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المرجعيات الثقافية الفرنسية المحور األول :  

  الديانة المسيحية :-أ

الفرنسً فً استهداف مقومات المجتمع  استراتٌجٌا لالستعمارت المسٌحٌة حلٌفا وظفت فرنسا االٌدٌولوجٌة الدٌنٌة فمثل

، ففً نظر  كبريانوس و أوغسطينوسالجزائري الثقافٌة و الروحٌة كتمهٌد لفرنسته وتمسٌحه واسترجاع أٌام القدٌس 

شعبا واحدا . وصٌرورتها قادر الٌوم على ضم شعوب شمال إفرٌقٌا المسٌحًالساسة الفرنسٌٌن أن الدٌن   

وبالتالً ففرنسا انطلقت من قاعدة أن االسالم فً افرٌقٌا ٌعتبر عدوا لفرنسا و للحضارة وللكنٌسٌة وال مهادنة معه، ولهذا 

" إن فتح أو غزو الجزائر لصالح المسٌحٌة كلها " لقد جددتم عهد الصلبٌٌن ".ورمون دي بجاء قول   

مت فرنسا بتؤسٌس دور العبادة )الكنائس( فً المدن الجزائرٌة : بونة اإلى الفعل ق االعتقادولكً تنتقل المرجعٌة الدٌنٌة من 

المعابد ففً رأٌه المعبد هو الرمز األكثر نجاعة  بإنجاز ديبييه للمهندس، شرشال ، القلٌعة ، بوفارٌك.  فقد رخص 

ا.لهٌمنتن  

ؤجبته " لكً نواصل العمل الذي م " ماذا جئنا نعمل فً افرٌقٌا " ف4411سنة  بيجو فً حوار مع الجنرال شدوبو ٌقول

" إن الحرب التً تقوم بها فً افرٌقٌا إنما  بيجو ثم أنهى حدٌثه مخاطبا سان لويس " ولويس السابع  وغود فروا بدأه 

ٌه قبل الفتح لهً حلقة من حلقات الحروب الصلٌبٌة". وهدف فرنسا من هذا كله هو طبع الجزائر على ما كانت ع

ٌنة و تحت شعار " إن الصلٌبٌة الل اقرن 41بإعادة تفعٌل إرث األسالف بعد قطٌعة دامت  -تعبٌرهمحد  -اإلسالمً على

و حضارتنا وتؤثٌرنا فً كل مكان " . السلمٌة تساهم فً نشر لغتنا  

:المرجعية الرومانية -ب  

اثار مادٌة وإلقاء الضوء على كل ما له عالقة  بعلم االثار الكالسٌكً للتنقٌب علىلجؤ الممثل الفرنسً إلى االستعانة 

الالتٌنً المسٌحً الفرٌقٌا من خالل معرفة تارٌخٌة للمنطقة وحضارٌة، وكان القصد بعث حضارة  الناصع بالماضً

 الرومان )االسالف( لٌكون هناك توازي فً العمل بٌن ما تركته روما وما سٌحدثه االحتالل الفرنسً فً الجزائر .

االتراك( وهً تذكار نبٌل قدموه  لنا الحكومة السابقة )اي : " ان الجزائر تركة مجٌدة تركتها 4419-4097 ارتينالمٌقول 

 لفرنسا " .

ونحن  ...:" نحن عندما دخلنا الى افرٌقٌا لم نعمل شٌئا سوى استعادة والٌة فقدناها منذ عصور الرومان لويس برتران أما

ر" .بالد لٌس المسجد إنما القوس والنصهذا األثر الرمزي لهذه ال -د قبل االسالمالذي وج-كورثة روما نطالب بحقنا   

فقد ثمن النقوش الالتٌنٌة التً  فور بيجي". أما الجنرال  ؟" أٌحط من قدر الجزائري أن ٌذكر بؤصله الرومانً ٌتساءل:ثم 

تم اكتشافها وذكر أن العرب عندما ٌشاهدوننا نقرأ الحروف الالتٌنٌة الرومانٌة مثل قراءتنا لحروف لغتنا سٌقتنعون أن هذه 

لك لمالمعالم الفنٌة العظٌمة التً نفكك رموزها هً من أعمالنا الخاصة ، وٌعتقدون أن مجٌئنا إلى افرٌقٌا هو إسترجاع 

إغتصب منا من طرف أجدادهم . و ابر كان لناغ  

و المتواجدة على أرض الجزائر هً التً تسمح بربطها مادٌا بالعالم الالتٌنً وتسهل  -إن االثار الباقٌة فً نظر الفرنسٌٌن-

 تماثل الحضارات الممكن تطوٌره على ضفتً المتوسط.

