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 االهداء والتشكرات
 

 

 االهداء والتشكرات

 

 إهداء

   

 إلى نبع الحب والعطاء أمي الحبيبة أطال هللا في عمرهـــــــــــا.

إلى  أبي الغالي رحمه  ،فتخاراسمه بكل اإلى من أحمل  ،نتظاراإلى من علمني العطاء بدون 

 هللا وأسكنه فسيح جناته .

. دراسة وكان لي خير عون زوجي حفظه هللا لناإلى من شجعني على ال  

فراس( دمتم لي بهجة في الحياة ودعوة  ،محمد  ،هبة هللا  ،بتهال اإلى سر سعادتي أبنائي) 

 صالحة بعد املمات .

 

 حبيبة
 

  

  



 االهداء والتشكرات
 

 

 

 

  
 

 
 إهداء

الرمحن والرحيم بسم هللا  
 والصالة والسالم على معلم الناس اخلري

 
لك احلمد لمت ابلقلم علمت االنسان مامل يعلم، و رب لك احلمد فأنت الذي ع  

مل. ولك الشكر أن مننت علينا ابلتوفيق وسددت خطاان إلجناز هذا الع  

إىل منبع احلنان وإىل رمز احلب وبلسم الشفاء إىل إنه ملن عظيم سروري أن أهدي هذا العمل 
إىل من تكبد املشاق  إىل اتج رأسي وقرة عيين، أمي من كان دعائها سر جناحي إىل الغالية  

أفراد عائليت  أخوايت وإخواين وإىل أبنائهم إىل كلإىل  احلبيب أيب يف سبيل تعليمي  
  صديقايت  إىل

 إىل كل طالب للعلم هلؤالء اهدي هذا العمل 

 كرمية       



 االهداء والتشكرات
 

 

  

 

 

 شكر وتقدير 
 

 

 

 الشكر في المقام األول واألخير هلل عز وجل الذي   

 أعاننا على إتمام هذا العمل 

زيل واعترافا منا بالجميل ال يسعنا إال أن نتقدم بج   

الشكر إلى األستاذ المشرف الدكتور محمد مرغيت 

 لقبوله اإلشراف على هذا العمل والذي لم يبخل علينا

 بتوجيهاته، فكان نعم المرشد.

خ كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذة قسم التاري   

 ونا طيلة المشوار الدراسي.قالذين راف
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 : ـةقدمـامل 

 يفول كبري على إحداث حت يشكل موضوع املدرسة كمؤسسة اجتماعية قادرة      
دهم به من ا تزو دة مباجملتمعات من خالل الدور الذي تقوم به من تنشئة االجيال الصاع

هتمام اشغل يمعارف وما تغرسه فيهم من قيم وشعور ابالنتماء والوحدة، موضوع 
رفتها لتحوالت اليت عوحىت املؤرخني ملعرفة دور املدرسة يف ا الرتبويني والسياسيني،

، خاصة وأن جنبيةة األوية حتت سلطة متثلها، أو اخلاضعة للسيطر ضتمعات، سواء املناجمل
ذ درك منألذي ابعض األنظمة االستعمارية اهتمت ابملدرسة، كاالستعمار الفرنسي 

مها ة على األهايل فاستخداالثقافية وإحكام السيطر  البداية  أمهيتها كوسيلة لفرض اهليمنة
ع الشعوب اليت م إلخضا 19توسعاته العسكرية منذ القرن  أيضا كأداة حربية رافقت

 استعمرهتا.

م حبيث 1903سنة  انياومن الدول اليت سقطت ضحية اإلمربايلية االستعمارية موريت     
شاء املدرسة يف إن تأخرتاتضحت معامل السياسة الفرنسية التعليمية منذ البداية، حيث مل 

ودية ن العبمشعوب وراء نقل احلضارة وختليص اللتحقيق أهداف استعمارية، متخفيتًا 
ع اجهة م مو يفواجلهل، وهبذه الصورة ظهرت املدرسة الفرنسية اليت وجدت نفسها 

ثقافة اين ومنبع الملوريتمع ااألنظمة التقليدية ومنها: احملظرة اليت مثلت مسة أساسية للمجت
 فرنسي، عندمااين الريتع املو واملعرفة لديه منذ قرون، فكان التعليم إحدى واجهات الصرا 

 .أدرك املوريتانيون حقيقة املدرسة الفرنسية وأهدافها

وريتاين ريخ املهمة يف التاميتناول فرتة  الذيوبناء عليه جاء اختياران هلذا املوضوع      
ول التارخيية ح دراساتة اللقل االباحثني وهذ ال تزال جمهولة لدى الدارسني و اليتو  املعاصر
ذا ه ،رنسيالف لاالحتالالتعليم يف موريتانيا خاصة إابن وحول موضوع ، فرتةهذه ال

اليت و تعليم ال اليف جمالفرنسي  لالستعماراملوضوع الذي يكشف عن النوااي احلقيقية 
 .جاءت ابألساس لتخدم األهداف الفرنسية
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 املوضوع: اختياردوافع 

النسبة ب، فيةوضوعتية وأخرى ملينا أسباب ذاهذا املوضوع أملته ع اختيارانن إ     
 اشتغالنا ابعتبارك لوي وذنا كمهتمني ابمليدان الرتبهو مرتبط ب لألسباب الذاتية منها ما

 لتقليدي يفعليم ابه التر الذي لعرغبتنا يف إبراز الدو من لك حيث زاد ذ، يف هذا امليدان
عرض لنفس تم أنه رغ تهاالستعمار، وملعرفة سر احتفاظ اللسان املوريتاين بفصاحمقاومة 

ر وهو  آخأيضا سبب ذايتاالستعمار الذي تعرضت له أغلب دول املغرب العريب، 
ثية مرة حبا مغامنوكان ذلك ، ع غري متداولةطموحنا العلمي وحبنا اخلوض يف مواضي

راسات دوجد ت الاستطعنا اكتشاف الكثري من املعطيات عن موضوع البحث كما أنه 
 .يايتانناولت السياسة التعليمية الفرنسية يف مور سابقة كثرية ووافية ت

 أما ابلنسبة لألسباب املوضوعية فتمثلت يف:     

التعليم   جماليفانيا يف موريت االستعماريةإعطاء صورة واضحة على السياسة حماولتنا  -
لك تشف عن  الكإضافة إىل ،على اجملتمع املوريتاين انعكاساتترتب عنها من  وما

 اليت ملاومة ذه املقحيلة ه جهد أو أين و املوريتانيفيها  مل يدخراليت ثقافية املقاومة ال
 .العريباحمللي و  ابالهتمامحتظى 

ح بعض األفكار وتصحي _ تسليط الضوء على خملفات املدرسة الفرنسية يف موريتانيا
 حول ذلك. املتداولة

لشنقيطي اتمع يات اجملإحدى خصوصة اإلسالمية و ن احملظرة كانت رمز للثقافة العربيإ -
 ها.أدوار و  اومساهت هاتسليط الضوء على أساليب فأردان

 اإلشكالية:

طبيعة السياسة التعليمية الفرنسية يف موريتانيا يف تتمحور إشكالية البحث حول       
ظل وجود نظام تعليمي قائم أنشأه املوريتانيون منذ قرون، ومدى االنعكاس الذي خلفته 

 املوريتاين.يف وسط اجملتمع 
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 عدة جتعلنا نطرح عدة تساؤالت هي: وتتسع هذه اإلشكالية لعناصر

  ؟التوغل الفرنسي يف موريتانياما هي مراحل  -

سواء داخل  اهماهي آاثر  ووسائلها؟ وفيما متثلت مناهجها ؟كيف نشأت احملظرة  -
 ؟موريتانيا أو خارجها

 ة؟احملظر مع االحتالل  كيف تعامل  -

 مرحلة؟ زات كلما هي ممي؟ و يف موريتانيا ليت مرت هبا التعليم الفرنسيامراحل هي ما  -

 وريتاين؟مع املا اجملتهل؟ وكيف تصدى السياسة التعليمية الفرنسية فيما متثلت أهداف -

 هذه السياسة على اجملتمع املوريتاين انعكاساتماهي أهم  -

 منهج الدراسة:

 على: ماداالعتمن أجل الوصول إىل اهلدف املنشود مت 

ألحداث ابغية دراسة  وهذا من خالل سرد األحداث بطريقة كرونولوجية التارخيياملنهج 
قيمة ات تائج ذىل نقصد الوصول إ، وحتليلها وفق ما يقتضيه املنهج التارخيية بتسلسل

 علمية جتيب عن إشكاالت الدراسة.

 :خطة البحث

مة ىل مقدإوضوع امليم مت تقسروحة طعن اإلشكالية املإلملام مبوضوع الدراسة واالجابة ل
 مرفقة مبالحق وفهارس. متةخامث ثالث فصول رئيسية ومدخل و 

عطاء حملة ا، وإهبرفت عملدخل للتعريف مبوريتانيا طبيعيًا وأصل التسميات اليت خصصنا ا
دود انيا وكذا ر ت مورييفسي التوغل الفرنو  ،رنسية املوريتانية قبل االحتاللعن العالقات الف

 .املوريتانيون فعل
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شأة نب أان أوالً ، بداللاالحت التعليم العريب يف موريتانيا قبل الفصل األولوتناولنا يف     
ر احملاضر يه آاثوضح فنوختمنا الفصل مببحث ، مناهج وطرق التعليم احملظري ، مثاحملظرة

 .وريتانية سواء داخل موريتانيا أويف غرب إفريقياامل

 ىلتعرضنا فيه إ هدافه،طوره وأتفيعاجل التعليم الفرنسي يف موريتانيا  أما يف الفصل الثاين   
كما   ها،اربتحملهجها واألساليب اليت انت الفرنسي من التعليم احملظري االحتاللموقف 

ذة عن بعض ينا نبأعطو  التعليم الفرنسي كيف بدأ واملراحل اليت مر هباإىل  فيه تطرقنا
عليمية سة التلسيااأهداف ، وبينا يف آخره وريتانيااملدارس اليت أسستها فرنسا يف م

 الفرنسية.

ة  ظل املقاوميفاساته انعكو واألخري أشران إىل التعليم يف موريتانيا  يف الفصل الثالثو    
عقبات اليت حه والجناالثقافية، قيمنا فيه التعليم الفرنسي يف ظل اجلهود الفرنسية إل

ختذت أشكال اليت او تلفة اليت مثلتها أطياف خمقافية اعرتضته، وبينا طبيعة املقاومة الث
ختلفة حلياة نب املجلواا السياسة على هذه خمتلفة، وأبرزان يف هناية هذا الفصل انعكاسات

 .اجملتمع املوريتاين

تبع ملسرية الت عدليها بمت التوصل إاالستنتاجات امتة تضمنت مجلة من أهنينا الدراسة خب 
 .االستقاللحىت  االحتاللبداية ريتانيا من يف مو الفرنسي التعليم 

 لسياسةاحول  مد الراضي ولد صفدنحمل دكتوراهمنها رسالة  :الدراسات السابقة
( الذي 1969-1900االستعمارية وأثرها على األوضاع االقتصادية واالجتماعية )

طار  إيف ع منهتمخصص جزء منه للحديث عن التعليم الفرنسي يف موريتانيا وموقف اجمل
 . ن السياسة الفرنسية يف موريتانيااحلديث ع

ة العربيغتني للة ابيرخياملراجع التاعلى مجلة من املصادر و  اعتمدان املصادر واملراجع:
 .إضافة إىل عدد من املقاالت وبعض األطروحات اجلامعيةوالفرنسية 

 GALICAوقع ماليت حصلنا عليها من الفرنسية بعض التقارير متثلت املصادر يف 
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بالد شنقيط ن بعنوا نحويليل الكتاب اخلأما املراجع األساسية اليت اعتمدان عليها منها  -
قلة لبدوية املتنامعات ااجل اإلشعاع الثقايف من خاللاملنارة والرابط عرض للحياة العلمية و 

 كتاب و قافية، اتريخ احملظرة ودورها يف املقاومة الثبدراسة  ملماً والذي كان 

OuldZien Bah : la française en  Mauritanie 

سبة للرسائل ما ابلنأ، ياالفرنسي يف موريتانالذي استفدان كثريًا مما كتبه حول التعليم 
لطريقة ابعنونة املوي اجستري لعلي ساملان علي بدرسالة امل على اعتمداناجلامعية فقد 

 .القادرية واالستعمار الفرنسي يف موريتانيا

 نفدص دي ولقال حممد الراضملقاالت نذكر منها ابخلصوص مإضافة إىل عدد من ا
 .الفرنسي وآاثره يف موريتانيا عماراالست

 الصعوابت:

ت ا عقباريقنال خيلو أي حبث من صعوابت، وهذا البحث الذي اخرتانه وقفت يف ط
 منها:

 ةرتونيواقع اإللكالبحث يف املإىل  راناضطر حيث ت املوضوع قلة الدراسات اليت تناول -

 .على مصادر فرنسية اعتمدت هذا املوضوع جل املراجع اليت حبثت يف-

ذليل تزمالء و تذة ومع ذلك استطعنا بعون هللا أواًل ومساعدة األستاذ املشرف وأسا
 بعضها، فلهم منا جزيل الشكر.
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 التسمية: املوقع و  -1

مشاال، وبني ° 27-°15 متتد فلكيا بني دائريت عرض تقع موريتانيا  غرب القارة اإلفريقية،       
و من ، يتشرتك يف حدودها الربية مع اجلزائر من جهة الشمال الشرق ،غرابً °17-°5خطي طول 

أما منفذها البحري فهو على احمليط ، من اجلنوب السنيغالمايل و اجلنوب الشرقي جهة الشرق و 
، حتتل الصحراء اجلزء ²كلم  1030700 ،  تبلغ مساحتها1كلم   754األطلسي بشريط طوله 

 .2األكرب منها 

 )جانالفرنسي أول من أطلقه عليها هو و  ،م19منذ القرن محل هذا االقليم اسم موريتانيا  
أن هذا االسم ليس جديد إال ، 4، مث أقرته سلطة االحتالل الفرنسي1843سنة 3(و كايصفران

من اجلزائر يف العهد  اً ق على املغرب األقصى وجزءكانت تطلفكلمة موريتانيا اليت تعين أرض املور  
كما عرفت موريتانيا أبمساء .5( معناها أرضناتناالروماين، بينما يرى آخرون أهنا كلمة أمازيغية )متور 

مث عمم االسم ليشملها   ،، منها ما خيصها كإقليم ومنها كان خيص منطقة من مناطقهاةاترخيية  عد
 :ت  من هذه التسمياو  ، مبا فيها االقليم املوريتاينعدة أقاليم   يطلق علىكلها ومنها ما كان 

كل على  هذا االسم مث عمم  درارآهو اسم ملدينة من مدن ، شنقيط : معناها عيون اخليل -
  .6لقطرا

                                                           
 .74موريتانيا املوقع والتضاريس، ص خريطة ، األول نظر امللحقا  1
 .443، 442ص ، ص، 2005كلية األداب، كتب عربية، مصر، ،  جغرافية العامل العريبحسام جاد الرب:  2
م مقدم مشاة البحرية قضى جل حياته ابلسنغال وتقلد عدة مناصب، كلف سنة 1799من مواليد  جان فرانصو كاي:  3

( توىل منصب الوايل الفرنسي على السنغال، زار يف 1847_1846الشؤون اخلارجية ويف سنة )م إبدارة مكتب 1840
اجملتمع حممدو بن حممدن: . انظر 1847مهمة استطالعية منطقة الرتارزة ومجع معلومات حول السكان ومنط حياهتم، توىف 

 صص، ، 2001، هد الدراسات االفريقيةمنشورات مع، يف الرحالت االستكشافية الفرنسية( قراءة 19 يف )ق ينالبيضا
99 ،100 . 

 .110 ، صاملرجع نفسه 4
 . 39، 38ص ، ص ، 2014، لبنان، 15/21بة القرنني تمك، 1ط، رموريتانيا جذور وجسو حمجوب ولد بيه:   5
 .410، ص 2004، حارة الروم، بريوت، 1، طالوسيط يف تراجم أدابء شنقيطأمحد بن األمني الشنقيطي:  6
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 ة.جملاور االبالد  : اسم أطلقه املوريتانيون على أنفسهم متيزا هلم عنتراب البيضان -
 1رخو تنبكتو على منطقة غرب إفريقيا اليت اعتنق أهلها اإلسالم أطلقه مؤ  :بالد التكرور -
كلمة اشتقت   ، ومنهااء املعروفني ابللثامنسبة إىل الصنهاجيني سكان الصحر  :صحراء امللثمني -

 )صحراء امللثمني(  
: نسبة إىل املغافرة وهم بطن من بطون بين حسان نزحت إىل املنطقة ضمن بالد املغافرة -

 . 2م15-م 13⁄هـ9-هـ  7لعربية مابني ق اهلجرات ا
 . 3م11ه /5:  نسبة إىل دولة املرابطني اليت حكمت خالل القرن بالد املرابطني  -

 العالقات الفرنسية املوريتانية قبل االحتالل:  -2

م بداية الكشوفات اجلغرافية الربتغالية يف إفريقيا الغربية 15شهد النصف الثاين من القرن        
، وظل 4صاحبه من أتسيس للحصون واملراكز التجارية، للحصول على الذهب والعاج والرقيق وما

م رغم وجود منافسة أوروبية، لكنها مل 16و15النفوذ الربتغايل مسيطرًا على املنطقة طيلة القرنني 
م 17ن تصل إىل احلد الذي يهدد املصاحل الربتغالية، لكن مع ازدايد أمهية جتارة الرقيق خالل القر 

أنشأ اهلولنديني والربيطانيني والفرنسيني شركات وحمطات جتارية انفست الوجود الربتغايل يف 
 .5املنطقة
 معم عن طريق التجارة 15إىل القرن  منذألوربيني اباتصال بني املوريتانيني  أبدو         

االمر مل يستتب هلم  ،  إال أن6الربتغاليون، الذين استطاعوا إنشاء أول مركز هلم )مركز آركني (
على التجارة مع فرنسية واالجنليزية على املركز و النافسة االسبانية مث اهلولندية و بسبب ظهور امل

 املوريتانيني.

                                                           
 .10، ص1994، معهد الدراسات االفريقية، الرابط، املغرب، حياة موريتانيا )اجلغرافيا(: حامد بنختار امل 1
 .21، 18ص، ص ، 1987، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس، بالد شنقيط املنارة والرابط: ليل النحوياخل 2
 .37ص ،املرجع السابقحمجوب ولد بيه:  3
 .22، 21، ص، ص 1965، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، استعمار إفريقية :زاهر رايض  4
 .32، ص املرجع نفسه   5
بن أنظر حممد  ،أكادير وآكادير دومة ضايلم إىل اجلنوب من نواديبو تسمى أك  130جزيرة آركني تقع على بعد حوايل 6

 .51ص  ،املرجع السابق ،الستكشافية الفرنسيةيف الرحالت ا( قراءة 19 يف )ق يناجملتمع البيضا: حممدن
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م حني أنشأت أول مركز هلا 17أما فرنسا اليت بدأ تواجدها الفعلي يف املنطقة منذ القرن     
م 17 اللذين عقدت معهم منذ القرن وريتانيني، ما جعلها يف جوار مع امل1ابلسنغال (بسان لويس)

نتيجة املنافسة االوروبية  18ماليت زادت قيمتها يف القرن  ،2عدة اتفاقيات الحتكار جتارة الصمغ 
هدااي ؛ مقابل دفع إاتوات و  ريتانيني على مراكزها يف السنغاللوقف هجمات املو و  وأتمينها3عليها 

 . 4 لزعماء القبائل
فرنسا مع القبائل املوريتانية حتول إىل مواجهة بني الطرفني  اتبعتهة الذي دنسلوب املهاإال أن أ      

لتنفيذ مشروع توسعة حدود  اختريالذي ، 5(فيدهرب)( يف عهد 1858-1854ما بني )
ما ادخله  ات القبائل املوريتانية وتوسعاهتمضد هجم مستعمرة السنغال و أتمني حدودها الشمالية

النتصار كبري  (فيدهرب)انتهت بتحقيق ، 7الرباكنةو ، 6لحة مع إماريت الرترازة يف مواجهات مس
ضمنت 1858ماي  20معاهدة مع فرنسا يف إجباره على توقيع حممد احلبيب أمري الرتارزة و على 

اليت كان حيصل عن اهلدااي املتنازع عليها و  (والو)تنازل حممد احلبيب على منطقة مبوجبها فرنسا 
لة ما يباع من مجمن  3%مئوية قدرها  بنسبة استبدلتمقابل أتمني التجارة و  اتواتعليها واإل

                                                           

 ،2000 ،اجلزائر ،دار البصائر ،م 20م إىل مطلع القرن  16اتريخ إفريقيا الغربية االسالمية من مطلع القرن : حيي بوعزيز 1 
 .41ص

بعض لراء وتقوية غفيف وتقبل الذوابن يف املاء تستعمل كلزجة كالغراء تسيل من بعض األشجار تتجمد ابلتجالصمغ: مادة  2
 . 523 ص ،2004، مكتبة الشروق، القاهرة، 4، طاملعجم الوسيط: وجات، راجع إبراهيم مصطفى وآخروناملنس

 
، ص 2009دار الضياء، الكويت، ، 1ط ،ولد محينا حممدن :، تر...غزو اكتشافات: التوغل يف موريتانيا الرائد جلييه 3

36. 
، دار املريخ ،1914-1850االسالمية يف غرب إفريقيا ضد االستعمار الفرنسي  جهاد املمالك: ذهين إهلام حممد علي 4

 .186، ص1988الرايض، 
دي  انظر(. 1865-1863الثانية )( و 1861-1854ليون الثالث مرتني )عني حاكم للسنغال فرتة حكم انب: هربفيد 5

 .113، 112 ص ،، ص1982اهرة، الق، ، دار املعارف1تر: السيد يوسف نصر، ط اتريخ غرب افريقيا،جي فيج: 
: تقع يف اجلنوب الغريب ملوريتانيا مسيت هبذا االسم نسبة إىل تروز بن هداج بن عمران بن عثمان بن مغفر جد إمارة الرتارزة 6
هـ 1055) انصر الدين إىل مقدم االستعمار  اتريخ موريتانيا احلديث من دولة االمام: ع احلسن بن حمنض. راجموم الرتارزةع
 .46، 45ص  ، ،  ص2016أنواكشط،  ،  دار الفكر، 1، طم ( 1905-م 1645 ⁄هـ  1322-

 .102ص ، املرجع نفسه ،ائل املغافرة. راجع احملسن حمنضهي أقوى قبتقع شرق إمارة الرتارزة و : مارة الرباكنةإ7
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م، وبتوقيع هاتني املعاهدتني اليت 1858فرضت على الرباكنة معاهدة مماثلة يف جوان و  ، الصمغ
 .1السالم بني الطرفنياملت فيها فرنسا شروطها عاد 

ى خاصة إمارة الرتارزة عل ،داخليةالفنت العات و صرافرتة طويلة من الإال أن املنطقة عاشت         
الفوضى للتدخل يف شؤون املنطقة هذه  (هربفيد)ل غست، فام1860إثر مقتل حممد احلبيب سنة 

