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 شكر و عرفان
الدكتور حممد مرغيث على سنده . اتقدم بالشكر اجلزيل اىل استاذي املشرف أ

القوي يف قبول االشراف على موضوع ىذا البحث، ونصائحو القيمة يف 
توجيهي حنو كل ما خيدم ىذا البحث، واىل كل اساتذة وطلبة قسم التاريخ 
جبامعة ادرار، وعمال مكتبة قصر الثقافة بأدرار، ومكتبة املطالعة بتيميمون، 
واىل السيد ملداين موسى معلم ومريب األجيال وابا يعقوب بن جعوان، وكل 

الطاقم الرتبوي ملدرسة الذكور الفرنسية سابقا اليت حتمل اليوم يف جزائر 
االستقالل اسم مدرسة الشيخ عبد احلميد بن باديس رمحة اهلل عليو رائد 
النهضة االصالحية الفكرية التعليمية يف اجلزائر، ويف االخري اىل كل تالمذة 

 .م اىل يومنا ىذا1907املدرسة كل بامسو من تاريخ افتتاحها سنة 
 



 المختصرات المستعملة في البحث

 

 :باللغة الفرنسية- 
- A G P =الفريد جورج بول. 
- R.m.e =دفرت التالميذ املسجلني. 
- S N P =بدون لقب عائلي. 
 :اختصارات لبعض شهادات المعلمين الفرنسيين -
- C.A.P +C P A =أو الكفاءة املهنيةشهادة القدرات . 
- C.E.P = االبتدائي شهادة التعليم. 
- B E  =شهادة الدراسات 
- B E P C =شهادة الدراسات من الدرجة االوىل. 
- C F E N =شهادة امتام الدراسات العادية. 
- B S =شهادة العلوم. 
- B E P S = شهادة الدراسات من الدرجة الثانية. 
- B A C =شهادة الدراسات الثانوية. 
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: التعريف بالموضوع- 
إن مسألة التعليم يف أي جهة من العامل تتطلب دراسة احلالة العامة اليت تعيشها البالد من 

سلتلف مناحي احلياة، فالفرد ال يستطيع دفع نفسو حنو تعلم ما يصبو إليو إال إذا هتيأت لو مسببات 
ذلك، فكان االىتمام جليا بالتعليم من أمة ألخرى، وختتلف االنظمة التعليمية حسب ما توصل اليو 
الفكر االنساين داخل رلتمعاهتم؛ واجلزائر أمة مستقلة بذاهتا عرفت هنضة علمية حضارية يف سلتلف 

ادليادين، واكبت بو ركب الثقافات بفضل احلواضر العلمية ادلنتشرة يف اجلهات اجلغرافية االربعة للوطن 
م اليت كانت مبثابة التمزيق الفعلي جلميع ادلوروثات الثقافية 1830اجلزائري، إىل أن جاءت سنة 

والفكرية اجلزائرية، فكان من بُت نتائج احتالل األرض ان شرع يف تطبيق سياسات متعددة؛ جعلت 
من اولوياهتا ضرب اللغة العربية وتعويضها باللغة الفرنسية عن طريق التعليم الذي بدأ ينتشر يف كل 
منطقة حتتلها، وىذا دلباشرة الفرنسة والدمج يف الثقافة الغربية الفرنسية وتقبل العنصر الفرنسي على 

االرض اجلزائرية، فبدأت بالتعليم االبتدائي الذي يهدف إىل احتواء أكرب شرحية من اجملتمع اجلزائري، 
 سنة، وذلم امكانية التشبع باللغة والثقافة 13 سنوات و6وىم االطفال الذين تًتاوح اعمارىم بُت 

م الذي ينظم التعليم 1882اصدار جول فَتي دلرسوم "الفرنسية بسرعة، فتجسد ذلك من خالل 
 يف اجلزائر، وتضمن اجبارية 1 اخلاص بتعليم االىايل1883 فيفري 13يف فرنسا، وأحلقو بقانون 

 .2"التعليم بالنسبة للتالميذ اجلزائريُت
: أهمية الموضوع- 

تربز أمهية ادلوضوع يف كونو من أخطر السياسات اليت  فرضت على اجلزائريُت، دلساسها 
باإلرث الثقايف عامة، والتضييق على التعليم الديٍت اإلسالمي خاصة، من خالل تسطَت برنامج 

تعليمي فرنسي موجو للجزائريُت زلدد األىداف، شيدت لو ادلدارس وسخرت لو اإلمكانات البشرية 
                                           

1
كان غرض الفرنسيُت من ىذه التسمية ىو احلط الشنيع من قيمة اجلزائريُت، فهم دون الرعية ودون :(Indigènes )االىايل-  

 السياسة الثقافية الفرنسية باجلزائر أىدافها وحدودىا كميل ريسلر،: ينظر.(الساكن االصلي ادلتخلف  )ادلواطنُت ومعٌت أندجيُت ىو
 .م2016،دار كتابات جديدة للنشر اإللكًتوين، 1طيار نذير ، ط: ، ترم1962م ـ 1830

 .39 ص
2
 .75م، ص2009، منشورات وزارة اجملاىدين، اجلزائر، التعليم االىلي يف اجلزائر يف عهد االستعمارمجال قنان، -  
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الجناحو؛ ودخول ىذا النوع من التعليم الفرنسي إىل تيميمون ىو مواصلة لسلسلة اإلستعمار الثقايف 
للموروث الثقايف االجتماعي اجلزائري النابع من عقيدة دينية إسالمية، ونظرا للسيطرة الفرنسية على 
مجيع مناحي احلياة، وخاصة اجلانب االقتصادي الذي ارتبط التوظيف فيو بتعلم اللغة الفرنسية، وال 

يتأتى ىذا إال بولوج ادلدرسة الفرنسية اليت نسقت بُت التعليم العمومي وادلهٍت، ىذا األخَت الذي 
.   يكسب التلميذ اجلزائري مهارة يدوية تؤىلو خلدمة أغراض فرنسا االقتصادية

: دوافع اختيار الموضوع- 
:  ىناك عدة عوامل أدت إلختيار ىذا ادلوضوع من بينها

ادلسامهة يف إبراز سلططات االحتالل الفرنسي خاصة التعليمية منها، اليت أرادت ضرب التعليم  -
. الديٍت يف ادلنطقة

سنة 112مدرسة الذكور الفرنسية يف تيميمون ظلت معلما مبهما رلهول التاريخ رغم مرور  -
. على بناءىا

تعد ادلدرسة ادلشروع الفرنسي األول من نوعو يف تيميمون، بعد ثثبيت نفسها يف األقاليم  -
.   (قورارة، توات، تيديكلت)الصحراوية الثالثة 

توفر الروايات الشفوية من خالل بعض التالميذ الذين درسوا فيها أثناء فًتة االحتالل،  -
وجتاوهبم مع فكرة تسليط الضوء على جزء من تارخيها يف ظل ما توفر لديهم من معلومات، 

دفًت التسجيل للتالميذ : إىل جانب وجود مخس سجالت مدونة باللغة الفرنسية حتت عنوان
  1Registre Matricule des élèves admis à l écoleادلقبولُت يف ادلدرسة

 :وقسمت اىل فًتات غَت متجانسة يف عدد السنوات وىي كالتايل
 .م1944م اىل 1935السجل االول من  -
 .م1951م اىل 1944السجل الثاين من  -
 .م1955م اىل 1951السجل الثالث من  -
 .م1959م اىل 1955السجل الرابع من  -

                                           
 .م1944م إىل 1935 الذي يوضح منوذج لواجهة سجالت التالميذ بُت 01ادللحق رقم : ينظر-  1
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 .م1962م اىل 1960السجل اخلامس من  -
 1. تلميذ923حدد رلموع التالميذ ادلسجلُت هبا اىل 

: اإلشكالية- 
تتمحور إشكالية البحث حول التعليم الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري، عن طبيعة السياسة 

التعليمية اليت وظفتها سلطات اإلحتالل يف تلك ادلناطق قصد تثبيت وجودىا، وتسهيل عملية 
اإلخضاع والنفوذ من خالل بناء ادلدارس اإلبتدائية يف كل منطقة حتتلها، ومنها إقليم قورارة الذي 

سارعت إدارة اإلحتالل إىل بناء مدرسة إبتدائية للذكور يف منطقة تيميمون، األمر الذي جعلنا نطرح 
: رلموعة من التساؤالت الفرعية منها

ما ىو نوع التعليم ادلوجود يف تيميمون قبل وأثناء خضوع ادلنطقة لالحتالل الفرنسي سنة - 
 . م؟1900

 .كيف ومىت تأسس التعليم الفرنسي يف تيميمون؟ -
 .ما ىو نوع الربامج التعليمية الفرنسية يف مدرسة الذكور االبتدائية ؟ -
 .وماىي النتائج واألىداف ادلرجوة من التعليم الفرنسي؟ -

: منهج الدراسة- 
مت اإلعتماد على رلموعة من ادلناىج لتسهيل دراسة ىذا ادلوضوع، فكان من بينها ادلنهج 

التارخيي ادلناسب لسرد األحداث التارخيية يف شكل مًتابط خيدم بعضو بعضا، كما قمنا بتحليل ما 
جاء يف الوثائق من أرقام ومعلومات اليت حتتاج إىل تفسَت، وربطها مبا توفر من معلومات يف ادلصادر 
وادلراجع ومقارنتها بالروايات الشفوية للتالميذ الذين درسوا ىذا النوع من التعليم دلعرفة مدى توافقها 

أو اختالفها باعتبارىم الطرف الذي طبقت عليو ىذه السياسة التعليمية، كما استعمل ادلنهج 
االحصائي الذي يقدم لنا بعض األرقام اليت وضعت يف شكل جداول وأعمدة بيانية ختص التالميذ 

. وادلعلمُت، وتوضح لنا صورة على الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي السائد يف ادلنطقة عامة
 

                                           
 .م1962 اىل 1935 فيو قائمة جلميع التالميذ الذين درسوا يف ادلدرسة من تاريخ ت الذي مجع02ينظر ادللحق رقم -  1
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: حدود الدراسة- 
م دتثل اإلنطالقة 1907م، ألن سنة 1962م اىل 1907مت حتديد الفًتة ادلدروسة من 

م مت 1908الفعلية للتعليم الفرنسي يف مدرسة الذكور، ويذكر صاحب كتاب ادلرآة اجللية أنو يف سنة 
م السماح جلميع أطفال 1935تعيُت أول معلم جزائري كمدرس اللغة الفرنسية فيها، ومثلت سنة 

م ىي هناية للمرحلة اإلستعمارية وتعليمها، وبداية 1962اجملتمع احمللي بالدخول إليها، كما أن سنة 
 .لتأسيس تعليم جزائري عريب

: الدراسات السابقة- 
     ال توجد دراسات سابقة تتعلق بادلوضوع خاصة يف الشق اخلاص بالتعليم الفرنسي يف تيميمون، 

السجالت اخلاصة بالتالميذ يف الفًتة : باستثناء بعض الوثائق االرشيفية ادلوجودة يف ادلدرسة مثل
م، وتكمن أمهيتها يف إحتوائها على الكثَت من ادلعلومات اليت تعطي 1962م إىل 1935مابُت 

صورة حول التعليم الفرنسي يف ادلدرسة، ولكن ىناك رلموعة من ادلؤلفات ساعدتنا على اجناز ىذا 
: البحث صنفت إىل نوعُت مها

: مؤلفات تطرقت إلى تيميمون قبل وأثناء االستعمار الفرنسي- 
وصف توجد عدة مؤلفات ساعدتنا يف اجناز ىذا البحث نذكر منها على سبيل ادلثال كتاب 

الذي وصف فيو منطقة قورارة جغرافيا حلسن بن زلمد الوزان الفاسي زءه الثاين لصاحبو اج يف افريقيا
وإقتصاديا وإجتماعيا وباعتبار تيميمون عاصمة إلقليم قورارة استشهدنا بو يف بعض ادلواضع من 

 اإلحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية  الذي تناول موضوعبراىيم مياسيالبحث، وكذا كتاب إ
م، ومن 1900، فاستعنا بو يف ذكر دخول اإلستعمار الفرنسي إىل تيميمون عام م1934م 1837

قصور بُت ادلؤلفات اليت تطرقت للجانب العمراين والبشري يف تيميمون بنوع من التفصيل،كتاب  
رشيد  يف عدده الثالث لصاحبو قورارة وأولياؤىا الصاحلون يف ادلأثور الشفاىي وادلناقب واألخبار احمللية

بالواحات الصحراوية قورارة، توات، تيديكلت الصادر سنة : وكتاب اج ب مارتن ادلعنونبليل 
م وىو صورة واضحة عن اإلحتالل الفرنسي لألقاليم الثالثة وتنظيماتو السياسة والعسكرية 1908

. اخل...واالقتصادية و االجتماعية فيها
 :مؤلفات تطرقت إلى التعليم األهلي الفرنسي في الجزائر بصفة عامة نذكر منها على سبيل المثال- 
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مجال قنان الذي تناول موضوع  و، ختليص التاريخ من اإلستعمار يف مؤلفوزلمد الشريف ساحلي     
التعليم األىلي يف اجلزائر يف عهد اإلستعمار الذي أفاد البحث مبجموعة من ادلعلومات تتعلق 

 و اجلزء عبد القادر حلوش بعنوان سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر، وكتاب بادلوضوع بصفة عامة،
ومن الرسائل اجلامعية رسالة  تاريخ اجلزائر الثقايف ألبو القاسم سعد اهلل، الثامن والعاشر من كتاب

 يف تاريخ احلركة الوطنية والثورة اجلزائرية للطالب عبد احلميد عومري LMD الطور الثالثدكتوراة
م اليت تضمنت معلومات قيمة على 1914- م1880احلياة الثقافية والفكرية يف اجلزائر : ادلعنونة ب

 .التعليم الفرنسي األىلي يف ىذه ادلرحلة
: الخطة المتبعة- 

اتبعنا يف اجناز ىذا البحث على خطة تتكون من مقدمة وأربعة فصول وخادتة ورلموعة من 
ادلالحق، فمن بُت أبرز ما تناولنا يف ادلقدمة ىو التعريف بادلوضوع واإلشكالية اليت يدور حوذلا، مث 

م الذي تفرعت منو ثالثة 1900عنونا الفصــــــــــــل األول بدخـــول اإلحتالل الفرنسي إىل تيميمون عام 
مباحث، األول حتت عنوان تيميمون اخلصائص الطبيعية والبشرية، والثاين مضمونو اإلحتالل الفرنسي 

لتيميمون وأبرز تنظيماتو يف الصحراء، والثالث عاجل التعليم السائد يف تيميمون قبل وأثناء ظهور 
 م 1907  سنة يف تيميمونالتعليم الفرنسي، وأما الفصل الثاين تطرقنا فيو لتأسيس التعليم الفرنسي

الذي بدوره تفرعت منو ثالثة مباحث جاء يف أولو حملة حول بدايات التعليم الفرنسي يف اجلزائر 
م، وتطرق ادلبحث الثالث 1907م 1904عامة، ويف الثاين جاءت مرحلة بناء ادلدرسة الفرنسية 

 تطرقنا إىل الفئات االجتماعية ادلشكلة ، ويف الفصل الثالثلتنظيم االداري يف التعليم الفرنسيل
م، اليت سلط ادلبحث األول فيها على ادلعلم الفرنسي 1962م 1907للمدرسة الفرنسية من 

ادلبحث الثاين عاجلنا  ويف م1962ىل إم 1907 الفرنسية بتيميمون من  يف مدرسة الذكورواجلزائري
م باعتباره يتساوى يف 1962م إىل1937فيو مكانة التلميذ الفرنسي يف مدرسة الذكور بتيميمون 

 اجلزائري يف مدرسة ادلنزلة مع ادلعلم الفرنسي، وتفرد ادلبحث الثالث بإعطاء صورة عامة حول التلميذ
م،  مث أشرنا يف الفصل الرابع إىل السياسة التعليمية ادلتبعة يف 1962م إىل 1935الذكور الفرنسية 

ادلدرسة الفرنسية و أىدافها، والذي اندرج حتتو ثالث مباحث محل مبحثها األول عنوانا حتت مسمى 
يف ادلدرسة، مث  الربامج ادلرافقة للتعليم الفرنسي الربامج التعليمية وأىدافها داخل القسم، ويف الثاين
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عاجل ادلبحث الثالث الشهادات واالجازات يف التعليم الفرنسي اليت تعترب هناية مرحلة الدراسة للبعض 
 .والبحث عن وظيفة يف سن مبكر، والبعض األخر مواصلة التعليم يف الشمال

        ويف األخَت خادتة ألىم النتائج ادلتوصل اليها، تليها رلموعة من ادلالحق تثري ما جاء يف 
. صلب ادلوضوع

:   الصعوبات- 
: من أبرز الصعوبات اليت اعًتضت البحث ىي كاأليت

فقدان معلومات كتابية مدونة وشفوية ختص ادلرحلة األوىل من تاريخ ادلدرسة الفرنسية  -
 .      (م1934-م1907)
 .   تناول معظم دراسات الباحثُت للسياسة التعليمية الفرنسية يف اجلزائر بوجو عام -
النظرة الضيقة، وعدم جتاوب فئة كبَتة مع ىذا ادلوضوع واعتباره من ادلاضي، واهتام مجيع من  -

يبحث فيو على أنو عدو للعلم والتعلم، واحتكارىم للكثَت من ادلعلومات والوثائق والصور 
 .التارخيية

 .    صعوبة اسًتجاع األحداث من طرف بعض الشخصيات اليت درست يف ادلدرسة لتقدم سنها -
صعوبة الربط بُت سلتلف ادلعلومات اليت مت مجعها خاصة الشفوية منها لسردىا بالدارجة  -

 .   العربية
.     رفض األشخاص الذين دتت مقابلتهم للتسجيل الصويت لتوثيق معلوماهتم الواردة يف البحث -

ويف األخَت أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أستاذي ادلشرف الذي مل يبخل على تقدمي النصائح 
والتوجيهات يف سبيل إثراء ادلوضوع، كما أتوجو بالشكر إىل التالميذ السابقُت يف ادلدرسة أثناء فًتة 
اإلستعمار الفرنسي، وإىل ادلعلمُت احلاليُت يف ادلدرسة وعلى رأسهم ادلعلم موسى دلداين، وإىل مجيع 

.  من أسهم يف مد يد العون



 

 

 الفصــــــــــــل األول

.م1900دخـــول اإلحتالل الفرنسي إلى تيميمون عام   

 

.تيميمون الخصائص الطبيعية والبشرية: المبحث األول  

 

اإلحتالل الفرنسي بتيميمون وأبرز تنظيماته في : المبحث الثاني

.الصحراء  

التعليم السائد في تيميمون قبل وأثناء ظهور التعليم : المبحث الثالث

.الفرنسي  
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 تيميمون الخصائص الطبيعية والبشرية : المبحث األول - 
تقع تيميمون عاصمة إقليم قورارة يف اعبنوب الغريب من الصحراء اعبزائرية، ويسمى اقليمها 

وىي منطقة مأىولة يف . كرارة: تيكورارين اليت يرمز معناىا بالرببرية إىل اؼبعسكرات، ويعرب فيقال"ب
-  تسابيت-بعيدة بنحو مائة وعشرين ميال عن شرق تسبت - صحراء اعبزائر-صحراء نوميديا 

 وتقع تيميمون 1"حيث يوجد هبا ما يقرب من طبسُت قصرا، وأكثر من مائة قرية بُت حدائق النخيل
مشال إقليم توات الذي وبيط بو العرق الغريب الكبَت من جهة الشمال عاصمة اإلقليم القوراري، 

يت من الشرق واعبنوب اغبوض الشرقي لواد الساورة من الغرب اوالشمال الشرقي، وىضبة تادم
أما موقع تيميمون فلكيا فهو بُت  ،2وتوجد باؼبنطقة سبخة تتحد من الشمال إىل اعبنوب وواد صاحل

مشال خط االستواء، تًتبع  (°15°-29)شرق خط غرينتش ودائريت عرض  (°10°-0)خط طول 
 وما يبيز ،3م350م اىل 250 ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر بُت 2كم9936على مساحة قدرىا 

تيميمون كامتداد عمراين جغرايف ىو تشكلها من أربع طبقات عمرانية تصنف من القدمي إىل اغبديث 
 :على النحو التايل

 .حصون أثرية حوؽبا بقايا بساتُت صارت خرابا-
يبتد حيزه من . 4(الذي توجد بو عدة ذريات من أصول ووضعيات ـبتلفة)قصر تيميمون -

ماسُت يف الشمال، حىت نواحي زاوية سيدي اغباج بلقاسم يف اعبنوب، والعناصر الطبيعية 
 :اليت تشكل ىذا اغبيز  من الشرق إىل الغرب ىي

                                           
1
ؿبمد حجي، ؿبمد األخضر، دار الغرب االسالمي، :،تر2،ط2،جوصف افريقيا اغبسن بن ؿبمد الوزان الفاسي، - 

 .133م،ص1983بَتوت،
2
 .481 ص،م2009 دار ىومة، اعبزائر، م،1934م 1837االحتالل الفرنسي للصحراء اعبزائرية  ، ابراىيم مياسي- 

3
مرزاق حدة، : ، إش(دراسة حالة مدينة تيميمون ) ،تصميم اجملال السكٍت الصحراوي بُت القدمي واغبديث بوصبيع خدهبة، - 

-2016مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباسًت، معهد تسيَت التقنيات اغبضرية، قسم تسيَت اؼبدينة جامعة ؿبمد بوضياف، اؼبسيلة، 
 .50، ص2017

4
،مؤسسات اغبسان، اعبزائر، 3،ع، قصور قورارة وأولياؤىا الصاغبون يف اؼبأثور الشفاىي واؼبناقب واألخبار احمللية رشيد بليل - 

 .452م،ص2008
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 .(الرق)اؼبرتفع اغبجري اؼبسطح-
اعبرف اؼبستوي إىل حد حسب اؼبواضع والذي ينتهي بو اؼبرتفع اؼبسطح؛ اؼبنحدر الذي بٍت -

عليو القصر، البساتُت اليت تنزل وتشكل غابة النخيل اؼبمتدة من الشمال إىل اعبنوب، و 
 .أخَتا السبخة اليت غزت كثبان العرق الغريب حاشيتها الغربية

 .القرية اليت يعود تارىبها إىل العهد اإلستعماري-
 . 1توسعات عمرانية ـبتلفة منذ االستقالل-

 :                             كما توجد باؼبنطقة عدة تضاريس ىي على النحو التايل
تقع جنوب شرق تيميمون، تنحدر كبو الشمال الغريب وتنتهي على : ىضبة تادمايت- 

كم، وتتميز بسطحها 100حدود اؼبنخفض اؼبتمثلة يف بساتُت النخيل، يصل امتدادىا إىل 
 .كم، وىي ذات ميل خفيف باذباه الغرب400اؼبنبسط يبلغ متوسط ارتفاعها حوايل 

يعد قاعدة ؽبضبة تادمايت يف اعبنوب الغريب، وبصره العرق الغريب الكبَت : سهل امقيدن- 
من الغرب، وما يبيزه اكبداره اػبفيف من الشرق والشمال الشرقي كبو اعبنوب الغريب، يبلغ 

م ومتوسط ارتفاعو 436: كم، ويقدر ارتفاعو ب70: اقصى عرض لو من جهة الغرب ب
 .م280حوايل 

تعترب قديبة التكوين لًتبتها اؼباغبة الغنية بكلور الصوديوم ذي االصل البحري، : السبخة- 
كم وعرضها 80ربدىا من الناحية الشمالية رمال العرق الغريب الكبَت، يبلغ مغلق طوؽبا 

 .كم60
عبارة عن سالسل من الكثبان الرملية يًتاوح ارتفاعها مابُت : العرق الكبَت- 

م، تتواجد يف الناحية الشمالية والشمالية الغربية، وتتألف من الرمل السهل 500م و400
  2.التنقل

   

                                           
1
 .277، ص، اؼبرجع نفسو رشيد بليل- 

2
 .53 ص اؼبرجع السابق، بوصبيع خدهبة،- 
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أما من الناحية البشرية فتوجد عدة فئات اجتماعية استقرت بإقليم قورارة، ربدثت عنها الكثَت من 
م، قام 1900اؼبصادر واؼبراجع يف فًتات عديدة، وأثناء دخول اإلستعمار الفرنسي إىل تيميمون عام 

م وصنفهم حسب انتمائهم القبلي، والشكل التايل 1906بإحصاء للسكان يف منطقة قورارة عام 
 1:يوضح ذلك

 : جنس الذكور/ أ
 اجملموع فمافوق45 45-29 28-19 18-13 عام12-1 القبيلة

 489 69 88 124 63 145 الشرفاء
 :اؼبرابطُت

 .العرب-
 .الزناتة-

 
262 
267 

 
127 
127 

 
175 
226 

 
127 
172 

 
110 
108 

 
801 
900 

 قبائل اخرى
 .العرب-
 الزناتة-

 
631 
326 

 
276 
160 

 
462 
296 

 
498 
221 

 
298 
128 

 
2165 
1131 

 25 4 8 5 2 6 مهاجرية
 4087 605 842 1028 502 1110 اغبراطُت

 1243 146 312 495 123 167 الزنوج
 10841 1468 2268 2811 1380 2914 اجملموع

 :جنس االناث/ ب
 اجملموع فمافوق45 45-29 28-19 18-13 عام12-1 القبيلة

 391 87 64 89 35 116 الشرفاء
       :اؼبرابطُت

                                           
-

1
 A g p martin, Les oasis sahariennes(Gourara ,Touat ,Tidikelt), tome1 , presented 

by proe. Charlesa. Cofoidand ,MRS. Prudecew.kofoid.1908  p218-219. 
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 .العرب-
 .الزناتة-

213 
250 

89 
81 

139 
192 

127 
155 

113 
91 

681 
769 

 قبائل اخرى
 .العرب-
 الزناتة-

 
531 
269 

 
214 
108 

 
476 
239 

 
535 
233 

 
325 
139 

 
2081 
988 

 16   /// 2 6 3 5 مهاجرية
 4040 696 933 1028 380 1003 اغبراطُت

 666 73 183 190 67 153 الزنوج
 9632 1524 2232 2359 977 2540 اجملموع

 ساكن 20473ونستنتج من خالل اعبدولُت لكال اعبنسُت أن اجملموع بينهما وصل إىل
بإقليم قورارة، وأن فئة اغبراطُت األكثر تزايدا وتواجدا يف صبيع الفئات العمرية، وخاصة األطفال الذين 

 عاما، مث تليها يف ذلك اؼبرابطُت العرب وعرب القبائل االخرى، اليت 12تًتاوح اعمارىم بُت السنة و
مارست غالبيتها التجارة، وتفيدنا ىذه األرقام يف استهداف التعليم الفرنسي عبميع فئات اجملتمع 

 .وتعميمو حىت على القليلة منو كاؼبهاجرية
 .االحتالل الفرنسي لتيميمون وأبرز تنظيماته في الصحراء:  المبحث الثاني- 

دخلت الصحراء اعبزائرية يف دائرة االىتمام الفرنسي، دبوجب قرار ازبذه الربؼبان يف عام 
م يقضي بتوسيع االحتالل اىل اعبنوب، لتجعل منو قاعدة إلرساء امرباطوريتها يف قلب العامل، 1844

نظرا ؼبوقعها االسًتاتيجي الذي يًتبع على مساحات معتربة، فضال عن ثرواهتا الكثَتة وخَتاهتا 
 االحتالل إجراءات سبقت دةعقامت ب ، وقبل االحتالل الفرنسي للجنوب الغريب اعبزائري1اؼبتنوعة

م، من أجل مراقبة اؼبناطق اغبدودية، 1888 سنة -اؼبنيعة-القليعة بناء حصن االفعلي للمنطقة، أبرزه
 وحصن ماكماىون يف ،وحصن مريبال يف حاسي الشبابة جنوب اؼبنيعة طريق عُت صاحل عرب تادمايت

                                           
1
ؾبلة ، 25، ع2،مج"م1962-م1956جوانب من السياسة االستعمارية الفرنسية بالصحراء اعبزائرية " بوسليم صاحل، - 

 .546-545 جامعة غرداية، صاغبقوق والعلم االنسانية،
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جنوب غرب اؼبنيعة يف واد امقيدن وقد مثلت ىذه اغبصون واؼبراكز نقاط ارتكاز  حاسي العمار
ومنطلقات أمامية ثابتة للزحف والتوسع االستعماري يف اعبنوب الوىراين بصفة خاصة، وسبت دراسة 

 وقد ذبسد ىذا يف رحلة األستاذ فالمون ،اؼبنطقة من جوانبها البشرية واعبغرافية واؼبائية واإلقتصادية
 1".…يإلقباز أحباثو، ودراساتو حول اعبنوب اعبزائر

م طابور العقيد 1900 أفريل 17وؼبا عزمت فرنسا على اخضاع اقليم قورارة ارسلت يوم 
 رجل ومدفعُت، إال أنو لقي 800 من اؼبنيعة على رأس قوة تعدادىا  (Ménestrel)مينيسًتال 

استماتة قوية من طرف سكان قورارة، وقاوموا زحف اعبيش الفرنسي فبا اضطرىم اىل طلب اؼبدد 
 جندي، استطاعت بعدىا القوات الفرنسية أن 400الذي وصلهم من البيض بفرقة تتكون من 

بدأت تصدر ؾبموعة وبعدىا ، 2م، وأن زبضع اؼبنطقة لنفودىا1900 ماي 12تدخل تيميمون يوم 
م قسم اعبنوب 1905م، 1903م، 1902الصحراوية، ودبقتضى قانون من اؼبراسيم لتنظيم األقاليم 

اىل مناطق كربى من بينها منطقة عُت الصفراء، وقاعدهتا عُت الصفراء وعلى رأس كل قاعدة ضابط 
عسكري برتبة رائد، ىو اؼبسؤول العام عسكريا واداريا أمام الوايل العام، وقد قسمت منطقة عُت 

الصفراء اىل دوائر وملحقات، فكانت تضم ملحقة اؼبشرية، البيض، عُت الصفراء، بٍت ونيف بشار، 
، ونظرا ألنبية الصحراء تكررت التعديالت والتنظيمات اؼبتعلقة بطرق االشراف عليها؛ فكانت 3توات

م خاضعة لسلطة اغباكم العام يف اعبزائر، وأصبحت من 1947م اىل 1902يف الفًتة اؼبمتدة من 
م اىل هناية االحتالل 1957م تدار بواسطة فبثلي اغباكم العام يف اؼبنطقة، ومن 1957م اىل 1947

، ومن أجل االستغالل االقتصادي 4حكمت الصحراء بإنشاء اؼبنظمة اؼبشًتكة للمناطق الصحراوية
م مرسوما إلنشاء الشركات الصحراوية، من أجل 1902 أفريل 1يف للمناطق الصحراوية، صدر 

استغالل إمكانيات ىذه اؼبناطق احملتلة حديثا وتثبيت االستعمار فيها وتشغيل السكان حىت يكون 
                                           

1
  .457 481ص ص ، ،اؼبرجع السابق ابراىيم مياسي، - 

2
 .234-233، صاؼبرجع نفسو ابراىيم مياسي، - 

3
 .547 صاؼبرجع السابق، بوسليم صاحل، - 

4
 منشورات اؼبركز الوطٍت للدراسات والبحث يف فصل الصحراء يف السياسة االستعمارية الفرنسية، سامية خامس وآخرون، - 

 .24م، ص2004م اعبزائر،1954اغبركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
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 بتنظيم الفرق الصحراوية Laperrine" البَتين " فقام ،ؽبم مورد اقتصادي يبعدىم عن اؼبقاومة
فاصبح البراط اعبزائريُت فيها يتم بناء على عقد عمل فردي، وهبذه الطريقة  ،1للتوسع يف اؼبنطقة

فشرعت فرنسا يف ، 2تكونت فرقة القناصة اعبزائرية اليت استخدمت يف اغبروب االستعمارية يف افريقيا
بناء مراكز ؿبصنة، يف األقاليم الصحراوية الثالثة، ونصب عليها حكام عسكريُت أسندت ؽبم صبيع 

الصالحيات اؼبطلقة فاستغلوا اإلنسان احمللي بطريقة نبجية، وشددوا على اغبريات العامة كحرية 
وأصبح االنسان مسخرا يف يد اغباكم العسكري جسديا وماديا من أجل ،التنقل اال جبوازات اؼبرور 

 باؼبنتوجات احمللية كاللحوم واغبليب واغببوب والتمور واغبشف والطحُت وكانت االحتاللسبوين جيش 
تدخل ىذه السياسة يف اطار تفقَت وذبويع االنسان احمللي، كما فرضت عليو تقدمي خدمات ؾبانية 
كبناء مساكن ألفراد احملتل ومرافق ادارية مع جلب خشب النخيل للتسقيف من أماكن بعيدة عن 

تطاق حبكم الطبيعة  تعابا الأمركز اغباكم العسكري ، وان كانت رديئة يعاقب صاحبها، فبا سبب 
. 3 اؼبسافاتةعداب اؼبتالصحراوية

 97000 فرنك فرنسي، و125000: م حددت ميزانية إقليم قورارة ب1903ويف سنة 
لتسيَت شؤوهنا االقتصادية "  فرنك فرنسي إلقليم تيديكلت،52000فرنك فرنسي إلقليم توات، و

ومل يعف احملتل الفرنسي سكان الصحراء من الضريبة اليت تؤخذ على النخيل رغم حالة ،4والتوسعية
قورارة، توات، )الثالثةالصحراوية قدر ؾبموع النخيل يف األقاليم  حيث 5البؤس والفقر اليت يعانوهنا

 ، ولتسهيل عملية التواصل مع السكان احملليُت وإخضاعهم6 لبلة1450000:  ب(تيديكلت

                                           
1
فصل الصحراء يف السياسة االستعمارية م، 1954 اؼبركز الوطٍت للدراسات والبحث يف اغبركة الوطنية وثورة أول نوفمرب - 

 .236-235صم، 2009، دار القصبة للنشر والتوزيع، اعبزائر، الفرنسية
2
 .15م،ص1964-م1963، (م.ب)،(ن.ب)،(ط.ب)اعبزائر اؼبعاصرة، صالح العقاد، - 

3
،مديرية الًتبية والثقافة لوالية ادرار، مارس 1، ج15ع ،" ؾبلة القبس، الغزو واالحتالل الفرنسي ؼبنطقة توات" قلوم مكي،- 

 .27 -26ص ، 1980
4
 - A g p martin, op-cit , p201.  

. 14، صاؼبرجع السابقصالح العقاد، -  5
6
 - A g p martin, op- cit , p201.  
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 ا قايد26بلغ عددىم القياد على إقليم قورارة ؾبموعة من  عينت وتفاديا لإلحتكاك اؼبباشر معهم،
 وأبقت على القايد اغباج بلقاسم بن عبد العزيز على رأس تيميمون ،من تبلكوزة اىل اجدير الغريب

 ويتكفل ىؤالء القياد باألحوال الشخصية 1م،1892الذي كان قايدا منذ عاصمة اقليم قورارة 
واؼبشاكل اؼبدنية لألىايل اعبزائريُت، كتسجيل الزواج ووالدة األطفال والوفيات اليت مل تكن فرنسا 

 .2ترغب يف اؽبيمنة عليها إال يف حدود ضيقة

 .التعليم السائد في تيميمون قبل وأثناء ظهور التعليم الفرنسي: المبحث الثالث- 
اءىم لتعلم ما ننبية كبَتة يف حياة البشر، لذا قبد حرص االولياء على دفع أبأيكتسي التعليم 

ليس   فهو، 3ينَت عقوؽبم، فاعترب التعليم مهنة صناعة االنسانية ، وعمارة االرض، وترقية اغبياة
  .4للحاضر فقط

ويعٍت الفن . ىل اؼبتعلمإعملية نقل اؼبعلومات من اؼبعلم :" يف االصطالح على أنوالتعليم ويعرف  
الذي بواسطتو يستطيع اؼبعلم حفز اؼبتعلم وتشجيعو وتوجيهو توجيها يكفل فيو تطمُت حاجات 

  .5"اؼبتعلم على القناعة والرضا واالستقرار العاطفي
 اؼبساجد من اؼبؤسسات الدينية التعليمية والثقافية اليت عملت على حفظ الشخصية الوطنية وتعد 

 فكانت ،6تكاد زبلو منو قرية من قراىا ال اعبزائرية من التفسخ والذوبان، فقد عمت أرجاء البالد و

                                           
1 - A g p martin, Ibid, p194-195.  

2
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة (دراسة ميدانية على عينة من بلديات الوطن)اغبالة اؼبدنية يف اعبزائر، وبي لعمارة ؿبامد، - 

م، 2015-م ـ 2014صاغبي ؿبمد، : ، كلية العلوم االجتماعية، قسم الديبوغرافيا، إش02علوم يف الديبوغرافيا، جامعة وىران
 . 25- 24ص
3
 .23م، ص2007، دار اعبامعة اعبديدة، االسكندرية،  اؼبعلم ومهنة التعليم بُت االصالة واؼبعاصرة ؾبدي صالح طو،- 

4
، ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1، ط توجهات معاصرة يف  الًتبية والتعليم سعادة عبد الرحيم خليل،- 

 .7م، ص 2013لبنان، 
5
 .31ص ، اؼبرجع السابق،  ؾبدي صالح طو- 

6
م، 2009، وزارة الثقافة، اعبزائر، 1طم،1896م 1867 ،النشاط التنصَتي للكاردينال الفيجري يف اعبزائر  سعيدي مزيان- 

 .389ص
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 وذبدر اإلشارة ،1الكتاتيب دبثابة اؼبدرسة اإلبتدائية باؼبصطلح اؼبعاصر والزوايا كمدارس ثانوية أو عليا
إىل أن عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو أول من صبع األوالد يف الكَتاب وأمر عامر بن عبد اهلل 

اػبزاعي أن يالزمهم للتعليم ،وجعل رزقو من بيت مال اؼبسلمُت فأمره  أن  يكتب للبليد يف اللوح 
وأمر اؼبعلم باعبلوس بعد صالة الصبح اىل الضحى ومن صالة الظهر ... ويلقي الفاىم من غَت كتب

اىل العصر ويسًتوبون بقية النهار اىل أن خرج للشام عام فتحها فمكث شهرا، مث انو رجع اىل اؼبدينة 
 فتلقاه الصغار على مسَتة يوم وكان ذلك يوم اػبميس، فباتوا ،وقد اشتاق الناس اليو فخرجوا للقائو

، 2 فشرع ؽبم االسًتاحة يف اليومُت اؼبذكورين،معو ورجع هبم يوم اعبمعة فباتوا يف خروجهم ورجوعهم
ويف الوقت الذي كان يبكن فيو للثقافة العربية أن تتحرر وتنتج نتيجة اتصاؽبا بأوروبا يف فاتح "...

