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**

ؼؼؿضل مايدؼث مسـ متعؾقؿ ماظدؼـ مسي ماٌؤدلة ماظؿعؾقؿقة ماىزائرؼة مبداؼة مهدؼدم
اٌقضقع محبؽؿ متعدد مذباالت مػذا ماظؿعؾقؿ .مصفـاك مذبال مجيؿع ماٌؤدلات ماظيتم
تلؿفدفمتؽقؼـماألررماظدؼـقةمودبرؼجماٌؿكصصنيمسيماظعؿؾماظدؼين،مومغؼصدمبذظؽم
اىاععاتماإلدالعقةموععاػدمتؽقؼـماألئؿةموماظزواؼا.موػـاكمذبالمآخرمظؾؿعؾقؿماظدؼينم
اظعاممالمؼلؿفدفمتؽقؼـمعؿكصصنيمسيماجملالماٌعرسيماظدؼين،مبؾمتؽقؼـماظشعقرم
اظدؼين مسـد ماٌؿؿدرس موػق ماظؿعؾقؿ ماظذي مؼؿقجف مظؾؿالعقذ ماىزائرؼني مساعة مبغاؼةم
تؽقؼـفؿمسؾكماظشعقرمباهلقؼةماظدؼـقةموماظعؼائدؼة .م
ؼؿعؾؼ محب ــا مباجملال ماظـاغل مأي ماٌدردة ماظعؿقعقة مو معضؿقن ماًطاب ماظدؼينم
اٌقجف مظؾؿالعقذ معـ مخالل ماظؽؿاب ماٌدردل ماٌؼرر مشداة ماإلصالحات ماىدؼدة ماظيتم
تعرصفاماٌـظقعةماظرتبقؼةماىزائرؼةمعؼارغةممبامطانمدائداًمعـمضؾؾ،مسيمرباوظةمظرصدم
ومعؿابعةمعامحدثمعـمتغريمسؾكمعلؿقىمعضؿقنماًطابمسيمعادةماظرتبقةماإلدالعقة .م
وضدمادؿفدصتمػذاماجملالمعـماظؿعؾقؿماظدؼينماظعدؼدمعـماظدراداتمواألحباث،م
اىزائرؼةمعـفامواٌغاربقة،مغذطرمسيمػذاماظلقاقمسؾكمدؾقؾماٌـالمأسؿالماٌؾؿؼكماظذيم
أذرف مسؾقف ماجملؾس ماإلدالعل ماألسؾك مسي ماىزائر مسي مجاغػل م 2002مواظذي متـاولم
" واضعماظرتبقةماإلدالعقةمسيماٌدردةماىزائرؼةموآصاضفا"م،محقثممتتماإلذارةمصقفمإديم
خطاب ماظؽؿاب ماٌدردل ماًاص مبفذه ماٌادة مسي مطؾ ماٌلؿقؼات ماظؿعؾقؿقة ممبا مصقفام
اٌلؿقى ماظـاغقي .مطؿا متـاوظت مػذا ماٌقضقع مباظؿقدؼد مأسؿال ماظـدوة ماظدوظقة ماظيتم
غشرتمباٌغربمدـةم 2002بعـقان :م"? ،" Enseigner la religion aujourd’huiم
واظيتمذاركمصقفامسددمعـماظؾاحـنيمعـمضػيتماظؾقرماٌؿقدطمأعـالمربؿدماظعقادي،م
ربؿدمذرؼػمصرجاغل،مأريقدةماظـقػر René Mouailhat ،وشريػؿ.مأحاظتمػذهم
* م متّمغشرمػذاماٌؼالمععمبعضماظؿغقرياتمسيماحملؿقىمسيمذبؾةمإغلاغقات،مسددم،74-74مجقانم،2030محقثم
طانماظعـقان:ماًطابماظدؼينمسيماٌدردةماىزائرؼةم:مبعضماٌالحظاتماظـؼدؼةمسؾكمطؿبمعادةماظرتبقةماإلدالعقةم
سيماظـاغقي.
**مباحثمدائؿمممبرطزماظؾقثمسيماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة ،وػران ،اىزائر.
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اظـدوةمإديماظـؼاشماظقادعمحقلمرؾقعةماظؿعؾقؿماظدؼينماظذيمتؼدعفمسددمعـماٌـظقعاتم
اظرتبقؼةماٌعاصرةمسيماظضػؿني،ممعشريةمإديمسدممارتؾاطمػذاماظـؼاشمبأحداثمدؾؿؿربم
 2003م صؼطم،مذظؽمأنماإلذؽاظقةمظقلتموظقدةماظققم،مطؿامأغفامالمتعينماجملؿؿعاتم
اظعربقة-اإلدالعقة موحدػا مبؾ مندػا معطروحة مبصقغ مزبؿؾػة مسي ماظعدؼد معـم
اجملؿؿعاتماٌعاصرةمذرضقةموشربقةمسؾكمحدمدقاء.متـاوظتماألحباثماٌؼدعةمأؼضام
عقضقعماظؿعؼّدمواظؿعدّدماظدالظقنيمظؽؾؿةم"دؼـ"موعامتـريهمعـمخالصاتمسؿقؼةمخبصقصم
عضاعنيماظؿعؾقؿماظدؼينموعـاػففموأػداصف،مطؿامأثارتمأدؽؾةمجقػرؼةمعـمعـؾمعضؿقنم
اظؿـشؽةماظدؼـقةموإعؽاغقاتمواوزػامظؼقؿماىؿاسةماظدؼـقةمورؤاػاماٌذػؾقةمإديمعلؿقىم
غؼؾماٌعارفمباسؿؾارماظدؼـمجزءامعـماظـؼاصةماإلغلاغقة،موطذامإذؽاظقةماظقضقفمسـدم
اٌعارف ماظيت مؼـؿففا مطؾ مدؼـ مسـ مذاتف موإعؽاغقات مواوز مذظؽ مإدي معؼاربة متؾؽم
اٌعارفمسؾكمضقءمأدؽؾةموعـاػجماظعؾقمماإلغلاغقة.م م
واصؾت معضؿقن ماإلذؽاظقة مغػلفا مغدوة مسؾؿقة مدوظقة مغظؿت مبؿقغس مدـة م2007م
بإذرافمعـمعؤدليتماظققغقلؽقمو"مطقغرادمأدؼـاور"ماألٌاغقةمطانمسـقاغفام:م"تدرؼسم
األدؼانمسيمسصرماظعقٌةم"محقثمتـاوظتمباظؿقؾقؾمواربماظؿعؾقؿماظدؼينمورػاغاتفم
اٌعرصقةمواألؼدؼقظقجقةمسيمسددمعـمدولماظعاملماظققم.مطؿامذؽؾتمػذهماالغشغاالتمأحدم
سـاصرماألرروحةماظيتمداصعمسـفامربؿدمأرطقنمسيمسددمعـمدراداتفمسيمإرارمعشروسفم
غؼدماظعؼؾماإلدالعلمسـدعامغادىمبأػؿقةمإدعاجمتعؾقؿمتارؼخماألدؼانماٌؼارنمسيماٌـظقعةم
اظرتبقؼةماظرمسقةماظػرغلقة و طانماهلدفمسـدهمػقماٌلاػؿةمسيمعؼاربةمسؾؿقةمغؼدؼةم
إلذؽاظقةمتعؾقؿماظدؼـمبعقدامسـماظلفالماألؼدؼقظقجل.موسيماظػرتةماظيتمسبـمبصددم
طؿابةمػذاماٌؼالمصدرمسددمعـمذبؾةم"ترميا ،Trémaماظيتمؼـشرػاممعرطزمدراداتم
اظقثائؼمواظؾقثمسيمتارؼخماظرتبقةممبقغؾقظققفمغفاؼةمدؼلؿربم،2033مسـقاغف:م"اظؼقؿ،م
اظؿؿـالت مواظصقر ماظـؿطقة مسي ماظؽؿب ماٌدردقة مسي معـطؼة ماٌؿقدط" .1موعـ مأػؿم
اإلذؽاظقات ماظيت مأثارتفا ماٌلاػؿات مسي مػذا ماظعدد مصقرة ماظذات موعؽاغة ماآلخر مسيم
اظؽؿب ماٌدردقة معـ مخالل مسدد معـ ماظـؿاذج ماٌكؿؾػة معـ ممثاغل مدول معؿقدطة مػلم
اىزائر،متقغس،ماٌغرب ،صرغلا،مإؼطاظقا،مضربص ،ظؾـانموعاظطا .م
ممم غشريمسيمػذاماظصددمأؼضامإديمأنمػـاكمسددامعـماٌلاػؿاتمظؾاحـنيمجزائرؼنيمم
تـاوظتمتأثريماًطابماألؼدؼقظقجلماظرمسلمسؾكمزبؿؾػماظؽؿبماٌدردقةمخاصةمعام
تعؾؼ معـفا ممبقاد ماظعؾقم ماالجؿؿاسقة مضؾؾ موبعد ماإلصالحات ماىارؼة مسي ماٌـظقعةم
1

