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حتدوات الصراع : اإلصالح الرتبوي والبعد التارخيي
 وجتلوات االنسجام

 لكحل خلضر

ممتعروف اإلصالح الرتبوي -1

وردتمسدةمتعورؼػمظإلصالحماظرتبقي،موغظرمصوحىمطؾمتعرؼػمظعؿؾقيماإلصالحم
أومجزئل،معـفؿممعـمزاوؼيمععقـي،مصؿـفؿمعـمرطزمسؾكمغقسقيماإلصالحمػؾمػقمذوعؾ

أومتؽقؼـماٌعؾؿني...موعـفؿمماإلصالحمػؾمؼؿعؾؼمبوهلقؽؾيمأوماٌـوػٍمعـمغظرمإظبمذبول
ماظؿفوربم مأو ماحملؾقي ماًربات مسؾك مؼؼقم مػؾ ماإلصالح مٌصودر مدرادؿف موجف عـ
األجـؾقي...موبعدماإلرالعمسؾكماظؽـريمعـماظؿعورؼػمتقصؾـومإظبمتؼدؼؿماظؿعرؼػماظؿوظلم

اظؼوئؿيمسؾكماظدراديماظعؾؿقيماٌـففقيمظإلصالحماظرتبقي:م"مػقمتؾؽماىفقدماٌؾذوظيمو
موووزم مضصد ماىزئل مأو ماظؽؾل مإرورػو مؼب ماظرتبقؼي، ماٌـظقعي معشؽالت ٌكؿؾػ
مزبؿؾػماظؿغرياتمايوصؾيم معع مبغرضمتؽققػفو مجدؼدة محبؾقل موتدسقؿفو دؾؾقوتفو
مدقودقيم مطوغً مدقاء ماجملوالت مزبؿؾػ مؼب مواظعوٌقي ماظداخؾقي ماظلوحي مسؾك

م مأو ماضؿصودؼي مدونماًروجمسـماًصوئصمايضورؼيمأو متؽـقظقجقي... مأو اجؿؿوسقي
مظقاضعم موعدرودو مػودصو متغقريا مؼؿضؿـ مايوالت مطؾ مؼب موػق مؼؿؾـوه. ماظذي ظؾؿفؿؿع
اٌـظقعيماظرتبقؼيمعـمأجؾمغؼؾفومعـموضعماإلذؽولماٌعربمسـفمبوًؾؾمأوماألزعيمإظبم

ـقيمظؿفووزمػذاماإلذؽول.موضعمايؾماظذيمضبؿؾماًؾػقوتماٌرجعقيمواألدواتماظؿؼ
وػقمؼبمطؾمػذامؼـلفؿممتومماالغلفوممععمبؼقيماظعـوصرماٌشؽؾيمظؾؿـؿقيماالجؿؿوسقيم

ماظشوعؾي،مرشؿمأغفمأػؿمػذهماظعـوصر،مألنمػدصفمػقماإلغلونمصوغعماظؿـؿقي".

ماظطورئيم مٌكؿؾػماٌشوطؾ موعؿلغقي مسؾؿقي مععوىي مػل ماإلصالح مسؿؾقي مصنن وبفذا
مواٌمث مبوٌعوىيمواظؽوعـي مؼؽؿػل مال مبفذا موػق ماظرتبقي، ماظـظوم مصريورة مسؾك رة

مؼغقصمؼبم مأن مذظؽ، ماألعر مادؿدسك مطؾؿو مؼـؾغل مبؾ ماظرتبقؼي، مظؾؿشوطؾ اظلطققي
مؼبمايلؾونم مالمتمخذ أسؿوقماظؿؽقؼـماًوصمبوجملؿؿعمظقؽؿشػمسقاعؾمأخرىمضد

موظؽـفومععمذظؽمتمثرمتلثريامبؾقغومؼبمهؼقؼماألػدافماٌرجقة.م

م  

                                                                                                                                        

م.2جوععيماىزائرمربوضر،ممأدؿوذم 
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وإذامادؿــقـومايوالتماظيتمتؿطؾىماإلصالحماىذري،مصنغفمميؽــوماظؼقلمبلغفمالم
وجقدمأليمإصالحمؼـطؾؼمعـماظصػر،مبؾمطؾمإصالحمػقمجفدمعدروسمٌقاصؾيمتـؿقيم
موبـوءم مضوئؿ مػق معو مطؾ مصنظغوء ماٌعـك، متدلمسؾكمػذا ماإلصالح موطؾممنوذج اجملؿؿع.

ماى مؼعصػمبؽؾ مضد مذلء، مال معـ متربقي معلورػومغظوم مؼب ماألعي ماظيتمبذظؿفو فقد
ماظؿورطبلماظطقؼؾ.م

متربقيم مأيمعشروع مادؿفوبي معدى مػق ماإلصالح مسؿؾقي مؼب معراسوتف مؼـؾغل معو إن
وعؿطؾؾوتمحوضرػوموتطؾعوتمعلؿؼؾؾفو.موبفذامصننماإلصالحمالمبدمأنماألعيممٌؼقعوت

ايوضرمظقعربمسـمؼؽقنمممؿدامؼبماظؿورؼخمظؿػوديماظؿػوسؾماظلؾيب،معلؿفقؾومٌؿطؾؾوتم
معؿػؿقوم مارووظقو، مؼؽقن مال محؿك مزاػر مٌلؿؼؾؾ موزبططو معؿطؾعو اغشغوالتمحوظقي،
سؾكمزبؿؾػماظؿفوربماظعوٌقيمحؿكمالمؼؽقنمعـغؾؼومسؾكمذاتف،مصوظعقٌيمضدمصرضًم
غػلفوموالمبدمعـماظؿعوعؾمععفومبوحملوصظيمسؾكمخصوئصماألعيمواالدؿػودةمعـمأحلـم

ماظؿفوربماظعوٌقي.

مأبعاد اإلصالح الرتبوي -

ماألبعودم موتؿؿـؾمػذه مإصالحقي مطؾمسؿؾقي مسؾقفو متؼقم مرئقلقي مأبعود مثالثي تقجد
م:ؿومؼؾلصق

 البعد التنظومي -

ؼؼصدمبوظؾعدماظؿـظقؿلمطؾمعومؼؿعؾؼمبفقؽؾيماظؿعؾقؿموتـظقؿفموهدؼدماظؿشرؼعوتمم
اظرتبقؼيمالمتلخذمذؽالمواحدامعـماهلقؽؾي،مطؿومأغفوممواظؼقاغنيماظيتمتلريه.مصوألغظؿي

تغريماظؼقاغنيمواظؿشرؼعوتمطؾؿومتطؾىماألعرمذظؽ.مصعؾكمدؾقؾماٌـولمندمأنماظـظومم
اظرتبقيماىزائريمشريمعراحؾماظؿعؾقؿماألدودل،مصؾعدعومطونمؼؿضؿـمدًمدـقاتمؼبم

طمتشؽؾمرقرامواحدا،ماالبؿدائلمعؼلؿيمسؾكمرقرؼـ،موثالثمدـقاتمؼبماظؿعؾقؿماٌؿقد
أصؾحمعؼلؿومسؾكمعرحؾؿني؛ماظؿعؾقؿماالبؿدائلموعدتفمػبسمدـقات،مواظؿعؾقؿماٌؿقدطم
ماظؿعؾقؿم معـ ماإلجؾوري ماظؿعؾقؿ معرحؾي متلؿقي متغقري ممت موضد مدـقات. مأربع وعدتف
ماإلجراءم ماظؼوسدي،موضدمجوءمؼبمتقضقحماظلؾىمظذظؽ:م"إنمػذا األدودلمإظبماظؿعؾقؿ

معـماظ ماظؾقداشقجقيماظؾقؿي،مطـوصيماظرباعٍمايوظقي،مؼلؿفقىمؼبماظذيمتربره ـوحقي
.م1غػسماظقضًمظطؾىمعؾحموعلؿؿرمظؽؾماىؿوسيماظرتبقؼيم)ععؾؿقن،متالعقذموأوظقوء("
ماًوص،محبقٌمؼؽقنم ماظؿعؾقؿ ماظؾوبمأعوم مصؿح ماظؿعؾقؿ مبؿـظقؿ مؼؿعؾؼ مصقؿو مورد طؿو

                                                                                                                                        
 .9،مصم2003وزارةماظرتبقيماظقرـقي:مزبططماظعؿؾمظؿـػقذمإصالحماٌـظقعيماظرتبقؼي،مأطؿقبرمم1
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ظومماظرتبقيماٌغربلموردمؼبمإسودةم.موؼبماظـ2جزءامالمؼؿفزأمعـماظـظومماظرتبقيماظقرين
ماألوظلم ماظؿعؾقؿ معـ مطال ماىدؼدة ماظرتبقؼي ماهلقؽؾي م"تؿضؿـ مؼؾل: معو ماظؿعؾقؿ ػقؽؾي
ماٌشرتطيم ماىذوع مأدوس مسؾك ماظعوظل، مواظؿعؾقؿ مواظـوغقي مواإلسدادي واالبؿدائل

مواظؿكصصماظؿدرصبلمواىلقرمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوت:م

ظلمضدمحؼؼمتؼدعومبقـو،مدؿقدثماظروابطماظؿوظقي،مسـدعومؼؽقنمتعؿقؿماظؿعؾقؿماألو
مسؾكماٌلؿقؼنيماظؾقداشقجلمواإلداري:

دعٍماظؿعؾقؿماألوظلمواظؿعؾقؿماالبؿدائلمظؿشؽقؾمدريورةمتربقؼيمعـلفؿيمتلؿكمم-
"االبؿدائل"،معدتفوممثونمدـقاتموتؿؽقنمعـمدؾؽني:ماظلؾؽماألدودلماظذيمدقشؿؾم

معـ ماألول مواظلؾؽ ماألوظل، ماظذيمماظؿعؾقؿ ماٌؿقدط مواظلؾؽ مجفي، معـ االبؿدائل،
.دقؿؽقنمعـماظلؾؽماظـوغلمظالبؿدائل،معـمجفيمثوغقي

تربقؼيمعؿـودؼيمتلؿكممدعٍماظؿعؾقؿماإلسداديمواظؿعؾقؿماظـوغقي،مظؿشؽقؾمدريورةم-
اظـوغقي،موعدتفومدًمدـقات،موؼؿؽقنمعـمدؾؽماظـوغقيماإلسداديمودؾؽماظـوغقيم

م.م3اظؿلػقؾل"

وعـمذظؽمأؼضومعومجوءمؼبمإصالحماٌـظقعيماظرتبقؼيماظػرغلقيمحقٌموردمؼبمػقؽؾيم
اظؿعؾقؿماالبؿدائلمأغفمؼؿضؿـمرقرؼـ؛ماألولموعدتفمدـؿونموػقمرقرماظؿعؾؿوتماألدودقيم
وػلمتعؾؿمايدؼٌمواظؼراءةمواظؽؿوبيموايلوب،مواظـوغلمعدتفمثالثمدـقاتموػقمرقرم

م.4سبقماظؿعؾؿماظذاتلماظؿعؿقؼموؼشؽؾماًطقةماظرئقلقي

ماحملقريم ماظؾعد متـوولمػذا معـ مإصالحوتف متربقيمدبؾق مأيمغظوم مالمند وػؽذا
مواظرئقللمؼبمسؿؾقيماإلصالح.

مالبعد البوداغوجي -

ماٌشؽؾيم ماألرراف مبني ماٌؾوذرة ماظعالضي مميس معو مطؾ ماظؾقداشقجل مبوظؾعد ؼؼصد
م متعؾقؿقي موودوئؾ مدرادقي معـوػٍ معـ ماظؿعؾقؿل، موادرتاتقفقوتمظؾؿقضػ وأدوظقى

تدرؼلقي...موعومؼالحظمسؾكماإلصالحوتماٌكؿؾػيمأنمػذاماظؾعدمضبؿؾماٌؽوغيماظؼصقىم
ؼبمجؾفو،موأنماظؿعدؼالتماظيتمهدثمصقفمتؽقنمػلماظغوظؾيمإذامضقرغًمععماظؾعدؼـم

                                                                                                                                        
م.00،مصمغػسماٌرجعم2
مم3 مرضؿ مضوغقغقي معراجع مدؾلؾي مضؿـ مواظؿؽقؼـ، ماظقرينمظؾرتبقي مظإلسالم،م07اٌقـوق ماٌغربل معـشقراتماٌرطز ،

 .23،مصم2003اظطؾعيماظـوغقيم
4
 Ministère de l’éducation nationale ; Qu’apprend-on à l’école élémentaire ? Les nouveaux 

programmes, Centre Nationale de Documentation Pédagogique, imprimé en France février 

2002, PP 24, 58,154. 
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مبنيم ماٌؾوذرة ماظعالضي مسبق معقجفو مطقغف مإظب ماألوظب مبوظدرجي مراجع موػذا اآلخرؼـ،
رافماٌشؽؾيمظؾؿقضػماظؿعؾقؿلموخوصيمعومتعؾؼمعـفومبوظعالضيمبنيماٌعؾؿمزبؿؾػماألر

ماجملوالتماظيتمميلفوم مأطـر مػل ماظدرادقي ماٌـوػٍ مأن مذظؽ مسؾك مواظدظقؾ واظؿؾؿقذ.
اإلصالحماظؿعؾقؿلمؼبمزبؿؾػماظـظؿماظرتبقؼي،موػلمأطـرماجملوالتماظيتمؼعؿربماظؿغقريم

مضقرغًمبوجمل معو مإذا مدرؼعو مصقفو ماظؾعدم5والتماألخرىواظؿفدؼد مسؾكمػذا موطؿـول .
ماظؿعؾقؿقي ماٌـوػٍ ممتس ماظيت ماإلصالحوت مغذطر ماىزائر، ماٌـوػٍممصػل مؼب ممت عـال

اىدؼدةمتؾينماٌؼوربيمبوظؽػوءاتمطوعؿدادمظؾؿؼوربيمبوألػدافماظيتمطوغًمتقجفماٌـوػٍم
ػذهماظؿفربيماظؼدميي.موضدمجوءمتربؼرمذظؽمطؿومؼؾل:م"اٌـوػٍماىدؼدةمجوءتمظؿـريم

مبوألػدافم مظؾؿؼوربي ماعؿداد ماظقاضع مؼب مػل ماظيت مبوظؽػوءات ماٌؼوربي مواسؿؿدت األوظب
ومتققصمإلرورػوماٌـففلمواظعؾؿل.موتؿؾكصماٌؼوربيماٌعؿؿدةمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمؼبم

ماإلجوبيمسؾكماألدؽؾيماظؿوظقي:

دؾقطقوتمعوماظذيمؼؿقصؾمسؾقفماظؿؾؿقذ،مؼبمغفوؼيمطؾمعرحؾي،معـمععورفموم-
وضدراتموطػوءات؟

مػذهمم- مإلطلوبف مونوسي مدالظي ماألطـر ماظؿعؾقؿقي/اظؿعؾؿقي ماظقضعقوت مػل عو
اظؽػوءاتموجعؾفمؼؿؿـؾماٌؽؿلؾوتماىدؼدةمبعدمهقؼؾفمٌؽؿلؾوتفماظلوبؼي؟

عومػلماظقدوئؾمواظطرقماٌلوسدةمسؾكمادؿغاللمػذهماظقضعقوتماحملػزةمٌشورطيمم-
معشورطيمعلموظي؟مماٌؿعؾؿمؼبمتؽقؼـمذاتفم

معـمم- مصعال ممتؽـ مضد مأغف معـ مظؾؿلطد ماٌؿعؾؿ مأداء معلؿقى مؼؼّقم مأن طقػمميؽـ
م.6اظؽػوءاتماٌلؿفدصي؟"

إنمػذهماظؿلوؤالتمذاتمروبعمبقداشقجلمربض،موػلمتعربمبقضقحمسـماٌؼصقدم
بفذاماظؾعد،مواىزائرمظقلًماظؾؾدماظقحقدماظذيمتؿعرضمعـوػففمظؾؿراجعيمواظؿعدؼؾ،م
وػذامراجعمظؾؿغرياتماحملؾقيمواظدوظقيماظيتمتػرضمعـؾمػذهماٌراجعي.موطؿـولمسؾكم

مؼبماظؿغقرياتماظيتمحدثًمؼبمعـوػٍمبعضماٌـظق ماٌـوػٍماىدؼدة عوتماظعوٌقيمند
،موضدممتمؼبمػذهماٌـوػٍم20008،مواٌـوػٍماىدؼدةمؼبماٌغربمدـيم20027صرغلومدـيم

ماظطوبعماظعوٌلماظذيمبدأتمتلخذهم مؼعربمسـ معو مبوظؽػوءات،موػق متؾينماٌؼوربي أؼضو
                                                                                                                                        

 .77،معرجعمدوبؼ،مصم(0996)ربؿدمعـريمعردلممم5
،م2003وزارةماظرتبقيماظقرـقي؛معدؼرؼيماظؿعؾقؿماألدودل:ممعـوػٍماظلـيماألوظبمعـماظؿعؾقؿماالبؿدائل،ماىزائرمم6
 .4صم

7
 Ministère de l’éducation nationale (février 2002), op. cit. 

ماٌـوػٍمم8 معراجعي مواظؿلػقؾل: مواإلسدادي مواظـوغقي ماالبؿدائل مظؾؿعؾقؿ ماٌغربقي ماظرتبقؼي ماٌـوػٍ معراجعي ىون
م.2000اظرتبقؼي؛ماظؽؿوبماألبقض،ماٌغربم
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ميمؼبمػذاػذهماٌؼوربي.موظلـومػـومبصددمعـوضشيمعدىمصقيمأومخطلمتؾينمػذهماٌؼورب
ماظؾعدم مععـك متقضقح مػق ماألعـؾي، مػذه معـ ماظرئقلل ماظغرض موإمنو مذاك، مأو اظؾؾد

ماظؾقداشقجلموحصيماألددماظيتمؼـوهلومؼبمأشؾىماإلصالحوتمؼبماظعومل.