 الجمعيةمة وفً مقدمتها الجمعٌات العال تؤسٌسئرٌة هو وكانت أهم وسٌلة للتعرف على االرث الرومانً بالمدن الجزا

  ،الحرفية بمدينة قسنطينة

 نراندولهذه البالد ، ففً رسالة المارشال هدفها جمع ووصف الثراء العلمً وهً االولى من نوعها فً افرٌقٌا الشمالٌة ،

د من الجمعٌات االثرٌة والجغرافٌة قائال:" عبر فٌها عن أمله فً انشاء المزٌ 1855جويلية 6المإرخة فً بيار بروجر إلى 

إن تارٌخ االحتالل الرومانً سٌبرز واضحا و منسجما من خالل هذه البحوث العلمٌة التً ستزودنا عبر دراسة الماضً 

.بمعلوات ذات قٌمة حاضرا ومستقبال"  



و كان  )لة االفريقية جالمالذي أنشا  لبيار بروجر ة وأسندت رئاستهاالجمعية الجزائرية التاريخي تؤسست وعلى إثر ذلك

أحد أعضاء الجمعٌة ومحرري الجمعٌة أعمال تتعلق بلغة البربر والجغرافٌا القدٌمة   دي سالن من أهم ما أنجزه 

وترجمة كتاب ابن خلدون . لمورٌتانٌا  

أساسٌا فً التعرٌف بالتراث الالتٌنً للمدٌنة و نواحٌها بقسنطٌنة التً لعبت دورا تؤسست الجمعٌة االثرٌة  1852وفً سنة 

 1853النواة االساسٌة لمتحف مدٌنة قسنطٌنة الذي اتخذ من مبنى ) رحبة الجمال( مقرا له سنة كانت هذه الجمعٌة هً و

د مجموعة حٌث جمعت عدة نقائش وأشٌاء أثرٌة عثر علٌها فً اشغال بناء القصبة الفرنسٌة ، كما اقتنى المتحف الجدٌ

على غرس النقائش التذكارٌة الالتٌنٌة فً سوق  كروليوعملت الجمعٌة بقٌادة الكولونٌل  الزار كوستاأثرٌة ثمٌنة جمعها 

ٌومنا هذا(.الى القصبة الخارجً ) وهً مازالت   

:  مليران ألكسندرصرح  ٌراد به ربط الجزائر بماضٌها الرومانً مثلماأساسٌا  دٌولوجٌا ٌدورا ا ٌا األثرٌةابقلقد اكتبست ال

العودة للمعلم أصبح انشغاال للحاضر  ". إن "  

وكان السٌر على خطى األسالف )من خالل االثار الرومانٌة المستكشفة( هو السبٌل لتثبٌت الوجود الفرنسً فً الجزائر 

ما ٌجٌد ك: " إن هذا الشعب أي الرومانً ٌمجد التملك 1862وهو ما صرح به وزٌر التعلٌم العمومً الفرنسً سنة 

، وما دمنا على خطى موروثه ، ٌجب علٌنا القٌام بدراسة جٌدة حول كٌفٌة نجاحه فً هذا االمتالك بقوة." حتفاظاال  

  -جـ  التأصيل لرموز الثقافة الفرنسية في الجزائر: 

ضد سكان المسلمٌن " مثلما فعل أسالفهم الرومان  مجٌةب على هلقد كان شعار الفرنسٌٌن عندما غزو الجزائر " هو التغل

 المنطقة من أجل اخالل األمن ونشر الحضارة فً افرٌقٌا القدٌمة.

 لذلك احتلت المعالم الرومانٌة مكانة مقدسة كؤنها نداء األسالف إلحٌاء وبعث المهمة الحضارٌة على هذه األرض البربرٌة 

وحسب الفرنسٌٌن فإن وضع الجزائر قبل الغزو تمٌز ب " الالدولة ، انها بالد قاسٌة وشعب ٌهوى الحرب، ولم ٌسبق أن 

منطقة غرٌبة عجٌبة ،  م19نه مجتمع دون بنٌة رغم قرب افرٌقٌا من أوروبا وقد ظلت الى غاٌة القرن اروضه أحد أبدا 

 إنها نوع من الصٌن المتوسطً. 

