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  :ملخص

ذالك یقودنا حتما إلى و  في هذه الدراسة یتم الحدیث عن المعاهد اإلسالمیة في الجزائر  

الثقافي، فلقد كانت المعاهد اإلسالمیة من بین أوائل المنظومات التعلیمیة و  الجزائر السیاسي تاریخ

التي تم العمل بها في سبعینیات القرن الماضي، فلقد عرفنا ذالك مع ما سمي آنذاك بمعاهد 

تم بلورة ذالك من قبل مولود قاسم نایت و  التي بدأت مع أحمد توفیق المدنيو  التعلیم األصلي

ال یخفى علینا بأنه في و  ،بعد ذالك بمعاهد التعلیم األصلي سماهاو  بلقاسم لما ترأس وزارة األوقاف

ٕاقباال ال یستهان به من قبل و  تعلیمیاو  تلك الفترة شهدت معاهد التعلیم األصلي نجاحا تربویا

موجودة المعاهد اإلسالمیة لتكوین اإلطارات الو  ،1976لألسف تم إلغاؤها سنة و  لكنو  الشعب،

التعلیم كما و  حالیا هي سلیلة معاهد التعلیم األصلي إال أنها ال تحتوي على ذالك التنوع في المنهج

رغم ذالك هي تساهم حالیا في تكوین طلبة العلم في المجال الدیني و  كان في التعلیم األصلي

  .اإلسالمي 

  .ي التعلیم، المعاهد اإلسالمیة، التعلیم األصل: الكلمات المفتاحیة 

Abstract:  

The present study deals with the Islamic institutes in Algeria and 
this leads us to talk about the political and cultural history of Algeria. The 
Islamic institutes were among the early adopted educational systems in the 
early 1970s. It was known as original education institutes which started 
with Ahmad Tawfiq El Madani and elaborated, later on, by Mouloud 
Kasim Nait Belkacem when he became the head of the Ministry of 
Endowments and renamed it the institutes of original education. It was 
well known, in that period, that the original education institutes witnessed 
significant success and acceptance within society; but unfortunately, it has 
been abolished in 1976. The current Islamic institutes to train professional 
staff are descendant from the original education institutes. However, it 
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does not contain the diversity in the curriculum and education as it was in 
the original education but it is still contributing in training students in 
Islamic and religious fields. 

Keywords: Education, Islamic institutes, Original education . 

  

=====  

    :مقدمة 

دافعت و  لقد حافظت الجزائر طیلة القرون السابقة على ثقافتها العربیة اإلسالمیة

خصوصا في زمن االستعمار الفرنسي بفضل جهود الجزائریین انطالقا من و  عنها بصالبة

 األزهرو  الزیتونةو  بفضل البعوث التي كانت تنتقل للدراسة في القرویینو  المساجدو  الزوایا

یرجع الفضل األكبر في بعث التعلیم العربي و  معاهد العربیة اإلسالمیة،غیرها من الو 

اإلسالمي إلى جمعیة العلماء برئاسة الزعیم اإلسالمي عبد الحمید بن بادیس الذي بذل 

ٕارسال الطلبة إلى الخارج للمحافظة و  كل ما یستطیعه من جهد في سبیل تأسیس المدارس

ذه االعتبارات كان من الضروري إحیاء التعلیم لهو  العربیة،و  على العلوم اإلسالمیة

التي أسست و  الشؤون الدینیةو  األصلي بعد االستقالل فتأسست لذالك وزارة التعلیم األصلي

المعاهد الدینیة ووقفت إلى جانبها من اجل بعث الثقافة العربیة الجزائریة اإلسالمیة 

سنتحدث عن  لدراسةفي هذا او  هضة دینیة ثقافیة،المساهمة بذالك من أجل نو  األصیلة

هذا  أننه الكثیرین رغم الذي قد ال یعرف عو  تاریخ التعلیم األصلي في الجزائرو  حقیقة

تلك الفترة التي تضمنته  أنرغم و  التعلیم یعتبر مرحلة هامة في تاریخ الجزائر الثقافي

بتالشي  إال انه سرعان ما تالشى إغفالهاتربویة عظیمة ال یمكن و  عرفت نهضة تعلیمیة

الجزائریین المثقفین من و  االیدیولوجیة بین بن الحكامو  بظهور الصراعات الفكریةو  األفراد

التي تعتبر من و  الموجودة حالیا اإلسالمیة، كما سیتم الحدیث عن المعاهد أنفسهم

التي تساهم في نقل الموروث و  التنشئة االجتماعیة في الجزائرو  التعلیمو  مؤسسات التربیة

  :الرئیسي للدراسة  اإلشكالمن اجل هذا یمكن طرح و  إسالمیةبصبغة دینیة  لألجیال

 ما العالقة بین االثنینو  في الجزائر اإلسالمیةالمعاهد و  األصليما حقیقة التعلیم 

  .ما هو حال هذه المعاهد الدینیة في وقتنا الراهنو 

  



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
14العدد التسلسلي  رقم  2017السنة  2: عدد 9: مجلد 

 

133 

 

I التعلیم األصلي  

  :تاریخ التعلیم األصلي بالجزائر 1

بعد استرجاع السیادة الوطنیة ورثت الجزائر المستقلة منظومة و  عشیة االستقالل  

هذه األنواع و  التعلیم الطرقيو  التعلیم العربي الحرو  تعلیمیة هجینة بین التعلیم الفرنسي

كانت تسیر في آن واحد، فالمدرسة الفرنسیة كانت تلقن مرتدیها تعلیما فرنسیا ال یختلف 

 المحتوىو  اللغةو  المناهجو  فرنسا من حیث التشریعاتعن التعلیم المطبق في الوطن األم 

 لم یكن هذا التعلیم بمكوناته المذكورة یتوافق مع مقومات األمة الجزائریة من جهةو 

ثقافته و  تطلعات الشعب الجزائري الذي ضحى بخیرة شبابه من اجل استرجاع كرامتهو 

یحدث في نفس الوقت و  بالدیعید الوجه الحقیقي العربي اإلسالمي للو  العربیة اإلسالمیة

  .1مقومات األمةو  اجتماعیا یتوافقو  وعیا دینیا

أما النوع الثاني من التعلیم فهو التعلیم العربي الحر الموروث من عهد الحركة 

 معاهد منتشرة في المدنو  الوطنیة فالمعروف لدینا أن جمعیة العلماء كانت لها مدارس

ٕالى جانب مدارس جمعیة و  بعد االستقالل،ظلت أقسامها مفتوحة إلى ما و  األریافو 

العلماء كان لحزب الشعب حركة منتشرة في األوساط الشعبیة تقدم دروسا للناشئة عماد 

هذا النوع من التعلیم كان منتشرا في و  الطرقو  المستقبل، باإلضافة إلى مدارس الزوایا

بالرغم و  ق الجنوببدرجة واسعة نسبیا في مناطو  بعض المدنو  المقام األول في األریاف

 من وجود هذه المؤسسات التعلیمیة فان المنظومة التربویة في الجزائر لم تكن لتترجم آمال

  .2رغبات الشعب الجزائريو 

 أمام هذه التحدیات كان على الدولة الوطنیة أن تولي الجانب التعلیمي االهتمامو  

الحضاریة و  متطلبات الفكریةمن هنا جاء التفكیر في تأسیس تعلیم یتوافق مع الو  الرعایةو 

ارتبط التعلیم و  للشعب الجزائري الذي ظل محروما من هذا التعلیم طیلة الفترة االستعماریة،

احمد : هو األستاذو  منظریها إبان االستعمار الفرنسيو  الدیني باسم احد أعالم الجزائر

ارة لألوقاف في المشرف على أول وز و  توفیق المدني القیادي في جمعیة العلماء المسلمین

