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مإشم ماظؾداؼة ميف ماىزائرؼةمأنمغشري ماظرتبوؼة مماٌـظوعة معـذ م3662سرصت
معّل مإذ مجوػرؼة متؽون متؽاد مدواءمتإصالحات محد مسؾى مواٌـاػج م،اظرباعج

طؿاسرصتماظعدؼدمعنمدولماظعاملماظـاظثمعشارؼعمصؽرؼةمتلخذمباظؿؼـقاتمايدؼـةم
ممبامصقفاماظعؾومماإلغلاغقةمواظعؿلمسؾىمإسادةمصقاشؿفاموصقمعامؼالئممخصوصقاتفا.

ػذهممتـدرجم.عامؼعرفمباٌؼاربةمباظؽػاءاتتؾـتماىزائرماإلصالحاتمػذهميفمإرارم
اظرتبقةمعنممطونمسؾومم،صؿهماٌـظوعاتماظرتبوؼةماظعاٌقةالحاتميفمإرارمعامسراإلص

ماٌ مظؿدخل متعرضا ماألطـر ماإلغلاغقة ماظعؾوم ممدلات ماظدوظقة مممممممممماظقوغقلؽو،عـل
م مم،قفاظقوغقلو مادؿقعاوػو مرمعل ماظرتبوؼةممبعا مظؾؿؼاربات ماظـظرؼة األدس

مضرورؼامظؽلمدوظةمأثـاءمإنازمعـظوعؿفاماظرتبوؼة.
م،1باظؽػاءةماظـؼاصقةمعرفُؼمؿّاميؽنمأنمغؿقّدثمساىدؼدةموضؿنمػذهماٌؼاربةم

لميفماظؿلطقدمسؾىمادؿقعابماظـؼاصاتماٌغاؼرةمظؾـؼاصةماظؼاسدؼةمظؾؿؾؿقذماٌؿعؾممتؿؿـّو
م مدواء ماحرتاعفا ماالخؿالفمحمؾقا،وضرورة داخلماجملؿؿعمأومخارجقاممطانمػذا

معؾاذرةم مسالضة مذات مضقم موػي ماألخرى، ماجملؿؿعات مظدى ماظـؼاصات عع

                                                                                                              
* Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 

موسوارػهم 1 موعشاسره ماٌؿعؾم مإحلاس مدائرة متودقع مسؾى ماظـؼاصقة ماظؽػاءة متدل مباظؽػاءات ماٌؼاربة مإرار يف
قمماٌوارـةموحؼوقموتصوراتهمورؤؼؿهمظؾعاملموظؾقضارةماظؾشرؼةموتػؿحمذكصقؿهمبؽلمعؽوغاتفا،مإشممجاغبمض

ماإلغلانمواٌؾادئماظؽوغقة.



 الوهاب بؾغراس عبد

66 

ماظـؼايف ماظؿعدد مواظؿلاعحمواحرتام مواٌوارـة موحؼوقماإلغلان معامم.2باظدميؼرارقة أعا
مبمؼعرف ماظـؼايف ماظؿداخل مضضقةمؿصمéducation à l’interculturalitéرتبقة عاجل

ماظعاٌقة، ميف مواذمرارفم ماًاصة مىؿاسؿفم مرطوغفم مبني ماظؼقممماألصراد ساٌقة
مواظدميؼرارقةممواٌواضف، ماظغري ماواه ماظػرد موعلموظقة ماظغريؼة معللظة متطرح وػـا
يفمم،تربقةماظؿداخلماظـؼايفم،بداؼةماظعؿلمبفذهماظرتبقةطاغتموضدم.ممواظؿلاعح...

إشممعامسرصؿهمأوروباموأعرؼؽامعنمتعددمذظكموؼعودمم،3طلمعنمطـدامودوؼلراموأٌاغقا
مم.4ثؼايفمظدىماٌؿؿدردني

إذمالمؼوجدمظدؼـامػذاماظؿعددمواظؿـوعماظذيمسرصؿهموٌامطانماألعرمسـدغامسمؿؾفم
صنغـامغرطزمسؾىممسؾىمدؾقلماٌـالماٌـظوعةماظرتبوؼةماظؽـدؼةمإالميفمحاالتمغادرة،

ويفمصمقعماألحوالمصننمم،تدلمسؾىماظؼقمماٌطؾوبةمطوغفامعامؼلؿىمباظؽػاءةماظـؼاصقة
ماظعاٌقة.اظؼقممموؿعمبنيماظؼقمماظورـقةماحملؾقةمواظؼقمماٌطؾوبةميفمػذاماجملالم

ماظيت ماًصائصماظـؼاصقة ماظعاٌقةمػذه مواظؼقم ماظورـقة مبنيماظؼقم دوفمموؿع
دةماظػؾلػةمعنمخاللماظؽؿابماٌدرديماظلـةماظـاغقةمٌامسـاصرػاغعؿلمسؾىمهدؼدم

م ماظـاغوي، ماظؿعؾقم ميف موذظك ماظذيمأجلعن ماظؿغري معدى اٌـظوعةممهسرصؿمهؾقل
واظيتمالمتؾؿعدمطـريامسنمعؿطؾؾاتماظدوائرمم،سؾىمعلؿوىماظؼقمميفماىزائرماظرتبوؼة
متيفماظـفاؼةمظإلصالحماظرتبوي،مواظعاٌقةم شمماظؼقمماإلغلاغقةماظعاٌقةمإفدفمندػا
م  .اإلصالحواضقةميفماٌـظوعةماظرتبوؼةماىزائرؼةمضؾلمم،يفمرأؼـام،ملمتؽناظيتم

ماإلرار مطاغمويفمػذا مأغه مإشم ماإلذارة معن مبد ماظدراداتممتال ػـاكماظؽـريمعن
ماىزائر ميف مواظرتبوي ماٌدردي مباظشلن ماٌؿعؾؼة ماخؿقارغام5واظؾقوث موضع موظؼد ،

                                                                                                              
،مغاعجمواظؽؿابماٌدرديمٌادةماظػؾلػةميفماظـاغويقاشةماظؽػاءاتمبنيماظربص، (3663)سؾداظوػابمم،بؾغراس 2

عرطزماظؾقثمعـشوراتموػران،"ماٌؼاربةمباظؽػاءاتموضعقاتمعشؽالتموتعؾم")إذراف(مسودةمبنمم،بنمغاصر
 ،.36 سددم،االجؿؿاسقةموماظـؼاصقةيفماألغـروبوظوجقام

معـشوراتمسوؼدات. ،مبريوت،لماظـؼايفاظرتبقةمواظؿداخ (3662) برؼؿلاي عارتنيمسؾداهلل، 3
سؾىمماظػقؾلوفمواظلودقوظوجيماظػرغليماٌعاصرممJacques DEMORGON مدميورشانجاكمأّطدم 3666 عـذ 4

ماظـالثي)عؿعدد،سابر،م مايؼقؼيماٌؿـلمظؾؿـظقم معؿداخلاٌصدر حقثمبنيم (multi, trans, inter" عابنيمأو
 صرغلاموأٌاغقا. اظؿطورماجملؿؿعيمواظؾغويمماظذيمزفرميفماظوالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقة،

Texte préparatoire au Colloque international Management مinterculturel et transmission du 

sens. 22-23 novembre 2012 - intitulé Managers et interprètes. Fondements 

anthropologiques de leur coopération, Paris, 2012 (France). 
 مبعضماظدراداتمحولماٌوضوعميفماىزائرإشممسؾىمدؾقلماٌـالمصؼطمغشريمػـامم5

Benghabrit-Remaoun, N. (Dir.),(2005), Le prés-scolaire en Algérie, Etat des lieux et 

perspectives, Oran, Algérie, Editions Crasc. 
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مظ مباظـلؾة مباٌػفوم ماظـؼاصقة ماظؽػاءة معن ماٌؿعؾم اظؽؿابمم،سؾىاظؾقداشوجيؿؿؽني
ماظـاغوي ماظؿعؾقم معن ماظـاغقة ماظلـة ميف ماظػؾلػة مٌادة مم،اٌدردي مسؾىمحقث غعؿل

