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 العلوم اإلنسانية و االجتماعية ضمن حقل املعرػة حول
 جملتمع و املنظومة الرتبووة اجلزائروةا

 *حسن رمعون

مظؾ ماظذيمأوظقه معنماالػؿؿام مباظؽؿابماٌدردي،مدسقتممؿوضوساتاغطالضا اًاصة
م ماظؾقث مصرؼق مضؾل ميفم"عن ماظؾقث مٌرطز ماظؿابع ماظلؾطة" مأعاطن ماٌعرصة، أعاطن

م مواظـؼاصقة، ماالجؿؿاسقة ماظدرادياألغـروبوظوجقا ماظقوم ميف ماظؿدخل مأجل حولممعن
مواظرػاغاتم ماظرتبوؼة ميفملؿؿوظوجقةاإلب"اٌـظوعة ماالغلاغقة"ماظعؾوممظؾؽؿابماٌدردي

مومضؾؾتماظدسوة.مظؼدماذؿغؾتمسؾىماظؽؿبماٌدردقةماًاصةمبؽلمعنمعادتيماظؿارؼخم
وماظرتبقةماٌدغقة،مسؾىماٌلؿوؼنيماىزائريمواٌغاربي،مواػؿممباظؿقدؼدممبلأظةماظشؽلم

وضؿانمدؾطؿفامسؾىماظؽؿابماٌدردي،مومسؾىمأيمماظذيمتؿدخلمبهماظدوظةميفممماردة
مب مأمّسقه معا ماظدوظة متطؾق مأداس ماٌدردقةلط ماظؽؿب مجمال مسؾى ممّتمم.اظلقادة ظؼد

،مويفمبعضماظشعبمالمميؽنمتطؾقؼهماظلقاديمبلؾبماالظؿزاعاتماظدوظقةتضقققماظشرطم
المؼلؿحمبؿطؾققمعـلم االعؿـالمظؾؿعاؼريماظعاٌقة.مصؿفالمتعؾقمماظعؾوم،مضرورةمحبؽم

ماًاصمباظلقادة. ماظشرط مدـة،ممػذا مسشرؼن معـذ موشريػا ماألصؽار مػذه مسؾى  أذؿغل
م مأسقد مبشؽلمعلؿؿرو معقداغقا مبعضماظؾؿلاتمطّلماظؿػؽريمصقفا ،محقثمأضقفمهلا
 عّرة.

 شرط السيادة و هيكلة جمال املعرػة

مأغهم مإسادةمررحمبعضماٌلائلماظيتمتعودمإديمزعنمبعقد،مإاّل مبهمإذنمػو مأضوم عا
يفماظؽقػقةماظيتمؼعادمصقفامررحماظػرضقة،مومطقفممؼؿوّجبمسؾّيمهققـفام،موماظـظر

تؿطورمومتؿغريمباظشؽلماظذيمؼطؾقمبهمذرطماظلقادةماظذيمحيقلميفماظواضعمإديماهلقؽؾةم
مؼؿؾؼاهم مأن ماظذيمميؽن ماظؿأثري مصؿا ماظدوظة. مضؾل معن ماٌعرصة مجمال مهلا اظيتمخيضع

،مدوظةماظؽوظوغقاظقةورـقةمأسؼؾتماظاجملؿؿعم؟مععمادؿؼاللماظؾالدمغشأتمظدؼـامدوظةم
.مدةماظذيممتمترذيؿهممبفالماٌعرصةوباظؾداػةمطانمعنماظضروريمأنممتارسمذرطماظلقا

 مصؽقفممّتتمإذنمػقؽؾةماجملالماٌعريفم؟
                                                                                                                                        

*
،موػران،مباحثمعشاركميفمعرطزماظؾقثميفماألغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمجاععةماظؿعؾقمماظعاظي،أدؿاذم 

 .وػران،ماىزائر
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م مظعام ماىاععي ماإلصالح ميف ماظـظر مبنيم1791سـد معا ماٌؼرتحة ماٌشارؼع مطذا مو ،
 ماالواػات:ميؽنمأنمغلؿكرجمبعضمم1791-1791

