
 حسين حّماد

 

 دراسة تحليلية مقارنة  لكتابي
 التاريخ للسنة النهائية )البكالوريا(

 في الجزائر وتونس

 
سة إذل عرض وحتليل ػتتوى كتايب التاريخ اظتدرسيني للسنة ار دهتدف ىذه ال

النهائية )البكالوريا( يف اصتمهورية اصتزائرية واصتمهورية التونسية، وإظهار أوجو 
 الف بني الكتابني.تشابو واالختال  

التعريف بالكتابني من حيث احملاور وعدد الدروس والطبع  بداية سيتم  
واإلخراج الفين ووسائل اإليضاح. وسنتناول بالتحليل طريقة العرض التارمتية 
وطبيعة اظتعلومات التارمتية اظتوجودة يف الكتابني، وـتتم ىذه الدراسة مبجموعة 

 من اإلستخالصات والنتائج. 
الكتب اظتدرسية  دف ىذه الدراسة أيضا، إذل التنويو بهقتية دراسة ػتتوىوهت

ة التاريخ بشكل عام، ولوظائف ىذا الكتاب،  اليت كتب أن يكون من ظتاد  
أقتها، إرساء وعي تارمتي، وخلق أسس لثقافة تارمتية علمية، بشكل يتماشى 

ن الكتاب ع ضرورات الرتبوية، بشكل عام، نظرا ألممع مستوى التلميذ و 
اظتدرسي يعكس قيم ومبادئ اجملتمع السياسية واالجتماعية والثقافية، للمجتمع 

 الذي صدر فيو. 
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 التعريف بالكتابين
وىووو موون تووهليفا أبووو الطمووني، األخضووور الكتاااا الدااادر فااي الجزائاار  -أ

سلسولة التواريخ اظتدرسوني، اصتزائورا التاريخ المعاصر للسنة النهائياة،  وآخرونا "
 .3891د الرتبوي الوطين، اظتعه

ىا وأشورف عليهوا صدر ىذا الكتاب ضمن سلسلة التاريخ اظتدرسي، اليت أعود  
 534والنسخة اليت بني أيدينا، حتتوي على  -السيد رتوعي مشري -ش العاماظتفت  

. وىوووي تتطوووابق دتاموووا 3891صووودرت عوووام  (17x24)صوووفحة مووون اضتجوووم اظتتوسووو  
علوووى أن  ا يوودل  ، ؽت وو3883وعووام  3891م وحرفيووا مووع النسووخة الوويت صووودرت يف عووا

جي دل ر ػتتوووى ىووذه النسووخة دل يطوورأ عليهووا أي ت يوو ، حووب أن لووون الكتوواب اطتووا
  !يت    

ش العوام وفهورس للموضووعات، وعلوى موة بقلوم اظتفوت  ولتتوي الكتاب على مقد  
 دة من حيث اظتكان والزمان. إذل ػتاور متعد   ةمسبع وثالثني درسا غ  مقس  

ومن تهليفا التومي، رشيد وآخرونا  تاا الدادر في تونس الك -ا
تونسا مطبعة أوم ا  ،"كتاا التاريخ للسنة السادسة ثانوي: شعبة اآلداا"

 .3899للنشر، 
صدر ىذا الكتاب عن اظتركز  القومي البداغوجي، التوابع لووزارة الرتبيوة القوميوة 

 ن اضتجووووم الكبوووو صووووفحة مووو 193يف اصتمهوريوووة التونسووووية. لتتوووووي الكتووواب علووووى 
(21X27 وعلى أربع وعشرين ،)إذل ثوالث ػتواور رئيسوية.  وال  ةمقس ودرسا، مسم

مووووة أو فهوووورس للموضوووووعات والوووودروس الوووويت لتتويهووووا لتتوووووي الكتوووواب علووووى مقد  
 الكتاب. 

 اإلخراج الفني للكتابين
اظتقصوووود ىنوووا بووواإلخراج الفوووين ىوووو طريقوووة كتابوووة الكلموووات واضتوووروف وطباعوووة 

إلخوووراج الفوووين للكتووواب يلعوووب دورا تربويوووا ىاموووا لووودى التلميوووذ مووون الكتووواب. إن ا
 الناحية اإلكتابية والسلبية سواء بسواء. 
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دة وعلى ورق ؽتتاز، يكون عليو تهث  فالكتاب اظتطبوع بطريقة متقنة وجي  
ا على إقبال التلميذ على ىذا الكتاب واإلىتمام بو واحملافظة عليو. أم   نفسي ىام  

بطريقة رديئة وغ  متقنة، فإنو ال يث  مثل ىذا اإلىتمام واإلقبال  تاب اظتطبوعكال
 لدى التلميذ. وحسن طباعة الكتاب ىي فضال، عن ذلك، أيضا، مؤشر ىام  
على اظتستوى العلمي والفكري والذوقي، الذي وصل إليو اجملتمع الذي صدر فيو 

 الكتاب. 
ؼتتلفة، أيضا، دورا تربويا زة وبهلوان حبروف كب ة ؽتي  الكلمات وتلعب كتابة 

التلميذ وتدفعو لإلنتباه وتساعده على ترسيخ  ىاما لدى التلميذا فهي تشد  
، اليت جتعلو مشدودا باستمرار االنتباهي لديو ملكة اظتعلومة يف ذىنو، وتقو  

تابة وعدم التمييز يف اطت ، فإهنما يث ان لدى  ر للفقرات اظتتالية يف الكتاب. أما ال
مات إلقتال ها مقد  عدم اإلىتمام  واإلنتباه والرتابة يف نفسو، وىذه كل  التلميذ 

 التلميذ للكتاب وللدروس معا. 
 ق ما ذكرناه، فإننا ؾتد أناعندما نطب  

 الكتاا المطبوع في تونس -
دة ، وبطريقة جي  ) سم (21x 27مطبوع على ورق من اضتجم الكب  