ماىزائرؼة ماظرتبوؼة ماٌـظوعة ميف موعدىمحضورػا معظاػرػا سنممعؿلائؾنيم6ععاىة
عدىماظؿطابقمبنيمأػدافموشاؼاتماإلصالحاتماظرتبوؼةمإنمسؾىمعلؿوىماٌـاػجم

ماحملؿوؼا معلؿوى مسؾى ماظؽؿابموإن مخالل معن ماٌؿعؾم ماظؿؾؿقذ مؼلخذه معا معع ت
مورـقةاظعاٌقةمواظماظؼقموعامعدىمحضورمم؟اٌدردي.مصؿامػيمعظاػرماظؽػاءةماظـؼاصقة

ماٌدردي ماظؽؿاب معلؿوى ماًاصمباظمسؾى ماظػؾلػة ماظؿعؾقممٌادة معن ماظـاغقة لـة
ماظـاغوي؟م

ميف الـظام الرتبوي األسس الـظروة لؾؿؼاربة بالؽػاءات  أوال:
اظعالضةمبنيممتعؿؿدحؼلماظعالضةمبنيمعؽؿلؾاتماظؿؽوؼنمواظوضعقةماٌفـقة:مم.6

اظيتممةاٌردودؼمظرماٌؿعؾممسؾىؿاظذيمؼـماٌؽؿلؾاتماٌعرصقةمواظـشاطماظلودقومعفين
.مطؿامأصؾقتمترتؾطممبؼقاسماظؼابؾقةمظؾؿؽقفماظلرؼعمععماٌفامماظطارئةمواٌؿفددة

لمػوماآلخرماظالعاديمؼشّؽملععماظعؾممأنماظرأمسام،تربؼرمطؾػةماظؿؽوؼنلميفمتؿؿـّ
م.7إغؿاجقةاظرتبوؼةمباسؿؾارػامسؿؾقةمميفماظعؿؾقةماأدادقماغعؽّو

                                                                                                              
Toualbi-Thaalibi, N. (1998), Ecole, Idéologie et Droits de l’homme, Alger, Edition 

Casbah. 

Remaoun H., Ghalem M. (1995), Comment enseigner l’histoire en Algérie, Oran, Edition 

Crasc. 

عـشوراتمم،،موػراناٌعريفمواإلؼدؼوظوجيميفماظؽؿابماٌدرديمسؾوممإغلاغقةم،(3663)،حمؿدم)إذراف(شاملم
م.عرطزماظؾقثميفماألغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة

م(3660)محلنم،رععون ممتدرؼس"، مواىدؼدةم6503-6561حربماظؿقرؼر ماظؼدمية مطؿبماظؿارؼخ م،"ضؿن
م معزدوج مسدد مإغلاغقات موػرانم،16-25جمؾة م، معـشورات مومعرطز ماالجؿؿاسقة ماألغـروبوظوجقا ميف اظؾقث

م.،اظـؼاصقة
ألغهمؼؿـاولمعؾاذرةمبعضماحملاورماظيتمهلامسالضةمظؾلـةماظـاغقةمثاغويموضعماخؿقارغامسؾىمطؿابماظػؾلػةمم6
 اظعـفمواظؿلاعحم....عللظةوخرمواظعالضةمععماآلؽػاءةماظـؼاصقةمباظ

"ععماظلـةمحقثمجاءمصقه:مم"يفماىزائرمبوزؼد"إصالحماظرتبقةوػذامؼؿؿاذىمععمجاءميفمطؿابمأبومبؽرمبنم
األوشممعنماظؿعؾقمماظـاغوي،ؼؾدأماٌؿعؾممباطؿلابمثؼاصةممتؽـهمعنماالغػؿاحمواظؿلاعحماواهماألدؼانمواظـؼاصاتم

مواظعـوانماظؽاعلمظؾؽؿابمباظؾغةماظػرغلقةمػو:اٌكؿؾػة"م
Benbouzid, B. (2009), La réforme de l’éducation en Algérie, Enjeux et réalisations, 

Alger, Ed. Casbah, p. 54. 
7 Barro, A.-A. (2009), Ecole et pouvoir au Sénégal, Sénégal, l’harmattan, p. 09. 
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مهدؼام.3 ماظؿعؾقؿقة: ماألغظؿة ماظعاملمتؿؿـلت متواجه ماظيت ماظؿقدؼات مأطرب
ماظقوم ماظداخؾقةماظرتبوي مواظػعاظقات ماٌعؾوعات متراطم موؼؼصدمميف واًارجقة.

ماظداخؾقة ممباظػعاظقات متمّػتؾك ماظيت ماظضرورؼة مظالغؿؼالاٌعارف ماظؿؾؿقذ عنممل
ماظؿػؽريميفمغظامماظؿؼوؼم.ػـاممؿعينأعّاماظػعاظقاتماًارجقةمصوم،علؿوىمإشممآخر

تعينماٌؼاربةمباظؽػاءاتمإسادةماظـظرميفماظوزقػةمم،داشوجيقيفمايؼلماظؾو.م2
عاممغا،عؽّوم-إشممحدمبعقد-،موػوماٌعؾمماظذيمؼصؾحمػـامبوياظرئقلقةمظؾػاسلماظرت

مرمعؾـامغفؿممباظؿعّؾممأطـرمعنماػؿؿاعـامباظؿعؾقم،ػذامعنمجفة،موعنمجفةمأخرى
تعؾؽةمعؿربمتموباظؿاظيمعلاءظةماٌدردةميفمدؾبموجودػاموشاؼؿفاموأمناطماذؿغاهلا.

ممممممممممممممماٌشؽالت-ظوضعقاتامخمؿؾفمٌواجفةمودجمفاماظؽػاءات
problèmes/situationsموزقػةماجؿؿاسقة.م

ويفمػذاماجملالمارتؾطتماٌدردةمواظرتبقةمسؾىمعلؿوىمطلمدوظةممبقاوظةمصفمم
رػاغاتفاموربطفامباإلصالحاتماظؾـقوؼةماظيتمذفدتفامسؾومماظرتبقة،موعنمػـامبدام

معا ماظشؿالماغػؿاح مسؾى مباىـوب مذظكم.8ؼلؿى مطان ممإذا معلؿوى اٌـظوعةمسؾى
ماظؼقمم مصقغت موطقف ماظػؾلػة؟ مٌادة ماٌدردي ماظؽؿاب محال مػو مصؿا اظرتبوؼة

م؟ممواألػدافماًاصةمبربغاعجماظؿعؾقمماظـاغويمهلذهماٌادة

ميف مـفاج الػؾسػة اجلدودلؼقم املوجودة اثانقا:
مسرفم معا مخالل معن ماىزائرؼة مظؾفؿفورؼة ماظرمسقة ماىرؼدة ميف مجاء ظؼد

رداظةماٌدردةماىزائرؼةممأنم3660خميفمجاغػيمؾرتبقةمواٌمرَّباظؼاغونماظؿوجقفيمظ
م معزّوتؿؿـل معوارن متؽوؼن ماظشعبميف مبؼقم ماظؿعؾق مذدؼد مأطقدة، مورـقة ممبعامل د

مواظؿلثريمصق مواظؿؽقفمععه ماظعاملمعنمحوظه مسؾىمصفم مضادر ه،موعؿػؿحماىزائري،
م9وعنماظغاؼاتماألدادقةماظيتمتفؿـاميفمػذاماجملال:م،سؾىمايضارةماظعاٌقة

مواظـؼاصقةمم- مواألخالضقة ماظروحقة موضقؿه تؽوؼنمجقلمعؿشؾعممبؾادئماإلدالم
موايضارؼة.

