مقدمة
ؼعدّ ماظؽؿاب ماٌدردي مودقؾة متدخل ميف مرؾب ماظعؿؾقة ماظرتبوؼة ،مإذ محيؿل معؽاغةم
ػاعةميفمدؾمماالػؿؿاعاتماظرتبوؼةموماظعؾؿقةموماظؿواصؾقة .وػوماٌدخلمظدرادةماٌـظوعةم
اظرتبوؼة مو مهؾقل معؼوعاتفا ماألدادقة ،مؼعؽس مصؾلػؿفا ماالجؿؿاسقة مو مشاؼاتفام
وأػداصفاممبامؼـؼلمعنمععارفمومسؾوممومؼفقئمالطؿلابمعفاراتمخمؿؾػة.مؼؿضؿنم
اظؽؿابماٌدرديمرؤؼةماجؿؿاسقةمؼُػرتَضمأنمتؽونمعـلفؿةمهؼقماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةم
ظألجقال،موتصو غممتـالتماهلوؼةماظورـقةمسؾىمضوءمعلؿفداتمايداثةمومضروراتم
اظعوٌة.مإغهمصورةميقاةماجملؿؿع،متدلمسؾىمتارخيهمومدرجةمتطورهمومتوضّحمعالعحم
علؿؼؾؾهمومهددمعلؿوؼاتمرؿوحاته.مصفوماياعلمظؾؿضاعنيماظدرادقةماظيتمتشؽّلم
صؽرماٌؿعؾمموموجداغه.مؼرتؾطماظؽؿابماٌدرديمارتؾارامسضوؼامباٌـفاجماظدراديممبام
ؼؿضؿّنمعنمتوجقفاتمرمسقةمعالزعةمظهمواٌؼاربةماظؿعؾقؿقةماظيتمبُينَموصؼفا .م
تعد ماٌؼاربة مباظؽػاءات ماٌعؿؿدة معن ماٌـظوعة ماظرتبوؼة ماىزائرؼة ميف مبـاء ماٌـاػجم
علعامتربوؼامحدؼـامؼؼوممسؾىماالواهماٌعريفماظؾـائيماظذيمؼعؿربماظػردمإجيابقاموغشطام
ومضادرامسؾىمبـاءمععرصؿهموماطؿلابمعفاراتمسربموضعقاتمتعؾّؿقةمإدعاجقهمومؼعؿربم
اظؿعؾممتغقرياميفماظؾـقةماٌعرصقةمومظقسمترصقػامظؾؿعارفمومتؽدؼلامهلا .م
إنمػذهماظوجفةماٌعرصقةمػيماظيتمتؤثرماظقوممبؼوةميفمتصورمومادؿعؿالماظؽؿابم
اٌدردي ،مإذ مجيب مأن متلؿح ماظؽؿب ماٌدردقة مباطؿلاب مععارف مو محلن ماظؿصرفم
صقفا معن مجفة ،مو معن مجفة مأخرى مأن ممتؽّن معن موـقد مػذه ماٌعارف مو مإدعاجفام
مبواجفؿفامععموضعقاتمحؼقؼقة.1مإنّماظؽؿابماٌدرديمأداديميفماٌلارماظؿعؾّؿيمالم
ميؽنمتعوؼضهمبأداةمأخرىم.م م
حظيماظؽؿابماٌدرديميفماىزائرموماٌغربماظعربيمبدراداتمذاتمتـوعمومتؾاؼنم
سؾىماٌلؿوؼني:ماآلصاقماظـظرؼةموماٌؼارباتماٌـففقة،مومالزالمحملماػؿؿاممعؿزاؼدميفم
حؼلماظعؾومماالجؿؿاسقةمواالغلاغقة.مشريمأنمجمالمتدخؾـامؼـدرجمضؿنمدقاقماظؾقوثم
حولماٌؼرراتموماظؽؿبماٌدردقة مآخذؼنمبعنيماالسؿؾارمتؼارعفؿامععمإذؽاظقةماٌعريفم
وماإلؼدؼوظوجيموماظيتمأدفمميفمهؾقؾفامطوطؾةمعنماظؾاحـنيمعنماىزائرموماٌغربم
غذطرمعـفممحلنمرععون،محمؿدمشامل،مسؿرمظرجان،معصطػىمحداب،مزواويمبغورة،م
أريد مطروعي مو معصطػي محملن .مو مإذا مطاغت ماظدرادات ميف مػذا ماظشأن معؿؼدعةم
ومتؿطؾبمعنمدونمذكمحوصؾةمترطقؾقةمصإنماٌـظوعةماظرتبوؼةماىاريماظعؿلمبفاميفم
1

مماٌـظوعةماظرتبوؼةماىزائرؼة:مواضعمومآصاق،ماىزائر،م،2008مص،م269
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اىزائرمتطرحمسؾقـامرػاغامحبـقامجدؼدامنلّدهميفماإلذؽاظقةماظؿاظقة:مػلماظعالضةمبنيم
اٌعريفمواألؼدؼوظوجيميفماظؽؿابماٌدرديمذاتمرؾقعةمواحدةمأممأنّمػـاكمهوّلميفم
ػذهماظعالضةم؟ م
إنّماظػرض قةماظيتماذؿغؾـامسؾقفامعزدوجةمتؤطّدماظؿؾاؼنمواظؿػرّعموتؼوممسؾىمثـائقةم
اظؿوجّفات ماظرمسقة ماظيت متـصّ مسؾقفا ماظوثائق ماٌرجعقة مطاظؼاغون ماظؿوجقفي مظؾرتبقةم
اظورـقة مواٌرجعقة ماظعاعة مظؾؿـاػج مواظؿوجّفات ماإلؼدؼوظوجقة ماٌضؿرة ميف ماظؽؿبم
