اإلصالح الرتبوي والبعد التارخيي :حتدوات الصراع
وجتلوات االنسجام
لكحل خلضر



 -1تعروف اإلصالح الرتبويم م
وردتمسدةمتعورؼػمظإلصالحماظرتبقي،موغظرمصوحىمطؾمتعرؼػمظعؿؾقيماإلصالحم
عـمزاوؼيمععقـي،مصؿـفؿمعـمرطزمسؾكمغقسقيماإلصالحمػؾمػقمذوعؾمأومجزئل،معـفؿم
عـمغظرمإظبمذبولماإلصالحمػؾمؼؿعؾؼمبوهلقؽؾيمأوماٌـوػٍمأومتؽقؼـماٌعؾؿني...موعـفؿم
عـ موجف مدرادؿف مٌصودر ماإلصالح مػؾ مؼؼقم مسؾك ماًربات ماحملؾقي مأو ماظؿفوربم
األجـؾقي...موبعدماإلرالعمسؾكماظؽـريمعـماظؿعورؼػمتقصؾـومإظبمتؼدؼؿماظؿعرؼػماظؿوظلم
ظإلصالحماظرتبقي:م"مػقمتؾؽماىفقدماٌؾذوظيمواظؼوئؿيمسؾكماظدراديماظعؾؿقيماٌـففقيم
ٌكؿؾػ معشؽالت ماٌـظقعي ماظرتبقؼي ،مؼب مإرورػو ماظؽؾل مأو ماىزئل مضصد موووزم
دؾؾقوتفو موتدسقؿفو محبؾقل مجدؼدة مبغرض متؽققػفو معع مزبؿؾػ ماظؿغريات مايوصؾيم
سؾك ماظلوحي ماظداخؾقي مواظعوٌقي مؼب مزبؿؾػ ماجملوالت مدقاء مطوغً مدقودقيم م
أوماضؿصودؼيمأوماجؿؿوسقيمأو متؽـقظقجقي...مدونماًروجمسـماًصوئص مايضورؼيم
ظؾؿفؿؿع ماظذي مؼؿؾـوه .موػق مؼب مطؾ مايوالت مؼؿضؿـ متغقريا مػودصو موعدرودو مظقاضعم
اٌـظقعيماظرتبقؼيمعـمأجؾمغؼؾفومعـموضعماإلذؽولماٌعربمسـفمبوًؾؾمأوماألزعيمإظبم
وضعمايؾماظذيمضبؿؾماًؾػقوتماٌرجعقيمواألدواتماظؿؼـقيمظؿفووزمػذاماإلذؽول.م
وػقمؼبمطؾمػذامؼـلفؿممتومماالغلفوممععمبؼقيماظعـوصرماٌشؽؾيمظؾؿـؿقيماالجؿؿوسقيم
اظشوعؾي،مرشؿمأغفمأػؿمػذهماظعـوصر،مألنمػدصفمػقماإلغلونمصوغعماظؿـؿقي" .م
وبفذا مصنن مسؿؾقي ماإلصالح مػل مععوىي مسؾؿقي موعؿلغقي مٌكؿؾػ ماٌشوطؾ ماظطورئيم
واظؽوعـي مواٌمثرة مسؾك مصريورة ماظـظوم ماظرتبقي ،موػق مبفذا مال مؼؽؿػل مبوٌعوىيم
اظلطققي مظؾؿشوطؾ ماظرتبقؼي ،مبؾ مؼـؾغل مطؾؿو مادؿدسك ماألعر مذظؽ ،مأن مؼغقص مؼبم
أسؿوقماظؿؽقؼـ ماًوصمبوجملؿؿعمظقؽؿشػمسقاعؾمأخرى مضدمالمتمخذمؼبمايلؾونم
وظؽـفومععمذظؽمتمثرمتلثريامبؾقغومؼبمهؼقؼماألػدافماٌرجقة.م م
م
مأدؿوذمربوضر،مجوععيماىزائرم .2م
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وإذامادؿــقـومايوالتماظيتمتؿطؾىماإلصالحماىذري،مصنغفمميؽــوماظؼقلمبلغفمالم
وجقدمأليمإصالحمؼـطؾؼمعـماظصػر،مبؾمطؾمإصالحمػقمجفدمعدروسمٌقاصؾيمتـؿقيم
اجملؿؿع .موطؾ ممنوذج ماإلصالح متدل مسؾك مػذا ماٌعـك ،مصنظغوء مطؾ معو مػق مضوئؿ موبـوءم
غظوم متربقي معـ مال مذلء ،مضد مؼعصػ مبؽؾ ماىفقد ماظيت مبذظؿفو ماألعي مؼب معلورػوم
اظؿورطبلماظطقؼؾ.م م
إن معو مؼـؾغل معراسوتف مؼب مسؿؾقي ماإلصالح مػق معدى مادؿفوبي مأي معشروع متربقيم
ٌؼقعوت ماألعيموعؿطؾؾوتمحوضرػوموتطؾعوتمعلؿؼؾؾفو.موبفذامصننماإلصالحمالمبدمأنم
ؼؽقنمممؿدامؼبماظؿورؼخمظؿػوديماظؿػوسؾماظلؾيب،معلؿفقؾومٌؿطؾؾوتمايوضرمظقعربمسـم
اغشغوالت محوظقي ،معؿطؾعو موزبططو مٌلؿؼؾؾ مزاػر محؿك مال مؼؽقن مارووظقو ،معؿػؿقوم
سؾكمزبؿؾػماظؿفوربماظعوٌقيمحؿكمالمؼؽقنمعـغؾؼومسؾكمذاتف،مصوظعقٌيمضدمصرضًم
غػلفوموالمبدمعـماظؿعوعؾمععفومبوحملوصظيمسؾكمخصوئصماألعيمواالدؿػودةمعـمأحلـم
اظؿفوربماظعوٌقي .م

 أبعاد اإلصالح الرتبوي متقجد مثالثي مأبعود مرئقلقي متؼقم مسؾقفو مطؾ مسؿؾقي مإصالحقي موتؿؿـؾ مػذه ماألبعودم
صقؿومؼؾل :م
-

البعد التنظومي

مؼؼصدمبوظؾعدماظؿـظقؿلمطؾمعومؼؿعؾؼمبفقؽؾيماظؿعؾقؿموتـظقؿفموهدؼدماظؿشرؼعوتم
واظؼقاغنيماظيتمتلريه.مصوألغظؿيماظرتبقؼيمالمتلخذمذؽالمواحدامعـماهلقؽؾي،مطؿومأغفوم
تغريماظؼقاغنيمواظؿشرؼعوتمطؾؿومتطؾىماألعرمذظؽ.مصعؾكمدؾقؾماٌـولمندمأنماظـظومم
اظرتبقيماىزائريمشريمعراحؾماظؿعؾقؿماألدودل،مصؾعدعومطونمؼؿضؿـمدًمدـقاتمؼبم
االبؿدائلمعؼلؿيمسؾكمرقرؼـ،موثالثمدـقاتمؼبماظؿعؾقؿماٌؿقدطمتشؽؾمرقرامواحدا،م
أصؾحمعؼلؿومسؾكمعرحؾؿني؛ماظؿعؾقؿماالبؿدائلموعدتفمػبسمدـقات،مواظؿعؾقؿماٌؿقدطم
وعدتف مأربع مدـقات .موضد ممت متغقري متلؿقي معرحؾي ماظؿعؾقؿ ماإلجؾوري معـ ماظؿعؾقؿم
األدودلمإظبماظؿعؾقؿماظؼوسدي،موضدمجوءمؼبمتقضقحماظلؾىمظذظؽ:م"إنمػذاماإلجراءم
اظذيمتربرهمعـماظـوحقيماظؾقداشقجقيماظؾقؿي،مطـوصيماظرباعٍمايوظقي،مؼلؿفقىمؼبم
غػسماظقضًمظطؾىمعؾحموعلؿؿرمظؽؾماىؿوسيماظرتبقؼيم(ععؾؿقن،متالعقذموأوظقوء)".1م
طؿو مورد مصقؿو مؼؿعؾؼ مبؿـظقؿ ماظؿعؾقؿ مصؿح ماظؾوب مأعوم ماظؿعؾقؿ ماًوص ،محبقٌ مؼؽقنم
موزارةماظرتبقيماظقرـقي:مزبططماظعؿؾمظؿـػقذمإصالحماٌـظقعيماظرتبقؼي،مأطؿقبرم،2003مصم.9
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جزءامالمؼؿفزأمعـماظـظومماظرتبقيماظقرين.2موؼبماظـظومماظرتبقيماٌغربلموردمؼبمإسودةم
ػقؽؾي ماظؿعؾقؿ معو مؼؾل :م"تؿضؿـ ماهلقؽؾي ماظرتبقؼي ماىدؼدة مطال معـ ماظؿعؾقؿ ماألوظلم
واالبؿدائل مواإلسدادي مواظـوغقي مواظؿعؾقؿ ماظعوظل ،مسؾك مأدوس ماىذوع ماٌشرتطيم
واظؿكصصماظؿدرصبلمواىلقرمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوت:م م
سـدعومؼؽقنمتعؿقؿماظؿعؾقؿماألوظلمضدمحؼؼمتؼدعومبقـو،مدؿقدثماظروابطماظؿوظقي،م
سؾكماٌلؿقؼنيماظؾقداشقجلمواإلداري :م
 م دعٍماظؿعؾقؿماألوظلمواظؿعؾقؿماالبؿدائلمظؿشؽقؾمدريورةمتربقؼيمعـلفؿيمتلؿكم"االبؿدائل"،معدتفوممثونمدـقاتموتؿؽقنمعـمدؾؽني:ماظلؾؽماألدودلماظذيمدقشؿؾم
اظؿعؾقؿ ماألوظل ،مواظلؾؽ ماألول معـ ماالبؿدائل ،معـ مجفي ،مواظلؾؽ ماٌؿقدط ماظذيم
دقؿؽقنمعـماظلؾؽماظـوغلمظالبؿدائل،معـمجفيمثوغقي.
مدعٍماظؿعؾقؿماإلسداديمواظؿعؾقؿماظـوغقي،مظؿشؽقؾمدريورةمتربقؼيمعؿـودؼيمتلؿكماظـوغقي،موعدتفومدًمدـقات،موؼؿؽقنمعـمدؾؽماظـوغقيماإلسداديمودؾؽماظـوغقيم
اظؿلػقؾل".3م م
وعـمذظؽمأؼضومعومجوءمؼبمإصالحماٌـظقعيماظرتبقؼيماظػرغلقيمحقٌموردمؼبمػقؽؾيم
اظؿعؾقؿماالبؿدائلمأغفمؼؿضؿـمرقرؼـ؛ماألولموعدتفمدـؿونموػقمرقرماظؿعؾؿوتماألدودقيم
وػلمتعؾؿمايدؼٌمواظؼراءةمواظؽؿوبيموايلوب،مواظـوغلمعدتفمثالثمدـقاتموػقمرقرم
اظؿعؿقؼموؼشؽؾماًطقةماظرئقلقيمسبقماظؿعؾؿماظذاتل .4م
وػؽذا مال مند مأي مغظوم متربقي مدبؾق مإصالحوتف معـ متـوول مػذا ماظؾعد ماحملقريم
واظرئقللمؼبمسؿؾقيماإلصالح .م
 -البعد البوداغوجي م

ؼؼصد مبوظؾعد ماظؾقداشقجل مطؾ معو مميس ماظعالضي ماٌؾوذرة مبني ماألرراف ماٌشؽؾيم
ظؾؿقضػ ماظؿعؾقؿل ،معـ معـوػٍ مدرادقي موودوئؾ متعؾقؿقي موأدوظقى موادرتاتقفقوتم
تدرؼلقي...موعومؼالحظمسؾكماإلصالحوتماٌكؿؾػيمأنمػذاماظؾعدمضبؿؾماٌؽوغيماظؼصقىم
ؼبمجؾفو،موأنماظؿعدؼالتماظيتمهدثمصقفمتؽقنمػلماظغوظؾيمإذامضقرغًمععماظؾعدؼـم
2مغػسماٌرجع،مصم .00م
 3ماٌقـوق ماظقرين مظؾرتبقي مواظؿؽقؼـ ،مضؿـ مدؾلؾي معراجع مضوغقغقي مرضؿ م ،07معـشقرات ماٌرطز ماٌغربل مظإلسالم،م
اظطؾعيماظـوغقيم،2003مصم.23
Ministère de l’éducation nationale ; Qu’apprend-on à l’école élémentaire ? Les nouveaux

4

programmes, Centre Nationale de Documentation Pédagogique, imprimé en France février
2002, PP 24, 58,154.
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اآلخرؼـ ،موػذا مراجع مبوظدرجي ماألوظب مإظب مطقغف معقجفو مسبق ماظعالضي ماٌؾوذرة مبنيم
زبؿؾػماألررافماٌشؽؾيمظؾؿقضػماظؿعؾقؿلموخوصيمعومتعؾؼمعـفومبوظعالضيمبنيماٌعؾؿم
واظؿؾؿقذ .مواظدظقؾ مسؾك مذظؽ مأن ماٌـوػٍ ماظدرادقي مػل مأطـر ماجملوالت ماظيت مميلفوم
اإلصالحماظؿعؾقؿلمؼبمزبؿؾػماظـظؿماظرتبقؼي،موػلمأطـرماجملوالتماظيتمؼعؿربماظؿغقريم
واظؿفدؼد مصقفو مدرؼعو مإذا معو مضقرغً مبوجملوالت ماألخرى .5موطؿـول مسؾك مػذا ماظؾعدم
غذطر ماإلصالحوت ماظيت ممتس ماٌـوػٍ ماظؿعؾقؿقي ،مصػل ماىزائر معـال ممت مؼب ماٌـوػٍم
اىدؼدةمتؾينماٌؼوربيمبوظؽػوءاتمطوعؿدادمظؾؿؼوربيمبوألػدافماظيتمطوغًمتقجفماٌـوػٍم
اظؼدميي.موضدمجوءمتربؼرمذظؽمطؿومؼؾل:م"اٌـوػٍماىدؼدةمجوءتمظؿـريمػذهماظؿفربيم
األوظب مواسؿؿدت ماٌؼوربي مبوظؽػوءات ماظيت مػل مؼب ماظقاضع ماعؿداد مظؾؿؼوربي مبوألػدافم
ومتققصمإلرورػوماٌـففلمواظعؾؿل.موتؿؾكصماٌؼوربيماٌعؿؿدةمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمؼبم
اإلجوبيمسؾكماألدؽؾيماظؿوظقي :م
 معوماظذيمؼؿقصؾمسؾقفماظؿؾؿقذ،مؼبمغفوؼيمطؾمعرحؾي،معـمععورفمودؾقطقوتموضدراتموطػوءات؟
 معو مػل ماظقضعقوت ماظؿعؾقؿقي/اظؿعؾؿقي ماألطـر مدالظي مونوسي مإلطلوبف مػذهماظؽػوءاتموجعؾفمؼؿؿـؾماٌؽؿلؾوتماىدؼدةمبعدمهقؼؾفمٌؽؿلؾوتفماظلوبؼي؟
معومػلماظقدوئؾمواظطرقماٌلوسدةمسؾكمادؿغاللمػذهماظقضعقوتماحملػزةمٌشورطيماٌؿعؾؿمؼبمتؽقؼـمذاتفمعشورطيمعلموظي؟مم م
 م طقػ مميؽـ مأن مؼؼقّم معلؿقى مأداء ماٌؿعؾؿ مظؾؿلطد معـ مأغف مضد ممتؽـ مصعال معـماظؽػوءاتماٌلؿفدصي؟" .6م
إنمػذهماظؿلوؤالتمذاتمروبعمبقداشقجلمربض،موػلمتعربمبقضقحمسـماٌؼصقدم
بفذاماظؾعد،مواىزائرمظقلًماظؾؾدماظقحقدماظذيمتؿعرضمعـوػففمظؾؿراجعيمواظؿعدؼؾ،م
وػذامراجعمظؾؿغرياتماحملؾقيمواظدوظقيماظيتمتػرضمعـؾمػذهماٌراجعي.موطؿـولمسؾكم
اظؿغقرياتماظيتمحدثًمؼبمعـوػٍمبعضماٌـظقعوتماظعوٌقيمندماٌـوػٍماىدؼدةمؼبم
صرغلومدـيم،72002مواٌـوػٍماىدؼدةمؼبماٌغربمدـيم،82000موضدممتمؼبمػذهماٌـوػٍم
أؼضومتؾينماٌؼوربيمبوظؽػوءات،موػقمعومؼعربمسـماظطوبعماظعوٌلماظذيمبدأتمتلخذهم
5ممربؿدمعـريمعردلم(،)0996معرجعمدوبؼ،مصم.77
 6م وزارةماظرتبقيماظقرـقي؛معدؼرؼيماظؿعؾقؿماألدودل:ممعـوػٍماظلـيماألوظبمعـماظؿعؾقؿماالبؿدائل،ماىزائرم،2003م
صم.4
Ministère de l’éducation nationale (février 2002), op. cit.

