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  :المـقـدمـة
  

أشكاال  واختذت تطورت املتتبع لتطور الصراعات الدولية احلالية جيدها قد  
هذه الصراعات  أخطر أن وتعاىل آدم إىل األرض،غري سبحانه شىت منذ أن أنزل اهللا
ملعنوية ا و اليت تستهدف يف عمومها األسس باجلوانب احلضارية وأشدها تلك املتعلقة

  .و اإليديولوجية لألمم والشعوب  و الثقافية

أنه استقر " والتحليل و هلذا يرى الباحثون الذين تناولوا املوضوع بالبحث  
واحلرب أن الصراع الدويل مل  االقتصاد و صناع القرار يف السياسة لدى الكثريين من

أبعادا   تخذيعد صراعا عسكريا أو اقتصاديا فحسب، بل إنه صراع حضاري شامل ي
يف املدرسة و اإلعالم و احمليط العام وسائل ، كما يرتبط  و جيد  )1(" علمية و تعليمية 

  .األفراد و اجملتمعات اشد االرتباط ببناء 

 أمن هنا وهبدف احلفاظ على خصوصيات اجملتمعات وقيمها وتقاليدها تلج  
هي العملية اليت اصطلح األنظمة والدول إىل إدماج املواطنني يف احلياة السياسية و

  . )2(  بالتنشئة السياسيةى تسميتها عل
  

و ملا كان األمر كذلك، فقد أصبح تكوين الفرد تكوينا سياسيا شغل القادة   
التنشئـة السياسية بذلك ميدانا له  و اختذ من ،شغل الفالسفة و املفكرين هو ما بقدر

خالله الكشف عن  ي نود منذ، و من هنا تأيت أمهية موضوع التنشئـة السياسية ال
  .املفهوم من حيث النشاة والتطور واالدوات واالهداف هذا  طبيعة

  

و إيديولوجية  ثقافية سياسية و فالتنشئة السياسية كعملية اجتماعية و  
وضمان  األمم حتصنيو شخصية األفـراد بناء يف من أهم العوامل تعترب ةـعقائديو
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القدم و جتلت يف أشكال  العملية أمهيتها منذازدهارها،وقد اكتست هذه و تقدمها
 حىت وقت متقدم جدا من عصرنا التربوي املنظم-العلمي يف شكلها شىت،و مل تتبلور

امنت مع فترة بناء الدول تز كما حيث ارتبطت بالصراع األيديولوجي بني األمم هذا
 الوطنية

)1(  
  

و يف   عمار بكل  أنواعهوإدراكا منه هلذه العملية يف بناء األجيال، كان االست  
الكيان الثقايف احلضاري لألمم عن  ، يركز أول ما يركز على حتطيم  شىت مراحله

 له و إقامة األسس التربوية الكفيلة بإعداد أجيال تدين طريق تشويه التراث الثقايف
لواقع االستعمار األورويب  و يتجلى هذا خاصة من خالل استقرائنا. بالوالء و التبعية

و املدارس اإلستشراقية    الد العربية ، و الذي مت عن طريق اإلرساليات التبشرييةللب
كما هو حال فرنسا يف بداية استعمارها للجزائر ، حماولة بذلك زعزعة شخصية 

و صقله وفق  ،)اإلسالمية-العربية( اجلزائري عن طريق حمو مقوماته احلضارية الشعب
ضخمة ، كما جندت لذلك إطارات  واالختدم مصاحلها، وحشدت لذلك أم قوالب
وإعداد عقليات  يف رسم سياسات تربوية ثقافية كفيلة بإجياد ، و غاصت بشرية

لربامج ا هوماتظهرهو  ،وذهنيات حتمل فكر املستعمر و ختدم قضاياه، و ترعى مصاحله
على  ،واليت ركزت على القضاءللجزائر فترة االستعمار الفرنسي سادت اليت التربوية

 والعقائدية السياسية(وأبعادها املتعددة)التارخييةواجلغرافية(مكوناهتا بكل الوطنية ملقوماتا
ومن داخله  صميمه يف  و نسفه متهيدا حملو هذا اجملتمع) و اإليديولوجية و اللغوية

حضارة ، فراحت تعلمه بلغتها،  ةـألي والغاية ةـبالقضاء على الفرد باعتباره الوسيل
  .رهتا و جغرافيتهاحضا ا وـتارخيه

  

اختاذ  و و رسم سياسات ان ال بد من وضع خططـك ، ام هذه الوضعيةـو أم  
إجراءات يكون من شأهنا احلفاظ على كيان الشعب و شخصيته فبدأت حماوالت من 
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يف مجعية العلماء املسلمني  لتتبلور مع ظهور احلركة اإلصالحية ممثلة   احلركة الوطنية
له و ملدرسته  الذي كان بن باديس،ادها الشيخ عبد احلميد اجلزائريني، اليت قا

الشخصية اجلزائرية، ملا أجنزه يف  اإلصالحية الفضل يف احلفاظ على أسس و مقومات
سبيل ذلك من مدارس حرة و نوادي،وملا قام به من نشاطات علمية و ثقافية و تربوية 

و بدأ مع  . و اإلسالمي العريب بعديها بالوطنية  ساعدت يف احلفاظ على الشخصية
جيل حيمل قيم اجملتمع و معتقداته و ظلت  ة ـتالعلماء العمل من أجل إعداد و تنشئ

مدرسة للتربية و التعليم الوطين،تنري بفكرها الطريق لشباب  اجلمعية طوال وجودها
الوطنية اليت  الوطن و تعد بثقافتها أجيال الشعب استعدادا السترداد الشخصية

 الذي اهتدى هو األخر إىل املدارس حى، تالها حزب الشعب اجلزائريكادت أن مت
 يربز ، فراحالتغرييبحفاظا على الشخصية اجلزائرية من الذوبان يف عاصفة املشروع 

كما سنرى بالتفصيل يف الفصل (مقوماهتا وخصائصها يف إطارها العريب اإلسالمي
 )1( )لذلك  املخصص

  

أمثرت و  سياقها التارخيي إىل أن بلغت ذروهتا و استمرت التنشئة السياسية يف
مع بروز التيار الثوري الوطين ، و ظل االهتمام قائما إىل  أن استرجعت اجلزائر 

  .االهتمام أكثر مبستقبل األجيال استقالهلا حيث بات من املمكن 
  

عائقا يف بلورة سياسة  باتت هي األخرى ستعمارية،إلاغري أن التركة الثقافية   
  ،قادرة على إدارة شؤون الدولةو محل رسالتها كفيلة بتكوين صفوة واضحة،ية وطن

 التركة الثقافية على تكريس  مبدأ التبعية الثقافية فترة طويلة ظلت  و عملت بذلك 
مالحمه تنتهي مبيالد  خالهلا الثقافة الوطنية حبيسة التالعب و املخاض الذي بدأت 

طار تربوي يعمل على إعطاء بعد حضاري لإلنسان املدرسة األساسية، اليت جاءت كإ
  رية اذو أبعاد حض اجلزائري من خالل تنشئته تنشئة سياسية تستهدف توجيها معينا
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عملية التنشئة (جسد هذه العملية  الذي و دالالت سياسية ، باعتبارها اإلطار األول 
ئة السياسية ، إذ أنه ألول لعملية التنش  منظومتها التربوية بالنسبة مبا احتوته) السياسية

كمادة مستقلة موجهة  تدرج مادة التربية السياسية مرة يف تاريخ املدرسة اجلزائرية  
على  يضفيالذاتية، األمر الذي  وطنيا قوامه الثقافة  لألطفال قصد تكوينهم تكوينا

  .املوضوع  أمهية خاصة 
 

  : ثـالبحة ـاهمي
  

بالدراسة والتحليل موضوعا على درجة الشك وان هذا البحث يعاجل ويتناول   
شغل بال "املوضوع"والسياسي،خاصة وانهعالية من االمهية على املستويني االكادميي 

 والتحليل بالبحث هالقادة واملفكرين والفكر بصفة عامة،كما ان الدراسات اليت تناولت
مات كظاهرة ومفهوم ووظيفة شكلت احد االهتما"التنشئة السياسية"امجعت على ان

البارزة يف االدبيات السياسية والبحث االكادميي ،وهي االهتمامات اليت اضحت معها 
جان "و"جان بيريكوت"على حد تعبريكل من"التنشئة السياسية وظيفة سياسية بامتياز"

Jean Pierre Cot Et Jean Pierre Mounier "بيري مونييه
)1( .  

  

بحث يف العالقة بني النظام من هنا فان امهية هذا البحث تكمن يف كونه ي  
السياسي والتعليم وكيفية تاثري التعليم يف االداء الوظيفي للنظام السياسي من جهة 
وكون املوضوع حقل دراسة جديد يف جمال العلوم السياسية وظل اىل فترة متاخرة من 
القرن املاضي يف مناى عن اهتمام علماء السياسة ودارسي العلوم السياسية من جهة 

رى،ومن هنايعد هذا البحث حماولة للكشف عن طبيعة العالقة املذكورة من حيث اخ
  .طبيعتها ووسائلها واطرها واهدافها 

  

فمما الشك فيه ان أي جمتمع يعتمد يف اداء وظائفه على التربية ويعتمدها   
بقائه واستمراره ،وبدورها كانت التربيةدوما  اطارا وقناة ووسيلة للمحافظة على

                                                           
  – 

)1  ( Jean Pierre Cot Et Jean Pierre Mounier, Sociologie Politique, Tome2, Edition  Du  Seuil,  

1974, p.70                              
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فهي اليت تعد الناشئني ليكونوا مواطنني صاحلني "جملتمع واداته يف التقدم والنمووسيلة ا
وسيلة "و )1("وتراثه احلضارييف جمتمعهم وهي اداة اجملتمع يف احملافظة على ثقافته 

االنظمة السياسية يف استمرارهاواستقرارها وكذلك اداة الدول لتحقيق امانيها 
مع يف تطوير الدميقراطية ويف غرس تاداة اجمل "كما اهنا  )2("الوطنية وتطلعاهتا القومية
  .  )3("التدريب على ممارساهتا والتعرف على مؤسساهتامبادئها واخالقياهتا ويف 

  

ولئن كانت هذه البواعث تعكس االمهية االكادميية البحتة فان االمهية   
  :السياسية اليت اهتدت اليها االنظمة السياسية تكمن فيما يلي 

  

االستعمار تعاين اليوم خلال  من املسلم به هو أن معظم الدول اليت عرفت  -1  
يف تركيبتها االجتماعية و السياسية،واجلزائر إحدى هذه الدول اليت عاشت واقعا 

شخصيتها الوطنية و لغتها و دينها، عن طريق زرع أفكار تقول  استعماريا استهدف 
الذي جيعل من بناء  ة عرقيا و لغويا، األمرباحتواء البالد على مجاعات عديدة متباين

السياسية أداة خللق شعور عام وقوي  الدولة مطلبا سياسيا عاجال تكون فيه التنشئة 
  .باهلوية الوطنية

  

من املعروف أن لكل شعب معتقداته و تراثه و تارخيه و ثقافته،و لكل  -2  
 يف جمموعها قناعات شعب نظرته للكون و أسلوبه يف احلياة، و تشكل هذه األمور

ال سبيل لذلك إال بواسطة التنشئة وتظل قائمة، و تعمل الدولة على تبليغها لألجيال،
   .و املعتقدات السياسية اليت تبقى وعاء للثقافة و قناة لتمرير القيم
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إذا كان هم الدول احلديثة منصبا أكثر على مسائل التنمية يف كل  -3  
العملية و غايتها،فإن التنشئة السياسية  و وسيلة هذهمستوياهتا، و إذا كان الفرد ه

  .و لعب أدوارهم السياسية األفراد ألداء مهامهم تبقى اإلطار املالئم لتهيئة
  

اجملهود النظري  طبيعة ويف ظل هذه احلقائق فان التساؤل املطروح يبقى يف  
ى االهتمام املوىل مديف وومبكوناته واطره واهدافه املفهوم ب  املبذول يف سبيل التعريف

ن وم نطلقات الفلسفية وااليديولوجية ؟امل من حيثيف اجلزائر؟   للتنشئة السياسية
لالصالح  وسبيالاملدرسة االساسية اطارا فيما اذا كانت؟ و حيث االسس والدواعي

املدرسة على  اهتداء سياسيا من النظام السياسي اجلزائري حلملالتربوي الصرف ام 
  )1( يةياسممارسة وظيفة س

  

  :ةــاليـاالشك
  

يف طبيعة االهتمام املوىل وكما سبقت االشارة اىل ذلك اذا تبحث هذه الدراسة
طبيعة هذه التنشئة ومضموهنا واجتاهاهتا،  يفللتنشئة السياسيةتارخييا وفلسفياوتربويا، و

 البعد النظري الذي يبحث يف التعريف باملفهوم وادواته: وهذا من خالل ابعاد ثالث 
واطره واساليبه واهدافه وحمتواه ، والبعد الفلسفي الذي يبحث يف االهتمام املوىل 
للمفهوم يف اجلزائر من خالل املواثيق والنصوص والقوانني ، وبعد احملتوى ويبحث يف 
مدى انعكاس التوجهات الفلسفية باملضمون التربوي ومن هنا ميكن حتديد اشكالية 

  :البحث فيما يلي 
  

يف  - املختلفة باتت موضع خالف التنشئة السياسية بإبعادها وأن الشك  
الفكرية و األنظمة السياسية ، فتصورها البعض  بني خمتلف االجتاهات  -مضموهنا
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للثقافة وفق  خر لرؤيتها جتديداآلللثقافة السياسية السائدة، و راح البعض ا  جمرد تلقني
  .ها غاية ومضموناروح العصر و سنة التطور، و تاه آخرون يف حتديد

  

االختالف  وحساسيته،ومهما كان و يعكس هذا االختالف أمهية املوضوع  
و هي أن قضايا اهلوية  قائما حول بديهية قائمة  حادا و اآلراء متضاربة ، يبقى اإلمجاع

 و مكوناهتا تبقى احملتوى  الشعب و قيمه  احلضارية بكل أبعادها الوطنية و ثوابت 
القصوى و اهلدف املنشود للتنشئة السياسية، األمر الذي يستدعي  احلقيقي و الغاية

لألجيال قصد تكوينهم تكوينا وطنيا تكون  االهتمام مبضمون املواد التربوية املوجهة
 وتارخييا، و عقائديا و إيديولوجيا مكوناهتا زادا سياسيا فيه الثقافة الوطنية بكل

من خالله  و االستالب، وتلعب بثبه الشخصية الوطنية من كل أنواع الع تتحصن
واالجتماعية و االقتصادية، مما يلقي على النظام السياسي  األجيال أدوارها السياسية

معتقدات الشعب و تبيان رموز اهلوية الوطنية يف شكل تربوي تكون  مهمة جتسيد
ه و سلوكياتالذاتية احملددة ل  غايته الوصول إىل جيل حيمل قيم هذا اجملتمع و ثقافته

  )1( توجيهاته السياسية
  

، وإذا كنا حباجة إىل  هلذا املوضوعوإذا كانت هذه هي السمة البارزة واملميزة 
 املواثيق  هذا املوضوع يف اجلزائر فإننا نتساءل عن مدى اهتمام  إلقاء الضوء على

كتستها ما األمهية  اليت ا واملسألة،  املنظومة التربوية هبذه كذا الدستورية و و الثورية
؟ و هل استطاعت أن حتدد رموز اهلوية  التارخيي للجزائر يف السياق التنشئة السياسية

و احملرك   و تربز القيم و املفاهيم السياسية اليت متكنها مـن أن تلعب دور املوجه
توجهاته و هل ميكن اعتبار احملتوى  للسلوك السياسي للفرد اجلزائري و حتديد

يرسخ  و حمتوى علميا حيمل قيم هذا اجملتمع و معتقداته سيةالسياسي للتنشئة السيا
                                                           

 

 

 

 

  



 - ط  -

 ، الشعب و تراثه احلضاري، أم أنه جمرد حشو مهه مأل  الفراغ و دفع الصراع هوية
وهل حققت التنشئة السياسية املمارسة من طرف املدرسة االساسية الغاية املطلوبة 

ية وابرازاالنتماء من جهة منها كمادة هتدف اىل غرس القيم واملفاهيم واكساب اهلو
وكوظيفة من وظائف النظام السياسي باعتبارها قناة لتجسيد التوجهات املرغوبة من 

خاصة وان ماهو متعارف عليه هو ان التربية والنظام التعليمي يف أي  جهة اخرى،
به وان االداء الوظيفي  انيف فراغ وال مبعزل عن احمليط الذي يتواجد النجمتمع ال يعم

ظام التعليمي مرتبط بالتوجهات السياسية اليت يتبناها النظام من حيث القيم للن
على اعطاء املعلومات واملعارف  ال تقتصر وظيفته كما انواملشاعر واملعتقدات ، 

  )1(  االسهام يف صياغة شخصية النشءتعداها اىلتتواملهارات بل 
  :اتـــالفرضي

  

  : رضيات التاليةلإلجابة عن هذه التساؤالت انطلقت من الف
أن بناء الدول و األمم يتطلب بناء اإلنسان الفرد، و هذا األخري لن  -1  

  .يكون كذلك إال جبهد تربوي يرافق الطفل يف كل مراحل تعليمه
   

 بالرغم من تعدد وسائل التنشئة السياسية تبقى املدرسة أهم هذه الوسائل -2  
  .العتبارات تنظيمية و تربوية  و علمية

  

مهما اختلفت األطروحات اخلاصة مبضمون التنشئة السياسية تبقى مسألة  -3  
اللغة و التاريخ و الدين و املفاهيم و القيم العلمية و احلضارية، املضمون احلقيقي هلذه 

  .العملية
  

ان املضمون التربوي هوانعكاس لالسس الفلسفيةوالتوجهات السياسية -4  
   ائم  قللنظام ال
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تربوي يرتبط بالتغريات احلاصلة يف اجملتمع وباالحداث ان املضمون ال-5  
  .املعاصرة، وان هذه االخرية تنعكس يف شكل مقررات ومناهج دراسية 

  

ان النظام التعليمي بقدر ماهو اداة الثارة الوعي هو اداة لتزييف الوعي -6  
وبقدر ماهو اداة لتنشئة الشخصية الواعية والقائدة هو اداة لتنشئة الشخصية 

  .املنصاعة 
  

بالرغم من ان التنشئة السياسية عملية متكاملة وابعادها متعددة ومتشابكة -7  
وال ميكن الفصل بينها اال ان ماهو متصل منها باهلوية واالنتماء والقيم يتميز 

 .باخلصوصية 

      : ةـج الدراسـمنه

تربوي لتحديد املنهج املتبع يف هذا البحث البد من التنبيه اىل ان البحث ال  
جمموع العمليات اليت يقوم هبا فردما،متبعا يف ذلك خطوات االسلوب "يعرف بكونه

العلمي يف التفكري من اجل حل مشكلة معينةيساعد حلها على تطوير احد جوانب 
  . )1("وحتقيق اقصى هدف مرجو منه  العملية التربوية وزيادة كفاءته

  

كما يعد حتديد املشكلة  )2(نية عوان كان البحث العلمي يعين حل ملشكلة م  
 وضوع ، يف ظل االشكالية املطروحة،سبيال لتحديد املنهج املتبع، فقد ارتايت تناول امل

املنهج التارخيي : امه نيمتكامل نييف اطار نظري حتليلي معتمدا يف ذلك على منهج
  .ومنهج حتليل املضمون 

  

ملبادئ والقوانني العامة الوصول اىل ا" هو لئن كان القصد من املنهج التارخييو  
اليت حتكم الظواهر التارخيية يف اطارها االجتماعي، بالرجوع اىل ماضيها ونشاهتا 

                                                           
،  بدون تاريخ،  دارالفكر العربي:  ةالقاهر .مفهومه،اسسه،استخداماته:المحتوىفي العلوم االنسانية تحليل رشدي طعيمة، -)1(

  .   49ص 
  

  . 49، ص  نفس الرجع - ) 2(
  



 - ك  -

احلياة االجتماعية متطورة ومتغرية ومتجددة وال تعرف " كون )1("والقوى اليت اوجدهتا
بقصد عرض ورصد الظاهرة موضوع الدراسة  هفقد وظفت )2("اجلمود وال التوقف 

ومرورا باحملاوالت الوطنية االستعمار  وتتبع مراحلها التارخيية ابتداء من فترة وحتليلها
يف هذه الفترة ووصوال اىل االستقالل ، واحملاوالت اليت طبعت هذه املرحلة، وهذا 

ها التارخيي قصد الوصول اىل نظرة ديف بع" التنشئة السياسية" هبدف رصد وفهم 
هو تلك الطريقة " املنهج التارخيي  ات تؤكد انخاصة وان الدراسمستقبلية جديدة ، 

التارخيية اليت تعمل على حتليل وتفسري احلوادث التارخيية املاضية كاساس لفهم 
  .  )3("املشاكل املعاصرة والتنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل 

  

اما منهج حتليل املضمون ، فقداعتمدته اساسا لتحليل املقررات املدرسية   
ربوي املتعلق بقضايا التنشئة السياسية بغية التعرف على مدى جتسيد واحملتوى الت

املنظومة التربوية ومدى متاشيها مع املنطلقات الفلسفية من جهة وطبيعة املضمون 
،كما "حتليل املضمون "التربوي واجتاهاته من جهة اخرى،ذلك ان طريقة او منهج

نهج الذي يتماشى ودراسة هو امل )4("حممدصفوح االخرس"كتورديذهب اىل ذلك ال
املواقف واالجتاهات والقيم واملؤسسات فضال عن كونه طريقة موضوعية لتعامل 

 . )5(الباحث مع االثر االنساين وليس مع االنسان مباشرة
 
  

  

                                                           
  .  89، ص  ب ت،  جامعة دمشق:  سوريا.  المنهج وطرائق البحث في علم االجتماع  محمد صفوح االخرس، – ) 1(

  

  . 49، ص  نفس الرجع - ) 2(
  

كلية العلوم  ، جامعة بن يوسف بن خدةرسالة دكتوراه ،.يةمواقف بن يوسف بن خدة النضاليةوالسياسحاروش نورالدين، – )3(

  .   لص  ،2007السياسية واالعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، 
  
  

  . 146،ص المرجع السابق الذآرمحمد صفوح االخرس،  – )  4(
  

  . 146، ص  نفس المرجع – )  5(
  



 - ل  -

  : ةـدراسات السابقـال
  

الدراسات  وحساسيته وحيويته فإنالتنشئة السياسية بالرغم من أمهية موضوع   
د اآلن ال تعكس االمهية املقرة له كحقل دراسة وميدان حبث املقدمة بشانه حل

تنطبق عليه على املستويني يستقطب العديد من التخصصات والفروع ، وهذه احلقيقة 
، وهذا خبالف اجملتمعات الغربية السيما االمريكية منها ، اليت عرفت العريب والوطين 

  .لسياسية لالطفال البحوث العلمية اليت اهتمت بالتنشئة االعديد من 
 

ومتثل الدراسات السابقة الي حبث او دراسة اخللفية املعرفية والنظرية واالطار  
املرجعي املمكن اعتماده واالستفادة من نتائجه ، من هنا كان هلذه الدراسة وهلذا 
البحث ان اعتمد على العديد من الدراسات السابقة واليت توزعت بني دراسات 

  :وهي الدراسات اليت ميكن عرضها فيما يلي  غربية واخرى عربية
  

وهي دراسات امريكية بالتحديد وقام هبا علماء  :الغربية الدراسات :اوال
  :  )1(امههاوباحثون واستهدفت جماالت عدة وخلصت اىل نتائج مثرية ومهمة 

  

للطفل االمريكي يبدا يف سن مبكرة ،ويرتبط من  ان التعليم السياسي-1  
  . السياسي برموز بلده وهيكل صور نظامها السياسي فبل وعيه بالعامل خالهلا عاطفيا

ان صورة رئيس اجلمهورية عند االطفال يف مرحلة الطفولة مشاهبة متاما -2  
  .لصورهم عن آبائهم 

ان اكتساب التوجهات السياسية ،يتم تدرجييا يف خمتلف مراحل احلياة وان -3  
  .  )2(شد رماقبل ال تشكيل املواقف السياسية يتم يف مرحلة

                                                           
)1 (–

 : دراسةعنوالسادس االساسي نموذجا،  موادالصفين االول:نهاج الفلسطينيفي الم ةة،التسامح والمساواعيسى ابوزهير 

h.ttp://www.rchrs.org/journal/14.Mars2004   
  

 )2(   – Jean-Pierre Cot Et Jean Pierre Mounier, OP.CIT, p.71                           
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ان التعليم يتبع نظاما عقالنيا يتجه فيه الطفل من البسيط اىل املعقد، ومن -4  
  .  )1(ادراك الفرد اىل فهم جمموعة من البىن

  

وبالرغم من السبق الذي احرزته هذه الدراسات وامهية النتائج املتوصل اليها   
لدراسات الالحقة اال اهنا مل من خالهلا واليت شكلت يف جمموعها االساس النظري ل

تسلم من انتقادات الباحثني واملهتمني والذين ذهبوا اىل ان هذه الدراسات سيطرت 
عليها اخلربية املتمثلة يف ردود فتيان من طبقات عمرية خمتلفة على موضوعات سياسية 

  .خمتارة يف غياب اطار نظري ميكن اعتماده
  

  :العربية الدراسات :ثانيا
  

البدايات االوىل لالهتمام االكادميي هبذا احلقل من حقول املعرفة  لئن كانت  
ترجع اىل هناية اخلمسينات من القرن املاضي اال ان عدد االحباث املقدمة يف هذا اجملال 

  .،ان على املستوى العريب او الوطين يبقى ضئيل 
  

  :العربي على المستوى :أ
  

للدراسات اليت تناولت موضوع فان البدايات االوىل فعلى املستوى العريب   
التنشئة السياسية ترجع اىل السبعينات والثمانينات ، فيما ترجع الدراسات القليلة 
، على املستوى الوطين اىل التسعينات والبعض منها نظري والبعض اآلخر ميداين

  .:وميكن تناول هذه الدراسات كما يلي
القضية الفلسطينية " ورالباحثة جنالء نصري بشدراسة  هي:االولى الدراسة  

وهي الدراسة اليت  )2("والوحدة العربية يف مناهج التعليم يف االردن وسوريا ولبنان
دول بالالبحث يف مسالة تعليم القضية الفلسطينية للفلسطينيني املتواجدين  استهدفت

                                                           
)1 (  – Annick,Percheron. La Conception De L autorite Chez Les Enfants Francais,Revue de 

science politique,Vol xxi, N01,  Fevrier,    1971, p.105-106                           
  

 :بيروت. 1ط .القضية الفلسطينية والوحدة العربية في مناهج التعليم في االردن وسوريا ولبنان، نجالء نصير بشور  – ) 2(

  .  1978، لنشرالمؤسسة العربية للدراسات وا
 



 - ن  -

املذكورة عن طريق حتليل الكتب املدرسية ملواد االجتماعيات باالقطار الثالث وذلك 
  :خالل حماور ثالث هي من

  .العريب -توضيح طبيعة الصراع الصهيوين-1  
  .غرس وتنمية قيم شخصية  -2  
  .تنمية الروح النضالية لدى الطالب -3  
االول يتمثل يف املعاجلة املتفاوتة هلذه : وانتهت الدراسة اىل استنتاجني هامني  

 تتفاعل فيها ودور الكتب كما ونوعا للقضية الفلسطينية وعناصرها والعوامل اليت
العرب اجتاهها ، والثاين يتمثل يف غياب القضية الفلسطينية كمحور لتوجيه الطالب ، 
واالهم من هذا غياب الشخصية الفلسطينية اليت تربط بني عرب فلسطني املشتتني يف 

  .اقطار اللجوء املختلفة من ناحية وبني قضيتهم من ناحية اخرى 
  

بعنوان  )1("نادية حسن سامل "ة الدكتورة دراس هي:الثانية الدراسة  
واليت "دراسة لتحليل مضمون الكتب املدرسية :التنشئة السياسية للطفل العريب"

ارادت من خالهلا التعرف اىل الدور الذي متارسه املدرسة يف التنشئة السياسية وذلك 
ر واالردن مص:من خالل حتليل الثقافة السياسية املتضمنة بالكتب املدرسية يف كل من

وسوريا ولبنان، وهي الدراسة االوىل اليت تناولت املوضوع من الزاوية التربوية 
  :واعتمدت منهج حتليل املضمون كاداة للبحث ، وانطلقت من فرضيتني اساسيتني 

ان حمتوى املواد الدراسية يرتبط بالتغريات اليت حتدث يف :  الفرضية االوىل  
  .واقع االقتصادي والسياسي اجملتمع وخصوصا التغريات يف ال

ان التنشئة السياسية من خالل عملية التعليم املدرسي متثل :  الفرضية الثانية  
 .جتسيدا ملدلول االستقرار السياسي

 
  

                                                           
 مجلة المستقبل العربي،  دراسة لتحليل مضمون الكتب المدرسية:التنشئة السياسية للطفل العربي نادية حسن سالم،  – )1(

  . 1983،ماي 51،العدد 5الصادرة ببيروت، السنة 
  



 - س  -

  : وانتهت هذه الدراسة اىل مجلة من النتائج متثلت اساسا يف  
  

طنة ان الدراسة اظهرت ان املقررات املدرسية املصرية  اكدت ان املوا-1  
املصرية شيئا مستقال عن القومية العربية والقومية االسالمية وعكست اخللط بني 

  . العروبة واالسالم فالعروبة قومية بينما االسالم دين موجه للناس كافة
ان الكتب اللبنانية متيزت بغياب كلميت الوحدة العربية واالمة العربية -2  

رة اىل االمة العربية وامنا يذكر الوطن وعند احلديث عن االمة ومكوناهتا الترد اشا
  .اللبناين والدولة اللبنانية فقط

   .ان الكتب السورية تفوق اىل حد ما الكتب االردنية يف التعابري الوحدوية-3  
ان املقررات املدرسية  املصرية تؤكد على دور احلكومة بدرجة اوىل وعن  -4  

قررات املدرسية للدول االخرى رغم دور املواطن بدرجة اقل وهو احلال بالنسبة للم
  .الفوارق الطفيفة 

ان التركيز مت على دور االفراد مع امهال دور اجلماهري يف صنع االحداث -5  
 .التارخيية 

  

التنشئة " عن )1("امحد مجال ظاهر" الدكتور دراسة هي: الثالثة الدراسة  
    ويعترب"نطقة مشال االردن االجتماعية والسياسية يف العامل العريب مع دراسة ميدانية مل

  املؤلف املذكوراول من قدم دراسة متكاملة عن املوضوع من خالل -حسب علمي-
 وهي عبارة عن تناول تارخيي للمفهوم وتطوره اكثر منه حبث يف عالقة التربية بالتنشئة

  .السياسية 

                                                           
بيروت، . لمنطقة شمال االردنالتنشئة االجتماعية والسياسية في العالم العربي مع دراسة ميدانية احمد جمال ظاهر،  – ) 1(

  . 1985مكتبة المنار، 
  



 - ع  -

يم اجتاهات التعل"بعنوان  غازي ربايعة الباحث دراسة هي:الرابعة الدراسة  
وهي الدراسة اليت استهدفت الكشف عن اهداف السياسة  )1("يف الكيان الصهيوين

التربوية وبراجمها وحتليل مضمون مناهج التعليم يف املدارس واملؤسسة العسكرية 
  .واجلامعات هبدف التعرف على مضمون مايدرس للناشئة اليهودية 

  

ومناهج التربية  وقد انتهتت الدراسة اليت اعتمدت حتليل مضمون فلسفة  
  :والتعليم يف الكيان الصهيوين اىل ما يلي

  

ان فلسفة التربية والتعليم يف الكيان الصهيوين هي امتداد للمشاعر الدينية -1  
  .فلسطني احملتلة والثقافية اليت ترعاها املنظمات واهليئات واالحزاب الصهيونية خارج

ة التربوية وتراجع دور ان قيام اسرائيل ادى اىل السيطرة على العملي-2  
  .االحزاب
رغم ان طابع الدولة الصهيونية طابعا علمانيا يف مظهره اال ان جوهر هذا -3  

الكيان ديين يستند اىل التوراة والتلمود يف غرس روح احلقد والكراهية يف نفوس 
و االسالمية ويف  الناشئة اليهود ضد الشعوب االخرى وبوجه خاص االمة العربية

سه يزرع يف نفوس الطلبة والشباب اليهود روح االستعالء والغطرسة الوقت نف
  .والتفوق 
ان املؤسسات التربوية االسرائيلية عملت على جتهيل االجيال العربية -4  

وقطع انتمائها باصوهلا وزرع الياس والدينونةوغرس معاين الوالء يف نفوسهم حنو 
  .الكيان الصهيوين 

دية عملت على تشويه صورة العرب واملسلمني ان الكتب املدرسية اليهو-5  
  .واساءت اليهم 

                                                           
  . 1986منشورات دار الكرمل، :،عمان1ط .اتجاهات التعليم في الكيان الصهيوني، غازي ربايعة  – ) 1(
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بعنوان  نسرين ابراهيم البغدادي الباحثة دراسة هي:الخامسة الدراسة  
وهي عبارة عن حبث ماجستري مقدم لكلية )1("التعليم والتنشئة السياسية يف مصر"

بيعة خالله الباحثة الكشف عن ط حاولت من 1987اآلداب جبامعة عني مشس سنة 
وهذا من خالل حتليل  1952العالقة بني التعليم والنظام السياسي املصري بعد ثورة 

  .مضمون كتب التاريخ والتربية الوطنية للسنة الثالثة ثانوي 
  

املنهاج " عن و زهريةبا عيسى الباحث دراسة هي:السادسة الدراسة  
هدفت الكشف عن يت استلوا )2("الفلسطيين والتنشئة السياسية للطفل يف فلسطني

الدور الذي تضطلع به املدرسة يف التربية السياسية لالطفال يف فلسطني وذلك برصد 
  :عناصر الثقافة السياسية املضمنة باملقررات املدرسية انطالقا من التساؤالت التالية

  

  .؟ عقل ونفسية الطفل اجتاه احلكومة والدولة تشكيل كيف تسهم املدرسة يف-1  
  .تؤثر املدرسة يف رؤية وتصور الطفل لدولة اجلماهري؟على أي حنو -2  
  .ماهو دور املدرسة يف خلق الوعي واالنتماء الوطين والقومي لدى الطفل؟-3  
  .ماهي التوجهات القيمية اليت تبثها املدرسة يف ذهن الطفل ؟-4  

  

  :وقد انتهت الدراسة اىل النتائج التالية  
  

س فلسطني على اسس كثرية على غرار ان الطفل الفلسطيين ينشأ يف مدار-1  
التوحيد بني احلكومة والدولة والوقوف اىل جانب السلطة القانونية والشرعية 

  .واالعتماد عليها والثقة يف سيادة القانون وتبين اجتاهات اجيابية حياهلا 

                                                           
غير منشورة، جامعة عين شمس ،  رسالة ماجستيــــــر. والتنشئة السياسية في مصر مالتعلينسرين ابراهيم البغدادي،   – ) 1(

  .  1987آلية اآلداب ،
 

دراسة نقال ،  2001نيسان  مجلة النور، .المنهاج الفلسطيني والتنشئة السياسية للطفل في فلسطين، عيسى او زهيرة  – ) 2(

   :عن
  

h.ttp://www.sisgov.ps/arabic//age4.htm.   
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ان املدرسة هتيئ النشئ عقليا ونفسيا على التسليم بدور اجلماعة مع -2  
  .لفرد وعدم متجيده التهوين من دور ا

  .ان التنشئة املدرسية ترمي اىل اكساب الطفل هويته الوطنية والقومية-3  
ان املدرسة هتيئ النشئ عقليا ونفسيا على التسامح والتعايش مع االديان -4  

االخرى وخاصة املسيحية ومتجيد دور القانون واملؤسسات التشريعية والدميقراطية يف 
  .كل واالزمات والصعوبات اليت يواجهها من جهة اخرى تغلب اجملتمع على املشا

ان التنشئة املدرسية ترمي اىل ربط الطفل بالقدس ارضا وتارخيا ودينا -5  
وتغذي فيه االستعداد للذود عنها بالنفس والنفيس وتؤكد له ارتباط القدس بفلسطني 

  .لةمصرييا وحتدثه عن امهية حتريرها واخذها عاصمة لدولة فلسطني املستق
" فلسطني"و" وطن"ان املقررات الفلسطينية تركز على كلمات مثل-6  

  "السلطة الفلسطينية"و "الضفة الغربية"والتتحدث كثريا عن"دولة فلسطني"و"بالدنا"و
  

 عن بن مظفر الشامسي حممد مبارك الباحث دراسة هي:السابعة الدراسة  

لسياسية يف املناهج الدراسية واستهدفت حتليل القيم ا )1("واملناهج الدراسية القيم"
والتعرف على ابرز القيم السياسية يف املناهج الدراسية لدولة االمارات العربية املتحدة 

  .وذلك من خالل البحث يف طبيعة القيم اليت ركزت عليها املناهج الدراسية
  

  :وقد انتهت الدراسة اىل النتائج التالية  
  

  .نتيجة العوملة واالنفتاح التاثري الواضح للتوجهات العاملية-1  
ان املناهج سعت اىل تشجيع قيم الوالء والتعاون لدى الطالب بالتدرج -2  

  .بدءا من االسرة وانتهاء باجملتمع
  .احلث على الوالء للدولة االحتادية وجتاهل الوالء لالمارة والوالء القبلي-3  
   .ة واملشاركةاالهتمام بقيم العمل وقيم املسؤولية اجلماعية وقيم احلد-4  

  

                                                           
 .www.alshamsi.net                  : دراسة نقال عن .القيم والمناهج الدراسية،مبارك محمد بن مظفر الشامسي – ) 1(
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افريقيا يف املناهج  "عن حممد امحد عمايرة دراسة الباحث هي:الثامنة الدراسة  
وهي الدراسة اليت استهدفت رصد الصورة املقدمة الفريقيا ضمن  )1("املدرسية العربية

  :املناهج املدرسية يف االردن وذلك من خالل اجلابة عن سؤالني اساسيني
  

  .ة لصورة افريقيا يف املناهج االردنية؟ما هي العناصر املكون-1  
ما الفرق بني صورة افريقيا وغريها من صور الثقافات االخرى كما هي -2  

  .مقدمة يف املناهج االردنية ؟
  

كاداة لتحليل املناهج املذكورة ، "حتليل املضمون"وقد اعتمدت يف ذلك على   
الرغم من اهنا من اكرب مناجم وانتهت اىل ان هناك جتاهال كبريا هلذه القارة املهمة ب

العامل ومصادر مواده اخلام يف الصناعة والزراعة ، وهي كذلك العمق اجلغرايف الكثر 
من ثلثي الوطن العريب االفريقي وهي شريك العامل العريب يف معاناته من االستعمار 

  .وحليفه يف معظم االحداث السياسية الراهنة
  

 

اكادميية حول املوضوع مل يتسن يل  فضال عن هذا فهناك ثالث دراسات 
االطالع عليها رغم امهيتها وهي عبارة عن رسائل ماجستري غري منشورة ويتعلق االمر 

  :بدراسات عن 
  

،دراسة حتليل مضمون كتب  االطفال القيم السياسية املتضمنة بكتب-1  
 1983 منواستهدفت الفترة اهليئة العامة لالستعالمات املصرية  عن االطفال الصادرة

1986اىل 
)2( .  

                                                           
الصادرة عن مرآز الوحدة العربية  مجلة المستقبل العربي .افريقيا في المناهج المدرسية العربية .،محمد احمد عمايرة  – ) 1(

  .  1991فيفري ،  144العدد ، ببيروت
 
االطفال، دراسة تحليل مضمون كتب االطفال الصادرة القيم السياسية المتضمنة في كتب اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، – ) 2(

كلية االقتصاد و العلوم السياسية  ، جامعة جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه. 1986الى  1983عن الهيئة العامة لالستعالمات من 
 ،1987   .  
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دراسة حالة مقارنة بني املدارس احلكومية : ور املدرسة يف التنشئة السياسيةد-2  
  .  )1(واملدارس اخلاصة جبمهورية مصر العربية 

    )2(يف مجهورية مصر العربية مرحلة التعليم االساسي التنشئة السياسية لتالميذ-3  
 

  

  :الوطني المستوى على :ب
  

بالدراسات املقدمة على املستوى الوطين،فيمكن االشارة بداية اىل  فيما يتعلق  
  :ات التاليةالدراس

  

  كوانت وليام" اليت قام هبا الباحث االمريكي الدراسة وهي:االولى الدراسة 

William Quant 1968-1954(جلزائر يف السياسيةقيادةال و الثورة" عنوان  محلت اليت و( )*( 
(Revolution And Political Leadership In Algeria 1954-1968)احلقيقية تربالبدايةعتو 

واالوىل للموضوع ولو اهنا مل تتناول املوضوع من زاوية تربوية،ومنذ نشر هذه 
مل تقدم احباث يف هذا اجملال اال بداية من منتصف التسعينات  1969الدراسة سنة 

خالل اطروحات املاجستري ع من وبعض الدراسات اجلامعية تناول املوض حاولت حيث
   :من ذلك  والدكتوراه

  

التنشئة السياسية يف اجلزائر من "عن املقدمة دراسةالوهي:الثانية الدراسة  
واستهدفت التعرف على مدى قدرة مادة التاريخ  )3("خالل تدريس التاريخ الوطين

                                                           
)1 ( 

ارنة بين المدارس الحكومية دراسة حالة مق"دور المدرسة في التنشئة السياسية ايمان نورالدين محمود الشامي، –

  .  1990كلية االقتصاد و العلوم السياسية ،  ، جامعة القاهرة، رسالة ماجستير."والمدارس الخاصة
  

 رسالة ماجستير.التنشئة السياسية لتالميذ مرحلة التعليم االساسي في جمهورية مصر العربيةحنان مصطفى كفافي،  – ) 2(

  .  1992 كلية التربية، ، جامعة عين شمس،
  

(*)-Quant, William,Revolution And Political Leadership  In Algeria  1968-1954  .Berkeley: University 
Of Berkely Press  1969. . 
 

)3  (
جامعة بن يوسف مذكرة ماجستير .التنشئة السياسية في الجزائرمن خالل تدريس مادة التاريخ الوطنيناجي عبد النور، –

    .1997عهد العلوم السياسية والعالقات الدولية، م ، بن خدة
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وتكوين شخصيته وتوضيح تاثري  وموضوعاهتا على تعريف التلميذ بتاريخ وطنه
من خالل البحث يف مضمون وحجم مقررات  ملدرسة يف عملية التنئة السياسية ،ا

التاريخ املقدمة للتالميذ وطبيعة املواضيع املقدمة وطريقة معاجلتها وكذا طبيعة القيم 
  .والتعابري اليت يراد بثها

  

التاريخ الوطين ال يساهم بالقدر الكايف  تدريس اىل ان هذه الدراسة وانتهت
وتعريف التلميذ بتاريخ وطنه املواطن الصاحل وتعريف التلميذ بتاريخ وطنه  يف تنشئة

  .يف ظل غياب االهتمام الرمسي وغري الرمسي يف تدريس مادة التاريخ
  
  

وبالرغم من امهية هذه الدراسة اال اهنا اقتصرت على بعد واحد وهو البعد   
  .ية املدنية واجلغرافيا التارخيي وامهلت االبعاد االخرى املتضمنة مبقررات الترب

  

املدرسة يف التنشئة السياسية  دور"عن املقدمةدراسة ال وهي:الثالثة الدراسة   
 واليت )1("دراسة ميدانية لوالية اجلزائر:لتالميذ الطور الثالث من التعليم االساسي

استهدفت البحث يف مدى فاعلية املدرسة يف تكوين ثقافة سياسية لدى التالميذ من 
حتليل الثقافة السياسية املتضمنة ببعض املقررات الدراسية للطور الثالث من خالل 

  .املدرسة االساسية 
  

اىل ضعف املضمون التربوي من حيث املعلومات السياسية  الدراسة انتهت 
كما ان مايقدم منها ال يساعد يف عملية التنشئة السياسية وال يساعد على اعداد 

ون غالبا مايتحدث عن املاضي على حساب التغريات االنسان الدميقراطي وهو مضم
  .اجلديدة واحلاصلة يف اجملتمع

  

                                                           
دراسة ميدانية لوالية :دور المدرسة في التنشئة السياسية لتالميذ الطور الثالث من التعليم االساسيشاطر باش احمد ، – ) 1(

اسية والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واالعالم، قسم العلوم السي ، جامعة بن يوسف بن خدةمذكرة ماجستير ،.الجزائر 
2002  .  
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وهذه الدراسة هي االخرى اقتصرت على طور تربوي واحد من اطوار   
املدرسة االساسية ، ومل ختض يف طبيعة املضمون املقرر لالطوار االخرى والذي يعد 

املمارسة من طرف املدرسة  السياسية ئةجزءا ال يتجزأ من نوعية وطبيعة التنش
  .االساسية 

حتقيق  يف دور الرسالة املدرسية "عناملقدمة   دراسةالوهي :الرابعة الدراسة  
االستقرار السياسي والسيطرة الفكرية على ضوء حتليل مضمون كتاب مدرسي ملادة 

)1("التربية املدنية لتالميذ السنة االوىل اساسي يف اجلزائر
استهدفت  وهي الدراسة اليت  

الكشف عن طبيعة العالقة بني الرسالة املدرسية من قيم وثقافة سياسية ايديولوجية 
والتغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  يف الربنامج املدرسي عنها املعرب

  .وااليديولوجية 
  

وهذه الدراسة هي االخرى اعتمدت يف تناواها للموضوع مقرر واحد للتربية   
  .ومل تتجاوزه لباقي املقررات من نفس املادة قرر للسنة االوىل اساسي املدنية امل

  
 

دور املدرسة االساسية يف بناء الذات "دراسة عن  وهي:الخامسة الدراسة
وهي الدراسة اليت استهدفت  )2( )دراسة ميدانية بوالية اجلزائر(السياسية للتلميذ 

ياستها التربوية يف بناء التوجهات معرفة دور املدرسة االساسية ونظامها التعليمي وس
السياسية للطفل ومدى تاثري العملية التربوية يف تنشئة وتربية الطفل سياسياومدى 
مصداقية الدور السياسي اهلام الذي اولته القيادة للمدرسة والتربية الرمسية يف سبيل 

احملتوى بناء مواطنني مسلحني بالوعي السياسي وااليديولوجي وذلك من خالل حتليل 

                                                           
)1 ( 

دورالرسالة المدرسية في تحقيق االستقرارالسياسي والسيطرة الفكرية على ضوء تحليل تيغيلت فرحات سميرة،  –

 جامعة بن يوسف بن خدة، مذكرة ماجستير.مضمون كتاب مدرسي لمادة التربية المدنية لتالميذ السنة االولى اساسي في الجزائر
  .   ،2007العلوم السياسية واالعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،  كلية ،
  
 رسالة دكتوراه."دراسة ميدانية بوالية الجزائر"دور المدرسة االساسية في بناء الذات السياسية للتلميذ العقون سعاد، – ) 2(

  .   2005وم السياسية والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واالعالم، قسم العل ، جامعة بن يوسف بن خدة،
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الثقايف والسياسي ملناهج الطور الثالث من املدرسة االساسية ومعرفة ابعادها وآثارها 
يف جمال بناء الذات السياسية للطفل مركزة يف ذلك على املناهج احلاملة للخطاب 
الرمسي للنخبة احلاكمة من جهة ومن خالل البنية الداخلية للمدرسةودور الدرس 

يدرسها وفاعليته ودوره كممثل للسلطة ومدى مشاركته يف وموقعه من املادة اليت 
  .انتاج القيم اليت يلقنها من جهة اخرى 

  

وقد انطلقت الدراسة يف ذلك من فرضية ان التنشئة السياسية من خالل 
قيم النظام السياسي  اعادة انتاج اىل هتدف النظامية املقصودة والتربية التعليم

  .ملها تثبيت الواقع القائم وااليديولوجية اليت تربر يف جم
  

  :اىل النتائج التالية وانتهت الدراسة
  

واملفاهيم السياسية اليت ظهرت بشكل  عددا من القيم ان املقررات تضمنت-1
جمزأوان غالبية حمتوى الكتب اثبتت عدم قدرهتا على ربط التلميذ بالواقع السياسي 

  .الذي يعيشه
ساسية اليعود ال يعود للمدرسة ان فشل الدور السياسي للمدرسة اال-2

كفلسفة بقدر مايعود اليها كنموذج مت استرياده من بيئة ثقافية اخرى دون االساسية 
  .متحيص او تعديل

  :الدور التربوي للنظام السياسي الذي ميكن حتديد مؤشراته من خالل فشل-3
  .السياسية للطفلفشل دور املقررات الدراسية يف بناء الذات-أ
وهشاشة حمتوى املقررات يف كل االطوار يعود اىل استعمال ضعف -ب

املقررات الدراسية كادوات دعائية لتلقني التالميذ امساء واحداث مبتورة تسعى اىل 
    .التالميذ على امناط فكريةمعينة" ترويض"مترير معلومات تارخيية من اجل 

  

ين خاصة وان وبالرغم من امهية مجيع الدراسات املقدمة على املستوى الوط
مجيعها دراسات اكادميية وتناولت كلها مسالة العالقة بني التعليم والتنشئة السياسية 
اال اهنا اغفلت جانبا مهما يف هذه العالقة وهو العالقة بني التعليم االساسي كفلسفة 

  .غىتتربوية والتنشئة كمب
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  :الصعوبات المعترضة
  

بات يف اجناز مايقوم به من احباث  وتعترضه مشاكل وصعو ما من باحث اال  
او هبذه العوامل  املنهج او باملرجع او بطبيعة البحثبوقد تتعلق هذه الصعوبات 

  .خيصين فقد واجهتين صعوبات عملية ومنهجية ، وفيما جمتمعة
  

اما الصعوبات العملية فقد متثلت يف كون البحث موضوع الدراسة هو اول   
يمية كاملة ومتس مجيع املقررات لية من خالل مرحلة تعدراسة تتناول التنشئة السياس

املتعلقة بالتاريخ واجلغرافيا والتربية املدنية يف ظل ندرة الدراسات املتخصصة وغياب 
  .دراسات اكادميية جادة على املستوى النظري 

  

اما املنهجية فتتعلق بطبيعة املنهج املستخدم وهو منهج حتليل املضمون الذي   
خداماته وطرق تناوله يف بداياهتا من جهة وكونه يتطلب استخدام تقنيات ماتزال است

    .  منهجية حديثة ومتطورة ليست يف متناولنا من جهة ثانية
    

  : وفق الصيغة التالية و على هذا األساس ارتأيت تبويب املوضوع  
  

اىل  فيها واشرتوتناولت من خالهلا اإلطار العام للبحث :ةــالمقدم
رمي اليها من تياري للموضوع وبينت امهية املوضوع واالهداف اليت بواعث اخت

  . خالل معاجلته مشريا اىل الدراسات السابقة
  

لظاهرة التنشئة السياسية  ضمنته الصور والتطبيقات التارخيية: األول الفصل
الدينية  فالصور والتطبيقات) اإلغريقية والرومانية(بدءامن الصور والتطبيقات البدائية 

ور التعليم يف التنشئة احلديثة ود وانتهاء بالصور والتطبيقات) املسيحية واإلسالمية(
  )1( السياسية 

  
   

                                                           
 

 

  



 - ذ  -

تبيان االهتمامات األولية واألصول   وحاولت من خالله :الثاني الفصل
 ، أي االنتقال من الصور والتطبيقات اىل التصور والنظرياتالتارخيية لدراسة الظاهرة

أحتوى هذا  هوم وأهم االجتاهات اليت تناولته بالدراسة والتحليل كماباملف مث التعريف
  .السياسية واألهداف اليت تتضمنها  الفصل أهم وسائل وأدوات وقنوات التنشئة

  

التنشئة السياسية يف اجلزائرمن خالل  وتناولت من خالله: الثالث الفصل
وانتهاء  ن االجتاه االستعمارياالجتاهات التارخيية للتنشئة السياسية يف اجلزائر بدءا م

تناولت من خالله األسس الفلسفية كماباالجتاه الوطين ودور احلركة الوطنية يف ذلك 
االستقالل وركزت فيه على  واأليديولوجية للتنشئة السياسية يف اجلزائر قبل وبعد

 النصوص الثورة هلذا املفهوم مث االهتمام الذي أولته إياه  االهتمام الذي أولته مواثيق
  )1( للدولة اجلزائرية بعد االستقالل الرمسية 

  

  

أردت من خالله تبيان التنشئة السياسية من خالل :  الرابع الفصل
  . السياسية وأساسياهتا دواعـي التنشئة املدرسة األساسية وركزت فيه على

  

وخصصته للمضمون التربوي والتنشئة السياسية من : الخامسا الفصل
  .ن التربوي وطبيعته وابعاده واجتاهاته حيث حجم املضمو

  

توصلت  اليت واالستنتاجات النتائج اهم وضمنتها:ةـالخاتمـ  
  ..ومجاة من االقتراحات والتوصيات اليهاواملستخلصة من الدراسة

  
  
  
  

                                                           
 

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل األول
  سية للتنشئة السيا ريخية التطبيقات التا الصورو

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

  لتنشئة السياسيةل التاريخية الصور والتطبيقات :ل األولـالفص
@Zتمهيد @

  

والتنشئة السياسية خصوصا، ليس وليد  عموما، التنشئة مبوضوع االهتمامإن   
وهياكلها  اليت تزخر مبؤسساهتا عاصرةالفكر احلديث وال هو ميزة األنظمة السياسية امل

  .األنظمة و  لكنه اهتمام قدƇ قدم احلياةوقوانينها، و
  

املسقرىء  أن إىل "السيد سالمة اخلميسي"يذهب الدكتور اإلطارويف هذا   
 اإلعدادلتاريخ الفكر السياسي عرب العصور،يقف على حقيقة مؤداها أن مسألة 

 "سائل اليت شغلت الفكر السياسي وميزت تطورهالسياسي للشباب ،كانت من بني امل
يؤكدون أن مسألة التلقني السياسي للشباب  واملؤرخنيويضيف بأن االنتروبولوجيني 

ضمان استمرار الوالء السياسي وحتقيق  إطاراهتمامات الساسة يف  إحدىكانت دوما 
  .)1(اجملتمع  إليههدف االستقرار الذي يسعى 

  

السياسي للناشئة يذهب  باإلعدادانشغال الساسة  لقدم مقولة إشارتهويف   
حتليل العالقة بني التربية والنظام السياسي تبدأ " أن إىل " Jhon.e. Walshوالش"

ويعلق  )2("حيوان سياسي-آرسطو ذلك إىل أشاروكما –اإلنسانباحلقيقة القائلة بأن 
ذه تتأكد على مقولة آرسطو ه" أنهذا بقوله ى عل"سالمة اخلميسي السيد "الدكتور

اختالف مراحل الفكر السياسي النظري حىت ثبت ملفكري السياسة املعاصرين جتريبيا 
بالفعل،وان عامل السياسة بشىت مظاهره هو تعبري عن  اإلنسانالسياسة جوهر يف  أن

  .)3(" هذا اجلوهر
  

باعتبارها العملية اليت تتوىل  واإلطاروقد شكلت يف كل هذا التربية الوعاء   
بذلك لعالقة مع النظام السياسي وهي  وأسست ونقل التراث، النشء إعدادة مهم

                                                           
دار الوفاƇ لدنيا الطباعة  :اǗسكندرية ،  دراسات في التربية العربية وقضايا المجتمع العربي، الخميسي سالمة السيد -)1(

  . 294، ص2001، والنشر
  
  . 294، ص  المرجعنفس  - )2(
  . 294، ص  المرجعنفس -)3(



 

السياسي  اإلعدادتعلق منها مبهمة  خاصة ما حمل دراسة واهتمام أصبحتالعالقة اليت 
  .للناشئة 

  

عند تطرقه للتنشئة ) 1(و يف هذا الصدد يقول األستاذ الدكتور كمال املنويف
  السياسية عند الصينيني أنه يف

الصني ينحى بالالئمة "كونفوشيوس"، نرىالقرن السادس قبل امليالد" 
على فساد نظام احلكم رادا إياه إىل غياب املواطنة الصاحلة نظرا
الختالل األسرة و عجزها عن تلقني معاين الفضيلة و احلب املتبادل

ء خلق بناءو اخلري العام، هلذا طالب جهاز  الدولة بتعليم النشء ابتغا
  " .اجتماعي قوƇ يتسىن معه قيام حكم صاحل 

املبكر يعكس إذن األمهية اليت ما فتئ يوليها العلماء واملفكرون  االهتمامهذا   
والفالسفة لقضايا التربية و التنشئة  من جهة واملكانة اليت أولتها إياها األنظمة 

 .سياسي من جهة أخرى السياسية اليت رافقت التطور البشري وأشكال وجـوده ال
  

املفكرين و كذلك فقد بات هذا املوضوع شغل الفالسفة التنشئة كانت وملا  
الذين ظلوا يبحثون عن الصيȠ املثلى جملتمعاهتم حماولني بذلك الوصول هبا إىل مراحل 

 االجتماعيةيف ميادينها املختلفة  و النهوض باحلياة أرقى، يتسىن معها للفرد القيام
كان كل جمتمع كبريا كان أو " إذ   وحىت العسكرية الثقافيةو السياسيةو ةاالقتصاديو

واجتماعية ودينية تتفق مع  أبنائه تربية سياسية صغريا يعمل جاهدا على تربية
 نظامه السياسيوتقاليده الوطنية و مع عقيدته الدينيةاحلياة و يف إيديولوجيته

ذي يعكس ارتباط التنشئة بالسياسة عرب األمر ال) 2("الثقايفو االجتماعيو االقتصاديو
  املختلفة املدخل حماولة لإلملام بالعناصر خالل هذا معرفته من وهو ما نود العصور

  .تطبيقات يف مراحل تارخيية معينةهلذا املفهوم من خالل الوقوف عند بعض الصور وال
                                                           

، جامعة الكويت، العدد الرابƴ، يناير االجتماعيةمجلة العلوم ،"السياسية في األدب السياسي المعاصرالتنشئة " ،المنوفي  كمال-)1(
  . 7، ص1979

)2( - ،Ơفي التربية اإلسالمية و الشخصية الوطنية دراسات" تركي راب"ƴبيروت، دارالجامعة للطب ،       
  .80، ص 1981والنشر، 



 

ة التنشئ مفهوم" وقد توصلت بعد الدراسة والبحث إىل رصد هذا املفهوم   
يف إطار الوجود السياسي البشري ضمن صور وتطبيقات ثالث أساسية " السياسية

املسيحية (ومرورا بالصور الدينية ) اإلغريقية والرومانية( بدءا من الصورة البدائية
  .ووصوال إىل الصور والتطبيقات احلديثة ) واإلسالمية

  

لكن  ،ثالثوالتطبيقات ال وسوف أتناول بالعرض والتحليل كال من الصور  
بداية أود أن أوضح أن اختيار هذه الصور والتطبيقات يأيت يف سياق مسايرة تطور 

  :خالل العرض التايلاملختلفة وهو ما سنعرفه من  من حيث مناذجها وتطبيقاهتاالدولة 
  

  : البدائية  والتطبيقات الصور-1
  

االجتماعية إىل أن الدراسات اليت تناولت التنشئة )1( يذهب الدكتور امحد بدر
 أول أفالطونبدايات النظرية السياسية ويعترب  إىلعموما والسياسية خصوصا ، ترجع 

من  أرسطوومن بعده "اجلمهورية "  خالل مؤلفه بإعداد وتنشئة املواطنني من اهتممن 
وملعرفة الصور والتطبيقات "إميل " وروسو من خالل مؤلفه" السياسة " خالل مؤلفه 

  . والتطبيق الروماين اإلغريقيالتطبيق : وزع بني تطبيقني اثننيلبدائية جندها تتا
  

الدولة املعروفة برقعتها اجلغرافية -لتجربة املدينة انعكاس ريقي هوفالتطبيق اإلغ  
  .)2( احملدودة وبتجانس سكاهنا وترابط كياهنا السياسي بفعل ظاهرة االتصال املباشر

  

متيز باجتاهني خمتلفني، اجتاه  قد وبالرجوع إىل خصوصيات هذا التطبيق جنده  
  .عقلي واقعي واجتاه فلسفي تأملي 

      

انه متيز بنوعية تنظيمه  األول فاملعروف عن اجملتمع اإلغريقي لالجتاهفبالنسبة   
فقد استطاع  ولغريهم، اإلداري، كما متيز خبصوصية نظرة أفراده ألنفسهمو السياسي

                                                           
  .   188، ص  المرجع السابق الذكر  احمد بدر، -) 1(

)2(  - ،ƴبي الربيƊ حمد بن محمد بنƊ شهاب الدين ƿفي تدبير الممال ƿالمال ƿتحقيق وتعليق وترجمة .  سلو
) ƴربي Ÿدار الشعب ، : ، القاهرة ) حامد عبد ا ƴ268،  ص  1980م طاب   .  



 

حىت  ة السياسية واإلدارية اليت سادتمبكر أن يغريوا األبني يف وقتاإلغريق و
  . عصرهم

  

ها من التنظيمات غريالدولة، قوض العائلة والقبيلة و -فاجتماعهم حول املدينة  
، فبعد أن السياسية تالو الءاو حتدد  االجتماعية كانت حتكم العالقاتو األبنية اليت 

بترابط  ، مسحمسىلة، حل نوع جديد من الوالء أالوالء للقبيان التعلق باألسرة وك
، افتخار باإلغريقية االعتزازو االفتخاراإلغريقي نوع من  خلق لدى الفرداكرب و

غريه ، و)1(الفرد اإلغريقي مييز بينه كفرد حر و سيد كوطنية ووالء، و اعتزاز جعل
اكسب  الدولة إطارا -و كانت بذلك املدينة . برابرة اإلغريق كعبيد و من غري

  .اإلغريق هويتهم 
  

أوال أن التنظيم الذي : باهلوية إىل سببني االعتزازو ميكن إرجاع هذا الفخر و  
مشاعرهم، وفق أطر الدولة أتاح هلم التعبري عن  - ع اإلغريق حول املدينة مج
أنفسهم نظرة  ، األمر الذي جعلهم ينظرون إىلؤسساتية مل تكن معروفة لدى غريهمم

الدولة هو  -باملدينة  اعتزاز اإلغريقي ثانيا أن. املتفوق و غريهم العاجز الضعيف
  .عتزاز بالقانون و التراث و الذاتا
  

 الذي حيكم عرفوا بوالئهم للقانون والقانونفاملعروف عن اإلغريق أهنم 
األفراد  العادات السائدة اليت تداوهلاراف وهو عبارة عن حصيلة األعالدولة  - املدينة

أصبحت طاعة  "ليس أدل على ذلك من أن ، و بالتايل فهو ذاتيتهم وجيل جيال بعد
، و ليس خضوعا إلغريقي بذاته و انتمائه ملدينتهالقانون جزءا من إحساس املواطن ا
  .  )2("آخرين عليه بواسطة أشخاص إلرادة خارجية عنه، أو لسلطة تفرض

  

آل  فقد كان نتيجة الوضع الذي) الفلسفي التأملي االجتاه( الثاين  االجتاهأما   
لساحة السياسية اإلغريقية، األوضاع اليت طرأت على ااإلغريق بفعل الظروف و إليه

                                                           
  .6، ص  1972ةوالعلوم، ، المنظمة العربية للتربية والƛقافبحوث في النưرية السياسيةعبد الكريم احمد، )1(
  . 11، ص  المرجعنفس  -) 2(



 

الوضع من  الفلسفية املتعددة بغية إصالح الذي فتح الباب أمام الصيحات األمر
  .جديد

  

ي خاصة على النموذج التربوي األمثل لإلنسان اإلغريق االهتمامانصب و  
ربية صورة اإلنسان املتكامل الت" ، فكانت بذلك الذي تقع عليه مسؤولية اجملتمع

 دي خاصة إذا ما أريد ملثل هذا اإلنسان أن يكونساجلترتبط مبدى توازنه العقلي و
  .وأرسطو أفالطون اصة عندخ جتسيده وجيد هذا االجتاه ،)1("فيلسوفا أو حاكما

  

عند  الفلسفي يف التنشئة  السياسية لدى اإلغريق  االجتاهجتسيد هلذا  أفضلإن   
الذي اعترب كأول تصور فكري منظم  )*("اجلمهورية " ون نلمسه يف مؤلفه طأفال

 الذي حاول من خالله إبرازو )2(قة بني النظام السياسي والتربيةلطبيعة وشكل العال
 واضعا بذلك تصورا كامال ،جملتمعن األسس اليت ينبغي أن يكون عليها اجمموعة م

اليت حواها  الفلسفية له من اجل حتقيق رؤيتهاإلعداد  لنظام التربية الواجب إتباعه و
السياسية على حمورين  الرؤية األفالطونية للتنشئة كتابه السالف الذكر،وقد ارتكزت

  :متكاملني 
  

توحيد سلوك  هبدف، داخل اجملتمع )3(السعي إلقامة نظام تربوي موحد: أوال  
  .ستمراره ا استقرار اجملتمع ومتاسكه مبا يضمن احملافظة علىاألفراد و

  

من الوالء الوطين  بضمان حد أقصىاع كل الوسائل التربوية الكفيلة إتب: اثاني  
منذ  )4( آبائهم الواجب توافره يف األفراد، حيث اقترح يف هذا اإلطار عزل األبناء عن

                                                           
، " حول العالقة الوưيفية بين التنشئة السياسية و التربية من خالل منưور التنمية الشاملة" احمد عبد القادر عبد الباسط،  -) 1 (

  . 34، ص 1979، يناير  4، جامعة الكويت، العدد  مجلة العلوم االجتماعية
الƦعة لطرق  انتقاداتالفلسفي اليوناني كما تưمن  -ت Ɗفالطون تناول من خاللǊ تصورǉ للنظام السياسي Ɗحد Ɗهم مƌلفا - )*(

  .الحكم الممارسة والتقاليد االجتماعية المتعارف عليها 
  
  

  .295، صالسابق الذكرالمرجع  ، ، الخميسي سالمة السيد -)2(
  
  .12، 11، ص 1973، القاهرة ، منشƋة لمعارف، "  لشبابالتربية السياسية ل" ، وƈخرونكمال السيد درويش  -)3(
   
)4(

 46، ص 1982 ، بيروت، مƌسسة الرسالة،6 الطبعة ، "النưم البشرية بين اإلسالم و االجتماعيةالمسƉلة  " عودة الخطيب، عمر -  
.  
  



 

، والء غري والء الدولة عنهم حىت إذا ما كربوا لن يكون هلموالدهتم و تربيتهم بعيدا 
 إاليتأتى  ال اواستقراره ،مستقرة تكون أنجيب  أفالطونة يف نظر الدول أنذلك 

اليت من خالهلا يتم تعليم املواطنني كيفية قبوهلم  بتوفر وسائل الضبط االجتماعي
لدولة تكون مهددة بعدم وخبالف ذلك فان ا ،املالئمة يف اجملتمع ألدوارهم
  . )1(االستقرار

  

 ملبدأ ، باعتبارها جتسيدامهية خاصةأ األفالطونيةومن هنا اكتست الرؤية   
فيها ، وهو املبدأ الذي  الفضلالتعليم السياسي من وجهة النظر الغربية اليت يرجع له 

ا مبنيا على علمي إعداداالنشء  إعدادمنحى تربويا يركز على : اختذ منحيني 
شأنا وجيعل منه  اإلجباري، ومنحى تنظيميا يعتمد مبدأ التعلم منطلقات فكرية حمددة

  .)2( حلاجات خاصة  إشباع أووليس جمرد جتارة  األساسيةمن شؤون الدولة 
  

حيث ذهب فيه  " السياسة" يف كتابه " رسطوآ"اجتـاه فلسفي آخر جنده عند   
الفرد ما هو هو خدمة الدولة ذلك أن  إىل أن التعليم جيب أن ينصب يف هدف واحد 

من هنا فرؤية و اجملتمع و يسعى للدولةيسعى لنفسه إمنا  ال هوإال جزء من الدولة و
رؤية اجلماعة  هدف الفرد يتحدد من خاللد تتحدد من خالل رؤية اجلماعة، والفر

  .املكونة للدولة 
  

اإلغريق هو الƕعة التأملية  التربوي الذي ساد عند االجتاهأن ما مييز هذا  غري  
 ،نواحيه التربوية والسياسية اد اجملتمع يفسوى فس اليت ال يفسرها يف رأينا االنطباعية
ا بني وضع الذي كان قائم) 3(فالطون عاصر فترة الصراع السياسيذلك أن أ

من نتـائجه  حو التسلط الذي كان أقلية حاكمة اجتهتدميقراطي ألفه الشعب و
  .مرغوب فيه ا غريواقعا اجتماعي

  

                                                           
  .296، ص  السابق الذكر المرجع ، دراسات في التربية العربية وقضايا المجتمع العربي  ،الخميسي سالمة السيد -)1(
     
 ،بالكويت  ةالصادرمجلة العلوم االجتماعية .  "تطور التعليم في حقل العلوم السياسية كƉداة للتنمية"  ،ربيƴ محمد محمود -  )2(

  .   14،13، ص  1985 ،13، مجلد  2عدد 
  .28، ص السابق الذكرالمرجع عبد الكريم احمد ،  -) 3(
  



 

-الدولة  ةانعكاس لتجرب هذا عن التطبيق اإلغريقي أما التطبيق الروماين فهو  
شعب واحد يسعى من خالل السيادة والتفوق الن  اإلمرباطورية اليت متيزت بوجود

يعد نتيجة  وهذا التطبيق ،)1(اآلخرين واستخدام ثرواهتم لصاحلهيبسط نفوذه على 
املقدوين فيما بعد وهي  والغزو اليت عرفتها املدن اإلغريقية حتمية للحروب الداخلية
ري هذا الوضع وبتغ ،الدولة –ورها عن حتطيم واهنيار املدينة األحداث اليت أسفرت بد

 الذي حتكمه روابطاملواطن اإلغريقي يشعر باالغتراب يف اجملتمع اجلديد  أصبح
 لدى الفرد اإلغريقي ملا )2(باالغتراب وليس بغريب هذا الشعور.وعالقات جديدة

  .دولة ال -جمتمعه ممثال يف املدينة  عرف به من وطنية ووالء إزاء
  

تغريت األطر الفلسفية والرؤى الفكرية إزاء اجملتمع  الوضع،وبتغري هذا   
ية ومن وحتولت املنطلقات واألهداف من الوطنية اإلغريقية إىل املواطنة العامل

الدولة إىل جمتمع اإلمرباطورية ومن جمتمع األسياد واألحرار إىل  -جمتمع املدينة 
  .والربابرة األحرار والعبيد جمتمع جيمع بني

  

وج و الذي ت)*(املقدوين اإلسكندر، آنذاك انتصارات هذا الوضع أملته   
، أملى نوعا جديدا من األهداف التوسعيةذات  بقيام اإلمرباطورية الرومانية

للمجتمع  التنشئة متيز باجتاهني متكاملني فرضتهما األوضاع السياسية و اجملتمعية
  .الروماين آنذاك

    

 السياسية على مسألة متيز بالتركيز يف عملية التنشئة: ولاأل االجتاه -  
  .)3(املهارات القتالية و فنون احلرب 

  

                                                           
  .268، ص  السابق الذكرالمرجع ن محمد بن Ɗبي الربيƴ ، شهاب الدين Ɗحمد ب -)1( 
  

  . 54،  السابق الذكرالمرجع عبد الكريم احمد،  -) 2(
  
حسب تعريف موسوعة (وملك مقدونيا اليوناني ، تتلمƦ على يد الفيلسوف Ɗرسطو ولم يƋخƦ بƋفكارǉ السياسية يقاƑد عسكر - )*(

  .Ɯ1  )السياسة
  
  . 34، ص  السابق الذكرالمرجع الباسط،  احمد عبد القادر عبد -) 3(
  



 

توظيف و الذي مهه  األول، لالجتاهو هو اجتاه مكمل : الثاين االجتاه -  
 واجته بذلك. القدرات القتالية و املهارات احلربية يف خدمة اجملتمع الروماين هذه

 الدفاع عن على ال اخلطباء و الشعراء يف حث اجلماهريهذا االجتاه إىل استعم
ودفع  أصبحت بذلك اخلطابة فن من الفنون السياسية مهها شحذ اهلممو .الوطن

القدرات " أضيفت بذلك إىل القدرات القتالية و القتال،اجلنود إىل ساحة 
قدرة براعة مع الدفاع عن القانون العام بقدرة وبالغة واخلطابية اليت من شأهنا 

  . )1(" على اإلقناع  فائقة
  

  :  والتطبيقات الدينية الصور – 2  
  

، ات البدائية يف التنشئة السياسيةبعد هذا التناول الوجيز للصور والتطبيق  
وهذا املفهوم وحتديـد أهم مالحمه وأبعاده  خبلفيات هذه الظاهرة أكثرحناول اإلملام 
  .يف بعده الديين

  

شكلت ) وتطبيقاهتا من حيث تعاليمها( السماوية  إذ املعروف أن الديانات  
والسلوكات وكان هلا األثر البالȠ يف  من التوجهات عرب التاريخ مرجعيات للكثري

من القضايا خاصة ما تعلق منها ببنية اجملتمعات والعالقات  حتديد ورسم معامل الكثري
تناوله من خالل  د ارتأيتفق وعليه وإملاما هبذا اجلانب. والعالقة مع الغري االجتماعية

  .اجتاهني اثنني مها االجتاه املسيحي واالجتاه اإلسالمي
  

@@@ @:المسيحي االتجاه -أ@ @
  

، جيب التنبيه السياسية املسيحية يف مسالة التنشئة اجتهتهملعرفة التوجه الذي   
ية إىل أدƅ درجات إىل أن الدعوة املسيحية جاءت بعد أن وصلت الدعوة اليهود

و انزالقها يف قبضة  ، بعد احنرافها  عما تضمنته التوراة من توجهاتضاريالسلم احل
، أن تنحى بعد هذا، و كرد فعل و كان طبيعيا. إسرافها فيهااسدة واحلياة املادية الف

                                                           
)1 (-   ، Ơ80، ص  السابق الذكرالمرجع تركي راب   .  
  



 

إليه اليهودية إنقاذا لإلنسان  دينية منحى مغايرا ملا وصلت املسيحية بوصفها دعوة
  .لبناء جمتمع جديد حماولةو
  

يف بداية مسريهتم  خالفا للوجهة الواقعية اليت انتهجها اإلغريقهنا ومن   
طبعت الصيحات الفلسفية  خالفا للوجهة التأملية اليتو ضهم السياسي،هنوالتارخيية  و
  :، فإهنا يف عهد املسيحية عرفت وجهتني خمتلفتنياملختلفة

  

اد الروحانيني عمدت من خالهلا إىل تكوين و تنشئة األفر) دينية(وجهة روحية   
ومتيزت هذه الوجهة  ،بريقهابعيدا عن مظاهر الدنيا و العاملني على نشر مبادئها

تركز  املسيحية و من هنا كانت التعاليم. بتسخري الفرد املسيحي نفسه خلدمة اآلخرة
تنشئـة مواطنني روحانيني معرضني عن شؤون " كما يقول الدكتور رابح تركي على

و اإلسراف يف اجلانب الروحي  مع هذا الغلو أصبحو .)1("هاغريو السياسة و احلكم
من التنشئة ال يعار أي اهتمام ألمور الدنيا وعملت بذلك هذه الوجهة عن االبتعاد 

 وبقي هذا الوضع. الثقافيةواالجتماعية و واالقتصادية عن معاجلة األمور السياسية
السياسية ختذت التنشئة حيث ا" األحياء "  على حاله إىل أن جاء ما يسمى بعصر

إذ مل يكن للوضع الذي عرفه اجملتمع املسيحي من " بالعلمانية " وجهة أخرى وصفت 
حتكم السلطة الكنسية أن يستمر بظهور عدة عوامل سياسية واجتماعية وحىت 

  :) 2(كان أمهها   أخالقية
  

  .احنطاط أخالق الباباوات و اجتاههم حنو ترف الدنيا و نعيمها -  
  .وز السلطة الزمنية و منافستها لسلطة الكنيسةبر -  

  

تعمالن يف  اجملتمع حتت رمحة مؤسستني أصبحكان من نتائج هذا الوضع أن و  
رهن السلطة الزمنية اليت  اجملتمع املسيحي أصبحشيئا فشيئا و ،اجتاهني متضادين

 قتصاديةاالنيسة من أمور اجملتمع السياسية وعملت العتبارات تارخيية على إبعاد الك

                                                           
)1 ( -  ، Ơ80،81، ص  السابق الذكرالمرجع تركي راب.  

  
  . 67، ص  السابق الذكرالمرجع عمر عودة الخطيب ،  - ) 2(
  



 

أصبحت بذلك قضية التنشئة و "البحتة " الثقافية و حصر دورها  يف املسائل الدينية و
السياسية قضية مدنية، واحتلت حيزا كبريا من تفكري الفالسفة واملفكرين املسيحيني 

االحتجاج ضد الكنيسة  وصيغت يف قوالب تعليمية وكان هذا أساسا بعد حركات
اثر الدين يف احلياة العامة  للمجتمع املسيحي  ائمة وتراجعوالثورة على املؤسسات الق

  .آنذاك 
  

  :اإلسالمي االتجاه -ب  
  

متميزا بالعملية التربوية  اإلسالم بوصفه ديانة مساوية اهتمت تعاليمه اهتماما  
  . أبعادها املعرفية والقيمية خصوصاعموما وبقضايا التنشئة االجتماعية والسياسية يف 

  

يف هذا اجملال من اجملاالت  عرفة املنحى الذي ميز االجتاه اإلسالمينه وملأغري   
إىل بعض احلقائق التارخيية اليت كان هلا األثر  السياسية فالبد من اإلشارة -التربوية 

البالȠ يف نوعية ومنوذج التنشئة السائد الذي طبع الوجود السياسي للعرب قبل 
  :ية فيما يلياإلسالم وميكن إمجال هذه احلقائق التارخي

  

، ارتبطت مبجتمع بية السابقة على الدعوة احملمديةأن التقاليد العر"  -1  
األمر الذي جعل الوجود  )1("البداوة حيث ظاهرة الدولة مل تكن قد تكاملت بعد

   .يبقى حبيس القبيلة بوصفها التنظيم السياسي السائد السياسي العريب لتلك الفترة
  

القبلية بسبب نوعية احلياة  - العالقات القبلية سيادة منطق القوة يف -2  
السائدة وما ترتب عنها من نتائج أمهها الغارات والغارات املضادة اليت ميزت احلياة 

  .العربية واالجتماعيةالسياسية 
  

وكان هلذه احلقائق األثر املباشر يف نوعية التنشئة اليت سادت تلك الفترة ،   
" القبلي" وتكوين وإعداد اإلنسان والفرد   تنشئةوانصبت بذلك مهمة القبيلة يف

                                                           
 )1( -  ، ƴبي الربيƊ حمد بن محمد بنƊ 175، ص  الذكر السابقالمرجع شهاب الدين .  
  