القرن اؼباضي واجو اعبزائريون اإلحتالل الفرنسي الذي نزل عليهم كما يقول ضبدان خوجة كحمل 
فنزح األدباء والعلماء إىل اؼبشرق وبعثرت األسر واؼبكتبات وحوربت لغة التعليم وأغلقت . الرصاص

ن اللغة العربية أىل إ وتشَت بعض التقارير الفرنسية العسكرية يف بداية االحتالل، 3...."اؼبدارس العربية
كان يف كل  ون اعبزائريُت كانوا وبسنون القراءة والكتابة،أوثقافتها كانت منتشرة يف صبيع أكباء الوطن و

م، وىي وضعية مل يرتح اليها غالة 1834قرية مدرستان اثنتان ذلك ما الحظو اعبنرال فاالزي سنة 
االستعمار الفرنسي يف اعبزائر، حبيث اعتربوا وجود ثقافة وديانة وتقاليد مغايرة لثقافتهم وديانتهم 
وتقاليدىم، كلها عوامل ربول دون بسط نفوذىم على البالد والعباد فعملوا كل ما يف وسعهم  

 االندماج وباسم 4إلضعافها وإزالتها من أمامهم سبهيدا إلدماج الشعب اعبزائري يف اجملتمع الفرنسي
والعلمانية ضيق على الدين االسالمي بتحديد عدد الكتاتيب  ومراقبة الزوايا والعبادات يف اؼبساجد 

                                           
1
 .04،جامعة البليدة، اعبزائر، صم 1990م اىل 1830تطور حركية التعليم يف اعبزائر من عام  ؿبي الدين عبد العزيز، - 

2
، دار الفكر، 1مج الفواكو الدواين على شرح رسالة ابن ايب زيد القَتواين،  ، أضبد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي اؼبالكي- 

 .30بَتوت، ب ت، ص 
3
 .159 ص,1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اعبزائر، ،3ط ؿباضرات يف تاريخ اعبزائر اغبديث،  أبو القاسم سعد اهلل،- 

4
 ص ،ديوان اؼبطبوعات اعبماعية ،اعبزائر، ( م1962 -م1830) أحباث ودراسات يف تاريخ اعبزائر اؼبعاصرة  عمار ىالل،- 

108. 
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وقد ظهرت يف اعبزائر مع بدايات القرن العشرين جرائد .1وعدم الًتخيص باغبج إال ألفراد قالئل
كانت منربا للعلماء لطرح أفكارىم، ومطالبة فرنسا بضرورة تسهيل فتح مدارس لتعليم أبناء اعبزائريُت، 

حسن التعليم : وعدم التضييق على اللغة العربية فعلى سبيل اؼبثال ىناك مقال يف جريدة اؼبنتقد بعنوان
إنا إذا نظرنا إصباال أو تفعيال إىل األمم اغبية الراقية، "..أساس كل تقدم لكاتب غَت مذكور يقول فيو

قبدىا ما بلغت شأو تقدمها، وتدرجت يف معارفها، فأصبحت تربط أخبار األقطار من شرقها لغرهبا 
يف آن واحد، تغوص البحر بكل سهولة وربلق يف اعبو بكل سرعة إال بالقراءة والتعليم، وأن التعليم 

 كما أن العلماء اعبزائريُت كانوا يردون على 2..."فيها الزم لزوم الغذاء للبدن يف أفرادىا على اختالفها
ما يكتب يف اعبرائد الفرنسية يف شأن التعليم اػباص بأبناء اعبزائريُت، ففي مقال جاء ردا على ما 

القنطرة يف عددىا الصادر يف : قالتو مدام مارسال جورج الذي نشر يف جريدة الديبيش ربت عنوان
من بالد الثلج إىل بالد الشمس، باب لصحراء القنطرة فيها :" م، حيث قالت1928 مارس 20

مناظر ساحرة ومواقع خالبة، والشمس ذىبية تأخذ بقلب اؼبتسوح إال أن هبا أوالدا متشردين الحرفة 
ؽبم إال السباق وراء اؼبتجولُت بتلك اؼبالبس الرثة وتكدير راحة اؼبتسوحُت وىذه اؼبصيبة من عدم 

ؼباذا مبنع من تعليم أوالدنا؟  حيث أرجع فيو : فجاء الرد يف جريدة الصراط دبقال عنوانو." تعليمهم
صاحب اؼبقال على أن السبب يرجع إىل اغبكومة الفرنسية اليت مل ذبب على طلب من يريدون فتح 
مدارس لتعليم األبناء، ويف القنطرة يوجد الشيخ األمُت ابن سلطان الذي يبدي رغبتو يف تعليم أبناء 

كما قبد التاجر كيور اعبياليل يطالب اغبكومة . 3بلده وىو اغبال الذي عليو صبيع أكباء البالد
وكتب ؿبمد العيد مقال . 4الفرنسية بًتك حرية اؼبسلمُت يف تعليم دينهم والوعظ واإلرشاد ألىل بلدىم

الًتبية تنشئة اؼبلكات وتنمية : "..حبيث عرف الًتبية وقال. الًتبية اؼبدرسية وأثرىا يف اجملتمع: بعنوان
وذكر للًتبية ..." الغرائز على خلق ما، وىي من أظهر مظاىر اإلنسان وأعظم فبيزاتو عن اغبيوان 

                                           
1
 .73 ص 2009 ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر ،سيا،آ تاريخ االستعمار والتحرر يف إفريقيا و عبد اغبميد زوزو،- 

2
 .2م، ص1925 جويلية 2ه، 1343 ذي اغبجة 11،اػبميس 1 ع جريدة اؼبنتقد،،"حسن التعليم أساس كل تقدم "- 

3
 .1م، ص1933 سبتمرب 18م، 1352 صبادى األوىل 28، اإلثنُت 2، عجريدة الصراط، "!ؼباذا مبنع من تعليم أوالدنا؟  " - 

4
م، 1933 ماي 15ه، 1352 ؿبرم 20، اإلثنُت 6، عجريدة السنة، "منع الوعظ واإلرشاد يف اؼبساجد"  كيور اعبياليل،- 

 .7ص
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عوامل ومواطن وآثار فمن عواملها اؼبنزل واؼبدرسة واجملتمع ومن مواطنها اعبسم والعقل ومن آثارىا ما 
يصدر عن اؼبًتيب من األعمال العظيمة واألخالق الكريبة وطالب اؼبسلمُت باإلعتناء بالًتبية اؼبدرسية 
بوضع مناىج مدققة وبرامج موفقة ألن اؼبسلمُت يف أزمة إجتماعية أخالقية شديدة بسب خلو قراىا 

ومن بُت الذين اىتموا بالتعليم العريب اغبر يف شكلو اؼبنظم، صبعية العلماء . 1ومداشرىا من مدارس
م برئاسة 1931 ماي 05، تأسست يف 3 ذات الصبغة الدينية خبلفية اصالحية2اؼبسلمُت اعبزائريُت

وقد . اعبزائر وطننا، العربية لغتنا، اإلسالم ديننا: شعارىا (م1940:ت)الشيخ عبد اغبميد بن باديس
ؿبور ديٍت وسياسي، وثقايف اجتماعي يهدف اىل مقاومة األمية : ضم برناؾبها ثالث ؿباور رئيسية

اليت عرفها 4وتربية وتعليم اعبيل اعبزائري لغتو وتعاليم دينو، ومن خالل تأسيس اؼبدارس العربية اغبرة 
- واألمة اليت ال تبٍت اؼبدارس- والسجُت ىو نارىا-ىي جنة الدنيا: "الشيخ البشَت االبراىيمي بقولو

 اليت فاق ؾبموعها حسب الشيخ 5."تبٌت ؽبا السجون، وأن اؼبدرسة ىي طريق اغبياة وطريق النجاة
 تلميذ من البنُت والبنات، 50000م، توافد عليها 1952 مدرسة عام 140البشَت االبراىيمي 

 مليون فرنك 75 معلم فبلغت ؾبموع النفقات على اؼبدارس العربية اغبرة 400وبلغ ؾبموع معلميها 
سنوي من أموال االمة اعبزائرية، كما ان اعبمعية اشرفت على إرسال البعثات العلمية إىل جامع 

. 6الزيتونة والقرويُت واألزىر

                                           
1
 جانفي 10ه، اؼبوافق ل1354 شوال 15، اعبمعة 2، عجريدة البصائر، "الًتبية اؼبدرسية وأثرىا يف اجملتمع"  ؿبمد العيد،- 

 .3م، ص1936
2
 .368م، ص2006، دار اؼبعرفة، اعبزائر، 1، ج1989-1830، تاريخ اعبزائر اؼبعاصرة  بشَت بالح- 

3
، عامل االفكار للنشر والتوزيع، اعبزائر، 09 مواقف االمام االبراىيمي االسالم يف اعبزائر يف عهد االستعمار، ؿبمد دراجي، - 

 .269م، ص2007
4
 .369-368 ،ص اؼبرجع السابق بشَت بالح،- 

5
 .76م، ص2004 للنشر، اعبزائر، ENAG،1، ط(م1956-م1931) صبعية العلماء اؼبسلمُت التارىبية ورؤسائها الثالثة- 

6
 .374، 368 ،ص،صاؼبرجع السابق بشَت بالح، - 
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ويرى بعض الباحثُت أن العلماء خدموا التعليم اغبر واللغة العربية وقاوموا بالوعظ واالرشاد يف 
اؼبساجد اغبرة، وقبحوا يف نشر اللغة العربية والدفاع عنها عن طريق الصحافة العربية، وأسهموا يف 

 .1الطباعة العربية وكلها كانت مظاىر لنهضة تعليمية وأدبية واضحة
  أما عن حالة التعليم الديٍت السائد يف تيميمون خاصة ومنطقة قورارة عامة، فقد كان نابعا من 

العقيدة الدينية اإلسالمية الداعية إىل تعليم وحفظ القرآن الكرمي والسنة النبوية لألوالد، وقد حرصت 
" آقهبيش:"وباللسان الزنايت" ؼبدرسة:"األسر على الدفع بأبنائها إىل اؼبساجد اليت تعرف ؿبليا ب

اليت مل ىبلو حي من أحياءىا إال و كانت بو مدرسة قرآنية، واؼبعلم يعرف فيها "  اقربيش"او
الطالب، الذي يشرف على تالميذ من ـبتلف األعمار، بوسائل تعليمية بسيطة كاستعمال الرمل :ب

الطبيقة، : والكتابة عليو يف آنية تقليدية يدوية مصنوعة من سعف النخيل وعراجينو، تعرف ب
لقدسية القرآن الكرمي مث انتشرت الكتابة بالقلم اؼبصنوع من القصب واغبرب اؼبعروف بالصمغ الذي 

الدواية، مث ظهر القلم : وبضر من الصوف احملروق اؼبمزوج بقليل من اؼباء يف ؿبربة تعرف ؿبليا ب
الرصاص بدخول اؼبدرسة الفرنسية للمنطقة فكان اؼبعلم يكتب بو للمبتدئُت على األلواح ويعيدون 

 .2الرشم: الكتابة عليو بالصمغ وتعرف ىذه الطريقة ب
 :أوقات الدخول واػبروج من اؼبدرسة القرآنية- 
 :قبل ظهور اؼبدرسة الفرنسية- 

قبل صالة الفجر إىل الضحى حوايل العاشرة صباحا تتخللها تناول : التوقيت الصباحي- 
وجبة فطور الصباح يف البيت حوايل السابعة والنصف، ويتم فيها كتابة األلواح وسبحيصها من االخطاء 
وعدد االسطر اؼبسموح بكتابتو ىبتلف  حسب سن كل تلميذ، مع القراءة اعبماعية للقرآن الكرمي يف 

 . آخر وقت اػبروج ويسرح الصغار قبل الكبار بساعة تقريبا
من صالة الظهر إىل قبيل آذان اؼبغرب بنصف ساعة، وفيو يتم حفظ : التوقيت اؼبسائي- 

األلواح بُت صالة الظهر والعصر، وبعيد صالة العصر بنصف ساعة يعطي اؼبعلم القرآين االذن ببدأ 

                                           
1
 .25-24ص-م،ص2007،دار البصائر للنشر والتوزيع، اعبزائر، (خ.ط)، 10،جتاريخ اعبزائر الثقايف ابو القاسم سعد اهلل، - 

2
 .، قصر اوالد ابراىيم تيميمون11:35م، على الساعة 05/11/2018: مقابلة مع ؿبمد عماري، يوم- 
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-عرض ما وبفظونو ويقدم الصغار على الكبار، ومن شبة يأذن اؼبعلم ؼبن حفظ بشكل جيد دبحي 
لوحتو، وإن مل يتمكن التلميذ من اغبفظ على الوجو - سبحى األلواح بالطُت األبيض دباء الساقية 

 . حىت وبفظها عن ظهر قلب- آقهبيش- اؼبقبول ال يغادر اؼبدرسة 
بُت صالة اؼبغرب والعشاء وفيو يأيت التالميذ ؼبدارسة القرآن مع سكان : التوقيت الليلي- 

اغبي يف اعبامع اليت تعرف باغبزب ومل يتسامح األولياء ومدرسوىم على تغيب التالميذ بدون عذر، 
 .1وخاصة الكبار منهم لصالة اؼبغرب والعشاء صباعة مث ينصرفون إىل بيوهتم

 :أثناء ظهور اؼبدرسة الفرنسية- 
من قبل صالة الفجر إىل السابعة والنصف مث يذىب التلميذ إىل : التوقيت الصباحي- 

عشرة دقائق لتناول وجبة فطور الصباح : اؼبدرسة الفرنسية فمثال كان الطالب الصديق يقول لتالميذتو
وعشر دقائق للطريق كبو اؼبدرسة، وعشر دقائق تكون داخل اؼبدرسة خوفا عليهم من التأخر 

 .2ومعاقبتهم من طرف اؼبعلم الفرنسي

بعد خروج التلميذ من اؼبدرسة بعد صالة العصر وأحيانا ال يستطيع : التوقيت اؼبسائي- 
التالميذ اغبضور بسب الواجبات اؼبنزلية اليت يقدمها اؼبعلم الفرنسي للتالميذ إلقبازىا يف النهار ألن 

 .3الليل مل يكن ىناك ضوء
خصص يوم األربعاء يف التعليم الديٍت لتكرار ما وبفظ من السبت إىل الثالثاء ألن يوم : مالحظة

ىذه - اػبميس واعبمعة خصصتا للراحة ومساعدة االولياء يف أشغاؽبم اليومية وخاصة يف البستان
 .4العادة إىل اليوم يف اؼبدارس القرآنية

ومن أبرز معلمي القرآن يف أثناء االحتالل  بتيميمون قبد الطالب الصديق، الطالب باعزيز ، الطالب 
 2م1942، والطالب ؿبمد عبدالقادر بلبايل، الشيخ ؿبمد بالكبَت الذي قدم إىل تيميمون عام 1مامو

                                           
1
 .مساء يف بيتو وسط مدينة تيميمون17:35، على الساعة 01/02/2019: مقابلة مع فرجويل عبد القادر يوم- 

. نفس اؼبقابلة مع فرجويل عبد القادر-  2
 جبوار بيت سلكة 10:25م، على الساعة 03/03/2019:مقابلة مع سلكة الصاحل، سبقاق موسى، جبايلي اؽبامشي، يوم-  3

. الصاحل وسط مدينة تيميمون
. مقابلة سابقة مع عماري ؿبمد-  4
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الذي جاء بطلب من بعض أعيان تيميمون ليعلمهم القرآن والفقو (م2000ت - م1911و )
، فكان يلقي الدرس ضحى ألعيان اؼبنطقة مث يلقي 3والعلوم الشرعية، وافتتح مدرسة قرآنية داخلية

 :درسا آخر للصغار، واتبع يف ذلك خطوات للتدريس ىي
 .قراءة القرآن يف األلواح -
 .قراءة القرآن الكرمي صباعة -
 .اغبزب الراتب بعد صالة اؼبغرب -
تدريس علم التجويد وعلم الضبط، وعلم التفسَت، ودروس يف السَتة النبوية، وقراءة اؼبتون يف  -

االوجلي واعبوىرة والسنوسية، ويف الفقو : األلواح صباعة يوم االربعاء كمتون التوحيد مثل
األجرومية و ألفية : اؼبرشد اؼبعُت وأسهل اؼبسالك وـبتصر خليل، ويف اللغة مثل: اؼبالكي مثل

 .سراج طالب العلوم، ونصيحة اؽباليل، وىدية األالباب: بن مالك، ويف األدب مثل
 .إلقاء دروس يف الفقو للتجار والطلبة الصغار الداخليُت -

وؼبا ذاع صيتو يف تيميمون وما جاورىا افتعلت السلطات الفرنسية شقاق بينو وبُت أعيان البالد، 
، ومن بُت الذين تتلمذوا (لغمارة)م فقرر الرجوع اىل بودة 1948وسجن أحد مساعديو أواخر سنة 
عمار أقاسم، واغباج سامل بن ابراىيم، والشيخ عبد القادر أخ : على يديو نذكر على سبيل اؼبثال

 4.الشيخ بلكبَت

وقد كان ؾبيئو إىل تيميمون دبثابة بعث جديد للغة العربية يف اؼبنطقة على وجو العموم، ؽبذا تصدت 
 .فرنسا لكل ما من شأنو إحياء الضمَت اعبمعي للشعب اعبزائري

                                                                                                                                    
.  جبوار بيتو وسط مدينة تيميمون11:30م على الساعة 07/03/2019: مقابلة مع جبايلي اؽبامشي يوم-  1
، ب ت، نقال عن إذاعة نبذة تارىبية عن حياة اجملاىد سلكة بومدين (األمانة الوالئية أدرار)اؼبنظمة الوطنية ألبناء اجملاىدين، -  2

 .أدرار
 .ىي اليوم مدرسة قرآنية داخلية لصاحبها الشيخ خليلي اضبد -  3

4
 .3-2-1م، ص16/07/2008، ملتقى اىل اغبديث، ترصبة وافية عن حياة الشيخ سيدي ؿبمد بلكبَت ابراىيم اعبزائري ، - 
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وذبدر اإلشارة اىل أن تيميمون مل يصل اليها  التعليم اإلصالحي اػباص جبمعية العلماء 
اؼبسلمُت اعبزائريُت، ألن السلطات اإلستعمارية قد سبكنت من مراقبة أي نشاط تعليمي خارج التعليم 

احمللي الذي وبفظ فيو القرآن الكرمي، وبالرغم من سياسة اإلنغالق اليت عرفتها اؼبنطقة بفعل احملتل 
الفرنسي، إال أن أولياء التالميذ ظلوا أوفياء للتعليم القرآين وتعلم اللغة العربية من خالل تشجيع 

، وىو نوع آخر من 1أبناءىم وايقاظهم فجرا للذىاب اىل الكتاتيب قبل الذىاب إىل اؼبدرسة الفرنسية
التحدي الذي رفع يف وجو اإلدارة اإلستعمارية، وقد استطاع الكثَت من التالميذ ختم وحفظ القرآن 

والتنقل بُت شوارع اغبي رفقة األىل واألحباب " حفيظ: "الكرمي واالحتفال بو فيما يعرف باؼبنطقة ب
: وتقام مأدبة الغذاء ؼبن وبفظ وىبتم القرآن، وتوزع على الصبية الصغار خبزات صغَتة تعرف ب

، للتربك حبافظ القرآن وخلق نوع من اؼبنافسة واغبماسة يف نفوس الصبية الذين مل وبفظوا "خبزة آنور"
، وقد لعبت اؼبدارس القرآنية على بساطتها الدور األبرز يف اغبفاظ على اللغة العربية 2القرآن

وترسيخها بُت أبناء اؼبنطقة، الذين مل تتح ؽبم فرصة مواصلة الدراسة خارج اعبزائر يف جامع الزيتونة 
بتونس، والقرويُت باؼبغرب األقصى، بسب القوانُت الفرنسية كرخصة التنقل والسن لألطفال الذين مل 

 3.تتجاوز أعمارىم الثامنة عشرة، وال يبلكون بطاقة تعريف للتنقل داخل الًتاب اعبزائري أو اػبارجي
ويف األخَت نستطيع القول أن التعليم الديٍت بقي طوال فًتة اإلحتالل صامدا يف وجو التعليم 

الفرنسي وما يبثو من ظبوم يف عقول التالميذ اعبزائريُت، فكان يقدم جرعات تصحيحية كل يوم 
لتالميذ ـبافة اإلنقياد كبو الفرنسة والدمج يف الثقافة الفرنسية، فجمع التالميذ بُت التعليمُت دون 

 .اؼبساس بثوابت اؽبوية الثقافية
 

                                           
1
  . مقابلة سابقة مع فرجويل عبد القادر- 

2
 . مقابلة سابقة مع عماري ؿبمد- 

3
  .مقابلة سابقة مع جبايلي اؽبامشي -  
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 .لمحة حول بدايات التعليم الفرنسي في الجزائر: المبحث األول- 
ما دييز التعليم الفرنسي يف اجلزائر كونو عكس كل العبارات اخلاصة بالتعليم، اليت تدعو لتعلم 

لغة قـو من باب إضافة لغة إىل رصيد االنساف، دكف ارغامو على حتمية تعلمها، كإمنا على كجو  
كىي مادة من . ملقح مبادة االستعمار:" القناعة كادليوؿ كالطواعية، فيصفو الشيخ اإلبراىيمي على أنو

كقد كانت النظرة الفرنسية لتعليم أبناء اجلزائريُت اللغة الفرنسية على  1".خصائصها تعقيم  اخلصائص
ادلدارس،  بإنشاء 3ىل ذلكإ السبيل السهل للسيطرة عليهم فدعوا مق ك2".ليست للحاضر فقط" أهنا

اليت شهدت نوعا من البطء كـ، 1836سنة كانت أكؿ مدرسة فرنسية سلصصة للجزائريُت فكانت 
 مدرسة؛ لعدـ دتتعها بسمعة طيبة يف 16ال إـ مل تكن ىناؾ 1880 كحبلوؿ سنة ،يف عملية اإلنشاء

األكساط الشعبية، باستثناء أبناء األعياف الذين كاف الرأم العاـ اجلزائرم يعتربىم مبثابة رىائن للنظاـ 
دارة اإلحتالؿ من اإلطارات إـ مت إنشاء التعليم األىلي لتلبية حاجات 1892 كيف سنة االستعمارم،

ال أنو عرؼ دتاطال كبَتا بسبب إ قسم دراسي يف السنة 80 ك 60 كنص على خلق ما بُت ،الثانوية
ال زيادة إ حيث مل يعرؼ عدد ادلتمدرسُت ،سوء نية رؤساء البلديات االكركبيُت ادلكلفُت ببناء ادلدارس

 يف الوقت الذم قدر فيو عدد .ـ1907 سنة 31000ـ اىل 1893 سنة 12000قليلة من 
 جواف 17كيف  4 طفل،70000األطفاؿ الذين ىم يف سن الدراسة من العاـ ذاتو بأزيد من 

إف ادلدرسة اإلبتدائية اليت ىي يف فرنسا : " ـ جاء تصريح جونار أماـ اجمللس األعلى قائال1910
 كقد 5. "حجر الزاكية يف ىيكل اجلمهورية، تشكل يف اجلزائر حجر األساس يف عملية إرساء ىيمنتنا

كاف اذلدؼ من كراء كل ىذا ىو ضرب اللغة العربية باللغة الفرنسية كإحالذلا يف أكساط كبَتة من 

                                           
1
 .437ـ، ص 2010زلمد صاحل ناصر، دار االمة، اجلزائر، : ، تقمن كحي البصائر, زلمد اذلادم احلسٍت- 
 .07، صادلرجع السابق سعادة عبد الرحيم خليل، -2

3
رللة  ،"(1962ـ 1830 )مظاىر السياسة التعليمية يف اجلزائر خالؿ فًتة االحتالؿ " بلحيداس خدجية، بوزكادة حبيب،- 

 .109 ص، معسكر، جامعة مصطفى اسطمبويل، قسم اللغة كاالدب العريب،46 ع،جيل الدراسات األدبية كالفكرية
4
، منشورات 2زلمد ىناد ،زلمد الشريف بن دايل حسُت، ط: ، تر ختليص التاريخ من اإلستعمار،زلمد الشريف ساحلي - 

 .87ـ، ص2002الذكرل األربعُت لالستقالؿ،
5
 .558ـ ،ص2007،دار الرائد للكتاب، اجلزائر، 2، ج، اجلزائريوف ادلسلموف ك فرنساشارؿ ركبَت اجركف - 
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إف الشيء العجيب الذم ديكن القياـ بو ىو : " أبناء اجلزائريُت، كيف ىذا الصدد يقوؿ الدكؽ ركفيقو
تعويض العربية شيئا فشيئا، بالفرنسية كالذم ال يفتأ ينتشر يف أكساط األىايل، السيما إذا كفد اجليل 

 كلتجسيد ىذه اإلسًتاتيجية كانت فرنسا كلما احتلت جزء 1."اجلديد بأعداد كبَتة للتعلم يف مدارسنا
من الوطن اجلزائرم إال كسارعت إىل فتح مدارسها اإلبتدائية لتعليم اللغة الفرنسية ألبناء تلك ادلنطقة، 

ـ، 1888 مام 8كيف اجلنوب الغريب اجلزائرم قامت بفتح أكؿ مدرسة للذكور يف عُت الصفراء بقرار 
ـ فتح قسم ثاف 1905 نوفمرب 4ـ، كيف 1894 أكتوبر 10كما أنشأت مدرسة للبنات بقرار 

ـ، كأسند التدريس كالتعليم دلعلمُت فرنسيُت 1903للبنُت، بعدما فتح الثاين للبنات يف أكتوبر 
 كشلا يالحظ اجتاه ادلدرسة الفرنسية قبل كأثناء احلرب العادلية األكىل أف اإلقباؿ كاف ضعيفا   2.مدنيُت

ـ جبعل 1917 جواف 06من األطفاؿ اجلزائريُت األمر الذم أدل إىل صدكر قرار احلاكم العاـ يف 
التعليم اإلبتدائي اجبارم على كل األطفاؿ اجلزائريُت يف سن الدراسة ،كبضركرة إقامة ادلدارس الفرنسية 

فتأسست 3يف كل ادلناطق، كإرغاـ األسر على تسجيل أبناءىم حتت إشراؼ رؤساء الدكائر كأعواهنم،
جلاف خاصة للتعليم حتصي كل األطفاؿ الذين ديسهم سن الدراسة، كتسهيل عملية التسجيل يف 

ـ اليت شهدت تراجعا من 1920ـ ك1918 فبقي كل شيء على حالو كخاصة بُت سنيت 4ادلدارس
 كعلى ىذا األساس ركزت 5.طرؼ اجلزائريُت جراء نتائج احلرب العادلية األكىل على الشباب اجلزائرم

فرنسا كثَتا على التعليم لعلها ختلص إىل استعمار ال ديكن زلو آثاره، كذلك بعد حتطيم بنية اجملتمع 

                                           
عبد : ، ترـ1880ـ ػػػػػػػػ 1830ادلواجهات الثقافية يف اجلزائر ادلستعمرة ادلدارس كادلمارسات الطبية كالدين إيفوف توراف،  - 1

 .46ـ، ص2005الكرمي أكزغلة، مصطفى ماضي، دار القصبة، اجلزائر، 
 .02، جامعة بشار، ص ـ1962ـ ػػػػػػػػػػػ 1900، التعليم ادلهٍت يف اجلنوب الغريب اجلزائرم، بن علي بوبكر - 2
3
، رسالة ماجيستَت، جامعة كىراف، ـ1945ـ ك1919كاقع تعليم اجلزائريُت يف ظل التشريعات الفرنسية ما بُت نقادم مسَتة،  - 

 .143ـ، ص 2007ـ 2006
4
  .242ـ، ص2013، دار االمة، اجلزائر، سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر, عبد القادر حلوش- 

، مذكرة ماجيستَت، جامعة ـ كانعكاساهتا على اجلزائريُت يف القطاع الوىراين1918ـ 1914، احلرب العادلية األكىل  ثابيت حياة- 5
 .145 ،141ـ،ص،ص2007ـ 2006كىراف ،
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اجلزائرم، كالقضاء على األسس ادلادية كالركحية اليت يقـو عليها، كحتييد القيم احلضارية اليت يستند 
  1.إليها مبحاصرة الشعور الديٍت كزلاربة اللغة العربية ك اثارة النعرات القبلية كتوطُت ادلستوطنُت

 :م1907م 1904مرحلة بناء المدرسة الفرنسية : المبحث الثاني- 
عمد اإلستعمار الفرنسي إىل منع إكتشاؼ عناصر ادلقاكمة الكامنة يف القول الذاتية لألمة 

 فكانت كظيفتها ترتكز على خلق 2اجلزائرية، فاستحوذ على مصانع صناعة الوعي كال سيما ادلدرسة،
حيث بدأت تنتشر يف مجيع ادلناطق 3رلموعة من الوسطاء بُت اجملتمع ادلستعمر، كاجملتمع اجلزائرم،

احملتلة، كاليت دائما ما كانت تواجو حتفظ األكلياء من دفع أبناءىم للدراسة فيها، كقد مسيت ادلدرسة 
الطلبة اجلزائريوف : يف كتابو" جي بَت فيللي: "مبدرسة الشيطاف حيث يذكر"الفرنسية عند اجلزائريُت، 

أف الشعب اجلزائرم مسى ادلدرسة الفرنسية مدرسة .(1962-1882)يف اجلامعة الفرنسية 
.  4"الشيطاف

كيعترب مفيت اجلزائر الشيخ مصطفى ابن زلمد الكبابطي أكؿ من تنبو اىل خطر ادلدرسة 
الفرنسية على الشخصية اجلزائرية العربية االسالمية حينما رفض تعليمة كزير احلربية الفرنسي ادلؤرخة 

ـ ادلتعلقة بتعليم األطفاؿ اجلزائريُت اللغة الفرنسية كصرح بقولو يف رسالتو 1842 أكتوبر 24يف 
كأعًتض على أم تعليم إال . أكؿ من يعارض أم إجراء يشغل األطفاؿ عن تعلم لغة القرآف:" بأنو

ألنو أدرؾ أف اذلدؼ من كراء ذلك ىو التنصَت كالفرنسة كقد جلبت ادلدرسة الفرنسية " التعليم العريب

                                           
1
، "(1962 1954)سياسة التعليم الفرنسية باجلزائر كموقف اجلزائريُت منها اباف الثورة التحريرية " عبد القادر بوحسوف، - 

 .234، ص2016، ديسمرب متوف العلـو االجتماعية، 3،ع8مج
2
، جسور للنشر كالتوزيع، 1 ط،(أكجُت يونغ أمنوذجا)، أفكار إستعمارية كسبل دفعها كما كشفها نزىاء الغربيُت،  عمار جيدؿ- 

 .69 ػػػ ص68ـ، ص2008اجلزائر، 
3
، جامعة ، رللة البحوث كالدراسات اإلنسانية"ملمح تكوين ادلعلمُت كاألساتذة يف الفًتة االستعمارية" بوضياؼ مسَتة، - 

 .72ـ ،ص2014، 8،ع2قسنطينة 
4
 .435 ص،ادلرجع السابقزلمد اذلادم احلسٍت، - 
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كاطلق عليها مالك ابن نيب " ادلوت الفكرم"إىل اجلزائر ما مساه الشيخ عبد احلميد ابن باديس 
 1".األفكار القاتلة"

 :تحديد إسم المدرسة واستراتيجية موقعها- 
ـ، كأحلقت بو 1883 فيفرم 13عندما صدر القانوف اخلاص بتعليم األىايل يف اجلزائر يف 

ـ الذم جاء ضمن ترتيباتو أف 1906ـ، كمرسـو 1892ـ، مث 1887قوانُت تعديلية بداية بقانوف 
تلـز كل البلديات كاملة الصالحيات أك سلتلطة بإنشاء مدارس ابتدائية عمومية يكوف فيها التعليم 
رلانا، كمفتوحة أماـ مجيع االطفاؿ بدكف دتييز، كحدد آليات التنفيذ كادلتابعة؛ فهناؾ رللس للتعليم 

 كيتم تأسيس رللس ادارة ادلدرسة يف كل بلدية 2على مستول البلدية، كآخر على مستول العمالة
لتشجيع كمراقبة ادلدارس كيتألف من رئيس البلدية، كمندكب احملافظ، كمندكب من مفتش ادلدرسة 

  3.كأعضاء من األعياف
 école)للذكور كيطلق على ادلدرسة الفرنسية بتيميموف اسم ادلدرسة االبتدائية األساسية

primaire élémentaire de garçons ) التابعة دلفتشية التعليم االبتدائي دلديرية الًتبية ،
  4.(توات ػػ قورارة)لعمالة كىراف، القسمة اإلدارية اجلنوب الوىراين، بلدية تيميموف

حيدىا من الشماؿ قصر أكالد  (ادلرابطُت، العرب، احلراطُت) 5تقع جبوار جتمع سكٍت أفراده من الزناتة
براىيم كمن اجلنوب فضاء جغرايف خايل يتحد مع قصرم قوبا كبوحييا، كمن الشرؽ مقربة تابعة لقبيلة 

آت اعمر ػػػ عمارم حاليا ػػ كمن الغرب كاحة النخيل ادلشكلة من بساتُت أىل ادلنطقة ادلتحدة بسبخة 

                                           
1
 .437- 436ص- ، صادلرجع نفسو زلمد اذلادم احلسٍت، - 

2
 .76-75ص- ، صادلرجع السابق مجاؿ قناف، - 

3
،اطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة الطور (ـ 1914- ـ1880)احلياة الثقافية كالفكرية يف اجلزائر ،  عبد احلميد عومرم- 

تاريخ، كلية العلـو االنسانية : علي بن حويدقة، ختػص: يف تاريخ احلركة الوطنية كالثورة اجلزائرية، اشD  L Mالثالث
 .68ـ، ص2017كاالجتماعية، قسم العلـو االنسانية، جامعة اجلياليل اليابس، سيدم بلعباس، 

4
 -R.M.E 1935 1944 Page de garde. 