Cromer.S et Hassani-Idrissi, M.(dir.) Valeurs, représentations et stéréotypes dans les
manuels scolaires dans la Méditerranée , in Revue Tréma, n°35-36, décembre 2011,
CEDRHE, IUFM de l'académie de Montpellier.
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اظرتبقؼةمإديماظققم،مغذطرمعـمتؾؽماظدراداتممسؾكمدؾقؾماٌـالممالمايصر:معلاػؿاتم
حلـ مرععقن ،2مدرادات مغقراظدؼـ مرقاظيب -ماظـعاظيب ،3معؼاالت مربؿد مشامل .4معام
غؿقخاهمسيمربقرمحبــامػق مدرادةمعضؿقنماًطابمحقلماظدؼـمسيماظؽؿبماٌدردقةم
اىدؼدةماٌؿعؾؼةممبادةماظرتبقةماإلدالعقةمسيماظؿعؾقؿماظـاغقيمرباوظنيمرصدماًصائصم
اظعاعة مهلذا ماًطاب موسالضة مذظؽ مبإذؽاظقة ماٌعرسي مواألؼدؼقظقجل ،مبؿعؾري مآخر،م
سباولمأنمنقبمسؾكماظلؤالماظؿاظلم:مػؾماًطابماظدؼينماظذي متؿضؿـفماظؽؿبم
اٌدردقة محقل ماظرتبقة ماإلدالعقة مسي مػذا ماظطقر ،مخطاب متربقي مععرسي ،مأم مخطابم
تعؾقيمدصاسلمأؼدؼقظقجل؟ م
غلؿفدف معـ مخالل مػذه ماظدرادة مرصد مواضع موعضؿقن ماًطاب ماظدؼين ماظذيم
تؿـاوظف مطؿب ماظعؾقم ماإلدالعقة مسي ماظؿعؾقؿ ماظـاغقي مباىزائر ماظققم موعـ مثؿّ مخطابم
اظؿـشؽةماظدؼـقةمسيماٌؤدلةماظؿعؾقؿقةمعـمخاللمهؾقؾممرػاغاتفماظرتبقؼةمواٌعرصقةمعـم
جفةمورػاغاتفماألؼدؼقظقجقةمعـمجفةمأخرى.موبـاءمسؾكمذظؽماسؿؿدغامعـماظـاحقةم
اٌـففقة مسؾك متؼـقة مهؾقؾ ماٌضؿقن مسي مجاغؾفا ماظؽقػل مباًصقص ،محقث مضؿـام
بؿقؾقؾماًطابماظرمسلمحقلماٌضؿقنماٌعرسيمٌـاػجماظرتبقةماإلدالعقةمسيماظـاغقيم
بعدماإلصالحاتماىدؼدةمسيماٌـظقعةماظرتبقؼةمعـمأجؾمحبثمأػؿمخصائصماًطابم
اظدؼينماٌدردلمبعدموربةماإلصالح.م م
م
2

Remaoun.H. * « L’Etat national et sa mémoire : le paradigme histoire » (2008) , in
Remaoun-Benghabrit, Nouria et Haddab, Mustapha (dir), l’Algérie, 50 ans après. Etat des
savoirs en Sciences Sociales et Humaines (1954-2004), Oran, éditions CRASC, * « Histoire
nationale et pratiques politico-identitaires. Une lecture des manuels officiels en usage dans
l’école algérienne » (1997), in Marouf, N. et Carpentier, C. (dir), Ecole langue, identités,
Paris, l’Harmattan.
* L’école, histoire et enjeux institutionnels dans l’Algérie indépendante, revue Les temps
modernes, n° 580, février 1995.
م(ػذاماٌؼالمعرتجؿمإديماظعربقةموغشرمسيمذبؾةمإغلاغقاتماظعددم1دـةم )3775م
Toualbi-Thaâlibi, N. *L’identité au Maghreb. L’errance (2001). *Ecole, idéologie et droits

3

de l’homme(2004).

4مغذطرمأغفمعـمأػؿمعلاػؿاتمربؿدمشاملمسيمػذاماجملال :م
*معؼالمبعـقانم"األؼدؼقظقجقامواظؿارؼخ"م(،)3773معـشقرمسيمطؿابمذياسلمسـقاغف:م"مطقػمغدرسماظؿارؼخمسيم
اىزائر؟"م،مهتمإذرافمحلـمرععقنموربؿدمشاملم،معـشقراتمطرادؽم .م
* معؼال مبعـقان م"اظػؾلػة مواٌدردة ،مضراءة مسي معؼرتحات ماظؾفـة ماظقرـقة مإلصالح ماٌـظقعة ماظرتبقؼة" م( )2002م،م
عـشقر مسيمطؿابمذياسلمهتمإذرافمربؿدمشاملمو مأريدمطروعلمسـقاغفم:م"ماظػؾلػة،ماظذاطرة مواٌؤدلة"،م
عـشقراتمطرادؽ .م
م
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وبـاءمسؾكمذظؽمطاغتمعدوّغةماظدرادةمعاؼؾل:م م
م"اٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقة"،ماظلـةماظـاظـةمثاغقي،مطؾماظشعبم( .)2006مم"اظقاضحمسيماظعؾقمماإلدالعقة"،ماظلـةماظـاغقةمثاغقي،مطؾماظشعبم(.)2005م مم"اٌـريمسيماظعؾقمماإلدالعقة"،ماظلـةماألوديمثاغقي،مطؾماظشعبم(.)2004م -ماظؼاغقن ماظؿقجقفل مظؾرتبقة ماظقرـقة اظصادر مسي ماىرؼدة ماظرمسقة مبؿارؼخ م21م
ؼـاؼرمدـةم.2006
ماإلرارماٌرجعلمظؾؿـاػج اظصادرمدـةم.2006مم ممتتماالدؿعاغةمأؼضا مبؾعضماٌؼابالتمععمبعضمأسضاءماظؾفـةماظقرـقةمظؾؿـاػجم
وأحدم عؤظػلمطؿبماظرتبقةماإلدالعقةمعقضقعماظدرادةمإضاصةمإديمسددمعـمأداتذةماٌادةم
عـمأجؾمصفؿمدقاقمتأظقػماظؽؿبماٌدردقةمظؾؿادة.م م

