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 تعلٌم فً الجزائر خالل العهد العثمانًال_ 1

ولسن "وقد اندهش الجنرال  ،فً كل القرى والمداشر االعهد العثمانً منتشرخالل الجزائر  التعلٌم فً كان     
ن الفرنسٌٌن حٌث قال: "إن الجزائرٌٌن الذٌن ٌحسنون القراءة والكتابة كانوا فً ذلك العهد أكثر م "استر هازي

الجزائر احتلها جنود  كما أن   .من الفرنسٌٌن كانوا أمٌٌن آنذاك % 45 وأن   ٌكتبون،و الذٌن كانوا ٌقرأون
 .رنسٌون من طبقة جاهلة كل الجهلف

  .العهد العثمانً خالل تعلٌمولقد حققت الجزائر قفزة نوعٌة فً ال
 
  مستوى التعلٌم: _1_1

 اكما أن التدرٌس كان عربٌ ،قسمٌن رئٌسٌن وهما: التعلٌم االبتدائً والتعلٌم الثانوي إلى اكان التعلٌم مقسم    
  :دٌنٌة وأدبٌة والقلٌل من العلوم العلمٌة ٌقوم على أسس اإسالمٌ

مدرسة ابتدائٌة فً العاصمة  ألف إلىصل ٌل منهقرٌة أو مدٌنة  منتشر ال تخلوقد كان جد و :التعلٌم االبتدائً _أ
الكتاب كان هو األساس فً العملٌة  ولقد كانت المدرسة القرآنٌة هً من تتكفل بالتكوٌن االبتدائً، كما أن   ،فقط

البعض  كما أن   .ابةوتعلٌم مبادئ القراءة والكتنت هذه الكتب مخصصة لحفظ القرآن وعلى العموم كا .التربوٌة
، نة من طرف األهالًوكانت هذه الكتاتٌب ممو    ،من هذه الكتب كانت مخصصة لخدمة مذهب أو جماعة معٌنة

 وفً األغلب تكون تابعة للزواٌا والجوامع . ،الباشوات والموظفٌن
 بعضو ،وبعض المساجد كانت تقوم بوظٌفة التعلٌم كاملة ،لم ٌكن بمفهومنا الحالً الثانوي: ب_ التعلٌم

          المساجد الكبرى تخصصت فً الدراسات العلٌا نذكر مثال: الجامع الكبٌر بوهران وزاوٌة القلٌعة وملٌانة 
 .وجامع سٌدي األخضر بقسنطٌنة و سٌدي عقبة ببسكرة

 .جانب السكن واألكل إلىمنحة مالٌة  تقاضىكان ٌالطالب  التعلٌم كان مجانا بل حتى أن   و ٌجدر الذكر أن  
 
   :برامجوتالمٌذ ، معلمٌنمن:  نوتتكو   عناصر التعلٌم: _2_2
ففً المستوى  ،و لكل صنف درجات ،معلمو المدنمعلمو األرٌاف و قسمٌن: إلى ونوٌنقسم مون:المعل   أ_

 االبتدائً ٌكون اسمه "المؤدب" وهو الذي ٌرافق التلمٌذ حتى سن المراهقة، ثم ٌأتً "المعلم" الذي سٌرافقه 
معاٌٌر التوظٌف  إلىأما بالنسبة  صنف "األستاذ" أو المعلم فً حالة الدراسات األعلى. ثم  ،حتى سن العشرٌن

االبتدائً(  ٌتم تعٌٌنه من طرف األهالً مباشرة حسب تقواه وضمٌره ف بالمستوى فقد كان المؤدب )وهو المكل  
 كما أن   ،هذه الشروطبولهذا كان ٌحق لألهالً طرده فً حالة إخالله  ،االجتماعً وصالحه وتمكنه فً العلم

  شا من طرف البا مابأجره على شكل هداٌا أو عطاٌا، أما المعلم واألستاذ فٌتم تنصٌبه ونتكفلٌمن  ماألهالً ه
 ا.ثابت اجرأوٌتلقى  ،أو من خلٌفته
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        جره أ كما أن   ،تبقى دائما المعاٌٌر االجتماعٌة هً من تحكم على المعلمإذ  ا،المنصب لٌس مستقر إال أن   
 .بسمعته وشهرته بٌن الناس انوتمكنه من المنصب مرتبط

 
ه لم فما فوق مستوى ثانوي، كما أن   ،سنة مستوى ابتدائً 14 إلى 6من  :ٌنقسم إلى ونوٌقسم :التالمٌذ –ب 

خاصة  ،سرة فً تكوٌن أبنائها وكذا سمعة المعلم فً التعلٌمألتكن هناك أي ضوابط لحركة التالمٌذ ما عدا دور ا
 مستوى الثانويإلى اللكن بالنسبة  .سرةألا سكن مام مقرأه فً المرحلة األولى فقد كان فً االغلب التعلٌم أن  