 .  الذم يوضح موقع ادلدرسة الفرنسية كمساحتها03ادللحق رقم : ينظر- 5
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مًت 16388237: ـ ب1904تيميموف تقدر مساحتها اإلمجالية عند ما شرع يف بناءىا سنة 
 .1مربع
 :السياسة المتبعة في بناء المدرسة الفرنسية- 

ـ يف باب النفقات اشراؼ البلديات كاملة الصالحيات 1883تنص ادلادة االكىل من مرسـو 
أك ادلختلطة االشراؼ على ادلدارس االبتدائية؛ حيث تتحمل تكلفة الًتكيب االكيل للمباين ادلدرسية 

، لكنها يف بناءىا دلدرسة الذكور بتيميموف 2(البناء كحيازة اك ملكية ادلنازؿ، ادلدارس كأماكن العمل)
اتبعت سياسة مصادرة األمالؾ احمللية للسكاف حبكم اخضاع فرنسا للمناطق الصحراكية لنظاـ حكم 

 4، شلا ساعدىا على بناء مدارسها باتباع سياسة مصادرة األراضي من أجل ادلنفعة العمومية3عسكرم
ككاف من نتائجها أف حتوؿ اجلزائريوف من مالؾ أرض إىل مخاسُت أك عماؿ يوميُت - حسب زعمها-

 ، فصادرت قبيلة آث اعمر من أمالكهم،  كتعترب ىذه القبيلة من أقدـ كأبرز 5أك مومسيُت مستعبدين
جناف عدناف كاجلناف الرباين، : قاطٍت قصر أكالد ابراىيم بتيميموف، فجردهتم من بستانُت يعرفاف ب

اليت تعترب مصدر سقي البستانُت اللذين مت بناء ادلدرسة " حبابو: "كما استولوا على فقارة تسمى
  6.الفرنسية عليهما

 
 
 

                                           
،  GooGle earth archicadمهندس معمارم بادلركز اجلزائرم للًتاث الثقايف ادلبٍت بالطُت،  بلواعر عبد الوايف،-  1

 .11:36: ـ، التوقيت07/03/2019: بتاريخ
. 67ص ، ادلرجع السابق،عبد احلميد عومرم-  2
 .14صادلرجع السابق،  صالح العقاد، - 3
،دار سنجاؽ الدين ـ1914ـ ػػ 1881انعكاساهتا على اجلزائريُت  تشريعات االستعمار الفرنسي يف اجلزائر ك زلمد بليل، - 4

 .306ـ، ص2012للكتاب، اجلزائر، 
 .250ص ،ادلرجع السابق بشَت بالح، - 5
 . مقابلة سابقة مع عمارم زلمد- 6
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 :استغالل المواد االولية واليد العاملة المحلية في البناء - 
عمد اإلحتالؿ الفرنسي إىل استغالؿ خَتات كل منطقة حتتلها من أرض اجلزائر، فكانت 

ادلواد األكلية اليت اعتمدهتا يف بناء مدرستها تتشكل من مواد زللية ال تتطلب منها ميزانية كبَتة، ىي 
 :كالتايل

ادلوجود بكثرة يف ادلنطقة كيستعمل يف بناء ادلساكن كتلقيح الًتبة : الطُت أك اللنب الطيٍت-
 .الفالحية، كلو مزايا عديدة فهو دافئ شتاءا، كخيفض نسبة كبَتة من درجة احلرارة يف فصل الصيف

تًتبع تيميموف على مساحة شاسعة تضم كاحات النخيل اليت استغلتها فرنسا من : النخيل-
 .اجل االستفادة من جذكعها كجريدىا 

تغامنت كأماكن تواجدىا يف اجلهة اجلنوبية : ادلعركفة باللساف الزنايت ب: احلجارة ادلسطحة-
كم عن تيميموف بالقرب من قصر 10  إىل 6من تيميموف تتحد مع السبخة كالعرؽ تبعد حبوايل 

ىي مادة تشبو اجلبس تتواجد غالبا أين يوجد الطُت يتم سحقها باحلجارة كحترؽ :  تبشنت.تالة
باحلطب كىي أسرع جفافا من اجلبس، كانت تستعمل يف البناء لتغطية ادلباين بشكل أسرع ككسبا 

، كيوجد يف تيميموف موقعُت لسحق كحرؽ تبشنت أثناء اإلحتالؿ الفرنسي، األكؿ يف اجلهة 1للوقت
الشمالية الشرقية بالقرب من فندؽ إغزر حاليا، كالثانية يف اجلهة الشرقية بالقرب من سرية الدرؾ 

، كاستغل يف بناء ادلدرسة اإلنساف احمللي فكاف منو البناء، كمن بُت البنائُت الذين شيدكا 2الوطٍت حاليا
؛ كاحلماؿ ػػػػػػ الذم جيلب 3غنتيوم: بالسامل، كالثاين: ادلدرسة الفرنسية شخصيتاف زلليتاف األكؿ يدعى

احلجارة كالطُت ػػػػ كصانع الطوب حتت إشراؼ القايد بأمر من السلطة االستعمارية الذم كاف يعُت يف 
كل يـو أربعة من الشباب جللب ادلواد األكلية كخاصة حجارة تغامنت اليت كانت فيها مشقة يف 

، ككذلك جذكع النخل اليت كانت تفرض على أصحاب البساتُت ادلوجودين يف كامل إقليم 4جلبها

                                           
1
 . مقابلةسابقة  مع فرجويل عبد القادر- 

2
 . مقابلة سابقة مع سلكة صاحل ،سبقاؽ موسى، جبايلي اذلامشي- 

3
  .9:00على الساعة  (الذكور سابقا)ـ مبدرسة عبد احلميد بن باديس07/11/2018: مقابلة مع موس دلداين يـو- 

4
 .ـ يف بيتو الكائن باحراش قصر تيميموف03/10/2018:  مقابلة مع قاديرم عمر يـو- 
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قورارة كتكوف من النوع اجليد ككانت طريقة جلبها إىل تيميموف حتت إشراؼ القياد ادلوزعُت من قبل 
ادلستعمر الفرنسي على كل قصر حبيث خصصت عشرة من أجود جذكع النخيل كل شهر جللبها إىل 

 .1تيميموف هبدؼ اإلستيطاف  الفرنسي يف تيميموف
 :تأثير البيئة الصحراوية على تصميم المدرسة الفرنسية- 

تعد منطقة تيميموف من بُت أكثر األماكن إشعاعا للشمس، كوهنا منطقة صحراكية جافة، 
كلتجنب احلرارة ادلرتفعة كأشعة الشمس جيب توفر أكرب قدر من الظالؿ حسب موقع البنايات 

 :كأبعادىا كطرؽ توجيهها كىناؾ عدة عوامل تتحكم يف تشكيل الظالؿ كىي كما يلي
يلعب توجيو ادلباين الدكر احلاسم يف حتديد نسبة الظالؿ كمدهتا، كىذا بعد التعرؼ على : 2التوجيو-

منطقة الدراسة بالنسبة خلطوط العرض، كبالتايل حتديد زكايا سقوط اإلشعاع الشمسي حيث يعتمد 
 :أثناء التوجيو على ادلعطيات التالية

 . يقلل من االشعة ادلباشرة على الواجهة كيزيد من نسبتها على الشارع: التوجيو مشاؿ جنوب-
 .يكثر من الظالؿ يف الشوارع كالساحات كيقللها على الواجهة: التوجيو شرؽ غرب-
 .تتعرض ألقل درجة إشعاع كأقل تغَت حرارم: الواجهة الشمالية-
 .تتعرض إلشعاع كبَت صباحا: الواجهة الشرقية-
تتعرض حلمل جزئي ألشعة الشمس خالؿ فًتة بعد الظهر، كأقصى تعرض  : الواجهة الغربية-

 . إلشعاع الشمس
 .تتعرض إىل درجة إشعاع متوسطة: الواجهة اجلنوبية-

كمن ىنا فالتصميم الناجح ىو الذم يتوصل مصممو إىل توجيو يضمن أكثر قدر من التظليل سواءا 
على مستول الواجهات أك يف ادلساحات كالشوارع من جهة أخرل مع االستفادة من اإلشعاع 

.  3شتاءا

                                           
1
 . مسكن تيميموف50ـ جبوار مسجد حي 12/11/2018:  مقابلة مع زيداف بومجعة يـو- 
 . الذم يوضح توجيو األقساـ داخل ادلدرسة الفرنسية04ادللحق رقم : ينظر -  2

3
 .19، صادلرجع السابقبوصبيع خدجية،  - 
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أما فيما خيص ادلدرسة الفرنسية فقد كاف توجيو األقساـ مشاؿ جنوب، ففي الشماؿ يفتح باب القسم 
كالنوافذ اجملاكرة لو، كاجلهة اجلنوبية توجد هبا نوافذ فقط، أما اجلهة الشرقية كالغربية يوجد هبا جداراف 
فقط كي ال يتعرض القسم ألشعة الشمس ادلباشرة أما ادلباين داخل ادلدرسة فقد كاف التوجيو شرؽ 
غرب مع كضع أقواس يف اجلهة الشرقية كي ال تتعرض مداخل كنوافذ ادلباين ألشعة الشمس كتوفَت 

 .أكرب قدر من الظالؿ داخل ادلدرسة 
 :مراحل بناء المدرسة الفرنسية- 

" جناف عدناف"ـ على بستاف يسمى 1907ـ إىل 1904دتتد من : ادلرحلة األكىل- 
اقتطعت مساحة منو لبناء أربعة أقساـ لتدريس التالميذ كقسم حريف، كدار للمعلم ادلدير يقع يف اجلهة 

الشرقية من ادلدرسة كأربعة منازؿ إلقامة ادلعلمُت الفرنسيُت يف اجلهة الغربية من ادلدرسة، كسور حييط 
هبا لتحديد امتدادىا، يوجد بو مدخالف األكؿ سلصص للتالميذ يف اجلهة اجلنوبية كالثاين لدخوؿ 

 كاألمر ادلالحظ على ىذه ادلدرسة أهنا من بُت 1ادلعلمُت الفرنسُت جبوار منازذلم يف اجلهة الغربية،
ادلدارس القالئل يف ىذه الفًتة اليت بنيت بأربع أقساـ كقسم حريف، ففي الغالب كانت ادلدارس 

 .ادلخصصة للجزائريُت تتكوف من قسمُت أك ثالثة على األكثر
ـ على بستاف رلاكر جلناف 1949ـ إىل 1948دتتد من : (توسعت ادلدرسة)ادلرحلة الثانية-

حيث دتت توسعت ادلدرسة بإضافة قسمُت كملعب للكرة الطائرة " اجلناف الرباين: "عدناف يسمى
، شلا يربز اإلىتماـ ادلتزايد من قبل الفرنسيُت 2كالسلة، كهبذا أصبحت ادلدرسة تتكوف من ستة أقساـ

 . لتعميم التعليم الفرنسي على أكرب عدد شلكن من األطفاؿ يف ادلنطقة
 :الهندسة المعمارية المستعملة في المدرسة الفرنسية- 

استعمل ادلصمم الفرنسي ادلستعمر فن الطراز السوداين اجلديد يف تشييد ادلدرسة خاصة، 
، كما ىو احلاؿ يف بناية التموين العسكرم 3كعامة ادلباين اإلستيطانية اليت أنشأهتا يف تيميموف

                                           
1
 .مقابلة سابقة مع موسى دلداين - 

2
 . جبوار قصر اكالد ابراىيم تيميموف11:20ـ على الساعة 28/12/2018:  مقابلة مع موسى دلداين يـو- 

3
 . مقابلة سابقة مع فرجويل عبد القادر- 



 م   1907الفصل الثاني                                        تأسيس التعليم الفرنسي في تيميمون

 

32 

 

ـ حتت اشراؼ الضابط  باذلندسة العسكرية الفرنسي 1917ـ ك 1912لتيميموف، اليت شيدت بُت 
ـ قامت 1925لتلبية حاجيات التموين العسكرم، كيف سنة  (François atinor)فرنسوا أتينور

شركة طرانس أتالنتيك بامتالؾ ادلبٌت حتت عقد اجيار غَت زلدكد، كجعلت منو أحد أشهر فنادقها 
ـ، حبضور شخصيات بارزة 1926بالصحراء، كصادؼ حفل افتتاح الفندؽ اإلحتفاؿ بالعاـ اجلديد 

ـ أصبح حيمل 1965من بينهم أندريو سيًتكياف ك دكقة لوكسمبورغ الكبَتة، كبعد اإلستقالؿ كيف 
ـ أصبح مؤسسة عمومية حتمل اسم 2014ـ كمنذ 1996اسم فندؽ الواحة احلمراء، مث أغلق سنة 

ادلركز اجلزائرم للًتاث الثقايف للًتاث ادلبٍت بالطُت، كمن خالؿ قراءة ادلخططات األكلية لتصميمو 
، ككاف احلاؿ عليو يف ادلدرسة الفرنسية اليت 2 كالذم يدؿ على احملاكر األساسية األربع1يظهر الصليب

محلت يف تصميمها اخلارجي كالداخلي يف مبانيها الصليب الذم أرادت من خاللو إحالؿ الصليبية 
 .جنبا إىل جنب مع اإلسالـ يف ادلنطقة

 .مدرسة الذكور بتيميمون التنظيم اإلداري في :المبحث الثالث- 
التلميذ  كركز على ،اىتم التعليم الفرنسي بتقييد كل ادلعلومات ادلتعلقة بادلعلمُت كالتالميذ

فكاف التنظيم اإلدارم مبثابة عمل انتسابو االجتماعي،  كاالقتصاديةضعيتو  من حيث كاجلزائرم
 . استخبارايت على احلالة العامة داخل اجملتمع

فرنسي، فنجده خصص ثالثة عشرة معلم كل  حتمل الصفحات األكىل من السجالت ادلدرسية حوؿ 
: 3عمودا، مرتبة على الشكل التايل

 ادلعلومات ادلتعلقة بادلعلم الفرنسي                               
.     ػ اللقب كاالسم اخلاص بادلعلم الفرنسي 01
. ػ تاريخ كمكاف ادليالد02

                                           
 الذم يظهر الطراز السوداين اجلديد على جدراف ادلدرسة ك الصليب ادلتمثل يف تقاطع الدعمات الطينية 05ينظر ادللحق رقم -  1

 .للجدراف من اخلارج 
2
 .4 تيميموف، ص668.ب.، هنج أكؿ نوفمرب، صتقدمي مركز كاحة احلمراءادلركز اجلزائرم للًتاث الثقايف ادلبٍت بالطُت، -  

 
3
 - R.M.E les année 1935…1962,p1-2. 



 م   1907الفصل الثاني                                        تأسيس التعليم الفرنسي في تيميمون

 

33 

 

. ك البلديةأػ تاريخ التعيُت يف البلدة 03
. ك مًتبصأ ػ مرسم 04
. ػ القسم الذم يدرسو05
 . 7 ك 6ػ اخلدمات السابقة حتوم عمودين 06
. ىل تاريخ الدخوؿ كاخلركجإػ تلميذ ادلدرسة العادية يشَت 07
. كؿ تعيُت يف التعليمأتاريخ . 08
. ىل تاريخ كل تعيُت إ ػ البلديات اليت مارس فيها الوظائف على التوايل يشَت 09
. ىل معرفة األسباب كادلدة اليت انقطع فيها عن خدمة التعليمإاالنقطاع عن اخلدمة ،اإلشارة . 10
. ادلكافآت اليت مت احلصوؿ عليها مع ذكر التاريخ. 11
. ىل كل شهادة مع تاريخ تسليمهاإعناكين الشهادات ، اإلشارة . 12
ليو ك سبب إالتاريخ الذم توقف فيو ادلوظف عن كظيفتو داخل البلدية كادلنصب احملوؿ . 13

. اهناء الوظيفة
ـ الذم مشل رلموعة من 1906 يتبُت من خالؿ اجلدكؿ أف ادلعلم الفرنسي خضع دلرسـو 

 من 12القوانُت تنظم التعليم األىلي يف اجلزائر، الذم أعطى األكلوية للمعلم الفرنسي فمثال يف ادلادة 
 تالميذ حىت حصوذلم على 10ادلرسـو دينح حتفيزات كجوائز فخرية لكل معلم استطاع تعليم كتكوين 

 اليت تظهر صفة ادلعلم مرسم أك مًتبص فإهنا 04، كفيما خيص اخلانة رقم1شهادة التعليم اإلبتدائي
تربز راتب ادلعلم الفرنسي ادلرسم أك ادلعلمة ادلرمسة الذين صدر يف حقهم مرسـو رئاسي برفع أجور 

 زيادة 04ـ كقسمهم إىل أربع رتب فيتقاضى أصحاب الرتبة 1913معلمي التعليم اإلبتدائي سنة 
 01 فرنك، كالرتبة5700 ب 02 فرنك، كالرتبة 5000ب 03 فرنك فرنسي، كالرتبة 2300ب

: 2ـ كصار سلم األجور كالتايل1912 فرنك بأثر رجعي منذ الفاتح جانفي 5900ب 
 

                                           
1
 .69، ص، ادلرجع السابق عبد احلميد عومرم- 

2
 .93، ص، ادلرجع نفسو عبد احلميد عومرم- 
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 03الدرجة  02الدرجة  01الدرجة  ادلعلموف ادلرمسوف
 1700 2200 2500 الراتب

 1300 1800 2000 ادلعلمات ادلرمسات
شلا يربز اعطاء أمهية بالغة للمعلم الفرنسي لتأدية ادلهمة ادلنوطة بو على أحسن كجو، كصربه على 

 .حتمل البيئة الصحراكية يف اجلنوب كاجلباؿ كالشعاب يف ادلناطق الشمالية
كما اىتمت إدارة التعليم الفرنسي بتقييد أمساء التالميذ يف سجالت كضعت على كاجهتها 

ق يتم تسجيل التلميذ كجزء من دخوؿ: " ...  نصها1890جانفي14يفتعليمة كزارية صادرة 
ف تعطى لو أدفًت التسجيالت جيب ، كل تلميذ يسجل مرة كاحدة فقط خالؿ دراستو. للمدرسة

جيب توفَت الدالئل . ىل ترتيبها كمراعاة الدقة فيهاإهتجئة األلقاب كاألمساء اضافة . عناية قصول
ف أ جيب 9الواردة يف سلتلف األعمدة دتاما كبشكل كامل، ك ادلعلومات اليت جيب ادخاذلا يف العمود 

تكوف كاملة كدقيقة قدر اإلمكاف ، عند اكتماؿ دفًت التسجيالت يقـو ادلمرف باعطاء السجل التايل 
 1."رقمو ادلتسلسل كيبدأ بالرقم التايل الذم يليو آخر السجل السابق

 2:كاجلدكؿ التايل يوضح ادلعلومات اخلاصة بالتالميذ
                                ادلعلومات ادلتعلقة بالتالميذ

م تلميذ أيتكرر عند   التسلسلي اخلاص بكل تلميذ طيلة مساره الدراسي ،كال ػ خانة الرقم01
.  كما أنو الرقم الذم ينادل بو من طرؼ ادلعلم الفرنسي،مهما تغَتت السجالت

. ػ لقب كاسم التلميذ02
. ك التقرييبأػ تاريخ ادليالد احلقيققي 03
. ك الوصي عليوأػ لقب كاسم األب 04
. كزلل ادلهنة لألب أك الوصي عليوأػ ادلهنة 05
. ىل ادلدرسة إػ تاريخ الدخوؿ 06

                                           
1- R.M.E du 1944 au 1951. 
2 - Tous les R.M.E a partir p3. 
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 .ػ تاريخ احلصوؿ على شهادة الدراسات االبتدائية07
. ػ تاريخ اخلركج النهائي من ادلدرسة08
ىل االرتياد ادلنتظم إىل صلاح التلميذ كاإلستعداد إيشار باخلصوص يف ىذا العمود : "مالحظة.09

ىل ذلك التلميذ الذم انفصل إ هناية التمدرس، يف حالة تغيَت التلميذ للمدرسة ةىل غامإللمدرسة 
ىل إ كبدكف حصولو على شهادة الدراسات يشار بقدر اإلمكاف 13عن الدراسة قبل سن 

." ادلستول الذم يواصل فيو تعليمو
لقد كاف األب أك كيل التلميذ خيتار ادلدرسة اليت يدرس فيها ابنو سواء عامة أك خاصة، أك 

يعلم ابنو يف ادلنزؿ كخيرب رئيس البلدية بذلك قبل مخسة عشرة يوما من بداية التسجيالت، كيف حالة 
عدـ اإلشعار من كيل التلميذ يسجل التلميذ تلقائيا يف ادلدارس العمومية كما يكلف رئيس البلدية 

 06بالتنسيق مع ادارة ادلؤسسات التعليمية بوضع قائمة عن األطفاؿ الذين تًتاكح اعمارىم بُت 
 سنة، كما كانت ىناؾ حتفيزات للتالميذ ادلنضبطُت مبنحهم تربعات عينية كادلواد الغذائية 13ك

 .331كادلالبس كاألحذية كالكتب كاللواـز ادلدرسية حسب ادلادة 
 :نظام الغياب في المدرسة الفرنسية- 

يعترب الغياب عكس احلضور كادلواظبة، كالغياب ادلربر يف ادلدرسة الفرنسية ال يعرض صاحبو 
للعقوبة، أما الغياب لغَت سبب عن ادلدرسة من أخطر ما يتعرض لو التلميذ كينبو كليو أك الوصي عليو 

مرة أك مرات ،كيصل بو احلد إىل الفصل من ادلدرسة، كعدـ قبولو مرة أخرل حىت كلو كاف التلميذ 
مريضا إىل حد يتعذر عليو االرتياد على ادلدرسة مثل ما حدث مع التلميذ السلخ موسى عندما مرض 

يف بداية الدخوؿ ادلدرسي دلدة ثالثة أشهر، كعندما طلب الرجوع إىل مقاعد الدراسة رفض بسبب 
أما عندما يتغيب التلميذ دلدة يـو أك نصفو كمل يكن معو عذر ػػ كمساعدة األب يف 2طوؿ ادلدة 

البستاف ػػ يقـو ادلعلم بإرساؿ أربع تالميذ أشداء للمجيء بو إىل ادلدرسة، كيتعرض للضرب كاحلجز 

                                           
1
 .69-68ص-  صادلرجع السابق، ، عبد احلميد عومرم- 

2
 . مسكن تيميموف60 حبي 14:35ـ على الساعة 28/03/2019: مقابلة مع السلخ موسى بتاريخ - 
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كما 1كادلكوث إىل غاية الليل ليأيت كليو الصطحابو إىل البيت مع زجره كهنيو على عدـ تكرار ذلك،
 أما من 2كانت ىناؾ أعُت زللية تراقب غياب التالميذ خاصة أثناء موسم صيد الطيور ادلهاجرة،

لغياب الفًتة الصباحية، كإشارة اخلط  (ػػػػػػ)ناحية نظاـ كضع إشارة الغياب فنجد عالمة الناقص 
لغياب يـو كامل مع تدكين سبب الغياب بشكل  (+)للفًتة ادلسائية، كعالمة اجلمع  (ا)العمودم 
كحيرص ادلعلم الفرنسي على مناداة التالميذ صباح " ذىب دلساعدة األب يف البستاف: "دقيق مثل

 3.مساء
 : نظام العطل المدرسية-
  :4Fête légales musulmanes congés scolairesالعطل اخلاصة بادلسلمُت-

حىت تظهر ادلدرسة الفرنسية بثوب التمدف كاحلضارة، أعدت برنارلا خاصا للعطل ادلدرسية اليت مل 
حيددىا قانوف التعليم الفرنسي لكوف التالميذ ادلسلمُت ادلوجودين يف ادلدرسة يشكلوف التعداد األكرب، 
ال تستطيع ادلدرسة  مزاكلة التعليم أثناء فًتة األعياد الدينية للمسلمُت، شلا يستوجب على اإلدارة منح 

 :التالميذ عطل حتدد آجاذلا على النحو اآليت
 .5ػػ العيد الصغَت دلدة يومُت 

 . 6ػػ العيد الكبَت دلدة ثالثة أياـ
 .1ػػػ عاشورا يـو كاحد

                                           
1
 . مقابلة سابقة مع عمارم زلمد- 

2
 . مقابلة سابقة مع فرجويل عبد القادر- 

3
 . مقابلة سابقة مع عمارم زلمد- 

4
مراسلة إىل كىراف عن طريق معسكر حتت رقم ،Fête légales musulmanes congés scolaires مونييو فرناند، - 

 .ـ1949 مارس 19 بتاريخ 46
عيد الفطر حيتفل بو ادلسلموف يف الفاتح من شهر شواؿ بعد انقضاء شهر رمضاف، كخيتلف اإلحتفاؿ بو يف اجلزائر يقصد بو   -5

 .  من منطقة ألخرل يبدأ يومو األكؿ بصالة العيد، كبعد انقضاءىا تبدأ زيارة األقارب

ػ ذم احلجة من كل سنة ىجرية، تؤدل فيو صالة العيد كيذبح ادلسلموف اضحياهتم 10عيد األضحى ادلصادؼ لػ يقصد بو-  6
 . بعد ذبح اإلماـ، كجيوز الذبح فيو ثالثة أياـ من طلوع الشمس إىل غركهبا
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.  2ػػ ادلولود دلدة يومُت
كاف ادلدير الفرنسي ىو من يقدـ كرقة اإلذف بالغياب للتالميذ يف حاؿ إقامة االحتفاؿ باألكلياء  

، كال تقدـ ىذه الورقة إال نادرا ألف "الزيارات:"الصاحلُت ادلوجودين يف ادلنطقة كاليت تعرؼ زلليا ب
  3.ادلعلمُت الفرنسيُت كاف مههم ىو اقباؿ التالميذ على ادلدرسة بشكل منتظم

مل يكن للفرنسيُت عطل أثناء ادلوسم الدراسي باستثناء االحتفاؿ برأس السنة : اخلاصة بالفرنسيُت-
 ادلصادؼ للفاتح جانفي من كل سنة، كقد كانوا ديارسوف طقوسهم الدينية، كقد استفاد من 4ادليالدية

ىذه العطلة التالميذ اجلزائريوف، كقد كاف ذلذا اإلحتفاؿ تأثَت كبَت على اجملتمع احمللي الزالت تبعاتو 
 . 5إىل اليـو

 

                                                                                                                                    
 زلـر كىو اليـو الذم صلا فيو سيدنا موسى من فرعوف كيصومو ادلسلموف مع اليـو التاسع سلافة لليهود، كيف 10يقصد بو يـو  -1

آنور على :  زلـر اليت يتم فيها توزيع احلمص ،الفوؿ ادلطبوخ، احللويات، كرغائف اخلبز ادلعركفة ب9تيميموف يبدأ اإلحتفاؿ بيـو 
 .األطفاؿ، كترش األرض مباء الفقارة كيعرؼ مباء الزكاة

 ربيع األكؿ من كل سنة ىجرية، كيف تيميموف يبدأ اإلحتفاؿ بو من يـو الفاتح 12يقصد بو ادلولد النبوم الشريف ادلصادؼ   -2
من ربيع األكؿ يف ادلساجد بقراءة قصائد يف مدح النيب زلمد صلعم كالربدة، اذلمزية، كالبوصَتم، كأبرز احتفاؿ يف تيميموف ىو 

 من ربيع األكؿ يف سلتلف القصور اجملاكرة لتيميموف، كخيتتم يف زاكية سيدم 18 اىل 12الذم ينطلق من " السبوع: "ادلعركؼ ب
 .احلاج بلقاسم الواقعة جنوب تيميموف 

3
 . مقابلة سابقة مع عمارم زلمد- 
استهدفت تيميموف باحتفاالت هناية رأس السنة ادليالدية منذ اإلحتالؿ الفرنسي للمنطقة، فتأثر الكثَت من السكاف هبذه -  4

يقوؿ بعض السذج شلن دخلوا يف نطاؽ ادلنظور الغريب، كمازالوا يتعقدكف يف حياد الغرب ".. الثقافة الدخيلة على ديننا االسالمي 
، زلمد سليم قاللة: ينظر." يعدىا اخلرباء.. كيف عمليتو ادلطلقة أنو خيتار أعياده الدينية كفقا لدراسة نفسية كتربوية كسيسيولوجيا

 . 120ـ، ص2003، دار ىومة، اجلزائر، 1 طاالخًتاؽ يف الثقافة اجلزائرية،

 .مقابلة سابقة مع عمارم زلمد-  5
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عرفت ادلدرسة تنوعا اجتماعيا مشل العنصرين؛ الفرنسي واجلزائري ، فكان األول على قلتو ىو   
ادلسري، والثاين على سواده ىو ادلرغم على تطبيق كل السياسات ادلمارسة عليو، فكان يف ادلدرسة 

. التلميذ وادلعلم الفرنسي االستعماري، والتلميذ وادلعلم اجلزائري: صنفان
 الفرنسية بتيميمون من  في مدرسة الذكورالمعلم الفرنسي والجزائري: المبحث األول- 

                                                                            .م1962م الى 1907
جاءت فرنسا بأربعة :" يقول الشيخ البشري االبراىيمي  :تعريف المعلم الفرنسي االستعماري- 

واعتربىم ىيكل حيواين ديشي على . الراىب، ادلعلم، الطبيب واجلندي: أصناف من االسلحة البشرية
 قد قضى بواسطتهم على عشرات ادلاليني من البشر، فرمى مواىبهم بالتعطيل، االستعمارأربع وأن 

  1." على اإلنسانيةاالستعمارفما أشأم ...وعقوذلم باخلمود وأذىاهنم بالركود، وأفكارىم بالعقم
الشخص الذي يفسد على أبناء ادلسلمني عقوذلم، ويلقي :" ويعرف ادلعلم االستعماري على أنو

يف أفكارىم ويستنزذلم عن لغتهم وآداهبم ويشوه ذلم تارخيهم، ويقلل سلفهم يف أعينهم  االضطراب
ويقول أبو اليقظان يف ،2"اجلهل شر منو: ويزىدىم يف دينهم، ونبيهم ويعلمهم بعد ذلك تعليما ناقصا

أثناء : م يف شأن ادلعلم الفرنسي1926 أكتوبر 01جريدة وادي ميزاب الصادر عددىا األول يف 
 3.إلقاءىم لدروسهم يدخلون شبو الزيغ واإلحلاد لتالميذهتم

 الوظيفة فكان يعمل معلما بازدواجية الفرنسي علمسبيز امل : مميزات المعلم الفرنسي االستعماري-
 كل ما خيص  على توفريرصيحيف القسم ومديرا يسري شؤون ادلدرسة ويقف على مجيع النقائص، و

التالميذ ابتداء من أول يوم يدخل فيو اىل ادلدرسة؛ فيوزع األدوات رلانا على التالميذ والكتب 
ادلدرسية، وكان يراقب التالميذ يف ادلسجد أثناء حفظهم للقرآن الكرًن خارج أوقات الدراسة، وينشأ 

عالقات مع أولياءىم، ومعرفة أصوذلم ومهنهم ويقوم بتسجيل التالميذ وادلعلمني وحيقق يف أدق 

                                           
1
 . 59ص ادلرجع السابق، زلمد دراجي، - 

2
 .57ص، ادلرجع نفسو زلمد دراجي، - 

3
، عامل ادلعرفة للنشر والتوزيع، اجلزائر، (خ.ط)،(ادلقالة الصحفية اجلزائرية )،1، مجتاريخ الصحافة العربية اجلزائرية زلمد ناصر، - 

 .126ص م،2013



                                                     م1962م 1907الفصل الثالث            الفئات االجتماعية المشكلة للمدرسة الفرنسية من 

 

40 

 

 الدراسية والرياضية، ومراقبة بستان ادلدرسة ويوجو الراسبني االمتحاناتالتفاصيل اخلاصة هبم، وينظم 
 اخلاص ادللحقة ادلرأبىل القسم ادلهين ادلوجود يف ادلدرسة كالنجارة واحلدادة، وادليكانيك والبناء يف إ
اجلزائر العاصمة، ويتكفل  الدارية ، ويشرف على الرحالت ادلدرسية من تيميمون إىل  فرنسا عربإ

حبفظ ادلالبس اخلاصة بالرحالت بعد العودة ، ويشرف على قاعة السينما ادلوجودة يف ادلدرسة اليت 
كانت تفتح أبواهبا ليال بعد صالة العشاء كل يوم السبت واألحد، كما أنو من خالل السجالت 

ادلدرسية؛ أن ادلدير كان على عالقة وطيدة بالقايد واحلاكم العسكري، وال أدل على ذلك سوى تلك 
  1.ادلعلومات الدقيقة لكل تلميذ

سبتع ادلعلم االستعماري دبهارة فائقة يف عملية جذب التالميذ للمدرسة من خالل تنقلهم اىل و
. 2 و البيوت إلقناع عدد كبري من التالميذ للدخول اىل ادلدرسة وتعلم الفرنسية،ادلساجد

يبدو يل أنو من أجل أن يصبح ادلرء :" االستعماري ويقول جورج ىاردي يف مؤلفو عناصر التاريخ 
 3...."استعماريا، كمثل أن يكون راىبا، أستاذا، أو جنديا، البد من حد أدىن من ادلوىبة

 :ظهور المعلم الجزائري في المدرسة الفرنسية -
ظهر ادلعلم اجلزائري يف التعليم الفرنسي بعد ظهور الفرع األىلي دلدرسة ادلعلمني ببوزريعة، 

خصوصا بعد الثمانينات ـــ من القرن التاسع عشر ــــ عندما بدأت ادلدرسة األىلية زبرج بعض ادلعلمني 
إقصاء ادلعلم اجلزائري من ادلدرسة الفرنسية ضرب ويعد  4.من غري أبناء العسكريني وأبناء ادلوظفني

لرموز اللغة العربية، وعدم منحها الفرصة الالزمة  ألبناء اجلزائر للتدريس يف مدرسة الذكور اإلبتدائية 
الفرنسية؛ ىو إدراكها خطورة األمر خاصة بعد ذبربتها مع ادلعلم أمحد بن سونة، الذي رأت فيو 

السلطات الفرنسية على أنو ينشر الوعي بني السكان احملليني يف تيميمون، حبكم البعد اجلغرايف بني 
                                           

1
 . مقابلة سابقة مع فرجويل عبد القادر- 

2
 .  21:46م على الساعة 2019 04 17 حي بن محادي عالل بتيميمون بتاريخ  مقابلة مع سلكة عبد اجمليد وسط- 

3
م، 1994، بريوت ، مركز دراسات الوحدة العربية،2،ط يف ادلغرب العريبواالستعماراحلركات الوطنية  ازلمد مالكي، - 

 .110ص
4
م، 2007، دار البصائر للنشر والتوزيع، اجلزائر، (خ.ط)،8، جم1954م 1830تاريخ اجلزائر الثقايف  أبو القاسم سعد اهلل، - 

 .174ص
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، لذلك تعمدت جيري من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية الشمال واجلنوب وصعوبة فهم ما
                                                                       1.توظيف ادلعلم اجلزائري داخل مدرستهااالدارة االستعمارية االستغناء عن 

 :أول معلم جزائري في مدرسة الذكور بتيميمون نبذة مختصرة عن حياة -
أول معلم  م1917م إىل 1908الذي درس يف الفًتة ادلمتدة من يعترب بن سونة أمحد 

م بقرية األبيض رلاجة 1886درس للغة الفرنسية دبدرسة الذكور بتيميمون، ولد سنة يعني كمجزائري 
 ينتمي اىل شرفاء عرش اوالد سيدي بن سونة صاحب ادلقام ادلشهور يف وامري بني ادلدية 2بالشلف

يد الشيخ عتبة بن  حفظ القرآن الكرًن على ،3وجندل، ومنهم القائد بن سونة قائد عرش بين فاطم
فتعلم مبادئ  (مكتب فرنسي عريب)ادخلو ابوه مكتب رلاجة" ...،4تبة اجليالين بن عبد احلكمع

ودلا نال الشهادة االبتدائية انتقل اىل - الشلف حاليا-العربية والفرنسية مث انتقل اىل مكتب االصنام 
اجلزائر واطلرط يف سلك تالمذة مدرسة بوزريعة وىي الكلية اليت يتخرج منها ادلعلمني باللغة الفرنسية، 
ودلا نال الشهادة الكربى وتصدر لرتبة معلم مسي معلما يف ناحية البيض فمكث يف االبيض سيدي 
الشيخ بن الدين فنصح الصبيان واباءىم وعلمهم وبالغ يف هتذيبهم حىت ترك الناس يلهجون بالثناء 

س إىل جانب معلم فرنسي يدرللت تيميمون  قدم اىلم 1908يف سنة  و5...." عليو وعلى نصيحتو
يدعى برنار، وبسبب نشره للوعي بني سكان ادلنطقة تعرض للضرب يف بيتو من طرف عناصر اجلنود 

الفرنسيني شلا جعلو يراسل جهة معسكر وإخطارىم دبا تعرض لو وعدم تدخل اجلند يف شؤونو 
لو و مسعودة بن مهجورة: ولسريتو اجليدة وسبسكو بالدين تزوج من تيميمون بامرأة تدعىاخلاصة، 

م بتيميمون اللذين ربصال 1912م وعبد القادر 1910ازلمد الذي ولد سنة : من األوالدمعها 

                                           
1
 يف بيتو بقصر اوالد ابراىيم 18:20م على الساعة 22/10/2018: مقابلة مع أمحد بن زلمد عبداهلل بن سونة يوم- 

 .تيميمون
2
 . نفس ادلقابلة مع امحد بن زلمد عبد اهلل بن سونة- 

3
ادلرآة اجللية يف ضبط ما تفرق من اوالد سيدي حيي بن صفية ويف التعريف دبشاىر العلماء ورجال  اجليالين بن عبد احلكم، - 

 .172م، ص2006، ديسمرب 2 طادلعاىد الصوفية،
4
 . مقابلة سابق مع امحد بن زلمد عبد اهلل بن سونة- 

5
 .170، صادلصدر السابق احلاج اجليالين بن عبد احلكم، - 
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م، واألبن الثالث يسمى زلمد عبد اهلل ادلولود 1934على شهادة يف الطب من جامعة باريس سنة 
م، وىي السنة اليت أرجعتو فيها السلطات الفرنسية اىل الشلف تاركا وراءه زوجتو باحلمل، 1917سنة

 فيفري 10ه ادلوافق ل1360"... ويف عام 1وحامال معو ابنيو االولني لرعايتهما وتدريسهما،
ربصل على التقاعد من التعليم الفرنسي، وبعد اندالع الثورة التحريرية يف الفاتح من ،2م1941
م يف بيتو بعد صراعو مع 1961م، تعرض لعدة زلاوالت اغتيال اىل أن تويف  سنة 1954نوفمرب 

  3. سنة75ادلرض عن عمر يناىز 
 .م1962 م الى1935 في مدرسة الذكور بتيميمون من ين الفرنسيينالمعلمنبذة تاريخية حول - 
:  mounier fernandيو فرنانديـ مون-1  

يعترب من أبرز ادلعلمني الفرنسيني الذين مروا على مدرسة الذكور بتيميمون، وأطوذلم بقاء 
م يف مدينة فيزول الفرنسية  وتلقى تعليمو يف ادلدرسة 1912 جانفي 06داخل أسوارىا، ولد يف يوم 

حبيث  B.Sم ربصل على شهادة 1932م إىل 1929ومن -école normale ـ-العادية
مسحت لو باحلصول على وظيفة معلم يف ادلدرسة االبتدائية يف صفيصفة الواقعة يف عني الصفراء يف 

م أدى اخلدمة العسكرية يف اجليش الفرنسي 1934 أكتوبر 01م، وبتاريخ 1933 أكتوبر 01يوم 
م، مت 1935 أكتوبر 01: م، ويف ادلوسم الدراسي اجلديد ادلوافق لـ1935 سبتمرب 30إىل غاية 

تعيينو يف مدرسة الذكور بتيميمون واسندت لو مهمة تدريس أقسام السنة السادسة واخلامسة والرابعة 
واستقر هبا دلدة تسعة عشرة سنة كانت مليئة باألحداث منها مشاركتو يف احلرب العادلية الثانية 4والثالثة

 31م إىل 1939 سبتمرب 01ضمن اجليش الفرنسي واليت كانت على مرتني، ففي األوىل كانت 
م، شلا يدل على أن 1945 جويلية 31م إىل 1943 ماي 01م، ويف الثانية من 1940أوت 

 مت تثبيتو بصفة دائمة يف منصبو 2الشخص كان من معلما عسكريا ويف فًتة مشاركتو يف احلرب ع 

                                           
1
 . مقابلة سابقة مع أمحد بن عبد اهلل بن سونة- 
  .171ص ،ادلصدر السابقاجليالين بن عبد احلكم، - 2

3
  . مقابلة سابقة مع امحد بن عبد اهلل بن سونة- 

4
- R M E،1935 -1944، p1-p2                                                                                      
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أنشئت -ربصل على شهادة يف الزراعة 1م1951م ويف سنة 1944 جانفي 01كمعلم بتاريخ 
م مت ربويلو دار لأليتام يف ادلكان 1954 سبتمرب 30، ويف 2م1882ادلدرسة الزراعية يف الرويبة عام 

   3كاوـــ اجلزائرــيادلسمى بن ش
:  madame roget marcelleي مارسال ـزوجة روج- 2

 عام D.F.E.S التونسية ربصلت على شهادة .4 م ببنزرت1911 مارس 12من مواليد 
م على 1934م، وربصلت سنة 1932م، دخلت التعليم الفرنسي من مدينة وىران سنة 1928
م 1935 أكتوبر 01، مث عينت بصفة مًتبصة يف مدرسة الذكور بتيميمون يف C.A.Pشهادة 

 5.م1944وواصلت التعليم هبا اىل أن توفيت سنة 
  : Odestte يستزوجة مونييو فرناند أود- 3

م ربصلت على 1915 جانفي 27يف ىوت ساون يوم  vellefieمدينة فيلوفيي يف  ولدت
 6.م1937 أكتوبر 01م، عينت دبدرسة الذكور بصفة مًتبصة يف 1932 عام  B.Eشهادة 

 01م إىل 1939 أكتوبر 01وعادت اىل فرنسا بسبب ادلرض ومكثت هبا دلدة ثالثة أشهر من 
م عادت للتدريس كما ربصلت 1940 أكتوبر 01م مث عادت إىل تيميمون؛ ويف 1940جانفي 

 سبتمرب 30م، مث غادرت رفقة زوجها إىل بن شيكاو يف يوم 1943 يف سنة C.A.Pعلى شهادة 
 7.م1954

 

                                           
1- R M E 1951- 1955. p2. 
2- L’enseignement primaire en Algérie. exposition acrhan.10.04.2017. acrhan.fr. 
3
 - R M E 1944- 1951.p3. 

أكرا وىي مدينة ساحلية  كم مشايل مدينة تونس، تأسست من قبل الفنيقيني وأطلقوا عليها إسم ىيبو65تقع على بعد 4 -  
       .21:30 م على الساعة23/03/2019:تاريخ التصفحar.m.wikipida.org :  ينظر ادلوقع االكًتويندييزىا تعدد ادلوانئ

5
- R M E 1935- 1944. p3.                                                                                               

6
- R M E 1935 – 1944.p2. 