  .1964_1962الجزائر المستقلة بین سنتي 
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و إذا كان في الظاهر أن إنشاء مثل هذا النوع من التعلیم الدیني في الجزائر هو 

الحضارة العربیة اإلسالمیة و  استجابة لتطلعات الشعب الجزائري إلعادة إدماجه في الثقافة

جمعیة العلماء و  حركة الوطنیةفهو یعني تحقیق مشروع ظل حلم الجزائریین أیام ال

لهذا فال غرابة أن یقترن وجود التعلیم الدیني باسم توفیق المدني و  المسلمین الجزائریین

 الثقافة اإلسالمیة بكل مكوناتها العقدیةو  الذي كان یرى ضرورة إعادة االعتبار للغة

الذي و  علماءهذا ما یمثل تطبیق الشعار العزیز على نخبة من الو  اللغویةو  الحضاریةو 

 اإلسالم دیننا: المتمثل في و  المجتمعو  رافقهم طیلة نضالهم للمحافظة على مقومات األمة

  3.الجزائر وطنناو  العربیة لغتناو 

و بالرجوع إلى شهادات بعض إطارات التعلیم األصلي فقد اجمعوا على أن 

ع من التعلیم إال أنهم حماسهم لهذا النو و  القیمین على التعلیم الدیني بالجزائر رغم إیمانهم

األولیاء تجاه و  البرامج أو مواقف اآلباءو  قد واجهوا صعوبات جمة إن على مستوى الهیاكل

التعلیم الدیني و  هذا النوع من التعلیم ناهیك عن الخصوم الحقیقیین للتعلیم العربي عامة

لیة التي على وجه الخصوص، فقد عانى التعلیم الدیني في بدایاته نظرا للصعوبات الما

كانت تعیشها الجزائر مما دفع الجهة الوصیة إلى فتح أقسام في المباني القدیمة الموروثة 

حیث شهد هذا التاریخ انقالبا حقیقیا في هذا  1970بحلول سنة و  4من العهد االستعماري

الهیاكل بل من و  أدخلت علیه إصالحات جذریة ال من حیث البرامجو  النوع من التعلیم

من هذا التاریخ دخل التعلیم الدیني و  یة أیضا فغدا یعرف بالتعلیم األصليحیث التسم

: ٕایجاد تعلیم یتوفر فیه شرطان أساسیان و  بالجزائر مرحلة أخرى تمیزت بوضوح الرؤیة

المرحلة المعاصرة له من و  التفتح فقد روعي فیه أن یكون هذا التعلیم یتماشىو  األصالة

خیر التي استمدت من برامج المدارس الدینیة في المشرق هذه األو  البرامجو  حیث األهداف

الوضعیة فكانت البرامج و  هكذا غدا التعلیم األصلي یجمع بین العلوم الدینیةو  العربي

الشرعیة و  المواد األدبیةو  التاریخو  الفیزیاء، الجغرافیاو  تتناول العلوم الحدیثة مثل الریاضیات

   5.یان المقارنتاریخ األدو  الفلسفةو  تناولت التفسیر

  :و كانت من جملة األهداف التي تسعى لتحقیقها معاهد التعلیم األصلي

 الشابات یتوفر فیهم التكوین العلمي بأوسعو  تكوین جیل صاعد من الشبان_ 

  .احدث معانیه مع التربیة اإلسالمیة المتینةو 
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الكافیة نشرها على أوسع نطاق بالسرعة و  تقویة مكانتهاو  تركیز اللغة العربیة_ 

  .لدعمها وفق مقتضیات العصر 

إنقاذ أبنائنا الذین حرموا من التعلیم العام أو ممن فاتهم السن القانوني للدخول _ 

  .في المدارس او كانوا دون السن المطلوب للدخول في المدارس المهنیة

عاملة على و  یقینو  تكوین إطارات دینیة متینة قادرة على تحمل رسالتها بصدق_ 

  .افتراءات الدساسینو  ما یعلق بالتعالیم اإلسالمیة من شوائب المغرضینإزالة 

  .6جعله عضوا نافعا في مجتمعهو  عقلیاو  خلقیاو  المساهمة في تربیة الفرد روحیا_ 

بلغت مؤسسات التعلیم األصلي  1971حسب بعض اإلحصائیات في سنة و 

ظلت في تزاید و  ،عشرین مؤسسة صممت كلها وفق نمط معماري واحد ذو طابع إسالمي

قد ظل الرئیس هواري بومدین یؤكد في و  1976مؤسسة سنة  52مستمر لیصل عددها 

و ...خطبه أثناء زیاراته المیدانیة لهذه المؤسسات على أنها لیست من الدرجة الثانیة 

من جهة أخرى فقد وجدت الجماهیر العریضة و  الرجعیة،و  محتویاتها ال توصف بالتخلف

 من التعلیم ضالتها في استدراك ما فاتها من االستفادة من العلم التي ظلت محرومة

الثقافة، كما عمل هذا التعلیم أیضا في الحد من اتساع دائرة و  االستزادة من المعرفةو 

ذالك عندما شرعت و  األمیة التي الزمة المجتمع الجزائري طیلة الوجود الكولونیاليو  الجهل

أكتوبر  15ة في كل مساجد القطر ابتداء من یوم الوزارة الوصیة في حملة محو األمی

1970.  

تقدم اإلصالحات في هذا القطاع و  إن النجاحات الكبرى للتعلیم الدیني في الجزائر

حمل القائمین على التعلیم األصلي إلى توسیع دائرة اهتماماتهم فشجعوا الطلبة األجانب 

وصول أول دفعة من  1972إلى االنخراط في هذا السلك من التعلیم فشهدت فاتحة 

الكونغو، موریتانیا، و  ساحل العاجو  الطلبة األفارقة یتقدمهم طلبة السنغال ثم غینیا

لبة من البالد السودان، غامبیا، النیجر، الصومال، التشاد، كما وصلت دفعات للط

قافة الثو  تحدوهم رغبة ملحة في االستزادة من العلوم الشرعیة) تایالندا(  اإلسالمیة البعیدة

العربیة فقد وجدوا في مدارس التعلیم األصلي ضالتهم فالكثیر منهم رجع إلى بالده حامال 

  .شهادة تؤهله لشغل منصب محترم

االنفتاح و  منظومتها المتكاملة بن األصالةو  في ظل نجاح معاهد التعلیم األصليو 
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ى هذا النوع من هو التنازل علو  وجد القائمون على هذه المنظومة أنفسهم أمام خیار واحد

خاصة بعد أن أصبحت السلطة في البالد ترى  7القبول بدمجه في التعلیم العامو  التعلیم

 1976كان تبریرها دائما هو ما جاء في المیثاق الوطني و  نفس رأي دعاة توحید التعلیم

حتى و  توحید التوجه اإلیدیولوجي للشبابو  و انطالقا من المبدأ الثابت لوحدة التعلیم...

