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 إىل من تدفعين الرتقاء املعايل وحب التميز  أمي العزيزة

 يل العلم مسلكا مند نعومة أظافري، والذي مافتئ يرفع يديه للموىل ارتضى إىل السند الذي

 .ي العزيزداعيا يل بالتوفيق والسداد، والد

 .إىل كل من سعى يف تعليمي وتكويين و توجيهي

 .احلقيقة إىل كل طالب للعلم وباحث عن 

إىل اليت تعبت وسهرت ألجلي فحملت لواء من شاركوين دروب احلياة، و إىل إخويت وأخوايت 

 .تعليمي وبفضل هللا من النجاح مكنتين فكانت معلميت ومفخريت أخيت العزيزة مرمي

 وإىل اليت شاركتين هذا العمل بوشرى الزهراء وإىل عائلتها الكرمية

 .العملإىل هؤالء مجيعا  أهدي هذا 

 

 فتيحة  زويين

 

 



  
 

 
 

 
بامسك اللهم وبالثناء عليك ابتدأ، مث الصالة على خري الربية، من جاء باحلق هاديا، فأمنا به واختذناك 

 .وليا
 :أما بعد

 هذا العمل املتواضع الذي أعتربه يل مفخرة وما هو يف األصل إال نتاج تضافر اجلهود  يأهد
وتعاوهنا، وتكاتف األيدي وتآزرها، فهو مثرة العمل اجلماعي اجلاد، إىل أستاذي الكرمي 

 .جعفري مبارك الذي جاد فأفاد، ومن غزير علمه علينا أفاض
 ها من أول خطوة ألكرب جناح ألتوج أنا إىل اليت كنت بفضلها وحبوت إليها واتكأت علي

فالشكر اجلزيل موصول هلا مع قبلة  ،وجودي وجناحي سببأمي  ،والتاج يف األصل من حقها
 .جبني عرفاناً مين بفضلها

  إىل من عاىن وتعب وحتمل مين كل ما مضى وغاب وأخذ بيدي حنو حبر النجاح ألسقى منه
 .وبالتهذيب والنصح غداين ،قواميإىل أيب الغايل الذي  أمنت  ،بطيب الشراب

 من تقامست معهم رحم  ،إخوة يف دروهبا ،إىل من كانوا يل سنداً على متاعب احلياة وشقائها
 .الكرام كل بامسه األم وحناهنا ونصح األب وعطفه، إخويت

 إىل اخلل واخلالن وعموميت والصحب واألحباب ففي دنياي هم عزويت. 
  ،إىل من شاركتين هذا العمل خطوة خبطوة، تعبه ومتعته، من مجعين هبا العلم وعليه تفارقنا

 .فاختذهتا يل أختاً قبل أن أختذها صديقة، زويين فتيحة وعائلتها الكرمية
 أن يتقبلوه مين مع فائق التقدير  مثرة عملي املتواضع هذا، فأرجو  إىل هؤالء أهدي   

 .واالحرتام

 

 

 



  
 

 
  



  
 

 
 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

 
 أ 

 

مما  فقد كانت حاضرة علمية يتوافد عليها الطالب من كل فج وصوب ليغرفوا  , عترب توات مدينة العلم والعلماءت  
غزيرة على اختالف أنواعها ومناهجها والطرق املعتمدة يف تلقينها، على اعتبار أن جتود به هذه األرض من علوم 

هذه العلوم هي حجر األساس يف بناء جل احلضارات اإلنسانية املختلفة وازدهارها، فبتطور قطاع التعليم ستتطور 
 .بالضرورة سائر القطاعات األخرى

اجلزائرية املستقلة أمهية هذا القطاع للنهوض بالبالد والسري هبا حنو مستقبل أفضل، ولتطهري وقد أدركت الدولة 
مقومات الشخصية اجلزائرية من كل ما شاهبا من شوائب وتشوهات كان االستعمار السبب الرئيس فيها، 

 .القصور التابعة لهل املدن واألقاليم كإقليم توات و فحرصت على تشييد املدارس يف ك
التعليم يف هذا اإلقليم بعد االستقالل من املدارس املوروثة عن االستعمار، واستنادًا على الربامج  نطلقا       

التعليمية الفرنسية مع إجراء بعض اإلصالحات الطفيفة اليت توالت على مر السنني ليصبح التعليم جزائرياً خالصاً، 
 .أساسها على اإلسالم  واللغة العربيةمن شأنه أن ينشئ األجيال تنشئة صحيحة ترتكز يف 

 :من هذه املعطيات نطرح اإلشكالية التالية انطالقا و   
رتة املمتدة كيف كانت العملية التعليمية يف اجلزائر عامة ويف توات خاصة على اعتبار أهنا حمل الدراسة طوال الف  -

 ؟1980إىل غاية  2691من 
  يف توات؟مية التعلي ما هي أهم مميزات هذه العملية -
 التواتية احملافظة مع التعليم النظامي؟الذهنية ما مدى تفاعل  -

  :وقد اخرتنا البحث يف هذا املوضوع لعدة دوافع وأسباب نربزها فيما يلي
 .املسامهة يف دراسة تاريخ املنطقة الذي تقل حوله الكتابات خاصة يف جمال التعليم النظامي-
 .حث علمي خيدم الطلبة والباحثني يف اجملال التعليمي والثقايف يف منطقة تواتتزويد املكتبة اجلزائرية بب-
 .أن نتعرف ونطلع على اجلانب الذي كنا جنهله عن تاريخ منطقة توات واجملتمع التوايت-
احلصول على الدرجة العلمية وحتقيق رغبتنا الشخصية يف تقدمي عمل متميز، وهذا ال يعين أن يكون ذلك هو  -

ما سطره بيده أمام حمكمة الشاغل للطالب مهما كانت املغريات، ألن الباحث سيفىن ولن يبقى بعده إال  الشغل
 .وعدالة اخلالق، التاريخ

من مقدمة وفصلني، ينضوي حتت كل فصل مبحثني أو ثالثة، يضم كل مبحث جمموعة من  تكون حبثنا قد و
 .املصادر واملراجع العناصر مث خامتة متبوعة مبجموعة من املالحق وقائمة
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خصصنا الفصل األول منه للتعريف بالتعليم يف اجلزائر قبل االستقالل وبعده، واعتربناه رغم طوله فصاًل متهيدياً 
للتعريف بالتعليم الفرنسي وما يقابله من تعليٍم حر، إضافة إىل التعليم يف الفرتة االستقاللية، تطرقنا يف املبحث 

بتدائية الفرنسية واألهداف اليت تندرج وراء السياسة التعليمية الفرنسية اليت انتهجتها األول منه إىل املدارس اال
فرنسا لتعليم أطفال اجلزائريني، هذا باإلضافة إىل وسائل حمو الشخصية الوطنية اجلزائرية، ويف األخري املوقف 

بن وعلى رأسها عبد احلميد  جلزائرينيا الفرنسي واجلزائري من هذه السياسة فوضحنا موقف مجعية العلماء املسلمني
باديس، كما تطرقنا يف املبحث الثاين من نفس الفصل إىل األوضاع والظروف اليت انطلقت منها املدرسة اجلزائرية 

 . املنظومة التعليمية اجلزائرية وأهم اإلصالحات اليت طرأت عليها وأخرياً هيكلة التعليم اتبعد االستقالل، مث تطور 
الثاين فقد خصصناه للتعليم الديين والنظامي يف توات، استهلينا املبحث األول منه بالتعريف مبنطقة  أما الفصل

توات، وبعدها تعرضنا إىل التعليم الديين واللغوي باملنطقة والذي ال ميكن أن نغض بصرنا عنه إذا ما حتدثنا عن 
مج التعليمية املعتمدة يف التدريس وقتها، ومنه انتقلنا إىل العلوم ملا تكتسيه من أمهية يف املنطقة، مث تطرقنا إىل الربا

التعليم املدرسي وتعليم الفتيات وتطور املدارس االبتدائية يف أدرار، مث تكوين املؤطرين يف االبتدائيات،وانتقلنا بعد 
بابتدائية البنات،   ذلك يف املبحث الثالث إىل التعليم من خالل أرشيف ابتدائية البنات، فتعرضنا فيه إىل التعريف

إىل مناذج عن تالميذ االبتدائية، ويف األخري مشاكل وصعوبات  ،كما أشرنا إىل التعليم واملعلمني يف االبتدائية
 .التعليم يف منطقة توات

معتمدين على الوثائق األرشيفية مبدرسة  التحليلي تارخيياملنهج اللقد اعتمدنا يف دراسة اخلطة السابقة على 
 .جالت القيد واملناداة وكذا بعض املصادر واملراجع وبعض االستمارات واللقاءات الشخصيةالبنات كس

، فاخرتنا توات معتمدين على أرشيف ابتدائية البنات  وضع إطار زماين ومكاين حمدديتطلب عملنا هذا         
زائر هي ضرورة لعدم وجود بعد استقالل اجل ما ألهنا أول مدرسة تأسست يف املنطقة، وفرتة ، كنموذج للدراسة

أرشيف خاص بالفرتة االستعمارية، ويف بعض األحيان جتاوزنا اإلطارين املذكورين سابقًا حسب ما خيدم املوضوع 
 .التعليم لصريورةويعطي صورة أوضح 

نه يكتسي هذا املوضوع أمهية كبرية خاصة وأنه مل يسبق ألحِد أن حبث فيه على حد علمنا كما أ: أمهية املوضوع
جيمع بني كل من اجملال التارخيي واجملال االجتماعي والثقايف، حبيث يستفيد منه الباحث مهما كان اختصاصه،  
كما تكمن أمهيته يف تنوع مصادره ومراجعه، لذا عملنا بكل جهد  إليفاء املوضوع حقه واإلملام بأكرب قدر ممكن 

 :سب أمهيتها يف البحث وهيح ونذكر منهامن الوثائق واملصادر اليت ختدم موضوعنا، 
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وتتمثل يف سجالت القيد واملناداة اليت تتضمن أمساء التالميذ واملعلمني، واليت تعرفنا من  :الوثائق األرشيفية-
خالهلا على طبيعة املتمدرسني واملدرسني، هذا باإلضافة إىل بعض الوثائق األخرى كالشهادات املدرسية اليت 

 .ى نظام املدرسة  وطريقة عملها، وكلها وثائق متتاز بدقة معلوماهتاأفادتنا بدورها يف التعرف عل
، وتكتسي هذه حمل الدراسة أجرينا عدة مقابالت مع خمتلف تالميذ ومعلمي الفرتة فقد: اللقاءات الشخصية-

تلك الفرتة،  املقابالت أمهية كبرية يف إثراء حبثنا هذا مبختلف املعلومات القيمة، حيث عايش هؤالء واقع التعليم يف
السيد :  ال ال احلصر، ومن بني الشخصيات اليت قابلناها نذكر على سبيل املثتفاصيله وحيثياتهلنا بكل  ورووه

معلم مث مدير، وعصموين حممد، وبرادعي : بلغيت حممد معلم مث مدير ومهتم باملخطوطات، و :سليماين علي
 .لبحثمعلمة مث مديرة، وغريهم ممن ورد ذكرهم يف ا :فاطمة

كان مبثابة مصدر دعمنا به مذكرتنا من خالل ما تضمنه من إجابات، حيث طرحنا فيه عدة أسئلة : االستبيان-
ـوضعهما االجتماعي ومنهج بقصد التعرف على جوانب خمتلفة ومهمة يف املوضوع ختص التلميذ واملعلم معا، ك

 . وحماولة مقارنة ذلك مبا هو عليه حاهلما اليوم التدريس
كما اعتمدنا على جمموعة من املصادر استفدنا من خالهلا يف التعريف مبنطقة توات وبعض قصورها   :صادرامل-

 :ومنها
، الذي أعاننا يف التعريف ببعض مناطق اإلقليم، فالكتاب موسوعة علمية وصف إفريقياحسن الوزان بكتابه -

 .ومعرفية قي أخبار إفريقيا
محزة : واليت اطلعنا من خالهلا على املناهج الدراسية املقررة ومنها نذكر بعض الكتب املدرسية لسنوات خمتلفة-

 .وكتايب يف التاريخ للسنة الرابعة، جاري وآخرون بعنوان كتايب يف القراءة العربية للسنة اخلامسة
ية للجزائر جلأنا كذلك إىل بعض املراجع اليت هلا صلة بالسياسة التعليمية الفرنسية والسياسة التعليم :املراجع-

عبد الرمحان بن سامل بعنوان املرجع يف التشريع، والذي يعد مرجعًا هامًا يف التشريع املدرسي : املستقلة ومنها
 .اجلزائري، ملا يتضمنه من معلومات عن املنظومة التعليمية وكافة تطوراهتا

 :ومن الصعوبات اليت واجهتنا أثناء حبثنا يف هذا املوضوع جند
للتلف سواء يف ابتدائية البنات أو الذكور أو حىت  تتعرض ية منها و اليت العلمية خاصة األرشيفقلة املادة  -

 .ابتدائية أدغا، فلم جند سوى سجالت القيد واملناداة
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حتفظ مديرية الرتبية يف تقدمي املعلومات اليت ختدم البحث، حيث أهنا مل تقدم لنا سوى إحصائيات سنوية  -
 .التالميذ واملعلمني يف أدراربتطور عدد املدارس و 

الذين أجرينا معهم املقابلة مما اضطرنا إىل تأجيل املقابالت أو إجراء ( سابقا)انشغال بعض املعلمني أو التالميذ  -
 .مقابالت سريعة 

 .اختالف املعلومات وتضارهبا إذ ختتلف من معلم ألخر -
 قد تثري موضوعنا هذارفض بعض املعلمني التعاون معنا وإعطائنا أي معلومة  -
كانت إجابات البعض عن أسئلة االستمارات تنطبق على الوقت احلايل رغم أننا وضحنا الفرتة املعنية بالدراسة   -

 .واليت جيب الرجوع إليها لإلجابة
ويف األخري نرجو أن نكون قد وفقنا يف إيفاء هذا املوضوع شيئًا من حقه، وإن حتقق ذلك فالفضل هلل عز وجل، 

م هللا آهجز  لألستاذ املشرف الذي أفاض علينا بغزير علمه ونصحه، هذا باإلضافة إىل توجيهات أساتذة آخرين مث
 .عنا كل خري، وأن يكون هذا العمل خالصاً لوجه هللا تعاىل

 

 

 

 

 

  



 

 
  

 

حة عن التعليم في الجزائر خالل القرنين ــمــل :الفصل األول

 .ميالدي02و91

 

 .يف اجلزائر قبل الاس تقالل التعلمي: املبحث الأول 

 .املدارس الابتدائية الفرنس ية -

 .أأهداف س ياسة فرنسا التعلميية -

 .وسائل حمو الشخصية اجلزائرية -

 .موقف النخب الفرنس ية واجلزائرية من التعلمي الفرنيس -

 .التعلمي يف اجلزائر بعد الاس تقالل:املبحث الثاين

 .سة التعلميية اجلزائريةالظروف والأوضاع املتحمكة يف الس يا -

 .املنظومة التعلميية اجلزائرية -

صالحات منظومة الرتبية -  .ا 

 .التعليم يف اجلزائرهيلكة  -
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عمل االحتالل الفرنسي جاهدًا للسيطرة على اجلزائر مبختلف الطرق والوسائل، سياسيًا واقتصادياً  
ل العقل قبل احتالل األرض بفرنسة الشعب احتال إىلوعسكريًا وثقافياً، فانتهج لذلك سياسة استعمارية هتدف 

حال دون حتقيق  اجلزائري وتنصريه، إال أن إميان اجلزائريني ومتسكهم بلغتهم األم بفضل القائمني على التعليم احلر،
 .يف هدا الفصل دراستهوهو ما سنحاول  ،إليهفرسا ملا تصبو 
 : قف املرتتبة عنهاالسياسة التعليمية الفرنسية واملوا:املبحث األول

أدركت السلطات االستعمارية الفرنسية أمهية التعليم ومدى تأثريه الكبري على اجلزائريني يف سائر اجملاالت        
، فحرصت على تشييد املدارس لتعليم األطفال اجلزائريني باللغة الفرنسية، وهو ما سيعبد منها خاصة الثقافية
االستعمارية اليت تقوم على أساس حمو الشخصية الوطنية والتنصري، مستعملة يف لتحقيق أهدافها  ،الطريق أمامها

فة وعلى أمهها التعليم والتطبيب واألعمال اخلريية، وهو ما دفع بالنخبة اجلزائرية املثق ،ذلك عدة وسائل خمتلفة
يًا عربيًا للتصدي لسياسة بن باديس إىل إنشاء مدارس لتعليم اجلزائريني تعليمًا إسالمرأسها الشيخ عبد احلميد 

 .التنصري الفرنسية
 : املدارس االبتدائية الفرنسية-1

وجه للجزائريني وللفرنسيني أنفسهم، فهذه املدارس تتماشى املالتعليم الفرنسي على  اإلدارة الفرنسية أشرفت     
 ،ملواد االبتدائية كما يف فرنسا، من خالهلا يتعلم األطفال اواألوروبية مع روح االستعمار خلدمة اجلالية الفرنسة

لتعلم القراءة ( التعليم املشرتك)اللغة العربية، وظهرت أول مدرسة رمسية فرنسية يف اجلزائر أطلق عليها مإليه أ ضيفت
تلميذ فرنسي، تواجد هبا أيضا أطفال  122، ضمت حوايل م2611 سنة افتتحت يف أفريل والكتابة واحلساب،

ا أن غادروها، مث تأسست بعد هذه السنة عدة مدارس الحتواء أبناء املستوطنني الوافدين جزائريني لكنهم ما لبثو 
إىل اجلزائر العاصمة وعنابة ووهران، وقد خصص للفرنسيني الكبار حلقة لتعلم أسس العربية من أجل توظيفهم 

التاريخ السياسي للجزائر ، يف حني يرى عمار بوحوش يف كتابه 1ألن تعلم العربية ضرورة ملحة لالتصال بالسكان
نابليون الثالث  إىل، أن الفضل يف فتح أول مدرسة عربية فرنسية يف اجلزائر يعود م2691غاية  إىلمن البداية 

تلميذ من أبناء املسيحيني 282، على أساس أن يلتحق هبا م2581مارس 21الذي أصدر مرسوما بتاريخ 
   .2بية والفرنسيةواملسلمني الذين يرغبون يف تعلم اللغتني العر 

                                                           
 .162دار العرب اإلسالمي، ط خاصة بوزارة اجملاهدين، ص  ،1ج، 2681- 2512تاريخ اجلزائر الثقايف: أبو القاسم سعد هللا- 1
 .216،ص2661، بريوت، اإلسالمي، دار الغرب 2،ط2691غاية  إىلالتاريخ السياسي للجزائر من البداية : عمار بوحوش - 2
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سست مدرسة خاصة بالبنات األوربيات الفقريات، وقد أصبح بعض التعليم االبتدائي أ   م2519 سنةويف         
لتعليم االبتدائي وتوسع ا ،م2515يف أيدي األسقفية الكاثوليكية أي تأسيس مدارس الكنيسة وذلك يف 

 . ى وضواحيها  كقسنطينة واجاية والبليدة وتلمسان ومستغام واستقرت اجلاليات األوربية يف املدن الكرب للفرنسيني 
واليت لقيت هي األخرى إقباال من ( املخيمات الزراعية)أنشأت مؤسسات تعليمية أخرى واليت أطلق عليها و       

يف اجلزائر املستوطنني األوربيني، وبسقوط اإلمرباطورية وتويل اجلمهورية الثالثة سيطر الكولون على مقاليد احلكم 
، وعلى إثرها تضاعفت اجلهود لتعليم أبناء املستوطنني بتوفري املنح والقروض وتوفري تعليم مجيع م2512سنة 

 961املستويات من االبتدائي إىل العايل، ويف املقابل إمهال تعليم األهايل اجلزائريني فعدد مدارس الفرنسيني بلغت 
مدرسة للجزائريني ال يتجاوز  12بة لألوربيني، بينما ال توجد سوى بالنس 81999مدرسة وعدد التالميذ هبا هو 

 .1تلميذ 1211عدد تالميذها 
الفرنسية، –أما عن التعليم املزدوج فهو ذلك النوع املوجه إىل اجلزائريني، وهو على أنواع منه املدرسة احلضرية    

، يف حني التعليم االبتدائيكانت مدارس يف مستوى املدرسة العربية الفرنسية، مث املدرسة اخلاصة باألهايل، وكلها  
رج كنها أصبحت مزدوجة بعد أن كانت عربية خالصة ختَ لثالث مدارس رمسية، تعليم املتوسط والثانوي بال جند

، (املبشر أو الكوليج اإلمربيايل) ـمدارس السلطانية واليت تعرف بهناك ، وكان ها القضاة واملرتمجون واملدرسونمن
 .2د أسس للدراسة املزدوجة والعالية يف اجلزائر بإدارة فرنسيةوهو معه
MEM)ليكس اأما فيما خيص تعليم البنات اجلزائريات فقد حرصت السيدة         

Alixe ) على زرع فكرة
، ويظهر ذلك من خالل رسالتها إىل وزير احلربية الفرنسية اليت أشادت م2518تعليم الفتيات املسلمات مند سنة 

بدور املرأة اجلزائرية يف تسيري شؤون أسرهتا وتأثريها الكبري يف أفكارها ومعتقداهتا، وطلبت منه الدعم املايل فيها 
لتأسيس مدارس لتعليمهن، ألهنن سيضمن فيما بعد خضوع البلد إىل األبد عن طريق تأثريها على زوجها 

ودين املستعمر، لكن هذه املدارس واجهت وأوالدها،وبالتايل فسيتم فصل األجيال عن ماضيها وتتشبع بثقافة 
معارضة شديدة من طرف اجلزائريني الذين رفضوا التحاق بناهتم هبا إلدراكهم مدى خطورة أهدافها الرامية إىل 

 .3فرنسة وتنصري اجملتمع اجلزائري، ولذلك ظل هذا النوع من التعليم ضعيفا وحمدودا

                                                           
  . 162،162، ص، ص السابق املرجع: عد هللاأبو القاسم س-1
 .111-112ص -نفسه، ص -1
 .56،62ص، ص.1221، دار تفتيلت، اجلزائر،االستعمار الفرنسي والسياسة الفرنسية يف اجلزائر: سعد بوخاوش  -1



 ميالدي 02و  91لمحة عن التعليم في الجزائر خالل القرنين      الفصل االول               
 

 
8 

 

 :هداف السياسة التعليمية الفرنسيةأ- 1
ترتكز السياسة التعليمية الفرنسية يف اجلزائر على ثالثة حماور وأهداف أساسية هي الفرنسة، التنصري وأخريا        

 .اإلدماج
كانت ترمي احلكومة الفرنسية من جراء سياستها التعليمية هي بصورة رئيسية القضاء على الشخصية : الفرنسة

وسلخها هنائيا عن انتمائها العريب  ،يف اجملتمع األورويب اجلزائرية، عن طريق حمو مقوماهتا األساسية إلذابتها
يصبحون ( اللغة الفرنسية)عندما يتكلم اجلزائريون لغتنا "اإلسالمي، فقد قال أحد خرجيي املدراس الفرنسية أنه 

لزمن لغتهم أي إحالل الثقافة الفرنسية حمل الثقافة العربية  باجلزائر حىت ينسى اجلزائريون مبرور ا ؛1"نصف فرنسيني
العربية وثقافتهم القومية، ويستبدلوهنا بلغة وثقافة املستعمر، وهبذا  تصبح اجلزائر أكثر قابلية لسياسة اإلدماج 

جلزائر هي قطعة فرنسية م الذي اعترب أن ا 2515 قانون  النهائي، وهذا ما أكدته عدة قوانني فرنسية، فمثال
 . 2ختضع للقوانني الفرنسية

 :خلطوط العامة لسياسة الفرنسة فيما يليوميكن إمجال ا
لك مبنع املعلمني اجلزائريني من فتح مدارس لتعليمها إال برخصة متنح ذالثقافة العربية حماربة عنيفة، و حماربة اللغة و - 

م  2621لك حسب قرار ذملناطق اخلاضعة للحكم العسكري، و عمالة أو الضباط العسكريني يف االمن قبل عامل 
، حيث وضع شروط أمهها اإلخالص للسلطات االستعمارية، وأن  يقتصر م2621ديسمرب 11تاريخ الصادر يف 

 .3على تعليم القرءان الكرمي ومينع من شرح أي أية منه خاصة ما تعلق باجلهاد
 .فرنسة التعليم يف مجيع مراحله اجعل الفرنسية لغة التدريس يف املدرسة ويف خمتلف األطوار-
ربية لغة أجنبية يف اجلزائر، وذلك باالهتمام باللهجات على حساب اللغة العربية، فجعلت اإلدارة اعتبار اللغة الع-

الدارجة حمل اللغة العربية إحالل الفرنسية شهادات باللهجات الرببرية وأخرى يف اللسان العامي الدارج، وبالتايل 
                                           .4الفصحى

 .ريخ اجلزائر والتشكيك يف انتمائه العريب اإلسالمي بل حىت يف وجودهتشويه تا-

                                                           

 .91، ص1222، ، دار األمة، اجلزائرسياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر : عبد القادر حلوش1-
 .91ص ،نفسه 2 -

، جملة األصالة، دور اللغة العربية يف احلفاظ على الشخصية الوطنية عرب التاريخ: ؛ مولود قاسم19 -18ص -ص السابق،املرجع :سعيد بوخاوش  -3
 .11، ص1221الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر ،، املؤسسة 21عدد

 .222، صالسابقاملرجع : سعيد بوخاوش4
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 .1إمهال جغرافية اجلزائر وتدريسها، والرتكيز على جغرافية فرنسا مع إبراز عظمتها وقوهتا-
 :التبشري صري ونالت-
األفكار، فقام   كان االستعمار الفرنسي يف اجلزائر يهدف إىل غايتني أساسيتني مها غزو األرض مث غزو       

بتنفيذ الغرض األول العسكريون، بينما أ سند الغرض الثاين لرجال الدين مبساعدة السياسيني والعسكريني من 
املؤمنني واملتحمسني لذلك، وكان اهلدف األساسي من وراء ذلك هو حماربة القرءان الكرمي اجلدار املانع من 

اربة االستعمار، وهو ما يوضح النوايا احلقيقية للفرنسيني وراء اخرتاق اجملتمع العريب املسلم، وهذا يعين حم
 .2االحتالل،  الذي كان يف البداية بقصد متدين الشعب اجلزائري، ليكشف يف األخري عن حقيقته الصليبية

 ،كيهاحتضنت فرنسا سياسة تبشريية واسعة النطاق لتنصري اجلزائريني يف العهد اجلمهوري رغم أهنا دولة الئ        
ين اإلسالمي مند االحتالل إىل غاية االستقالل خاضعة دما ينص دستورها، حيث ظلت شؤون الأي علمانية ك