المدن وربما حتى الهجرة خارج الوطن، كما كانت األوقاف  إلى لتنقلا إلىالتلمٌذ سٌجبر  فاألمر ٌختلف ألن  
 150على  نفقففً قسنطٌنة مثال كانت األوقاف ت ،المستوى الثانويمرحلة  تتكفل بالكثٌر من التالمٌذ خاصة 

 .فً المساجد والمدارس فرنكا مع اإلقامة 36سنوي قدره  بلغطالب بم 700طالب من مجموع 
ناث خاصة فً المستوى الثانوي منعدم إلتدرٌس ا ألن .مر ٌنطبق على الذكور دون االناثألهذا ا أن   إلى ونشٌر
  .  تماما
 
الحدٌث ، قرآنالالجوانب الدٌنٌة من تعلٌم فً التعلٌم االبتدائً  البرامج المدرسٌة تتضمن :البرامج –ج

كانت عملٌة و .وقلٌل من المواد العلمٌة مثل الحساب ،الشعر والنحو، اللغة العربٌةفً وكذا دروس  ،والتفسٌر
كان المعلم ٌجلس فً وسط القاعة ممسكا فً غالب األحٌان بعصا لٌحفظ بها النظام  التدرٌس تتم بالشكل التالً: 

على شكل نصف  علمبالم وٌقوم بعملٌة اإلمالء بصوت مرتفع، كما كان التالمٌذ تحٌط ،ولجذب انتباه التالمٌذ
و كان التوقٌت ٌومٌا صباحا ومساء، وتعتمد عملٌة   ،وفً ٌد كل واحد منهم لوحة خشبٌة للكتابة ،حلقة دائرٌة

  .التلمٌذ لمن هو أعلى رتبة وسنامحاكاة و والكتابةالحفظ على الذاكرة أساسا 
لم فهو الذي ٌحدد البرنامج  ومحتواه وٌحدد أما فٌما ٌخص التعلٌم الثانوي فقد كان البرنامج ٌخضع إلرادة المع

تشمل أي الدروس النقلٌة  فاألولى عقلٌةو نقلٌةدروس  إلىوتنقسم الدروس  ،التوقٌت حسب برنامجه الخاص
 ،الفلسفة، القواعد، أما الدروس العقلٌة فتشمل اللغة .الفقه وكل ما هو متصل بالقرآن والحدٌث، الحدٌث، التفسٌر
نما األمر مرتبط باجتهاد إالفلك والتارٌخ، لكن فً كل هذا لم ٌكن هناك برنامج رسمً موحد ، علم الحساب

ه لم تكن هناك امتحانات فصلٌة أو سنوٌة، وكان كما أن   ،المعلم وهو من ٌحدد الدروس للطلبة على شكل كتب
  .ختٌار معلمٌهم حسب شهرة األستاذ وتوجهه الدٌنً أو العلمًاللطلبة صالحٌة 

 
  المراكز التعلٌمٌة:_3_2
  :اتٌبـالكت –أ 
وفً المدن  ،هً المسؤولة على المستوى االبتدائً و كانت تسمى أٌضا فً المناطق الرٌفٌة باسم الشرٌعةو  

دتسمى بالم    ٌ ل مهام وتتمث   .وضاء األطفال والحفاظ على نظافتهكان سبب تواجدها هو لتجنٌب المساجد ضو، ِس
          تدوم مدة التدرٌس و ،طفل 20 إلى 15عدد مرٌدٌه من و ،الحسابو تعلٌم القرآنهذه الكتاتٌب فً تحفٌظ و

المستوى  إلىاالنتقال القرآن و ألكثر من ذلك لمن أراد حفظ كل كما ٌمكن بقاء التالمٌذ ال .سنوات 4 إلى 3من 
 الثانوي 

 
 :اجدـالمس –ب 
سعد  "أبو القاسم المؤرخعنها  كما عبرو ،أكثرها شرعٌة وانتشاراتعتبر من أقدم المؤسسات فً الجزائر وو    
روح قلب القرٌة فً الرٌف و ًهمنشط الحٌاة العلمٌة واالجتماعٌة ومجمع األعٌان إنها ملتقى العباد و" :"هللا
       المدٌنة كان الرابطة بٌن أهل القرٌة و االكتاتٌب كما أنهواألسواق تنتشر المساكن و ً فً المدٌنة إذ حوالالح

 تحتويكانت   19وقد كان عدد المساجد كبٌر فمدٌنة الجزائر فً القرن   .و الحً ألن الكل ٌشترك فً بنائه "
مسجد للخطبة منها  50سان فقد كان فٌها ا تلم، أم  مسجد 109( و جامع الخطبةمسجد كبٌر ) 50جوامع و 9

                   .الكثٌر من المساجد فً كل المناطقجامع محمد السنوسً والجامع الكبٌر وجامع سٌدي بومدٌن و
        مساجد الحنفٌة كانت أنٌقة  المالحظ أن  و .المذهب المالكًالمذهب الحنفً و إلىالمساجد كانت مقسمة  كما أن  

والتً كانت  للمذهب المالكً فقد كانت متواضعةأما المساجد التابعة  ،ثمانٌٌنجٌدة بحكم أنها كانت تابعة للعو
 .خاصة باألهالً
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و كان لكل مسجد أوقاف خاصة به و عدد من الموظفٌن لإلشراف علٌه ، فعلى سبٌل المثال كان للجامع الكبٌر 
 18أستاذ مدرس و 19تً ومساعدان للمفمامان للصلوات الخمس وإالوكٌل المفتً و إلىبالعاصمة إضافة 

     وكالء أوقاف واحد منهم نائب للمفتً الذي هو الوكٌل الرئٌس 3حزابٌن لقراءة القرآن الكرٌم و 8مؤذن و
العٌدٌن ، أما خطبة الجمعة وعلى اإلضافة موظفٌن للسهر 3منظفٌن و 8الثانً وكٌل أوقاف الحزابٌن وو

 فٌتوالها المفتً نفسه.
 