عامميؽنمعالحظؿهمجقدامػومعامؼرؼدمأصقابماظؼرارماظوصولمإظقه.مؼوجدميفماظـظامم
اظرتبويماظػرغليماظؿؼؾقديمسؿوعامصصلمبنيمسؾومماجملؿؿعموسؾومماظطؾقعة.مؼعودمعـلم
مسنماظؿؼاظقدم متعربمبشؽلمعا مإديمصؾلػةماٌعرصةماظغربقة،مباظرشممعنمأّغفا ماظؿؼلقم ػذا

مإزاءمػذهمماظعربقةماإلدالعقة.مدـرىمطقف اختذتماظدولماظورـقةمايدؼـةمعوضعامهلا
اهلقؽؾةمجملالماٌعرصةمبعدمأنمشّقرتموسّدظتمعـفا،محقثماغؼلممػذاماجملالمصعؾقام

ماظلقادة،إديمأمنوذجنيمأدادقني:مأمنوذجمػوؼاتيمإنمملمغؼلمثؼا مخيضعمظشرط مصقا
 مظعاٌقةم.وأمنوذجمتـؿويمميقلمإديماظػعاظقةماالضؿصادؼةمومعواطؾةماظؿفربةما

 ؟ماظـؿوذجانطقفمؼعؿلمػاذانم

دـفدمضؿنماظـؿوذجماهلوؼاتيمعواًدامعـلماظػؾلػةموماظؿارؼخمومسؾومماظدؼنموماظؾغةم
،مـقةمبطرؼؼؿفاميفمصـاسةماظرباعجوماظرتبقةماٌدغقة،موصقهمتؿدخلماظدوظةماظور اظورـقة

اظغؿوضماظذيمؼؽؿـفممحقثمتعؿلمسؾىمتربؼرمذظكميفمشاظبماألحقان.مومميؽنمصفم
مؼؽؿنماٌشؽلميفماظرداظةماظيتمترؼدم عوضوساتمتؾكماٌوادمسـدماظـظرميفمحمؿوؼاتفا.
مصفوم ماظـاغي ماألمنوذج مأعا ماٌواد. مػذه مخالل معن مأدادا مهؼقؼفا مو ممترؼرػا اظدوظة

ماظؿـؿوياألمن ماىقلموذج مظؿفقؽة ماظؿؼؾقدؼة ماظوزائف متضؿن مأن مسؾقفا مصاٌدردة ،
ماظؿـؿوؼةاىاعمظؾؿعؾقمماظـاذئ ماظعؿؾقة ميف مؼشارك مطي مٌؿطؾؾاتم ،عي مؼلؿفقب و

اجملؿؿع.مظؼدممّتماخؿزالماظعؾومماظطؾقعقةميفماظؿؽـوظوجقامبفدفمتؽوؼنماظؿؽـوضرارقنيم
ماظعؾومم مضؿن ماالضؿصادؼة ماظعؾوم متضطؾع موشريػم. ماظؿؼـقني مو مواألرؾاء ماٌفـددني و

مايا مػو مطؿا ماهلدف، مػذا معـل مبؿقؼقق ماالجؿؿاعماالجؿؿاسقة مظعؾم مباظـلؾة مل
 أوماظؾغاتماألجـؾقةم)اظرتذيةمبغرضمغؼلماظؿؽـوظوجقا(.م

م و ماالبؿدائيمظإلصالحمظعام ماٌشروع مضراءة مغرىمايدؼثمسنمحذفم1791سـد ،
مظؾؿؿطؾؾاتم متلؿفقب مطي ماظرتذية مبؿعؾقم موتعوؼضفا ماألجـؾقة ماظؾغات تعؾقم

ماظدوظقة،مأيمغعّؾمماظؾغاتم األجـؾقةمبغرضماظرتذيةمظقسمإاّل.ماالضؿصادؼةموماظؿفارة
ماألمنوذجنيمضؿنماظربغاعج ماظيتمتؿصلمبشرطممند ماظعؾوم ماهلقؽؾة: اًاصمبإسادة

ماظؿ ماظيتمتضطؾعممبفام ماظعؾوم مثّم مباهلوؼة، مأدادا موتعـى ماالضؿصادؼةاظلقادة ،مـؿقة
مارتؾطم معا مطل مأن مروؼؾة مٌدة مو مدوفمغالحظ مسؾقه مو مآخر. مبرادؼغم محول وتؿؿقور

