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 مقدمة    
دولة، فاذلوية الوطنية  أليتشكل قضية اذلوية الوطنية زلور اىتمام ادلفكرين والسياسيني كوهنا حصن الوطن ادلنيع      

مشرتك مجعي يستوعب اجلميع ويضمن التوافق واالنسجام ويراعي اخلصوصيات والتنوع الثقايف ادلوجود يف ربوع 
 ىويتها.فاذلوية الوطنية تعبري اجتماعي وثقايف النتماء وطين وبقاء األمم مرىون ببقاء  ،الوطن

اسع لوسائل ادلواصالت أصبح العامل قرية صغرية يستحيل فيها فصل ومع االنفتاح الذي تعيشو الدول واالنتشار الو    
جزء عن اخر، حيث الغيت الفواصل واحلدود اجلغرافية والزمنية بني الدول واجملتمعات، وابت اجلميع يقلد الغرب 

و وانتمائو مما وأيخذ أبفكاره ونظرايتو ونظمو مما أدى لالبتعاد عن العادات والتقاليد وأصبح الفرد حائرا جلهة والئ
 أصبح هتديدا حقيقيا لوحدة الدول ولبقائها.

ويف وقت كنا نعتقد فيو ان رلتمعاتنا العربية قد جتاوزت مرحلة العصبيات القدمية من والءات طائفية ومذىبية    
 وعرقية...،راحت لتظهر لنا من جديد حيث دخلت الكثري من الدول العربية يف نفق رلهول وصل حلد رفض االخر
واالقتتال الداخلي بداعي من الدواعي الدينية او العرقية او ادلذىبية مما جعلنا نتساءل حول دور مؤسسات التنشئة 
االجتماعية الرمسية وغري الرمسية يف احلفاظ على الوحدة الوطنية واالنسجام والتوافق اجملتمعي بني افراد الوطن الواحد 

ا تربية التالميذ و غرس القيم الوطنية فيهم وتعزيز االنتماء الوطين والوالء ،و ابألخص ادلؤسسات الرتبوية  ادلنوط هب
لديهم منذ نعومة اظافرىم وعرب مسارىم التعليمي ابعتبارىم القلب النابض والروح احملركة جلسد االمة والسواعد 

الوطنية ؛ ألن التعليم يشكل  فادلؤسسات الرتبوية مطالبة ابحلفاظ  والتأكيد علي اذلوية ،احملافظة على مكنوزاهتا 
 حجر الزاوية يف تشكيلها و تعزيزىا واحلفاظ عليها لكل شعب من الشعوب .

وأتيت ىذه الدراسة للوقوف على النظام التعليمي اجلزائري للتعرف على مدى ترسيخو ودعمو لثوابت اذلوية  
ادلنهجي للدراسة وقد  للتأسيس،وقد جاءت دراستنا يف مخسة فصول ،الفصل األول خصصناه الوطنية لدى التالميذ 

تضمن جانبني ،اجلانب األول يتعلق ابالطار ادلفاىيمي للدراسة ،اين حددان إشكالية الدراسة وفرضياهتا ،وكذا أمهيتها 
سابقة اليت اراتينا ان تكون سندا لنا وأسباب اختياران ذلا ،كما حددان اىداف الدراسة ،وعرضنا بعض الدراسات ال

اما الفصل الثاين فقد تناولنا فيو  فقد تناولنا فيو اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية ،يف دراستنا ،اما اجلانب الثاين 
اىتمت ابلتعليم ودوره يف حتقيق االنسجام والتوافق اليت خالل عرض اىم ادلداخل النظرية  التعليمي منالنظام 

اذلوية ،كما مشل ىذا الفصل النظام التعليمي ابجلزائر وتنظيم التمدرس  أتصيلجملتمعي ،كما بينا دور التعليم يف ا
الذي تعرفو ادلنظومة الرتبوية اجلزائرية ،كما تطرقنا دلسالة  األيديولوجيوادلراحل التعليمية ،كما تطرقنا للصراع 
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اذلوية الوطنية حيث تناولنا فيو جذور مفهوم  ابعاد  لث فكان بعنوان،اما الفصل الثا وادلنظومة الرتبوية اإلصالح 
اذلوية وكذا النظرايت األساسية اليت اىتمت بتكوين اذلوية الوطنية ،كما تناولنا فيو مؤشرات اذلوية وزلدداهتا 

ندما  االجتماعي ،واىم ومقاييسها ،وكذا اذلوية الوطنية بني العموميات واخلصوصيات الثقافية وكذا اذلوية الوطنية واال
التحدايت اليت تواجهها اذلوية ،كما تضمن ىذا الفصل الفتح اإلسالمي للجزائر وبالد ادلغرب واعتناق الرببر 

وفيما يتعلق واالقبال على تعلم اللغة العربية ،لنتناول ابلتفصيل االبعاد الثالثة للهوية الوطنية اجلزائرية ، لإلسالم
وية الوطنية اجلزائرية اذلابلفصل الرابع والذي كان بعنوان راىن وحتدايت اذلوية الوطنية اجلزائرية ،فقد تتبعنا من خاللو 

الفرنسية ،وكذا احلركة الوطنية ومسالة اذلوية الوطنية ،وتتبعنا من خاللو جذور ازمة  الكولونيا ليةانطالقا من ادلرحلة 
 ،ذلامواثيق الدولة اجلزائرية تناول هوية الوطنية ،وكذا ثورة التحريرية للجلزائرية ،كما تتبعنا تناول مواثيق الا اذلوية الوطنية

يف ظل الدولة اجلزائرية ادلستقلة ،ومسالة ثالثية ام ثنائية ابعاد ثوابت كما  عاجلنا يف ىذا الفصل ازمة اذلوية الوطنية 
 ،وقد تضمن لعرض وتبويب وحتليل بياانت الدراسة التطبيقية خصصناه  اذلوية الوطنية ،واخر فصل يف دراستنا

  .دلناقشة نتائج الدراسة،اما اجلانب الثاين فخصصناه تفريغ البياانت وجدولتها لخصصناه جانبني اجلانب األول 



 األولالفصل  التأسيس المنهجي للدراسة

 

01  

 

 
 

 الفصل األول                                               
 

                   
 التأسيس املنهجي للدراسة                                      

 
 

 للدراسة املفاهيمي اإلطار: أوال
 الدراسة إشكالية-1
 الدراسة فرضيات-2
 .املوضوع اختيار وأسباب الدراسة أمهية-3
 الدراسة اهداف-4
 .املفاهيم حتديد-5
 السابقة الدراسات-6

 التطبيقية للدراسة املنهجية اإلجراءات: اثنيا
 الدراسة جمال-1
 .الدراسة منهج-2
 .                               البياانت مجع أدوات-3 

 
 

 



 األولالفصل  التأسيس المنهجي للدراسة

 

00  

 

 اإلطار املفاهيمي للدراسةأوال:                                               
 إشكالية الدراسة -1
تعيش معظم الشعوب العربية نزاع داخلي وانقسام سياسي نتيجة اما الختالف أيديولوجي او مذىيب اوديٍت او       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               صن  وتستوعبهم مجيعا كوهنا ح عرقي، يف حُت انو كان من ادلفًتض ان توحدىم ىوايهتم الوطنية
 الوطن ادلنيع اخلادم للجميع، والضامنة جلميع خصوصياهتم الثقافية والعرقية والدينية فهي تقوم ابألساس على:

 التاريخ ادلشًتك-                  

 شًتك الذي ىو استمرار للماضياحلاضر ادل-                  

 ادلصَت ادلشًتك الذي ىو منطلق من احلاضر-                  

وقد وصل ىذا النزاع واالنقسام اذل حد رفض االخر واالقتتال الداخلي وحىت االنفصال كما حدث يف السودان      
ع التهديد ابنقسام اثن للسودان مع مودان لسدولة جنوب او وانقسامو اذل دولتُت بعد اجراء االستفتاء ،دولة السودان 

القانونية يف و مشكلة دارفور ،ىذا االنقسام الذي زاد من زبوف ادلفكرين العرب كونو اصبح يعطي ادلرجعية الشرعية 
 القانون الدورل والساحة الدولية النقسام دول أخرى ،وانقسام السودان ما ىو اال بداية النقسام دول عربية أخرى ،خاصة

يف ظل ما تعيشو من حراك رلتمعي وسياسي،  فهناك هتديد حقيقي ديس وحدة العراق بعد االحتالل األمريكي وظهور 
ويي وكذا النزاع الطائفي بُت السنة والشيعة وكذا الصراع العريب الكردي ،ونفس االوضاع يعيشها اليمن مع بروز التيار احل

بحرين خَت دليل على ذلك ،وكذا لبنان ومشكلة احملاصصة الطائفية ،ونفس الزمة ال د الشيعي ودول اخلليج العريب وادل
األوضاع تعيشها  تونس ومصرو ليبيا او دول الربيع العريب كما حيلوا للبعض بتسميتها، فقد دخلت يف حالة من ال امن 

ة ،شلا اصبح يشكل هتديدا وال استقرار نتيجة عدم التوافق واالنقسام الشعيب بعد اسقاط أنظمة احلكم اليت كانت قائم
 . وتراهبا  مس حقيقي بوحدة شعبها يشكل ،وما تعيشو سوراي من اقتتال داخليلوحدهتا الوطنية 

ويف ظل ىذه االحداث جيد الشعب اجلزائري نفسو مطالبا ابلتمسك ابلوحدة واللحمة الوطنية أكثر من أي وقت      
ويعيشها كأزمة منطقة القبائل وأزمة الطوارق وازمة تقنتورين وأزمة  سابق، خاصة امام التحدايت الداخلية اليت عاشها

غرداية وغَتىا، وكذا التحدايت اخلارجية كأزمة ليبيا وأزمة مارل وتداعياهتما على اجلزائر، فهناك ايدي داخلية وخارجية 
داخلية من اجل ادلساس بوحدهتا تستغل تنوع الًتكيبة السكانية للجزائر حملاولة خلق الفتنة إلدخال البالد يف صراعات 

 .وتفكيكها

والشعور ابلوحدة واللحمة الوطنية ال يكون وليد الصدفة او اللحظة امنا ىو نتاج للتنشئة االجتماعية الصحيحة       
سوآءا كانت مؤسسات تنشئة اجتماعية رمسية او غَت رمسية ابتداء من االسرة اذل ،دلختلف ادلؤسسات ادلنوط هبا ذلك 

ونتيجة للتحوالت اليت عرفتها اجملتمعات ادلعاصرة اصبح للنظام التعليمي الدور األكرب ابعتباره نظام موجو  ،تمع ككلاجمل
لكامل افراد اجملتمع ،فادلدرسة ىي مكان التقاء لكل التالميذ ومن سلتلف االجناس واالعراق ،فان صلحت يف غرس القيم 

 ن قد سامهت يف وحدة البالد والعباد .الوطنية يف نفوس التالميذ فإهنا بذلك تكو 
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وقد كان دلدارس مجعية العلماء ادلسلمُت يف اجلزائر ايناء احلقبة االستعمارية دور كبَت يف احلفاظ على الشخصية      
وقت كانت فرنسا  اجلزائري، يفمن خالل تدريسها للغة العربية وكذا الدين اإلسالمي ألبناء الشعب  اجلزائرية،الوطنية 

 وره واترخيو العريق.ذسلخ الشعب عن جاالستعمارية تطمس كل ما ىو عريب إسالمي سعيا منها ل

ي ذة واحلراك االجتماعي والسياسي الي تعرفو اجلزائر ويف ظل االحداث الدولية احلاليذومع االنفتاح على العادل ال     
ا ضمان تشبعهم ذنسجام والتوافق بُت التالميذ، وكسها مطالبة بضمان االتعيشو الدول العربية، ذبد ادلدرسة اجلزائرية نف

جلزائر من ازمة ابلقيم الوطنية وادياهنم القوي ابلوحدة الوطنية والتاريخ الواحد وادلصَت ادلشًتك، واالحداث اليت عرفتها ا
 ا ازمة غرداية جعلتنا نتساءل:ذمنطقة القبائل وك

 ؟ويساعد على االندماج اذلواييت يمي اجلزائري يرسخ ويدعم يوابت اذلوية الوطنيةىل النظام التعل-            

 

 ترسيخو وتدعيمو للبعد اإلسالمي؟1-وىدا من خالل:        

 ترسيخو وتدعيمو للبعد العريب؟ 2-                         

 ترسيخو وتدعيمو للبعد االمازيغي؟3-                         
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 فرضيات الدراسة- 2
تعتمد صياغة الفرضيات بشكل عام على ادلراحل السابقة )ربديد اإلشكالية، مراجعة الدراسات السابقة( وأتيت      

لتعرب عن ادلسببات واالبعاد اليت أدت اذل ادلشكلة اليت ىي قيد الدراسة واليت مت ربديدىا بوضوح، حبيث يتم وضع 
 1دلشكلة وابعادىا ادلختلفة وكيفية عالجها. االقًتاحات النظرية القابلة لالختبار، عن أسباب ا

ىو جزئي  وشلا، الربىانبة اجلسر الذي عن طريقو دير الباحث من مرحلة الكشف اذل مرحلة ادبثوالفرضية ىي      
وخاص اذل ما ىو كلي وعام، ومن ادلقدمات اذل النتائج والقضااي والقوانُت، وابختصار فالفرضية ىي عبارة عن الراي 

   2توصل اليو الباحث، والصادر عن التخمُت التفسَتي دلالحظاتو.الذي ي

 ودلعاجلة إشكالية البحث جاءت الفرضية العامة والفرضيات الفرعية على النحو التارل:     

 .اذلواييت االندماج على ويساعد يرسخ ويدعم يوابت اذلوية الوطنيةالفرضية العامة: النظام التعليمي 

ومنطلق فرضيتنا ىي ادلادة الثانية من القانون التوجيهي للًتبية واليت من بُت غاايهتا تقوية الوعي الفردي      
واجلماعي ابذلوية الوطنية لدى التالميذ ابعتباره واثق االنسجام االجتماعي، وذلك بًتقية القيم ادلتصلة ابإلسالم 

 والعروبة واالمازيغية.

 الفرضيات اجلزئية

 اإلسالمي. ويرسخ البعدالفرضية اجلزئية األوذل: النظام التعليمي اجلزائري يدعم      

 الفرضية اجلزئية الثانية: النظام التعليمي اجلزائري يدعم ويرسخ البعد العريب.     

 الفرضية اجلزئية الثالثة: النظام التعليمي اجلزائري يرسخ ويدعم البعد االمازيغي.    

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
1
 .22ص ،9111، األردن عمان، والنشر، للطباعة وائل دار ،2ط ،والتطبٌمات والمراحل المواعد العلمً البحث منهجٌة: واخرون عبٌدات دمحم   
2
 .43ص ،2002، الجزائر الجامعٌة، المطبوعات دٌوان ،2ط ،واالجتماعٌة السٌاسٌة العلوم فً البحث ومناهج تمنٌات: جندلً الناصر عبد   
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 الدراسة وأسباب اختيار املوضوع  أمهية-3
يكتسي اي حبث علمي جاد أمهية يف احلياة اليومية وديثل إضافة للحياة الفكرية، حبيث تقف اسباب موضوعية       

 تدفع الباحث إلجرائو، وقد جاءت أمهية الدراسة وأسباب اختياران ذلذا ادلوضوع كما يلي:

  سباب اختيار املوضوعا3-1
وترسيخ يوابت اذلوية الوطنية حبسب ما جاء بو دستور  ىدف تدعيماجلزائر  الًتبوية يفالسياسة  اىداف بُتان من      

تقوية الوعي الفردي  فحسب ادلادة الثانية منو فمن بُت غاايت النظام التعليمي،  الدولة وكذا القانون التوجيهي للًتبية
واثق االنسجام االجتماعي، وذلك بًتقية القيم ادلتصلة ابإلسالم والعروبة واجلماعي ابذلوية الوطنية لدى التالميذ ابعتباره 

نتساءل حول  صران ونظرا لألحداث ادلختلفة اليت عرفتها بالدان وكذا يف ظل احلياة اليومية اليت نعيشها،  واالمازيغية،
، وصران نرى فيها حتمية وواجب، لزاما حقيقة الدور الفعلي للنظام التعليمي يف ىذا اجملال، شلا جعلنا ضلبذ ىذه الدراسة

 علينا اجراءىا.
 أمهية الدراسة 3-2

تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا تتناول قضية ىامة وحساسة اال وىي النظام الًتبوي ويوابت اذلوية الوطنية، حيث       
يوابت اذلوية   تدعيم وترسيخهتدف دلعرفة ما مدى دور ىذا النظام الذي يعترب من اىم مؤسسات التنشئة االجتماعية يف

 الوطنية لدى التالميذ خاصة يف ظل التحدايت اليت تعيشها اجلزائر سوآءا على الصعيد الداخلي او اخلارجي.

كما تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا ستساىم يف وضع رؤية واضحة حول يوابت اذلوية الوطنية من خالل تتبع اترخيي       
اتَت ومواييق الدولة اجلزائرية شلا يزيل أي غموض او تغليط بشأهنا، كما ديكن لواضعي الربامج وكذا قانوين ذلا عرب دس
 التعليمية االستفادة منها.
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 الدراسة اهداف-4
 لكل حبث علمي اىداف يسعى اذل ربقيقها، ومن خالل دراستنا ىذه فإننا نبتغي ربقيق:        

 لثوابت اذلوية الوطنية من خالل التتبع التارخيي والقانوين ذلا.والسوسيولوجي التحليل النظري  1-      

 تتبع التطور التارخيي للنظام التعليمي اجلزائري. 2 -      

 .اذلواييت االندماج على ةساعدوادل ابراز دور النظام الًتبوي اجلزائري يف ترسيخ وتدعيم يوابت اذلوية الوطنية 3-      

( ادلعتمدة من ةربليل مضمون كتب ادلرحلة األوذل من التعليم األساسي )من السنة األوذل اذل السنة اخلامس 4-      
                                                                                                                       تناوذلا لثوابت اذلوية الوطنية. للكشف عن مدى 2114-2113طرف وزارة الًتبية الوطنية للموسم الدراسي 
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 املفاهيم  حتديد-5
ت عامة حول مواضيع سلتلفة ،وسبب اختالفهم يعود اذل عدم ربديد مفاىيمهم ايناء مناقشاعادة ما خيتلف الناس       

،فالشخص الذي يتحدث عن العدالة ويقصد هبا احملاكمة والقضاء ،قد يفهمو االخر على انو يتحدث عن العدالة 
من شروط  د ادلفاىيمذا فان دقة ربديمنذ البداية ، وذلدل حيدده بدقة  ألنواالجتماعية ،وىكذا خيتلف معو يف ادلفهوم 

البحث العلمي اجليد ، وعلى الباحث عند صياغتو للمشكلة ان حيدد ادلفاىيم اليت يستخدمها ،وكلما اتسم ىذا التحديد 
ابلدقة والوضوح ،سهل على القراء الذين يتابعون البحث ادراك ادلعاين واألفكار اليت يريد الباحث التعبَت عنها دون ان 

 1خيتلفوا فيما يقول .
 :مفهوم اهلوية

 معرفاً  امساً  جعل ىو، ىو من مركب لفظ وىو كل، يف اذلاء بضم ُىو( )اذلُو: الضمَت إذل اللغة يف اذلوية أصل يرجع     
 أليب يقول وىو ايسر أاب عمي ومسعت ..." عنها هللا رضي صفية أمنا حديث يف وجاء 2ابلذات. االرباد ومعناه ابلالم
 عن السؤال إذل إشارة فيو ؟ ىو:  أىو  ايسر أيب وقول 3.نعم" قال وتثبّتو؟ أتعرفتو عمت قال: وهللا نعم قال: ىو؟( )أىو
 من أتكدت أي وتثبّتو؟ أتعرفتو قولو: ىذا ويؤيد ومسات. صفات من التوراة يف وردت اليت وسلم عليو هللا صلي النيب ىوية

 .التوراة خالل من عنو نعرفها اليت والسمات الصفات تطابق

 ابطن"  ،اما اذلوية بضم اذلاء فعرفت على اهنا" البئر بعيدة القعر" على اهنابفتح اذلاء اللغوي للهوية ف تعريالجاء و       
 5."حقيقة الشيء او الشخص اليت سبيزه عن غَته"، فهي 4".  واذباىو حقيقتو على الدال الشخص

 .ولب الشخص او الشيء الدال عليو جوىروبذلك فاذلوية لغة ىي      

وحييل يف ادلنطق اذل مبدا  الوسيط،مصطلح ينتمي اذل ادلعجم الفلسفي العريب منذ العصر فاذلوية: اما اصطالحا      
الشيء وعينيتو وتشخصو وخصوصيتو  ىوية "الفارايبحيث يقول ادلاىية، الذاتية او اذلوية كمقولة ميتافيزيقية دالة على 

           6"،اذل ىويتو وخصوصيتو ووجوده ادلنفرد لو الذي ال يقع فيو اشًتاك إشارة ىووقولنا انو  ،ووجوده ادلنفرد لو كل واحد
بو الشيء ىو  ما :اخلارجي، حيث نفسو، والوجودوالشخص  يالية: التشخص،حيث ان لفظ اذلوية يطلق على معان 

 7االعتبار يسمى ماىية اخذ اعم من ىذا وإذاىوية، تشخصو يسمى  وذاات، وابعتبارربققو يسمى حقيقة ابعتبار 

 ادلطلق الغيب يف الشجرة على النواة اشتمال احلقائق على ادلشتملة ادلطلقة احلقيقة":  أبهنا اجلرجاين عرفها  وقد       
حيث يقول  دلاىية واحلقيقة واذلوية والذات ميز اجلرجاين بُت اوقد  8" األغيار عن امتيازه حيث من ادلتعلق األمر دبعٌت أي،

االمر ادلتعلق من مقول يف جواب ما يسمى ماىية ،ومن حيث يبوتو يف اخلارج يسمى حقيقة ،ومن حيث ما ىو "يقول  

                                                           
1
 .11، ص9121اإلسكندرٌة، مصر ،، المطبعة العصرٌة، 9، طالبحث العلمً الخطوات المنهجٌة إلعداد البحوث االجتماعٌةدمحم شفٌك:  
2
 .132ص ،9122 لبنان، مكتبة، 9ط ،المحٌط محٌطالبستانً:  بطرس 
3
 .162النص ، رلم2 ، المجلد9110 للتراث، طنطا،دار الصحابة ، 9ط ،النبوٌة السٌرةابً دمحم عبد الملن ابن هشام:  
4
 .9211ص ،9121، لبنان بٌروت، المشرق، دار ،9ط الجدٌد، الماموس: واخرون هادٌة بن علً 
5

 9الماهرة، االمٌرٌة، المطابع لشؤون العامة الهٌئة العربٌة، اللغة مجمع،4طالوسٌط،  المعجمإبراهٌم مصطفى واخرون: 
6
 .140، ص9124نان ،، دار الكتاب اللبنانً، بٌروت، لب، الجزء الثانًالمعجم الفلسفًصلٌبا جمٌل:  
7
 . 292، ص2090، مخبر بحث علم االجتماع االتصال للبحث والترجمة، جامعة لسنطٌنة، الجزائر ،الثمافٌة العولمة والهوٌةفوضٌل دلٌو واخرون:  
8
 .420ص هـ، 9301، بٌروت العربً، الكتاب دار،9ط ،التعرٌفاتالجرجانً،  حمد بن على 
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مدلولو ،ومن امتياز عن االغيار يسمى ىوية ومن حيث محل اللوازم لو يسمى ذاات، ومن حيث ما يستنبط من اال لفاظ 
 1." اجلوىرية لصفاتو ادلتضمنة ادلطلقة الشيء حقيقة" شركي دمحم كما عرفها، "حيث انو زلل للحوادث جوىر

اذلوية ىي الركيزة ابدلعٌت و  ذللك فاذلوية ىي الطابع ادلميز خلصوصية وتفرد االشياء واألشخاص عن بعضهم بعضا ،ب      
 ،عليو او يسموا عليها و ،وىي الذات عندما ربيل اذل ذاهتا ،وىي نقيض االخر تسمالثقايف وىي احلمى ابدلعٌت السياسي 

وىي اجلوىر والتعارل والرمز ،وىي ادلعيار الضابط لكل شلارسة وىي أيضا تشَت اذل ادلشاهبة وادلمايلة يف كل شيء 
 2جوىري.

وصلد ان مفهوم اذلوية يستخدم للمعٌت الفردي وىو ما يعرف ابذلوية الفردية ، كما يستخدم للمعٌت الوطٍت وىو ما       
حيث ان اذلوية الفردية تعتمد أساسا على ادلميزات اجلسدية الفردية اليت سبيز كل كائن بشري عن ، يعرف ابذلوية الوطنية 

وابرز مثال علمي عن ذلك بصمات األصابع ،واحلبال الصوتية وقزحية العُت  االخر ،من بُت ماليُت البشر يف ادلعمورة ،
اما اذلوية الوطنية فنسبة اذل الوطن الذي يسكنو شعبا متميزا  ،واحلمض النووي اليت تتثبت ىذا االختالف علميا

فحسب وليس اختالف بشخصيتو وىويتو ،واساس االختالف بُت اذلوية الشخصية واذلوية الوطنية ىو اختالف يف النوع 
يف الدرجة ،فاذلوية الشخصية تقوم ابألساس على السمات اجلسدية انما اذلوية الوطنية فهي تقوم على مقومات يقافية ،و 

 3.ال يوجد أي تناقض بينهما فهما ترتبطان بعالقة الكل ابجلزء

ذلوية الوطنية اما ا4الذات،ح بتشكيل وحسب جورج ميد فاذلوية الشخصية ىي نتاج للتنشئة االجتماعية واليت تسم      
هي إدراك شعب ما لذاتو وكيفية سبايزه عن االخرين، وىي تستند اذل مسلمات يقافية عامة مرتبطة اترخيا بقيمة اجتماعية ف

تكون يف االشكال اذلوايتية اجملتمعية اين مشاعر االنتماء فاذلوايت اجلماعية ذبد جذورىا  5،ماوسياسية واقتصادية جملتمع 
   6تكون قوية )يقافة، امة، عرق...(

مجاع الصفات ادلادية والروحية على اهنا  اذلوية الوطنية 1981سيكو سنة دلؤسبر العادلي لوزراء الثقافة دبكعرف اوقد       
تشمل  كمااحلياة،  تشمل الفنون واآلداب وطرائق  بعينها، وىيوالفكرية والعاطفية اليت سبيز رلتمعا بعينو او فئة اجتماعية 

الثقافة ىي اليت سبنح االنسان قدرتو على التفكَت يف  وادلعتقدات، وانالقيم والتقاليد  لإلنسان، ونظماحلقوق األساسية 
 7ابإلنسانية. واليت ذبعل من كائنا تتميز ذاتو،

 ة.فرديىوية -  للهوية:  وحيدد دمحم اجلابري مستوايت يالية      

 ىوية مجاعية. -                                             

                                                           
1
 المولع االلكترونً: 

http://www.oujdacity.net/oujda-article-fr.html 
2
 .24، ص2001، مؤسسة طٌبة للنشر والتوزٌع، الماهرة، مصر ،9ط التعلٌم وأزمة الهوٌة الثمافٌة،دمحم عبد الرؤوف عطٌة:  
3
 .99، ص2001، دار االمة، برج الكٌفان الجزائر ،9، طالردود العلمٌة على االطروحات العرلٌة وتعدد الهوٌة فً الجزائراحمد بن نعمان:  
4
 االجتماع. علم فً كلمة 900،الهوٌةكسترا:  مٌشال 

http://sociologie.revues.org/1593 
5
 .29، ص2002، دار الماهرة، مصر ،9، طالهوٌة والملك واالبداعدمحم إبراهٌم عٌد:  
6
 .االجتماع علم فً كلمة 900: الهوٌة،كسترا مٌشال 

http://sociologie.revues.org/1593 
7
 .21، صالجزائر الكٌفان برج االمة، دار ،حمائك ومغالطاتالهوٌة الوطنٌة احمد بن نعمان:  
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 ىوية وطنية قومية.-                                              

والعالقة بُت ىذه ادلستوايت الثالية تتحدد أساسا بنوع االخر الذي تواجهو ،و يضيف اهنا تتحر ك على يالية دوائر      
اجلماعة الواحدة ، سوآءا كانت قبيلة او طائفة او مجاعة مدنية حزاب او متداخلة ذات مركز واحد ،حيث ان الفرد داخل 

نقابة ،ىو عبارة عن ىوية متميزة ومستقلة ،عبارة عن اان يقابلها االخر داخل اجلماعة نفسها ،كما صلد ان اجلماعات 
منها اان خاصة هبا واخر من  داخل االمة ىي كاألفراد داخل اجلماعة ،لكل منها ما دييزىا داخل اذلوية ادلشًتكة ،ولكل

غَت المة الواحدة ازاء األمم األخرى خاللو وعربه تتعرف على نفسها بوصفها ليست إايه ،والشيء نفسو يقال ابلنسبة ل
والعالقة بُت ىاتو ادلستوايت ليست قارة وال اثبتة قابلية  للتعدد والتنوع واالختالف ،  اهنا اكثر ذبريدا واوسع نطاقا واكثر

ي يف مد وجزر دائمُت، يتغَت كل منهما اتساعا وضيقا حسب الظروف وأنواع الصراع وال صراع، والتضامن وال بل ى
 تضامن اليت ربركها ادلصاحل الفردية واجلماعية والقومية او الوطنية.

 ويرى دمحم اجلابري ان اذلوية تتحدد يف رلموعة من ادلقومات األساسية:     

لهجات احمللية ادلرتبطة بوجود شعب ما وتطوره ومصَته، على أساس ان تكون اللغة الوطنية اللغة الوطنية وال-1    
 معتمدة يف التدريس على مجيع ادلستوايت ويف التسيَت اإلداري والقضاء إضافة اذل التواصل بُت افراد اجملتمع.

ذلوية حصانة ربول دون ذوابنو يف شعوب القيم الدينية الوطنية ادلتكونة عرب العصور واليت تكسب الشعب حامل ا-2     
 أخرى وتؤىلو دلقاومة مساعي التذويب مهما كانت درجتها.

 العادات والتقاليد واألعراف- 3

 التاريخ النضارل الذي نسجو الشعب حامل اذلوية حفاظا على ارضو ووجوده ويقافتو.-4 

 

من خال ل ما سبق يتضح لنا ان اذلوية الوطنية ىي يف احلقيقة نتاج تركيب معُت، تطبع افراد الوطن الواحد وسبيزىم        
 1عن غَتىم من الشعوب، فهي نسق مستقر حيفظ ادلعٌت ويسّيجو. 

 

  :ثوابت مفهوم

 أو ). ليثبتوك: تعاذل قولو ومنو ويبقيو، يقره أي، 2ويبتو وأيبتو ويبيت، ويبتاثبت  ويبوات، فهويباات  يَبت من اثبت مجع
 .حيبسونك أو اخلروج من ودينعونك مكة يف يبقونك أي ،3.(…يقتلوك

 1"القيمة اليت تظل دون تغيَت يف كل الظروف ادلرتبطة ابلبحث.constantالثابت "معجم علم النفس والفلسفة جاء يف و 
                                                           

1
 ، عشر اطروحات، من المولع االلكترونً:العولمة والهوٌة الثمافٌةدمحم عابد الجابري:  

www.faisafiat.ahlamontada.net/t6topic. 
 .:20:0الساعة، 92/99/2094ٌوم 

2
 .202، ص2002،الحدٌث، الماهرة، دار المحٌط الماموسابادي: مجد الدٌن دمحم بن ٌعموب الفٌروز  
3
 30. األنفال: اآلٌة سورة 

http://www.faisafiat.ahlamontada.net/t6topic
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. مستمر أو دائم أي (Permanent) اثبت مجع لغواي تعٍت يوابت لفظ"اعبوده  على د. الكوين اللييب وحسب ادلفكر     
 األمر يتعلق ىنا؟ ىل الثبات معيار ما ىو. متحول أو متغَت ىو دلا ابدلقابلة اثبت ما ىو تطبع اليت ىي الثبات فصفة
 الزمان – خارجية عوامل أتيَت حيث من إليها ينظر ادلسألة أن أم عامو، الشعب ابناء وىم ادلعنيُت الشأن أصحاب إبرادة

 أبن التسليم على الشعب أغلبية اتفاق على إمجاالً  يعتمد الثبات معيار أن ادلؤكد ومن ......؟مثالً  ادلرحلة وطبيعة وادلكان
 أغلبية يرى اليت األساسية القيم أو ادلبادئ ىي الثوابت ىذه تكون وىكذا الوطنية الثوابت من ىو ذاك أو األمر ىذا

 خيفى وال الشعب ىذا اليها حيتكم اليت الدولة مفاصل كل لعمل ادلنظم الدستور وضع عند استلهامها ضرورة الشعب
 2."القيم تلك صياغة يف وسياسية واقتصادية اجتماعية ربوالت من شهده وما واترخيها األمة لًتاث ادلباشر غَت التأيَت

 امجاال يعتمد الوطن، فالثابت أبناء وىم ،ادلعنيُت االمر أصحاب ،اإلرادة أبصحاب يتعلق الثبات معيارف ىنا ومن     
 تصويتهم خالل من ارادهتم تتجسد الثوابت، حبيث من ذاك او االمر ىذا ان على التسليم على الشعب اغلبية اتفاق على

 .كان تصرف ألي والشرعية ادلرجعية وديثلوطنهم  ىيكلة يؤطر ، الدستور الذيبلدىم لدستور واقرارىم
 :التعريف االجرائي لثوابت اهلوية الوطنية

األساسية ادلؤسسة لالمة اجلزائرية: وىي احلبكة التارخيية للتطور السكاين والثقايف الركائز ان يوابت اذلوية الوطنية ىي      
 والديٍت اللساين للشعب اجلزائري واجملسدة يف:

 ويقافة.اإلسالم كدين -       

 العربية كلغة ويقافة. -       

 ويقافة.االمازيغية كلغة -       

اقرىا اخر دستور للدولة اجلزائرية، وضلن عندما نتحدث عن اذلوية الوطنية فليست العربة أبوراق  الركائز اليت ىذه     
دث وحيدث يف الدنيا ان توجد اجلنسية، وامنا ىي الشعور الواعي هبا، والتضحية يف سبيل سبثيلها قوال وفعال، ألنو قد ح

 شعوب بدون اوطان وال أوراق جنسية، كما توجد اوطان بدون شعوب.

 

 مفهوم النظام التعليمي 

وىذا حسب الوجهة اليت يراىا صاحب التعريف اهنا تفي تعددت التعريفات اليت تناولت النظام  تعريف النظام:       
كل مركب من رلموعة من العناصر ذلا وظائف وبينها عالقات منظمة، ويؤدي   "من عرفو على انو  منو، فهناكابلغرض 

 3"ىذا الكل نشاطا ىادفا، لو مسات سبيزه عن غَته، وان ىذا النظام يقيم عالقات مع البيئة اليت ربيط بو.

                                                                                                                                                                                                 
1

 .44، ص9123 االمٌرٌة، مصراألول، الهٌئة العامة للمطابع  علم النفس والتربٌة، الجزء عبد العزٌز السٌد واخرون: معجم
2
 االلكترونً:المولع  

http://adenalghad.net/news/74930/#.VB8b3hbtjIU 
3
 .342، ص2002، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن ،1، طمناهج البحث فً التربٌة وعلم النفسسامً دمحم ملحم:  
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 1."الكيان ادلنظم او ادلركب الذي جيمع أجزاء تؤلف يف رلموعها تركيبا كليا موحدا "كما عرف على انو      

 ادلتبادلة، اليتيستخدم لوصف رلموعة من العناصر مصطلح  تعريفو يف ادلعجم الًتبوي وعلم النفس على انو وجاء     
  2كسية.رجات وعمليات والية التغذية العلو مدخالت وسل عام، والنظامتعمل لتحقيق ىدف 

وابلرغم من تعدد التعاريف اال اهنا أمجعت كلها على ان للنظام رلموعة من األجزاء ادلًتابطة تتفاعل فيما بينها خلدمة 
ىو حاصل  بو، فالنظامبُت النظام واحمليط ادلوجود  ان ىناك ارتباط عضوي النظام، كماىدف أساسي وجد ألجلو ىذا 

 3سلفامرسومة  لتحقيق اىدافاإلجراءات ادلستقلة يف نشاطها وادلتفاعلة فيما بينها يف نفس الوقت 

النظام الذي  ابنوقاموس علم االجتماع  وعلى ضوء تعريف النظام يتحدد لنا تعريف النظام التعليمي الذي عرفو     
يشتمل على األدوار وادلعايَت االجتماعية اليت تعمل على نقل ادلعرفة من جيل اذل جيل، وادلعرفة تتضمن القيم وامناط 

 4السلوك، كما ينطوي على تعليم مهارات وقيم أساسية الزمة الستمرار اجملتمع.

د مكوانهتا من النظم السياسية واالقتصادية والنظام التعليمي ىو رلموعة من العناصر والعالقات اليت تستم     
 5.لبلورة غاايت الًتبية وادوار ادلدرسة ونظام سَتىا ومبادئ تكوين االفراد الوافدين اليها وغَتىا والسوسيويقافية

ة وبذلك فالنظام التعليمي ىو عبارة عن رلموعة من القواعد والتنظيمات اليت تنتهجها الدولة السيَت شؤون الًتبي     
النظام التعليمي وفق السياسات الًتبوية اليت  االمة، موجهةمن ورائها للمحافظة على القيم ومبادئ  والتعليم، هتدف

 للمجتمع.تعكس التوجهات العامة 

 شانو شان أي تنظيم يتضمن جانبا بنيواي واخر وظيفيا ومن بُت خصائصو:و      

 على طبيعة العالقات بُت مكوانتو األساسية. ان دينامية وطبيعة عملو، ومردوديتو تتوقف مجيعا-

 ان ظروف تفاعلو مع النظام االقتصادي واالجتماعي تعمل على طبيعة تغَت عملو.-

 انو يشتمل على أنظمة فرعية: إدارية، بيداغوجية، مركزية، جهوية، خاصة اخل.-

ة، الًتبية غَت النظامية، زلو االمية، تعليم انو يضطلع دبهام سلتلفة للًتبية والتكوين، االسالك وادلستوايت التعليمي-
 6صري او افًتاضي، دروس ادلراسلة، أنشطة مدرسية موازية.بمسعي 

وبذلك فالنظام التعليمي ىو عبارة عن رلموعة من اذلياكل والوسائل البشرية وادلادية اليت اوكل اليها اجملتمع تربية      
(، واحملتوايت بدءا من الغاايت اذل األىداف اإلجرائية أبىدافهاوادلناىج )ادلدرسة، وادلعلمُت، تتمثل يف  النشء، وىي

                                                           
1
 .92، ص2002، الجدٌدة، بنهاالجامعة  ، دارالتعلٌمالمعاصرة فً نظم  االتجاهاتحسٌن: عبد العظٌم  الوفا، سالمةجمال دمحم أبو  
2
 .426، ص2006، والتوزٌع، األردنأسامة للنشر  ، دارالنفسالتربوي وعلم  المعجمالمٌسً: ناٌف  
3
 مستواهم، وزارة التربٌة وتحسٌن مستخدمً لتكوٌن الوطنً االبتدائٌة، المعهد المدارس مدٌري لفائدة تكوٌنً : سندالتربوٌة ي والمناهج التربوي النظام   

 .92، ص2003، الوطنٌة، الجزائر التربٌة
4
، اشغال الملتمى الدولً الثانً حول العولمة والنظام التربوي فً الجزائر البرنامج التربوي فً برامج األحزاب السٌاسٌةعبد الرحمان برلوق واخرون:  

 .296، ص291، ص2001األول ،وبالً الدول العربٌة، جامعة دمحم خٌضر، بسكرة، مطبعة المدر، العدد 
5
 العربٌة، الدول وبالً الجزائر فً التربوي والنظام العولمة حول الثانً الدولً الملتمى اشغال ،النظام التربوي فً ظل تحدٌات العولمةنور الدٌن تاورٌت:  

 .201، صاألول العدد المدر، مطبعة بسكرة، خٌضر، دمحم جامعة
6
 942ص ،942ص ،2092، لبنان ناشرون، للعلوم العربٌة الدار ،9ط ،والتدابٌر األسس التربوٌة السٌاسات: السوالً دمحم   
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 التعليمية، ومنلفة ادلرصودة للعملية ادلخت ادلعلمُت، والوسائل التقومي، وتكوين (، وتدابَت)عمليتا التعليم والتعلم والتنظيم
 خصائصو: أبرز

فمثال ادلنهاج الدراسي عنصر من النظام  للنظام،ددة يتكون من أجزاء متفاعلة فيما بينها لتحقيق الغاايت احمل-1
حصل بينهما تنافر كان العكس  جيدة، وإذامت بينهما التفاعل اإلجيايب فتكون النتائج  أيضا، فانوالتلميذ ىو عنصر 

 لتحقيقها.يسعى للنظام اىداف زلددة مسبقا -2.

 سلتلفا عن غَته. هبا، وذبعلوالنظام لو ىويتو وشليزاتو اليت ينفرد -3

 األىداف.لكل نظام سلطات سلتلفة وأيضا مسؤوليات سلتلفة بل وصراعات لتحقيق -4

 واحمليط.ابلبيئة  ببعض، ويربطهالكل تنظيم تركيب ىرمي يربط عناصر النظام بعضها -5

ذلا يف ىذه البيئة توجد بعض ادلعوقات اليت قد يتعرض  معو، كمالكل نظام بيئتو اليت تؤير عليو وربدده وتتفاعل -6
 1جيب ان تؤخذ بعُت االعتبار عند دراسة أي نظام. عليو، لذاواليت تؤير 

 

 التعريف االجرائي للنظام التعليمي:
النظام التعليمي ىو عبارة عن رلموعة من األجزاء والعناصر ادلرتبطة اليت تتفاعل فيما بينها من اجل بناء رلتمع      

متكامل ومتماسك معتز أبصالتو ومتجذر ذلويتو، قادر على ربمل ادلسؤولية ومواجهة الصعاب زلافظا على ىويتو الوطنية 
السياسية واالجتماعية  اجلزائرية، وللتوجيهاتسلتلف دساتَت الدولة وفقا للمرجعية ادلبينة يف  عنها، وىذاومدافعا 

   للجزائر.واالقتصادية 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .94، ص92، صسبك ذكرهمرجع : النظام التربوي والمناهج التربوٌة 
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 السابقة  الدراسات-6
يعترب البحث العلمي سلسلة مًتابطة األجزاء، والبد ان يستعُت الباحث فيها بكافة البحوث والدراسات اليت تناولت      

 واألحباث واالطروحاتنفس الظاىرة اليت مت اختيارىا من طرف الباحث، فالدراسات السابقة ىي كل الدراسات 
 1ا الباحث. والرسائل اجلامعية اليت تناولت نفس الظاىرة اليت يتناوذل

لدراسات السابقة حول موضوع الدراسة، ادلساعد الرئيس للباحثُت لتكوين أفكار اتعترب القراءة التحليلية دلختلف       
ابدلقارنة مع  أكربواضحة عما يتحتم عليهم من واجبات يف ىذا اجملال، وذلك من خالل ربديد االبعاد اليت تتطلب تركيزا 

تلك االبعاد اليت ربتاج تركيزا اقل نظرا لضعف أمهيتها، كما يتطلب ىذا االمر ربديد للمنهجيات األكثر مالءمة التباعها 
اذل أوجو النقص البارزة يف ىذا احلقل او ادلوضوع اليت دل يتطرق اليها الباحثون  ودلاذا، ابإلضافةيف ىذا البحث او الدراسة 

 2من قبل.

 لدراسات العربية ا6-1
  :الدراسة األوذل

جامعة -دور التعليم العارل يف تعزيز اذلوية الفلسطينية وأيره على التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة والعاملُت العنوان:
 -النجاح منوذجا

 برىان حافظ عبد الرمحان صاحب الدراسة:

ما دور التعليم العارل يف تعزيز اذلوية الفلسطينية وأيره يف التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة  الدراسة:إشكالية 
 والعاملُت؟

 ما دور ادلناىج اجلامعية يف تعزيز اذلوية الفلسطينية وأيرىا يف التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة؟-1

 ية وأيرىا يف التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة؟ما دور اذلياة التدريسية يف تعزيز اذلوية الفلسطين-2

 ما دور احلركات الطالبية يف تعزيز اذلوية الفلسطينية وأيرىا يف التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة؟-3

 ما دور اإلدارة اجلامعية يف تعزيز اذلوية الفلسطينية وأيرىا يف التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة؟-4

 دور التعليم العارل يف تعزيز اذلوية الفلسطينية وأيره يف التنمية السياسية من وجهة نظر العاملُت؟ما -5

 هداف الدراسة:أ

 .تعرف دور التعليم العارل يف تعزيز اذلوية الفلسطينية وأيره على التنمية السياسية      

 
                                                           

1
 .994، ص2003، ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع، عٌن ملٌلة، الجزائراالجتماعٌة ممنهجٌة العلوبلماسم سالطنٌة وحسان الجٌالنً:  
2
 .26، ص9111، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن ،2، طمنهجٌة البحث العلمً المواعد والمراحل والتطبٌماتدمحم عبٌدات واخرون:  
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 ىداف فرعية:أ

التدريسية واحلركات الطالبية واإلدارة اجلامعية يف تعزيز اذلوية تعرف دور كل من ادلناىج اجلامعية واذليئة  -1
 الفلسطينية وأيره على التنمية السياسية.

تعرف دور التعليم العارل يف تعزيز اذلوية الفلسطينية وأيرة على التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة ابختالف  -2
 نتماء السياسي، الكلية( من وجهة نظر العاملُت.متغَتات )اجلنس، مكان السكن، ادلستوى الدراسي، اال

 منهج الدراسة: 
 استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي وكذا ادلنهج التارخيي.  

 األدوات املستخدمة يف الدراسة:
 استخدمت الدراسة: االستمارة، ادلقابلة، ربليل ادلضمون.  

 جمال الدراسة:
موظف، 1111طالب، وعدد ادلوظفُت 18111طلبة جامعة النجاح الوطنية والعاملُت فيها، حيث ان عدد الطلبة ىو      

موظفا  21و 2.5%استمارة بنسبة 411طالب، وزعت عليهم استمارات، اسًتجع منها 451اما عينة البحث فشملت 
 .%2بنسبة 

 نتائج الدراسة: 

ة الوطنية الفلسطينية والتنمية السياسية متوسط نسبيا، فهي تكون جيال دور ادلناىج اجلامعية يف تعزيز اذلوي -
 متخصص أكثر منو جيال مثقفا سياسيا.

دور اذليئة التدريسية يف تعزيز اذلوية الوطنية الفلسطينية والتنمية السياسية متوسط نظرا لعدم التطرق اذل مواضيع من  -
اضرة، كما ان االنتماء السياسي لعضو ىياة التدريس يؤير على التعامل شاهنا ان تنمي احلس الوطٍت للطلبة ايناء احمل

مع الطلبة، ضف اذل ذلك طرق التدريس القائمة على التلقُت الصرف دون االىتمام بغرس القيم وادلفاىيم السياسية 
 لدى الطلبة وتنمية احلوار بينهم.                      

 %،75.5وية الفلسطينية وأيرىا يف التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة كبَت دور احلركات الطالبية يف تعزيز اذل-
حيث اهنم يرون ان العمل الطاليب ينمي داخلهم اجلانب السياسي، وىنا حيذر الباحث من التوظيف السياسي 

 وتغليب ادلصاحل احلزبية داخل ادلنظمات الطالبية.

عزيز اذلوية الوطنية وأيرىا يف التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة، ىناك اتفاق حول دور اإلدارة اجلامعية يف ت-
وىذا راجع لسماح اإلدارة إبقامة الندوات السياسية داخل اجلامعة، وكذا السماح للطلبة ابدلشاركة الفعالة يف 

 التظاىرات الوطنية، وكذا إعطاء احلق للطلبة إلبداء آرائهم حول سياسات اجلامعة. 
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دور التعليم العارل يف تعزيز اذلوية الفلسطينية وأيره على التنمية السياسية من وجهة نظر العاملُت اجيايب حيث ان -
اجلامعة تقوم دبجموعة من األنشطة يف ىذا اجملال، كما تسهر على تفعيل رللس الطلبة، شلا يولد وعي سياسي 

، من خالل وجود مساقات مثل الدراسات الفلسطينية ونضارل لديهم، كما ان ادلناىج اجلامعية تسهم يف ذلك
والثقافة اإلسالمية واللغة العربية، كما ان فلسفة اجلامعة هتدف اذل ترسيخ االنتماء والوالء فنجد ان خَت دليل على 

 ذلك ىو اقًتان اسم الوطنية ابسم اجلامعة.

ة الفلسطينية والتنمية السياسية، دور متوسط من وجهة نظر وبصفة عامة فان دور التعليم العارل يف تعزيز اذلوية الوطني     
 .الطلبة، اما من وجهة نظر العاملُت فهو دور إجيايب

 جوانب االستفادة من الدراسة:

من خالل دراسة برىان حافظ عبد الرمحان يتضح لنا ان للتعليم اجلامعي دور ىام يف تعزيز اذلوية الوطنية والتنمية      
وجود مساقات مثل الدراسات  من خالل  ة، ويكون ىذا وفق منظومة متكاملة، تشمل ادلناىج اجلامعيةالسياسية للطلب

واإلدارة اليت تفعل اجلانب السياسي ،واحلركات الطالبية  ،ىيئة التدريسكذا و الفلسطينية والثقافة اإلسالمية واللغة العربية ،
السياسية داخل اجلامعة، وكذا السماح ذلم ابدلشاركة الفعالة يف اإلدارة اليت تسمح للطلبة إبقامة الندوات  اجلامعية

، ليبقى التكوين الصرف بعيدا عن ادراج احلس الوطٍت وروح التعاون وكذا التمييز حسب االنتماء التظاىرات الوطنية،
 السياسي من أبرز عوائق النضج السياسي واذلواييت لدى الطلبة.

تعليم قاعدي يتمدرس بو مجيع افراد  األساسي، كونوتم بدراسة ادلرحلة األوذل من التعليم اما دراستنا احلالية فإهنا هت     
 اجملتمع عكس التعليم العارل الذي قد ال يكون للجميع الفرصة لاللتحاق بو. 

ربليل كما ان دراستنا اىتمت بتتبع يوابت اذلوية الوطنية وما مدى دعم وترسيخ النظام الًتبوي ذلا من خالل      
مضمون الكتب ادلدرسية للمرحلة األوذل من التعليم األساسي، دون االىتمام ابلتنمية السياسية للتالميذ واليت كانت أحد 

 زلاور البحث يف دراسة برىان حافظ عبد الرمحان.

ل االستغالل ستو ىذه ان التكوين الصرف للتالميذ يًتكهم عرضة لالستقطاب السياسي، ان دل نقاوقد خلصنا من در      
وعاءىم اذلواييت ضعيف، وىذا ما كان من ادلفروض ان يقوم ان السياسي شلا قد ينجر عنو الفرقة او حىت االحتقان، كون 

 بو النظام التعليمي، كل ىذا زاد من قناعتنا حول أمهية دراستنا.

 الدراسة الثانية 

 رحلة التعليم األساسي العليا يف اليمن.اذلوية الثقافية يف ضوء كتب الدراسات االجتماعية دل العنوان:

 .-جامعة حضرموت اليمن  –سعيد عبد الرمحان رلد ابعباد  صاحب الدراسة:

 إشكالية الدراسة: 
مامدى توفر ابعاد اذلوية الثقافية )اليمٍت، العريب، اإلسالمي، العادلي(، يف كتب الدراسات االجتماعية دلرحلة -1

 يمن خالل ربليل زلتواىا؟التعليم األساسي العليا يف ال
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مامدى توفر ابعاد اذلوية الثقافية )اليمٍت، العريب، اإلسالمي، العادلي(، يف كتب الدراسات االجتماعية دلرحلة -2
 التعليم األساسي العليا يف اليمن وجهة نظر معلميها؟

 اهداف الدراسة:
الدراسات االجتماعية دبرحلة التعليم األساسي العليا  التعرف على مدى توافر ابعاد اذلوية الثقافية يف زلتوى كتب -    

 ابليمن.

معرفة اراء معلمي ومعلمات مادة الدراسات االجتماعية يف مدى توافر ابعاد اذلوية الثقافية يف زلتوى كتب -     
و مؤىلو العلمي او الدراسات االجتماعية دبرحلة التعليم األساسي العليا ابليمن وفيما إذا كان جلنس ادلعلم او زبصصو ا

 خربتو أير يف ذلك. 

اخلروج بتوصيات ومقًتحات خبصوص ابعاد اذلوية الثقافية، يف زلتوى كتب الدراسات االجتماعية دبرحلة التعليم -
 األساسي العليا ابليمن.

 منهج الدراسة:
 اتبعت ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي.     

 األدوات املستخدمة يف الدراسة 
 الدراسة االستمارة وكذا ربليل ادلضمون من اجل ربصيل البياانت. لقد استخدمت 

 جمال الدراسة:
كتب الدراسات االجتماعية دبرحة التعليم األساسي العليا ادلعتمدة من قبل وزارة الًتبية والتعليم ابليمن للعام -     

 .2116-2115الدراسي 

 .2116-2115كومية دبحافظة حضرموت لعام معلمو ومعلمات مادة الدراسات االجتماعية ابدلدارس احل-

 نتائج الدراسة:
 عدم التوازن يف عرض ابعاد اذلوية الثقافية يف كتب الدراسات االجتماعية يف ىذه ادلرحلة. -

قلة االىتمام ببعض ادلفاىيم ومكوانت اذلوية الثقافية: العربية، اإلسالمية، مثل مفهوم الوسطية يف اإلسالم ودور  -
 نشر اإلسالم، وامهية الوحدة اليمنية، ومفهوم العودلة.العرب يف 

 هتتم كتب الدراسات االجتماعية بتدعيم اذلوية الثقافية، لكن ىذا يبقى دون ادلستوى من وجهة نظر ادلعلمُت. -

 جوانب االستفادة من الدراسة:
 بعاد اذلوية الثقافية المن خالل دراسة سعيد عبد الرمحان نستخلص ان عرض كتب الدراسات االجتماعية      



 األولالفصل  التأسيس المنهجي للدراسة

 

15  

 

جيب ان يكون بشكل متوازن دلختلف ابعاد اذلوية، وال يكون بتناول بعد ما على حساب بعد اخر، الن ىذا من      
شانو ان خيلق نوع من التعصب والتحيز بُت التالميذ، كما ان تناول ابعاد اذلوية الثقافية جيب ان ال يكون بشكل 

حيفياهتا حىت ال نًتك أي غموض يف نفوس التالميذ، وبذلك مننع توظيفهم واستغالذلم  سطحي، بل جيب االدلام جبميع
 من أي جهة مستقبال وىذا ما سنحاول تتبعو ايناء دراستنا ىذه.

وعكس دراسة سعيد عبد الرمحان، فدراستنا ستشمل ربليل مجيع كتب ادلرحلة األوذل من التعليم األساسي ادلعتمدة      
الًتبية الوطنية اجلزائرية دون استثناء، ألننا نرى ان ىناك تساند وظيفي بُت كل ادلواد، كما نرى ان عملية من طرف وزارة 

 ترسيخ وتدعيم يوابت اذلوية الوطنية ال تقتصر على مادة الًتبية ادلدنية فقط، بل على مجيع ادلواد الدراسية.

 الدراسة الثالثة 

 –كتب اللغة اإلصلليزية ابلتعليم قبل اجلامعي –ية الثقاف ازمة اذلويةو  التعليم العنوان:

 دمحم عبد الرؤوف عطية، كلية الًتبية جامعة االزىر، مصر. صاحب الدراسة:

 إشكالية الدراسة:
 ما امناط اذلوية الثقافية اليت ينبغي ان تعمل الكتب الدراسية على تدعيمها لدى طالب التعليم قبل اجلامعي؟  -1

 ىذه األمناط يف كتب اللغة اإلصلليزية للتعليم قبل اجلامعي؟ما مدى توافر  -2

 ما مدى التشابو واالختالف بُت دالالت تلك األمناط -3

 يف ىذه الكتب ابختالف ادلراحل التعليمية قبل اجلامعة؟  -4

 كيف تسهم كتب اإلصلليزية يف تدعيم أمناط اذلوية الثقافية لدى طالب التعليم قبل اجلامعي؟ -5

 اهداف الدراسة:
 التحليل النظري دلفهوم اذلوية الثقافية ومقوماهتا والعوامل ادلؤيرة عليها وامناطها. -1

 التعرف على دور الًتبية يف أتصيل اذلوية الثقافية.-2   

 توضيح العالقة بُت تعلم اللغات وأتصيل اذلوية الثقافية.-3    

 اذلوية الثقافية. تعليم قبل اجلامعي للكشف عن مدى تناوذلا ألمناطربليل كتب اللغة اإلصلليزية دلرحلة ال- 4    

وضع رؤية حول تعزيز أمناط اذلوية الثقافية، وخاصة اإلسالمية وتنميتها لدى الطالب من خالل كتب اللغة - 5
 اإلصلليزية اليت تدرس دبرحلة التعليم قبل اجلامعي.
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 منهج الدراسة:
 انتهجت الدراسة ادلنهج الوصفي.

 ألدوات املستخدمة يف الدراسة:ا
 لقد اعتمدت الدراسة أسلوب ربليل ادلضمون جلمع البياانت.

 جمال الدراسة:
، 2117-2116كتب اللغة اإلصلليزية ادلقررة دبراحل التعليم قبل اجلامعي )العام واالزىري( يف مصر للعام الدراسي      

التسعة، اليت تبدأ من الصف الرابع االبتدائي وتنتهي يف الصف واليت تشتمل الصفوف الدراسية " helloوىي سلسلة "
 الثالث الثانوي، وكذلك كتب التطبيقات ادلصاحبة ذلا، ابإلضافة اذل الرواايت االصلليزية األربعة.

 نتائج الدراسة:
ياسية، ادلدرسة( دور  للمؤسسات الًتبوية )االسرة، ادلسجد، وسائل االعالم، مجاعة الرفاق، ادلراكز الثقافية والس -    

كبَت يف أتصيل اذلوية الثقافية االسالمية الوطنية القومية، وأتصيلها يف نفوس افراد اجملتمع، ال سيما إذا أدت األدوار 
 ادلنوطة هبا.

دور ابلغ االير يف اكساب الطالب ىوية رلتمعهم  و للمناىج الدراسية عامة، كأحد اىم أدوات الًتبية مكانة عالية -    
ربقق يف ادلناىج ما ترنو  إذاوالتأكيد على شلارسة مقومات ىذه اذلوية من دين ولغة ووطن، ارضا واترخيا وبشرا، وذلك 

 اليو السياسة التعليمية يف مصر وادلستمدة من اإلسالم ة عقيدة وشريعة.

اقع تدريسها ومضموهنا واخراجها تستحوذ كتب اإلصلليزية من بُت ادلناىج الًتبوية على قدر من االىتمام، ويشهد و -     
 بذلك، شلا قد يكون لو أكرب األير يف التأيَت على ىوية اجملتمع ابإلجياب او السلب.

كتب اللغة اإلصلليزية ابلتعليم قبل اجلامعي دل تورل أمناط الثقافة اإلسالمية دبفهومها الواسع ودائرهتا اجلامعة ما اولتو -     
على ربيز ىذه الكتب لثقافة لغتها وسبجيدىا، االمر الذي يؤصل يف النفوس أمهية التعليم هبذه  للثقافة األجنبية، شلا يدل
 اللغة وليس رلرد تعلمها. 

 جوانب االستفادة من الدراسة:
ادلواد  لىابت اذلوية الوطنية ليست حكرا عمن خالل دراسة دمحم عبد الرؤوف عطية تزداد قناعتنا ابن مسالة أتصيل يو      

االجتماعية فقط فحىت كتب اللغات األجنبية ذلا دور يف ذلك، لذا جيب مراعاة زلتوى ىذه ادلواد دبا يتماشى والسياسة 
الوطنية للتعليم، كما خلصنا من ىذه الدراسة اذل ضرورة التحليل النظري لثوابت اذلوية الوطنية من خالل تتبع اترخيي ذلا، 

 ذلا وكذا معرفة جذورىا. شلا ديكننا من الفهم الصحيح

وإذا كانت دراسة دمحم عبد الرؤوف عطية اىتمت بتحليل كتب مادة اإلصلليزية دلرحلة التعليم قبل اجلامعي، فدراستنا      
 ستقوم بتحليل مضمون كل الكتب ادلدرسية ارل اعتمدهتا وزارة الًتبية الوطنية للمرحلة األوذل من التعليم األساسي.
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 احمللية اجلزائرية الدراسات 6-2
 الدراسة األوذل

 دور ادلدرسة يف تنمية قيم االنتماء الوطٍت. العنوان:

 خوين وريدة، ا دلركز اجلامعي تبسة، اجلزائر. صاحب الدراسة:

 إشكالية الدراسة:
 ىل تعمل ادلدرسة على تنمية االنتماء الوطٍت؟

 لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة؟ىل يساىم الطاقم اإلداري للمدرسة يف تنمية االنتماء -1

 ىل يساىم أستاذ االجتماعيات يف تنمية االنتماء لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة؟-2

 منهج الدراسة:
 .ادلنهج ادلستخدم يف الدراسة ىو ادلنهج الوصفي

 األدوات املستخدمة يف الدراسة:

 حظة.من اجل ربصيل البياانت استخدمت الدراسة االستمارة، ادلقابلة ادلال

 جمال الدراسة:
تلميذ، مت اختيار قسم من كل سنة بطريقة عشوائية  746البالغ عدد تالميذىا  ،1تالميذ متوسطة العالية اجلديدة

 .%23.59أي بنسبة  746اصل  تلميذ من 176بسيطة، وربصلت على 

 نتائج الدراسة:
ىم يف غرس االنتماء الوطٍت يف نفوس تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة بنسب متفاوتة، والكتاب االوسط ادلدرسي يس      

ادلدرسي وادلعلم واإلدارة ادلدرسية، تعمل يف تساند وظيفي من اجل ربقيق األىداف اليت ترمي الًتبية يف اجلزائر لتحقيقها، 
 قط.         تطبيق للقوانُت والتشريعات ف منكون امايف اغلب األوقات رغم انو 

 جوانب االستفادة من الدراسة:
دراسة خوين وريدة خلصت اذل ان ىناك تساند وظيفي للكادر اإلداري وادلعلم والكتاب ادلدرسي يف تنمية االنتماء      

الوطٍت وقد خصت الدراسة مادة الًتبية االجتماعية للمرحلة ادلتوسطة ،عكس دراستنا اليت ستدرس ربليل مضمون كل 
ب ادلدرسية ارل اعتمدهتا وزارة الًتبية الوطنية للمرحلة األوذل من التعليم األساسي، حيث اننا نرى يف الكتاب ادلدرسي الكت

السند الرمسي للمعلم وكذا التلميذ ،وكذا ىو العاكس احلقيقي للسياسة التعليمية ،كما ان دراسة خوين وريدة تناولت 
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م بتحليل نظري للهوية الوطنية عكس دراستنا اليت ترى فيو حتمية ومنطلق يسبق اذلوية كبعد من ابعاد االنتماء ،ودل تق
 ربليل مضمون الكتب ادلدرسية  .

 الدراسة الثانية:

 مقومات الشخصية وتشكل اذلوية الوطنية اجلزائرية من خالل مكتسبات التالميذ. العنوان:

 زائر.بودبزة انصر، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجل صاحب الدراسة:

 إشكالية الدراسة: 
 ىل معرفة مقومات الشخصية الوطنية كاف لتشكيل اذلوية الوطنية؟

 ىل مكتسبات التالميذ التارخيية كافية لتشكيل اذلوية الوطنية؟ -1

 ىل الثقافة العربية واالمازيغية حاضراتن لدى التالميذ، وتسامهان يف تشكل اذلوية الوطنية؟ -2

 التالميذ يساىم يف تشكل اذلوية الوطنية؟ ىل البعد الديٍت لدى -3

 منهج الدراسة: 

 نهج ادلتبع يف الدراسة ىو ادلنهج الوصفي.ادل

 األدوات املستخدمة يف الدراسة:
 لقد استعمل الباحث االستمارة يف مجع البياانت.

 جمال الدراسة:
من رلتمع البحث  11تلميذ، اما عينة الدراسة فتمثل 811تالميذ متوسطة بلمكوشم بوالية ورقلة البالغ عددىم      

 استمارة.74دليذ(، وبعد توزيع االستمارات على التالميذ وإعادة مجعها، مت اسًتجاع ت81)
 فروض الدراسة:

 ساىم يف تشكيل اذلوية الوطنية.تنعم مكتسبات التالميذ التارخيية -1

 يساىم يف تشكيل اذلوية الوطنية.نعم االطالع على الثقافة العربية واالمازيغية -2

 نعم البعد الديٍت يساىم يف تشكيل اذلوية الوطنية.-3

 
 



 األولالفصل  التأسيس المنهجي للدراسة

 

21  

 

 نتائج الدراسة:
الفرضية األوذل دل تتحقق وذلك راجع لإلمهال الكبَت الذي تعانيو مادة التاريخ من كل فئات اجملتمع، سوآءا تعلق -
 مر ابدلنظومة الًتبوية او االولياء او التالميذ.اال

 رضية الثانية دل تتحقق فهناك نقص يف االطالع على يقافتنا العربية االمازيغية وجذورىا الرببرية الزاىية.الف-

الفرضية الثالثة دل تتحقق الن القيام ابلواجبات الدينية أصبحت عادة افرغت من زلتواىا الديٍت، الن اجلغرافية -
انو وحيزن حلزهنم ويسرع لنجدهتم، اذل جانب معرفة ادلذاىب اإلسالمية ضرورية لكل مسلم، الن ادلسلم يفرح لفرح اخو 

 يزيل العجب ويفرض احًتام االخر، الن أتزم وحدتنا العقائدية يهدد وحدة ىويتنا الوطنية.