7
- R M E 1944- 1951.p1-2-3. 
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:  M.Biliguez Andréeليقي أوندري ـة يبجزو- 4
م يف بورث سري ساون التابعة ذلوت ساون ربصلت على شهادة 1913 ماي 21ولدت يوم 

C.E.P م، ويف 1943 أكتوبر 25م، وعينت يف مدرسة الذكور بصفة مًتبصة يف 1938 سنة
  1. أفريل من العام ادلوايل انتقلت إىل أدرار30

: Coutrix Jeanكوثريكس جون - 5
 عام B.E، ربصل على شهادة Belayeم يف بالي 1926 ماي 17من مواليد 

م مث عاد إىل الثانوية 1947 نوفمرب 14م، عني يف ادلدرسة كإطار خاص بصفة مًتبص يف 1944
 2.يف العام ادلوايل

 : galvey marcel ارسال مقالفي - 6
ـــ بدأ التدريس يف بلعباس  oleaus ville ـــ فيلم دبدينة أوليوس1917 فيفري 19ولد يوم 

 16م، مث انتقل إىل اجلزائر لثانوية بن عكنون يف 1944مارس 11من إىل 1944 جانفي 29من 
م، مث مدرسة لوجريين 1945 سبتمرب 20م، بعدىا عاد إىل بلعباس دلدرسة البنات يف 1944مارس 

م، مث قدم إىل مدرسة الذكور بتيميمون 1947 ديسمرب 31م إىل 1945 مارس 20بقي فيها من 
م بصفة مًتبص، وربصل على شهادة إمتياز الدراسات والبكالوريا زبصص 1948 جانفي 04يف 

 3. أفريل مت ربويلو إىل كولومب بشار30جغرافيا، ويف 
:  Lucienneيف لوسيان ـة قالـزوج- 7

: ، درست بادلدرسة العادية بParaméم دبدينة بارامي 1910 مارس 09ولدت يوم 
م،دخلت 1930 عام C.A.Pم وشهادة ِ  1929 سنة B.Sلوفال ونيس وربصلت على شهادة يف 

م يف جباية مث رجعت إىل نيس مث عادت إىل سعيدة مث سيدي 1929إىل التعليم الفرنسي سنة 

                                           
1
- Ibid. p1-2-3. 

  Ibid. p1-2-3-2                
3
-  Ibid. p1-2-3 
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م  1953 فيفري 03 مث حولت إىل أدرار يف 1بلعباس، مث تيميمون إىل مدرسة الذكور بصفة مرمسة 
 M.Moutesinos .2م مع السيد موثيسينوس 1953 فيفري 02اثر تيلغرام رمسي صدر يف 

: Gros Renaud Paulقروسغوناد بول - 8
نيس الفرنسية وربصل على  :م بوىران درس بادلدرسة العادية ب1921 أفريل 30 ولد يوم

م إىل 1948م، وأول تاريخ يعني فيو يف التعليم الفرنسي سنة 1947شهادة الباكالوريا سنة 
م، مث انتقل إىل مدرسة بين 1949 سنة C.A.Pم يف مدرسة أدرار، وربصل على شهادة 1950

م، مث عني يف مدرسة الذكور بتيميمون كإطار عادي حاصل على 1951م إىل 1950عباس سنة 
يف ادلكان م 1952 سبتمرب 30م، مث عاد إىل وىران بتاريخ 1951 أكتوبر 01الًتسيم بتاريخ 

   3.سونثا كروزادلسمى 
: Gros Renaud Marieاري مغوناد سقرو- 9

م بوىران درست بادلدرسة العادية بنيس الفرنسية، مث ربصلت 1928 أفريل 16من مواليد 
 أكتوبر 01م ربصلت على أول تعيني يف التعليم الفرنسي بتاريخ 1947على الباكلوريا سنة 

م 1951 أكتوبر 01م، يف مدرسة بين عباس، مث عينت يف مدرسة الذكور بتيميمون بتاريخ 1950
  4.م1952 سبتمرب 30وىران يف بادت إىل سونثا كروز عكإطار عادي بصفة مستخلفة مث 

: Darlot Robert Marieار ماري ـدارلو روب- 10
م بسعيدة، درست بادلدرسة العادية بنيس الفرنسية ربصلت 1931 جانفي 21من مواليد 
 01م، أول تعيني ذلا يف التعليم الفرنسي كان دبدرسة بين عباس بتاريخ 1950على الباكلوريا سنة 

م كإطار عادي 1952 نوفمرب 17م، مث انتقلت إىل مدرسة الذكور بتيميمون بتاريخ 1951أكتوبر 
   5.م1953 سبتمرب 30بصفة مستخلفة مث غادرت ادلدرسة بتاريخ 

                                           
1
 - Ibid. p1-2-3 

2
 - R M E 1951- 1955 p1-2-3. 

3
 - Ibid. p1-2-3. 

4
 - Ibid. p1-2-3. 

5
 - Ibid. p1-2-3. 
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 :Nadaud Albert Françoisادود ألبار فرنسوا ـن- 11
م هبوت فيان درس بادلدرسة العادية بنيس الفرنسية وربصل على 1932 جانفي 09 ولد يوم

يف التعليم الفرنسي كان بالقسم اخلاص لو أول تعيني . م1950م ــ 1949الباكلوريا يف ادلوسم 
م 1952 أكتوبر 01م، مث عني دبدرسة الذكور بتيميمون بتاريخ 1952م اىل 1951ببوزريعة من 

م مت ترسيمو وبعدىا مت استدعاؤه ألداء اخلدمة العسكرية بتاريخ 1954 جانفي 01كمًتبص، ويف 
  1.م1954 سبتمرب30
 :Gatard Claudeود ـار كلـاطـق- 12

م بتونس، تلميذ ادلدرسة العادية نال شهادة الباكلوريا يف ادلوسم 1928 أوت 09من مواليد 
 سبتمرب 30 جانفي إىل 03م، أول تعيني يف التعليم الفرنسي كان بتاريخ 1948-م1947
جريي : ـم ب1952 سبتمرب 30م إىل 1950 أكتوبر 01 مث من  سيدي الشيخم باألبيض1950

 01م، مث عني يف مدرسة الذكور بتيميمون بتاريخ 1952 عام C.A.Pفيل، مث ربصل على شهادة 
م، وبقي يف ادلدرسة إىل 1953 جانفي 01م كمستخلف وبعدىا مت ترسيمو بتاريخ 1952أكتوبر 

   2.م مث انتقل إىل فرنسا1955 سبتمرب 30غاية 
: Montesinos Marcellinمونثيسينوس مارسوالن - 13

م ربصل على شهادة 1952م، تلميذ ادلدرسة العادية عام 1930  سبتمرب بوىران 27  ولد يوم
 أكتوبر 17م، أول تعيني لو يف التعليم الفرنسي كان يف أدرار بتاريخ 1947الباكلوريا سنة 

م كمستخلف يف منصب 1953 فيفري 02م، وبعدىا عني يف مدرسة الذكور بتيميمون يف 1952
   3. سبتمرب من نفس السنة30وغادر ادلدرسة يف 

 
 

                                           
1
 - Ibid. p1-2-3.  

2
 - Ibid. p1-2-3. 

3
 - Ibid. p1-2-3. 
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 :Bernardin Douel   اردين دوالنبر- 14
م دبعسكر تلميذ ادلدرسة العادية بوىران ربصل على شهادة 1932 جوان 08من مواليد 

م تاريخ أول تعيني يف التعليم الفرنسي كان دبدرسة الذكور 1952م ــ 1951الباكالوريا يف ادلوسم 
م، ويف 1954 جانفي 01م كمًتبص، وبعدىا مت ترسيمو 1953 أكتوبر 01بتيميمون بتاريخ 

 1. م1954 سبتمرب 30استدعي ألداء اخلدمة العسكرية يف 
: Pascal Pierreيار ـ بباسكال -15

 ـــ نال شهادة الباكالوريا موسم Barbeutaneم بباربوثان ـــ1925 جانفي 14 ولد يوم
م، أول تعيني لو يف التعليم الفرنسي 1948م، تلميذ ادلدرسة العادية ببوزريعة عام 1946-م1944

م مث ربصل 1950 سبتمرب 30م إىل 1949 أكتوبر 01م، دخل يف عطلة مرضية من 1947عام 
م 1953 أكتوبر 01م، وعني يف مدرسة الذكور بتيميمون يف 1952 عام C.A.Pعلى شهادة 

  2.بصفة مرمسة، وبعدىا انتقل إىل كولومب بشار
: Gastaldi Henriالدي ىنري ــ قاسث-16

م 1950ـ تلميذ ادلدرسة العادية ببوزريعة من Breilم يف براي ـ1922 ماي 07ولد يوم 
 أكتوبر 01 أول تعيني لو يف التعليم الفرنسي يف ،ربصل على شهادة الباكالوريامم 1951اىل

م، وإقلي من 1953م اىل 1951ــ بوىران من Chanziم، وعني يف مدرسة شنزي ــ 1950
م اىل 1945وعني يف مدرسة الذكور بتيميمون بصفة مرمسة وبقي فيها من ، م1954م إىل 1953

  3.م، حبيث انتقل إىل مدرسة نيس الفرنسية1959أفريل 30غاية 

:    Gastaldi Fernand الدي فرناندث قاس-17
م بشنزي يف وىران متحصل على شهادة الباكالوريا أول 1928 ديسمرب 29من مواليد 

م إىل 1953 مث انتقل إىل مدرسة بين عباس من ،تعيني لو يف التعليم الفرنسي دبدرسة شنزي بوىران

                                           
1
 - Ibid. p1-2-3.  

2
 - Ibid. p1-2-3.  

3
 - R M E 1955 1959.p1-2-3. 



                                                     م1962م 1907الفصل الثالث            الفئات االجتماعية المشكلة للمدرسة الفرنسية من 

 

48 

 

أكتوبر 01م إىل غاية 1954 أكتوبر 01م، وعني يف مدرسة الذكور بتيميمون كمًتبص من 1954
 1.م، مث انتقل اىل مدينة نيس الفرنسية1956

 :  Malet Yoes وزـماالث إي- 18
ـ درس بادلدرسة العادية Santi Gersسانيت جار ـ : م ب1927 ديسمرب 12من مواليد 

 عني كمًتبص يف مدرسة الذكور بتيميمون من ،متحصل على شهادة الباكالوريا، وليسانس حقوق
 2.م 1957 ديسمرب 20م إىل 1954 أكتوبر 25
 : Martinez Josef  مارتيناز جوزاف-19

 فاردناند 11م بوىران درس بادلدرسة العادية الواقعة يف طريق 1929 مارس 19 ولد يوم
سارفيار بوىران حائز على الباكالوريا و ليسانس حقوق ، عني يف مدرسة الذكور بتيميمون كمًتبص 

 3.م مث عاد إىل وىران1956 أفريل 30م إىل 1955 أكتوبر 01من 
 : Msseron Jean يرون جونسـ ما-20

كان الفرنسية متحصل على شهادة الباكالوريا رياضيات : م ب1935 جوان 20ولد يوم 
درس بادلدرسة C.A.P 1957و  B.E.P.Cم، وشهادة 1953م ـ 1952وفلسفة يف موسم 
م عني يف مدرسة الذكور بتيميمون 1956 أكتوبر 01م، ويف 1956م ــــ 1955العادية بوىران من 
م أين أدى اخلدمة العسكرية يف كان الفرنسية مث عاد إىل التعليم 1958 أفريل 30كمًتبص إىل غاية 

 4.م1963 سبتمرب 30يف مدرسة العبادلة بتاريخ 
 : Bellot Emileلوط إدييل ـ يب-21

 La Croix deم يف مدينة الكروا دو الغوكاث سارواي ـ1934 أكتوبر 27من مواليد 
La Rochette Saroie مث ربصل على 19555م اىل 1951ـ درس بادلدرسة العادية من 

                                           
1
 - Ibid. p1-2-3. 

2 - Ibid. p1-2-3. 
3
 - Ibid. p1-2-3. 

4
 -R M E 1960- 1962 p3 et R M E 1955-1959 p1-2. 



                                                     م1962م 1907الفصل الثالث            الفئات االجتماعية المشكلة للمدرسة الفرنسية من 

 

49 

 

 أكتوبر 01م أول تعيني لو يف التعليم الفرنسي يف مدرسة دوار بومجعة بتاريخ 1954الباكالوريا عام 
م مث عاد 1956 أكتوبر 01م، وبعدىا انتقل اىل مدرسة الذكور بتيميمون بصفة مرمسة يف 1955

 1.إىل مدينة الكروا دو الغوكاث سارواي
: Chesson Maria  شيصون ماريا -22 

ـ ربصلت على الباكالوريا Barbizieuxم يف مدينة باربيزيو ـ1935 أكتوبر 17 ولدت يوم
م، 1956م ـ 1955م تاريخ أول تعيني يف التعليم كان يف مدرسة تلمسان موسم 1954عام 

 أفريل 30م، ويف 1956 أكتوبر 01وعينت يف مدرسة الذكور بتيميمون بصفة مرمسة بتاريخ 
 2.م انتقلت إىل كولومب بشار1957

 : Choukroun Andre  شوكرون أندري-23
م يف بين صاف ربصل على الباكالوريا يف الرياضيات موسم 1932 جانفي 15من مواليد 

م، ربصل على شهادة 1953م ــ 1952م، ودرس بادلدرسة العادية بوىران موسم 1952م 1951
C.F.E.N. وشهادة C.A.P  01م ، أول تعيني لو يف التعليم الفرنسي كان يف 1953 عام 

م 1957 جوان 01م، مث أدى اخلدمة العسكرية يف 1954 نوفمرب 01م بأدرار إىل 1953أكتوبر 
م، مث انتقل اىل بين عباس 1957 أكتوبر 01مث عني يف مدرسة الذكور بتيميمون بصفة مرمسة بتاريخ 

 3.م1961 سبتمرب 28يف 
 : Ferra Dominique نيكـ فريا دومي-24

م بتلمسان حائز على شهادة الباكلوريا من الدرجة األوىل عني 1938 جانفي 30 ولد يوم
م، وىو أول تعيني لو يف التعليم 1957 ديسمرب 16كمًتبص  يف مدرسة الذكور بتيميمون بتاريخ 

 4.م1958 فيفري 12الفرنسي مث غادر ضلو وىران يف 

                                           
1
 - R M E 1955-1959 p1-2-3. 

2
 - Ibid. 

3
 - R M E 1960- 1962 p3 et R M E 1955-1959 p1-2-3. 

4
 - R M E 1955-1959 p1-2-3. 
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 :  Navarro Renéينـ نافارو رو-25
 09م متحصل على الباكالوريا من الدرجة األوىل يف 1933 أوت 30يوم ولد دبسرغني 

م مث انتقل إىل 1957 ديسمرب 16م، عني كمًتبص دبدرسة الذكور بتيميمون بتاريخ 1953أكتوبر 
 .1م1958 أفريل 30وىران يف 

:  Coutrix Jaque Pierreاك بيارج كوثريكس -26
  B.E.P.S و B.Eم ربصل على شهادة 1927 جويلية 05 يومـ Blayeولد يف بالي ـ

م، وربصل على شهادة 1948م و1944م ودرس بادلدرسة العادية بوىران بني 1943سنة 
 عام C.F.E.N وC.A.Pم وشهادة 1947-م1946الباكالوريا يف الرياضيات موسم 

 انتقل بتاريخ مث ،م1948 أكتوبر 01 يوموىران ب أول تعيني لو يف التعليم الفرنسي كان ،م1948
 أكتوبر 01  يومم، مث بين عباس1955 أكتوبر 01أدرار، مث رقان يف إىل م 1954 أكتوبر 01

 أكتوبر 14م بصفة مرمسة كمدير، ويف 1960 أكتوبر 01م، مث مدرسة الذكور بتيميمون يف 1957
  2.دبدابة يف كولومب بشارالم انتقل إىل 1962

:  Choukroun Bagur Yvet ير إيفاثـ شكرون باق-27
م متحصل على شهادة 1935 أوت 04 بتاريخ - العاصمةاجلزائر-ولد حبسني داي 

B.E.P.C م، ربصل على 1955م إىل 1951م، ودرس بادلدرسة العادية من 1950 عام
م، 1955 عام C.F.E.N وC.A.Pم، وشهادة 1954م و 1953باكالوريا فلسفة موسم 

م دبدرسة سيدي موسى ــ اجلزائر ــ وعني 1955 أكتوبر 01أول تعيني لو يف التعليم الفرنسي بتاريخ 
 سبتمرب 28م مث انتقل إىل مدرسة بين عباس يف 1958 أكتوبر 01دبدرسة الذكور بتيميمون يف 

 3.م1961
 

                                           
1
 - Ibid. 

2
 - op-cit 1960 1962 p3. 

3
 - Ibid 1960- 1962.p1-2-3. 
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 : Coutrix Gérard كس جرياردـكوثري-28
م، متحصل على شهادة الباكالوريا 1935 أوت 27 يف - اجلزائر - الدار البيضاء ولد يف
م، أول 1955م 1954م، ودرس بادلدرسة العادية بوىران موسم 1954م 1953فلسفة موسم 

 أكتوبر 01م مث انتقل اىل رقان يف 1955 أكتوبر 01تعيني لو يف التعليم الفرنسي بتلمسان بتاريخ 
 أكتوبر 01م، مث مدرسة الذكور بتيميمون يف 1957 أكتوبر 01م، مث بين عباس يف 1956
 1.م1962 أكتوبر 14م مث عاد إىل وىران يف 1960

: Raimbault Gorry Louis François رامبو قوري لويس فرنسوا -29
م، 1933 أكتوبر 18بتاريخ  -Ambriere Mayenne-ولد يف أمربيار مايان 

عام  C.P.Aم، وشهادة 1953-م1952متحصل على شهادة الباكالوريا فلسفة موسم 
التونسية مث مدينة  2دوز: م بـ1953 أكتوبر 01م، تاريخ أول تعيني يف التعليم الفرنسي 1955

 01م، مث عني يف مدرسة الذكور بتيميمون بصفة مرمسة يف 1954 أكتوبر 01 التونسية يف 3قبلي
م، مث عاد إىل مدرسة الذكور 1961 سبتمرب 28م مث انتقل إىل مدرسة شروين يف 1960أكتوبر 

 .4م1965م، إىل 1962 أكتوبر 15بتيميمون كمدير يف 

 :Masseron Delevrierيار ـيرون دولوفغــماس- 30
 B.E.P.C متحصل على شهادة -Segré-ساقري : م ب1935 ديسمرب 22 ولد يوم

م، أول تاريخ تعيني لو يف التعليم 1955م ــ 1954م ونال باكالوريا فلسفة موسم 1950عام 
 نوفمرب 05م بصفة مًتبص، ويف 1961 سبتمرب 29الفرنسي كان دبدرسة الذكور بتيميمون يف 

  5.م انتقل إىل مدرسة البنات بتيميمون1962
                                           

1
 - Ibid. 

                            :ينظر .كم550 دوز إحدى مدن والية قبلي باجلنوب التونسية تبعد عن العاصمة التونسية حبوايل -2
ar.m.wikipida.org22:30م على الساعة 10/04/2019:  بتاريخ. 

  3 .نفس ادلوقع االلكًتوين:ينظر. مدينة باجلنوب التونسي كانت تعرف بوالية نفزواوة ابان حكم البايات وما قبلهم- 
 Op-cit.1960- 1962 p1-2-3.-4  

 Ibid.-5
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 :Beyer Anikك يار أنـ بوي-31
م ــ 1959فولتري متحصل على باكالوريا فلسفة موسم : ـم ب1942 سبتمرب 10 ولد يوم

 29م أول تعيني لو يف التعليم الفرنسي  بصفة مًتبص كان يف مدرسة الذكور بتيميمون يف 1960
 .1م1962 أكتوبر 14م إىل 1961سبتمرب 

:  Arrigui Jean clémentي جون كليمونــ أريق-32
م، وباكالوريا 1953 سنة B.E.P.Cم، لو شهادة 1935 جويلية 09  يومولد بوىران

م، وكان أول تعيني لو يف التعليم الفرنسي بتونس 1961عام  C.C.G.Pم، وشهادة 1957
م، مث مدرسة تربغمني ـ أوقروت ـ يف 1958 أكتوبر 01م، مث انتقل إىل الوادي يف 1958جانفي 

م ،مث انتقل 1961 سبتمرب 29م، مث عني دبدرسة الذكور بتيميمون كمًتبص يف 1959 أكتوبر 01
  2.م1962 جانفي 06إىل تبلبالة ـ كولومب بشارــ يف 

 :Lugrezi François  ليقغوزي فرنسوا  -33
 سنة B.E.P.Cم، لو شهادة 1934 ماي 14 بتاريخ -Bastelieaـ-ولد يف باستيا

م، أول تاريخ تعيني يف التعليم الفرنسي كان يف واد 1961 عام B.Eم، وشهادة 1952
م، مث عني دبدرسة الذكور 1961م إىل غاية جوان 1957بادلغرب األقصى بتاريخ أكتوبر 3زيز

  .4م1962 أكتوبر 14م إىل 1961 أكتوبر 05بتيميمون كمًتبص يف 
 :Vouillot Jeanويو جون ـ ف-34

م 1928موتيار، درس بادلدرسة العادية بنب عكنون بني : ـم ب1912 أوت 24من مواليد 
أول تعيني لو . م1932 سنة C.P.Aم و 1931 عام B.Sم، متحصل على شهادة 1931اىل 

                                           
Ibid.- 1

  
Ibid. -2

  
 تعرف بواد زيز الريش وتعين درع صخري وتقع يف أول امتداد األطلس بني واد زيز وواد سيدي محزة بني مدينيت الراشيدية -3

ينظر ادلوقع االلكًتوين .وميدلت وتعترب مفًتق للطرق اليت تتجو ضلو مكناس وواحة تافياللت ما دييزىا أىلها يتكلمون باألمازيغية
 .السابق

 Op-cit.1960-1962.p1-2-3.-4
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م، مث عني دبدرسة الذكور 1958م باألبيار ـــ اجلزائر ـــ إىل 1946يف التعليم الفرنسي كان عام 
 .1م1962 أكتوبر 14م إىل أن تقاعد يف 1961 جانفي 02بتيميمون بصفة مرمسة يف 

 : .Anik  Raimbault Gorry Mونــــاري ترياز جــوري أنيك مــة رامبو قــ زوج-35
ربصلت على الباكالوريا عام -  Pleurtuit-بلوغتوي ب م1937 جانفي 13 يومولدت 

م، أول تعيني ذلا يف التعليم الفرنسي كان يف قبلي التونسية بتاريخ 1961 عام C.P.Aم و 1958
 أكتوبر 01م إىل 1958 أكتوبر 01م مث حصلت على عطلة مرضية من 1957 أكتوبر 01

 مث انتقلت إىل 1960 أكتوبر 01م عينت يف مدرسة الذكور بتيميمون بصفة مرمسة بتاريخ 1960
م 1962 أكتوبر15م، وبعدىا عادت إىل مدرسة تيميمون يف 1962 أكتوبر 01مدرسة شروين يف 

 2.م1965إىل أن غادرت رفقة زوجها عام 
 :Da Ros Michel Jeanون ـشال جـداروس مي- 36

م، عني 1962 عام B.E.P.C متحصل على شهادة ،م1944 جويلية 14د يلاومن م
 30م إىل 1962 أكتوبر 15كمعلم مًتبص يف التعليم الفرنسي دبدرسة الذكور بتيميمون يف 

 3.م1963سبتمرب 
 :Jouin Bernard جوان برنارد -37

 عني يف مدرسة الذكور بتيميمون - مكان ادليالد غري معروف-م،1936 ماي 20ولد يوم 
 .4م1963 سبتمرب 30م إىل غاية 1962 أكتوبر 15كمًتبص بتاريخ 

مدرسة الذكور بتيميمون يف  أن معظم ادلعلمني الفرنسيني الذين درسوا عرضونستنتج من خالل ما مت 
كانت تنقالهتم بني ادلدارس ادلوجودة داخل اجلزائر وخارجها هبا أغلبية أمازيغية، وعلى سبيل ادلثال 

، ويرجع 5(الزناتية  )واللهجة احمللية يف تيميمونالعربية ادلعلم الفرنسي مونييو فرناند كان متقنا للدارجة 
                                           

Ibid. -1
  

Ibid.- 2
  

Ibid. -3
  

Ibid.  -4
  

. مع زلمد عماري سابقةمقابلة -  5
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 يف هىذا لطول ادلدة اليت قضاىا يف تيميمون واليت دامت تسعة عشرة سنة، ونالحظ أن أول تعيني ل
أمازيغ، وىذا ما أىلها  -عني الصفراء-كان يف مدرسة صفيصفة  اجلزائري اجلنوب الغريبجهة 

 فمثال منطقة دوز ،يالحظ على أغلب ادلعلمني الوافدين على ادلدرسة حىت القادمني من خارج اجلزائر
أمازيغ، وىو ما كان يعطيهم أولوية يف  أىلها وقبلي وبنزرت بتونس وواد زيز بادلغرب األقصى،

التوظيف داخل اجلزائر بادلدارس ادلوجود هبا أمازيغ، كما صلدىم ينتقلون بني ادلدارس داخل اجلزائر 
كإقلي وبين عباس وتبلبالة والعبادلة  مازيغييتواجد هبا العنصر األواجلنوب الغريب خاصة يف اماكن 

. (قورارة)دبنطقة تيميمون (أوقروت)وشروين وتربغمني (الساورة)دبنطقة بشار
ويالحظ أيضا العدد ادلعترب للمعلمني الوافدين على ادلدرسة خاصة أثناء الثورة التحريرية، وىذا 

م اليت اوصت 1907 مارس 24ما صلده يف تقرير جلنة التفتيش برئاسة فرانسيس جورج، وبرييو بتاريخ 
بتكثيف ادلعلمني الفرنسيني يف ادلدارس االىلية، باعتبار أن ادلعلم الفرنسي ىو زلور التعليم االىلي 

 . 1ووجوده ضروري يف أي مدرسة لضمان النجاح
 .م1962- م1937التالميذ الفرنسيين في مدرسة الذكور بتيميمون  :المبحث الثاني
التالميذ الفرنسيني يف ادلدرسة جد قليل، إال أهنم انفردوا بعناية خاصة من طرف  عددكان 

ادلعلمني الفرنسيني، ومل يعاملوا بالصورة اليت كان عليها التلميذ اجلزائري، الذي يعترب من أبناء األىايل 
وأدىن مرتبة من الفرنسي، وكان التلميذ الفرنسي يف مظهره خيتلف عن اجلزائري وقد جيلس داخل 
القسم يف طاولة لوحده، ويروي برشيد عمر أنو كان جيلس مع تلميذة فرنسية والدىا عسكري يف 

مادة احلساب على أعلى نقطة منها، فعوقب من طرف ادلعلم  ادللحقة بتيميمون، وربصل يف اختبار
قسثالدي ىنري حبجة الغش و غري لو مكانو، مث ان التلميذة الفرنسية ىي من كانت تغش أثناء 
االمتحان منو، فأبلغت والدىا أن ادلعلم  قاسثالدي استبدل زميلها برشيد عمر، فحضر يف اليوم 

، ويف حال جلوس التلميذ اجلزائري 2ادلوايل اىل ادلدرسة وأمره بإرجاعو للجلوس مع التلميذة الفرنسية
بعيدا عن الفرنسي وربصل على أعلى نقطة منو، زبصم بعض النقاط حبجة اخلطأ يف التصحيح كي 

                                           
1
 .92، ص ، ادلرجع السابق عبد احلميد عومري- 

2
 ..22:45م على الساعة 31/10/2018:  مقابلة مع برشيد عمر يف بيت ابنو الكائن حبي بن محادي عالل بتاريخ- 
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الفرنسي عدم الرضا داخل القسم  (ة)يتفوق التلميذ الفرنسي على اجلزائري، وقد كان يصل بالتلميذ 
 كما أن التالميذ الفرنسيني أثناء 1بسبب تفوق التلميذ اجلزائري عليو، مثل ما حدث مع صاحل سلكة

العطلة الصيفية يتوجهون مباشرة ضلو فرنسا او الشمال اجلزائري، وىو احلال عليو عندما جيتازون 
امتحان شهادة الدراسات االبتدائية، فيتحولون اىل الشمال دلواصلة الدراسة، عكس التلميذ اجلزائري 

يف لتالميذ ا وحسب سجالت،2الذي يصل يف ىذه ادلرحلة اىل هناية الدراسة وال يستطيع ادلواصلة
 ثالثة واربعون تلميذ  من بينهم مولودين بتيميمون كأوالد م1962م اىل 1937 ادلدرسة صلد من عام

ادلعلم مونييو فرناند، وىناك العديد من التالميذ االخوة الذين درسوا مع بعض يف ادلدرسة ، واجلدول 
   :3التايل يوضح قائمة التالميذ الفرنسيني يف مدرسة الذكور

 الرقم
 التسلسلي 

تاريخ  تاريخ ادليالد اسم التلميذ الفرنسي
الدخول 
 للمدرسة 

63 -Reni Challe cherry .                  26 1937 1933 أوت 
96 -Toma Odette cherry.                     21 1940 1931 ديسمرب 
97 -Mery cherry.                                 211940 1935 جويلية 

148 -Charlotte cherry Lyon.                  29 1942 1937 ماي 
151 -Cris tien Raymonde Boutin.         271943 1936 نوفمرب 
187 -Dima Guérin pierre.                      81945 1940 سبتمرب 
188 -Mery Guérin pierre.                      9 1945 1942 افريل 
197 -Alfred cherry Lyon .                      18 1945 1939 جانفي 
278 -Grabarie Marsile roque.                  10 1948 1944 افريل 

                                           
1
 . مقابلة سابقة مع صاحل سلكة، سبقاق موسى،جبايلي اذلامشي- 

2
 .مع عماري زلمد  مقابلةسابقة- 

3
 -Les R M E : 1935– 1962. 
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279 -Mounier julienne Mery Paul.        121948 1942 اكتوبر 
303 -Robert François Maurice.             5 1948 1943 افريل 
312 -Loucointre Michelle jaune.           14 1949 1942 أوت 
343 -Doulang Yves.                               11 1949 1935 جويلية 
344 -Raymond Yves.                             211949 1937 فيفري 
345 -Nicole Yves.                                  31 1949 1939 مارس 
346 -Jacline Yves.                                  16 1949 1943 جويلية 
354 -Gabrielle Yves.                               1950 ب ت م 
363 -Challe Guérin.                               12 1950 1944 أوت 
383 -Gaston Gabarie Stanilas.                1940 1951 
409 
464 

-Michelle Robert 
-Gafori lousite . 

ب ت م 
20/05/1946 

1951 
1953 

482 -Cherry Paul Lyon.                         18 1954 1948 أوت 
483 -Cherry pierre Lyon.                      18 1954 1948 أوت 
487 -Guérin Maurice.                            3 1954 1948 ماي 
519 -Coutrix  Jaune.                              27 1955 1950 ماي 
564 -Crosti Chantale.                             4 1957 1947 أوت 
565 -Crosti France.                                22 1957 1948 أوت 
566 
583 

-Crosti Florance.   
-Crosti mark.                           

 1949 سبتمرب 14
 1951 جوان 20

1957 
1957 

599 -Crosti Aline.                                   4 1957 1952 جوان 
639 -Moulin Serge.                                30 6 1953 1958 
663 -Dargon Pierre. 26 1958 1951 نوفمرب 
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679 -Bourdagon mark.                               16/04/1954 1959 
714 
720 
721 

-Judet Aulier.   
-Cherry pole. 
-Cherry Pier                                

 1952 ماي 8
18/04/1948 
18/08/1948 

1960 
1960 
1960 

717 -Jibou André.                                12 1960 1954 افريل 
720 -Cherry François.                            3 1960 1954 ماي 
721 -Bougnate Denis.                             28 1960 1955 افريل 
771 -Lourent jaune.                               15 1960 1954 ديسمرب 
808 -Ignace Emanuel.                             5 1961 1949 جانفي 
850 -Fizioze raillasse jaune.                    2 1961 1955 أوت 
919 -Hocone Daniel robert.                   1952 1962 
920 -Hocone Reni robert.                     1954 1962 

. م1962- م1935 في مدرسة الذكور الفرنسية 1التالميذ الجزائريون: المبحث الثالث- 
واجلزائري عامة،  حاول االستعمار الفرنسي استهداف معظم شرائح اجملتمع احمللي خاصة 

منتهجا أساليب عديدة يف ذلك منها حرص ادلعلم الفرنسي على اقناع أولياء التالميذ الذين يعملون 
كخماسني وبنائني وفقراء على دخول ادلدرسة ومقارنتهم بأبناء ادلالكني والتجار والعكس صحيح مع 

الطرف الثاين، ومنها مشاركة القايد يف ادخال التالميذ إىل ادلدرسة الفرنسية بالذىاب إىل الكتاتيب 
، كما أهنا استهدفت العائالت الكبرية يف تيميمون إىل حد قبول 2القرآنية دبعية ادلعلم الفرنسي

االطفال يف سن الرابعة، وقد أجربت العائالت على دفع أوالدىا لتعلم الفرنسية، باستثناء العائالت 

                                           
 . داخل وخارج القسمللمدرسة وتالميذىا  الذي يبني صور 06ادللحق رقم: ينظر- 1

2
 . مقابلة سابقة مع عماري زلمد- 
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ادلوجود هبا طفل واحد يتعذر دفعو للمدرسة ألنو يساعد والده يف البستان، ومع ذلك خصصت ذلم 
 . 1الدروس الليلية لتعلم الفرنسية

ومل يقتصر التعليم يف ادلدرسة على فئة الذكور بل تعدى جنس اإلناث، ولكن بأقل عدد من 
م، ومت تسجيل التلميذة 1962م اىل 1935 بنتا فقط من عام 18الذكور اللوايت وصل عددىن 

م، ويرجع عدم 1929م، باسم مسعودة بنت عمارة ادلولودة عام 1935األوىل يف ادلدرسة سنة 
وجود البنات بقوة يف ادلدرسة إىل العامل الديين، وكانت البنات يفضلن تعلم أشغال البيت على 

الدراسة، شلا أوجد لنا ذلك التنوع اإلجتماعي داخل مدرسة الذكور الفرنسية يف الفًتة ادلمتدة من 
 :م واجلدول التايل يوضح ذلك1962م إىل 1935

                                          الفئات االجتماعية
عني صاحل، بودة، (negre)، احلراطني، الزنوج (سودانيني، فوالنيني): فئة العبيد بعضهم من

 .توات، حراطني سيدي منصور
 .متليلي، ورقلة، لعرق، ادلنيعة، أوالد عبد الغفار رقبة الغابة، غرداية: فئة الشعانبة بعضهم من
 .، ادلطارفة(أوقروت)متليلي، الكاف، القصر تيميمون، توات، تربغمني : فئة الشرفاء بعضهم من
تلمسان، اوالد سيدي الشيخ، لعموري عني الصفراء، متليلي، : فئة العرب القادمني من 

 .، اجللفة، الشراقة، سعيدة(البيض)، جريي فيل(زقاق اجلنة)األغواط
 .فئة ادلهاجرية

 .بشار، تبلبالة: فئة أوالد جرير
، أوالدسعيد، قصر تيميمون، أوالد (طلمني)بين ملوك، حرطاين، تاغوزي : فئة الزناتة ينحدرون من

 .عيسى، شروين
 .(عني الصفراء)فئة ادلغاوليا 

 .الكاف، الساورة، أوقروت: اخلنافسة ينحدرون من

                                           
1
 .  مقابلة سابقة مع سلكة عبد اجمليد- 
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 .(ادلنيعة)لقوليا: فئة الزوة القادمون من 
 تقرت
 نيامي

 فرنسني
 رقان

 تينركوك: فئة احملارزة
 تسابيت
 تندوف
 سبنراست

م كانت تركز 1955م اىل 1935نستخلص من خالل سجالت التالميذ أن ادلدة ما بني 
على تسجيل االنتماء االجتماعي لكل تلميذ ومن أي جهة ينحدر، شلا يوضح العمل االستخبارايت 

من جهة؛ ومن جهة أخرى تربز السجالت  الذي كانت تقوم عليو ادلدرسة الفرنسية يف تيميمون
التنوع االجتماعي للتالميذ من خالل التوافد من كل اجلهات احمللية والوطنية إىل تيميمون حبكم 

م اثناء  1962م إىل 1955الوظائف اليت كان يشغلها اولياؤىم، كما يالحظ يف الفًتة ما بني 
م ميز السجالت عدم التطرق  إىل ذكر االنتماء االجتماعي واالكتفاء 1954اندالع الثورة التحريرية 

بذكر ادلنطقة اليت جاءت منها عائلة التلميذ واإلشارة اىل التنقالت والتحويالت من مدرسة الذكور 
بتيميمون إىل مدارس ادلتواجدة يف كولومب بشار، أدرار، ادلنيعة، غرداية، توقرت، وىران، وعني 

 .الصفراء وفرنسا بالنسبة للتلميذ الفرنسيني
 :الحالة االقتصادية للتالميذ من خالل وظائف وحرف أوليائهم- 

 زللية كالبناء بالطني والفالحة 1بعد دخول االستعمار الفرنسي إىل تيميمون وجد مهن وحرف
يف البساتني وذبارة التمور احمللية واخلارجية، وادخل بدوره وظائف جديدة خلدمة أغراضو ومصاحلو، 
فاستهدف التعليم الفرنسي معظم أبناء ادلوظفني ادلنتسبني إىل اإلدارة الفرنسية، وأبناء الطبقة العاملة 

                                           
 . الذي يوضح ظلاذج لبعض وظائف و مهن أولياء التالميذ يف ادلدرسة 07ادللحق رقم : ينظر- 1
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لبيعو يف البسيطة اليت تعمل على التجارة والفالحة واخلماسة والبناء بالطني وجلب احلطب على اإلبل 
السوق، وقد انقسمت احلالة االقتصادية للتالميذ اىل صنفني االول موظفون وعمال عند ادلستعمر 

 يوضح لنا االختالفات 1الفرنسي، والثاين يشغل اولياؤه حرف وأعمال  حرة، واجلدول التايل
 .االقتصادية بني التالميذ، وبطبيعة احلال ليس االول كالثاين من حيث الظروف ادلعيشية

وظائف أولياء التالميذ اجلزائريني والفرنسيني عند 
 .ادلستعمر الفرنسي

 .األعمال احلرة واحلرفية ألولياء التالميذ

، (كاتب ومًتجم)مهاريست متقاعد، خوجة
مهاريست توات قورارة، أمني سلزن، متقاعد، 

موظف يف ملحقة توات قورارة، عامل يف 
، بناء M.fouhbyادلكتب، عامل عند 

يف ادلكتب، بستاين يف مدرسة الذكور 
 ، رئيس زلطة الراديو،977الفرنسية، مسري

lecointre jean ،عامل عند العسكر 
مساعد بناء، عسكري قدًن، قناص متقاعد، 

بستاين يف حديقة البلدية، خوجة متقاعد، 
، نائب رئيس الربيد، Gsaالقايد، عسكري

مساعد اول يف الشؤون الصحراوية امسو 
ميشال روبار، رئيس ورشة البناء يف مستشفى 

، Robert yves 1949تيميمون امسو
خباز  مدير ادلدرسة الفرنسية مونييو فرناند،

النادي ، سائق يف ادللحقة، صلار امسو شريي 
ليون، عامل يف  ادلدرسة، سكرتري ادللحقة 

اخلماسني، التجار، إسكافني، بستانني، أصحاب 
اإلبل، اخلياطني، ادلالكني، احلدادين، طالب 

مسجد القرية، نقل البضائع على اإلبل، 
احلياكني، احلالقني، عامل يومي يف ورقلة، يعمل 
يف قوافل االبل اليت ذبلب احلطب اىل تيميمون، 

