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 مقدمة

معؽاغةم محيؿل مإذ ماظرتبوؼة، متدخلميفمرؾبماظعؿؾقة ماظؽؿابماٌدرديمودقؾة ؼعّد
وػوماٌدخلمظدرادةماٌـظوعةم.اعةميفمدؾمماالػؿؿاعاتماظرتبوؼةموماظعؾؿقةموماظؿواصؾقةػ

مشاؼاتفام مو ماالجؿؿاسقة مصؾلػؿفا مؼعؽس ماألدادقة، معؼوعاتفا مهؾقل مو اظرتبوؼة
مؼؿضؿنم مؼفقئمالطؿلابمعفاراتمخمؿؾػة. مو مسؾوم مؼـؼلمعنمععارفمو ممبا وأػداصفا
اظؽؿابماٌدرديمرؤؼةماجؿؿاسقةمُؼػرَتضمأنمتؽونمعـلفؿةمهؼقماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةم

غممتـالتماهلوؼةماظورـقةمسؾىمضوءمعلؿفداتمايداثةمومضروراتمظألجقال،موتصو
اظعوٌة.مإغهمصورةميقاةماجملؿؿع،متدلمسؾىمتارخيهمومدرجةمتطورهمومتوّضحمعالعحم
ماظيتمتشّؽلم ماياعلمظؾؿضاعنيماظدرادقة مصفو علؿؼؾؾهمومهددمعلؿوؼاتمرؿوحاته.

مس مؼرتؾطماظؽؿابماٌدرديمارتؾارا موجداغه. مو ماٌؿعؾم مباٌـفاجماظدراديممبامصؽر ضوؼا
مؼؿضّؿنمعنمتوجقفاتمرمسقةمعالزعةمظهمواٌؼاربةماظؿعؾقؿقةماظيتمُبيَنموصؼفا.

ماٌـاػجم مبـاء ميف ماىزائرؼة ماظرتبوؼة ماٌـظوعة معن ماٌعؿؿدة مباظؽػاءات ماٌؼاربة تعد
طاموغشمعلعامتربوؼامحدؼـامؼؼوممسؾىماالواهماٌعريفماظؾـائيماظذيمؼعؿربماظػردمإجيابقا

ومضادرامسؾىمبـاءمععرصؿهموماطؿلابمعفاراتمسربموضعقاتمتعّؾؿقةمإدعاجقهمومؼعؿربم
ماظؿعؾممتغقرياميفماظؾـقةماٌعرصقةمومظقسمترصقػامظؾؿعارفمومتؽدؼلامهلا.

مادؿعؿالماظؽؿابم مو ميفمتصور مبؼوة ماظقوم ماٌعرصقةمػيماظيتمتؤثر ماظوجفة إنمػذه
ماظؽؿبماٌدردقة متلؿح مإذمجيبمأن ماظؿصرفمماٌدردي، محلن باطؿلابمععارفمو

م ماٌعارفمو مػذه موـقد معن ممتّؽن مأن مأخرى مجفة معن مو مجفة، معن دعاجفامإصقفا
.مإّنماظؽؿابماٌدرديمأداديميفماٌلارماظؿعّؾؿيمالم1مبواجفؿفامععموضعقاتمحؼقؼقة
مميؽنمتعوؼضهمبأداةمأخرىم.م

حظيماظؽؿابماٌدرديميفماىزائرموماٌغربماظعربيمبدراداتمذاتمتـوعمومتؾاؼنم
سؾىماٌلؿوؼني:ماآلصاقماظـظرؼةموماٌؼارباتماٌـففقة،مومالزالمحملماػؿؿاممعؿزاؼدميفم
حؼلماظعؾومماالجؿؿاسقةمواالغلاغقة.مشريمأنمجمالمتدخؾـامؼـدرجمضؿنمدقاقماظؾقوثم

آخذؼنمبعنيماالسؿؾارمتؼارعفؿامععمإذؽاظقةماٌعريفممحولماٌؼرراتموماظؽؿبماٌدردقة
موماٌغربم وماإلؼدؼوظوجيموماظيتمأدفمميفمهؾقؾفامطوطؾةمعنماظؾاحـنيمعنماىزائر

،محداب،مزواويمبغورةمى،معصطػغذطرمعـفممحلنمرععون،محمؿدمشامل،مسؿرمظرجان
مطروعي معؿؼدعةمأريد ماظشأن مػذا ميف ماظدرادات مطاغت مإذا مو محملن. معصطػي مو

ومتؿطؾبمعنمدونمذكمحوصؾةمترطقؾقةمصإنماٌـظوعةماظرتبوؼةماىاريماظعؿلمبفاميفم
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اىزائرمتطرحمسؾقـامرػاغامحبـقامجدؼدامنّلدهميفماإلذؽاظقةماظؿاظقة:مػلماظعالضةمبنيم
مػـاكمهّولميفم مأّن مأم مواحدة اٌعريفمواألؼدؼوظوجيميفماظؽؿابماٌدرديمذاتمرؾقعة

مػذهماظعالضةم؟

ماظػرض قةماظيتماذؿغؾـامسؾقفامعزدوجةمتؤّطدماظؿؾاؼنمواظؿػّرعموتؼوممسؾىمثـائقةمإّن
مظؾرتبقةم ماظؿوجقفي مطاظؼاغون ماٌرجعقة ماظوثائق مسؾقفا ماظيتمتـّص اظؿوّجفاتماظرمسقة
ماظؽؿبم ميف ماٌضؿرة ماإلؼدؼوظوجقة مواظؿوّجفات مظؾؿـاػج ماظعاعة مواٌرجعقة اظورـقة

اإلؼدؼوظوجقةمحاوظـاماإلحارةمبفامومهؾقلمابعادػاماٌدردقةماٌؼّررة.معـلمػذهماظــائقةم
مومدالالتفامومعنمثممإبرازمخماررػامسؾىمعلارماظؿعّؾممواظؿؽوؼنميفماىزائر.

