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 *حممد غامل 

حقالماظؿقوالتماهلائؾةمواظلرؼعةماظيتمررأتمسؾىمذيقعماألصعدةم:ماالضؿصادؼةم
واالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمواظعؾؿقة،متؾؼىماإلغلاغقةمغػلفامجمربةمسؾىمإسؿالماظـظرمعنم

معـظوعات مإصالح مواظؿقوالتمأجل ماظؿطورات مػذه متلاوق متعد ممل ماظيت ماظرتبوؼة فا
ماىؿة.

مذظكم مسؾى متشفد مطؿا ماإلصالحات مػذه مسؾى مأضدعت مضد ماظقوم ماظؾؾدان مجل إن
اظدراداتمواألحباثماظيتمأجرؼتمواظيتموريمسيماظعامل،مالمدقؿامسيمعراطزماظؾقثم

مواهلقؽاتماظدوظقةمطاظقوغلؽومسؾىمدؾقلماٌـال.
اظدراداتمواألحباثمتؼرمبأنماٌـظوعاتماظرتبوؼةمسيمأزعة،مصإغفاموظؽنمطاغتمػذهم

ععمذظكمتؤطدمسؾىمضرورةمدسمموإصالحماظرتبقة،مبلمتذػبمإديمأبعدمعنمذظك،مإذم
تدسومإديمإحارةماظرتبقةمباألوظوؼةمسيمطلمإصالح،موضدمطؿبمصورومسيمػذاماظؾابمؼؼول:م

ذيمتلؿػقدمعـهماظرتبقة"مذظكمأنم"المؼوجدمأيمادؿـؿارمأطـرمعردودؼةمعنماالدؿـؿارماظ
متؽوؼنمذؾانمضادرؼنمسؾىم مؼؿم ماظرتبقة،مصؾػضؾفا مػو مإمنا محؼقؼقة أداسمطلمغفضة
االغدعاجمسيمايرطةماالضؿصادؼةماظيتمتزدادمتعؼقدا،مطؿاموعؾفممضادرؼنمسؾىماإلبداعم

م" م"صاسؾيماٌلؿؼؾل" مسيماظـؿقصؾة مظقؽوغوا مles acteurs duعنمأجلمهلنيماألداء،

futurم.1"،مسؾىمحدمضولمجاكمدوظور
ماظلقاديم ماظصعقد مسؾى مسؿقؼة، مهوالت ماألخرى مػي متعرف ماظيت مبالدغا إن
مألنم معدسوة ماظـاظـة، ماألظػقة مسي مبؼوة ماظدخول مإدي موتلعى مواالجؿؿاسي، واالضؿصادي
وعلمعنماظرتبقةمأوظوؼةماألوظوؼاتموضطاسامادرتاتقفقا،متلـدمظهمعفؿةمإسدادموتؽوؼنم

يمحيلنمعواجفةماٌشاطلموحؾفا،مصاإلغلانمؼشؽلماظـورةماظدائؿةمباظـلؾةماٌوارنماظذ
مظألعم،موعنمثممصإنمتؽوؼـهمميؽنماجملؿؿعمعنمعواجفةمهدؼاتماياضرمواٌلؿؼؾل.
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 تشخوص واقع تعلوم الفلسفة .1

مميؽنماظـظرمإديمتدرؼسماظػؾلػةمسيماظـظامماظرتبويماىزائريمعنمعـظورؼن:
ماظـ مسي مؼؿؿـل معـظوعؿـاماألول: مسي متدرجيقا متـصقؾه ممت مطؿا ماظؿعؾقم مػذا مإدي ظر

بأػداصهموبراجمهموأدواتهماظؿعؾقؿقةموأداظقؾهماظؾقداشوجقةموررائقمتؼققؿهمبؼصدمععاؼـةم
ماإلخؿالالتمواىواغبماإلجيابقةمواظلؾؾقة.