اٌدردقةماٌؼرّرة.معـلمػذهماظــائقةماإلؼدؼوظوجقةمحاوظـاماإلحارةمبفامومهؾقلمابعادػام
ومدالالتفامومعنمثممإبرازمخماررػامسؾىمعلارماظؿعؾّممواظؿؽوؼنميفماىزائر .م
ؼالحظ ماظؾاحث ميف ماظؽؿاب ماٌدردي مظؾطور ماظـاغوي محضورا معؽـػا مظـؿاذج متػؽريم
عـاوئةمظؾقداثةموماظعؼالغقةموماظـؼاصةماظؿـوؼرؼة.مإنماظلؾػقةماظورـقةمتصادرماًطابم
اظؿارخيي ماٌدردي .مأعاّ ماظعؼل ماألذعري مباعؿداده ماظصويف مصإغّه مؼطغى م مسؾى ماظدرسم
اظػؾلػيموحيولمدونمهؼقؼهمظوزائػه:ماظـؼدمواظؿلاؤلماظعؼالغيمواظؿػؽريماير.مأعّام
خطابماظعؾومماإلدالعقةمصقلودهمغلقمسؼائديموغزسةموققشقة،متؾفقؾقةمواغؿؼائقةم
تطرح معشؽالت مععرصقة موبقداشوجقة محول معضؿون ماظؿعؾقم ماظدؼين ميف ماٌدردةم
اىزائرؼةماظقوم.ممم م
صإذامادؿقضرغامزعنماظعوٌةمبؽلمعامؼعجّمبهمعنمرػاغاتمومهدّؼاتمجدؼدة،مصإغـام
غدرك مطم مدمن محباجة مإدي مسؾوم ماجؿؿاسقة موإغلاغقة معـكررة ميف مسصرػا مترصضم
اظوثوضقاتموماٌعؿؼداتماىاػزةمومضادرةمسؾىمتوجقهماظػؽرمواٌؿاردةمدمومضقممايداثةمم
وماظؿـوؼرممومعُشؽّؾةميصاغةمضدمأيمتؽؾقلمظؾعؼلمأومعصادرتهم .م
عاػيماإلجراءاتماٌـففقةماظيتمادؿأغلـامبفاميفمععاىةماإلذؽاظقةماٌطروحة؟م م
اسؿؿدغامعـففقةمهؾقلماٌضؿونماٌؿداوظة ميفمعؼاربةماألغلاقماظـؼاصقةمواظرتبوؼة.2م
ودمنمبصددماي دؼثمسنمػذهماٌـففقةمغـؾّهمإديمأنّماظؿقؾقلماظذيماتّؾعـاهمملمؼرطّزم
صؼطمسؾىمعؼاربةماٌضؿونماظظاػريمظؾـصوصماٌؼروءةمبلمحاوظـاماٌزاوجةمواٌؽاعؾةمبنيم
علؿوؼنيمأدادقني:م م
هؾقلمطؿّيمؼلؿفدفمرصدمطـاصةموحضورماٌعطقاتمواظؼضاؼامواحملاورماظيتم
اوهمإظقفاماظؾقثميفمأبعادػاماظؽؿقةماظظاػرة.

2مباردؼن،مهؾقلماٌضؿون،مبارؼس،م،1977مص،48موعامبعدػام(باظؾغةماظػرغلقة)
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هؾقل مطقػي مؼؿفاوز ماٌعطقات ماظؽؿقة ماٌلؿكؾصة مإدي معلؿوى ماظؿأوؼلم
واظؿػلري مواظؿعؾقل ،مأي مؼؿفاوز معـطوق ماًطاب ماٌدردي موعضؿوغه ماٌؾاذر مإديم
ادؿـطاقمعامملمؼؽشفمسـهموؼـطقمبه.
عع م اظعؾممأنّمػذهماٌزاوجةماٌـففقةمالمتؿعارضمععمايرصمسؾىمتؽاعلمغلؼقةم
اظؿقؾقلمواغلفاعه.مغرؼدمأنمغؤطّدمإديمأنّماألعرمؼؿطؾّبمصطـةمغظرؼةموعـففقةمعضاسػةم
ذظك مأغه ميف ماظوضت ماظذي مجيب مصقه مايذر معن مضصور ماٌعطقات ماظؽؿقة موضرورةم
واوزػامإديمععطقاتمطقػقةمداظةموععؾّرةم،مجيبمايذرمعنماظوضوعميفمعـزظقمتػلريم
جمرّدمالمؼأخذمبعنيماالسؿؾارماٌعطقاتماظعقـقةماٌؾؿودة.م م
ميؽن مأن منؿل معا مغفدف مإظقه مسؾى ماظعؿوم معن موراء مهؾقل ماًطاب ماٌدرديم
صقؿاؼؾي :م
إبراز ماظدالالت ماظـؼاصقة مواإلؼدؼوظوجقة ماظيت متشؽّل ماًؾػقة ماظضؿـقة مظـصم
اًطابماٌدرديموعرجعقاتهماألدادقة.
اٌؼارغة مبني ماٌضؿون ماظظاػري مظؾكطاب موحمؿواه ماظضؿين مبفدف ماظؿعرّفم
سؾىمطـاصةمايضورماظذيمحيؿؾّهمطلّمعـفؿا.
اظؽشف مسن مررق موأداظقب ماالدؿدالل مواحملاجّة مواظؿعاعل ماظذي مؼـففهم
اًطابماٌدرديماواهماظؼضاؼامواٌواضفمواظـظرؼاماٌدرودة.
إؼضاحماٌـطقماظرابطمبنيمأجزاءماًطاب،مأيمبنيمسـصرمبـقؿهماظداخؾقة.