انتباه التلميذ فعال، وؾتد،  ة تشد  وؽتتازة، وكلماتو مطبوعة حبروف كب ة، واضح
التمييز بني عناوين احملاور والعناصر الكربى باأللوان اظتختلفة.   أيضا، أنو قد ت  

ون ون األسود واحملاور بالل  فعلى سبيل اظتثال، ؾتد عنوان الدرس مطبوعا بالل  
اب  ون األزتر. جدير ذكره ىنا، أن التصور يف ىذا الكتاألزرق، والعناصر بالل  

انتباه التلميذ، واطت  رتيل وواضح. وما  نة بهلوان ؼتتلفة تشد   ة اضتجم ملو  بك
قيل عن الصور، نتكن أن يقال عن اطترائ ، اليت كانت كب ة اضتجم واضحة 

ل  إذل ـتدة. كل ذلك كتعلنا علمية وتارمتية جي  بطريقة مة نة أيضا ومصم  وملو  
وواضحة، تث  اإلىتمام عند التلميذ دة جدا رج بطريقة فنية جي  خأن الكتاب أ

 وتقوي ملكة اإلنتباه والرتكيز لديو.
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 الكتاا المطبوع في الجزائر -
من  ، وىذا، لتد  سم(17x 24 ) مطبوع على ورق من اضتجم اظتتوس  

روف كب ة، وعتذا السبب، فإن طباعة الكلمات حبإمكانية الطباعة للكلمات 
حيان، ما عدا عناوين الدروس جاءت بنفس اضتجم والشكل يف أغلب األ

ق بطباعة الكتاب، ، فإهنا كتبت حبروف كب ة. أما ما يتعل  احتوهتاوالعناصر اليت 
 ا ال يساىم يف شد  دة، ولكنها جاءت على درجة كب ة من الرتابة، ؽت  فهي جي  

انتباه التلميذ. عالوة على ذلك التمييز بني الكلمات باأللوان، فاأللوان غ  
إطالقا يف الكتاب. جدير ذكره، أيضا، أن الصور واطترائ  اظتطبوعة يف مستعملة 

ا يؤثر سلبا على التلميذ وال يث  الكتاب، ىي صورة ص  ة اضتجم وغ  ملونة، ؽت  
  !لديو اإلىتمام، ليس يف الكتاب فحسب، بل بالدرس واألستاذ معا

 محتوى الكتابين وإطارهما الزمني والمكاني: -
ىو معروف، إطار مكاين وزماين، سواء كان ىذا الكتاب لكل كتاب، كما 

أم غ  مدرسي. ويف الكتابني، الذين ؿتن بصدد  حتليل ػتتواقتا، مث مدرسي 
 حتديد اإلطار الزماين واظتكاين عتما، ولكن بإختالف من حيث الزمان واظتكان.

ث ق بالكتاب الصادر يف تونس، ؾتد أن اظتؤلفني قسموه إذل ثالعل  تففي ما ي
 ػتاور ىيا 

 اذلالثورة الصناعية وفتو الدول ال ربية. وينقسم ىذا احملور  : أ( المحور األول
 صفحة من صفحات الكتاب. 351تسع دروس، ت طي ما غتموعة 

 

ي األورويب. وينقسم ىذا الدول اإلسالمية أمام التحد  ا( المحور الثاني: 
 من صفحات الكتاب.صفحة  331ما غتموعة  احملور إذل ذتان دروس، ت طي

واألزمة األوروبية. ينقسم إذل  االستعماريةمربيالية إلا ج( المحور الثالث:
 صفحة من صفحات الكتاب.  339سبع دروس، ت طي 

ة من تاريخ أوروبا اضتديث واظتعاصر. ول موضوعات مهم  ألاحملور اجل عا
قتصاد اال -م العلمي والثورة الصناعيةوكانت اظتوضوعات كما يلي ا التقد  
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فرنسا من  -اضتركة العمالية واظتذاىب اإلشرتاكية -الرأشتارل واجملتمع ال ريب
الوحدة  -الوحدة اإليطالية -3835إذل 3919أؾتلرتا من  -3835إذل 3943

إذل 3913حدة األمريكية الواليات اظتت   -3835إذل 3944روسيا من  -األظتانية
عدد صفحات الكتاب،  ة األسد من. وقد نالت ىذه اظتوضوعات حص  3835
 من غتموع صفحات الكتاب.  %19.81أي 

 -صالحإلاما مواضيع احملور الثاين فكانتا اإلمرباطورية العثمانية وحركات ا
الدولة اضتسنية  –( 3958-3984مصر يف عهد ػتمد علي باشا ) -ابيةاضتركة الوى  

الت ػتاو  –الوضع الداخلي والعالقات اطتارجية  -يف القرن التاسع عشر
تفاقم  األزمة اظتالية  – 3915األزمة اظتالية وثورة  -اإلصالح العسكرية السياسية

خ  الدين وإصالحاتو. وقد نالت ىذه اظتوضوعات، اليت  –خل األجنيب والتد  
من   %18.91زت حول تاريخ تونس يف القرن التاسع عشر، ما غتموعة ترك  

 صفحات الكتاب. 
ة كانت كالتارلا ة موضوعات ىام  ، أيضا، عد  وعاجل احملور الثالث واألخ 

إحتالل تونس  -إحتالل اصتزائر –اإلمربياليةا األسباب والوسائل وتقسيم العادل 
حركة الشباب  –هنضة اليابان  –احتالل اظت رب و ليبيا –وانتصاب اضتماية 

وكانت حصة ىذه اظتواضيع من غتموع . اضترب العاظتية األوذل -التونسي 
 .%13.38كتاب تساوي صفحات ال