مػيم مطؿا ماظؿعؾقم ماظؼائؿةمبنيممماردةمػذا اظـاغي:مؼؿؿـلمسيماظؿلاؤلمسنماظعالضة
مدغامواظطؾقعةمأوماظدالظةمواألػدافماٌرتؾطةمبؿدرؼسمػذهماٌادة.جارؼةمسـ

باظـلؾةمظؾؿؼاربةماألودي،مغلفلمأنماظػؾلػةمتدرسمسيماظلـةماظـاظـةمثاغويمظؽاصةممأ.
ماظشعبموضدمأدخؾتمعـذمدـواتمسيماظلـةماظـاغقةمثاغويمذعؾةماآلداب.
مت ماظػؾلػة مأضلام متوجد محقث ماىاععة مسي ماعؿداد ماظؿدرؼس مسيمهلذا مرؾؾة ؽون

ماظؾقلاغسمظقصؾقوامأداتذةماظػؾلػةمسيماظـاغوي.
ماظيتم ماٌادة مغؼائصممتسمتدرؼسماظػؾلػةمجعؾتمعنماظػؾلػة شريمأنمػـاكمسدة

.مصأدوأماظعالعاتمإمنامتلفلم2خيػقمصقفاماظطؾؾةمأطـرمعنمشريػامسيماعؿقانماظؾؽاظورؼا
اظبماألحقانمعنمررفماظطؾؾةمسيمػذهماٌادةم)ضؾلماظعربقةمواظؿارؼخ(.مإنمإػؿاهلامسيمش

ؼعودمإديمأدؾابمعـفامذروطمتدرؼلفامشريماٌؿوصرةموساعؾفاماظؼوىمسيماظشعبماألدبقةم
مممامجيعؾفممؼؿفقؾونمعـفاموحيؿػظونمبذطرؼاتمدقؽةمسـفا.
معامػيماظعواعلماظيتمتعؾلمأدؾابمػذهماظـؿائجماظلقؽةم؟
جمأجـؾقة،ماألعرماظذيمؼلئمإنمبراعجماظػؾلػةماٌعؿؿدةمحاظقامػيمغؿقفةمعزجمظرباع

إديموحدةماظؿصورمهلذهماٌادة.مصاىفدماحملؿودماظذيمبذلمسيمغفاؼةماظلؿقـاتمظرتذيةم
اظربغاعجماظػرغليمظؾػؾلػةمإديماظعربقةمواظذيمصاحؾهمجفدمأطربمسيمبداؼةماظـؿاغقـاتم
ماظؿعدؼالتم مألن ماظؿفربة. ممثارػؿا،مسؾىمضوء مبرغاعجمجزائريمملمؼؤتقا موضع بؼصد

بشؽلمبراشؿاتيمدونمإسادةماظـظرمسيماظغاؼةمعنمتدرؼسماظػؾلػة.مصربغاعجماظػؾلػةمممتت
معامزالمؼؿلممبعدمماالغلفام.

ماظيتم ماألخرى ماظؿعؾقؿقة مواظلـدات ماٌدردي ماظؽؿاب مطقال ماظربغاعج محال إن
مأغهمإديمشاؼةم مغعؾم ماظوزارةمسيمعؿـاولماظؿالعقذ. ،مملمؼؽنمؼوجدمدوىم1990وضعؿفا

ماظؽؿابماظرمس م)طؿاب مم1968ي مطؿابمدـة مثم مطؿابمشريم1988أوال مالزعه ماظذي )
سرفمناحامطؾريا.مم3رمسيم)وضعهمعػؿشمسيمعادةماظػؾلػة(مسـواغهم"ضضاؼامصؾلػقة"

متفدفمإديم ماٌدردي ماظصـفمذؾه مسي مطؿبمتدخل ماضرتحتمسدة ماظؿارؼخ، مػذا عـذ

                                                                                       
م9331متؼرؼرماٌػؿشقةماظعاعةمظؾػؾلػة....ماىزائر م2
مسيمبداؼةماظلؾعقـاتمصدرمطؿابم"اظوجقزمسيماظػؾلػة"محملؿودمؼعؼوبيمطانمترذيةم)بؿصرف(مظؽؿابم:م3

Vergez : Nouveau précis de philosophie  



مسفة واملدرسة: قراءة يف مقرتحات اللجنة الوطنوة ...الفل

م31م

أنمذيقعماظؽؿبماظدسمماظؾقداشوجيمسيمذؽلمحوظقاتموإرذاداتمظؾؿؼاظةماخلم...مبقدم
متظلمعرتؾطةمباظربغاعجمواظؿطورماظذيمؼـطويمسؾقهمباظـلؾةمظؿدرؼسماظػؾلػة.