امتالك شمال القارة االفرٌقٌة أوال وتشكٌلها على النمط الفرنسً ثانٌا.الى هذا ٌدفعنا ٌقول الفرنسٌون   

والهوية الثقافية الجديدة لجزائريالمجتمع ا المحور الثانً:  

ٌمكن حصره فً عدة جوانب : فهو ٌنتمً إلى كٌان جغرافً )أوروبا(  لم عن النموذج الفرنسً بالجزائر ،عندما نتك

وصاحب دٌانة هً )المسٌحٌة( ، وله  فلسفة  خاصة هً )التنوٌر والحداثة(، وضمن إثنٌة  )العرق األبٌض ( و اإلشكال 

  المطروح ماهً أهم التؤثٌرات االجتماعٌة والثقافٌة لهذا النموذج على المجتمع الجزائري ؟

لتأثيرات الثقافية:ا-أ  

 : فرنسة المجتمع الجزائري-1

أن عالقة المجتمع الجزائري باللغة العربٌة تمتد إلى الهوٌة العربٌة اإلسالمٌة مما أدركت اإلدارة اإلستعمارٌة الفرنسٌة 

رٌخهم جعلها تخطط للنٌل من هذا اإلنتماء ومن هذا التواصل التارٌخً ألفراد المجتمع الجزائري مع حضارتهم وتا

 ثاإلسالمً، وذلك بالعمل على تمكٌن اللغة الفرنسٌة من التعامل بٌن الجزائرٌٌن وهذا عن طرٌق المإسسات اإلدارٌة  حٌ

وحاولوا استمالة السكان األهالً الٌها بهدف دمج المجتمع الجزائري المسلم فً ، فتح الفرنسٌون مدارس للغة الفرنسٌة 

: " أن الجزائر لن تكون حقٌقة من الممتلكات الفرنسٌة 1874قارٌر التً وضعت سنة المجتمع الفرنسً، وجاء فً أحد الت

، والعمل إال عندما تصبح لغتنا الفرنسٌة لغة قومٌة فٌها ، وحتى تتؤقلم فٌها الفنون والعلوم التً ٌقوم علٌها مجد بالدنا 

الجبار الذي ٌتحتم علٌنا انجازه هو السعً وراء جعل الفرنسٌة اللغة الدارجة بٌن األهالً إلى أن تقوم مقام العربٌة تدرٌجٌا 



ومتى كانت اللغة الفرنسٌة لغة السلطة و اإلدارة، فإنها ال تلبث أن تنتشر بٌن وهو السبٌل الستمالتهم إلٌنا وتمثٌلهم بنا، 

 إذا وجدت مدارسنا إقباال من الجٌل الجدٌد". ٌما والس األهالً ،

 لثقافٌة و االجتماعٌة الجزائرٌة،تخرٌج نخب علمانٌة تعكس الرإى الغربٌة للحٌاة القد كان االستعمار الفرنسً ٌراهن على 

 فة وسلوكا.اكل ما ٌمت بصلة إلى االسالم عقٌدة وشرٌعة ، ثقحاصرت وهكذا 

ٌة الفرنسٌة فً تشكٌك االنسان الجزائري فً أصوله وتوظٌف األسالٌب العلمٌة الحدٌثة خدمت المنظومة التربولقد است  

الحق إال العدل وللحط من قٌمة كل ماهو عربً إسالمً حتى ٌنشؤ الطفل الجزائري ال ٌعرف من القوة والعظمة والتفوق و

  فرنسا والغرب األوروبً.

ائر تحقٌق سٌادة اللغة الفرنسٌة على مختلف اللغات الحٌة بما فٌها وكان الهدف األساسً من المدرسة الفرنسٌة فً الجز

جزائر لل" لقد مر االحتالل الفرنسً  -التعلٌم فً عهد الجمهورٌة الثالثةوزٌر -ون بألفرد راماللغة العربٌة وفً هذا ٌقول 

سٌادة لغتنا على مختلف اللغات ر المدرسة التً ٌتوجب علٌها تؤمٌن ثة ، وكانت المرحلة الثالثة قد تمت عببمراحل ثال

، واستبدالها ةتعصبضاء على الجهل واألفكار المالحٌة، ومحاولة اقناع الجزائرٌٌن المسلمٌن بؤن فرنسا قد سارعت فً الق

 بمفاهٌم أولٌة واضحة مستوحاة من الفكر األوروبً.