 

 وأصبح الذي بإمكانه الدفاع عن القبيلة وحراسة ممتلكاهتا الرعوية والدفاع عنها،
  .القبائل املتناحرة  بذلك الوالء للقبيلة أمسى أهداف أفراد

  

 ويتجلى هذا الوالء أساسا يف التفاخر بالقبيلة والذود عنها ومتجيد أبطاهلا وذم  
اجلاهلي واألدب العريب قبل اإلسالم وحىت بعد  وهي أمور جلية يف الشعر غريهم،
  .ظهوره

  

الضيقة ملسألة التنشئة و الوالء، تكريس القبلية  و كان من نتائج هذه النظرة  
فوت و ، ميز الوجود التارخيي للعرباقتصادي -اجتماعينظام كبناء اجتماعي و

 راتعالن ية كربى أضاعوا فيها جهودهم يف بثعلى أنفسهم فرصا تارخي العرب بذلك
لقمة صائغة بني الفرس  الطائفية اليت عملت على إضعافهم و جعلهم الƕعةالقبلية و

و مل يتغري هذا الوضع العريب إىل أن جاء  )اإلمرباطوريتان العظيمتان آنذاك ( الروم و
  .إتباعها أعطى رؤية جديدة ومغايرة لعملية التنشئة الواجب اإلسالم الذي

  

التنشئة السياسية جتدر  غري انه وقبل تقدƇ مضمون املنحى اإلسالمي يف عملية    
املوضوع مل تتناول هذا اجلانب بالدراسة  اإلشارة إىل أن الدراسات اليت تناولت

 التنشئة "من خالل كتابه ) 1(دراسة األستاذ امحد مجال ظاهر والتحليل باستثناء 
واليت " ملنطقة مشال األردن  العامل العريب مع دراسة ميدانية والسياسة يف االجتماعية

ا عن أي حتليل والسياسية يف اإلسالم بعيد االجتماعيةعاجل من خالهلا فكرة التنشئة 
 إىل أن املؤلف مل يتناول) يف رأيي اخلاص(ويعود سبب ذلك  ملضموهنا وجوهرها،

من زاوية الثقافة العامة للمجتمع  املوضوع من زاوية الثقافة السياسية وإمنا تناوله
  .) 2(لدارسي السلوك السياسي  املدروس وهذه األخرية غري ذات أمهية بالنسبة 

  

نود بداية أن  بالرجوع إىل تناول املنحى اإلسالمي يف عملية التنشئة السياسية  
 الفكرة اليت -بتجربة الدولة  نشري إىل أن هذا املنحى هو انعكاس ملا ميكن تسميته

                                                           
   .السابق الذكرالمرجع Ɗحمد جمال ظاهر ،  -) 1(
  

دار المعرفة :  اǗسكندرية،  Ɯ3 .  السياسة والمجتمع في العالم الثالث:أصول االجتماع السياسيمحمدعلي محمد،  - )2(
  .   156، ص  1986الجامعية ، 

  



 

بظهور الدولة اإلسالمية واليت أعطت بدورها الوجود  الحت يف أفق الفكر السياسي
  .بعدا آخر  السياسي 

  

تنظيمه السياسي من  وكان طبيعيا أن يصاحب انتقال اجملتمع العريب يف جانب  
جديدة للمفاهيم والرؤى واألطر اليت حتكم  جمتمع القبيلة إىل الدولة عملية صياغة

 اجملتمع الناشئ ويف مقدمتها املفاهيم املرتبطة بقضايا التنشئة ية هلذاالعملية السياس
  .عموما والتنشئة السياسية خاصة 

  

) 1(ربيعحامد  ، كما يقول األستاذ الدكتورذلك أن أساس احلضارة الدينية          

اإلسالمية ووظيفتها كان دوما خلق  ، كما أن حمور احلضارةهو نشر الدعوة والعقيدة
 ادع إىل"أيضا هو الدعوة لقوله تعاىل) ص(وواجب الرسول  قناعة باحلقيقة الدينية،ال

  .)2("أحسنهي  سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت
  

من هنا فان عملية نشر الدعوة أصبحت وظيفة من وظائف الدولة والدولة   
األفراد باالستجابة إىل نفسها أصبحت إطارا تنظيميا وعامال من عوامل حتقيق ذاتية 

  . ) 3(قواعد املمارسة الدينية اليت تدعو إليها أجهزة الدولة
  

وعليه فان حتول اجملتمع اإلسالمي يف جانب تنظيمه السياسي قد جعل من   
مهمة التنشئة السياسية مهمة الدولة بعد أن كانت مهمة األسرة والعائلة والعشرية 

املتمثل يف  ية خاصة انعكست على مضمون العمليةوالقبيلة واكسبها  هذا اجلانب أمه
  :األبعاد التالية

  

  :التنưيمي-البعد السياسي - 1        
  

بالتنظيم السياسي  وهو انعكاس لألطر التنظيمية  السائدة ، ذلك أن االرتقاء 
من حالة التمزق واالنقسام إىل حالة  والتنظيم االجتماعي ،من القبيلة  إىل الدولة

                                                           
)1 (--   ، ƴبي الربيƊ حمد بن محمد بنƊ 85، ص  السابق الذكر المرجعشهاب الدين   .  
  
  .    اǓيةسورة           -)2(
  

  .   85، ص  السابق الذكرالمرجع الربيƊ  ،ƴبيشهاب الدين احمد بن محمد بن  -)3( 
  



 

 قد أعاد توجيه والء الفرد املسلم مبا يتالءم والوضع السياسي،واالنسجامالتماسك 
واالرتقاء هبا إىل الوالء  اجلديد وهذا بتجاوز الوالءات العائلية والعشائرية والقبلية

  .للدولة واألمة 
   

معنوي يقوم على  ذلك أن أهم ما مييز البناء السياسي للمجتمع املسلم انه بناء  
ترامحهم كمثل و مثل املؤمنني يف توادهم) "ص(لقوله  التراحملدين واورابطة العقيدة 

 .)1("له سائر اجلسد بالسهر و احلمى الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى اجلسد
تجانس القائم اجملتمع امل التنشئة السياسية هبذا هتدف يف املفهوم اإلسالمي إىل إقامةو

  .والسياسي االجتماعي  االنسجامو زرالتǔوالتوازن على روح التضامن والتكامل و
  

  : ميـالبعد القي -2  
  

بقيم ومفاهيم  ،املرتبطة هبا جمموعة القيم السياسية واملفاهيم تغيري واستهدف   
، العدل، الشورى، الطاعة: ه القيم ويأيت يف مقدمة هذ أمسى تتماشى والتنظيم املنشود

من القيم اليت  وغريها والتضامن مالعمل، الرمحة، احلرية، املساواة، الوحدة، السال
  .واكبت تطور اجملتمع اإلسالمي 

  

 االرتقاءو  جتسيدا هلذا التوجه وعمال على تنمية الوالء لدى الفرد املسلم     
ضاري اجملرد إىل مستواها احل" الوجداين " بالدعوة اإلسالمية من مستواها العاطفي 

               جمتمعه د املعتز بنفسه وعقيدته وة الفرتكوين وتنشئاجلاد كان العمل يف اجتاه 
ذا الصدد يقول ويف ه. الكرامةو القوةوحضارته، عن طريق األخذ بأسباب العزة و

Ƈيضيف و  )2("لكن املنافقني ال يعلمون وللمؤمنني و لرسولهوهللا العزة و"القران الكر
  .)3(" انتم األعلون إن كنتم مؤمنني و" يف موضع آخر

  

                                                           
)1 (- ƚشريف نبوي حدي    .  
  

  .    8سورة المنافقون، االية  -)2( 
  
  .      139سورة ƈل عمران، االية  -) 3(
  



 

اليت تدعو إليها األخذ بأسباهبا اإلسالم جيدها تشترط هلذه العزة ع لتعاليم املتتبو  
خري يف أمة  تأكل مما ال تزرع وتلبس  ال" من هنا جاء قوله صلى اهللا عليه و سلم و
والسباحة  علموا أوالدكم الرماية "سلم وقوله صلى اهللا عليه و) 1("ال تنسج مما
السياسية يف اجتاهها اإلسالمي  واقعية التنشئةهي أمور تعكس و)  2("  ركوب اخليلو
بعيدا عن أي تبعية،  جتسيدا الستقالليتهاو مغزاها احلضاري تأكيدا للذاتية اإلسالميةو

هذا للمسجد واألسرة الدور الفاعل يف إبراز وجتسيد هذا التوجه الذي وكان يف كل 
  .ميز املنحى اإلسالمي يف عملية التنشئة السياسية

  

املالمح األوىل للتصور اإلسالمي لعملية نت هذه هي املقومات وكا ولئن  
التنشئة السياسية واليت واكبت عملية نشر الدعوة وتأسيس الدولة فإن هذه الصورة 

  : عدة أمهها  ما لبثت أن اهتزت يف ظل التطبيقات الالحقة وهذا بفعل عوامل
  

بالȠ يف إحداث ظهور بعض األحداث والوقائع اليت كان هلا األثر ال - 1  
االنقسام يف الرأي وما تالها من حماوالت لتفسري االنقسام أو التطاحن من منطلق 

. أو املناهض التنظري السياسي على حد تعبري األستاذ حامد ربيع وتربير املوقف املؤيد
ومعاملة أهل البيت  واهم هذه الوقائع تلك املتصلة مبقتل عثمان وواقعة التحكيم

  .سية وغريها والثورة العبا
  

أن هذه الوقائع كان هلا األثر البالȠ يف انقسام اجملموعة الدينية الواحدة إىل  -2  
عدة مذاهب وطوائف وتعقدت بذلك املشكالت السياسية والقومية وانعكست 
آثارها على بناء الدولة من جهة وعلى الوجود السياسي من جهة أخرى، وانعكس 

، واختذت التنشئة سلمامل  ية للفرد داخل اجملتمعهذا الوضع على اجلوانب التكوين
السياسية صورا وأشكاال خمتلفة وتوزعت بني الطائفة واملذهب والفرقة وتعددت  

  .أدواهتا وأمناطها 
  

                                                           
   .  حديƚ شريف   -) 1(
  

  .   حديƚ شريف   -) 2(
  



 

وتدعيم شرعيتها  فقدكانت األطراف املتناوئة ومن منطلق التنظري السياسي  
ئها ومواقفها وفساد آراء تستثمر وتستعمل اآليات القرآنية للتدليل على صحة آرا

Ƈمناوئيها ومعارضيها وليس أدل على ذلك من تأويالت الشيعة للقرآن الكر )*( 
وتأكيدا ألحقيتهم  والقول باحتوائه على الظاهر والباطن إضفاء ملشروعيتهم الدينية

  .)1(باخلالفة واحلكم 
  

حقيتهم يف وباملقابل وتأكيدا لنفس الغرض وهبدف إجياد املربرات  الدينية أل  
اخلالفة واحلكم قال خلفاء بنو أمية ومعظم خلفاء بنو العباس باجلرب مقابل االختيار 

  .) 2(وإرادة اإلنسان واعتبار ذلك  إرادة اهللا وقضائه 
  

 "التعليم عند الغزايل" يف كتابه "محاين بوخاري"ويف هذا الصدد يذكر األستاذ   
انة ببعض اخللفاء لنصرة آرائهم الفكرية لالستع بعض الفرق والشيع اإلسالمية"جلوء 

على اخلصوم  ، وفرضها بالقوةي يف اغلب األحياناليت كانت ال ختلو من طابع سياس
 وأصبح. ات الزمت العصر العباسي إىل اآلنكان من نتائجه ويالت ونكساوهو م

يف  يف فترة وسنيا يف أخرى وشيعيا السياسي الرمسي فهو معتزال التعليم يتلون باللون
  .)3(" ثالثة وغري ذلك

  :الصور والتطبيقات الحديثة -3  
  

إذا كانت الصور البدائية للتنشئة السياسية ممثلة يف تطبيقها اإلغريقي والرماين   
عن  كشفت قد عربت جبالء عن تلك العالقة املقدسة اليت تربط الفرد بالدولة،كما

واستمرارها  مبا حيفȘ استقرارهااحملاوالت اليت استهدفت عرب التاريخ بناء اجملتمعات 
  .وترسي قواعد االنتماء والوالء  عرب الزمن فراحت تنشد االنسجام

  

                                                           
  " .نقد العقل العربي " يوƠư الدكتور محمد عابد الجابري هƦا الجانب من خالل ƛالƛيتǊ حول  -  ) *(
  .     11ص   1995دار المعرفة الجامعية ،:  اǗسكندرية.  التربية والنưام السياسينبيل بدران ، -  )1(
  

  .     214، ص  المرجعنفس  -  )2(
  

  .     09المƌسسة الوطنية للكتاب، ص : الجƨاƑر .  التعليم عند الغزاليني بوخاري، حما -  )3(
  



 

املتغريات احلاصلة على  وإذا كانت الصورة الدينية قد عربت جبالء عن تلك   
العامل الديين فما هي مالمح الصور والتطبيقات  مستوى القضايا املطروحة بفعل تأثري

  .السياسية ؟لتنشئة ل احلديثة
  

 لدى فبعد ما تبينا مالمح التنشئة السياسية يف صورتيها التأملية والواقعية  
 اجملتمعات القدمية، وارتأينا مالمح الصورة الدينية ننتقل إىل البحث عن املنحى الذي

  .املوضوع هذااكنساها يف التنشئة السياسية واألمهية اليت  العصر احلديث ميز
  

بتغريات هامة عملت على  إىل أن العصر احلديث قد متيز بداية أود اإلشارة  
مبا يستجيب هلذه املتغريات واليت ميكن إجيازها يف  إعادة صياغة هذا املفهوم وتطبيقاته

   :يليما 
يف مفهوم ظاهرة الدولة والذي انعكس على مفهوم التعاملالتطور" -1

لة واحدة تضم أمة، دو مفهومه يف السياسي، إذ كان املنطق التقليدي بسيط
غري أنه مع احلرب العاملية الثانية ارتفعت...شعب واحد متجانس واحدة أي

ملفهوم وظهرت معه تطبيقات جديدة...جديدة إىل مراكز القيادة قوى
ال ميثالن) سابقا( واالحتاد السوفييت  فالواليات املتحدة األمريكية...الدولة

  )1( "وال يعربان عن مفهوم الدولة القومية 
  

هذا املفهوم ر تطو وال يقف هذا االجتاه عند هذا احلد بل ميتد إىل إمكانية  
  ).االحتاد األورويب ( ليتخذ صورة الدولة اإلقليمية 

  

واإليديولوجية واالجتماعية  السياسية واملذاهب االجتاهاتمن  العديد ظهور-2
 تأثريها يف جمايلوعارضة بني املنظومات الفكرية املت اإليديولوجيالناجتة عن الصراع 

  .الفكر والفقه السياسيني 
  .املترتبة عنها اآلثارلنظام التجزئة السياسية و الظاهرة االستعمارية وفرضها بروز -3

                                                           
مجلة ."حول العالقة االتصالية بين المفهوم القومي للوجود السياسي والتطور االجتماعي نحو التماسƿ العقائدي"ربيƴ،  حامد -)1(

  .     100،  ص 1984، جانفي  59، العدد الصادرة ببيروت المستقبل العربي
  



 

سياسية وتأثريها املباشر  بروز مفاهيم وقيم سياسية واجتماعية ذات دالالت -4
اطية، احلرية، العدالة، لدميقرا: يف مقدمة هذه القيم والفاعل يف التعامل السياسي وتأتى

 كاالشتراكية( اإليديولوجية التوجهات :املفاهيم كما تتضمنوالتضامن  التعاون ،املساواة
وتتقدم هذه املفاهيم  احلاصل، السياسي بالتطور واملفاهيم املرتبطة )والليربالية

ا فضال عن قضاي. التسلطية،العدوان،االستغالل، السيطرة واالستعمار، العنصر:
غريها والنهضة واالحنطاط والتبعية والسيادة و التخلف والتقدم واالستقالل والتحرر

  .من املفاهيم ذات الصلة باحلياة السياسية و الوجود السياسي 
يف جمال  التكنولوجيا خاصة سلطتها على املواطنني بفعلتراجع دور الدولة و-5  

يف جمال تسلل القيم واألفكار ، وما يترتب عنها من آثار وسائل االتصال واإلعالم
للسلطة  هو ما عمل على زعزعة الوظيفة التربوية والقيميةو واإليديولوجيات

  .)1(الوطنية
  

بارزة   مكانة  من موضوع التنشئة السياسية حيتل إذن جعلت هذه املتغريات  
 بدورها هذا املفهوم وفق أسسها صاغت اليت لدى األنظمة السياسية املختلفة

  .و منطلقاهتا  اإليديولوجية و أطرها الفكرية  الفلسفية
  

وغريها من األدوات  اجتهت األنظمة على ضوء ذلك إىل املدرسة واإلعالمو  
ياسية وتنشئة األجيال مبا قناعاهتا السو استعماهلا يف جمال بث أفكارهاواحتكارها و

  .اإليديولوجية والفكرية و توجهاهتا السياسيةيتفق و
  

  : شئة السياسية في الدول الغربيةالتعليم والتن-1
  

كثريا من فالسفة ومفكري القرن قد  أن، جند العصور احلديثة إىلباالنتقال   
يف  وأعطوااهتمامات خاصة لقضايا التنشئة عموما والتنشئة السياسية خصوصا  أولوا
التربوية  األدوارسياسيا وركزوا على  النشء إعدادعناية خاصة لعملية  اإلطارهذا 
، ويف هذا نظام السياسي وارتباطهم بهد تسهيل االƳراط السياسي للشباب يف القص

                                                           
  .194،  ص  1991 شركة الشهاب ،  : ط  ، الجƨاƑر .  المستقبلية في العالقات الدولية الدراساتوليد سليم عبد الحي ،  -) 1(
  



 

التربية كأداة تستخدم من قبل احلاكم "يصف  16يف القرن  مكيافيللي أنجند  اإلطار
  . )1(" حقيقي للمواطنني يعتقده لتكون الدولة موضع اهتمام  لدعم ما

  

 وغريها من األدوات رسة واإلعالماملدب لالهتمام احلديثة األنظمةب حذا وهو ما  
السياسية وتنشئة األجيال  والقناعات األفكار واحتكارها واستعماهلا يف جمال بث بل

  . املرغوبة  اإليديولوجية اوأطروحاهتالسياسية ورؤاها الفكرية  اوتوجهاهتمبا يتفق 
 

من خالل مؤلفه "عبد الباري حممد داود"يذهب الدكتور اإلطارويف هذا  
 التنشئة السياسية لدى اجملتمعات الشمولية والبدائية أن إىل "شئة السياسي للطفلالتن

غرس املعتقدات اليت ال يناقشها املتلقي وتعمل على تسييس وتربية "إىلعمدت 
 إعداد"إىليف حني عمدت لدى اجملتمعات الدميقراطية  )2("اجلماهري بطريقة مقصودة

طة ومقوماهتا وحول العوامل املؤثرة يف املؤسسات حول ماهية السل احلر للتفكري الناشئة
  )3("املؤثرة يف اجملتمع عن طريق املؤسسات أو

  

السياسية  األنظمة حمل اهتمام أصبحومل يبق هذا اجلانب حبيس نظام معني بل   
، وهي املكانة اليت العامل العريب أوالعامل الثالث  أو، إن على املستوى الغريب املختلفة

  :يلي نها من خالل مانود الكشف ع
  

وسائل  األدواتوغريها من  واإلعالمفعلى املستوى الغريب كان للمدرسة   
مبا يتفق والتوجهات  األجياللتنشئة  وإطاراوالقناعات السياسية  األفكارلبث 

يف العصر  يفسر جلوء النظامني النازي والفاشي ، وهو ماتواألطروحاوالرؤى 
 قاد مبجموعة املفاهيم املرتبطة بفلسفتها خاصة ما تعلقلبث االعت احلديث إىل املدرسة

  .) 4(منها باالستعالء والعنصرية والسيطرة والقوة 

                                                           
  .296، ص  المرجع السابق الذكر، دراسات في التربية العربية وقضايا المجتمع العربي ،الخميسي سالمة السيد -)1(
  

  .35، ص 2005الملتقى المصري لالبداع والتنمية،:االسكندرية، 1ط. التنشئة السياسية للطفلد ،عبد الباري محمد داود-)2(
  

  .     35،  ص نفس المرجع -)3(
  

  .     15، ص  المرجع السابق الذكرنبيل بدران ،  -) 4(
  



 

األفكار والقيم  وعملت اإليديولوجية االشتراكية من جهتها دون تنمية  
على  وعمل بذلك اجملتمع االشتراكي )1(واالجتاهات املتعارضة مع إيديولوجية الدولة 

إنه باإلمكان فقط من " لتنشئة السياسة أمهية خاصة ترمجها قول لينني إعطاء عملية ا
الشباب بطريقة  صياغة التعليم والتنظيم والتدريب الذي حيصل عليه ة إعاد خالل

سوف تسفر عنها جهود الشباب هي  راديكالية نستطيع أن نضمن بأن النتائج اليت
هبذا  و أصبحت)2( "مع الشيوعيخلق جمتمع خيتلف عن اجملتمع القدƇ وذلك هو اجملت
، وهو سياسي وبث أي اعتقاد إيديولوجية الدولة مرجعا أساسيا ملمارسة أي نشاط

وجل  ماجعل الربامج التعليمية يف هذا البلد تتضمن مقررات ذات طابع سياسي،
املعلومات واملعارف واملفاهيم تقدم وفق اخلط السياسي املتبع من قبل احلزب 

 .   )3(الشيوعي احلاكم 
  

ومل يبق النظام التعليمي حبيس التوجهات اإليديولوجية للمجتمعات املختلفة   
خلق التماسك االجتماعي والقومي عن  أداة من أدوات أصبحولكنه وأكثر من هذا 

  . ) 4(" بتكوين املواطن " طريق ما يسمى
  

هلا األزمات اليت تتعرض  وازدادت أمهية التعليم يف هذا اجملال خاصة خالل  
وكذا احلال  1870، كما حدث يف فرنسا على اثر هزميتها مع بروسيا سنة الدول
التعليم االبتدائي  لربيطانيا اثر احلرب العاملية الثانية والتجائها إىل إصالح بالنسبة

االبتدائي أولوية تضمن الدولة السيطرة  الذي جعل من التعليم 1944بإصدار قانون 
  . ) 5(عليه 

  

                                                           
  .     251، ص  المرجع السابق الذكرمحمد على محمد  ،  -)1 ( 
  

    .   251،  ص نفس المرجع  -)2(
  

(3) -   G. Hollander, Soviet Political Introduction :Developments In The Mass Media And P 
propaganda Since Stalin. Prager Publishers, New York    , 1972, P : 12-13. 

  .  16، ص  المرجع السابق الذكرنبيل بدران ،  -)4 ( 
  

  .     16،  ص  نفس المرجع -) 5(
  



 

ام التعليمي واملدرسة على وجه اخلصوص مساحة للصراع النظ وأصبح  
والتنافس الدويل يف مجيع اجملاالت العسكرية والسياسة واالقتصادية والثقافية وهو ما 

املتحدة األمريكية إىل تعبئة نظامها التعليمي ملواجهة السبق  الواليات يفسر جلوء
" سبوتنيك"  الروسي اعياالصطن السوفييت يف جمال غزو الفضاء عند إطالق القمر

  .) 1( 1957عام 
  

اليت جلأت إىل  مثال فريدا للدول" كما تعترب الواليات املتحدة األمريكية   
لالهتزاز  اإلصالحات التعليمية املتعاقبة، كلما وجدت أن مكانتها الدولية تتعرض

 والتعليمي لتحقيق ، فكثريا ما جلأت إىل استخدام سالحها التربويمام أي حتديأ
  .) 2(" السبق والتفوق يف معركة الصراع الدويل

  

جلأت الواليات املتحدة  فبعد تعبئة نظامها التعليمي ملواجهة السبق السوفييت  
وكان ذلك سنة " قانون التربية للدفاع القومي" إىل إصدار قانون أطلق عليه اسم 

سنة  أصدرتهالذي " أمة معرضة للخطر " التقرير الذي عرف باسم  تالها ) 3( 1958
يف مواجهة التحدي  )4(والذي أريد مبقتضاه تطوير النظام التعليمي األمريكي  1983

عام  لتميز أمريكا 1991قانون " االقتصادي الياباين املتنامي ، تالها قانون عرف باسم 
والذي رصدت له ماليني الدوالرات وكان اهلدف األساسي من " يف التعليم 2000

  .)5(" أمة من الطلبة " إىل " أمة معرضة للخطر " يل أمريكا من هذا القانون هو حتو
  

  : لعالم العربيا العالم الثالث و التعليم والتنشئة السياسية في-2
  

كانت هذه هي األمهية اليت إكتستها املدرسة والنظام التعليمي لدى  ولئن  
 متدادا معرفياوإذا  كانت هذه املدرسة قد شكلت ا الدول املتقدمة يف العصر احلديث

                                                           
  .  16،  ص  المرجع السابق الذكرنبيل بدران ، -)1( 
  
      58، ص المرجع السابق الذكر ،التربية وتحديث اإلنسان العربي السيد سالمة الخميسي،-) 2(
  

  .     58، ص   نفس المرجع  -) 3(
  

  .  16، ص   نفس المرجع -) 4(
  

  .  17،  ص   المرجع السابق الذكرنبيل بدران ،  -) 5(
  



 

هبا التنشئة السياسية على  وإيديولوجيا لألنظمة السياسية يف هذه البلدان ومورست
  .ئة السياسية يف العامل العريب ؟هذا األساس، فما هي األمهية اليت اكتستها عملية التنش

  

ملعرفة اإلجابة البد من التعرض ألهم السمات واخلصائص اليت متيز العالقة بني   
والتعليم واألنظمة السياسية يف العامل الثالث واليت شكلت التنشئة السياسية التربية 

يذهب الباحثون إىل أن التنشئة السياسية يف الدول  ،حد أهم دعاماهتا، ويف هذا اجملالأ
  :النامية 

  

كون معظم الدول هبـذا العامل  ترتبط ارتباطا كبريا بإشكالية بناء الدولة -1  
  .اللاالستقهي دول حديثة 

  

باسم التكامل القومي  ترتبط اشد االرتباط مبا يسمى يف الفكر الغريب"-2  
               واالجتماعي وبناء الدولة واليت عن طريقها يتم صهر الفرد مع العناصر التعددية 

 يف بوتقة واحدة وخلق مواطنة جديدة ووالء مستحدث) لغويا وثقافيا وقوميا( 
املوجودة والسائدة يف هذه الدول واليت )  1(" املتعددة تءاالو الللدولة على أنقاض 

  .هي نتيجة وإفرازا للوضع الذي عاشته هذه الدول 
  

الظاهرة االستعمارية اليت حالت دون بناء الدولة  إفرازاتإهنا إفراز من  -3  
هوياهتا  وإذابةمن خصوصياهتا القومية ومكوناهتا الوطنية  الوطنية وجردت الشعوب

 ، ذلك أن االستعمار الذي خضعت له هذه الدول قد محل إليها قوانينهيةالسياس
  .)2(ونظمه وعاداته وتقاليده وثقافته 

  

وتذهب الدراسات اليت تناولت التنشئة السياسية هبذه الدول إىل أن عمليات   
وهو ما يؤكده كل  الناتج عن تنوع تلك اجملتمعات، التنشئة السياسية تتسم بالتنوع

                                                           
، "ƨƊمة الديمقراطية في الوطن العربي" ورقة مقدمة لندوة."مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث"،لدين هاللعلي ا-)1(

  .      48، ص  1999 مركƨ دراسات الوحدة العربية،
  

امعية ، دار المعرفة الج: مصر.  دراسات في النưريات والمذاهب والنưم: المجتمع والسياسة علي سعد ،  ƍسماعيل  -)2(
  .   307، ص  1999

  



 

إىل أن هذه  ومرجع ذلك يف نظرمها)RUSH et ALTTOFF ")1 لتوفوأ رȇ"من
اجملتمعات ليست متجانسة بل هي عبارة عن جمتمعات تقليدية عديدة حتكمها 

ي تفتقر فيه إىل من جهة وتعتمد على األفراد يف الوقت الذ عصبيات قبلية تنافسية
  .)2(الصبغة املؤسسية

  

النتائج اليت توصل )ROBERT-LEVINE  )3ليفني روبرت"ويلخص الباحث   
  :إليها يف دراسته للتنشئة السياسية يف البلدان النامية فيما يلي 

  

أن التنشئة السياسية متيل إىل االرتباط باحمللية والقبلية والعرقية أكثر من "  -1  
  " .السياسية القومية  باألنساقميلها لالرتباط 

  

قد تسبق قدرة هذه اجملتمعات  أن زيادة السكان يف اجملتمعات النامية"  -2  
  ".على حتديث حياة األسرة التقليدية من خالل التصنيع والتعليم 

  

 ، فاملرأة الالتقليدية بني اجلنسني أن هناك تباينا واضحا يف التعليم والقيم"  -3  
يف التنشئة  تزال ترتبط بالقيم التقليدية بقوة يف الوقت الذي تقوم فيه بالدور اهلام 

  ".للطفل  املبكرة
  

التقليدية، و الذي يعترب  إن تأثري التحديث كقوة هامة يف حتطيم القيم" -4  
  ".البلدان  بسبب قيام اجملتمعات القبلية والعرقية يف هذه تغريا هاما و مفاجئا، يضعف

  

ن هذه النتائج اليت توصل إليها الباحث و اليت أراد تعميمها على أو احلقيقة   
كما يذهب إىل ذلك الدكتور إمساعيل علي  ،س هلا ما يربرهابلدان هذا العامل لي

ذلك أن صدق هذه النتائج على بعض الدول ال يعين صدقها على البعض  ،)4(سعد

                                                           
  .   308، ص  المرجع السابق الذكرعلي سعد ،  ƍسماعيل  -)1(
  

  .   309، ص  نفس المرجع  -)2(
  

         .309ص ، نفس المرجع  -)3(
  

        .310ص ، نفس المرجع  -)4( 
  



 

األخر خاصة منها تلك اليت أخذت بأسباب التقدم و جتاوز تنظيمها السياسي إطار 
  .القبيلة باملعىن الذي تناوله الباحث 

  

بعض الدول  تناولتاليت  و -املشار إليها -ساتفضال عن ذلك فان الدرا  
هذا األخري ، و مل يكن  تتناول العامل العريب بالدراسةاإلفريقية كجزء من العامل الثالث مل

هو ما يقودنا للبحث عن طبيعة  التنشئة السياسية يف العامل موضوع حبث من طرفها و
  .العريب

  

بالعامل الثالث فقد  عامل العريبففضال عن هذه السمات واخلصائص اليت جتمع ال  
  :يلي يماواليت ميكن إمجاهلا ف انفرد العامل العريب هو اآلخر ببعض اخلصوصيات

  

بني النظام التقليدي والنظام  اعتماد نظام ثنائية النظام التعليمي الذي جيمع -  1  
  .الوضع يف جمال التنشئة السياسية احلديث وما افرزه هذا

  

سياسية متباينة  بني كيانات -على اثر االستعمار -عريب توزع العامل ال - 2  
  .إيديولوجيا وسياسيا 

  

احتواء النظام التعليمي العريب على الكثري من املظاهر السلبية النامجة عن  - 3  
االحتالل األجنيب لألقطار العربية "  االحتالل وكما يقول األستاذ مسارع الراوي

 يا أو إيطاليا خلق الكثري من التركات الثقيلة واملظاهرعثمانيا كان أو بريطانيا أو فرنس
السلبية اليت ينوء هبا النظام التعليمي العريب سواء أكان ذلك على املستوى القطري أو 

  .)1(" املستوى القومي 
  

اجملتمع العريب عن غريه من  اهلوة بني السلطة واجملتمع، إذ بالرغم من متيز -  4  
اخلصائص واملميزات ، فقد ظل أفراده يعانون ثنائية  اجملتمعات األخرى من حيث

السياسية خاصة  بني السلطة واجملتمع فضال عن استئثار األسرة بعملية التنشئة التنشئة
إن اآلباء يربون أبناءهم على " بني السكان الريفيني وهنا يقول روبرت لوفني 

وجهوهنم حنو األدوار اليت ميكن مما ي أكثر، السلطة احمللية باملناطق الريفيةاملشاركة يف 
                                                           

.  دور التعليم في الوحدة العربية:  ة لندوةورقة مقدم، التعليمية من منưور الوحدة العربية األنưمةتحليل مسارƳ الراوي،  -)1(
  .     49،ص  1983مركƨ دراسات الوحدة العربية ،  : ، بيروت 3ط 

  



 

 واإلعالمضعف دور املدرسة  خاصة يف ظل، )1(" أن يقوموا هبا كمواطنني يف الدولة 
هبذه  لألنظمةالطبيعة التقليدية  إىلبالنظر  )2( يف جمال التثقيف السياسي واألحزاب

دانية اليت تؤكده الدراسات  املي يف هذا اجملال وهو ما األسرةاجملتمعات مما يدعم دور 
مؤسسات التنشئة اليت تغرس معىن املواطنة وقيم  أوىلمتثل  األسرةأن  إىلتذهب 

  .)3( االلتزام الديين والوالء للقومية العربية 
  

، ففي العريب  احلاكمة يف الوطن التنشئة السياسية بتوجهات األفراد ارتباط -5  
ية بتوجهات حزب جبهة ارتبطت التنشئة السياس -يف فصل الحق كما سنرى اجلزائر

االحتاد " يف مصر ارتبطت بتنظيم وهو احلزب احلاكم يف البالد، و التحرير الوطين
  1982الذي تكون يف مصر بعد صدور ميثاق العمل الوطين عام  "االشتراكي العريب

جديد داخل إطار االحتاد  أن احلاجة ماسة إىل خلق جهاز سياسي" و الذي نص على 
احلوافز  ينظم جهودها و يبلورجيند العناصر الصاحلة للقيادة و االشتراكي العريب

و يساعد على إجياد احللول الصحيحة هلذه   الثورية للجماهري و يتحسس احتياجاهتا
  .) 4("االحتياجات 

  

حيث النظام التربوي املصري  قد كان هذا التوجه البداية احلقيقية يف إصالحو  
 التربية  على غرار ملواد اليت مل تكن موجودةإضافة بعض ا إىلتعديالت ال ذهبت

  .اجملتمع العريب القومية و
  

واخلاص  1965  املقدم سنة )5( )اللجنة الوزارية للقوى العاملة(كما جاء يف تقرير  
   :بتطوير املناهج الدراسية 

  
                                                           

  .     277،  ص  المرجع السابق الذكرمحمد علي محمد ،  -)1(
  

 .،ات الوحدة العربيةمƌسسة دراس قضايا االستمرار والتغير: النưم السياسية العربية ، نيفين مسعد علي الدين هالل ،و، - )2( 
  .    130ص 

  
  .130، ص  نفس المرجع -) 3(
  

  .  311، ص  المرجع السابق الذكرعلي سعد ،  ƍسماعيل  -)4(
  

  .  188،198، ص  المرجع السابق الذكربدران نبيل ،   -) 5(
  



 

مستويات التعليم ترى اللجنة ضرورة االهتمام بتطوير املناهج على كافة"  
واقع اجملتمع و اجتاهاته، و أهدافه اجلديدة  و يف هذا الشأنحبيث ترتبط ب

العناية بالتربية الدينية بوصفها أحد املقومات األساسية تؤكد اللجنة أمهية
و توصي بتطوير أساليب دراسة... للسلوك الفردي و التماسك االجتماعي 
  "الدين مبا ييسر تفسريه  و تبسيط أصوله 

الرياضية و  ضمن الربامج اخلاصة بالتربية االجتماعيةو يضيف التقرير بان تت
  .االشتراكيتربية السلوك 

  

                هو احلال بالنسبة لسوريا مل تشد دول عربية عديدة عن هذا املنحى كماو  
احلزب يف  الدور الذي لعبه هذاالبعث العريب االشتراكي و العراق يف ظل حزبو

  .البلدينجمال التنشئة السياسية هبذين 
  

يف جمال التنشئة السياسية يف  هذه العملية اهاكتستبالرغم من األمهية اليت و  
نقلة نوعية إال أن ارتباط التنشئة باألحزاب احلاكمة                     اعتبارها العامل العريب و

ية ميكن تلخيصها عنها نتائج عكس  كان له األثر البالȠ يف إفراز أوضاع سياسية ترتبت
  :فيما يلي

   

أجهزة احلزب احلاكم  استعمال التعليم واستغالله واستثماره يف تبيان  -أ   
اإلطار تبني الدراسات اليت تناولت املوضوع أن  وتدعيم صورة الزعيم ، ويف هذا

تاريخ أفراد العائلة " انه   األردنية مثال تركز يف عرضها للتاريخ األردين على املقررات
أعطي هلم الدور األول واألخري  الذين وعبد اهللا هلامشية مثل احلسني بن علي وفيصلا

 ويف اإلطار نفسه يذكر كتاب.)1("والدفاع عن القضايا التحريرية  يف حترير الوطن
للحسني رسالة وأي رسالة  كان  لقد" التاريخ للسادس االبتدائي األردين عن احلسني

  .)2(" والوحدة العربية اليت ضحى حبياته يف سبيلها  رسالة احلرية واالستقالل أهنا
  

                                                           
  .     66،  ص  المرجع السابق الذكرنادية حسن سالم ،  -) 1(
  

    .   66، ص  نفس المرجع -) 2(
  



 

العربية من حيث التباعد  انعكاس العالقات السياسية على النظم التربوية-ب   
 إذ ،مهورية املتحدة خري مثال على ذلكويعترب قيام اجل .األنظمةوالتقارب بني هذه 

 -1958(  الث سنواتسوى ث تدم مل واليت الوحدوية التجربة هذه عمر قصر من بالرغم

بني مجهورييت مصر العربية وسوريا على املضمون   فقد انعكس هذا التقارب)  1961
ومتت من خالل نفس  حيث وحدت املناهج والكتب املدرسية بني البلدين التربوي

 بني اجليدة السياسة كما انعكست" )1(البلدين التجربة أول وحدة ثقافية بني
 يف عقد ميثاق 1958) يوليو(متوز  14والعراق بعد ثورة ة العربية املتحد اجلمهورية

التشريعات واألنظمة  والذي مبوجبه متت إجراءات توحيدية العربية الوحدة الثقاف
  .) 2(" اخلاصة بالتربية 

  

الوضع على نوع وطبيعة التنشئة  وبالرغم من اآلثار السلبية اليت افرزها هذا  
السياسية  التنشئة"  هنا أكدت حقيقة جوهرية مفادها أنإال أ  السياسية يف العامل العريب

يف البالد النامية أكثر من ارتباطها  ترتبط يف املقام األول بطبيعة الكيان السياسي
  .يف هذا اجملال  أو القبيلة وهي حقيقة ختالف الدراسات الغربية) 3(" باألسرة

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
دور التعليم في الوحدة : ورقة مقدمة لندوة  ،العمل التربوي العربي المشترƿ ودور المنưمات العربيةمسارƳ الراوي، -) 1(

  .     235،  234، ص  1983مركƨ دراسات الوحدة العربية،   : ، بيروت  3ط . العربية
  
  .     234،235،  ص  نفس المرجع -) 2(
  

  .     314، ص  السابق الذكرالمرجع علي سعد ،  ƍسماعيل -) 3(
  



 

  :الخالصة واالستنتاجات
السياسية واليت حاولنا  لتطبيقات التارخيية للتنشئةبعد هذا العرض للصور وا  

التارخيي ورصد أهم مالحمها ومكوناهتا وأبعادها  من خالهلا عرض الظاهرة يف بعدها
  .التارخيية املختلفة   خالل العصور

  

نسانية وقدم اجملتمعات اإل ننتهي إىل أن الظاهرة موضوع الدراسة قدمية قدم  
يف بعده التنظيمي  بتطور صور التنظيم السياسي تطورت اغري أهن ،الفكرالسياسي نفسه

  .من جهة أخري من جهة وبتطور املفاهيم والقيم السياسية السائدة حسب كل عصر
  

وظيفة من إىل كوهنا  وقد كانت يف بدايتها وظيفة من وظائف األسرة لتنتهي  
ياهتا ، وان شكلت الصيحات الفلسفية والفكرية مرجعوظائف األنظمة السياسية

مرجعياهتا  واملذاهب السياسية تلإليديولوجيايف العصور القدمية فقد كان  األساسية
وسائلها خالل العصور القدمية  ميزت املمارسة السياسية ولئن ،يف العصور احلديثة

 ، فالتجأت األنظمة إىل املدرسة لبثيف العصر احلديث فقد شكل التعليم أهم وسائلها
اكتست بعد هذا التحول وا وتلقني القيم واملفاهيم السياسية أفكارها وجتسيد توجهاهت
وهو  النظري واتضحت معاملها النظرية وعرفت أهم مبادئها التنشئة السياسية إطارها

  :موضوع الفصل املوايل واجتاهاهتا وهو ما يستدعي البحث يف مفهومها
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ني لثا الفصل ا
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  اإلطار النưري لمفهوم التنشئة السياسية:الفصل الثاني
@Zتمهيد @

  
  

ن االهتمام بالتنشئة أ  ال، إلبحثإذا كنا قد انتهينا يف املدخل العام هلذا ا  
بوجود   وال هو ميزة األنظمة املعاصرة و إمنا وجد ليس وليد الفكر احلديثالسياسية 
األمهية اليت يكتسيها هذا املوضوع من  وتطور بتطوره األمر الذي  يعكس هذا الفكر
  ، كما انتهينا إىل أن مفهوم التنشئة فيه من جانب أخر وأمهية البحث ،جانب

  .السياسية قد تطور بتطور صور التنظيم السياسي
  

هد جأكتنظيم سياسي قد  وإذا كان الفكر السياسي احلديث املتصل بالدولة  
الدولة وكيفية نشوئها وتبيان أركاهنا خاصة ما تعلق   نفسه يف اخلوض يف مسائل أصل

  .من املفاهيم  منها بالسلطة ومفاهيمها املختلفة وكيفيات ممـارستها وغريها
  

وبالرغم من أن هذا الفكر الذي ظل ينشد هذا اجلانب املهم من جوانب   
مهمة من املسائل املتصلة هبذا التنظيم أال التنظيم السياسي املعاصر قد خاض يف مسألة 

النشأة وبعد التنظيم  إال أن هذا االهتمام مل يتعد هو اآلخر بعد " النظام السياسي"  وهي
أن جاءت  إىلهلذا اجلانب غائبا  )*( وجممل اخلصائص املميزة له و ظل البعد الثقايف

البحث  انب من جوانباليت عملت على إحيائه وبإحياء هذا اجل املدرسة الوظيفية 
  .به من خالل هذا الفصل  السياسي ظهر مفهوم التنشئة السياسية الذي نود التعريف

  

حقول املعرفة السياسية والكشف عن  لكن بداية وقبل التعريف هبذا احلقل من  
، اليت تناولته بالدراسة والتحليل طبيعته ومفهومه وأهم أبعاده وقبل التعرض للمدارس

للتطور التارخيي هلذا املفهوم بالكشف عن  -ولو بصفة وجيزة -تعرضارتأيت أن أ
  .لدراسته  البدايات األوىل 

                                                           
يعبرالبعد الƛقافي عن االتجاǉ الƛقافي في العلوم السياسية وهو االتجاǉ الƦي يرجعǊ الدارسون و اǕكاديميون و الباحƛون ƍلى  - )*(

سياسي و فحواƊ ǉن كل و اعتمادǉ كبعد من Ɗبعاد النظام ال 1956سنة " ƹابريال الموند" بداية استخدامǊ من طرف العالم اǕمريكي 
نظام سياسي يرسخ حول Ɗنماط محددة من التوجهات التي تưبط التفاعالت التي يتưمنها النظام االجتماعي و بالمƛل تكون الƛقافة 

  .السياسية بمƛابة التنظيم ƹير المقنن للتفاعالت السياسية
  



 

  : النشƉة والبداية -1
  

هناية  يرجع إىل ) التنشئة( فبالنسبة للبدايات األوىل فإن استعمال مصطلح  
 "أوجبون"  من كل استخدم حيث من القرن العشرين، وبداية األربعينات الثالثينات

ليتداول بعد ه هذا " علم االجتماع" هذا املصطلح يف كتاهبما 1940سنة  "نيمكوف"و
  .يف إطار مؤلفات وحبوث اجتماعية وسياسية وتربوية حديثة  املصطلح

  

يف الدراسات االجتماعية كبديل  وكان لظهور هذا املصطلح وشيوع استعماله  
إمساعيل علي  ري الدكتورعلى حد تعب -أن عرب عن نقلة نوعية  )التعليم ( ملصطلح 

تعرب عن مواكبة التطورات العلمية اليت  -"اجملتمع والسياسة  "يف كتابه )1(سعد 
اإلسهامات اليت قدمها علماء  كما تعرب عن .التغريات االجتماعية عرب العصور رافقت

، ن خالهلا تفعيل العملية التربويةمن اجملاالت العلمية وأرادوا م االجتماع هلذا اجملال
يف اجملال ) 2(" القيمة واألهداف والوسائل"  يعين) التعليم ( ذلك أنه إذا كان مصطلح 

البحث عن الكيفية اليت "  يعين عند هؤالء العلماء) التنشئة ( فإن مصطلح  ،التربوي
  .)3(" املفاهيم فعالة  ميكن أن تكون هبا هذه 

  

املتعلقة بالتنشئة يف الدراسات  ومع هذا التحول يف استخدام املصطلح بدأت   
تماع والنفس ميدانا من ميادين البحث يف علمي االج االنتشار إىل أن أصبحت
، وهو ما يعكس اخللفية التارخيية هلذا النوع من الدراسات وبعدمها علم السياسة

  :  يت ميكن حصرها فيما يليوال واالجتاهات املختلفة اليت ميزهتا 
  

  :الفلسفي االتجاه -أ
  

إلصالح األوضاع  ده يف الصيحات الفلسفية املختلفة الراميةوجيد سن  
املختلفة السيما تلك املتصلة بنظم  االجتماعية والسياسية خالل احلقب التارخيية

                                                           
  .   289ص  ،السابق الذكرالمرجع علي سعد ،  ƍسماعيل  -) 1(
  

  .   290، ص  نفس المرجع  -) 2(
  

  .      290، ص  نفس المرجع  -) 3(
  



 

 يف مقدمة وتأيت .باجملتمعالدولة باألفراد وصلة السياسة  احلكم وتنظيم اجملتمع وعالقة
" كونفوشيوس الصني "  ذهب إليه  البحث ما رأينا يف مدخل هذا كما هذه احملاوالت

احلكم ونشر القيم السياسية وإجياد املواطنة  وإقراره بأمهية التنشئة يف إرساء قواعد 
الذين  وطرسآوهي الدعوة نفسها اليت جتددت لدى كل من أفالطون و الصاحلة ،

Ș وتوجهات الدولة ومبا حيف شددا على ضرورة إجياد نظام لتنشئة األطفال مبا يتماشى
على دور التربية يف " روسو" وباملقدار نفسه أكد  . استقرار اجملتمع ويضمن متاسكه

إىل أن طاعة السلطة تبدأ من خشية اهللا وشدد على " بودان "  وذهب) 1(دعم القيم 
خشية اهللا يصعب عليهم أن يطيعوا  األطفال الذين ال يتعلمون عن آبائهم " أن 

  .)2(" السلطة احلاكمة
  :ه السوسيولوجيتجاإلا -ب

  

العشرين اليت متيزت  ويرجع هذا االجتاه إىل عشرينات وثالثينات القرن  
تشارلز مريام " السياسي خاصة مع دراسة  باهتمام علماء االجتماع بقضايا التثقيف 

يف هذا اجملال لتتناول   وتطورت الدراسات االجتماعية" بناء املواطنون  "املعنونة بـ " 
لقومي وتوجت هذه الفترة السياسي الوطين وا السياسة والسلوكقضايا الشخصية و

اجملتمعات وتأثريها  حول اختالف الشخصية داخل"ليفنستون "و "انكليس"بدراسة 
  .) 3(على السلوك السياسي 

  

ƚ - السيكولوجي االتجاه :  
  

من  والذي يعد واحدا جتاه املنظور السيكولوجي للسياسةويعكس هذا اال  
 إلحياء كبرية جهودا السياسة يف املختصون بذل وقد ،امية يف هذا اجملالاملنظورات الن

 أواخر إىل االجتاه هلذا  األوىل البدايات ترجع إذ ) 4( القرن هذا بداية منذ املنظور  هذا

                                                           
  .     237،  ص السابق الذكرالمرجع محمد علي محمد ،  -) 1(
  

  .    36، ص  السابق الذكرالمرجع Ɗحمد جمال ظاهر ،  -) 2(
  

  .     37،  ص   نفس المرجع -) 3(
  

    .  217، ص  السابق الذكرالمرجع محمد علي محمد ،  -) 4(
  



 

 يف النفس علماء بتدخل ومتيز العشرين القرن من  الستينات وأوائل اخلمسينيات
 هذا وتطور ) 1(السياسي للعامل األطفال صغار فهم سلقيا األمريكية املتحدة الواليات
 هاميان هربرت "  دراسة وأمهها أجريت اليت  مربيقيةاأل  البحوث خالل من أكثر االجتاه

 السلوك  سيكولوجية يف  دراسة : السياسية التنشئة " بعنوان السياسية  التنشئة عن "
 قواعدها ترسي السياسية ئةالتنش عبارة بدأت بالذات االجتاه هذا ومع "السياسي
    .)2( حوهلا البحوث وتنشط

  

  :اه الوưيفيـتجاإل -د
  

 ،وأساليبها وطبيعتها وعناصرها ياءاألش بأصل يهتم ال الوظيفي التحليل كان ملا  
 خاصة السياسي  البحث جمال يف فإنه ،)3(وجودها من الفائدة يف ويبحث  يهتم ما بقدر
 يف يبحث ما بقدر شرعيتها والعن السلطة  طبيعة نع يبحث ال بالسلطة منه تعلق ما

 لدراسة الوظيفي االجتاه يسعى املنطلق هذا ومن ،)4(السلطة  تؤديها اليت الوظائف
 آليات من وآلية السياسي النظام وظائف من وظيفة باعتبارها السياسية التنشئة
  .عليه واحملافظة ودميومته استقراره

  

 فئات ثالث يف السياسي النظام وظائف)5("آملوند الغابري"حيدد املنطلق هذا ومن  
  :الوظائف من

  

 ويسعى النظام وطاقة بقدرة الصلة ذات الوظائف جمموعة تتضمن األوىل، فالفئة  
  .لتأمينها األخري هذا

                                                           
: دمشق ). ترجمة Ɗنطوان حمص .( سياسي Ƌجماععناصر من أجل علم ، ) جان(مونييǊ  و بيير) جان(كوت  بيير - ) 1(

  .    401، ص  1994منشورات وƨارة الƛقافة ، 
  

  ..37، ص السابق الذكرالمرجع ،  احمد جمال ظاهر -) 2(
    

  .    332،  ص  نفس المرجع -) 3(
  

  .    334،  ص  نفس المرجع -) 4(
  

 57، 56، ص  1993والجراƑد ،  المطبعة الجƨاƑرية للمجالت: الجƨاƑر. التحليل االجتماعي للسلطةحسن ملحم ،  -) 5(
،58،59.   
  



 

 على أطلعنا لو فيما يزهامن أن ميكن اليت الوظائف جمموعة تتضمن الثانية، والفئة  
  .خليادا السياسي النظام ريس أصول

  

 احملافظة أجل من سياسي نظام لكل الضرورية الوظائف وتتضمن الثالثة، والفئة  
  :وظيفتني شكل يف الفئة هذه وتتوزع ودميومته وجوده على

  

 نظام وكل ،ته وكيفيا  للحكم املؤدية الطرق على وتؤكد :األوىل الوظيفة  
  . زواللل معرض عليه والتناوب احلكم انتقال قواعد إىل يفتقر سياسي

  

 أفراد يف  والقواعد الطرق تلك يف االعتقاد ببث أساسا فتتعلق : الثانية الوظيفة أما       
 عن إال "آملوند غابريال " رأي يف هذا يتم وال الطاعة تستوجب قيم شكل يف  اجملتمع
 وسائل وخمتلف السياسية األحزاب : قناتني وفق حسبه  تتم اليت السياسية التنشئة طريق
  .لألطفال بالنسبة واملدرسة والعائلة للكبار بالنسبة عالماإل

  

 كان كلما مقنعا القيم هذه بث كان كلما بأنه " آملوند " اإلطار هذا يف ويؤكد  
 هذا بقاء عوامل من عامال ذلك شكل وكلما األفراد لدى  مقبوال السياسي النظام
  . الزمن عرب واستمراره النظام

  

 عن فضال -  كونه يف السياسي للنظام "آملوند " فهم يف تفسريه التوجه هذا وجيد  
 الثقافة ومن التراكيب من جمموعة أيضا فهو ،واملؤسسات  األفراد من جمموعة أنه

 على وتساعده السياسي النظام تدعم أن بإمكاهنا اليت األخرية هذه .)1(السياسية
  .)2( اهنياره على تعمل أو االستمرارية

  

 يسعى سياسي نظام كل أن على بتأكيده " ايستون دافيد " ينتهجه النهج نفس  
 يف نظره يف والسند " بالسند " يسميه ما خالل من  بقائه على واحلفاظ استمراره لتأكيد
  . )3( الناشئة لدى واملدرسة العائلة تبثها اليت القيم هو اجملال هذا

                                                           
  .     339،  ص  السابق الذكرالمرجع ، التفكير العلمي والمنهجيةحسن ملحم ،  -) 1(
  

  .     341، ص  نفس المرجع -) 2(
  

     .  73،  ص  السابق الذكرالمرجع ،  حليل االجتماعي للسلطةالتحسن ملحم ،  -) 3(
  



 

 السياسية ئةالتنش مفهوم وتطور ظهور ميزت اليت املختلفة االجتاهات عن هذا  
 هو السياسية املعرفة حقول من احلقل هذا أن االجتاهات هذه وتربز صورها وإبراز
 حمل وكان السياسي الفكر بظهور ظهر قد كان وإن ،وخمتلفة متعددة ختصصات حصيلة
 يف أمهية ازداد فإنه االجتماع وعلماء واملربني الفالسفة اهتمام بقدر القادة اهتمام
 وميدان العام السياسي الوضع ميزت اليت واملستجدات املعطيات لظ يف احلديث العصر
  : يلي فيما حتديدها ميكن  يتال املستجدات وهي خاصة بصفة سيةالسيا العلوم

  

  .ظهور الƕعة القومية يف أوربا بعد األحداث و احلروب اليت عرفتها -1  
 أساسا هلا وةتقليدية اليت اختذت من منطق القاهنيار اإلمرباطوريات ال -2  

  كمتغري فاعل يف العالقات الدولية بروز الصراع اإليديولوجيو
 .إقامة الدول الوطنية هبدف انتشار موجات التحرر يف العامل الثالث -3  
الذي يرى أن مفهوم " عبد الباري حممد داود"وهو ما ذهب إليه الدكتور  

عد احلرب العاملية الثانية يعد مفهوما حديثا نسبيا ومل يظهر إال ب" التنشئة السياسية"
  :حيث يقول

  

بعد احلرب العاملية الثانية واحنسار االستعمار وحصول معظم الدول على" 
وظهور الكتلتني الشرقية والغربية، بدأت كل دولة تعمل جاهدة استقالهلا،

على استقرار نظامها السياسي وغرس ما تؤمن به من أفكار ومبادئ يف
دا دارسوا السياسة يوجهون اهتماما اكرب إىل فهمنفوس أبنائها ومن مث ب

   )1("األنظمة السياسية وعوامل استقرارها وأسباب تغريها
  

ا جديدا استطاع أن يعطي نفس هذا بالنسبة للوضع السياسي العام الذي  
لورت يف ميدان العلوم تبا بالنسبة للمتغريات اليت برزت وأم ،لعملية التنشئة السياسية

  :كان هلا دفعا يف عملية التنشئة فيمكن إجيازها فيما يلي السياسية و
                                                                                                                                                                   

  

 36-35ص  ،2005، الملتقى المصري لǘبداƳ والتنمية:  اǗسكندرية،  التنشئة السياسية للطفل،  عبد الباري محمد داود -) 1(
بحƚ منشور ، نوقش بندوة  .يالشامخون والخانعون، تامالت في التنشئة السياسية للطفل المواطن المصرنقال عن احمد، . 

   . 14التنشƑة السياسية لǖطفال في مصر،مايو، ص
  



 

 االنتقاليف  املتمثلة والسلوكية و االجتماعيةالتأثريات اليت أحدثتها العلوم  -1  
اجملتمع القانوين والنظامي الذي ينظر إىل اإلنسان و بالدراسات السياسية من جانبها

دراسة السلوك  لىتأكيد علقواعد الدستورية إىل الجمموعة من ا لو انه كما
  .) 1(ومصادره
يتخذ من الثقافة  الذيجتاه الثقايف يف العلوم السياسية، وظهور ما يعرف باال -2  
 "غابريال آملوند " :أعمال كل من العاملني هذا االجتاه سنده يف بعدا له وجيد  السياسية

  .السياسية عن األنظمة يف دراساهتما" دافيد ايستون  "و 
الدراسات السياسية يف  و تطور بعض العلوم اليت سامهت يف إثراء ظهور -3  

  :جوانبها املختلفة و منها 
  

  . االجتماعيس علم النف -    
  .األنتروبولوجيـا علم  -    
لعميقة بالنظم اذات الصلة  االجتماعيةبدراساهتم  اإلمجاعمسامهات علماء  -  

  .االجتماعيةانعكاساهتا السياسية و
  

 )*(الفلسفية يف هذا امليدانلفكرية و قدم املسامهاتقدم املوضوع وبالرغم من و  
 أكثر موضوع التنشئة السياسية معاجلة قانونية تعتمد على الوثائق فقد ظلت معاجلة

  . )**( من اعتمادهـا على السلوك 
  

 السياسية من وكرد فعل على هذه الƕعة وعلى املعاجلة القانونية للظاهرة  
التطورات و السياسية على الدراسات السلوكية أحدثته النظريات لذيا التأثري ناحية،

                                                           
  .    215، ص  السابق الذكرالمرجع محمد على محمد ،  - 1(
  

)*( -   Ǌالمساهمات ، كما يقول الدكتور علي محمد علي في كتاب ǉƦصولعملت هƊ ƳجماǗوم   اùميدان العل Ƈراƛƍ السياسي ، على
روسو على دور التربية  Ɗكدخاصة للتدريب على اǕنشطة السياسية ، كما Ɗهمية  ƍعطاƇعلى  Ɗرسطوو  Ɗفالطونعمل  Ʀƍالسياسية 

" بقولR.LOWE   Ǌùبتلك العملية التي عبر عنها روبرت لوي  19خالل القرن  الليبراليونفي دعم القيم و بالمƛل اهتم الفالسفة 
ريخ المختلفة، يưيف الدكتور على محمد علي كان التعليم ùƹǕراƯ سياسùية   و خالل مراحل التا" تربية الرƌساƍ  Ƈلىالحاجة  

  .ظاهرة معروفة 
  
  .Ɗي دراسات نظرية بحتة   -  )**(
  



 

من ناحية أخرى،صارت دراسات التنشئة السياسية  االجتماعييف أساليب البحث 
سنة  من وابتداء)1(لسياسةا املشتغلني بعلم بؤر اهتمام إحدىوجتريبيا تشكل  نظريا
هاما  لمواطنني متثل ميدانااألمربيقية للتوجهات السياسية ل الدراسات أصبحت 1950

  ).2( السياسية من ميادين البحث يف العلوم
  

أهم  "التنشئة السياسية " عن"  H.HYMANهربرت هاميان " يعد كتاب و  
تم هذا العامل واملؤلف إذ اه االجتاهيف هذا  عرض لنتائج الدراسات األمربيقية العديدة

 التوجهاتو تعلم السلوك "عن طبيعة  حتليل هذه النتائج لكي يكشفبتنظيم و
من دراسة السلوك  فهو يعتقد أن حبث السلوك السياسي جيب أن يبدأ" السياسية
موريس دوفرجيه "املؤلف كما يقول األستاذ  تزداد أمهية هذاو) 3(" املتعلم

)MAURICE- DUVERGER(" حوصلة عن الدراسات السابقة هلذه Ƈكونه أستطاع تقد
علم النفس و مثل علم( حوصلة لتخصصات خمتلفةاليت هي عبارة عن فترة وال

  .)4(.. ) غريها التربية وو االجتماع
  

جاء عامل السياسة  ") H.HYMAN(هاميان "بعد هذه املسامهات اليت ساهم هبا  
الذي واصل الدراسة حول هذا  ")DAVID-EASTON(دافيد ايستون " األمريكي

و استطاع " )H.HYMAN(ان هامي"يف ذلك يف النهج الذي رمسه  املوضوع مستمرا
 منوذج نظري عن التنشئة السياسية استخالص ")HESS(هيس  "بالتنسيق مع العامل
  :فيما يلي  ميكن تلخيصه

  

تجه فيه يلنظام عقالين  أن التنشئة السياسية متر بأربعة مراحل متكاملة وفقا  
  .)5(الطفل من البسيط إىل املركب 
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P.U.F , 1984, P : 139 . . 

  

(5) - MAURICE  DUVERGER ibid . p: 139-140 
  



 

الطفل   األوىل حيث يبدأ رحلةعتربه املاو)LA POLITISATION (التسييس -1  
  .حلقيقته  باإلحساس بامليدان السياسي دون إدراكهمن خالهلا 

و فيها الثانية رحلة واعتربها امل :)LA PERSONALISATION ( الشخصانية -2  
 السياسي من خالل أشخاصه، إذ املعروف أن ارتباطات يتعامل الطفل مع العامل 

السلطة خالل هذه املرحلة  ك الطفل ملفهومإدراو ثلي السلطة،ل األولية تكون مبمالطف
 الشرطيوامللك و رئيس الدولةمعينني مثل الوالدين واملدرس و يكون من خالل أفراد

  .غري مباشرة عها الطفل يوميا بطريقة مباشرة وو هي رموز يتعامل م...غريهمو
الطفل تتميز بنظرة و املرحلة الثالثة هي و) : L’EDIALISATION(  املثالية -3  

بعيدة عن كل و عاطفية مثالية جمردة السياسية نظرة إىل رموز السلطة والشخصيات
  .حكم مسبق 

فيها و ألخريةا املرحلة وهي)L’INSTITUTIONALISATION(املؤسساتية -4
السياسي يف  تعامله السياسي مع األشخاص إىل إدراك الواقع من نظرته و ينتقل الطفل

جمسدة يف هيئاهتا ال يف أشخاصها،  ، و تصبح صورة السلطة لديهاتههيئاته و مؤسس
يتطور إدراكه السياسي حنو التمييز بني املؤسسات  أي أن الطفل يف هذه املرحلة

ذلك أنه بتقدم السن  األشخاص الذين ميارسون أنشطة يف هذه املؤسسات،و السياسية
والسياسي وهكذا تتحول يزداد إدراك الطفل للرئيس كجزء من النظام احلكومي 

السياسية اليت  املثالية اليت حيملها الطفل للرئيس من شخصه إىل املؤسسة تلك الصورة
  .) 1() الرئاسة(حيكمها أي 

  

 االجتماعبارزا يف أدبيات علم  هبذا املوضوع يأخذ مكانه االهتمامهكذا بدا و  
  :احلقائق التالية السياسي خاصة يف ظل

يف جوانبه  املواطن احلق نشئة السياسية هو اهتمام بصنعبالت االهتمامأن  -1  
  .السياسيةاإليديولوجية و توجهاته املعرفية و
  .أسسهابالتنشئة السياسية هو اهتمام ببناء الدولة و تثبيت  االهتمامأن  -2  
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 يف جوانبه التراثية بالتنشئة السياسية هو اهتمام باجملتمع االهتمامأن  -3   
  .ية السياسوالدينية و

  .السياسيبالسلوك  أن االهتمام بالتنشئة السياسية هو اهتمام -4  
  

شهدها هذا احلقل من حقول  يف ظل التطورات اليتو ظل هذه احلقائق يف  
عن  ميكننا أن نتساءل السياسية،ميدان العلوم  يف" السياسية حقل التنشئة"البحث
 وضوع يف التعريف بهامل أوليت من طرف املدارس املختلفة هلذا اليت األمهية

  .خبصائصهو
  

  :مفهوم التنشئة السياسية  - 2 
  

على تقدƇ التعاريف وفق املدارس  األكادمييةوالدراسات  األحباثلقد دأبت   
 إال، تتناول املوضوع بالبحث والتحليل الفكرية والفلسفية املختلفة اليت تواالجتاها

جتاهات سوى املدرسة إلدارس واجيد من امل أن الدارس ملوضوع التنشئة السياسية ال
بشأنه  وأقامااملوضوع اهتماما  أوليااللتني " بالتحديد  األمريكيني" واالجتاه الغربيني 

بعد  افيم أصبح والذيتصور نظري له  إقراراليت مكنت من  واألحباثالدراسات 
  . يف هذا اجملال توالدراسا األحباثيشكل اخللفية النظرية لكل 

  

النظري للمفهوم من نتائج اجتهادات علماء هذه  واإلطارلفية كانت اخل لئنو 
للمفهوم وهل بقيت هذه التعاريف حكرا  أعطتهاهي التعاريف اليت  فما ،املدرسة

عن هذا التساؤل  اإلجابة ارتأيت؟ وقد أخرى إسهاماتعلى املدرسة نفسها ام هناك 
    العربية  اإلسهامات إىل اإلشارةمن خالل استعراض تعريفات املدرسة الغربية مع 

  .يف هذا اجملال
  
  
  
  

  



 

  : التعاريف الغربية -أ
  

هلذا املفهوم نشري إىل احلقيقة اليت  أعطيتقبل عرض خمتلف التعاريف اليت  
هبذا  وهو أحد الباحثني العرب الذي اهتموا"كمال املنويف  "الدكتور توصل إليها
من املفاهيم السياسية تعريفا حمددا  الذي مفاده أن ليس هلذا املفهوم كغريه املوضوع و

، على أن الدراسات جتمع تعدد من تناولوه بالدراسةبل تكاد تتعدد تعاريفه بقدر 
  .على وجود اجتاهني رئيسيني هبذا الصدد 

  

ضاها تلقني املرء مبقت ينظر إىل التنشئة السياسية كعملية يتم: األول االجتاه  
 يف ضمري اجملتمع مبا يضمن بقاءها ستقرةاملعايري السياسية املجمموعة القيم و

  .استمرارها عرب الزمنو
  

يكتسب من خالهلا املرء  يقول بأن التنشئة السياسية عملية: الثاين االجتاه  
قضاء مطالبه بالطريقة اليت له بالتعبري عـن ذاته و تسمح تدرجييا هويته الشخصية اليت

  .حتلو له
  

موعها بني ثالثة تتوزع يف جم يف هذا الشأن  على أنين أرى أن التعاريف املقدمة  
عرض  فيما يليو. ذكرمها واجتاه ثالث جيمع بينهما السابق االجتاهان.اجتاهات أساسية

  : الثالث  لالجتاهات
   

و تداوال  األكثر شيوعا وهو النظر الوظيفية ويعرب عن وجهة:األول  االجتاه  
ة من وظائف النظام السياسي، يتم عربها لو أهنا وظيف ينظر إىل التنشئة السياسية كماو

من هبا قصد احلفاظ على دميومته اليت يؤ املعتقداتاألفراد جمموعة القيم وتلقني 
  .استمرارهو

             )"G.ALMOND( قابريال املوند"  :يعرف العاملان السياسيان ويف هذا الصدد 
عملية اليت يتم من خالهلا غرس تلك ال" التنشئة السياسية بأهنا ) " B.POWELL(باول " و



 

الناضجون يف  ىل أن يصبحإ، والسياسية منذ الطفولة حىت النضج االجتاهاتالقيم و 
  .)1("يؤهلهم ألداء أدوارهم موقف

هي " أن التنشئة السياسية إىل)"WILIAM-MITCHEL(وليام ميتشال"ذهب كما
 يؤكد االجتاهيف نفس و ) 2("لى أن يفعلوا ما يتطلبه النظام حماولة لتدريب الناس ع

)H.HYMAN (عن طريق خمتلف  ألمناط اجتماعيةتعلم الفرد " أن التنشئة السياسية هي
  . )3("هذا اجملتمع سلوكيا مع التعايش مؤسسات اجملتمع تساعده على

  

معينة مثل  مصطلحات على املختلفة التركيز و يظهر من خالل هذه التعاريف
فكرة صهر الفرد يف بوتقة  إىل تشري لها مصطلحاتوك ،...التعليم، التدريب،غرس: 

  .و إذابته يف رؤية السلطة للمجتمع  الثقافة اجلمعية للمجتمع
  

حالة تشري إىل وحدة : وفق هاتني الوجهتني نكون بصدد حالتني خمتلفتنيو  
النظر يف إجياد سعى النظام خالهلا إىل التخطيط ويو تاإليديولوجياالثقافة واملعتقد و

يف بعديها الثقايف   الوسائل اليت ميكن معها احلفاظ على هذه الوحدة اجملتمعيةو السبل
 تاإليديولوجياواملعتقد و إىل تعددية الثقافة حالة أخري تشريو اإليديولوجـي،و
يف اجملتمع عرب  مبادئها اإليديولوجية السلطة إىل جتسيد ثقافتها و تسعى أحزابو

وليام " من هنا جاء تعريف ) احمليط العام اإلعالم،املدرسة، ( وسائل و قنوات رمسية 
السالف الذكر بان التنشئة السياسية هي حماولة )"  WILIAM-MITCHEL(ميتشال 

   .على أن يفعلوا ما يتطلبه النظاملتدريب الناس 
  

سانية أولية إىل كائنات يف كل هذه احلاالت نكون بصدد حتويل مادة إنو  
ية الوصول إىل حد أدƅ من اإلمجاع السلوكي ضمانا اجتماعية و هذا بغسياسية و
سياسي هو انه سلوك ذلك أن أهم ما مييز السلوك ال. )4(الدميومة و لالستمرارية
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للوصول إىل حد أدƅ من التضامن اجلماعات اإلنسانية تسعى إليه مكتسب و
ية على جمموعة من القيم السياس االتفاقطريق  التماسك الذي ال يتأتى  إال عنو
  .جيل إىل أخر الرموز  التارخيية و املعتقدات الدينية اليت تنتقل منو
    

"  DAVID-EASTON(ايستون  دافيد" نياألمريكي نيمن هنا تذهب دراسات العامل  
السياسية على أهنا أداة لتطوير إىل النظر إىل التنشئة )"G.ALMOND(قابريال املوند" و
ماذا نعين بوظيفة التنشئة " د يقول املوند و يف هذا الصد. السياسيةلنظم ادعم و

ثقافية  ةاستمراري تسعى إىل حتقيق ننا نعين أن كافة األنظمة  السياسية إالسياسية، 
 التنشئة السياسية اليت أن ذلك يتحقق أساسا بواسطة عمليةو ،وبنائية خالل الزمن

  )1("هماصة الشباب خالل مراحل تطورخبارسها هيئات خمتلفة يف اجملتمع ومت
  

كما تذهب العديد من الدراسات الغربية يف هذا اجملال إىل أن التنشئة   
لى األوضاع السياسية احلفاظ عالسياسية و السياسية تؤدي وظيفة دعم األنظمة

ية خلق األنظمة إىل عملية التنشئة السياسية بغ أمن هذا املنطلق تلجـو. القائمة
  .االستمراريةوضع القائم حفاظا على احلفاظ على الالتوجه السياسي املرغوب و

   

بأن الغاية " االجتاهيف تعليقه على هذا " حممد علي حممد"يذهب الدكتور و  
ذ هي إ القائم،األساسية اليت تسعى إليها هذه النظريات هي دعم النظام السياسي 

التوقعات اليت يطورها املواطنون و االجتاهاتالقيم وتفترض أن أمناط املعلومات و
إىل  أالسياسي يلج هكذا فإن النسقسة هلا تأثريها يف النسق السياسي، ول السياحو

 وقبول النظام العام، االستقراراملواطنني لتحقيق  جل تربيةأ التنشئة السياسية من
  .)2(سياسات معينة من قبل هذه القيادةوتوجيههم حنو توقع  السياسية، الثقة بالقيادةو

  

لفكر السياسي تساؤالت عديدة طرحت يف أفق اهذا التوجه جاء ليجيب عن   
واجملتمعات  ، فقد تساءل البعض عن كيفية احتفاظ األنظمةيف مراحله املختلفة
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ملاذا ة التفاف األفراد حول أوطاهنم، وتساءل البعض األخر عن كيفيبوجودها، و
عند  التزام سياسي ببعض املبادئات إيديولوجية معينة لدى البعض وتوجد توجه

  .خرآلعض االب
  

ل يف احتفاظ يف كل هذه احلاالت تظهر التنشئة السياسية كمتغري فاعو  
تعلقهم و متسك األفراداألنظمة بدميومتها والتزام البعض مبذهب سياسي معني و

إىل التنشئة السياسية كأداة لترسيخ الثقافة السياسية  االجتاههبذا ينظر هذا ، وبوطنهم
و تصبح مبقتضاه  ،لتعديل الثقافة وفق رؤية النظام )MECANISME( السائدة وكǔلية 

  .العام    التنشئة طريقا لتأهيل الفرد سياسيا داخل النسق السياسي
  

أن الفرد  و يركز على الفرد يف عملية التنشئة السياسية، مبعىن:الثاين جتاهإلا  
  .باجملتمع و التقليد ألفراده االحتكاكطريق  يكتسب شخصيته تدرجييا عن

  

سسات الرمسية األول على التنشئة وفق املؤ االجتاههكذا ففي حني يركز و   
يعتربها القناة الوحيدة الفاعلة يف تشكيل توجهات األفراد السياسية  بدافع و إيعاز و

اليت يعتربها هي على املؤسسات الغري رمسية، و االجتاهمن النظام نفسه، يركز هذا 
" و يف هذا اجملال يقول. ق السلوكاتاألخرى فاعلة يف تشكيل الذهنيات و خل

التربية السياسية تبدأ منذ اللحظة اليت )" " MICHAEAL-OKESHOTT (ميكال اوكشوت
، و ليس مثة شيء يف العامل أ مع مالحظة و تقليد سلوك الكبارتدرك فيها التقاليد ، تبد

  .)1(" احلاضراملستقبل مثلما نعي أننا نعي املاضي و... املالحظة  يأيت بعيدا عن هذه
  

يعترب  الذي غري الرمسي و ن يعرب عن إطار التنشئة السياسيةإذ االجتاههذا   
  الفرد أداته األساسية، فالفرد يكتسب توجهاته السياسية من خالل املالحظة

، أو و األم األب :ةسواء يف إطار األسرة من خالل عالقته بأفرادها خاص التقليد،و
و مبؤسساته املختلفة و اإلطارين معا يعمالن  القته بأفرادهيف إطار اجملتمع من خالل ع

حياته و هذا ما  الفرد خالل دورة البعد السياسي للسلوك الذي يسلكه  على إعطاء 
                                                           

  . 240، ص  السابق الذكرالمرجع محمد علي محمد ،  -) 1(
  



 

هي تلك العمليات النامية التـي " السياسية بأن التنشئة" استون  "و "دنيس"عرب عنه 
  .) 1(" السلوك  يكتسب من خالهلا الفرد التوجهات السياسية و أمناط

  

على أساس أن التقليد هو  ،احملاكاة ميدانا لهمن التقليد و االجتاهو جيعل هذا   
القيم  يكسب األفراد كثريا من ، وأنهمشوال االجتماعيأساليب التعلم  كثرأ
  .)*( االجتاهاتكذا السلوكات واملهارات وو

     

اعتبارمها من أساليب وإذا كان هذا االجتاه يركز على التقليد واحملاكاة ب   
التعلم االجتماعي وال خيفي يف هذا اإلطار أن الكثري من القيم والسلوكيات تكتسب 

هو ما من عملية التنشئة  السياسية وبواسطة احملاكاة فإن هذا االجتاه  يغفل جانبا مه
ن ، بالرغم مغري املنظماإلطار غري الرمسي و الكيفية اليت تتم هبا خاصة و أهنا جتري يف

ن رؤية معينة تعبري ع الذي هو يف حد ذاته" التنشئة" اليت حيملها مصطلح  أن الداللة 
، جيب جتسيدمها يف إطار معني و بوسائل حمددة بغية الوصول و يعكس توجها حمددا

حممد " هدف مرجو، فضال عن أن احملاكاة والتقليد  ال ميثالن كما يقول الدكتور  إىل
 .)2(ة السياسية انب أساليب التنشئسوى  إحدى جو  "على حممد

  

يت تتم من خالهلا عملية ال االجتماعية ويعرب عن وجهة النظر: الثالث االجتاه  
األول يف التنشئة السياسية يعتمد على توجه النظام  االجتاهفإذا كان التنشئة السياسية 
اين الث جتاهاالإذا كان الفرد هو دعامة ة شخصية الفرد املرغوب فيه، ويف حتديد نوعي

تقليد داخل اجملتمع و بالتايل حتديد الصورة اليت ميكن مبا يرمسه لنفسه من احتكاك و
يذهب يف تعريفه للتنشئة السياسية إىل اجلمع بني  االجتاهأن يكون عليها، فإن هذا 

أساليبه حيدد اجملتمع بأدواته و االجتاهمعىن هذا  أن هذا السالفي الذكر، و االجتاهني
 السياسية، املعايريالرموز وواستيعاب القيم و غري الرمسية كإطار لتلقي الثقافةو الرمسية

                                                           
  . 241، ص  السابق الذكرالمرجع محمد علي محمد ،  -) 1(
  

في سن السابعة والتاسعة من عمرهم  اǕطفالƊن " هيس"و"قرينشتاين " و" دافيد Ƌستون" Ɗوưحت الدراسات التي قام بها  - )*(
ƌباƈ Ǌي يسلكƦبية يسلكون نفس السلوك الƨيالتهم الحưتف ƚهم من حي.  