التبشري انتشارًا واسعاً، بتأسيسه للمدارس الدينية خاصة يف عهد  عرفللسيطرة االستعمارية، ففي هذا العهد 
ألهنم ظلوا حيولون دون فقدان  الصوفية طرقالذي عمل على تقييد حرية زعماء ال ،"دوقيدون"احلاكم العام  

الشعب اجلزائري عقيدته وكيانه الروحي، ومنع إعطاء رخص السفر إىل البقاع املقدسة للجزائريني للقيام بفريضة 
أثبتت التجارب أهنم "أنه ألسباب سياسية ال يسمح هبذا السفر إىل املشرق م 2511احلج، معلنا يف سنة 

، فاألوضاع الثقافية يف الدول العربية األخرى ختتلف عنها 3"ل قابلية للخضوع لسيطرتناوأق ايرجعون أكثر تعصب
ن كانت حتت االستعمار بشكل أو إهده باقي الدول العربية األخرى و مر مل تشين واللغة أداجلزائر، فمحاربة اليف 

 .4مائهم العريب اإلسالميبآخر، وهلذا فخروج اجلزائريني إىل هده البلدان جيعلهم أكثر قوة وتشبثا بانت
دي واملسح العقائ و اإلهانةجلزائريني أنواعا من االستغالل كلما جاء حاكم جديد ازداد تفننا يف تلقني ا         

وعدم , ين اإلسالمي عامة و إعطاء املدارس اإلسالمية الطابع الفرنسي احملضدبفرض رقابة شديدة على رجال ال
 .5س البلديةيدون موافقة الوايل أو رئ آنيةقرء كان أن يفتح مدرسة   عدم السماح أليالتسامح مع تعليم القرءان، و 

                                                           

 .51السابق، ص املرجع :عبد القادر حلوش1-
 .96، 99نفسه، ص، ص 2-
 .96، صنفسه 3-

 .16املرجع السابق، ص: سعيد بوخاوش-4
 .12املرجع السابق، ص: عبد القادر حلوش- 5
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كانت سياسة االحتالل مند البداية ختطط لدمج اجلزائريني يف فرنسا بعد فرنستها وتنصريها عن طريق :اإلدماج-
ة، وفرنسا مل تطبق اإلدماج ربطها سياسيا وإداريا بفرنسا، وإذابة كياهنا الثقايف واحلضاري يف الشخصية الفرنسي

مبعىن املساواة بني اجلزائريني واألوربيني يف احلقوق والواجبات، إمنا طبقته فقط على األوربيني، أما اجلزائريني فقد 
أخضعتهم لقوانني استثنائية صارمة، فمنطق اإلدماج يتطلب حتقيق التماثل الكامل يف مجيع امليادين السياسية 

يف اجلزائر إال على األرض دون  غري أن اإلدماج مل يطبقاعية واإلدارية بني اجلزائر وفرنسا، واالقتصادية واالجتم
اإلنسان، فاعتربت األرض اجلزائرية فرنسية يف حني اعتربت اإلنسان اجلزائري من جنس منحط جيب إجالءه من 

 .1أرضه والقضاء عليه
سياسة التنصري كان البد رنسية من خالل تطبيقها لوللوصول إىل األهداف اليت خطتها السلطات الف         

 :عتماد على أسس أمههاالعليها 
 ،ومنطقة وادي ميزاب بالصحراء اجلزائرية،( الشاوية)ومنطقة ألوراس ( القبائل )اختيار كل من منطقة جرجرة -

ص اجلانب األول حجيت األصل واللغة، خبصو  إىللصحراء كذلك، واستندوا يف ذلك با( الطوارق)ومنطقة اهلقار
فقد اعتربوا سكان هذه املناطق ليسوا عربا وافدين وإمنا هم السكان األصليون للجزائر، وأما عن اجلانب األخر 

و باالعتماد على هذه األسس فإنه  2فقد الحظ املبشرون عدم اعتمادهم يف تعامالهتم اليومية على اللغة العربية،
 . هذه املناطق وطمس هويتهم العربية واإلسالمية يسهل على السلطات الفرنسية تنصري سكان

                                                           
 .18ص ،السابقاملرجع : عبد القادر حلوش -1
 .85-81ص -،ص1221اجلزائر،، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، 2512-2512التعليم التبشريي يف اجلزائر : حممد الطاهر وعلي-2
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 :وسائل حمو الشخصية الوطنية -3
من أجل القضاء على معامل اهلوية اجلزائرية اتبعت فرنسا خطة تقوم على السيطرة والتقليل من املراكز         

معاهد للثقافة الفرنسية، وبعضها  حتويل العديد من املساجد إىل ىية لألهايل اجلزائريني، فعملت علالتعليمية التوعو 
سلمته إىل اهليئات التبشريية املسيحية واليت اختذهتا مراكز لنشاطها التبشريي، والبعض اآلخر قامت هبدمه قصد 
إعادة ختطيط املدن اجلزائرية فمثال مت حتويل مسجد كتشاوة إىل كنيسة، كما هدمت معظم املساجد يف قسنطينة 

م مثانون مدرسة وستة معاهد وثالمثائة زاوية، مل يبق منها 2511ل االحتالل إليها سنة واليت كانت تضم قبل دخو 
، كما أن 1بعد االحتالل إال ثالثون مدرسة، وهو احلال بالنسبة لباقي املراكز الثقافية األخرى يف كافة أحناء البالد

اغتصبت أوقافها، وقد عملت على الزوايا بدورها تعرضت إىل اهلدم واإلمهال والتحويل عن مقصد الواقفني و 
للفساد  اطمسها وتشويه مسعتها بضرهبا عن طريق احليل واخلدع، وذلك بإنشاء زوايا موازية ومنافسة هلا، وهي أوكار 

البندير والزرادي والشعوذة، هبدف زرع الشك والريب يف نفوس اجلزائريني فتختلط األمور على الناس  ىتقوم عل
كانت السلطات الفرنسية تدرك أنه مبجرد ، و 2يا القرءان والعلم وزوايا الشعوذة والدروشةحبيث ال يفرقون بني زوا

اختفاء هذه املؤسسات ستختفي اللغة الوطنية بالضرورة، هذه اللغة اليت اعتربها الفرنسيون لغة ميتة، فمصريها  
 .3كمصري الالتينية واإلغريقية ألهنا لن تكون قادرة على أن تصبح لغة حضارة

ومل يسلم العلماء واملفتون من املخططات االستعمارية احملبوكة اجتاه العلم والعلماء،  فعملت على تشويه          
صورهتم يف نظر العامة باعتبارهم عائقا أمام تقدم االحتالل، حيث اعتربت العامل املصلح اجملاهد الذي يدعوا 

هام، وترك استشارة الكهان واملشعوذين والسحرة عاملًا ملحداً  لإلميان واإلصالح، وحترير العقول من اخلرافات واألو 
 .4أن خلو البالد من املعلمني هو قضاء على الدين و اللغة فال شككافراً، 

                                                           
 .89،81املرجع السابق، ص،ص: سعيد بوخاوش-1
 .   99-91ص-نفسه ، ص -2
 .81،85نفسه ، ص، ص -3
 .19نفسه ، ص -4
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ومل يسلم من أعماهلم أي فرد يف اجملتمع ، استخدم املبشرون وسائل متعددة لتحقيق أهدافهم التنصريية         
أجل من  لغين واملثقف واألمي، وكل ذلك وتقربوا  من الفقري وا ،ري مثلما اهتموا  بالكبرياجلزائري، فقد اهتموا  بالصغ

  .1أال وهي حماربة الذين اإلسالمي واللغة العربية يف اجلزائر، والعمل على نشر املسيحية،الوصول إىل غاية واحدة 
ا ما يشري ذلتحقيق أهدافهم التنصريية، وهمة كما حرصوا  على توفري التعليم وذلك لكونه من الوسائل اهلا        

أن املبشر يعمل من أجل ازدهار الفكرة :"يف إحدى تصرحياته، حيث قال" فرنا ند جنران"إليه  النائب الفرنسي 
 ،االستعمارية  للبالد اليت ينصرها،وذلك يرفع املعنويات الروحية واألخالقية لألهايل، وأن النشاط التبشريي

ري شيئان متالزمان، ألن اهلدف األمسى لالحتالل هو التقدم الروحي واألخالقي والنشاط االستعما
 .2"للمستعمرين

 :                         تتمثل فيما يليوعليه فإن وسائلهم 
املبشرون إىل األطفال على أهنم الركيزة األساسية لنجاح عملية التنصري، ويعود االهتمام هبذه  نظر: التعليم-

 :ن اجملتمع جلملة من األسباب هيالشرحية م
 . تعد املدرسة أحد السبل الرئيسة لالحتكاك مع السكان ملواجهة التعصب الديين - أ

سهولة التأثري على األطفال وتلقينهم مبادئ النصرانية، لكوهنم مل يتشبعوا  بعد بدين أجدادهم ومل يصل  - ب
 .النمو العقلي عندهم إىل اكتشاف نوايا املبشرين

 .3غيري معتقد اجملتمع اإلسالمي ليصبح نصرانياً على املدى البعيدحماولة ت-ج
أواخر القرن التاسع عشر، لكونه أكثر مشولية ووقعه أكرب على  ،لقد بدأ العمل به كوسيلة للتبشري: ببيالتط-

أو هيئة الناس، ألنه يتعلق مبعاجلة أمراضهم والتخفيف من أالمهم، كما أنه ال يشرتط وجود مكان أو زمان معني 
أينما جتد بشرا  جتد " :حيث يقولون، 4مكلفة به ،فاملدرسة ميكنها أن متثل مستوصف واملعلم فيها يكون ممرضا

تكمن أمهية  ، وهنا5"أالما  وحيثما تكون اآلالم  تكون احلاجة إىل الطبيب، فهناك فرصة مناسبة للتبشري

                                                           
 .52املرجع السابق، ص: حممد الطاهر وعلي -1
 .22، ص1226ن املطبعية، اجلزائر،املؤسسة الوطنية للفنو  ،2512-2512احلركة التبشريية احلركة التبشريية يف اجلزائر: خدجية بقطاش -2
  .52، صنفسه-3
 .59ص, املرجع السابق: حممد الطاهر وعلي-4
 .22املرجع السابق، ص: خدجية بقطاش-5
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املباشر مع اجلزائريني، لكسب ثقتهم وتغيري نظرهتم التطبيب يف كونه الوسيلة اليت تسمح للمبشرين باالتصال 
 .1اجتاههم واجتاه الفرنسيني بصفة عامة

استغل املبشرون األعمال اخلريية من أجل الوصول إىل غايتهم، فهي مبثابة السالح األول  :األعمال اخلريية-3
األعمال يف العطف على اليتامى الذي بواسطته يدخلون إىل قلوب الناس ليرتكوا فيها أثارًا أبدية وجتلت هذه 

 .2واملشردين والبؤساء ومساعدة الفقراء واملساكني وحنو ذلك
 :موقف النخبة األوربية واجلزائرية حيال املدرسة الفرنسية -4

إال أهنا كانت سياسة جتهيلية أكثر منها تثقيفية، فباريس  ،تبين اجلمهوريون سياسة تعليمية خاصة باجلزائر 
ه السياسة هم فئة قليلة من الناس  ذتوجيهها، حيث أن املستفيدين من هلقدر القليل من سياستها و مل تقدم إال ا

 .3كانت فرنسا ترى فيهم عنصراً فعااًل كوهنا تلعب دور الوسيط بينها وبني عامة الناس
 نيضوجتسد موقف املعار  ه السياسة على نفسه مابني مؤيد ومعارض،ذنقسم موقف الربملان الفرنسي من ها

أثناء مناقشة ميزانية التعليم يف اجلزائر ورفع مبالغ العروض املخصصة له، حيث كانت تشهد معارضة جملس النواب 
 :وجملس الشيوخ الفرنسيان اللذان كانا يطالبان ببقائها على حاهلا، أو بتوقيفها هنائياً وهدفوا  من ذلك إىل

 .تم إلغائها هنائياً التقليل قدر اإلمكان من املدارس االبتدائية وال ي -2
 .تطوير التعليم املهين مع إعطاء بعض املبادئ يف الفالحة  -1
 .4إعادة إصالح وتنظيم املدارس اإلسالمية يف إطار فرنسي -1
ه السياسة، وحجتهم يف ذلك أن املدرسة تساعد ذا مؤيدا هلضة إال أننا جند هناك موقفه املعار ذرغم ه         

غلغل يف أعماقه لتفادي غضبه ضد االحتالل، واستخدامه يف املشاريع والت ،على كسب العنصر الوطين
ونتجنب   ،وباملدارس هندئ األوضاع ،نستطيع التغلغل يف أعماق القبائلباملدارس ". . . االستعمارية، 

عن  الداعم لتعليم اجلزائريني يهدف لفصل اجلزائر "روزي  -أ "، وإذ كان (إشارة إىل احلرب) "املفاجآت اخلطرية 

                                                           

 .55املرجع السابق، ص: حممد الطاهر وعلي1-
 .18، صالسابق املرجع: حممد الطاهر وعلي -2
 .62املرجع السابق، ص: عبد القادر حلوش-3
 .222-66ص -، صنفسه -4
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شقيقاهتا يف املغرب واملشرق حىت تضل بعيدة عن النهضة العربية، ولكي يبقى العامل العريب متخلفا ومشتتا ليسهل 
 .1عليهم إخضاعه واستعماره، كما ستصبح اجلزائر بوابة الستعمار الدول اجملاورة واهليمنة على إفريقيا

ه السياسة الفرنسية اليت عملت على ذيف األيدي أمام همل يبقوا  مكتو  غري أن مثقفي اجلزائر وعلمائها         
أي األصلي أو  ،طمس الشخصية الوطنية، بل قاوموها مقاومة عنيفة عن طريق ما يعرف بالتعليم العريب اإلسالمي

وهو ما سعى 2وإسالمي من حيث احملتوى والروح، ،التقليدي، وهو عبارة عن تعليم عريب من حيث اللغة والثقافة
اهتمت بتلقني كل واليت حني أسس مدارس عرفت باملدرسة الباديسية، هذه األخرية  د احلميد ابن باديسإليه عب

 .ماله عالقة بإصالح وترسيخ مقومات وثوابت الشخصية الوطنية من ثقافة عربية ومعتقدات إسالمية
 :وحبكم اختالف أجناس املتعلمني وأعمارهم فقد قسمت إىل أربعةّ أنواع هي

فال إسالم بدون تعليم، ولذلك مساه بن باديس  ،ارتبط املسجد بالتعليم كارتباطه بالصالة :يم املسجديالتعل-1
عبد  ولبعدما حاولت فرنسا القضاء عليه، وعن كيفية التعليم فيها يق ،وأواله اهتمامًا  كبرياً  بالتعليم املسجدي،

  ".ث فيه إال جلنة من أهل العلما املوضوع مستقل ال يستحسن أن يبحذبأن ه" :احلميد بن باديس
وتقدمي الكتب واألدوات ، يه اختيار املكان املناسبويراعى ف ،يقصد به التعليم االبتدائي:التعليم املكتيب -2

ويقتصر تعليمهم يف اجلانب الديين  ،اجملانية للتالميذ، وأن تقرر جوائز ومنح للنجباء من تالميذها تنشيطًا للهمم
 .3حكامعلى اآلداب دون األ

الذين تفوق أعمارهم مخسة عشرة سنة، ميارسه ، ا النوع من التعليم خيتص بالطلبةكان هذ: تعليم الطلبة -1
" فضيل الورتالينال"أمثال  ،مبساعدة جمموعة من املعلمني والطلبة املتفوقني ،الشيخ عبد احلميد ابن باديس شخصياً 

دقيقة لكل  ونواج، ترتاوح مدة حلقة الدرس عشر ذ إىل أفوغريهم، وقد قسم  التالمي"عبد العايل األخضري"و
 .4فوج، واعتمد يف طريقته على شرح النصوص واستعماله لبعض وسائل اإليضاح كاخلريطة

 
                                                           

 .222 -222ص -نفسه ، ص -1
 .21املرجع السابق، ص: أبو القاسم سعد هللا-2
  م باشر 0901م توجه إلى تونس إلكمال تعليمه في جامعة الزيتونة،وفي 0918م بمدينة قسنطينة، و بها تلقي تعليمه األول،وفي 0889ولد سنة

 0911،وفي "مجلة الشهاب"التي أغلقها االستعمار، وفي نفس السنة أصدر " نتقد جريدة الم"م أصدر 0916عمله في قسنطينة لتعليم األطفال، وفي 

عبد الحميد بن : بسام العسلي: ، وقيل مات مسموما، ينظر إلى0911م أنتخب رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين،توفي في الجزائرسنة

 .06م،ص0981،دار النفائس، بيروت،1،طباديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية
 .26،12، ص، ص2662، دار األمة، اجلزائر،املدرسة اجلزائرية إىل أين؟: مصطفى عشوي -3
 .12،12،16،12، ص،ص هنفس -4
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  يف مؤمتر مجعية العلماء املسلمنيلقد حرص الشيخ البشري اإلبراهيمي:  (حمو األمية )تعليم الكبار-1

يم الكبار الكتابة والقراءة واحلرف، متخذين يف ذلك طرق ووسائل تتالءم مع على تعلم،  2618 سنة  اجلزائريني
 .1وباهتمام ابن باديس بكل هذه األنواع من  التعليم يكون قد  مشل كل الفئات العمرية  إناثاً وذكوراً  ،أعمارهم

د هلم أن يبحثوا  عن مركز تعليمي أما فيما خيص املتعلمني اجلزائريني يف املدارس الفرنسية فقد رأوا  أنه من املفي     
خارج املركز الفرنسي، خصوصًا بعد أن يصبح بإمكاهنم بعد سنوات من الدراسة الثانوية مواصلة التكوين بلغات 
أجنبية أخرى، مثل االجنليزية واألملانية اليت كانت ت درس كلغة ثانية بعد اللغة الفرنسية يف اجلزائر وفرنسا، ويعود 

إىل الصعوبات والعراقيل اليت يتلقوهنا سواء من حيث نظام  ،لبة اجلزائريني عن  املدارس الفرنسيةسبب انصراف الط
 .2االمتحانات أو املعامالت، فالوظيف العمومي مثال يشرتط يف قبوله التخلي عن الشخصية الوطنية

القضاء على الشخصية هو العمل على  ،إن أول هدف كانت تسعى إليه املدرسة الفرنسية يف اجلزائر        
وطعن وتشويه الثقافة اجلزائرية، حيث  ،وحتريف التاريخ اجلزائري ،بني أبناء اجلزائرينياجلزائرية، وذلك بنشر الفرنسية 

و قصرها      لك خمططات مدققة، إما إلبقائها حمصورة يف الكتاتيب ذعلى حتطيم اللغة العربية ووضعت لركزت 
 .3لغوية أو حذفها متاما يف املدارس الفرنسيةعلى بعض املواد الدينية وال

 
 
 
 
 

                                                           
  م إلى دمشق، 0907م،هروبا من االستعمار، لينتقل سنة0900م بنواحي مدينة سطيف، هاجر رفقة عائلته إلي المدينة المنورة سنة 0889ولد سنة

م عاد 0911متها لتدريس اآلداب العربية بالمدرسة السلطانية، باإلضافة إلى إلقاء دروس في الوعظ في الجامع األموي، وفي سنة حيث دعته حكو

م تأسست جمعية 0910إلى الجزائر، وخالل هذه المرحلة تردد على مدينة تونس،حيث كانت له صداقات في األوساط العلمية األدبية،وفي سنة 

بالجزائريين، ووضع اإلبراهيمي دستورها وقانونها األساسي، وأصبح نائبا لرئيسها ابن باديس، وبعد وفاة هذا األخير أنتخب العلماء المسلمين 

 . 9م، ص0997، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 0،ط0أحمد طالب االبراهيمى،ج: ، تقأثاره: رئسا للجمعية، ينظر دمحم البشر اإلبراهيمي
 .11-12ص-، صالسابق املرجع :مصطفى عشوي  -1
، املؤسسة الوطنية للفنون 5جملد ،11، عددجملة األصالة، "نشأة االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني ودوره يف معركة التحرير": حسن السعيد-2

 .219 -218ص -ص ،1221 املطبعية، اجلزائر،
 .12ص، ،1221،جسور للنشر والتوزيع،اجلزائر،2حلميد مهري، ط عبد ا ، املدرسة يف اجلزائر حقائق وإشكاالت: عبد القادر فضيل - 3
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 . السياسة التعليمية يف اجلزائر غداة االستقالل: ملبحث الثاينا
قة تية للنهوض بالشعب اجلزائري من بو االجتماعية والثقافتوجهاهتا السياسية و  اجلزائر بدأت لاستقالبعد        

التعليم واالهتمام به، إال أهنا وجدت أمامها  إىلعليها  التوجه  اجلهل واألمية إىل التفتح والرقي، فكان لزاما
حتديات وجب عليها  ختطيها، ولفهم السياسة التعليمية يف اجلزائر بعد االستقالل بدقة أكثر كان البد من معرفة 

ية املعتمدة أوضاع والظروف املتحكمة يف السياسة التعليمية يف اجلزائر يف تلك الفرتة واالسرتاتيجيات اإلصالح
 . لذلك

 :ليمية يف اجلزائر بعد االستقاللاألوضاع والظروف املتحكمة يف السياسة التع 1-
األوضاع االقتصادية والسياسية والثقافية املزرية للجزائر غداة االستقالل إىل ميالد حماوالت اجتهادية  أدت        

اجلزائرية، وهذا ما يظهر جليا  من خالل احلقائق  مهدت لرسم مستقبل سياسة املدرسة ،وحلول ظرفية  انتقالية
 :التالية

واليت سرتتكز عليها  من أجل وضع  ،عن االستعمار اليت ورثتها اجلزائر ،هشاشة القاعدة العلمية والثقافية-2
 .قواعد وإصالحات جديدة للنهوض باجملال العلمي والثقايف للبالد

 .والقرىانتشار األمية بني اجلزائريني يف املدن -1
بقصد خلق متاعب لإلدارة اجلزائرية الناشئة، خلفت فراغا كبريا يف  ،هجرة اإلطارات الفرنسية إىل بالدها-1

 .خمتلف اإلدارات التعليمية والصحية
 .  أوضاع اقتصادية مزرية وبطالة عامة-1
اليت اتبعها  ،روقةمؤسسات اقتصادية خمربة، وقرى ومباين مدمرة ومكتبات متلفة نتيجة سياسة األرض احمل-8

 .املعمرون
ما استوجب على الدولة  ،تتمثل يف أرامل الشهداء واليتامى واملعطوبني والالجئني ،املخلفات الثقيلة للثورة-9

  .1مسؤولية رعايتهم والتكفل هبم
واليت ال  ،دافهامدرسة غريبة عن جمتمعها يف توجهاهتا ولغتها وأه ،غداة االستقالل يةاجلزائر املدرسة  ورثت         

لغايات ختدم السياسة االستعمارية يف تلك ، ها البالد، ألهنا تأسست يف األصلتتوافق مع أهداف تطمح لتحقيق
ولكنها ظلت متأثرة بالنمط الثقايف  ،وحتت إشرافها ،يف ظل الدولة اجلزائرية ،الفرتة، رغم أن هذه املدرسة تعيش

                                                           
 .11- 12ص، -، صالسابقاملرجع : عبد القادر فضيل -1
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أهم املبادئ اليت قامت عليها املدرسة اجلزائرية حىت تنتقل من مدرسة فمن ،  1الذي عاشت يف كنفه أكثر من قرن
 :يف اجلزائر إىل مدرسة جزائرية نذكر

 .وأن ال تستورد مشروعات جاهزة ،أن تكون عملية اإلصالح منظمة ومسرية من طرف األمة-أ
 .أن ينطلق اإلصالح من البيئة والواقع اجلزائري حىت يستفاد منه بدرجة أكرب -ب
يتماشى يف بنيانه ومناهجه مع سياسة البالد  ،ويعوضه بنظام وطين ،أن يضع  اإلصالح حدا للنظام املوروث-ج

 .واجتاهات اجملتمع وحقائق العصر، ويهيء األجيال للمستقبل لتبقى وفية لتارخيها وأجماد أمتها
مجتمع الزاد املعريف الكايف الذي أن ميدد مرحلة التعليم اإللزامي ويوسع نطاقها، ويوفر الظروف اليت تضمن لل-د

 . يؤهلهم لالندماج يف اجملتمع
 ،أن خيلص املناهج التعليمية من الطابع اللفظي النظري، وجيعلها مناهج عملية قائمة على ربط الفكرة بالعمل-ه

 .2واملعرفة باملهارة والفرد باجملتمع والتعليم باحلياة
تسمى م 2612واليت ظلت إىل سنة   ،ليم األصلي غداة االستقاللمت  إنشاء تكميليات وثانويات التع        

فقد ظل يسري ببطء يف مراحله األوىل  ،باملعاهد اإلسالمية للتعليم الديين، ونتيجة قلة اإلمكانيات وكثرة املتطلبات
الثالثي واليت سطرت املخططني  ،، أين شهدت اجلزائر انتفاضة غريت الوضعم 2698جوان  26إىل غاية 

لك مؤسسة قائمة بذاهتا كغريها من املؤسسات العامة بفضل اهتمام ودعم السلطة هلا، حيث ذالرباعي، وأصبح بو 
 .  3خصصت هلا ميزانية وصدرت بشأهنا مراسيم رئاسية لالعرتاف بشهاداهتا وتوسيع نطاقها

اع االستقالل سبعة لقد كان عدد املؤسسات املخصصة للتعليم األصلي يف السنوات األوىل من اسرتج       
ته واحد وعشرون ليه من طرف الشعب، فبلغت تكميليامؤسسات فقط، مث تدرج تباعًا بسبب اإلقبال الكبري ع

بلغ عددهم  م2611تلميذة، ويف سنة  1591تلميذ، ومن اإلناث21115تكميلية، تضم من التالميذ الذكور
لني على شهادة األهلية، وقد شهد عدد املتخرجني فتخرج الفوج األول من الطلبة املتحص4حوايل عشريني ألفاً،

 .م 2612/2612ازديادا إىل أن أكمل بشهادة البكالوريا  يف عام 

                                                           
 .11 -11ص -، صالسابقاملرجع : عبد القادر فضيل -1
 .11نفسه، ص -2
،منشورات وزارة الشؤون الدينية 1، اجمللد 5،عدد  جملة األصالة، التعليم األصلي يف اجلزائر خالل العشر سنوات من اسرتجاع االستقالل: أمحد درار-3

 .112ص،  1221واألوقاف، اجلزائر ،
 .112نفسه، -4
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مت بناء ثانويات جديدة طبقًا للتصميم العصري وستشرع هذه األخرية يف العمل يف العام الدراسي و        
 2611/ 11ة ومعسكر، ويف سنة اجايو و وسطيف تبزي وز وهران و و يف كل من قسنطينة م 2611/2611

تيارت ،سعيدة ،أدرار، وخصصت مؤسسة أدرار الستقبال من فاته السن  ،ثانويات يف كل من بسكرة تفتح
وللوافدين األفارقة الذين ال  ،لتكوين اإلطارات الدينية من جهة الدراسي من حفظة القرءان الكرمي من اجلزائريني