من خالل ما سبق ذكره، نستنتج أن اإلطار الزماين ظتوضوعات الكتاب، كان 
تاريخ أوروبا وتونس يف القرن التاسع عشر وحب هناية اضترب العاظتية األوذل 

الرتكيز فيو على تاريخ أوروبا يف القرن التاسع عشر،  . واإلطار اظتكاين ت  3839
يخ تونس، وأخ ا تاريخ الدول احمليطة بتونس، مصر وليبيا ويف الدرجة الثانية تار 

 واصتزائر واظت رب. 
ونتكن توضيح ذلك أكثر من خالل تقسيم غتموع دروس الكتاب، اظتوجودة 

درسا، على اظتوضوعات اليت ذكرناىا آنفا، فنصل  35يف الكتاب، والبالغ عددىا 
 إذلا 

دة األمريكية على نصف دروس حأ( أوروبا حازت مع اليابان والواليات اظتت  
 من مجموع الدروس.  %48درسا، أي  35الكتاب، إثين عشر درسا من غتموع 
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من  %38.31، أي ما غتموعو 35حازت تونس على سبع دروس من ا( 
 اجملموع. 
حازت الدول اظت اربية احمليطة بتونس ومصر والدول العثمانية على ستس  ج(

 روس. من غتموع الد %38.91، 35دروس من 
آنفا، أن تاريخ أوروبا وتونس حاز على أكثر من  ةنالحظ من النسب اظتذكور 

من غتموع دروس الكتاب ونالحظ أيضا عدم ختصي  دروس لبلدان  %98
 اظتشرق العريب وال للجزيرة العربية وال لتدريس القضية الفلسطنية. 

ى تهثر وىذا يعكس نظرة سياسية إيديولوجية للتدريس وللتاريخ، ويظهر مد
مؤلفي الكتاب باظتركزية األوروبية ونظرهتا للتاريخ. إن نظرة فاحصة لتقسيم 

السياسي و اضتضاري، الدروس والصفحات توحي للتلميذ بهن انتماء تونس 
سياسي آخر، دل يتم ليس للحضارة العربية اإلسالمية، و إفتا انتماء إذل ػتي  

، أال وىو اإلنتماء إذل حضارة البحر يف الكتاب، وإفتا يوحي بو علناً  والتصريح  ب
 األبيض اظتتوس ، كما دعا عتا طو حسني يف مصر. 

   موضوعي لتاريخ تونس، على تالميذ السنة الإن خطورة ىذا الطرح 
ى من النهائية، وػتاولة عدم ربطو مبحيطو العريب اإلسالمي واإلفريقي، تتجل  

آداب  -اطتامس الثانوي فعلى كتاب التاريخ اظتدرسي للص   اطالعناخالل 
 -3899جملموعة من اظتؤلفني والصادر عن وزارة الرتبية القومية التونسي، عام 

ا حبصة تالرتكيز على تدريس تاريخ فرنسا وأوروبا، حيث حظي حيث ؾتد أنو ت  
درسا،  33األسد من غتموع الدروس، فقد حازت على أحد عشر من غتموع 

ق يف ذلك الكتاب، أيضا، إذل تاريخ التطر   أي أكثر من نصف الدروس. ودل يتم
تابة العريب وبالد الشام. إن ىذه الك ليبيا ومصر واصتزيرة العربية أو بلدان اظتشرق

ة النظر إذل التاريخ، من منظور قطري. إن ىذه النظرة التارمتية تظهر ىي ضار  
ر جورج أفراد، كما يش  إذل الدكتو ايديولوجية دولة و ليس تعكس  إيديولوجية 

لنا لو ؿتن اآلن، بعيد، ما توص   شي، الذي يصل إذل نتيجة، تشبو إذل حد  يطراب
 فكتب أن كتب التاريخ يف تونسا 
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" ال تدرس يف ثلثيها سوى تاريخ تونس حصرا، بينما تدرس يف ثلثها الباقي 
تاريخ العادل. أما التاريخ العريب فال يدرس يف كتابة التاريخ لتالميذ السنة 

 (3يف صفحة يتيمة". ) إال   االبتدائية من التعليم السادس
  يف كتاهبا، للعرب ولإلسالم سوى أربعة أما السنة اطتامسة فال متص  

صفحات من أصل مئة صفحة. والعرب يف الكتاب يعرفون بههنم فق  " سكان 
اصتزيرة العربية". فالتلميذ ينهي اظترحلة اإلبتدائية دون أن يعلم بشئ إشتو اطتالفة 

من تاريخ اضتضارة العربية اإلسالمية  ءشيلع على األموية أو العباسية أو أن يط  
 يف اظتشرق أو حب  يف مصر. 

شي، أنا " عملية تقط  التاريخ أي تهرمتو من منظور ييقول األستاذ طراب
ب للتاريخ القومي اظتشرتك فحسب، بل  يخذ شكل ت يقطري متقومن، ال تت  

ض عليو. فال اية من اضتديث عن التاريخ اظتشرتك كذلك شكل تب يض بع وحتري
وىذا يف الصفحات القليلة الناذرة اليت يدور فيها اضتديث عنو ليست إبراز ىذا 
التاريخ بوصفو عامل تضامن وتالحم ووحدة وىوية بل على العكس توظيفو  

 (3كعامل دتييز وم ايرة وإنفصال." )
ق ريخ،  خاصة عدم التطر  عن ىذه النظرة للتا ىناك خطورة أخرى تنجر  

للقضايا واظتوضوعات التارمتية، اليت وقعت بعد اضترب العاظتية األوذل على سبيل 
اظتثالا اإلستعمار األورويب اظتباشر، النضال ضد اإلستعمار واضتصول على 

خل... إاإلستقالل السياسي، تهسيس منظمات دولية وإقليمية تنتمي عتا تونس، 
بون من اظتدرسة، ضا، يف كون اآلالف من التالميذ يتسر  وتكمن ىذه اطتطورة أي

وال يدخلون للجامعة، فهؤالء ال يعرفون الكث  عن تاريخ تونس والبالد العربية 
 بعد اضترب العاظتية األوذل. 