تاجر يف نيامي، تاجر يف السودان، مرافق سائق، 
يعمل يف الشمال، يعمل يف تونس، عامل عند 
بوراس، عامل عند أقاسم ، عامل عند مامو، 

 .أولياء تالميذ دون مهنة

                                           
 .م1962م إىل 1935مجعت ىذه ادلعلومات ادلتعلقة بالوظائف واحلرف من سجالت التالميذ من  - 1
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يدعى قريان، خليفة القايد، امني سلزن 
عسكري، طباخ يف مطعم الضباط، 

 grabaryميكانيكي متقاعد يدعى 
stamiolas قايد تينركوك، ، مسري ،

، سكرتري يف Gafory denisالفندق 
ادلكتب، شلرض، طبيب برتبة نقيب يدعى 

moulin حركي الدرك، كهربائي، حركي ،
القرية، رقيب أول، شرطي، قومي، ضابط 

 ،مسري أشغال اذلندسة شريي ليونالقرية، 
 بوقنطو قريةمساعد اول الرتبة عسكرية 

القرية، سكرتري بلدية ، قائد الدرك ،جون
 قرية،حركي ال،CSPعامل يف ورشة  دركي

قائد .، امسو ايقناس2مسري مستشفى رقم .
، عضو اجمللس البلدي، العمال يف ادللحقة

رئيس ، طباخ يف ورشة اذلندسة يف شروين
القرية، رئيس ، بواب ادللحقة، دائرة

لقرية، بواب ا، بواب القصرالقرية، ميكانيكي 
عامل لقرية،  شاوش ا،موزع ادلاءقرية، بقال ال

 .1عند ىكون روبار
 ادلنطقة طغى عليها الطابع التجاري وتواجد  يتضح من خالل السجالت واجلدول ادلبني أعاله ان 

، وشلا يؤكد على أن  تلميذ أولياؤىم ديارسون التجارة 152حيث وصل ما يقارب أبناء التجار بكثرة 
وصف :" كانت مزدىرة يف ادلنطقة، ما أورده احلسن بن زلمد الوزان الفاسي يف كتابو ىذه ادلهنة

                                           
 .ادلصدر نفسو-  1
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وسكان ىذه ادلنطقة أغنياء ألهنم اعتادوا الذىاب "....حني ذكر ميزة ادلنطقة التجارية، فقال" إفريقيا
كثريا بسلعهم اىل بالد السودان، وىنا رلمع القوافل ألن ذبار بالد الرببر ينتظرون ذبار بالد السودان 

  1..."مث يذىبون مجيعا
 أما عن أولياء التالميذ ادلوظفني عند ادلستعمر الفرنسي، فنجد الفئة الغالبة اليت تواجد أبناؤىا  

بادلدرسة ىم أبناء العسكر اجملندين يف سرية مهاريست توات قورارة، ويعترب ىذا أمر حتمي كون مجيع 
األولياء ادلوظفني عند فرنسا والغري موظفني عندىا وخاصة الذين يقطنون بتيميمون مرغمون على دفع 

أوالدىم إىل ادلدرسة الفرنسية، ألن ادلدرسة القرآنية تغلق ابواهبا وقت الدراسة يف ادلدرسة الفرنسية، 
كما أن الفوارق بني التالميذ كانت واضحة فالبعض كان يفتقر ألدىن شروط احلياة من خالل ملبسو 
مشيو باحلفى صيفا وشتاء وحالتو الرثة بفعل الدخل الضعيف ألوليائهم الذي ال يكاد يوفر ذلم حىت 

، وكانوا خيتلفون عن أبناء الفرنسيني ادلتمدرسني يف كل شيء ولكنهم نافسوىم يف لغتهم 2األكل
 3وتفوقوا عليهم يف كثري من االمتحانات اليت تنظمها ادلدرسة

 :م1962 -م1935 على مدرسة الذكور بتيميمون من جزائريينإقبال التالميذ ال- 
مكانة التعليم يف الكتاتيب، بنفس  أبناء اجلزائريني على ادلدرسة الفرنسية، مل حيظى اقبالإن 

أولياء التالميذ ادلسلمني ظلوا زمنا طويال مًتددين يف إرسال أوالدىم إىل مدارس احلكومة، وكانوا "ألن 
أكثر ربفظا يف إرسال البنات منهم  يف إرسال الصبيان، فكان البد يف كثري من األحيان من إجبارىم 

على ذلك، وكان الوجهاء يعارضون ىذه الضغوط خشية منهم أن يتحرر الشبان ادلتفرنسون، ومل 
تصبح رغبة يف التعلم يف ادلدارس الفرنسية إال بعد احلرب العادلية األوىل، ومنذ ذلك احلني أصبحت 

، ويف مدرسة الذكور بتيميمون مثلت سنة 4"ادلدرسة أحد ادلطالب الرئيسية للمسلمني ادلتطورين

                                           
1
 133، ص ادلصدر السابق زلمد بن احلسن الوزان،- 

2
 . مقابلة سابقة مع عماري زلمد- 

3
 . مقابلة سابقة مع برشيد عمر- 

4
م، 1982،منشورات عويدات، بريوت ــ باريس، 1عيسى عصفور، ط: ، ترتاريخ اجلزائر ادلعاصرروبري اجرون ، شارل  - 

 .114ص
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، أدخلت أبناء العاملني يف 1م تاريخ دخول جل الفئات اإلجتماعية للمدرسة دون سبييز1935
البساتني كخماسني من الفئة اإلجتماعية ادلشكلة من احلراطني والعبيد، للدراسة لتساوي بينهم وبني 

بناء كبار ادلوظفني وادلالك، لتكريس ادلنافسة والعنصرية، ألن اذلدف الفرنسي يف الظاىر كان التعليم، أ
، ويعًتف جاك بريك جبردية 2ويف ثنياه خلق نوع من العنصرية بني الفئات االجتماعية ادلوجودة بادلنطقة

إن الدوائر اإلستعمارية كانت تبذل جهودا :" فرنسا يف التفريق بني أبناء الوطن الواحد حيث قال
مضنية لغرس الفنت بني العرب من ناحية والرببر من ناحية أخرى، يف إطار سياسة الشقاق اليت كانت 

  3."سبارسها يف ضرب وحدة ىذه البالد
م 1935إقبال التالميذ على المدرسة الفرنسية أثناء فترة الحركة الوطنية الجزائرية من - 
.م1953الى

 
من خالل األعمدة البيانية اليت توضح أرقام اقبال التالميذ على مقاعد الدراسة يف ادلدرسة 

 كان عدد التالميذ 1935الفرنسية، فنالحظ عدم تصاعد وترية االقبال على ادلدرسة فنجد يف سنة 
                                           

1
 .مع موسى دلداينسابقة  مقابلة - 

2
 .مع فرجويل عبد القادرسابقة  مقابلة - 

3
 .197 - 196 ص،ادلرجع السابق ، زلمد اذلادي احلسين- 



                                                     م1962م 1907الفصل الثالث            الفئات االجتماعية المشكلة للمدرسة الفرنسية من 

 

64 

 

 تلميذ، مث اطلفض حوايل النصف يف ثالث سنوات اليت تليو، مث شهد أدىن مستويات 31ادلسجلني 
م، ويرجع ىذا إىل 1943م، و1942م، و1939 تالميذ سنوات 6 إىل 8االقبال اليت وصلت من 

مشاركة فرنسا يف احلرب العادلية الثانية، ومشاركة ادلعلم الفرنسي فيها مثل ادلعلم مونييو فرناند، وبعد 
م، وىي السنة اليت 1948 تلميذ 54هناية احلرب العادلية الثانية عرفت أكرب توافد عليها وصل إىل 

شارك فيها تالميذ ادلدرسة يف محلة باقي بوعالم يف اجملالس اإلنتخابية النيابية البلدية حلزب حركة 
 عندما ألبسهم لباس 1اإلنتصار للحريات الدديقراطية اليت كان يروج ذلا يف تيميمون عالل بن بيتور

حاليا ساحة أول نوفمرب وسط مدينة - الكشافة اجلزائرية يف بيتو وسار هبم ضلو ساحة البريين 
ويف ذلك إسهام من أبناء اجلزائريني ادلتمدرسني يف التعليم الفرنسي للنضال رجال احلركة -تيميمون
 كما أن معدالت اإلنتساب للتعليم الفرنسي يف اجلزائر بدأت تتطور فبعدما كانت يف 2الوطنية

  3 .6% م وصلت اىل1930 ويف 4,5%م 1920 بلغت يف 3,8%م تشكل سوى 1908
م أي 1953م و1935ويف مدرسة الذكور بتيميمون وصل رلموع التالميذ يف الفًتة ما بني 

 وىي نسبة متوسطة  %50،7 تلميذ كل سنة وبنسبة 24 تلميذ دبعدل 468 سنة حدود 19دلدة 
على العموم خاصة وإهنا يف ذلك الوقت كانت الوحيدة على مستوى اقليم قورارة، وتزايد السكان 

 .مستمر شلا يعين أنو ركز على فئات معينة ومل يعر اىتمام إلحتوائو على أكرب شرحية من التالميذ

                                           
م يف متليلي حفظ كتاب اهلل يف وقت مبكر، التحق بالعمل النضايل انطالقا من جريدة البصائر لسان حال 1912ولد سنة -  1

مجعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني، اليت كان لو من خالذلا اتصال مع الشيخ عبد احلميد بن باديس وادليلي، مث انتقل اىل اجلنوب 
اليت كثف فيها من عملو النضايل يف حزب حركة االنتصار للحريات الدديقراطية وأبدى رغبتو يف تنظيم ادلقاومة   (تيميمون)الغريب

معسكر )باجلنوب الغريب وشراء األسلحة من مالو اخلاص، فألقت عليو السلطات الفرنسية القبض وزج بو يف سجن بشار 
م كثف من نشاطو يف كل من غرداية، متليلي الشعانبة، ادلنيعة، تيميمون، 1954دلدة سنتني، وبعد اندالع الثورة يف  (برباروس

م، وسبت زلاكمتو يف 1957 أكتوبر 03األمر الذي دفع بالسلطات الفرنسية إىل القاء القبض عليو يف ادلنيعة يوم . أدرار، وبشار
نبذة عن الشهيد احلاج عالل بن بن سانية عبد الرمحان، :ينظر. بشار وصدر فيو حكم اإلعدام بإلقاءه من الطائرة

 .Ibenbitour47.ahlamontada.net.25/04/2019.11h30،بيتور
2
 . مقابلة سابقة مع سلكة صاحل، سبقاق موسى، اذلامشي جبايلي- 

3
-م1830، زلاولة دراسة حدود التنمية والرأمسالية يف اجلزائر بني تكوين التخلف يف اجلزائر عبد اللطيف بن آشنهو، - 

 .133م، ص1979م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1962
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م قد سبثل يف فئات إجتماعية زلددة تنتمي 1930مث إن ادلضمون اإلجتماعي للتعليم الفرنسي منذ 
  .1إىل أبناء ادلالك العقاريني والتجار والقادة واألغوات والباشوات

 .م1962م الى 1954التالميذ في المدرسة الفرنسية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية من - 

 
 سنوات 9ادلالحظ من خالل األعمدة البيانية يف فًتة اندالع الثورة إىل اإلستقالل ودلدة 

 سنة الفارطة، فبلغ أدىن مستوى لتوافدىم على 19اقبال التالميذ بشكل مضاعف دلا كان عليو يف 
م فوصل إىل 1961م، وكان أكرب عدد توافد ذلم سنة 1956 تلميذ سنة 17ادلدرسة ليصل إىل 

 تلميذ يف كل سنة بنسبة 50 تلميذ دبعدل 455 تلميذ ليصل ما رلموعو يف ىذه الفًتة إىل 83
 وىي نسبة ال بأس هبا نظرا لتوفريىاوظائف للتالميذ الذين يتقنون اللغة والكتابة %49،2بلغت 

  2.بالفرنسية
وقد عرفت مدرسة الذكور أثناء الثورة التحريرية، نوعا من اجلوسسة على العائالت احمللية دلعرفة 

 Gastaldiصدى الثورة من خالل ادلدرسة، فكان ادلعلم الفرنسي الذي يدير ادلدرسة ادلدعو 
Henri يقوم بإغالق باب القسم ويطلب من التالميذ ما حيفظونو من أناشيد فينشدون لو النشيد

                                           
1
 .133، صادلرجع نفسو عبد اللطيف بن اشنهو،- 

2
 . جبوار بيتو وسط مدينة تيميمون11:20 على الساعة م07/03/2019: يوم  مقابلة مع جبايلي اذلامشي- 
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ونشيد الفرسان الشجعان، ولتسلطو ويهودية ديانتو كان جيربىم على ترديد " المارساي"الفرنسي 
فتأكد " من جبالنا طلع صوت األحرار ينادينا لإلستقالل" األناشيد الثورية اجلزائرية، فقاموا بإنشاد 

من أن العائالت احمللية تردد األناشيد الثورية يف البيوت، وقد كان ىذا عامل من عوامل توافد التالميذ 
على ادلدرسة الفرنسية، ألن العائالت اليت كانت ترفض تسجيل أبناءىا يف ادلدرسة تتعرض دلضايقات 

عديدة، كما أن ىذا ادلعلم الفرنسي كان قد وضع الفتة فوق السبورة موجهة للتالميذ مكتوب فيها 
كما كانت زيارات متعددة للجنرال  (.La France notre paye)فرنسا البلد اآلخر: عبارة

م، حيث يطلب من التالميذ ترديد عبارة 1957 بيجار إىل مدرسة الذكور بعد معارك الغريب الكبري
vive l Algérie française   وىي العبارة اليت كانت تردد دائما عندما يأيت مسؤول عسكري 

م كانت ىناك عزدية سياسية فرنسية 1962م و1958،  مث إننا صلد يف الفًتة بني 1إىل ادلدرسة
 انتهى خبيبة أمل على النتائج التعليمية احملققة حيث  rapport pellencكشفها ربقيق بيالنك 

إذ أن أقصى رلهود مايل كانت فرنسا قادرة على بذلو مل يكن يكفي حىت لضمان مقاعد "... قال
مدرسية اليت تقتضيها الزيادة السكانية السنوية لكننا نرى كيف ان ىذه ادلسألة يف احلقيقة سياسية 

م رلهودا أكرب شلا بذلتو خالل الفًتة 1962م و1958حيث بذلت فرنسا يف بضع سنوات من 
 .2الطويلة السابقة، غري مثل ىذا اجملهود جاء متأخرا وغري رلد كآخر زلاولة يف سبيل اإلدماج

 
 

 
 
 
 
 

                                           
 . مقابلة سابقة مع سلكة صاحل، سبقاق موسى، جبايلي اذلامشي- 1
2
 .90، ص، ادلرجع السابق زلمد الشريف ساحلي- 
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،وركيزة 1تعترب  السياسة التعليمية الفرنسية جزء من السياسة اإلستعمارية اليت طبقتها فرنسا يف اعبزائر
  .2أساسية يف نشر األمن والسالم بُت اؼبستوطنُت الفرنسيُت واعبزائريُت

 .البرامج التعليمية و أهدافها داخل القسم: المبحث األول- 

قبل التطرق للربامج التعليمية اؼبوجهة للتالميذ نلمح بشكل وجيز للمناىج الفرنسية اؼبتبعة يف 
التعليم، واليت كانت تتطور يف فرنسا تزامنا مع احتالؽبا للجزائر، ومن أبرز ىذه اؼبناىج قبد اؼبناىج 

م وظبيت دبناىج القواعد، ألن اللغة عبارة 18م ومت تبنيها يف القرن 16التقليدية اليت ظهرت يف القرن 
عن ؾبموعة من القواعد تعتمد على القراءة والًتصبة للنصوص األدبية للغة اؼبراد تعلمها، وكانت تعتمد 

بصورة رئيسية على الًتصبة ومن عيوب ىذه اؼبناىج أهنا ال تسمح بتعلم مهارة اإلتصال والتواصل، 
وقبد يف العادل اإلسالمي أن ىذه اؼبناىج .3وكان اؼبعلم ىو مصدر اؼبعلومة والقدوة وهبب تقليده

التقليدية كانت منتشرة يف اؼبدارس القرآنية واؼبعاىد والزوايا فكان اؼبعلم القرآين ىو قدوة داخل 
م، وىي عكس 20مث ظهرت اؼبناىج اؼبباشرة اليت ظهرت يف بداية القرن . اؼبدرسة القرآنية وخارجها

م يف فرنسا كأس الدولة الًتبوية، حيث اىتمت باللفظ كخطوة 1902اؼبناىج التقليدية واعتربت يف 
أوذل مث الكتابة كخطوة ثانية لتثبيت ما مت تعليمو شفهيا، وقد واجهت ىذه اؼبناىج رفضا من قبل 

اؼبعلمُت، ألهنا فرضت عيلهم وكانت تتطلب منهم سبكنا لغويا شفويا وؾبهودا كبَتا، مث ظهرت اؼبناىج 
 :م وسبيزت ىذه اؼبناىج دبا يلي20الشفهية يف اػبمسينات من القرن 

 .قدمت القواعد من خالل عرضها حبوار -
 .اعتمدت بصورة رئيسة على اإلعادة والتذكر -

                                           
1
 .323م، ص1985، ، ؾبلة الثقافة87، ع"فلسفة التعليم عند الشيخ البشَت االبراىيمي" ؿبمد فاضل اعبمارل، - 

2
سعيد ؿبمود، ؿبمد عباس، :  تر، اغبركة الوطنية الثورية يف اعبزائر من اغبرب العاؼبية االوذل اذل الثورة اؼبسلحة، أضبد مهساس- 

 .399، ص2002منشورات الذكرى االربعُت لالستقالل، 
3
فواز عقل، : ، اشصعوبات تعلم اللغة الفرنسية يف مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر اؼبعلمُت منار عبد اؼبنعم فوزي العكر، - 

أضبد فهيم جرب، أطروحة مكملة لنيل شهادة اؼباجيستَت يف اؼبناىج وطرق التدريس، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، 
 .16-15ص- م، ص2011فلسطُت، (نابلس)
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 .تعتمد على استعمال التمارين البنائية -

مث ظهرت اؼبناىج السمعية البصرية يف بداية الستينات من أجل تعليم اللغة الفرنسية بطريقة سهلة 
 :وتنقسم إذل قسمُت اساسيُت

 . كلمة1475الفرنسية األساسية من الدرجة األوذل وتضم  -

  .1 كلمة1609 الفرنسية األساسية من الدرجة الثانية وتضم  -
ويف األخَت نستنتج أن اؼبنهج الثالث والرابع نبا اؼبستخدمان يف التعليم الفرنسي وىذا بشهادة صبيع 
التالميذ الذين سبت مقابلتهم، ويؤكد رقيق ؿبمد بن مسعود ىذا حيث يقول أن اؼبعلم الفرنسي كان 
وبضر معو كتاب يضم صبيع الكلمات الفرنسية  األساسية من الدرجة األوذل والثانية، ووبرصون على 

 .2تلقينها وربفيظها ؽبم بطريقة جدية
م أن غاية 1898أما فيما ىبص الربنامج التعليمي اؼبوجو للتالميذ فقد جاء يف مقدمتو لعام 

التعليم ىو إعداد أبناء األىارل ألن يكونوا رجال ذوي أخالق ضبيدة متفتحُت ومتبصرين مستعدين 
لالقًتاب منا بواسطة استعمال لغتنا، يدركون مدى التقدم الذي سيحصلون عليو لتحسُت أحواؽبم 

، ودل تراعي الربامج التعليمية 3اؼبعيشية، ونظافتهم وطرقهم يف الزراعة والصناعة ويف معاملتهم التجارية
خصوصيات اؼبنطقة الدينية والعرفية، وقد كانت مطابقة ؼبا جاء بو جون ميتز مدير الًتبية الذي كلف 

بتحضَت الربامج اعبديدة للتعليم اإلبتدائي للجزائريُت، وكان مشروع الدراسات والربامج قد نشر يف 
م لتدعيم الطابع التطبيقي فيو، وكانت برامج اؼبدارس 1898م ومت ذبديده وتغيَته يف 1890عام 

 :لتحقيق األىداف التالية.م18/10/1892اعبزائرية تنشد وفق مرسوم 
 .تعليم اعبزائريُت اللغة الفرنسية الدارجة لتسهيل اإلتصال مع األوروبيُت - 
 .تلقينهم حب فرنسا- 

                                           
 .18-17-16 صاؼبرجع السابق، منار عبد اؼبنعم فوزي العكر، -1

2
 .، حي بن ضبادي عالل تيميمون9:00م على الساعة 12/2018 /24:  مقابلة مع رقيق ؿبمد بن مسعود بتاريخ- 

3
 .98، صاؼبرجع السابق صبال قنان، - 
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 .إعطائهم التعليم التطبيقي مثل األعمال اليدوية والفالحية وبعض اؼببادئ يف العلوم الطبيعية-  
 :م تعليم اعبزائريُت إذل ثالث مستويات ىي1898وقسم مشروع الدراسات والربامج لعام 

 .اؼبستوى التحضَتي -
 .اؼبستوى االبتدائي او االساسي -
 .1اؼبستوى اؼبتوسط -

وقد انقسم كل مستوى إذل مرحلتُت فالتلميذ اعبزائري عندما يدخل إذل اؼبدرسة الفرنسية يبدأ 
مث ينتقل إذل اؼبستوى  ( cours préparatoire 1 et 2)باؼبستوى التحضَتي األول مث الثاين

مث ينتقل إذل اؼبستوى  (cours élémentaire 1 et 2)األساسي الذي ينقسم إذل اثنُت 
وبعدىا هبتاز امتحان هناية  (cours moyen 1 et 2)اؼبتوسط الذي بدوره ينقسم إذل مرحلتُت 

 .2التعليم اإلبتدائي للحصول على شهادة التعليم االبتدائي
 سنة يصل عموما إذل هناية القسم 13 إذل 6فالطفل اعبزائري الذي يًتدد على اؼبدرسة ما بُت 

اؼبتوسط، ويتقدم لشهادة الدراسة اإلبتدائية اػباصة باعبزائريُت، وكان يتعلم ؾبموعة من اؼبواد اؼبعتمدة 
 : عناوين وىي9م وقد صبعت ربت 1898يف برنامج عام 

استعملت كل  3.(اللغة، الكتابة، احملادثة، القراءة، التمارين الكتابية)اللغة الفرنسية - 01
الوسائل لتعلمها بطريقة جيدة، ففي احملادثة كانت تستعمل الصور اليت تلصق على السبورة للتوضيح، 

 4.وفهم الغاية من ورائها 
 

                                           
 .177-176، ص اؼبرجع السابق، عبد القادر حلوش- 1
2
  مقابلة سابقة مع سلكة عبد اجمليد- 

3
 .177، صاؼبرجع السابق عبد القادر حلوش، - 

4
 . مقابلة سابقة مع عماري ؿبمد- 
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شدد اؼبعلم الفرنسي على ضرورة تعلم مادة اغبساب والنظام  .1اغبساب والنظام اؼبًتي- 02
اؼبًتي، فكان كل يوم يسأل التالميذ عن جدول الضرب، ألن اؼبعلم الفرنسي كان يعتربه أساس مادة 

اغبساب، وعدم اتقان خطوات حسابو وحفظو يعرض صاحبو لعقوبات متعددة كالضرب واعادة 
كتابتو أكثر من مئة مرة، ويف النظام اؼبًتي كانت تطبق ميدانيا كحساب مساحة القسم وعدد 

  2.السنتيمًتات اؼبوجودة يف اؼبًت إذل غَت ذلك
 .(أعمال يدوية أو دروس ربضَتية )الرسم - 03
 ألن 4دل تدرس اللغة العربية يف اؼبدرسة 3.(يقوم بتدريسها معلم فرنسي)اللغة العربية - 04

الفرنسيُت اعتربوا اللغة العربية لغة أجنبية، والفرنسية لغة رظبية فبا يعٍت السيادة السياسية لفرنسا 
إن اللغة " م 1934وصرح اؼبستشرق لويس ماسينيون سنة  ،5وضرب الدين اإلسالمي ولغتو وحضارتو

 6"الفرنسية أصبحت أداة للفكر اإلسالمي ال يف الناحية السياسية فحسب بل ويف الناحية الدينية
م باللغة العربية وإنباؽبا يف اؼبدرسة الفرنسية وتطبيقها ظل حربا على 1947رغم اعًتاف دستور 

م بأن اللغة العربية 1954وقد صرح أعداء اللغة العربية عن طريق الئحة مؤرخة يف مارس "، 7ورق
الدارجة ؽبجة معدومة من كل قيمة أدبية ال حاجة اذل تدريسها، وبأن اللغة العربية الفصحى لغة ميتة 

غريبة عن اعبزائر وال ربمل شيئا، وأما اللغة العربية اغبديثة فهي كذلك لغة أجنبية تعرب عن أفكار 
  8"وطنية عربية وال يتقنها إال عدد ضئيل من اؼبثقفُت

                                           
 .177، صاؼبرجع السابقعبد القادر حلوش، -  1
 .  مقابلة سابقة مع رقيق ؿبمد بن مسعود-2
 .177، صاؼبرجع السابق عبد القادر حلوش، -3
 . مقابلة سابقة مع عماري ؿبمد-4
 .18، ص8،جاؼبرجع السابق أبو القاسم سعد اهلل، -5
 .30م، ص1993، موفم للنشر، اعبزائر،التعليم يف اعبزائر قبل وبعد االستقالل الطاىر زرىوين، -6
 .61، ص10، ج، اؼبرجع السابق أبو القاسم سعد اهلل-7

8
 .30، صاؼبرجع السابق الطاىر زرىوين، - 
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كان يف اؼبدرسة برنامج خاص بالفالحة  -1(دروس وسبارين )الفالحة والعمل اليدوي - 05
 ويشرف عليو اؼبعلم الفرنسي اػباص بالقسم  (.cour fin d’étude)ألقسام هناية الدراسة

  2-النهائي 
كان اؼبعلم الفرنسي ىبصص ساعة كل يوم صباح، La Moralــ . 3الًتبية األخالقية- 06

إللقاء ؾبموعة من النصائح الًتبوية هتدف إذل مساعدة األشخاص اؼبسنُت، والنظافة اعبسمية 
اخل، وىي سياسة يهدف من ورائها اؼبعلم الفرنسي إذل إبراز دور اؼبدرسة الفرنسية يف اضفاء ...والبيئية

  ــ 4نوع من التمدن على سلوك التلميذ اعبزائري اؼبسلم، وتناسى أن الدين اإلسالمي أساسو األخالق
 5.ــ مع دروس يف اللغة أو القراءة

 .(اإلقتصاد البييت، النظافة، مبادئ علمية، تشريع مستعمل)ثقافة عامة - 07
 التاريخ الذي يقدم 6(تارىبية، جغرافية، إدارية)مبادئ ومعارف حول فرنسا واعبزائر - 08

للتالميذ وبمل الكثَت من اؼبغالطات فمثال كان يدرس للتالميذ أن فرنسا جزء ال يتجزأ من فرنسا وىي 
امتداد جغرايف وحضاري منذ القدًن، وأن اؼبسلمُت الغزاة ــ كانوا ينعتون اؼبسلمُت الفاربُت بالغزاة ــ ىم 
من فرقوا بينهم، وأن اؼبالمح الفيزيولوجية واللهجة الرببرية مستمدة من اغبضارة الرومانية، وأن األمَت 

،وكانت الربامج الفرنسية يف اعبغرافيا 7عبد القادر ىو صديق فرنسا ودل يكن يف يوم من األيام عدوا ؽبا
اعبغرافيا تقوم على إقصاء جغرافية اعبزائر وتغييب كامل حوؽبا، مع تسليط الضوء على جغرافية فرنسا 

                                           
1
 .177، صاؼبرجع السابق عبد القادر حلوش، - 

2
 . مسكن تيميمون20 جبوار بيتو الكائن حبي 11:00 ،الساعة 08/11/2018 مقابلة مع ضيف اهلل ؿبمد بتاريخ - 

3
 .177، صاؼبرجع نفسو عبد القادر حلوش، - 

4
جبوار بيت صاحل سلكة وسط 10:00م، 03/03/2019 مقابلة مع موسى سبقاق، صاحل سلكة، اؽبامشي جبايلي، بتاريخ - 

 .مدينة تيميمون
5
 .177، صاؼبرجع السابق عبد القادر حلوش، - 

6
 .177 صاؼبرجع نفسو، عبد القادر حلوش، - 

7
م يف بيتو الكائن بشارع ؿبمد طبيسيت بتيميمون على 23/02/2019:  مقابلة مع بودواية ؿبمد بن يوسف بتاريخ- 

 .  .10:40:الساعة
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البشرية والطبيعية يف صبيع جوانبها، فالتلميذ اعبزائري عند هناية دراستو يكون عارفا لفرنسا وجاىال 
لوطنو اعبزائر، وكانت الرحالت اؼبدرسية الفرنسية ىي اعبانب التطبيقي لًتسيخ جغرافية فرنسا يف 

اإلفريقية )عقول التالميذ اعبزائريُت، كما كانت تلقن ؽبم جغرافية مستعمرات فرنسا ما وراء البحار 
ودل يكن اؼبعلم الفرنسي يطلق عليها اسم اؼبستعمرات الفرنسية بالوجو الصريح، وكان  (واآلسيوية

م بدأت تدرس يف اؼبدرسة الفرنسية 1960يسميها أراضي وفبتلكات فرنسا ما وراء البحار، ويف سنة 
جغرافية الصحراء للقسم النهائي، يف شكل كتاب صغَت اغبجم فيو خرائط خبط اليد وأماكن ؿبددة 

اخل، ليتعرف التالميذ على اؼبناطق الصحراوية ويشَت عماري ..كغرداية ومتليلي، واؼبنيعة وأدرار و ورقلة
ؿبمد أن الكتاب أقصيت منو كلمة اعبزائر، وبتبعية الصحراء عبغرافية اعبزائر ؿباولة منها إيهام التلميذ 

اعبزائري بأنو منفصل عن اعبزائر وال عالقة لو هبا، وفيما يتعلق دبادة التاريخ فكانت تدرس حضارة 
بالد الغال، وبطوالت نابليون بونابرت يف أوروبا والثورة الفرنسية ومبادئها االنسانية، وتأثَتىا على 

  1.اخل...العادل بأسره

، عندما يدق ناقوس جرس 2(..غناء، رقص، حركات وسبارين رياضية)اسًتاحات - 09
اإلسًتاحة من طرف اؼبعلم الفرنسي الذي يعُت يف شكل حارس أسبوعي للساحة أثناء اإلسًتاحة، 

يطلق العنان للتلميذ اعبزائري  يف فبارسة الرياضة ككرة القدم، واأللعاب كلعبة اعبعربوج اليت تشبو يف 
شكلها مغزل الصوف تصنع من خشب النخيل، فيبدأ التالميذ بتدويرىا ويرددون باللغة الفرنسية 

، ويلعبون . tourne tourne ma toupie cet ratte je te casse on deux:قوؽبم
األىليل و البارود، وكل ما يعرفونو من ألعاب هبدف الًتويح عليهم وكانت مدة اإلسًتاحة طبسة 

 3.عشرة دقيقة

                                           
 .مع عماري ؿبمدسابقة مقابلة -  1
. 177  صاؼبرجع السابق،، عبد القادر حلوش-  2
3
 . مقابلة سابقة مع عماري ؿبمد - 
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وقد أخذت اللغة الفرنسية النصيب األوفر من اغبجم الساعي األسبوعي على باقي اؼبواد التعليمية 
م، فبا يعكس توجو التعليم الفرنسي كبو فرنسة أبناء 1898األخرى يف األطوار الثالثة سنة 

 :اعبزائريُت، واعبدول التارل يوضح ذلك
 مرحلة اؼبتوسط اؼبرحلة االساسية اؼبرحلة التحضَتية اؼبواد التعليمية

 سا1     سا1               / الًتبية األخالقية
 سا5   2/1    سا 11  2/1     سا15         اللغة الفرنسية

 سا 5      سا5        سا5         اغبساب والنظام اؼبًتي
 سا1  2/1       سا2  2/1      سا2  2/1        الرسم

 سا3     سا2  2/1               / الفالحة والعمل اليدوي
 سا3     سا2 2/1        سا2         اللغة العربية

اإلقتصاد اؼبنزرل )مهارات معرفية 
 (والنظافة واؼبفاىيم العلمية

 سا5              /          /

 سا1  2/1               /          / مبادئ حول فرنسا واعبزائر
 سا5       سا5         سا5         اللعب واؼبوسيقى واعبمباز

ونالحظ من خالل اعبدول الًتكيز يف اؼبرحلتُت األوليتُت على تعليم اللغة الفرنسية، ففي 
 بينما ربظى %40اؼبرحلة التحضَتية سبثل نصف اغبجم الساعي، ويف اؼبرحلة األساسية سبثل نسبة 

، ومن خالل اؼبقابلة مع معظم التالميذ الذين درسوا 1اللغة العربية بساعتُت ونصف فقط يف األسبوع
يف اؼبدرسة الفرنسية و اإلطالع على كراس عبد القادر الغندور دل توجد للغة العربية مكانة داخل 

 . 2التعليم الفرنسي

                                           
1
 .92-91،ص ، اؼبرجع السابق عبد اغبميد عومري- 

2
 مقابلة سابقة مع عماري ؿبمد-  
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 من مرسوم 11كما أن صبيع ىذه اؼبواد اليت تدرس للتالميذ اعبزائريُت جاءت طبقا للمادة 
اليت كانت تلقن للنشء اعبزائري جبدية داخل القسم هبدف فرنستهم بطريقة تعليمية . 1م1906

سلمية حيث حرص اؼبعلم الفرنسي  على أن يكتب التالميذ  بالتناوب الدروس اؼبقدمة إليهم يف 
 ويقيم التالميذ على ىذا معنويا بالتشجيع والتنقيط Cahier d roulementكراس اؼبداورة 

، أما فيما ىبص انطالق اؼبوسم 2وعقابيا لكل من ىبطئ يف الكتابة إما ضربا أو تكرارىا لعدة مرات
 أفريل ؼبدة سبعة أشهر باستثناء عطلة هناية األسبوع 30الدراسي فإنو يبدأ من الفاتح أكتوبر إذل 

اؼبخصصة يومي السبت واألحد، واألعياد الدينية للمسلمُت واإلحتفال الفرنسي برأس السنة اؼبيالدية، 
ما عدا ذلك فالدراسة متواصلة بدون انقطاع وما يبيز الدخول اؼبدرسي ىو تزامنو مع بداية اؼبوسم 

اػباص بصيانة البساتُت وتقليب - اختصار لشهر أكتوبر" -توبر"الفالحي يف اؼبنطقة اؼبعروف باسم 
تربتها وتسميدىا، ومت اختيار ىذه الفًتة للدخول اؼبدرسي لطبيعة اؼبنطقة اغبارة وصعوبة تأقلم اؼبعلم 
والتلميذ الفرنسي يف ىذا اؼبناخ، ويف النصف األول من شهر أكتوبر والنصف األخَت من شهر أفريل 

، مث من بعدىا تصبح الدراسة 12:00 صباحا إذل 8:00يدرس التالميذ الفًتة الصباحية فقط من
، وإن كان اعبو حار فإن اؼبعلم الفرنسي يضطر للذىاب بالتالميذ إذل اؼبسبح اؼبوجود 3صباحا ومساءا

بالقرب من سوق سيدي موسى الكائن بالقصر العتيق مرورا يف األزقة اؼبظللة لقصر أوالد ابراىيم أين 
توجد اؼبدرسة، ويف فصل الشتاء قبل الدخول إذل القسم يلعب التالميذ نوعا من الرياضة ربت 

إشراف اؼبعلم الفرنسي كاعبري وكرة القدم، وىو نوع من توفَت الطاقة وبعث النشاط يف التالميذ 
داخل القسم، ألن معظمهم حالتو اؼبادية جد مزرية فكانوا ال يبلكون احذية والبسة تقيهم برد 

الشتاء، أما فيما ىبص اإلطعام فكان التالميذ يتناولون وجبة الغذاء يف اؼبدرسة اليت كانت حديقة 
والقصد .4اؼبدرسة ىي مصدر سبويلها الرئيسي من خضروات وبقوليات اليت كان يتعدىا بستاين ؿبلي

                                           
 .68، صاؼبرجع السابق عبد اغبميد عومري، - 1
2
 . مقابلة سابقة مع عماري ؿبمد- 

3
 . مقابلة سابقة مع سلكة بومدين، سبقاق موسى، جبايلي اؽبامشي- 

 . مقابلة سابقة مع عماري ؿبمد- 4
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من وراء ىذا ىو مواكبة تفكَت وعادات أىل اؼبنطقة للتمكن من ادماجهم يف اجملتمع واغبضارة 
 .1الفرنسية

: في المدرســــــــــــــــــــــةرامج المرافقة للتعليم الفرنسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب: المبحث الثاني  -
عرف التعليم الفرنسي تنوعا يف براؾبو اؼبيدانية، فاستغل خصوصيات اؼبنطقة  : الفالحييم التعل-01

تلقُت "الصحراوية اليت تعتمد على النشاط الفالحي يف البساتُت، ويقوم ىذا النوع من التعليم على 
معلومات لألىارل سبكنهم من القيام بأعمال أكثرىا يدوية لصاحل اؼبعمر، وكان ىذا النوع من التعليم 

 وقد منع 2"م ملحقا بوزارة الًتبية1920ربت وصاية الوزارة الفرنسية للتجارة والصناعة أصبح سنة 
،لتعلم اساليب 3فيو إلقاء دروس نظرية عن الزراعة ألن صبيع الدروس تكون تطبيقية يف حديقة اؼبدرسة

اعتمدت اؼبدرسة الفرنسية يف اؼبنطقة  و4الغراسة وتوجيو مدرسة األىارل إذل خدمة الفالحة ال غَت،
يف أغراض خارج نطاق القسم، فعندما يصل  أساليب عديدة يف استقطاب التالميذ، واستغالؽبم

التلميذ ؼبرحلة هناية الدراسة، تكون لو حصص تطبيقية يف بستان اؼبدرسة لتعلم الفالحة، على أسس 
 Leوبالفرنسية " بالقمون"تقنية علمية، فتسند لكل تلميذ مهمة حرث اطار الذي يعرف يف اؼبنطقة 

Care  وتعرف بالزراعة 5التلميذ اؼبنتوجات احمللية كالبطاطا، البصل، والثوم وغَتىا،غرس  يف 
 من اػبضروات، والغلة اؼبتحصل 6"اإلستهالكية وىي اؼبخصصة للغذاء األساسي اػباص باإلنسان

ثناء أذل بيت والديو، ويبقى التلميذ يتعهد ىذا اإلطار إعليها ىي مللك للتلميذ ولو اغبق يف أخذىا 
ذا كان قد ربصل على منتوج البأس إ، ويسأل من طرف مدير اؼبدرسة الفرنسي عما 7العطلة الصيفية