 جوانب االستفادة من الدراسة:
وقد خلصت اذل ان ىناك ان دراسة بودبزة انصر اىتمت دبعرفة ما مدى تشبع وإدراك التالميذ ألبعاد اذلوية الوطنية،      

امهال وال مباالة دبادة التاريخ بتواطؤ كل فئات اجملتمع من منظومة تربوية واولياء وتالميذ شلا اصلر عليو النقص يف معرفة 
 التالميذ لذواهتم ويقافتهم، سوآءا تعلق االمر ابلبعد اإلسالمي او العريب او االمازيغي.

رف التالميذ التارخيية اما دراستنا فتتقوم على ربليل مضمون الكتب ادلدرسية ارل ىذه الدراسة قامت على تقييم معا     
دراسة بودبزة انصر  نتائج اليت خلصت اليهاالاعتمدهتا وزارة الًتبية الوطنية للمرحلة األوذل من التعليم األساسي، كما ان 

 .جاءت سلالفة واالىداف اليت رمسها القانون التوجيهي للًتبية شلا زاد من قناعتنا حول اجراء دراستنا ىذه 
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 تطبيقية: اإلجراءات املنهجية للدراسة الاثنيا                              
 جمال الدراسة-1

اقتصرت الدراسة على ربليل مضمون الكتب الرمسية اليت اعتمدهتا وزارة الًتبية الوطنية ادلرحلة االوذل من التعليم       
- 2113الدراسي، للموسم ما عدى كتب التطبيقات ة األوذل ابتدائي اذل السنة اخلامسة ابتدائي(السناألساسي )من 

ألطفال، ففرصة االلتحاق ابدلتوسطات والثانوايت قد ال تكون متاحة ابعتبارىا مرحلة الزامية يتمدرس هبا مجيع ا ،2114
سنة، وىذا نتيجة لالنقطاع الطوعي عن الدراسة او  16 للجميع حىت وان كان السن االلزامي للتمدرس زلدد قانوان ب

 .نتيجة ألسباب أخرى

تعبَتية عن زلتوايت ادلنهاج الدراسي  فهو وسيلة التعليمي،ونرى يف الكتاب ادلدرسي ادلرآة العاكسة للنظام        
خاللو يدرك ادلتعلمون جزءا  التالميذ، فمنكما انو أداة يقافة ووسيلة لدعم مكتسبات   واالجتماعية،وفلسفتو الًتبوية 

 1واعتزازىم بو.ان رلتمعهم شلا يساىم يف توطيد انتمائهم الوطٍت ىاما من كي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
مل للطباعة والنشر ، مجلة الخطاب، مخبر تحلٌل الخطاب، جامعة مولود معمري، تٌزي وزوو، دار االالكتاب المدرسً بٌن الوالع والطموحجمٌلة رجا:  

 .412، ص436، ص2001والتوزٌع، العدد الخامس ،
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 :منهج الدراسة-2
ان ادلنهج عبارة عن رلموعة من القواعد والتصورات واخلطط اليت يتبعها الباحث، واليت تنَت لو طريق البحث يف        

موضوع من ادلوضوعات، بدءا من مرحلة اختيار موضوع البحث اذل كتابة ادلقدمة واالشكالية، وفرضيات البحث وخطة 
ادلادة النظرية وادليدانية وكيفية عرضها وربليلها وتفسَتىا، اذل  البحث واختيار ادلنهج ادلالئم واألدوات ادلالئمة ومجع

 1البحث.الوصول اذل نتائج البحث اليت ربل إشكالية موضوع 

وقد انتهجت دراستنا ادلنهج الوصفي الذي يرتكز على ووصف دقيق وتفصيلي لظاىرة او موضوع زلدد على        
ا ادلنهج على وضع قائم يف فًتة زمنية زلددة او تطوير يشمل فًتات زمنية صورة نوعية او كمية او رقمية، وقد يقتصر ىذ

هم مضموهنا او مضمونو، او قد يكون ىدفو فاما اذل رصد ظاىرة او موضوع زلدد هبدف  ، وادلنهج الوصفي يهدفعدة
 .األساسي تقومي وضع معُت ألغراض عملية

وبشكل عام ىو أسلوب من أساليب التحليل ادلرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاىرة او موضوع زلدد من       
خالل فًتة او فًتات زمنية معلومة وذلك من اجل احلصول على نتائج عملية مت تفسَتىا بطريقة موضوعية ودبا ينسجم مع 

 2ادلعطيات الفعلية للظاىرة. 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

1
 .33، ص2002، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر ،9، طمناهج وأدوات البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌةرشٌد زرواتً:  
2
 .32، صسبك ذكره ع، مرجوالتطبٌمات والمراحل المواعد العلمً البحث منهجٌةدمحم عبٌدات واخرون:  



 األولالفصل  التأسيس المنهجي للدراسة

 

22  

 

 :أدوات مجع البياانت-3
اعتمدت الدراسة على أسلوب ربليل ادلضمون الذي يعترب طريقة موضوعية ومنظمة تصف بشكل كمي منظم       

حيث يستخدم ىذا النوع من الدراسات شخص ، ودقيق شكل وزلتوى ادلواد ادلكتوبة او ادلسموعة ألي رلتمع او 
او ادلسموعة سوآءا كانت سجالت او رسائل  اخلاصة، ادلكتوبةادلسحية من اجل تسهيل عملية دراسة الواثئق العامة او 

االجتماعات، ، ابإلضافة اذل اإلعالانت واالفتتاحيات يف الصحف واجملالت ووقائع رسوم كاريكاتَتيةاو أغاين او حىت 
 تلفزيونية، حبيثكتاب او حىت يف اغنية او مقطع من تقرير من زلطة إذاعية او   صفحة، اوارة عن كلمات يف عب ووحداتو

 1معُت .يستطيع الباحث من خالل ذلك معرفة وتقرير مدى تكرار ظاىرة ما يف رلتمع 
كما عرفو يوسف سبار ابنو تقنية حبث منهجية تستعمل يف ربليل الرموز اللغوية وغَت اللغوية الظاىرة دون الباطنة،        

 2. الساكنة منها وادلتحركة شكلها ومضموهنا واليت تشكل يف رلملها بناء مضمون صريح وىادف

 وقد استخدمت ىذه الدراسة:  

 ة ادلوضوع.             فئ -                             

 فئة الشكل. -                             

 وحدات التحليل. -                             

 (:فئة املوضوع )املضمون-ا
استخدمت فئة ادلوضوع لتحليل االبعاد االربعة )البعد اإلسالمي، البعد العريب، البعد اإلسالمي البعد الوطٍت العام(      
 اعتمدهتا وزارة الًتبية الوطنية للمرحلة األوذل ليتة ما مدى تناول الكتب ادلدرسية امن الفئات الفرعية، من اجل معرفلعدد 

 من التعليم األساسي ذلا، وىذا وفقا دل يلي: 
 هللا.-          العقيدة         -1:بعد الدين اإلسالمي-      

 الكتب السماوية. -                                                       

 ا لرسل واالنبياء. -                                                       

 يوم القيامة. -                                                       

 .لقضاء والقدرا -                                                       

 اركان اإلسالم.-    شعائر وعبادات        -2                       

 اجلهاد.-                                                        
                                                           

1
 .412، ص416ص ،سبك ذكره مرجع ،النفس وعلم التربٌة فً البحث مناهج: ملحم دمحم سامً 
2
 .92، ص99، ص2002، طاكسٌج كوم للدراسات والنشر والتوزٌع، الجزائر ،9، طتحلٌل المحتوى لألساتذة والطلبة الجامعٌٌنٌوسف تمار:  
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 .اآلداب والصفات-                                                        

 مصادر التشريع اإلسالمي.-     الشريعة والفقو اإلسالم-3                        

 .ادلذاىب الفقهية-                                                        

 البلدان اإلسالمية.-اجملتمع والبلدان االسالمية   -4                        

 ادلنظمات اإلسالمية.-                                                        

 االسرة يف اإلسالم.-                                                        

 الرموز اإلسالمية. -                                                         

 .مساجد-                                                         

 الشخصيات اإلسالمية.-                                                         

 .األعياد الدينية-                                                          

 اإلسالم والدايانت السماوية.-     ىاإلسالم والدايانت األخر -5                         

 اإلسالم والدايانت الوضعية.-                                                             

 .الفرق الدينية-                                                             

                           

 اللغة العربية.-                               اللغة-1       العريب:البعد - 

 اللهجات العربية.-                                                         

 الكتابة )احلرف العريب(. -                                                         

 القواعد النحوية. -                                                         

 

 البلدان وادلدن العربية.-       عربية. اجملتمع والبلدان ال-2                      

 ادلنظمات واجلمعيات العربية-                                                         

 ة.ادلعادل والرموز العربي-                                                          



 األولالفصل  التأسيس المنهجي للدراسة

 

24  

 

 والتقليد.العادات -                                                           

            .الثقافة وادلعاش-                                                           

 األصول العربية.-         التاريخ العريب        -4                        

 ادلمالك والعشائر العربية.-                                                          

 .االحداث التارخيية أبرز-                                                          

 

 اللغة االمازيغية.-                      اللغة  -1        البعد االمازيغي-

 اللهجات االمازيغية.-                                                        

 الكتابة )احلرف االمازيغي(. -                                                        

 . القواعد النحوية -                                                        

 البلدان وادلدن االمازيغية.-   اجملتمع والبالد االمازيغية  -2                       

 ادلنظمات واجلمعيات االمازيغية.-                                                        

 .ادلعادل والرموز االمازيغية-                                                         

 العادات والتقليد االمازيغية.-                                                          

 .عياد االمازيغيةاال-                                                          

 ة وادلعاش           الثقاف-                                                         

 

 األصول االمازيغية.-              التاريخ االمازيغي-3                        

 ادلمالك والعشائر االمازيغية.-                                                       

 أبرز االحداث التارخيية صراعات -                                                       

 

 



 األولالفصل  التأسيس المنهجي للدراسة

 

25  

 

 اجلزائر الوطن.-اجلزائرومدهنا              -1     الوطٍت العامالبعد -

 ادلدن اجلزائرية.-                                                       

 العلم الوطٍت.-                                                       

 النشيد الوطٍت.-                                                       

 الثورة التحريرية.-                                                       

 اجلمعيات وادلنظمات اجلزائرية.-       ائري   اجملتمع اجلز -2                          

 زائرية.العادات والتقاليد اجل-                                                       

 ادلعادل والرموز اجلزائرية.-                                                       

 .األعياد الوطنية-                                                     

 وحدة الشعب.-           الوحدة الوطنية-3                          

 وحدة الًتاب.-                                                      

 .   وحدة التاريخ وادلشًتك-                                                     

  الشكل: فئة-ب

واذلدف من فئة الشكل ىو ربديد األسلوب الذي مت من خاللو تناول االبعاد االربعة، وتتلخص فئات الشكل       
 النص القرائي. فئة-       اليت اعتمدانىا يف:

 (.فئة التطبيق)األسئلة -                          

 التحليل:وحدات -ج

 وقد اعتمدت دراستنا على وحدات التحليل التالية        

 وحدة الكلمة-

 وحدة الصورة.-

 وحدة الفقرة.-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        وحدة العنوان.  -



 الفصل الثاني النظام التعليمي في الجزائر 

 

73  

 

                                    
 الفصل الثاين                                    

 
 

 يف اجلزائر  النظام التعليمي                            
 
 

 متهيد
 .املداخل النظرية-1
 .االجتماعيةالتنشئة -2
 .النظام التعليمي وأتصيل اهلوية-3
 .النظام التعليمي يف اجلزائر-4
 .أسس املدرسة اجلزائرية-5
 .تنظيم التمدرس واملراحل التعليمية-6
 والصراع االديولوجياملنظومة الرتبوية اجلزائرية -7
 اإلصالح واملنظومة الرتبوية اجلزائرية.-8

 خامتة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني النظام التعليمي في الجزائر 

 

73  

 

 :متهيد
ؼ القيم واؼبعايَت االجتماعية ،وكذا اؼبعار  لنق على  اف النظاـ التعليمي ىو عماد األنظمة االجتماعية اذ انو اؼبسؤوؿ     

،وتكوف خادمة  وأيديولوجياهتاعمل الدوؿ على وضع سياسات تعليمية تتماشى حيث ت،من جيل اىل جيل الفكرية 
والغاايت اليت تسعى لتحقيقها ،فعن طريق التعليم يتحقق التقدـ واالزدىار ،وكذا يتم ضماف الوحدة واالنسجاـ  لألىداؼ

شانو شاف بقية النظم التعليمية يهدؼ اىل ربقيق صبلة من اعبزائري والتوافق بُت افراد الوطن الواحد ،والنظاـ التعليمي 
النظري للنظاـ التعليمي ،ومن مث نتطرؽ الىم  التأصيلىل تتبع األىداؼ والغاايت ،و خالؿ ىذا الفصل سنسعى ا

،كما سنحاوؿ الوقوؼ على اىم اؼبراحل اليت مر هبا النظاـ التعليمي اعبزائري ،وكذا اىم مؤسسات التنشئة االجتماعية 
 اإلصالحات اليت مستو .
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 :املداخل النظرية-1
لقد ظهرت العديد من االذباىات واؼبداخل السوسيولوجية اليت تعترب الوجو النظري لعلم اجتماع الًتبية، واىتمت       

واؼبشكالت والظواىر الًتبوية وكذا اىتمت بدراسة اؼبؤسسات االجتماعية اليت تقـو بعملية التنشئة دبعاعبة القضااي 
وراءىا، ومن اىم ت الًتبية وكذا كشف اعبهات اليت تقف االجتماعية، حيث سعت ىذه اؼبداخل اىل ربديد غااي

االذباىات النظرية اليت عاعبت ىذه اؼبسالة قبد االذباىات واؼبداخل البنائية الوظيفية وكذا االذباىات واؼبداخل اؼباركسية 
 التقليدية واحملدثة.

 
 البنائية الوظيفية  اوال: االجتاهات

 اؼبعيارية، وىيوىي تعرؼ أيضا ابؼبداخل يولوجي سوسالوظيفية حيزا كبَتا من الفكر التشغل االذباىات البنائية      
 االجتماعية، وكذا مدخل الفعل االجتماعي.تشمل مدخل االنساؽ والبناءات 

 مدخل االنساؽ والبناءات االجتماعية:-ا
عاعبت قضية الًتبية من  ليلية، حيثالتحتتسم ربليالت أصحاب ىذا االذباه اهنا تبنت الوحدات اؼباكروسكوبية       

 االذباه:االسهامات يف ىذا  أبرزخالؿ نظرة مشولية وعامة للمجتمع ككل، ومن 
اجتماعي، فهي الوسط االجتماعي الذي يوحد األفكار واؼبثل والقيم، فاجملتمع ويرى يف الًتبية شيء  :دوركا ميايبيل -1

ال يعرؼ االستقرار والبقاء اال بوجود نوع من التجانس الكايف بُت افراده، والًتبية ىي احدى وسائل التنشئة االجتماعية 
ة اعبمعية ،وقد سعى دوركا مي لتحديد مفهـو ن متطلبات اغبياواستقراره ،كما اف الًتبية تعد ماؼبنوط هبا العمل على بقائو 

الًتبية وعرفها ابلقوؿ "التأثَت الذي يبارس بواسطة األجياؿ الراشدة على األجياؿ الصغَتة ،الذين مل يتأىلوا ؼبرحلة اغبياة 
ىل اجملتمع أساسيا ااالجتماعية ،عالوة على اهنا هتدؼ اىل نشأة وتطور األطفاؿ فيزيقيا وفكراي واخالقيا وتعد مطلبا 

السياسي ككل "،فهو ىنا يشَت اىل الدور الكبَت الذي تلعبو الًتبية يف اجملتمع ،فهي اؼبسؤولة على اعداد االطفاؿ للحياة 
مسؤولة عن عملية  دوركا مي فالًتبية عنداالجتماعية من خالؿ نقل اؼبعارؼ وكذا العادات والتقاليد واؼبعايَت االجتماعية ، 

ة على استمرارية ووجود اجملتمع و  اغبياة ة مثلها مثل االسرة وبقية اؼبؤسسات االجتماعية وىي اؼبسؤولالتنشئة االجتماعي
اعبمعية وبقائها ،كما تعمل على توفَت درجة كافية من التجانس بُت االفراد واعبماعات اليت تكوف اجملتمع ،وكذا تكوين 

فالًتبية عنده وسيلة ػبلق نوع من التخصص  فبذاؾككل ،الوعي والشعور اعبمعي ،لنصل اىل وحدة ووجود اجملتمع  
 1واؼبماثلة واالنسجاـ والتكامل وأيضا التضامن االجتماعي بُت االفراد .

الًتبية عند اقيست كونت وسيلة للتقدـ البشري، فهي تدعم تكامل االفراد وتعمل على غرس كونت: اقيست  -2
على الدور الوظيفي للًتبية يف اكساب االفراد اؼبعارؼ والقدرات اليت سبكنهم من  أكد بينهم، كماالتكامل الوجداين العاـ 

 2تقدـ اجملتمع وتكاملو.لوسيلة  بينهم، فهيالتكيف مع ـبتلف التغَتات وذبعلهم متكاملُت فيما 
أسس اغبياة الديبقراطي، اين يعيش االفراد سواي على صاحب فكرة التخطيط لظهور اجملتمع  وىوماهنا مي: كارؿ -3

السليمة، ويف ىذا الصدد فانو يرى يف الًتبية االجتماعية والتعليم أساس رئيسي لتنفيذ عملية التخطيط، وىي اؼبسؤولة عن 
ل توعية القوى واؼبؤسسات والنظم اعبمعية ػبلق نوع من الشخصية الديبقراطية فهي الوسيلة الرئيسية غبدوث التكام

 3.االجتماعي وإعادة بناء اجملتمع
                                                           

1
 .071، ص072، ص 0222، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر،: علم اجتماع التربٌة الحدٌثعبد هللا دمحم عبد الرحمان

2
 .39، ص30ص ،0220مصر، اإلسكندرٌة، الجامعٌة، المعرفة دار ،: ممدمة فً علم اجتماع التربٌةحمدي علً احمد 
3
 .003، ص001عبد هللا دمحم عبد الرحمان: مرجع سبك ذكره، ص 
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للمجتمع، فالتنشئة االجتماعية ابرسونز اف من وظائف الًتبية احملافظة على الثقافة العامة  يرىابرسونز: اتلكوت -4
األوىل تكوف على مستوى االسرة وفق معايَت خاصة ابألسرة والوالدين، اما يف اجملتمع فالتنشئة تكوف وفق معايَت عامة 

يعهد اليها تنشئة األطفاؿ نتيجة  أصبحفقد  واجملتمع،اؼبدرسة اعبسر بُت االسرة  اجملتمع، لتكوفتطبق على كل افراد 
  الًتبوي:لتعقد اغبياة االجتماعية وقد حدد ابرسونز وظيفتُت أساسيتُت للنسق 

 االفراد.يشغلها  اليت ابألدوارتوقعات اجملتمع اؼبتعلقة  وتقنينو، واستيعابالسلوؾ البشري  أوال: انتظاـ 
 احملافظة على الثقافة العامة للمجتمع.اثنيا: 

 1االجتماعية.فبارسونز بذلك يرى يف الًتبية وسيلة من وسائل التنشئة االجتماعية منوط هبا نقل القيم واؼبعايَت 
عترب الًتبية وسيلة لالتصاؿ والتحوؿ من مرحلة عمرية اىل مرحلة أخرى وىو يرى اف اغبياة االجتماعية جوف ديوي :ا-5

تصاؿ ذاهتا اكتساهبا فقط عن طريق وسائل االتصاؿ اليت تتم عن طريق الًتبية والتعليم ،ولكن أيضا وسائل اال ال يبكن
بواسطة االفراد داخل اعبماعات االجتماعية ،وىو يرى يف وجود االفراد وعيشهم سواي تعد امرا مكتسبا او قابال للتعلم 

ُت التعليم الرظبي والتعليم العادي ،لكونو يتم داخل مؤسسات تعليمية ضروري الستمرار اغبياة االجتماعية ،ويفرؽ ديوي ب
عكس التعليم العادي الذي يتم بطريقة عرضية يف اغبياة ،ساليب االوتربوية ؿبددة األىداؼ والغاايت والوسائل و 

ش نوعية اؼبقررات درسي الذي يتم داخل الفصوؿ ،وانقاالجتماعية ،كما اىتم ديوي بدراسة طبيعة اؼبدارس والنشاط اؼب
كسب تواؼبناىج والكتب الدراسية ودرس العالقة بُت الديبقراطية والتعليم ،وقاؿ ابف البيئة الديبقراطية داخل اؼبدرسة 

 2التالميذ معٌت الديبقراطية .
 ماكس فيرب مدخل الفعل االجتماعي:-ب
والبَتوقراطية والعقالنية واجملتمع ككل، وتصور ثالثة أمباط ألنواع حيث اىتم فيرب بقضااي الًتبية والتنشئة االجتماعية      

 السلطة:
 السلطة الكاريزمية.-                                               

 السلطة التقليدية.-                                               
 لطة العقالنية. الس-                                               

 التدريب، واػبربة، والشهاداتيرى فيو نظاـ يقـو على  البَتوقراطي، حيثوقد عاجل فيرب مفهـو البَتوقراطية والتنظيم 
ابلًتقية، واغبوافز االهبابية  السلطة، واالىتماـوالتسلسل يف  ،والتنظيم اإلداري ،متقدمة من االتصاؿ العلمية، وانساؽ

 والسلبية.
فيرب اف للتنظيمات واؼبؤسسات الًتبوية، الفضل يف ربوؿ اجملتمعات التقليدية يف العصور الوسطى اىل ؾبتمعات كما رأى 

 3حديثة صناعية.
 
 .وشولتزتيودور  مدخل راس اؼباؿ البشري:-ج

النصف الثاين عملية الًتبية والتعليم والتقدـ االجتماعي واالقتصادي ،وال سيما يف الدوؿ النامية يف حيث ربط بُت      
من القرف العشرين فقد قامت النظرية بعقد مقارانت بُت اؼبستوايت االقتصادية للدوؿ النامية مستخدمة مقياس وؿبرؾ 

لقياس التقدـ االقتصادي ؽبذه الدوؿ اىل جانب معدالت   مةمية ومعدالت البطالة كمؤشرات ىاالتعليم وكذا مستوى اال
                                                           

1
  .002حمدي علً احمد: مرجع سبك ذكره، ص 

2
 .019، ص057 ص ذكره، سبك مرجع عبد هللا دمحم عبد الرحمان: 
3
 .032، ص070ص ذكره، سبك مرجع: الرحمان عبد دمحم هللا عبد 
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الدخل الفردي والدخل القومي وغَتىا من اؼبقاييس ، كما عقدت النظرية عدد من اؼبقارانت وحددت العالقة بُت 
ىذه النظرية يروف يف  فأصحابحجم  انفاقها على اؼبؤسسات الًتبوية ، وبُت األيدولوجيةسياسات اغبكومات وتوجهاهتا 

وؿ النامية ،واالنفاؽ على القطاع الًتبوي ىو استثمار يعود دبردوده التعليم راس ماؿ يؤدي اىل التنمية االقتصادية يف الد
 1.على اجملتمع 

 
 ) مدخل الصراع (واملداخل املاركسية التقليدية واحملدثة اثنيا: االجتاهات

الوظيفية ألسباب انب اليت انبلتها البنائية و ترتكز أنبية التصورات اؼباركسية واؼباركسية احملدثة، ابهنا ركزت على اعب      
أيديولوجية، فكانت ال تتناوؿ ؿبك الصراع يف معاعبتها للقضااي واؼبشكالت االجتماعية ومنها ابلطبع مشكلة التعليم 

 والقضااي التعليمية.
 اؼباركسية التقليدية-ا
جاءت نظرية اقبلز اؼبعروفة ابؼبادية التارىبية لتعرب عن تصوراتو العامة عن الصراع الطبقي، فسعى  واقبلز:ماركس -1 

لبلورة أيديولوجيا فبيزة تستطيع بواسطتها الطبقة العمالية احملرومة اف تنشئ ؾبتمع البوليتاراي، اين تتشكل طبقة عمالية 
 تسيطر عليها القلة او الفئة الرأظبالية اغباكمة. عاؼبية، تسيطر على وسائل االنتاج، تلك الوسائل اليت

وطبقا لتصورات ماركس فاف الناس ينتجوف ويعيدوف انتاج ظروؼ عاؼبهم اؼبادي ويتعلموف وسائل اإلنتاج عن طريق      
 اكتساب قدرات جديدة تؤىلهم إلنتاج احتياجاهتم الضرورية واالساسية.

شاط او العمل، يوضح اف ىذه العملية ال يبكن حدوثها اال من خالؿ تعلم ماركس عند تصوره لعملية النكما اف       
 2ا غباجاتو األساسية.ذكو غبقيقة كل من عاؼبو اؼبادي وكاالنساف وفهمو وادرا 

ذات طابع ىي اإلطار االيديولوجي للنُت و  تبنتوجاءت ابلنظرية البويل تكنيكية يف الًتبية، كروبسيكااي لنُت: -2
عبعل الًتبية جزء حيوي يتفاعل مع الظروؼ الثقافية العامة وكذا الظروؼ اؼبادية واالجتماعية ،اليت تؤكد هتدؼ شيوعي، 

يف ؾبملها على ضرورة توجيو العمل االنتاجي يف اطار فلسفة السياسات التعليمية والًتبوية النظرية والتطبيقية ،قصد 
يديولوجي الشيوعي واؼبتخصص الذي يؤمن أساسا ابلعمل داخل تكوين جيل من الشباب اؼبتعلم متشبع ابلفكر العاـ اإل

مؤسسات التنظيم اإلداري اعبديد لبَتوقراطية الدولة كما ركزت على دوور اػبرباء والفنيُت ،وكذا على سبل ووسائل 
 3أتىيلهم علميا وتربواي واخالقيا .

 
 :اؼباركسية احملدثة-ب

لقد اتسمت تصورات ماركس ابلشمولية ومل تكن متخصصة لدراسة نسق او مؤسسة او تنظيم معُت، لتتبلور أفكاره يف 
يعرؼ ابلنظرية البوليتكنيكية، ويف وقت الحق ظهرت اؼباركسية احملدثة اليت جعلت من اؼباركسية  فيمااعماؿ زوجة لنُت 

الًتبوية وتناولت دور اؼبؤسسات التعليمية يف التنشئة االجتماعية وقبد نقطة انطالؽ يف دراساهتا، فقامت بتحليل العملية 
 من اىم ىذه االذباىات النظرية:

سعى أصحاب ىذا االذباه اىل ربليل العالقة بُت اؼبدرسة والنظاـ التعليمي وامباط اإلنتاج  اإلنتاج:نظرية إعادة -1
 غرى او متوسطة عكس التصورات اؼباركسية الشاملة.االقتصادي والسياسي العاؼبي، وقد تبنت وحدات ربليلية ص
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التوسَت النظاـ التعليمي جزءا من البناءات الفوقية اليت تتحدد معاؼبها حسب نوعية البناءات  التوسَت: اعتربلويس -    
تسعى الطبقة اغباكمة  اغباكمة، حيثالبناءات اليت تعكس عالقات اإلنتاج وزبدـ مصاحل الطبقة الرأظبالية  التحتية، تلك

 رئيسيتُت:عن طريق عمليتُت  العاملة، وىذاإلعادة انتاج القوى 
 إعادة انتاج اؼبهارات.-                     
 ج األيديولوجيا الطبقة اغباكمة.انتا العمل على إعادة -                    

وىذا ال يتم اال عن طريق التعليم والًتبية، فالطبقة اغباكمة ال تفرض سيطرهتا ابلقوة امبا تفرضها عن طريق السيطرة 
الضامن  األيديولوجية، وىوأجهزة الدولة  أحدفالتوسَت ربط النظاـ الًتبوي يف اجملتمع الرظبايل واعتربه  ،األيديولوجية

خالؿ إعادة انتاج قوة عمل ذات مهارة مهنية متقبلة للوضع  اغباكمة، منقة الستمرارية الوضع الطبقي وسيطرة الطب
 اغباكمة.اػبضوع واالعًتاؼ بشرعية الطبقة  سبلاؼبهٍت ؽبا ففي اؼبدرسة يعمل اؼبدرس على تلقُت تالميذه 

و حوؿ األسلوب، من طرؼ مؤسسات الدولة، وىبتلف معفالتوسَت ىنا يتفق مع ماركس يف تبٍت إعادة انتاج األيديولوجي 
فماركس يؤكد عامة على طابع العنف والقمع الذي تنتهجو الدولة إلخضاع العماؿ، وىو نفس األسلوب الذي تنتهجو 
الربوليتاراي للحصوؿ على حقوقها اؼبشروعة، اما التوسَت فيؤكد على أسلوب االقناع والسيطرة األيديولوجية عن طريق 

 1نونية ...اؼبؤسسات التعليمية والدينية والقا
فتحكم الطبقات اؼبسيطرة بورديو فاف الدور الرئيسي للنظاـ الًتبوي ىو إعادة اإلنتاج الثقايف  بورديو: وحسببيار  -    

يف عمليات االنتاج الثقايف يضمن ؽبا شرعية وجودىا، كما يرى بورديو اف ثقافة الطبقة اؼبسيطرة ىي ذات طابع ربكمي 
تضمن الضبط والسيطرة ؽبا على الطبقات االجتماعية األخرى، وقد أطلق عليو راس اؼباؿ الثقايف والذي يتم عن طريق 

عند بورديو نوع من راس اؼباؿ ،فالنجاح يف اؼبدرسة وربقيق معدالت اعلى والتفوؽ يف صبيع  فةالًتبوي فالثقاالنظاـ 
تفوؽ أبناء  ما يفسراؼبراحل الدراسية يتوقف ابألساس على السنوات العمرية اليت سبقت ىذه اؼبراحل التعليمية ،وىذا 

 .الطبقات العليا اؼبالكة للثقافة حسبو
ي يف اجملتمع الرأظبايل وسيلة إلعادة اإلنتاج االجتماعي، فالالمساواة االجتماعية يعاد انتاجها وحسب بورديو النظاـ الًتبو 

 2بواسطة النظاـ الًتبوي.
يسهم يف إعادة انتاج طبقة من العماؿ  إليهمابلنسبة  اإلنتاج، فالتعليمإعادة  إطارتصوراهتم يف  وجينز: جاءتبولز -    

تطور مبط شخصية  استغالؽبم، فاؼبدرسةتتسم بطابع معُت من الشخصيات واالذباىات ذبعلهم يتقبلوف ابلفعل عملية 
ابلفعل ما يناسب  اؼبوجود، وىوللطالب من اجل جعل ظبات شخصياهتم العامة تقبل الطاعة واػبضوع واالمتثاؿ للنظاـ 

 3تديره.لنوعية من القوى العاملة اليت ربًـت النظاـ وتبدي الطاعة اؼبستمرة للسلطات العليا اليت  تطلباهتاوم الرأظبالية
مل يعد تصور إعادة االنتاج مقبوال ومتفق عليو لدى أصحاب اؼباركسية احملدثة، فظهرت نظرية اؼبقاومة نظرية اؼبقاومة: -2

الطبقة العاملة ال تتقبل عملية إعادة انتاجها ثقافيا واجتماعيا، فأبدت اليت قامت على شواىد واقعية، اين أصبح أبناء 
، فظهر عدـ رضى عن التعليم ومؤسساتو ،ويف ىذا االذباه نوع من التمرد يف اغبياة اؼبدرسية ذات الطابع االستغاليل

غباصلة داخل مؤسسات قد ال تتناسب والتغَتات ا جاءت تصورات ويلس الذي رأى  اف مفاىيم نظرية إعادة االنتاج 
التعليم ويستند يف  تصوراتو حوؿ مبط اؼبقاومة والثقافة الفرعية اىل تشكيل التالميذ نوع من اعبماعات الغَت الرظبية 

 التدخُت، الشرب ،عدـ الطاعة،(،تعكس سبردىم ومقاومتهم للنظاـ اؼبدرسي القائم ويتجلى ىذا من خالؿ سلوكاهتم: 
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اؼبدرسية ، ظهور ربالفات مع أبناء األقليات ومع الفئات التشاجر ،ذبنب االلتحاؽ ابلعمل ،الكراىية للمدرسُت واإلدارة 
،وىو يرى يف الثقافة اعبديدة ألبناء الطبقات العمالية تعبَت حقيقي عن واقع الطبقة الكربى اليت   ) اليت تشعر ابلعنصرية

 1ينتموف اليها .
 

 ية ر املقاربة النظ
هتتم ابلعملية  النظرية، اليتتها ذبلت وجهالًتبوية، الىم اؼبداخل النظرية اليت تناولت العملية  دراستنا عرضتبعد         

الكلي الوطٍت  خادـ للنسقاالجتماعي الوحدوي اػبادـ للوحدة واؽبوية الوطنية، الًتبية كنسق فرعي الًتبوية يف جانبها 
مؤسسات التنشئة االجتماعية  وىو اذباه مدخل االنساؽ والبناءات االجتماعية اليت ترى يف العملية التعليمية كأحد

اجملتمع، فهو اؼبدخل الذي ركز على دور التعليم اؼبسؤولة عن ربقيق الوعي والشعور اعبمعي، الضامنة الستمرار واستقرار 
تمعي، اما مدخل الفعل االجتماعي فتناوؿ الًتبية من اعبانب اؼبعريف، ففيرب رأى ابف يف خلق الوحدة واالنسجاـ اجمل

للتنظيمات واؼبؤسسات الًتبوية، الفضل يف ربوؿ اجملتمعات التقليدية يف العصور الوسطى اىل ؾبتمعات حديثة صناعية، 
 وخبصوص مدخل الفعل االجتماعي فتناولو للًتبية كاف من اعبانب االقتصادي.

ق ابالذباىات اؼباركسية فقد ركزت على الدور االيديولوجي للًتبية، وذبلى ذلك يف اعماؿ كروبسيكااي اما فيما يتعل     
 .لنُت ابلنسبة للماركسية التقليدية، او من خالؿ نظرايت إعادة اإلنتاج يف اؼباركسية احملدثة

كونو الوحيد الذي تناوؿ النظاـ التعليمي كنظاـ خادـ لوحدة  جتماعيةنساؽ والبناءات االوكاف تبنينا ؼبدخل اال    
ىو التنشئة االجتماعية العملية الًتبوية  كربى، ففحوىاجتماعي يعمل ضمن انساؽ   خالؿ اعتباره نسق اجملتمع، من

 واعداد األجياؿ اىل مرحلة اغبياة االجتماعية وربقيق االنسجاـ واالستمرار واالستقرار.
 

الًتبية و ضااي قجزافا، كوف أف ها اطقسايبقي من الناحية السوسيولوجية عدـ النظرية مهما تعددت اؼبداخل غَت أنو و      
 اعبزائر اهب مرت الذي التحوؿ فًتة خالؿفعلى سبيل فاؽبوية ترتبط ابػبصوصية  وابلسياؽ كمفهـو سوسيوعبي ، ثوابت و 

صراع واالحتداـ ، ال من وءضطرحت يف قبد اف مسالة العروبة واإلسالـ واالمازيغية قد والتسعينات  الثمانينات خالؿ
ظل غياب االندماجية الثقافية  يفالقائل أبف اؽبوية قد تكوف قاتلة  وربليلو أفكار أمُت معلوؼ على جعلنا نقف وىو ما 

كانت مؤسسات تنشئة رظبية    سوآءا، تؤديها مؤسسات ـبتلفة يئيةها اليات إدماج سياسية تنشغتصو والفكرية اليت 
ش يالرغبة يف الع اؼبؤرخ أرنست رونو لتجعل منها تراكما ثقافيا يؤكد علي حد مقولة ،  كاألسرةكاؼبدرسة او غَت رظبية  

والت اليت عرفها اجملتمع اغبديث وتعقد اغبياة االجتماعية أصبحت اؼبدرسة اؼبسؤولة رقم واحد عن ،ويف ظل التح معا
يعهد اليها تنشئة الناشئة وفق سياسة تربوية ذات مرجعية الرغبة حيث اهنا سبثل جسرا بُت االسرة واجملتمع خلق ىذه 

 شرعية.
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 االجتماعية:التنشئة -2
واؼبعايَت تعد عملية التنشئة االجتماعية عميلة ىامة يف حياة االنساف اذ من خالؽبا يتم اكتساب القيم واالذباىات      

اىل احملافظة على اؽبوية الوطنية فبثلة يف اللغة والقيم الدينية  والسلوكيات اليت تتماشى وطبيعة اجملتمع وثقافتو ، فهي هتدؼ
تتكامل مؤسسات التنشئة  اعبوانب، حبيثهتدؼ اىل ربقيق النماء االجتماعي متعدد  اؼبشًتؾ، كماوالثقافية والتاريخ 

اليت تقـو على فلسفة  الرفاؽ، والرظبيةووسائل االعالـ ودور العبادة وصباعة منها كاألسرة ية االجتماعية الغَت الرظب
 1. كاؼبدرسةوأساليب ووسائل لتحقيق ىذه األىداؼ  واىداؼ ؿبددة وواضحة 

سبتد من الطفولة فاؼبراىقة فالرشد  ؿبددة، امباعملية التنشئة االجتماعية عملية مستمرة وال تقتصر على فًتة عمرية و      
تنشئة  مرحلة عمريةالف لكل اي من ىذه اؼبراحل، ىي عملية حساسة ال يبكن ذباوزىا يف و  ،وصوال اىل الشيخوخة

وبذلك فهي وسيلة اجملتمع للمحافظة على بقائو واستمراره وثبات  سابقتها،خاصة زبتلف يف مضموهنا وجوىرىا عن 
  عية.االجتمانظمو ومعايَته 

   االسرة:2-1
اىم النظم االجتماعية اليت انشاىا االنساف من و  احدى اؼبؤسسات الرئيسية اليت تعٌت بعملية التنشئة االجتماعية ىي 

الوحدة االجتماعية اليت  اجملتمع، فهيفهي اؼبؤسسة االجتماعية األوىل والركيزة األساسية اليت يرتكز عليها  حياتو،لتنظيم 
  .اؼبرجعية لو يستمد منها ىويتو ومكانتو االجتماعية اليها، وىيهبا ويعود  ينشأيرتبط هبا الفرد طوؿ فًتة حياتو فهو 

الطفل ربدد ىويتو الوطنية ومركزه االجتماعي وىي القاعدة األوىل اليت ينفذ من خالؽبا اىل مؤسسات اجملتمع  فأسرة     
والفطرة السوية حيث تلعب اػبربات اليت يتلقاىا الطفل يف حيث يبتص من رحيق االسرة ظبات اؼبواطنة الصاغبة  األخرى،

، عودسنُت حياتو األوىل يف أحضاف االسرة دورا رئيسيا وابقيا يف حياتو اؼبقبلة ألنو مازاؿ قليل اػبربة سهل التشكيل طيع ال
 ة أساليب رئيسية:وتتم التنشئة االجتماعية لألبناء وفق ثالث

 اؼبكافات والعقوابت.-1          

 والتقليد.التعلم ابؼبالحظة -2          

 2والتقمص.التوحد -3          

وانتماء الطفل اىل اسرة تشبع حاجاتو الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية  ينمي لديو الشعور ابالنتماء والوالء ؽبذه      
ايضا يف تفاعلو وقيامو لتكيف الطفل ليس فقط داخل اسرتو وامبا والوالء يعترب أساسيا اعبماعة ،ىذا الشعور ابالنتماء 

،ومن خالؿ تفاعلو مع افراد اسرتو تتضح قدراتو وميوالتو ويتعلم األمباط السلوكية أبدواره االجتماعية خارج نطاؽ االسرة 

                                                           
1

 . 01، ص0331، دار الفكر العربً، الماهرة، مصر،0ط علم اجتماع التربٌة،سمٌرة احمد السٌد: 
2
، دراسة مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر، تحت اشراف هشام بن دمحم التنشئة االسرٌة وعاللتها بكل من التفاؤل والتشاؤمأسالٌب عبد هللا بن دمحم هادي الحربً:  

 .03ه.ص0902إبراهٌم مخٌمر ،كلٌة التربٌة، جامعة ام المرى، السعودٌة، 
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مسؤولة عن بلورة شخصية أبنائها  فاألسرةاؼبتعارؼ عليها اجتماعيا وكذا األساليب اؼبشروعة ونظم الثواب والعقاب 
 1.تقبلية اىل درجة كبَتةوقيمهم وعاداهتم وعليها يتوقف قباح الطفل يف حياتو اؼبدرسية واؼبس واذباىاهتم

 دور العبادة)املسجد(:2-2
 الدين، بو ما جاءوفق تسهم دور العبادة يف تشكيل ىوية الفرد وغرس القيم والعادات واالذباىات واالمباط السلوكية      

 2للفرد.الكبَت على الناحية الوجدانية  ألثرىافدور العبادة مؤسسات اجتماعية دينية ذات دور تربوي ىاـ 

مل يقتصر  احملمدية، اذ واؼبنطلق للدعوةكاف اؼبنارة   اؼبسلموف، فقدواؼبسجد من أوىل اؼبؤسسات الًتبوية اليت عرفها      
كاف رسوؿ هللا   ودنياىم، فقددوره على الصالة والعبادة والتهجد وامبا كاف ملتقى للمسلمُت يتدارسوف فيو شؤوف دينهم 

الصحابة يتسابقوف  امرىم، فكافدينهم ويبصرىم بعاقبة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هبلس ابؼبسجد النبوي ابؼبدينة اؼبنورة يعلم اؼبسلمُت 
 غبضوره لإلنصات اىل الذي ال ينطق عن اؽبوى. 

ر بن اػبطاب ،علي بن ايب طالب ،عبد هللا بن مسعود ومن صحابة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذين قاموا دبهمة التدريس :عم     
،عبد هللا بن عمر بن العاص ،انس بن مالك ،عبد هللا بن عمر ،زيد بن اثبت ،معاذ بن جبل ،عائشة اـ اؼبؤمنُت ،أبو 

سعيد بن أمثاؿ : ىريرة ،عبد هللا بن عباس ،أبو موسى االشعر ،مهنع هللا يضر اصبعُت ،وقد سار خطاىم واتبع منهجهم التابعُت من
اؼبسبب ،عروة بن الزبَت ،ابن جريح ،ؾباىد ،حيث كانت ؾبالسهم العلمية تعقد ابؼبساجد  وقد استم االمر مع التابعُت 

  3. واتبعي التابعُت ،عرب ـبتلف االصقاع واالكباء اإلسالمية 

فبا يساىم يف  ودنياىم،أبمور دينهم راد انو ينور االف االجتماعية، اذاىم مؤسسات التنشئة  أحدوبذلك فاؼبسجد ىو      
 واثراء شخصيتهم.بناء 

  :وسائل االعالم2-3
من اىم الوسائط الًتبوية تكوف يف العادة مرئية او مسموعة او مقروءة اذ اهنا تلعب دورا ىاما يف التأثَت على االفراد       

أشرطة ، ، جرائد ، انًتنيتتلفزة إذاعة، من من خال ؿ وسائلها اؼبختلفة  دبجتمعهم، فهيوتوعيتهم وتوجيههم وربطهم 
 ،مكاف ،  تبصر االفراد دبا يدور حوؽبمتسجيلية ...زباطب صبيع الفئات واالعمار وتدخل كل البيوت وتصل ألي 

و التأثَت على الراي   ، فهي ؽبا قدرة ىائلة يف جلب االىتماـ وربارب الشائعات وتساىم يف التعلم و اكتساب اؼبهارات 
العاـ ،لذا هبب االستفادة منها للم الشمل وغرس القيم الوطنية بُت افراد الوطن فبا وبقق ىوية وطنية جامعة خادمة 

 4للجميع.

                                                           
1
 .11، ص19ص ذكره، سبك مرجع سمٌرة احمد السٌد: 
2
 .30ص ذكره، سبك مرجع: السٌد احمد سمٌرة 
3
 مولع مجلة البحوث اإلسالمٌة: 

www.alhfta.net/fatawa/fatawaadetails.aspx?viev=pqge\=page&page/d=427&pageN°=1&book/d2. 
 .09:22، الساعة: 05/02/0200التارٌخ:

4
 .33ص ذكره، سبك مرجع: السٌد احمد سمٌرة 
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طمسها، لذلك كما قد تساىم يف اجملتمع،   أتصيل ىويةفوسائل االعالـ بكامل صورىا كأداة تربوية قد تساىم يف      
 1.تشًتؾ مع بقية مؤسسات اجملتمع الًتبوية األخرى عند زبطيط براؾبها لتحقيق األىداؼ الوطنية اؼبنشودةهبب عليها اف 

 مجاعة الرفاق:2-4
اف االنساف بطبيعتو كائن اجتماعي يبيل ابلفطرة اىل  األفراد، اذات وسلوكات هعلى توج التأثَتكبَت يف   را دو ؽب     

دور العمرية، اؼبيوؿ، الشروبة  لروابط: اعبوار،تكوف العضوية فيها اما أولية، ؤسسة اجتماعية م اعبماعة، وىييف  االشًتاؾ
 اؼبرحلتُت. ػبصائصاألكرب عبماعة الرفاؽ يكوف يف مرحليت الطفولة واؼبراىقة نظرا  التأثَتوقبد اف  د يف اجملتمع،ر الف

 وانفخل اؼبسك، مواعبليس السوء كحاحل اامبا مثل اعبليس الص {:رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ايب موسى االشعري هنع هللا يضر، عن
ثيابك واما  واما اف ذبد منو روبا طيبة، وانفخ الكَت اما اف وبرؽ ،اف تبتاع منو وبذيك واماالكَت، فحامل اؼبسك اما اف 

 .}اف ذبد منو روبا خبيثة 

 املدرسة:2-5
ىبرج الطفل من ؾبتمع االسرة اؼبتجانس اىل اجملتمع الكبَت األقل  حيثاالجتماعية من اىم مؤسسات التنشئة      

ذبانسا، فهناؾ اتساع يف اجملاؿ االجتماعي وتباين يف الشخصيات اليت يتعامل معها الطفل فبا يزيد من ذباربو االجتماعية 
ال تنقل اؼبعارؼ  جدانية، فهيوالو ، فاؼبدرسة سبرر التوجهات الفكرية واالجتماعية عم احساسو ابلواجبات واغبقوؽويد

  2الفكرية فقط بل تقولب الطفل دبا ىبدـ اجملتمع والوطن.

ذات اىداؼ  االجتماعية، فهياؼبؤسسة الرظبية اليت انشاىا اجملتمع وعهد اليها انشاء افراده للحياة  واؼبدرسة ىي     
اؼبتعلمُت، فهي تعمل ؿبددة مشتقة من فلسفة اجملتمع وثقافتو وامكانياتو وخططو اؼبستقبلية وطبيعة العصر وخصائص 

على تربية التالميذ وتعليمهم وكذا تنظيم خرباهتم اليت اكتسبوىا من االسرة واجملتمع اػبارجي، وتعمل على نقل الًتاث 
  3العصر.تمعهم وطبيعة الثقايف، دبا يتماشى ومتطلبات ؾب

 ومن اىم وظائف اؼبدرسة اؼبعاصرة:

 نقل تراث األجياؿ السابقة اىل الناشئة.-   

 التبسيط: تبسيط اؼبعارؼ واؼبهارات حبيث تتناسب واؼبراحل العمرية للتالميذ وكذا قدراهتم االستيعابية.-   

 التطهَت: ويقصد بو استبعاد الًتاكم اؼبعريف السليب.-   

 تنسيق التفاعل االجتماعي.-   

                                                           
1
 .091، ص0223مؤسسة طٌبة للنشر والتوزٌع، الماهرة، مصر،، 0، طالتعلٌم وأزمة الهوٌة الثمافٌةدمحم عبد الرؤوف عطٌة:  
2
، مجلة العلوم االجتماعٌة، عدد خاص أهمٌة المدرسة فً تنمٌة المٌم السلوكٌة لدى التالمٌذ ودورها فً تحمٌك توافمهم االجتماعًاٌت حمودة حكٌمة:  

، 07السوسٌوثمافٌة فً المجتمع الجزائري، جامعة لاصدي مرباح، ورللة، ص الملتمى الدولً األول حول الهوٌة والمجاالت االجتماعٌة فً ظل التحوالت

 .01ص
3
 .70، ص70ص ذكره، سبك مرجع: السٌد احمد سمٌرة  
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 1ربقيق النمو اعبسمي والعقلي واالجتماعي والنفسي والروحي للتالميذ.-   

 

لدى االفراد ىي مهمة صبيع مؤسسات التنشئة كانت مهمة تدعيم وتعزيز اؽبوية الوطنية   إذا سبق،فبا  رأينافكما      
اؼبؤسسة اغباضنة عبميع  االجتماعية، ولكوهناالدور األكرب يبقى على عاتق اؼبدرسة نظرا لتعقد اغبياة  االجتماعية، فاف

  ذلك.عبنسهم او عرقهم او غَت  سوآءااستثناء وال أي سبييز  افراد اجملتمع بدوف أي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .97، ص0221، دار العلوم للنشر والتوزٌع، عنابة، الجزائر ،علم النفس التربوي للكبارصالح الدٌن شروخ:  
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 النظام التعليمي وأتصيل اهلوية-3
الذي  فيو، اؼبواطنتكوين اؼبواطن الصاحل للمجتمع الذي يعيش  التعليمي، ىواف من بُت اىم ما يهدؼ اليو النظاـ      

اف صبيع األجهزة التعليمية يف صبيع الدوؿ هتدؼ لغرس الروح  اليها، حيثالعليا اليت يسعى  ابألىداؼ يؤمن بوطنو و
تسعى لتحقيق االنسجاـ بُت الفرد  سبيلو، كماعلى حب الوطن والبذؿ يف  وشباهبا، وتنميتهمالوطنية بُت اطفاؽبا 

 1واجملتمع.

للتعليم دور ىاـ يف التأكيد على ىوية اجملتمع اؼبستمدة من اؼبصادر األصلية واؼبقومات األساسية اليت يقـو عليها      
اـ سياسي، ومن مث ينظر للتعليم على أنو ذلك اجملتمع، فهو أداة أتكيد للهوية، وىو منفذ ألي برانمج يبغيو أي نظ

الوسيلة الرئيسية اليت يستعُت هبا النظاـ السياسي الكتساب األفراد القيم واالذباىات والصفات اؼبطلوبة، التماسا للتنمية 
مية يف والنهوض والرفعة، وكذا ترسيخ اؽبوية الوطنية اؼبميزة للمجتمع، وبناء الشخصية الوطنية، وتكاد األنظمة التعلي

 2ـبتلف مناطق العامل تشًتؾ يف اػبطوط العريضة اليت تكسب أبنائها ىويتهم اؼبميزة .

حيث أف الًتبية تساىم يف االندماج االجتماعي والسياسي لألفراد، فهي عامل من عوامل االندماج الوطٍت فأىدافها      
عبهوية البلداف اؼبقسمة، واستيعاب األقليات أو  السياسية تكمن يف تشكيل ىوية وطنية فهي تسعى لالستيعاب التدرهبي

 اؼبهاجرين أو توحيد الدولة القومية اؼبكونة من فسيفساء من األجناس واألعراؽ أو اليت تعرؼ تعددية لغوية.

حيث أف النظاـ التعليمي يتم وضعو بكيفية وعقالنية حىت يكوف يف موقع قوة يسمح لو إبنتاج أفراد مهيئُت ألمباط      
لوكية معينة تبعا للبنيات الفكرية والقيم اؼبكتسبة، حيث يتم عرض القيم الوطنية والتعبَت عنها من خالؿ انشغاالت س

توجيهية من مثل: الثقافة الوطنية، القيم األخالقية واؼبدنية والفكرية )العدالة، التضامن( فالًتبية ىي عامل حاسم وأداة 
عرب ىذه اؼبهمة الوظيفية االفًتاضية للمدرسة بوصفها عامال من عوامل االندماج  رئيسية يف التنمية السياسية حيث تربز

  3االجتماعية.االجتماعي وعامل من عوامل التبعية لتحقيق األىداؼ 

وما دامت الًتبية ىي اؼبسؤولة عن نقل تراث اجملتمع واغبفاظ على ىويتو والعمل على غرسها أو أتصيلها يف حياة      
 فثمة أربع خطوات يتأكد على الًتبية أف تتبعها لتحقيق ذلك وىي:اؼبواطنُت، 

ينبغي على اؼبريب أف يتعرؼ على واقع ىوية اجملتمع وتراثو الفكري واغبضاري حىت يتمكن من توجيو -1
 الدارسُت توجيها صحيحا إىل كيفية التمسك هبوية ؾبتمعهم واغبفاظ على تراثهم.

تمع وتعد اؼبواطنُت لعملية التطبيع االجتماعي، فهوية اجملتمع وتراثو رافداف أف تَػَتكّيف الًتبية هبوية اجمل-2
 أساسياف يف ربديد الربامج واؼبناىج واػبطط التعليمية.

أف تعمل الًتبية على البحث يف الطرؽ والوسائل العملية اليت يبكن عن طريقها تعرؼ الدارس على ىوية -3
 يو.وتراث ؾبتمعو والعمل على احملافظة عل

                                                           
1
 .52، ص93، ص0221، مكتبة االنجلو المصرٌة، مصر ،اسسه واسالٌبه ومشكالته التعلٌمً دمحم سٌف الدٌن فهمً: التخطٌط 
2
 .059ص ذكره، سبك مرجع دمحم عبد الرؤوف عطٌة: 
3
 .00، ص01، ص0200، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، لبنان ،0ط األسس والتدابٌر(،)السٌاسات التربوٌة دمحم السوالً:  
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 1اؼبواطنُت.أف تتعاوف كافة اؼبؤسسات الًتبوية للمسانبة يف توطيد أركاف ىوية اجملتمع يف حياة -4

ومن ىنا فيتعُت على النظاـ الًتبوي اعبزائري أف يرسخ وينهض بثوابت اؽبوية اعبزائرية لضماف الوحدة الوطنية      
توقاف  وفهة ليالتالحم العضوي بُت ىذه الثوابت والقيم األصواحملافظة على الشخصية اعبزائرية وأف يعمل على إحكاـ 

 األمة إىل التقدـ واالزدىار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .092ص ذكره، سبك مرجع: عطٌة الرؤوف عبد دمحم 
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 النظام التعليمي يف اجلزائر: -4
إف النظاـ التعليمي ىو أساس النظم اؼبوجودة يف اجملتمع وؿبورىا، إذ أنو يتكفل ببناء أىم رأظباؿ يف األمة وىو      

كاف النظاـ قائما على أسس قيمية وعلمية فاعلة انعكس ذلك على نوعية اإلنساف وكفاءتو، ومن مث آدائو  اإلنساف، فإذا  
يتكوف من العناصر واؼبكوانت والعالقات اليت تستمد  وىو نظاـ، كعضٍو يساىم إهبااب يف تطوير ؾبتمعو وإنتاج حضارتو

مكوانهتا من النظم السوسيوثقافية والسياسية واالقتصادية وغَتىا، لبلورة غاايت الًتبية وأدوار اؼبدرسة ونظاـ سَتىا 
 ين األفراد الوافدين إليها.تكو ومبادئ 

وقبل  اعبوىرية اليت مرت هبا البالد،ث الكربى والتحوالت ألحداتبعا لالنظاـ الًتبوي اعبزائري مراحل متميزة شهد وقد     
حالتو خالؿ اغبقبة االستعمارية،  سنعرض الفرنسي، كماسنحاوؿ الوقوؼ على حالة التعليم قبيل االحتالؿ  التطرؽ ؽبا
اح الدخوؿ الرظبي أورثت اعبزائر اؼبستقلة تركة ثقيلة استدعت من قطاع التعليم ذبنيد كل الطاقات من أجل إقب اغبقبة اليت

 الفتية.األوؿ يف ظل الدولة 

عرؼ التعليم خالؿ العهد العثماين انتشارا ىائال حيث أصبع الرحالة األجانب خالؿ تلك اغبقبة على أف كل لقد      
فنسبة 1يُت،العثماناعبزائريُت تقريبا كانوا يعرفوف القراءة والكتابة، وقد كاف التعليم حرا من سيطرة الدولة وسيطرة اغبكاـ 

ابلطالب واألساتذة  تزخركانت اؼبعاىد واؼبدارس والزوااي  ف 2،يف فرنسااقل منها  1830االمية يف اعبزائر كانت عاـ 
سّلم بو لدى العديد من اؼبؤرخُت أف جل اعبزائريُت كانوا فاعبزائريُت، 

ُ
حسب الدكتور صديق اتويت " إف ما يعد من قبيل اؼب

مدرسة يف  85مدرسة يف اعبزائر وحدىا، و 100بوجود  يقوؿ Michel Harbard ىَتبرتيعرفوف القراءة والكتابة، فميشاؿ 
  3الوطٍت.جامعات عرب أكباء الًتاب  10مدرسة يف تلمساف، كما يذكر وجود  50قسنطينة، و

أماـ غرفة النواب  20/01/1834أقر هبا احملتل الفرنسي، فقد صرح أحد اعبنراالت الفرنسيُت يـو  اليت ىذه اغبقائق     
يف نقلها عن العديد من ،  Turinوف توراف فأبف كل العرب ابلتقريب يعرفوف الكتابة والقراءة، كما أكدت اؼبؤرخة إي

اعبيش الفرنسي أبف التعليم العاـ كاف منتشرا على كبو واسع وأبف معظم القبائل يف الريف واألحياء يف اؼبدف كاف ضباط 
بعض  يف تقرير لو  Lamoriciere  قبل االحتالؿ الفرنسي، وقد قدـ أحد ىؤالء الضباط ويدعى الموريسيار معلموىاؽبا 

يف مقاطعة تلمساف وحدىا كاف يوجد ابؼبدينة اف حيث يقوؿ ، السابقة للغزو الفرنسي  يميةاؼبعلومات عن الوضعية التعل
ثالثة معاىد وطبسوف مدرسة الثٍت عشر أو أربعة عشر ألف نسمة، ويف الريف كانت توجد ثالثوف زاوية متفاوتة من 

تلميذ تعليما  2000ى ألفا حيث الشهرة غبوايل مائة وطبسة وعشروف ألف نسمة، وكاف لكل دوار مدرسة، وكاف يتلق
  4.وكانت كل مؤسسة من ىذه اؼبؤسسات سبتلك مكتبتها اػباصة ، تلميذ يواصلوف تعليمهم العايل  600اثنواي وستة مائة 

فالتعليم كاف يف اؼبساجد اليت كانت أمكنة للعبادة إىل جانب اعتبارىا مراكز لًتبية والتعليم، ويف الزوااي اليت كانت      
واؼبدارس الثانوية، وقد كاف التعليم حرا على صبيع اؼبستوايت ألف  ويف اؼبدارس االبتدائيةالدينية، ة اعبمعيات ربت سلط

 5.الطلبة واألساتذة كانوا يتقاضوف مرتباهتم من األوقاؼ
                                                           

1
  .035، ص0371معهد الدراسات العربٌة، الماهرة، مصر ، تارٌخ الجزائر الحدٌث )بداٌة االحتالل(،أبو الماسم سعد هللا: 

2
 .10،ص0330موفم للنشر ،الجزائر ،التعلٌم فً الجزائر لبل وبعد االستمالل ،الطاهر زرهونً:  
3
 .011، ص 0227حنفً بن عٌسى، دار المصبة للنشر، الجزائر ،، ترجمة الجزائر االمة والمجتمعمصطفى االشرف:  
4
 .11، ص15، صفرنسا واالطروحة البربرٌةاحمد بن نعمان:  
5
 .53ص ،0330، لبنان بٌروت، اإلسالمً، الغرب دار ،9ط ،الثانً الجزء الوطنٌة، الحركة: هللا سعد الماسم أبو 
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فرض عُت يف ثقافتهم  وكانوا يعتربونواعبزائريوف عرب كامل أكباء الوطن متحمسُت لطلب العلم ابللغة العربية وقد كاف     
اللغة الوطنية والرظبية، فجميع اؼبعاىدات اليت أبرمت قبيل االحتالؿ الفرنسي ىي العربية  وكانت اللغةالعربية اإلسالمية، 

بُت اعبزائريُت وقادة االحتالؿ الفرنسي ُكتبت كلها ابللغة العربية والفرنسية وليس الًتكية، فنجد أف اللغة العربية كانت ىي 
   .غة الرظبية لدولة األمَت عبد القادر اليت استمرت لسبعة عشرة سنةالل

رات فرنسا اف اعبهاز التعليمي التقليدي أداة للممانعة الثقافية وحافظا للهوية الوطنية ،فسعت ومع الغزو الفرنسي      
دية واالجتماعية لتمهد الطريق اىل تصفيتو حسب تعبَت وزير التعليم الفريد رمبو ،فقامت بتضييق أسس ىذا اعبهاز اؼبا

  تعمد،حيث 1لتأسيس نظاـ تعليمي جديد ،مهمتو خدمة اؼبصاحل االستعمارية وترسيخ قيم الغالب الثقافية واغبضارية 
على طمس اؼبعامل العربية اإلسالمية للجزائر، وانتهج سياسة ذبهيل الشعب وسلخو عن ثقافتو وحضارتو العربية اإلسالمية 

التعليم  تإىل االستيالء على األمالؾ التعليمية والدينية وىدمها، وكذا االستيالء على األوقاؼ وىكذا جّرد ت فعمد
اعبزائري من أىم موارده، حيث أف اختفاء اؼبؤسسات التعليمية كاف يعٍت اضطهاد اللغة العربية اليت اعتربىا الفرنسيوف لغة 

يوف تعليم العربية للجزائريُت، فبدأوا إبزالتها من اؼبدارس االبتدائية والثانوية، أجنبية وميتة، وعلى ىذا األساس أنبل الفرنس
، تحضَت بعض اإلداريُت واؼبًتصبُت إلدارة اعبزائريُت قصد التعجيل ابالندماج.لوكاف تعليمها يف الدراسات العليا يهدؼ 

، كما عمدت فرنسا على  ساتذة العربية الدارجة"وقبد أف األساتذة الذين عينتهم فرنسا لتدريس العربية كانوا يسموف " أ
قرار أوجب اغبصوؿ على رخصة لفتح مدرسة  1892أكتوبر  18صدر يف ف اصدار قوانُت تعجيزية ومعرقلة للتعليم العريب ،

فتح اؼبدارس اغبرة والكتاتيب  عالعلماء اؼبسلمُت ومن عيةصبالذي أغلق مدارس  1938مارس 8قانوف ، كما جاء عربية
 قرآنية إال بشروط تعجيزية.ال

 وات:قنمن خالؿ ثالثة وجودىا ابعبزائر وقد حافظت العربية على 

 اؼبدارس القرآنية- 

 الوعظ واإلرشاد ابؼبساجد - 

كاف ؽبا دورا يف   مع الًتكيز على اللساف الفرنسي واليت  1850خلق ثالث مدارس اثنوية ابللسانيُت سنة  - 
 ظهور النخبة الوطنية.

 %15قبد  1948وحسب اؼبؤرخ الفرنسي روبَت أروف فإف نسبة اعبزائريُت الذين يستطيعوف أف يتكلموا الفرنسية سنة      
 2النساء.من  %2ومن الرجاؿ  %6من النساء، أما الذين يستطيعوف أف يكتبوا ابلفرنسية فنجد  %6وفقط من الرجاؿ 

 ،قسم نصيب اؼبسلمُت 1000قسم منها حوايل  6500بلغ عدد األقساـ االبتدائية يف اعبزائر:  1944 كما انو يف سنة     
مل  1951أما يف التعليم الثانوي فعدد التالميذ اعبزائريُت سنة  ،تلميذ 108تلميذ أي دبعدؿ مدرس لكل  108 000تستقبل 

     من صبلة 6 260بلغ عدد الثانويُت اعبزائريُت  1954من ؾبموع اؼبسجلُت يف الثانوايت، ويف سنة  %11.6يكن يبثل سوى 
ويف التعليم ، تلميذ، علما أف عدد السكاف األوربيُت كاف يف ذلك الوقت أقل من عشر العدد اإلصبايل للسكاف 35 000

تفع ذلك أورويب، ومع اندالع الثورة ار  600من بُت حوايل  6ال يزيد عن  1948العايل، كاف عدد الطلبة اعبزائريُت سنة 
                                                           

1
 .0202-0223،رسالة  دكتوراة العلوم فً اجتماع التنمٌة ،جامعة منتوري ،لسنطٌنة ، للحركة اإلسالمٌةوجٌة التارٌخٌة واالٌدٌول سعود: الجذورالطاهر  
2
 .10، ص10مرجع سبك ذكره، ص ،الثانً الجزء الوطنٌة، الحركةأبو الماسم سعد هللا:  
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، وإىل جانب اؼبدارس 7800طالبة، أما الطلبة األوربيُت فقد كاف عددىم  51طالبا من بينهم  859العدد ليصل إىل 
   000   حوايل 1954وقد بلغ عددىم سنة ، يب تستقبل األطفاؿ اعبزائريُت تالفرنسية فقد كانت اؼبدارس اغبرة والكتا

تلميذ، أما جامعات الزيتونة بتونس والقرويُت يف اؼبغرب األقصى واألزىر يف مصر فإف عدد الطلبة اعبزائريُت هبا يف  200
  1.رحلوا إليها من ـبتلف جهات الوطن 1270تلك السنة قد يكوف وصل إىل 

 2عليمهم يعٍت تنويرىم وتوعيتهمكانت فرنسا ترى يف تعميم تعليم اعبزائريُت هتديد ؼبصاحل استعمارىا االستيطاين، فت  لقد
مية سحق القو  امال يف البالد ألىللطمس اؽبوية اعبزائرية والقضاء عليها عن طريق اؼبدارس اؼبخصصة كما اهنا سعت 
 ومغايرهتم عروبتهم على ؿبافظا كافانو   طاؼباوالقضاء على اإلسالـ ، ،فسعوا اىل فرنسة اعبزائر لغواي اعبزائرية العربية 

 3.للفرنسيُت

 :راحل اليت مر هبا النظام التعليمي اجلزائريامل

 :1970-1962اؼبرحلة األوىل 

تركت اإلدارة الفرنسية يف اعبزائر اؼبستقلة فراغا رىيبا يف كل اجملاالت، دبا يف ذلك قطاع الًتبية، حيث وجدت اعبزائر      
نفسها أماـ وضع اقتصادي واجتماعي وثقايف منهار، ذبلت معاؼبو يف تفشي األمية واعبهل وانتشار األمراض وقلة الُبٌت 

كل اعبزائريُت، دبن فيهم من ذباوز السن القانوين، ومن أجل إقباح الدخوؿ   وأماـ وجوب فتح التعليم أماـالتحتية، 
اؼبدرسي قامت الدولة اعبزائرية بتجنيد وتعبئة كل اإلمكاانت اؼبتاحة آنذاؾ، واستعانت ابلدوؿ الشقيقة والصديقة من 

 أجل بناء منظومة تربوية جزائرية.