اإلطار األودوولوجي ملناهج الرتبية اإلسالمية يف التعؾيم الثانوي
البد معـ ماظؿذطري مسي ماظؾداؼة مأغف مهت متلؿقة م"اظرتبقة ماإلدالعقة" مسي ماظؿعؾقؿم
االبؿدائلمواٌؿقدط،موهتمتلؿقةم"اظعؾقمماإلدالعقة"مسيماظـاغقي،متالزممعادةماظرتبقةم
اظدؼـقة ماظؿؾؿقذ ماىزائري مسي مطؾ معلاره ماظدرادل محبفؿ مداسل مضدره مداسة موغصػم
أدؾقسقامسيماالبؿدائل،مداسةمواحدةمسيماظؿعؾقؿماٌؿقدطموعامبنيماظلاسةمواظلاسؿنيمسيم
اظـاغقيمحلبماظؿكصصات.متدرّسمػذهماٌادةمسيمطؾمعلؿقؼاتماظؿعؾقؿماظـاغقيمبـػسم
احملؿقىمواظؽؿبماٌدردقةمدومناممتققزمبنيماظشُعبماألدبقةمواظعؾؿقةمواظؿؼـقة،موإذام
طان معدرس مػذه ماٌادة مسي ماظؿعؾقؿ ماالبؿدائل مواٌؿقدط مػق مأدؿاذ ماظؾغة ماظعربقة ،مصإنم
عدردفامسيماظـاغقيمػقمخرؼجماٌعاػدماٌكؿصةمسيماظعؾقمماإلدالعقةمطفاععةماألعريمسؾدم
اظؼادر مبؼلـطقـة مأو مععفد مأصقل ماظدؼـ مباظعاصؿة مأو مععفد مايضارة ماإلدالعقةم
بقػران،مباتـةمأومأدرار .م
ظؼدمسرصتمعـاػجموربؿقؼاتمطؿبماظرتبقةماإلدالعقةمسؿؾقةمإصالحموإسادةمغظرم
عـذ مدـة م ،2001موسؿؾقة ماإلصالح مػذه مجد معؤررة ،مصاظدوظة مػل ماظيت مهددم
اظؿقجّفات ماظعاعة مظؾؿـاػج معـ مخالل ماظؾـقد ماظددؿقرؼة مواظؼاغقن ماظؿقجقفل ماًاصم
باظرتبقة ماظقرـقة ،مظؿأتل ماظؾفـة ماظقرـقة مظؾؿـاػج م ،CNPمواٌؽقغة معـ مجاععقني،م
عػؿشني موأداتذة ،م ظؿضع ماحملاور ماظؽربى مأي ماٌـطؾؼات ماٌـففقة مواٌعرصقة موعالعحم
اظؿكرجمظؾؿقادمحلبمعلؿقؼاتماظؿعؾقؿ،مثؿمتأتلماظؾفانماٌؿكصصةمظؽؾمعادةمGSDم
ظؿضعمدظقؾمبرغاعجمطؾمعادةمواظذيمتقضعماظؽؿبماٌدردقةمسؾكمأدادف.مموضدمضررتم
وزارةماظرتبقةماظقرـقةمأنمتؽقنماظؽؿبماٌدردةماىدؼدةمسيمجقؾفاماألولمبعدماإلصالحم
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عؾاذرة معقحدة مسرب مطاعؾ ماظقرـ ،5تلفر مسؾك مرؾعفا معؤدلة مواحدة مػل ماظدؼقانم
اظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقةم ONPSموتؼقّؿمعـمضؾؾمخرباءماٌعفدماظقرينمظؾؾقثمسيم
اظرتبقةم .INREم
ظعؾّ مأول معا مؼالحظ مسؾك ماظؽؿب ماٌدردقة ماًاصة مباظرتبقة ماإلدالعقة مأن مأمساءم
اٌشرفمسؾقفاموبعضمعؤظػقفامالمتؿغريمباظـلؾةمظؽؾمعلؿقؼاتماظؿعؾقؿمعـماالبؿدائلم
إديماظـاغقي،موأنمأشؾؾفؿمأسضاءمسيماظؾفـة ماٌؿكصصةمإلسدادماظرباعجمذاتماظعالضةم
باٌادةموػقمعامندهمسيمطـريمعـماٌقادماألخرى .م
ؼلؿدسلمصفؿماًطابماظلائدمحقلماهلقؼةماظدؼـقةماظذيمتؿضؿـفمعـاػجموطؿبم
اظرتبقةماإلدالعقةمسيمعلؿقىماظؿعؾقؿماظـاغقي،ماالغطالقمعـماإلرارماألؼدؼقظقجلماظذيم
ؼؤرر مػذا ماًطاب مسي ماظػرتة ماياظقة .مإنّ ماإلصالحات ماىدؼدة مسي معـاػج ماظرتبقةم
اإلدالعقة معؤررة مبعدد معـ ماٌؾادئ ماظددؿقرؼة موعدسقة مإدي ماالدؿفابة مإدي مسدد معـم
اظؿقدؼات مواظؿفاوب معع مسدد معـ ماألحداث مأذارت مإظقفا مبـقد ماظؼاغقن ماظؿقجقفلم
اًاصمباظرتبقةماظقرـقةماٌؤرخمسيم21مجاغػلم.2006متشؽؾمػذهماظعـاصرمطؾفاماإلرارم
اإلؼدؼقظقجلماٌرجعلماظذيمحيددمععاملموأدسماًطابماظدؼينماظرتبقيماظذيمؼـؾغلم
سؾك ماٌدردة ماىزائرؼة مأن متـشره مسي معلؿقؼات ماظؿعؾقؿ موصؼ مأجرأة مهددػا ماظؾفانم
اٌؿكصصةمسيمػذاماجملال .م
مأعّامعامؼؿعؾؼ مباٌؾادئماظددؿقرؼةمصفلمثالثةمأوهلامأػؿقةماحرتامم"اظؾعدماظقرين"م
وعامؼرتؾطمبفمعـمضرورةمتؼقؼةماظقحدة،ماهلقؼةمواظـؼاصةماظقرـقةمسيمأبعادػاماظـالثة:م
اإلدالعقة ،ماظعربقة مواألعازؼغقة .مثاغقفا م"اظؾعد ماظدميؼرارل" موعا مؼؿعؾؼ معـف مبضؿانم
تؽاصؤماظػرصمظؽؾمتؾؿقذمسيماظؿأرريماظؾقداشقجلمواظؿؽقؼـماظؿطؾقؼلمبغضماظـظرمسـم
اٌـطؼةماىغراصقةمأوماٌؽاغةماالجؿؿاسقةمأوماٌلؿقىماٌادي،مإضاصةمإديمضرورةمإدعاجم
اٌؿاردة ماظدميؼرارقة موتطؾقؼاتفا ماظعؿؾقة مداخؾ ماظؼلؿ مبإذراك ماظؿالعقذ مسي محقاةم
اٌدردة .مأعّا ماظؾعد ماظـاظث مصفق ماظؾعد ماظعاٌل موعا مؼؿعؾؼ معـف مبضؿان مثؼاصة مسؾؿقةم
تؽـقظقجقة،مصـقةموأدبقةمععماظرتطقزمسؾكمعؾدأماالغػؿاحمسؾكماظعاملموتؽقؼـمتؾؿقذمذيم
حسمغؼديمميؽـفمعـماالدؿعؿالماإلجيابلمظؾؿعارفماٌكؿؾػة 6م م
5ررحماظـؼاشمسيمبداؼةمتطؾقؼماإلصالحاتمدـةم 2001محقلمإعؽاغقةمصؿحمدققمرؾعموغشرماظؽؿبماٌدردقةمأعامم
دورماظـشرماًاصةممبامؼػؿحماجملالمأعاممتعددماٌؤظػنيموربؿقؼاتماظؽؿبموذؽؾماظطؾعات،مظؿعقدموزارةماظرتبقةم
اظقرـقة موتؼرر مضرورة متقحقد معضؿقن ماظؽؿب ماٌدردقة مورؾعفا معـ مررف معؤدلة مسؿقعقة مػل ماظدؼقان ماظقرينم
ظؾؽؿبماٌدردقةم .م
Loi d’orientation de l’éducation nationale du 23 janvier 2008, article n° 2
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مبـاء مسؾك مػذه ماٌؾادئ مصإن ماٌـظقعة ماظرتبقؼة معطاظؾة مبأن متؿؽقػ معع ماظقاضعم
اظلقادلمواالضؿصاديمظؾفزائرمأيماظـظامماظؿعدديمواضؿصادماظلققممبامؼػرضمتؽقؼـم
اٌؿعؾؿ مسؾك مضقؿ مجدؼدة مزبؿؾػة مسؿا مطاغت مسؾقف ماٌـظقعة ماظرتبقؼة مسي مدقاق مأعرؼةم
أصرؼؾ م ،3754موغعين مبفذه ماظؼقؿ ماىدؼدة ،ماظؼقؿ ماىؿفقرؼة مواظدميؼرارقة موععاغلم
ايرؼةماظػردؼةمواظؿضاعـماالجؿؿاسل.مطؿامأنماٌـظقعةماظرتبقؼةموعـفامبراعجماظرتبقةم
اإلدالعقة معدسقة مأؼضا مإدي ماألخذ مبعني ماالسؿؾار ماظؿقدؼات ماًارجقة ماظيت محددػام
اظؼاغقنماظؿقجقفلمسي مثالثةموػل :مهديماظعقٌة ،مهديمودائؾماإلسالممواالتصالم
وهديماظـقرةماظعؾؿقةمواظؿؽـقظقجقة .7م
بـاء مسؾكمػذاماإلرارماٌرجعلمظؾؿـظقعةماظرتبقؼةمدققضعمعضؿقنماظؽؿبماىدؼدةم
ظؾعؾقمماإلدالعقةمسيمدقاقمرؤؼةمجدؼدةمتعؿؿدمأدادامسؾكمأػؿقةماظؿؽقػمععماظؿقؾقؾم
اظعؾؿل،مععمتـؿقةماظروحماظـؼدؼةمواظؿؽقؼـمسؾكمععاغلماإلبداعمواجملازصةمواٌلؤوظقةم
واظؼدرةمسؾكماظؿـؾؤ.مإغفامودائؾموطػاءاتمالبدمأنمؼلؿفدصفاماظـظامماظرتبقي،محلبم
اٌـظقعة ماظؼاغقغقة ،معـ مأجؾ مهضري ماظطػؾ ماىزائري مٌقاجفة ماظؿقدؼات ماٌذطقرةم
آغػا .مؼؿفؾك مػذا ماٌـقك معـ مخالل مرؤؼة موزؼر ماظرتبقة ماظقرـقة مظؾؿضؿقن ماىدؼدم
ظؾكطاب ماظدؼين ماٌدردل مسـدعا مؼشري مسي مطؿابف مإدي معا مؼـؾغل مسؾك معـاػج موطؿبم
اظرتبقةماإلدالعقةمأنمتؿـاوظفمعـمعقضقساتمسيمعرحؾةماإلصالحماياظقةمحقثمؼؼقل:م
" محان ماظقضت مألن متدعج م ماٌـاػج ماىدؼدة مواظؽؿب ماىدؼدة ماظؾعد ماالجؿؿاسلم
واألخالضل مسي مطؾ ماٌلار ماظؿعؾقؿل محقث متؤخذ مبعني ماالسؿؾار محاجات ماظؿؾؿقذمم
وعلؿقىمتطقرهماظؾلقؽقظقجلموطػاءاتفماإلدعاجقةمسيمزبؿؾػمعلؿقؼاتماظؿعؾّؿ.مالبدم
سؾك مػذه ماٌادة مأن متلؿح مظؾؿؾؿقذ مبأن مؼؿعؾؿ ماألرطان ماًؿلة مظإلدالم مسي ماظلـقاتم
األودي معـ ماظؿعؾقؿ ماالبؿدائل ،مظؿدعج مبشؽؾ متدرجيل ماٌؿاردة ماظدؼـقة مواحملاورم
األدادقة مظإلدالم معع ماظلـقات ماألخرية معـ ماالبؿدائل موخالل مطؾ مدـقات ماظؿعؾقؿم
اٌؿقدط،موععماظلـةماألوديمعـماظؿعؾقؿماظـاغقيمؼؾدأماٌؿعؾؿمباطؿلابمثؼاصةمأطـرمدعةم
ظؿؿؽـفمعـماالغػؿاحمواظؿلاعحماواهماألدؼانمواظـؼاصاتماٌكؿؾػة".8مممممممممم م
عامؼالحظمسؾكمعضؿقنماًطابماألؼدؼقظقجلماظرمسلماٌؤررمظؾؿـظقعةماظرتبقؼةمػقم
تؾؽماالزدواجقةموذظؽماظغؿقضمسيمهدؼدهمٌفؿةماٌدردةممبامضدمؼؤديمإديمازدواجقةم
سيممتـؾفمظدالظةماًطابمحقلماهلقؼةمداخؾفا.مإغفمخطابمحيقؾمدوعامإديمثـائقةمشريم
Ibid.articles n°4, n°5 et n°6.