                                           
1
                                                                             07، ص، اؼبرجع نفسو بن علي بوبكر- 

                            .24م، ص2012، موفم للنشر، اعبزائر، التعليم يف اعبزائر قبل وبعد اإلستقالل زرىوين، الطاىر-  2
3
 .         489م، ص2007، دار الرائد للكتاب، اعبزائر، 1، ج، اعبزائريون اؼبسلمون وفرنسا شارل روبَت اجرون- 

4
 .       524م، ص2007، دار الرائد للكتاب، اعبزائر، 2 ج، اعبزائريون اؼبسلمون وفرنسا، شارل روبَت اجرون- 

. مع عماري ؿبمدسابقة مقابلة -  5
                       .183م ص1968 اعبزائر مطبعة االنشاء بدمشق 2ط، جغرافية اعبزائر ،حليمي عبد القادر-  6
 . 11:00، على الساعة 05/03/2019 بتاريخ مقابلة مع جبايلي ميلود-  7
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بناءىم فنون البستنة اليت أشارة اذل أولياء التالميذ بأن اؼبدرسة الفرنسية تعلم إ، ويف ذلك 1البأس بو
 .كانوا من أجلها يبنعوهنم دخول اؼبدرسة الفرنسية

 اعباف، وصبع ؿبصول هكما استغل التلميذ يف جٍت التمور وقطع عراجُت النخيل، وقص جريد
، واستغل التالميذ 2ذل بيت والديوإذل بيت اؼبدير مقابل حفنات من التمر ليأخذىا إالتمر وأخذه 

 التقليدية اؼبوجودة يف اؼبدرسة ودفعها غبفرة بارتفاع مًت وطول ستة اؼبراحيضبإخراج الفضالت من 
أمتار وعرض أربعة أمتار على التقدير ويكلف تلميٌذ بضخ اؼباء من خزان وضع يف مكان مرتفع كي 

؛ وأثناء 3تبلل بو الفضالت وسبزج بالًتاب وسيقان القمح ، وجريد النخل اعبافة، وقليل من الطُت
فصل اغبرث اؼبصادف للدخول اؼبدرسي  يساق التالميذ دفعات وؼبدة ساعتُت من الزمن بعد رفع 

 La Fosse à: السروال إذل الركبة، وينزلون إذل حفرة الفضالت اؼبعروفة عند اؼبعلمُت الفرنسيُت ب
Purin واستثٍت من 4 يف اغبفرة والذي يرفض ذلك يعاقب عقابا شديداباؼبشي ، فيبدأ التالميذ ،

، وبعد انتهاء اؼبدة ىبرجون من اغبفرة اإلستعماريةىذا أبناء الفرنسيُت القالئل، وأبناء اؼبقربُت لإلدارة 
ويغسلون أرجلهم ويعودون إذل القسم، واستعملت الفضالت كسماد طبيعي غبرث بستان اؼبدرسة 

، ويذكر يف ىذا الصدد، اغبسن بن ؿبمد الوزان 5لفقر الًتبة من اؼبواد العضوية اليت تعطي إنتاجا نوعيا
ؽبذه البالد أراضي كثَتة صاغبة للزراعة، : "... الوزان الفاسي أثناء زيارتو ؼبنطقة قورارة حيث يقول

لكن يلزم سقيها دباء البئر وتسميدىا بالسماد، ألهنا جافة وىزيلة جدا ولذلك يسكن أىل تيكورارين 
  بستان اؼبدرسةقد كانو.6...."ع الناسيالغرباء يف بيوهتم بدون أجر ليحصلوا على ظباد اػبيل ورج

  .ستثمرة فالحيةأشبو مب

                                           
 .مع جبايلي اؽبامشيسابقة مقابلة -  1
 .، سبقاق موسى، جبايلي اؽبامشيمع الصاحل سلكةسابقة مقابلة -  2
 .مع ؿبمد عماريسابقة مقابلة -  3
 .مع ؿبمد ضيف اهللسابقة مقابلة -  4
 .، جبايلي اؽبامشيموسى سبقاقالصاحل سلكة ،مع سابقة مقابلة -  5
 .134 - 133 ص ،، اؼبصدر السابقاغبسن بن ؿبمد الوزان الفاسي-  6
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وسيلة مفضلة " تعرف الرياضة اؼبدرسية يف القانون الفرنسي على أهنا: الرياضة المدرسية-02
حسب عزيبتهم اػباصة " قدرة التعرف"لتعليم اغبرية اؼبتفق عليها يف اؼبعٌت االجتماعي تعطي للتالميذ 

وقد عرفت تيميمون قبل وأثناء االحتالل ،1"يف حدود القوانُت اؼبعنية من طرف اؼبنظمة الرياضية
الفرنسي فبارسة الرياضة اؼبتمثلة يف التويزة وىي ؾبهود بدين يدخل يف اطار التكافل اإلجتماعي، 

وفبارسة لعبة تشكومت أثناء خروج القمر ليال بعد اإلنتهاء من األشغال اليومية، وتشبو إذل حد كبَت 
لعبة الغولف تصنع كرهتا من لفيف النخل وتضرب بعصاه تكمن خطورهتا يف ضرب ساق الالعب 

ىي ؾبموع :" أما يف التعريف العام للرياضة اؼبدرسية .2بالكرة ما يؤدي إذل اضبرار على مستوى الساق
العمليات والطرق البيداغوجية العلمية، الطبية، الصحية، الرياضية اليت باتباعها يكتسب اعبسم القوة، 

، فاىتم التعليم الفرنسي دبمارسة التلميذ للرياضة على اعتبارىا قطعة أساسية 3الرشاقة واعتدال القوام
يف عملية جذب التالميذ احملليُت، لولوج مقاعد الدراسة باعتبارىا دخيلة على اجملتمع، خاصة رياضة 

اخل، ونظرا ألنبيتها يف اؼبنظومة التعليمية ...كرة القدم والسلة واعبري يف اؼبضمار والكرة الطائرة
. احتلت موقعا مهما يف انشغاالت السلطات العمومية، فيما يتعلق بتأطَت الشباب"...الفرنسية،

وىناك جانبان كان يبكن أن يكون ؽبما نتائج ثقافية وإيديولوجية وسياسية يف اؼبقام األول، كانت 
فبارسة الًتبية البدنية باؼبدرسة سبثل ثورة ثقافية بالنسبة للشباب اؼبسلمُت، ويف اؼبقام الثاين كان كل 

. 4"كرة القدم والطائرة: شيء مهيأ  لرعاية الشغف بالرياضات اعبماعية اؼبكرمة جدا باعبزائر مثل

                                           
1
عبد اليمُت بوداود، مذكرة : ، اش(دراسة مقارنة)الرياضة اؼبدرسية يف جانبها التكويٍت بُت الواقع واؼبأمول  عبد اهلل بوغريب، - 

علم النشاط البدين الرياضي الًتبوي، معهد الًتبية : مكملة لنيل شهادة اؼباجيستَت يف نظرية ومنهجية الًتبية البدنية والرياضية، تخ
 .34م، ص2005-م2004البدنية والرياضية سيدي عبد اهلل جامعة اعبزائر، 

2
 .17:25م بقصر اغزر على الساعة 12/11/2014 مقابلة مع خليفي ؿبمد بتاريخ - 

3
 .12، صاؼبرجع السابق عبد اهلل بوغريب، - 

4
 .420صاؼبرجع السابق،  كميل ريسلَت، - 
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م  سبت فيو اعادة مناقشة التعليم اإلجباري على 1909 أوت 10ويف اجتماع عبنة التعليم يف 
مستوى الربؼبان ومن بُت النقاط اليت ركزوا عليها اعطاء أنبية كبَتة ؼبمارسة الرياضة يف اؼبدارس 

، كما أشارت العديد من التقارير والدراسات الطبية على ضرورة تفعيل األنشطة الرياضية يف 1اإلبتدائية
مناىج التعليم، ونذكر منها دراسة الطبيب ىنري مالبوت دبستشفى قسنطينة الذي أشار إذل األنشطة 

الرياضية وتأثَتىا على صحة اإلنسان والوقاية من األمراض خاصة األطفال، وأوصى بإدراجها يف 
مناىج ومقررات التدريس، مستشهدا بأن الرومان انتبهوا مبكرا لفائدة الرياضة على جسم اإلنسان 

 . 2"فشيدوا اؼبالعب ؼبمارسة ـبتلف األلعاب الرياضية 

 ولقد ضمت اؼبدرسة ملعب كرة قدم وكرة السلة ومضمار للسباق والقفز العارل، وكان اؼبعلم 
الفرنسي أثناء فصل الشتاء وقبل الدخول إذل القسم يقوم بتوزيع التالميذ إذل ؾبموعتُت للعب كرة 

القدم أو اعبري ؼبدة نصف ساعة هبدف بعث الروح من جديد للدراسة، ودفع اػبمول عنهم، ويف 
بداية اؼبوسم الدراسي وهنايتو يكون اعبو حارا يذىب التالميذ إذل مسبح جبوار سوق سيدي موسى 

 3.داخل قصر
 سبثل السمعي البصري يف اؼبدرسة بالسينما، اليت كانت دبثابة :السمعي البصري-03 
 فرنسي فتاك يهدف إذل دمج اكرب شروبة من التالميذ يف الثقافة الفرنسية، وجعلهم 4"سالح ثقايف"

هبتهدون للدخول إذل قاعة السينما اؼبوجودة يف اؼبدرسة اليت تفتح أبواهبا ليال كل أسبوع يومي السبت 
واألحد، والدخول إليها كان ىبضع ؼبعيار واحد وىو أن هبمع التلميذ يف القسم عشرة نقاط يف ورقة 

 ويف ىذا تشجيع على تعلم bonne pointأحسن نقطة : توزع على صبيع التالميذ تدعى
                                           

1
 .89، صاؼبرجع السابق عبد اغبميد عومري، - 

2
ؾبلة ،"(م1914-م 1880)التعليم االبتدائي يف اعبزائر بُت اؼبدرسة الفرنسية والكتاتيب القرآنية" عبد اغبميد عومري، - 

 .265، جامعة اعبيالرل اليابس سيدي بلعباس، ص8،عاؼبعارف للبحوث والدراسات التارىبية
3
 . مقابلة سابقة مع عماري ؿبمد- 

4
 .324،صاؼبرجع السابق كميل ريسلر، - 



                                                     الفصل الرابع                          السياسة التعليمية المتبعة في المدرسة الفرنسية و أهدافها

 

80 

 

الفرنسية وبراؾبها بشكل جيد حىت وبظى التلميذ بالدخول إذل قاعة السينما، وبعد اندالع الثورة 
التحريرية أصبح اؼبعلم الفرنسي يقدم ورقة الدخول إذل السينما مقابل رصاصة يبحث عنها التالميذ يف 

حقل الرمي اؼبخصص للجنود الفرنسيُت من جهة قصر زاوية سيدي اغباج بلقاسم  القريب من 
  ومن سلبيات السينما على التالميذ 1تيميمون فيفرغها اؼبعلم الفرنسي ووبرق البارود اؼبوجود بداخلها

ىو اػبروج من البيت ليال والعودة متأخر، وتنايف ىذه الظاىرة مع ديننا اإلسالمي، ومشاىدة السينما 
مع اعبنود الفرنسيُت وإداريُت السلطة اغباكمة، واكتساب ثقافة فرنسية فكانت دبثابة إدمان للتالميذ 

 وىو ما كانت السلطات العمومية الفرنسية تنوي فعال يف إطار الًتبية القاعدية أدوات ظبعية 2عليها
بصرية جديدة حبوزهتا لتسيَت التكيف مع اغبياة الغربية لدى اؼبسلمُت، وكان ىذا اؼبشروع واضح 

مع ىؤالء التالميذ الكثَتين جدا، اؼبتخلفُت يف تطورىم، واألميُت ، وأمام :"دبفردات ال ربتمل اللبس 
اؼبهمة اليت تنتظر اؼبربُت معهم ، كان األكفاء منهم يًتاجعون غالبا مرعوبُت، إذل اليوم الذي أسرعت 

وىي تسمح بلفت اإلنتباه و اإلستيالء عليهم، وىي دبثابة ... فيو ىذه اآلالت الثقافية إذل قبدهتم
تنوًن مغناطيسي، ألهنا تستعمل لغة صورة، ؾبسدة، مفيدة على وجو اػبصوص، مع سكان جاىلُت، 

ومن بُت ما كان يشاىده  .3"وىي تدعو إذل انفعال اإلنسان ويبكنها أن تتوجو إذل صبهور موسع
 4التالميذ يف السينما السلسلة الشهَتة لتشاررل شاربلُت، وأفالم تارىبية حول فرنسا

ظهر التعليم اؼبهٍت يف اعبزائر عن طريق اؼببشرين، حيث كان  :(المهني)التعليم الحرفي -04
يهدف إذل تكوين عمال مهرة ومتنصرين، وىذا النوع من التعليم تظهر نتائجو بسرعة بُت اعبزائريُت 

ألن األباء سيبهرون دبا أتقن أبناؤىم من مهارات يدوية قد هبهلها غالبية الناس، وبذلك لن يبانعوا من 

                                           
1
 . مقابلة سابقة مع عماري ؿبمد - 

2
 . مقابلة سابقة مع جبايلي ميلود- 

3
 .406ــــــــ 405، ص، اؼبرجع السابق كميل ريسلَت- 

4
 . مقابلة سابقة مع عماري ؿبمد- 
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 classe) وقد كان يف اؼبدرسة قسم مهٍت 1.إرسال أبناءىم وبناهتم إذل مثل ىذه اؼبؤسسات
professionnel)  لتعليم التالميذ مهن يدوية ؿبلية بتقنيات فرنسية جديدة، وتعليم نظري حول

، كما كانت اؼبدرسة الفرنسية 2آلة النجارة واغبدادة اؼبوجودتان يف القسم اؼبهٍت اؼبوجود يف اؼبدرسة
توجو التالميذ للتعليم اؼبهٍت اػباص دبيكانيك وكهرباء إصالح السيارات عند اآلباء البيض يف مستودع 

ــ الواقع يف la baseاؼبلحقة اػباص بالسيارات والشاحنات العسكرية، ويف اؼبكان اؼبسمى بالقاعدة ــ 
كان للتعليم  (حاليا عبارة عن مدرسة ابتدائية من بقايا البناء الفرنسي)اعبهة الشمالية من تيميمون

اؼبهٍت اؼبيداين، والبعض كان يبعث لتوقرت واؼبنيعة عند اآلباء البيض وخاصة األب موريس الذي زبرج 
   3.على يده العديد من اغبرفيُت يف اصالح السيارات

إن االىتمام الصحي بالتالميذ يف مدرسة الذكور، يعد من العمليات : الصحة المدرسية- 05
اليومية اليت يشرف عليها اؼبعلم الفرنسي فمثال قبل فتح مستشفى تيميمون كان الطبيب العسكري 

اؼبوجود على مستوى اؼبلحقة اإلدارية ىو اؼبكلف بفحص التالميذ، وبعد فتح اؼبستشفى عام 
 أما داخل اؼبدرسة فكان 4م ،أصبح التالميذ يتلقون اؼبعاينة الطبية والتطعيم واألشعة فيو،1951

يوجد هبا ضبام خاص بالتالميذ وخصص يوم السبت واألحد لذلك وكان التالميذ الكبار يقومون 
بغسل الصغار وبعد اإلنتهاء ينثرون عليهم دواء أبيض يف شكل غبار ضد القمل حىت ال يتكاثر 

وينتشر بشكل أوسع بُت التالميذ، وأثناء دخوؽبم غبجرة الدراسة يقف تلميذان على اليمُت واليسار 
عند باب القسم ويلفان العمامة على أيديهما لنش الذباب أثناء دخول التالميذ، ويف اؼبقابل يدخل 

                                           
1
، دراسة تارىبية ربليلية، اؼبؤسسة الوطنية للفنون م1904م اذل 1830، التعليم التبشَتي يف اعبزائر من  ؿبمد الطاىر وعلي- 

 .128 ــ ص127، ص2009اؼبطبعية، اعبزائر،
2
 . مقابلة سابقة مع فرجورل عبد القادر- 

3
 .18:20م يف حي بن ضبادي عالل تيميمون على الساعة 26/02/2019:  مقابلة مع وغباج بلقاسم بتاريخ- 

4
 . مقابلة سابقة مع عماري ؿبمد- 
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 je rentre aux classe la têteالتالميذ إذل القسم بدون عمامة مع ترديد كل تلميذ لعبارة 
et la main aux nu  وىي إشارة من التلميذ للمعلم الفرنسي بأن يداه نظيفتان ال توجد هبما

دائما ما يقول ؽبم أن العمامة ذبلب النوم  أظافر مع رأس بدون عمامة؛ ألن اؼبعلم الفرنسي كان
 1.والكسل داخل القسم

تعترب الرحالت اؼبدرسية من أكثر ما  :2تنظيم الرحالت المدرسية الصيفية إلى فرنسا-06
 ألهنا خارج القسم والؾبال فيها للتقيد، لكنها يف التعليم الفرنسي هبذب التلميذ إذل مقاعد الدراسة

ىي برنامج مدروس بعناية خاصة؛ ألهنا عمل ميداين يف شكل ـبيم صيفي ربت توجيو واشراف 
اؼبعلم الفرنسي اؼبدير، الذي يربمج زيارات إذل معادل سياحية تارىبية فرنسية، وإذل حدائق حيوانية 

عامة، وإذل أماكن عمومية عامة، مع اعداد ألبوم للصور يبقى تذكارا يف حياة التلميذ الذي من خاللو 
يروج لفرنسا يف ؿبيطو العائلي واإلجتماعي، واألكثر من ىذا فهي عبارة عن دروس ميدانية حول 

جغرافية وتاريخ فرنسا، وكان اؼبعلمون الفرنسيون يف كل سنة ينظمون رحالت مدرسية إذل ـبيمات 
صيفية يف فرنسا وبرص فيها اؼبعلم اؼبنظم للرحلة بتنويع يف الفئات االجتماعية للتالميذ، وكنموذج عن 

يوم يف فرنسا سبت فيها زيارة العديد من األماكن 50م اليت دامت 1958ىذه الرحالت رحلة سنة 
 رفقة اؼبعلم Maison careانطلقت الرحلة على منت الطائرة من مطار تيميمون إذل مطار اعبزائر 

عماري ؿبمد، بورقبة أضبد، الداسيدي بلقاسم، : قاسثالدي ىنري، والتالميذ الذين أخذىم معو ىم
ويف . جبايلي اؽبامشي، ولد نصَت ؿبمد، بلبارل ؿبمد، عماي ؿبمد، موالي عمر أضبيدة ولد زعرور

 تلميذ وطباخ يدعى عمي علي، 143اعبزائر التقوا بتالميذ جزائريُت من ـبتلف اعبهات عددىم 
انطلقت الرحلة من ميناء سيدي فرج إذل ميناء نيس ألهنا مدينة اؼبعلم قاسثالدي وليرب مسقط رأسو، 

                                           
1
 . مقابلة سابقة مع رقيق ؿبمد بن مسعود- 
 . الذي يوضح صور لبعض تالميذ اؼبدرسة أثناء الرحالت اؼبدرسية الصيفية يف فرنسا  08 اؼبلحق رقم: ينظر- 2
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يسكنها عسكري برتبة مساعد مع عائلتو، موجودة " اردي"وضعوا يف ثكنة عسكرية مهجورة تسمى 
غابة بان دوال، : يف براي سَتويال قريبة من البحر وكانت الزيارات إذل األماكن كل يوم طبيس مثل

اخل يلبسون زيا  يف داخلو رقم خاص ..جزيرة لزيل دي ران، متحف أمَتة موناكو، ومونتيكارلو
بالتلميذ كي يسهل التعرف عليو، وبعد عودهتم إذل اعبزائر وضعوا يف دار لأليتام حبسُت داي بسبب 

، ويف ىذا اؼبكان فقد عماري ؿبمد جزءا من ظبعو بعد أن 1عدم وجود الطائرة اؼبتجهة إذل تيميمون
ضربتو إحدى القائمات عليها على األذن اليمٌت، وبعد مرور أسبوع أخذىم قاسثالدي اذل اؼبطار 

( Brigade bonne )على منت طائرة متجهة إذل نيامي من اغبجم الكبَت تسمى بريقاد بون
. نزلت هبم يف مطار أدرار، مث جاءوا إذل تيميمون على منت طائرة قدمت من بشار إذل مطار أدرار

 شابا، 64م ضمت 1961 جويلية 14وىناك رحلة اخرى تسمى رحلة شباب الصحراء بتاريخ 
األخوين )من كل مكان شبانية شباب؛ بشار ،الواتة، القنادسة، تاغيت، بٍت عباس، تبلبالة، أدرار

عماري ؿبمد، أقاسم نورالدين بوراس، الداسيدي بلقاسم، تامري ؿبمد ولد ) ، وتيميمون (شاشوا
بازاين، موالي عمر مصطفى ولد سي بكار، السلخ أؿبمد بن عمر، جبايلي ؿبمود، موالي عمر 

 كانت الرحلة إذل اعبزائر على منت طائرة عسكرية إذل اعبزائر ومن مث نقلوا يف 2(.أضبد ولد بازناط
باخرة متوجهة إذل سان الغي قرب اغبدود الفرنسية اإلسبانية، أين بقوا ىناك ؼبدة طبسة عشرة يوما مث 
انتقلوا إذل العاصمة باريس وأقاموا يف مدينة فرساي ىناك منعوا من التحدث مع أي جزائري مقيم يف 

، وفبا نستنتجو 3فرنسا، وطيلة اػبمسة عشرة يوما اليت قضوىا ىناك كانوا ربت حراسة امنية مشددة
خالل ىذا التاريخ أن فرنسا أرادت أن تتمسك بالصحراء اعبزائرية لصاغبها خاصة بعد اكتشاف 

.  البًتول، وأرادت عزل الشعب اعبزائري عن بعضو

                                           
 .مقابلة سابقة مع عماري ؿبمد- 1

2
 .مقابلة سابقة مع ؿبمد عماري-  

3
 . نفس اؼبقابلة مع عماري ؿبمد- 
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 :الشهادات واإلجازات في التعليم الفرنسي: المبحث الثالث
  :Certificat d’études primaires 1شهادة الدراسات اإلبتدائية- 01

م على يد فيكتور دوروي، 1866 ظهرت ىذه الشهادة يف التعليم اإلبتدائي الفرنسي عام 
، ويف اعبزائر ظهرت دبوجب قانون جول فَتي يف 13 و11ويبكن للتلميذ الوصول إليها بُت سن 

 منو 06 سنة وتنص اؼبادة 13 إذل 06م الذي هبعل التعليم اإلبتدائي الزامي من 1882 مارس 28
على أن يتم انشاء شهادة الدراسات األولية، يتم منحها بعد امتحان عام يبكن لألطفال اغبصول 
عليها يف سن اغبادية عشرة، وسيتم اعفاء أولئك الذين حصلوا بعد ىذا العمر على شهادة التعليم 

القراءة،  اإلبتدائي من فًتة الدراسة اإللزامية، اليت تثبت اكتساب اؼبهارات األساسية كالكتابة،
عندما يصل التلميذ إذل قسم هناية الدراسة اإلبتدائية، يف آخر  2.اخل...اغبساب، التاريخ و اعبغرافيا

 أفريل من كل سنة ىبضع التلميذ المتحان زبترب فيو قدرتو على 30السنة الدراسية اليت تنتهي يوم 
 ويتم االختبار على نوعُت كتايب و شفوي ربت اشراف 3اإلجابة عما درسو طيلة اؼبوسم الدراسي،

 :عبنة خاصة خلف أبواب مغلقة ؼبدة يوم  واحد يف اؼبواد التالية
 :االختبار الكتايب- 

امالء ىجائي ال يزيد عن طبسة عشرة سطرا؛ يشَت إذل نقطة هناية كل صبلة ويبكن استخدام  -
اإلمالء كاختبار يف الكتابة، وطبسة أسئلة حول النص كشرح معٌت كلمة، أو تعبَت أو 

 .اخل...صبلة
 .مسألتُت يف اغبساب تتعلق بتطبيقات اغبساب والنظام اؼبًتي، مع حل مسألة -
 :مقال كتايب بسيط، وفقا لالختيار الذي يقوم بو مفتش األكاديبية حول اؼبواد التالية -

 .التعليم األخالقي- أ

                                           
 .م1954 الذي يوضح شهادة الدراسات اإلبتدائية  للتلميذ بلبارل مامون بن عبد القادر سنة 09ينظر اؼبلحق رقم -  1

2
 - archives de France.culture.gouv.fr      21:30م على الساعة 2019/ 12/03تاريخ التصفح         .

 . مقابلة سابقة مع عبد اجمليد سلكة-3
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 .التاريخ و اعبغرافيا-  ب
 .مفاىيم العلوم األولية مع تطبيقاهتا-  ج

يتم تسليم ىذه النصوص اليت اختارىا مفتش األكاديبية إذل رئيس اللجنة ربت غطاء ـبتوم، رفقة  
ملفات اؼبرشحُت بأظبائهم والقاهبم، وعناوين عائالهتم مطوية وـبتوم عليها وال يتم فتحها إال بعد 

 1.اإلنتهاء من التصحيح ووضع اؼبالحظات اؼبقدمة لكل منها
ويتم تقدًن استعمال الزمن اػباص باالمتحان مع سلم التنقيط لكل مادة يبتحن فيها التلميذ، ويتم 

 80 ساعات، ويصل ؾبموع النقاط يف االمتحان الكتايب إذل 06االمتحان يف مدة زمنية ال تتجاوز 
 .نقطة

يتم قبول التالميذ الذين حصلوا على متوسط نقاط على األقل للجولة األوذل : االمتحان الشفوي- 
 نقطة وتكون االختبارات الشفوية علنية أمام اللجنة برئاسة اؼبفتش وتشمل 25من االختبارات، أي 

م، حيث 1887 يناير 18 من اؼبرسوم اؼبؤرخ يف 258نفس مواد االمتحان الكتايب، وطبقا للمادة 
 .ال تتجاوز مدة كل ىذه االختبارات طبسة عشرة دقيقة لكل مرشح

 .كيف يتحصل التلميذ على شهادة الدراسات اإلبتدائية؟- 
 نقطة، وترسل ؿباضر 35يتم صبع نقاط االختبار الكتايب مع الشفوي ويصل على األقل إذل 

االمتحان إذل مفتش األكاديبية بعد التأكيد على السَت اغبسن للعملية بشكل جيد، وبعد انعقاد 
اعبلسات اليت ربدد الناجحُت يرسل مفتش األكاديبية تقريرا احصائيا للنتائج اليت مت اغبصول عليها 

 وفبا يلفت النظر يف ىذا االمتحان كان اؼبعلم الفرنسي يضع عراقيل 2.للجهات اإلدارية اػباضعة لو
 c m e)يف وجو التالميذ الجتياز ىذا االمتحان كأن ال يتعدى اؼبستوى اؼبتوسط األساسي األول 

                                           
م، 28/03/2019: ،تاريخ التصفح.ww w. inrp.fr:، على اؼبوقعشهادة الدراسات االبتدائية االلكًتونيك للنشر، -1

 .19:30:التوقيت
2
: التوقيت. م03/04/2019:  تاريخ التصفح.fr.m.wikipedia.org:شهادة الدراسات األولية، اؼبوقع االلكًتوين-  

22:46 .
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، أو يكرر اؼبستويات اليت قبلها حىت ال يسمح لو العمر ليكون ضمن قائمة التالميذ اؼبرشحُت يف (1
ىذا االمتحان، وكان ؾبموع التالميذ يف القسم الذين يصلون ؽبذا اؼبستوى ال يتجاوز طبسة عشرة 
تلميذ، والقليل منهم الذين يتحصلون على الشهادة رغم التفوق الدراسي الذي يتمتع بو التلميذ 

 وفبا يوضح ذلك األعمدة البيانية للتالميذ اؼبتحصلُت على شهادة الدراسات االبتدائية من 1اعبزائري،
 :19622اذل 1935

 
     نستنتج من خالل ىذه األعمدة البيانية أن غاية التعليم الفرنسي ليست أعداد ؾبموعة كبَتة من 

حاملي الشهادات، ولكن الًتكيز كان منصبا على الفرنسة اؼبؤدية إذل اإلندماج يف الثقافة الفرنسية، 
وتكوين جيل من العمال يتقنون الفرنسية والتعامل هبا يف اغبياة اليومية، فاؼبالحظ يف الفًتة من 

 تالميذ فقط إذا 6سنوات قبد عدد اؼبتحصلُت على ىذه الشهادة 9م أي مدة 1944م اذل 1935
 تلميذ يف اؼبدة ما بُت 14 تلميذ، مث ارتفعت إذل 31م عرفت دخول 1935ما علمنا أن سنة 

 تلميذ بُت 25م، مث بلغت ذروهتا فوصلت إذل 1955م إذل 1951م و 1951م إذل 1944

                                           
. مع سلكة الصاحل، سبقاق موسى، جبايلي اؽبامشيسابقة مقابلة -  1
 .م1962– م 1935صبعت ىذه االرقام من سجالت التالميذ من -  2
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م األمر الذي يطرح العديد من التساؤالت خاصة أن ىذه الفًتة كانت الثورة 1959م إذل 1955
التحريرية يف أوجها، حىت تصرف النظر عن العمل الثوري والتوجو كبو البحث عن وظيفة، مث البفض 

م، فبا يدل على تناقضات عديدة يف فهم 1962م اذل 1960 تلميذ يف ظرف عامُت 17العدد إذل 
السياسة التعليمية الفرنسية اذباه التالميذ، وقد وصل ؾبموع التالميذ اؼبتحصلُت على ىذه الشهادة 

 فبا %7,15 تلميذ، أي أن نسبة النجاح يف ىذه الشهادة دل تتجاوز 923 تلميذ من أصل 66إذل
يدل على أن التعليم الفرنسي دل يكن يريد نسبة كبَتة من حاملي الشهادات، وامبا أعداد ىائلة من 

 .التالميذ يتقنون اللغة الفرنسية
كانت الشهادة اإلبتدائية دبثابة فتح أبواب جديدة : اجازات التالميذ اعبزائريُت يف التعليم الفرنسي- 

ؼبواصلة الدراسة ؼبن يسعفهم اغبظ يف ذلك، وقد كانت ىناك جريدة تصدرىا اؼبلحقة الفرنسية 
تتألف من ثالثة إذل أربع صفحات، تكتب فيها صبيع األحداث اليت " صوت قورارة"بتيميمون تسمى 

، ولكي 1يشهدىا اإلقليم، ومن ضمن ذلك تكتب فيها أظباء الناجحُت يف شهادة التعليم الفرنسي
يواصل صاحب ىذه الشهادة دراستو عليو بإحضار رخصة أبوية للسن، وايداع طلبو يف اؼبلحقة مث 

موافقة أكاديبية التعليم بوىران، ومن بُت أبرز اؼبعوقات اليت كانت ربول بُت التلميذ ومواصلة دراستو 
ىو بعد اؼبسافة بُت الشمال واعبنوب واؼبصاريف اؼبالية، وسياسة فرنسا اؼبتماطلة يف ذلك، ومن بُت 

االوائل الذين حصلوا على اجازة مواصلة الدراسة يف معسكر أقاسم اضبد بن عبد العزيز، وسلكة عبد 
م، ودل يستطع مواصلة دراستو فيها حيث ادخل ـبفر 1960اجمليد الذي درس يف ثانوية تلمسان عام 

الشرطة بعد اهتامو برمي قنبلة صغَتة وسط الفرنسيُت قرب السوق، ودل يسلم منهم إال بعد أن اخربىم 
بأنو داخلي يف الثانوية وال ىبرج إال يف عطلة هناية األسبوع، كما أنو كان شاىدا على األعمال 

اإلرىابية اليت كانت تقوم هبا منظمة اعبيش السري يف تلمسان، عندما تعرض ىو وزمالؤه إلطالق 
النار يف داخلية الثانوية وىذا بعد ؾبيء الكولون عشية يوم اعبمعة واصطحاب أوالدىم إذل منازؽبم ودل 

  2.يبقي ىناك إال أبناء اعبزائريُت األمر الذي دفعو إذل مقاطعة الدراسة والرجوع إذل تيميمون
                                           

1
 . مقابلة سابقة مع جبايلي اؽبامشي- 

2
 . مقابلة سابقة مع سلكة عبد اجمليد- 
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 .  فبا يوضح نبجية اؼبستعمر الفرنسي واعتداءه على تالميذ أبرياء عزل سلبوا أدىن متطلبات اغبياة
 :(توظيفة اؽبامشي جبايلي أمبوذجا )شهادة الدراسات اإلبتدائية ودورىا يف اغبصول على وظيفة - 

م 1950م بتيميمون دخل اذل مدرسة الذكور الفرنسية سنة 1944ولد اؽبامشي جبايلي سنة 
 سنة، ونظرا للظروف اإلقتصادية اليت 15م وعمره 1959وربصل على الشهادة اإلبتدائية  سنة 

فرضها اؼبستعمر الفرنسي سعى يف طلب الرزق خارج تيميمون، ونظرا لصغر سنو الذي ال يسمح لو 
حبمل بطاقة التعريف والتنقل من مكان آلخر حصل على ورقة اإلذن باػبروج من مكتب اؼبلحقة 

" انيك"عندما أراد مرافقة أضبيدة سلكة إذل بشار الذي كان يعمل كناقل للبضائع بشاحنة تدعى 
وأثناء عودهتم من بشار توجهوا كبو أدرار عرب طريق تسابيت وىناك ذىب إذل بيت جده، أين التقى 

م، الذي اخربه بان قايد عرش 1959بابن خالتو كابويا ؿبمود الذي كان كاتبا يف بلدية انزصبَت سنة 
سارل يبحث عن كاتب فقبل بذلك، وسافر من أدرار إذل تيطاوين اػبراس مع لعموري أضبد يف سيارة 

، ومكث يف تيطاوين اػبراس عند ابن خالتو ؼبدة ثالثة ايام مث وصل إذل السي 403من نوع بيجو 
وبعد مرور أيام " ابابال"ؿبمد قايد عرش سارل الكائن مقر بلديتو يف إحدى غرف بيتو ومقرىا قصر 

- مقر دائرة رقان حاليا -(c a s)اصطحبو السي ؿبمد القايد إذل رقان للمركز اإلداري الصحراوي 
الذي سبق وان كان ضابطا عسكريا يف " روجي ميكلو"الذي وبكمو ضابط برتبة نقيب اظبو 

تيميمون، فقدمو السي ؿبمد القايد إليو وأخربه أنو يريد توظيفو معو ككاتب، فسألو الضابط عن اظبو 
ومن أين جاء وىل يتقن الفرنسية والكتابة هبا، وؼبا أخربه أنو من تيميمون قال لو ىي بالد الفالقة 

م، مث قبل بو ككاتب لقايد بلدية سارل، وما ىي إال أيام 1957وقبوت من أحداث حاسي صاكة 
حاملُت معهما سجالت اغبالة اؼبدنية " ايريف"قليلة حىت جاء الضابط ومعو كاتبو الشخصي اؼبدعو

، مث بُت لو الكاتب كيف يبلئ ىذه السجالت اليت 1فارغة وبعض االقالم واغبرب الصيٍت واؼبمحاة
كانت منها اثنان للوالدات، واثنان للوفيات، واثنان لعقود الزواج والطالق وواحد للوالدات اػباصة 
بالفرنسيُت، وقال لو ىذه ىي وظيفتك اليت استمر فيها مدة عام ونصف بدون حصولو على عطلة، 

                                           
 .مقابلة سابقة مع جبايلي اؽبامشي-  1
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، وبعد مرور شبانية اشهر "اقوجيل"باستثناء ذىابو إذل أدرار لقضاء بعض اللوازم عند عم والدتو اؼبدعو 
على وظيفتو جاءه الضابط ميكلو وسدد لو اجرتو كاملة وقال لو عبارة بالدارجة العربية دل يفهما 

وبعد انصرافو سألو السي ؿبمد قايد عرش سارل " شوية ليك وشوية لباك وشوية للرفاقة" لصغر سنو
فقال لو الرفاقة يقصد هبم اجملاىدين واإلشًتاكات اليت تدفع ؽبم، . فأجابو ال . افهمت ماذا يقصد ؟

م بٍت مقر البلدية يف سارل الذي انتقل اليو وجاءه قرار التعيُت فيو مدة العمل أربع 1961ويف سنة 
ساعات واألربع ساعات الباقية يكملها الكاتب الفرنسي اؼبوجود يف رقان ألن القانون الفرنسي ال 

يسمح بتوظيف القصر أكثر من أربع ساعات، واستمر يف ىذا اؼبنصب إذل غاية شهر جوان 
م أين رجع إذل مدينة تيميمون، وكان حاضرا يف رقان عند تفجَت القنبلة النووية اليت توظف يف 1962

 .1قاعدهتا برقان أضبد بورقبة وبلخَت باؼبعزوز من تيميمون
  BREVET SPORTIF SCOLAIRE:2شهادة الرياضة اؼبدرسية- 

    كانت ىذه الشهادة يف متناول أغلبية التالميذ، ويطلق عليها شهادة الرياضة اؼبدرسية للتعليم من 
 100الدرجة األوذل هبرى أوائل شهر أفريل، يف األنشطة الرياضية اؼبتعلقة بألعاب القوى مثل سباق 

م من 1948 أفريل 16 سبنح ىذه الشهادة دبوجب مرسوم 3 مًت ورمي اعبلة والقفز العارل،800و
طرف اؼبفوضية العليا لشباب والرياضة اؼبوجودة يف أكاديبية عمالة وىران التابعة ألكاديبية اعبزائر ربت 

. 4اشراف وزارة الًتبية الوطنية، تؤشر من طرف رئيس اػبدمات االقليمية للشباب والرياضة
 وفبا ذبدر اإلشارة إليو أن فًتة اػبمسينيات يف تيميمون عرفت عدة أنشطة رياضية خارج اؼبدرسة 
الفرنسية، سبثلت يف انضمام الشباب إذل فرع الشبيبة الرياضية الفرنسية، الذي أشرف عليو ضابط 

برفقة مساعدين جزائريُت، الذين يشرفون على التدريب وتنشيط " جون"عسكري برتبة مالزم يدعى 

                                           
 .جبايلي اؽبامشينفس اؼبقابلة مع -  1
م، وجبايلي اؽبامشي 1957 الذي يوضح شهادة الرياضة اؼبدرسية للتلميذ جبايلي عبد القادر لسنة 10اؼبلحق رقم : ينظر-  2

 .م1959لسنة 

 .مقابلة سابقة مع سلكة الصاحل، سبقاق موسى، جبايلي اؽبامشي-  3
 .صبعت ىذه اؼبعلومات من شهادة الرياضة اؼبدرسية لصاحبها جبايلي اؽبامشي-  4
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دورات يف كرة القدم، وتنظيم اؼباراطونات وتوزيع األلبسة الرياضية على الشباب اؼبنخرطُت فيها، وقد 
  1.كان اؼبقر الذي يتم فيو التدريب مكان االروقة اعبزائرية ومدرسة عيشاوي ؿبمد بن مسعود حاليا