مترضقةمضقمماىؿفورؼةمودوظةماظؼاغون.م-
مم- مباظلؾم معؿؿلك مجمؿؿع مرطائز ماظعاٌقةممإرداء مسؾى معؿػؿح واظدميؼرارقة،

ماجملؿؿعم ماظيتمؼؿؼامسفا مسؾىماعؿالكماظؼقم ماظؿالعقذ واظرضيمواٌعاصرة،ممبلاسدة
                                                                                                              
8 Ibid., p. 226. 

 .3660 جاغػي 32 اٌمرخميف 61 -60 اظؼاغونماظؿوجقفيمظؾرتبقةماظورـقةرضم9
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مواظؿلاعح،م ماآلخر مواحرتام مواظؿضاعن مواظعؿل ماظعؾم مإشم متلؿـد مواظيت اىزائري
مصؾة مهلا موعواضفمإرمابقة مضقم مترضقة مواٌلاواةمممبؾادئموبضؿان ماإلغلان حؼوق

مم.واظعداظةماالجؿؿاسقة

 عؽس هذه الغاوات عؾى مـفاج الػؾسػة؟ـكقف ت

عنماٌؼارباتماظيتمترطزمسؾىممٌامطاغتماٌؼاربةماىدؼدة،ماٌؼاربةمباظؽػاءات،
نمطلمأغفامالمتغػلماإلغلانموعصريهمسؾىماسؿؾارمأممباسؿؾارهمإغلاغا،مصالمذكمؿعؾخملاٌ

م،رماظلمالماظػؾلػيمبصريماإلغلانمالمميؽنمأنمتؽونممبعزلمسنمتوّتعؼاربةمتفؿمم
محمؿوؼاتوؿعممسؾىمػذامبـاءرمسنماإلبداعماظذاتي.مصشلغفامذلنماظؾغةماظيتمتعّؾ

مماظػؾلػيمواالجؿؿاسيمواظـؼايف.ماظؽؿابماٌدرديمبنيماظؾقداشوجيمواٌعريف،
اظلـةماظـاغقةمثاغويموػيماظربغاعجماظلابقمضؾلماإلصالحاتماظرتبوؼةميفممؼرّطز
االدؿداللمواٌـطقمثممسؾمماظؽالمممعوضوساتمسؾىم،عادةماظػؾلػةمظدرادةمأولمدـة

م محماوظة ميف ماإلدالعقة مواظػؾلػة ماظدؼنمعـه مبني ماظؿواصق معن مغوع مسؾى ظؾؿلطقد
مممناذجمسنماظػؽرماظعاٌيموعامظهمسالضةمعؾاذرةمشريمأغهمالمؼؼّدماإلدالعيمواظػؾلػة،

اظربغاعجماياظيمبعدم ظؽّنماظدميؼرارقةمواظؿلاعحموحؼوقماإلغلان.اٌقةمطؼقمماظعباظ
م3660مدـةماظؼاغونماظؿوجقفيمظؾرتبقةماظورـقةموبـاءمسؾىمعامأذارمإظقهماإلصالح،
مواظرباعجماظرتبوؼةؾواظؿع ماظؿعؾقؿقة مباٌواد مإشمممقؿاتماًاصة مأذار جمؿوسةمعنمضد
م:10أػّؿفامسدةمجواغبميفتؿفؾىمسؾىمعلؿوىمعـفاجماظػؾلػةمماظؼقم

  اجلانب الػؾسػي
متؿقّو ماظيت ماظرتبوؼة مظؾغاؼات ماظػؾلػقة ماألبعاد مبه مؼؽؿلؾفامؼؼصد مضقم مإشم ل

ماظذاتم مػذه موؼعي موطؿفؿؿع مطػرد مظذاته مععرصؿه ميف موتؿؿـل ماىزائري اظؿؾؿقذ
مسـفا ماظؿعؾري مؼلؿطقع مؼؿؿـّوم،وباظؿاظي ماآلخرل ماىزائريماظؾعد ماٌؿعؾم معؽاغة يف

بعدمآخرمؼؽؿنمموأػـاكمضقؿةممؾةمظًخرمشريماىزائريمبصػةمساعة.باظـلمومتوضعه
موطقفمؼؿؽّق ممبفؿؿعه مػـا ماظؿؾؿقذ موػو ماظػرد مسالضة مظقؽؿؿلميف ماجملؿؿع فمعع

متعدؼؾه. مسؾى مواظعؿل ماظؾشري ماظلؾوك مصفم مطقػقة مععرصة اظؼقمممتعؿلمبضرورة

                                                                                                              
مبوضؾيمحلن 10 م(3662)ماظدؼنالمصم، ميفماظـاغوي، ماظػؾلػة مٌادة مدظقلماألدؿاذ م، اظورينماظدؼوانماىزائر

م.66 ،61 ،62.مصمظؾؿطؾوساتماٌدردقة،



 الوهاب بؾغراس عبد

70 

سؾىمم-جمٌادةماظػؾلػةوطؿامجاءميفماٌـفام–سؾىماٌلؿوىماإلجرائي-ػذهمماظػؾلػقةم
مولقدماظدميؼرارقةمواظؿلاعح..شماٌشرتكموقهؼققماظؿؿادكمواظع

موميؽنمحصرػامطاآلتي:
مم.ععرصةماظذات-6
مم.اظؿعؾريمسـفا-3
ماظؿؿوضعمباظـلؾةمظًخرم.-2
ماظؿؽقفمععماجملؿؿعم.-1
م.اظلؾوطاتماظػردؼةمتتعدؼلماالواػا-6

ماظشكصقة مبؿؽاعل معرتؾطة مضقم ماظـؼايفموػي مواظؿداخل مأغفامواظـؼاصة مطؿا ،
م.تـؿقةماظرصقدماظـؼايفمظؾؿؿعؾمواٌعرصةمرابعمثؼايفموؿعمبنيمطػاءاتمذاتم

 اجلانب االجتؿاعي
م ماظواضعمتعؿل ميف مظؿؿفلد ماظـظري ماىاغب مواوز مسؾى متربوؼة معؼاربة طل

مأيمأنميفماظؾعدماإلجرائيموزقػؿفاماالجؿؿاسقةموعنمػـامتؿؿـلم،االجؿؿاسيمظؾؿؿعؾم
اٌؼاربةمباظؽػاءاتماالجؿؿاسقةمػـامػيمتعؾؽةماظؽػاءاتماٌكؿؾػةمودجمفامٌواجفةم

مؼلؿى مأدبقاتماٌؼاربةماٌشؽالت–باظوضعقاتممعا ماٌدردة،م،يف موخارج مداخل
ماٌؿعؾم مؼصؾح مسؾىمم-طؿوارن-حبقث مضادرا ماظؽػاءات مػذه مسؾى مايصول بعد

مم.عاجماالجؿؿاسيامظالغدعلؿعّدوم،عواجفةمخمؿؾفمعشاطلمايقاة
ماىواغب،ؼؿفؾى مػذه مخالل معن ماظيتمم، ماٌؾادىء مبعض معع ماظؿطابق عدى

محقثم11)اظقوغقلؽو(مظؾرتبقةمواظـؼاصةمواظعؾومماألعمماٌؿقدةعـظؿةممسـفاصصقتمأ
باٌشارطةممماظرتبقةمعنمخاللماإلحصاءاتمواظرتطقزمسؾىماإلصالحاتمصؽرةمررحت

م ممl’éducation pour l’inclusionواإلغدعاج ماظػاسؾنيماظيتمتعؿل مطل متػعقل سؾى
م م)اظؿؾؿقذ(اظرتبوؼني، ماٌؿعؾم مصقفم مم،مبا ماٌشارطة معن مايقاةمماظػاسؾةومتؽقـه يف
عقةماظعاعةمظؾرتبقةماظؿابعةمٌـظؿةماظقوغقلؽومؿتمتوصقاتماىطؿامدّظم.االجؿؿاسقة

