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*

حقالماظؿقوالتماهلائؾةمواظلرؼعةماظيتمررأتمسؾىمذيقعماألصعدةم:ماالضؿصادؼةم
واالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمواظعؾؿقة،متؾؼىماإلغلاغقةمغػلفامجمربةمسؾىمإسؿالماظـظرمعنم
أجل مإصالح معـظوعاتفا ماظرتبوؼة ماظيت ممل متعد متلاوق مػذه ماظؿطورات مواظؿقوالتم
اىؿة .م
إن مجل ماظؾؾدان ماظقوم مضد مأضدعت مسؾى مػذه ماإلصالحات مطؿا متشفد مسؾى مذظكم
اظدراداتمواألحباثماظيتمأجرؼتمواظيتموريمسيماظعامل،مالمدقؿامسيمعراطزماظؾقثم
واهلقؽاتماظدوظقةمطاظقوغلؽومسؾىمدؾقلماٌـال .م
وظؽنمطاغتمػذهماظدراداتمواألحباثمتؼرمبأنماٌـظوعاتماظرتبوؼةمسيمأزعة،مصإغفام
ععمذظكمتؤطدمسؾىمضرورةمدسمموإصالحماظرتبقة،مبلمتذػبمإديمأبعدمعنمذظك،مإذم
تدسومإديمإحارةماظرتبقةمباألوظوؼةمسيمطلمإصالح،موضدمطؿبمصورومسيمػذاماظؾابمؼؼول:م
"المؼوجدمأيمادؿـؿارمأطـرمعردودؼةمعنماالدؿـؿارماظذيمتلؿػقدمعـهماظرتبقة"مذظكمأنم
أداسمطلمغفضةمحؼقؼقةمإمنامػوماظرتبقة،مصؾػضؾفامؼؿممتؽوؼنمذؾانمضادرؼنمسؾىم
االغدعاجمسيمايرطةماالضؿصادؼةماظيتمتزدادمتعؼقدا،مطؿاموعؾفممضادرؼنمسؾىماإلبداعم
عنمأجل مهلنيماألداء،مظقؽوغوامسيماظـؿقصؾةم"صاسؾيماٌلؿؼؾل"م"les acteurs duم
،"futurمسؾىمحدمضولمجاكمدوظور .1م
إن مبالدغا ماظيت متعرف مػي ماألخرى مهوالت مسؿقؼة ،مسؾى ماظصعقد ماظلقاديم
واالضؿصادي مواالجؿؿاسي ،موتلعى مإدي ماظدخول مبؼوة مسي ماألظػقة ماظـاظـة ،معدسوة مألنم
وعلمعنماظرتبقةمأوظوؼةماألوظوؼاتموضطاسامادرتاتقفقا،متلـدمظهمعفؿةمإسدادموتؽوؼنم
اٌوارنماظذيمحيلنمعواجفةماٌشاطلموحؾفا،مصاإلغلانمؼشؽلماظـورةماظدائؿةمباظـلؾةم
ظألعم،موعنمثممصإنمتؽوؼـهمميؽنماجملؿؿعمعنمعواجفةمهدؼاتماياضرمواٌلؿؼؾل .م
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 .1تشخوص واقع تعلوم الفلسفة
ميؽنماظـظرمإديمتدرؼسماظػؾلػةمسيماظـظامماظرتبويماىزائريمعنمعـظورؼن :م
األول :مؼؿؿـل مسي ماظـظر مإدي مػذا ماظؿعؾقم مطؿا ممت متـصقؾه متدرجيقا مسي معـظوعؿـام
بأػداصهموبراجمهموأدواتهماظؿعؾقؿقةموأداظقؾهماظؾقداشوجقةموررائقمتؼققؿهمبؼصدمععاؼـةم
اإلخؿالالتمواىواغبماإلجيابقةمواظلؾؾقة .م