 البعد التارخيي  -

موغظرام مذاتماظؿلثريماٌلؿؿر، ماًرباتماٌوضقي مػق ماخؿصور ماظؿورطبلمبؽؾ اظؾعد
ماظؾعدمؼبم درادؿـو،مصؼدمارتلؼـومأنمشبصصمظفمعؾقـومعلؿؼالمعـمأجؾمحملقرؼيمػذا

ماظقضقفمسؾكمعؽقغوتفموتلثرياتفوماٌكؿؾػيمؼبماٌـظقعيماظرتبقؼي.

ممالبعد التارخيي ومكوناته -

 مػهوم البعد التارخيي -

إنمتـووظـومظؾؾعدماظؿورطبل،مؼؽقنمؼبمدقوقماظصراعماظذيمؼشفدهماظعوملمسؾكمطوصيمم
اٌلؿقؼوت،موبطؾقعيمايولمصننمترطقزغومدقؽقنمسؾكماٌلؿقىماظرتبقيمبوظدرجيماألوظبم
مطؾم مؼب مبورزة معؽوغي معـ ماظرتبقي مهؿؾف موٌو مبوٌقضقع معؾوذرة مسالضي معـ مذظؽ مؼب ٌو

ظرضلمواظؿػققمايضوري.مومعؽوغيماظؿورؼخمؼبمأيمذبؿؿعماىفقدماٌؿعؾؼيمبوظؿـؿقيموا
ماٌمدلوتم موػلمأطـر ماألجقول مػلمحوضـي ماٌدردي ماظرتبقؼي،مألن مؼبمعـظقعؿف تربز
تلػقالمظؿكرؼٍمجقؾمعؿشؾٌمبوغؿؿوئفمعؿطؾعمظؾؿػققمؼبمسوملمؼلقدهماظصراعموالمعؽوغيم

مصقفمظؾضعػوء.

متطقر معراحؾ معـ معرحؾي مأي ماظرتبقيمؼب ماظـظوم مًرباتمإن ماعؿداد مإال مػق معو ه
مؼبمأسؿوقماجملؿؿع،م معؿغؾغؾي متؽقن موضد مظؾؿالحظي، معوثؾي متؽقن مضد مدوبؼي، تربقؼي
تمديمدورػوماظؽؾريمؼبماظلؾقكموػلمععمذظؽمشريمزوػرةمظؾعقون،محبقٌمتؾدومظؽـريم

ماٌعـكممM.Sadlerعـماظـوسموطلغفومسدمييماظؿلثري.موضدمسربمعوؼؽؾمدودظرم سـمػذا
صبىمأنمالمغـلكمأنمػـوكمأذقوءمخورجماٌدرديمضدمتؽقنمبلدؾقبمبؾقغمحنيمضول:م"

أطـرمأػؿقيمعـماألذقوءماظيتمؼبمداخؾفو،مبؾمإغفومضدمتؿقؽؿمؼبمػذهماألذقوءماألخريةم
وتػلريػو،موالمميؽــومأنمنقلمبنيماظـظؿماظؿعؾقؿقي،موغؼطػمزػرةمعـمشصـموبضعيم

ثؿمغؿقضعمأغـومظقمشردـومعومعبعـوهمؼبمتربيمبؾدغومصنغـومسبصؾممأوراقمعـمشصـمآخر،
ماظصراسوتماظيتم مغؿوج موػق محل، مطوئـ مظؾؿعؾقؿ ماظؼقعل ماظـظوم مإن مغؾوتمحل. سؾك

مرقؼؾ مأعد ماظصعوبمواٌعوركماظيتمضوعًمعـذ موغؿوج ماظققمم"9غلقـوػو، مغالحظف مصؿو .
                                                                                                                                        

ماألنؾقم9 معؽؿؾي ماٌؼورغي، ماظرتبقي مؼب مدرادوت م: ممسعون مإبراػقؿ موػقى ماظعصرؼيمد. ماألوظبط،  م،0958مؾعي
ماٌؼورغي،مسوملمم،8-7صم مؼبماظرتبقي معـريمعردلم:ماالووػوتماٌعوصرة محقلمغػسماٌعـكم:مربؿد مأؼضو واغظر

م.م 40،مصم0993اظؽؿىماظؼوػرة،مرؾعيمعزؼدةموعـؼقيم



 لكحل خلضر

38 

ـمحبولمعـماألحقالمسؾكمزبؿؾػماألغظؿيماظرتبقؼيمعـمتغقرياتموودؼداتمالمميؽ
محؽؿوم مؼؽقن ماألغظؿي مػذه مسؾك مايؽؿ مصنن موإال ماظؿورطبل، ماالعؿداد مسـ صصؾفو
دطققو،مبعقدامسـماظػفؿمايؼقؼلمظـشلتفوموتطقراتفو.موسؾكماظرشؿمعـماظؿغرياتماظيتم
ررأتمسؾكماألغظؿيماظرتبقؼيمسربماظؿورؼخ،مصنغفمالمميؽـموصػمطؾمخربةموضعًمؼبم

ؾكماظـظومماظرتبقيمايوظل.مصويضوراتمؼبمعلورمتشؽؾفوماظطقؼؾماٌوضلمبلغفومعمثرةمس
مبؼوئفوم معع مؼؿـودى ممبو مإال مهؿػظ ممل موظؽـفو مطـرية، متورطبقي مأحداثو سرصً

مودميقعؿفو،موعومالمؼؿعورضمععموجقدػوماٌلؿؼؾماحملوصظمسؾكمخصوئصفو.

ماظرتبقؼي مؼبماًربة ايوظقيمإنماألحداثمواًرباتماٌوضقيمذاتماظؿلثريماٌلؿؿر
ماألحداثم مػذه معؽقغوت مومبكؿؾػ مهؼقؼفو، موعقودؼـ معلؿقؼوتفو مطوغً عفؿو
مبنيم ممنقز مصنغـو موبفذا ماظؿورطبل. مبوظؾعد متلؿقؿفو معـ ماظيتمميؽــو مػل واًربات،
األحداثمواًرباتماظؿورطبقيماظيتماغؿفكمتلثريػو،موبنيمتؾؽماظيتمعوزاظًمعمثرة.م

مصنن مػـو ماظرتبقؼيمموعـ ماألغظؿي مؼب ماظؿلثري مادؿؿرار مبوظضرورة مؼعين ماظؿورطبل اظؾعد
ماظؿلثريماىدلماظؼوئؿمحقلمأػؿقيماظؾعدماظؿورطبلم موؼؽػلمظؾدالظيمسؾكمػذا اٌعوصرة.
ماالخؿالفم ماٌؿؿوظقي،مإذمؼؽػلمذبردمػذا مبكؿؾػمعؽقغوتفمؼبماإلصالحوتماظرتبقؼي

مأومزبوظػو.مظؾدالظيمسؾكمذظؽ،مدقاءمطونماٌقضػمعمؼدا

ممكونات البعد التارخيي -

مأربعمم موجدغو موضد مظؾؿفؿؿع، ماظؿورطبل ماظؾعد مٌؽقغوت مؼؿلثر متربقي مغظوم طؾ
موػل ماظرتبقؼي ماألغظؿي مبني معشرتطي معـفو مثالث ماظؿورطبل، مظؾؾعد اظؾغيمعؽقغوت

واظرتاثمواظؿػوسؾمايضوريماظؿورطبل،مومواحدمعـفومطبؿؾػمعـمغظوممآلخرمحلىم
مؼعؿؿدهماجملؿؿعماظطوبعم ماٌؽقنمؼبماظدؼـمأومعو اظلقودلمواالجؿؿوسل،مومؼؿؿـؾمػذا

معـمأؼدؼقظقجقومأومصؾلػيمتؼقممعؼوعف.

ماظذيم ماظعربل ماظعومل مسؾك معؾوذرة مإدؼوط مبعؿؾقي مدـؼقم ماٌؽقغوت، مػذه وظدرادي
متـؿؿلمإظقفماىزائر،موذظؽمسؾكماظـققماظؿوظل:

 اإلدـالم  *

ظيتمجوءمبفوماظردقلماظؽرؼؿمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمظؼدمذؽؾًماظردوظيماإلدالعقيما
مسؾكم موجقد ماألعي مهلذه مؼؽـ ممل مإذ ماظعربقي، ماألعي متورؼخ مؼب محومسي مهقل غؼطي
اظلوحيماظعوٌقيمبوٌػفقممايضوريمظؾقجقد،موتورؼخماألعيماظعربقيمضؾؾماإلدالممالمؼؽودم

مطو ماظذي ماظقضً مؼب ماظؾشري، مايضوري ماىفد مؼب مإدفوم مأي مظـو مصقفمؼذطر غً
موسطوئفو،موشبصمبوظذطرمايضوراتماظققغوغقيم مازدػورػو مؼبمضؿي ايضوراتماظؼدميي
ماألعيم مغؼؾ مؼب ماظلؾى مطون ماإلدالم مبلن ماظؼقل مميؽــو موبفذا مواظػوردقي. واظروعوغقي
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موضدمدفؾمابـمخؾدونمؼبمعؼدعؿفمػذهم اظعربقيمعـماظالوجقدمإظبماظقجقدمايضوري.
ما مسالضي مسـ مؼؿؽؾؿ موػق ماإلدالعل،مايؼقؼي مبوظدؼـ ماظعرب مسـد مواظعؿران يضورة

حبقٌمضدمموصػومظؾعربمإذامترطقاماظدؼـمووصػومآخرامإذامتدؼـقا.مصػلمايوظيماألوظبم
ماًرابمواظلؾىمؼبمذظؽم مسؾكمأورونمأدرعمإظقفو متغؾؾقا مبلنماظعربمإذا ؼؼقلمسـفؿ

مهلؿ مصصور مصقفؿ موأدؾوبف ماظؿقحش مسقائد مبودؿقؽوم موحشقي مأعي م"أغفؿ خؾؼوممػق:
ماالغؼقودم موسدم مايؽؿ مربؼي مسـ ماًروج معـ مصقف مٌو معؾذوذا مسـدػؿ موطون وجؾؾي،
مطؾفوم ماظعودؼي ماألحقال مصغوؼي مظف، موعـوضضي مظؾعؿران معـوصقي ماظطؾقعي موػذه ظؾلقودي.
سـدػؿماظرحؾيمواظؿغؾى،موذظؽمعـوضضمظؾلؽقنماظذيمبفماظعؿرانموعـوفمظف".مثؿمؼؼدمم

ماظق اقمع،معـمذظؽمأغفؿمإذاماحؿوجقامإظبمخشىمصنغفؿممنوذجمدؾقطقيمتدلمسؾكمػذا
مطبربقنم مصنغفؿ مايفر مإظب ماحؿوجقا موإذا ماظلؼػ، ماظؾققتمصقلؼطقن مأوتود ؼفدعقن
ماظلقوديم موؼب موايرف، مظؾصـوئع مضقؿي مؼرون مال ماالضؿصود مؼب موػؿ موػؽذا. اٌلوطـ
مابـفمودػؿمعؿـوصلنيمسؾكماظرئوديموضؾمعومؼلؾؿمأحدػؿماٌؾؽمظغريهمحؿكموظقمطونم

أومأبوهمأومأخوه.مومػؽذامصننماظعربمإذامدبؾقامسـماظدؼـمهؽؿًمؼبمدؾقطفؿمرؾقعؿفؿم
اظؾدوؼيمودقطرتمسؾقفؿمغزسؿفؿماظقحشقي.مأعومسـمايوظيماظـوغقيمصنغفمؼصػفؿمبلغفؿم
المضبصؾمهلؿمعؾؽمإالمبصؾغيمدؼـقيمعـمغؾقةمأوموالؼيمأومأثرمسظقؿمعـماظدؼـموؼربرم

ما م"ًؾؼ مطقغفؿ: مؼب مظؾعضمذظؽ مبعضفؿ ماغؼقودا ماألعؿ مأصعى مصقفؿ ماظذي ظؿقحش
مطونم موؿؿعمأػقاؤػؿ،مصنذا مصؼؾؿو مواٌـوصليمؼبماظرئودي. مبعدماهلؿي مو ظؾغؾظيمواألغػي
ماظؽربمواٌـوصليم موذػىمخؾؼ مأغػلفؿ، معـ مهلؿ ماظقازع مطون ماظقالؼي مأو مبوظـؾقة اظدؼـ

اٌذِػىمظؾغؾظيمواألغػيمعـفؿمصلفؾماغؼقودػؿمواجؿؿوسفؿ.موذظؽممبومؼشؿؾفؿمعـماظدؼـم
اظقازعمسـماظؿقوددمواظؿـوصس.مصنذامطونمصقفؿماظـيبمأوماظقظلماظذيمؼؾعـفؿمسؾكماظؼقومم
بلعرماهللمؼذػىمسـفؿمعذعقعوتماألخالقموؼلخذػؿممبقؿقدػوموؼمظػمطؾؿؿفؿمإلزفورم

مواٌؾؽ" ماظؿغؾى مهلؿ موحصؾ ماجؿؿوسفؿ ممت مؼعرصقام10ايؼ ممل ماظعرب مصنن موػؽذا .
موال مجػقتفؿمادؿؼرارا معـ مصكرجقا مبوإلدالم، ماهللمتعوظب مذرصفؿ مأن مبعد مإال محضورة

 وشؾظؿفؿموهقظقامإظبمدسوةمخريمؼـشرونمغقرماهللمؼبماألعصور.

مسؾكمخالفماهلفؿوتم موػق ماغؿشورا، متزداد ماإلدالم مأخذتمرضعي مظؾـًمأن وعو
مضد ماهلدفمعـ ماتضح موذظؽمٌو مأػؾفو، مبرضو ماظؾؾدان مإظب مؼدخؾ مطون ومماالدؿعؿورؼي

اظػوهني،مإذمطونمػؿفؿمغشرماإلدالمموالمؼلبفقنمبعدمذظؽممبـمتقظبمزعوممايؽؿمػؾم
ػقمعـماظعربمأممعـماظعفؿ.موػقماألعرماظذيمؼػلرمبفماالغلفوممايوصؾمبنيمزبؿؾػم
اظشعقبماظعربقي.موضدمذطرماألدؿوذم"ػبقسمبـمغبقدة"مأنماظـؿقمايوصؾمؼبماظرتبقيم
                                                                                                                                        

،م2004سؾدماظرغبـمبـمخؾدونم:ماٌؼدعي،مضؾطموذرح:مربؿدماإلدؽـدراغل،مدارماظؽؿوبماظعربل،مبريوتمم10
 .050-048صم
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مؼبماظعوملماظعربلمؼب مسوعي معـمبصػي مسوظقي مبدرجي مدقوقمدؼينموظغقيموثؼوؼبمعؿؿقز
ماظقرـماٌؿؿدمعـماحملقطمإظبماًؾقٍماظعربلمؼدؼـم اظؿشوبفمواالغلفوم.مذظؽمألنمػذا
موػذام مواظؿؼوظقد. ماظعودات مغػس مووؿعفؿ ماظؾغي مغػس موؼؿؽؾؿقن ماظدؼـ مبـػس دؽوغف

أػؿقيماظرتبقيمصقفماظلقوقماظـؼوؼبماٌـلفؿمؼشؽؾفمأدودوماظدؼـماإلدالعل،ماظذيمتربزم
م" ماظؽرؼؿ: ماظؼرآن ماظيتمغزظًمعـ ماألوظب وحٌم ".11اقرأ بادم ربك الذي خلقاآلؼي
م.م12ردقظفماظؽرؼؿمسؾكمرؾىماظعؾؿموظقمبوظصني

ماآلثورمند؛مغؼؾم مجؾقؾيمؼبماظعوملماظعربل،موعـمأػؿمػذه مآثورا ظؼدمتركماإلدالم
مضؾوئؾم متقحقد مإظبماظؿقحقد، ماظشركمواظقثـقي مواٌؿقوربي،ماظعربمعـ اظعربماٌؿشؿؿي

ماظؿطقرم ماظؼرآن، ماظعربقيمخبؾقد ماظؾغي مظؾعوملماظعربل،مدبؾقد ماظرضعيماىغراصقي اتلوع
مم.اظؽؾريمؼبمزبؿؾػماظعؾقممواظدخقلمإظبمعصػماألعؿماٌؿؼدعي

مواظؾقٌمؼبمذؿكمذبوالتم مبػعؾمتشفقعفمسؾكمرؾىماظعؾؿ مؼؽقنماإلدالم وبفذا
ماظعربمعـماٌعرصي،مضدمشريمواضعماظعوملم مصؾؼدمغؼؾماإلدالم مسؾكمسؼى. اظعربلمرأدو

معـم مواظعؾقم. مؼبمايضورة مرائدة مأعي مإظب مواىفؾموايروب، مؼبماألعقي ضؾوئؾمشورضي
مػذام معوزاظًمآثور ماظؿؼدم، مععوؼري مبؽؾ معؿؼدعي مأعي مإظب ماألعؿ، مذؼؾ مؼب معرتؾي ضؾوئؾ

ماظؿؼدممذوػدةمسؾكمسؾؼرؼيماظؾـوءمايضوريمإظبمؼقعـومػذا.مم

 لغـة العربوـةال *

مػقم مذعقبف معـ ماظعظؿك ماظغوظؾقي مدؼـ مأن مرشؿ ماالدؿ مبفذا ماظعربل ماظعومل مسل
اإلدالم،ممتققزامظفمسـماظعوملماإلدالعلمشريماظـورؼمبوظعربقي،موػؽذامطوغًماظـلؾيمإظبم

ماظؾغيموظقلًمإظبماظدؼـ.م

ومممـمتـوولمدراديماظؾغيمطظوػرةماجؿؿوسقيمندماظعالعيمابـمخؾدونموذظؽمحنيم
اسؿربػومؼبمعؼدعؿفمعؾؽيمصـوسقيمؼؿـوضؾفوماظـوسمجقالمسـمجقؾموؼضربمطؿـولمظذظؽم
معقجقدةم ماظعربقي ماظؾغي ماظعربمحنيمطوغًمعؾؽؿف معـ م"اٌؿؽؾؿ مصقؼقل: ماظعربقي اظؾغي

زبورؾوتفؿموطقػقيمتعؾريػؿمسـمعؼوصدػؿ،ممصقفؿمؼلؿعمطالممأػؾمجقؾفموأدوظقؾفؿمؼب
ماظرتاطقىم مؼلؿع مثؿ مأوال، مصقؾؼـفو مععوغقفو ماٌػرداتمؼب ماظصيبمادؿعؿول مؼلؿع طؿو
بعدهمصقؾؼـفومطذظؽ،مثؿمالمؼزالممسوسفؿمظذظؽمؼؿفددمؼبمطؾميظيموعـمطؾمعؿؽؾؿم
موادؿعؿوظفمؼؿؽررمإظبمأنمؼصريمذظؽمعؾؽيموصػيمرادكيموؼؽقنمطلحدػؿ.مػؽذامتصريت