كفل لجمیع الجزائریین في اقرب اآلجال نفس التعلیم، فمن الضروري أن یدمج التعلیم ی

أن یندمج النظامان التعلیمیان في نظام تعلیمي و  التعلیم العام في تعلیم واحدو  األصلي

 1976_1970نفس المواد، إن نجاح التعلیم األصلي في فترة محدودة و  واحد بنفس الروح

القائمین و  ٕایمان الدولة الوطنیةو  یین إلى الثقافة العربیة اإلسالمیةیعود إلى تعطش الجزائر 

على هذا التعلیم بالرسالة الحضاریة للتعلیم العربي اإلسالمي من جهة كما أن مولود قاسم 

فقد أراد أن  كوزیر للتعلیم األصلي كقیادي للتعلیم األصلي من موقع إشرافه المباشر

یمأل الفراغ الذي أوجدته و  لجزائریة في جانبها الروحيیؤسس لتعلیم دیني یرشد األمة ا

حسب الدكتور ابو القاسم سعد اهللا الذي أفاد و  السیاسة التعلیمیة لما قبل االستقالل،

سارت األمور و  لو نجح مولود قاسم في التعلیم األصلي ووجد المساندة: بشهادة فحواها 

ن ذهبوا یبحثون عن غذائهم المفقود في توازن مدروس لتفادینا تشرذم شبابنا الذیو  بعقلنة

لكن ماذا ...الغرب و  أفغانستان بل في كتب یصدرها مفتون في الشرقو  ٕایرانو  السعودیة

عاش حتى رأى بالده تتمزق ثم تركها تبحث عن و  قد رأى أماله تتحطمو  یفید ذالك

     8.منظومة تربویة أخرى

  :برنامج التعلیم األصلي 2

یشتمل على ) اإلعدادیة( المرحلة هذه برنامج  إن :میليالتعلیم األصلي التك) أ

  :جزئین

القرآن الكریم، الفقه، التوحید، الحدیث، : موادهاو  ،العربیةو  العلوم الشرعیة_ 

التربیة، النحو، الصرف، األدب، النصوص، المحفوظات، و  السیرة، الفرائض، األخالق

بعة في المؤسسات المماثلة في هذا الجزء هو خالصة الدراسة المتو  المطالعة، الخط،

 اتجاهنا القوميو  البلدان الشقیقة بعد أن أضفي علیه من الطابع الجزائري ما جعله یتالءم

  .تاریخنا األصیلو 
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جغرافیا، و  كیمیاء، تاریخو  ریاضیات، علوم، فیزیاء: موادها و  ،العلوم العصریة_ 

 برنامج وزارة التعلیم االبتدائي لغتان أجنبیتان، الریاضة البدنیة، الرسم، الموسیقى، وفق

ذالك للعمل على وحدة المدرسة الجزائریة بإقامة قاعدة من الثقافة و  الثانوي حرفا بحرفو 

تجعل منهما عنصرین متكاملین یعمالن من اجل هدف واحد و  العامة تربط بین النوعین

ومات المقو  دفعه إلى األمام مع الحفاظ على الممیزات الذاتیةو  للنهوض بالوطن

  .الشخصیة

إن ثمرة االكتفاء بهذه المرحلة هو الحصول : الشهادة األهلیة للتعلیم األصلي_ 

م حیث شرعت 1962على شهادة األهلیة للتعلیم األصلي التي بدأت بواكیرها منذ سنة 

بما و  مؤسسات التعلیم األصلي على تخریج مجموعات متفاوتة العدد تبعا لنموها الطبیعي،

 خاصة في مجال التربیةو  هذه المرحلة االنتقالیة في حاجة إلى اإلطارات أن الجزائر في

الطالبات الناجحین في األهلیة التحقوا و  التعلیم فان أفواجا كبیرة من هؤالء الطلبةو 

معلمات بعد أن یكونوا قد مروا بفترة تدریب و  بالتدریس في المدارس االبتدائیة كمعلمین

منهم من ذهب في و  الثانوي تمكنهم من ممارسة المهنةو  ئيمن طرف وزارة التعلیم االبتدا

منهم من فضل العمل في قطاعات أخرى على و  بعثات دراسیة إلى بعض البلدان الشقیقة

أن اللذین ما زالوا في سن یسمح لهم بمتابعة الدراسة ظلوا یدرسون المرحلة الثانیة في 

  .التعلیم الثانوي

  :التعلیم األصلي الثانوي ) ب

الشؤون الدینیة تهدف إلى تكوین نخبة متضلعة و  كانت وزارة التعلیم األصلي لما

في التشریع اإلسالمي عارفة بمكنوناته في جمیع األغراض التي یشتمل علیها اإلسالم من 

التربیة و  اإلمامةو  تسعى إلیجاد إطارات صالحة في میدان التعلیمو  توجیهو  فلسفةو  أحكام

ٕالى إیجاد إطارات وطنیة ذات كفاءة على مستوى التعلیم و  اإلفتاءو  اإلرشادو  الوعظو  الدینیة

العالي في مختلف فروعه، فقد عملت على إنشاء ثانویات للتعلیم األصلي في مختلف 

البرنامج الدراسي لهذه المرحلة و  المدن الجزائریة لتدریس المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي

  :ئین اثنین همایشتمل في المرحلة اإلعدادیة على جز 
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مصطلحاته، توحید، و  القرآن الكریم، تفسیر، حدیث :اللغویة و  المواد الشرعیة_ 

تاریخه، العروض، البالغة، و  أصوله، فرائض، قواعد اللغة العربیة، األدب العربيو  فقه

  .علم النفسو  منطق، فلسفة، تربیة

رافیا، لغات جغو  كیمیاء، تاریخو  ریاضیات، علوم، فیزیاء :العلوم العصریة_ 

  .أجنبیة، تربیة بدنیة

و بانتهاء الطالب من دراسة هذه المرحلة یتحصل على شهادة بكالوریا التعلیم 

م یقضي بإحداثها 1971ماي  13األصلي التي صدر مرسوم رئاسي بشأنها بتاریخ 

 1971لقد تحصل علیها فوج الطلیعة سنة و  عطفا على شهادة األهلیة األنفة الذكر،

هؤالء حسب اختیاراتهم فمنهم من یلتحق و  ثالثین ناجحا،و  ثالثةب بة قدر بمجموع طل

منهم من یوفد إلى جامعات الدول الشقیقة لمتابعة تخصصهم في و  بجامعات الجزائر

ذالك بطلب من ودادیة و  منهم من یوجه إلى أوروباو  اللغة العربیةو  أصول الدینو  الشریعة

ٕاعطاء دروس و  هم لمتابعة دراستهم العلیا هناكالجزائریین في أوروبا التي تحملت منح

بهذا تقوم مؤسسات التعلیم األصلي بدورها التكاملي في مجال و  بالعربیة ألبناء المغتربین،

  .9الخارجو  تسهم بجهد مأثور على الصعید الوطني في الداخلو  الثقافةو  التربیة

  :التعلیم األصلي العالي) ج

متوفرة في نفس و  روح الدینیة متفهمة ألسرارهإن تخریج عناصر واعیة متشبعة بال

لذالك فقد أعدت وزارة و  الوقت على العلوم العصریة یستوجب انبعاث جامعة إسالمیة

أخرى في و  القانون المقارنو  التعلیم األصلي مشروعا إلحداث ثالث كلیات، كلیة للشریعة

بعض اللغات القدیمة و  آدابهاو  ثالثة في اللغة العربیةو  تاریخ األدیان المقارنو  أصول الدین

هي بمثابة النواة لجامعة إسالمیة و  في كل من قسنطینة، العاصمة ووهران على التوالي

 الزراعةو  االقتصادو  الصیدلةو  شاملة في المستقبل تضم جمیع الكلیات األخرى كالطب

علیم یتوج بها التو  هي مرحلة طبیعیة یرتقي إلیهاو  الخ...العلوم اإلنسانیةو  الهندسةو 

ملحة على غرار جامعة األزهر بالقاهرة و  الثانوي كنتیجة حتمیةو  األصلي بعد التكمیلي

التي تضم مختلف الكلیات الموجودة في اغلب الجامعات األخرى مع إضفاء الطابع 

األخالق و  تشبعهم بالروح الدینیةو  اتساع أفقهمو  الدیني الذي یجعلها ممیزة بمرونة خریجیها

  .تحمل المسؤولیات و  قدرتهم على ممارسة االختصاصاتو  د من كفاءتهمالفاضلة مما یزی
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إن وجود مثل هذه الجامعة في الجزائر المسلمة لیس ولید فكرة اعتباطیة بل هي 

األهداف العلیا للوطن كما أن لها من و  حقیقة فرضتها حقائق المبادئ التي ندین بها

عة إسالمیة بالجزائر فهي بمثابة أصالة الشعب عبر التاریخ أكثر من سبب لوجود جام

 النماء،و  الخصبو  المناعةو  السماد للتربة إذا أردنا أن نوفر لكل منها القوةو  الروح للجسم

معاهد زاهرة و  بذالك نسترجع أیضا ما كان لنا في ماضینا المجید من جامعات مشهورةو 

 عة بني حمادالحضارة العالمیة في قسنطینة وقلو  ساهمت في إثراء التراث اإلسالمي

بسكرة وورقلة و  ندرومةو  تلمسانو  تیهرت ووهرانو  مازونةو  الجزائرو  بجایةو  مسیلةو 

الدنیا توجد حتى في أوروبا الشرقیة و  الخ، إن مثل هذه المؤسسات الجامعة بین الدین....