غرؼدمأنمغشريميفماألخريمإديمأغّـامدسّؿـامعـففقؿـاممبفؿوسةمعنماٌؼابالتمأنزغاػام
عع مأسضاء ماظؾفـة ماظورـقة مظؾرباعج مورؤداء ماظؾفان ماٌؿكصّصة ماٌؽؾّػني مباظلفر مسؾىم
تطؾقق مإصالح ماٌـظوعة ماظرتبوؼة مإضاصة مإدي مسددعن معؤظّػي ماظؽؿب ماٌدردقة مضصدم
اظؿعرّفمسؾىمعلاراتفمماظؿؽوؼـقةمواٌفـقةموتوجّفاتفمماظػؽرؼة.ممم م
حيؿويماظؽؿابمسؾىمضلؿنيمرئقلقني :م
م ؼؿعؾّق ماظؼلم ماألول مباظلقاق ماظعام مظؾدرادة موػو ماٌودوم مبـ :ماٌـظوعة ماظرتبوؼةم
واظعؾومماإلغلاغقةم:محبثميفماظلقاقمواٌؿاردة،ميفمحنيمؼؿعؾّقماظؼلمماظـاغيمبؿقؾقلم
ظـؿاذجمعنماظؽؿبماٌدردقةماًاصةمباظعؾومماإلغلاغقةميفماظطورماظـاغويموػوماٌودومم
بـ:ماظعؾومماإلغلاغقةميفماظـاغويماظقوم:مهؾقلماظؽؿبماٌدردقة.م م
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القسم األول :املنظومة الرتبوية والعلوم اإلنسانوة :حبث يف السواق
واملمارسة

ذفدت ماىزائرمهوالتمجذرؼةميفمسدةمجماالتمدقادقةموماضؿصادؼةمومثؼاصقةم
صرضت مسؾى ماظدوظة مأن متعقد ماظـظر ميف معؤدلاتفا ماظعاعة موعـفا ماٌؤدّلة ماظرتبوؼة.م
صاالغؿؼال معن مايزب ماظواحد مإدي ماظؿعددؼة ماظلقادقة مواظؿكؾّي مسن ماالضؿصاد ماٌوجهم
ظصاحلماضؿصادمحرمحيؽؿهمضاغونماظلوق،موأخريامددرتةماظؾغةماألعازؼغقةمومثؼاصؿفا،م
طؾفامزواػرمجدؼدةممطانمسؾىماٌـظوعةماظرتبوؼةمأنمتؿؽػلمبفا.مطؿامطانمسؾقفامأنم
تراسيماظؿقدؼاتماظعاٌقةمعـلماظعوٌةمومثورةماإلسالممواالتصالموماظؿوجفاتماظرتبوؼةم
اظعاٌقةم .م
ضاممإصالحماٌـظوعةماظرتبوؼةمسؾىمعرجعقاتمأدادقةممتـّؾتميفم :م
متردقخماظؼقمماٌشرتطةمظؾؿفؿؿعماىزائريماظيتمترعيمإديمتعزؼزماظوحدةماظورـقةممممموماظؿؿادكماالجؿؿاسي .م
متؽرؼسماظؼقمماظػردؼةماألخالضقةموماىؿاظقةمواظػؽرؼةموماظوجداغقةماٌؿػؿقةمسؾىماظعامل .م
 ماالغػؿاحماٌؿزاؼدمسؾىماظـؼاصاتمومايضاراتماالغلاغقةممبامؼدسممظدىماٌوارنماظرتبقةمسؾىماظغريؼةم(اظؿلاعحموماالسرتافمباآلخرم) .م
 مظؿقؼقق مػذه ماظوزائف ماىدؼدة ماسؿؿدت ماٌـظوعة ماظرتبوؼة ماىزائرؼة مسؾىماٌؼاربةمباظؽػاءاتماظيتمتضعماٌؿعؾّمميفمعرطزماظعؿؾقةماظرتبوؼةموموعلمعـهمصردامغشطام
ضادرامسؾىمماطؿلابمجمؿوسةمعنماظؼقمموماٌعارفموماظؽػاءاتماظيتممتؽّـهمعنمتـػقذم
سددمعنماظـشاراتمواالسؿالماٌـدجمة .م
يف مػذا ماظصدد ،متلعى معلاػؿة ماظؾاحث محسن رمعون مسرب مضراءة ميف معضاعنيم
اإلصالحماىاععيمظلـةم1971مومعشروعماًاررةماىاععقةمظلـةم،1984مإديماظؽشفم
سنمآظقاتماٌعرصةمحولماجملؿؿعميفماىزائرماٌلؿؼؾةم.م
ظؼد ممتت مػقؽؾة ماٌـظوعة ماىاععقة ماىزائرؼة مو مععفا ماٌـظوعة ماظرتبوؼة محولم
شاؼؿنيمأدادقؿني :م
 م األودي ،مولدت ميف موزائف معوجّفة مدمو متؾؾقة معؿطؾؾات ماظؿـؿقة ماالضؿصادؼةمواظؿؽـوظوجقة ماضطؾعت مبفا ماظعؾوم ماظطؾقعقة مو ماظعؾوم ماظؿؼـقة مإضاصة مإدي ماظعؾومم
االضؿصادؼةمومبدرجةمأضلمسؾ مماالجؿؿاعموماىغراصقاموماظؾغات ماألجـؾقة .معـلمػذهم
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اظعؾوممعؽؾػةمبإنازماظرصقدماٌعريفماظضروريمظؾكروجمعنماظؿكؾفموماظؾقاقمباألعمم
اظيتمحؼؼتماظؿـؿقةماظشاعؾة .م
 ماظـاغقة ممتـؾت ميف موزائف مإؼدؼوظوجقة -مػوؼاتقة متضطؾع مبفا ماظؾغة ماظعربقةمواظػؾلػةموماظؿارؼخمممواظرتبقةماإلدالعقةمومترعيمإديمبـاءمعؼوعاتماجملؿؿعماىزائريم
اظػؽرؼةمومايضارؼةم.م م
تؼوم ماظعؾوم ماالضؿصادؼة مبدور ماظربادؼغؿا مظؾصـف ماألول معن ماظعؾوم مبقـؿا مؼؾعبم
اظؿارؼخماظدورمغػلهمباظـلؾةمظؾؿعارفماظيتمتلؿفدفمادرتجاعماظشكصقةماىزائرؼةم
اظيتمذفدتمتشوّػاتمسربمضرونمعنماالدمطاطموماظؿكؾفمموماالدؿعؿار.مومإذامحبــام