اظـاغي:مؼؿؿـلمسيماظؿلاؤلمسنماظعالضةماظؼائؿةمبنيممماردةمػذاماظؿعؾقممطؿامػيم
جارؼةمسـدغامواظطؾقعةمأوماظدالظةمواألػدافماٌرتؾطةمبؿدرؼسمػذهماٌادة .م
أ.مباظـلؾةمظؾؿؼاربةماألودي،مغلفلمأنماظػؾلػةمتدرسمسيماظلـةماظـاظـةمثاغويمظؽاصةم
اظشعبموضدمأدخؾتمعـذمدـواتمسيماظلـةماظـاغقةمثاغويمذعؾةماآلداب .م
هلذا ماظؿدرؼس ماعؿداد مسي ماىاععة محقث متوجد مأضلام ماظػؾلػة متؽون مرؾؾة مسيم
اظؾقلاغسمظقصؾقوامأداتذةماظػؾلػةمسيماظـاغوي .م
شريمأنمػـاكمسدةمغؼائصممتسمتدرؼسماظػؾلػةمجعؾتمعنماظػؾلػةماٌادةماظيتم
خيػقمصقفاماظطؾؾةمأطـرمعنمشريػامسيماعؿقانماظؾؽاظورؼا.2مصأدوأماظعالعاتمإمنامتلفلم
سيمػذهماٌادةم(ضؾلماظعربقةمواظؿارؼخ).مإنمإػؿاهلامسيمشاظبماألحقانمعنمررفماظطؾؾةم
ؼعودمإديمأدؾابمعـفامذروطمتدرؼلفامشريماٌؿوصرةموساعؾفاماظؼوىمسيماظشعبماألدبقةم
ممامجيعؾفممؼؿفقؾونمعـفاموحيؿػظونمبذطرؼاتمدقؽةمسـفا .م
عامػيماظعواعلماظيتمتعؾلمأدؾابمػذهماظـؿائجماظلقؽةم؟ م
إنمبراعجماظػؾلػةماٌعؿؿدةمحاظقامػيمغؿقفةمعزجمظرباعجمأجـؾقة،ماألعرماظذيمؼلئم
إديموحدةماظؿصورمهلذهماٌادة.مصاىفدماحملؿودماظذيمبذلمسيمغفاؼةماظلؿقـاتمظرتذيةم
اظربغاعجماظػرغليمظؾػؾلػةمإديماظعربقةمواظذيمصاحؾهمجفدمأطربمسيمبداؼةماظـؿاغقـاتم
بؼصدموضع مبرغاعجمجزائري مملمؼؤتقاممثارػؿا،مسؾىمضوء ماظؿفربة.مألنماظؿعدؼالتم
متتمبشؽلمبراشؿاتيمدونمإسادةماظـظرمسيماظغاؼةمعنمتدرؼسماظػؾلػة.مصربغاعجماظػؾلػةم
عامزالمؼؿلممبعدمماالغلفام .م
إن محال ماظربغاعج مطقال ماظؽؿاب ماٌدردي مواظلـدات ماظؿعؾقؿقة ماألخرى ماظيتم
وضعؿفاماظوزارةمسيمعؿـاولماظؿالعقذ.مغعؾممأغهمإديمشاؼةم،1990مملمؼؽنمؼوجدمدوىم
اظؽؿاب ماظرمسي م(طؿاب م 1968مأوال مثم مطؿاب مدـة م )1988ماظذي مالزعه مطؿاب مشريم
رمسيم(وضعهمعػؿشمسيمعادةماظػؾلػة)مسـواغهم"ضضاؼامصؾلػقة" 3مسرفمناحامطؾريا.م
عـذ مػذا ماظؿارؼخ ،ماضرتحت مسدة مطؿب متدخل مسي ماظصـف مذؾه ماٌدردي متفدف مإديم
2م تؼرؼرماٌػؿشقةماظعاعةمظؾػؾلػة....ماىزائرم 9331م
3مسيمبداؼةماظلؾعقـاتمصدرمطؿابم"اظوجقزمسيماظػؾلػة"محملؿودمؼعؼوبيمطانمترذيةم(بؿصرف)مظؽؿابم :م
Vergez : Nouveau précis de philosophie