إنماظؿصورماٌـصوصمسؾقهمسيماظربغاعجمواٌرتجممسيماظؽؿبموطذامسيمعـاذريماٌػؿشقةم
اظعاعةمظؾػؾلػةمميؽنموصػهمسؾىماظـقوماظؿاظي:متدرسماظػؾلػةموصقمأداظقبمتعؾقؿقةم

خرىموؼع يمأنماٌـفجماظؾقداشوجيماألداديماٌلكرمسربمػذامالمتؿؿقزمسنماظعؾومماأل
اظؿعؾقممػوماظذاطرةمأيماظؿعؾقممسنمررؼقمايػظ.مإنمعـلمػذاماالدمرافمضدمأدىمسيم
مسيم ماٌؿؿـل مظالخؿؾار ماظؾؽاظورؼا ماعؿقان مسي ماظؿالعقذ متػضقل مإدي ماظـؿاغقـات عـؿصف

رماألدؽؾةمذاتماالخؿقاراتماإلجابةمسؾىمزيلةمأدؽؾةمتؿعؾقمباظدروسم)مؼشؾهماخؿقا
(.مإنمسؾثمعـلمػذهماٌؼاربةموطذاماإلخػاقماظذيمواجفؿهممبامسيمذظكمQCMاٌؿعددةم

سـدماظؿالعقذماظذؼنمملمؼوصؼوامسيمتؽققفمعامأسدوهمبلرسةمٌواجفةماألدؽؾةماٌطروحةم
م مأدىميلنمايظمسيمدـة ماٌؿـوحمبدونموجهمحقمم1994ضد ماالعؿقاز مػذا مإظغاء إدي

منماألدؽؾةمسؾىمحلابماٌؼاظةمأومذرحماظـص.العؿقا
إنماألعورمملمتؿقلنمألنمتدرؼسماظػؾلػةمالمؼزالمخيضعمظطرائقمتعؾقؿقةمتشفعم

مايػظمواالدؿظفار.
أضقىمتدرؼسماظػؾلػةمسيمغظاعـاماظرتبويمتدرؼلامدؽوالدؿقؽقامأيمأنمشاؼؿهممب.

ظؾؽاظورؼامظقسمإال.متؽؿنمسيمذاتهمبوصػهممماردةمعدردقةمترعيمإديماجؿقازماعؿقانما
وايالمأنمصضائلمتدرؼسماظػؾلػةمظؾؿالعقذمسيماظـاغويمعغاؼرةممتاعامهلذاماظذيمضدعـاهم
مواظصراعةم ماظذاتقة ماالدؿؼالظقة معن مبشؽل مذطائفم متلكري مبؿعؾقؿفم ماألعر مؼؿعؾق إذ
مٌعاىةمعوضوساتمترتؾطمباظؿلاؤالتمحولمايقاةمواجملؿؿعمواظذاتموايؼقؼة...

مؼ ماٌشؽل مسنمإن موأخرى محقاتفم مسن ممبؾكصات مصالدػة مأمساء متؾؼني مسي ؽؿن
عذاػؾفممسيموضتمالمؼفدفمصقهماظؾفوءمإديمطؾارماٌػؽرؼنمإديمتؽدؼسمععارفمجمردةم
بلمؼفدفمإديممتؽنيماظطؾؾةمعنمإدراجمتػؽريػممسيمصؾبماالدؿؿرارؼةماظؿارخيقةمظؾػؽرم

مواع ماظعؼالغقة ماظلؾل مباغؿفاج مايؼقؼة مسن ماظؾاحث ماآلراءماظؾشري مغلؾقة ؿقان
ماظؿعؾقممأؼضا،ممتؽقـفممعنماختاذمعواضفم واظؿصوراتمحولماظعامل.موعنمصضائلمػذا
غؼدؼةمإزاءماألصؽارماظرائفةماظلارؼةموإزاءم"مايؼائقماٌطؾؼةم"محولماظؼضاؼاماٌكؿؾػةم