ماظشرسقةمظألعة.مصاظؿارؼخباهلو مرّدهمإديماظؿارؼخماظذيمحددتموزقػؿهميفمإضػاء مؼةممّت
ماظذي مإديممنوذجممػو ماظؿـؿويمصقعود ماألمنوذج مأعا مظؾدوظة. ماظؿارخيقة مؼضػيماظشرسقة

م معؽاغؿهاظؿؽـوضرارياظؿؼـويمأو مسؾىمأخذ مؼلاسده مػيمعا ماالضؿصادؼة ماظعؾوم يفمم،مو
 اٌؼامماألول.
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ما مػذه معـل مند مجفاتمال ميف مندػا مأن مباإلعؽان مبل مصؼط، ماىزائر ميف ياظة
ماظؿػؽريم موسن ماظعربي ماظعامل ميف ماإلؼدؼوظوجقا مسن مغؿلاءل مصعـدعا ماظعامل. معن أخرى

سؾىمم1حوهلامدـفدمثالثةمعالعحمإؼدؼوظوجقةمعؿعاضؾةم،مإذمؼؿقّدثمسؾداهللماظعروي
باظػؼقهماٌػيتممواظؿؼـوي.مؼؼصددؾقلماٌـالمسنمثالثةمعالعحمػيم:ماظػؼقه،ماظؾقرباظيم

ماظدؼن، مرجل مدوظةممأو مو ماظؼاغون مإؼدؼوظوجقة موصق مؼعؿل ماظذي مذظك مباظؾقرباظي و
مأن معالحظ مػو معا مو ماالضؿصاد. مأمنوذج ماظؿؼـويموصق مؼشؿغل مصقؿا تفؿقشامماظؼاغون،

ماظدؼن مبرجل مُأِيق ماهلوؼاتي،مغلؾقا مباظـؿوذج مؼعؿل مدـراه مدـؿابعمألغـا طقفممو
أيقمباظؾقرباظيمعنممامبعد.معّسمأمنوذجماظؾقرباظيمتفؿقشمآخر،مومذيءمعـهدقربزمصقؿ

 جفةماظػؾلػةموماظؼاغونموشريػؿا.

 الشعبوي و التقنوي 

معؾؿحماظشعؾميؽنمأنمؼؿدّخلمعؾؿحمآخر ماٌؾؿحماظذيمملمؼؿقّدثموي،مإغه ،موػو
ضصى،موضدمسـهمسؾداهللماظعرويم،مألّنمػذاماألخريمؼؽؿبماغطالضامعنمتارؼخماٌغربماأل

مباٌغربم مأخرىمذاتمأػؿقة مطاغتمػـاكمأذقاء مرّبؿا مظهمأغهمالمحيقلمإديمذيء. بدا
أدادامععمايرطةمميفماىزائرمسؿوعاموموصقماظؿقؾقلمتؽّوغتماظػؽرةماألضصى،مإاّلمأغه

،مومػيمضوؼةمومجيبمأخذػامبايلؾانم،اظؿاظيمتشّؽؾتماظؿؼاظقدماظشعؾوؼةوبمماظورـقة.
ومدوفمغرىمصعؾقامأّنماظشعؾويمدقلريمبرادؼغمماهلوؼة،مومػوماظذيمدقعقدماالسؿؾارم

مأ معواد معع مودقوّزػه ماظدؼـقة،ظؾؿارؼخ ماظعؾوم معـل ماٌدغقةماظػؾلػة خرى ماظرتبقة ،
 وشريػامعنماٌوادمذاتماظعالضةمبؿؽوؼنماهلوّؼة.

  ما املقصود بالشعبوي ؟

،مصفومظعاملمايدؼثمشريماغهمحيؿاطمعـهاإّغهمذظكماٌؿػؿحمسؾىمايداثةمومسؾىم
جيبميفمغظرهماحملاصظةمسؾىمضقمماظشعب،ممحيؿاجمإديمأنمؼؽونمظهمضدعاميفماٌاضي.

