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ذ**حدنذرمعون

طابماظذيمربؿقىماًاٌؿعؾؼةمبؿدرؼسماٌقارـةمعـمخاللممنزتمػذهماٌلاػؿةأ
م ماٌدردقة ماظؽؿب مباهؿؾف مأطـرماًاصة محبث معشروع مإرار مؼب ماٌدغقة، ظرتبقة
مبنيم معا مأجري ماظققم،"م:هتمسـقانم8666-:866مشقظقة ماىزائر مؼب ماٌقارـة
"مرداظةماٌقارـةم:ـتـدرجمضؿـمربقرمؼفؿؿمبشؽؾمخاصمبو،ممتـالتمومتطؾقؼات"
م".عـمخاللماٌدردة

ظقؿؿؿمهؼقؼاتممؼبمحؼقؼةماألعرمؼأتلولمأخرىمادقاقمأسؿػذاماظعؿؾمؼبمؼـدرجم
معـمأذرفمسؾقفا ماألغـروبمباحـقن ماظؾقثمؼب معرطز ماالجؿؿاسقة اظـؼاصقةموقظقجقا

متؾؽال ممدقؿا مأاظيت ماظؾقث مضلؿ مإرار مؼب ماظّؿأدقدققنزت ارؼخمغـروبقظقجقا
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ممنقذجا مم،اىزائر مو مخالل مأجري مسؾقفم:866-8668اظػرتةاظذي ماذؿغؾ مربقرا
األداتذة،مممارداتماٌقارـة:مو:م"ماٌدردةمصقفمعقضقعمغقارمصؤادمؼعاجلماظؾاحث
مموممتـالت مأنزػاومماردات". ماظيت ماظدرادة مأؼضا مغذطر مأن ماظؾاحثمميؽـ

ماٌلؿاري ماًاصةممجقالظل ماٌدردقة ماظؽؿب مؼب ماظدؼين ماًطاب محقل عؤخرا
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م مأمأنزتفاغاػقؽمسـماألسؿالماظيتمم،اإلدالعقةباظرتبقة مآخرؼـمموذكصقا زعالء
متعؿؿدمسؾكماظؽؿبممعـػلماألخرىممغطؾؼتاظيتماوحقلمتدرؼسماظؿارؼخم عؼاربة

ماٌدردقة.
ماظـّ مػذا مطؾ مباظّؿؼلؿح مسؾكشاط ممأنمأطقد مالماًطابماٌدردلمحقل اٌقارـة

مظ متػؽقؽقة مضراءة مؼبمذبرد ماخؿزاظف مميؽـ مذظؽموؾؽؿبماٌدردقة معـ مأطـر االطؿػاء
مالمميـعـامعـمتقزقػمذظؽمإالمأنم،ربقةماٌدغقةمبشؽؾمحصريبؿؾؽماظيتمتعاجلماظّؿ

معلأظة م)ماٌقارـةمعؼاربة ماظؽؿب مػذه مخالل ماظرمسقعـ ماظرباعج مصقفا ماظيتممبا ة
ػذاماًطابماظذيمتعؿؾماٌدردةمسؾكمغشره،ممدؿـؿارالتعؽلفامربؿقؼاتماظؽؿب(م

 .مػذهماٌغاعرةمقضخمػذامعامدصعـامإظبو
مهؾقؾمػذا معـماظرتبقةمبمدونمذؽماًطابمؼلؿحمظـا ماٌرجقة ماظغاؼة ؿقدؼد

مباظؿؽقؼـمصقؿامطبصماٌقارـةماٌعؾـمماٌدغقة بنيمواظػفقةمبقـفاموسـفامؼبمسالضؿفا
سؾكمدؾقؾماٌـالماظرتبقةماًؾؼقةماظيتمعقزتمغذطرممزبؿؾػماجملاالتماألخرى.