، لتتواصل البعثات حىت هناية القرن 2م 1860 (فينساي)منها بعثة  استكشافيةإلرسال بعثات و 
 ية إنشاء سكة حديدية بني اجلزائر والسنغاللدراسة إمكان 1880سنة  (ابلول صولىي) منها بعثة

هدفت فرنسا  3ل احتالهلا حماولة فرنسية الستكشاف البالد قبواليت مثلت آخر  (بالنشي)وبعثة 
ن اجلوانب الطبيعية والعسكرية مجع كافة املعلومات ع من وراء البعثات االستكشافية إىل

غم ما واجهته من عراقيل الحتالل ر لمتهيدا  لدى هذا اجملتمعنقاط الضعف واالقتصادية والبشرية و 
 .4اجتماعيةثقافية وطبيعية و 

 :ردود الفعل الوطنيةيف موريتانيا و الفرنسي التوغل  -3

أمر على أهنا موريتانيا  احتاللم ينظرون إىل فكرة  19هناية القرن بدأ الفرنسيون مع           
خالل الضرائب اليت ستفرضها على من  ،ضروري لتأمني التجارة و إجياد مصدر جديد للدخل

 تيف املقابل طرح ،إال أن فكرة محلة عسكرية كانت مستبعدة من طرف الربملان، 5املوريتانيني 
 لتنفيذ هذا املشروع 6(كوبوالين) اختريقد و  ، فكرة التدخل السلمي اليت لقيت استحسان اجلميع

                                                           
، جملة عصور اجلديدة ،هرب"هد فيدفرنسية يف موريتانيا على ع" السياسة االستعمارية ال :حممد عبد الرمحن ولد عمار  1

 .243، 242ص  ،، صم 2014 -هـ  1435خريف )أكتوبر(، -صيف 15-14ع جامعة وهران السانية، 
 .248، ص نفسهاملرجع  2
ص  -، املرجع السابق، ص( قراءة يف الرحالت االستكشافية الفرنسية19اجملتمع البيضاين يف )ق: ندحممدو بن حمم 3

182-216. 
لة العلوم االنسانية ، جمالعراقيل("ية يف الصحراء الكربى )الدوافع و : "الرحالت االستكشافية الفرنسحممدن حممدو بن 4

 .163، 162ص  ،، ص2003، ديسمرب 20جامعة نواكشط العدد ، قسم التاريخ
 .124ص املرجع السابق، : الرائد جالبيه 5
فهم م العربية و مع أسرته لالستيطان ابجلزائر، تعل انتقل ،رسكابكو  1766فرباير  01كزافيه كوبوالين ولد يف   :كوبوالين 6

املرجع  : حمجوب ولدبيه،راجع م.1855ديسمرب  15عادات املسلمني، عني إداراي ابحلكومة العامة ملنطقة غرب إفريقيا يف 
 .204، ص السابق



 املدخل

11 
 

االمري أمحد سامل ولد  الصراع القائم بنيتمكن من إخضاع إمارة الرتارزة سلميا مستغال ف ، التوسعي
أجرب أمحد سامل على وضع إمارته حتت احلماية الفرنسية مبوجب و  ،سيدي حممد فاليه أعل وأخ

لتحقيق مشروعه وإقناع  (كوبوالين) اعتمدو ، 1902ديسمرب 15  ⁄هـ1320رمضان  14 اتفاقية
قبول فكرة باللذان أفتيا ، 2 سعد بوهالشيخ و 1ايالشيخ سيد :الدعم املعنوي للشيخنيالقبائل على 

رغم أن ، و م أخضع إمارة الرباكنة1904⁄  هـ1322 يف سنة و ، الدخول حتت احلماية الفرنسية
بعض مات بني الفرنسيني و اهذا مل مينع من وجود صد ة اتسمت ابلتغلغل السلمي إال أنهذه املرحل

والرباكنة خارج اتفاق احلماية، وقامت ة ب بقاء بعض القبائل يف الرتارز بسبالقبائل املوريتانية 
كما أن بعض القبائل اليت 3هبجمات على القوات الفرنسية والقبائل اليت قبلت اخلضوع للفرنسيني،

 . 4قبلت مبدأ احلماية سرعان ما تراجعت عن موقفها وشاركت يف مواجهة االحتالل
 7أنه لقى حتفه يوم إال  ،5(كانتت)يستعد للتوسع يف  (كوبوالين)أخد  1905وحبلول        

ولد الشريف م  على يد جمموعة من اجملاهدين يقودهم 1905ماي  12 ⁄هـ1323ربيع الثاين 
هو  7ويؤكد الفرنسيون أن الشيخ ماء العينني  ،6يف نفس املعركة أستشهدالذي و  ين موالي الز 

                                                           
طالع ل ورجل واسع اإلعامل جليم، 6218األيبريي ولد حوايل  اياباب حممد بن الشيخ سيد اي: الشيخ سيدايالشيخ سيد 1

دراسات حول اإلسالم يف بول ماريت : . راجع : م1924 تويف يف  ، ساعد كوبوالين يف مهمتهقوي التأثري ،على أمور السياسة
 -31ص   -، ص2010، تر: البكاي ولد عبد املالك، )د.د.ن(، تونس، إداوعلي( -الفاضلية -موريتانيا ) الشيخ سيداي

81. 
ابحلوض، بدأ دراسته على يد والده، أنشأ زاوية للتعليم يف دائرة  1850ولد سنة بن الشيخ فاضل القلقمي ا: د بوهسع  2

ص  -، صاملرجع نفسه، 1917الرتارزة، يعد من شيوخ الطريقة القادرية، له عدة اتباع يف موريتانيا والسنغال وغينيا، توىف 
175 -182. 

 .275-273ص  -ص، املرجع السابق: احلسن بن حمنض 3
 .198، 197ص  ،: املرجع السابق، صذهين عليإهلام حممد  4
راجع حممدو ولد  .جةك: هضبة مرتفعة نسبيا تتوسط البالد املوريتانية وهي احدى الوالايت املوريتانية عاصمتها جتتكانت 5

 .167رجع السابق، ص ، امل( قراءة يف الرحالت االستكشافية الفرنسية19اجملتمع البيضاين يف )ق: ندحمم
 . 155، 154ص  ،، صالسابقاملرجع : الرائد جلييه 6
علن أ هـ  عامل وجماهد1246شعبان  27: هو حممد املصطفى بن الشيخ حممد فاضل بن مامني، ولد الشيخ ماء العينني 7

بسات من حياة ماء ق : راجع شبيهنا محدايت ماء العينني .م1910اكتوبر  10توىف  رفضه لالحتالل قاد مقاومة ضده،
، الدار ، النجاح1، ط 2000أبريل  29و 28 بلدية تيزنيت، الشيخ ماء العينني فكر وجهاد (، الندوة العلمية ) العينني

 .36، ص 2001البيضاء، 
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 مة املوريتانية حداً على يد املقاو  (كوبوالين). وميثل مقتل 1 (كوبوالين)الذي حرض على قتل 
 .: مرحلة التغلغل السلمي، ومرحلة التوسع العسكريفاصال بني مرحلتني

وبسط السيادة العسكري  وسع م بدأت مرحلة الت 1905يف  (كوبوالين)بعد مقتل            
مفوضا عاما للمنطقة سنة  (غورو)الفرنسية على ابقي االمارات املوريتانية، خاصة بعد تعيني 

 1 إال أن املقاومة املوريتانية اليت تزعمها بكار ولد أمحد السويد الذي استشهد يوم  ،19072
، والشيخ ماء 3(افرجيان)يف معركة بوقادوم ضد القوات الفرنسية بقيادة اجلنرال  1905ابريل 

العينني وأوالده  والشيخ أمحد ولد عيد حاكم آدرار، اعاقت عمليات التوسع وكبدت االحتالل 
إىل  1908على آدرار اليت دامت من ) ديسمرب  (غورو)، إال أن جناح محلة  4كبرية خسائر  
التفوق العسكري الفرنسي وحماصرة ، و 1910الشيخ ماء العينني سنة  ( وموت 1909اكتوبر 

 تتلقصى والتنسيق مع اسبانيا اليت احاملقاومة من مجيع اجلهات بعد فرض احلماية على املغرب اال
، وشساعة البالد كلها عوامل اسهمت يف ضعف املقاومة ية واستشهاد أمري آدرارراء الغربالصح

وإن كانت املقاومة املسلحة قد فشلت يف طرد ، 5م1934املسلحة إىل أن مخد هليبها سنة 
 .ل إال أهنا جنحت يف عرقلة توسعه وكبدته خسائر بشرية وماديةاالحتال

وريتانيون إىل املقاومة السياسية اليت بدأت مالحمها بتوقف املقاومة العسكرية حتول امل          
حزاب كان أوهلا حزب االحتاد التقدمي املوريتاين احلرب العاملية الثانية بتشكيل أبعد تتجلى 

(، وحزب 1951-1947) حزب التفاهم املوريتاين( ترأسه املختار اجناي و 1948-1958)
محد حرمة بباان الذي كان قد انتخب كممثل ( تزعمه أ1956-1950الوفاق الوطين املوريتاين )

(، انضلت األحزاب  1951-1946ملوريتانيا يف اجلمعية الوطنية الفرنسية ملدة مخس سنوات )

                                                           
 .159، ص السابقاملرجع : الرائد جلييه 1
 .200، ص املرجع السابق: ذهين  إهلام حممد علي 2
 . 152، 151ص  ،، صهاملرجع نفس :الرائد جلييه 3
 .200، 199ص ، ، صاملرجع نفسه: ذهين إهلام حممد علي 4
ص  -، ص1996املكتب االسالمي،  ،2، ط14، ج(التاريخ االسالمي )التاريخ املعاصر، بالد املغرب: رحممود شاك5

480- 483 . 
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، ومنذ بداية االحتالل  وإىل جانب املقاومة 1 كلها من أجل حتسني أوضاع  اجملتمع املوريتاين
مة اقتصادية واجتماعية قائمة على مقاطعة العسكرية فقد واجه الشعب املوريتاين االحتالل مبقاو 

وجتنب تسجيل كامل أفراد األسرة أو تسجيل مواشيهم يف سجالت اإلحصاء البضائع الفرنسية 
لفرنسيني بعدم هتراًب من دفع الضرائب، ورفضوا االختالط ابلفرنسيني عن طريق الزواج وطالبوا  ا

جملتمع الشنقيطي وخوفًا من الذوابن يف خطبتهن وذلك حفاظًا على كيان االتعرض لنسائهن أو 
 .2ومقاومة ثقافية تزعمها العلماءالوافد اجلديد، 

 :اسة الفرنسية يف موريتانيايالس- 4
انيا م موريتليأتسس إق( وبعدها كوبوالين)الرباكنة على يد إخضاع إمارة الرتارزة و لقد مت           
وأحلقت  3 اإلقليم،مفوض احلكومة العامة يف لقب  (كوبوالين)محلو  1904أكتوبر  18املدين يف 

 .4نطقة غرب إفريقيا الفرنسية مب
بسان )حتولت موريتانيا إىل مستعمرة يديرها وايل فرنسي مقره  1920ديسمرب  4يف و           

ابلتايل سيطر و  ،مت تقسيم البالد إىل دوائر كانت كل دائرة حتت سلطة حاكم فرنسيو  ،(لويس
 1957ت أول حكومة وطنية يف جوان فحيت أتل 1957اكز القرار إىل غاية الفرنسيون على مر 

 .5يف إطار االستقالل الذايت

                                                           
 -، ص2014بية للموسوعات، بريوت، ر ، الدار الع1، طاملغرب العريب املعاصر )االستمرارية والتغيري(: حممد علي داهش 1

 187-184ص 

 . 253، ص املرجع السابقحمجوب ولد بيه:  2
 .  146ص  املرجع نفسه: الرائد جلييه 3
السنغال، النيجر،  بنني،  ساحل احلاح،  غينيا،  بوركينافسو( متتد من شواطئ موريتانيا، إفريقيا الغربية الفرنسية مشلت )  4

 الرزاقهللا عبد : إبراهيم عبد انظر ،ود مراكش مشاال إىل النيجر جنوابية الصحراء الكربى شرقا ومن حداالطلسي غراب إىل هنا
 .73م، ص  1998مكتبة االسكندرية، القاهرة،  دراسات يف اتريخ غرب إفريقيا احلديث و املعاصر،شوقي اجلمل: و 
-، ص 2014، دار الكتب العلمية، لبنان، 1، طية يف موريتانيامجهورية الرمال حول أزمة الدولة الوطن: اه هللا ولد الساملمح 5

 .62-51ص 
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شجعت ثروات البالد و  استغاللاالجتماعي عملت فرنسا على ويف اجلانب االقتصادي و         
ما أرهقت السكان ك  ،املعادن كاحلديد و النحاس اكتشافخاصة بعد  ،نشاط الشركات الفرنسية

العرقية عات القبلية و أاثرت النزاشجعت و  بالد،هبدف إحكام سيطرهتا على الضرائب خمتلفة و ب
جمال الدراسة يف الفصول  هذا اجلانب سيكون ،1الثقافة  املوريتانية  استهدفتكما   ،ئفية اوالط

.الالحقة

                                                           
 . 55، 54ص  ،، صاملرجع السابق: حممد علي داهش 1



 

 
 

 
 

 

 

 

الفصل األول: التعليم العريب يف موريتانيا قبل االحتالل 
 الفرنسي

مر يت ال ملراحلم احملظري التسمية وااألول: التعلي املبحث   
 هبا

 الطرقو املبحث الثاين: التعليم احملظري املناهج     

 املبحث الثالث: أثر احملاظر املوريتانية     
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ظهور نظام تعليمي تكيف مع اإلسالم يف موريتانيا وقيام دولة املرابطني دور يف  كان النتشار  
لى حتقيق أهداف ختدم اجملتمع، استطاع أن حيدث تغيري على مستوى عمل عخصائص املنطقة و 

هذا النظام التعليمي رأينا أنه من الضروري تسليط اإلقليم الداخلي ويصل أثره إىل خارج موريتانيا 
 الضوء عليه قبل التطرق إىل التعليم الفرنسي.

  مر هبا املبحث األول: التعليم احملظري التسمية واملراحل التارخيية اليت 
شهدت شنقيط كأي منطقة من مناطق العامل اإلسالمي حركة تعليم كان لإلسالم دور يف       

وحقب وأتثرت  اليت مرت مبراحل 1ظهور احملاظر إال مع فعال ومؤثرظهورها، لكن مل تظهر بشكل 
انعكس ة علم موريتانيا منار  ابلتحوالت اليت عرفتها البالد، متفردة يف منهجها وأسلوهبا، جعلت من

 أعجب هبا كل من زار املنطقة.نورها على حميطها القاري والعريب و 
 :التسمية (1

  :ةـلغ        
فهناك من يرجعها إىل لفظ احلظائر أي ما حيتظر  ،معىن احملظرةاختلف املؤرخون يف حتديد        

 .2حظائر حيواانهتم أبسيجة أوكانوا حييطون منازهلم و   به حلفظ املال، ألن الشناقطة 
مينعه من  الذي يفرضه الشيخ على الطالب 3مشتقة من احلظروذهب البعض إىل أهنا       
، أو تكون 4اإلقامة خارج خميم الطلبة رها أوأمو يف حياة القرية و  عدم انغماسهبغري العلم و  الغاالشت

رسات اليت  معىن حظر ارتكاب املخلفات داخل حرم احملظرة و متنع من يلجأ إليها من كل املما
يكون أصلها ابلضاد فتكون مشتقة من وإما أن  ،5كانت شائعة يف ذلك الوقت يف موريتانيا 

 .6رة، حاظر القوم أي جالسهم وحادثهم مبا حيضرهظء احملامكان إلقا
                                                           

 .75، ص2صورة للمحظرة، انظر امللحق رقم  1
 .61ص ، املرجع السابق: اخلليل النحوي 2
 . 183، ص جع السابقاملر : إبراهيم مصطفى وآخرون، والشيء منعه، حظر: معناها احلجر واملنع 3
جملة معارف للدراسات   ،:ً التعليم البدوي يف صحراء شنقيط دراسة يف التاريخ واملناهجً حسنة الغامدي وطارق لعجال 4

 . 19،  ص 2016-5-25، جامعة الشهيد محه خلضر الوادي، 2، العدد 2، اجمللد التارخيية
ثروبولوجيا االجتماعية مركز الدراسات األن ، CRASCنقل املعارفً ،احملاظر املوريتانية مؤسسات ل ً  :أمني حممدوحممدن  5

 .48، ص 2016، اجلزائر، والثقافية
 .181، ص املرجع السابق: إبراهيم مصطفى وآخرون 6
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ليل النحوي على أن أصلها ابلضاد اخلهذا ما يرجحه و  1،وردها الونشريسيأتعين مدرسة كما  وأ 
 2ورودها بلفظ حمظرة فألن اللهجة احلسانية تقلب الضاد ظاء. وأما ،وتعين مدرسة
 اصطالحا: 

أو فقهية.  ذلك النمط من التعليم الذي يتم يف مدارس أهلية طوعية قرآنية: هي احملظرة        
هي مؤسسات ذات وظائف متعددة تنشر املعارف العربية اإلسالمية مبختلف فنوهنا يف ربوع و 

 3.فريقية اجملاورة هلاالصحراء و املناطق اإل
ة من رايض األطفال حىت احملظرة مؤسسة تعليمية تقوم أبدوار مجيع املؤسسات التعليمي        
يقوم ذلك إىل جانب  ،بدروسه حسنة لوجه هللا تعاىلخ يتربع شي، يتوىل التدريس هبا اجلامعة

 .4ابلسهر على طالبه أخالقيا
بدوية متنقلة جامعة شعبية،  ": دقيقا وخمتصرا أبهنامال و ل النحوي تعريفا شالياخلعرفها        
 .5"فردية التعليم، طوعية املمارسة ، تلقينية

نوعها، مرت  فريدة يفمدرسة تعليمية تلقينية اسالمية موريتانية  احملظرةأن ، ما خنلص إليه      
 .عاشتها البالدمبراحل اترخيية أثرت فيها التحوالت اليت 

 فرنسي:ل الحتالية اليت مر هبا التعليم يف موريتانيا قبل االاملراحل التارخي (2
 :ما قبل عهد املرابطني .أ

يُرجح أن موريتانيا قد عرفت نوع من التعليم يف شكل كتاتيب شأهنا شأن ابقي                
 الكتاتيب ظهرتاإلسالم تلقني بعض مبادئ لتحفيظ أجزاء من القرآن الكرمي و العامل اإلسالمي، 

                                                           
، 7تخ حممد حجي، ج  ،املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واالندلس واملغرب: أمحد بن حيي الونشريسي 1

 . 156 ص ،1981ة الشؤون الدينية اململكة املغربية، وزار 
 . 62، ص املرجع السابق: اخلليل النحوي 2
 .48، ص املرجع السابق: حممدن أمني حممدو 3
، ص 2008، ، دار يوسف بن اتشفني، موريتانيا1، طالتفسري واملفسرون ببالد شنقيط: حممد بن سيدي حممد موالي 4

34. 
 . 53، ص ع نفسهاملرج: اخلليل النحوي 5
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ة بن انفع على يد حبيب بن عقب 1هـ  160الفتح االسالمي للمنطقة الذي كان حوايل مع 
معرفة قراءة القرآن و اللغة العربية و تعليم لملا يف ذلك من ضرورة  2،ابنه عبد الرمحن الفهري و 

 األحكام .

  :ظهور احملاظر وازدهارها ابملدن .ب

إال وظهور التعليم يف موريتانيا  هـ،  2نذ القرن رغم أن اإلسالم بدأ ينتشر يف املنطقة م             
وأول حمظرة كانت ذلك الرابط الذي أنشأه عبد ، أن ظهور احملظرة مل يكن  إال يف عهد املرابطني

 مشال غريبكلم   60هـ يف جزيرة يف احمليط االطلسي تبعد 5منتصف القرن  3هللا بن ايسني
م ابملغرب، عاد أبو بكر 1160هـ/  500ت  نواكشط،  وبعد استتاب االمر ليوسف بن اتشفني

براهيم إ م1095 ⁄هـ 489ت  بن عمر إىل الصحراء  وجلب معه أربعة علماء هم اإلمام احلضرمي
عبد الرمحن بن أيب بكر الركاز، عبد هللا جد الزنبيني، تولوا التدريس ابملدارس اليت اسسوها  ،األموي

  العديد من احملاظر .فساهم ذلك يف ظهور  4وعلموا الناس العلم

اليت  و  ، 5املوريتانية  احلواضرتركز يف البداية  ابملدن و  ) احملاظر(  هذا النوع من التعليم         
اليت ازدهرت اقتصاداي مجعت بني نشاط   (أودغست) مدينة  كانت يف األصل حمطات جتارية منها

قاته جتارية مع مدن مشال وغرب افريقيا الزراعة والرعي والتجارة فكان هبا اسواق عامرة وأقامت عال
دينة شهرة علمية وذاعت املعارف هبا م اضافة إىل ذلك اكتسبت هذه املدينة 11هـ / 8خالل ق 

هبا جامع ومساجد كبرية آهلة يف مجيعها املعلمون : "... يالبكر ، يقول عنها  6لكثرة علمائها

                                                           
 .39، ص املرجع نفسه: حممد بن سيدي حممد موالي 1
 .50، ص املرجع نفسه: حممدن أمني حممدو 2
وجماهد، قاد حركة جهادية استوىل  على من أهل جزولة من قرية متاماانوت يف طرف صحراء غانة مصلح عبد هللا بن ايسني  3

املغرب يف : أيب عبيد البكري ، انظرم 1059هـ / 451توىف بربغواطة   ةعدة مدن صحراوية يف اطار أتسيس الدولة املرابطي
 .168-165ص -، ص (د.ت)، مكتبة املثىن بغداد، ذكر بالد افريقية واملغرب ) املسالك واملمالك(

 65، ص املرجع السابق: اخلليل النحوي 4

 .76، ص3أهم احلواضر العلمية، انظر امللحق رقم 5
 .202-197ص  -، صرجع السابقامل: انين ولد احلسني 6
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ة الواقعة اقصى جنوب شرق موريتانيا أتسست املدين) بريو( تلك  ومدينة والته ، 1... " للقرءان
ومن احلواضر  .2م  من أهم احلواضر العلمية يف البالد 15هـ / 9م، صارت منذ ق 8هـ /2يف ق 

قرابة  ازدهرتم،  1142درار، أتسست آاليت تقع يف إقليم  (وادان)مدينة اليت ازدهرت علميا 
ازدهارها ومن مظاهر ا إىل حمطة جتارية، مخس قرون كحاضرة علمية ساعد على ذلك موقعها وحتوهل

هبا زقاق عرف بزقاق العلماء به أربعون دارا متوالية يقطنها علماء، وذاع الثقايف كثرة علمائها و 
حماظر م واختفت عدة  17 ⁄هـ 11 صيتها إال أن مركزها الثقايف هذا بدأ  يرتاجع من منذ القرن

 –كانت منطلق للحجاج   –االقتصادية والدينية  ومدينة  شنقيط اليت اضافت إىل شهرهتا ،3هبا
  4هـ. 11القرن  ذشهرة علمية من