سن معوضع مسؾم ماظـػس مو ماظعؾوم ماظؼاغوغقة مصإغفا مضد متؾقق محلب مختصّصاتفا مبفذام
اظصـفمأوممذاك.موعنماظواضحمأنماٌعارفمذاتماظؾعدماهلوؼاتيماألضوىمعـلماظؿارؼخموم
اظؾغةماظعربقةمومآدابفامواظرتبقةماإلدالعقةمػيماظيت مّمّمإضرارػاميفماٌـظوعةماظرتبوؼةم
اىزائرؼةمبدءًامعنماظؿعؾقمماالبؿدائيموولدتميفمعـاػجمومطؿبمعدردقة.مغؾؿحمعنم
خالل مشاؼات ماظلقادة ماظرتبوؼة م–اظعؾؿقة ماظيت مأضرتفا ماظدوظة ماىزائرؼة معـذم
اظلؾعقـقات معن ماظؼرن ماٌاضي مبـقة ماإلؼدؼوظوجقة ماظورـقة ماظيت متؿأظف معن ماواػنيم
أدادقّني:
 ماإلؼدؼوظوجقا ماظشعؾوؼة ماظيت متعؿؼد مأن ماظؿؼدم مال مؼؿقؼق مبايرؼة ماظلقادقةمواٌـفجماظدميؼراريمبؼدرمعامؼؿقؼقمباظؼوةماٌادؼة.مصايضارةميفمغظرماٌـؿصرؼنمهلامػيم
اظصـاسةمواظؿـؿقةماالضؿصادؼةموثؼاصؿفامػيماظعؾم،مإالّمأنّماٌـؼفماظشعؾويمباظؼقممؼؤعنم
اظؿؼؾقدؼةم-مأومبعضفا-ممؼؿؿلكمبفامألغفامغابعةمعنماظشعب .م
 ماإلؼدؼوظوجقاماالصالحقةماظيتمتضعماٌلأظةميفم"اظعودةمإديمصػاءمدؼــاموماظوصاءمٌاضقـامماجملقد"م .م
تعؿل ماٌـظوعة ماظرتبوؼة ماىزائرؼة ماياظقة مسؾى مودؼد ماظوزائف ماظػؽرؼةم
ظإلؼدؼوظوجقاماظورـقةمدونمإسادةماظـظرمصقفاح
ومبعدمعرورمدـواتمشريمضؾقؾةمسؾىممتطؾققماالصالحماظرتبويم،مؼؿلاءلماظؾاحثم
لكحل خلضر مسنمأدؾابماظؿػاسلماظلؾيبمععمذاتماالصالحماظذيمؼصدرمسنمأررافم
صاسؾة مو معؤثرة معـل ماألداتذة مو ماٌػؿشني م موأوظقاء ماظؿالعقذ م ،مصاذا مطاغت ماٌـاػجم
اظدرادقةماىدؼدةمػيمضؾبماظعؿؾقةماالصالحقة،مصانماظؽؿبماٌدردقةماظيتمؼػرتضمأنم
تعؽس متوجفاتفا م ،مهؿوي مسؾى ماخؿالالت مععرصقة مو ماؼدؼوظوجقة متلؾؾت مصقفام
عواضف ماٌؤظػني ماظذؼن مؼؿأثرون ممبلاراتفم ماظـؼاصقة مو ماٌفـقة موباظؿقارات ماظػؽرؼةم
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اظلائدةم.مؼوظيماظؾاحثمسـاؼةمخاصةممبامأمساهماألبعادماظـالثةمظؽلمسؿؾقةمإصالحقة:م
اظؾعد ماظؿـظقؿي ماٌؿؿـل ميف مػقؽؾة ماظؿعؾقم مو مودؼد ماظؿشرؼعات ماظيت متلقّره ،ماظؾعدم
اظرتبويماظذيمتعؽلهماٌـاػجماظدرادقةموماٌؼاربةمباظؽػاءاتموأخرياماظؾعدماظؿارخييم
اظذيمؼشريماديمأنّماظرتبقةمالمتـشأمعنمصراغمبلمػيمحصقؾةمواربمدابؼةم.م
وميفماألخريمخيؾصماظؾاحثماديمأنّماظؽؿبماٌدردقةميفمجمالماظرتبقةماالدالعقةم
واظؾغةماظعربقةموماظؿارؼخمتعاغيمضصورامألغفامالمتؿؽػلممبامصقهماظؽػاؼةممبفامماظؿـشؽةم
االدالعقةموماهلوؼةماظعربقةمممواظؿؽوؼنمسؾىماظورـقةم.مصاظؾغةماظعربقةماظرمسقةمعـالم
"ظقلت ميف معأعن" مألن ماظؾغة ماظػرغلقة متـاصلفا مإذ ماسؿربتفا ماظـصوص م"أداة متلؿحم
ظؾؿؿعؾممباظؿواصلمواظؿعؾريموتوزقفمعؽؿلؾاتهماظؾغوؼةميفمغشاراتهماٌدردقةمواظشكصقةم
وماالجؿؿاسقة .م
ؼلعىماظؾاحثممصطفى حداب مسربمهؾقلمعضاعنيماظؽؿبماٌدردقةماٌؼررةمبردمم
االصالحمإديماظؽشفمسنماظؿوجفاتماظرتبوؼةموماالؼدؼوظوجقةماظصرحيةموماٌضؿرةماظيتم
تؿقؽمميفماظػعلماظرتبوي.مصقكؾصمإديمأنماظؽؿابماٌدرديميفمجمالماظعؾومماالغلاغقةم
خاصة ماظػؾلػة مخيضع مظلؾط معؿؾاؼـة :مدؾطة ماٌؤدلة ماظرمسقة ماظيت متؼرر ماٌـاػجم
اظدرادقةمومتضعماظشروطماظعؾؿقةمواٌـففقةمظؿأظقفماظؽؿبماٌدردقة،مومدؾطةماٌؤظػنيم
اظذؼن مؼؿأثرون مبؿؼاظقدػم ماٌفـقة مو متـشؽؿفم ماالجؿؿاسقة ،مثم مدؾطة ماٌدردني ماظذؼنم
ؼعؿؿدونمسؾقفامويفماألخريمدؾطةماٌؿعؾّؿنيماظذؼنمؼلؿعؿؾوغفامميفماظـاغوؼةموخارجفا.مم
صؽلم ررفمؼدظومبدظوهم،مؼرؼدمعنمعوضعهميفماظعؿؾقةماظرتبوؼةمأنمؼوجهمتدرؼسماظعؾومم
اإلغلاغقةمحلبمعـطؼهمالمعـطقماظلقادةماظرتبوؼةماظرمسقةم.