متػؽريم مظـؿاذج معؽـػا ماظـاغويمحضورا مظؾطور ماظؽؿابماٌدردي ماظؾاحثميف ؼالحظ
تصادرماًطابمعـاوئةمظؾقداثةموماظعؼالغقةموماظـؼاصةماظؿـوؼرؼة.مإنماظلؾػقةماظورـقةم

ماظدرسم مسؾى م مؼطغى مصإّغه ماظصويف مباعؿداده ماألذعري ماظعؼل مأعّا ماٌدردي. اظؿارخيي
مأّعام اظػؾلػيموحيولمدونمهؼقؼهمظوزائػه:ماظـؼدمواظؿلاؤلماظعؼالغيمواظؿػؽريماير.
مغلقمسؼائديموغزسةموققشقة،متؾفقؾقةمواغؿؼائقةم خطابماظعؾومماإلدالعقةمصقلوده

مععرصق معشؽالت ماٌدردةمتطرح ميف ماظدؼين ماظؿعؾقم معضؿون محول موبقداشوجقة ة
ماىزائرؼةماظقوم.ممم

صإذامادؿقضرغامزعنماظعوٌةمبؽلمعامؼعّجمبهمعنمرػاغاتمومهّدؼاتمجدؼدة،مصإغـام
مترصضممغدرك مسصرػا ميف معـكررة موإغلاغقة ماجؿؿاسقة مسؾوم مإدي محباجة مدمن طم

اظػؽرمواٌؿاردةمدمومضقممايداثةممماظوثوضقاتموماٌعؿؼداتماىاػزةمومضادرةمسؾىمتوجقه
موماظؿـوؼرممومُعشّؽؾةميصاغةمضدمأيمتؽؾقلمظؾعؼلمأومعصادرتهم.

معاػيماإلجراءاتماٌـففقةماظيتمادؿأغلـامبفاميفمععاىةماإلذؽاظقةماٌطروحة؟م

معـففقةمهؾقلماٌضؿونماٌؿداوظ .م2يفمعؼاربةماألغلاقماظـؼاصقةمواظرتبوؼةمةاسؿؿدغا
ماظؿقؾقلماظذيماّتؾعـاهمملمؼرّطزمودمنمبصددماي دؼثمسنمػذهماٌـففقةمغـّؾهمإديمأّن

صؼطمسؾىمعؼاربةماٌضؿونماظظاػريمظؾـصوصماٌؼروءةمبلمحاوظـاماٌزاوجةمواٌؽاعؾةمبنيم
معلؿوؼنيمأدادقني:م

طـاصةموحضورماٌعطقاتمواظؼضاؼامواحملاورماظيتممهؾقلمطّؿيمؼلؿفدفمرصد 
اوهمإظقفاماظؾقثميفمأبعادػاماظؽؿقةماظظاػرة.
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ماظؿأوؼلم  معلؿوى مإدي ماٌلؿكؾصة ماظؽؿقة ماٌعطقات مؼؿفاوز مطقػي هؾقل
مإديم ماٌؾاذر موعضؿوغه ماٌدردي ماًطاب معـطوق مؼؿفاوز مأي مواظؿعؾقل، واظؿػلري

ادؿـطاقمعامملمؼؽشفمسـهموؼـطقمبه.

ماٌـففقةمالمتؿعارضمععمايرصمسؾىمتؽاعلمغلؼقةممعع ماٌزاوجة مػذه مأّن اظعؾم
اظؿقؾقلمواغلفاعه.مغرؼدمأنمغؤّطدمإديمأّنماألعرمؼؿطّؾبمصطـةمغظرؼةموعـففقةمعضاسػةم
موضرورةم ماظؽؿقة ماٌعطقات مضصور معن مايذر مصقه مجيب ماظذي ماظوضت ميف مأغه ذظك

بمايذرمعنماظوضوعميفمعـزظقمتػلريمواوزػامإديمععطقاتمطقػقةمداظةموععّؾرةم،مجي
مجمّردمالمؼأخذمبعنيماالسؿؾارماٌعطقاتماظعقـقةماٌؾؿودة.م

مهؾقلماًطابماٌدرديم موراء معن ماظعؿوم مسؾى مغفدفمإظقه معا مأنمنؿل ميؽن
مصقؿاؼؾي:

مظـصم  ماظضؿـقة ماًؾػقة ماظيتمتشّؽل مواإلؼدؼوظوجقة ماظـؼاصقة ماظدالالت إبراز
هماألدادقة.اًطابماٌدرديموعرجعقات

ماظؿعّرفم  ماظضؿينمبفدف مظؾكطابموحمؿواه ماظظاػري ماٌضؿون مبني اٌؼارغة
سؾىمطـاصةمايضورماظذيمحيؿّؾهمطّلمعـفؿا.

مؼـففهم  ماظذي مواظؿعاعل مواحملاّجة ماالدؿدالل موأداظقب مررق مسن اظؽشف
اًطابماٌدرديماواهماظؼضاؼامواٌواضفمواظـظرؼاماٌدرودة.

مأجزاءماًطاب،مأيمبنيمسـصرمبـقؿهماظداخؾقة.إؼضاحماٌـطقماظرابطمبني 

غاػامزغرؼدمأنمغشريميفماألخريمإديمأّغـامدّسؿـامعـففقؿـاممبفؿوسةمعنماٌؼابالتمأن
مسؾىم ماٌؽّؾػنيمباظلفر ماٌؿكّصصة ماظؾفان مورؤداء مظؾرباعج ماظورـقة ماظؾفـة مأسضاء عع

مسددعن مإدي مإضاصة ماظرتبوؼة ماٌـظوعة مإصالح مضصدممتطؾقق ماٌدردقة ماظؽؿب عؤّظػي
ماظؿعّرفمسؾىمعلاراتفمماظؿؽوؼـقةمواٌفـقةموتوّجفاتفمماظػؽرؼة.ممم

محيؿويماظؽؿابمسؾىمضلؿنيمرئقلقني:

ماظرتبوؼةمم ماٌـظوعة مبـ: ماٌودوم موػو مظؾدرادة ماظعام مباظلقاق ماألول ماظؼلم ؼؿعّؾق
اظؼلمماظـاغيمبؿقؾقلممواظعؾومماإلغلاغقةم:محبثميفماظلقاقمواٌؿاردة،ميفمحنيمؼؿعّؾق

ظـؿاذجمعنماظؽؿبماٌدردقةماًاصةمباظعؾومماإلغلاغقةميفماظطورماظـاغويموػوماٌودومم
مردقة.مدبـ:ماظعؾومماإلغلاغقةميفماظـاغويماظقوم:مهؾقلماظؽؿبماٌ
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القسم األول: املنظومة الرتبوية والعلوم اإلنسانوة: حبث يف السواق 
 واملمارسة