 : انتقال احملاظر إىل البوادي .ج

 نتيجة ( كوالته وودان وشنقيط)بعد الرتاجع االقتصادي الذي عرفته احلواضر املوريتانية        
سلطة مركزية بدأت  هـ ونتيجة لغياب15يف القرن  (سجلماسة)دمار لظهور التجارة االطلسية و 

هذا التحول 5أين عرفت ازدهارها احلقيقي،م تنتقل إىل البوادي  16هـ / 10احملاظر منذ القرن 
االطروحة شته موريتانيا بتحول مراكز العلم من قالع املدن إىل خميمات البوادي، قلب عا الذي

تراجعت ارحتل عنها إىل ا و مراهنإذا تناقص عن العلم يكثر حني يكثر العمران و اخللدونية القائلة إ
 .6أمصار أخرى

                                                           
 .158، ص املرجع السابق: أيب عبيد البكري 1
 .516 ،164ص ، ، ص2007، منشورات الزمن، اتريخ موريتانيا العناصر االساسية: محاه هللا ولد السامل 2
 ،http://kettab.net/archives/2522: "وادان إحدى أقدم حواضر بالد شنقيط "، حممد األمني ولد الكتاب 3

 . 21-19ص  -، ص5/03/2019 ، 17:00
 .74، 73ص ، ، صاملرجع السابق: اخلليل النحوي 4
 .19، ص املرجع السابق: حسنة الغامدي طارق لعجال 5
 .481، ص (د.ت)دار اجليل، بريوت، ، املقدمة: بن خلدونعبد الرمحن  6

http://kettab.net/archives/2522،17:00
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الدارسني لتاريخ الصحراء املوريتانية  نظار أاليت متيز هبا املوريتانيني وقد لفتت هذه الظاهرة 
إن البيضان يتخذون من خيامهم ": الذي قال (كامي دولس)تحدث عنها الرحالة الفرنسي ف

 . 1" أكادمييات حقيقية

بونة  ختار بناملن أحسحيققوا هنضة ثقافية حتت اخليام  هكذا استطاع هؤالء البدو أنو 
 بقوله: وصفها  م 1804هـ / 1220ت

 وحنن ركب من االشراف منتظم       أجل ذا العصر قدراً دون ادانان

 2. ا نبني ديــن هللا تبيانـــــــاقد اختذان ظهور العيس مدرسة          بـه

                                                           
 .52ص ، املرجع السابق: حممدو حممدن أمني 1
 . 56، ص املرجع السابق: اخلليل النحوي 2
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 هج والطرق املبحث الثاين: التعليم احملظري املنا
 دي، له منهجه البواإىل انتقلمث  إن التعليم احملظري الذي عرفته موريتانيا الذي بدأ ابحلواضر       

امل قي مناطق الععن اب يتانيامور انفردت به  عله منوذجا متميزاً جيوأساليبه ومراحله اخلاصة به، ما 
 .اإلسالمي األخرى

  املراحل التعليمية واملناهج: .1
فقلما جند ذلك يف القبائل  1إن عملية التعليم  يف موريتانيا اختصت هبا قبائل الزوااي             

كما وهو مجع زاوية وهي موضع العبادة،   عرفت هذه الطائفة هبذا االسم ملالزمتهم الزوااي، 2األخرى
، متيزت 3رابط  مفردها امل و نيملرابطابكذا    لبهم العلم واشتغاهلم به،لطمفردها طالب لطلبة و عرفوا اب

الغرامات كهم بسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم وبصربهم على مشاق احلياة و قبائل الزوااي بتمس
توقري أهل مبكارم األخالق كمحبة املساكني و كما عرفوا ،  سانلقبائل بنو حاليت كانوا يدفعوهنا 

 .4الغلوعدم الغش و  املساحمة علم والعلماء وإكرام للضيف و ال

 ما قبل التعليم احملظري مبوريتانيا بطورين أو مرحلتني مرحلة ومتر العملية التعليمية             
  ومرحلة حمظرية 

 :ما قبل التعليم احملظري املرحلة  -

                                                           
( يضم إىل جانب الزوااي، قبائل بنو حسان )اختصت ابلسالح: فمجتمع البيضان عدةيتكون اجملتمع املوريتاين من طوائف  1

السكان وهم خليط من السرغالت جمتمع السودان ميثلون مخس مون وأهل احلرف والعبيد واملوايل(، التابعون وتضم )الغار 
: حياة موريتانيا )اجلغرافيا(، تشر مواطنهم على ضفة هنر السنغال، للتوسع أنظر املختار بن حامدوالتكارير والفالن والولف تن

 . 30، 29ص  ،، صاملرجع السابق
 . 489، ص املرجع السابق: أمحد بن األمني الشنقيطي 2
 . 143، صلسابقاملرجع ا: محاه هللا ولد السامل 3
 .69، 68ص  ،ص، ، )د.ط(، مكتبة الدنبجة، )د.ت(نصوص من التاريخ املوريتاين شيم الزوااي: حممد اليدايل 4
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ها الطفل املبادئ األوىل للحساب و احلروف فيتبدأ مع سن اخلمس السنوات يلقن      
طة كاألخضري ين البسو حفظ بعض املتاألجبدية مث ينتقل إىل حفظ القرآن و القراءات و 

 .1ذه املرحلة عادة النساء وابن عاشر،  تتوىل عملية التدريس يف ه

 :مرحلة احملظرة -

بعد إمتام املرحلة األوىل يكون الطالب مؤهال إىل االنتقال إىل احملظرة،  فاحلياة احملظرية            
الثاين ما بني سن و لب دروسه يف حيه،  فيزاول الطايف أغلب االحيان  تبدأ من السن العاشرة 

كما يستطيع أن   ه،لطلب العلم يف حماظر خارج حي اخلامس عشر يصبح مؤهل لالغرتابعشر و 
له أن و  ،يلتحق يف أي مرحلة من مراحل عمره ابحملظرة ال مينعه من التعلم حداثة سن وال شيخوخة

ة زمن حمدد إمنا  تنتهي احلياة املدرسيوليس للتعليم احملظري  ، 2ينسحب مىت شاء إىل حمظرة أخرى
 .3يكون بذلك مؤهال إلدارة الدروس يف حمضرته اخلاصةبتخرج الطالب إبجازة من شيخه و 

حفظه وجتويده ورمسه وتفسريه( : القرآن )يفهارف اليت تقدمها احملاظر للطالب أما املع        
، السري والتاريخ واألنساب، اللغة فقهقيدة وعلم الكالم والتصوف، ال(، العاحلديث )حفظه ورجاله

 4 .، املنطق، احلساب، الفلك، الطبالعربية وآداهبا، الشعر والبالغة

كاحملاظر   حمدد أو فن ميف علحماظر متخصصة : احملاظر املوريتانيةعرفت موريتانيا نوعني من      
فقهية أو اليف الدراسات  احملاظر املتخصصة و القرآنية اليت ال يدرس فيها الطالب إال القرآن، أ

 وال تقتصر على  واحد ، وحماظر جامعة تدرس اصناف شىت من العلومالسرية أو النحو وغريها
  .5فيتخرج الطالب منها وهو ملم بعلوم شىت

                                                           
 .490، ص املرجع نفسه: أمحد بن االمني الشنقيطي 1
 . 166، 165ص  ،، صاملرجع السابق: اخلليل النحوي 2
 . 169، ص نفسهاملرجع   3
 .53، ص نفسه 4
يف  رسالة ماجستري ("1960 -1903الطريقة القادرية واالستعمار الفرنسي يف موريتانيا ): "اناملسعلي علي بدوي  5

 . 144-142ص  -، ص2003معة القاهرة، الدراسات اإلفريقية، قسم التاريخ، )التاريخ احلديث واملعاصر(، جا
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يدرسن فيها كل مساء طوال السنة، وتتلقى النساء ابلنساء لتعليم  كما وجدت حماظر          
 . 1وراء حجاب عن الشيخالعلم يف سرادق احملظرة من 

 طرق التدريس:   .2
ار بنفسه مادة قراءاته من فالطالب خيت، ميتاز بكثري من احلريةنظام التدريس يف احملظرة              

ذي يناسب مستواه مث حيدد حجم الدرس الذي بوسعه أن الفقه أو صرف مث خيتار املقرر  حنو أو
عا لكثرة الطالب قد يتواصل إىل الليل تبو  من الصباحيبدأ وقت الدراسة  يستوعبه تبعا لقدراته،

حسب االسبقية يف لدراسة بل تبعا لورود التالميذ و ال يضع الشيخ جدوال لو  ،هبماحملظرة  ازدحامو 
يدعى شرتك الطلبة يف الدرس الواحد و أحياان مجاعي إذا التلقني فردي و اجمليء، ويف الغالب يكون ا

 .2حمليا ) الدولة (

يقرأه على  فبعد اختيار النص من طرف الطالبأما الطريقة اليت تعتمدها يف التلقني،             
وحينما  ، الشيخ لتصحيحه يقوم حبفظه  مث استظهاره على الشيخ الذي يعمل على تفسريه وشرحه

يئة ، وال توجد كيفية معينة تضبط اهل3حيل الليل يعود الطالب إىل نصه لتثبيته ابلتكرار أو املناظرة 
ال ضابط للهيئة اليت يلقي "  اليت يدرس عليها الشيخ  فيقول عن ذلك  أمحد األمني الشنقيطي:

منهم مرة يف املسجد و عندهم فرتاه يدرس ماشيا مسرعا ومرة جالسا يف بيته و  عليها املدرس
سواء كان ماشيا أو راكبا وقد يكون راكبا من جهة إىل أخرى  من يدرس يف أثناء االرحتال

طة مما يعتمد عليها يف التدريس فبسيواألدوات اليت  4" طلبة ميشون على أقدامهم يف انحيتهالو 
لتسجيل حيمله الطالب معه من اخلشب والدواة وكناش تصنع توفره الطبيعة من لوح وأقالم 

                                                           
 .24، ص املرجع السابق: حسنة الغامدي وطارق لعجال  1

 .25 ص ،نفسهاملرجع   2
  . 58، ص املرجع السابق : حممد أمني حممدو 3
 . 491، ص املرجع السابق: أمحد بن االمني الشنقيطي 4
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، وعطل عشية كل اربعاء إىل صباح اجلمعةتتوقف الدراسة يف عطلة اسبوعية من و ، 1املالحظات
  .2ة أسبوع مبناسبة عيد الفطر وعيد األضحى واملولد النبوي الشريفسنوية ملد

 مسات احملظرة وأهدافها:  .3

 :ن احملظرةأبرزها لعل أو تتميز املدارس التقليدية يف موريتانيا بسمات خاصة ميزهتا عن غريها 

درس ية حيث عرففنون امل : فاحملظرة تقدم للطالب معارف موسوعية يف خمتلفجامعة -1
األدب اللغة و و ريخ والتاالسرية احلديث والعقيدة والتصوف والفقه وأصوله و القرآن و 

 املنطق. والنحو والشعر والبالغة والعروض والقوايف 
: مفتوحة جلميع فئات اجملتمع الطفل والشيخ والرجل واملرأة والفقري والغين، ال شعبية -2

 . 4003طالب حتدد عدد معني لعدد الطالب الذين يصل عددهم أحياان إىل 
 أمورها  تسيريمد يفماال فهي تعت إىل احملظرة رسوما أو : ال يتطلب االنتسابانيةجم -3

لم لى التعم عحيث أعطيت للطالب امتيازات تشجيعا هل على األنظمة االجتماعية،
شاة يقة و اة العقش ،هم: متنح هلم املياه ربع املياه يف اآلابر لسقي مواشيذكر منهان

 .العادةمبناسبة الزواج تدعى 
التدريس و  : تقوم احملظرة على أساس من التطوع و املبادرة احلرة يف الدراسةالطواعية -4

احملظرة  الطالب له حرية اختيارالشيخ أي مقابل مادي على جهده و  فال يتلقى معاً 
 . 4احلضورواملادة وله احلرية املطلقة يف الغياب و 

ان يف كدهارها  از فضر رها يف احلواإن كانت احملاظر قد ظهرت أول أم :بدوية متنقلة-5
ذي يستمر لدرس اللى ا، متنقلة من مكان إىل آخر مع تنقل البدو وال يؤثر ذلك عالبوادي

  .وال ينقطع

                                                           
 .59، 58ص ،، ص املرجع نفسه :حممدن أمني حممدو 1
 .168، ص املرجع السابق: اخلليل النحوي 2
 . 54، 53ص  ،، صنفسها ملرجع  3
 .22، 21ص  ،ص، املرجع السابق: حسنة الغامدي وطارق لعجال 4
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: تشرتك احملظرة مع املدارس التقليدية يف العامل االسالمي على التلقني مباشرة تلقينية -6
 .1من الشيخ أو اإلجازة يف قراءة الكتب

 :يا يلاحملظرة املوريتانية لتحقيقها فنلخصها فيماليت سعت  فأما األهدا

متكينه يف تمع، و قات اجمل، ونشره بني طبتعلم الدين االسالمي عقيدة وشريعة وسلوكا ومنهجا -
 صدورهم حىت ينعكس يف حياهتم ومعامالهتم.

ن ضرورة لفهم النص اً، ملا يف ذلك موبالغة وأشعار وحنوًا وصرفًا تعليم اللغة العربية مفردات   -
 .2القرآين والسنة النبوية

لتأثري يف اين على وة إىل هللا، قادر والدع القادرين على محل رسالة اإلسالم تكوين الدعاة -
 جمتمعاهتم أو اجملتمعات اليت حيلون هبا.

، يف بالد اتسمت حياة الصدوراليت يتم نسخها أو يف الرتاث اإلسالمي يف الكتب على  ةفظااحمل-
 .3هلها ابلبداوة والرتحال وكثرة الصراعات واحلروبأ

 

 

 

                                                           
  .57-55ص -، ص املرجع السابق: اخلليل النحوي 1
 . 41، ص املرجع السابق: حممد بن سيدي حممد موالي 2
رسالة  ،هـ13هـ إىل 11إفريقيا من القرن  اجلهود الدعوية يف منطقة شنقيط وأتثريها يف غرباحلسن بن حممد األمني:   3

 .255،  254، ص، ص 2004ماجستري، جامعة طيبة، املدينة املنورة، 



 يلفرنسالتعليم العريب يف موريتانيا قبل االحتالل االفصل األول: 

26 
 

 املبحث الثالث: أثر احملاظر املوريتانية
ن ماملوريتاين  جملتمعبري على اإن ظهور املخاطر مت انتشاره عرب ربوع موريتانيا كان له أتثري ك    

سالمي  املشرق اإلإىل اهاصل صدالناحية االجتماعية والثقافية، بل امتد أتثريها إىل غرب إفريقيا وو 
 مروراً مبغرهبا بواسطة سفرائها من العلماء.

 :على موريتانيا اجتماعيا وثقافيا أثر احملظرة (1

 أثرها على الفرد واجملتمع املوريتاين -أ
 :من الناحية الدينية واللغوية .1

علوم إن اجلهود اليت بذهلا علماء احملاظر يف تربية الطالب ومنذ سن مبكر وتلقينه ال     
قلبه، وحرصهم على تعليمه اللغة واألدب حبفظ القرآن  الدينية وغرس حمبة  النيب يف

واألشعار قد أسهم يف حتصني الطالب وتنشأته تنشأة دينية صحيحة وامتالكه الفصاحة 
-هذا اجلهد الذي بذلته احملاظر كان له األثر الكبري يف انتشار اإلسالم  ،1املنطق والبيانو 

إال أن جذوره مل تثبت ودعائمه مل  -ذ بداية الفتح اإلسالمي للمنطقة وإن كان قد بدأ من
مل يكن ليأيت يف املنطقة مث تعرهبا يف كما أن انتشار اللغة العربية   2،تتقوى إال جبهد احملاظر

 .3املنطقة إال جبهود احملاظر ورجاهلا
 :إعداد الفرد لتحمل مشاق احلياة .2

يسرة بل على الطالب منذ سن مبكر أن يتحمل مشاق إن احلياة يف احملظرة مل تكن سهلة م
يف احملظرة  االغرتاب طلباً للعلم معتمداً على نفسه ملزماً  مبشاركة زمالئه وتقاسم أعباء احلياة

 .4يف األكل واملسكن ورعي اإلبل أو األبقار

                                                           
اجمللـد ، جملـة العلـوم اإلسـالمية واحلضـارةن بن أمحد بـن احملبـويب: "احملـاظر الشـنقيطية حتصـني للفـرد ومتكـني يف األرض"، دحمم   1

 .315-312ص -، ص 2016، جانفي ، جامعة األغواط1ع، 1
 .283، ص املرجع السابقخليل النحوي:   2
 .285، صفسهاملرجع ن  3
 .493، 492ص ،، صاملرجع السابقن األمني الشنقيطي: أمحد ب  4
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ادراً على هذه الصعوابت والتحدايت اليت يعيشها الطالب يف احملظرة جتعل منه فرداً مهيئاً وق 
 .1مواجهة قساوة الصحراء

 :من الناحية العلمية .3
مل حيرم املرأة و ، حتويل اجملتمع البدوي إىل جمتمع متعلم تندر فيه األميةيف جنحت احملظرة       

فقلما جتد يف قبائل الزوااي رجل أو امرأة ال جييد القراءة والكتابة من حقها يف طلب العلم، 
هم من العلم فكانوا يغنون على الطلب ظالعبيد قد اخذوا ح بل حىت 2وإن وجد فهو اندر

 .3مقامات احلريري
يقتصر أثر احملظرة على حماربة األمية يف اجملتمع، بل حولت البادية املوريتانية إىل   مل          

م بفضل األجيال 19-17ه/13-ه11بني ق منارة علم، عرفت حركة علمية خاصة ما
احملاظر الذين خاضوا يف علوم شىت وتركوا مؤلفات عدة، منهم  من العلماء الذين خرجتهم

 4صاحب كتاب الذهب اإلبريز يف تفسري كتاب هللا العزيز م 11هـ/ 6عبد العزيز اليدايل ت
 5، تفسري البسملةصنف كتب عدة منها تفسري الفاحتة الذي ه1226واملختار الكنيت ت

ب والتصوف واملنطق والطب وعلوم التاريخ وكما ألف الشناقطة يف الفقه والسرية واالنتسا
وأبدع املوريتانيون يف جمال الشعر فنظموا قصائد يف خمتلف أغراضه بل  6واجلغرافيا والرحالت

جعلوا منه وسيلة للتدريس )الشعر التعليمي( فاختصروا املصنفات الدينية واألدبية يف قصائد 
 .7للضبط واحلفظ تسهيالً 
يف بالد شنقيط حاضرة يف احلياة العلمية وشاركت يف النهضة اليت  كما كانت املرأة          

بكار زوجة و  عرفتها البالد ومن تلك األمساء نسجل خناثة بنت األمري املغفري الشنقيطي
                                                           

 .136ص ،املرجع السابقاخلليل النحوي:  1
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نسخة من كتاب اإلصابة البن حجر  موالي إمساعيل اليت قبل أن هلا حواشي على هامش
فاقت أقراهنا يف املنطق وهلا مؤلف أم الرباهني ، وخدجية بنت العاقل اليت قيل أهنا 1طهاخب

ومنهن أيضًا منة بنت أمحد بن خليفة ومرمي  ،2تشرح فيه عقيدة حممد بن يوسف السنوسي
 .3بنت بال وآمنة بن اخلال

كما كان للمحظرة دور يف ربط الصلة بني موريتانيا والعامل اإلسالمي مشرقه ومغربه         
سفراء عرفوا ابلثقافة املوريتانية وما بلغته من تطور ومن أولئك  بفضل علماءها الذين كانوا

العلماء الذين كان هلم حضور قوي يف املغرب األقصى الشيخ ماء العينني والذي أسس عدة 
ومن العلماء الذين كان هلم حضور قوي ابملشرق العالمة حممد حممود بن  ،4حماضر به

األدب واحلديث شهد له أقرانه بقوة حفظه م عالمة يف اللغة و 1905ه/1323التالميد ت
إليه رائسة اللغة واحلديث  وعلمه وصفه تلميذه حممد رضا أبنه العالمة احملدث الذي انتهت

ه الذي مكث ربع قرن ابلسعودية 1393،وحممد األمني بن حممد املختار ت5ريف مص
ينة املنورة وله عدة ملدجلس لتدريس التفسري والفقه يف املسجد النبوي واجلامعة اإلسالمية اب

 6نظم الفرائض، ألفية يف املنطق. أضواء البيان،: مؤلفات منها
فكان  جملتمعس على ااحملاظر وانتشارها قد أسهم يف تكوين الفرد ما انعكظهور إن      

يف  نفاتخلفوه من مص ية مباسالماً عربياً متعلماً أثرى علمائه املكتبة اإللماً متدينسجمتمعاً م
قيا، فكان ق افرياعما متوغلني يف أمواج الصحراءركبوا شىت ومل يتوقفوا عند ذلك بل  علوم

 .هلم أتثري كبري عليها

                                                           
 .48، 47ص ، ، صبقاملرجع السا: حممد املختار ولد اابه 1
ة النجـاح اجلديـدة، تبـأمحـد ولـد احلسـن، مك: ل ماريت، تـحبو  :، تراآلابرإخبار األحبار أبخبار أمحد بن أمحد يوره الدمياين:   2

 .29، 28ص  ،، ص1992ضاء، يالدار الب
 .290، 289ص ،، صالسابقاملرجع اخلليل النحوي:   3
 .281، ص نفسهملرجع ا  4
 .254، صاملرجع السابق ض:ناحلسني بن حم  5
 .414-408ص -، ص املرجع السابق: حممد بن سيدي حممد موالي  6
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 أثر احملظرة يف افريقيا الغربية: -ب
 امتدمل يقتصر أتثري احملظرة املوريتانية يف مدن اجملتمع املوريتاين وبوادي هذا اإلقليم بل        

تنارت هي األخرى بنور احملظرة بفضل علمائها الذين كانوا دعاة أثره إىل غرب إفريقيا اليت اس
جابوا أقطار املنطقة داعني إىل توحيد هللا سبحانه وتعاىل ومعرفني ابلدين اإلسالمي، فكان 
هلم الفضل يف نشر اإلسالم والثقافة اإلسالمية بني سكان املنطقة وإنقاذهم من ظالم الوثنية 

ومن  1عقوهلم وذلك ما يعرف به الرحالة الفرنسيون تنويراعهم و حدث تغيري يف طبأما واجلهل 
ة املختار الكنيت الذي قام أولئك الدعاة الذين كان هلم حضور يف املنطقة نذكر العالم

دعوية وصلت إىل ما وراء هنر السنغال وهنر النيجر وفتح عدة مدارس يف املنطقة  التبرح
 2كبري الذي وصل نفوذه إىل السينغال وغامبياال ايوتكفل بطلبتها، ومنهم أيضًا الشيخ سيد

 يؤكد الرحالة، و 3كان له أتباع  وامتد نفوذه ليصل إىل السنغال وغينياوالشيخ سعد بوه الذي  
  .اللذين زارا خميمه أن له اتباع كثر يف إفريقيا الغربية (بول بالنشي) ( وبول صويل)

لنيل العلم مث عادوا  4د من الطلبة من إفريقيا الغربيةكما استقبلت احملاظر املوريتانية العدي        
 .5إىل أوطاهنم دعاة ومعلمني