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اظدسمماظؾقداشوجيمسيمذؽلمحوظقاتموإرذاداتمظؾؿؼاظةماخلم...مبقدمأنمذيقعماظؽؿبم
تظلمعرتؾطةمباظربغاعجمواظؿطورماظذيمؼـطويمسؾقهمباظـلؾةمظؿدرؼسماظػؾلػة .م
إنماظؿصورماٌـصوصمسؾقهمسيماظربغاعجمواٌرتجممسيماظؽؿبموطذامسيمعـاذريماٌػؿشقةم
اظعاعةمظؾػؾلػةمميؽنموصػهمسؾىماظـقوماظؿاظي:متدرسماظػؾلػةموصقمأداظقبمتعؾقؿقةم
المتؿؿقزمسنماظعؾومماأل خرىموؼع يمأنماٌـفجماظؾقداشوجيماألداديماٌلكرمسربمػذام
اظؿعؾقممػوماظذاطرةمأيماظؿعؾقممسنمررؼقمايػظ.مإنمعـلمػذاماالدمرافمضدمأدىمسيم
عـؿصف ماظـؿاغقـات مإدي متػضقل ماظؿالعقذ مسي ماعؿقان ماظؾؽاظورؼا مظالخؿؾار ماٌؿؿـل مسيم
اإلجابةمسؾىمزيلةمأدؽؾةمتؿعؾقمباظدروسم(مؼشؾهماخؿقارماألدؽؾةمذاتماالخؿقاراتم
اٌؿعددةم.) QCMمإنمسؾثمعـلمػذهماٌؼاربةموطذاماإلخػاقماظذيمواجفؿهممبامسيمذظكم
سـدماظؿالعقذماظذؼنمملمؼوصؼوامسيمتؽققفمعامأسدوهمبلرسةمٌواجفةماألدؽؾةماٌطروحةم
ضدمأدىميلنمايظمسيمدـة م 1994مإدي مإظغاءمػذاماالعؿقازماٌؿـوحمبدونموجهمحقم
العؿقانماألدؽؾةمسؾىمحلابماٌؼاظةمأومذرحماظـص .م
إنماألعورمملمتؿقلنمألنمتدرؼسماظػؾلػةمالمؼزالمخيضعمظطرائقمتعؾقؿقةمتشفعم
ايػظمواالدؿظفار .م
ب.مأضقىمتدرؼسماظػؾلػةمسيمغظاعـاماظرتبويمتدرؼلامدؽوالدؿقؽقامأيمأنمشاؼؿهم
تؽؿنمسيمذاتهمبوصػهممماردةمعدردقةمترعيمإديماجؿقازماعؿقانماظؾؽاظورؼامظقسمإال.م
وايالمأنمصضائلمتدرؼسماظػؾلػةمظؾؿالعقذمسيماظـاغويمعغاؼرةممتاعامهلذاماظذيمضدعـاهم
إذ مؼؿعؾق ماألعر مبؿعؾقؿفم متلكري مذطائفم مبشؽل معن ماالدؿؼالظقة ماظذاتقة مواظصراعةم
ٌعاىةمعوضوساتمترتؾطمباظؿلاؤالتمحولمايقاةمواجملؿؿعمواظذاتموايؼقؼة ...م
إن ماٌشؽل مؼؽؿن مسي متؾؼني مأمساء مصالدػة ممبؾكصات مسن محقاتفم موأخرى مسنم
عذاػؾفممسيموضتمالمؼفدفمصقهماظؾفوءمإديمطؾارماٌػؽرؼنمإديمتؽدؼسمععارفمجمردةم
بلمؼفدفمإديممتؽنيماظطؾؾةمعنمإدراجمتػؽريػممسيمصؾبماالدؿؿرارؼةماظؿارخيقةمظؾػؽرم
اظؾشري ماظؾاحث مسن مايؼقؼة مباغؿفاج ماظلؾل ماظعؼالغقة مواعؿقان مغلؾقة ماآلراءم
واظؿصوراتمحولماظعامل.موعنمصضائلمػذاماظؿعؾقممأؼضا،ممتؽقـفممعنماختاذمعواضفم
غؼدؼةمإزاءماألصؽارماظرائفةماظلارؼةموإزاءم"مايؼائقماٌطؾؼةم"محولماظؼضاؼاماٌكؿؾػةم