 .1امية يف الثانويات األخرى  من جهة ثانيةسمح هلم سنهم مبتابعة الدراسة النظي
 :املنظومة التعليمية اجلزائرية-2

نظاما مهيكال  م2691كان النظام التعليمي باجلزائر املستقلة املوروث عن االستعمار منذ سبتمرب          
ل تطورا االحتال ذاملتمدرسني منشهد عدد ، و النظام االستعماري خلدمة مصاحله حسب األهداف اليت رمسها

 181.185مل يتجاوز (  م2691-2692) املوسم الدراسي يأ م2691رتفاعا ملحوظا حيث أنه قبل وا
( م2691-2691)يف حني شهد ارتفاعا كبريا يف العام الدراسي  ،تلميذا من بينهم عدد قليل جدا من البنات

التطور يف صفوف املتمدرسني  ه من البنات، إال أن هذابأس ب ومن بينهم عددا ال ،تلميذا 111.919فأصبح 
التكفل اجليد هبم حيث هاجر من اجلزائر صبيحة االستقالل أغلب  تحقيقل قابله ضعف كبري من قبل الدولة

ا ذبينما حيتاج ه ،معلما فرنسيا 2222معلما جزائريا باإلضافة إىل  1.921املعلمني الفرنسيني فلم يبقى سوى 
 :      إجراءات استثنائية هي اختاذمما دفع باحلكومة اجلزائرية إىل  ،األقل معلما على 12.222املوسم الدراسي إىل 

باللغتني  ،مست كل من يتوفر على مستوى تعليمي مقبول ،وطنيةالـ التوظيف املباشر الذي اختذ شكل التعبئة 2
 .العربية أو الفرنسية

 .2قايفـ اللجوء إىل البلدان الشقيقة وإىل فرنسا والذي اختذ شكل تعاون ث1
من ضمنها  ،من مستويات علمية خمتلفة ،معلما جزائريا 9.968أسفر اإلجراء األول عن توظيف            

متركز  ،معلما فرنسيا 1.962يف حني أسفر اإلجراء الثاين عن توظيف  ،كأقصى مستوى،شهادة التعليم املتوسط
يرتاوح  ،من البلدان العربية الشقيقة، علمنيسدت حاجة املناطق األخرى مبيف حني  ،أغلبهم يف مدينة اجلزائر

 تيف الفصل الثاين كما بقي الذلك فإن بعض املناصب مل تغطى إ معلما ورغم 1822و  1222عددهم ما بني 

                                                           
 . 118 -112ص-، صالسابق املرجع: أمحد درار -1

 .26، ص2661، مطابع عمار قريف، اجلزائر، 1، طاملرجع يف التشريع املدرسي اجلزائري: عبد الرمحان بن سامل-  2
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م بيداغوجية خاصة كتخفيض الساعات املقررة ظن ذإىل احتا ،مما أضطر مديري املؤسسات ،بعض املناصب شاغرة
 .1والتناوب على احلجرة الواحدة أو تناوب املعلم الواحد على أفواج متعددة ،دوجتميع األفواج يف فوج واح

 :إن تنظيم الرتبية والتعليم مر بفرتتني أساسيتني مها
وهي فرتة انتقالية، ولضمان انطالق املدرسة كان لزاما إدخال حتويرات  :(م2619-2691)الفرتة األوىل -ا

 :ه املرحلةذنموية الكربى، ومن ضمن أولويات هيتماشى مع التوجهات الت اانتقالية تدرجيية متهيدا لتأسيس نظام
 .وتوسيعها على املناطق النائية ،بإقامة املنشآت التعليمية ،تعميم التعليم-
 .جزأرة إطارات التعليم حبيث يصبح املؤطرين كلهم جزائريني-
 .تكييف مضامني التعليم املوروثة عن النظام التعليمي الفرنسي-
بتعريب بعض املواد، كما مت وضع أقسام  ،رس تدرجيياً ابإدخال اللغة العربية يف املد ،عريب التدرجيي للتعليمالت-

 .معربة
باملائة إبان الدخول املدرسي 12ارتفعت نسب املتمدرسني، حيث قفزت من  ،ونتيجة هلذه اإلجراءات

 .2باملائة يف هناية املرحلة12األول بعد االستقالل إىل 
أفريل 29املؤرخ يف 18-19كانت بداية هذه املرحلة بصدور األمر رقم :م2619لة الثانية ابتداء من املرح-ب

والذي يتضمن تنظيم الرتبية والتكوين يف اجلزائر بإدخال إصالحات عميقة على نظام التعليم حبيث م  2619
 . يتناسب مع التحوالت العميقة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية

تسعة سنوات، كما أرسى وضرورة تأمينه ملدة  ،سي وجمانيتهقد نص هذا األمر على إلزامية التعليم األسال      
كما أهنا  مبضامينها وبراجمها وإطاراهتا، ،باعتبارها منظومة وطنية ،االختيارات والتوجهات األساسية للرتبية الوطنية

 .العلوم والتكنولوجيةمنفتحة على ، دميقراطية بإتاحتها الفرصة جلميع األطفال
 :إن من الواجب على منظومة الرتبية والتكوين أن تتجنب خطرين أساسيني مها

 .ال جيد حاملها منصبا له يف سوق العمل ،وما ينتجه من شهادات ،ري املتصل باحلياة العمليةغخطر التكوين -
 .     1قائق االقتصادية للبالدخطر التكوين الذي يرتكز على تقدير ميكانيكي للحاجيات دون إرتباط باحل-

                                                           
 .21، صالسابق املرجع: ملعبد الرمحان بن سا -1
2
، امللتقى التكويين ألوالئي حملة وجيزة عن تطور الرتبية يف اجلزائر ودور املريب يف التنشئة االجتماعية والثقافية: النظام الرتبوي اجلزائريمبارك بركاوي، - 

، 11/1/1228-12دد األول، أوالد سعيد، أدرار، ، الع11، منشورات املقاطعة(حنو ختطيط حمكم للدروس يضمن النجاح والتفوق الدراسي)األول 
 .1ص
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:2تطور أعداد التالميذ واملعلمني واملؤسسات يف املستوى االبتدائي  

 عدد املدارس  األجانب عدد املتعاونني عدد املعلمني  عدد التالميذ  السنة الدراسية

 1186 6211 26625 111919 م2691/2691

 1188 5166 15911 2111121 م2698/2699

 9291 8161 11189 2582129 م2612/2612

 1181 1925 55152 1912119 م2618/2619

 6191 915 218511 1225511 م2652/2652

 :اإلصالحات التعليمية بعد االستقالل
وتنبه  ،اليت تقر من خالهلا بإجبارية التعليم ،أصدرت الوزارة جمموعة من األوامر واملراسيم:إجبارية التعليم -1

م 29/1/2619املؤرخ يف  19/99ينص عليه املرسوم وهذا ما  ،مبدى ضرورة االلتزام به ،التالميذ واألولياء
وفقا للتنظيم املدرسي  ،ومتابعة الدراسة ،واليت تقتضي مواظبة التلميذ على املدرسة3املتضمن إلجبارية التعليم،
وتسلط عقوبة يف  ،فة أو غيابويتوجب على األولياء تربير كل خمال ،ه املواظبة يومياذاجلاري به العمل وتراقب ه

 .4حالة تكرار املخالفة
يتعلق بتنظيم الرتبية والتكوين يف مادته اخلامسة والذي م 2619أفريل29مؤرخ يف18-19كما نص األمر رقم 

 .5على أن التعليم إجباري جلميع األطفال من السنة السادسة من العمر إىل هناية السنة السادسة عشر

                                                                                                                                                                                     

 .292، ص2659 امليثاق الوطين، حزب جبهة التحرير الوطين، 1-
 .11-11ص -املرجع السابق، ص :عبد الرمحان بن سامل -2
 .م2619أفريل 21، بتاريخ11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد-3
 . 91، 92بق، ص، صاملرجع السا: عبد الرمحان بن سامل-4
 .811ص ،، املصدر السابق، املادة اخلامسةاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية-5
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فإن التعليم يكون جماين يف مجيع ،م 29/1/2619املؤرخ يف  19/91نادا إىل املرسوم تسوا:جمانية التعليم2-
حيث يستفيد من جمانية التعليم مجيع التالميذ املسجلني نظاميا يف مؤسسات الرتبية ، 1مستويات الرتبية والتكوين

اجلانب النقدي مانعا لتمتع  والتكوين وغريهم من الكبار الذين يتابعون مرحلة التعليم والتكوين، حىت ال يكون
 .2هؤالء حبقهم يف التعليم

مسدودة يف وجه األطفال اجلزائريني  ،كانت أبواب مدارس التحضري ورياض األطفال:التعليم التحضريي -1
قررت اجلزائر املستقلة إلغاءها مبوجب قرار  ،يف العهد االستعماري، ولذلك ورغبة يف املساواة والعدالة االجتماعية

العديد من األطفال الراغبني فيها،  م، ألهنا كانت غري كافية الستقبال11/26/2698ؤرخ يف وزاري م
 19/19وقد نص املرسوم ، 3واستعملت حمالهتا الستيعاب من هم يف السن الالزم للدخول للمدارس االبتدائية

وغري  ،تعليم اختيارياملتضمن تنظيم املدرسة التحضريية على أن التعليم التحضريي  م29/1/2619املؤرخ يف 
وعلى  ،واجلماعات احمللية واملؤسسات الوطنية، لكن الوزارة ختتص حبق اإلشراف عليهمعمم وعليه تتواله اهليئات 

ويقبل فيه األوالد الذين ترتاوح  ،براجمه ومواقيته والطرق الرتبوية املستعملة فيها، ويستغرق هذا التعليم مدة سنتني
 ،وذلك وفقا للشروط احملددة من طرف وزارة الرتبية، وذلك هبدف إعدادهم ،سنوات أعمارهم مابني أربع وستة

وتربية حواسهم إليقاظ فضوهلم  ،لاللتحاق باملدرسة األساسية عن طريق تلقينهم مبادئ القراءة والكتابة واحلساب
 .4الذهنية

رتبية والتكوين، وذلك تنظيم ال ،م29/1/2619املؤرخ يف  19/18يتضمن األمر و  :املدرسة األساسية4-
اليت توفر تربية مستمرة من السنة األوىل إىل السنة التاسعة، وهي وحدة من النظام  ،بإنشاء املدرسة األساسية

 .التعليمي يف اجلزائر
م، وذلك بتعميم السنة األوىل منه بعد حتضري الربامج التعليمية واملواقيت، 2652لقد بداء العمل هبذا األمر سنة 

السنوات األخرى تدرجييا سنة بعد سنة وصوال إىل السنة التاسعة، وقد استغرقت هده العملية مدة ستة  مث عممت
 5.سنوات

                                                           
 .811ص نفسه، املادة السابعة،-1
 .91ص املرجع السابق،:عبد الرمحان بن سامل-2
 .12، ص1221، موفم للنشر، اجلزائر، التعليم يف اجلزائر قبل وبعد االستقالل: الطاهر الزرهوين-3
 . 98- 91املرجع السابق، ص، ص: عبد الرمحان بن سامل-4
   .91نفسه، ص : عبد الرمحان بن سامل -5
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 :هيكلة التعليم-
 :املرحلة االبتدائية والثانوية ،نيوتنقسم إىل مرحلت ،بقيت هيكلة التعليم على ما كانت عليه يف الفرتة االستعمارية

بعض املدارس سنة  ىسنوات، تضاف هلا أحيانا على مستو املرحلة ست  هذتشمل ه: التعليم االبتدائي -1
 :هيو سنة انتهاء الدروس، وهو مقسم إىل ثالثة درجات  سمىسابعة ت

 .سنتان  مدهتااألقسام التحضريية و   -
 .سنتانمدهتا األقسام االبتدائية و  -
 . كذلك سنتانمدهتا  األقسام املتوسطة  -

املستوي التعليمي مها بشرطني  ،لميذ من االبتدائي إىل الطور األول من التعليم الثانويميكن أن ينتقل الت        
 . 1فيجتاز امتحان التأهيل للدخول للسنة السادسة ،والسن

ي أحدث يف ذتوازي مرحلة التعليم املتوسط وال،و الطور األول من التعليم الثانوي اليت تشملو:املرحلة الثانوية-2
ثة  بعد اإلصالحات وهو ما يوازي التعليم الثانوي بسنواته الثال ،الثاين من التعليم الثانويم، والطور 2612سنة

ي عرف من قبل بالتعليم التكميلي، وتأسست مؤسسة  التعليم املتوسط ذالتعليم املتوسط، وال ىاليت مست مستو 
بشهادة التعليم  ،مم، كما عوضت شهادة التعليم العا12/29/2612،الصادر يف 255/ 62مبقتضى مرسوم 

 .2حيث انتقلت املؤسسة إىل التعليم األساسي ،م2652واستمر العمل هبذا النظام إىل غاية  ،املتوسط
إن املدرسة تلعب دورا بارزا يف احملافظة على مقومات الشخصية الوطنية اجلزائرية لكل  فرد، فاهلدف الذي         

وجيات ومعتقدات اجملتمع الذي حيتويهم، ولذلك سعت املدرسة هو تربية األبناء وفق إيديول ،أسست من أجله
ترمي من خالهلا إىل بناء الشخصية الوطنية ومتتينها  ،ختاذ قرارات وإصالحاتااجلزائرية بعد االستقالل إىل 

 ،تعليمقراءة وكتابة، وتعريب ال ونل التعليم، حىت يتقنها اجلزائرييف خمتلف مراح ،باالهتمام بتدريس اللغة العربية
 .خاصة يف مراحله األوىل باعتبارها مرحلة تكوين الشخصية لدى األطفال

 
 

 

                                                           
  .26نفسه، ص -1
 .12نفسه، ص  - 2
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 .التعليم الديني والنظامي في توات:الفصل الثاني

 

 التعلمي ادليين يف توات:املبحث الأول

 .التعريف بتوات -

 .التعلمي ادليين ومراحهل -

 .اللغة العربية يف املدرسة -

 ايم يف تواتالتعلمي النظ:املبحث الثاين

 .التعلمي املدريس -

 .تعلمي البنات يف توات -

 .تطور املدارس الابتدائية -

 .املناجه ادلراس ية النظامية -

 .تكوين املؤطرين يف الابتدائيات  -

 التعلمي من خالل أأرش يف ابتدائية البنات: املبحث الثالث

 .تعريف ابتدائية البنات-

 .مناذج عن تالميذ الابتدائية -

 .تعلمي واملعلمني يف الابتدائيةال  -

 .تمشالك وصعوابت التعلمي يف توا -
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ين انتشروا يف بقاع األرض طلبًا للعلم أو لتعليم ما تعلموه، ذم بالعلم والعلماء الدالق ذتوات من عرفت        
الكتاتيب والزوايا  لذلكالصغر، فأنشأ  ذعلى تعلمها وتعليمها ألطفاله من خاصة العلوم الدينية اليت حرص التوايت

للتعليم الديين جند أن االهتمام باللغة العربية مل يظهر إال يف  تهرغم هذا االهتمام الكبري الذي أوال، و املختلفة
 . النصف الثاين من القرن املاضي العتبارات خمتلفة

  التعليم الديين يف توات:املبحث األول
 : التعريف مبنطقة توات-1

صل تسمية توات، فقد أرجعها بعضهم إىل عهد الفتح اإلسالمي بقيادة عقبة بن اختلف املؤرخون حول أ
ه، فسأل إن كانت توايت لنفي اجملرمني من عصاة املغرب ملا مسعه عنها من 91نافع الفهري الذي مر بتوات يف 

 ،ن التخفيفري على لسان العامة لضرب مغا االسم، إال أنه تذضعف، فأجيب بأهنا توايت، فأصبح يطلق عليها ه
ومصدر اشتقاقها، فهل هو من الفعل واتى يوايت أو اسم  ه التسميةذخر حول أصل هيف حني اختلف البعض اآل

 1لغة األم الرببرية أو التكروريةا اسم أعجمي يعود  يف أصله إىل األتوات؟ ففي الوقت الذي يقول فيه البعض بأهن
تونة ملتوات أعجمي، أطلقتها قبائل من  ذي قال أن أصل كلمةأو التارقية، وذلك حسب رواية حممد بن أمبارك ال

خر إىل أهنا اجته البعض اآل 2الثاين عشر  ميالدي،/ عندما جلّأت إىل اإلقليم يف منتصف القرن السادس هجري
مسيت كذلك ألهنا منطقة توايت للعبادات، وهو ما ذهب إليه موالي أمحد اإلدريسي الظاهري، يف حني ذهب 

عبد الكرمي بن عبد احلق البكراوي التمنطيطي إىل أن توات مسيت هبذا االسم ألن القائد علي بن حممد بن 
هجرية، فعرف أهل هذا القطر  898والطاهر بن عبد املؤمن كانا يفرضان األتوات على أهل توات عام  ،الطيب

 . بأهل األتوات، إال أن نطقها  تغري لتصبح مع مرور الزمن تنطق توات
أن سلطان مايل كنكان موسي كان ذاهبًا إىل  "تاريخ السودان " الرمحان السعدي فقد قال يف كتابه   أما عبد

احلج رفقة مجاعة من بلده، فلما وصلوا هذه الديار أصيب البعض منهم مبرض معروف عندهم باسم توات، 
طان يف هاته هم السلفانتظرهم السلطان ومن معه علهم يشفون من مرضهم بسرعة، لكن أبطأهم املرض فرتك

                                                           

م التاسع ميالدي، وهو اإلقلي/ التكارنة أو الدكارنة هم سكان دولة التكرور القدمية يف غرب إفريقيا اليت أنشئت يف القرن الثالث هجري أو التكرور1 -
الفالتة يف إفريقيا ومسامهتهم اإلسالمية والتنموية يف : الطيب عبد الرحيم الفالين:  الغريب من اجلنوب السوداين، تظم كانو، كيشنا، تنبوكتو، ينظر

 .118، ص2661، دار الكتاب احلديث، 2، طالسودان
أمحد حاج ؛ 216-215ص -م، ص1222،والتوزيع، اجلزائر ، مقامات للنشر1من تاريخ توات أحباث يف الرتاث، ج: أمحد أبا الصايف جعفري-2

 .19درار، صأ، مديرية الثقافة لوالية 1221، 2، ط(م 12م إىل 21/ه21ه إىل القرن 22من القرن )التاريخ الثقايف إلقليم توات : الصديق
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ذات بساتني وواحات فمكثوا هبا وصاروا  يسموهنم و  ،وجد الباقون هذه األرض خمضرة األرض وصار مبن معه،
ذكر فيها   "فهرست الرصاع "أليب عبد هللا حممد األنصاري يف مؤلفه  ىويف رواية أخر ، 1باسم املرض وهو توات

وامللثمون هم قبائل صحراء اجلنوب ..."ئل امللثمني إذ قال أن اسم توات هو ألحد البطون املنحدرة من قبا
 .2"والتوات عرفوْا هبذا االسم ألهنم يتلثمون بلثام أزرق ومنهم طوائف الطوارق وملتونة

توات يف اجلنوب الغريب للجزائر، حيده من الشمال العرق الغريب الكبري وواد مقيدن، ومن  إقليميقع 
اريت وجبال مويدرا، كما حيده من الشرق العرق الشرقي الكبري احملاذي لواد املاية، اجلنوب صحراء تنزروفت وواد ق

تعترب توات عبارة عن جمموعة من واحات الصحراء اجلزائرية اجلنوبية الغربية  ،3ومن الغرب واد الساورة وروافده
واد الساورة الطريق التجاري  وبالد السودان، ويشكل ،تؤلف يف جمموعها إقليم عبور مابني سفوح األطلس اجلنوبية

وتوات القدمية املعروفة بتسوات ،*وينقسم إقليم توات إىل ثالث مناطق متميزة هي تنجورارين ،إلقليم توات
و ، 

قصر تؤلف سلسلة من القصور تنفتح عن الشمال وتغلق 122، وباجململ فإن قصور توات تزيد عن ***تيديكلت
 ****4.باجتاه صحراء تنزرفت

 

 

                                                           

 .1م، ص2652ة هوداس، باريس،، طبعتاريخ السودان: ؛ عبد الرمحان السعدي15-11ص -، صالسابقاملرجع  :أمحد الصديقحاج  1 -
 .211م، ص2691، تونس،(ن.د.د)، فهرس الرصاع: أبو عبد هللا األنصاري-2
 .18املرجع السابق، ص:الصديق أمحدحاج - 3
 م، بتيكورارين، ينظر عبد الرمحان بن2129/هج 525تعرف هذه املنطقة بامسني، حيث جندها عند املؤرخ عبد الرمحان ابن خلدون املتوىف سنة *

-م، ص2615،دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1، جديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من دوي السلطان األكربخلدون، 
ري من ؛وعند املؤرخ بابا حيدة، تعرف باسم قورارة، وتقع هذه املنطقة يف اجلهة الشمالية إلقليم توات، حييط هبا العرق الغريب الكب226-225ص

القول البسيط ينظر بابا حيدة، .الشمال والشمال الشرقي، وهضبة تادميت من اجلنوب، وأما شرقا فيحدها واد يعرف مشاال بالساورة وجنوبا بواد مسعود
 .11م، ص2611حممود فرج، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  : ، تحيف أخبار متنطيط

واحلافة املقابلة له املسماة  ،ع مابني هناية منحدر اهلضبة العليا للقرارة اليت تكون احلافة الشرقية لوادي مسعود، وتقوتعرف أيضا باسم توات األصيلة
، إشراف بشار قويدر، رسالة ماجستري يف التاريخ م29و28/ه22و6الدور احلضاري القليم توات من القرنني بالعرق الغريب، ينظر عبد هللا عباس، 

 .11م، ص1222/1222اإلنسانية، جامعة اجلزائر،  الوسيط، كلية العلوم
 .16عبد هللا عباس، املرجع السابق، ص :ينظرتقع يف اجلهة الشرقية ملدينة رقان، ومن أهم قصورها عني صاحل وقصر املرابطني،- ***

طرقها تؤدي إىل طريق السودان، اشتق امسها من وهي صحراء شاسعة حصوية بيضاء اللون جافة وقاحلة،متتد إىل غاية املناطق اخلصبة باألهقار، وكل ****
ه، إشراف بودواية مبخوت، مذكرة 22-5ليم توات خالل القرنني قمية يف إلاحلركة الع: لغة الطوارق والذي يعين األرض القاحلة، ينظر زينب ساملي

 .م،ص ع1222/1221تلمسان، بلقايد ماجستري يف تاريخ املغرب اإلسالمي، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة أيب بكر
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 :تعليم الديين يف تواتال-2
اهتم سكان توات بصفة عامة بالتعليم حيث عكفوا على تلقني خمتلف العلوم خاصة الدينية منها واليت كانت تتم 

 ،يف الكتاتيب والزوايا، حيث يبتدئ التدريس عادة بعد صالة الصبح، وتستغل الفرتة الصباحية يف حفظ األلواح
ة املقررة، وبعد شروق الشمس يتجه املتعلمون لتناول فطور الصباح، مث يعودون وتالوة القرءان وقراءة الكتب الفقهي

لتستأنف  ،تنتهي الدراسة ،وعند منتصف النهار، يف شرح الدروس النحوية والفقهية ليشرع الشيخ ،إىل الكتاب
والفقهية  ،حويةوحفظ األلواح وقراءة املتون الن ،من جديد بعد صالة الظهر، فيعود الطلبة إىل تالوة القرءان

 .بعد صالة املغرب لتالوة القرءانواألدبية، وتنتهي الفرتة املسائية عند غروب الشمس، لتكون العودة 
تتمثل يف األلواح اليت تكتب من اجلانبني، ويف كل يوم ميحو الطالب اجلهة اليت حفظها أدوات التدريس و       

ادة أن األلواح ال متحى يف أماكن املارة، أما أداة الكتابة بالطني بعدما متحى باملاء، وقد جرت الع ىحيث تطل
وتالزمه إىل غاية إمتام  ،فهذه األدوات األربع هبا يبتدئ الطالب لوحته*والدواة فهي القلم املصنوع من اخلشب

راسة حفظه للقران، وأيام الراحة عند الطلبة مساء يوم األربعاء ويوم اخلميس وصبيحة يوم اجلمعة، لتستأنف الد
كاخلامس من شهر ذي احلجة الذي   ،بعد صالة العصر من نفس اليوم، وهناك عطل سنوية يستفيد منها الطلبة

وهي عطلة مدهتا  ،أ من اخلامس والعشرين من رمضاندالفطر اليت  تب يصادف يوم عرفة باإلضافة إىل عطلة عيد
ثل يف جممل الصدقات اليت يقدمها الدارسون سبعة أيام، أما احلياة املادية ملعلمي القرءان الكرمي فهي تتم

 .1ملدرسهم
 :مراحل التعليم الديين بتوات

طلح على وهو ما اص ،فال تكاد ختلو قرية أو قصر منه ،وهذه املرحلة من التعليم هي مرحلة عامة: املرحلة األوىل
**أقربيشتسميته ب

ضرة، ويف أماكن أخرى يعرف ويدعى يف بعض املناطق التواتية باحمل ،وهو مصطلح زنايت األصل،
تبدأ بالتعلم عند إمام القصر الذي كان يقوم  ،2باجلامع، يدخله الطفل عند بلوغه الرابعة أو اخلامسة من عمره

بالتدريس إىل جانب الصالة يف الكتاتيب واملدارس القرآنية اليت كانت تنتشر يف كامل األقاليم، وهي كما ذكرنا 

                                                           
 هي عبارة عن صوف الكبش حيرق لتكتب به لوحة التلميذ يف الزاوية والكتاب*

، دار الكتاب العريب، اجلزائر، 2، طآل كنتة دراسة تارخيية من خالل الوثائق احمللية يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر للهجرة:حممد صاحل حوتية 1-
 .261ص م،1225

 و غرفة اجانب املسجد يؤمها الصبيان لتعلم القرءان ومبادئ الدين واللغة العربيةه **
 .19-18ص -أمحد الصديق، املرجع السابق، ص - 2
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فيها الصبيان حروف اهلجاء، بعدها ينتقل إىل تعليم القرءان، حيث يكتب الشيخ  هيان شفسابقا املرحلة اليت يلق
ويتمكن من الكتابة لوحده ميلي  ،للصيب يف لوحته بعض اآليات ليقوم حبفظها، وعندما يتقدم الصيب يف احلفظ

 . 1لضبط  القرآينويكتبها قي لوحته، مع تنبيهه إىل األخطاء وتذكريه بقاعدة الرسم وا ،عليه الشيخ اآليات
وهي مبثابة الطور الثانوي، حيث يكون التعليم يف  ،ينتقل فيها الطلبة إىل الزاوية ملتابعة دراستهم: املرحلة الثانية