  

  . 268، ص  السابق الذكرالمرجع محمد علي محمد ،  -) 2(
  



 

 للتنشئة السياسية بأهنا)" FRED-GREENSTEIN(الفريد قرينشتاين"من هنا جاء تعريف
القيم والسلوكيات وغري الرمسي، املخطط وغري املخطط للمعارف و الرمسي التلقني"

ذلك يف كل مرحلة من وداللة السياسية الشخصية ذات الوخصائص  السياسية
 السياسية وهو هبذا ال حيصر التنشئة ،)1(حلياة عن طريق املؤسسات املختلفةمراحل ا

ال حيصرها كذلك يف قدرة الفرد االستيعابية والقضاء عليه يف إطارها الرمسي فقط و
" نشئةي التأ" لكن يؤكد على أهناو ،مؤسساهتاوهيئات الدولة و مع باقي أفراد اجملتمع

نشئة خارج ال يغفل التالتوجه الرمسي و هو هبذا يؤكد، واجتري يف ظل اإلطارين مع
، ذلك أن اخل اجملتمع الذي يعيش فيه الفردهلا من دور فعال د إطارها غري الرمسي ملا

 قد تكون حىت متعارضة تفاعلية تغذيها أطراف متعددةالتنشئة السياسية هي عملية 
  . ةمتصارعومتباينة  و

  

  : العربية اإلسهامات -ب
  

 ،درجة النظرية إىلمل ترق  كانت الدراسات الغربية عموما للتنشئة السياسية إذا
مناذج " و  "امحد بدر"على حد تعبري الدكتور   )2(" حماوالت جادة " وبقيت جمرد 

، اليت تتزايد أمهيتها كأحد احلقول لتحليل ظاهرة التنشئة السياسية أصيلةفكرية 
  . )3(" تميزة يف الدراسات السياسية امل

  

 واألدبيات األكادمييةفإهنا باملقابل مل تنل االهتمام الالزم من طرف الدراسات 
من جماالت البحث  ، وظل الفقه السياسي العريب يف هذا اجملالالسياسية العربية

ال السياسي و األدبالفكري وال  اإلنتاجالتصورات الغربية ومل يرق  أسريالسياسي 
ظري هلذه وبناء منوذج ن إجياد، فضال عن معينة فتعار يتقدƇ  إىل األكادمييالبحث 
  .النظرية 
  

                                                           
  .09، ص  السابق الذكرالمرجع محمد علي محمد ،  -) 1(
  

  . 189، ص  السابق الذكرالمرجع ،  Ɗحمد بدر -) 2(
  

  . 189ص  ، نفس المرجع   -) 3(
  



 

، واكتفت درجة االجتهاد إىلالعربية متواضعة ومل ترق  اإلسهاماتوظلت 
ميكن استخالصه من التعاريف  بنقل وترمجة الدراسات الغربية وتعميم نتائجها،وهو ما

  . سامهاتاملهذه  إطاراملقدمة يف 
تعلم القيم السياسية بواسطة " فهذا الدكتور أمحد مجال ظاهر يعرفها بأهنا 

املختلفة من  اإلعالمووسائل  واألصدقاءواملدرسة  كاألسرةأدوات التنشئة السياسية 
  .)1(" صحافة وتلفاز وغريها 

  

ني للتنشئة السياسية التفريق بني معني إىلور امحد بدر كما يذهب الدكت 
 إىلتلك العملية اليت تؤدي " ، ويقصد باملفهوم الضيق واسع واآلخرا ضيق احدمه

عن طريق   التشريب املقصود للمعلومات السياسية والقيم واملمارسات الفعلية وذلك
يف حني يقصد باملفهوم الواسع   )2(" اهليئات التعليمية املسؤولة عن ذلك بصورة رمسية 

الصريح الواضح والتعلم غري السياسي ...  كل تعلم سياسي رمسي أو غري رمسي" 
  .)3(" الذي ميكن أن يؤثر على السلوك السياسي 

  

يف  أي تعريف هلذا املفهوم واكتفى يقدم الدكتور كمال املنويف بدورهومل 
بنقل التعاريف  )4("سي املعاصرالسيا األدبالتنشئة السياسية يف " دراسته املعنونة بـ

  .جتاهات املختلفة الغربية وجتميعها وفق اال
 عن هذه القاعدة يف دراستها عن  )5(ومل تشد الدكتورة نادية حسن سامل 

  ".دراسة لتحليل مضمون الكتب املدرسية : التنشئة السياسية للطفل العريب"
   

                                                           
  . 35ص  ، السابق الذكرالمرجع ، Ɗحمد جمال ظاهر -) 1(
  

  . 186، ص  السابق الذكرالمرجع ،  Ɗحمد بدر -) 2(
  

  .186،  ص  نفس المرجع -) 3(
  

  .السابق الذكرالمرجع ،  كمال المنوفي -) 4(
  

  .السابق الذكر المقال، نادية حسن سالم-) 5(
  



 

الوظائف اليت يقوم هبا  إحدى" يعرفها بكوهنا  اوهذا الدكتور حممد نصر مهن
ملختلفة يف مرحلة معينة من مراحل حياة الفرد ا أجهزتهالنظام السياسي من خالل 

  . )1("االجتماعية والسلوكية 
  

ذلك " يعرفها الدكتور امحد عبد القادر عبد الباسط بأهنا  اإلطارويف نفس 
كائنا  –اجملال من جماالت التنشئة الذي مت عن طريق تأهيل الفرد ليصبح مواطننا 

ومن خالل  سياسي معني، ضمن نسق االجيايب ميتلك القدرة على التفاعل –سياسيا
  . )2("ذلك النسق  إطارالدور الذي يتقلده يف 

  

اليت يتم من  العملية"تعريفها بكوهنا إىلوذهب الدكتور عبد اهلادي اجلوهري 
هذه  وتبدأ، الالحقة األجيال إىلخالهلا نقل القيم واملعتقدات والعواطف السياسية 

واملدرسة  األسرةحلياة عن طريق مؤسسات العملية يف عمر مبكر وتستمر طوال ا
  . )3(" واملؤسسة الدينية ومجاعات العمل واحلزب السياسي وغريها 

  
  

وفضال عن هذا االجترار العلمي واالختالف يف التعاريف املقدمة كإسهامات 
بأي  اآلخرهلؤالء الدارسني واملهتمني هبذا املوضوع فلم حيȘ التعريف االصطالحي هو 

السياسية اليت تناولت  واألدبياتتعكسه مضامني الدراسات  ر وهو مااهتمام يذك
يف الغربية  واألحباثوالدراسات  األعمالاملوضوع بالبحث خاصة من خالل ترمجة 

اهرة فهناك من تناوهلا هذا اجملال واليت تبني مدى االختالف االصطالحي يف تسمية الظ
التأهيل "تها حتت مصطلح وهناك من نع)∗( "التعليم السياسي "حتت مصطلح 

                                                           
  .1983،  ي الحديƚالمكتب الجامع:  مصر،  اǗسكندرية. النưرية السياسية والعالم الثالث، مهنا محمد نصر -)1(
  

  .29، ص  السابق الذكرالمرجع د ، Ɗحمد عبد الباسط عبد القادر -) 2(
  

  . 170ص  1998دار المعرفة الجامعية،: مصر،اصول علم االجتماع السياسي،عبدالهادي الجوهري-)3(
  

المنشور "  لسياسية كƉداة للتنميةتطوير التعليم في حقل العلوم ا" من خالل مقالǊ "محمد محمود ربيƴ "كما Ʀهب ƍلى Ʀلك  - ) ∗(
" وكما Ʀهب ƍلى Ʀلك Ɗيưا الدكتور Ɗحمد بدر من خالل مƌلفǊ . 1985، لسنة  13،المجلد  2،العدد العلوم االجتماعية بمجلة 

  .ولو Ɗن هƦا اǕخير استعمل مصطلحي التعليم السياسي والتنشƑة السياسية" صوت الشعب 
  



 

وهناك من  )∗∗( "اجلمعنة السياسية "من امساها اصطالحا بـ  وهناك)∗( "السياسي
"  وهناك من تناوهلا حتت اصطالح)∗∗∗("التكييف السياسي" حتت اصطالح  تناوهلا

  ."التطبيع السياسي
  

 ، ففي تعريفمن هذا املنحى األخرىمل تسلم هي  األكادمييةوحىت البحوث 
تلك العملية اليت هتتم "  أهنا إىلم من احد الباحثني ملفهوم التنشئة السياسية ذهب مقد

اجتماعيا ملمارسة العمل السياسي وتفهم اجملتمع الذي يعيشون فيه ،  األفراد بإعداد
 وإعداد، لتعرف على مقومات املواطن الصاحلمن املواطنة، وا األدƅاحلد  وإعطاء
  .)1("قيادة اجملتمع يف مجيع جماالته  على حتمل مسؤولية القادرين
  

  

باملفهوم وفق اصطالح  وفضال عن القصور يف البحث يف التعريف اوهكذ
العربية يف جمال هذا احلقل من حقول الدراسات  اإلسهامات، فلم تتعد حمدد وموحد

 إطاروال تصور  إقرار إىلالسياسية حدود النقل والترمجة ومل تصل هذه الدراسات 
  .موضوع يعكس اخللفية الفكرية  واخلصوصية الثقافية واجملتمعية نظري لل
  
  

هذا التباين يف حتديد مدلول التنشئة السياسية يطرح بدوره مسألة التساؤل  
  .النقطة املوالية من البحث عن أدوات التنشئة السياسية و هو ما سنراه خالل

  

                                                           
المعنون بù " جابرييل ايƈ Ǌلموند وحي بنجيهام باول االبن " من خالل ترجمتǊ لمƌلف "الحميد هشام عبد "كما Ʀهب ƍلى Ʀلك  -) ∗(

   " . السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر" 
  

عناصر " المعنون بù" جان بيير كوت وجان بيير مونييǊ " من خالل ترجمتǊ لمƌلف "Ɗنطوان حمصي "كما Ʀهب ƍلى Ʀلك  - )∗∗(
  " . من اجل علم االجتماع

  
  

  

علم " المعنون بù " جون ماري رافالن " من خالل ترجمتǊ لمƌلف " محمد عرب صاصيال " كما Ʀهب ƍلى Ʀلك  -)∗∗∗(
  " .علم االجتماع السياسي " المعنون بù" فيليب برو" وكƦا ترجمتǊ لمƌلف "  السياسة

  
)1 (- Ÿي رسالة ماجستير .بيةالتربية السياسية للطالئع في جمهورية مصر العر، احمد امين عطاƹجامعة المنصورة،منشورة ر :

  . 92ص  1994كلية التربية،
  



 

نتيجة مفادها أن  إىليه أود التنبمن خالل هذه النقطة  نتهيا أن وقبل غري أنين  
  :) 1(مفهوم التنشئة السياسية ينطوي على عناصر ثالث هي 

  

أن التنشئة السياسية هي عملية تلقني لقيم واجتاهات سياسية ولقيم  -1  
  .واجتاهات اجتماعية ذات دالالت سياسية

  

مبعىن أن اإلنسان يتعرض هلا  أن  التنشئة السياسية هي عملية مستمرة -2  
  .منذ الطفولة وحىت الشيخوخة اتهطيلة حي

  

نقل الثقافة  :أن التنشئة السياسية تلعب أدوارا رئيسية ثالثا تتمثل يف  -3  
  .السياسية مث تغيري الثقافة السياسية  السياسية عرب األجيال، خلق الثقافة

  

  أدوات التنشئة السياسيةو وسائل-3
    

ات خمتلفة رمسية وغري رمسية، هيئ مير اإلنسان طوال حياته مبراحل يعايش فيها   
ميكنه من اكتساب معها تفاعال  كذا سياسية، يتفاعلاجتماعية واقتصادية وثقافية و

  .سلوكه السياسيشخصيته وتوجهاته  و
  

ة يعايش األسرة كمؤسسة أوليو معروف  فان الطفل بعد الوالدة كما هو  
لتلتقفه   من عمره، ىلافة اجملتمع طوال السنوات األوتلقينه ثقتعمل على تربيته و

  .العامة اليت يعيش فيها االجتماعيةبعدها احمليط العام املتمثل أساسا يف البيئة املدرسة و
  

 لوسائل يقتصر يف عرضأ علمية فسوفمنهجية و تعتباراالو غري انه  
 ووسائل اإلعالم واألحزاباألسرة التنشئة السياسية على املدرسة وأدوات و
تنشئة  تنشئة األجيال ألدوات األكثر فاعلية يف توجيه وها اباعتبار )*( الصحافةو

  .سياسية جادةو وطنية
                                                           

  . 54، ص  السابق الذكر المقالنادية حسن سالم ،  -) 1(
  

وساƑل وƊدوات Ɗخرǎ مƛل الرفاق و اǕصدقاƇ والمحيط العام والدين وتعد هǉƦ  واǕدواتهǉƦ الوساƑل  ƍلى باưǗافةهناك  - )*(
 اǕدواتعلى  واقتصرتمن الدراسة  استبعدتهامهمة وƦات Ɗهمية بالغة في عملية التنشƑة السياسية ƹير Ɗنني  اǕخرǎالوساƑل هي 

ƚالبح Ƴوưات الصلة المباشرة بموƦ.  



 

  

  :رة ـاألس -1
  

وفق   املؤسسات اليت يعايشها الفرد وينشأ يف أحضاهنامتثل األسرة أوىل   
األسرة  املعتقدات اليت تؤمن هباتعكس يف جمموعها القيم و أساليب معنية يف التنشئة 

 مزودا بالدوافع) 1(بناء بيولوجيا  فالطفل يولد . يغها لألجيالاليت تعمل على تبلو
و دين  تتوىل مهمة إكسابه خصائص جمتمعه من ثقافة و لغة و األسرة  االستعداداتو
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنه أن رسو فعن أيب هريرة رضي اهللا. عادات و تقاليدو
 ) 2(" أو ميجسانه  ، أو ينصرانهانهيهودأبواه كل مولود يولد على الفطرة، و"  :قال

التنشئة و عموما االجتماعيةيف عملية التنشئة   هي إشارة واضحة إىل فاعلية األسرةو
  :التنشئة هو يف عملية) األسرة( سسة ؤيف أمهية هذه امل و ما يزيد  ،خاصة السياسية

  

 أهنا أول مؤسسة اجتماعية يعايشها الطفل منذ والدته، و يظل يعتمد -1  
 هي بذلك حتتكر مساحة زمنية ال بأس هبا من عمر الطفل و ،) 3(عليها طوال حياته 

  .ثقافته اجلمعيةو متكنه إن آجال أو عاجال من تقمص شخصية جمتمعه 
  

جتعل والءه هلا ) عالقة الدم(  أن العالقة املتميزة اليت تربط األسرة بالطفل -2  
  .)4(من أي والء  أكثر

  

ل يف سنواته األوىل على األسرة ماديا و معنويا يعمل على أن اعتماد الطف -3  
زيد من فاعلية التنشئة اليت يتلقاها الفرد يف يفيها، األمر الذي  ثقتههلا، و ئهتعميق وال

  .أحضان األسرة
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  . حديƚ نبوي شريف ، رواǉ البخاري -) 2(
  

                   ،Ɗ ،1983كتوبر 8، العدد مجلة الفكر االستراتيجي العربي  "العائلة والسياسة في الوطن العربي" كمال المنوفي،  -) 3(
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  . 255، ص  السابق الذكرالمرجع محمد علي محمد ،   -) 4(
  



 

اإلجناب اليت هي حالة طبيعية تعرفها   أن مهمة األسرة تتعدى بكثري وظيفة -4  
والسياسية  االجتماعيةيف مقدمتها وظيفة التنشئة وة،فاعلي أكثركل األسر إىل وظائف 

  .االتصالاإلعالم و التعليم ووسائل اليت ازدادت أمهية بانتشارواحلضارية و
  

 انه إذا اجتماعية و سياسية، غري و هي هبذه األمهية جتمع بني كوهنا مؤسسة   
يف مباشرهتا  ألسرتقوم هبا كل امسلم هبا و) االجتماعيةالوظيفة (كانت الوظيفة األوىل 

، فالسؤال يبقى مطروحا االجتماعيةللعب أدوارهم  ملهمتها اجتاه األبناء قصد هتيئتهم 
باعتبارها هي األخرى  طرق ممارسة األسرة لوظيفة التنشئة السياسية لألطفال حول

  .وحدة سياسية يف اجملتمع
  

األسرة  رئيسيان يف ممارسة البحث يف هذا املوضوع يبني أن هناك أسلوبان  
  .لتنشئة األوالد سياسيا

  

 املفاهيم األسلوب األول، فوري و مباشر، ويتم عن طريق التلقني جملموعة  
 االهتمامات و كذا عن طريق.تنقلها جيال عن جيلو القيم اليت حتملها األسرة،و

ذلك أن  ،)1(األطفال مع مواقف آبائهم السياسية  تفاعل مدىلɈباء و السياسية
و قيمه احلضارية من  و سلوكاته السياسية واجتاهاته  اكتساب شخصيتهالطفل يبدأ يف
من أطفال األسر  % 75يف هذا الصدد تبني الدراسات  امليدانية أن و .األسرة أوال

يسلكون نفس  وهم هبذا عادة ما) 2(األمريكية يشاطرون آبائهم يف آرائهم السياسية 
 )3(اآلباءاليت يناصرها هؤالء  األحزاب وذلك مبناصرة نفس آلبائهمالسلوك االنتخايب 

اختيارات  إقراريف  األسرةتبيان الدور الذي تؤديه  إىل أخرىوتذهب دراسات 
املهمة التعليمية والتربوية وتأثريها يف السلوك  إىلوكلها تشري   )4(ملهن معينةالطفل 

  .السياسي للطفل 
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يف  ممارسة األسرة ق، غري مباشر و ميكن استنباطه عن طرياألسلوب الثاين  
بأجهزته  عامل سياسي بالنسبة للطفلفاملعروف أن األسرة متثل  .)1(تربية أبنائها
ا  الطفل تطوير ، يستطيع من خالهل)2(هبذا متثل أول منط للسلطة  هيوأشخاصه، و

يطورها و التوجهات اليت يكتسبها الطفلو بالتايل فان هذه املشاعرمشاعره حنوها، و
مبعناها  ياسي خارج إطار األسرة، أثناء دخول معترك احلياة السياسيةعن العامل الس

املشاعر اليت اكتسبها  تاحنأطرها القانونية، هي اسع، يف إطار أجهزهتا الرمسية والو
سلطوي، سيطرت عليه  ، فإذا عاȇ الطفل يف جواثناء معايشته هلا داخل األسرة

 السلبية مما يعرقلكثر حنو اإلتكالية وأجته اونشا لديه شعور بالعجز و) 3(الƕعة الفردية 
بدل أن تكون أداة ) 4(هر وإرغامعلى أهنا أداة ق تصبح نظرته للسلطةو قواه اإلبداعية
 على العكس من ذلك إذا عاȇ يف جو دميقراطي ميكنه من الرأيو. رعاية وتوجيه

رارات اليت ته على اختاذ الققدرواملبادرة يزداد إحساسه بذاتيته وثقته يف نفسه و
  .ختصه

  

له دور  تعلم الطفل الطرق السليمة يف التفكري وكان إذانفسه فإنه  اإلطارويف   
مبفهومها التشاركي فإن هذا السلوك يزيده ثقة بالنفس ويعطيه  األسرةيف صياغة حياة 

تكوين  باجتاهجيابية يف العمل السياسي املستقبلي وبالتايل دفعه إلدفعا للمشاركة ا
 األسرة إثارةوهكذا فإن  )5(االجيابية اجتاه النظام السياسي واألحاسيساملشاعر 

  .    )6(الشؤون العامةباالهتمام  األطفالللقضايا السياسية على مائدة الطعام يورث 
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التنشئة  وعالوة على هذا أرى شخصيا أن أمهية األسرة و فاعليتها يف عملية  
  :السياسية تزداد يف ظل متغريين أساسيني

  

و سياسيا و اليت يتوزع  يف اجملتمعات غري املتجانسة عرقيا ولغويا: املتغري األول  
اليت تعرف بالتايل النظام السياسي الواحد، و بناؤها السياسي بني أقلية و أغلبية يف ظل

  .هيقيميه ومفاهيم  تعددية
  

قف نفسها يف مو )اليت ليس هلا متثيل سياسي(ففي ظل هذه احلالة جتد األسر   
األكثر األداة ) األسرة(ر الذي جيعل منها ماأل ،صراع دائم مع النظاممعارضة و

والثقايف السياسي  شئة السياسية حفاظا على بقائها واستمرارهاالتن فاعلية يف عملية
 من شانـها، اليتيف ظل املدرسة و اليت يتلقاها أبناؤها وهذا يف مواجهة التنشئة

تطلعاهتم عن أصوهلم ومرجعياهتم و يم السلطة بعيداتنشئة سياسية تتماشى وق تنشئتهم
  .السياسية 

  

كون يف فترات التحول السياسي الذي تعرفه اجملتمعات و الذي ت: املتغري الثاين  
Ƈمشروع سياسي جديد حيمل اجملتمع على التخلي عن  السلطة من خالله، بصدد تقد

 سياسية جديدة يكون من شأهنا السياسية السائدة  القائمة  والتأسيس لثقافة  ثقافته 
لسياسية املراد الثقافة ا  مع، والوصول به إىل مصاف الدول املصدرة هلذهحتديث اجملت

  .التطور املنشود حمتوى لعملية اعتمادها وسيلة و
  

العوامل على تقوية مركز املتغريات و كما أرى شخصيا انه يف حني تعمل هذه   
يف تعمل متغريات أخرى على إضعاف مركزها  السياسية األسرة يف عملية التنشئة

  :هي على اخلصوصهذا امليدان و
  

              عدم انتشار  التعليم،رات التخلف اليت تطبعها األمية ويف فت: املتغري األول  
ال تتجاوز هذه إجناب األوالد و رعايتهم ماديا وعلى  تقتصر فيها وظيفة األسرةو

اليت ال تتعدى نتائجها و  اليت تراها ضرورية جتماعيةاالإال لبعض املسائل  الوظيفة 
  .مساحة األسرة

  



 

واليت  االقتصاديو االجتماعييف فترات التطور السياسي و: ثايناملتغري ال
فلسفية متكن  من صياغة حياة جديدة تقوم على مبادىء تعرف توجهات سياسية و

 الذي يكون و  لتعليماجتماعية معينة كالتوسيع اهليكلي يف نظام ا تكريس أوضاع
عادة من نتائجه ظهور تعليم ما قبل املدرسة باإلضافة إىل خروج املرأة إىل العمل، 

مؤسسات غري األسرة لوظيفة تربية و تنشئة  هذه املسائل عملت دوما على احتكار 
األسرة ومركزها يف عملية التنشئة  إضعاف دور األطفال، وعملت بالتايل على

  .السياسية
  

  : درسةـالم -2
  

              تنشئتهم و) 1(على الرغم من أن األسرة هي اإلطار الطبيعي لنمو األطفال    
لظهور عوامل ، إال أنه وتزويدهم بكل من ما من شأنه العمل على تفتح شخصيتهمو

  .خمتلفة مل تعد هذه الوظيفة خاصية األسرة وحدها
  

وتنظيم  عن اجملتمع مسئولة سهااعتبار نففظهور الدولة بتنظيمها احلديث و      
توفرها على و السياسية،و االقتصاديةو  االجتماعيةاحتكارها جلل الوظائف أفراده، و

 كل هذه العوامل عملت ومبا تتخذه من قرارات و عنصر اإللزام مبا تسنه من قوانني،
كان من بني هذه الوظائف و .قل العديد من وظائف األسرة إىل الدولةنجمتمعة على 

ميادين الدولة تقوم على رعايته وتنظيمه وضيفة التربية اليت أصبحت ميدانا من 
أصبحت بذلك و تعمل من خالله على تربية و تنشئة األجيال و إعدادهم للحياة،و

مقارنة بالوسائل األخرى ) 2(املدرسة املركز الرئيسي و األداة املثلى لعملية التنشئة 
  :التالية لالعتبارات

  

                                                           
)1 (- Ɗ ام التعليم في تنشئة الطفل العربي" حمد مرسي، محمودưالعدد  10، السنة الصادرة ببيروت المستقبل العربي". دور ن ،

  . 145، ص  1987، جوان  100
  

  . 39، ص  السابق الذكرالمقال Ɗحمد عبد القادر عبد الباسط ،  -) 2(
  



 

ني اليت تتراوح بو ة الزمنية اليت حتتلها املدرسة من عمر الطفل املساح -1  
أي املرحلة " اإلثىن عشرة يف حدها األقصىالتسع سنوات يف حدها األدƅ و

  ".األساسية
طفل دون متييز أو   اعتمادها حملتوى تربوي منظم و خمطط يعطى لكل -2  

ة ألخرى يف حمتواها اليت ختتلف من أسر هذا خالفا للتنشئة األسرية اختالف،و
  .هذا االختالف من تباين ألمناط التنشئة بني أبناء البلد الواحد ووسائلها، و ما حيدثه 

اليت تتكون خالهلا شخصيته السياسية الفترة املهمة يف حياة الطفل و إن – 3       
ن العاملا إليهاهي احلقيقة اليت اهتدى و غاية  الثالثة عشر إىلتبدأ من سن الثالثة 

يتصل "سلوك األفراد البالغني  أنو اثبتا خالهلا  ) ايسƒ و هيس  دافيد(األمريكيان 
  .)1("طفولتهم  أثناءاتصاال  وثيقا خبرباهتم 

  

  .لكوهنا املوجه الرئيسي للطفل يف احمليط العام  -4  
  

درسة يف عملية بعد هذا العرض للعوامل اليت عملت على تقوية مركز امل  
عن كيفية ممارسة  املدرسة هلذه الوظيفة اليت  ، ميكننا أن نتساءلةالتنشئة السياسي

  .أنيطت هبا 
  

احلقيقة أن طبيعة احملتوى التربوي الذي متارسه املدرسة على الطفل أثناء عملية   
املدرسة يف عملية التنشئة  ني وجود جانبني أساسيني تعتمدمهاالتنشئة السياسية يب

  :السياسية
  

مات الذي يتضمن تلقني املعلوو "املعلومايت"ب املعريف النظري فهناك أوال اجلان  
، سواء أكانت تلك اليت هتدف إىل تعريف الطفل ببلده و املعارف السياسية املختلفة

  .أو تلك اليت تتعدى إطار الدولة يف سياقها الداخلي إىل اإلطار السياسي العام 
  

توضيح اجلوانب السياسية  إىل عريف الطفل ببلده، تتجه املدرسةفبالنسبة لت  
مؤسسات و ، كالتعريف بأجهزة احلكومة املختلفةالوظيفيةللدولة اهليكلية منها و

                                                           
  . 196، ص  السابق الذكرالمرجع ،  بدرƊحمد  -) 1(
  



 

و اليت تكون يف جمموعها  احلزبيةو االجتماعيةالدولة وكذا جمموع اجلمعيات املهنية و
تبيان وظيفة كل منها، و تبيان و هذا مع حتديدو .ما يعرف باهليكل السياسي للدولة

  .من األجهزة قات اليت تربط هذه األجهزة ببعضها البعض و عالقاهتا بغريهاالعال
  

هيم تعريفه  مبجموعة املفاوا تعمل املدرسة على تزويد الطفل باإلضافة إىل هذ  
 العالقة بني احلاكمالواجبات، وحياته، كاحلقوق و يف السياسية اليت يتعامل معها

كذا مفاهيم أخرى ، والنظام العام دوره يف حفȘمفهوم القانون وواحملكوم، و
  .غريها من املفاهيم ذات العالقة باحلياة السياسية كاالنتخاب والتصويت و

  

الذي ينمي يف لناشئة حب الوطن  هو اجلانبوهناك ثانيا اجلانب العاطفي و  
  االجتماعيةالقيم  سياسية و التارخيية والثقافية والتعريف باملقومات ال يتم من خاللهو
ن املدرسة تلجأ يف عملية ذلك أ.الوطين  بجمموع التراو االقتصاديةسياسية والو

تسعى إىل ية يف تنمية الوالء الوطين الذي إىل توظيف املشاعر الوطن السياسية  التنشئة
املالحȘ تارخييا يف هذا اإلطار هو أن القوميات املقهورة اعتمدت التعليم و ،جتسيده

ر احلديث يستعمل التعليم كأداة لدعم الشخصية يف العصو ،السترجاع مقوماهتا
ووسيلة " اطننيفن تكوين املو" احملافظة عليها فالتربية كما عرب عنها هيو) 1(الوطنية 

  :هذا تعتمد أسلوبني متكاملني مها ، و هي يف كلاإلبقاء على النفس
  

د كتعليم الطفل األناشيالرموز لة ربط الطفل بوطنه عن طريق بعض حماو: أوال  
ومغزاها التارخيي  وتعريفه بأعياده الوطنية والدينية) 2(رفع العلم الوطينالوطنية و

  .السياسيو االجتماعيو
  

 االجتماعيو السياسيوالثقايف و التارخيي التعريف بالتراث الوطين :ثانيا  
أبناء الوطن العناصر املشتركة بني و واالقتصادي واحلضاري الذي يشمل املكونات

و اليت ... " غريهاو التقاليدوالعادات و  الدينألرض والتاريخ واللغـة وكا" الواحد 

                                                           
  .48، ص  1981ة للنشر والتوƨيƴ ،يالشركة الوطن: ، الجƨاƑر  2ط .  التعليم القومي والشخصية الجزائرية Ơ ،تركي راب -) 1(
  
  . 40، ص  السابق الذكرالمرجع Ɗحمد جمال ظاهر ،  -) 2(
  



 

لدى  ويا ميكن من تنمية الروح الوطنيةرصيدا  تربزادا سياسيا وتشكل يف جمموعها 
التاريخ و اجلغرافيا اليت أصبحت و كتب التربية الوطنية ويتم هذا من خالل ،ناشئةال

  .)1(السياسية راءهآ تشكل مصدرا سياسيا يستمد منه الطفل
  

 تركز إجبارية و ترب املواد الوطنية يف املدارس األمريكيةاعتبارا هلذا الدور تع
الدميقراطية   املبادئالتعريف بالدستور و و االستقاللإعالن األمريكي و التاريخ" على

انتهجته املدرسة السوفيتية سابقا اليت ركزت يف  جتاهإلاو نفس ) 2(" اليت حتتويه 
السياسي، كما حظيت  االقتصادو املعرفة السياسية تها ألجياهلا تلقني أسستنشئ

  .) 3(مبادئ الفلسفة و التاريخ  بأمهية خاصة 
 

غرس قيم وتنمية سلوكات سياسية  إىلوتتجاوز مهمة املدرسة هذا اجملال  
أن طريقة التطوير والتحديث  األطفالفضال عن التعريف مبفاهيم معينة كأن ينشأ 

وعن طريق املمارسة اجلماعية وليس عن طريق  تاالنتخابا" يري تتم عن طريق والتغ
  .وغريها   )4( "والثورات  تاالضطرابا

  

  :المـاإلع -3
  

مبختلف أنواعها تلعب  تذهب الدارسات إىل أن وسائل اإلعالم واالتصال  
األسرة  يقل أمهية عن دور وهو الدور الذي ال دورا مهما يف عملية التنشئة السياسية،

، السياسية ذلك أن هذه الوسائل تعد مصدرا أساسيا من مصادر املعرفة واملدرسة،
املعلومات والقرارات السياسية الصادرة عن  هي اخلاصية اليت جتعل منها أداة  لنقلو

بواسطتها عملية نقل  إىل اجلماهري وباملقابل تؤدي دور القناة اليت تتم ةاحلاكم النخبة
  .) 5(إىل السلطة السياسية  ري وردود أفعاهلااهتمامات اجلماه

                                                           
  . 58، ص  السابق الذكرالمقال نادية حسن سالم ،  -) 1(
  
  . 19، ص  السابق الذكرالمقال .  سياسي المعاصرال األدبالتنشئة السياسية في كمال المنوفي ،  -) 2(
  
  .147ص ،1989ديوان المطبوعات الجامعية،: الجƨاƑر. المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية العربي ولد خليفة، -) 3(
  
  . 195، ص  السابق الذكرالمرجع  ،Ɗحمد بدر -) 4(
  
  . 22، ص  السابق الذكرالمقال .  لسياسي المعاصرا األدبالتنشئة السياسية في كمال المنوفي ،  -) 5(



 

  

أداة فاعلة يف توعية  وارتباطها هذا بالنشاط السياسي للدولة جيعل منها  
وإطارا لنقل القيم اجلديدة للجماهري  )1(اجملتمع اجلماهري بدورها السياسي يف حياة

Ƈجورج " :ورويف هذا اإلطار يقول الدكت. )2(النماذج السلوكية املدعمة هلا  وتقد
إن التلفزيون يقوم حاليا أكثر من أي "  عميد كلية االتصال جبامعة نيسلفانيا "جرييز

زادت  أخرى بتشكيل املعايري والقيم السلوكية األمريكية وكلما  مؤسسة ثقافية 
يقوله التلفزيون عن العامل اخلارجي  مشاهدتنا للتلفزيون ازدادت معتقداتنا السائدة مبا 

  .) 3(" ما يعرض هو حمض افتراء أو تضليل إعالمي دعائي ن أن معظمعلى الرغم م
  

دائرة وسائل االتصال  ق عمدت الدول املتقدمة إىل توسيعومن هذا املنطل  
السائدة، وهو االجتاه نفسه الذي اهتدت إليه  هبدف ترسيخ قيم الثقافة السياسية

مستهدفة بذلك إرساء  اهرييةالنامية يف حماوالهتا لتطوير شبكة االتصاالت اجلم الدول
 وخلق التوجهات املرغوبة)4(تسعى إليها هذه األنظمة  الثقافة السياسية اجلديدة اليت

على مستوى  -املسعى يصطدم دوما غري أن هذا ،والدعوة للمذهب السياسي املتبع 
ن جهة وتفشي ظاهرة األمية من وسائل االتصال م مبحدودية انتشار -هذه الدول 

فضال عن غياب سياسات واضحة وفاعلة يف هذا اجملال وافتقار هذه  أخرى جهة
  .وسياسية حمددة  اجتماعيةاجملتمعات لفلسفات 

وعليه ومهما اختلفت طبيعة هذه املهمة من دولة ألخرى ومن نظام آلخر ومن   
تزداد يف ظل يف عملية التنشئة السياسية  واالتصالمذهب آلخر فإن فاعلية اإلعالم 

  :التالية  األوضاع
     

  .وثقافياوسياسيا  اإيديولوجييف ظل النظم السياسية املستقرة  -1  
                                                                                                                                                                   

  
  . 64، ص   1983المكتب الجامعي الحديƚ ،: اǗسكندرية.  النưرية السياسية والعالم الثالثمحمد نصر مهنا ،   -) 1(
  
  

  . 22،  ص السابق الذكرالمقال .السياسي المعاصر األدبالتنشئة السياسية في كمال المنوفي،-) 2(
  
  . 19،20، ص  1987، مارس 340، العدد  مجلة العربي". األمريكيالشخصية العربية في التلفزيون " شاهين، جاك  -) 3(
  
  . 22، ص  السابق الذكرالمقال .  السياسي المعاصر األدبالتنشئة السياسية في كمال المنوفي ،  -) 4(
  



 

يف ظل النظم األحادية اليت حتتكر وسائل اإلعالم وتتخذ منها منابر سياسية  -2  
  ).األسرة واملدرسة( األخرى  وأداة مكملة ألدوات التنشئة السياسية 

أداهتا املفضلة  يف اإلعالم واليت ترى االستقالليف ظل الدول احلديثة  -3  
لتشكيل الرأي العام وجتنيد املواطنني حول القضايا الوطنية والدعوة للتوجه السياسي 

  .املرغوب
أمهية اإلعالم ويصبح الوسيلة  يف فترات احلروب والثورات حيث تشتد -4  

  .األكثر فاعلية يف عملية التجنيد والتفاف الشعوب حول قضاياها الوطنية
  

التنشئة السياسية تظل هذه  م من األمهية اليت ميثلها اإلعالم يف جمالوبالرغ  
مربيقية يف هذا اجملال من جهة وعدم اهتمام ألالدراسات ا احلقيقة غائبة النعدام

  .املشتغلني بعلم السياسة هبذا اجلانب من جهة أخرى
  

  : األحزاب السياسية-4
  

احد األبنية "، نويفيعد احلزب السياسي، كما يذهب الدكتور كمال امل  
السياسية اليت تتيح ألعداد كبرية من املواطنني فرص املشاركة يف العملية السياسية 

  .)1("بصورة أكثر دميومة وانضباطا 
  

حد القنوات األساسية والفاعلة يف أومن هذا املنطلق يعد احلزب السياسي   
" اليت يرى الدكتور عملية التنشئة السياسية ملا يقوم به من أنشطة، وهي األنشطة

  :أهنا تتلخص فيما يلي  ) 2(" خريي عيسى
العمل على زيادة الوعي السياسي لدى أعضاء اجملتمع بتقدƇ كافة :" أوال   

  ". واالجتماعيةوالسياسية  االقتصاديةاملعلومات عن األوضاع 
  

ا هتيئ ألعضاء اجملتمع السبيل إىل التعبري عن آرائهم بطريقة منظمة مم:"ثانيا  
  ".يزيد التماسك والترابط بني احلاكم واحملكوم 

                                                           
 .20،ص السابق الذكرالمرجع  التنشئة السياسية في األدب السياسي المعاصر ،كمال المنوفي ،  -) 1(
  
 .227المرجƴ المƦكور سابقا ،ص،  دراسات في النưريات والمذاهب والنưم:المجتمع والسياسة ماعيل علي سعد، اس -) 2(
  



 

  

حد أسباب منو وازدياد اإلحساس بالوحدة أقد يكون وجود احلزب :"ثالثا  
القومية وذلك مبحاولة التوفيق بني وجهات النظر املتعارضة وإضعاف روح التنافس 

  ". مشتركة  اجتماعية الشخصي سعيا لتحقيق مصاحل
  

يشري إىل أهم األنشطة السياسية "خريي عيسى"ولئن كان تلخيص الدكتور  
وهو  ،حد أهم األنشطة احلزبيةأ لألحزاب ويشري بالتايل إىل كون العمل السياسي

طة األكثر العمل الذي يقترن أكثر باجلوانب التثقيفية والتكوينية باعتبارها األنش
ث والتقصي فان مثل هذه القناعة واحلقيقة تدفع إىل البح ،ممارسة من طرف األحزاب

  .عالقته مبكونات النظام السياسي يف طبيعة وأشكال العمل السياسي احلزيب خاصة يف
   

تذهب الدراسات اليت أجريت باملناسبة إىل  ،وللكشف عن طبيعة هذا اجلانب  
تؤدي دورا فاعال  –مبا تتيحه من فرص املشاركة السياسية  –أن األحزاب السياسية 

سياسية وهو الدور الذي يعكس ويعرب عن القفزة النوعية ومهما يف عملية التنشئة ال
السياسي الذي تعدت مهمته البحث يف األصول  االجتماعم لاليت ميزت دراسات ع

التارخيية لألحزاب السياسية إىل البحث يف عالقة األحزاب بالسلوك االنتخايب 
مبكونات النظام وبالثقافة السياسية وااليدولوجيا وغريها من العالقات اليت تربطها 

  .  )1(السياسي ككل 
 مباراالباملو"جند أن كال من  السياسية وبالعودة إىل األمهية الوظيفية لألحزاب  

palmombara la"فينر"و weiner "ظيفيا لألحزاب حينما ذهبا إىل أنقد صاغا تصورا و:  

                                                           
اǗسكندرية،دار ،  القوة والدولة ƚ3.السياسة والمجتمع في العالم الثالث :أصول االجتماع السياسي محمد علي محمد ،  -) 1(

 .308،ص 1999الجامعية ، المعرفة
  



 

احلزب يف أية منوذج من مناذج اجملتمعات السياسية لكي يؤدي وظائف "
ن يتوىل أفمن املتوقع أوال أن يسهم يف تنظيم الرأي العام و...عامة 

توصيل املطالب إىل األجهزة احلكومية وهيئات صنع القرار ،مث إن 
احلزب ثانيا عليه أن يوضح لدى أعضائه املفهوم العام للمجتمع ككل 
وثالثا يقوم احلزب مبهمة التعبئة السياسية وتنمية اختيار القيادات 

  .  )1(" السياسية 
إمنا تقوم  )2(" حممد السويدي".د- يذكركما -واملالحȘ أن األحزاب السياسية  

أي وظيفة ( وظيفة إعالم ووظيفة تكوين ،فبالنسبة للوظيفة األوىل : بوظيفة مزدوجة
،  السياسية ىل السلطةإمن و واالهتماماتفان دورها يشمل نقل اآلراء ) اإلعالم 
إن إحدى الوظائف األساسية :" إىل هذه الوظيفة قائاليشري" D. Apterدافيد آبتر "وهذا

لألحزاب السياسية هي هيكلة الرأي العام وقياس مواقفه ونقلها إىل املسئولني 
احلكوميني والزعماء املسريين وذلك بطريقة يصبح معها احلكام واحملكومني والرأي 

  )   .3(" العام والسلطة قريبني بعضهم من بعض

  
فتنطوي على ما يقوم به ) أي الوظيفة التكوينية(وظيفة الثانية أما بالنسبة لل  

، عن طريق التوجيه ة الزعماء واملواطنني على السواءاحلزب من مهمات تكوينية لفائد
السياسي واإليديولوجي واإلعداد للمناصب السياسية والقيادية وغريها، وهي هبذا 

، وإمجاال ميكن القول إن الوعيلسياسي وإكساب األفراد هذا تساهم يف نشر الوعي ا
  .  )4(" األحزاب السياسية تشكل مراكز للتدريب على ممارسة السلطة السياسية "
  

طر للتنشئة السياسية تلعب أواألحزاب السياسية بوصفها أدوات وقنوات و  
إما بتعزيز الثقافة السياسية السائدة ودعمها : ا يف هذا اجملال بإحدى الطريقتنيدوره

                                                           
 .306ص السابق الذكرالمرجع  ،السياسة والمجتمع في العالم الثالث :أصول االجتماع السياسي محمد علي محمد ،  -) 1(
  
 .97،ص 1990الجامعية، الجƨاƑر،ديوان المطبوعات،ميدانه وقضاياه:علم االجتماع السياسيمحمد السويدي،  -) 2(
  
 .97،ص نفس المرجع -) 3(
  
 .98،ص نفس المرجع -) 4(
  



 

ة من جهة ويتماشى هذا الدور وطبيعة األنظم ،ثقافة سياسية جديدة خبلق أو
، ومن هنا ختتلف التنشئة السياسية املمارسة من طرف واجملتمعات من جهة أخرى

، واختالف الدور هذا يؤدي إما إىل تعزيز أداء نظمة واجملتمعاتاألحزاب حبسب األ
  .النظام السياسي أو عرقلته 

  

  :سيةأهداف التنشئة السيا-4
  

لتطوره ميكننا أن  فهوم التنشئة السياسية واستعراضاملمن خالل عرضنا   
 عملية التنشئة السياسية واليت ختتلف باختالف نستخلص األهداف اليت ترمي إليها

واإلنسان الفرد والبيئة االجتاهات والوسائل وتتراوح ارتباطاهتا بني النظام السياسي 
  :ألهداف فيما يليأهم هذه ا ، وميكن حصر السياسية

  

  : األهداف المرتبطة بالنưام السياسي -1
  

النظام وضمان  على  وتصب يف اجتاه حتقيق االستقرار السياسي واحملافظة  
النظرة املدرسة الوظيفية اليت تذهب إىل أن األنظمة  ، وتعكس هذهاستقراره ودميومته

نظام السياسي عرب السياسية القائمة ترى يف التنشئة السياسية آلية خللود ال
 هيو )2(خرالتغريات احلاصلة من جيل آل ، وتظل بذلك ثابتة يف مواجهة)1(األجيال

، ويف سبيل حتقيق هذا املسعى تسعى األنظمة إىل تبين أسلوب هبذا تنشد االستقرار
 بضرورة قبول اهليئات املواطننيالتعليم الرمسي الذي يتم من خالله بث االعتقاد لدى 

السياسية  واالجتاهات، وبنفس الطريقة تتم عملية نقل القيم )3(الدولة القائمة يف 
  .)4(خرآلاملقبولة لدى النظام من جيل 

  
                                                           

(1)- Jean Pierre Cot Et Jean Pierre Mounier,  OP.CIT , p.70.                             
  
  . 58، ص  السابق الذكرالمقال نادية حسن سالم ،  -) 2(
  
  . 58، ص  السابق الذكرالمرجع محمد نصر مهنا ،  -) 3(
  
  . 58، ص  الذكرالسابق المقال نادية حسن سالم ،  -) 4(
  



 

وبعيدا عن مسعى االستقرار الذي ينشده النظام لنفسه وهي خاصية متتاز هبا   
مجيع األنظمة السياسية تتوسل هذه األخرية بالتنشئة السياسية لتكوين رأى عام وطين 

  .داخليا وخارجيا) 1(الدفاع عنها  يتوىل
  

: بعدان أساسيان ودميومتها وللتنشئة السياسية يف عالقتها باستمرار األنظمة  
خر بعده، وبعد رأسي يتسم بانسجام القيم آلبعد أفقي يضمن انتقال الثقافة من جيل 

 والتوجهات والسلوكيات بني أبناء اجليل الواحد ومبا يضمن قدرا من تالحم وترابط
  .)2(اجلسد السياسي 

  

التنشئة السياسية إىل ربط العالقة  فضال عن هذا فقد تسعى األنظمة من خالل  
 على مفاهيم معينة كالشرعية والوالء وعالقة احلاكم   باملواطن من خالل التركيز

  .التناوب على احلكم  وأساليبوطرق انتقال السلطة )3(باحملكوم 
   

تنشئة السياسية تؤدي يف بعدها التعليمي إىل ومن خالل كل هذا يظهر أن ال   
استمرارية األوضاع القائمة اليت تؤكد االستقرار مبعىن الرضا عن النظام السياسي 

  .)4(واستمرارية نظام احلكم القائم
  

  ):المواطن(األهداف المرتبطة بالفرد -2
  

اهلوية الوطنية واإلعداد لألدوار  التمكني من وتستهدف فيما تستهدف  
وتلقينه القيم السياسية  اجملتمعية خصائصه الفرد وإكساب والسياسية جتماعيةاال
  .لتوجهات الوطنية املرغوبة و
  

                                                           
  .65، ص  السابق الذكرالمرجع محمد نصر مهنا ،  -) 1(
  
  . 12، ص  السابق الذكرالمقال ا. السياسي المعاصر األدبالتنشئة السياسية في كمال المنوفي،  -) 2(
  
  . 35، ص  السابق الذكرالمرجع Ɗحمد جمال ظاهر ،  --) 3(
  
  . 58، ص  رالسابق الذكالمقال نادية حسن سالم ،  -) 4(
  



 

السياسية يكمن يف كل العمليات  فبالنسبة للهوية الوطنية فإن دور التنشئة  
وتبيان   اليت من شأهنا حتديد انتماء األفراد عن طريق إكساب الفرد خصائص جمتمعه

القومية والوطنية والدينية ، وتعمل هذه العوامل جمتمعة على دعم اجتاهات  ارتباطاته
والقومي والشعور باالنتماء  للوطن  )*( االجتماعي التماسك وتعزيز الوحدة الوطنية

  .والوالء له
  

أما فيما يتعلق باإلعداد لألدوار االجتماعية والسياسية فنقصد هبا تلك العملية   
يئة األفراد ملزاولة النشاطات السياسية كاختيار احلكام وممثليهم اليت يتم عن طريقها هت

ويعرب عن هذا يف . واختاذ القرارات بشأهنا واملسامهة يف صنع السياسات العامة للدولة
باملشاركة السياسية والتجنيد  ىمبا يسماألدبيات السياسية والفقه السياسي احلديث 

كما "  )1(تويات خمتلفة يف النظام السياسياندماج الفرد مبس"  السياسي الذي يعين
تقلد األفراد للمناصب السياسية سواء سعوا إليها بدافع ذايت أو وجههم إليها " يعين 

جمتمع  تلك األنشطة السياسية اليت يشارك مبقتضاها أفراد"  وتعين أيضا ) 2(" آخرون 
أي  ،) 3("غري مباشر  بشكل مباشر أو  ما يف اختيار حكامه ويف صياغة السياسة العامة

أن العربة يف احلياة   ذلك .يف خمتلف مستويات النظام السياسي الفرد أهنا تعين إشراك
وتشييد اهلياكل اإلدارية والسياسية وال بإقرار املبادئ  ينبالالسياسية ليست يف إقامة 

هم من ذلك هي القدرة على األو ولكنها الدستورية والسياسية والقانونية فقط
، ولن يتأيت ذلك إال سسات وجتسيد تلك املبادئ ميدانياواملؤ يف تلك البىنتوظ

واملؤسسات دفعا  يف إطار تلك املبادئ بإعداد احملتوى البشري للعملية السياسية
  .حنو اإلجيابية والفاعلية واالستمرارية للعمل السياسي

  

                                                           
حد كبير بالرƹم من تباين مظاهر تركيبها  ƍلىعت دول كƛيرة ، حديƛة النشƋة تحقيق التجانس والتماسك االجتماعي ااستط -) *(

  . اǕمريكيةوالواليات المتحدة  اواستراليكندا ، : الديمغرافي ومعتقداتها الدينية وعاداتها وƊفكارها ومن هǉƦ الدول 
  
  . 235، ص  السابق الذكرالمرجع د ، محمد علي محم -) 1(
  
  . 11، ص  السابق الذكرالمقال ا،  السياسي المعاصر األدبالتنشئة السياسية في ،   كمال المنوفي -) 2(
  
  . 159ص  السابق الذكرالمرجع .  ميدانه وقضاياه: علم االجتماع السياسي محمد السويدي ، -) 3(
  



 

األمية  يف جمتمع حتكمه فالسلوك االنتخايب كظاهرة سياسية ليست له قيمة  
تقتضي حدا  ، كما أن عضوية األحزاب واهليئات السياسية واجملالس النيابية السياسية

 جمال تقلد ، فضال عن أن فتح اجملال للتنافس احلر يفأدƅ من الوعي السياسي
من  يف مستويات خمتلفة من هرم السلطة تفترض حدا معينا املناصب واملسؤوليات
 السياسية اليت تغدو عملية المناص من التنشئةويف كل هذا . التكوين السياسي

 النظام السياسي أداء، كما أن واملهارات السياسية أساسية لتزويد األفراد باملعارف
فقد  ه طريقها يتحدد أداء يتوقف على نوعية التنشئة السياسية اليت يتلقاها الفرد وعن
  .تكون سلبية ومعيقة ألدائه وقد تكون إجيابية ومدعمة ألدائه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  :الخالصة واالستنتاجات
بعد هذا العرض ملفهوم وأدوات التنشئة السياسية وبعد حتديد األهداف اليت   

اليت واحلقائق  االستنتاجاتينطوي عليها هذا املفهوم ميكننا أن ننتهي إىل مجلة من 
كن إمجاهلا توصلت إليها بشأن أصل املفهوم وطبيعته والتعريف به وهي احلقائق اليت مي

  :فيما يلي
  

مث كدعوة فلسفية قبل أن تشغل  أن التنشئة السياسية قد ظهرت كممارسة -1  
  .بال القادة واملفكرين وقبل أن تظهر يف شكلها العلمي التربوي املنظم 

  

أن التنشئة السياسية كمفهوم قدƇ قدم اجملتمعات غري أنه كحقل دراسة  -2  
، تربوية، اجتماعية( صيلة حبوث وختصصات خمتلفةوميدان حبث حديث النشأة وهو ح

  ).أنتروبولوجيةسياسية، نفسية و
بالرغم من األمهية اليت تكتسيها عملية التنشئة السياسية واألبعاد اليت  -3  

، وبالرغم من وخوض معركة التنمية السياسية تنطوي عليها يف جمال بناء الدولة
اإلسهامات الفكرية  السياسية من حيثحقول املعرفة  هبذا احلقل من االهتمامات

والدراسات النظرية واالمربيقية فإن  هذه اجلهود مل تصل بعد إىل وضع إطار نظري 
  .متكامل هلذا املفهوم 

إن هذا املفهوم بالرغم من أمهيته وحساسيته وحيويته التصاله الوثيق  -4  
 تمام والدراسة من طرفبالنظام السياسي واعتباره أحد أهم وظائفه فإنه مل حيȘ بااله

  .علماء السياسة إال يف احلقبة األخرية من القرن العشرين 
ويعىن بوظيفة أساسية من وظائف  أنه بالرغم من أن هذا املفهوم يبحث -5  

إال أن االهتمام به مل يتعد البحث يف وسائل وأساليب دعم األنظمة  النظام السياسي
تمرارها عرب الزمن واعتباره بذلك إطارا اس السياسية وضمان استقرارها مبا يضمن

  .قرار السياسيمدلول االست لتجسيد
  

أن هذا املفهوم يعد ثورة يف علم السياسة لبحثه مسألة العالقة بني التعليم  -6  
  .والنظام السياسي وكيفية تأثري التعليم يف األداء الوظيفي للنظام السياسي



 

وثيقا ومباشرا بالتغريات احلاصلة  اطاأن هذا املفهوم يرتبط يف مضمونه ارتب -7  
الثقافية الدينية يف اجملتمع يف اجملاالت املختلفة االقتصادية والسياسية واالجتماعية و

ختتلف من وقت " متغرية مبعىن أهنا  ل من التنشئة السياسية ذات طبيعةجيعوالتارخيية، و
 )1("يت يعيشها اجملتمعوالسياسية ال االجتماعيةالظروف خر تبعا الختالف البيئة وآل
من إيديولوجية ما يسوده حد كبري بطبيعة الكيان السياسي ومرتبطة إىل " جيعل منها و
 توجيههم حنو هدفوأساليب يف تنظيم الناس و ما يتبناه النظام القائم من سياساتو

  .)2("االجتماعيبدرجة طبيعة التغري فضال عن ارتباط عملية التنشئة السياسية، مشترك
م إن هذا املفهوم يرتبط ارتباطا مباشرا باملفاهيم السياسية السائدة كمفهو -8  

  .الدميقراطية و النظم النيابية و غريها التصويت و
ذكرها يفسر بوضوح  أن ارتباط التنشئة السياسية هبذه املفاهيم السابق -9  
 تغياب دراساالدراسات الغربية هلذا املوضوع و أولتهالذي أعطته و االهتمام

مفهوم " ف مبكرا اليت مل تعر اإلسالميةمماثلة لدى اجملتمعات العربية و اهتماماتو
   ).3("مل تعرف ظاهرة النظم النيابية التصويت و

وغياب اإلمجاع حول  بالرغم من تعدد التعاريف بشأن هذا املفهوم -10  
 ة بالوجودوالقيم السياسية واملفاهيم املرتبط واالنتماء مضمونه تبقى قضايا اهلوية

السياسي واملمارسة السياسية واملعارف ذات الصلة باحلياة السياسية املضمون احلقيقي 
  .هلذه العملية 

مبقتضاها توحيد الرؤى واالجتاهات  إذا كانت التنشئة السياسية عملية يتم-11  
عرب  ومبا يضمن استقرار األنظمة وحيفȘ بقاءها وإستمراريتها مبا يوحد السلوكات

داة واملرجعية متعددة وتتراوح بني األ وإذا كانت أطراف التنشئة السياسية ،الزمن
من الشروط ميكن حصرها فيما  السياسي فإن جناح العملية يتوقف على مجلة والتوجه

  :يلي
                                                           

  . 307، ص  ابق الذكرالسالمرجع علي سعد  ،  ƍسماعيل -) 1(
  

  . 307، ص  نفس المرجع -) 2(
  

)3 (- ،  ƴربي Ÿ47ص ،  السابق الذكرالمرجع  حامد عبد ا .  
  



 

استقرار النظام السياسي يف مبادئه وأسسه ومعتقداته وهياكله وثبات  -1  
  .توجهه السياسي

) املدرسة( والتربوية) األسرة( االجتماعيةبىن تطابق التوجهات بني ال -2  
  ) .يالسياسالنظام ( والسياسية ) اإلعالم( والثقافية 
ثبات احملتوى التربوي وتطابقه مع املعتقدات واملتطلبات والقيم واملفاهيم  -3  

  .للتغريات احلاصلة  وإحاطتهالسائدة باجملتمع 
ت الدينية والفكرية والفلسفية متاثل وانسجام قنوات التنشئة مع املرجعيا -4  

  .والسياسية السائدة
  .توسيع حجم تواجد الدولة باجملتمع  -5  
  .والرفع الدائم من مستوى التعليم اجلماهريي  األميةالتخلص من  -6  
مستوى التحديات واƳراطها يف العمل  إىل اإلعالميةاالرتقاء بالوظيفة  -7  

  .السياسي والوطين اجلاد
ظاهرة كمفهوم و" التنشئة السياسية " ه هي األمهية اليت حتتلها كانت هذ لئنو  
مع هذا املفهوم وهذه الظاهرة  ،فكرين والقادةتفاعل الفالسفة وامل شكل، وووظيفة
، األكادمييالسياسية والبحث  األدبياتحد االهتمامات البارزة يف أ ،والوظيفة
ث السياسي يف النصف حقول البح أهمالتنشئة السياسية احد " مبقتضاه وأضحت

جان ،و كوت،جان بيري "على حد تعبري)*("وظيفة سياسية بامتياز "و20الثاين من ق 
 لدى جمتمعات مثل اجلزائر؟ وما فهل نال هذا املفهوم اهتماما يذكر.)1("بيري مونييه 

؟ وهو ودواعيه واجتاهاته وأسسه؟ وماهي اجتاهاته ومنطلقاته االهتمامهي طبيعة هذا 
 .ه من خالل الفصل املوايل سنرا ما
 
  

                                                           
(*)- La Socialisation Politique Est Considérée Comme Une Fonction Politique Par Excellence . 
 
(1)- Jean Pierre Cot Et Jean Pierre Mounier OP.CIT, p.70                            

  
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثالث
  ئر في الجزا التنشئة السياسية
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



 

@ @           

  ئر في الجزا سية التنشئة السيا:الفصل الثالث
  

الصور والتطبيقات التارخيية  كنا قد تناولنا يف الباب األول من هذا البحث  
 ولنا من خالل هذا الباب التعريفااسية وحواإلطار النظري واملفاهيمي للتنشئة السي

طبيعة التنشئة السياسية اليت  باملفهوم والكشف عن خلفيته التارخيية ، وللكشف عن 
 ارتأينا أن نساير هذه الطبيعة تارخييا بدءا من الوجود متارسها املدرسة األساسية

  .االستعماري ومرورا باحلركة الوطنية ووصوال إىل االستقالل 
  

 ايرة طبيعة التنشئة السياسية ومفهومها وأساليب اعتمادها واجتاهاهتاوملس  
ومرورا بالثورة التحريرية ووصوال إىل  االستعماريالوجود  أهدافها بدءا منو

ارة االستعمارية والشعب أوال التساؤل عن طبيعة الصراع بني اإلد ارتأينا، االستقالل
جمرد صراع سياسي أم  ؟أمة وأخرىالصراع حضاريا بني  ، مبعىن هل كاناجلزائري

أم صراع  قوى سياسية متثل كيانات متمايزة ؟ وهل كان صراعبني حاكم وحمكوم
لقاعدة  واقتصادية اجتماعيةوطنية تسعى للسلطة ؟ وهل كان صراع مطالب  أحزاب

  ؟ أم كان صراع مطالب متايز حضاري وقومي بني أمتني خمتلفتني؟ اجتاه قمتها
  

هذه التساؤالت والكشف عن طبيعتها يوضح جبالء املضمون إن اإلجابة عن   
 الوطينمن التاريخ  التنشئة السياسية اليت ميزت تلك الفترة احلقيقي لطبيعة وواقع

  .اللذين سادا وميزا تلك الفترة  االجتاهنيواليت سوف نتناوهلا من خالل 
  

      للتنشئة السياسية في الجزائر التاريخية االتجاهات-1
  

  :االستعماري االتجاه - أوال
  

  عن اإلدارة االستعمارية  ال تنفصل اجتاهات التنشئة السياسية اليت انتهجتها  
 اليت ظلت تستهدف الوجود السياسي للجزائريني و األهداف السياسية هلذه األخرية

والثقافية وسائل وساحات   وأصبحت مبقتضاها البىن التربوية ،من هوية وانتماء



 

التربوي  الطرفني وهو ما ميكن التماسه من عرضنا هذا للنظام ي بنيصراع إيديولوج
  .الفرنسي وأهدافه 

  

على مراحل ثالث وكان  فلقد اعترب الفرنسيون أن احتالهلم للجزائر قد مت  
إىل استعادة  1871إىل  1830األوىل اليت متتد من  يف مرحلته -حسب رأيهم  - يهدف

ملرحلة الثانية يف رضوǷ ا فيما متثلت زائريني،اجلاألسلحة اليت كانت حبوزة السكان 
يف  يف حني متثلت املرحلة الثالثة واألخرية .وعدالتهم إلرادهتم) األهايل(السكان 
  .)1(عن طريق املدرسة  االحتالل

  

لتوطيد جهاز ) عن طريق املدرسة االحتاللأي ( وتوجت هذه املرحلة األخرية   
اجلديد وارتبط  د اجلزائر مببادئ هذا اجلهازالذي أم 1883مرسوم  مدرسي جديد إثر

  .)2(علماين وجماين وإلزامي من حيث أنه"JULES - FEREYجول فريي "املرسوم باسم
  

وكانت اخلطوة األوىل باجتاه ترسيخ جهاز مدرسي استعماري باجلزائر ، على   
قد تركزت باألساس يف شكل إعادة بناء نسقي  النظام املدرسي الفرنسي، غرار
هاز التربوي خاصة عن طريق هدم اجلهاز التربوي الديين القائم بصورة مباشرة للج

الروابط  أي تقويض البىن القائمة وتكسري) 3( واالجتماعيةوذلك بتضييق أسسه املادية 
  .املوجودة 

  

غري أن هذا التوجه االستعماري املتمثل يف املشروع التربوي كوسيلة وأداة   
وسياسية تتناقض  اقتصاديةألسباب  والتجسيد جاحله الن مل يكتب ،لالحتالل

  :فيما يلي  هذه األسباب وميكن إجياز االستعماريةوالتوجهات الرأمسالية لفرنسا 
  

  

                                                           
دار الحداƛة بالتعاون مƴ ديوان المطبوعات : الجƨاƑر.3 ط.دراسة سوسيولوجية: تاريخ الجزائر الحديث عبد القادر جغلول، -) 1(

  . 77، ص  1983الجامعية  ،
  
  . 75، ص  نفس المرجع -) 2(
  
  . 75، ص  نفس المرجع -) 3(
  



 

  :األسباب االقتصادية -  أ
  

باجلزائر يف ظل الرأمسالية  وتتمثل يف عدم إمكانية تعميم التعليم املدرسي           
 لعالية من جهة وخمالفته هلياكل الرأمسالية االستعماريةا لتكلفته املالية االستعمارية

  .)1(ومصاحلها يف عالقتها بقوة العمل من جهة أخرى
  

  :السياسيةاألسباب  - ب
  

وتتمثل يف كون تعميم التعليم املدرسي باجلزائر غري ممكن كونه يشكل            
   التربوي الفرنسي من ذلك أن القيم اليت حيتويها النظام وإيديولوجيا،خطرا سياسيا 

كان خيشى منها أن حتدث تأثريا عكسيا ..) .وغريهادميقراطية ومساواة أمام القانون (
والطابع القمعي للحكم  االستبدادوسلبيا إلقدام خرجيي هذا النظام على حماربة 

  . )2(الفرنسي االستعماري
  

 1887ومنذ سنة ، تفى نظام التعليم املدرسي املعممواعتبارا هلذه األسباب اخ  
النظام  اليت يقررها احلاكم العام باجلزائر ، وباختفاء هذا مل يعد العمل به إال يف املناطق

يف جمال التعليم من النظرة التعميمية واإللزامية إىل النظرة  االستعماريةحتولت السياسة 
لتنمية ا" يف دراسة  له عن ) 3(" مصطفى زايد"لك األستاذ الفئوية ، وكما خلص إىل ذ

واليت انتهى فيها إىل أن نسبة تعلم  "ونظام التعليم الرمسي يف اجلزائر االجتماعية
يف ظل الوجود االستعماري وكان   %6يف حدها األقصى نسبة  اجلزائريني مل تتجاوز

  . 1930 ذلك سنة
  

                                                           
  . 78ص  ،السابق الذكرجع المر ،عبد القادر جغلول  -) 1(
  
  . 79،80، ص  نفس المرجع -) 2(
  
ديوان المطبوعات : الجƨاƑر .  )1980- 1962(التنمية االجتماعية ونưام التعليم الرسمي في الجزائر مصطفي ƨايد ، -) 3(

  . 132، ص  1986الجامعية ،
  



 

بأن التنشئة السياسة اليت اعتمدهتا املدرسة  االستنتاجوهو ما يؤدي يب إىل   
 املستوطنون: اثنتني فئتني أساسا استهدفت االستعمارية املرحلة خالل باجلزائر الفرنسية

لتعليمهم ألسباب خمتلفة  والقلة من اجلزائريني الذين حظوا بقبول اإلدارة االستعمارية
  :األبعاد التالية  وقد استهدفت تنشئتهم أساسا 

  

بتشويه التاريخ واستهدف النيل من انتمائهم ووالئهم : البعد التارخيي  - 1  
الدارسون  ، حيث أهتمجانب إمداداته العربية اإلسالميةيف  الوطين اجلزائري خاصة

واملؤرخون الفرنسيون وسلطوا األضواء على التاريخ اجلزائري يف ظل العهدين 
عن حرمان  فضال وهذا)1(احلكم اإلسالمي الروماين والفرنسي مع إمهال فترة

مع  ،خاصة والعريب اإلسالمي بصفة عامة لوطين بصفة اجلزائريني من تعلم تارخيهم ا
عامل االنتماء والعمل على طمس م ،)2(يف تعليم التاريخ واجلغرافية الفرنسية  التوسع

، حيث استهدفت تنشئة األطفال اجلزائريني أصوهلم العرقية، إذ القومي للجزائريني
 وكان أجدادنا" لغالا" كانت بالدنا قدميا تسمى" كانوا يدرسون عن هذه األصول 

  .)LES GAULOIS ")3يسمون بالغاليني 
  

التعريف بالفضاء اجلغرايف  ويتم من خالله :اإلداري-البعد اجلغرايف - 2  
حني  يف فرنسية متثل إداريا ثالث مقاطعات فيما وراء البحر، للجزائر على أنه أرض

والسياسية بني  االقتصادية ومكانتها)4(فرنسا جغرافية –بالتفصيل- لألطفال يقدم
  .األوطان والشعوب 

  

                                                           
  . 77ص   ، ق الذكرالسابالمرجع التعليم القومي والشخصية الجزائرية ، رابƠ تركي ،  -) 1(
  
  . 116، ص  نفس المرجع -) 2(
  
  . 116، ص  نفس المرجع -) 3(
  
  . 118، ص  نفس المرجع -) 4(
  



 

عظمة فرنساوقوهتا العسكرية  ويتم من خالله تلقني الناشئة:النفسيالبعد  - 3  
دون  واحليلولة نفوسهم يف السياسي بغرض غرس اخلوف واالقتصادية ونفوذها

  .)1(مقاومتهم هلا
  

لنيل من تصب يف اجتاه ا ويتمثل يف األهداف اليت: الثقايف -البعد الديين - 4  
عن  من لغة ودين وعادات وتقاليد وكل ما مييز اجلزائريني مقومات الشخصية الوطنية

  :يف هذا اجملال أساسا يف االستعمارجهد  وقد انصب وتنظيمات،الفرنسيني من بىن 
  

مارس  08يف  الصادر"شوطان"مبقتضى منشور أجنبيةلغة  العربية اللغة اعتبار- أ  
معلم  عدم السماح ألي" والذي ينص على 1904سمربدي 24وقبله قانون )2( 1938

يتوىل إدارة مكتب لتعليم اللغة العربية بدون رخصة مينحه إياها عامل الوالية أو قائد 
القوانني  ويعد من فتح مكتبا بدون رخصة اعتداء على حدود  الفيلق العسكري

  .) 3(" اخلاصة باألهايل املسلمني 
  

والقادة العسكريني للجيوȇ الزاحفة  كما ركزت معظم توصيات الساسة  
انشروها حىت حتكم اجلزائر فإذا  و علموا لغتنا" على أن  االحتالل على اجلزائر أثناء

  .) 4(" حكمت لغتنا اجلزائر فقد حكمناها فعال
  

عن طريق حتويل املساجد إىل النيل من العقيدة الدينية للجزائريني  -ب  
 ن باجلزائر العاصمة وحدها أيام دخلها يذكر أنه كا ويف هذا الصدد كنائس،

مع ) مساجد 08(سوى  االستقاللومل يبق منها بعد ) مسجدا 106 (الفرنسيون 
وباملوازاة مع هذا .وصفت بأهنا كانت من أعظم منارات الدنيا ) مسجدا  98(اختفاء 

ماكن املقدسة تدمريا للقوة الوحشي لأل عملت اإلدارة االستعمارية على التدمري 
                                                           

  . 119، ص  السابق الذكرالمرجع التعليم القومي والشخصية الجزائرية ، رابƠ تركي ،  -) 1(
  
  . 52، ص   1986دارالنفاƑس ، : ، بيروت 2ط  . بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية الحميد عبدالعسلي، بسام -) 2(
  
  . 50، ص  نفس المرجع -) 3(
  
  . 311، ص   982ديوان المطبوعات الجامعية ، : الجƨاƑر.  أصول التربية والتعليمرابƠ تركي ،  -) 4(
  



 

تقويض البىن التربوية  ة ، فضال عنيجلزائريني وإضعافا حلميتهم الدين ملعنويةا
كغلق الزوايا واملدارس احلرة والنوادي وإلغاء  اليت ترمز إىل التمايز واالجتماعية

باعتباره  )1(ض القاضي املسلم باملشرع الفرنسيالشريعة من القضاء وتعوي أحكام 
اجلزائري على شخصيته اإلسالمية واإلبقاء  افظةرمزا للتمايز وعامال من عوامل حم

  .) 2(عليها 
  

وكما يظهر من هذا العرض فإن القصد من كل هذه اإلجراءات هو النيل من   
) واللغة الدين( والثقافية ) والتقاليد  العادات(واالجتماعية)الوطن(املقومات السياسية

 )* ( ريها تعكس  الوجه الثقايفوباملقابل فإن هذه اإلجراءات وغ) االنتماء(واحلضارية 
ليت دارت بني القوى اذلك أن املعركة  ،واجلزائريني االستعماريةللصراع بني اإلدارة 

الوطنية اجلزائرية وقوى االستعمار الفرنسي كما يذهب إىل ذلك الدكتور عبد اهللا 
وقمع وإضرابات وقوانني جمحفة ولكنها  ليست معركة سجون وانتخابات" شريط 

بني االستعمار  هم من هذا أهنا كانت معركة مفاهيم تتصارع فيها األفكارألوا
  . )  3(" واحلركة الوطنية 

  

  :الوطني االتجاه -  ثانيا
  

ال ميكننا  ،وأساليبه وأهدافه بعد هذا العرض املوجز جملرى الصراع وجبهاته  
ملؤرǷ اإليطايل ا تصور خمرج إال يف إطار بديل من البدائل الثالث اآلتية واليت حددها 

يف حالة  - الذي يرى أن مصري الشعوب " 1744- 1668جيام باتسنافيكو " الشهري 

                                                           
ليوم  8101العددالجƨاƑر ،  ،جريدة النصر". نưرة في البعد التاريخي للثورة الجزائرية" ناصر الدين سعيدوني، -) 1(

  . 13، ص  16/11/1989
  
  . 30، ص  السابق الذكرالمرجع بسام العسلي،  -) 2(
  
) *(-  Ƈو بدون عنا Ɲري يستنتƑاƨللتاريخ الج ƴنالمتتبƍ  اƦم من  الجانبهƹبالر ƚمن الدراسة و البح Ǌحق ƦخƋلم يǊهميتƊ  و

  .ưد االستعمار الفرنسيمركƨيتǊ في معادلة الصراƳ المرير الƦي خاǊư الشعب الجƨاƑري 
  
المƌسسة الوطنية للكتاب، : الجƨاƑر . في الجزائر اإليديولوجيمع الفكر السياسي الحديث والمجهود عبد اŸ شريط ،  -) 3(

  . 121،122، ص   1986
  



 

وإمكانياهتا  يتحدد حسب قدرهتا على اختيار احلل الذي يتجاوب  - الوضع اجلزائري
  . )1(وحيويتها وأصالتها 

  

ويعرب عنه بالفناء ويكون مصري الشعوب " بالذوبان"وأمساه :احلل األول -  
 إىل املقومات احلضارية واليت استهلكت قدرهتا وانعدمت عدمية الشخصية اليت تفتقرال

  .انتهى وجودها التارخيي  و فيها أسباب البقاء
  

من اخلارج وتتقبله األمم  ويعرب عنه باحلل" باالندماج" وأمساه  :احلل الثاين -  
متأثرة باألفكار  اليت هبا ميل لتقبل احلكم األجنيب وهي يف الغالب شعوب مستسلمة

  .املميزةة ياحلضار واملفاهيم املستوردة النسالخها عن قيمها وانقطاع مسامهاهتا
  

تجابة الداخل ويكون باس من ويعرف باحلل"باالستقالل"وأمساه :احلل الثالث  
واستقالهلا  تسترجع سيادهتامن قيودها و الشعوب احلية لعامل التحدي، فتتحرر

  . إىل أصالتها احلضارية جنبية وبرجوعهابرفضها املخططات األوذلك 
  

كانت " البدائل الثالث" الساحة اجلزائرية جند أن هذه وبالرجوع إىل  
 مطروحة غري أنه ولتحديد البديل الذي كان جيب أن يعتمد يف مواجهة االستعمار

البد من التذكري بأن اجلزائر كوجود سياسي وكيان تارخيي وإىل الفترة  ،الفرنسي
كانت متتلك كل مقومات األمة من شعب وأرض وتاريخ ومعتقد،  ،ماريةاالستع

اإلسالمية وهلا إسهاماهتا   كما كانت تشكل امتدادا طبيعيا للحضارة العربية
يذهب  اإلطارويف هذا ،لفترة ليست بالقليلة ةومكانتها الدوليوسجلت حضورها 

عظمة "ثوقة تتفق علىالتارخيية املوجل املصادر  أن إىل"امحد شاطر باȇ "الباحث
الدولة اجلزائرية قبل االحتالل العسكري هلا وعلى مكانتها املرموقة بني الدول 

، مبا امتازت به من موقع جغرايف استراتيجي هتا يف منطقة البحر املتوسطوسياد

                                                           
  . 13، ص 16/11/1989ليوم  8101،العدد السابق الذكرالمقال الدين سعيدوني،  ناصر -) 1(
  



 

هذا الوضع املميز للدولة اجلزائرية يشري   ويضيف بان )1("وقوة عسكرية عظمى
النابع من متاسك ،كما يدل على استقرارها السياسي الكبرية قوهتا االقتصادية إىل

  . )2( "مزدهرة واسعة االنتشار اجتماعي متني وعلى حالة ثقافية تربوية تعليمية
 

الذي يستبعد  )3("ناصر الدين سعيدوين"أي الدكتورر واعتبارا هلذا فإين أشاطر  
 االندماج" ني اآلخرين أي على احلل واإلبقاء" الذوبان"احلل األول املطروح وهو فيه

فكيف مت  ،االستعماركخيارات وبدائل للتعامل يف إطار العالقة مع "واالستقالل
إن اإلجابة عن هذا التساؤل هي .التعامل مع هذين البديلني لتحديد الوجود السياسي

ويف ظل الوضع -لكن بداية ،التنشئة السياسية من منظور وطين جوهر ومضمون
  :تنبيه إىل ما يليجيب ال -اجلزائري

  

 من زاوية األحزاب يتم -يف ظل هذه الفترة- تناول التنشئة السياسية -1  
للتعبري عن التوجهات  السياسية والتنظيمات املختلفة باعتبارها اإلطار التنظيمي

إذ متيزت فترة العشرينات من القرن العشرين ،آنذاك باجملتمعالسياسية السائدة 
برؤية خاصة نابعة من  رية وثقافية عديدة متيز كل منهابظهور تيارات سياسية وفك

هذه التيارات والتنظيمات على اختالف توجهاهتا  وعملت ،الرئيسيةتوجهاته 
اإليديولوجية يف  اوأطروحاهتالفكرية  ومشارهبا على طرح مشاريعها السياسية ورؤاها

معاجلة القضية  يف إطار برامج ومشاريع تتضمن فلسفتها اخلاصة يف الساحة الوطنية
  .الوطنية 

  

ذلك أننا رأينا يف الفصل األول من هذا البحث عند تعرضنا ألدوات التنشئة   
هذه األدوات مبا تتيحه  كيف أن األحزاب باعتبارها أبنية سياسية تعترب أحد السياسية

                                                           
  .111،صالمرجع السابق الذكرش ، احمد شاطر با-) 1(
  
  .111،صنفس المرجع  -) 2(
  
  . 13، ص 16/11/1989ليوم  810،العدد السابق الذكرا المقال الدين سعيدوني، ناصر-) 3(
  



 

إما بتعزيز القيم واملعتقدات  )1(يف العملية السياسية  لألفراد من فرص املشاركة
  .سية السائدة أو خلق اجتاهات ومعتقدات سياسية جديدة السيا

  

نات على اعتبار أن هذه لعشري ايف هذا املوضوع تبدأ من  أن فترة الدراسة-2  
عدة أمهها العتبارات املقاومة السياسية الوطنية وهذا  يف أخصب الفترات الفترة من

  :وضوعنا هذا وهيمب تلك ذات العالقة الوثيقة
  

ألحزاب الوطنية وهذا ا قاومة حنو امليدان السياسي عن طريق ظهوراجتاه امل - أ  
بعد جتربة املقاومة املسلحة اليت خاضها الشعب اجلزائري ابتداء من ثورة األمري عبد 

  . )**( وانتهاء مبقاومة املقراين )*(القادر
يف بعث الوعي الوطين  أسهمت الصحافة العربية اإلسالمية اليت ظهور–ب   

  .  احلس السياسيوالقومي و
ومسامهتها  )2(رية ذات االجتاه العريب اإلسالميدخول بعض الرموز الفك- ج   

  .الفعالة يف العمل الوطين 
دخول السياسة معترك الصراع  و التربوياقتران العمل السياسي بالعمل  - د   

وهذا كرد  وغريها والنوادي الثقافية عالم واملسجداملدرسة واإلك بأساليب جديدة
التعليمية والدعوة لنشر التعليم على أسس  االحتاللملواجهة سياسة  يسعى طينو لفع

  .قوميةوطنية وتوجيهه وجهة 
  

لتنشئة السياسية خالل فترة  نعود اآلن إىل استعراض اإلطارين احملددين لعملية  
التربوية  من زاوية األحزاب السياسية واهليئات واجلمعيات االستعمار وهذا

  .واإلصالحية
  

                                                           
  . 20،  ص  السابق الذكرالمقال ، المعاصر السياسي األدب في السياسية التنشئةكمال المنوفي، -) 1(
  

  ..1871و 1848،  1839، 1837،  1836: د القادر كانت سنوات عب اǕميرابرƛ ƨورات   - )*(
  
  . 1872و  1871استمرت هǉƦ المقاومة خالل سنتي   - )** (
  
)2 (-  ، Ÿ414ص ، السابق الذكرالمرجع  ،1914- 1900الحركة الوطنية ابوالقاسم سعد ا.  
  