  :زواٌاـال –ج
نتشرت الزواٌا فً الجزائر بكثرة خاصة فً المناطق الرٌفٌة لفقرها فً بناء مساجد كبٌرة ومدارس ا   

، و قد استطاعت هذه الزواٌا االنتشار التً عادة ما تكون الزواٌا مقرا لهاو ،انتشار التٌار الصوفً إلىباإلضافة 
 .بقوة لما كانت تجمع بٌن الوظٌفة الدٌنٌة والتعلٌمٌة

المناطق  منطقة الزواوة وبجاٌة أصبحت أشهر ت الزواٌا قد انتشرت فً الكثٌر من المناطق إال أن  إن كانو
       ( زاوٌة بن اعرابأهمها زاوٌة تٌزي راشد )و ،زاوٌة فً المنطقة الواحدة 50 إلىتصل المتواجد فٌها حٌث 

كذا زاوٌة  الشٌخ محمد و ،تٌطريالذي تولى والٌة الوشهر علمائها محمد الفرٌرا المشهور بالذباح أمن و
ال زالت مخازن للكتب كانت وو ،فً المناطق النائٌةنشر التعلٌم على تحفٌظ القرآن الكرٌم و تعملهً التواتً و

حاربت السلطة تمع وتوطٌد العالقة بٌن فئات المجالمخطوطات كما ساهمت فً إزالة الفوارق االجتماعٌة وو
              لكن اعتمادها على المنهج التقلٌدي أدى و ،األمًالعالم والغنً ووالمستبدة ، فالزاوٌة الواحدة تضم الفقٌر 

 .االنحرافاتالركود الفكري وشٌوع الدروشة و إلى
  
  :الرباطات –د

ل حصري فً المناطق قد كانت متواجدة بشكالرابطات هً أٌن ٌرابط المجاهدون للدفاع عن الحدود و    
كانت موجهة للجنود االمٌٌن ابري السبٌل مثلها مثل الزواٌا وعأنها كانت تقوم بوظٌفة التعلٌم والحدودٌة إال 

محاولة نشر اإلسالم فً مناطق خارج الحدود إال أنها لم تكن تابعة لطرٌقة صوفٌة واحدة بل متفتحة وكذا 
 .للكثٌر من الطرق

 
   :المدراس –و
عتراف الفرنسٌٌن ففً كبرى المدن مثل تلمسان اشتهرت اانتشرت المدارس فً كل أحٌاء ومدن الجزائر ب    

هما الجامع مدرستٌن للتعلٌم العالً ومدرسة ابتدائٌة و 50منذ العهد الزٌانً ففً بداٌة االستعمار كانت لتلمسان 
تلمٌذ  5583مدرسة ٌدرس بها حوالً  229م حوالً ضمدرسة أوالد اإلمام ، أما العاصمة فقد كانت تالكبٌر و

فً ف، كما أن قسنطٌنة اعتبرها مركز للتعلٌم العالًأهما المدرسة القشاشٌة التً أشاد بها أبو راس الناصري و
مدارس ثانوٌة أشهرها المدرسة الكتانٌة التً أنشاها  7مدرسة ابتدائٌة و 100 فٌها حوالً كان عشٌة االستعمار

 رٌاال . 30والمدرس  رٌاالت 6تقاضى ، وقد كان الطالب الداخلً ٌلح باي سنة صا
، و تعتبر مدرسة مازونة من أقدم المناطق الغربٌة أسست المدرسة المحمدٌة لتكون من أكبر المدارس كما أن  

 .م16العهد العثمانً فقد بناها محمد الشرٌف األندلسً فً القرن فً المدارس 
مؤسسات كبٌرة مثل تونس والمغرب إال أن نوعٌة الدروس الجزائر تعرف لم تعلٌم العالً فإلى الأما بالنسبة 

          مدارس كبرى تقترب  3، إال أنه كان هناك المقدمة من جوامعها الكبٌرة كانت تضاهً الزٌتونة والقروٌٌن
          لكبٌر حٌث كانت كذا الجامع امدرسة شٌخ البالد ومدرسة األندلسٌٌن وهً مستوى التعلٌم العالً و إلى

 .اكبر العلماء هامن تخرجالتً من أكبر الجوامع و
 
 
 
 

  .المحورنواصل فً الدرس القادم فً نفس  :مـالحـظة