م12األزعات.سؾىمضرورةمضماؼةماٌؿعؾؿنيمواٌمدلاتماظؿعؾقؿقةميفمصرتةم

                                                                                                              
11 UNESCO-BIE, (2008), Conclusions et recommandations de la 48e session de la 

Conférence internationale de l’éducation (ED/BIE/CONFINTED 48/5), Genève, 

UNESCO-BIE. http://www.ibe.unesco.org/en/ice/48thice-2008/conclusions-and-

recommendations.html, p. 02. 
12 Op.cit., p. 03. 

http://www.ibe.unesco.org/en/ice/48thice-
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ؽؿنميفمؼمصنغهم،اىاغبماظرعزيميفماظـؼاصةيميفماظؽؿابماٌدرديمبامعاممّسأّعوم
مظؾعاملم" مورؤؼؿه موتصوراته موسوارػه موعشاسره ماٌؿعؾم مإحلاس مدائرة تودقع

شممجاغبمضقمماٌوارـةموحؼوقمإوتػؿحمذكصقؿهمبؽلمعؽوغاتفا،موظؾقضارةماظؾشرؼةم
باظؽػاءةممإظقه،مطؿامدؾؼتماإلذارةم،ؼعرفم،موػذامعا13"اإلغلانمواٌؾادئماظؽوغقة

م.اظـؼاصقة

 الؼقم والؽػاءات الثؼافقة يف الؽتاب املدرسي ثالثا:
مميف ميف ماظـؼاصقة مواظؽػاءات ماظؼقم مجماالت مسن ٌادةمماٌدرديماظؽؿابحبــا
ظؾلـةماظـاغقةمعنماظؿعؾقمماظـاغويمرطزغامسؾىمأربعةمحماورمضدعتميفمذؽلمماظػؾلػة
اظشعورمباألغام وػي:م،بؾغةماظؽؿابماٌدرديم،"ذؽاالتمصؾلػقةمطربى"إدروسمأوم

اظعوٌةمواظؿـوعمومأخريا،مم،اظعـفمواظؿلاعحمايرؼةمواٌلموظقة،مواظشعورمباظغري،
ماظيتم ماظؼقممغلؿطقعماظـؼايف،موػيماحملاور ماطؿشافمطقػقةمررحمػذه عنمخالهلا

ماظـؼايفم مؼلؿىمأيمذاتماظطابع ماظـؼاصقةمعا معامم،باظؽػاءة معع متؿؼارع واظيتمضد
مبرتبقةماظؿداخلماظـؼايف.مؼعرف

 الشعور باألنا والشعور بالغري .1

مطانم مثاغوي،مإذ ماظـاغقة مظؾربغاعجميفماظلـة مباظـلؾة ماحملورمجدؼدا ؼعؿربمػذا
مُؼ معنمماإلصالحدّرسمضؾل محمضة مدقؽوظوجقة مومبؼاربة ماألدبقة ماظـفائقة ظألضلام

ظؾلـةماظـاغقةممؼؼدمماظؽؿابماٌدرديماظربغاعجماياظييفمومخاللمربطهمباظالذعور،
اغطالضامعنماظشعورمباظغريموذظكمباالسؿؿادمسؾىمصمؾةممباألغاعللظةماظشعورممثاغوي

ما ماظـظرؼات معن مظػؾلػقة مدارترمماءاغؿفومنبرشلومدؼؽارت،طـظرؼات بوجودؼة
اظرؤؼةممؼؿفؾىمظؾؿالحظماالغؿؼالمعنمإضاصةمإشممبعضماآلؼاتماظؼرآغقة،مومعنمػـا

اظيتمؼؼدعفاماظؽؿابماٌدرديمماألدادقةواظػؽرةمم.اظلقؽوظوجقةمإشمماظرؤؼةماظػؾلػقة
ععرصؿهمظًخرموععرصةماآلخرمتؼوممسؾىمصمؾةممإشممععرصةماظشكصمظذاتهمهؿاجمأّن

مطايب، ماألخالضقة ماظؼقم ماظؿلاعح،ماظصداضة، عن ماظؿواصلم اإلؼـار، اظؿعارف،
إنمععرصةم"معاؼؾي:مصؼدمجاءميفماظؽؿابماٌدرديم.وغؾذمطلمأذؽالماظصراعمواظعـف

                                                                                                              
13

 .60 .صم،اٌرجعماظلابقمخرون،آوصمالماظدؼنمم،حلنبوضؾيم 
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واٌغاؼرةمم،اٌغاؼرمظهمإشمماآلخرمهومتؿدميفماظوضتمغػلماألغامظذاتهمتؿممبوجودماظغري
م14صاٌغاؼرةمغػلفامتوظدماظؿؼاربمواظؿػاػم."مػذهمظقلتمسؾىماظدواممساعلمصراع،

سؾىمم،15اظيتمػيمسـصرمأداديميفمتربقةماظؿداخلماظـؼايفمصؽرةم"اظغريؼة"متؼوم
اٌقلمدموهمواظشوقمإشممععاؼشؿهمموماظعالضةمععماظغريمتؿؿـلميفجمؿوسةمعنماظؼقمم

عتمػـامعؼوظةماظػقؾلوفمجونمبولمدارتر:"ظلتمّدوُضمواالتصافمباظطقؾةماواػه
تؾقانمأنمععرصةماظشكصمظـػلهمهؿاجمعنمأجلمم16يفمسالضةمععماظغري"معوجودامإاّل

م ماظشفرية ماظؼرآغقة ماآلؼة موّزفماظؽؿابماٌدردي مطؿا ماظـاسمإغامظًخر، مأؼفا "ؼا
م.17وجعؾـاطممذعوباموضؾائلمظؿعارصوا"خؾؼـاطممعنمذطرموأغـىم

طقػقةماًروجماظعؿؾيمعنماإلذؽاظقةماظػؾلػقةماظعوؼصةمماظؽؿابماٌدرديمؼطرحو
ماغط ماآلخر معع ماظعالضة ممماحول ماألطرب"ممّسيمالضا ماالغشغال مدون ماظغري محمؾة

األغا"م"ماظؿلاويمبنيموتلطقدرمظـشرمثؼاصةماظؿعاؼشماايومحبقثمؼػؿح "،مبعرصؿه
مإدعاجاظبظقسمم،و"األغت" مبمضرورة موادؿؾداهلا مبلمـاظشعوراتمودقؼفا "اظـقن"
م ماظؿؼاظقدممأدؾابتوصري مطل ميف معوجودة محؽؿة موػي ماآلخرؼن موحمؾة اظلعادة

مم.18اإلغلاغقةواظدؼاغاتمواظػؾلػاتم
م ماظػؾلػي ماظطرح معن ماًروج ماظعالضةمم"اظعؼقم"ػذا ميف ماظعؿؾي ماىاغب إشم

ماألغابني" مو"اظغري" ماٌدرديم،ؼعؿرب" ماظؽؿاب ميف مجاء ميفمم،طؿا مظؾطؾقعة عشارطة
م موترضقة ماظشؿل مواظؾـاء،وتـؿماإلغلاغقةصمع مايقاة مشرؼزة ماىؿاسيممقة واظعؿل

وعنمػـامماظـؼاصة.مةساؼشاركميفمصـمرمعلماظؽّلومػذامعامم،دسمروحقةأاظذيمظهم
شمماٌكديمإشمماٌدردةمإةماالتصالمواظؿعاونميفمعواجفةمايقاةمعنماظؾقتمتؿطورمصؽر

مواظعالضاتمم،19واظؽوارثماظطؾقعقة ماالجؿؿاسقة مبايقاة ماظؿؾؿقذ مؼعينمربط معا وػو
ماإلغلاغقة.