                                                                                                                                        
م.0ؼيمدقرةماظعؾؼماآلم11

12
 W. D. Halls : Education comparée : Questions et tendances contemporaines, étude préparée 

pour le Bureau International de l’Education. UNESCO 1990 P 295 – 296.  
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 .13األظلـمواظؾغوتمعـمجقؾمإظبمجقؾموتعؾؿفوماظعفؿمواألرػول"

مأغفوم مطؿو مبنيماألصراد، ماألدودقي ماالتصول مودقؾي مطقغفو مؼب ماظؾغي مأػؿقي وتؽؿـ
مؼؿؿؽـم ماظذي ماظؾغقي مؼػرضمأدؾقبف مععرؼب مغظوم موطؾ مواألصؽور، ماٌعرصي مغؼؾ ودقؾي

مأنماغؿشورمظغيم14بقادطؿفمعـمتقصقؾماٌعرصيموإذوسؿفو مؼبماظعوملمدظقؾمسؾكم.مطؿو عو
مػـؿـغؿقنم مصؿقئقؾ متقضققف مأراد معو موػذا ماظؾغي، متؾؽ مأصقوب محضورة ضقة

S.Huntingtonحنيمضول:م"إنمتقزؼعماظؾغوتمؼبماظعوملمسربماظؿورؼخمطونمؼعؽسمتقزؼعمم
ماٌوغدرؼـقي،م م)اإلنؾقزؼي، ماظعومل مؼب ماغؿشورا ماظؾغوت مأشؾى مإن ماظعومل. مؼب اظؼقة

،ماظعربقي،ماظرودقي(مػلماآلنمأومطوغًمظغوتماظدولماإلعربارقرؼيماإلدؾوغقي،ماظػرغلقي
م.15واظيتمرقرتمبػعوظقيمادؿكداممظغوتفومعـمضؾؾمذعقبمأخرى"

صوظؾغيمبفذاماٌعـكمتصؾحمإحدىمأػؿمعؽقغوتمخصوئصمذكصقيمأيمأعي،موطـريام
.موعـمػـومدعًم16عومتـلىماظؾغيمإظبمادؿماظقرـمطؿؼدؼؿمًوصقيمعـمأػؿمخصوئصف

اظؾؾدانمايرؼصيمسؾكمػقؼؿـفومإظبمجعؾمظغؿفوماظقرـقيمتؿؾقأماٌؽوغيماٌرعقضيممزبؿؾػ
مأجـؾق مظغي مأؼي مإظب متؾفل موال ماظؿعؾقؿل، مغظوعفو مؼبمؼب مؼؿفؾك مغػعل مظغرض مإال ي

م:عظفرؼـ

مبوظؾغيمم- مإظقفو مهؿقيمسؾكمععورفمؼصعىماظقصقل ماألجـؾقي مطوغًماظؾغي إذا
مربض،موضبصـماٌؿعؾؿمحقـؽذمضدمأيماألم،مصؿدرسمتؾؽماظؾغيمهلدفمسؾؿلموتؼين

متلثرمثؼوؼبمبؿؾؽماظؾغي.م

مم- ماألصراد مسؾك مؼلفؾ موأدائقو مادؿطالسقو ماهلدف مطون مبؾؼقيإذا ماالتصول
اظؾغوت،مدونمأنمتؽقنمأليمعـفومصػيماظلقطرةمواٌـوصليمظؾغيماجملؿؿعوتممبكؿؾػم

ماألم.م

طقغفومذبردمودقؾيمحقٌماظؾغيماظعربقيمؼبماجملؿؿعوتماظعربقيمأػؿقؿفومعـمتؿعدىم
مأخذتماظؾغيماظعربقيم ماألدودقيمؼبمصفؿماإلدالم،موعـمػـو ماألداة ظالتصولمإظبمطقغفو
مبؾمػقمدؼـمظؾؾشرؼيمعبعوء.م مضقعقو مدؼـقو،مرشؿمأنماإلدالممؼبمأصؾفمظقسمدؼـو بعدا
وضدمجعؾمابـمخؾدونمسالضيماظؾغيماظعربقيمبوظدؼـماإلدالعلمدؾؾومظعـوؼيماظعؾؿوءمبؾغيم

موردتمبفوممعضر، مإمنو ماظشرؼػي مواألحودؼٌماظـؾقؼي وذظؽمظؽقنمآؼوتماظؼرآنماظؽرؼؿ
                                                                                                                                        

 .508ابـمخؾدون،معرجعمدوبؼ،مصممم13
دراديمعؼورغيمبنيمصؾلػيماظرتبقيماإلدالعقيمواظػؾلػوتمم؛عوجدمسردونماظؽقالغلم:مصؾلػيماظرتبقيماإلدالعقيم14

م.303،مصم0998اظرتبقؼيماٌعوصرة،معمدليماظرؼونمبريوتم
ماظعوٌل،مترعبي:معؾؽمسؾقدمأبقمذفققةموربؿقدمم15 ماظـظوم مبـوء صؿقئقؾمػـؿـغؿقنم:مصداممايضوراتموإسودة

 .038،مصم0999األوظب،معصراتفم)ظقؾقو(ممربؿدمخؾػ،ماظدارماىؿوػريؼيمظؾـشرمواظؿقزؼعمواإلسالن،ماظطؾعي
معـولمذظؽماألٌوغقيمغلؾيمألٌوغقو،ماظػرغلقيمغلؾيمظػرغلو..م.مم16
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ماظؾلونم ماخؿالط مإظب مذظؽ موعرد موشريػو، مطويؿريؼي ماظعرب مظغوت معـ مشريػو دون
مبنيمزبؿؾػم ماحؿؽوك معـ مسـفو منؿ موعو ماظػؿقحوتماإلدالعقي مبعد مبوظعفؿ اظعربل

مواظ17اظؾغوت ماإلدالم مبني ماظقثقؼي ماظصؾي مػذه موظعؾ مجعؾًم. ماظيت مػل ماظعربقي ؾغي
متشفدهم موعو ماظعربقي، ماظرتبقؼي مؼبمبعضماألغظؿي ماظؿعؾقؿ مظغي مؼبمذبول مؼشؿد اظصراع
ماٌـظقعيم مؼب ماظؾغي معؽوغي محقل متصقراتمزبؿؾػي معـ ماألخرية ماظلـقات مؼب اىزائر

ماظرتبقؼيمخريمذوػدمسؾكمذظؽ.م

ماىزائرمطـؿقذجاللغة ومعركة اهلووة يف اجلزائر ألػؿقيماظؾغيمؼبمم:مظؼدمأخذغو
مإثؾوتماهلقؼيموتلطقدػومظلؾؾنيمرئقلقني:

مسـوصرماألول مطؾ معـ مصبردػو مأن مأراد مضوس مالدؿعؿور مخضعً ماىزائر مألن :
ػقؼؿفو،معلؿعؿالمؼبمذظؽمطؾماألدوظقى،مخوصيمعومتعؾؼمعـفومبوظرباعٍماظدرادقيماظيتم

ماٌدار مؼب مضؾؿفؿ مرشؿ موػذا مصرغلققن مظؾفزائرؼنيموطلغفؿ سماالدؿعؿورؼي.مطوغًمتؼدم
ماظيتمبذهلوم مسؾكمطؾماىفقد مصقفو مػقادة مال محربو مذظؽمخوضماٌلؿعؿر معؼوبؾ وؼب

ماظعؾؿوءمواٌصؾققنمظؾؿقوصظيمسؾكماظشكصقيمايضورؼيمظؾؿفؿؿعماىزائري.

مسربمماظـوغل موضد متورطبفو، معـ مغوبعي مظغقؼي متعددؼي معـ مالمدبؾق مألنماىزائر :
م مدـي ماٌعدظي مصقغؿف مؼب ماىزائري محنيمم2000اظددؿقر ماظؿعددؼي مػذه مسـ صراحي

اسؿربماظؾغيماظعربقيمظغيمورـقيمورمسقي،مواسؿربمطذظؽماظؾغيماألعوزؼغقيمظغيمورـقي،م
ماالػؿ ماىزائرؼي ماظدوظي ماظيتموبوظؿوظلمؼؼعمسؾكمسوتؼ مظؿـولماٌؽوغي موترضقؿفو مبفو ؿوم

متلؿقؼفومؼبماجملؿؿع.

موعـمػـومندمأنماظصراعماظؾغقيمؼبماىزائرمأخذمذؽؾنيمزبؿؾػني:

األولم:مصراعمعـمأجؾماهلقؼيمخوضفماظعؾؿوءمواٌصؾققنمواٌكؾصقنمعـمأبـوءمػذام
ماظؾغقؼيم مايؼقؼي مسـ موععرب ماظؿورؼخ معع معـلفؿ مأصقؾ مبني مصراع موػق اظقرـ،
جبـوحقفوماظعربلمواألعوزؼغل،موبنيمدخقؾمجؾؾفماٌلؿعؿرمععف،مظقسمظغرضمظلوغلم
بؾمبفدفمربقمعؽقغوتماهلقؼيماىزائرؼي،موؼؿؿـؾمؼبمظغيماٌلؿعؿرماظيتمأرادمصرضفوم

مسؾكماىزائرؼنيمبؽؾماألدوظقىمواظطرق.

وعومؼدلمسؾكمحدةماظصراعمأنماىزائرمإظبمؼقعـومػذامملمتلؿؼرمسؾكموضعمظغقيم
قزػومسؾكمأرضماظقاضع،مألغفمبودؿــوءماظددؿقرماظذيمؼعؿربماظؾغيماظعربقيمػلماظؾغيممي

اظرمسقيماظقحقدةمؼبماظؾالد،مصننماظقاضعمؼؽرسماالزدواجقيماظؾغقؼيمبعقدامسـماألشراضم
معـمسشرؼـمدـيمعـماظشروعمؼبمتطؾقؼم مأطـر مبعد مععـكمأغف موعو مواظؿقاصؾقي. اظعؾؿقي

                                                                                                                                        
 .500ابـمخؾدون،معرجعمدوبؼ،مصمم17
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ماظيتمجعؾً ماألدودقي ماظؾغيمماٌدردي متعؾقؿ مإدراج مؼؿؿ مأوظقؼوتفو، مأوظب اظؿعرؼىمعـ
مهًمضغطم ماظـوظـي مظؾلـي متلخريػو مثؿ مابؿدائل، ماظـوغقي ماظلـي معـ مابؿداء اظػرغلقي
اظصعقبوتماٌقداغقي،موػقماألعرماظذيمملمضبدثمحؿكمضؾؾمتطؾقؼماٌدرديماألدودقي.م

ماٌدر مأحدثؿف ماظذي ماظؾغقي ماظقاضع مادؿغالل مبوإلعؽون مطون مظؿؿػؿحموضد ماألدودقي دي
اٌدرديماىزائرؼيمسؾكمظغوتمسوٌقيمأخرىموبصػيمخوصيماظؾغيماإلنؾقزؼيماظيتمؼؽقنم
ادؿعؿوهلومؼبماىزائرمدائؿومظؿقؼقؼمأشراضمسؾؿقيموتقاصؾقيمبعقدامسـمإحداثمصراعم

مبقـفوموبنيماظؾغيماظعربقي.

ـمأجؾماهلقؼي،مإنماظصراعماظؾغقيمؼبماىزائرمبنيماظعربقيمواظػرغلقيمػقمصراعمع
والمميؽـفمأنمؼـؿؼؾمإظبمهؼقؼمػدفمتـؿقيمأومتؽـقظقجلمأومتقاصؾلمإالمإذامسودتم
مبوضلماظؾغوتم ظؾغيماظعربقيماٌؽوغيماىدؼرةمبفومواسؿربتماظػرغلقيمظغيمأجـؾقيمعـؾفو

ماظيتمملمدبضعماىزائرمالدؿعؿورمأصقوبفو.

ظعربقيموإظغوءماألعوزؼغقيماظـوغلم:مصراعمػوعشلموعػؿعؾمبنيمعـمؼرؼدمصرضماظؾغيما
طقاضعمظغقيمالمميؽـماظؼػزمسؾقف،موبنيمعـمؼـؽرماظؾغيماظعربقيموؼعؿربػومظغيمدخقؾيم
سؾكماجملؿؿعماىزائريمجؾؾفوماظػوهقنماألوائؾمظقغريواماظقاضعماظؾلوغلمؼبماىزائر.م
وضدمؼعفىماظؾعضمعـمػذاماظقصػماألخريمظؾغيماظعربقي،موظؽـمؼقجدمصعالمعـمؼرىم

وبلدؾقبمضبؿؾماظؽـريمعـمايؼدمسؾكماظعرب،مواسؿربمعومغبؾقهمظؾفزائرمعـممبذظؽ
دؼـموظغيمإمنوممتمصرضفمبؼقةماظلالح.موعـمػمالءمندمضبقكمعقػقبماظذيمؼرىمبلنم

دـيمحؿكمجوءماإلدالمماظذيماسؿربهمشزوا:مم0600األعوزؼغمحوصظقامسؾكمأصوظؿفؿمٌدةم
سؾكمأدـيماظرعوحمواظغزاة...مػؿماظػوسؾقنم"صؼدمدخؾًمػذهماظردوظيمإظقـومحبدماظلقػمو

مؼبم موؼذػىماظؽوتىمبعقدا ماهللمواهللمأطرب...". مبودؿ مظؾؼؿؾ ماظؾالد ظؾغزواتماضؿقؿقا
تطرصفمإظبمحدمعطوظؾيماظعربمبوظؿعقؼضمسؿوميؼماألعوزؼغمعـماغلالخموتـؽرمظؾذاتقيم

م.18ػذاماظعصرواألصوظيماظيتمؼعؿربػومجرائؿمالمتؼؾمخطراموضررامسـمجرائؿمايربمؼبم

إنمعومميؽـمادؿـؿوجفمعـماظقضعماظؾغقيمؼبماىزائرمدقاءمضؾؾماالدؿعؿورمأومأثـوءهم
أومبعده،مأنماظؾغيماٌمػؾيمظؿقؼقؼماالغلفوممواظؿؼؾؾماالجؿؿوسلمػلماظؾغيماٌـؾـؼيمعـم
ماظؾغيم مإسطوء مػق مسؾقف ماظؿلطقد مؼـؾغل معو مصنن موبوظؿوظل مبوىزائر، ماًوص اظؿورؼخ

معؽوغؿ موغػسماظشلءماظعربقي ماجملوالت، مطوصي مؼب مورـقي مرمسقي مطؾغي مبفو ماظالئؼي فو
بوظـلؾيمظؾغيماألعوزؼغقيمطؾغيمععربةمسـماظعؿؼماظؿورطبل،مواظيتمملمتـدثرمرشؿمطؾمعوم

مسوغؿفمعـمإػؿولموتفؿقشمظعؼقدمرقؼؾيموحؿكمبعدماالدؿؼالل.

                                                                                                                                        
مم18 موظد ماظعربل ماىزائرممخؾقػي:ربؿد ماٌطؾقسوتماىوععقي، مدؼقان مواهلقؼي، ماظؾلون موضضوؼو ماظـؼوصقي اٌللظي

 .066،مصم2003
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 الرتاث  *

مايضورةم مداخؾ ماٌوضل معـ مإظقـو موصؾ معو م"طؾ مبلغف: ماظرتاث متعرؼػ مؼب جوء
م.م19اظلوئدة،مصفقمإذنمضضقيمعقروثموؼبمغػسماظقضًمضضقيمععطكمحوضر"

ماظشعيبم ماظرتاث مػؿو مبورزؼـ مغقسني مسؾك معقزع مأغف ماظرتاث، متصـقػ مؼب وجوء
مواٌؿ مبوظؿـظقؿوت مؼؿصؾ معو م"طؾ مػق: ماظشعيب مصوظرتاث ماظرمسل. وردوتمواظرتاث

معـمضقةم ماىربمواإلظزام مخوصقي متلؿؿد موشريماٌؼــي،مواظيتمال مشريماٌؽؿقبي اظشعؾقي
اظؼوغقنمواظددؿقرماظرمسلمظؾدوظي..مبؼدرمعومتلؿؿدػومعؾوذرةمعـمخوصقيماىربمواإلظزامم
مبوظؿـظقؿوتم مؼؿعؾؼ معو م"طؾ مصفق: ماظرمسل ماظرتاث مأعو ماٌؾوذر". مشري االجؿؿوسل

ماٌ موأؼدؼقظقجقوتموعذاػىمواٌؿوردوتماظرمسقي معـمأصؽور مؼراصؼفو ماٌؽؿقبي،موعو ؼــي
ماظلقودقيم ماظلؾطي معـ متـػقذػو موصوسؾقي مضقتفو متلؿؿد مواظيت موتـظقؿوت وأحزاب

م.20واظؿـػقذؼيمظؾدوظي،مأطـرمممومتلؿؿدهمعـمخوصقيماإلظزامماالجؿؿوسلماٌؾوذر"

ظعؾؿلمواآلثورماظيتموعـمأعـؾيماظرتاثمندماظعوداتموماظؿؼوظقدمواظرتاثماألدبلموا
مترطفوماألوائؾ...