ألم واإلساءة الٌها وتحقٌرها فً نفوس إذن كان الهدف القضاء على مصادر الثقافة الوطنٌة ووسائلها ومسخ الثقافة ا

الجزائرٌٌن، األمر الذي ٌولد فٌهم عقدة النقص تجاه فرنسا وثقافتها نتٌجة اللبس الحاصل فً مداركهم نتٌجة التشكٌك 

 كان من أهم منطلقاتها :  والتشوٌه لمقوماتهم، والمغالطات التً قدمتها المنظومة التربوٌة الفرنسٌة و التً

 . (الجزائرٌة والعربٌة االسالمٌة)ات *التنكر للذ

 .*االعجاب بفرنسا 

 .*االلحاد والتشكٌك فً االسالم دٌن وثقافة وحضارة

 .الفرنسٌة من أبناء الجزائرٌٌن من كراهٌة الذات واالعجاب باالخرثقافة النخبة المثقفة لدى *الصراع الفكري الذي سٌنشؤ 

 ً الجزائري امام فرنسا والفرنسٌٌن.*خلق مركب النقص والخجل باالنتماء االجتماع

وكل ما ٌتعلق بالمشاعر العربٌة، من جهة أخرى رسمت عدة أهداف من أجل انتزاع شخصٌة الجزائري ومحو الذهنٌة 

 واالنتساب والعروبة وهذه االهداف تتمثل فٌما ٌلً:

  .*التعاٌش الثقافً

  .*االنسالخ الثقافً

 ونظاما للعالقات ومنهج حٌاة.*إقصاء االسالم فكرا وسلوكا ومشاعرا 

 .*الرّدة الدٌنٌة

 .*التقلٌد واالندماج فً الثقافة الفرنسٌة 

الخالصة أن المدرسة الفرنسٌة كانت الوسٌلة لتحقٌق فرنسة االهالً وإدماجهم فً المنظومة االجتماعٌة والثقافٌة الفرنسٌة 

 انٌة معادٌة لقٌم المجتمع الجزائري وهوٌته .، وكانت المضامٌن الحضارٌة والقٌمٌة علمم19منذ أواخر القرن 

 

 

 : الصحف االستعمارية والفرنكفونية االهلية -2



على  -كمظهر ثقافً جدٌد فً المجتمع الجزائري بعد ظهورها أول مرة–عملت صحف االدارة االستعمارٌة والمستوطنٌن 

وبالمقابل بث فكرة انتماء الجزائر والبربر إلى العالم الغربً  تشوٌه الثقافة الجزائرٌة العربٌة االسالمٌة والحط من شؤنها ،

 كما كان شؤن: أو الالتٌنٌة المسٌحٌة ،

 "  La depeche de constantine"رسالة  قسنطٌنة  

 "  la depeche algeriennneالرسالة الجزائرٌة " 

 " Louis Bertnard" ، إضافة إلى المجلة التً أنشؤها " voix des colonsصوت المستوطنٌن "  

 " l’afrique latineإفرٌقٌا الالتٌنٌة " 

 " لألباء البٌض   l’union catholique indigéneنشرٌة "االتحاد الكاثولٌكً االهلً  

 " La revue africainneالمجلة العتٌدة فً الجزائر "المجلة االفرٌقٌة  

 الجزائرٌٌن ٌطلعون من خاللها على المفاهٌم والقٌم العصرٌة كـ:نافذة للمثقفٌن و كانت هذه الجرائد و المجالت والنشرٌات 

خاصة وأن من هذه الصحف والمجالت ما كان ٌحمل أسماء رمزٌة خادعة وملهمة تمثل قٌما  الحرية التقدم  ،النهضة،

 علٌا مثل :

 ." progrés de constantineجرٌدة "التقدم" القسنطٌنٌة " 

 ." Le reveil de setifجرٌدة "الٌقظة/المنّبه" " 

كما لعبت الصحافة االهلٌة باللسان الفرنسً دورا مماثال تقرٌبا وقد أخذت التجربة الصحفٌة عن المدرسة الصحفٌة 

 الفرنسٌة، فؤنشؤت صحفا خاصة بها باللغة الفرنسٌة خاصة صحٌفتً :

 الشهرٌة ثم نصف الشهرٌة الناطقة باسم  م(4999-4911قسنطٌنة )– "la voix des humbles" "صوت المستضعفين"

