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 محمد مديار
 

 

 مكانة تدريس التاريخ 
 في المعهد التكنولوجي للتربية

 مقدمة
بدايػ أوضحػأأو ػ أمأو إػكأن ات اػتحأاالعػمأااوإاػة أضنتجػ أاليت  اػ أااػ أ
تساأأيلأبتاتواقأيفأدراس أنشاتاا أ ثلأاا أهةأ وحوعأأهذاأالإتقى:"أتوإػا أ

أااتتريخأيفأاليتظو  أاارتبوي ".
أفأوتقدـأو ت ا أبتصورأ اداين أا طالقتأ نأجترب :غريأو  أسأحتضؿأو

أوضم:أكاواطنأأجزائريأو ت تهأهذهأاليتظو  أاارتبوي أ"ااوتجزة"أيفأجماإ ت.
ثت اػػت:أكطتاػػخأ تمػػراأ ػػنأجت وػػ أجزائريػػ  أخت ػػتأادضؿأهػػوأ ػػري أااػػد وتحأ

طإلػ أضتقدميأادرقتـأ"اإلجيتبا "أاإسإطتحأدضفأامهتاػتـأبطلاوػ أااتاػوينأالقػدـأاإ
أض وعاته.

ـأضنىلأ?<@8ثتاثػػػت:أكأسػػػتت أيوػػػاسأيو اػػػتأضسػػػنأااػػػرداةةأ يتػػػذأتيتصػػػالهأيفأسػػػيت أ
اآلف أضحيػػتضؿأالقتض ػػ أبن ات اتػػهأاالسػػاط أرغػػ أاارتغاػػخأضاارتهاػػخأاإلداريأااػػذيأ

أيتورضأاهأبتستارار.
أضقإػػقأيفأغػػريأاإػػه أاايتػػهأيفأاققاقػػ أتولػػريأعػػنأضاقػػ أ قػػدأيظ ػػرأهػػذا أتصػػتيـف

ياػػوفأهاػػذا أدفأا تاػػ أبأكاإػػهأيوػػاسأو، ػػ أنت قػػ  أهػػذهأأ تػػأـ، أضطلاوػػةأوف
اد،  أيفأ ظريأبتليتظو  أاارتبوي أيفأجوهرهت أدفأهذهأادنريةأقدأبرجمتأ)بض أ
االػػتةأضكسػػرأالػػػا رأ ػػنأنػػػتراأالصػػرضعأامجتاػػػتعةأاإثػػورةأااتعريريػػػ أا زائريػػ أ ػػػنأ
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أهػذهأأطرؼأقوىأا ت زحأا تقترأا زائرأالسػتقإ أاططػتراحأ تسػإ قت ػ أهػـر نىلأقا 
اليتظو ػػػ أضاسػػػتثاردتأإلعػػػتدةأ"اايتاػػػو ا"أأااػػػذيأ"استيتسػػػمت"أطلػػػقأوجػػػإهأ)وثيتػػػتةأ
تواجػدهتأنػتراأاقػدضدرأ تنرتعػػتأ"و، ػ أاوويػ "أضوضختت ػػتأبتاصػراعأاقضػتريأبػػ أ
الوػػػر اأضالسػػػر يأ)اوويػػػترأضبػػػ أااوػػػرمأضاد ػػػت،يوةأ)قو اػػػترأضالسػػػإ أضغػػػريأالسػػػإ أ

اخلطػػتاأيفأقتاػػخأااقػػا أضااثوابػػتأ صػػلوغتأبتاقدسػػا أأ)دييتاػػترأضقػػدأجػػتغتأأهػػذا
أحىتأتوقد تأضتلطلأ سووؿأ قتض تيتتألصرضع تأااتورييب.

نفأااتػػتريخأكػػتفأضمأيػػزاؿألػػريأيفأااػػذاكرةأااصػػولا  أااػػنأاد، ػػ  أو، ػػ أااتػػتريخأ
ضاووي أظإتأ"تصتغ"أدانلأهذاأالمربأامجتاتعةأالساىأبتليتظو  أاارتبوي أ نأ

أ  أضاااتخأضااتوجا تح.نالؿأااربا
 اػػلأ ػػرةأتإقػػةأهػػذهأاليتظو ػػ أاثتات ػػتأيفأااصػػترعأاتيتس ػػرأيفأشػػالأحركػػتحأ
غريلػػػ أات ػػػتأعػػػنأطاوحػػػتحأا تاػػػ أا زائػػػري أ  ػػػذهأحركػػػ أااتوريػػػخأتواجػػػهأالػػػدأ
ااتقػػػػد ةأيفأا ت وػػػػ  أاأ إس ػػػػتأاقركػػػػ أااثقت ػػػػ أاارببريػػػػ أات اػػػػاسأاايتقػػػػت أحػػػػوؿأ

ايت تي أيسقنأااالأيفأ خأ"اإلسال وي "أضكأفأا زائرأالوحوعأااثقتيفأااوط أضيفأا
مأديايت ػػػتأنمأوفأتركػػػ أو ػػػتـأادحتديػػػ أضهػػػةأاإػػػكأدديو ت ػػػتأااتترخياػػػ أ ػػػنأنػػػالؿأ

أتودديت تأااثقت ا أضاقضتري أعربأااتتريخ.
نفأهػذهأااقػػوىأااطساإاػػ أقػػدأ ايتػػتأ ػنأن صػػتؿأالصػػرضعأامجتاػػتعةأااتقػػد ةأ

نػػالؿأ"تإواا ػػت"أارب ػػت  أتاػػوينأاإل سػػتفأا زائػػريأأاإثػػورةأااتعريريػػ أا زائريػػ أ ػػن
أالوتجر...