 
  احتوائوفإنو على الرغم من عدم بالنسبة للكتاا الدادر في الجزائر  أما 

 إنو بإمكاننا استنباط ىذا التقسيم كما يليا مة تقسيما زمانيا، فعلى ػتاور مقس  
نال ىذا احملور حصة األسد من غتموع الدروس، محور القضايا الدولية:  -1

درسا. وبلغ غتموع دروس ىذا احملور ستة عشر  19اليت لتتويها الكتاب، والبال ة 
 من غتموع الدروس.  %51درسا، أي ما يعادل 
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درسا، أي  19سبع دروس من  لتتوي علىمحور تاريخ الجزائر:  -2
 من غتموع الدروس.  39.83%

 19ولتتوي على ستس دروس  من  محور حركات التحرر الوطني:  -3
 من غتموع الدروس.   % 31.43درسا، أي 

درسا،  19ولتتوي على ستس دروس، أيضا، من محور حضارات العالم:  -4
 من غتموع الدروس.  %31.43أي 

درسا، أي  19لتتوي على أربع دروس من و محور ثورات العالم:  -5
 من غتموع الدروس.   38.93%
 

ف على جدير بنا اآلن، ذكر اظتواضيع اليت احتوهتا احملاور السابقة، لنتعر  
 األقتية  اليت أوالىا ىذا اظتنهاج عتا. فنجد أنا 

 محور القضايا الدولية قد عالج المواضيع التالية: -
ر اضترب العاظتية تطو   -اب اضترب العاظتية الثانيةأوضاع العادل بعد اضتربني واسب

تطور اوروبا بعد  –نتائج اضترب العاظتية الثانية واألوضاع الدولية بعدىا  -الثانية
التطور  -تطور أمريكا بعد اضترب العاظتية الثانية -اضترب العاظتية الثانية

تطور  -ة الثانيةاالقتصادي واالجتماعي والسياسي يف إفريقيا بعد اضترب العاظتي
الصراع   -العادل الشيوعي وحضارتو -العادل العريب بعد اضترب العاظتية الثانية

اضترب الباردة والتعايش  -فتو الدول اإلشرتاكية -العاظتي والتوازن الدورل
اظتشكلة  -3مشكلة فلسطني،  -3بعض اظتشاكل الدولية الراىنةا  -السلمي

 -السوق األوروبية اظتشرتكة -العربية لة الدو جامع -فيتنامالاألظتانية، مشكلة 
 ىيئة األمم  اظتتحدة. 

 
 محور تاريخ الجزائر: -
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 -وأثره 3859دستور اصتزائر سنة  -أوضاع اصتزائر أثناء اضترب العاظتية الثانية
 -مفاوضات إيفيان وحتليل الثقافيات -جبهة التحرير الوطين والثورة اصتزائرية

اظتقارنة بني  -ور اصتزائر يف الوحدة العربية واظت ربية واإلفريقيةد -اصتمهورية اصتزائرية
 اصتزائرية. -الصينية -الثورات الروسية

 
 محور حركات التحرر الوطني -

 -ر يف الوطن العريبيحركات التحر  -ر يف الوطن العريبحركات التحر  
ركات اضت -اضتركات التحررية يف آسيا -قياياضتركة التحررية يف إفر  -)مرتني(

 .التحررية يف أمريكا الالتينية

 محور حضارات العالم: -
حضارة احملي  اعتادي  -قيا السوداءيحضارة إفر  -اضتضارة العربية اإلسالمية

حضارة  أمريكا يف  -اضتضارة األوروبية -اعتند ( –اليابان  -واعتندي )الصني
 القرن العشرين. 

 محور ثورات العالم: -
ودورىا يف حركة التحرر  3843الثورة اظتصرية  -رة الكوبية الثو  -نيةيالثورة الص

 اظتقارنة بني الثورات اظتعاصرة وأثرىا يف العادل. -العريب
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أول ما نتكن مالحظتو من ىذا التقسيم، ىو، وجود نوع من التوازن يف توزيع 
احملاور والدروس، حيث حظيت القضايا الدولية، اليت كانت عتا تهث ات عميقة 

ن وتث  ردود فعل وعتا آلتاريخ اصتزائر والعادل، واليت ما زالت مستمرة حب اعلى 
ل خلال كب ا يف التوازن،  ؽتا ال يشك   ،تاث  يف العادل، حظيت باىتمام كب 

 كالذي الحظناه يف الكتاب الصادر يف تونس.
ففي الكتاب اظتدرسي الصادر يف اصتزائر ت طي القضايا العاظتية من كافة 

 ،رات وليس قضايا فرنسية أوروبية، مثلما ىو حال الكتاب الصادر يف تونسالقا
 تعطي أقتية متساوية.

ونتكن مالحظة وجود كتابة تارمتية من منظور وطين )قطري( وقومي وعاظتي، 
الرتكيز  وليس من منظور قطري، كما ىو حال الكتاب الصادر يف تونس. فتم  

العرب اضتديث واظتعاصر، من خالل  على تاريخ اصتزائر، وأيضا، على تاريخ
ختصي  دروس عاصتت مواضيع حركات التحرير يف الوطن العريب واضتضارة 

 اإلسالمية وجامعة الدول العربية والقضية الفلسطنية.
إن احملاور واظتواضيع اليت عاصتها الكتاب، تعكس  بوضوح نظرة الدولة 

ازت على  إىتمام عاظتي وكان عتا ن الثورة اصتزائرية حأاصتزائرية للتاريخ، خاصة و 
الفرنسي وتسهيل مهمات حركات التحرر الوطين  االستعمار ا  يف ىزنتة بدورا ك

يف آسيا وإفريقيا. وقد مارست الدولة اصتزائرية بعد حصوعتا على اإلستقالل 
السياسي، سياسة معادية لإلستعمار ومؤيدة ضتركات التحرر الوطين وطالبت 

ادي عاظتي جديد وىنا، نالحظ اإلنسجام بني سياسة الدولة بتطبيق نظام إقتص
 اظتعلنة وػتاور الكتاب. 