ماظ ماظػؾلػةاٌـظقعة مأثر مرقؼؾة، مظػرتة مأم،رتبقؼة ماظلقادقة االػؿؿاعاتممواظعؾقم
م مباظؾقؽة، ماٌؿعؾؼة ماظيت متؾؽ معـؾ ماظغاؼات مسـ مصؾةمصضال مظف معا مطؾ مإظب هقؾ
مظؾقرـقةمباهلقؼةموادؿعؿاهل اظعالضاتماالجؿؿاسقةمممتـالتوبشؽؾمسامممظؾدؼين،وا

اظؿلاؤالتمحبذرمألغفامتؿعؾؼمؼبمو.مغؿطرقمهلذهماالصرتاضاتماالغدعاجمؼبماظعاٌقةو
م ماًطاب. مؼلؿؾطـف ممبا ماألحقان مبادطـريمعـ معـممؿعؿالدـؾدأ اظؽؿبماٌدردقة
م مأضربمإظبماًطابماظصرؼحممواظيتمتؾدوخاللمذبؿقسةمعـمعداخؾمغؼرتحفا ظـا

اظؾـقدمأؼـمتظفرماظؿؽراراتمبشؽؾمجؾلمؼبممزبؿؾػواٌعؾـمؼبمربؿقؼاتماظػصقلمو
مزبؿؾػماظؽؿبماٌدردقة.

ماٌؼارغةو ماٌؼاربة مإظب ماظؾفقء ماٌفؿ معـ مظـا عـممغاربقةاٌمؾؾداناظمعؿربتمإذمبدا
معفّؿ محؼال مػذه، ماظـظر موجفة مذظؽ مؼعقد مال مخاص، مبشؽؾ ماىققا -ظؾؿؼارب

مو متارطبل مصؼط، مواألغـروبقظقجل ماظقرـقةمظؾإمنا ماظدوظة مبؿأطقد ماٌؿعؾؼة رػاغات
عامصبريماٌطاظبماٌرتؾطةمباٌقارـة.مدصعؿـامػذهماحملػزاتمإظبماظؾفقءمإظبمعؼارغةمو

،مؼبمػذامايؼؾاظؿقغلقنيموظدىمجرياغـاماٌغاربةممممارداتععمسـدغامؼبماىزائرم
م.ٌؼاربةمػذاماٌقضقعمأنمػـاكمخقاراتمأخرىمممؽـةمأؼضامالمغـؽرو

مزبططاس ممػذامظعرضماؿؿدغا مألدؾاب مباظؿقؼقؼ مضراءةموعؿعؾؼة مظؿقلري طذظؽ
مص:اظـّ
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مول:متؼدؼؿمذبؿقسةماظؽؿبماظيتمخضعتمظؾؿقؾقؾاظػصؾماأل

 ،اظؽؿبماٌدردقةماىزائرؼة -
 ،اظؽؿبماٌدردقةماٌغربقة -
 .اظؽؿبماٌدردقةماظؿقغلقة -

معؼاربةمعؼارغةٌقارـةمؼبماظدولماظـالث:مسـاصرماظػصؾماظـاغل:متدرؼسما

 ،اٌداخؾماٌكؿؾػةماٌكؿارةمٌعاىةماٌقارـة -
 ،تدرؼسماٌقارـةمؼبماىزائر -
 .اظؿقغلقةوتدرؼسماٌقارـةمعـمخاللماظؽؿبماٌدردقةماٌغربقةم -

ماالخؿالفموشابفماظػصؾماظـاظث:ماظّؿ

 ،حدودػاموأدادقاتمعؿعؾؼةمباٌؼارغةم -
اظؽؿبماٌدردقةممربؿقىاٌعاىةمؼبممومـدذبةعؼاربةمزبؿؾػماٌداخؾ،ماٌ -

 ،ؼبماظدولماظـالث
 ،احملؿقؼاتماٌؿشابفةمععمبعضماظؿؾاؼـموصؼامظؾدولماظـالث -
م.دالممعـمخاللمضراءةماظؽؿبماٌدردقةماىزائرؼةاإلواٌقارـةم -

ذلؾًحؾقلذخضعتذاليتذالؽًبذجمؿوعةذاألول:ذتؼدومذالػصل

دردقةماًاصةمباظرتبقةماٌدغقةمغلؿـدمعـمأجؾمإجراءمهؼقؼـامسؾكماظؽؿبماٌ
مؼبم ماٌلؿعؿؾة مايالمم.(اظؿعؾقؿمعـتلعمدـقاتم)اىزائر مبطؾقعة تؼؿضلماٌؼارغة