فرنسا، إن االقتصار على ثمرة التعلیم األصلي بمرحلتیه و  فضال عن الغربیة في بلجیكا

الثانویة سیبقى عمال ناقصا ان لم یعزز بالتعلیم األصلي العالي ممثال بجامعة و  ةالتكمیلی

  . تستجیب لحاجیات البالد و  متطلبات العصر الحدیثو  إسالمیة تتالءم

  :لمحات تعریفیة لبعض معاھد التعلیم األصلي 3

  :معهد التعلیم األصلي قسنطینة) أ

خ كثیر من معاهد التعلیم إن تاریخ أنشاء معهد قسنطینة ال یختلف عن تاری

ذالك في شهر و  الواقعو  األصلي في الجزائر فقد برزت هذه المعاهد إلى عالم الحقیقة

آنذاك أحمد توفیق  األوقافبعد وصول البعثة األزهریة التي طلبها وزیر و  1963مارس 

ت فیه نوقشو  كبار مستشاریه مع أعضاء البعثةو  بعد االجتماع الكبیر الذي عقدهو  المدني

كانت برامج مؤقتة لمرحلة معینة ثم وزع أعضاء البعثة و  البرامج الدراسیة للفترة المقبلة

كانت مفتشیة قسنطینة قد عملت على إعداد المكان و  على مختلف جهات القطر الجزائري

لألساتذة فقد استطاعت أن تحصل على مبنى من الجیش لیكون مقرا ألول معهد إسالمي 

كان وصول أعضاء البعثة إلى قسنطینة في أوائل شهر افریل و  قاللفي الوالیة بعد االست

قد بدئوا فور وصولهم بالتعاون مع المفتش الجهوي الشیخ نعیم النعیمي لإلنشاء و  1963

لفت انتباهه إلى ان شیئا جدیدا قد و  بذلت جهود جبارة إلسماع الشعبو  الفعلي للمعهد،

یورین من أبناء الشعب قد وجد بقسنطینة فأقبلت أن لونا من التعلیم طالما تمناه الغو  ولد

ٕاناث اختیرت منهم أعداد تتالءم مع و  ضواحیها ذكورو  مجموعات كبیرة من أبناء قسنطینة
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طبیعة الفترة و  استعداد المكانو  اإلمكانیات الموجودة فعال من حیث حجم هیئة التدریس

  .م1963افریل عام د في شهر بدأت الدراسة فعلیا في المعهو  الزمنیة المتبقیة من العام

 إن شرف إنشاء معهد قسنطینة اإلسالمي ال یمكن إلنسان بذاته أن یحوزه لنفسه

دعوة و  نفوس سمحتو  أیدي تشابكتو  ٕانما تتقاسمه جهود تضافرتو  ال أن یستأثر بهو 

لبذل الخیر، و  لغة كتابه أخلصت فصادقت قلوبا مستعدة للخیرو  صادقة لرعایة دین اهللا

لكن من العالمات الكبرى التي یجب أال نغمضها حقها في تاریخ معهد و  لحقیقةهذه هي ا

قسنطینة األستاذ الشیخ نعیم النعیمي المفتش الجهوي آنذاك فقد كان لنشاطه الجم، 

اجتماعاته الذائبة مع ممثلي الشعب المختارین من صفوفه لجمع و  وجهوده الجبارة

كان لكل : المعدات الالزمة للدراسةو  ه باألدواتتجهیز و  التبرعات الالزمة إلنشاء المعهد

لوال الثقة الكبیرة و  انه لوال هذه الجهودو  ذالك من الشیخ النعیمي األثر في إنشاء المعهد،

لوال وقوف هذه الصفوة المختارة من أبناء الشعب القسنطیني و  التي أوالها الشعب إیاه

هذا المعهد أن یبدأ قویا وال أن یحتل بجوار النعیمي نوابا عن بقیة المواطنین ما قدر ل

  .10مكانته العظیمة

  :معهد التعلیم األصلي آدرار) ب

ال یوجد في إدارة المعهد أي اثر لتاریخ و  ال نعلم بتاریخ إنشاء هذا المعهد   

قد سألنا كثیر من الناس عن تاریخ إنشاء هذا المعهد فكانت أقوالهم متضاربة و  إنشائه

منهم من قال و  م1964منهم من قال سنة و  م1963ل فیه سنة فمنهم من قال بدأ العم

م، أما الشیخ محمد بن لكبیر إمام الجامع الكبیر فقد سأل عن تاریخ إنشاء 1966سنة 

م أدرس 1942كنت في هذه البالد منذ سنة : ( المعهد بصفته كان مدیرا له فأجاب 

م فتوافد 1954ت كذالك إلى سنة بقیو  العربیة ألبناء هذه البلدةو  العلوم الشرعیةو  القرآن

وفرت و  غیرهما فقبلتهم في مدرستيو  سعیدةو  علي الطلبة من جمیع أنحاء والیة الساورة

 ظل األمر على هذا الحال إلى عهد االستقاللو  المسكن من مالي الخاصو  لهم المأكل

م جاء الشیخ احمد قصیبة فوجد المدرسة على أحسن حال ثم عاد إلى 1963في سنة و 

أعلن بأن للوزارة معهدا في ادرار فلما سمعت بهذا النبأ سألت عن هذا المعهد فلم و  جزائرال

بعد عودة الشیخ قصیبة إلى ادرار سألته عن هذا المعهد المزعوم فقال لي و  أجد له أثرا،

تكون أنت و  المساعدةو  نمدك باألساتذةو  إننا نرید أن نساعدك في توسیع هذه المدرسة
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م تبرع أوالد كابویا باألرض الموجود علیها المعهد 1966في سنة و  ت بذالكمدیرا لها، فقبل

  .11م بدأت الدراسة فیه1967في سنة و  الحكومةو  شرع في بناءه من طرف الشعبو  حالیا

الذي و  فیبدوا أن الذي انشأ المعهد في بدایة األمر هو الشیخ محمد بن لكبیر

هذا واضح من الرسائل التي كانت و  بةساعد على إلحاقه بالوزارة هو الشیخ أحمد قصی

 هذه الرسائل موجودة لحد اآلن،و  الوزارة تراسل بها الشیخ بن لكبیر بخصوص هذا المعهد

تجدر اإلشارة إلى أن الشیخ احمد قصیبة لعب أدوارا حتى زحزح المعهد من منزل محمد و 

المعهد و  ة القدیمةبن لكبیر إلى مكانه الحالي األمر الذي جعل المعارك تنشب بین المدرس

 في النهایة انتصر المعهدو  طلبةو  مدیرینو  الجدید كان ضحیتها عدة أشخاص من أساتذة

  .نشر نفوذه على كافة أنحاء الوطن فضال عن بلدة ادرار و 

خمسة و  عبارة عن مرقدین 1966لقد كانت بنایات المعهد في أول تكوینه سنة 

 ست بیوت للراحة،و  ستة حماماتو  لغذائیةمخزن للمواد او  مطبخو  مطعمو  أقسام للدراسة