ماظدؼنموماظػؾلػةم مباظـلؾةمإظقه،موطذظكمذعؾيتمسؾوم ماظلؾبمطانماظؿارؼخمعفّؿا هلذا
معوادمشر م"ورـقة"محؿىمالمتؽوغا مإديمعقؿاصقزؼؼا مواضعقا متؼؾقصفؿا بقةمأطـر،ماظّؾؿنيممّت

واظشيءمذاتهمؼلريمسؾىمطلمعنماألدبموماظؾغةماظعربقة.مصؿعماألدبمدوفمغػعلمعام
ممتوجب ماظورينمواظؾغة مباألدب مأخرى.مماظعربقة،صعؾه موزقػة ماألجـؾقة مظؾغات ألن

ماظدؼنم مظرجل متفؿقش معع موجودػؿا ماظشعؾوي مو ماظؿؼـوي معن مطّل مدقػرض وسؾقه

                                                                                                                                        
،مبريوت،مرودغلونمعؽلقم،موتؼدؼممسقؿاغيسؾداهللماظعروي،ماإلؼدؼوظوجقاماظعربقةماٌعاصرة،متعرؼب:محمؿدمم1

 .1791دارمايؼقؼةمظؾطؾاسةمواظـشر،م
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مباظـفاؼة مو مسؾىمواظؾقرباظي ماظؿؼـوي مو ماظشعؾوي معن مطل معؾؿح اٌشفدممدقفقؿن
 .اإلؼدؼوظوجيموماٌؤدلاتي

امأخذغاماظؼاغونمسؾىم،مصاذمماظيتمتشؿغلموصقماألمنوذجنيمععاؼوجدمسددمعنماظعؾو
ماألمنوذجماظؿؼـوي.موأّعام،موماظؼاغونماظوضعيمباظؿقدؼد،مصإغـامغشؿغلموصقدؾقلماٌـال
دـؼرتبمعنماألمنوذجماظشعؾويمأطـر.مغالحظماألعرممحنوماظشرؼعةم،مصإغـامإذامتوّجفـا

إديمسؾومماظرتبقةممذاتهمباظـلؾةمظعؾمماظـػس،مألغهميفماظؾقظةماظيتمحيؿاجمصقفاماظشعؾوي
ألجلمهؼققمشاؼاتمم"عنمأجلمتؽوؼنماظشكصقة"مدُؿلؿعؿلمػذهماٌادةماظعؾؿقةمأداة

مغظرغا معا موإذا مباهلوؼة. مسؾممترتؾط مو ماظعقادي ماظـػس مسؾم مصؿنممإدي اظـػسماظعؿل،
،مطؿامأّنمػـاكمذعبمزائفمأخرىمتـػعماألمنوذجماظؿـؿويأنمتؽونمهلؿاموماظؾدؼفي

عنممضدماحؿاروامومعنمجفةمأخرىمندمأّنمأصقابماظؼرارممّتمغلقاغفامٌدةمروؼؾةم.
مسؾى مإظقه م)اظـظر ماألغـروبوظوجقا مطعؾم ماظشعب ماإلثـوشراصقاممبعض مإدي مأضرب أّغه

ذاممّتمتفؿقشمػذهمؾومماظلقادقةمبلؾبمدواصعمميؽنمتؾّؿلفا،موهلاالدؿعؿارؼة(مأوماظع
ماظعؾؿقة مبرادؼغاظشعب مأعام مظلـا ماظعؿؾقة. ماظـاحقة معن مإبقلؿؿقة مأّنمؿات محبقث ،
ػيماظيتمهددماظلؼفماٌرادماظوصولمإظقه،مومظقلتماظرػاغاتماٌعرصقةممرؾقعةماٌعرصة

،مومػيماظػؽرةماظيتمادؿؾفؿؿفامػيماظيتمهّددماألػدافمبلماظربادؼغؿاتماالجؿؿاسقة
مظؿوعاسمم2وبقاجيمعنمروالنمشاردقا مسؾىمطؿابم"بـقةماظـوراتماظعؾؿقة" مسّؾؼا سـدعا

3طوػن
ومصؽرتهمسنماظربادؼغم.مإّغفاماظضرورةماٌؤدلاتقةماظيتمتؿدخلمأطـرمعنماظرػانم 

ماظعؾم. مبؿطّور ماًاصة ماٌعاؼري مأو ماإلبلؿؿوظوجيماإلبلؿؿوظوجي ماظرػان مؼؼّررممإّن ال
 أعاممأدىةمظؾؿفالماٌعريف.ماواهماظعؾوم،مبلمحننمأعام