اقػػدأونسقيتػػتأيفأ ريػػرأهػػذاأاإل سػػتفأضااػػنأادنطػػرأ ػػنأكػػلأ ػػتأسػػلقأااتطػػرؽأ
نااػػه أو يتػػتأم،ايتػػت أ ػػنأنػػالؿأالوتهػػػدأااتايتواوجاػػ أاإرتباػػ  أ اػػر أهػػذاأاإلنسػػػتؽأ

هأ ظػػػتـأبوحػػػ أ سػػػتقلإيتتأ)وطستايتػػػترأبػػػ أيػػػديأهػػػذاأاإل سػػػتفأااستشػػػلأااػػػذيأو ت تػػػ
تربويأ تمإف أض وتربأهذهأالدانإ أالتواحو أجرن أ نأوجلأاخلرضاأ نأاقإق أ
السرغ  أض وتربأهذهأالدانإ أالتواحو أجرن أ نأوجلأاخلػرضاأ ػنأاقإقػ أالسرغػ أ
إل تػػتاأااػػرداةةأيفأبالد ػػتأ ػػنأنػػالؿأعاإاػػ أااتاػػوينأبتلوتهػػدأااتايتواوجاػػ أاإرتباػػ أ

أانأبر تجم تأأضاايت تأختصتهأ نأنالؿأااتطلاق.اا أودرجتأ تدةأااتتريخأح
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 المعاهد التكنولوجية للتربية
أرق أ الػرر أأ>>8-7<تقررأن صتةأالوتهدأااتايتواوجا أاإرتبا أعنأطريقأالرسـو

رأعإػػػىأ يتػػػواؿأالوتهػػػدأا ت واػػػ أاإتايتواوجاػػػتأبسر سػػػتأ8) رجػػػ أ7<@8وضحأأ8يفأ
إػػىأااتاػػوينأأني ػػذاؾأ"أنقت ػػ أضالقصػػودأ ػػنأهػػذهأااواإاػػ أحسػػخأنيراةأالصػػر  أع

 سقأتاوينأكسالأأبػأفأيسػت اخأ ػوراأضبيت تعػ أمحتاتجيتػتأااضػم أ وإاػ أ ػنأ
أر.9امبتدائا أضالرحإ أالتوسط "أ)أ رج أ

ضتيتصأالتدةأااستدس أ ػنأاليتصػورأالصػترأنااػهأوعػالهأنىلأوفأااتاػوينأجيػخأوفأ
أأتتطإخأسيت أ ضريي .يت أيفأسيت أضاحدةأ قن؛أ تأعداأاقتمحأامستثيتتئا أاا 

ضا طالقػػتأ ػػنأهػػذاأااتصػػورأاللػػ أعإػػىأتوطاػػ أاقتجاػػتحأيفأوسػػرعأضقػػت أ ػػأأ
اإارتشػػػػػع أبتسػػػػػتظ ترأ سػػػػػتويتد أ قػػػػػنأدضفأطإػػػػػخأويأشػػػػػ تدةأضيظ ػػػػػرأهػػػػػذاأ

أرق أ أ7<@8 و اربأأ:9الرر أيفأأ<<8-7<بوحوحأيفأالتدةأاخلت س أ نأالرسـو
أر.:هدأااتايتواوجا أاإرتبا أ) رج أضالتضانأااقت وفأادستسةأاتال اذأالوت

كاتأوعطاتأاد ضإا أاإ ت خأااثقتيفأااذيأاعتربهأالسرضاوفأ نأجالحاتحأأ
أر.8ااتوإا أااوتيلأ)أ رج أ

ضأممػػػػػتأيإسػػػػػتأام تلػػػػػتهأوفأهػػػػػذاأ"امنػػػػػرتاع"أاليتسػػػػػو أعػػػػػنأالوتهػػػػػدأا ت واػػػػػ أ
أحػػػىتأااتعسطػػػتحأااػػػ أوبػػػداهتأوجػػػعتاأا لصػػػرضعأاإتايتواوجاػػػتأااسر سػػػا  أحأحيػػػرـت

ادجإةأ)ااسر ساوفرأضااذينأيقرضفأبودأامأ واػقأوفأ:"أنعػدادأالوإاػ أااػذيأ
يت أاسيت أضاحدةأبودأاالاتاوريتأهوأنعدادأغريأكتؼأضتت ه أجيخأنعتدةأاايتظػرأ اػهأأ
كإاػػت أضهػػذاأحيتػػتاأنىلأدراسػػ أعااقػػ أضنىلأتطػػورأأجػػترأاآلفأيفأ واقػػفأا ػػتداحأ

أر;)الوإا أض قتبتد أضأاارويأااوتـ"أ
نفأالصػػر  أعإػػىأن صػػتةأ وتهػػد ت أيسػػ دضفأ يتػػذأاالدايػػ  أحػػدأتاػػترأاايتوعاػػ أأ

ضااوصػػػػر  أأضاات ديػػػػد أحاػػػػمأيت ػػػػتهإوفأاايتتػػػػتئ أالتوجػػػػلأناا ػػػػتأيفأاالإػػػػدأااػػػػذيأ
اسػػتقرضاأ يتػػهأااساػػرةأضيقػػررضفأتتئاػػتأااتاػػوينأيفأسػػيت أضاحػػدةأضمأيإ ػػأضفأحػػىتأنىلأ

تػ أ قتيتوػوفأأبأ ػهأبتإل اػتفأتاػػوينأااسػيت أااتعضػريي أااػ أيسػاأألػتأااقػت وف.أأن
أ وإ أوضأوستت أ ثإاتأيفأااتربيدأوضأااتإعا .
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 المتكون -التلميذ
 تعتأالوتهدأااتايتواوجا أاإرتباػ أوبوالػتأو ػتـأااتال اػذأالر ػوظ أ ػنأاليتظو ػ أ
اارتبويػػ أيفأوغإػػخأاقػػتمحأض اػػكأاوػػدـأاشػػرتط تأويأشػػ تدةأضاكتستئ ػػتأبتلسػػتوىأ

أ ثلأ تأوسسإيتت.
ضعيتػػد تأ إقػػةأ ظػػرةأبسػػاط أعإػػىأ"توعاػػ "أأهػػرمةأااتال اػػذأااػػذينأساصػػلعوفأ

 وإاػػػػػ أوضأ سػػػػػتعدينأأ-ـأوسػػػػػتتذة9<@8-8<@8ابتػػػػػداةأ ػػػػػنأااسػػػػػيت أاادراسػػػػػا أ
ديتإايتػػتأااػػذعرأضااواثػػتفأ ػػنأهػػوؿأاااترثػػ أااػػ أوجػػالتألػػتأالدرسػػ أا زائريػػ .أضقػػدأ

أعر تأهذهأاايتوعا أعدةأ راحلأ نأام تقتة:

 لىالمرحلة األو 
أ:أ ستوىأااسيت أاايت تئا أ نأااتوإا أااثت وي.ادستتذة-ااتال اذ
أالوإاوف:أ ستوىأااسيت أااثت ا أ نأااتوإا أااثت وي.-ااتال اذ
أالستعدضف:أ ستوىأااسيت أاارابو أ نأااتوإا أالتوسن.-ااتال اذ

أهرمةأخيضووفأمنتلترأا تقتئةأبسانأضشاإة.
ةأاااسػػػتةةأوضأشػػػ تدةأااتوإػػػا أالتوسػػػنأو ػػػتأاقتجػػػإوفأعإػػػىأاالاتاوريػػػت أشػػػ تد

أ اقلإوفأ لتشرةأضبدضفأويأا تعتف.