مالرتاث واحلداثة

ظؼدمتعددتماآلراءمحقلمسالضيماظرتاثمبويداثي،مصـفدمؼبمػذاماجملولمتصقرؼـم
عؿـوضضنيمؼبماظعوملماظعربل،مبنيمعـمؼرىمأغفمالمتـؿقيمهلذاماظعوملموالمخروجمعـمدائرةم

معقجقد مػق معو مسؾك مواإلضؾول مبرتكماظرتاثمجوغؾو ماظغربلمعـمماظؿكؾػمإال ماظعومل ؼب
أدؾوبماظرصوػقيموسقاعؾماظؿطقرمواالزدػورمؼبمطوصيماجملوالت.مؼبمحنيمندماظطرفم
مإالم ماظؿطقر مؼب مأعؾ مال مبلغف موؼرى ماىدؼدة، ماألصؽور معع متعوعؾ مأي مؼرصض اآلخر
بوظؿشؾٌماظؼقيمبوظرتاثموعومترطفماظلؾػ.مومبنيمػذؼـماظرأؼنيماٌؿـوضضنيمندمرأؼوم

مؼؼػمعقض مظؾشروطمثوظـو موإػؿوال ماظقاضع مسـ ماظرأؼنيمضػزا مطال مؼرىمؼب مو ػماظقدط،
موغؽرانم ماظذوبون مؼب ماألول ماظطرف مبوظغ معو مضدر مصعؾك ماظؿطقر. مظؿقؼقؼ اٌقضقسقي
مزبؿؾػم معع مدؾؾقو موتعوعؾ ماالغغالق مؼب ماظطرفماآلخر مبوظغ اًصوئصمايضورؼي،

ماألصعدةاظ مطوصي مسؾك مايوصؾي مػؿغريات معـشل مأن متصقرغو موؼب مػقم. ماإلذؽول ذا
معـ معؿؽوصه ماحؿؽوكمشري موػق مواظغربل، مبنيماظعوٌنيماظعربل ماظذيموضع ماالحؿؽوك
حقٌمأنماظعوملماظغربلمسؿؾمسؾكمتضققؼمدؾؾماظؿطقرمايؼقؼلمأعومماظعوملماظعربل،م

                                                                                                                                        
ع،ماظرتاثمواظؿفدؼد؛معقضػـومعـماظرتاثماظؼدؼؿ،ماٌمدليماىوععقيمظؾدرادوتمواظـشرمواظؿقزؼحلـمحـػل:مم19

 .03صم،م2002اظطؾعيماًوعلي،مبريوتم
غبقدماظعقدي:ماظرتاثماظشعيبموسالضؿفمبوظؿـؿقيمؼبماظؾالدماظـوعقي؛مدراديمتطؾقؼقيمسـماجملؿؿعماظقؿين،مسوملمم20

 .09،مصم0980اظؽؿى،ماظؼوػرةم
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مزبؿؾػم مبني ماظصراع محدة معـ موؼزؼد ماظؿوعي ماظؿؾعقي مؼؽرس مأبقاب معـ مصؿقف وعو
ماألرراف.م

 قددوة الرتاث

خاللماظؿعرؼػماظذيمضدعـوهمظؾرتاث،مصنغفمالمضبؿؾمأيمروبعمتؼدؼلل،مألنممعـ
مأليم ماظرئقلل مواٌرجع مايؼقؼل ماٌعقور مصنن موبوظؿوظل مظؾدؼـ. مإال متؽقن مال اظؼددقي
مواظؿؼوظقدم ماظعودات مذبؿقسي مػق ماظرتاث مدام موعو مظؾدؼـ، مؼلؿـد مأن مبد مال تؼدؼس

ول،مصنغفمالموجقدمأليمحرجمعـماغؿؼودهمواالجؿفوداتمواإلبداسوتماظيتمتـوضؾؿفوماألجق
واألخذمعـفمواظردمسؾقف،معومملمؼؿعورضمػذاماالغؿؼودمواألخذمواظردمععمعومػقمععؾقممعـم
اظدؼـمبوظضرورة.موضدمدؾؽمػذاماٌلؾؽمسؾؿوءماإلدالمماظؽؾور،ماظذؼـمأخرجقاماظؼوسدةم

لـي،مصننماظشفريةموػلمضوسدةمالماجؿفودمععماظـص.مأيمعومسدامغصقصماظؽؿوبمواظ
طؾماٌلوئؾمضوبؾيمظالجؿفودمصقفو،موطؾمعومضوظفماظعؾؿوءمواجملؿفدونمضوبؾمظألخذمعـفم
أومرده،موضدمسربمسـمػذاماٌعـكمأحلـمتعؾريماإلعوممعوظؽمرغبفماهللمحنيمضول:م"طؾم
ماظؼرب"،موأذورمإظبمضربماظردقلمصؾكماهللمسؾقفم ؼمخذمعـمرأؼفموؼردمإالمصوحىمػذا

ػقمرأيماإلعوممعوظؽموػقمؼؼصدمطؾورماجملؿفدؼـمؼبمسصرماظؿوبعنيمودؾؿ.مصنذامطونمػذام
ماظرتاثمالم مضددقي مإالمأنمسدم مععمشريػؿ. متلطقدا مؼؽقنمأطـر مبعدػؿ،مصننماألعر وعو
تؼؾؾمعـمأػؿقؿفمأومهطمعـمذلغفمؼبمطقغفمأحدمعؽقغوتماظؾعدماظؿورطبل،موبوظؿوظلم

ريماظذيمضدعـوهمظؾرتاثمصبعؾـومضرورةمعراسوتفمؼبمأيمسؿؾقيمإصالحقي.موإنمػذاماظؿػل
منقزمبنيمصؽؿنيمعـماظداردنيمظف،مصؽيمتـؽرهمظذاتفمجملردمطقغفمضبؿؾمدالظيمتورطبقيم
مؼعربمسـم ماظرأيمعرصقضمألغف موػذا موممقزاتفو، ماظعربقي مخبصوئصماألعي ذاتمصؾي
ماظرتاث،م معـ مجوء مبعضمعو مترصض مأخرى موصؽي ماظؿورطبل، مظؾؾعد ماإلظغوئل اظطرح

م مال موتشرؼعوتف،بوسؿؾوره مبلحؽوعف مواظعؿؾ مضددقؿف مؼب ماظدؼـ معلؿقى مإظب وػقممؼرضك
ماظرأيماٌؼؾقلمألغفمررحمواضعلمطبضعمؼبمغػسماظقضًمظؾشرعموعؿطؾؾوتماظقاضع.

 التػاعل احلضاري التارخيي  

مبنيم ماظعصقر مسرب ممت ماظذي ماالحؿؽوك مذظؽ ماظؿورطبل مايضوري مبوظؿػوسؾ ؼؼصد
م مظقلًمبـػسماٌلؿقىماظعوملماظعربلموزبؿؾػمايضورات. متلثريه وإنمطوغًمدرجي

مضبؿؾمؼبم مظؾؿفؿؿعوتماظعربقي ماظـؼوؼب ماظؿورؼخ مأن مإال ماٌؽقغوتماظلوبؼي، مؼب اٌقجقد
رقوتفمذظؽماظؿلثرماظقاضحمبوظـؼوصوتماظققغوغقيمواظروعوغقيمواهلـدؼيمواظػوردقي،موؼؽػلم

محقـؿو مسؾؿقي مصقائد معـ ماظعربل ماظعومل مجؾؾف معو مذظؽ مسؾك ماًالصيممظؾدالظي سؿدت
مواهلـدؼيم معـفو ماظققغوغقي مدقؿو مال ماألجـؾقي ماظؽؿى مترعبي متشفقع مإظب اظعؾودقي
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.م21واظػوردقيموعومغؿٍمسـمذظؽمعـمهلنيمؼبمغقسقيماظرباعٍماظؿعؾقؿقيمؼبمذظؽماظقضًم
مصوئدةم معـ مجؾؾقه موعو ماظققغوغقي، ماحؿؽوكماظعربمبوظػؾلػي ماٌـولمند مسؾكمدؾقؾ و

ظؽمؼبمدقوقمايرصمسؾكمتـؼقؿفومعـماظشقائىماظيتمتؿعورضمطؾريةميضورتفؿم،موذ
ععمحضورتفؿ.موملمدبرجمادؿػودةماظغربمعـمايضورةماظعربقيمسـماظلقوقمغػلفماظذيم
ماظعربم ماحؿؽوك مؼدخؾ مأن موؼـؾغل موشريػؿ. ماظققغون ماظعربمعـ مخالظف معـ ادؿػود

ربلمورقرهم،مطؿومبوظغربماٌلقطرمحوظقومؼبمغػسماظلقوق.مصوظغربمادؿـؿرماإلبداعماظع
ماظعربماإلبداعماظققغوغلمورقروه،مواظؿػوسؾمايضوريمغشوطمبشريمعلؿؿرمالم ادؿـؿر

مؼعرفمتقضػو.م

 إصالح مناهج ادلواد ذات الصلة بالبعد التارخيي -

مؼبم ماظؿورطبل مبوظؾعد ماظصؾي مذات ماٌقاد معـوػٍ مإلصالح ماظعـصر مػذا خصصـو
معـمأجؾمععرصيمطقػم اىزائر،مطؿـوولمعـطؾؼمعـماظقاضعماظرتبقيماىزائري،موػذا
ماظؾعدمؼبمسؿؾقيماإلصالحم،موأػؿقؿفمؼبمهؼقؼم ماظرتبقيماىزائريمػذا وزػماظـظوم

ماظؿقزقػمظؿ مػذا مادؿفوبي موعدى مأنماألػدافماٌلطرة، مإذ ماٌـشقدة. ماظؿـؿقي قؼقؼ
ادؿـؿورماظؾعدماظؿورطبلمؼظفرمبقضقحمؼبمإصالحماٌـوػٍماظدرادقيمعـمحقٌماظؿػوسؾم

مايوصؾمبنيمسـوصرػومعـمجفيموبنيمعؽقغوتماظؾعدماظؿورطبلمعـمجفيمأخرى.

مظؾؾعدم معؿضؿـي مغراػو معقاد مثالث مسؾك ماظدرادقي ماٌـوػٍ مدرادي مؼب ودـؼؿصر
وػلماظرتبقيماإلدالعقيمواظؾغيماظعربقيمواظؿورؼخ،مسؾكمأنمتؽقنماظؿورطبلمبشؽؾمواضحم

متؽقؼـم مؼب ماٌرحؾي مػذه مألػؿقي موذظؽ ماالبؿدائقي، مظؾؿرحؾي معقجفي مػذه درادؿـو
اظشكصقي،موٌؽوغؿفومؼبمطؾمغظوممتربقي،موظؽقنماظـفوحمصقفومعمذرمسؾكماظـفوحمؼبم

مبؼقيماٌراحؾ.

ماٌؼورغ مسؾك معودة مظؽؾ مدرادؿـو مؼب م)اٌؼوربيمودـرطز مايوظقي ماٌـوػٍ مبني ي
مإصالحم مغؿقفي مسؾك مغؼػ محؿك مبوألػداف(، م)اٌؼوربي ماظلوبؼي مواٌـوػٍ بوظؽػوءات(

معـوػٍمطؾمعودة،موذظؽمسؾكمربقرؼـمرئقلقنيمػؿوماألػدافمواحملؿقؼوت.

مالرتبوة اإلدالموة -

 من حوث األهداف: 

ظالخؿالصوتماظيتمتػرضفوماٌؼوربيماٌعؿؿدةمؼبمطالماٌـفوجني،مصنغـومغالحظممعراسوة
مؼبمطالم مبعقد،محبقٌمند مإظبمحد ماألػدافمعؿشوبفي ماظيتمضدعًمبفو ماظطرؼؼي أن

                                                                                                                                        
21
  W.D Halls, op. cit.  P 296. 
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اٌـفوجنيمذطرماألػدافماًوصيمبوٌرحؾي،مثؿمذطرماألػدافماًوصيمبؽؾمدـي.م

مط ماإلدالعل ماظدؼـ مأن ماظلوبؼ ماإلصالح مؼب ماهلقؼيمغالحظ معؽقغوت معـ ؿؽقن
اىزائرؼيمضدمذطرمؼبمػبليمعلؿقؼوتمؼؿعؾؼماألولمعـفوممبـطؾؼوتماٌـظقعيماظرتبقؼيم
ماألدودلم ماظؿعؾقؿ موأػداف معفؿي مؼب مواظـوظٌ ماظعوعي ماٌؾودئ مؼب مواظـوغل اىزائرؼي
ماألػدافم مؼب مواًوعس ماالبؿدائل ماظؿعؾقؿ مؼب ماإلدالعقي ماظرتبقي مأػداف مؼب واظرابع

م ماٌلؿقؼوتماًوصي مؼب ماإلدالعل ماظدؼـ محقل مذطر معو مؼؾل مصقؿو مغؼدم مو مدـي. بؽؾ
مصػلم مأػدافمتدرؼسماٌودة. متؼدؼؿ مأثـوء مذطرػو مملمؼلؾؼ مأغف مبوسؿؾور ماألوظب، اظـالثي
معالعحم ماظذيمصوغ مػق م"اإلدالم مؼؾل: معو مجوء ماىزائرؼي ماظرتبقؼي عـطؾؼوتماٌـظقعي

مظؾشعىماىزائريموأسطكمظؽ ماظقرـقي موروبعفماظشكصقي ماألدودقي مأبعوده ماظدائؿ قوغف
ماظروحقيم مضقؿف مإظب مبوإلضوصي مأغف مسؾك ماظشعىماىزائريماإلدالم مصفؿ مظؼد اٌؿؿقز...
اظلوعقي،موتعوظقؿفماظلؿقي،مغظومماجؿؿوسلمطوعؾمعؿؽوعؾمؼرعلمسؾكمإضوعيمذبؿؿعم
مؼعقش مطلغف مظدغقوه مصرد مطؾ مصقف موؼعؿؾ مواٌلوواة، موايرؼي ماظعداظي متلقده مإغلوغل

.موموردمؼبماٌؾودئماظعوعيمطلحدمعـطؾؼوتماظـظومم22أبدا،موآلخرتفمطلغفمميقتمشدا..."
ماظرتبقيمؼبمغطوقم ماظـظوم ماظـوغقي:م"ردوظي اظرتبقيماىزائريموذظؽمؼبمعلؿفؾماٌودة

.موجوءمؼبمعفؿيموأػدافماظؿعؾقؿم23اظؼقؿماظعربقيماإلدالعقيمواٌؾودئماالذرتاطقيمػل..."
عومؼؾل:م"أدسماظعؾقمماالجؿؿوسقيموالدقؿومم25ظرابعيمعـماٌودةماألدودلمؼبماظػؼرةما

ماظؿعؾقؿمإظبمتقسقيم اٌعؾقعوتماظؿورطبقيمواظلقودقيمواألخالضقيمواظدؼـقي،موؼفدفمػذا
اظؿالعقذمبدورموعفؿيماألعيماىزائرؼيمواظـقرةمومردوظؿفؿومبوظؼقاغنيماظيتمهؽؿماظؿطقرم

ماظلؾق مإطلوبفؿ مإظب مؼفدف مطؿو ماإلدالعقيماالجؿؿوسل مظؾؼقؿ ماٌطوبؼي مواٌقاضػ ك
ماالذرتاطقي" معـم24واألخالضقي مطؿؽقن ماإلدالم مذطر مصؼد ماىدؼدة ماٌـوػٍ مؼب مأعو .

مبوظغوؼوتم معـفو ماألول مؼؿعؾؼ معلؿقؼوتمأؼضو، مؼبمػبلي ماىزائرؼي عؽقغوتماهلقؼي
مظؾؿعؾق ماألدودقي مبوظؽػوءات مواظـوغل ماظؼوسدي، ماظؿعؾقؿ معـ ماظؿكرج موعؾؿح ؿماظرتبقؼي
ماالبؿدائلم ماظؿعؾقؿ معرحؾي مؼب ماإلدالعقي ماظرتبقي متدرؼس مبلػداف مواظـوظٌ اظؼوسدي،
واظرابعممبؾؿحماظؿكرجمعـماظؿعؾقؿماالبؿدائل،مواًوعسمبوألػدافماًوصيمبؽؾمدـي.م
ومغذطرمصقؿومؼؾلمعوموردمؼبماظغوؼوتموعؾؿحماظؿكرج،موؼبماظؽػوءاتماألدودقيمظؾؿعؾقؿم

هلومأثـوءمتؼدؼؿماٌـوػٍماًوصيمبفذهماٌودة.مصؼدمذطرمؼبماظؼوسدي،موذظؽمظعدممذطرغوم
مؼؾل:م"تـؿنيماإلرثمايضوريماظذيمسبؿؾف،مخوصيمعـم اظغوؼوتموعؾؿحماظؿكرجمعو

                                                                                                                                        
(،ماٌدؼرؼيم0976 أصرؼؾم06اٌمرخمؼبمم35واظؿؽقؼـمؼبماىزائرم)األعرمرضؿمماظرتبقيوزارةماظرتبقيماظقرـقي:متـظقؿمم22

م.00،مصم0995اظػرسقيمظؾقثوئؼ،ماظطؾعيماظـوظـيم
م.07غػسماٌرجع،مصمم23
م.20غػسماٌرجع،مصمم24
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مبرعقزه،مواظقسلمبوهلقؼي،موتعزؼزم متورؼخماظقرـموجغراصقؿف،مواالرتؾوط مععرصي خالل
ءمبفوماإلدالمموطذامبوظـلؾيماٌعوملماىغراصقيمواظؿورطبقيمواظروحقيمواظـؼوصقي،ماظيتمجو

ظؾرتاثماظـؼوؼبموايضوريمظألعيماىزائرؼي"،موضدمذطرمػذاماظعـصرمضؿـمضقؿماهلقؼيم
مبوالغؿؿوءم ماظشعقر مأؼضو؛ موذطر مواظدميؼرارقي. ماىؿفقرؼي مضقؿ مبعد مذطرت اظيت
ماألخالضلم ماظضؿري مترطقؾوتفو، مطؾ مخالل معـ ماظـؼوصقي مبوهلقؼي ماظشعقر جملؿؿعف،

مبوٌودةمواٌدغلمواظد معؾوذرة مظفمسالضي مواحد مسـصر موؼبماظؽػوءاتماألدودقيمذطر ؼين.
مذاتم ماظؽػوءات مضؿـ مذطر موضد ماظؽرؼؿ، ماظؼرآن معـ مبؾعضماآلؼوت ماالدؿشفود وػق
اظطوبعماالجؿؿوسلمواظشكصل.موالمندمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمأؼيمإذورةمإظبماالذرتاطقي،م

ماظ مبػعؾ مجدؼدة معرحؾي مدخؾً ماىزائر مأن موذؿكمبوسؿؾور ماظلقق مواضؿصود ؿعددؼي
اظؿغرياتماٌرتؾطيمبفؿو.موغرىمأنمإدراجماالذرتاطقيمضؿـمعـطؾؼوتماٌـظقعيماظرتبقؼيم
اىزائرؼيمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي،مالمؼـلفؿمععمعؼقعوتماجملؿؿعماىزائري،مهلذامصننم