 ،ه املرحلة أكثر ختصصًا و انضباطاً، ويستفيد خالهلا الطلبة القادمني من مسافات بعيدة من اإلطعام واملبيتذه
سة فيه من الفجر إىل صالة العشاء، وإىل جانب األلواح يبدأ الطلبة قي هده املرحلة وفق نظام داخلي، تكون الدرا

سواء من مكتبة الزاوية أو من بعض املشايخ، وأهم العلوم اليت يدرسها الطلبة  ،مبطالعة الكتب اليت حيصلون عليها
 .اخل.....التفسري، احلديث، الفقه، السرية واملعاين، النحو واللغة : خالل هده املرحلة

تكون الدراسة على شكل حلقات علمية متصلة ومتسلسلة أو ما يعرف بالوقفات، حيث يقوم الشيخ بإلقاء 
وذلك طيلة أيام األسبوع، أما أهم  ،الدرس ليفتح بعدها باب املناقشة مع الطلبة، وختصص كل حلقة ملادة معينة

ي، كتاب الشفا يف معرفة ذالبخاري، مشائل الرتم فهي صحيح ،ه املرحلةذالكتب اليت كان يتدارسها الطلبة يف ه
ية حقوق املصطفى للقاضي عياض، اجلامع الصغري للسيوطي، الرسالة البن أيب زيد القريواين، ألفية ابن مالك، الم

على إجازات  الب قد بلغ حتصيال علميا، وحصله املرحلة يكون الطذيف هناية ه، األفعال يف التصريف البن مالك
 .قيام مبهام التدريس واإلمامة يف القصور والزوايالل تؤهله

احلال، فهي مرحلة ن مليسور اليل من الطلبة واملشايخ وهي أكثر ختصصاً، ال حيصل عليها إال الق :املرحلة الثالثة
وشد الرحال لطلب العلم فكان التوجه حنو احلواضر العلمية مثل تلمسان، فاس، القاهرة، تومبوكتو،  ،التنقل

منها كعلم القراءات وعلم الكالم، ومعرفة املذاهب األخرى من غري  رذومعرفة النا ،ع يف خمتلف العلوملضوالت
 .2املذهب املالكي السائد يف منطقة توات

 

:يةتواتال واقع اللغة العربية  يف املدرسة  

                                                           
 . 92- 86ص -املرجع السابق، ص: زينب ساملي -1
 .92-92ص -نفسه، ص -2
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االزدواجية يف اللغة مع الطفل وممارساته اللغوية، حيث تنتقل  ،ال اجملتمع اجلزائريحل عاكسةتعترب املدرسة مرآة     
إىل املدرسة وتالزمه فيها على الرغم من تدريسه اللغة العربية بداية من السنة األوىل ابتدائي، وهو ما يشكل خطراً   

 .كبرياً على اهلوية اجلزائرية ببعديها العريب واألمازيغي
حيث تقدم  ،درسي باللغة العربيةوالغريب يف األمر هو أن األنشطة الثقافية مل تعد تقدم يف الوسط امل

أصعب أنشطة اللغة العربية عند التلميذ  أن املسرحيات بالعامية، وقد صرح أغلب أساتذة اللغة العربية بوالية أدرار
رغم ماله من أهداف خاصة، مما يدفع باملعلم إىل ترك التالميذ يعربون كتابة مث يقرأون  ،هو نشاط التعبري الشفهي

 .1ما كتبوا  
 :ومن معيقات التكلم باللغة العربية عند جل التالميذ يف توات نذكر     

 . خجل املتعلم أثناء حديثه باللغة العربية (2
 .و بشكل خاص خارج املدرسة ،فانه يتعرض للسخرية من غريه ،عند حديث املتعلم باللغة العربية الفصحى (1
 .خياف املتعلم من أن يهجره زمالئه إن حتدث بالفصحى (1
يفرض على التلميذ احلديث بنفس اللغة، خاصة وأنه يتعلم لغة اجملتمع قبل  ،ع الذي يتحدث العاميةاجملتم (1

 (.لغة املدرسة)اللغة العربية الفصحى 
 . نه ال يستطيع هجراهنا إىل اللغة العربية الفصحى بسهولةإعلى التكلم باللغة العامية و لذلك فلتلميذتعود ا (8
واصل باللغة العربية الفصحى، يف حني جيد نفسه مرتاحا يف كتابتها، حيث عدم وجود من يساعده على الت(9

 .متنحه الكتابة فرصة للتفكري يف ما يريد التعبري عنه دون أخطاء أو خجل
 2.إمهال املنزل للحديث باللغة العربية وعدم حرصهم على تعليمها ألبنائهم(1
بالغرض املنشود السيما يف عصر التكنولوجيا،  ال تفي حب اللغات األجنبية وهجرة اللغة العربية حبجة أهنا(5

 .العربية غري قادرة على أن تأيت ببعض املفردات املطلوبةفالكثريون يرون أن اللغة 
،يفرض صحيحة ،مجلة عربية وال حيسن تكوين ،الطفل يف الطور االبتدائي مل يتعلم حىت أساسيات اللغة العربية(6

بل قد تعلم له هذه اللغة قبل  ،ناً منه أهنا لغة املدنية والتحضرظالتايل سيتجاوب معها عليه تعلم لغة أجنبية عنه وب
 .وهو ما نشهده يف مدارسنا اليوم ،على حساب اللغة األم ،وهو ما جيعله يزداد حباً هلا ،الدخول إىل املدرسة

                                                           
 .91-91ص -ت ، ص.، جامعة ورقلة ، د(منوذجامتوسطة )  درارأواقع اللغة العربية يف املدارس االبتدائية بوالية : عبد القادر بقادر -1

 .98-91ص-ص نفسه،  2-
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كما أهنا   ،حصة اللغة العربية لدرجة أننا أصبحنا ال نسمعها إال يف ،عدم االستعمال اليومي للغة العربية(22
أصبحت حبيسة الدفاتر والكتب، وقد جيد املعلم نفسه وحيدًا دون أن يتفاعل معه التالميذ، وإن تفاعل فإنه 

 ...(عربية، عامية، فرنسية)سوف يأيت اجمل تتكون من كلمات خمتلفة
حيس باالفتخار، ألن اجملتمع ينظر إليه  إن املتحدث باللغة األجنبية كالفرنسية أو اإلجنليزية أو أي لغة أخرى(22

 .، ويعطيه قيمة أكثر من املتحدث باللغة العربيةاعلى أنه مثقف
 .حجة االنفتاح على ثقافات الغرب وعلومهم ولغاهتم(21
 .أدبية أو غري ذلك ب القدمية سواًء كانت تارخيية أوخاصًة الكت ،البعد عن املطالعة(21

هو  ،فإنه أمٌر مؤسف، ألن أكثر ما خيافه التلميذ من دروس اللغة العربية ،مدارسناأما إذا حتدثنا عن النحو يف 
 .النحو واإلعراب

شت اللغة العربية وا ستبدلت باللغة الفرنسية، وأصبحنا حنارب لغتنا يف ونظراً هلذه العوامل واألسباب فقد مه      
  صالح إعادة إحياء اللغة العربية وبعثها من جديد، عقر دارها، وقد حاول البشري اإلبراهيمي كغريه من علماء اإل

األكرب ملقومات اجملتمع البشري،وما من أمٍة أضاعت لغتها إال أضاعت  إن اللغة هي املفهوم" :يقول يف ذلكف
 .1"وجودها،ويتبع ضياع اللغة ضياع املقومات اأُلخرى

 

  :التعليم النظامي يف توات:املبحث الثاين
على تطوير البالد والنهوض هبا، وعلى غرار بقية القطاعات  ،ائرية بعد االستقاللحرصت اإلدارة اجلز 

س وتكوين املؤطرين،  وتوفري املدار  ،من خالل تعميم التعليم ،وعملت على تطويره ،األخرى، اهتمت بقطاع التعليم
 . زائريجلب املتعلمني من اجلنسني،وتطوير املناهج الدراسية لتالءم اجملتمع اجل كما عملت على

 :التعليم املدرسي 
اليت تأسست سنة  ،قصرت اإلدارة الفرنسية يف جمال تعليم اجلزائريني، ونأخذ كمثال على ذلك مقاطعة أدرار

وهي ابتدائية م، 2618من قبل االستعمار الفرنسي، وقد أنشأت هبا مدرستني األوىل سنة  ،م2621

                                                           
، ملتقى حول التعليم اجلزائري بعد عبد احلميد بن باديس، دار الثقافة أدرار، (منوذجاً أأدرار )واقع اللغة العربية يف مدارسنا: بوعاللة زينب -1

 .12: 21م، على الساعة1229أفريل21
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وكبار املنطقة الذين يعملون  مع السلطات االستعمارية  ،ء أعيانوكان عدد التالميذ هبا قليل، وهم من أبنا*البنات
يف املخزن أو كتاب، باإلضافة إىل الشعانبةواملزابيني الذين قدموا إىل املنطقة كعسكر يف اجليش الفرنسي، ومبجيء 

مسيت م، و 2611سنة**فأنشأت السلطات االستعمارية مدرسة الذكور التجار ارتفع عدد التالميذ يف املدرسة،
يف حني أن هناك معلومات أخرى 1أي مدرسة األهايل وهي ثاين مدرسة يف أدرار،"lesindigents"مبدرسة 

م فتحت من ِقبل حممد الشريف مساعدية، أما ثاين ابتدائية فهي 2691تقول بـأن ابتدائية الذكور تأسست سنة
 .2م2686اليت تأسست سنة  ***ابتدائية أدغا

م، وكان عدد األطفال 2692نوفمرب8حسب إحصاء رمسي بتاريخ 51،856طعةبلغ تعداد السكان باملقا
بالغني السن القانوين للدراسة أي بني السن السادسة والسن الرابعة  1119طفل فقط من أصل 119املتمدرسني 

 من جمموع األطفال البالغني سن الدراسة، ومن بني ،باملائة فقط 22،91عشرة سنة، وهو ماال ميثل إال نسبة 
باملائة من جمموع الفتيات  1،81بنت متمدرسة، أي نسبة229بنت يف سن التمدرس مل يكن هناك إال 1111

                                                           
 .85من هذا الفصل، ص ينظر املبحث الثالث*

ها من جديد بعدما ؤ م مث أعيد بنا 2698أكتوبر  22م، وجددت يف 2611أكتوبر  22تعد من أوائل املدارس االبتدائية مبدينة أدرار تأسست يف  **
وزير الرتبية  م من طرف السيد2668مارس 21م،وللعلم فإن وضع احلجر األساس كان مساء يوم 2661سبتمرب 15تضررت جل حجراهتا من أمطار 

م من طرف وزير الرتبية السيد سليمان الشيخ ، تشرفت املدرسة حبمل  اسم 2669سبتمرب 21الوطنية آنذاك السيد عمار صخري، ومت تدشينها يف 
من  اتلميذ122لوفاته، واملدرسة  تستقبل اآلن 11م الذكرى 2651أفريل  29وذلك مبناسبة  ،رائد النهضة اجلزائرية الشيخ عبد احلميد بن باديس

مدير ابتدائية الشيخ عبد احلميد بن باديس، مقابلة شخصية، باالبتدائية، : حممد بن يوسف. استادا28يسهر على تعليمهم  اإناث 252بينهم 
 22:22م، على الساعة21/1/1229بتاريخ

 .21:12- 21:22،على الساعة 11/21/1228ريخمعلم بابتدائية البنات وأول مدير بزاوية كنتة، مقابلة شخصية، مبنزله ،بتا: حممد بلغيت1-
م 2692م بقسم شعيب ال يتجاور عدد تالميذه مثانية تالميذ مبؤطر واحد باللغة الفرنسية، ويف سنة 2686فتحت املدرسة أدغا  أبواهبا  سنة ***

ومت  ،األمحر، ومت ذلك بتطوع أهايل القصر وقامت البلدية ببناء قسمني ومنزل بالطوب ،حتصلت مجاعة القصر على قطعة أرض اشرتوها من صاحبها
تلميذ وتلميذة وتوىل التدريس أنداك أجانب فرنسيون وحتولت الدراسة منالقسم الشعيب إىل األقسام البلدية وبعدها توسعت 21فتحها يف نفس السنة ب

قسما  22م استفادة املدرسة من 2652ويف سنة  وبعدها توسعت املدرسة إىل أربعة أقسام بلدية، وقاعة متعددة النشاطات جعلت مطعما مدرسيا
قسما وزاريا واضطرت املدرسة إلزالة األقسام اهلشة وتغيريها بأقسام 26وجبة، وبدأت يف التوسع إىل أن صارت حتتوي علي  182ومطعما يتسع ل

تلميذ سنة 922سة أبو عبيد بن اجلراح بتعداد معلما انبثقت منها مدر  11تلميذا إضافة إىل 2122إمسنتية، وقد بلغ عدد التالميذ هبا ما يفوق 
معلم مث مدير سابق بابتدائية عقبة ابن نافع بأدغا، مقابلة : م، علي سليماين2661تلميذ سنة 122م، وكذلك مدرسة بريك عبد القادر ب 2661

 .25:22، على الساعة 22/1/1229شخصية، مبكتبته، بتاريخ 
باحث يف التاريخ، مقابلة شخصية، مبنزله،بتاريخ : ؛ قلوم املكي29:22م، على الساعة 1/1/1229 مقابلة شخصية، مبنزله،: علي سليماين2-

 .52:12على الساعة  12/21/1229
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يف حني تشري احصائيات مديرية الرتبية لوالية أدرار أن عدد التالميذ يف االبتدائية ، 1اللوايت هن يف سن التمدرس
 .2فتاة 515تلميذ من بينهم  1152م يقدرب2692/2691يف املوسم الدراسي 

إىل         بالنظر ،فإننا نتوصل إىل أن النتائج األوىل أكثر واقعية ،وإذا ما قارنا بالتدقيق بني هذه املعطيات     
عادات ومعتقدات اجملتمع التوايت الذي كان يرفض تعليم أبنائه على يد النصارى خاصة الفتيات منهم، وكان ال 

ه بضرورة التعليم القرءاين، وهذا يعكس التخوف الكبري للتواتيني على يؤمن بضرورة التعليم املدرسي بقدر إميان
حيث رفضوا تعليم أبنائهم على يد اجلزائريني  ،شخصيتهم العربية واإلسالمية، وقد بلغ ختوفهم هذا درجة كبرية

ا ما رواه أي أشباه النصارى وهذ" أصحاب القطاطي" سماالعاريني الرأس بعد االستقالل، والذين أطلقوا عليهم 
 .لنا بلغيت احلاج حممد

وعملت على تعميمه، ومن  ،بعد االستقالل على النظام التعليمي االبتدائي ،اعتمدت احلكومة اجلزائرية
يتربع هبا  ،أجل حتقيق ذلك يف توات اعتمدت على املدارس املوروثة عن االستعمار، كما جلأت إىل أقسام شعبية

م إىل 2652االستقالل إىل غاية  ذفقد صنفت املدارس االبتدائية يف توات من املواطنون من أجل التعليم، وعليه
 :ثالثة أصناف هي

 .مدارس وزارية وبلدية -
 .مدارس نائية -
 .3وهي عبارة عن أكواخ ومنازل هشة: مدارس شعبية -
 ،ف طينية خاصةوهذا النوع األخري ينطبق على مدرسة أدغا اليت كانت يف بداية تأسيسها عبارة عن أربعة غر  

 .4غادها أحد سكان قصر أتربع بقسمني من
نظرا لإلقبال الضعيف للتالميذ على املدرسة فقد طبقت الدولة اسرتاتيجية خاصة تقوم على تقدمي مبلغ و 

ذلك من ، إخل...ر ابنه  للمدرسة، وقد يعوض له مبواد غذائية كالزيت والسكر والدقيق  ضمايل شهري لكل من حي

                                                           
، إشراف مجال قنان، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف م2691-م2681الساسة الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية مابني : حممد بن دارة -1

 .221م، ص2666-م 2665لتاريخ،جامعة اجلزائر، التاريخ،معهد ا
 .1ينظر إىل امللحق رقم م، 2652-2691لتطور املدرسة بالوالية  مابني  إحصائيات  مديرية الرتبية لوالية أدرار -2
ربوي، مقابلة شخصية م، مث مستشار ت2611م ومعلم مند سنة  2691تلميذ يف ابتدائية بوفادي: املقابلة السابقة؛ حممد عصموين: حممد بلغيت-3

 .22:22م، الساعة26/21/1229أجريت مبنزله يوم 
 .25:22م، على الساعة1/1/1229تلميذ يف ابتدائية أدغا، مث معلم ،مقابلة شخصية،أجريت يف ابتدائية أدغا ،يوم: قسماوي حممد-4
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،هذا باإلضافة إىل مواد غذائية تقدم للمدارس، "1الكندا"وفقر السكان مسيت هذه املساعدة ب جةآأجل سد ح
هبدف إنشاء داخليات ابتدائية لضمان سالمة األطفال، ولتقليص املسافات اليت كانت أول حاجز أمام التعليم، 

 .2بسبب قلة وسائل النقل
وعشرين من املعلمني والتالميذ الذين درسوا يف  قمنا بدراسة ميدانية حيث وزعنا استمارات على ثالثة 

أنه كانت  ناستنتجا3من خالل حتليلنا ملعطيات هذا االستبيانو الفرتة اليت هي حمل دراستنا من خمتلف االبتدائيات، 
تتمثل يف فطور الصباح الذي حيتوي على حليب كمادة أساسية وخرب أو للتالميذ، تقدم  أوىلهناك وجبة غذائية 

متكونة من البقوليات  ثانية ، هذا قبل بداية الدراسة، أما ىف منتصف النهار فتقدم هلم وجبة غداءبسكويت
عجائن وخبز وحلم قد يكون حلم أغنام أومسك معلب أو جمفف، أما على الساعة الرابعة  منمبختلف أنواعها، أو 

لوجبات من طرف احتاد وتتكون من الشكوالطة، وقد قدمت هذه ا( قويت)فكانت تقدم هلم وجبة تسمى 
 . م، مث تولت تقدميها الدولة2612االستقالل إىل غاية  ذاليونسكو من

كان التالميذ يف توات يعانون من عدة مشاكل كانت يف جمملها عائقًا كبريًا أمام التعليم، وسببا حتميا 
املسافة بني املدرسة خاصة بالنسبة للفتيات، ومن بني هذه الصعوبات بعد  ،لعدم مواصلة التلميذ للدراسة

وندرة وسائل النقل، باإلضافة إىل قسوة الطبيعة يف املنطقة، أضف إىل ذلك قلة اإلمكانيات املادية،  ،والسكن
واملناطق النائية خاصة، ألنك قد ال جتد أن التالميذ القاطنني  ،وهو ما كان يعاين منه التالميذ القاطنني يف القصور

 . من هذه املشاكليف املناطق احلضرية يعانون 
أما األدوات اخلاصة بالتلميذ ورغم قلتها واليت كانت عبارة عن كتاب واحد يقدم من قبل الدولة وكانت 
ترتك يف املدرسة، فيحفظ يف خزائن ملتصقة باجلدران، وهذا  مباشرة بعد االستقالل، ومن املواد املقررة على 

نص واحلساب ال ودراسة ،واإلنشاء والتعبري والرتبية اإلسالميةالقراءة : التلميذ يف املنهج الدراسي نذكر منها
والفرنسية لكنها نادرة يف بعض القصور كقصر بودة مثال، هذا باإلضافة إىل التاريخ واجلغرافيا ودراسة الوسط 

 ،  املفردات Dicté))اإلمالئية  املفرنسني فقد قررت عليهم الوزارة  القواعد أما بالنسبة للمعربني،
(Vocabulaire)، ةوالوضعية اإلدماجي (écrite.expression) ،والتصريف(conjugaison) 

                                                           
1
 .قابلة السابقة الم:نسبة إلى دولة كندا التي كانت تقدم مساعدات مادية للجزائريين ،دمحم بلغيت - 
م، مقابلة شخصية،   2651معلم بابتدائية البنات مند سنة : املقابلة السابقة؛ الشيخ املطوش: حممد بلغيت،املقابلة السابقة؛ حممد عصموين -2

 .م11/21/1228أجريت مبنزله يوم
 .8ينظر امللحق رقم - 3
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وكلها تدرس باللغة الفرنسية، وقد كان أغلب املعلمني يقتصرون على املناهج ،(orthographe)والقواعد
هات حيث يعتمدون على الكتاب املدرسي فقط، وذلك تبعا لتوجيهات اجل ،الدراسية املقررة من طرف الوزارة

رغم أن الربنامج مل يكن موضوعا من طرف الوزارة اجلزائرية، فتجد أن كتب القراءة تأيت من تونس واملغرب  ،املعنية
 .1م، أما كتاب اجلغرافيا فقد أحضر من فرنسا2699ومصر وسوريا مند االستقالل إىل غاية 

رتبية اإلسالمية واحلساب، أما اللغة ذلك جند أن املادة احملبوبة لدى جل التالميذ هي اللغة العربية والل
خاصة بعد التعريب، ورغم االهتمام الكبري الذي أبداه املعلمون  ،الفرنسية فقد كانت متثل العائق األكرب أمامهم

يث كانوا  يقدمون دروس دعم ليلية معتمدين يف ذلك على املصابيح التقليدية اليت حبلتعليم التالميذ  ،الفرنسيون
 . 2"الكانكي" تسمى حمليا  ب

وقد جلأت املدرسة إىل استخدام العديد من الوسائل الرتبوية يف الدراسة ومن أمهها نذكر الكتاب 
من  ،واحملربة والريشة للكتابة والكراس واللوحة، هذا باإلضافة إىل املشاهد الورقية ،والسبورة والطبشور ،املدرسي

وحتقيق أكرب قدر من االستيعاب فقد استعمل   ،ملية التعليميةأجل تقوية التعبري لدى التلميذ، وهبدف تسهيل الع
املعلمون كذلك أدوات حقيقية كإحضار أدوات القهوة إذا كان الدرس عن جتهيز القهوة أو حبة برتقال حقيقية أو 

 . 3بالستيكية
الكفاءة  وشهادة التكوين أو ،على مستوى الرابعة متوسط حصولهاملعلم فقد كان يوظف بشرط وأما        

م، أما قبل ذلك أي 2612هذا ابتداء من و ميكنه من إتقان املهنة  ،الرتبوية، فكان يتلقى تكوينا بيداغوجياً 
وبقية املواد األخرى  ،فقد جلأت احلكومة إىل معلمي القرءان وتالمذة الزوايا بعد تكوينهم يف احلساب ،م2691يف

شغل اليت ختوهلم (Moniteur)ية أو شهادة املمرن على يد معلمني مصريني، ليحصلوا على شهادة األهل
 .منصب معلم

الحظنا أن جل املعلمني الذين أجابوا على االستمارة قد اختاروا التعليم قناعة منهم وحبا يف املهنة كما       
 .باعتبارها جهاد تربوي

                                                           
1
 م1/1/1229مقابلة شخصية، مبنزله، : علي سلماني- 

 .املقابلة السابقة: ،حممد عصموينبواسطة البرتول والزيت والكربني تقليدية تشتغلهي مصابيح 2-
 .25/21/1229معلمة  الفرنسية بابتدائية البنات، مث ابتدائية الذكور مقابلة شخصية أجريت يوم :زهرة قلوم  3
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السنة األوىل إىل  من)وقد كان املعلم يف أغلب األحيان ينتقل مع تالميذه من قسم إىل القسم األعلى 
 :ألسباب هي( السنة السادسة 

 .للحفاظ على االنسجام املعنوي بني املعلم و التلميذ (2
 .وإدراك نقاط ضعفه وحماولة عالجها ،للمحافظة على مستوى التلميذ(1
 .تصحيح اهلفوات اليت قد يقع فيها املعلم(1
 .ة دراسية كاملة مع املعلمبعد سن لى معلومات وظروف وأوضاع التلميذاملعلم يتعرف ع(1
 .للوصول إىل نتائج دراسية جيدة تبني إمكانيات التلميذ و املعلم معا(8
 .1لظروف متعلقة بالنظام املتبع يف املدرسة االبتدائية(9

إال يف حال واجهت أبناءهم مشكلة  ،أما فيما يتعلق باألولياء فقد كان تواصلهم مع املعلمني منعدم
وأما و لعدم إدراكهم لقيمة التعليم أحيانا أخرى،  ،و هذا راجع جلهل األولياء يف بعض األحيانمعينة يف املدرسة، 

يف  دج  112م، و2612دج يف182كانت تزداد حسب قدرة الدولة ومع مر السنني بداية من فقد  األجرة 
 .2وهكذام 2619يف 112 وم  2611

دولة من أجل النهوض بالعملية التعليمية يف اجلزائر عامة رغم قلة اإلمكانيات املادية واملعنوية اليت وفرهتا ال
ويف توات خاصة، والظروف القاسية، ورغم أن التعليم مت بطرق تقليدية، إال أن املستوى كان أفضل باملقارنة مع 
مستوى التالميذ يف الوقت احلايل، فقد كان املعلم حريص على تقدمي املعلومات بطريقة سلسة ومبسطة عن طريق 

باملسؤولية اليت حيملها على عاتقه، ولديه رغبة حقيقية يف التدريس، فتجد من املعلمني من  حلوار والتلقني، واعا
وللمجتمع دور يف ذلك، هذا باإلضافة  ،يقدم احللوى للتالميذ لتشجيعهم، كما أن العملية كانت تربية قبل التعليم

، 3"طريقة المارتينياز"يقدمه له املعلم الذي يعلمه حسب  إىل أن التلميذ كان حريص على التعلم، يتجاوب مع ما
 52فقد كان مستوى التالميذ ال بأس به، فمنذ الستينات إىل غاية السبعينات كانت نسبة النجاح تقدر ب

وتراجعت نسبة النجاح  اً شديد اً عرف املستوى التعليمي ضعفم  2611باملائة، مث بعد إدخال برامج جديدة يف

                                                           
 .8من خالل استبيان ينظر امللحق رقم  -1
 . 12/1/1229املقابلة السابقة بتاريخ :علي سليماين-2

يف مدرسة المارتينياز مبدينة ليون الفرنسية، تتم بواسطة اللوح احلجري والطبشور وهي ، 2519هي طريقة اخرتعت من طرف املدرب طريو سنة 3-
املعلم رسالته ":مينظر إىل مهزة الوصل، حممد سالمة آد، وتستعمل غالباً يف اللغة واحلسابمتكن من مراقبة ما حصل عليه التلميذ يف أسرع وقت ممكن، 

 68، ص2652-2616،وزارة الرتبية مديرية التكوين ، 28،العدد  جملة مهزة الوصل جملة التكوين والرتبية، صفاته تكوينه دوره االجتماعي
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حاولت الوزارة معاجلة الوضع خبلق طريقة جديدة تقوم على مشاركة م 2662إىلم 2612، ومن 1باملئة12إىل 
التلميذ واملعلم موِجه، وعليه فان التعليم بعد االستقالل أي يف الفرتة املدروسة كان أفضل مما هو عليه يف وقتنا 