أ يف الفرتة اليت ينتهي فيها يبدنالحظ أنو أما اإلطار الزماين للكتاب، فإننا 
الكتاب الصادر يف تونس، أي منذ هناية اضترب العاظتية األوذل وحب ما بعد 
اضترب العاظتية الثانية وتهسيس اظتنظمات اإلقليمية، كجامعة الدول العربية 

 حدة. والسوق األوروبية اظتشرتكة، واظتنظمات الدولية مثل ىيئة األمم اظتت  
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 ي الكتابينوسائل اإليضاح ف
وسائل اإليضاح،  ىي وسائ  تساعد على تبيني ال امض من مشكالت 
الدروس وتوضيحها، وىي أيضا، وسيلة للعمل على حصر أفكار التالميذ 

ورىا اليت يستحيل عليهم تص   ،ر كث  من األشياءنهم من تصو  وضبطها ودتك  
الشرح والتوضيح  وفهمها دتاما بدون استعماعتا، مهما بذل  اظتدرس من غتهود يف

 ل اإليضاح فوائد رتة، ؾتملها فيما يليا اء( والستخدام وس1)
 
ة ذات قيمة، إهنا جتعل اظتعلومات اظتوجودة يف الكتاب اظتدرسي حي   -3

 قها ويستفيد منها يف دروسو ويف حياتو الشخصية العامة.يستطيع التلميذ أن يطب  
 ارىا وقت اضتاجة. ل إستحضإهنا تثبت الدروس يف الذاكرة وتسه   -3
 ل والسرعة يف العمل  واإلنتباه الدقيق.ة يف التهم  د التلميذ على الدق  إهنا تعو   -1
إهنا تستش  الرغبة يف التلميذ لإلستطالع وختلق لديو اضتافز الشديد  -5

 جو عتا انتباىو سابقا. للدرس لكث  من األمور واألشياء اليت دل يكن يو  
ده على الصرب والتدقيق عند ل وتعو  على الرؤية والتهم  إهنا تساعد التلميذ -4

 (. 5فح  اظتوضوعات اظتختلفة )
 

ها الوثائق دة وؼتتلفة لإليضاح، أقت  مؤلفوا الكتابني وسائل متعد   استخدم
والنصوص التارمتية، اصتداول اإلحصائية، الرسوم واطترائ  اصت رافية والتارمتية، 

رية وعلمية، وأخ ا صور وفتاذج لبعض صور لشخصيات تارمتية سياسية وفك
ت واظتدن واألماكن األثرية والثورات االجتماعية واإلضرابات العمالية الاأل

 والصور اليت تظهر بؤس حياة العمال االجتماعية.
وفيما يلي نقوم بتحليل الكيفية اليت استخدم فيها مؤلفوا الكتابني  لوسائل 

ن ىذه ان السؤال التارلا ىل استخدم الكتابجابة عإلاإليضاح  اظتختلفة وؿتاول ا
 الوسائل بنفس الكيفية ؟ ما ىي أوجو التشابو واالختالف يف الكتابني ؟ 
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قام  الكتاا الدادر في تونس. نبدأ أوال يف حتليل الوسائل اليت استخدمها 
 اظتؤلفون عتذا الكتاب باستخدام الوسائل التاليةا 

 

 الوسائل والندوص التاريخية: -1
استخدام ىذه الوسيلة بكثرة وبطريقة منتظمة، حيث حرص اظتؤلفون على  ت  

عة اظتصادر، جعل ىذه الوثائق معاصرة لألحداث ومطابقة حملتوى الفقرة ومتنو  
ويف بعض اضتاالت قاموا بتعريف موجز بصاحب الوثيقة أو الن  وشرح ما نتكن 

همها وحتليلها. وقد أن يستعصى على التلميذ من مفرداهتا، حب يسهل عليو ف
بلغ غتموع الوثائق والنصوص التارمتية اليت نشرىا اظتؤلفون يف الكتاب مئة وتسع 

 (338عشر وثيقة ون  تارمتي )
 ا الوثائق والنصوص التارمتيةونتكننا تسجيل اظتالحظات التالية حول ىذه 

 ا للدروس ومرتبطة ارتباطا وثيقا باظتوضوع. هنا مهمة جد  إ -أ(
وتة يف طوعتا أو قصرىا، فبعض ىذه الوثائق يتكون من ستسة متفا -ا(

يتكون من نصف صفحة، والبعض اآلخر   -ىو ال الب -أسطر، وبعضها
 ن من أكثر من صفحة من اصتمع الكب . يتكو  

عة، ولكن التهميش اطتاص دة ومتنو  إهنا أخذت من مصادر متعد   -ج(
 بالصفحات غ  موجود. 