 المرحلة الثانية:
أواواتأشول أالستعدينأيفأوغإخأالوتهدأضوجلأأاادنوؿأيت أكاتأيإة:

أادستتذة:أاقصوؿأعإىأاالاتاوريتأبتإلحت  أنىلأا تعتفأشستهة.-ااتال اذ
ت وي.أ ػػػػ أاخلضػػػػوعأم تعػػػػتفأادسػػػػتتذة:أ سػػػػتوىأااسػػػػيت أااثتاثػػػػ أثػػػػأ-ااتال اػػػذ

أدنوؿأكتتمأضشستهة.
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و ػػػتأالتعصػػػإوفأعإػػػىأاالاتاوريػػػتأضااػػػذينأيرغلػػػوفأيفأهػػػذاأ امضػػػووفأمنتلػػػترأ
أشستهةأشاإة.

ضرغػػ أهػػذاأااتقػػدـأاالسػػان أ ػػنفأظػػتهرةأتصػػماصأاليتتجػػخأاولػػتأدضر أدفأ
لػػوؿأالديريػػ أالوظسػػ أتتػػذرعأبػػيتقصأااتػػأطريأيفأاد ػػتكنأاايتتئاػػ أضجتػػربأا يتػػ أعإػػىأق

أتال اذأدضفأالستوىأا  أوت أيقااوفأبتليتطق أاا أتيتقص تأاإلطتراح.

 المرحلة الثالثة:
أبدوأااوال أيفأبوضأالوتهد أبطرؽأجديدةأتتاثلأيف:

اشػػػػرتاأشػػػػ تدةأاالاتاوريػػػػتأ ػػػػ أا تعػػػػتفأكتػػػػتمأضشػػػػستهةأ ااػػػػ أالرتشػػػػع أ-
وريػػتأضاايتتػػتئ أبتإلحػػت  أنىلأدراسػػ أ سػػتره أاارتبػػويأعػػنأطريػػقأكصػػفأ قػػتاأاالاتا

أاحملصلأعإا تأيفأااسيت أاايت تئا أ نأااتوإا أااثت وي.
 عتأايتتأهذهأااواإا أبتاتعا أيفأ وعاػ أالرتشػع أ سػلاتأضحػاتفأ سػتوىأ
أض ت ػػت يأاقسػػ أادسػػتتذةأأضتوجاػػهأااػػذينأحأياتاايتػػواأ ػػنأاقصػػوؿأعإػػىأ اػػرـت

  أيفأ أضتسػػوقدعإػػىأقسػػ أالوإاػػ أحسػػخأ وػػدمأة يتتجػػخأيفأشػػوخأادسػػتتذ
أااإو أااوربا أضااريتحاتحأضحسخأترتاخأدقاق.

 المرحلة الرابعة
ـأبتتسػػتؽأبايت ػػتأضبػػ أض،ارةأا ت وػػتحأبػػتاوودةأ@?@8 تجأتيتػػتأض،ارةأاارتباػػ أ يتػػذأ

نىلأ ظػػتـأااتوجاػػهأاللتشػػرأ ػػنأطػػرؼأالصػػتاأا ت واػػ أو ػػتأحسػػخأرغلػػ أااطتاػػخأ
أ رحإػػ أااسػػلوايتتحأاقتجػػلأعإػػىأاالاتاوريػػتأوضأحسػػخأ ودمتػػهأضهاػػذاأعػػد تأنىل
أضو تـأطإل أ صلأوغإل  أعإىأاالاتاوريتأعنأطريقأاإل قت .

نالجػػ :أحتضاػػتأيفأهػػذهأااو تاػػ أتقػػدميأ إاػػأأبسػػانأاإتإااػػذأااػػذيأجيػػدهأ
أ)وطستاهرأب أيديه.أ*ادستت أو ت هأضااذيأساض أا تا أ ستقاإه
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أعدـأاات ت يأ اريػتأض ور اػتأضحػىتأ سسػات أضأ ااػنأهػذاأمأنفأهذاأالإاأأيل  
يو أا وداـأضجودأ رديتحأنجيتبا أممتت،ة*أيفأبوضأادحاتفأضاايت ػتأاسػتثيتتةاحأيفأ

أاانأ نأاارداةة أمأيقت أعإا ت.
الوإا أااذينأيصاإوفأوغإلاػ أالتاػوييت أأ-نفأتركازيأسايتص خأعإىأااتال اذ

يفأالو ػػػدأااػػػذيأوعاػػػلأبػػػهأضااػػػذينأسػػػاتاسإوفأبأطستايتػػػتأضيقػػػد وفأوػػػ أدرضسػػػ  أ
أادضىلأيفأااتتريخأيفأااسيتت أاخلت س أضااستدس أ نأااتوإا أادستسة.

الوإاػػػػػػػ أاعتػػػػػػتدضاأعػػػػػػػدـأحضػػػػػػػورأحصػػػػػػػصأأ-نفأوغإػػػػػػخأهػػػػػػػرمةأااتال اػػػػػػػذ-
أامجتاتعاتحأيفأااتوإا أااثت ويأضهذاأبص تدد .