ممتؿؾكميف ماظيت ماظزعن،ماجملؿؿعات ميف مممؿّدة م"عؤّدلاتقة" أّنممدـفدمتؼاظقد
مواٌدردةم مواىاععة مواظـؼاصة مصاظعؾم م. مأخذتماظوضتماظؽايفمطيمتؿأضؾم مضد عؤّدلاتفا
أخذتمطّؾفاماظوضتماظؽايفمظؿقّؼقمادؿؼالظقؿفاماظـلؾقة،مومتؾّثمغػوذػاموتؽّونمظـػلفام
مالمميؽنمأنمحيدثمعـلمػذام ماإلبلؿؿوظوجي. ودائلماظؽػاحمعنمأجلمصرضماٌعقار

شريممظالدؿؼالل،طاىزائر،مخاصةمخاللماظلـواتماألوديمباظـلؾةمظدولمورـقةمغاذؽةم
 اظـؿاغقـات.أّنماٌلأظةمسرصتمثوراتمبداؼةمعنم

  

                                                                                                                                        
2
 Piaget, J. et Garcia, R. Psychogenèse et histoire des sciences, Paris: Flammarion. 1983 

 .1791 ة:مسؾيمغعؿة،مبريوت،مدارمايداثة،طوػن،متوعاس،مبـقةماظـوراتماظعؾؿقة،مترذيم3
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 املنظومة الرتبووة و انتشار املّد اإلسالمي : عودة هيمنة الفقيه 

ماظـؿاغقـ ماظلقاديممعنماظؼرنماٌاضيمتاقاتموخاللماظؿلعقـقبـفاؼة سرفماظـظام
مسؿقؼة مأزعة مأزعة مإّغفا متغقماظشعؾوؼة،، ماهلوؼاتي ماألمنوذج مصإذامرياتحقثمذفد .

عؽّوغاتماهلوؼةمووجدمدسؿامعنمضؾلماظؼوىمممتّؽنماظشعؾويميّدماآلنمعنماظؿقّؽمميف
ماظورين مواظؿقار ماإلدالعي ماظؿقار معـفا ماهلوؼة متوّزف مطاغت ماظيت م-االجؿؿاسقة

ماظؽؿؾةمبإضاصةمٌلةمعن معنماظؿواصقمهلذه ايداثة،مصإّنمماإلدالعي،مععمضؿانمذيء
مجملؿوسة ماظطرؼق مدؿػؿح معوازؼنماألزعة مو ماظؿوازغات مدؿطال ماظيت ماظؿغريات معن

ماظدؼنمأصؾقتمتطؿحمإديماحؿاللمعؽانماظؿارؼخمطأمنوذجم مأنمسؾوم مرأؼـا اظؼوى.هلذا
مذظكم ميف ممبا ماجملؿؿع ميف ماظدؼـقة مواألصوظقة ماإلدالعقة مايرطة مصعود مإّن جدؼد.

ضدم اظيتمأصؾقتمتـظرمإديمطّلمذيءمعنمزاوؼةماظدؼن،اٌدارسم،موخاصةمعـفامتؾكم
اظشعؾوي.مسادماظػؼقهمإديماظصفماألول،مومطانممؼؾدومإديماػؿزازمعوضعمأصضىمسؾىمعا

ماظذيمحدثمسؼبماالدؿؼالل،مجعلم ماظضؿينمظؾلؾط ماظؿؼادم مألّن مدفوظة مأطـر األعر
ماٌؤدلات مسؾى ماإلذراف ماألحقان مأشؾب ميف مؼؿوّظون ماظعؾؿاء مذيعقة اظـؼاصقةممورثة

ابنمبادؼس،مصالمميؽن،مواياظةممظؼدمشّقروامعنمعواضػفمموحادوامسنمتعاظقممواظرتبوؼة.
مايرطةم مداخل ماظلائد ماظؼوى معقزان مضؿن مؼؿقّرطوا ممل مألغفم مورثة ماسؿؾارػم ػذه،
اظورـقة،مبلمضؿنمدقاقمعغاؼرماتلممبرػاغاتمجدؼدة،موػومعامدصعفممإديماظؾقثمسنم

ـةمبػعلمتعرؼبماٌـظوعةماظرتبوؼةمواظؿعاونماظـؼايفمععمهاظػاتمأخرىمأصؾقتمممؽ
ماظـؼايفم مايؼل مسؾىمتطّور مسؾى ماظؿقاظػاتمتأثريا مػذه مأحدثتمعـل ماظعربي. اٌشرق