مثؼاصقةميفماىزائرمهوالتمجذرؼةممذفدت سدةمجماالتمدقادقةموماضؿصادؼةمو
ماظرتبوؼة.م ماٌؤّدلة موعـفا ماظعاعة معؤدلاتفا ميف ماظـظر متعقد مأن ماظدوظة مسؾى صرضت
ماٌوجهم ماالضؿصاد مسن مواظؿكّؾي ماظلقادقة ماظؿعددؼة مإدي ماظواحد مايزب معن صاالغؿؼال

درتةماظؾغةماألعازؼغقةمومثؼاصؿفا،محرمحيؽؿهمضاغونماظلوق،موأخريامدظصاحلماضؿصادم
مأنم مطانمسؾقفا مطؿا مطانمسؾىماٌـظوعةماظرتبوؼةمأنمتؿؽػلمبفا. مزواػرمجدؼدةم طؾفا
تراسيماظؿقدؼاتماظعاٌقةمعـلماظعوٌةمومثورةماإلسالممواالتصالموماظؿوجفاتماظرتبوؼةم

ماظعاٌقةم.

م:ضاممإصالحماٌـظوعةماظرتبوؼةمسؾىمعرجعقاتمأدادقةممتـّؾتميفم

ممممتردقخماظؼقمماٌشرتطةمظؾؿفؿؿعماىزائريماظيتمترعيمإديمتعزؼزماظوحدةماظورـقةمم-
موماظؿؿادكماالجؿؿاسي.

وماظوجداغقةماٌؿػؿقةمسؾىمتؽرؼسماظؼقمماظػردؼةماألخالضقةموماىؿاظقةمواظػؽرؼةمم-
م.اظعامل

مظدىماٌم- مؼدسم وارنماالغػؿاحماٌؿزاؼدمسؾىماظـؼاصاتمومايضاراتماالغلاغقةممبا
ماظرتبقةمسؾىماظغريؼةم)اظؿلاعحموماالسرتافمباآلخرم(.

مسؾىمم- ماىزائرؼة ماظرتبوؼة ماٌـظوعة ماسؿؿدت ماىدؼدة ماظوزائف مػذه ظؿقؼقق
اٌؼاربةمباظؽػاءاتماظيتمتضعماٌؿعّؾمميفمعرطزماظعؿؾقةماظرتبوؼةموموعلمعـهمصردامغشطام

ػاءاتماظيتممتّؽـهمعنمتـػقذمضادرامسؾىمماطؿلابمجمؿوسةمعنماظؼقمموماٌعارفموماظؽ
مسددمعنماظـشاراتمواالسؿالماٌـدجمة.

م ماظؾاحث معلاػؿة متلعى ماظصدد، مػذا معضاعنيممحسن رمعونيف ميف مضراءة سرب
،مإديماظؽشفم1984ومعشروعماًاررةماىاععقةمظلـةمم1971اإلصالحماىاععيمظلـةم

سنمآظقاتماٌعرصةمحولماجملؿؿعميفماىزائرماٌلؿؼؾةم.م

محولم ماظرتبوؼة ماٌـظوعة مععفا مو ماىزائرؼة ماىاععقة ماٌـظوعة مػقؽؾة ممتت ظؼد
مشاؼؿنيمأدادقؿني:

ماالضؿصادؼةمم- معؿطؾؾاتماظؿـؿقة متؾؾقة األودي،مولدتميفموزائفمعوّجفةمدمو
ماظعؾومم مإدي مإضاصة ماظؿؼـقة ماظعؾوم مو ماظطؾقعقة ماظعؾوم مبفا ماضطؾعت واظؿؽـوظوجقة

مأضلمسؾ مبدرجة مو معـلمػذهماالضؿصادؼة ماظؾغاتماألجـؾقة. مو ماىغراصقا مو ماالجؿؿاع م
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ماظؾقاقمباألعمم ماٌعريفماظضروريمظؾكروجمعنماظؿكؾفمو ماظرصقد مبإناز معؽؾػة اظعؾوم
ماظيتمحؼؼتماظؿـؿقةماظشاعؾة.

مإؼدؼوظوجقةم- موزائف ميف ممتـؾت ماظعربقةمم-اظـاغقة ماظؾغة مبفا متضطؾع ػوؼاتقة
العقةمومترعيمإديمبـاءمعؼوعاتماجملؿؿعماىزائريمواظػؾلػةموماظؿارؼخمممواظرتبقةماإلد

ماظػؽرؼةمومايضارؼةم.م

مؼؾعبم مبقـؿا ماظعؾوم معن ماألول مظؾصـف ماظربادؼغؿا مبدور ماالضؿصادؼة ماظعؾوم تؼوم
مغػلهمباظـلؾةمظؾؿعارفماظيتمتلؿفدفمادرتجاعماظشكصقةماىزائرؼةم اظؿارؼخماظدور

ؿكؾفمموماالدؿعؿار.مومإذامحبــاماظيتمذفدتمتشّوػاتمسربمضرونمعنماالدمطاطموماظ
مبفذام محلبمختّصصاتفا متؾقق مضد مصإغفا ماظؼاغوغقة ماظعؾوم مو ماظـػس مسؾم معوضع سن

.موعنماظواضحمأنماٌعارفمذاتماظؾعدماهلوؼاتيماألضوىمعـلماظؿارؼخمومأوممذاكماظصـف
مواظرتبقةماإلدالعقةمػيماظ مآدابفا مو ماظعربقة ماظرتيتاظؾغة ميفماٌـظوعة مإضرارػا بوؼةممّّم

اىزائرؼةمبدًءامعنماظؿعؾقمماالبؿدائيموولدتميفمعـاػجمومطؿبمعدردقة.مغؾؿحمعنم
م ماظرتبوؼة ماظلقادة مشاؼات معـذم–خالل ماىزائرؼة ماظدوظة مأضرتفا ماظيت اظعؾؿقة

ماواػنيم ماظيتمتؿأظفمعن ماظورـقة ماإلؼدؼوظوجقة مبـقة ماٌاضي ماظؼرن اظلؾعقـقاتمعن
:نيأدادّق