7

 8م ىون معراجعي ماٌـوػٍ ماظرتبقؼي ماٌغربقي مظؾؿعؾقؿ ماالبؿدائل مواظـوغقي مواإلسدادي مواظؿلػقؾل :معراجعي ماٌـوػٍم
اظرتبقؼي؛ماظؽؿوبماألبقض،ماٌغربم .2000م
36

اإلصالح الرتبوي والبعد التارخيي

ػذهماٌؼوربي.موظلـومػـومبصددمعـوضشيمعدىمصقيمأومخطلمتؾينمػذهماٌؼوربيمؼبمػذام
اظؾؾد مأو مذاك ،موإمنو ماظغرض ماظرئقلل معـ مػذه ماألعـؾي ،مػق متقضقح مععـك ماظؾعدم
اظؾقداشقجلموحصيماألددماظيتمؼـوهلومؼبمأشؾىماإلصالحوتمؼبماظعومل .م
-

البعد التارخيي

اظؾعد ماظؿورطبل مبؽؾ ماخؿصور مػق ماًربات ماٌوضقي مذات ماظؿلثري ماٌلؿؿر ،موغظرام
حملقرؼيمػذاماظؾعدمؼبمدرادؿـو،مصؼدمارتلؼـومأنمشبصصمظفمعؾقـومعلؿؼالمعـمأجؾم
اظقضقفمسؾكمعؽقغوتفموتلثرياتفوماٌكؿؾػيمؼبماٌـظقعيماظرتبقؼي .م

 البعد التارخيي ومكوناتهم م-

مػهوم البعد التارخيي

م إنمتـووظـومظؾؾعدماظؿورطبل،مؼؽقنمؼبمدقوقماظصراعماظذيمؼشفدهماظعوملمسؾكمطوصيم
اٌلؿقؼوت،موبطؾقعيمايولمصننمترطقزغومدقؽقنمسؾكماٌلؿقىماظرتبقيمبوظدرجيماألوظبم
ٌو مؼب مذظؽ معـ مسالضي معؾوذرة مبوٌقضقع موٌو مهؿؾف ماظرتبقي معـ معؽوغي مبورزة مؼب مطؾم
اىفقدماٌؿعؾؼيمبوظؿـؿقيمواظرضلمواظؿػققمايضوري.مومعؽوغيماظؿورؼخمؼبمأيمذبؿؿعم
تربز مؼب معـظقعؿف ماظرتبقؼي ،مألن ماٌدردي مػل محوضـي ماألجقول موػل مأطـر ماٌمدلوتم
تلػقالمظؿكرؼٍمجقؾمعؿشؾٌمبوغؿؿوئفمعؿطؾعمظؾؿػققمؼبمسوملمؼلقدهماظصراعموالمعؽوغيم
صقفمظؾضعػوء .م
إن ماظـظوم ماظرتبقي مؼب مأي معرحؾي معـ معراحؾ متطقره معو مػق مإال ماعؿداد مًرباتم
تربقؼي مدوبؼي ،مضد متؽقن معوثؾي مظؾؿالحظي ،موضد متؽقن معؿغؾغؾي مؼب مأسؿوق ماجملؿؿع،م
تمديمدورػوماظؽؾريمؼبماظلؾقكموػلمععمذظؽمشريمزوػرةمظؾعقون،محبقٌمتؾدومظؽـريم
عـماظـوسموطلغفومسدمييماظؿلثري.موضدمسربمعوؼؽؾمدودظرم M.Sadlerمسـمػذاماٌعـكم
بلدؾقبمبؾقغمحنيمضول:م"صبىمأنمالمغـلكمأنمػـوكمأذقوءمخورجماٌدرديمضدمتؽقنم
أطـرمأػؿقيمعـماألذقوءماظيتمؼبمداخؾفو،مبؾمإغفومضدمتؿقؽؿمؼبمػذهماألذقوءماألخريةم
وتػلريػو،موالمميؽــومأنمنقلمبنيماظـظؿماظؿعؾقؿقي،موغؼطػمزػرةمعـمشصـموبضعيم
أوراقمعـمشصـمآخر ،مثؿمغؿقضعمأغـومظقمشردـومعومعبعـوهمؼبمتربيمبؾدغومصنغـومسبصؾم
سؾك مغؾوت محل .مإن ماظـظوم ماظؼقعل مظؾؿعؾقؿ مطوئـ محل ،موػق مغؿوج ماظصراسوت ماظيتم
غلقـوػو ،موغؿوج ماظصعوب مواٌعورك ماظيت مضوعً معـذ مأعد مرقؼؾ ."9مصؿو مغالحظف ماظققمم
 9مد .موػقى مإبراػقؿ ممسعون م :مدرادوت مؼب ماظرتبقي ماٌؼورغي ،معؽؿؾي ماألنؾق معصرؼي ،ماظطؾعي ماألوظب م،0958م
صم ،8-7م واغظرمأؼضومحقلمغػسماٌعـكم:مربؿدمعـريمعردلم:ماالووػوتماٌعوصرةمؼبماظرتبقيماٌؼورغي،مسوملم
اظؽؿىماظؼوػرة،مرؾعيمعزؼدةموعـؼقيم،0993مصم. 40م م
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سؾكمزبؿؾػماألغظؿيماظرتبقؼيمعـمتغقرياتموودؼداتمالمميؽـمحبولمعـماألحقالم
صصؾفو مسـ ماالعؿداد ماظؿورطبل ،موإال مصنن مايؽؿ مسؾك مػذه ماألغظؿي مؼؽقن محؽؿوم
دطققو،مبعقدامسـماظػفؿمايؼقؼلمظـشلتفوموتطقراتفو.موسؾكماظرشؿمعـماظؿغرياتماظيتم
ررأتمسؾكماألغظؿيماظرتبقؼيمسربماظؿورؼخ،مصنغفمالمميؽـموصػمطؾمخربةموضعًمؼبم
اٌوضلمبلغفومعمثرةمسؾكماظـظومماظرتبقيمايوظل.مصويضوراتمؼبمعلورمتشؽؾفوماظطقؼؾم
سرصً مأحداثو متورطبقي مطـرية ،موظؽـفو ممل مهؿػظ مإال ممبو مؼؿـودى معع مبؼوئفوم
ودميقعؿفو،موعومالمؼؿعورضمععموجقدػوماٌلؿؼؾماحملوصظمسؾكمخصوئصفو .م
إنماألحداثمواًرباتماٌوضقيمذاتماظؿلثريماٌلؿؿرمؼبماًربةماظرتبقؼي ايوظقيم
عفؿو مطوغً معلؿقؼوتفو موعقودؼـ مهؼقؼفو ،مومبكؿؾػ معؽقغوت مػذه ماألحداثم
واًربات ،مػل ماظيت مميؽــو معـ متلؿقؿفو مبوظؾعد ماظؿورطبل .موبفذا مصنغـو ممنقز مبنيم
األحداثمواًرباتماظؿورطبقيماظيتماغؿفكمتلثريػو،موبنيمتؾؽماظيتمعوزاظًمعمثرة.م
وعـ مػـو مصنن ماظؾعد ماظؿورطبل مؼعين مبوظضرورة مادؿؿرار ماظؿلثري مؼب ماألغظؿي ماظرتبقؼيم
اٌعوصرة.موؼؽػلمظؾدالظيمسؾكمػذاماظؿلثريماىدلماظؼوئؿمحقلمأػؿقيماظؾعدماظؿورطبلم
مبكؿؾػمعؽقغوتفمؼبماإلصالحوتماظرتبقؼيماٌؿؿوظقي،مإذمؼؽػلمذبردمػذاماالخؿالفم
ظؾدالظيمسؾكمذظؽ،مدقاءمطونماٌقضػمعمؼدامأومزبوظػو .م
-

مكونات البعد التارخيي م

مطؾ مغظوم متربقي مؼؿلثر مٌؽقغوت ماظؾعد ماظؿورطبل مظؾؿفؿؿع ،موضد موجدغو مأربعم
عؽقغوت مظؾؾعد ماظؿورطبل ،مثالث معـفو معشرتطي مبني ماألغظؿي ماظرتبقؼي موػل اظؾغيم
واظرتاثمواظؿػوسؾمايضوريماظؿورطبل،مومواحدمعـفومطبؿؾػمعـمغظوممآلخرمحلىم
اظطوبعماظلقودلمواالجؿؿوسل،مومؼؿؿـؾمػذاماٌؽقنمؼبماظدؼـمأومعومؼعؿؿدهماجملؿؿعم
عـمأؼدؼقظقجقومأومصؾلػيمتؼقممعؼوعف .م
وظدرادي مػذه ماٌؽقغوت ،مدـؼقم مبعؿؾقي مإدؼوط معؾوذرة مسؾك ماظعومل ماظعربل ماظذيم
تـؿؿلمإظقفماىزائر،موذظؽمسؾكماظـققماظؿوظل :م

* اإلدـالم

ظؼدمذؽؾًماظردوظيماإلدالعقيماظيتمجوءمبفوماظردقلماظؽرؼؿمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم
غؼطي مهقل محومسي مؼب متورؼخ ماألعي ماظعربقي ،مإذ ممل مؼؽـ مهلذه ماألعي موجقد مسؾكم
اظلوحيماظعوٌقيمبوٌػفقممايضوريمظؾقجقد،موتورؼخماألعيماظعربقيمضؾؾماإلدالممالمؼؽودم
ؼذطر مظـو مأي مإدفوم مؼب ماىفد مايضوري ماظؾشري ،مؼب ماظقضً ماظذي مطوغً مصقفم
ايضوراتماظؼدمييمؼبمضؿيمازدػورػوموسطوئفو،موشبصمبوظذطرمايضوراتماظققغوغقيم
واظروعوغقي مواظػوردقي .موبفذا مميؽــو ماظؼقل مبلن ماإلدالم مطون ماظلؾى مؼب مغؼؾ ماألعيم
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اظعربقيمعـماظالوجقدمإظبماظقجقدمايضوري.موضدمدفؾمابـمخؾدونمؼبمعؼدعؿفمػذهم
ايؼقؼي موػق مؼؿؽؾؿ مسـ مسالضي مايضورة مواظعؿران مسـد ماظعرب مبوظدؼـ ماإلدالعل،م
حبقٌمضدمموصػومظؾعربمإذامترطقاماظدؼـمووصػومآخرامإذامتدؼـقا.مصػلمايوظيماألوظبم
ؼؼقلمسـفؿمبلنماظعربمإذامتغؾؾقامسؾكمأورونمأدرعمإظقفوماًرابمواظلؾىمؼبمذظؽم
ػق :م"أغفؿ مأعي موحشقي مبودؿقؽوم مسقائد ماظؿقحش موأدؾوبف مصقفؿ مصصور مهلؿ مخؾؼوم
وجؾؾي ،موطون مسـدػؿ معؾذوذا مٌو مصقف معـ ماًروج مسـ مربؼي مايؽؿ موسدم ماالغؼقودم
ظؾلقودي .موػذه ماظطؾقعي معـوصقي مظؾعؿران موعـوضضي مظف ،مصغوؼي ماألحقال ماظعودؼي مطؾفوم
سـدػؿماظرحؾيمواظؿغؾى،موذظؽمعـوضضمظؾلؽقنماظذيمبفماظعؿرانموعـوفمظف".مثؿمؼؼدمم
منوذجمدؾقطقيمتدلمسؾكمػذاماظقاقمع،معـمذظؽمأغفؿمإذاماحؿوجقامإظبمخشىمصنغفؿم
ؼفدعقن مأوتود ماظؾققت مصقلؼطقن ماظلؼػ ،موإذا ماحؿوجقا مإظب مايفر مصنغفؿ مطبربقنم
اٌلوطـ موػؽذا .موػؿ مؼب ماالضؿصود مال مؼرون مضقؿي مظؾصـوئع موايرف ،موؼب ماظلقوديم
ودػؿمعؿـوصلنيمسؾكماظرئوديموضؾمعومؼلؾؿمأحدػؿماٌؾؽمظغريهمحؿكموظقمطونمابـفم م
أومأبوهمأومأخوه.مومػؽذامصننماظعربمإذامدبؾقامسـماظدؼـمهؽؿًمؼبمدؾقطفؿمرؾقعؿفؿم
اظؾدوؼيمودقطرتمسؾقفؿمغزسؿفؿماظقحشقي.مأعومسـمايوظيماظـوغقيمصنغفمؼصػفؿمبلغفؿم
المضبصؾمهلؿمعؾؽمإالمبصؾغيمدؼـقيمعـمغؾقةمأوموالؼيمأومأثرمسظقؿمعـماظدؼـموؼربرم
ذظؽ مؼب مطقغفؿ :م"ًؾؼ ماظؿقحش ماظذي مصقفؿ مأصعى ماألعؿ ماغؼقودا مبعضفؿ مظؾعضم
ظؾغؾظيمواألغػيمومبعدماهلؿيمواٌـوصليمؼبماظرئودي.مصؼؾؿوموؿؿعمأػقاؤػؿ،مصنذامطونم
اظدؼـ مبوظـؾقة مأو ماظقالؼي مطون ماظقازع مهلؿ معـ مأغػلفؿ ،موذػى مخؾؼ ماظؽرب مواٌـوصليم
عـفؿمصلفؾماغؼقودػؿمواجؿؿوسفؿ.موذظؽممبومؼشؿؾفؿمعـماظدؼـماٌذػِىمظؾغؾظيمواألغػيم
اظقازعمسـماظؿقوددمواظؿـوصس.مصنذامطونمصقفؿماظـيبمأوماظقظلماظذيمؼؾعـفؿمسؾكماظؼقومم
بلعرماهللمؼذػىمسـفؿمعذعقعوتماألخالقموؼلخذػؿممبقؿقدػوموؼمظػمطؾؿؿفؿمإلزفورم
ايؼ ممت ماجؿؿوسفؿ موحصؾ مهلؿ ماظؿغؾى مواٌؾؽ" .10موػؽذا مصنن ماظعرب ممل مؼعرصقام
ادؿؼرارا موال محضورة مإال مبعد مأن مذرصفؿ ماهلل متعوظب مبوإلدالم ،مصكرجقا معـ مجػقتفؿم
وشؾظؿفؿموهقظقامإظبمدسوةمخريمؼـشرونمغقرماهللمؼبماألعصور.
وعو مظؾـً مأن مأخذت مرضعي ماإلدالم متزداد ماغؿشورا ،موػق مسؾك مخالف ماهلفؿوتم
االدؿعؿورؼي مطون مؼدخؾ مإظب ماظؾؾدان مبرضو مأػؾفو ،موذظؽ مٌو ماتضح ماهلدف معـ مضدومم
اظػوهني،مإذمطونمػؿفؿمغشرماإلدالمموالمؼلبفقنمبعدمذظؽممبـمتقظبمزعوممايؽؿمػؾم
ػقمعـماظعربمأممعـماظعفؿ.موػقماألعرماظذيمؼػلرمبفماالغلفوممايوصؾمبنيمزبؿؾػم
اظشعقبماظعربقي.موضدمذطرماألدؿوذم"ػبقسمبـمغبقدة"مأنماظـؿقمايوصؾمؼبماظرتبقيم
 10م سؾدماظرغبـمبـمخؾدونم:ماٌؼدعي،مضؾطموذرح:مربؿدماإلدؽـدراغل،مدارماظؽؿوبماظعربل،مبريوتم،2004م
صم.050-048
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بصػي مسوعي مؼب ماظعومل ماظعربل مؼب مدقوق مدؼين موظغقي موثؼوؼب معؿؿقز مبدرجي مسوظقي معـم
اظؿشوبفمواالغلفوم.مذظؽمألنمػذاماظقرـماٌؿؿدمعـماحملقطمإظبماًؾقٍماظعربلمؼدؼـم
دؽوغف مبـػس ماظدؼـ موؼؿؽؾؿقن مغػس ماظؾغي مووؿعفؿ مغػس ماظعودات مواظؿؼوظقد .موػذام
اظلقوقماظـؼوؼبماٌـلفؿمؼشؽؾفمأدودوماظدؼـماإلدالعل،ماظذيمتربزمأػؿقيماظرتبقيمصقفم
اآلؼي ماألوظب ماظيت مغزظً معـ ماظؼرآن ماظؽرؼؿ :م"اقرأ بادم ربك الذي خلق ."11وحٌم
ردقظفماظؽرؼؿمسؾكمرؾىماظعؾؿموظقمبوظصني.12م م
ظؼدمتركماإلدالممآثورامجؾقؾيمؼبماظعوملماظعربل،موعـمأػؿمػذهماآلثورمند؛مغؼؾم
اظعربمعـماظشركمواظقثـقيمإظبماظؿقحقد ،متقحقدمضؾوئؾماظعربماٌؿشؿؿيمواٌؿقوربي،م
اتلوعماظرضعيماىغراصقيمظؾعوملماظعربل،مدبؾقدماظؾغيماظعربقيمخبؾقدماظؼرآن،ماظؿطقرم
اظؽؾريمؼبمزبؿؾػماظعؾقممواظدخقلمإظبمعصػماألعؿماٌؿؼدعي.م م
وبفذامؼؽقنماإلدالممبػعؾمتشفقعفمسؾكمرؾىماظعؾؿمواظؾقٌمؼبمذؿكمذبوالتم
اٌعرصي،مضدمشريمواضعماظعوملماظعربلمرأدومسؾكمسؼى.مصؾؼدمغؼؾماإلدالمماظعربمعـم
ضؾوئؾ مشورضي مؼب ماألعقي مواىفؾ موايروب ،مإظب مأعي مرائدة مؼبمايضورة مواظعؾقم .معـم
ضؾوئؾ معرتؾي مؼب مذؼؾ ماألعؿ ،مإظب مأعي معؿؼدعي مبؽؾ مععوؼري ماظؿؼدم ،معوزاظً مآثور مػذام
اظؿؼدممذوػدةمسؾكمسؾؼرؼيماظؾـوءمايضوريمإظبمؼقعـومػذا.مم م
* اللغـة العربوـة
مسل ماظعومل ماظعربل مبفذا ماالدؿ مرشؿ مأن مدؼـ ماظغوظؾقي ماظعظؿك معـ مذعقبف مػقم
اإلدالم،ممتققزامظفمسـماظعوملماإلدالعلمشريماظـورؼمبوظعربقي،موػؽذامطوغًماظـلؾيمإظبم
اظؾغيموظقلًمإظبماظدؼـ.م م
ومممـمتـوولمدراديماظؾغيمطظوػرةماجؿؿوسقيمندماظعالعيمابـمخؾدونموذظؽمحنيم
اسؿربػومؼبمعؼدعؿفمعؾؽيمصـوسقيمؼؿـوضؾفوماظـوسمجقالمسـمجقؾموؼضربمطؿـولمظذظؽم
اظؾغي ماظعربقي مصقؼقل :م"اٌؿؽؾؿ معـ ماظعرب محني مطوغً معؾؽؿف ماظؾغي ماظعربقي معقجقدةم
صقفؿمؼلؿعمطالممأػؾمجقؾفموأدوظقؾفؿمؼبمزبورؾوتفؿموطقػقيمتعؾريػؿمسـمعؼوصدػؿ،م
طؿو مؼلؿع ماظصيب مادؿعؿول ماٌػردات مؼب مععوغقفو مصقؾؼـفو مأوال ،مثؿ مؼلؿع ماظرتاطقىم
بعدهمصقؾؼـفومطذظؽ،مثؿمالمؼزالممسوسفؿمظذظؽمؼؿفددمؼبمطؾميظيموعـمطؾمعؿؽؾؿم
وادؿعؿوظفمؼؿؽررمإظبمأنمؼصريمذظؽمعؾؽيموصػيمرادكيموؼؽقنمطلحدػؿ.مػؽذامتصريتم
11مدقرةماظعؾؼماآلؼيم .0م
W. D. Halls : Education comparée : Questions et tendances contemporaines, étude préparée
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األظلـمواظؾغوتمعـمجقؾمإظبمجقؾموتعؾؿفوماظعفؿمواألرػول".13
وتؽؿـ مأػؿقي ماظؾغي مؼب مطقغفو مودقؾي ماالتصول ماألدودقي مبني ماألصراد ،مطؿو مأغفوم
ودقؾي مغؼؾ ماٌعرصي مواألصؽور ،موطؾ مغظوم مععرؼب مؼػرض مأدؾقبف ماظؾغقي ماظذي مؼؿؿؽـم
بقادطؿفمعـمتقصقؾماٌعرصيموإذوسؿفو.14مطؿومأنماغؿشورمظغيمعومؼبماظعوملمدظقؾمسؾكم
ضقة محضورة مأصقوب متؾؽ ماظؾغي ،موػذا معو مأراد متقضققف مصؿقئقؾ مػـؿـغؿقنم
S.Huntingtonم حنيمضول:م"إنمتقزؼعماظؾغوتمؼبماظعوملمسربماظؿورؼخمطونمؼعؽسمتقزؼعم
اظؼقة مؼب ماظعومل .مإن مأشؾى ماظؾغوت ماغؿشورا مؼب ماظعومل م(اإلنؾقزؼي ،ماٌوغدرؼـقي،م
اإلدؾوغقي،ماظػرغلقي ،ماظعربقي،ماظرودقي)مػلماآلنمأومطوغًمظغوتماظدولماإلعربارقرؼيم
واظيتمرقرتمبػعوظقيمادؿكداممظغوتفومعـمضؾؾمذعقبمأخرى" .15م
صوظؾغيمبفذاماٌعـكمتصؾحمإحدىمأػؿمعؽقغوتمخصوئصمذكصقيمأيمأعي،موطـريام
عومتـلىماظؾغيمإظبمادؿماظقرـمطؿؼدؼؿمًوصقيمعـمأػؿمخصوئصف.16موعـمػـومدعًم
زبؿؾػ ماظؾؾدانمايرؼصيمسؾكمػقؼؿـفومإظبمجعؾمظغؿفوماظقرـقيمتؿؾقأماٌؽوغيماٌرعقضيم
ؼب مغظوعفو ماظؿعؾقؿل ،موال متؾفل مإظب مأؼي مظغي مأجـؾقي مإال مظغرض مغػعل مؼؿفؾك مؼبم
عظفرؼـ :م
 م إذا مطوغً ماظؾغي ماألجـؾقي مهؿقي مسؾك مععورف مؼصعى ماظقصقل مإظقفو مبوظؾغيماألم،مصؿدرسمتؾؽماظؾغيمهلدفمسؾؿلموتؼين مربض،موضبصـماٌؿعؾؿمحقـؽذمضدمأيم
تلثرمثؼوؼبمبؿؾؽماظؾغي.م م
 مإذا مطون ماهلدف مادؿطالسقو موأدائقو مؼلفؾ مسؾك ماألصراد ماالتصول مبؾؼقيماجملؿؿعوتممبكؿؾػماظؾغوت،مدونمأنمتؽقنمأليمعـفومصػيماظلقطرةمواٌـوصليمظؾغيم
األم.م م
تؿعدىماظؾغيماظعربقيمؼبماجملؿؿعوتماظعربقيمأػؿقؿفومعـمحقٌمطقغفومذبردمودقؾيم
ظالتصولمإظبمطقغفوماألداةماألدودقيمؼبمصفؿماإلدالم،موعـمػـومأخذتماظؾغيماظعربقيم
بعدامدؼـقو،مرشؿمأنماإلدالممؼبمأصؾفمظقسمدؼـومضقعقومبؾمػقمدؼـمظؾؾشرؼيمعبعوء.م
وضدمجعؾمابـمخؾدونمسالضيماظؾغيماظعربقيمبوظدؼـماإلدالعلمدؾؾومظعـوؼيماظعؾؿوءمبؾغيم
عضر ،موذظؽمظؽقنمآؼوتماظؼرآنماظؽرؼؿمواألحودؼٌماظـؾقؼيماظشرؼػيمإمنوموردتمبفوم
13