 .احلاضر ألن اإلرادة لدى املعلم والتلميذ تفوقت على اإلمكانيات املتاحة
كانت املدارس ختتلف حسب املناطق احلضرية والنائية، فنجد أهنا كانت يف عبارة عن غرف طينية 

ناف، بدون أبواب أو سور يعزهلا عن الشارع  كابتدائية خل املعروف حمليا  بالقشب و الكر مسطحة اجذوع الن
ل عائلة كبرية قشبتني وعامل،  أدغا  اليت كانت عبارة عن غرفتني اشرتك يف بنائها سكان القصر، حيث أحضرت ك

 ،كما ساهم احملكومني كذلك يف البناء، أما يف املناطق احلضرية فنجد البنايات املوروثة عن العهد االستعماري
واملبنية حسب ظروف املنطقة كابتدائية البنات، إذ تتحكم درجة احلرارة املرتفعة  بتوات يف جعل احلجرة مسطحة 

ن املتعلم مل يكن يهتم باملكان ال أن الوضع كان مالئم للتعليم ألغم هذه البنايات اهلشة إباملواد السابق ذكرها، ور 
 .بقدر اهتمامه بالتعلم

حسب رأي معظم اجمليبني على االستمارة فإن الظروف االجتماعية مل تكن تساعد على جناح العملية و 
األسري   الدخلن واتية اليت كانت تتميز بفقرها، ألالتعليمية يف املنطقة، رغم أهنا كانت متشاهبة عند جل األسر الت

لك فقد ذات أو ألبسة مناسبة، وزيادة على كان يقتصر على البساتني فقط، فالتلميذ غالبا ما يكون بدون أدو 
بدأت الدولة بتقدمي م 2612انعدم الدعم املادي واملعنوي للدولة يف السنوات األوىل من االستقالل، ويف مطلع 

ذائية املقدمة من طرف االحتاد األوريب، كما قدمت منحة قدرها ألف دينار كتحفيز لألولياء إلحضار املواد الغ
 .منح للمعوزين قدرها ثالثة آالف دينار يأبنائهم للتعليم، مث أصبحت تعط

شهر  إىل يوم السبت، من الثامنة صباحا إىل غاية الثانية مساء ومن االثننيكان الدخول املدرسي بداية من يوم 
أكتوبر إىل شهر أفريل، وذلك بسبب بعد املدرسة عن املناطق السكنية، واستمر هذا  الوضع يف الفرتة املمتدة ما 

صباحا إىل منتصف النهار ومن  5.22، أما بعد ذلك فقد أصبح التوقيت من م2612/م 2691بني 
لقلة احلجرات الدراسية يف القصور ونظرا  بعد توفر االبتدائيات بكل القصور، مساءاً 29.22زواال إىل 21.22

                                                           
 .21/1228/ 11املقابلة السابقة،: حممد بلغيت- 1
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خروجهم يف وقت و أما الدوام الواحد فهو دخول كل التالميذ يف وقت واحد 1فقد اعتمدت الوزارة نظام الدوامني
 .واحد

ناقصا  يمن أجل توفري أكرب قدر ممكن من املعلمني، إال أن عددهم بقجراءات كل اإلالدولة   اختذت
عدد التالميذ بسبب تغري نظرة األولياء والتالميذ أنفسهم للمدرسة، حيث أصبح باملقارنة مع االرتفاع الكبري ل

جمانية التعليم ورغبة السكان من التخلص من  ،اإلقبال على املدرسة كبري، ومن أهم العوامل اليت أدت إىل ذلك
يف قليل خاصة األمية خاصة بعد أن طبقت الوزارة قانون إجبارية التعليم، ومع ذلك فقد ظل تعليم البنات 

االعتماد على معلمني من جنسيات خمتلفة من أجل سد الفراغ الكبري الذي تركه القصور،لذلك جلأت الدولة إىل 
رحيل معظم املعلمني الفرنسيني، ومن أجل النهوض بقطاع التعليم، فنجد يف توات مثال معلمني فرنسيني كان 

ين كان تواجدهم بشكل كبري، هذا باإلضافة ذ، ومعلمني مصريني والم 2698-م 2691 تواجدهم مابني
معلمني من سوريا والعراق وفلسطني و بنسبة أقل من املغرب وتونس، وقد استمر تواجد املعلمني العرب ما بني 

باملئة، ويالحظ على املعلم والتلميذ 222 وند ذلك فقد أصبح املعلمون جزائري، أما بعم 2612اىل م 2691
واليت  ،واحرتامهما لقيمة العلم والتعليم، وهو ما نالحظه من خالل األساليب العقابيةعلى حد سواء انضباطهما 

والتهديد باحلرمان  ،خر فتجد احلرمان من فرتة االسرتاحة واستدعاء الويل وعقوبات كتابيةآختتلف من معلم إىل 
األقسام، ورغم أن الضرب كان  أو أن يوضع على رأسه أدنا محار من الورق ويتجول به يف كل ،من الوجبة الغذائية

 .إال أنه كان قليل اً مباح
 :تعليم الفتيات يف توات-3

، رأت هذه احلركة أن تقدم املرأة "مادموزيل سيكران"ظهرت يف بداية الستينات حركة حتررية للمرأة برئاسة 
وسائل كمجلة املرأة، كما يف ختليها عن اللحاف وكل ما هو من تقاليد املرأة التواتية، واعتمدت يف ذلك على عدة 

املدام "ها تاستحدثوا  مصلحة تسهر على توجيه ودعوة الفتيات إىل التمدرس، فقد حرصت هذه املصلحة اليت ترأس
أمحد "ونتيجة هذا التحرر قام قلوم املكي بإرسال رسالة إىل ، حتقيق أهدافها غرضعلى التوجه إىل البيوت ب"تشومي

                                                           

استعماال مضاعفا،  أي أن تطبيقه يهدف إىل أو استعمال  هو مبدأ تنظيمي مبين على أسس علمية يسمح باستعمال األقسام الدراسية أقصى1-
 ،السابقاملصدر  ينظر اىل جملة مهزة الوصل ،. ختصيص قسم واحد لفوجني يتناوبان عليه كل يوم أي أن كل قسم يشتعل دوامني لكل فوج دوام

 .218ص
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أننا حباجة  " : سة شاملة للوضع اجلديد للفتاة التواتية السيما يف احلضر، فأجابه بيدعوه فيها بإجراء درا"دراية 
 .1فقد عرفت أدرار إقبااًل البأس به على املدرسة" إىل ثورة لتحرير الرجل قبل املرأة

 
 

 

إلناث يف املدرسة بأدرار، يالحظ أن عدد الفتيات يف ازدياد من خالل املخطط الذي ميثل عدد الذكور وا
أي (دورو92)حيث شجعت الدولة فكرة تعليم البنات بتقدميها مبلغ مايل لويل كل فتاة متمدرسة قدره ملحوظ،
، كانت هذه املساعدات م2691فرنك فرنسي ألن الدينار اجلزائري مل يستعمل إال يف جانفي9222

 ورغم ذلك إال أن عدد الفتيات بقي قليالً 3إقبال األولياء على إدخال أبنائهم إىل املدارس،والتسهيالت  سببا يف 
خاصة يف القصور، إذ أنه كان شبه منعدم فيها نظرًا للتقاليد واألعراف التواتية، وهو ما أكده املعلم احلاج حممد 

يكن معه يف القسم أي فتاة،  ومل( م2696-م2691)يف الفرتة مابني  *الذي درس يف قصر بوفادي ،عصموين
م يكن يف القسم الذي درسه سوى أربعة فتيات  مل2619سنة  (فنوغيل)وعندما عمل يف قصر السي عبد القادر

، خاصة بعد 4بعد فتح املتوسطات يف القصور كمتوسطيت أبنكور و متنطيط ،فقط، وقد انتعش هذا الوضع نوعا ما
والقلة القليلة كن يواصلن إىل املرحلة املتوسطة   ،ثالثة سنواتلكن معظمهن كن يدرسن لسنتني أو م، 2611

                                                           
1
 .المقابلة السابقة:المكي قلوم- 
 .1م ،ينظر امللحق رقم 2652-2691تطور املدرسة بالوالية  مابني ل مديرية الرتبية لوالية أدرارإحصائيات  -2
 .املقابلة السابقة ،حممد بلغيت-3
 .     19هم قصوره القصر الكبري وينظر عبد هللا عباس، املرجع السابق ، صأكلم   21تضم اربعة قصور تقع جنوب منطقة متنطيط عن بعد حوايل  -*
 .حممد عصموين، املقابلة السابقة-4

 2(2691/2652)درار مابنيأتطور عدد التالميذ يف املدرسة ب
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كربادعي فاطمة اليت كانت من بني أربعة فتيات يف املتوسطة كلها، فقد كان السكان ينظرون إىل تعليم الفتيات 
 ميقت وخيجل من تعليم التوايت كان،ف1"الباديسي" ــعلى أنه أمر معيب، بل كانوا يسمون من  يعلم ابنته ب

عي أحد الشيوخ من أجل إقامة الفتيات، وهو ما جتسد بصورة واضحة بعد وفاة معلمة من أهل املنطقة، حيث د  
 .2صالة  اجلنازة عليها إال أنه رفض ذلك كوهنا معلمة

كانت هناك حماوالت لفصل البنات عن الذكور، حيث حاولت الدولة أن جتعل من ابتدائية البنات لتعليم البنات 
سليماين علي "دائية الذكور لتعليم الذكور، وعلى هذا األساس مسيت كذلك ،كما حاول املدير فقط، وابت

تطبيقها يف ابتدائية أدغا اجعل أقسام خاصة بالذكور وأخرى خاصة باإلناث، إال أن هذه احملاوالت باءت "
 :بالفشل لألسباب التالية

تدائية أدغا مل يوجد هبا سوى ثالث معلمني يف عدم وجود معلمات كافيات لتدريس الفتيات، بدليل أن اب-2
 .2611/26113املوسم

تلميذ يف القسم الواحد،باملقابل جتد  18إىل12اختالف أعداد التالميذ يف األقسام فتجد بأقسام الذكور من -1
 .فتاة تقريباً يف أقسام البنات،وهو ما استوجب دجمهم12

أهنا تفرقة عنصرية،كما انه جيب على الفتاة أن جتلس جنباً إىل قوبلت الفكرة مبعارضة اجلهات املعنية حبجة -1
 .جنٍب مع الذكر،فتعايشهما معاً يف قسم واحد مينع املشاكل اليت تقع عند لقاءمها يف الشارع

 .4سياسة احلزب الواحد اليت رفضت الفكرة بدورها-1

                                                           
 .21/21/1229املقابلة السابقة،أجريت بتاريخ  :علي سليماين-1
 .املقابلة السابقة حممد عصموين،-2
 .     د -2/2امللحق رقم ينظر -3

 .املقابلة السابقة علي سليماين،4-
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تطور املدرسة االبتدائية يف -3

 :أدرار
 

 26521إىل2691د املدرس بأدرارمنمنحىن بياين يوضح تطور عد

 

، وهي خمصصة ألبناء (األهايل)، ومسيت املدرسة مبدرسة األندجيان 2611كانت بداية التدريس يف أدرار سنة 
إىل ( le Peer blank)ين دوها من العسكر حتت إشراف رجال العلم2العاملني باإلدارة الفرنسية، كان م

وذلك * *د ثالثة مدارس ابتدائية يف كل من تيميمون و أدرار و أولف، وتشري اإلحصائيات إىل وجو 2618غاية 
إىل أربعة عشر مدرسة ابتدائية يف كل من أدرار  2692، لرتتفع يف نفس السنة أي يف سنة 2692قبل 

 ****و متنطيط ***و بودة **وتساببت

                                                           
 .1م ،ينظر امللحق رقم 2652-2691لتطور املدرسة بالوالية  مابني  إحصائيات  مديرية الرتبية لوالية أدرار -- 1
وتعين خلية النحل،  "أفلف "يقال أن امسها مشتق من األلفة باعتبار أن من يسكنها يألفها سريعا، ورأي أخر يرى بأهنا مشتقة من الكلمة الرببرية - *

 .     1229، اجلزائر،العريقة أولفصفحات مشرفة من تاريخ : ينظر عبد اجمليد قدي. كما تطلق كذلك على وسط النخلة
مائيت ميل شرقاً ومائة ميل عن األطلس، سكاهنا فقراء فال ينبت بأرضهم سوى التمر والقليل من الشعري، تتألف من ثالثة عشرة قصراً  تبعد بنحو - **

، دار 1، ط1، ترمجة حممد حجي وحممد األخضر،جوصف إفريقيا:ومحادى واألعياد ووجالن واملعيز واهلبال، ينظر حسن الوزان منها عريان الراس وأبركان
 .211،ص2651الغرب اإلسالمي، لبنان، 
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و انزقلوف وأولف و  *****و زاوية كنتة ****و تيميمون و شروين ***وسايل ورقان **نوغيلو ف *و أوقروت
******.تينركوك  

مدرسة والذي عرف قفزة نوعية  11ارتفاعًا ملحوظًا يف عدد املدارس حيث قذر ب 2691شهدت سنة      
رغم وجود املدرسة يف أدرار مند الفرتة االستعمارية إال أن عدد مرتاديها  بقي قليل جدا م، 2612يف سنة 

استمر احلال إىل ما هو عليه مل نقل معدوم يف القرى، و  ني السن الالزم للدراسة إنباملقارنة مع عدد األطفال البالغ
 21ثالثة مدارس فقط ارتفع يف سنة املذكورة إىل م 2692إىل غاية االستقالل، فبعد أن كان عدد املدارس قبل 

 15تضم مدرسة  11: ارتفاعًا ملحوظا حيث قدر ب م2691/  2692مدرسة، ليشهد يف املوسم الدراسي 
 . 1مدرس 211قسم و بلغ عدد املدرسني هبا 

                                                                                                                                                                                     
وهذه القصور تبعد حوايل أربعني كيلو مرت شرق قصور أدرار وتنقسم  ،تقع يف أقصى قصور توات ترتكز بالقرب من وادي يوازي وادي مسعود - ***

يف بودة الفوقانية ومخسة يف بودة التحتانية، ينظر عبد بودة التحتانية، وتتألف من أثنتا عشرة قصراً سبعة منها  قصورها إىل مقاطعتني مها بودة الفوقانية و
 .11هللا عباس، املرجع السابق، ص

 تقع يف الناحية اجلنوبية لقصر تيمي وتبعد عنها حبوايل اثنا عشر كيلومرت، وهي عبارة عن منخفضات  بالقرب من واد مسعود،تتألف من مخسة - ****
 .18عبد هللا عباس،املرجع نفسه، ص مقراً لقاضي اجلماعة التواتية، قصور، كانت تعترب مركز رئاسة إقليم توات و

وهي عبارة عن جمموعة قصور تبلغ أربعة عشر قصرا، تقع بالقرب من منخفضات واد امقيدن، على طول خط واحد مشرتك بينهم، ميتد من اجلهة  - *
، إشراف قبيلة كنتة بني إقليمي توات و األزواد: كابرتن، حممد الصاحل حوتية  الشمالية إىل اجلهة اجلنوبية، ومن هذه القصور نذكر قصر أوالد حممود و
 .1ناصر الدين سعيدوين، رسالة ماجستري، معهد التاريخ، جامعة اجلزائر، ص

قصر يف منخفض شاسع بالقرب من وادي مسعود،وأهم قصورها قصر تاسفاوت مشااًل و  تضم سبعة عشرة قصراً، وتقع جنوب مدينة متنطيط، -**
 .19ينظر عبد هللا عباس، املرجع نفسه، ص املنصور جنوباً وقصر عباين،

، وتقع يف أقصى جنوب اقليم توات، وتتكون من مخسة عشرة قصراً وأمهها قصر تيمادانني، عبد هللا "قصور توات الشمة"وتشتهر هذه القصور باسم ***
 .15عباس، املرجع نفسه، ص

 12،عبد هللا عباس، نفسه، ية لسبخة تينجورارين، تنعدم هبا زراعة النخيل، وتضم أربعة قصور متقاربة فيما بينهاوهي تقع يف الناحية الغرب - ****
وتنسب هذه القصور إىل قبيلة كنتة الصحراوية اليت تعرف بقبيلة أوالد سيدي محو بلحاج، وتقع غرب منطقة رقان مبحاذاة وادي مسعود،تبعد  - *****

 .22،املرجع السابق، ص....قبيلةكنتة :ن كيلومرت، وتضم سبعة عشرة قصراً،حممد الصاحل حوتيةعن أدرار مخسة وعشري
قصور تينركوك اليت تقع يف اجلهة اجلنوبية للعرق الغريب، وهي تتكون من مخسة عشر قصرا، وتنقسم إىل جمموعتني تبتعد عن بعضها بثالثني   -******

 .كيلومرت
 .وثائق خاصة: حممد بلغيت1-
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قسم   55مدرسة هبا  15: فقد قدر عددها ب م2691/2691أما بعد االستقالل أي يف املوسم الدراسي     
قسم، وقد استقر هدا العدد ليبقى على ما هو عليه مع زيادة  66مدرسة تضم  15لرتتفع يف املوسم التايل إىل 

 . 1قسم 222م حيث بلغت بسيطة يف عدد األقسا
تلميذا من بينهم  1152:  بم  2692/2691وخبصوص التالميذ فقد قدر عددهم يف املوسم الدراسي 

، أما عدد اإلناث فقد ارتفع بدوره لكن بنسبة 1922تلميذة، ليصل عدد الذكور يف املوسم الذي يليه إىل  515
فتاة،  618منهم  1515لتايل فقد بلغ عدد التالميذ فتيات  فقط، ومثله املوسم ا 8ضئيلة جدا إذ ازداد ب  

 661منهم  8291حيث وصل عددهم اإلمجايل إىل م  2691/2698وهو احلال بالنسبة للموسم الدراسي 
 .فتاة

 ــ، حيث كانت زيادة عدد املدارس تقدر بئاً اخلمسة أن تطور املدرسة كان بطي يالحظ من خالل هذه السنوات 
ع مواسم ، وهذا راجع إلمكانيات الدولة اجلزائرية احملدودة، ولقلة وعى التواتيني واهتمامهم مدرسة فقط يف أرب 21

 . فقط بالتعليم القرءاين، وذلك بإدخال أبنائهم إىل الكتاتيب، اليت كانت حتتل املكانة األوىل لدى سكان توات
يف االرتفاع تدرجييا، حيث بلغ يف  رغم ذلك فقد أخد التعليم يف املدارس النظامية يتطور واستمر عددها    

تفع بعد مومسني أي يف ، لري اً قسم 211أربعة وأربعني مدرسة حتتوي علي م  2698/2699املوسم الدراسي 
قدر يف املوسم الدراسي ابتدائية ومتوسطتني، كما شهد عدد التالميذ ارتفاعًا كبريًا  88إىل م 2695/2696
دد ليصل يف املوسم فتاة، وارتفع هذا الع 2282تلميذ من ضمنهم  8182: بم 2698/2699
وطيلة هذه األربعة املواسم ازداد عدد املدارس  فتاة، 1221تلميذ من بينهم   21212إىل م 2695/2696

مدرسة ابتدائية باإلضافة إىل متوسطتني وهذا راجع لزيادة عدد التالميذ بسبب زيادة الوعي لدى  21:ب
ا األساس ذتلميذ وعلى ه 611: بتدائية قدر ببه من التالميذ قد أهنى املرحلة االالتواتيني، كما أن عدد البأس 

 .مت استحداث املتوسطتني ملتابعة دراستهم 
رية األطفال واألولياء تواصل ارتفاع عدد التالميذ يف املدارس االبتدائية نتيجة لتزايد الوعي كما أشرنا ولغ

 ، إقبال التالميذ على املدارس، فكان األولياء يرون يف أبنائهم معلمنيحيث لعبت الغرية دوراً كبرياً يفمن بعضهم،
إىل فقر معظم السكان  إضافةصدوا املدرسة من قبل، قين ذوأصحاب مناصب يف الدولة كغريهم من األطفال ال

املوسم  جلل التالميذ، فنالحظ انه خالل استقطابجعل من الوجبة الغذائية واأللبسة اليت تقدم للتالميذ مصدر 
                                                           

 .1م ،ينظر امللحق رقم 2652-2691إحصائيات  مديرية الرتبية لوالية أدرارلتطور املدرسة بالوالية  مابني  -- 1
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فتاة، مث ازداد خالل الثالثة مواسم  1192تلميذ منهم  21821قد بلغ عددهم  م 2696/2612الدراسي 
 1611منهم29265بلغ م 2611/2611اة، حيث أنه يف املوسم فت 2921تلميذ منهم  1858: ـــالتالية ب

 1.فتاة
لدولة زيادة عدد املدارس يف الوالية ا االرتفاع الكبري يف عدد التالميذ كان لزاما على اذبالنظر إىل ه و

 1قسم وبعد  121مدرسة تضم  92: بم 2696/2612ميذ حيث قدر عددها يف ليتماشى مع عدد التال
 .2قسم 211 مدرسة حتتوي على 51: بم 2611/2611مواسم دراسية بلغ عددها يف 

 166ابتدائية تضم   218 فيالحظ  أن عدد املدارس ارتفع إىلم 2615/2611أربعة مواسم دراسية أي وبعد 
تلميذ، منهم  25519ع بشكٍل كبري جدًا ليبلغ قسم، من أجل احتواء العدد الكبري للتالميذ، والذي ارتف

فتاة، نرى أن نسبة الزيادة يف هذه املواسم كانت أكثر من املواسم السابقة فقد قدرت ما بني املومسني  8599
هدا راجع لالرتفاع الكبري لعدد التالميذ، إذ بلغت مدرسة و  91: بم  2611/2615وم 2611/2611

سنوات أي يف املوسم الدراسي  1، أما بعد اً تلميذ1115: الزيادة يف املومسني  السابق ذكرمها  ب
أما عدد التالميذ فقد قدر  اً قسم 151مدرسة ب  252فان عدد املدارس ارتفع إىل م 2652/2652

تلميذ  12122إىل م  2658/2651لريتفع يف املوسم الدراسي  فتاة، 8515من بينهم  اً تلميذ 26882:ب
قسم،  691مدرسة تصم  269فتاة، ويقابله ارتفاع يف عدد املدارس اليت وصل عددها إىل  1112من ضمنهم  

 .3وكان ذلك يف املوسم السابق ذكره
كتوفر   ،اع االجتماعيمرتبط بالضرورة بتطور القط ،جتدر اإلشارة إىل أن التطور الذي عرفه قطاع التعليم

انعكست  ،هذا باإلضافة إىل ارتباطه بالقطاع الصحي الذي عرف  بدوره تطوراً كبرياً  ،متطلبات احلياة وتوفر األمن
نتائجه على اخنفاض نسبة الوفيات مقابل ارتفاع نسبة الوالدات، وكذلك فإنه يرتبط بالقطاع الثقايف والقطاع 

وهو ما جتسد  ،اً يف توعية األهايل وإقناعهم بضرورة التعلم، وكذا القطاع اإلداريالذي كان له دوراً كبري  ،اإلعالمي
يف إصرار اإلدارة اجلزائرية على حتسني املنظومة التعليمية، والنهوض بالتعليم عن طريق إصدار املراسيم واألوامر اليت 

 .هتدف إىل تطويره، وتوفري مؤسسات وهياكل تقوم على ذلك

                                                           
 .  1امللحق رقم م،ينظر 2652-2691إحصائيات  مديرية الرتبية لوالية أدرارلتطور املدرسة بالوالية  مابني -1
 . 1انظر امللحق رقم م 2652-2691الوالية  مابني لتطور املدرسة ب إحصائيات  مديرية الرتبية لوالية أدرار-2
 .نفسه-3
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 :رين يف االبتدائيات بتواتتكوين املؤط-4

 

 2692/26521منحىن بياين ميثل تطور عدد املعلمني يف أدرار مابني 

 

مباشرة بعد االستقالل على االهتمام بالتعليم  لتمن خالل املنحين نالحظ أن احلكومة اجلزائرية عم
النهوض بالبلد والسري هبا حنو ميكنه  ى، من أجل تكوين جيٍل متعلِم واعوتطويره وتعميمه يف كافة القصور والقر 

مستقبٍل أحسن، كما حرصت اإلدارة يف توات على غرار واليات وأقاليم الوطن األخرى على تعليم أبنائها، 
 .فوفرت مدارس وأقسام للتعليم،كما وفرت معلمني وإن مل يكن هلم مستوى علمي أو تكوين جيد

صد بالنوع األول استكمال تأهيل املعلم، وينبغي عرف تكوين املعلمني نوعان رئيسيان أثناء اخلدمة، يق
إال بعد اجتيازه جلميع  ،أن ينخرط املعلم يف هذا التكوين فور خترجه واستالمه للعمل، وأن ال يرسم يف وظيفته

مراحل هذا التكوين، وأما النوع الثاين فيعرف بالتكوين التجديدي، يهدف إىل جتديد خربات املعلمني وتزويدهم 
 .2سواء يف جمال الرتبية وفنون املهنة أو يف ميدان املعارف العلمية واألدبية بكل جديد

 :وقد صنف املعلمون يف توات إىل ثالثة أصناف خالل مراحل زمنية خمتلفة وهي كالتايل
 .ويعرف املمرن كالتايل3م 2618إىل غاية 2691من (:menteur)املمرن-

                                                           
 .21م،ينظر امللحق رقم  2652-2691لتطور املدرسة بالوالية  مابني  إحصائيات  مديرية الرتبية لوالية أدرار - 1

 .211املصدر السابق ،ص: ، مهزة وصلاالجتماعياملعلم رسالته صفاته تكوينه دوره : حممد سالمة آدم2-
 . 52:22، على الساعة  22/21/1229مبكتبته اخلاصة يوم  أجريتسليماين مقابلة سابقة ، علي -3
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فالنا على األمر أي دربه وعوده، ومرن به األرض أي ضرهبا به، مرن الشيء أي لينه، ومرن : التعريف اللغوي-أ
 .1ونقول مترن الصيب على األمر أي مترن وتعود عليه

هو إطار استثنائي القصد منه مواجهة حاجة التعليم امللحة وخاصة بعد االستقالل : التعريف االصطالحي-ب
كان يوظف ممرنون يكلفون برتبية األطفال م  2618حسب ما جاء يف املراسيم الوزارية، فإىل غاية أول أكتوبر 

 :وجيب أن تتوفر فيهم الشروط التالية
 .2على شهادة التعليم االبتدائي نيحاصل واأن يكون-
 .سنة على األكثر18على األقل و25أن يكونوا بالغني سن -
 .4بع من التكميلياتوهذا بعد اجتيازهم للمسابقات الكتابية اليت تساوي املستوى الرا 3الكفاءة املهنية-

إذن فقد توىل التدريس يف البداية املمرنون الذين دخلوا  إىل التدريس عن طريق الزوايا القرءانية كزاوية الشيخ     
بغرض (بلكني )ممن يدرسون يف املعهد اإلسالمي  ،سيدي حممد بلكبري، وقد أ نتدب إليهم أساتذة مصريون