نفأبوضػػ  أمأحيسػػنأاااتتبػػ أضحػػىتأاايتطػػقأااسػػإا أبتاإوػػ أااورباػػ أيفأوبسػػنأ-
ااسيت أاايت تئا أجتةأحانأاايتسػل أالوويػ أاال تقػتؿأضاػايأأ ستواهتأ)نفأضجوو أنىل

أ تا  أعاإ  أضجم وداد أوثيتتةأاادراس ر.
نفأاااتػػخأااػػ أضحػػوتأبػػ أويػػدي  أيفأ تإػػفأ راحػػلأدراسػػت  أحأجتإػػل  أ-

 واحاو تأضمأوشاتوتأضحأتص و  أعإىأاتضا أ ور  أ ضت ايت ت.أضهةأيفأوغإل تأ
 أضعػنأااتعػومحأااػ أشػ دهتأعػربأااتػتريخأضتركػزأتتيتتضؿأأقضتيتأبوادةأعػنأضطػيت 

أعإىأو ورأنيديواوجا أوكثرأ يت تأ ور ا .
نتػػػػ أتوػػػػودضاأعإػػػػىأاقسػػػػوأضااتسػػػػ الأيفأالتوسػػػػنأضااثػػػػت وي أحاػػػػمأدر أ-

أوكثره أ تدةأااتتريخأعنأطريقأااساتعأضحأي ت أادستتذةأأبقدراد أض  تراد .
اسػػػػا أعإػػػػىأاقػػػػوارأالوػػػػريفأا ػػػػتدأنفأوغإلاػػػػت  أحأيػػػػدربواأطاإػػػػ أحاػػػػتد أاادرأ-

ضامسػػػػػتيتتتاأضااتقػػػػػراأ ػػػػػنأاققػػػػػتئقأضا ػػػػػت أالواقػػػػػفأضحأيسػػػػػاأأوػػػػػ أبتسػػػػػتواتؿأ
 صتطتد أااذهيتا أضقدراد أ أجلعواأيوتقدضفأوفأااتتريخأهػوأاققاقػ أالقد ػ أوػ أ
 ػػنأطػػرؼأادسػػتت أضوجػػلأأالطلػػوعأضالاتػػواأعإػػىأااسػػلورةأ قدسػػتحأ سػػإ ألػػتأ

أ قإ تأكاتأهةأوثيتتةأامنتلتر.جيخأنعتدةأحسط تأضأ
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 المكون-األستاذ
نفأضحػػػ أادسػػػتت أالاػػػوفأ)بضػػػ أالػػػا أضكسػػػرأااػػػواضرأاػػػايأبواػػػداأعػػػ أااوحػػػ أ

أااتتاا :أؼو هأيفأوحاتفأكثريةأييتتاةأنىلأوحدأادجيتتأ*التاوف أن 
أ صػػػلأعإػػػىأشػػػ تدةأا ت واػػػ أيفأتتيػػػ أااسػػػتايتتحأبوػػػدأوفأ -أ طتاػػػخأ ضػػػـر

أاهأيفأالدرس أااسر سا .و ضىأوكثرأ نأ صفأتوإا
تإااذأ تأأأعايتاهأعإىأالدرس أا زائري أيفأبداي أامستقالؿأضاستستدأ نأأ-ب

اإلرثأالوػػػػريفأقلػػػػلأوفأتصػػػػ دأاليتظو  اارتبويػػػػ أ"،اػػػػزاؿأاإلجػػػػالحتح"أالػػػػد ر أاأ
أااتعقأبت ت و أوضأبتلدرس أااوإاتأاألستتذة.

نىلأا ت وػػ أيفأوضاأأتإااػػذأاسػػتستدأ ػػنأ"أنجػػالحتح"أااسػػلوايتتحأ وجػػلأ-ج
ااتعػػومحأاادديقراطاػػ أ  اػػتأكػػتفأ سػػتواهأضبطػػرؽأ تإسػػ :أسػػيت أ ضػػريي  أا تػػدااأ

أ....اخلنداري أ
سداسػاتحأحسػخأ ػرتةأأ?ضأأ=أتإقىأهػذاأااطتاػخأتاوييتػتأجت واػتأيػرتاضحأبػ 

أااتعتقهأبت ت و .
ضاخلتجػػػػػا أالصػػػػػرتك أاطإلػػػػػ أااتػػػػػتريخأااػػػػػذينأوجػػػػػلعواأوسػػػػػتتذةأ اػػػػػو  أدياػػػػػنأ

أتإما صػػ تأيفأرويأادسػػتت أعلػػدأااقػػتدرأجوإػػوؿ:"أالتمرجػػوفأا ػػت واوفأيفأااوإػػـو
اإل سػػػت ا أ ػػػثال أمأيسػػػتطووفأريفيػػػ أو سسػػػ  أبطريقػػػ أعت ػػػ أيفأااتػػػتريخأا زائػػػري.أ
دياػنأوفأ سػػأؿأوغإػخأا ػػت،ينأيفأااتػػتريخأعػنأ ػػررنةأاايت ضػ أااتترخياػػ أا زائريػػ  أ

ين أسيتاصػػفأوتػػ أمأيور ػػوفأويأضبدايػػ أااقػػرفأااوصػػرأأ@8ويأ ػػرر أتتيػػ أااقػػرفأ
أر.> رر أقسنأوضأاسوةأاقو"أ) رج أ

ضدياػػنأسػػعخأالثػػتؿأعإػػىأوغإػػخأالراحػػلأااتترخياػػ أأاإل سػػت ا أدضفأنجعػػتؼأ
 يتت أن أاايأغريلتأوفأياوفأهذاأهوأحػتؿأالتمػرج أ ػنأا ت وػ أا زائريػ  أد يتػتأ

وفأ ػػنأ"ا ت وػػ "أعيتػػد تأ تلػػ أ سػػترأ اػػوييت  أأػػده أ)يفأوغإػػل  أويضػػترأمأحياإػػ
أنمأ"ااإقخ"أ   :
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 وظسػػػوفأبسػػػطتةأضجػػػإواأنىلأهػػػذهأاليتتجػػػخأيفأبدايػػػ أامسػػػتقالؿأبتسػػػ أ .8
ااتوريخأضتوطا أاقتجاتحأضعنأطريقأااسيتواحأااتعضريي أضارتقواأبسرع أ

أجيتو ا أ نأنطترأ"الارفأاد ػ ة"أنىلأادستت أااثت ويأاأا ت وة.
دأااتترخياػػ أااػػ أمأيتعااػػوفأ توػػتض وفأ ػػرضأعإػػا  أتػػدرييأبوػػضأالػػوا .9

 ا ػػػتأ)أضقػػػدأدرسػػػيتتأعإػػػىأوسػػػتت أ تمصػػػصأيف"أتػػػتريخأااصػػػرؽأادقصػػػىأ
 ااقدمي"أمأيورؼأهذاأالوحوعأنمأ تأديإاهأ نأاااتتاأيفأالدرار.