ممابـمخؾدون،معرجعمدوبؼ،مصم.508

معوجدمسردونماظؽقالغلم:مصؾلػيماظرتبقيماإلدالعقي؛ مدراديمعؼورغيمبنيمصؾلػيماظرتبقيماإلدالعقيمواظػؾلػوتم
اظرتبقؼيماٌعوصرة،معمدليماظرؼونمبريوتم،0998مصم .303م
 15م صؿقئقؾمػـؿـغؿقنم:مصداممايضوراتموإسودةمبـوءماظـظومماظعوٌل،مترعبي:معؾؽمسؾقدمأبقمذفققةموربؿقدم
ربؿدمخؾػ،ماظدارماىؿوػريؼيمظؾـشرمواظؿقزؼعمواإلسالن،ماظطؾعيماألوظب،معصراتفم(ظقؾقو)م،0999مصم.038
16معـولمذظؽماألٌوغقيمغلؾيمألٌوغقو،ماظػرغلقيمغلؾيمظػرغلو..م.م م
14
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دون مشريػو معـ مظغوت ماظعرب مطويؿريؼي موشريػو ،موعرد مذظؽ مإظب ماخؿالط ماظؾلونم
اظعربل مبوظعفؿ مبعد ماظػؿقحوت ماإلدالعقي موعو منؿ مسـفو معـ ماحؿؽوك مبني مزبؿؾػم
اظؾغوت .17موظعؾ مػذه ماظصؾي ماظقثقؼي مبني ماإلدالم مواظؾغي ماظعربقي مػل ماظيت مجعؾًم
اظصراع مؼشؿد مؼب مذبول مظغي ماظؿعؾقؿ مؼب مبعض ماألغظؿي ماظرتبقؼي ماظعربقي ،موعو متشفدهم
اىزائر مؼب ماظلـقات ماألخرية معـ متصقرات مزبؿؾػي محقل معؽوغي ماظؾغي مؼب ماٌـظقعيم
اظرتبقؼيمخريمذوػدمسؾكمذظؽ.م م
اللغة ومعركة اهلووة يف اجلزائر:مظؼدمأخذغوماىزائرمطـؿقذج مألػؿقيماظؾغيمؼبم
إثؾوتماهلقؼيموتلطقدػومظلؾؾنيمرئقلقني :م
األول :مألن ماىزائر مخضعً مالدؿعؿور مضوس مأراد مأن مصبردػو معـ مطؾ مسـوصرم
ػقؼؿفو،معلؿعؿالمؼبمذظؽمطؾماألدوظقى،مخوصيمعومتعؾؼمعـفومبوظرباعٍماظدرادقيماظيتم
طوغً متؼدم مظؾفزائرؼني موطلغفؿ مصرغلققن موػذا مرشؿ مضؾؿفؿ مؼب ماٌدارس ماالدؿعؿورؼي.م
وؼب معؼوبؾ مذظؽ مخوض ماٌلؿعؿر محربو مال مػقادة مصقفو مسؾك مطؾ ماىفقد ماظيت مبذهلوم
اظعؾؿوءمواٌصؾققنمظؾؿقوصظيمسؾكماظشكصقيمايضورؼيمظؾؿفؿؿعماىزائري .م
اظـوغل م :مألن ماىزائر مال مدبؾق معـ متعددؼي مظغقؼي مغوبعي معـ متورطبفو ،موضد مسربم
اظددؿقر ماىزائري مؼب مصقغؿف ماٌعدظي مدـي م 2000مصراحي مسـ مػذه ماظؿعددؼي محنيم
اسؿربماظؾغيماظعربقيمظغيمورـقيمورمسقي،مواسؿربمطذظؽماظؾغيماألعوزؼغقيمظغيمورـقي،م
وبوظؿوظلمؼؼعمسؾكمسوتؼماظدوظيماىزائرؼي ماالػؿؿوم مبفوموترضقؿفومظؿـولماٌؽوغيماظيتم
تلؿقؼفومؼبماجملؿؿع .م
وعـمػـومندمأنماظصراعماظؾغقيمؼبماىزائرمأخذمذؽؾنيمزبؿؾػني :م
األولم:مصراعمعـمأجؾماهلقؼيمخوضفماظعؾؿوءمواٌصؾققنمواٌكؾصقنمعـمأبـوءمػذام
اظقرـ ،موػق مصراع مبني مأصقؾ معـلفؿ معع ماظؿورؼخ موععرب مسـ مايؼقؼي ماظؾغقؼيم
جبـوحقفوماظعربلمواألعوزؼغل،موبنيمدخقؾمجؾؾفماٌلؿعؿرمععف،مظقسمظغرضمظلوغلم
بؾمبفدفمربقمعؽقغوتماهلقؼيماىزائرؼي،موؼؿؿـؾمؼبمظغيماٌلؿعؿرماظيتمأرادمصرضفوم
سؾكماىزائرؼنيمبؽؾماألدوظقىمواظطرق .م
وعومؼدلمسؾكمحدةماظصراعمأنماىزائرمإظبمؼقعـومػذامملمتلؿؼرمسؾكموضعمظغقيم
مي قزػومسؾكمأرضماظقاضع،مألغفمبودؿــوءماظددؿقرماظذيمؼعؿربماظؾغيماظعربقيمػلماظؾغيم
اظرمسقيماظقحقدةمؼبماظؾالد،مصننماظقاضعمؼؽرسماالزدواجقيماظؾغقؼيمبعقدامسـماألشراضم
اظعؾؿقيمواظؿقاصؾقي.موعومععـكمأغفمبعدمأطـرمعـمسشرؼـمدـيمعـماظشروعمؼبمتطؾقؼم
17مابـمخؾدون،معرجعمدوبؼ،مصم.500
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اٌدردي ماألدودقي ماظيت مجعؾً ماظؿعرؼى معـ مأوظب مأوظقؼوتفو ،مؼؿؿ مإدراج متعؾقؿ ماظؾغيم
اظػرغلقي مابؿداء معـ ماظلـي ماظـوغقي مابؿدائل ،مثؿ متلخريػو مظؾلـي ماظـوظـي مهً مضغطم
اظصعقبوتماٌقداغقي،موػقماألعرماظذيمملمضبدثمحؿكمضؾؾمتطؾقؼماٌدرديماألدودقي.م
وضد مطون مبوإلعؽون مادؿغالل ماظقاضع ماظؾغقي ماظذي مأحدثؿف ماٌدردي ماألدودقي مظؿؿػؿحم
اٌدرديماىزائرؼيمسؾكمظغوتمسوٌقيمأخرىموبصػيمخوصيماظؾغيماإلنؾقزؼيماظيتمؼؽقنم
ادؿعؿوهلومؼبماىزائرمدائؿومظؿقؼقؼمأشراضمسؾؿقيموتقاصؾقيمبعقدامسـمإحداثمصراعم
بقـفوموبنيماظؾغيماظعربقي .م
إنماظصراعماظؾغقيمؼبماىزائرمبنيماظعربقيمواظػرغلقيمػقمصراعمعـمأجؾماهلقؼي،م
والمميؽـفمأنمؼـؿؼؾمإظبمهؼقؼمػدفمتـؿقيمأومتؽـقظقجلمأومتقاصؾلمإالمإذامسودتم
ظؾغيماظعربقيماٌؽوغيماىدؼرةمبفومواسؿربتماظػرغلقيمظغيمأجـؾقيمعـؾفومبوضلماظؾغوتم
اظيتمملمدبضعماىزائرمالدؿعؿورمأصقوبفو .م
اظـوغلم:مصراعمػوعشلموعػؿعؾمبنيمعـمؼرؼدمصرضماظؾغيماظعربقيموإظغوءماألعوزؼغقيم
طقاضعمظغقيمالمميؽـماظؼػزمسؾقف،موبنيمعـمؼـؽرماظؾغيماظعربقيموؼعؿربػومظغيمدخقؾيم
سؾكماجملؿؿعماىزائريمجؾؾفوماظػوهقنماألوائؾمظقغريواماظقاضعماظؾلوغلمؼبماىزائر.م
وضدمؼعفىماظؾعضمعـمػذاماظقصػماألخريمظؾغيماظعربقي،موظؽـمؼقجدمصعالمعـمؼرىم
بذظؽ م وبلدؾقبمضبؿؾماظؽـريمعـمايؼدمسؾكماظعرب،مواسؿربمعومغبؾقهمظؾفزائرمعـم
دؼـموظغيمإمنوممتمصرضفمبؼقةماظلالح.موعـمػمالءمندمضبقكمعقػقبماظذيمؼرىمبلنم
األعوزؼغمحوصظقامسؾكمأصوظؿفؿمٌدةم0600مدـيمحؿكمجوءماإلدالمماظذيماسؿربهمشزوا:م
"صؼدمدخؾًمػذهماظردوظيمإظقـومحبدماظلقػموسؾكمأدـيماظرعوحمواظغزاة...مػؿماظػوسؾقنم
ظؾغزوات ماضؿقؿقا ماظؾالد مظؾؼؿؾ مبودؿ ماهلل مواهلل مأطرب ."...موؼذػى ماظؽوتى مبعقدا مؼبم
تطرصفمإظبمحدمعطوظؾيماظعربمبوظؿعقؼضمسؿوميؼماألعوزؼغمعـماغلالخموتـؽرمظؾذاتقيم
واألصوظيماظيتمؼعؿربػومجرائؿمالمتؼؾمخطراموضررامسـمجرائؿمايربمؼبمػذاماظعصر .18م
إنمعومميؽـمادؿـؿوجفمعـماظقضعماظؾغقيمؼبماىزائرمدقاءمضؾؾماالدؿعؿورمأومأثـوءهم
أومبعده،مأنماظؾغيماٌمػؾيمظؿقؼقؼماالغلفوممواظؿؼؾؾماالجؿؿوسلمػلماظؾغيماٌـؾـؼيمعـم
اظؿورؼخ ماًوص مبوىزائر ،موبوظؿوظل مصنن معو مؼـؾغل ماظؿلطقد مسؾقف مػق مإسطوء ماظؾغيم
اظعربقي معؽوغؿفو ماظالئؼي مبفو مطؾغي مرمسقي مورـقي مؼب مطوصي ماجملوالت ،موغػس ماظشلءم
بوظـلؾيمظؾغيماألعوزؼغقيمطؾغيمععربةمسـماظعؿؼماظؿورطبل،مواظيتمملمتـدثرمرشؿمطؾمعوم
سوغؿفمعـمإػؿولموتفؿقشمظعؼقدمرقؼؾيموحؿكمبعدماالدؿؼالل .م
 18مربؿد ماظعربل موظد مخؾقػي :ماٌللظي ماظـؼوصقي موضضوؼو ماظؾلون مواهلقؼي ،مدؼقان ماٌطؾقسوت ماىوععقي ،ماىزائرم
،2003مصم.066
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* الرتاث

جوء مؼب متعرؼػ ماظرتاث مبلغف :م"طؾ معو موصؾ مإظقـو معـ ماٌوضل مداخؾ مايضورةم
اظلوئدة،مصفقمإذنمضضقيمعقروثموؼبمغػسماظقضًمضضقيمععطكمحوضر".19م م
وجوء مؼب متصـقػ ماظرتاث ،مأغف معقزع مسؾك مغقسني مبورزؼـ مػؿو ماظرتاث ماظشعيبم
واظرتاث ماظرمسل .مصوظرتاث ماظشعيب مػق :م"طؾ معو مؼؿصؾ مبوظؿـظقؿوت مواٌؿوردوتم
اظشعؾقيمشريماٌؽؿقبيموشريماٌؼــي،مواظيتمال متلؿؿدمخوصقيماىربمواإلظزام معـمضقةم
اظؼوغقنمواظددؿقرماظرمسلمظؾدوظي..مبؼدرمعومتلؿؿدػومعؾوذرةمعـمخوصقيماىربمواإلظزامم
االجؿؿوسل مشري ماٌؾوذر" .مأعو ماظرتاث ماظرمسل مصفق :م"طؾ معو مؼؿعؾؼ مبوظؿـظقؿوتم
واٌؿوردوتماظرمسقيماٌؼــيماٌؽؿقبي،موعومؼراصؼفومعـمأصؽورموأؼدؼقظقجقوتموعذاػىم
وأحزاب موتـظقؿوت مواظيت متلؿؿد مضقتفو موصوسؾقي متـػقذػو معـ ماظلؾطي ماظلقودقيم
واظؿـػقذؼيمظؾدوظي،مأطـرمممومتلؿؿدهمعـمخوصقيماإلظزامماالجؿؿوسلماٌؾوذر" .20م
وعـمأعـؾيماظرتاثمندماظعوداتموماظؿؼوظقدمواظرتاثماألدبلمواظعؾؿلمواآلثورماظيتم
ترطفوماألوائؾ ...م