7
8

Benbouzid, B. La réforme de l’éducation en Algérie, enjeux et réalisations, Alger (Algérie),
Casbah éditions, 2009, page 53-54.
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ربددة مبشؽؾ مجؾل ،م" مأػؿقة مسقٌة ماٌدردة" 9معـ مجفة مو" مضرورة متعؿقؼ ماهلقؼةم
اظقرـقةمواظدؼـقةم" 10معـمجفة مأخرى،ماألعرماظذيمؼؾدومأغفمدقؿقاصؾ معع معضؿقنم
اًطابماظذيمدؿؿضؿـفمعادةماظعؾقمماإلدالعقةمسيماظـاغقيمعـمخاللمتؾؿّسموجقدمتؾؽم
اظــائقةماٌرتؾؽةمسيمأػدافماًطابماظدؼينماٌدردلمبنيمتؽقؼـم"عقارـنيمعلؤوظنيم
جملؿؿعمدميؼرارل"مموتؽقؼـم"مذواتمدؼـقةمجملؿؿعمدؼين".م م

املوضوعات الؽربى لؽتب العؾوم اإلسالمية يف املستوى الثانوي
بـاءمسؾكماإلرارماظعامماظلاظػماظذطر،مسؿدمبعضمأداتذةماظعؾقمماإلدالعقةموهتم
إذراف ماٌػؿش ماظعام مظؾؿادة ماظلقد م"عقدك مصاري" مإدي متأظقػ مثالثة مطؿب معدردقةم
ػل:م"اٌـريمسيماظعؾقمماإلدالعقة"11مخاصمباظلـةماألوديمثاغقيمظؽؾماظشعب،م"اظقاضحم
سيماظعؾقمماإلدالعقة" 12مخاصمباظلـةماظـاغقةمثاغقيمظؽؾماظشعبموم"اٌػقدمسيماظعؾقمم
اإلدالعقة"13ماًاصمباظلـةمثاظـةمثاغقيمظؽؾماظشعب .م
و مبعد مأن مطان ماظرتطقز مسي معـاػج ماظرتبقة ماإلدالعقة مسي ماٌؿقدط مسؾك ماظطابعم
اًؾؼل ،اظؿفذؼيب مواظؿؽؾقػل ،مدقؿؿ ماظرتطقز مسي ماٌلؿقى ماظـاغقي مسؾك ماىاغبم
"اٌعرسي" 14م وظذظؽ ممتّ متغقري ماظؿلؿقة معـ معادة م"اظرتبقة ماإلدالعقة" مإدي معادة م"اظعؾقمم
اإلدالعقة".موؼؾدومعـمخاللمعؼارغةمساعةمبنيمبراعجماٌؿقدطمواظـاغقيمشقابماظؿؽرارم
سيماٌقضقساتماٌؿـاوظة،مؼرجعمدؾبمذظؽمإديمأنمغقاةمعؤظػلماظؽؿبماٌدردقةمملمتؿغريم
مما محال مدون مأي متؽرار مأو متـاضض مسي ماحملؿقؼات ماٌؼدعة .مدؿفؿؿّ مطؿب ماظعؾقمم
اإلدالعقةماظـالثةماًاصةمباٌلؿقىماظـاغقي،موبـاءمسؾكمعامجاءمسيمعؼدعاتفا،مسؾكم
دروسمأومعؾػاتمضدمؼؿؽررمبعضفامعـمدـةمألخرىمظؽـمععماخؿالفمسيمعقضقساتم
طؾمعـفا،موؼؾدومعـمخاللمادؿؼراءمساممظعـاوؼـمتؾؽماٌؾػاتمأنمػـاكمػاجلامأدادقام
9

Toualbi-Thaâlibi, N. Changement social, représentation identitaire et refonte de l’éducation
en Algérie, in
Toualbi-Thaâlibi, N. et Tawil S.( Dir), L’école à l’épreuve du nouveau
monde , Alger (Algérie), Casbah éditions, 2005, page 24.
La loi d’orientation de l’éducation nationale du 23 janvier 2008, article n° 2.
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11صاري،مربؿدم(مإذراف).ماٌـري مسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماألودي مثاغقي،ماىزائر ،ماظطؾعةماألودي،ماظدؼقانم
اظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،م.2004م م
12صاري،مربؿدم(مإذراف).ماظقاضحمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماظـاغقة مثاغقي،ماىزائر،ماظطؾعةماألودي،ماظدؼقانم
اظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،م .2005م
13صاري،مربؿدم(مإذراف) .ماٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماظـاظـةمثاغقي،ماىزائر،ماظطؾعةماألودي،ماظدؼقانم
اظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،م .2006م
14مغؼصدمػـامباىاغبماٌعرسيمعامأذارمإظقفماًطابماظرمسلمحقلمربؿقىماٌادةمعـمضرورةماظرتطقزمسؾكمعاممساهم
وزؼرماظرتبقةماظقرـقة:م"اطؿلابمثؼاصةمأطـرمدعةمظؿؿؽـفمعـماالغػؿاحمواظؿلاعحماواهماألدؼانمواظـؼاصاتماٌكؿؾػة".
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حيؽؿمصقاشةمػذهماحملؿقؼاتمػقمطقػقةمإدعاجماظؼقؿماظعاٌقةمواإلغلاغقةمسي معـظقعةم
اظؼقؿماظدؼـقةموخاصةمسيمبعدػاماىؿاسلمعـمجفةموطقػقةماالدؿػادةمعـماظؼقؿماظدؼـقةم
اظرتاثقةمسيمبـاءمضقؿمجدؼدةمعـمجفةمأخرى،ممحقثمؼؾدوماظرتطقزمسيماٌؾػاتماألوديم
عـ مطؾ مطؿاب معدردل مسؾك ماظؼقؿ ماظدؼـقة ماٌؿعؾؼة مباظعؼائد ،ماظعؾادات مواٌعاعالتم
األدرؼة مواالجؿؿاسقة مظقـؿؼؾ ماالػؿؿام مبعد مذظؽ مإدي معقضقسات محدؼـة معؿعؾؼةم
باجملاالتماالضؿصادؼة،ماإلسالعقة،ماظؿقاصؾقة،ماظؾقؽقة،ماظصققةماظػـقةمواىؿاظقة .م

كتاب املنري يف العؾوم اإلسالمية م
ػق مطؿاب معقجف مظؾلـة ماألودي مثاغقي ،مطؿاب معـ مايفؿ ماٌؿقدط مسدد مصػقاتفم
 373مصػقة ،حيؿقيمسؾكمسشرةم( )30معؾػاتمتغطكمدـقؼامعـمخاللمداسةمواحدةم
أدؾقسقا مباظـلؾة مظألضلام ماظعؾؿقة موداسؿني مباظـلؾة مظألضلام ماألدبقة .متطؾؼ متلؿقةم
"اهلدي"مسؾكماٌقضقساتماٌؿعؾؼةمباظؼرآنمواظلـةماظـؾقؼةموتطؾؼمتلؿقةم"اظدرادات"م
سؾك ماٌقضقسات ماٌؿعؾؼة مباظلرية ماظـؾقؼة موتلؿقة م"اظؼقؿ" مسؾك ماٌقضقسات ماألخرىم
االجؿؿاسقة موايدؼـة .مند مأن مػـاك مزيلة م( )03معؾػات مارتؾطت ممبا مميؽـ مأنم
غلؿقف معقضقسات م" متؼؾقدؼة م" مسي ماظعؾقم ماظدؼـقة مػل :معـ مػديماظؼرآن ،معـ مػديم
اظلـة،ماظؼقؿماإلمياغقةمواظؿعؾدؼة،ماظؼقؿماالجؿؿاسقةمواألدرؼةمواظدراداتمسيماظلريةم
اظـؾقؼة مو 03معؾػات معرتؾطة ممبا مميؽـ مأن مغطؾؼ مسؾقف م" مضقؿا محدؼـة م" مػل ماظؼقؿم
اظػؽرؼة مواظعؼؾقة ،ماظؼقؿ ماالضؿصادؼة مواٌاظقة ،ماظؼقؿ ماإلسالعقة مواظؿقاصؾقة ،ماظؼقؿم
اظصققةمواظؾقؽقةمواظؼقؿمواظػـقةمواىؿاظقة .م