وقد سبيزت احملاوالت األوىل بنوع من االرذبالية والفوضى منعت إمكانية تسطَت سياسة تربوية حكيمة، وإقامة منظومة      
 4تربوية قادرة على تلبية حاجيات اجملتمع.

 التعليمي اعبزائري آنذاؾ شديد الصلة ابلتنظيم والتسيَت بذلك النظاـ الذي كاف سائدا قبل بقي النظاـحيث       
أسند إليها وضع سياسة تعليمية  1962االستقالؿ إال أنو عرؼ توجو كبو التعريب، وقد نّصبت عبنة إلصالح التعليم سنة 

 التعليم االبتدائي-واضحة، وكاف التعليم غداة االستقالؿ مقسما إىل ثالثة مستوايت: 

 التعليم اؼبتوسط-                                                                              

 التعليم الثانوي. -                                                                             

 التعليم االبتدائي: مدة الدراسة االبتدائية ست سنوات تتوج ابمتحاف السنة السادسة.

 :أمباط 3التعليم اؼبتوسط: ويشمل 

 ( BEG)العاـ   سنوات يتوج بشهادة األىلية اليت عوضت فيما بعد بشهادة التعليم  4التعليم العاـ: يدـو -ا 
                                                           

1
 .00، ص0333، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشك، سورٌا،تارٌخ الجزائر المعاصرالعربً الزبٌري:  
2
 .002،ص0335،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر ، أبحاث ودراسات فً تارٌخ الجزائر المعاصرعمار هالل : 
3
 .00،ص00،ص0330،موفم للنشر ،الجزائر ، التعلٌم فً الجزائر فبل وبعد االستماللالطاهر زرهونً : 
4
 .019، ص0200لسنطٌنة، الجزائر ، ، مطبعة الرا،0، طمحاضرات فً التربٌة الممارنةنادٌة عٌشور:  
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 ( CAP)سنوات ويكوف يف إكماليات التعليم التقٍت يتوج بشهادة الكفاءة اؼبهنية  3التعليم التقٍت: يدـو -ب 

 الفالحي يتوج بشهادة الكفاءة الفالحية.سنوات، يؤدي يف إكماليات التعليم  3التعليم الفالحي: يدـو -ج 

ساعات زبصص للنشاط الثقايف  6ساعة أسبوعيا، منها  30وقد كانت برامج التعليم يف ىذا اؼبستوى ربتوي على 
 والرايضي.

 التعليم الثانوي: واشتمل ثالثة أمباط

، العلـو التجريبية، فلسفة(؛ كما ت)الرايضياالتعليم الثانوي العاـ: يدـو ثالثة سنوات وبضر لشعب الباكالوراي -ا 
 رايضيات، تقٍت اقتصادي(. )تقٍتأف الثانوايت التقنية ربضر لباكالوراي شعب 

 سنوات يتوج ابألىلية يف الدراسات الصناعية والتجارية. 5التعليم الصناعي والتجاري: يدـو -ب  

اؼبهنية سنوات يتوج بشهادة التحكم، ويكوف ىذا بعد اغبصوؿ على شهادة الكفاءة  3: يدـو التقٍتالتعليم -ج  
(cap).1 

لقد عمدت الدولة اعبزائرية خالؿ ىذه اؼبرحلة على تعميم التدريس قدر اإلمكاف، كما عمدت إلعادة االعتبار للغة      
العربية اليت حوصرت طيلة االحتالؿ الفرنسي فأصبحت تدّرس يف السنة األوىل ابتدائي، كما عّربت الًتبية اؼبدنية واػبلقية 

أنشئ تعليم اثنوي معّرب على  ، كما1969 اد األدبية كلها ابتداء من سنةلتعرب اؼبو  1964والدينية ابتداء من سنة 
فبا أاتح ؽبم إكماؿ  اؼبعربُتعلى الطلبة  ورفع القيد، قسنطينة، ابتنة، اعبزائر العاصمة(، )وىرافمستوى طبس اثنوايت 

 مشوارىم الدراسي.

ة التارىبية اليت تفرض ربط اعبزائر أبصوؽبا، وكذا إبراز يوفيما يتعلق دبادة التاريخ فقد ُكّيفت دبا ويتماشى والشرع      
مقومات الشخصية الوطنية، ىذه اؼبقومات اليت لطاؼبا عمدت اؼبنظومة الًتبوية الفرنسية على طمسها، كما مت إدخاؿ 

 مادة الًتبية اإلسالمية يف صبيع اؼبقررات وبكل األطوار.

اغبرة اليت صيغت براؾبها وفق التعليم األصلي، واتسع األمر وأقيمت كما يبيز ىذه اؼبرحلة ظهور بعض اؼبدارس      
 2معاىد للتعليم األصلي تشرؼ عليها وزارة األوقاؼ اليت ربولت إىل وزارة التعليم األصلي والشؤوف الدينية. 

 :1980-1970اؼبرحلة الثانية 

اليت  1974إف أىم ما يبيز ىذه اؼبرحلة ىو إعداد مشاريع إصالحية لقطاع الًتبية كوثيقة إصالح التعليم سنة       
الذي نص على إنشاء اؼبدرسة األساسية وتوحيد التعليم األساسي  1976أفريل  16صدرت بعد تعديلها يف شكل أمر 

 نوي اؼبتخصص وتنظيم الًتبية التحضَتية من خالؿ:وإجباريتو، تنظيم التعليم الثانوي وظهور فكرة التعليم الثا

                                                           
1
، 0225: سند تكوٌنً لفائدة مدٌري مؤسسات التعلٌم الثانوي واالكمالً، المعهد الوطنً لتكوٌن مستخدمً التربٌة وتحسٌن مستواهم،وحدة النظام التربوي 

 .01، ص07ص

 
2
 .050، ص093ص، 0221، دار نورٌد، الجزائر ،0، طالمنظومة التربوٌة فً الجزائرعلى دٌدونة:  
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 اؼبتعلق بتنظيم الًتبية والتكوين يف اؼبدرسة اعبزائرية. 1976أفريل  16اؼبؤرخ يف  35-76 األمر-1

 اؼبتعلق ابلطابق اإلجباري للتعليم األساسي. 1976أفريل  16 اؼبؤرخ يف 66-76 اؼبرسـو-2

 اؼبتعلق دبجانية الًتبية والتكوين. 1976أفريل  16اؼبؤرخ يف  67-76 اؼبرسـو-3

 اؼبتعلق بتنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وتسيَتىا. 1976أفريل  16اؼبؤرخ يف  72-76 اؼبرسـو-4

 ومن خصائص نظاـ التعليم األساسي:

 النظاـ الًتبوي يف نطاؽ القيم العربية اإلسالمية واؼببادئ االشًتاكية. رسالة-1

 تعليم قبل بلوغ سن السادسة.الًتبية وال إجبارية-2

 الًتبية والتعليم لكل اعبزائريُت ذكورا وإاناث من سن السادسة إىل هناية السادسة عشر. ضماف-3

 التعليم يف كل األطوار. ؾبانية-4

 سنوات. 9التعليم االبتدائي ابلتعليم اؼبتوسط مع حذؼ السنة الرابعة منو وتسمى ابلتعليم األساسي مدتو  إدماج-5

 النظاـ الًتبوي يف نطاؽ القيم العربية اإلسالمية واؼببادئ االشًتاكية. سالةر -6

 التعليم ابللغة العربية يف صبيع مستوايت الًتبية والتكوين يف صبيع اؼبواد.-7

 1يتم تدريس لغة اثنية أو أكثر حسب ما تقرره الوزارة. -8

الطاىر زرىوين التعليم األساسي: " البنية التعليمية القاعدية اليت تكفل عبميع األطفاؿ تربية أساسية  وعّرؼ األستاذ     
واحدة ؼبدة تسع سنوات، تسمح لكل تلميذ دبواصلة التعليم إىل أقصى ما يستطيع، نظرا ؼبواىبو وجهوده، كما هتيئو يف 

 سات التعليم اؼبهٍت"نفس الوقت وتعده إىل االلتحاؽ بوحدات اإلنتاج، أو دبؤس

وػبص دمحم الشريف خروبة وزير الًتبية سابقا أىدافها بقولو:" ومن أىداؼ اؼبدرسة األساسية ضماف التعليم ؼبدة  
فيو اعبوانب  ىوتراع والتطبيقية،تسع سنوات لكل طفل يف إطار برانمج تعليمي منسجم تتكامل فيو الدروس النظرية 

 سنوات،مواىبو مث العمل على هتذيبها وصقلها، ومدة الدراسة يف النظاـ اعبديد تسع  الثقافية اليت هتدؼ إىل اكتشاؼ
 حيث أُدمج التعليم االبتدائي ابلتعليم اؼبتوسط وُحذفت السنة الرابعة منو، وىي موزعة يف ثالثة أطوار:

 الطور األوؿ: من السنة األوىل إىل السنة الثالثة.-  

 بعة إىل السنة السادسة وتسمى مؤسسات ىذه اؼبرحلة بػ " اؼبدرسة األساسية".الطور الثاين: من السنة الرا-  

 ."اؼبلحقة األساسية"الطور الثالث: من السنة السابعة إىل السنة التاسعة وتسمى مؤسسات ىذه اؼبرحلة بػ -   

                                                           
1
 .503، ص509، ص0371ابرٌل 0، المؤرخة فً 00الجرٌدة الرسمٌة للجهورٌة الجزائرٌة: عدد 
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وذلك ابختيار مؤسسة بكل  1978-1977لقد تقرر بداية تنفيذ ىذا اؼبشروع بصفة ذبريبية ابتداء من اؼبوسم الدراسي      
فهذه اؼبرحلة تعترب مرحلة انتقالية  ،9إىل السنة  7 الثالث من السنةخص هبا الطور  لذلك، وقدوالية، وأنشئ قسم ذبرييب 

 األساسية. كبو التطبيق الفعلي للمدرسة

وبذلك مت توقيف مشروعي جامعة األمَت عبد القادر اإلسالمية  األصلي،وبغية توحيد التعليم مت إلغاء التعليم       
هبدؼ فتح اجملاؿ  1970، وكذا جامعة عبد اغبميد بن ابديس بوىراف، واللذاف تقررا اقبازنبا منذ سنة 1975بقسنطينة عاـ 

 1العليا.أماـ طلبة اؼبعاىد االسالمية "التعليم األصلي" الستكماؿ دراستهم 

 :1990-1980اؼبرحلة الثالثة  

 وقد مت تعميمها تدرهبيا. 1980/1981 ما يطبع ىذه اؼبرحلة ىو تطبيق اؼبدرسة األساسية ابتداء من الدخوؿ اؼبدرسي     

أما فيما ىبص التعليم الثانوي فقد كاف مسندا إىل جهاز وزاري مستقل )كتابة الدولة للتعليم الثانوي(، وأىم     
 لعاـ ىو:االصالحات يف التعليم الثانوي ا

 .1989/1990، إال أنو زبلى عنها عاـ 1984/1985إدراج الًتبية التكنولوجية سنة - 

 )لغات إعالـ آيل، تربية بدنية ورايضية، فن(، مث زبلى عنها. يتعليم االختيار الإدراج  - 

 فتح شعبة علـو إسالمية.- 

 :فقد مشلو التعليم التقٍت اما  

 فتح شعب جديدة- 

 جديدة يف التعليم العايل أماـ اغبائزين على بكالوراي تقٍت.فتح اختصاصات - 

 .1984حىت  1980إقامة التعليم الثانوي القصَت اؼبدى الذي يتوج بشهادة الكفاءة التقنية - 

 تعميم مادة التاريخ لتشمل كل الشعب.وقد مت  

 قرارين أساسيُت: كما عرفت ىذه اؼبرحلة صدور    

 الًتبية والتعليم األساسي+ كتابة الدولة للتعليم الثانوي(. )وزارةتوحيد القسمُت الوزاريُت اؼبكلفُت ابلًتبية قرار -1  

 1989.2إنشاء اللجنة الوطنية إلصالح اؼبنظومة الًتبية ونظاـ التكوين قرار -2 

 

 
                                                           

1
 .097مرجع سبك ذكره، ص: على دٌدونة  
2
 .51، ص0221، دار الغرب للنشر والتوزٌع، الجزائر،0، ط: التربٌة والتعلٌم بالجزائربوفلجة غٌاث 
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 :2000-1990اؼبرحلة الرابعة 

إف أىم ما يبز ىذه اؼبرحلة ىو تغيَت اػبريطة السياسية للعامل بسقوط االرباد السوفيايت وبذلك بدء التخلي عن النظاـ      
 قد دخلت اعبزائر يف التعددية اغبزبية واقتصاد السوؽ فبا تطلب إصالحات على اؼبنظومة الًتبوية أنبها:  فاالشًتاكي، 

 .1996، وإعادة الصياغة سنة 1993مث ؾبموع اؼبواد سنة  1989سنة  ةد االجتماعيإجراء تعديالت جزئية على برامج اؼبوا-

 إدراج اللغة االقبليزية يف الطور الثاين من التعليم األساسي.-

 أما فيما ىبص التعليم الثانوي العاـ فقد مت تنصيب اعبذوع اؼبشًتكة يف السنة األوىل اثنوي.

 .جذع مشًتؾ آداب- 1

 .جذع مشًتؾ علـو-2

 .جذع مشًتؾ تكنولوجيا-3

 ولكل جذع من ىذه اعبذوع اؼبشًتكة ؾبموعة من الشعب ىي كاآليت:

 .آداب وعلـو إنسانية األدبية: ػالشعب -1

 إسالمية.ػ آداب وعلـو                     

 .ػ آداب ولغات أجنبية             

 .الشعب العلمية: ػ علـو الطبيعة واغبياة-2

 .ػ العلـو الدقيقة                     

 .اؽبندسة اؼبيكانيكية واالقتصاد: ػشعبة التكنولوجيا والتسيَت  -3

 الكهرابئية.ػ اؽبندسة                                                  

 .ػ اؽبندسة اؼبدنية                                                 

 .ػ تسيَت واقتصاد                                                 

 .تتوج الدراسة بشهادة ابكالوراي التعليم الثانوي

 أما فيما يتعلق ابلتعليم الثانوي التقٍت فيضم االختصاصات التالية:    

 الكهرو تقٍت.ػ                                                                    

 .ػ االلكًتونيك                                                                   
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 .ػ الصنع اؼبيكانيكي                                                                   

 .العموميةػ البناء واألشغاؿ                                                                    

 .ػ الكيمياء                                                                   

 ػ تقنيات احملاسبة.                                                                   

 .حيث تتوج الدراسة بباكالوراي التعليم التقٍت

حيث أعد وثيقة ربت عنواف اؼببادئ  ،1996اجمللس األعلى للًتبية لتنسيق إصالح سنة  أنشئوخالؿ ىذه اؼبرحلة      
العامة للسياسة الًتبوية اعبديدة وإصالح التعليم األساسي حّددت الغاايت اليت يسعى النظاـ الًتبوي اعبزائري إىل ربقيقها 

 كما يلي:

على اؽبوية الوطنية اؼبتمثلة يف اإلسالـ عقيدة وسلوكا حضاراي، بناء ؾبتمع متكافل معتز أبصالتو، ووافق دبستقبلو يقـو -1
يتجرأ يف مقومات الشخصية الوطنية اليت هبب العناية  وجزءا الويف العروبة حضارة وثقافة ولغة، ويف األمازيغية ثقافة وترااث 

 والنهوض هبا وإثراؤىا يف نطاؽ اؽبوية الوطنية. 

 والقدرات اليت تؤىلو لػ: تكوين اؼبواطن واكتسابو الكفاءات-2

 ػ بناء الوطن يف سياؽ التوجهات الوطنية ومستلزمات العصر.                   

ػ توطيد اؽبوية الوطنية بًتسيخ روح االنتماء للوطن والدفاع عن وحدتو وسالمتو، والعقيد اإلسالمية                   
 السمحاء.

مة وحضارهتا تنمية الًتبية من أجل الوطن واؼبواطنة بتعزيز الًتبية الوطنية والتاريخ ثقافة وطنية تنبع من مقومات األ ترقية-3
 الوطٍت.

 1 العصر.روح التحدي ؼبواجهة رىاانت القرف اؼبقبل والتكيف مع مستلزمات  ؾامتال-4

 إىل يومنا ىذا: 2000اؼبرحلة اػبامسة 

مت  2000مايو  9 ىػ اؼبوافق لػ 1421صفر  5اؼبؤرخ يف  2000-101خالؿ ىذه اؼبرحلة ودبقتضى اؼبرسـو الرائسي رقم       
تم تعيُت مئة وتسعة وطبسوف عضو برائسة علي بن زاغو أستاذ ، فاحداث اللجنة الوطنية إلصالح اؼبنظومة الًتبوية الوطنية

 اللجنة جبملة من التوصيات أنبها: ، لتخرججبامعة ابب الزوار

 ء من السنة الثانية من التعليم االبتدائي.تدريس اللغة الفرنسية ابتدا-1 

 تعليم اللغة االقبليزية يف السنة السابعة.-2 
                                                           

1
، الجامعة الجزائرٌة والتحدٌات الراهنة، جامعة دمحم فً المغرب العربً بٌن البعد التارٌخً وتحدٌات العولمة اصالح المنظومة التربوٌةلكحل لخضر:  

 .030، ص070، ص0221خٌضر، بسكرة، دفاتر المخبر، العدد الثانً ،
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 تعليم الرايضيات والفيزايء والكيمياء واؼبواد التقنية ابللغة الفرنسية.-3 

 اللغة الفرنسية ىي اللغة األجنبية األوىل واإلقبليزية لغة أجنبية اثنية.-4 

 والًتبية اؼبدنية ربت عنواف الًتبية اػبلقية. ادماج الًتبية االسالمية-5 

اقتصار ؿبتوى ما يدرس من االسالـ يف األركاف اػبمسة وبعض اآلايت القرآنية من ـبتلف الصور خالؿ -6 
 مرحلة التعليم األساسي.

 دراسة الدايانت األخرى حىت اليهودية ابتداء من التعليم الثانوي.-7 

 والتكنولوجية منذ السنة األوىل ابتدائي. ادراج مادة الًتبية العلمية-8 

 1إلغاء شعبة اآلداب والعلـو اإلسالمية.-9 

وبعد اػبروج هبذه التوصيات واؼبصادقة عليها ظهرت أصوات تنادي إبعادة النظر فيها، حيث أعيد النظر يف قرار تدريس 
أصبحت  2007-2006من اؼبوسم الدراسي  حيث ابتداء ،2003اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية الذي طبق سنة 

وقد جاء القانوف التوجيهي للًتبية ليؤكد على ضرورة تقوية الوعي الفردي واعبماعي ابؽبوية الوطنية تدرس يف السنة الثالثة، 
 لدى التالميذ ابعتباره واثؽ االنسجاـ االجتماعي، وذلك بًتقية القيم اؼبتصلة ابإلسالـ والعروبة واالمازيغية.

إقامة ورشات عمل يف األطوار التعليمية الثالث؛ ابتدائي،  2013قرر وزير الًتبية عبد اللطيف ابب أضبد سنة لقد      
متوسط، اثنوي ؼبراجعة اصالحات بن زاغو، حيث أحدث عباف مشًتكة ذبمع مفتشُت، معلمُت، أساتذة واداريُت يف كل 

صبلة من النقاط اػباصة ابلربامج التعليمية تناقش مضامُت الربامج  مؤسسة تربوية لدراسة ومناقشة وثيقة وزارية تتضمن
 الدراسية والزمن الدراسي ومالءمة اغبجم الساعي من عدمو.

إف اؼبتتبع ؼبراحل النظاـ الًتبوي يستطيع أف وبدث إسقاطا على األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت      
عد ىذه اؼبراحل بدقة، فالنظاـ الًتبوي ما ىو إال حصيلة وخالصة األحداث اليت عرفتها عرفتها اعبزائر فيفهم حقيقة وب

، وفيما ىبص أبعاد ىبدمها يتماشى معهاوأيّة سياسة أو إيديولوجية لن تقـو ؽبا قائمة إال إذا كاف النظاـ الًتبوي  ،اعبزائر
اؽبوية الوطنية فإنو من اؼبالحظ أف النظاـ الًتبوي عرؼ مرحلتُت رئيسيتُت تتماشى فيها ودساتَت الدولة اؼبرحلة األوىل من 

البعد العريب وبذلك كاف النظاـ الًتبوي قائم على البعد اإلسالمي و أي كانت اؽبوية الوطنية قائمة على  2001إىل  1962
 .ىذين البعدين

إىل يومنا ىذا حدث استكماؿ للهوية الوطنية من خالؿ ادراج البعد األمازيغي بعد األحداث اليت عرفتها  2001ومن سنة
 اعبزائر، فأصبحت األمازيغية وتطويرىا من جواىر النظاـ الًتبوي إىل جانب االسالـ واللغة العربية.

 

 
                                                           

1
 .017ص ذكره، سبك مرجع :دٌدونة على
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  أسس املدرسة اجلزائرية:-5
اؼبنظومة الًتبوية الوطنية لتكوين مواطن متشبع ابلقيم الوطنية قادر على فهم العامل من  هتدؼ الوطنية:غاايت الرتبية 5-1

من القانوف التوجيو للًتبية صبلة ىذه الغاايت على النحو  2حولو، ومتفتح على اغبضارة العاؼبية، وقد حددت اؼبادة 
 التايل:

ا، وتنشئتهم على حب اعبزائر وروح االعتزاز ابالنتماء إليها، ذبدير الشعور ابالنتماء للشعب اعبزائري يف نفوس أطفالن-
 وكذا تعلقهم ابلوحدة الوطنية ووحدة الًتاب الوطٍت ورموز األمة.

تقوية الوعي الفردي واعبماعي ابؽبوية الوطنية، ابعتباره واثؽ االنسجاـ االجتماعي وذلك بًتقية القيم اؼبتصلة ابإلسالـ -
 والعروبة واألمازيغية.

ومبادئها النبيلة لدى األجياؿ الصاعدة واؼبسانبة من خالؿ التاريخ الوطٍت يف زبليد  1954ترسيخ قيم ثورة أوؿ نوفمرب -
 يم اليت هبسدىا تراث بالدان التارىبي واعبغرايف والديٍت والثقايف.قصورة األمة اعبزائرية بتقوية تعلق ىذه األجياؿ ابل

 القيم الروحية واألخالقية والثقافية واغبضارية.تكوين جيل متشبع دببادئ اإلسالـ و -

 ترقية قيم اعبمهورية ودولة القانوف.-

إرساء ركائز ؾبتمع متمسك ابلسلم والديبقراطية متفتح على العاؼبية والرقي واؼبعاصرة دبساعدة التالميذ على امتالؾ  -
ل والتضامن واحًتاـ اآلخر والتسامح، وبضماف ترقية قيم القيم اليت يتقاظبها اجملتمع اعبزائري واليت تستند إىل العلم والعم

 1االجتماعية.ومواقف اهبابية ؽبا صلة على اػبصوص دببادئ حقوؽ اإلنساف واؼبساواة والعدالة 

 

اؼبدرسة اعبزائرية بضماف تعليم ذي نوعية يبكن من اكتساب مستوى ثقايف عاـ  تضطلع اجلزائرية:مهام املدرسة 5-2
وكذا معارؼ نظرية وتطبيقية كافية قصد االندماج يف اجملتمع وىذا يف إطار غاايت الًتبية السابق ذكرىا، حيث يتعُت على 

 اؼبدرسة:
مهم يف أدوات اؼبعرفة الفكرية واؼبنهجية دبا ضماف اكتساب التالميذ معارؼ يف ـبتلف ؾباالت اؼبواد التعليمية وربك-

 يسهل عمليات التعلم والتحضَت للحياة العملية.

إثراء الثقافة العامة للتالميذ بتعميق عمليات التعليم ذات الطابع العملي واألديب والفٍت، وتكييفها ابستمرار مع التطورات -
 االجتماعية والثقافية والتكنولوجية واؼبهنية.

اؿ التعبَت اللغوية درات التالميذ الذىنية والنفسية والبدنية وكذا قدرات التواصل لديهم واستعماؿ ـبتلف أشكتنمية ق-
 والرمزية واعبسمانية.منها 

 ضماف تكوين ثقايف يف ؾباالت الفنوف واآلداب والًتاث الثقايف.-
                                                           

1
 .1، ص0221ٌنلٌر 07، المؤرخة فً 9الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة: العدد  
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تزويد التالميذ بكفاءات مالئمة ومتينة ودائمة يبكن توظيفها بتبصر يف وضعيات تواصل حقيقية وحل مشاكل دبا يتيح -
 للتالميذ التعلم مدى اغبياة واؼبسانبة فعليا يف اغبياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية، وكذا التكيف مع اؼبتغَتات. 

ىا اللغة الوطنية والرظبية، وأداة اكتساب اؼبعرفة يف ـبتلف اؼبستوايت التعليمية ضماف التحكم يف اللغة العربية ابعتبار -
 ووسيلة التواصل االجتماعي وأداة العمل واالنتاج الفكري.

 ترقية وتوسيع استعماؿ اللغة األمازيغية.-

ات األجنبية وسيلة االطالع لغتُت أجنبيتُت على األقل للتفتح على العامل، ابعتبار اللغ سبكُت التالميذ من التحكم يف-
 على التوثيق واؼببادالت مع الثقافات اغبضارات األجنبية.

إدماج تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ اغبديثة يف ؿبيط التلميذ، يف أىداؼ التعليم وطرائقو والتأكد من قدرة التالميذ -
 على استخدامها بفعالية منذ السنوات األوىل للتمدرس.

 يذ أمكانية فبارسة النشاطات الرايضية والثقافية والفنية والًتفيهية واؼبشاركة يف اغبياة اؼبدرسية واعبماعية.منح صبيع التالم-

 تقـو اؼبدرسة يف ؾباؿ التنشئة االجتماعية ابالتصاؿ الوثيق مع األسرة اليت تعترب امتدادا ؽبا.-

لقيهم مبادئ العدالة واالنصاؼ وتساوي اؼبواطنُت يف تنمية اغبس اؼبدين لدى التالميذ وتنشئتهم على قيم اؼبواطنة بت-
 اغبقوؽ والواجبات والتسامح واحًتاـ الغَت والتضامن بُت اؼبواطنُت.

ساهبم مبادئ النقاش ديبقراطية لدى التالميذ، ابكالمنح تربية تنسجم مع حقوؽ الطفل وحقوؽ االنساف وتنمية ثقافة -
 لى نبذ التمييز والعنف، وعلى تفضيل اغبوارواغبوار وقبوؿ رأي األغلبية، وحبملهم ع

توعية األجياؿ الصاعدة أبنبية العمل، ابعتباره عامال حاظبا من أجل حياة كريبة والئقة واغبصوؿ على االستقاللية، -
 وابعتباره على اػبصوص ثروة دائمة تكفل تعويض نفاذ اؼبوارد الطبيعية وتضمن تنمية دائمة للبالد.

 بتلقيهم آداب اغبياة االجتماعية وجعلهم يدركوف أف اغبرية واؼبسؤولية متالزمتاف.إعداد التالميذ -

  1 واؼبهنية.تكوين مواطنُت قادرين على اؼببادرة واالبداع والتكيف وربمل اؼبسؤولية يف حياهتم الشخصية واؼبدنية -

 

  وىي: صبلة من اؼببادئ تقـو الًتبية الوطنية ابعبزائر على الوطنية:املبادئ األساسية للرتبية 5-3
وبتل التلميذ مركز اىتماـ السياسة الًتبوية، فالًتبية ىي استثمار انتاجي واسًتاتيجي يعترب من أولوايت الدولة اليت ذبند  -

الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل ابلطلب االجتماعي للًتبية الوطنية وكذا استجابة غباجيات التنمية الوطنية، ويعهد 
 عات احمللية اقباز اؽبياكل اؼبدرسية وصيانتها وترقية النشاطات الثقافية والرايضية، وكذا النشاط االجتماعي اؼبدرسي.للجما
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تكفل الدولة اعبزائرية اغبق يف التعليم لكل جزائري و جزائرية دوف سبييز قائم على اعبنس أو الوضع االجتماعي أو -
م التعليم األساسي وضماف تكافؤ الفرص فيما ىبص ظروؼ التمدرس ومواصلة اعبغرايف، ويتجسد اغبق يف التعليم بتعمي

سنة كاملة،  16سنوات إىل  6الدراسة بعد التعليم األساسي، والتعليم إجباري عبميع الفتيات والفتياف البالغُت من العمر 
سنة( للتالميذ اؼبعوقُت كلما كانت حالتهم تربر ذلك، وتسهر الدولة  02ويكمن سبديد مدة التمدرس اإللزامي بسنتُت )

ابلتعاوف مع اآلابء على تطبيق ىذه األحكاـ، ويتعرض اآلابء واألولياء الشرعيوف اؼبخالفوف ؽبا لدفع غرامة مالية تًتاوح 
 دج(. 50.000دج  و  5.000بُت )

مومي للًتبية الوطنية يف صبيع اؼبستوايت، كما سبنح الدولة معوانت التعليم ؾباين يف صبيع اؼبؤسسات التابعة للقطاع الع-
ودعما لتمدرس التالميذ اؼبعوزين بتمكينهم من االستفادة من إعاانت متعددة السيما فيما ىبص اؼبنح الِدراِسّية والكتب 

 واألدوات اؼبدرسية والتغذية واإليواء والنقل والصحة اؼبدرسية.

سبكُت األطفاؿ ذوي االحتياجات اػباصة من التمتع حبقوقهم يف التعليم حيث يسهر قطاع  على اعبزائريةتسهر الدولة -
الًتبية الوطنية ابلتنسيق مع اؼبؤسسات االستشفائية وغَتىا من اؽبياكل اؼبعنية، على التكفل البيداغوجي األنسب، وعلى 

 االندماج اؼبدرسي للتالميذ اؼبعوقُت وذوي األمراض اؼبزمنة.

ـ قطاع الًتبية ابلتنسيق مع البعثات الديبلوماسية الوطنية يف اػبارج ودبوافقة الدولة اؼبستقلة بتعليم اللغة العربية واللغة يقو -
األمازيغية والثقافية االسالمية ألبناء اعبالية الوطنية يف اؼبهجر، كما يتخذ قطاع الًتبية كل االجراءات اؼبناسبة لتسيَت 

 اؼبتمدرسُت يف اػبارج والعائدين إىل أرض الوطن وىذا يف صبيع مسارات اؼبدرسة الوطنية.تكيف وإدماج التالميذ 

ابعتبار اؼبدرسة اػبلية األساسية للمنظومة الًتبوية الوطنية فيجب أف تكوف يف منأى عن كل أتثَت أو تالعب ذي طابع -
يب داخل مؤسسات التعليم العمومية إيديولوجي أو سياسي أو حزيب حيث يبنع منعا ابات كل نشاط سياسي أو حز 

 واػباصة.

تعتمد الًتبية الوطنية على القطاع العاـ غَت أنو يكمن فتح اجملاؿ لألشخاص الطبيعية أو اؼبعنوية اػباضعة للقانوف اػباص -
ت، ويف إلنشاء مؤسسات خاصة للًتبية والتعليم، حيث يكوف التعليم يف ىذه اؼبؤسسات ابللغة العربية يف صبيع اؼبستواي

صبيع اؼبواد، وتلتـز بتطبيق برامج التعليم الرظبية، وأي نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتـز ىذه اؼبؤسسات إضافتو ىبضع إىل 
ترخيص مسبق من طرؼ وزير الًتبية، وتطبق نفس شروط التوظيف اؼبعتمدة يف مؤسسات الًتبية العمومية على مديري 

 1اػباصة.ومستخدمي ىذه اؼبؤسسات 
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  تنظيم التمدرس واملراحل التعليمية-6
 تتكوف اؼبنظومة الًتبوية الوطنية من ثالثة مستوايت: تنظيم التمدرس:6-1

 الًتبية التحضَتية- 1

 التعليم األساسي الذي يشمل التعليم االبتدائي والتعليم اؼبتوسط-2

 التعليم الثانوي العاـ والتكنولوجي -3

الًتبية ىو الشخص الوحيد اؼبخوؿ لو إصدار الربامج التعليمية لكل مستوى تعليمي، وكذا الوزير اؼبكلف بقطاع اف      
تشكل األىداؼ والربامج التعليمية ، حيث ربديد الطرائق واؼبواقيت وىذا على أساس اقًتاحات اجمللس الوطٍت للربامج
واػباصة،  اؼبدرسية العمومية منها اؼبؤسسات اإلطار اؼبرجعي الرظبي واإللزامي عبميع النشاطات البيداغوجية اؼبمنوحة يف

أسبوع دراسة على األقل، تكوف موزعة على فًتات تفصلها عطل  32حددت السنة الدراسية ابلنسبة للتالميذ بػ وقد 
 مدرسية وبددىا سنواي الوزير اؼبكلف بقطاع الًتبية الوطنية.

يع مستوايت الًتبية سواء يف اؼبؤسسات العمومية أو اؼبؤسسات فيما يتعلق ابلتعليم فيكوف ابللغة العربية يف صباما      
اػباصة للًتبية والتعليم، أما اللغة األمازيغية فيتم إدراجها يف اؼبنظومة الًتبوية استجابة للطلب اؼبعرب عنو عرب الًتاب الوطٍت،  

بية والتعليم، وتعترب مادة الًتبية البدنية كما يتم التكفل بتعليم اللغات األجنبية وكذا اؼبعلوماتية يف كافة مؤسسات الًت 
 1الثانوي.والرايضية إجبارية على كل التالميذ والتلميذات من بداية التمدرس إىل هناية التعليم 

 اؼبنظومة الًتبوية كما سبق الذكر من ثالثة مستوايت تعليمية: تتكوفالتعليمية: اؼبراحل 6-2

األخَتة للًتبية ما قبل اؼبدرسة، وىي اليت ربضر األطفاؿ الذين تًتاوح أعمارىم بُت وىي اؼبرحلة  الًتبية التحضَتية:-1
 ( سنوات لاللتحاؽ ابلتعليم االبتدائي وهتدؼ أساسا إىل ما يلي:6وست) (5طبس)

 العمل على تفتح شخصية األطفاؿ بفضل أنشطة اللعب الًتبوي.-

 اللعب مهارات حسية وحركية. توعيتهم بكياهنم اعبسمي، ال سيما إبكساهبم عن طريق-

 غرس العادات اغبسنة لديهم بتدريبهم على اغبياة اعبماعية.-

 تطوير فبارستهم اللغوية من خالؿ وضعيات التواصل اؼبنبثقة عن النشاطات اؼبقًتحة ومن اللعب.-

 إكساهبم العناصر األوىل للقراءة والكتابة واغبساب من خالؿ نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة.-

يتعُت على مسؤويل اؼبدارس التحضَتية ابلتنسيق مع اؽبياكل الصحية الكشف عن كل أشكاؿ اإلعاقة اعبسمية أو -
 اغبركية أو العقلية لألطفاؿ والعمل على معاعبتها قصد التكفل هبا بصفة مبكرة.
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وتعميمها دبساعدة اؽبيئات ض النظر عن الطابع غَت اإللزامي للًتبية ما قبل اؼبدرسة، تسهر الدولة على تطويرىا غوب
واإلدارات واؼبؤسسات العمومية واعبماعيات والقطاع اػباص، حيث سبنح الًتبية التحضَتية يف اؼبدارس التحضَتية ويف 
رايض األطفاؿ ويف أقساـ الطفولة اؼبفتوحة ابؼبدارس االبتدائية، كما يبكن للهيئات واإلدارات العمومية واعبماعات احمللية 

اؼبهنية أف تفتح ىياكل للًتبية التحضَتية بًتخيص من الوزير اؼبكلف ابلًتبية الوطنية، كما يبكن لألشخاص  واؼبؤسسات
 الطبيعية واؼبعنوية اػباضعة للقانوف اػباص فتح ىياكل للًتبية التحضَتية بناء على ترخيص من الوزير .

سنوات، حيث يبنح التعليم االبتدائي يف  9التعليم األساسي: ويشمل التعليم االبتدائي والتعليم اؼبتوسط، مدة التعليم -2
سنوات كاملة، غَت أنو يبكن منح  6وحدد سن دخوؿ اؼبدرسة االبتدائية بػ  ،سنوات 5اؼبدارس االبتدائية ويستغرؽ 

اية التمدرس يف التعليم االبتدائي ابمتحاف هنائي ىبوؿ اغبق يف اغبصوؿ تراخيص استثنائية لاللتحاؽ ابؼبدرسة، وتتوج هن
 على شهادة قباح، وبذلك اغبق يف االنتقاؿ للتعليم اؼبتوسط.

سنوات يف اؼبتوسطات تتوج هناية التمدرس ابمتحاف هنائي ىبوؿ اغبق يف اغبصوؿ على شهادة  4والتعليم اؼبتوسط يستغرؽ 
سط، ويوجو تالميذ السنة الرابعة من التعليم اؼبتوسط الناجحوف إىل التعليم الثانوي العاـ تدعى شهادة التعليم اؼبتو 

والتكنولوجي أو إىل التعليم اؼبهٍت وذلك حسب رغباهتم، ووفق اؼبقاييس اؼبعتمدة يف اجراءات التوجيو، ويبكن للتالميذ 
 سنة كاملة.  16ة إذا بلغوا سن غَت الناجحُت االلتحاؽ إما ابلتكوين اؼبهٍت وإما ابغبياة العملي

 ويهدؼ التعليم األساسي ابإلصباؿ إىل ما يلي: 

 تزويد التالميذ أبدوات التعلم األساسية اؼبتمثلة يف القراءة والكتابة واغبساب.-

 كتساب التالميذ اؼبهارات الكفيلة جبعلهم قادرين على التعلم مدى اغبياة.ا -

 لتقاليد االجتماعية والروحية واألخالقية النابعة من الًتاث الثقايف اؼبشًتؾ.تعزيز ىويتهم دبا يتماشى والقيم وا-

 التشبع بقيم اؼبواطنة ومقتضيات اغبياة يف اجملتمع.-

وحل اؼبشكالت وفهم العامل اغبي واعبامد، وكذا السَتورات التكنولوجية للصنع  والتحليل واالستدالؿتعلم اؼبالحظة -
 واإلنتاج.

 التالميذ وصقل الروح اعبمالية والفضوؿ واػبياؿ واالبداع وروح النقد فيهم.س يساتنمية أح-

 .لتمكن من التكنولوجيات اعبديدة ا-

 دوية.يسجما وتنمية قدراهتم البدنية والالعمل على توفَت ظروؼ تسمح بنمو أجسامهم مبوا من-

 تشجيع روح اؼببادرة لديهم وبذؿ اعبهد واؼبثابرة وقوة التحمل.-

 ح على اغبضارات والثقافات األجنبية وتقبل االختالؼ والتعايش السلمي مع الشعوب األخرى.التفت-

 لة الدراسة أو التكوين الحقا    مواص-
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 العاـ والتكنولوجي: ينتظم التعليم الثانوي العاـ والتكنولوجي يف: الثانوي  التعليم-3

 ػ جذوع مشًتكة يف السنة األوىل         

 اية من السنة الثانية.ػ شعب بد       

تتوج هناية ، سنوات يف الثانوايت، كما يكمن أف يبنح يف اؼبؤسسات اػباصة للًتبية والتعليم اؼبعتمدة  3ويدـو ثالثة 
 التمدرس يف التعليم الثانوي العاـ والتكنولوجي بشهادة ابكالوراي التعليم الثانوي زبوؿ حاملها الدخوؿ إىل اعبامعة.

ألساسي إىل ربقيق اؼبهاـ التعليم الثانوي العاـ والتكنولوجي فضال عن مواصلة ربقيق األىداؼ العامة للتعليم اويرمي      
 :التالية

 تعزيز اؼبعارؼ اؼبكتسبة وتعميقها يف ـبتلف ؾباالت اؼبواد التعليمية.-

خيص واالستدالؿ واغبكم تطوير طرؽ وقدرات العمل الفردي والعمل اعبماعي وكذا تنمية ملكيات التحليل والتل-
 والتواصل وربمل اؼبسؤولية.

توفَت مسارات دراسية متنوعة تسمح ابلتخصص التدرهبي يف ـبتلف الشعب، سباشيا مع اختيارات التالميذ -
 واستعداداهتم.

 1العايل.ربضَت التالميذ ؼبواصلة الدراسة أو التكوين -
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 :االديولوجيوالصراع املنظومة الرتبوية اجلزائرية -7
قطاع التعليم أنبية ابلغة وقد جّندت كل الطاقات اؼبتاحة من أجل إقباح الدخوؿ اؼبدرسي لأولت الدولة اعبزائرية      

هبدؼ ضماف التعليم لكل أجياؿ االستقالؿ، وقد عرؼ التعليم إصالحات جزئية يف سنوات الستينات  1962سنة ل
اليت أنشأت اؼبدرسة اعبزائرية، فالتعليم األساسي ىو الذي عمم استعماؿ  1976 أمريوإىل أف جاءت  السبعينات،وبداية 

اللغة العربية يف التعليم وزحزح اللغة الفرنسية من مكانتها وحصر وظيفتها كلغة أجنبية يف نطاؽ ؿبدود، فقد مكن من 
 1اإلسالمي.تعريب األلسنة، وكذا الفهم الصحيح للدين 

 إنو كافية حسب الوزير األسبق دمحم الشريف خرويب صراع بُت اؼبعربُت واؼبفرنسُت حيث قاؿ وقد عرفت اعبزائر الفت     
 2الًتبوي.متحضر داخل احمليط كج اللغة كاف ينظر إليو  و ، وأف كل مزدوفينظر إىل اؼبعربُت أنو متخلف

أصبحت تدرس اللغة العربية يف السنة  1963-1962ت اؼبدرسة اعبزائرية التعريب التدرهبي فابتداء من سنة جانتهلقد     
وكذا اؼبواد األدبية كلها )اتريخ، جغرافيا، فلسفة(  1964األوىل ابتدائي ومت تعريب مادة الًتبية اؼبدنية واػبلقية والدينية سنة 

السن احملدود وما كما فتح ؾباؿ التعليم أماـ الطلبة اؼبعربُت ورفعت القيود عنهم من اللغة الفرنسية و   ،1969ابتداء من سنة 
وقد خصصت ؽبم اثنوايت خاصة ابتداء من سنة ،  إىل ذلك من الشروط اليت كانت سبنعهم من تكملة مشوارىم العلمي

ة التارىبية وأدخلت مادة الًتبية اإلسالمية يف صبيع اؼبقررات وبكل يعصياغة مادة التاريخ دبقتضى الشر  وقد أعيدت 1968
طور اعبامعي، فقد ظهرت بعض اؼبدارس اغبرة اليت كانت عملية التعليم فيها تسَت وفق منهج األطوار التعليمية ما عدا ال

التعليم األصلي الذي أتسس عقب االستقالؿ، وقد اتسعت دائرة التعليم اإلسالمي إبنشاء معاىد التعليم األصلي يف 
 1964.3اعبزائر وذلك بعد الًتخيص إبنشاء ىذا النوع من التعليم منذ سنة 

اقًتح أضبد توفيق اؼبدين على وزير الشؤوف الدينية مولود قاسم انيت بلقاسم إنشاء جامعة إسالمية  1973ويف سنة       
يف اعبزائر فنقلها بدوره إىل الرئيس ىواري بومدين الذي استحسن الفكرة ورأى فيها داعم أساسي للحفاظ على مقومات 

قرر السيد مصطفى األشرؼ إلغاء التعليم األصلي  1977عرؼ النور، ففي سنة الشخصية اعبزائرية، ىذا اؼبشروع الذي مل ي
وبذلك القضاء على اعبامعة اإلسالمية بداعي توحيد التعليم، فألغت شعبة الشريعة ) التعليم الثانوي( مقابل عدـ إلغاء 

قاـ مصطفى األشرؼ بتعليق كما ،ألف طالب 30التعليم اؼبسيحي، يف وقت كانت معاىد التعليم األصلي تضم أكثر من 
إطارا تربواي من  37العمل بنظاـ التعليم األساسي وتعطيلو لعامُت، وقبد أنو دبجرد تنصيبو على رأس الوزارة أقدـ على إقالة 

أعاد االزدواجية يف  تطبيقها كمااجملندين لتطبيق اإلصالحات حبجة أف لديو إصالحات أخرى عليو أف أييت دبن يستطيع 
 التعليم.

أعاد بعث مشروع اؼبدرسة األساسية، وأحدث  1979ومع ؾبيئ السيد الشريف خرويب على رأس وزارة الًتبية سنة      
تصريح لو: " ، ومادة اللغة العربية والتاريخ ويف  تعديالت من بينها تغيَت معامالت بعض اؼبواد على غرار مادة الفلسفة

إىل جانب معامل مادة  ،06ورفعنا معامل مادة اللغة العربية إىل  04إىل  06يف مادة الفلسفة من مل قمنا بتغيَت اؼبعا
                                                           

1
 .000، ص000، ص0200، جسور للنشر والتوزٌع، الجزائر ،0، طالمدرسة فً الجزائر حمائك واشكاالتعبد المادر فوضٌل:  
2
 .التربوٌة الشروقندوة  
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3
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التاريخ وكانت اؼبفاجأة أف بعد ىذه التعديالت خرج التالميذ يف مظاىرات أو أخرجوا ضد التعديالت، وكاف الرئيس 
التاريخ  -رين كانوا يُنادوف وقتها خارج الوطن، وربّولُت أان يف نظر البعض إىل سبب ؽبذه اؼبظاىرات، خاصة وأف اؼبتظاى

قاؿ " اهتموين أبنٍت أقف وراء أحداث منطقة القبائل يف الثمانينات وقالوا: خرويب ىو من يقف  كما،  "  -يف اؼبزبلة
  "وراءىا ونسوا أنٍت أمازيغي وابن منطقة القبائل

عليم الثانوي من خالؿ استحداث كما ذكر دمحم خرويب أنو كانت ىناؾ ؿباوالت لفصل التعليم األساسي عن الت      
 1الثانوي.منصب كاتب دولة مكلف ابلتعليم 

تضمن اسًتجاع اؼبؤسسات اليت كانت  1988وسعيا الستكماؿ اسًتجاع اؼبؤسسات الًتبوية صدر قرار رائسي سنة       
ا وإدراجها ضمن النظاـ اتبعة للديواف الثقايف الفرنسي ديكارت ) بوعمامة حاليا( وما يباثلها يف شرؽ البالد وغرهب

التعليمي، وجزأرة مضامينها، وبعد اسًتجاع الوزارة اؼبؤسسات الثالثة تراجع اؼبسؤولوف عن االلتزاـ فبمجيء الوزير جبار 
وقعت رِّدة كاملة حيث  1992بعد استقالة الوزير بن دمحم نتيجة اؼبؤامرة اليت تعرض ؽبا بتسريب أسئلة امتحاانت الباكالوراي 

القرارات السابقة وفتح الباب دبصرعيو لتسجيل أبناء الشخصيات واؼبتلهفُت على التعليم وفق الربامج الفرنسية، ألغيت 
الوضع على حالو رغم ـبالفة السياسة الوطنية للتعليم، حيث مل تعد ىذه اؼبؤسسات خاصة أببناء الدبلوماسيُت بل  ومازاؿ

 قيفزائرية، كما قرر السيد جيار تو أف يتعلم أبناؤىم يف اؼبدرسة اعبأصبحت مفتوحة لطبقة من الناس الذين ال يرضوف 
 2قرار الوزير السابق علي بن دمحم اؼبتضمن أتجيل تدريس اللغة األجنبية إىل الصف اػبامس .

جاء منشور وزاري يتضمن تغيَت القبوؿ يف السنة السابعة من التعليم األساسي، وىو ؿباولة للعودة  1999ويف سنة      
إىل النظاـ اؼبدرسي القدمي حيث هبرب تالميذ الصف السادس من التعليم األساسي إجراء فحصا أو اختبارا أتىيليا وطنيا 

غرافيا والعلـو ) دراسة الوسط( وغَتىا من قائمة مواد لالرتقاء إىل الصف السابع، كما جاء إلغاء مادة التاريخ واعب
االمتحاف، مع أهنا مواد أساسية ومدرجة يف الربانمج اؼبدرسي واؼبضامُت التعليمية متكاملة ىبدـ بعضها بعضا، وقد جاء 

على حد سواء ىذا اؼبرسـو بشكل فجائي وأحدث اضطرااب يف تسيَت التحضَتات لالمتحاف وىز نفسية األولياء واؼبعلمُت 
.3 

يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية إلصالح اؼبنظومة الًتبوية وأانط هبا  101-2000جاء مرسـو رائسي رقم  2000ويف سنة 
اقًتاح مشروع وبدد العناصر اؼبكونة لسياسة تربوية جديدة تشتمل على اػبصوص اقًتاح ـبطط رئيسي يتضمن اؼببادئ 

أشهر من  09جاؿ اؼبتعلقة ابلتنفيذ التدرهبي للسياسة الًتبوية اعبديدة ومنحها مدة العامة واألىداؼ واالسًتاتيجيات واآل
 اتريخ تنصيبها لتقدمي تقرير عاـ ُيستخدـ كأساس إلصالح اؼبنظومة الًتبوية.

 يهدؼ إىل ذبريد الشعب اعبزائري من ىويتو، تغرييب  ىو مشروع( إف مشروع بن زاغو ) إصالح اؼبنظومة الًتبوية      
ففرض الفرنسية منذ السنة الثانية من التعليم، قبل أف يتعلم الطفل تشكيل صبلة بلغتو األـ العربية، وكذا إلغاء شعبة 

 يقيمة معدؽبا ما ىو إال ذبسيد عملاغبجم الساعي للًتبية اإلسالمية واإلنقاص من  ليص قشريعة يف اؼبرحلة الثانوية، وتال
                                                           

1
 ندوة الشروق التربوٌة. :خروبً الشرٌف دمحم 
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لتطلعات فرنسية حبتة، ففي وقت تسعى كل األمم دبا فيها فرنسا إىل االلتفاؼ حوؿ مقومات ىويتها الوطنية وتدعيمها 
ليدعم ويرسخ البعد العريب ) اللغة العربية( والبعد ال بكل الوسائل يف مواجهة تيار العوؼبة اعبارؼ جاء ىذا اإلصالح 

 1.للقضاء عليهما، وليجعل التالميذ خادمُت ؽبوية أخرىاإلسالمي ) الًتبية اإلسالمية( وإمبا جاء 

وجاء يف مقاؿ للدكتور أبو بكر سعد هللا حوؿ إصالح اؼبنظومة الًتبوية " كاف أصحاب التصحيح الثوري مدركُت      
اللغة الفرنسية لضرورة الرقي ابللغة العربية بعد االستقالؿ ابعتبارىا اثبتا من الثوابت الوطنية فعملوا على زحزحة تدريس 

تدرهبيا يف اؼبدرسة االبتدائية حىت جعلوىا تدرس ابتداء من السنة الرابعة، أما خرباء عهد "اؼبصاغبة الوطنية"  فرأوا عكس 
ذلك وجعلوا تدريس اللغة الفرنسية ينزؿ بدوف تدرج من السنة الرابعة إىل السنة الثانية، وقالوا بذلك بعد إعداد ـبطط 

ه "إصالح اؼبنظومة الًتبوية" وما ىو إبصالح، كما أف خرباء ىذه اؼبنظومة يف السابق  ا إىل اليـو ظبو على اؼبقاس ظل سر 
كانوا يؤمنوف أبنو ال تناقض بُت تدريس الرايضيات والعلـو ابللغة العربية لتحمل مكانتها بُت اللغات العاؼبية األخرى، 

الوطنية" فهم مقتنعوف أبف العلة كل العلة يف التعليم عندما تكمن يف  وبُت التفتح على العامل اػبارجي أما خرباء "اؼبصاغبة
تدريس الرايضيات ابستخداـ الرموز العربية وتكمن أيضا حسب دعواىم يف تدريس العلـو ابللغة العربية وكأف الياابف اثين 

أخرى غَت الياابنية، بل إف تعلم  دولة يف اجملالُت االقتصادي والتكنولوجي يف العامل يدرس أطفالو وطلبتو العلـو بلغة
بغَت س العلـو ىولندا وبولندا وغَتىا تدسنة وىل إسبانيا والربتغاؿ وإيطاليا و  12اللغات األجنبية يف الياابف يبدأ من سن 

 لغاهتا؟!

 2ومن ىنا يطرح السؤاؿ حوؿ الغاية من إدراج الفرنسية ابتداء من السنة الثانية، وتغيَت الرموز.

ليص برامج الًتبية اإلسالمية يف الطورين األوؿ والثاين من خالؿ حذؼ جزء ىاـ من مناىج الًتبية اإلسالمية إف تق     
يف الصفوؼ السنة األوىل سواء يف مستوى اآلايت واألحاديث أو يف مستوى العقائد والعبادات وقواعد السلوؾ، من غَت 

وضوع، فما ىي الدوافع وراء حذؼ اآلايت القرآنية الداعية إىل أف يدرس اؼبوضوع أو يستشار أىل الرأي واػبربة يف اؼب
الوحدة والتعاوف والتوازف والتضامن والقوة مثل: " وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدواف" وكذلك اآلية: 

ك وال تبسطها كل البسط" ومثل قولو " واعتصموا حببل هللا صبيعا وال تفرقوا..." واآلية: " وال ذبعل يدؾ مغلولة إىل عنق
تعاىل: "وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليو سبيال" وقولو: "وأعدوا ؽبم ما استطعتم من قوة" وإىل غَت ذلك من 
اآلايت فهل ؽبذا اإلجراء تعليل منطقي أو تربوي؟ فكأف اؼبشكلة اليت يعانيها النظاـ التعليمي منحصرة يف ؾباالت الًتبية 

 سالمية؟ فإذا عدلنا مناىجها وخففنا مضامينها صلحت اؼبدرسة وربسن مستوى األداء واستقر األمن يف البالد.اإل

، أىو اػبوؼ من اإلسالـ أـ التأثر دبا يقاؿ؟ ودبا تردده الصحف من ؟فما سبب الًتكيز على مادة الًتبية اإلسالمية     
ػبضوع لبعض التيارات السياسية اليت تقف من اإلسالـ موقفا عدائيا أف اإلرىاب ولدتو دروس الًتبية اإلسالمية؟ أـ ا

 لو؟واؼبتحفظة على التعليم الديٍت والرافضة 

أما اؼبسؤولوف فنجد أهنم يرجعوف تقليص برامج الًتبية اإلسالمية إما إىل كثافة الدروس وكثرة اؼبعلومات أو أهنم      
 يف ىذه الدروس.يفسروف ذلك بصعوبة إدراؾ اؼبعاين اؼبتضمنة 

                                                           
1
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تعد مادة الًتبية اإلسالمية اإلطار اؼبوجة لرسالة اؼبدرسة اعبزائرية، وؾبتمعنا أبشد اغباجة إىل الروح الدينية واألخالقية      
من خالؿ التمسك حببل هللا اؼبتُت أي بكتاب هللا وبدينو واالستعانة بو وااللتفاؼ ترفض العصبية اعبهوية العرقية، فاليت 

وخبصوص ، يباف الذي ىو القوة اؼبوحدة لصفوفها فبا وبقق العيش يف كنف األخوة اإلسالمية والتللف االجتماعيحوؿ اإل
حجة كثافة اؼبعلومات فإف اؼبشكلة تكمن يف اغبقيقة يف تنظيم اؼبعلومات فالطرح البيداغوجي الذي هبب أف تتبناه الوزارة 

 جزء منها.ىو إعادة بناء اؼبناىج وتنظيمها وليس حبذؼ 

وكبن ىنا ال مبلك إال أف نقوؿ أبف اؼبقدمُت على ىذا القرار ىم متأثروف من غَت شك ابؼبشروع اإلصالحي الذي     
تروج لو أمريكا وتسوقو إىل أنظمة بلداف الشرؽ األوسط هبدؼ مراجعة مناىج التعليم وتنقيتها من اآلايت واألحاديث 

قاومة اؼبعتدين الظاؼبُت ومناصرة الضعفاء واليت تدعوا كذلك إىل االعتزاز ابلذاتية واالذباىات اليت تدعوا إىل اعبهاد وم
القومية والثقافية، ىذا اؼبشروع اإلصالحي األمريكي الذي يسعى إىل تذويب اجملتمعات العربية اإلسالمية وصبها يف قالب 

ا اؼبشروع الذي نرى أنو وجد استعداد للتعامل شبيو ابلقالب الغريب حبيث تنسلخ اجملتمعات عن خصوصياهتا وىوايهتا، ىذ
 1معو لدى بعض مسؤولينا .
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 واملنظومة الرتبوية اجلزائرية: اإلصالح-8
عرفت اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية منذ االستقالؿ صبلة من التغَتات تتماشى والتغَتات اإليديولوجية والسياسية      

البالد، فبعدما كاف التحدي األوؿ للدولة اعبزائرية بعد االستقالؿ ىو إقباح الدخوؿ واالقتصادية اليت انتهجتها 
االجتماعي أبي شبن، من خالؿ ذبنيدىا لكل إمكانياهتا، وجدت اعبزائر نفسها أماـ حتمية وضع منظومة تربوية تواكب 

و اػبارجي، ولعل أبرز اإلصالحات اليت عملية البناء والتعمَت، وكذا األحداث والتغَتات، سواء على الصعيد الداخلي أ
 عرفتها اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية.

 1976 أمريوػ  

 1996األعلى للًتبية  إنشاء اجمللسػ  

 2000ػ إنشاء اللجنة الوطنية إلصالح التعليم  

راب اؼبربُت ورغم صبلة ىذه اإلصالحات مازالت اؼبدرسة اعبزائرية تعيش صبلة من التحدايت لعل أبرزىا: إض     
ابألقساـ، ضف إىل ذلك  االكتظاظومطالبتهم بتحسُت اغبالة االجتماعية للمعلم من راتب، سكن، ظروؼ العمل، وكذا 

ىذا ما يدعوان إىل التساؤؿ حوؿ جدوى ىذه  ،ارتفاع نسبة التسرب اؼبدرسي والعنف داخل الوسط اؼبدرسي
 مية كبَتة.اإلصالحات خاصة وأهنا كانت دوما مصحوبة هبالة إعال

إف عملية إصالح اؼبنظومة الًتبوية عملية مستمرة ودائمة حيث أهنا تسند إىل جهات وىيئات ـبتصة تراجع      
األىداؼ واألغراض واؼبناىج وطرؽ التدريس ابنتظاـ ويف حالة وجود تعديالت كبَتة سبس السياسة الًتبوية وفلسفتها، 

اصة اؽبياكل التشريعية، كأف يتم تغيَت لغة التدريس، وعادة ىذه نكوف أماـ حتمية إشراؾ صبيع القطاعات، وخ
 اإلصالحات اعبوىرية ال تكوف إال عند التحوالت السياسية الكربى كاالستقالؿ مثال.

ونظرا ؼبا تتطلبو عملية اإلصالح الشامل من ماؿ ووقت وجهد هبب القياـ أوال جبملة من اإلجراءات قصد  
 لعملية اإلصالح.التأكد من اغباجة اؼبلحة 

فكيف يعقل أف ننادي دبراجعة اؼبنظومة الًتبوية يف اعبزائر يف حُت ما زاؿ أبناؤان يعانوف الربد داخل األقساـ،  
 وإضراب األساتذة، لذا هبب أوال وقبل الشروع يف أي عملية إصالح مراجعة صبلة من النقاط لعل أبرزىا: االكتظاظوكذا 

ـ على اؼبدرسة واؼبشاكل االجتماعية للطالب، حيث أف نقص اؽبياكل واإلمكانيات البحث عن أثر احمليط العا-1
والوسائل الضرورية لعملية التدريس يؤثر على سَت العملية الًتبوية واستدراؾ ىذه النقائص من شأنو رفع مردودية التحصيل 

العمل على حل ىذه اؼبشاكل من  الًتبوي، كما أف للوضع االجتماعي للمتمدرس دور يف مدى ربصيلو العلمي، فيجب
 خالؿ توفَت النقل اؼبدرسي، وإلقامة الداخليات ونصف الداخليات خاصة يف اؼبناطق الريفية والنائية.

البحث عن مدى توفر اؼبربُت وكفاءهتم؛ فنقص اؼبربُت من شأنو اإلخالؿ ابؼبنظومة الًتبوية، كذلك ىو الشأف يف حالة -2
العمل على تكوين مربُت أكفاء، وكذا العمل على ذبديد معارفهم، كما أف ربسُت الوضعية ضعف كفاءهتم، لذا هبب 

 االجتماعية للمربُت يكوف دافعا ؽبم للعمل أبروبية، بعيد عن أي ضغوط.
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 تتبع اؼبناىج الدراسية: فاؼبعلومات اؼبقدمة للتلميذ هبب أف تكوف مواكبة للتحوالت والتغَتات الراىنة.-3

أسباب الصعوابت الًتبوية للتالميذ، ويكوف ىذا من خالؿ حبوث ميدانية سبكنها من التعرؼ على اؼبواد البحث عن -4
 الدراسية اليت هبدوف صعوابت فيها.

فمن خالؿ ىذه اإلجراءات نستطيع الرفع من فعالية اؼبنظومة الًتبوية، بشرط أف ُتسَند ىذه العملية إىل جهات  
 ي، بعيدا عن أي اذباىات سياسية أو إيديولوجية. ملًتبوية والبحث العة يف الشؤوف الذات كفاءة ـبتص

 ويف حالة عدـ قباعة ىذه اإلجراءات ىنا تبدأ مرحلة جديدة من التقصي والبحث قصد إجراء إصالح أعمق وأمشل. 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني النظام التعليمي في الجزائر 

 

34  

 

 خامتة: 
إف اؽبدؼ من عملية اإلصالح ىو التطوير والبحث عن السبل واألساليب الكفيلة بًتقية مستوى اآلداء اؼبدرسي       

والنهوض ابلتعليم إىل اؼبستوى الذي هبعلو وبقق ما ىو منتظر منو، وىو ابألساس عملية مدروسة تقـو على حقائق 
ة يقـو هبا شخص ما وزير مثال، نتيجة لقناعات واذباىات ودراسات مسبقة وعواقبها متوقعة، وليس عملية ارذبالي

شخصية، فاؼبشروع الًتبوي مشروع وطٍت وال وبق ألي من كاف اػبروج عن اؼببادئ العامة لألمة، وحىت بعد مضي أكثر 
زاغو  شروع بن فم ،سنة عن االستقالؿ ما زاؿ قطاع التعليم يعيش صراع بُت تيار ينادي ابلتعريب وتيار مفرنس 52من 

، اهتاة اليت تعلمت يف اؼبدرسة الفرنسية واخذت مبط حيبا، فهناؾ انقساـ لببوي ولغوي بُت النخ كاف الدليل على ىذ
، واين أرى يف انتهاج تدريس اللغة االمازيغية يف  1اغبرة اؼبدارس ويف قةالعري العربية اؼبراكز يف تكونت ليتوالنخبة اؼبعربة ا

وتدارؾ عواقبو ،فهو امر هبب مراجعتو و اللغوية مناطق ؿبددة من الوطن دوف مناطق أخرى بداعي اػبصوصية الثقافية 
 عامل تفرقة وسبييز بُت افراد الوطن الواحد ،اذ انو يشعرىم ابالختالؼ وعدـ التجانس فيما بينهم .  