خ نثورة تكتسي أقتية خاصة بالنسبة للتلميذ وترس  إن بعض الوثائق اظت -د(
 -على سبيل اظتثال -لديو اظتعلومات اليت  حصل عليها. أىم ىذه الوثائق كانت

 ال اضتصرا 
 (. 331)صفحة  3949 -8-8عهد األمان بتاريخ  -
 3953-33-38رسالة من األم  عبد القادر إذل السلطات عبد اجمليد  -

 (385 صفحة)
 (.133-138)صفحة  3993-4-33ردو معاىدة با -
 (. 131)ص  3991 -1-9إتفاقية اظترسى  -
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" بقلما علي باشا التونسيمقتطفات من إفتتاحية العدد األول من جريدة "-
 (. 149-141)ص  3889-3-9حامبة 

 الخرائط التاريخية والجغرافية: -2
د بلغ غتموع اصت رافية والتارمتية يف الكتاب بكثرة. وق استخدام اطتريطة ت  

ىذه اطترائ  واحد وعشرون خريطة. وىي متفاوتة من حيث اضتجم، ولكن 
أغلبيتها كانت خرائ  كب ة تش ل حيز صفحة كاملة من الكتاب، وذلك للزيادة 
يف التوضيح. وقد استخدم اظتؤلفون األلوان يف كل اطترائ  اصت رافية والتارمتية، ؽتا 

تساىم بالضرورة بتوضيح الكث  من جعلها تعطي رونقا رتيال للكتاب، و 
 اظتعلومات للطالب وتشد إنتباىو. 

 صور الشخديات التاريخية والعلمية والسياسية والفكرية: -3
، وتساعد على فهم الدرس جزء من الن    -مهما كان نوعها –تعترب الصورة 

ك اظتوجود يف الكتاب، وعتا تاث  كب  على نفسية التلميذ وتكوين شخصيتو، وترت 
لديو إنطباعات عن ىذه الشخصيات ال دتحي بسهولة وبسرعة. وقد ت 

( لشخصيات سياسية أو علمية فكرية، كانت 58إستخدام أربعني صورة )
أغلبيتها للساسة األوروبيني، فبلغ غتموع صور الشخصيات التونسية أحد عشر 

 من غتموع ىذه الصور. %39صورة، أي 
العثمانية، واليت كان عتا تهث  على صت للشخصيات أما الصور اليت خص  

(، وللسلطان عبد 3913-3918، للسلطان عبد اجمليد )ثالثة تاريخ تونس فكانت
(.  أما الصور 3958-3984(، وحملمد علي باشا مصر )3888-3991اضتميد )

ا ػتمد اظتقراين واألم  عبد القادر اصتزائري. ونالحظ ىنا غياب والباقية فكانت ل
صيات عربية وإسالمية أخرى، خاصة من اصتزيرة العربية أو العراق أي صورة لشخ

 أو من بالد الشام.

 :صور ألماكن أثرية وآلالت ولبعض التحركات والظواهر االجتماعية -4
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يف ذىن تلعب الصور دورا بارزا يف توضيح اظتعلومات التارمتية وترسيخها 
تخدم اظتؤلفون عددا ر جزء من الدرس. وقد اسالتلميذ، وىي يف حقيقة األم

معقوال من الصور، بلغ غتموعها سبع وثالثني صورة كب ة، كانت ال البية فيها 
نة. إختلفت موضوعات ىذه الصور فرتواحت بني اآلالت اظتستعملة للنقل، ملو  

مثل البواخر والقاطرات والطائرات، وصور اظتدن واظتصانع واظتواقع األثرية 
عات اضتاشدة ذات الطابع السياسي، باإلضافة إذل واإلضرابات العمالية والتجم  

 الصور اليت تصور بؤس حياة العمال ومشاكلهم االجتماعية. 

 الرسومات والجداول  اإلحدائية:  -5
من أجل توضيح بعض الدروس  إستخدم اظتؤلفون عدة رسومات وجداول 

 بد إحصائية، بلغ غتموعها ستة عشر جدوال، وىي تتعلق باظتوضوعات اليت ال
األلوان يف بعض ىذه اصتداول. وقد تباينت  استخدام من إيضاحها للتالميذ، وت  

حت نسب وكمية تصدير القمح إذل أوروبا يف مواضيع ىذه اصتداول اليت وض  
 سنوات ؼتتلفة. 

ؽتا سبق نتكننا أن نستنتج أن مؤلفي الكتاب إستخدموا وسائل إيضاح ؽتتازة، 
يف تقريب اظتعلومات التارمتية  قتت بال شك  أعطت رونقا رتيال لكتاب، وسا

 وإيصاعتا للتلميذ وأثارت إىتمامو هبا.
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ستخدم الوسائل افإنو فيما يتعلق بالكتاا الدادر في الجزائر  أما 
 اإليضاحية التاليةا

 الوثائق والندوص التاريخية: -1
إستخدم مؤلفو الكتاب النصوص والوثائق التارمتية، لتوضيح نصوص بعض 

 دل يوافقوا يف ذلك دتاما. والسبب يف -حسب وجهة نظري -نهم، ولكدروسال
  ذلك يعود إذل ا

أن عدد النصوص والوثائق كان قليال جدا، فبلغ غتموع ىذه النصوص  -أ(
 ذتانية نصوص ووثائق، وبعضها دل يكن سوى بضعة أسطر فق .

دل يتم هتميش ىذه النصوص والوثائق بطريقة علمية ومنهجية  -ب(
اإلقتباس منها، أو مكان الطبع أو  حيحة، فلم يذكر رقم الصفحات اليت ت  ص

ل على أن على شئ، فإفتا يد   حب تاريخ نشر الكتاب وىذا إن دل  أو اظتصدر 
ر اظتؤلفني دل يبذلوا جهدا كافيا يف إختيار الوثائق والنصوص والتهميش، ؽتا يؤث  

بينهم بذل اصتهد يف التهميش بالتهكيد سلبا على التالميذ الحقا، وال ي رس 
 س  صورىا.بوالطرق اظتنهجية التارمتية ولو به

وجود خلفية إيديولوجية يف إختيار ىذه النصوص والوثائق، اليت كانت -ج(
(، 381يف اصتزائر )ص  3859ق بالتدليس والتزوير لإلنتخابات وموضوعاهتا تتعل  

من كتاب زي ريد  (، ن   334-338بيان أول نوفمرب )تشرين الثاين( )ص 
(، باإلضافة إذل  أربعة 348")ص شمس العرا تسطع على الغراا" وىونك

-399ا )ص ينصوص ص  ة أخرى حول مواضيع اإلسالم واإلستعمار وإفريق
 (، أخل...398

 الجزائر الجغرافية و التاريخية -2
ليس بإمكان أحد إنكار أقتية اطترائ  التارمتية و اصت رافية لتوضيح ػتتوى 

عض الدروس، وبلغ غتموع ىذه اطترائ  أربع و عشرون خريطة، كانت غالبتها ب
و الرتابة و الالمباالة  االكرتاثض  ة اضتجم، و رتيعها غ  ملو نو ؽتا يث  عدم 



 كيف يُدر س التاريخ
 

92 

لدى التلميذ. و كان يستحسن أن تكون اطترائ  كب ة اضتجم لتفي بال رض 
 منها على اكمل وجو.