 .إخل....ب واهلندسة والعلوم والتاريخ واجلغرافياتكوينهم، حيث تقدم هلم دروس يف احلسا
كاملة ميكنه "يسن"ومن التسهيالت اليت وفرهتا مديرية الرتبية يف توظيف املعلمني جند أنه كل من كان حيفظ سورة 

ولد احلاج ايداو علي وبن : الرتشح ليكون معلما كذلك، ومن الذين وظفوا  بسبب توفر هذا الشرط فيهم نذكر
 .5خبتاوي حممد وغريهم كثري اج حممد وعومر احل

عهد تقدر املدة اليت يتمرن فيها املمرن ليكون جاهزا للتعليم بسنتني أو ثالثة سنوات، مث يؤخذ إىل املو 
مخسة وأربعون ألف )دج182ليتخرج منه مساعدا، أما أجر املمرن فقد كان يتقاضى  ،التكنولوجي ببشار

 .6(سنتيم

                                                           
 .152، صجديدة منقحة ،1طم،  قاموس عريب عريب،، املعتمد :ممرن-1
 .1/2امللحق  ينظر- 2
 .1/1ينظرامللحق رقم -3
 .2611/ 2611 ،كنولوجي، بشارالتشريع املدرسي، املعهد الت -الرتبية العامة-كراس علم النفس :حممد عصموين -4
 .املقابلة السابقة :حممد عصموين 5
 . 21/21/1229املقابلة السابقة،أجريت يوم :علي سليماين- 6
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قانون الوظيفة العمومية على أن الرتشيح مشروط بالقيام 16د نصت املادة وأما عن ترسيم املتمرن فق
فإن الرتشيح تقرره السلطة اليت هلا حق التعيني  ،وبعد االنتهاء من التمرين ،بتمرين تكويين ال تقل مدته عن سنة

 .1أن ترسم املتمرنما إو  ،واليت تستطيع بعد أخد رأي اللجنة املتساوية األعضاء ،فإما أن تقرر متديد التمرين
إجراء امتحان تربوي حيضره املفتش على رأس جلنة تفتيش تتكون من ثالثة بيرتقى املمرن إىل درجة مساعد 

 اً مبا فيها املفتش ومدير املدرسة ومعلم مرسم قدمي، تسمى جلنة التفتيش، ليصبح املمرن بعدها مساعد ،أعضاء
 2.اً مرمس

ساعة أسبوعيا، ويوظف 12كان املعلم املساعد يقوم بتدريس مدة 3م2651اىل غاية 2618من : املساعد-1
سنة على األكثر، وجيب توفرهم على 12سنة على األقل و25املعلمون املساعدون من بني املرتشحني البالغني 

يف  6لثاين،، مث الكفاءة العليا اجلزء ا5يف مجيع املواد 4الكفاءة املهنية، مث جيتاز امتحان الكفاءة العليا اجلزء األول
مواد الرتبية البيداغوجية املتمثلة يف طريقة التدريس، وطريقة التعامل مع الطفل، ويتوج كل هذا يف األخري بزيارة 

لكن هذه اإلجراءات ألغيت بعد إنشاء املعهد ؛ عدها يصبح املساعد مدرسًا مرمساً املعلم يف قسمه جلنة للمراقبة،وب
الثالثة ثانوي يتوجهون مباشرة إىل املعهد، وفيه تتم تصفيتهم، فهناك التكنولوجي، حيث أصبح أصحاب مستوى 

من املعلمني من يتوجه إىل التعليم االبتدائي ومنهم من يتوجه إىل التعليم املتوسط أو الثانوي، حيث يدرس معلم 
ء عن املمرن االبتدائي سنة واحدة يف املعهد، بينما يدرس معلم املتوسط أو الثانوي سنتان،وقد مت االستغنا

، وذلك باستدعاء هذين اإلطارين خالل العطلة، أو يف وسط 7واملساعد عن طريق ما يعرف  بالورشات الرتبوية
 .رقيان إىل منصب مدرسالسنة الدراسية إىل تربصات مغلقة، وبعدها ي  

تعادل  واليتم 2615/2616يف أدرار يف الفرتة املمتدة مابني "مدرسة التكوين الثقايف"أحدثت الدولة 
املعهد التكنولوجي يف باقي الواليات، ومن خالله استفاد عددا كبريا من املساعدين املرمسني من الرتقية إىل إطار 

 .مدرس بعد اجتيازهم امتحان آخر السنة
                                                           

 .12، ص2651ديسمرب-، السنة األوىل،، طباعة املعهد الرتبوي الوطين، نوفمرب8، العدد جملة تربوية ثقافية ،الرتبية-1
 .املقابلة السابقة:املقابلة السابقة؛ قلوم الزهرة : ؛ علي سليماينفاطمة برادعي ،املقابلة السابقة -2
  .21/21/1229أجريت يوم  املقابلة السابقة:علي سليماين 3
 . 1/ 1 ينظر امللحق رقم- 4
 .2611/2611 التشريع املدرسي، املعهد التكنولوجي، بشار، -الرتبية العامة-كراس علم النفس: عصموين حممد -5
 .1/9 حق رقمينظر املل- 6
 .يوم، تقام دائما يف املدارس يف الشمال، فاطمة برادعي ،املقابلة السابقة 12و 28تدوم ما بني -7
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مسني ر تنقسم إىل قسمني األوىل والثانية، أما األوىل فهي للمساعدين امل: bsc1) )1الكفاءة العليا اجلزء األول-
 مع إثبات سنتني ،2ملرتبصني شريطة أن يكونوا  متحصلني على شهادة التعليم املتوسط أو الثقافة العامة واملهنيةوا

 .  3من األقدمية
 م كاًل من بشارضبعدما أنشأت املعاهد التكنولوجية اجلهوية كاملعهد التكنولوجي ببشار، والذي ي

درسا، حيث ا م  ا مساعداً وإمّ املعلمني ضمن إطارين خمتلفني إمّ تندوف، أصبح تكوين  أدرار و املشرية و والنعامة و
قى بعد ليتخرج منه بصفة مساعد، مث يرت  ،يوجه من له مستوى الثالثة أو الرابعة متوسط إىل املعهد التكنولوجي

 .4ذلك ليصبح مدرسا
ستوى النهائي يف التعليم مباشرة بعد فتح املعهد يف بشار، وهو املم 2618بدأ العمل هبذا اإلطار يف : املدرس-1

 :وأعلى رتبة يف ترتيب املعلمني، ومن الشهادات الواجب توفرها يف املدرس هي
وهي خاصة باملساعدين املومسني شريطة أن ال تتجاوز أعمارهم : 5(bs2)شهادة الكفاءة العليا اجلزء الثاين-

ل أو الثانية ثانوي سابقا، وتكون املتحصلون على الكفاءة العليا اجلزء األو  وم 2611سنة من السنة 18
 .االمتحانات من طرف الوزارة وجترى مرتني يف السنة

 .الكفاءة الرتبوية وهي تعادل شهادة البكالوريا-
كان الطالب الدارس يف الزاوية يتكون ليتحصل على شهادة املمرن اليت يعني هبا ممرن، لكن اإلصالحات اليت 

ومتت ترقيتهم إىل  ،اإلطار بإعادة تكوين املمرنني يف املعاهد التكنولوجية بأفلو اختذهتا الدولة أدت إىل إزالة هذا
، وكانت الرتقية تصنف م2611رتبة معلم مساعد  بعد جميء اخلرويب، وعرف هذا العام بعام النجاح وذلك عام 

ى ال تتعد،وبالنسبة للمساعد ف212وذلك حسب الرتبة فنجدها عند املمرن ال تتعدى 21إىل 2من 
  .6بالنسبة للمدرس122،و182

                                                           
 .1/1رقم .ينظر للملحق--1
 .1/1ينظر امللحق رقم  -2
 .حممد عصموين ،املرجع السابق- 3
 .ملقابلة السابقةحممد عصموىن ،املقابلة السابقة ؛ زهرة قلوم ،مقابلة سابقة؛الشيخ املطوش، ا -4
 .1/9 ينظر للملحق رقم-5
 .مقابلة السابقة ،مبكتبته اخلاصة :علي سليماين -6
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 ،خالله ميكن معرفة مرحلة الطفولة ومن ،من أهم وظائف التكوين أنه يدرس املعلم علم النفس الطفلو 
ومن خالله  ميكن معرفة نفسية  ،ومسائل الرتبية كالبكاء والغضب عند الطفل ،وهبا يستطيع معرفة الرتبية العامة

باإلضافة إىل الرتبية اخلاصة واليت هذا كيفية التعامل مع بطيء الفهم، أو   ،كمعرفة سبب ضعف التلميذ  ،الطفل
 1.تعلم من خالهلا كيفية إلقاء الدروسي  

ابتدائيات تطبيقية ويوجد منها يف  إبتدائيات عادية كابتدائية البنات و ،كانت االبتدائيات بتوات نوعان
بعد أن فتح املعهد يف أدرار كلف املعلمون باجناز عمل ميداين و  دغا وابتدائية الذكور،أأدرار اثنان فقط مها ابتدائية 

مدير ابتدائية الذكور فهما " العويب عاشور"مدير ابتدائية ادغا واملدير " سليماين علي"وذلك عند املديران 
تعليما  أما يف املدارس التطبيقية فيتعلم ،ن املعهد يعلم املعلم تعليما إلقائياأل( gradeمدرس)حاصالن على رتبة 

 . 2ولذلك مسيت باملدارس التطبيقية ،حيث يلقن كيفية التعليم ومبادئه تطبيقياً 
حمضر " اسطة وثيقة تسمى بعني من طرف املفتش، ويقوم مدير االبتدائية بتنصيبه بو كان املعلم ي

يها املعلم حيضرها املفتش واملستشار، يطالب ف ةو دتنصيبه من قبل املفتش وذلك يف ن يتابع بعد ،3"التنصيب
شهريا بالنسبة للمعلم غري تكون هذه املراقبة  ،بتقدمي درسه أمامهم لتقييمه ،ويعطى بعد ذلك عالمة وهبا تتم ترقيته

 .4ومرتني بالنسبة للمعلم املرسم ،املرسم
ب وجي، 5تتضمن الربنامج وعنوان املوضوع والعناصر ،توجد عند كل معلم مذكرة منوذجية لكل املواد اليت يدرسها

أن يعلق املعلم على جدار القسم التوزيع السنوي، استعمال الزمن، قائمة األناشيد،قائمة احملفوظات، هرم 
 .6األعمار، قائمة اليتامى

 :املناهج الرتبوية واملواقيت-
حدث كما   ،مل تعرف املنظومة الرتبوية نظاماً ثابتاً دو أسس وقوانني واضحة نتيجة التعديالت العديدة اليت عرفتها

، عندما أدخلت اللغة العربية يف الربامج بنسبة سبع م2691/2691وم 2691/2691ني يالدراس املومسنييف 

                                                           
 .د-2/1ينظر امللحق رقم  -1
 .مقابلة سابقة ، مبنزله:علي سليماين  -2
 1/1رقمينظر امللحق- 3
4
 .، مبكتبتهمقابلة سابقة:علي سليماين  - 

 2/1ينظر املالحق من - 5
6
 .ابلة سابقةمق:علي سليماين  - 
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، م2691/2698ساعات يف األقسام االبتدائية والتكميلية لرتتفع فيما بعد لعشرة ساعات أسبوعيا مند سنة 
جلغرافيا واألخالق، وبني سنتني وقد مشل التعريب جمموعة من املواد يف خمتلف األطوار وهي التاريخ وا

 :أصبح التوقيت كما يليم  2612و2698
السنة األوىل والثانية من التعليم االبتدائي خصصت لكل منهما مخسة عشرة ساعة أسبوعيا، أما السنتان الثالثة -

سنتني ساعة أسبوعيا عند ال 12والرابعة من نفس املستوى مخسة وعشرون ساعة أسبوعيا، لريتفع عددها إىل 
 .اخلامسة والسادسة

ساعة أسبوعيا، كما  11بالنسبة جلميع سنوات االبتدائية قدر ب  اً صار التوقيت موحدم 2612وبعد تعديل     
ا ذه ،ساعات باللغة  الفرنسية 26ساعة و 28ت اللغة العربية عندها عدد ساعا قدرو  ،أحدثت أقسام معربة

والفرق  ،ساعات باللغة العربية 22ساعة و 21يس اللغة الفرنسية در عدد ساعات ت ،باإلضافة إىل أقسام مزدوجة
ا ذوقد أحدث ه ،العربية أو الفرنسية والعلوم أي دراسة الوسط باللغة ،بني القسمني يتمثل يف تعليم مادة احلساب

تالميذ لسبة لورأى فيه املعربون إجحافا ألنه كان نظام امتياز بالن ،التنظيم شقاقا بل عداوة بني تالميذ القسمني
 .1يف حني توصد أمام القسم اآلخر ،حيث كانت تفتح كل أبواب التكوين واجلامعة يف وجوههم ،املزدوجني

 :املناهج الدراسية
حرص املعهد الرتبوي الوطين باجلزائر على تربية التالميذ قبل تعليمهم، كما عمل على تعليمهم وتنشئتهم 

نب اللغوية والدينية والعلمية، وهو ما يظهر يف الكتب املدرسية اليت متكنا يف خمتلف اجلوا ،تنشئة متوازنة مكتملة
 .من احلصول عليها

وتسهيل  ،مثال بتقوية اللغة العربية عند الطفل2للسنة الثالثة ابتدائي" كتايب يف القراءة "اهتم مؤلفو ف
صوص تتقدمها  أنشودة، ويف يشتمل كل واحد منها على ثالث ن اً حمور 25عملية اإلدراك، فإدراج يف الكتاب 

خر كل نص جند جمموعة أسئلة تساعد التلميذ على فهم النص، وتعلم األساليب وإتقان الكتابة، كما جند أن آ
يف التلميذ حب املطالعة، وقد أحلق بالنص األول من كل حمور القواعد  غرسالكتاب يتضمن بعض القصص اليت ت

ارين تطبيقية متنوعة، أما النص الثاين من كل حمور فقد خصص للقواعد واليت تستخرج منه، متبوعة بتم ،النحوية

                                                           
 .11-12ص-املرجع السابق، ص: عبد الرمحان بن سامل-1
 أ-2/1. رقمينظر امللحق- 2



 التعليم الديني والنظامي في تواتالفصل الثاني                                                        
 

19 
 

الصرفية، أما النص الثالث من كل حمور فقد أحلقت به املفردات اللغوية والتمارين التطبيقية واليت هي عبارة عن 
 .1مراجعة عامة لكل دروس احملور

أن املؤلف قد ركز على جذب اهتمام  فيالحظ من خالل تصفح الكتاب 2أما مادة احلساب لنفس السنة    
التلميذ، وحرص على استيعابه للدروس املقدمة له، حيث اعتمد على جمموعة من الصور واألشكال كالنجوم 

درسا، وأول عنوان 212ووظف األلوان املختلفة خاصة األصفر واألمحر واألخضر، يتألف الكتاب من  ،والدوائر
، جمموعة من التمارين لتحقيق الفهم األكيد، استعان فيها بصور كتاكيتويلحق الدرس  ،8اىل2هو األعداد من 

الديكامرت والغرام و ، والسنتمرت واملرت 6إىل9األعداد من : وجنوم وأرانب، ومن الدروس املقدمة هلذه السنة نذكر
الطرح واجلمع  والكيلوغرام، بغرض تعليم التلميذ كيفية قياس املسافات واألوزان ووحداهتم، كما يتعلم عمليات

 3.والضرب والقسمة  والزوايا، ويف أخر هذه الدروس جند مراجعة شاملة وحل املسائل اليت تضمنها الكتاب
كتايب يف التاريخ " وهو ما يثبت لنا من خالل اطالعنا على ،تعليم التالميذ كل ما يتعلق بتاريخ اجلزائر ب رمج     

ك من أجل لذو  ،ا، بداية بتاريخ الطفل وتعليمهى تسعة وعشرين درسالذي حيتوي عل 4،للسنة الرابعة ابتدائي" 
وتاريخ الثورة وأسباهبا، كما حرص على  ،كتاريخ االستقالل  ،باإلضافة إىل تاريخ اجلزائر ،تقدير األعمار واألزمنة

املدينة، وأهم ولغته كمولد الرسول صلى هللا عليه وسلم وأخالقه، وتاريخ دعوته وهجرته إىل  ،تعليمه تاريخ دينه
تعليمه تاريخ اخللفاء  ىالوداع، كما حرص علكفتح مكة وغزوة بدر الكربى، ووصايا حجة   ،أعماله وغزواته

 .5ه الدروس هي عبارة عن نصوص تارخيية بسيطة، وجند بعد كل نص جمموعة من األسئلةذه ،الراشدين
ي هو عبارة عن كراس ذوال ،6سنةمن خالل اطالعنا على كتاب الوسط احلي والوسط اجلغرايف لنفس ال

، ويطلب من (اليوم، األسبوع، الشهر )متارين، فإن الدروس املقدمة عبارة عن متارين تبتدئ بدرس السنة وأقسامها 
وأن حيضر صورًا عنهما ورزنامة، ويف األخري يسجل املالحظات  ،واملقارنة بني الليل والنهار ،التلميذ البحث

، التمارين املطروحة ومأل الفراغاتأن يفكر ويتمرن باإلجابة على  ،ب على التلميذواالستنتاجات، وبعدها جي

                                                           
 .2652، السنة الثالثة ابتدائي، املعهد الرتبوي الوطين، اجلزائر،كتايب يف القراءة: صالح الدين الشريف، علي مخيسيت، محزة جاري-1
 ب-2/1رقم ينظر امللحق - 2
 .السنة الثالثة ابتدائي، املعهد الرتبوي الوطين، اجلزائر احلساب :ة جاريصالح الدين الشريف، محز -3
 .ت 2/1رقم ينظر امللحق - 4
 .، السنة الرابعة ابتدائي، املعهد الرتبوي الوطين، اجلزائركتايب يف التاريخ: حممد العريب خميلف-5
 .ث - 2/1ينظر امللحق رقم-6
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وبنفس الطريقة يتناول كل الدروس املقررة كدروس اخلريف، وطبقات األرض السفلية، والسهل واجلبل واهلضبة، 
سائل اإليصال والتبادل كالنقل الشتاء والغيوم واألمطار، خبار املاء والذوبان والتجمد، املاء العذب واملاء املاحل، و 

الربي واجلوي والبحري، القرية االشرتاكيّة، النشاط املنجمي كاحلديد والفحم والرخام، السدود واستغالل املياه، 
البرتول، وسائل االتصال والتبادل وما يتضمنه كالربيد واهلاتف والربق، وسائل اإلعالم كاإلذاعة و التلفزة واجلريدة 

 .1جري ومقاومة االجنراف، الصيف، القمح واخلبزواجمللة، التش
 ،وخمتلفة ثريةأن التلميذ خيرج مبعارف علمية  ى أربعة وثالثني درسًا يتبني لناحيتوي هذا الكراس عل  

باختالف جماالت الدروس املطروحة، جغرافيا وطبيعيا وعلميا، رغم أن بعضها قد تكون صعبة االستيعاب لغياب 
 . يف احلياة اليومية لدى أغلب اجملتمع التوايت  ،ررة يف املنهاجوسائل االتصال املق

أن مؤلفو هذا الكتاب قد حرصوا  على أن تكون  نالحظ 2وبعد إطالعنا على كتايب يف القراءة للسنة اخلامسة،
ده اللغوي املواضيع املقرتحة بسيطة، تتطابق مع الواقع الذي يعيشه التلميذ خارج املدرسة، كما حاولوا  إثراء رصي

 .بإدراج بعض املصطلحات الغريبة عنه  مث شرحها بعد هناية النص
ويتخلل هذه احملاور نص ر ثالثة أو أربعة نصوص،، يف كل حمو أَ قسم الكتاب إىل ثالثة وعشرين حمور و 

حرص مؤلفو هذا الكتاب على أن ، و موعة من اآليات واألناشيد للحفظخر الكتاب جند جمآللمطالعة، ويف 
من كل اجلوانب، وهو ما يتضح لنا من خالل النصوص املوجودة يف كل حمور منه   اً مستوى التلميذ جيديكون 

أن التلميذ يتعلم كيف يفرق بني  ،كمحور املدرسة، حيث نستنتج من النص األول املعنون مبدرسيت اجلديدة
الواردة يف النص، مث  ،ت الصعبةالذي جيب أن يتجنبه، وبعدها تشرح له املفردا ،والسلوك السيئ ،السلوك اجليد

 .من أجل حتقيق الفهم الكامل من طرف التلميذ ،توجه له أسئلة حوله
عائد إىل املدرسة، ونص أنت أقوى مما تظن، واهلدف من هذا تطوير : ومن النصوص املقرتحة يف هذا احملور كذلك

األسرة، الوطن، :ى اليت يتضمنها الكتاب فنذكروإعطائه دفعًا أكرب حنو الدراسة، أما احملاور األخر  ،قدرات التلميذ
 .3إخل....الفالحة، احلرف، املطالعة، األلعاب الرياضية

                                                           
، السنة الرابعة من التعليم االبتدائي،  الوسط احلي والوسط اجلغرايف كراس التمارينوآخرون، ...حممد حسن فضالء، محدي أعمر، أمحد جاوت  -1

 .م 2616- 2615املعهد  الرتبوي الوطين، اجلزائر،
 .ج– 2/1ينظر امللحق رقم- 2
 .م 2652/2652عهد الرتبوي الوطين، اجلزائر، ، السنة اخلامسة، املكتايب يف القراءة العربية: محزة جاري، حممد أمقران، دليل عبد اجلليل جيالصي-3
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أوساط : والذي حيتوي على مخسة مواضيع خمتلفة هي ،1نستنتج من كراس التمارين يف مادة العلوم لنفس السنة
كائنات احلية يف احمليط، ينضوي حتت كل احلياة، حياة احليوانات، هل النبات من الكائنات احلية، اإلنسان، ال

موضوع جمموعة من العناصر اليت تقدم للتلميذ يف أسئلة ومتارين موضحة مبجموعة من الصور، كصور احليوانات، 
 .2وصور النبات واألشجار وبعض األدوات، باإلضافة إىل صور لبعض أعضاء اإلنسان

يتبني لنا أن الوزارة كانت حريصة على  3لتعليم االبتدائي،وبالعودة إىل كتاب احلساب للسنة السادسة من ا    
ومتمكنًا منها للنهوض  ،تنشئة التالميذ تنشئة علمية قوية ومتماسكة، حبيث خترج جياًل قادرًا على تطوير العلوم

م البحث عن عدد مبعلومية كسر، ويقد: بالبالد وتطوير اقتصادها، ومن بني الدروس املقدمة هلذه السنة  نذكر
يتوجب على التلميذ حلها لرتسيخ  ،الدرس عن طريق أمثلة ليصل إىل نتيجة، وخيتم الدرس مبجموعة من التمارين

والذي يتعلم منه كيفية رسم  ،مكتسباته ومعارفه، وكذلك يتم تدريس الدروس األخرى، كدرس الدائرة والقرص
هناية الدرس تقدم له متارين متعددة، ومن  الدائرة باملدور وبطرق خمتلفة، ويتوجب عليه حتديد خواصها، ويف

األوزان  ،خالهلا وزن اجلسم، حيث يتعلم التلميذ منو  ،درس الوزن الكلي والوزن الصايف ،الدروس املقررة كذلك
  وكيفية القياس هبا، وأيضًا القيمة العشرية لكسر، العملة، الدائرة والزاوية املركزية، السنة وتقسيماهتا، النسبة املئوية،

ومثن الكلفة، قراءة الساعة، قياس  ،كما يتعلم حساب حميط الدائرة، واليوم وتقسيماته، باإلضافة إىل مثن الشراء
،قياسات احلجم، (التحويل، اجلمع، الطرح، الضرب، القسمة)مساحة متوازي املستطيالت وحميطه، األعداد املركبة 

التصميم، ويتخلل هذه الدروس مراجعة عامة لكل ما حساب مساحة املكعب، القياس التمثيلي لألبعاد، مقياس 
 .4سبق تناوله من قبل حىت ال ينسى

اخلاصة مبختلف السنوات االبتدائية، جند أن هذه املذكرات  ،بعد اطالعنا على مذكرات املعلمة برادعي فاطمة
بداية بالتمهيد والذي  املادة واملوضوع واهلدف من الدرس، ويقسم الدرس إىل مراحل ،مرقمة، وحيدد يف بدايتها

يهيئ التلميذ من خالله الستقبال املعلومة اجلديدة اليت ستقدم له وفهمها بسهولة، ويليه الدرس حيث يشرح 
ومبختلف الطرق والوسائل، ويف األخري يعطى التلميذ متارين متعلقة باملوضوع من  ،املعلم كل ماله عالقة باملوضوع

  : من املواد املقررة يف هذه الفرتة نذكرهنه، و ذشأهنا ترسيخ املعلومة يف 
                                                           

 .ح– 2/1ينظر امللحق رقم - 1
 .، املعهد الرتبوي الوطين، اجلزائر(كراس التمارين)العلوم يف السنة اخلامسة ابتدائي: يوسف ابن رضوان، حللو عبد الكرمي وآخرون-2
 .خ– 2/1ينظر امللحق رقم- 3
 .م2616/2652ئي، املعهد الرتبوي الوطين، اجلزائر، ، السنة السادسة ابتدا1، جكتاب احلساب -4
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مادة التعبري، واليت قسمت إىل عدة حماور، و من املواضيع اليت تدرس فيه تكوين نص، من حمور األكل،  -
واهلدف هو التعبري احلر، و يقدم للتلميذ على شكل أسئلة وأجوبة، تنسق هذه األجوبة وترتب حبيث تشكل نص 

 .1منسجم يف األخري
اإلمالء، ومن مواضيعه الثلج، واهلدف هو متكني التلميذ من الكتابة بشكل صحيح ،وقد مهدت  مادة -

للموضوع بسؤال، أما الدرس فهو عبارة عن كتابة اهلمزة يف خمتلف الكلمات ومبختلف الطرق، وإنشاء بعض 
 .2اجلمل اليت حتتوي على حرف اهلمزة

اب احلرف، واهلدف منه هو تعريف التلميذ مبختلف مادة احملفوظات، ومن املواضيع املقررة فيه أصح -
 .3الصناعات التقليدية

ها كسورة القدر، واهلدف هو ظخيف نية الصغرية وآلم منها التلميذ بعض السور القرءمادة القرءان، واليت يتع -
اضية، تعرف التلميذ على هدف نزول القرءان، وحفظ السورة ويبدأ الدرس بتمهيد، يراجع من خالله السورة امل

 .4وبعدها يشرع يف السورة اجلديدة ويشرح ما صعب على التلميذ فهمه من كلمات
ركب ي   ،إىل جعل التلميذ ،موطن البطولة، ويهدف هذا الدرس ،مادة تركيب اجلمل، و حتمل موضوع اجلزائر -