 

  :االندماجي -المطلبي اإلطار -1
   

سوف نقتصر يف عرضنا هذا  ميثل هذا اإلطار عدة أحزاب ومنظمات غري أننا  
  . حتاد الدميقراطي للبيان واحلرية إلوا احلزب الشيوعي:على اجتاهني أساسيني مها

  

وباقي األحزاب الشيوعية  ارتبط عضويا باحلزب الشيوعي الفرنسي فاألول  
     أقربطيلة وجوده أسري الفكر الشيوعي املاركسي، وهو  ا وكانوروسي بأوروبا

  .سياسيإىل حركة نقابية منه إىل حزب  -يف رأيي  -
  

يرى خمرجا للقضية الوطنية إال  والثاين متأثر باحلضارة والفكر الغربيني وال  
  .والتجنس االندماجمـن خالل 

  

التنشئة السياسية اليت  عن طبيعةوإذا كان اهلدف من هذا العرض هو الكشف   
 اجتاهيه فإن ذلك لن يتأتى إال بالكشف عن طبيعة مارسها هذا اإلطار من خالل

  .السياسيةومضمون الثقافة السياسية املعربة عن توجهاته احملددة لسلوكاته 
  

واألدبيات السياسية هلذين  وبالرجوع إيل املراجع التارخيية والنصوص احلزبية    
ندماجية ، مبعىن أهنا تدعو إىل إالثقافة السياسية املتضمنة هبا هي ثقافة جند أن  االجتاهني

الدعوة إىل يف الشخصية السياسية الفرنسية و ذوبان الشخصية السياسية اجلزائرية
والنتائج  ةاإليديولوجي هلا مربراهتا من حيث اخللفيات الفكرية والدوافع هذه الثقافة
  .السياسية 

  

" لفكرة وجود وطن جزائري "  نياالجتاه يننكار هذفاخللفيات تكمن يف إ  
  :بقوله  عباس السيد فرحاتوهذا ما عرب عنه 

  

ن هذا الوطنأل اجلزائري،إين لست مستعدا للموت يف سبيل الوطن "  
وسالت عنه التاريخ،سألت عنه  دأكتشفه، ولقإنين مل  له،ال وجود 
كلمينمن  فلم أجداملقابر من أجل اكتشافه  واألموات وزرت األحياء



 

إننا ال جيب أن نبين فوق الرمال،وإين أبعدت وبصفة هنائية.إطالقا عنه
  .   )1(" وباتة كل خيال 

ومل يقف عند هذا احلد  .وبصفة مطلقة مع الوجود الغريب  لكي يربط املصري  
أن اجلزائر " "اجلزائر الفتاة " ول يف كتابهبل راح ينسب هذا الوطن إىل غريه إذ يق

وقد حذا حذوه  ،)2(" اإلسالميأرض فرنسية وحنن فرنسيون لنا قانوننا الشخصي 
يقصد الوطنية  ( أمل نرفض ألف مرة هاتني الفكرتني" الذي قال الدكتور بن جلول

نية أفليست هي فرنسا ملتناقضتني وإذا كنا لدينا وطا)واجلامعة اإلسالمية يف اجلزائر
  .)3(" حلما ودما

  

 االجتاهنيالقاسم املشترك بني  إن كانت هذه الفكرة هيو احلقيقة أنه و  
              الثاين االجتاهإال أهنا أكثر وضوحا عند  االندماجي- أملطليب املشكلني لإلطار

 )*( الذي أعطاها بعدا إيديولوجيا انطالقا من نظرية موريس طوريز) احلزب الشيوعي(
كوين من مزيج خاص  يتألف من عناصر األمة اجلزائرية يف طريق الت" والذي يرى أن 

من جمموعهم جنس جديد هو  أوروبية ، عربية وبربرية وعندما  يتم امتزاجها سيتكون
  .)4(" اجلنس اجلزائري ، أما يف الوقت احلاضر فإن هذه األمة  مل يكتمل نضجها بعد 

  

اإلطار تكمن يف إنكاره  وإن كانت خلفيات هذه الثقافة االندماجية هلذا  
جود وطن جزائري فإن مربراته ودوافعه يف ذلك إيديولوجية بالدرجة األوىل وتظهر لو

" جنسية" وبال" هوية " على اجلزائريني واعتبارهم بال "صفة الشعب " جبالء يف إنكار 
الوطن " وهذا ما عرب عنه احلزب الشيوعي يف تربيره لتخليه أو عدم  اعترافه بفكرة 

                                                           
  . 78، ص 1986 النفاƑس، ردا بيروت،.الجزائرية الثورة نهج على السياسي الصراعالعسلي، بسام-)1(
  
  . 91، ص  نفس المرجع -) 2(
  
: الجƨاƑر). 1939-1919( نالعالميتياالتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين يوسف مناصرية ،  -) 3(

  .17،18، ص  1988المƌسسة الوطنية للكتاب ،
  
  .Ɗحد قادة ومنظري الحƨب الشيوعي الفرنسي -) *(
  
  . 139، ص  السابق الذكرالمرجع د اŸ شريط ، عب -) 4(
  



 

اجلنسية " فبالنسبة للحزب الشيوعي اجلزائري فإن" ائرية اجلز اجلنسية" و "اجلزائري 
ن هناك عدة عناصر يتكون منها ألاجلزائرية ال ميكن أن تطرح يف الوقت احلاضر 

أصحاب اجلنسية وهم األوروبيون واملسلمون واليهود الذين حياولون أن يذوب 
وإن  )1(" شعب جديد هو الشعب اجلزائري بعضهم يف بعض ومن مث  يتكون منهم

  . النتيجة تصبح كانت هذه هي القناعة فإن
  

  .  )* ( كل اجلزائريني آنذاك الذي ظل حلم باالستقاللعدم املطالبة  -1  
  

حصر النضال السياسي يف املطالبة ببعض احلقوق املدنية والسياسية وكذا  -2  
  .بعض املزايا االجتماعية 

  

         ضي شهر على أحداثم وللتدليل على ذلك  أود أن أشري إىل أنه وبعد  
 ، ذكر مندوب احلزب الشيوعي اجلزائري يف املؤمتر العاشر للحزب1945ماي  8

اجلزائر هم عن وعي أو غري وعي  بأن الذين يطالبون باستقالل" الشيوعي الفرنسي
ويعمل احلزب الشيوعي اجلزائري ، ويناضل لتقوية ... أخرى استعماريةعمالء لدولة 

هذا  ولذلك عمل. )2(" رنسيني الشعب اجلزائري والشعب الفأواصر الوحدة ب
، حتاد مع فرنساإليف إطار ا احلزب وحاول إقناع اآلخرين بأن ال مستقبل للجزائر إال

يف صفحته العاشرة على أن  القانون األساسي للحزب الشيوعي اجلزائري حيث يؤكد
يف احلقوق و  ما على املساواةالبحار تشكل احتادا فرنسيا قائ فرنسا مع بالد ما وراء" 

  .)3(" الواجبات  دون فرق يف اجلنسية والدين 
  

                                                           
  .  141،142، ص   السابق الذكرالمرجع عبد اŸ شريط ،  -) 1
  
)* (-   Ǌب الشيوعي دوما على تبرير مواقفƨالح ƳرƦيديولوجيايتƍ  باالستقاللو في ما يتعلق  ǉال يرا Ǌالفانƍ  نبعدƊ  ƴترتف

  .فسها بنفسهاالشعوب بمستواها و تكون قادرة على حكم ن
  
  . 125، ص السابق الذكرالمرجع .  الصراع السياسي على نهج الثورة الجزائريةبسام العسلي ، -) 2(
  
  . 18/11/1989ليوم  8102، العدد  السابق الذكرالمقال ناصر الدين سعيدوني،  -) 3(
  



 

يقدمه مبفهوم خاص ينطوي على بعد  االستقاللإىل   االجتاهوحينما يشري هذا   
اجلزائري  مرهون  االستقاللإيديولوجي أكثر منه نضايل أو سياسي فهو يرى بأن 

الذي ) 1919(ن احلركة العاملية الثالثة بتحرير فرنسا من الربجوازية انطالقا من بيا
  .)1(" بأن حترير اجلزائر سيبقى متوقفا على حترير  فرنسا من الربجوازية" يقول 

  

على هذا بأن املسـألة الوطنية مل تطرح بعد "عبد اهللا شريط "ويعلق الدكتور   
تصبح ، أما على املستوى البعيد فإن احلل لديه يكمن يف أن  االجتاهيف نطاق هذا 

بأنه يف الوقت الذي كان فيه املسلمون - ويضيف  -اجلزائر جزءا من االحتاد الفرنسي
، كان احلزب واطنة اجلزائرية والوطن اجلزائرياجلزائريون يثريون فيه مسألة امل
ذلك أن )*( "BLUM-VIOLLET  1938 بلوم فيوليت"الشيوعي متمسكا بإصالحات

حتاد اجلزائرية يف وطن جزائري بل هي ا ليس هو املواطنة املهم عند الشيوعيني
هذا فإن اجلزائر ستقع ال حمالة حتت اإلمربيالية  أما بدون"اجلزائري والفرنسي"الشعبني

  .)2(األجنبية 
  

احلزب الشيوعي "ويف هذا اإلطار أيضا يذهب الدكتور العريب ولد خليفة بأن   
، كان من انعزاليةينية الذي اعترب يف ذلك الوقت املطالب الوطنية جمرد نزعة شوف
الربوليتاريا قبل النظر يف   املفروض أن تدور يف فلكه وننتظر استالمه احلكم وانتصار

أي أن احلقوق الشرعية والكفاح الوطين للجزائر مل  )3(" مصري أقاليم ما وراء البحار 
تكن واردة مبخططه السياسي وأولويات برناجمه العملي، وهذا ما يؤدي بنا إىل 

يف صراعهما مع   ساؤل عن طبيعة النضال الذي كانا خيوضانه هذين االجتاهنيالت
  .االستعمار 

  

                                                           
  . 24، ص   السابق الذكرالمرجع يوسف مناصرية ،  -) 1(
  
  .لوم فيوليت منƠ الجنسية الفرنسية لعدد متƨايد من الجƨاƑريينب  ƍصالحاتتưمنت - ) *(
  
  . 140، ص السابق الذكرالمرجع عبد اŸ شريط ،  -) 2(
  
  . 55، ص  1991المƌسسة الوطنية للكتاب،ط ،:الجƨاƑر.معطيات وتحديات:الثورة الجزائريةالعربي ولدخليفة،  -) 3(
  



 

وعلى هذا األساس تؤكد املصادر اليت تناولت تاريخ اجلزائر خالل هذه    
احلزب الشيوعي واالحتاد الدميقراطي (الفترة من الصراع أن نضال هذين التيارين 

، مل خترج عن املطالبة باحلقوق أخرى مل نتناوهلا ضافة إىل أحزابباإل) للبيان واحلرية
يذكر " قداȇ" األخرى، فهذا األستاذ  االجتماعيةالسياسية واملدنية وبعض  املزايا 

بأن احلزب الشيوعي اجلزائري ال يرتبط باملسألة الوطنية وإمنا يلح على حتسني ظروف 
فرحات " هو ما نادى به و )1( ...)، ومساواةأجور، قوانني اجتماعية(العيش للسكان 

الذي كان يقول بإرغام فرنسا باحلجة والربهان على تطبيق قوانينها اليت " عباس
جيب إلغاء  مؤداها أن اجلزائر جزء من فرنسا وأن اجلزائري فرنسي قانونا ، وهلذا

أن يتمتع اجلزائري حبقوق املواطنة الفرنسية متكينا له  ، كما جيبالقوانني االستثنائية
إىل أن يكون النضال  األمر الذي جعله يدعو.)2( اضطهاد لعيش بدون ظلم والمن ا

  )3("الثورة بالقانون "يف مواجهته،وظل يؤمن مبا أمساه ضد املستعمر يف فضح أساليبه ال
عن طريق املساواة والتعايش بني الفرنسيني  لالندماجوكذا العمل والدعوة 

 ويف هذا االجتاه يذهب احلزب. واجلنس  واجلزائريني بغض النظر عن الدين واللغة
 يمن خالل مشروع قانونه األساسي يف مادته السادسة على متتع أوروبي الشيوعي

ويف مادته السابعة على متتع اجلزائريني يف  اجلزائر،اجلزائر بكل احلقوق والواجبات يف 
على مع عدم اعتراض القانون  .)4(حقوق وواجبات الفرنسيني هناك  فرنسا بنفس

  .التخلي عن الشخصية اإلسالمية ملن يريد من اجلزائريني 
  
  
  

  

                                                           
  .139، ص  رالسابق الذكالمرجع عبد اŸ شريط ،  -) 1(
  
  .79،80، ص السابق الذكرالمرجع ،  على نهج الثورة الجزائرية يالسياسالصراع بسام العسلي ، -) 2(
  
)3 (-  ، ƨيƨر. السياسية للحركة الوطنية الجزائرية من خالل ثالثة وثائق جزائرية  اإليديولوجيةيحي بوعƑاƨديوان : الج

  . 09، ص  1986المطبوعات الجƨاƑرية ،
  
  .07، ص  نفس المرجع -) 4(
  



 

  :االستقاللي -التربوي اإلطار -2
  

، لسياسيةيف عملية التنشئة ا االندماجي-املطليببعد هذا العرض الوجيز لإلطار  
: الذي ميثله هو اآلخر اجتاهان  االستقاليل-ننتقل إىل عرض مضمون اإلطار التربوي

عية يف إطار مج" عبد احلميد بن باديس"وتزعمه الشيخ اإلمام صالحيإ -اجتاه تربوي
مصايل "اللية وتزعمه السيد ، واجتاه سياسي ذو نزعة استقالعلماء املسلمني اجلزائريني

حزب " 1937- 1926" جنم مشال إفريقيا :يف إطار تنظيمات سياسية متعددة  )*("احلاج
"  1954- 1946"احلريات الدميقراطية وحركة انتصار " 1946-1937"الشعب اجلزائري

  .عند هذين االجتاهني  ويف ما يلي عرض لطبيعة ومضمون التنشئة السياسية
  

الشخصية السياسية للجزائر واليت  فخالفا للثقافة االندماجية اليت استهدفت  
ذهب اإلطار  وطن جزائري، لفرنسا واملنكرة لوجود سلمت بالدوراحلضاري

وهذا بإقراره  "ثقافة التمايز " ما ميكن تسميته بـ لتأسيس ونشر االستقاليل -التربوي
لألسس  االعتباربوجود وطن جزائري والعمل على بعث كيانه السياسي وإعادة 

يستدعي  األمر الذي) واالجتماعيةالسياسية والدينية والثقافية (واملقومات الوطنية 
نطوي عليها ونقاط التساؤل عن حمتوى ومضمون هذا التوجه واألهداف اليت ي

  .االندماجي - أملطليبمع اإلطار  واالختالف  االتفاق
  

إىل أن هذين االجتاهني  "ناصر الدين سعيدوين"ويف هذا اإلطار يذهب الدكتور   
مع اختالف أساليبهما وتباين طرق عملهما فقد كانا يسعيان إىل حتقيق غاية مشتركة 

زائر بتصفية أسباب وجوده وهو لجلحل املشكل احلضاري "تعبريه وهي على حد 
  .)1(" ي نسالفر االستعمار

  

                                                           
  .1898ولد بتلمسان سنة   - )*(
  
  .  18/11/1989ليوم  8102، العدد  السابق الذكرالمقال ناصر الدين سعيدوني ،  -) 1(
  



 

عرض أشرع يف " حل املشكل احلضاري للجزائر"وانطالقا من هذه الفكرة    
األبعاد على هذا اإلطار والذي يرتكز يف رأيي أساسا منوذج التنشئة السياسية عند 

  :التالية 
  

  .بعد الشخصية الوطنية -1  
    .بعد اهلوية واالنتماء -2  
  .بعد الوطن ومقوماته -3  
  .بعد االستقالل ومتطلباته -4  

  

وتعترب هذه األبعاد أهم االجتاهات اليت ميزت املنحى الفكري والسياسي الذي   
اجلزائرية عن  ةمتيز األميف صراعهما مع االستعمار قصد إبراز  االجتاهانانتهجه هذان 

  .فرنسا 
  
  

يف إطار الصراع الذي كانا  ودمهامنذ بروزمها وطوال وج االجتاهانفقد ظل   
  :يعمالن على إبراز االستعماريةخيوضانه ضد اإلدارة 

  
  

هي معركة مفاهيم قبل أن تكون معركة سجون  االستعمارأن املعركة مع  -1  
  .واضطهاد ومطالبة ببعض احلقوق االجتماعية والسياسية

  
  

نصرها البشري أن اجلزائر أمة متميزة كل التمايز عن فرنسا وقائمة بع -2  
  . )1(وقيمها اإلسالمية وانتمائها الديين 

  
  

انطالقا من هاتني الفكرتني سوف نرى كيف عاجل وقدم كل اجتاه فكرته   
  .ومنهجه 

  
  

                                                           
  .131، ص  المرجع السابق الذكرعبد اŸ شريط ،  -) 1(
  



 

منهجا خاصا " اجلزائريني مجعية العلماء املسلمني"حدد االجتاه األول املتمثل يف   
على  تنشئة السياسية يستندباعتماده منوذجا خاصا يف ال يف معاجلة مشكل اجلزائر

  :فكرتني
  

  

  .التركيز على البعد الثقايف يف الصراع مع الوجود االستعماري -أ  
  . )*( إيالء العنصر البشري أمهية خاصة - ب  

  

ويف هذا الصدد يؤكد ابن باديس لدى حديثه عن الوضع يف اجلزائر ووسائل   
  : اجلزائريف االستعماريةانتهاجها ، أن السياسة  التغيري الواجب

  

ال تتغري عن طريق وفود تذهب إىل فرنسا وال بلجان تبعثها احلكومة العليا" 
شيئا ولكن أن تغري  فالوفود ال تستطيع .. إىل اجلزائر  -حكومة باريس  -

شيء، ومىت نفض عنه غبارالشعب اجلزائري هو الذي يستطيع أن يغري كل 
نفسه وأخذ يضع كل شيء، وأدرك وجوب تسيري شؤونه باجلهل والغفلة

  .)1(" ، مل جيد أين يضع االستعمار إال حيث توضع األطماع البالية موضعه
  

البعد " أما بالنسبة للعامل األول "  العنصر البشري"ة للعامل الثاين هذا بالنسب  
يف معرض حديثه عن التغريب " علي الشامي"فيصفه الدكتور" صراعالثقايف يف ال

، سالمي املهزوم سياسيا واقتصادياالعامل اإل" ، بأن إلسالمية يف اجلزائر والتربية االثقايف
 ،قيم اإلسالم العقدية واالجتماعيةاإلسالمية وتعصبه ل كان من خالل متسكه بالثقافة

انتصاراته ، وخواء اهلدوء  حيقق يوميا انتصارات مستترة ويكشف أمام الغريب ومهية

                                                           
Ɗي " الفرد عنصر في المشروƳ السياسي ƍن" Ǘسالمياالعالم " في كتابǊ" رحمǊ اŸ"مالك بن نبيالمفكرالجƨاƑري الكبيريƦهب  -) *(

Ƴلك من وجهتين و يعتبر" مشروƦات: كƦ ǉي باعتبارƊ  الغاية المرجوة، و Ǌهو بعين Ǌي انƊ وعاưا يحقق الغاية السياسية و مو
 ƍلىستعمار، باتجاهǊ في كفاحǊ مƴ اال اǗسالمييعلق على هƦا بكون هƦا االتجاǉ بالƦات يمƛل خطƋ السياسات التي اتبعها العالم 

 Ǌلىالمستعمر دون التفاتƍ على المستعمر Ƈاưي هو الوسيلة الممكنة و القادرة على القƦالفرد ال.  
  
  .122ص   ،السابق الذكرالمرجع ، عبد الحميد بن باديس و قاعدة بناء الثورةبسام العسلي،  -) 1(
  



 

اليضمن "ويضيف بأنه بالنسبة لفرنسا)1(" الزمن نطويلة مالسياسي الذي نعم به فترة 
يم التعل( غريالتغريب احلضاري،حرب املقومات الثقافية واالستعمارالسيطرة  استمرار
وما )واملرأة التقاليد، األزياء، الطقوس( واالجتماعية)التجنيس(والسياسية )واللغة

العريب  راثيضمن التغريب الثقايف يكمن يف عزل قسري للجوانب احلضارية للت
  .)2(" اإلسالمي يف اجلزائر وتبديل  اهلوية الثقافية السائدة والراسخة رسوǷ التاريخ 

  

 ثقافية والثانية األوىل: متكاملتني من هنا كان مفهوم العلماء للنهضة خطوتني  
 هتم السياسية امسئولي بالد مرهون بتهيئة األفراد لتحملواعترب حتريرال.سياسية

 -ذلك أن الشعب اجلاهل  )3(هم وحتريرهم من األوهام واخلرافات، بتعليمهم وتوعيت
ال يستطيع أن يفرض وجوده على  - )4(على حد تعبري اإلمام عبد احلميد بن باديس

حصوله عليها فإنه  ويف حالة  يف احلياة وال يستطيع أن ينال حريته من أعدائه  الناس
يم هو طريق معرفة هذا الشعب حلقوقه فالتعل ال يعرف كيفية احملافظة عليها ، ومن هنا

  :  )5(دفع باجلمعية للسعي إىل  األمر الذي
  .وإعدادهاتأسيس املعاهد واملدارس العلمية لتربية األجيال وتنشئتها  - 1  
  .إنشاء املطابع إلحياء الثقافة الوطنية ونشرها بني الناس  - 2  
واإليديولوجي من  يتأسيس اجلرائد واجملالت واعتماد التكوين السياس -  3  
  .خالهلا 
  .ة والوطنية والسياسية يتأسيس املساجد والنوادي للتربية الدين - 4  

  

                                                           
، )1980ماي،جوان و جويلية (61،العدد مجلةالفكر العربي".الجزائر في اإلسالميةالثقافي والتربية  التغريب"علي الشامي،-) 1(

  .179ص 
  
  .174، ص نفس المقال -) 2(
  
)3 (-  ،Ÿمدارس الثقافة العربية في المغرب العربي " ابو القاسم سعد ا)ارة  الصادرة مجلة الثقافة)". 1945-1930ƨعن و

  .85،86، ص)1984فيفري - جانفي( 79الƛقافة بالجƨاƑر، العدد 
  
ماي ، جوان ( ، 21، العدد  مجلة الفكر العربي". و التربية في الجزائر اإلسالمي اإلصالƝابن باديس رائد " رابƠ  تركي ، - ) 4(

  .163، ص )1980و جويلية 
  
  .162، ص  نفس المقال  -) 5(
  



 

املشروع السياسي  ، تعكس أمهية العنصر البشري يفهذه اخلطوات، إذن  
للجمعية اليت اعتربت أن مسألة تكوين  اإلنسان أسبق من املطالبة باالستقالل الذي 

املفاهيم  ا بالعمل السياسي يف اجتاه إحياءدفعت هبذو)1( اعتربته حتصيل حاصل
، واختذت من أسلوب احملاضرات الصلة بالوجود السياسي اجلزائري السياسية ذات

  :واخلطب وأعمدة الصحافة أداة ووسيلة لتحقيق ذلك وانصب االهتمام يف اجتاه 
  

ال جناح "  هاعتماد املقومات الوطنية، وهذا ما يقره أحد أبناء اجلزائر بقول -1  
تراثنا العريب اإلسالمي  على مقوماتنا الوطنية اليت تتمثل يف لثورتنا دون االعتماد

وبالطبع كان اإلسالم  )2(" ، ويف لغتنا اليت لن يكونا لنا وجود حقيقي بدوهنا اخلالد
واعتمادا إذ رأت فيه اجلمعية إمسنت اجملتمع خاصة وأنه  أشد هذه املقومات اعتناقا

  .للوحدة اجملتمعية والبناء السياسي االتمايز وإطاريعرب عن 
  

األول : من هنا يرى أحد الباحثني وهو كاتب فرنسي أن للعلماء هدفني هامني  
 فوري ويتمثل يف جتميع القوى املنبثقة حتت راية اإلصالح االجتماعي والثاين يتمثل

تدالل على ذلك االس وميكنا. )3(يف فصل اجلزائريني عن فرنسا حتت علم الوطنية 
 وهو دعوة " اجلزائر وطننا واإلسالم ديننا والعربية لغتنا " بالشعار الذي رفعته اجلمعية

  .والتارخيية واجلغرافية واحلضارية  صرحية إىل التمايز وإبراز الذات مبكوناهتا السياسية
  

، كتب ابن ندماجي املنكر لوجود وطن جزائرييف مواجهة الطرح اال - 2  
ه إن هذ"  دا على وجود هذا الوطن ومتيزه القومي عن فرنسا إذ قالباديس مؤك

، وال ميكن أن تكون فرنسا وال تستطيع أن تصري األمة اجلزائرية ليست هي فرنسا
يف لغتها ويف أخالقها ويف  بل هي بعيدة كل البعد عن فرنسا... فرنسا ولو أرادت 

                                                           
(1 ) - JEAN CLAUDE VATIN , L ; ALGERIE  POLITIQUE , HISTOIRE ET POLITIQUE . 
PARIS : ACOLIN , 1983 , P198. 

  
  .65،ص  1986بيروت ، . Ƌصالحيامالƿ بن نبي مفكرا اسعد، السمحراني ،  -) 2(
  
، 1983الشركة الوطنية للنشر و التوƨيƴ، : ،الجƨاƑرƜ3،ط .)1930-1900(الحركة الوطنية الجزائريةالقاسم سعد اŸ،  ابو -) 3(

  .422ص 
  



 

ني هو الوطن اجلزائري حبدوده عنصرها ويف دينها، وال تريد أن تندمج وهلا وطن مع
  .)1(" احلالية املعروفة 

  

العلماء يف معاجلة  الذي ميز الوجهة اليت انتهجها االجتاهاحلقيقة أن هذا   
، وليس وبقيت اجلمعية تؤكد هذا التوجه املشكل اجلزائري بقي مسايرا هلذه  احلركة

  :بأن   بيف الشها"عبد احلميد بن باديس"على ذلك من إعالن الشيخ  أدل
  

االجتماعيالشعب اجلزائري ككل الشعوب األخرى مل يكن عنده املعىن " 
متاما شخصيته اليت يعي ،لكلمة الوطن أما اليوم فهو  ككل الشعوب أيضا

أنه سيد -شاء من شاء وأŷ من أŷ - متيزه عن اآلخرين ، انه اليوم يعرف جيدا
إن كلمة  الوطن اليوم كلما .لذي خلقه اهللا فيه وأنعم به عليههذا الوطن ا

  .)2(" مسعت إال اهتزت هلا اجلدران وعانقتها األرواح
  

ابن باديس  رمبا كان إىل أنه)3(" قاسم حممد" ويف هذا اإلطار يذهب الدكتور
األول من القرن العشرين بعد أن  يف النصف" الوطن اجلزائري"هو أول جمدد لفكرة  

جعلت  من اجلزائر قطعة فرنسية بفضل  ظنت فرنسا وظن الكثريون معها أهنا
عبد "القرارات اليت كانت تصدرها ، ويضيف بأن فرنسا وجدت يف شخص اإلمام  

خصما افسد عليها سياستها ومهد عن طريق أفكاره اليت كان " احلميد ابن باديس
الشعار الذي  االجتاهيزرعها للقطيعة التامة بن الفرنسيني واجلزائريني ، ويؤكد هذا 

  " .احلق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء " شعارا هلا " املنقذ " ذته جريدة اخت
  

إال أن ما جيب التذكري به يف هذا اجملال بل واإلشادة به هو تلك املعاجلة   
  ظل يعمل من أجلها العلماء فيما يتعلقيتال العلمية ذات املضمون الثقايف واحلضاري

Ƈعبد احلميد ابن " للشيخ من مقال ستشفهمان وهذا.وأفكارهم مأطروحاهت بتقد
                                                           

  .35، ص 1979، عدد خاص، يونيو مجلة قضايا عربية" . تيار التجديد الديني الحديثالعروبة عند " محمد عمارة،  -) 1(
  
  .136، ص  السابق الذكرالمرجع عبد اŸ شريط ،  -) 2(
  
  67،ص1968دار المعارف، : مصر. عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية اإلمامقاسم محمود،  -) 3(
  



 

إمنا ينسب "  حيث قال" كلمات حكيمة "حتت عنوان " الشهاب" ةنشر جبريد"باديس
، مال املستقبلآ، ومصاحل احلاضر وراده الذين ربطتهم ذكريات املاضيللوطن أف

ن هنضة علمية واقتصادية ، والقيام بواجباته، موالنسب للوطن يوجب علم تارخيه
  .)1(" ،  واحملافظة على شرف امسه ومسعته ، فال شرف  ملن ال مسعة لقومه يةوعمران

  

اهلامة اليت قام هبا  وعلى هذا األساس يرى الدارسون بأن من املسامهات  
، إذ بفضلهم نشر املاضي اجلزائري العشرينات هي بعث التاريخ الوطينالعلماء خالل 

والذي حيدد بداية  يف هذا  اجملالوعرفه الطالب عن طريق الربنامج الذي سطروه 
، حيث يدرس )2(دراسة التاريخ يف املدارس االبتدائية يف السنة الثالثة من هذه املرحلة 

يف األسبوع ضمن املدارس املختلطة اليت تشرف عليها اجلمعية  الطالب بواقع حصتني
يستمر هذا بوحه عام ، و تاريخ اجلزائر بصفة خاصة وتاريخ العامل العريب واإلسالمي

فيتم التركيز ) اخلامسة والسادسة (  الربنامج إىل السنة الرابعة ، أما السنوات التالية
على التاريخ اإلسالمي والسرية النبوية مث تاريخ اجلزائر يف العصر احلديث إبان  فيها

 شعب اجلزائري مع حماولة اإلملام بالتاريخلل املسلحة قاومةاملالفرنسي و االحتالل
  .احلديث  العريب

  

مرادفا " التاريخ " ويرجع هذا االهتمام بتدريس التاريخ إىل اعتبار مصطلح  
رمحه اهللا عندما "حممد امليلي"وهذا ما ذهب إليه الشيخ " اجلنسية والوطنية " ملصطلح 

وإذن سيعرفون أن القومية   ،اء األمة تارخيهم سيعرفون واقعهمعندما يدرس أبن" قال 
  .)3(" قوميتهم  ال تبتلع سوف –مية الفرنسيةأي القو- املوجودة

  

التعليم العريب احلر يف  وجيمع املؤرخون والدارسون لتاريخ اجلزائر على جناح   
رابح "يذهب الدكتور  كما، ر وحماربة سياسة تشويهه وتزويرهإحياء تاريخ اجلزائ

                                                           
  .168ص   ، السابق الذكرالمقال ". و التربية في الجزائر اإلسالمي اإلصالƝابن باديس رائد "  رابƠ ، تركي -) 1(
  
  .355،  ص السابق الذكرالمرجع ،" التعليم القومي و الشخصية الجزائرية" رابƠ ،تركي  -) 2(
  
)3 (-  ،Ÿالحركة الوطنية الجزائريةابو القاسم سعد ا)426،ص  رالسابق الذكالمرجع ،)1930-1900.  
  



 

من الباحثني  دد إىل أنه كان من نتائج العناية بالتاريخ اجلزائري أن  قام ع )1(" تركي
، بتأليف عدة كتب قيمة يف تاريخ رجال حركة التعليم  العريب احلر اجلزائريني من

)" 1936( كتايب للجزائر " " أمحد توفيق املدين" اجلزائر، من ذلك كتاب األستاذ 
عبد " وكتاب األستاذتاريخ اجلزائر القدƇ واحلديث  " "مبارك امليلي"وكتاب األستاذ 

  ".تاريخ اجلزائر " " يالين الرمحان اجل
  

يف " اجلزائري  الوطنية والوطن  للمقومات" أن القصد من اعتماد اجلمعية - 3  
الذي ظلت فرنسا تعمل  معاجلة القضية الوطنية هو إبراز هوية وجنسية هذا الشعب

  .، وهلذا يذهب ابن باديس إىل التمييز بني مفهومني ملصطلح اجلنسية على طمسهم
  

جمموعة املقومات واملميزات اليت يتمتع هبا " نسية القومية اليت تعين فهناك اجل  
ليت يبين حياته على هبا ويتأدب بأدهبا والعقيدة ا غة اليت يعربشعب معني وتشمل الل

والذكريات التارخيية اليت يعيش عليها وينظر إىل مستقبله من خالهلا والشعور أساسها 
  .)2(" ه املقومات واملميزات املشترك بينه وبني من يشارك يف هذ

  

  

خر من آلشعب ما لشعب  أن يكون" وهناك اجلنسية السياسية اليت تعين لديه   
 مثل ما على اآلخرين واجبات اشتركا يف القيام هبا حقوق مدنية واجتماعية وسياسية
  .) 3(" لظروف ومصاحل ربطت ينهما

  
  

القومية ال تضمحل ألهنا  ةويف معرض املقارنة بني املفهومني يؤكد بأن اجلنسي  
 قابل للتغيري يف حني أن اجلنسية السياسية هي ظاهرة ظرفية تعبري عن واقع بنيوي غري

، غري أنه يضيف )4( لألمةعابرة وقابلة للتغيري يف الزمن ، فهي تعبري عن مركز سياسي 
                                                           

  .335، ص السابق الذكرالمرجع ، التعليم القومي و الشخصية الجزائرية،  رابƠتركي  -) 1(
  
الصادرة عن  اإلسالميةمجلة العلوم ". الدولة والتنưيم الدستوري للسلطة السياسية في فكر بن باديس" Ɗمين  شريط، - ) 2(

  .212، ص ) 1993(، مارس 4عبد القادر، الجƨاƑر ، العدد اǕميرجامعة 
  
  .212، ص   نفس المقال -) 3(
  
  .213، ص   نفس المقال -) 4(
  



 

وضعا  بأنه بإمكان اجلنسيتان العيش معا يف إطار دولة واحدة غري أن هذا الوضع يبقى
هذه احلالة تكون بإحدى  غري طبيعي ومؤقت، والعودة إىل احلالة الطبيعية يف مثل

  :  الطريقتني إما بأن
القومية األقوى، وهكذا يفقد جنسيتهيندمج الطرف الضعيف يف الطرف" 

صاحب اجلنسية(ويكون مصريه الزوال وإما أن يتمسك الطرف الضعيف
عن اجلنسية السياسية اليت االنفصال لىجبنسيته القومية ويعمل ع) القومية
واألمة اجلزائرية يف رأيه قوية جبنسيتها القومية ولذا،) وهو حال اجلزائر(حتكمه 

فإن كان يرى بأنه يستحيل إضعافها فضال عن إدماجها وحموها،ومن هنا
 .)1(" اجلنسية السياسية الفرنسية التعرب إال عن الوضع املؤقت املفروض عليها 

األمة ،   ذات العالقة ببناء هنا عمدت اجلمعية إىل تصحيح بعض املفاهيم من   
كأداة  لزعزعة الذي ظل يعتمد من طرف املستعمر"مفهوم القومية"موأوىل هذه املفاهي
هنجا عنصريا يف معاجلة هذا املفهوم والتعامل   بانتهاجهمة ألسياسي ل - البناء السوسيو

ابن باديس ومن خالله  اجتاه خمالف متاما عمل وعليه ويف . على أساس عرقي معه  
 على تأصيل هذا املفهوم بتأكيدهم على أن الرابطة  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 

وهم هبذا يعطون بعدا  القومية ليست هي العرق وإمنا هي العروبة ومن خالهلا الدين ،
واألحاسيس املشتركة أن أساسه اللغة والدين  حضاريا هلذا املفهوم الذي يرون 

 )2(" حممد عمارة " والغايات املوحدة ، ومن هنا ينفي ابن باديس كما يقول الدكتور
األمم ، وخيلص إىل القول بأن اللغة واحلضارة   إمكانية وحدة الدم ونقائه يف أمة من

 ال ختلص أمة  تكاد" اليت تتخذ منها وعاءها هي املعيار يف تشكيل األمم ومتايزها فيقول
،  )3(من األمم لعرق واحد وتكاد ال تكون أمة من األمم ال تتكلم بلسان واحد 

هبوطها  ويربط أجزاءها ويوحد شعورها ويوجهها إىل غايتها هو  فليس الذي يكون 
  " .تكلمها بلسان واحد  من ساللة واحدة ، وإمنا الذي يفعل ذلك هو 

                                                           
  .213ص   السابق الذكر المقال ،"الدولة والتنưيم الدستوري للسلطة السياسية في فكر بن باديس" Ɗمين  شريط،  -) 1(
  
  .27، ص  رالسابق الذك المقال"  العروبة عند تيار التجديد الديني الحديث" محمد عمارة، -) 2(
  
  .27، ص   نفس المقال -) 3(
  



 

  

من عرب وبربر فليس إذا كان مكون   من هنا يعترب أن الشعب اجلزائري 
والرومان  كما أن الشعب الفرنسي مكون من الغولينيشعبا واحدا،معىن هذا أنه ليس 

  .)1(دون أن يقدح ذلك يف كونه شعبا موحدا 
  

األفراد وإعداد األجيال هو  أن القصد من اعتماد هذه املفاهيم يف تنشئة  - 5  
 ج هلا بعض ضحايا املدرسة كما رو االستعمارروج هلا  حماربة فكرة التجنس اليت 

، وعلى هذا األساس ذهب  ابن باديس إىل الوطنيةالكولونيالية من قادة األحزاب 
كوهنا ال تريد االندماج يف إذا كانت األمة خملصة لشيء فهي خملصة ل" القول أنه 

 ،)2(" الفرنسية ولو فرضت عليها بالقوة ، وال تقبل أن تتجنس باجلنسيةفرنسا
احملافظة على الكيان اجلزائري وضمان استمراره  رؤية اجلمعية يفتوجه ويعكس هذا ال

  .السياسي للمستعمر  واحليلولة دون اندماجه يف الكيان
  

شكلت إطارا فعاال لبعث  وعليه فإن التنشئة السياسية يف ظل اجلمعية قد   
اليت قامت  باإلدارة االستعمارية إىل اعتبار األعمال الروح الوطنية ، األمر الذي أدى 

من أي عمل أخر  اجلمعية يف هذا اجملال أعماال سياسية أشد وقعا وأعظم أثرا  هبا 
خاصة وأن هذه األعمال قد رفعت من  على الوجود السياسي الفرنسي باجلزائر ، 

يف جمال  )3(الفرنسية  وإضعاف القدرات لالستعمارمعنويات اجلزائريني يف مقاومتهم 
  .الطمس واملسخ 

  

يف املساجد والنوادي وكذا  أن إتباع اجلمعية ألسلوب الوعȘ واإلرشادذلك   
 كان اهلدف منه إعداد وتنشئة) 4(" ديبارمي" إىل ذلك  الدروس باملدارس كما يذهب 

التربوي اخلطايب املقدم يف شكل الطلبة لتقلد املسئوليات الوطنية خاصة وأن املضمون 
                                                           

  .135، ص  السابق الذكرالمرجع ،  في الجزائر اإليديولوجيمع الفكر السياسي الحديث والمجهود  بد اŸ شريط ،ع -) 1(
  
  .135، ص   نفس المرجع -) 2(
  

(  3 )  -JEAN CLAUDE VATIN , OP.CIT, p197, 198 .  
  
)4 (- ،Ÿبو القاسم ، سعد اƊ   224ص، السابق الذكرالمرجع  ،  1914  -1900الحركة الوطنية.  
  



 

وروح   كثريا ما كان يثري الروح الوطنية) وطنيةال واألناشيد العربية احملفوظاتتعليم (
  :أساسا على  التضامن اإلسالمي وهو العمل الذي انطوى

  

أحياء املقومات الوطنية وبعث الكيان الوطين بإبراز الذات والتعصب  -أ   
رمزا لالنتماء " اإلسالم " وشكل يف كل هذا "املستعمر"نا ورفض اآلخر املتمثل يف لأل

  . )1(ز وإطارا للتماي
جتسيدا هلذا اجلانب وتنمية هلذا التوجه كان  العمل يف اجتاه تنظيم  -ب   

وليس أدل على ذلك من الفتاوى اليت    اجملتمع اجلزائري خارج القوانني الفرنسية
قاض مسلم إىل  واليت حترم على املسلم استئناف احلكم إذا صدر من   أصدرها العلماء
  .) 2(حمكمة فرنسية 

  

يقول  1954سنة  االستعماريةإىل اإلدارة " فج مزالة " كتب متصرف  من هنا  
.. .والفرنسيةوال تزال حتفر هوة بني احلضارتني العربية  إن مجعية العلماء كانت" 

الوطنية وقاعدة ثابتة  سياسية فإهنا نواة لألحزاب  الرغم من أهنا تدعي بأهنا ال وعلى 
  .)3( "ينمو فوقها الشعور الوطين اإلسالمي 

  
  

بشأن التجنس ونبذ الدين   روانتهت بتأثري اجلمعية كل نظريات االستعما"   
 وحتول أولئك النواب الذين نادوا) 4(" وأحكامه مقابل احلصول على حقوق ومهية 

الفرنسية وإدخال اللغة  باألمس بالتجنس إىل دعاة الستقالل الدين عن احلكومة 
  . )5(الدراسية  العربية بصفة إلزامية ضمن  املناهج

  

                                                           
  .179، ص  السابق الذكر المقال، " في الجزائر اإلسالميةالتغريب الثقافي والتربية " علي الشامي ،-) 1(
  
      .123ص السابق الذكرالمرجع  ،1945،-1931جمعية العلماƇ وعالقاتها بالحركات الوطنية -) 2(
  
 ).1945-1931( الجزائرية الوطنية الحركة في ودورها الجزائريين المسلمين جمعية العلماء الكريم، عبد صفصاف،بوال -) 3(
  .316،317،ص 1981دارالبعƚ للطباعة والنشر،):الجƨاƑر( قسنطينة ،1ط
  
  .166ص   ، السابق الذكرالمرجع ،  عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائريةبسام العسلي ،  -) 4(
  
  .116، ص   نفس المرجع -) 5(
  



 

 - التربوي لإلطار جتاه األول، أما بالنسبة لالجتاه الثاين املشكلإلهذا عن ا  
" مصايل احلاج" ظيمات السياسية اليت قادها السيدواملتمثل يف خمتلف التن االستقاليل

  :منوذجها يف التنشئة السياسية يف ما يلي فيمكن عرض 
  

من األحوال قضية  وليست بأي حالاعتبار القضية الوطنية قضية أمة  - 1  
املشكلني  لالجتاهنيهو احلال بالنسبة  كما اجتماعيةإصالحات سياسية أو مطالب 

، وال جيد الباحث عناء يف الكشف عن هذه القناعة اليت االندماجي -لإلطار املطليب
  : فقد جاء يف أحد املناشري السرية حلزب الشعب .هذا االجتاه تأطروحاظلت تساير 
حتطيم هذا نظم قدالفرنسي رستعماإلافالريح،مهبيفوطنناحياةأن" 

على  تسلق سلم  احلضارة احلديثة، قادر غري همما جيعلومعنويا، الوطن ماديا
،واإلسالم تقهقريف عقرداره،إن احتراماالحتاللفاللغة العربية تقهقرت منذ 

جزائرية ودولة جنسية إطار يف  إال مضمون يكون ال شخصيتنا وممتلكاتنا
جل حتقيق هذاوطنية قائمة على أساس سيادة الشعب اجلزائري،فمن أ

احملتشدات يف يتعذبون السجون،واآلخرون ظلمات إخوان لنايف مات اهلدف
  .)1(" وسرا على اخلصوص اآلخر يواصل الكفاح بشراسة علنا والبعض

        زب الشعب وميثل هذا املقطع من املنشور البعد الوطين إليديولوجية ح  
 على اعتبار أهنا قضية سيادة بالدرجة األوىل وعليها فإن  يف تعامله مع القضية الوطنية 

أو مطالبة   جمرد نضال كفاح الشعب اجلزائري هو كفاح السترجاع الوطن وليس 
 بوضوح اجلانب احلضاري من الصراع الذي خاضه هذا ببعض احلقوق ، كما يعكس

Ƈالناشئة والرأي العام الوطين  وقناعاته السياسية وجتنيد هأطروحات احلزب يف إطار تقد
  .حوهلا 

  
  

 االستقاللاعتماد البعد االستقاليل ضمن النضال الوطين وإدراج مطلب  - 2  
بدءا من نشأته  االجتاهضمن املطالب الوطنية ، وقد رافق هذا املطلب كل مراحل هذا 

                                                           
  .127، ص   السابق الذكرالمرجع ،  في الجزائر اإليديولوجيمع الفكر السياسي الحديث والمجهود عبد اŸ شريط ،  -) 1(
  



 

   اسمووصوال إىل نشاطه السياسي حتت "  1926جنم مشال إفريقيا سنة "   اسمحتت 
  " . 1954إىل  1946احلريات الدميقراطية خالل الفترة من  انتصارحركة "
  

  : )1(وبالرجوع إىل برنامج النجم جنده قد تضمن املطالب التالية   
  

  . التام للجزائر االستقالل -  
  .جالء اجليش الفرنسي -  
  .إنشاء جيش وطين-  
  .العربيةإنشاء املـدارس  -  

فإن النقاط األخرى " التام للجزائر االستقالل" فباإلضافة إىل النقطة األوىل          
املتضمنة باملطلب تعكس بوضوح الƕعة االستقاللية اليت يؤمن هبا ويعمل من أجلها 

إال أن ما جيب اإلشارة إليه هو ذلك التحول اجلوهري  يف رؤية حزب .  االجتاههذا 
يف االنتقال به من إطاره الثوري إىل إطاره  االستقاللحتقيق مطلب الشعب لوسائل 

وبعد جتربة طويلة من النضال  1938الثقايف ، إذ أدرك قادة هذا االجتاه سنة  -التربوي
التام قبل هتيئة اجلماهري هتيئة  ثقافية وسياسية أمر  باالستقاللالسياسي أن املناداة  

  .)2(صعب املنال 
  

  

خاصة  االجتاههلذا  لتحول منعطفا حامسا يف االجتاه اإليديولوجي ويعترب هذا ا  
هو اآلخر إىل أمهية  إذ تفطن" اجلزائريحزب الشعب " اسميف إطار نشاطه حتت 

 مع االستعمار وبات اهتمامه بتكوين اإلنسان والفرد  قايف يف الصراع ثالبعد ال
إىل إنشاء املدارس والنوادي  وتربيته وتنشئته من أولويات برناجمه فالتجأ اجلزائري

  .على غرار مجعية العلماء 
  

  

                                                           
  .78، ص   السابق الذكرالمرجع يوسف مناصرية ،  -) 1(
  
  .209ص ،لسابق الذكراالمرجع  جمعية العلماƇ وعالقاتها بالحركات الوطنية، -) 2(
  



 

التجنس واالندماج  فضال عن هذا فقد ظلت مواقف هذا االجتاه من قضايا  
الصحافة ،   قنوات متعددة ويف مقدمتها ثابتة وهي املواقف اليت عرب عنها من خالل 

للشعب  نقول"هتا تقول يف إحدى مقاال" النجم" لسان حال " األمة"إذ جند أن جريدة 
الشخصية يشكالن خطرا ، إذ يف  بأن سياسة االندماج والتخلي عن قانون األحوال 

وتكون النتيجة  ،وكرامتنا وكل أمل يف استعادة حريتنا حالة وقوعهما تضيع جنسيتنا
، وهنيب بكل ذه السياسة ونقف بكل قوانا ضدها، إننا نندد هباالنتحارحينذاك  

واضحة إىل التنديد  وهي إشارات.)1("ضدها لم أن يقفالشعب اجلزائري املس
يف فرنسا  الذي ظل يعمل على االندماج  االندماجي - مبواقف ومطالب التيار املطليب

  .والتجنس جبنسيتها 
  

تعميق اإلحساس باالنتماء  تنمية للبعد االستقاليل عمل هذا االجتاه على  - 3  
أجل بعث عناصر اهلوية الوطنية ،  اإلسالمي وناضل من-يف بعده العريب القومي

إقدام  ، فبعدهذا اجلانب ،االجتاهواملواقف اليت اختذها هذا  وتعكس الشعارات
زعماء هذا األخري جريدة  أصدر  1929السلطات االستعمارية على حل النجم سنة 

 ، صورة اهلالل والنجمة وكتبت عليها صفحتها األوىلوضعوا على )*(" األمة "بعنوان 
يف خطاب السيد  كما تقرأ) 2(" اعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا  و"ة الكرمية اآلي

لقد صمد شعب مشال إفريقيا " مشال إفريقيا املوجه ملسلمي 1934مصايل احلاج سنة 
مث أكد  )3(" اإلسالمي أمام تأثري املبشرين املسيحيني والفضل يف ذلك يرجع إىل الدين

ارة العربية اإلسالمية والتمسك مببادئها وعلى ضرورة على ضرورة الرجوع إىل احلض
  .)4(الشعوب العربية اإلسالمية  احتاد 

                                                           
  .   194-193ص    ، 1986،المƌسسة الوطنية للكتاب :  الجƨاƑر ، Ɯ1  .حزب الشعب الجزائري،  Ɗحمد الخطيب -) 1(
  
  .الشمالية  ƍفريقياجريدة سياسية وطنية للدفاƳ عن حقوق مسلمي  -) *(
  
  . 396، ص  969 ،اǓدابدار:روتبي. )1930-1900(الحركة الوطنية الجزائريةسعد اƊ  ،Ÿبو القاسم -) 2(
  
  . 81، ص  السابق الذكرالمرجع يوسف مناصرية  ،  -) 3(
  
  . 81ص  ،نفس المرجع -) 4(
  



 

  للتنشئة السياسية والمنطلقات اإليديولوجية األسس الفلسفية :2
  

إذا كانت التنشئة السياسية خالل احلركة الوطنية قد توزعت بني اجتاهني   
كما بينا ذلك يف  االستقاليل-التربوي جتاهواال االندماجي-أساسيني مها االجتاه املطليب

ل قد بدأ ببيان أو ، وإذا كان التنظيم السياسي للدولة اجلزائرية احلديثةالسابقالفصل 
باستعادة السيادة الوطنية والشروع يف  نوفمرب وثورة التحرير املباركة وتبلور أكثر

  .بناء الدولة 
  

الفرد املواطن وإكسابه  اءاء الدولة يتضمن فيما يتضمن بنوإذا كان بن  
أمهية   والدينية والسياسية واإليديولوجية فهل احتل هذا اجلانب االجتماعيةخصائصه 
؟ وإذا كان اجلزائرية املستقلة ة وبعدها النصوص الرمسية للدولةالثور لدى مواثيق

  .أهم مالحمه وتوجهاته ؟ ذلك كذلك فما هي
  

مواثيق الثورة تنطوي  أوال إىل أن لإلجابة عن هذه التساؤالت جيب التنبيه  
وإمنا على أبعاد تارخيية وسياسية وهي هبذا ال حتتوي على نظريات تربوية متكاملة 

ف ما سو  وهو.)1(حملدد للمبادئ واألصول والغاياتالفلسفي ا االجتاهدائما عند  تقف
الثورية بدءا من نداء أول نوفمرب وانتهاء  نستشفه من خالل عرضنا للمواثيق

يف جمموعها األسس  واليت تعكس االستقاللبالنصوص األساسية الرمسية للدولة بعد 
  :الفلسفية واملنطلقات اإليديولوجية للتنشئة السياسية واليت ميكن عرضها فيما يلي

  

أنه كان بودي وأنا أحاول من خالل هذه الدراسة  إىللكن بداية أود أن أشري   
ملنطلقات الفلسفية جلانب التنشئة السياسية يف الكشف عن اخللفيات اإليديولوجية وا

د ، غري أنين مل أجالدراسات األكادميية والتارخيية ببعض واالستعانة االعتماداجلزائر 
مما حذا يب أن أحاول الكشف عنه من خالل  ،دراسة واحدة تناولت هذا اجلانب

  : يلي  ميكن تبيانه من خالل ما اجتهاد شخصي وهو ما
  

                                                           
. و ưالل الثورة المضادة  بين عبقرية ثورة التحرير اإلسالميةالتربية و الشخصية الجزائرية العربية عبد المالك حمروش،  -) 1(

  . 1990مطبعة عمار قرفي، : الجƨاƑر
  



 

  :لثورة التحريريةخالل ا: أوال
  :بيان أول نوفمبر - أ   
إن أهم ما مييز بيان أول نوفمرب هو أنه مل خيض يف املسائل اإليديولوجية   

النضايل، اكتفى يف طرحه للمسألة الوطنية بتوضيح األهداف السياسية للعمل و
اجلزائرية  االستقالل الوطين عن طريق إقامة الدولة"والكفاح الذي يرمي إىل

  . )1(" اطية واالجتماعية يف إطار املبادئ اإلسالمية الدميقر
  

البيان جندها تدور حول  داف اجلبهة من الكفاح الذي تضمنهوبالرجوع إىل أه  
بالوطن اجلزائري بواسطة إعالن رمسي يفسخ كل القوانني اليت جتعل من  االعتراف" 

د اليت يتميز هبا والتقالي لتاريخ واجلغرافيا واللغة والديناجلزائر أرضا فرنسية منكرة ا
رضه آلفاق العمل النضايل فإن البيان ويف إطار ع فضال عن هذا ) 2("الشعب اجلزائري

واملبادئ واليت  بعض األبعاد اليت تنطوي على جمموعة من املفاهيم والقيم قد تضمن
احلرية،  الوحدة، الكفاح،:تشكل يف جمموعها نواة الفلسفة التربوية للدولة وهي

  .)3("  والعدالة االجتماعية واإلنسانية   السلم
  

  : برنامج طرابلس -ب   
  

ميثل الربنامج نقلة نوعية ومنعطفا حامسا يف وصف األوضاع وحتليلها وطرح   
حتليله لألوضاع  ويف معرض. واإليديولوجية ايا الوطنية يف أبعادها السياسيةالقض

، ي اليت بدأت جتتاح اجملتمعياسإىل الظواهر السلبية يف السلوك الس يشري الربنامج 
ية ظاهرة اإلقطاعية يف األرض واليت تفرز اإلقطاع: رتني خطريتنيوحيصرها يف ظاه

طبعت املاضي السياسي اجلزائري وخلقت " السياسية وختلق زعامات وأتباع، وظاهرة
بالثورة ضررا بالغا ال يقل عن ضرر را ظاهرا وهي توشك اليوم أن تضر فيه دما

                                                           
" النصوƫ األساسية لحزب جبهة التحرير الوطنيالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، حƨب جبهة التحرير الوطني،  -) 1(

  .  6حƨب جبهة التحرير الوطني، بدون تاريخ، ص : الجƨاƑر" 1954-1962
  
  . 150، ص السابق الذكرالمرجع عبداŸ شريط،  -) 2(
  
  . 12،ص  السابق الذكرالمرجع  المالك حمروش، عبد -) 3(
  



 

، وفيما يرجع سبب اهرة النفسية الربجوازية الصغريةة السياسية، وهي ظاإلقطاعي
واملواطنني على  الظاهرة األوىل إىل غياب كل تربية دميقراطية عند املناضلني

يرجع سبب الظاهرة الثانية  إىل النقص الواضح يف الصرامة اإليديولوجية  )1("السواء
جزء كبري  لنفسية بالتسرب إىل صفوفيف صلب جبهة التحرير الوطين مما مسح هلذه ا

  )2( .من اإلطارات والشباب 
  

أشارت للمالمح  وهبذا فإن الوثيقة وبعد تشخيصها للوضع العام للبالد  
  :األمر أساسا مبا يلي املستقبلية يف جمال البناء الوطين ويتعلق

  

العمل يف اجتاه إجياد انسجام فكري وإيديولوجي وذلك بإقرار  - 1  
  .الوطينية واضحة حمافظة على الروح الثورية اليت الزمت الكفاح إيديولوج

  

، وذلك عن  السلبيتني املشار إليهما أعالهاحليلولة دون تفشي الظاهرتني -  2  
  .طريق اعتماد أسلوب التربية والتكوين السياسيني 

  

ية التربلالهتمام الوطين بقضايا  وبالرغم من أن الوثيقة تعرب عن املالمح األولية  
 إىل حد بعيد البعد الفلسفي هلذا اجلانب من الثورة فإن  والتعليم السياسي، وتعكس

التربوي من جهة وللبنية  الغموض ظل يكتنف احملتوى السياسي واإليديولوجي للعمل
السياسية املنشودة من جهة أخرى وهو ما يترك اجملال مفتوحا الجتهادات مستقبلية 

  .ة الالحقة للثور ضمن املواثيق 
  : بعداالستقالل: ثانيا 

  

  :ميثاق الجزائر - أ   

                                                           
  . 161،ص السابق الذكرالمرجع عبداŸ شريط، -) 1(
  
  . 161، ص نفس المرجع -) 2(
  



 

سبقت اإلشارة إليها هو حسمه  ما مييز ميثاق اجلزائر عن غريه من املواثيق اليت  
 اإليديولوجي للجزائر وإقراره األخذ بالنهج االشتراكي االختياربصفة هنائية ملسألة 
  .كأسلوب للحكم 

  

رهني حل التناقضات  يبقى -  اقامليث حسب - غري أن جتسيد هذا االختيار  
طيلة وجوده وهو الوضع  االستعماريالوضع  فرزهاأاليت  واالقتصادية االجتماعية

هذا  وفكر سياسي ونفوذ إيديولوجي وميكن إجياز  اجتماعيةقوى  الذي أفرز بدوره 
  :الوضع فيما يلي 

  

ا واحتالهل االشتراكي لالختياروسياسية مناهضة  اجتماعيةوجود قوى  -1  
  .)1(والصناعية   واالجتماعية االقتصاديةملكانة هامة يف أغلب القطاعات 

  

إليديولوجي اإىل النفوذ  االقتصادياجلانب  خطورة هذه القوى تتعدى أن-2  
  .)2(والثقايف

   

والسياسية النامجة عن  االقتصاديةو االجتماعيةالتناقضات "استمرار - 3  
للعمال والتشوهات  االجتماعيأخر الوعي املستوى املنخفض للقوى اإلنتاجية وت

  .)3(" البريوقراطية جلهاز الدولة وضعف متركز النقابات واحلزب
  

استمرار هذا الوضع إذن يعمل يف اجتاه توسيع دائرة النفوذ اإليديولوجي   
خاصة وأنه  واجتماعياعائقا ثقافيا وسياسيا  - ال حمالة  - للربجوازية وسوف يكون 

وعليه فالبد من مواجهته وحماصرته  ،املطروحة لالختياراتة  مغايرة يفرز ثقافة سياسي
  .إال بالتربية والتكوين  -كما يرى امليثاق  - وال سبيل لذلك 

  

                                                           
جبهة التحرير الوطني افريل   :الجƨاƑر( الجزائر ميثاق  ، ، جبهة التحرير الوطني الديمقراطية الشعبية الجƨاƑرية الجمهورية -) 1(

  .34، ص)1964
  
  . 34، ص نفس المرجع -) 2(
  
  . 39،ص نفس المرجع -) 3(
  



 

تنشئة سياسية ملواجهة  انطالقا من هذه القناعة تربز فكرة ضرورة حتقيق   
ساط اجلديدة داخل األو تاإليديولوجيايف   االعتقادالوضع من جهة وغرس وبث 

  :أخرى وتستند هذه التنشئة على بعدين أثنني  من جهة  االجتماعية
  

  

  :بعد إيديولوجي ويتمثل يف -أ   
  

  .)1(بكل الوسائل املمكنة   االشتراكيةنشر األفكار  - 1  
 ،االشتراكيطبع احلياة الوطنية باألفكار ذات العالقة بتدعيم وإقرار اخليار  - 2  

ويف سبيل ذلك البد من  ،)2(اطيةلية والرأمسالية والبريوقرويف مقدمتها حماربة اإلمربيا
  .)3(تبسيط الفكر االشتراكي وتعميمه على كافة األنشطة احلياتية والثقافية

  

مستمد من القيم  واجتماعيبعد ثقايف ويتمثل يف خلق فكر سياسي  -ب   
عناصرها  حدد)4(مفهوم جديد للثقافـة  األصيلة للمجتمع ولن يتأتى هذا إال بإعطاء

  :فيما يلي 
  

للغة العربية وإعادة بعث  أهنا قومية وهي هبذا مدعوة إلعادة االعتبار - 1  
  .)5(التراث الوطين والتعريف به  

يف تصفية رواسب اإلقطاع  أهنا ثورية وهي هبذا مدعوة للمسامهة - 2  
  . )6(واخلرافات وتنمية الوعي الثوري 

  

الوسائل املمكنة وحتديد األهداف  عتماد كلأهنا علمية وهي هبذا مدعوة ال - 3  
  . )1(املرجوة متكينا من تعميمها على كافة اجملتمع 

                                                           
  . 41ص، السابق الذكرالمرجع  ، الجƨاƑر ميƛاق -) 1(
  
  . 41،ص نفس المرجع -) 2(
  
  . 41،ص نفس المرجع -) 3(
  
  . 39،ص نفس المرجع -) 4(
  
  .39،ص نفس المرجع -) 5(
  
  . 39،ص نفس المرجع -) 6(
  



 

  

ودة ال يتم ويرى امليثاق أن حتقيق هذا التوجه وإحراز التنشئة السياسية املنش  
، وذلك ما حيتم مراجعة ثورية كأداة للتوجيه اإليديولوجي" إال عن طريق املدرسة 

القيام مبجهود ضخم " وباملقابل البد من " والرأمسالية  االستعمارعن  للربامج املوروثة
طريق شبكة من اجلامعات  عرب جمموع البالد عن اشتراكيةلتربية العمال تربية 

  .)2("الشعبية
  ):1976(الميثاق الوطني -ب   

  

باعتباره املرجع اإليديولوجي يشكل امليثاق الوطين خطوة متقدمة يف طريق   
للمجتمع  االجتماعيةالوطنية وبلورة الفكر السياسي والرؤى  ختياراتاالتوضيح 

  . اجلزائري 
قد تناوهلا من خالل  التنشئة والتربية والتثقيف جنده وبالرجوع إىل قضايا  
  ".احملاور الكربى لبناء االشتراكية" و " النضال اإليديولوجي للحزب" عنواين 

  

يف تأكيده ) 1976(الوطين  تمر امليثاقجملهود املواثيق السابقة يس واستكماال  
رواسب املاضي مبا يقطع الصلة مع العادات  على ضرورة تغيري العقليات وتطهري

، ومن هنا رأى يف الثورة  الثقافية الوسيلة )3(واإلقطاعية والربجوازية اجلديدة الرجعية 
وتغيري العقليات ، الفكري والتقين للجماهري املسامهة يف رفع املستوى" اليت بإمكاهنا 
الوطين  لالستقاللالشروط النفسانية واإليديولوجية والسياسية دعما  بغية خلق
  :)5(وهذا عن طريق  )4( واالجتماعي االقتصاديوالتطور 

                                                                                                                                                                   
  .  40،ص نفس المرجع -) 1(
  

  . 41،ص السابق الذكرالمرجع  ، الجƨاƑر ميƛاق -) 2(
  
مطبعة المعهد التربوي : الجƨاƑر(، 1976الميثاق الوطني الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطني، -) 3(

  . 106، ص)1976الوطني،
  
  . 91،ص نفس المرجع -) 4(
  

  . 92،ص نفس المرجع -) 5(
  



 

التأكيد على اهلوية الوطنية اجلزائرية وتقويتها وحتقيق التنمية الثقافية "  -1  
  " .جبميع أشكاهلا 

  

  ".وى التعليم املدرسي والكفاءة التقنية الرفع الدائم ملست "-2  
االشتراكية كما حيددها  اعتماد أسلوب يف احلياة ينسجم مع مبادئ الثورة" -3  

  ".امليثاق الوطين
  

عنصرا أساسيا للهوية الثقافية  ويشري امليثاق الوطين إىل أن اللغة العربية تعد  
 إحدى" عميم استعماهلا عن الشخصية ، وتشكل عملية ت يتجزأ الوطنية وهي جزء ال

مظاهر الثقافة وعن  املهام األساسية للمجتمع اجلزائري يف جمال التعبري عن كل
  .)1(" اإليديولوجية االشتراكية 

  

يف املدرسة  القناة التربوية ممثلة : اتني متكاملتنينويسند امليثاق هذه املهمة إىل ق  
ل الدور املنوط باملنظمات من خالل مناهجها وبراجمها والقناة احلزبية من خال

  .اجلماهريية 
  : فبالنسبة للتربية يذهب امليثاق إىل أن  

ال الذيالتربية الوطنية هي حجر الزاوية يف أي بناء حمكم ، وهي املنشأ " 
املشع للشخصيةبديل عنه لإلحساس لدى اإلنسان وتكوينه، والقطب 

تمثل على األخص يفحياة فكرية  خصبة،وت لكل االنطالق،ونقطة  اجلزائرية
مستوى وتصحيح مكانتها ورفع الوظيفة التعليمية اليت جيب جتديد قيمها

  .)2(" املدرسية   مناهجها وبراجمها وكتبها
يشدد امليثاق على  وعليه وعمال على إحراز تنشئة سياسية منسجمة ومتوازنة  

ن هذه القناعة وانطالقا م. )3(ضرورة توحيد التعليم يف مناهجه وأساليبه وحمتواه 

                                                           
  . 94،ص السابق الذكرالمرجع  ، )1976(الوطني ميƛاقال -) 1(
  
  . 96،ص نفس المرجع -) 2(
  
  . 97،ص نفس المرجع -) 3(
  



 

واملبدأ الثابت القاضي بوحدة التعليم وجتسيدا هلذا التوجه يقرر امليثاق اخلطوات 
  . )1(يف تعليم عام موحد  القاضية بضرورة إدماج التعليم األصلي والتعليم العام

  

السياسية املنشودة فيقرر أهنا  وميضي امليثاق يف حتديد مقومات وأسس التنشئة  
مبتطلبات الوضع " وهي تستهدف تكوين املواطن الواعي  واجتاهاهتا، وطنية يف براجمها

  .)2("  وباهتمامات شعبه   الراهن،
  

املدرسة األساسية كإصالح  ويقرر كخطوة عملية لتجسيد هذا التوجه تأسيس  
اإلجراء الذي سيمثل نقلة نوعية يف املنظومة التربوية من  للوضع التربوي السائد وهو

  .لربامج واألهداف وهو ما سنراه يف الفصل الالحقالتنظيم وا حيث
  

أسند امليثاق مهمتها  أما بالنسبة لدور احلزب يف جمال التنشئة السياسية فقد  
مدرسة للتربية املدنية " للمنظمات اجلماهريية اليت أوضح أهنا سوف تصبح 

ة لنشر كما جيب أن تصبح أجهز .االشتراكيةواالنضباط الوطين وتلقني الدميقراطية 
  .ومراقبة احلزب   بإشراف)3(" إيديولوجية جبهة التحرير الوطين 

  

ب تبدو حمددة من حيث احملتوى حبس - غري أن هذه املهمة يف الظرف الراهن  
               تقرر أن االحتاد العام للعمال اجلزائريني مدعو ألن طبيعة كل منظمة مجاهريية وهبذا

خاصة وأن العهد ... والتكوين اإليديولوجي للعمال يسعى لتطوير الوعي السياسي " 
  .)4(" للمؤسسات  االشتراكي هو عهد التسيري 

  

التكوين " حتاد الوطين للفالحني اجلزائريني إلوباملقابل يكون من مهمة ا  
اإليديولوجي والسياسي والتقين جلماهري الفالحني من أجل دعم الثورة الزراعية 

                                                           
  . 97،ص نفس المرجع -) 1(
  
  . 98،ص السابق الذكرالمرجع  ، )1976(الوطني ميƛاقال -) 2(
  
  .68،ص نفس المرجع -) 3(
  
  . 69،ص نفس المرجع -) 4(
  



 

الشباب  ين للشبيبة اجلزائرية مهمة تأطريحتاد الوطإليتوىل اعلى أن  )1("والدفاع عنها
وإدماجهم يف احلياة الوطنية وحركة التحول الثوري للبالد وتفتحهم على الواقع 

  .)2(الوطين 
  

   ƚ - 1986(الميثاق الوطني:(  
  

قضايا التنشئة والتكوين  يف بلورة الرؤى اجتاه)  1986(ميضي امليثاق الوطين   
تثقيف وحيدد أكثر فأكثر مالحمها ومضموهنا وأدواهتا مقارنة مبيثاق والتعليم وال

)1976. (  
  

ضمن املنطلقات  هو تصنيفه لإلسالم) 1986(وما يستدعي االنتباه يف ميثاق   
شتراكية اليت كانت املنطلق إلا اإليديولوجية للمجتمع اجلزائري إىل جانب

خر ملضمون التنشئة آي بعدا وهو هبذا يعط ،)1976(اإليديولوجي الوحيد مليثاق 
ب سح - ، ويرجع األخذ هبذا البعد إىل عدة عوامليف اجلزائر السياسية املرجوة 

  :أمهها  -امليثاق 
يعد و  )3(اجلزائرية  أن اإلسالم يشكل املقوم األساسي للشخصية الوطنية - 1  

  .للمسخ والتشويه  عامل حفاظ على هذه الشخصية اليت تعرضت
احلصن املنيع الذي احتمت  م ظل طوال الوجود االستعماريأن اإلسال -  2  

وشكل يف كل هذا عامل  ،واالستالبألوان العبث  به الشخصية الوطنية من كل
  .)4(ومتاسك للمجتمع اجلزائري  قوى

                 والسياسية  االجتماعيةيف بعض املضامني  االشتراكيةأنه يلتقي مع  - 3  
وغريها  )1(" والتنديد بسلطان املال وطاغوت الثروة املادية  ية،االجتماعكالعدالة " 

                                                           
  . 71،ص نفس المرجع -) 1(
  
  . 72،ص نفس المرجع -) 2(
  
نشر و توƨيƴ : الجƨاƑر(، 1986الميثاق الوطني الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، حƨب جبهة التحرير الوطني،  -) 3(

 ƳعالمقطاǗقافة و التكوين،  اƛ55،ص1987)و ال .  
  
  . 55،ص نفس المرجع -) 4(
  



 

من املفاهيم الكفيلة بتغيري الثقافة السياسية السائدة وتكوين ثقافة جديدة تتماشى 
  .والتوجهات اليت ينشدها النظام السياسي القائم 

  

 من املهام الرئيسية يصبح واالشتراكيةواحلقيقة أن هذا الربط بني اإلسالم   
  .السياسيةومضمون التنشئة  واألساسية للثورة وينعكس على منحى

  

التربوية مع أهداف  ولكي تتجاوب املنظومة" ومن هنا يذهب امليثاق إىل أنه   
الديين واألخالقي يف و الثورة جيب عليها أن تويل التكوين اإليديولوجي والسياسي

 وميضي ،)2(" ى للتشييد الوطينالكرب لالختياراتبراجمها األمهية اليت تستحقها طبقا 
البد من مالءمة التكوين السياسي " امليثاق يف تأكيده على هذا اجلانب فينص على أنه 

األساسية للثورة ، وإعداد برامج مالئمة يف خمتلف مراحل التربية  االختياراتمع 
والتكوين ، وتشكل هذه اجلوانب من التعليم حماور هامة من شأهنا ضمان  تكوين 

لشباب تكوينا مطابقا للقيم الوطنية العربية اإلسالمية بصورة تؤكد اختيارات البالد ا
  )3(." األساسية
اإلنسان يظل الشغل  ويندرج هذا املسعى يف ظل قناعة امليثاق بأن تكوين  

التكوين املستمر قصد التخلص من كل أصناف  الشاغل للثورة وهو ما يستدعي
مقوماهتا األساسية  شخصية الوطنية عن طريق تعزيزالتوازن لل" االستالب وإعادة 

  .)4(" ومتكينها من النمو بعيدا عن املسخ والتشويه واحملاكاة
  

تكوين مواطن صاحل متشبع "  وخالصة امليثاق يف هذا اجملال هو التأكيد على  
مقتنع بضرورة النهج  بتارخيه،السامية معتزا  مؤمن بقيمه اإلسالم،بأخالق 

  .)5(" شتراكياال
                                                                                                                                                                   

  . 62،ص نفس المرجع -) 1(
  
  . 277،ص السابق الذكرالمرجع  ، )1986(الوطني ميƛاقال -) 2(
  
  . 277،ص نفس المرجع -) 3(
  
  . 84،ص نفس المرجع -) 4(
  
  . 85،86،ص نفس المرجع -) 5(



 

والتكوين السياسي   ويف هذا اإلطار وفضال عن قضايا التثقيف الديين  
على أمهية البعد التارخيي يف تكوين وتنشئة  ، فقد أقر امليثاق صراحة يديولوجيإلوا

تكثيف اجلهود الرامية إىل مجع كل " وال يتأتى هذا إال عن طريق   اإلنسان اجلزائري
ومشاهريه عرب التاريخ ،  الشعب  التعريف بأبطالالتراث التارخيي اجلزائري ونشره و

عرب وسائل اإلعالم حىت تقتدي هبم األجيال  وختليد مǔثرهم وكتابة سريهم وتبليغها
  .)1(" الصاعدة

  

وحيددها امليثاق  هذا بالنسبة ألبعاد ومضمون التنشئة السياسية كما يرمسها  
رسة اليت أقر امليثاق بأمهيتها يف الوطين أما بالنسبة للوسائل واألدوات وفضال عن املد

، سية اليت اعتربها األداة املفضلةخاصة بفضل املدرسة األسا عملية التنشئة السياسية
عن احلزب ومنظماته اجلماهريية وتنظيماته العلمية واملهنية والثقافية يف جمال  وفضال

ص على أن التنشئة فقد وسع امليثاق الوطين من دائرة هذه األدوات والوسائل وحر
فهو يف نظر الفعال يف هذا اجملال لصلته الوثيقة بالسيادة الوطنية  ون لإلعالم  دورهيك

  :امليثاق
األحداث الوطنية وتغطية األخبارومالحقةالوقائعسردجمرديتجاوز"

عن الثورة دورا أساسيا يف معركة التنمية الوطنية والدفاع والدولية، ليؤدي
السياسي النشاط مستلزمات من أصبح املفهوم ذاوهب...التعبئة ، وحتقيق

فهو وسيلة إذن والثقايف والعلمي ، واالجتماعي واالقتصادي واإليديولوجي
من وسائل الثورة ، يعرب عن أهدافها ، ويعمل على تعميقها، ويدافع عنها

  .)2("  يف اخلارج ويتصدى للذود عنها والتعريف مبنجزاهتا
  

  
  

                                                                                                                                                                   
  
  .271،ص السابق الذكرالمرجع  ، )1976(الوطني ميƛاقال -) 1(
  
  . 287،286،ص نفس المرجع -) 2(
  



 

  
  
  

  :اجاتالخالصة واالستنت
  اإليديولوجيةالفلسفية واملنطلقات  واألسس لالجتاهات التارخيية العرض بعد هذا  
أنه يف الوقت الذي عمل فيه التيار االندماجي وأسس لثقافة اندماجية  ننتهي إىل

وجعل من املعركة الوطنية معركة حقوق اجتماعية وإصالحات سياسية ،وذهب إىل 
 ،عمل، باملقابل التياراهلوية الوطنية والقوميةزائري وحد إنكار وجود الوطن اجل

االستقاليل وأسس لثقافة التمايز اليت ارتكزت على إبراز الكيان الوطين -التربوي
مبقوماته وأبعاده وارتباطاته وانتماءاته ،وخاض يف املفاهيم املتصلة بالوجود السياسي 

  .هلذا الكيان وخصوصياته 
  

الستقاليل كان له الفضل يف إرساء دعائم ا- التربويوبالرغم من أن التيار 
لرغم من أمهية العمل الذي قام ، وباياسي اجلزائري، وأسس لبعث كيانهالوجود الس

، إال أنه مل ميثل إال جانبا من جوانب التنشئة السياسية املطلوبة ومل به، يف هذا اجملال
يف حالة - يبقى طبيعيا، بناء الدولة ،غري أن هذا ية، على غراريتعداه جلوانب أكثر أمه

 للواقع كانت انعكاسا اجلزائر يفأن التنشئة السياسية  ذلك-الوضع اجلزائري
ترتبط بطبيعة "عملية التنشئة السياسية  كون، والتارخيي وإفرازا من إفرازا ته السياسي
التنشئة واضحة وحمددة  ففي اجملتمع املتجانس واملستقر تكون عملية.السياسياجملتمع 

هنا فقد  ومن )1(" غري املتجانس واملتغري باستمرار تتسم بالتجزئة  يف اجملتمع  ولكنها،
كان للوضع السياسي الذي عاشته اجلزائر يف ظل اإلدارة االستعمارية أن أثر على 

، وظل الوضع هلذه العمليةالتنشئة السياسية وأفرز أمناطا متباينة وحىت متعارضة  طبيعة
ع احلركة الوطنية يف التأسيس لرؤية فلسفية كفيلة م كذلك إىل أن بدأ التفكري

  . ثقافة سياسية متكن من إفراز منوذج وطين للتنشئة السياسية باعتماد
                                                           

  . 44، ص  السابق الذكرالمرجع عبد الهادي الجوهري ،  -) 1(
  



 

  

تبني لنا من خالل فقد  اإليديولوجيةالفلسفية واخللفية  باألسسوفيما يتعلق 
امل راحت ترسم مع ،وبعد تشخيصها للواقع اجلزائري هذا العرض أن املواثيق الثورية

جديدة تؤسس للقطيعة مع  العمل الوطين الواجب إتباعه قصد تأسيس ثقافة سياسية
  .االستعماريأفرزه الوضع  الثقافة والسلوك الذي

  

تماد مرجعية اعيف  ولتحقيق ذلك بدأ التفكري ابتداء من ميثاق طرابلس  
ح على الروح الثورية اليت الزمت الكفا يديولوجية للمحافظةإسياسية وفكرية و

من إيالئه هذا اجلانب األمهية الالئقة إال أنه مل حيسم يف طبيعة  ، وبالرغمالوطين
  .وال البنية السياسية املرجوة  التنشئة السياسية الواجب إتباعها

  

الوطنية، وبتحقيق هذا  واستمر هذا الغموض إىل غاية استرجاع السيادة  
ة االختيار اإليديولوجي الذي حسم يف مسال املكسب وابتداء من ميثاق اجلزائر

بإقراره األخذ بالنهج االشتراكي وهبدف مواجهة الثقافة السياسية السائدة و املغايرة 
 سبيال لذلك إال عن طريق التربية والتكوين اليت رأى فيها هلذا االختيار مل ير امليثاق 

وذلك عن يف اإليديولوجيا املختارة  وسيلة إلحراز تنشئة سياسية وأداة لبث االعتقاد
  .ستعمارإلطريق مراجعة كل الربامج التربوية املوروثة عن ا

  

اعتمادها قد بدأت تظهر  كانت املالمح األوىل للتنشئة السياسية الواجب ولئن  
فإن الرؤية الفلسفية هلذا اجلانب قد اكتملت مع امليثاق الوطين  مع ميثاق اجلزائر

تحقيق ذلك وأوكل مهمة التنشئة الذي رأى يف الثورة الثقافية سبيال ل ) 1976(
  .وأجهزة احلزب من جهة أخرى   السياسية إىل املدرسة من جهة

  

وهبدف إحراز التنشئة السياسية املنشودة كان أن حدد امليثاق مجلة من   
التوجه وكانت أوىل هذه لتحقيق وجتسيد هذا  اإلجراءات اليت رأى فيها ضمانة

بل حدد معامل هذه  هجه وهياكله ومل يكتف هبذايف مناتوحيد التعليم   يه اإلجراءات
واجتاهاهتا ومن هنا نص على تأسيس املدرسة  التنشئة اليت أكد أهنا وطنية يف براجمها

  .السياسية املنشودة  اليت بإمكاهنا حتقيق هذا التوجه وإحراز التنشئة األساسية 



 

  
  

  

فإن الفلسفة ) 1976(طبع التوجه اإليديولوجي مضمون امليثاق الوطين  ولئن  
اإليديولوجي  عن التوجه الذي ابتعد) 1986( من خالل امليثاق الوطين تغريت سرعان ما
تبلورت )  1986(، ومع امليثاق الوطين ال للبعدين الديين والوطيناجمل أفسحو اخلالص

  .فلسفة الثورة يف جمال التنشئة السياسية واتضحت معاملها الوطنية وارتباطاهتا القومية 
  

مهما اختلفت التوجهات من وثيقة ألخرى ،يبقى اإلمجاع قائما على ضرورة و  
جتديد الوظيفة التعليمية وجتديد قيمها وتصحيح مكانتها ورفع مستوى مناهجها 

. األساسية للثورة والقيم الوطنية وبراجمها وكتبها املدرسية، مبا يتالءم والتوجهات
  :اىل ومن هنا خلصت املواثيق

 الربامج التربوية مهمة التكوين السياسي واإليديولوجي ضرورة تويل-1  
  .والديين
   .ضرورة مطابقة التكوين السياسي املرغوب للقيم الوطنية العربية اإلسالمية-2  
ان حتتل اللغة العربية مكانتها ضمن هذا التوجه باعتبارها عنصرا أساسيا من -3  

  .لوطنية عناصر اهلوية الوطنية وجزءا اليتجزأ من الشخصية ا
األخذ يف اإلعتبار البعد التارخيي يف تنشئة اإلنسان اجلزائري عن طريق مجع -4  

  .التراث التارخيي ونشره والتعريف به وبأبطاله ومشاهريه 
ولئن  هذه هي التوجهات الفلسفية واملنطلقات اإليديولوجية كانت ولئن  

جتسيد هذه التوجهات  أن إىل) 1986(ذهبت هذه املواثيق وخاصة منها امليثاق الوطين 
فهل كانت باعتماد املدرسة األساسية ، إالوحتقيق التنشئة والتكوين املرغوب ال يتم 

 املدرسة األساسية فعال انعكاسا هلذا التوجه؟ هذا ما سوف نعرفه من خالل الفصل
  .املوايل من البحث

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الرابعالفصل 
@السياسية والتنشئة األساسيةالمدرسة  @

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

   والتنشئة السياسية األساسيةالمدرسة  :لرابعالفصل ا
  :تمهيـد

  

بالنسبة للتنشئة السياسية هي   كنا قد رأينا يف الفصل النظري أن أهم مرحلة  
ائل التنشئة مرحلة الطفولة ، كما عرفنا من خالل نفس الفصل أن أهم وسيلة من وس

قة املدرسة األساسية بالتنشئة السياسية عال ، وعليه وحىت نعرفالسياسية هي املدرسة
ظهوره ومعناه  ثفالبد من إلقاء الضوء على مفهوم التعليم األساسي من حي

  .والتجارب اليت متت يف إطار هذا النوع من التعليم 
  

  :مفهوم التعليم األساسي -  أ
  

قبل أن يظهر مفهوم التعليم األساسي كان اهليكل التعليمي ألي نظام تربوي   
) كمايلإلا(املستوى االبتدائي واملستوى املتوسط : العامل ينقسم إىل مستويات ثالث يف

يعين )بتدائيإلا(وكان املستوى األول منه  اوظل هذا املفهوم سائد ،واملستوى الثانوي
وظلت ) 1("األول من التعليم أو التعليم األوىل من املراحل الثالث التعليمية املستوى" 

  .من التعليم تتم خالل ستة سنوات كاملة  املستوىمدة الدراسة هبذا 
يف  التعليم األساسي وحبلول األربعينات من القرن العشرين بدأ مصطلح  

الظهور واالستعمال وأستمر خالل اخلمسينات من نفس القرن وكان يعين أساسا 
م احلȘ للدراسة والتعلي ذلك النوع من التعليم املوجه لكبار السن والذين مل يسعفهم

يتطور  مافتئاملفهوم  غري أن هذا) 2(دف إدماجهم يف احلياة هب ضمن املدارس النظامية
  :على أنه  ويتعدى هذا املسعى الذي يدل 

                                                           
   66، السنة  2، الصادرة ببيروت، العدد  مجلة قضايا عربية"  اإللزاميالعربية والتعليم االبتدائي  قطاراأل" الياس ƨين ،  -) 1(

  .157،ص ) 1989يونيو  -حƨيران ( 
  
،  جوان علم االجتماƳ معهد  الجƨاƑر،جامعة ،  رسالة ماجستير. بين النưرية والتطبيق األساسيالتعليم مخلوف بلحسن ،  - ) 2(

  .  33،ص  1986



 

  
  

هبدف تعليمهم املواد ، املوجه للصغار داخل املدارس النظاميةالتعليم" 
املتصل النشاط املنتج ان منعلى ألو بأساليب تقوم ، لدراسية املختلفةا

ما يدرسه التلميذ يف املدرسة يوثق الصلة بني مبا بيئاهتمحبياة الناشئني وواقع 
بالناحية التطبيقية االهتمامتأكيد  ، مع يعايشه يف البيئة اخلارجية وما

                                                 )1(" واملشاركة يف العمل املنتج 
تلك التجارب التربوية اليت عرفتها بعض بلدان أوروبا  فويعكس هذا التعري

  .ياالدميقراطية وفرنسا وإيطال يف األخذ هبذا النظام التربوي ويف مقدمتهم أملانيا
  

ففي أملانيا متيز هذا النوع من التعليم باملزج بني التعليم النظري والبحث   
العرض ورشات على مستوى املؤسسات التربوية متكن  وأنشئت هلذا ، املهنيةوامليول 

من انتقاء التالميذ حسب ميوهلم املهنية فضال عن اجلانب  النظري الذي تنطوي عليه 
  . )2(الدراسة هبذه املؤسسات 

  

بعض املواد الدراسية اليت مل تكن  بإضافةويف فرنسا متيز هذا النوع من التعليم   
" واإلعالم اآليل  التكنولوجيا والفيزياء" الدراسية ويف مقدمتها  معروفة ضمن املناهج

يف هذا اجملال هو إمهاهلا لبعض املقررات  غري أن ما يؤخذ على التجربة الفرنسية 
يف ظل إضافة املواد التعليمية ... والقراءة والتعبري والتاريخاألدب " الدراسية مثل 

وهو . )3(اجلديدة األمر الذي أدى فيما بعد إىل اƳفاض املستوى التعليمي هبذا البلد 
وإرجاع  على النظام التربوي الفرنسي آنذاك باستدراك الوضع  ما أدى بالقائمني
  .سابق عهده  ىلالنظام التربوي إ

  

                                                                                                                                                                   
  
  . 34، 33ص، السابق الذكرالمرجع  ،مخلوف بلحسن  -  ) 1(
  
  . 43 ،42 ،ص نفس المرجع -  ) 2(
  
  .43،ص  نفس المرجع -  ) 3(
  



 

من التعليم يف بدايته فقد  ليا اليت عرفت هي األخرى هذا النوعأما يف إيطا  
تركزت جتربتها على متكني الفرد اإليطايل من القيم الثقافية العالية اليت تفتقر إليها 

إىل إنشاء مؤسسات تعليمية  العائالت خاصة يف املناطق النائية وهو ما جعلها تتجه
 ف تأقلم السكان مع هذا النوع من التعليمأساسية يف املناطق الريفية التقليدية هبد

  ).1(وقد مكنت التجربة من إحراز جناح ملموس 

  

من التعليم وأمتد ليشمل  وانطالقا من هذه التجارب التربوية توسع هذا النوع  
أعطيت له تعاريف حمددة نورد دراسات وأحباث و دوال أخرى وأصبح موضوع

  :)2(منها
  

بتعليم الكبار الذين مل يسعفهم احلȘ  م الذي يهتمأنه ذلك النوع من التعلي -1   
  .يف الدراسة والتعليم ضمن املدارس النظامية والتعليم النظامي 

أنه ذلك احلد األدƅ من التعليم الذي يقدم ضمن املرحلة االبتدائية  -2   
  .األولية

مبستوى الطفل من  انه ذلك النوع من التعليم الذي يهدف إىل االرتقاء -3   
  .واملهنيةنواحي الثقافية ال

  

الناس حباجاهتم  يستهدف توعية" أنه ذلك النوع من التعليم الذي -  4   
  ".املهارات سعيا إىل حتقيق حياة أفضل وإعدادهم لتقبل التغيري وتزويدهم ببعض

  

حد أدƅ لتعليم شامل يهدف إىل معاونة "ما عرفته منظمة اليونسكو بكونه ك  
ملدرسي املنظم على فهم مشكالت حياهتم  رموا من التعليمالصغار والكبار الذين ح

                                                           
  .44،ص  السابق الذكرالمرجع  مخلوف بلحسن ، - )  1(
  
معهد علم  ،عة الجƨاƑر، جامرسالة ماجستير. األساسيةالتربية والتعليم التحضيري وعالقتهما بالمدرسة بن برƷ نƦير،  -) 2(

  . 64،ص  1986النفس ،  
    



 

 االقتصادي كي يشاركوا يف التقدم وحقوقهم وواجباهتم كمواطنني املباشرة
  .)1("لبيئاهتم مشاركة فعالة  واالجتماعي

  

قد اختذت أوجها خمتلفة  وإن كانت التعاريف املقدمة بشأن التعليم األساسي  
تعكس بوضوح ذلك الغموض الذي ظل يكتنف  اوعربت عن مدلوالت متعددة فإهن

غري أن  .، وحمدودية انتشاره من جهة أخرىملصطلح يف بداياته األوىل من جهةهذا ا
مكنت من إضافة  تعاريف أكثر  تطور هذا املفهوم وتطور التجارب التربوية بشأنه 

  .دقة ووضوحا 
  

لى مفهومني يذهب إىل أن املصطلح ينطوي ع )2("حممود حممود" رلدكتوفا  
  :رئيسيني 

  