موطذاماألحؽامماٌلؾؼة.
مبقداشوجقا مايال مؼػرتضمبطؾقعة مظؿدرؼسماظػؾلػة ماظؿصور مػذا معـل خاصةممإن

وودائلمتعؾقؿقةمغوسقة.موػذامالمميؽنمأنمؼأتيمعنمايوارمحؿىموإنمطانمذامبال،مبلم
موبػضؾفام مأدادي مأعفاتماظـصوصمأعر مصؼراءة ماظـصوصماظػؾلػقة مضراءة متعؾم ؼلؿؾزم

مؼؿعؾمماظؿؾؿقذماظؿػؽريممبػردهممبواجفةمطؿاباتمعػؽرمطؾري.
مبالد مسي ماظؿدرؼس مهلذا ماياظي ماظواضع متؼققم ماٌؿطؾؾاتمميؽــا مإدي مباظـظر غا

اظؾقداشوجقةمواظؿعؾقؿقةماظيتمجيبمأنمتصاحبمتعؾقمماظػؾلػةموبؼصدمتػلريماظوضعم
اظؼائممغؼولماظعواعلماظـاغوؼةمحؼقؼةمتلاػممسيماظعفزمعـلماظؿعدادماظؽؾريمظؾؿالعقذمودوءم
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ماظـفائقةمعنماظـاغويموػممالمحيلـونمجقدام ماظذؼنمؼصؾونمإديماظلـة ماظؿالعقذ إسداد
مظإل ماظردؼؽة مواظـوسقة ماظعاعة مثؼاصؿفم موضعف ماظعربقة مظؾودائلمخاظؾغة ماٌادي راج

ماحملاضراتم موضؾة ماظػؾلػقة ماجملالت موشقاب ماألداتذة مدسم موشقاب اظؿعؾقؿقة،
ماظؾقداشوجقةموطذظكمغؼائصماظؿؽوؼنمسيماىاععات.

مبؼصدمهلني ماظؿأثريمسؾقفا موباإلعؽان مػاعا ماظعواعلمتؾعبمدورا مإنمذيقعمػذه
اظوضع.مظؽنمعنمشريماٌعؼولماظؿػؽريمسيماإلضداممسؾىماظؿقلنيماىذريمظؿعؾقمماظػؾلػةم
إنمملمؼـصرفماىفدماألداديمإديماحرتاممشاؼاتماظؿعؾقمموتوصريماظشروطمواألداظقبم

مواظؽقػقاتماظيتمتؿقحمهؼققمػذهماظغاؼاتمسيماٌقدان.
مإالمباالغطالقمع معفؿةمسظؿىموالمميؽنماظشروعمصقفا نماألداس،مأيمإسطاءمإغفا

ماًاصةم مودائؾه مخالل معن ماظؿػؽري متعؾقم مسي ماٌؿؿـؾة ماألودي مشاؼؿفا ماظػؾلػة تدرؼس
موتعؾقمم"ماىرأةم"مسؾىماظؿػؽريمطؿامؼدسومإديمذظكمطؾارماظػالدػة.

مباظعؽسم ماظؿشكقصمالمؼع يمأنماٌلؤولمسنماظوضعماظؼائممػمماألداتذة عـلمػذا
مضققةمظه.غعؿؼدمأنماألداتذةمعـلماظطؾؾةم

مٌؾادئم مخضعت مغشأتفا معـذ ماىزائرؼة ماظرتبوؼة ماٌـظوعة مطل ماظواضع، سي
م4جاحمة "أصاظة" سؾىمضاسدة وعرجعقاتمميؽنمإذياهلامسيمبرادؼؼؿام"اظؾـاءماظور ي"