كان هلم حضور لدى أتثري علماء احملاظر على العامة يف إفريقيا الغربية بل  يكن ومل          
ن األمراء األفارقة الذين يعتنقون اإلسالم فكانوا يعلموهنم أحكام الدين ويقرئوهنم القرآن ويبذلو 

 شهدهتا منطقة  بل يذهب بول ماريت إىل أن التحوالت اليت .6هلم النصح
 .      7من ثورات سياسية ودينية كانت بفعل أتثري الدعاة الشناقطة 18السنغال خالل القرن 

      
                                                           

 .338، املرجع السابق، ص( قراءة يف الرحالت االستكشافية الفرنسية19 يف )ق يناجملتمع البيضاحممدن:  بن وحممد 1
 .309، 308ص  ،، صرجع السابقاملاحلسن بن حممد األمني:   2
 .182، ص املرجع السابق سات حول اإلسالم يف موريتانيا،درا: بول ماريت  3
 .338ص  ،املرجع السابقن: دحممد بن حمم  4
 .312، 311ص  ،، صاملرجع نفسهن بن حممد األمني: احلس  5
 .259ص ،املرجع السابقخليل النحوي:   6
 .61، صاملرجع السابقحممدن أمني حممدو:  .305 املرجع نفسه، :احلسن بن حممد األمني  7
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 :خالصة   

نهجها متميزة مبكانت حركة التعليم اليت عرفتها موريتانيا منذ عهد املرابطني  ما خنلص إليه أن      
، واألهداف اليت رمستها لنفسها  أكثر من غريها كزت على العلوم الدينية واللغويةإال أهنا  ومساهتا، 

أضافت إىل املدن اليت فكان هلا أتثري قوي، كانت تتماشى مع خصوصيات اجملتمع، لذلك  
اضر احلو يف قتصاد المكانتها االقتصادية مكانة علمية، إال أن تدهور اجانب إىل  احتضنتها

 ويف البوادي  هاتعايش مع خصائصتجعلتها ترحتل إىل البوادي و  تهاالتحوالت السياسية اليت عرفو 
وظهر أتثريها على الفرد واجملتمع الذي هذبت طباعه وحولته إىل  ، أكثر تاكتملت مساهتا وازدهر 

قيا وأسهموا يف محلوا راية اإلسالم إىل غرب إفري ، وكونت رجاالً عليهجمتمع يتذوق العلم ويتنافس 
من ابدية شنقيط  مركز علمي ال يقل عن  جعلوا بلية اليت شهدها العامل اإلسالمي، احلركة العلم

زهر واحلرمني. مراكز اال
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 احالل  الثقافة اسرتاتيجيته يف ذلك بغزو ثقايف يف الغالب اقرتن التوسع الفرنسي العسكري      
وحتقيق ذلك ، ةدالفرنسية حمل الثقافة احمللية للشعوب املستعمرة، معتمدا وسائل  وأساليب عدي

وتعويضه  القائم يف املستعمرات من وجهة نظره، التقليديابلقضاء على النظام التعليمي الأييت إال 
بغرس املدرسة الفرنسية أينما حل، ومل يستثين االحتالل الفرنسي  هتمابنظام عصري جديد، لذلك 

عليمي متميز متثل يف  كموريتانيا اليت متيزت بنظام ت  ،نطقة حىت ولو كانت صحراوية بدويةأية م
احملاظر، واليت مثلت املنبع واملصدر االساسي للثقافة العربية االسالمية فيها، هذا النظام التعليمي 

 خمتلفة أشكاالً  انتشرت واختذتمع املدرسة الفرنسية اليت  ثقافية االصلي سيكون يف مواجهة
 ها واليت تتناقض مع أهداف احملاظر.لتحقيق أهداف
 ول: موقف االحتالل الفرنسي من التعليم احملظرياملبحث األ

لقد انبهر الفرنسيون وهم جيتاحون البالد كما انبهر الرحالة قبلهم  حبصانة اجملتمع الدينية والعلمية 
واملستوى الثقايف الذي عرفته صحراء شنقيط وقد عرب عن ذلك احلاكم العام  لغرب افريقيا يف 

ومن العجيب أننا قائاًل :" 1902همة كوبوالين يف الرتارزة تقرير إىل وزير املستعمرات عن م
وجدان لدى الزوااي ثقافة رفيعة أكثر تطور من الثقافة اليت الحظناها لدى مثقفي إفريقيا 

 .1"الشمالية
اجلانب املكمل للغزو السياسي واالقتصادي حبيث تقوم سياسة ت إدارة االحتالل يف التعليم رأ 

س معامل الثقافة الوطنية وإقامة بناء ثقايف جديد  يكيف البالد وشعبها الغزو الثقايف على طم
من أجل ذلك عمل االحتالل  ،2لطمس شخصيتها وإعداد فريق من أبنائها خلدمة االستعمار

 .3طط  دقيق ومدروس بعناية يكفل له حتقيق أهدافهخمالفرنسي على وضع 

                                                           
 .339، صاملرجع السابقاخلليل النحوي: 1

، ديسمرب 346 ، العددجملة املستقبل العريباخلمسينيات"،  منذحممد عابد اجلابري: " املسألة الثقافية يف الوطن العريب 2
 .9ص، 2007

 .10، صاملرجع نفسه3
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فرض حصار على بالد شنقيط  ،حقيق ذلكمن اخلطط اليت اعتمدها االحتالل يف موريتانيا لتو 
وحماولة عزهلا عن حميطها العريب وإحلاقها مبنطقة غرب إفريقيا الفرنسية، وحتويل مسالك التجارة من 

والتشدد يف 1الشمال إىل اجلنوب حنو احمليط، ومنع تداول الصحف العربية اليت ال ختضع للرقابة 
لرتحيلهم ابلبواخر عرب مرسيليا إىل البقاع  وضع تسهيالت ،2منح رخص احلج ومراقبة احلجاج

 .3املقدسة لتجنب احتكاكهم ابملسلمني أثناء مرورهم ابلبلدان العربية يف الطريق إىل مكة
احمللية  لثقافةايف منابع حلصار الثقايف على موريتانيا بل حاول جتفابمل يكتف االستعمار      

 اظر أسلوبنيلى احملرب عوقد اختذت احل ،ى السكانمبحاربة احملاظر وحماولة فرض تعليم فرنسي عل
 .إغرائي والثاين قمعياألول 

 :أ_ األسلوب القمعي         

م حني 1875ا وذلك منذ بدأت فرنسا حرهبا على احملاظر قبل فرض االحتالل على موريتاني      
ن وقت تني معوا سامنعوا فتح أي مدرسة عربية ابلسنغال إال بعد احلصول على رخصة واقتطع

 احملاظر لتدريس اللغة الفرنسية إجبارايً.
مد إىل حاظر علواسع للماوأول ما وضع االحتالل أقدامه أبرض شنقيط املعروفة ابالنتشار       

اظر على ذه احملغام هأسلوب الضغط على احملاظر ابلتهديد إبغالقها بدعوى حفظ األمن إىل ار 
ان نشاء جلاإىل ك كذلجلأ االحتالل   ييق على نشاطهاإجراء امتحاانت للمعلمني هبا، وللتض

املدارس   أوقات افتتاحسنة يف16إىل 6 ملراقبتها، وطرد التالميذ الذين ترتاوح أعمارهم مابني
 الفرنسية.

م 1905خطر إعالن احلرب على احملاظر،  فحذر اإلدارة الفرنسية من ذلك سنة كوبوالين  وأدرك
رب من جلب لسخط الشعب املوريتاين، إال أن سلطة االحتالل مل قبل موته، ملا رأى يف هذه احل

م كتب احلاكم العام 1907ففي سنة  ،أتخذ بذلك واستمرت يف سياسة التضييق على احملاظر
لغرب إفريقيا إىل مندوبه ببالد البيضان أيمره  مبراقبة املتصوفة ومجع كل املعلومات عن املدارس 

                                                           
 .340، 339ص  ،، صالسابقاملرجع اخلليل النحوي:  1
 .256، صلسابقاملرجع احمجوب ولد بيه: 2
 .344، صاملرجع نفسهاخلليل النحوي:  3
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ويف وثيقة أعدها أحد املوظفني الفرنسيني  سنة  ،1دد تالميذهاالقرآنية وعلمائها ومذاهبها وع
م عن 1908وابريل  1906يناير  بني م انطالقًا من التقارير االستخبارية الواردة ما 1908
اسم لشيخ حمظرة ومعلومات مفصلة متعلقة بكل  160ضمنها أكثر من  2(كيدي ماغه)منطقة 

وضع قائمة بتسعة وأربعني مرابط  (سليبايب)قرية  ففي ،مدرسة قرآنية وكل مرابط يف املنطقة
حمظرة، مث ارود معلومات مفصلة عن كل مرابط وعدد تالميذه وشيوخه وموقفه من  12واحصى 
 .3االحتالل

 :األسلوب االغرائي -ب
 يف اخرتاق احملاظر أمالً وملا مل تنجح سياسة الضغط والرتهيب جلأ إىل أسلوب الرتغيب        

فرنك  300م يقضي مبنح منحة شهرية تشجيعية قدرها 1906جوان  20يف  فأصدر مرسوم
غري أن شيوخ احملاظر ترفعوا ، لكل شيخ حمظرة خيصص ساعتني يف اليوم لتدريس اللغة الفرنسية

. وملا عجز احملتل عن 4على ورق اً أبنفسهم عن مثل هذا اإلغراء، ما جعل املشروع يظل حرب 
إبنشاء سلوب أخر حيتال به إلضعاف قوهتا يبحث عن أ راح االسلوباخرتاق احملاظر هبذا 

 مؤسسات تعليمية متاثلها مساها املدرسة )سنتحدث عنها يف حينها(. 
 

                                                           
 .345، ص املرجع السابقاخلليل النحوي: 1
 22املستعمر دائرة كيدي ماغه كجزء من موريتانيا يف  أنشأكيدي ماغه: منطقة تقع على حدود موريتانيا مع مايل والسنغال   2

عاصمتها سيليبايب متتزج ابملنطقة  1974مستقلة سنة بعد االستقالل ضمت لوالية العصابة مث عينت كوالية 1921أوت 
 ملقاومة السوننكية لالستعمار يف كيدي ماغه،طائفة هم السوننكة،انظر حممد احملجوب ولد املختار ولد بيه:ا وأكرباألعراق 

 .40، 39ص  ،، ص2010، نواكشط،21_15 مكتبة القرنني
 .74-68ص  -، صاملرجع نفسه3
 .168، صاملرجع السابقعلي ساملان علي بدوي: 4
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 التعليم الفرنسي يف موريتانيا املبحث الثاين:
 بداية التعليم الفرنسي يف موريتانيا: (1

يف غرب إفريقيا ابستخدام رغم النجاح الذي حققته فرنسا يف بسط سيادهتا على أجزاء واسعة   
القوة، إال أهنا كانت تدرك أن ذلك ال يكفي وحده لتثبيت االحتالل، فسعت إىل فرض هيمنتها 

 الحتالل جعلته من اختصاص البعثاتففي بداية ا م،يالثقافية على املنطقة من خالل التعل
 س(سان لوي)أول مدرسة هبذا اإلقليم مدرسة  حيث افتتحتم 1829التبشريية، حىت سنة  

وجعلت التدريس هبا ابللغة الفرنسية، مث افتتحت مدارس أخرى منها مدرسة أبناء األعيان 
، ومن املوريتانيني 1م تستقبل فيها أبناء الزعامات واألعيان يف كل غرب إفريقيا1855ه/1272

اعي ت األوائل الذين التحقوا قبل فرض االحتالل أخيارهم بن املختار بن سيدي عبد الوهاب الس
يب م الذي أطلق عليه الفرنسيون لقب ) ذو اللحية الزرقاء ( وأمحد فال سيين املولود أب1907

بغرب ،ورغم بلوغ عدد املدارس الفرنسية  2الذي تقلد عدة وظائف بسان لويس1836لميت ت
 .3طالب3500م إال أن عدد الطلبة مل يزيد عن 19مدرسة يف هناية القرن  70إفريقيا الفرنسية 

ذه النتائج اهلزيلة واالقبال الضعيف على املدارس من طرف األفارقة دفعت إدارة ه 
نظمت التعليم  1903نوفمرب  24مبوجب قرار صدر يف  التعليم االحتالل إىل إعادة تنظيم قطاع

االبتدائي األساسي إبجياد ثالثة أنواع من املدارس مث استحدثت التعليم االبتدائي العايل والتعليم 
 .4وي واملهينالثان

                                                           
 .368، ص املرجع السابقزاهر رايض: 1
موقع  أخبار أمحد ولد األمري: "مدرسة أبناء الشيوخ وبداايت التعليم النظامي املوريتاين"، 2

 .2019 /04⁄ 10 ،10:00 اتريخ االطالع /:artile18 .php niefrar.org/spip/ http?0انيفرار
  .368، ص نفسه املرجعزاهر رايض: 3
، ص 1994زارة الثقافة، دمشق، ، تر: شلب الشام، القسم الثاين، منشورات و اتريخ إفريقيا السوداءجوزيف كي زيربو: 4

781. 
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نظام  عليهوأدخلت  1وملا فرضت احلماية على موريتانيا نقلت جتربتها التعليمية إىل هذا البلد
ظهر هذا تعليمي جديد، اقتصر على التعليم االبتدائي يف طورين ابتدائي أساسي وابتدائي عايل مل ي

 .2األخري إال بعد ال ح ع 

 ضرية.حمدارس و  يةجهو ومدارس ارس قروية فالتعليم االبتدائي األساسي يتم من خالل مد

ن ف املتوخى من اهلد، كا)املدارس القروية ( يف قاعدة اهلرم املدرسي:املدارس التحضريية -
دارة لفت االيل، وكوتعميمها وسط أكرب عدد ممكن من األهاخالهلا هو نشر اللغة الفرنسية 

 الفرنسية معلم أهلي غري مرسم إبدارهتا.
: مستويني نم تكونتئرة، وأتيت يف وسط اهلرم ويوجد مقرها بعاصمة الدا :املدارس اجلهوية -

لدروس هادة اوج بشأقسام حتضريية وأقسام للتعليم املتوسط، تسري من طرف معلم أوريب وتت
 ( C.E.P.E )االبتدائية 

أتيت يف أعلى اهلرم وتقع يف عاصمة املستعمرة، تستقبل أبناء املستوطنني  :املدارس احلضرية -
 .2قدم هلم تعليما مماثال للتعليم يف الوطن األموت

يتم يف مدرسة ابتدائية عليا تقع يف املدن الكربى ينتقي طلبتها من فالتعليم االبتدائي العايل : أما 
خرجيي املدارس االبتدائية األساسية ويدرب الطالب يف السنتني النهائيتني على بعض اعمال 

 .3األوىل بعد تدريب مدة ثالث سنواتيج مدرسي املرحلة الوظائف الصغرى، وبعضها يؤهل لتخر 

 :تطور السياسة التعليمية الفرنسية يف موريتانيا (2
رغم مرور عشر سنوات و ، 1904بدأت فرنسا مشروعها التعليمي يف موريتانيا منذ       

سياسة  على افتتاح أول مدرسة إال أن النتائج كانت ضعيفة، ما دفع اإلدارة االستعمارية النتهاج

                                                           
 .348، ص املرجع السابقاخلليل النحوي: 1

2Bah Ould Zein – Ambroise Queffélec : Le Français en Mauritanie, Edicef, 
Paris,1988, p 17. 

 . 368، ص رجع السابقاملزاهر رايض: 3
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ثالثة  -حسب رأينا  -املرحلية والتدرج هبدف دفع املوريتانيني إىل االلتحاق مبدارسها، ما أفرز 
 .مراحل مر هبا التعليم الفرنسي يف موريتانيا

 م( 1913 -1903)التعليم الفرنسي :املرحلة األوىل -ا
ظام التعليمي املتبع يف نفس الن تيف موريتانيا، طبق 1عندما قررت اإلدارة الفرنسية فتح مدارس  

 :فافتتحت مدرستني تلقن املعارف ابللغة الفرنسية مها غرب افريقيا الفرنسي
م  بدأت املدرسة تزاول نشاطها، وحسب التقارير 1904يف سنة  :2مدرسة كيهيدي- (1

رتفع العدد إىل  ا3م1906ومع بداية   1905تالميذ سنة  7الفرنسية بلغ عدد التالميذ هبا 
اً تلميذ 30منهم، 4تلميذًا  48سريتفع إىل  1911لهم من الزنوج، ويف سنة تلميذ ك 24

 .5اصبحوا جييدون التحدث ابلفرنسية ويكتبوهنا، أما اللغة العربية فلم تدرس يف هذه املدرسة 
م  1912سنةأخرى  بعد جتربة كيهيدي افتتحت االدارة الفرنسية مدرسة :مدرسة بوغي (2

م، إال أن هذه املدرسة عانت من مشاكل  1913لميذاً سنة ت 17اليت كانت حتصي  يف بوغي
 .6عدة منها غياب املعلمني ما جعلها تستعني مبرتمجني من األهايل وبعض الضباط للتعليم هبا

  1945_1913العريب التعليم الفرنسي  :املرحلة الثانية -ب

إعادة تنظيم  ادارة االحتاللألجل جتاوز التعثر الذي عرفته املدرسة الفرنسية يف موريتانيا، قررت 
من املدارس املزدوجة اللغة )عربية فرنسية( موجهة لفئة معينة من  آخر قطاع التعليم، بتدعيمه بنوع

                                                           
 .77ص 4خريطة أهم املدن اليت احتضنت أهم املدارس الفرنسية يف موريتانيا، انظر امللحق رقم 1
إقليم جرجل  كيهيدي: مدينة تقع أقصى جنوب موريتانيا تطل على هنر السنغال، مدينة متنوعة األعراق، أصبحت عاصمة2

)إقليم  11، اجمللد املوسوعة اجلغرافية للعامل االسالمين عبد الرمحن الفوزان: التجاري، انظر فوزان ب ها)قرقل(، تشتهر بنشاط
 . 537، ص 1999، الرايض، 1ط الصحراء الكربى(،

3A.O.F : RapportD’ensemble Territoire Civil De La Mauritanie, Année 1906, 
p 54. 

املطبعة  ،1969-1900ضاع االقتصادية واالجتماعية السياسة االستعمارية وأثرها على األو حممد الراضي ولد صدفن: 4
 .88، ص 1981الوطنية، بريوت، 

5Bah Ould Zein – Ambroise Queffélec :op.cit, p 20 . 
، املرجع 1969-1900السياسة االستعمارية وأثرها على األوضاع االقتصادية واالجتماعية حممد الراضي ولد صدفن: 6

 .88السابق، ص 
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اجملتمع، تسريان جنبًا إىل جنب لتحقيق أهداف االحتالل، فكانت هذه املرحلة مرحلة التعايش 
 .بني التعليم الفرنسي والعريب يف املدرسة الفرنسية

 العربية الفرنسية )مدرسة أبناء األعيان(: درسةامل .أ
وامتناع املوريتانيني خاصة البيضان من  (كيهيدي وبوغي)أمام اإلخفاق الذي سجلته مدرسيت 

وصمود احملاظر يف وجه السياسة الفرنسية، جاءت التعليمات من طرف الضابط  االلتحاق هبا،
تنظيم التعليم العريب الفرنسي  بضرورة 1910فري في5يف 1(ابيت)العام واحلاكم العسكري ملوريتانيا 

سنة الذين حتصلوا على قسط من التعليم يف املدارس اإلسالمية  12واستقبال األطفال من سن 
لتعلم اللغة الفرنسية وبعد سنتني البعض منهم سيمر إىل املدرسة ملواصلة دراستهم  ) احملاظر( 

يوخ الزوااي، وتوزيع بعض الكتب العربية عليهم ويوصي بضرورة جعل هذه املدارس حتت إدارة ش
 .2لكسب ثقتهم

م مع خصوصية اجملتمع نوع آخر من املدارس يتالءانطالقًا من هذه التوصيات شرع يف إنشاء 
 .3م1913فرنسية سنة العربية ال رسادامل أول فافتتحتالشنقيطي 

م لغرب امية قد تبناها احلاكم العوالشريعة اإلسال إن فكرة إنشاء مدرسة تدرس اللغة العربية     
فبدأ  م عندما الحظ عزوف املسلمني عن االلتحاق ابملدارس الفرنسية،1905إفريقيا سنة 

وفعاًل مت حتويل مدرسة  ،التحضري لذلك جبمع معلومات عن املدارس اإلسالمية يف اجلزائر وتونس
وافتتحت  (écoleبدل ) إىل مدرسة إسالمية  حتمل اسم مدرسة(بسان لونيس)أبناء الشيوخ 

                                                           
، وضع 1912إىل غاية سنة  1910يناير سنة 1ني كمفوض عام للحكومة الفرنسية يف موريتانيا استلم مهامه عقيد عابيت: 1

سياسة جديدة إلحكام السيطرة على موريتانيا وتنظيمها تقوم تطبيق نظام محاية خاص يف املنطقة الشمالية الغري أمنة، وإدماج 
ملرجع االقتصادي والطيب والتعليمي. انظر الرائد جلييه: ا طعتناء ابلنشاالفئة احملاربة يف اجليش لالستفادة من خربهتا واال

 . 229، ص السابق
2A.N.O.M, Instruction Du Lieutenant – Colonel  Patey, Commandant du 
Gouvernement Général et Commandant  Militaire en Mauritanie,  à Messieurs 
Les Commandants de Cercle et Résidents en Mauritanie, Saint-Louis le 5-2-
1910.  