كتاب الواضح يف العؾوم اإلسالمية
ػق مطؿاب مخاص مباظلـة ماظـاغقة مثاغقي ،مطؿاب معـ مايفؿ ماٌؿقدط مؼصؾ مسددم
صػقاتفمإديم 325مصػقة،ممحيؿقيمسؾكمزيلةم()03معؾػاتمطانمضدماسؿؿدػامطؿابم
اظلـة ماألودي مثاغقي مظؽـ معع متغقريات مسي ماٌقضقسات ماٌؿـاوظة مداخؾ مطؾ معؾػ ،مإذم
ندمأنمػذاماظؽؿابمؼؾؼلمسؾكماٌؾػاتماظؿاظقة:معـمػديماظؼرآن،معـمػديماظلـة،م
اظؼقؿ ماإلمياغقة مواظؿعددؼة ،ماظؼقؿ ماألدرؼة مواالجؿؿاسقة مواظؼقؿ ماإلسالعقة مواظؿقاصؾقة.م
وعـ ماإلضاصات ماظيت مندػا مسي مطؿاب ماظقاضح مسي ماظعؾقم ماإلدالعقة مإدراج معا ممساهم
اٌؤظػقنمباظؿػلريماٌقضقسلمبدلماظؿػلريماظؿقؾقؾلموطذامبعضماالتػاضقاتماظلقادقةم
واظـصقصماظؿـظقؿقةماظيتمأبرعتمسيمسفدماظـؾقة،موضدمسدمربؿقىمعامأضقػمعفؿام
ظدىماٌشرفمسؾكمتأظقػماظؽؿابمعـمخاللمعامجاءمسيماٌؼدعةماٌقضعةمبامسفمحقثم
ؼؼقلم:م"صؼدمأدرجماظؿػلريماٌقضقسلمسيمدرادةماظـصقصماظشرسقةمبدالمسـماظؿػلريم
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اظؿقؾقؾل ،موأضقػت مأحؽام متالوة ماظؼرآن محؿك مؼؿؿؽـ ماٌؿعؾؿ معـ ماظـطؼ ماظصققحم
ظؾؼرآن ماظؽرؼؿ موؼؿضؿـ ماٌـفاج مذبؿقسة معـ ماألحادؼث ماظـؾقؼة .مطؿا مؼؼقم ماٌؿعؾؿم
بؿقؾقؾمبعضماظقثائؼماظؿـظقؿقةماظيتمصدرتمسيمزعـماظردقلم(ص)معـمخاللماظؿػاسؾم
ععماٌقاضػمواًرباتمايقاتقةماٌكؿؾػةمحبقثممتؽـفمعـماخؿقارمأػدافموتقجفاتم
يقاتف متؿػؼ معع مإعؽاغقؿف" .15مطؿا مأن معـ مأػؿ معا مأذري مإظقف مسي مػذا ماظؽؿاب متارؼخم
اٌذاػبماظػؼفقةمسيماٌؾػماظـاظثمأيماظؼقؿماظؿعؾدؼةمحقثمأذارمإديمعذاػبمزيلة،م
اٌذاػب ماألربعة م( مايـػل ،ماٌاظؽل ،ماظشاصعل موايـؾؾل) معضاصا مإظقفا ماٌذػبم
اإلباضلم،مطؿامتـاولمسيماٌؾػماًاعسمأيماظؼقؿماإلسالعقةمواظؿقاصؾقةمزاػرةماظؿطرفم
ععؿربامإؼاػامخطرامسؾكماظدؼـموسؾكماجملؿؿعمسؾكمحدمدقاء.م م

كتاب املػيد يف العؾوم اإلسالميةم م
ػقمطؿابمخاصمبؽؾمذعبماظلـةماظـاظـةمثاغقي،مطؿابمعـمايفؿماٌؿقدطمسددم
صػقاتف م 205مصػقة ،محيؿقي مسؾك مدؾعة م( )05معؾػات ،مدؿة م( )04معـفا مضد ممتّم
اظؿطرقمإظقفامسيماظلـقاتماألوديمواظـاغقةمععماخؿالفمسيماٌقضقساتماٌؿـاوظةموغعينم
بذظؽمعؾػاتم:معـمػديماظؼرآن،معـمػديماظلـة،ماظؼقؿماإلمياغقةمواظؿعؾدؼة،ماظؼقؿم
اإلسالعقة مواظؿقاصؾقة ،ماظؼقؿ ماٌاظقة مواالضؿصادؼة مواظؼقؿ ماالجؿؿاسقة مواألدرؼة .مإضاصةم
إديمذظؽممتّمإدراجمعؾػمجدؼدمملمؼؿـاولمعـمضؾؾموػقمعؾػماظؼقؿمايؼقضقةمحقثممتّم
اظؿطرق مصقف مإدي معقضقسني مػؿا م"حؼقق ماإلغلان مسي مذبال ماظعالضات ماظعاعة مواظؿعاعؾم
اظدوظل" مو"حؼقق ماظعؿال موواجؾاتفؿ مسي ماإلدالم" .مغشري مسي مػذا ماظلقاق مإدي مأغف مضدم
أضقػتمسيمغفاؼةمػذاماظؽؿابمسددمعـماظـصقصمتصؾمإديم 33مغصاموزقػؿفامحلبم
اٌشرصنيمسؾقفم"اظدسؿمواالدؿـؿارمؼلؿعنيمبفاماألدؿاذمواظؿؾؿقذ"موػذهماظـصقصمػل:م م
موثقؼةماظعفدةماظعؿرؼةمأيمغصماٌعاػدةماظيتممتّتمبنيمأػؾمصؾلطنيمواٌلؾؿنيمسيمسفدمسؿرمدـةم 433م .م
مضرورةماالجؿفادمواظؿفدؼدمسيماإلدالم،معـمخطابمرئقسماىؿفقرؼةمسيمأحدماٌؾؿؼقاتمحقلماظػؽرماإلدالعلمغظؿمسيمعارسمدـةم .2002م
مذكصقةماٌلؾؿماظصقققةمحملؿدماظصاحلمصدؼؼمعـمطؿابفم"اظدروبمايؿر" .م م أؼفا ماٌلؾؿ ماىزائري ،معؼال مظؾشقخ مسؾد مايؿقد مابـ مبادؼس مسي مجرؼدةماظشفاب .م
15مأغظرمعؼدعةمطؿابماظقاضحمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماظـاغقةماظـاغقي،مص.1
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مايربمسيماإلدالم،مظؾدطؿقرمعصطػكمأبقماًري،ماًؾريمسيماظؼاغقنماظدوظل .م م اظصقةماظـػلقةمسيمعـظقرماظؼرآنمظألدؿاذةمعـكمربروس،مأخصائقةمسيمسؾؿماظـػس .م
 م حؼقؼة ماٌلقح مطؿا مذطره ماظؼرآن ،مغؼال مسـ م ماألغرتغت موباظضؾط مسـ معقضعمعـؿدىماظؾقابة .م
 مايؼقق ماٌاظقة مظؾؿرأة مسي ماإلدالم ،مطؿؾف مخؾػ مبـ مدؾقؿان ماظـؿري م(بدونمتعرؼػماٌؤظػ) .م
ماإلدالممجيؿعمبنيمعؿطؾؾاتماظروحمواظدؼـ،مظؾشقخماظطاػرمبدويماىزائري .ممإغقّةموأصاظةمبؼؾؿمعقظقدمضادؿمغاؼتمبؾؼادؿموزؼرماظشؤونماظدؼـقةمدابؼا .م ماألوضافماظعؼارؼةمبػقصماىزائرمسيمأواخرماظعفدماظعـؿاغل،مظـاصرماظدؼـمدعقدوغل،معدؼرمدابؼمٌعفدماظؿارؼخمجباععةماىزائر .م

خصائص اخلطاب الدوين املدرسي يف كتب العؾوم اإلسالمية م
إن مرباوظة مأوظقة مظؿقؾقؾ مربؿقى مطؿب ماظعؾقم ماإلدالعقة مسي مزبؿؾػ معلؿقؼاتم
اظؿعؾقؿ ماظـاغقي مهقؾ مإدي ماظؿلاؤل محقل مرؾقعة موخصائص ماًطاب ماظدؼين ماظذيم
تؿضؿـفمربؿقؼاتمتؾؽماظؽؿبمسيمسالضؿفامبإذؽاظقةماظػرقمبنيماٌعرسيمواإلؼدؼقظقجل،م
أومبؿعؾريمآخر،مػؾمسبـمأعاممخطابمتـشؽةمدؼـقة متربقؼةمضائؿمسؾكماإلدعاجماظؼقؿلم
واألخالضل مأم مسبـ مأعام مخطاب متـشؽة مأؼدؼقظقجقة مؼؼقم مسؾك مربؿقى متعؾقيم
وققشل محيؿؾ مبني مرقاتف مريقظة مسارػقة م؟ مػؾ مسبـ مأعام مخطاب متربقي مػدصفم
اٌضؿقنماٌعرسيمواظؽػاءةماظلؾقطقةمأممخطابمدفاظلمالمؼفؿمصقفماٌضؿقنماٌعرسيمبؼدرم
عامؼفؿمصقفماٌـطؾؼماظذيمؼقزػماٌضؿقنماٌعرسيمًدعةماٌـطؼماظلفاظل؟ م
إنمأولمعامؼالحظمسؾكماٌقضقساتماظيتمتؿضؿـفامربؿقؼاتمطؿبماظعؾقمماإلدالعقةم
اظـالثةمػقمأغـامظلـامأعاممربؿقىمدؼينمطؿامندهمسيماٌؤدلاتماظدؼـقةماظؿؼؾقدؼةمعـؾم
اىاععاتماإلدالعقةماظعؿقؼةمأومعدارسمتؽقؼـماألئؿةمأوماظزواؼامحبقثمؼؽقنمتصـقػم
اظعؾقم ماظدؼـقة متصـقػا مطالدقؽقا مؼشؿؾ مأغقاع ماٌعرصة ماظدؼـقة ماظؿؼؾقدؼة معـ مضرآنم
وحدؼثموتػلريموضراءاتمودريموشريػا،مبؾمحيقؾمربؿقىمطؿبماظعؾقمماإلدالعقةمسيم
اظـاغقي مإدي م"خطاب مجدؼد محقل ماظدؼـ" 16مال مميؽـ متصـقػف مضؿـ مربؿقؼات ماظعؾقمم
16

El Ayadi, M. L’école publique moderne et l’enseignement religieux, in ouvrage collectif,
Fondation du Roi Abdu-Aziz & la Fondation Konrad Adenauer. Enseigner la religion
aujourd’hui ?, Actes de colloque, Casablanca (Maroc), 2004, page 57.