م ماٌغرب مؼب ماٌلؿعؾؿة ماظؽؿب مإظب ماظؿعؾقؿمدـقاتمأربع)اظعقدة متقغسمو ،(عـ ؼب
سؿؾقاموؼبمحدمأدغكم)طؿابامم85ضدرهمذبؿقسامماظؽؿبمدـقات(.متعطقـامػذهملمثاغ)

مظـامو(،مؾؿغربظ باظـلؾةاظعدؼدمعـماظؽؿبممادؿعؿؾـااظعددمأطـرمعـمذظؽ،مإذم بدا
ماظيتم مباٌداخؾ ماٌؤذراتماًاصة مأؼضا مغؾنيمػـا مذاعؾ. متؼدؼؿ ماناز ماٌفؿ عـ

م.حددغاػامعـمأجؾمإجراءمػذاماظؿقؾقؾ
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ذالؽًبذادلدردقةذاجلزائروة

ذالعامذهلذاذالًعؾقمذالًـظقمذذ.1
معدغقةمتؿضؿـ متربقة معقدقعا: متعؾقؿا ماىزائر، مؼب ماٌدردقة ؼعؿؿدمو 1اظرباعج
مطؿبمعدردقةمخاصةمبفذهماٌادة،مغشريمإظبمعقزاتفامصقؿامؼؾل:وسؾكمبراعجم

باظرتبقةماٌدغقةمعدوغةمبؾغةممعدردقةمخاصةمؼقجدمباجملؿقعمتلعةمطؿب -6
 اظدرادقة.ممأرقارعـممرقراؼـادبمطؾمواحدمعـفامم-أيماظؾغةماظعربقةم–اظؿعؾقؿم

معـم -8 مابؿداء ماىدؼد(، ماظربغاعج م) ماالبؿدائل ماظؿعؾقؿ مؼب ماٌادة، مػذه تؼدم
 لـةماًاعلةمابؿدائل.اظاظلـةماألوظبمابؿدائلمإظبمشاؼةم

رسمعادةماظرتبقةماٌدغقةمؼبمرقرماظؿعؾقؿماٌؿقدطممخاللماظلـقاتماألربعمتّد -5
 اظيتمتلؿغرضفامػذهماٌرحؾةم،مأيمعـماظلـةماألوظبمعؿقدطمإظبمشاؼةماظلـةماظرابعة.مم

ؼؾدأمصقفامماىزائرماظيتمؼبمععؿقلمبفمقعامػمذنمأغفمسؾكمخالفإغالحظم -6
ماظؿعؾقؿ (ممتقغسواظدولماألخرىم)اٌغربمعـذماظلـةماألوظب،مصإغفمالمؼؾاذرمؼبممػذا

 اًاعلةمعـماظؿعؾقؿ.مودقىمؼبماظلـةماظرابعةمأ
قؾماٌـال،مالمؼقجدمدروسمخاصةمسؾكمخالفماياظةماظؿقغلقةمسؾكمدؾ -7
 اظرتبقةماٌدغقةمخاللمطؾماظلـقاتماظيتمؼلؿغرضفاماظطقرماظـاغقي.ب

دغقةمطؿبماظرتبقةماٌوالمؼقجد،مصضالمسؿامدؾؼ،مدقىمذبؿقسةمواحدةم -8
م) مباظؿقضققات( ماظقرينمظؾؿطؾقساتموشـقة م)اظدؼقان مرمسقة معـظؿة اظيتمغشرتفا

 وزارةماظرتبقةماظقرـقة.ماظذيمتشرفمسؾقفم2اٌدردقة(
مقدعمصقفااظّؿوتؼدميفاممسباولمصقؿامؼؾلماظقضقفمسؾكماٌقضقساتماٌكؿؾػةماظيتمؼؿؿ

معـمخاللمػذهماظؽؿب.