بني  1970في سنة و  مصلى للطلبة،و  بیت لألدویةو  بني مكتب لإلدارة 1968في سنة و 

أرشیف لشؤون و  مكتبو  قاعة لألساتذةو  غرفة للحارسو  مستودع للسیارةو  مسكن للمدیر

للموظفین كما حمام و  دورة میاهو  قسم للدراسةو  بیت لغسیل الثیابو  مرقدان للطلبةو  الطلبة

 تم زرع األشجار حول المعهدو  تم حفر في نفس السنة ستة آبار لتصریف المیاه القذرة

مرقد و  قسمان للدراسةو  م بنیت ثالثة مكاتب لإلدارة1971بحلول سنة و  أمام األبنیة،و 

حفر دهلیز كبیر تحت األرض لخزن المواد و  أربع بیوت كمساكن للعمالو  فسیح األرجاء

مكان للوضوء بجواره مصلى للطلبة و  مخزن لمواد التنظیفو  فصل الصیفالغذائیة في 

 عن ماء الوضوء فحول إلى مسكن للمدیرو  ألن المصلى القدیم كان بعیدا عن دورة المیاه

تم غرس األشجار كذالك فتحول إلى حدیقة غناء و  األزهارو  زرع وسط المعهد الخضرو 

  .تثر الناظرین كما أدخلت میاه الشرب

II د اإلسالمیة المعاھ  

  :للتكوین في الجزائر  اإلسالمیةالمعاھد  1
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تعتبر معاهد التكوین الدیني أو المعاهد اإلسالمیة أو المعاهد الوطنیة للتكوین   

األوقاف مؤسسات تكوین تربویة و  المتخصص لألسالك الخاصة إلدارة الشؤون الدینیة

زارة الشؤون الدینیة حیث یتوزع هي مؤسسات تابعة لو و  أبعاد دینیة،و  تعلیمیة ذات توجهات

 الجنوب،و  في الشمالو  الغربو  معهد للتكوین عبر التراب الوطني في الشرق 14حوالي 

  .أهدافها نفس اهداف معاهد التعلیم األصلي سابقاو 

بصفته مؤسسة حكومیة إلى تمریر بعض إیدیولوجیات و  و لإلشارة یسعى المعهد

 معلم القرآن من تلك المعتقداتو  اع، فیتشرب اإلمامالتي تتغیر كلما تغیرت األوضو  الدولة

ما تلك و  التحاقه بالوظیفةو  الضوابط التي یجب أن یسیر علیها بعد تخرجهو  اآلراءو 

اإلیدیولوجیات اال نصائح تنظیمیة حتى ال یسیر كل شخص على هواه أثناء إلقاء الخطب 

علوم الدین، ففي األخیر و  الناشئة القرآنو  الدینیة على المنابر او أثناء تعلیم الصبیان

 یعتبر اإلمام أو معلم القرآن موظف عادي في إدارة أو شركة وطنیة رغم حساسیة القطاع

  12.ارتباطه بالدینو 

اإلعداد الجید و  التكوینو  و من جهة أخرى یسعى المعهد جاهدا إلى عملیة التعلیم

ساس لتنمیة القدرات والمهارات والمعارف فعملیة التعلیم هي الوسیلة األلإلطارات الدینیة 

اإلنسانیة وتحسینها وتطویرها، فهذه المؤسسة التعلیمیة تقوم هي كذالك بصناعة الفرد 

حسب و  علومه المتعددة،و  العارف ألمور دینهو  المبدع المجدد المبتكر والمتفتح لكل جدید

مو المتكامل كما تساعده تساعده على النو  ولیام جیمس أن التربیة تعمل على تنمیة الفرد

لذا یهتم و  ،13بالتالي تأهیله للدور االجتماعي في المستقبلو  خبراتهو  على تفجیر قدراته

 المتمثلة في اكتساب المتكون مختلف اآلدابو  المعهد كذالك بالوظیفة التربویة االجتماعیة

خلق و  تراماالحو  حسن المعاملةو  القیم االجتماعیة وفق ما تقتضیه الوظیفة كالهندام،و 

حیث إن هذه المبادئ یكتسبها المتكون باعتباره في المستقبل یتعامل ...التضامنو  الحسن

  .الحیاةو  ٕارشادهم إلى الصواب في أمور الدینو  یسعى إلى تعلیمهمو  مع أفراد المجتمع

الذي یتجسد من خالل تدریس و  كما ال ننسى الجانب البیداغوجي للتكوین بالمعهد

 وفق منهاج وضعته وزارة الشؤون الدینیة، فیتلقى المتلقي دروس اإلطارات الدینیة

 محاضرات تتخللها امتحانات تعمل على تقویم الطلبة إلى جانب البحوث العلمیةو 
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 المتوازنو  التربصات كل هذه األمور تساعد في التكوین الجیدو  الملتقیات العلمیةو  الندواتو 

  .السلیم للمتكونینو 

 ین المتخصص لألسالك الخاصة إلدارة الشؤون الدینیةمعهد الوطني للتكو و ال

االستقالل و  األوقاف هو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویةو 

تتولى هذه المؤسسة الدینیة القیام و  األوقافو  المالي یخضع لوصایة وزیر الشؤون الدینیة

  :بالمهام التالیة

  .أعوان المساجدو  یم القرآنيأساتذة التعلو  ضمان تكوین األئمة_ 1

  .اقتراح التدابیر الكفیلة بتحسینهاو  تقییمهاو  متابعة تنفیذ برامج التكوین_ 2

  .المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بمیدان نشاطه_ 3

  :و إذا قمنا بالتدقیق في المهام الجزئیة الموكلة للمعهد نجد ما یلي

  :في مجال التكوین

  .تجدید المعلوماتو  تحسین المستوىو  ن المتخصصاقتراح برامج التكوی_

الوسائل التي تسمح و  كذا الدعائمو  التوجیهات البیداغوجیةو  إعداد المناهج_ 

  .بتطبیق امثل لبرامج التكوین

  :التقییمو  في مجال المتابعة

  .ضمان متابعة تنفیذ برامج التكوین_ 

  .االقتراحات الرامیة لتحسینهاتقدیم و  التقییم المنتظم لعملیة تنفیذ برامج التكوین_ 

  .المسابقات وفقا للتنظیم المعمول بهو  متابعة سیر االمتحاناتو  ضمان تنظیم_ 

  :التوثیقو  في مجال الدراسات

  .البحوث البداغوجیة في میدان التكوین أثناء الخدمةو  المبادرة في الدراسات_ 

  .تحیینها و  هقاعدة معطیات ذات صلة بمیدان نشاطو  تكوین رصید معلوماتي_ 

ندوات وطنیة و  مؤتمرات علمیةو  ملتقیاتو  تنظیم أو المشاركة في أیام دراسیة_ 

  .تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه

المؤسسات الوطنیة التي لها نفس و  تبادل مع الهیئاتو  ربط عالقات تعاون_ 

  .14ترقیتهاو  المهام
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مجلس توجیه هذا األخیر و  مدیرالتسییر فالمعهد یسیره و  أما في جانب التنظیم

یضم و  األوقاف بالوالیة الكائن بها المعهدو  الذي یرأسه ممثل عن وزارة الشؤون الدینیة

  :األعضاء

  . ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة_ 

  .البحث العلميو  ممثل عن وزیر التعلیم العالي_ 

  .ممثل عن وزیر التربیة الوطنیة _ 

  .ٕاصالح المستشفیاتو  السكانو  الصحةممثل عن الوزیر المكلف ب_ 

  األسرةو  ممثل عن الوزیر المكلف بالتضامن_ 

  .ممثل عن السلطة المكلفة بالوظیف العمومي_ 

  .ممثل عن والي الوالیة مقر المعهد_ 

  .منتخبین من بین األساتذة الدائمین بالمعهد) 2(ممثلین _ 

  .من بین مستخدمي المعهد) 2(ممثلین _ 

  .ن بین طلبة التكوین المتخصصممثل منتخب م_ 

كما یحضر المدیر رفقة العون المحاسب اجتماعات مجلس التوجیه حضورا 

الذي یعین أعضائه لعهدة و  استشاریا، حیث یجتمع المجلس مرتین على األقل في السنة

القضایا التي یتداولها المجلس في إطار و  من األمورو  مدتها ثالث سنوات قابلة للتجدید