                                                                                                              
 .36 .صم،عرجعمدابقماٌدردي،ماظؽؿاب 14
15

 م.55 .ص ،عـشوراتمسوؼداتمبريوت،م،ـؼايفاظرتبقةمواظؿداخلماظم،(3662)معارتنيمسؾداهللمبرؼؿلاي 
،ماىزئر،ماظدؼوانماظؽؿابماٌدردي،مإذؽاالتمصؾلػقةم،)3662(مصمالماظدؼنموآخرونحلن،بوضؾيم 16

 .360.ماظورينمظؾؿطؾوساتماٌدردقة،ص
 .62ماآلؼة ،دورةمايفرات 17
18

 .365.مصمإذؽاالتمصؾلػقة،ماظؽؿابماٌدردي، 
 .306 .صماٌرجعمغػله، 19
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يفمخالصةممةقؿفّؾعماظؽػاءاتماظـؼاصقةمتؾدويفمػذاماحملورمعنماظؽؿابماٌدرديم
مؼم،احملور مؿؾّقحقث ممأنن ماآلخرؼنمماإلغلانذعور مععرصة مسؾى معؿوضف بذاته

ماظغريؼةمالمتؽؿؿلمإاّلموأّنم،باسؿؾارػممطائـاتمتلؿققماٌعاذرةمواالحرتاممواظؿزطقة
م.مواظعؿلمععفمميفمتعاونموحمؾةم-طؿامجاءميفماظؽؿابماٌدردي-بوجودماآلخرؼن

ماحلروة واملسؤولقة. 2م

اظـظرؼاتماظؿؼؾقدؼةميفمصؾلػةمايرؼةموػيماظيتموعلمماٌدرديمؼطرحماظؽؿاب
مظؾؿلموظقة موغشريمعنمايرؼةمذررا ماجملال. مطانمميفمػذا إشممأنمعوضوعمايرؼة

عوجوداميفماظربغاعجماظلابقمظإلصالحميفماألضلامماظـفائقة،مشريمأغهمطانمؼطرحمعنم
مؼلؿىم معا معنمخالل مسؿؾقة مإشممحؾول مؼصل موضد مغظرؼاتمصؾلػقةمحمضة خالل

ؼطرحمسالضةمميفماظؽؿابماٌدرديمتـاوالمؼؽادمؼؽونمعغاؼرا،مصفومومندم،20باظؿقرر
مباإلغلاغق موأغهماٌلموظقة ماإلغلان مسؾىماىاغبماألخالضيميف ماظؿلطقد معنمخالل ة

م.علموالماطائـمعادامماألوشمماظعؾة
مؼربزميف ممشريمأنمعا مواٌلموظقة" م"ايرؼة مواظؽػاءةمسالضةمحمور ماظعاٌقة باظؼقم

ماظؾقداشوجي، مباٌعـى مُضؼماظـؼاصقة ماظيت ماظؽقػقة ميف ميفمدِّؽؿن ماظدرس مػذا مبفا م
مباٌلموظقةماظؽؿابماٌدردي مايرؼة مربط مسؾى مترطقزه مخالل وسؾىممحبقثم،عن

مايرؼة ميف ماظػؾلػقة ماظـظرؼات ماألمسؽس ميف مندػا ،ماظؿؼؾقدؼةمرروحاتواظيت
م ماٌلموظقة متصؾح ماظعؽس.ػـا موظقس مظؾقرؼة مععامذررا مدقاق ميف مجاء ةمىصؼد

م مواٌلموظقة مايرؼة مبني ماظعالضة ماٌؾدأإذؽاظقة مؼعؿرب مأممم"أؼفؿا اٌلموظقة
م..وباظؿاظيمايرؼة؟ مذرورفا مبـؾوت متـؾت ماٌلموظقة مبلن مؼوحي ماظلؾقم .اٌـطق

تؾدومم.21اٌلموظقةمتارةمذررامظؾقرؼة."متعؿربتعؿربمايرؼةمتارةمذررامظؾؿلموظقةمو
م مإذؽاظقة ماظصقاشة ماأل–ػذه مػو ميفماظدرسماظػؾلػيمسؾىماظعؿومطؿا مأنمشريم-عر

ماحملور مػذا ميف ماٌؿعؾم مإظقه مؼصل ماظذي ماظعام مسؾىمماالواه ماظرتطقز مإشم ؼدصع
م مظؾقرؼة مذررا ماٌلموظقة موعل ماظيت ماألرروحة مواىؿاسقة، ؼؿفؾىمواظػردؼة
نماظؿؾؿقذمعنمهؿلمعلموظقؿهماىاغبماإلغلاغيممبعـاهماظػؾلػيمواألخالضيمعامميّؽ
مزمّؼ ماياظة مػذه ميف مأغه مووسقه ماآلخرؼن محرؼؿه.اواه ماظطرحمق مؼؽونممػذا ضد

                                                                                                              
20

،مإذؽاظقاتمصؾلػقةمعؿؾوسةمبـصوصمصؾلػقةمخمؿارة(،م3662) بوضؾيمحلن،مصمالماظدؼنموآخرونأغظرم 
م.اظلـةماظـاظـةمثاغوي،ماىزائر،ماظدؼوانماظورينمظؾؿطؾوساتماٌدردقة

21
 .302. اظؽؿابماٌدردي،مص 
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،مطؿامعوضوعمغؼاشميفماجملالماظػؾلػيمشريمأغهمعنماظـاحقةماظرتبوؼةمأطـرمصاسؾقة
إذمم،سؾىماىاغبماإلغلاغيمؼرّطزمأطـرمبـاءماظـظرؼاتماظػؾلػقةميفمػذاماجملالمأنم

معلموال ماإلغلان مظهمطون ماظؼقؿيممزمؼق ماظؾعد مزمؼق موباظؿاظي ماإلغلاغقة اظعظؿة
 اآلخرموثؼاصؿهماٌغاؼرة.الحرتامم

 العـف والتسامح. 3

ـطقماٌ"يفمػذاماحملورمعنمخاللماًروجمعنمإذؽاظقةماظعـفمواظؿلاعحمطرحمت
م"اظصوري مباظؿـاضض، مؼؼؾل مال م"اٌـطقمم،اظذي مػـا مؼلؿى مآخر مجمال إشم
مؼطرحمػذاماحملورموبعدمسرضمخمؿؾفماظـظرؼاتميفمػذاماجملال،م.إذاألخالضي"

موعواجفةماظالتلاعحمباظؿلاعح.مايؽؿةماظيتمتدسومإشممعواجفةماظعـفمباظالسـف،
ماجملال مػذا مخاللوم،ويف مظؾؿؿعؾمؿؾّقؼم،اٌدرديماظؽؿابمعن معواجفةممن طقػقة

ماظعاملم سنمم3666دؾؿؿربم 66مبعدمأحداثم-خاصةماظغرب–اظؼواغنيماظيتمسرصفا
اظؿلاعحموعنماألحلنمإشممماًروجمعنماظعدلمإشمررؼق،معاممساهمواضعوماظؽؿاب،م

م.األصمل
ظؾققاةماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقة،موظؽيممصؽرةماظؿلاعحمطؿػفوممأداديمتلاقطؿام
مماعـادؾاظطرحمؼؽونم موعلؿواهماظؿؾؿقذظػؽر ماظؽؿابماٌدرديمم،اٌؿعؾم سؿلمواضعو

عاممأوم،موذظكمعنمخاللمسؽسماظربػـةاظالمتلاعحبباظعـفمومسؾىمربطماظؿلاعح
مصدقمضضقةمأوموػومأداديمظؿؾقانم22باظربػانمباًؾفاظصوريمؼلؿىميفماٌـطقم

معنمخاللملعل ماظـؼاصقةمأومتربزمطذبماظؼضقةماٌـاضضةمهلا.ظةمعا تداخلمماظؽػاءة
نماظؽؿابماٌدرديمأنمعنمبنيمأدؾابمػذهماٌرةمسـدعامؼؾّقماظؼقمماحملؾقةمواظعاٌقة