 تحت شعار "من أجل ترقٌة االهالً بالثقافة الفرنسٌة " . " جزائربال درسين من أصل أهليجمعية الم"

-االتحاد الفرنسي( الناطقة باسم "م1941-1929" قسنطٌنة )La voix indigene" "صوت االهاليأما صحٌفة "

بال كلل عن االدماج وقٌم " التً ظلت تدافع L’union Franco- musulmane"   رابح زناتي " مإسسهااالسالمي

 م( ،4911-4914للدكتور بن التهامً ) -Attaqaddoum–" التقدمالمدرسة الالئكٌة الفرنسٌة إضافة إلى صحٌفة "

م( لصاحبها فرحات 4999-4999" )L’entente franco-musulmaneوصحٌفة "الوفاق الفرنسً االسالمً " " 

 عباس .

لقد أدى ظهور الصحافة الفرنسٌة والصحافة االهلٌة الفرنكفونٌة إلى طرح مفاهٌم فكرٌة جدٌدة على مستوى الساحة 

رقً فً مصاف العلوم والمدنٌة واألخذ من حضارة الغرب تالجزائرٌة وظهور قٌم عصرٌة جدٌدة كالتقدم والنهضة وال

 -اتهفً الوقت ذ-االعالمٌة أوعٌة وأدوات فعالة الحتضان وبث  فكانت هذه الوسٌلة )المتفوقة تقنٌا وصناعٌا( ،

 ذاهبه.وماألوروبً إٌدٌولوجٌات الغرب 

 

 :التأثيرات االجتماعية-ب

  العادات والتقاليد الفرنسية أوال:



ورأى أن السر فً ذلك راجع إلى  -على حد زعمه–ه خلفلقد وجد المستعمر الفرنسً قوة تماسك المجتمع الجزائري رغم ت

والتً  ،تمسكه بعاداته وتقالٌده من تراحم وتاخً وتؤزر بٌن مختلف عناصره وشٌوع الحٌاء والعفة واالمن والطمؤنٌنة

س ترجع فً أساسها الى أحكام الشرٌعة االسالمٌة وتعالٌم الدٌن الحنٌف ، فعمد إلى إجراءات إلى إلغاء هذه االحكام وطم

هذه التعالٌم السامٌة ، وهذا فً مجال االحوال الشخصٌة من أجل بداٌة هدم االسرة الجزائرٌة إلضعاف تماسكها على 

 أساس أن االسرة هً الخلٌة التً تتجلى فٌها قوة شبكة العالقات االجتماعٌة .

ٌّن قرار محكمة الجزائر فً   م ذلك ومما جاء فٌه: 4411فٌفري  11وقد ب

ال تتماشى مع احتفاظ المسلم بقانون أحواله الشخصٌة وأحكامه المتناقضة مع التمتع بصالحٌات المواطن الفرنسً  "أن

 لألطفال".قوانٌنها وعاداتها فٌما ٌتعلق بالزواج والطالق والحالة المدنٌة 

عن طرٌق إدخال من جهة أخرى رّكز على العادات الجزائرٌة من مؤكل ومشرب ومجاالت الترفٌه  هذا من جهة ،

 العادات االوروبٌة وتشجٌعه لممارستها.

لعاب والتؤثٌث وترتٌب الطعام والشراب و اإلحتفاالت واأللقد تغلغلت أسالٌب الحٌاة االجتماعٌة الفرنسٌة فً األزٌاء و

 رٌة :ضوروبٌة ،ومّست خاصة الجهات الحئري المسلم ،وفً سٌاق الحداثة األالبٌوت فً الوسط الجزا

 :  ياءزاأل-1

فً –لألزٌاء قٌمة وقائٌة وأخالقٌة وجمالٌة واجتماعٌة إذ تسٌغ على المرء طابع هوٌته فتزٌد من قٌمته أو تحط من قدره 

   .-نظر المجتمع

أن المالبس من بٌن العوامل التً ٌناط بها التوازن االخالقً فً أي مجتمع ألن اللباس ٌضفً على  مالك بن نبيوذكر 

ّررة، ثّم الجزائرٌٌن قبل تؤثرهم باالزٌاء االوروبٌة فضفاضة منسوجة وغٌر مز بسمالٌ توكان صاحبه قٌمته الروحٌة.