ؼشريماظؿقؾقلمإديمأنّماٌعارفماًاصةمباظعؾومماالغلاغقةمؼعرضفاماظؽؿابماٌدرديم
بشؽلمدوشؿائيمأيمالمهؿويمسؾىمضدرمطؾريمعنماظؽشفماظعؾؿي.مصاٌعارفماًاصةم
باظػؾلػةموماظؿارؼخموماظعؾومماإلدالعقةمواىغراصقامؼؼدعفاماظؽؿابماٌدرديمسؾىمأغفام
عادةمجاػزةممتتمصقاشؿفامعنمضؾلمبدلمتؼدميفاميفمذؽلمعادةمسؾؿقةمضابؾةمظؾؿقؾقلم
واظؿلاؤل .مإن ماٌـطق ماظوضعاغي مو ماظعؾؿوي مؼػرض مدؾطاغه مسؾى ماٌـاػج ماظدرادقةم
واٌؼرّراتم .م
وسـد مايدؼث مسن ماٌؼاربة مباظؽػاءات ،مؼالحظ ماظؾاحث مأن محضورػا ميف مطؿابم
اظػؾلػة مذؽؾي مال مؼؿفاوز مأدؾوب ماظؿلاؤل مسـد متؼدؼم ماظوضعقات ماظؿعؾؿقة .مأعام
اظعؿؾقاتماهلقؽؾقةماظيتمتػرتضفامػذهماٌؼاربةموماظيتمتفدفمإديمإسدادماٌؿعؾممسؾىم
صقاشةماإلذؽاظقةموممتؽقـهمعنماظؼدرةمسؾىمهؾقلمغصمصؾلػيمأومطؿابةمعؼاظةمغؼدؼةم
صفيمشائؾة .م
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إن ماظؽؿاب ماٌدردي مٌادة ماظػؾلػة محيؿل ماٌؿعؾم مسؾى مايػظ مو ماالدؿقعاب مو مالم
حيؿؾهمسؾىماظؿلاؤلموماظؿػؽريماٌلؿؼلموماظـؼدمعـلمػذاماٌـقىمؼؤثرمدؾؾاميفماظؿؿـالتم
اظلقادقةممواالجؿؿاسقةمظؾؿؿعؾؿنيم:معوارينماٌلؿؼؾل.مهقلمعضاعنيمػذاماظؽؿابمإديم
عوضػنيمصؾلػقني:ماالغؿؼائقةمواظالمأدرؼةمصرضامتغققؾامظؿقؿاتمطالدقؽقةموأدادقةميفم
اظػؾلػة معـل مغظرؼة ماٌعرصة مو مصؾلػة ماظوجود م ...مصاٌـطق ماظصوري ماألردطي محيظىم
بعـاؼةمعػررةمهقلمإديمعػفوممتؼؾقديمظؾػؽرماظعؾؿيمالمؼأخذمبعنيماالسؿؾارمصؿوحاتم
اٌدارسماظعؾؿقةمايدؼـةمعـلماظؾـقوؼةموماظظاػراتقةموأسؿالمصوطوموبردؼو.مإنماظـزسةم
االغؿؼائقةموماظروحماٌودوسقةمتطغقانمسؾىمطؿبماظعؾومماالغلاغقة.م م

القسم الثاني :العلوم اإلنسانوة يف الثانوي الووم :حتلول الكتب املدرسوة
ؼعؿل ماظؾاحث مأمحد كرومي معن مخالل ماظوضوف مسؾى ماٌـفاج معن مجفة موطؿابم
"إذؽاظقاتمصؾلػقة" 3م ظؾلـةماظـاظـةمآدابموصؾلػةمسؾىماظؽشفمسنماظصورموماظروابطم
بني ماٌدوّغؿني موبقـفؿا موبني معراعي متدرؼس ماظػؾلػة ميف ماظـاغوي معن محقث مػي ممنطم
تػؽريمؼشفدمظهمباظؿؿقزموماظؿػرّد.مإنمإخضاعماٌدوغؿنيمظؾؿقؾقلماألوظيموصقماٌؼاربةم
باظؽػاءاتمعردّهمأغفؿا ممتـّالنمحؾؼةموصلمبنيماظوثائقماظؼاغوغقةماظؿوجقفقةمظؾؿؤدلةم
اٌدردقةمومصاسؾيماظعؿؾقةماظؾقداشوجقةميفماظؼلمم .م
تؿقرك ماإلذؽاظقة مضؿن معـؾث ميف مثالثة مأضطاب م :ماألول مؼؿعؾق مباٌدوغة مذاتفام
(اٌـفاجمومطؿابماإلذؽاظقات)مواظـاغيمؼؿصلمباظؽػاءاتماحملورؼةموماًؿاعقةمواظـاظثم
ؼشؿلمضائؿةماالذؽاظقات مواٌشؽالتماظػؾلػقةماٌؼررة موتؼومماظػرضقةماظيتمبينمسؾقفام
اظؾقثمسؾىمأنماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةموماظؿعوّدماٌفينمذؽّالماإلؼدؼوظوجقاماظػرسقةماظيتم
تؿقركممبعقةماإلؼدؼوظوجقاماظرمسقةمداخلماظدرسماظػؾلػيم .م
خيضعمبـاءماظؽػاءاتماًؿاعقةمإديمتراتبمععقاريمجيعلمعنماظلقؽوظوجقامععقارام
ظألخالضوؼة ،مواألخالضوؼةمععقار ماالجؿؿاسقات.مدمنمأعاممعلعىمإبلؿؿوظوجيمعؿعددم
األوجه،مظهمدالالتمإؼدؼوظوجقةمأطقدةمتؿؿـلميفمإخضاعماظؼضاؼاماظػؽرؼةماظيتمتؿعؾقم
باإلغلانمومحمقطهمإديمعـطقمسؾمماظـػسماظذػين .م
ومعنمجفةمأخرى،متؽشفماإلذؽاظقاتماظػؾلػقةمسنمعػارضةمإبلؿؿوظوجقةمأخرىم
إذ متضع مصؾلػة ماظعؾوم مو ماظؿصوف مضؿن مبرادؼغؿا معشرتطة .مصاألودي معؤدلة مسؾىم
اظعؼالغقةموماظعؼلماظعؾؿيمواظـاغقةمعؤدلةمسؾىمايالميفماصطالحماٌؿصوصةمواظوجدان.م
3مإذؽاظقاتمصؾلػقة،ماظلـةماظـاظـةمثاغوي،مذعؾةماآلدابمواظػؾلػة،مإذرافموتأظقف:مذيالماظدؼنمؼوضؾيمحلن،م