وطذاماألحؽامماٌلؾؼة .م
إن معـل مػذا ماظؿصور مظؿدرؼس ماظػؾلػة مؼػرتض مبطؾقعة مايال مبقداشوجقا مخاصةم
وودائلمتعؾقؿقةمغوسقة.موػذامالمميؽنمأنمؼأتيمعنمايوارمحؿىموإنمطانمذامبال،مبلم
ؼلؿؾزم متعؾم مضراءة ماظـصوص ماظػؾلػقة مصؼراءة مأعفات ماظـصوص مأعر مأدادي موبػضؾفام
ؼؿعؾمماظؿؾؿقذماظؿػؽريممبػردهممبواجفةمطؿاباتمعػؽرمطؾري .م
ميؽــا متؼققم ماظواضع ماياظي مهلذا ماظؿدرؼس مسي مبالدغا مباظـظر مإدي ماٌؿطؾؾاتم
اظؾقداشوجقةمواظؿعؾقؿقةماظيتمجيبمأنمتصاحبمتعؾقمماظػؾلػةموبؼصدمتػلريماظوضعم
اظؼائممغؼولماظعواعلماظـاغوؼةمحؼقؼةمتلاػممسيماظعفزمعـلماظؿعدادماظؽؾريمظؾؿالعقذمودوءم
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إسدادماظؿالعقذماظذؼنمؼصؾونمإديماظلـةماظـفائقةمعنماظـاغويموػممالمحيلـونمجقدام
اظؾغة ماظعربقة موضعف مثؼاصؿفم ماظعاعة مواظـوسقة ماظردؼؽة مظإلخراج ماٌادي مظؾودائلم
اظؿعؾقؿقة ،موشقاب مدسم ماألداتذة موشقاب ماجملالت ماظػؾلػقة موضؾة ماحملاضراتم
اظؾقداشوجقةموطذظكمغؼائصماظؿؽوؼنمسيماىاععات .م
إن مذيقع مػذه ماظعواعل متؾعب مدورا مػاعا موباإلعؽان ماظؿأثري مسؾقفا مبؼصد مهلنيم
اظوضع.مظؽنمعنمشريماٌعؼولماظؿػؽريمسيماإلضداممسؾىماظؿقلنيماىذريمظؿعؾقمماظػؾلػةم
إنمملمؼـصرفماىفدماألداديمإديماحرتاممشاؼاتماظؿعؾقمموتوصريماظشروطمواألداظقبم
واظؽقػقاتماظيتمتؿقحمهؼققمػذهماظغاؼاتمسيماٌقدان .م
إغفامعفؿةمسظؿىموالمميؽنماظشروعمصقفامإالمباالغطالقمعنماألداس،مأيمإسطاءم
تدرؼس ماظػؾلػة مشاؼؿفا ماألودي ماٌؿؿـؾة مسي متعؾقم ماظؿػؽري معن مخالل مودائؾه ماًاصةم
وتعؾقمم"ماىرأةم"مسؾىماظؿػؽريمطؿامؼدسومإديمذظكمطؾارماظػالدػة .م
عـلمػذاماظؿشكقصمالمؼع يمأنماٌلؤولمسنماظوضعماظؼائممػمماألداتذةمباظعؽسم
غعؿؼدمأنماألداتذةمعـلماظطؾؾةمضققةمظه .م
سي ماظواضع ،مطل ماٌـظوعة ماظرتبوؼة ماىزائرؼة معـذ مغشأتفا مخضعت مٌؾادئم
وعرجعقاتمميؽنمإذياهلامسيمبرادؼؼؿام"اظؾـاءماظور ي" سؾىمضاسدة "أصاظة" جاحمة4م
وحداثة محمؿشؿة م(سؾارة مصقفا مادؿػزاز) .مػذه ماظؼاسدة مأوطؾت مظؾعؾوم ماإلغلاغقة مسيم
اٌـظوعةماظرتبوؼةماىزائرؼةمعفاعامووزائفمالمخترجمسنمغطاقماظؿربؼرمواظؿؽرؼسمدونم