322

اخلطاب الدوين يف املدرسة اجلزائروة بني املعريف واألودوولوجي

اظدؼـقةماظؿؼؾق دؼة،مماألعرماظذيمجيعؾـامغصقغماظلؤالماظؿاظل:معاػلمععاملموممقزاتم
ػذا ماًطاب ماىدؼد محقل ماظدؼـ؟ مؼؾدو معـ مخالل ماظؿشكقص ماألوظل مأن مربؿقىم
اًطاب ماظدؼين ماظذي متؿضؿـف مػذه ماظؽؿب مهؽؿف معقزتان مأدادقؿان مهقالن مإديم
رغقانماىاغبماظـػعلماظؿعؾقيماٌـػعؾموإديمخطابمػقؼاتلمصقفمطـريمعـماألداتقةمسيم
تـاول ماظرتاث ماظدؼين م ،مواٌقزتان مػؿا :مأغف مخطاب متؾفقؾل معـ مجفة مو مخطابم
عرتؾؽ ،معؾؿؾس مواغؿؼائل معـ مجفة مأخرى ،مإغفؿا متؤطدان معدى متأثري ماًطابم
األؼدؼقظقجل ماظرمسل مذي ماظطؾقعة ماٌزدوجة مسي مهدؼده مٌفؿة ماٌدردة موربؿقىم
براذبفامسؾكمعضاعنيماظؽؿبماٌدردقةمظؾعؾقمماإلدالعقةمسيمػذاماٌلؿقىمعـماظؿعؾقؿ .م

.خاصية التبجيل

حاوظتمعؾػاتمطؿبماظعؾقمماإلدالعقةمسيماظؿعؾقؿماظـاغقيمأنمتؼدممصقرةممشقظقةم
ظؾدؼـ ماإلدالعل مظقس مباسؿؾاره مدؼـا مظؾعؾادات موايقاة ماًاصة مبؾ مباسؿؾاره مغظامم
حقاة ،موبأغف مؼرتؾط مباظقاضع ماالجؿؿاسل ماظراػـ موؼؿػاسؾ معع ماٌشؽالت ماظعاٌقةم
اٌطروحة ماظققم مسي مزبؿؾػ معلؿقؼاتفا مدقاء متعؾؼ ماألعر مبايقاة ماظػردؼة مأو ماألدرؼةم م
أو ماالضؿصادؼةمأوماظلقادقةماحملؾقةمأوماظدوظقة،موأغفمدؼـمؼلاػؿمسيماظؿـؿقةموؼؿعاؼشم
ععماألدؼانمواظـؼاصاتماألخرىموأغفمدؼـمؼؿضؿـمطؾماظؼقؿمواٌعاغلماظيتمتقصؾتمإظقفام
اًربةماإلغلاغقةمسيماظعصرمايدؼث .17م
حياولمخطابماظشؿقظقةمػذا مأنمؼؼدممصقرةمممقزةمعـاظقةمظؾؼقؿماظػردؼةمواألدرؼةم
واالجؿؿاسقة مواالضؿصادؼة مواإلسالعقة موايؼقضقة مواظلقادقة مباسؿؾارػا مطػاءاتم
علؿفدصةمعـمضؾؾمعـفاجماظعؾقمماإلدالعقةمسؾكمأداسمأغفامعقجقدةمطؾفامسيماظدؼـم
اإلدالعلمعـمضؾؾ،محقثمجاءمسيمعؼدعةمعقضقعمحؼققماإلغلانمسيمذبالماظعالضاتم
اظعاعة مواظؼاغقن ماظدوظل مطؿاب ماظلـة مثاظـة مثاغقي معا مؼؾل م :مإن معؼقاس متؼدم ماظدولم
ورضقفامػقمعؼدارمعامتراسلمحؼققماإلغلانماظقاردةمسيماإلسالنماظعاٌلميؼققماإلغلانم
وػذهماظقثقؼةماظدوظقةماظيتمملمميضمسؾكمإسالغفامدقىمغصػمضرن،مسيمحنيمأضرَماظدؼـم
اإلدالعلمعامػقمأودعموأمشؾمعـمػذهمايؼققمضؾؾمأطـرمعـم3200مدـة18م،موأنمػذهم
اظؼقؿماإل دالعقةماظيتمعـماٌػرتضمأنمتلقدمسيماجملؿؿعماىزائريمزبؿؾػةممتاعامسـم
17مأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصرمعقضقساتمطؿابماٌـريمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماألوديمثاغقيمعـؾ:معقضقعم
اظؼقؿمسيماظؼرآنماظؽرؼؿ،مصم،12-23معقضقعماظعؿؾمواإلغؿاجمسيماإلدالمموعشؽؾةماظؾطاظةمصم،20معقضقعماإلدالمم
واظرداالتماظلؿاوؼة،مصم 47-36م
18مأغظرمطؿابماٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماظـاظـةمثاغقي،مصم 342م
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اظؼقؿ مشري ماإلدالعقة ،19مصؼقؿ ماألدرة ماٌلؾؿة معؿؿقزة مواظـظرؼة ماظلقادقة موغظرؼةم
اظعالضات ماظدوظقة ماإلدالعقة مزبؿؾػة مسـ ماظـظرؼات ماألخرى ،مواظـظرؼة ماالضؿصادؼةم
اإلدالعقةمهلامخصقصقاتفا.مؼؾدومأغـامسيمزبؿؾػماٌقضقساتماٌؿعؾؼةمخاصةمبعالضةم
اإلدالممباظؼقؿمايدؼـةمأعاممخطابمدؼينمجيعؾمعـماظشؿقظقةمخاصقةمالمحدودمهلام
ظؽـمعـمخاللمخطابمربدودمعشققنمبعارػةماٌدحمواظؿؾفقؾمواظؿضكقؿمحملؿقؼاتم
اظرتاثماظدؼينمورباوظةموضعمطؾمعـاحلمايقاةماالجؿؿاسقةمايدؼـةمسيمحؼؾمهؽؿم
اًطاب ماظدؼين مباسؿؾاره مخطابا محيؿؾ مطؾ ماإلجابات مسؾك مطؾ ماألدؽؾة مبدون مأنم
ؼرتك مأي مذبال مظؾؿؿعؾؿ مألن مؼضع ماظـصقص ماظدؼـقة مسي مدقاضاتفا ماظؿارخيقةم
واالجؿؿاسقةموػلمتؿـاولماٌقضقساتماٌكؿؾػة .م
إنمخطابماظؿؾفقؾمواٌدحماظؼائؿمسؾكمآظقةماظؿؼدؼسمواظذيمحيؽؿمجؾّمعقضقساتم
اظؽؿب ماٌدردقة مظؾعؾقم ماإلدالعقة ماٌؿعؾؼة مبايقاة ماالجؿؿاسقة مواظؼضاؼا ماالضؿصادؼةم
واظلقادقة مواظؿقاصؾقة مواظػـقة ،مخطاب مؼؿضؿـ مدطققة مجؾقة موؼؿأدس مسؾك معـطؼم
ثـائل مؼؼابؾ مبشؽؾ متؾلقطل مبني ماظــائقات ماٌكؿؾػة مطاظصققح مواًارئ ،ماألغام
واآلخرموػقمعامحيقلمدونمتػؿّحمسؼؾماٌؿعؾؿمسيمتـاولمواضعفماالجؿؿاسلماٌعؼّد،مذظؽم
أنماٌـطؼماظــائلموخصقصامإذامعامطانمعشققغامسارػقامدققدّمعـمإعؽاغاتماظؿقؾقؾم
أعامماظعؼؾمػذامغاػقؽمسـمسدمممتؽقـفمعـماظؿؿققزمبنيماظدؼـمواألؼدؼقظقجقةماظدؼـقةم
حبؽؿمرؾقعؿفماظلفاظقة.م م