، رسالة ماجستري يف التاريخ املعاصر، كلية العلوم 1934إىل  1899االستعمار الفرنسي ملوريتانيا من آداب بن سيد أجممد: 3
 84ص ، 2008-2007جامعة اجلزائر، سانية واالجتماعية قسم التاريخ، اإلن
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ونقلت هذه التجربة إىل موريتانيا اليت ستفتتح هبا مدارس ألبناء  ،1مدرستني مبايل يف نفس العام
 .الشيوخ لتحقيق غاايت حمددة

 أ_ الغاية من إنشاء املدارس العربية الفرنسية:
 حىت ريب الذي اتبعوه ضد احملاظر يف إزاحتها أوأدرك الفرنسيون فشل اسلوهبم احل -

 .2لذلك فكروا يف إجياد مدارس تتشبه هبا ملنافستها وصرف املوريتانيني عنها ،استمالتها
يت  الفرنسية ال ملدرسةاه احماولة التأثري على موقف املوريتانيني وجعلهم يغريون نظرهتم اجت -

تشبث به يالذي  قليديحنو التنصري، إبدخال قسط من التعليم الت اً طريق كانت ابلنسبة إليهم
 وابلتايل استدراجهم إليها. ،بيضانال
ليست ): قولهب (اريتمبول ) يؤكده التحكم يف التعليم العريب اإلسالمي وتوجيهه وهذا ما -

جود ليم مادام مو ا التع هذالغاية من املدرسة تطوير الدراسات اإلسالمية وإمنا الغاية التحكم يف
 (.وتوجيهه وحماولة املواءمة أو التقريب بني العلم والدين

حتقيق أهداف االحتالل حيث سيتم استغالهلا لتحقيق أهداف سياسية يقول عن ذلك  -
قبل كل شيء عملية سياسية إهنا  م )إن إنشاء املدرسة اإلسالمية هو1906سنة  (وليام بونيت)

فتكون وسيلة إلمخاد املقاومة  ،تسعى مع املدرسة االبتدائية )الفرنسية( إىل نفس اهلدف(
لناس عن اهلجرة، وصرف انظارهم عن التطلع للدراسة يف اجلامعات اإلسالمية ا منعاملسلحة، و 

 .3حبجة أن لديهم تعليم عريب حديث
 العامة. فيخضع ستعمرتكوين جيل من الزعماء والقادة متشبع ابلثقافة الغربية خيضع للم -
 .درجييةورة تبصالقضاء على احلضارة العربية اإلسالمية ونشر احلضارة الفرنسية  -

                                                           
 .349، ص سابقاملرجع الاخلليل النحوي:  1
-1900السياسة االستعمارية يف موريتانيا وأثرها على األوضاع االقتصادية واالجتماعية بني حممد الراضي ولد صدفن: 2

 .89، املرجع السابق، ص 1969
 .351، 350ص ، ، صنفسهاملرجع اخلليل النحوي:  -3
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مدرسيت أيب  1913افتتحت أول املدارس العربية الفرنسية سنة لتحقيق هذه االهداف و   
موزعة يف األقاليم اليت  أخرى مدارس بعد عدة سنوات انشأ ،  و 2ومدرسة املذرذرة  1تلميت
هبا البيضان أكثر، ومن أجل مغالطة السكان وإيهامهم أهنا مدارس اسالمية أوكلت  ينتشر

 ةستعانالوا ة اضافة إىل الفرنسيةارهتا جلزائريني متشبعني ابلثقافة االسالميإد 1926ابتداء من 
، كما مل تفرض عليهم زي خاص بل 3مبدرسني حمليني لتعزيز الثقة ابملؤسسة التعليمية اجلديدة 

 .4مسحت للتالميذ ابرتيادها ابلزي املوريتاين 

 أهم املدارس العربية الفرنسية: (3

 أ_ مدرسة أيب تلميت:

مفوض احلكومة العامة ملوريتانيا، ينص  (موري)افتتحت مدرسة أيب تلميت بقرار من الكولونيل    
. وسبب 5موجهة الستقبال أبناء األعيان والوجهاء املوريتانيني أبيب تلميت على أتسيس مدرسة 

الحتضان أول مدرسة عربية فرنسية هو وجود اباب ولد الشيخ سيداي صديق أيب تلميت اختيار 
 .6سا والذي كتب رسالة وجهها للتالميذ حيثهم على تعلم الفرنسيةفرن

(املختص يف التعليم Rouget.Mم حتت إدارة الفرنسي)1914بدأت املدرسة نشاطها سنة 
تالميذ كلهم من  9اإلسالمي الذي كان يزاول نشاطه ابجلزائر، ضمت املدرسة عند افتتاحها 

                                                           
دخول االحتالل وعندما حل االحتالل هبا احتفظت  بوتلميت: مدينة موريتانية عريقة كانت عاصمة اقليم الرتارزة قبل  1

 . 537، ص املرجع السابقمبكانتها، انظر فوزان بن عبد الرمحن الفوزان: 
2Bah Ould Zein-Ambroise Queffélec: op.cit, p24. 

 .78، ص 5انظر صورة للمدرسة امللحق رقم 
 .350، 349، ص، ص املرجع السابق اخلليل النحوي: 3

4Bah Ould Zein – Ambroise Queffélec:op.cit, p 21. 
 
5Expositon Coloniale Internationale de1931:La Mauritanie, Société Déditions 
géographiques , naritimes et coloniales, paris, 1931, p 51. 
6Bah Ould Zein-Ambroise Queffélec: op.cit, p24. 
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هذه : "ل أن تصبح جامعة أهلية وقال عنهاأيم)Rouget.M(، كان املدير1األسر الوجيهة
املدرسة هي البذرة اجليدة اليت حتول تعليم العصور الوسطى للموريتانيني وتقودهم ابلتدريج 

 .2" إىل ثقافة متحضرة

وممن التحقوا مبدرسة أيب تلميت املختار ولد دادة الذي سيكون أول رئيس للجمهورية       
أعوام  5م وخترج بعد 1939دث يف مذكراته أنه التحق هبا سنة املوريتانية املستقلة، الذي حت

بشهادة الدروس االبتدائية األساسية الفرنسية والعربية، يصفها أهنا كانت مبنية من الطني وليس 
هلا سور هبا قسم داخلي يعد مأوى للتالميذ يتكون من خيام، وكانت املدرسة تستقبل تالميذ 

 . 3الميذ بلغوا سن املراهقة وبعضهم رجال راشدينمن خمتلف والايت الوطن منهم ت

 ساعة خمصصة لدراسة العلوم 12: الدراسي الذي تقدمه فهو مقسم إىليتنوع  الربانمج     
يؤطر دروس العربية معلمون موريتانيون من 4ساعة خمصصة للغة الفرنسية  13الشرعية واألدب و

 مايل قبل خترج املعلمنيالسنغال أو خرجيي احملاظر، أما دروس الفرنسية فمعلموها من 
 .5املوريتانيني

م بدأت فرنسا تغري منهجها فقلصت حصص اللغة العربية هبذه املدرسة إىل  1922ويف سنة     
ساعات للعربية  8م أصبحت 1929ساعة للفرنسية ويف سنة  19ساعات ونصف مقابل  9

 .6ساعة 24ساعة للفرنسية من جمموع  16مقابل 

 .19337سنة  سنة لتفتتح مدرسة متبدغه عشرينسة بوتلميت انتظرت إدارة االحتالل بعد مدر    

                                                           
-1900االستعمارية يف موريتانيا وأثرها على األوضاع االقتصادية واالجتماعية بني السياسة  حممد الراضي ولد صدفن: 1

 . 89املرجع السابق، ص  1969
2Bah Ould Zein-Ambroise Queffélec: Op.cit, p24 

، مت حتميله من موقع مكتبة صنهاجة، موريتانيا رهان التحدايت الكربىاملختار ولد دادة :  3
/http://bibsanhadja.blogspot.com60_59د.ت،ص ص، 2018-08-30، 18:30، اتريخ التحميل. 
 .356، ص املرجع السابقاخلليل النحوي:  4
 .50، صنفسهاملرجع املختار ولد دادة: 5
 ..356، صاملرجع نفسهاخلليل النحوي: 6
 .352ص ،املرجع نفسه 7

http://bibsanhadja.blogspot.com/
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 :1مدرسة أطار .ب

درار، اختارت مدينة أطار لذلك فأصدرت آإبقليم  إدارة االحتالل يف إنشاء مدرسة أخرى تفكر  
ليت ( اles Annales colonialesم،وحسب جريدة 1936جانفي  13مرسوم إلنشائها يف 

 19سنة و13أهنا ال تستقبل إال  أبناء الوجهاء واألعيان مابني سن شائها اشارة إىل نشرت خرب ان
سنة ويشرتط يف التلميذ الذي يرغب يف االنتساب إليها أن يكون حافظًا للقرآن، ويؤطرها مدير 

 .2جزائري، وأربع أساتذة من بني العلماء األكثر تقديراً يف مشال موريتانيا

 3يف عدد التالميذ هبا كما يبينه اجلدول التايل: اً عرفت املدرسة تزايد

 عدد التالميذ السنة الدراسية
 تلميذ. 39تلميذ ارتفع إىل  16 1937_1936
 تلميذ. 60 1938_1937
 تلميذ. 70 1940_1938

هذا التزايد العددي لتالميذ املدرسة  الذي تلقته إدارة االحتالل ابرتياح ؛ يعود إىل تركيز التعليم 
 .4ى الشريعة واألدب والعروض، بينما كانت الفرنسية اختياريةفيها عل

 ج_ مدرسة كيفا:

م موجهة ألبناء األعيان، حيصل التالميذ فيها على 1939سبتمرب  10مت إنشائها بقرار صادر يف 
م حتت إدارة اجلزائري تفاحي 1940ديسمرب  1بدأت نشاطها  منح وخيضعون للنظام الداخلي،

 5ميذها كما يبينه اجلدول : مراد، تطور عدد تال

                                                           
حياة موريتانيا ) هـ. انظر املختار بن حامد:  9ليم أدرار يقال أهنا بنيت ألول مرة غرب البطحاء أوائل ق عاصمة إقأطار: 1

 .121، املرجع السابق، ص اجلغرافيا (
2Une Médersah Vient d’être Créée à Atar, Les Annales coloniales, N°16, Paris, 
25 fevrier1936, p2. 
3Bah Ould Zein Ambroise Queffélec : op.cit, p27.  

 .353، ص املرجع السابقاخلليل النحوي:   4
5Bah Ould Zein Ambroise Queffélec :op.cit , p27.  
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 عدد التالميذ السنة الدراسية    
 تلميذ   21 1941_1940
 تلميذ   62 1943_1942
 تلميذ  56 1945_1944

 املدارس الفرنسية: (4

مل ينشأ االحتالل أي مدارس فرنسية بعد كهيدي وبوقي ورمبا يعود ذلك  :املدارس القروية -أ
م أين شرع يف إجناز مدارس فرنسية 1919انتظر إىل سنةلإلخفاق الذي سجلته املدرستني،  و 

 1قروية أخرى  لتقدمي دروس فرنسية للتالميذ الذين ستستقبلهم دون متييز عرقي، كمدرسة النعمة
 اثنان ،من الزنوج 8تلميذ من أعراق خمتلفة:  70م :1920م _1919اليت استقبلت خالل سنة 

ثالثة عشرة من النبالء مت  ،أربعون من أبناء احلراطنيمخسة و  ،من أبناء اجلنود العسكريني السود
بلغ  م،1919سنة  2ومدرسة آالق .تلميذًا من أبناء املوظفني يف البلدية 11 ،اكتتاهبم قصراً 

 .3مدارس 10مبوريتانيا  1944جمموع املدارس القروية  سنة 

 :ب_ املدارس اجلهوية

منها مدرسيت كيهيدي القروية  اليت حولت  مدارس 4أما املدارس اجلهوية فبلغت يف هذه السنة 
تلميذ ويف سنة  87م بعد تزايد عدد التالميذ هبا حيث ارتفع إىل 1923إىل جهوية سنة 

                                                           
أعيد بناؤها من طرف بعض شرفاء والته سنة  ،م تقع أقص جنوب شرق موريتانيا15 قعمة: بلدة صغرية قدمية تعود إىل الن 1
القبائل البيضانية يف احلوض م بدل والته، انظر بول ماريت:  1917سنة وض الشرقي ، اختذها االحتالل عاصمة للح8190

، 2001، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 1، تع حممد حممود ودادي، طوالساحل املوريتاين وقصة االحتالل الفرنسي للمنطقة
 .236، 235ص،ص 

خول االختالل وبعد االستقالل، فوزان بن عبد الرمحن آالق: عاصمة الرباكنة قبل االحتالل حافظت على مكانتها بعد د 2
 .537، ص املرجع السابقالفوزان: 

السياسة االستعمارية الفرنسية يف موريتانيا وأثرها على األوضاع اقتصادية واجتماعية حممد الراضي ولد صدفن:  3
 .93 ،91ص  ،املرجع السابق، ص ،1969_1900
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م أيضا إىل مدرسة جهوية  1926تلميذ، ومدرسة بوقي اليت حولت سنة  102م احصت 1932
 .1م1935يف سنة تلميذاً 173تلميذاً ارتفع  إىل  75كان يتمدرس هبا 

هذه الفرتة خالل  وما يالحظ أن التعليم النظامي يف موريتانيا اقتصر على املرحلة االبتدائية   
أيضا، لذلك كان على الطالب الذين حتصلوا على شهادة الدروس االبتدائية األساسية وارادوا 

فاختار  األخرى،قاليم غرب افريقيا أ إبحدى مواصلة الدراسة االلتحاق ابملدارس االبتدائية العليا
عدد من الطالب مدرسة بالنشو اليت يشرتط االلتحاق هبا إجراء امتحان القبول، سواء بقسم 
بالنشو أو قسم أبناء األعيان ، وممن التحقوا هبا خالل الثالثينيات من الطالب املوريتانيني الذين 

ولد سيدي أمحد احممد ألساسية حممد بوان ولد املختار و حتصلوا على شهادة الدروس االبتدائية ا
املختار ولد دادة الذي حتدث  1939ومن الطالب الذين التحقوا هبا سنة  2وحممد فال ولد عمري

ومن زمالئه الذين أشار 3يف مذكراته أن والده أشار عليه اباللتحاق هبا ألهنا تقدم دروس ابلعربية 
 .4إليهم حممد سامل ولد اخميطرات وأمحد حلبيب

 1960_1945 ةالفرنكوفوني وجه حنوتال املرحلة الثالثة: -ج

عمدت سلطة االحتالل إىل انتهاج سياسة جديدة خالل هذه الفرتة هتدف إىل تعميم التعليم 
الفرنسي والتخلص من التعليم العريب، إبعالن  مراسيم واختاذ إجراءات تكفل هلا  تطبيق توصيات 

ام اللهجات احمللية ألغراض تربوية سواء القاضي بتوحيد اللغة الفرنسية ومنع استخد 5مؤمتر برازافيل
 يف املدارس اخلصوصية أو يف املدارس العمومية، وميكن أن نوجز أهم االجراءات يف ما يلي : 

                                                           
ستعمارية الفرنسية يف موريتانيا وأثرها على األوضاع اقتصادية واجتماعية السياسة االحممد الراضي ولد صدفن: 1

 . 88، ص املرجع السابق  ،1969_1900
 . املوقع السابقسيدي أمحد ولد األمني:  2
 .72، صاملرجع السابقاملختار ولد دادة: 3
 .74، ص املرجع نفسه4
الكونغو الدميقراطية حاليا(، حضره حكام املستعمرات وخرج بتوصيات  مؤمتر برازافيل: مؤمتر عقدهتا فرنسا بربازافيل )عاصمة 5

لتنظيم املستعمرات واشراك األفارقة يف اجملالس املنتخبة ومن االفكار اليت طرحت به فكرة االرتباك الفيدرايل بني فرنسا 
 . 83، ص ابقاملرجع السومستعمراهتا يف افريقيا، انظر ابراهيم عبد هللا عبد الرازق وشوقي اجلمل: 
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اليت ستعرف إبعدادية كزايف كبوالين  ،1مدرسة ابتدائية عليا بروسو 1945سنة  افتتحت -
 .فوجني  على تلميذا موزعني 82( 1847-1946سجلت يف السنة الدراسية )

ة الدراسية  السنيفميت االهتمام بتدريس البنات فتم افتتاح مدرسة لبنات األعيان يف أيب تل -
 م.1947_1946

م 1947نوفمرب  6كما الغت خصوصية  مدرسة أبناء األعيان مبوجب املرسوم الصادر يف  -
دون مراعاة بتحويلها إىل مدرسة جهوية تستقبل كل التالميذ الذين أهنوا املرحلة التحضريية 

 .2لألصل
خيفض عدد الساعات املمنوحة للدروس العربية يف املدارس العربية 1947اصدار مرسوم سنة  -

ساعات وأصبح التعليم العريب هبا اثنوي، إال أن معارضة األولياء هلذه  6الفرنسية  إىل
تمرب سب 28اإلجراءات اجلديدة دفعت إدارة االحتالل احداث تعديالت مبراسيم منها مرسوم 

م القاضي بتدريس اللغة العربية ولكن 1952فرباير 23بتاريخ  59م واملرسوم رقم 1951
م القاضي ابعتبار دروس العربية إجبارية يف 1953ماي  26، مث قرار 3بطلب من األولياء

املدارس االبتدائية يف األقاليم اليت يتحدث سكاهنا اللهجة احمللية العربية جلميع التالميذ ماعدا 
 .4ذين طالب أوليائهم االعفاء منها ال

رحتل تنشر احلضارة الفرنسية بني البدو م هبدف 1949إنشاء مدارس ريفية ابتداء من سنة   -
 .5معهم أين ارحتلوا

 .(1953_1952) مدرسة 51انشاء املزيد من املدارس االبتدائية الفرنسية بلغ عددها  -
 .6انشاء معهد أيب تلميت لتكوين املعلمني -

                                                           
املرجع : مدينة موريتانية تقع على هنر السنغال معروفة بنشاطها الزراعي ، فوزان بن عبد الرمحن الفوزان : (روسو )القوارب 1

 .86ص  6انظر صورة للمدرسة امللحق رقم  .537 ص ،السابق
2Bah ould Zein -Ambroise Queffélec : op.cit, p 29. 

 .357، ص لسابقاملرجع ااخلليل النحوي:  3
 .88، 87ص، ص 7رقم م انظر امللحق 1953ماي  26الصادر القرار القاضي بتنظيم التعليم  4
 .170، ص املرجع السابقعلي ساملان علي بدوي:   5
 .94، ص السابق املرجعحممد الراضي ولد صدفن:   6
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 الفرنسية ث الثالث: أهداف السياسة التعليميةاملبح
ل كانتهاج   لزمهاأيقيا ب إفر إن جناح فرنسا يف تثبيت وجودها ودوام سيطرهتا على مستعمراهتا يف غر 

تدرك  ، وألهناافهايق أهدا حتقفية اليت تكفل هلاالساليب اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقا
تفرنس ين واللتمدا: قد جعلته اداة لتحقيق ثالث أهدافل فأمهية التعليم يف خدمة االحتال

 واالنتقاء.

 :التمدين (1

عندما استكملت فرنسا توسعها العسكري يف غرب إفريقيا عملت على حماربة الثقافات االفريقية 
وحاولت تطبيق  1ونشر ثقافتها ولغتها معتقدة أن أكرب منحة تقدمها لألفارقة الثقافة الفرنسية

ين أو االستيعاب بفرض الثقافة الفرنسية على االفريقي حىت يستوعبها فيصبح كيانه سياسة التمد
 النفسي والثقايف فرنسي ويقطع كل صلة له بتارخيه وحضارته االفريقية ويرتبط تلقائياً بفرنسا األم.

اليت كانت ترى أهنا شعوب  2حاولت فرنسا تطبيق ذلك رغم االختالف بينها وبني تلك الشعوب
تقارير الفرنسية عن أمهية املدرسة يف الوأكدت  ،ة متوحشة وأن السبيل لتمدينها هو املدرسةبدائي

م  1897جوان 22إجناح سياسة التمدين والسيطرة على السكان احملليني، ويف القرار املؤرخ يف 
املدرسة هي ابلتأكيد الوسيلة األساسية اليت تستعملها أمة أن " (أشودي)كتب الوايل العام 

رة من أجل تغيري أفكار الشعوب البدائية وذلك لرفعها تدرجييًا إىل مستوى األمم حمض
( بضرورة االهتمام ابملدرسة ألهنا الوسيلة اليت ماايي)، كما ورد يف تعميم الوايل العام 3" املتحضرة

الفرنسيني  ويهتدي هبديهم، وهي اليت ستحرر فكره  ستجعل االفريقي يتقبل تعليمات وارشادات
 سل العبودية.سال

                                                           
 .70، صاملرجع السابقإبراهيم عبد هللا عبد الرزاق وشوقي اجلمل: 1
 .80، صنفسه املرجع2

3Bah ould Zein -Ambroise Queffélec:op.cit, p16 
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تاريخ واجلغرافيا للربهنة على عظمة فرنسا وأهنا أمة قوية قادرة على أن ال سيواعتمدت على تدر 
تصون هيبتها ولن ترتاجع عن تقدمي التضحيات لتوفري األمن واالستقرار ونقل احلضارة للشعوب 

 .1املغلوبة على أمرها
 الفرنسة: (2

يف نظر أحد الفرنسني القائمني على تطبيق سياسة تعترب الفرنسة وسيلة لتحقيق هدف التمدن و 
التعليم يف موريتانيا أبن املدرسة تظل الوسيلة الوحيدة املستدمية اليت متكن من نشر الثقافة الفرنسية 

إن تعليم لغتنا هو الوسيلة األفضل لتدعيم نفوذان لدى الشعوب عن طريق نشر اللغة فيقول :" 
، فعن طريق نشر لغتنا نتمكن حقيقة من أفكاران احلضاريةرهم إىل اعتناق اليت حنتلها وج

ميكننا يف النهاية من إحراز تعاون مثمر مع االشخاص الذين  ممارسة هيمنة ذات فائدة وهو ما
 .2"تنحصر مهمتنا يف تعويدهم على أفكاران وعادتنا

ملدارس ومينع م جيعل اللغة الفرنسية هي اللغة الوحيدة يف ا1924مايو 10لذلك صدر مرسوم يف 
 ،كما صدرت تعليمات عن احلاكم العام3على املدرسني التخاطب مع تالميذهم ابللهجات احمللية

الد واجبار كل بضرورة نشر الفرنسية وجعلها لغة التواصل يف كامل تراب البلغرب إلفريقيا الفرنسي 
من املدارس على تعلمها ويف تعليمات أخرى على ضرورة فتح أكرب قدر الشيوخ أو القادة 

 .4طفال وتعليمهم اللغة الفرنسيةاألالتحضريية وتسجيل أكرب قدر من 

إن اهلدف من نشر اللغة الفرنسية وتعليمها إضافة إىل حتقيق التمدن هو القدرة على التواصل مع 
ودون احلاجة إىل املرتمجني الذين انتهزوا الفرصة 5الشيوخ والزعماء ومع أكرب عدد من السكان 

                                                           
 .82،  81صص، ، املرجع السابق: آداب بن سيد أحممد1
، جامعة وهران، 12_11، العدد جملة عصور اجلديدةحممد الراضي ولد صدفن: "االستعمار الفرنسي وأثره يف موريتانيا"،   2

 .276م، ص2014_2013ه /1435_1334خريف شتاء )فرباير( 
3 Mohamed said ould hamody:Mauritanie 1445_1975(Relations séculaires avec 
l'Europ), )IMR(, 2004,P87. 

 
4Bah ould Zein -Ambroise Queffélec :op.cit,  p16. 