ماآل مورصض م"اظعدواغقة ماظعـف مععه" ماظؿواصل مواغعدام سرضممبعدم،ريشظقخر
موغؼدػا مأّغهم،اظـظرؼاتماٌكاظػة مودميؼرارقا"مإشم مدؼـقا ماظؿلاعح معن مبد ععمم،"ال

إحدىمجاءميفمم.اإلذارةمإشممأنماظدؼنماإلدالعيمؼعرتفمباظؿلاعحميفمطلماجملاالت
"طانمزمضرمم)ص(ميفمتعاعؾهمععمأػلماظؽؿابمأنماظـيبصؼراتماظؽؿابماٌدرديم

مسؾىموالئؿفمموؼشّق موؼؼولم:تصدضوا موؼزورػمموؼؽرعفم موؼعودمعرضاػم عمجـائزػم
 .23أػلماألدؼانمطؾفا"

                                                                                                              
مؼعين 22 ماٌـطق مباًؾفميف مطاذبةمأّغهماظربػان ماٌـاضضة ماظؼضقة مطاغت ممإذا مصادضةمصنّن ماٌطروحة اظؼضقة

مباظضرورة.
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مغػله ماظلقاق ميف ماٌدرديمو ماظؽؿاب مواضعو ماظػؾلػةمؼطؿح مإضقاممإمٌادة شم
ماظؽربى،م مباٌـظؿاتماظدوظقة ماٌرتؾطة ماظعاٌقة ماجملالمواظؿؾؿقذميفماٌؾادىء يفمػذا

اظذيمجعؾؿهم"اظقوغقلؽو"مؼوعامساٌقامم6556مغوصؿربم60أػؿقةمؼومممإشمماظؽؿابمؼشري
مإشمم،24ظؾؿلاعح مواألصمل"مإضاصة م"األحلن مصؽرتي مسؾى ماظؼقممماظرتطقز وػي

مٌادةم ماظلابؼة مواٌـاػج ماظرباعج ميف معطروحة متؽن ممل ماظيت مواىؿاظقة األخالضقة
مأم.اظػؾلػة مإشم ماٌضؿار ماظعـفمواظؿلاعحمنوغشريميفمػذا مبليممإذؽاظقة متطرح مل

ماظلابؼة. ماظرباعج ميف ماألذؽال معن مأّنماٌدرديماظؽؿابمواضعومؼصلم25ذؽل مإشم
ماظـزسةماظؿلاحمقةمإشمموصوالمايوارمواظؿػاػممواظؿعاؼشماظـؼايفمأداسمػواظؿلاعحم

Tolérantismeمقادامثابؿا.رمعلمعؼقاسماظؿلاعحمعؼمطؿػفوممصؾلػيمعػؿوحم
إنماظؿلاعحمالم"اظعؾارةماظؿاظقة:مماٌدرديماظؽؿابآخرماحملورمعنمميفمومضدمجاء

واظؼقؿقةمبنيماظـؼاصاتموظؽـهمععماظوضتمؼؼويماظشعورماالخؿالصاتماظعؼائدؼةممؼزؼل
م مبد مطاغتممأناإلغلاغي.وال معفؿا مالمأنمإتلعىمطلمثؼاصة ماظؿعاؼشمععمشريػا شم
مم26تفقؿنمسؾقفا."

تؾؿقذماظػؾلػةماظصراعةممونؿعّؾُؼمموػم،اظؽؿابماٌدرديميواضعمعامؼالحظمػـامأّن
مؼمّطممصنغفماٌـطؼقة، مغػله ماظوضت ممونديف مأدادقة مصؽرة مبسؾى اٌوارـةمتؿعّؾق
صنغهمأؼضامعنمم،حبقثمإذامطانمعنمشريماٌـطؼيمأنمغواجهماظشرمباًريماظعاٌقة،

وغلفلمػـامأغهمحؿىمم.اظشرمباظشرمألغـامطائـاتمإغلاغقةشريماٌـطؼيمأنمغواجهم
اظؽؿابمميأنمواضعمإاّلمعـاظقةمغوسامعا،م،صورةمشريمواضعقةػذاماظطرحميفممبداوإنم
مقؼقةػيمعـطؼيمصوريمععاىةمإغلاغقةمإؼؿعللظةمذاتمرابعمصؾلمةعاىعمواادؿطاس
ؼؿمماظربطمعرةممإذم،27"اًروجمعنماٌـطقماظصوريمإشمماٌـطقماألخالضي"بـمقتمس

مواظرتبقةم ماظذوضقة مأخالضيموبنيماىؿالمطلداسمظؾرتبقة أخرىمبنيماًريمطؿؾدأ

                                                                                                              
24

 . 266. صماظؽؿابماٌدردي، 
25

ثاغويمآدابمثممأظغيموملمماظـاغقةماظؽؿابماٌدرديمظؾلـةيفماضرتحمدرسماظعـفم 6551 غهميفمدـةأغشريم 
مبه.عؿلمُؼ

26
 .266 .عرجعمدابق،ص،ماظؽؿابماٌدردي 
27

 262 .اٌرجعمغػله،ص 
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ماٌراػق مظؾؿؾؿقذ ماظصراعةمماظروحقة مسؾى ماظؿلطقد مصقه مؼؿم ماظذي ماظوضت ميف وذظك
م.28دضةماٌعرصقةاٌـطؼقةمواظ

مالعوملة والتـوع الثؼايفم.4

مت ماظؽؿابؼؼدبعد ممم مٌاٌدردي موأػداصفا ماظعوٌة ماالواػاتمػفوم وخمؿؾف
وعنمأػممم،ؼـطؾقمعنماظعالضةمبنيماظعوٌةمواًصوصقاتماظـؼاصقةم،واٌواضفمحوهلا

ؼاصاتفاماٌؿـوسةموإثؾاتمـاظؿلاؤالتماظيتمؼطرحفا:مطقفمميؽنمتصورمبؼاءماألعممب
مذاتفامأعاممهدؼاتماظعوٌةماظيتمأصؾقتمتؼررمعرجعقاتماٌلؿؼؾل؟

مؼم مصقفاملاظؽؿابماٌلؿـاول موؼعرضمخمؿؾفماٌواضفممبا معؿعددة مزواؼا معن ظة
حلبمم،اظعالضةماالذؿؼاضقةمظؾؽؾؿةميفماظؾغةماظعربقةمواظيتمػيمضرؼؾةمعنماظعاٌقة

اهممّسممامضرؼؾةميفماظرتاثماإلدالعيمضدمندمسدةمضضاؼاممهوطقفمأّغماظؽؿابمػيعمّظ
مأؼضامظؾعوٌة.مةاظؽؿابمباىواغبماإلرمابق مأنموػـا معنمم،غالحظمميؽن اغطالضا

ماظرتبقة موآثارممصؾلػة مواىـوب ماظشؿال مبني ماظعالضة ميف مأخرى معرة ماظـظر إسادة
ماظرتبويميفماىزائر. مؼؽادمؼؽونمموماظعوٌةمسؾىماظؿطور مػذا موؾقاطـرماألاحملور

م مٌا ماظغربباظـلؾة ميف ماظـؼايفمؼلؿى ماظؿداخل مظؾدروسممإذم،تربقة ؼعؿربمخالصة
مطوغهمؼرطزمسؾىماظؿـوعماظـؼايفمداخلماظعاٌقةمواظعوٌة.ذاماجملالماظلابؼةميفمػ

مغعؿربػمم مأن مميؽن ماظـفاؼة ميف ماٌؼرتحات مبعض ماظؽؿاب مصؾبمؼؼدم ميف ا
م،بدمعنماظؿؽاعلمبنيماًاصمواظعاممالم،مإذاظؿداخلمبنيماظؼقمماحملؾقةمواظعاٌقة