دوممم،مط،1ماىزائرم.2007
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صفذهمتـشدمترضقةماظذاتموماظلؿومبفامومتؾكمتلؿفدفمإغؿاجماظعؾمم.مصققصلممتققعم
األوديميفماظـاغقة،مأعاماٌؿعؾممصقاظهم"مالمػومعدركمٌـطقماظعؾممومالمػومعدركمظؾذوقم
اظصويف" .م
ؼؿفاوزماظدرسماظػؾلػيماىدؼدماٌـطقماألردطيمسنمررؼقمتػعقلماىاغبماظعؾؿيم
يف ماظؿصدي مٌكؿؾف ماٌشؽالت مو ماظلعي موراء محؾّفا م ،ماألعر ماظذي مؼـؼل ماٌؿعؾم معنم
وجاػةماظؿصوراتماظـظرؼةماظيمغلؾقةماظوضائعمواٌؿاردات،مشريمأنمهرؼرمػذاماظدرسم
ملمؼؤدّمإديمصؿحمإبلؿؿوظوجيمميؽّنماٌؿعؾممعنماطؿلابماظـؼدماظعؾؿيمواىرأةماظػؽرؼةم
حنيماظوضوفمسؾىماظؼضاؼاماٌػؿوحةمسؾىمواضعهماٌعقشي.م م
ؼعؿؿدماظؾاحثمعبد القادر مالفي مسؾىمضراءةمهؾقؾقةمظؾوثائقماظرمسقة،مواظؽؿابم
اٌدردي مظؾػؾلػة ماٌوجّه مظألضلام ماظعؾؿقة مظؿؼصّي معوارن ماظؿـاشم موعوارن ماظؿـاصر مبنيم
اظؼقم مواٌعا رف ماٌؼرّرة ميف ماٌـفاج ماظرمسي موبني ماظؼقم مواٌعارف ماٌؼرّرة ميف ماظؽؿابم
اٌدردي .مطاغت ماظػرضقة ماألدادقة ماظيت مبُين مسؾقفا ماظؾقث متؼوم مسؾى مأنّ مساعلم
اظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمذؽّلماإلؼدؼوظوجقاماظػرسقةمظؾؿدوّغةماظيتمتؿواجدمععماإلؼدؼوظوجقام
اظرمسقة ماجمللّدة ميف ماظـصوص ماظرمسقة معـفا ماظؼاغون ماظؿوجقفي مظؾرتبقة ماظورـقةم
واٌرجعقةماظعاعةمظؾؿـاػج.مصاًطابماظػؾلػيميفماٌدردةماىزائرؼةمتؿقؽممصقهمثـائقةم
إؼدؼوظوجقةمتردممبـقؿهماٌعرصقةمواظؼقؿقة.مم
ؼالحظماظؾاحثمسـدمهؾقلمعضاعنيماظؽؿابماٌدرديمضصوراميفمصفمماظػؾلػةمصؽرام
ومعادةمتعؾؿقة.مطانماٌػروضمأنمؼطعّممماظدرسماظػؾلػيمباظؿقؿاتماظيتممتؽّنماٌؿعؾؿنيم
عنماختاذمعواضفمغؼدؼةمواهماألصؽارماىاػزةموايؼائقماٌطؾؼةمعـل ماإلبلؿؿوظوجقام
وصؾلػة ماظعؾوم .م مطؿا مطان مسؾى ماٌشرصني مسؾى مػذا ماظؽؿاب مأالّ مخيؿزظوا ماظػؾلػة ميفم
اظؿػؽري ماٌقؿاصقزؼؼي ماظذي مؼـشد ماظؾقث ميف ماألوظقات ماىوػرؼة مواظعؾل ماألوديم
ظؾؿوجودات مبادؿكدام ماالدؿـؾاط ماظعؼؾي .مإنّ معـل مػذا مايفز مؼؽشف مسن معوضفم
إؼدؼوظوجيمؼلعىمإديمتؽرؼسماٌـطقماألذعريموإديم"مهصنيماٌؿعؾّممعنماالغزالضاتم
اظػؾلػقة" مبؿأصقؾه ميف ماٌـظوعة ماظعؼائدؼة ماٌغاربقة ماظؿؼؾقدؼة ماظؼائؿة مسؾى ماظعؼقدةم
األذعرؼةمواٌذػبماٌاظؽيمواظؿصوّفماظلين.م م
جيريماظؾاحثمحممد غامل مهؾقالمٌضاعنيماٌعارفماظؿارخيقةمسربمدرادةمطؿابم
اظؿارؼخماٌدرديميفماظطورماظـاغويمواظؿقؼقمعنمعدىمواوبفامععماظغاؼاتماظيتمغصم
سؾقفاماظؼاغونماظؿوجقفيمظؾرتبقةماظورـقةم؛مومتؿؿقورمحولم:م م
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 ماظرتطقزمسؾىماالغؿؿاءماىزائريممبدلماهلوؼةماظعربقةم–اإلدالعقةم،مإيمإضاصةماظؾعدماألعازؼغيموماظـظرمإديمماٌؽوغاتماظـالثةم:ماظعروبةموماالدالمموماألعازؼغقةمالم
طأجزاءمعـػصؾةمبلمطوحدةمعؿؽاعؾةمطردفاماظؿارؼخماىزائريم .م
م االغػؿاحمسؾىمايضاراتموماظؼقمماإلغلاغقةمومضقممايداثةموماٌوارـةموماظؿػاسلماإلجيابيمععماآلخر.م م
ماسؿؿدتماظدرادةمسؾىمتؼـقةمهؾقلماٌضؿونمظؾؽشفمسنماظدالالتماالؼدؼوظوجقةم
اظيتمحيؿويمسؾقفا ماظؿارؼخماٌدرديموعرجعقاتهماألدادقة مومإلبرازماظعوائق ماٌعرصقةم
واٌـففقةماظيتمتواجهمتدرؼسماظؿارؼخميفماٌرحؾةماظـاغوؼةم .م
خؾُصماظؾاحثمإديمغؿائجمػاعةمميؽنمسرضفامطؿامؼؾي :م
متـاوظتماظؽؿبماٌدردقةمتارؼخماظعاملماإلدالعيمايدؼث ()1914-1453موتارؼخماىزائرمايدؼثمموماٌعاصرم( )1890-1500مومتارؼخمأوروبامايدؼثم()1890-1500م