  :لمعمول بهالتنظیم ا

  .تنظیم المعهدو  مختلف القضایا المتعلقة بسیرو  مشروع النظام الداخلي للمعهد_ 

  .مشروع المیزانیة و  كیفیات تنفیذهو  برنامج نشاط المعهد_ 

  .الصفقاتو  مشاریع العقودو  مشاریع توسیع او تهیئة المعهد_ 

قضایا و  مسائل أخرى تتصل بشؤونو  مخطط تسییر الموارد البشریة للمعهد_ 

  .15المعهد

التي وجدنا و  الموزعة عبر التراب الوطني اإلسالمیة الحدیثة و هذا عرض للمعاهد

األوقاف لهذا العام و  معهد للتكوین حسب الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدینیة 13عددها 

  :في صفحة مؤسسات تحت الوصایة
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األوقاف و  یةتحسین أطارت إدارة الشؤون الدینو  المدرسة الوطنیة لتكوین_ 1

یستقبل الطلبة و  طالب، 200قدرة استیعاب الطلبة و  22/09/1971بسعیدة، أسست في 

  .للدراسة من كل والیات الوطن

 المعهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة_ 2

 لبطا 130قدرة االستیعاب به و  21/06/2011األوقاف بزانة البیضاء باتنة، أسس في و 

  .یستقبل من باتنة، المسیلة، خنشلة، تبسة، سوق اهراسو 

 المعهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة_ 3

یستقبل الطلبة للدراسة من و  _غلیزان _ )1غلیزان( األوقاف الشیخ سیدي محمد بلكبیر و 

  .امةوالیة بشار، تیارت، سعیدة، تندوف، مستغانم، معسكر، النع

 المعهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة_ 4

أسس المعهد في _ غلیزان _ ) 2غلیزان(األوقاف سیدي محمد بن عودة و 

: یستقبل من والیاتو  طالب 120تقدر قدرة االستیعاب به حوالي و  21/06/2011

  .الشلف، تیسمسیلت، عین الدفلى، غلیزان، البیض

 عهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیةالم_ 5

 طالب 180قدرة االستیعاب  10/04/2012أسس في و  األوقاف الرمشي تلمسانو 

  .یستقبل من والیة تلمسان، سیدي بلعباس، وهران، عین تموشنتو 

 المعهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة_ 6

 160تقدر طاقة االستیعاب حوالي و  31/10/1992األوقاف بعین صالح أسس في و 

  .یستقبل من تمنراست، إلیزي، أدرار و  طالب

 المعهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة_ 7

طالب  160قدرة االستیعاب و  10/08/2013الذي أسس حدیثا في و  األوقاف بتمنراستو 

  .من الدول اإلفریقیة المجاورة خصوصاو  بل الطلبة للدراسة من تمنراستیستق

 المعهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة_ 8

 طالب 150قدرته حوالي و  27/06/1981األوقاف سیدي عقبة بسكرة أسس في و 

  .یستقبل من بسكرة، غردایة، الوادي، االغواط، ورقلة، الجلفةو 
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 المعهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة_ 9

 140قدرة استیعاب الطلبة به و  21/06/2011الذي تم تأسیسه في و  األوقاف قسنطینةو 

  .قسنطینة، قالمة، الطارف، عنابة، سكیكدة: یستقبلهم من والیاتو 

 بإدارة الشؤون الدینیةالمعهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة _ 10

طالب للدراسة یستقبلهم  220قدرته و  10/40/1986األوقاف بتالغمة میلة أسس في و 

  .من ام البواقي، سطیف، جیجل، برج بوعریریج، میلة

 المعهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة_ 11

تقدر و  05/03/1983قد تأسس في و  األوقاف سیدي عبد الرحمان البلولي تیزي وزوو 

البویرة، بومرداس، و  طالب یستقبلهم من والیة تیزي وزو 240قدرة االستیعاب حوالي 

  .بجایة

 المعهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة_ 12

ه قدرة االستیعاب بو  17/03/2003األوقاف دار اإلمام الجزائر العاصمة، تأسس في و 

  .المدیةو  تیبازةو  البلیدةو  طالب یستقبلهم من الجزائر العاصمة 100حوالي 

 المعهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة_ 13

قدرة االستیعاب به و  03/09/2002أسس في و  األوقاف القراءات بالجزائر العاصمةو 

التكوین من كل و  ستقبل الطلبة للدراسةیو  طالب 80تقدر حوالي و  لیست كبیرة كالبقیة

  .والیات الوطن

و بالنسبة للتخصصات التي یتكون فیها الطلبة في هذه المعاهد تختلف من معهد 

التخصصات و  إلى آخر حسب ما أوصت به الوزارة الوصیة عند فتحها لعروض التكوین،

شدة دینیة رئیسیة، إمام أستاذ رئیسي، إمام أستاذ، إمام مدرس للقراءات، مر : عموما هي

مرشدة دینیة، وكیل أوقاف رئیسي، وكیل أوقاف، إمام مدرس، أستاذ التعلیم القرآني، 

  .مؤذن، قیم

 المعھد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة 2

  :األوقاف بعین صالحو
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لوزارة  یعتبر هذا المعهد أحد المعاهد الوطنیة للتكوین المتخصص التابعة  

 أسالك خاصة في مجال الدین،و  الذي یعنى بتكوین إطاراتو  األوقافو  الشؤون الدینیة

قد تأسس المعهد سنة و  قیم،و  أستاذ التعلیم القرآني، إمام مدرس، مؤذن،: من ذالك و 

كان و  1992أكتوبر  31مؤرخ في  410تبعا للمرسوم الصادر بالجریدة الرسمیة  1992

سالمي لتكوین اإلطارات الدینیة، بعد ذالك تم تغییر اسمه سنة یسمى آنذاك بالمعهد اإل

أكتوبر  05مؤرخ في  234لیصبح المعهد الوطني للتكوین المتخصص بمرسوم  2010

2010 .  

تقدر قدرة استیعاب الطلبة و  و مقره وسط مدینة عین صالح الوالیة المنتدبة الجدیدة

أیضا من و  دیات تمنراست المختلفةبلو  طالب یستقبلهم من عین صالح 160فیه حوالي 

یالحظ أن معظم الطلبة المكونین قادمین من والیة ادرار أكثر حتى و  ٕالیزيو  والیة ادرار

 كما یعلم الجمیع تزخر ادرار بكم ال یستهان به من الزوایاو  من أبناء عین صالح

 دینیةكأن النشاط التعلیمي عندهم تغلب علیه هذه المؤسسات الو  المدارس القرآنیةو 

سكانها یمیلون إلى الجانب الدیني في التعلیم، باإلضافة إلى النشاط االقتصادي و 

التي تأخذ الكثیر من الوقت ألبناء و  الفالحةو  حالیا المتمثل في الزراعةو  المعروف قدیما

لذا لن یتمكنوا من الدراسة النظامیة العامة بالشكل المعروف فیلجئون في آخر و  ادرار

عویض في هذه المعاهد اإلسالمیة من اجل تحصیل شهادة تمكنهم من األمر إلى الت

مدرسة قرآنیة بنظام  26لإلشارة فإن والیة أدرار تضم حالیا العمل بأجر لدى الدولة، 

مدرسة قرآنیة عادیة منتشرة عبر مختلف  576متمدرس إلى جانب  8.425داخلي تضم 

درس حیث تعكف هذه المدارس في متم 59.030قصور وأقالیم الوالیة تستقطب أزید من 

نشاطها األساسي على تلقین مبادئ التعلیم القرآني والحدیث النبوي إلى جانب علوم الفقه 