اظعربقيمماظقاضعمضدمأزاحفمعـمػذهماٌـظقعيمبقـؿوماٌـطؾؼنيماآلخرؼـموػؿوماإلدالممواظؾغي
بؼلمػذاماظقاضعمؼػرضفؿوموؼمطدمأػؿقؿفؿومعرحؾيمبعدمأخرى.موععمػذاماًطلماظقاردم
مسؾكمأػؿقيماظرتبقيماإلدالعقيمعـم متلطقدا مأطـر مغعؿربه ؼبماإلصالحوتماظلوبؼي،مصنغـو
مواٌؾودئم ماٌـطؾؼوت مؼب مهلو ماٌكصص مايفؿ مبوسؿؾور موذظؽ ماىدؼدة، اٌـوػٍ

مؼبماٌ مصوإلدالم معـمواألػداف. معـطؾؼو مصؼراتمبوسؿؾوره مملمدبصصمظف ـوػٍماىدؼدة
مضؿـم ماظقاحدة ماظػؼرة مؼؿعدى مال مصقؿو مذطر مبؾ ماىزائر، ماظرتبقؼي عـطؾؼوتماٌـظقعي
ذبؿقسيمعـماظعـوصرمذطرتمؼبمضقؿماهلقؼي،مػذهماظؼقؿماظيتمجوءتمؼبماٌرتؾيماظـوغقيم

موػق مواىؿفقرؼي، ماظدميؼرارقي مضقؿ مبعد ماظغوؼوتماٌذطقرة معؽوغيممعـ مبلن مؼقحل عو
معـم ماظؿكرج معؾؿح موؼب ماىدؼدة. ماٌـوػٍ مؼب متزسزسًمأػؿقؿفو مضد ماإلدالعقي اظرتبقي
ماظعـوصرم مؼب مذطرتمضؿـقو موظؽـ مبوالدؿ ماإلدالعقي ماظرتبقي متذطر ماظؼوسديممل اظؿعؾقؿ
اظيتمدؾؼًماإلذورةمإظقفو.مأعومؼبماظؽػوءاتماألدودقيمصؼدمذطرمصؼطماالدؿشفودمبكؼوتم

نماظؽرؼؿ،موطلنمبؼقيماجملوالتمالمميؽـمأنمتؽقنمطػوءةمأدودقي.موبفذامصننمعـماظؼرآ
اظرتبقيماإلدالعقيمبوسؿؾورػومأداةمهؼقؼماهلقؼيماىزائرؼيمؼبمعؽقغفوماٌؿعؾؼمبوإلدالم،م
أطـرمتعؾريامسـماٌػفقمماظذيمضدعـوهمظؾؾعدماظؿورطبلمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمعـفومؼبماٌـوػٍم

ظؿطوبؼماظؿوممظؽالماٌـفوجنيمععمػذاماٌػفقم.اىدؼدة،مرشؿمسدمما

غالحظمأنمترعبيماألػدافماظعوعيمإظبمأػدافمخوصيموإجرائقيمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيم
مؼبم مضوسدؼي موطػوءات مأػدافمخوصي مإظب ماًؿوعقي ماظؽػوءة مترعبي معـ ماغلفوعو أطـر
ماإلدالعقيمؼبم موزوئػموأػدافموشوؼوتمتدرؼسماظرتبقي مصقنيمغؼرأ اٌـوػٍماىدؼدة.
مالدؿكراجم محؼقؼقو معصدرا ممتـؾ مسؿقعفو مؼب مندػو مصنغـو ماالبؿدائل، ماظؿعؾقؿ عرحؾي
األػدافماًوصيمبؽؾمدـي،موعـولمذظؽماألػدافماظقاردةمؼبماظلـيماألوظبمصنغـومندػوم
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ماظقزوئػمواألػدافمواظغو مسـ مالمتعرب مػدفمعـفو مأي مصالمند مطوعؾي، ؼوتمبصػي
مغػسماظلـيمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،م معومأخذغو تقجدمظفمضوسدةمؼبماألػدافماظعوعي.موإذا
موظقسم ماًؿوعقي ماظؽػوءة ماظيتمهؿقي مػل مصقفو ماظقاردة مبعضماألػداف مند صنغـو
مظؾدؼـم ماالغؿؿوء مسـ م"اإلصصوح مؼـصمسؾك: ماظذي ماألول ماهلدف مذظؽ معـول اظعؽس.
اإلدالعلمواظقرـمواالسؿزازمبفؿو"،مصفذاماهلدفمؼبمتصقرغومأسؿموأمشؾمعـماألػدافم
اٌعربةمسـفمواظيتمذطرتمؼبماظؽػوءةماًؿوعقيمٌرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائل،مصلصؾحمػدصوم
موؼعربمسـمغػسماٌعـكماهلدفم مسؽسماٌطؾقب. موػق مخؿوعقي معـمطػوءة مأسؿ تػصقؾقو

ماظلـي مأػداف مضؿـ ماٌذطقر ماحملقطمماألخري معع ماإلصبوبل م"اظؿػوسؾ موػق: األوظب
االجؿؿوسلمعـمخاللماالتصولمبوآلخرؼـمواظؿعوونمععفؿموصؼماظؼقاسدماًؾؼقيمواظؼقؿم
اإلدالعقيماٌؽؿلؾي".موؼدلمسؾكمػذاماٌعـكمأؼضومػدفمآخرموردمضؿـمأػدافماظلـيم
مايؿقد ماظلؾقطقوت مو ماإلدالعقي ماآلداب مبعض مسؾك م"اظؿعرف موغصف: ةماظـوغقي
ومموردؿفوموتردقخمبعضماظؼقؿماإلدالعقي".موعومميؽـمادؿكالصفمعـمػذهماٌالحظيم
ماالبؿدائقي،م مظؾؿرحؾي ماًؿوعقي ماظؽػوءة مهؼقؼ معـ ماظؿلطد ماظصعى معـ مدقؽقن أغف
مدـيم مبؽؾ مترطقىماألػدافماًوصي مإسودة مررؼؼ مسـ مؼؿؿ ماظؿقؼقؼ مػذا مأن بوسؿؾور

تؽقنمعػصؾيمظؾؽػوءةماًؿوعقيموظقلًمأسؿمواظؽػوءاتماظؼوسدؼي،ماظيتمؼشرتطمصقفومأنم
عـفو.

صقؿومؼؿعّؾؼممبراسوةمعؿطؾؾوتماٌؼوربيمؼبمطالماٌـفوجنيم،مغرىمأنماألػدافماٌؿعؾؼيم
مبوجملولم ماٌؿعؾؼي ماألػداف مأعو ماظلؾقؿ، مواظؿؼقؼؿ مظؾؼقوس مضوبؾي ماٌعرؼب بوجملول

مغظرامًصقصقوتماٌودة،مصنن مأػؿقؿفو مؼؿطؾىمماظقجداغل،موػلمأػدافمهلو ضقودفو
عالحظيماظلؾقكماظذيمؼعربمسـماظؿػوسؾماٌقجقدمبقـفموبنيمعومردخمؼبموجدانماظؿؾؿقذم
عـمأرطونماإلميونموحىماًريمظـػلفموشريه،مومػلمعقاضقعمواردةمؼبمطالماٌـفوجني،م

وؼؾؼكماظدورماألطربمظؾؿلطدمعـمهؼقؼفومعؾؼكمسؾكمسوتؼماٌػؿشنيمواٌعؾؿني.

 من حوث احملتووات:

ماٌـوػٍم مند مصؾقـؿو ماٌـفوجني، مبني ممتوعو مزبؿؾػي ماظؿـوول مررؼؼي مأن غالحظ
ماٌقاضقعماٌدرجيم ماٌعروصي،موػلمذطرماجملولمثؿ ماظؿؼؾقدؼي اظلوبؼيمجوءتمبوظطرؼؼي
مجوغىماجملولم مإظب معذطقرة ماظعـوصر معـ مذبؿقسي ماىدؼدة ماٌـوػٍ مؼب مند ضؿـف،

مايولمؼبمربؿقؼوتماظلـ مػق مطؿو مجدؼدةمواٌقاضقع. ماألوظب،محقٌمذطرتمسـوصر ي
معمذرم ماظؿعؾؿ، موضعقوت ماظؼوسدؼي، ماظؽػوءة موػل؛ ماظلوبؼي ماٌـوػٍ مؼب معقجقدة شري
اظؽػوءةموأخريامسددمايصص.موطؿومػقمزوػرمعـمخاللمػذهماظعـوصرمعومسداماظعـصرم
محبقٌمترتؾطم مبوظؽػوءات، معؿطؾؾوتماٌؼوربي مإظب مؼعقد مدؾىمإدراجفو مصنن األخري،

ماظؿدرؼسموعمذرمماظؽػوءة مبودرتاتقفقي ماظؿعؾقؿقي،مووضعقوتماظؿعؾؿ مبوظقحدة اظؼوسدؼي
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اظؽػوءةمبوظؿؼقؼؿ،موندمؼبمػذاماظؿؽققػمأغفمعـودىمإظبمحدمبعقدمٌؿطؾؾوتماٌؼوربي.

مإدراجمذبولم غالحظمأنماجملوالتمبؼقًمدونمتغقريمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،معومسدا
مبوال مذطره مدون مطؿقاضقع ماظـؾقؼي مغػسماجملوالتماظلرية مسؾك ماإلبؼوء مؼب موغرى دؿ.

عراسوةمٌلؿقىماظؿالعقذماظذؼـمؼصعىمععفؿماًقضمؼبمذبوالتمأخرىمعـؾماظؿػلريم
وأصقلماظػؼفموشريػؿو،موغرىمأنماجملوالتماٌذطقرةمطػقؾيمبؿقؼقؼماألػدافماٌلطرةم

ؼبمطالماٌـفوجني.

ل،مندماٌـوػٍماىدؼدةمبقـؿومحوصظًماٌـوػٍماظلوبؼيمسؾكمغػسماظطرؼؼيمؼبماظؿـوو
ماألوظبم ماظلـي معـوػٍ مبفو مضدعً ماظيت ماظطرؼؼي محبقٌ مبطرؼؼؿنيمزبؿؾػؿني، ضدعً
دبؿؾػمسـمتؾؽماظيتمضدعًمبفومؼبماظلـؿنيماظـوغقيمواظـوظـي.مصػلماظلـيماألوظبمذطرم
اجملولمثؿماظؽػوءةماظؼوسدؼيمثؿماظقحداتمثؿموضعقوتماظؿعؾؿمثؿمعمذرماظؽػوءةموأخريام

مايص مثؿمسدد مظؾقحدة ماٌعرؼب ماحملؿقى مذطر مواظـوظـي ماظـوغقي ماظلـؿني مؼب مبقـؿو ص.
اظؽػوءاتماٌلؿفدصيمثؿماظـشوروتماٌؼرتحيموأخرياماظعـوصرماٌػوػقؿقيمظؾؾـوء.موغرىمؼبم
مبعضماظعـوصر،محبقٌمادؿؾدظًمسؾورةم مؼب متغريمذؽؾل مذبرد ماىدؼد ماظؿـوول ػذا

م مظؾقحدة ماٌعرؼب ماحملؿقى مبعؾورة ماٌؼرتحيماظقحدات مبوظـشوروت ماظؿعؾؿ ووضعقوت
وعمذرماظؽػوءةمبوظعـوصرماٌػوػقؿقيمظؾؾـوء،موغرىمؼبماظؿلؿقيماظلوبؼيمأطـرمدضيمودالظيم
سؾكمعؿطؾؾوتماٌؼوربي.مطؿومأغـومغرىمأغفمطونمعـماألصضؾماإلبؼوءمسؾكمسددمايصص،م

مظؾؿعؾؿمسؾكماظؿقؽؿمؼبمايفؿماظلوسل.مأعومسـصرماجمل ولمصننمألنمؼبمذظؽمعلوسدة
سدممذطرهمؼعؿربمإجراءمعـودؾو،مبوسؿؾورمأنماٌؼوربيمبوظؽػوءاتمتمطدمسؾكماإلدعوجمبنيم
اظعـوصر،موػقمعومؼصعىمهؼقؼفمبوجملولماظذيمالمؼشرتطمؼبمربؿقؼوتفموجقدمرابطم
بقـفو.موػلمغػسماٌالحظيماظيتمغلفؾفومسؾكمادؿعؿولمررؼؼيماٌشورؼع،موػلمبدؼؾم

ربيمبوظؽػوءات،موػذامدظقؾمآخرمسؾكمأغفمطونمعـماألصضؾمسدممظؾؿفولمؼؿالءممععماٌؼو
ذطرماجملولمؼبماظلـيماألوظب.موغلؿـؿٍمعـمػذهماظػروقمأنماإلبؼوءمسؾكمررؼؼيمواحدةم
موعـلفؿوم مواحدا ماظؾـوء معلور مؼؽقن محؿك موػذا معـفو، ماإلطـور معـ مأصضؾ ماظؿـوول ؼب

قؼماٌـوػٍ.وحؿكمالمؼؼعماٌػؿشقنمواٌعؾؿقنمؼبمدقءمصفؿمأثـوءمتطؾ

صقؿومطبصماظعالضيمبوألػداف،مندمأغفمؼبمطالماٌـفوجنيمؼقجدماغلفوممطؾريمبنيم
مؼبم ماالغلفوم مػذا مند مأغـو مإال مهلو. موبنيماحملؿقؼوتماٌكصصي األػدافماٌـؿظرة
اٌـوػٍماظلوبؼيمػقمأحلـمعـفمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،موذظؽمظقرودمبعضماألػدافمدونم

ضقع.موطؿـولمسؾكمذظؽمغلخذماظلـيماظـوظـي،محبقٌمندمطؾموجقدمعومؼؼوبؾفومعـمعقا
ماٌـوػٍم مؼب مبقـؿو ماظلوبؼي، ماٌـوػٍ مؼب مهلو ماٌكصصي ماٌقاضقع معع معـلفؿي أػداصفو
اىدؼدةمندمسـصرامرئقلقومذطرمؼبماألػدافموملمؼذطرمؼبماٌقاضقعموػقمسـصرمأرطونم

ودئماظعؼقدةماإلدالعقيمعـماإلميون،ماظذيمذطرمؼبمعؾؿحماظؿكرجمبعؾورة:م"عؿؿلؽوممبؾ
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ماًؿوعقيمبـػسم موذطرمؼبماظؽػوءة مإعبوظقو". خاللمتعدادموذرحمأرطونماإلميونمذرحو
.موسقضمأنمندمعقضقعمأرطونماإلميون،مصنغـوموجدغومعقضقعمأرطونم25اظعؾورةمتؼرؼؾو

مأنماألعرم موالمغؿصقر مؼقجدمصرقمبّقـمبنيماٌقضقسني. مواضحمصنغف مػق اإلدالم،موطؿو
ممب مضدممؼؿعؾؼ ماًؿوعقي مواظؽػوءة ماٌؾؿح مؼب مأغف مبدظقؾ مذؽؾل، مأو معطؾعل مخطل فرد

ألرطونماإلميونمبوظؿؿلؽممبؾودئماظعؼقدةماإلدالعقي.موػذامطؾفمدظقؾمآخرمسؾكماظطوبعم
االدؿعفوظلماظذيمطونمروشقومسؾكمتصؿقؿماٌـوػٍماىدؼدة.م

مظؾؿف ماظؿورطبل ماظؾعد معؽقغوت معـ مرئقلل معؽقن مػق ماإلدالعل ؿؿعماظدؼـ
معـمحقٌماحملؿقؼوتمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،م مبفو ماظالئؼي اىزائري،مملمتـؾماألػؿقي
واظدظقؾمسؾكمذظؽمأنمػذهماحملؿقؼوتمطوغًمأطـرمثراءمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي،مدقاءمعـم
حقٌماظؽؿمأوماظـقع.مصؿـمحقٌماظؽؿمرأؼـومطقػمأنمسددماٌقاضقعماٌدرجيمؼبماٌـوػٍم

مضعػما محقاظل مؼلووي محقٌماظلوبؼي موعـ ماىدؼدة، ماٌـوػٍ مؼب ماٌقجقدة ٌقاضقع
اظـقعمصننماٌقاضقعماٌؼررةمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأطـرمادؿفوبيميوجيماظطػؾمعـماظرتبقيم
اإلدالعقي،مورأؼـومذظؽمبقضقحمعـمخاللماٌؼورغيمبنيماٌقاضقعماٌدرجيمؼبمعـفوجلم

ومظؾؿلؿقىماٌطؾقبمخوصيماظلـيماألوظب،محبقٌمطوغًمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأطـرمهؼقؼ
مؼبمذبوظلماظعؼقدةمواظلؾقك.

 اللغة العربوة -

 من حوث األهداف: 

معوم متلفقؾ ماٌـفوجنيمميؽــو مطال مؼب ماظعربقي مبلػدافمتدرؼسماظؾغي مؼؿعؾؼ صقؿو
ؼؾل:م

ماظعربقيمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،م مظؾغي ماألولمبوظـلؾي مبوظطقر مطػوءاتمخوصي ملمتذطر
وإمنومذطرتمؼبمدقوقماظؽػوءاتمذاتماظطوبعماالتصوظلمٌرحؾيماظؿعؾقؿماظؼوسديمطؽؾ،م
أيمإظبمشوؼيماظلـيماظرابعيمعـماظؿعؾقؿماٌؿقدط.مبقـؿومندماٌـوػٍماظلوبؼيمضدمتـووظًم

قماظعومموإمنومؼبماظلقوقماًوصمبوظؾغيماظعربقيمؼبماظطقرمػذهماألػدافمظقسمؼبماظلقو
األول،موذظؽمسؾكمعلؿقؼنيمػؿو؛موزوئػمتعؾقؿماظؾغي،مواألػدافماٌـؿظرةمعـمتعؾقؿم
مميؽـمادؿـؿوجفمعـمػذهماٌالحظي،مأنمتػصقؾماألػدافمبوظـلؾيمظؾرباعٍم اظؾغي.موعو

اٌـوػٍماىدؼدة.مألغفماظلوبؼيمدقؽقنمأدفؾموأطـرمنوسيمعـمتػصقؾماظؽػوءاتمؼبم
حؿكمإذامسقضـومعصطؾحماألػدافمبوظؽػوءات،مصننماظؿػصقؾماظلؾقؿمظؾؽػوءاتمخاللم
ماًوصيم ماظؽػوءات مهدؼد مبعد مرقر مبؽؾ مخوصي مطػوءات مؼؿطؾىمهدؼد مدـي طؾ

                                                                                                                                        
م.46(،معرجعمدوبؼ،مصم2004وزارةماظرتبقيماظقرـقيم)ؼقظققمم-م25
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بوٌرحؾي.