 .خاصية االلتباس واالرتباك

ؼؾدوماًطابماظدؼينماٌدردلمسيماٌلؿقىماظـاغقيمخطابامعرتؾؽامعؾؿؾلامعـمجفةم
واغؿؼائقامعـمجفةمأخرىموػذهمعقزة مطؾمخطاب معشققن محبؿقظةمسارػقةمتعؾقؼة،م
وطؿـال مجؾل مسؾك معقزة ماالرتؾاك معا منده مسي مطؿب ماٌلؿقؼات ماظـالثة محقل مسالضةم
اٌلؾؿنيمبغريػؿمعـمأػؾماألدؼانمواظـؼاصاتماألخرى،محقثمندمعقضقساتمتصقغم
خطابا محقل ماألخقة مواظصداضة موايرؼة مواظؿلاعح مواظؿعاؼش معع ماآلخر معـ مجفةم
وعقضقساتمهقؾمإديمخطابمحيذرمعـم"خطرماظغزوماظـؼاسيموتؼؾقدماألدؼانماألخرى"م
عـمجفةمأخرى.م م
ؼؿـاولمطؿابماظلـةمأوديمثاغقيمسؾكمدؾقؾماٌـالمعقضقسامسيمعؾػماظؼقؿماإلسالعقةم
واظؿقاصؾقةمسـقاغف:م"اإلدالممؼدسقمإديماظؿعاؼشماظلؾؿل"م(ص،)333-325مطؿامندم
سي مطؿاب ماظلـة ماظـاغقة مثاغقي معقضقسا مآخر مسي معؾػ مػدي ماظؼرآن مسـقاغف م"جدظقةم
19م أغظرمعؼدعةمعقضقعمجدظقةمايؼققموايرؼاتماٌدغقةمسيماظؼرآنماظؽرؼؿ،مطؿابماظلـةمثاغقةمثاغقيمص ،13-11م
عقضقعمايدؼثماظـاظث:ماظغزوماظـؼاسيموخطرهمسؾكماجملؿؿعاتمصم 23-22م
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ايؼققموايرؼاتماٌدغقةمسيماإلدالم"م(ص)13-12محقثممتتماإلذارةمصقفمإديموضائعم
سؿؾقةمسيماظلريةماظـؾقؼةمصقؿامؼؿعؾؼمباظؿعاعؾمععمأػؾماألدؼانماألخرى،موعـمأعـؾةم
ذظؽمزواجماظـيبم(ص)معـمرحياغةم"اىارؼةماظقفقدؼة".موهضرمػذهماٌعاغلمأؼضامسيم
طؿابماٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةمثاظـةمثاغقيموبشؽؾمأوضحمعـمخاللمعقضقعم
"اإلدالم مواظرداالت ماظلؿاوؼة" محقث ممت ماظؿطرق مصقف مإدي مصؽرة موحدة ماظرداالتم
اظلؿاوؼةمأيماإلدالم،ماٌلقققةمواظقفقدؼةم ،مإذمندمسؾكمدؾقؾماٌـالمعامغصفم"إنم
اظرداالت ماظلؿاوؼة متشؽؾ موحدة معؿالرية موجقػرا معشرتطا موثابؿا مؼؿؿـؾ مسي متقحقدم
اهلل"م(صم،)130مطؿامحيقؾماظؽؿابمإديمصؽرةمأخقةماألغؾقاءمواظردؾمواظيتمتؼؿضلم
أخقةمأتؾاعمػؤالءماظردؾمواالبؿعادمسـمأيمغزاعمبقـفؿ م"األغؾقاءمتشدػؿمأواصرماحملؾةم
واألخقةمواالجؿؿاعمسؾكمايؼمواظلعلمعـمأجؾمإرداءمذبؿؿعمصاضؾ"م(صم،)36مطؿام
"أنمأخقةماألغؾقاءمواظردؾمتؼؿضلمأخقةماألتؾاعمواالبؿعادمسـمأيمغزاعمألنماإلخاللم
بذظؽمؼعدمإخالالمباٌقـاقماظذيمأخذهماهللمتعاديمسؾكماظـؾقنيمبأنمؼصدِقمبعضفؿمبعضا"م
(ص م .) 36موتأطقدا مهلذا ماٌـقـك ماظؿلاربل ،ممتّ ماظؿطرّق مأؼضا مإدي معقضقع مآخر مسيم
اظؽؿابمغػلفمبعـقانم"اظعالضاتماالجؿؿاسقةمبنيماٌلؾؿنيموشريػؿ"م(صم)324محقثم
متماظرتطقزمصقفمسؾكمأػؿقةماحرتامماالخؿالفمبنيماألدؼان،محؼققمشريماٌلؾؿنيمسيمبؾدم
اإلدالمموطانماظرتطقزمػـامسؾكمحؼمايؿاؼة،ماظؿأعنيمسـدماظعفزمواظػؼر،محؼماظؿدؼـ،م
حؼ ماظعؿؾ موحؼ متقظل موزائػ ماظدوظة مإالّ م"عا مشؾب مسؾقف ماظصؾغة ماظدؼـقة مطاإلعاعةم
ورئادةماظدوظةمواظؼقادةمسيماىقشمواظؼضاءمبنيماٌلؾؿنيمواظقالؼةمسؾكماظصدضاتموسبقم
ذظؽ"م(صم.)327مإضاصةمإديمذظؽمطانماظؿطرّقمإديماٌقضقعمغػلفمسيمآخرمعؾػمعـم
عؾػات مطؿاب ماظلـة ماظـاظـة مأي معؾػ ماظؼقؿ مايؼقضقة محقث ممتّت ماإلذارة مصقف مإديم
عقضقسات معـمعـؾم"اٌلاواةمسيماألخقةماإلغلاغقة"م(صم)347مو"االسرتافمباظؿعددؼةم
ايضارؼةمواظـؼاصقةمواظلقادقةمواظعؼائدؼة"م(صم)350موصقالمإديمغؿقفةمبأنم"اظلالمم
اظعاٌلمػقماهلدفماظـفائلمعـماظـظرؼةماإلدالعقةمسيماظعالضاتماظدوظقة"م(صم.)353م م
ظؽـ،مأعاممػذاماًطابماٌؤؼدمظؾصداضةمواالخؿالفمواظؿعاؼشمبنيماألدؼانمندم
عـقكمعغاؼراممتاعامسيمعقضقعم"اظغزوماظـؼاسيموخطرهمسؾكماجملؿؿعات"(صم)22معـم
طؿابماظلـةماظـاغقةمثاغقيمعـمخاللمتـاول معقضقعممؼشريمإديم"سدممتؼؾقدماألدؼانم
اظلؿاوؼةماألخرى"مباسؿؾارػامتشؽؾمخطرامسؾكماظدؼـمواٌؤعـنيمبفذاماظدؼـ،مورشؿمأنم
اٌقضقعمجاءمسيمدقاقمتـؾقتماهلقؼةماظدؼـقةماظذاتقة،مإالماغفمؼشريمإديمخطابمحياولم
أنمؼؼابؾمبنيماألدؼانمبرتجقحماٌـطؼماظصداعلمسؾكمعـطؼماظؿؾادلمواظؿػاسؾماظـؼاصقني.م م
م
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.خاصية االنتؼائية:
ممم وأعامسـمعـطؼماالغؿؼائقةمصقؾدومجؾقامعـمخاللمرباوظةمتربؼرماظشؿقظقةمسيمدقاقم
اًطاب ماظؿؾفقؾل ماظذي مدؾؼت ماإلذارة مإظقف ،مإذ مند مسي مععظؿ ماظدروس مواٌؾػاتم
اٌؿعؾؼة مبعالضة ماإلدالم مباظؼضاؼا ماجملؿؿعقة مايدؼـة مرباوظة مظالدؿكدام ماألداتلم
االغؿؼائل مظؾـصقص ماظرتاثقة مواٌعاصرة محقث متعرض مسي مذؽؾ مذبزّأ موعؾؿقرة مسـم
دقاضفاماظذيمذطرتمصقفمعـمأجؾمػدفمتربؼريمدفاظلمساجؾ.موظعؾمأدلّمسؾكمذظؽم
ادؿكدام مسدد معـ ماآلؼات مواألحادؼث ماظـؾقؼة م"ظؿأصقؾ" مضقؿ مايػاز مسؾك ماظؾقؽةم م
أوماظؼقؿماظلقادقةمأوماالضؿصادؼةمأوماإلسالعقةمعـؾمربطمغفلماظردقلم(ص)مسـماظؾصاقم
سؾكماألرضممبقضقعم"عؽاصقةماظؿؾقث"م(مطؿابماظلـةماألوديمصم)343مأومعامجاءمسيم
عقضقعمآخرمعامسـقاغفم"اظظاػرةماظلؽاغقةمسيماظؼرآنماظؽرؼؿ"م(طؿابماظلـةماظـاغقةمصم
) 26محقثمؼؾدأمعقضقعماظدرسمبذطرمسددمعـماآلؼاتمحقلمدساءمزطرؼاءمبأنمؼرزضفم
اهللمباظذرؼةمأومآؼةم(طؾمغػسمذائؼةماٌقت)مأوماآلؼةم 33معـمدقرةماٌؾؽم(ػقماظذيم
جعؾمظؽؿماألرضمذظقالمصاعشقامسيمعـاطؾفاموطؾقامعـمرزضفموإظقفماظـشقر)،مثؿمتأتلم
سـاصر ماٌقضقع مطاظؿاظل :م"اظؿـؿقة ماظؾشرؼة مبني ماظؽؿ مواظؽقػ" م ،م"إذا مطان ماظؼرآنم
ؼدسق مإدي ماظؿـؿقة ماظؾشرؼة مسي مإرار ماظؽؿ مصؾقس مععـك مػذا مأن ماظؽؿ مػدف مسي مذاتف"،م
"اظؼرآنمواظعؿؾقاتماظلؽاغقةماألدادقة،ماٌقاظقد،ماظقصقات،متقجقفماظؼرآنمإديمسؿارةم
األرض مبطرؼؼة معلؿداعة" .موعـ مأػؿ معظاػر معـطؼ ماالغؿؼائقة مػذا مػق متعاعؾ ماظؽؿبم
اٌدردقةمععماٌذػبماإلباضل 20محقثممتتماإلذارةمإظقفمسيمعقضقعم"اٌدارسماظػؼفقةم
وتطقرػا" معـ مطؿاب ماظلـة مثاغقة مثاغقي م(ص م )62م مطؿذػب مصؼفل موظقس مطؿذػبم
سؼائديمأومدقادل،موضدممتماظرتطقزمصقفمسؾكماظؿعرؼػمبأبرزمذققخف،ممظقؾؼكمػذام
اٌذػب موصؼ معـطؼ ماظؽؿاب ماٌدردل معصدر م"ثروة متشرؼعقة" مدون ماإلذارة مإدي مضقؿؿفم
وثرائف مسي ماىاغب ماظعؼائدي مووربؿف ماظلقادقة متارخيقا .مؼؾدو مأن ماًطاب ماظدؼينم
اظؽؿاب ماٌدردل مؼؿلاعح معع ماالخؿالف ماظػؼفل مظؽـف مال مؼؿلاعح معع ماالخؿالفم
اظعؼائديمأوماظلقادلموػقمؼؿعاعؾمععماظـصقصماظرتاثقة،موتؾؽمسيمتصقرغامإحدىمأػؿم
صقرمػذهماالغؿؼائقةماىؾقة.م م
وظعؾمأدلمسؾكمذظؽمأؼضاماظغقابماظؽؾلمظؾكطابماظصقسيمسيمطؾماظؽؿبماٌدردقةم
عقضقع ماظؿ قؾقؾ ،مسؾك ماظرشؿ معـ مأن ماًطاب ماظصقسي مجزء مرئقس مسي مبـقة ماظرتاثم
اظدؼين ماإلدالعل موأن ماظؿصقف ماظشعيب مزاػرة مواضعقة مهلا محضقرػا مسي ماجملؿؿعم
20ماٌذػبماإلباضلممعذػبمدؼينمإدالعلمظفمحضقرهمسيماىزائرمحقثمتعؿـؼفمرائػةمعـمدؽانموالؼةمشرداؼةموعام
جاورػامعـمعـارؼمواديمعقزابمباىـقبماىزائري .م
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اىزائري.مطؿامغلفؾمأؼضامشقابامطؾقامألدغكمإذارةمإديماٌذػبماظشقعلمباسؿؾارهمأحدم
اظـؿاذجماظدؼـقةماٌعرصقةماظيتمؼؿضؿـفاماظرتاثمواظذيمجيدمظفماظققمممعـابرمإسالعقةم
ظؿؼدميفمواظرتوؼجمظفمؼلؿفؾؽفاماٌؿعؾؿماىزائريمتؾؼائقامعـمخاللماظؼـقاتماظػضائقةم
اٌكؿؾػةممبامؼؼؿضلمعـماًطابماٌدردلموضعفامطؿقضقعمظؾؿـاولماٌعرسيمحقثمميؽـم
اٌؿعؾؿمعـمأدواتمصفؿمغظاممػذاماًطابمسيمدقاضفماظعاممسؾكماألضؾمظقؽقنمعلؿفؾؽام
إجيابقا مظؾؼقؿ ماظدؼـقة ماظيت متؿضؿـفا موتـشرػا مودائؾ ماإلسالم مواالتصال ماٌكؿؾػة.م
هقؾـا مػذه ماٌالحظات مإدي مذبال معـ مذباالت ماٌلؽقت مسـف مسي ماًطاب ماظدؼينم
اٌدردل موػق معا مؼؿعؾؼ ممبقضقع ماظؿعاعؾ معع ماظؿعدد مسؾك معلؿقى ماآلراء ماظعؼائدؼةم
واظلقادقةمسيماظرتاثماظدؼين،ممبامؼؤطدماٌقزةماالغؿؼائقةمواٌـطؼماظلفاظلماظذيمؼؤررم
عضؿقنمػذاماًطاب .م