 

 

 

 

 

                                                           
1
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 متهيد

 افراده، كقبدنتماء كالوالء كالتضامن بُت اؼبسؤكلة عن اإلحساس ابال ؿبدد، كىيتطبع اؽبوية بصورة الية انتماء الفرد لوطن 
نشهد حالة من اؼبشاحنات كالصراع اك حىت االقتتاؿ الداخلي بُت  غالبا ما فإنناانو يف حالة كجود ارتياب كشك حوؽبا 

اؼبتآمرة  تنتهج الدكؿ اؼبستعمرة ك فغالبا ما فرقة كتنافر ،من عامل كحدة ككالء اىل عامل ت وؿافراد الوطن الواحد اذ تتح
ا يسهل عليها غزكه كالتحكم بو، لذأببعاد كثوابت ىويتو  من اجل خلق الفتنة بو كفك أكصالو ،فبا اللعب  على بلد ما ،

تتبع مفهـو اؽبوية كاىم النظرايت يف تكوينها ،كما تعترب دراسة اؽبوية مسالة مهمة ،كقد سعينا خبلؿ ىذا الفصل اىل 
 . تطرقنا الىم اؼبسائل اؼبتعلقة هبا ،كما حاكلنا تتبع جذكر ثوابت اؽبوية الوطنية اعبزائرية
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 :التخصصية والنزعة اهلوية مفهوم أصل يف -1
العديد من التخصصات العلمية ،كقلما قبد مفهـو اخر سبت دراستو من مناظَت ـبتلفة كما  اف اؽبوية مفهـو  تتجاذبو     

ىو اغباؿ ابلنسبة اليو ،فالنفسانيوف غالبا ما فهموا اؽبوية "مفهـو الذات "،كاالجتماعيوف "مبط األدكار لشخصية ما  
فسانيوف "فقداف اؽبوية "يف االمراض الفصامية ،كالعلماء اعبنائيوف حبثوا عن ربديد "ىوية اعباين"، كدرس األطباء الن

،ككصف األنثركبولوجي "اؽبوايت العرقية "ك "اؽبوايت االثنية "،كحبث النفسانيوف األجزاء البلشعورية للهوية السلبية ،كرأل 
ى درجة كاصبح اؼبفهـو الذم كاف لو األصل اف يتضمن اقص البلىوتيوف أساس الشخصية األصلي يف "اؽبوية الرابنية "،

مل يكن ؾبانبا للصواب كثَتا عندما كصف نقاش -Odo Marquardاكدك ماركاد –التجريد ،براقا كمشحوان اىل درجة اف 
 1اؽبوية ابنو غيمة مشكلة ذات أتثَت ضبايب .

طرحوا  كىراقليطس حيثفبلسفة ما قبل سقراط مثل ابرميندس  ،كيرجع مفهـو اؽبوية اىل األصوؿ األكىل للفكر     
 Johnجوف لوؾ –قران من طرؼ  42تساؤؿ حوؿ " التغَت كاؽبوية "، ىذا التساؤؿ الذم طرح من جديد بعد حوايل 

Locke   -ىيـو       دفيد-كDavid Hume – اللذاف طرحا مشكلة اؽبوية الشخصية " كيف يبكن التفكَت يف كحدة
سنة؟ كرأل جوف لوؾ اف اإلجابة تكمن يف " الذاكرة " من خبلؿ 42االان عرب الزمن؟ " ىل اان ىو نفس الشخص قبل 

 االحتفاظ ابلذكرايت حوؿ ـبتلف اغباالت الشعورية. 
اب اؽبوية كيعود لو الفضل يف توسع استخداـ اؼبفهـو يف - Erik Eriksonأريك اريكسوف  -كيعترب عامل النفس      

ان كتوجو للوالايت اؼبتحد االمريكية، اين اكتشف اعماؿ غادر اريكسوف فيآ 55;3العلـو االنسانية، ففي سنة 
الذين انشغلوا بدراسة - Abram Kardinerابراـ كارديٍت -ك  – Margaret Meadمارغريت ميد -االنثركبولوجيُت مثل 

ؽبنود العبلقة بُت النموذج الثقايف جملتمع معُت كأنواع الشخصيات اؼبوجودة داخلو، كقد اشتغل اريكسوف يف ؿبميات ا
لقبائل السويو بداكوات اعبنوبية كدرس االجتثاث الثقايف للهنود اؼبعرضُت ؼبوجة اغبداثة ،حيث  حاكؿ ذباكز نظرية فركيد 
ابلتأكيد على دكر التفاعبلت االجتماعية يف بناء الشخصية ك اعترب أف اؽبوية الشخصية تتطور طواؿ كجودىا عرب شبانية 

دكرة اغبياة ، ك اف "أزمة اؽبوية" تتطابق مع ربوؿ يقع يف مسَتة تطور اؽبوية> كاألزمة األبرز  مراحل تقابلها شبانية أعمار يف
ىي تلك اليت ربدث يف اؼبراىقة، لكن يبكن أيضان أف ربدث يف مرحلة الحقة من عمر الشخص حُت تعرضو لصعوابت 

 خاص
كتابو " يف  Gordon W.Allportر كوردف البور كقد شارؾ علماء اخركف يف اػبمسينات يف نشر مفهـو اؽبوية، فنش     

 Nelsonكنلسوف فوت  (،ethnicitéكاالثنية ) (identificationة " الذم ربط ألكؿ مرة بُت ربقيق الذاتية )يحقيقة االذا

N.Foote حدة أك التكنة ابهنا استعارة الفرد الواحد ؽبوية كا " كعرؼقدـ لعلم االجتماع نظرية "األدكار االجتماعية الذم
 لسلسلة من اؽبوايت، كالتكنة ىي الصَتكرة اليت سبكن من فهم ؼباذا نبحث عن القياـ بدكر ما.

                                                           
1
، 0212، دار الكتاب الجامعً، االمارات العربٌة المتحدة،1، ترجمة سامر جمٌل، طالهوٌة وتشتتها فً حٌاة أرٌن ارٌكسونالبحث عن بٌتر كوزن:  

 .59، ص92ص
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ؾبتمع اؼبرجعية " اين »يف انتشار مفهـو اؽبوية من خبلؿ نظرية  Robert K.Mertonككذلك ساىم ركبرت مَتتوف      
أيخذ الفرد قيمها كمعايَتىا بدكف أف يكوف ابلضركرة عضوان فيها، كقد اكتسبت ىااتف النظريتاف أنبية استثنائية داخل 

 حقوؿ علم االجتماع كعلم النفس االجتماعي يف اػبمسينات.
ة حاظبة يف معجم علم االجتماع إال بواسطة "التفاعلية الرمزية"، فمن خبلؿ التفاعل لكن مل وبتل مفهـو اؽبوية أنبي     

كبفضل ارفُت جوفماف انتقلت التفاعلية الرمزية من مصطلح  85;3االجتماعي يتشكل كعي الشخص بنفسو، كيف سنة 
كيف السنة "  Stigmate et identité sociale-االجتماعيةالذات اىل مصطلح اؽبوية، عندما نشر كتابو " العبلمة كاؽبوية 

ذاهتا كضع ىبيًت بَتجر اؽبوية يف قلب نظرية األدكار كنظرية اعبماعة اؼبرجعية، ككذا من خبلؿ اؼبقاربة الظاىراتية اليت طورىا 
 يف كتابو "دعوة إىل دراسة علم االجتماع".

، انتشار مفهـو اؽبوية يف العلـو االجتماعية ،ؼبا كقد دعم السياؽ السياسي للوالايت اؼبتحدة االمريكية يف الستينات     
كضعو كمصطلح يف علـو االتصاؿ كيف التحليل االجتماعي كالسياسي ،فقد كاف غبركة االفارقة األمريكيُت خاصة مع 
ظهور "حركة الفهود السود" ،ككذا أقليات أخرل مطالب اجتماعية تنادم ابالعًتاؼ خبصوصياهتا ،فظهرت دراسات 

ذه األقليات ، كمن مث ظهرت اقساـ ابعبامعة االمريكية ـبتصة هبذه الدراسات ،منها > الدراسات االفركامريكية خاصة هب
،قسم الدراسات النسوية ،قسم الدراسات اليهودية...،كما ظهرت دراسات حوؿ اؽبوايت اؽبجينة كاؼبختلطة اليت خلقها 

 .دالتاريخ االستعمارم كدراسات اؼبفكر ادكارد سعي
كقد أصبح مفهـو اؽبوية حتميا يف الدراسات اؼبتعلقة ابؼبهاجرين كاعبنسيات كالدراسات اؼبذىبية كالدراسات اؼبتعلقة      

ابألسرة، ككذا يف الدراسات االثنية يف العلـو االجتماعية كاليت ظهرت ألكؿ مرة يف الوالايت اؼبتحدة االمريكية مع ضغط 
لسياسي آنذاؾ، كالذم اقبر عنو ضعف يف التحليل االجتماعي كالسياسي لتلك األقليات حيث اف ضعف تيار اليسار ا

االقليات فبا كلد احتجاج ىواييت، اما يف اكركاب فهناؾ من يفًتض اف لًتاجع الرؤية اؼباركسية للشأف االجتماعي دكر يف 
 1بركز خطاب اؽبوية يف العلـو االجتماعية.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 واالجتماعٌة: مولع جامعة لٌون الفرنسٌة للعلوم االلتصادٌة 

Http : ses.ens-lyon.fr//-emergence-du-concept-d-identite-dans-les-sciences-humaines-et-sociales-39776.kjsp. 

 .10:22: الساعة ،11/24/0219:التارٌخ
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 الوطنيةنظرايت يف تكوين اهلوية -4
ىناؾ عدة نظرايت تناكلت مفهـو اؽبوية، كحاكلت معاعبة مسالة اؽبوية الوطنية من خبلؿ كضع رؤية كاضحة عنها      

 موضحة موقع كموقف األشخاص منها كمن أبرز ىذه النظرايت>
 

 نظرية اهلوية االجتماعية2-1
حيث درست انتماء الفرد اىل اجملموعات  ،94;3 عاـ tajfel قدـ ىذه النظرية عامل النفس االجتماعي اتجفيل     

جزء من مفهـو الذات لدل الفرد يشتق من معرفتو بعضويتو للجماعة اك اعبماعات مع اكتسابو اؼبعاين " االجتماعية 
اف االفراد مدفوعوف بصورة مستمرة اىل ربقيق ىوية اجتماعية  كيرل اتجفيل "القيمية اك الوجدانية اؼبتعلقة هبذه العضوية

 إهبابية فهم يركف أنفسهم إهبابيُت أكثر من اف يركا أنفسهم سلبيُت.
كدبا أف اؽبوية ىي جانب من صورة الذات فإهنم يفضلوف أف يركا صباعاهتم الداخلية اليت ىم أعضاء فيها أكثر اهبااب من 

كىذه الرغبة تدفعهم لعمل مقارانت اجتماعية من أجل ربقيق كضع اجتماعي  اليها،ينتموف  اعبماعات اػبارجية اليت ال
نظرية اؽبوية االجتماعية فإف ىذا يتحقق من خبلؿ ثبلثة عمليات رئيسية  الداخلية، كحسبفبيز كلو األفضلية للجماعة 

 ىي>
 التوحد.-3
 اؼبقارنة االجتماعية.-4
 التميز السيكولوجي.-5

 
 التوحد> ىو شرط ضركرم لتفضيل اعبماعة كيرتبط إهبااب ابلتحيز للجماعة الداخلية.أكال> 

      نسهم كىذا مقارنة مع األخرين الذياثنيا> اؼبقارنة االجتماعية> فمن خبلؿ اؼبقارنة االجتماعية يستطيع األفراد تقييم أنف
 فالذات تستمد معناىا من خبلؿ السياؽ االجتماعي للعبلقات بُت اعبماعات. ،يشبهوهنم

اثلثا> عملية التمييز السيكولوجي > ىنالك سبيز إهبايب حيث أف االفراد وبركهم دافع كىو رغبتهم يف رؤية صباعتهم أحسن 
ارؽ من اعبماعات إىل اغبد الذم من اعبماعات  اليت تشبهها كسبيز سليب كيعٍت أف اعبماعات سبيل إىل تقليل من الفو 

حيث ىبتار االفراد ،تظهر فيو صباعتهم ىي األفضل كذبتمل ىذه العملية بقسميها ربت مفهـو اإلبداع االجتماعي 
فمثبل قبد  أف اجملتمعات الشرقية اإلسبلمية ترل أف اجملتمعات  ،األبعاد كالنواحي اليت زبدـ صباعتهم كتظهرىا األفضل

 تكنولوجي لكنها ترل نفسها أفضل منها أخبلقيا.التقدـ الها يف النواحي االقتصادية ك الغربية أفضل من
كفيما يتعلق ابعبماعات الضعيفة فإف اتجفيل يقوؿ إهنا تنتهج أربع اسًتاتيجيات رئيسية جملاهبة اعبماعات اؼبسيطرة       

 ىي على النحو اآليت>
 ار يف اعبماعة اؼبسيطرة.االسًتاتيجية األكىل> تكوف ابالندماج كاالنصه-
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اهبايب كالقوؿ مثبل> السمار ذات تقييم االسًتاتيجية الثانية> تكوف إبعادة ؿباكلة تعريف اػبصائص السابقة لتصبح -
 حلو، اعبماؿ األسود

قد يشَت السكاف االصليوف  اعبماعات، فمثبلاالسًتاتيجية الثالثة> كتكوف بوضع ابعاد جديدة من اجل اؼبقارنة بُت -
 .كثقافتهم القديبةتقاليدىم  اىل-اغبمر اؽبنود-االمريكيةللوالايت اؼبتحدة 

يعٍت اف اعبماعة ذات التقييم السليب قد  اؼبسيطرة، كىذااالسًتاتيجية الرابعة> كتكوف ابؼبنافسة اؼبباشرة مع اعبماعات  -
 تتحدل كبشكل مباشر اعبماعة اؼبسيطرة.

 كبصفة ىميقركف  صباعتهم، قدكيف حالة عدـ كجود اسًتاتيجية تنتهجها  الضعيفة،اما ابلنسبة لؤلفراد داخل اعبماعات -
شخصية اسًتاتيجية خاصة هبم من اجل ربسُت كضعهم كأفراد، فالفرد قد ينوم مغادرة اعبماعة الضعيفة كاالنتقاؿ اىل 

إهبابية( اغبراؾ الفردم )كيتضح لنا ىذا جليا من خبلؿ ىجرة مواطٍت الدكؿ النامية اىل الدكؿ اؼبتقدمة سعيا  أكثرصباعة 
 لتحسُت أكضاعهم االجتماعية.

ىوية شخصية كىوية اجتماعية، اؽبوية الشخصية ترتكز على اػبصائص الفردية  ،كحسب اتجفيل فاف لؤلفراد ىويتاف     
اف اؽبوية الشخصية تربز يف حالة ما  كماا اؽبوية االجتماعية فًتتكز على العبلقات اعبماعية،  مثل السمات الشخصية، ام

 1إذا كاف التفاعل يتم بُت االفراد، اما اؽبوية االجتماعية فتكوف على مستول اعلى اين يكوف التفاعل بُت اعبماعات.
 

 نظرية تصنيف الذات2-2
ىذه النظرية يف كنف نظرية اؽبوية االجتماعية كىي تؤكد على العمليات  نشأت على يد ترنر كتبلميذه، كقد مبت    

كحسب ىذه النظرية فاف  اعبماعة،األساسية للجماعة، كأيضا على األساس االجتماعي اؼبعريف للعضوية، ككذا ظاىرة 
االفراد يشعركف بعضويتهم للجماعة عندما يدركوف أكجو التشابو بينهم كبُت افراد اخرين، ككذا يدركوف أكجو االختبلؼ 

 بينهم كبُت ىؤالء االفراد االخرين الذين يبدكف ـبتلفُت عنهم. 
وهنا ظبات كاختبلفات فردية اىل عضوايت كعملية تصنيف الذات تؤدم اىل إدراؾ الذات، أم إعادة تعريفها من ك     

يف فئة اجتماعية ككذا أفكار مبطية مشًتكة ،كتؤكد ىذه العملية حقيقة ىي انو حينما يعرؼ االفراد انفسهم يف سياؽ 
العضوية  يف فئة اجتماعية مشًتكة ،يظهر ما يسمى ادراؾ الذات ،أم أتكيد أكجو التشابو بُت األعضاء داخل اعبماعة 

ة ،كاكجو االختبلؼ مع اعبماعات األخرل اػبارجية ، فاألفراد ينضموف انفسهم كاالخركف يف سياؽ من الداخلي
التصنيفات البارزة ،حيث تصبح اؽبوية االجتماعية اكثر بركزا نسبيا من اؽبوية الشخصية ،فاؽبوية االجتماعية ىي ؿبصلة 

ف الذات صياغة مفهـو اؽبوية االجتماعية كعملية نظرية تصنيت ات ربدث بُت االفراد، ىكذا اعادلعمليات كعبلق
كاؽبوية شخصية ُت اعبماعات ،فاؽبوية المسؤكلة عن ربويل السلوؾ الذم وبدث بُت االفراد اىل سلوؾ وبدث ب

                                                           
1
، 12، ص0222شركة مجموعة المطابع الدولٌة، الكوٌت، لضاٌا فً الهوٌة االجتماعٌة وتصنٌف الذات(،)سٌكولوجٌة العاللات بٌن الجماعات احمد زاٌد:  
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االجتماعية سبثبلف على معدالت ـبتلفة لتصنيف الذات حبيث اف اؽبوية الشخصية  سبثل كصفا للذات يف سياؽ من 
 كالذاتية ،اما اؽبوية االجتماعية فهي الذات يف سياؽ العضوية االجتماعية . الصفات الشخصية

 كىناؾ عامبلف رئيسياف هبعبلف االفراد، يتفاعلوف يف سياؽ من تصنيفات معينة للذات>     
 الوجود النسيب للفئة كاستعداد اؼبدرؾ كاستخدامو لتصنيف معُت تبعا ػبربتو السابقة كتوقعاتو كدكافعو.-3  
 اؼبواؤمة بُت خصائص الفئة كاؼبثَت اؼبرتبط ابؼبوقف االجتماعي كتشمل>-4  

 حيث تشكل اعبماعة كياان مفردا )كحدة عالية التنظيم(.،اكراء التضاد مرنة> كتعرؼ دببدأ مواءمة مقا-ا      
 رم سبثيلها.مواءمة معيارية> تشَت اىل ؿبتول التوافق بُت خصائص الفئة كالنماذج كاؼبثلة اليت هب-ب      

 كبذلك فنظرية تصنيف الذات تقـو على ثبلثة أفكار رئيسية>
ستخدـ يف كصف الذات كاالخرين، يتنوع بتنوع دكافع الفرد كقيمو كتوقعاتو كخلفيتو اؼبعرفية ت يتمستول كنوع اؽبوية ال-3

 كتوجهو النظرم كالسياؽ االجتماعي الذم ربدث فيو اؼبقارنة.
االجتماعية اؼبشًتكة يؤدم اىل إدراؾ الذات، أم إعادة تعريف الذات معرفيا من كوهنا ظبات كاختبلفات بركز اؽبوية -4

 فردية اىل عضوايت يف فئة اجتماعية.
يساىم إدراؾ الذات يف احداث سلوؾ اعبماعة، أم انو تنظيم األفعاؿ كالعمليات اعبماعية من خبلؿ تصنيف -5

 1للذات. اجتماعي مشًتؾ 
 
 تعليق على النظريتني:2-3 

،فهي تؤكد على عبلقة الفرد هبذه  لقد ربطت نظرية اؽبوية االجتماعية اؽبوية الوطنية ابنتماء الفرد عبماعة معينة     
، كقالت ابف اؽبوية الشخصية تربز يف حالة ما إذا كاف التفاعل يتم اعبماعة اين يزداد انتماؤه اك يقل تبعا لعبلقتو معها 

ىذه  النظرية فاف  كحسب اعبماعاتد، اما اؽبوية االجتماعية فتكوف على مستول اعلى اين يكوف التفاعل بُت بُت االفرا
 يركا اف من أكثر إهبابيُت أنفسهم يركف فهم،  إهبابية اجتماعية ىوية ربقيق اىل مستمرة بصورة مدفوعوفاالفراد دائما 

حصرت اؽبوية ابنتماء الفرد عبماعة ما ،كىي بذلك تنكر ىوية الفرد  اهنا كما يؤخذ على ىذه النظرية ىو ،سلبيُت أنفسهم
وية ىذه ؽب فقد قبد افراد يعيشوف داخل صباعات معينة لكنهم وبملوف ىوايت مغايرة  ،مثبل يف حالة االغًتاباالصلية  
 .ة كجذكره الثقافيةفانتماء الفرد ؽبذه اعبماعات ال يلغي ىويتو االصلي ،ىوايهتم االصلية ،فهم وبملوف اعبماعات

اما خبصوص نظرية تصنيف الذات فقد ربطت اؽبوية االجتماعية بتصنيف الفرد لذاتو تبعا لدكافع تقدير الذات      
 أكجو يدركوف ككذا اخرين، افراد كبُت بينهم التشابو أكجو يدركوف عندما للجماعة بعضويتهم يشعركف األفرادف اػباصة بو،
، كىو ما فهي تربط اؽبوية بدكافع تقدير الذات ،عنهم ـبتلفُت يبدكف الذين االخرين االفراد ىؤالء كبُت بينهم االختبلؼ

                                                           
1
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، فالفرد ليس ىو من جتماعيةاالجتماعي يف تشكل اؽبوية االهتمل أتثَت الوسط حيث اهنا ، يؤخذ على ىذه النظرية 
 . تفرض عليو ضبل ىوية تلك اعبماعةصباعة ما مثبل ،فوالدتو يف كنف ىبتار ىويتو ابنتمائو عبماعة ما 

 بُت يتم التفاعل كاف إذا ما حالة يف شخصية تربز للهوية، ىويةلقد أصبعت كلتا النظريتُت على كجود مستويُت      
اف اؽبوية االجتماعية ما  ، حيثاعبماعات بُت التفاعل يكوف اين اعلى مستول على فتكوف االجتماعية ويةى االفراد،

   افرادىا.خصائص تشابو يف  حيث تعرؼ ،اعبماعة الواحدةىي اال تعبَت كذبسيد للتوافق كاالنسجاـ على مستول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث ابعاد الهوية الوطنية

 

78  

 

 مؤشرات اهلوية وحمدداهتا ومقاييسها:-3
كاليت يقدمها لآلخرين معرفا عن ىويتو  تعرؼ مؤشرات اؽبوية على أهنا اؼبميزات أك اػبصائص اؼبتعلقة  ابإلنساف      

كأف يقوؿ  شخص أان أمريكي ألنٍت كلدت يف ،كعازاي نفسو إليها تمائو عبنسية معينة كمدعيا هبا كجنسو معربا عن ان
الوالايت اؼبتحدة األمريكية ، أك يقوؿ شخص أخر أان جزائرم ألف أجدادم أتو من اعبزائر ، أك يقوؿ شخص آخر أان 
 تونسي ألنٍت أقيم بتونس بصورة دائمة  كمرتبط هبا ، أك آخر أان مغريب ألنٍت ألبس العباءة اؼبغربية ، كألتـز ابلتقاليد 
كاألعراؼ كالقوانُت اؼبغربية ،ففي ىذه اغباالت فإف مؤشرات اؽبوية كؿبدداهتا قد استعملت من قبل األشخاص يف صنع 
ادعاءاهتم كانتماءىم إىل جنسيات ؿبددة كتقديبها لآلخرين كعزك أنفسهم إليها ، كىي على سبيل العدد ال اغبصر > 

ء القبلي كاالرتباط دبكاف ما ، كااللتزاـ  ابلزم كاألعراؼ كالتقاليد مكاف الوالدة كركابط االسبلؼ كاألجداد كاالنتما
كإتقاف اللغة كااللتزاـ بنظم قيمة ؿبددة كغَتىا ،كتستعمل تلك اؼبؤشرات احملددة للهوية أيضا عندما ينظر الناس إىل غَتىم 

الوطن الواحد لتمتُت الركابط  كما أهنا تستعمل ضمن،كوباكلوف ربديد جنسياهتم عن طريق اؼبؤشرات الظاىرة عليهم 
 الوطنية كزايدة  اللحمة كاغبس ابؽبوية الواحدة كاؼبصَت اؼبشًتؾ، كمؤشرات اؽبوية كاألكثر تداكؿ بُت الناس ىي>

  
 الوالدة.مكاف  -       

 السبللة. -       
 ؿبل اإلقامة. -       

 طوؿ فًتة اإلقامة. -       
 النشأة كالًتبية. -       

 االسم. -       
 .اللكنة -       
 .الشكل الفيزايئي اػبارجي -       

 .الزم -       
 االرتباط اؼبصَتم دبكاف ما. -       
غَت مطلقة كىي قابلة للتطبيق إىل حد ما، حيث أف كيفية عملها زبتلف حسب اؼبوضوع ىذه كمقاييس اؽبوية      

، كيفهمها كأيخذ هبا أك يتجاىلها كحسب مصداقية الشخص اؼبعٍت ابألمراالجتماعي كحسب من يطبق تلك اؼبقاييس 
سبيل اؼبثاؿ إف مؤشر السبللة مل يعد ذا أنبية قصول يف  كاألمكنة، فعلىاألحواؿ كاألزماف  كاؼبقاييس ىذه تتغَت بتغَت

ضعت لفهم العمليات الكائنة معظم البلداف كما كاف سابقا كإشارة فبيزة للهوية الوطنية أك اعبنسية، كىذه اؼبقاييس ك 
 خلف تشكل اؽبوية لذلك فاؼبقاييس احتماليو كليست كلية أك هنائية.
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كقبد أف اؼبؤشرات األسهل حصوال ككصوال عند الناس ىي االكثر مبلحظة كتسجيبل كال ربتاج توضيح كاللكنة،      
لكبلـ بسهولة عن مكاف الوالدة، السبللة، االسم، الزم كالشكل كاؼبظهر اػبارجي، أما من جهة أخرل فإنو ال يبكن ا

القبيلة، العشَتة كمكاف التنشئة االجتماعية، فهذه معلومات دقيقة عن الشخص قد يرغب يف اإلفصاح عنها كإظهارىا أك 
 قد ال يرغب يف ذلك. 

كىبوطا من حيث كىذه اؼبقاييس كاؼبؤشرات ليست اثبتة كليست متحركة كليا، بل ىي يف عمليات تفاعلية صعودا      
األكلوية كاألنبية كاؼبدلوؿ كىي تستمر من خبلؿ احتكاؾ الناس ببعضهم البعض كتفاعلهم، كمن خبلؿ أحاديثهم اليومية 
كضمن إجراءات التقييم اليت يتخذكهنا كإعادة التقييم، كعن طريق تعديل اؼبفاىيم كاؼبعلومات اؼبتعلقة ابؽبوية الوطنية، 

 1.كمقاييسها، كىوايت األخرين كمقاييسها، ككيف وبكموف على أنفسهم كاآلخرينككيف ينظركف إىل ىويتهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
، 25، ص0220، دار النهضة العربٌة، بٌروت، لبنان ،1، طالهوٌات الوطنٌة والمجتمع العالمً واالعالموعلى احمد الطراح:  غسان منٌر حمزة سنو 
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 الوطنية بني العموميات واخلصوصيات الثقافية اهلوية-4
اؽبوية الوطنية ىي تلك البصمة اليت تطبع الشخصية الوطنية كسبيز ؾبتمع عن اخر، ذلك من خبلؿ ثوابت      

، لكن ىذا ال ينفي كجود اختبلؼ مباح حوؿ بعض العناصر الثقافية، كعموميات ثقافية  جامعة سبتاز ابالتفاؽ اؼبلـز
 حبيث أف الثقافة يف حد ذاهتا نستطيع تقسيمها إىل ثبلث مستوايت أال كىي>

عنها  العموميات> كاليت نستطيع تسميتها ابلثوابت الثقافية، يتبعها كىبضع ؽبا كل أفراد اجملتمع ككل من ىبرج-ا 
حيث اهنا نظم ذات عبلقة كطيدة ابؽبوية الوطنية، كاستعماؿ اللغة الوطنية يف األماكن العامة،  ،يتعرض لردع ضباة القانوف

 كااللتزاـ حبدكد الشرع يف اجملتمعات اإلسبلمية، كعدـ ذباكز اآلداب العامة.
ظم ال تطبق على كافة أفراد اجملتمع يف نفس الوقت البدائل> كالبدائل الثقافية ليست ملزمة بل اختيارية فهي ن-ب        

 كبنفس الكيفية، كالزكاج من داخل االسرة أك خارجها، السكن مع الوالدين بعد الزكاج.
اػبصوصيات> إف النظرة اػبارجية للمجتمع تعطينا صورة شكلية عن الطابع الثقايف العاـ الذم يبيز اجملتمع -ج 

ابع خاص، إال أف اؼبتحمص كاؼبدقق يف اجملتمع من الداخل يكشف خصوصيات ثقافية الواحد كيرسم ىويتو الوطنية بط
تطبع فئات كصباعات عن أخرل، كبذلك فإف ما يوحد كهبمع أفراد اجملتمع الواحد ىي العموميات كالبدائل كىبتلفوف يف 

 اػبصوصيات.
ع الواحد، فيجب أال تكوف تتعارض كالثوابت لكن ىذا ال يعٍت أف اػبصوصيات الثقافية تكوف مطلقة داخل اجملتم      

الثقافية حيث اف ؽبا حدكدا ال هبب أف تتجاكزىا كإال أصبحت هتدد كحدة كأمن كسبلمة اجملتمع كىويتو الوطنية، فالذم 
 1.يضر اجملتمع كيهدد كحدتو، ىو منافسة اػبصوصيات للعموميات كالبدائل كؿباكلة إحبلؿ ىذه ؿبل تلك
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 .13، ص11، ص0221، شركة دار االمة، الجزائر،1، طالردود العلمٌة على االطروحات العرلٌة وتعدد الهوٌة فً الجزائراحمد بن نعمان:  
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 اهلوية الوطنية واالندماج االجتماعي:-5
إف اؽبوية الوطنية يف ذلك القالب اعبامع ألفراد الوطن الواحد، حيث أهنا تعمل على اندماجهم اجتماعيا من خبلؿ      

العمل على سباسكهم كتوحيدىم داخل اجملتمع ككل، فهي تغلب الوالء للوطن على الوالء للجماعة أك الوالء العاـ على 
 ء اػباص، كمن أجل ربقيق االندماج االجتماعي ال بد من ربقيق صبلة من العوامل أال كىي>الوال

 
االندماج الثقايف> كجود قيم كمعايَت مشًتكة كمنسجمة كمتناسقة فيما بينها، ال تتناقض مع بعضها، حبيث ال -ا         

 زبتلف ثقافة اعبماعة عن ثقافة اجملتمع ككل، كزبف الفركقات بُت اعبماعات اؼبكونة للمجتمع ككل. 
مع كيعيشوف دبوجبها كال ىبرجوف عليها، االندماج السلوكي> حيث يتمسك االفراد بقيم كمعايَت اجملت-ب         

 كيعملوف لؤلىداؼ نفسها.
التواصل كالتفاعل من دكف حواجز كعراقيل كحدكد حيث أنو كلما زاد التواصل اتسعت الشبكات -ج          

النقساـ االجتماعية كزاد التفاعل كبذلك زاد االندماج االجتماعي بُت األفراد، يف حُت أف االنعزاؿ يؤدم لبلنطواء كا
 كبذلك التفرقة كالتشرذـ داخل اجملتمع الواحد. 

االندماج الوظيفي> يشًتؾ أفراد اجملتمع الواحد يف مصاحل مشًتكة تستلـز تقسيم العمل من أجل ضماف -د          
 االجتماعي.ربقيقها فبا ىبلق جوا من التعاكف كالتفاىم كالتبادؿ كيساعد على االندماج 

     
االندماج الثقايف كالسلوكي ككذا التواصل كالتفاعل كاالندماج الوظيفي نتحصل على ؾبتمع مندمج ذك كبتحقق كل من 

 1صبغة كطنية خاصة بو، يكوف الوالء فيو للوطن بعيدا عن النعرات خارج نطاؽ التهديد.
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 .42، ص41، ص0220، بٌروت، لبنان والنشر للكتب الرٌس ، رٌاض1، طالتملٌدي والوعً الحداثة ازمة هوٌة: البركات حلٌم   



 الفصل الثالث ابعاد الهوية الوطنية

 

77  

 

 حتدايت اهلوية-6
 

 ب:اهلوية والتعص  6-1
على من  كالتألب معهم> التعصب يف اللغة من العصبة كمعناىا أيدكا الرجل لنصرة عصبتو تعريف التعصب

 .يناكئهم ظاؼبُت كانوا أك مظلومُت
 كالعصبة من اؼبصادر النسبية> نسبة إىل قـو الرجل الذين يعزركف قوتو، كيدفعوف عنو الضيم كالعداء. 
 .من يتصل هبا كالذكد عن حقوالتعصب كصف للنفس االنسانية قصد عن هنضة غبمايتو ك  

ليس إال لعضويتهم كانتمائهم  ،يف الغالب اذباه سليب ضد أعضاء صباعة ما ىوفالتعصب ىو نقيض اغبرية كالتسامح، ك 
 >اما ؿ  ؽبذه اعبماعة، فهو حكم مسبق هبعلنا ننحاز ضد فرد أك صباعة ما نتيجة

 اعبمود -
 التفكَت غَت اؼبنطقي  -
 التعميم اؼبفرط  -
 الظلم.  -

 1فنجد أف الناس تتعصب ضد أعضاء دايانت ـبتلفة أك أحزاب سلبية أك ضد طبقات اجتماعية.
 كيرل "فؤاد زكراي" أف التعصب يتضمن عنصرين أحدنبا إهبايب كاآلخر سليب.     

دينيا، ينتمي إليها سواء كانت قبيلة أك موطنا أك مذىبا فكراي أك ىو اعتقاد اؼبرء أف الفئة اليت  >العنصر االجيايب
 أظبى كأرفع من بقية الفئات. ىي

 .2ىو اعتقاده أف تلك الفئات األخرل أحط من تلك اليت ينتمي إليها >والعنصر السليب

  نشأة التعصب:
( أف 74;3)لوكلي كىارتلي  االجتماعية الدكر الرئيسي يف ظهور التعصب حيث يرل كل من التنشئةإف لعملية 

 لدل األفراد> التعصب يبر بثبلث مراحل حىت يظهر
 مرحلة التمييز> كيقصد هبا قدرة الطفل على التمييز بُت أفراد اعبماعات اؼبتعصبة اؼبختلفة. -3
 مرحلة التوحد> كيقصد هبا انضماـ الطفل إىل اعبماعة اليت ينتمي إليها كيتوحد معها. -4
الشعور ابلنقص تبعا ىل نوع من التعايل أك إىل نوع من > تظهر االستجاابت اليت قد تشَت إًنقو مرحلة الت -5

 3للحكم الذم يشعر الطفل أبف اجملتمع قد أصدره على اعبماعة اليت ينتمي إليها.

                                                           
1
 .15، ص13سابك ص ، مرجع(الذات وتصنٌف االجتماعٌة الهوٌة فً لضاٌا) الجماعات بٌن العاللات سٌكولوجٌةاحمد زاٌد:  
2
 .20ص ،المرجع نفسه  
3
 .31، صالمرجع نفسه 
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لكنهم على  ،ينتموف عبماعات اجتماعية معينةفراد ا اذباه فمن البديهي أف األطفاؿ ال يولدكف كلديهم كراىية     
ائهم كاألفراد احمليطوف هبم خبلؿ مراحل التنشئة العكس من ذلك يكتسبوف ىذه االذباىات من أمهاهتم كآابئهم كرفق

 االجتماعية.
دكف سبييز بُت فرد  كرًنالنساف كعن اغبق يف العيش كيف عصران ىذا كيف ظل اغبديث عن الديبقراطية ككذا حقوؽ اال

 التعصب مازاؿ كامنا يف النفوس كلو جذكر متأصلة يف بعض اجملتمعات، كما يلبث أف يظهر للعياف يف قبد ناأن كآخر، إال
 كمن بُت العوامل اليت تساعد على ظهوره>حالة نشوب أم مناكشات كاختبلفات، 

ا سواء كاف االختبلؼ عرقي اجملتمع،ينشأ التعصب كلما كاف ىناؾ اختبلؼ كتباين بُت اعبماعات اليت تكوف   -3
 أك دينيا كثقافيا.

 اػبوؼ من اآلخر، كاػبشية من فقداف اؼبكانة االجتماعية.  -4
دكف كجود أرض خصبة  األف االنتقاؿ يكوف سريع ،كلما كاف التغيَت االجتماعي سريع كلما زاد التعصب   -5

 ب التغَت.عتستو 
 كجود فرص لبلتصاؿ بُت اعبماعات اؼبختلفة.اعبهل كعدـ   -6
 التعصب.قلية موضع حجم اال  -7
 االستغبلؿ حيث أنو يزيد من حدة التعصب  -8
أفراد األغلبية يلجؤكف إىل التعصب كاضطهاد أفراد األقليات بقصد توحيد كتقوية العبلقات بُت أفراد قبد   -9

 يف حالة كجود أخطار هتددىم. األغلبية، خاصة
 تلعب اؼبنافسة كاػبوؼ من الفشل يف بعض األحياف دكرا يف ظهور التعصب.  -:
تشجيع الثقايف كاالجتماعي عبماعة ما على حساب أخرل، يشجع يف ظهور التعصب لدل أفراد تلك ال  -;

 اعبماعة.
 ة عن صباعة ما تولد التعصب اذباىها.داألفكار النمطية اعبام-32    

 1.التعصب ضد اؼبرأة، التعصب الديٍت القومي، كمن صور التعصب؛ التعصب
  

   معاجلة التعصب:
الوقت، فاؼبتعصبوف دائما ىم نفس إف العمل على اغبد من التعصب كالقضاء عليو ؽبو من األمور اؼبهمة كالصعبة يف      

فاغباجة للمحافظة على معتقداهتم  الشعارات،كاذباىاهتم كمعتقداهتم كيربركف سلوكهم بنمط معقد من منحازكف ألفكارىم 
 الطرؽ كاألساليب اؼبتبعة ؼبعاعبة ىذا التعصب.تصبح جزءا متكامبل من بناء شخصيتهم، كمن أىم 

                                                           
1
 .32ص ،لمرجع نفسها 



 الفصل الثالث ابعاد الهوية الوطنية

 

77  

 

خرل كتتولد عل اعبماعات تعيش معا، كبذلك تتعلم كل صباعة من االهب> حيث االتصال املباشر بني اجلماعات - أ
فيف من حدة األفكار النمطية كاالعتقادات اػباطئة، فالتقارب خساعد على القضاء كالتيركابط دائمة بينها فبا 

 من اؼبودة كاحملبة. كالتفاعل يزيداف
انتشار التسامح كاحملبة بُت الشعوب  التعليم يساىم يفأف  Campbell> حيث يرل كامبل الربامج الرتبوية  - ب

كاألجناس كالعناصر اؼبختلفة األصل، كقبد أف الطبلب اعبامعيوف يكونوف أقل تعصب بوجو عاـ من أقراهنم الذين 
دبشوارىم التعليمي كالًتبوم أكثر من أم مظهر  مل تتح ؽبم ىذه الفرصة، كالواقع أف تسامح ىؤالء األشخاص يرتبط

   .الراقيةاالجتماعية من مظاىر اؼبكانة 
فة كالعمل على توجيو اؼبدرسيُت كتدريبهم يبكننا من إخراج طبلب متساؿبُت دافوضع برامج تعليمية كتربوية ى

 متشبعُت ابلركح الوطنية كالتسامح بعيدين عن التعصب.
اقتصار ذلك على أفراد > حيث يكوف لؤلفراد فرصة ساكبة للتعبَت عن آرائهم بدال من يف صنع القرار املشاركة-ج

 1قليلُت.
 
  اهلوية القاتلة4-

 كبعضها يرتبط دبوركث ديٍت كبعضها ال، كبعضها ال، تتشكل اؽبوية من انتماءات متعددة بعضها يرتبط بتاريخ اثٍت     
تراكما بل متكامبل ،فاؽبوية ليست كهنا كاحدة ،كاننا نعيشها بوصفها  لكن من الضركرم اف نشدد يف الوقت ذاتو ا

نتماءات كي ينتفض الشخص بكليتو ،فعندما وبدث اؼبساس أبحد االئية ،فيكفي اؼبساس ابنتماء كاحد  النتماءات تلقا
،كيهاصبوف التشجيع فيجتمعوف كيتجندكف كيتبادلوف  >الدين ،اللغة ،العرؽ ،يشعر الذين يشاطركنو االنتماء ابلتعاضد،

 كيد ىويتهم اضطرارا ،عمبل شجاعا كعمبل ؿبررا كيربز يف كل صباعة قادة.الذين يف اؼبواجهة ابلنسبة ؽبم ،كيصبح أت
ضئيبل فهذا يساعد على ظهور قتلة يرتكبوف أبشع ابالضطهاد كقبد اف كل صباعة إنسانية مهما كاف شعورىا 

الفظاعات مقتنعُت أبهنم على حق، كاهنم يستحقوف السماء كاعجاب اقارهبم هبم، كاؼبهم يف ىذه اغبالة اف مبنع اجتماع 
  الوحش.الشركط اليت توقظ 

متسلط، كوبوؽبم يف اغلب ك يف موقف متحيز كمذىيب كمتعصب انتماء كاحد، يضع االفراد كما اف اختزاؿ اؽبوية يف -
 2للقتلة.األحياف قتلة اك أنصار 

 
 
 

                                                           
1
 .113ص ،110ص ذكره، سبك ، مرجع(الذات وتصنٌف االجتماعٌة الهوٌة فً لضاٌا) الجماعات بٌن العاللات سٌكولوجٌة: زاٌد حمدا 
2
 .91، ص03، ص1555، ورد للطباعة والنشر والتوزٌع، سورٌا،1(، ترجمة نبٌل محسن، طالهوٌات الماتلة )لراءات فً االنتماء والعولمةامٌن معلوف:  
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 اهلوية وحتدايت العوملة8-3
تلف حوؽبا الدارسوف يف علم االقتصاد كالسياسة كالثقافة ىبك  ءاآلرا إف ظاىرة العوؼبة تثَت جدال كاسعا كتتعدد بشأهنا

 الرأظبايل،كاالجتماع، كقد ازداد اغبديث عن مصطلح العوؼبة مع زكاؿ اؼبعسكر االشًتاكي كانفراد أمريكا بقيادة اؼبعسكر 
كاؼبوضوعية بُت منية كإلغاء الفواصل كاغبدكد اعبغرافية كالز نظاـ جديد للعامل كعلى حركة دؾبو  ذا اؼبصطلح علىى كيدؿ

ي ؼب" الفرنسية اليت تعٍت جعل الشيء على مستول عا mondialisationكالعوؼبة ىي ترصبة لكلمة " الدكؿ كاجملتمعات ، 
 عن كل مراقبة. ينأأك نقلو من احملدكد اؼبراقب إىل البلؿبدكد الذم 

، تنقل البضائع كالسلع، كدبراقبة صارمة على مستول اعبمارؾكاحملدكد ىنا ىو الدكلة القومية اليت تتميز حبدكد جغرافية      
إضافة إىل ضباية ما بداخلها من أم خطر أك تدخل خارجي، سواء تعلق األمر ابالقتصاد أك ابلسياسة أك ابلثقافة، أما 

األمور تتحرؾ عرب  البلؿبدكد فاؼبقصود بو العامل، أم الكرة األرضية، فالعوؼبة إذف تتضمن معٌت إلغاء حدكد الدكلة كترؾ
 .العامل كداخل فضاء يشمل الكرة األرضية صبيعها

يف الوالايت اؼبتحدة  ظهرتاليت  االقبليزية globalizationعلى أف الكلمة الفرنسية اؼبذكورة إمبا ىي ترصبة لكلمة      
 .1تفيد معٌت تعميم الشيء كتوسيع دائرتو ليشمل الكلكىي  ،األمريكية

كإلغاء الفواصل كاغبدكد اعبغرافية كالزمنية كعلى حركة دمج للعامل ، كيدؿ ىذا اؼبصطلح على نظاـ جديد للعامل      
سواء كقد صاحب انتشار مفهـو العوؼبة بركز مغالطات كثَتة أنبها اؼببالغة يف معاعبتو ، بُت الدكؿ كاجملتمعات كاؼبوضوعية 

اغبلوؿ اؼبناسبة لكل اؼبشاكل اؼبطركحة، أما البعض اآلخر فَتل أهنا مغالطة دـ إهبااب أك سلبا، فهناؾ من يعتقد أهنا ستق
االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي اػباص هبا، كما تضر ع الشعوب يف إقامة نظامها ككىم كفخ أقيم بغرض اغبد من تطل

 .2أف العوؼبة ربمل من ىذا االذباه كذاؾ إال ،فكرية سرعاف ما تزكؿ بقيم الديبقراطية كىي ؾبرد شعار سياسي كموجة
قدرة خصوصياتو إف العوؼبة نظاـ أك نسق ذك أبعاد تتجاكز دائرة االقتصاد لتيعومل االنساف يف كل ؾباؿ، متحدية      

كبصره، كيف موضع اختبار صعب على ظبع العامل  القومية كالفردية على الصمود يف كجو مٌدىا، ككاضعة مناعتو الذاتية
كيف ظل ىذه العوؼبة الشاملة عوؼبة القيم كاألخبلؽ كأمباط العيش كمناىج التفكَت غفلة من بعض فصائلو اؼبهمشة ذبرل 

الثقافية ، كاػبصوصيات كذلك، كبذلك فالعوؼبة ظاىرة تقـو على إلغاء اغبدكد كتذكيب الفركقات يراد أف تتعومل اؽبوايت 
 ،نطباع أبهنا تتبارل مع األقول منها، كأبهنا مل تعد قادرة على اغبفاظ على إرثها سليمافاعبماعات كالثقافات لديها ا

نظر ابريس، كالعوؼبة اعبنوب كالشرؽ كالوالايت اؼبتحدة االمريكية ىي اؼبسيطرة من كجهة فالغرب ىو اؼبسيطر من كجهة 
 .3تنوع اللغات كطرؽ العيشهتدد التنوع الثقايف كبشكل خاص 

 4كاف من خاصية أساسية تتميز هبا العوؼبة على الصعيد النظرم على األقل فهي الشمولية الكونية.كإذا       
                                                           

1
 االجتماعٌة والمجاالت الهوٌة حول األول الدولً الملتمى خاص، عدد واالجتماعٌة، االنسانٌة العلوم مجلة ،الثمافٌة والعولمة الهوٌة اشكالٌة: باٌة بوزغاٌة 

 .204 ص ورللة، مرباح، لاصدي جامعة الجزائري، المجتمع فً السوسٌوثمافٌة التحوالت ظل فً
2
 .000، ص 0221جامعة المنوفٌة، الماهرة،  لضاٌا التصادٌة،أحمد عبد العزٌر الشرلاوي:   
3
 .110 ،ص ذكره سبكمرجع،  ،(والعولمة االنتماء فً لراءات) الماتلة الهوٌاتامٌن معلوف:  
4
 .02، ص0210الجزائر،، منشورات االختالف، 1، طالعولمة عصر فًعن ازمة الهوٌة ورهانات الحداثة نصر الدٌن بن غنٌسة:  
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سياسات كمآرب العوؼبة يف اجملاؿ الثقايف تستهدؼ اؽبوايت القومية كمقوماهتا الرئيسية، اللغة كالدين كبذلك ف     
عنا أماـ معطيات االختبلؼ كالتمايز بُت اجملتمعات، تضكالتقاليد، ك  كالعادات كالسمات التارىبية كأمباط العيش كالسلوؾ

 .1مسؤكلياتنا اؼبادية كاؼبعنوية كالركحية كاعبوىرية يف اغبياة البشرية
كـباطر العوؼبة على اؽبوية الثقافية إمبا ىي مقدمة ؼبخاطر أعظم على الدكلة الوطنية كاالستقبلؿ الوطٍت كاالدارة      

 الوطنية.الوطنية كالثقافية 
صورة الثنائية االان كاألخر القائمة على عقد الدكنية كالفوقية  كاؽبوية، اختزاؿكمن اؼبقارابت اؼبنهجية اػباصة ابلعوؼبة      
 موفقُت>يف 

 إهبابية.ىي ربوؿ صورهتا السلبية اىل صورة  الغالب، كبذلك اؼبولعة بتقليد االخر األكؿ> االان
 2هاـ اتريخ عليتها لتصنع صورة ذات تستمد اهبابيتها من قراءة سلبية لصورة االخر الغالب.الثاين> االان اؼبولعة ابستل

يف االلتجاء إىل الًتاث، بل هبب االلبراط يف  من اؼبقاكمة كالفائدة  إنو القوؿ اؼبقارابت أيضا من تىناؾ من ك        
 خارجها،كال ربقيق التقدـ ضرية عاؼبية ال يبكن الوقوؼ ضدىا العوؼبة من دكف تردد كمن دكف حدكد، ألهنا ظاىرة ح

ألف األمر يتعلق بقطار هبب أف نركبو كىو ماضو يف طريقو بنا أك من دكهنا، كيف اغبقيقة فإف عملية االخًتاؽ أم 
 فهي ال تستطيع كابلتايل ال ىويةفيها ثقافة تنطلق من الفراغ أم من إيديولوجية االرتقاء يف أحضاف العوؼبة كاالندماج 

 أف تبٍت ىوية كال كياف.
ا م فإنو دبقدار ، كاغبقيقة أف العوؼبة لن تستطيع أف تقضي على ىوية الناس بل إف األمر على العكس من ذلك 

يف البحث عن ىنا يبدا يشعر اؼبرء أبف ىناؾ جهة ما تقصد النيل من ماضيو كاإلجهاز على شخصيتو كىدر كرامتو، 
اكلة كأخشى ما لبشاه من ؿب ،كىناؾ تتكاثف جهوده ليعرب عن حضوره كجوده بكل الوسائل اليت يبلكهاجذكره كأصولو 

العوؼبة ىدر اؽبوية، أف ينتبو أصحاب اؽبوايت إىل ما وبدؽ هبم، كىناؾ تكوف اؼبواجهة  على أشد ىا بُت اؽبوية كالعوؼبة، 
 3.ةؼبهوية كاعًتاؼ اؽبوية جبدكل التعاكف يف إطار العو ىذه اؼبواجهة اليت سوؼ ال تنتهي إال ابحًتاـ العوؼبة لل

كيبقى للنظاـ الًتبوم الدكر األكرب يف تنشئة جيل متشبع ابلقيم اليت هبسدىا تراث ببلده التارىبي كاعبغرايف         
 يعيقو.اعي كمدرؾ ؼبا هبرم من حولو، قادر على ربدم كاجتياز ما كالديٍت كالثقايف، ك 

 
 

 
 
 

                                                           
1
 .210، ص211، ص سبك ذكرهمرجع  الثمافٌة، والعولمة الهوٌة اشكالٌةبوزغابة باٌة:   
2
 .11، ص12ص، ذكره سبك ، مرجعالعولمة عصر فً الحداثة ورهانات الهوٌة ازمة عن :غنٌسة بن الدٌن نصر 
3
 .224ص  ،ذكره سبك مرجع ،الثمافٌة والعولمة الهوٌة اشكالٌة: باٌة بوزغابة 
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 : اهلواييت والتشكل  للجزائر اإلسالمية الفتوحات -7
ككاف لو الفضل يف التشكل  كببلد اؼبغرب العريب تغيَتا جذراي على صبيع الصعد لفتح اإلسبلمي للجزائرا أحدث     

 النحو التايل>  رئيسية علىراحل فبيزة نستطيع تقسيمها إىل ثبلثة مراحل دب ، كقد مراؽبواييت للشعب اعبزائرم
 

 >الفتح األول
( أذف ألخاه 869ىػ )49إف الفتح األكؿ إلفريقيا كاف يف عهد اػبليفة عثماف بن عفاف هنع هللا يضر، ففي شهر ؿبـر عاـ      

ألفا  فجٌيش عشركف) إفريقيا( لفتحها، من الرضاعة كإىل مصر سعد بن أيب سرح العامر ابػبركج كالزحف على كراء ليبيا 
هم كثَتا من الصحابة> عبد الرضباف بن أيب بكر، مركاف بن اغبكم، عبد هللا بن الزبَت، عبد هللا بن دين ككاف بينمن اجملاى

أكثر من مئة كعشركف ألفا مع جرير كتوجو إلفريقيا أين كاف ابنتظاره القائد  عباس، عقبة بن انفع، عبد هللا بن عمر؛
من الرـك كالرببر، كدارت معركة كبَتة أسفرت عن مقتل جرير على يد عبد هللا بن زبَت كانتصار اؼبسلمُت، فطلب األفارقة 

 1. من أيب سرح الصلح مقابل دفع اعبزية السنوية، فوافق كعاد إىل مصر بغنائم كثَتة
 

 الفتح الثاين: 
ابستشهاد عثماف بن عفاف هنع هللا يضر عمت االضطراابت كامل ربوع الدكلة اإلسبلمية كتكالب الرـك عليها، فنقض الربابرة      

 ـ(. 876)ىػ  55الصلح عاـ 
معاكية بن أيب سفياف هنع هللا يضر معاكية بن حديج الكندم إلفريقيا جبيش قوامو عشرة آالؼ ـ( أرسل 888ىػ )67كيف سنة    

معاكية  ليستدعيففتح جربة كسوسة كبنزرت لتبدأ مرحلة جديدة من االستقرار كنشر للدين اإلسبلمي ابؼبنطقة، ؾباىد 
 .2بن حديج ؼبصر

 
 الفتح الثالث: 

ـ( أيرسل عقبة بن انفع إىل إفريقيا فتوسع الفتح، كأسس مدينة القَتكاف اليت صارت قاعدة 892)ىػ 72يف سنة      
ىػ فصلت إفريقيا عن مصر ككيل عليها خليفة أيب مهاجر دينار، ككاصل الفتح ابذباه 72كسنة ، للجيوش اإلسبلمية

كماتزاؿ الشواىد األثرية دالة  اعبهات الغربية ) اعبزائر حاليا( ففتح بسكرة كأقاـ قاعدة عسكرية دبيلة ككصل لتلمساف
عيوف أيب اؼبهاجر كأثناء فتحو للجزائر كاؼبغرب ب ظبوحفرىا قائمة إىل يومنا ىذا كتسمى ابعليو، حيث ما تزاؿ اآلابر اليت 

ن كبعد معركة طاحنة ىـز كسيلة كأيسر، ليعل، رأسها أمَتا يدعى كسيلة كجد مقاكمة من قبيلة أكربة الرببرية كاليت كاف على 
فع مرة أخرل على كقد أعيد تولية عقبة بن انقا أليب اؼبهاجر دينار يف فتحاتو ، افر يف كقت الحق عن إسبلمو ليكوف م

                                                           
1
 .9، دار النشر للعلوم، الجزائر، ص المختصر فً تارٌخ الجزائرصالح فركوس،   
2
 .42ص،41، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ص 0، ط الموجز فً تارٌخ الجزائرٌحً بو عزٌز:  
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 إنو رفعإىل احمليط األطلسي، كقيل  الرـك إىل أف كصلقبلع إفريقيا فصحب أيب اؼبهاجر دينار كصديقو كسيلة، فاجتاح 
 ىذا البحر ؼبضيت يف الببلد اقاتل يف سبيلك حىت ال يعبد يديو إىل السماء كقاؿ> " اللهم فاشهد أين قد بلغت كلوال
كبعد كصوؿ ه من حسن معاملة من طرؼ الفاربُت ، لقو ؼبا  أحد دكنك"، كقد أصبح الناس يقبلوف على اإلسبلـ نتيجة

مع عدد ؿبدكد من  عقبة بن انفع مدينة طنجة قرر الرجوع إىل مدينة القَتكاف فأمر جيشو ابستباقو، كأثناء تواجده ببسكرة
ىػ، كما  85فاستشهد مع مرافقيو سنة لعهم على األكضاع ليقوموا دبهاصبتهم، مرافقيو اغتنم كسيلة الفرصة كراسل الرـك كأط

،  ة ابعبزائرر زاؿ الضريح يشهد على تلك اغبادثة إىل يومنا ىذا حىت أف اؼبنطقة تسمى ابظبو " سيدم عقبة" بوالية بسك
اػبليفة عبد اؼبلك  ليأمربليبيا،  لربقة ن قيس البلول الذم تراجعبل اذبو إىل القَتكاف كأخرج زىَت ب كمل يكتفي كسيلة هبذا

ليغَت عليو الرـك  ،ةبرق ابلوالية على إفريقيا لو، كأمده ابعبيش كالعدة فسار للقَتكاف كقتل كسيلة، كآثر الرجوع إىلبن مركاف 
ألف من اعبند  62أبسطوؿ كبَت فاستشهد زىَت ككثَت من معو، ليكلف حساف بن النعماف ابلوالية على إفريقيا كمد بػ 

فتوجو إلفريقيا كاسًتد مدهنا كطرد الرـك من حصوهنا، كقد كاجو مقاكمة من الرببر بقيادة امرأة اشتهرت بشجاعتها ىي " 
عُت البيضاء كتبسة أسفرت عن دحية بنت اثبت بن تيقاف" اؼبلقبة ابلكاىنة، حيث نشبت معركة بوادم مسكيانة بُت 

كظنا من الكاىنة أف اؼبسلمُت  اغبصوؿ على اؼبدد من اػبليفة، كعسكر ابنتظاربرقة  تراجع جيوش حساف بن النعماف إىل
جاءكا من أجل األمواؿ كالغنائم أمرت إبتبلؼ الزرع كزبريب اؼبدف كقطع األشجار، فبا كلد الكره لدل السكاف، كيف عاـ 

تيجة ؼبا لقوه من الكاىنة، كنتيجة لتخلي نحاب من السكاف الربابرة ًت ىػ كبوصوؿ اؼبدد اذبو حساف للجزائر ليجد ال 3:
ـ( ،كيبقى 923) ىػ4:معظم قومها عنها سهلت ىزيبتها كمت قتلها يف جبل األكراس دبنطقة تعرؼ ببئر الكاىنة عاـ 

 1تسروبها البنيها اباللتحاؽ ابعبيش اإلسبلمي امر يستحق الوقوؼ عنده كالبحث فيو.
اإلسبلـ من خبلؿ شرح مبادئ اإلسبلـ للسكاف، ككذا إعادة اإلعمار، حيث كقد عمد حساف على إرساء قواعد      

قَتكاف لتصبح قبلة للناس من كل البقاع، كبذلك دخلت إفريقيا مرحلة جديدة من األمن كاالستقرار يف ظل أعاد بناء ال
 اإلسبلـ.

موسى بن نصَت الذم كاصل الفتح ـ( مت استدعاء حساف بن النعماف كخلفو القائد اإلسبلمي 926ىػ )7:كيف سنة      
ـ( بعث موسى طارؽ بن زايد مع سبعة 933)ىػ  4;كسنة  ،كأخضع قبائل ىوارة كزانتة ككتامة كاذبو للمغرب األقصى

حر من ىو صاحب اؼبقولة الشهَتة " اي أيها الناس أين اؼبفر؟ البلرببر لفتح األندلس، كالذم اآالؼ رجل معظمهم من 
كال كزر  موفورة كأنتمة كأسلح كالصرب، كقد استقبلكم العدك جبيشكرائكم كالعدك أمامكم، كليس لكم كهللا إال الصدؽ 

لكم إال سيوفكم كإين حامل على طاغية القـو لذريق، فقاتلو إف شاء هللا" فزادت ضباسة جيشو، كبعد شبانية أايـ من 
كأخذ ابلتقدـ كبو الشماؿ ليلحقو موسى بن نصَت، ككاصلوا الفتح إىل مشارؼ القتاؿ قبح طارؽ بن زايد بقتل لذريق، 

بوردك بفرنسا، لتقاـ دكلة إسبلمية اتبعة للخبلفة اإلسبلمية، كبعدىا مت استدعاء كل من طارؽ بن زايد كموسى بن نصَت 
انتشارا للفتنة، كبوصوؿ عمر تو دمحم بن يزيد على إفريقيا الذم عرفت عهد كيف عهد اػبليفة سليماف مت توليت للمشرؽ،

                                                           
1
 .30، ص0223عٌة، الجزائر ،دٌوان المطبوعات الجام الشخصٌة الجزائرٌة االرضٌة التارٌخٌة والمحددات الحضارٌة،عشراتً سلٌمان:  
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 ،ـ(:93ىػ ) 322 أيب اؼبهاجر دينار كاليا على إفريقيا يف سنة أمر بعزلو كعُت إظباعيل بن عبدهللابن عبد العزيز للخبلفة 
 1.كأرسل معو عشرة من الفقهاء لشرح مبادئ الدين اإلسبلمي كتعاليمو الصحيحة للسكاف

 
اإلسبلمي مقاكمتهم اؼبعهودة كاستبسلوا يف الدفاع عن الداير كسقط ضحااي من  أبدل األمازيغ مع بداية الفتح     

كلقد كاف من اؼبفركض أف يزيد ذلك من أتجج انر اغبقد كالثأر يف قلوب  الطرفُت على رأسهم عقبة بن انفع كالكاىنة،
ما كادكا يتأكدكف من األىداؼ النبيلة للفاربُت اؼبسلمُت كمن صدؽ  لكنهم، األىايل كعادهتم يف الثأر من اؼبعتدين 

 الرسالة السماكية اليت وبملوهنا إليهم حىت دخلوا يف الدين اعبديد أفواجا ككٌملوا مسَتة الفتح جنبا إىل جنب مع الفاربُت
فتح اؼببُت لببلد الرببر بعيدا عن اؼبشكبلت العرب اؼبسلمُت إىل اؼبغرب األقصى مث األندلس، كهبذه الكيفية الرابنية إذان مت ال

 اإلسبلـ لؤلسباب التالية> اعتناؽ الرببر كقد يرجع ،اليت صاحبت الفتوحات اإلسبلمية يف اؼبشرؽ
 .> سرعة إدراؾ الرببر ؼبعاين اإلسبلـ كإيباهنم القوم بتعاليمو اليت تنادم ابؼبساكاة كالعدؿ كاغبريةأوال 
ؼبسلمُت قوال كفعبل لتلك التعليم األخبلقية اليت أتى هبا الدين اعبديد، فصادؼ ذلك > سبثيل الفاربُت ااثنيا 

 كتقديس اؼبثل العليا. ابالستقامةالسلوؾ ذباكاب يف نفوس السكاف األصلُت الذين عيرفوا 
 انصهار الفاربُت يف اجملتمع احمللي دكف اعتبلء أك استشعار األفضلية عليو يف أم شيء. >اثلثا 
 أبف الرببر من أصل عريب. كالتقاليد بُت العرب كالرببر فبا يرجح اآلراء القائلة اؼبزاج> التشابو يف رابعا 
على السكاف األصلُت يف تسيَت  االعتمادانتهاج الدكلة اإلسبلمية يف اؼبشرؽ منذ بداية الفتح سياسة  خامسا: 

 اعبديدة اليت تسرم على كل اؼبسلمُت بربرا كانوا أك عراب أك أتراكا أك فرسا. شؤكف ببلدىم يف ظل الشريعة
الذم كاف يسيطر على  البيزنطياعًتاؼ الرببر ابعبميل للعرب الفاربُت الذين قضوا على االحتبلؿ  سادسا: 
 2هنمو من خَتات أرضها اؼبدرارة. شباعإلشعبها العباد كيستغل ثركاهتا كبقمع الببلد ك 

ككانت العملية اؼبوازية للفتح اإلسبلمي كاعتناؽ الرببر اعبماعي لئلسبلـ ،اقباؽبم على تعلم اللغة العربية لفهم الدين ككذا 
تبليغو بلغتو للمجتمعات األخرل اليت اسلمت على أيديهم ،كاصدؽ مثاؿ على السرعة اليت مت هبا التعريب تلك اػبطبة 

ابللغة العربية يف الفاربُت عند مداخل االندلس ،كاليت كجهها اىل جند غالبيتهم من  الشهَتة اليت ارذبلها طارؽ بن زايد
الرببر الذين تطوعوا يف جيش الفاربُت للجهاد يف سبيل نشر الدين اإلسبلمي ،كىذا يدؿ على معرفهم للغة العربية ،فما  

كلو اهنم كانوا كانوا متعصبُت للغتهم   لو،قبلوىا ىم انفسهم  كاف لطارؽ بن زايد اف يتجرا على ـباطبتهم هبا كال
 3يفصلوف بُت اإلسبلـ كاللغة العربية، كما ىو الشأف يف ببلد فارس مثبل.

 كيبكن حصر أسباب عدـ اعًتاض اك رفض الرببر للغة العربية ؼبا يلي>    
 االعتناؽ اعبماعي لئلسبلـ.-

                                                           
1
 .11، ص01ص ذكره، سبكمرجع  ،الجزائر تارٌخ فً المختصرصالح فركوس:   
2
 .04، ص03، شركة دار االمة، صفرنسا واالطروحة البربرٌةأحمد بن نعمان:   
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تقف يف كجو اللغة العربية كما ىو الشأف ابلنسبة عدـ كجود لغة بربرية راقية ذات ثقافة كحضارة، يبكن ؽبا اف -
 للفارسية.

تشابو اللغة العربية كاللغة الرببرية يف النطق كـبارج اغبركؼ، حىت اف صبيع ـبارج اغبركؼ موجودة يف اللغة الرببرية دبا -
 كىذا راجع ؿ> فيها حرؼ الضاد الذم تتميز بو اللغة العربية عما سواىا من لغات العامل

 اختبلط الرببرية ابلفينيقية، كاليت ىي من اللغات السامية مثل اللغة العربية.*            
 اللغة الرببرية ىي نفسها من اللغات اؼبتفرعة عن اللغة السامية كما ذىب عدد كثَت من الباحثُت.*            

 عدـ تعصب الرببر للغتهم.-
 يفتحوىااىتماـ القادة العرب بتعريب البلداف اليت -
 ضباسة الرببر الشديدة لنشر الدين اإلسبلمي كصدقهم يف اعتناقو حبب إليهم اللغة العربية.-

 1كىذه ىي اىم األسباب اليت ساعدت على انتشار اللغة العربية يف ببلد اؼبغرب العريب ابلسرعة كالقوة اليت سبت هبا.
      