ماظشعؾوم- ماظلقادقةماإلؼدؼوظوجقا مبايرؼة مؼؿقؼق مال ماظؿؼدم مأن متعؿؼد ماظيت ؼة
واٌـفجماظدميؼراريمبؼدرمعامؼؿقؼقمباظؼوةماٌادؼة.مصايضارةميفمغظرماٌـؿصرؼنمهلامػيم

،مإاّلمأّنماٌـؼفماظشعؾويمباظؼقممؼؤعنمةماالضؿصادؼةموثؼاصؿفامػيماظعؾماظصـاسةمواظؿـؿق
مبعةمعنماظشعب.ؼؿؿلكمبفامألغفامغامم-أومبعضفام-اظؿؼؾقدؼةم

اإلؼدؼوظوجقاماالصالحقةماظيتمتضعماٌلأظةميفم"اظعودةمإديمصػاءمدؼــاموماظوصاءمم-
مٌاضقـامماجملقد"م.

ماظػؽرؼةم ماظوزائف مودؼد مسؾى ماياظقة ماىزائرؼة ماظرتبوؼة ماٌـظوعة تعؿل
ظإلؼدؼوظوجقاماظورـقةمدونمإسادةماظـظرمصقفاح

قماالصالحماظرتبويم،مؼؿلاءلماظؾاحثمومبعدمعرورمدـواتمشريمضؾقؾةمسؾىممتطؾق
سنمأدؾابماظؿػاسلماظلؾيبمععمذاتماالصالحماظذيمؼصدرمسنمأررافمملكحل خلضر

ماٌـاػجم مطاغت مصاذا م، ماظؿالعقذ موأوظقاء م ماٌػؿشني مو ماألداتذة معـل معؤثرة مو صاسؾة
اظدرادقةماىدؼدةمػيمضؾبماظعؿؾقةماالصالحقة،مصانماظؽؿبماٌدردقةماظيتمؼػرتضمأنم

ما مو مععرصقة ماخؿالالت مسؾى مهؿوي م، متوجفاتفا مصقفامتعؽس متلؾؾت ؼدؼوظوجقة
ماظػؽرؼةم موباظؿقارات ماٌفـقة مو ماظـؼاصقة ممبلاراتفم مؼؿأثرون ماظذؼن ماٌؤظػني عواضف
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اظلائدةم.مؼوظيماظؾاحثمسـاؼةمخاصةممبامأمساهماألبعادماظـالثةمظؽلمسؿؾقةمإصالحقة:م
ماظؾعدم ماظؿشرؼعاتماظيتمتلّقره، مودؼد مو ماظؿعؾقم مػقؽؾة ميف ماٌؿؿـل ماظؿـظقؿي اظؾعد

ماظؿارخييماظرت ماظؾعد مباظؽػاءاتموأخريا ماٌؼاربة مو ماٌـاػجماظدرادقة بويماظذيمتعؽله
اظذيمؼشريماديمأّنماظرتبقةمالمتـشأمعنمصراغمبلمػيمحصقؾةمواربمدابؼةم.م

ماظؽؿبماٌدردقةميفمجمالماظرتبقةماالدالعقةم وميفماألخريمخيؾصماظؾاحثماديمأّن
غفامالمتؿؽػلممبامصقهماظؽػاؼةممبفامماظؿـشؽةمواظؾغةماظعربقةموماظؿارؼخمتعاغيمضصورامأل

االدالعقةموماهلوؼةماظعربقةمممواظؿؽوؼنمسؾىماظورـقةم.مصاظؾغةماظعربقةماظرمسقةمعـالم
متلؿحم ماظـصوصم"أداة ماسؿربتفا مإذ متـاصلفا ماظػرغلقة ماظؾغة مألن معأعن" ميف "ظقلت

اٌدردقةمواظشكصقةممظؾؿؿعؾممباظؿواصلمواظؿعؾريموتوزقفمعؽؿلؾاتهماظؾغوؼةميفمغشاراته
موماالجؿؿاسقة.

سربمهؾقلمعضاعنيماظؽؿبماٌدردقةماٌؼررةمبردممممصطفى حدابؼلعىماظؾاحثم
االصالحمإديماظؽشفمسنماظؿوجفاتماظرتبوؼةموماالؼدؼوظوجقةماظصرحيةموماٌضؿرةماظيتم
تؿقؽمميفماظػعلماظرتبوي.مصقكؾصمإديمأنماظؽؿابماٌدرديميفمجمالماظعؾومماالغلاغقةم

ماظيت ماظرمسقة ماٌؤدلة مدؾطة معؿؾاؼـة: مظلؾط مخيضع ماظػؾلػة ماٌـاػجمخاصة متؼرر
ومدؾطةماٌؤظػنيمماظدرادقةمومتضعماظشروطماظعؾؿقةمواٌـففقةمظؿأظقفماظؽؿبماٌدردقة،

ماٌدردنيماظذؼنم مدؾطة مثم ماالجؿؿاسقة، متـشؽؿفم مو ماٌفـقة مبؿؼاظقدػم مؼؿأثرون اظذؼن
ؼعؿؿدونمسؾقفامويفماألخريمدؾطةماٌؿعّؾؿنيماظذؼنمؼلؿعؿؾوغفامميفماظـاغوؼةموخارجفا.مم

ررفمؼدظومبدظوهم،مؼرؼدمعنمعوضعهميفماظعؿؾقةماظرتبوؼةمأنمؼوجهمتدرؼسماظعؾوممصؽلم
اإلغلاغقةمحلبمعـطؼهمالمعـطقماظلقادةماظرتبوؼةماظرمسقةم.

ؼشريماظؿقؾقلمإديمأّنماٌعارفماًاصةمباظعؾومماالغلاغقةمؼعرضفاماظؽؿابماٌدرديم
.مصاٌعارفماًاصةمبشؽلمدوشؿائيمأيمالمهؿويمسؾىمضدرمطؾريمعنماظؽشفماظعؾؿي

باظػؾلػةموماظؿارؼخموماظعؾومماإلدالعقةمواىغراصقامؼؼدعفاماظؽؿابماٌدرديمسؾىمأغفام
عادةمجاػزةممتتمصقاشؿفامعنمضؾلمبدلمتؼدميفاميفمذؽلمعادةمسؾؿقةمضابؾةمظؾؿقؾقلم
ماظدرادقةم ماٌـاػج مسؾى مدؾطاغه مؼػرض ماظعؾؿوي مو ماظوضعاغي ماٌـطق مإن واظؿلاؤل.