ثم متارؼخ ماظعامل ماٌعاصر م( )1990-1945ميف موضت مؼؿم مصقه متعؿقم مذؾه مطؾي مظؿارؼخم
اٌغرب ماظؽؾري م(توغس مواٌغرب مسؾى ماًصوص م) موتارؼخ مأعرؼؽا ماظالتقـقة مرشم مأنم
اظؽؿبماٌدردقةماظلابؼةمطاغتمتعـىمبفذاماظؿارؼخمومظومغلؾقا.مإنمػذاماظؿعؿقممحيدثم
اخؿالالت ميف ماظؿوازن ماظذي مجيب مأن مؼؼوم مسـد مدرادة متارؼخ ماظعامل مو مخيؾق مظدىم
اٌؿعؾممضصوراميفمإدراكماظصريورةماظؿارخيقةمإدراطامؼفقؽهمإديماطؿلابماظروحماظؿارخيقةم
.إضاصةمإديمذظك،مصإنمشقابماٌغربماظؽؾريمؼعززمرؤؼةماظؿؿقورماٌشرضيموطأنماظعاملم
اظعربي م– ماإلدالعي مؼؿشؽل معن معرطز مػو ماٌشرق ماظعربي مواظلؾطـة ماظعـؿاغقة موعنم
أرراف معـفا مبالد ماٌغرب ماظؽؾري .متـؿؿي ماىزائر مإدي ماظػضاء ماٌغاربي م :محؼقؼةم
تارخيقة م وثؼاصقة مشػل مسـفا ماظؼائؿون مسؾى مصقاشة معـفاج ماظؿارؼخ ماٌدردي مو معؤظػوم
اظؽؿبماٌدردقة،ميفمحنيمتؤطدػاماٌؼرراتماٌغربقةموماظؿوغلقةماظيتمختصصمحقزامالم
ؼلؿفانمبهمظؿارؼخماىزائر .م
 مؼرتؽز ماًطاب ماظؿارخيي ماٌدردي مسؾى مععارف مو مغشارات متربوؼة مال متفيءماٌؿعؾمماديماطؿلابماظؼدرةمسؾىماظؿقؾقلموماالدؿـؿاجمألنماظلـداتماٌؼَدَعةميفمشاظؾفام
ذات معضؿون موصػي متؼرؼر ي مال مؼشفع مسؾى ماظؿلاؤل مو ماظـؼد .مإن مضقم ماظؿلاعحم
واالغػؿاحمسؾىمايضاراتمتؽادمتؽونمشائؾةميفماًطابماظؿارخييماٌدرديمألنمػذام
األخري مؼفؿم مبايروب مو ماظصراسات مأطـر معن ماػؿؿاعه مباظؿػاسل ماإلجيابي مبنيم
ايضارات .مصاظغرب مؼؼدم مسؾى مأغه مسدو مأبدي مظؾعامل ماإلدالعي .مػؽذا مصاظـفضةم
األوروبقةمأغؿفتماظرأمساظقةموماظيتمبدورػاماغؿفتماالدؿعؿارماظذيمدعّرماظعاملماظعربيم
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االدالعيمومتلؾبميفمادمطاره:مرؤؼةمأضلمعامؼؼالمسـفامأغفامتؼوممسؾىماالخؿزالمممممممم
واظؿؾلقطمومالمتؤطدػاماظدراداتماظؿارخيقةماٌوضوسقة .م
 محيؿل متارؼخ ماىزائر مايدؼث مو ماٌعاصر محفؿا معؾاظغا مصقه مإدي مدرجة متؽرارماٌعؾوعاتماظؿارخيقةموماٌوضوساتمماٌدرودةم(حرطةماالدؿقطانموماٌؼاوعةمومايرطةم
اظورـقةمومثورةماظؿقرؼرم)مػلمػذاماالصراطمؼػقدمأػدافمشرسماالغؿؿاءماىزائريمظدىم
اٌؿعؾم مأم مصرضقة مغزسة مإؼدؼوظوجقة مروعاغلقة متؼوم مسؾى مجماعؾة ماظذات مو متعظقمم
اٌاضي؟ م
تؼوم معلاػؿة ماظؾاحث مجواللي املستاري مسؾى مهؾقل معضؿون ماًطاب ماظدؼينم
اٌوجه مظؾؿؿعؾؿني معن مخالل ماظؽؿاب ماٌدردي ماٌؼرر مشداة ماالصالح ماظذي مذفدتهم
اٌـظوعةماظرتبوؼةماىزائرؼةم .م
حاولماظؾاحثمرصدمومعؿابعةمعامحدثمعنمتغريمسؾىمعلؿوىمعضؿونماًطابم
يفمعادةماظعؾومماإلدالعقةميفماظؿعؾقمماظـاغويمعنمخاللماظوضوفمسؾىمرػاغاتهماظرتبوؼةممممم
واٌعرصقة معن مجفة مورػاغاته ماإلؼدؼوظوجقة معن مجفة مثاغقة م .مصاإلؼدؼوظوجقا ماظرمسقةم
اٌؤررة مظؾؿـظوعة ماظرتبوؼة متعرتؼفا ميف مغظره مازدواجقة موشؿوض ميف مهدؼد معفؿةم
اٌدردة .مإغفا مهؿوي مسؾى مثـائقة مشري محمددة مبشؽل مجؾي ،مضائؿة مسؾى م"سوٌةم
اٌدردة" معن مجفة مو"ضرورة متعؿقق ماهلوؼة ماظدؼـقة مواظورـقة" معن مجفة مثاغقة.م
دؿؿواصلمعـلمػذهماظــائقةماٌرتؾؽةمععماًطابماظذيمتؿضؿـهمعادةماظعؾومماإلدالعقةم
يفماظـاغويمعنمخاللمعامميؽنمادؿـؿاجهمعنمهؾقلمأػدافماًطابماظدؼينماٌدرديم
اظيتمتؿأرجحمبنيمتؽوؼنم"عوارـنيمعلؤوظنيمجملؿؿعمدميؼراري"معنمجفةمو"متؽوؼنم
ذواتمدؼـقةمجملؿؿعمدؼين"معنمجفةمثاغقة .م
بـاءمسؾىمذظك،مؼلؿـؿجماظؾاحثمأنمعضؿونماًطابماظدؼينماظذيمتؿضؿـهماظؽؿبم