 قران، مثقد صبع بينهم اإلسبلـ منذ بضع عشر  كابناء مازيغ يعرباف أبناء  "ابديس>كيف ىذا الصدد يقوؿ ابن      
كالرخاء كتؤلف بينهم يف العسر كاليسر، كتوحدىم يف السراء كالضراء، حىت  سبزج ما بينهم يف الشدة  ركفتلك الق دأبت

 2كونت منهم منذ احقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائراي، امو اعبزائر كابوه اإلسبلـ.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .93، ص99، صذكره سبك مرجع البربرٌة واالطروحة فرنسااحمد بن نعمان:  
2
 .221، ص1592، مجلة الشهاب، الجزء الحادي عشر، المجلد الحادي عشر، فٌفري جمعته ٌد هللا ال تفرله ٌد الشٌطانما عبد الحمٌد ابن بادٌس:  
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 ابعاد ثوابت اهلوية الوطنية اجلزائرية:-8
 
 الدين اإلسالمي:8-1

كىو الدين الذم جاء بو سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ تعاىل )اليـو أكملت لكم دينكم كأسبمت لكم نعميت  تعريف اإلسبلـ>
 1.كرضيت لكم اإلسبلـ دينا(

كالشريعة اليت ختم هللا هبا الرساالت السماكية ارتضاه هللا لكل خلقو من غبظة أف فهو الدين الذم جاء بو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
خلقهم إىل يـو لقائو كاإلسبلـ دبعٌت االستسبلـ اؼبطلق عبميع أكامر هللا كنواىيو ىو الدين اإلالىي السماكم الذم نزؿ 

 على صبيع رسل هللا فاغبقائق اإليبانية عندىم صبيعا كاحدة كىي>
 يباف بوجود خالق عظيم كاحد ال شريك لواال -3
 اإليباف ابليـو اآلخر يـو اغبساب  -4
 اإليباف ابؼببلئكة األطهار. -5
 اإليباف جبميع األنبياء كرسل هللا عز كجل      -6
 اإليباف بكل كتب السماء اؼبنزلة على اؼبرسلُت  -7

شيبة بن ىاشم أظبو عمرك  اظبو كىو دمحم ابن عبد هللا ابن عبد اؼبطلب كإىل ىذه اغبقائق كلها أشار النيب اػبامت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
بن عبد مناؼ اظبو اؼبغَتة بن قسي اظبو زيد بن كبلب بن مرة بن كعب بن لؤم بن غالب بن فهر كىو اؼبلقب بقريش 

بن الياس بن مضر بن نزار بن كنانة بن خزيبة بن مدركة اظبو عامر  كاظبو قيسكإليو تنسب القبيلة بن ملك بن النضر 
 2...بن معد بن عدانف

الفيل اؼبوافق للعشرين التاسع من شهر ربيع األكؿ عاـ حادثة  ثنُتكلد ملسو هيلع هللا ىلص يف شعب بن ىاشم دبكة يف صبيحة يـو اال
توىف ابوه عبد ، عبد مناؼ بن زىرة بن كبلب  امو امنة ابنة كىب بن، ـ   793اك الثاين كالعشرين من شهر ابريل عاـ

كتها اؼبنية بقرية االبواء الواقعة بُت مكة كاؼبدينة اؼبنورة عند رجوعها مع ر هللا قبل كالدتو كدفن ابؼبدينة اؼبنورة، اما امو فاد
)اقرا ابسم ربك حي بغار حراء يف سن االربعُت ككانت اكؿ اية و دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من زايرة اخواؿ ابيو ابؼبدينة اؼبنورة ،نزؿ عليو ال

عمر يناىز الثبلثة كستوف  كقد فارؽ ملسو هيلع هللا ىلص  اغبياة كانتقل لدار اغبق عن، الذم خلق(،لتستمر النبوة لثبلثة كعشرين سنة 
 ق.33ربيع األكؿ سنة34ا يـو االثنُت ذكى كاحد كستوف سنة مشسية كاربعة كشبانوف يوما، سنة قمرية كثبلثة أايـ ،ك

 الدعوة احملمدية اىل مرحلتُت>كيبكن تقسيم 
مث اعبهر هبا كاعبلهنا من     سنوات كمن ؼبدة ثبلثةسنة، كمشلت الدعوة السرية  ثبلثة عشرةاؼبرحلة اؼبكية كدامت -     

 العاشرة ىجرم. السنةالسنة الرابعة للنبوة اىل 

                                                           
1
 .12، ص1535، دار الشرق، بٌروت 1ط الماموس الجدٌد،علً بن هادٌة واخرون:  
2
 .91، ص0224، دار الفكر، بٌروت، لبنان ،1، طالرحٌك المختومصفً الرحمان المباركفوري:  
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 1اؼبدنية كدامت عشرة سنوات كاملة.اؼبرحلة -     
اال هللا  إلوبٍت اإلسبلـ على طبس شهادة اف ال } رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اركاف، قاؿاإلسبلـ على طبسة  > يقـواإلسبلـاركاف 

 البخارم.علي اخرجو  متفق}كصـو رمضاف كاغبج،  الزكاة،كايتاء الصبلة، كاقاـ  هللا،كاف دمحم رسوؿ 
كالعبادات كاؼبعامبلت كاغبقوؽ  كاآلداب كاألخبلؽكاغبراـ،  اغببلؿفيو  كرسولوكاإلسبلـ عقيدة كشريعة بُت هللا 

اف يكوف منهج حياة للبشرية  ، ارتضاههللا عز كجل الدين على يد رسولو ملسو هيلع هللا ىلص أكملفلما القيامة، كمشاىد  ،كالواجبات
دينا اإلسبلـ  أكملت لكم دينكم كاسبمت عليكم نعميت كرضيت لكم تعاىل> }اليـو الساعة، قاؿاف تقـو  صبعاء، اىل

 .اؼبائدة}
 هللا.دمحم رسوؿ  هللا،اال  الشهاداتف> ال إلوالركن االكؿ -

كيبيت  الدارين، وبيياؼبتصرؼ يف كل ما يف  ملكو، كىوصمد ال شريك لو يف  كاحد، فرداف هللا  هللا>اال  إلوفمعٌت ال 
 الصدكر.يعلم خائنة االعُت كما زبفيو  خبَت،كمثلو شيء ظبيع بصَت عليم   النشور، ليسكاليو 

رسولو ابؽبدل كدين اغبق ليظهره على  أرسلابف يعتقد اؼبسلم اعتقادا ال ريب فيو اف هللا تعاىل  هللا>كمعٌت دمحم رسوؿ 
حق النار  القبور، كاف يفكاف صبيع األنبياء كالرسل مبعوثوف حقا كاف الساعة ال ريب فيها كاف هللا يبعث ما  كلو،الدين  

 حق.كاف اعبنة 
تفتح بتكبَتة االحراـ كزبتم ابلتسليم كىي مفركضة على كل مسلم مكلف من  فعلية،كالصبلة قربة  الركن الثاين الصبلة>

>ذكر كانثى طبس مرات يف  كقد فرضت ليلة االسراء قبل اؽبجرة  كالعشاء،العصر، كاؼبغرب،  ك ،كالظهر الصبح، اليـو
كقاؿ تعاىل }اف الصبلة  }حافظو على الصلوات كالصبلة الوسطى  {تعاىل  كالسنة، قاؿبسنة كدليل فرضيتها الكتاب 

 العظيم.صدؽ هللا كانت على اؼبؤمنُت كتااب موقوات{ 
تعود ابلربكة يف اؼباؿ  ألهناصدقة اؼباؿ ابلزكاة  كالنمو، كظبيتيف اللغة ىي التطهَت كالزايدة  الزكاة> كالزكاةالركن الثالث 

  {التوبةدليل فرضيتها من الكتاب قولو تعاىل يف سورة  اؽبجرة، امافرضت يف السنة الثانية من  منو، كقدالذم أخرجت 
 {.  كصل عليهم اف صلواتك سكن ؽبم كهللا ظبيع عليمهبا، خذ من أمواؽبم صدقة تطهرىم كتزكيهم 

> كىي الركن الرابع اليت سبكنو من يًتؾ كاف تكوف لديو العزيبة  ىواه،عبادة قوامها اف يبتلك اؼبرء نفسو كيتحكم يف  الصـو
الناس امبا ىو تدريبهم على مسك زماـ النفس كقيادهتا ال االنقياد  الصياـ علىمشركعية فرض  يشتهي، كحكمةهبا ما 
 اليها.

ستطيع، اؼبالقاعدة اػبامسة اليت بٍت عليها اإلسبلـ كىي فريضة اكجبها هللا تعاىل على القادر  اغبج> ىوالركن اػبامس 
 2.} اس حج البيت من استطاع اليو سبيبلكهلل على الن}قاؿ تعاىل  حيث

 

                                                           
1
 .991ص ذكره، سبكمرجع  ،المختوم لرحٌك: االمبار كفوري الرحمان صفً 
2
 .123، ص12، ص1531، تونس،السعً الى االخرةاحمد باباي:  
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 اؼبصادر الرئيسية للتشريع اإلسبلمي>
  الكرمي:القران 
قراانه فاتبع  }فاذا تعاىل القراءة، قاؿ–يف اؼبصاحف  ، اؼبكتوبرسولو دمحم ملسو هيلع هللا ىلصنزؿ على كبلـ هللا اؼب  لغة> ىوالقراف 

 1.{قرانو
القراف ىم الكتاب اؼبنزؿ على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، اؼبكتوب يف اؼبصاحف، اؼبنقوؿ الينا عنو نقبل متواترا ببل شبهة، كال 

اؼبصدر األكؿ للتشريع، كالربىاف على حجيتو انو من عند هللا،  ىوالقراف حجة على اعبميع، ك  ، كخبلؼ بُت اؼبسلمُت 
 2اعبميع.جازه لذا كجب اتباعو من كالربىاف على ىذا اع

 خواصو> من خواص القراف>
 أكال> انو كبلـ هللا اؼبنزؿ على رسولو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.        

  عربيا{ اان جعلناه قرءاان }تعاىل  عريب، قاؿكاف لفظو نزؿ بلساف  اثنيا> القراف ىو ؾبموع اللفظ كاؼبعٌت، 
 عريب.فليس يف اإلسبلـ لفظ غَت  ،5> اآلية ؼر الزخ

 
 اثلثا> انو نقل الينا ابلتواتر.        
 .;اغبجر اآلية >} غبافظوفاان كبن نزلنا الذكر كاان لو  {ؿبفوظ من الزايدة كالنقصاف لولو تعاىل رابعا> انو        
  ثبت اعجازه بتحدم القراف للعرب  دبثلو، كقدمعجز كمعٌت ذلك عجز البشر على االتياف  خامسا> انو 

دبثل ىذا القراف  أيتواقل لئن اجتمعت االنس كاعبن على اف  {تعاىل  فعجزكا، قاؿدبثلو  أيتوااف  اؼبخالفُت، من
  .::> اآليةاالسراء   }ظهَتاض عكاف بعضهم لب  دبثلو، كلو وفايتال 

 
 احكاـ القراف الكرًن>

 متنوعة يبكن تقسيمها اىل ثبلثة اقساـ على النحو التايل>اشتمل القراف على احكاـ كثَتة 
 كرسلو كابليـو االخر.ابهلل كرسلو كمبلئكتو ككتبو  ابلعقيدة، كاإليبافاؼبتعلقة  األكؿ> االحكاـالقسم          
 القسم الثاين> احكاـ تتعلق بتهذيب النفس كتقويبها.         
 3ة اقواؿ كافعاؿ اؼبكلفُت، كىو ما يعرؼ ابلفقو.القسم الثالث> االحكاـ اؼبتعلق         

 
 
 

                                                           
1
 .400مرجع سبك ذكره، ص ،الجدٌد الماموسعلً بن هادٌة واخرون:  
2
 .115ص، مؤسسة الرسالة، بٌروت، لبنان، 1، طالوجٌز فً أصول الفمهعبد الكرٌم زٌدان:  
3
 .101، ص115، صنفس المرجع 
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 السنة:
ذبد لسنة هللا  قبل، كلنسنة هللا يف الذين خلوا من  {تعاىل  خليقتو، قاؿحكم هللا يف -السَتة-لغة ىي الطريقةالسنة> 
 .}تبديبل 

 1. " خلقي أك خيلقي كصف أك تقرير أك فعل أك قوؿ من كسلم عليو هللا صلى النيب إىل أضيف ما ىي "   
 2 .(  ييوحىى كىٍحيه  ًإاَل  ىيوى  ًإفٍ { 5}اؽٍبىوىل عىنً  يىنًطقي  كىمىا> )  ربو فيو قاؿ كسلم عليو هللا صلى السنة صاحبف

يف الشرع ىي كالسنة  –صورة الوجو )ج( سنن  –الطبيعة –ينسب اىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من قوؿ اك فعل  مافالسنة      
 3 على.لئلماـ  اف اػببلفةيقابلهم اىل الشيعة كىم القائلوف –السنة ىم القائلوف خببلفة ايب بكر كعمر  كاىلالشريعة، 
اف السنة يف أصوؿ  منها، كماما ليس بواجب  ، أمالفقهاء ابهنا ما كاف من العبادات انفلة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كقد عرفها

هبذا التعبَت دليل من ادلة االحكاـ كمصدر من  تقرير، فهياك  من قوؿ اك فعل الشرع ىي كل ما صدر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 4ع .مصادر التشري

 
 أنواع السنة>

 كىي>تنقسم السنة اىل ثبلثة اقساـ 
يطلق عليها غالبا اسم  شىت، كاليت ـبتلفة، كألغراضاقواؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاليت قاؽبا يف مناسبات  القولية> كىيأكال السنة 

 اغبديث.
 اؼبدعي.قضاءه بشاىد كاحد كيبُت  كاركاهنا، كمثلالصبلة هبياهتا  كأداء  ما فعلو الفعلية> كىياثنيا السنة 
 بو، فهذاسكوت النيب ملسو هيلع هللا ىلص على انكار قوؿ، اك فعل صدر يف حضرتو اك يف غيبتو كعلم  التقريرية> كىياثلثا السنة 

امثلة ىذا  منكر، كمنالرسوؿ صلى هللا عليو كيلم ال يسكت عن ابطل اك  كاابحتو، الفالسكوت يدؿ على جواز الفعل 
عن غناء جاريتُت كانتا تغنياف بغناء ضباسي يف  اؼبسجد، كسكوتوالنوع سكوتو كعدـ انكاره لعب الغلماف ابغبراب يف 

 العيد.يـو 
 
 السنة>حكاـ اليت جاءت هبا اال

 تقسيم االحكاـ اليت جاءت هبا السنة اىل أربعة احكاـ> يبكن
ة ؽبا كمن ىذه االحكاـ النهي عن عقوؽ الوالدين كعن شهادة دالقراف كمؤك ألحكاـاحكاـ موافقة  >النوع األكؿ         

 ذلك.الزكر كقتل النفس ككبو 

                                                           
1
 02دمشك، ص  الفكر، دار الحدٌث، علوم فً النمد منهجنور الدٌن عتتر:  
2
 .0 ،9اآلٌتٌن  النجم: سورة 
3
 .051مرجع سبك ذكره، ص ،الجدٌد الماموسعلً بن هادٌة:  
4
 .103ص ذكره، سبكمرجع  ،الفمه أصول فً الوجٌزعبد الكرٌم زٌدان:  
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بينة ؼبناسك اغبج كنصاب الزكاة كمقدارىا، كمقدار ما الثاين> مبينة ؼبعاين القراف كمفصلة جململو، كالسنة اؼبالنوع          
 يقطع فيو السارؽ ككبو ذلك.

 اف اك ـبصصة لعاميتو.ر النوع الثالث> قد أتيت السنة أبحكاـ مقيدة ؼبطلق الق         
ا الباب النوع الرابع> حكم سكت عنو القراف كجاءت بو السنة مستقلة بتشريع االحكاـ، كأهنا كالقراف يف ىذ         

 1كمن امثلة ىذا، ربرًن اكل كل ذم انب من السباع كـبلب الطَت.
 

 سبلمي كنشر الدعوة احملمديةالفتح اال
كاف لفتح مكة كإسبلـ أىلها دكرا كبَتا يف انتشار اإلسبلـ يف شبو اعبزيرة العربية ،حيث دخلت القبائل يف اإلسبلـ كزاؿ 

 يف نشر الدعوة اإلسبلمية يف اطراؼ شبو اعبزيرة العربية ،كيف حجة الوداع خصـو الدعوة احملمدية ،كاستمر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
كم نعميت كرضيت يخطب يف صبوع اؼبسلمُت بعرفات كقرا عليهم قوؿ هللا تعاىل }اليـو أكملت لكم دينكم كاسبمت عل

ـ 854السنة اغبادية عشرة للهجرةرسالة كاف اجلو قد دان ،كيف لكم اإلسبلـ دينا {فادرؾ الناس اف دمحم ملسو هيلع هللا ىلص انو قد امت ال
فواجو اؼبسلموف  احد ابػببلفة، ألممرض الرسوؿ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كتوىف صباح االثنُت الثاين عشر من ربيع األكؿ دكف اف يوصي 

 عامة ابؼبسجد ،كلقبوه خليفة رسوؿ هللا،مشكلة ابلغة اػبطورة ،ليستقر الرام يف اليـو اؼبوايل على مبايعة أاب بكر بيعة 
 .46;3اإلسبلمية لقركف عديدة اىل اف الغاىا مصطفى كماؿ ااتترؾ عاـ كبذلك قاـ نظاـ اػببلفة 

فعمد اػبليفة على كاد الفتنة فسَت اعبيوش للقضاء على رؤكسها ،كؼبا كطد اإلسبلـ يف شبو اعبَتة العربية اذبو لفتح العراؽ 
ـ عن عمر يناىز الثبلث كستوف سنة ،كقد أكصى ابػببلفة لعمر بن 856ق اؼبوافق35كافتو اؼبنية سنة كقد ،كببلد الشاـ

قضى على  ألنوخطاه ففتح مصر كبرقة كطرابلس بليبيا ،كىو يعترب مؤسس الدكلة اإلسبلمية الكربل  ىاػبطاب فمشى عل
توىف يف أكاخر السنة الثالثة  رقعة الدكلة اإلسبلمية،يت الرـك كالفرس يف الشاـ كالعراؽ ،ككسع لمن قوة كنفوذ دك  ما بقي

ـ مقتوال بضربة سيف ،كقبل موتو أكصى ابػببلفة لستة من الصحابة على اف ىبتاركا كاحدا منهم 866كالعشرين للهجرة 
يف  افريقيات بذلك ببلد لبفتح افريقيا ،فدخ سرح،فاختاركا عثماف بن عفاف ،كابيعو الناس ابػببلفة ،كيف عهده اذف اليب 

 2عهد اإلسبلـ.
 
 

 العرب 8-2
يقاؿ لساف عريب –كب يعرؼ على اهنم جيل من الناس، سامي األصل، كاف منشؤه شبو اعبزيرة العرب، )ج( أعرب كعر 

 3كلغة عربية.
                                                           

1
 .195، ص105ص ،المرجع نفسه 
2
 .49، ص42ص ذكره، سبكمرجع ، الجزائر تارٌخ فً الموجز :عزٌز بو ٌحً 
3
 .222ص ذكره، سبك، مرجع الماموس الجدٌدعلً بن هادٌة واخرون:  
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كالعرب لغة> الصحارم كالقفار، كاألرض احملدبة اليت ال ماء فيها كال نبات، كقد أطلق ىذا اللفظ منذ أقدـ العصور 
 1ا ؽبم.على جزيرة العرب، كما أطلق على قـو سكنوا تلك األرض، كازبذكىا موطن

 أصل العرب 
العرب من األمم السامية اليت تنسب اىل ساـ ابن نوح، نزحوا من ببلد ما بُت النهرين دجلة كالفورات اىل شبو اعبزيرة 

 2اسيا.لقارة يف اعبنوب الغريب  العربية
،كجنواب  األضبر كشبو جزيرة سيناء ،كشرقا اػبليج العريب كجزء كبَت  من ببلد العراؽ اعبنوبية وبد جزيرة العرب غراب البحر

جزءا من ببلد العراؽ ، كللجزيرة العربية أنبية ابلغة من حيث  حبر العرب الذم ىو امتداد لبحر اؽبند ،كمشاال الشاـ ك
كوهنا تتوسط الصحارم فقد كانت منيعة ضد االحتبلؿ موقعها الطبيعي كاعبغرايف فهي تتوسط العامل القدًن ،كنظرا ل

عظيمتُت ،فلم يكونوا  إلمرباطوريتُت،لذلك كاف سكاهنا أحرارا يف صبيع شؤكهنم منذ اقدـ العصور ،مع اهنم كانوا ؾباكرين 
يف العامل القدًن  قادرين على دفع ىجماهتما  لوال حصن الصحراء كالرماؿ اؼبنيع ،كاعبزيرة العربية تقع بُت القرات اؼبعرفة

ي دبثابة كتلتقي هبا برا كحبرا ،فناحيتها الشمالية الغربية تعترب اباب للدخوؿ اىل قارة افريقيا ،كانحيتها الشمالية الشرقية ى
كقبد اف   فتفتح أبواب العجم كالشرؽ الوسط كاالدىن كتفضي اىل اؽبند كالصُت ،الناحية الشرقية  مفتاح لقارة اكراب ،اما

  3.كنظرا ألنبية ىذا اؼبوقع فقد كانت مركزا لتبادؿ التجارة كالثقافة كالداينة كالفنوف تلتقي ابعبزيرة حبرا ، كل قارة
القحطانيوف فهم سكاف شبو اعبزيرة اك ما  ، اماكعداننيُتصل اىل قحطانيُت كينقسم العرب من حيث اال-       

حىت أكاخر القرف السادس قبل أصحاب ملك كحضارة  ككانواالعريب، يسمى حاليا ابليمن كعماف ككل امارات اعبنوب 
برعوا يف قوؿ الشعر  اعبنوب، كقداؼبيبلد اما العداننيوف فهم سكاف الشماؿ كرثوا حكم أبناء عمومتهم القحطانيُت يف 

ربية اىل ثبلثة اقساـ حبسب كقسم اؼبؤرخوف القبائل الع ،قبائلهم قريش اليت اقببت رسوؿ هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اعباىلي، كمن
 العاربة.العرب -منها> السبلالت اليت ينحدركف 

 .العرب اؼبتعربة-                                     
 العرب اؼبستعربة.-                                     

اخبارىم، كىم تسعة قبائل انقرضوا صبيعا كابدكا كمل يبقى منهم اال  كالبائدة، ألهنمفالعرب العاربة يقاؿ ؽبم أيضا العرابء 
 على ما قيل أشهرىا> عاد، شبود، طسم، جديس، جرىم، كقد جاءكا من اببل اىل ببلد العرب يف عهود قديبة جدا.

ا عنهم لغتهم، ككذا كاما العرب اؼبتعربة فهم بنوا قحطاف، كظبوا هبذا االسم الهنم تعربوا على يد العرب البائدة كاخذك  
 اتسع نفوذىم اىل كالثقافة، كقداخبلقهم كسلوكهم، كما سكنوا مثلهم البادية العرب، ككانوا على حظ كبَت يف اآلداب 

–اف تعلم  ج اليمن اىل كثَت من اعبهات اجملاكرة يف اعبزيرة العربية ،كقد كانوا يتكلموف اللغة الكلدانية العراقية اىلر خا

                                                           
1
 .3ص ذكره، سبك مرجع ،المختوم الرحٌك: المباركفوري الرحمان صفً 
2
 .31ص ذكره، سبك، مرجع الموجز فً تارٌخ الجزائرٌحٌى بوعزٌز:  
3
 .3ص ذكره، سبك ، مرجعالرحٌك المختوم: المباركفوري الرحمان صفً 
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سبأ ،كمؤسس هر أبناء يعرب >عبد مشس اؼبلقب اللغة العربية ،فتعلمها منو قومو على ما قيل ،كاش –يعرب بن قحطاف 
   مدينة مأرب كسدىا الشهَت ، كىو يعترب أاب لكل القبائل العربية .

ابؼبستعربة  كظبيو اػبليل عليو السبلـ ، إبظباعيلبة اىل عدانف الذم يتصل نسبو ساما العرب اؼبستعربة فهم العداننيوف ن
كابدية  الهنم امتزجوا ابلقحطانيُت يف اللغة كالنسب ،كىم قبائل كثَتة سكنت ببلد اغبجاز أكال مث توزعت يف قبد كالعراؽ

قبيلة قريش اليت كانت تسكن  ابستثناء حيث اؼباء كالعشب ، كالكؤلالشاـ ،ككانوا رحالة يتنقلوف يف البادية كراء العشب 
تفرعت منها كل القبائل  اليت  -معد  -،كمن اىم القبائل العداننية كاكربىا قبيلة كاؼبدينة اؼبدف مثل ،مكة كجدة ،

العداننية ،كمنها مضر اليت انفردت برائسة اغبـر ،كتفرعت منها كنانة كقريش ،كاليت كانت من اشهر القبائل يف العصر 
لقبائل العربية يف الشماؿ ،كقد تشعبت اىل طبس اعباىلي قبل ظهور اإلسبلـ ،ككانت ؽبا السلطة كاؼبشورة على معظم ا

كعشرين بطنا اشهرىا >قصي اليت توىل رائسة الكعبة، كمنو تفرع بنوا مناؼ الذين تفرع منهم بنوا ىاشم قـو الرسوؿ 
 1ملسو هيلع هللا ىلص.

 معتقداهتم>
لقد اتبع معظم العرب دعوة إظباعيل عليو السبلـ حُت دعاىم اىل دين ابيو عليو السبلـ ،فكانوا يعبدكف هللا كيوحدكنو 
حىت طاؿ عليهم العهد كنسوا ما ذكركا بو ،اال انو بقي فيهم التوحيد كعدة شعائر من دين إبراىيم ،حىت جاء عمرك بن 

من اؼبعركؼ كالصدؽ كاغبرص على أمور الدين ،فاحبو الناس كدانوا لو  غبى رئيس خزاعة ،ككاف قد نشا على امر عظيم
ظنا انو من كبار العلماء ،كؼبا سافر اىل الشاـ ككجدىم يعبدكف االكاثف ،فاستحسن ذلك كظنو انو اغبق كوف الشاـ ببلد 

،مث مل  فأجابوه اىل مكة اىل الشرؾ ابهلل ىكدعالرسل كالكتب السماكية ،فحمل معو ىبل كجعلو يف جوؼ الكعبة 
الهنم كالة البيت كاىل اغبـر ،كقبد من اقدـ اصنامهم >مناة على ساحل البحر يلبث اىل اغبجاز اال كتبعوا اىل مكة 

األضبر ،البلت ابلطائف ، العزة بوادم لبلة ،كقد كثر الشرؾ كأصبحت االصناـ من اكثر مظاىر العرب يف اعباىلية ، 
  مكة كجد حوؿ البيت ثبلثة مئة كستوف صنما.فلما فتح رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كاىل جانب عبادة االصناـ انتشرت الداينة اليهودية بُت قسم من العرب عن طريق اؼبهاجرين اليهود الذين رحلوا اىل -
الشورية نتيجة الضغط يف فًتة الفتوحات البابلية كاخركجهم من فلسطُت  كتيماء، بعدركا يف يثرب كخيرب ز كاستقاغبجا

 اليهودية> خيرب، النضَت، اؼبصطلق،القبائل  أشهر ـ، كمن2:االحتبلؿ الركماين سنة  ـ، ككذاؽ  7:9يف فلسطُت سنة 
 قبيلة.كقد قيل اف القبائل اليهودية كاف يزيد عن عشرين  ، قينقاع،قريظة

  للركماف.من القبائل اجملاكرة  كطيء، كغَتىاتغلب  الغساسنة، كقبائلاما النصرانية فقد اعتنقها العرب -
 كاليمن.بببلد العرب اجملاكرة للفرس يف العراؽ كالبحرين  اجملوسيةكما عرؼ العرب -
 2م الكلدانيُت.كما دلت اغبفرايت أيضا اف الكلدانية كانت داينة قـو إبراىي-

                                                           
1
 .30، ص31ص ذكره، سبك مرجع ،الجزائر تارٌخ فً الموجز :بوعزٌز ٌحٌى   
2
 .01، ص01ص ذكره، سبك رجع، مالرحٌك المختوم: المباركفوري الرحمان صفً 
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 اللغة>
يف البداية ؽبجات ـبتلفة  معنا، كانتكارقاىا  لفظا كاجزؽبااللغات العربية نطقا كاعذهبا مسمعا  أصبلاللغة العربية من  

 اػبطب، فكانوا كأتليفالعرب يتفاخركف بعلم لساهنم كاحكاـ لغتهم كنظم االشعار  كالبطوف، ككاف القبائلحسب 
 ختارحكم، فيكل قبيلة بشعرائها الذين يبثلوهنا فيتناشدكف الشعر اماـ   السنة، فتايتيعقدكف اسواقا يف مواسم معلومة من 

من  تلك األسواؽ ابؼبعلقات، ككانتيعرؼ  دباء الذىب كتعلق على الكعبة كىذا ما القصائد، فتكتبمن  ما حسن
 1أسباب توحيد اللغة العربية.

 قسمُت>كقسمت العربية القديبة اىل 
      اؼبعينية، السبئية، لغة اقواـ جنوب اعبزيرة العربية كمن ؽبجاهتا  اعبنوبية> كىيالعربية  األكؿ> اللغةالقسم  

 اؼبسندم.كانت تكتب ابغبرؼ   اغبمَتية، حيث
شبود، اللحيانية،  ؽبجاهتا> لغة العربية، كمنعند اقواـ مشاؿ اعبزيرة  الشمالية> كقبدىاالعربية  الثاين> اللغةالقسم 

 الثمودم.تكتب ابغبرؼ  الصفوية، ككانت
كتبت اللغة العربية اغبديثة ابغبرؼ النبطي   العرب، كقدلغات  أرقيكبنزكؿ القراف الكرًن خلدت لغة قريش اليت كانت 

اغبجازيوف اكؿ من حرر  آنذاؾ، ككافاستعملو النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف كتابة رسائلو للملوؾ كاغبكاـ  الفينيقيُت، كقدمن  اؼبأخوذ
بطي حيث بدا يتغَت بشكل متقارب حىت عهد االمويُت حُت بدا أبو األسود الدؤيل بتنقيط اللغة العربية من اػبط الن

 اغبركؼ.
 كتبو.كتبقى اللغة العربية لغة القراف الكرًن اليت اختارىا هللا عز كجل لينزؿ هبا اخر  -
ا يبكنهم قراءة كفهم تطورا، فبل توجد لغة مر عليها أكثر من ألف سنة كما زاؿ أىلهكالعربية تعترب اقل اللغات -

 نصوصها بسهولة، كما اف االعراب ميزة اللغة العربية، اىل جانب ضبط الكلمة ابلشكل من ضم كفتح ككسر.
 
 لنظاـ االجتماعي ا

 اغبدكد، ككانتعد بحيث كاف عبلقة الرجل مع اىلو يف االشراؼ راقية اىل ااجتماعيا، تقسيما عرؼ العرب قديبا       
 القبائلالسيوؼ كتراؽ الدماء، فاذا شاءت صبعت  ألجلهاؿبًتمة مصونة تسل  القوؿ، فكانت االرادة كنفاذحرية  للمرأة

ىذا فالرجل ىو رب االسرة ببل نزاع كصاحب الكلمة فسلطتو  كمعشاءت اشعلت بينهم انر القتاؿ،  سبلـ كافيف 
الزكاج ىو  ابيو، ككافجبانب نسبو اىل  اىل امو كاف االبن يفتخر بنسبو  كاغبياة، كقدمطلقة يبلك على اىلو حق اؼبوت 

 الطبلؽ.كحده حق  كاؼبرأة، كللرجلالرابط الغالب بُت الرجل 
ال نستطيع ك بُت الرجاؿ كالنساء  االكساط،فاذا كاف ىذا ىو اغباؿ عند االشراؼ فاف ىناؾ نوع من االختبلط بُت ابقي 

ر اشف كالنساء تعقدىاؿ اكانت عندىم اجتماعات بُت الرج كالفاحشة، فقداف نعرب عليو اال ابلدعارة كاجملوف كالسفاح 
                                                           

1
 .51، ص0229الغرب اإلسالمً، الجزائر،، دار 1، طموجز التارٌخ العام للجزائرعثمان الكعان:  
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م هتؤالء أمهاىتكوف  الذيناألكالد ك سيب نساء اؼبقهور كيستحلها يل ئفاؼبتغلب يف حركب القبا الرماح،السيوؼ كأسنة 
فاحشة الزىن يف  نتحدكد، ككاككاف من اؼبعركؼ يف أىل اعباىلية تعدد الزكجات بدكف  حياهتم،يلحقهم العار طوؿ 

 صبيع األكساط.
 كاإلمبلؽ.يقتل األبناء خشية الفقر  االنفاؽ، اكالبنات خشية العار أك  يئد كاف  ابء مناالأف من  كقبد 
فالقبيلة ىي اساس النظاـ  قوية،كأىل عشَتتو فقد كانت موطدة  بناء عمومتوكاخيو أب رجلال عبلقةأما         

  .-اخاؾ ظاؼبا اك مظلوما  انصر-اؼبثل القائلفساركا على  ألجلهاوبيوف لعصبية القبيلة كيبوتوف  وافكاناالجتماعي، 
اف الرىبة كالوجل من  مشحونة يف غالب األحياف، االكقد كانت العبلقة بُت القبائل اؼبختلفة مفككة االكصاؿ ك      

كصرامتها، كأحياان كنتيجة غبتمية بعض زبفف من حدهتا  (، كانتد اؼبشًتكة )بُت الدين كاػبرافةيبعض العادات كالتقال
  1اؼبتغابرة.اجتماع القبائل تضفي اىل  يتال ترـب اغببلؼ االحداث كانت

 
  األمازيغ )الرببر(:8-3

 2ىم جيل من الناس يسكن أكثرىم ببلد اؼبغرب، )ج( برابرة. تعريف الرببر>

كاألمازيغ كلمة تعٍت اإلنساف اغبر أك الكرًن النسب، كىو االسم الذم كاف ما يزاؿ قسم من سكاف مشايل إفريقيا يطلقونو 
على الواحد منهم، كهبمع على "إيبا زيغن" كيقيم ىؤالء يف منطقة مًتامية األطراؼ سبتد من اغبدكد اؼبصرية شرقا إىل احمليط 

ط مشاال إىل هنر النيجر جنواب، أما تسميتهم ابلرببر فمن اؼبرجح أف الشعوب األخرل األطلسي غراب، كمن البحر اؼبتوس
ىي اليت أطلقتها عليهم، كذبدر  اإلشارة إىل أف األمازيغ يتسموف أبظباء العشائر اليت ينتموف إليها أك اؼبنطقة اليت يقيموف 

 3عبزائر، كالشلح يف اؼبغرب .كبنو ميزاب يف ا كالطرقيةهبا، كقبد من ىذه األظباء> القبائليوف 

اعبنس الذم ارتبط هبذا  عديدة، لكناف اعبزائر كطن عمرتو سبلالت قديبة كتراكحت عليو اعراؽ  أصل األمازيغ أك الرببر>
 4ىم الرببر اك االمازيغ كمعن االمازيغ الرجاؿ االحرار.الوطن 

لدل كثَت من الناس أف الرببر ىو السكاف األكائل للقطر اعبزائرم، كيف اغبقيقة فهذا كىم  كاالعتقاد السائد         
كجهل اترىبي مستند إىل اؼبآخذ )اؼبراجع( القديبة اليت تذكر العمراف اؼبغريب كتنسبو إىل الرببر، كاغبقيقة أف أكؿ من سكن 

دلت  ، فقدم يبتوف إىل بعض اعبذكر الزقبيةالبشرية على أهنكعمر مشاؿ إفريقيا ىم أقواـ العصر اغبجرم الذين تدؿ ىيأهتم 

                                                           
1
 .05ص ،03ص ،ذكره سبك مرجعالرحٌك المختوم، : المباركفوري الرحمان صفً 
2
 .101ص ذكره، سبك، مرجع الماموس الجدٌدعلً بن هادٌة واخرون:  
3
 .الثالث المجلد: العربٌة الموسوعة   

 http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14303&m=1االلكترونً المولع

 .02:92الساعة على00/21/0219ٌوم
4
 .153ص ذكره، سبك ، مرجعالحضارٌة والمحددات التارٌخٌة االرضٌة الجزائرٌة الشخصٌة :سلٌمان عشراتً 
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اآلاثر القديبة اليت اكتشفت يف ببلد اعبزائر على أف ىذه األرض كانت مأىولة يف العصر اغبجرم أبقواـ غَت العنصر 
 1الرببرم.

إىل جذر من  الشمالية من إفريقيا، كقد ذىب علماء كل مذىب يف نسبة الرببر االمازيغ الناحيةيسكن معظم  
 . أريوفكقاؿ آخركف أهنم  إهنم حاميوف،كزعم كمنهم من قاؿ  إهنم ساميوفاعبذكر البشرية الثبلثة، فمنهم من قاؿ 

كالراجح أف الرببر ال يتألفوف من عنصر كاحد بل يرجعوف إىل عناصر كوهنا سيل آيت من الشماؿ، كسيل آيت من اعبنوب 
كاألترسك، كيعرؼ  كالليغوريوف كاألكسزاليت قد تكوف ؽبا صلة رحم ابلرببر اإلبَت كالباسك  األكركبيةكقبد من األجناس 

 الرببر الذين كقعت مشاهبتهم هبم ابإليبارف، كيسميهم العبلمة ابن خلدكف ابلربانس.  

 السامية.دل األجناس عف كمن األجناس اعبنوبية اليت يػىٍنسبوف الرببر إليها الطورانيوف كاإلثيوبيوف كاإليرانيوف كاؼبيديو 

 كهبمع الباحثوف على أف األمازيغ يف مشاؿ إفريقيا يتكونوف من األعراؽ التالية>

 اؼبصريوف الذين اكتشفوا الشماؿ اإلفريقي-3

 الفرس دبا يعٍت ذلك العرؽ اآلرم-4

 األرمن دبا يعٍت ذلك العرؽ القوقازم-5

 اؼبتوسط سواء اعبنوب األكريب أـ الشماؿ اإلفريقي كأقاموا دكلتهم الفينيقيوف الكنعانيوف الذين اكتشفوا سواحل غريب-6
 العظيمة قرطاجة على الساحل اإلفريقي.

 اؽبكسوس الذين جاءكا إىل اؼبنطقة من مصر-7

العرب يف مراحل ىجرهتم اؼبختلفة سواء تلك اليت ضمت قبائل كتامة كصنهاجة كزانتو يف القرف الثبلثُت قبل اؼبيبلد، -8
الذين جاءكا مع ملك اليمن التبعي أفريقش يف فًتات الحقة كجاءكا  عرؼ بعضهم يف مصر ابؽبكسوس، أك كالذين

 أبعداد غفَتة جدا.

 أبعداد ؿبدكدة. الو نداؿ-9

 ؿبدكدة.الركماف أبعداد -:

                                                           
1
 .11، صذكره سبك مرجع ،للجزائر العام التارٌخ موجز الكعان: عثمان   
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( بعنواف "أصل سكاف ببلد القبائل حسب العرؼ احمللي" نشرىا مقالة للمًتجم الفرنسي )الفونس مايَت يف كقد جاء    
العرب ما عدا قبائل  كف أف أصلهم مندأف شيوخ ببلد القبائل يعتق 579يف الصفحة  ;3:7يف اجمللة اإلفريقية سنة 

التقاليد كاألعراؼ فارسية، كىذا مستقي من أفواه شيوخ ككبار الناحية بناء على  )فراكسن، كاهبر، كغوبرم( كاليت قالوا اهنا
 1(.يعرؼ حاليا ابلتاريخ الشفوم )مااحمللية 

كتتفق آراء الباحثُت يف اتريخ اؼبغرب العريب أبف "الرببر" ال يكونوف ؾبموعة إثينية عريقة متجانسة كأف ىناؾ دماء أجنبية 
أف ىؤالء السكاف مل يعرؼ ؽبم ،كبقطع النظر عن األصل العرقي للرببر كاألمازيغ، فإف الذم يهم  كثَتة ذبرم يف عركقهم

التاريخ قبوال لدخيل ابلقوة أك اإلكراه أك االندماج فيو أك اػبضوع لو أبية صورة من الصور، كأقول شاىد على ذلك 
مقاكمتهم العنيفة كثوراهتم اؼبستمرة ضد الغزكات اؼبتعاقبة اليت تعرضوا ؽبا من شىت األقواـ اليت سعت يف القدًن كاغبديث 

فما عرفوا إال ثوارا ،كالبيزنطيُت كاإلسباف كالفرنسُت  الو نداؿهم أك إخضاعهم بدءا ابلفينيقيُت كالركماف مث الستمالت
 2.ينشدكف اغبرية كالكرامة غَت راضُت عنها بدال أبعمارىم 

لغة ظباعية شفوية ابلدرجة األكىل، كىي ؽبجات ؿبلية متفرقة من الرببرية األكىل اؼبندثرة منذ عشرات  اللغة> اثمازيغت>
القركف، كاليت زبتلف عن اللهجات الرببرية اغبالية اليت ما يزاؿ سكاف اؼبناطق يستمدكف أظباء قبائلهم منها، ففي اؼبغرب 

 قبد على سبيل اؼبثاؿ>

 اتشليحتػ قبائل الشلح كاللهجة 

 ػ قبائل الرايفة كؽبجة اتريفيت

 ػ قبائل السوس كؽبجة اتمازيغت

 أما يف اعبزائر فنجد>

 .ػ قبائل الشاكية كؽبجة اتشويت

 .ػ القبائل )الصغرل كالكربل( كؽبجة اثقبايليت

 .ػ اؼبيزابيوف كؽبجة اثمزابيت

 .ػ الطوارؽ كؽبجة اثاترقيت

 .ػ الشناكة كؽبجة اثسنويت
                                                           

1
 .03ص ،02ص دار، شركة ،البربرٌة واالطروحة فرنسا: نعمان بن أحمد    
2
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 ة يف تونس، كالغرابة أك العزابة ابعببل الغريب يف ليبيا.كما قبد اعبراب

كما هبدر اإلشارة إليو يف ىذا اؼبوضوع ىو أف معظم ىؤالء السكاف ذكم االنتساابت القبلية اؼبختلفة ال يستطيعوف      
أال كىي اللغة قركف، منذ  حدةبوتقة كايف  اليت ذبمعهمالتفاىم فيما بينهم دكف اللجوء إىل اللغة اغبضارية كالثقافية اؼبشًتكة 

 1الدارج.العربية سواء يف شكلها القرآين الصحيح أك يف شكلها العامي 

إذ تعد ، كقد كجد الباحثوف اؼبختصوف يف علم اللهجات أتثَت للغة العربية اؼبغاربية يف اثمازيغت كالعكس ابلعكس
اغبديثة من العربية ابؼبئات كما أف العربية ىي أيضا استعارت الكثَت من اؼبفردات  اؼبفردات اليت استعارهتا اثمازيغت

) عباءة(، برنوس ) ثوب فضفاض من الصوؼ(، كسكسي ) نوع من  دكرةن، ق) غطاء الرأس(  قلمونومثل ، األمازيغية 
اللغة  أتثَتكذلك ذبدر اإلشارة اىل ،بشة الطعاـ(، كما قبد تشابو بُت اثمازيغت كبعض اللهجات اؼبتداكلة يف اليمن كاغب

 اغبديثة إذ انتقلت اؼبفردات اليت استعارهتا العربية الدارجة من الفرنسية إىل األمازيغية كتعد ابؼبئات.الفرنسية يف شبا زيغت 

اتيبها كاف لقدماء األمازيغ داينتهم كمعتقداهتم، كإان كإف كنا ال نعلم كثَتا عن طقوس تلك الدايانت كتر   معتقداهتم>
 اال اهنا كانت متمثلة يف> كشعائرىا،كنواميسها 

الركحانية> كىو معتقد يقـو على اإليباف بوجود أركاح كاعبنوف مثبل يف العناصر الطبيعية كالعيوف كاألهنار كاعبباؿ - أ
هنار كالعيوف كاألحجار كاألشجار كغَتىا، كىو معتقد ال موجود إىل اآلف، قبدىم ال يزالوف وبًتموف بعض اعبباؿ كاأل

 وف إليها كيتربكوف هبا. كوبجاحًتاـ اآلؽبة كييقدسوهنا، كيقيموف ؽبا اغبفبلت 

  لبعض اغبيواانت كانوا ييؤؽبوهنا إما ابلنقل أك التقليد عن األمم األخر  الرببرية،ف من صبلة اآلؽبة اعبادة اغبيواانت> - ب
آاثر اؼبعتقدات الطوطمية  كقد بقيت، كقد تشتبو علينا عبادة اغبيواف ابلطوطمية كاؼبصريُت مثبل، أك ابألصالة ال ابلتبعية،

كتربية السبلحف  القطط،البـو كعدـ قتل  اؼبنازؿ، كمعاىدةبتونس كاعبزائر فػىنىجدي منها احًتاـ اغبيات كاعتبارىا ربة 
 ابلداير كإىل غَت ذلك.

اـ ديواف العرب، أف الرببر كانوا يعبدكف الشمس كالقمر، كذكر الكواكب> ذكر العبلمة ابن خلدكف يف كتابو إؽب عبادة-ج
 2 .شيخ التاريخ ىَتكدكتس أهنم كانوا ال يعبدكف سواىا

ابلدايانت األجنبية فدخل الكثَت منهم يف اليهودية اليت انتشرت يف مشايل إفريقيا، كقد  البو نيقيكأتثر األمازيغ يف العهد 
رعاف ما انتشرت على كثرة العقبات اليت كاجهتها يف ؾبتمع يدين ابلوثنية كيبيل إىل مهدت اليهودية للنصرانية اليت س

                                                           
1
 .10، ص11ص ،المرجع نفسه 
2
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 الفصل الثالث ابعاد الهوية الوطنية

 

887  

 

الثورة، كذبدر اإلشارة ىنا إىل أف النصرانية أفسحت اجملاؿ أماـ األمازيغ لتوحيد كلمتهم يف مواجهة اغبكم الركماين، 
  .ب الدكانيتكاؼبذىب األريوسي كاؼبذى  ،فاعتنقوا اؼبذاىب اؼبنشقة عن الكنيسة يف ركما

، كيرجع الفضل يف ذلك إىل حظ -7 النظاـ االجتماعي> كاف نظاـ العائلة الرببرية نظاما اثبتا مستقرا كال يزاؿ إىل اليـو
 اؼبرأة اليت ىي عديلة الرجل عند الرببر.

الرجل السيما كأف تعدد كقد انتظمت العائلة من أكؿ عهد الرببر يرأسها الزكج أك األب كردبا كانت اؼبرأة آنذاؾ أحط من 
لنظاـ األمومة درجة عالية عند الرببر حيث يركم ىَتكدكتس شيخ التاريخ أف األبوة قد كاف الزكجات كاف كثَت الوقوع، ك 

 الصحراء.غَت معًتؼ هبا رظبيا كاألبناء اتبعوف ػباؽبم يف اؼبَتاث عند بربر 

يف نظاـ اجتماعي ىو مزيج  ،التجارة كفبارسة ـبتلف الصنائعترتكز على تعاطي الفبلحة ك كانت كقبد أف معيشة األمازيغ  
يف حُت يشيد البعض اآلخر دارا متواضعة من  الصحراء،من النظامُت البدكم كاغبضرم، فيتخذ بعضهم اػبياـ سكنا يف 

جباؿ (، كمن ؾبموعة اغبومات تتشكل القرية )اثدارت( كما يف )أذرـكؾبموعة الداير حومة  كاؼببلط، فتشكلاغبجر 
 جرجرة يف منطقة القبائل.

ن ال يكوف للمرأة نصيب من األراضي يكللرببر عادات يتوارثوىا من جيل إىل آخر، كمسائل اؼبَتاث على سبيل اؼبثاؿ أ
علما أف إخوهتا من الذكور يكفلوهنا إذ ىي أصبحت مطلقة أك أخرل، فة من أف تنتقل ابلزكاج إىل أسر ـباكالعقارات 

ادات ملزمة للقبائل كلها كال هبوز تعديلها إال العأرملة، كىناؾ تقاليد أخرل تعرؼ ابلعرؼ، كالفرؽ بُت العرؼ كالعادة أف 
 1اغبق يف تعديلها. دبوافقتها، أما األعراؼ فهي ملزمة ألفراد القبيلة كؽبم

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 الموسوعة العربٌة: المجلد الثالث. 
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 اخلامتة

ف للفتح اإلسبلمي للجزائر، كاحتضاف السكاف االمازيغ لو كضبل رايتو، الفضل يف ربديد كتشكيل ثوابت اؽبوية كا      
 الوطنية اعبزائرية اؼبتمثلة يف اإلسبلـ، كالعربية، كاالمازيغية.

كمل ن اغبق جاء لتنويرىم ا انو دي أدركوا، حيث اهنم بعدما إبكراهكاعتناؽ الرببر لئلسبلـ كاف على اقتناع كمل يكن ابدا      
أييت الستغبلؽبم اك استعمارىم اك سلب أراضيهم كامواؽبم، اقبلوا عليو كضبلوا رايتو كفتحوا الببلد ايل قدر هللا على اف تفتح 

 على اايديهم.
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 فصل الرابعال                                      

 
 طنية اجلزائريةالو  وحتدايت اهلويةراهن                         

 
 متهيد 

 اهلوية.مسالة الكولونيا لية و - 1
 احلركة الوطنية واهلوية.-2
 اهلوية.جذور ازمة -3
 التحريرية.الوطنية يف مواثيق الثورة  اهلوية-4
 اجلزائرية.الدولة  الوطنية يف مواثيق اهلوية-5
 الوطنية.اجلزائر املستقلة وأزمة اهلوية -6
 االبعاد.ثوابت اهلوية الوطنية ثالثية ام ثنائية -7

 خامتة
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 متهيد
على الرغم من مضي اكثر من اثنتاف ومخسوف سنة على االستقالؿ اال اف اجلزائر مازالت تعاين من ااثر االستعمار 

اتبع  اجلزائري، اذاف طوؿ احلقبة االستعمارية كاف لو األثر البليغ على الشعب  حيث والنظم،الصعد سلتلف  الفرنسي على
خالؿ ىذا الفصل نسعى لتوضيح اىم  وماضيهم، ومنادلستعمر ابشع الوسائل لًتضيخ اجلزائريُت وسلخهم عن جذورىم 

اذلوية الوطنية يف ظل الدولة ىويتهم، كما سنحاوؿ الوقوؼ على ثوابت  واجهها اجلزائريوف للحفاظ على يتالتحدايت ال
 ادلستقلة.اجلزائرية 
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 اهلوية:ومسالة  الكولونيا لية-1
طواؿ فًتة  عمدت  فرنساف1اف االستعمار يف اجلزائر كاف استعمارا استطانيا ،حاوؿ زلو الشخصية واذلوية اجلزائرية ،     

رغم أف اتفاؽ  احتالذلا على القضاء على مقومات األمة اجلزائرية من خالؿ زلاربتها للغة العربية وكذا الدين اإلسالمي
 ىالقائد األعلى للجيش الفرنسي قض ئر ادلمضي من طرؼ الداي حسُت رئيس الدولة اجلزائرية والكونت دي برمونتاجلزا

زائرية، كما جاء يف وعلى أنو لن يؤذف للجنود الفرنسيُت بدخوؿ ادلساجد اجل على احًتاـ التقاليد اجلزائرية 02 :يف ادلادة
اإلسالمي، ضماف حرية مجيع الطبقات واألدايف وادلمتلكات والتجارة والصناعات حرية العمل ابلدين ضماف  05: ادلادة 

 2واحًتاـ كامل للمرأة اجلزائرية"

االنتقاـ من ادلعادل اجلزائرية العربية بدذلا ادلعادل الفرنسية، ف واحلتس معادلها العربية االسالمية طمبأخدت فرنسا ف     
ومحلة الفرنسيُت على اجلزائر كانت ربمل انتقاما على اذلزائم الفرنسية واألوربية  اذلالؿ،اإلسالمية ىو انتقاـ الصليب من 

ضد اإلسالـ وإال كيف نفسر االستهزاء الذي أبداه قادة احلملة وجنودىا ابلقيم اإلسالمية وادلؤسسات الدينية واألخالؽ 
سالمية وعودة أف سقوط اجلزائر يعٍت سقوط قلعة إ كاف الفرنسيوف يروف،فقد  واآلاثر التارؼلية وأمالؾ الناس العامة 

 1844ذل اجلزائر سنة األسقف بوجوال إالفاتيكاف، ودلا وصل  ابركتها 1838اجلزائر سنة  اسقفيةأسسوا للمسيحية إليها، ف
يتوج مل نو لعاتج النصر! إ ! وذلك ىو الفرنسي ذلك ىو الغزو، سقفية كاثوليكيةأأصبحت اجلزائر لقد  "صاح قائال 

واليت كانت قد انقطعت  ،سطُتوغأسيربايف و نو لوصل للسلسلة الذىبية اليت صنعها أسالـ! الفكر ادلسيحي يف قلب اإل
 .3" ربعة عشر قران من الوحشيةمنذ أ

 ويف ،ايـ االسالـ قد ولتف أإحوؿ التنصَت قاؿ " 1832زائر عاـ لجتصريح لسكرتَت احلاكم العاـ الفرنسي لويف      
فال  ،أف نشك يف أف ىذه األرض سبلكها فرنسامكننا وضلن إذا أ ،اله غَت ادلسيحزائر إخالؿ عشرين عاما لن يكوف للج

يف ىذا اجملاؿ بد" وؽلكن تلخيص سياسة فرنسا وإذل األسالـ ؽلكن أف نشك على أي حاؿ أبهنا قد صاعت من اإل
 ابلعمـو يف النقاط التالية:

 ادلسيحية.الدينية و يات رسالاإلتكثيف نشاط  -1
 ،وارث الطبيعية من جفاؼ ورلاعةالك تنصَت األطفاؿ خاصة اليتامى وادلتشردين وأبناء الفقراء واستغالؿ -2

 .(1870-1865)وابء الطاعوف  وانتشار
 ومؤسساهتا.على اللغة العربية ورجاذلا  شوعاءشن حرب  -3
 غلق الزوااي وتعويضها دبدارس فرنسية. -4
 العربية يف اجملاؿ الرمسي حظرا مطلقا.حظر استعماؿ اللغة  -5
أبمواذلم وقد صدر قانوف يبُت شروط منح الرخص اخلاصة عدـ السماح لألىارل إبنشاء ادلدارس وادلعاىد حىت  -6

 ومحل شروط تعجيزية. 1838ابدلعلمُت ومدارس التعليم العريب سنة 
 تدريج الفصحى وتفصيح الدارجة. -7

                                                           
1
 .10، ص2112، دار الحضارة، الجزائر ،0، طالتربوٌة مذكرات شاهدٌوم فً اللجنة الوطنٌة إلصالح المنظومة 011المدرسة واإلصالح رابح خدوسً:  
2

 .01، ص0002، دار الغرب اإلسالمً، بٌروت، لبنان ،4، الجزء الثانً، ط0091- 0011الحركة الوطنٌة الجزائرٌة أبو الماسم سعد هللا: 
3

 .294ص ،0002، لبنان بٌروت، اإلسالمً، الغرب دار ،0ط ،االول الجزء ،1100- 1019 الجزائرٌة الوطنٌة الحركة: هللا سعد الماسم أبو
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و الفرنسيوف أو ىدموىا أو أعطوىا للجيش أ )من ادلسيحية( والتعليمية مسحهاة كثَت من ادلؤسسات الدينيوصلد       
 1899عدد ادلساجد اليت بقيت ال يتجاوز اخلمسة حسب احصاء اجلزائر العاصمة مثاًل ففي  ،بيعت كأمالؾ لألوروبيُت

وجامع  ،صفروجامع  ،وجامع سيدي رمضاف ،اجلامع اجلديد :وىيسجد وقت االحتالؿ م 176عد ما كاف عددىا ب
 ذل كنائس:ادلساجد اليت ربولت إ أما، عبدي ابشا 

 الصليب ادلقدس. صبح كنيسةجامع القصبة أ-

 صبح كاتدرائية اجلزائر.أ بتشُتجامع -

ذل أو أعطيت إ وؿ وىلةوىناؾ مساجد ىدمت من أ، قديس جوزيف خوات المسجد القائد أُعطي إذل مجعية أ-
يضًا وابلتبعية ادلدارس واذلدـ الذي أصاب ادلساجد أصاب أ ،كحاؿ جامع السيدة  ادلصاحل العسكرية مث ىدمت

ومدرسة  ،مثل مدرسة القشاشالثانوايت اليـو وبعض ىذه ادلدارس كانت مشهورة ابلعلم وىي دبقاـ  ،ادللحقة هبا
 .ندلسومدرسة األ ، ومدرسة السيدة مرماجلامع الكبَت

ؤسسة م 39كرب بكثَت فقبل وصوؿ الفرنسيُت كانت توجد )عنابة( تبدو الكارثة أف توراف "إف يف بوف ويقوؿ أآل     
 درسة".م 39ثالثة مدارس فقط من ودل يبقى يف ىذه ادلدينة إال ،سجدم 37و ،للتعليم العمومي وزاويتاف اثنتاف

وعالوة على ىدـ وسائل التكوين راحت ، قط ف 30 ذلمدرسة إ 90 تقلص عدد ادلدارس يف قسنطينة منوكذلك      
ىوادة للقضاء على نشاط ادلؤسسات التعليمية ادلوجودة واليت كانت يف نظرىا سلطات االحتالؿ تطارد رجاؿ التعليم بال 

غالة االحتالؿ حد أ (Maurice Wah)مناىضة دلصاحل االستعمار وىو ما يؤكده موريس فاىلتنشر إيديولوجية وطنية 
ىي )و  ذي بدء يف ىدـ كل ادلسايد تقريباً  ابدئلقد شرعنا  ": اجلزائر حيث يقوؿشعاع الثقايف الفرنسي يف ادلتحمسُت لإل

 ،1830سنة  األخرى ادلوجودة قبل اإلسالميةوبعض ادلدارس  )الريفية( وادلدارس)الثانوية( ( والزواايادلدارس االبتدائية
 1حياانً سلبية"عليها سوى نتائج ىزلية وأ تنجو دل ارذباليةاء ذبارب وبعدىا اهنمكنا يف أجر 

صوؿ وعادات جيع الدراسات األنثروبولوجية من أجل الوقوؼ على ألى تشعالفرنسية عمدت السلطات  كما
أعطى وزير احلرب  1856 ففي سنة ،عراقهمدرست ذلجات أىل اجلزائر وعاداهتم وأصوذلم وأتقاليد السكاف حيث و 

وقد سبت قراءة التقرير  ،إلعداد تقرير مفصل عن اللهجات احمللية ادلستعملة يف اجلزائرامرا  (Geslin) جيسالفالفرنسي 
 ودلا،  (Renaudادلستشرؽ رنيو) إبشراؼأبكادؽلية الفنوف واآلداب بباريس جلنة من ادلستشرقُت ومناقشتو من طرؼ 

"ىانوتو" فألف اجلنراؿغلب اللهجات ادلستعملة يف اجلزائر كاف الفرنسيوف قد ألفوا دراسات يف أ  1880جاءت سنة 
 ،سكرى" يف اللهجة الشاويةؽليل ماإمع "دوماس" "ذلجة قبائل زواوة" وألف " وألفالتمشقية "  اللغة ضلوقاموس مساه "

 2وألف "موتيالسكي" يف ادليزابية.

فَتجي دبعية سقف الدة األسكاف ادلنطقة بقياجل تنصَت فًتكزت اجلهود من أ، اىتمامهاوكانت منطقة القبائل زلور 
منظمة للتنصَت فاستقبلت اليتامى  بعثات اآلابء البيض بتجاربسكاري وقامت ادلشرؼ على ادلدارس الفرنسية إميل ما

                                                           
1

 .18، ص10، ص0002،سبك ذكرهمرجع  االول، الجزء ،0011- 0191 الجزائرٌة الوطنٌة الحركة: هللا سعد الماسم أبو
2
 منتدٌات الشروق اوالٌن. التارٌخٌة لالزمة البربرٌة، لجذوراأبو عبد هللا دمحم حاج عٌسى الجزائري:  

 http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=199764                                                 :االلكترونًالمولع   

 .22:01الساعة 28/01/2109ٌوم

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=199764
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ه احلمالت إال أف النتائج ة مسيحية، وابلرغم من كل ىذينمدارس دي ووزعت مساعدات عينية كالدقيق والزيت، وأنشأت
وسعت فرنسا لتكوين طلبة مفرنسة  مع العدد النادر للقبائل ادلنصرين يف مستوى اجملهودات اليت بذلت ابدلقارنةدل تكن 

حيث عملوا على نشر االعتقاد أبف سلف القبائل روماين وحىت آري وأهنم أشد قرابة للفرنسيُت، وأهنم أقل دبنطقة القبائل 
 زة االسالـ مثل ابقي سكاف البالد.اتساما دبي

أف التعليم ابللغة الفرنسية من شأنو إضعاؼ الشخصية الوطنية وأنو سيجعل اجلزائر مسرحا للهيمنة  ورأت فرنسا
ادلدين " كاف التعليم أايـ احلكومة الفرنسية استعماراي حبتا ال  اللغوية والثقافية الفرنسية، ويقوؿ ادلؤرخ اجلزائري أمحد توفيق

 .1ع مراحل التعليموحدىا لغة التدريس يف مجيأي حساب، فاللغة الفرنسية ىي  ودىايعًتؼ ابللغة العربية وال يقيم لوج

الذي قسم اجلزائريُت اذل فئتُت :فئة يعطى ذلا احلقوؽ الفرنسية  االندجينيا فرنسا من خالؿ قانوف األىارل وقد ىدفت 
احلقوؽ وىي اغلبية الشعب اجلزائري )العماؿ ،وفئة ال تعطى ذلا وىي الفئة ادلثقفة وتنتخب يف القسم األوؿ مع الفرنسيُت 

الذي غلعل اجلزائريُت رعااي  اجلنسيةانوف ق  تقانوف سانتوس كونسولوكذا ، ،الفالحوف ...( وتنتخب يف القسم الثاين
إذل ،فيوليت بلـو مشروع  ، وفرنسيُت ػلملوف اجلنسية الفرنسية بشرط عدـ اخلضوع لقانوف األحواؿ الشخصية اإلسالمي 

ياسية ابلتخلي عن واحلصوؿ على احلقوؽ الس التجنس حيث أهنا كانت تربط لقضاء على الشخصية الوطنية اجلزائريةا
لقضاء على مقومات الشخصية الوطنية اجلزائرية من خالؿ العمل على لومنذ دخوذلا للجزائر ة ،فسعت األحوؿ الشخصي

وجدت يف تنوع اللهجات مدخال و ،انشاء طلبة مفرنسة متشبعة بكره االسالـ والعربية زلاربة االسالـ واللغة العربية وكذا 
آري وأف  فعملت على نشر أكاذيب أبهنم من جنس أوريباألمثل، ضاء ، ويف منطقة القبائل الفعرقية خللق نعرات 

 ة مستقبال.تنفاستطاعت أف ذبلب بعض الشباف وتشغلهم ليكونوا نواة ف االسالـ جاء ليحتلهم ويطمس لغتهم ودينهم،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .091، ص 0089، مكتبة النهضة، الجزائر، 2ط جزائري،جغرافٌة المطر الأحمد توفٌك المدنً:  
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 احلركة الوطنية ومسألة اهلوية: -2
النضاؿ السياسي لتحقيق أىدافها إذل لقد محلت احلركة الوطنية مشعل النضاؿ من ادلقاومات الشعبية وانتهجت 

، حيث أف القوانُت الفرنسية ربطت التجنس ااهتالوطنية( زلور اىتماماذلوية وكانت مسألة الشخصية الوطنية )االستقالؿ، 
 ابلتخلي عن األحواؿ الشخصية، وتبعا لذلك جاءت برارلها:

 : احلزب الليربايل2-1 

 صمة،ايف اجلزائر الع 1927سبتمرب  11أتسس يف  ادلنتخبُت،كاف ىذا احلزب يدعي فيدرالية ادلسلمُت اجلزائريُت 
بقطع اجلماعي نشدوا دمج اجلزائر يف فرنسا عن طريق التجنيس  وا يشكلوف قسما كبَتا من النخبةالذين كانوالليبَتاليُت 

، ومن ادلثقفُت 1922مث  1919النظر عن القضية الدينية، ونظرا دلوقفهم ادلوارل لفرنسا خسر الليبَتاليوف االنتخاابت سنة 
يثاين، وفرحات عباس، وابن جلوؿ واللالليبَتاليُت صلد: الدكتور ابن التهامي، وبلحاج، والزانيت، والفاسي، وطاىرات، 

 تحدد برانمج احلزب: وي

 احًتاـ احلضارة االسالمية -1
 التخلي عن نظرية التمييز العنصري -2
 ادلساواة يف احلقوؽ السياسية -3
 إذل رلتمع حديث عن طريق مجاعة النخبة ال عن طريق الفرنسيُتربويل اجملتمع اجلزائري  -4
 1.إف اجلزائريُت كالياابنيُت يطمحوف إذل وضع أنفسهم يف ادلدارس األوربية دوف أف يفقدوا حضارهتم اخلاصة  -5

إذل  فمن خالؿ برانمج احلزب صلد أنو ابلرغم من أنو ينادي ابلتجنس بقطع النظر عن القضية الدينية إال أنو يدعو
بتسمية احلزب بفيدرالية احًتاـ احلضارة االسالمية واحلضارة اجلزائرية ومن مث الشخصية اجلزائرية العربية االسالمية، و 

 ادلسلمُت اجلزائريُت ادلنتخبُت خلَت دليل.