ويعد قاعدة له  مفهوم تربوي ويعين املستوى األول من التعليم : األول   
إىل أخرى وجيمع بني املرحلتني االبتدائية  وختتلف سنوات الدراسة به من دولة

  .ميتد إىل غاية املرحلة الثانوية  كمالية وقد إلوا
  

كثرية  عدادألالتعليم  ن فرصويعين توفري حد أدƅ م اجتماعيمفهوم : الثاين   
  .احلȘ يف التعليم ألسباب خمتلفة  من األطفال والكبار ممن مل يسعفهم

  

وتقر بأن املصطلح ) 3("لطيفة إبراهيم خضر" ب الدكتورةجتاه نفسه تذهإلويف ا  
         "حممود حممود " األستاذينطوي على املفهومني املذكورين غري أهنا ختتلف مع 

حممود " حيث تذهب خالفا ملا ذهب إليه األستاذ ) جتماعيإلا (لثاين يف املفهوم ا
  ".تعليم إلشباع احلاجات اإلنسانية اليت يستهدف  التعليم إشباعها" يف كونه" حممود

  

                                                           
ƍتجاهات التربية في البالد العربية على : نقال عن المنظمة العربية للتربية والƛقافة "  64نفس المرجƴ اǓنف الƦكر،ص  - ) 1(

  ). ư)1982وƇ استراتيجية التربية العربية ، تونس 
  
ورقة مقدمة لندوة دور التعليم في الوحدة العربية ، ".تطوير التربية العربية يةإلستراتيجالخطوط الرئيسية " محمود محمود،  -) 2(

   177،178مركƨ دراسات الوحدة العربية ،ص 
  
عالم : ، جامعة عين شمس كلية التربية ، ، القاهرة  رسالة دكتوراه.  دور التعليم في تعزيز االنتماءلطيفة ƍبراهيم خưر ،  - ) 3(

  . 121،122،ص ) 2000( الكتب ، مارس 
  



 

الذي شهده هذا النظام  هكذا إذن تعرب هذه التعاريف وتعكس ذلك التطور  
، وهي التعاريف اليت ن العشرينداية من أربعينيات القرالتربوي الذي عرفه العامل ب

  :ميكننا أن نستخلص منها مجلة من احلقائق أمهها 
  

أن التعليم األساسي وإن اختلفت بشأنه التعاريف فهو ذلك التعليم  -1  
  .األساسي للمراحل التعليمية اليت تليه 

  

أنه يعرب عن قفزة نوعية يف جمال الفكر التربوي من جهة وأسلوبا من  -2   
  .لسياسات التربوية من جهة أخرى أساليب ا

  

أن األمهية اليت ينطوي عليها هذا املفهوم التربوي اجلديد تنطوي على  - 3  
كونه جيمع بني التعليم النظري والتطبيقي من جهة وميس فئات واسعة من اجملتمع من 

  .جهة أخرى
  

التعليم األساسي وهي احلقائق اليت أدت إىل إمجاع دويل بشأن اعتبار   
مداها كسبيل ونوع التعليم املرتبط بقاعدة النظام التعليمي " صطلح يشري إىلكم

د يؤسس إلصالح هذه القاعدة ، انطالقا من حقيقة مؤداها أن النظام التعليمي اجلي
ومن مث مل يكن غريبا أن يتجسد هذا التوجه خالل )  1("على قاعدة جيدة البنيان 

معتمدا صبغة عاملية  ويصبح نظاما تعليميا النصف الثاين من القرن العشرين ويتخذ 
، وكانت اجلزائر إحدى هذه الدول اليت أخذت هبذا لدى معظم الدول واحلكومات

النظام ابتداء من السبعينات والزال العمل هبذا النظام جاريا وهو ما سنراه من خالل 
  .النقطة املوالية من البحث

  

  :المدرسة األساسية والتنشئة السياسية-ب
  

" واإليديولوجية  املنطلقات الفلسفية" يف الفصل السابق تقد تناول تكن  
األمهية اليت احتلتها قضية التنشئة السياسية من خالل مواثيق الثورة وبعدها النصوص 

                                                           
  .121ص ، السابق الذكرالمرجع  ،لطيفة ƍبراهيم خưر  - )  1(
  



 

، ورأينا من خالل ذلك تطور  اجلانب ستقاللإلالرمسية للدولة اجلزائرية يف عهد ا
  .لوجية  اليت  انطوت عليها الفلسفي هلذه القضية واألبعاد اإليديو

  

هتمام الفلسفي على املقررات إلوكان طبيعيا وبديهيا أن ينعكس هذا ا  
، غري أن هذا اجلانب مل يكن ليتم مباشرة بعد االستقالل الدراسيةاملدرسية و املناهج 

  :السياسي آنذاك واجهته عقبتان أساسيتان  كون النظام
  

  

ارات الوطنية املطروحة أمام النظام السياسي العقبة األوىل، تتعلق بأزمة اخلي  
وثقافية  واقتصاديةحيث واجهته حتديات يف جماالت خمتلفة سياسية  االستقاللغداة 

ووجد . متس اجملاالت املذكورة وغريها وكان عليه أن يباشر عمليات حتديث واسعة
دفعة واحدة النظام نفسه إذ ذاك أمام جمموعة من الرهانات واخليارات يصعب إجنازها 

  .ويصعب مباشرة حتقيق بعضها وتأجيل البعض اآلخر 
  

والرهانات يف إجياد األطر الكفيلة  ففي اجملال السياسي، متثلت التحديات  
بإقامة البىن السياسية اليت بإمكاهنا أن تضطلع مبهام التحديث والتنمية السياسية 

من  مشاركة السياسية جيعلوإدماج اجلماهري يف نطاق العمل السياسي بإجياد جمال لل
  .املواطن يشعر بالثقة يف النظام والقادة السياسيني 

  

 االجتماعيةويف اجملال االجتماعي متثلت التحديات يف السعي لتأمني اجلبهة   
  .املرتبطة بتأمني حاجيات  اجملتمع األساسية 

  

ادية يف إجياد قاعدة صناعية واقتص االهتمامات تركزت االقتصادي ويف اجملال  
  .اجلزائري وحتقيق متطلباته متينة وقوية متكن من النهوض باجملتمع

 

اجملال الثقايف أدركت اجلزائر أهنا بصدد إعادة إنتاج الثقافة االستعمارية،  ويف 
األمر الذي يتطلب اختاذ اإلجراءات الكفيلة بإهناء  )1(وهي هبذا يف حالة تبعية ثقافية
  .الثقايف  هذه احلالة وإقرار سياسة التحرر

  

                                                           
  .58،ص  المرجع السابق الذكر  ، ناجي عبد النور - )  1(
  



 

مرتبطة بالتعجيل بإقامة  وباملوازاة مع كل هذا كانت تنتظر النظام رهانات  
جمتمع قوي ومتماسك يستجيب لتطلعات املواطنني ويدعم املسعى االستقاليل 

جمموعة املبادئ والقيم واملعتقدات اليت شكلت أساس املشروع الثوري الذي  ويكرس
  .ظل يراود حلم اجلزائريني

  

عقبة الثانية فتمثلت يف األسلوب الواجب إتباعه لتحقيق الرهانات أما ال  
  املطروحة أمام النظام وهل يتم ذلك باألسلوب الثوري أو بأسلوب التربية والتعليم

 ) HITCHENES")1هتشنس " عا على حد تعبري العامل األمريكيطريق األسلوبني م عن أو
القائم على التربية يكون أكثر استقرارا  هو أن التغيري - كما يضيف  ولو أن املسلم به

وإن كان   بطيئا يف حدوثه ، ذلك أن الدراسات التارخيية للنظم  التعليمية تبني 
العالقة الوثيقة بني التربية والنظام السياسي يف أي جمتمع من اجملتمعات وتزداد أمهية 

ك اليت عرفتها النظم واجملتمعات اليت تعيش مرحلة ثورية كتل هذه العالقة يف ظل
ثورة شاملة مست  -حبق  -البلدان املستعمرة ومنها اجلزائر اليت كانت ثورهتا

واحلضارية والثقافية وأصبحت مرجعية تارخيية وسياسية ألي  االجتماعيةاجملاالت 
  .أو ثقايف  أو سياسي اجتماعيإصالح 

  
  

ليم يف التربية والتع من هنا ويف سبيل جتسيد هذا التوجه عن طريق أسلوب  
 أعقاب استرجاع السيادة الوطنية كان على الدولة أن تسترجع املدرسة قصد إقامة
نظام تعليمي يتماشى والتوجهات املرغوبة ويكون وسيلة لتحقيق السياسة التعليمية 

  .اجلديدة يف ظل اجلزائر املستقلة
  

ووسائل كبرية فقد تطلب   وملا كان حتقيق هذا اهلدف يتطلب جمهودات ضخمة  
ذلك وقتا طويال ومل يكن مبقدور  السلطة إقرار نظام تعليمي متكامل إال بعد مرور 

  .الوطين االستقاللمن  سنة 14
  

                                                           
  .135،ص 1977دارƹريب للطباعة، : ، القاهرة 2ط . الثقافية وƋبعادهتاريخ التعليم الحديث في مصر  سيد ƍبراهيم الجبار، -) 1(
  



 

شكل النظام التربوي والسياسة التعليمية يف اجلزائر أحد االهتمامات  ولئن  
، فإن العامة للدولة يف اجملال التربويالبارزة وشكال يف الوقت نفسه نواة السياسة 

يعكس تلك األمهية اليت ينطوي عليها العمل التربوي والرؤية السياسية  الكفيلة  ذلك
التعليم هو املدخل إىل التحديث والتقدم  " بإقرار هذا العمل وجتسيده ذلك أن

، اليت تشهدها الدول النامية وهو األساس الذي تنهض عليه التغريات  )1("جتماعياال
  )2(قتصاديواالالتعليم بكل من النظامني السياسي اليت تربط  ويرجع ذلك إىل العالقة

وبالرغم من تأكيد النصوص األساسية للحزب ابتداء من املؤمتر الثاين جلبهة   
 وانتهاء باملؤمتر الرابع املنعقد سنة م1962التحرير الوطين املنعقد يف شهر مارس 

املوجود    اقععلى ضرورة إقامة منظومة وطنية للتربية والتعليم تتجاوز الو م1979
، إال أن ذلك  مل يتم يف حينه بالنظر إىل الظروف االستعماريواملوروث عن العهد 

سياسة  الوطين واليت حالت دون تسطري االستقاللاحلرجة اليت ميزت فترة استرجاع 
   .)3(لتطورات ا وتساير االحتياجاتتربوية واضحة ومتكاملة تليب 

  

التحويرات لضمان تالؤم  من إجراء بعض غري أن هذا مل مينع الدولة آنذاك  
قتصادية اجلارية ولو أن هذه اإلجراءات إلاملنظومة التربوية مع التطورات السياسية وا

مل ترق إىل اإلصالح املطلوب إجراؤه على هذا املستوى والذي يتطلب إصالحا 
  .  )4(شامال 

  

اع املدرسة استرج مبا ميكن تسميته )*( )م1976 -1962(متيزت مرحلة  ولئن  
فقد متيزت املرحلة التالية مبا ميكن تسميته مبحاولة ربط هذه املدرسة بالواقع السياسي 

                                                           
  . 270،ص السابق الذكرالمرجع محمد ، مد علي حم - )  1(
  
  . 271،ص  نفس المرجع -  ) 2(
  
تنưيم التربية : النشرة الرسمية للتربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ، وƨارة التربية الوطنية،  -) 3(

  .3،ص )1965(عدد خاص .  والتكوين في الجزائر
  
  .3،ص نفس المرجع - )  4(
  
  .لفترة التي تفصل االستقالل عن بداية العمل بنظام التعليم اǕساسي واقرارǉ رسميا ا -) *(
  



 

وهي املرحلة اليت أمثرت املدرسة األساسية . واالجتماعي والثقايف للبالد واالقتصادي
  .اليت نود أن نتعرض ملفهومها ومبادئها 

  

 يف املؤرǷ 76/35رقم  األمر مبقتضى األساسيةاملدرسة  تأسستلقد   
 طبقااملتضمن التربية والتكوين وكان أن أقر هذا النظام التربوي ) 1(1976أفريل16
                املؤرǷ 76/57الصادر مبقتضى األمر رقم  1976لسنة  لميثاق الوطينل

، ذلك أن اإلصالح أحل على ضرورة تعميم هذا النظام والذي 1976جويلة05يف 
خالل Ʀس شرع يف تطبيقه كتجربة من  ألساسية كان قد الذي جاء باملدرسة ا

قد حددت بدقة  197أفريل 16وكانت أمرية  1976سنة ) 2(مؤسسات تربوية بقسنطينة
، كما )3( 1976األهداف واهلياكل التربوية قبل نشر امليثاق الوطين عند هناية سنة 

 ميكن حصرها يف ما واليت مجلة املبادئ اليت حتكم هذا النظام التربوي اجلديد حددت
  :يلي

  

 وهي اليت تتواله وال أن النظام التربوي من اختصاص الدولة وحدها -1  
  .)4(خارج هذا اإلطار يسمح بأي مبادرة فردية أو مجاعية 

  

اجلديد هو إعطاء تربية  أن مهمة التعليم األساسي باعتباره النظام التربوي -2  
 ، ويندرج هذا املسعى)5(نوات متكاملة تسع س واحدة وموحدة جلميع التالميذ ملدة

للتطلعات ومبا  والرؤى مبا يستجيب اعتبار املدرسة كإطار لتوحيد الفكر ضمن
  .يتماشى واملتطلبات يف اجملاالت املختلفة 

                                                           
الجريدة (  المتضمن التربية والتكوين)  1976(سنة ) أفريل( 76/35رقم  األمر الشعبية، الديمقراطية الجمهورية الجƨاƑرية- ) 1(

  . 534،ص )1976(افريل  23الصادرة بتاريخ  33، عدد ) الرسمية
  

( 
  -)2 NNUAIRE DE L4AFRIQUE DU NORD,VOL XV,1976,EDITION DU CENTRE 

NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. PARIS,1976,P506. 
  

 - )3 ( BDERAHMANE,REMILI, « EVOLUTION DU SYSTEME EDUCATIF EN ALGERIE » 

REVUE INTEGRATION DU C.M.ER  N°14, décembre 1980,p 46. 
  
  .534ص   ،السابق الذكرالمرجع  76/35رقم األمرالشعبية، مهورية الجƨاƑرية الديمقراطيةالج-)4(
  
  . 535،ص   نفس المرجع -  ) 5
  



 

   

الوحيدة باملدرسة األساسية  هي لغة التدريس) العربية(أن اللغة الوطنية  - 3  
  .يف مجيع املستويات ومجيع املواد

  

          العربية اإلسالمية  أن تتم رسالة النظام التربوي يف نطاق القيم -4  
  .من جهة أخرى  )1(من جهة واملبادئ االشتراكية 

  

كتوجه إلصالح النظام  تأسيس املدرسة األساسية  1976 شهدت سنة ولئن  
بعدا  بداية تطبيق هذا النظام وتعميمه 1980التربوي اجلزائري ، فقد شهدت سنة 

،  1979سنة  من طرف املؤمتر الرابع حلزب جبهة التحرير الوطين املنعقد ملصادقة عليه
بعد تربوي : تكمن يف بعدين أساسيني غري أن األمهية اليت ينطوي عليها هذا اإلصالح

  .وبعد سياسي
  

فالبعد التربوي هلذا اإلصالح جيعل من املدرسة األساسية وحدة تنظيمية توفر   
متتد من السنة األوىل إىل السنة التاسعة على ثالث  سنوات 09دة تربية مستمرة مل

  .سنواتوكل مرحلة حتتوي على ثالث  مراحل
  

سنوات يتعلم من  03ملدة  هي املرحلة القاعدية ومتتد ،األولى فالمرحلة  
فضال عن التربية الدينية والفنية والرياضية ويتم  ميذ القراءة والكتابةخالهلا التل
  .) 2(هذه املرحلة باللغة الوطنية  التعليم عرب

  

 03ومتتد هي األخرى ملدة ) االستيقاظ(هي مرحلة  الثانية والمرحلة  

اليت تعلمها التلميذ خالل املرحلة األوىل فضال  سنوات ويتم من خالهلا تدعيم املواد
   األجنبية األويل الطبيعية واللغةأخرى كالتاريخ واجلغرافية والعلوم  إضافة موادعن 

  .) 3() الفرنسية( 
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 (2)  -   ANNUAIRE DE L4AFRIQUE DU NORD, OP.CIT , p 682. 
  

 (3  )  -  I b i d, p 682. 
  



 

هي األخرى ملدة  ومتتد) التوجيهية ( وهي املرحلة النهائية  والمرحلة الثالثة  
ويتم خالهلا تعميق املواد الدراسية املعطاة خالل املرحلتني السابقتني  سنوات، 03

  .) 1(وبعض مواد العلوم االجتماعية ) اإلجنليزية ( الثانية  اللغة األجنبيةوإدخال 
  
  

الذي عرفه هذا  كان هذا هو اجلانب التربوي من هذا اإلصالح  نولئ  
 املستوي من التعليم باجلزائر فإن اجلانب الثاين هو جانب عقائدي وسياسي لصلته

  .للتالميذ عرب املدرسة األساسية املباشرة والوثيقة الصلة باحملتوى التربوي املراد تلقينه 
  

ذلك املضمون  البحث هونا يف هذا لكن بداية أود أن أشري إىل أن ما يهم  
ومن هنا فإن . التنشئة السياسية املباشرة بعمليةالتربوي ذو الصلة املباشرة أو غري 

الذي  هذا البعد الذي كان مبثابة اجلانب السياسي من اإلصالح   حبثنا هذا لن يتعدى
  .حنن بصدد البحث فيه 

  

قد ناولت أمهية التنشئة فقد تناولنا فيما سبق كيف أن املواثيق والنصوص   
التطور السياسي املنشود ، وكان االهتمام هبذا  ورأت فيها ضرورة ملحة تواكب

اجلانب  يزداد من فترة إىل أخرى وكان طبيعيا أن ينعكس هذا االهتمام على 
  . املضمون التربوي فكيف مت ذلك؟

   

النصوص  الذي جاءت به لإلجابة عن هذا التساؤل نقول أن التغيري املنشود  
املستوى األول تعلق بتعديل بعض املناهج  : الرمسية للدولة قد عرف  مستويني اثنني 

واملقررات الدراسية يف بعض جوانبها وتوجهاهتا ، واملستوى الثاين وهو األهم وتعلق 
  .بإضافة بعض املواد وفق مضمون جديد وحمدد األهداف 

  

صالح التربوي بدأت مالمح اإل ومع هذه اإلجراءات اجلديدة اليت جاء هبا  
التنشئة السياسية من  خالل املدرسة تعرف توجهات جديدة وتأخذ طابعا مغايرا  ملا 

  .كانت عليه خاصة مع إدخال مادة التربية السياسية 
  

                                                           
 (1 )  -   I b i d ,  p 683.  

  



 

ومنذ أن تقرر إدخال هذه املادة الدراسية ضمن املقررات املدرسية عرف   
هذه ذهتا وكذا مضموهنا وميكن عرض تطبيقها مراحل عدة من حيث التسمية اليت اخت

  :يليفيما  املراحل
  

، واختذت خالهلا مادة )م1990اىل1979(ومتتد من سنة: المرحلة األولى  
التربية السياسية تسميات عديدة وحتددت أهم مالحمها من حيث التوجهات املراد 

  .جتسيدها إن على املستوى املعريف أو القيمي 
  

 )*(التربية الوطنية  "د اختذت عند بداية اعتمادها اسم ففيما يتعلق بالتسمية فق  
وقد جاءت هذه التسمية يف إطار القرارات اليت خرج هبا املؤمتر ) 1("واالشتراكية

غري  1979جانفي  31إىل  27الرابع حلزب جبهة التحرير الوطين املنعقد يف الفترة  من 
دة عرفت تسمية أخرى محلت أنه وبعد فترة وجيزة وحىت  قبل بدء العمل هبذه املا

و كان ذلك  يف إطار القرارات اليت ) 2("ية السياسية واملدنية واخللقية الترب" اسم 
 30اىل 26من  خرجت هبا اللجنة املركزية للحزب يف دورهتا الثانية املنعقدة يف الفترة

كل  وتقرر حينها أن متس املناهج الدراسية املختلفة وتصبح إجبارية يف 1979ديسمرب 
  .االمتحانات 

  

الذي عرف بداية تدريس  وهو الدخول 1983/ 1982ومع الدخول املدرسي   
 من الطور األول أساسي  أصبحت هذه املادة تعرف هذه املادة ضمن السنة الثالثة

املادة وهي التسمية اليت محلها عنوان مقرر " التربية السياسية واالجتماعية " باسم 
واستمر العمل هبذه التسمية إىل غاية الدخول املدرسي  ،ةاملوجه لتالميذ هذه السن

                                                           
قبل Ɗن تعرف مادة التربية السياسية طريقها كمقرر تربوي ưمن المناهƝ الدراسية وقبل Ɗن تعتمد كمادة دراسية عرفت  -) *(

  . اǗسالميةوتدرس وفق مقرر واحد مƴ التربية " التربية الوطنية " المنظومة التربوية مادة كانت تدعى 
  
المصادق عليها من طرف  األساسيةالنصوƫ جبهة التحرير الوطني ،  الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ، حƨب-) 1(

  . 171،ص ) 1979جبهة التحرير الوطني ، Ɗوت : الجƨاƑر (  المƊتمر الرابع
  
مقررات اللجنة المركزية من المƊتمر الرابع الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ، حƨب جبهة التحرير الوطني ،  -) 2(

  .45، ص )  1985حƨب جبهة التحرير الوطني ، نوفمبر : الجƨاƑر (  Ɯ ،1 1983-1979 الخامسالى المƊتمر 
  



 

ومت على "دراسة الوسط"  محلت اسم الذي عرف إدراج مادة جديدة 1988/1989
 بضم موضوعات) 1("سيةالتربية السيا"و"االجتماعيةالتربية "بني  إثرها الفصل

وضم موضوعات ) يف نطاق السلوك( اإلسالمية  إىل التربية) االجتماعيةالتربية (األوىل
ن مواد اليت تضم فضال ع املادة إىل دراسة الوسط  وهي) التربية السياسية(الثانية 

واجلغرافية ، هذا على مستوى الطورين األول والثاين  أما  التربية السياسية التاريخ
  " .التربية السياسية " الطور الثالث فقد عرف تدريس املادة حتت  اسم 

  

 ميزت املادة خالل هذه الفترة أما التوجهات اليت طبعت هذا عن التسمية اليت  
  :هذه املرحلة فيمكن تلخيصها يف جانبني 

  

ونقصد هبا نوعية املعارف واملعلومات السياسية  :املعرفيةالتوجهات : أوال  
         املراد تلقينها للتالميذ واليت كانت حمل اهتمام خاص تضمنته حماور األمر رقم

هذا اإلطار  اجلهد يفلنصوص الرمسية الالحقة هلذا األمر وقد تركز وكذا ا 35-  76
  :على اجلوانب التالية

  

جانب العلوم االجتماعية املقررة أمهية خاصة والتركيز من خالهلا  إبالء -1  
  . واالجتماعيةعلى املعلومات التارخيية  والسياسية 

خاصة ضمن املؤسسات  التام والكامل بربامج تعليم التاريخ بصفة االعتناء -2  
" التربوية وأن ميثل هذا اجلانب مكانة متميزة والتركيز يف هذا اإلطار على مراحل

       )2(" إبان الثورة املسلحة ونضاله وتضحياته وبطوالته لالستعمارمقاومة الشعب 

فاح املسلح إىل البناء حقائق الثورة اجلزائرية وسريهتا من الك اإلطالع الواسع على" و
  .) 3(" الشتراكيا

                                                           
، سبتمبر 14المƊرƠ في  425المنشور رقم الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ، وƨارة التربية الوطنية ،  - ) 1(

  .58،ص)  1995(   دد خاƫالنشرة الرسمية ع(اǕساسيالمتưمن تعديل مواقيت التعليم ) 1988:(سنة
  
المركزية المƊتمر الرابع الى  مقررات اللجنة الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، حƨب جبهة التحرير الوطني ، - ) 2(

  .279،ص  السابق الذكرالمرجع ،  المƊتمر الخامس
  
  .  308،ص  نفس المرجع -  ) 3(
  



 

  .) 1(الوعي باالرتباط بالوطن العريب من خالل التعرف على واقعه  -3  
الوطن العريب وترقية العمل  كجزء من الوعي باالرتباط باملغرب العريب -4  

  .)2(التضامين اجتاه أقطاره 
  

واإلمربيالية بالقارة  االستعماريةالوعي بواقع حركات التحرر واملمارسات -  5  
التقارب ودعم كل ما من شأنه حتقيق  واالقتصادي بواقعها السياسييقية واإلملام اإلفر
  .)3(شعوب القارة ونظمها التقدمية  بني

  

احلقيقية بواقعه  واملعرفة االشتراكيالوعي مبتطلبات النضال لبناء اجملتمع  -6  
ت الواجب احملافظة عليها وكذا إبراز السلبيا وإبراز كل إجيابياته ومكاسبه املطلوب

  .)4(إزالتها 
بأهدافها وتعميق  وااللتزام االحنيازتعزيز الوعي بأمهية حركة عدم -7  

احلاصلة على مستواه والنتائج  اإلحساس باالنتماء للعامل الثالث،واإلملام بالتحوالت
يقوم به يف حتقيق  على ذلك على املستوى الدويل والدور الذي ميكن له أن  املترتبة 

  .)5(ملي النظام العا
  

حتقيق التضامن  التوعية بالدور الذي جيب أن تقوم به اجلزائر يف إطار -8  
  .)6(هي عضوا فيها  اإلسالمي من خالل املنظمات الدولية اليت 

  

الفهم العميق ألسباهبا  ومتكينهم منتوعية األجيال بظاهرة التخلف  -9  
  .)1(ء عليها يف بالدنا وظروفها التارخيية وتعبئتهم  للعمل اجلاد من أجل القضا

                                                           
  .308،ص  نفس المرجع -) 1(
  
  . 308،ص  عنفس المرج -  ) 2(
  
المركزية المƊتمر الرابع الى  مقررات اللجنة الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، حƨب جبهة التحرير الوطني ، - ) 3(

  .  309،ص السابق الذكرالمرجع ،  المƊتمر الخامس
  
  .  308،ص نفس المرجع -) 4(
  
  . 308،ص  نفس المرجع -) 5(
  
  . 309،ص  نفس المرجع -) 6(
  



 

  

وذلك بتمكينه من دراسة  واالجتماعيربط الطفل مبحيطه االقتصادي  -10  
  .)2(بعامل الشغل  وربطه ... املخططات اإلنتاجية 

  

املرتبطة ببعض القيم  ونقصد هبا تلك التوجهات: التوجهات القيمية:ثانيا   
قينها للتالميذ بعد أن تشكلت املفاهيم السياسية واليت تسعى املدرسة األساسية لتلو

والنصوص الرمسية  عرب التاريخ وأصبحت أسسا عقائدية وسياسية ضمن املواثيق
  .السلوك السياسي للدولة اجلزائرية  للدولة اجلزائرية وأصبحت متيز

  

ومن هنا جاء التأكيد على ضرورة تلقني التالميذ مبدأ العدالة واملساواة بني   
كما .)3(والتمييز  كل شكل من أشكال التفرقة ملكافحة ادهموإعد املواطنني والشعوب

والتعاون بني الشعوب منح تربية تساعد على التفاهم " على ضرورة مت التأكيد
تتجاوب " وضمان تربية )4(" األمم  سيادة أساس احتراموصيانة السالم يف العامل على 

  .)5(" اإلنسان وحرياته األساسية  مع حقوق
  

األساسية من حيث املعارف  ه التوجهات اليت تضمنتها املدرسةكانت هذ ولئن  
 وخالل مجيع هذه املرحلة مل خيرج عن التعريف بالدولة والقيم فإن املضمون التربوي

وببعض واجباهتا اجتاه املواطن والتعريف ببعض األعياد واملناسبات الدينية والوطنية 
 وابتداء من الطور  واالجتماعيةسياسية يكاد خيلو مقرر مدرسي للتربية ال وباملقابل ال

الوطين احلاكم والتعريف  األول وحىت الطور الثالث من التعريف حبزب جبهة التحرير
  .بأجهزته واالستشهاد بنصوصه

  

                                                                                                                                                                   
المصادق عليها من طرف  األساسية النصوƫالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، حƨب جبهة التحرير الوطني ،  - ) 1(

  . 162،ص  السابق الذكرالمرجع ،  المƊتمر الرابع
  
  . 534،ص  الذكر السابقالمرجع / 35رقم  اǕمرالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ، وƨارة التربية والتعليم ،  -) 2(
  
  . 534،ص  السابق الذكرالمرجع / 35رقم  اǕمرالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ، وƨارة التربية والتعليم ،  -) 3(
  
  . 534،ص  نفس المرجع -) 4(
  
  .   534،ص  نفس المرجع -) 5(
  



 

املادة الدراسية موضوع  غري أن ما جتدر اإلشارة إليه هو أنه بالرغم من أمهية  
ا امليثاق الوطين والنصوص املختلفة البحث وبالرغم من األمهية اليت أوالها إياه

) كتاب التلميذ( متكامل  للحزب إال أهنا مل تقدم للتالميذ يف شكل مقرر مدرسي
  .املتضمن بكتاب املعلم  واقتصر يف تدريسها وفق املقرر 

  

وعرف خالهلا املقرر املدرسي  1994غاية  إىل 1991من  ومتتد:المرحلةالثانية  
املضمون  عدة تعديالت على مستوى التسمية وعلى مستوىاخلاص بالتربية السياسية 

  .نفسه 
  

أما املضمون  )1("التربية االجتماعية" حتمل اسم فبالنسبة للتسمية فقد أصبحت  
إثر  فقد عرف تعديالت  على ضوء األوضاع السياسية اجلديدة اليت عرفتها البالد

لسياسية اليت انعكست على اجلوانب ا وهي األحداث1988أحداث أكتوبر
   1989وترتب عنها اإلصالح الذي متخض عنه دستور  والثقافية للدولة  واالقتصادية

  

وعرف خالهلا النظام السياسي اجلزائري نقلة نوعية متثلت يف االنتقال به إىل   
  .الواحدنظام قائم على التعددية السياسية بعد أن ظل قائما على احلزب 

  

النظام السياسي آنذاك أن  اصل على مستوى وكان طبيعيا إثر هذا التغيري احل  
ه مادة التربية السياسية تنعكس نتائجه على املستوى التربوي عرفت مبقتضا

احملاور املتعلقة بالتعريف  مماثلة على مستوى املضمون حذفت مبقتضاه كل )2(تعديالت
ل وأصبح مبقتضى هذا التعديل املقرر جمرد من ك باحلزب احلاكم وبأجهزته ونصوصه

ويتم من خالله التعريف "الوطن" وأبقي فقط على حمور واحد حيمل اسم  حزيب ما هو
  .وحمتشم   يف شكل مقتضب بالوطن اجلزائري وبرموزه ومبوقعه

  

                                                           
جويلية ، سنة  29المƊرƠ في  134المنشور رقم نية ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، وƨارة التربية الوط - ) 1(
  .37، ص  المتضمن تعديل برامج التربية السياسية واالجتماعية) 1991(
  
  . 37، ص  نفس المرجع - )  2(
  



 

واستمر من خالهلا يف  1998إىل غاية  1994ومتتد من سنة : المرحلةالثالثة  
قد  ن املناهج الدراسيةوبالرغم من أ" التربية االجتماعية " تدريس املادة حتت اسم

فيما "  االجتماعيةالتربية " عرفت بعض التحويرات إال أن هذا اإلجراء مل ميس مادة 
  ".الوطن" اخلفيفة اليت استهدفت حمور  عدا بعض اإلضافات 

  

، هذا إىل غاية يومنا 1998وتبدأ من سنة :  المرحلة الرابعة واألخيرة  
التربية "دة تأخذ تسميةعداد مناهج جديإل) 1(ومتيزت أساسا بإنشاء جلان وطنية 

 اللجان بإعداد الكتاب املدرسي بشأن هذه املادة اجلديدة وقد كلفت هذه"املدنية
اليت ) 2(التطورات  كان أن بررت هذه اإلجراءات بتلكو. ووضع دليل لتدريسها

واليت أفرزت مفاهيم وقيم  واالقتصاديةعرفتها البالد على املستويات السياسية 
الفردية ،حقوق املواطن الدميقراطية ، التعددية احلزبية ، احلريات :غرار ديدة علىج

عن ضرورة مواجهة تلك القيم واملفاهيم  ، املواطنة واقتصاد السوق فضال وواجباته 
  .الغريبة عن اجملتمع 

  

خالل هذه الفترة  ومن هنا فإن التعديل الذي عرفته املادة موضوع البحث  
التلميذ من معرفة  وإدراك هذه التغريات احلاصلة والتفاعل معها  يهدف إىل متكني
ألول مرة  " التربية املدنية " وباملقابل عرفت هذه املرحلة إدراج مادة  تفاعال إجيابيا

  .على مستوى السنتني األوىل والثانية أساسي 
  

  :دواعي التنشئة السياسية -  2
  

                                                           
) 1998(جوان، سنة  15المƊرƠ في   القرار الوزاريالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، وƨارة التربية الوطنية ،  -) 1(

وانجاز الوسائل التعليمية  األساسيفي التعليم  اإلسالميةالمدنية والتربية  مناهج التربية إلعدادلجان وطنية  Ƌنشاءالمتضمن 
  .38، ص )1995(، عدد خاص النشرة الرسمية الخاصة بها

  
المتضمن التربية  بدون تاريخ ، 1071المنشور رقم  الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، وƨارة التربية الوطنية ، -) 2(

  .39، ص )  995(  النشرة الرسمية عدد خاƫ األساسيفي التعليم  اإلسالميةالمدنية والتربية 
  



 

يف السياق  السياسية التنشئة يةاليت إكتستها عمل إذاكانت هذه هي األمهية  
، وإذا كنا قد عرفنا الدواعي العامة للجزائر وأكدهتا الوثائق والنصوصالتارخيي 

، فما هي دواعي هرة سياسية من خالل الفصل النظريللتنشئة السياسية كظا
وأسباب األخذ بالتنشئة السياسية يف اجلزائر ؟ لإلجابة عن هذا التساؤل ميكن حصر 

  :التنشئة السياسية يف اجلزائر فيما يلي  أهم دواعي
  

  :التربويةالدواعي  -أ   
  

االستعمارية ونسبة  وتتمثل أساسا يف الوضع التربوي املوروث عن اإلدارة   
تفشي األمية باجملتمع اجلزائري وكذا األبعاد اإليديولوجية والثقافية اليت انطوت عليها 

  .أفرزهتاوالنتائج اليت  االستعماريطيلة الوجود  العملية التربوية
  

يف املناطق  وإن كان امليدان التربوي قد متيز بوجود هياكل ومنشǔت خاصة  
ة منها مل تكن لتعرف هذه اآلهلة باملعمرين فإن أغلبية  املناطق األخرى خاصة الريفي

،وحىت املوجود منها مل يكن ليحمل سوى التوجهات االستعمارية )1(املنشǔت
اليت كانت متيز آنذاك املضمون التربوي واليت مل تكن لتعرب رنسية واإليديولوجية الف

  .عن تطلعات املواطنني وآماهلم  عن الواقع اجلزائري وال
  

اليت ترتبت عن  اإلفرازات وفضال عن هذا فقد شكلت األمية أحد أبرز  
 تتعلم ،والفئة القليلة اليت حظيت بالتعليم مل يكن هلا إال أن  االستعماريالوجود 

  .باللغة الفرنسية 
  

على جانب اهلياكل املوروثة  ومل يتوقف تأثري الوجود االستعماري باجلزائر  
تكريس تبعية  واملضمون التربوي الذي ميز حمتوى الربامج الدراسية ، إمنا امتد إىل 

قين وهذا بالنظر إىل النقص الكمي للهيئة تيف إطار التعاون ال االستقاللثقافية بعد 
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بضرورة قبول  ، خاصة وأن إطار التعاون يف هذا اجملال يقضي)1(اجلزائرية  التعليمية
لقاء حصوهلا على متعاونني يف الفروع  اجلزائر لعدد من املعلمني واألساتذة الفرنسيني 

  .)2(اليت كانت يف أمس احلاجة إليها  العلمية والتقنية 
  

 اجملال التربوي والثقايف يف ومن هنا فقد كان للتعاون القائم بني فرنسا واجلزائر  
 انعكست على التوجه اإليديولوجي من خالل) 3(أن أفرز أثارا إيديولوجية وثقافية  

  .و التبعية يف هذا اجملال املضمون التربوي و تضمن املزيد من اخلضوع و السيطرة
  

و يعمق من   الوطنية املسرية استمراره أن يهددوكان من شأن هذا الوضع و   
و كان ال بد من مواجهته و كانت التنشئة السياسية  يصادر املشروع الثوريالتبعية و

  .أداة لتصحيح الوضع
  

  : الدواعي الثقافية -ب   
  

     االستعماريعن الوجود  و تنحصر يف سبل مواجهة اآلثار الثقافية النامجة  
ثقافية  و السلوكيات املرتبطة بالغزو الثقايف كظاهرة كذا التصدي للمفاهيم و القيمو
  .يف ما بعد  امتدادا هلا و شكلت ميزت هي األخرى الفترة االستعمارية سياسية –
  

          و يف غياب سلطة وطنية  االستعمارففي جمال اآلثار الثقافية النامجة عن فترة   
وضاع أن و حركة تعليمية واسعة مل يكن للثقافة السياسية اليت تشكلت يف هذه األ

، )* (على ثقافة حملية اقتصرت الثقافة السياسية السائدة طنية، وترقى إىل ثقافة و
و انتشاره يعيق العمل السياسي و حيول دون  ووجود مثل هذا النوع من الثقافة

                                                           
  . 247،ص السابق الذكرالمرجع عبد القادر جغلول ،  -) 1(
  
  . 247،ص  نفس المرجع -) 2(
  
  . 247،ص  نفس المرجع -) 3(
  
)* (-  ƨلموند و باول " يميƊ " قافة السياسيةƛة مستويات من الƛالƛ قافة الرعية وتنتشر في المجتمعات الصغيرة : بينƛ والƊ فهناك

النظام  اتجاǉلحساب ƛفافة فرعية محلية ، وƛانيا ƛقافة التبعية وهي التي تقف موقف الالمباالة والسلبية  اǕمةالدولة بعيدا عن 
 Ǌير فيƛƋبة حامليها في المشاركة عن وعي في تسيير النظام والتƹقافة المشاركة وتعبر عن رƛ اƛالƛالسياسي، و.  

  



 

و الدفع به يف اجتاه  املرغوبة بشأنه، األمر الذي يستدعي تغيري هذا الواقع   التوجهات
  .ميكن من إحراز ثقافة وطنية 

  

بالغزو الثقايف الذي يعين يف  املفاهيم و القيم و السلوكات املرتبطة أما يف جمال   
اجلانب  فقد عرف هذا )1("االجتاهاتأساليب احلياة، و القيم و  تصدير" بسط معانيه أ

الثقافية للشعوب و تكريس تبعيتها  بتلك احملاوالت الرامية للقضاء على اخلصوصيات
  .يف اجملاالت املختلفة

  

 يف العالقة بني املواطن من نتائج هذا اجلانب فيما يترتب عنه وتنطوي خطورة  
الذي ينتمي إليه وذلك بتجريده من خصوصياته الثقافية  وكيانه السياسي"الفرد" 

ا الوضع من وما يفرزه هذ والسياسية والوطنية وحماولة ربطه بنماذج ثقافية غريبة عنه
التنكر للتاريخ والثقافة الوطنية  رازاتاإلف، ويأيت يف مقدمة هذه هتديد للوحدة الوطنية

  .واللغة
  

على ضرورة التصدي هلذه الظاهرة ) 1976(ومن هنا حرص امليثاق الوطين   
ىل مستوى املسئوليات اليت ال يستطيع أن يرتفع إ الشباب اجلزائري" واعترب أن 

أفكاره ا، ورفض أن تكون ، إال إذا تشبع بعظمة املهام اليت عليه أن يضطلع هبتنتظره
، انعكاسا ألمناط مضرة واهية ،فالتقليد األعمى ألنواع السلوك املستورد من وسلوكه
 واالشتراكية، واحنرافا معاديا للقيم الوطنية خمتلفة يشكل عامل تثبيط اجتماعية بيئات

  . )2("يف أن واحد 
  

على اللجنة املركزية يف  كما ذهب تقرير السياسة الوطنية للشباب املعروض  
جيب القضاء على " إىل أنه  1982جوان  17إىل  15هتا السابعة يف الفترة من دور

اب ىل تعميق التشبع بالثقافة وبالقيم الوطنية لدى الشبإالثقافية و االستعمارخملفات 
                                                           

الصادرة عن وƨارة الƛقافة الجƨاƑرية ، عدد  مجلة الثقافة".  أخطار الغزو الثقافي الشبيبة الجزائرية أمام" رابƠ تركي،  -) 1(
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على الذات  االنطواء، والتشبع باألصالة ال يعين أبدا لتخلق منهم حقا بناة املستقبل
لألجيال الصاعدة  ين صيانة الشخصية والروح الوطنيةمنها بقدر ما يع االنسالǷأو 

  .)1(" ريات األجنبية اليت تغريهم يوميامن التأث
  

  

السياسية  يف نظر امليثاق  إال بالتنشئة-وهو الوضع الذي ال ميكن استدراكه   
ضمن الربامج املدرسية املوجهة "التربية السياسية واملدنية "عن طريق إدماج مادة 

مراحل التعليم قصد تلقينهم التراث التارخيي والقيم  طلبة يف مجيعللتالميذ وال
  .   )2(الوطنية

  

  ƚ -  السياسيةالدواعي:  
  

األوضاع اجلديدة بعد  وتتمثل يف تلك القيم والثقافة السياسية اليت أفرزهتا  
والشروع يف عملية البناء الوطين والتحول  الوطين واالستقاللاسترجاع السيادة 

  .والثقافية القائمة آنذاك  واالقتصاديةالبىن السياسية  الذي عرفته
  

واسعة كما عرفت مجلة   عرفت اجلزائر حركة تصنيع االقتصاديففي اجملال   
  . االقتصادياملختلفة يف إطار عملية التحرر  من التأميمات اليت استهدفت اجملاالت

  

مث تبعه " راعية ميثاق الثورة الز" صدور 1971ويف اجملال الفالحي شهدت سنة   
  .املتضمن الثورة الزراعية 1971نوفمرب 08املؤرǷ يف  73/  71األمر رقم 

   

" للمؤسسات  االشتراكي ميثاق التنظيم"كما عرفت السنة نفسها صدور  
املتضمن التسيري االشتراكي  1971نوفمرب 16املؤرǷ يف 71/74األمر رقم  وكذا

  .للمؤسسات
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زائر اإلصالح الذي مس النظام البلدي باعتباره ويف اجملال السياسي عرفت اجل  
النظام القاعدي للتنظيم السياسي واإلداري، وهو اإلصالح الذي جاء وفق األمر 

وهو اإلصالح الذي مت 1969 تاله إصالح الوالية سنة 1967جانفي  18املؤرǷ يف 
  . 1969ماي 23مبقتضى األمر املؤرǷ يف 

  

نشاطا دوليا متميزا  لالستقالل ترة املواليةوفضال عن هذا عرفت البالد يف الف  
 والسياسي إىل ميدان العالقات واالجتماعي االقتصاديوامتدت عملية التشييد 

 -احملافل الدولية قصد إقامة نظام سياسي  الدولية، وواصلت اجلزائر نضاهلا يف
فية دويل عادل والوقوف إىل جانب احلركات التحررية يف العامل ونادت بتص اقتصادي
  . وسجلت حضورا على مستوى املنظمات اإلقليمية والدولية  االستعمار

  

جديدة على الصعيدين  كل هذه اخلطوات مسائل إيديولوجية وقد شكلت  
أن ينعكس هذا التوجه ضمن املقررات املدرسية يف  الداخلي واخلارجي وكان طبيعيا

 إطار ملواكبة التطوراتالذي جاء كبالتكوين السياسي واإليديولوجي  ما يسمى إطار
، قتصادية والثقافيةإلالسياسية وا يف اجملاالت احلاصلة على مستوى اخليارات الوطنية

هلا أن ال تنمو  مالءمة املنظومة التربوية اجلزائرية هلذه التطورات إذا أريد وضرورة
فإنه على هذه  هذا من وأكثر )1(هامش اهتمامات الشعب وواقع اجلماهريعلى 
مبا تشتمل  العقيدة الوطنية ومضامينها تترجم يف بنياهتا" أن  التربوية املنشودةة املنظوم

  . )2("  لإلنسان للكون وتصور عليه من تفسري
  

  :أساسيات التنشئة السياسية -  3
  

                                                           
تنưيم التربية : بية، وƨارة التربية الوطنية ، النشرة الرسمية للتربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشع -)1(

  .10، ص السابق الذكرالمرجع ، والتكوين
 
  . 10،ص نفس المرجع -) 2
 



 

  هبذا املوضوع أكثر بعد أن عرفنا دواعي التنشئة السياسية وقصد اإلحاطة   
التنشئة السياسية مبعىن اإلطار الذي متت  تأساسيا الكشف عن يف اجلزائر، ارتأيت
  .التنشئة السياسية قصد ضمان جناحها  من خالله عملية

  

خالل الفصل النظري إىل أن أحد  تانتهي ود التذكري بأنينأوقبل ذلك   
مبا حيقق االنسجام ومبا يوحد  واالجتاهاتالرؤى  أهداف التنشئة السياسية هو توحيد

هذا املبتغى يف اإلطار اجلزائري كان أن اختذت مجلة من  ولتحقيق .السياسي السلوك
ما ميكن تسميته بأساسيات التنشئة السياسية واليت  اإلجراءات شكلت يف جمموعها

  :حصرها فيما يلي ميكن
  

  

  :األساس التنưيمي - أ    
  

اليت مت اختاذها باملوازاة مع  ويشمل هذا األساس تلك اخلطوات واإلجراءات  
أفريل  16يف  املؤرǷ 76/35التربوي بصدور األمر رقم   عرفها النظاماإلصالحات اليت

  .والذي كان اهلدف منه توحيد التعليم  1976
  

ولقد مس اإلصالح التربوي الذي جاء بنظام املدرسة األساسية جانب اهلياكل   
، رسي واملناهج واملقرراتوالبنية التنظيمية كما مس جانب الربامج واحملتوى املد

من النظام  راءان يعكسان معا فلسفة هذا التحول الذي شهده هذا املستوىواإلج
  .هذا التحول  التعليمي ويهدفان إىل إرساء أساس من أسس 

  

كان يتوزع بني  االستقاللفاملعروف أن النظام التعليمي يف اجلزائر بعد   
  .نظام التعليم العام  و نظام التعليم األصلي: مستويني 

  

الذي عرفته كل الدول  لتربوي الذي عرفته اجلزائر هو نفسهوهذا النظام ا  
التعليم "  نظام التعليم األصلي هبذه البلدان حتت اسم وقد عرف. العربية واإلسالمية

للتطور الذي عرفه  مقارنة بالتعليم احلديث الذي كان مبثابة نتيجة حتمية " التقليدي
وعرف هذا النوع من التعليم .تاسع عشرة الغربية خالل القرن الالعامل الغريب واحلضار



 

السياسي وشروعها  االستقاللواسعا بالدول العربية خاصة بعد حصوهلا على  انتشارا
  .الوطينيف البناء 

  

العربية واإلسالمية خالل  كان نظام التعليم األصلي الذي عرفته البالد ولئن  
أن الظروف اليت رافقت  من النظام احلديث  إال  تطورها التارخيي أسبق إىل الوجود 

هذا األخري قد جعلت منه حيتل أمهية خاصة لدى األنظمة السياسية ويتخذ  تطور
  .الصبغة الرمسية هبذه الدول 

  

انعكاسا للبىن التعليمية  واحلقيقة أن النظامان يف احلالة اجلزائرية شكال  
لي امتدادا للزوايا وإن كان التعليم األص ،االستعماريةوالثقافية القائمة خالل الفترة 

فإن التعليم  هذه املرحلةخالل  واملدارس القرآنية والكتاتيب وعرف بالتعليم احلر
  .الرمسي للدولة اجلزائريـة املستقلة  العام شكل نظام التعليم 

  

ميزا مسريهتا وتطورها الذين و ني التعليمينين النظاميعرفت اجلزائر هذ ولئن  
   .منهماكس خصوصيات كل فإهنما عرفا تطورات منفصلة تع

  

 عرف فيه التعليم العام تطورات كنظام للتعليم املدين   ويف الوقت الذي
 االستعمارإىل مواجهة آثار ، ق نسبة عالية من التمدرسيفضال عن حتق ،يسعى

فقد ظل التعليم األصلي يبحث عن مربرات  الفرنسي يف جمال التربية والتعليم ،
للتربية الروحية واملعنوية للفرد اجلزائري "يسعى و ديينكإطار للتعليم ال استمراره

وهذا عن طريق منهج دراسي كامل مستمد )1(" وجعله حيتل مكانة مهمة يف اجملتمع
  . )2(الطرق وروعي يف إعداده مبدأ األصالة والتفتح  من أحدث 

  

 على مضمونني خمتلفتني واحتوائهما إىل وصايتنيوقد كان النظامان يف انتساهبما  
  .يشكالن إطارين منفصلني للتنشئة  ،وإن كانا مقتربني ،تعليميني خمتلفني
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 بوزارة التعليمكان يسمى  وإشراف مافالتعليم العام كان حتت وصاية   
وصاية وإشراف وزارة التعليم  األصلي حتتاالبتدائي والثانوي يف حني كان التعليم 

  .األصلي
  

امتد إىل املضمون  احلد فقدهذا  بني النظامني توقف عند االختالفوليت   
وهبدف  .التنشئةأن أفرز ما ميكن تسميته بثنائية  هلذا الوضعوقد كان  نفسه،التربوي 

 هذا الوضع خاصة يف ما يتعلق بالتنشئة السياسية فقد ظل استمراراحليلولة دون 
هذا  – االيت يرى فيه)1(مهمة جتديد الوظيفة التعليمية )1976(تولدت مع امليثاق الوطين

تلتقي يف " امليثاق يضيف-ذاوهي هب"الثقافة القاسم املشترك ملختلف أصناف"-امليثاق
املسترجعة يف  مع اإليديولوجية والعلوم واآلداب والفنون واهلوية الوطنية األساس

أن يكون التعليم العام موحدا، أي واحدا  ينبغي" ومن هنا)2(" إطار التعريب الفعال
التعليم  توحيد " ذلك أن  )3(" ن يتم إصالحه وفقا ملعايري واقعية وأ بالنسبة للجميع 

  .  )4("يف اجلزائر يقضي على االختالالت يف احملتوى والتوجيه 
  

وجي للشباب التوجه اإليديول وانطالقا من مبدأ وحدة التعليم وقصد توحيد  
 ليم عام موحدأن يدمج التعليم األصلي والتعليم العام يف تع" نص امليثاق على ضرورة

ونفس الربامج ونفس  وأن يدرج النظامان التعليميان يف نظام واحد بنفس الروح 
الفلسفي توجها جديدا يف طريق إقرار أساس  وهبذا شكل هذا املسعى.)5("املواد 
  .إلحراز تنشئة سياسية موحـدة تنظيمي

  

  :األساس الديمقراطي -ب  
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أبناء الطبقات امليسورة  ا علىمقصورىل فترات متأخرة إلقد ظل التعليم و  
العامة  ومل يكتب ألبناء الطبقات،وحقا مقصورا على أبناء هذه  اجتماعياوظل امتيازا 

  .متأخرةمنه  إال يف فترة  واالستفادةمن ممارسة هذا احلق 
  

املبادئ الدميقراطية والتأثريات  وظهورالسياسية واالقتصادية، ن التطوراتغري أ  
املختلفة قد أفسحت اجملال لظهور رؤى جديدة كان هلا األثر  جملاالتاليت أحدثتها يف ا

       الفاعل واملباشر يف تكسري األوضاع القائمة والقضاء على الفوارق املوجودة 
صادية وفرضتها اليت أملتها احلاجات االجتماعية واالقت عديدة،وهي الرؤى يف جماالت

اجلديدة ضمن دساتري  لتوجهات، وكان أن انعكست هذه االتوجهات السياسية
قراطية ، ومن بني هذه املبادئ دميالدول والقوانني الدولية وأولتها العناية اخلاصة

إليها واملطالبة بتطبيقها من   أهم وجوه الدميقراطية وأصبح التطلع"اليت غدت  التعليم
طبيقه واعتبارا ألمهية هذا املبدأ فقد عم ت)1("أقوى دوافع النفوس وحوافز الشعوب

اجتماعية مزرية قدمت هذا املطلب  وحىت تلك الدول اليت تعرف أوضاعا ،والعمل به
  .  )2(قة باألكل والشرب واللباس وغريهااالجتماعية األساسية املتعل على مطالبها

  

وبعد حرمان  االستعماركغريها من البلدان اليت ذاقت مرارة  واجلزائر  
 كانت تواقة لألخذ به منذ اللحظات ستعماراالها من هذا احلق يف ظل هذا يمواطن

خاصة يف ظل التوجهات اليت كانت  تستهدف بناء منظومة تربوية  لالستقاللاألوىل 
  دون قيد االجتماعيةجمال التعليم أمام مجيع الشرائح  وطنية يفسح من خالهلا

  . اجتماعيأو  اقتصادي
  

كل مواطن احلق يف ل" يف مادته العاشرة أنه ) 1976(من هنا نص دستور و  
املتضمن تنظيم   1976أفريل  16املؤرǷ يف  76/35كما نص األمررقم )3(" التعليم
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لكل جزائري احلق يف التربية والتكوين " التربية والتكوين يف مادته الرابعة  على أنه 
  .  )1(" التعليم األساسي ويكفل هذا احلق بتعميم 

  

جمانية التعليم الذي وقبل  ن أقر مبدأوتدعيما هلذا املكسب الدميقراطي كان أ  
يف  وكذا املرسوم املؤرǷ  76/35تضمنه األمر رقم  )1976(أن يكرس ضمن دستور 

يكون التعليم " أن نص على املتضمن جمانية التربية والتكوين والذي  1976أفريل  16
عليم وهو ما أدى إىل إلغاء نظام الت )2("التربية والتكوين  جمانا يف مجيع مؤسسات

" املسعى ضمن مبدأ  ويندرج هذا) 1976(اخلاص الذي كان سائدا إىل غاية 
  .)3(" املسـاواة يف شروط االلتحاق بالتعليم 

  

ومل تكتف اإلجراءات املتخذة بشأن دميقراطية التعليم بإزالة العقبات وإفساح   
  جعله إلزاميابه وإمنا تعدت ذلك إىل واالنتفاعاجملال أمام اجلميع ملمارسة حق التعليم 

من  السادسة سن األساسية لكل األوالد الذين بلغوا مرحلته يف وإجباريا
وأوجب على اآلباء واألولياء  تسجيل أوالدهم البالغني سن التمدرس ضمن )4(العمر

  .املدرسة األساسية 
  

إلغاء  أن على اعتبارالتربوي  وإن كان هلذه اإلجراءات آثارها على املستوى  
افة يعكس مبدأ العدالة التعليم والتربية والثق يت حتول دون ممارسة حقاحلواجز ال
جمال                    يف عد شرطا ملبدأ دميقراطية التعليم، فإن آثارهااليت ت،) 5(املدرسية 

أن التنشئة السياسية باعتبارها  التنشئة السياسية أعظم خاصة وأنه سبق لنا وأن عرفنا 
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 اب نظام القيم واملعتقدات السياسية السائدة ال ختص فئة دون أخرى ،إطارا إلكس
التنشئة موجهة لكل كما أن فاعلية التنشئة السياسية تزداد كلما كانت هذه 

 وأكثر من هذا فإن ارتباطها بقضايا اهلوية واالنتماء والوالء جيعل منها أكثراملواطنني،
  .ارتباطا بكل األفراد 

  

لكون التنشئة تتم من خالل التعليم فإن هذا األخري يعد ومن هنا واعتبارا 
التنشئة السياسية وكلما مس هذا األساس أكرب عدد من أفراد  أساسا من أسس

  .اجملتمع كلما زادت فاعلية التنشئة السياسية 
  

  ƚ -  التربوياألساس:  
  

 االقتصاديةإزالة الفوارق  إذا كان األساس الدميقراطي قد استهدف   
 ممارسة الفرد اجلزائري حلق التعليم ، وإذا كان األساس  اليت حتول دون اعيةواالجتم

اهليكلي لنظام التعليم انطالقا  التنظيمي قد استهدف توحيد اإلطار التنظيمي  والبناء 
منها  هذه اإلجراءات مل يكن هلا لتحقق األهداف املرجوة  من مبدأ توحيد التعليم فإن

  .إال بتوفر أسس أخرى
  

ميس شكل اهليكل التعليمي  ك أن األساس التنظيمي لعملية توحيد التعليم ذل  
غري أنه وإن كان هذا اجلانب مهم فإن األهم منه هو توحيد احملتوى التعليمي املرتبط  

  .باملناهـج والربامـج وطرق ولغة التدريس 
  

  

ه وإن كانت مالحم،وقد شكل هذا اجلانب أمهية بالغة ضمن اإلصالح التربوي   
متحورت  املبدئية قد شرع فيها منذ اللحظات األوىل السترجاع السيادة الوطنية واليت

فيه كل املفاهيم والقيم املتعارضة مع  أساسا على جعل التعليم تعليما وطنيا ختتفي
  .وحدها ) العربية ( التوجهات السياسية املرغوبة ، وأن يتم التدريس باللغة الوطنية 

  

السيادة الوطنية ،  بداياته قد ظهرت عشية استرجاع وهذا التوجه كانت   
 آنذاك على ضرورة إصالح التعليم وهو اإلصالح الذي االهتماماتحيث انصبت 



 

على الطابع الوطين للتعليم  بدأت مالحمه تظهر للعيان مع برنامج طرابلس الذي أكد 
أن  مبعىن(واجلزأرة  )مبعىن أن يتم التعليم باللغة العربية(الذي حددت معامله يف التعريب

حمتوى التعليم مع الواقع  يتوىل التعليم مؤطرون جزائريون من جهة وأن يتالءم 
  .)من جهة أخرى الوطين ويعرب عن تطلعاته 

  

الرئيسية للسلطة السياسية  االهتماماتفبالنسبة للتعريب وإن ظل يشكل أحد   
 لقائم وغياب الوسائل الكفيلةمرحليا بالنظر إىل الوقع ا وعرف تطبيقا  االستقاللمنذ 

حيث تقرر  ،رادة تعميمهإلالبداية الفعلية ) 1976(بتطبيقه فقد شكل مع إصالح 
لغة التدريس الوحيدة باملدرسة األساسية يف مجيع   حينها أن تكون اللغة الوطنية 

  .  )1(املستويات ومجيع املواد 
  

جه وتأكيده بل اعترب أن التو ومل يكتف امليثاق الوطين فيما بعد بإقرار هذا  
  اللغة العربية عنصرا أساسيا من عناصر الشخصية الوطنية واهلوية الثقافية وال ميكن

تعميم استعمال اللغة العربية "   ، ومن هنا فإن )2(الفصل بني هذين العنصرين  -بتاتا -
ي يف يشكالن إحدى املهام األساسية للمجتمع اجلزائر وإتقاهنا كوسيلة عملية خالقة،

  .  )3(" االشتراكيةاإليديولوجية  جمال التعبري عن كل مظاهر الثقافة ، وعن
  

حمل اهتمام وعرف إصالحا  أما بالنسبة للمحتوى التربوي فقد كان هو اآلخر  
ىل غاية اإلصالح التربوي الذي جاء باملدرسة إو تدرجييا ابتداء من االستقالل

  ).1976(سنةاألساسية 
  

  

العربية كلغة للتدريس  مباشرة وباملوازاة مع اعتماد اللغة فغداة االستقالل  
والتعليم عرفت بعض املواد الدراسية ضمن املراحل التعليمية املختلفة حتويرات هبدف 

 ،ياسية للدولة اجلزائرية املستقلةتكييفها مع الواقع الوطين وربطها بالتوجهات الس
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ية واآلداب والفلسفة مع التوسع وقد مست هذه التحويرات برامج التاريخ واجلغراف
  .)1(يف دراسة احلضارة العربية اإلسالمية  - قدر اإلمكان  -

  

املواد الدراسية وغريها إال أهنا  وبالرغم من هذه التحويرات اليت عرفتها هذه  
حيث نص امليثاق الوطين آنذاك  1976مل ترق إىل اإلصالح  الشامل والكامل إال سنة 

      عليم جزائري يكون الت" على ضرورة أن  يديولوجي للدولةباعتباره املرجع اإل
، ومتتني نابع احلية للتراث الشعيب الثري، وذلك بالرجوع إىل امليف براجمه واجتاهاته

  .  )2("  العالقة بني املدرسة والبيئة اجلغرافية و البشرية
  

املشرفة على  إىل اإلطارات ومل تقتصر اجلزأرة على احملتوى التربوي بل تعدته   
حبيسة  العملية التربوية والقائمة على التدريس وهذا بعد أن ظلت املؤسسات التربوية

التعاون األجنيب يف غياب اإلطارات اجلزائرية  وما أفرزه هذا الوضع من آثار سلبية 
  .عموما والتنشئة السياسية خصوصا يف جمال التنشئة

  

وتوحيد احملتوى التربوي أساسا  عليموانطالقا من هذا فقد كان لتوحيد لغة الت  
  .اليت استهدفتها املدرسة األساسية يف اجلزائر التنشئة السياسيةمن أسس 
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  :الخالصة واالستنتاجات
مبا يتماشى  –النصوص الرمسية على حد تعبري –إذا كان جتديد الوظيفة التربوية  

ضمن النصوص  االهتماممن  األكرب زوحقائق الدولة اجلزائرية املستقلة ،قد أخذ احلي
كانت هذه النصوص قد أقرت جتديد هذه الوظيفة من  وإذاالرمسية للدولة اجلزائرية ،

–ذه املنطلقات جيد يف مقدمتها اإلصالح التربويهلفإن الدارس .منطلقات عدة 
البداية كانت و 1976املدرسة األساسية سنة  بإنشاءالذي توج و–كفلسفة وتوجه

 . 1980لتطبيقها سنة الفعلية 
  

 –وباعتبارها إطارا إلصالح النظام التربوي اجلديد آنذاك،شهد هذا إلصالح  
 :بعدين أساسيني –االستعماريجاء لتجاوز الواقع املوروث عن العهد  الذي

  

تسعى للرفع  املدرسة األساسية وحدة نتظيمية ، الذي جعل منالبعد التربوي  
  .من احلد األدƅ للتمدرس 

  

ثورة  وإحداثلبعد السياسي الذي يسعى إلقرار دميقراطية التعليم من جهة وا  
  .ناهج والربامج الدراسية من جهة أخرى توى املقررات وامليف املضمون التربوي وحم

  

يندرج ضمن مسعى حتقيق تربية واحدة ) التربوي(ولئن كان البعد األول   
يندرج ) السياسي(البعد الثاين وموحدة جلميع التالميذ ملدة  تسع سنوات فإن مسعى 

حدها ، يسعى لتوحيد ضمن اعتبار املدرسة اختصاص من اختصاصات الدولة و



 

بالتنشئة السياسية اليت  االهتمامات، وهو املسعى الذي مسح بربوز أوىل الفكر والرؤى
  .والثقافية اجلديدة  واالجتماعية واالقتصاديةاألوضاع السياسية  أملتها

  

درسة األساسية كإطار لإلصالح التربوي قد حققت البعد كانت امل وإذا  
، فهل مبدأ دميقراطية التعليم وجزأرته التربوي بأسسه التنظيمية والتربوية وجسدت

  .؟ االهتمامنال احملتوى التربوي جانبه من 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :الخامسالفصل 
@لتنشئة السياسيةالمضمون التربوي وا @

   
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  لتنشئة السياسيةون التربوي واالمضم :الخامسالفصل 
  : تمهيد

  

بعد أن تعرضنا لدواعي وأساسيات التنشئة السياسية وعرفنا املراحل اليت   
 اجتهتماوهبدف معرفة الوجهة اليت  األساسيةمرت هبا هذه العملية من خالل املدرسة 

هذه  ، نسعى من خاللعريف من خالل املقررات املدرسيةالتنشئة السياسية يف بعدها امل
، ذلك أن الكتاب املدرسي كما رصد وحتليل املقررات املدرسية إىلالنقطة من البحث 

اليت تساهم يف تشكيل  األدوات إحدىيشكل " يقول الدكتور وليد سليم عبد احلي 
" باعتبارهم جزءا من العامل السياسي  واألطفال )1(" التوجهات القومية جملتمع معني

هنا أن أهات السياسية السائدة يف هذا اجملتمع واليت من شنظم القيم واالجتا يكتسبون
  .)2("يالسياستؤثر على سلوكهم السياسي حينما يدخلون مرحلة البلوغ 

  

ومتثل يف كل هذا الكتب املدرسية واملدرسون عناصر مهمة يف عملية التعليم ،   
يم للتعل ساسيةأ أداةاليوم تشكل  "قرون فإهنا  إىلترجع  األمهيةوبالرغم من كون هذه 

، وتشكل الكتب املدرسية يف املدارس االبتدائية الرمسي يف مجيع مراحل التعليم
وتعد الكتب املدرسية وخباصة التاريخ واجلغرافيا والتربية ...للتعليم  األساسيةة مالدعا
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 هيستمد منه الطالب اجتاهاته وآرائه السياسية وكذلك صور أساسياالوطنية مصدرا 
  .  )1("ختلفة عن البالد امل

اليت تكتسيها الكتب املدرسية  األمهية )2("مصطفى رجب"ويلخص الباحث   
  :االعتبارات التالية إىلكمؤثر يف عملية التنشئة السياسية 

املؤسسة للتنشئة واليت تقدم املعلومات والقيم  األدواتتندرج ضمن  أهنا"-1  
  ".املستقبل هلا بشكل مرتب ومنظم اجلمهور إىل

  

ن الكتب املدرسية وحتديدا تلك املتعلقة بالتاريخ أو العلوم االجتماعية أ"-2  
عادة ما تزعم املوضوعية، لذلك فانه ينظر إليها على أهنا حقائق، وال تتضمن آراء 

  ".منحازة لطرف أو آلخر
  

أن الكتب املدرسية ختاطب مجهورا يف مقتبل العمر،غري قادر على "-3  
ئيسيا يف تشكيل رؤيته للقضايا املختلفة خباصة عندما التمحيص،ومن مث تلعب دورا ر

نتذكر أن املعلومات الدراسية خبصوص عدد من املوضوعات كثريا ما تكون هناية 
  ".املطاف بالنسبة لعدة ممن ال يهتمون هبذه املوضوعات

  

أن دور الكتب املدرسية يزداد أمهية عندما تدعم أدوات التنشئة األخرى "-4  
  ".جتاه الوارد فيهايف اجملتمع اال

  

ينصب عليها هذا اجلزء من اليت سوف مادة التحليل فان واعتبارا هلذا   
 األساسيةة لتالميذ املدرسة راسية املوجهلد، سوف تشمل كل املقررات االبحث
صلة مبواد، التاريخ والتربية املدنية واجلغرافيا  باعتبارها املواد املتضمنة للمفاهيم واملت

التربوية التركيز عليها يف جمال  األنظمةجهات واليت تسعى خمتلف والقيم والتو
  .التنشئة السياسية 
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، منهجية أداة أووككل دراسة البد هلذه الدراسة اليت حنن بصدد ها من منهج   
  .املتوخاة من البحث وبلورهتا األهدافعليها يف الكشف عن  واالعتمادالستخدامها 

  

واملوضوعات  األهداف باختالف املنهجية ختتلف واألدواتوملا كانت املناهج   
عدة  األخرى، وملا كانت طبيعة الدراسة اليت حنن بصددها تتيح هي موضوع البحث

، خاصة وأهنا تتصل بالكشف عن مفاهيم سياسية وأفكار وتوجهات وأدواتمناهج 
تأيت ين ارإ، فد حتليلها تنطوي على مضمون تربوياركون املادة امل إىلوقيم وبالنظر 

                   حتليل املضمون" أن يكون املنهج املناسب يف مثل هذه الدراسة هو منهج
) analyse de contenu (يف مقدمة إليه أشرت، وهو ماسبق وأن كمنهج وأداة للبحث 

ه من خالل ت، فقد تناولطبيعة املوضوع إىلنه بالنظر أمن خالهلا  أكدتالبحث اليت 
  .املنهج التارخيي ومنهج حتليل املضمون : كاملني مهامنهجني مت

  

نشئة السياسية يف استعنت باملنهج التارخيي يف عرض ورصد ظاهرة الت ولئن        
، فان اعتمادي على منهج حتليل املضمون يف هذه املنقطة من البحث بعدها التارخيي

شئة السياسية املمارسة من هو هبدف حتليل املقررات املدرسية والتعرف على طبيعة التن
السياسية املتضمنة باملواد الدراسية املذكورة  األبعاد أهمطرف املدرسة وهذا برصد 

  .وحتليلها
 املتعلقة اإلشكالياتلبعض  بل البدء بعملية التحليل وتوضيحاغري أنه وق  

ن اهلدف من أب أوضحأن  دأو، املعتمدة يف منهج حتليل املضمون بطبيعة التقنيات
ال أنطلق يف  ينإ، وعليه فهو مرصد باملقررات املدرسية دراسة هو رصد وحتليل ماال

ل يف بعض كما هو احلا نفيها أو تأكيدها وأحاولدراسيت هذه من فرضيات مسبقة 
 نأجيب  ما إىل نتهياو اكتفي بتحليل املضمون املوجود وإمنا، الدراسات يف هذا اجملال

  .لتنشئة السياسيةيكون وهو ما عربت عنه باجتاهات ا
  

سية املتضمنة السيا األبعاد أهمومن هنا فإن التحليل سوف ينصب على   
 أومجلة  أوكلمة  أوفكرة  أو، وهذا باالعتماد على كل معلومة باملقررات املدرسية



 

حليل الكمي ومستوى التحليل تال: وهذا على مستويني األبعادفقرة هلا عالقة هبذه 
:املالحظات التالية إىلن أشري ، لكن بداية أود أالكيفي

  

املقررات الدراسية بالنسبة للمواد الثالث ال حتمل عناوين معينة، أن  - )1  
مما يعكس تنوع . التاريخ، اجلغرافيا، و التربية املدنية: بقدر ما حتمل تسميات مثل

موضوع معني  أواملواضيع املتضمنة هبذه الكتب من جهة و عدم اقتصارها على جمال 
  .، و هذا على خالف ما هو معمول به يف العديد من الدولأخرىجهة من 

  

 أساسيتدريس ماديت التاريخ و اجلغرافيا، يبدأ من السنة اخلامسة  إن - )2  
  .غاية السنة التاسعة من نفس املرحلة إىليستمر و
  

 إال أساسيتبدأ من السنة اخلامسة  أهنابالرغم من مقررات التاريخ و نأ - )3  
قضايا و حداثأاقتصرت على درجة هبا ال تغطي جماالت واسعة وضيع املاملوا أن

  .حمددة مقارنة حبجم املادة
  

          املضمون التربوي املتضمن بكتب التاريخ يتوزع بني العصر القدƇ  نأ - )4  
التحليل  أنو حىت الفترة املعاصرة حسب التقسيم املعتمد من طرف املؤرخني، غري 

  .هي لصاحل الفترات اليت تسبق العصر احلديث % 52من  كثرأ أنالكمي اثبت 
  

رحلة الدراسية قد طبعت بعد املكتب التربية املدنية املقررة خالل  نأ - )5  
           إليه اإلشارةكما سبقت (التعديالت املختلفة اليت مست هذه املادة  إجراء

الثمانينات  إىلوياهتا ترجع اجلغرافيا مبحتكتب التاريخ و أنيف حني ) قيف الفصل الساب
بداية التسعينات و هي بذلك حتتوي على مواضيع مت حذفها خالل التعديل الذي و

 إمناضعت له هذه املادة مل يكن شامال و خالتعديل الذي  أن، كما 1994اعتمد سنة 
  .اقتصر على موضوعني بالنسبة ملادة التاريخ و موضوع واحد بالنسبة ملادة اجلغرافيا

  

تقدم  اجلغرافيا ملعلى ماديت التاريخ و أدخلتالتعديالت املختلفة اليت  نأ - )6  
توجيهات ختص  إعطاءاقتصر يف عملية التعديل على يف شكل مضمون تربوي معد، و



 

املعلمني  أماماملدجمة، فيما يترك اجملال واسعا  أوعناصر املواضيع اجلديدة و ينواعن
  .من التعديل الصبغة املرجوة إعطائهااألساتذة يف تناول املادة و و
  

ا، خاصة مقرري املتضمنة مبقررات اجلغرافي املعطياتاملعلومات و نأ - )7  
مل تراجع بالرغم من منتصف الثمانينات و إىلترجعان  أساسيالتاسعة السنتني الثامنة و

  .التغيريات احلاصلةو الواقع املعاȇ إدراجهو ما حيول دون غاية اليوم و إىلأمهيتها 
  

الدراسية اخلاصة مبادة التاريخ تتناول الفترات التارخيية  تاملقررا نأ - )8  
موضوعات حول املراحل الالحقة  أيةالوطين فيما مل تدرج  لالستقاللالسابقة 
  .لالستقالل

  

املقررات الدراسية املتضمنة مبادة اجلغرافيا تتوزع بني مواضيع  نأ - )9  
ة يم األساسية حول مواضيع على غرار الطبيعاملفاهالتعريف بأهم املبادئ و تستهدف

   .األنشطة املختلفةو اإلنسانواألجناس البشرية واألديان و
  

حول املقررات املختلفة للمرحلة واملبدئية  األوليةبعد هذه املالحظات   
  .، نعود للكشف عن املضمون التربوي من حيث احلجم والطبيعةاألساسية

  :حجم المضمون التربوي -1
  

املرحلة األساسية من التعليم يف اجلزائر مواد التاريخ واجلغرافيا  لتالميذ يقدم  
بالسنة التاسعة وميكن والتربية املدنية يف عدة مقررات بدءا من السنة األوىل وانتهاء 

  :عرض حجم هذه املقررات كما يلي
  

  

  حجم مقررات التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية
  
  

  اجملموع  مادة التربية املدنية غرافيامادة اجل مادة التاريخ



 

عدد 
 الكتب

عدد  عدد الكتب  عدد الصفحات
  الصفحات

عدد  عدد الكتب
  الصفحات

عدد  عدد الكتب
  الصفحات

05  769  05 709 09 1079  19  2557  

      

على أن هذه املقررات، وبالنسبة للمواد الدراسية الثالث تتوزع حسب   
  :يلي املستوى التعليمي كما

  
  

  :ع المقررات الدراسية حسب المستوى الدراسيتوزي
  

املستوى 
  الدراسي

  املواد الدراسية

  التربية املدنية  اجلغرافيا  التاريخ

 عدد الصفحات  عدد الكتب عدد الصفحات  عدد الكتب عدد الصفحات عدد الكتب

  62  01  -  -  -  -  األوىل أساسي

  63  01  -  -  -  -  الثانية أساسي

  79  01  -  -  -  -  الثالثة أساسي

  124  01  -  -  -  -  الرابعة أساسي

  138  01  61  01  63  01 اخلامسة أساسي

السادسة 
  أساسي

01  59  01  90  01  156  

  107  01  153  01  159  01 السابعة أساسي

  175  01  202  01  233  01  الثامنة أساسي

  175  01  203  01  255  01 التاسعة أساسي

 جمموع املقررات
  1079  09  709  05  769  05  املوادحسب 

  صفحة     2557مقرر  و       19   جمموع املقررات

    



 

باملقررات الدراسية، فيما يتعلق  املتضمنةكانت هذه هي كمية املعلومات  لئنو  
حتليل هذا فان )التاريخ واجلغرافيا والتربية املدنية ( موضوع التحليل باملواد الثالث

. لتحليل النعدام عالقته باملوضوع ااملادة موضوع نسبة معتربة من ال ميس املضمون 
توزيع املضمون طبيعة  أوضح أننه وقبل عرض هذا اجلانب وتفسريه جيدر يب أغري 

  .ةالتربوي املقرر مبادة التاريخ حسب الفترات التارخيي
  
  

  
  
  

  . لمادة التاريخ حسب الفترات التاريخية توزيع المضمون التربوي

  املقرر

  الفترات التارخيية

  الفترة املعاصرة  العصر احلديث  العصر الوسيط  لقدƇالعصر ا

عدد 
 الصفحات

%      
  اىل املقرر

عدد 
 الصفحات

%     
 اىل املقرر

عدد 
 الصفحات

%     
 اىل املقرر

عدد 
 الصفحات

%     
 اىل املقرر

السنة 
 % 8,19  63  -  -  -  -  -  - اخلامسة

السنة 
 السادسة

-  -  -  -  -  -  50  6,50 %  

السنة 
  السابعة

144  18,72 %  -  -  -  -  -  -  

السنة 
  الثامنة

-  -  227  29,51 %  06  0,78 %  -  -  

السنة 
  التاسعة

-  -  15  1,95 %  03  0,39 %  219  28,47 %  

  % 43,17  332 % 1,17  09  % 31,46  242  % 18.7  144  اجملموع

    



 

املعاصرة  الفترةاحل ويبني لنا هذا اجلدول أن الغلبة يف املواد الدراسية هي لص  
بنسبة القدƇ مث العصر   % 31،4بنسبة الوسيط  تليها فترة العصر  %43،17بنسبة 
  .  % 1.17بنسبة ر احلديث العص وأخريا % 18،7

  

، فالن  ماديت اجلغرافيا ذا الوصف الكمي خيص مادة التاريخولئن كان ه  
، مما عينة، بالنظر إىل طبيعتهماية موالتربية املدنية ال ترتبط مواضيعهما بفترات تارخي

يستدعي البحث عن طبيعة ومضمون املواد حمل الدراسة والزاوية اليت يدرس منها 
   .هذا املضمون وهو موضوع النقطة املوالية من البحث واملتعلقة بتحليل املضمون

  

ما أردنا البحث يف توزيع املادة التربوية املذكورة حسب املستوى  وإذا  
 بعض فيما عدا –كل فترة تارخيية متضمنة مبستوى دراسي معني  أند الدراسي فنج

  .االستثناءات اخلفيفة 
  

، ات التارخييةجم وتوزيع املضمون التربوي ككل حسب الفترحلهذا بالنسبة   
وموقعها ضمن املضمون التربوي فيمكن  أبعادهااما من حيث حجم املواضيع حسب 

  :الكشف عنها من خالل 
  

وموقعها ضمن المضمون  يع ذات البعد الوطنيحجم المواض- 1
  وتوزيعها حسب المستوى الدراسي وحسب الفترات التاريخية التربوي

  

  حجمها وموقعها ضمن المضمون التربوي-أ
  

  املقرر
  اجملموع

  مادة التربية املدنية مادة اجلغرافيا مادة التاريخ

عدد 
الصفحات 
  االمجايل

عدد 
الصفحات 

اخلاصة 
%    

عدد
الصفحات 
  االمجايل

عدد
الصفحات 

اخلاصة 
%    

عدد
الصفحات 
  االمجايل

عدد 
الصفحات 

اخلاصة 
%    

عدد 
الصفحات 
  االمجايل

عدد ع
الصفحات 

اخلاصة 
%    



 

  
  

بالبعد 
  وطينال

بالبعد
  الوطين

البعد ب
  الوطين

البعد 
  الوطين

  
769  

  
353  45.9 709  194  27.3 1079  327  30.3 2557  874  34.1 

  

  
  
  
  
  

  :المستوى الدراسي حسب هاتوزيع-ب
  

 املستوى
  الدراسي

 املقرر
 اجملموع

  مادة التربية املدنية  مادة اجلغرافيا  مادة التاريخ

عدد 
الصفحات 
  االمجايل

عدد 
الصفحات 

اخلاصة 
بالبعد 
  الوطين

%    
عدد 

الصفحات 
  االمجايل

عدد 
الصفحات 
 اخلاصة ب

بالبعد 
  الوطين

%    
عدد 

الصفحات 
  االمجايل

عدد 
ات الصفح
اخلاصة 
بالبعد 
  الوطين

%      

السنة 
    6.4  04  62  -  -  -  -  -  -  االوىل
السنة 
   11.1  07  63  -  -  -  -  -  -  الثانية
السنة 
   10.1  08  79  -  -  -  -  -  -  الثالثة
السنة 
   10.4  13  124  -  -  -  -  -  -  الرابعة
السنة 
   12.3  17  138 22.9  14  61 100  63  63  اخلامسة
السنة 

   12.8  20  156 68.8  62  90  100  59  59  السادسة
   40.1  43  107  00  -  153  7.5  12  159السنة 



 

  السابعة
السنة 
   55.4  97  175  00  -  202 19.3  45  233  الثامنة
السنة 
   67.4  118  175 58.1  118  203 68.2  174  255  التاسعة
   30.3  327  1079 25.3  180  709 45.9  353  769  اجملموع

  
  
  
  

 
 

    

  :رات التاريخيةحسب الفت هاتوزيع-ـج
  

  مرحلة
  ماقبل االستعمار الفرنسي

  مرحلة
  االستعمار الفرنسي

  مرحلة
  االستقالل الوطين

   عدد
  الصفحات

% 
  

 عدد
 الصفحات  

  عدد  %
  الصفحات 

%  

85  9.7 271 30.2  306  54.4  

  

  التربوي وموقعها ضمن المضمون المواضيع ذات البعدالقومي حجم-2
  :دراسيوتوزيعها حسب المستوى ال    