 .347، صاملرجع السابقليل النحوي: اخل 5
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مكانتهم وحتوير األوامر بل وختريبها، فأصبحوا يف نظر الفرنسني رمز للخيانة، ولتجنب لتعزيز 
 .1وساطتهم كان البد من تعليم اجلماهري اللغة الفرنسية

م أن نشر الفرنسية أمر ضروري ألن 1930احلاكم العام لغرب إفريقيا الفرنسية  )بريفي(وحسب 
حق املشاركة يف اجلمعيات الفرنسية يتطلب من األفارقة  القوانني والتشريعات منشورة ابلفرنسية وأن

 .2إتقان اللغة الفرنسية

 :االنتقاء  (3
أما اهلدف الثالث للسياسة التعليمية الفرنسية هو انتقاء اإلطارات واملوظفني وتكوينهم حسب 

ليم إن تعوزير املستعمرات قائاًل : "  (ألربت سار)احتياجاهتا اإلدارية واالقتصادية فقد صرح 
األهايل هو ابلتأكيد واجبنا األول ولكن هذا الواجب األساسي يتفق بذاته مع مصاحلنا 

 .3" االقتصادية واإلدارية والعسكرية األكثر بداهة

فالتعليم ابلنسبة إليهم هو أداة لتحقيق أغراض اقتصادية فالتثقيف يهدف أواًل على  
عماري وبذلك مبضاعفة القدرات لدى األفارقة مستوى النتائج إىل التحسني من قيمة اإلنتاج االست

مث االنتقاء من بينهم أفضل النخب املتعاونة خلدمة األهداف االستعمارية كوكالء تقنيني ومراقبني 
. 4ومسريي اإلدارة، وهو ما من شأنه أن يوفر يد عاملة مكونة تعوض النقص العددي لألوربيني 

تفوقاً إلمتام تعليمهم يف أرقى املدارس هتيئه للعمل يف يتم اختيارهم من أكثر الطالب  وهذه النخب
 .5احلكومة وتقلد املناصب اهلامة

                                                           
، الكويت، 132سلسلة شهرية، عامل املعرفة، العدد  ، تر أمحد القصري،يف إفريقيا أورواب والتخلفوالرتردوين:  1

 . 338، ص1988ديسمرب
 .167، صاملرجع السابقعلي ساملان علي بدوي:  2

3Mohamed said ouldhamody :op.cit,  p87 
 

 .167، نفسهاملرجع علي ساملان علي بدوي: 4
 .218، صاملرجع السابقإهلام حممد علي ذهين:   5
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لذلك حث بريفي على التوسع يف التعليم االبتدائي لألفارقة من أجل مساعدة االحتالل بل  
شجعهم على التحاق ابلثانوايت لكي يصبحوا كوادر استعمارية، على أال يقتصر تدريبهم على 

.ويف موريتانيا 1الوظيفية بل يستلزم توجيههم سياسيًا حىت يكونوا عناصر قيادية يف النظاماألعمال 
خاصة من أبناء األعيان كوين مساعدين يف اإلدارة أن اهلدف من املدرسة هو ت (ابيت)وضح 

 -إن الرتكيز يف موريتانيا على تكوين موظفي اإلدارة .2لذلك شدد على ضرورة ارساهلم إىل املدارس
لكون  لالستعمار مل  –ن مرتمجني ووكالء الربيد ومعلمني ليكونوا واسطة بينها وبني السكان م

 .3د لذلك ركز على تكوين اإلدارينيتكن له  مصاحل اقتصادية زراعية وصناعية اساسية يف هذا البل

 ضرب وحدة اجملتمع :  (4

ثقايف يف إقليم افريقيا ومل يكن هدف التعليم تكوين موظفني فقط بل هدف إىل خلق مركز فكري 
الغربية ولكن ينشط بروح أخرى معادية وخمالفة ملا يسود يف الزوااي وبني الشيوخ املرابطني وذلك 

 .    4لزرع الشقاق وليسهل استعماهلم كأداة لتحقيق األغراض الفرنسية

 خالصة:

حتالل أن من جتاربه السابقة يف االأدرك احملتل ما توصلنا إليه من خالل هذا الفصل أن 
املدرسة أداة أساسية لتثبيت االحتالل، لذلك عمد إىل انشاء أول مدرسة يف موريتانيا بعد سنة من 

بعد مرور عقد من الزمن على و  هانتصاب احلماية، وأعلن يف نفس الوقت احلرب على احملاظر، لكن
إىل املراوغة والتخفي   بداية سياسته التعليمية أدرك أهنا لن تنجح يف استقطاب املوريتانيني، فعمد

وراء املدرسة العربية الفرنسية إىل حني، مث حماولة العودة إىل تعميم التعليم الفرنسي إبتباع سياسة 

                                                           
 .338ص  السابق،املرجع والرتردوين:  1

2A.N.O.M : op.cit. 
 

 .87، ص املرجع السابقحممد الراضي ولد صدفن: "االستعمار الفرنسي وأاثره يف موريتانيا "،  3
4Mohamed said ould hamody : op.cit,  p86. 
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دف حتقيق  أهداف سياسية كل ذلك كان هب،  ما يثبت خبط ودهاء االحتالل الفرنسي التدرج
اليت ستقوم هبا إدارة االحتالل  التنظيم إضافة إىل اجملهوداتكسر شوكة املقاومة،  إال أن هذا و 

ستعرتضها عقبات ومقاومة ثقافية من طرف املوريتانيني سيكون هلا أتثري على حصيلة التعليم 
 عرة.ستالفرنسي يف هذا امل



 

 
 

 

 

الفصل الثالث: واقع التعليم الفرنسي وانعكاساته يف ظل 
 املقاومة الثقافية

ا بني انيريتمو املبحث األول: واقع التعليم الفرنسي يف     
 اجلهود والعقبات 

 ة انياملبحث الثاين: املقاومة الثقافية املوريت   

نسية لفر ة ااملبحث الثالث: انعكاسات السياسة التعليمي   
 على موريتانيا 
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لعربية االع الثقافة اظر قتالع احملبُنيت السياسة التعليمية الفرنسية يف موريتانيا على حماولة اق     
بل   تحقيق أهدافههدة لامه مممية وغرس املدرسة الفرنسية، إال أن االحتالل مل جيد األرض أماإلسال

تيجة نا الشناقطة، أعلنه ة اليتلمقاومة الثقافيأبمهية املدرسة ويتصدى لكان عليه أن يقنع الشناقطة 
 وريتاين. ملتمع اى اجملهذه املواجهة اليت ستتحكم يف مدى جناح السياسة التعليمية وأثرها عل

 املبحث األول: واقع التعليم الفرنسي بني اجلهود والعقبات 
 اجلهود الفرنسية إلجناح التعليم الفرنسي يف موريتانيا  (1

ية دارس النظامالل املمن خ عتنت إدارة االحتالل الفرنسي بنشر التعليم الفرنسي يف موريتانياا  
مدرسة سنة  73فبلغت  2د ال ح ع شكل ملحوظ بعباليت أنشأهتا، واليت زادت أعدادها 

دات كربى ل جمهو ن تبذ، ومل يكن ذلك كافيا إلجناح سياستها التعليمية، بل كان عليها أ1957
 رة أخرى، ومنهيب اتوالرت  أبسلوب الرتغيب اترةًة لدفع الشناقطة إلرسال أبناءهم إليها، مستعين

  االحتالل: وسائل الرتغيب اليت اعتمد

فرنسية، وأخرى قروية للبدو الرحل حتل معهم أينما حلوا رافعة  شعار"  إنشاء مدارس عربية -
 .1إذا مل تذهب إىل املدرسة فاملدرسة ذاهبة إليك"

ابملدرسة اق اللتحئها ابتقدمي إغراءات مادية متثلت يف هدااي إىل األسر اليت مسحت ألبنا -
 ملدرسة. إىل اعوثنيمالية متنح للشيوخ والوجهاء كل بقدر عدد األطفال املب وتعويضات

 . إرسال مبعوثني لشيوخ القبائل إلقناعهم أبمهية املدرسة النظامية -
توزيع األدوات املدرسية والكتب على التالميذ والتكفل هبم من حيث املسكن والنفقة   -

 .2وامللبس والعالج وتزويدهم ابملال عند افتتاح املدارس

  :مثلة ذلكويف الوقت نفسه جلأت إىل الضغط واإلكراه من أ

  الية مرامات فرض غبفرض عقوابت على األسر اليت ترفض التحاق أبنائها ابملدرسة وذلك
 وقد تصل إىل السجن أحياانً.

                                                           
 .170 -169ص  -، صاملرجع السابقملان علي البدوي: اعلي س  1
 .60 -57 ص-ص ،املرجع السابقاملختار ولد دادة:    2
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 كما   من قبيلتهم، تالميذارس بمعاقبة شيوخ القبائل ابإلقالة أو قطع املنح إذا مل يدعموا املد
دارس إىل امل ئهمرسال أبناربطت ترقية الزعماء والشيوخ مبدى اهتمامهم ابلتعليم وإ

 النظامية.
 حيث فرض على كل أسرة يف احلي ضريبة ابن أو ابنني يلتحقان  ،فرض غرامات بشرية

 . 1ابملدارس النظامية
  التالميذ حيث يقومون إبجبار األهايل لتقدمي  كتتابا انتداب حرس الدوائر للقيام مبهمة

ختار ولد داده أنه كان يرفض الذهاب ،  ذلك يذكر امل2األبناء بصفة قهرية إىل املدارس
إىل أبيه ويفضل املكوث عند أخواله خمافة أن أييت أحد أعوان النصارى ويقتاده إىل مدرسة 

 .3الكفار على حد قوله

 :  تقييم واقع التعليم الفرنسي يف موريتانيا (2
االلتحاق هبا، إال رغم ما  بذلته إدارة االحتالل من جهد لتوفري املدارس وإجبار املوريتانيني على 

أن نسبة املتعلمني كانت اتفهة وضعيفة حىت بعد افتتاح املدارس العربية الفرنسية، فسجلت 
تلميذ  199بلغ عدد التالميذ   1925نسب ضعيفة، ففي سنة  1945االحصائيات إىل غاية 

من جمموع  1.1%تلميذ ال ميثل هذا العدد إال نسبة  438فوصل  1932أما سنة  4فقط
،ويف سنة  5لعموم املستعمرات الفرنسية يف غرب إفريقيا 7.3%فال يف موريتانيا، مقابل األط

ألف تلميذ يف كل إفريقيا الغربية الفرنسية واليت بلغ  67من جمموع  6تلميذ 1032بلغ  1944
ما يعين أن نسبة املتمدرسني يف املدارس الفرنسية يف  7مليون ن، 15عدد سكاهنا يف هذه السنة 

  .من جمموع التالميذ يف كل غرب إفريقيا الفرنسية  %1.54انيا مل يكن ميثل سوى موريت
                                                           

 .364 ،363ص ،ص ،املرجع السابقاخلليل النحوي:    1
 .97ص، املرجع السابق ،"السياسة االستعمارية الفرنسية يف موريتانيا وااثرها"حممد الراضي ولد صدفن:   2
 .49، صاملرجع السابقاملختار ولد داده:   3

4 E. C. I de 1931: op.cit, p 51.  
 .365، صنفسهجع املر اخلليل النحوي:  5 
 .93، ص املرجع نفسه حممد الراضي ولد صدفن:  6
، العلم واالميان للنشر 1، طاتريخ افريقيا احلديث واملعاصر الكشوف _ االستعمار _ االستقاللفزغلي علي تسن هريدي:  7

 .272، ص2008والتوزيع، مصر، 
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ملدارس لتالميذ يف اعداد اطور تويف مثال أخر يتعلق ابملدارس االبتدائية ومن خالل اجلدول التايل لت
 م  1960م إىل 1945من سنة  بتدائيةالا

 3 1960 1957 2 1956-1955 1951-1950 1 1946 1945 السنة 

عدد 
 التالميذ 

930 1500 2300 5000 5500 11200 

هذه األرقام وإن كانت تدل على وجود نوع من التطور والتزايد لعدد تالميذ املدارس             
االبتدائية فإهنا يف نفس الوقت تؤكد فشل السياسة الفرنسية يف استقطاب التالميذ، يتبني ذلك إذا 

% من جمموع 1.1مل تتجاوز  1944ففي سنة  ،غني سن التمدرسقارانها مع عدد االطفال البال
مل تزد عن  1960وسنة  1956_1955%سنة  5.5و 1951سنة % 2.5األطفال و 

 5000أن املدارس االبتدائية اليت مل تستقبل سوى  1955وأكد املفتش العام سنة  .7.3%
 زايدة عدد املدارس تلميذ دون احلاجة إىل 6000تلميذ يف حني أهنا قادرة على استيعاب 

الذي ينص على إجبارية  1949_08_8املؤرخ يف  4033واألقسام وطالب بتطبيق القرار رقم 
. يعود ضعف عدد التالميذ ابملدارس النظامية ابلدرجة األوىل إىل 4التعليم لرفع عدد املتمدرسني

 (. املقاومة املوريتانية للمدرسة الفرنسية ) سنتحدث عنها يف املبحث الثاين

يف  اً ومل يكن نقص عدد التالميذ اجلانب السليب الوحيد يف التعليم الفرنسي بل عرف ضعف        
حيث مل  تعرف موريتانيا  م،املستوى، يرجع ذلك إىل نقص اخلربة والكفاءة للمدرسني أو غياهب

حبجة  وكثريًا ما اشتكت املدارس من عدم استقرارهم وغياابهتم 5م1933معلم أورويب إال سنة 
وعن ذلك يذكر املختار ولد داده يف مذكراته أن يف الفرتة اليت درس فيها  6املرض أو سوء املناخ، 

                                                           
1 Bah Ould Zein- Ambroise Queffélec : op.cit , p29  

 .444ص  ،املرجع السابقيل النحوي: اخلل   2
3 Bah Ould Zein -Ambroise Queffélec : op.cit , p29  
4 Bah Ould Zein -Ambroise Queffélec : op.cit , p30. 
5  M'bouk Séta Diagana : "La Létterature Mauritanienne De Langue Française", 
thèse de doctorat d'Etat Spécialité en lettres et siences humaines, paris, 2004, p 
9. 
6  Bah Ould Zein -Ambroise Queffélec : op.cit,  p p30 , 31. 
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يف مدرسة أيب تلميت قد تعاقب عليه مخسة معلمني للفرنسية يف مدة مخس سنوات دراسية  
ا أنه وما يؤكد ذلك أيض ، 1ويتحدث عن أحدهم أنه كان صغريًا السن قليل التجربة البيداغوجية

م  1950معلم مكون فقط أما يف سنة  28معلم كان من بينهم  59مت توظيف  1945يف سنة 
معلم، هذا الضعف يف تكوين املعلمني كان وراء كثرة  77معلم مكون من أصل  42وظف 

األخطاء يف الدروس والتمارين حسب شهادات املفتشني، سبب أخر لضعف املستوى  يتعلق 
تكن يف متناول املوريتانية وال الكتب اليت مل  ذاهتا اليت مل تكن مالءمة للبيئة ابملناهج والطرق يف حد

م عن وجود شبه 1940اجلميع حيث غالبًا ما كانت تبقى عند املدرسني ويذكر تقرير يف سنة 
كتاب واملكتبات الوحيدة   46و 8كان عدد الكتب فيها على التوايل   (بوغي وآالك )مكتبة يف 

كتابلكن   137حتوي  (أطار)كتاب ومكتبة   250حتوي (أيب تلميت)ة مكتبة اليت كانت موجود
  .2أغلب هذه الكتب كانت ابلعربية حسب قول املدرسني

اخفاق  امهت يفسيئية إضافة إىل ذلك هناك عراقيل أخرى سياسية ومالية واجتماعية وب       
  :السياسة التعليمية يف موريتانيا منها

 وات الفرنسيةني القرية بي الفرنسي ملوريتاين واستمرار املواجهة العسك_ أتخر االخضاع العسكر 
 مل التعليم.ما جعل اإلدارة تركز على اجلانب األمين وهت 1934واملقاومة إىل غاية 

ن مت أتسيس يأ 1947_ إحلاق قطاع التعليم يف موريتانيا ابلسنغال ومل يعرف االستقاللية حىت 
 .3قطاع للرتبية يف موريتانيا

_العجز املايل الذي تتحجج به إدارات املستعمرات ما جعلها تقنن ميزانية التعليم اليت بلغت 
، رغم احلصيلة املرتفعة للضرائب اليت كانت جتمعها 4% من جمموع امليزانية العامة يف موريتانيا 1.4

                                                           
 .64، صاملرجع السابقاملختار ولد داده:     1

2  Bah Ould Zein -Ambroise Queffélec : op.cit,  p30 . 
3  M'bouk séta Diagana : op.cit, p10. 
4 Bah Ould Zein -Ambroise Queffélec : op.cit, p 30. 
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ليت % فقط من العائدات االمجالية للضرائب ا3.4م مت استخدام 1935من السكان ففي سنة 
 .1دفعها السكان يف افريقيا الفرنسية الغربية للتعليم

وتضخم طبقة الصفوة فكانت حريصة على أن ال خترج إدارة االحتالل من انتشار الوعى _ خوف 
 .2إال ما يكفي مللء الوظائف

_ يرجع الفرنسيون سبب هذا الضعف إىل خصوصية اجملتمع املوريتاين هذه الشخصية اليت يغلب 
ابع اليدوي إذ أن الفرد املوريتاين غري مستقر فهو دائم التنقل للبحث عن املراعي لقطيعه عليها الط

عليه أن يغري من عاداته  عند التحاقهوهذا ما قلل من االرتياد املنظم للمدرسة وأيضاً  على التلميذ 
 . 3ويتخلى عن حياة احلرية اليت تعود عليها وذلك ما مل أيلفه املوريتانيون

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

 .316، صاملرجع السابقوالرتردوين:  1 
 .273ص ،املرجع السابقفرغلي علي تسن هريدي:   2

3 E.G.I de1931 : op.cit, p51 . 
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 املبحث الثاين: املقاومة الثقافية املوريتانية 
سة النظامية املدر  ل خاصة يفلقد تصدى املوريتانيون حملاولة الغزو الثقايف الفرنسي الذي متث       

حىت األطفال  و اسيني ء وسيإبعالن املقاومة، اليت شاركت فيه كل فئات اجملتمع من مواطنني وعلما
ا ألساسي وراءهدافع اان الكدرسة، اختذت املقاومة اشكال خمتلفة،  كان هلم دور يف عرقلة جناح امل

 اخلوف على الدين. 

 دور اجملتمع:  (1
رغم اجلهود اليت بذلتها السلطات االستعمارية واإلجراءات التحفيزية من جهة والعقابية من جهة 

التعليمية الفرنسية إال  إلرسال أبنائهم إىل املدرسة النظامية هبدف اجناح السياسةإلجبار املوريتانيني 
أن املوريتانيني تصدوا هلذه السياسة، واعتربوا االلتحاق ابملدرسة الفرنسية والتعلم هبا خروج من امللة 

، واعلنوا مقاومة ثقافية واسعة على غرار املقاومة العسكرية، فلم يدخر فيها املوريتانيون 1اإلسالمية
  :ن أشكال التصدي للمدرسة الفرنسيةأي جهد أو حيلة للتصدي هلا ومواجهتها، وم

غ عدد نت يبل تكاالتقارير الفرنسية أن حي يف احدىعدم التصريح ابلوالدات حيث تذكر  -
 سنوات. 4والدات يف مدة  7نسمة مل يبلغ إال عن  202سكانه 

ارية بتقدمي الستعمات اعمد السكان إىل إخفاء أبنائهم يف اجلبال واملخابئ وغالطوا السلط -
 من الطبقات الدنيا بدل أبناء األعيان.أطفال 

  .2تقدمي مبالغ مالية كرشوة يشرتون هبا ساعات النظامية ليقضيها أبناؤهم عند شيخ حمضرة -
أعده ضابط فرنسي   1950يف هذه املقاومة فيصف تقرير يعود لسنة  اً كبري اً  لعبت املرأة دور  -

جونه حىت يرتك أبناءهم رغم كانوا يبكون بشدة ويرت (والته)كلف ابالكتتاب كيف أن نساء 
مبا وقع  ويروي املختار بن دادة عن تلك املعارضة النسوية  ، 3أن املدارس كانت جبوار بيوهتم

يف أسرته عندما قرر والده ارساله إىل املدرسة كيف عارضت والدته وجدته وخالته ذلك 

                                                           
، "االستعمار الفرنسي وأثره يف موريتانيا": . حممد الراضي ولد صدفن164بق، ص : املرجع الساعلي ساملان علي بدوي  1
 .278، ص ملرجع السابقا

 .365ص ،املرجع السابق_ اخلليل النحوي:  2
 .280، صاملرجع السابق ،"االستعمار الفرنسي وآاثره يف موريتانيا"_ حممد الراضي ولد صدفن:  3
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بعد أسبوعني من جاءت أبمهية املدرسة واحلقه هبا،  هالقرار، وبعد أن متكن والده من إقناع
  .  1جدته حماولة إخراجه

جلوء التالميذ إىل اهلروب فكثرت الغياابت وأمهلت الدروس مما أدى إىل رسوهبم  لعدة  -
 ، وكمثال عن ذلك ما أشار إليه مدير مدرسة أيب تلميت أنه 2سنوات ما يعرضهم للطرد

ن هجر املدرسة بشكل قاطع التالميذ املدرسة وكثرت الغياابت ومنهم م 1922يف سنة 
 . 3دائم

 دور احملاظر: (2
ها تانيا فقاطعو ة موريوهوي أدرك العلماء الشناقطة خطر املدرسة الفرنسية منذ البداية على ثقافة

مد بن حمطرحه  سؤال وانصبوها العداء وجعلوها انزلة فقهية طرحوها على بساط الفتوى، فهذا
  :مدرسة النصارى قالحممد املصطفى البارتيلي يسأل رأى العلماء يف 

 جواب سائل                عن حكم أمر يف البالد انزل ملح البالد ما

 ىاسالمــنا أوالدان الصـغرا                  طوعا إىل مدارس النصار 

  :القه الذي 1393فكان جواب العلماء تلميحاً كالشيخ عبد هللا بن داداه ت 

 .خياف جنه                       وقال يف اضاءة الدجنه الصمت دون ما
 .4 خيفى على ذو عني                   وهللا أرجوا عصمة من مني( )احلق ال

 5كما أجابه حممد األمني بن حممد مولود املوسوي ابحلكم يف النازلة قائالً:
 جاز تعلم خطوط الكفره              لبالغ عند املالح املهره

 عوا اسالم جنله االب            لكافر يبعثه يف املكتبومن

                                                           
 .49ص ،املرجع السابق_ املختار ولد داده:  1
 .71ص، املرجع السابقملان علي البدوي: اعلي س  2
 .279، 278ص ،، صالسابقاملرجع  ،"االستعمار الفرنسي وآاثره يف موريتانيا"صدفن: حممد الراضي ولد   3
 .358، 357ص ، ، صاملرجع السابق: النحوياخلليل  4
، املكتبة 1، ط 7، اجمللد اجملموعة الكربى الشاملة لفتاوى ونوازل وأحكام أهل غرب وجنوب غرب الصحراء :حيىي الرباء 5

 .2981م، ص 2009/  هـ1430الوطنية بنواكشط، 
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 اإبمثه بعد إذا تنصروا               على الذي أعطاه فيما اشتهر     
 1ذكر ذا العالمة الشوشاوي         حبر املعارف اخلضم الراوي

نع دين مل مين الؤكدا أسية موإن كان حممد عايل بن عبد الودود املباركي أجاز تعلم الفرن        
قرأ  ممن لبالغنياشخاص العرب من تعلم غري لغتهم والتكلم هبا وال أبس حسب قوله لعدد من األ

يف  هنم رمبا زادعلم لساتأن ه تراءى لومما  ،القرآن ودان دين احلق، أن يتعلم لغة املستعمر للضرورة
لفرنسية للغة ااعلمه العقل واألدب وال ينقص من الدين، أما الصيب حسب قوله فال مانع يف ت

 شريطة أن يكون معه حاضن أمني حيفظه ويصونه ويعلمه الدين.