وسبنيهم وصلد أف النخبة قد تعلقت دببدأ ادلساواة مع الفرنسيُت وحاولت طيلة عقود مقاومة ادلغرايت اليت َتعُدىم 
وكاف احلبل الوحيد الذي ؽلسكهم إذل احلضارة بكافة احلقوؽ ادلدنية والسياسية لو زبلوا عن أحواذلم الشخصية االسالمية، 

فقد كانوا يرحبوف بفكرة االندماج عن طريق احلقوؽ ال عن طريق  العربية االسالمية ىو الدين دبفهومو التقليدي،
 لقانوف الفرنسي حاولوا أف غلدوا لو سلرجا عن طريق مشروع فيوليت اترة، وادلؤسبرالتجنيس، وادلأزؽ الذي وضعهم فيو ا

د أسس الدكتور دمحم االسالمي اترة، والتقرب إذل فرنسا اترة اثلثة، وهبذا فالنخبة ظلت تعمل وتفكر  يف ظل االسالـ، وق
رباد درل فرحات عباس كوف "ىيئة اال، والصي1938صاحل بن جلوؿ " ىيئة التجمع الفرنسي االسالمي اجلزائري" سنة 

 2الشعيب اجلزائري"

 والنخبة اجلزائرية خالؿ الثالثينيات رفضت االعًتاؼ بوجود أمة جزائرية.

د صيغ على شخصية وطنية وق 22ووقع عليو الشعب اجلزائري بياف صاغ فرحات عباس  1943فرباير  10ويف  
ينادي بقياـ أمة جزائرية، وكاف ىذا  ادلؤسبر االسالمي، مبادئ حزب الشعب...(مطالب النخبة، وميثاؽ )الواثئق اجلزائرية 

                                                           
1
 .11، ص10ص ،ذكره سبك مرجع الثانً، الجزء ،0091- 0011 الجزائرٌة الوطنٌة الحركة: هللا سعد الماسم أبو 
2
 .82، ص10ص: المرجع نفسه 
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رمسية وفصل الدين كلغة ، واللغة العربية  زائرية ذات السيادةاجلدولة التضمن البياف قياـ  حيثربوال يف فكر النخبة الوطنية 
 عن الدولة.

" يف وقت كانت تعرؼ الساحة واحلريةأحباب البياف  جبهةأسس فرحات عباس " 1944مارس 14وبتاريخ  
ىذه اجلبهة اليت ضمت كال من مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت ،وانصار حزب الشعب اجلزائري  ،السياسية حالة فراغ 

  1945مارس 4اذل  2من و ، 1944سبتمرب  15يف  أتسست والطلبة والكشافة ،وكانت ذلا جريدة أسبوعية امسها "ادلساواة "
وقرر العمل على انشاء دولة جزائرية مستقلة ،وعلى اف تكوف  اسفر عن تقدـ االذباه االستقالرل اجلبهة مؤسبرا عقدت

بتعليق وقامت  1االنشغاالت ابستسالـ ادلانيا مناسبة للجزائريُت لرفع شعارات وطنية استقاللية مناىضة لالستعمار 
نعم للجنسية اجلزائرية، وتسقط اجلنسية الفرنسية، وتعيش اجلنسية ال للجنسية الفرنسية، الفتات ابلعربية جاء فيها " 

 2"اجلزائرية للجميع...

ة إبقامة دولة جزائرية ذات وهبذا فقد ربولت اذباىات النخبة من ادلطالبة ابالندماج ونفي وجود أمة جزائرية إذل ادلطالب
  .1945ماي  8، وىو ما ذبسد من خالؿ مظاىرات سيادة

 اإلصالحي:احلزب 2-2 
اجلزائريُت ابلتجنس، وىو حزب اصالحي  إدماجمعارضا  ،1919لقد فصل األمَت خالد نفسو عن النخبة سنة 

احلزب قائم على فكرة ادلساواة بُت اجلزائريُت والفرنسيُت، وجذب مستوحى من القرآف ومبنيا على االشًتاكية، وبرانمج 
وقد قررت السلطات الفرنسية نفي األمَت خالد من اجلزائر واهتمتو ابلقياـ  ىذا الربانمج إليو سلتلف الطبقات اجلزائرية،

 طات معادية لفرنسا، ويتلخص برانمج االصالحيُت يف النقاط التالية:بنشا
 سبثيل اجلزائر يف اجمللس الوطٍت الفرنسي بنسبة مساوية لنسبة عدد الكولوف.  -1
 إلغاء القوانُت االستثنائية. -2
 يات واحلقوؽ مع الفرنسيُت خبصوص اخلدمة العسكرية.ادلساواة يف ادلسؤول  -3
 .اتب ادلدنية والعسكرية دوف سبيز غَت سبييز اجلدارة والقدرةادلر دخوؿ اجلزائريُت يف كل  -4
 تطبيق قانوف إجبارية التعليم وحرية التعليم على اجلزائريُت. -5
 حرية الصحافة واالجتماع.  -6
 فصل االسالـ عن الدولة الفرنسية.  -7
 العفو العاـ.إعالف   -8
 تطبيق القوانُت االجتماعية والعمالية الفرنسية على اجلزائر.  -9
 3.احلرية ادلطلقة للجزائريُت للعمل يف فرنسا  -10

                                                           
1
 المولع االلكترونً: 

http/www.onefd.edu.dz 
 04:11الساعة   12/08/2013

2
 . 229، ص201، ص ذكره سبك مرجع الثانً، الجزء ،0091- 0011 الجزائرٌة الوطنٌة الحركة: هللا سعد الماسم أبو 
3
 .988ص ،981 ص :نفسه المرجع 
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وهبذا فربانمج االصالحيُت يرتكز على االدماج بعيدا عن التجنس فهو يهدؼ إذل ربسُت أوضاع اجلزائريُت وربقيق 
 احلفاظ على الشخصية العربية االسالمية للشعب اجلزائري.ادلساواة بينهم وبُت الفرنسيُت مع 

، ودل سبت حركة األمَت خالد 1936لقد قضى األمَت خالد بقية حياتو يف ادلنفى، حيث تويف يف دمشق سنة  
ىو حزب صلم  نتيجة نفيو واعتقاؿ أصحابو بل أيقدت شعلة انر احلركة الوطنية وأوحت ألتباعو أنشاء حزب ثوري جديد

 قيا الشمالية الذي كاف لو دور كبَت يف تقرير مصَت احلركة الوطنية.إفري

  حزب جنم مشال إفريقيا:2-3 
بباريس على يد مجاعة  من أىارل إفريقيا الشمالية وكاف أكثرىم من اجلزائريُت، وقد أعلن  1926نشأ يف مارس          

علي عبد القادر الذي كاف جزائراي وعضوا يف اللجنة ج حا رئيسا شرفيا لو، وكاف رئيسو الفعلي ىو السيد  األمَت خالد
اإلدارية للحزب الشيوعي الفرنسي ورئيس خلية شيوعية، وشيئا فشيئا فقد النجم أعضاءه التونسيُت وادلغاربة وأصبح 

 اإلدارة: دمحم ومن أبرز أعضائو اجلزائريُت يف، وقد ىدؼ النجم إذل استقالؿ إفريقيا الشمالية كلها ،منظمة جزائرية خالصة 
ويتلخص برانمج احلزب  جفاؿ، وحاج علي عبد القادر، ومصارل احلاج، وأمحد بلغوؿ، ودمحم بن األكحل وعمار إؽلاش

 فيما يلي:

 االستقالؿ الكامل للجزائر.  -1
 جالء اجليش الفرنسي. -2
 إنشاء جيش وطٍت.  -3
 وف والشركات اإلقطاعية.لمصادرة األمالؾ الكبَتة للكو   -4
 ادلمتلكات الصغَتة وادلتوسطة للفرنسيُت.احًتاـ  -5
 ارجاع األراضي والغاابت اليت أخذهتا الدولة الفرنسية إذل اجلزائر.  -6
 االلغاء الفوري لقانوف األىارل ومجيع القوانُت االستثنائية األخرى.  -7
 العفو العاـ عن اجلزائريُت.  -8
 كتلك اليت منحت للفرنسيُت يف اجلزائر.افية  ومنح احلقوؽ السياسية والثق حرية الصحافة واالجتماع والتجمع  -9
 الؿ رللس وطٍت جزائري منتخب بطريقة التصويت العامل زلل اجمللس ادلارل.اح  -10
 رلالس بلدية منتخبة بطريقة التصويت العاـ. إنشاء  -11
 حق اجلزائريُت يف التمتع جبميع مستوايت التعليم.  -12
 خلق ادلدارس ابللغة العربية.  -13
 القوانُت االجتماعية الفرنسية على اجلزائر.تطبيق مجيع   -14
 زايدة القروض الفالحية على الفالحُت اجلزائريُت الصغار.  -15

 .1فربانمج احلزب كاف يهدؼ إذل االستقالؿ التاـ وفكرة الوطنية، وقد اندى ابلعروبة من خالؿ التعليم العريب

                                                           
1
 .970، ص 972ص  نفسه: المرجع 
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متهمة إايه دبضادة فرنسا والدعوة إذل الثورة لكن ادلنظمة ظلت تعمل يف  1929حلت فرنسا حزب صلم إفريقيا سنة      
 1935بنشاط ابسم منظمة منحلة قانوان، ويف سنة واهتم النجم ابلقياـ  1934، وتدخل القضاء سنة 1933اخلفاء إذل سنة 

يس أف احلل األوؿ ت زلكمة ابر ريل قرر بريقيا"، ويف نفس السنة ويف شهر أأصبح النجم يدعى " االرباد الوطٍت دلسلمي إف
 غَت قانوين ألنو دل ينفذ يف الوقت احملرر لذلك أعيدت الشرعية للنجم. افك 1929للنجم سنة 

 1937مارس  11أصدرت اجلبهة الشعبية قرارا حبل النجم، ليولد حزب الشعب اجلزائري يـو  1937يناير  26ويف  
وكاف يقـو على الوطنية اجلزائرية، وقد ظل الربانمج األساسي للنجم السالف الذكر ىو برانمج حزب الشعب حيث أكد 

ودعى إذل  1936على وحدة االسالـ والعادل اإلسالمي، وتعاطف مع العلماء أثناء انعقاد ادلؤسبر االسالمي اجلزائري سنة 
 .1اعتبار اللغة العربية لغة رمسية

 ابلبعد االسالمي العريب للشعب اجلزائري. عب اجلزائري يقرفحزب الش

 مجعية العلماء املسلمني:2-4
عادلا من سلتلف أضلاء الوطن، وصلد أف أصوذلا تعود إذل عهد النهضة  72وضمت  ،1931ماي  05أتسست يف  

(، ودعى علماء اجلمعية إذل اسًتجاع الشخصية الثقافية العربية االسالمية للجزائر بواسطة التعليم والوعظ 900-1914)
 ومن أبرز زعمائها: عبد احلميد بن ابديس، دمحم البشَت االبراىيمي والطيب العقيب.واالرشاد والوسائل الشرعية األخرى، 

 ويتلخص برانمج اجلمعية:

 ث بو بواسطة الرسل الذين كاف آخرىم دمحم.االسالـ ىو دين هللا بع  -1
 االسالـ ىو دين االنسانية قاطبة.  -2
 القرآف ىو كتاب االسالـ.  -3
 السنة احلقيقية ىي تفسَت للقرآف.  -4
 البدعة ىي كل شكل من العبادة اليت ليس ذلا أصال يف السنة.  -5
 جتماعية.اال التعاليم االنسانية واحلياة ادلصلحة ىي ما ػلتاجو الناس للتوفيق بُت  -6
 دمحم ىو أفضل اخللق.  -7
 التوحيد ىو أساس الدين.  -8
 اخلالص ىو ابلعمل الصاحل وحده.  -9
 ادلرابطة بدعة، وىي تعٍت استغالؿ االنساف وقتل العقل. -10
 2.يف حالة اخلطر كل ادلسلمُت عليهم أف يتحدوا وينسوا خالفاهتم -11

فهدؼ ، ىو " اجلزائر وطٍت، واالسالـ ديٍت، والعربية لغيت"ف ادلبدأ التعليمي الذي علمو العلماء لطالهبم وأتباعهم إ 
ترى يف العمل الًتبوي السبيل األمثل  األوذل، وكانتية ابلدرجة اجلمعية ىو احلفاظ على الشخصية العربية االسالم

 .لتحقيق مبتغاىا
                                                           

1
  .042ص ،001ص ،0002، لبنان بٌروت، اإلسالمً، الغرب دار ،4ط الثالث الجزء ،4100- 9100 الجزائرٌة الوطنٌة الحركة: هللا سعد الماسم أبو 
2
 .907ص ،910ص ذكره، سبك الثانً، مرجع الجزء ،0091- 0011 الجزائرٌة الوطنٌة الحركة: هللا سعد الماسم أبو 
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منشور ميشاؿ، عبارة وعلى إثر قياـ مجعية العلماء ادلسلمُت ابلنشاط الديٍت والتعليمي أصدرت االدارة الفرنسية  
ألهنم ، آداء مهمتهم الدينية ومن تعليم اللغة العربية لنواحي دبراقبة العلماء والتضييق عليهم ومنعهم من لات عن تعليم

م يقوموف أبعماؿ مضادة للوجود الفرنسي، وبناء على ذلك قامت السلطات يبثوف مبادئ الوىابية وادلذىب الشيوعي وأهن
احمللية الفرنسية حبملة ضد العلماء فأوقفت صحفهم مثل )السنة(، )الشريعة(، )الصراط(، وأغلقت ذلم مدارسهم يف عدد 

ومنعت دروس الوعظ  من ادلدف وعرضت أساتذهتم للتغرم وحىت السجن، واعتربت الصحافة يف اجلزائر صحافة أجنبية
صدر عن حكومة السيد شوطاف قراراف يضيفاف  1938واالرشاد يف ادلساجد وأصبحت اجتماعاهتم مراقبة، ويف سنة 

 بصفة شديدة على ادلسلمُت اجلزائريُت، وعلا:

يف حُت امتناع احلكومة عن اعطاء  رخصة،إضافة عقوابت ضد كل من يباشر التعليم العريب والديٍت دوف   -1
 الرخص.

 .1تضييق السفر إذل فرنسا للعمل واشًتاط بطاقة اخلدمة العسكرية  -2

وترسيخها يف  كانت مجعية العلماء تعمل على بعثهاجزائرية،  لنخبة اجلزائرية تنفي وجود أمة اويف وقت كانت فيو       
 .نفوس اجلزائريُت

 يف مستقبلها:ثُت كاف ذلما األثر البليغ مجعية العلماء ادلسلمُت حد وقد عرفت 

ادلفيت الشيخ دمحم كحوؿ ادلعروؼ اببن دارل، إلضعاؼ ادلؤسبر : اهتتم الشيخ العقيب بتدبَت اغتياؿ ث األولاحلد 
 .1939جواف  28االسالمي وكذا ادلساس ابجلمعية لتربئو احملكمة يف 

حوؿ ادلوقف من التضامن مع  1938: أزمة الربقية، ونشبت على مستوى اجمللس االداري سنة ث الثايناحلد 
فكاف الطيب العقيب يرى يف ارساؿ برقية التضامن أمر ضروري حىت ال تتعرض اجلمعية للمضايقة، يف حُت أف ابن  فرنسا

 2الصمت.ابديس فضل 

الشخصية العربية االسالمية للشعب اجلزائري من لقد كاف جلمعية العلماء ادلسلمُت فضال كبَت يف احملافظة على  
وقد عملت على إزالة الشوائب عن الدين االسالمي من خالؿ زلاربتها للبدع  خالؿ العمل الًتبوي الذي انتهجتو،

 ؽلس ابلشخصية الوطنية. منوكانت ذلا مواقف حامسة من خالؿ علمائها يف الرد على كل 

 :اجلمعيات2-5

وكانت تضم طالاب من ، 1918ظهرت يف اجلزائر سنة : الودادية للتالميذ املسلمني يف افريقية الشمالية مجعية-1      
يعرب عن مطامح الشباب ادلثقف يف  ىذه اجلمعية وأتسيس، جامعة اجلزائر ويعود الفضل يف أتسيسها للسيد بن حبيلس

وجاء يف أحد أعدادىا أف أغراض اجلمعية ىو التعاوف بُت  1931وطنو ورلتمعو ومصَته، وقد أنشأت رللة التلميذ سنة 
 الطالب ادلسلمُت اجلزائريُت ونشر العلم والثقافة العربية االسالمية يف اجلزائر وتعلم الثقافة العربية

 
                                                           

1
 .99ص  ذكره، سبك الثالث، مرجع الجزء ،4100- 1900 الجزائرٌة الوطنٌة الحركة: هللا سعد الماسم أبو
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 .1للشعب اجلزائري اإلسالميةللتالميذ ادلسلمُت تسعى للحفاظ على الشخصية العربية  فجمعية الودادية

انعقد ادلؤسبر الكشفي اجلزائري األوؿ برائسة السيد دمحم بوراس، ومن شبابو عناصر   :اإلسالميةالكشافة اجلزائرية  -2
 . 2كثَتة من مجعية العلماء، وقد التقت أفكاره مع برامج مجعية العلماء ادلسلمُت

ُت يف صفوفها ألهنا وقد قررت عدـ قبوؿ ادلتجنس 1927أتسست يف ابريس سنة  مجعية طلبة مشال افريقيا: -3
مجعية تعاونية وادلتجنسوف فرنسيوف وألهنا اسالمية وىم ليسوا مسلمُت، وقد عقد ادلؤسبر اخلامس ذلا يف تلمساف 

 وخرج جبملة من التوصيات أعلها: 1935سبتمرب  15إذل  06من 
 جعل العربية رمسية يف ادلدارس االبتدائية وإجباريتها. - أ

 علمُت ابجلزائر إلعداد ادلعلمُت ابلعربيةانشاء فرع يف مدرسة ترشيح ادل - ب
 حث الشعب اجلزائري على االستمرار يف انشاء ادلدارس العربية احلرة. - ت
 .وتدريس األدب العريب مسية أيضا يف ادلدارس الثانويةمطالبة احلكومة الفرنسية جبعل العربية ر  - ث
 تعليم العربية وعلومها يف جامعة اجلزائر.  - ج
 ادلرأة.زلو األمية وربرير   - ح
 العودة إذل التقاليد االسالمية.  - خ
 .3اتريخ ادلغرب العريبتدريس   - د

ابلرغم من اختالؼ برامج احلركة الوطنية وأىدافها إال أهنا كانت موحدة ومتفقة فيما ؼلص مسألة الشخصية  
ة رفضت التخلي عن يالوطنية اجلزائرية فقد انضلت من أجل بقاء الشعب اجلزائري عريب مسلم، فحىت التيارات اإلدماج

زلل  األحواؿ الشخصية اجلزائرية، ومن ىنا فمسألة اذلوية الوطنية اجلزائرية القائمة على البعد العريب والبعد االسالمي كانت
 امجاع احلركة الوطنية وأزمة اذلوية دل تكن مطروحة يف برارلها.
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2
 .017 ص: نفسه المرجع
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 جذور أزمة اهلوية:-3
وتسمى يف أدبيات احلركة الوطنية اجلزائرية  ،1949شكلها السياسي أوؿ مرة سنة ظهرت أزمة اذلوية الوطنية يف  لقد     

حُت صيغ تقرير إذل قيادة حزب الشعب يف اجلزائر من  1945إذل أكتوبر  القضية ارىاصات"األزمة الرببرية" وتعود أوذل 
قبائل الصغرى إليهم بداعي أف فصل حافيت جرجرة سياسة انتهجها مسؤورل منطقة القبائل الكربى يطلبوف ضم منطقة ال

االستعمار الفرنسي، وجاء اجلواب من القيادة ابلرفض وأمرىم بعدـ التوغل السياسي يف منطقة القبائل الصغرى، والتربير 
 .1الذي قدـ وبصفة غَت رمسية وبصفة سرية، ىو أف ىناؾ زبوفا من ظهور جهوية قبائلية

 .وكانت ىذه أوؿ مرة يطرح فيها التخوؼ من اجلهوية 

زائرية، ودفعت األحداث عدد كبَت من شباب ادلدارس األثر الكبَت يف نفوس اجل 1945ماي  08كاف ألحداث      
حيث انضموا إذل حزب الشعب اجلزائري وحركة انتصار ،  الفرنسية لاللتحاؽ ابحلركة الوطنية من أجل مقاومة االحتالؿ

رايت الدؽلقراطية وكاف من بُت ىؤالء الشباف من ؼلفي ايديولوجية مغايرة إليديولوجية احلركة الوطنية القائمة على احل
االنتماء االسالمي العريب للشعب اجلزائري كما ووضحناه سابقا، فكاف ىؤالء الشباف رافضُت ىذا االنتماء ويطالبوف 

ألفكار واألطروحات االستعمارية اليت لقنوا إايىا يف مناىج ادلدرسة الفرنسية كانوا متأثرين ابابلرببرية للجزائر حيث أهنم  
الشيوعية، فالشيوعية اجلزائريوف كانوا يعارضوف مفهـو األمة اجلزائرية، وادلوجودة أصال قبل أف توجد  وكذا ابإليديولوجية

رافضُت بذلك الثوابت األصيلة اليت  األمة الفرنسية ذاهتا وإظلا كانوا يدافعوف عن شعار "األمة اجلزائرية يف طور التكوين"
الشعب اجلزائري طواؿ سنوات ادلقاومة والكفاح ضد احملتل  دت حوذلان  كمبادئ مقدسة ج  أقرهتا احلركة الوطنية ابإلمجاع

 يف كافة أضلاء الوطن.

وحسب تصريح للسيد بن يوسف بن خدة" وذلذا ولع الشباب الرببري ابدلاركسية، وكذا ابالرباد السوفيايت الذي      
إخل، حيث كانت تؤكد أف كل شعب وكل ، طاحي كستاف...أوزبكستافؽلجد نظاـ اجلمهورايت االسالمية: أذربيجاف، 

عرؽ، كاف يتمتع بلغتو اخلاصة، وثقافتو اخلاصة ويستفيد من االستقاللية يف تسيَت شؤونو، وكنا صلد ىذه احلجة غالبا عن 
األشخاص الذين ربولوا إذل أنصار للنزعة الرببرية يف اجلزائر... كما يتحججوف أبهنم يتحدثوف اللهجة القبائلية فقط يف 

خليبة العرب يف فلسطُت رد فعل سليب اذباه العرب لدى لوسط العائلي وىم غلهلوف الثقافة العربية االسالمية، كما كاف ا
 2.بعض شباب القبائل

اقًتح عضو اللجنة ادلركزية السيد عمار ولد محودة فقد  ظهر التخوؼ من اجلهوية للمرة الثانية ، و يف مؤسبر زدين     
لكن أعضاء ادلكتب  اليمُت دابغُت لتسيَت سياسة احلزب اخلارجية ، للدكتور دمحمعلى الدورة اف تعطي السلطة ادلطلقة 

عاما  السياسي رفضوا ذلك ،وفضلوا االقًتاح الذي جاء بو رئيس احلزب مصارل احلاج ،والقاضي بتعيُت حسُت حلوؿ امينا
)ابرز عناصر ألداة لتفجَت احلزب من الداخل  وكاف قرار ادلكتب السياسي يهدؼ حلماية الدكتور دابغُت من اف يتحوؿ ،

لكن الدكتور دل االزمة الرببرية من اقرب ادلقربُت للدكتور وعلى راسهم :عمار ولد محودة ،واعلي بناي ،عمر اوصديق (،
لنشاط السياسي ورفض االستجابة لكل احملاوالت اليت قاـ هبا رفاقو على اختالؼ غادر االجتماع واعتزؿ ايدرؾ االمر و 

                                                           
1

 .19، ص11، ترجمة سعٌد جعفر، منشورات البرزخ ص 0012-0042روح االستمالل مذكرات مكافححسٌن آٌت أحمد: 
2
 .88، ص89ص  دار، شركة ،البربرٌة واالطروحة فرنسا: نعمان بن أحمد 
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اذل شلارسة مهامو ،ودل تنجح كل ادلساعي ،فقررت اللجنة ادلركزية ابالمجاع طرده من ميوالهتم ،من اجل محلو اذل العودة 
 1.   1949-08-10احلزب يف جلسة يـو 

وصلد أنو أوؿ من دؽ جرس االنذار حوؿ تشكل نواة احلركة الرببرية عضو اللجنة ادلركزية حلزب الشعب وحركة انتصار      
غ عن وجود ىذه النزعة الرببرية فقد الحظ أهنا قد تعدت األفكار إذل ، الذي بل  1948احلرايت أثناء اجتماع يف ديسمرب 

قد كانت فرنسا ادلكاف الصاحل ألنصار النزعة الرببرية الذين بدأوا األعماؿ، وحاولت التهيكل داخل احلزب نفسو، و 
ح إ ح د( لدفع اللجنة -نشاطهم ىناؾ، فقد عمل السيد وعلي بناي عضو اللجنة ادلديرة لفدرالية فرنسا لػ ) ح ش ج

صوت من رلموع  28وسبت ادلصادقة عليو بػ ، 19492العربية االسالمية يف ربيع  إذل انتخاب الئحة تدين خرافة اجلزائر
32.3 

وأماـ ىذه ادلناورات سبر دت القاعدة وأخربت القيادة ابجلزائر عن ىذه العناصر اليت ربارب اإلسالـ والعروبة لتقـو      
قة القبائل( إذل ابريس لينضما إذل دمحم خيضر وبلقاسم مصطفاوي وصادؽ سعيدي )من منط القيادة إبيفاد السيد: شوقي

راجف، لكن احلركة الرببرية اعًتضت سبيلهم ومنعتهم من دخوؿ قاعدة االجتماعات، وقد استغرقت عملية إعادة 
 شهر دوف انقطاع وكاف للسيد بشَت بومعزة دور ابرز يف ذلك. 18ح إ ح د( مدة –تشكيل فدرالية فرنسا لػ )ح ش ج 

"  :يلي ويف مذكرة السيد عمر بودوار وىو من قلب منطقة القبائل ومناضل كبَت يف حزب الشعب اجلزائري جاء ما     
، وتلك القضية تورط فيها ابخلصوص مثقفوف اء الرببريؼ أبزمة االنتمانفجار ما سوؼ يعر  1950-1949عرفت سنوات 

لى كافة بالد القبائل ع LOSبناي وكاف ولد محودة مسؤوؿ ادلنطقة اخلاصة  وعليشباب من القبائل الكربى، ربت قيادة 
 4واحد منهم"

ويقوؿ الباحث اجلزائري عثماف سعدي وىو أيضا من قبائل الشاوية:" لقد تعلم أنصار النزعة الرببرية على أيدي      
ف ابلفرنسية، وأف العرب غزاة وأ وعل موىمفرنسُت وعلى أيدي اآلابء البيض، فغرسوا يف نفوسهم كرىهم لكل ما ىو عريب 

 .رماف من أوراب"جالعربية لغة غازية وأف الرببر 

وقد وصف التقرير العاـ للجنة ادلركزية يف ادلؤسبر الوطٍت الثاين حلركة انتصار احلرايت الدؽلقراطية ادلنعقد يف اجلزائر      
ىذه القضية دبا نصو:" إف احلزب اصطدـ دبعضلة داخلية خطَتة وىي النزعة الرببرية اليت ىي اضلراؼ  04/06/1953

تعصيب ملوف ابلصبغة العنصرية والنزعة الشيوعية، وعمل طائفي يرمي للتخريب والتمرد ادلكشوؼ على احلزب... والرببرية 
 5".اؽلكن أف تبقى سالحا يف يد االستعمار ماداـ االستعمار قائم

ح إ ح د( بعد اكتشاؼ أمرىم، -وقد شنت حرب شوعاء على أنصار احلركة الرببرية من طرؼ قادة )ح ش ج     
وقد كشف التحقيق أف منشطي ىذا العمل ىم: واعلي ، زلاولتهم يف تشكيل "حزب الشعب القبائلي" ابلفشل  وابءت

ف ابحلزب و تجزيئية وقد التحق  ادلطرودمؤامرهتم ال بناي، عمر أوصديق، عمار ولد محودة، صادؽ ىجرس، فعوقبوا على
حيث أف كال من احلزب الشيوعي اجلزائري واحلزب ،الشيوعي اجلزائري ومنهم صادؽ ىجرس الذي أصبح أحد قادتو 

                                                           
1
 .071ص ،0000منشورات اتحاد الكتاب العرب،، تارٌخ الجزائر المعاصرالعربً الزبٌري:  
2

 .87: صالمرجع نفسه
3

 000ص  ذكره، سبك مرجع، 0012-0042مكافح مذكرات االستمالل روححسٌن آٌت أحمد: 
4

 10، ص 2117، ، دار المصبة للنشر، الجزائر مذكرات مناضل، بودواو  عمر
5
 .78صذكره،  سبك مرجع ،البربرٌة واالطروحة فرنسا: نعمان بن أحمد 
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إذل زلاربة واليت دفعتها معاداهتا للعربية كلغة غرؽلة وعدوة  ،احلركة الرببرية ادلعادية للعربية ابلدرجة األوذل الفرنسي شج عا
 رسوخها يف ادلناطق احملسوبة على احلركة الرببرية.السالـ الذي كاف عامال لوجودىا و ا

واصلت احلركة الوطنية نشاطها يف كامل ربوع اجلزائر دبا يف ذلك منطقة القبائل لتنتهي إبعالف الثورة التحريرية يف      
 االسالمية للشعب اجلزائري.لعربية السًتجاع ادلقومات ا 1954الفاتح من نوفمرب 
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 اهلوية الوطنية يف مواثيق الثورة التحريرية:-4
مؤكدا على االنتماء العريب االسالمي للشعب اجلزائري، على عكس ما كانت تُرو ج  1954لقد جاء بياف أو ؿ نوفمرب      

إليو السلطات االستعمارية الفرنسية، اليت تعمل على سلخ الشعب عن جذوره والساعية إذل خلق التفرقة بينو من خالؿ 
سلم ادلنتمي لشماؿ افريقيا، فما كاف من النعرات العرقية، وجاء البياف ليؤكد على وحدة الشعب اجلزائري العريب ادل تفجَت

الشعب إذل االلتفاؼ حوؿ جبهة التحرير الوطٍت وتلبية نداء اجلهاد ضد ادلستعمر حيث أف للجهاد مكانة وقدسية يف 
أكرب عملية مجاعية ) من كامل ربوع الوطن( وأحسن فعل مشًتؾ قاـ بو نفوس ادلسلمُت، فكانت الثورة التحريرية 

تو وبذلك الوقت نفسو ويف كامل الًتاب الوطٍت، وبصناعة تلك الثورة صنع الشعب اجلزائري يف احلقيقة ذا اجلزائريوف يف
 أكرب مرجعية للجزائريُت والسياسيُت عقب االستقالؿ. نوفمربوبياف أوؿ  أصبحت الثورة التحريرية

دلسؤورل فيدرالية جبهة التحرير الوطٍت بفرنسا  1956أوت  20بعث هبا اجملتمعوف يف مؤسبر الصوماـ  يف مراسلةو      
 وادلصاليُت، وكل ادلعاكسُت ة وتصفية الرببريُتتنقيلكاملة يف العملية ادلتعلقة ابلجد دت الثقة ذلم، ومت أتكيد مساندهتم ا

رؼ: بن مهيدي  للثوار الذين يواصلوف عمل التفرقة يف صفوؼ اجلالية اجلزائرية وقد مت االمضاء على ىذه ادلراسلة من ط
بن طوابؿ، سي شريف وبذلك فهذه الوثيقة زبوف كل من ينتمي إذل احلركة  ،كرم، عباف رمضاف أو عمراف، زيروت

 الرببرية وتضعو يف صف العدو ابمتياز.

جاء أف اجلزائر عربية اجلنس مسلمة العقيدة فهي  17/01/1955ويف ميثاؽ جبهة التحرير ادلعلن ابلقاىرة يف  
والعروبة كانت وعلى االسالـ والعروبة تعيش، وىي يف ذلك ربًـت سائر األدايف وادلعتقدات واألجناس، واجلزائر  ابإلسالـ

وعن مجعية جزء من ادلغرب العريب، وقد وق عو عن جبهة التحرير الوطٍت: أمحد بن بلة، حسُت آيت أمحد ودمحم خيضر، 
 .1الورثالين العلماء ادلسلمُت الشيخ البشَت االبراىيمي والفضيل

وقد جاءت اتفاقية إيفياف لتؤكد على الوحدة الكاملة للبالد دبا فيها الصحراء، وأكدت على وحدة األمة  
اجلزائرية العربية ادلسلمة رافضة مقًتحات ديغوؿ بتقسيم اجلزائر إذل رلموعة عرقية ورفض االزدواجية يف ترسيم اللغة العربية 

 .الوطنية والرسيمة للشعب اجلزائري العربية، اللغةوالفرنسية وقالت برمسية اللغة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .90ص،97دار األمة، الجزائر، ص  فً للب المعركة،البشٌر االبراهٌمً: 
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 مواثيق الدولة اجلزائرية واهلوية:-5
 الدستور ومسالة اهلوية   5-1

األطر القانونية الشرعية جلميع يعتلي الدستور اذلـر التشريعي إذ أنو احملدد لسلطات الدولة وصالحياهتا، وكذا      
القوانُت  األمر ابألفراد أو الشخصيات ادلعنوية، كما أنو الضامن للحرايت فهو أمسى تعلقادلعامالت والتصرفات سواء 

ونظرا للدور الذي يلعبو الدستور فقد أصبح شرطا أساسيا ابلنظم ادلعاصرة وعنواان وكل ما يعارضو يعترب ابطال، بقوتو، 
 للمصداقية واحًتاـ الشرعية يف شقها الوطٍت والدورل. 

الذي يعترب ادلرجعية والشرعية  1954وصلد أف دساتَت الدولة اجلزائرية تستمد روحها وشرعيتها من بياف أوؿ نوفمرب       
 الثورية للدولة اجلزائرية وجلميع النشاطات احلزبية والسياسية.

االسالمي للشعب  حيث جاء مؤكدا على البعد العريب 1963بتمرب س 10وقد عرفت اجلزائر ادلستقلة أوؿ دستور يف      
 :ما يليحيث نص ت على  2،4،5اجلزائري وىذا من خالؿ ادلواد: 

 جزء ال يتجزأ من ادلغرب العريب والعادل العريب وإفريقيا":" ىي 2ادلادة 

 :" اإلسالـ دين الدولة وتضمن اجلمهورية لكل فرد احًتاـ آرائو ومعتقداتو وحرية شلارسة األدايف"4ادلادة 

 اللغة العربية ىي اللغة القومية والرمسية للدولة":" 5ادلادة 

الرمسية والقومية دايف وأف اللغة مع ضماف حرية شلارسة األأف دين الدولة ىو اإلسالـ  1963وهبذا فقد أكد دستور      
 1العريب االفريقي.اللغة العربية مع أتكيد االنتماء ادلغريب ىي 

فيما يتعلق بثوابت اذلوية الوطنية من  1963وكاف مؤكدا لدستور  1976ما اثين دستور للدولة اجلزائرية فكاف سنة أ     
خالؿ التأكيد على البعد العريب اإلسالمي للشعب اجلزائري، مع اإلشارة إذل وجوب عمل الدولة على تعميم استعماؿ 

 حيث نصت على ما يلي: 3،2دلواد: اللغة العربية يف اجملاؿ الرمسي؛ وقد جاء ىذا يف ا

 :" اإلسالـ دين الدولة"2ادلادة 

 2.:" اللغة العربية ىي اللغة الوطنية والرمسية تعمل الدولة على تعميم استعماؿ اللغة الوطنية يف اجملاؿ الرمسي"3ادلادة 

التعددية احلزبية، مزامنا للتحوؿ الذي عرفتو اجلزائر ودخوذلا  اجلزائرية، كافكاف اثلث دستور للدولة   1989ويف سنة      
واليت نصت على  2،3ىذا من خالؿ ادلواد يب اإلسالمي للشعب اجلزائري و وكاف ىذا الدستور أيضا مؤكدا على البعد العر 

 ما يلي:

 اإلسالـ دين الدولة":"2ادلادة 

 1.:" اللغة العربية ىي اللغة الوطنية والرمسية"3ادلادة 
                                                           

1
 .110، ص0089سبتمبر01 فً المؤرخة ،84 العدد الجزائرٌة، للجمهورٌة الرسمٌة الجرٌدة 
2

 .0204ص  0078نوفمبر  24المؤرخة فً  04الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، العدد 
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وجاء ليؤكد على البعد العريب اإلسالمي للشعب اجلزائري  1996أما رابع دستور فكاف يف عهد الرئيس اليمُت زرواؿ سنة 
 واليت نصت على ما يلي:  2،3،178 وضامنا ذلذين البعدين من أي تعديل دستوري مقبل حيث جاء ىذا يف ادلواد

  :"اإلسالـ دين الدولة"2ادلادة 

 اللغة العربية ىي اللغة الوطنية والرمسية":" 3ادلادة 

  ؽلكن ألي تعديل دستوري أف ؽلس::" ال178ادلادة 

 الطابع اجلمهوري للدولة.  -1
 النظاـ الدؽلقراطي القائم على التعددية احلزبية  -2
 اإلسالـ ابعتباره دين الدولة  -3
 ابعتبارىا اللغة الوطنية والرمسية"العربية  -4

 2.جاء ليؤكد وليحافظ على البعدين العريب واإلسالمي من أي تعديل دستوري مقبل 1996وهبذا فدستور      

استكماؿ للهوية الوطنية من خالؿ إقرار البعد  ىو خامس دستور للدولة اجلزائرية حيث محل 2002ودستور      
بكل تنوعاهتا ها وتطويرىا كذلك لغة وطنية تعمل الدولة على ترقيتاألمازيغي للشعب اجلزائري وىذا ابعتبار سبازيغت  

 على ما يلي:مكرر 3،3،2حيث نصت ادلواد  مكرر، 3 ادلستعملة عرب الًتاب الوطٍت وكاف ذلك يف ادلادةاللسانية 

  :"اإلسالـ دين الدولة"2ادلادة 

 :" اللغة العربية ىي اللغة الوطنية والرمسية"3ادلادة 

الدولة لًتقيتها وتطويرىا بكل تنوعاهتا اللسانية ادلستعملة عرب الًتاب زيغت ىي كذلك لغة وطنية تعمل مكرر:" سبا 3ادلادة 
 3الوطٍت"

زلـر  24ادلؤرخ يف  125-02أصدر رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسـو رائسي رقم  2002إذل جانب دستور      
ػلدد حقوؽ ضحااي األحداث اليت رافقت احلركة من أجل استكماؿ اذلوية  2002سنة  أبريل 07ىػ ادلوافق لػ 1423عاـ 

الوطنية، ويف ىذا إقرار صريح أبف األمازيغية ىي بعد من أبعاد اذلوية الوطنية اجلزائرية إذل جانب بعد الدين اإلسالمي 
 وبعد اللغة العربية حيث جاء يف ادلادة األوذل من ادلرسـو الرائسي ما يلي: 

ت احلركة من اجل استكماؿ اذلوية الوطنية، ق:" يهدؼ ادلرسـو إذل ربديد حقوؽ ضحااي األحداث اليت راف1ادلادة 
 4".حىت اتريخ نشر ىذا ادلرسـو 2001ووقعت عرب الًتاب الوطٍت أثناء الفًتة ادلمتدة من شهر أبريل سنة 

                                                                                                                                                                                                 
1

 .298ص  0010مارس  10المؤرخة فً 0العدد  للجمهورٌة الجزائرٌة، الجرٌدة الرسمٌة
2

 .1ص  0008دٌسمبر  1المؤرخة فً  78، العدد للجمهورٌة الجزائرٌة الجرٌدة الرسمٌة،
3

 .09، ص 2112ابرٌل  04، المؤرخة فً 21الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، العدد 
4
 .04، ص المرجع نفسه 
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بعد االحتجاجات اليت زيغي وىذا امإقرار البعد األاستكماؿ للهوية الوطنية من خالؿ  2002وهبذا فقد محل دستور      
احلركة الطالبية ادلطالبة ابحلقوؽ الثقافية للرببر سنة سبقتها عدة أحداث أبرزىا واليت  ،2001عرفتها منطقة القبائل يف 

 .، واليت أصبحت تعرؼ ابلربيع االمازيغي1981

 دا لألبعاد الثالثة لثوابت اذلوية الوطنية:وقد جاء مؤك 2008وآخر دستور للدولة اجلزائرية كاف سنة  

 البعد العريب -
 البعد اإلسالمي -
 البعد األمازيغي  -

 مكرر. 3، 3، 2وىذا من خالؿ ادلواد  

  :"اإلسالـ دين الدولة"2ادلادة 

 " اللغة العربية ىي اللغة الوطنية والرمسية":3ادلادة 

مكرر:" سبازيغت ىي كذلك لغة وطنية تعمل الدولة لًتقيتها وتطويرىا بكل تنوعاهتا اللسانية ادلستعملة عرب الًتاب  3ادلادة 
 1الوطٍت"

 جد أف الدساتَت اجلزائرية عرفت مرحلتُت أساسيتُت فيما يتعلق إبقرار ثوابت وأبعاد اذلوية الوطنية.نوهبذا ف     

 أين كاف الدستور يقرر ببعدين للهوية الوطنية 1996سنة وذل: من االستقالؿ حىت ادلرحلة األ

 البعد العريب من خالؿ اللغة العربية  -1
 البعد اإلسالمي  -2

 حىت يومنا ىذا حيث أقر الدستور ثالثة أبعاد للهوية الوطنية 2002ادلرحلة الثانية: من سنة 

 البعد اإلسالمي  -1
 البعد العريب  -2
 البعد األمازيغي  -3

 لثوابت اذلوية الوطنوهبذا حدث استكماؿ 

 ومسالة التعريب   التشريع 5-2
ال تزاؿ مشكلة اللغة مطروحة بقوة يف اجلزائر على الرغم من مضي أكثر من اثناف ومخسوف سنة على االستقالؿ،      

وقد جاءت دساتَت الدولة يف كل مراحلها لتنص صراحة على اف اللغة العربية ىي اللغة الرمسية للدولة اجلزائرية، كما 

                                                           
1

 .4 ص ،2111نوفمبر08 فً المؤرخة ،89 العدد الجزائرٌة، لجمهورٌةل الرسمٌة الجرٌدة
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تطبيقها عن وجود تيارين رئيسُت: تيار  واجلزر، وكشفلة من ادلد صدرت قوانُت تعاجل مسالة التعريب ابلبالد وعرفت حا
 تعرييب وتيار تغرييب، ولعل اىم القوانُت اليت تستوجب الوقوؼ عندىا حسب تسلسلها الكرونولوجي:

 1القاضي إبجبارية معرفة ادلوظفُت العموميُت للغة الوطنية )اللغة العربية(. 92-68االمر رقم :-

القاضي بكتابة االختاـ الوطنية والدمغات والعالمات األخرى اخلاصة ابلسلطات اإلدارية والقضائية،  55-73االمر رقم: -
 2الوطنية.ابستثناء إدارة الربيد يف اتصاالهتا ابخلارج، ابللغة 

 3.ادلتضمن اف رسالة النظاـ الًتبوي، تكوف يف نطاؽ القيم العربية اإلسالمية، وادلبادئ االشًتاكية 35-76االمر رقم:-

ادلتضمن انشاء اجملمع اجلزائري للغة العربية ،الذي وضع ربت رعاية رئيس اجلمهورية ، يهدؼ اجملمع  10-86القانوف رقم -
خلدمة اللغة العربية من خالؿ السعي إلثرائها وتطويرىا واحملافظة على سالمتها ،والسهر على مواكبتها العصر ،واعتبارىا 

اء ادلصطلحات ادلوجودة يف الًتاث العريب اإلسالمي ،ووضع أداة ابداع يف اآلداب والعلـو والفنوف ،كما يسعى إلحي
قاموس شامل ،وينشر البحوث والدراسات ادلتعلقة ابللغة العربية ويشجع التأليف والًتمجة ،وينشر اللغة العربية يف مجيع 

وية ادلماثلة يف البلداف ادليادين ،كما يعقد ادلؤسبرات والندوات ويربط صالت التعاوف والتنسيق مع اجملاميع واذليئات اللغ
 4. العربية واإلسالمية

على اف اللغة العربية مقـو من مقومات  2ادلتضمن استعماؿ اللغة العربية، حيث نصت ادلادة  05-91القانوف رقم -
الشخصية الوطنية الراسخة واثبت من ثوابت االمة، وقد الـز القانوف مجيع اإلدارات العمومية، واذليئات واإلدارات 

تصاؿ وتسيَت اداري ومارل اجلمعيات على اختالؼ أنواعها، ابستعماؿ اللغة العربية وحدىا، ويف كل اعماذلا من او 
 5وتقٍت.

وعندما توذل دمحم  رئيس اجلمهورية الشاذرل بن جديد، وىو القانوف الذي صادؽ عليو اجمللس الشعيب الوطٍت، ووقع عليو
إبصدار مرسـو يقضي بتجميد  مالك، وقاـذل اجمللس االستشاري برائسة رضا توجيهاتو ا أصدربوضياؼ رائسة اجلمهورية 

 .1992يورل 4قانوف استعماؿ اللغة العربية يف 

 العربية، وبذلكاجمللس األعلى للغة العربية لتطبيق قانوف اللغة  لينشئ 30-96ودبجيء الرئيس اليمُت زرواؿ جاء االمر      
  يلي:ادلرسـو مهاـ اجمللس فيما  الغي ذبميد القانوف وقد حدد

 اللغة العربية وترقيتها وتطويرىا. التنسيق بُت سلتلف اذليئات ادلشرفة عل عملية تعميم -         

 تقييم اعماؿ اذليئات ادلكلفة بعملية تعميم اللغة العربية وترقيتها وتطويرىا. -         

 العارل.لبعض التخصصات يف التعليم  صالحية النظر يف مالءمة اللغة العربية-         

                                                           
1
 .128 ص ،0081ماٌو9 فً المؤرخة ،98 العدد الجزائرٌة، للجمهورٌة الرسمٌة الجرٌدة 
2
  .0217ص ،0079اكتوبر0 فً المؤرخة ،10 العدد الجزائرٌة، للجمهورٌة الرسمٌة الجرٌدة 
3
 .194 ص ،0078ابرٌل29 فً المؤرخة ،99 العدد الجزائرٌة، للجمهورٌة الرسمٌة الجرٌدة 
4
 .0420، ص0421 ص ،0018اوت21 فً المؤرخة ،21 العدد الجزائرٌة، للجمهورٌة الرسمٌة الجرٌدة 
5
 .48، ص44ص ،0000ٌناٌر08 فً المؤرخة ،19 العدد الجزائرٌة، للجمهورٌة الرسمٌة الجرٌدة 



 الفصل الرابع راهن وتحديات الهوية الوطنية الجزائرية 

 

711  

 

 اجلمهورية.يقدـ تقرير سنوي عن عملية تعميم استعماؿ اللغة العربية اذل رئيس  -         

من يوقع على وثيقة رمسية غَت زلررة ابللغة  دج، لكل 5000اذل  1000وقد جاء االمر ليقر عقوابت بغرامة مالية من      
يوليو 5العربية، وكأخر اجل الستكماؿ تعميم اللغة   1998يوليو 5وقد حدد يـو  العود،العربية لتضاعف العقوبة عند 

           وهنائية.كأخر اجل للتدريس ابللغة العربية يف كل مؤسسات التعليم العارل وادلعاىد العليا بصفة شاملة  2000سنة
ىنا يطرح التساؤؿ  كن ىذه ادلرة بدوف مرسـو ؟القانوف ل اجلمهورية، مجدومع استقالة السيد اليمُت زرواؿ من رائسة 

 من يقف وراء ىذا التجميد؟  القانوف؟ وحوؿدواعي ذبميد ىذا حوؿ 

 1994في سنة فحىت فرنسا عندىا قانوف شلاثل لو، ف ؟فما العيب يف وجود قانوف ػلمي اللغة الوطنية والرمسية للبالد 
أصدر ادلشرع  ،1794ودبناسبة الذكرى ادلئتُت على قانوف تعميم استعماؿ اللغة الفرنسية الذي أصدرتو الثورة الفرنسية سنة 

 Loi    توبوف-ادلتعلق ابستخداـ اللغة الفرنسية ويعرؼ بقانوف  665-94رقم: الفرنسية، القانوفقانوان ػلمي اللغة  الفرنسي
toubon- ىي:اللغة الفرنسية ويركز على ثالثة اىداؼ رئيسية  تبوف، حلمايةنسبة اذل وزير الثقافة جاؾ 

 اثراء اللغة الفرنسية -         

 االلتزاـ ابستخداـ اللغة الفرنسية.-         

 .1958الدفاع عن اللغة الفرنسية كلغة رمسية للجمهورية حسب ادلادة الثانية من دستور-         

 1رنسية عوض ادلصطلحات اإلصلليزية.يهدؼ لضماف اسبقية استعماؿ ادلصطلحات الف كما

الوطنية، ورغم كل التحدايت تبقى اللغة العربية اللغة الوطنية والرمسية للدولة اجلزائرية، وىي مقـو رئيسي يف الشخصية      
زلوىا، ألهنا متجذرة ومتأصلة عليها طمسها  سنة واستحاؿ130طيلة  وجو فرنسا االستعماريةصمدت يف  اليتاللغة و 

 لها الفاربوف لبالدان، فاحتضنها اجدادان، وساعلوا يف نشرىا.ابجلزائر، فهي اللغة اليت جاءت هبا الرسالة احملمدية اليت مح

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .00902، ص0004اوت  1الفرنسٌة، المؤرخة الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة  
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 اجلزائر املستقلة وأزمة اهلوية:-6

أسست األكادؽلية  1967ففي سنة  ،لكن بشكل مغاير بعد ربقيق االستقالؿ عادت النزعة الرببرية لتظهر من جديد     
الرببرية يف ابريس دبباركة وزبطيط فرنسي، وأبيدي مغاربية حيث أصدرت مجلة من الواثئق هتدؼ ابألساس خللق تيار 

 1.ابلبالد وتدعو لتعلم اللغة الرببرية وتنمي النعرات الطائفية والعرقيةمعارض للتعريب، 
تكوف  1978وقد انشق عن األكادؽلية مجاعة من الشباف أسسوا مجاعة الدراسات الرببرية يف مجاعة ابريس، ويف سنة      

وكاف أىم مطالبو معارضة التعريب واالعًتاؼ ،  إرباد الشعب األمازيغي والذي نشر رللة سياسية ربت عنواف الرابطة
مركز الدراسات والبحوث األمازيغية بباريس ورللة  1982د معمري عاـ ية للجزائر، مث أسس مولو ابللهجة القبائلية لغة رمس

تبذؿ أي جهد جلمع الًتاث  ال إال أهنا،"أواؿ" ومع كثرة ىذه التنظيمات اليت تزعم الدفاع عن اذلوية والتاريخ والثقافة 
الرببرية للشعب اجلزائري ألغراض وإظلا اقتصرت فقط على زلاربة العروبة واإلسالـ وادلتاجرة ابذلوية ، الرببري وتدوينو 

 .سياسية بعيدة كل البعد عن الثقافة ومعانيها
انعقد ادلؤسبر التمهيدي للحركة األمازيغية )الكونغرس ، 10/09/1996 وحسب جريدة الشروؽ اجلزائرية الصادرة يف     

مجعية أمازيغية وزع خاللو النشيد األمازيغي، وكاف مكتواب  40، حضرتو 1996سبتمرب  1/2/3األمازيغي( جبنوب فرنسا 
 ابحلرؼ اآلرامي والالتيٍت وتيفناغ وخلص إذل ما يلي:

 تدويل الواقع األمازيغي )الرببري( عرب اذليئات الدولية لألمم ادلتحدة.  -1
 الدفاع عن الثقافة األمازيغية وصيانتها وتطويرىا وتنميتها  -2
 وادلالية والتنظيمية من أجل ربقيق ىذه األىداؼاكتساب الوسائل ادلادية   -3
 إعادة النظر يف اتريخ افريقيا دبا ؼلدـ أىداؼ وطن اتمزغنا ادلنشود.  -4

 برشلونة دبقاطعة  انعقد ادللتقى الدورل للشعوب األمازيغية يف 02/08/2005 وحسب نفس اجلريدة ويف العدد الصادر     
 2صفة اإلسالـ عن األمازيغ. (MAC)رئيس احلركة من أجل استقالؿ القبائل  ىكااتلونيا ونف

سعى تعن حكومة مؤقتة للحكم الذايت دلنطقة القبائل وىي لإلعالف  وصلت اجلرأة هبذه احلركة 2010ويف أفريل      
 أدبياهتا.للًتويج دلخط طاهتا التقسيمية وتطالب ابلتدخل األجنيب وأصبح ىذا أمرا اثبتا يف 

استدعت ربكيم احلكمة لتفويت الفرصة على ادلتآمرين والعابثُت بوحدة اجلزائر، ففي سنة احدااث وقد عاشت اجلزائر      
عرفت منطقة القبائل مظاىرات على إثر منع مولود معمري من إلقاء زلاضرة جبامعة تيزي وزو، حيث بدأت  1980

وىذا ما صار يعرؼ الحقا  تتحوؿ بعدىا مباشرة إذل ادلطالبة ابلثقافة األمازيغية،ابدلطالبة إبعطاء أعلية للغات الشعبية ل
 ابلربيع العريب.

مقاطعة شعبية للدراسة دبنطقة القبائل استحدثت على إثرىا ادلفوضية السامية لألمازيغية  1995كما عرفت سنة      
لينص على أف البعد اإلسالمي وكذا البعد العريب  1996دبوجب مرسـو رائسي، ويف ظل ىذه الظروؼ جاء دستور 

 مصوانف وزلمياف من أي تعديل دستوري الحق.كبعداف للشعب اجلزائري  
                                                           

1
 .011 ص ،االمة دار شركة ،البربرٌة واالطروحة فرنسا: نعمان بن أحمد 
2
 .087، ص081ص:المرجع نفسه 
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للربيع األمازيغي اندلعت أعماؿ عنف وكاد األمر ؼلرج  21وعلى إثر مقتل أحد الشباف أثناء الذكرى  2001ويف سنة      
طقا رمسيا ابسم منطقة القبائل ودخلت يف مفاوضات مع السلطات عن السيطرة، فظهرت حركة العروش وأصبحت ان

أف سبازيغت ىي كذلك لغة وطنية تعمل الدولة لًتقيتها  3يف ادلادة  ومحل ،2002ونتيجة ذلذه األحداث جاء دستور 
اذلوية الوطنية إذل كثابت من ثوابت ابألمازيغية   2002يقر دستور وتطويرىا بكل تنوعاهتا ادلستعملة عرب الًتاب الوطٍت ل

 جانب البعد اإلسالمي والبعد األمازيغي.

 إضفاءوحاولت  (MAC) أحداث عنف استغلت من طرؼ مجاعة برايف،وقد عرفت منطقة غرداية وابلتحديد مدينة      
 وسعت لتدويلها وطلب التدخل اخلارجي. الطابع ادلذىيب عليها

يستطيع أف يستخلص أهنا حركة غَت وطنية وأهنا مدفوعة من جهات خارجية وادلتتبع لربانمج وأىداؼ ىذه احلركة      
اؿ الداخلي تقتا يف حالة من عدـ االستقرار أو حىت االدخاذلمن يف اجلزائر وإ)خاصة فرنسية( من أجل تفويض السلم واأل

 فهي حركة ىدامة.وبذلك التدويل الدورل واالنتقاـ، 
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 الوطنية ثالثية أم ثنائية األبعاد؟ثوابت اهلوية -7
ل تغيَتا جوىراي يف حمليحمل استكماال لثوابت اذلوية الوطنية حسب ما جاء فيو، لي 2002لقد جاء دستور      

الشخصية الوطنية اجلزائرية، شلا كاف يستدعي إجراء استفتاء شعيب للمصادقة عليو أو رفضو، لكن ىذا ما دل ػلدث، ليبقى 
يف ىذا الدستور انقالاب على مبادئ احلركة الوطنية، وكذا بياف  فهناؾ من يرىالسؤاؿ مطروحا حوؿ شرعيتو من عدمها، 

ت األساسية دوف سبييز اية اإلسالمية، ويف ظل احًتاـ احلر الثورة التحريرية من أجل اجلزائر العربي فقد قامتأوؿ نوفمرب، 
 عرقي أوديٍت مؤكدة على وحدة الشعب اجلزائري العريب ادلسلم ووحدة اجلزائر عرب كامل الًتاب الوطٍت.

شلا  2001اليت عرفتها منطقة القبائل سنة حامال اإلقرار ابلبعد األمازيغي نتيجة األحداث  2002وقد جاء دستور      
خفف من التوتر ابدلنطقة، لكن ىذا اإلقرار زاد من وقاحة بعض ادلتآمرين واحلاقدين على اللغة العربية واإلسالـ فطالبوا 
بًتسيم اللغة األمازيغية وأكثر من ىذا شكلوا حكومة مؤقتة للحكم الذايت دلنطقة القبائل واندوا ابلتدخل اخلارجي وطالبوا 

ويرى  ،يشعلوا النَتافاألحداث اليت تقع ابجلزائر كأحداث برايف بغرداية لينشروا الفتنة و  وأصبحوا يستغلوف ،ابالنفصاؿ
أمُت معلوؼ أف االعًتاؼ بعدد من االنتماءات اللغوية والدينية واإلقليمية يف قلب اجلماعة الوطنية صحيح أنو قد يلطف 

لكنها عملية حساسة ال ؽلكن خوضها كيفما  األجواء وؼلفف التوترات ويصحح العالقات بُت سلتلف فئات الوطن، و 
فقد ، َت ادلأموؿ يف اإلدماج وحل األزمةكاف فيجب الًتوي قبل إقرارىا، ألف قليال من األشياء يكفي ليحدث عكس التأث

تنقية األجواء بُت سلتلف اجلماعات فإننا ىنا قد نكوف من خالؿ ىذا الفعل قد حرشناىا، وزدان من غلو ىا، وبدال من 
نا ادلزايدات واالحتجاجات وادلطالب ادلشاكسة اليت ال ؽلكنها أف تتوقف مع سياسيُت جعلوا منها علة وجودىم شجع

 1ورأمساؿ ذبارهتم.

الذي اعترب اللغة األمازيغية لغة وطنية فيجب عدـ اخللط بُت كوهنا  2002يف حالة إقراران بدستور  أنو حىتوصلد      
امة موحدة بلغتُت متداولتُت  ال توجددولة ذات علمُت او نشيدين وطنيُت... ال توجد ألنو وطنية وليست لغة رمسية،

ظلوذج، فبالرغم من تعدد اللغات هبا وكثرة اللهجات اال انو ال سيادة اال للغة الفرنسية يف  أفضل ووطنيا، وفرنسارمسيا 
ية فهذا يعٍت أننا أماـ شعباف وليس شعب واحد ما من ألنو يف حالة اإلقرار أبهنا لغة رمس 2اإلدارة وأجهزة االعالـ الرمسية.

شأنو تقسيم البالد، ضف إذل ذلك فاألمازيغية ابجلزائر ىي أكثر من عشرة ذلجات متباينة وىي غَت مكتوبة وغَت موحدة 
)ادللك الوطٍت( دل تكن كذلك بدليل أنو دل يعتمد يف دولتو ادلستقلة غَت  حىت يف عصر ماسينيسا،ففأي ذلجة نعتمدىا 

اللغة الالتينية لغة اإلدارة والثقافة والعلـو يف ذلك الوقت، ويف حالة ترسيم ذلجة معينة من اللهجات فهذا من شأنو 
جب عدـ اخللط بُت ينا فإدخاؿ البالد يف نعرات طائفية ما من شأنو القضاء على روابط الوحدة الوطنية، ومن ى

علم واحد ولساف رمسي مشروعية استعماؿ اللهجات الوطنية يف احلياة اليومية ومع رمسية اللغة يف إطار سيادة الدولة، 
 واحد، وفرنسا أفضل مثاؿ على ذلك.

غريب أف ػلدث فمن ال، ػلبك ذلا فمن أجل احلفاظ على وحدة األمة وإزالة عوامل التفرقة بينها غلب التفطن دلا      
ربالف مريب بُت الشيوعية )احلركة الرببرية الشيوعية( ورجاؿ الكنيسة ابجلزائر، فرجاؿ الكنيسة يروف أف إابحية وال دينية 
الشباب اجلزائري أقل خطرا على ادلسيحية من بقاء اإلسالـ خطرا راسخا كما ىو اآلف يف عقوؿ وقلوب ماليُت اجلزائريُت 

لكنيسة ابجلزائر ىي اليت ترعى كل ادللتقيات اليت تنقب عن الًتاث الرببري ادلسيحي يف كل بقعة من الشباب ادلؤمن، فا
                                                           

1
 .090ص  ذكره، سبك مرجع الماتلة،، الهوٌات أمٌن معلوف 
2
 .014، دار االمة، الجزائر، صالهوٌة الوطنٌة حمائك ومغالطاتاحمد بن نعمان:  
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من تراب اجلزائر إدراكا من الكنيسة أف استقالؿ اجلزائر من فرنسا ىو ىبة صادقة من اإلسالـ والعربية، ومن أجل تنصَت 
، هبدؼ انتاج وسائل مسيحية خاصة ابلقبائل 1987سنة  اجلزائريُت أسست اجلمعية ادلسيحية للتعبَت الرببري ابجلزائر

)أشرطة مسعية وبصرية، ترمجات بربرية لإلصليل، ابإلضافة إذل أانشيد وترانيم(، وقد ساعلت يف إقامة عدة كنائس ابدلنطقة 
 .1خصوصا بوالية جباية

أوغستُت، قوؿ إف اجلزائر قبل الفتح اإلسالمي كانت مسيحية مثاؿ القديس نوللمشككُت يف كوف اجلزائر إسالمية      
أصبحت اجلزائر مسلمة بشهادة اجلميع، فقد جاء اإلسالـ فاربا ذلا ودلا  ووثنية مثاؿ كسيلة، واليـوالكاىنة، ويهودية مثاؿ 

د اليت قد ر هللا فتحها، فمن غلرؤ على القوؿ أدرؾ أجدادان صدؽ الرسالة ورابنيتها أقبلوا عليها، ومحلوا رايتها وفتحوا البال
 2. اجلزائري غَت مسلم؟ إف الشعب

وضلن ىنا نقر أبصولنا األمازيغية ونتشرؼ هبا وال ػلق ألي واحد نكراهنا، وقد أنعم هللا علينا بدين احلق، فجاء      
 نورا وموحدا لنا إبقرار أجدادان. ، وبذلك كافوليعرب لساننااإلسالـ ليوح د مشلنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .200 ص ،ذكره سبك مرجع ،البربرٌة واالطروحة فرنسا: نعمان بن أحمد 
2
 .089ص  ،ذكره سبك مرجع ،ومغالطات حمائك الوطنٌة الهوٌة: نعمان بن احمد 
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 خامتة 
ضاربة يف التاريخ فهي دل تعرؼ العربية مع دخوؿ اإلسالـ وإظلا عرفتها من خالؿ  إف عالقة اجلزائر ابلعربية والعروبة     

الفينيقيُت الذين يعتربوف مؤسسي العديد من ادلدف الساحلية اجلزائرية، كما صلد أف النصرانية دخلت اجلزائر بلغتها 
يكن ظاىرة  مفيما ؼلص اإلسالـ، فلبية، أما اللغة العر األصلية، اللغة اآلرامية لغة ادلسيح، واليت ىي قريبة كل القرب من 

استعمارية كما يدعي البعض، إظلا ىو ظاىرة فكرية روحية قوبلت ابلًتحاب واالحتضاف من األمازيغ الشعب احلر الرافض 
وادلضي يف تو سنة، ومن مث محل راي 40ربوع اجلزائر يف أقل من  لالستعمار، وال أدؿ على ذلك ىو انتشاره يف كامل

وصلد أف كل الفتوحات اإلسالمية يف  ،حاؿ طارؽ بن زايد فاتح األندلس وىذا ما كاف عليو ،وحات عرب كامل البقاعالفت
 حوض ادلتوسط كاف للجزائر دورا كبَتا فيها سواء فتح مالطا أـ صقلية أـ غَتعلا.

ارى  كيف صارت اجلزائر عربية،عبد احلميد بن ابديس ربت عنواف:  وتستحضران يف ىذه القضية مقالة رائعة للعالمة      
 فيها اخلاسبة الشافية ذلذا الفصل، وىي مقالة صرػلة ال ربتاج ال للتعليق وال للتعقيب ىذا نصها:

أف "ما من نكَت أف األمة اجلزائرية كانت مازغية من قدم عهدىا، وإف أمة من األمم اليت اتصلت هبا ما استطاعت      
تقبلها عن كياهنا وال زبرج هبا عن مازيغيتها أو تدرلها يف عنصرىا بل كانت ىي تبتلع الفاربُت فينقلبوف إليها ويصبحوف  

 كسائر أبنائها"

فلما جاء العرب وفتحوا اجلزائر فتحا اسالميا لنشر اذلداية ال لبسط السيادة، وإقامة ميزاف العدؿ احلقيقي بُت مجيع      
ؽ بُت العرب الفاربُت واألمازيغ أبناء الوطن األصليُت دخل األمازيغ من أبناء الوطن يف االسالـ وتعلموا لغة الناس، ال فر 

االسالـ العربية طائعُت فوجدوا أبواب التقدـ يف احلياة كلها مفتحة يف وجوىهم فامتزجوا ابلعرب ابدلصاىرة واثفنوىم يف 
اجليوش وقامسوىم كل مرافق احلياة فأقاـ اجلميع صرح احلضارة االسالمية رلالس العلم، وشاطروىم سياسة ادللك وقيادة 

يعربوف عنها وينشروف لواء ىا بلغة واحدة ىي اللغة العربية اخلالدة فاربدوا يف العقيدة والنحلة كما اربدوا يف األدب واللغة 
 فًتاؽ يبقى بعد أف اربد الفؤاد واربد اللساف.فأصبحوا شعبا واحدا عربيا متحدا غاية االرباد شلتزجا غاية االمتزاج، وأي ا

 لساف الفىت نصف ونصف فؤاده         فلم يبق إال صورة اللحم والدـ 

 على أف الدـ قد امتزج ابدلصاىرة بُت قـو يدينوف بدين ال يفرؽ بُت األجناس وال يفاضل بُت األلواف.     