ًّم.2 ذعؾقمذاالبًدائيالؽًبذادلدًعؿؾةذيفذال
مإظبمتؾؽمومؼدممظألرػالمخاللماظلـةماألوظبمابؿدائلمعػاػقؿمهقؾمإظبماهلقؼةت
مأماظيت ماٌدردة مؼب ماظؾقت، م)ؼب معقاجفؿفا ماظيتمميؽـ مباٌكارر مسالضة ؼبمموهلا

اظقاجؾاتماٌؿعؾؼةممومايؼقق،ماٌؽانوأخرىمذاتمصؾةمباظزعانمعػاػقؿمواظشارع(،م

                                                                                                                                   
1 Education civique اظػرغلقةمباظؾغة  
2 L’Office National des Publications Scolaires )O.N.P.S اظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقةاظدؼقانم)  
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م) مسؾكماظؾقؽة مبعنيماوباحملاصظة مػذه متأخذ مباظطػؾ(، ماٌؿعؾؼ ماظلقاق ؼبموالسؿؾار
ماظدؼـقة.واظقرـقةمماالحؿػاالتواألخريماظرعقزماظقرـقةم)ماظعؾؿ،ماظـشقدماظقرين(م

ماظّد ماالبؿدائؼـؿؼؾ ماظؿعؾقؿ معـ ماظـاغقة ماظلـة ماالجؿؿاسلمرسمؼب ماحملقط مإظب ل
ؽاصؾمضاعـ،ماظّؿاظعائؾة،ماىريان...(،مايقاةمداخؾماٌدردة،ماظؼقؿم)ماظّؿ)اظؼرؼبم

ماظّؿو ماظدميؼرارقة ماٌلاحاتمولاعح(، ماظصقة، م)اٌاء، ماظؾقؽة مغباؼة ماألخري ؼب
ماًضراء...(.

ماٌدردلمعقدؼ ماظـاظـةماظؽؿاب ماظلـة ماهلقؼةمم3ؼب مإظب ماالبؿدائل ماظؿعؾقؿ عـ
م مرمس)معرجعقاتفاواىزائرؼة موثائؼ ماىؿاسقةماػؿحاقة، مايقاة مورـقة(، الت

مأ مذبؿقسة ممداخؾمو)داخؾ ماظؿضاعـ مواٌدردة(، مؼباحرتام مبفا ماٌعؿقل ماظؼقاسد
ؼبماألخريموقةماحملاصظةمسؾكماظّصواٌؤدلاتماظعؿقعقة،ماٌلائؾماٌؿعؾؼةمباظؾقؽةم

ماظـفدة.وبؼقاسدماألعـمماخاصماأوظقماتؽقؼـ
م ماظّلمسقدةػـاك ماظرابعةؼب 4ـة

مإ معلؤوظقة م)واجؾات، ماٌقارـة مإظبموظب رعقز(،
االتصالممومودائؾماإلسالمإظبممومرقةم)اٌدردة،مايرطةماىؿعقؼة(ايقاةماظدميؼرا

معصاحلماًدعةماظعؿقعقةم)معرطزمصقل،معرطزمبرؼد،ماظؾؾدؼة(.و
ماًاعلة ماظلـة مخالل مجدؼد معـ مم5تربز ماظقرـقة ماهلقؼة م)ععموعلأظة اظدؼـقة
م ماظقاجؾات ماظقرين(، ماظـشقد موتؾؼني ماظؿعؾقؿ مؼب ماظصقة، م)ؼب اٌـحموايؼقق

ماظؿعؾري(،م محرؼة مايقار، ماٌـؿكؾة، م)اهلقؽات ماظدميؼرارقة مايقاة اظعائؾقة(،
م ماظلقق ماظعائؾقة، ماظؿؾذؼرمواٌقزاغقة م)اظعؾؿ ماظـؼاصقة مايقاة مو، ؼبمواظؿؼدم...(،

حقلماظؿـشؽةممواصقةمععطقاتمصضالمسـؼبماٌدؼـةمومايقاةمؼبماظرؼػمتربزماألخري
ماظـؼاصقة.
مبرغاعجماالبؿدائلمعـمتعؾقؿماألغاذقدماظقرـقة.ممقالمطبؾ