الرتاث واحلداثة م

ظؼدمتعددتماآلراءمحقلمسالضيماظرتاثمبويداثي،مصـفدمؼبمػذاماجملولمتصقرؼـم
عؿـوضضنيمؼبماظعوملماظعربل،مبنيمعـمؼرىمأغفمالمتـؿقيمهلذاماظعوملموالمخروجمعـمدائرةم
اظؿكؾػ مإال مبرتك ماظرتاث مجوغؾو مواإلضؾول مسؾك معو مػق معقجقد مؼب ماظعومل ماظغربل معـم
أدؾوبماظرصوػقيموسقاعؾماظؿطقرمواالزدػورمؼبمطوصيماجملوالت.مؼبمحنيمندماظطرفم
اآلخر مؼرصض مأي متعوعؾ معع ماألصؽور ماىدؼدة ،موؼرى مبلغف مال مأعؾ مؼب ماظؿطقر مإالم
بوظؿشؾٌماظؼقيمبوظرتاثموعومترطفماظلؾػ.مومبنيمػذؼـماظرأؼنيماٌؿـوضضنيمندمرأؼوم
ثوظـو مؼؼػ معقض ػ ماظقدط ،مو مؼرى مؼب مطال ماظرأؼني مضػزا مسـ ماظقاضع موإػؿوال مظؾشروطم
اٌقضقسقي مظؿقؼقؼ ماظؿطقر .مصعؾك مضدر معو مبوظغ ماظطرف ماألول مؼب ماظذوبون موغؽرانم
اًصوئص مايضورؼي ،مبوظغ ماظطرف ماآلخر مؼب ماالغغالق موتعوعؾ مدؾؾقو معع مزبؿؾػم
اظؿغريات مايوصؾي مسؾك مطوصي ماألصعدة .موؼب متصقرغو مأن معـشل مػذا ماإلذؽول مػقم
االحؿؽوك ماظذي موضع مبني ماظعوٌني ماظعربل مواظغربل ،موػق ماحؿؽوك مشري معؿؽوصه معـم
حقٌمأنماظعوملماظغربلمسؿؾمسؾكمتضققؼمدؾؾماظؿطقرمايؼقؼلمأعومماظعوملماظعربل،م
 19محلـمحـػل:م اظرتاثمواظؿفدؼد؛معقضػـومعـماظرتاثماظؼدؼؿ،ماٌمدليماىوععقيمظؾدرادوتمواظـشرمواظؿقزؼع،م
اظطؾعيماًوعلي،مبريوتم،2002مصم.03
20م غبقدماظعقدي:ماظرتاثماظشعيبموسالضؿفمبوظؿـؿقيمؼبماظؾالدماظـوعقي؛مدراديمتطؾقؼقيمسـماجملؿؿعماظقؿين،مسوملم
اظؽؿى،ماظؼوػرةم،0980مصم.09
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وعو مصؿقف معـ مأبقاب مؼؽرس ماظؿؾعقي ماظؿوعي موؼزؼد معـ محدة ماظصراع مبني مزبؿؾػم
األرراف.م م

قددوة الرتاث

عـ م خاللماظؿعرؼػماظذيمضدعـوهمظؾرتاث،مصنغفمالمضبؿؾمأيمروبعمتؼدؼلل،مألنم
اظؼددقي مال متؽقن مإال مظؾدؼـ .موبوظؿوظل مصنن ماٌعقور مايؼقؼل مواٌرجع ماظرئقلل مأليم
تؼدؼس مال مبد مأن مؼلؿـد مظؾدؼـ ،موعو مدام ماظرتاث مػق مذبؿقسي ماظعودات مواظؿؼوظقدم
واالجؿفوداتمواإلبداسوتماظيتمتـوضؾؿفوماألجقول،مصنغفمالموجقدمأليمحرجمعـماغؿؼودهم
واألخذمعـفمواظردمسؾقف،معومملمؼؿعورضمػذاماالغؿؼودمواألخذمواظردمععمعومػقمععؾقممعـم
اظدؼـمبوظضرورة.موضدمدؾؽمػذاماٌلؾؽمسؾؿوءماإلدالمماظؽؾور،ماظذؼـمأخرجقاماظؼوسدةم
اظشفريةموػلمضوسدةمالماجؿفودمععماظـص.مأيمعومسدامغصقصماظؽؿوبمواظلـي،مصننم
طؾماٌلوئؾمضوبؾيمظالجؿفودمصقفو،موطؾمعومضوظفماظعؾؿوءمواجملؿفدونمضوبؾمظألخذمعـفم
أومرده،موضدمسربمسـمػذاماٌعـكمأحلـمتعؾريماإلعوممعوظؽمرغبفماهللمحنيمضول:م"طؾم
ؼمخذمعـمرأؼفموؼردمإالمصوحىمػذاماظؼرب"،موأذورمإظبمضربماظردقلمصؾكماهللمسؾقفم
ودؾؿ.مصنذامطونمػذامػقمرأيماإلعوممعوظؽموػقمؼؼصدمطؾورماجملؿفدؼـمؼبمسصرماظؿوبعنيم
وعومبعدػؿ،مصننماألعرمؼؽقنمأطـرمتلطقدامععمشريػؿ.مإالمأنمسدممضددقيماظرتاثمالم
تؼؾؾمعـمأػؿقؿفمأومهطمعـمذلغفمؼبمطقغفمأحدمعؽقغوتماظؾعدماظؿورطبل،موبوظؿوظلم
ضرورةمعراسوتفمؼبمأيمسؿؾقيمإصالحقي.موإنمػذاماظؿػلريماظذيمضدعـوهمظؾرتاثمصبعؾـوم
منقزمبنيمصؽؿنيمعـماظداردنيمظف،مصؽيمتـؽرهمظذاتفمجملردمطقغفمضبؿؾمدالظيمتورطبقيم
ذات مصؾي مخبصوئص ماألعي ماظعربقي موممقزاتفو ،موػذا ماظرأي معرصقض مألغف مؼعرب مسـم
اظطرح ماإلظغوئل مظؾؾعد ماظؿورطبل ،موصؽي مأخرى مترصض مبعض معو مجوء معـ ماظرتاث،م
بوسؿؾوره مال م ؼرضك مإظب معلؿقى ماظدؼـ مؼب مضددقؿف مواظعؿؾ مبلحؽوعف موتشرؼعوتف ،موػقم
اظرأيماٌؼؾقلمألغفمررحمواضعلمطبضعمؼبمغػسماظقضًمظؾشرعموعؿطؾؾوتماظقاضع .م

التػاعل احلضاري التارخيي

ؼؼصد مبوظؿػوسؾ مايضوري ماظؿورطبل مذظؽ ماالحؿؽوك ماظذي ممت مسرب ماظعصقر مبنيم
اظعوملماظعربلموزبؿؾػمايضورات.موإنمطوغًمدرجيمتلثريهمظقلًمبـػس ماٌلؿقىم
اٌقجقد مؼب ماٌؽقغوت ماظلوبؼي ،مإال مأن ماظؿورؼخ ماظـؼوؼب مظؾؿفؿؿعوت ماظعربقي مضبؿؾ مؼبم
رقوتفمذظؽماظؿلثرماظقاضحمبوظـؼوصوتماظققغوغقيمواظروعوغقيمواهلـدؼيمواظػوردقي،موؼؽػلم
ظؾدالظي مسؾك مذظؽ معو مجؾؾف ماظعومل ماظعربل معـ مصقائد مسؾؿقي محقـؿو مسؿدت ماًالصيم
اظعؾودقي مإظب متشفقع مترعبي ماظؽؿى ماألجـؾقي مال مدقؿو ماظققغوغقي معـفو مواهلـدؼيم
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واظػوردقيموعومغؿٍمسـمذظؽمعـمهلنيمؼبمغقسقيماظرباعٍماظؿعؾقؿقيمؼبمذظؽماظقضًم.21م
و مسؾك مدؾقؾ ماٌـول مند ماحؿؽوك ماظعرب مبوظػؾلػي ماظققغوغقي ،موعو مجؾؾقه معـ مصوئدةم
طؾريةميضورتفؿم،موذظؽمؼبمدقوقمايرصمسؾكمتـؼقؿفومعـماظشقائىماظيتمتؿعورضم
ععمحضورتفؿ.موملمدبرجمادؿػودةماظغربمعـمايضورةماظعربقيمسـماظلقوقمغػلفماظذيم
ادؿػود معـ مخالظف ماظعرب معـ ماظققغون موشريػؿ .موؼـؾغل مأن مؼدخؾ ماحؿؽوك ماظعربم
بوظغربماٌلقطرمحوظقومؼبمغػسماظلقوق.مصوظغربمادؿـؿرماإلبداعماظعربلمورقرهم،مطؿوم
ادؿـؿرماظعربماإلبداعماظققغوغلمورقروه،مواظؿػوسؾمايضوريمغشوطمبشريمعلؿؿرمالم
ؼعرفمتقضػو.م م

 إصالح مناهج ادلواد ذات الصلة بالبعد التارخييخصصـو مػذا ماظعـصر مإلصالح معـوػٍ ماٌقاد مذات ماظصؾي مبوظؾعد ماظؿورطبل مؼبم
اىزائر،مطؿـوولمعـطؾؼمعـماظقاضعماظرتبقيماىزائري،موػذامعـمأجؾمععرصيمطقػم
وزػماظـظومماظرتبقيماىزائريمػذاماظؾعدمؼبمسؿؾقيماإلصالحم،موأػؿقؿفمؼبمهؼقؼم
األػداف ماٌلطرة ،موعدى مادؿفوبي مػذا ماظؿقزقػ مظؿقؼقؼ ماظؿـؿقي ماٌـشقدة .مإذ مأنم
ادؿـؿورماظؾعدماظؿورطبلمؼظفرمبقضقحمؼبمإصالحماٌـوػٍماظدرادقيمعـمحقٌماظؿػوسؾم
ايوصؾمبنيمسـوصرػومعـمجفيموبنيمعؽقغوتماظؾعدماظؿورطبلمعـمجفيمأخرى .م
ودـؼؿصر مؼب مدرادي ماٌـوػٍ ماظدرادقي مسؾك مثالث معقاد مغراػو معؿضؿـي مظؾؾعدم
اظؿورطبلمبشؽؾمواضحموػلماظرتبقيماإلدالعقيمواظؾغيماظعربقيمواظؿورؼخ،مسؾكمأنمتؽقنم
درادؿـو مػذه معقجفي مظؾؿرحؾي ماالبؿدائقي ،موذظؽ مألػؿقي مػذه ماٌرحؾي مؼب متؽقؼـم
اظشكصقي،موٌؽوغؿفومؼبمطؾمغظوممتربقي،موظؽقنماظـفوحمصقفومعمذرمسؾكماظـفوحمؼبم
بؼقيماٌراحؾ .م
ودـرطز مؼب مدرادؿـو مظؽؾ معودة مسؾك ماٌؼورغي مبني ماٌـوػٍ مايوظقي م(اٌؼوربيم
بوظؽػوءات) مواٌـوػٍ ماظلوبؼي م(اٌؼوربي مبوألػداف) ،محؿك مغؼػ مسؾك مغؿقفي مإصالحم
عـوػٍمطؾمعودة،موذظؽمسؾكمربقرؼـمرئقلقنيمػؿوماألػدافمواحملؿقؼوت .م
 -الرتبوة اإلدالموة م

من حوث األهداف:

عراسوة م ظالخؿالصوتماظيتمتػرضفوماٌؼوربيماٌعؿؿدةمؼبمطالماٌـفوجني،مصنغـومغالحظم
أنماظطرؼؼيماظيت مضدعً مبفوماألػدافمعؿشوبفيمإظب محد مبعقد،محبقٌمندمؼبمطالم
W.D Halls, op. cit. P 296.
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اٌـفوجنيمذطرماألػدافماًوصيمبوٌرحؾي،مثؿمذطرماألػدافماًوصيمبؽؾمدـي.م
غالحظ مؼب ماإلصالح ماظلوبؼ مأن ماظدؼـ ماإلدالعل مطؿؽقن معـ معؽقغوت ماهلقؼيم
اىزائرؼيمضدمذطرمؼبمػبليمعلؿقؼوتمؼؿعؾؼماألولمعـفوممبـطؾؼوتماٌـظقعيماظرتبقؼيم
اىزائرؼي مواظـوغل مؼب ماٌؾودئ ماظعوعي مواظـوظٌ مؼب معفؿي موأػداف ماظؿعؾقؿ ماألدودلم
واظرابع مؼب مأػداف ماظرتبقي ماإلدالعقي مؼب ماظؿعؾقؿ ماالبؿدائل مواًوعس مؼب ماألػدافم
اًوصي م بؽؾ مدـي .مو مغؼدم مصقؿو مؼؾل معو مذطر محقل ماظدؼـ ماإلدالعل مؼب ماٌلؿقؼوتم
اظـالثي ماألوظب ،مبوسؿؾور مأغف ممل مؼلؾؼ مذطرػو مأثـوء متؼدؼؿ مأػداف متدرؼس ماٌودة .مصػلم
عـطؾؼوت ماٌـظقعي ماظرتبقؼي ماىزائرؼي مجوء معو مؼؾل :م"اإلدالم مػق ماظذي مصوغ معالعحم
اظشكصقيماظقرـقيمظؾشعىماىزائريموأسطكمظؽقوغفماظدائؿمأبعودهماألدودقيموروبعفم
اٌؿؿقز ...مظؼد مصفؿ ماظشعى ماىزائري ماإلدالم مسؾك مأغف مبوإلضوصي مإظب مضقؿف ماظروحقيم
اظلوعقي،موتعوظقؿفماظلؿقي،مغظومماجؿؿوسلمطوعؾمعؿؽوعؾمؼرعلمسؾكمإضوعيمذبؿؿعم
إغلوغل متلقده ماظعداظي موايرؼي مواٌلوواة ،موؼعؿؾ مصقف مطؾ مصرد مظدغقوه مطلغف مؼعقشم
أبدا،موآلخرتفمطلغفمميقتمشدا.22"...موموردمؼبماٌؾودئماظعوعيمطلحدمعـطؾؼوتماظـظومم
اظرتبقيماىزائريموذظؽمؼبمعلؿفؾماٌودةماظـوغقي:م"ردوظيماظـظومماظرتبقيمؼبمغطوقم
اظؼقؿماظعربقيماإلدالعقيمواٌؾودئماالذرتاطقيمػل.23"...موجوءمؼبمعفؿيموأػدافماظؿعؾقؿم
األدودلمؼبماظػؼرةماظرابعيمعـماٌودةم 25معومؼؾل:م"أدسماظعؾقمماالجؿؿوسقيموالدقؿوم
اٌعؾقعوتماظؿورطبقيمواظلقودقيمواألخالضقيمواظدؼـقي،موؼفدفمػذاماظؿعؾقؿمإظبمتقسقيم
اظؿالعقذمبدورموعفؿيماألعيماىزائرؼيمواظـقرةمومردوظؿفؿومبوظؼقاغنيماظيتمهؽؿماظؿطقرم
االجؿؿوسل مطؿو مؼفدف مإظب مإطلوبفؿ ماظلؾقك مواٌقاضػ ماٌطوبؼي مظؾؼقؿ ماإلدالعقيم
واألخالضقي ماالذرتاطقي" .24مأعو مؼب ماٌـوػٍ ماىدؼدة مصؼد مذطر ماإلدالم مطؿؽقن معـم
عؽقغوت ماهلقؼي ماىزائرؼي مؼب مػبلي معلؿقؼوت مأؼضو ،مؼؿعؾؼ ماألول معـفو مبوظغوؼوتم
اظرتبقؼي موعؾؿح ماظؿكرج معـ ماظؿعؾقؿ ماظؼوسدي ،مواظـوغل مبوظؽػوءات ماألدودقي مظؾؿعؾقؿم
اظؼوسدي ،مواظـوظٌ مبلػداف متدرؼس ماظرتبقي ماإلدالعقي مؼب معرحؾي ماظؿعؾقؿ ماالبؿدائلم
واظرابعممبؾؿحماظؿكرجمعـماظؿعؾقؿماالبؿدائل،مواًوعسمبوألػدافماًوصيمبؽؾمدـي.م
ومغذطرمصقؿومؼؾلمعوموردمؼبماظغوؼوتموعؾؿحماظؿكرج،موؼبماظؽػوءاتماألدودقيمظؾؿعؾقؿم
اظؼوسدي،موذظؽمظعدممذطرغومهلومأثـوءمتؼدؼؿماٌـوػٍماًوصيمبفذهماٌودة.مصؼدمذطرمؼبم
اظغوؼوتموعؾؿحماظؿكرجمعومؼؾل:م"تـؿنيماإلرثمايضوريماظذيمسبؿؾف،مخوصيمعـم
22موزارةماظرتبقيماظقرـقي:متـظقؿماظرتبقيمواظؿؽقؼـمؼبماىزائرم(األعرمرضؿم35ماٌمرخمؼبم06مأصرؼؾ ،)0976ماٌدؼرؼيم
اظػرسقيمظؾقثوئؼ،ماظطؾعيماظـوظـيم،0995مصم .00م
23مغػسماٌرجع،مصم .07م
24مغػسماٌرجع،مصم .20م
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خالل مععرصي متورؼخماظقرـموجغراصقؿف،مواالرتؾوطمبرعقزه،مواظقسل مبوهلقؼي،موتعزؼزم
اٌعوملماىغراصقيمواظؿورطبقيمواظروحقيمواظـؼوصقي،ماظيتمجوءمبفوماإلدالمموطذامبوظـلؾيم
ظؾرتاثماظـؼوؼبموايضوريمظألعيماىزائرؼي"،موضدمذطرمػذاماظعـصرمضؿـمضقؿماهلقؼيم
اظيت مذطرت مبعد مضقؿ ماىؿفقرؼي مواظدميؼرارقي .موذطر مأؼضو؛ ماظشعقر مبوالغؿؿوءم
جملؿؿعف ،ماظشعقر مبوهلقؼي ماظـؼوصقي معـ مخالل مطؾ مترطقؾوتفو ،ماظضؿري ماألخالضلم
واٌدغلمواظد ؼين.موؼبماظؽػوءاتماألدودقيمذطرمسـصرمواحدمظفمسالضيمعؾوذرةمبوٌودةم
وػق ماالدؿشفود مبؾعض ماآلؼوت معـ ماظؼرآن ماظؽرؼؿ ،موضد مذطر مضؿـ ماظؽػوءات مذاتم
اظطوبعماالجؿؿوسلمواظشكصل.موالمندمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمأؼيمإذورةمإظبماالذرتاطقي،م
بوسؿؾور مأن ماىزائر مدخؾً معرحؾي مجدؼدة مبػعؾ ماظؿعددؼي مواضؿصود ماظلقق موذؿكم
اظؿغرياتماٌرتؾطيمبفؿو.موغرىمأنمإدراجماالذرتاطقيمضؿـمعـطؾؼوتماٌـظقعيماظرتبقؼيم
اىزائرؼيمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي،مالمؼـلفؿمععمعؼقعوتماجملؿؿعماىزائري،مهلذامصننم
اظقاضعمضدمأزاحفمعـمػذهماٌـظقعيمبقـؿوماٌـطؾؼنيماآلخرؼـموػؿوماإلدالممواظؾغيماظعربقيم
بؼلمػذاماظقاضعمؼػرضفؿوموؼمطدمأػؿقؿفؿومعرحؾيمبعدمأخرى.موععمػذاماًطلماظقاردم
ؼبماإلصالحوتماظلوبؼي،مصنغـومغعؿربهمأطـرمتلطقدامسؾكمأػؿقيماظرتبقيماإلدالعقيمعـم
اٌـوػٍ ماىدؼدة ،موذظؽ مبوسؿؾور مايفؿ ماٌكصص مهلو مؼب ماٌـطؾؼوت مواٌؾودئم
واألػداف .مصوإلدالم مؼب ماٌـوػٍ ماىدؼدة ممل مدبصص مظف مصؼرات مبوسؿؾوره معـطؾؼو معـم
عـطؾؼوت ماٌـظقعي ماظرتبقؼي ماىزائر ،مبؾ مذطر مصقؿو مال مؼؿعدى ماظػؼرة ماظقاحدة مضؿـم
ذبؿقسيمعـماظعـوصرمذطرتمؼبمضقؿماهلقؼي،مػذهماظؼقؿماظيتمجوءتمؼبماٌرتؾيماظـوغقيم
عـ ماظغوؼوت ماٌذطقرة مبعد مضقؿ ماظدميؼرارقي مواىؿفقرؼي ،موػق معو مؼقحل مبلن معؽوغيم
اظرتبقي ماإلدالعقي مضد متزسزسً مأػؿقؿفو مؼب ماٌـوػٍ ماىدؼدة .موؼب معؾؿح ماظؿكرج معـم
اظؿعؾقؿ ماظؼوسدي ممل متذطر ماظرتبقي ماإلدالعقي مبوالدؿ موظؽـ مذطرت مضؿـقو مؼب ماظعـوصرم
اظيتمدؾؼًماإلذورةمإظقفو.مأعومؼبماظؽػوءاتماألدودقيمصؼدمذطرمصؼطماالدؿشفودمبكؼوتم
عـماظؼرآ نماظؽرؼؿ،موطلنمبؼقيماجملوالتمالمميؽـمأنمتؽقنمطػوءةمأدودقي.موبفذامصننم
اظرتبقيماإلدالعقيمبوسؿؾورػومأداةمهؼقؼماهلقؼيماىزائرؼيمؼبمعؽقغفوماٌؿعؾؼمبوإلدالم،م
أطـرمتعؾريامسـماٌػفقمماظذيمضدعـوهمظؾؾعدماظؿورطبلمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمعـفومؼبماٌـوػٍم
اىدؼدة،مرشؿمسدمماظؿطوبؼماظؿوممظؽالماٌـفوجنيمععمػذاماٌػفقم.
غالحظمأنمترعبيماألػدافماظعوعيمإظبمأػدافمخوصيموإجرائقيمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيم
أطـر ماغلفوعو معـ مترعبي ماظؽػوءة ماًؿوعقي مإظب مأػداف مخوصي موطػوءات مضوسدؼي مؼبم
اٌـوػٍماىدؼدة.مصقنيمغؼرأموزوئػموأػدافموشوؼوتمتدرؼسماظرتبقيماإلدالعقيمؼبم
عرحؾي ماظؿعؾقؿ ماالبؿدائل ،مصنغـو مندػو مؼب مسؿقعفو ممتـؾ معصدرا محؼقؼقو مالدؿكراجم
األػدافماًوصيمبؽؾمدـي،موعـولمذظؽماألػدافماظقاردةمؼبماظلـيماألوظبمصنغـومندػوم
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تعرب مسـ ماظقزوئػ مواألػداف مواظغوؼوت مبصػي مطوعؾي ،مصال مند مأي مػدف معـفو مالم
تقجدمظفمضوسدةمؼبماألػدافماظعوعي.موإذامعومأخذغومغػسماظلـيمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،م
صنغـو مند مبعض ماألػداف ماظقاردة مصقفو مػل ماظيت مهؿقي ماظؽػوءة ماًؿوعقي موظقسم
اظعؽس .معـول مذظؽ ماهلدف ماألول ماظذي مؼـص مسؾك :م"اإلصصوح مسـ ماالغؿؿوء مظؾدؼـم
اإلدالعلمواظقرـمواالسؿزازمبفؿو"،مصفذاماهلدفمؼبمتصقرغومأسؿموأمشؾمعـماألػدافم
اٌعربةمسـفمواظيتمذطرتمؼبماظؽػوءةماًؿوعقيمٌرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائل،مصلصؾحمػدصوم
تػصقؾقومأسؿمعـمطػوءةمخؿوعقيموػقمسؽسماٌطؾقب.موؼعربمسـمغػسماٌعـك ماهلدفم
األخري ماٌذطقر مضؿـ مأػداف ماظلـي ماألوظب موػق :م"اظؿػوسؾ ماإلصبوبل معع ماحملقطم
االجؿؿوسلمعـمخاللماالتصولمبوآلخرؼـمواظؿعوونمععفؿموصؼماظؼقاسدماًؾؼقيمواظؼقؿم
اإلدالعقيماٌؽؿلؾي".موؼدلمسؾكمػذاماٌعـكمأؼضومػدفمآخرموردمضؿـمأػدافماظلـيم
اظـوغقي موغصف :م"اظؿعرف مسؾك مبعض ماآلداب ماإلدالعقي مو ماظلؾقطقوت مايؿقدةم
ومموردؿفوموتردقخمبعضماظؼقؿماإلدالعقي".موعومميؽـمادؿكالصفمعـمػذهماٌالحظيم
أغف مدقؽقن معـ ماظصعى ماظؿلطد معـ مهؼقؼ ماظؽػوءة ماًؿوعقي مظؾؿرحؾي ماالبؿدائقي،م
بوسؿؾور مأن مػذا ماظؿقؼقؼ مؼؿؿ مسـ مررؼؼ مإسودة مترطقى ماألػداف ماًوصي مبؽؾ مدـيم
واظؽػوءاتماظؼوسدؼي،ماظيتمؼشرتطمصقفومأنمتؽقنمعػصؾيمظؾؽػوءةماًؿوعقيموظقلًمأسؿم
عـفو.
صقؿومؼؿعؾّؼممبراسوةمعؿطؾؾوتماٌؼوربيمؼبمطالماٌـفوجنيم،مغرىمأنماألػدافماٌؿعؾؼيم
بوجملول ماٌعرؼب مضوبؾي مظؾؼقوس مواظؿؼقؼؿ ماظلؾقؿ ،مأعو ماألػداف ماٌؿعؾؼي مبوجملولم
اظقجداغل،موػلمأػدافمهلومأػؿقؿفومغظرامًصقصقوتماٌودة،مصنن مضقودفومؼؿطؾىم
عالحظيماظلؾقكماظذيمؼعربمسـماظؿػوسؾماٌقجقدمبقـفموبنيمعومردخمؼبموجدانماظؿؾؿقذم
عـمأرطونماإلميونموحىماًريمظـػلفموشريه،مومػلمعقاضقعمواردةمؼبمطالماٌـفوجني،م
وؼؾؼكماظدورماألطربمظؾؿلطدمعـمهؼقؼفومعؾؼكمسؾكمسوتؼماٌػؿشنيمواٌعؾؿني.