  

  :حجمها وتوزيعهاضمن المضمون التربوي-ا
 املقرر

 التربية املدنية اجلغرافيا  التاريخ  اجملموع

عدد 
الصفحات 
  االمجايل

عدد 
الصفحات 

اخلاصة 
%  

عدد
الصفحات 
  االمجايل

عدد
الصفحات 

اخلاصة 
%   

عدد 
الصفحات 
  االمجايل

عدد 
الصفحات 

اخلاصة 
%  



 

بالبعد   
  القومي

بالبعد
  القومي

بعد بال
  القومي

  

769  

  

254  33  709  104  14.6 1079  00  00  358  

  
  
  
  
  :حسب المستوى الدراسيها توزيع-ب

  

املستوى 
  الدراسي

  اجملموع  املقرر

  مادة التربية املدنية  مادة اجلغرافيا مادة التاريخ

عدد 
الصفحات 
  االمجايل

عدد 
الصفحات 
اخلاصة 

االقطار ب
  العربية

%  
عدد 

الصفحات 
  يلاالمجا

عدد 
الصفحات 
اخلاصة 

االقطار ب
  العربية

%  
عدد 

الصفحات 
  االمجايل

عدد 
الصفحات 
اخلاصة 

االقطار ب
  العربية

%   

   00  00  62        -  -  - السنة االوىل
   00  00  63        -  -  - السنة الثانية

السنة 
   00  00  79        -  -  -  الثالثة
السنة 
   00  00  124        -  -  -  الرابعة
السنة 
   00  00  138  00  00  61  00  00  63  اخلامسة
السنة 

  24 00  00  156 26.6  24  90  00  00  59  السادسة

  68 00 00 107  00 00 153 42.7 68 159السنة 



 

  السابعة
  242 00  00 175 36.6 74 202 72.1 168 233 السنة الثامنة

السنة 
  18 00  00 175  00  00  203  07  18  255  التاسعة

  358 00  00  1079 14.6  104  709  33  254  769  اجملموع

  
  
  
  
   وموقعها ضمن المضمون التربوي الدولي البعد حجم المواضيع ذات-3

  :وتوزيعها حسب المستوى الدراسي    
  

  :حجمها وتوزيعهاضمن المضمون التربوي-ا
  

  املقرر

  اجملموع

  التربية املدنية جلغرافياا التاريخ

  

عدد 

الصفحات 

  االمجايل

  

عدد 

الصفحات 

اخلاصة 

 بالبعد

  الدويل

%   
عدد 

الصفحات 

  االمجايل

عدد

الصفحات 

اخلاصة 

بالبعد 

  الدويل

%   
عدد 

الصفحات 

  االمجايل

عدد 

الصفحات 

اخلاصة 

بالبعد 

  الدويل

%   

  

769  
  

104  13.5 709  170  23.9 1079  62  5.2 
  
336  



 

  

  
  
  
  
  
  

  

  :حسب المستوى الدراسي هاتوزيع-ب
  

املستوى 
 الدراسي

 اجملموع املقرر
  مادة التربية املدنية مادة اجلغرافيا تاريخمادة ال

عدد 
الصفحات 
  االمجايل

عدد
الصفحات 

اخلاصة 
بالبعد 
  الدويل

عدد   %
الصفحات 
  االمجايل

عدد
الصفحات 

اخلاصة 
بالبعد 
  الدويل

عدد    %
الصفحات 
  االمجايل

عدد 
الصفحات 

اخلاصة 
بالبعد 
  الدويل

%     

السنة 
    00  00  62  -  -  -  -  -  -  االوىل
السنة 
    00  00  63  -  -  -  -  -  -  الثانية
السنة 
  الثالثة

-  -  -  -  -  -  79  00  00    
السنة 
    00  00  124  -  -  -  -  -  -  الرابعة
السنة 
  05  3.6  05  138  00  00  61  00  00  63 اخلامسة
السنة 

   00  00  156  00  00  90  00  00  59 السادسة

  45 00 00 107 00 00 153 28.3 45 159السنة 



 

  السابعة
سنة ال

  137 08 14 175 58.9 119 202 1.7 04 233  الثامنة
السنة 
  149 24.5 43 175 25.1 51 203 21.5 55 255  التاسعة
  336 5.2  62 1079 23.9  170  709 13.5  104  769  اجملموع

    
  

التربية املدنية،كمقرر دراسي  أنمضمون التربوي لل ويظهر احلجم الكمي
 1079و) أي مبعدل مقرر لكل سنة دراسية (مقررات  09حيتل الصدارة من خالل 

       واجلغرافيا ) صفحة 769مقررات و 05(، فيما تتقارب ماديت التاريخ صفحة
ويرجع هذا الفارق لكون مادة التربية املدنية تالزم ) صفحة 709مقررات و 05(

اديت م أما، األساسيةواىل غاية انتهاء املرحلة  أساسي األوىلالتلميذ بدءا من السنة 
  .هناية املرحلة غاية  إىلالتاريخ واجلغرافيا فتبدآن مع السنة اخلامسة وتستمران 

  

من حيث طبيعة هذا  أما، حيث احلجم الكمي للمضمون التربويهذا من   
  :يلي  املضمون فيمكن التماسه من خالل ما

  

  :طبيعة المضمون التربوي-2
  

ع املقررات الدراسية حسب كنا قد اشرنا يف فقرة سابقة لدى تناولنا لتوزي  
، انه بالرغم من حجم ملعلومات املتضمنة هبذه املقرراتاملستوى الدراسي وكمية ا

، وهي املواضيع دة ومتنوعةوكمية املعلومات فان املضمون حيتوي على مواضيع عدي
  .اليت ميكن تبياهنا واخلوض يف طبيعتها 

  

ون التربوي يوحي بتنوع التصفح املبدئي للمضم أناذكر  أن أودلكن بداية   
ترتيب املواضيع وتصنيفها حسب  أن إال، والقضايا املدروسةاالت جملاملواضيع وا



 

املضمون التربوي املقرر  أصنف أنطبيعتها اثبت عكس ذلك ، فقد متكنت بعد جهد 
  :العناصر التالية  إىلمن التعليم باجلزائر حبسب الطبيعة  األساسيةللمرحلة 
  .واملعارف العلمية  باألسس املضمون املتصل-1  
  . واألحداثاملضمون املتصل بالوقائع -2  
  .املضمون املتصل بالقضايا الوطنية والدولية -3  
  . بالدول والكيانات املضمون املتصل-4  
  .واحلضارات  باألمماملضمون املتصل -5  
  .املضمون املتصل بالنظم االقتصادية والسياسية -6  
  .م واملفاهيم املضمون املتصل بالقي-7  
  . واإلقليميةباهليئات واملنظمات الدولية املضمون املتصل -8       

  . واألدواراملضمون املتصل بالوظائف والبىن -9       

  . باحلقوق والواجباتاملضمون املتصل -10      

  

  : العلمية والمعارف باألسسالمتصل  المضمون-1
  

الدراسة،  والعامة ذات الصلة مبادة  يةاألساس واملبادئويتعلق جبملة املفاهيم   
 أساسيسابعة مادة اجلغرافيا من خالل مقرر السنة ال األوىلحوهتا بالدرجة وقد 

      املرتبطة باملادة  واألسس واملبادئوالذي خصص كامال لتبيان هده املفاهيم 
صفحات تضمنها  07فضال عن ) صفحة 61(السنة اخلامسة  ومقرر ،)صفحة 153(

  .السنة الثامنة مقرر 
  

بعضا من هذه  األخرىوباملقابل وبدرجة اقل فقد تضمنت مادة التاريخ هي   
  ).صفحات  09(من خالل مقرر السنة اخلامسة  املبادئ

  

  : واألحداثالمضمون المتصل بالوقائع -2
  

الذي حوى وعاجل  أساسيويظهر خاصة من خالل مقرر السنة التاسعة   
، بني القرنني الثالث عشر والعشريناملمتد  يث واملعاصرمواضيع تتصل بالتاريخ احلد



 

خمتلفة بعضها يتصل بالتغريات اليت عرفتها  وأحداثوختص هذه املواضيع وقائع 
ذات صلة بالعامل  وأخرىووقائع دولية  بأحداثوالبعض اآلخر يتصل  أوروبا

  :فيما يلي  إمجاهلااليت ميكن  واألحداثوهي الوقائع  .اإلسالمي
  

  :  الدولية واألحداثقائع الو-أ
  

اليت عاجلها املقرر املذكور بظاهرتني من  واألحداثوتتعلق هذه الوقائع 
  .التطور التارخيي للبشرية  الظواهر اليت افرزها

بداية القرن  إىليف الظاهرة االستعمارية اليت ترجع  األوىلوفيما تتمثل الظاهرة 
فرصة  األوروبيةللدول  أتاحتاليت الكشوف اجلغرافية الكربى و بدأتحيث  15 الـ

 أمريكامستوطنات يف كل من  أصبحت أنجديدة ما لبثت  أراضمعرفة واستكشاف 
 األوىل(، فقد متثلت الظاهرة الثانية يف احلربني العامليتني ... اواستراليا وغريه وإفريقيا
ايل حجم ، ويوضح اجلدول التعشريناللتني عرفتهما البشرية يف القرن الـ) والثانية 

  . واألحداثهبذه الوقائع  ودرجة االهتمام
  :وحجمها ودرجة االهتمام بها والوقائع الدولية األحداثطبيعة -1
  

حجم   واألحداثالوقائع 
  التناول

  مالحظات

  .احلركة االستعمارية-
  .األوىلاحلرب العاملية -
  .احلرب العاملية الثانية -

  ص 10
  ص 09
  ص 08

  كموضوع مستقل 
  قلكموضوع مست

  كموضوع مستقل
الذي عرفته املناهج الدراسية قد حذف  1994 تغديل أن إىل اإلشارةوجتدر   

  .على احلركة االستعمارية  أبقىفيما ) والثانية  األوىل(موضوعي البني العامليتني 
  

  : األوروبية واألحداثالوقائع -ب
  
  



 

الصناعية  والثورة األوروبيةالنهضة  بكل من واألحداثوتتعلق هذه الوقائع 
ويوضح اجلدول التايل حجم  18اليت جتلت حصيلتها بوضوح خالل القرن الـ

  . واألحداثودرجة االهتمام هبذه الوقائع 
  

  :وحجمها ودرجة االهتمام به األوروبيةوالوقائع  األحداثطبيعة 
حجم   واألحداثالوقائع 

  التناول
  مالحظات

  .األوروبيةالنهضة -
  .الثورة الصناعية-

  ص 16
  ص 10

  كموضوع مستقل
  كموضوع مستقل

  

  
  : اإلسالمية واألحداثالوقائع -ـج

  

املرتبطة باحلروب الصليبية من جهة والغزو  واألحداثتلك الوقائع  هيو
والوقائع وحجمها  األحداث، وفيما يلي جدول بطبيعة هذه ةاملغويل من جهة ثاني
  :ودرجة االهتمام هبا 

  

  :وحجمها ودرجة االهتمام بها اإلسالميةوالوقائع  األحداثطبيعة 
  

حجم   واألحداثالوقائع 
  التناول

  مالحظات

  .احلروب الصليبية-
  ..الغزو املغويل -
  الفتوحات االسالمية-

  ص 10
  ص 06
  ص 02

  .اخلارجية  األخطاريف مواجهة  اإلسالميالعامل : كجزء من موضوع 
  .ة اخلارجي األخطاريف مواجهة  اإلسالميالعامل : كجزء من موضوع 
  م 13اىل ق  7من ق  اإلسالميةتطور الدولة :كجزء من موضوع 

  : المضمون المتصل بالقضايا الوطنية والدولية-3
  

ويتعلق بتلك القضايا االقتصادية واالجتماعية والتارخيية والسياسية املثارة من   
 أوحماور  أوطرف املضمون التربوي ومت تناوهلا سواء بطريقة مباشرة كمواضيع 

هذه القضايا من خالل اجلداول التالية اليت  إبراز، وميكن أخرىمن مواضيع  زاءكأج



 

تبني طبيعة هذه القضايا وحجم تناوهلا ودرجة االهتمام هبا من طرف املضمون 
  .ربويالت
  :طبيعة القضايا الوطنيةوحجم تناولها ودرجة االهتمام بها -أ
  

حجم  طبيعة القضايا
  التناول

  مالحظات

  .حريريةالثورة الت-
  لقضايا االقتصادية واالجتماعيةا-

  ص 263
 ص 180

  كموضوع مستقل
  .كموضوعات قائمة بذاهتا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :طبيعة القضايا القوميةوحجم تناولها ودرجة االهتمام بها -ب
  

حجم  طبيعة القضايا
  التناول

  مالحظات

التعاون والتكامل االقتصادي العريب -
  )القومي واالقليمي(

  )جغرافيا (الوطن العريب :من موضوع كجزء   ص 05

  

-  وحجم تناولها ودرجة االهتمام بها اإلسالميةطبيعة القضايا:  
  

حجم  طبيعة القضايا
  التناول

  مالحظات

السياسي والديين يف العصر  اإلصالح-
  .احلديث واملعاصر

يف العصر  اإلسالميالعامل : كجزء من موضوع   ص 09
  .احلديث واملعاصر

    

 :وحجم تناولها ودرجة االهتمام بها عة القضاياالدوليةطبي -د

  
حجم  طبيعة القضايا

  التناول
  مالحظات

واحلركة .الثورة الصناعية.كجزء من مو اضيع  ص 07  االستعمار والتحرر-



 

  
  التكنولوجيا-
  احلرب والسالم -
  إفريقيامشكل الزراعة يف -
  االنفجار السكاين يف آسيا-
  أوروباالتلوث يف -
  أمريكامشكل الزراعة يف -

  
  ص 09
  ص 10
  ص 07
  ص 04
  ص 04
  ص 06

  .االستعمارية واحلرب العاملية الثانية 
  كموضوع مستقل

  ..السليب للسباق حنو التسلح  األثر إىل رةااإلش
  .القارةكملحق ملوضوع التعريف ب
  .القارةبكملحق ملوضوع التعريف 
  .القارةبكملحق ملوضوع التعريف 
  .القارةب كملحق ملوضوع التعريف

  : اتنبالدول والكيا المضمون المتصل- 4
  

التعريف بالدول  إطاروهو ذلك املضمون الذي حواه املضمون التربوي يف   
، واجلدول التايل يبني طبيعة الدول واالستدالل هبا إليها اإلشارة أووالكيانات 

  .م هبا والكيانات املثارة من طرف املضمون التربوي وحجم تناوهلا ودرجة االهتما
  

  :وحجم تناولها ودرجة االهتمام بها طبيعة الدول والكيانات -
-   

  مالحظات حجم التناول  طبيعة القضايا
  البلدان املتقدمة-
  االحتاد السوفيايت- 

  ) األمريكيةالواليات املتحدة -
العامل (البلدان السائرة يف طريق النمو-

  )  الثالث 
  لدول العامل الثالث اجلزائر منوذجا-
  :ارات الق-

  أمريكا       
  إفريقيا      
  آسيا     
    أوروبا    
  ) اإلسالميقبيل الفتح (الغرب -
  ) اإلسالميالفتح (املغرب -
  )االحتالل الروماين(املغرب  -
  الوطن العريب-

  
  ص 18
  ص 18
  ص 10
  

  ص 118
  

  ص 22
  ص 22
  ص 30
  ص 22
  ص 05
  ص 30
  ص 13

  نصف صفحة

  
  .موضوع قائم بذاته
  ذاتهموضوع قائم ب

  موضوع قائم بذاته
  

  موضوع قائم بذاته
  

  .التعريف هبا من خالل دراسة عامة للقارات
  .التعريف هبا من خالل دراسة عامة للقارات
  .التعريف هبا من خالل دراسة عامة للقارات
  .التعريف هبا من خالل دراسة عامة للقارات

  .موضوع قائم بذاته
  .موضوع قائم بذاته
  .موضوع قائم بذاته

  .زء من موضوع احلرب العاملية الثانية ج



 

  : والحضارات باألممالمضمون المتصل -5
 باألممالتعريف  إطاروهو ذلك املضمون الذي حواه املضمون التربوي يف   

واحلضارات اليت  األمم، واجلدول التايل يبني طبيعة إليها اإلشارة أو واحلضارات
  .االهتمام هبا املضمون التربوي وحجم تناوهلا ودرجة  حواها

   وحجم تناولها ودرجة التي حواها المضمون التربوي األمم طبيعة-1
  االهتمام بها   
حجم  األمم

  التناول
  مالحظات

  .معلومات متضمنة مبواضيع أخرى  ص 08  .األمة العربية-
  .أخرىمعلومات متضمنة مبواضيع   ص 34  اإلسالمية األمة -
  
  

  وحجم تناولها مضمون التربويالحضارات التي حواها ال طبيعة -2
  ودرجة االهتمام بها    

  مالحظات حجم التناول احلضارات
  .موضوع قائم بذاته  ص 15  .احلضارة املصرية القدمية -
  .موضوع قائم بذاته  ص 09  حضارة بالد الرافدين -
  موضوع قائم بذاته  ص 07  حلضارة الفنيقية-ا

  ذاتهموضوع قائم ب  ص 11  .احلضارة اليونانية -
  .موضوع قائم بذاته  ص 09  احلضارة الرومانية-
  .موضوع قائم بذاته  ص 03  .احلضارة املغربية -
  .موضوع قائم بذاته  ص 35  احلضارة اإلسالمية -
  .موضوع قائم بذاته  ص 05  .القرطاجية  احلضارة-

  : بالنưم االقتصادية والسياسية المضمون المتصل-6
املضمون التربوي ويستهدف التعريف بالنظم وهو ذلك املضمون الذي حواه   

من مواضيع  كأجزاء أواالقتصادية والسياسية سواء بطريقة مباشرة كمواضيع وحماور 
  .واجلدول التايل يبني طبيعة هذه النظم وحجم تناوهلا ودرجة االهتمام هبا  أخرى،

  

  وحجم تناولها ودرجة التي حواها المضمون التربويالنưم  طبيعة -



 

  االهتمام بها     
 مالحظات حجم التناول  النظم طبيعة

  .موضوع قائم بذاته يف إطار التعريف باالرسالة اإلسالمية   ص 04  اإلسالم-
  .موضوع قائم بذاته يف إطار التعريف بالبلدان االشتراكية  ص 04  االشتراكية -
  .اليةالرأمسالتعريف بالبلدان  إطارموضوع قائم بذاته يف   ص 05  . الرأمسالية-
  

  : بالمفاهيم والقيم المضمون المتصل-7
االجتماعية ذات الداللة السياسية  أوويضم مجيع املفاهيم والقيم السياسية   

املتضمنة باحملتوى التربوي، وميكن حصر هذه املفاهيم والقيم يف اجلدول التايل  الذي 
  .ا يبني طبيعة هذه القيم واملفاهيم وحجم تناوهلا ودرجة االهتمام هب

  
  االهتمام بها  وحجم تناولها ودرجة التي حواها المضمون التربوي القيمطبيعة  -
  

  تكرارها  حجم التناول  املفاهيم والقيمطبيعة 
 1  ص  08  االدميقراطية-

 1  ص 04  .حرية التعبري 
 1  ص 04  .احلوار -
 2  ص 07  .التسامح -
 4  ص 21  .التضامن -
 2 07  .التعاون -
    فقرة  .السلم -
  لعمل-
  .والعمل اجلماعي  -
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  ص 03
4 

  

2  

      .املسؤولية -
 3  ص 08  .االنتخاب -
 2  ص 09 .احترام امللكية العامة-
 1  ص 05  املعارضة -

  
  : واإلقليميةبالهيئات والمنưمات الدولية  المضمون المتصل-8

  



 

 املتضمنة اإلقليميويشمل تلك املنظمات واهليئات ذات الطابع الدويل او   
، واجلدول التايل يبني طبيعة هذه د الدولةباملضمون التربوي واليت تعكس امتدا

    .املنظمات واهليئات ودرجة االهتمام هبا وحجم تناوهلا وطبيعة هذا التناول 
اهليئات 

  واملنظمات
حجم
  التناول

  مالحظات التكرار

 املتحدة األممهيئة 
ومنظماهتا املتخصصة 

 املنظمة والذي مت بتاريخ إىلاجلزائر  مانضما إىلالشارة  01 ص17
  1962 أكتوبر 8

سطران   اجلامعة العربية
  ونصف

ذكرت ضمن موضوع التكامل االقتصادي العريب ، بكوهنا  -
حتقيق التعاون االقتصادي بني الدول  إىل نشأهتاسعت منذ 

  .العربية 

  
  
   : والبنى واألدوارالمضمون المتصل بالوưائف -9

  

ويشمل املعلومات املتضمنة باملقررات الدراسية حول البىن واهلياكل القائمة   
باعتبارها احملتضنة للنشاطات القائمة بالدولة وتتمثل هذه البىن يف املؤسسات 

التشريعية  تاملؤسسايف النظم السياسية على غرار  واملألوفةالسياسية املعروفة 
الوطنية (يف مستوياهتا املختلفة) واإلداريةاملنتخبة ( ااملرتبطة هب والبىن احلكومية والتنفيذية
 واألحزابباملؤسسات القضائية والوظائف املتصلة  واألدوارفضال عن البىن ) واحمللية

وحجم تناوهلا  واألدوارالسياسية واجلدول التايل يبني طبيعة هذه البىن والوظائف 
  .وطبيعة هذا التناول 

   

حجم  طبيعة البىن 
  التناول

  مالحظات لتكرارا

اهليئــة التنفيذيــة  
  اإلداريةووحداهتا 

السلطة التنفيذية ميارسها رئيس اجلمهورية وتتمثل  أن إىل اإلشارة  ص 8
  .مهمتها يف ضمان تنفيذ القوانني وتنشيط السياسة العامة للبالد 

  :اهليئات املنتخبة
  الربملان -

  
  ص 06

  .الربملان كهيئة تشريعية عليا يف النظام الدميقراطي  إىل اإلشارة 
  :لـ  كأطر إليها رةااإلش



 

  
اجملالس احمللية -

  .املنتخبة 

  .جتسيد الدميقراطية الالمركزية -
  .من خالل ممثلي الشعب  ةالدميقراطي مبدأجتسيد -
  .التداول على السلطة  مبدأجتسيد -
  ".الشعب مصدر كل سلطة" الدستوري  املبدأتطبيق -
  .رسة املسؤولية بواسطة ممثليهم املواطنني يف مما إشراك-
  .مما رسة الرقابة الشعبية -

 .العدالة كجهة خمتصة بتطبيق وفرض احترام القوانني  إىل اإلشارة   ص 06  اهليئات القضائية 
  . األخرىتتميز باالستقاللية عن اهليئات 

ظام احلكم اجلزائري انه نمن خصائص نظام  أن إىل اإلشارة   ص 05  السياسية األحزاب
 األحزابمجهوري قائم على التعددية احلزبية اليت جتسدها 

  .السياسية 
دميقراطية سلمية ،فضال  بأساليبالسلطة  إىلالوصول : أهدافها

  .عن التربية والتعبئة 

  
  ):الحقوق والواجبات(المضمون المتصل بالمواطنة-10

  

حتدد  ويشمل تلك احلقوق والواجبات املتضمنة باملضمون التربوي واليت  
العالقة بني الدولة واملواطن واجلدول التايل يبني طبيعة هذه احلقوق وهذه الواجبات 

  .وطبيعتها وحجم تناوهلا ودرجة االهتمام هبا
  

  وحجم تناولها طبيعة الحقوق والواجبات
حجم  طبيعة احلقوق 

  التناول
  طبيعة الواجبات

  
حجم 
 التناول

  القانون أمام ساواةامل-
  رشيحوالت باالنتخا-
  حرية التعبري-
  اجلنسية-
  التمثيل النقايب-
  العمل-
  التربية والتعليم-
  الرعاية الصحية -

  الدفاع عن الوطن- 
  يف العمل اإلخالص-
  احترام القانون-
  احملافظة على امللكية العمومية-
  العمل إتقان-
  واجملتمع األسرة حتمل املسؤولية اجتاه-
  الضريبة أداء-
  اخلدمة الوطنية أداء-

  



 

  احلماية االجتماعية-
  حق االمتالك -
  حق التنقل-
  حق التمثيل-
  اإلعالماحلق يف -

    
  

الدراسية حسب  كنا قد اشرنا يف فقرة سابقة لدى تناولنا لتوزيع املقررات  
ذه املقررات انه بالرغم من حجم كمية املعلومات املتضمنة هباملستوى الدراسي و

  .لى مواضيع عديدة و متنوعةكمية املعلومات فان املضمون حيتوي عو
  

 كان لبعض هذه املقررات عالمة مبوضوع الدراسة فان البعض اآلخر إنو  
هو ما يستدعي و من التحليل إخراجهاجب يتعلق مبواضيع غري ذات عالقة، وبالتايل و

عالقته مبوضوع و تهتصنيف املضمون التربوي املتضمن هبذه الكتب حسب طبيع
  .الدراسة

  

بعد البحث و تصنيف املواد املتضمنة مبقررات مادة التربية املدنية  و قد تبني يل  
 إند ذات صلة بالتربية االجتماعية وهي عبارة عن موا %64نسبة معتربة تقارب  إن

 %37املواد ذات الصلة مبوضوع الدراسة منها تشكل نسبة 
  

من املواد املتضمنة مبقرر اجلغرافيا مواضيع  30.1%يف حني شكلت نسبة   
. و نشاطه باإلنسانمتصلة  أخرىاألساسية و العامة يف اجلغرافيا و  باملبادئتتصل 

خاصة بدراسة عامة  14.6%نسبة خاصة بدراسة عامة للقارات، و %8نسبة  إنكما 
للجزائر % 18.1من املادة للتعريف بالعامل املتقدم و% 7.4كما شكلت .للوطن العريب

 %1.4، و  كنموذج لبلد متقدم اليابانلدراسة % 2.1و  بوصفها بلدا يف طريق النمو،
  .للعامل الثالث 

  

 إبرازو التاريخ القدƇ  موزعة بنيمنها   % 88 فان نسبةمقررات التاريخ  أما  
Ƈالوجود اجلزائري من خالل املغرب خالل حقب تارخيية خمتلفة بدءا من العصر القد  



 

يف  اإلسالميوالتعريف بالعامل ية،و انتهاء بالثورة اجلزائر اإلسالميو مرورا بالفتح 
فيما خصص الباقي من املادة ملواضيع خمتلفة كالتعريف  التاريخ احلديث واملعاصر

 األوروبيةحضارة املغرب العريب و النهضة و اإلسالميةرات القدمية و احلضارة اباحلض
  .كة االستعماريةرو الثورة الصناعية و احل

  

             يوحي بتنوع املواضيع و اجملاالت التصفح املبدئي  أنو بالرغم من   
كما سبقت  ترتيب املواضيع و تصنيفها حسب طبيعتها أن إالو القضايا املدروسة، 

  . اثبت عكس ذلك قد إليه اإلشارة
  

حجم وطبيعة املضمون التربوي باملقررات  وقد اتضح من العرض املتضمن  
وبعض  واألحداثتصلة بالوقائع مضمونه يتصل ببعض املضامني امل أنالدراسية ، 

واحلضارات والدول والكيانات السياسية  األممبعض  إىل واإلشارةالقضايا املختلفة 
فضال  واإلقليميةوبعض النظم االقتصادية والسياسية  واهليئات والكيانات الدولية 

  .والوظائف السياسية واألدوارعن بعض املفاهيم والقيم والبىن 
  

الوصف الكمي حلجم وطبيعة املضمون التربوي فان العربة ولئن كان هذا هو   
، لكن بداية وقبل ون وهو النقطة املوالية من البحثتبقى يف اجتاهات هذا املضم

  :املالحظات واحلقائق التالية  إىل اإلشارةاخلوض يف اجتاهات هذا املضمون جتدر 
  

 تثناء مقرروباس– واإلسالميتعرض املضمون التربوي للعامل العريب  إن-1  
واىل  اإلسالمبدءا من ظهور  اإلسالميالذي تناول العامل  أساسيالتاريخ للسنة الثامنة 

من كتب  كأجزاء وإمنااليتم من خالل مقررات وكتب خمصصة –غاية الغزو املغويل 
  .مما ينفي على هذا املضمون طابع اخلصوصية  أخرىومواضيع 

الدولية  واألحداثوالوقائع انه يف الوقت الذي ظهرت فيه القضايا -2  
مواضيع قائمة بذاهتا مل تنل نفس القضايا  إطاربشكل ظاهر ويف  واألوروبية
  من مواضيع  كأجزاءومت تناوهلا  ماالهتمانفس  واإلسالميةالعربية  والوقائع واألحداث



 

اقترب  كلمايتناقص  واإلسالمياملضمون التارخيي املتصل بالبعد القومي  أن-3  
  .لفترة املعاصرة عرضه من ا

اهتمام يذكر يف  الفترة املعاصرة من تاريخ العرب واملسلمني مل تنل أي أن-4  
، أخرىمن مقررات  كأجزاءومل تعرض ال يف شكل مقرر وال اجلانب التارخيي،

مقرر اجلغرافيا من خالل مقرر السنة السادسة  إطارواقتصر يف تناول هذه الفترة يف 
العريب وخصائص الوطن  غرب العريب الكبريافية املابتدائي عند التعرض جلغر

  . أساسيمن خالل مقرر السنة الثامنة  وإمكانياته
  

العرض التارخيي للكيان السياسي اجلزائري يبدأ منذ ماقبل  أنبالرغم من -5  
يتعدى االستقالل ويتم تغطية وتناول فترة االستقالل  استمراره ال أن إالالتاريخ 

  .  رر اجلغرافيا الوطين من خالل مق
  

  

  : اتجاهات المضمون التربوي -3
  

كنا قد انتهينا يف الفصل النظري الذي تناولنا من خالله التعريف باملفهوم  إذا  
نتيجة مفادها ، انه بالرغم من تعدد التعاريف بشان مفهوم التنشئة السياسية ،  إىل

وية واالنتماء والقيم حوله وحول مضمونه تبقى قضايا اهل اإلمجاعغياب  وبالرغم من
السياسية واملفاهيم املرتبطة بالوجود السياسي واملعارف ذات الصلة املرتبطة باحلياة 

 فان الكشف عن اجتاهات املضمون التربوي،ية املضمون احلقيقي هلذه العمليةالسياس
اهلوية  إزاءحيتم تقصي املوضوعات املتناولة والبحث عما حتمله من دالالت سياسية 

واملفاهيم املرتبطة بالتنظيم السياسي  واإلنسانيةيم واملفاهيم والروابط القومية والق
  .للدولة واملمارسة السياسية 

  

مضمون التنشئة السياسية املمارسة من تناول ومعاجلة  ارتأيتومن هنا فقد   
اليت انطوى  اجملاالتاملعرب عنها باجتاهات املضمون من خالل  األساسيةطرف املدرسة 



 

املتضمنة به  األبعادومن خالل ) جمال القيم واملفاهيمواهلوية واالنتماء  جمال(ها علي
  .من خالل املعارف واملدركات املتصلة بالنظام السياسي والسلطة السياسية  وأخريا

  

ابرز كل جانب من هذه  أنمن خالل هذا اجلزء من البحث  أحاولوسوف   
وي للتنشئة السياسية باملدرسة اجلزائرية اجلوانب اليت تشكل يف نظري املضمون الترب

 األساسيةاملمارس من طرف املدرسة  اعرض هلذا املضمون أن أود، ومن هنا فاين 
  :وفق اجملاالت التالية 

  

  :الهوية واالنتماءفي مجال - أوال
  

برز كل جانب من هذه أ أنالبحث  اجلزء من من خالل هذا أحاولو سوف   
ة يف املدرسة املضمون التربوي للتنشئة السياسياجلوانب اليت تشكل يف نظري 

املتفحص والدارس ملناهج التاريخ والتربية املدنية املقررة ذلك أن ، األساسية اجلزائرية
من التعليم يف اجلزائرية تستوقفه بدون شك ، مسالة التركيز  األساسيةخالل املرحلة 

الد واالستمرار يف عرضه وفق آالف السنني قبل املي إىلعلى تاريخ املغرب الذي يعود 
غاية االحتالل الفرنسي  إىلاملراحل التارخيية املختلفة اليت عرفتها منطقة املغرب العريب 

  .للجزائر 
  

غري أن تتبع احملتوى الذي عرضت به املادة وطبيعة املعلومات املتضمنة به ،   
 إبرازعن طريق هوية وانتماء هذا الكيان السياسي وهذا  إبراز إىلجيده أنه يهدف 

خصائصه ومميزاته  وإبراز ثانيةوجوده السياسي من جهة وتتبع مراحله من جهة 
  .وعالقاته من جهة ثالثة 

  

ومن هنا وقصد الكشف عن طبيعة اهلوية واالنتماء اليت تستهدفها املقررات   
 –يف جمال اهلوية واالنتماء  –طبيعة املضمون التربوي جنده  إىلوبالرجوع  املدرسية،

  :ايا ثالث قد تناوله من زاو
  

  خصوصياته  و اجلزائري للكيان طبيعة الوجود السياسي وختص:األوىل ويةاالز  
  



 

وختص التعاريف املقدمة ضمن املقررات التربوية واخلاصة  :الزاوية الثانيةو  
  .بالتعريف بالدولة واجملتمع اجلزائري

  

            املستعملةلتعابري واوختص طريقة تناول رموز الدولة :والزاوية الثالثة
  .والتعريف هبا  يف تقدميها

  

طبيعة املضمون التربوي حاولت أن  إىل، وبالرجوع األوىلفبالنسبة للنقطة   
مسالة اهلوية واالنتماء من خالل التعابري املستعملة يف تسمية املنطقة وكذا  أبني

          مات الدالة على، ومدى ذكر الكلاملستعملة يف وصف سكاهنا من جهة التسميات
 واالجتماعيةاخلصوصيات الثقافية  إىل اإلشارة، ومدى من جهة ثانية" الوطن والدولة"

  .من جهة ثالثة 
  

  

معينة  وأوصافاملضمون التربوي جند استعمال تسميات  إىلوبالرجوع   
رري التعريف به تارخييا ، من خالل مق إطاروهذا يف " القطر اجلزائري "  إىل لإلشارة

املتضمنة  واألوصاف، حيث وردت التسميات  أساسيالتاريخ للسنة السابعة والثامنة 
فيما وردت التسميات  "القدƇالتعريف باملغرب يف العصر"إطارمبقرر السنة السابعة يف 

  . "اإلسالميمراحل تكوين املغرب  إبراز "إطارمبقرر السنة الثامنة يف  واألوصاف
  

املضمنة باملضمون  واألوصافدول بالتسميات اشرع يف عرض ج أنوقبل   
خالل العصور التارخيية  طبيعة كيان السياسي للجزائر إبرازالتربوي واملعتمدة يف 

هذا املضمون يعرض للمراحل التارخيية املختلفة   أن إىل أشري أن أوال أود، املختلفة
ا سلسلة من السيطرة ، كما لو أهنع اجلزائري خالل احلقب التارخييةاليت مر هبا اجملتم

حىت تدخل البالد يف  احتالل أو استعمار، وال يكاد يزول وفترات احتاللية األجنبية
مث  لالو نداالقرطاجيون مث الرومان مث  أوال، فهناك آخراحتالل  أواستعمار 

  .مث الفرنسيون  األتراكمث  األسبانالبيزنطيون مث العرب مث 
  



 

اليت ودت  واألوصافف عن التسميات الكش إىلنعود بعد هذه املالحظة   
 أووصف معني  إعطاء أن، ذلك الكيان اجلزائري إبراز إطارباملضمون التربوي يف 

تلك التسمية  أوالتركيز على تسمية معينة ، يعين تكريس مفهوم معني لذلك الوصف 
  .املادة تلك  أولدى ذهن متلقي ذلك املضمون 

  

الذي توصف به ) (le contexteبالقرينة  يسمي يف حتليل املضمون وباعتماد ما  
 أنكما " املغرب"تكرارا يف تسمية املنطقة هو األكثرالتعبري  أنالسكان جند  أواملنطقة 

يتبني من خالل اجلدول  وهو ما" املغاربة "تكرارا لسكان املنطقة هو األكثرالوصف 
  .والتسميات  لألوصافالتايل املتضمن 

  
  
  
  .لمنطقةلالمقدمة  افواألوصطبيعة التسميات -1
  

  واألوصافالتسميات 
عدد 
  املرات

النسبة 
 %املئوية

  مالحظات

  مشال افريقيا-
  افريقيا-
  افريقيا اجلديدة-

22  16,66 %    

-Ƈاملغرب القد  
  املغرب-

24  18,18 %    

     % 24,24   32  بالد املغرب-

    % 2,27  03  األوسطبالد املغرب  -

    % 4,54  06  )الدولة الرستمية(األوسطاملغرب -
    % 10,60  14  نوميديا-
    % 23,48  31  اإلسالمياملغرب -
    100%  132  اجملموع-

  



 

  .المقدمة لسكان المنطقة طبيعة التسميات واالوصاف-2
  

  التسميات واالوصاف
عدد 
  املرات

النسبة 
  %املئوية

  مالحظات

    1,56 01  الرببر-
-Ƞ1,56 01  االمازي    
    14,06 09  الليبيون-
  يباملغر-
    3,12  02  املغريب  اإلنسان-

    73,43 47  املغاربة-
    3,12 02  املغربية القبائل -
    1,56 01  اجملتمع املغريب-
-Ƈ1,56 01  سكان املغرب القد    
   100%  64  اجملموع-

  
ووصف " غربامل"غلبة تسمية  وواضحةويظهر من هذا اجلدول بصفة جلية       

ذا التوجه يعين تكريس ه وهو ما األخرى واألوصافعلى مجيع التسميات " املغاربة"
مر "للسنة الثامنة دليل على دلك حيث جاء فيه  التاريخكتاب  إليه،ولعل ماذهب 

العهد  إىلاملغاربة خالل تارخيهم الطويل بتجارب متنوعة ابتداء من العهد القرطاجي 
بالرغم من مجيع  وهذا)1( "ا على هويتهم املغربية املتميزة،حافظوا خالهلالبيزنطي

  .املغرب  احلمالت اليت تعرض هلا
  

واالقتصادية  اإلداريةسياسة الرومان  السابعة لدى تناوله السنة كتاب وبذكر
فئة  إالظلت حمتفظة بعقائدها وثقافتها ،ومل تتأثر بالرومان  األهايلمن  األغلبية" أن

 . )2(  "قليلة استهواها بريق احلضارة الرومانية وخداعها
                                                           

الديوان : الجƨاƑر  ، كتاب التاريخ للسنة الثامنة أساسي،  وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،-) 1
  .73،ص  2000/2001،  الوطني للمطبوعات المدرسية

  
االمعهد : الجƨاƑر ، نة السابعة أساسيكتاب التاريخ للس،  وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،- ) 2

  .117،ص 1992/1993،  التربوي الوطني
  



 

  

تواىل على حكم بالد املغرب فيما " فيما يذكر كتاب التاريخ للسنة الثامنة انه   
م كل من الرومان مث البيزنطيني لكن هذه القوى ،على الرغم  647ق م و 146بني 

، أو تدخل عليه تأثريات جذرية انمن طول املدة اليت حكمت فيها املغرب مل تستطع 
على التمسك بالتقاليد  وإصراراجدت مقاومة تغري من طبيعة سكانه األصليني ، بل و

 طنوال

 املغاربة يدينون بديانات خمتلفة مثل الوثنية"أن–الكتاب نفس يضيف–ذلك.)1(
كانوا متمسكني هبا،لذلك مل يفلح سيحية،وهلم ثقافتهم اخلاصة اليت واليهودية وامل

   )2("ق حمدودعلى نطا إالالبيزنطيون يف فرض ثقافتهم اليونانية ومذهبهم امللكاين 

  
  

برز أحد أشكلت هذه اخلصوصيات الدينية و الثقافية لسكان املغرب  لئنو 
فقد كان  اإلسالممعامل اهلوية املغربية، كما عرب عنها املضمون التربوي، قبل ظهور 

اثر يف اهلوية املغربية  أنو انتشاره باملنطقة على يد الفاحتني األوائل،  اإلسالملظهور 
هـ سوف خيوض املغاربة  01/م  7يف القرن "ذلك انه . هذه الفترة سادت حىت اليت

بعد تردد قصري، سوف يتبنون مفهوما  أهنمجتربة جديدة ختتلف عن سابقاهتا ذلك 
كون الفتح )3( "فيها  االنصهار إىلاليت تدعوهم  اإلسالميةجديدا هو مفهوم األمة 

  :أمههائج هامة عن نتا أسفركما يذكر مقرر السنة الثامنة  اإلسالمي
  
  

نفوسهم منذ دخلتها  إىلبني املغاربة و الذي وجد طريقة  اإلسالمانتشار " - 1  
ȇوقادة  دعاتهاكرب قصرية سيصبحون من وبعد مدة ،األوىل اإلسالمية اجليو

                                                           
السابق المرجع  كتاب التاريخ للسنة الثامنة أساسي ،،  وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ، - ) 1

  .68،ص  الذكر
  
السابق المرجع  كتاب التاريخ للسنة الثامنة أساسي ،،  ة التربية الوطنيةوƨار الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ، - ) 2

  .68،ص  الذكر
  
  .73،ص السابق الذكرالمرجع  ، كتاب التاريخ للسنة الƛامنة Ɗساسي  -) 3(
 



 

          وجنوب  إفريقيايف  اإلسالمينشرون فهم الذين سيفتحون األندلس وجيوشه،
 . 1(  "أوروبا

  

 التأثريقويا يف حياة املغاربة و متثل هذا  تأثرياقد اثر  اإلسالميتح الف أن -2  
، فصار للمغرب اإلسالميةالثقافة العربية واللغة و اإلسالميانتشار الدين "خاصة يف 

 .   )2( "اليوم  إىلو املعروف  اإلسالميطابعه العريب 
  

و كرس  كدأو يضيف نفس الكتاب بان تفاعل سكان املنطقة مع الفاحتني قد   
هم فترة طويلة امتدت جميء بين هالل واستقرار" أناهلوية اجلديدة للمغاربة ذلك 

فقد اندمج .. .املنطقةتعريب  تأكيدنصف كان من نتائجه اهلامة حوايل قرن و
التزاوج مع و  امتزج اجلميع باالختالطالفاحتني العرب األوائل، و أحفادمع  أحفادهم

نون جمتمعا مغربيا متجانسا تربطه صالت وثيقة بدون اجلميع يكو أصبحاملغاربة و 
  .  )3( "أمرائهاكتراث باملشاكل السياسية اليت كانت تعكر صفو العالقات بني 

  

 أما، مية املنطقة و كذا يف وصف سكاهناهذا بالنسبة للتعابري املستعملة يف تس  
، فان ذلك إىلشري ما يو" الدولة "و" الوطن" لىبالنسبة للتعابري والكلمات الدالة ع

 . املضمون التربوي ال يقدم الكثري يف هذا اجملال 
  

حات وغاية الفت إىلو بالرغم من الفترة التارخيية املمتدة من قبل التاريخ و   
مل يرد وصف على وجود تنظيم سياسي باملنطقة وقوية  إشارات، فلم ترد اإلسالمية

 .دولة 
  

أ التنظيم االجتماعي باملغرب بد" أنكتاب التاريخ للسنة السابعة كرفيذ  
هي اخللية األساسية اليت تضم األفراد املنحدرين من جد واحد و من جمموع بالعائلة و

                                                           
  .75،ص نفس المرجع -) 1(
 
 .75،ص نفس المرجع -) 2(
  .116،ص ذكرالسابق الالمرجع  ، كتاب التاريخ للسنة الƛامنة Ɗساسي -) 3(
 



 

تكونت  العائالت، ذات األصل املشترك، تكونت القبيلة مث من جمموع القبائل
 .  )1( "االحتادات القبلية 

  

تمع املغريب القدƇ ينقسم و لدى تطرقه للحضارة املغربية يذكر الكتاب بان اجمل  
. )2( القبيلة عن دعائم اجملتمع فيذكر العائلة و أماو البدو، و  فرعني كبريين، احلضر إىل
" يوغرطة "  ذكرت بصيغة املستقبل كمشروع لـ" دولة "حىت حينما ذكرت كلمة  و

 . )3( املغرب أجزاءتكوين دولة  مغربية قوية جتمع بني كل  إىلاهلادف 
  

الدولة مل  أنترسيخ فكرة  إىلمن هذا فان املضمون التربوي يسعى  أكثرو   
نتيجة استجابة لتحديات خارجية من جهة وتكن حلاجة داخلية بقدر ما كانت 

يذكر يف هذا اإلطار كتاب التاريخ للسنة و. اخلارجي من جهة أخرى لالحتكاك
هذا النظام " ن بأبيلة النظام االجتماعي و حصره بالعائلة و الق إىلالسابعة لدى تطرقه 

م وجود كان متماشيا مع طبيعة املنطقة املعروفة باتساع أراضيها، و تنوع ثرواهتا و عد
، عندما تطور اجملتمع استمر هذا التنظيم ألجيال عديدة ، ودولة قوية جماورة  هتددها

اهبة ممالك جمل إىل، حتولت االحتادات القبلية ت عالقاته، و الح اخلطر األجنيبو تشابك
 .  )4( "األعباء اجلديدة 

  

املغاربة  أبد" لدى تطرقه للحضارة املغربية  آخرو يضيف الكتاب يف موضع   
تعدد االتصاالت ومث مبرور الوقت يف احتاد بعض القبائل فيما بينها،تنظيمهم السياسي 

ملوك كان لبعضها  يرأسهادول  إىل االحتاداتباحلضارات اجملاورة ، تطورت تلك 
كان من شان املمالك اليت عرفتها و .)5شان عظيم "يوغرطا األول "و "ماسينيسا" ـك

                                                           
  .98، ص السابق الذكرالمرجع كتاب التاريخ للسنة السابعة أساسي، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية،  -) 1(
 
 .128،ص نفس المرجع -) 2(
  
 .111،ص نفس المرجع -) 3(
 
 .73،ص السابق الذكرالمرجع ، كتاب التاريخ للسنة السابعة Ɗساسي -) 4(
 
 .73،ص نفس المرجع -) 5(
 



 

اجملال لعالقات اجتماعية  إفساحو  الƕعة القبلية إضعاف" عملت على  أناملنطقة 
  )1( "الوطن  إىل االنتماء أساسهاجديدة 

  

   و ال يتوقف املضمون التربوي عند حد عدم ذكر عبارات الدولة و الوطن  
قادة و ليس نه وجود ألشخاص وأيعرض للوجود السياسي للمنطقة كما لو  مناإو 

 .انعكاس له  أووجودا لتنظيم سياسي معني 
  

متكن من توحيد "صيفاقس "امللك "أنفهذا كتاب التاريخ للسنة السابعة يذكر   
 "صيفاقص"، لكن تلك الوحدة مل تستمر طويال بعد وقوع ق م 205نوميديا سنة 

 146سنة  "ما سينيسا" جاء بعده .)2(مق  202سنة  إعدامهبضة الرومان و يف ق أسريا
... )3( " أبنائهإضعاف مملكته بتقسيم السلطة بني ثالثة من  إىلق م  سارع الرومان 

حقق انتصارات " أنه  –يذكر عنه الكتاب نفسه  –الذي " ةيوغرط"وجاء بعد ذلك 
له بالسلطة على كامل  رفتواعتق م  111روما على طلب الصلح سنة  أجربت
بعد أن اعدم من طرف ( "ةيوغرط " مع ذهاب" غري أنه يضيف بأنه . )4( نوميديا
، فقامت روما بتجزئة نوميديا جديدة آفاقأمام االستعمار الروماين  انفتحت) الرومان
 .  )5(  "من خيدمون مصلحتها  إىلأمورها  وإسناد

  

 إىلأشخاص وليس  إىللتربوي ينسبها املضمون ا احتواهاوحىت الثورات اليت   
يذكر كتاب التاريخ للسنة السابعة أن  اإلطارويف هذا . الكيان السياسي القائم

ثورة " أشهرهااملغاربة مل يرضوا باالحتالل وقاوموه عن طريق الثورات اليت كان 

                                                           
  .73،ص نفس المرجع -)   1(

                         
 .73،ص نفس المرجع -) 2(

                                                                                         
  .111،ص نفس المرجع -) 3(

                                      
 .111،ص السابق الذكرالمرجع ، السابعة Ɗساسيكتاب التاريخ للسنة  -) 4(
 
 .111،ص نفس المرجع -) 5(
 



 

سا ماسيني"إبن" رابيون " وقتل  باهنزامانه  إىلويذهب يف موضع أخر )1( "تاكفاريناس 
  .  )2(  ق م توقفت املقاومة املنظمة 42سنة  "الثاين

  

حياول  اإلسالمييف السياق نفسه ويف استمرار عرضه لتاريخ املنطقة بعد الفتح   
املضمون تصوير هذه الفترة بوصفها حلقة متواصلة حملاوالت توحيد املغرب وتأسيس 

 . أخرى أحيانادولة قوية أحيانا ودويالت 
  

يذكر كتاب التاريخ للسنة الثامنة عند التطرق حلكام املغرب  اإلطارويف هذا   
طيلة العهدين واليا22اإلسالميتواىل على حكم املغرب "اإلسالمية إطاراإلمرباطوريةيف 

  .3( "إفريقياوالعباسي وكان حاكم املغرب يقيم يف القريوان ويسمى وايل  األموي
 

  

جتربة  اإلسالمياملغرب يدخل "الكتاب بأنه بانتهاء حكم الوالة ويضيف   
واعترب نفس الكتاب أن منتصف  )4( " اإلسالميةاملغربية  اإلماراتجديدة هي مرحلة 

توصلت الثورات  إذم عهد التجديد السياسي ، 9/ ـه 3م وبداية ق 8/ـه 2ق 
مستقلة سياسيا عن العباسيني ولكنها  إماراتتأسيس ثالث  إىلالسابقة  االجتماعية

الثالث طبعا اإلمارات والقصد من هذه  )5( "حضاريا اإلسالميةمة مندجمة يف جسم األ
  .دريسية إلاألغلبية والرستمية وا: طبعا هو

    
ويف عرضه هلذا التطور يسعى املضمون للتعمق يف جمال الكيان السياسي  

جمال الدولة الرستمية ،اليت ) اجلزائر(الوطين اجلزائري ،فيذكر بأن املغرب األوسط 
،أحد "بن رستم عبد الرمحان  "م على يد777/هـ160تأسست سنة " أهنا إىليذهب 

                                                           
 .120،ص نفس المرجع -) 1(
  
 .112،ص نفس المرجع -) 2(
 
  .90،ص السابق الذكرالمرجع كتاب التاريخ للسنة الثامنة أساسي ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 3(
 
 .42،ص السابق الذكرالمرجع ،  ƛامنة Ɗساسيكتاب التاريخ للسنة ال -) 4(
  
  .92،ص نفس المرجع -) 5(
  



 

وقد التقت قبائل املغرب األوسط حوله ،ألهنا  ،ء املذهب االباضي يف املغربازعم
  . )1(" مبادئ الشورى والعدل واملساواة  قلتطبيوجدت يف مذهبه دعوة 

  

بأنه  التربوي ناملضموولدى تقدميه خلصوصيات هذه الدولة ووصفها يذهب  
املعاصرة هلا ،ألن  اإلسالميةمل يكن للدولة الرستمية حدود ثابتة ،شأن الدويالت " 

،وكان نفوذها يشمل بصورة تقريبية  اإلسالميةفكرة احلدود تتناż ووحدة األمة 
واملناطق احملاذية لنهر ملوية  ،شرقا األغلبيةاملناطق احملاذية خلليج سرت والدولة 

    )2("  الصحراء جنوبا  إىلبا ،وبقية املغرب األوسط والدولة االدريسية غر
  

ويستمر املضمون التربوي يف عرض التطورات احلاصلة باملنطقة يف جمال  
انه خالل الفترة املمتدة بني القرنني الرابع  إىلالسلطة السياسية ،فيذهب نفس املقرر 

األول :تطورين هامني عرفت املنطقة ) العاشروالثاين عشر امليالدي(ري س اهلجدوالسا
 .ككل والثاين على مستوى املغرب األوسط  اإلسالميعلى مستوى املغرب 

  

يف توحيد  املغربية باإلرادةعنه  فقد متثل يف ما عرب األولفبالنسبة للحدث   
 )3() األغلبية،الرستمية واالدريسية(الثالث اإلماراتحمل  قوية حتلدولة  املغرب ضمن

 . )4(ر الدولة الفاطمية  كان من نتائجها ظهو، 

  

فقد متثل  األوسطكان يعرف باملغرب  أما احلدث الثاين والذي خيص منطقة ما
مستقلة يف هذا  إسالميةاليت اعتربت ثاين دولة  )5(أساسا يف ظهور الدولة احلمادية  

   .اجلزء من املغرب 
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ين عشر ويسمر العرض التارخيي من خالل املضمون التربوي خالل القرنني الثا
 اإلسالمييف توحيد املغرب  اجلادة احملاوالت األذهان إىلوالرابع عشر امليالدي ليعيد 

الدولية السائدة آنذاك خاصة ،يف ظل احلمالت الصليبية املتتالية  األوضاع إىلبالنظر 
على الصعيد "انه أساسييذكر كتاب التاريخ لثامنة  اإلطارويف هذا . على املنطقة

دولة قوية تتزعم األحداث يف احلوض  تأسيسجهود املغاربة يف سبيل  املغريب تواصلت
املوحدية اليت كان القصد منها  ة لفقامت الدو )1(" املتوسط  األبيضاملغريب للبحر 

حتت دولة قوية كبرية ميكنها التصدي هلجمات  اإلسالميتوحيد املسلمني يف املغرب "
بعد اهنيار املوحدين اثر  إذاالستمرار،ومل يكتب هلذه اخلطوة  )2("الدول املسيحية

 )3(" عن الدولة يف االنفصال  أخرىبدا تفكري الوالة مرة " حصن العقاب "معركة 
من  اإلمرباطوريةالقسم الشرقي من يف "بين حفص"متكنت أسرة  وسرعان ما
نفسه خليفة على املغرب األدƅ " زكريا حيي احلفصي"حيث أعلن االنفصال،
من "يغمراسن"،ومتكن بنو زيان بزعامة)4(عرف باسم الدولة احلفصيةدولته ت وأصبحت

حول " بين زيان"مع "بنو مرين "م بعد تنازع  1236وسط سنة األاالستقالل باملغرب 
ȇ5(املوحدين   وراثة عر(  .  

  

م 13/ ـه7خالل ق  اإلسالمياملغرب "أن  إىلوانتهى املضمون التربوي 
مة لومل تظهر ك )6("األوىل للوضع الراهنالمح انقسم بني ثالث دويالت شكلت امل

السنة التاسعة الذي خصص للعصر احلديث،وخصص مع مقرر إالكل هذا اجلزائر يف 
 ، واالحتالل الفرنسي للجزائرللجزائر يف عهد الدولة العثمانيةاألكرب منه  اجلزء
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ع السيادة ومقاومة الشعب اجلزائري هلذا االحتالل وقيام الثورة التحريرية واسترجا
 .الوطنية 
  

مسألة أخرى مهمة تتصل باملضمون التربوي يف هذا اجملال وهي أنه بالرغم من 
 )1(يالعصور جزئالذي تعرضت له منطقة املغرب عرب أن االحتالل إىل اإلشاراتبعض 

 إال ،البيزنطي لالحتالل إشارتهذلك كتاب التاريخ للسنة الثامنة يف  إىلكما يذهب 
صر يف جزئها الشمايل الشرقي ، يف كل بالد املغرب بل احن"مل يشمل أن هذا األخري 

حني كانت بقية املناطق مستقلة ، حيث تأسست هبا عدة ممالك وطنية منذ العهد 
 . )2(" الوندايل واستمر وجودها خالل العهد البيزنطي وظلت متثل مراكز مقاومة 

  

و أنه تاريخ الشعوب ويف كل هذا يبدو عرض املضمون لتاريخ املنطقة كما ل
بأي اهتمام يذكر، وهذا بالرغم  االستقاللحيث مل حتȘ فترات اليت استعمرت املنطقة 

 )3("  ناحد ادزهري "ذلك الدكتور  إىلوطوهلا كما يذهب  هذه الفترات أمهيةمن 

عرفت  ،سنة على أقل تقدير 4000أكثر من  إىليعترب أن تاريخ املنطقة يعود  الذي
قرنان ونصف احتالال رومانيا،وقرن (قرون  04احتالال كليا دام  خالله املنطقة
أي سبعة ( قرنا 35فيما مشلت فترة االستقالل واحلرية حوايل ) احتالال فرنسيا

  ) .االحتاللفترات  أضعاف
  

وباملوازاة مع مقررات التاريخ تناولت مقررات التربية املدنية للسنة التاسعة 
الدولة اجلزائرية "والثاين " اجملتمع اجلزائري"بعنوان حول اجلزائر ،األول موضوعني 

ومها املوضوعان الوحيدان من بني ) صفحة تقريبا 11"(الدولة واجملتمع "ضمن حمور "
 باإلشارةمجيع املقررات الدراسية اللذان تناوال طبيعة الوجود السياسي اجلزائري 

 .صوال اىل املرحلة احلالية قبل التاريخ وو اجلزائر بدءا من مرحلة ما إىلاملباشرة 
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مر مبراحل تارخيية "بأنه  رر يف تناوله لتطور اجملتمع اجلزائريقحيث ذهب امل
يف العهد النوميدي وبعد  ةاملنظمبناء الدولة  إىلخالهلا من النظام القبلي ، تطور كربى

، متطورة ومزدهرة دوال وأسس ،، اكتملت مقومات شخصيتهاإلسالميالفتح 
رستمية والدولة احلمادية والدولة الزيانية اليت سامهت يف بناء احلضارة ال كالدولة
اجملتمع اجلزائري عرف مراحل عديدة ، تطور " ويضيف الكتاب بأن .)1("  اإلسالمية

ويضيف بأن  . 2( " ، عرف بالدولة اجلزائريةنظام أكثر رقيا إىلخالهلا من نظام قبلي 
يل أسس دوال مزدهرة ذات مكانة مرموقة يف اجملتمع اجلزائري عرب تارخيه الطو" 
 دية والدولة الرستمية والدولة احلمادية  والدولة املوحدية يمنها الدولة النوم )3("العامل

  

 إبرازهوبالرغم من البعد التارخيي للوجود السياسي اجلزائري الذي أراد 
م يشد عرض هذه املضمون التربوي ملقرر التربية املدنية من خالل تناول املادة ، فل

ن مقرر التاريخ من أن هذا عن احلقيقة اليت ظل ينشدها مضمو" املادة " األخرية 
الدولة اجلزائرية " حيث جاء حتت عنوان . يف ظل العهد العثماين  إالالكيان مل يتأكد 

ه الفترة تأكد كيان اجلزائر ذخالل ه"أنه ) "خالل العهد العثماين(يف العصر احلديث 
اجلانب ، واضح املعامل واخلصائص واحلدود ،وهي دولة قوية باملفهوم كوطن مهيب 

 .  )4( "احلديث 
  

هذا بالنسبة للزاوية األوىل من املضمون التربوي واملتمثلة يف طبيعة الكيان 
الثانية فتتمثل يف طبيعة التعاريف املقدمة السياسي اجلزائري وخصوصياته ،أما الزاوية 

، وهي ولة وجمتمعا ووطنا وقد حوهتا مقررات التربية املدنية بشأن التعريف باجلزائر د
التعريفات اخلاصة باجلزائر باستعماهلا لتسميات خمتلفة وحىت املقررات اليت تقدم 
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الدولة اجلزائرية "حيث املفهوم االصطالحي هلا ،فهي تارة تعتمد تسمية متناقضة من 
الختالف االصطالحي هلذه عن ا وفضال" الوطن " وتارة ثانية تستعمل تسمية "

الروابط القومية  إىلالتسميات فان مضمون التعاريف املقدمة بشأهنا ال تشري 
وحمددات االنتماء يف تقدميه هلا وليس أدل على ذلك من التعريف الذي قدمه مقرر 

مجاعة من الناس يسكنون رقعة جغرافية معينة "السنة السابعة الذي اعترب أن الدولة 
  .) 1(" الدويل  واالعترافوخيضعون لسلطة تتمتع بالسيادة بصفة دائمة 

ويف نفس االجتاه ذهب نفس املقرر للسنة التاسعة يف تعريفه للمجتمع بكونه   
جمموعة من األفراد تؤلف بينهم روابط خمتلفة ومصاحل مشتركة تثبتها األوضاع ، "

 احلقوق والواجبات وترسخها العادات والتقاليد ،ويكفلها العرف والقانون الذي يبني
 .   )2( "بينهم 

  

وال يشد عن هذه القاعدة مقرر املادة للسنة السابعة الذي ذهب يف تعريفه   
ويرتبط هبا  ، اإلنسان إليهارقعة جغرافية ذات حدود معلومة ينتمي "للوطن بأنه 

ها والدفاع عن وميتلكه شعور ضرورة محايت ،يا ،الشتماهلا على تراث األجدادعاطف
 ) .3(" حلها وقيمها مصا

  

،من خالل ذه املرحلة من املستوى التعليميومع العلم أن املادة املقدمة خالل ه
اخلوض يف  أن إالباجملتمع اجلزائري والدولة اجلزائرية  للتعريف هذا املقرر تسعى

مل يتجاوز حجم ما كتب يف هذا  إذمسألة اهلوية واالنتماء يكاد يكون منعدما، 
وجاء " مقومات اجملتمع اجلزائري"بـ، عنونت األوىل أسطر 06تضمنتا اجلانب فقرتني 

كونة جمتمعنا كسائر اجملتمعات ،يتميز مبقوماته األساسية امل أن"فيها على اخلصوص 
والعروبة واألمازيغية اليت تكونت عرب التاريخ  اإلسالمهلويته الوطنية املتمثلة يف 
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، وعنونت الثانية )1(" ر ومستقبل زاهرينالطويل ،وينبغي اختاذها وسيلة لبناء حاض
، والعاملني العريب املغرب الكبري إىلجمتمعنا مسلم ،ينتمي "وجاء فيها "االنتماءات "ـب

   .) 2("  يؤثر فيها ويتأثر هبا  اإلفريقية ،وهو من اجملتمعات املتوسطية و واإلسالمي
  

ال فيما عدا ويكاد يكون هذا املنحى هو املسيطر على املضمون يف هذا اجمل
الطفيفة اليت ميزت املضمون التربوي يف جمال تقدميه وعرضه للعامل  االستثناءاتبعض 

من خالل  أساسيالعريب والتعريف بدوله، حيث ذهب مقرر اجلغرافيا للسنة السادسة 
املغرب العريب "  أن" اجلزائر تعمل من اجل بناء وتوحيد املغرب العريب الكبري ":حمور 

 )3(" التعجيل بقيام الوحدة العربية  إىلوطن العريب وسيؤدي حتقيق وحدته جزء من ال
تعمل على بناء مغرب الشعوب ألن سكان هذه اجملموعة  أنجيب " نه أ وأضاف

تفكريهم  وأمناطووحدة ن حبكم لغتهم ودينهم وحضارهتم  أساساالواسعة يشكلون 
  .)4(" املستقبل  إىلوتارخيهم ونظرهتم 

  

احملور نفسه دول  إطارذلك فقد عرض وقدم املقرر نفسه ويف وبالرغم من 
مبوقعها  وإمنا اإلسالميالوطن العريب والعامل  من أجزاءاملغرب العريب ال بكوهنا 

 .اجلغرايف واجلدول التايل يبني طبيعة هذه التعاريف 
  بدول المغرب العربي التعاريف المقدمة للتعريف

  

 مالحظات  التعريف املقدم  الدولة
 صفحة تقريبا  " اإلفريقيةتقع مشال القارة:"ذكرت بكوهنا  تونس
 صفحة تقريبا  " اإلفريقيةتقع مشال القارة:"ذكرت بكوهنا  ليبيا

 صفحة تقريبا  " اإلفريقيةيقع مشال القارة: "ذكر بكونه  املغرب
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 صفحة تقريبا  "غرب الصحراء الكربىأقصىتقع يف:"بكوهناذكرت الصحراء الغربية
 صفحة تقريبا "تقع يف اجلزء الغريب من الصحراء الكربى:"ذكرت بكوهنا  وريطانيام

  

 إبرازمسألة مهمة تستوقفنا عند حماولة  أنجند  النقطة الثالثة إىلبالرجوع 
اهلوية واالنتماء وموقعها ضمن املضمون التربوي املقدم لتالميذ املدرسة األساسية 

 أويف تقدميها  املستعملة تعابرين لرموز الدولة والوهي طريقة تناول وتقدƇ هذا املضمو
 األخرىالوطنية وموقعها هي  لألعيادالتعريف هبا من جهة، وكذا من خالل التعرض 

عن التعابري الوجدانية يف وصف  ، فضالاألخرىضمن املقرر وطريقة عرضها هي 
          .الوطن واالعتزاز به 

  

النشيد :ون التربوي يف ثالث رموز هيفبالنسبة لرموز الدولة فقد أمجلها املضم
هذا اجلانب خريطة الوطن  إىل أضيفأنين  والعلم الوطين وشعار الدولة، غريالوطين 

، إليهاعن الرموز املشار ا يف مدلوهلا الذي نبحث فيه أمهيةتقل  كمؤشر كوهنا ال
  : هذه املسائل جندها قد قدمت كميا وكيفيا كما يلي إىلوع لرجوبا

  
  

  للدولة المتضمنة بالمقررات المدرسية جم الرموز السياسيةطبيعة وح
  

  

 عدد املرات اليت ذكر  الرمز
  فيها

  مالحظات

  مرات من خالل مقرر السنة األوىل03- 09  العلم الوطين
  مرات من خالل مقرر السنة األوىل03-
  مرة واحدة من خالل مقرر السنة الثامنة-
  ةمرتان واحدة من خالل مقرر السنة التاسع-

مرتان واملقطع الثاين مرة واحدة والنشيد  األولتكرر املقطع - 04  النشيد الوطين
  بكامله مرة واحدة

   02  ولةدشعار ال
   11  خريطة الوطن

  

   



 

 تسع إىلمقرر التربية املدنية ميتد  أنغم من رمن خالل اجلدول أنه بال ويظهر 
ف جدا مقارنة حبجم ولة ضعيللد حجم تناول الرموز السياسيةأن  إالسنوات، 

 واإلشارة اإلحياءاتطريقة تقدƇ هذه الرموز مل تتعد  أناملضمون ككل فضال عن 
وطنية بالنسبة ال األلوانمدلول  اإلشارة إىلغاية حمددة فيما عدا أو دون شرح يذكر 

   .للعلم الوطين والتعريف بالنشيد الوطين 
  
  

 03من احملتوى التربوي فقد تض والدينية بالنسبة للمناسبات الوطنية أما
 05ووطنية،  أيامامناسبات باعتبارها  08وطنية، و أعيادامناسبات، قدمت باعتبارها 

 :ية املذكورة فيما يليوتتمثل األعياد الوطنمناسبات دينية ،
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوطنية المتناولة بالمضمون التربوي األعيادطبيعة -1
  

عدد املرات اليت ناسبةامل
  ذكرفيها

  تمالحظا

  كعيد للثورة التحريرية إليها اإلشارة 05  1954نوفمرب  01
عند التعريف هبا تضمن (لالستقالل  كعيد إليها اإلشارة 05  1962جويلية  05

املؤسسات  أثناءهاتتعطل  إهنا:"التعريف العبارة التالية
  "العمومية كاملدارس واملؤسسات 

  كعيد للنصر إليها اإلشارة 02  1962مارس  19
  الوطنية المتناولة بالمضمون التربوي األيامبيعة ط-2

عدد املرات   ناسبةامل
  اليت ذكرفيها

  كيفية التعريف به

ذكرى التحاق الطلبة اجلزائريني بالثورة التحريرية بعـد   01  )56ماي 19(يوم الطالب 
  . 1956 إضراب



 

ة ذكرى مظاهرات شعبية عارمة يف سطيف وقاملة وخراط 01  1945ماي  08حوادث 
من اجل االستقالل  1945من الوطن سنة  أخرىومناطق 

جزائري علـى يـد االسـتعمار     ألف 45راح ضحيتها 
  .الفرنسي 

ذكرى هجوم للمجاهدين ضد االسـتعمار الفرنسـي يف    01 ) 1956 أوت 20(يوم اجملاهد
كرى انعقاد مـؤمتر  ذ،و 1955الشمال القسنطيين سنة 

  .الذي نظم الثورة  1956الصومام عام 
ذكرى مظاهرات شعبية عارمة يف اجلزائر العاصمة ومدن  02 1960ديسمرب  11مظاهرات 

من اجل احلرية واالستقالل  1960من الوطن سنة  أخرى
حنتفل هبذه املناسبة استرجاعا لكرامتنا وختليدا "تاهتا عبارة 

  " .لثورتنا التحريرية 
                     يوم اهلجرة 

  )1961اكتوبر 17(
للمطالبة  1961ذكرى مظاهرات اجلزائريني بفرنسا عام  01

  .الوطين  لباالستقال
شهدائنا الذين جتـاوز عـددهم    ألرواححنتفل به ختليدا  01  فيفري 18يوم الشهيد 

  .مليون ونصف املليون 
عبد احلميد بن بـاديس سـنة    حاملصل اإلمامة اكرى وفذ 01  افريل 16يوم العلم 

  .والعلماء ،لتمجيد العلم1940
مل  إذاملناسبات هي األخرى مل تكن حمل اهتمام يذكر،  أنويتبني من اجلدول   

 إليها واإلشارةقدمها املضمون التربوي كتواريخ  وقد)  صفحة 11(يزد حجم تناوهلا
التارخيي  ومغزاها وأمهيتهاوطنية دون الغوص يف طبيعة هذه املناسبات  أعياداباعتبارها 

  . والوطين والسياسي
  

ومل يشد عن هذه القاعدة جانب التعابري الوجدانية املعتمدة باملضمون التربوي 
االرتباط به والواجبات اجتاهه، وكذا تعداد خصائصه  يف وصف الوطن والدالة على

  :ميكن استخالصه من اجلدول التايل  ما ومميزاته وهو
  

  جاههالدالة على وصف الوطن والواجب ات طبيعة التعابير الوجدانية
  

  : المعتمدة في وصف الوطن األوصاف-1
  

حجم   الوصف 
  تناوله

  مالحظات



 

معلومة يف مشال  مساحة ارض وطين واسعة وهي حمددة حبدود-
  . إفريقيا

خرياته كثرية ومتنوعة، زراعية منها القمح والشعري والزيتون والتمر -
  .كاالبترول  ومعدنية كاحلديد وطاقوية

   اسطر 04

مجلة   .وطين اجلزائر-
  واحدة

  

مجلة   .وطين اجلزائر  إىلانتمي -
  واحدة

  

مجلة   .وطين غين بتراثه وثرواته -
  واحدة

  

مجلة   .أعيش يف وطين حرا -
  واحدة

  

  أنساهاال  أبدا أبدا                   أحالها ارض بالدي ما
  ارض بالدي

  افدي ارض بالدي إين                 ارض بالدي أهوى إين
  يارض بالد

  

 أبيات 04
  شعرية

  

  

  :المتضمنة للواجبات اتجاه الوطن األوصاف-2
  

  مالحظات حجم تناوله  الوصف 
  .واعتز به  أحبه-
  .عنه وامحيه  أدافع-
  .اعمل من اجله طوال حياته -
-Șعلى حريته  أحاف.  
  . أحراراوكل اجلزائريني  وأهلي أنافيه  أعيش-
  .فاع عن الوطن دال-
  .رقيه  من اجل بإخالصالعمل -
  .يف وطين باحلقوق وأؤدي واجبايت  أمتتع-

 إطاراءت هذه العبارات يف ـج  مجل 10
حو ـاحلقوق والواجبات ن تعداد

  .الوطن 
  

    

تعلق هبذا اجلانب قد تناول مثل هذه ملاملضمون التربوي ا أنوبالرغم من   
      أو تعداد مناقب الوطن وخصوصياته ومميزاته إطاروالتعابري سواء يف  األوصاف



 

 واألوصافمثل هذه التعابري  أمهيةغم من رالواجبات اجتاه الوطن ، وبال إبراز إطاريف 
يف تكريس صورة الوطن وضرورة الدفاع عنه واالعتزاز به، فان حجم تناوهلا الذي مل 

باجلدولني  إليهيعادل نصف صفحة،هو نفسه املضمون املشار  مجلة،أي ما 22يتجاوز 
هذه  أنالتربوية املعلنة واملرجوة من خالله، فضال عن  هدافاألحيول دون حتقيق 

 ةدراسي ياتمستو أربع على االرتباط بالوطن موزعة علىوالتعابري الدالة  األوصاف
  .مرة واحدة  إالوال يتكرر ذكرها 

  

الدينية واليت  واألعياداملناسبات  اأمالوطنية  واألعيادهذا بالنسبة للمناسبات   
هلوية واالنتماء فقد تضمنها ذات داللة سياسية يف جمال التعبري عن ا األخرىتعد هي 
كل  تعود أفراح أيام"  أهنا إىلالذي ذهب  أساسيالتربية املدنية للسنة اخلامسة مقرر

، حنتفل هبا اعتزازا احلنيفوتربطنا بديننا  أسالفنا وأجمادسنة، لتذكرنا ببطوالت 
مناسبة للتزاور والتسامح بني  "يف نظر املضمون وهي  )1(" بتارخينا ومتسكنا بعقيدتنا 

. )2(الشعائر الدينية وإقامة، واحملتاجني جلريان وتقدƇ املساعدات للفقراءوا األقارب
 أبعادغم مما تنطوي عليه من رعلى بعدها االجتماعي الداخلي بال يقصرهاوهو هبذا 

الذاتية وبعد الروابط سياسية مهمة ويف مقدمتها بعد التمايز وبعد اخلصوصية وبعد 
 مع الغري من املسلمني وبعد واجب التضامن فضال عن كوهنا مظهرا من مظاهر

  . بني املسلمني الوجدانية الوحدة
  

  : مجال القيم والمفاهيم :ثانيا
  

 أنقيم يف العملية التربوية ال جدال فيها وسبق ال أمهيةكانت مسألة  إذا  
تعريف مبفهوم التنشئة السياسية واليت انتهينا من عرفناها من خالل تناولنا وتعرضنا لل

التعاريف املقدمة هلذا املفهوم  وهلذا املصطلح ترى يف التنشئة السياسية  أن إىلخالهلا 
  .عملية لغرس القيم واملعتقدات وبث املفاهيم واالجتاهات وتكوين الرؤى 

  

                                                           
  .211،ص السابق الذكرالمرجع كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة أساسي ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية،  -) 1(
  
  .125،ص  ابق الذكرالسالمرجع ،  كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة Ɗساسي -) 2(
  



 

ية حجم وطبيعة كنا قد تناولنا يف ضوء املهمة الوظيفية للتنشئة السياس وإذا  
  .من خالل النقطة السابقة من البحث  األساسياملضمون التربوي املقرر بالتعليم 

  

الكشف عن  إىل من خالل هذه النقطة وهذا اجلانب من البحث أسعى فسوف  
يف حبث مسألة القيم  اه القيم املتضمنة باملضمون التربوي ، لكن بداية وقبل الغوصجتا

  .التعريف مبفهوم القيم  أوال أود من خالل املضمون التربوي
  

بتقدƇ تعريف واحد هلذا املفهوم كونه من  اإلطاريف هذا  وسوف اكتفي  
  .زوايا تناوله تزال حمل خالف وتتعدد تعاريفه بتعدد  املفاهيم اليت ال

  

 أهناالقيمة يف اللغة تعرف على  أن إىل ) 1(عبد الفتاح تركي موسى. يذهب د  
أي املستقيم " ذلك الدين القيم" ويف القرآن الكرƇ...مثنه  –ملتاع قيمة ا – الشيءقدر 
ت يف جانبها االجيايب ويضيف بان القيمة ارتبطأي ذات قيمة رفيعة،"يها كتب قيمةف"و

يف معناها االصطالحي  أماانبها السليب بالنقائص والرذائل، اخللقية ويف جبالفضائل 
مبعىن "بصحة جيدة"أو"أقوى أنا" مبعىن" vales"فقد اشتقت من الفعل الثالثي الالتيين

   ."املقاومة والصالبة " القيمة حتتوي على معىن أن
  

اليت تصدر من  األحكامعبارة عن "  أهناللقيمة على  ومن هنا يذهب يف تعريفه  
فقد حددها يف  أمهيتها أما )2("ل اجتاه املواقف اليت تقدم له التفضي أوالفرد بالتقبل 

  .وى الفرد ومستوى اجملتمع مست: مستويني
  

القيم تكمن                 أمهيةالفرد فان أي مستوى  األولفبالنسبة للمستوى   
حتدد "الصادر عنهم ومبعىن آخر تيارات معينة حتدد السلوكخال األفرادهتيئة " يف 

شكل االستجابات وبالتايل تلعب دورا هاما يف شكل الشخصية الفردية وحتديد 
  . ) 3("معيار صحيح  إطار يف أهدافها

                                                           
، 1998كتب العلمي للنشر والتوƨيƴ،، الماǗسكندرية، )منưور Ƌسالمي(التنشئة االجتماعية عبد الفتاح تركي موسى،  - ) 1(

 .17ص
  
 . 22ص ، السابق الذكرالمرجع  ،عبد الفتاح تركي موسى  -) 2(
  
 .22،ص نفس المرجع -) 3(



 

  

 القيم كما يضيف  أمهيةمستوى اجملتمع فان أي بالنسبة للمستوى الثاين  أما  
وحتدد له مثله العليا عبد الفتاح تركي موسى تكمن يف احملافظة على متاسك اجملتمع . د

تحديدها له االختيارات كما تساعده على مواجهة التغريات اليت حتدث فيه ب
مرتكزات  أهمالقيم التربوية احد "اعتبار إىل أدتاليت هي  األمهيةوهذه )1("الصحيحة

اليت يقوم  األساسيةاحلماية باعتبارها الدعامة  معايري أهمالتربوي وواحدة من  لالعم
 )2("امتالك زمام التقدم  بإمكانهاجملتمع الذي ميلك نظاما قيميا  أنكما .عليها اجملتمع

   .)3("حد كبري على وحدة القيم  إىلسكه تستند خاصة وان قيم اجملتمع ومتا"
  

 إحدىكانت القيم  إذا اليت تنطوي عليها القيم و األمهيةكانت هذه هي  وإذا  
 اليت احتلتها ضمن املضمون األمهيةومرتكزات التنشئة السياسية فما هي  أهداف

  .؟ التربوي وكيف مت تناوهلا وعرضها
  

بان  التذكري أودعن هذه التساؤالت  ةاإلجابلكن وقبل البدء والشروع يف   
  : سألة تعليم القيم تتم وفق شكلني م

  

  .صريح ومباشر :  األولالشكل   
  .واحلوار  واألحداثضمين ويتم من خالل املواقف :والشكل الثاين  
  للكشف عن القيم املتضمنة باملضمون التربوي  أعودوانطالقا من هذه احلقائق   
فان تصنيف وحتليل   ،أي جانب التعليم الصريح ،لاألوففيما يتعلق بالشكل   

حتديد القيم املتضمنة وهي قيم حوهتا مقررات التربية  إىل أفضىاملضمون التربوي قد 
  .املدنية 

  

ن رأينا عند تناولنا لطبيعة املضمون التربوي القيم اليت حواها أوقد سبق و  
  .التربوي جممل هذه القيم  ناملضمو

                                                                                                                                                                   
  
  .23،ص نفس المرجع -) 1(
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  .24،ص نفس المرجع -) 3(
  



 

  

هذا  أنجند التربوي يف جمال القيم واملفاهيم  ني املضموتقص إىلوبالعودة   
 أمهها، حماور عديدة إىلالتربية املدنية ينقسم به مقررات  املضمون والذي تنفرد

وحمور " التضامن"وحمور"ةاملواطن"وحمور"التسامح"وحمور"الوطن"وحمور"الدميقراطية"حمور
غم من اختالف مواضيعها ربال– تتكرر وهي احملاور اليت تكاد"العلم " وحمور"العمل" 
تستهدف غرس قيم معينة والتأسيس  بأهنا االنطباعيف كل مقرر دراسي مما يعطي –

  .لثقافة سياسية حاملة هلذه القيم 
  

ترتيب  أفضىوملا كانت احملاور تنطوي على موضوعات خمتلفة ومتنوعة فقد   
هيم املتضمنة هبا واليت ميكن استخراج القيم واملفا إىلاملواضيع املتضمنة هبذه احملاور 

، ومت تناوهلا ياسيةاجتماعية ذات دالالت س وأخرىقيم سياسية :فيما يلي  إمجاهلا
وقيم  وما يرتبط هبا من قيم كاحلوار والتسامح ةالدميقراطي: وتشمل بشكل صريح

  .العمل اجلماعي على غرار التضامن 
  

ا هذه القيم واملفاهيم وسوف اشرع يف استعراض االجتاهات اليت انطوت عليه  
  :وذلك من زاويتني 

 وختص التعابري واملقررات املتضمنة باملضمون التربوي واملتصلة :األوىلالزاوية   
  .بالقيم 
املرتبطة بالقيم  راحملاووختص مضمون املواضيع املدرجة ضمن :والزاوية الثانية  
  .واملفاهيم
ضمون التربوي ملفردات املتصلة باملواملتعلقة بالتعابري وا األوىلفبالنسبة للنقطة   

 إالا اجملال  هذا املضمون ال يقدم الكثري يف  هذ أن، وبالرغم من والدالة على القيم
، نتخابات والعمليات املرتبطة هباانه تضمن بعض املفردات الدالة على الدميقراطية واال