من وظائف المعهد و  ،األوقافو  والسیرة وعلوم اللغة العربیة حسب مدیریة الشؤون الدینیة

المعهد للدراسة انه یقوم بالتكوین المتخصص للطلبة الذین نجحوا في مسابقة االلتحاق ب

سنتین یقابلها  02سنوات للحصول على شهادة إمام مدرس أو لمدة  03إما لمدة 

الحصول على شهادة أستاذ التعلیم القرآني أو لمدة سنة واحدة یقابلها التخرج برتبة مؤذن 

  .التربصات في المعهدو  هذا النوع من التكوین تابع لنیابة التكوین المتخصصو  او قیم،
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هو تكوین لفائدة موظفي و  ا ما یسمى بالتكوین التكمیلي ما قبل الترقیةو نجد أیض

یخضعون للتكوین لفترة محددة من اجل و  معلمي القرآنو  قطاع الشؤون الدینیة منهم األئمة

الحصول على شهادة امام مدرس لإلمام الخطیب او الحصول على شهادة أستاذ و  الترقیة

  .ا التكوین تابع لنیابة المدیریة للتكوین المستمر بالمعهدهذو  التعلیم القرآني لمعلم القرآن،

 و یقوم المعهد بإجراء مسابقة حفظ القرآن تتوج بمنح شهادة حفظ القرآن لمستحقیها

هي شهادة مطلوبة في ملف االلتحاق بالتكوین في المعهد بغض النظر عن طبیعة و 

المعهد بعین و  ایة یومنا هذاإلى غ 2009هذه الشهادة بدأت تمنح من و  التكوین مستقبال،

كما یقوم المعهد أیضا بإجراء ، شهادة حفظ القرآن للطلبة 600یوم صالح منح لغایة ال

المدارس القرآنیة الذین لم و  مسابقة إثبات المستوى هذه الشهادة التي تمنح لطلبة الزوایا

لذالك یقوم بالتالي لیس لدیهم مستوى معروف، و  یلتحقوا بالدراسة في المدارس العامة

المعهد باختبار ما یسمى إثبات المستوى لهم من اجل أن یحصلوا على شهادة تمكنهم من 

الذي و  هذا إجراء تبنته الوزارةو  االلتحاق بالتكون في االختصاص المناسب لكل طالب

حتى یكون هناك معنى لدراستهم في هذه المدارس الموازیة و  یعطي الفرصة لطلبة الزوایا

هذه المسابقة إلثبات المستوى تجرى في طورین و  مدارس قرآنیة،و  من زوایا إن صح القول

هذه التي تتیح و  الطور الرابع، أما الثالث فیقابله مستوى السنة الثانیة ثانويو  الطور الثالث

التي و  الطور الرابع یقابلها الثالثة ثانويو  للطالب االلتحاق بالتكوین كأستاذ التعلیم القرآني،

كما ینظم المعهد ملتقى علمي سنوي منذ ، لب االلتحاق بالتكوین كإمام مدرستتیح للطا

عادة ما یقام في شهر افریل او و  تتم أشغاله لمدة یومینو  تكویني لفائدة الطلبة 2002

متر مربع، الداخلیة مقر اقامة الطلبة  4383مقر الدراسة : تقدر مساحة المعهدو  ماي،

  .متر  2746

  :المدارس القرآنیةو ي للتكوین المتخصص بالزوایاعالقة المعھد الوطن3

المدارس و  لقد قامت الدولة الجزائریة بسن قوانین من اجل إدماج طلبة الزوایا  

آلیات و  المسلحة بموارد بشریةو  القرآنیة لمواصلة تكوینهم الدیني في المعاهد التابعة للدولة

الضروري تكمیال لما تلقوه في  من شأنها أن تمنح هذه الفئة من الشباب الزاد المعرفي

ال بالهینة من اجل الظفر بحفظ كتاب اهللا و  الزوایا لفترة لیست بالقصیرةو  المدارس القرآنیة
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بعضا من العلوم الدینیة األخرى، فكان من الضروري أن یحصلوا في آخر و  القرآن الكریم

 كبقیة الشبابتكوینهم على شهادة معترف بها تتیح لهم الحصول على وظائف مستقبال 

  .الطلبة خریجي الجامعات المختلفة في الوطنو 

 و حسب احصائیات المعهد الوطني للتكوین المتخصص بعین صالح فإن جل

المدارس القرآنیة أتوا من ادرار و  غالبیة الطلبة الذین یلتحقون بالمعهد خریجي الزوایاو 

للتكوین لموسم  من الیزي، فمثال في مسابقة الدخولو  من تمنراستو  بنسب عالیة

مترشح منهم  603كان عدد المترشحین في رتبة أستاذ التعلیم القرآني  2011/2012

حتى البقیة من مستوى الثانیة ثانوي نجد بأن انهم قضوا و  مترشح من طلبة الزوایا 520

 ذالك تزامنا مع دراستهم العامة منذ صغرهمو  المدارس القرآنیةو  فترة كبیرة كطلبة في الزوایا

ذا معروف في المناطق الصحراویة من الوطن فالطفل منذ صغره یلتحق بالمدرسة هو 

في بعض االحیان یواصل لیحفظ القرآن و  ال یخرج منها اال بعد ختمه للقرآنو  القرآنیة

في المدرسة القرآنیة ستعطیه مستقبال و  من جهة یمكن القول أن دراسته النظامیةو  كامال،

البكلوریا التي تتیح له االلتحاق بالجامعة فإنه سیلتحق فرص اكبر فإذا لم یتحصل على 

الشرط االساسي لقبول الطلبة و  هو المستوىو  مباشرة بالمعهد كون انه حافظ للقرآن الكریم

لهذا األمر تم اقتراح مسابقة إثبات المستوى لهؤالء الفئة وفق المنشور و  ،16بالمعهد

ماي  30_29جریت أول دورة یومي قد أو  2012مارس  07المؤرخ في  03الوزاري رقم 

هي وثائق أدرایة ضروریة في ملف الطالب لبدایة و  كذا شهادة حفظ القرآن الكریمو  2012

المدارس القرآنیة تحضیریة ممهدة و  بذالك أصبحت الدراسة في الزوایاو  دراسته في المعهد،

 ي معنىصار لذالك الجهد الدراسو  للدراسة في المعاهد الوطنیة للتكوین المتخصص

المتمثلة في حصوله على وظیفة مستقبلیة، مع العلم و  فائدة دنیویة تعود على الشخصو 

االجتماعي، فهي و  النفسیةو  خصوصا الروحیةو  المدارس القرآنیة وظائف كثیرةو  أن للزوایا

 األخالق عن طریق الدین اإلسالميو  تعلیمهم الخلق الحسنو  تساهم في ضبط الشباب

ا یتعلم الفرد ما یتوجب علیه من واجبات وفق ما فرض علینا رب من خاللهو  تعالیمهو 

 فیمكن القول بأن هذه المدارس الدینیة تیسر للفرد السیر قدما لمعرفة الدین...العباد 

  .17مع مبادئه لیسهل له النجاح في اآلخرة بحول اهللاو  التعامل معهو 
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 منها تأتي المادة الخامو  هدالمدارس القرآنیة تعد الروافد األساسیة للمعاو  ان الزوایا

 حسب ما تحدثنا علیه سابقا فیما یخص التكوین التكمیلي للترقیة، یمكن اعتبار المعهدو 

المدرسة القرآنیة مؤسستین تكمال بعضهما البعض فالمعهد یستقبل من المدرسة القرآنیة و 

دریس یواصل تعلیمهم الدیني المتخصص ثم یتخرجون لیلتحقوا بالتو  الطلبة لیكونهم

اآلخر یخضعون و  كوظیفة في المدرسة القرآنیة مرة أخرى كما أن معلمي القرآن بین الحین