اظؽؿابماٌدرديمإشمممؼصلمررحمصاًصوصيمزمؿلماظطابعماظعاٌيمألغهمإغلاغي.
ماإلياح مبعضماٌلّؾمسؾىمدرجة ماجملؿؿعاتعراجعة مظدى ماظـؼاصقة إسادةمومؿات

مواألخالضقة مواظرتبوؼة ماظـؼاصقة معلؾؿاتفا ميف مظدىمبعضماألعم معنمم،اظـظر اغطالضا
صاٌطؾوبمظقسمصؼطممايؼائقماظراػـةمظؾعاملم)اٌؼصودماظـؼاصاتماظيتمتؾغيماآلخر(

م ماظعاٌقة.ماٌشارطةاظؿؽقفموإمنا ماظـؼاصة مإصالحمؼؼّدميف ميفمجمال ماظؽؿابمعـاال م
اٌـظوعةماظرتبوؼةموعامؼرتؾطمبفامعنمعلائلمتؼؿضيماظؿلؾقممباظعوٌةمطواضعمععطىم

ماإلغلاغقةم"،وحؼقؼي مؼشؿل مبل ماألعة مأو ماظورن مسؾى مؼؼؿصر مؼعد ماٌربيممل صوالء
ماظـؼاصاتمؼؿطؾبماظؿعرفمسؾقفا مم.29"واحرتام ماظطروحاتعـلمتدل مرأؼـاممػذه يف

                                                                                                              
28

دوفمؼؿفؾىمػذاماالواهميفماظؼلمماظـفائيمسـدعامؼؿمماظؿعاعلمععمغصوصمصوصقةم)أغظرمبرغاعجماألضلامم 
 .(3660-3662ظؾلـةماظدرادقةمماظـفائقة

 .266 .صم،عرجعمدابقاظؽؿابماٌدردي،م 29
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لؾةمظؾؿـظوعةماظؽؾريميفمررؼؼةماظؿعاعلمععماظـؼاصاتماظعاٌقةمباظـمسؾىمعدىماظؿؼدم
ماىزائرؼة مسالضةمماظرتبوؼة مظه معا مخاصة ماظؿدرؼس، معواد مخمؿؾف ميف وبراجمفا
معؾاذرةمباهلوؼة.

مباظؿعدممُتؼّدوعنماٌربراتماظيتم مظإلضرار متعددؼيفماظـفاؼة موجود ماظـؼاصقة ةمدؼة
مواحداصمعـطؼقة. مؼعد ممل مم،اٌـطق مواحدة مظقلت مؼعينوايؼقؼة مممما ػـاكمأّن

مععفا،ث ماظؿعاؼش مؼـؾغي معؿعددة مموأّنمؼاصات مػي ماٌللظة ماظذاتمعللظة إثؾات
م مأغواظؿعاؼشمععماآلخر. مغالحظ مؼعؿلممهطؿا ماظؽؿابماٌدرديميفمطلمعرة واضعو

عنمخالظهمتؿمماإلذارةمؼنماإلدالعيمؾدمبوضفمظمسؾىمعراصؼةماظطرحماظػؾلػيمظؾؼضاؼا
مؼلعىمإشمماًريماظعاٌيموؼعرتفمباظـؼاصاتماإلغلاغقة.مإشممأّنماإلدالم

وعواصؾةمادؿكداعهمظدؼنماإلدالعيميفماظؽؿابماٌدرديمظةماباظـلؾةمظطرحمعلل
تؾدومعـطؼقةمطؼراءةماٌػاػقمممضدمالورشممبعضماظؿربؼراتماظيتمميفماظرباعجماىدؼدة،

مبؼداي متراثقةـة معا،مإاّلم،ؾغة مإشممحد مخماظػا مررحا ماٌرة مػذه مند حبقثممأغـا
ؼؾدوماظدؼنماإلدالعيموطلغهمدؼنمؼعرتفمباظـؼاصاتماألخرىماٌغاؼرةمبلموؼدسومإشمم

م مععفا، ماظؿعاؼش مبل مند مذظك معن مأّنأطـر مإشم مإذارة ماظؽؿاب مزمؿوي محقث
مم.30اإلغلانماٌلؾممالمميؽنمظهمإثؾاتمذاتهمإالمباظؿعاؼشمععماآلخرؼن

مرروحةمروجيمشاروديمأضؿنمدقاقمممميفماظـؼاصةاظدؼينماىاغبممتؼدؼمظؼدممتمم
اٌدغيممؼـقةمباظطرحمدطؿاممتمدعجماظػؽرةماظمة،اظـؼاصقماٌعروفمحبواراتهماظدؼـقةمو
ػتمّزصؾلػةماإلغلانمايدؼثمحقثمُوقؿارؼةماظيتمتـؿؼدػامظبعقدامسنماظـظرةماظؿوتا

خذماإلغلانمليفماىوماٌدغيمؼ:م"Hannah Arendtحـهمأرغدتماظػقؾلوصةممسؾارةم
مواظؿعددؼة ماظوسي مم."يف معع مممقزا متعاعال مند ماظؼرآغقةاآلطؿا :ماٌشفورةمؼة

مواظعدوان" مسؾىماإلثم مسؾىماظربمواظؿؼوىموالمتعاوغوا ماظرّبمحقثمؼػّلرم31"وتعاوغوا
اظؿعاونمععمطلماظـاسمسؾىماخؿالفمؼؽونموم،اًريماظعاٌيمظإلغلاغقةمصمعاءمبلّغه

حقثمؼشؿلمسدمماظؿعديمسؾىماإلغلانممواجؿـابماظعدوانماظعاٌيمأؼضادؼـاتفم،م

                                                                                                              
ػذاماظربغاعجمعنمحقثماحملؿوؼاتمواظيتمندػامعشرتطةمععمطؿابماظلـةمعنماٌؽادبماظيتمضدمزمؼؼفام 30

اظـاظـةمصؾلػةمظألضلاممشريماألدبقة،ماظوسيممبامرمريميفماظعاملمعنمضضاؼامصؽرؼةمواغشغاالتمجدؼدةموختطيم
بوضؾيمايقاةميفمصمقعمأبعادػاماظزعاغقةمواٌؽاغقة.أغظرم،مماالغطواءسؾىماظذاتمواإلضؾالمسؾىم،اظؿزعتماٌذػيب

مم،حلن ماظدؼن مزااى ،اظـاظـةماظلـةإذؽاالتمصؾلػقة،طؿابمم،(3662)موآخرونصمال ماظدؼوان اظورينمئر،
م. 356مص.مظؾؿطؾوساتماٌدردقة،

مم66اآلؼةم:مدورةماٌائدة،م31
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مساعة مأنمبصػة مسؾىمضرورة ماظؽؿابماٌدردي مخالل معن ماظطرح مػذا مؼمطد مطؿا ،
ممالفمعشاربفم.ؼعقشماإلغلانم"اٌلؾم"مسصرهموؼؿعاؼشمععماظـاسمسؾىماخؿ

 خامتة
موحمؿوؼاتماظؽؿابماٌدردي مٌضؿون مضراءة مخالل ػؾلػةماظماًاصممبادةمعن

منمؿؾّققةمعنماظؿعؾقمماظـاغوي،مميؽنمأنمؼاظـاغظؾلـةم إشممأيمحدمػـاكمسـاصرمظـا
أدادقةميفماظـؼاصةماظعاٌقةمترتؾطممبدىمهضريماظؿؾؿقذمظؾقوارماظـؼايفمواالسرتافم
ماظـؼاصقةم مباظؿعددؼة ماالسرتاف مضرورة مسؾى مواإلصرار مبل مثؼاصؿه مواحرتام باآلخر

موباظؿاظيم ماظواحد. ماظورن مداخل ماظـؼايفمؼعّدواظؾغوؼة مباظؿداخل مؼلؿى مخطابمعا
ماظـؼاصقةمـقةمواظعاٌقةبنيماظؼقمماظور ممأواظؽػاءة مأدادقا ظؾدخولميفماظعاٌقةممسـصرا

ماٌشارطةميفمبـائفا.بظقسمصؼطمباظؿؽقفمععماظؼقمماظعاٌقةمبلمم،مواظعوٌة
إشممإسادةماظـظرميفماظعدؼدمعنماظؼضاؼاماظيتمؿابماٌدرديمدسوةمؽاظمؼوّجهامطؿم

معلاءالت، مإشم موهوؼؾفا ماٌلؾؿات معن متؾدو ميفممطاغت ماظـظر مإسادة مإشم ودسوة
-سنماظصراعممشالضائؿامملمؼعدمايدؼثممإذمبنيماظشعوبموماظـؼاصات،ماظعالضات
ماظدؼاغات،مشرب-ذرقمأومجـوب معن موشريه مبنيماإلدالم معنممأو ماألعر مطان طؿا
مضؾل.