من حوث احملتووات:

غالحظ مأن مررؼؼي ماظؿـوول مزبؿؾػي ممتوعو مبني ماٌـفوجني ،مصؾقـؿو مند ماٌـوػٍم
اظلوبؼيمجوءتمبوظطرؼؼيماظؿؼؾقدؼيماٌعروصي،موػلمذطرماجملولمثؿماٌقاضقعماٌدرجيم
ضؿـف ،مند مؼب ماٌـوػٍ ماىدؼدة مذبؿقسي معـ ماظعـوصر معذطقرة مإظب مجوغى ماجملولم
واٌقاضقع .مطؿومػقمايولمؼب مربؿقؼوتماظلـيماألوظب،محقٌمذطرتمسـوصرمجدؼدةم
شري معقجقدة مؼب ماٌـوػٍ ماظلوبؼي موػل؛ ماظؽػوءة ماظؼوسدؼي ،موضعقوت ماظؿعؾؿ ،معمذرم
اظؽػوءةموأخريامسددمايصص.موطؿومػقمزوػرمعـمخاللمػذهماظعـوصرمعومسداماظعـصرم
األخري ،مصنن مدؾى مإدراجفو مؼعقد مإظب معؿطؾؾوت ماٌؼوربي مبوظؽػوءات ،محبقٌ مترتؾطم
اظؽػوءة م اظؼوسدؼيمبوظقحدةماظؿعؾقؿقي،مووضعقوتماظؿعؾؿمبودرتاتقفقيماظؿدرؼسموعمذرم
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اظؽػوءةمبوظؿؼقؼؿ،موندمؼبمػذاماظؿؽققػمأغفمعـودىمإظبمحدمبعقدمٌؿطؾؾوتماٌؼوربي.
غالحظمأنماجملوالتمبؼقًمدونمتغقريمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،معومسدامإدراجمذبولم
اظلرية ماظـؾقؼي مطؿقاضقع مدون مذطره مبوالدؿ .موغرى مؼب ماإلبؼوء مسؾك مغػس ماجملوالتم
عراسوةمٌلؿقىماظؿالعقذماظذؼـمؼصعىمععفؿماًقضمؼبمذبوالتمأخرىمعـؾماظؿػلريم
وأصقلماظػؼفموشريػؿو،موغرىمأنماجملوالتماٌذطقرةمطػقؾيمبؿقؼقؼماألػدافماٌلطرةم
ؼبمطالماٌـفوجني.
بقـؿومحوصظًماٌـوػٍماظلوبؼيمسؾكمغػسماظطرؼؼيمؼبماظؿـوول،مندماٌـوػٍماىدؼدةم
ضدعً مبطرؼؼؿني مزبؿؾػؿني ،محبقٌ ماظطرؼؼي ماظيت مضدعً مبفو معـوػٍ ماظلـي ماألوظبم
دبؿؾػمسـمتؾؽماظيتمضدعًمبفومؼبماظلـؿنيماظـوغقيمواظـوظـي.مصػلماظلـيماألوظبمذطرم
اجملولمثؿماظؽػوءةماظؼوسدؼيمثؿماظقحداتمثؿموضعقوتماظؿعؾؿمثؿمعمذرماظؽػوءةموأخريام
سدد مايص ص .مبقـؿو مؼب ماظلـؿني ماظـوغقي مواظـوظـي مذطر ماحملؿقى ماٌعرؼب مظؾقحدة مثؿم
اظؽػوءاتماٌلؿفدصيمثؿماظـشوروتماٌؼرتحيموأخرياماظعـوصرماٌػوػقؿقيمظؾؾـوء.موغرىمؼبم
ػذا ماظؿـوول ماىدؼد مذبرد متغري مذؽؾل مؼب مبعض ماظعـوصر ،محبقٌ مادؿؾدظً مسؾورةم
اظقحدات مبعؾورة ماحملؿقى ماٌعرؼب مظؾقحدة مووضعقوت ماظؿعؾؿ مبوظـشوروت ماٌؼرتحيم
وعمذرماظؽػوءةمبوظعـوصرماٌػوػقؿقيمظؾؾـوء،موغرىمؼبماظؿلؿقيماظلوبؼيمأطـرمدضيمودالظيم
سؾكمعؿطؾؾوتماٌؼوربي.مطؿومأغـومغرىمأغفمطونمعـماألصضؾماإلبؼوءمسؾكمسددمايصص،م
ألنمؼبمذظؽمعلوسدةمظؾؿعؾؿمسؾكماظؿقؽؿمؼبمايفؿماظلوسل.مأعومسـصرماجملولمصننم
سدممذطرهمؼعؿربمإجراءمعـودؾو،مبوسؿؾورمأنماٌؼوربيمبوظؽػوءاتمتمطدمسؾكماإلدعوجمبنيم
اظعـوصر،موػقمعومؼصعىمهؼقؼفمبوجملولماظذيمالمؼشرتطمؼبمربؿقؼوتفموجقدمرابطم
بقـفو.موػلمغػسماٌالحظيماظيتمغلفؾفومسؾكمادؿعؿولمررؼؼيماٌشورؼع،موػلمبدؼؾم
ظؾؿفولمؼؿالءممععماٌؼو ربيمبوظؽػوءات،موػذامدظقؾمآخرمسؾكمأغفمطونمعـماألصضؾمسدمم
ذطرماجملولمؼبماظلـيماألوظب.موغلؿـؿٍمعـمػذهماظػروقمأنماإلبؼوءمسؾكمررؼؼيمواحدةم
ؼب ماظؿـوول مأصضؾ معـ ماإلطـور معـفو ،موػذا محؿك مؼؽقن معلور ماظؾـوء مواحدا موعـلفؿوم
وحؿكمالمؼؼعماٌػؿشقنمواٌعؾؿقنمؼبمدقءمصفؿمأثـوءمتطؾقؼماٌـوػٍ.
صقؿومطبصماظعالضيمبوألػداف،مندمأغفمؼبمطالماٌـفوجنيمؼقجدماغلفوممطؾريمبنيم
األػداف ماٌـؿظرة موبني ماحملؿقؼوت ماٌكصصي مهلو .مإال مأغـو مند مػذا ماالغلفوم مؼبم
اٌـوػٍماظلوبؼيمػقمأحلـمعـفمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،موذظؽمظقرودمبعضماألػدافمدونم
وجقدمعومؼؼوبؾفومعـمعقاضقع.موطؿـولمسؾكمذظؽمغلخذماظلـيماظـوظـي،محبقٌمندمطؾم
أػداصفو معـلفؿي معع ماٌقاضقع ماٌكصصي مهلو مؼب ماٌـوػٍ ماظلوبؼي ،مبقـؿو مؼب ماٌـوػٍم
اىدؼدةمندمسـصرامرئقلقومذطرمؼبماألػدافموملمؼذطرمؼبماٌقاضقعموػقمسـصرمأرطونم
اإلميون،ماظذيمذطرمؼبمعؾؿحماظؿكرجمبعؾورة:م"عؿؿلؽوممبؾودئماظعؼقدةماإلدالعقيمعـم
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خاللمتعدادموذرحمأرطونماإلميونمذرحومإعبوظقو".موذطرمؼبماظؽػوءةماًؿوعقيمبـػسم
اظعؾورةمتؼرؼؾو.25موسقضمأنمندمعقضقعمأرطونماإلميون،مصنغـوموجدغومعقضقعمأرطونم
اإلدالم،موطؿومػقمواضحمصنغفمؼقجدمصرقمبقّـمبنيماٌقضقسني.موالمغؿصقرمأنماألعرم
ؼؿعؾؼ ممبفرد مخطل معطؾعل مأو مذؽؾل ،مبدظقؾ مأغف مؼب ماٌؾؿح مواظؽػوءة ماًؿوعقي مضدمم
ألرطونماإلميونمبوظؿؿلؽممبؾودئماظعؼقدةماإلدالعقي.موػذامطؾفمدظقؾمآخرمسؾكماظطوبعم
االدؿعفوظلماظذيمطونمروشقومسؾكمتصؿقؿماٌـوػٍماىدؼدة.م
اظدؼـ ماإلدالعل مػق معؽقن مرئقلل معـ معؽقغوت ماظؾعد ماظؿورطبل مظؾؿفؿؿعم
اىزائري ،ممل متـؾماألػؿقيماظالئؼي مبفومعـمحقٌماحملؿقؼوتمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،م
واظدظقؾمسؾكمذظؽمأنمػذهماحملؿقؼوتمطوغًمأطـرمثراءمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي،مدقاءمعـم
حقٌماظؽؿمأوماظـقع.مصؿـمحقٌماظؽؿمرأؼـومطقػمأنمسددماٌقاضقعماٌدرجيمؼبماٌـوػٍم
اظلوبؼي مؼلووي محقاظل مضعػ ماٌقاضقع ماٌقجقدة مؼب ماٌـوػٍ ماىدؼدة ،موعـ محقٌم
اظـقعمصننماٌقاضقعماٌؼررةمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأطـرمادؿفوبيميوجيماظطػؾمعـماظرتبقيم
اإلدالعقي،مورأؼـومذظؽمبقضقحمعـمخاللماٌؼورغيمبنيماٌقاضقعماٌدرجيمؼبمعـفوجلم
اظلـيماألوظب،محبقٌمطوغًمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأطـرمهؼقؼومظؾؿلؿقىماٌطؾقبمخوصيم
ؼبمذبوظلماظعؼقدةمواظلؾقك .م
-

اللغة العربوة

من حوث األهداف:

صقؿو مؼؿعؾؼ مبلػداف متدرؼس ماظؾغي ماظعربقي مؼب مطال ماٌـفوجني مميؽــو متلفقؾ معوم
ؼؾل:م
ملمتذطرمطػوءاتمخوصيمبوظطقرماألولمبوظـلؾيمظؾغيماظعربقيمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،م
وإمنومذطرتمؼبمدقوقماظؽػوءاتمذاتماظطوبعماالتصوظلمٌرحؾيماظؿعؾقؿماظؼوسديمطؽؾ،م
أيمإظبمشوؼيماظلـيماظرابعيمعـماظؿعؾقؿماٌؿقدط.مبقـؿومندماٌـوػٍماظلوبؼيمضدمتـووظًم
ػذهماألػدافمظقسمؼبماظلقوقماظعومموإمنومؼبماظلقوقماًوصمبوظؾغيماظعربقيمؼبماظطقرم
األول،موذظؽمسؾكمعلؿقؼنيمػؿو؛موزوئػمتعؾقؿماظؾغي،مواألػدافماٌـؿظرةمعـمتعؾقؿم
اظؾغي.موعومميؽـمادؿـؿوجفمعـمػذهماٌالحظي،مأنمتػصقؾماألػدافمبوظـلؾيمظؾرباعٍم
اظلوبؼيمدقؽقنمأدفؾموأطـرمنوسيمعـمتػصقؾماظؽػوءاتمؼبماٌـوػٍماىدؼدة.مألغفم
حؿكمإذامسقضـومعصطؾحماألػدافمبوظؽػوءات،مصننماظؿػصقؾماظلؾقؿمظؾؽػوءاتمخاللم
طؾ مدـي مؼؿطؾى مهدؼد مطػوءات مخوصي مبؽؾ مرقر مبعد مهدؼد ماظؽػوءات ماًوصيم
25م-موزارةماظرتبقيماظقرـقيم(ؼقظققم،)2004معرجعمدوبؼ،مصم .46م
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بوٌرحؾي.
غالحظمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأنمػـوكمررؼؼيمواحدةمؼبمتؼدؼؿماألػدافمعطؾؼيمسؾكم
اٌرحؾيمثؿماظطقرمثؿماظلـيمثؿماظـشوط.مصـفدماألػدافماٌـؿظرةمعـمتعؾقؿماظؾغيمؼبمغفوؼيم
اٌرحؾيماألوظبمثؿموزوئػ متعؾقؿماظؾغيمؼبماظطقرماألول مثؿماألػدافماٌـؿظرةمؼبمغفوؼيم
اظلـي ماألوظب موأخريا موزوئػ موأػداف مطؾ مغشوط ،موإن ممل مؼرد ماظرتتقى مسؾك مػذام
اظشؽؾ،محبقٌمدؾؼماظطقرمسؾكماٌرحؾيموضدمماظـشوطمسؾكماظلـي،مصننمدقوقماظؿـوولم
ؼمطدمسؾكماظرتتقىماظذيمأوردغوه،مألغفماظرتتقىماٌـطؼلماظذيمؼؿطؾؾفماظؿلؾلؾمعـم
اظعوممإظبماًوص.مبقـؿومالمندمػذاماالغلفوممؼبمتؼدؼؿماألػدافمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،م
حبقٌمدبؿؾػمررؼؼيماظؿؼدؼؿمعـمدـيمألخرى،مصالمندمدـيمتشؾفماألخرى.م
غالحظمأنمسددماألػدافمواظؽػوءاتماظقاردةمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمطـريمجدامإذامعوم
ضورغوهمبعددماألػدافماٌذطقرةمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي،موإلثؾوتمػذاماٌعـكمغلخذمطؿـولم
اظلـيماألوظبمؼبمطالماٌـفوجني.مصؼدمجوءتماألػدافماٌـؿظرمهؼقؼفومؼبمغفوؼيماظلـيم
ؼبماٌـوػٍماىدؼدةمعقزسيمسؾكمربقرؼـمػؿوماألغشطيماظؿعؾقؿقيموأػدافماظؿعؾؿ.موضدم
جوءت ماألوظب معلؿؼؾي موسددػو م 34مػدصو ،مبقـؿو مجوءت ماظـوغقي مطؿػصقؾ مظؾؽػوءاتم
اظؼوسدؼيماٌذطقرةمؼبمذبوالتماظؿعؾؿموسددػوم52مػدصو،مأيمعومؼلوويمؼبماجملؿقعم86م
ػدصو.م
عـ محقٌ ماحملؿقى مغلخذ مطؿـول ماظلـي ماظـوغقي؛ موأول معو مغلفؾف مأن ماجملوالتم
اٌؿضؿـيمظألغشطيماظؾغقؼيمبؼقًمدونمتغقريمتؼرؼؾو،مواظؿغقريماظقحقدماظذيمحصؾمػقم
ؼبمسـقانماجملول،محبقٌمتغريماظؿعؾريماظشػقيمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمإظبماظؿعؾريماظشػقيم
واظؿقاصؾ مؼب ماٌـوػٍ ماىدؼدة ،مواظؼراءة مإظب ماظؼراءة مواٌطوظعي ،مواظؽؿوبي مإظب ماظؿعؾريم
اظؽؿوبل ،معع ماإلذورة مإظب مأن ماجملوالت ماٌذطقرة مؼب ماألػداف مواظؽػوءات مظقلً مػلم
غػلفوماٌذطقرةمؼبماحملؿقؼوتمطؿومدـرىمذظؽمأثـوءماٌؼورغيمعـمحقٌماحملؿقؼوت.م
صقؿو مؼؿعؾؼممبؽوغيماظؾغيماظعربقيمؼبماٌـوػٍماظدرادقيمبوسؿؾورػومعؽقنمعـماٌؽقغوتم
اظرئقلقي مظؾؾعد ماظؿورطبل ،مند مأغفو مذطرت مؼب مطال ماٌـفوجني مطعـصر مرئقلل معـم
سـوصرماهلقؼيماظقرـقي،مإالمأغـومغالحظمأنمػذهماٌؽوغيمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمطوغًمأطرب.م
صؼدمذطرتماظؾغيماظعربقي مؼب معـطؾؼوتماٌـظقعيماظرتبقؼي ماىزائرؼي موعؾودئمتـظقؿفوم
وؼبماٌؾودئماظعوعيموؼبمعفؿيموأػدافماظؿعؾقؿماألدودلموؼبمأػدافمتعؾقؿماظؾغيماظعربقيم
بوسؿؾورػومعودةمعـماٌقادماظؿعؾقؿقي.مصػلمعـطؾؼوتماٌـظقعيماظرتبقؼيماىزائرؼيمجوءتم
اظعؾورةماظؿوظقيمظؿدلمسؾكمعؽوغيماظؾغيماظعربقيموأػؿقؿفو:م"ظؼدماػؿدىماظشعىمبـوضىم
حددفمإظبمأنمازدػورمضقؿفماظـؼوصقيمواألخالضقيمالمميؽـمأنمؼؿؿمإالمبودرتجوعمظغؿفم
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اظقرـقيموإسودتفومإظبمعؽوغؿفوماظطؾقعقي.مذظؽمأنماظؾغيماظعربقيموػلمإحدىماٌؼقعوتم
األدودقيمظؾشعىماىزائريمؼبمادؿؿرارؼؿفمومسؾؼرؼؿف،مإمنومتعربمسـمعطؾىمعبوػرييم
دائؿمؼؿؿـؾمؼبمضرورةمإصبودمتربقيمتؽقنمؼبمعؿـوولماىؿقعمألغفوممتـحمظؽؾمصرد...م
وػؽذا مصنن مإزاظي ماظروادى ماالدؿعؿورؼي ،موالدقؿو مصؽ ماظؼققد ماٌضروبي مسؾك ماظؾغيم
اظعربقيمواسؿؿودػومظغيماظؿعؾقؿ،مواظعؿؾ،مواظؿعوعؾ،مواظـؼوصي،مضدمطوغًمبطؾقعيمايولم
عفؿيمعلؿعفؾيمأدـدتمإظبماٌـظقعيماظرتبقؼيمبعدماالدؿؼالل.26"...موؼبماٌؾودئماظعوعيم
جوء مؼب ماٌودة ماظـوعـي :م"ؼؽقن ماظؿعؾقؿ مبوظؾغي ماظعربقي مؼب معبقع معلؿقؼوت ماظرتبقيم
واظؿؽقؼـمؼبمعبقعماٌقاد".27موؼبمعفؿيموأػدافماظؿعؾقؿماألدودلمجوءمؼبماظػؼرةماألوظبم
عـ ماٌودة م :25م"درادي ماظؾغي ماظعربقي محبقٌ مؼؿؼـقن ماظؿعؾري مبفو معشوصفي موهرؼرا.م
وتفدف مػذه ماظدرادي ماظيت متعؿرب مسوعال معـ مسقاعؾ مذكصقؿفؿ ماظؼقعقي مإظب متزوؼدػؿم
بلداةماظعؿؾمواظؿؾودلمومتؽقـفؿمعـمتؾؼلماٌعورفموادؿقعوبمزبؿؾػماٌقاد،مطؿومتؿقحم
هلؿ ماظؿفووب معع مربقطفؿ" .28مأعو مؼب مأػداف متعؾقؿ ماظؾغي ماظعربقي مطؿودة معـ ماٌقادم
اظؿعؾقؿقي ،مصنغـو مند ماظؽـري معـ ماألػداف ماظيت متدل مسؾك متدرؼس ماظؾغي ماظعربقي مؼبم
دقوقمربطماظؿؾؿقذممبؽقغوتمػقؼؿفمومتؽقـفمعـماالغلفوممععمضقؿفماالجؿؿوسقي.معـم
ذظؽمعومجوءمؼبماظقزقػيماظلودديمعـموزوئػمتدرؼسماظؾغيماظعربقيمؼبماظطقرماألول:م
"أنمتربطماظطػؾمبوٌػوػقؿمواظؼقؿماظلوئدةمؼبمذبؿؿعف".29موجوءمؼبمأػدافمتعؾقؿماظؼراءةم
طؿققرمعـمربوورماظؾغيماظعربقيمؼبماظلـيماظـوظـي:م"تـؿقيمعداركماظؿالعقذموتفذؼىم
غػقدفؿ" .30موؼب ماظؿعؾري ماظشػقي مند :م"علوسدتفؿ مسؾك مصفؿ ماظؾقؽي ماٌودؼيم
واالجؿؿوسقي مواالتصول مبفو" .31موػؽذا مند ماالػؿؿوم مبوظؾغي ماظعربقي مؼب مطؾ معراحؾم
صقوشيماٌشروعماإلصالحل،معـماٌـطؾؼوتمإظبماألػدافماًوصي.مبقـؿومالمندمػذام
االػؿؿوم مسؾك مغػس ماٌلؿقى مؼب ماٌـوػٍ ماىدؼدة ،مإذ ممل مؼرد مذطرػو مإال مؼب معقاضعم
ربدودة ،موبلدؾقب مال مؼدل مسؾك مغػس ماألػؿقي ماظلوبؼي .معـ مذظؽ مأغفو مذطرت مؼبم
اظغوؼوت ماظرتبقؼي ماظؽربى مظؾؿعؾقؿ ماظؼوسدي مضؿـ مضقؿ ماهلقؼي موبعد مضقؿ ماىؿفقرؼيم
واظدميؼرارقيمبوظعؾورةماظؿوظقي:م"ضؿونماظؿقؽؿمؼبماظؾغوتماظقرـقي.32"...مػؽذامبعؾورةم
26

مموزارةماظرتبقيماظقرـقيم(،)0995معرجعمدوبؼ،مصم.9 – 8

م

27مغػسماٌرجع،مصم .07م
28مغػسماٌرجع،مصم .09م
 29م وزارة ماظرتبقي ماظقرـقي؛ معدؼرؼي ماظؿعؾقؿ ماألدودل :معـوػٍ ماظؿعؾقؿ ماألدودل مظؾطقر ماألول ،ماىزائر م،0996م
ص .30م
30مغػسماٌرجع،مصم .66م
31مغػسماٌرجع،مصم .59م
32موزارةماظرتبقيماظقرـقيم(ؼقظققم،)2004معرجعمدوبؼ،مصم .6م
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اظؿقؽؿموضؿـماظؾغوتماظقرـقي،مدونماإلذورةمإظبمعؽوغؿفوماظددؿقرؼيمعؼورغيمععمبؼقيم
اظؾغوت ،مومل مغػفؿ مٌوذا موردت ماظؾغوت ماظقرـقي مبصقغي ماىؿع ،معع مأن ماظددؿقر مؼبم
صقغؿفماٌعدظيمدـيم2002مؼـصمسؾكمظغؿنيمصؼطمػؿوماظؾغيماظعربقيمواظؾغيماألعوزؼغقي.م
أعومبؼقيماألػدافماٌؿعؾؼيمبفذهماٌودةمصفلمؼبمسؿقعفومملمدبرجمسـماظطوبعماإلجرائلم
واألدائل ماظذي مؼـودى ماٌؼوربي مبوظؽػوءات .موؼب مػذا معو مؼدل مسؾك مأن ماظؾغي ماظعربقيم
ط وغًمؼبمعؽوغيمأحلـمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي،موإنمطـرةماإلذودةمواالػؿؿوممبفومؼبمدقوقم
اٌؽقغوت مايضورؼي مظألعي ماىزائرؼي مؼب ماٌـوػٍ ماظلوبؼي مؼؿـودى مإظب محد مبعقد مععم
اٌػفقمماظذيمضدعـوهمظؾؾعدماظؿورطبل.
إذا مطوغً ماألػداف متدل مسؾك معؽوغي مأؼي معودة مؼب ماٌـفوج ،مصنغف مؼب مذبول ماظؾغيم
بنعؽوغـومأنمغؿـوولمػدفمتدرؼسماظؾغيماألجـؾقيمؼبمعرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائلمظـعرفم
ػؾمتشؽؾمػذهماظؾغيمعودةمعـوصليمظؾغيماظعربقي،مأممأنمإدراجفومؼبماٌـفوجمالمؼؿعدىم
اىوغى ماظؿؼين مواظؿقاصؾل ماظؾقً .موعـ مخالل ماإلرالع مسؾك مػدف متدرؼس ماظؾغيم
األجـؾقيمؼبمطالماٌـفوجنيمميؽــومادؿـؿوجمأنماظؾغيماظعربقيمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمطوغًم
ؼبمعلعـمعـمأيمعـوصليمتػرضفومسؾقفوماظؾغيماألجـؾقيمؼبمتشؽقؾمذكصقيماظطػؾ،م
وميؽـ مإثؾوت مػذه ماظـؿقفي معـ مخالل مذطر مػدف متدرؼس ماظؾغي ماألجـؾقي مؼب مطالم
اٌـفوجني.مصػلماٌـوػٍماظلوبؼيمجوءمػدفمتدرؼسماظؾغيماألجـؾقيمسؾكماظـققماظؿوظل:م
"تعؾقؿماظؾغوتماألجـؾقيمحبقٌمؼؿوحمظؾؿالعقذماالدؿػودةمعـماظقثوئؼماظؾلقطيماحملررةم
بفذه ماظؾغوت ،مواظؿعرف مسؾك مايضورات ماألجـؾقي موتـؿقي ماظؿػوػؿ ماٌشرتك مبنيم
اظشعقب" .33مبقـؿومجوءمػدفمتدرؼسماظؾغوتماألجـؾقيمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمطؿومؼؾل:م
"أنمؼؿقؽؿمؼبمادؿعؿولمظغيمأجـؾقيمأوظب،مطوإلجوبيمسؾكمأدؽؾيمأومررحفو،مواظؿقوورم
وضراءة موطؿوبي مغصقص مبؽقػقي مصقققي؛ مأن مؼعرف مظغي مأجـؾقي مثوغقي ،مؼعرب مبفو،م
وؼؼرأموؼؽؿىمصقفومغصقصومضصرية".موإظبمحدماآلنمصننمػذهماألػدافمعـطؼقيمإظبمحدم
بعقد،موظؽـمؼؿضحماألعرمؼبماظؿػصقؾماظذيموردمحقلماظؾغيماألجـؾقيماألوظب،موذظؽمؼبم
اظعؾورةماظؿوظقي:م"ؼرعلمتدرؼسماظؾغيماظػرغلقيمطؾغيمأجـؾقيمأوظبمإظبمعـحماٌؿعؾؿمؼبم
ػذهماٌرحؾيمأداةمتلؿح،مظفمبوظؿقاصؾمواظؿعؾريموتقزقػمعؽؿلؾوتفماظؾغقؼيمؼبمغشوروتفم
اٌدردقيمواظشكصقيمواالجؿؿوسقي،مواظقصقلماٌؾوذرمإظبماٌعؾقعوتمواٌعرصيماظعوٌقي".34م
صؾـالحظمطقػمهقلماألعرمعـمذبردمظغيمأجـؾقيمإظبمظغيمتقزػمؼبمغشوروتماظطػؾم
اظشكصقيمواالجؿؿوسقي،موؼبمػذاماظؿققلمإظبماىوغىماظشكصلمواالجؿؿوسلمعشورطيم
واضقي مظؾدور ماظذي مؼـؾغل مأن مؼؽقن مربصقرا مؼب ماظؾغي ماظقرـقي .موعـ مجفي مأخرىم
33موزارةماظرتبقيماظقرـقيم(،)0995معرجعمدوبؼ،مصم .20م
34موزارةماظرتبقيماظقرـقيم(ؼقظققم،)2005معرجعمدوبؼ،مصم .20-09م
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غالحظمأنماظؾغيماألجـؾقيمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمجوءتمبصقغيماظعؿقم،مأيمػلمظغيمشريم
ربددة مصؼد متؽقن ماظػرغلقي مأو ماالنؾقزؼي محلى معو متؿطؾؾف ماٌصؾقي ،موظؽـفو مؼبم
اٌـوػٍماىدؼدةمجوءتمربددةموعذطقرةمبومسفو،مإغفوماظؾغيماظػرغلقيمدونمشريػو،م
صنذا مطون معـ معربرات مإدخول ماظؾغي ماألجـؾقي ماظقصقل ماٌؾوذر مإظب ماٌعؾقعوت مواٌعرصيم
اظعوٌقي،مصنغفمطونمعـماألوظبماخؿقورماظؾغيماظيتممتـؾمأسؾكمعلؿقىمؼبمػذهماٌعؾقعوتم
واٌعورف ماظعوٌقي .موند مؼب ماألخري مأن مدـي ماظشروع مؼب متدرؼس ماظؾغي ماألجـؾقي مؼبم
اٌـوػٍماظلوبؼيمػلماظلـيماظرابعي،مبقـؿومندػومؼبماٌـوػٍماىدؼدةممعؿؿـؾيمؼبماظلـيم
اظـوغقي،مضؾؾمأن مهقلمإظبماظلـيماظـوظـي،موؼبمػذاماظؿققؼؾمدظقؾمسؾكمخطلماظؿؾؽريم
بؿدرؼس مػذه ماظؾغي .موؼب مطؾ مػذا معو مؼمطد مسؾك مأن معؽوغي ماظؾغي ماظعربقي مؼب ماٌـوػٍم
اظلوبؼيمأطـرمادؿفوبيمٌؿطؾؾوتماظؾعدماظؿورطبل،موبوظؿوظلمصنغفومطوغًمؼبمعلعـمعـم
أيمعـوصليمتفددممتلؽماظطػؾمبؾغؿفماظقرـقي .م