مواٌؼّرراتم.

مطؿابم ميف محضورػا ماظؾاحثمأن مؼالحظ مباظؽػاءات، ماٌؼاربة مايدؼثمسن وسـد
ماظؿعؾؿق ماظوضعقات متؼدؼم مسـد ماظؿلاؤل مأدؾوب مؼؿفاوز مال مذؽؾي مأعاماظػؾلػة ة.

ماٌؼاربةموماظيتمتفدفمإديمإسدادماٌؿعؾممسؾىمتاظعؿؾقاتماهلقؽؾقةماظيتم مػذه ػرتضفا
ؾقلمغصمصؾلػيمأومطؿابةمعؼاظةمغؼدؼةمصقاشةماإلذؽاظقةموممتؽقـهمعنماظؼدرةمسؾىمه

مصفيمشائؾة.
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مالم ماالدؿقعابمو مو مسؾىمايػظ ماٌؿعؾم محيؿل ماظػؾلػة مٌادة ماظؽؿابماٌدردي إن
ىمؼؤثرمدؾؾاميفماظؿؿـالتماٌلؿؼلموماظـؼدمعـلمػذاماٌـقحيؿؾهمسؾىماظؿلاؤلموماظؿػؽريم

اعنيمػذاماظؽؿابمإديماظلقادقةممواالجؿؿاسقةمظؾؿؿعؾؿنيم:معوارينماٌلؿؼؾل.مهقلمعض
مظؿقؿاتمطالدقؽقةموأدادقةميفم متغققؾا عوضػنيمصؾلػقني:ماالغؿؼائقةمواظالمأدرؼةمصرضا
ماظصوريماألردطيمحيظىم مصاٌـطق م... ماظوجود مصؾلػة مو ماٌعرصة معـلمغظرؼة اظػؾلػة
بعـاؼةمعػررةمهقلمإديمعػفوممتؼؾقديمظؾػؽرماظعؾؿيمالمؼأخذمبعنيماالسؿؾارمصؿوحاتم

اظعؾؿقةمايدؼـةمعـلماظؾـقوؼةموماظظاػراتقةموأسؿالمصوطوموبردؼو.مإنماظـزسةماٌدارسم
ماالغؿؼائقةموماظروحماٌودوسقةمتطغقانمسؾىمطؿبماظعؾومماالغلاغقة.م

 القسم الثاني: العلوم اإلنسانوة يف الثانوي الووم: حتلول الكتب املدرسوة 

ماظؾاحثم موطؿابممأمحد كروميؼعؿل مجفة معن ماٌـفاج ماظوضوفمسؾى مخالل عن
ظؾلـةماظـاظـةمآدابموصؾلػةمسؾىماظؽشفمسنماظصورموماظروابطمم3"إذؽاظقاتمصؾلػقة"

محقثمػيممنطم ماظـاغويمعن ميف موبنيمعراعيمتدرؼسماظػؾلػة بنيماٌدّوغؿنيموبقـفؿا
ماظؿػّرد مو مظهمباظؿؿقز مإنمإخضاعماٌدوغؿنيمظؾؿقؾقلماألوظيموتػؽريمؼشفد صقماٌؼاربةم.

النمحؾؼةموصلمبنيماظوثائقماظؼاغوغقةماظؿوجقفقةمظؾؿؤدلةمـّمتمباظؽػاءاتمعرّدهمأغفؿا
ماٌدردقةمومصاسؾيماظعؿؾقةماظؾقداشوجقةميفماظؼلمم.

مذاتفام مباٌدوغة مؼؿعؾق ماألول م: مأضطاب مثالثة ميف معـؾث مضؿن ماإلذؽاظقة تؿقرك
باظؽػاءاتماحملورؼةموماًؿاعقةمواظـاظثم)اٌـفاجمومطؿابماإلذؽاظقات(مواظـاغيمؼؿصلم

وتؼومماظػرضقةماظيتمبينمسؾقفاممواٌشؽالتماظػؾلػقةماٌؼررةمؼشؿلمضائؿةماالذؽاظقات
اظؾقثمسؾىمأنماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةموماظؿعّودماٌفينمذّؽالماإلؼدؼوظوجقاماظػرسقةماظيتم

متؿقركممبعقةماإلؼدؼوظوجقاماظرمسقةمداخلماظدرسماظػؾلػيم.

بـاءماظؽػاءاتماًؿاعقةمإديمتراتبمععقاريمجيعلمعنماظلقؽوظوجقامععقارامخيضعم
االجؿؿاسقات.مدمنمأعاممعلعىمإبلؿؿوظوجيمعؿعددممواألخالضوؼةمععقارمظألخالضوؼة،

األوجه،مظهمدالالتمإؼدؼوظوجقةمأطقدةمتؿؿـلميفمإخضاعماظؼضاؼاماظػؽرؼةماظيتمتؿعؾقم
مذػين.باإلغلانمومحمقطهمإديمعـطقمسؾمماظـػسماظ

ومعنمجفةمأخرى،متؽشفماإلذؽاظقاتماظػؾلػقةمسنمعػارضةمإبلؿؿوظوجقةمأخرىم
مسؾىم معؤدلة مصاألودي معشرتطة. مبرادؼغؿا مضؿن ماظؿصوف مو ماظعؾوم مصؾلػة متضع إذ

سؾىمايالميفماصطالحماٌؿصوصةمواظوجدان.ممواظـاغقةمعؤدلةماظعؼالغقةموماظعؼلماظعؾؿي
                                                                                                                                        

،ماظلـةماظـاظـةمثاغوي،مذعؾةماآلدابمواظػؾلػة،مإذرافموتأظقف:مذيالماظدؼنمؼوضؾيمحلن،مإذؽاظقاتمصؾلػقةم3
 .2007،ماىزائرم1دوممم،مط
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تؾكمتلؿفدفمإغؿاجماظعؾمم.مصققصلممتققعمصفذهمتـشدمترضقةماظذاتموماظلؿومبفاموم
اظعؾممومالمػومعدركمظؾذوقماألوديميفماظـاغقة،مأعاماٌؿعؾممصقاظهم"مالمػومعدركمٌـطقم