 واظرتبوي.م

يفماظؾداؼة،موّؾتماألزعةميفماالغؽؿاشماالضؿصاديموطانمظذظكمأثرمسؾىماألمنوذجم
ماظؿؼ مسؾى مضغوره معن مؼصّعد ماظػؼقه مصأصؾح ماظؿصّورماظؿؼـوي، مسؾقه موؼػرض ـوي

،م،مظػرضمععاؼريهمسؾىماالضؿصاد اوىاإلدالعيمظالضؿصادمدعىماظػؼقه،معنمخاللماظػؿ
مأدعارماحملروضاتمإديماالرتػاع ماإلرػابمخاصةموسودة موـقدماجملؿؿعمضد مشريمأّن

موععداػؿا ميفمإصشال،ماٌشروعماإلدالعوي. معا ماٌشروعمم،مذقؽا مػذا ذظكمطاغتمآثار
مبفام سؾىماٌـظوعةماظرتبوؼةمسؿقؼة،موميؽنمعالحظؿفامعنمخاللماظطرؼؼةماظيتمؼلؿؿّر

 تؼدؼمماظدروسموطذامحمؿوؼاتمبعضماظرباعجماظدرادقةمواظؽؿبماٌدردقة.م

معنم ماظؽـري ميف ماٌدردة مادؿؿرت م، ماظرباعج معلت ماظيت ماظؿعدؼالت معن باظرشم
حماصظةمودوشؿائقة.موصلماألعرمإديمهوؼلمبعضمعنماظدروسماياالتميفمبّثمردائلم

مظقلتمطذظكموضد ماىزائرؼة مصاٌدردة محؾؼاتمدؼـقة. مباًصوصماظرؼاضقاتمإدي مو
متّؽـتمعنمعؼاوعةمتؾكماالسؿداءاتماظيتمعّلتمبعضامعنمعفاعفا.محاصظتمبػضلمضلمم
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نماظورـقةموماظػؽرمعنمإراراتفامسؾىمجزءمعنمعلاراتفاماظؿعؾقؿقةموسؾىمايّدماألدغىمع
.مإذامملمتؿؿّؽنمطلمعنماٌدردةموماىاععةمعنمأنمترتؼقامإديمعلؿوىماٌؤدلاتم4اظـؼدي

ايؼقؼقةمإاّلمأّنمذظكمالمؼعينمأغفؿامصؼدتامحقوّؼؿفؿامومادؿؼالظّقؿفؿا.مصؽانمالبدمعنم
،مألنماػاتماٌعاصرةميفماظعاملماظعربياظربطمبنيمعامطانمحيدثمباىزائرموبنيماالو

أحدمأطربماظلفاالتماظيتمطاغتمُتدارمبداؼةمعنمدـواتماظؿلعقـاتمإديمدـةماألظػنيم
 متقورتمحولمضرورةمتغقريماٌدردة.م

مدورم محول موسي مأزعة مزفرت ماظؾالد، مسرصؿفا ماظيت ماظرتاجقدؼة ماألحداث عع
وماٌكاررماظيتمضدمتـفممسنمادؿكداعاتفا.مدققاولمععّدوماظرباعجمأنمؼؼّدعوام اٌدردة
ٌوادماظؿعؾقؿقةمعؽاغاموادعامظؾؿعرصةماظعاٌقةموماظعؼالغقةموماظؿػؽريماظـؼدي.مومضدمضؿنما
أدػرتمسنمتعدؼلمظؾرباعجمواضرتاحمطؿبممتـصقبمىانمإلصالحماٌـظوعةماظرتبوؼةممّت

5طذظكمإسادةمتـشقطمأمنوذجماظؿارؼخمدقؿّممجدؼدة.عدردقةم
ععمحماوظةمربطهمبوزقػةم  

 غؼدؼةمأطـرمصأطـر.م

غرىمذظكمعنمخاللمماظورين،اللمػذهماظػرتةمحماوظةمإسادةماعؿالكماظؿارؼخممتّتمخ
مماظؽؿبماٌدردقة مأجقاهلا مماٌكؿؾػة.وضؿن مظؾؿارؼخ ماالسؿؾار ودقشفدمماظؼدؼم،دُقعاد