 طة مزّررة ) قصٌرة بالنسبة للنساء(.اتخذوا مالبس ضٌقة مخٌ

زٌاء االوروبٌة واعتبروها قٌمة جوهرٌة مطلقة ،لكن رغم محاولة فرض الزّي أولى الفرنسٌون عناٌة كبٌرة لألد وق

الفرنسً على الجزائرٌٌن إال أنه سار بوتٌرة محدودة جدا و اختص بالفئة المتعلمة )ذات ثقافة فرنسٌة(، أو أبناء الموظفٌن 

والحواظر ،ألن عامة الشعب ٌعانً الفقر واألمٌة وبالتالً  موقة فً المدنبعض العائالت المر فً االدارات الفرنسٌة ، أو

 عدم تناسب البٌئة العمرانٌة الجوارٌة والمنزلٌة )االكواخ القصدٌرٌة ( مع استعمال االزٌاء الجدٌدة.

غطاء الرأس ،  ومع ذلك فقد انتشر التؤثر بالزي الفرنسً وتجلّى لدى الرجال فً حلق أو تهذٌب اللحٌة ،نزع أو تخفٌف

 عبد الحفيظ بن الهاشميواتخاذ ربطة العنق والبذلة االوروبٌة إضافة إلى النظافة والنظام والمجالس واالحتفاالت ، ٌقول 

فتخلوا عن الحذاء  :" لو ٌفهم بالمالبس التً تجلب من أمرٌكا وإنجلترا، م1929أفريل 21"النجاحفً مقال له بجرٌدة "

 ارة".لكوستٌم والسٌجاستبدلوا بها أزٌاء المود والسعً بااالهلٌتٌن....ف والطربوش

( ،والتً أثارت جدال واسعا لٌس Beret) وكانت القبعة االوروبٌة من أهم عناوٌن التحدٌث االوروبً إضافة إلى البرنٌطة

القبعة فً كل لبس عبد الحميد ابن باديس وقد أنكر  الهند(، تركٌا، سالمً )مصر،فً الجزائر فحسب بل فً العالم اإل

 اشتراط وال استثناء، وكانت المقولة الشائعة "خواجة طٌطة، بتاع البرنٌطة". زمان ومكان بال

 :الخمر والقمار والدخان وسائر اآلفات االجتماعية -2

والرقص بالحفالت ،واستعمل الجزائرٌون الّدخان وأصبحوا ٌرتادون المقاهً االوروبٌة بشكل  ، فقد كثر الجلوس بالحانات

واسع، كما انتشرت عادة القمار والّرهان كما انتشرت بعض مظاهر الفجور بفعل االجناس االوروبٌة المختلفة والمنافٌة 

 للحٌاء والعّفة.

 :والنظامالنظافة  -3



 ابن باديسحّتى أن  اقة والنظام والنظافة،جبوا بجوانب التهذٌب والرقة واللٌالفرنسٌة وأع لقد تؤثر الجزائرٌون بالمدنٌة

عبــّر عن تقدٌره لذلك  واعترف بجمٌل هذا السلوك فً هذه الحضارة الوافدة، كما أشاد بالنظام البلدي االوروبً وعناٌته 

فنٌة، وعدم إلقاء القاذورات فً الساحات حتى ال ٌصفهم األٌٌن أن ٌهتّموا بدورهم بنظافة بالنظافة العامة، وحّث الجزائر

 لتزام النظام والعمل وحسن الهندام.ن بالقذارة والخمول، فدعاهم إلى إالفرنسٌو

 : حتفاالتواإل المالهي-4

الجمال، زخرت أدبٌات الثقافة الفرنسٌة "بالتبّذل والتهتك" فً المجال االخالقً وتجلّى هذا فً المالهً واختٌار ملكات 

جريدة الّشهاب والزواج العصري، االحتفاالت برأس الّسنة المٌالدٌة، وقد علّقت الحركة االصالحٌة فً مقال لها ب

ٌّئات الحضارة الغربٌة وموبقاتهف:"  حول انتخاب ملكة جمال العالم م1933 ا، فهذا ٌغري البنات بالتبرج هً من س

 ودور السٌنما استغالال مادٌا..".سراف وهو أمر ٌستغلّه باعة المالبس، واإل

 :  المرأة والثقافة الفرنسية-5

نتٌجة انتشار الجهل والبدع بسبب غٌاب الوازع الدٌنً  رٌاف خاصة ع المرأة الجزائرٌة مزرٌا عبر األلقد كان وض

وتلقبوا  مالٌة والحاٌك،مع ذلك فإن نساء المدن تؤثروا باللباس الفرنسً ونزعوا ال المإسسة الطرقٌة، غدتهوالشعوذة والتً 