  .واجلدول التايل يبني طبيعة هذه التعابري واملفردات 
  الدالة على القيم الديمقراطية بير والمفرداتبيعة التعاط

  عدد املرات  التعابري واملفردات عدد املرات التعابري واملفردات
  مرات 03  التداول على السلطة مرة55 االنتخابات
  مرات 03  الصندوق مرة33 الدميقراطية



 

  مرات 03  مكتب االنتخاب مرة21 املرشحون
  تمرا 03  االستفتاء مرة20 احلوار

  مرات 03  بطاقة الناخب مرة13 حرية التعبري
  مرتان 02  التعددية احلزبية مرة11 التسامح
  مرتان 02  النظام اجلمهوري الدميقراطي مرات09 املنتخبون
  مرتان 02  املقاعد االنتخابية مرات07 التصويت
  مرتان 02  القوائم االنتخابية مرات07 االقتراع
  مرة 01  واألغلفة قاألورا مرات06 الناخبون
  مرة 01  مكتب االنتخاب مرات04 األصوات
  مرة 01  احلكم الدميقراطي مرات04 الفرز

 جملس منتخب
  هيئة منتخبة
  مجاعة منتخبة

 
  مرات 04

  مرة 01  اللجنة االنتخابية

    مرات04 احلملة االنتخابية
    

اسية املتضمنة يهذا عن املفردات والتعابري الدالة على املفاهيم والقيم الس  
املواضيع املتضمنة هبا هذه املقررات عن اجتاه مضمون  أما باملضمون التربوي،

  :يلي  والتعابري فيمكن الكشف عنها من خالل ما
  

  

فبالنسبة للدميقراطية فقد ذهب املضمون من خالل مقرر التربية املدنية للسنة   
،من السمات حسن سريهاول واستقرار مؤسساهتا والد استمرار أن" أساسيالتاسعة 

 )1("كم قائم على أسس دميقراطية واخلصائص اليت تتميز هبا عادة الدول ذات نظام ح
تنظيم سياسي ميارس فيه املواطنون احلكم بطريقة "بأهناومنه يقدم تعريف الدميقراطية 

اليت تقوم عليها الدميقراطية فيحددها  األسسعن أما  )2(" غري مباشرة  أومباشرة 
  :ون فيما يلي املضم

  
  

رأيه  وإبداء أفكارهللفرد احلق يف التعبريعن " أنمبعىن :حرية الرأي والتعبري- 1  
 )3("ودون املساس بكرامة الغري اإلعالميف خمتلف جماالت احلياة باستعمال وسائل 

                                                           
 .54،ص السابق الذكرالمرجع كتاب التربية المدنية للسنة التاسعة أساسي ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 1(
  
  .24،ص نفس المرجع -) 2(
  
  .56،ص نفس المرجع -) 3(
  



 

حرية "أنى من الدستور اليت تنص عل 40املادة  إىل نفسه املقرر اإلطارويشري يف هذا 
تعدد كما يرى يف  )1("ات واالجتماع مضمونة للمواطنني اجلمعي شاءوإنالتعبري 

للمطالعة  اوتوضيحا هلذا اجلانب يلحق املضمون نص"عبريتحلرية الالصحف ضمانا 
  : جاء فيه على اخلصوص

  

أن حرية الرأي هي أعظم أركان احلكم الدميقراطي ، وتضطلع الصحافة " 
سط يف اإلعراب عن آراء الشعب احلرة يف ظل النظم الدميقراطية بأعظم ق

، وقد تنحرف كاملة جيب أن تتمتع باحلرية ولكي تؤدي رسالتها... ورغباته
الصحافة أحيانا عن مهمتها احلقيقية وجتنح إىل التأثري ببعض االعتبارات 

، وتغدو أداة سيئة يجين ذلك على استقالهلا ونزاهتهاواملؤثرات اخلاصة ف
    )2(" العام لطمس احلقائق وتضليل الرأي 

  

جمعيات ارتباط لل" بأن  اإلطارحيث يذهب املضمون يف هذا : اجلمعيات -2  
، وهي املختلفة االجتماعيةمن قنوات التعبري املنظم للفئات  كوهنا، وثيق بالدميقراطية

 )3(" واجملتمع  اإلنسان، ومتس مجيع جوانب حياة معينة ومتعددة أهدافوسيلة حتقيق 
ن متكن املواطن من التكوين الذايت يف امليدا"  بأهناون ويضيف نفس املضم )3(

، السياسية األحزابتتميز عن "  بأهناانه يوضح  غري )4("االجتماعي على احلياة العامة 
  . )5(" تسعى للسلطة  ، والالسياسية

  

الوسائل اليت تضمن  إحدى"أهناويذهب املضمون :السياسية  األحزاب-3  
 نظام أن، من خصائص الدولة اجلزائرية"  أن إىل اراإلطويشري يف هذا  )6("الدميقراطية 

                                                           
  .56،ص نفس المرجع -) 1(

  

  .61،ص السابق الذكرالمرجع ،  كتاب التربية المدنية للسنة التاسعة Ɗساسي -) 2(
  
  .56،ص نفس المرجع -) 3(
  
  .56،ص نفس المرجع -) 4(
  
  .56،ص نفس المرجع -) 5(
  
  .58،ص نفس المرجع -) 6(
  



 

 األحزابدها س، قائم على التعددية احلزبية اليت جتحكمها مجهوري دميقراطي نظام
من الدستور اليت تنص على  42املادة  إىل اإلطارويشري املضمون يف هذا  )1(" السياسية

رع هبذا احلق السياسية معترف به ومضمون وال ميكن التذ األحزاب إنشاءحق "  أن
، والوحدة للهوية الوطنية األساسية،والقيم واملكونات األساسيةلضرب احلريات 

، وكذا ية، وامن التراب الوطين وسالمته، واستقالل البالد، وسيادة الشعبالوطن
 . )2("  الطابع الدميقراطي واجلمهوري  للدولة 

  
  

  :)3(الدميقراطية ، فيحصرها فيما يلي أمهيةعن  أما  
  .حتقيق مبدأ التداول على السلطة   -
  اآلخر الرأيباحلوار وتقبل  واإلقصاءالصراعات والƕاعات القضاء على  -
  .السلطة بطرق سلمية وحضارية  إىلالوصول  -
جمتمع منظم ومثقف يدرك فيه املواطن ماله من حقوق وما عليه من واجبات  إنشاء -

  .،قادر على حتمل املسؤولية 
نني من تسيري شؤوهنم بواسطة ممثليهم املنتخبني ، وسحب الثقة منهم متكني املواط -

  .يف حالة عدم االلتزام بتعهداهتم 
  بروز القدرات والكفاءات يف خمتلف اجملاالت ، وبالتايل حتقيق التقدم والرفاهية  -
، كالرشوة  جملتمع وجتنب كل املظاهر السلبيةحسن تسيري شؤون البالد وا -

  .وسوء التسيري العب والتواالختالس 
  .توفري االستقرار يف البالد  -

  

صورها فيقتصر املضمون على توضيح صورة واحدة من هذه ب يتعلق وفيما  
 اإلطارويذهب يف هذا " التفاهم أساساحلوار " حتت عنوان " احلوار " الصور وهي 

                                                           
  .63،ص نفس المرجع -) 1(
  
  .63،ص المرجعنفس  -) 2(
  
  .59،ص السابق الذكرالمرجع ،  كتاب التربية المدنية للسنة التاسعة Ɗساسي -) 3(
  



 

، حول وراألم إىلنظرهتم " خيتلفون يف  األفراد أن إىل أساسيمقرر السنة السادسة 
قشتها لتوضيح وسيلة ملنا وأفضل...ية واالقتصادية خمتلف القضايا الفكرية واالجتماع

  . )1("الرؤية هي احلوار 
أن التحاور مع الغري يتم  إىليذهب املضمون  ، وعن مفهوم احلوار وكيفيته  

 إظهارحديث الغري دون مقاطعتهم ودون  إىلاجليد  واالستماع بأدب واحترام،
ويضيف أن الدفاع عن األفكار يتم حبسن التعبري وهذا باالعتماد )2(والغضب االنفعال

  .  )3(عن إغضاب احملاور واالبتعادعلى أسلوب احلجة واإلقناع والكلمة الطيبة 
  

 األفكارحضاري لتوضيح  أسلوباحلوار " عن فوائد احلوار فيؤكد أن  أما  
 األفكاراخلاطئة منها أو توليد وذلك بتحديد نقاط التوافق واالختالف فيها وتصحيح 

اكتساب العلوم و ويضيف بأنه بفضل احلوار يتم توسيع املعارف وتنميتها) 4("اجلديدة 
  .)5( واألجيال األفرادللتواصل والتفاعل بني  األفضل، وهو السبيل املختلفة

  

الشكل : تقدميها وفق شكلني إىلأما بالنسبة لالنتخابات فقد سعى املضمون   
يتعلق بالتعريف باملفهوم وباملفاهيم املرتبطة به وبالعمليات االنتخابية والشكل و األول

ويتم عن طريق نشاطات مربجمة تستهدف التعريف بالعملية  ،الثاين وهو الدور
  .االنتخابية عن طريق انتخاب ممثل القسم

  

يذهب املضمون التربوي ) وهو التعريف باملفهوم( األولفيما يتعلق بالشكل ف  
القادرين على حتمل املسؤولية لتسيري  األشخاصعملية اختيار " أن االنتخابات هي إىل

ويضيف بأن الشعب ) 6("ق االقتراع العام املباشر والسريشؤون الوطن عن طري
                                                           

،  ااملعهد التربوي الوطين: اجلزائر ،كتاب التربية المدنية للسنة السادسة أساسي،وزارة التربية الوطنيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، -)1(
  68ص، 2000/2001

  
  .69ص السابق الذكرالمرجع  ، تاب التربية المدنية للسنة السادسة Ɗساسيك -) 2(
  
  .69،ص نفس المرجع -) 3(
  
  .70،ص نفس المرجع -) 4(
  
  .70،ص نفس المرجع -) 5(
  
 .66،ص السابق الذكرالمرجع كتاب التربية المدنية للسنة السابعة أساسي ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 6(
  



 

ميارس سيادته بواسطة املؤسسات الدستورية اليت خيتارها وأن هذه السيادة ميارسها 
حق " عترب أن االنتخاب وا )1("ثليه املنتخبنيستفتاء وبواسطة ممعن طريق اال" الشعب 
اليت حتتلها االنتخابات جنده حيصرها يف النقاط  األمهية إىلولدى تطرقه ) 2("وواجب
  :  )3(التالية

  ".الشعب مصدر كل سلطة " أهنا جتسيدا للدميقراطية ومبدأ  -
  .تطبيق مبدأ التناوب على السلطة وتوسيع قاعدة التمثيل الشعيب  -
  .دأ التشاور والتعاونتكريس ال مركزية بني مؤسسات الدولة والتأكيد على مب -

 االستفتاء "يف  وحيصرها االنتخابات ألنواعهذا يقدم املضمون مفهومه  عن وفضال
  ".والتصويت  واالقتراع

  

أما الشكل الثاين فقد خصصه املضمون للتعريف  األولهذا عن الشكل   
رسية تستهدف انتخاب ممثل القسم وهو الشكل باملفهوم من خالل  نشاطات مد

مبقرر السنة الثانية والثاين مبقرر السنة  األول: الذي متت تغطيته ضمن ثالثة مواضيع 
ومت " انتخاب ممثل القسم " الرابعة والثالث مبقرر السنة السابعة حتت نفس العنوان 

 متر هبا والوسائل وكيفية سريها واملراحل اليت االنتخابيةمن خالله شرح العملية 
املادية املستخدمة فيها ، فضال عن التعريف باملندوب ومهامه ومفهوم املترشح  

  .وكيفية انتخابه 
  

                   تنحصر املفاهيم والقيم املتضمنة باملضمون التربوي عند كل من وال  
وتدخل ضمن القيم  مفاهيم وقيم مرتبطة هبا إىلمتتد  إمنا" الدميقراطية واالنتخابات " 

وهي القيمة اليت مت تناوهلا من خالل " قيمة التسامح " الدميقراطية وتأيت يف مقدمتها 
شكل قصة يف  ، وفيما تناوهلا مقرر السنة الثانيةأساسيمقرري السنة الثانية والثالثة 

يف معاجلته هلذه القيمة عن طريق  التسامح ذهب مقرر السنة الثالثة معىن إلبراز
                                                           

  .66،ص نفس المرجع -) 1(
  
: الجƨاƑر ،كتاب التربية المدنيةللسنةالثالثة أساسي،  وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، -) 2(

  .  54، ص2001/2002، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
  
 .70،ص السابق الذكرالمرجع بية المدنية للسنة السابعة أساسي ، كتاب الترالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية،  -) 3(
  



 

كيف تتساحمون وحيترم بعضكم " فحواهمن سؤال قدمه املعلم للتالميذ  طالقاالن
ولكن  أقاطعهرفيقي عندما يتكلم وال  إىلاستمع " رضوان  إجابةفكانت   )1(" بعضا

" وقال عمر)2("كانت صحيحة إذابلطف و اقبل فكرته  أحاورهيقوله ،  ال أقبل كل ما
والتعاون  أعماهلمرفاقي بسرور، احترم اليدوية واعمل مع  األشغالفريق  إىلانظم 

، احترم حرية رفاقي يف لباسهم أنا"وقالت نورة  )3(" عمال مجاعيا مجيال  معهم ، لننجز
العب مع كل األطفال وال افرق  أنا" وقالت حنان  )4(" أفكارهمويف كالمهم ويف 

  . )5("  أقدرهم و بينهم ، احترم الكبار
 )6(" نقبل احلياة معا ، لنعيش يف سالم ووئام  أن،علينا  يا أطفال أحسنتم" قال املعلم 

بقيمة التسامح وفضل تقدميها  وان كان املضمون التربوي مل خيض يف مسألة التعريف
 أنبالشكل الذي تناولناه فان التعريف الذي ميكن استخالصه من هذه الطريقة 

 رأيملظهر واحترام يف السلوك وا االختالفحبق اآلخرين يف  االعترافالتسامح هو 
  .اآلخر ولو دون املوافقة عليه 

  

امللكية العامة واحترامها  "املضمون التربوي وهي باهتمام حظيت أخرىقيمة   
" حتت عنوان  األول، رري السنة السادسة ولسنة السابعةتناوهلا من خالل مق اليت"

يالحȘ يف  ما أنغري  "العمومية   األمالك" والثاين حتت عنوان "احترام امللكية العامة 
خيص قيمة احترام  التعريف املقدم من طرف املضمون التربوي ال أنهو  اإلطارهذا 

نستخلصه من التعريف املقدم الذي  مفهوم امللكية العامة وهذا ما وإمناامللكية العامة 
، وضعت حتت اجملموعة الوطنية التابعة للدولةامللكية العامة هي ممتلكات "  أنجاء فيه 

                                                           
 .46،ص السابق الذكرالمرجع كتاب التربية المدنية للسنة الثالثة أساسي ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية،  -) 1(
  
  .46،ص السابق الذكرالمرجع ،  كتاب التربية المدنية للسنة الƛالƛة Ɗساسي -) 2(
  
  .46،ص نفس المرجع -) 3(
  
  .46،ص نفس المرجع -) 4(
  
  .46،ص نفس المرجع -) 5(
  
 .46،ص نفس المرجع -) 6(
  



 

بواسطة مرفق عام  أومباشرة كاملزرعة واملسكن  إما، مهور املستعملتصرف اجل
  . )1(" كاملدرسة واملستشفى 

  

اقتصادية واجتماعية "أمهيةعلى  بكوهنا تنطوي أمهيتها إىل اإلشارة عدا وفيما  
وان محايتها  )2("وثقافية وعليها تتوقف خمتلف النشطات لترقية حياة الفرد واجملتمع 

واحملافظة عليها سلوك )4(باعتبارها ملك للجميع )3(ة الدولة واملواطن مسؤولي
  . )6(وترقيتها خدمة للوطن واملواطن   )5(حضاري

  

هذا عن القيم واملفاهيم السياسية ، وملا كانت التنشئة السياسية ال تقتصر على   
سياسية، فقد ذات الداللة ال االجتماعيةالقيم  إىلمتتد  وإمناهذا هذا النوع من القيم 

" حوى املضمون التربوي هذا النوع من القيم والذي متحور حول قيم كل من 
  . األخرىوهي القيم اليت نبحث يف اجتاهها هي " العمل " و" العلم "و " التضامن 

  

عمل " بكونه تعريف التضامن إىلاملضمون  فيذهب"التضامن"لقيمة فبالنسبة  
 كما )7(" اعة ملساعدة املتضررين واحملتاجني اجلم أويقوم به الفرد ضروري  إنساين

واجلمعيات ماديا  األفرادنبيل يتمثل يف التعاون والتǔزر بني  إنساينعرف بكونه سلوك 
يضيف مقرر السنة اخلامسة  أشكالهوعن  )8("الكوارث ومعنويا عند الشدائد و

 بأشكالامل ميارس على مستوى املدرسة واجملتمع والوطن والع" بان التضامن  أساسي

                                                           
 .81،ص السابق الذكرالمرجع كتاب التربية المدنية للسنة السابعة أساسي ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 1(
  
  .81،ص السابق الذكرالمرجع ،  سيكتاب التربية المدنية للسنة السابعة Ɗسا -) 2(
  
 ،السابق الذكرالمرجع كتاب التربية المدنية للسنة السادسة أساسي ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  - ) 3(

 .100ص
  
 .84،ص الذكرالسابق المرجع كتاب التربية المدنية للسنة السابعة أساسي ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 4(
  
  .84،ص نفس المرجع -) 5(
  
  .84،ص السابق الذكرالمرجع ،  كتاب التربية المدنية للسنة السابعة Ɗساسي -) 6(
  
 .75،ص السابق الذكرالمرجع  ،كتاب التربية املدنية للسنة اخلامسة أساسي  ، وزارة التربية الوطنية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، -) 7(

  
 .83،ص السابق الذكرالمرجع كتاب التربية المدنية للسنة التاسعة أساسي ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 8(
  



 

 )1("  وإنسانيةمنظم من خالل مجعيات خريية  إطارمادية ومعنوية بصفة تلقائية ويف 
 األفرادحلياة  األساسيةفقد حددها املضمون التربوي يف كونه القاعدة  أمهيتهعن  أما

  :  )2(يعمل على ألنهواجملتمعات 
  

  . األفرادغرس روح التعاون والتǔزر واحملبة بني  -
  .تمع سليم ومتماسك بناء جم -
  .واجملتمعات  األفرادتوطيد العالقات وحسن املعاملة بني  -
  . األزماتواجملتمعات عند وقوع  األفرادالتعاون بني  -
  .التغلب على املصاعب ومواجهة الكوارث  -
  .التخفيف عن املتضررين واحملتاجني -

واليت ) 3(اسيأسمقرر السنة التاسعة  إليهااليت ذهب  األمهيةوهي نفسها   
  :يلي  حددها يف ما

توطيد -اجملتمع من حمبة وتعاون وحسن املعاملة  أفرادغرس الصفات النبيلة بني  -
  .واجملتمعات  األفرادالعالقات بني 

  . واألزماتالكوارث  آثارالتخفيف من  -
  ، متماسك ، متكاثف ، قادر على مواجهة املصاعب متضامن بناء جمتمع سليم، -
  .على القيم العريقة جملتمعنا احلفاظ  -
  .والكوارث  األخطارالتعبئة ملواجهة  -
  .والتعاون والسالم بني الشعوبالصداقة  تعزيز -
  .الناس آالمالتخفيف من  -
   .وإعانتهماملنكوبني  وإغاثة إنقاذ -

  

                                                           
 .75،ص السابق الذكرالمرجع كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة أساسي ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 1(
  
 .77،ص نفس المرجع -) 2(
  
 .87،ص السابق الذكرالمرجع كتاب التربية المدنية للسنة التاسعة أساسي ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 3(
  



 

واملنبع  األساسيالعنصر " أهنا إىلبالنسبة لقيمة العمل فقد ذهب املضمون  أما   
، على الكسل والفراغ وروح االتكال ، فهو يقضيلكل تقدم اجتماعيالرئيسي 
 واألفراد األممويضيف بأن سر تفوق )1("ل يصبح الفرد عالة على اجملتمع فبدون العم

أما عن أمهية العمل فيحصرها )2(رهتا يكمن يف العملاوحض األمموختلفها وسر رقي 
  :) 3(يلي  يف ما

  .تيسري أعباء احلياة  -
  .اجملتمع من سلع وخدمات  أفرادحاجيات  تلبية -
  . واألوبئة األمراضحتقيق الصحة بالقضاء على  -
  .حتسني ظروف املعيشة  -
  .االجتماعية  اآلفاتجتنب  -
  .حترير الفرد من الذل واالحتقار والتبعية  -
  . لإلنسانواحلرية حتقيق السعادة والكرامة  -
  .ر التكنولوجي بفضل العلمالتمكن من االكتشاف واالختراع والتطو -
  .حتقيق االزدهار والرقي  -
واملثابرة عليه والسعي لتطويره عوامل تساعد على النجاح  وإتقانهحب العمل  -

  .والتفوق والرقي 
  

حيزا باملضمون التربوي املوجه لتالميذ  األخرىهي  "العلم"كما احتلت قيمة   
مل اليت ساعدت على تطور البلدان من العوا" أن  إىلوالذي ذهب  األساسيةاملرحلة 

جمتمعاهتا ومن العوامل اليت سامهت يف ختلف البلدان  إفراداملتقدمة انتشار التعليم بني 
  .     )4(" جمتمعاهتا  إفرادبني  األميةالنامية انتشار 

  

                                                           
 ، كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة أساسي،  وزارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ، -) 1(

 .67، ص  2004/2005،  وطني للمطبوعات المدرسيةالديوان ال: الجƨاƑر 
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  .71/72،ص نفس المرجع -) 3(
  
 .62،ص السابق الذكرالمرجع ية للسنة السادسة أساسي ، كتاب التربية المدنالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 4(
  



 

  : والوưائف واألدوارالبنى مجال  في:ثالثا
لبىن واملؤسسات من خالله للكشف عن طبيعة ا أسعىوهو اجملال الذي   

البىن هي الطرق املنظمة  أنذلك  والوظائف املرتبطة هبا واملتضمنة باملضمون التربوي،
 البىن السياسية وضوحا أكثر أن كما اليت ينجز الناس نشاطاهتم السياسية عن طريقها

واالنتخابات واهليئات التشريعية  األحزابمثل  املألوفةهي املؤسسات السياسية 
  .والدوائر احلكومية والتنفيذية 

  

طبيعة البىن املتناولة يف مستوياهتا  إلبراز إذا والبحث يف هذا اجملال يسعى  
  .اليت تؤديها  األدواراخلاصة هبا وطبيعة  فرداتامل إىل اإلشارةاملختلفة ومدى 

  

هو متضمن  وقد تبني من خالل عملية ترتيب املضمون وتصنيفه وتصنيف ما  
 اإلدارةاحلكومة والربملان ووحدات :تكمن فيما يلي  أهناار به من بىن ووظائف وادو

    ).الوالية والبلدية(احمللية 
       من خالل حمور له تناوله هووما يالحȘ يف عرض املضمون هلذا اجلانب   

الطابع  إضفاءهو حماولة  اإلدراجاهلدف من هذا  أنمما يعطي االنطباع " السلطات" 
 أساسيمقرر التاريخ للسنة التاسعة  أن، ذلك م القائملدميقراطي على نظام احلكا

بشكل "م يف املاضي كان ميارساحلك أن إىل"لسلطة التنفيذيةا "ملوضوع عرضه يف يشري
 ،األحداث، ومع مرور الزمن وتعاقب جلميع السلطات مباحتكار احلاك، مطلق

، )1("القضائيةو الفصل بني السلطات التنفيذية والتشريعية إىلفادت  األفكارتطورت 
الفصل بني السلطة  الدولة،وحسن سري مؤسساهتا،مت استقرار لضمان"انه ويضيف

تناوله ، وهو االجتاه نفسه لدى )2("التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية
 أن ،من خصائص الدولة اجلزائرية" أن إىل يشري يث،ح "السياسية ألحزابا" ملوضوع
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  .25، ص  السابق الذكر
  
  .  25،ص نفس المرجع -) 2(
  



 

ي دميقراطي قائم على التعددية احلزبية اليت جتسدها نظام حكمها نظام مجهور
  .)1("السياسية األحزاب
ملتضمنة باملضمون لكشف عن طبيعة البىن والوظائف ال نعود بعد هذه املالحظة  
  :يلي على ما اإلطار، وسوف نركز يف هذا التربوي
  .للمفردات اخلاصة بالبىن والوظائف  مدى ذكر املضمون -1  
  .هذه البىن والوظائف املرتبطة هبا  طبيعة تناول -2  
 أنواملتعلقة باملفردات اخلاصة بالبىن والوظائف جند  األوىلفبالنسبة للنقطة   

  :املضمون التربوي قد تضمن املفردات التالية
  :المفردات المتعلقة بالوưائف-1

  مالحظات  تكرارها  املفردة
   20 رئيس اجلمهورية
   09 رئيس احلكومة

   01 الشعيب الوطين رئيس اجمللس
   05 الوايل

   08 رئيس اجمللس الشعيب الوالئي
   01 القاضي

 رئيس اجمللس الشعيب البلدي
    04  رئيس البلدية

  :كما تضمن املفردات التالية يف جمال البىن
  :المفردات المتعلقة بالبنى- 2

  

  مالحظات  تكرارها  املفردة
   31 الدولة
   05 احلكومة

   07 التشريعيةالسلطة 
   01 هيئة تشريعية
   25 الربملان

   06 اجمللس الشعيب الوطين
   04 األمةجملس 

   16 السلطة التنفيذية
                                                           

  .  63،ص نفس المرجع -) 1(
  



 

   09 السلطة القضائية
   02 رئاسة اجلمهورية
   02 جملس الوزراء
   29 الوالية

   63 اجمللس الشعيب الوالئي
   04 اجمللس التنفيذي للوالية

   41 البلدية
   14  البلدياجمللس الشعيب

البىن  يف املفردات كانت يف جمال الغلبة أنويتضح من خالل اجلدولني   
  .للهيئات املنتخبة وهو االجتاه نفسه بالنسبة للوظائف 

  

البىن  عن طبيعة هذه أما ملفردات املتصلة بالبىن والوظائفهذا عن ا  
ضمون يقتصر على منها فيكاد امل واألهداف املتوخاةومهامها  وأدوارهاوصالحياهتا 

  . الغائية  األبعادمنها على  أكثر واإلجرائيةالوصفية  األبعاد
  

 وعن) 1(انه هيئة عليا يف النظام الدميقراطيņ" فعن الربملان ال يذكر سوى  

  :)2(ووظائف تتعلق بـ ووظائفه يذهب املضمون إىل أهنا اختصاصات هاختصاصات
  " .قة عليهاواملصاد وإثرائهامناقشة مشاريع قوانني "-1  
  " .مناقشة ودراسة برنامج احلكومة والتصويت عليه"-2  
  " .مناقشة ميزانية الدولة السنوية والتصويت عليها"-3  
  " .حول قضايا الساعة أعضائهااستجواب احلكومة مبساءلة "-4  
  " .مراقبة عمل احلكومة"-5  
  " .املبادرة باقتراح تعديل الدستور على رئيس اجلمهورية "-6  
  : )3(تكمن فيما يلي أهنا إىل يذهب املضمون أمهيتهعن و  
  " .  احلكم الدميقراطي إىلمن احلكم الطلق  لاالنتقا"-1  

                                                           
  . 33،ص السابق الذكرالمرجع  ، ب التربية  المدنية للسنة التاسعة Ɗساسيكتا -) 1(

  
  .35،ص نفس المرجع -) 2(
  
  .  35/36،ص نفس المرجع -) 3(
  



 

  " .جتسيد دولة القانون"-2  
  " .فتح اجملال لɈراء املختلفة"-3  
  " .ممارسة السيادة الشعبية يف التمثيل والرقابة"-4  
  " .بمنرب للتعبري عن انشغاالت وطموحات الشع"-5  
   " .صيانة احلقوق واحلريات ومنع االستبداد والتجاوزات"-6  
عند تناوله للمجلس الشعيب  إشارةوعن اجملالس املنتخبة احمللية يشري املضمون   
  :املنوطة به وحيددها فيما يلي  األدوار إىلالوالئي 
التداول على  مبدأ، من خالل متثيله الشعيب وجتسيد جتسيد الدميقراطية- أ  
  .)1() الشعب مصدركل سلطة (الدستوري للمبدألطة وترمجته الس

حتقيق الالمركزية من خالل املشاركة يف تسيري الوالية واختاذ القرارات - ب  
  .)  2(والتعبري عن انشغاالت املواطنني 

ممارسة الرقابة الشعبية من خالل متابعة تنفيذ املشاريع املربجمة وحماربة - ج   
 .القتصاد الوطين وحماربة االستغالل واالحتكار البريوقراطية ومحاية ا

  

وفيما عدا بعض الفقرات الدستورية اليت يدرجها املضمون على سبيل   
 ميارس الشعب سيادته"أنمن الدستور اليت تنص على  7االستشهاد على غرار املادة 

 يب الوالئيميثل اجمللس الشع"على انه  اليت تنص 16واملادة ) 3("بواسطة ممثليه املنتخبني 
فيكاد ) 4("قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية 

يف النظام  وأمهيتهامثل هذه اجملالس  إقامةالغاية من  إىل إشارات أيةاملضمون خيلو من 
  .الدميقراطي 
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  .37، ص  السابق الذكر
  
  . 37،ص نفس المرجع -) 2(
  
  . 37،ص نفس المرجع -) 3(
  
  . 37،ص نفس المرجع -) 4(
  



 

ومة السلطة التنفيذية واحلك إىلفيشري  اإلداريةواهليئات  اإلداريالعمل  عن أما  
تتمثل بصفة عامة يف ضمان تنفيذ الربامج والقوانني وتنشيط "مهمتها  أنويذكر 

  :) 2(يذكر اإلداريالتنظيم  أمهيةوعن ) 1("السياسة العامة للبالد 
  " .من املواطن اإلدارةتقريب " -1  
  " .جتسيد الالمركزية يف تسيري شؤون البالد "-2  
  " .سيري شؤوهنا بنفسهاللكفاءات احمللية يف تاجملال  إفساح"-3  
  " . حصر احتياجات املواطنني وانشغاالهتم "-4  

  

  :واالتجاهات األبعادفي مجال :رابعا
  

هذه العملية ال تتوقف  أنكنا قد رأينا من خالل التعريف بالتنشئة السياسية   
لألدوار  اإلعدادواالنتماء وال عند تلقني القيم واملفاهيم وال عند  اهلوية إكسابعند 
اآلخر وتشكيل  العالقة مع إىلمتتد  وإمنا ،ملناصب والوعي بالبىن والتنظيماتاو

الكتاب  أن إىل"وليد سليم عبد احلي"هب الدكتورمن هنا يذ ،التوجهات املختلفة
األدوات اليت تساهم يف تشكيل التوجهات القومية جملتمع  إحدىميثل " املدرسي
اهتمامها  إطارر الكتاب املدرسي يف تنبهت لدو" "اليونسكو"ويضيف بأن  )3("معني

بالعوائق اليت حتول دون التفاهم الدويل،أو األدوات اليت تؤجج التنازع بني 
سؤال عنونا  جييبا على أنيف هذا السياق "كانتربل "و"بوخانوف"ت، وحاولاملعتقدا

 )  HOW NATIONS SEES EACH OTHERSبعضها األمم كيف ترى(دراستهما به
هي نتيجة وليس  الصورة الذهنية لدى شعب معني عن شعب آخر أن إىل وتوصال

    )4("سببا يف شكل العالقة بينهما 
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  .25، ص  السابق الذكر
  
  . 25،ص نفس المرجع -) 2(
  
   .109،ص  السابق الذكر المقال" .موقع القضية الفلسطينية من مناهج التعليم في الوطن العربي "،.وليد سليم عبد الحي  -) 3(
  
  ..109،ص نفس المرجع -) 4(
  



 

املؤسسات  أن إىل"رة يحممد امحد عما" األستاذيذهب  اإلطارويف نفس   
عالقات األمم عن طريق تصوير أمة من األمم على أهنا تساهم يف تشكيل "التربوية 

 ، أوأسطوريةبدائية  أهنا، وتصوير أمة أخرى على واملغامرة االكتشافأمة العلم و 
  )  .1("ووضعها يف زاوية النسيان يف الذاكرة املدرسية  أخرىعن جتاهل ثقافة أمة 

من هنا وملا كانت املقررات املدرسية واملضمون التربوي حيتوي على معارف   
مات متس ، وملا كانت هذه املعارف واملعلومل معلومات يف اجملاالت املختلفةوحي

عملية التربوية واملضمون ال أبعاد، فقد تعددت السياسيةالوطن وغريه من الكيانات 
واجتاهات املضمون التربوي وهي  أبعادنود الكشف عنه بالبحث يف  ، وهو ماالتربوي
  :اليت ميكن حصرها فيما يلي األبعاد

  

 : الوطنية األبعاد -1

حواها املضمون التربوي وميكن الكشف عنها من خالل مجلة املواضيع اليت 
  .اخلاص باملقررات موضوع الدراسة واليت تراوحت بني األحداث والوقائع والقضايا 

  

التاريخ واجلغرافيا جيد انه باستثناء هلذا املضمون املوزع بني ماديت  واملستقرئ
هذا الكل  إطارذلك املضمون الذي تناول تاريخ العرب ككل وتناول اجلزائر يف 

، مل للمنطقة اإلسالميقبل التاريخ ومرورا بالعصر القدƇ فالفتح  ر مابدءا من عصو
تناول اجلزائر هبذا  أن، كما ر ال بشكل ظاهر وال كوحدة سياسيةيتناول اجلزائ

عند تناوله للوجود العثماين  إالمل يظهره املضمون التربوي  )كوحدة سياسية (الشكل 
من خالل بعد اهلوية  إليه اإلشارةهو مامتت و(للدولة اجلزائرية يف العهد العثماين  أو

  ) .واالنتماء 
  

 األساسيللمضمون التربوي ملقررات التعليم الوطنية  األبعادومن هنا فان 
والقضايا وبعد  األوضاعوبعد  واألدوارتتوزع بني بعد املواقف  األساسيةباملدرسة 
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  .96ص  144،اسات الوحدة العربية ببيروت، العدددر
  



 

وفيما يلي  واألبطالت الروابط وبعد القيادايارات والتوجهات وبعد العالقات واالخت
  : األبعادتناول لكل بعد من هذه 

  

 : واألدواربعد المواقف   -  أ
 

الوجود  إبرازأن املضمون التربوي ومن خالل حماولة  إىلكنا قد أشرنا  
أن كيان الدولة اجلزائرية مل  إىلالسياسي للكيان اجلزائري يف بعده التارخيي انتهى 

الدولة اجلزائرية يف العصر (ت عنوان ث جاء حت، حييف ظل العهد العثماين إال يتأكد
د كيان اجلزائر كوطن خالل هذه الفترة تأك"انه ) خالل العهد العثماين – احلديث
  .)1("واخلصائص واحلدود، وهي دولة قوية باملفهوم احلديث واضح املعامل اجلانب، مهيب

  

دولة اجلزائرية لل األدواربعض  إلبرازهبذه احلقيقة سعى املضمون  إقرارهوبعد   
املتصلة بقوة الدولة يف اجملال الدويل  األدواريف تلك الفترة من التاريخ الوطين وهي 

قوة الدول يف العصر " أن  إىل أساسيحيث يذهب مقرر التاريخ للسنة التاسعة 
البحرية وتفوقها وخاصة يف غمرة اندفاع اروبا  األساطيلاحلديث تقاس مبدى تطور 

، وفرض هيمنتها عليها مث البعيدة عنها، واستغالل ثرواهتاق الكتشاف املناط
اجلزائر كانت بطبيعتها دولة حبرية نظرا لوفرة املوانئ "  أنويضيف  )2("استعمارها 

كما أن املوانئ  )3("لبناء السفن  أوليةكمادة  األخشابعلى طول سواحلها، ووفرة 
 وأسطوهلاحبصوهنا املنيعة  اشتهرت" أساسيكما يذهب مقرر التاريخ للسنة السادسة 

 )4("املتوسط األبيضالضخم وكان ميناء العاصمة من اكرب املوانئ احلربية يف البحر 
بدأ منذ "نشاط البحرية اجلزائرية  أن أساسيالتاريخ للسنة التاسعة  ويضيف مقرر
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  .14، ص  السابق الذكر
  
المعهد : الجƨاƑر  ، كتاب التاريخ للسنة التاسعة أساسي، وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، -) 2(

  .99، ،ص  التربوي الوطني
  
  .99،ص نفس المرجع -) 3(
  
الديوان : الجƨاƑر  ، السادسة أساسية للسن التاريخكتاب ، وƨارة التربية الوطنيةالجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية- ) 4(

  .10،ص  2000/2001،  الوطني للمطبوعات المدرسية
  



 

وخاصة عندما توىل هؤالء  عهد البلربايات وتطور بسرعة على يد طائفة رياس البحر
اكتست البحرية اجلزائرية مكانة دولية متميزة  ومن هنا، )1("يف عهد الدايات  سلطة

 – كما يضيف املضمون –وهي املكانة  )2("يف البحار بفضل تنظيمها وقوة تواجدها
خالل املواجهة املستمرة بني  أهلتها للعب دور الداعي للمسلمني وقضاياهم" اليت 
  )3("ميزت العالقات الدولية يف العصر احلديث  والعامل االرويب اليت اإلسالميالعامل 

 األندلسيف محاية املسلمني املطرودين من  أساسياولعبت بذلك البحرية اجلزائرية دورا 
ومن جهته يشري  )4("ضدهم  األوروبيةويف مساندة العثمانني اثر حتالف الدول 

 األسطولنياملعركة اليت نشبت بني  إىل أساسيمضمون التاريخ للسنة السادسة 
اجلزائري الذي رد معظم  األسطولانتصر فيها " البحريني اجلزائري واالسباين واليت 

ويضيف بان هذا  )5("اهلجومات االسبانية اليت توالت على اجلزائر طيلة قرون
  .)6("املتحالفة ضد اجلزائر األوروبية األساطيلاستطاع أن يرد هجومات  "األسطول

  

ذلك مقرر التاريخ  إىلمسعة دولية كما يذهب  اراألدووقد كان ملثل هذه   
البطولية مسعة  األعمالاكتست هبذه " ، اجلزائر حيث يذكر أساسيللسنة التاسعة 

وحتكمت يف حركة املالحة الدولية يف البحر مرهوبة اجلانب  وأصبحتدولية كبرية 
عالقات  مةإقا األوروبيةمعظم الدول وهذا مادفع  األطلسياملتوسط واحمليط  األبيض

 أساسيوبعضها كما يشري مقرر التاريخ للسنة السادسة )7("دبلوماسية مع اجلزائر
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  .99، ص  الذكر
  
  .99،ص نفس المرجع -) 2(
  
  .100،ص السابق الذكرالمرجع  ، كتاب التاريخ للسنة التاسعة Ɗساسي -) 3(
  
  .100،ص عنفس المرج -) 4(
  
السابق المرجع  كتاب التاريخ للسنة السادسة أساسي ،، وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، -) 5(

  .1 0، ص الذكر
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السابق المرجع  ة التاسعة أساسي ،كتاب التاريخ  للسن، وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، - ) 7(

  .101، ص  الذكر
  



 

املتوسط  األبيضيدفع للجزائر ضرائب متنوعة مقابل السماح هلا بعبور البحر "
  .)1(" حلمايتها من االعتداءات 

  

البسيطة اليت حواها املقرران املذكوران واليت ال  اإلشاراتوفيما عدا هذه   
صفحة واملرتبطة بفترة ماقبل االستقالل فإن املضمون املقرر ) صفحات 08(تزيد عن 
اجلزائر تعمل من " عبارة  باستثناءدور آخر للجزائر  أيمل يتناول  األساسيةللمرحلة 

اليت حواها مقرر اجلغرافيا للسنة السادسة  )2("اجل بناء وتوحيد املغرب العريب الكبري 
  .ة عن عنوان لدرس مل يتجاوز الصفحتنيواليت  هي عبار أساسي

  

 :والقضايا  األوضاعبعد   -  ب
 

اليت  لألوضاعاملضمون التربوي وتغطيته  إشارةويتعلق هذا البعد مبدى  
، وقد تبني من خالل عملية ترتيب أخرىعاشتها اجلزائر من جهة ولقضاياها من جهة 
 أن وأبعاداهات هو متضمن به من اجت املضمون وتصنيفه حسب طبيعته وطبيعة ما

السياسية  األوضاعاملتضمنة باملضمون وحوهتا املقررات جيمع بني  عاألوضا
واىل غاية  م1500واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وختص الفترة املمتدة من 

وخالل نفس الفترة يف قضايا القضايا املتناولة ، فيما متثلت االحتالل الفرنسي
، وفيما يلي املختلفة والثورة التحريرية بأشكاهلاملقاومة االستعمار وسياساته وقضايا ا

  :اليت حواها املضمون التربوي والقضايا عاألوضاتفصيل هبذه 
  

السياسية واالقتصادية واالجتماعية  األوضاعمل تنل  األوضاعففي جمال   
ضمن فقرات معدودة وال تتعدى يف  اإلشاراتوالثقافية اهتماما يذكر فيما عدا بعض 

  .مجلة واحدة  األحيان بعض
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  .11، ص  الذكر
  
المرجع  السادسة أساسي ، الجغرافيا للسنة كتاب، وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، - ) 2(

  .86/87،ص  السابق الذكر
  



 

عند التعريف باجلزائر قبل االحتالل  إليها اإلشارةمتت  االقتصادية فاألوضاع  
الفالحة والرعي  أن إىل أشارالفرنسي من خالل مقرر التاريخ للسنة السادسة الذي 

 وبدوره مل يشد مقرر )1(على احلياة االقتصادية يف اجملال الفالحيكانا الطابع الغالب 
عن القاعدة حيث اكتفى بتقدƇ بعض املعطيات االقتصادية  ريخ للسنة التاسعةالتا

 أخرىويف فقرة  )2(الفالحية واملناǷ املالئم ووفرة املعادن  األراضيعلى غرار وفرة 
اجلزائر العاصمة وشرشال وجيجل اشتهرت  موانئ أن إىليذهب املضمون التربوي 

دباغة : صناعات مزدهرة على غرار خرىاأل، فيما عرفت بعض املدن بصناعة السفن
وساهم  )3(...رة واحلدادة والصباغة وغريها والنسيج والتجا األحذيةاجللود وصناعة 

   .ني الداخلي واخلارجي يهذا الوضع يف ازدهار التجارة  على املستو
  

االعتماد على  أن إىلاجلوانب االقتصادية لينتهي  إبرازويستمر املضمون يف   
واهلدايا والضرائب اليت كانت جتنيها الدولة آنذاك من جراء هذا  لسطواألمداخيل 
يف الوقت الذي  وإمكانياتهو متوفر من وسائل  ، حال دون تطوير مااألسطول
اجلزائري حبلول  األسطولاليت حاصرت  أساطيلهاعلى تطوير  أوروبافيه تعمل  كانت

هذه  أصبحت أوروبايف  وظهور الثورة الصناعية 19القرن  وحبلول )4(18القرن 
 إىل أنظارهافاجتهت  )5(اخلارجية  واألسواق األوليةيف حاجة ملزيد من املواد  األخرية
   .وآسيا  إفريقيا
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  .5، ص  الذكر
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  .91، ص  الذكر
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  .5، ص  الذكر
  
السابق المرجع  كتاب التاريخ للسنة التاسعة أساسي ،، ƨارة التربية الوطنيةو الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، -) 4(

  .92/93، ص  الذكر
  
السابق المرجع  كتاب التاريخ للسنة السادسة أساسي ،، وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، -) 5(

  .13، ص  الذكر
  



 

البالد عرفت انتشار  أحناءخمتلف  أنالثقافية فيقر املضمون  األوضاع أما  
كان سائدا  ما أنغري )1(املدارس وان معظم اجلزائريني كانوا حيسنون القراءة والكتابة 

ئدة يف غياب رؤية سياسية وثقافية من ثقافة بقي حبيس املؤسسات التقليدية السا
للدولة آنذاك مما حال دون تعليم عصري وحالت دون اطالع اجلزائريني على العلوم 

  .)2(واملعارف والتطورات التقنية احلاصلة يف العامل 
  

م الالزم من طرف املضمون السابقة واليت مل تنل االهتما لألوضاعوخالفا   
التربوي فقد كانت القضايا التارخيية ممثلة يف قضايا االستعمار واملقاومة واحلرب 

، مما يستدعي حجم تناوهلا إىلالنظر بمن الناحية الكمية  األوفرالتحريرية نصيبها 
  .لكشف عن اجتاهها وجوانب معاجلتهاا
  

احتالل  أن إىلضمون التربوي ففي جمال االحتالل الفرنسي للجزائر يذهب امل  
هبذا اخلصوص وان اجلزائر متثل  اإلسالميفرنسا للجزائر ال خيتلف عما حدث للعامل 

اختالل ميزان القوى  إىليف ذلك  األسبابويرجع املضمون  )3(منوذجا يف هذا اجملال
 واليت أوروبابفعل الثورة الصناعية اليت عرفتها  واألورويب اإلسالميبني العاملني 

 )4(التوسع واالستعمار من جهة ثانية احلربية من جهة ودفعت باجتاه اإلمكانياتوفرت 
حادثة املروحة واليت اعتربها جمرد مربر  إىل لإلشارةوينتقل بعدها املضمون التربوي 

احلقيقية  األسباب أنليؤكد  )5(تذرعت به فرنسا لتنفيذ مشروعها االستعماري
سائدا آنذاك ،وخاصة بعد دويل العام الذي كان الوضع ال"لالحتالل تستخلص من 

 األسطولوبعد انكسار  م1818 سنة "الشبيل اكس"و 1815سنة " فيينا "مؤمتر
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  .109،ص نفس المرجع -) 4(
  
  .110،ص نفس المرجع -) 5(
  



 

يف هذا السياق يندرج "  بأنهويضيف  )1(" م1827يف " نافارين"اجلزائري يف معركة 
يف  وأخذت، 1827جوان  16احلصار الذي فرضته فرنسا على اجلزائر ابتداء من 

  . )2("س الوقت تعد محلة عسكرية الحتالل اجلزائر نف
  

 أورويبتعرض اجلزائر الستعمار استيطاين  إىلوعن االستعمار يشري املضمون   
عن  أما )3(اإلسالميمما تعرضت له باقي بلدان العامل  واألدهى األخطرويصفه بكونه 

  .)4("االستيطان"و"ةاجلماعي اإلبادة"و"العنف"و"الرعب"إىل السياسة االستعمارية فيشري
  

 اإلجراءاتاملتبعة يف جمال السياسة االستعمارية،فيذكر  اإلجراءاتعن  أما  
  .والثقافية   ةاالجتماعي واإلجراءاتاالقتصادية  واإلجراءات اإلدارية

  

 إىلواليات وكل والية 3 إىل، تقسيم البالد اإلدارية اإلجراءاتفيذكر عن   
كما يضيف –إجراءاتوهي )5()أوروبيةطة وبلديات بلديات خمتل( البلديات نوعني من
اجلزائري ، وتنكر على العنصر األورويبتكريس تفوق العنصر  إىلهتدف "  – املضمون

  .  )6("من حقه يف الوجود 
  

  )8(وباطنه )7( األرض، يذكر استغالل سطح االقتصادية اإلجراءاتوعن   
زائريني اجل أيديمن  األراضيل سهلت انتقا" أهنااليت يرى املضمون  توهي اإلجراءا
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، الشركات الفرنسية على املعادن"  وبواسطتها استولت )1("املستوطنني  أيدي إىل
  .  )2(" 19اليت شرع يف اكتشاف منامجها يف السبعينات من القرن 

    

وحماربة  )3(حماربة العقيدة:االجتماعية والثقافية يذكر املضمون اإلجراءاتوعن   
 اليت عملت اإلجراءاتوهي ،)5(وحماربة الشخصية الوطنية)4(وحماربة الثقافة الوطنية

كنائس وتراجع مبوجبها ثقل  إىلاملساجد طات االستعمارية على حتويل لمبقتضاها الس
  .اختذت من املساجد منابر هلا املؤسسات التعليمية اليت 

 

ض ودون اخلو إشارةالسياسية فان املضمون التربوي يشري  األوضاعفيما خيص  أما  
يف احلوض الغريب  16الدور احلاسم الذي لعبته اجلزائر خالل القرن  إىليف التفاصيل ، 

غاية سقوطها يف قبضة  إىلاملتوسط وهو الدور الذي ظلت تلعبه  األبيضللبحر 
الداخلية  األوضاعتردي  أن إىل لإلشارةوينتقل بعدها  )6(19االستعمار خالل القرن 

البالȠ يف  األثركان هلا م  16القرن   ت اليت سادت بدايةباالضطرابا أساسااليت متيزت 
وبعد  )7(األسبانتردي وتراجع مكانة اجلزائر الدولية مما مكن من غزوها من طرف 

يعتربه الوجود العثماين الذي  إىليشري ، الغزو االسباين ألسبابيتعرض املضمون  أن
املرحلة :مبرحلتني –ضموناملحسب -وهو الوجود الذي متيز)8(استجابة لنجدةاجلزائري

 إحدىواعتربت خالهلا اجلزائر بكوهنا 1671و 1518ومتتد بني  األوىلاملرحلة :مبرحلتني
من  تبتدئ، واملرحلة الثانية واليت )9(العثمانية لإلمرباطوريةالواليات الثالث املكونة 
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، )1(اخلالفة العثمانية إطارمبقتضاها اجلزائر دولة مستقلة يف  أصبحتواليت  1671سنة 
الدايات  أن إىل أساسيب مقرر التاريخ للسنة التاسعة ، حيث يذه)1(العثمانية
، لكنهم سلكوا إسالميةحبفȘ االرتباط مع الدولة العثمانية باعتبارها خالفة "التزموا

الداي هو الذي "ويضيف بان )2("سياسة مستقلة فيما يتعلق بالشؤون اخلاصة باجلزائر
ويعلن احلرب ويربم  الدبلوماسيةالذي يعقد االتفاقيات الدولية ويستقبل البعثات 

مميزات الدولة اجلزائرية  إىل اإلشارة إىل، وينتهي املضمون )3("معاهدات السالم 
   : )4(وخصائصها يف العصر احلديث وحيصرها يف

   
نظام مجهوري  إىلملكيا وراثيا ،ولكنه مل يرق  "مل يعد النظام السياسي أن-1  

  " .ممثليه يف السلطة قائم على االنتخاب ،فلم يشارك الشعب يف انتخاب 
  

م والزعامات احمللية فل القبليةعلى التقسيمات  "حافȘ  اإلداريالنظام  أن-2  
  ."تتبلور الصفة العصرية للدولة 

  

ولكنها  اإلسالميعما كانت عليه بقية العامل "مل ختتلف وضعية اجلزائر أن-3  
دول ذات الذي تكونت فيه  األورويبكانت خمتلفة عما كان حيدث يف العامل 

   " .لغرض سيطرهتا على العامل  تتأهب أحذتحكومات مركزية ، 
 

بالنسبة للمقاومة تناوهلا املضمون التربوي بشكل ظاهر من خالل مقرري   
، حيث يذكر مقرر التاريخ للسنة التاسعة أساسيالتاريخ للسنتني السادسة والتاسعة 

ن مقاومتهم جلميع خمططات لالحتالل عربوا ع األوىلاجلزائريني ومنذ اللحظة  أن
 أن إىليذهب مقرر السنة السادسة  اإلطار، ويف نفس  )5(السياسة االستعمارية
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مقاومة عنيفة يف الشرق اجلزائري منذ بداية االحتالل فخاضوا " اجلزائريني اظهروا 
اليت هزم فيها  1836،معركة قسنطينة سنة  أشهرهامعارك كثرية بقيادة امحد باي ،من 

ويضيف بانه عند معاودة اجليش الفرنسي مدامهة قسنطينة سنة  )1(" لفرنسياجليش ا
متكن اجليش  وعندما...دارت بينه وبني سكاهنا معارك رهيبة "لالستيالء عليها  1837

الفرنسي من دخول املدينة مل يستسلم السكان بسهولة بل دافعوا عنها شارعا شارعا 
  . )2("وبيتا بيتا 

ثالثة ، الشكل  أشكاالاختذت  أهنا إىليذهب املضمون  هلاأشكاو  أنواعهاوعن   
الذي مت عن  العسكري الذي مت من خالل الثورات واالنتفاضات والشكل السياسي

  .واهليئات والشكل االجتماعي  األحزابطريق 
الشعب  أن  إىلفعن املقاومة العسكرية والثورية يذهب مقرر السنة السادسة   

وعن  )3("شعبية مسلحة شاملة  الستعمار الفرنسي بثوراتعن رفضه ل"اجلزائري عرب
يف الفترة مابني " انه  إىلشعبية حيث يشري املضمون  أهنا إىلطابع هذه الثورات يذهب 

عب الش أبناءاندلعت يف خمتلف مناطق الوطن ثورات عارمة خاضها  م1916و 1848
ثورة "ت اليت قامت يذكروعن الثورات واالنتفاضا )4("اجلزائري بقيادة زعماء شعبيني

ثورة الشيخ "و )6("بقيادة حممد املقراين والشيخ احلداد م1871ثورة "و )5("الزعاطشة 
وعن جماهلا اجلغرايف يذهب . )8("عبد القادر األمريمقاومة " و )7("الشيخ بوعمامة 

وهو ما  أخرى، ومل تقتصر على منطقة دون عامة ومست القطر كل أهنا إىلاملضمون 
                                                           

السابق المرجع  لسادسة أساسي ،كتاب التاريخ للسنة ا، وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، -) 1(
  .25، ص  الذكر

  
  .26،ص نفس المرجع -) 2(
  
  .40،ص السابق الذكرالمرجع  ، كتاب التاريخ للسنة التاسعة Ɗساسي -) 3(
  
  .42،ص نفس المرجع -) 4(
  
  .44،ص نفس المرجع -) 5(
  
  .45،ص نفس المرجع -) 6(
  
  .46،ص نفس المرجع -) 7(
  
  .30،ص نفس المرجع -) 8(
  



 

منذ سقوط مدينة اجلزائر جيش "السادسة بان اجلزائريني قاوموا قرر السنة م إليه أشار
، ولدى تناوله ملقاومة )1("االحتالل الفرنسي يف مجيع املناطق اليت حاول التوسع فيها 

، استمرت املقاومة يف م 1847بعد سنة " انه  إىل، يذهب املضمون رعبد القاد  األمري
بان ويضيف )2("ثورة  150الوطن جتاوز عددها  اءأحنشكل ثورات شعبية مشلت مجيع 

الثورة ضد  إىللƐ نداء مجيع الزعماء اجلزائريني الذين دعوه " بان الشعب اجلزائري
اندلعت يف خمتلف مناطق الوطن  م1916و 1848ففي الفترة مابني : االستعمار الفرنسي

، وعن ثورة )3("الشعب اجلزائري بقيادة زعماء شعبيني أبناءثورات عارمة خاضها 
مل تكن انتفاضة  بأهنامتيزت عن سابقاهتا " أهنا إىلاملقراين يذهب مقرر السنة التاسعة 

 إخراجحملية ضد تعسف غالة املعمرين ولكنها كانت ثورة حتريرية حقيقية هدفها 
وهددت الوجود االستعماري ...فقد وحدت صفوف اجملاهدين ..املستعمر من البالد 

  .) 4(" يف اجلزائر 
  

 ألسبابفشلها يرجع   أن إىلعن مǔل هذه املقاومة فيشري املضمون  أما  
رغم البطوالت اليت قام هبا "انه إىلموضوعية ، فهذا مقرر السنة التاسعة يشري 

كانت  19، ذلك الن ثورات القرن من طرد املستعمر مل يتمكنوا فإهنم اجلزائريني
املواصالت  هم نظرا لصعوبةمشتتة جغرافيا ومل يتمكن الثوار من تنسيق جهود

 إىلاليت استعملت كانت تقليدية باملقارنة  األسلحة أن،كما ووسائل االتصال آنذاك
  .   )5("التجهيزات املتطورة لدى اجليش االستعماري 
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فشل  أسباباملضمون كسبب من  إليههذا عن الوضع الداخلي الذي يشري   
تلك الثورات معزولة الن " أن إىلضمون على الصعيد اخلارجي فيشري امل أما، املقاومة

ب اهلجمة االستعمارية على كانت متميزة بتكال 19الظروف الدولية خالل القرن 
على جيوب املقاومة يف فيما بينها من اجل القضاء  األوروبية، وحتالف الدول العامل 

م واملساعدة بني شعوب تبادل الدع إمكانية، فحالت دون املستعمرات
مهما يكن "انه  إىلبالثورات واالنتفاضات وينتهي املضمون املتعلق  )1("املستعمرات

فان تلك الثورات مل تنقطع ، فقد جددت روح املقاومة لدى اجلزائريني  أمرمن 
املقاومة اليت كان ظاهرها  تلك" ويضيف بان )2("وحافظت على الروح الوطنية فيهم 

  .  )3("تنظيما  أكثرالشعب ملقاومة  إعداد إىل األجيالمبرور  أدت، هي اليت سلبيا
  

، فيذهب لها االجتماعيكعن ش أماهذا عن الشكل العسكري للمقاومة،  
الصمود العسكري بوسائل غري متكافئة ال  أن"  أدركوا اجلزائريني أن إىلاملضمون 

الواقع بل واصلوا املقاومة  لألمراستسلموا  أهنمجيدي نفعا كبريا ،ولكن ذلك ال يعين 
 باألرضالذي يعين التمسك  )4("ل سلمية جتلت بالصمود االجتماعي والثقايفبوسائ

والصمود الثقايف الذي يعين احملافظة على اللغة واستعمال  )5(وتطوير نظام اجلماعة
الصمود االجتماعي والثقايف قد برهن "  أن إىلوينتهي املضمون )6("الشعيب األدب

    .)7(" االستعمار القضاء عليها على ثبات الشخصية اجلزائرية اليت حاول 
  

اجلزائريني مل  أن إىل يذهب مقرر السنة السادسة وعن املقاومة السياسية  
ورغم ذلك ... 19حترير البالد بواسطة الثورات الشعبية خالل القرن "يتمكنوا من 
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كانت املقاومة عسكرية  أنفقد واصل الشعب اجلزائري رفضه لالستعمار ، فبعد 
انطلقت من "هذه املقاومة  أنويضيف  )1("العشرينة منذ بداية القرن سياسي أصبحت

الصحافة، واجلمعيات ،والنوادي للتعبري :ل كفاح جديدة هي ئاملدن ،واعتمدت وسا
 إىلويف تناوله لبداية العمل السياسي يشري املضمون  )2("الشعب وتطلعاته  أفكارعن 
 أسسوااجلزائريني  أن إىللينتهي  )3("رائد املقاومة السياسية "خالد بوصفه  األمري

اجلرائد باللغتني العربية والفرنسية  وأصدروا إصالحيةسياسية ومجعيات دينية  أحزابا"
للحكومة  وأرسلواوعقدوا اجتماعات علنية وسرية وقاموا بتظاهرات مجاهريية 

 جنم"إىل يشري املضمون لألحزاب ولدى ذكره وتصنيفه)4("الفرنسية رسائل احتجاج
ادية احت"و،باإلصالحكمطالبة "اجلزائريني العلماء مجعية" باالستقالل كمطالب"إفريقيا مشال

  .)5(كمطالبني باالندماج"خالد األمري"و"املسلمني اجلزائريني النواب
    

اسطر  09وعن الثورة التحريرية يتناول املضمون التربوي يف فقرتني من   
جنة الثورية للوحدة والعمل وتعيني جلنة الل تأسيس إىليشري  ، حيثمرحلة االندالع

 )7(فعل السلطات االستعمارية واملستوطنونوردود )6(اليت حضرت للكفاح املسلح 22
لينتقل بعدها إىل القيادة  )8(وكذا الشعب اجلزائري وأحزابه الوطنية )7(واملستوطنون
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وجيش )1(الذي حيصره يف جبهة التحرير اليت ذهب إىل أهنا تقود الثورة والتا طري
  .)2(ر الذي ذهب إىل انه خيوض املعاركالتحري

  

 السياسية والعسكرية مبؤسساهتا أصبحت أهنا إىليذهب  فعن جبهة التحرير  
التعبئة الوطنية عن طريق البيانات  وعن مهامها يذكر )3(عبارة عن دولة داخل دولة

أول مؤمتر هلا وعن هياكلها يذكر اجمللس  وعن نشاطها يذكر )4(اهلياكل وتأسيس
، وجلنة التنسيق والتنفيذ العليا اليت تقوم مقام الربملان ين للثورة باعتباره اهليئةالوط

 .باعتبارها هيئة مشرفة على الشؤون السياسية والعسكرية وتوجيه قيادة الواليات
حكومة مؤقتة جلبهة التحرير  أول تأسيس إىلق احلديث عن اهلياكل يشري اويف سي

  .) 5( 19/9/1958الوطين يف
  

 ا عن جيش التحرير الوطين فيذهب املضمون إىل أن غالبية فئاته كانت منأم  
وعن  )6(واجملندين من اجليش لفرنسي وطلبة الثانويات واجلامعات والعمال الفالحني
، فعن 1956اوت 20و 1955أوت  20هجومات ومهامه يذكر املضمون  نشاطه

من حيث  )7(للثورة فيصفها بكوهنا مبثابة النفس اجلديد 1955اوت  20هجومات 
 وإعالنمن طابع التحفȘ  األحزابالطابع الشعيب هلا من جهة وخروج  تأكيد

 اإلجراءات إىلفيشري  1956اوت 20  عن أما، )8(االنضمام للجبهة من جهة ثانية
 06 إىلالتنظيمية املتخذة من طرف مؤمتر الصومام واملتمثلة يف تقسيم التراب الوطين 
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)1(واليات
املتضمن تصنيف املتطوعني  حيث يذكر أمناط  الثوار وهم واإلجراء   

  .  )2(اجملاهدون واملسبلون والفدائيون 
  

وبداية  1957انه مع هناية سنة  إىليشري املضمون  وعن تطور جيش التحرير  
 أصبحت أنبعد  )3(هذا اجليش يتوفر على مقومات اجليوȇ احلديثة أصبح 1958سنة 

أسس مدرسة  1958ويضيف انه ابتداء من سنة  اناألركله هيئة عامة لقيادة  أصبحت
صاحل لتكوين اإلطارات العسكرية يف كل من تونس واملغرب فضال عن م

والبث )اجملاهدجريدة(الصحافة طريق عن املضادة الدعاية االستعالمات واعتماده أسلوب
  .)4() إذاعة صوت اجلزائر من تونس والقاهرة(اإلذاعي

  

يشري املضمون إىل متسك سكان األرياف  وعن الطابع الشعيب للثورة  
 عون للثورة والثوار، وعن هذا العون يذكر أحسنكانوا  بأهنمويضيف  )5(بأراضيهم

للمجاهدين والسالح ومراكز  خمابئ إىل واألشجارحتويلهم املغارات والصخور 
 إىلهذا الدور الشعيب امتد  أن إىلكما يذهب )6(ورشات لتصليح السالح للعالج و

لبث الوعي السياسي يف صفوف املعتقلني "ل السري عن طريق تنظيم اخلالياالعم
على الدعاية واملغالطة وحماولة استمالة بعض  االستعمارية القائمة األساليبوفضح 
صمود الشعب اجلزائري يف األرياف "وينتهي إىل أن)7("الشك واخلوف إلثارةاملعتقلني 

مظاهرات عارمة هو الذي اجرب  األرياف ويف املدن وقيامه باإلضرابات وخروجه يف
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  .  )1("فرنسا على االعتراف جببهة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب اجلزائري 
  

أن جبهة " وعن التفاوض يذهب املضمون إىل أن قراءة مواثيق الثورة تبني   
التحرير الوطين كانت منذ البداية مستعدة للتفاوض مع االستعمار بشان استقالل 

من مرة بسبب املناورة الفرنسية من  أكثرتعثرت " يضيف بان املفاوضاتو )2("اجلزائر
  . )3(" أخرىجهة وصمود املفاوضني اجلزائريني من جهة 

 

والقادة فلم يفرد هلم املضمون كتبا وال مواضيع معينة وقائمة  األبطالعن  أما 
هيد ش17بذاهتا، وكل ما حواه املضمون يف هذا اجملال هو التعريف املقتضب لـ 

ديدوȇ :بـ األمرويتعلق  األساسيحواهم كتاب التاريخ للسنة اخلامسة من التعليم 
ي امحد، يوسف زيغود املدعو س ،امحد زهانة املدعو زبانة مراد،مصطفى بن بولعيد،
علي عماري املدعوعلي  حسيبة بن بوعلي، وريدة مداد، ،حممد العريب بن مهيدي

عمريوȇ  ان رمضان،عبد الرمحان طالب،الطفل البطل عمار ياسف، عب البوانت،
ايدير  امحد بوقرة ويدعى سي احممد، سي احلواس امحد بن عبد الرزاق، آيت محودة،

  .بودعن املدعو لطفي وفضيلة سعدان  عيسات، سيد علي
     

ƚ-االختيارات والتوجهات بعد :  
  

ئر يف االختيارات والتوجهات اليت انتهجتها اجلزا أساساويتجلى هذا البعد   
جزء من مواضيع ، أومواضيع  أووتناوهلا املضمون التربوي سواء يف شكل مقررات 

  .مما يستدعي الكشف عنها 
  

من  جيد ال األساسيةالتربوي املقرر للمرحلة  للمضمون واملستقرئ  
االختيارات والتوجهات املتضمنة به سوى تلك املرتبطة بالقضايا التنموية واليت حواها 

                                                           
  .230،ص نفس المرجع -) 1(
  
  .235،ص نفس المرجع -) 2(
  
  .238،ص نفس المرجع -) 3(
  



 

 إشارةيف شكل )الثامنة(األول  حيث تناوهلاللسنتني الثامنة والتاسعة  مقرري اجلغرافيا
  .من خالل موضوع قائم بذاته )التاسعة(، فيما تناوهلا الثاينإلفريقيامن خالل تناوله 

  

                  وميكن حصر هذه االختيارات والتوجهات املتضمنة باملضمون التربوي   
  .ت الوطنية يف التصنيع واستعادة الثروا

  

على  أكدتكل املواثيق  أن إىلفبالنسبة للتصنيع فان املضمون التربوي يذهب   
 إىل 1962انطالقا من ميثاق طرابلس يف سنة  ،صناعة وطنية قوية إقامةضرورة "

، وفيما ربطت فقرة اختيار التصنيع باخلروج من )1("1986امليثاق الوطين سنة 
 –بترول(متلك ثروات طاقوية ومعدنية هامة  "راجلزائ أن إىل أشارتالتخلف حيث 

الشيء الذي ساعدها انتهاج طريق التصنيع واعتربته ) -فحم –فوسفات  – حديد –غاز
بالتحرر واالستقالل  أخرىربطته فقرات  )2( "الوسيلة الرئيسية للخروج من التخلف

ان اجلزائر ر السنة التاسعة بمقر إليهذهب  االقتصادي والتخلص من التبعية وهو ما
 اقتصاد وطين أسس إرساء إىل 1962منذ استرجاع استقالهلا السياسي يف سنة "سعت
، االقتصادي، يعتمد على قاعدة صناعية ميكنها من حتقيق استقالهلا ومتكاملمتطور

   )3("والتخلص من التبعية للدول املتقدمة اليت فرضت عليها كسائر دول العامل الثالث 
  

املضمون  إليهااحملروقات واستعادة الثروات الوطنية فيشري  ملتأميبالنسبة  أما  
يف مجل من خالل تناول موضوع التصنيع دون تناوهلا كموضوع قائم  إشارة

 بذاته،حيث يذهب مقرر اجلغرافيا للسنة الثامنة يف ربطه بني التحرر االقتصادي
االقتصادي  لتحررعلى حتقيق ا"كاجلزائر عملت اإلفريقيةبعض الدول  أن إىل،والتأميم

                                                           
الجƨاƑر، المعهد  ، كتاب الجغرافيا للسنة التاسعة أساسي، وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، - ) 1(

  .120ص  )1999/2000(، التربوي الوطني
  
الجƨاƑر، المعهد  كتاب الجغرافيا للسنة الثامنة أساسي ،، وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، - ) 2(

  .32ص  )1999/2000(، التربوي الوطني
  
السابق المرجع  ساسي ،كتاب الجغرافيا للسنةالتاسعة أ، وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، -) 3(

  .31ص  ، الذكر
  
  



 

، قرة  الوحيدة اليت تضمنها املقرروهي الف )1("باسترجاع ثرواهتا عن طريق التاميمات 
نظرا "انه  إىلومن جهته يذهب مقرر اجلغرافيا للسنة التاسعة وضمن فقرة يتيمة 

 إىل، مما دفعها ت اجلزائر على هذا القطاع احليويالنعدام قاعدة صناعية متينة، ركز
 ، وفقاا لتموين ومتويل الصناعة الوطنية، وجعلها مصدرروات الطبيعيةالث تأميم

  .)2("تطوير اجملتمع اجلزائري إىلملخططات تنمية شاملة هتدف 
  
  

  : بعد االهتمامات والتطلعات-د
  

وهو البعد الذي اقتصر على اهتمام وتطلع واحد تسعى اجلزائر لتجسيده ،   
 أن إىلحيث يشري مقرر اجلغرافيا للسنة السادسة ويتمثل يف بناء املغرب العريب الكبري 

تعمل من اجل بناء  بأهناويضيف  )3("تسعى لتحقيق وحدة املغرب الكبري اجلزائر"
جهودها عن  أمثرتاالستعمار واالستغالل وقد  من وحدة املغرب الكبري املتحرر
شتركة مع ، وشرعت اجلزائر يف اجناز مشاريع مموريتانيا توقيع معاهدتني مع تونس و

       إىلويضيف بان حتقيق وحدة املغرب العريب يؤدي  .)4("الشقيقنيهذين البلدين 
  .     )5("التعجيل بقيام الوحدة العربية " 

  

  

  :األبعاد القومية -2
 

وتشمل مجلة املواضيع والقضايا ذات العالقة بالعامل العريب وحواها املضمون التربوي، 
 وبعد عدة وهي البعد املعريف أبعادرتيبه انه يتوزع بني وقد اثبت تصنيف املضمون وت

                                                           
  .87/88نفس المرجƴ اǓ نف الƦكر،ص -) 1(
  
السابق المرجع  كتاب الجغرافيا للسنة التاسعة أساسي ،، وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، -) 2(

  .120ص ،  الذكر
  
السابق المرجع  كتاب الجغرافيا للسنةالسادسة أساسي ،، وƨارة التربية الوطنية ية،الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعب -) 3(

  .89ص ، الذكر
  
  . 90،ص السابق الذكرالمرجع  ، كتاب الجغرافيا للسنةالسادسة Ɗساسي -) 4(
  
  . 86،ص نفس المرجع -) 5(
  



 

الكيانات والتنظيمات وبعد العالقات  وبعد واألوضاعوبعد القضايا  واألدواراملواقف 
  .والروابط 

  

اذكر بداية ببعض املالحظات املقدمة عند  أن أود األبعادوقبل تناول هذه   
  :فيما يلي  اساأستناول حجم وطبيعة املضمون التربوي واملتمثل 

يتم من خالل مقررات وكتب  تعرض املضمون التربوي للعامل العريب ال أن-1  
  .من مواضيع مما ينفي عنه طابع اخلصوصية  وأجزاءمن كتب  كأجزاء وإمناخمصصة 
 اإلسالميالذي تناول العامل  أساسيانه باستثناء مقرر التاريخ للسنة الثامنة -2  

غاية الغزو املغويل فان الفترة املعاصرة من تاريخ العرب  واىل اإلسالمبدءا من ظهور 
 كأجزاءمل تنل أي اهتمام يذكر يف اجلانب التارخيي ، ومل تعرض ال يف شكل مقرر وال 

مقرر اجلغرافيا من خالل  إطار، واقتصر يف تناول هذه الفترة يف أخرى مقرراتمن 
عريب ومن خالل مقرر السنة مقرري السنة السادسة عند التعرض جلغرافية املغرب ال

  . وإمكانياتهالثامنة عند التعرض خلصائص الطن العريب 
 

بعدا بعدا وفق الصيغة  إليهااملشار  األبعاداشرع يف تناول  اإلشارةبعد هذه   
 :التالية 

  

  : البعد المعرفي-ا
  

م ، حيث تتأساسييتم التعريف بالوطن العريب من خالل مقرر اجلغرافيا للسنة الثامنة 
املوقع والتضاريس واملناǷ والنبات والسكان والزراعة والرعي والتنمية  إىل اإلشارة

  .الزراعية والثروات الطبيعية والتصنيع 
  

  : واألدواربعد المواقف -ب
  

لدى تناوله للزراعة كمظهر من  أساسيللسنة السابعة يذهب مقرر التاريخ   
الزراعة ،وتتجلى مسامهتهم  تطويربقسط وفري يف "العرب سامهوا  أنمظاهر احلضارة 

وقد كان هلم .البستنة وأعماليف ميدان تقنيات الري ،وتنويع املزروعات  أساسا



 

عندما انتقلت "يضيف انهو)1("أوروبا إىلتلك التجديدات  إدخالالفضل يف 
املناطق  إىلمن شبه اجلزيرة العربية، انتقلت معها تقنيات الشرق  اإلسالميةالفتوحات 

وصقلية حيث تغري منظر  واألندلس إفريقيا، وخاصة مشال اإلسالمتشر فيها اليت ان
  . )2("بساتني غناء بفضل عمليات الري إىلالسهول اجلرداء وحتول 

  
  

 فروعا أوروبا إىلادخل املسلمون "–يضيف املضمون –واىل جانب هندسة الري  
 ،الكتان،قصباالرز،القطن:آسياومصر،مثل يف الوقت ذلك حىت معروفة جديدة،كانت

والنباتات العطرية مثل البنفسج  اخليار،البطيخاملختلفة، العدس، السكر،اخلضروات
املثمرة مثل اخلوǷ والليمون واملشمش  واألشجارواليامسني والزعفران  والورود
  .   )3( "والربتقال

  
 

  

ƚ- بعد االهتمامات والتطلعات:  
  

مات والتطلعات العربية االهتما أهمونسعى من خالل هذا البعد للكشف عن   
املتضمنة باملضمون التربوي وحوهتا املقررات الدراسية ، وقد بينت عملية ترتيب 

 أن وأبعادهو متضمن به من اجتاهات  املضمون وتصنيفه حسب طبيعته وطبيعة ما
  .والتطلعات  االهتمامات أهماالقتصادي والتصنيع كانا  األمن

  

 أن إىلرر اجلغرافيا للسنة الثامنة يذهب االقتصادي فان مق لألمنفبالنسبة   
على حبث الوضع االقتصادي املغاريب لتحديد "خرباء املغرب العريب الكبري يعكفون 

                                                           
السابق المرجع  كتاب التاريخ للسنة السابعة أساسي ،، وƨارة التربية الوطنية الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية، -) 1(

  .142ص  ، الذكر
  
  . 142،ص نفس المرجع -) 2(
  
  . 142،ص نفس المرجع -) 3(
  



 

 أهداف إطارمواطن الضعف والقوة ، لوضع عمل مشترك يربط املصاحل القومية يف 
  .)1(" احملدد كاآليت  األمدبعيدة 

  
  

تبقى املنطقة سوقا مفضال  أن تريد اليت األجنبيةمواجهة الواردات :" أوال  
  ".لبضائعها 

يعتربها موردا الغريب الذي  داالقتصاالعمل على جعلها مستقلة عن :"ثانيا  
  " .خصبا لتغذية مصانعه 

،وتتعامل مع البيئة األحداثجعلها قوة اقتصادية هلا وزهنا على مسرح :"ثالثا  
  ".كطرف واحد لصيانة مصاحلها 

  
  

الكثري من  أن إىلب مقرر اجلغرافيا للسنة الثامنة يذهوعن التصنيع   
تقوم فيه  أنالوطن العريب زراعي وال ميكن " أناالقتصاديني ولوقت قريب اعتقدوا 

 أثبتتالدول العربية " ويصف هذا االعتقاد باالستعماري، ليضيف بان  )2("الصناعة 
دهتا على الثروات ، وذلك باجتاهها حنو التصنيع، بعد استرجاع سياالرأيخطا هذا 

،  األجنبيةالطبيعية، واملنشǔت االقتصادية اليت كانت تسيطر عليها الدول والشركات 
  .  )3("بنهب الثروات الطبيعية، لتصنيعها خارج الوطن العريب واليت كانت تقوم 

  

  : واألوضاعبعد القضايا -د
  

والقضايا  لألوضاعاملضمون التربوي وتغطيته  إشارةويتعلق هذا البعد مبدى   
العربية، وقد تبني من عملية ترتيب املضمون وتصنيفه حسب طبيعته وطبيعة ماهو 

والقضايا املتضمنة باملضمون التربوي  عاألوضا أن وأبعادمتضمن به من اجتاهات 
  .والقضايا االقتصادية والتارخيية  األوضاعوحوهتا املقررات جتمع بني 
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  .202ص  ، الذكر
  
  . 185،ص نفس المرجع -) 2(
  
  . 185،ص السابق الذكرالمرجع  ، كتاب الجغرافيا للسنة الƛامنة Ɗساسي -) 3(
  



 

  

بعض الدول  إىل إشارةية يشري املضمون التارخي واألوضاعفبالنسبة للقضايا   
اليت متت من خالل استعراض املضمون آلثار  اإلشارةاليت نالت استقالهلا ، وهي 

حيث يذكر " الوطن العريب مل يتحرر بعد "احلرب العاملية الثانية وجاءت حتت عنوان 
عن ومصر  األردنلبنان وسوريا استقلت عن االستعمار الفرنسي واستقلت " أن
، وقامت الثورة يف قلت ليبيا عن االستعمار االيطايل، واستاالجنليزي رالستعماا

كما يشري املضمون  )1(" استقلت دوله عن االستعمار الفرنسي  أن إىلاملغرب العريب 
الذي  أن"  إىل، حيث يشري مقرر التاريخ للسنة التاسعة إسرائيلدولة  إقامة إىل إشارة

االستعمار مل يكن ينوي التخلي عن مصاحله يف  أنعلى حدث يف املشرق العريب دليل 
كان االستعمار الغريب والربيطاين قد غدر بالعرب بعد هناية  فإذاطن العريب مطلقا ، وال

، هاهو بعد احلرب العاملية  األممبفرض االنتداب باسم عصبة  األوىلاحلرب العاملية 
تنفيذ  إىلمن املنطقة سارع انسحبت  أنمبجرد  إذ،أخرىالثانية يطعن العرب مرة 

، ويتمثل يف تقسيم فلسطني بني العرب واليهود م1917وعد قدƇ قدمه للصهاينة سنة 
ويضيف بان هدف هذه  ،)2( )1948( إسرائيل دولة وتأسيساملتحدة  األممباسم هيئة 

وتكون دركيا حيفȘ  ،النيل إىلالتوسع لبناء دولة يهودية متتد من النهر "هو الدولة 
حل االستعمار ومينع استقرار البلدان العربية وحيول دون تفرغها لبناء نفسها مصا

  .  )3("وتطوير شعوهبا
  
  

والقضايا االقتصادية  األوضاععن  أماوالقضايا التارخيية ،  األوضاعهذا عن   
كعمل عريب مشترك حيث يذهب مقرر  اإلقليميقضية التعاون  إىلفيشري املضمون 

تواجه العمل االقتصادي  تعدد العراقيل املختلفة اليت أمام"انه إىلعة التاريخ للسنة التاس
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  .58ص  ، الذكر
  
  .58،ص نفس المرجع -) 2(
  
  . 58،ص السابق الذكرالمرجع  ، كتاب التاريخ للسنة التاسعة Ɗساسي -) 3(
  



 

التعاون  إىلبعض الدول العربية  جلأتداخليا وخارجيا،  املشترك يف الوطن العريب
  :بالنسبة لـ الشأنكما هو  اإلقليمي

  
  

كافة  تتعاون يف...1981عام  تأسسدول جملس التعاون اخلليجي الذي "- ا  
  " .قتصادية والسياسية اجملاالت ، اال

مؤمتر  أوليف  1964 أكتوبرتعاوهنا منذ  بدأتدول املغرب العريب ،حيث "- ب  
تعاون  بإقامةلوزراء االقتصاد يف تونس ويف هذا املؤمتر حددت املسائل اليت تتعلق 

تعزيز  02/02/1966 اقتصادي بني هذه البلدان ، وقد تقرر يف مؤمتر اجلزائر يف
لقاء على  أهمويضيف بان )1("ية املشتركة وحتسني قيامها مبهامها املؤسسات املغارب

بناء "واليت تقرر فيها )2(م1988هذا املستوى هو القمة اخلماسية املنعقدة باجلزائر سنة 
من التكامل االقتصادي والسياسي ملواجهة التكتالت  أسسمغرب عريب على 

  .)3("االقتصادية املسيطرة على املستوى العاملي 
  
  
  

  : بعد الكيانات والتنưيمات-هـ
  

الكيانات والتنظيمات ذات البعد العريب واليت  إلبرازوهو البعد الذي يسعى   
اجلامعة  أنعملية ترتيب املضمون وتصنيفه  أثبتتحواها املضمون التربوي وقد 

العربية كانت الكيان والتنظيم العريب الوحيد املتضمن باملضمون التربوي يف شكل 
 أنسطرين عند احلديث عن التعاون االقتصادي ، حيث جاء باملضمون فقرة من 

تعاون االقتصادي بني الدول لتحقيق ال 1945يف  نشأهتامنذ "اجلامعة العربية تسعى 
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السوق  إنشاء: العربية ، وقد مر العمل االقتصادي املشترك بعدة خطوات منها
   . )1(" العربية املشتركة 

 

  :اإلسالمية األبعاد- 3
  

، وقد تبني من خالل عملية لعالقة بالعامل اإلسالميوتتعلق باملواضيع ذات ا  
هو متضمن به من اجتاهات وأبعاد  ترتيب املضمون وتصنبفه حسب طبيعته وطبيعة ما

األبعاد اإلسالمية املتضمنة باملضمون التربوي املوجه لتالميذ املرحلة األساسية كما  أن
واملواقف وبعد القضايا  األدواربعد :التالية األبعادني حوته املقررات الدراسية يتوزع ب

  .، وفيما يلي تناول لكل بعد من هذه األبعادواألدواروبعد املواقف  واألوضاع
  

  :بعد األوضاع والقضايا -ا
  

والتغطية من اليت حظيت بالتناول  اإلسالميوقضايا العامل  بأوضاعويتعلق   
 األوضاعمون التربوي جيد انه فيما متثلت للمض واملستقرئ، طرف املضمون التربوي

 باألخطاراملرتبطة  واألوضاع نشأهتاعند بداية  اإلسالميةاملتناولة يف وضع الدولة 
اإلسالمية خالل التطور الذي عرفته اخلارجية و عوامل االحنطاط الذي عرفته الدولة 

  .ح دون غريها مسريهتا التارخيية ، فقد تركزت القضايا املتناولة يف قضية اإلصال
  
  

ففي جمال األوضاع املرتبطة بنشأة الدولة اإلسالمية يشري املضمون إشارة إىل   
الفترة املمتدة من السنة األوىل إىل العاشرة للهجرة مرحلة هامة يف تاريخ "ان

 ومكنت)3("العامل من قبل  مل يعرفها دعائم دولة جديدة"إرساء شهدت كوهنا)2("اإلسالم
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جمتمع منظم يف املدينة على  إىلمني من جمرد مجاعة مستضعفة يف مكة املسل"من حتويل 
  . )1("جديدة ،ختتلف جذريا عن التنظيم الذي كان سائدا يف العصر اجلاهلي  أسس

  

انه كان على  إىليذهب املضمون  النشأةاالختالف الذي صاحب وعن   
  .مستوى السلطة واحلكم ومستوى اجملتمع :مستويني 

  
  

اهنيار  إىل إشارةيشري املضمون )السلطة واحلكم ( األوللمستوى فبالنسبة ل  
بالنسبة  أما )2(الرئاسة ) ص(النظام القبلي وقيام حكم جديد حمله يتوىل فيه الرسول 

) ص(اليت اختذها الرسول  اإلجراءات إىلفيشري املضمون  )اجملتمع(للمستوى الثاين 
مكن من  كإجراءواملهاجرين  رنصااألويف مقدمتها التǔخي بني  األمةبصفته قائد 

  .  )3(رابطة العقيدة حملها  وإحاللالقضاء على العصبية القبلية 
  
  

 األخطارمجلة  إىل وبانتقال املضمون من جانب النشأة إىل سياق التطور يشري  
  .اخلارجية وعوامل االحنطاط 

  
  
  

  

 )5(الدنيا وسخط الطبقات )4(االستبداد بالسلطة  ،فعن عوامل االحنطاط يذكر  
واƳداع املسلمني  )2(األقاليمواستقالل  )1(وتسلط اخلدم )6(وطغيان الƕعة املذهبية 

  . )3(بقوهتم 
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احلروب الصليبية والغزو املغويل ،فعن  إىلاخلارجية فيشري  األخطارعن  أما  
  .ومراحلها وأسباهبامداها الزمين واملكاين  إىلاحلروب الصليبية يشري 

  

الفنون  يف تطور -األورويبعلى املستوى  –متثلت أهنا إىليذهب وعن نتائجها   
 )7(التجاري واإلنعاȇ)6(وتقوية السلطة امللكية)5(اإلقطاعي النظام واحنالل)4(احلربية

 أهنا إىلوعلى املستوى العريب، يذهب املضمون  ،)8(والزراعي والتقدم الصناعي
كما احتد املسلمون يف "انه ويضيف الوحدة  إىلفتنادت  اإلسالمية األمة أيقظت

املشرق حتت قيادة آل زنكي واألمويني سار أهل املغرب يف االجتاه ذاته ،فاحتدت 
  . )9("بقيادة املرابطني واملهديني 

  

جنكيز "وعن الغزو املغويل يشري املضمون إىل أصول املغول والتعريف بـ   
من  أيديهموصلته  ما فخربوا كل"مؤسس الدولة املغولية ،وعن أعماهلم يذكر "خان 

املدينة  أسواراحتلت جيوشه "وعن سقوط بغداد يذكر )10("معامل املدنية والعمران
يوما مثانني  أربعنيبغداد يف  أهلداخلها لتصنع جمزرة رهيبة وتقتل من  إىلوتسربت 
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وعن نتائج سقوط بغداد يشري املضمون إىل أن من بني  )1("الفا فيهم اخلليفة وعائلته 
  :)2( اخلطرية املترتبة على سقوط بغداد ما يلي النتائج

  

 J" س قرون  أكثرعلى اخلالفة العباسية اليت عمرت  القضاءƦ من."  
 J"صعبة املنال أصبحتاليت ارتبطت باخلالفة  اإلسالميةدة لوحا."  
 J" اجملال للفارسية  وإفساحوآسيا الصغرى  إيرانتراجع اللغة العربية يف

  ".والتركية 
 J" القدمية وانتقال مراكز اجلاذبية والسلطان  اإلسالميةضياع مكانة املدن
  ".تربيز " ك أخرىمدن  إىل

  

واظهر قطز شجاعة فائقة فحمل "وعن انتصارات املسلمني على املغول يذكر  
بنفسه على جيش املغول وشتت مجوعه واسر قائده ،وهبذا االنتصار ،يف عني جالوت، 

 اإلسالميف بالد الشام حىت اخرجوا منها واستراح عامل  ولتسىن للمماليك تعقب املغ
   . )3("وجفل منها  أرعبتهمن شرورهم اليت طاملا 

  

 ألوضاعالتاريخ احلديث واملعاصر يستمر املضمون يف عرضه  إىلوبانتقاله   
ازداد اخلطر على  م16وبداية القرن  م15يف القرن "انه  إىلفيذهب  اإلسالميالعامل 

دويالت عديدة ومتنازعة  إىل،فعلى الصعيد الداخلي انقسم  اإلسالمي وحدة العامل
بني فكي كماشة ميثلها  اإلسالميفيما بينها ، وعلى الصعيد اخلارجي وقع العامل 

التحرȇ االسباين من الشمال والتحرȇ الربتغايل من اجلنوب ،ويف هذا الوضع 
 ،اإلسالميةالوحدة  جسدت حلم إسالميةالعثمانيون آخر خالفة  أسساملتردي 

وعن الدولة العثمانية يذهب  )4("املسلمني والدفاع عنهم لعدة قرون  إنقاذوحاولت 
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احلركة التجارية الدولية على  األوروبينيوبسبب سيطرة  16انه ابتداء من القرن  إىل
ر جيشها فتدهورت مكانتها عاجزة عن تطوي"الدولة العثمانية  أصبحت، احلديثة
  .  )1("ت تتعرض هلزائم متتاليةوبدأ ،الدولية

  

اليت مرت هبا من جراء هذا الوضع يذهب  لألوضاعويف سياق سرده   
بالقرب من )ليبانتو(العثماين يف معركة  األسطولاهنزم  م1571يف "انه  إىل املضمون
 أسوارعند  اهنزم اجليش الربي م 1683ويف  ،املتفوقة األوروبية األساطيل أماماليونان ،
 أماماجليوȇ العثمانية تتراجع  بدأتحىت  م17يينا وهكذا مل يكد ينتهي القرنمدينة ف

 ȇ2("معاهدات   وتتنازل هلا عن مقاطعات واسعة مبقتضى األوروبيةاجليو( .  
  