وجرت أبناء اجلزائر العروبة وامتزجت أبرواحهم وتغلغلت يف قلوهبم وأشرفت مشوس معارفها يف آفاؽ أفكارىم لبس       
علماء وخطباء وشعراء، وذلا منهم جنود وقواد وأمراء وحسبك من كثَتهتم القائد الفاتح ومنهم  فأصبحوااسالت السنتهم 

 واخلطيب ادلصقع: طارؽ بن زايد.

 ناء الوطن إال وىي عربية يف كل شيء مثل سائر ادلمالك العربية يف ادلشرؽ بل فوؽ بعضها.بة من أمث ما قامت شللك     

واليـو فإف اللغة العربية واآلداب العربية ىي لساف األمة اجلزائرية كلها ال غلهلها إال عدد ضئيل من ادلنقطعُت يف      
عض النواحي القليلة استعماال شفاىيا زلليا، مث اللغة العربية بعض رؤوس اجلباؿ وال تستعمل اللغة األمازيغية إال يف ب
 ىنالك ىي لغة الكتابة واخلطابة والتعليم والتخاطب العاـ.
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ولو رأيت اجلامع األخضر بقسنطينة لرأيت أبناء اجلزائر من مجيع جهاهتا، وفيهم من يتقنوف االمازيغية يتزامحوف على      
ف إذل الفور يف ميادين بياهنا الفسيحة ويتعاونوف على بناء صرحها ورفع منارىا ويستعذبوف مناىل العربية العذبة ويتسابقو 

ويستسهلوف يف تبليغو لغَتىم كل صعب ال يبغوف وراء ذلك ألنفسهم مأراب،  ،يف سبيل احملافظة على تراثهم منها كل مرة
والعدواف، أو رأيت ىذا لعرفت عياان كيف كانت ماف ر  ينتظروف من ذوي النفوذ إال احلوال ينتظروف ألجلو منصبا بل ال

 ىذه األمة االسالمية أمة عربية واحدة فحكمت ابجلهل ادلطبق أو الكيد احملقق على كل من يقوؿ فيها غَت ذلك.

ف لقد تعربت األمة اجلزائرية تعراب طبيعيا اختياراي صادقا فهي يف تعرهبا نظَتة امساعيل جد العرب احلجازيُت فقد كا     
دمها ولكنو متوقف على من العرب دلا شب يف جرىم ونطق بلساهنم ونزوح منهم، وليس تكوف األمة دبتوقف على ارباد 

وإذا نظرت إذل كثَت من ، اشًتاؾ اآلالـ واآلماؿ  و ا وأرواحها وعقوذلا اربادا يظهر يف وحدة اللساف وآدابوارباد قلوهب
اػ فإنك ذبدىا خليطا من دماء كثَتة ودل ؽلنعها ذلك من أف تكوف أمة واحدة األمم األوربية اليـو ػ ويف مقدمتها فرنس

الربادىا فيما تتكوف بو األمم. على أنك ذبد يف قرى من دواخل فرنسا وأعارل جباذلا من ال ػلسن اللغة الفرنسية، ودل 
 ؽلنع ذلك القليل ػ نظرا لألكثريةػ من أف تكوف فرنسا أمة واحدة.

ازيغية يف بعض اجلهات وجودا وف عنها وػلاولوف بوجود اللغة ادلة ادلوجودة يف فرنسا يتعامى الغالة ادلتعصبوىذه احلقيق     
زلليا وجهل عدد قليل جدا ابلعربية يف رؤوس بعض اجلباؿ أف يشككوا يف الوحدة العربية لألمة اجلزائرية، اليت كونتها 

 القروف وشيدهتا األجياؿ.

حديثا نبواي كنا تكلمنا عليو يف بعض أجزاء الشهاب ادلاضية؛ فيو حكم هللا دبا يكوف بو وػلسن أف ننقل ىنا      
 االنساف عربيا وىو احلكم الذي أيدتو الطبيعة وصدقو التاريخ:

ربية ب واحد، وإف الدين واحد وليست العاخطب رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقاؿ:" اي أيها الناس إف الرب واحد، واألد     
أبحدكم من أب وال أـ، وإظلا ىي اللساف فمن تكلم ابلعربية فهو عريب" رواه احلافظ بن عساكر بسنده عن ملك عن 

 الزىري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن.

 رسي وصهيب الرومي وبالؿ احلبشي مهنع هللا يضر.اوسبب ورود احلديث نفي أحد ادلنافقُت العربية عن سليماف الف     

ومعٌت قولو ملسو هيلع هللا ىلص "فمن تكلم ابلعربية فهو عريب" من تكلم هبا وجعلها لسانو الذي يعرب بو عن قلبو وعقلو ويظهر بو      
 صور عاطفتو وفكره.

 ويف ىذا احلديث النبوي الشريف لقوؿ الفصل، والقضاء العادؿ والطبيعة واالجتماع والتاريخ بعد ذلك ظهَت.     

 1 ابديس. عبد احلميد بن                                                                                

  

                                                           
1
، 101، ص0091الشهاب، الجزء الثانً عشر، المجلد الثالث عشر، لسنطٌنة، الجزائر ، ، مجلةعربٌة الجزائر صارت كٌفعبد الحمٌد بن بادٌس:  

 .102ص
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 الفصل اخلامس                                   
 
 التطبيقية الدراسة بياانت وحتليل وتبويب عرض                     
 

 دتهيد

  أوال: تفريغ البياانت وجدولتها وحتليلها

 نتائج الدراسةمناقشة وحتليل اثنيا: 
 السابقة الدراسات ضوء يف الدراسة نتائج مناقشة-1
 النظرايت ضوء يف الدراسة نتائج مناقشة-2
 الدراسة فرضيات ضوء يف الدراسة نتائج مناقشة-3
 عامة نتيجة-4

 .خادتة
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 متهيد
البياانت اليت مجعت عن طريق حتليل زلتوى كتب السنوات اخلمسة من التعليم فريغ وجدولت هدف ىذا الفصل اىل تي

مناقشة نتائج الدراسة يف مث  ، ومن2114-2113االبتدائي، واليت تعتمدىا وزارة الًتبية الوطنية اجلزائرية للموسم الدراسي 
 .تيجة عامةضوء الدراسات السابقة ويف ضوء النظرايت وكذا يف ضوء فرضيات الدراسة لنخرج بن
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 وحتليلها وجدولتها البياانت تفريغأوال: 
البياانت اليت مت ت ، وفيما يلي سنقوم بتفريغ وجدولتطبيقيةىم ادلراحل يف الدراسات التعترب ىذه العملية من ا     

احلصول عليها من عملية حتليل زلتوى كتب السنوات اخلمسة من التعليم االبتدائي، واليت تعتمدىا وزارة الًتبية الوطنية 
 . 2114-2113اجلزائرية للموسم الدراسي 
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 السنة األوىل ابتدائي
ىي: كتاب القراءة، كتاب الًتبية اإلسبلمية، كتاب الًتبية ادلدنية،  الكتب ادلدرسية ذلذه السنة اليت مشلها حتليل ادلضمون 

 كتاب الًتبية العلمية والتكنلوجية، كتاب الرايضيات.

 البعد العريب:
 جدول يوضح تناول كتب السنة األوىل من التعليم االبتدائي للبعد العريب 1جدول رقم 

 

ولو ايتضح لنا من خبلل اجلدول ان كتاب القراءة ىو الكتاب الوحيد الذي أورد البعد العريب ضمن طياتو من خبلل تن
 اللغة العربية. لفئة ادلضمون الفرعية

 

فئات 
 ادلضمون

 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية
الًتبية    القراءة

 االسبلمية
 الًتبية
 ادلدنية

العلمية  الًتبية
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 
 

        
 اللغة

        5 اللغة العربية
         اللهجات العربية

         الكتابة واحلروف العربية
         القواعد النحوية

        5 اجملموع
 
 
 

اجملتمع 
والبلدان 

 العربية

         البلدان وادلدن العربية
         ادلنظمات واجلمعيات 

         ادلعامل والرموز العربية
         العادات والتقاليد

         الثقافة وادلعاش
         اجملموع

التاريخ 
 العريب

         األصول العربية
ادلمالك والعشائر 

 العربية
        

التارخيية: أبرز االحداث 
 حروب، صراعات،

        

         اجملموع
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 اإلسالمي للبعد االبتدائي التعليم من األوىل السنة كتب تناول يوضح جدول 2رقم جدول: اإلسالمي البعد

فئات 
 ادلضمون

 

 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية
الًتبية    القراءة

 االسبلمية
الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 
العقيدة   

 اإلسبلمية

       40 1 هللا
       14  الكتب السماوية
     2  8  الرسل واالنبياء

         يوم القيامة
         القضاء والقدر

     2  62 1 اجملموع
 
شعائر   

 وعبادات

     4    اركان االسبلم
         اجلهاد

       95  اآلداب والصفات
     4  95  اجملموع

الشريعة 
والفقو     

 االسبلمي    

         مصادر التشريع
         ادلذاىب الفقهية

         اجملموع
 
 
 
 

اجملتمع 
والببلد 

 اإلسبلمية

         بلدان اسبلمية
         منظمات اسبلمية
         االسرة يف االسبلم
         الرموز االسبلمية

     1 1 3 1 ادلساجد
         الشخصيات االسبلمية

      9  3 األعياد الدينية
     1 10 3 4 اجملموع

 
اإلسبلم 

والدايانت 
 األخرى

         اإلسبلم والدايانت السماوية
والدايانت  اإلسبلم
 الوضعية

        

         الفرق الدينية
         اجملموع
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36% 

55% 

0% 
9% 0% 

 كتب السنة االولى وفئات البعد اإلسالمي

 اإلسالم والديانات األخرى المجتمع والبالد اإلسالمية الشريعة والفقه اإلسالمي شعائر وعبادات العقيدة اإلسالمية

واكثر  ،%54.39يتضح لنا من خبلل اجلدول ان فئات ادلضمون شعائر وعبادات كانت أكثر الفئات تكرارا بنسبة      
، ففئة 35.71%   الفئات الفرعية تكرارا هبا ىي فئة اآلداب والصفات، مث أتيت فئة ادلضمون العقيدة اإلسبلمية بنسبة 

 %.9.89 اجملتمع والببلد اإلسبلمية بنسبة

ان تناول كتب السنة األوىل من التعليم االبتدائي للبعد اإلسبلمي ارتكز على تناول اآلداب والصفات اليت تدخل      
سل واالنبياء، ضمن فئة ادلضمون شعائر وعبادات، وبدرجة اقل على العقيدة اإلسبلمية من خبلل اسم اجلبللة هللا والر 

وكتب ىذه ادلرحلة مل تتطرق اىل الشريعة والفقو اإلسبلمي وال لئلسبلم والدايانت األخرى، وىذا بنظران امر بديهي كوهنا 
 السنة األوىل للتلميذ وادلطلوب منو معرفة اساسيات الدين اإلسبلمي أوال.
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 البعد االمازيغي:
 جدول يوضح تناول كتب السنة األوىل من التعليم االبتدائي للبعد االمازيغي 3جدول رقم 

 من خبلل اجلدول صلد ان كتب السنة األوىل من التعليم االبتدائي مل تتناول البعد االمازيغي.

 

 

 

 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية فئات ادلضمون
الًتبية    القراءة

 االسبلمية
الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 
 
 اللغة   

         اللغة االمازيغية
         اللهجات االمازيغية

الكتابة واحلروف 
 االمازيغية

        

         القواعد النحوية
         اجملموع

 
 
 

اجملتمع والبلدان 
 العربية

البلدان وادلدن 
 االمازيغية

        

         ادلنظمات واجلمعيات 
         ادلعامل والرموزاالمازيغية

         العادات والتقاليد
         األعياد االمازيغية

         الثقافة وادلعاش
         اجملموع

التاريخ 
 االمازيغي

         األصول االمازيغية
ادلمالك 

 والعشائراالمازيغية
        

أبرز االحداث 
التارخيية: حروب، 

 صراعات،

        

         اجملموع
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 البعد الوطين العام:
 .جدول يوضح تناول كتب السنة األوىل من التعليم االبتدائي للبعد الوطين العام 4جدول رقم

فئات 
 ادلضمون

 التكرارات                                         ادلضمون الفرعية فئات
الًتبية    القراءة

 االسبلمية
الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 

اجلزائر 
 ومدهنا

    1 15 9 1 14 اجلزائر
        12 ادلدن اجلزائرية

    2 2 12  8 الوطين العلم
      9  4 النشيد الوطين
      2  1 الثورة التحريرية

    3 17 32 1 39 اجملموع
 
 

اجملتمع 
 اجلزائري

         ادلنظمات اجلزائرية
        5 العادات والتقاليد

         ادلعامل والرموز اجلزائرية
      6  1 األعياد الوطنية

      6  6 اجملموع
 
 

الوحدة 
 الوطنية

         وحدة الشعب
        5 وحدة الًتاب الوطين

         وحدة التاريخ وادلصري ادلشًتك
        5 اجملموع

يتضح لنا من خبلل اجلدول ان فئة ادلضمون اجلزائر ومدهنا كانت أكثر الفئات تناول من طرف كتب السنة األوىل من 
 .% 4.58ففئة الوحدة الوطنية بنسبة  ،%11، مث أتيت فئة اجملتمع اجلزائري بنسبة % 84.41التعليم االبتدائي بنسبة 

االبتدائي ارتكز ابألساس على تناول فئة ادلضمون اجلزائر ومدهنا واشتمل مجيع ان تناول كتب السنة األوىل من التعليم 
 فئاهتا الفرعية.
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84% 

11% 
5% 

 كتب السنة األولى وفئات البعد الوطني العام

 الوحدة الوطنية المجتمع الجزائري الجزائر ومدنها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول يوضح تناول كتب السنة األوىل من التعليم االبتدائي ألبعاد اهلوية الوطنية. 5جدول رقم
 

 التكرارات
 

 البعد العريب
 

 البعد االسبلمي
 

 البعد االمازيغي
 

 الوطين العامالبعد 
 

 عدد التكرارات
 
5 

 
182 

 
1 

 
119 

 
 النسبة ادلئوية

 
%1.68 

 
%61.48 

 

 
1% 

 
%36.82 

يتضح لنا من خبلل اجلدول ان البعد اإلسبلمي كان أكثر ابعاد اذلوية الوطنية تناوال من طرف كتب السنة االوىل         
، اما البعد %1.68 بةفالبعد العريب بنس ،% 36.82مث أييت البعد الوطين العام بنسبة ، %61.48من التعليم االبتدائي بنسبة 

 االمازيغي فلم يكن ضمن زلتوى كتب ىذه ادلرحلة من التعليم االبتدائي.
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1,68 

61,48 

0 

36,82 

 كتب السنة االولى وابعاد الهوية الوطنية

 البعد العربي

 البعد اإلسالمي

 البعد االمازيغي

 البعد الوطني العام

من التعليم االبتدائي ألبعاد اذلوية الوطنية مل يكن بشكل متزن ومتساوي حيث صلد ان  ىلان تناول كتب ادلرحلة االو    
 ىناك امهال مطلق للبعد االمازيغي اذ مل يتم التطرق اليو مطلقا، كما اننا صلد ان تناول البعد العريب كان تناول رمزي بنسبة

الفرعية  فئة ادلضمونو  كيزىا على الشعائر والعبادات، لًتتكز كتب ىذه ادلرحلة على البعد اإلسبلمي من خبلل تر 1.68%
 اآلداب والصفات، وبدرجة اقل على العقيدة اإلسبلمية، كما ارتكزت على البعد الوطين العام.

 وحدات التحليل
 جدول يوضح تكرار وحدات التحليل لكتب السنة األوىل من التعليم. 6قم جدول ر 
 عنوان      فقرة      مجلة     صورة      كلمة        التكرارات

 17         15              66        97        101      عدد التكرارات

 5.74%       5.06%     22.29%     32.77%              % 34.12    النسبة ادلئوية

من خبلل اجلدول صلد ان ترتيب و وحدات التحليل يف كتب السنة األوىل من التعليم االبتدائي يكون على النحو التايل: 
وأخريا الفقرة بنسبة  ،% 5.74العنوان بنسبة ، % 22.29اجلملة بنسبة  ،%32.7الصورة بنسبة ، % 34.12الكلمة بنسبة 

5.16.% 

ابعتبارىا السنة األوىل من التعليم فمن البديهي ان تكون الكلمة والصورة واجلملة البسيطة ىي الوحدات ادلناسبة      
 واضح وبسيط.  وىلنقل ادلعارف للتبلميذ، فهم حباجة لكل ما 
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34% 

33% 

22% 

5% 
6% 

 كتب السنة االولى ووحدات التحليل

 عنوان فقرة جملة صورة كلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فئات الشكل
 االبتدائي.جدول يوضح تكرار فئات الشكل لكتب السنة األوىل من التعليم  7جدول رقم

 

 

 

 

مث أتيت فئة األسئلة بنسبة ، % 68.91من خبلل اجلدول يتضح لنا ان فئة النص القرائي ىي األكثر تكرارا بنسبة      
31.19 %. 

بتطبيقات هتدف ابألساس اىل حتفيز  تشتمل كتب السنة األوىل من التعليم االبتدائي جانب قرائي يكون مرفوقا     
التلميذ وتنشيطو وكذا تقييم ادلعارف اليت تلقاىا يف الشق األول القرائي، وىذا ما يفسر تناول كبل الشقني ألبعاد اذلوية 

 الوطنية، فما يتلقاه التلميذ يف اجلانب القرائي يقف عنده يف الشق التطبيقي. 

 

 األسئلةفئة                 فئة النص القرائي      التكرارات

 92                 204            عدد التكرارات

 31.09%                 68.91%            النسبة ادلئوية
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69% 

31% 

 كتب السنة األولى وفئات الشكل

 فئة األسئلة فئة النص القرائي
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 السنة الثانية ابتدائي
الكتب ادلدرسية ذلذه السنة اليت مشلها حتليل ادلضمون ىي: كتاب القراءة، كتاب الًتبية اإلسبلمية، كتاب الًتبية      

 ادلدنية، كتاب الًتبية العلمية والتكنلوجية، كتاب الرايضيات.
 البعد العريب:

 .ائي للبعد العريبجدول يوضح تناول كتب السنة الثانية من التعليم االبتد 8جدول رقم 
 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية فئات ادلضمون

الًتبية    القراءة
 االسبلمية

الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 
 

 اللغة        

        1 اللغة العربية
         اللهجات العربية

         الكتابة واحلروف العربية
         القواعد النحوية

        1 اجملموع
 
 
 

اجملتمع والبلدان 
 العربية

        4 البلدان وادلدن العربية
         ادلنظمات واجلمعيات 

         ادلعامل والرموز العربية
         العادات والتقاليد

         الثقافة وادلعاش
        4 اجملموع

         األصول العربية التاريخ العريب
ادلمالك والعشائر 

 العربية
        

أبرز االحداث 
التارخيية: حروب، 

 صراعات،

        

         اجملموع
يتضح لنا من خبلل اجلدول ان كتاب القراءة ىو الكتاب الوحيد الذي أورد البعد العريب ضمن طياتو من خبلل       

تناولو لفئة ادلضمون الفرعية اللغة العربية اليت تدخل يف فئة ادلضمون اللغة، وكذا فئة ادلضمون الفرعية البلدان وادلدن 
 تمع والبلدان العربية.الفرعية اليت تدخل ضمن فئة ادلضمون اجمل

 ان تناول كتب السنة الثانية للبعد العريب تناول زلتشم، فعدد التكرارات مل يتجاوز اخلمسة تكرارات.     
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 جدول يوضح تناول كتب السنة الثانية من التعليم االبتدائي للبعد اإلسالمي. 9رقم جدول اإلسالمي:البعد 
 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية فئات ادلضمون

الًتبية    القراءة
 االسبلمية

الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 
العقيدة   

 اإلسبلمية

      2 75 4 هللا
      1 15  الكتب السماوية
      1 50  الرسل واالنبياء

       1  يوم القيامة
         القضاء والقدر

      4 141 4 اجملموع
 
شعائر   

 وعبادات

    2 1  70 6 اركان االسبلم
         اجلهاد

       92 3 اآلداب والصفات
    2 1  162 9 اجملموع

الشريعة والفقو     
 االسبلمي    

         مصادر التشريع
         الفقهية ادلذاىب
         اجملموع

 
 
 
 

اجملتمع والببلد 
 اإلسبلمية

         بلدان اسبلمية
         منظمات اسبلمية
        1 االسرة يف االسبلم
    13    5 الرموز االسبلمية

    2 2  26 6 ادلساجد
       6  الشخصيات االسبلمية

    8 1  1 15 األعياد الدينية
    23 3  33 27 اجملموع

 
اإلسبلم 

والدايانت 
 األخرى

والدايانت م اإلسبل
 السماوية

        

         اإلسبلم والدايانت الوضعية
         الفرق الدينية

         اجملموع
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36% 

43% 

0% 

21% 
0% 

 كتب السنة الثانية وفئات البعد اإلسالمي

 اإلسالم والديانات األخرى المجتمع والبالد اإلسالمية الشريعة والفقه اإلسالمي شعائر وعبادات العقيدة اإلسالمية

يتضح لنا من خبلل اجلدول ان تناول كتب السنة الثانية للبعد اإلسبلمي ارتكز على فئة شعائر وعبادات بنسبة      
وادلبلحظ % 36.43من خبلل تناوذلا لآلداب والصفات وكذا ألركان اإلسبلم، مث فئة العقيدة اإلسبلمية بنسبة % 42.54

ىنا عدم تناوذلا لفئة ادلضمون الفرعية القضاء والقدر وادراجها لفئة يوم القيامة دلرة واحدة فقط، واخريا فئة اجملتمع والببلد 
 اما فئة اإلسبلم والدايانت االخرى فلم يتم التطرق اليها.، %21.12اإلسبلمية بنسبة 

اركان اإلسبلم اليت تدخل ضمن فئة الشعائر والعبادات،  صفات وارتكزت كتب ىذه ادلرحلة على تناول اآلداب وال     
وكذا على فئة العقيدة اإلسبلمية، وكذا اجملتمع والبلدان اإلسبلمية، فهي تركز على البعد العام للدين اإلسبلمي، وال تعطي 

ية، فهناك خصوصية أي خصوصية لو من خبلل تناوذلا للفرق الدينية مثبل او ادلذاىب الفقهية والبلدان اإلسبلم
 ابضي خري دليل.فسيفسائية للمجتمع اجلزائري حتتم على واضعي الربامج الًتبوية التطرق دلثل ىذه األمور، واجملتمع اإل
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 البعد االمازيغي:
 جدول يوضح تناول كتب السنة الثانية من التعليم االبتدائي للبعد االمازيغي. 11جدول رقم

فئات 
 ادلضمون

 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية
الًتبية    القراءة

 اإلسبلمية
الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 

 اللغة

         اللغة االمازيغية
         اللهجات االمازيغية

         الكتابة واحلروف االمازيغية
         القواعد النحوية

         اجملموع
 
 
 

اجملتمع 
والبلدان 

 العربية

         البلدان وادلدن االمازيغية
         ادلنظمات واجلمعيات 

        1 االمازيغية ادلعامل والرموز
         العادات والتقاليد
         األعياد االمازيغية

         الثقافة وادلعاش
        1 اجملموع

 
التاريخ 
 االمازيغي

         األصول االمازيغية
         االمازيغية ادلمالك والعشائر

أبرز االحداث التارخيية: 
 حروب، صراعات،

        

         اجملموع
امل من خبلل ىذا اجلدول صلد ان تناول كتب السنة الثانية من التعليم االبتدائي اقتصر على حالة واحدة خصت ادلع      

 قراءة.الوالرموز االمازيغية يف كتاب 

عدم تناول كتب ىذه ادلرحلة للبعد األمازيغي من شانو ترك فراغ معريف لدى التبلميذ حول ىذا البعد، كما انو خيلق      
 نوعا من احلرية يف نفوس التبلميذ ادلنحدرين من أصول امازيغية خاصة إذا كانوا من الناطقني هبا.
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 البعد الوطين العام:
 السنة الثانية من التعليم االبتدائي للبعد الوطين العام.جدول يوضح تناول كتب 11جدول رقم

فئات 
 ادلضمون

فئات ادلضمون 
 الفرعية

 التكرارات                                        
الًتبية    القراءة

 االسبلمية
الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 

اجلزائر 
 ومدهنا

    1 1 2 1 15 اجلزائر
    4 6   7 ادلدن اجلزائرية
    2 3 5  13 العلم الوطين

        1 النشيد الوطين
        14 الثورة التحريرية

    7 10 7 1 50 اجملموع
 
 

اجملتمع 
 اجلزائري

ادلنظمات 
 اجلزائرية

        

        3 العادات والتقاليد
ادلعامل والرموز 

 اجلزائرية
   1 17    

    1 1   1 األعياد الوطنية
    18 2   4 اجملموع

 
 

الوحدة 
 الوطنية

     1    وحدة الشعب
وحدة الًتاب 

 الوطين
2        

وحدة التاريخ 
 وادلصري ادلشًتك

        

     1   2 اجملموع
مث أتيت فئة اجملتمع اجلزائري  ،% 73.53من خبلل اجلدول صلد ان أكثر الفئات تكرارا ىي فئة اجلزائر ومدهنا بنسبة      

 .%2.94وأخريا فئة الوحدة الوطنية بنسبة  ،% 23.53بنسبة 

ب وكذا وحدة لقد تناولت كتب ىذه ادلرحلة تقريبا مجيع فئات ادلضمون الفرعية ما عدى الفئة الفرعية وحدة الشع     
 التاريخ وادلصري ادلشًتك، فهي تويل اىتمام ابلبعد الوطين العام.

 

 



 الفصل الخامس التطبيقية الدراسة بياانت وحتليل وتبويب عرض

 

311  

 

73% 

24% 

3% 

 كتب السنة الثانية وفئات البعد الوطني العام

 الوحدة الوطنية المجتمع الجزائري الجزائر ومدنها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول يوضح تناول كتب السنة الثانية من التعليم االبتدائي ألبعاد اهلوية الوطنية.12جدول رقم
 

 التكرارات
 

 البعد العريب
 

 البعد االسبلمي
 

 البعد االمازيغي
 

 البعد الوطين العام
 

 عدد التكرارات
 
5 

 
419 

 
1 

 
112 

 
 النسبة ادلئوية

 
1.96% 

 
79.11% 

 

 
1.19% 

 
19.72% 

يتضح لنا من خبلل اجلدول ان البعد اإلسبلمي كان أكثر ابعاد اذلوية الوطنية تناوال من طرف كتب السنة الثانية من      
، اما البعد %1.96فالبعد العريب بنسبة  %،19.72مث أييت البعد الوطين العام بنسبة %، 79.11التعليم االبتدائي بنسبة 

 .%1.19 االمازيغي فلم فبنسبة

ان تناول كتب السنة الثانية من التعليم االبتدائي ألبعاد اذلوية الوطنية مل يكن بشكل متزن ومتساوي حيث صلد ان      
لًتتكز كتب %، 1.96كان تناول رمزي بنسبة ىناك امهال شبو مطلق للبعد االمازيغي، كما اننا صلد ان تناول البعد العريب  

ىذه ادلرحلة على البعد اإلسبلمي، كما ارتكزت على البعد الوطين العام، ان مثل ىذا التناول من شانو ترجيح الكفة لبعد 
 على حساب االخر، لكن ىذا قد ديكن تداركو يف السنوات ادلقبلة، وىذا ما سنحاول الوقوف عنده ومبلحظتو.
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1% 

79% 

0% 

20% 

 كتب السنة الثانية وابعاد الهوية الوطنية

 البعد الوطني العام البعد االمازيغي البعد اإلسالمي البعد العربي

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وحدات التحليل

 جدول يوضح تكرار وحدات التحليل لكتب السنة الثانية من التعليم. 13جدول رقم
 عنوان      فقرة      مجلة     صورة      كلمة        التكرارات

 31         154             58        96        179     عدد التكرارات

 5.80%       29.78% %11.21        %18.56        %34.62     النسبة ادلئوية

      

من خبلل اجلدول صلد ان ترتيب ووحدات التحليل يف كتب السنة الثانية من التعليم االبتدائي يكون على النحو      
ا الفقرة وأخري %،  5.74اجلملة بنسبة  %،18.56، الصورة بنسبة %29.78الفقرة بنسبة  %، 34.62التايل: الكلمة بنسبة 

 .%5.81بنسبة 

تبقى الكلمة من اىم الوحدات التحليلية اىل جانب الصورة واجلملة البسيطة، ويعود سبب احتبلل الفقرة للمرتبة      
 فقرة.  144الثانية العتماد مادة الًتبية اإلسبلمية على الفقرات يف تقدمي مادهتا العلمية، اذ تضمن ىذا الكتاب 
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35% 

18% 11% 

30% 

6% 

 كتب السنة الثانية ووحدات التحليل

 عنوان فقرة جملة صورة كلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكلفئات 

 جدول يوضح تكرار فئات الشكل لكتب السنة الثانية من التعليم االبتدائي. 14جدول رقم

 

 

 

 

مث أتيت فئة األسئلة بنسبة  %،66.34من خبلل اجلدول يتضح لنا ان فئة النص القرائي ىي األكثر تكرارا بنسبة      
33.66.% 

 فئة األسئلة                فئة النص القرائي      التكرارات

 174                 343            عدد التكرارات

 %33.66                 %66.34            النسبة ادلئوية
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66% 

34% 

 كتب السنة الثانية و فئات الشكل

 فئة األسئلة فئة النص القرائي

لقد تناول كبل الشقني الشق القرائي والشق التطبيقي )فئة األسئلة(، ابعاد اذلوية الوطنية، حيث ان الكتب ادلدرسية       
 شكل قرائي، ومن مث تعيد عرضها يف شكل تطبيقي.تعرض زلتوايهتا ادلعرفية يف 
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 السنة الثالثة:
الكتب ادلدرسية ذلذه السنة اليت مشلها حتليل ادلضمون ىي: كتاب القراءة، كتاب الًتبية اإلسبلمية، كتاب الًتبية ادلدنية،  

 اجلغرافيا، كتاب الفرنسية.كتاب الًتبية العلمية والتكنلوجية، كتاب الرايضيات، كتاب التاريخ، كتاب 
 البعد العريب:

 جدول يوضح تناول كتب السنة الثالثة من التعليم االبتدائي للبعد العريب. 15جدول رقم

فئات 
 ادلضمون

فئات ادلضمون 
 الفرعية

 التكرارات                                        
الًتبية    القراءة

 االسبلمية
الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 
 

 اللغة        

   2   1  1 اللغة العربية
         اللهجات العربية

الكتابة واحلروف 
 العربية

        

        47 القواعد النحوية
   2   1  48 اجملموع

 
 
 

اجملتمع 
والبلدان 

 العربية

وادلدن البلدان 
 العربية

2  8  1 16   

ادلنظمات 
 واجلمعيات 

        

ادلعامل والرموز 
 العربية

        

         العادات والتقاليد
         الثقافة وادلعاش

   16 1  8  2 اجملموع
التاريخ 
 العريب

         األصول العربية
ادلمالك والعشائر 

 العربية
        

االحداث أبرز 
التارخيية: حروب، 

 صراعات،

        

         اجملموع
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65% 

35% 

0% 

 كتب السنة الثالثة وفئات البعد العربي

 التاريخ العربي المجتمع والبلدان العربية  اللغة

وكانت الفئة الفرعية  ،%65.38يتبني لنا من خبلل ىذا اجلدول ان فئة ادلضمون األكثر تكرارا ىي فئة اللغة بنسبة      
، واليت دتثلت يف الفئة الفرعية % 34.62القواعد النحوية األكثر تكرارا هبا، مث أتتى فئة اجملتمع والبلدان العربية بنسبة 

البلدان وادلدن العربية دون سواىا من بقيت الفئات الفرعية األخرى اليت تندرج ضمنها، اما فئة ادلضمون التاريخ العريب 
ان تناول كتب ىذه ادلرحلة للبعد العريب ارتكز على القواعد النحوية اليت تدخل  فلم يتم تناوذلا يف كتب ىذه ادلرحلة.

فئة ادلضمون اللغة، وكذا على الفئة الفرعية البلدان وادلدن العربية اليت تدخل ضمن فئة ادلضمون اجملتمع والبلدان  ضمن
 العربية، لتبقى ابقي الفئات خارج زلتوى ىذه الكتب رغم أمهيتها وحتمية ادلام التلميذ هبا.
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 جدول يوضح تناول كتب السنة الثالثة من التعليم االبتدائي للبعد اإلسالمي. 16رقم جدول اإلسالمي:البعد 

فئات ادلضمون  فئات ادلضمون
 الفرعية

 التكرارات                                        
الًتبية    القراءة

 االسبلمية
الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 
العقيدة   

 اإلسبلمية

   2   3 39 8 هللا
   2   2 23  الكتب السماوية
   9  2 5 55  الرسل واالنبياء

         يوم القيامة
         القضاء والقدر

   13  2 10 117 8 اجملموع
 
 شعائر وعبادات  

   1 6  1 45 22 اإلسبلماركان 
         اجلهاد

اآلداب 
 والصفات

4 48 2   4   

   5 6  3 93 26 اجملموع
الشريعة والفقو     

 االسبلمي    
         مصادر التشريع
         ادلذاىب الفقهية

         اجملموع
 
 
 
 

اجملتمع والببلد 
 اإلسبلمية

         بلدان اسبلمية
منظمات 

 اسبلمية
        

االسرة يف 
 االسبلم

1 9       

   12 3 2 2  2 الرموز االسبلمية
  4 4 4  3 15 5 ادلساجد

الشخصيات 
 االسبلمية

2 16    1   

   9  2 4  26 األعياد الدينية
  4 26 7 4 12 40 36 اجملموع

 
اإلسبلم والدايانت 

اإلسبلم 
والدايانت 
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37% 

32% 

0% 

31% 

0% 

 كتب السنة الثالثة وفئات البعد اإلسالمي

 اإلسالم والديانات األخرى المجتمع والبالد اإلسالمية الشريعة والفقه اإلسالمي شعائر وعبادات العقيدة اإلسالمية

 السماوية األخرى
اإلسبلم 

والدايانت 
 الوضعية

        

         الفرق الدينية
         اجملموع

مث أتيت  %،36.41يتضح لنا من خبلل اجلدول ان فئة ادلضمون العقيدة اإلسبلمية كانت أكثر الفئات تكرارا بنسبة      
وادلبلحظ ان كتب السنة  %،31.31ففئة اجملتمع والببلد اإلسبلمية بنسبة  %،   32.28فئة ادلضمون شعائر وعبادات بنسبة 

 الثالثة مل تتطرق مضامينها اىل الشريعة والفقو اإلسبلمي وال لئلسبلم والدايانت االخرى.

ان تناول كتب السنة الثالثة من التعليم االبتدائي للبعد اإلسبلمي بقي يف بعده الشمويل العام، فهذه الكتب مل تتطرق      
اىل الشريعة والفقو اإلسبلمي وال لئلسبلم والدايانت األخرى فهي ابألساس ترتكز على العقيدة اإلسبلمية من خبلل ذكر 

اوية والرسل واالنبياء، من دون تناول مواضيع حول القضاء والقدر وال يوم القيامة، كما اسم اجلبللة هللا وكذا الكتب السم
اهنا تويل اىتمام كبري ابآلداب والصفات وأركان اإلسبلم، وقد تناولت فئة اجملتمع والببلد اإلسبلمية الكن دون عرضها 

 للمنظمات والبلدان اإلسبلمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الخامس التطبيقية الدراسة بياانت وحتليل وتبويب عرض

 

311  

 

 زيغي:البعد االما
 جدول يوضح تناول كتب السنة الثالثة من التعليم االبتدائي للبعد االمازيغي. 17جدول رقم
 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية فئات ادلضمون

الًتبية    القراءة
 االسبلمية

الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 اللغة

         اللغة االمازيغية
         اللهجات االمازيغية

         الكتابة واحلروف االمازيغية
         القواعد النحوية

         اجملموع
 
 
 

اجملتمع والبلدان 
 االمازيغية

   3      البلدان وادلدن االمازيغية
         ادلنظمات واجلمعيات 
        3 ادلعامل والرموزاالمازيغية

         العادات والتقاليد
         األعياد االمازيغية

         الثقافة وادلعاش
   3     3 اجملموع

التاريخ 
 االمازيغي

         األصول االمازيغية
         ادلمالك والعشائراالمازيغية

االحداث التارخيية:  أبرز
 حروب، صراعات،

        

         اجملموع
 

من خبلل ىذا اجلدول صلد ان تناول كتب السنة الثالثة من التعليم االبتدائي للبعد االمازيغي اقتصر على حالتني،     
واحدة خصت البلدان وادلدن االمازيغية مع ثبلثة تكرارات، واألخرى خصت ادلعامل والرموز االمازيغية مع ثبلثة تكرارات 

 ايضا.

عرض يف مضامينها تقريبا للبعد االمازيغي شاهنا شان كتب السنة األوىل وكذا السنة الثانية ان كتب السنة الثالثة مل تت     
من التعليم االبتدائي، وىذا كما سبق وان ذكران يولد ويبقي ىالة من الغموض يف نفوس تبلميذ ىذه ادلرحلة حول البعد 

 ول امازيغية. االمازيغي، فمنهم من جيهل حىت وجوده، خاصة من من ال ينحدرون من أص
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 لبعد الوطين العام:ا
 جدول يوضح تناول كتب السنة الثالثة من التعليم االبتدائي للبعد الوطين العام.18جدول رقم
 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية فئات ادلضمون

الًتبية    القراءة
 االسبلمية

الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
  

 اجلزائر ومدهنا

 5 48 23 4 2 9 1 9 اجلزائر
 7 54 29 41 3 4  13 ادلدن اجلزائرية
 12  17   2  2 العلم الوطين

   4     1 النشيد الوطين
  2 74 8  2  3 الثورة التحريرية

 24 114 147 53 5 17 1 27 اجملموع
 
 

 اجملتمع اجلزائري

      3  1 ادلنظمات اجلزائرية
        3 العادات والتقاليد

 3  3 18  13  2 ادلعامل والرموز اجلزائرية
   13 5 2 6  7 األعياد الوطنية

 3  16 23 2 22  13 اجملموع
 
 

 الوحدة الوطنية

   1   1   وحدة الشعب
        6 وحدة الًتاب الوطين

وحدة التاريخ وادلصري 
 ادلشًتك

        

   1   1  6 اجملموع
  

مث أتيت فئة اجملتمع اجلزائري %، 81.29من خبلل اجلدول صلد ان أكثر الفئات تكرارا ىي فئة اجلزائر ومدهنا بنسبة      
 %.7.78وأخريا فئة الوحدة الوطنية بنسبة  %، 16.98بنسبة 

لقد تناولت كتب ىذه ادلرحلة تقريبا مجيع فئات ادلضمون الفرعية ما عدى الفئة الفرعية وحدة التاريخ وادلصري      
 ادلشًتك، فهي تويل اىتمام كبري ابلبعد الوطين العام.
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77% 

16% 

7% 

 كتب السنة الثالثة وفئات البعد الوطني العام

 الوحدة الوطنية المجتمع الجزائري الجزائر ومدنمها
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8% 

43% 

1% 

48% 

 كتب السنة الثالثة وابعاد الهوية الوطنية

 البعد الوطني العام البعد االمازيغي البعد اإلسالمي البعد العربي

 اهلوية الوطنية.جدول يوضح تناول كتب السنة الثالثة من التعليم االبتدائي ألبعاد 19جدول رقم
 

 التكرارات
 

 البعد العريب
 

 البعد االسبلمي
 

 البعد االمازيغي
 

 البعد الوطين العام
 

 عدد التكرارات
 

78 
 

412 
 
6 

 
465 

 
 النسبة ادلئوية

 
8.11% 

 
42.87% 

 

 
1.62% 

 
48.38% 

 

يتضح لنا من خبلل اجلدول ان البعد الوطين العام كان أكثر ابعاد اذلوية الوطنية تناوال من طرف كتب السنة الثانية      
اما البعد  %،8.11فالبعد العريب بنسبة %، 42.87، مث أييت البعد االسبلمي بنسبة %48.38من التعليم االبتدائي بنسبة 

 .%1.62االمازيغي فبلغت نسبتو 

ان تناول كتب السنة الثالثة من التعليم االبتدائي ألبعاد اذلوية الوطنية مل يكن بشكل متزن ومتساوي حيث صلد ان      
 ىناك امهال شبو مطلق للبعد االمازيغي، حيث ان كتب ىذه ادلرحلة ارتكزت على البعد الوطين العام والبعد اإلسبلمي.
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27% 

19% 

20% 

31% 

3% 

 كتب السنة الثالثة ووحدات التحليل

 عنوان فقرة جملة صورة كلمة

 وحدات التحليل
 جدول يوضح تكرار وحدات التحليل لكتب السنة الثالثة من التعليم االبتدائي. 21جدول رقم
 عنوان      فقرة      مجلة     صورة      كلمة        التكرارات

 32         294             191        185        261      عدد التكرارات

 %3.32          %31.59        %19.77        %19.25        %27.15     النسبة ادلئوية

      

من خبلل اجلدول صلد ان ترتيب ووحدات التحليل يف كتب السنة الثالثة من التعليم االبتدائي يكون على النحو      
وأخريا الفقرة %، 19.77اجلملة بنسبة  %،19.25الصورة بنسبة %، 27.15، الكلمة بنسبة %31.59التايل: الفقرة بنسبة 

 %.3.32بنسبة 

ادلبلحظ من خبلل اجلدول انو خبلل ىذه السنة اصبحت الفقرة من اىم وحدات التحليل حيث أصبح إبمكان     
التلميذ القراءة، لذا انتهجت الفقرة لتطوير قدراتو الفكرية، لتبقى الكلمة والصورة واجلملة البسيطة وحدات ضرورية 

 ة. ابلنسبة ذلذه الفئة العمري
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48% 
52% 

 كتب السنة الثالثة وفئات الشكل

 فئة االتسئلة فئة النص القرائي

 فئات الشكل
 .جدول يوضح تكرار فئات الشكل لكتب السنة الثالثة من التعليم االبتدائي 21جدول رقم

 فئة األسئلة                فئة النص القرائي      التكرارات

 514                  457            عدد التكرارات

 %52.45                 %47.55            النسبة ادلئوية

 

مث أتيت فئة النص القرائي %، 52.45من خبلل اجلدول يتضح لنا ان فئة النص االسئلة ىي األكثر تكرارا بنسبة         
 %.47.55بنسبة 

لقد تناول كبل الشقني الشق القرائي والشق التطبيقي )فئة األسئلة(، ابعاد اذلوية الوطنية، حيث ان الكتب           
 ادلدرسية تعرض زلتوايهتا ادلعرفية يف شكل قرائي، ومن مث تعيد عرضها يف شكل تطبيقي.
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 السنة الرابعة ابتدائي:
الكتب ادلدرسية ذلذه السنة اليت مشلها حتليل ادلضمون ىي: كتاب القراءة، كتاب الًتبية اإلسبلمية، كتاب الًتبية ادلدنية،  

 والتكنلوجية، كتاب الرايضيات، كتاب التاريخ، كتاب اجلغرافيا، كتاب الفرنسية.كتاب الًتبية العلمية 

 البعد العريب:
 جدول يوضح تناول كتب السنة الرابعة من التعليم االبتدائي للبعد العريب. 22جدول رقم
 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية فئات ادلضمون

الًتبية    القراءة
 االسبلمية

الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 
 

 اللغة        

 2  1     2 اللغة العربية
         اللهجات العربية

         الكتابة واحلروف العربية
        164 القواعد النحوية

 2  1     166 اجملموع
 
 
 

اجملتمع والبلدان 
 العربية

  29 14  2 6  20 البلدان وادلدن العربية
  2 1     1 ادلنظمات واجلمعيات 

        5 ادلعامل والرموز العربية
         العادات والتقاليد

        28 الثقافة وادلعاش
  31 15  2 6  54 اجملموع

         العربية األصول التاريخ العريب
ادلمالك والعشائر 

 العربية
        

أبرز االحداث 
التارخيية: حروب، 

 صراعات،

        

         اجملموع
 ، وكانت الفئة الفرعية%61.11يتبني لنا من خبلل ىذا اجلدول ان فئة ادلضمون األكثر تكرارا ىي فئة اللغة بنسبة      

اما فئة ادلضمون التاريخ العريب فلم %،  38.99القواعد النحوية األكثر تكرارا هبا، مث أتتى فئة اجملتمع والبلدان العربية بنسبة 
 يتم تناوذلا يف كتب ىذه ادلرحلة. 
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61% 

39% 

0% 

 كتب السنة الرابعة وفئات البعد العربي

 التاريخ العربي المجتمع والبلدان العربية  اللغة

، وكذا على ان تناول كتب ىذه ادلرحلة للبعد العريب ارتكز على القواعد النحوية اليت تدخل ضمن فئة ادلضمون اللغة     
الفئة الفرعية البلدان وادلدن العربية وكذا الثقافة وادلعاش اليت تدخل ضمن فئة ادلضمون اجملتمع والبلدان العربية، ليبقى 

 التاريخ العريب خارج مضمون كتب ىذه ادلرحلة.
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 جدول يوضح تناول كتب السنة الرابعة من التعليم االبتدائي للبعد اإلسالمي. 23رقم جدول اإلسالمي:البعد 
 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية فئات ادلضمون

الًتبية    القراءة
 االسبلمية

الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 

العقيدة 
 اإلسبلمية

  2 1   2 108 3 هللا
   4    32 2 الكتب السماوية
   8   7 99 15 الرسل واالنبياء

         يوم القيامة
         القضاء والقدر

  2 13   9 249 20 اجملموع
 

 شعائر وعبادات
  8 1  3  63 8 اإلسبلماركان 
         اجلهاد

       35 2 اآلداب والصفات
  8 1  3  97 10 اجملموع

الشريعة والفقو     
 االسبلمي

   4      مصادر التشريع
         ادلذاىب الفقهية

   4      اجملموع
 
 
 
 

اجملتمع والببلد 
 اإلسبلمية

         بلدان اسبلمية
   1      منظمات اسبلمية
       15  االسرة يف االسبلم
   1   2 2  الرموز االسبلمية

  2 20 3  5 2 2 ادلساجد
   1    24 2 الشخصيات االسبلمية

   5 4  16 4  األعياد الدينية
  2 27 7  23 47 4 اجملموع

 
اإلسبلم 

والدايانت 
 األخرى

اإلسبلم والدايانت 
 السماوية

  9    2  

         اإلسبلم والدايانت الوضعية
         الدينية الفرق

  2    9   اجملموع



 الفصل الخامس التطبيقية الدراسة بياانت وحتليل وتبويب عرض

 

311  

 

55% 

22% 

1% 

20% 

2% 

 كتب السنة الرابعة وفئات البعد اإلسالمي

 اإلسالم والديانات األخرى المجتمع والبالد اإلسالمية الشريعة والفقه اإلسالمي  شعائر وعبادات  العقيدة اإلسالمية

مث أتيت  %،54.56يتضح لنا من خبلل اجلدول ان فئة ادلضمون العقيدة اإلسبلمية كانت أكثر الفئات تكرارا بنسبة      
مث فئة اإلسبلم والدايانت %، 21.48ففئة اجملتمع والببلد اإلسبلمية بنسبة  %،22.16فئة ادلضمون شعائر وعبادات بنسبة 

 .% 0.74 وأخريا فئة الشريعة والفقو اإلسبلمي بنسبة ال تتعدى، % 2.14األخرى بنسبة 

ان تناول كتب السنة الرابعة من التعليم االبتدائي للبعد اإلسبلمي بقي يف بعده الشمويل العام، فتناول الكتب       
انت األخرى كان تناول زلتشم، فهي ابألساس ترتكز على العقيدة للشريعة والفقو اإلسبلمي وكذا لئلسبلم والداي

اإلسبلمية من خبلل ذكر اسم اجلبللة هللا وكذا الكتب السماوية والرسل واالنبياء، من دون تناول مواضيع حول القضاء 
 ا للجهاد.والقدر وال يوم القيامة، كما اهنا تويل اىتمام كبري ابآلداب والصفات وأركان اإلسبلم دون تناوذل
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 البعد االمازيغي:
 جدول يوضح تناول كتب السنة الرابعة من التعليم االبتدائي للبعد االمازيغي. 24جدول رقم

فئات 
 ادلضمون

 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية
الًتبية    القراءة

 االسبلمية
 الًتبية
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ لرايضيات 

 
 
 
 اللغة

 2  1     2 اللغة االمازيغية
         اللهجات االمازيغية

   3      الكتابة واحلروف االمازيغية
         القواعد النحوية

 2  4     2 اجملموع
 
 
 

اجملتمع 
والبلدان 
 االمازيغية

   3     7 البلدان وادلدن االمازيغية
         ادلنظمات واجلمعيات 
   26     17 ادلعامل والرموزاالمازيغية

         العادات والتقاليد
         األعياد االمازيغية

         الثقافة وادلعاش
   29     24 اجملموع

التاريخ 
 االمازيغي

         االمازيغيةاألصول 
         االمازيغية ادلمالك والعشائر

أبرز االحداث التارخيية: 
 حروب، صراعات،

     11   

   11      اجملموع
مث  ،%73.6يتضح لنا من خبلل اجلدول ان فئات ادلضمون األكثر تكرارا ىي فئة اجملتمع والبلدان االمازيغية بنسبة      

 .% 11.11واخريا فئة اللغة بنسبة ، %15.27أتيت فئة التاريخ االمازيغي بنسبة 

ان تناول كتب السنة الرابعة للبعد االمازيغي امر جيد، لكن يبقى ىذا دون ادلستوى خاصة انو كان تناول سطحي      
 وبشكل عرضي اثناء معاجلة دلوضوع ما. 
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11% 

74% 

15% 

 كتب السنة الرابعة وفئات البعد االمازيغي

 التاريخ االمازيغي المجتمع والبلدان االمازيغية اللغة
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 الوطين العام:البعد 
 جدول يوضح تناول كتب السنة الرابعة من التعليم االبتدائي للبعد الوطين العام.25جدول رقم

 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية فئات ادلضمون
الًتبية    القراءة

 االسبلمية
الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 

 اجلزائر ومدهنا

 2 96 23 1 1 13 1 60 اجلزائر
  139 117 29 39   35 ادلدن اجلزائرية
   3   5  2 العلم الوطين

   1      النشيد الوطين
   3 1  7  25 الثورة التحريرية

 2 235 147 31 40 25 1 122 اجملموع
 
 

 اجملتمع اجلزائري

     1 2  5 ادلنظمات اجلزائرية
        5 العادات والتقاليد

 5   8  18  10 ادلعامل والرموز اجلزائرية
 2  5  1 15   األعياد الوطنية

 7  5 8 2 35  20 اجملموع
 
 

 الوحدة الوطنية

   2   1  9 وحدة الشعب
         وحدة الًتاب الوطين

التاريخ وادلصري  وحدة
 ادلشًتك

        

   2   1  9 اجملموع
    

، مث أتيت فئة اجملتمع اجلزائري %87.13 من خبلل اجلدول صلد ان أكثر الفئات تكرارا ىي فئة اجلزائر ومدهنا بنسبة      
 .%1.73، وأخريا فئة الوحدة الوطنية بنسبة %11.72بنسبة 

لقد تناولت كتب ىذه ادلرحلة تقريبا مجيع فئات ادلضمون الفرعية ما عدى الفئة الفرعية وحدة الشعب، ووحدة      
 التاريخ وادلصري ادلشًتك، وقد تناولت مجيع الكتب ادلدرسية ذلذه السنة البعد الوطين العام.
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86% 

12% 
2% 

 كتب السنة الرابعة وفئات البعد الوطني العام 

 الوحدة الوطنية المجتمع الجزائري الجزائر ومدنها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعليم االبتدائي ألبعاد اهلوية الوطنية.جدول يوضح تناول كتب السنة الرابعة من 26جدول رقم

 

يتضح لنا من خبلل اجلدول ان البعد الوطين العام كان أكثر ابعاد اذلوية الوطنية تناوال من طرف كتب السنة        
اما  %،17.55فالبعد العريب بنسبة  %،34.13مث أييت البعد االسبلمي بنسبة %، 43.85الرابعة من التعليم االبتدائي بنسبة 

 %.4.56البعد االمازيغي فبلغت نسبتو 

ان تناول كتب السنة الرابعة من التعليم االبتدائي ألبعاد اذلوية الوطنية مل يكن بشكل متزن ومتساوي كباقي كتب       
السنوات الثبلثة السابقة، حيث يبقى البعد االمازيغي يف أسفل اىتمامات مضامني ىذه الكتب، اذ اهنا تركز على البعد 

 ريب.الوطين العام والبعد اإلسبلمي فالبعد الع

 

 

 
 التكرارات

 
 البعد العريب

 
 البعد االسبلمي

 
 البعد االمازيغي

 
 البعد الوطين العام

 
 عدد التكرارات

 
277 

 
537 

 
72 

 
692 

 
 النسبة ادلئوية

 
17.55% 

 
34.13% 

 

 
4.56% 

 
43.85% 
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17% 

34% 

5% 

44% 

 كتب السنة الرابعة وابعاد الهوية الوطنية

 البعد الوطني العام البعد االمازيغي البعد اإلسالمي البعد العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدات التحليل 
 جدول يوضح تكرار وحدات التحليل لكتب السنة الرابعة من التعليم االبتدائي. 27جدول رقم
 عنوان      فقرة      مجلة     صورة      كلمة        التكرارات

 38         443             165        251        682      عدد التكرارات

 %2.41       %28.17       10.45%       15.84%       %43.21      ادلئويةالنسبة 

 

من خبلل اجلدول صلد ان ترتيب ووحدات التحليل يف كتب السنة الرابعة من التعليم االبتدائي يكون على النحو      
وأخريا العنوان  %، 11.45بنسبة  اجلملة%، 15.84الصورة بنسبة  %،28.17الفقرة بنسبة %،  43.21التايل: الكلمة بنسبة 

 %.2.41بنسبة 
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43% 

16% 

11% 

28% 

2% 

 كتب السنة الرابعة  ووحدات التحليل

 عنوان  فقرة جملة صورة كلمة 

تبقى الكلمة من اىم الوحدات التحليلية اىل جانب الفقرة والصورة واجلملة البسيطة، وتنوع وحدات التحليل وبقاء      
االعتماد على الوحدات البسيطة كالكلمة والصورة امر بديهي لكوهنا السنوات األوىل يف التعليم وىي حباجة دلثل ىذه 

 الوحدات.

 الشكل اتفئ
 تكرار فئات الشكل لكتب السنة الرابعة من التعليم االبتدائي. جدول يوضح 28جدول رقم

مث أتيت فئة األسئلة بنسبة %، 59.31من خبلل اجلدول يتضح لنا ان فئة النص القرائي ىي األكثر تكرارا بنسبة      
41.69.% 

تبقى الكتب ادلدرسية للسنة الرابعة تنتهج نفس هنج كتب السنوات السابقة، اذ انو حتوي شقني الشق القرائي والشق      
تعرض زلتوايهتا ادلعرفية يف شكل قرائي، ومن مث تعيد عرضها يف شكل تطبيقي،  التطبيقي )فئة األسئلة(، حيث اهنا

 وعرضها ألبعاد اذلوية الوطنية كان يف مثل ىذا الشكل. 

 األسئلةفئة                 فئة النص القرائي      التكرارات

 642                 936            عدد التكرارات

 %41.69                 %59.31            النسبة ادلئوية
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59% 

41% 

 كتب السنة الرابعة وفئات الشكل

 فئة األسئلة فئة النص القرائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة اخلامسة ابتدائي:
الكتب ادلدرسية ذلذه السنة اليت مشلها حتليل ادلضمون ىي: كتاب القراءة، كتاب الًتبية اإلسبلمية، كتاب الًتبية      

 ادلدنية، كتاب الًتبية العلمية والتكنلوجية، كتاب الرايضيات، كتاب التاريخ، كتاب اجلغرافيا، كتاب الفرنسية.
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 البعد العريب:
 جدول يوضح تناول كتب السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي للبعد العريب. 29جدول رقم
 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية فئات ادلضمون

الًتبية    القراءة
 االسبلمية

الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 
 
 اللغة

   11 1  2   اللغة العربية
         اللهجات العربية

         الكتابة واحلروف العربية
        171 القواعد النحوية

   11 1  2  171 اجملموع
 
 
 

اجملتمع والبلدان 
 العربية

  16 4 1 1 6  39 البلدان وادلدن العربية
  24 7      واجلمعيات ادلنظمات 

        4 ادلعامل والرموز العربية
         العادات والتقاليد

        4 الثقافة وادلعاش
  41 11 1 1 6  47 اجملموع

 
 التاريخ العريب

         األصول العربية
         ادلمالك والعشائر العربية

أبرز االحداث التارخيية: 
 حروب، صراعات،

        

         اجملموع
وكانت الفئة الفرعية  %،63.57يتبني لنا من خبلل ىذا اجلدول ان فئة ادلضمون األكثر تكرارا ىي فئة اللغة بنسبة      

 اما فئة ادلضمون التاريخ العريب فلم%،  36.43القواعد النحوية األكثر تكرارا هبا، مث أتتى فئة اجملتمع والبلدان العربية بنسبة 
 يتم تناوذلا يف كتب ىذه ادلرحلة.

ان تناول كتب ىذه ادلرحلة للبعد العريب ارتكز على القواعد النحوية اليت تدخل ضمن فئة ادلضمون اللغة، وكذا على       
ي ان الفئة الفرعية البلدان وادلدن العربية اليت تدخل ضمن فئة ادلضمون اجملتمع والبلدان العربية، وصلد انو كان من الضرور 

اخر سنة ابدلدرسة االبتدائية لتاريخ الدول العربية من خبلل عرضها لؤلصول العربية وكذا  اتتطرق كتب ىذه السنة ابعتبارى
 لؤلحداث التارخيية، كي يكون للتلميذ ولو نظرة بسيطة حول اترخيو العريب واصولو األوىل. 
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64% 

36% 

0% 

 كتب السنة الخامسة وفئات البعد العربي

 التاريخ العربي المجتمع والبلدان العربية اللغة
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 جدول يوضح تناول كتب السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي للبعد اإلسالمي. 31رقم اإلسالمي: جدولالبعد 

 فئات ادلضمون الفرعية فئات ادلضمون
 التكرارات                                        

الًتبية    القراءة
 االسبلمية

الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 
العقيدة   

 اإلسبلمية

 3  1    133 37 هللا
   1   4 20 9 الكتب السماوية
      1 84 5 الرسل واالنبياء

       13  يوم القيامة
       9 3 القضاء والقدر

   2   5 259 54 اجملموع
 
شعائر   

 وعبادات

   6 4   30 14 اإلسبلماركان 
        1 اجلهاد

       56 3 اآلداب والصفات
   6 4   86 18 اجملموع

الشريعة والفقو     
 االسبلمي    

         مصادر التشريع
         ادلذاىب الفقهية

         اجملموع
 
 
 
 

اجملتمع والببلد 
 اإلسبلمية

        7 إسبلميةبلدان 
   4    9  منظمات اسبلمية
       6  االسرة يف االسبلم
       11 8 الرموز االسبلمية

   5   1  6 ادلساجد
   4    19 37 الشخصيات االسبلمية

    2  4  9 األعياد الدينية
   13 2  5 45 67 اجملموع

 
اإلسبلم 

والدايانت 
 األخرى

اإلسبلم والدايانت 
 السماوية

     2   

اإلسبلم والدايانت 
 الوضعية

        

         الدينية الفرق
   2      اجملموع
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56% 

20% 

0% 

23% 

1% 

 كتب السنة الخامسة وفئات البعد اإلسالمي

 اإلسالم والديانات األخرى المجتمع والبالد اإلسالمية الشريعة والفقه اإلسالمي شعائر وعبادات العقيدة اإلسالمية

مث فئة  %،56.33يتضح لنا من خبلل اجلدول ان فئة ادلضمون العقيدة اإلسبلمية كانت أكثر الفئات تكرارا بنسبة      
وأخريا فئة ادلضمون اإلسبلم  ،%21.17ففئة ادلضمون شعائر وعبادات بنسبة %، 23.23اجملتمع والببلد اإلسبلمية بنسبة 

 اما فئة الشريعة والفقو اإلسبلمي فلم تكن ضمن مضامني كتب ىذه السنة.%، 1.35والدايانت األخرى بنسبة 

ان تناول كتب السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي للبعد اإلسبلمي بقي يف بعده الشمويل العام، فهذه الكتب مل       
تتناول الشريعة والفقو اإلسبلمي وال اإلسبلم والدايانت األخرى اليت اقتصرت على تكرارين فقط، فالتلميذ يغادر ادلدرسة 

ية وكذا فرق دينية، كما انو ال يفرق بني الدين السماوي وال الدين الوضعي االبتدائية وىو جيهل وجود مذاىب فقه
 وموقف االسبلم منهما. 
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 البعد االمازيغي:
 جدول يوضح تناول كتب السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي للبعد االمازيغي. 31جدول رقم

 فئات ادلضمون
 التكرارات                                         فئات ادلضمون الفرعية

الًتبية    القراءة
 اإلسبلمية

الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 
 
 اللغة

 2  1   2   اللغة االمازيغية
         اللهجات االمازيغية

الكتابة واحلروف 
 االمازيغية

        

         القواعد النحوية
 2  1   2   اجملموع

 
 
 

اجملتمع والبلدان 
 العربية

        3 البلدان وادلدن االمازيغية
         ادلنظمات واجلمعيات 

         االمازيغية ادلعامل والرموز
        4 العادات والتقاليد
        5 األعياد االمازيغية

         الثقافة وادلعاش
        12 اجملموع

 التاريخ االمازيغي

         األصول االمازيغية
 ادلمالك والعشائر

 االمازيغية
        

أبرز االحداث التارخيية: 
 حروب، صراعات،

        

         اجملموع
من عدد ىذه التكرارات % 71.58تكرارا، حيث ان  17 من خبلل اجلدول يتضح لنا ان عدد التكرارات مل يتجاوز     

مل فئة اللغة، اما فئة التاريخ االمازيغي فلم تكن ضمن زلتوايت كتب ش% 29.42مشل فئة اجملتمع والبلدان االمازيغية، و
 السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي.