الصٌوانات " كما ارتدنا دور السٌنما والمسارح، وأوجدوا فً بٌوتهن أثاثا أوروبٌا )mademoiselle" و"madameبــ "

(Garde-robesوحرصوا على تربٌة أوالدهن على الطرٌقة الفرنسٌة، ٌقول ا ،)ًنرى الواحدة منهن  :لبشٌر االبراهٌم"

وتنّظف مالبسه  مكتب التعلٌم الفرنسً، فتحافظ على الوقت بالدقٌقة، وترّجل شعره وتغسل أطرافهتعنً بوحدها فً مٌقات 

سخرته فً أغراضها، أو أّما فً مٌقات المدرسة العربٌة فترسله أشعثا مغّبرا، مختّل الهندمة متؤخرا عن الوقت ألنها 

 متقدما عنه لتسترٌح من شٌطنته".

 الجتماعً الفرنسً فً المجتمع الجزائري :وما نستخلصه بالنسبة للتؤثٌر ا

 )بوطالب، لفقون، ابن الموهوب، أوالد سٌدي الشٌخ، التٌجانً...(. *تفرنس أبناء بعض العائالت الكبٌرة

د والخالف بٌن اب التضامن االجتماعً وسٌادة الحس*هشاشة المجتمع الجزائري وضعف التزامه بالدٌن االسالمً، وغٌ

 لقتال وغٌرها من اآلفات.األسر وظهور جرائم ا

 بٌن أفراد المجتمع الجزائري، واصبحت حٌاة المدن تتباهى بالنماذج االوروبٌة. انتشار اللسان الفرنسً *

فً االحٌاء الجزائرٌة إضافة إلى البطالة والفقر واألمراض الفتاكة )ٌوجد ملٌون  *انتشار الكوخ القصدٌري )القربً(

 ولى(.األ خّماس عشٌة الحرب العالمٌة

ة، فالطبقة العرٌضة من صالحٌ*إعراض الجزائرٌٌن عن العمل والزهد فٌه وتواضع مساهمتهم فً االعمال الخٌرٌة واال

المجتمع الجزائري فقراء مع ذلك فما ٌحصلون علٌه من مال ٌنفقونه على التبغ والدخان وفً اللهو والقمار وشرب الخمر، 

افسة الفرنسٌٌن، مّما أّدى إلى ركود المإسسات الثقافٌة واالجتماعٌة، وانقطاع كذلك انغماسهم فً البدع وتؤخرهم عن من

 األعمال الخٌرٌة.

 مالحظة:

ٌّة والزردات و غٌر ذلك.  بالنسبة للبدع فكان فً إنفاقهم األموال فً عمارة أضرحة األولٌاء ، وضٌافة مشاٌخ الطرق

 

 

 



 لمدينة قسنطينة أنموذجا : العمران الفرنسي -3

إّن رغبتنا  ":"ويل أرزانتبورل "لقد عمل المستعمر الفرنسً على إرساء عمارة فً الجزائر ذات نمط أوروبً، ٌقو 

 غزونا بعد مرور أربعة عشر عاما ". أوروبٌة .... لكً ٌصعب التعّرف علىالكبٌرة أن نجعل الجزائر مدٌنة 

حٌث بدأت الهندسة العسكرٌة الفرنسٌة فً القٌام بؤعمال وسنؤخذ كنموذج لهذا النمط العمرانً الجدٌد مدٌنة قسنطٌنة 

ٌّا. ٌّرت لمّدة نصف قرن وجـه المدٌنة كل  عمرانٌة غ

ًّ إداري جدٌد4417فقد بدأت األشغال بإزالة حصن "كدٌة عاتً " )القدٌم جّدا(، فً بداٌة  )الكدٌة  م فً إطار بناء حـ

 rueشّق الشارع االمبراطوري الذي تحّول فٌما بعد إلى الشارع الوطنً "ثّم قامت السلطات بشّق الشوارع  فقد تّم  الٌوم(،

nationale( ".)ٌّا كما قامت بتسوٌة وتوسٌع جمٌع الّرحبات القسنطٌنٌة خصوصا رحبة الجمال  طرٌق الجدٌدة حال

(Placedes chameaux( وسوق العصر ،)Place negrier وبدأت عملٌة تبلٌط ) ولى التً الساحات والشوارع األ هذه

 اكتملت فً القسم العلوي من المدٌنة.