عـمحقٌماحملؿقؼوت :م

غالحظمأنماجملوالتماٌؿضؿـيمظألغشطيماظؾغقؼيمبؼقًمسؾكمغػسماظؿـوولمؼبماٌـوػٍم
اظلوبؼي،مومل متؿغريمؼبمأيمدـي ،مبقـؿومندػومؼبماٌـوػٍماىدؼدةمعؿغرية معـمدـيم
ألخرى .مصػل ماٌـوػٍ ماظلوبؼي مند ماجملوالت مؼب مطؾ ماظلـقات معؿؿـؾي مؼب ماظؿعؾريم
اظشػفلمثؿماظؼراء ةموأخرياماظؽؿوبي.مبقـؿومؼبماٌـوػٍماىدؼدةمندػومؼبماظلـيماألوظبم
عؿؿـؾيمؼبمتعؾريمذػقيموتقاصؾلمثؿماظؼراءةمثؿماظؽؿوبيمثؿماإلعالءمثؿماٌطوظعيماٌلؿقسيم
ثؿماظؿعؾريماظؽؿوبلمواظؿقاصؾلموأخريامغشوطماإلدعوج.موؼبماظلـماظـوغقيمندماظصقغمثؿم
اظرتاطقى مثؿ ماظؽؿوبي مثؿ ماحملوور موأخري ماٌشورؼع ماٌؼرتحي .موؼب ماظلـي ماظـوظـي مندم
اظصقغمثؿماظؽؿوبيمثؿماظرتاطقىمثؿماحملوورموأخرياماٌشورؼعماٌؼرتحي.موغرىمؼبمتصؿقؿم
اٌـوػٍمأغف معـماألصضؾمأن متؽقنمذبوالت ماٌودةمعقحدةموػذامحؿكمؼؽقنماظؿلؾلؾم
عـطؼقوموحؿكمغؿلطدمعـماظؾـوءماٌؿلؾلؾمظؾؿعرصيموبوظؿوظلمهؼقؼماظؽػوءاتماٌـؿظرة.
ند ماٌـوػٍ ماظلوبؼي مضد متضؿـً مثالثي مذبوالت مرئقلقي موػل ماجملوالت ماظيتم
ذطرغوػومؼبماظعـصرماظلوبؼ،موضدمتضؿـمطؾمذبولمذبؿقسيمعـماألبقاب،مصؿـالمندم
ؼبمذبولماظؿعؾري ماظشػقيمؼب ماظلـيماألوظبمأربعيمأبقابمػل؛ماٌػوػقؿ ماظعوعي،ماظؾغيم
(أدواتماٌعوغلمواظصقغ)،ماظرتاطقىماألدودقيموأخرياماٌقضقسوتماظػرسقي.م
م
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عـ محقٌ ماظعالضي مبوألػداف ،مند مأن مربؿقؼوت ماٌـوػٍ ماىدؼدة مجوءت مأضؾم
حفؿوموطـوصيمعـماٌـوػٍماظلوبؼي،موؼبماٌؼوبؾمندماألػدافمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأضؾم
عـ مأػداف موطػوءات ماٌـوػٍ ماىدؼدة ،موعـ ماٌػروض مأن مؼؽقن ماألعر مخالف مذظؽ.م
حبقٌمطـرةماألػدافمواظؽػوءاتمؼـؾغلمأنمتؼوبؾفومعقاضقعمتلؿحمبؿقؼقؼفو،موضؾيم
األػدافمتلؿحمبوظؿؼؾقؾمعـمحفؿماحملؿقؼوت.م
وحقل ماظعالضي مغػلفو مند مطـريا معـ ماألػداف مؼب ماٌـوػٍ ماىدؼدة مال متؼوبؾفوم
اٌقاضقعماٌـودؾيمهلو.موغلخذمطؿـولمظؿقضقحمػذهماٌالحظيمأػدافماظؿعؾريماظؽؿوبلمؼبم
اظلـيماظـوظـي،موػلم 08مػدصو،مؼؼوبؾفوم 05معقضقسو،مأيمأنمسددماألػدافمأطربمعـم
سددماٌقاضقعمبوسؿؾورػومودقؾيمظؿقؼقؼماألػداف.م
ند مصروضو مبني ماٌـفوجني مؼب ماجملوالت ماٌدرجي مؼب مطؾ معـفؿو ،معـ مذظؽ مندم
ذبوالت مضد مذطرت مؼب ماٌـوػٍ ماىدؼدة موال مندػو مؼب ماٌـوػٍ ماظلوبؼي معـؾ ماٌطوظعيم
اٌلؿقسيموتعؾريمطؿوبلموتقاصؾلموغشوطماإلدعوجمؼبماظلـيماألوظبمواظصقغمواٌشورؼعمؼبم
اظلـؿني ماظـوغقي مواظـوظـي .موند معـ مجفي مأخرى مبعض ماجملوالت ماظيت مدبؿؾػ مؼبم
اظؿلؿقيموتشرتكمؼبماٌقاضقعماٌدرجيمضؿـفو،موػقمعومؼظفرمبقضقحمؼبمعـوػٍماظلـيم
األوظب ،محقٌ مند مذبوظني مؼب ماظؿعؾري ماظشػقي موػؿو ماٌػوػقؿ ماظعوعي مواظؾغي م(أدواتم
اظؿصققح) ماحؿقؼو مسؾك مغػس مغقسقي ماٌقاضقع ماظقاردة مؼب مذبول ماظؿعؾري ماظشػقيم
واظؿقاصؾلمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،موػلمغػسماٌالحظيماظيتمغلفؾفومؼبماظلـؿنيماظـوغقيم
واظـوظـيمععمتغقريمتلؿقيماجملولمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمإظبماظصقغ،موتغقريمؼبماظؾغيمعـم
أدواتماٌعوغلمواظؿصققحمإظبماألظػوزمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي.
وأخريامغلفؾمبلنماظؾغيماظعربقي،مبوسؿؾورػومعؽقنمعـمعؽقغوتماظؾعدماظؿورطبل،م
وتؾعو مظألػداف ماٌلطرة مؼب مطال ماإلصالحني ،موبوسؿؾور مأن ماحملؿقؼوت مػل مودقؾيم
هؼقؼمتؾؽماأل ػداف،مضدمجوءتمربؿقؼوتفومؼبماٌـوػٍماىدؼدةمعمطدةمبصػيمواضقيم
سؾك ماىوغى ماألدائل ،مبقـؿو مجوء ماألداء مؼب ماٌـوػٍ ماظلوبؼي مطقدقؾي مالرتؾوط مأضقىم
بوظؾغيمؼبمععـوػوماٌؿعؾؼمبويضورةمواهلقؼي.موظقسماٌؼصقدمأنمػذاماٌعـكمشريمعقجقدم
ؼبماٌـوػٍماىدؼدة،موظؽـماظلقوقماظعومماظذيموردتمصقفموعؽوغؿفومؼبماظغوؼوتماظؽربىم
واألػدافماٌلطرةمهلومواحملؿقؼوتماحملؼؼيمهلو،مطؾفومسـوصرمتدلمسؾكمأغفومظقلًم
سؾكمغػسماظدرجيمعـماألػؿقيمعؼورغيمبوٌـوػٍماظلوبؼي .م
م
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ضؾؾماًقضمؼبماظؿػصقؾ،مغشريمإظبمأغـوماسؿؿدغومسؾكماٌـوػٍمطؿرجعمأدودلمؼبم
ػذهم اٌؼورغي،مرشؿماظؿغقريماظذيمررأ مبندخول متدرؼسمعودةماظؿورؼخ مبداؼيمعـماظلـيم
اظـوظـي،موػقمعومتضؿـفماظؽؿوبماٌدردلمهلذهماظلـي،موملمبصدرمؼبماٌـوػٍماظدرادقيم
اٌعؿؿدة .م

من حوث األهداف:

ميؽــومتلفقؾماٌالحظوتماظؿوظقيمصقؿومؼؿعؾؼمبوهلدفمعـمتدرؼسمعودةماظؿورؼخ :م
غالحظ مؼب متؼدؼؿ معودة ماظؿورؼخ مؼب مطال ماٌـفوجني مورود ماهلدف معـ متدرؼس مػذهم
اٌودة،مصفوءمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي:م"ؼعؿربماظؿورؼخمغشورومتربقؼومػوعوموأدودقومؼبمتؽقؼـم
اٌقارـماظقاسلماٌكؾصمٌوضقفمواٌكؾصمألعؿف،ماظقاثؼمبـػلفموذعؾفموأعؿف،ماٌؿػؿحم
سؾكماظـؼوصوتماإلغلوغقي،مظذامصبىمأنمالمؼؽقنمغشورومػدصفمدردمايقادثمواألمسوءم
واظؿقارؼخموهػقظفومبؾمصبىمأنمتؽقنمحصصماظؿورؼخمعـودؾيمظػفؿمربقطماظطػؾم
بلبعوده م(اظقرين مواظؼقعل مواإلغلوغل) موذظؽ مبؿقؾقؾ ماألحداث موادؿكالص ماظعرب".م
بقـؿوموردتمؼب متؼدميفمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمأن متدرؼسمعودةماظؿورؼخ مالمؼرعل:م"إظبم
إطلوبماٌؿعؾؿمععورفمعقدقسقيمأومعػوػقؿموأصؽورمتؿطؾىمهؾقؾمودراديمععؼدةمبؼدرم
عو مػل مغشوط متربقي مإؼؼوزل مهلقلل مسؿؾل مأطـر مممو مػق مغظري موتؾؼقين ،مؼرعلم
بوظدرجي ماألوظب مإظب مإثورة موتـؿقي مروح ماٌالحظي موتـظقؿفو موتدضقؼفو ،موتدرؼؾف مسؾكم
اظؿعؾؿ مبوٌؿوردي موبذل ماىفد" .35موػؽذا مغالحظ معـذ ماظؾداؼي مصرضو مجقػرؼو مؼبم
اٌـفوجني؛مصؾقـؿومتشؽؾمعودةماظؿورؼخمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمودقؾيمػوعيمظؿؽقؼـماٌقارـم
اظقاسلمبؽؾمعومؼؿعؾؼمبفقؼؿف،مجوءتمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمطؿفردمودقؾيمظؿـؿقيمروحم
اٌالحظي موتـظقؿفو موتدضقؼفو .موبؽؾ متلطقد مصنن مسؾورة م"ترعل مبوظدرجي ماألوظب" مهلوم
عدظقهلوماظؽؾريمؼبمصقوشيماٌـوػٍ،موػذامعومصبعؾمبؼقيماألػدافماظقاردةمؼبمتدرؼسم
ػذهماٌودةمالمترتؼلمإظبمعلؿقىماهلدفماظرئقلل.موعـمػـومميؽــوماسؿؾورمػدفمتدرؼسم
عودة ماظؿورؼخ ماٌذطقر مؼب متؼدؼؿ ماٌودة مأطـر مدالظي مسؾك ماهلقؼي موايضورة مؼب ماٌـوػٍم
اظلوبؼيمعـفمؼبماٌـوػٍماىدؼدة.
صقؿو مطبص مأػداف متدرؼس معودة ماظؿورؼخ مؼب معرحؾي ماظؿعؾقؿ ماالبؿدائل ،مذطر مؼبم
اٌـوػٍماىدؼدةمػدصونمػؿو؛م"ذبؿؿعمبؼقؿفموضقاسدهماظيتمتـظؿماٌعوعالتمبنيمأصرادهم
وسالضوتفؿ مومبؼقعوتفؿ ماظيت متعزز ماظروابط مبقـفؿ موهوصظ مسؾك ماغلفوعفؿ موسؾكم
35موزارةماظرتبقيماظقرـقيم(ؼقظققم،)2005معرجعمدوبؼ،مصم .78م
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وحدتفؿمومتودؽفؿ"،م"وذبؿؿعمبؿورطبفماٌشرتكماظذيمضبوصظمسؾكمذاطرتفموثؼوصؿفم
وػقؼؿفماظقرـقيموبلقودتفمسؾكمغػلفماظيتمبدوغفومالمميؽـمظفماظعؿؾمحبرؼيموعلموظقيم
ظؿطقؼرمغػلفموهلنيمزروفمحقوتفمبوظطرؼؼيمواظقدوئؾماظيتمؼراػومأغػعموأنع".م
وندمػذؼـماهلدصنيمضدمذطرامطفدصنيمصرسقنيمهلدفمرئقللمػق؛م"هلقسماظؿؾؿقذم
بوظعـوصرماألدودقيماظيتمتؽقنمربقطفمواظعالضوتماظيتمتربطمبعضفومبؾعضموعومؼـؿٍم
سـمتػوسالتفو".مأيمأنمػذاماهلدفماظرئقللمملمطبرجمؼبمصقوشؿفمسـماهلدفماظقاردم
ؼبمتؼدؼؿماٌودةماظذيمدؾؼمذطرهمؼبماظعـصرماظلوبؼ.مبقـؿومندماألػدافماظـالثيماظقاردةم
ؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأطـرمتعؾريامسـماىوغىماٌعرؼبموخوصيماظقجداغلمظؾطػؾ،مصـفدم
ععوغل ماالحرتام مواالصؿكور مواالسؿزاز ،موعـفو ماظؿطؾع مإظب معلؿؼؾؾ معشرق مظؾؿفؿؿعم
اىزائري .موغرى مأن مأػداف متدرؼس معودة ماظؿورؼخ مؼب ماٌرحؾي ماالبؿدائقي ماظقاردة مؼبم
اٌـوػٍماظلوبؼيمأطـرمتلطقدامسؾكمربطماظطػؾمبؿورطبفمواالسؿزازمبفمواظؿطؾعمعـمخالظفم
إظبمعلؿؼؾؾمزاػرمظؾفزائر.
ندمأنمأػدافمتدرؼسمعودةماظؿورؼخمؼبماظلـيماظرابعيمعـماظـظومماىدؼدموردتمؼبم
ععظؿفو مبصقوشي متمطد مسؾك ماظطوبع ماألدائل مواٌعرؼب ،مدون موجقد مأي مػدف مؼشريم
عؾوذرة مإظب ماظؿعؾؼ مبلذبود ماألعي موصػقوتفو ماظـوصعي مسرب ماظؿورؼخ ،معوسدا ماهلدفم
األخريماظذيمذطرتمصقفمعلوسدةماظؿؾؿقذمسؾكمتؽقؼـماالووػوتمواظؼقؿمدونمربطفوم
بلقوق متورطبل مععني .مبقـؿو مند مأػداف متدرؼس ماظؿورؼخ مؼب ماظلـي ماًوعلي معـم
اظؿعؾقؿ ماألدودل متمطد مسؾك مأػؿقي ماىوغى ماظقجداغل موسؾك مربط ماظؿؾؿقذ مبوألحداثم
اظؿورطبقي ماظيت مؼدردفو ،موػذا ماظربط مؼؽقن مبغرس مروح ماالسؿزاز مبوالغؿؿوء مظؾقرـم
اىزائريمؼبمضؾىماظؿؾؿقذ.موػذهماٌالحظيمتمطدمعومدؾؼمذطرهمؼبماظعـصرماظلوبؼمعـم
أنماٌـوػٍماظلوبؼيمأطـرمتلطقدامسؾكمربطماظؿؾؿقذمبؿورؼخمورـفمعـماٌـوػٍماىدؼدة.
غالحظمؼبمأػدافمتدرؼس ماظؿورؼخمؼبمعرحؾي ماظؿعؾقؿماالبؿدائلمؼبمطالماٌـفوجنيم
أغفو مطوغً معرطزة مسؾك ماٌوضل ماظؼرؼى مظؾؿفؿؿع ماىزائري ،موطون معـ ماألصضؾ مأنم
تؿـوول مإظب مجوغى مذظؽ ماىذور ماظؿورطبقي مظؾؿفؿؿع ماىزائري ،موذظؽ مبوظؿعرضم
ظؾؿقطوتماظؿورطبقيماظؽربىمعـذماظؿورؼخماظؼدؼؿمإظبماظؿورؼخمايدؼٌ،موػذامبطؾقعيم
ايول ممبراسوة معلؿقى مصفؿ ماظؿالعقذ .موغرى مأغف معـ مذلن مػذا ماظؿـوول مأن مصبعؾم
اظؿالعقذمأطـرمصفؿومجملؿؿعفؿموخصقصقوتف،مخوصيمؼبمعرحؾيماظؿعؾقؿماالبؿدائلمحقٌم
تؽقنمذكصقيماظؿؾؿقذمؼبمرقرماظؿشؽقؾ،مصقصؾحماظؿورؼخمأطـرمعـمذبردمعودةمععرصقي،م
صقػفؿماظؿؾؿقذمأنماظؿورؼخماٌشرتك مألصرادماظشعىماىزائريمصبعؾمعصريػؿمواحدا،م
صقؽقنمتطؾعفمطؾريامؼبمتلطقدماٌؽوغيماظيتماحؿؾؿفوماىزائرمسربمتورطبفوماظطقؼؾ.
م
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غالحظ مؼب مطال ماٌـفوجني مذطر ماألػداف ماظؿػصقؾقي ،مظألػداف ماًوصي مبوظلـي،م
حبقٌ موردت مػذه ماألػداف مسؾك مذؽؾ مطػوءات مضوسدؼي مؼب ماٌـوػٍ ماىدؼدة ،مبقـؿوم
وردتمسؾكمذؽؾمأػدافمإجرائقيمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي.موإنماإلرالعمسؾكمػذهماألػدافم
ؼمطدمأنماٌـوػٍماظلوبؼيمطوغًمأطـرمتلطقدامسؾكمربطماظؿؾؿقذمبؿورؼخمورـف.محبقٌمالم
غؽود مند مؼب ماظؽػوءات ماظؼوسدؼي ماظـالثي ماٌذطقرة مؼب ماٌـوػٍ ماىدؼدة مأؼي مإذورة مإظبم
االسؿزاز مواالصؿكور مبؿ ورؼخ ماظقرـ ،مبقـؿو مند ماإلذورة مإظب مػذا ماٌعـك مؼب مأطـر معـم
عقضع،معـمذظؽمندماالسؿزازمبـقرةمأولمغقصؿرب،مشرسمروحماظؿضققيمؼبمدؾقؾماظقرـم
بوالضؿداء مبوظشفداء ،مإبراز مضقة مإرادة ماظشعى مؼب ماظؿقدي مواظؿضققي ،ماظؿلطقد مسؾكم
ادؿؿرارؼيماظـقرةمبعدماالدؿؼاللموتغريمأدوظقىماظؽػوح...
عـ مغوحقي معراسوة معؿطؾؾوت ماٌؼوربي ،مغالحظ مأن ماظؽػوءات ماظؼوسدؼي ماظقاردة مؼبم
اٌـوػٍ ماىدؼدة مأطـر مادؿفوبي مٌؿطؾؾوت ماٌؼوربي مبوظؽػوءات معـ مادؿفوبي ماألػدافم
اإلجرائقي مؼب ماٌـوػٍ ماظلوبؼي مٌؿطؾؾوت ماٌؼوربي مبوألػداف .محبقٌ مجوءت ماظؽػوءاتم
اظؼوسدؼيمأطـرمضوبؾقيمظؾؼقوسمواظؿؼقؼؿماظلؾقؿمعـماألػدافماٌذطقرةمؼبماٌـوػٍماظلوبؼي.م
طؿو مأن ماظؽػوءات ماظؼوسدؼي متصى معؾوذرة مؼب مأداء ماظطػؾ ،مبقـؿو معبعً ماألػدافم
اٌذطقرةمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمبنيمأداءماظطػؾموبنيمأػدافمأخرىمظقلًمإجرائقي،معـؾم
إبراز مضقة مإرادة ماظشعى مؼب ماظؿقدي مواظؿضققي ،مإبراز متضوعـ مثقرتـو معع ماظشعقبم
اٌؽوصقي...
عـ محقٌ مسالضي ماألػداف مبوحملؿقؼوت ،مغالحظ مؼب ماٌـوػٍ ماىدؼدة مبعضم
اظؽػوءاتمالمؼقجدمعومضبؼؼفومؼبماحملؿقؼوت،معـمذظؽمعوموردمؼبماظؽػوءةماظؼوسدؼيم
األوظبمحقلمضدرةماٌؿعؾؿمسؾكممتققزماظقضوئعماألطـرمبروزامؼبمعـطؼؿف،مصنغـومالمندمعوم
ؼؼوبؾفومؼب ماحملؿقؼوت،مبؾمندماحملؿقؼوتماٌـودؾيمهلومعقجقدةمؼبماظقحدةماظؿعؾؿقيم
اظـوظـي ،ماظيت مخصصً مبؽوعؾفو مٌعرصي مخصوئص موممقزات ماٌـطؼي مواظقالؼي .موسؾكم
اظعؽسمعـمذظؽمندمأنمطؾماألػدافماظقاردةمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمعـلفؿيممتوعومععم
احملؿقؼوتماٌكصصيمهلو.موغلؿـؿٍمعـمػذهماٌالحظيمأنماألػدافماٌذطقرةمؼبماٌـوػٍم
اظلوبؼيمأطـرماغلفوعومععماحملؿقؼوتمعـمتؾؽماظقاردةمؼبماٌـوػٍماىدؼدة.
غالحظ مؼب ماألػداف مواظؽػوءات ماٌذطقرة مؼب م ماٌـوػٍ ماىدؼدة مأغف مؼغؾى مسؾقفوم
اظطوبعماظؾقداشقجل،محبقٌمطونماظرتطقزمصقفومسؾكمعراسوةماألداءموعؿطؾؾوتماٌؼوربيم
بوظ ؽػوءاتمأطـرمعـماألػدافماٌؿعؾؼيمبؿدرؼسمعودةماظؿورؼخمغػلفو،ماظيتمتعؿربمعودةم
هلو مأػؿقي مطؾرية مضؿـ ماٌقاد ماظيت متربط ماظؿؾؿقذ مبقرـف موعؼقعوت مذكصقؿف موتورؼخم
أعؿف.موندمػذاماظرتطقزمسؾكماىوغىماظؾقداشقجلمأضؾمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيماظيتمؼظفرم
صقفومبقضقحمربطماظؿؾؿقذمبؿورؼخمورـفموشرسماالسؿزازمبوالغؿؿوءمهلذاماظقرـماظذيمضومم
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أبـوؤهماظربرةممبقوربيماالدؿعؿورموادرتجوعماظلقودةماظقرـقي.مورشؿمطقنماالػؿؿوممبفذام
اىوغىمػقمؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأطربمعـفمؼبماٌـوػٍماىدؼدة،مصنغـومغالحظمأغفمؼبمطالم
اٌـفوجنيمملمؼؿؿمػذاماظربطمبوٌلؿقىماٌطؾقب،محبقٌمأنماألػدافماٌلطرةمملمتؽـم
ؼبمعلؿقىمتورؼخمػذاماظقرـماظعزؼز،موطونمعـماٌػروضمأنمتؽقنماألػدافمعرطزةمسؾكم
دراديماألحداثماٌكؾدةمجملدماظقرـمعـمأجؾمادؿعودةمتؾؽماألذبودمواظرصعمعـمذلنم
اظقرـمؼبمسصرغومايوظل،موػقمعومصبعؾماظؿورؼخمبوظػعؾمعودةمعمثرةمؼبمدؾقكماظؿؾؿقذم
سؾكمطوصيماٌلؿقؼوت،موتغرسمصقفماظؿطؾعمإظبمادؿعودةمأذبودهمبؽؾمعومأوتلمعـمضقة،م
وخوصيمضقةماظعؾؿمواٌعرصيمواألخالقماظيتممتقزمبفومأدالصف .م