اٌدردقةمظؾعؾومماإلدالعقةماظقوممالمخيؾومعنمسـاصرمتعؾوؼةموققشقةمتؼوممسؾىمعـطقم
تؾفقؾيماغؿؼائيموعرتؾكمأحقاغا،ممبامؼؤديمإديمطـريمعنماظضؾابقةميفمدالالتموعضاعنيم
اهلوؼة ماظدؼـقة ماظيت متلؿفدف ماٌدردة ماظعؿوعقة متـشؽة ماألجقال مسؾقفا .مإنّ مػذام
اًطابمعـؾؿامؼؾدومعنمسـاوؼنمومحمؿوؼاتمجلّماٌوضوساتماٌؿـاوظةمػوم"ماظدصاعمسنم
اظؼقم ماظدؼـقة مضد مسدو معػرتض" مػذا ماظـوع معن ماًطاب ماظؿعؾوي مؼطرح معشؽالتم
بقداشوجقةموتربوؼةماغطالضامممامحيؿؾهمعنم"تؼدؼس"ميفمتعاعؾهمععماٌعارفماظدؼـقةم
وتـاوظهمظؾؿعارفمايدؼـة .م
تؾنيماظدراداتمحولماألغلاقماظـؼاصقةموماظرتبوؼةمأنماإلؼدؼوظوجقاماظيتمهؿؾفام
اًطابات ماظؿعؾقؿقة متؤثر مبشؽل مإرادي مو مشري مإرادي مسؾى ماظؿؿـّالت ماظيت مترمسفام
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حولمثؼاصةماألغامومثؼاصةماآلخر.ميفمػذاماظصدد،متؾؼيمدرادةماظؾاحـةمنبولة محودوم
غظرةمهؾقؾقةمذاعؾةمسؾىمجمؿوسةمعنماظـصوصماألدبقةمظؽؿابماظؾغةماظػرغلقةمظؾلـةم
األوديمعنماظؿعؾقمماظـاغوي.متؤدّسمػذهماظـصوصمظــائقةمغظائرؼةمتؼوممسؾىماٌػاضؾةم
بني مثؼاصة ماألػاظي ماظلؾؾقة م(عدؼـة مسربقة مذات مػـددة مصوضوؼة معؽوغاتفا ماظؾؤسم
واًوف مواظالأعن) موثؼاصة مأوروبقة مإجيابقة م(عدؼـة محدؼـة :مصضاء ماظرصاػقة مواظرضيم
وايضارة) م .متؿلع مػذه ماٌدوّغة مظـصوص مأدبقة متدسو مإدي متصػقة ماظشعب ماىزائريم م
ومإديمتردقخماألحؽامماالدؿعؿارؼة.م م
تلؿغرب ماظؾاحـة موجود معـل مػذه ماألرروحات ماظعـصرؼة ميف ماظؽؿاب ماٌدرديم
اىزائري مألغفا متؿعارض معع مرداظة ماظؾلاغقات ماظيت متؤدّس مظؾؿـوع ماإلجيابيم
واظؿـاضف.مصالمجيوزمظؾؽؿابماٌدرديمأنمحيؿلمبنيمرقاتهمغصوصامأدبقةمتعؿلمسؾىم
تـؿني مثؼاصة ماآلخر مو متؾكقس ماظـؼاصة ماظورـقة .مؼؤثّر معـل مػذا ماٌـطق ماظؿعؾقؿي مدؾؾام
سؾىمخمقالماٌؿعؾّمماظذيمؼؿقولمإديمبؤرةمتوتّرمبنيممتـّالتمذاتقةمدؾؾقةموممتـؾّاتم
شريؼةمإجيابقة.مإغّهمبعقدمطلماظؾعدمسنموزائفمتدرؼسماظؾغاتماألجـؾقةماظيتمتـصم
سؾقفاماظوثائقماظرمسقةماىزائرؼةم .م
تؼومماظؾاحـةمكهونة بوعنانمبؿقؾقلمطؿابماظؾغةماظػرغلقةمظؾلـةماظـفائقةمخاصةم
رؾعؿهماىدؼدةمماٌؤرخةميفم.2010-2009مؼؿأظّفماظؽؿابمعنمأربعةمعشارؼعمتعؾقؿقة:مم
ؼفؿمماٌشروعماألولمبإنازمعادةموثائؼقةمثممترطقبمععطقاتفا،موؼُعـىماظـاغيمبؿـظقمم
حوار مثمّ مهرؼر محمضر مسـه ،موؼوجّه ماظـاظث مدسوة معن مأجل ماظؿعؾؽة محول مضضقةم
إغلاغقةمحمددة،مأعاماٌشروعماظرابعموماألخريمصريعيمإديمتأظقفمرواؼةمسفائؾقةم.معـلم
ػذهماٌشارؼعمػدصفامتـؿقةماظػعلماظؿواصؾيمأثـاءماظعؿؾقةماظؿعؾؿقة.مؼشؿؿلمطؿابماظؾغةم
اظػرغلقةمسؾىمغصوصمأدبقةمأظّػفامأدباءمجزائرؼونمغارؼونمباظؾغةماظػرغلقةموعؤظػونم
شربقون.مهؿلمتؾكماظـصوصمرصقدامععرصقامؼلؿـدمإديماظؾعدماظؿارخييموتلوّقمظردائلم
إؼدؼوظوجقة مععقـة مإنّ متعؾقم ماظؾغة ماظػرغلقة م متؤرره موزائف مهددػا ماظـصوصم
اظرمسقةموماظؽؿابماٌدرديمععا،موتؿؿـلميفمتدسقممثؼاصةماٌؿعؾّممومإسدادهمإديماطؿلابم
ثؼاصة م أجـؾقة مو ماظؿؽوؼن مسؾى ماآلداب ماظػرغلقة مبفدف مارالسه مسؾى ماآلخرم م
ومحضارته .م
ال مؼطؿح مػذا ماظعؿل مإدي ماإلحارة مجبواغب ماٌـظوعة ماظرتبوؼة ماياظقة مورػاغاتفام
اٌعرصقةمواألؼدؼوظوجقة،مبلمؼلعىمإديماظؿأطقدمسؾىمضرورةماظؼقاممباٌزؼدمعنماظدراداتم
واظؾقوثمعنمأجلمتوضقحمخصائصفامواٌالبلاتماظيتمتؿقؽّمميفمدريػاموتلقريػا.مم م
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