  

ممثال يف الدولة العثمانية يشري  اإلسالميوعن نتائج االحنطاط الذي عرفه العامل   
واسعة من  أجزاءفسها على اقتطاع وتنا األوروبيةتدخل الدول "إىلاملضمون 
العثمانية، فاندفعت النمسا يف حروب ضد العثمانيني هبدف السيطرة  اإلمرباطورية

على مناطق البلقان وانتزعت منها ،مثال ، اجملر ومقاطعيت البوسنة واهلرسك اللتني 
واسعة حتيط  أجزاءواحتلت روسيا م 1878مبقتضى معاهدة برلني  إشرافهاوضعتا حتت 

الوردنيل والبوسفور واليت تضمن هلا  مضايقمتهيدا للسيطرة على  األسودبالبحر 
حول السيطرة " ويضيف ان فرنسا وبريطانيا تنافستا )3("البحر املتوسط  إىلالوصول 

وفرضت احلماية م 1830على املغرب واملشرق العربيني ، فاحتلت فرنسا اجلزائر عام 
مصر يف نظر بريطانيا بعد شق قناة السويس  أمهيةوازدادت م 1881 على تونس عام

الشام والعراق  أما، م1882فوقعت مصر حتت احلماية الربيطانية سنة ...م 1869
مناطق نفوذ لكل من فرنسا وبريطانيا يف انتظار  أصبحتفقد  واألردنوفلسطني 

  .  )4("مناطق انتداب  إىلحتويلها 
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مفككة "م 19يف هناية القرن  صبحتأالدولة العثمانية  أن إىلوينتهي املضمون   
ومل يعد بقاؤها رهن ) الرجل املريض (اسم  األوروبيونعليها  أطلقواهية،  األوصال
اليت بتت  فيه يف هناية احلرب العاملية  األوروبيةبل كان مصريها بني الدول  إرادهتا
 اطوريتهمإمربممتلكاهتم وحتولت  بتجريد العثمانيني من )سيفر(قضت معاهدة حيث األوىل
  .)1("دويلة صغرية وهي ما يعرف حاليا جبمهورية تركيا  إىل

  

حيث يشري  اإلصالحعن القضايا املتناولة فتظهر قضية  أما األوضاعهذا عن   
كان  أن، فقد جتزأ بعد مرحلة ضعف شديدة"دخل  اإلسالميالعامل  أن إىلاملضمون 
 بصفة عامة وألوروبا بصفة ، وتأخر علميا وتقنيا بعد أن كان رائدا للعاملموحدا

خاصة ،وفقد سيطرته على موارده الطبيعية وأصبح عرضة للتدخل األجنيب املتمثل يف 
اجته املفكرون يف مجيع أحناء العامل " ويضيف انه يف هذه الظروف )2("االستعمار االرويب

اإلسالمي إىل تشخيص الداء الذي أصاهبم، فوجدوا أن العالج يكمن يف إصالح 
ففي جمال )3("والثقافية  عهم الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيةأوضا

اإلصالح الديين يذهب املضمون إىل أن املطالبني هبذا االجتاه يرون اإلصالح يف 
ويذكر أن احلركة الوهابية تعترب )4("العودة إىل التعاليم الصحيحة عن اإلسالم "

ح السياسي يذهب املضمون إىل أن الطالبني به ويف جمال اإلصال )5(منوذجا هلذا االجتاه
لشعوب االروبية من طغيان نادوا بضرورة اقتباس النظم السياسية اليت حررت ا

، وتنظيم اإلدارة واجليش وفق صدار الدساتري وتأسيس الربملانات، وطالبوا بإاإلقطاع
حيد املطالبة بتو إىلتطورت "ويضيف بان هذه الدعوة  )6("األساليب العصرية 
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اليت نادى هبا مجال الدين  اإلسالميةيف منظمة مشتركة هي اجلامعة  اإلسالميةالشعوب 
    )1(" األفغاين

    

  :بعد المواقف واألدوار-ب
  

املتتبع للمضمون التربوي املوجه لتالميذ املرحلة األساسية ال جيد من األدوار   
هب كتاب التاريخ للسنة ، حيث يذتعلق منها بالفتوحات اإلسالمية املتناولة سوى ما

أسس السياسة اخلارجية القائمة على تبليȠ " أرسى) ص(الثامنة أساسي إىل أن الرسول 
تمرارا للعهد ملا كان العهد الراشدي اس"ويضيف بأنه  )2("الدعوة إىل الناس كافة 

بكر الصديق حركة الفتوحات على اثر حروب الردة لتدعيم أبو النبوي فقد وجد 
ني حدود الدولة اإلسالمية من األخطار اخلارجية وتوحيد طاقة املسلمني الوحدة وتام

  .)3("، حرصا منه على مواصلة الدعوة اإلسالمية احلربية إىل اجلهاد يف سبيل اهللا
  

يف العهد الراشدي مشلت الدولة "انه  إىلوعن مداها اجلغرايف يذهب املضمون   
 وإفريقيا وأرمينيافارس والشام والعراق  جانب اجلزيرة العربية ، بالد إىل، اإلسالمية
، األموياتساعها يف العهد  أقصى"عرفت اإلسالميةويضيف بان الدولة  )4("وطرابلس
احمليط  وشواطئ األندلس إىل، حيث كانت متتد من حدود الصني شرقا األموي
يف  وأمااخللفاء للجيوȇ الربية والبحرية  أوالهاغربا، بفضل العناية اليت  األطلسي

  . )5(" اإلسالميةالعباسي فقد اقتصر نشاط اخللفاء على تامني حدود الدولة العهد 
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متيز به الفاحتون من  ما"  أن إىلوعن صدى هذه الفتوحات يذهب املضمون   
سكان  وإقباليف تقدم املسلمني السريع  أثرهكان له  لألديانتسامح وعدل واحترام 

  )1(" اإلسالمالبالد املفتوحة على 
  

  : الدولية داألبعا- 4
  

وتتعلق باملواضيع ذات الطابع الدويل واملتضمنة باملضمون التربوي ،وقد تبني   
من خالل عملية ترتيب املضمون وتصنيفه حسب طبيعته وطبيعة ماهو متضمن به من 
اجتاهات وأبعاد أن األبعاد الدولية املتضمنة باملضمون التربوي املوجه لتالميذ املرحلة 

بعد األوضاع : راسية يتوزع بني األبعاد التاليةه املقررات الداألساسية كما حوت
والقضايا وبعد الوقائع واألحداث وبعد الكيانات والتكتالت ،وفيما يلي تناول لكل 

  :  األبعادبعد من هذه 
  

  : واألحداثبعد الوقائع -ا
  

وهو البعد الذي نسعى من خالله للكشف عن طبيعة الوقائع واألحداث   
ببعض الظواهر اليت افرزها التطور التارخيي األمر املضمون التربوي ويتعلق املتضمنة ب

  :فيما يلي  إجيازهاللبشرية واليت ميكن 
  .األوروبيةالنهضة -
  .الصناعيةالثورة -
  .االستعماريةاحلركة -
    ) . والثانية  األوىل(ربني العامليتني احل-

والثورة الصناعية بعدا  وروبيةاألوالوقائع املرتبطة بالنهضة  األحداثوفيما تتخذ 
املرتبطة باحلركة االستعمارية واحلربني العامليتني  واألحداث، تتخذ الوقائع  أوروبيا

  .بعدا كونيا 
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حصيلة تراكم  أهنا إىلفان املضمون يذهب  األوروبيةفبالنسبة للنهضة   
النهضة  والسياسة والثقافة طيلة عصر التغريات اليت حدثت يف ميادين االقتصاد"

عصر (اسم  أوروبا م الذي يطلق عليه يف 18ومتكنت حصيلتها بوضوح خالل القرن 
  . )1() التنوير

  

ظلمة حيث الفالحون وكفاف فبعد أن يشري املضمون إىل عصور أوروبا امل  
، ينتقل ليصف يف فقرة )4(وتسلط الكنيسة  )3(واإلقطاعيون ورغد العيش )2(العيش

زاهتا كانت حمل ة اإلسالمية فيشري إىل أن إبداعاهتا ومنجاحلضار) من صفحة تقريبا(
رسه مقصد طالب كما كانت جامعات العامل اإلسالمي ومدا .)5(إعجاب األوروبيني
حد تقليدهم  إىلوصل  باملسلمني األوروبيني إعجاب أنويضيف  )6(العلم األوروبيني
مل تنقل عنهم فإهنا بزنطيني كانت هلا عالقة بال" أهنارغم  أوروباوان  .يف منط معيشتهم 

ودنيوية  ، الذي كانت حضارته آنذاك حضارة دينيةاإلسالمينقلت عن العامل  بقدر ما
يف نواحيه املختلفة ويف  اإلسالميبالعامل  أوروبا تأثرحبقيقة  إقرارهوبالرغم من  )7("معا 

 أوروبا أن -ويف نفس السياق  أخرىيف فقرة –انه يعزي  إالمقدمتها النواحي العلمية 
   :يف   )8(اكتشفت العامل بدوافع ذاتية وهي الدوافع اليت حيددها 

   

، ولكنها مل تكن متلك الفضة إىل نفوذ بعد أن انتعشت جتارهتا حاجة أوروبا"  
  ".والذهب يف أراضيها 
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رغبة أوروبا يف التخلي عن وساطة التجار املسلمني بني الشرق والغرب،فقد "  
ولكن البد على  ،در الثروة فكرة مغريةملباشر من مصاكانت فكرة التمول ا

  ".األوروبيني أن يكتشفوا طرقا جديدة ال متر يف أراضي العامل اإلسالمي
  

ويستمر املضمون يف عرض التطورات احلاصلة اليت وصفها بالقطيعة مع   
ونظرة  )2(اليت متيزت بنظرة جديدة لإلنسان وهي التطورات )1(العصور الوسطى

بعد أن زعزعت البورجوازية  )4(ونظرة جديدة لنظام احلكم )3(للفنون والعلومجديدة 
وعملت على تطوير األساليب اإلدارية وتأسيس  البورجوازية أركان النظام اإلقطاعي

ل أوروبية حديثة داخل حدود اجليوȇ النظامية القوية مما مكن من ظهور دو
  .)5(واضحة

  

ة األوروبية مل يتناول املضمون ولدى تناوله للوقائع واألحداث املرتبطة بالنهض  
اجلوانب السلبية املرتبطة بالنهضة واكتفى باإلشارة يف سطرين إىل بعض املǔسي اليت 

واملايا يف "األنكا واألزتيك "وتدمري حضارات " اهلنود احلمر"ذكر أن أبشعها إبادة 
  . )6(القارة األمريكية ،وممارسة جتارة العبيد يف القارة اإلفريقية 

    

الثورة الصناعية "عرفت  أوروبا أن إىلعن الثورة الصناعية يذهب املضمون و  
 بعض إىليف اجنلترا مث انتقلت  أوالواليت ظهرت  19وبداية القرن 18القرن  أواخريف 

حىت كانت اجنلترا  18مل ينتصف القرن " ويضيف انه )7(خارجها إىلدول القارة ومنها 
 إىلا من االنتقال من احلرف اليدوية اجنلترا قد شهدت سلسلة من االختراعات مكنته
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اآلثار العلمية والتقنية للثورة الصناعية ، يذهب  إىل إشارته،ويف )1("احلديثةالصناعات 
جمال الزراعة ظهرت احلاصدات اآللية "انه يف  إىل أساسيمقرر التاريخ للسنة السابعة 

اليت تعمل بقوة ظهرت آالت الدرس  م1850 سنة من اليت حلت حمل املناجل، وابتداء
املالمح  إىلعن اآلثار االجتماعية فيشري مقرر التاريخ للسنة التاسعة  أما )2("البخار

 ميزهتا تصدر )3(بفعل الثورة الصناعية واليت تشكلت األورويباجلديدة للمجتمع 
تعرف بالطبقة البورجوازية  أصبحتيف السلم االجتماعي واليت  االرستقراطية الطبقة

يف السلم االجتماعي وتشكيلهم ما يعرف بالطبقة الشغيلة  أدƅمال مرتبة واحتالل الع
  . )4(" الربوليتاريا أو

  

اسطر  06بسيطة يف فقرة من  إشارةاملضمون  إليها وعن اآلثار السياسية فيشري  
االرستقراطية  إبعاد إثرهملفهوم جديد للسلطة مت على  أسست أهنا إىلحيث يذهب 

باحلقوق اليت حتصلوا على  وتكتل العمال للمطالبة أمساليةالرعن السلطة من طرف 
  .معظمها 

  

ومل يقتصر املضمون على ذكر اآلثار واالنعكاسات الداخلية للثورة الصناعية   
ذهب إليه  بل امتد إىل االنعكاسات اخلارجية باعتبارها عامال حمفزا لالستعمار وهو ما

املوارد األولية  صناعة وما تستدعيه من توفريمنو ال"مقرر التاريخ للسنة التاسعة إىل أن 
الزراعي دفع الدول إىل السباق للسيطرة على مناطق اإلنتاج  ،وتصريف اإلنتاج

وكان مما قوى .واحلصول على األسواق لتصريف منتوجاهتا ،واملعدين لتغذية مصانعها
ا من معدات عزم الدول على املنافسة زيادة قوهتا بسبب ما أتاحته الثورة الصناعية هل

  . )5("حربية متطورة 
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وعن احلركة االستعمارية يذهب مقرر السنة التاسعة أساسي إىل أن االستعمار   
فاالستعمار القدƇ ذو صبغة جتارية .قدƇ وحديث: األورويب يصنف عادة إىل صنفني

 أما االستعمار  )1(" وحدث نتيجة الكشوف اجلغرافية ،واجته أساسا إىل اهلند وأمريكا
نتيجة للثورة الصناعية وما ترتب عنها من  "احلديث فيذهب نفس املقرر إىل انه

وجات واحلصول على املواد ، خاصة تصريف املنتل األوروبيةحاجات جديدة للدو
قاريت  ،االستعمارية قد استهدفت بشكل خاصويضيف بان هذه احلركة  )2("اخلام 

ركة االستعمارية باإلشارة إىل الدول ويستمر املضمون يف عرضه للح )3(إفريقيا وآسيا
صاحبة اكرب إمرباطورية استعمارية ،حيث أن "االستعمارية فيذكر أن اجنلترا كانت 

على ما  بينما استحوذت فرنسا ربع البشرية كان خاضعا لسلطة التاج الربيطاين،
وحصلت أملانيا وايطاليا وبلجيكا وروسيا واليابان  ،يعادل عشرين مرة مساحتها

وعند مقارنة صنفي االستعمار املذكورين  )4("يات املتحدة  على بقية األجزاء لوالوا
،ألنه سيطر على واحد يف جوهره  ،أن االستعمار، قدميه وحديثه"إىل يذهب املضمون 

أن االستعمار احلديث غري. ب خرياهتا، وحتكم يف مصائرهاهنو ،الشعوب واستعبدها
  .) 5("قق أطماعهقانا لألساليب اليت حتكان أكثر ات

  

هي احلاجة "وعن دوافع االستعمار احلديث يشري إىل أهنا عديدة غريان أبرزها 
املال والسالح  وعن الوسائل يذكر) 6("يد من األراضي ومزيد من األسواقإىل مز

فعن املال يذكر انه يتجلى يف استثمار ورؤوس األموال األوروبية ) 7(والتǔمر والتبشري
استثمارات بواسطة الشركات اليت أخذت على عاتقها "تلفة أمهها يف العامل بطرق خم
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استثمارات يف شكل قروض تقدمها "و) 1("تنمية قطاع الصناعات االستخراجية 
. اعدهتا على اجناز مشاريع إمنائيةاحلكومات األوروبية لبعض البلدان بدعوى مس

وسيلة يف يد تتحول املساعدة إىل  ،م عجز هذه الدول عن تسديد ديوهناوأما
،وفرض الرقابة على تلك البلدان، ويف أحيان كثرية التدخل  االستعمار لبسط نفوذه

توظيف  "ن أسلوب السالح يذكر املضمون إىل انه يتجلى يفوع) 2("العسكري
دافع الرشاشة والسفن                اختراعات الثورة الصناعية يف ميادين املتفجرات وامل

سلوب التبشري فيتجلى يف االعتقاد األورويب السائد أن أوروبا وعن أ) 3("البخارية 
  )  .4(" تتحمل رسالة حضارية اجتاه شعوب املستعمرات الذين تعتربهم شعوبا مهجية 

  

مل يبق "وعن احلرب العاملية األوىل يشري املضمون إىل األسباب فيذهب إىل انه 
كن أمام الدول األوروبية ، اليت مناطق يف العامل ميكن اقتسامها ،فلم ي 1914يف عام 

ليس هلا مستعمرات كأملانيا، بد من االلتجاء إىل قوة السالح لتحقيق أطماعها 
التوتر يف العالقات بني الدول األوروبية دفعها إىل " ويضيف أن ) 5(" االستعمارية 

التسابق حنو التسلح بأحدث ما توصلت إليه املخترعات العسكرية من مدافع ثقيلة 
ليشري بعدها إىل انطالق احلرب وأطرافها ) 6(" رشاشات وغازات سامة وغواصات ،و

وأطرافها ليصل إىل مؤمتر الصلح ومعاهدات السالم ، فعن مؤمتر الصلح أوضح 
إىل استغالل انتصارها لتسوية املشاكل يف العامل "املضمون أن الدول املنتصرة بادرت 

مل تستدع إليه  )1919(يس فعقدت مؤمترا للصلح يف بار ،طريقة تضمن مصاحلهاب
  .)  7("الدول املنهزمة 
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ويضيف ) 1("وخيمة على الغالب واملغلوب" بأهناوعن نتائج احلرب يصفها 
الدول االستعمارية ميكن التغلب عليها ،فتشجعت  أنتبني لشعوب املستعمرات "بأنه

  . )2("للمطالبة حبقوقها واسترجاع حريتها وإفريقيا شعوب آسيا 
  

ليت ا يذكر املراحل األسباب إىليشري  أنرب العاملية الثانية فبعد عن احل أما
 1945اكرب تغيري لوضعية العامل السياسية سنة "  أن إىلمرت هبا وعن آثارها يذهب 

بروز قوتني عامليتني جديدتني تتمثل يف تراجع مكانة الدول االستعمارية التقليدية و
واالحتاد  ،بنائها إعادةومونتها وسامهت يف  اأوروب، الواليات املتحدة اليت ساعدت مها

 إىل أوروباوهكذا انقسمت  األملانيةمن اهليمنة  أوروباالسوفيايت الذي حرر شرق 
  .)  3("رأمسايلشرقي اشتراكي وغريب :معسكرين 

  

  : واألوضاعبعد القضايا - ب
  

والقضايا تربز قضيتا التخلف واجلوع يف العامل الثالث  األوضاعيف جمال 
على املستوى الدويل، ولئن برزت قضايا  اإلنساناحلرب والسالم وحقوق  قضاياو

التخلف واجلوع عند تناول املضمون للزراعة ،فقد ظهرت وبرزت قضايا احلرب 
  .كمواضيع مستقلة ضمن مقررات التربية املدنية  اإلنسانوالسالم وحقوق 

  

للسنة السابعة  فبالنسبة للتخلف يف اجملال الزراعي يذهب مقرر التاريخ
،ويف السهول الشاسعة  أوروبايف الوقت الذي تقدمت فيه الزراعة يف "انه إىل أساسي

واالحتاد السوفيايت،ظل سكان بعض املناطق يف العامل يعيشون على  ،الشمالية أمريكايف 
تلجا بعض القبائل يف عملياهتا الزراعية  إفريقيا"ويضيف انه يف ) 4("الطريقة البدائية 

يف مناطق السافانا للحصول على ارض زراعية،يكون الرماد  األحراȇحرق  إىل
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اجلنوبية يعتمد  أمريكايف هضاب "و) 1("املتخلف عند احلرائق هو مسادها الوحيد 
العضوية املخصبة للتربة ،واستخدام  األمسدةواجملرفة،نظرا لندرة  الفأسالسكان على 

ال يكفي حاجة السكان على قلتهم يف هذه البدائية،فان احملصول  واألساليب األدوات
  . )  2("املناطق 

  

 األغذية أنال يوفر سكان هذه املناطق الشبع،كما "انه  إىلوعن اجلوع يشري 
بينما حيتاج " بأنهويضيف ) 3(" القليلة اليت يتناولوهنا فقرية من حيث القيمة الغذائية

كاملواد الدمسة  ،قة احلراريةامتده بالط األغذيةخمتلفة من  أنواع إىل اإلنسانجسم 
والسكريات والفيتامينات والربوتينات،جند السكان يف مناطق عديدة من العامل 

ومثل  ،يف جنوب شرق آسيا األرزمثل  أساسيكغذاء وحيد إنتاجيعتمدون على 
" البريي بريي"ن سوء التغذية،كمرض النامجة ع لألمراضهؤالء السكان يتعرضون 

  .)  4("حلياة يكون قصرياا أمدوبالتايل فان 
  

للعادات املتوارثة بني الناس دخل يف تفاقم " أنيذكر  األسبابوعن 
اجملاعة،ويف  أيامواكل حلومها يف  األبقاراملشكلة،ففي اهلند حترم الديانة اهلندوسية ذبح 

البيض  أكلاحلساء واحلليب،وحيظر عليهم  األطفاليويل  اإلفريقيةبعض املناطق 
  .)5("فرصة للنمو الطبيعي أجسامهميعطي  فاكهة، مما الواللحوم ،وال

  

التربية املدنية للسنة التاسعة يف  مقرر وبالنسبة للحرب والسالم فتناوهلا
يستشهد بفقرة من ديباجة امليثاق  أنوبعد " حتديات العصر"ضوع واحد معنون بـمو

ر،ففي عقوهلم ملا كانت احلروب تتولد يف عقول البش"لليونسكو القائلة  التأسيسي

                                                           
  .145،ص السابق الذكرالمرجع ،  كتاب التاريخ للسنة السابعة Ɗساسي -)  1(
  
 .145،ص نفس المرجع -  )  2(
  
 .146،ص نفس المرجع -)  3(
  
  .146،ص نفس المرجع -)  4(
  
 .147،ص نفس المرجع - ) 5(
  



 

ظاهرة السباق حنو التسلح بني القوتني  إىليشري ) 1("تبىن حصون السالم  أنجيب 
هذه  أغلبية أن إىلالعظميني ويقدم مالحظته بشان الƕاعات القائمة واليت يذهب 

، مما وقعت يف البلدان النامية األخريةسنة  50الƕاعات اليت عرفها العامل خالل الـ "
االهتمام املستمر بالصناعات العسكرية ملا حتققه من  إىل لألسلحة ةنتجاملدفع البلدان 

 أن إىلخطر السالح النووي فيذهب  إىل اإلشارة إىللينتقل يف فقرة ) 2("كثيرية  أرباح
الدمار الشامل  أسلحةالبشرية وظفت جانبا من تقدمها العلمي والتقين يف اختراع " 

 أكثرهاوي والبيولوجي،ويعترب السالح النووي املتمثلة يف السالح النووي والكيما
  . )  3("خطرا

  

السلم ضرورة  أن إىليعدد خماطر احلروب وآثارها يشري املضمون  أنوبعد 
معاهدة نزع السالح ووقف  إصداراملتحدة عن طريق  األممونشره منوط هبيئة 

 حزابواأل اإلعالموباملدرسة واجلمعيات ووسائل ) 4(التجارب النووية من جهة 
السياسية والنقابات املدعوة لتكوين املواطن املسؤول املشبع بثقافة السلم من جهة 

  .  ) 5("ثانية
  

 من التمييز" البشرية عانت أن إىل فيذهب املقرر اإلنسانبالنسبة حلقوق  أما
واحلرمان واالضطهاد واالستبداد واالستغالل ،الشيء الكثري،مما دفع باجملتمع الدويل 

ويضيف بان  )6(" اإلنسان العاملي حلقوق اإلعالن بإصدارري يف احلد منها التفك إىل
بطرق عديدة ،مباشرة وغري مباشرة ،رغم ظهور "ميارس اإلنسانانتهاك حقوق 

واالتفاقيات واملعاهدات الدولية الكثرية يف هذا  اإلنسانالعاملي حلقوق  اإلعالن

                                                           
 .143،ص السابق الذكرالمرجع أساسي ،  لتاسعةا للسنة التربية المدنيةكتاب الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 1(
  
  .143،ص نفس المرجع -  )  2(
  
  .144،ص نفس المرجع -)  3(
  
  .147،ص نفس المرجع -)  4(
  
  .147،ص نفس المرجع -  )  5(
  
 .163،ص نفس المرجع -)  6(
  



 

 صون كرامة"أن إىلينتهي  نساناإليذكر جماالت انتهاك حقوق  أنوبعد ) 1("اجملال
  .)  2("والدفاع عن حقوقه من انشغاالت اجملتمع الدويل يف عصرنا احلاضر  اإلنسان
  

ƚ- واألدواربعد المواقف:  
  

 إطاربشكل ظاهر يف  أمهيتهواملواقف وان مل ينل هذا اجلانب  األدواريف جمال 
 أخرىواضيع وتلميحات من خالل م إشاراتمواضيع خاصة فانه ظهر يف شكل 

وقد تبني يل  إليه اإلشارةموضوع احلركة االستعمارية الذي سبقت  وأمههاذات صلة 
بعد  أنبعد ترتيب املضمون وتصنيفه حسب طبيعته وطبيعة القضايا املتضمنة به 

على  اإلفريقياملتضمنة باملضمون التربوي يدور حول رد الفعل  واألدواراملواقف 
حرر وتصفية االستعمار بالقارة وصراع العامل الثالث االستعمار وخوض معركيت الت

  .جنوب  - من اجل التقدم االجتماعي واالقتصادي والثقايف والتعاون جنوب
  

على االستعمار وتصفيته فان مقرر اجلغرافيا  اإلفريقيفبالنسبة لرد الفعل 
 قيةاإلفريوقعت كل القارة  19يف القرن "يذكر انه  أنوبعد  أساسيللسنة الثامنة 
الذين استغلوا وهنبوا خرياهتا لصاحلهم وصاحل  ،املستعمرين أيديتقريبا بني 

،ويف معرض حديثه عن االجتاه  أساسييذهب مقرر التاريخ للسنة التاسعة ) 3("شعوهبم
  : )4( أن إىلحنو تصفية االستعمار 

  

 رلالهنيا ومشاهدهتا احلرب العاملية الثانية، املستعمرات يف شعوب مشاركة" -1
التغلب عليها،فانتقلت شعوب  بإمكانية إمياهنا االستعمارية رسخ الدول أصاب الذي

  ".مرحلة الثورة النتزاع االستقالل إىلمن مرحلة املطالبة باحلرية  إفريقياآسيا مث 
  

                                                           
 .165،ص السابق الذكرالمرجع ،  كتاب التربية المدنية للسنة التاسعة Ɗساسي - ) 1(
  
 .165،ص نفس المرجع -)  2(
  
 .35،ص السابق الذكرالمرجع الثامنة أساسي ،  كتاب الجغرافيا للسنةالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 3(
  
 .57،ص السابق الذكرالمرجع التاسعة أساسي ،  كتاب التاريخ للسنةالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 4(
  



 

املستعمرات واخلربة اليت اكتسبوها يف ميادين القتال  أبناءجتربة  أن -2
الثورة املسلحة خاصة يف  أسلوب وإتباع،  مأنفسهوتشجيعهم على تنظيم وتسليح 

  .اهلند الصينية 
  

 ،يه من حق الشعوب يف تقرير مصريهااملتحدة وما نص عل األممميثاق  إن -3
  .املتحدة ويطالبوهنا بتنفيذ وعودها األمم أمامجعل الثوار يطرحون قضايا بلداهنم 

  
  

 األفارقة أن إىلون على االستعمار يذهب املضم اإلفريقيويف وصفه لرد الفعل 
تراوحت بني  بأساليبالواقع  لألمرعربوا عن رفضهم "بل  األيديمل يبقوا مكتويف 

االنتفاضات القصرية املدى والثورات العارمة ،ومل تتوقف حىت حصلت القارة على 
مقاومة  إىليشري  إفريقياويف سياق احلديث عن مقاومة االستعمار يف ) 1("استقالهلا
يف  وتساموري إفريقياقادر يف اجلزائر ومقاومة احلاج عمر فيغرب عبد ال األمري
الصحراء الغربية تبقى آخر مستعمرة  أن إىلوينتهي املضمون يف هذا اجملال ، )2("النيجر

املتحدة  األمم أن إىل أساسيحيث يذهب مقرر اجلغرافيا للسنة التاسعة  إفريقيايف 
استقالل  إعالنبعد  إفريقيارة يف الصحراء الغربية تبقى آخر مستعم أن" أكدت
  . ) 3("ناميبيا

  

 إىلفان املضمون التربوي يشري  وأدوارهخبصوص مواقف العامل الثالث  أما
واالقتصادي والثقايف حيث يذهب مقرر اجلغرافيا  االجتماعيالتقدم  إقراردوره يف 

خارج بينما تتصارع الدول الكربى حول مناطق النفوذ "انه  إىلللسنة التاسعة 
حدودها ،فان العامل الثالث يصارع من اجل حتقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي 

الشمال بسبب تعرض  وأغنياءوالثقايف،يف عامل تزداد فيه اهلوة بني فقراء اجلنوب 
بلدان اجلنوب للنهب االستعماري املباشر لعدة قرون،ومازال هذا االستغالل مستمرا 

                                                           
 .41،ص السابق الذكرالمرجع ،  التاريخ للسنة التاسعة Ɗساسيكتاب  -) 1(
  
 .41،ص نفس المرجع -) 2(
  
 .09،ص نفس المرجع -  ) 3(
  



 

 إقامة إىل" ان العامل الثالث باعتباره عامل اجلنوب يسعىويضيف ) 1("بطرق غري مباشرة 
 وأغنياءبني فقراء اجلنوب  ةاملساوانظام اقتصادي دويل جديد، يتحقق فيه شيء من 

من  أدƅمن سكان العامل حدا  % 70من  ألكثر) العامل الثالث(الشمال ،حىت يضمن 
نظام اقتصادي إقامة (الدور  هذه املهمة وهذا أنويرى املضمون ) 2("الرفاهية والتقدم 

نتيجة " بأنهجنوب الذي يصفه - يندرج ضمن مسعى التعاون جنوب)جديد  يلدو
 وإمكاناهتاطبيعية لوعي بلدان العامل الثالث بقوهتا السياسية ،وثرواهتا الطبيعية 

وسيلة عملية وفعالة لتعزيز تضامنها "من جهة نومن جهة ثانية فهو ) 3("االقتصادية 
 أنظمتهاالكتل وتضمن هلا رغم تنوع  إزاءمشاريع تبادل تعزز موقفها بربامج و

تصمد متعاونة يف وجه سياسة السيطرة السياسية  أنواختياراهتا السياسية الداخلية 
  .  )4("واالستقالل االقتصادي 

  

  : بعد الكيانات والتنưيمات-د
  

اليت حواها  الكيانات والتنظيمات ذات البعد الدويل إلبرازوتسعى من خالله 
عملية ترتيب املضمون وتصنيفه حسب طبيعته وطبيعة  أثبتتاملضمون التربوي ،وقد 

كانا التنظيمني الدوليني " املتحدة األمموهيئة  األممعصبة " أنماهو متضمن به 
تناول احلرب  إطاريف  األممعصبة  املتضمنني باملضمون التربوي،ويف حني ظهرت

موضوع مستقل من مواضيع  إطاراملتحدة يف  األممهيئة ،مث تناول  األوىلالعاملية 
  ).اجلزائر واجملتمع الدويل (التربية املدنية عند احلديث عن 

  

  

اسطر عند احلديث  10فقد تناوهلا املضمون يف فقرتني من " األممعصبة "فعن 
مقرر التاريخ للسنة  اإلطارجتنب حرب عاملية ثانية ويذهب يف هذا  إمكانيةعن 
رغبتهم يف جتنب وقوع "عن أعربوااملؤمترون يف مؤمتر الصلح  أن إىل أساسية التاسع

                                                           
 .07،ص السابق الذكرالمرجع كتاب الجغرافيا للسنةالتاسعة أساسي ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 1(
  
 . 10،ص نفس المرجع -)  2(
  
 .32،ص لمرجعنفس ا -  )  3(
  
 .32،ص نفس المرجع - ) 4(
  



 

هي  األساسيةهيئة دولية تكون مهمتها  تأسيسحرب عاملية ثانية ،فاتفقوا على 
ويضيف  )1("التشاور والتحكيم لفض الƕاعات  بأسلوباحلرب  أسلوباستبدال 

وكان ذلك سنة  )2(" ألمماعصبة "عليها اسم  أطلقبان اهليئة موضوع االتفاق 
نظام دويل  إقامة"ميثاقها نص على  أن إىل، وعن دورها يذهب املضمون 1920

جديد،يقوم على قاعدة التضامن اجلماعي تشترك فيه الدول الكربى والصغرى 
وعن ) 3("السلمية،واحترام نصوص املعاهدات الدولية  بالوسائللتسوية املشاكل 

عصبة  إىلمل تنضم  األمريكيةالواليات املتحدة  أن إىلعضويتها يذهب نفس املقرر 
لبثتا  ،مث ما متأخرتنيواليابان فقد انضمتا  أملانيا أماانضمام روسيا،تأخر "كما  األمم
  .)  4("انسحبتا منها أن

  

 أن إىليذهب مقرر السنة التاسعة للتربية املدنية " املتحدة األممهيئة "وعن 
اتساعا  وأكثرهااىل نشوب حروب كثرية ، أدتات صراع"اجملتمعات البشرية عرفت 

 إىلوتدمريا احلرب العاملية الثانية اليت خلفت خسائر بشرية ومادية فادحة ،مما دفع 
 األممحلل خمتلف الƕاعات بطرق سلمية فكانت هيئة  أمميةهيئة  إجيادالتفكري يف 

الدول  أن إىل ارأشمقرر التاريخ لنفس السنة حني  إليهوهو ما ذهب ) 5("املتحدة 
هيئة تضمن عدم اندالع  تأسيسعلى "وغداة احلرب العاملية الثانية اتفقت من جديد 

ومن هنا يضيف مقرر  )6()1945(املتحدة  األممحرب عاملية ثالثة فكونت منظمة 
احلرب العاملية الثانية صرحت كل من الواليات املتحدة  أثناء"  بأنهالتربية املدنية 
املساواة  األساسيمنظمة دولية ،مبدؤها  إنشاءحتاد السوفيايت بضرورة وبريطانيا واال

                                                           
 . 49،ص السابق الذكرالمرجع التاسعة أساسي ،  كتاب التاريخ للسنةالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  - ) 1(
  
 .49،ص نفس المرجع -)  2(
  
 .49،ص نفس المرجع -)  3(
  
 .50،ص نفس المرجع -)  4(
  
 .125،ص السابق الذكرالمرجع التاسعة أساسي ،  كتاب التربية المدنية للسنةمقراطية الشعبية ، الجمهورية الجƨاƑرية الدي - ) 5(
  
 . 57،ص السابق الذكرالمرجع التاسعة أساسي ،  كتاب التاريخ للسنةالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 6(
  



 

ويضيف بان ذلك جتسد ) 1("يف العامل  واألمنيف السيادة بني كل الدول حلفȘ السلم 
بعد " املتحدة األممهيئة "بانشاء 1945جوان 26بتاريخ "سان فرانسيسكو"يف مؤمتر 

  .)2(،واختذت مدينة نيويورك مقرا هلاولةد 51املصادقة والتوقيع على ميثاقها من طرف 
  

فيما عدا بعض  النشأةويكاد يقتصر املضمون يف هذا اجملال على بعد 
املتحدة وبعض  األمماملتضمنة مبيثاق هيئة  املبادئاالستثناءات املتعلقة بذكر بعض 

  .منظمات اهليئة  إىل واإلشارةنشاطاهتا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .125،ص السابق الذكرالمرجع التاسعة أساسي ،  ربية المدنية للسنةكتاب التالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 1(
  
 . 125،ص السابق الذكرالمرجع التاسعة أساسي ،  كتاب التاريخ للسنةالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 2(
  



 

  :الخالصة واالستنتاجات
  

 إىلبعد هذا العرض للمضمون التربوي والتنشئة السياسية ، ميكننا أن ننتهي   
  :مجلة من االستنتاجات واحلقائق واليت ميكن إمجاهلا فيما يلي 

  

يف جمال اهلوية واالنتماء، فقد متيز هذا اجلانب بضعف التعابري الدالة على   
ك جليا سواء فيما خيص الوطين والقومي واملعربة عن اهلوية وقد ظهر ذل ءاالنتما

التعابري املستعملة يف تسمية املنطقة أو يف وصف سكاهنا فضال عن ضعف التعابري 
وحني متت اإلشارة إىل الدولة ذكرت بصيغة املستقبل الدالة على الوطن والدولة 

  .عدم اإلشارة إىل وجود تنظيم سياسي باملنطقةفضال عن  "يوغرطة" كمشروع لـ
  

 :مبا يلي  من املضمون هذا اجلانب يزاملفاهيم فقد متويف جمال القيم و  
  

الضعف الكمي والكيفي للقيم واملفاهيم املتضمنة باملضمون التربوي  -1  
أتت يف شكل رموز وإحياءات  وتكرار العدم فقد متيزت بفضال عن قلتها الكمية و

  .وهي بذلك حتتاج إىل شرح وتوضيح أكثر 
من القيم السياسية والقيم االجتماعية ذات خلو املضمون التربوي املقدم -2 

املدلول السياسي خاصة ما تعلق منها بقيم النضال والتضامن والدميقراطية واحلرية 
  .واملساواة 

أن املضمون التربوي وان احتوى على بعض القيم السياسية، إال أنه أمهل  -3  
 .ة واالنتماءالعدالة واملساواة واألخوة والوحد:قيما سياسية أهم على غرار 

 شكلت الدميقراطية احد القيم االساسية ضمن املضمون التربوي لقد -4  
، من أشكال احلكم وهو تعريف حمدود على أهنا شكل هلا ذهب املضمون يف تعريفهو

اختيار القادة من خالل " يف الدميقراطية هو إذا ما عرفنا أن اإلجراء احملوري
 . )1("االنتخابات التنافسية
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خاض املضمون التربوي وتناول العديد من لوله لقيمة الدميقراطية ابتن -5
املفردات املتصلة بالعملية الدميقراطية إال انه مل خيض يف التعابري احلديثة املرتبطة بتطور 

االنتخابات " العملية الدميقراطية واالنتخابات يف آن واحد، إذ يذهب البعض إىل أن 
  . )1("اطية وركنها األول الƕيهة واحلرة هي جوهر الدميقر

               الدميقراطية يف االنتخابات  يظهر املضمون التربوي وكأنه حياول حصر -6
وهو اجتاه خاطئ لدى البعض الذين يرون أن الدميقراطية ينبغي أن تكون هلا دالالت 

طرة تعين حرية ومساواة وأخوة وسي"فريون أن الدميقراطية  )2("أكثر مثالية ومشولية 
 . )3("فعالة 

قيمة الدميقراطية  القيم السياسية انصب على جمال يف التركيز أنبالرغم من  -7
من االنتخابات ومل  القصد من العملية الدميقراطية وال مل يوضح املضمون التربويفان 

  .يرد ذكر املصلحة العامة كغاية للعملية الدميقراطية واالنتخابات
 

التربوي أشار إىل االنتخابات على اعتبار أهنا حق  بالرغم من أن املضمون -8  
، إال انه مل يبني كيف انه واجب حة وصادقةوواجب ، وإن كانت هذه الرؤية صحي

 بعض البلدان على أساس انه أن التصويت يتم يف" ذلك أن دراسات كثرية أثبتت 
م حنو الشعور بااللتزاتسعى للمشاركة السياسية انطالقا من  واألغلبية...واجب
ومن هنا فالواجب الذي يعنيه البعض من االنتخاب أو التصويت ينطوي  )4("الوطن

املشاركة قد  فالتصويت كطريقة أو وسيلة من وسائل.على واجب االلتزام حنو الوطن
وقد  )5("أن يظهر والءه للنظام السياسي عملية حياول هبا املواطن"يفهم منها على أهنا 

  . )6( " غب يف أن يكون مواطنا صاحلا فيؤدي واجبه املدينتدل على أن املواطن ير" 
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البىن وما قدم من معلومات  كان التركيز أكثر على جمال البىن والوظائف يف -9  
يف هذا اجلانب ال يساعد على فهم النظام السياسي وال على قواعد املمارسة 

  .الدميقراطية 
  

املضمون التربوي يظهر بشكل يف جمال األبعاد واالجتاهات اليت اجتهها  -10  
واضح قلة املعلومات املقدمة عن العامل العريب واإلسالمي وإفريقيا والعامل الثالث بصفة 

  .  عامة فضال عن عدم اخلوض يف القضايا املرتبطة هبذه الكيانات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :واالقتراحات البدائل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   :حاتقترااالو البدائل
وعلى ضوء النتائج اليت توصلت  بعد هذا العرض للتنشئة السياسية يف اجلزائر  
  :واملتمثلة يف والبدائلبتقدƇ مجلة من االقتراحات  أتشرف فاين إليها

  

القادة واجلماهري  بني التǔزر عن الكشفتويل املضمون التربوي مهمة  ضرورة-1   
ائم والذي يركز على دور القادة ويهمل يف صناعة احلدث التارخيي خالفا للوضع الق

  .دور اجلماهري يف صنع احلدث التارخيي
  

، وال بد الطالب البد للمضمون التربوي أن يثري الكثري من القضايا أمام-2  
من توليه مهمة الكشف عن أسباب االنتصارات وأسباب اهلزائم والعربة يف كل 

هيوم " ذهب اليهدة تربوية وهو ما،وهي الغاية من تدريس التاريخ كماموقف تارخيي 
اهلدف من الدراسة التارخيية أكثر من جمرد الوقوف على " الذي يؤكد أن" اتكن

احلوادث وعلى النحو الذي وقعت فيه ولكن البد من فهم هذه احلوادث والكشف 
هن وجوه  ارتباطها بينها البعض والكشف عن الصلة بني األحداث من حيث أن 

  .)1("معلومات الستخراج العرب والعظات واالستفادة منهابعضها علل وبعضها 
  

التركيز أكثر على فترات االستقالل وإظهار مسامهة أهايل املنطقة ضرورة -3  
  .وأبنائها يف بناء احلضارات املتعاقبة على هذه املنطقة 

  

أن يتم تناول املراحل التارخيية للجزائر حتت عناوين حمددة على - 4  
  .عهد االستعمار و اجلزائر إبان العهد العثماين اجلزائر يف"غرار

  

 "أميت"أو"وطين"أو" بلدي"أو"قطرنا"غرار على عناوين املدرسية الكتب تتخذ أن- 5  
أبطال "وغريها من العناوين اهلادفة ، وان ختصص حماور لتناول األبطال حتت عنوان 

  ."...أبطال أميت"أو " بالدي 
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، وال يف تقدƇ املفاهيم والقيم واملفردات ي أن Ƴوض يف التعابريال يكف-6  
، ذلك أن الوعي بالنشاط غرس الوعي بأمهية النشاط السياسيوتناوهلا، إمنا البد من 

فتقدير الفرد هلذا اجلانب يكون حمفزا " السياسي هو مفتاح العمل السياسي، ومن هنا 
النشاط السياسي  أو مثبطا للمشاركة السياسية، مبعىن انه كلما كان الوعي بان هذا

وعليه فانه ، حيقق مصلحة عامة كلما كان اإلقبال واملشاركة والعكس بالعكس 
مبقدار ما يكون الوعي باملسائل السياسية حمفزا للمشاركة السياسية يؤسس غياب 

  .هذا الوعي لالمباالة السياسية 
  

للنظام السياسي واالجتماعي  أكثراهتمام  إعطاءضرورة العمل على -7  
  . واإلسالميلقضايا العامل العريب  أكثرلثقايف للدولة وتغطية وا

  

الوجود السياسي للكيان  بإبرازاملرتبطة اكرب للمواد التربوية  أمهية إعطاء-8  
على فترات  أكثرهذا الكيان ككيان قائم يف مراحله املختلة والتركيز  وإبرازالوطين 

  .االستقالل 
  

الربامج  إعدادتضم مجيع املختصني تتوىل عملية هيئة وطنية  إجيادالتفكري يف -9  
  .واملقررات وتسهر على تنقيحها مبا يتماشى والتوجهات الوطنية والقومية 

  

أن يتضمن  مبعىن البد من إدراج النظرة الدياليكتيكية لبناء املفاهيم املختلفة-10  
البعد املعياري التعريف بالدميقراطية التعريف بالديكتاتورية متكينا للتلميذ من فهم 

  .الختيار هذا النمط من النظم دون غريه
  

 من ربط القيم واملفاهيم املراد تدريسها وتعليمها للناشئة بإطارها البد-11  
فمن خالل مادة  ، والتارخيي وان تقدم من خالل الوقائع واألحداث املرتبطة هبا املرجعي

يت كان فيها التقدم واالزدهار ميكن التركيز على العصور التارخيية ال"التاريخ مثال 
وتلك العصور الفكري نتيجة من نتائج تشجيع احلرية الفكرية وفتح باب االجتهاد 

اليت ساد فيها اجلهل واجلمود الفكري والتخلف كنتائج للحجر على حرية الفكر 
  )1( "وقفل باب االجتهاد وشيوع التسلط والقهر والتضييق على الفكر والعلم
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  : الخاتمــة
 يعد البحث يف التنشئة السياسية من األحباث الشيقة واملمتعة ولقد تبني يل من  

التنشئة السياسية كظاهرة ترجع إىل بدايات التاريخ البشري  أنالبحث  خالل هذا
وبدايات الفكر السياسي بصفة عامة وتطورت بتطور صور التنظيم السياسي يف 

  .ختلفة أشكاله امل
  

  

، ة عموما والتنشئة السياسية خصوصاوبالرغم من أن االهتمام مبوضوع التنشئ  
ليس وليد الفكر احلديث وال هو ميزة األنظمة السياسية املعاصرة إال انه كحقل 

  .دراسة وميدان حبث حديث النشأة 
  

  

املسجلة يف اجملال الفكري وجمال الدراسات النظرية  اإلسهاماتوبالرغم من   
كما ،نظري متكامل هلذا املفهوم إطاروضع  إىلاملبذولة مل تصل فان اجلهود  واالمربيقية

التنشئة السياسية  وبالرغم من االتصال الوثيق للظاهرة بالنظام السياسي واعتبارانه 
يف  إالمل حتȘ باالهتمام والدراسة من طرف علماء السياسة  فإهناوظائفه  أهماحد 

رن العشرين حيث عد هذا اجلانب ثورة يف علم السياسة لبحثه من الق األخريةاحلقبة 
الوظيفي  األداءالتعليم يف تأثري مسألة العالقة بني التعليم والنظام السياسي وكيفية 

 األنظمةدعم  وأساليبمل يتعد وسائل اإلطار البحث يف هذا  أن، غري للنظام السياسي
  .ارها عرب الزمن السياسية واطر ضمان استمرارها مبا يضمن استمر

  
  

ويف العصر احلديث احتلت الظاهرة موضوع الدراسة مكانة بارزة لدى   
الفلسفية  أسسهاالسياسية املختلفة اليت صاغت بدورها الظاهرة وفق  األنظمة

اƳراطهم وتسهيل  النشء إعدادالفكرية مبا ميكن من  وأطرها اإليديولوجيةومنطلقاهتا 
وص لك النظام التعليمي واملدرسة على وجه اخلصبذ وأصبحيف النظام السياسي 

، ومع هذا التحول بدأت الدراسات املتعلقة مساحة للصراع والتنافس الدويل
ميدانا من ميادين البحث وحقال من  أصبحت أن إىلة السياسية يف االنتشار ئبالتنش

ذا ، ولئن كان السبق والريادة يف هاسة للمدارس واالجتاهات املختلفةحقول الدر



 

درجة النظرية  إىلبالتحديد واليت وان مل ترق  واألمريكيةاجملال يعود للمدرسة الغربية 
 إحرازمكنت من  فقد – ذلك إىل اإلشارةكما سبقت –وبقيت جمرد حماوالت جادة

 األكادمييةباملقابل مل تنل االهتمام الالزم من طرف الدراسات  أهنا إال تطور نظري
ية وظل الفقه السياسي العريب يف هذا اجملال من جماالت السياسية العرب واألدبيات

 األدبوال  الفكري اإلنتاجالغربية ومل يرق  التصورات أسريالبحث السياسي 
وبناء منوذج  إجيادتقدƇ تعاريف معينة فضال عن  إىل األكادمييالسياسي وال البحث 

 درجة االجتهاد إىلالعربية متواضعة ومل ترق  اإلسهاماتنظري هلذه النظرية، وظلت 
  .واكتفت بنقل وترمجة الدراسات الغربية وتعميم نتائجها 

  

  

 أوىل أنالنظام التعليمي والتنشئة السياسية يف اجلزائر جند  إىلوباالنتقال   
الذي ) 1976(مع ميثاق اجلزائر لتكتمل مع امليثاق الوطين  بدأتاالهتمامات قد 

 إطارا األساسيةيف املدرسة  ورأىاجتاهاهتا و حدد معاملها بكوهنا وطنية يف براجمها
تبلورت فلسفة الثورة يف جمال التنشئة ) 1986(لتحقيقها ، ومع امليثاق الوطين

  .السياسية حيث اتضحت معاملها الوطنية وارتباطاهتا القومية 
  

  

 اإلمجاع أن إالوبالرغم من اختالف التوجهات بني املواثيق الوطنية املختلفة   
لى ضرورة جتديد الوظيفة التعليمية وجتديد قيمها وتصحيح مكانتها ورفع بقي قائما ع

 للثورة األساسيةوالتوجهات مستوى مناهجها وبراجمها وكتبها املدرسية مبا يتالءم 
   :والقيم الوطنية حيث كان التركيز على 

  

  . تويل الربامج التربوية مهمة التكوين السياسي واإليديولوجي والديين -1  
  .ابقة التكوين السياسي املرغوب للقيم الوطنية العربية اإلسالمية مط-2  
أن حتتل اللغة العربية مكانتها ضمن هذا التوجه باعتبارها عنصرا أساسيا -3  

  .الشخصية الوطنية  نمن عناصر اهلوية الوطنية وجزءا ال يتجزأ م
ي ونشره يف االعتبار البعد التارخيي عن طريق مجع التراث التارخي األخذ-4  

  .ومشاهريه  وبأبطالهوالتعريف به 



 

مبا يتماشى وحقائق -حد تعبري املواثيق على –كان جتديد الوظيفة التربوية ولئن  
الدولة اجلزائرية املستقلة قد اخذ احليز األكرب من االهتمام ضمن النصوص الرمسية 

 ن منطلقاتديد هذه الوظيفة مالنصوص قد أقرت جت وان كانت هذه للدولة اجلزائرية،

وهو  – كفلسفة وتوجه– التربوي اإلصالح، فقد كان يف مقدمة هذه املنطلقات عدة
اليت حددت مبادئ نظامها التربوي يف  األساسيةاملدرسة  بإنشاءالذي توج  اإلصالح

  :املبادئ التالية 
    

وهي اليت تتواله واليسمح  أن النظام التربوي من اختصاص الدولة وحدها -1  
  .خارج هذا اإلطار ة فردية أو مجاعية بأي مبادر

  

اجلديد هو إعطاء تربية  أن مهمة التعليم األساسي باعتباره النظام التربوي -2  
 تسع سنوات متكاملة ، ويندرج هذا املسعى واحدة وموحدة جلميع التالميذ ملدة

للتطلعات ومبا  والرؤى مبا يستجيب اعتبار املدرسة كإطار لتوحيد الفكر ضمن
  .شى واملتطلبات يف اجملاالت املختلفة يتما

   

الوحيدة باملدرسة األساسية يف  هي لغة التدريس) العربية(أن اللغة الوطنية  - 3  
  .مجيع املستويات ومجيع املواد

  

العربية اإلسالمية من جهة  أن تتم رسالة النظام التربوي يف نطاق القيم -4  
  .واملبادئ االشتراكية  من جهة أخرى 

  :حددت توجهاهتا املعرفية يف اجملاالت واجلوانب التالية كما   
  

جانب العلوم االجتماعية املقررة أمهية خاصة والتركيز من خالهلا  إبالء -1  
  . واالجتماعيةعلى املعلومات التارخيية  والسياسية 

  

التام والكامل بربامج تعليم التاريخ بصفة خاصة ضمن املؤسسات  االعتناء -2  
      وأن ميثل هذا اجلانب مكانة متميزة والتركيز يف هذا اإلطار على مراحلالتربوية 

       "إبان الثورة املسلحة  ونضاله وتضحياته وبطوالته لالستعمارمقاومة الشعب " 



 

حقائق الثورة اجلزائرية وسريهتا من الكفاح املسلح إىل البناء  اإلطالع الواسع على" و
  . " االشتراكي 

  

  .باالرتباط بالوطن العريب من خالل التعرف على واقعهالوعي  -3  
الوطن العريب وترقية العمل  كجزء من الوعي باالرتباط باملغرب العريب -4  

  .التضامين اجتاه أقطاره
واإلمربيالية بالقارة  االستعماريةواملمارسات  الوعي بواقع حركات التحرر - 5  

التقارب ودعم كل ما من شأنه حتقيق  تصاديواالق بواقعها السياسياإلفريقية واإلملام 
  .شعوب القارة ونظمها التقدمية بني

  

احلقيقية بواقعه  االشتراكي واملعرفةالوعي مبتطلبات النضال لبناء اجملتمع  -6  
احملافظة عليها وكذا إبراز السلبيات الواجب  وإبراز كل إجيابياته ومكاسبه املطلوب

  .إزالتها
  

بأهدافها وتعميق اإلحساس  وااللتزام االحنيازعدم  ية حركةالوعي بأمه تعزيز -7  
على  احلاصلة على مستواه والنتائج املترتبة  باالنتماء للعامل الثالث،واإلملام بالتحوالت

  . يقوم به يف حتقيق النظام العاملي ذلك على املستوى الدويل والدور الذي ميكن له أن 
  

حتقيق التضامن  م به اجلزائر يف إطارالتوعية بالدور الذي جيب أن تقو -8  
  .هي عضوا فيها اإلسالمي من خالل املنظمات الدولية اليت 

  

الفهم العميق ألسباهبا  ومتكينهم منتوعية األجيال بظاهرة التخلف  -9  
  .للعمل اجلاد من أجل القضاء عليها يف بالدنا وظروفها التارخيية وتعبئتهم  

  

وذلك بتمكينه من دراسة واالجتماعي  صاديربط الطفل مبحيطه االقت -10  
 .بعامل الشغل وربطه ... املخططات اإلنتاجية 

ملدرسة  أسس والقانوين الذي واإليديولوجي الفلسفياإلطار باالنتقال من   
تضمنه من قيم  املضمون التربوي وما إىلومن خالهلا التنشئة السياسية األساسية 



 

، ومن خالل البحث يف  وأبعاداء وتوجهات ووقائع وهوية وانتم وأحداثومفاهيم 
  :كل هذه اجلوانب فقد تبني يل مايلي 

  :يف اجلانب الفلسفي: أوال
بالرغم من أن االهتمامات األوىل ملالمح التنشئة السياسية يف اجلزائر قد -1  

ميزت مجيع املواثيق الثورية و الدستورية إال أن التجسيد التربوي للتوجه الفلسفي مل 
  .تم مباشرة بعد استرجاع االستقالليكن لي

  

إن النتائج املتوصل إليها تؤكد أن املضمون التربوي مل يعكس التعليم -2  
األساسي كفلسفة وتوجه وعوض أن يشكل التعليم األساسي أساس املراحل التعليمية 

كونه مرحلة من املراحل وليس أساسا من  الالحقة للمرحلة األساسية فقد اقتصر على
  .مما يفسر اهلوة بني التوجه الفلسفي واملضمون التربوي،األسس

  

بالرغم من أن الرؤية الفلسفية للتنشئة السياسية قد ميزت كل املواثيق -3  
وترجع إىل ما قبل االستقالل إال أن احلسم يف طبيعة التوجه وجتسيد التنشئة املرغوبة 

لتربية السياسية عند قد متيز بالتذبذب وهو ما تفسره التسميات العديدة ملادة ا
التربية السياسية "مث " التربية الوطنية واالشتراكية"إقرارها إذ اختذت يف البداية تسمية 

التربية "وأخريا " التربية السياسية"مث "التربية السياسية واالجتماعية"مث "واملدنية واخللقية
 ".املدنية

  

مل العريب قد اتسمت إذا كانت التنشئة السياسية يف العامل الثالث والعا-4  
بارتباطها بتوجهات األنظمة واألحزاب احلاكمة فان اجلزائر مل تشذ عن هذه القاعدة 

 .وارتبطت هبا التنشئة السياسية حبزب جبهة التحرير الوطين باعتباره احلزب احلاكم 
  

للتنشئة السياسية يف اجلزائر قد اكتست  ليةبالرغم من أن املالمح األو-5  
كما سبق –وجيا على مستوى التوجهات الفلسفية حيث ذهبت املواثيق طابعا إيديول
البد من مالءمة التكوين السياسي مع االختيارات األساسية "إىل انه - أن ذكرنا



 

إال أن هذا التوجه بقي حبيس اجملال الفلسفي ومل ينعكس على املضمون ) 1( .."للثورة
نة اخلامسة أساسي بعنوان التربوي إال من خالل درس واحد مبقرر التاريخ للس

بناء الدولة " مع عنوان فرعي حيمل عبارة)2(" الشعب اجلزائري يواصل ثورته "
 ."االشتراكية

 

  يف جانب املضمون:ثانيا
  

" الوطن" على غرار" الكيان السياسي " على ضعف التعابري واملفردات الدالة-1  
الوطين والقومي واملعربة عن  على االنتماءالدالة  واملفردات كذا التعابريو"الدولة"و

فضال عن افتقار املضمون للمعاين الوطنية والقومية اليت تشعر يف اهلوية و االنتماء 
     . وتكشف له عن بعد عمقه التارخيي وأمتهالتلميذ االعتزاز بانتمائه لوطنه 

التعرض للوجود السياسي للوطن كما لو انه وجود ألشخاص وقادة وليس -2  
  .سياسي معني وانعكاس له وجود لتنظيم 

  

اعتبار املضمون التربوي للتاريخ الوطين كما لو انه تاريخ الشعوب اليت -3  
استعمرت املنطقة بتركيزه على فترات االحتالل وإمهاله لفترات االستقالل وعدم 
اإلشارة إىل مسامهة أبناء املنطقة يف بناء احلضارات املتعاقبة عليها وهي األبعاد 

  اليت ظلت تنشدها املدرسة األساسية وميزت إطارها الفلسفي والتوجهات 
    

دميقراطية التعليم  :املضمون التربوي للمكاسب الثورية على غرار إغفال -4  
  . التعليم  وإلزاميةوالتعريب والعالج اجملاين 

  

  

املقررات الدراسية واملضمون التربوي املتضمن هبذه املقررات مل يعكسا  أن -5  
سياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية واحلضارية املعاصرة مما جيعل الظروف ال

  .املواطن يف منأى عن قضايا وطنه 

                                                           
  .277،ص السابق الذكرالمرجع ،  1986الميƛاق الوطني  -) 1(
  .57ص، السابق الذكرالمرجع أساسي ،  الخامسةللسنة التاريخكتابالجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 2(



 

أن املضمون التربوي بصفة عامة ال يتقصى القيم واملفاهيم بقدر ما يتقصى -6
  .األحداث والوقائع وان هذه األخرية تقدم كما هي دون شرح أو حتليل أو نقد 

  

الوقائع واألحداث املتضمنة باملضمون التربوي تنطوي  أنمن انه بالرغم -7
على قيم ومفاهيم غري أهنا قدمت كما هي دون إظهار للقيم اليت تنطوي عليها ، 

واألحداث املرتبطة بالثورة  عوعلى سبيل املثال فقد تضمن املضمون التربوي الوقائ
بحت جزءا من ضمريها التحريرية مبعزل عن القيم اليت انطوت عليها وميزهتا وأص

ز قيمة التضامن وأساسا من أسسها الفكرية ،فلم يتمكن املضمون التربوي من إبرا
، ال يف بعدها الداخلي يف عالقة املواطنني فيما بينهم وعالقة الشعب اليت ميزت الثورة

بالثورة ومبؤسساهتا واعتناقه ألبطاهلا ، وال يف بعدها اخلارجي من خالل إبراز الدعم 
ريب للثورة من جهة وتأثري الثورة يف حد ذاهتا يف احلركات الوطنية والثورية يف الع

العامل العريب والعامل الثالث وإفريقيا ، فضال عن تغييب قيمة االعتزاز بالثورة ، إذ 
بالرغم من كوهنا أعظم ثورة قام هبا العرب يف القرن العشرين إال أن متجيد املضمون 

مبا رسخته من تقاليد ومبا أسست له من فكر مل يكن موضع هلا وإبرازه هلا كقيمة 
اهتمام وتناول هلذا املضمون التربوي ،وحىت املناسبات املتضمنة باملضمون التربوي مل 
ختل من هذا االجتاه ، حيث ذهب املضمون التربوي يف عرضه لأليام الوطنية إىل إبراز 

كرى التحاق الطلبة اجلزائريني ذ" ماي وعرضه على انه  19لـ  يوم الطالب املصادف
دون اإلشارة إىل البعد القيمي ملثل هذا احلدث التارخيي "1956بالثورة بعد إضراب 

وهو قيمة اإليثار والتضحية اليت أبداها الطلبة مبغادرهتم مقاعد الدراسة وتفضيلهم 
، واألمثلة يف هذا اإلطار كثرية الثورة والدفاع عن الوطن  بصفوف االلتحاق

  .يدةوعد
  

يف الوقت الذي ابرز فيه املضمون التربوي بعض القيم السياسية املرتبطة  -8  
خاصة يف ظل التغريات –وان كان اجيابيا -بقيمة الدميقراطية واليت متثل بعدا كونيا

تمعية ، أمهل هذا املضمون وغيب القيم اجملاليت شهدهتا وتشهدها دول العامل السياسية
، وهي القيم اليت ميكن الكشف عنها وإبرازها ضمن ياخلاصة باجملتمع اجلزائر



 

ذي األبعاد التارخيية واخلصوصية  ،فهم النظام القيمي الوطين من بوياملضمون التر
صورة للمجتمع ، ألهنا الضابط "  م، خاصة إذا ما علمنا أن القيثقافية -السوسيو

البناء القيمي الذي واملعيار األساسي للسلوك الفردي واجلماعي ، وتنتظم يف مصفوفة 
يعكس أهداف اجملتمع ، وال ميكن حتديد األهداف التربوية ألي جمتمع من اجملتمعات 

.) 1( " لتكون معربة عن طبيعة اجملتمعات إال عن طريق القيم السائدة يف هذا اجملتمع 
    

بالرغم من أن املضمون التربوي قد تناول جمال األبعاد والتوجهات إال أن -9  
ضمن من معلومات ال يساعد ال على الوعي باالرتباط بالوطن العريب وال هو مت ما

على الوعي باملغرب العريب كجزء من الوطن العريب وال على الوعي بواقع حركات 
التحرير واملمارسات االستعمارية واالمربيالية بالقارة اإلفريقية وال الوعي بأمهية بعض 

قط  امل تذكراللتان  اإلسالمياملؤمتر و احلركات على غرار حركة عدم االحنياز
حيث  "شاطر باȇ امحد"وخرج هبا الباحث  إليها، وهي احلقيقة اليت اهتدى باملضمون 

املواضيع  إىلتفتقر  أهناالشيء املالحȘ يف الكتب املدرسية للسنة التاسعة هو " أن أكد
،وهو اإلفريقي أوالعريب  أو اليت تغطي مسالة الوحدة والتكامل والتضامن سواء الوطين

  .)2("يفسر مدى التجاهل وعدم االكتراث هبذا البعد ما
 

ان املضمون التربوي تضمن بعض اجلوانب املرتبطة بعالقة  بالرغم من-10  
انه مل يتناول جانب االجنازات يف اجملاالت املختلفة كمكتسبات  إالالدولة باملواطن 

كمرافق لتحقيق النفع  ازهابإبروطنية تعكس تضحيات الشعب اجلزائري واكتفت 
  .العام 

بالرغم من احتواء املضمون التربوي على جانب األعياد الوطنية والدينية  -11  
، وبالرغم من أمهية هذا اجلانب يف التنشئة إال أن املضمون التربوي اقتصر يف تقدميه 

  .هلا كتواريخ جامدة ومل خيض يف طبيعتها ومغزاها التارخيي والوطين والسياسي 
  

                                                           
 .05، ص 2003دار فرحة للنشر والتوƨيƴ، ،  القيم الغائبة في اإلعالم ، القاهرةمنى كشيك ،  -) 1(
  
  .219، ص  المرجع السابق الذكراحمد شاطر باش ،  -) 2(
  



 

والعريب مل يقدم يف شكل مقررات  اإلسالمياملضمون املتصل بالعامل  أن-12  
  .مما ينفي عنه طابع اخلصوصية أخرىمن مواضيع  كأجزاءوكتب خاصة بل قدم 

  

تناول فيه املضمون التربوي القضايا الدولية انه يف الوقت الذي -13  
ترات املشرقة من التاريخ على الف األضواءباجيابية وسلط )على اخلصوص  األوروبية(

  .على القضايا القومية بسلبية وقدم جانبها املظلم األضواءتناول وسلط  األورويب
  

أن املضمون التربوي حاول مسايرة املتغريات احلاصلة على املستويني -14  
كان أكثر مواكبة للتغريات والقضايا ذات الطابع الدويل منه   الوطين والدويل، غري انه

بع الوطين ،وعلى سبيل املثال فقد تضمن كتاب اجلغرافيا للسنة التاسعة ذات الطا
يف معرض حديثه عن تبعية العامل الثالث للمؤسسات املالية الدولية أن هذه  أساسي

تفرض شروطا قاسية وصعبة ال ختدم مصلحة البلدان السائرة يف طريق "األخرية 
يقدم قروضا هلذه البلدان بشرط " ويضيف أن صندوق النقد الدويل مثال )1( " النمو

استثمارها يف مشاريع يوافق عليها مسبقا حىت وان كانت خارج نطاق األولويات 
بالنسبة للبلد املقترض، مع العلم أن املؤسسات املالية العاملية تسيطر عليها البلدان 

املضمون الذي يتناقض مع مضمون مقرر التربية املدنية لنفس  وهو )2("الرأمسالية
عند تعرضه ملنظمة هيئة األمم املتحدة  -والذي مت طبعه بعد مقرر اجلغرافيا-السنة

يهدف إىل "ومنظماهتا املتخصصة والذي ذهب لدى تناوله لصندوق النقد الدويل بأنه 
 :تشجيع التعاون النقدي الدويل ،وتوسيع التجارة الدولية بـ

  

بضمانات ملواجهة  تقدƇ مساعدات مالية للدول األعضاء على شكل ديون-  
  .املصاعب املالية

تزويد األعضاء باخلرباء الفنيني عند الطلب لتقدƇ النصح واملساعدة على -  
  .معاجلة مشاكلهم املالية والنقدية

                                                           
  .30،ص السابق الذكرالمرجع كتاب الجغرافيا للسنةالتاسعة أساسي ، الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 1(
  .30،ص نفس المرجع -) 2(



 

  .)  1("التشاور الشامل يف األمور النقدية بني األعضاء-  
السوفيايت  بسقوط االحتاد إذ،  القائمة األنظمةنفسه بالنسبة لتوصيف  األمر وهو  

ويف سياق مواكبة املضمون للتغريات السياسية الدولية مت تعديل برنامج اجلغرافيا 
 للسنة التاسعة أساسي مبا يتماشى وهذه التغريات ،وعوض أن كان التعريف بالدول

وبالرأمسالية )باالحتاد السوفيايت للتعريف بالنسبة(ةباالشتراكي توصيفها خالل من يتم املتقدمة
 . أصبحت تقدم بوصفها دوال متقدمة فقط ) ة للواليات املتحدة األمريكيةبالنسب(
  

انه يف الوقت الذي تعرض فيه املضمون التربوي للعديد من املؤسسات - 15  
وتناوهلا باجيابية مل يشر املضمون نفسه إىل أي من اهليئات واملؤسسات سواء  )*(الدولية

عربية أو اإلسالمي على غرار منظمة الدول ال ذات البعد العريب على غرار جامعة
املؤمتر اإلسالمي أو القاري على غرار منظمة الوحدة اإلفريقية أو العامل ثالثية على 

  .غرار حركة عدم االحنياز
عدم إشارة املضمون ألمهية العادات والتقاليد والقيم املرتبطة باجملتمع  -16  

  .العريب وعدم الدعوة إىل احملافظة عليها
  

املضمون مل يشر إىل روح التعاون والتضامن والتǔزر بني أبناء األمة  أن-17  
  .العربية واإلسالمية واىل روح التعاون الدويل واالنفتاح احلضاري بني الشعوب 

      

جلانب احلث على السلوك والدعوة الختاذ  املضمون التربوي يفتقر أن -18  
  .اجلانب يف جمال التنشئة السياسية اليت ينطوي عليها هذا  األمهيةبالرغم من املواقف 

  
  
  

  

                                                           
  139،ص السابق الذكرالمرجع للسنةالتاسعة أساسي ،  التربية المدنيةكتاب الجمهورية الجƨاƑرية الديمقراطية الشعبية ،  -) 1(

تناولت مقررات التربية المدنية في موưوعين قاƑمين بƦاتهما ومن خالل مقررين هيƑة اǕمم المتحدة وƊشارت ƍلى ميƛاقها -)*(
   .وقدمت هيƑاتها ومنظماتها المتخصصة 

  



 

  :اجلانب التربوي يف :ثالثـا
    

سيادة النظرة التجزيئية لألحداث وتقدƇ هذه املضمون التربوي متيز ب إن -1  
األخرية مبعزل عن بعضها البعض مما حيول دون إدراكها واإلملام هبا وجبوانبها املختلفة  

 االستعمار يف شكله القدƇ واالستعمار يف وعلى سبيل املثال ، فلم يتم الربط بني
مما حيول دون إظهار القوى االستعمارية  ...)العوملة- الغزو-التبعية( شكله احلديث

  .اجلديدة وال أساليبها 
  

انقطاع يف عرض املادة حسب املستوى الدراسي ب املضمون التربوي متيز أن-2  
ون أن ميتد إىل باقي املستويات أو ، إذ كثريا ما يتوقف عرض املادة يف مستوى معني د

  .ينقطع خالل مستوى معني ليعاد بعد انقطاع 
  

  )*(املدخل اهليكلي–طريقة تناول املواضيع يف–املضمون التربوي اعتمد أن-3  
  .بدل املدخل الفلسفي  )**( بدل املدخل القيمي كما اعتمد املدخل القانوين

ون التربوي بصفة عامة يستنتج دون ان املتمعن يف الربامج التربوية واملضم-4  
املتوخاة  واألهدافطبيعة هذه الربامج  واضعيه ملنهجية علمية تراعي ،يذكر افتقار عناء

   .منها  
ولئن كانت هذه هي جوانب القصور يف جتسيد فلسفة التعليم األساسي   

  :والتنشئة السياسية يف اجلزائر إال أهنا حققت ثالثة أبعاد أساسية 
 والها يف تويل الدولة النظام التربوي واحليلولة دون أية مبادرة فردية تتمثل أ  

  .او اجتماعية خارج هذا اإلطار
                                                           

المتتبƴ للمưمون التربوي يجد Ɗن عرǊư لموưوƳ اǕمالك العمومية مƛال هو مجرد عرƯ للنص القانوني المتưمن   )*(
ة دون شرح Ɗو تحليل Ɗو تبسيط ودون الخوƯ في مدلوالتǊ الفلسفية Ɗو السياسي ǊاǕمالك العمومية بتعابيرǉ ومفرداتǊ ومصطلحا ت

صفحات واقتصر في عرǊư على كيفية ƍنشاƇ حƨب  05وهو اǕمر نفسǊ بالنسبة لموưوƳ اǕحƨاب السياسية الƦي تم تناولǊ في
  .سياسي والشروط المطلوبة في Ʀلك

 

المالحظ Ɗن المưمون التربوي وفي عرǊư لموưوƳ العدالة وعوƊ Ưن يتولى مهمة شرح العدالة كقيمة راح يبرƨ هياكل  (**)
  .ة وƊعوانها وƊشخاصهاالعدال

  
  

  



 

لتربية واحدة  األساسيالتعليم  وتتمثل ثانيها يف جتسيد البعد التنظيمي بإقرار  
  .لتوحيد الفكر والرؤى  إطاراوموحدة جلميع التالميذ واعتبار املدرسة 

ة التعليم والتدريس يف اللغة العربية كلغة وحيدة يف مجيع وثالثها يف حصر لغ  
  .املستويات ومجيع املواد 

  

 وعلى ضوء املالحظات اليت أبديتها والنتائج اليت توصلت إليها أقول من هنا  
أن التنشئة السياسية املمارسة من طرف التعليم األساسي مل حتقق الغرض منها ال 

قيم واملفاهيم وإكساب اهلوية وإبراز االنتماء وهي باعتبارها مادة هتدف إىل غرس ال
كادميون وال باعتبارها وظيفة من وظائف النظام السياسي ألالوظيفة اليت أرادها هلا ا

هلا  اوحتقيقها للتوجهات املرغوبة من طرف هذا النظام وهي الوظيفة اليت ارتǔه
يت أسست للمدرسة ذلك أن املضمون مل يعكس بتاتا األسس واملبادئ الالسياسيون 

  .األساسية والتنشئة السياسية 
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