م".اظصويف

ؼؿفاوزماظدرسماظػؾلػيماىدؼدماٌـطقماألردطيمسنمررؼقمتػعقلماىاغبماظعؾؿيم
ماظذيم ماألعر م، محّؾفا ماظلعيموراء معنميفماظؿصديمٌكؿؾفماٌشؽالتمو ماٌؿعؾم ؼـؼل

وجاػةماظؿصوراتماظـظرؼةماظيمغلؾقةماظوضائعمواٌؿاردات،مشريمأنمهرؼرمػذاماظدرسم
ملمؼؤّدمإديمصؿحمإبلؿؿوظوجيمميّؽنماٌؿعؾممعنماطؿلابماظـؼدماظعؾؿيمواىرأةماظػؽرؼةم

محنيماظوضوفمسؾىماظؼضاؼاماٌػؿوحةمسؾىمواضعهماٌعقشي.م

سؾىمضراءةمهؾقؾقةمظؾوثائقماظرمسقة،مواظؽؿابممعبد القادر مالفيؼعؿؿدماظؾاحثم
مبنيم ماظؿـاصر موعوارن ماظؿـاشم معوارن مظؿؼّصي ماظعؾؿقة مظألضلام ماٌوّجه مظؾػؾلػة اٌدردي

مواٌع ماظؽؿابمااظؼقم ميف ماٌؼّررة مواٌعارف ماظؼقم موبني ماظرمسي ماٌـفاج ميف ماٌؼّررة رف
ماظؾق مسؾقفا مُبين ماظيت ماألدادقة ماظػرضقة مطاغت مساعلماٌدردي. مأّن مسؾى متؼوم ث

اظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمذّؽلماإلؼدؼوظوجقاماظػرسقةمظؾؿدّوغةماظيتمتؿواجدمععماإلؼدؼوظوجقام
ماظورـقةم مظؾرتبقة ماظؿوجقفي ماظؼاغون معـفا ماظرمسقة ماظـصوص ميف ماجملّلدة اظرمسقة
واٌرجعقةماظعاعةمظؾؿـاػج.مصاًطابماظػؾلػيميفماٌدردةماىزائرؼةمتؿقؽممصقهمثـائقةم

ؼدؼوظوجقةمتردممبـقؿهماٌعرصقةمواظؼقؿقة.ممإ

ؼالحظماظؾاحثمسـدمهؾقلمعضاعنيماظؽؿابماٌدرديمضصوراميفمصفمماظػؾلػةمصؽرام
ومعادةمتعؾؿقة.مطانماٌػروضمأنمؼطّعممماظدرسماظػؾلػيمباظؿقؿاتماظيتممتّؽنماٌؿعؾؿنيم

موايؼائقماٌطؾؼةمعـل ماألصؽارماىاػزة معواضفمغؼدؼةمواه اإلبلؿؿوظوجقاممعنماختاذ
ميفم ماظػؾلػة مخيؿزظوا ماظؽؿابمأاّل مػذا ماٌشرصنيمسؾى مسؾى مطان مطؿا م ماظعؾوم. وصؾلػة
ماألوديم مواظعؾل ماىوػرؼة ماألوظقات ميف ماظؾقث مؼـشد ماظذي ماٌقؿاصقزؼؼي اظؿػؽري
معوضفم مسن مؼؽشف مايفز مػذا معـل مإّن ماظعؼؾي. ماالدؿـؾاط مبادؿكدام ظؾؿوجودات

اٌـطقماألذعريموإديم"مهصنيماٌؿعّؾممعنماالغزالضاتمإؼدؼوظوجيمؼلعىمإديمتؽرؼسم
ماظعؼقدةم مسؾى ماظؼائؿة ماظؿؼؾقدؼة ماٌغاربقة ماظعؼائدؼة ماٌـظوعة ميف مبؿأصقؾه اظػؾلػقة"

ماألذعرؼةمواٌذػبماٌاظؽيمواظؿصّوفماظلين.م

هؾقالمٌضاعنيماٌعارفماظؿارخيقةمسربمدرادةمطؿابممحممد غاملجيريماظؾاحثم
ديميفماظطورماظـاغويمواظؿقؼقمعنمعدىمواوبفامععماظغاؼاتماظيتمغصماظؿارؼخماٌدر

مسؾقفاماظؼاغونماظؿوجقفيمظؾرتبقةماظورـقةم؛مومتؿؿقورمحولم:م
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اإلدالعقةم،مإيمإضاصةم–اظرتطقزمسؾىماالغؿؿاءماىزائريممبدلماهلوؼةماظعربقةمم-
ماٌؽوغاتماظـالثةم:ماظعروبةموماالدال مإديم ماظـظر ماألعازؼغقةمالماظؾعدماألعازؼغيمو مو م
مطأجزاءمعـػصؾةمبلمطوحدةمعؿؽاعؾةمطردفاماظؿارؼخماىزائريم.

االغػؿاحمسؾىمايضاراتموماظؼقمماإلغلاغقةمومضقممايداثةموماٌوارـةموماظؿػاسلمم-
ماإلجيابيمععماآلخر.م

اسؿؿدتماظدرادةمسؾىمتؼـقةمهؾقلماٌضؿونمظؾؽشفمسنماظدالالتماالؼدؼوظوجقةمم
ماٌعرصقةماظيتمحيؿويمسؾ ماظعوائق مإلبراز مو ماألدادقة ماظؿارؼخماٌدرديموعرجعقاته قفا

مواٌـففقةماظيتمتواجهمتدرؼسماظؿارؼخميفماٌرحؾةماظـاغوؼةم.