ماألػدافمعطؾؼيمسؾكم غالحظمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأنمػـوكمررؼؼيمواحدةمؼبمتؼدؼؿ
رمثؿماظلـيمثؿماظـشوط.مصـفدماألػدافماٌـؿظرةمعـمتعؾقؿماظؾغيمؼبمغفوؼيماٌرحؾيمثؿماظطق

مؼبمغفوؼيم ماألػدافماٌـؿظرة مثؿ ماألول مؼبماظطقر ماظؾغي موزوئػمتعؾقؿ ماألوظبمثؿ اٌرحؾي
مػذام مسؾك ماظرتتقى مؼرد ممل موإن مغشوط، مطؾ موأػداف موزوئػ موأخريا ماألوظب اظلـي

اظـشوطمسؾكماظلـي،مصننمدقوقماظؿـوولماظشؽؾ،محبقٌمدؾؼماظطقرمسؾكماٌرحؾيموضدمم
ؼمطدمسؾكماظرتتقىماظذيمأوردغوه،مألغفماظرتتقىماٌـطؼلماظذيمؼؿطؾؾفماظؿلؾلؾمعـم
اظعوممإظبماًوص.مبقـؿومالمندمػذاماالغلفوممؼبمتؼدؼؿماألػدافمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،م

حبقٌمدبؿؾػمررؼؼيماظؿؼدؼؿمعـمدـيمألخرى،مصالمندمدـيمتشؾفماألخرى.م

معومغ مإذا الحظمأنمسددماألػدافمواظؽػوءاتماظقاردةمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمطـريمجدا
ماٌعـكمغلخذمطؿـولم مؼبماٌـوػٍماظلوبؼي،موإلثؾوتمػذا ماألػدافماٌذطقرة مبعدد ضورغوه
اظلـيماألوظبمؼبمطالماٌـفوجني.مصؼدمجوءتماألػدافماٌـؿظرمهؼقؼفومؼبمغفوؼيماظلـيم

سؾكمربقرؼـمػؿوماألغشطيماظؿعؾقؿقيموأػدافماظؿعؾؿ.موضدمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمعقزسيم
م موسددػو معلؿؼؾي ماألوظب مظؾؽػوءاتمم34جوءت مطؿػصقؾ ماظـوغقي مجوءت مبقـؿو ػدصو،

م86ػدصو،مأيمعومؼلوويمؼبماجملؿقعمم52اظؼوسدؼيماٌذطقرةمؼبمذبوالتماظؿعؾؿموسددػوم
ػدصو.م

مأنماجملوالتم مغلفؾف معو موأول ماظـوغقي؛ ماظلـي مطؿـول عـمحقٌماحملؿقىمغلخذ
اٌؿضؿـيمظألغشطيماظؾغقؼيمبؼقًمدونمتغقريمتؼرؼؾو،مواظؿغقريماظقحقدماظذيمحصؾمػقم
ؼبمسـقانماجملول،محبقٌمتغريماظؿعؾريماظشػقيمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمإظبماظؿعؾريماظشػقيم

مواظؼ ماىدؼدة، ماٌـوػٍ مؼب ماظؿعؾريمواظؿقاصؾ مإظب مواظؽؿوبي مواٌطوظعي، ماظؼراءة مإظب راءة
مؼبماألػدافمواظؽػوءاتمظقلًمػلم ماجملوالتماٌذطقرة مإظبمأن مععماإلذورة اظؽؿوبل،
غػلفوماٌذطقرةمؼبماحملؿقؼوتمطؿومدـرىمذظؽمأثـوءماٌؼورغيمعـمحقٌماحملؿقؼوت.م

ؼؿعؾؼممبؽوغيماظؾغيماظعربقيمؼبماٌـوػٍماظدرادقيمبوسؿؾورػومعؽقنمعـماٌؽقغوتممصقؿو
معـم مرئقلل ماٌـفوجنيمطعـصر مطال مذطرتمؼب مأغفو مند ماظؿورطبل، مظؾؾعد اظرئقلقي
سـوصرماهلقؼيماظقرـقي،مإالمأغـومغالحظمأنمػذهماٌؽوغيمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمطوغًمأطرب.م

مؼبمعـ ماظعربقي مذطرتماظؾغي موعؾودئمتـظقؿفومصؼد ماىزائرؼي ماظرتبقؼي طؾؼوتماٌـظقعي
وؼبماٌؾودئماظعوعيموؼبمعفؿيموأػدافماظؿعؾقؿماألدودلموؼبمأػدافمتعؾقؿماظؾغيماظعربقيم
بوسؿؾورػومعودةمعـماٌقادماظؿعؾقؿقي.مصػلمعـطؾؼوتماٌـظقعيماظرتبقؼيماىزائرؼيمجوءتم

وأػؿقؿفو:م"ظؼدماػؿدىماظشعىمبـوضىماظعؾورةماظؿوظقيمظؿدلمسؾكمعؽوغيماظؾغيماظعربقيم
مإالمبودرتجوعمظغؿفم ماظـؼوصقيمواألخالضقيمالمميؽـمأنمؼؿؿ مضقؿف حددفمإظبمأنمازدػور
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ماظطؾقعقي.مذظؽمأنماظؾغيماظعربقيموػلمإحدىماٌؼقعوتم اظقرـقيموإسودتفومإظبمعؽوغؿفو
وػرييماألدودقيمظؾشعىماىزائريمؼبمادؿؿرارؼؿفمومسؾؼرؼؿف،مإمنومتعربمسـمعطؾىمعب

دائؿمؼؿؿـؾمؼبمضرورةمإصبودمتربقيمتؽقنمؼبمعؿـوولماىؿقعمألغفوممتـحمظؽؾمصرد...م
ماظؾغيم مسؾك ماٌضروبي ماظؼققد مصؽ موالدقؿو ماالدؿعؿورؼي، ماظروادى مإزاظي مصنن وػؽذا
اظعربقيمواسؿؿودػومظغيماظؿعؾقؿ،مواظعؿؾ،مواظؿعوعؾ،مواظـؼوصي،مضدمطوغًمبطؾقعيمايولم

.موؼبماٌؾودئماظعوعيم26إظبماٌـظقعيماظرتبقؼيمبعدماالدؿؼالل..."عفؿيمعلؿعفؾيمأدـدتم
ماظرتبقيم معلؿقؼوت معبقع مؼب ماظعربقي مبوظؾغي ماظؿعؾقؿ م"ؼؽقن ماظـوعـي: ماٌودة مؼب جوء

.موؼبمعفؿيموأػدافماظؿعؾقؿماألدودلمجوءمؼبماظػؼرةماألوظبم27واظؿؽقؼـمؼبمعبقعماٌقاد"
م ماٌودة ماظعربقيمحبق25ٌعـ ماظؾغي م"درادي موهرؼرا.مم: معشوصفي ماظؿعؾريمبفو ؼؿؼـقن

متزوؼدػؿم مإظب ماظؼقعقي مسقاعؾمذكصقؿفؿ ماظيتمتعؿربمسوعالمعـ ماظدرادي وتفدفمػذه
بلداةماظعؿؾمواظؿؾودلمومتؽقـفؿمعـمتؾؼلماٌعورفموادؿقعوبمزبؿؾػماٌقاد،مطؿومتؿقحم

ماظؿفووبمععمربقطفؿ" ما28ٌهلؿ معـ مطؿودة ماظعربقي ماظؾغي مأػدافمتعؾقؿ مؼب مأعو قادم.
مؼبم ماظعربقي متدرؼسماظؾغي مسؾك ماألػدافماظيتمتدل ماظؽـريمعـ مند مصنغـو اظؿعؾقؿقي،
دقوقمربطماظؿؾؿقذممبؽقغوتمػقؼؿفمومتؽقـفمعـماالغلفوممععمضقؿفماالجؿؿوسقي.معـم
ذظؽمعومجوءمؼبماظقزقػيماظلودديمعـموزوئػمتدرؼسماظؾغيماظعربقيمؼبماظطقرماألول:م

.موجوءمؼبمأػدافمتعؾقؿماظؼراءةم29ؼقؿماظلوئدةمؼبمذبؿؿعف""أنمتربطماظطػؾمبوٌػوػقؿمواظ
موتفذؼىم معداركماظؿالعقذ ماظـوظـي:م"تـؿقي ماظعربقيمؼبماظلـي ماظؾغي معـمربوور طؿققر

ماٌودؼيم30غػقدفؿ" ماظؾقؽي مصفؿ مسؾك م"علوسدتفؿ مند: ماظشػقي ماظؿعؾري موؼب .
مبفو" مواالتصول ماظعربق31واالجؿؿوسقي مبوظؾغي ماالػؿؿوم مند موػؽذا معراحؾم. مطؾ مؼب ي

مالمندمػذام مبقـؿو صقوشيماٌشروعماإلصالحل،معـماٌـطؾؼوتمإظبماألػدافماًوصي.
معقاضعم مؼب مإال مذطرػو مؼرد ممل مإذ ماىدؼدة، ماٌـوػٍ مؼب ماٌلؿقى مغػس مسؾك االػؿؿوم
مذطرتمؼبم مأغفو مذظؽ معـ ماظلوبؼي. ماألػؿقي مغػس مسؾك مؼدل مال موبلدؾقب ربدودة،

مظؾ ماظؽربى ماظرتبقؼي ماىؿفقرؼيماظغوؼوت مضقؿ موبعد ماهلقؼي مضقؿ مضؿـ ماظؼوسدي ؿعؾقؿ
.مػؽذامبعؾورةم32واظدميؼرارقيمبوظعؾورةماظؿوظقي:م"ضؿونماظؿقؽؿمؼبماظؾغوتماظقرـقي..."

                                                                                                                                        
م.9 – 8،معرجعمدوبؼ،مصم(0995)وزارةماظرتبقيماظقرـقيممم26
م.07غػسماٌرجع،مصمم27
م.09غػسماٌرجع،مصمم28
مم29 ماىزائر ماألول، مظؾطقر ماألدودل ماظؿعؾقؿ معـوػٍ ماألدودل: ماظؿعؾقؿ معدؼرؼي ماظقرـقي؛ ماظرتبقي ،م0996وزارة
م.30ص
م.66غػسماٌرجع،مصمم30
م.59غػسماٌرجع،مصمم31
م.6(،معرجعمدوبؼ،مصم2004وزارةماظرتبقيماظقرـقيم)ؼقظققمم32
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ماظددؿقرؼيمعؼورغيمععمبؼقيم اظؿقؽؿموضؿـماظؾغوتماظقرـقي،مدونماإلذورةمإظبمعؽوغؿفو
ماى مبصقغي موردتماظؾغوتماظقرـقي مٌوذا مغػفؿ مومل مؼبماظؾغوت، ماظددؿقر مأن معع ؿع،

ؼـصمسؾكمظغؿنيمصؼطمػؿوماظؾغيماظعربقيمواظؾغيماألعوزؼغقي.مم2002صقغؿفماٌعدظيمدـيم
أعومبؼقيماألػدافماٌؿعؾؼيمبفذهماٌودةمصفلمؼبمسؿقعفومملمدبرجمسـماظطوبعماإلجرائلم
ماظعربقيم ماظؾغي مأن مسؾك مؼدل معو مػذا موؼب مبوظؽػوءات. مؼـودىماٌؼوربي ماظذي واألدائل

وغًمؼبمعؽوغيمأحلـمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي،موإنمطـرةماإلذودةمواالػؿؿوممبفومؼبمدقوقمط
مععم مبعقد محد مؼؿـودىمإظب ماظلوبؼي ماٌـوػٍ مؼب ماىزائرؼي مظألعي اٌؽقغوتمايضورؼي

اٌػفقمماظذيمضدعـوهمظؾؾعدماظؿورطبل.

ماظؾ مؼبمذبول مصنغف ماٌـفوج، مؼب معودة مأؼي مسؾكمعؽوغي مطوغًماألػدافمتدل غيمإذا
مأنمغؿـوولمػدفمتدرؼسماظؾغيماألجـؾقيمؼبمعرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائلمظـعرفم بنعؽوغـو
ػؾمتشؽؾمػذهماظؾغيمعودةمعـوصليمظؾغيماظعربقي،مأممأنمإدراجفومؼبماٌـفوجمالمؼؿعدىم
ماظؾغيم متدرؼس مػدف مسؾك ماإلرالع مخالل موعـ ماظؾقً. مواظؿقاصؾل ماظؿؼين اىوغى

ـومادؿـؿوجمأنماظؾغيماظعربقيمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمطوغًماألجـؾقيمؼبمطالماٌـفوجنيمميؽـ
ماظطػؾ،م ماظؾغيماألجـؾقيمؼبمتشؽقؾمذكصقي مسؾقفو متػرضفو ؼبمعلعـمعـمأيمعـوصلي
مطالم مؼب ماألجـؾقي ماظؾغي متدرؼس مػدف مذطر مخالل معـ ماظـؿقفي مػذه مإثؾوت وميؽـ

ظـققماظؿوظل:ماٌـفوجني.مصػلماٌـوػٍماظلوبؼيمجوءمػدفمتدرؼسماظؾغيماألجـؾقيمسؾكما
"تعؾقؿماظؾغوتماألجـؾقيمحبقٌمؼؿوحمظؾؿالعقذماالدؿػودةمعـماظقثوئؼماظؾلقطيماحملررةم
مبنيم ماٌشرتك ماظؿػوػؿ موتـؿقي ماألجـؾقي مايضورات مسؾك مواظؿعرف ماظؾغوت، بفذه

33اظشعقب"
بقـؿومجوءمػدفمتدرؼسماظؾغوتماألجـؾقيمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمطؿومؼؾل:مم.

ظغيمأجـؾقيمأوظب،مطوإلجوبيمسؾكمأدؽؾيمأومررحفو،مواظؿقوورمم"أنمؼؿقؽؿمؼبمادؿعؿول
مؼعربمبفو،م مثوغقي، مأجـؾقي مؼعرفمظغي مأن مصقققي؛ مغصقصمبؽقػقي موطؿوبي وضراءة
وؼؼرأموؼؽؿىمصقفومغصقصومضصرية".موإظبمحدماآلنمصننمػذهماألػدافمعـطؼقيمإظبمحدم

ؾقيماألوظب،موذظؽمؼبمبعقد،موظؽـمؼؿضحماألعرمؼبماظؿػصقؾماظذيموردمحقلماظؾغيماألجـ
مؼبم مأوظبمإظبمعـحماٌؿعؾؿ مأجـؾقي مطؾغي ماظػرغلقي ماظؿوظقي:م"ؼرعلمتدرؼسماظؾغي اظعؾورة
ػذهماٌرحؾيمأداةمتلؿح،مظفمبوظؿقاصؾمواظؿعؾريموتقزقػمعؽؿلؾوتفماظؾغقؼيمؼبمغشوروتفم

.م34ي"اٌدردقيمواظشكصقيمواالجؿؿوسقي،مواظقصقلماٌؾوذرمإظبماٌعؾقعوتمواٌعرصيماظعوٌق
صؾـالحظمطقػمهقلماألعرمعـمذبردمظغيمأجـؾقيمإظبمظغيمتقزػمؼبمغشوروتماظطػؾم
اظشكصقيمواالجؿؿوسقي،موؼبمػذاماظؿققلمإظبماىوغىماظشكصلمواالجؿؿوسلمعشورطيم
مأخرىم مجفي موعـ ماظقرـقي. ماظؾغي مؼب مؼؽقنمربصقرا مأن مؼـؾغل ماظذي مظؾدور واضقي
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بؼيمجوءتمبصقغيماظعؿقم،مأيمػلمظغيمشريمغالحظمأنماظؾغيماألجـؾقيمؼبماٌـوػٍماظلو
مؼبم موظؽـفو ماٌصؾقي، متؿطؾؾف معو محلى ماالنؾقزؼي مأو ماظػرغلقي متؽقن مصؼد ربددة
ماظػرغلقيمدونمشريػو،م ماظؾغي مبومسفو،مإغفو موعذطقرة مجوءتمربددة اٌـوػٍماىدؼدة
ماٌعؾقعوتمواٌع مإظب ماٌؾوذر ماظقصقل ماألجـؾقي ماظؾغي معربراتمإدخول معـ مطون رصيمصنذا

اظعوٌقي،مصنغفمطونمعـماألوظبماخؿقورماظؾغيماظيتممتـؾمأسؾكمعلؿقىمؼبمػذهماٌعؾقعوتم
مؼبم ماألجـؾقي ماظؾغي متدرؼس مؼب ماظشروع مدـي مأن ماألخري مؼب موند ماظعوٌقي. واٌعورف
اٌـوػٍماظلوبؼيمػلماظلـيماظرابعي،مبقـؿومندػومؼبماٌـوػٍماىدؼدةممعؿؿـؾيمؼبماظلـيم

هقلمإظبماظلـيماظـوظـي،موؼبمػذاماظؿققؼؾمدظقؾمسؾكمخطلماظؿؾؽريمماظـوغقي،مضؾؾمأن
ماٌـوػٍم مؼب ماظعربقي ماظؾغي معؽوغي مأن مسؾك مؼمطد معو مػذا مطؾ موؼب ماظؾغي. بؿدرؼسمػذه
مطوغًمؼبمعلعـمعـم اظلوبؼيمأطـرمادؿفوبيمٌؿطؾؾوتماظؾعدماظؿورطبل،موبوظؿوظلمصنغفو

مأيمعـوصليمتفددممتلؽماظطػؾمبؾغؿفماظقرـقي.

معـمحقٌماحملؿقؼوت:

غالحظمأنماجملوالتماٌؿضؿـيمظألغشطيماظؾغقؼيمبؼقًمسؾكمغػسماظؿـوولمؼبماٌـوػٍم
معـمدـيم معؿغرية مؼبماٌـوػٍماىدؼدة مندػو مبقـؿو اظلوبؼي،موملمتؿغريمؼبمأيمدـي،
ماظؿعؾريم مؼب معؿؿـؾي ماظلـقات مطؾ مؼب ماجملوالت مند ماظلوبؼي ماٌـوػٍ مصػل ألخرى.