بينما أفىت  عدد من العلماء بتحرميها تصرحياً منهم  حممد سامل بن أملا وحممد حامد بن آال 
 .3م يف فتوى منثورة حيرم فيها املدرسة1978ه_1398، وللمختار بن ابلول  ت2احلسين

د بن فىت يخ أمحة الشاء للتحذير منها فنظموا يف ذلك قصائد منها قصيدوانربى عدد من العلم
 الشقروي:

 يف ابلوعود بنات الفكر أوخيسي         وحاذري كل تسويق وتلبيس
 وعظمي الذكر إن الذكر ذو عظم       وقدسي دين طه أي تقديس
 ال علم الدين ال تقوى يؤمل من          علم قرين عذاب مومل بيس

 زيج من األجناس يف حجر         تبىن لغي ال وتفسيق وتنحيسوال م
 وال خطوط قرى كالنمل صورها         من زوقوها بشكل غري إدريسي

 واويسابعوا احلواميم فيها ابحلمام كما         ابعوا الطواسيم فيها ابلط

 لكِّيسيس ابوالدَّين ابلد ِّين والتقوى بكل خىن        والعِّرض ابلعَرض بل والكَ 

ن بن املىن ن حممذمحد بكما جاء التحذير من املدارس الفرنسية أيضا يف األبيات اليت نضمها أ
 احلسىن: 

                                                           
 .358_375ص -، ص املرجع السابقاخلليل النحوي:  1
 . 2982، 2981ص  ،، صالسابق املرجع: حيي ولد الرباء  2 
 .90، 89ص ص،فتوى املختار بن ابلول انظر امللحق رقم     3
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 فال جتعل صبيك يف "لكول"           لتأمن من هليب لظى األكول
 وكن عنها إذا نشرت ذووها            ليدخلها الدعاية ذا نكول

 وفيها الشم أبناء العدولوال تقل العدول الشم فيها             
 1فليست عصمة الرمحن إال            ملن حاز النبوة كالرسول

مل تتوقف مواجهة علماء احملاظر للغزو الثقايف الفرنسي عند حترمي املدارس الفرنسية والتحذير      
اليت ابهلجرة، فقد اختار عدد من العلماء اهلجرة من األرض  ا أيضاً منها ومقاطعتها بل واجهوه

غلب عليها النصارى رافقتهم أسرهم وقبائلهم كانت وجهتهم صوب أماكن إسالمية عديدة كليبيا 
، بينما رأى آخرون أن املواجهة احلقيقية تكون عن طريق 2واألردن وتركيا واملغرب األقصى واحلجاز

من اليت لصمود ومواصلة النشاط التعليمي والدعوى داخل موريتانيا وخارجها مستغلني ظروف األا
م قلقه من انتشار 1944وفرها االحتالل، وقد أبدى احلاكم العام لغرب افريقيا كورانري سنة 

م إىل 1924سنة  3875000اإلسالم يف غرب إفريقيا حيث ارتفع عدد املسلمني من 
 .3م1936سنة  6241000

ية وأهدافها فقال عن لقد أقر الفرنسيون بقوة خصمهم احملاظر ودورها يف عرقلة املدرسة الفرنس     
لقد عاجلنا مشكلة التعليم فور دخولنا موريتانيا، ولكنها " :(لغريه)ذلك احلاكم الفرنسي ملوريتانيا 

مشكلة حادة، لقد وجدان أنفسنا يف مستعمرات أخرى يف ساحة فارغة، أمام شعوب متلهفة 
 عن طريق التعليم الفرنسي إىل حماكاتنا، أما يف موريتانيا فإن املقاومة اإلسالمية لنمو نفوذان

وهكذا انتصب يف مواجهتنا عدو قدمي وقوي هو: " ويضيف قائاًل: "  بدت مقاومة صلبة
انتهاج سياسة مدرسية حكيمة وتطلب احملاضر. وللتغلب على هذا املنافس القوي تعني تعليم 

  4". األمر جهداً كبرياً 

                                                           
 .331ص  ،املرجع السابقحممذن بن أمحد بن احملبويب:    1
 .91، 90، ص، ص سابقاملرجع الآداب بن سيد أحممد:   2
 .62، ص املرجع السابق: ن أمني حممدوحممد  3
 .355، 354ص  ،، صاملرجع السابقاخلليل النحوي:    4
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 املثقفني والسياسيني:دور  (3
عب ضد ء والشلعلماادارس الفرنسية، فقد وقف عدد منهم إىل جانب رغم تكوين أغلبهم يف امل

مية ودافعوا ملدارس النظاة يف العربياالسياسة الفرنسية اهلادفة إىل تعميم الفرنسية وحماولة اقصاء اللغة 
م حول اللغة العربية ذكر 1952ماي 20عن عروبة موريتانيا ففي تقرير أعدته اإلدارة الفرنسية يف 

ه لفرنسية اجتاادارة عن اإل بن حرمة وسيدي املختار اجناي وأمحد سامل بن هيبة غري راضنيأن أمحد 
 .اللغة العربية وأكدوا متسكهم بعروبة موريتانيا وضرورة احلفاظ عليها

على منابر يف اجملالس احمللية ارتفعت أصوات النواب منددة ابلسياسة التعليمية ومطالبتًا إبعطاء و  
مكانتها، من أمثلة ذلك دفاع املستشارين يف اجتماع اللجنة املكلفة ابلتعليم ابجلمعية اللغة العربية 

م عن التعليم العريب وطالبوا مبنحه األولوية وعربوا عن 1953أفريل  4اإلقليمية ملوريتانيا يوم 
ل اجلنوب بتدريس اللغة العربية يف ك ن عن ويف اجتماع آخر طالب ممثلو رفضهم تعميم الفرنسية، 

اليت  2"النهضة" ، وحتت ضغط احلركة الوطنية املوريتانية1املدارس النظامية مبا يف ذلك اجلنوب
م اعتماد أول اصالح حتت اسم " 1959طالبت إبصالح املنظومة الرتبوية مت سنة 

 .3املواءمة"يستهدف أتهيل اللغة العربية واعتمادها كوسيلة تعليمية

 

                                                           
 .369، صاملرجع السابقاخلليل النحوي:   1
أثر  1958أوت  26حزب النهضة: حزب معارض شكله شباب وموظفني مثقفي ترأسه بياجي بن عابدين، ظهر يف    2

إىل االستقالل التام  لتجمع الذي ضم تشكيالت حزبية املؤيدة للحكم الذايت يف إطار اجلماعة الفرنسية، دعاأتسيس حزب ا
، 1958سبتمرب 25، وبسبب مواقفه املعارضة مت حضر نشاطه يف طابملغرب األقصى مث تراجع عن فكرة االرتباواالرتباط 

 .  293-291ص  -، صاملرجع السابق: انظر حممد علي داهش
حممد األمني ولد الكتاب:  أتمالت حول إشكاليات موريتانية، مت حتميله عند تعذر احلصول على الكتاب من مدونة   3

، ص 2018-10-12 ،11:45، اتريخ التحميلhttp://kettab.net/archives/2520األمني ولد الكتاب 
96. 

http://kettab.net/archives/2520


 قافية مة الثيف ظل املقاو  واقع التعليم الفرنسي وانعكاساته الفصل الثالث:          
 

62 
 

 التعليمية الفرنسية على اجملتمع املوريتاين    املبحث الثالث: انعكاسات السياسة
ة االستعمارية األخرى بتبنيه متميزًا عن ابقي األنظم الفرنسياالستعمار لقد كان            

ثقايف ولعل هذا اخليار كان نتيجة إدراكه أن حقيقة االحتالل حقبة انتقالية وال االستعمار العسكري
ستعمرة الحمالة ستسرتد حريتها، لذلك اهتم ابجلانب الثقايف يف اتريخ البشرية وإن الشعوب امل

العقل واللسان والوجدان، فكانت املدرسة  إخضاعوالتعليمي لضمان دميومة سيطرته من خالل 
فضل أداته األساسية لتحقيق ذلك، وعندما اضطرته احلركات الوطنية إىل املغادرة كان قد جنح ب

فصارت لغته اليت خضعت لسيطرته، غلب الشعوب االفريقية أ علىاخليار الثقايف يف فرض لغته 
وابلتايل جنح يف إجياد رابط لغوي دائم يدمي تبعية  .1اللغة الوطنية اجلامعة بني أبناء الوطن الواحد

 هذه املستعمرات له.

أكثر  الذي زج به االحتالل الفرنسي يف إفريقيا الغربية فقد كان  ما اجملتمع املوريتاين أ      
 واجه هبا تزعمتها احملاظر واليت املقاومة الثقافية اليت  بفضل ضد الثقافة الفرنسية  حتصناً جمتمعاهتا 

الشيء الرائع يف حياة املوريتانيني أن التأثري " يقول عن ذلك يوسف مقلد: 2،املدارس الفرنسية 
وح العربية الفرنسي ظل أتثريًا حمدودًا مل يستطع رغم كل احملاوالت أن يضعف فيهم الر 

 .3"اإلسالمية فربهنوا بذلك عن مناعة قوية يستحقون من أجلها أعظم االعجاب واالحرتام
قد  ذلك ف اين معملوريتااخل اجملتمع ورغم حمدودية التأثري للثقافة الفرنسية وقلة انتشار لغتها د       

 : يتاينور يف حياة اجملتمع املجوانب شىت على  اتانعكاس كان لسياستها التعليمية
 لنسبة إلدارة االحتالل الفرنسي مل يكن إال وسيلةابإن التعليم  :اجلانب الرتبوي والتعليمي .أ

فإهنا مل تدخل من العلم والثقافة واملعرفة لذلك لدعم سيطرهتا االقتصادية ونفوذها السياسي 
تطويره   ،  فأمهلت4إال ما ميكنها من حتقيق مقاصد حمددة إىل مستعمراهتا  واخلربة الفنية 

                                                           
، 2011، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1ط ،فونية أيديولوجيا سياسية حتد ثقايف لغويو الفرنك: لقزيزبعبد اإلله    1

 . 20، 19ص،ص 
 .220، صاملرجع السابقاهلام حممد علي ذهين:  .129، صاملرجع السابقعلي ساملان على بدوي:    2
 .370 ص، املرجع السابق: نقاًل عن اخلليل النحوي   3
 .9، صاملرجع السابق: مد عابد اجلابريحم   4
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 اً تعليم تمؤسسات مهنية وإمنا ترك وال مدرسة اثنوية ال  يف موريتانيا  ختلف والنهوض به فلم 
 .1من اجملتمع 4%من املثقفني _ثقافة غربية _ال يتعدى قليل وعدد  هزيالً 

سبب فب وكان للسياسة اليت انتهجها إدارة االحتالل ضد احملاظر دور يف تراجع مكانتها     
وتنصيب املدرسة النظامية يف إطار سياستها التعليمية، البداية ضدها منذ ليت أعلنتها احلرب ا

لكنها كانت االنتصار على احملاظر يف حرهبا  مل تستطعوإن كانت هذه األخرية ملنافستها 
عامل مشوش مبا كانت تقدمه من مغرايت مادية للطلبة كاملسكن واملنح واهلدااي واللباس وما 

أثر  كل ذلك كان له  كما زامحتها يف املتون والكتب،  ،ها من مناصب عملضمنته خلرجي
 حيث انتقل حسب طلبتها، فرتاجع عددها ، على احملاظر اليت مل تستطع جماراهتا يف ذلك

طالب  800من اليت أوردها خليل النحوي واليت يرى أهنا غري دقيقة اإلحصائيات الفرنسية 
عد وتراجعت مكانة احملاظر أكثر ب 1952،2ة طالب سن 500م إىل 1934حمظري سنة 

 .3اجتاهها االستقالل بعد تبين الدولة الناشئة للمدرسة النظامية وتغري نظرة املواطنني 

نظرة املوريتانيني حىت على ليمية وما كانت تقدمه من مغرايت كما أثرت السياسة التع       
دراك إو االجتماعية وسيلة لكسب املكانة و كغاية يف حد ذاهتا ينظر إليه  فلم يعد  ،إىل التعليم
طغت عليه النظرة املادية فأصبح التعليم يف نظرهم وسيلة للحصول على الوظيفة  الناس بل

  4فكان ذلك عامال هلجر احملاظر واالقبال على املدارس النظامية. وكسب املال 

الذين  ،عليمًا حديثاً راجعت مكانة األسر الدينية بعد تزايد عدد املتعلمني تكما ت         
والكتابة تلك الوظائف اليت كانت   أمامهم أبواب الوظائف اهلامة كالقضاء واإلدارة تتحفُ 

 5.سابقاً حكراً على األسر الدينية 

                                                           
 .246، صاملرجع السابق: علي ساملان علي بدوي   1
 . 427- 425ص  -، صاملرجع السابق: اخلليل النحوي  2
 .436، صنفسهاملرجع اخلليل النحوي:   3
 .428، ص فسهن   4
 .45ص ،السابقاملرجع ، مجهورية الرمال: محاه هللا ولد السامل   5
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ت 2من طرف الشيخ عبد هللا بن الشيخ سيداي 1أتسيس معهد أيب تلميتإن          
أبنه كان  مالذ للطلبة الرافضني 3 حممد  حممود ولد داديأصفه ي، 1955سنة يف  1965

خليام مث حتصل على دعم حتت انشاطه املعهد للمدرسة الفرنسية والباحثني عن العلم، بدأ 
من إدارة االحتالل يف شكل منحة سنوية للتكفل بنفقاته ومقر كان يف االصل مدرسة 

رية كالرايضيات تكوين املعلمني، مجع املعهد يف برانجمه بني مناهج احملظرة والعلوم العص
توىل التدريس ، ول ومكتبة إضافة إىل ملحق للطلبةفص 6والعلوم واللغات األجنبية، كان به  

مناطق  فيه علماء موريتانيني منهم أمحد مولود ولد دادة واملرابط ولد عدود، ضم طلبة من
سامهت ة يف إعداد أطر عربياملعهد حسب قوله غرب افريقيا، ساهم  خمتلفة يف موريتانيا ومن

 شكل من أشكال املقاومةوإن كان ميثل معهد أيب تلميت ف 4يف بناء الدولة املستقلة.
أول مؤسسة تعليمية عربية مستقلة تعتمد الطرق احلديثة  للمدرسة الفرنسية، فهو يعد الثقافية

، وهو ابملدرسة الفرنسيةاالنعكاسات االجيابية لالحتكاك  اعتباره من ، ما ميكن يف التدريس
  .انفتاح شيوخ احملاظر على التعليم العصريمؤشر على بداية 

اهلوة بني فئات اجملتمع وأزكت السياسة التعليمية قد عمقت ف :أما  من الناحية االجتماعية .ب
أوجدت ميزت بينهم يف املدارس و روح التمايز الطبقي بني الفئات املتنفذة والضعيفة حني 

                                                           
  91ص 9رقمعهد أيب تلميت، انظر امللحق صورة م  1
، انظر حممد يوسف 1965عبد هللا بن الشيخ سيداي رئيس معهد أيب تلميت ورئيس مجعية ترقية الثقافة اإلسالمية توىف   2

، 1960، دار الكتاب اللبناين، بريوت، حاضرها أو العرب البيض يف افريقيا السوداء –موريتانيا احلديثة غابرها مقلد: 
 .43ص

مبنطقة الرشيد بتكانت، تعلم يف حماظر أبناء عمومته مث التحق سنة  1941حممد حممود ولد دادي : من مواليد سنة   3
، بدأ نشاطه إبذاعة موريتانيا تنقل يف عدة مناصب منها سفري يف ليبيا سنة 1960مبعهد أيب تلميت وخترج منه سنة  1957
ترمجة كتب لبول ماريت منها الربابيش وكنته الشرقية، انظر  : من مؤلفاته  ، 1985مث وزيرا للثقافة واالعالم سنة  1976

 . 2019-5-1، 16:15اتريخ االطالع https://ar.wikipedia.orgويكيبيداي املوسوعة احلرة الرابط : 
، مجعية بتمليت  للثقافة 1ء"، مهرجان بتلميت الثقايف الطبعة : "معهد بتلميت الدور والعطا حممد  حممود ولد دادي  4

( )ندوة مصورة(، الرابط    30/12/2017-26والرتاث، )
www.veochan.com/v:aGVSTFlCSEV0WFk.html 2_9_2018 ،18:30اتريخ  التحميل. 

https://ar.wikipedia.org/
http://www.veochan.com/v:aGVSTFlCSEV0WFk.html
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حني فرضت على سكان اجلنوب من خالل لسود بني البيض واو  ،1مدارس خاصة ابلوجهاء
 ويف الوقت نفسه اجتهدت يف اضعاف التعليم ،املدارس األوىل اليت افتتحتها لغتها وثقافتها

ما عمق التمايز العرقي أكثر بني  ،عادهم عن الثقافة العربيةالعريب لديهم هبدف استيعاهبم واب
يلة نتيجة الوالء للقب روح ضعفت أ ودية وعززت بسياستها الروح الفر ، 2أبناء الوطن الواحد

 أخالقأفسدت و  ،3لفرتة طويلة خارج القبيلة هبدف إمتام الدراسةهلجرة الشباب ومكوثهم 
وختلوا عن أخالقهم وأعرافهم يني فرنسالخاصة خرجيي املدارس الذين تطبعوا أبخالق  الشباب 

 .4املبنية على االحرتام وتعظيم شأن الشيوخ
هبم  استعانتكونت املدرسة الفرنسية خنبة من السكان احملليني  الذين    :يالسياس اجلانب .ج

م 1935يف سنة  ني عجب فريق من الرتبويني الربيطانيأوقد  ، 5إدارة االحتالل يف التسيري
أثناء زايرهتم افريقيا الفرنسية بنجاح فرنسا يف تكوين خنب افريقية يف صورة فرنسيني وكوادر 

فكونت مدارسها عدد من املرتمجني واإلداريني املوريتانيني وفتحت أمامهم  6إدارية ملساعدهتا
ابب التوظيف ما أسهم يف تراجع مكانة الزعماء التقليدين إىل الدرجة الثالثة يف السلم اإلداري 

جعل ، هذا الرتتيب اجلديد والسياسي واحتالل املرتمجني للدرجة الثانية بعد حكام املقاطعات
مكانة هامة وتتحول إىل الشخصية األهلية األوىل يف املقاطعة  تتبوأعدهتا فرنسا الكوادر اليت أ

 .7أو اإلقليم بدل الشيوخ والزعماء
وأنتجت املدارس الفرنسية خنب سياسية اكتسبت إىل جانب املعارف الوعي السياسي      

، ما 8الوطينوهي اليت ستناضل يف اخلمسينات الستعادة احلرية واالستقالل ووحدة اجملتمع 

                                                           
 .86، صاملرجع السابق: مدآدب بن سيد احم   1
 ،1993_1960موريتانيا بني االنتماء العريب والتوجه االفريقي دراسة يف إشكالية اهلوية السياسية : حممد سعيد بن أمحدو  2

 .214  ، ص2003، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط

 .247، صاملرجع السابق: علي ساملان علي بدوي   3
 .44ص  ،ملرجع السابقا، مجهورية الرمال :محاه هللا ولد السامل   4
 782، ص املرجع السابق: جوزيف كي زيربو  5
 .339ص  ،املرجع السابق: والرتردوين   6
 .71ص  ،املرجع السابق: املختار ولد دادة   7
 .62، 61ص ص، ، نفسه، املرجع مجهورية الرمالمحاه هللا ولد السامل:    8
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يعين أن املدرسة الفرنسية حصدت غري ما زرعت فإذا كان هدفها من تكوين هذه النخب 
 خدمة االستعمار ومتديد بقائه فإن هذه النخب هي اليت عجلت برحيله. 

، واملوظفنيوعانت الدولة املوريتانية املستقلة  غداة استقالهلا من قلة عدد اإلطارات         
اليت مل أتخذ بعني االعتبار خصوصيات اجملتمع يمية السياسة التعلصلة هذا املشكل هو حم

من اإلطارات ما يكفي  ملآل خمتلف الوظائف، وعندما أعلن ، فلم تكون ال احتياجاتهو 
 .1كانت موريتانيا أكثر دول غرب افريقيا معاانة من نقص اإلطارات واملوظفني  االستقالل 

ورغم أنه مل  مهزوماً، ل الفرنسي من بلدان املغرب العريبرغم خروج االحتال :اجلانب الثقايف .د
ترك حوامل حملية هذه  أنهثر يف هذه الشعوب لغواًي كما فعل يف ابقي املستعمرات إال يؤ 

تلك تتمثل يف واليت تدين ابلوالء لفرنسا، احلوامل اليت استثمر طوياًل يف تكوينها يف املدارس 
سلم زمام تستو يني وعسكريني اليت سيئول هلا احلكم، من سياسيني وإدار : النخب الوطنية

ستهيئ شروط متديد العمل أبحكام السيطرة الفرنسية على االقتصاد هي اليت و  ،األمور
 .2وستحرص على محاية مرجعية اللسان الفرنسي يف بلداهنا من خالل اإلدارة والتعليم

بت أبعد من ذلك يف تبنيها للغة ذهويف موريتانيا عندما آلت السلطة هلذه احلوامل         
فجاء يف  ،1959مارس 22فرمست اللغة الفرنسية كلغة رمسية يف دستور احملتل والدفاع عنها 

وبعد ، 3املادة الثالثة منه أن اللغة الوطنية يف موريتانيا هي العربية واللغة الرمسية هي الفرنسية
ية كلغة رمسية يف أول دستور للدولة الفرنساللغة إعالن االستقالل التام كرست هذه السلطة 

   .19614املستقلة سنة
إعادة االعتبار للغة العربية ومتكينها كلغة وطنية إىل بعض النخب ال وعندما سعت      

بني أنصار  1961بدأت مالحمه تظهر منذ ثقايف  صراعذلك  أحدثوطنية ورمسية، 
زنوج حاملي الثقافة الفرنسية وبيضان  نموأنصار الفرنسية من حاملي الثقافة العربية التعريب 

                                                           
 .169، ص السابق املرجعحممد سعيد بن أمحدو:   1
 .25_23ص  -، صاملرجع السابقعبد اإلله بلقزيز:   2
 .487، صاملرجع السابقحممود شاكر: . 202، ص املرجع السابقحممد يوسف مقلد:   3
الرابط  مرقع أقالم حرة ،: " اهلوية الوطنية يف موريتانيا وحتدايت االخرتاق الثقايف الفرانكفوين"حممدو بن حممد  4

http://www.aqlame.com/article2399.html 2019-3-25، 16:00، اتريخ االطالع.  

http://www.aqlame.com/article2399.html
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ودفاعها عن الفرنسية هو محاية  االمتيازات ان وراء موقف هذه الفئة األخرية ،ك1متأثرين هبا
وأهنا لغة واملكانة اليت حظيت هبا يف حني حتججت لتربير موقفها  أبن الفرنسية ضرورية 

الذين يتحدثون  بني فئات اجملتمعاصل ولغة التو  وأهنا لغة العلم  التواصل مع العامل اخلارجي
متناسية أن اللغة العربية كانت لغة العلم ولغة التواصل بني خمتلف فئات  2هلجات خمتلفة،

. حقيقة قد تكون املصاحل املادية وراء هذا التوجه هلذه الفئة لكن ال ميكن 3اجملتمع املوريتاين 
سكان اجلنوب الذين حرموا من التعليم  إغفال أتثري املدرسة الفرنسية على هذه الفئة خاصة

العريب وفرضت عليهم اللغة الفرنسية يف املدارس النظامية فال نستغرب تفاوت درجة التأثر 
 بينهم وبني من تلقى قسطاً من التعليم العريب أو كان بعيدا كلياً عن أتثري املدرسة الفرنسية.