مخُؾصماظؾاحثمإديمغؿائجمػاعةمميؽنمسرضفامطؿامؼؾي:

وتارؼخمم(1914-1453) تـاوظتماظؽؿبماٌدردقةمتارؼخماظعاملماإلدالعيمايدؼثم-
م(1890-1500)ومتارؼخمأوروبامايدؼثمم(1890-1500)اىزائرمايدؼثمموماٌعاصرم
م ماٌعاصر ماظعامل متارؼخ مظؿارؼخمم(1990-1945)ثم مطؾي مذؾه متعؿقم مصقه مؼؿم موضت يف

مأنم مرشم ماظالتقـقة مأعرؼؽا موتارؼخ ماًصوصم( م)توغسمواٌغربمسؾى ماظؽؾري اٌغرب
بفذاماظؿارؼخمومظومغلؾقا.مإنمػذاماظؿعؿقممحيدثمماظؽؿبماٌدردقةماظلابؼةمطاغتمتعـى

مظدىم مخيؾق مو ماظعامل متارؼخ مدرادة مسـد مؼؼوم ماظذيمجيبمأن ماظؿوازن اخؿالالتميف
اٌؿعؾممضصوراميفمإدراكماظصريورةماظؿارخيقةمإدراطامؼفقؽهمإديماطؿلابماظروحماظؿارخيقةم

اٌشرضيموطأنماظعاملم.إضاصةمإديمذظك،مصإنمشقابماٌغربماظؽؾريمؼعززمرؤؼةماظؿؿقورم
م موعنمم–اظعربي ماظعـؿاغقة مواظلؾطـة ماظعربي ماٌشرق مػو معرطز معن مؼؿشؽل اإلدالعي

محؼقؼةم م: ماٌغاربي ماظػضاء مإدي ماىزائر متـؿؿي ماظؽؾري. ماٌغرب مبالد معـفا أرراف
معؤظػوممتارخيقة مو ماٌدردي ماظؿارؼخ معـفاج مسؾىمصقاشة ماظؼائؿون مسـفا مشػل وثؼاصقة

يفمحنيمتؤطدػاماٌؼرراتماٌغربقةموماظؿوغلقةماظيتمختصصمحقزامالماظؽؿبماٌدردقة،م
مؼلؿفانمبهمظؿارؼخماىزائر.

متفيءمم- مال مغشاراتمتربوؼة ماٌدرديمسؾىمععارفمو ماًطابماظؿارخيي ؼرتؽز
اٌؿعؾمماديماطؿلابماظؼدرةمسؾىماظؿقؾقلموماالدؿـؿاجمألنماظلـداتماٌَؼَدعةميفمشاظؾفام

متؼرؼر موصػي معضؿون ماظؿلاعحمذات مضقم مإن ماظـؼد. مو ماظؿلاؤل مسؾى مؼشفع مال ي
واالغػؿاحمسؾىمايضاراتمتؽادمتؽونمشائؾةميفماًطابماظؿارخييماٌدرديمألنمػذام
مبنيم ماإلجيابي مباظؿػاسل ماػؿؿاعه معن مأطـر ماظصراسات مو مبايروب مؼفؿم األخري
مصاظـفض مػؽذا ماإلدالعي. مظؾعامل مأبدي مسدو مأغه مسؾى مؼؼدم مصاظغرب ةمايضارات.
األوروبقةمأغؿفتماظرأمساظقةموماظيتمبدورػاماغؿفتماالدؿعؿارماظذيمدّعرماظعاملماظعربيم
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متؼوممسؾىماالخؿزالمممممممم مأغفا مؼؼالمسـفا متلؾبميفمادمطاره:مرؤؼةمأضلمعا االدالعيمو
مواظؿؾلقطمومالمتؤطدػاماظدراداتماظؿارخيقةماٌوضوسقة.

محفؿام- ماٌعاصر مايدؼثمو ماىزائر متارؼخ متؽرارممحيؿل مدرجة مإدي مصقه عؾاظغا
اٌعؾوعاتماظؿارخيقةموماٌوضوساتمماٌدرودةم)حرطةماالدؿقطانموماٌؼاوعةمومايرطةم
اظورـقةمومثورةماظؿقرؼرم(مػلمػذاماالصراطمؼػقدمأػدافمشرسماالغؿؿاءماىزائريمظدىم
متعظقمم مو ماظذات مجماعؾة مسؾى متؼوم مروعاغلقة مإؼدؼوظوجقة مغزسة مصرضقة مأم اٌؿعؾم

ماضي؟اٌ

ماظؾاحثم معلاػؿة ماًطابماظدؼينممجواللي املستاريتؼوم معضؿون مهؾقل سؾى
مذفدتهم ماظذي ماالصالح مشداة ماٌؼرر ماٌدردي ماظؽؿاب مخالل معن مظؾؿؿعؾؿني اٌوجه

ماٌـظوعةماظرتبوؼةماىزائرؼةم.

حاولماظؾاحثمرصدمومعؿابعةمعامحدثمعنمتغريمسؾىمعلؿوىمعضؿونماًطابم
ممممعقةميفماظؿعؾقمماظـاغويمعنمخاللماظوضوفمسؾىمرػاغاتهماظرتبوؼةميفمعادةماظعؾومماإلدال

ماظرمسقةم مصاإلؼدؼوظوجقا م. مثاغقة معنمجفة ماإلؼدؼوظوجقة مورػاغاته معنمجفة واٌعرصقة
م ميف متعرتؼفا ماظرتبوؼة مظؾؿـظوعة معفؿةمغاٌؤررة مهدؼد ميف موشؿوض مازدواجقة ظره

مماٌدردة. مبشؽل محمددة مشري مثـائقة مسؾى مهؿوي م"سوٌةمإغفا مسؾى مضائؿة جؾي،
مثاغقة مجفة معن مواظورـقة" ماظدؼـقة ماهلوؼة متعؿقق مو"ضرورة مجفة معن م.اٌدردة"

ؽةمععماًطابماظذيمتؿضؿـهمعادةماظعؾومماإلدالعقةمؾتعـلمػذهماظــائقةماٌردؿؿواصلم
هؾقلمأػدافماًطابماظدؼينماٌدرديممعنيفماظـاغويمعنمخاللمعامميؽنمادؿـؿاجهم

اظيتمتؿأرجحمبنيمتؽوؼنم"عوارـنيمعلؤوظنيمجملؿؿعمدميؼراري"معنمجفةمو"متؽوؼنم
مذواتمدؼـقةمجملؿؿعمدؼين"معنمجفةمثاغقة.