 العلمية والسياسية والفكرية: صور الشخديات التاريخية و -3
را ىاما يف و دلعبت ة ة صور لشخصيات سياسية مهم  لتتوي الكتاب على عد  

حركات التحرر الوطين ويف تاريخ البلدان "العادل الثالث". بلغ غتموع ىذه الصور 
ستة عشر صورة، منها عشر صور لزعماء وحركات التحرر الوطين يف آسيا 

فيا وحركة عدم اإلؿتياز " الالفكر اظتاركسي وزعيم يوغسنية وقادة يوأمريكا الالت
جوزيف بروز تيتو". ومنها، أيضا، ستس صور لشخصيات إفريقية غ  عربية من 

 قادة حركة التحرر الوطين، وصور للقائد " رتال عبد الناصر".
واضحا، وكما رأينا يف ايديولوجيا ها إن إختيار الصور ىنا، يعكس توج  

يف تونس، والذي كان فيو غالبية الصور لشخصيات غربية الكتاب الصادر 
 أوروبية.

وإختيار الصور يف كلتا اضتالتني يعكس تصورا إيديولوجيا وسياسيا، ولو 
نة وص  ة ر. جدير ذكره أيضا، أن ىذه الصور كانت غ  ملو  شبشكل غ  مبا

 اضتجم.

 ماعية:آلالت لبعض التحركات والظواهر االجتلصور ألماكن أثرية و  -4
يف ىذا الكتاب إستخدام الصور بكثافة أكثر من الكتاب الصادر يف  ت  

نة ومتفاوتة ( غ  ملو  58تونس. وبلغ غتموع ىذه الصور تسع وأربعون صورة )
اضتجم. وموضوع ىذه الصور متتلف، أيضا، عن الكتاب الصادر يف تونس، 

س. أظهرت ىذه حبيث أن ىذه الصور تتناغم مع اظتضمون اإليديولوجي للدرو 
ة وؼتتلفة من اضتياة االجتماعية واالقتصادية والدينية يف الصور جوانب مهم  

إحتفاالت العمال يف العادل بهول  -اجملتمعات اظتختلفة مثلا خروج اظترأة للعمل
صور  -صور صتامعة موسكو وصتامعة أمريكية حديثة -شهر ماي من كل عام

ور بعض اظتساجد واظتصلني اظتسلمني ص -تظهر التقدم التكنولوجي يف أوروبا
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صورة ألطباء  -صورة لصيدلية عربية قدنتة -ىبوط اإلنسان على القمر -باعتند
 . نيصورة لبعض اظتقاتلني الفلسطني -عرب وىم كترون عملية جراحية قيصرية

على طلب العلم  نالحظ من خالل ىذه الصور نظرة متفائلة للحياة، حتث  
والنضال من أجل اضترية، وىي قيم إنسانية  االستعمارر من م والتحر  والتقد  

 يشرتك فيها العديد من البشر.

 الرسومات والجداول اإلحدائية: -5
نة، تظهر فيها لتتوي الكتاب على ثالثة رسومات توضيحية غ  ملو   

اظتؤسسات واعتياكل التابعة صتامعة الدول العربية واألمم اظتتحدة. فنالحظ أن 
دل يعتمدوا كث ا على اصتداول والرسومات، على الرغم من أقتيتها ا ناظتؤلفني ى

تاب ينب ي هر أن اصتهد اظتبذول يف تهليف الكالقصوى للتالميذ،  ؽتا يظ
مضاعفتو لدى طباعة الكتاب من جديد، سواء يف زيادة ىذه الرسومات 

 واصتداول أو من حيث التنقيح والتصحيح للمعلومات التارمتية وجتديدىا. 
 

بعد تعريفنا للكتابني ومناقشة ػتتوى ػتاورقتا، وحتليل الوسائل اإليضاحية 
قة بطريقة عرض ل بعض اظتالحظات اظتتعل  اليت إستخدمها مؤلفوا الكتابني، نسج  

 اظتعلومات التارمتية وطبيعة ىذه اظتعلوماتا
 
ية الدرس وتبويبو، أيضا، نإن طريقة عرض  اظتعلومات التارمتية جيدة وب -3

غبار عليها. ولكن نالحظ عدم مناقشة بعض القضايا التارمتية اعتامة بعمق، ال
ؽتا سيكون لو نتائج خط ة وبعيدة اظتدى، خاصة إذا عرفنا أن عددا كب ا من 
التالميذ يرتكون اظتدرسة مبكرا، ؽتا يؤدي إذل ػتدودية ثقافتهم ومعلوماهتم 

 التارمتية. 
متية األساسية مع عدم الرتكيز على م الكتابان اظتعلومات التار يقد   -3

 ستيعاهبا جيدا.االتفاصيل، اليت جتعل من الصعب فهم اظتعلومات األساسية و 
وجود بعض األخطاء الل وية اليت حتتاج إذل تصحيح وتصويب يف  -1