ماظعـؿاغي،مععم ماظعربيماإلدالعيمواظؾعد ماظرببريمواظؾعد مظؾؾعد ماظورينمدجما اظؿارؼخ
مبلؾبمتؾاؼنميفم ماظعؿؾقةمملمتؿقّؼقممتاعا حماوظةمإلدراجماظؾعدماالدؿعؿاري،مشريمأّن
ميفم ماٌادة مػذه متدّرس محبقث ماظػؾلػة مبرغاعج متغقري محماوظة مدؿؿّم ماظـظر. وجفات

ماظعاملمبدالمعنمتدرؼلفاميفمذؽلمسؾممطالممعؼـّع.مأّعاماظرتبقةماىزائرمعـؾؿامتدّرسميف
اٌدغقةمصإّنمطؿؾفاماٌدردقةماىدؼدةمملمتعؿلمبعدمسؾىمصصلماألخالقمسنماظدؼنمرشمم

مبراجمفا. ميف مػومبعضماظؿقّلن مجقدا مبه مغشعر مسؾقفاممعا متعّذر مضد ماظدؼن مسؾوم أّن
مصفـاكمجمفودات ماظلقادي، ماظػضاء مسن مظؾرتبقةممنيماظؽؿبظؿقلماظؿكّؾي اٌدردقة

اٌدغقة،مظؽنمطّلمذيءمؼؿّممتربؼرهمدؼـقا،مصدرسماظـظاصةمعـالمالمميؽنمأنمؼؼّدممدونم
اظرباعجماظؿوغلقةمسؾىمماالدؿـادمإديمآؼةمضرآغقةمأومحدؼثمغؾوي.مويفماٌؼابلمندمأّن

ةمدؼـقةمدؾقلماٌـالمهدثمصصالمبنيماظرتبقةماٌدغقةمواظرتبقةماظدؼـقةموالمتضػيمذرسق
 مسؾىماألخالقماٌدغقة.

األحداثماياظقةماظيتمؼشفدػاماظعاملماظعربيموماظؿطوراتماياصؾةميفمماغطالضامعن

                                                                                                                                        
 شاظؾامعامطانمُؼؼالمأّنماٌدردةمعفدتماظلؾقلمظإلرػاب.م4

5 Remaoun, H. « L’Etat national et sa mémoire: le paradigme histoire », 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 ,2008. 
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اىزائرمػـاكمأعرميفمررؼؼهمإديمايدوثم،مصـقنمأعاممإصالحاتمملمؼؿممإنازػامطّؾقام
ماظـفضة. مبداؼة محولممعـذ مطـريا متـاضشـا مصؼد مسـدغا، مشريمعؽؿؿل مذيء ماظـفضة إّن

ػلممملمتؽنمظـاماظؼدرةمسؾىمإنازماظؿقدؼثمايؼقؼي.مظـفضةمومعاردـاماظؼؾقلمعـفام.ا
بإعؽانماألحداثماىارؼةمحاظقامأنمتؤّديمإديمتغقريمعا؟مػلمؼؿؿّؽنمايراكماظؼادممعنم
سؿقماجملؿؿع،مأؼنمتؿّممعؼاربةماظشأنماظلقاديمخارجماظػضاءماظدؼين،موحقثمتػرضم

ػلمػذامممؽنمأممشريمممؽنم؟مؼؾؼىممصؿحمآصاقمجدؼدة؟معنمعلأظةماظشؾابمذاتفامبؼوة،
صاسؾونميفماظؾعؾةموسؾقفممدـعؿؿدمسؾىمماظلؤالمعػؿوحامدائؿا.ميفمطلماألحوال،مػـاك

حولمحاظةماظعؾوممم6حيضرغيماظعؿلماظذيمضاممبهمسؾيماظؽـزماٌلؿويماظػؽريمخاصة.
يفمجمالماظعؾوممثالثةمعالعحمجاععقةمماالجؿؿاسقةميفماظعاملماظعربي،محقثمطشفمسن

خالصةمعامػومعوجودميفممومأخرياماٌؾؿزم،متؾكمػيماألطادميي،ماًؾريماالجؿؿاسقةم:
مأنم مررؼقمروؼلمسؾقفا ماالجؿؿاسقة ميفماٌؼابلمظدىماظعؾوم جفاتمأخرىمعنماظعامل.

محؼقؼةميفمجمؿؿعاتـا. مطيمتربز ماظمتلؾؽه مصإنـوعنموجفة مػذه، عصريماٌـظوعةممظر
 حامسا.مبؿدائيمإديماظطورماىاععيمدقؽوناظرتبوؼةمعنماظطورماال
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