وسػػػػتتذةأ وايتػػػػوفأيفأدائػػػػرةأااتػػػػتريخأضااػػػػيت  أ  تاػػػػوفأبتعضػػػػريأشػػػػ تداحأ .:
أامجتاتعاػػػ أضمأي تاػػػوفأ ونػػػرىأتضػػػانأوػػػ أاوػػػرضاأ ػػػنأ و ػػػدأااوإػػػـو
بتلػػتدةأضمأبتاػػوينأااطإلػػ أ  ػػ أ" رابطػػوف"أأيفأدائػػرةأاققػػوؽأض ػػدرجتدتأ

أاثتأعنأوستتذةأ"يتار وف"أعإا  أبوضأاايتقتا.
يصػػتوإوفأيفأاواتكػػلأاقزباػػ أوضأاواوػػتحأوسػػتتذةأ رتلطػػوفأبػػأج زةأاايتظػػتـأ .;

اليتتمل أضيستواإوتتأ ػربراأاإتيتصػلأ ػنأ سػرضااتد أاارتبويػ أضااتوااػخأعػنأ
أااوال.

وسػػػتتذةأديإاػػػوفأتاوييتػػػتأجاػػػداأااػػػنأظػػػرضؼأااواػػػلأسػػػاو أو قصػػػتأ ػػػنأ .>
أنرادد أضحوات  أنىلأكستىلأمأيقد وفأاإطإل أنمأااقإال.

وع أاسػتثيتتئا أ ػنأادسػتتذةأااصػلتاأضااػذينأغريأوفأمأيسوتيتتأوفأ صريأنىلأجما
 ػػػػػنأاايتسػػػػػل أاإلمتااػػػػػ أاطػػػػػتق أااتاػػػػػوينأااػػػػػذينأأ%87مأيصػػػػػاإوفأوكثػػػػػرأ ػػػػػنأ

ااػػػذاحيأضحيػػػػتضاوفأجػػػتدينأ صػػػػرأ-كػػػلأطتقػػػػتد أضج ػػػوده أيفأااتاػػػػوينأأفيسػػػتثارضأ
"عػػدضى"أااواػػلأضاالعػػمأااوإاػػةأبػػ أااطإلػػ  أبوضػػ  أيوتػػربأهػػذاأ ضػػتمأساتسػػاتأ

قد اػػ أااػ أيػػر نألػتأضااػػلوضأاآلنػرأيوتػػربهأضاجلػتأعإااػػتأ ػنأوجػلأ صػػرأو اػترهأاات
ثقت اػػػت أنمأوفأهػػػذهأا اوعػػػ أرغػػػ أكػػػلأا  ػػػودأاللذضاػػػ أظػػػلأعاإ ػػػتأ  اصػػػتأضحأ

أتستط أااتوإخأعإىأكلأااصووبتح.
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نفأهذهأادسلتاأجمتاوػ أجوإػتأ ػنأالتمػرج أ ػنأدائػرةأااتػتريخأضالتػوج  أ
 أ تمإس أ ضاو ت أمرتلتط تأمبدرس أتقإادي  أحنوأااتوإا  أ رتلط أمبرجوا أتترخيا

ضشػػاالأدتػػػتأمأتس ػػ أبػػػأفأااتػػتريخأحركػػػ  أبػػأفأتدريسػػػهأجيػػخأوفأيصػػػالأالور ػػػ أ
ااوإاا أضيسػتمدـأ تإػفأال ػتراحأاإوجػوؿأبػتلإتقىأنىلأا ػت أ واقػفأ قديػ أ ػنأ

أادحداثأضجت وا تأبلأتوإاتهأريفأشالأ إمصتحأ سوأض طلوعتحأتو،ع.
اػػخأا ػػػت،أيفأااتػػتريخأضهػػوأحيصػػػلأ،اداأتترخياػػتأاػػدضداأييتعصػػػرأيفأيتمػػراأااطت

بوضأادعاتؿأاا أاحتارحأجمتؿأاااتتبتحأااتترخيا  أاػايأدائاػت أبسوػلأقػدرادتأ
أاإل سػت ا  أضااػنأ ظػراأاتقرلػتأ ػنأ ضن ات اتدتأالور اػ أضاإلبداعاػ أيفأ اػدافأااوإػـو

أاأنطتاأأتربيريأاوجوده.وج زةأاايتظتـأضطواعات تأيفأتارييأشرعاتهأبن تتأ
هذاأبتنتصترأكلػريأ إاػأأادسػتت أالاػو فأأااػذيأساسػتقللأااتال اػذأالوإاػ أ
ضااػػذينأسػػااوت أااتعواػػواأنىلأ ػػتقإةأاخلطػػتاأيفأالدرسػػ أامبتدائاػػ أضهاػػذاأتوإػػقأ

أاادائرة.
كاػػػػفأتسػػػػتقللأض،ارةأاارتباػػػػ أهػػػػذاأااطتاػػػػخأا ػػػػت،أااػػػػذيأسػػػػاتعوؿأنىلأ اػػػػوفأ

أ أضادستتذة؟دجاتؿأ نأالوإا
نتػػتأتوايتػػ أيفأاليتصػػخأو ػػتأتإلاػػ أاطإلػػهأنفأكػػتفأ توتقػػداأ و ػػتأوضأااػػ أشػػوورأ

أاليتصخ أن أوفأ صتق تأمأتدر أ إاأأهذاأادستت :
أ نأنالؿأجدضؿأ قتياسهأا ت وا أضاايتقتاأاحملصلأعإا ت.-
 ػػػػنأنػػػػالؿأشػػػػ تداحأض الحظػػػػتحأوسػػػػتتذتهأد ػػػػهأمأيوجػػػػدأويأ ػػػػرةألرتلػػػػ أ-

أعإىأش تدةأااإاست ي.امستعقتؽأ
ضمأيسػػوت أيفأادنػػريأوفأوشػػريأنىلأوفأوغإلاػػ أااػػز الةأااػػذينأعاإػػتأ و ػػ أمأ