 :يتكون الدرس من ستة مراحل هيو صحيحة،  مجال
و تليها قراءة فردية من قبل التلميذ، مث شرح املفردات، وبعد ذلك  التمهيد وهو عبارة عن أسئلة، مث قراءة النص،

 .5منوذجية، ويف األخري متارين على الدرس يستخرج التلميذ مجالً 
مادة احلساب، كموضوع دراسة املسائل، ويهدف من ذلك إىل مساعدة التلميذ على أن يتدرج يف األسئلة من -

وحساب ذهين باالعتماد على مسألة، هذا بالنسبة إىل التمهيد،  ،وعيةويبدأ الدرس مبراجعة أسب ،خالل املعطيات
يتم حلها مباشرة من قبل التلميذ، أو موضوع املثلث، واهلدف من  ،أما الدرس فهو يتمثل كذلك يف مسألة

  ،برسم جمموعة من األشكال ،هو دراسة شكل املثلث، يف بداية الدرس جند مراجعة للدرس املاضي ،املوضوع

                                                           
 .أ-2/1ينظر امللحق رقم - 1
 .ب-2/1ينظر امللحق رقم - 2
 .ت-2/1ينظر امللحق رقم - 3
  .ث-2/1ينظر امللحق رقم -4
 .ج-2/1ينظر امللحق رقم -5
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مث بعد ذلك يقدم الدرس اجلديد برسم  ،بع واخلماسي والشبه املنحرف، وترتب هذه األشكال حسب الزواياكاملر 
 1.كعدد الزوايا مث خالصة هنائية، ويف األخري خيتم الدرس بتمرين،مثلث، وطرح بعض األسئلة عنه 

يف التلميذ ماله وماعليه، وهتذيب هو تعر  ،إن املبدأ األساسي الذي ترمي إليه هذه املادة: مادة الرتبية املدنية-
يشغل مكانة صحيحة يف اجملتمع، ويعرف كيف  ،اليت جتعله مواطنًا صاحلاً  ،، بتزويده باخلرباتاالجتماعيسلوكه 

 .2بني حقوقه وحقوق غريه يالءم
عليم النظامي يف توات من للخروج بالت ،على توفري كل الوسائل الالزمة ،كانت الدولة حريصة كل احلرص

باللجوء إىل الزوايا  ،قة التهميش واإلمهال اليت عاىن منها طوياًل بتشييد املدارس والعمل على توفري املعلمنيتو ب
إىل حرصها على  جلب التالميذ بتقدمي  باإلضافةليصبح طالهبا معلمني، هذا  ،وتكوين طالهبا ،نيةآالقرء

بعد أن كانت  ،ى إحداث برامج جزائرية حبتةمساعدات مادية تشجيعية لألولياء والتالميذ معاً، وعملت عل
 .الكتب املدرسية من دول خمتلفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ح-2/1ينظر امللحق رقم -1
 .228،صم2619م2618 االبتدائي برامج وتوجهات تربوية للتعليم:املعهد الرتبوي الوطين  -2
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 التعليم من خالل أرشيف ابتدائية البنات :الثالث املبحث
  :(عائشة أم املؤمنني)نبذة عن ابتدائية البنات

 ،ك واملناوشات العسكرية،واليت تتعلق باملعار م2615دفعت األوضاع األمنية  املتوترة يف املنطقة خالل 
وسلطات  االحتالل والواقعة بقصر بودة، كما نشبت  معركة بقصر  ،اليت جرت بني املقاومة الشعبية املسلحة

 ،إىل بعض املعارك يف رقان، تلتها  معركة كمائن مبنطقة بشار باإلضافةواملعروفة باسم واقعة حلمر، هذا  ،حلمر
من  ،توات وقورارة إقليم الذي كان يف مهمة تفقدية إىل ،Clavirai))ي واليت قضي فيها على اجلنرال كالفري 

 ،اليت كان مربمج هلا من قبل السلطات االستعمارية، أجل دراسة اإلجراءات واملخططات
وعلى هذا األساس جاء التفكري يف إنشاء املدرسة األهلية مبدينة أدرار،  ،واليت تتعلق بتدعيم األمن يف املنطقة 

ة  قد ن املدرسة تساوي فيلق من اجلند، فهذه املدرسفإفحسب رأي االستعمار  ،يت مبدرسة البناتواليت  مس
 .أسست ألغراض أمنية وثقافيه

من طرف السلطات االستعمارية الفرنسية، تتضمن أربعة  ،م2616يف سنة 1أنشأت مدرسة البنات
 اقتطعتودار الثقافة اليت  ،هة اجلنوبيةبرنوس من اجلوباب  ،من اجلهة الشمالية ،بشار أقسام، حدودها باب

اء وقد خصصت لتدريس أبن ،وهي أول مدرسة أنشأت مبنطقة توات، 2مساحتها من االبتدائية من اجلهة الشرقية
حيث تتوسط مدينة أدرار، وقد شيدت بطابع  ،حتتل هذه املدرسة موقعًا هاماً ، الفرنسيني من عسكريني ومدنيني

 .3جتلب هلا بذور األزهار واألشجار املثمرة من فرنسا ،حديقة  واسعة ومجيلةمعماري متميز، تتوسطها 

ي كذلك على مجيع كانت املدرسة مبنية بالقشب، تتميز بعلو أسقف أقسامها، هبا مراوح كهربائية،وحتتو 
 وسكن كبري للمدير من جهة باب، 4للمدير وعشرة أقسام وقاعة لالجتماعات اً تضم مكتب ،املرافق كاملطعم

أربع سكنات للمعلمني تقدر مساحة السكن الواحد أربعة أمتار مربع، وساحة  ،بوبرنوس، ومن جهة باب بشار
 .5للعب التالميذ

                                                           
1
 .أ-2/2ينظر امللحق رقم  - 

 .26:22،الساعة 11/1/1229مقابلة شخصية أجريت مبنزله ،يوم :املكي قلوم2
 .22:22،الساعة15/1/1229مقابلة شخصية، باجلامعة،يوم :فاطمة برادعي3
 .22:22،الساعة 15/1/1229مقابلة شخصية،باجلامعة ،يوم : الصايف ختري-4
 21:22، الساعة 8/8/1229،مقابلة شخصية، 2691معلم بابتدائية البنات مند سنة : د برمايتحمم5
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،كان عدد التالميذ (متعاونني تقنيني)الذين أطلق عليهم اسم  ،كانت حماطة مبساكن املعلمني الفرنسيني
 .1 من االستقالليعد على األصابع حىت السنوات األوىل ،اجلزائريني قليل

  : االبتدائيةمناذج عن تالميذ 
وذلك من حيث  ،كبري يف التالميذ الذين يرتادوهنا  اً اختالف ،البنات بعد االستقالل ائيةابتدعرفت 

أعمارهم واملناطق اليت قدموا  منها، وهو ما يتضح لنا من خالل الوثائق األرشيفية اليت اطلعنا عليها، حيث توافد 
ويف أول  ،سواًء من داخل الوالية أو من خارجها، فمباشرًة بعد االستقالل ،يذ من خمتلف املناطقعليها التالم

يف شهر أفريل اثنان وعشرون تلميذة كلهن (CE1)بلغ عدد التالميذ يف قسم م 2691/2691موسم دراسي 
وقد كان القسم يف بعض واليت ذكرناها سابقاً،  ،وهذا راجع لسياسة العزل اليت طبقت بعد االستقالل، 2فتيات

بلغ عدد التلميذات م 2691/2695ويف املوسم الدراسّي 3.األحيان جيمع بني فوجني أو ثالثة يف نفس الوقت
وذلك لعدم تسجيل ذلك  ،مخسة وأربعون تلميذة، ومل نتمكن من التعرف على أعمارهم وبلداهنمcp1))يف قسم 

 .م2696/2612املوسم الدراسي  يف سجل املناداة، وقد استمر هذا الوضع إىل غاية
حيث نالحظ يف السجالت أسامي الذكور إال أهنا قليلة،  ،ومع مطلع السبعينات بدأ االختالط يف املدرسة    

، (م2691و2698)ختتلف سنوات ميالدهم مابني  ،جند أن القسم خمتلط من إناث وذكور2611ففي سنة 
 ،وأولفكأوالد وشن وتسابيت ،  مناطق خمتلفة من قصور الوالية  أغلبهم من أدرار باستثناء قلة قليلة قدموًا من

 .4ليلي واجاية، هذا وقد قدم بعض التالميذ من خارج الوطن كمصرتوم ،ومن خارج الوالية كبشار
خاصة يف  ،يالحظ كذلك أن عدد التالميذ كان يتغري باستمرار بني الزيادة تارًة والنقصان تارًة أخرى

فقد عرفت بدورها  ،رمبا النسحاب بعض الفتيات من الدراسة، وكذلك بالنسبة للتغيباتمنتصف املوسم، وهذا 
فنرى أهنا ارتفعت من ثالثة وأربعون يف شهر  ،خيتلف باختالف ظروف التلميذ الصحية والعائلية ،ارتفاعا ملحوظا

واجلدول 5س السنة،إىل مخسة وتسعون يف شهر أفريل من نف ،مثالً م 2691/2698أكتوبر من املوسم الدراسي 
 :يف مواسم خمتلفة والغيابالتايل يوضح بعض التغريات يف عدد التالميذ 

                                                           
 املقابلة السابقة: فاطيمة برادعي1
 .1/1ينظر امللحق رقم -2
 .1/1ينظر امللحق رقم3
 2/.1ينظر امللحق رقم  - 4
 .1/1ينظر امللحق رقم  -5
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 اإلمجايل أبريل مارس فيفري جانفي ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب الشهور املوسم الدراسي

عدد  2691/2691
التالميذ 
 الشهري

 2622 2812 2291 2152 2885   2592 

 الغياب
 شهريا

 1 12 12 296 19   91 

عدد  2691/2691
التالميذ 
 الشهري

 2262 691 615 622 515 615 511 9919 

  111 68 11 95 82 18 11 11  الغياب 

عدد  2618/2619
التالميذ 
 الشهري

2222 2911 2255 2219 151 2151     

 الغياب
 شهريا

11 16 12 12 12 11     

خاصة يف املوسم الثاين  ائيةاالبتد تناقص بشكل كبري يف وما يالحظ من خالل اجلدول أن عدد التالميذ
من أجل توفري أكرب قدر ممكن من  ،الدولة اجلزائرية لتهذب الذيالكبرية  وهذا راجع للمجهود د االستقالل،بع

خاصة يف عدد  ،ولإلشارة فإن جل النتائج واإلحصائيات مبالغ فيها ،كون قريبة من التلميذحبيث ت ،املدارس
وبغرض  تعليم البنات، اليت كانت تطالب باستمرار ،وهذا نتيجة إحلاح منظمة اليونسكو ،ت املتمدرساتالفتيا

 .زيادة الوجبات الغذائية
،وجند أن عمل أولياء وجندي وسائق ،ف وعامل وتاجر وحارسمابني موظ ،اختلفت وظائف أولياء التالميذ

مث جتار أو حارس أو  ،أو عمالأغلبهم يشتغلون بالفالحة ، إذ أن عن من هم بالقصورخيتلف  ،التالميذ يف احلضر
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أدغا، حيث أن أغلب أولياء التالميذ ختتلف وظائفهم باختالف  ائيةابتدذلك من خالل أرشيف ،ونستنتج جندي
 .1مواليد قصر أدغا يعمل أبائهم فالحني أو عمال أو جتاربلداهنم ،فمعظم 

 2(CE1) قائمة تالميذ أول موسم بعد االستقالل لقسم
 

 

 :مناذج من شخصيات التحقوا باملؤسسة
 .شهيداً ضح بنفسه فداء للوطن: دينار الطيب -
ي مؤرخ وباحث يف التاريخ ،ومن أوائل املؤسسني ملكتب جيش التحرير باملنطقة ، من خرجي: قلوم املكي -

 .  مدرسة عائشة أم املؤمنني ابتدائية البنات سابقا

 . بروفيسور يف التاريخ جامعة أدرار ومدير جامعة التكوين املتواصل، من خرجيي املدرسة:حوتية حممد الصاحل -
 . خرجيي مدرسة ابتدائية البناتالثانوي، مث أستاذة اجامعة أدرار، من أستاذ مادة االجتماعيات ب:ختري الصايف -
 . خرجية ابتدائية البنات مث مديرة بأحد املدارس باملنطقة، معلمة بابتدائية البنات: عي فاطمةبراد -

                                                           
 .1/8ينظر امللحق رقم -1
 . 1/1ينظر امللحق رقم-2

  االسم الشخصي االسم العائلي الرقم

 الزهرة عبد الرمحان 2

 مجعة أمحد 1

 فضيلة أمحد 1

 مربوكة أمحد 1

 الزهرة بالة 8

 عائشة بركة 9

 الزهرة بلبايل 1

 فاطيمة بن زيطة 5
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 .أستاذة الفرنسية، خرجية ابتدائية البنات : برادعي حفصة -
 .معلمة بابتدائية البنات مث سكرترية عام لواىل والية أدرار: شاشوة خضرة -

 .ديكو فاطمة ممرضة يف الصحة العمومية بأدرار -
 ائيةدالبتالتعليم واملعلمني يف ا -

 ،بداية بيوم األول منه ،ألسبوعساعة، مقسمة على عدد أيام ا12كانت مدة تدريس املعلم باالبتدائية 
يتبني لنا أن املدرسة اجلزائرية الزالت إىل  ،ا التوقيتذه ي يبتدئ بيوم االثنني إىل غاية يوم السبت، فمن خاللذوال

قيت املعمول به يف الفرتة االستعمارية، فجعلت يوم اجلمعة يوم دراسة ويوم األحد يوم حتتفظ بالتو  ،ذلك احلني
حسب درجة تركيز التلميذ، إذ أن هناك نظرية علمية تقول  ،دقيقة12 زلة، وقد كانت مدة الدرس ال تتجاو عط

ملدرسة يف السن ، أي أن تلميذ السنة األوىل إذا ألتحق با2+التلميذ تكون على حسب عمره  دة تركيزأن م
تكون مدة تركيزه سبعة دقائق، وبالنسبة إىل تلميذ السنة السادسة والذي يكون عمره على أقل تقدير  ،القانوين

 .1دقيقة 21إحدى عشر سنة يكون مستوى تركيزه 
، مث القـراءة Langageيبدأ برنامج تلقي التلميذ للدروس بدايـة مـن مـادة احلـوار2حسب استعمال الزمن 

Lecture 6:12، ويعـــود مـــرة أخـــرى املعلـــم إىل تـــدريس مـــادة احلـــوار، حيـــث تنتهـــي هـــذه األخـــرية علـــى الســـاعة 
خــــر، مــــن املالحظــــة دقيقــــة، وهــــذا التوقيــــت يطبــــق يف ســــائر األيــــام عــــدا احلصــــة األخــــرية الــــيت تتغــــري مــــن يــــوم  آل

Observation)) إىل مثال مسعي ،Ex) Sensoriel) أو احلصـيلة ،Conte)) نصـف مـن ، وبعـد سـاعة و
دقيقـة  6:18اىل 6:12والـيت تسـتغرق ربـع سـاعة أي مـن ((Récveationالدراسة يتوجـه التلميـذ إىل االسـرتاحة

حيـــث تـــربمج لــــه (  (Calcul،ليعـــود بعـــد ذلـــك  التالميـــذ إيل حجـــرة الدراســـة، ومباشـــرة يبـــدأ درس احلســـاب
ـــــة مـــــن الســـــاعة 18 ـــــيت مـــــدهتا ســـــاعة كامل ختصـــــص للعـــــب  22:22ىل ا22:22دقيقـــــة، أمـــــا احلصـــــة األخـــــرية وال

والـذي لـه ضـوابط كـان علـى املعلـم والتلميـذ التقيـد هبـا فهنـاك ألعـاب خمصصـة لفئــة  ،( (Jeux dirigerوجـهامل
 .3ولعمر دون أخر ،دون أخرى

                                                           
 .املقابلة السابقة :حممد عصموين-1
 .1/9ينظر امللحق رقم-2
 .د– 2/1ينظر امللحق رقم- 3
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حصـة تبـدأ مـن السـاعة ، باإلضـافة إىل مسـاءً 29:22يبتـدئ التـدريس مـن الثانيـة زواالً إىل غايـة  ،ويف الفرتة املسـائية
 .(Chant ) أو اإلنشاد( (Dessinمساًء، ختصص إما للحوار أو للرسم21:22اىل 29:22

 ( Calcul)فقـد خصصـت للحسـاب  إىل غايـة الرابعـة مسـاءً  ،بداية الفـرتة املسـائية ذأما  فيما خيص احلصص فمن
( Manuels Jeux)ويف األخــري يــدرس التلميــذ درس األشــغال اليدويــة  ،والتعبــري الكتــايب، وتليــه حصــة القــراءة

 ،اخلياطــة والطــرز بالنســبة للفتيــات أواين منزليــة مــثاًل، وتعلــيموصــناعة  ،حيــث يــتعلم التالميــذ كيفيــة اســتخدام الطــني
باحتفــــاالت  ،وهـــو يتجــــول بـــني خمتلــــف املـــواد ،ويف األخـــري تتـــوج الرحلــــة الدراســـية الــــيت ميضـــيها التلميــــذ يف القســـم

 .1كعيد العلم واحتفاالت أول نوفمرب  ورحالت ترفيهية خارج املدرسة، ويف مناسبات خمتلفة

 املعلمني اجلزائريني املعلمني األجانب املوسم الدراسي

 عددهم

 

 مكان امليالد

 

 عددهم درجتهم

 

مكان 
 امليالد

 درجتهم

 مرتبص مثبت مرتبص مثبت

 -فرنسا 28 2698/2691
 طوقو

أدرار  28 21 21
وهران 
 توقرت

22 28 

تليلي م 21 22 22  22 2699/2698
القنادسة  

 تيمي 

22 21 

 أدرار 28 22 22 فرنسا 22 2691/2699

 تيميمون

–لة دعبا
 أرزيو

21 22 

                                                           
 .2ب؛-2/2؛.د-2/2ينظر امللحق رقم - 1
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 فرنسا  21 2612/2696

 فلسطني  

زاوية   21 22
 -الدباغ
-أدرار

 -تيميمون
 اجلزائر

 21 

-فلسطني  21 2612
مجهورية 

العربية 
 املتحدة

-أدرار 21 22 21
 تيارت

22 21 

يتبــــني لنــــا أن باالبتدائيــــة  معلمــــني  ،املعلمــــني مبدرســــة البنــــات الــــذي يتضــــمن ،همــــن خــــالل اجلــــدول أعــــال
مخسـة معلمـني يقـابلهم مخسـة ، عـدد املعلمـني اجلزائـرينيم 2691/2698جزائريني وأجانب، ففي املوسم الدراسي 

وتـــوقرت، أمـــا آخـــرين أجانـــب، أمـــا اجلزائـــريني فهـــم مـــن خمتلـــف ربـــوع الـــوطن، توافـــدوا  مـــن أدرار و متليلـــي ووهـــران 
مــن  فكلهــم مرتبصــني و ،مثبتــني خبــالف اجلزائــريني ،األجانــب فنجــدهم مــن فرنســا والطوقــو وجــل هــؤالء  املعلمــني

 :بينهم
  Certificat d'aptitudeالربكــــة مــــن مواليــــد متنطــــيط حامــــل لشــــهادة القــــدرة املهنيــــة  البكــــري-

Professionnelle  واليت يرمز هلاC.A.P. 
  C.E.P  Françaisوشهادة C.E.P Arabeليد أدرار حامل لشهادة برمايت حممد من موا- 

 C.E.Pحامـــل شـــهادة  2698أفريـــل 2برادعـــي ســـليمان مـــن مواليـــد مبتليلـــي معلـــم مـــرتبص بـــدأ التـــدريس يف -

Arab. 
 :أما عن املعلمني األجانب الدين درسوا يف نفس املوسم نذكر منهم

التحقت بالتدريس يف االبتدائية بصفة  مرمسة متحصلة من مواليد ليون بفرنسا Wiart Renéeفيار روين -
 . على شهادة البكالوريا جزء األول واجلزء الثاين

 .مرمسة متحصلة  على البكالوريا اجلزء األول واجلزء الثاين UrbinDenyseأوربا دينيز-
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ألول واجلزء من مواليد الطوقو متحصلة على شهادة البكالوريا اجلزء ا  Bouglette Algaأولق بوقالت-
 .CAPوشهادة BSC2و BSC1الثاين، وقد أجرت امتحان 

 فكلهم جزائريني من بينهم 2698/2699أما عن املعلمني الذين التحقوا يف املوسم الدراسي 
 .CEP Arabeحممد من مواليد  متليلي ،معلم مرتبص متحصل علي شهادة  ةقريد-
  C.E.P Françaisمتحصلة على شهادة شريفي فاطمة من مواليد القنادسة معلمة مستخلفة  -

فيالحظ كذلك عدد املعلمني اجلزائريني أكثر من م  2612/ 2696وم 2699/2691وبالنسبة للمرمسني 
واألجانب من فرنسا  ،لة واجلزائر العاصمةدو تيميمون وزاوية الدباغ و العبااألجانب فاجلزائريني من أدرار 

 .وفلسطني
ومعلمني عرب من فلسطني  ،فقد غلب عليه املعلمني من أدرار وقصورها، م2612أما عن املوسم الدراسي 
وايف  ،تحدة واملعلمةومن بينهم  عبد العاطي رجاء من مدينة الفيوم مجهورية العربية امل ،واجلمهورية العربية املتحدة

 .فلسطنيمن من خان يونس 
 :يف  توات النظامي التعليمصعوبات وعوائق -4

ق املدرسية يف مع انعدام املراف ،كانت والزالت تعاين العزلة  ،تضم جمموعة من القصور ،ةتوات منطقة نائي(2
 .ففي مراقن مثال هناك أطفال يقطعون مخسة كيلومرتات يوميا للوصول إىل املدرسة ،التجمعات السكانية

 ،وصوهلا إىل املدرسة ب ذلك هو عدموسب ،املراجع الرتبوية، فهي غري موجودة لدى جل التالميذقلة الوثائق و ( 1
 .س النائيةحد املدار أمفتش تربوي إىل  ةوهو ما أثبتته زيار  املرتفععرها أو بسبب س

كالفقر الذي يدفع بالتلميذ إىل العمل   ،ىل وجود ما يسمى بالتسرب املدرسيدفعت إ ،هناك أسباب اجتماعية( 1
                                                                                  .                    إلعانة العائلة بدل التوجه إىل املدرسة

خاصة بالنسبة للفتيات، حيث كل من هب  ،اليت تأسست فيها املدرسة ليست منطقة آمنة ،املنطقة اجلغرافية( 1
 .كأهنا فضاء مفتوح  ،ودب يتحرك يف املدرسة

باإلضافة  زالت تعاين من قلة اإلطارات املكونة تكوينا حقيقيا،انت ومان املنطقة كإأما من جانب التكوين ف( 8
 ،بالقطاع لكنهم ال ميتلكون اخلربة الكافيةوفرت معلمني  ،إىل أن عملية التوظيف املباشر للمعلمني بعد االستقالل
 .الة كما جيبو الطرق الالزمة لتبليغ الرس ،وال نية جادة للعمل ،باإلضافة إىل انعدام اخلربة املنهجية
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كالوسائل الرياضية أو األدوات اهلندسية، ،  ة لتلقي و فهم الدرس بطريقة جيدةانعدام الوسائل الرتبوية الالزم( 9
 .وسبب ذلك هو بعد املؤسسات املنتجة لتلك الوسائل

ى عملية التعليم يؤثر سلبا عل ،تأثري املناخ الذي ميتاز باحلرارة يف فصل الصيف و الربد الشديد يف فصل الشتاء( 1
 .،باإلضافة إىل االضطرابات املناخية كالرياح مما يقلص فرتات الدراسة 

حيث يهجر كل التالميذ  ،و خاصة يف املناطق الريفية ،(الزيارات) تعاين منطقة توات من كثرة الوعدات( 5
يؤثر على حمصول التلميذ أو قد تتعدى ذلك، مما أثر سلبا والزال   ،مقاعد الدراسة ملدة نصف أسبوع أو أسبوع

اليت التزال تنتشر فيها هذه الظاهرة بشكل واسع جدا،حيث تغلق  ،(زاوية كنتة)خاصة يف منطقة توات الوسطى 
وبالتايل فإن املعلم ال يكمل الربنامج املفروض عليه،كما أن  ،بريل إىل غاية شهر مايأاملدرسة منذ بداية شهر 

وهو ما يدفع  ،مقعد الدراسة تكون فرتة امتحاناتمن قبل و برجوعه إىل  املتعلم قد ينسى ما تلقاه من دروس
 .1ببعض املعلمني إىل ترقيع الوضع بتضخيم النقاط

وهو ما يالحظ جليًا من خالل منع بعض األولياء ألبنائهم من  ،قلة الوعي بأمهية التعليم النظامي وبضرورته-6
 .2احلصاد ان خاصة يف مواسم الزرع ومزاولة الدراسة بقصد مساعدهتم يف أعمال البست

دفعت ببعض املعلمني إىل االنتقال على احلمار، كما  ،وقلة وسائل النقل ،بعد املسافة بني السكن واملدرسة-22
يتغيبون يف بداية األسبوع كاملعلم  كانوا ،أن الكثري منهم خاصة الذين يعملون يف قصور غري اليت يقطنون هبا

ويسكن بأدغا،مما يؤدي إىل التأخر يف الدروس أو عدم إكمال املنهج  ،س يف زاوية كنتةسليماين الذي كان يدر 
 .3املقرر عليه

كان هلا   ،ن ابتدائية البنات اليت تأسست بغرض استتباب األمن هي أول ابتدائية  يف املنطقةإوعليه ف
م الوالية من خدمات اإلطارات فكانوا أطرا  هامة استغنت هب ،الفضل الكبري يف توعية أطفال توات وإرشادهم

  .األجنبية

 
 

 
                                                           

 ،مبقر املقاطعة22:22، 16/21/1228مفتش املقاطعة األوىل،مقابلة شخصية،بتاريخ :مربوك بركاوي -1
 .22:22، الساعة9/1/1229بأدغا ومعلم بابتدائية طلمني، مقابلة شخصية، يومتلميذ : املقابلة السابقة؛ حممد عاليل :الشيخ املطوش-2
 .املقابلة السابقة ،مبنزله:املقابلة السابقة؛ علي سليماين: حممد عصموين -3
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 : وبعد إجراءنا هلذه الدراسة توصلنا إىل عدة نتائج نوردها كما يلي
ن التعليم أساس التحضر والتقدم وعمادمها، وعليه فاالهتمام به ضرورة حتمية ومطلب إ: أوالً 

 .ة كانت أو متخلفةف تصنيفها متقدمكل الدول باختال  ىإذ تسع ،عاملي

وعملت على بناء املدارس االبتدائية  ،لقد اهتمت السلطات االستعمارية  هبذا القطاع :ثانياً      
عسكرية  عن طريق أساليب ،اجلزائريةهبدف تغري مالمح الشخصية الوطنية  ،احلر تعليموحماربة ال