اسؿؾارمٌؼؿضقاتفاماٌعرصقةموماٌـففقة .م
صاإلصالح مجيب مأن مؼؾدأ مبإسادة ماظـظر مسي مػذه ماٌؾادئ موػذه ماٌرجعقات موإسادةم
بـائفا مسؾى مضوء ماظؿقدؼات ماظداخؾقة م(اىزائر مبعد م )1988مواًارجقة م(اظعوٌةم
وتؾعاتفا)مواظؿوجفاتماظعاٌقةمظؾرتبقة .م

 .2مقرتحات اللجنة الوطنوة إلصالح املنظومة الرتبوية:
صرضتماظؿقدؼاتماظداخؾقةمواًارجقةمواظؿوجفاتماظعاٌقةمظؾرتبقةمضرورةمإصالحم
اٌدردةماىزائرؼة .م
صاظؿقدؼاتماظداخؾقة:مميؽنمتؾكقصفامصقؿامؼؾي :م
إرجاع معفام ماٌدردة مإدي موزائػفا ماظطؾقعقة :ماظؿعؾقم ،ماظؿـشؽة مواظؿأػقل مظؿفـبم
اظؿقزبمواظؿلقسمواألدىة .م
طلب مرػان ماظـوسقة مبؿقؼقق ماٌعاؼري ماظدوظقة مظؾؿؤػالت مواظؽػاءات مطقؿؿقةم
ظالغؿؼالمواظـفاحمواظرتضقةموهؿلماٌلؤوظقات .م
 4م تدرس ماظػؾلػة ماإلدالعقة معن معـظور مدؾػي ،مو مبدسوى ماظؿؾلقط ،مؼؿم مإصراغ ماظربغاعج معن محمؿواه ماٌعرسيم
واظػؾلػي ...م
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الفلسفة واملدرسة :قراءة يف مقرتحات اللجنة الوطنوة  ...م

طلب مرػان ماظؿقؽم مسي ماظعؾوم مواظؿؽـوظوجقا ماظيت مجيب مأن متطؾع ماحملؿوؼاتم
واظطرائقماظؿعؾقؿقة .م
طلب مرػان ماظعصرغة :مجيب مأن متؾفم مايداثة ماٌدردة مسي مولقد مشاؼاتفام
وأػداصفا .م
أعاماظؿوجفاتماظعاٌقةمظؾرتبقة،مصقؿؽنمإذياهلامصقؿامؼؾي :م
إسطاءماظصدارةمظؾؿؿعؾممسيماظعؿؾقةماظرتبوؼةم(عراساةمادؿعداداتهموعصايهموموثائرم
اإلدراكمظدؼه) .م
اظؿعؾممواظؿؽوؼنمبؽقػقةمتلؿحمبؿقضريماٌؿعؾؿنيمالمٌفـةمواحدةمبلمظؼدرةماظؿؽقفم
ععمخمؿؾفماظوضعقات،مأيمعواجفةماٌروغةماظيتمؼؿلممبفامدوقماظعؿلماظعاٌقة .م
تعؾممعػاػقممجدؼدةمخاصةمباإلسالممواالتصالموعوادمتؽوؼـقةمظؾؿوارـةمواظدميؼرارقةم
وحؼوقماإلغلانمورياؼةماظؾقؽة .م
تؼؿضي مػذه ماظؿقوالت ماظشاعؾة مواظعؿقؼة مإسادة ماظـظر مسي مدور ماظعؾوم ماإلغلاغقةم
واظػؾلػةموعؽاغؿفؿامضؿنماٌـظوعةماظرتبوؼةماظورـقة.متلعىماظعؾومماإلغلاغقةممبػفوعفام
ايدؼثمإديمبـاءمأمناطمتػؽريمتؼوممسؾىماظؾقثموماظؿقؾقلمبفدفمتـؿقةمعؾؽاتماظـؼدم
واإلبداع مواظؿفدؼد مظدى ماٌؿعؾؿني .مو متضطؾع مإدي مهلني مضدرة ماٌؿعؾم مسؾى مسؼؾـةم