أ-اآلدااأ-حياإػػػػوفأشػػػػ تدةأااسػػػػت يأيفأااتػػػػتريخأبػػػػلأيفأ ػػػػوادأونػػػػرىأكت ورا اػػػػت
أاإلسال ا  أااقت وفأ)؟رأ-عإ أامجتاتع-ااوإـو
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 البرنامج
ـرأدياػنأاعتلػترهأ@<@8 يتػذأ)أبر ت  أااتػتريخأيفأالو ػدأااتايتواػوجةأاإرتباػ  -أ

بر تجمتأاإتتريخأمأضط  أد هأ نأ تأقللأااتتريخأنىلأامستقالؿأضهاذاأديايتيتتأ ػنأ
ااوػػػػػوعأيفأوعاػػػػػتؽأا تاػػػػػ أا زائػػػػػريأعػػػػػربأتترخيػػػػػهأااطويػػػػػلأاإوجػػػػػوؿأنىلأاليتػػػػػتب أ
اقضػػػػتري أااػػػػ أشػػػػاإتأاوويػػػػ أااوطيتاػػػػ أضااػػػػ أسػػػػتختتأبصػػػػالأ وػػػػتؿأيفأجػػػػيتتع أ

اليتتةأاقضتريأ نأنالؿأتطورهتأالتاػأينأضتستعإ ػتأااػذكةأ ػ أااتادفأاإل ستينأضا
ااط ػػػتأااطلاوػػػةأضااثقػػػتيفأ)االصػػػريرأ ػػػ أاحملت ظػػػ أعإػػػىأكاتتػػػتأضقاا ػػػتأاإل سػػػت ا أ

أضوجتات تأيفأتوت إ تأ  أما أااصووا.
يسػػاأأهػػػذاأاارب ػػػت  أاإوحػػػدةأاارتبويػػػ أبتعديػػػدأادهػػػداؼأاخلتجػػػ أباػػػخأ-ب

أدضاويتح.در أضااتصرؼأحسخأاإل ات اتحأضا
يوطػػةأاقريػػ أااات إػػ أوػػذهأااوحػػدةأيفأحػػلنأادعاػػتؿأااتطلاقاػػ أض ديػػدأأ-ج

أقتئا أالصتدرأأضالراج أضااوثتئق.
أضييتقس أاارب ت  أكتاتتاػة:

أالوراأااالريأيفأعصورأ تأقللأااتتريخ. -8
أالوراأيفأااوصرأااقدمي:-9
أااساتفأعالقتد أبن ريقاتأضشوواأالتوسن-
أتأبتاساتفقرطتج أضعالقت -
أالاتاكأالوربا أاااربى-
أامستواترأااثالثةأضالقتض  أااصولا -

ضامجتاتعاػػػػ أضااثقت اػػػػ أضاادييتايتػػػػ أقلػػػػلأأضامقتصػػػػتدي وضحػػػػتعأالوػػػػراأااساتسػػػػا أ
أااستأ.
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أالوراأاإلسال ة:أ-:
أ راحلأااستأأض وقفأااساتفأ نأااست  -
أااتطورأاقضتريأاإاورا-
أوجوؿأاقضترةأاإلسال ا -
أالظ رأااساتسةأاإدضا أالوربا أاإلسال ا -
أالظ رأاادي :أا تصترأاإلسالـأضااصراعأالذهيب.-
أالظ رأامجتاتعة-
أالظ رأامقتصتدي.-
أعالقتحأالوراأاإلسال ا أاقضتري :-;

أبتادضؿأالساعا .-بتلصرؽأاإلسال ة أد-بتد داي أا-بن ريقات أا
أالوراأيتصد ىأاإ  ا أالساعا :->
أاايتتتئ .-الراحل أأ-ادسلتا أ-
أادتراؾأبت زائر:أ-=
عالقػػػ أا زائػػػرأأ-ادضحػػػتعأاقضػػػتري  أأ- ات ػػػ أا زائػػػرأيفأااو ػػػدأااوثاػػػتين -

أبدضؿأالتوسنأضااوتحأ)جوا خأااقوةأضااضوفر.
أامستواترأااسر سة:-<
-القتض ػػػػػػ أااوسػػػػػػاري أوشػػػػػػاتوتأ- راحػػػػػػلأنحػػػػػػتالؿأا زائػػػػػػر أأ-ادسػػػػػػلتا -

أئ  تر. تت-تطورهت
أااساتسا أااسر سا أيفأا زائرأض تتئ  ت:-?
أ-ااساتس أااثقت ا أضاادييتا  -ااساتس أامجتاتعا  أأ-ااساتس أاإلقتصتدي  أ-

أردضدأ ولأااصوخأا زائري.أ-ااساتس أاإلداري 
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أر:;>@8-89@8اقرك أااوطيتا أ)أ-@
أردضدأ ولأ ر ست.-نجتتهتدتأضبرا  أعاإ ت أ-وجووتأ أ-
أ:;>@8ثورةأأ-87
-ااػػػػػدضؿأااورباػػػػػ أضااثػػػػػورة أأ-ردضدأ وػػػػػلأ ر سػػػػت أ-الراحػػػػػل أأ-ادسػػػػلتا أ-

أااصوواأااوربا أضااثورة ااوتحأضااثورة.
أامستقالؿأض صالأ تأبودأامستقالؿ:-88
-الصػػػػتكلأامجتاتعاػػػػ  أأ-الصػػػػتكلأامقتصػػػػتدي  أأ-الصػػػػتكلأااساتسػػػػا  أ-

أالصتكلأااثقت ا .
أحأهلػػػػ أ ػػػػنأ"اإلدارة"أضاايتػػػػهأ ػػػػرةأج ػػػػودأنفأهػػػػذاأاارب ػػػػت  أحأيػػػػمالحظةةةةة: 

جماوعػػػػػػ أ ػػػػػػنأالاػػػػػػو   أ ػػػػػػنأنػػػػػػالؿأالإتقاػػػػػػتحأالتوإقػػػػػػ أبػػػػػػتاتساريأيفأااػػػػػػربا  أ
ض ضػػػػت ايت ت أكاػػػػتأو ػػػػهأأجػػػػتةأاتستقػػػػتأعإػػػػىأحػػػػدأود أ ػػػػنأ"الور ػػػػ أااوإااػػػػ "أبػػػػ أ
ادسػػػتتذةأااػػػذينأمأ،ااػػػتأتت ػػػػت ل أااتاػػػتراحأااساتسػػػا أضاإليديواوجاػػػ أالمتإسػػػػ أ

ضعرأضااػػػػػػنأاإلشػػػػػػاتؿأيفأوفأبوضػػػػػػ  أيريػػػػػػدضفأجػػػػػػخأهػػػػػػذهأ)ضهػػػػػػذاأحػػػػػػقأ صػػػػػػرأ
أامنتاتراحأاذا رهتأيفأااربا  أااتوإااا .