بية وقيمتها لدى األقليات املوريتانية، فبعد سيؤثر على مكانة اللغة العر الثقايف  لصراعهذا ا   
أن كانت اللغة العربية ابلنسبة هلا لغة الدين والعلم والتواصل مع بقية فئات اجملتمع، أصبحت 

 4تنظر إليها نظرة ازدراء وتنعتها أبهنا غري قادرة على مواكبة التقدم وأهنا ليست لغة العلم 
هر حىت عند بعض الفئات املعربة حني الحظوا بقاء وهذا التشكيك يف مقدرة اللغة العربية ظ

الفرنسية يف اإلدارة ويتطلب احلصول على منصب عمل يف اإلدارة العمومية اتقان اللغة 
 . 5الفرنسية، بينما اللغة العربية مل تعد تطعم وال تفتح آفاق عمل

اليت زرعت املدرسة وسيفجر هذا الصراع الثقايف واللغوي أزمة اهلوية يف موريتانيا و         
 .6وفرقت بني املوريتانيني يف املدارسلغة والثقافة الفرنسية ال الفرنسية بذورها حني فرضت 

ففي اجلانب السياسي خلق صراع بني  :  مشاكل على أصعدة عديدةأيضا  خلفو        
 خلف 1966سنة بينهما وصل إىل حد الصدام   -تيار التعريب وتيار الفرنسة  - التيارين

                                                           
 .260، ص املرجع السابق: املختار ولد دادة  1
 .املرجع السابقحممدو بن حممد:   2
الرابط    موقع مبدأني ترسيم العربية والتمكني للفرنسية" ، حممد ولد سيد أمحد فال :"  موريتانيا ورحلة البحث عن الذات ب  3

http://mabdae.info 2019-3-25 ، 10:15، اتريخ االطالع. 
 .املرجع السابقحممدو بن حممد:   4
 . املرجع السابق: حممد ولد سيد أمحد فال  5

 .7، صقاملرجع السابحممد سعيد بن أمحدو:   6

http://mabdae.info/
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وألن متكن أنصار العربية من ترسيمها  1م1973سنة الصراع رفني مث حتدد طضحااي بني ال
، إال أن اللسان الفرنسي اليزال حاضرًا يف اإلدارة ما غلق 1991جويلية  20يف دستور 

  ابب التوظيف أمام الفئات املعربة.
ال يزال ريب اة التعودع ية دعاة الفرنسبني جاذابتلتابجمال التعليم الذي أتثر ويف         

كنان يس نيريامتغ جيلنيمن عدم االستقرار ومل يستطع أن يواكب سوق العمل وأنتج عاين ي
 . بصلةإليها ال متت يتكلم بعضهم لغات نفس األرض 

العالقة بني  يفتوتر ت خلقهذه األزمة أزمة اللغة سامهت املدرسة الفرنسية يف إجيادها       
 .2دولته ومع اترخيه وبينه وبني وذاتهاإلنسان املوريتاين 

 خالصة:
 نشر التعليم الفرنسي يف موريتانيا ما ميكن استخالصه من خالل دراستنا هلذا الفصل أن 

مهمة سهلة يف وسط جمتمع بدوي متشبع ابلثقافة اإلسالمية والروح العربية، ما تطلب من مل يكن 
فون هبا ويقبلون عليها، لكن سياسة الرتغيب االحتالل بذل جهد مضاعف جلعل املوريتانيني يعرت 

دفعت املوريتانيني  للتمسك أكثر مبوقفهم املعادي للمدرسة أتت بنتيجة عكسية حيث والرتهيب 
الفرنسية والتصدي هلا مبقاومة ثقافية أخذت أشكال خمتلفة  قادها شيوخ احملاظر وشارك فيها حىت 

تمرت هذه املقاومة منذ بداية مشروع املدرسة إىل بعض  السياسيني خرجيي املدارس الفرنسية، اس
مالية وطبيعية دور يف إعاقة املدرسة ان لعوامل أخرى عسكرية وسياسية و خروج االحتالل، كما ك

إىل تبين الثقافة  الفرنسية والتخلي عن عروبتهم وإسالمهم يت مل تنجح يف دفع املوريتانيني الفرنسية ال
يف وسطهم حمدود مع ذلك فقد انعكس  أتثري املدرسة الفرنسيةوبفضل املقاومة الثقافية ظل 

 وجودها على اجملتمع املوريتاين ابلسلب وأكرب مشكل خلفته ملوريتانيا مشكل اهلوية واالنتماء. 

                                                           
 . املرجع السابقحممد ولد سيد أمحد فال:   1
 .املرجع نفسه: حممد ولد سيد أمحد فال   2
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 مة: ـاتاخل
الذي  1960 -1903 بعد دراستنا ملوضوع السياسة التعليمية الفرنسية يف موريتانيا ما بني

لى اجملتمع عفرنسي ل الحاولنا من خالله تسليط الضوء على النظام التعليمي الذي فرضه االحتال
عيشها تتطورات اليت اك ابلالحتكااملوريتاين الذي كان ال يزال يعيش احلياة القبلية، وكان بعيداً عن 

 :امنهج مجلة من النتائخلصنا إىل حبثنا هذا من خالل أورواب وأنظمتها، و 

  ألساسي الذي العامل اا كان وريتانيا كهمزة وصل بني مشال إفريقيا وغرهباجلغرايف ملوقع امل
 منافسيها األوروبيني.   ةدفع فرنسا إىل احتالهلا، بعد ازاح

    لت عملية التغلغل م سه19كثرة االضطراابت واخلالفات بني القبائل يف أواخر القرن
ي بسبب املقاومة عسكر إىل احتالل مث حتول  م،1903سنة الفرنسي الذي بدأ سلمياً منذ 

طرة العسكرية ، وبعد احكام السيم1934استمرت حىت سنة  واليتالعنيفة،  العسكرية
 .إداراي موريتانيايف توحيد فرنسا جنحت 

   نشأ  احلر، لتعليماشكالً من أشكال  مثلالتعليم احملظري الذي متيزت به موريتانيا
ن ملوريتانية عادية االب دهر أكثر ابلبوادي، وأنتج هنضة علمية متيزت هبالكنه از  ابحلواضر

 .غريها
  ريها من غا عن هبيزت فردت هبا احملاظر ومتناتسم التعليم يف موريتانيا بطرق ومناهج ا

تمع صية اجملع خصو أهداف تتماشى ماملدارس اإلسالمية يف العامل اإلسالمي، ركزت على 
 مي.اإلسال لرتاثاإلسالم الصحيح وتعليم اللغة العربية وحفظ تلقني ااملوريتاين من 

  ور يف محل دمائها ن لعلسامهت احملاظر بدور كبري يف توحيد املنطقة دينياً ولغوايً وكا
 ق اإلسالمي.املشر   معالثقافة اإلسالمية إىل إفريقيا الغربية ومد جسور التواصل الثقايف

 نوب لكنها ابجلية الفرنسس فأنشأت أول املدار ريتانيا، إىل مو التعليم النظامي فرنسا  دخلتأ
 املقاطعة منا مصريه كان  مل تراع خصوصية اجملتمع املوريتاين البدوي العريب اإلسالمي لذلك

 .طرف اجملتمع املوريتاين خاصة البيضان
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  الذي  العريب إلسالميانقاذ مدارسه من الفشل إىل تبين التعليم اوهبدف اضطر االحتالل 
لنجاح اي يف فكان ذلك عامل أساس نظر إليه ابحتقار داخل مدارسهيزدريه و يت كان

ول فرز هذا التحأسية و لفرناية مقارنة مع املدارس النسيب الذي حققته املدارس العربية الفرنس
 .النظامي خالل احلقبة االستعمارية ثالث مراحل مر هبا التعليم

  حقيق أهدافيلة لتا وسغاية يف حد ذاته وإمن التعليم ابلنسبة لالحتالل الفرنسي مل يكن 
انت هداف كاأل ههذ ،التمدين والفرنسة واالنتقاءتكرس االستعمار وتطيل عمره وهي: 

 .تانياصراع ثقايف يف موريتتناقض مع أهداف احملاظر، وذلك أدى إىل بروز 
 سواء  وىملستاضعف  املدرسة النظامية سجلت إخفاقا وتعثرا كبري يف مسريهتا، ورافقها

الحتالل ذها ا اختللتعليم الفرنسي أو العريب، رغم اجلهود احلثيثة واالحتياطات اليت
عي الواسع الجتماارفض وضماانت النجاح املادية واملعنوية، بسبب كثرة العراقيل أمهها ال

 النطاق هلا، الذي استمر إىل هناية الفرتة االستعمارية.
   لعلماء  االيت قادها  لفرنسيثقايف املوريتانيون سياسة الغزو الهبا اجابه املقاومة الثقافية اليت

ميها لى حتر ع لعلماءمجاع من طرف اشبه إاملقاومة العسكرية ولقيت من ول عمراً طكانت أ
 .والتحذير منها

   لتحرمي ل من اة أشكااليت أخذت عداملقاومة الثقافية  إضعاففشل املدرسة النظامية يف
لماء ني العبلصف اراجع لوحدة نها والتمسك ابلتعليم العريب، إىل املقاطعة والتهرب م

، هذا سالمهاا وإواملواطنني وبعض السياسيني حول ضرورة احلفاظ على عروبة موريتاني
 .ميةلنظااحملاظر يف وجه املدرسة املوقف املوحد كان له دور كبري يف صمود ا

   انتهجها سة اليتالسيا إال أنئية بتدااألطوار اال حصر التعليم النظامي الفرنسي يفرغم 
ىت يتأثر لفرنسية أو حقافة االث االحتالل يف هذا اجملال مل تنجح فيجعل اجملتمع املوريتاين يتبىن

 هبا، إال أنه كان هلا انعكاسات منها:
 ومتكنتاللخلق خنبة مثقفة أو ما يسمى ابلنخبة اليت انضلت لطرد االح ، 

 نية املستقلةملوريتالة ام تعليمي جديد تبنته الدو ن من التعرف على نظاو املوريتاني
 وتبناه بعض الشيوخ التقليدين حىت قبل هناية االحتالل.



 امتةاخل

72 
 

 صها من لذي خيلاصري اثرت على مكانة احملاظر ومل تنقل ملوريتانيا التعليم الع
 دائرة التخلف.

 ز ايالتم رستكبل   مل ختلص اجملتمع املوريتاين من العادات البالية كما وعدت
قايف ث صراع يفتها دخلوااحملتل  للدولة املوريتانية املستقلة لغة تخلفو  الطبقي،

 .التزال تعيش أاثره إىل اليوم
 أرجح بني يقها تتن طر أورثت الدولة املوريتانية منظومة تعليمية ال تزال تبحث ع

 الفرنسة والتعريب 

ا يبدو عكس م تانيايف موريالسياسة التعليمية قد تركت أاثر  ويف األخري ميكن القول إن 
الد واحلفاظ ور الب تطيفللدارس يف الوهلة األوىل، وأن املدرسة سالح ذو حدين قد يكون انفع 

تخدامها أو سيئ اسذا اعلى قيم اجملتمع وترسيخ فكرة الوحدة الوطنية، وقد تكون أداة هدم إ
ر رة وآاثظاحمل وظفت بشكل ال يراع فيه خصوصيات اجملتمع ويتجلى ذلك من خالل آاثر

 املدرسة الفرنسية يف املوريتاين.

 ي:هوصيات الت ويف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فإننا نقرتح جمموعة من 

 ع وحتفظصوصيات اجملتمتتماشى مع خ -خاصة يف الوطن العريب –بضرورة وضع مناهج أوال: 
 مقوماته وتصون وحدته.

ثل موروث نه ميألوالنهوض به  -مبا فيه احملاظر  –التقليدي  وضرورة احلفاظ على التعليم اثنيا:
 حضاري للمجتمع.

اثلثا: وألن حديثنا عن انعكاسات السياسة التعليمية الفرنسية يف موريتانيا على التعليم جاء   
مقتضب فإننا نوصي أن تكون النتائج اليت توصلنا إليها متهيداً لبحوث ودراسات أخرى يف نفس 

ث على تناول موضوع التعليم يف موريتانيا بعد االستقالل. اجملال، وحن
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 املالحق:
 1: خريطة موريتانيا املوقع والتضاريس 1امللحق رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .140، ص 2014سيف الدين الكاتب: األطلس اجلغرايف للعامل اإلسالمي اقتصاداي وجغرافيا، دار الشرق، بريوت،  1 
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 1(2015): صورة حملظرة موريتانية 2 امللحق رقم

 

 

 

 
 

 

 
                                                           

األضواء، الرابط  حماظر أهل التقاطي بكييفه.. قالع علم عتيدة خلفالداه ولد شيخنا:  1
https://www.kiffainfo.ne  2019 -4_25 ،17:20، اتريخ االطالع. 

 

https://www.kiffainfo.ne/


 املالحق
 

76 
 

 1: أهم احلواضر العلمية يف موريتانيا 3امللحق رقم

 

 
 

 
                                                           

  من إجنازاناخلريطة املصدر:  1
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 1: مواقع أهم املدن اليت احتضنت املدارس الفرنسية 4امللحق رقم

 

 

                                                           
 املصدر: اخلريطة من إجنازان. 1
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  19301سنة  مدرسة املذرذرة: 5امللحق رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

http://lekwareb.blogspot.com/2011/08/blog-صور قدمية من والية الرتارزة : موقع لكوارب   1
post_13.html4/5/2019 ، 9:10ع ، اتريخ االطال. 

http://lekwareb.blogspot.com/2011/08/blog-post_13.html
http://lekwareb.blogspot.com/2011/08/blog-post_13.html
http://lekwareb.blogspot.com/2011/08/blog-post_13.html
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  1(1946مارس  31: صورة املدرسة االبتدائية العليا روسو القوارب العليا )6امللحق رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 املوقع نفسه.صور قدمية من والية الرتارزة:   1
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 1953يتانيا خالل سنة : نظام التعليم العريب يف مور  7امللحق رقم 
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تماعية القتصادية واالجألوضاع اها على االسياسة االستعمارية الفرنسية يف موريتانيا وأثر نقال عن حممد الراضي ولد صدفن: -1
-356ص  ص ،1993تونس،  جامعة تونس،الجتماعية كلية العلوم اإلنسانية وا، رسالة دكتواره،  1969-1900بني 

367. 
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 فتوى ابن أبلول    : 8 امللحق رقم 

 هذا الزمان يف يفمن جعل صبيا من املسلمني  سئل املختار بن أمحد بن أبلول احلاجي عن 
ن ؟ وهل جيوز أأم ال ه ذلكلاملدرسة النصارى لقراءهتم وما يقرأ معها من اللغة والنحو، هل جيوز 
ن مأم ال؟ وهل  معلمه اس منيقرأ معها شيئاً من القرآن مع كوهنا أهم منه، ومعلمها أعظم عند الن

؟ وهل يكون أم ال ه ذلكلتكلم بكالم النصارى مستحيناً له ال لدفع مضرة وال جللب منفعة جيوز 
 ردة أم ال؟ أجيبوا يرمحكم هللا فإن الباطل كاد يغلب. 

فأجاب: بسم هللا الرمحن الرحيم أما بعد فإن احلكم على شيء فرع تصوره، واألحكام الشرعية   
ذايت ومنها عرضي، وما ابلذات غري ما ابلعرض، وأيضًا فإنه يلزم قبل أن نفيت علمنا جبميع منها 

الدروس املقررة للطلبة يف تلك املدارس هل فيها ما يتصادم مع الدين اإلسالمي؟ وعن اإلدارة فيها 
ة هل من شأهنا السعي يف تشويه الدين يف أعني أوالد املسلمني؟ فإن قلب الصيب جوهرة ساذج

قابلة لكل ما ينقش فيها كما قيل، وقد يرشد له احلديث الصحيح:" كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه" فالصيب حيتاج أواًل قبل كل شيء على التنبيه والتثبيت على 

ضيعوا ما الفطرة اإلسالمية وعلى أبويه ومعلميه حراسه تلك العقيدة والسهر عليها وإال فقد 
أوجب هللا عليهم من حقوق صبياهنم. وإذا كان الرجال املتيقظون موضع حتذير من جمالسة أهل 
البدع واهلواء حىت عجب الناس من اعتزال الزخمشري من أين صار له؟ وخوارزم بلدته مل ير فيها 

أصلت اعتزال. حىت علموا أن سبب ذلك قدوم شيخه أيب مضر عليها، وكم من بدعة وضاللة است
أمة أو أممًا بسبب مقدم واحد عليهم، ويف هذا املعىن كتب العالمة ابن احلاج يف املدخل له ما 
يكفي ويشفي، وألف الشيخ النبهاين أتليفًا مساه: "ارشاد احليارى يف حتذير املسلمني من مدارس 

دليل؟   النصارى"، وسلك سبيلهما كثري من علماء اإلسالم الناصحني، وهل حيتاج النهار إىل
لكن بقي أن هذه العلوم العصرية النافعة يف أمور الدنيا الساملة من حماربة العقيدة ال قوام ألية أمة 
دوهنا، والدنيا مطية األخرة ملن أحسن ركوهبا، فاتفق أهل امليز والتحقيق من علماء اإلسالم أهنا 

ة" اآلية، ولكن قال عتم من قو فرض كفاية، وأتولوا يف ذلك عموم قوله تعاىل" وأعدوا هلم ما استط
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العلوم العصرية ال مثرة هلا على أوالد املسلمني، بل هي ضرر ما مل تقرتن أواًل برتبية دينية بعض: "
صحيحة وتسري معها جنباً إىل جنب. وهذا يفسر لك أيها األخ سبب اختالف علماء القطر يف 

فمن حرمها نظر يف  أوجبها،حكم دخول هذه املدارس املسؤول عنها )بني( من حرمها ومن 
العوارض اليت فصلنا، ومن أوجبها نظر إىل أهنا وسيلة حلفظ الدين، وغاب عنه أهنا وسيلة هلدمه  
والسبب الذي تنصرت بواسطته أقاليم األندلس اليت استوىل عليها اإلسبانيون أوال هو جمرد هذه 

بعض،  ورأى وجوب اهلجرة غري املدارس، وذلك أنه ملا استولوا عليهم هاجر بعض منهم وبقي 
ولكن علموا أوالدهم ًا على أنفسهم وأمواهلم ودينهم، واجب عليهم،  ألهنم عاهدوهم عهدًا مؤكد

يف مدارسهم فتغريت لغتهم العربية إىل اإلسبانية وصاروا جيهلون الدين املبني يف كتاب هللا العريب 
واألساتذة الذي يعلموهنم أعداء ما جهلوا، اس والنهللا عليه وسلم وأقوال علمائهم، وسنة نبيه صلى 

أعداء الدين اإلسالمي وأهله، فال تسأل عما دسوه وبذروه يف قلوهبم أثناء تعليمهم، إن الغصون 
إذا قومتها اعتدلت وإذا عوجتها اعوجت"،  فمات آابؤهم املسلمون وبقي أبناؤهم نصارى إىل 

ؤمن من حجر مرتني فكان جيب على أويل املر منهم من اليوم،  ومل يعلم أهل أرضنا أنه ال يلدغ امل
رؤسائهم وعلمائهم أن يعظم ما وقع إلخواهنم من عرب األندلس املسلمني، فيجتمعوا لدرس املر 
الذي تسلم به عقائدهم تستقيم به أخالقهم وميوهلم على جادة الدين اإلسالمي،  فيعينوا لكل 

للسهر على مصلحة أبنائهم من قبل ملا طلبتهم منهم  مدرسة رجااًل أكفاء علما ونصيحة ورجولية
الدولة املستعمرة األمر الذي لو طلبوه منها لساعدهتم عليه،  ولكن ال يعطي ألحد فوق دعواه،  

إذ هو األمر الذي لو فعلوه هد يف الدين أو عادم اإلنسانية، وهو األمر الذي ال يزهد فيه إال الزا
ون مبا يناسب حاجة شعبهم من دين ورجولية وعروبة. هذا وملا خلرج أوالدهم من املدارس يتحل

1استقل الشعب اليوم فنرجو كامل اعتناء احلكومة وعلماء الشعب ابلقيام هبذه املهمة أحسن قيام.

                                                           
 .2992-2990حيي الرباء: املرجع السابق، ص ص  1
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 1صورة ملعهد أيب تلميت : 9امللحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .15حممد يوسف مقلد: املرجع السابق، ص  1
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 .28بنت أمحد بن خليفة :

 .29بول بالنشي :
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 .11سيدي حممد فال:

 .29سيداي الكبري:
 .11سيداي اباب :
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 .22عاشر:

 .18عبد الرمحن بن أيب بكر الركاز :
 .27عبد العزيز اليدايل :
 .63عبد هللا بن داده :
 .18عبد هللا بن ايسني:
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 .18الفهري:
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 .11أمحد سامل علي:
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 .28، 12، 11ماء العينني :

 28حممد األمني بن حممد املختار :

 .58حممد األمني بن حممد مولود املوسوي :

 .9،11حممد احلبيب:

 .59حممد السامل بن أملا :

 .58البارتيلي:حممد املصطفى 
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 الملخص :

رية لعسكأخضعت فرنسا موريتانيا لسيطرتها االستعمارية بعد القضاء على المقاومة ا  

ظامية الن التي دامت ثالثة عقود، واحدثت تنظيمات جديدة إلحكام سيطرتها منها المدرسة

فردة لمتيتانية االتي نصبتها في مواجهة المحظرة التي مثلت المدرسة التعليمية المور

 الحتاللانشأ بطرقها ومناهجها، والتي تركت آثار في المجتمع الموريتاني وفي إفريقيا، فأ

ية الفرنسية ( انطالقاً من الجنوب، ثم عززها بالمدرسة العربécoleالمدارس االبتدائية )

ا ضدها قادوف) المدرسة( لتحقيق أهداف استعمارية، ذلك ما تفطن له العلماء منذ البداية 

لى عأثرت كثيراً  واستخدمت فيها عدة أساليب، مقاومة ثقافية،  اتخذت عدة أشكال

 لفرنسيةامية حصيلة التعليم الفرنسي الذي كان ضعيفاً، ومع ذلك فقد كان  للسياسة التعلي

 انعكاسات على المجتمع الموريتاني.

 : الكلمات المفتاحية

 مقاومة ثقافية. –المدرسة  -لتعليم الفرنسي ا–الستعمار الفرنسي _ المحظرة ا-موريتانيا 

Summary: 

France subjected Mauritania to its colonial domination after 

getting rid of the three-decade-long military resistance .So as 

to strengthen its control over the country, it introduced new 

organizations among which the formal school that it set up to 

confront the traditional  Mauritanian school called Mahdara  , 

which left traces in the Mauritanian society and Africa. 

Starting from the south, the colonial power established 

primary schools and promoted the French Arab school to 

achieve colonial goals.The scholarswere aware of that fact 

right from the beginning of the process; hence, they 

conducted against it a cultural resistance, which took several 

forms and used several means. These last have greatly 

affected the outcome of the fragile French education. 

However, the French educational policy had some impacts on 

the Mauritanian society. 

key words : 
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