من حوث احملتووات:

غلفؾ مؼب ماظؾداؼي مذظؽ ماالخؿالف ماٌقجقد مؼب مررؼؼي ماظؿـوول ،محبقٌ مند مؼبم
اٌـوػٍ ماظلوبؼي مذطر ماحملوور مثؿ ماٌقاضقع موأخريا ماألػداف ،مبقـؿو مند مؼب ماٌـوػٍم
اىدؼدة ماظقضعقوت ماظؿعؾؿقي ماظيت ممتً مإحوظؿفو مسؾك ماظقثقؼي ماٌراصؼي مثؿ ماٌػوػقؿم
األدودقي موأخريا ماألداءات مواظـشوروت ،مومل متذطر ماظؽػوءة ماٌلؿفدصي مظؽؾ معقضقع،م
وػق معو مغراه مخطل مألن ماظؽػوءة ماظؼوسدؼي ماٌذطقرة ممشؾً مطؾ ماٌقاضقع ماظقاردة مؼبم
اظقحدات ماظؿعؾقؿقي ،موذطر ماظؽػوءات ماٌلؿفدصي معـ مذلغف مأن مصبعؾ مسؿؾقي ماظؿؼقؼؿم
أدفؾ.موماظلؾىماظرئقسمؼبمػذهماالخؿالصوتمبنيماٌـفوجنيمؼعقدمإظبماالخؿالفمؼبم
اٌؼوربي ماٌعؿؿدة ،موبوظؿوظل مصفق ماخؿالف معـطؼل موال مؼدل مسؾك مأصضؾقي مإحدىم
اظطرؼؼؿنيمسؾكماألخرى .م
غالحظمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمورودمربؿقؼوتمخوصيمبوٌـطؼيمواظقالؼي،مطؿومػقمايولم
ؼب ماظقحدة ماظؿعؾقؿقي ماظـوظـي ،مبقـؿو مند ماًربات ماظؿورطبقي ماٌذطقرة مؼب ماٌـوػٍم
اظلوبؼي مذا ت مروبع مورين .موغرى مأغف معـ ماًطل مدبصقص مايدؼٌ محقل ماٌـطؼيم
واظقالؼيمؼبمػذهماٌرحؾي،مصوالسؿزازمؼـؾغلمأنمؼؽقن مبوظقرـمطؾفموظقسمجبزءمعـف،م
وػذامحؿكمؼـشلماظطػؾمسؾكمحىماظقرـمعـذمغعقعيمأزػوره.
المندمؼبماٌـوػٍماىدؼدةمظؾلـيماظرابعيمابؿدائلمأؼيمإذورةمإظبماظؿػوسؾماظؿورطبلم
ايضوريماظذيموضعمبنيماىزائرمذاتماالغؿؿوءمايضوريماظعربلماإلدالعلموبنيمبؼقيم
ايضورات ،مدقاء مؼب مذؽؾف ماظلؾيب مأو ماإلصبوبل ،مبقـؿو مند ماٌـوػٍ ماظلوبؼي مضدم
تـووظً مػذا ماظؿػوسؾ مؼب مذؽؾف ماظلؾيب معـ مخالل ماالدؿعؿور ماظػرغلل ماظذي مضبؿؾم
خصوئصمحضورؼيمدبؿؾػممتوعومسـمتؾؽماظيتمؼؿؿقزمبفوماجملؿؿعماىزائري.موغرىم
أن مإدراج معـؾ مػذه ماٌقاضقع معـ مذلغف مأن مصبعؾ ماظطػؾ معدرطو مأطـر مظؾؿؽوغي ماظيتم
ؼـؾغلمأنمضبؿؾفومورـفموعلؿقىماظرضلماظذيمصبىمسؾقفمبؾقشفمحؿكمالمؼؽقنمعرةم
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أخرىمسرضيمأليمعطوععمادؿعؿورؼيمعـماظدولماظؼقؼي.مطؿومأنمتـوولماظصراعماظذيم
وضعمب نيماىزائرؼنيمواالدؿعؿورماظػرغللمصبعؾماظطػؾمعدرطومألػؿقيماحملوصظيمسؾكم
ضقؿماجملؿؿعماىزائريماظيتمتعؿربماألداةماألدودقيمظؾؿقصنيمعـمأيمذوبونمؼبمحضورةم
اآلخر.م
ؼبماٌـوػٍماظلوبؼيممتمتـوولماٌوضلماظؼرؼىمظؾؿفؿؿعماىزائري ماٌؿؿـؾمؼبمثقرةم
اظؿقرؼر ماجملقدة ،مبقـؿو مال مند مؼب ماٌـوػٍ ماىدؼدة متػصقال مهلذا ماٌوضل ،معو مسدام
اإلذورةمإظبمايؼىماظؿورطبقيماًوصيممبـطؼؿفموظقسمبوظقرـمطؽؾ.موغرىمأغفمطونمعـم
األصضؾمؼبمطالماٌـفوجنيمتـوولماٌراحؾماظؿورطبقيماظؽربىماظيتمعرتمبفوماىزائر،م
حؿكمؼعرفماظطػؾماعؿدادمتورطبفماظقرين،موأنماىزائرمبؾدمذومعوضمسرؼؼموظقسم
حدؼٌماظـشلة،موطؾمػذامصبعؾفمضبىمأطـرمػذاماظقرـ.
تؾعومظألػدافماٌذطقرةمؼبمطالماٌـفوجني،مصنغـومندمأنمربؿقؼوتمعودةماظؿورؼخم
ؼبماٌـوػٍماظلوبؼيمأطـرمتلطقدامسؾكمربطماظؿؾؿقذمبؿورؼخمورـف،مسؾكماسؿؾورمأنمأشؾىم
ربؿقؼوتماٌـوػٍماىدؼدةمذاتمروبعمهلقلل موإؼؼوزل.مبقـؿومالمندمؼبماٌـوػٍم
اظلوبؼيمإالمربقرامواحدامعـماحملوورماظلؿيمخصصًمعقاضقعفمظؾؿعرصيماظؿورطبقي،م
أعوماحملوورماًؿليماألخرىمصؼدمخصصًمعؾوذرةمظؿورؼخماظـقرةماظؿقرؼرؼيمبؿػوصقؾم
تدلمسؾكمربطماظؿؾؿقذمبفذاماظؿورؼخ.م م
عـ مخالل معو مذطرغوه مؼب ماظعـوصر ماظلوبؼي ،مند مأن مربؿقؼوت معودة ماظؿورؼخ مؼبم
اٌـوػٍماظلوبؼيمأطـرماغلفوعومععماظؾعدماظؿورطبل،مبوسؿؾورمأنماٌقاضقعماٌؼررةمتصىم
ؼبمذبؿؾفومؼبمربطماظؿؾؿقذمبقرـفمعـمخاللماظصراعمععماٌلؿعؿرموربوربؿفمحؿكمتؽقنم
اىزائرمذاتمدقودة،موػقمذرطمرئقللمًقضمععرطيماظؿـؿقيمواظؿؼدم.موضقظـومأطـرم
اغلفوعومؼعينمأغفمحؿكماٌـوػٍماظلوبؼيمملمهؼؼماٌعـكماظؿوممظؾؾعدماظؿورطبل،مسؾكم
اسؿؾور مأن ماظربط مجوء معؼؿصرا مسؾك ماٌوضل ماظؼرؼى ،موطون معـ ماألصضؾ متـوول مجذورم
اجملؿؿعماىزائريمؼبمػذهماٌرحؾيماٌؾؽرة،موبصػيمخوصيماٌراحؾماظؿورطبقيمايومسيم
عـؾمدخقلماإلدالممإظبماىزائر،محؿكمتؽقنمأطـرمردقخوموتلثريامؼبمذكصقيماظطػؾ .م

 قراءة يف كتاب الرتبوة اإلدالموة يف السنتني األوىل والثانوة ثانوي-

كتاب الرتبوة اإلدالموة للسنة األوىل ثانوي م

جوءت ماجملوالت ماظيت متضؿـفو مبرغوعٍ ماظرتبقي ماإلدالعقي مهلذه ماظلـي موػل؛م
اظعؼقدةمواظػؼفمواظلـيماظـؾقؼيمواظلريةماظـؾقؼيمواألخالقمودؾقكمعـمأجؾمتردقخمعبؾيم
عـماظؼقؿمسـدماظؿؾؿقذمتؿؿـؾمأدودومؼبماظؼقؿماإلميوغقيمواظؿعؾدؼيمواظؼقؿماظػؽرؼيمواظعؾؿقيم
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واظؼقؿماالضؿصودؼيمواٌوظقيمواظؼقؿماإلسالعقيمواظؿقاصؾقيمواظؼقؿماظػـقيمواىؿوظقيمواظؼقؿم
اظصققيمواظؾقؽقي.موػلمضقؿمطؿومػقمواضحمعـمتلؿقوتفوممتسمجقاغىمعفؿيمعـمحقوةم
اظؿؾؿقذ ،م وتـلفؿ مػذه ماظؼقؿ ممتوعو معع معو مورد مؼب معـوػٍ ماظلـي ماألوظب معـ ماظؿعؾقؿم
اظـوغقي،مطؿومتـلفؿمععماظـصقصماظؿشرؼعقيماظيتمتقجفماظـظومماظرتبقيماىزائري،م
واألػؿ معـ مذظؽ مأغفو متـلفؿ معع ماًصوئص مايضورؼي مظؾؿفؿؿع ماىزائري ،ماظذيم
ؼعؿربماظدؼـماإلدالعلمأػؿمسـصرمعـمعؽقغوتماظؾعدماظؿورطبل.موغالحظمؼبمػذهماظؼقؿم
أن متؼدميفو مجوء مبصقغي متضؿـً ماػؿؿوم ماإلدالم مبوظؼقؿ ماإلغلوغقي مواظعوٌقي ماظيت مالم
تؿعورضمععمعؾودئفماظلوعقي،موػلمضقؿمعـمذلغفومأنموعؾماظؿؾؿقذمأطـرمتػؿقومسؾكم
ايضوراتماألخرى،مطؿومأغفومإنمهؼؼًمؼبموجداغفمودؾقطفموعؾمػذاماظؿػؿحمؼبم
إرورماحملوصظيمسؾكماغؿؿوئفموػقؼؿفمايضورؼي .م
-
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تضؿـمػذاماظؽؿوبماجملوالتماظؿوظقي:ماظؼرآنماظؽرؼؿ،مايدؼٌماظـؾقيماظشرؼػ،م
اظعؼقدة،ماظػؼف،ماظلريةماظـؾقؼي،ماألخالقمواظلؾقكموأخريامتورؼخماظؿشرؼعماإلدالعل .م
وجوءمؼبمتؼدؼؿماظؽؿوب:م"ارتؽزتمػذهماجملوالتمسؾكمعـظقعيماظؼقؿماإلدالعقي،م
اظيتمتعؿربماٌقجفمظلؾقكماٌؿعؾؿمخوصيموػقمؼبمعرحؾيماٌراػؼي،مصؼدمأدرجماظؿػلريم
اٌقضقسلمؼبمدراديماظـصقصماظشرسقيمبدالمسـماظؿػلريماظؿقؾقؾل،موأضقػًمأحؽومم
تالوةماظؼرآنمحؿكمؼؿؿؽـماٌؿعؾؿمعـماظـطؼماظصققحمظؾؼرآنماظؽرؼؿ...مطؿومؼؼقمماٌؿعؾؿم
بؿقؾقؾمبعضماظقثوئؼماظؿـظقؿقيماظيتمصدرتمؼبمزعـماظردقلمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمعـم
خالل ماظؿػوسؾ معع ماٌقاضػ مواًربات مايقوتقي ماٌكؿؾػي محبقٌ ممتؽـف معـ ماخؿقورم
أػدافموتقجفوتميقوتفمتؿػؼمععمإعؽوغقوتف ."...م
وغالحظمؼبمربؿقؼوتماظؽؿوب،مأغفومجوءتمعـلفؿيمععماٌـفوجماظدرادلمهلذهم
اظلـي،مطؿومأغفومملمدبرجمسـماظؿقجقفوتماظؽربىمظؾـصقصماظرمسقيماٌؿعؾؼيمبوظـظومم
اظرتبقيماىزائري .م

خالصة
ظؼدمحووظـومؼبمػذهماظقرضيمأنمغرطزمسؾكمسؿؾقيماإلصالحماظرتبقيموعومتقاجففمعـم
هدؼوت،مؼبمسوملمؼعؿربماظصراعمأػؿمممقزاتف،موبوسؿؾورماظعالضيماظقثقؼيمبنيماٌـوػٍم
اظدرادقي مواظؽؿى ماٌدردقي ،مصنغف مبنعؽوغـو ماظؼقل مأن ماٌـفوج ماٌلؿفقى مٌؿطؾؾوتم
اظؿقدي مواٌـلفؿ معع ماظذات مايضورؼي مواالجؿؿوسقي مواٌؿقصر مسؾك ماظشروطم
اظؾقداشقجقي،مؼعؿربماٌدخؾماظرئقللمإلسدادمطؿى معدردقيمتؿقصر مصقفومطؾماظشروطم
اظيتموعؾمعـماظؿؾؿقذمعفقؽ ًومظؿؿـؾمعـظقعيماظؼقؿماظيتمتعؿربماظرتبقيماإلدالعقيمواظؾغيم
اظعربقيمواظؿورؼخمواىغراصقومواظرتبقيماٌدغقيمعـمأػؿماٌقادماحملؼؼيمهلو.
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