ض وطػةأ ػثالأوػػذاأ"ا يتػتح"أااػػذيأااػنأمبسػػت دةأاإلدارةأ ػنأودرااأ" صػػطإأ"أ
ااسػػاتفأبػػدؿأالاتاػػكأااوطيتاػػ أبػػدؿأالاتاػػكأاد ت،يواػػ أضتػػذضيخأاسػػ أا زائػػرأيفأ

أتولريأالوراأضاادضا أالوربا .
->?ضمأيسوتيتػػػتأوفأ صػػػريأنىلأوفأهػػػذاأاارب ػػػت  أحأيتوػػػريأ يتػػػذأااسػػػيت أاادراسػػػا أ

ضهػػوأبر ػػت  أ وجػػهأاإاوإاػػ أالوػػرب أضالسر سػػ أضنىلأكػػلأوسػػتتذةأااتوإػػا أأ=?@8
أالتوسنأبدضفأاستثيتتة.
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 التوقيت
رغػػػ أنجيتباػػػ أأهػػػذاأأاارب ػػػت  أضند تػػػهأاألهػػػداؼأاارتبويػػػ أضااوإااػػػ أاإايتظو ػػػ أ

و هأ نأغريأالاانأتطلاقهأحسخأااتوقاتأالمصصأاهأضااذيأيو،عأأأاارتبوي  أنم
أكاتأيإة:

سػػػتع أويأأ=:سػػػتع أوسػػػلوعاتأ ػػػنأجماػػػلأأ8الوإاػػػوفأ) وربػػػوفأض سر سػػػوفر:أ
أستع أدراسا .أ77<ستع أسيتويتأ نأجمالأأ97مبودؿأ

ااتصيتاف:أيصيتفأااتتريخأبتايتسل أاإاوإا أالورب أحػانأالػوادأالور اػ أاايتػهأ
حامأااتوقاتأبودأاارتبا أاإلسال ا أ)ستعتتفرأضاارتبا أاالد ا أ)ستعتتفرأيأحيأ نأ

ضاا أتصيتفأحانأالوادأالسإاا .أو تأبتايتسل أاالأااصوخأ تمصصأاهأسػتع أ
أضاحدةأأضيصيتفأحانأالوادأالسإاا .

 الحظػػ :أبتايتسػػل أاصػػوخأادسػػتتذةأااػػذينأياو ػػوفأيفأااسػػيتت أأدياػػنأتطلاػػقأ
سػػتع أتقريلػػتأالمصصػػ أ8:77سػػتع أ ػنأجماػػلأ>;يفأحػػوايلأهػذاأاارب ػػت  أ سػػلاتأ

أاإتاوين.

 الوسائل التربوية
ن اأكػػػتفأالػػػرب  أيفأحػػػقأاارب ػػػت  أ ػػػنأحاػػػمأعػػػدـأ صػػػاصأااتوقاػػػتأاااػػػتيفأ
اتاػػػػوينأالوإاػػػػ أااػػػػػذينأسػػػػاتواوفأتػػػػدرييأهػػػػػذهأالػػػػتدةأاتال اػػػػذه أيفأااسػػػػػيتت أ

اأااوسػػتئلأاارتبويػػ  أضكأتػػتأاخلت سػػ أضااستدسػػ  أ ػػنفأااػػو،ارةأحأتساػػرأاالتػػ أيفأن تػػتأ
جت ػػػلأات ػػػتأاحتاتجػػػتحأهػػػذاأاارب ػػػت   أ اػػػتأعػػػداأبوػػػضأاخلػػػرائنأا ورا اػػػ أااوت ػػػ أ
التوإقػػ أبػػت زائرأضالوػػراأااوػػرمأ الحػػوأغاػػتاأاخلػػرائنأااتترخياػػ أضا ػػداضؿأااز يتاػػ أ

أااتوحاعا أ أااتترخيا  أاخل...أاإصمصاتحضااإوحتحأضاارسـو
كلأالربا أعإىأوختات تأيفأتدعا أالوػترؼأاايتظريػ أهذهأاإل ات اتحأاا أيتسقأأ

اارتسػػػػػػػػػػاما أيفأ هيتاػػػػػػػػػػ أالتإقػػػػػػػػػػة أااػػػػػػػػػػنأااقػػػػػػػػػػتئا أعإػػػػػػػػػػىأااتاػػػػػػػػػػوينأمأ،ااػػػػػػػػػػواأ
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يو تأبتلثلأااصا :"أجػورةأضاحػدةأتسػتضيأواػفأأ   يت تهإوتتأضكأت أحأيستواإوا
أكإا "....

 أالو ػدأكاتأوفأ ديري أااتاوينأحأتيت زأقػدأاآلفأاااتػتاأااػذيأأدياػنأطإلػ
 ػػنأتوااػػقأالوإو ػػتحأااػػ أيتإقوتػػتأيفأااقسػػ .أضحػػىتأنفأكػػتفأغاػػتاأاااتػػتاأيفأ
رويػػػةأاخلػػػتعأغػػػريأ  ػػػ أد ػػػهأيػػػرتؾأاقريػػػ أااات إػػػ أاألسػػػتت أيفأاالعػػػمأعػػػنأوهػػػ أ
الواحا أضو سل تألستوىأكلأشول  أكاتأيساأأبتوجاػهأااطإلػ أضااتواػقأ ا ػتأ ػنأ