مسيم ماإلغلاغقة مظؾعؾوم مأوطؾت ماظؼاسدة مػذه مادؿػزاز(. مصقفا م)سؾارة محمؿشؿة وحداثة
ووزائفمالمخترجمسنمغطاقماظؿربؼرمواظؿؽرؼسمدونمماٌـظوعةماظرتبوؼةماىزائرؼةمعفاعا

ماسؿؾارمٌؼؿضقاتفاماٌعرصقةموماٌـففقة.
ماٌرجعقاتموإسادةم ماٌؾادئموػذه مػذه مسي ماظـظر مبإسادة مؼؾدأ صاإلصالحمجيبمأن

م مبعد م)اىزائر ماظداخؾقة ماظؿقدؼات مضوء مسؾى م)اظعوٌةم1988بـائفا مواًارجقة )
مؾرتبقة.وتؾعاتفا(مواظؿوجفاتماظعاٌقةمظ
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صرضتماظؿقدؼاتماظداخؾقةمواًارجقةمواظؿوجفاتماظعاٌقةمظؾرتبقةمضرورةمإصالحم
ماٌدردةماىزائرؼة.

م:يصاظؿقدؼاتماظداخؾقة:مميؽنمتؾكقصفامصقؿامؼؾ
مواظؿ ماظؿـشؽة ماظؿعؾقم، ماظطؾقعقة: موزائػفا مإدي ماٌدردة معفام مظؿفـبمإرجاع أػقل

ماظؿقزبمواظؿلقسمواألدىة.
مطقؿؿقةم مواظؽػاءات مظؾؿؤػالت ماظدوظقة ماٌعاؼري مبؿقؼقق ماظـوسقة مرػان طلب

مظالغؿؼالمواظـفاحمواظرتضقةموهؿلماٌلؤوظقات.

                                                                                       
ماٌعرسيمم4 محمؿواه معن ماظربغاعج مإصراغ مؼؿم ماظؿؾلقط، مبدسوى مو مدؾػي، معـظور معن ماإلدالعقة ماظػؾلػة تدرس

مواظػؾلػي...
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ماحملؿوؼاتم متطؾع مأن ماظيتمجيب مواظؿؽـوظوجقا ماظعؾوم مسي ماظؿقؽم مرػان طلب
مواظطرائقماظؿعؾقؿقة.

مأ مجيب ماظعصرغة: مرػان مشاؼاتفامطلب مولقد مسي ماٌدردة مايداثة متؾفم ن
موأػداصفا.

م:يأعاماظؿوجفاتماظعاٌقةمظؾرتبقة،مصقؿؽنمإذياهلامصقؿامؼؾ
موثائرم مادؿعداداتهموعصايهمو مظؾؿؿعؾممسيماظعؿؾقةماظرتبوؼةم)عراساة ماظصدارة إسطاء

ماإلدراكمظدؼه(.
بلمظؼدرةماظؿؽقفمماظؿعؾممواظؿؽوؼنمبؽقػقةمتلؿحمبؿقضريماٌؿعؾؿنيمالمٌفـةمواحدة

مععمخمؿؾفماظوضعقات،مأيمعواجفةماٌروغةماظيتمؼؿلممبفامدوقماظعؿلماظعاٌقة.
واالتصالموعوادمتؽوؼـقةمظؾؿوارـةمواظدميؼرارقةمممتعؾممعػاػقممجدؼدةمخاصةمباإلسال

موحؼوقماإلغلانمورياؼةماظؾقؽة.
م ماظعؾوم مدور مسي ماظـظر مإسادة مواظعؿقؼة ماظشاعؾة ماظؿقوالت مػذه اإلغلاغقةمتؼؿضي

واظػؾلػةموعؽاغؿفؿامضؿنماٌـظوعةماظرتبوؼةماظورـقة.متلعىماظعؾومماإلغلاغقةممبػفوعفام
ايدؼثمإديمبـاءمأمناطمتػؽريمتؼوممسؾىماظؾقثموماظؿقؾقلمبفدفمتـؿقةمعؾؽاتماظـؼدم
مسؼؾـةم مسؾى ماٌؿعؾم مضدرة مهلني مإدي متضطؾع مو ماٌؿعؾؿني. مظدى مواظؿفدؼد واإلبداع

واظؿفاربماإلغلاغقة.مسيمػذاماظلقاقمتضطؾعماظػؾلػةمإديمتػلريمضضاؼامماألسؿالماظؾشرؼة
ماإلغلانمواظوجودمواظعؾومممبـظورمخيدمماظؿؼدممواظرضي.