ؾفامصقؿامؼؿعؾقممبضؿونموحمؿوؼاتماظؽؿابماٌدرديموعنماٌؽادبماظيتمغلّف
صنغهميفماظوضتمغػلهمماظؿػؾلفمعنمخاللماٌـفاجماظػؾلػي،ممأنماظؿؾؿقذموػومؼؿعّؾ

عةماظرؤؼةمواظؿفقممظعقشمِلظهماآلصاقمظالظؿػاتمإشمماظعاملمبمدممبعرصةمساٌقةمتػؿحؼزّو
مواالبؿعاد مأّغمسصره ماظػؾلػقةاظصقاشةمعنماٌػروضمأنمتلاػمممهسنماظؿزعت،مطؿا

يفمتؼوؼةمععـىماٌوارـةممقةوعللظةماًصوصقةمواظعاٌمباهلوؼةظؾؿلائلمذاتماظعالضةم
مواظدميؼرارقةموحؼوقماإلغلانمواظؿلاعحمظدىماظؿؾؿقذماٌؿعؾم.

ماٌـاضشاتم مبعد ماظؿؾؿقذ مإظقفا مؼصل مأن ماٌػرتض معن ماظيت ماًالصات أعا
صؿؿؿـلميفممتماظػؾلػقة،اإلذؽاظقامكؿؾفٌمباظـلؾةماٌطروحةميفماظؽؿابماٌدردي

مترطزمسؾىماظطابعماإلغلاغيم شمماىاغبماظعؿؾيمأطـرمعنمإمظؿػاتةحماوظةماالطوغفا
ماظـظريماحملض مم.اىاغبماظػؾلػي موظؽن ماألػدافماإلغلاغقةمؼؾؼى مػذه هؼقق

واظـؼاصقةماٌـشودةمعؿوضػامسؾىمطقػقةمتؼدؼممػذهماظدروسموعدىمعلاػؿةماٌدّرسميفم
مهؼقؼفا. مسؾى مػذاماظعؿل ممندماإلرار،مويف ماظرتبوؼةمأّن األدبقات

سؾىمتـؿقةمررؼؼةمتػؽريمحولماظربطماٌػصؾيممدـواتعـذمملطلوغقةمتعؿاألنؾودا
ظقسمتيمأيماظربطمبنيمحمؿوؼاتماظرباعج،مبنيمدؼـاعقؽقةماظؿـظقممواٌـطقماٌمدلا



 الؽػاءة الثؼافقة يف الؽتاب املدرسي لؾػؾسػة يف الطور الثانوي

79 

مععقـةصؼطمبرغاعجمع مػـامبنيمو،مبلمبراعجمعوادمخمؿؾػةمادة اظػاسلماظرتبويموػو
 .عدّرسماظػؾلػة

م املراجع

 الؽتب املدرسقة. أ

م محلن، موآخرون،بوضؾي ماظدؼن مصؾلػقةم،(3660) صمال م ،إذؽاظقات ثاغوي،مم63اظلـة
م.اظدؼوانماظورينمظؾؿطؾوساتماٌدردقةماىزائر،

عؿؾوسةمبـصوصمصؾلػقةممإذؽاظقاتمصؾلػقة،م(3662) صمالماظدؼنموآخرون،بوضؾيمحلن،م
مثاغويم،خمؿارة ماظـاظـة ماىزائر،ماضؿصاد(،ومتلقريماترؼاضقتؼينم،سؾوم،)رؼاضقاتماظلـة

م.اظدؼوانماظورينمظؾؿطؾوساتماٌدردقة

م محلن، ماظدؼنبوضؾي مصؾلػقةم،(6525)م،صمال مظؾـشرمضضاؼا ماظورـقة ماىزائر،اظشرطة ،
م.واظؿوزؼع

م،ماىزائر،برغاعجماظػؾلػةمودظقلماألدؿاذ،م(3660)م،صمالماظدؼنم)إذراف(بوضؾيمحلن،م
م.اظدؼوانماظورينمظؾؿطؾوساتماٌدردقة

ماىزائر،اٌعفدماظرتبويماظورين.م،2. طم،اظوجقزميفماظػؾلػةم،(6501)حمؿودم،مؼعؼوبي

 بالعربقة  املراجع األخرى. ب

ضؿنمطؿبماظؿارؼخماظؼدميةمم6503-6561تدرؼسمحربماظؿقرؼرمم"،(3660)محلنرععون،م
مإغلاغقاتم،"واىدؼدة م، معزدوج م، ،16-25سدد موػران ميفمعـشورات ماظؾقث عرطز

م.االجؿؿاسقةمواظـؼاصقةاألغرتوبوظوجقام

م،10-12سددمعزدوجم،إغلاغقاتماهلوؼةماظـاسؿةمواهلوؼةماًشـة،،م(3666)محلنرذقق،م
م.عرطزماظؾقثميفماألغرتوبوظوجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةعـشوراتمموػران،

م مغاصر، مسودةبن م(2012)م)إذراف(مبن موتعؾم،، معشؽالت موضعقات/ مباظؽػاءات ماٌؼاربة
م.Crascماظؾقثميفماألغرتوبوظوجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمعـشوراتمعرطزوػران،م

م.عـشوراتمسوؼداتمبريوت،م،اظرتبقةمواظؿداخلماثؼايف،م(3662)ممن،سؾداهللمبرؼؿلاؼعارتنيم

م مشامل، موحمؿد م)إذراف(طروعي، مأضمد ماىزائرم،(3661)، مواٌمدلة، ،ماظػؾلػة،اظذاطرة
م.Crasc،ماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةعـشوراتمعرطزماظؾقثميفماألغرتوبوظوجقام

مغلاغقةاإلعؾومماظواإلؼدؼوظوجيميفماظؽؿابماٌدردي.مماٌعريفم،(2012)،محمؿدم)إذراف(شامل،م
ماظـاغوي ماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمعـشوراتموػران،م،يفماظؿعؾقم ماظؾقثميفماألغرتوبوظوجقا معرطز

Crasc.م
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م مبؾغراس، م"م،(2012)سؾداظوػاب مبني ماظؽػاءات مٌادةمصقاشة ماٌدردي مواظؽؿاب اظربغاعج
اٌؼاربةمباظؽػاءات،موضعقات/م،م(2012)بنمغاصر،مبنمسودةم)إذراف(م،م"اظػؾلػةميفماظـاغوي
م.عرطزماظؾقثميفماألغرتوبوظوجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةعـشوراتم،موػران،معشؽالتموتعؾم

م م(3660).داملظؾقض، مواظؿوغلة، مبرياهلوؼة،اإلدالم،اظعروبة اظدراداتماظوحدةمموت،عرطز،
م.اظعربقة

مظؾرتبقة ماظؿوجقفي مماظؼاغون ماىزائرؼة،اظورـقة مظؾفؿفورؼة ماظرمسقة م32،اىزائر،اىرؼدة
م.3660جاغػيم
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