بـاءمسؾىمذظك،مؼلؿـؿجماظؾاحثمأنمعضؿونماًطابماظدؼينماظذيمتؿضؿـهماظؽؿبم
سـاصرمتعؾوؼةموققشقةمتؼوممسؾىمعـطقمماٌدردقةمظؾعؾومماإلدالعقةماظقوممالمخيؾومعن

تؾفقؾيماغؿؼائيموعرتؾكمأحقاغا،ممبامؼؤديمإديمطـريمعنماظضؾابقةميفمدالالتموعضاعنيم
مػذام مإّن مسؾقفا. ماألجقال متـشؽة ماظعؿوعقة ماٌدردة متلؿفدف ماظيت ماظدؼـقة اهلوؼة

دصاعمسنماًطابمعـؾؿامؼؾدومعنمسـاوؼنمومحمؿوؼاتمجّلماٌوضوساتماٌؿـاوظةمػوم"ماظ
معشؽالتم مؼطرح ماظؿعؾوي ماًطاب معن ماظـوع مػذا معػرتض" مسدو مضد ماظدؼـقة اظؼقم
مممامحيؿؾهمعنم"تؼدؼس"ميفمتعاعؾهمععماٌعارفماظدؼـقةم بقداشوجقةموتربوؼةماغطالضا

موتـاوظهمظؾؿعارفمايدؼـة.

ماظيتمهؿؾفام مأنماإلؼدؼوظوجقا ماظرتبوؼة مو ماظـؼاصقة تؾنيماظدراداتمحولماألغلاق
ماظؿؿـّالتماظيتمترمسفاماًطا مشريمإراديمسؾى مإراديمو مبشؽل متؤثر باتماظؿعؾقؿقة
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ماظصدد،متؾؼيمدرادةماظؾاحـةم منبولة محودوحولمثؼاصةماألغامومثؼاصةماآلخر.ميفمػذا
غظرةمهؾقؾقةمذاعؾةمسؾىمجمؿوسةمعنماظـصوصماألدبقةمظؽؿابماظؾغةماظػرغلقةمظؾلـةم

م متؤّدسمػذه ماظـاغوي. اظـصوصمظــائقةمغظائرؼةمتؼوممسؾىماٌػاضؾةماألوديمعنماظؿعؾقم
ماظؾؤسم معؽوغاتفا مصوضوؼة مػـددة مذات مسربقة م)عدؼـة ماظلؾؾقة ماألػاظي مثؼاصة بني

ماظرصاػقة مصضاء محدؼـة: م)عدؼـة مإجيابقة مأوروبقة موثؼاصة واظرضيممواًوفمواظالأعن(
ماظشعبماىزائ متصػقة مإدي متدسو مظـصوصمأدبقة ماٌدّوغة متؿلعمػذه م. ممريوايضارة(

مومإديمتردقخماألحؽامماالدؿعؿارؼة.م

ماٌدرديم ماظؽؿاب ميف ماظعـصرؼة ماألرروحات مػذه معـل موجود ماظؾاحـة تلؿغرب
ماإلجيابيم مظؾؿـوع متؤّدس ماظيت ماظؾلاغقات مرداظة معع متؿعارض مألغفا اىزائري
واظؿـاضف.مصالمجيوزمظؾؽؿابماٌدرديمأنمحيؿلمبنيمرقاتهمغصوصامأدبقةمتعؿلمسؾىم

م ماظؿعؾقؿيمدؾؾامتـؿنيمثؼاصة ماٌـطق معـلمػذا مؼؤّثر ماظورـقة. متؾكقسماظـؼاصة مو اآلخر
مبنيممتـّالتمذاتقةمدؾؾقةموممتـّؾاتم متوّتر ماظذيمؼؿقولمإديمبؤرة سؾىمخمقالماٌؿعّؾم
شريؼةمإجيابقة.مإّغهمبعقدمطلماظؾعدمسنموزائفمتدرؼسماظؾغاتماألجـؾقةماظيتمتـصم

مسؾقفاماظوثائقماظرمسقةماىزائرؼةم.

بؿقؾقلمطؿابماظؾغةماظػرغلقةمظؾلـةماظـفائقةمخاصةممكهونة بوعنانمماظؾاحـةمتؼو
.مؼؿأّظفماظؽؿابمعنمأربعةمعشارؼعمتعؾقؿقة:مم2010-2009رؾعؿهماىدؼدةمماٌؤرخةميفم

ؼفؿمماٌشروعماألولمبإنازمعادةموثائؼقةمثممترطقبمععطقاتفا،موُؼعـىماظـاغيمبؿـظقمم
م مسـه، محمضر مهرؼر مثّم مضضقةمحوار محول ماظؿعؾؽة مأجل معن مدسوة ماظـاظث وؼوّجه

إغلاغقةمحمددة،مأعاماٌشروعماظرابعموماألخريمصريعيمإديمتأظقفمرواؼةمسفائؾقةم.معـلم
ؿلمطؿابماظؾغةمؿػذهماٌشارؼعمػدصفامتـؿقةماظػعلماظؿواصؾيمأثـاءماظعؿؾقةماظؿعؾؿقة.مؼش

مأدباءمجزائرؼونمغارؼونم باظؾغةماظػرغلقةموعؤظػونماظػرغلقةمسؾىمغصوصمأدبقةمأّظػفا
شربقون.مهؿلمتؾكماظـصوصمرصقدامععرصقامؼلؿـدمإديماظؾعدماظؿارخييموتلّوقمظردائلم

مععقـة ماظـصوصممإؼدؼوظوجقة مهددػا موزائف متؤرره م ماظػرغلقة ماظؾغة متعؾقم إّن
ومإسدادهمإديماطؿلابمماظرمسقةموماظؽؿابماٌدرديمععا،موتؿؿـلميفمتدسقممثؼاصةماٌؿعّؾم

ماآلخرممثؼاصة مسؾى مارالسه مبفدف ماظػرغلقة ماآلداب مسؾى ماظؿؽوؼن مو مأجـؾقة
م.ومحضارته

مورػاغاتفام ماياظقة ماظرتبوؼة ماٌـظوعة مجبواغب ماإلحارة مإدي ماظعؿل مػذا مؼطؿح ال
اٌعرصقةمواألؼدؼوظوجقة،مبلمؼلعىمإديماظؿأطقدمسؾىمضرورةماظؼقاممباٌزؼدمعنماظدراداتم

مممٌالبلاتماظيتمتؿقّؽمميفمدريػاموتلقريػا.واظؾقوثمعنمأجلمتوضقحمخصائصفاموا

م
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