أتتاأنىل:نالؿأالطتاو .أغريأوفأهذهأااواإاتحأ 
أالاتل أااوإاا أ احأالصتدرأضالراج أادستسا أاإتاوينأضاالعم. .8
أااوقتأاااتيفأااذيأيساأأاإطتاخأااقاتـألذهأااواإا . .9
االتحػػمأااػػذيأياػػوفأ إعقػػتأبت ت وػػ أوضأمبراكػػزأاالعػػمأحػػىتأأ-ادسػػتت  .:

أيتمصصأجزةاأ نأتوقاتهأاإلعمأاارتبوي.
تصػػػػلهأالتوسػػػػطتحأيفأوحسػػػػنأأضيفأغاػػػػتاأهػػػػذهأااصػػػػرضاأ ػػػػنفأالوتهػػػػدأحتااػػػػت

سػػتع رأأضااتيتظػػا أاارتبػػويأااػػذيأمأأ=:اقػػتمحأ ػػنأنػػالؿأااتوقاػػتأادسػػلوعةأ)
،اؿأيوتػػػربأااطإلػػػ أقصػػػراأرغػػػ أبإػػػوغأوكثػػػره أ ػػػنأسػػػنأاارشػػػدأضيوػػػت إ  أكتدطسػػػتؿأ
ااصػػوتر.أضلػػذاأ قػػدأالو ػػدأسػػلخأضجػػودهأااػػذيأظ ػػرأعإػػىأااسػػتح أاارتبويػػ أ ػػنأ

دراأعإػػػىأتقيتاػػػتحأاكتسػػػتاأالور ػػػ أضتقػػػددي تأوجإػػػهأضهػػػوأااػػػ أااطإلػػػ أ ػػػنأااتػػػ
)اليت  ا رأاا أتساأأاإاتإقةأبتستواتؿأااثرضةأالور اػ أااػ أاكتسػل تأعػربأ سػترهأ
اادراسػػةأ)أ  اػػتأكت ػػتأدرجت ػػترأيفأ  ػػ أااطػػرؽأاارتبويػػ أالمتإسػػ أاتوجػػالأهػػذهأ
الور  أحسخأظرضؼأض ستويتحأادطستؿأدفأ  ا أالو دأأهةأ راأ وإ أ"قدأ

أإ أكافأيوإ ".تو
أ

ضيفأاايت تي أ نأهذهأالدانإ أالتواحو أتركازيأعإىأتاػوينأالوإػ أبصػس أعت ػ أ
ضعدـأحصرأاإلشاتاا أيفأ تدةأااتتريخأحأتستوتدأأنمأ نأنػالؿأتوحػاأأهػدؼأ

أااتاوين...
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 ػػػػن اأكػػػػتفأهػػػػدؼأالصػػػػرضعأامجتاػػػػتعةأا زائػػػػريأهػػػػوأتاػػػػوينأ ػػػػواطيت أغػػػػريأ
أ ... ستيتسم أطلقأادجلأايتاو اأ و

ضن اأكػػػػتفأاوػػػػدؼأهػػػػوأنعػػػػدادأاإل سػػػػتفأاللػػػػدع أجػػػػتحخأااتساػػػػريأالوػػػػريف...أ
أضااسارأاايتتقدأضالتسعصأقرك أا تا أااذيأييتتاةأنااه...

ضن اأكتفأاودؼأهوأاطالعهأعإىأ تإػفأااقػوىأأالتعركػ أدانػلأهػذاأا تاػ أ
أض تإفأااووا لأالرثرةأيفأتطورهأوضأااوت إ أعإىأ إسه...

تفأاودؼأهوأتاوينأاإل ستفأاقر أضااصمصا أالتات إ  أالتصل أبقا أضن اأك
جمتاوػػهأ)اإلجيتباػػ رأضبػػتارضحأاادديقراطاػػ أاللدعػػ أاخلالقػػ أااػػ أاايتػػهأ ػػنأ  ػػ أهػػذاأ

أااوتحأااذيأيواسأ اه...
ضن اأورد ػػتأوفأ ضػػ أحػػداأإل تػػتاأجاػػلأ وػػوؽأ اريػػتأضحضػػتريت... أ ن ػػهأحػػتفأ

 أضااػوطنأنتجػ أ ات تػهأضن ات اتػهألسػتعدةأا تاػ أااوقتأوفأ وطةأاإتتريخأعت ػ
ا زائػػريأالوتجػػرأعإػػىأ طػػةأهػػذهأاد، ػػ أااػػ أبػػدوحأتصػػلأوهػػ أعضػػوأيفأتركالػػهأ

أاقضتري:أااوقل...
 محمد مديار

أوستت أااتتريخأأأأأ
أـأ9@@8 ربايرأأ:9سوادة أ

 المراجع:
أا اوػػػ أأ<=رقػػػ أالجريةةةدة الرسةةةمية   -8 أـ أااصػػػسعت 7<@8وضحأأ<ااػػػـو
أ7><-@;<
أرقػػػػػػ أ - ـ أالتضػػػػػػا نأن صػػػػػػتةأ7<@8وضحأأ8بتػػػػػػتريخأأ>88-7<الرسػػػػػػـو

أالوتهدأااتايتواوجا أاإرتبا 
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ـ أ" ديػدأدضرأالوإاػ :أ=<@8-><@8 أااسػيت أ@ااوػددأأهمزة الوصةل  -9
أ.=8الوتهدأااتايتواوجا أاإرتبا "أعأ

أا اوػ أأ@@رقػ أأالجريدة الرسمية -: ـ أااصػسعتحأ7<@8 ػو اربأأ<9ااػـو
أ.8898-;889-:899
تػػأاافأ اصػػلأايػػفأبر ػػتر أترمػػ أأو ػػدأأالمعاهةةد الجامعيةةة للتكنولوجيةةا -;

أ.;89ـ أااصسع أ=<@8حسنأاقركة أ طلو أد صقأأ-ااقدري
د.عاترأبإعسػن أدارأاقداثػ  أااطلوػ أأنتلجنسيا أم مثقفون في الجزائر  ->

أـ.=?@8ادضىل أ
للجزائةةةةر  بإعػػػػةأأحػػػػوارأ ػػػػ أعلػػػػدأااقػػػػدرأجوإػػػػوؿأوجػػػػراهأااصػػػػعسةأااػػػػد-=

أ.@>ـ أعأ9?@8جت سةأ:8-< أادسلوعأ=;? أع.أأحداث
 