 حة من الكتابني.الطبعات اظتنق  
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استخدام بعض الصياغات الشعرية واألدبية ال امضة، واليت يصعب على  -5
 -التالميذ فهمها بسهولة. ونالحظ وجود مصطلحات ال يوجد عتا شرح، مثل

 يف الكتاب الصادر يف اصتزائر. -34ص -الكوالك
وأخ ا نتكننا تسجيل بعض اإلستخالصات والنتائج اليت توصلنا إليها بعد 

 ىذه الدراسة، وىيا
اصر دة، من حيث تقسيم الدرس إذل عنأن بنية الدروس يف الكتابني جي   -أ(

 رئيسية وخادتة وأسئلة ووثائق ونصوص التارمتية والوسائل التوضيحية األخرى.
أن اظتعلومات التارمتية يف الكتابني حتتاج باستمرار إذل جتديد وتنقيح  -ب(

معلومات  فيهماوإضافات يف الطبعات اصتديدة. وخاصة وأن الكتابني ال توجد 
ستجدات اضتاصلة سواء على الصعيد تؤخذ بعني اإلعتبار، الت  ات اعتائلة واظت

القطري، أم على الصعيد اظت اريب والعريب والعاظتي. فتهسيس إحتاد اظت رب العريب 
وإهنيار اإلحتاد السوفيايت وإهناء اضترب الباردة وىيمنة الواليات اظتتحدة األمريكية 

ر يف ض عتا إطالقا. وىنا نش  إذل أن الكتاب الصادعلى العادل، دل يتم التعر  
وحب اآلن، حب لون  3891ديد طباعتو منذ عام وحتتنقيحو اصتزائر دل يتم 

 ...! الكتاب اطتارجي، أيضا، دل يت   
ضرورة اإلعتماد على اظتصادر التارمتية العربية احمللية واستخدام أفضل -ج(

لوسائل اإليضاح، خاصة ضرورة زيادة عدد الوثائق والنصوص التارمتية يف 
در يف اصتزائر. وضرورة عرض الطبعات اظتنقحة على صتنة من الكتاب الصا

اظتعلومات التارمتية وإبداء وجهة  حاألساتذة اظتختصني يف علم التاريخ، لتصحي
 نظرىا يف الكتاب بشكل عام.

األسئلة يف دروس الكتاب كث ة ومباشرة وغ  حتليلية. وىذا يشكل خلال -د(
 ىح األسئلة التحليلية لتعويد التلميذ علكتب معاصتتو الحقا، وذلك عن طريق طر 

ق والتحليل مبنهجية صحيحة. ولذا ال بد من إعادة النظر يف صياغة مالتفك  بع
 ىذه األسئلة وت ي ىا.

وجود إختالل كب  يف اضتقبة الزمنية اليت يعاصتها الكتابان فالكتاب -ه(
يف حني يبدأ الكتاب ف عند هناية اضترب العاظتية األوذل، الصادر يف تونس يتوق  

ولذا يستحسن تدارك ىذا اطتلل  !الصادر باصتزائر إنطالقا من هناية ىذه اضترب
عن طريق تشكيل صتان مشرتكة على  يف الطبعات اصتديدة القادمة، وىذا يتم  
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اظتستوى اظت اريب، لدراسة وتقومي مناىج اظتدارس يف ىذه الدول، من قبل أساتذة 
ومهما كانت الصعوبة اآلنية يف حتقيق ذلك ميدانيا، ؼتتصني يف علم التاريخ. 

 من ذلك. فإنو ال مفر  
وجود تهث  كب  للمركزية األوروبية على مؤلفي الكتاب الصادر يف  -و(

تونس، سواء من حيث ػتاور دروس الكتاب أو من حيث الصور والوسائل 
السياسي  ا يستدعي اإلبتعاد قدر اإلمكان عن اطتطابالتوضيحية األخرى، ؽت  

 واإليديولوجي يف الكتاب اظتدرسي بشكل عام.
وجود خلل يف التوازن بني ػتاور الكتاب الصادر يف تونس، لذا  -ز(

يستحسن إحداث توازن وتصويب عتذا اطتلل، وذلك عن طريق مراعاة البعد 
ي، لدى كتابة تاريخ ظتالعا -اإلفريقي -اإلسالمي -اظت اريب–)الوطين(  !القطري
اء يف تونس أو اصتزائر. وىذا الرتتيب مفيد للتلميذ ويساعده يف سو  ،علمي

إنتمائو السياسي واضتضاري واصت رايف. وال يفهم من ذلك ضرورة الرتكيز، مثال، 
ن الرتكيز إبل على العكس، ف !على التاريخ القومي، على حساب التاريخ القطري

، القومي، وال يتعارض ريخ القطري ىو مساقتة مباشرة يف كتابة التاريخاعلى الت
 معو.

ريخ اولكن تضخيم التاريخ القطري على حساب التاريخ القومي، كتعل من الت
عتا يف إستعادة وحدهتا وإفتا شاىد  اظتشرتك ليس عامل توحيد األمة العربية ومهم  

وىذا ال يعين  -(4زور يدعم النزعات القطرية والطائفية والعشائرية السائدة )
–نية القطرية أو القومية، وإفتا إبقاء التاريخ يفو يف فخ الش بالضرورة السقوط

 -كما ىو يف الواقع، وذلك ألن النزعة اإليديولوجية يف كتابة التاريخ  -تاريخ
 ال تتيح فهما علميا وموضوعيا للتاريخ. -اظتدرسي أو غ 

وتوظيف التاريخ ومشروع سياسي ضتزب ما أو طائفة ما، يسئ للتاريخ 
ياسي معا، وكتعل موضوع الدراسة التارمتية سالحا إيديولوجيا من وللمشروع الس
 .ضد البعض اآلخر البعض اآلخر

 ادحسين حمّ 
 أستاذ بقسم التاريخ،
 معهد العلوم االجتماعية، جامعة قسنطينة.
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