خامتة
عـمخاللمػذهماظؼراءةماألوظقةمغؿصقرمأنمعضؿقنماًطابماظدؼينماظذيمتؿضؿـفم
اظؽؿبماٌدردقةمظؾعؾقمماإلدالعقةمسيمزبؿؾػمعلؿقؼاتماظؿعؾقؿماظـاغقيماظققممالمخيؾقم
عـمسـاصرمتعؾقؼةموققشقة متؼقممسؾكمعـطؼمتؾفقؾل،ماغؿؼائلموعرتؾؽمأحقاغا،ممبام
ؼؤدي مإدي مطـري معـ ماظضؾابقة مسي مدالالت موعضاعني ماهلقؼة ماظدؼـقة ماظيت متلؿفدفم
اٌدردةماظعؿقعقةمتـشؽةماألجقالمسؾقفا،ممذظؽمأنمأداسمػذاماًطابمعـؾؿامؼؾدومعـم
سـاوؼـ موعضاعني مجؾ ماٌقضقسات ماٌؿـاوظة مػق م"اظدصاع مسـ ماظؼقؿ ماظدؼـقة مضد مسدوم
عػرتض" .مػذا ماظـقع معـ ماًطاب ماظؿعؾقي مإضاصة مإدي معا مؼطرحف معـ معشؽالتم
بقداشقجقة موتربقؼة ماغطالضا ممما مؼؿضؿـف معـ مسـصر م"اظؿؼدؼس" مسي متـاوظف مظؾؿعارفم
اظدؼـقةموتعاعؾفمععماٌعارفمايدؼـة،مصإغفمؼطرحمعشؽالتمععرصقةمظعؾمأػؿفامشقابم
اظقضقح معـ ماظـاحقة ماإلبلؿؿقظقجقة سي متـاول مضضاؼا مهلا مأػؿقؿفا مسي ماظؿعؾقؿ ماظدؼينم
واظؿـاولماظعؾؿلمٌقضقساتمذاتمسالضةمباهلقؼةماظدؼـقةمعـفامضضقةماإلميانمواٌعرصة،م
علأظة مايدود مبني معا مػق مساٌل موعا مػق مخصقصل مسي ماظدؼـ ،ماظػرق مبني ماألدطقرةم
واظؿارؼخمواظػرقمبنيماألخالقمواٌعرصة.21مطؿامأنماظطرؼؼةماظؿربؼرؼةماظؿؾفقؾقةماٌؿقزةم
ظطؾقعةماًطابماظدؼينماظذيمتـشرهماٌدردةماىزائرؼةمضدمتؤديمإديمعشؽؾةمأخرىم
ػلمتقدقعماهلقةمبنيمعادةماظعؾقمماإلدالعقةموباضلماٌقادماألخرى،مباسؿؾارمأنمػذهم
اظطرؼؼة متؤدي مإدي متردقخ معـطؼ م"سدم موجقد متشارطقة موتؽاعؾ مبني ماظعؾقم ماظدؼـقةم
21

Ismail M. L’enseignement religieux : Transmission du savoir ou appel à l’adhésion ?, in
ouvrage collectif, Fondation du Roi Abdu-Aziz & la Fondation Konrad Adenauer, Op.cit,
page 95.
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واظعؾقمماٌدغقة"،22مطؿامأغفمخطابمؼضعممتققزامبنيمععرصةماياضرموععرصةماٌاضلم
وخاصة معا مؼؿعؾؼ معـف مباظعؾقم ماظدؼـقة مبؾ موجيعؾ معـ مععرصة ماٌاضل معصدرا مطاصقام
وغفائقامٌعرصةماياضرموػقمعامدقزؼدمعـمتعؿقؼمخطابماألؼدؼقظقجقةماظدؼـقةمأومسؾكم
األضؾمسدمممتؽنيماٌؿعؾؿموصؼمػذاماًطابماالغؿؼائل،ماٌرتؾؽمواٌشققنمسيمآنمواحدم
عـمأدواتماظؿؿققزمبنيماظدؼـمواألؼدؼقظقجقةماظدؼـقة.م
وودرماإلذارةمسيمػذاماظلقاقمإديماظدورماظػعّالمألؼدؼقظقجقاماظػاسؾنيماظرتبقؼني،م
صإؼدؼقظقجقا ماًطاب ماظرمسل محقل ماٌـظقعة ماظرتبقؼة م مظقلت موحدػا ماظػاسؾة مسيم
عضؿقن ماظؽؿاب ماٌدردل مذظؽ مأنّ مػـاك مخطابا مإؼدؼقظقجقا مآخر مظف مصعاظقؿف مإغفمم
خطاب ماظػاسؾني ماظرتبقؼني مواياظة مػـا معؿعؾؼة ممبؤظػل ماظؽؿب ماٌدردقة ماظذؼـم
ؼؿدخؾقنمبشؽؾمعؾاذرمسيمتشؽقؾمععاملماًطابماظدؼينماٌدردل.موػؤالءمػؿمغؿاجم
أؼدؼقظقجقات مصرسقة معصدرػا معؤدلات ماظؿؽقؼـ ماظدؼين ماٌؿـقسة ماظيت مأغؿفؿفؿم
وخاصة معـفا ماىاععات ماإلدالعقة ماظيت مبقـت مدرادات مدابؼة 23محقل ماٌقضقع مأنم
عؼرّراتفا موعـؿقجفا ماٌعرسي معـ مأرروحات موردائؾ مهقي مخطابا مأؼدؼقظقجقا محقلم
اظدؼـمزبؿؾػامسـماًطابماظدؼينماظؿؼؾقدي،مخطابمعؿأثرمبأذؽال ماًطابماظيتم
وضعفاموالمزالمؼضعفاممعـاضؾقماإلدالمماظلقادل .م

عناصر بيبؾيوغراػية

الؽتب املدرسية املستخدمة

مصاري ،مربؿدم(مإذراف)،م"اٌـريمسيماظعؾقمماإلدالعقة"مخاصمباظلـةماألوديم
.3
ثاغقيمظؽؾماظشعب،ماظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،ماظطؾعةماألودي،ماىزائر،م
دـةم .2004م

Ibid. page 96.

22

 23م غشريمسيمػذاماظلقاقمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصرممإديمدرادةماظؾاحثماظؿقغللماريقدةماظـقػرمحقلمعضاعنيم
اظؿؽقؼـممسيماىاععاتماظدؼـقةمسيماظدولماٌغاربقةموخاصةمعـفامجاععاتماظزؼؿقغةمبؿقغس،ماظؼروؼنيمبػاسموجاععةم
األعريمسؾدماظؼادرمضلـطقـة،أغظرممhttp://www.alwihdah.com/issues/development/2010-04-26-
 ،2072.htmطؿامغـطؾؼمأؼضامعـمغؿائجمدرادةمعقداغقةمضؿـامبفامحقلمعضؿقنماٌعرصةماظدؼـقةماٌـؿفةمسيمجاععةم
األعريمسؾدماظؼادرمعـمخاللمدرادةمٌقضقساتمأرروحاتماظدطؿقراهماظيتمغقضشتمعامبنيمدـيتم3770مو،2005مسيم
إرارمعشروع مدابؼمظػرؼؼماظؾقثمحقلمخطابماظـكبمبنيماٌعرسي مواألؼدؼقظقجلمأذرفمسؾقفماألدؿاذ ماٌرحقمم
أريدمطروعل.مم م
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