ىو تناول عرضي حيث اننا مل صلد ولو موضوعا ان تناول كتب السنة اخلامسة للبعد االمازيغي يبقى دون ادلستوى، و      
 واحدا تناول ىذا اجلانب بصورة مباشرة، شلا من شانو ان يًتك جهل شبو كلي لدى التبلميذ حول ىذا البعد.
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29% 

71% 

0% 0% 

 كتب السنة الخامسة وفئات البعد االمازيغي

 التاريخ االمازيغي المجتمع والبلدان االمازيغية اللغة
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 البعد الوطين العام:
 الوطين العام.جدول يوضح تناول كتب السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي للبعد 32جدول رقم
فئات ادلضمون  فئات ادلضمون

 الفرعية
 التكرارات                                        

الًتبية    القراءة
 االسبلمية

الًتبية 
 ادلدنية

الًتبية العلمية 
 والتكنولوجية

 الفرنسية اجلغرافيا التاريخ الرايضيات

 
 

 اجلزائر ومدهنا

 2 238 69 6 9 11 1 26 اجلزائر
  234 35 5  10  64 ادلدن اجلزائرية
  92 100   4   العلم الوطين

      2   النشيد الوطين
  2 209     1 الثورة التحريرية

 2 566 413 11 9 27 1 91 اجملموع
 
 

 اجملتمع اجلزائري

        6 ادلنظمات اجلزائرية
        39 العادات والتقاليد

      2  8 اجلزائرية ادلعامل والرموز
      2  6 األعياد الوطنية

      4  59 اجملموع
 
 

 الوحدة الوطنية

      2   وحدة الشعب
         وحدة الًتاب الوطين

وحدة التاريخ وادلصري 
 ادلشًتك

        

      2   اجملموع
مث أتيت فئة اجملتمع اجلزائري %، 94.51من خبلل اجلدول صلد ان أكثر الفئات تكرارا ىي فئة اجلزائر ومدهنا بنسبة      

 %.1.16وأخريا فئة الوحدة الوطنية بنسبة  %،5.31بنسبة 

ع فئاتو الفرعية، وكان ان تناول كتب ىذه ادلرحلة للبعد الوطين العام ارتكز ابألساس على اجلزائر ومدهنا وقد مشل مجي     
 لكتااب التاريخ واجلغرافيا الدور األكرب، اذ مشبل العديد من الدروس حول اجلزائر.
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95% 

5% 0% 

 كتب السنة الخامسة وفئات البعد الوطني العام

 الوحدة الوطنية المجتمع الجزائري الجزائر ومدنها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول يوضح تناول كتب السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي ألبعاد اهلوية الوطنية.33جدول رقم
 

 التكرارات
 

 البعد العريب
 

 البعد االسبلمي
 

 االمازيغيالبعد 
 

 البعد الوطين العام
 

 عدد التكرارات
 

291 
 

568 
 

17 
 

1185 

 
 النسبة ادلئوية

 
14.11% 

 
27.55% 

 

 
1.82% 

 
57.49% 

      

يتضح لنا من خبلل اجلدول ان البعد الوطين العام كان أكثر ابعاد اذلوية الوطنية تناوال من طرف كتب السنة      
اما  %،14.11فالبعد العريب بنسبة  %،27.55مث أييت البعد االسبلمي بنسبة %، 57.49اخلامسة من التعليم االبتدائي بنسبة 

 %. 1.82البعد االمازيغي فبلغت نسبتو 

ان تناول كتب السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي ألبعاد اذلوية الوطنية مل يكن بشكل متزن ومتساوي كباقي كتب      
السنوات السابقة، حيث يبقى البعد االمازيغي يف أسفل اىتمامات مضامني ىذه الكتب، اذ اهنا تركز على البعد الوطين 

 العام والبعد اإلسبلمي فالبعد العريب.
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14% 

28% 

1% 

57% 

 كتب السنة الخامسة وابعاد الهوية الوطنية

 البعد الوطني العام البعد االمازيغي البعد اإلسالمي البعد العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدات التحليل
 جدول يوضح تكرار وحدات التحليل لكتب السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي.34جدول رقم

 

من خبلل اجلدول صلد ان ترتيب ووحدات التحليل يف كتب السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي يكون على النحو      
%، وأخريا العنوان 9.89اجلملة بنسبة  %،25.23، الصورة بنسبة %26.11الفقرة بنسبة %، 36.41التايل: الكلمة بنسبة 

 .%2.32بنسبة 

تبقى الكلمة من اىم الوحدات التحليلية اىل جانب الفقرة والصورة واجلملة البسيطة، وتنوع وحدات التحليل وبقاء      
االعتماد على الوحدات البسيطة كالكلمة والصورة امر بديهي لكوهنا السنوات األوىل يف التعليم وىي حباجة دلثل ىذه 

 .الوحدات

 

 عنوان      فقرة      مجلة     صورة      كلمة        التكرارات

     48        538              214        521       751      عدد التكرارات

 %2.32        %26.11        %9.89        %25.23      %36.41     النسبة ادلئوية
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37% 

25% 

10% 

26% 

2% 

 كتب السنة الخامسة ووحدات التحليل

 عنوان فقرة جملة صورة كلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جدول يوضح تكرار فئات الشكل لكتب السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي. 35جدول رقم

 

 

 

 

 

مث أتيت فئة األسئلة بنسبة  %،57.61من خبلل اجلدول يتضح لنا ان فئة النص القرائي ىي األكثر تكرارا بنسبة      
42.41.% 

تبقى الكتب ادلدرسية للسنة اخلامسة تنتهج نفس هنج كتب السنوات السابقة، اذ انو حتوي شقني الشق القرائي      
والشق التطبيقي )فئة األسئلة(، حيث اهنا تعرض زلتوايهتا ادلعرفية يف شكل قرائي، ومن مث تعيد عرضها يف شكل تطبيقي، 

 ا الشكل.وعرضها ألبعاد اذلوية الوطنية كان يف مثل ىذ

 

 فئة األسئلة                فئة النص القرائي      التكرارات
 874                 1187            عدد التكرارات

 %42.41                 %57.61            النسبة ادلئوية
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58% 

42% 

 كتب السنة الخامسة وفئات الشكل

 فئة األسئلة فئة النص القرائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنوات اخلمسة:
 جدول يوضح تناول كتب السنوات اخلمسة من التعليم االبتدائي ألبعاد اهلوية الوطنية36جدول رقم

 
 التكرارات

 
 البعد العريب

 
 البعد االسبلمي

 
 البعد االمازيغي

 
 البعد الوطين العام

 
 عدد التكرارات

 
680 

 
2184 

 
96 

 
2553 

 
 النسبة ادلئوية

 
%12.56 

 
%38.49 

 

 
%1.77 

 
%47.16 

يتضح لنا من خبلل اجلدول ان البعد الوطين العام كان أكثر ابعاد اذلوية الوطنية تناوال من طرف كتب السنوات       
 %،12.56فالبعد العريب بنسبة %، 38.49مث أييت البعد االسبلمي بنسبة  %،47.16اخلمسة من التعليم االبتدائي بنسبة 

 %.1.62 البعد االمازيغي يف ادلرتبة األخرية بنسبة ليأيت

ان تناول الكتب ادلدرسية للسنوات اخلمسة من التعليم االبتدائي ألبعاد اذلوية الوطنية مل يكن بشكل متزن ومتساوي      
العام والبعد حيث صلد ان ىناك امهال شبو مطلق للبعد االمازيغي، حيث ان كتب ىذه ادلرحلة ارتكزت على البعد الوطين 

 اإلسبلمي وبنسبة اقل البعد العريب.
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13% 

38% 

2% 

47% 

 كتب السنوات الخمسة وابعاد الهوية الوطنية

 البعد الوطني العام البعد االمازيغي البعد اإلسالمي البعد العربي

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 وحدات التحليل
 جدول يوضح تكرار وحدات التحليل لكتب السنوات اخلمسة من التعليم االبتدائي37جدول رقم
 عنوان      فقرة      مجلة     صورة      كلمة        التكرارات

     165        1444              683        1148         1973      عدد التكرارات

 3.04%        26.67%        12.61%        21.20%      36.44%     النسبة ادلئوية

 

حدات التحليل يف كتب السنوات اخلمسة من التعليم االبتدائي يكون على النحو ل صلد ان ترتيب و من خبلل اجلدو      
وأخريا العنوان  %،12.61اجلملة بنسبة %، 21.21الصورة بنسبة  %،26.67الفقرة بنسبة  %، 36.44التايل: الكلمة بنسبة 

 %.3.41بنسبة 

تبقى الكلمة من اىم الوحدات التحليلية اىل جانب الفقرة والصورة واجلملة البسيطة، وتنوع وحدات التحليل وبقاء      
ر بديهي لكوهنا السنوات األوىل يف التعليم وىي حباجة دلثل ىذه االعتماد على الوحدات البسيطة كالكلمة والصورة ام

 الوحدات.
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36% 

21% 

13% 

27% 

3% 

 كتب السنوات الخمسة ووحدات التحليل

 عنوان فقرة جملة صورة كلمة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فئة الشكل
 جدول يوضح تكرار فئات الشكل لكتب السنوات اخلمسة من التعليم االبتدائي. 38جدول رقم

 

 

مث أتيت فئة األسئلة بنسبة %، 57.76من خبلل اجلدول يتضح لنا ان فئة النص القرائي ىي األكثر تكرارا بنسبة       
42.24.% 

تنتهج الكتب ادلدرسية للسنوات اخلمسة عرض زلتوايهتا ادلعرفية يف شكلني، شكل قرائي وشكل تطبيقي، اذ اهنا      
 تعرض مادهتا ادلعرفية يف شكل قرائي لتعيد سياقتها على شكل أسئلة لتحفيز التبلميذ وتقييم استيعاهبم وفهمهم دلا قروؤه.

 فئة االسئلة                فئة النص القرائي      التكرارات
 2286                 3127            عدد التكرارات

 42.24%                              57.76%   النسبة ادلئوية
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 .نتائج الدراسة اثنيا: مناقشة
 مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الدراسات السابقة:-1

 اليتالنتائج  بنيعرفة ما مدى االتفاق واالختبلف دلخطوة أساسية  الدراسات السابقةتعترب مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء 
مت يف الفصل األول عرض ثبلثة دراسات عربية ودراستني  السابقة، وقدتوصلت اليها الدراسة موضوع البحث والدراسات 

 زلليتني.

 الدراسات العربية
 التنمية ربىان حافظ عبد الرمحان ،حتت عنوان دور التعليم العايل يف تعزيز اذلوية الوطنية  واثره علىل: الدراسة االوىل

خلصت اىل ان دور التعليم العايل يف تعزيز اذلوية الوطنية الفلسطينية  واليت، والعاملني  الطلبة نظر وجهة من السياسية
والتنمية السياسية دور متوسط من وجهة نظر الطلبة ،اما من وجهة نظر ادلعلمني فهو دور إجيايب ،فادلناىج اجلامعية 

يع اليت من شاهنا ان حسب ىذه الدراسة تكون جيبل متخصص اكثر منو جيبل مثقفا سياسيا ،فعدم التطرق اىل ادلواض
كتب دراستنا فالتتوافق ونتائج  النتائجاذلواييت يف نفوس الطلبة ،وىذه  تنمي احلس الوطين يضعف احلس الوطين و

وىذا تبعا حملتواىا ادلعريف ،والتناول العلمي  التبلميذاذلواييت لدى  ادلدرسية تساىم بشكل مباشر يف تنمية احلس الوطين و
وجذوره ،وىذا من شانو ان ديس بوحدة العباد والببلد  ألصولورج لنا جيبل متخصصا غري مدرك الصرف للمواضيع سيخ

واجلذور العربية  ابألصول،فكيف يعقل ان ختلو الكتب ادلدرسية للسنوات اخلمسة من التعليم االبتدائي من مواضيع تتعلق 
 . االمازيغية للشعب اجلزائري

 االجتماعية الدراسات كتب ضوء يف الثقافية لسعيد عبد الرمحان دمحم ابعبد واليت كانت حتت عنوان اذلوية :الدراسة الثانية
 واليت خلصت اىل ان ىناك عدم توازن يف عرض ابعاد اذلوية الثقافية يف كتب اليمن، يف العليا األساسي التعليم دلرحلة
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عربية اإلسبلمية اىتمام ببعض ادلفاىيم ومكوانت اذلوية الثقافية ال ىناك قلة ،كما ان ذلذه ادلرحلة االجتماعية الدراسات
 .وية الثقافية يبقى دون ادلستوى من وجهة نظر ادلعلمني،فتناوذلا لله

لتعليم فتناول كتب السنوات اخلمسة ل ابعبد، دمحم الرمحان عبد لقد جاءت نتائج دراستنا مطابقة لنتائج دراسة سعيد
 47.16االبتدائي لثوابت اذلوية الوطنية كان بشكل غري متوازن ،حيث ان االىتمام األكرب كان ابلبعد الوطين العام بنسبة 

وىذا التناول ،  %1.62وأخريا البعد االمازيغي بنسبة ،% 12.56،فالبعد العريب بنسبة %38.49،فالبعد اإلسبلمي بنسبة %
وعا من اخللل يف الًتكيبة اذلوايتية للتبلميذ ،ضف اىل ذلك ان تناول ابعاد اذلوية الوطنية كان من شانو ان يولد ن غري ادلتزن

 ول ثوابت ىويتو الوطنية .صيف معظمو يتسم ابلعمومية والشمول شلا يًتك التلميذ غري مدرك بصفة جيدة جلذور وأ

نتائج ىذه الدراسة لتؤكد ان  الثقافية، وجاءتعنوان التعليم وأزمة اذلوية  عطية، حتتعبد الرؤوف  حملمد الثالثة:الدراسة 
اىم أدوات  كأحدادلناىج الدراسية   اجملتمع، وابعتباراذلوية الثقافية يف نفوس افراد  أتصيلللمؤسسات الًتبوية دور كبري يف 

تهم دلقومات ىذه اذلوية من دين ولغة ووطن، كذا شلارسو  فان ذلا دور ابلغ األثر يف اكساب الطبلب ىوية بلدىم الًتبية 
األثر يف التأثري على ىوية اجملتمع ابلسلب او  أكربوحسب الباحث فان لكتاب اللغة اإلصلليزية كغريه من الكتب ادلدرسية 

 ابإلجياب.

الكبري الذي تلعبو الكتب ادلدرسية يف ترسيخ وتدعيم ثوابت اذلوية الوطنية يف نفوس  لتؤكد الدوروجاءت نتائج دراستنا 
كتب   يقتصر علىان ىذا ال  ابإلجياب، كماان احملتوى ادلعريف ذلذه الكتب من شانو ان يؤثر اما ابلسلب او  التبلميذ، اذ

     األجنبية.اللغات  مجيع الكتب ادلدرسية دبا فيها كتب ىو شان فقط، بلالًتبية االجتماعية 

 الدراسات احمللية 
وقد خلصت ىذه الدراسة اىل ان الوسط  دور ادلدرسة يف تنمية قيم االنتماء الوطين، بعنوان وريدة، خلوين: األوىلالدراسة 

الكتاب ادلدرسي وادلعلم والوسط  متفاوتة، واننتماء الوطين يف نفوس التبلميذ بنسب ادلدرسي يساىم يف غرس قيم اال
 لتحقيقها.ادلدرسي تعمل يف تساند وظيفي من اجل حتقيق األىداف اليت ترمي الًتبية يف اجلزائر 

وجاءت دراستنا لتؤكد على ان للكتاب ادلدرسي دور كبري يف تدعيم وترسيخ اذلوية الوطنية يف نفوس التبلميذ وىذا 
 سواء.رسي ىو السند وادلرجع لؤلستاذ والتلميذ على حد ادلد الكتب، فالكتابحسب زلتوى ىذه 

 ،التبلميذ مكتسبات خبلل من اجلزائرية الوطنية اذلوية وتشكل الشخصية مقومات انصر، بعنوان الثانية: لبودبزةالدراسة 
ان ىناك نقص يف االطبلع على ثقافتنا  التاريخ، كماوقد بينت نتائج ىذه الدراسة ان ىناك امهال كبري تعاين منو مادة 

الديين،  خلصت اىل ان الواجبات الدينية أصبحت عادة افرغت من زلتواىا  الزاىية، كماالعربية االمازيغية وجذورىا الرببرية 
 الن االخر، احًتام ويفرض العجب يزيلمعرفة ادلذاىب ان جانب  مسلم، اىلاإلسبلمية ضرورية لكل  كما ان اجلغرافية

 .الوطنية ىويتنا وحدة يهدد العقائدية وحدتنا زمأت

دتاما لنتائج دراسة بودبزة انصر، حيث ان اىتمام الكتب ادلدرسية ابلتاريخ ينصب ابألساس جاءت نتائج دراستنا مطابقة 
اليت تسبقها، كما اهنا ال أتيت على تناول األصول واجلذور العربية  على فًتة احلقبة االستعمارية، دون الًتكيز على احلقبات
، حيث يتم الًتكيز على مسائل سبلمي فهناك تناول عام ومشويل لواالمازيغية للشعب اجلزائري، اما فيما يتعلق ابلبعد اإل
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ة رغم فسيفساء الًتكيبة معينة كاآلداب والصفات دون غريىا من ادلسائل اجلوىرية األخرى كادلذاىب والفرق الديني
 اجلزائرية.

 النظرايت نتائج الدراسة يف ضوء مناقشة-1
 حتقيق عن ادلسؤولة االجتماعية التنشئة مؤسسات كأحد التعليمية العملية يف االجتماعية والبناءات االنساق مدخل يرى

 الوحدة خلق يف التعليم دور على ركز الذي ادلدخل فهو اجملتمع، واستقرار الستمرار الضامنة اجلمعي، والشعور الوعي
سية ألبعاد كتب ادلدر لوقد خلصت دراستنا ان تناول ا اجملتمع، لوحدة خادم نظام التعليمي النظامف اجملتمعي، واالنسجام

اذلوية الوطنية من شانو ان يساىم يف تدعيمها وترسيخها يف نفوس التبلميذ شلا من شانو ان حيقق الوحدة واالنسجام 
قرار للببلد ،لذا جيب ان يكون تناوذلا بشكل متزن وبشكل مفصل حىت ال نًتك أي غموض لدى التبلميذ حوذلا واالست

بشكل صحيح وال نًتكهم عرضة للتجاذابت واالستغبلل ،فالنظام التعليمي كنسق بنائي مسؤول عن نقل الًتاث ادلعريف 
 ، للًتبية التوجيهي القانون كما جاء يف  الًتبوية اجلزائرية  دبا يتماشى والسياسة الًتبوية ،وكما سبق واوردان فالسياسة

 واثق ابعتباره التبلميذ لدى الوطنية ابذلوية واجلماعي الفردي الوعي تقوية اغاايهت بني منفان  الثانية ادلادة حسبو 
إلخراج جيل متشبع هبويتو  فهي تسعى واالمازيغية، والعروبة ابإلسبلم ادلتصلة القيم بًتقية وذلك االجتماعي،  االنسجام

، وتبعا لنتائج دراستنا اليت كشفت  عن تناول الكتب ادلدرسية لثوابت اذلوية الوطنية بشكل غري متزن فانو من الوطنية
منوط بو تنشئة األجيال  رلتمعيالصعب على النظام التعليمي اجلزائري ان يساىم بطريقة انجعة وفعالة ابعتباره نسق 
 الصاعدة يف حتقيق االندماج والتوافق اجملتمعي ادلطلوب لضمان الوحدة واللحمة الوطنية .

 :يف ضوء فرضيات الدراسة الدراسة نتائج مناقشة-3

العام، من خبلل النتائج نستخلص ان كتب السنوات اخلمسة من التعليم االبتدائي تويل اىتماما كبريا ابلبعد الوطين      
اذ تويل ىذه الكتب اىتماما كبريا  %،47.16فقد احتل ىذا البعد ادلرتبة األوىل يف تكرارات ابعاد اذلوية الوطنية بنسبة 

ابجلزائر ومدهنا، من خبلل الًتكيز على ادلواضيع اليت تتعلق ابجلزائر وادلدن اجلزائرية، والنشيد الوطين، والعلم الوطين، وكذا 
 ول زلتشم.الثورة التحريرية، كما اىتمت ىذه الكتب بفئة اجملتمع اجلزائري، اال ان تناوذلا لفئة الوحدة الوطنية كان تنا

وابلعموم فتناول البعد الوطين العام كان ابرزا من خبلل الًتكيز على اجلزائر ومدهنا وثورهتا التحريرية وىذا امر من      
 شانو ان يثري معارف التبلميذ حول ببلدىم واترخيها النضايل، ويزيد من اعتزازىم بببلدىم.

ويساعد على االندماج اذلوية الوطنية  ويدعم ثوابتالتعليمي يرسخ وخبصوص فرضيتنا العامة القائلة ابن: النظام      
 ىا يف ضوء الفرضيات الفرعية جاءت ادلعطيات ادليدانية عل النحو التايل:اعاجلن اذلواييت، واليت

 اإلسالمي  ويرسخ البعدالفرضية اجلزئية األوىل: النظام التعليمي اجلزائري يدعم -1 
سبلمي اىتمام كتب السنوات اخلمسة للمرحلة االبتدائية بتأصيل ىذا البعد يف ابلبعد االأوضحت النتائج اخلاصة      

ومل يكن حكرا على كتب  ،%38.48نفوس تبلميذ ىذه ادلرحلة، بدليل انو احتل ادلرتبة الثانية بعد البعد الوطين العام بنسبة 
ال السنوات طو   الًتبية اإلسبلمية فقط بل جاء يف مضامني مجيع الكتب ادلدرسية كما مت الًتكيز على البعد اإلسبلمي

اخلمسة  ،اال ان تناول الكتب للبعد اإلسبلمي  كان يف رلملو ديتاز ابلطابع العام الشمويل ،حيث اولت االىتمام األكرب 
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عبادات من خبلل تركيزىا على اآلداب والصفات وكذا اركان اإلسبلم لكن دون التطرق اىل الفئة الفرعية بفئة الشعائر وال
اجلهاد ، وعدم تناول ىذه الفئة الفرعية من شانو ان يًتك غموضا لدى التبلميذ حول ىذه النقطة ،ومن شان ىذا ان 

ول موضوع اجلهاد من شانو ان يولد جيبل متعصبا يعرضهم لبلستغبلل واالستدراج مستقببل ،وخبصوص من يقول ان تنا
يشكل هتديدا على الببلد ،نقول ذلم ان االشكال يطرح يف طريقة تناول وعرض  ادلوضوع ،وليس يف ادلوضوع يف حد ذاتو 
،وخري دليبل على ىذا ىو فضل اجلهاد يف حترر اجلزائر من ادلستعمر الفرنسي ، كما صلد ان كتب ىذه ادلرحلة اىتمت 

تناول فئة العقيدة اإلسبلمية من خبلل تركيزىا على الفئات الفرعية هللا والكتب السماوية والرسل واألنبياء ،اال اهنا امهلت ب
الفئتني الفرعيتني القضاء والقدر وكذا يوم القيامة ،رغم اهنما من اىم ركائز الدين اإلسبلمي ، كما ان ىذه الكتب تناولت 

اإلسبلمية من خبلل تركيزىا على الفئات الفرعية األعياد الوطنية والشخصيات اإلسبلمية  اجملتمع اإلسبلمي والبلدان
وادلساجد ،من دون التطرق تقريبا اىل الفئتني الفرعيتني البلدان اإلسبلمية وادلنظمات اإلسبلمية ، رغم اهنا مسالة ذات 

قيت اجملتمعات اإلسبلمية شلا يولد نوعا من التواصل يف أمهية ابلغة كوهنا دتثل مهزة وصل بني اجملتمع اجلزائري ادلسلم وب
نفوس التبلميذ مع افراد اجملتمع اإلسبلمي ،كما ان كتب ىذه ادلرحلة خلت مضامينها تقريبا من الشريعة والفقو اإلسبلمي 

فنحن اليوم نعيش ازمة اذ اهنا امهلت مصادر التشريع وكذا ادلذاىب الفقهية ،رغم فسيفساء الًتكيبة االجتماعية اجلزائرية ،
حقيقية دبنطقة غرداية كان للتوظيف ادلذىيب دورا كبريا ذلا ،فكيف يعقل ان يوجد مذىب ديين يف اجلزائر يف حني صلد ان 
الكتب ادلدرسية ال أتيت حىت على ذكره وتوضيح ابعاده ،وىذا يف نظران من شانو ان خيلق ازمات حقيقية بني افراد البلد 

شيء ابلنسبة لفئة اإلسبلم والدايانت االخرى فكتب ىذه ادلرحلة مل تويل ذلا أي اىتمام ،فكيف يعقل الواحد ،ونفس ال
ان نريب تبلميذان على اإلسبلم وىم جيهلون حىت اصولو وكذا التفرقة بني الدين السماوي والدين الوضعي وموقع اإلسبلم 

 من كل ىذا .

ى دون ادلستوى، فمن خبلل ما سبق صلد ان ىناك تناول عام ومشويل ذلذا ان تناول كتب ىذه ادلرحلة للبعد االسبلمي يبق
البعد، حيث يتم الًتكيز على مسائل معينة كاآلداب والصفات وأركان اإلسبلم، دون الًتكيز على مسائل جوىرية أخرى  

غري متزن للبعد السبلمي من كاجلهاد وادلذاىب الدينية والفرق الدينية واإلسبلم والدايانت األخرى، ومثل ىذا التناول ال
شانو ان يًتك فراغا معرفيا لدى التبلميذ، خاصة إذا مل يواصلوا مشوارىم التعليمي بعد ىذه ادلرحلة، شلا يًتكهم عرضة 
للتجاذب واالستغبلل من طرف الغري، وما عاشتو اجلزائر يف العشرية السوداء وكذا التوظيف السياسي للدين اإلسبلمي يف 

 دليل ،كما ان ىذا من شانو ان يسهل استقطاب الشباب اجلزائري من طرف حركات التنصري وكذا حركات اجلزائر خلري
 التشيع ايل تستغل ضعف االدراك الروحي لشبابنا  شلا يسهل عليها استدراجهم .

 الفرضية اجلزئية الثانية: النظام التعليمي اجلزائري يدعم ويرسخ البعد العريب.-2
ئج اخلاصة ابلبعد العريب اىتمام نسيب لكتب السنوات اخلمسة للمرحلة االبتدائية بتأصيل ىذا البعد يف أوضحت النتا     

%،وكانت اللغة زلور اىتمام ىذه الكتب فيما 12.56نفوس تبلميذ ىذه ادلرحلة، اذ مل تتعدى نسبة تكرار ىذا البعد 
كتب القراءة ،كما اىتمت بفئة اجملتمع والبلدان العربية ،اما يتعلق هبذا البعد ،من خبلل تركيزىا على القواعد النحوية يف  

فيما يتعلق ابلتاريخ العريب فلم يكن ضمن زلتواىا اذ اهنا مل تتطرق اىل األصول العربية وال اىل ادلمالك والعشائر العربية وال 
اصوذلم و جذورىم العربية  ،ويبقى اىل ابرز االحداث التارخيية اليت عاشها العرب ،وىذا من شانو ان يسلخ التبلميذ عن 

 معارفهم حول ىذه ادلسالة ضعيفة .
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 االمازيغي. ويدعم البعدالفرضية اجلزئية الثالثة: النظام التعليمي اجلزائري يرسخ -3
أوضحت النتائج اخلاصة ابلبعد االمازيغي عدم اىتمام كتب السنوات اخلمسة للمرحلة االبتدائية بتأصيل ىذا البعد      

حىت ان التطرق ذلذا البعد كان بشكل عرضي %، 1.77يف نفوس تبلميذ ىذه ادلرحلة، اذ مل تتعدى نسبة تكرار ىذا البعد 
اشر للبعد االمازيغي من خبلل عرض موضوع يتناول احد الفئات فقط ،حيث خلت كتب ىذه ادلرحلة من تناول مب

الفرعية اخلاصة بو مثبل ، فرغم األصول االمازيغية األوىل للشعب اجلزائري ،وكذا النسبة الكبرية للجزائريني الناطقني 
زيغي ، وىذا من شانو ان ابألمازيغية ، اال ان مضامني كتب ىذه ادلرحلة الدراسية مل أتيت تقريبا على تناول البعد االما

خيرج لنا تبلميذ جيهلون حىت وجود ىذا البعد ،او ال يعرفون طبيعتو ،كما ان من شانو ان يولد نوعا من اإلحساس 
ابلتهميش يف نفوس التبلميذ ادلنحدرين من أصول امازيغية والناطقني هبا ،كل ىذا سيسهل التوظيف السياسي للبعد 

 ر من احداث دبنطقة القبائل خلري دليل على ذلك .  االمازيغي ،وما عاشتو اجلزائ
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 نتيجة عامة:-4
ة ان فرضية الدراسة من خبلل الفرضيات الفرعية ، مل تتحقق ، فقد تبني ان ىناك عدم التطبيقيبينت نتائج الدراسة      

التبلميذ ، وىذا ما يفسر االستغبلل السياسي توازن يف تناول البعد اإلسبلمي ما من شانو ان يًتك فراغا معرفيا لدى 
االستقطاب الديين وادلذىيب للشباب اجلزائري من طرف احلركات التنصريية وكذا  للدين اإلسبلمي ابجلزائر، وكذا يفسر

 ما عاشتو اجلزائر يف العشرية السوداء من استقطاب للشباب من طرف احلركات ادلتطرفة وكذا مادعاة التشيع ،كما يفسر 
تعيشو الببلد من أزمات، كأزمة غرداية، كما ان ىناك تقصري يف تناول البعد العريب واقتصار االمر على اجلانب اللغوي، 
وامهال للجانب التارخيي، ،وفيما يتعلق ابلبعد األمازيغي  فلم يوىل لو أي اىتمام ،وىذ ما يفسر االحداث اليت عاشتها 

ركات ادلتطرفة اليت تستغل ىذا البعد لتحقيق مارهبا ،كون ان ىذا البعد بقي وتعيشها منطقة القبائل ،وكذا ظهور احل
غامضا لدى اغلبية التبلميذ الغري منحدرين من ادلناطق االمازغية وغري الناطقني ابألمازيغية من جهة ، وكذا اإلحساس 

 قرار  وزارة الًتبية الوطنية  ،كما ان ني هبا ابلتهميش واإلمهال من طرف التبلميذ  ادلنحدرين من ادلناطق االمازيغية و الناطق
 جيب امر اللغوية و الثقافية اخلصوصية بداعي أخرى مناطق دون الوطن من زلددة مناطق يف االمازيغية اللغة تدريس
 فيما التجانس وعدم ابالختبلف يشعرىم انو ،اذ الواحد الوطن افراد بني ودتييز تفرقة عامل ،فهو عواقبو وتدارك مراجعتو

 . بينهم

وال يكون بتناول بعد ما على حساب  متوازن،اذلوية الوطنية جيب ان يكون بشكل  النظام التعليمي ألبعاد تناولان      
جيب ان يكون ابدا بشكل  ان ىذا التناول ال التبلميذ، كماىذا من شانو ان خيلق التحيز والتعصب بني  اخر، الن

على الببلد   ادلتآمرينسطحي الن مثل ىذا التناول سيًتكهم عرضة لبلجتذاب ولبلستقطاب وحىت الستغبلل من طرف 
 ضعيف.كون ان وعاءىم ادلعريف يف ىذا الصدد 
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 خامتة

تستدعي التمسك ابلوحدة واللحمة الوطنية ،ويبقى ىذا الرىان جية صعبة ر تعيش اجلزائر رىاانت داخلية وخا     
الذي من شانو ان حيقق ىذا ادلبتغى ،لكن ىذا لن يتحقق ما مل يكن تناولو  ة األوىل على عاتق النظام التعليميابلدرج

ألبعاد وثوابت اذلوية الوطنية بشكل متزن وعادل ،وبشكل واف وكاف ، فخبلف ىذا حتميتو ستكون سلبية ال زلالة 
ة السوداء وكذا ،فما عاشتو اجلزائر من احداث سلتلفة ،كأحداث منطقة القبائل وكذا االحداث ادلأساوية للعشري

جلهل او قلة معرفة  نتيجةاالحداث األخرية دبنطقة غرداية ،مل تكن لوال وجود استقطاب ديين ومذىيب وعرقي ،وىذا 
 . شلا جعلهم عرضة لبلنتهازيني وادلخربني،ادلستقطبني 

والصراع النخبوي بني دعاة  ان يبقى بعيدا عن التجاذابت األيديولوجية والسياسية التعليمي اجلزائري جيب النظامان      
ادلنظومة الًتبوية او ما  إلصبلحالذي طفى اىل السطح مع اعمال اللجنة الوطنية الفرنسة، ىذا الصراع التعريب ودعاة 

بو اىل  الدستورية، ويعهداول نوفمرب وكذا اىل الشرعية  التارخيية وبيانحيتكم وجواب اىل الشرعية  زاغوا، وانبن  بلجنةيعرف 
عل التكفل التام ابألوضاع االجتماعية لؤلستاذ والكادر التعليمي والتلميذ جيب  االختصاص، كماأصحاب  األكاددييني
  حد سواء.
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الــــتــــعــــديل الــــدســــتــــوري مـــبــــاشــــرة دون أن يــــعــــرضه عــــلى
االسـتـفتـاء الـشـعبي مـتى أحـرز ثالثـة أرباع (4/3) أصـوات

rانJأعضاء غرفتي البر
- واعتـبارا أن هـذا اإلجـراء ال يسـتـثني جلـوء رئيس
اجلــمـــهــوريّــة إلـى االســتـــفــتــاء الـــشــعـــبي إذا لم يـــحــرز هــذا
الـــــقـــــانـــــون ثـالثـــــة أربــــاع (4/3) أصـــــوات أعـــــضـــــاء غـــــرفـــــتي

rانJالبر
ثـانـيـــا : فـيـمـــا يـخص اJــوادثـانـيـــا : فـيـمـــا يـخص اJــوادّ مـوضـــوع الـتـعـــديـل أو مـوضـــوع الـتـعـــديـل أو

اإلضافةاإلضافة
1 - فـــيــمـــا يــخـص تــعـــديل اJــادّة 5 وإضــافـــة الــبـــنــد 7
لــلــمـادّة 178 من الــدســتـورr مــأخــوذة مــجــتــمـعــة لــتــنــاولــهـا
رمـــوز الــثـــــورة واجلــمـــهــوريّــةr واحملــــررة عـــلى الــتــــوالي

كاآلتي :

" اJــادّة 5 : الـــعـــلم الـــوطـــني والـــنـــشــيـــد الـــوطـــني من
Xوهــمـــا غــيــر قـــابــلــ r1954 مـــكــاسـب ثـــورة أوّل نـــوفـــمـــبــر

rللتغيير
هــــذان الــــرمــــزان مـن رمــــوز الــــثــــورةr هــــمــــا رمــــزان

للجمهوريّة بالصفات التالية :

1 - عــلم اجلـــزائــر أخـــضــر وأبـــيضr تــتـــوسّــطـه جنــمــة
rوهالل أحمرا اللون

r"هو "قسما rبجميع مقاطعه r2 - النشيد الوطني
يحدد القانون خا� الدولة ".

" اJادّة 178 : ال �كن أي تعديل دستوري أن �سّ :
r1 - الطابع اجلمهوري للدولة

2 - الـــنــــظـــام الـــد�ــــقـــراطي الــــقـــائم عــــلى الـــتــــعـــدديـــة
rاحلـزبية

r3 - اإلسالم باعتباره دين الدولة
r4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية
rواطنJ5 - احلريات األساسية وحقوق اإلنسان وا

r6 - سالمـة التراب الوطني ووحدته
7 - الـعـلـم الـوطـني والـنـشــيـد الـوطـني بــاعـتـبـارهـمـا

من رموز الثورة واجلمهوريّة ".
- اعــتـبـارا أن تــعـديل اJـادّة 5 وإضـافــة بـنـد 7 لــلـمـادّة
178 من الـــدســتـــورr يــهـــدفـــانr عــلى الـــتــوالـيr إلى إقــــرار

ضمن الدستورr �ـيزات العلم الوطني والنشيد الوطني

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
رأي رقم رأي رقم 08/01 ر. ت د/م د م ر. ت د/م د مـؤرؤرّخ في خ في 9  ذي ال  ذي الـقــــعـدة عدة عـامام
يــــــــتــــــــــعــــــــلّق  rي r2008 ــــــــــوافق وافق 7  ن  نــــــــوفوفــــــــــمــــــــــبــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ةJا J1429 ا

zشروع القانون اJتضمzشروع القانون اJتضمّن التعديل الدستوري.ن التعديل الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بـنــــاء عــلـى إخـطــــار رئـيس اجلــمــهـوريّــــةr طـبــقـــا
لـلمادّة 176 من الدسـتور بتــاريخ 5 ذي القـعدة عــام 1429
اJـوافق 3 نـوفــمــبـر ســنـة r2008 اJــسـجل بــاألمـانــة الـعــامـة
لــلــمــجــلس الــدســتــــوري بــتــــاريخ 5 ذي الــقــعــدة عــام 1429
اJــوافق 3 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2008 حتت رقم 08/119 والــذي
يـعرض zـوجـبه على اجملـلس الـدستـوري "مـشــروع قـانون
يتـضمّن الـتعديــل الـدستوري" بـغـرض إبـداء رأيه اJعلّـل
طــبــقــا لــلــمـادّة 176 من الــدســتــور في تــعــديـل اJـوادّ 5 و62
و74 و77 و79 و80 و81 و83 و84 و85 و86  و87  و90  و91
و116  و118  و119  و120 و125 و129 و137 و158 مــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الـــــدســــتـــــورr وإضــــــافــــة مــــــادّة 31 مــــكــــرّرr وبــــنــــدين 6 و7

rوبند 7 للمادّة 178 من الدستور r77 لــلمادّة
- وبـــنــــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســــيّـــمـــا الــــفـــقـــرة 8 من
الديـباجة واJوادّ 6 و7 و10 و31 و71 و163 (الـفقرة األولى)

rو174 (الفقرة األولى) و167 و176 و178 منه
- وzـقـتــضى الـنـظـام اJـؤرّخ في 25 ربـيع األوّل عـام
1421 اJــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة 2000 احملــدّد لـــقــواعـــد عــمل

rاجمللس الدستوري
rقررJوبعد االستماع للعضو ا -

يدلي بالـرأي اآلتي :يدلي بالـرأي اآلتي :
أوال : فيما يخص اإلجراء اخلاص بتعديل الدستورأوال : فيما يخص اإلجراء اخلاص بتعديل الدستور

- اعــــتـــبــــارا أن اJـــؤسـس الـــدســــتـــوري خــــوّل رئـــيس
اجلمهوريّة حق اJبادرة zشروع التعديل الدستوري دون
عرضه عـلى االسـتـفتــاء الـشعـبيr مع مـراعاة أحـكــام اJادّة

r176 من الدستور

- واعــتـبــارا أن إخـطــار اجملـلس الــدسـتــوري من قـبل
رئـيس اجلـمـهـوريّـة بـغـرض إبـداء رأيه اJـعـلّل في مـشـروع
rــعـروض عـلـيهJــتـضـمّن الــتـعـديل الــدسـتـوري اJالـقـانـون ا
جــاء تـطــبـيـقـا ألحــكــام اJـادّتـX 174 (الــفـقـرة األولى) و176

rمن الدستور
- واعـتــبـارا أنه �ـكن رئــيس اجلـمـهـوريّــةz rـقـتـضى
اJادّة 176 من الدستورr أن يـصدر القانـون الذي يتضمن

أراءأراء
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من الــدسـتـورr وإضــافـة مـادّة 31 مـكــرّرr وبـنـدين 6 و7 إلى
اJــادّة 77 وبــنــد 7 إلى اJــادّة 178 من الــدســتــورr"... ال�س
rــبـــادىء الــعـــامـــة الــتي حتـــكم اجملـــتــمع اجلـــزائــريJالـــبــتـــة ا
وحـــقـــوق االنـــســـان واJـــواطـن وحـــريـــاتـــهـــمـــاr وال �س بـــأي
كــيــفــيــة الــتــوازنـــات األســاســيــة لــلــســلــطــات واJــؤســســات

الدستورية ".

2 - يبلغ هذا الرأي إلى رئيس اجلمهوريّة.

3 - يــــنـــــشـــــر هـــــذا الــــرأي فـي اجلـــــريــــدة الـــــرّســـــمـــــيّــــة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اJنـعقدة
بـتـاريخ 5 و6 و7 و8 و9 ذي الـقـعـدة عـام 1429 اJـوافق 3 و4

و5 و6 و7 نوفمبر سنة 2008.

رئيس رئيس اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
بوعـالم بوعـالم بسايحبسايح

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rموسى لعرابة -
rمحمد حبشي -
rدين بن جبارة -

rسالم بدر الدين -
rالطيب فراحي -

rمحمد عبو -
rولودة بن زوةJا rفريدة لعروسي -

- الهاشمي عدالة.

- واعتـبـارا أن مشـروع تـعديل اJـوادّ اJـذكورة أعاله
ال �س البـتـة اآللـيـات الـدستـوريـة الـتي يـتمـحـور حـولـها
rالتنفـيذية والتـشريعية Xالـسلطتـ Xتنظـيم العالقات ب
ال ســـــيّـــــمــــــا الـــــواردة في اJـــــوادّ 80 و81 و82 و84 و99 و135

و136 و137 من الدستور.
7 - فــيـــمــا يـــخص اJــوادّ 83 و84 و86 و91 و116 و118
و119 و120 و125 و137 و158 مـن الــــــــدســــــــتـــــــورr مــــــــأخـــــــوذة
مــجــتــمــعــة لــتــنــاولــهــا ال ســيــمــا اســتــبــدال وظـيــفــة رئــيس

احلكومة بوظيفة الوزير األوّل.
- اعتـبارا أنه لألسـباب اJـذكورة في الـبنـد اخلامس
من هــذا الــرأيr وبــغــرض إضــفــاء االنــســجــام عــلى صــيــاغــة
جـــمـــيع أحـــكـــام مـــشـــــروع الـــقـــانــــون اJـــتـــضـــمّن الـــتـــعـــديل
الـدســتــوريr تـســتـبــدل ال سـيـمــا وظـيـفــة رئـيس احلــكـومـة
اJــــــــــذكـــــــــورة فـي اJـــــــــوادّ 83 و84 و86 و91 و116 و118 و119
و120 و125 و137 و158 من الـــدســتـــورr بــوظـــيـــفــة الـــوزيــر

األوّل.
لهذه لهذه األسبــاب :األسبــاب :

أوأوّال : فيما يخص إجراء التعديل الدستوريال : فيما يخص إجراء التعديل الدستوري
القول أن اإلجراء اخلـاص zشروع القـانون اJتضمّن
الــتــعــديل الــدســتـــوري جــاء وفــقــا لــلــمــادّتــX 174 (الــفــقــرة

األولى) و176 من الدستور.
ثانيا : فيما يخص اJوادثانيا : فيما يخص اJوادrّ موضوع إضافة أو تعديلr موضوع إضافة أو تعديل
1 - القول أن مشــروع القـانون اJتضمّــن التعديـل
الـدسـتـوري الـذي بــادر بـه رئـيس اجلـمـهـوريّـــة في إطـــار
اJـادّة 176 من الـدســتــورr واJــتـــمــثل في تـــعــديل اJـــوادّ 5
و62 و74 و77 (الــــــــبـــــــــنـــــــد 5) و79 و80 و81 و83 و84 و85 و86
و87 و90 و91 و116 و118 و119 و120 و125 و129  و137 و158

قوانيـنقوانيـن
يـــصــــدر الــقــانــــون اJــتــضـــمن الــتــعـــديل الــدســتــورييـــصــــدر الــقــانــــون اJــتــضـــمن الــتــعـــديل الــدســتــوري

اآلتي نصه :اآلتي نصه :

اJـادة األولى :اJـادة األولى :  تــعــدّل اJـادة 5 من الـدســتــور  وحتـرر
كما يأتي :

" اJــادة 5 : الـــعـــلم الـــوطـــني والـــنـــشــيـــد الـــوطـــني من
Xمـــكـــاسـب ثـــورة أول نـــوفـــمـــبـــر 1954 وهـــمـــا غــيـــر قـــابـــلــ

للتغيير.

هــــذان الــــرمــــزان مـن رمــــوز الــــثــــورةr هــــمــــا رمــــزان
للجمهورية بالصّفات التالية :

قــــــانانــــون رقمون رقم 08 - - 19 م مــــؤرؤرّخ في خ في 17 ذي ال ذي الــــقــــــعــــدة عدة عــــام ام 1429
اJاJـوافق وافق 15 ن نــــوفوفـمـبــــر سر سـنـة ة r r2008 يـتــضـمن الــتـعـديليـتــضـمن الــتـعـديل

الدستوري.الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الـجمهوريـة
- بـــناء عـلى الدسـتـورr ال سيـما اJواد 5 و62  و74و77
و79 و80  و81 و83  و84 و85  و86  و87  و90 و91 و116 و118

rو119 و120 و125 و129 و137 و158 و176 و178 منه
rعلّلJوبعد أخذ رأي  اجمللس الدستوري ا -

rنعقد بغرفتيهJان اJوبعد مصادقة البر -
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r5 - يعيّن الوزير األول وينهي مهامه
6 - �ـــكن رئـــيس اجلـــمـــهــوريـــة أن يـــفـــوّض جــزءا من
صالحياتـه للوزيـر األول لرئـاسة اجـتمـاعات احلـكومةr مع

rادة 87 من الدستورJمراعاة أحكام ا
7 - �ــكــنـه أن يــعــيّن نــائــبـــا أو عـــدّة نــواب لــلـــوزيــر
rاألول بـغرض مسـاعدة الـوزير األول فـي �ارسـة وظائفه

rوينهي مهامهم
rراسيم الرئاسيةJ8 - يوقّّع ا

9 - له حقّ إصــدار الـعـفــو وحق تــخـفـيـض الـعــقـوبـات
rأو استبدالها

10 - �كـنه أن يسـتشـيـر الشّـعب في كلّ قضـية ذات

rأهمية وطنية عن  طريق االستفتاء
rعاهدات الدّولية ويصادق عليهاJ11 - يبرم ا

12 - يــسـلّم أوســمـة الـدّولــة ونـيـاشــيـنــهـا وشـهــاداتـهـا

التّـشريفية ".

اJــادة اJــادة 6 : : تـــعـــــدّل اJـــادة 79 مـن الــدســـــتـــور وحتــــرر
كما يأتي :

" اJــــادة 79 : يـــــعـــــيّن رئـــــيس اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة أعـــــضــــاء
احلكومة بعد استشارة الوزير األول.

rيــنــفّـــــذ الــوزيــر األول بـرنــامـج رئــيس اجلــمــهــوريـة
وينسق من أجل ذلكr عمل احلكومة.

rيـــضـــبـط الـــوزيــــر األول مـــخــــطط عـــمــــله لــــتـــنــــفـــيـــذه
ويعرضه في مجلس الوزراء ".         

اJــادةاJــادة 7 : : تـــعـــــدّل اJـــادة 80 مـن الــدســـتـــــور وحتــــرر
كما يأتي  :

" اJــادة 80 : يـــقــدّم الــوزيــر األول مــخــطـط عــمــله إلى
اجملـلس الـشعـبي الـوطـني للـمـوافقـة عـليه. ويـجـري اجمللس

الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
rو�ـكـن الـوزيـر األول أن يـكـيّف مـخـطط الـعـمل هـذا
عــــــلى ضــــــوء هـــــذه اJــــــنــــــاقـــــشــــــةr بـــــالــــــتـــــشــــــاور مع رئــــــيس

اجلمهورية.
يـقـدّم الوزيـر األول عـرضا حـول مـخطط عـمـله جمللس

األمة مثلما وافق عليه اجمللس الشعبي الوطني.

�كن مجلس األمة أن يصدر الئحة ".  

اJــادة اJــادة 8 : : تــــــعـــدّل اJــادة 81 مـن الــدســـتـــــور وحتــــرر
كما يأتي :

 1 - عــلـم اجلــزائــر أخـــضــر وأبــيـض تــتــوسّـــطه جنــمــة

وهالل أحمرا اللّون.

 2 - الــــنــــشــــــيــــد الـــوطــــنـي هـــو " قــــســــمًــــا " بــــجـــمــــيع

مقاطعه. 

يحدد القانون خا� الدولة ".

اJادة اJادة 2 : : تضاف مادة 31 مكرر وحترر كما يأتي :

" اJادة 31 مـكرر : تعـمل الـدولة عـلى تـرقيـة احلـقوق
الـسيـاسيـة لـلمـرأة بـتوسـيع حظـوظ تـمثـيـلهـا في اجملالس

اJنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه اJادة. 

3 : :  تـــعـــــدّل اJـــادّة 62 مــن الـــدســـتـــور وحتــــرر اJــادة اJــادة 
كما يأتي :

" اJــــادة 62 : عــــلـى كــلّ مـــــواطـن أن يــــؤدّي بـــــإخــالص
واجباته جتاه اجملموعة الوطنيّة.

التـزام اJـواطن إزاء الوطن وإجـبـارية اJـشـاركة في
الدفاع عنهr واجبان مقدّسان دائمان.

 تـــــضــــمن الـــــدولــــة احــــتـــــرام رمــــوز الــــثــــورة وأرواح
الشهداء وكرامة ذويهم واجملاهدين.

وتـعــمل كـذلك عـلى تـرقـيـة كـتــابـة الـتـاريخ وتـعـلـيـمه
لألجيال الناشئة ".

اJــادة اJــادة 4 : : تـــعـــــدّل اJــــادة 74 مـن الــدســـــتـــور وحتـــرر
كما يأتي  :

" اJــــادة 74 :  مـــــدّة اJــــهــــمـــــة الــــرئــــاســــيـــــة خــــمس ( 5)
سنوات.

�كن جتديد انتخاب رئيس اجلمهورية ".

اJـــادة اJـــادة 5 : : تـــعـــــدّل اJــادة 77 مـن الــدســـــتـــور وحتــــرر
كما يأتي :

" اJادة 77 : يضـطّلع رئـيس اجلـمهـوريـــةr باإلضـافــة
إلى الـــسّـــلـــطـــات الـــتي تـــخـــوّلـــهـــــا إيّـــــاه صـــراحـــــة أحـــكـــام

أخــرى في الدّستورr بالسّلطات والصّالحيات اآلتية :

rسلّحة للجمهوريةJ1 - هو القائد األعلى للقوّات ا
r2 -  يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني

r3 - يقرّر السياسة اخلارجية لألمة ويوجّهها
r4 - يرأس مجلس الوزراء
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يــســتــقــيل الــوزيــر األول وجــوبــا إذا تـرشّـح لــرئــاسـة
اجلـمــهـوريـةr و�ـارس وظــيـفـة  الــوزيـر األول حـيــنـئـذ أحـد

أعضاء احلكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.

 ال �ـكـن في فـتــرتي اخلـمــسـة واألربــعـX ( 45) يـومـا
r8988 و XادتJنـصوص علـيهمـا في اJ(60) يـوما ا Xوالـست
تـطبـيق األحكـام اJنـصوص عـليـها في الـفقـرتX 9 و10 من
اJــــــــــــادة 77 واJــــــــــــواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176

و177 من الدستور.

 ال �كنr خالل هاتX الـفترتrX تطبيق أحكام اJواد
91 و93 و94 و95 و97 من الـدســتـورr إالّ zــوافـقـة الــبـرJـان

اJـنعـقـد بـغـرفتـيه اجملـتـمـعتـX مـعـاr بعـد اسـتـشـارة اجمللس
الدستوري واجمللس األعلى لألمن ". 

اJــادةاJــادة  12 : :  تـــعـــدّل اJــادة 178 مـن الــدســـتـــور وحتــرر
كما يأتي :

" اJادة 178 : ال �كن أي تعديل دستوري أن �ـسّ  :
r1 - الطّابع اجلمهوري للدولة

2 - الــــنـــظـــام الـــد�ــــقـــراطي الـــقــــائم عـــلـى الـــتّـــعـــدديـــة
rاحلزبية

r3 - اإلسالم باعتباره دين الدّولة
4 - الــــعـــــربــــيــــة بـــــاعــــتـــــبــــارهــــا الــــلــــــغــــة الــــوطــــنـــــيــــة

rوالرسمية
rواطنJ5 - احلريات األساسية وحقوق اإلنسان وا

r6 - سالمة التراب الوطني ووحدته
7 - الـعــلم الـوطـني والـنـشـيـد الــوطـني بـاعـتـبـارهـمـا

من رموز الثورة واجلمهورية ".

اJاJــــادة ادة 13 : تـــســـتــبـــدل وظــيـــفـــة " رئــيـس احلــكـــومــة "
بــــوظـــــيــــفــــــة " الــــوزيـــــر األوّل " فــي اJـــــواد 83 و84 و86
و91 و116 و118 و119 و120 و125 و129 و137 و158 مـــــــــــــــن

الدستور.

اJـادة اJـادة 14 : :  يـنــشـر هــذا الــقـانــون اJـتــضـمـن الـتــعـديل
الدسـتوري في اجلـريدة الـرّسـميّـة للـجمـهوريّـة اجلزائـريّة

الدّ�قراطيّة الشّعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 17 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اJـوافق
15 نوفمبر سنة 2008.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

" اJـادة 81 : يــقـدّم الــوزيــر األول اســتــقــالــة احلــكــومـة
لـرئيس اجلمهـورية في حالة عـدم موافقة اجملـلس الشعبي

الوطني على مخطط عمله.

يـــعــــيّن رئـــيس اجلــــمـــهـــوريـــة مـن جـــديـــد وزيـــرا  أوّل
حسب الكيفيات نفسها ". 

اJــادة اJــادة 9 : : تـــعــــدّل اJــادة 85 مـن الــدســـــتـــــور وحتــــرر
كما يأتي :

" اJــــــادة 85 : �ـــــــارس الـــــــوزيــــــــر األولr زيـــــــادة عـــــــلى
الـســلــطــات الــتي تــخــوّلـهــا إيــاه صــراحــة أحــكـام أخــرى في

الدستورr الصالحيات اآلتية : 

1 - يـــوزّع الــــصالحـــيــــات بـــX أعـــضـــاء احلــــكـــومـــة مع
rاحترام األحكام الدستورية

rوالتنظيمات X2 - يسهر على تنفيذ القوان
3 - يـوقّّع اJـراسـيم التـنـفـيـذيـةr بعـد مـوافـقـة رئيس

rاجلمهورية على ذلك
4 - يــعـيّـن في وظـائـف الـدولــة بــعـد مــوافــقــة رئـيس
اجلــــمـــــهــــوريــــةr ودون اJـــــســــاس بــــأحـــــكــــام اJــــادتــــX 77 و78

 rالسابقتي الذكر
5 - يسهر على حسن سير اإلدارة العمومية ".

10 : : تـــعـــــدّل اJـــادة 87 من الـــدســـتـــور وحتـــــرر اJــادة اJــادة 
كما يأتي :

" اJــــــادة 87 : ال يــــــجـــــــوز بـــــــأي حـــــــال مـن األحــــــوال أن
يـــفــوّض رئــيس اجلــمــهــوريــة ســلـــطــته في تــعــيــX الــوزيــر
األول وأعــــــضــــــاء احلــــــكــــــومــــــة وكــــــذا رؤســــــاء اJــــــؤســــــســـــات
الــدســتــوريــة وأعــضــائــهــا الـــذين لم يــنصّ الــدســتــور عــلى

طريقة أخرى لتعيينهم.

كـــمــا ال يــجـــوز أن يــفـــوّض ســلــطـــته في الـــلــجــوء إلى
االستـفتاءr وحـلّ اجمللس الشـعبي الـوطنيr وتقـرير إجراء
االنــتـخــابـات الـتــشـريـعــيـة قــبل أوانـهـاr وتــطـبــيق األحـكـام
اJـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اJــواد 77 و78 و91 ومن 93 إلى 95

و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور ".

11 : : تـــعـــــدّل اJـــادة 90 من الـــدســـــتـــور وحتـــرر اJــادة اJــادة 
كما يأتي :

" اJـادة  90 : ال �ـــكــن أن تـقــــال أو تـعـــدّل احلــكـومــة
الــقــائــمــــة إبّــــان حــصـــول اJــانع لــرئـــيـس اجلــمــهـــوريــة أو
وفـــاتــه أو اســـتـــقــالـــته حـــتـى يــشـــرع رئـــيس اجلـــمـــهـــوريــة

اجلديد في �ارسة مهامه.









































 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  نداء إلى الشعب الجزائري 

  هذا هو نص  أول نداء وجهته الكتابة العامة لجبهة التحرير الوطني 

   1954إلى الشعب الجزائري في أول نوفمبر 
    

  أيها الشعب الجزائري، "  

  أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية،    

ـ نعني الشعب بصفة عامة،  و المناضلون بصفة خاصة ـ  أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا
نُعلمكم أن غرضنا من نشر هذا اإلعالن هو أن نوضح لكُم األسباَب العميقة التي دفعتنا إلى العمل ، 
بأن نوضح لكم مشروعنا و الهدف من عملنا، و مقومات وجهة نظرنا األساسية التي دفعتنا إلى 

الشمال اإلفريقي، ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم االلتباس الذي يمكن أن االستقالل الوطني في إطار 
  . توقعكم فيه اإلمبريالية  وعمالؤها اإلداريون و بعض محترفي السياسة االنتهازية

فنحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة الوطنية ـ بعد مراحل من الكفاح ـ قد أدركت مرحلة 
ركة ثورية ـ في الواقع ـ هو خلق جميع الظروف الثورية فإذا كان هدف أي ح. التحقيق النهائية

للقيام بعملية تحريرية، فإننا نعتبر الشعب الجزائري في أوضاعه  الداخلية متحدا حول قضية االستقالل 
و العمل ، أما في األوضاع الخارجية فإن االنفراج الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي 

  . لتي تجد سندها الديبلوماسي و خاصة من طرف إخواننا العرب و المسلمينمن بينها قضيتنا ا

إن أحداث المغرب و تونس لها داللتها في هذا الصدد، فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح 
ومما يالحظ في هذا الميدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعين إلى الوحدة في . التحرري في شمال إفريقيا

  . التي لم يتح لها مع األسف التحقيق أبدا بين األقطار الثالثة هذه الوحدة. العمل

إن كل واحد منها اندفع اليوم في هذا السبيل، أما نحن الذين بقينا في مؤخرة الركب فإننا 
نتعرض إلى مصير من تجاوزته األحداث، و هكذا فإن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسها محطمة ، 

و الروتين، توجيهها سيئ ، محرومة من سند الرأي العام الضروري،  نتيجة لسنوات طويلة من الجمود
قد تجاوزتها األحداث، األمر الذي جعل االستعمار يطير فرحا ظنا منه أنه قد أحرز أضخم انتصاراته 

  . في كفاحه ضد الطليعة الجزائرية

  . إن المرحلة خطيرة

ت مجموعة من الشباب أمام هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح عالجها مستحيال، رأ
المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي ال تزال سليمة و مصممة، أن 
الوقت قد حان إلخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع األشخاص و التأثيرات 

  . التونسيين لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا المغاربة و



وبهذا الصدد، فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان السلطة، إن حركتنا قد 
وضعت المصلحة الوطنية فوق كل االعتبارات التافهة و المغلوطة لقضية األشخاص و السمعة، ولذلك 

وسائل الكفاح السلمية  فهي موجهة فقط ضد االستعمار الذي هو العدو الوحيد األعمى، الذي رفض أمام
  . أن يمنح أدنى حرية

  . جبهة التحرير الوطني: و نظن أن هذه أسباب كافية لجعل حركتنا التجديدية  تظهر تحت اسم 

و هكذا نستخلص من جميع التنازالت المحتملة، ونتيح الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين 
ركات الجزائرية أن تنضم إلى الكفاح التحرري من جميع الطبقات االجتماعية، وجميع األحزاب و الح

  . دون أدنى اعتبار آخر

  . ولكي نبين بوضوح هدفنا فإننا نسطر فيما يلي الخطوط العريضة لبرنامجنا السياسي

  : االستقالل الوطني بواسطة:   الهدف

ـ إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ  1
  . اإلسالمية

  . ـ احترام جميع الحريات األساسية دون تمييز عرقي أو ديني 2

ـ التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية  إلى نهجها الحقيقي و القضاء على  1: األهداف الداخلية
ساد و روح اإلصالح  التي كانت عامال هاما في تخلفنا جميع مخلفات الف

  . الحالي

ـ تجميع و تنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام  2
  . االستعماري

  ـ تدويل القضية الجزائرية  1: األهداف الخارجية

  . ميـ تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي و اإلسال 2
ـ في إطار ميثاق األمم المتحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه جميع األمم التي تساند  3

  . قضيتنا التحريرية

   :وسائل الكفاح

انسجاما مع المبادئ الثورية، واعتبارا لألوضاع الداخلية و الخارجية، فإننا سنواصل الكفاح  
  . بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا 

ني ، لكي تحقق هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين أساسيتين في وقت واحد إن جبهة التحرير الوط
العمل الداخلي سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل المحض، و العمل في الخارج : وهما

  . لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله، و ذلك بمساندة كل حلفائنا الطبيعيين 

ثقيلة العبء، و تتطلب كل القوى وتعبئة كل الموارد الوطنية، وحقيقة إن  إن هذه مهمة شاقة
  . الكفاح سيكون طويال ولكن النصر محقق



    

وفي األخير ، وتحاشيا للتأويالت الخاطئة و للتدليل على رغبتنا الحقيقة في السلم ، و تحديدا للخسائر 
وثيقة مشرفة للمناقشة، إذا كانت هذه السلطات البشرية و إراقة الدماء، فقد أعددنا للسلطات الفرنسية 

  . تحدوها النية الطيبة، و تعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها  بنفسها

االعتراف بالجنسية الجزائرية  بطريقة علنية  و رسمية،  ملغية  بذلك  كل  األقاويل  و القرارات  -  1
ئر أرضا فرنسية رغم التاريخ و الجغرافيا  و اللغة و الدين و العادات و القوانين التي تجعل من الجزا

  . للشعب الجزائري

فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أسس االعتراف بالسيادة  - 2
  . الجزائرية وحدة ال تتجزأ

يين ورفع  اإلجراءات  الخاصة خلق جو من الثقة وذلك  بإطالق  سراح  جميع  المعتقلين السياس - 3
  . و إيقاف كل مطاردة ضد القوات المكافحة

   :وفي المقابل
  و المحصل عليها بنزاهة،   فإن المصالح الفرنسية، ثقافية كانت أو اقتصادية - 1

  . ستحترم و كذلك  األمر بالنسبة لألشخاص و العائالت

ر يكون لهم االختيار بين  جنسيتهم جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجزائ -  2
األصلية  و يعتبرون بذلك كأجانب تجاه القوانين السارية أو يختارون الجنسية الجزائرية 

  . وفي هذه الحالة يعتبرون كجزائريين بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات

الثنتين على تحدد الروابط بين فرنسا و الجزائر و تكون موضوع اتفاق بين القوتين ا -  3
  . أساس المساواة و االحترام المتبادل

أيها الجزائري، إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة، وواجبك هو أن تنضم إلنقاذ بلدنا و العمل على 
  . أن نسترجع له حريته، إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك، و انتصارها هو انتصارك

قون من مشاعرك المناهضة لإلمبريالية، فإننا أما نحن، العازمون على مواصلة الكفاح، الواث
  ." نقدم للوطن أنفس ما نملك

   1954فاتح نوفمبر 

  . األمانة الوطنية

    

 



 

 

 الدراسة ملخص
 األيديولوجي ادلستوى على وانسجام توافق وجود عدم نتيجة خطري وسياسي اجتماعي حراك العربية الدول معظم تعيش

 تأزم وصل حيث جديد، من لنا لتظهر راحت العصبيات مرحلة جتاوزت قد العربية رلتمعاتنا أن فيو نرى كنا وقت يفو  والفكري،
 دليل، خلري واليمن ولبنان وسوريا ومصر السودان يعيشو وما األجنيب، التدخل وطلب الداخلي االقتتال حلد البلدان بعض يف ادلوقف

 كان واليت، الرمسية وغري الرمسية االجتماعية التنشئة مؤسسات دور وحول البلدان، لتلك الوطنية اذلويات حول نتساءل جعلنا ما ىذا
 دلا ونظرا الظروف ىذه ظل ويف البالد، وراية الوطنية اذلوية ثوابت حول الشعب مشل ومل توحيد على تعمل أن عليها ادلفروض من

 ثوابت وترسيخ تدعيم يف دوره وابراز اجلزائري التعليمي النظام على الوقوف الدراسة ىذه خالل من ارتأينا أحداث من اجلزائر تعيشو
 دستور أقرىا اليت األبعاد ىذه األمازيغي، والبعد العريب، البعد اإلسالمي، البعد: الثالث ألبعادىا تناوذلا خالل من الوطنية اذلوية

 خالل من الوطنية اذلوية لثوابت النظري التحليل إىل الدراسة ىذه خالل من وهندف الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية 2002
 خالل من الوطنية اذلوية ثواب وتدعيم ترسيخ يف دوره وابراز باجلزائر، التعليمي النظام تطور تتبع وكذا ذلا، والتارخيي القانوين التتبع
 ادلناىج لواضعي ميكن بنتائج لنخرج الوصفي ادلنهج مستخدمني األساسي التعليم من األوىل للمرحلة ادلدرسية الكتب مضمون حتليل

 .منها االستفادة التعليمية
  الكلمات المفتاحية:

، البعد اإلسالمية للجزائر الوطنية، الفتوحاتثوابت اذلوية  الوطنية،ذلوية ااذلوية،  النظام التعليمي يف اجلزائر، النظام التعليمي،
 .االمازيغي العريب، البعداإلسالمي، البعد 

Résumé de l'étude 

La plupart des pays arabes vivent actuellement un véritable mouvement sociopolitique, dû à une 

divergence idéologique et intellectuelle. 

En effet, à l’heure où nous pensions que les sociétés arabes ont dépassé l’ère de la partisannerie, 

celle-ci revient en force, puisque la situation dans certains pays s’est aggravée, à tel point que le peuple 

d’un même pays s’entretue, appelant ainsi une intervention étrangère. Tel est le cas du Soudan, 

l’Egypte, la Syrie, le Liban et le Yémen qui en sont l’exemple concret. Cela nous conduit à s'interroger 

sur les identités nationales de ces pays, et le rôle des institutions sociales officielles et non-officielles 

censées œuvrer à l’unification du peuple autour des constantes de l'identité nationale et du drapeau du 

pays. 

Dans de telles circonstances, et au vu des événements actuels en Algérie, nous avons jugé 

convenable de s’intéresser, par le biais de cette étude, au système éducatif algérien, tout en soulignant 

son rôle dans le renforcement et la consolidation des constantes nationales de l’identité algérienne, et 

en se basant sur trois dimensions, à savoir : la dimension islamique, la dimension arabe et la dimension 

amazighe. Lesquelles dimensions ont été reconnues par la Constitution de 2002 de la République 

Algérienne Démocratique et Populaire. 

De ce fait, le but de ce travail de recherche est l'analyse théorique des constantes de l'identité 

nationale, à travers leur étude historique et juridique, mais aussi celle du développement du système 

éducatif en Algérie, et la mise en évidence de son rôle dans la consolidation et le renforcement de 

l'identité nationale et ce, par l'analyse du contenu des livres de la première phase de l'éducation 

fondamentale, en ayant recours à une approche descriptive, le tout pour en arriver à des résultats 

pouvant servir plus tard aux concepteurs des programmes scolaires. 

Les mots clés :  

Le système éducatif, le système éducatif en Algérie, l'identité, l'identité nationale, les fondements 

de l'identité nationale, la conquête islamique de l'Algérie, la dimension islamique, la dimension arabe, 

la dimension amazighe. 
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