األسؿالماظؾشرؼةمواظؿفاربماإلغلاغقة.مسيمػذاماظلقاقمتضطؾعماظػؾلػةمإديمتػلريمضضاؼام
اإلغلانمواظوجودمواظعؾومممبـظورمخيدمماظؿؼدممواظرضي .م

 .3املقرتحات املنهجوة واملعرفوة:
تدرؼس مبـقة ماالخؿصاص ،مأي ماظرتطقز مسؾى ماٌعارف ماظؾـائقة موسؾى ماعؿالكم
األدواتماظػؽرؼةماظيتموعلماٌؿعؾممضادرامسؾىمبؾورةمعشروعمصردي .م
المؼـؾغيمتدرؼسمتارؼخماٌذاػبماظػؾلػقةماظؼدميةموايدؼـةمبفدفمحشومسؼولم
اٌؿعؾؿنيمباٌعارفماجملردةمبلمؼـؾغيمتوجقهماظؿعؾقممدموممتؽنيماٌؿعؾؿنيمعنمإدراجم
تػؽريػممسيمصؾبماالدؿؿرارؼةماظؿارخيقةمظؾػؽرماظؾشريماظؾاحثمسنمايؼقؼةمباغؿفاجم
اظلؾلماظعؼالغقةمواعؿقانمغلؾقةماآلراءمواظؿصوراتمحولمضضاؼاماإلغلانمواظعامل .م
سـدمهدؼدماٌضاعنيمواحملؿوؼات،مجيبماظرتطقزمسؾىماٌوضوساتماظػؾلػقةماظيتم
متؽن ماٌؿعؾؿني معن ماختاذ ماٌواضف ماظـؼدؼة مإزاء ماألصؽار ماظلائدة موايؼائق ماٌطؾؼةم
وظؿعوؼدماٌؿعؾممسؾىماظؿػؽريماظعؿققمؼـؾغيماالػؿؿاممبؿدرؼسماالؼؾلؿقؿوظوجقاموصؾلػةم
اظعؾوممبفدفممتؽقـهمعنمادؿقعابمآظقاتماًطابماظػؾلػي .م
ؼؼوممتدرؼسماظػؾلػةمسؾىماظؿلاؤلمواظؾقثمواظؼدرةمسؾىمعـاضشةماألصؽار ووجفاتم
اظـظرموؼؿممذظكمبإسدادماٌؿعؾممسؾىمضراءةماظـصوصماظػؾلػقةموبإسادةماالسؿؾارمإديماٌؼاظةم
اظػؾلػقةموذرحماظـصوص .م

م
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حممد غامل

سيماًؿام،مالبدمظإلصالحماظرتبويمأنمؼؽرسمعادةماظػؾلػةمطػؽرمظؾـؼدموماظؿـوؼرم
وهرؼرماظوسيمومترذقدماٌؿاردةمظؾوصولمإديمثؼاصةمغؼدؼةمجدؼدة.مدمنمحباجةمإديم
صؾلػةمعدردقةمومجاععقةمتؽرسمضقممايداثةموماظؿقرؼر،مصؾلػةمختؾصماظعؼلمعنم
وثوضقاتمومععؿؼداتمومأصؽارمجاػزة .م
عامغلعىمإظقهمباألداسمػومإذاسةمروحماظؿػؽريمسيمصضاءاتـاماظرتبوؼةموماالجؿؿاسقةم
حؿىمؼؿؿؽنماٌوارـونمومخاصةماظشؾابمعـفم،معنماعؿالكماظؼدرةمسؾىممماردةماظـؼدم
وإضقامماظؿػؽريمسيمتػاصقلماظواضعماظطؾقعيموماإلغلاغي.مصاهلدفمعنمتدرؼسماظػؾلػةم
ػو متوسقة ماظؿالعقذ مو ماظطؾؾة مو ماطؿلابفم معفارات ماظؿػؽري ماٌؿـفج مو مأداظقب ماظػفمم
واظؿلاؤلموماظـؼدمومعلاسدتفممسؾىمتؽوؼنمرؤؼةمواضقةمظؾواضعماظور يموماظدوظي .م
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