مؼبماظلـيماألوظبماظشػفلمثؿماظؼراء مؼبماٌـوػٍماىدؼدةمندػو مبقـؿو ماظؽؿوبي. ةموأخريا
عؿؿـؾيمؼبمتعؾريمذػقيموتقاصؾلمثؿماظؼراءةمثؿماظؽؿوبيمثؿماإلعالءمثؿماٌطوظعيماٌلؿقسيم
ثؿماظؿعؾريماظؽؿوبلمواظؿقاصؾلموأخريامغشوطماإلدعوج.موؼبماظلـماظـوغقيمندماظصقغمثؿم

ماحملو مثؿ ماظؽؿوبي مثؿ مندماظرتاطقى ماظـوظـي ماظلـي موؼب ماٌؼرتحي. ماٌشورؼع موأخري ور
اظصقغمثؿماظؽؿوبيمثؿماظرتاطقىمثؿماحملوورموأخرياماٌشورؼعماٌؼرتحي.موغرىمؼبمتصؿقؿم
محؿكمؼؽقنماظؿلؾلؾم موػذا معقحدة متؽقنمذبوالتماٌودة معـماألصضؾمأن اٌـوػٍمأغف

هؼقؼماظؽػوءاتماٌـؿظرة.عـطؼقوموحؿكمغؿلطدمعـماظؾـوءماٌؿلؾلؾمظؾؿعرصيموبوظؿوظلم

ماظيتم ماجملوالت موػل مرئقلقي مذبوالت مثالثي متضؿـً مضد ماظلوبؼي ماٌـوػٍ ند
ذطرغوػومؼبماظعـصرماظلوبؼ،موضدمتضؿـمطؾمذبولمذبؿقسيمعـماألبقاب،مصؿـالمندم
ماظؾغيم ماظعوعي، ماٌػوػقؿ مأبقابمػل؛ ماألوظبمأربعي ؼبمذبولماظؿعؾريماظشػقيمؼبماظلـي

واظصقغ(،ماظرتاطقىماألدودقيموأخرياماٌقضقسوتماظػرسقي.مم)أدواتماٌعوغل
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مأضؾم مجوءت ماىدؼدة ماٌـوػٍ مربؿقؼوت مأن مند مبوألػداف، ماظعالضي محقٌ عـ
حفؿوموطـوصيمعـماٌـوػٍماظلوبؼي،موؼبماٌؼوبؾمندماألػدافمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأضؾم

ما مؼؽقن ماٌػروضمأن موعـ ماىدؼدة، مأػدافموطػوءاتماٌـوػٍ مخالفمذظؽ.معـ ألعر
معقاضقعمتلؿحمبؿقؼقؼفو،موضؾيم ماألػدافمواظؽػوءاتمؼـؾغلمأنمتؼوبؾفو حبقٌمطـرة

األػدافمتلؿحمبوظؿؼؾقؾمعـمحفؿماحملؿقؼوت.م

متؼوبؾفوم مال ماىدؼدة ماٌـوػٍ مؼب ماألػداف معـ مطـريا مند مغػلفو ماظعالضي وحقل
افماظؿعؾريماظؽؿوبلمؼبماٌقاضقعماٌـودؾيمهلو.موغلخذمطؿـولمظؿقضقحمػذهماٌالحظيمأػد

عقضقسو،مأيمأنمسددماألػدافمأطربمعـمم05ػدصو،مؼؼوبؾفومم08اظلـيماظـوظـي،موػلم
سددماٌقاضقعمبوسؿؾورػومودقؾيمظؿقؼقؼماألػداف.م

مذظؽمندم معـ معـفؿو، مطؾ مؼب مبنيماٌـفوجنيمؼبماجملوالتماٌدرجي مصروضو ند
مؼبم موالمندػو مذطرتمؼبماٌـوػٍماىدؼدة معـؾماٌطوظعيمذبوالتمضد ماظلوبؼي اٌـوػٍ

اٌلؿقسيموتعؾريمطؿوبلموتقاصؾلموغشوطماإلدعوجمؼبماظلـيماألوظبمواظصقغمواٌشورؼعمؼبم
مبعضماجملوالتماظيتمدبؿؾػمؼبم مأخرى مجفي معـ موند مواظـوظـي. اظلـؿنيماظـوغقي
اظؿلؿقيموتشرتكمؼبماٌقاضقعماٌدرجيمضؿـفو،موػقمعومؼظفرمبقضقحمؼبمعـوػٍماظلـيم

م)أدواتماأل مواظؾغي ماظعوعي ماٌػوػقؿ ماظؿعؾريماظشػقيموػؿو مذبوظنيمؼب محقٌمند وظب،
ماظشػقيم ماظؿعؾري مذبول مؼب ماظقاردة ماٌقاضقع مغقسقي مغػس مسؾك ماحؿقؼو اظؿصققح(
واظؿقاصؾلمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،موػلمغػسماٌالحظيماظيتمغلفؾفومؼبماظلـؿنيماظـوغقيم

اٌـوػٍماىدؼدةمإظبماظصقغ،موتغقريمؼبماظؾغيمعـمواظـوظـيمععمتغقريمتلؿقيماجملولمؼبم
أدواتماٌعوغلمواظؿصققحمإظبماألظػوزمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي.

وأخريامغلفؾمبلنماظؾغيماظعربقي،مبوسؿؾورػومعؽقنمعـمعؽقغوتماظؾعدماظؿورطبل،م
مودقؾيم مػل ماحملؿقؼوت مأن موبوسؿؾور ماإلصالحني، مطال مؼب ماٌلطرة مظألػداف وتؾعو

ػداف،مضدمجوءتمربؿقؼوتفومؼبماٌـوػٍماىدؼدةمعمطدةمبصػيمواضقيمهؼقؼمتؾؽماأل
مأضقىم مالرتؾوط مطقدقؾي ماظلوبؼي ماٌـوػٍ مؼب ماألداء مجوء مبقـؿو ماألدائل، ماىوغى سؾك
بوظؾغيمؼبمععـوػوماٌؿعؾؼمبويضورةمواهلقؼي.موظقسماٌؼصقدمأنمػذاماٌعـكمشريمعقجقدم

ظذيموردتمصقفموعؽوغؿفومؼبماظغوؼوتماظؽربىمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،موظؽـماظلقوقماظعومما
واألػدافماٌلطرةمهلومواحملؿقؼوتماحملؼؼيمهلو،مطؾفومسـوصرمتدلمسؾكمأغفومظقلًم

مسؾكمغػسماظدرجيمعـماألػؿقيمعؼورغيمبوٌـوػٍماظلوبؼي.
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 التاروخ -

ضؾؾماًقضمؼبماظؿػصقؾ،مغشريمإظبمأغـوماسؿؿدغومسؾكماٌـوػٍمطؿرجعمأدودلمؼبم
م معـماظلـيمػذه مبداؼي ماظؿورؼخ متدرؼسمعودة مبندخول ماظؿغقريماظذيمررأ اٌؼورغي،مرشؿ

اظـوظـي،موػقمعومتضؿـفماظؽؿوبماٌدردلمهلذهماظلـي،موملمبصدرمؼبماٌـوػٍماظدرادقيم
ماٌعؿؿدة.

 من حوث األهداف:

مميؽــومتلفقؾماٌالحظوتماظؿوظقيمصقؿومؼؿعؾؼمبوهلدفمعـمتدرؼسمعودةماظؿورؼخ:

مؼب متدرؼسمػذهممغالحظ ماهلدفمعـ ماٌـفوجنيمورود مطال مؼب ماظؿورؼخ معودة تؼدؼؿ
اٌودة،مصفوءمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي:م"ؼعؿربماظؿورؼخمغشورومتربقؼومػوعوموأدودقومؼبمتؽقؼـم
اٌقارـماظقاسلماٌكؾصمٌوضقفمواٌكؾصمألعؿف،ماظقاثؼمبـػلفموذعؾفموأعؿف،ماٌؿػؿحم

المؼؽقنمغشورومػدصفمدردمايقادثمواألمسوءممسؾكماظـؼوصوتماإلغلوغقي،مظذامصبىمأن
مبؾمصبىمأنمتؽقنمحصصماظؿورؼخمعـودؾيمظػفؿمربقطماظطػؾم واظؿقارؼخموهػقظفو
موادؿكالصماظعرب".م ماألحداث مبؿقؾقؾ موذظؽ مواإلغلوغل( مواظؼقعل م)اظقرين بلبعوده
ماظؿورؼخمالمؼرعل:م"إظب متدرؼسمعودة مأن مؼبماٌـوػٍماىدؼدة موردتمؼبمتؼدميف مبقـؿو
إطلوبماٌؿعؾؿمععورفمعقدقسقيمأومعػوػقؿموأصؽورمتؿطؾىمهؾقؾمودراديمععؼدةمبؼدرم
مؼرعلم موتؾؼقين، مغظري مػق مممو مأطـر مسؿؾل مإؼؼوزلمهلقلل متربقي مغشوط مػل عو
مسؾكم موتدرؼؾف موتدضقؼفو، موتـظقؿفو ماٌالحظي مروح موتـؿقي مإثورة مإظب ماألوظب بوظدرجي

ماىفد" موبذل مبوٌؿوردي موػؽذا35اظؿعؾؿ مؼبمم. مجقػرؼو مصرضو ماظؾداؼي معـذ غالحظ
اٌـفوجني؛مصؾقـؿومتشؽؾمعودةماظؿورؼخمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمودقؾيمػوعيمظؿؽقؼـماٌقارـم
اظقاسلمبؽؾمعومؼؿعؾؼمبفقؼؿف،مجوءتمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمطؿفردمودقؾيمظؿـؿقيمروحم

ماأل مبوظدرجي م"ترعل مسؾورة مصنن متلطقد موبؽؾ موتدضقؼفو. موتـظقؿفو مهلوماٌالحظي وظب"
معومصبعؾمبؼقيماألػدافماظقاردةمؼبمتدرؼسم ماظؽؾريمؼبمصقوشيماٌـوػٍ،موػذا عدظقهلو
ػذهماٌودةمالمترتؼلمإظبمعلؿقىماهلدفماظرئقلل.موعـمػـومميؽــوماسؿؾورمػدفمتدرؼسم
ماٌـوػٍم مؼب موايضورة ماهلقؼي مسؾك مدالظي مأطـر ماٌودة متؼدؼؿ مؼب ماٌذطقر ماظؿورؼخ عودة

اٌـوػٍماىدؼدة.اظلوبؼيمعـفمؼبم

مؼبم مذطر ماالبؿدائل، ماظؿعؾقؿ معرحؾي مؼب ماظؿورؼخ معودة مطبصمأػدافمتدرؼس صقؿو
اٌـوػٍماىدؼدةمػدصونمػؿو؛م"ذبؿؿعمبؼقؿفموضقاسدهماظيتمتـظؿماٌعوعالتمبنيمأصرادهم
موسؾكم ماغلفوعفؿ مسؾك موهوصظ مبقـفؿ ماظروابط متعزز ماظيت مومبؼقعوتفؿ وسالضوتفؿ
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وحدتفؿمومتودؽفؿ"،م"وذبؿؿعمبؿورطبفماٌشرتكماظذيمضبوصظمسؾكمذاطرتفموثؼوصؿفم
وػقؼؿفماظقرـقيموبلقودتفمسؾكمغػلفماظيتمبدوغفومالمميؽـمظفماظعؿؾمحبرؼيموعلموظقيم
مأغػعموأنع".م مواظقدوئؾماظيتمؼراػو مبوظطرؼؼي مغػلفموهلنيمزروفمحقوتف ظؿطقؼر

سقنيمهلدفمرئقللمػق؛م"هلقسماظؿؾؿقذموندمػذؼـماهلدصنيمضدمذطرامطفدصنيمصر
بوظعـوصرماألدودقيماظيتمتؽقنمربقطفمواظعالضوتماظيتمتربطمبعضفومبؾعضموعومؼـؿٍم
سـمتػوسالتفو".مأيمأنمػذاماهلدفماظرئقللمملمطبرجمؼبمصقوشؿفمسـماهلدفماظقاردم

اظقاردةمؼبمتؼدؼؿماٌودةماظذيمدؾؼمذطرهمؼبماظعـصرماظلوبؼ.مبقـؿومندماألػدافماظـالثيم
مسـماىوغىماٌعرؼبموخوصيماظقجداغلمظؾطػؾ،مصـفدم متعؾريا ؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأطـر
مظؾؿفؿؿعم معشرق معلؿؼؾؾ مإظب ماظؿطؾع موعـفو مواالسؿزاز، مواالصؿكور ماالحرتام ععوغل
مؼبم ماظقاردة ماالبؿدائقي ماٌرحؾي مؼب ماظؿورؼخ مأػدافمتدرؼسمعودة مأن موغرى اىزائري.

طقدامسؾكمربطماظطػؾمبؿورطبفمواالسؿزازمبفمواظؿطؾعمعـمخالظفماٌـوػٍماظلوبؼيمأطـرمتل
إظبمعلؿؼؾؾمزاػرمظؾفزائر.

ندمأنمأػدافمتدرؼسمعودةماظؿورؼخمؼبماظلـيماظرابعيمعـماظـظومماىدؼدموردتمؼبم
مؼشريم مػدف مأي موجقد مدون مواٌعرؼب، ماألدائل ماظطوبع مسؾك متمطد مبصقوشي ععظؿفو

م ماألعي مبلذبود ماظؿعؾؼ مإظب ماهلدفمعؾوذرة معوسدا ماظؿورؼخ، مسرب ماظـوصعي وصػقوتفو
ماظؿؾؿقذمسؾكمتؽقؼـماالووػوتمواظؼقؿمدونمربطفوم األخريماظذيمذطرتمصقفمعلوسدة
معـم ماًوعلي ماظلـي مؼب ماظؿورؼخ متدرؼس مأػداف مند مبقـؿو مععني. متورطبل بلقوق
مبوألحداث ماظؿؾؿقذ ماىوغىماظقجداغلموسؾكمربط مسؾكمأػؿقي ماألدودلمتمطد ماظؿعؾقؿ
مظؾقرـم مبوالغؿؿوء ماالسؿزاز مروح مبغرس مؼؽقن ماظربط موػذا مؼدردفو، ماظيت اظؿورطبقي
اىزائريمؼبمضؾىماظؿؾؿقذ.موػذهماٌالحظيمتمطدمعومدؾؼمذطرهمؼبماظعـصرماظلوبؼمعـم
أنماٌـوػٍماظلوبؼيمأطـرمتلطقدامسؾكمربطماظؿؾؿقذمبؿورؼخمورـفمعـماٌـوػٍماىدؼدة.

ماالبؿدائلمؼبمطالماٌـفوجنيمغالحظمؼبمأػدافمتدرؼسماظؿورؼ ماظؿعؾقؿ خمؼبمعرحؾي
مأنم ماألصضؾ معـ موطون ماىزائري، ماظؼرؼىمظؾؿفؿؿع ماٌوضل مسؾك مطوغًمعرطزة أغفو
مبوظؿعرضم موذظؽ ماىزائري، مظؾؿفؿؿع ماظؿورطبقي ماىذور مذظؽ مجوغى مإظب تؿـوول
مبطؾ مإظبماظؿورؼخمايدؼٌ،موػذا قعيمظؾؿقطوتماظؿورطبقيماظؽربىمعـذماظؿورؼخماظؼدؼؿ

مصبعؾم مأن ماظؿـوول مػذا مذلن معـ مأغف موغرى ماظؿالعقذ. مصفؿ معلؿقى ممبراسوة ايول
اظؿالعقذمأطـرمصفؿومجملؿؿعفؿموخصقصقوتف،مخوصيمؼبمعرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائلمحقٌم
تؽقنمذكصقيماظؿؾؿقذمؼبمرقرماظؿشؽقؾ،مصقصؾحماظؿورؼخمأطـرمعـمذبردمعودةمععرصقي،م

مأنماظؿورؼخماٌشرتك ماظؿؾؿقذ مواحدا،ممصقػفؿ ماظشعىماىزائريمصبعؾمعصريػؿ ألصراد
صقؽقنمتطؾعفمطؾريامؼبمتلطقدماٌؽوغيماظيتماحؿؾؿفوماىزائرمسربمتورطبفوماظطقؼؾ.

م
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مبوظلـي،م مظألػدافماًوصي ماألػدافماظؿػصقؾقي، ماٌـفوجنيمذطر مطال مؼب غالحظ
مبقـؿ مؼبماٌـوػٍماىدؼدة، ماألػدافمسؾكمذؽؾمطػوءاتمضوسدؼي ومحبقٌموردتمػذه
وردتمسؾكمذؽؾمأػدافمإجرائقيمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي.موإنماإلرالعمسؾكمػذهماألػدافم
ؼمطدمأنماٌـوػٍماظلوبؼيمطوغًمأطـرمتلطقدامسؾكمربطماظؿؾؿقذمبؿورؼخمورـف.محبقٌمالم
مإظبم مإذورة مأؼي ماىدؼدة ماٌـوػٍ مؼب ماٌذطقرة ماظـالثي ماظؽػوءاتماظؼوسدؼي مؼب مند غؽود

مبؿ مواالصؿكور معـماالسؿزاز مأطـر مؼب ماٌعـك مػذا مإظب ماإلذورة مند مبقـؿو ماظقرـ، ورؼخ
عقضع،معـمذظؽمندماالسؿزازمبـقرةمأولمغقصؿرب،مشرسمروحماظؿضققيمؼبمدؾقؾماظقرـم
مسؾكم ماظؿلطقد مواظؿضققي، ماظؿقدي مؼب ماظشعى مإرادة مضقة مإبراز مبوظشفداء، بوالضؿداء

.ادؿؿرارؼيماظـقرةمبعدماالدؿؼاللموتغريمأدوظقىماظؽػوح..