ٌٌّن رئٌسٌٌن هما "بكما تّم بناء شوارع جدٌدة ورفع بناٌات )عمارات(   Faubourd seant" و" seant jean ح

antoine.والمحٌطان بالكدٌة حالٌا " 

هذه " rue de floury" و فلوري"دتوسع شارع "ٌم، و4414وتّمت تهٌئة الطرقات واألحٌاء بهذٌن الحٌذٌن بعد سنة 

 "  حالٌا.pyramidesوهو شارع "عبان رمضان" "التوسعة الجدٌدة 

م( فً المنطقة الواقعة بٌن الشارع وسوق العصر، كما تّم إنشاء 4401) الكنيس الكبير كما قامت الجماعة الٌهودٌة ببناء

ٌّا فً القصبة( على عهد " " ، والبرٌد la brecheإضافة إلى ساحة "" ، Emile morinaut دار البلدٌة )متواجدة حال

م(بعد تحوٌل المكان من مستودع 4944-4941م(، وقصر العدالة )4971-4974" )la grande posteالمركزي "

وب المغّطى)على العهد م(، وأخٌرا هدم سوق الحب4911-4919وب الجٌش )سابقا(، كما بنٌت دار بنك الجزائر )حب

"سنتً .Garage çitroenبنى علٌها مستودع كبٌر حمل إسمه "" التً André çitroenإلى " ٌتهالعثمانً( وبٌع أرض

ٌّا.م(، وقد حّول 4999-4991)  إلى مرّكب محمد العٌد آل خلٌفة حال

ًّ "السٌلوك" ) (، "المنظر الجمٌل" çilocإضافة إلى استحداث أحٌاء جدٌدة خاّصة بالمستوطنٌن بعماراتها الشاهقة كح

(bellevue ،)جمٌلعمارات "الهواء ال( "Bel air.) 

أسفل الكدٌة والتً عرفت باسم  ة، فقد بنـوا أكواخا قصدٌرٌةالذٌن طردوا من المنطقة العلٌا لقسنطٌن وبالنسبة للجزائرٌٌن

سٌدي راشد(، كما ال ننسى ( وهً ما تعرف حالٌا بمنطقة الرٌمٌس ) تحت قنطرة les bénis ramassis" )"بنً الرماسً

 م(.4971بشارع "باردو" ) (à battoires)"ابح"المذ

ٌّة، فكانت أشغال إنشاء محّطة  كما قامت السلطات الفرنسٌة بشّق الجسور فً مدٌنة قسنطٌنة وشّق خطوط السكة الحدٌد

 نفق سٌدي مسٌد وبناء المحطة ومّد خطوط السّكة الحدٌدٌة إلى غاٌة سكٌكدة. حفرالقطار قرب "باب القنطرة" حالٌا و

ٌّة معلقة وهً جسر سٌدي مسٌد)النسبة للجسور فقد أشرف و ب ٌّة وفوالذ -4979"إمٌل مورٌنو" على بناء جسور حجر

قام بإنجازه "فردٌناند أرنوردان" "قنطرة م(، إضافة إلى الجسر المعلّق الذي 4941-4974م(، وسٌدي راشد)4941

ٌّا ٌربط وسط المدٌنة بمحّطة القطار، وقد بدأ السٌ  م.4911أفرٌل  41ر علٌه فً الحبال" حال

ملعب ،-سٌرتا حالٌا–" Gustaves merciéإضافة إلى منشآت عمرانٌة متنوعة بالمدٌنة مثل ثانوٌة "الحرٌة"، متحف "

"Turpin(4917" العسكري )ٌّا–م وفتح اإلخوة "لٌمٌار" قاعة عرض للسٌنما الفوتوغرافٌة سنة  ،-بن عبد المالك حال

ٌّا )سٌنما الرمالجابٌةالسٌنما قرب باب الم، إضافة إلى قاعة 4490 (، وقد احتفظت باسمها إلى ٌومنا هذا وهذا من حال

ًّ الدقسً حالٌا، مطار عٌن الباي )م 1950( Hippodrome"، ملعب الفروسٌة)Casino numezطرف " م(، 4910بح



الذي سقط قتٌال فً "دام رٌمون" ل ، تخلٌدا لروح الجنرا-المدافع حالٌا–( Place de pyramide) وأخٌرا "ساحة الهرم"

  معركة قسنطٌنة الثانٌة.

 

 

 

 

  