  .إغرائية من تعليم وطب وأعمال خريية كذلكو 
التعليمية  عبد احلميد ابن باديس السياسة النخبة اجلزائرية وعلى رأسها الشيخ  تقاوم: ثالثاً      

مدارسه اليت انتشرت يف خمتلف  بواسطة ،إىل طمس الشخصية العربية واإلسالمية ةميااالستعمارية الر 
 .املدرسة الباديسيةب عرفت بعد ذلكواليت  ،اجلزائرية قطاراأل

لى النهوض بقطاع التعليم عة حرصت الدولة اجلزائرية املستقلة االستقالل مباشر  بعد :رابًعا     
، وإعادة هيكلة منظومة الرتبية وتطويره فعملت على توفري املدارس يف كل الواليات والقرى التابعة هلا

 .ليكون التعليم متوافق مع معتقدات اجملتمع اجلزائري العريب املسلم ،بإجراء عدة إصالحات
ما أن تكون مدارس فأ من املدارس، يزت املدرسة يف إقليم توات بنوعني خمتلفنيمتلقد : خامساً       

عبد )وابتدائية الذكور ،(عائشة أم املؤمنني)كابتدائية البنات بلدية أقامتها الدولة يف املناطق احلضرية  
دائية كابت  ها سكان القصوربنامدارس شعبية  أو أن تكون ،هائومتتاز اجودة بنا، (احلميد بن باديس

  .تميز ببناياهتا اهلشةتو  (عقبة بن نافع)تيمي املختلطة
ويسعون إليه على حساب التعليم النظامي  ،كان سكان توات يفضلون التعليم الديين: سادساً        

وهو ما دفع  ،وي الكفاءاتذ قالل من قلة املعلمني واملؤطرينالذي كان يعاين يف بداية االست
واالستعانة كذلك باملعلمني  ،توظيفهم يف املدارسبطالب الزوايا القرآنية ستعانة باحلكومة إىل اال

وخترجيها  ،ومبجرد إنشاء املعاهد التكنولوجية يف السبعينيات، ومن الدول العربية من فرنسااألجانب 
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 املعلمني غري اجلزائريني نستغناء عواستطاعت الوزارة اإلا، لدفعات من مرتاديها انتعش التعليم نوعا م
 .أو التقليل منهم

 مه فيمكن القول أن تعليمهن كان  قليالً يأو تقي ،إذا أردنا احلديث عن تعليم الفتيات :سابعاً      
فيالحظ  يف عديد  ،وخنص بالذكر ابتدائية البنات واليت مسيت بامسهن ،ائيات احلضريةدحىت يف اإلبت

يف حجرة   أو ثالثةدمج مستوينيىل إباملعلم  دفعما ي ،التلميذاتد عدد قليل من و وجها أقسام
وبالتايل فشل سياسة  ،وهو مما استوجب دجمهم ،أقسام مدرسة الذكوراكتظاظ وجند باملقابل  ،واحدة

وهذا ما مت مالحظته من خالل ما اطلعنا عليه من أرشيف ابتدائييت البنات  ،العزل املطبقة يف توات
إىل املقابالت اليت أجريناها  ستنادباال اً من منعدأما عن تعليمهن يف القصور فيكاد يكو   ،والذكور

     .وأرشيف ابتدائية أدغا
تقدميها و  ،بتوفري املدارس يف خمتلف املناطق التواتية ،سياسة تشجيعيةالدولة اجلزائرية  اتبعت :ثامناً     

ن ذلك من إىل املدرسة، فكادخال أبنائهم وبناهتم على إاألولياء لتشجيع  ،حتفيزيةمادية  مساعدات
 .بني األسباب اليت أدت إىل تنشيط حركة التعليم باملنطقة

قطاع التعليم  بتوات من مشاكل عدة وعلى رأسها جهل السكان بأمهية  قد عاىنل :تاسعاً     
يقطع التلميذ   حيث ،وهذا خاصة يف القصور ،وقلة املدارس وبعدها عن املناطق السكنية ،التعليم

  .ى األقدام  للوصول إىل املدرسةكيلومرتات عديدة مشيا عل
وما بقي منها ال يقل  ،هذه كانت أهم االستنتاجات اليت توصلنا إليها من خالل دراستنا هذه      

وهي جممل النقاط اليت حاولنا  ،واليت ال تكتمل إال بالعودة إىل فصلي هذا  البحث ،أمهية عما قيل
 .وقراءة علمية وحتليل منهجي ،ىل فهم موضوعيلوصول إلرف على طبيعتها وتتبع تفاصيلها  التع

تفاصيل و  ،ىأخر لهما معطيات ف أو الثانويلتعليم االبتدائي أما عن التعليم املتوسط ل هذا بالنسبة    
ووقت  ،فالصفحات تكاد تكون حمدودة بإدراجها بني طيات مذكرتنا،ال يسمح الوقت  ،خاصة هبما
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 هتمني بتدوينن تفرد هلا دراسة خاصة من طرف الباحثني واملخر، وهلدا نتمىن أحمدود هو اآل البحث
  .املنطقة ونفض الغبار عنه والتعريف هبا تاريخ
عاجلناه ووفقنا املوىل عز وجل إليه، وما هذا إال غيض من فيض، أدعوا أساتذيت الكرام هذا ما     

وإكمال النقص، فما من  إصالح اخلللو لتصويب اخلطأ  ،والباحثني يف هذا امليدان من طلبة العلم
إال ويشوبه النقصان، ونسأل هللا جل جالله أن يعصمنا من الزيغ  ،عمل إنساين مهما عدل وأتقن

رمدًا على النيب األمي فيق والسداد، مث الصالة والسالم سوالزلل يف القول والعمل، وأن يرزقنا التو 
 .  من ظلمات الباطل إىل نور احلق املمجد خترجنا حممداً، صالة
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 (2)ملحق الوثائق 
 (2) ملحق الصور
 أ-2/2امللحق رقم 

 
 صورة البتدائية البنات عن بعد من ساحة الشهداء يف الستينات

املعلمة قلوم زهرة:املصدر   
 ب-2/2امللحق رقم 
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 2691صورة لتالميذ ابتدائية البنات يف احتفال أول نوفمرب سنة 
 املعلمة قلوم زهرة:راملصد

 
صورة للتالميذ والمعلمتين باهدي فاطمة وقلوم الزهرة في احتفال يوم العلم الموسم الدراسي 

0979/0981 

 املعلمة قلوم زهرة:املصدر
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 0971صورة جماعية لتالميذ ابتدائية أدغا  في احتفال بيوم العلم سنة 

 .المدير سليماني علي: المصدر

 ج-0/0الملحق رقم 

 

 صورة جماعية لتالميذ أحد األقسام بابتدائية الذكور في السبعينيات

 املعلمة قلوم زهرة:املصدر
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 0979/0981صورة ألحد أقسام ابتدائية الذكور للموسم الدراسي

 املعلمة قلوم زهرة: املصدر

 

 .صورة لتالميذ قسم المعلم سليماني علي في ابتدائية أدغا

 .المدير سليماني علي: المصدر
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 د -0/0الملحق رقم 

 

 0970صورة لمعلمي ابتدائية أدغا سنة 

 المدير سليماني علي: المصدر
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 أ -0/1الملحق رقم 

 

 

 صورة لغالف كتابي في القراءة للسنة الثالثة ابتدائي
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 ب-0/1الملحق رقم 

 

 

 .كتاب الحساب للسنة الثالثة ابتدائي
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 ت 0/1الملحق رقم 

 

 بي في التاريخ للسنة الرابعة ابتدائيصورة لغالف كتا
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 ث - 0/1الملحق رقم 

 

 .صورة لغالف كتاب الوسط الحي والوسط الجغرافي للسنة الرابعة ابتدائي
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 ج– 0/1الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .صورة لغالف كتابي في القراءة للسنة الخامسة ابتدائي
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 ح- 0/1الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رة لغالف كراس التمارين في مادة العلوم للسنة الخامسة ابتدائيصو

 خ- 0/1الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ابتدائي السادسةللسنة  كتاب الحسابصورة لغالف 
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 د- 0/1الملحق رقم 
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 قائمة  اللعاب المبرمجة  للعب في ساحة المدرسة

 

 أ-0/1الملحق رقم 

 

 للمعلمة برادعي فاطمة في فترة السبعينات الكتابي رمادة التعبيكرة في مذ
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 ب -0/1الملحق رقم 

 

 اإلمالء  للمعلمة برادعي فاطمة في فترة السبعيناتكرة في مادة مذ
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 .ت0/1الملحق رقم 

 

 

 

 .مذكرة المحفوظات للمعلمة برادعي فاطمة
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 ث-0/1الملحق رقم 

 

 

 

 

 رادعي فاطمةمذكرة القرآن للمعلمة ب
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 ج-0/1الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مذكرة تركيب الجمل للمعلمة برادعي فاطمة
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 د-0/1الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مذكرة الحساب للمعلمة برادعي فاطمة
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ه -0/1الملحق رقم  

 

 .كراس علم النفس والتربية العامة والتشريع المدرسي لعصموني دمحم
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1/0الملحق   

 

 م0967هادة التعليم االبتدائي المعربة للتلميدة برادعي فاطمة لسنة ش
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 م0971شهادة التعليم االبتدائي بالفرنسية للتلميذة برادعي فاطمة سنة 

 .1/1الملحق رقم
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 م0977/ 0976سنة ( مساعد)علي  إشعار بتعيين المعلم سليماني
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 .1/1الملحق رقم 

 

  0971للمعلمة برادعي فاطمة لسنة شهادة الثقافة العامة والمهنية 
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 1/1الملحق رقم
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 .للمعلم سليماني علي 0976شهادة الكفاءة العليا جزء األول لسنة 

 .          1/1الملحق رقم      
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 م0976تقرير التفتيش للمعلمة برادعي فاطمة بمدرسة البنات  سنة
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 1/6الملحق رقم 

 

 .                      0981شهادة الكفاءة العليا الجزء الثاني للمعلمة برادعي فاطمة سنة          
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 1/7الملحق رقم

 

 م0990لبرادعي فاطمةسنة(خاصة بالمدراء)شهادة إنهاء الدراسة

 



 المالحق

 

97 
 

 

 /1الملحق رقم 

 

 .CE2 و CE1اإلحصائيات المدرسية السنوية للحضور والغياب للمستويين 
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 1/0الملحق رقم 

 

/ 0969شهادة مدرسية للتلميذة سماحي أم الخير القادمة من وهران في الموسم الدراسي

 .م0971



 المالحق

 

99 
 

 

 0967شهادة مدرسة للتلميذة قاسمي فاطمة القادمة من قصر زاوية كنتة للموسم الدراسي

 م0968/

 

 1/1الملحق رقم 
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لقادمة من محافظة أسيوط بمصر خالل الموسم شهادة مدرسية للتلميذة همت مصطفى احمد ا

 .م 0970/0971الدراسي 

 

 م 0961ألول موسم دراسي بعد االستقالل ابتدائية البناتCE1(A)قائمة لتلميذات قسم   

 

 1/1الملحق رقم 
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-0961بابتدائية البنات للموسم الدراسي  CE2-CM1-CM2قائمة ألسماء التالميذ ألقسام 

 م0961
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 1/1الملحق رقم 

 

 

 م0961/0966للموسم الدراسي  CE1(b)قائمة لتالميذ القسم 
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 1/1الملحق رقم 

 

 

 م0981قائمة التالميذ ابتدائية أدغا من سجل القيد لسنة 

 

 

 



 المالحق

 

011 
 

 1/1الملحق رقم

 

 للمعلمة بن عودة لمدرسة البنات في  الستينات CE1جدول استعمال الزمن  
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 1/6الملحق رقم

 

 .0966-م0961معلمين بابتدائية البنات سجل القيد لل
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  4الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 0981-0961إحصائيات  مديرية التربية لوالية أدرارلتطور المدرسة بالوالية  مابين  
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 م 2652إىل2691استمارة مذكرة بعنوان التعليم يف توات بعد االستقالل من خالل أرشيف ابتدائية البنات من 

يت الكرام نرجو من سيادتكم اإلجابة عن هده األسئلة بكل دقة وموضوعية ونعدكم بأهنا لن تستخدم إال ذساتأ
 .لغرض علمي فحسب، خيدم  موضوع مذكرتنا

 األسئلة التعريفية

 االسم الكامل                   العمر            سنة االلتحاق باملدرسة

 إداري                    تلميذ             معلم:  الصفة

......................................... 

 أسئلة موجهة للتالميذ 

 ؟هل يقدم للتالميذ وجبة فدائية

 .................ما هي أهم الصعوبات اليت كانت تواجه التالميذ أثناء التوجه للمدرسة؟

 هل األدوات اخلاصة بالتلميذ كانت ترتك يف القسم؟

 ................................؟مصدرهاما هو 

 ....................................ما هي املواد املقررة يف املنهج الدراسي؟

 .......................................ما هي املادة اليت كنت متفوق فيها؟

 .................ما هي املادة اليت كنت ضعيف فيها وتشكل عائق يف طريقك؟

 ...................................... ما هي املادة احملبوبة بالنسبة لك؟

 ........................................ ما هي الوسائل الرتبوية املستخدمة يف الدراسة؟
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 ....................................ما هو املستوى الدراسي الذي توقفت عنده؟ وملادا؟ 

 :ة للمعلمنيأسئلة موجه

 .................................  هل اختيارك للتعليم قناعة منك أو واقع فرص عليك؟

 ...............................  ما هو املستوى أو الشهادة املشرتطة يف املعلم ؟

 ال    هل ينتقل املعلم يف التدريس من قسم إىل قسم أعلى مع تالميذه؟  نعم     

 ............................................................................؟ وملاذا

 ال        نعم                  هل هناك تواصل بني املعلمني وأولياء األمور؟

 كم يتقاضى املعلم يف تلك الفرتة؟ 

 ........................................يف ذلك الوقت؟ ةما هو تقييمك للعملية التعليمي

 : األسئلة املشرتكة

 ال            نعم     هل كان الشكل العمراين للمدرسة مالئم إلجراء عملية تعليمية ناجحة ؟

 ................................................................................لك؟ذكيف    

 .......................................توقيت؟ ماهي أوقات الدراسة باليوم وال

 ال      هل كان عدد املعلمني كاف باملقارنة مع عدد التالميذ؟  نعم       

 كيف كان إقبال األولياء على إدخال أبنائهم املدارس؟ قليل    كثري     نوعاما  

 ...........................................ماهو السبب يف دلك؟

 كثري           نوعا ما       كيف كان إقبال البنات على التعليم؟ قليل      
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 .............................................ا؟ذملا

 ال       هل كان التعليم يقتصر على املناهج الدراسي فقط؟  نعم      

 ...............................................ا؟ذملا

واد األساسية اليت كانت ترتكز عليها املدرسة ما هي امل
 ..................................................................اجلزائرية؟

ما هي أوجه املقارنة بني الربامج التعليمية يف تلك الفرتة 
 ..................................................................واليوم؟

 ........................................................لغة التدريس؟ ما هي

 .........................................................ما هي جنسية املعلمني؟

 .................................هل كانت هناك جوائز حتفيزية تقدم للمتفوقني؟

 .................................يف تلك الفرتة؟ما هو األسلوب التأدييب املعتمد 

 ...................................هل كان هناك انضباط لدى املعلمني والتالميذ؟

 ..............................هل أجريت مسابقات بني مدرستك ومدرسة أخرى؟

 ...........................هل كان التالميذ ميارسون نشاطات أخرى غري الدراسة؟ 

 ............................................. ما هو تقيمك للتعليم يف تلك الفرتة؟
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 :قائمة املصادر واملراجع
 املصادر.
 : الوثائق األرشيفية -1/1

 :أرشيف ابتدائية البنات - أ
 .0961/0979سجل املناداة من 

 .سجل القيد
 .شهادات مدرسية 

 . أرشيف ابتدائية الذكور -ب 
 .أرشيف ابتدائية أدغا-ج 

 (ابتدائية البنات ،ابتدائية أدغا،ابتدائية الذكور)الصور 
 .مذكرات املواد مقرر يف التدريس  للمعلمة برادعي فاطمة

 .وثائق خاصة باملعلمة برادعي فاطمة
 . وثائق خاصة باملعلم سليماين علي

 :  املطبوعةاملصادر 1/2
 :اجلرائد واجملالت-أ
 .م0976أفريل 01، بتاريخ11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد .0
 .م 0981-0979،وزارة الرتبية مديرية التكوين ، 01جملة مهزة الوصل جملة التكوين والرتبية ،العدد  .1
 .م0981ديسمرب-الرتبوي الوطين، نوفمرب ، السنة األوىل،، طباعة املعهد1الرتبية، جملة تربوية ثقافية، العدد  .1

 :الكتب-ب
 م1891تاريخ السودان، طبعة هوداس، باريس،: السعدي عبد الرمحان -1
كتايب يف القراءة، السنة الثالثة ابتدائي، املعهد : الشريف صالح الدين ، مخيسيت علي ، جاري محزة -2

 .1891الرتبوي الوطين، اجلزائر،
 .احلساب السنة الثالثة ابتدائي، املعهد الرتبوي الوطين، اجلزائر: اري محزةالشريف صالح الدين، ج -3
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، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1،ط1أمحد طالب االبراهيمى،ج: أثاره، تق: اإلبراهيمي حممد البشر -1
1881. 

 .م1891، تونس،(ن.د.د)فهرس الرصاع، : األنصاري أبو عبد هللا -5
، دار الغرب اإلسالمي، 2، ط2، ترمجة حممد حجي وحممد األخضر،جوصف إفريقيا:الوزان حسن -9

 .1893لبنان، 
كتايب يف القراءة العربية، السنة اخلامسة، املعهد : جاري محزة ، أمقران حممد ، جيالصي دليل عبد اجلليل -1

 .1891/1891الرتبوي الوطين، اجلزائر، 
حممود فرج، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   :حيدة بابا ، القول البسيط يف أخبار متنطيط، تح -9

 .م1811
 ويذديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ابن خلدون عبد الرمحان ،  -8

 .م1819، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1، جالسلطان األكرب
، (كراس التمارين)يف السنة اخلامسة ابتدائي العلوم: ابن رضوان يوسف ، حللو عبد الكرمي وآخرون -11

 .املعهد الرتبوي الوطين، اجلزائر
وآخرون، الوسط احلي والوسط اجلغرايف كراس ...فضالء حممد حسن ، أعمر محدي ، جاوت أمحد  -11

 .1818- 1819التمارين، السنة الرابعة من التعليم االبتدائي ،املعهد  الرتبوي الوطين، اجلزائر،
 كتايب يف التاريخ، السنة الرابعة ابتدائي، املعهد الرتبوي الوطين، اجلزائر: يلف حممد العريبخم -12

 .م1819م1815برامج وتوجهات تربوية للتعليم االبتدائى :املعهد الرتبوي الوطين 
 .1899امليثاق الوطين، حزب جبهة التحرير الوطين،

 .1818/1891عهد الرتبوي الوطين، اجلزائر، ، السنة السادسة ابتدائي، امل2كتاب احلساب، ج -13
 :املقابالت الشخصية

على ،11/01/1101معلم بابتدائية البنات وأول مدير بزاوية كنتة، مقابلة شخصية،مبنزله،بتاريخ: بلغيت حممد .0
 .07:11- 01:11الساعة 

 .م17/01/1101ومأجريت ي،شخصية،مبنزله مقابلة, م0981مند سنة  معلم بابتدائية البنات: املطوش الشيخ .1
 .،مبقر املقاطعة00:11، 19/01/1101مفتش املقاطعة األوىل، مقابلة شخصية، بتاريخ:مربوك بركاوي .1
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 01:11، الساعة6/1/1106تلميذ بأدغا ومعلم بابتدائية طلمني، مقابلة شخصية، يوم: عاليل حممد .1
ئية أدغا ، أجريت تلميذ يف ابتدائية أدغا، مث معلم مقابلة شخصية، يف ابتدا: حممد قسماوي .1

 .18:11م، على الساعة7/1/1106يوم

 .25/21/1229الفرنسية بابتدائية البنات، مث ابتدائية الذكور مقابلة شخصية أجريت يوم معلمة :زهرة قلوم  .9
م، مث مستشار تربوي، مقابلة 0971م ومعلم مند سنة  0961تلميذ يف ابتدائية بوفادي: حممد عصموين .7

 .، مبنزله00:11م، الساعة09/11/1106شخصية أجريت يوم 
معلم مث مدير سابق بابتدائية عقبة ابن نافع، مقابلة شخصية، مبكتبته، بتاريخ : سليماين علي .8

 .18:11، على الساعة 01/1/1106

مدير ابتدائية الشيخ عبد احلميد بن باديس، مقابلة شخصية، باالبتدائية، : حممد بن يوسف .9
 00:22م، على الساعة01/1/1106اريخبت

 18:11،على الساعة10/1/1106.باحث يف التاريخ، مقابلة شخصية، مبنزله،بتاريخ: املكي قلوم .01
 00:11،الساعة18/1/1106مقابلة شخصية، مبنزهلا، يوم :برادعي فاطمة .00
 .00:11، الساعة 18/1/1106تلميذ بابتدائية البنات، مقابلة شخصية، باجلامعة، يوم: ختري الصايف .01
 .07:11، الساعة 1/1/1106،مقابلة شخصية، 0961بابتدائية البنات مند سنة معلم : برمايت حممد .01

 :املراجع قائمة
 .م0981،دار النفائس، بريوت،1عبد احلميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة اجلزائرية، ط: العسلي بسام -0
، دار الكتاب 0يف السودان، طالفالتة يف إفريقيا ومسامهتهم اإلسالمية والتنموية : الفالين عبد الرحيم الطيب -1

 .0991احلديث، 
 .1111التعليم يف اجلزائر قبل وبعد االستقالل، موفم للنشر، اجلزائر، : الزرهوين الطاهر -1
املؤسسة الوطنية للفنون , 0870-0811احلركة التبشريية احلركة التبشريية يف اجلزائر: بقطاش خدجية -1

 .1119املطبعية، اجلزائر،
، دار الغرب االسالمي، 0،ط0961التاريخ السياسي للجزائر من البداية اىل غاية : اربوحوش عم -1

 0997.8بريوت،
 .0991، مطابع عمار قريف، اجلزائر، 1املرجع يف التشريع املدرسي اجلزائري، ط: بن سامل عبد الرمحان -6
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 .1101فتيلت، اجلزائر،االستعمار الفرنسي والسياسة الفرنسية يف اجلزائر، دار ت: بوخاوش سعيد  -7
، مقامات للنشر والتوزيع، 1من تاريخ توات أحباث يف الرتاث، ج: جعفري أمحد أبا الصايف -8

 .م1100اجلزائر،
، 0، ط(م 11م إىل 07/ه01ه إىل القرن 00من القرن )التاريخ الثقايف إلقليم توات : الصديقحاج أمحد  -9

 .1111، مديرية الثقافة لوالية ادرار،
 .1101سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر، دار األمة، اجلزائر،: لوش عبد القادرح -01
آل كنتة دراسة تارخيية من خالل الوثائق احمللية يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر  :حوتية حممد صاحل -00

 .م1118, اجلزائر, دار الكتاب العريب, 0ط, للهجرة
دار العرب اإلسالمي، ط خاصة بوزارة  1ج, 0911-0811زائر الثقايفتاريخ اجل: سعد هللا أبو القاسم -01

  .اجملاهدين

 .0990املدرسة اجلزائرية إىل أين؟، دار األمة، اجلزائر،: عشوي مصطفى -01
 0971بشار،ريع املدرسي، املعهد التكنولوجي، التش -الرتبية العامة-كراس علم النفس: عصموين حممد -01

/0971. 
جسور للنشر  ،0عبد احلميد مهري، ط  ،درسة يف اجلزائر حقائق وإشكاالتامل: القادرفضيل عبد  -01

 .1111 اجلزائر، والتوزيع،
 .1116 صفحات مشرفة من تاريخ اولف العريفة، اجلزائر،: قدي عبد اجمليد -06
طبعية، ، املؤسسة الوطنية للفنون امل0871-0811التعليم التبشريي يف اجلزائر : حممد الطاهروعلي -07

 .1101اجلزائر،
 اجلرائد واجملالت

نشأة االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني ودوره يف معركة التحرير، جملة األصالة، : السعيد حسن -0
 .1101، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،8،جملد11عدد
من اسرتجاع االستقالل، جملة األصالة ،عدد التعليم األصلي يف اجلزائر خالل العشر سنوات : درار أمحد  -1
 .1101،منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، اجلزائر ،1،اجمللد 8
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، 07دور اللغة العربية يف احلفاظ على الشخصية الوطنية عرب التاريخ، جملة األصالة، عدد: قاسم مولود -1
 .1101الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر ،املؤسسة 

 
 : قياتامللت
ودور املريب يف التنشئة  حملة وجيزة عن تطور الرتبية يف اجلزائر :زائريالنظام الرتبوي اجلبركاوي مبارك ،  -1

حنو ختطيط حمكم للدروس يضمن النجاح والتفوق )، امللتقى التكويين ألوالئي األول  االجتماعية والثقافية
  .11/1/1101-10سعيد، أدرار،  ، العدد األول، أوالد17، منشورات املقاطعة(الدراسي

، ملتقى حول التعليم اجلزائري بعد عبد احلميد بن (أدرار منوذجاً )واقع اللغة العربية يف مدارسنا: زينب بوعاللة - 1
 .11: 07م، على الساعة1106أفريل01باديس، دار الثقافة أدرار،

 الرسائل اجلامعية
م، إشراف قنان مجال ، رسالة 0961-م0911اجلزائرية مابني الساسة الفرنسية يف الصحراء : بن دارة حممد -0

 .م0999-م 0998مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ،معهد التاريخ،جامعة اجلزائر، 
قبيلة كنتة بني اقليمي توات واألزواد، إشراف سعيدوين ناصر الدين ، رسالة ماجستري، : حوتية حممد الصاحل -2

 .زائرمعهد التاريخ، جامعة اجل
ه، إشراف بودواية مبخوت، مذكرة 01-8احلركة العامية يف إفليم توات خالل القرنني : ساملي زينب -3

ماجستري يف تاريخ املغرب اإلسالمي، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة أيب بكر بلقايد، 
 .م،ص ع1100/1101تلمسان،

م، إشراف بشار قويدر، 19و15/ه11و8من القرنني  عباس عبد هللا ، الدور احلضاري القليم توات -4
 .م2111/2111رسالة ماجستري يف التاريخ الوسيط، كلية العلوم االنسانية، جامعة اجلزائر، 

مذكرة  ،"املتوسطة منوذجاً "اللغة العربية يف املدارس التعليمية بوالية أدرار-1واقع :. بقادر عبد القادر -5
 .ليسانس، جامعة ورقلة، ب ت

 لقواميسا

 .،جديدة منقحة1املعتمد،قاموس عريب عريب،ط .0
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