مؼبم ماظقاردة ماظؼوسدؼي ماظؽػوءات مأن مغالحظ ماٌؼوربي، معؿطؾؾوت معراسوة مغوحقي عـ
ماألػدافم مادؿفوبي معـ مبوظؽػوءات ماٌؼوربي مٌؿطؾؾوت مادؿفوبي مأطـر ماىدؼدة اٌـوػٍ
محبقٌمجوءتماظؽػوءاتم مبوألػداف. مٌؿطؾؾوتماٌؼوربي ماظلوبؼي ماٌـوػٍ مؼب اإلجرائقي

ظؿؼقؼؿماظلؾقؿمعـماألػدافماٌذطقرةمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي.ماظؼوسدؼيمأطـرمضوبؾقيمظؾؼقوسموا
ماألػدافم معبعً مبقـؿو ماظطػؾ، مأداء مؼب معؾوذرة متصى ماظؼوسدؼي ماظؽػوءات مأن طؿو
اٌذطقرةمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمبنيمأداءماظطػؾموبنيمأػدافمأخرىمظقلًمإجرائقي،معـؾم

مث متضوعـ مإبراز مواظؿضققي، ماظؿقدي مؼب ماظشعى مإرادة مضقة ماظشعقبمإبراز معع قرتـو
اٌؽوصقي...

مبعضم ماىدؼدة ماٌـوػٍ مؼب مغالحظ مبوحملؿقؼوت، ماألػداف مسالضي محقٌ عـ
ماظؼوسدؼيم موردمؼبماظؽػوءة مؼبماحملؿقؼوت،معـمذظؽمعو مضبؼؼفو اظؽػوءاتمالمؼقجدمعو
األوظبمحقلمضدرةماٌؿعؾؿمسؾكممتققزماظقضوئعماألطـرمبروزامؼبمعـطؼؿف،مصنغـومالمندمعوم

ماحملؿقؼوت،مبؾمندماحملؿقؼوتماٌـودؾيمهلومعقجقدةمؼبماظقحدةماظؿعؾؿقيمؼؼوبؾفومؼب
موسؾكم مواظقالؼي. ماٌـطؼي مخصوئصموممقزات مٌعرصي مبؽوعؾفو ماظيتمخصصً اظـوظـي،
اظعؽسمعـمذظؽمندمأنمطؾماألػدافماظقاردةمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمعـلفؿيممتوعومععم

حظيمأنماألػدافماٌذطقرةمؼبماٌـوػٍماحملؿقؼوتماٌكصصيمهلو.موغلؿـؿٍمعـمػذهماٌال
اظلوبؼيمأطـرماغلفوعومععماحملؿقؼوتمعـمتؾؽماظقاردةمؼبماٌـوػٍماىدؼدة.

مسؾقفوم مؼغؾى مأغف ماىدؼدة ماٌـوػٍ م مؼب ماٌذطقرة مواظؽػوءات ماألػداف مؼب غالحظ
اظطوبعماظؾقداشقجل،محبقٌمطونماظرتطقزمصقفومسؾكمعراسوةماألداءموعؿطؾؾوتماٌؼوربيم

ؽػوءاتمأطـرمعـماألػدافماٌؿعؾؼيمبؿدرؼسمعودةماظؿورؼخمغػلفو،ماظيتمتعؿربمعودةمبوظ
موتورؼخم موعؼقعوتمذكصقؿف مبقرـف ماظؿؾؿقذ ماظيتمتربط ماٌقاد مضؿـ مطؾرية مأػؿقي هلو
أعؿف.موندمػذاماظرتطقزمسؾكماىوغىماظؾقداشقجلمأضؾمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيماظيتمؼظفرم

ورـفموشرسماالسؿزازمبوالغؿؿوءمهلذاماظقرـماظذيمضوممصقفومبقضقحمربطماظؿؾؿقذمبؿورؼخم
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أبـوؤهماظربرةممبقوربيماالدؿعؿورموادرتجوعماظلقودةماظقرـقي.مورشؿمطقنماالػؿؿوممبفذام
اىوغىمػقمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأطربمعـفمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،مصنغـومغالحظمأغفمؼبمطالم

حبقٌمأنماألػدافماٌلطرةمملمتؽـماٌـفوجنيمملمؼؿؿمػذاماظربطمبوٌلؿقىماٌطؾقب،م
ؼبمعلؿقىمتورؼخمػذاماظقرـماظعزؼز،موطونمعـماٌػروضمأنمتؽقنماألػدافمعرطزةمسؾكم
دراديماألحداثماٌكؾدةمجملدماظقرـمعـمأجؾمادؿعودةمتؾؽماألذبودمواظرصعمعـمذلنم
ماظقرـمؼبمسصرغومايوظل،موػقمعومصبعؾماظؿورؼخمبوظػعؾمعودةمعمثرةمؼبمدؾقكماظؿؾؿقذ
سؾكمطوصيماٌلؿقؼوت،موتغرسمصقفماظؿطؾعمإظبمادؿعودةمأذبودهمبؽؾمعومأوتلمعـمضقة،م

موخوصيمضقةماظعؾؿمواٌعرصيمواألخالقماظيتممتقزمبفومأدالصف.

 من حوث احملتووات: 

مؼبم محبقٌمند ماظؿـوول، مررؼؼي مؼب ماٌقجقد ماالخؿالف مذظؽ ماظؾداؼي مؼب غلفؾ
ماٌـوػٍم مؼب مند مبقـؿو ماألػداف، موأخريا ماٌقاضقع مثؿ ماحملوور مذطر ماظلوبؼي اٌـوػٍ
ماٌػوػقؿم مثؿ ماٌراصؼي ماظقثقؼي مسؾك مإحوظؿفو ممتً ماظيت ماظؿعؾؿقي ماظقضعقوت اىدؼدة

م ماألداءاتمواظـشوروت، موأخريا معقضقع،ماألدودقي مظؽؾ ماٌلؿفدصي ماظؽػوءة متذطر ومل
مؼبم ماظقاردة ماٌقاضقع مطؾ ممشؾً ماٌذطقرة ماظؼوسدؼي ماظؽػوءة مألن مخطل مغراه معو وػق
ماظؿؼقؼؿم مسؿؾقي مصبعؾ مأن مذلغف معـ ماظؽػوءاتماٌلؿفدصي موذطر ماظؿعؾقؿقي، اظقحدات
ؼبمأدفؾ.موماظلؾىماظرئقسمؼبمػذهماالخؿالصوتمبنيماٌـفوجنيمؼعقدمإظبماالخؿالفم
مإحدىم مأصضؾقي مسؾك مؼدل موال معـطؼل ماخؿالف مصفق موبوظؿوظل ماٌعؿؿدة، اٌؼوربي

ماظطرؼؼؿنيمسؾكماألخرى.

غالحظمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمورودمربؿقؼوتمخوصيمبوٌـطؼيمواظقالؼي،مطؿومػقمايولم
ماٌـوػٍم مؼب ماٌذطقرة ماظؿورطبقي ماًربات مند مبقـؿو ماظـوظـي، ماظؿعؾقؿقي ماظقحدة ؼب

مذا ماٌـطؼيماظلوبؼي مدبصقصمايدؼٌمحقل ماًطل معـ مأغف موغرى مورين. تمروبع
معـف،م موظقسمجبزء مبوظقرـمطؾف مؼـؾغلمأنمؼؽقن ماٌرحؾي،مصوالسؿزاز مؼبمػذه واظقالؼي

وػذامحؿكمؼـشلماظطػؾمسؾكمحىماظقرـمعـذمغعقعيمأزػوره.

رطبلمالمندمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمظؾلـيماظرابعيمابؿدائلمأؼيمإذورةمإظبماظؿػوسؾماظؿو
ايضوريماظذيموضعمبنيماىزائرمذاتماالغؿؿوءمايضوريماظعربلماإلدالعلموبنيمبؼقيم
مضدم ماظلوبؼي ماٌـوػٍ مند مبقـؿو ماإلصبوبل، مأو ماظلؾيب مذؽؾف مؼب مدقاء ايضورات،
مضبؿؾم ماظذي ماظػرغلل ماالدؿعؿور مخالل ماظلؾيبمعـ مذؽؾف مؼب ماظؿػوسؾ مػذا تـووظً

ظيتمؼؿؿقزمبفوماجملؿؿعماىزائري.موغرىمخصوئصمحضورؼيمدبؿؾػممتوعومسـمتؾؽما
ماظيتم مظؾؿؽوغي مأطـر معدرطو ماظطػؾ مصبعؾ مأن مذلغف معـ ماٌقاضقع مػذه معـؾ مإدراج أن
مورـفموعلؿقىماظرضلماظذيمصبىمسؾقفمبؾقشفمحؿكمالمؼؽقنمعرةم ؼـؾغلمأنمضبؿؾفو
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ماظذيم مأنمتـوولماظصراع مطؿو معـماظدولماظؼقؼي. أخرىمسرضيمأليمعطوععمادؿعؿورؼي
نيماىزائرؼنيمواالدؿعؿورماظػرغللمصبعؾماظطػؾمعدرطومألػؿقيماحملوصظيمسؾكموضعمب

ضقؿماجملؿؿعماىزائريماظيتمتعؿربماألداةماألدودقيمظؾؿقصنيمعـمأيمذوبونمؼبمحضورةم
اآلخر.م

ممتمتـوولماٌوضلماظؼرؼىمظؾؿفؿؿعماىزائريماٌؿؿـؾمؼبمثقرةم ؼبماٌـوػٍماظلوبؼي
م مال مبقـؿو ماجملقدة، مسداماظؿقرؼر معو ماٌوضل، متػصقالمهلذا ماىدؼدة ماٌـوػٍ مؼب ند

اإلذورةمإظبمايؼىماظؿورطبقيماًوصيممبـطؼؿفموظقسمبوظقرـمطؽؾ.موغرىمأغفمطونمعـم
األصضؾمؼبمطالماٌـفوجنيمتـوولماٌراحؾماظؿورطبقيماظؽربىماظيتمعرتمبفوماىزائر،م

مبؾدم متورطبفماظقرين،موأنماىزائر ذومعوضمسرؼؼموظقسمحؿكمؼعرفماظطػؾماعؿداد
حدؼٌماظـشلة،موطؾمػذامصبعؾفمضبىمأطـرمػذاماظقرـ.

ماظؿورؼخم مندمأنمربؿقؼوتمعودة مظألػدافماٌذطقرةمؼبمطالماٌـفوجني،مصنغـو تؾعو
ؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأطـرمتلطقدامسؾكمربطماظؿؾؿقذمبؿورؼخمورـف،مسؾكماسؿؾورمأنمأشؾىم

مذاتمروبعمهلقلل مالمندمؼبماٌـوػٍممربؿقؼوتماٌـوػٍماىدؼدة مبقـؿو وإؼؼوزل.
معـماحملوورماظلؿيمخصصًمعقاضقعفمظؾؿعرصيماظؿورطبقي،م مواحدا اظلوبؼيمإالمربقرا
أعوماحملوورماًؿليماألخرىمصؼدمخصصًمعؾوذرةمظؿورؼخماظـقرةماظؿقرؼرؼيمبؿػوصقؾم

متدلمسؾكمربطماظؿؾؿقذمبفذاماظؿورؼخ.م

من ماظلوبؼي، ماظعـوصر مؼب مذطرغوه معو مخالل مؼبمعـ ماظؿورؼخ معودة مربؿقؼوت مأن د
اٌـوػٍماظلوبؼيمأطـرماغلفوعومععماظؾعدماظؿورطبل،مبوسؿؾورمأنماٌقاضقعماٌؼررةمتصىم
ؼبمذبؿؾفومؼبمربطماظؿؾؿقذمبقرـفمعـمخاللماظصراعمععماٌلؿعؿرموربوربؿفمحؿكمتؽقنم
مأطـ رماىزائرمذاتمدقودة،موػقمذرطمرئقللمًقضمععرطيماظؿـؿقيمواظؿؼدم.موضقظـو
اغلفوعومؼعينمأغفمحؿكماٌـوػٍماظلوبؼيمملمهؼؼماٌعـكماظؿوممظؾؾعدماظؿورطبل،مسؾكم
متـوولمجذورم ماألصضؾ معـ موطون ماظؼرؼى، مسؾكماٌوضل معؼؿصرا مجوء ماظربط مأن اسؿؾور
اجملؿؿعماىزائريمؼبمػذهماٌرحؾيماٌؾؽرة،موبصػيمخوصيماٌراحؾماظؿورطبقيمايومسيم

مئر،محؿكمتؽقنمأطـرمردقخوموتلثريامؼبمذكصقيماظطػؾ.عـؾمدخقلماإلدالممإظبماىزا

قراءة يف كتاب الرتبوة اإلدالموة يف السنتني األوىل والثانوة ثانوي -

مكتاب الرتبوة اإلدالموة للسنة األوىل ثانوي -

موػل؛م ماظلـي مهلذه ماإلدالعقي ماظرتبقي مبرغوعٍ متضؿـفو ماظيت ماجملوالت جوءت
اظعؼقدةمواظػؼفمواظلـيماظـؾقؼيمواظلريةماظـؾقؼيمواألخالقمودؾقكمعـمأجؾمتردقخمعبؾيم
عـماظؼقؿمسـدماظؿؾؿقذمتؿؿـؾمأدودومؼبماظؼقؿماإلميوغقيمواظؿعؾدؼيمواظؼقؿماظػؽرؼيمواظعؾؿقيم
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ماظػـقيمواىؿوظقيمواظؼقؿمواظؼقؿماالضؿصودؼيمواٌوظ قيمواظؼقؿماإلسالعقيمواظؿقاصؾقيمواظؼقؿ
اظصققيمواظؾقؽقي.موػلمضقؿمطؿومػقمواضحمعـمتلؿقوتفوممتسمجقاغىمعفؿيمعـمحقوةم

ماظؿعؾقؿمماظؿؾؿقذ، معـ ماألوظب ماظلـي معـوػٍ مؼب مورد معو معع ممتوعو ماظؼقؿ مػذه وتـلفؿ
فماظـظومماظرتبقيماىزائري،ماظـوغقي،مطؿومتـلفؿمععماظـصقصماظؿشرؼعقيماظيتمتقج

ماظذيم ماىزائري، مظؾؿفؿؿع ماًصوئصمايضورؼي معع متـلفؿ مأغفو مذظؽ معـ واألػؿ
ؼعؿربماظدؼـماإلدالعلمأػؿمسـصرمعـمعؽقغوتماظؾعدماظؿورطبل.موغالحظمؼبمػذهماظؼقؿم
ماظيتمالم مواظعوٌقي ماإلغلوغقي مبوظؼقؿ ماإلدالم متضؿـًماػؿؿوم مبصقغي مجوء متؼدميفو أن

عمعؾودئفماظلوعقي،موػلمضقؿمعـمذلغفومأنموعؾماظؿؾؿقذمأطـرمتػؿقومسؾكمتؿعورضمع
ماظؿػؿحمؼبم مأغفومإنمهؼؼًمؼبموجداغفمودؾقطفموعؾمػذا ايضوراتماألخرى،مطؿو

مإرورماحملوصظيمسؾكماغؿؿوئفموػقؼؿفمايضورؼي.

مكتاب الرتبوة اإلدالموة للسنة الثانوة ثانوي -

تضؿـمػذاماظؽؿوبماجملوالتماظؿوظقي:ماظؼرآنماظؽرؼؿ،مايدؼٌماظـؾقيماظشرؼػ،م
ماظعؼقدة،ماظػؼف،ماظلريةماظـؾقؼي،ماألخالقمواظلؾقكموأخريامتورؼخماظؿشرؼعماإلدالعل.

وجوءمؼبمتؼدؼؿماظؽؿوب:م"ارتؽزتمػذهماجملوالتمسؾكمعـظقعيماظؼقؿماإلدالعقي،م
مظلؾقكماٌؿعؾؿمخوص مأدرجماظؿػلريماظيتمتعؿربماٌقجف ماٌراػؼي،مصؼد مؼبمعرحؾي موػق ي

اٌقضقسلمؼبمدراديماظـصقصماظشرسقيمبدالمسـماظؿػلريماظؿقؾقؾل،موأضقػًمأحؽومم
تالوةماظؼرآنمحؿكمؼؿؿؽـماٌؿعؾؿمعـماظـطؼماظصققحمظؾؼرآنماظؽرؼؿ...مطؿومؼؼقمماٌؿعؾؿم

سؾقفمودؾؿمعـممبؿقؾقؾمبعضماظقثوئؼماظؿـظقؿقيماظيتمصدرتمؼبمزعـماظردقلمصؾكماهلل
ماخؿقورم معـ محبقٌممتؽـف ماٌكؿؾػي ماٌقاضػمواًرباتمايقوتقي معع ماظؿػوسؾ خالل

مأػدافموتقجفوتميقوتفمتؿػؼمععمإعؽوغقوتف...".

مععماٌـفوجماظدرادلمهلذهم مجوءتمعـلفؿي وغالحظمؼبمربؿقؼوتماظؽؿوب،مأغفو
اٌؿعؾؼيمبوظـظومماظلـي،مطؿومأغفومملمدبرجمسـماظؿقجقفوتماظؽربىمظؾـصقصماظرمسقيم

ماظرتبقيماىزائري.

 خالصة

ظؼدمحووظـومؼبمػذهماظقرضيمأنمغرطزمسؾكمسؿؾقيماإلصالحماظرتبقيموعومتقاجففمعـم
ماظعالضيماظقثقؼيمبنيماٌـوػٍم هدؼوت،مؼبمسوملمؼعؿربماظصراعمأػؿمممقزاتف،موبوسؿؾور

م ماٌـفوج مأن ماظؼقل مبنعؽوغـو مصنغف ماٌدردقي، مواظؽؿى مٌؿطؾؾوتماظدرادقي اٌلؿفقى
ماظشروطم مسؾك مواٌؿقصر مواالجؿؿوسقي مايضورؼي ماظذات معع مواٌـلفؿ اظؿقدي
مطؾماظشروطم مصقفو متؿقصر مطؿىمعدردقي اظؾقداشقجقي،مؼعؿربماٌدخؾماظرئقللمإلسداد

ظؿؿـؾمعـظقعيماظؼقؿماظيتمتعؿربماظرتبقيماإلدالعقيمواظؾغيممًوؽقاظيتموعؾمعـماظؿؾؿقذمعف
اىغراصقومواظرتبقيماٌدغقيمعـمأػؿماٌقادماحملؼؼيمهلو.اظعربقيمواظؿورؼخمو