 املقرتحات املنهجوة واملعرفوة: 3.

ماعؿالكم موسؾى ماظؾـائقة ماٌعارف مسؾى ماظرتطقز مأي ماالخؿصاص، مبـقة تدرؼس
مىمبؾورةمعشروعمصردي.األدواتماظػؽرؼةماظيتموعلماٌؿعؾممضادرامسؾ

مسؼولم مبفدفمحشو موايدؼـة ماظؼدمية المؼـؾغيمتدرؼسمتارؼخماٌذاػبماظػؾلػقة
اٌؿعؾؿنيمباٌعارفماجملردةمبلمؼـؾغيمتوجقهماظؿعؾقممدموممتؽنيماٌؿعؾؿنيمعنمإدراجم
تػؽريػممسيمصؾبماالدؿؿرارؼةماظؿارخيقةمظؾػؽرماظؾشريماظؾاحثمسنمايؼقؼةمباغؿفاجم

مغقةمواعؿقانمغلؾقةماآلراءمواظؿصوراتمحولمضضاؼاماإلغلانمواظعامل.اظلؾلماظعؼال
سـدمهدؼدماٌضاعنيمواحملؿوؼات،مجيبماظرتطقزمسؾىماٌوضوساتماظػؾلػقةماظيتم
ماٌطؾؼةم موايؼائق ماظلائدة ماألصؽار مإزاء ماظـؼدؼة ماٌواضف ماختاذ معن ماٌؿعؾؿني متؽن

ؿؿاممبؿدرؼسماالؼؾلؿقؿوظوجقاموصؾلػةموظؿعوؼدماٌؿعؾممسؾىماظؿػؽريماظعؿققمؼـؾغيماالػ
ماظعؾوممبفدفممتؽقـهمعنمادؿقعابمآظقاتماًطابماظػؾلػي.

ووجفاتم ؼؼوممتدرؼسماظػؾلػةمسؾىماظؿلاؤلمواظؾقثمواظؼدرةمسؾىمعـاضشةماألصؽار
اظـظرموؼؿممذظكمبإسدادماٌؿعؾممسؾىمضراءةماظـصوصماظػؾلػقةموبإسادةماالسؿؾارمإديماٌؼاظةم

محماظـصوص.اظػؾلػقةموذر
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ماظؿـوؼرم مظؾـؼدمو ماظػؾلػةمطػؽر سيماًؿام،مالبدمظإلصالحماظرتبويمأنمؼؽرسمعادة
مترذقدماٌؿاردةمظؾوصولمإديمثؼاصةمغؼدؼةمجدؼدة.مدمنمحباجةمإديم وهرؼرماظوسيمو
ماظؿقرؼر،مصؾلػةمختؾصماظعؼلمعنم مجاععقةمتؽرسمضقممايداثةمو صؾلػةمعدردقةمو

مػزة.وثوضقاتمومععؿؼداتمومأصؽارمجا
عامغلعىمإظقهمباألداسمػومإذاسةمروحماظؿػؽريمسيمصضاءاتـاماظرتبوؼةموماالجؿؿاسقةم
حؿىمؼؿؿؽنماٌوارـونمومخاصةماظشؾابمعـفم،معنماعؿالكماظؼدرةمسؾىممماردةماظـؼدم
وإضقامماظؿػؽريمسيمتػاصقلماظواضعماظطؾقعيموماإلغلاغي.مصاهلدفمعنمتدرؼسماظػؾلػةم

ماظطؾؾ مو ماظؿالعقذ متوسقة مأداظقبماظػفممػو مو ماٌؿـفج معفاراتماظؿػؽري ماطؿلابفم مو ة
مواظؿلاؤلموماظـؼدمومعلاسدتفممسؾىمتؽوؼنمرؤؼةمواضقةمظؾواضعماظور يموماظدوظي.