 ويف األخَت يبكن القول أن تأثَت اؼبدرسة الفرنسية على التالميذ اعبزائريُت كان لو بالغ األثر 
بفعل غياب الكثَت من مفردات اللغة العربية اؼبتداولة ؿبليا، واستبداؽبا داخل اجملتمع التيميموين، 

  .اليت أصبحت كلمات وعبارات تواصل عند سكان إقليم قورارة بصفة عامة تقريبا2بالدارجة الفرنسية 

                                           
 .مقابلة سابقة مع جبايلي ميلود-  1
 . الذي يوضح بعض اؼبفردات بالدراجة الفرنسية اؼبتداولة بُت أوساط اجملتمع القوراري 11ينظر اؼبلحق رقم - 2



 

 

 
 

 خاتمـــــــــة
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 :من خالل دراستنا إىل هذا ادلوضوع توصلنا إىل رلموعة من النتائج أمهها

 .أن التعليم الفرنسي استهدف مجيع الفئات اإلجتماعية ادلوجودة يف تيميمون -

. أسهمت الربامج الفالحية والرياضية والسنيمائية يف استقطاب العديد من التالميذ -
 .ضيق التعليم الفرنسي على ادلؤسسات الدينية التعليمية يف تيميمون -

 .كانت كل ادلواد اليت تدرس يف القسم تصب يف مصلحة األهداف ادلسطرة للتعليم الفرنسي -

أتقن العديد من ادلعلمني الفرنسيني للدارجة العربية واللهجة الزناتية لتسهيل التواصل مع  -
 .األولياء

كانت السجالت اخلاصة بالتالميذ مبثابة عمل استخبارايت على األوضاع االجتماعية  -
 . واالقتصادية السائدة يف تيميمون

تعلم التالميذ احملليني للعديد من األناشيد الفرنسية، وخاصة النشيد الوطين الفرنسي الذي  -
 .ظل مغروسا  يف أذهاهنم إىل يومنا هذا

كانت دراسة جغرافية فرنسا يف القسم يتم تلقيحها بالرحالت الصيفية حنو فرنسا الكتساب  -
 .  معلومات أكثر حول فرنسا

 .استهدفت الرحالت ادلدرسية حنو فرنسا أغلب الفئات االجتماعية ادلوجودة يف تيميمون -

كان النشاط النضايل للحركة الوطنية يف تيميمون بقيادة عالل بن بيتور بالغ األثر يف ترسيخ  -
القيم الوطنية لدى الكثري من التالميذ يف ادلدرسة الفرنسية، اليت أفرزت أثناء قيام الثورة 

 .التحريرية جيال متشبعا بفكرة االستقالل عن فرنسا

 أسهمت ادلدرسة الفرنسية يف حتسني األوضاع الصحية للتالميذ خاصة بعد فتح مستشفى  -
 .م1951تيميمون سنة 
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أسهمت ادلدرسة الفرنسية يف توجيه العديد من التالميذ حنو التعليم احلريف كإصالح  -
السيارات، والنجارة، واحلدادة وغريها عند األباء البيض هبدف التأثري عليهم وادخاذلم يف دين 

 .ادلسيحية

مسحت اإلدارة االستعمارية للمتعلمني باللغة الفرنسية احلصول على وظائف بسيطة؛ مما جعل  -
 سنة االخرية من التعليم الفرنسي، والبعض منهم 15االقبال على ادلدرسة يتزايد خاصة يف الـ
 .استمر يف وظيفته إىل ما بعد االستقالل

م مس ادلدارس الفرنسية يف اجلزائر التعريب 1962بعد حصول اجلزائر على اإلستقالل عام  -
الذي غري أمساءها بأعالم وطنية جزائرية، فحملت مدرسة الذكور الفرنسية بتيميمون اسم 

 .الشيخ عبد احلميد بن باديس رائد احلركة اإلصالحية الفكرية يف اجلزائر

ويف األخري نستطيع القول أن التعليم االستعماري الفرنسي يف تيميمون كانت له انعكاسات على 
الكثري من اجلوانب اإلجتماعية واإلقتصادية، وجترأ على خصوصيات ادللكية الثقافية لسكان إقليم 

قورارة عامة لوال التصدي اخلفي من ادلراكز التعليمية الدينية للسياسة التعليمية الفرنسية، مما يضطرنا 
كيف انتشر التعليم الفرنسي يف إقليم قوراة أثناء ادلرحلة : لطرح سؤال يكون منطلق حبث وهو

 .   اإلستعمارية؟
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 .1م1962م إىل 1935التالميذ الذين درسوا يف ادلدرسة من : 02ادللحق رقم 
 الرقم       اسم التلميذ     تاريخ ادليالد   سنة الدخول للمدرسة  

 1 بركة بن عبداهلل 1929 1935 أكتوبر 1
 2 مربوك بن سيد احلاج حممد  1929 1935
 3 حلسن بن جاوي 1928 1935
 4 حممد بن صفية  1929 1935
 5 مسعودة بنت عمارة 1929 1935
 6 الشيخ بن محو بن سبقاق 1929 1935
 7 موسى بن احلاج براىيم    1929 1935
 8 بشري بن معمر 1929 1935
 9 عبد الكرمي بن لعموري  1928 1935
 10 حلبيب بن سلكة 1929 سبتمرب 24 1935
 11 عثمان بن احلاج عبد الرمحان 1928 1935
 12 عبد اهلل بن قويدر 1926 1935
 13 عبد الرمحان بن قروط     1928 1935
 14 امحيدة بن بعروب 1928 1935
 15 حممد بن حممد 1928 1935
 16 محو بن امحد 1923 1935
 17 حممد بن قادة  1925 1935
 18 حممد بن بالل 1924 1935
 19 طيب بن قويدر 1925 1935
 20 العيد بن الشيخ  ب ت م 1935
 21 امحد بن حممد بن ميلود       1928 1935
 22 ميلود بن حديد 1923 1935
 23 قادة بن  حلاج قاضي       1924 1935
 24 حممد بن محو كوسي     1921 1935

                                                           
1
- tous les R.M.E.1935-1962. 
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 25 بشري بن عبد اهلل 1923 1935
 26 حممد بن عبداهلل 1923 1935
 27 سامل بن السي خلضر    1928 1935
 28 عبد السالم بن سي حممد ليمام    1928 1935
 29 عثمان بن موالي عبد الرمحان 1928 1935
 30 حممد بن حلسن 1928 1935
 31 مبارك بن بالل  1928 1935
 32 بوبكر اوالد حممد اوالد ادلشري 1930 1936
 33 عبد الكرمي بن خمتار    1931 1936
 34 حممد بن منصور 1932 1936
 35 حممد بن توكي 1930 1936
 36 مربوك بن حممد 1930 1936
 37 حممد بن بلخري 1929 1936
 38 حممد بن موسى 1930 1936
 39 عبد الكرمي بن موالي    1930 1936
 40 حممد بن موالي امحد 1930 1936
 41 حممد بن ميلود 1929 1936
 42 مسعود بن عبد الرمحان   1929 1936
 43 محو بن ادلربوك 1927 1936
 44 حممد بن عمر 1928 1936
 45 قدور بن موالي 1931 1936
 46 امحد بن بامحو 1931 1936
 47 الدين بن حبوص 1930 1936
 48 الشيخ بن ميلود 1932 1937
 49 مسعود بن سامل 1928 1937
 50 عيسى بن حباب 1931 1937
 51 رشيد بن موالي امحد 1927 1937
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 52 عبد القادر بن العريب بن سعيد 1926 1937
 53 براىيم بن قدور 1926 1937
 54 بوكة بنت ميلود 1928 1937
 55 حممد بن بيداري 1930 1937
 56 قاسم بن موالي امحد     1928 1937
 57 سليمان بن موالي امحد 1927 1937
 58 صاحل مامي بن محو سلكة  1932 فيفري 10 1937
 59 عمار بن سلكة  1932فيفري 10   1937
 60 الشيخ بن صاكة ب ت م 1937
 61 السبيت بن سي حممد    1930 1937
 62 عبد اهلل بن حممد 1930 1937
 63 روين شارل شريي    1933 اوت 26 1937
 64 حممد بن سكويت 1932 1938
 65 عيسى بن العريب 1933 1938
 66 طيب بن موالي عبد اهلل      1933 1938
 67 محو بن حكوم 1933 1938
 68 حممود بن احلاج حممد      1933 1938
 69 عبد اهلل بن حممود 1933 1938
 70 حممد بن حجامي 1928 1938
 71 قاسم بن موالي امحد      1933 1938
 72 عالل بن احلاج عبد الرمحان  1933 1938
 73 احممد بن بلقاسم 1927 1938
 74 بكار بن موالي عبد الرمحان 1933 1938
 75 براىيم بن دمحاوي 1932 1938
 76 قادة بن دمحاوي 1932 1938
 77 حممد بن موالي امحد 1932 1939
 78 طيب بن السي خلضر    1933 1939
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 79 سامل بن فراجي 1930 1939
 80 باعمربن فرجلو 1930 1939
 81 حممد بن فرجلو 1930 1939
 82 قادة بن زوبري 1931 1939
 83 قادة بن صاحل بن بلعريب    1931 1939
 84 بوعمامة بن حبوص شحام  1932 1939
 85 سامل بن بالل 1934 1940
 86 احممد بن بالل 1932 1940
 87 براىيم بن باىي باعراب 1932 1940
 88 حممد سامل بن حاج حممد   1932 1940
 89 امحد بن حاج يوسف   1933 1940
 90 قادة بن حممد 1932 1940
 91 طيب بن احلاج حممد     1933 1940
 92 حممد بن عبد القادر   1935 1940
 93 حممد بن محو بكاس    1937 1940
 94 حممد بن بلحواش 1937 نوفمرب 17 1940
 95 عمر بن باسامل 1933 1940
 96 طومااوداث شريي       1931ديسمرب 21 1940
 97 ماري شريي 1935 جويلية 21 1940
 98 صاحل بن بلوك 1934 1940
 99 براىيم بن مربوكة 1934 1940
 100 قادة بن ىامي 1932 1940
 101 امحد بن عبد القادر    1933 1940
 102 امحد بن قادة لعمة 1933 1940
 103 عيسى بن احلاج عبد القادر   1932 1940
 104 الشيخ ولد حممد ولد بركة    1933 1940
 105 حممد ولد قادة بن باعراب 1935 1940
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 106 علي بن عبد القادر 1934 1940
 107 حممد بن فراجي 1933 1940
 108 اليل بن بيحي 1930 1940
 109 براىيم بن البشري 1931 1940
 110 امحد بن سعدون 1934 1940
 111 امحد بن حممد  1933 1940
 112 قادة بن عبد الرمحان بن احلاج صاحل 1928 1941
 113 طيب بن موالي عبد اهلل 1933 1941
 114 قادة بن موالي عبد اهلل 1936 1941
 115 عبد اهلل بن موالي امحد بن قادة 1935 1941
 116 ميلود بن بشري 1932 1941
 117 حممد بن زيدان 1931 1941
 118 حممد بن عبد اهلل حممد 1935 جانفي 27 1941
 119 امحيدة بن عبد اهلل 1935 1941
 120 عثمان بن امحد 1933 1941
 121 هتامي بن موالي احممد 1935 1941
 122 بلقاسم بن حممد بن احلاج عبد الرمحان 1934 1941
 123 عبد السالم بن يوسف قادة 1933 1941
 124 حممد بن براىيم 1932 1941
 125 عبد الكرمي ولد توىامي 1936 1941
 126 حممد عبد اهلل بن حممدبن احلاج امحد 1931 1941
 127 بلقاسم بن عبد الرمحان 1936 1941
 128 امحد ولد عثمان 1931 1941
 129 امحد بن براىيم 1932 1941
 130 امحيدة بن محو بن حممد 19 1941
 131 حممد بن بوحفص 1934 1941
 132 امحيدة بن محو 1935 1941
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 133 عبد ادلالك بن احلاج حممد 1935 1941
 134 عبد اهلل بن احلاج براىيم 1934 1941
 135 امحيدة بن حممد 1934 1941
 136 امحيدة بن سلكة 1936 ابريل 5 1941
 137 سعيد بن سلكة 1935 نوفمرب5 1941
 138 امحيدة بن حبوص م.ت.ب 1941
 139 امحد بن احلاج محو 1934 1941
 140 حممد بن احلاج م.ت.ب 1941
 141 حممد بن سوسي طالب م.ت.ب 1941
 142 عبد اهلل بن سوسي طالب  1935 1941
أمحيدة بن سليمان  1936 1942 143 
 144 سامل بن سليمان    1936 1942
 145 أمحيدة بن احلاج عالل              1933 1942
 146 عمار بن براىيم   1934 1942
 147 أمحد بن هتامي    1935 1942
 148 شارالت شريي أبوه شريي ليون 1937 ماي 29 1942
 149 قادة بوراس   1938 ديسمرب 25 1942
 150 طونة بوراس  1938 أبريل 19 1942
 151 كريستيان راميوندبوثان 1936 نوفمرب 17 1943
 152 حسان بن موالي أمحد 1935 1943
 153 قاسم بن احلاج عبد الرمحان  1937 1943
 154 أمحد بن احلاج حممد قاسم 1937 1943
 155 قادة بن زيطة 1935 1943
 156 معمر بن أمحد الشيخ 1934 1943
 157 يوسف بن ركال  1933 1944
 158 قدور بن أمحد  ب ت م 1944
 159 أمحد بن صاكة ب ت م 1944



 المالحق
 

101 

 

 160 امحيدة بن بوغولة 1935 1944
 161 ا م """""""""""" 1944
 162 ا م """""""""""" 1944
 163 ا م  """""""""""" 1944
 164 ا م  """""""""""" 1944
 165 ا م  """""""""""" 1944
 166 قدور بن عيسى  سنوات10 1944
 167 قاسم بن سعيد لعموري  ب ت م 1944
 168 جلول بن حممد  سنة11 1944
 169 قدور بن خليفة  سنة12 1944
 170 امحد بن بوسكو  سنوات10 1944
 171 حممد بن عايش  سنة12 1944
 172 محى بن حممد  سنوات9 1944
 173 حممد بن احلاج محو      سنوات7 1944
 174 محو بن حممد  سنوات7 1944
 175 مبارك بن عايش  سنوات6 1944
 176 قادة بن حممد السامل    ب ت م 1944
 177 حممد بن عبد الكرمي    سنوات7 1944
 178 طيب بن موالي صمبيلي  سنة12 1944
 179 طيب بن سليمان   سنوات7 1944
 180 عبد اهلل بن موالي عبد الرمحان هتامي     ب ت م 1944
 181 امحيدة بن موالي امحد        سنوات6 1944
 182 ساسي بن حممد سكويت     سنوات7 1944
قاسم بن عبد الكرمي  ب ت م 1945 183 
 184 الشيخ بن حممد بن براىيم     ب ت م 1945
 185 محو بن العريب 1939 1945
 186 جلول بن قدور 1933 1945
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 187 دميا قريان بيار 1940 9 8 1945
 188 ماري قريان بيار 1942 4 9 1945
 189 امحد بن سامل 1932 1945
 190 زىرة بنت بلحواش 1940 1945
 191 علي بوراس 1941 3 5 1945
 192 بلخري بن الطيب 1937 1945
 193 حممد بن حممد ب ت م 1945
 194 مامو بن عبد القادر ب ت م 1945
 195 سليمان بن العريب 1937 1945
 196 امحيدة بن حممد 1940 1945
 197 ألفريد شريي ليون 1939 1 18 1945
 198 أمحد بن بركة  1938 1945
 199 قادة بن عثمان ب ت م 1945
حممد بن علي  1936 1946 200 
 201 حممد بن صاحل 1938 1946
 202 موسى بن جلول 1938 1946
 203 قدور بن جلول 1940 1946
 204 طيب بن محو لعريب م.ت.ب 1946
 205 هتامي بن محو لعريب م.ت.ب 1946
 206 محودة بن موالي امحد 1939 1946
 207 حممد رزوق 1939. 12. 17 1946
 208 فطومة رزوق 1939. 2. 18 1946
 209 محيدة بن بوكة م. ت. ب 1946
 210 دمحان بن حممد م. ت. ب 1946
 211 قاسطاف بن عثمان 1940 1946
 212 ميلود بن العريب م. ت. ب 1946
 213 اعمر بن امحد 1938. 7. 14 1946
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 214 عبد القادر بن حممد  1937 1946
 215 زاوي بن صاحل 1940 1946
 216 حممد بن عبد الرمحان بن عمارة 1935 1946
 217 امحد بن عبد الرمحان بن عمارة 1939 1946
 218 احممد بن عمارة 1939 1946
 219 عبد الرمحان بن احلاج براىيم م. ت. ب 1946
 220 حممد بن سعد كابويا م. ت. ب 1946
 221 حممد بن عبد القادر 1938 1946
 222 امحد بن جلول م. ت. ب 1946
 223 زينب بنت بوراس 1942. 2. 6 1947
 224 امحد بن عبدالقادر  1941 1947
 225 حلسن بن امحد 1942 1947
 226 خملوف بن حممد الفرح  م.ت. ب 1947
 227 حممد صاحل بن دلبارك 1940 1947
 228 حممد بن العريب  1939. 5. 25 1947
 229 عبد القادر بن عبد اخلالق  1940 1947
 230 طاىر بن عبد القادر  1939 1947
 231 حممد بن عبد القادر  1938 1947
 232 حممد بن بوحفص م. ت. ب 1947
 233 حممد بن احلاج حممد 1937 1947
 234 عبد اجلبار بن محو سبقاق 1939 1947
 235 حممد بن كروم 1938 1947
 236 نصريي طاىر بن كروم  1940 1947
 237 حممد بالعامل  1941 1947
 238 بوبكر بن محو قادة  1945 1947
 239 الشيخ بن براىيم م. ت. ب 1947
 240 حممد بن احلاج عبد الرمحن 1937 1947
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 241 عبد السالم بن احلاج عبد الرمحان 1940 1947
 224 عبد الرمحان بن حكوم 1940 1947
 324 امحيدة بن قدور بن زيطة 1941 1947
 442 حممد بن ميلود بن زيطة ب ت م 1947
 245 امحيدة بن محو سبقاق 1941 1947
 462 موسى بن محو سبقاق 1941 1947
 724 حبوص بن ميلود 1940 1947
 824 عالل بن موالي عبد الرمحان 1942 1947
 249 محو بن علي بن قويدر  1942 1947
 250 قدور بن علي بن قويدر 1937 1947
 512 جياليل بن براىيم بن بلخري  1937 1947
 252 حممد بن الشيخ لغواطي 1941 1947
 253 أعبيدة بن السبيت  1941 1948
 254 بالل بن مبارك   1941 1948
 255 عبديل بن بشري   1941 1948
 256 حممد بن موالي أمحد بوشاقور  1941 فيفري 2 1948
 257 أمحيدة بن بودية  1941 1948
 258 أمحيدة بن موالي بازماط 1942 1948
 259 حممد بن محادي  1942 1948
 260 قادة بن موالي خلضر 1938 1948
 261 عبد الكرمي بن موالي      1942 1948
 262 حبيصة بن الطيب 1940 1948
 263 محادي بن محو سبقاق 1938 1948
 264 حممد بن دربايل 1939 1948
 265 أمحيدة بن دربايل 1940 1948
 266 طيب بن موالي سليمان      1940 1948
 267 أمحد بن دلبارك 1939 1948
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 268 حبوص بن باغالد 1939 1948
 269 عبد الكرمي بن احلاج علي   م.ت.ب 1948
 270 سليمان بن موالي تيمي 1940 1948
 271 حممد بن محادي  1941 1948
 272 سعودة بنت الطيب  1938سبتمرب 28 1948
 273 عبد الرمحان بن احلاج أمحد    م. ت. ب 1948
 274 حسان بن احلاج أمحد       م. ت.ب 1948
 275 حممد بن موسى بن العريب    م. ت.ب 1948
 276 مسعود بن موسى بن الغريب   م. ت.ب  1948
 277 لعويف أمحد بن حممد        1935 أكتوبر 12 1948
 278 قرابارميارسيال روك         1944أفريل 10 1948
 279 مونييو جيليان ماري بول   1942 أكتوبر 12 1948
 280 أمحيدة بن أمحد بن موالي حممد  1941 1948
 281 بلقاسم بن احلاج عبد الرمحان   1942 1948
 282 قادة بن محادي  1942 1948
 283 بومجعة بن أوالد علي         1943 1948
 284 ميلود بن أوالد علي         1941 1948
 285 فاطنة بنت عبد احلي       1941 1948
 286 حممود بن بوراس 1943 أفريل 19 1948
 287 عبد الرمحان بن موسى       1938 1948
 288 بعايل بن بامحو 1941 1948
 289 أمحد بن براىيم بن احلاج أمحد  1941 1948
 290 حممد بن عبد القادر      1940 1948
 291 حممد بن براىيم حكوم 1942 1948
 292 حممد بن براىيم احلاج موسى   1941 1948
 293 براىيم بن حممد  1941 1948
 294 لعريب بن يوسف 1941 1948
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 295 يوسف بن حممد  1941 1948
 296 حممد السامل بن حممد احلاج    م.ت. ب  1948
 297 مرسى بن طالب بولة        1939 1948
 298 فانة بنت سامل بعايل        1941 1948
 299 أمحيدة بن بيقا  1942 1948
 300 حممد بن بقادر  1941 1948
 301 عبد اهلل بن موالي عبد الرمحان     1937 1948
 302 مربوك بومجعة الغراب 1941 1948
 303 (ابن موريس   )روبارفرونسوا   1943 أفريل 5 1948
 304 بوعمامة بن الشيخ 1943 1948
 305 مبارك بن عبد اهلل  1942 1948
 306 حممد بن موالي سليمان 1941 1949
 307 الشيخ بن امحدبن علي  1938 1949
 308 علي بن اجلياليل 1941 1949
 309 امحد بن احلاج امحد الكفايل 1938 1949
 310 قادة بن قندا م.ت.ب 1949
 311 دربايل بن بوعمامة بن قندا  عام11 1949
 312 لوكوانثر ميشال ابن جون 1944. 5. 14 1949
 313 حممد السامل بن حممد 1938. 4. 1 1949
 314 صالح الدين سلكة 1944. 5. 24 1949
 315 نوية بنت سي عبد القادر 1944 1949
 316 قادة بن حممد 1943 1949
 317 قادة بن قويدر 1941 1949
 318 موالي علي بن موالي حيمي 1940 1949
 319 مكي بن قادة 1944 فيفري 1 1949
 320 قادة بن حممد 1944 1949
 321 سامل بن عبد اخلالق 1943 1949
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 322 بركة بن موالي 1941 1949
 323 زىرة بنت احلاج محو ب ت م 1949
 324 امحد بن مبارك 1941 1949
 325 جلول بن العريب 1942 1949
 326 ساسي بن حممد 1940 1949
 327 جلول بن حممد  1942 1949
 328 حلسن بن الشيخ 1943 1949
 329 حممد بن عمار 1943 1949
 330 فاطنة بنت عمار 1943 1949
 331 خدجية بنت القروط 1942 1949
 332 حممد بن براىيم  1944 1949
 333 فاطنة بنت امحد بن موسى ب ت م  1949
 334 حممد بن محو بامحد 1943 1949
 335 محزة بن حممد امحد بن معمر 1943 1949
 336 حممد بن بوراس 1944 ماي 5 1949
 337 حممد بن بوزيد 1944 اوت 1 1949
 338 طيب بن قويدر 1939 1949
 339 حممد بن بلخري 1944 1949
 340 بومجعة بن حممد 1944 1949
 341 قدور بن الطيب 1939 1949
 342 عبد الرمحان بن امحد اعراب 1939 1949
 343 دلوجنايفاز 1935 جويلية 11 1949
 344 راميوندايفاز 1937 فيفري 21 1949
 345 نيكول ايفاز 1939 مارس 31 1949
 346 جاكلني ايفاز 1943 جويلية 16 1949
 347 حممد بن بوبكر 1943 1950
 348 لعمري بوبكر 1944 1950
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 349 امحد بن براىيم 1940 1950
 350 عمر بن الطيب 1940 1950
 351 امحد بن الطيب 1940 1950
 352 حممد السامل بن حممد 1940 1950
 353 زىرة بنت خليفة  سنوات8 1950
 354 قربيااليفاز ب ت م 1950
 355 حممد بن قادة جبايلي  سنوات8 1950
 356 مربوك بن ميلود بن زيطة  سنوات6 1950
 357 حممد بن الشيخ  سنة11 1950
 358 حممد بن بيقة 1939 عام 11 1950
 359 مسعود بن عبد القادر 1944 1950
 360 قادة ولد محادي 1945 1950
 361 امحد بن بوحفص 1941 1950
 362 امحد بن جودي 1944 1950
 363 شارل قريان 1944 اوت 12 1950
 364 نور الدين بوراس  1942 افريل6 1950
 365 عائشة بنت قداري  سنوات8 1950
 366 مهدي بن علي 1940 1950
 367 فاطمة بنت موالي حممد  سنوات8 1950
 368 دمحان بن حممد 1944 1950
 369 حممد بن احلاج محو فيهاخري 1945 1950
 370 دمحان بن قادة دمحاين 1944 1950
 371 حممد بن زايد 1944 1950
 372 امحد بن جالل 1945 مارس 18 1950
 373 دمحان بن عبد القادر 1939  1950
 374 طيب بن حممد 1945 1950
 375 طيب بن امحد 1945 1950
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 376 عبد احلميد بن احلاج محو 1945 1950
 377 حممد بن عمار 1946 1950
 378 زيغم بن السبيت 1943 1950
 379 مصطفى بن موالي بكار 1945 2 21 1950
 380 حسان بن موالي خلضر 1942 1950
 381 بشري بن موالي خلضر 1945 1951
 382 فضيل بن شهرة  1945 1951
 383 محو بن علي 1943 1951
 384 ىامشي بن قادة 1945 1951
 385 بوعمامة بن احلاج عالل بن بيتور 1942 1951
 386 حممد بن احلاج عالل بن بيتور 1943 1951
 387 حممد بن موالي خلضر 1945 1951
 388 قاسطون قراباري بن سطانيسالس 1940 1951
 389 قدور بن احلاج حممد       1938 1951
 390 عبد القادر بن قماري     1944 1951
 391 ولد بامحو أمحد  1947 جويلية 25 1951
 392 حممد بن صاحل بن بامحو 1942 1951
 393 براىيم بن ناجم  1941 1951
 394 حممد بن باحسي 1945 1951
 395 حممد بن سامل 1943 1951
 396 أمحد بن بلخري  1943 1951
 397 حممد بن عبد القادر بن حممد بلبايل      1946 1951
 398 عبد القادر بن حممد       1944 1951
 399 موالي ادريس بن موالي تيمي    1947أوت 4 1951
 400 حممد بن محادي 1944 1951
 401 حممد بن بيقة 1945 1951
 402 مسعود بن بيقةبادريان 1944 1951
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 403 بلقاسم بن بومجعة  1944 1951
 404 سامل بن حممد     1944 1951
 405 عمار بن محاين 1944 1951
 406 حممد بن دمحاين  1945 1951
 407 عبد اهلل بن حواء  1944 1951
 408 حممد بن يوسف بن بوصبيع 1940 1951
 409 ميشال روبار م .ت .ب  1951
 410 عبد القادر بن حممد طالب بن طالب     1943 1951
 411 حممد بن سامل بوعلي     1944 1951
 412 أمحيدة بن قداري  1944 1951
 413 حممد بن قادة     1942 1951
 414 امحد اوقادةبورقعة 1943 1951
 415 حممد بن دولة طلميين 1946 1952
 416 امحد سلكة 1946. 7. 5 1952
 417 امحد بن عبد العزيز 1947 1952
 418 قادة بن حممد 1941 1952
 419 امحد بن حممد ولد باعراب 1944 1952
 420 محو ولد علي بن قدور م. ت. ب 1952
 421 حممد بن محو 1941. 3. 26 1952
 422 تيجاين بن محو 1941 1952
 423 بلخري بن محو سيال 1947 1952
 424 بوعمامة بن حممد بن دباح م.ت.ب 1952
 425 حممد بن موالي حممد 1941 1952
 426 عبد اجمليد بن محو سلكة 1947 1952
 427 عبد العزيز بن عبد اهلل 1945. 2. 22 1952
 428 حممد الصاحل بن احلاج عبد الرمحان محو الزين 1948 1952
 429 حممد بن البشري لعور 1946. 8. 15 1952
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 430 عبد اهلل  بن البشري لعور 1948 .2 .1 1952
 431 امحد بن احلاج حممد بن براىيم 1947 1952
 432 سامل بن امحد 1942 1952
 433 امحد بن زوريري 1946 .3 .13 1952
 434 جلول بن خنوس بن محودة 1944. 7 .10 1952
 435 حممد بن عبد اهلل 1944 1952
 436 امحد بن احلاج عبد الرمحان  1948 1952
 437 حممد بن حممد بن بوداوي 1946 1952
 438 بلحواش قادة  1948 .3 .15 1952
 439 قدور بن عبد القادر بن حيىي 1945 1952
 440 بومجعة بن مسعود 1945 1952
 441 عيسى بن سليمان 1942 1952
 442 حممد بن ادلوندو 1946 1952
 443 حبوص بن بوبكر 1946 1952
 444 احممد بن احلاج سليمان 1947 1953
 445 حسني بن موالي عبد اهلل 1947 1953
 446 طيب بن علي 1947 1953
 447 حممد بن قادة بن جبايلي 1947 1953
 448 حممد بن بلحاج 1947 1953
 449 بركة بن لعمش 1947 1953
 450 لعمري مربوك بن عمار 1940 .11 .17 1953
 451 حممد بن حممد 1946 1953
 452 امحد بن احلسني 1947 1953
 453 الشيخ بن حممد بن قندا 1944 1953
 454 حممد بن احلاج عبد الرمحان 1945 1953
 455 حممد بن امحد طيطي 1947 1953
 456 حممد بن الشيخ 1945 1953
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 457 حبوص بن الشيخ 1946 1953
 458 موسى بن دربايل  1953
 459 حممد بن موسى بن السكويت 1944 1953
 460 قادة بن حممد حلرش 1945 1953
 461 قادة ولد عبد القادر بوحدة 1947 1953
 462 حممد بن عمار السلخ 1946 1953
 463 احلاج بن حممد بن عبد الرمحان اقاسم 1948 1953
 464 قافوريلوسيث 1946 .5 .20 1953
 465 حممد بودواية 1947 1953
 466 حممد بن دولة 1944 1953
 467 لعريب ولد قادة قندا 1946 1953
 468 دربايل بن ميلود م.ت.ب 1953
 469 حممد بن حممدسامل 1944 1954
 470 سعيد بن امحد 1944 1954
 471 عبد الكرمي بن علي 1943 1954
 472 عبد الرمحان بن كاسو م. ت. ب 1954
 473 اقاسم امحد بن احلاج عبد الرمحان 1941 1954
 474 موالي عمر حممد 1942ماي 15 1954
 475 طلحاوي أمحد  1947 1954
 476 كونيت لعايش   1946 1954
 477 محو الزين حممد الصاحل      1947 1954
 478 بومهراس محادي  1947 1954
 479 أمحد بن قويدر  1947 1954
 480 بيتور حممد بن اجلياليل     1947 1954
 481 أقاسم بشري بوراس     1949 أفريل 25 1954
 482 شريي بول ابن ليون       1948أوت 18 1954
 483 شريي بيار ابن ليون     1948أوت 18 1954



 المالحق
 

113 

 

 484 الداو حلاج عبد القادر      1948 1954
 485 الداو حلاج حممد  1947 1954
 486 موالي عمر  1947 1954
 487 قريان موريس  1948 ماي 3 1954
 488 بورقبة حممد    1949 1954
 489 ىريي حممد الصديق     1949 1954
 490 أمحد بن علي 1947 1954
 491 سلكة شعيب   1948 جويلية 7 1954
 492 أقاسم عبد احلفيظ  1950 1954
 493 قدور بن موالي حلسن 1948 1954
 494 نوادة مسعود   1949 1954
 495 السلخ أحممد   1947 1954
 496 حممد بن منصور  1946 1954
 497 موالي عمر أمحد 1948 1954
 498 يوسف بن منصور حجاج       1948 1954
 499 حبوص بن سامل  1948 1954
 500 أمحد بن كبري  1943 1954
 501 سامل بن أمحد    1947 1954
 502 حممد بن الشيخ  1945 1954
 503 مربوك بلخري معزوز     1948 1954
 504 حممد عبد الرمحان ولد حيىي 1950 1954
 505 فيها خري عالل علي بن محو   1948 1954
 506 لعريب علي   1949 1954
 507 أمحد بن مبارك لقليب       1949 1954
 508 موسى بن عبد اهلل  1948 1954
 509 أمحد بن سامل 1947 1954
 510 باعيسى حممد عبد العزيز        1948 1954
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 511 بن زيطة قدور  1948 1955
 512 أوصديق حممد  1950 1955
 513 وحلاج حممد بن محو       1950 1955
 514 حممد بن الطيب  1949 مارس 29 1955
 515   (دراس)حممد بن   أمحد 1948 1955
 516 بلحاج يدا حممد  1947 1955
 517 قربوز عبد الرمحان بن حممد بن خليفة    1947 1955
 518 فراج قادة      1950 1955
 519 قوثريكس جون   1950ماي 27 1955
 520 صاحل عبد القادر بن براىيم      1949أوت 25 1955
 521 غندور عبد القادر بن براىيم      1948 1955
 522 ضبة قادة      1950 أكتوبر14 1955
 523 السلخ قدور    1946 1955
 524 عماري أمحد   1949 1955
 525 جبايلي ميلود  1948 1955
 526 حجام أمحد    1945 1955
 527 حجام محو    1947 1955
 528 شايب حممد   1943 1955
 529 عبد القادر أمحد  1945 1955
 530 بودواية حممد    1946 1955
 531 بلعورة طيب      1945 1955
 532 سعدون بلقاسم     1945 1955
 533 أوالد بوالح أحممد 1947 1955
 534 بوراع براىيم    1947 1955
 535 أقاسم حممد      1948 1955
 536 زوبريي أمحد   1949 1955
 537 فنيش بومجعة   1948 1955
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 538 لقرع أمحد       1949 1955
 539 حالوة أمحد      1949 1955
 540 موالي عمر عبد القادر       1949 جانفي 4 1955
 541 رماين بلقاسم     1949 1955
 542 بن حيىي مولود   1949 1955
 543 فيها خري حممد    1944 1955
 544 ميلود بن حممد    1944 1955
 545 شيخ حممد         1947 1955
 546 محودة بن الشيخ   1946 1956
 547 شيخ حممد         1946 1956
 548 فراوة حممد        1948 1956
 549 رقيق عبد القادر بن باسعود 1947 1956
 550 سلخ عبد القادر دربايل 1948 1956
 551 موالي عمر عبد القادر       1949 1956
 552 بودرينة حممد   1948 1956
 553 أوالد علي قدور  1947 1956
 554 بن جعوان هتامي  1951نوفمرب 20 1956
 555 موالي عمر عبد الرمحان     1952 1956
 556 ساييت موسى     1943 جانفي 25 1956
 557 ضيف اهلل حممد   1944 1956
 558 جياليل عبد القادر 1944 1956
 559 حممد حلسن بلحاج م .ت .ب  1956
 560 بن باحو حممد   1948 1956
 561 مقاوم سامل       1951 1956
 562 أقاسم عبد الرمحان   1950 1956
اقاسم حممد عثمان  1950 1957 563 
 564 كروستيشونتال 1947اوت 4 1957
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 565 كروسيت فرانس 1948 اوت 22 1957
 566 كروسيت فلورانس 1949 سبتمرب 19 1957
 567 حممد بن امحد طيطي 1948 1957
 568 اقاسم عبد احلفيظ 1950 1957
 569 امحد بن احلاج ميلود زيطة 1949 1957
 570 اوالد علي امحد بن موسى 1950 1957
 571 ىذه الورقة مفقودة من السجل """""""""""""" 1957