تتم في المعاهد لیعود بعدها أستاذا و  هذه الترقیة ال تتم إال بعد الدراسة لمدة معینةو  لترقیة

ٕاضافات جدیدة كلها بفضل التدریب و  بدروسو  بفهم جدیدو  للمدرسة القرآنیة بحافز اكبر

  .تلقاه بالمعهد الذي

و الطالب خریج المدرسة القرآنیة یتوج بإجازة من شیخه تعبر عن حفظه لكتاب 

بعد ان و  لبعض العلوم الدینیة األخرى فیشارك في مسابقة الدخول للمعهدو  للفقهو  اهللا

الذي یعد المرحلة الثانیة في تكوین الطالب كما و  یلتحق بالمعهد الوطنيو  یجتازها بنجاح

هي األهم في مساره التكویني ذالك أن الطالب یتلقى في المعهد المتخصص و  ا،قلنا سابق

لیست و  مجموعة من المعارف في مجموعة من المواد لم یكن له سابق اطالع علیها

مدرجة في منهاج الزاویة او المدرسة القرآنیة مثل مواد التاریخ، علم النفس، االعالم 

المدرسة القرآنیة و  نجد التكامل بین المعهدو  الخ،...بةالخطاو  اآللي، علم المكتبات، البالغة

طرق التدریس بهما ففي المدرسة القرآنیة یتعلم و  یتجسد أیضا من خالل المواد المدرسة

ذالك عن طریق الكتب ففي الفقه مثال و  العقیدةو  اللغة العربیةو  الفقهو  الطالب القرآن

في و  نظم أسهل المسالك،و  بن عاشرمتن و  رسالة ابن ابي زید القیروانيو  مختصر خلیل

یقوم الشیخ بشرحها عامة بعد أن و  اللغة مثال ألفیة بن مالك فیدرس الطالب مادة معینة

یمكن له و  القرآن أما في المعهد فإن الطالب تتوسع معارفهو  یتم الطلبة حفظ اللوحة

 القرآن باألحكامیتمكن من قراءة و  التوغل في العلوم الدینیة فیدرسها بالتفصیلو  المواصلة

ذالك ألنه مطالب بإعداد و  یتعلم منهجیة البحث العلمي في العلومو  یتمكن من التجویدو 

  . مذكرة نهایة التكوین
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III التوصیات و النتائج:  

ال احد و  لقد كانت الفترة التي برز فیها التعلیم األصلي بالجزائر فترة ممیزة بحق_ 

األصلي بهذه الدراسة تبین لنا بأن التعلیم  من خالل حدیثنا عن التعلیمو  ینكر ذالك،

تساهم مؤسساته في تنشئة األجیال و  الدیني یمكن له أن یقدم األفضل لألفراد المجتمع

لكن في إطار دیني إسالمي، فقط وجب و  رفقة باقي مؤسسات التنشئة االجتماعیة األخرى

األصالة حقها، فالزمن  التجدید مع إیفاءو  العمل ببرنامج منهجي متكامل تجد فیه التنوع

ال بد لنا من مواكبة العصر، مع غربلة كل الشوائب التي یمكن لها أن تضر و  یجري

  .أصالة شعبهاو  ثقافةو  هویةو  بكیان األمة

تضم عین صالح عاصمة التیدیكلت إحدى أهم المعاهد الوطنیة للتكوین _ 

أئمة المساجد و  رآنهو المكان الذي یحظى فیه معلمي القو  المتخصص لألسالك الخاصة

بالتكوین الجید قبل التحاقهم بمؤسسات العمل، فأستاذ التعلیم القرآني یحظى بتكوین من 

 تربصات تطبیقیةو  بخرجات میدانیةو  العلميو  أساتذة مختصین في الجانب الدیني

 التي تساعد غالبا في تكوینهم الدینيو  الندوات الدینیةو  بحضور بعض الملتقیات العلمیةو 

  .العلميو  خصيالشو 

بأن هذه المؤسسة الدینیة المتمثلة في المعهد  األخیرما یمكن قوله في و _

نستفید منها لصالح  أنمؤسسة تربویة تعلیمیة یمكن لنا  إالالدیني ما هي  اإلسالمي

الرقي بمناهجها لمصاف الجامعات و  المتعددة أدوارهاالمجتمع من خالل تفعیل و  األفراد

المعنویة فنحن في  أوالمادیة  أومن الموارد سواء البشریة  أمكنها ما توفیر لو  اإلسالمیة

 هویتناو  اآللیات للدفاع عن مقوماتناو  المناهجو  كافة المؤسسات إلىعصر نحتاج فیه 

  .تربیة أجیال الغد من نأمل فیهم الخیر الكثیرو 

  هوامش 

                                                           
، مكتبة دار 2عمر مسكاوي، طو  مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عبد الصبور شاهین 1

  39ص  1961العروبة بالقاهرة 
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قسنطینة  1962الى  1947مؤسساته من و  عائشة بو الثرید، التعلیم العربي الحر في الجزائر 2

ذج، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ المعاصر، إشراف األستاذ عبد الكریم بو نمو 

  212ص  2004/2005الصفصاف جامعة منتوري قسنطینة 
- 1927نظرته للهویة الجزائریة و  نضاله السیاسي_ تاجي إسماعیل، مولود قاسم نایت بلقاسم 3

الجمعي، قسم  تاریخ تحت إشراف الدكتور خي ال، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر ف1992

  89ص  2006/2007التاریخ جامعة منتوري قسنطینة السنة الجامعیة 
حقوق،مجلة و  محمد الصغیر بلعالم، السلك الدیني في الجزائر خالل العشر سنوات، واجبات 4

 246ص  1972ماي _ جوان 08االصالة عدد 
السنة الثانیة،  11نا الحدیثة ،مجلة األصالة عدد عثمان شبوب، دور التعلیم األصلي في ثقافت 5

 3_2ص _ص 1972دیسمبر ، دار البعث قسنطینة الجزائر، _ نوفمبر 
اكتوبر  مطبعة دار  4عبد المجید الشریف، التعلیم األصلي في الجزائر، مجلة األصالة عدد  6

  68ص  1971البعث قسنطینة الجزائر 
  1977أكتوبر  08مؤرخ في  139_77ریة، مرسوم رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائ 7
 100تاجي اسماعیل، مولود قاسم نایت بلقاسم، مرجع سابق ص  8
 71عبد المجید شریف، التعلیم األصلي في الجزائر،المرجع السابق ص  9

 .الزبیر عروس، التعلیم االصلي، نفس المرجع السابق  10
  1970/1971یة تاریخیة للدولة الجزائریة سنوات الزبیر عروس، التعلیم األصلي، وثائق رسم 11
 100ص  1،1998سمیرة احمد السید، علم اجتماع التربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، ط 12
، 1964المجتمع، ترجمة احمد حسن حسین، دار مكتبة الحیاة بغداد، و  جون دیوي، المدرسة 13

  190ص 
 العشرون، السداسي االولو  قاف،العددان التاسع عشراالو و  النشرة الرسمیة لوزارة الشؤون الدینیة 14

  158_157ص _ص 2010الثاني و 
  159االوقاف،نفس المرجع السابق، ص و  النشرة الرسمیة لوزارة الشؤون الدینیة 15
عن األستاذ أحمد بن مالك، المدیر الحالي المعهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك  16

  .األوقافو  الشؤون الدینیةالخاصة بعین صالح، التابع لوزارة 
عن األستاذ أحمد بن مالك، مدیر المعهد الوطني للتكوین المتخصص لألسالك الخاصة بعین  17

  .األوقافو  صالح، التابع لوزارة الشؤون الدینیة
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