580 
 581 بلغيت بلقاسم 1948 1957
 582 بلغيت عبد اهلل 1950 1957
 583 كروسيت مارك  1951 جوان20 1957
 584 اقاسم احلاج 1947 1957
 585 سلكة صاحل 1951 1 13 1957
 586 بوقاشوش حممد 1949 1957
 587 مسار عبد الرمحان 1950 1957
 588 قربوز سليمان 1947 1957
 589 قربوز عيسى 1949 1957
 590 لقرع سعيد 1951 1957
 591 حكوم عيسى 1946 1957
 592 قاىرة براىيم 1949 1957
 593 براىيمي امحد 1949 1957
 594 حفصي حممد 1948 1957
 595 تربي عبد الرمحان 1948 1957
 596 بلحواش سامل 1951 افريل 1 1957
 597 مسعودي عبد السالم 1949 1957
 598 فوالين بركة 1950 1957
 599 كروسيت الني  1952 جوان 4 1957
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 600 بن عبد اهلل عبد اهلل 1948 1957
 601 كرزازي ابراىيم 1949 1957
 602 بورقبةاحممد 1949 1957
 603 لعور عبد القادر 1952 ماي 12 1957
 604 وحلاج يوسف 1949 1957
 605 زيدان سليمان 1951 1957
 606 كبري امحد    1950 1958
 607 زيدان موسى   1950 1958
 608 محاد مسعود   1952 1958
 609 سامل بن حممد   1950 1958
 610 بلغيت بن السبيت 1951 1958
 611 تربي عبد الكرمي 1950 1958
 612 سلكة ايوب   1952 10 22 1958
 613 اغيات حممد  1950 1958
 614 سلكة حممد 1953 3 26 1958
 615 بوحادة حممود 1952 6 16 1958
 616 ميلود بن امحد 1949 1958
 617 رابح بن امحد  1948 1958
 618 ضيف اهلل امحد 1953 1958
 619 الشد بلقاسم  1948 1958
 620 حممد بن حممد 1952 1958
 621 بلبايل العريب  1951 1958
 622 لعريب قادة   1952 1958
 623 داويل عبد اهلل  1948 1958
 624 موالي عمر امحيدة 1948 1958
 625 العيد حممد   1952 1958
 626 اغيات قادة  1949 1958
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 627 وحلاج بلقاسم  1948 1958
 628 وحلاج عبد اهلل  1947 1958
 629 وحلاج عبد الرمحان  1953 3 7 1958
 630 وحلاج عبد العايل 1949 1958
 631 وحلاج عبد القادر 1952 نوفمرب 29 1958
 632 ثروبيااحممد 1951 1958
 633 ثروبيا حممد   1953 1958
 634 عبد احلي عبد احلي   1952 1958
 635 اوالد حيي حممد عبد الرمحان  1948 1958
 636 اوالد حيي حممد عبد القادر   1948 1958
 637 محو الزين حممد 1951 1958
 638 تيطاوين احممد 1952 10 13 1958
 639 موالن سارج 1953 6 30 1958
 640 شعيب امحيدة 1951 1958
 641 ولد بامحو حممد 1951 1958
 642 بن براىيم موسى 1948 1958
 643 موالي عمر الطيب 1948 1958
 644 موالي خلضر حممد 1950 10 15 1958
 645 سلخ حممد 1951 1958
 646 طبسي حممد 1949 1958
 647 بليلي حممد 1948 1958
 648 عباين حممد 1946 1958
 649 قويدر حممد 1948 1958
 650 قويدر امحيدة 1950 1958
 651 باحسي عبد القادر 1951 1958
 652 صام صام عبد الرمحان 1948 1958
 653 باحسي حلسن 1948 1958
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 654 مازر بلقاسم 1952 1958
 655 تيجاين عبد القادر 1949 1958
 656 تيجاين حممد 1948 1958
 657 حممد بن امحد 1952 1958
 658 بكار امحيدة 1948 1958
 659 عمريوش حممد 1952 1958
 660 بيتور بن عايش 1952 1958
 661 لقرع باسعود 1950 1958
 662 حممد منصور 1952 اكتوبر 24 1958
 663 دارقون بيار 1951 نوفمرب 26 1958
 664 عبد القادر بن امحد     1950 1958
 665 حلرش عبد القادر ب ت م 1958
 666 باحطيط حممد بن احممد عالل   1951 1958
 667 لكال العيد بن رابح 1951 1958
 668 موالي خلضر الصاحل 1950مارس 1 1959
 669 موالي خلضر احممد 1954 مارس 17 1959
 670 بن حديد ميلود 1952ديسمرب 20 1959
1959 1948  SNP 671 حممد 
 672 بلكادي أحممد     1950 1959
 673 مخرية امحد 1952 1959
 674 رقيق حممد 1952 أوت 25 1959
 675 جبايلي عبد اهلل 1952 1959
 676 بودواية حممد 1952 1959
 677 عيدات حممد 1953ديسمرب20 1959
 678 عايب حممد   1953. 12. 27 1959
 679 بورداجون مارك  1954. 4. 16 1959
 680 سلكة عبد اجمليد  1953. 3. 26 1959
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 681 بومرباوي منصور  1949 1959
 682 عماري عبد الرمحان     1949 1959
 683 أوالد عليعلي م.ت.ب 1959
 684 أوالد علي أمحد  1949 1959
 685 وحلاج عبد القادر  1952. 11 . 29 1959
 686 خري اليل 1952 1959
 687 شنينيقادة 1948 1959
 688 بوسكو عبد اهلل  1952. 6 . 4 1959
 689 سبقاق براىيم  1952 .3 . 14 1959
 690 سبقاق عثمان   1951 1959
 691 واعلي  عبد العايل 1950 1959
 692 بن عيسى حممد  1951 1959
1959 1946 SNP      693 لعريب 
 694 سعيدي أحممد   1953 1959
 695 بوقنونو عبد السالم       1952. 7. 23 1959
1959 1953 SNP حممد 696 
 697 اوالد نصري حممد 1951. 8. 15 1959
 698 سيدي موسى عبد العزيز 1950 1959
 699 سيدي موسى امحد 1952. 3. 29 1959
 700 تادماييت عبد الكرمي 1951 1959
 701 علي كاسو محو 1952 1959
 702 بن حيىي امحد 1952 1959
 703 بورقبة ىامشي 1952. 9 . 20 1959
 704 سعيدي حممد 1953 1959
 SNP 705 حبوص الدين 1951 1959
 SNP 706 الدين احممد 1949 1959
 SNP 707حممد بن يوسف 1952 1959
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 708 حممد بن سليمان 1949 1959
 709 امحد بن سليمان 1950 1959
 SNP 710لعبد 1950 1959
 711 اقاسم امحد 1945 . 9 .1 1959
 712 اوالد حيىي امحد 1953 1959
 713 لعريب بن قادة 1946 1959
 714 جوداث اوليي 1952 .5 .8 1960
 715 اقاسم عيسى 1947 .8 .8 1960
 716 اقاسم منري 1954 3 .23 1960
 717 جيبواوندري 1954 .4 .12 1960
 718 شريي بول 1948 .4 .18 1960
 719 شريي بيار 1948 .8 . 18 1960
 720 شريي فرنسوا 1954 .5 .3 1960
 721 بوقنوطودونيس 1955 .4 .82 1960
 SNP 722 ميلود بن امحد 1952. 1 .2 1960
 723 جبايلي عبد الرمحان 1954 .3 .16 1960
 724 كيال اليل 1954 1960
 SNP 725 علي مداين م.ت.ب 1960
 726 شالقي طيب 1953. 7 .20 1960
 727 قوراري تيجاين 1954 .10. 20 1960
 728 لعور حممد 1954 .8 .11 1960
 729 زاوية حممد 1954 1960
 730 اقاسم عثمان 1954 1960
 731 موالي عمر دريس 1954 .7 .24 1960
 732 بلخري معزوز عبد القادر 1954 1960
 733 سوسي عبد القادر 1954 .10 .28 1960
 734 بن جعوان عمر 1954 1960
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 735 بلبايل العريب 1954 .5 . 9 1960
 736 فيهاخري عبد اجمليد 1954 1960
 737 نصرية عبد القادر 1954 .1 .6 1960
 738 بومعزة ميلود 1954 1960
 739 بن جعوان عبد القادر 1954 .8 .14 1960
 740 اولد بامحو بلقاسم 1951 1960
 741 بن حكوم عبد اهلل 1953 .11 .10 1960
 742 سلخ ميلود 1951 1960
 743 عبودي محو 1951 1960
 744 بومهراس عبد احلكيم 1953 .5 .5 1960
 745 بوقاشوش معمر 1953 .4 . 27 1960
 746 ولد بوالح حممد 1951 1960
 747 ديكوراث الني 1954 .6 .8 1960
 748 بن جعوان عبد القادر م.ت.ب 1960
 749 موالي عمر امحد 1952 1960
 750 بن براىيم حممد 1952 1960
 751 وحلاج امحد 1953 1960
 752 موالي خلضر ميلود 1954 1960
 753 فتاح عبد اهلل 1950 1960
 754 بن علي مربوك 1953 .4 .8 1960
 755 وحلاج عبد الرمحان 1954 .4 .9 1960
 756 عبد احلي امحد 1951 1960
 SNP 757 بن سليمان حممد 1953 .3 .16 1960
 758 وحلاج حممد 1952 .8 .2 1960
 SNP 759 عبد القادر بن حبوص م.ت.ب 1960
 760 قدار عبد اهلل 1948 1960
 761 مازر بلحاج 1953 1960
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 762 عبيد الشيخ 1950 1960
 763 عبيد حبوص 1952 1960
 764 حبمان حممد 1954 .3 .6 1960
 765 فراج عثمان 1953 1960
 SNP 766 عبد اهلل بن محو 1954. 11 . 20 1960
 767 فيهاخري عبد احلميد 1947. 10 . 14 1960
 768 بومعزة ميلود م.ت.ب 1960
 769 بن علي مربوك 1953 .4 . 8 1960
 770 حراب احممد 1953 1960
 771 لورانث جون 1954 .12 . 15 1960
1961 1950 SNP   772 عمر بن أمحد أعراب 
 773 موندو موسى 1953 1961
 774 سنيسنة حممد عبد اهلل          1945 1961
 775 سنيسنة موسى   1947 1961
 776 سنيسنة عبد العزيز 1949 1961
 777 سنيسنة بلقاسم  1959أوت 8 1961
1961 1952 SNP     778 حممد 
1961 1955 SNP      779 طيب 
1961 1955 SNP      لشهب 780 
 781 بلحسن علي     1955 1961
 782 عمريوش بلقاسم  1955 1961
 783 عمريوش عبد الرمحان     1954 1961
 784 موالي عمر مصطفى   1955جوان 11 1961
 785 موالي خلضر حممد 1954 مارس 18 1961
 786 سلخ عثمان   1955 جوان 15 1961
 787 أقاسم عبد احلفيظ  1950 1961
 788 أقاسم منصور 1952 1961
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 789 تيليلي حممد    1952 1961
 790 فوالين حممد  1955نوفمرب 5 1961
 791 زنانيعبد القادر  1944 1961
1961 1954 SNP       792 أحممد 
1961 1949 SNP  793 أمحد ميلود 
1961 1955 SNP     794 أمحد 
1961 1955 SNP    795 زاير 
 796 حاج براىيم عبد الرمحان    1953سبتمرب17 1961
م .ت.ب 1961 SNP 797 أمحد 
 798 جبايلي عالل    1955 جويلية 15 1961
 799 العرايب لعريب   1955 جوان 5 1961
م .ت.ب 1961  SNP     800قادة
 801 بودواية عبد القادر بن بودواية 1951 1961
 802 أحممد       م.ت.ب 1961
 803 براىيم       م.ت.ب 1961
 804 فرجويل قادة   1953أفريل 6 1961
 805 حممد بن مسعود  م.ت.ب 1961
 806 عمريوش بلقاسم   1955 فيفري 8 1961
 807 أوالد علي أمحد  1949 1961
 808 اقناس اميانويل  1949 جانفي 5 1961
 809 عبد احلي عبد الرمحان      1955 1961
 810 فنيش خمفي   1955 جوان 6 1961
 811 باعيسى ىامل    1950 1961
 812 بن باحو عبد الرمحان     1952 1961
 813 أغيات حممد    1949 1961
 814 سلكة مجال     1955 جويلية 12 1961
 815 بن عمر صاكة  1955ديسمرب29 1961
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 816 سوسي مصطفى 1955 جويلية 2 1961
 817 بوصبيع حممد    1955 1961
 818 بن باحو خمفي    1955 1961
 819 منصوري حممد  1955 1961
 820 طاىر جلول     1955 1961
 821 بودواية جلول   1955 1961
 822 تيطاف ميلود   1955أوت 21 1961
 823 أقاسم رشيد     1955أكتوبر 10 1961
 824 ذلواري محو   1955ديسمرب11 1961
 825 داوحلاج حممد   1954 نوفمرب 3 1961
 826 أوبامحو  أمحد  1953أوت 10 1961
 827 سعيدي عثمان  1955 1961
 828 ناقة حممد سامل 1955 نوفمرب 12 1961
 829 بادرباين بلقاسم  1954 1961
 830 بن جعوان حممد  1955 1961
 831 ناجم طيب  1955 مارس20 1961
 832 بن بركة أمحد  1953مارس  1961
 833 بوحدة عبد اهلل       1955 فيفري24 1961
 834 تيمي طيب م.ت.ب 1961
1961 1955 SNP 835 براىيم بن محو 
1961 1956 SNP 836 حممد بن بركة 
1961 1950 SNP  837 عبد الكرمي 
 838 ميموين عبد الكرمي    1955ديسمرب17 1961
 839 مساعيل عبد الرمحان    1952 أوت 17 1961
 840 واعلي عبد القادر  1955فيفري 6 1961
 841 طروبيا سامل   1954 1961
 842 دلداين عبد الكرمي 1955فيفري9 1961
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 843 طروبيا بركة    1951 1961
 844 بن شيخة صادق  1954 1961
 845 سيدي موسى عبد العزيز       1949 196
 846 سيدي موسى أمحد 1952نوفمرب29 1961
 847 ميموين عبد الكرمي    1955ديسمرب18 1961
 848 دمحاين عبد اهلل  1955جوان2 1961
 849 موندو حممد    1948 1961
 850 فيزيوزجيالس جون ماري فيليب 1955أوت 2 1961
 851 خالدي جلول   1951 1961
 852 داداو موسى عبد اهلل          1955 1961
 853 بلكحل الشيخ    1952 1961
 854 منصوري حممد  1955 1961
 855 جيبو حممد الشيخ  1954 فيفري 12 1962
 856 بن ديدة طاىر  1950 1962
 857 بامحو يوسف  1954 1962
 858 بلعور عثمان   1954 1962
 859 لعور علي    1956 1962
 860 داوحلاج حممد  1956 1962
 861 بلغيت عبد الرمحان    1955 12 27  1962
 862 وحلاج طيب    1955 1962
 863 حناين قويدر   1950 1962
 864 موالي عمر عبد الرمحان     1950 1962
1962 1952 SNP 865 عبد القادر 
 866 فنيش  سليمان  1954 1962
 867 منصوري أمحد  1950 1962
 868 منصوري عالل  1953 1962
 869 عمريوش أمحد  1956 1962
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 870 أقاسم علي   1956 1962
 871 عالوة ىامي  1956 1962
 872 كاسو أمحد    1952 1962
 873 اليل مسعودة  1954 1962
 874 أوالد علي أمحد  1950 1962
 875 عماري أمحد   1954أفريل 8 1962
 876 حضري حممد  1955 جويلية 13 1962
 877 عايدي براىيم   1956 1962
 878 بكار شحام علي   1955 1962
 879 علي كاسو براىيم  1953 1962
 880 بورقبة صاحل   1956 1962
 881 سبقاق سليمان   1955 جوان 17 1962
 882 وحلاج يوسف   1953 1962
 883 باشا عبد القادر  1956أوت 19 1962
 884 زيات ناجم   1952 1962
 885 اليل العريب   1954 1962
 886 ىامي سامل 1954 1962
 887 بن سونة عبد اجمليد     1957 1962
 888 سقاي موسى  1956 1962
 889 صعب أحممد 1956 1962
 890 فاسي باكلي 1956 نوفمرب 13 1962
 891 فاسي عبد الكرمي  1954مارس 16 1962
 892 بن سامل مبارك  1954 1962
سلكة عبد السالم   1956 1962 893 
1962 1952 SNP 894 حممد بن يوسف بلحاج 
 895 بورقعة محيدة  1952 1962
 896 بورقعة جياليل 1954 1962
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 897 بورقعة حممد  1953 1962
 898 حناين بوعمامة  1952 1962
 899 أوىامي أحممد 1950 1962
 900 عبودي محو   1951 1962
 901 قدار عبد اهلل  1956 1962
 902 محداوي أحممد  1955 1962
1962 1949 SNP 903  أحممد بن حممد 
 904 رافع أمحد    1955فيفري 13 1962
 905 كسراوي أمحد  1949 1962
 906 ورقة حممد السامل  1952 1962
 907 حناين الشيخ  1954 1962
 SNP 908حممد  1954 1962
 SNP 909حممد  1955 1962
 SNP 910أمحيدة  1952 1962
 911 أوالد نصري أمحد  1953 1962
 912 أقاسم عبد الرمحان 1950 1962
 913 أقاسم نور الدين  1953 1962
مناد حممد    1956 1962 914 
 SNP 915 بيداري 1956 1962
 SNP 916بركة  1954 1962
 917 موالي عمار طنطاوي   1956ماي 18 1962
 918 بلخري معزوز أمحد       1953 1962
 919 ىكون دانيال    1952 1962
 920 ىكون روين ابن روبار 1954 1962
 921 بن سعد حممد    1951 1962
 922 سنيسنة سعيد   1955 جوان 5 1962
 SNP 923 حممد       1956 جويلية 2 1962
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يوضح موقع املدرسة الفرنسية يف تيميمون: 031امللحق رقم   

 

                                                           
 .بلواعر عبد الوايف، املرجع السابق-1
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 .يوضح توجيه األقسام داخل املدرسة الفرنسية: 041امللحق رقم 
 
 

 

                                           
 . بلواعر عبد الوايف، املرجع نفسه- 1
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  الصورة توضح الطراز السوداين اجلديد على جدران املدرسة، والصليب املتمثل يف تقاطع 05:1امللحق رقم 
 . الدعامات الطينية للجدران من اخلارج

 
 
 

 
 
 
 
 

                                           
 .معرض الصور التارخيية املوجود يف مدرسة عيشاوي حممد بن مسعود بتيميمون- 1
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 تابع للصورة األوىل
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 .داخل وخارج القسمها وتالميذالفرنسية ملدرسة لصوريوضح : 06امللحق رقم 
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 :1صور بعض وظائف ومهن أولياء التالميذيوضح : 07امللحق رقم 
 

  

  

                                           
 .معرض الصور التارخيية املوجود يف املدرسة االبتدائية عيشاوي حممد بن مسعود تيميمون- 1
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 صور لبعض التالميذ أثناء الرحالت املدرسية الصيفية يف فرنسا: 08امللحق رقم 
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 .م1954يوضح شهادة الدراسات اإلبتدائيةلتلميذ بلبايل مامون عبد القادر لسنة : 09امللحق رقم 

 
 



 املالحــــــــــــــــق

م، وجبايلي اهلامشي 1957يوضح شهادة الرياضة املدرسية للتلميذ جبايلي عبد القادر لسنة : 10امللحق رقم 
 .م1959لسنة 
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 .م1959لسنة 
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 :يوضح بعض الكلمات الفرنسية ادلتداولة حمليا عند عامة الناس: 11ادللحق رقم 
يقصد به ادلكتب ادلوجود بادللحقة االهلية ادلكلفة بتسيري الشؤون السياسية واالجتماعية و : البريو/ 1

. االقتصادية للمجتمع التيميموين
. وتطلق على احلمار ادلستعمل يف محل ادلتاع ونقل السماد اىل البساتني:البوريكو/ 2
. تطلق على جمموع الضرائب والغرامات ادلفروضة على السكان من طرف ادلستعمر: البانتيتة/ 3
يطلق على الشاحنات ذات : الكاميو/  5.       يطلق على ادلدرسة الفرنسية يف ادلنطقة: ليكون/ 4

. احلجم ادلتوسط والكبري اليت ادخلها ادلستعمر اىل ادلنطقة
. تطلق على السيارة ذات احلجم الصغري وتنقسم اىل نفعية وسياحية: الكروسة/ 6
. وتطلق على ادلطبخ: الكوزينة/ 7
. هو ادلطعم ادلدرسي الذي تأسس داخل ادلدرسة الفرنسية: لكانتني/ 8
. وهو العمود الكهربائي: لبوطو/ 9
. وهي الساحة احملاطة جبدار: الكوري/ 10
. وهي الغرفة: الشانربة/ 11
. يعين ادلرحاض: الكبيين/ 12
. شركات التنقيب الفرنسية بادلنطقة: الكبانية/ 13
. ادلبلغ ادلايل ادلتحصل عليه نظري تقدمي خدمة معينة: الباقة/ 14
. يقصد به احلمام: الدوش/ 15
. وهو النزل أو الفندق: النوتري/ 16
. وهو مركز الربيد ادلختص يف حتويل احلواالت وسحب ادلبالغ ادللية: لبوشطا/ 17
. قلم الرصاص الذي دخلت به ادلدرسة الفرنسية يف ادلنطقة: لكريو/ 18
. وهي ادلمحاة: لقومة/ 19
. وهو احملفظة: لكرطابل/ 20
. وهو الكراس: لكايي/ 21
. القسم: لكالس/ 22
. ادللحقة العسكرية: الناكس/ 23
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. ادلستشفى: السبيطار/ 24
. الصيدلية اليت تقدم االدوية: لفرماسيان/ 25
. ادلمرض: لفرملي/ 26
. وهو وعاء خشيب او معدين لصناعة الطوب الطيين: دلول/ 27
وهو السباق الذي ينظم عن طريق جمموعة اشخاص للمنافسة بينهم بواسطة اجلري : الكرس/ 28

. على القدمني او سباق اجلمال
. وهو الدهليس او القبو ويكون حتت االرض: لكاف/ 29
وهي القرية اليت خطها ادلستعمر الفرنسي ادلقابلة للبناء التيميموين القدمي ادلشكل من : لفيالج/ 30

. جمموعة من القصبات
. وهو ادلصنع: لفابريكة/ 31
. احلبل: لكوردا/ 32
. الدلو او السطل: لبيدون/ 33
:   اجلاكيطة/ 34
: الثريكو/ 35
. ادلظل: شابو/ 36
ادلعطف : لبالطو/ 37
. العاطلني عن العمل: شومارا/ 38
. التقية او القبعة: لكاسكيطة/ 39
. القبعة: لربيطة/ 40
. القدر: لقاميلة او ادلرميطة/ 41
. تطلق على الشخص ادلتشرد او الفوضوي: لباقابو/ 42
. الثكنة: لكزيرنة/ 43
. سلك كهربائي: كابل ثريسينيت/ 44
. سياج حديدي: بارداج او قرياج/ 45
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 :المصادر باللغة العربية -

ادلرآة اجللية يف ضبط ما تفرق من اوالد سيدي حيي بن صفية ويف  اجليالين بن عبد احلكم، -01
 .م2006، ديسمرب 2 طالتعريف مبشاهري العلماء ورجال ادلعاهد الصوفية،

:  تر، احلركة الوطنية الثورية يف اجلزائر من احلرب العادلية االوىل اىل الثورة ادلسلحة،مهساسأمحد - 02
 .م2002سعيد زلمود، زلمد عباس، منشورات الذكرى االربعني لالستقالل، 

،الفواكه الدواين على شرح رسالة ابن ايب زيد اويز ادلالكي أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النف-03
 .، دار الفكر، بريوت، ب ت1مج القريواين، 

زلمد حجي، زلمد األخضر، دار :،تر2،ط2،جوصف افريقيا الفاسياحلسن بن زلمد الوزان ، -04
 .م1983الغرب االسالمي، بريوت،

 :المقابالت الشخصية -
 . م05/11/2018: بتاريخ مع عماري زلمد ، مقابلة- 01
 .م01/02/2019: مقابلة مع فرجويل عبد القادر بتاريخ- 02
 .م03/03/2019: بتاريخمقابلة مع سلكة الصاحل، سبقاق موسى، جبايلي اذلامشي، - 03
 .م07/03/2019: بتاريخمقابلة مع جبايلي اذلامشي - 04
 .م07/11/2018: مقابلة مع موس دلداين بتاريخ-05
 . م03/10/2018:  مقابلة مع قاديري عمر بتاريخ-06
 .م12/11/2018:  مقابلة مع زيدان بومجعة بتاريخ-07
 .م 28/03/2019:مقابلة مع السلخ موسى بتاريخ-08
 .م 22/10/2018:  مقابلة مع بن سونة أمحد بن زلمد عبداهلل بتاريخ-09
 .م31/10/2018: مقابلة مع برشيد عمر بتاريخ-10
 .  م2019 04 17:  مقابلة مع سلكة عبد اجمليد بتاريخ-11
 .م12/2018 /24: مقابلة مع رقيق زلمد بن مسعود بتاريخ- 12
 .م08/11/2018 :يف اهلل زلمد بتاريخمقابلة مع ض- 13
 .م23/02/2019: بتاريخمقابلة مع بودواية زلمد بن يوسف- 14
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 .م05/03/2019 : بتاريخمقابلة مع جبايلي ميلود- 15
 .م26/02/2019: مقابلة مع وحلاج بلقاسم بتاريخ- 16

 :باللغة الفرنسية -

01- A g p martin, Les oasis 
sahariennes(Gourara ,Touat ,Tidikelt), tome1,presentedbyproe. 
Charlesa. Cofoidand ,MRS. Prudecew.kofoid.1908  p218-219. 

02-R.M. des élèves admis à l école 1935 - 1944. 
03- R.M. des élèves admis à l école 1944 -1951. 
04- R.M. des élèves admis à l école 1951- 1955. 
05- R.M. des élèves admis à l école 1955 – 1959. 
06- R.M. des élèves admis à l école 1960 – 1962. 

 :المراجع -

،منشورات عويدات، 1عيسى عصفور، ط: ، ترتاريخ اجلزائر ادلعاصرروبري،  شارل اجرون-01
 .م1982، سبريوت ــ باري

، دار الرائد للكتاب، اجلزائر، 2، ج1، ج، اجلزائريون ادلسلمون و فرنسااجرون شارل روبري-02
 .م2007

 .م2006، دار ادلعرفة، اجلزائر، 1، ج1989-1830، تاريخ اجلزائر ادلعاصرة  بالح بشري -03
-م 1881تشريعات االستعمار الفرنسي يف اجلزائر وانعكاساهتا على اجلزائريني  بليل زلمد ، -04

 .م2012،دار سنجاق الدين للكتاب، اجلزائر، م1914
، زلاولة دراسة حدود التنمية والرأمسالية يف تكوين التخلف يف اجلزائربن آشنهو عبد اللطيف ، - 05

 .م1979م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1962-م1830اجلزائر بني 
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، قصور قورارة وأولياؤها الصاحلون يف ادلأثور الشفاهي وادلناقب واألخبار  بليل رشيد-06
 .م2008،مؤسسات احلسان، اجلزائر، 3،عاحمللية
 ENAG،1، ط(م1956-م1931) مجعية العلماء ادلسلمني التارخيية ورؤسائها الثالثة-07

 .م2004للنشر، اجلزائر، 
أوجني يونغ )، أفكار إستعمارية وسبل دفعها كما كشفها نزهاء الغربيني، جيدل عمار -08

 .م2008 للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، جسور1 ط،(أمنوذجا
، عامل 09 مواقف االمام االبراهيمي االسالم يف اجلزائر يف عهد االستعمار،دراجي زلمد ، - 09

 .م2007االفكار للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
ديوان ، (م1962 -م1830) أحباث ودراسات يف تاريخ اجلزائر ادلعاصرة  هالل عمار،-10

. ئرادلطبوعات اجلماعية ،اجلزا
، دراسة تارخيية م1904م اىل 1830، التعليم التبشريي يف اجلزائر من وعليمحمد الطاهر - 11

 .م2009حتليلية، ادلؤسسة الوطنية للفنون ادلطبعية، اجلزائر،
 ديوان ادلطبوعات اجلامعية، سيا،آ تاريخ االستعمار والتحرر يف إفريقيا وزوزو عبد احلميد ،-12

 .2009اجلزائر ،
 .م2012، موفم للنشر، اجلزائر، التعليم يف اجلزائر قبل وبعد اإلستقالل ،  الطاهرزرهوين- 13
 .م2013، دار االمة، اجلزائر، سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر, حلوش عبد القادر- 14
 .م1968 ،جلزائر، امطبعة االنشاء بدمشق, 2ط،جغرافية اجلزائر،حليمي عبد القادر - 15
 .م2010زلمد صاحل ناصر، دار االمة، اجلزائر، : ، تقمن وحي البصائر, احلسين زلمد اذلادي-16
، مركز دراسات الوحدة 2،ط يف ادلغرب العريبواالستعماراحلركات الوطنية زلمد،  أ مالكي-17

. م1994العربية،بريوت، 
، دار اجلامعة اجلديدة،  ادلعلم ومهنة التعليم بني االصالة وادلعاصرة رلدي صالح طه،-18

 .م2007االسكندرية، 
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 دار هومة، اجلزائر، م،1934م 1837االحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية ، مياسي ابراهيم-19
 .م2009

فصل الصحراء م، 1954ادلركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب - 20
 .م2009، دار القصبة للنشر والتوزيع، اجلزائر، يف السياسة االستعمارية الفرنسية

، عامل (خ.ط)،(ادلقالة الصحفية اجلزائرية )،1، مجتاريخ الصحافة العربية اجلزائرية ناصر زلمد، -21
 .م2013ادلعرفة للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

هناد زلمد ،بن دايل حسني زلمد : ، تر ختليص التاريخ من االستعمار،ساحلي زلمد الشريف-22
 .م2002، منشورات الذكرى االربعني لالستقالل،2الشريف ، ط

، رلد ادلؤسسة اجلامعية 1، ط توجهات معاصرة يف  الرتبية والتعليمسعادة عبد الرحيم خليل،-23
. م2013للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 

،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 3ط زلاضرات يف تاريخ اجلزائر احلديث،  سعد اهلل أبو القاسم،-24
 .1982اجلزائر،

، دار (خ.ط) ،10ج،8، جم1954م 1830تاريخ اجلزائر الثقايف  سعد اهلل أبو القاسم، -25
. م2007البصائر للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

، 1طم،1896م 1867،النشاط التنصريي للكاردينال الفيجري يف اجلزائر  سعيدي مزيان-26
. م2009وزارة الثقافة، اجلزائر، 

 .م1964-م1963، (م.ب)،(ن.ب)،(ط.ب)اجلزائر ادلعاصرة،العقاد صالح ،- 27
. م2003ار هومة، اجلزائر، ، د1 طاالخرتاق يف الثقافة اجلزائرية،قاللةزلمد سليم، - 28
، منشورات وزارة اجملاهدين، اجلزائر، التعليم االهلي يف اجلزائر يف عهد االستعمارقنان مجال، -29

 .م2009
: ، ترم1962م ـ 1830،السياسة الثقافية الفرنسية باجلزائر أهدافها وحدودها ريسلريكميل- 30

 .م2016،دار كتابات جديدة للنشر اإللكرتوين، 1طيار نذير ، ط
ادلواجهات الثقافية يف اجلزائر ادلستعمرة، ادلدارس وادلمارسات الطبية والدين توران إيفون، -31

 .م2005أوزغلةعبد الكرمي ، ماضي مصطفى ، دار القصبة، اجلزائر، : ، ترم1880- م 1830
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 منشورات ادلركز فصل الصحراء يف السياسة االستعمارية الفرنسية،خامس سامية وآخرون، - 32
 .م2004م اجلزائر،1954الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 

 :الجرائد -

 2ه، 1343 ذي احلجة 11،اخلميس 1ع،جريدة ادلنتقد" حسن التعليم أساس كل تقدم- "01
 .م1925جويلية 

 زلرم 20، اإلثنني 6ع،لسنةجريدة ا، "منع الوعظ واإلرشاد يف ادلساجد"كيور اجلياليل، - 02
 .م1933 ماي 15ه، 1352

م، 1352 مجادى األوىل 28، اإلثنني 2ع،جريدة الصراط،"!دلاذا مننع من تعليم أوالدنا ؟ -"03
 .م1933 سبتمرب 18
 شوال 15، اجلمعة 2ع،جريدة البصائر، "الرتبية ادلدرسية وأثرها يف اجملتمع"زلمد العيد، - 04

 .م1936 جانفي 10ه، ادلوافق ل1354
 :المجالت -

سياسة التعليم الفرنسية باجلزائر وموقف اجلزائريني منها ابان الثورة بوحسون عبد القادر، -01
 .2016، متون العلوم االجتماعية، ديسمرب 3،ع8 مج،(1962 1954)التحريرية 

 )مظاهر السياسة التعليمية يف اجلزائر خالل فرتة االحتالل بلحيداس خدجية،وبوزوادة حبيب، -02
 جامعة ، قسم اللغة واالدب العريب،46 ع، رللة جيل الدراسات االدبية والفكرية،(1962م 1830

 . معسكر،مصطفى اسطمبويل
-م1956، جوانب من السياسة االستعمارية الفرنسية بالصحراء اجلزائرية بوسليم صاحل- 03

 .النسانية، جامعة غرداية، رللة احلقوق والعلم ا25، ع2،مجم1962
، رللة البحوث ملمح تكوين ادلعلمني واألساتذة يف الفرتة االستعمارية بوضياف مسرية، -04

 .م8،2014،ع2نسانية، جامعة قسنطينة والدراسات اإل
 ،87عرللة الثقافة،، فلسفة التعليم عند الشيخ البشري االبراهيمي،اجلماليمحمد فاضل-05

 . م1985
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والكتاتيب القرآنية التعليم االبتدائي يف اجلزائر بني ادلدرسة الفرنسية عومريعبد احلميد ،-06
، جامعة اجلياليل اليابس 8، ععارف للبحوث والدراسات التارخييةلة املمج، (م1914م 1880)

 .سيدي بلعباس
،مديرية الرتبية 1، ج15،ع رللة القبس،، الغزو واالحتالل الفرنسي دلنطقة تواتقلوم مكي-07

 .1980والثقافة لوالية ادرار، مارس 
 :الرسائل الجامعية- 

: ، اش(دراسة مقارنة)الرياضة ادلدرسية يف جانبها التكويين بني الواقع وادلأمول بوغربيعبد اهلل، - 01
عبد اليمني بوداود، مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجيستري يف نظرية ومنهجية الرتبية البدنية والرياضية، 

علم النشاط البدين الرياضي الرتبوي، معهد الرتبية البدنية والرياضية سيدي عبد اهلل جامعة : تخ
 .                                                                                                           م2005-م2004اجلزائر، 

دراسة حالة مدينة ) ،تصميم اجملال السكين الصحراوي بني القدمي واحلديثبوصبيع خدجية، -02
مرزاق حدة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاسرت، معهد تسيري التقنيات احلضرية، : ، إش(تيميمون 

 .2017-2016زلمد بوضياف، ادلسيلة، قسم تسيري ادلدينة جامعة 
، م1945م و1919واقع تعليم اجلزائريني يف ظل التشريعات الفرنسية ما بني  نقادي مسرية، -03

 .م2007م 2006رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجيستري، جامعة وهران، 
صعوبات تعلم اللغة الفرنسية يف مدارس الضفة الغربية من وجهة العكر عبد ادلنعم فوزي منار ، - 04

فواز عقل، امحد فهيم جرب، اطروحة مكملة لنيل شهادة ادلاجيستري يف ادلناهج : ، اشنظر ادلعلمني
 .م2011فلسطني، (نابلس)وطرق التدريس، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، 

م وانعكاساهتا على اجلزائريني يف القطاع 1918م 1914، احلرب العادلية األوىل  ثابيت حياة-05
 .م2007م 2006امعة وهران ،، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجيستري، جالوهراين

، رسالة (دراسة ميدانية على عينة من بلديات الوطن)احلالة ادلدنية يف اجلزائر،لعمارة زلامدحيي، - 06
، كلية العلوم االجتماعية، قسم 02مقدمة لنيل شهادة دكتوراة علوم يف الدديوغرافيا، جامعة وهران

 .م2015-م 2014صاحلي زلمد، : الدديوغرافيا، إش
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،اطروحة مقدمة (م 1914- م1880)احلياة الثقافية والفكرية يف اجلزائر عومريعبد احلميد، -07
علي بن : يف تاريخ احلركة الوطنية والثورة اجلزائرية، اشD L Mلنيل شهادة دكتوراة الطور الثالث

تاريخ، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االنسانية، جامعة اجلياليل : حويدقة، ختـص
 .م2017اليابس، سيدي بلعباس، 

 :المقاالت -

، م1962م ـــــــــــ 1900، مقال حول التعليم ادلهين يف اجلنوب الغريب اجلزائري،  بن علي بوبكر-01
 .جامعة بشار

،جامعة م 1990م اىل 1830تطور حركية التعليم يف اجلزائر من عام زلي الدين عبد العزيز، - 02
. البليدة، اجلزائر

نبذة تارخيية عن حياة اجملاهد سلكة  (األمانة الوالئية أدرار)ادلنظمة الوطنية ألبناء اجملاهدين، - 03
 .، ب ت، نقال عن إذاعة أدراربومدين

 :المراسالت -

،مراسلة إىل Fête légales musulmanes congés scolairesمونييه فرناند، -01
 .م1949 مارس 19 بتاريخ 46وهران عن طريق معسكر حتت رقم 

 :المواقع االلكترونية-  

- archives de France.culture.gouv.fr. 
-L’enseignement primaire en Algérie. 
expositionacrhan.10.04.2017. acrhan.fr. 

 - ar.m.wikipida.org. 
تاريخ .ww w. inrp.fr:االلكرتونيك للنشر، شهادة الدراسات االبتدائية، على ادلوقع- 

 .19:30:م، التوقيت28/03/2019:التصفح
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: فح تاريخ التص.fr.m.wikipedia.org:شهادة الدراسات االولية، ادلوقع االلكرتوين- 
 .23:26 :  التوقيت،م03/04/2019
، ملتقى اهل احلدث، نشر على ترمجة وافية عن حياة الشيخ سيدي زلمد بلكبرياجلزائري ابراهيم ، - 

 .21:23: التوقيت.م23/04/2019: م، تاربخ التصفح16/07/2008:الفايسبوك بتاريخ
بلواعر عبد الوايف، مهندس معماري بادلركز اجلزائري للرتاث الثقايف ادلبين بالطني، -

GooGleeartharchicad11:36: م، التوقيت07/03/2019: ، بتاريخ. 
نبذة عن الشهيد احلاج عالل بن بن سانية عبد الرمحان، - 

  Ibenbitour47.ahlamontada.net.25/04/2019. 11h30،بيتور

 
 
 
 



 

 

 

فهرست 

 الموضوعات 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرست الموضوعات 

 

155 

 

. 01ص .........................................................................مقدمة

.    08ص ................م1900الفصــــــــــــل األول دخـــول اإلحتالل الفرنسي إىل تيميمون عام 
 .تيميمون اخلصائص الطبيعية والبشرية: املبحث األول
. اإلحتالل الفرنسي بتيميمون وأبرز تنظيماته يف الصحراء:  املبحث الثاين

 .التعليم السائد يف تيميمون قبل وأثناء ظهور التعليم الفرنسي: املبحث الثالث
.  23ص .........................م 1907 يف تيميمون تأسيس التعليم الفرنسي: الفصل الثاين
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: ملخص الدراسة- 
يعترب التعليم الفرنسي املوجه لفائدة األهايل اجلزائريني من أبرز األسلحة الثقافية اليت استعملتها 

إدارة اإلحتالل من أجل طمس اهلوية الثقافية اإلجتماعية، ومزامحة التعليم الديين املنتشر يف كامل 
ربوع الوطن اجلزائري فعمدت إىل تأسيس املدراس اإلبتدائية الفرنسية يف كل منطقة حتتلها، وهو ما 
كان احلال عليه يف تيميمون عاصمة إقليم قورارة الواقعة يف اجلنوب الغريب اجلزائري، حيث سارعت 

م، يطلق عليها 1904إدارة اإلحتالل الفرنسي إىل بناء أول مدرسة ابتدائية يف إقليم قورارة سنة 
م واستمر إىل 1907املدرسة اإلبتدائية األساسية للذكور اليت بدأت تزاول نشاطها التعليمي سنة 

 .م، كانت مليئة باألحداث والوقائع أفرزت عدة حتوالت على الواقع اإلجتماعي يف املنطقة1962
. التعليم الفرنسي، اجلنوب الغريب اجلزائري ، مدرسة الذكور، تيميمون: الكلمات المفتاحية- 
 

- Résumé de l'étude: 

L’éducation française au profit du peuple algérien est l’une des armes 

culturelles les plus importantes utilisées par l’administration de 

l’occupation pour effacer l’identité culturelle et sociale et faire 

concurrence à l’enseignement religieux répandu dans tout le pays: des 

écoles françaises ont été fondées dans chacune des régions qu’ils 

occupaient. La province de Qourara, dans le sud-ouest de l'Algérie, où 

l'administration française d'occupation construisit en 1904 la première 

école primaire de la province de Qawarara, dénommée école primaire 

pour garçons, qui commença son activité éducative en 1907 et se 

poursuivit 962 après JC, était pleine d'événements et de faits et a 

produit plusieurs transformations sur la réalité sociale dans la région. 

- Mots-clés:L enseignement française, sud-ouest algérien, ecole de 

garçon,timimoun. 