ذالؽًبذادلدًعؿؾةذيفذالًعؾقمذادلًودط.ذ3

عؾقؿماٌؿقدطمايقاةماىؿاسقةمؼبماٌؤدلةمـةماألوظبمعـماظّؿؼؿـاولماظؽؿابمؼبماظّل
م) ماٌدردقة مايؼقق ماٌقارـةواظغاؼات، ماظؿالعقذ...(، مأوظقاء معبعقة ماظقاجؾات،

م) ماىـلقة، ماٌدغقة، ماياظة ماظشكصقة، ماٌقارـة(واهلقؼة ممماردة ماألخريمو، ؼب
م.ضرورةمايػازمسؾقفواظرتاثمدورمواظؾقؽةم

                                                                                                                                   
3 109 p. pour le manuel de 3èmea.p. réédité depuis 2005, format 28x20 cm. 
4 Le manuel de 4èmea.p. 127 p. réédité depuis 2006, format 28x20 cm. 
5 Le manuel de 5èmea.p. 96 p. réédité depuis 2007, format 28,5x20 cm. 
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ماظؽؿابم ماٌؿقؼؾدأ ماظؿعؾقؿ معـ ماظـاغقة م)األدرةمؼبماظلـة ماالجؿؿاسقة مباظؼقؿ دط
معاداتاظماجملؿؿع،و ماظؿضاعـ م)عـمو، ماظقرـقة ماهلقؼة معع مؼقاصؾ مثؿ اظؿؽاصؾ(

م ماألعة مرعقز مععاىة موخالل م)اظؾؾدؼة،موايؼقق ماظعؿقعقة ماٌصاحل اظقاجؾات(،
ماحملؽؿة(. مواظربؼد، ماظدميؼرارقة مطذظؽ، موؼطرح ماظؾقؽةمواظعؿؾ ماألخريمغباؼة ؼب

ذاظصقة.ممو
مباٌؤدلاتممؼفؿؿ ماٌؿقدط ماظطقر معـ ماظـاظـة مظؾلـة اٌصاحلمواظؽؿابماٌدردل

ما ماظضؿان ماألعالكماظعؿقعقة، م)اظقالؼة، ماظدميؼرارقةماظعؿقعقة مايقاة الجؿؿاسل(،
م) ماجملؾسماظشعيبماظقالئل(، ماىؿعقات، ماإلايقار، م)اظقدائؾ،موسالم االتصال

م ماٌقارـ ماآلصاتماالجؿؿواٌـاضػة...(، م) ماظؼضائقاظؼاغقن ماظغرصة ماٌقارـمةاسقة، ،)
مو ماظغذائقة م)اٌقاد مواالدؿفالك ماظطاضة(، ماٌاء، ماىزائرمواظصقة، ماألخري ؼب
معصاحلماظؿؿـقؾقاتمؼبماًارج(.واجملؿقسةماظدوظقةم)اهلاللماألغبر،ماظققغلؽق،مو

ماظّر ماظلـة مؼب ماٌدردل ماظؽؿاب مغػلفاؼـؿؼؾ ماٌرحؾة معـ ممابعة عقضقعمإظب
م ماىزائرؼواجملؿؿع ممةاظدوظة ماظددؿقر، متؼدؼؿ ماٌقو)عع مبني ارـماظعالضات

م)و ماظلؾطات مزبؿؾػ ماحملاالدارة(، ماظؼضائقة، ماظؿشرؼعقة، ؽؿةماظؿـػقذؼة،
م)اإل ماالغلان محؼقق ماظعؾقا...(، ماظلؾؿ ماالخرتاضات، ماظعاٌل، األعـ...(،موسالن

ماألحزابم ماظـؼابقة، مايرطة ماظؿعؾري، م)حرؼة ماظدميؼرارقة اظلقادقة...(،مايقاة
م موؿؽـقظقجقا)اظواظعؾقم ماجملؿؿع مسؾك مودائؾموأثرػؿا ماٌؽؿؾات(، مدور احملقط،
ؼبماألخريماىزائرمواالتصالم)اىرائد،ماألضؿارماالصطـاسقة،ماالغرتغقت(،مواإلسالمم

ماظققغلؽق،و ماٌؿقدة، ماألعؿ معـظؿة م) ماظدوظقة ماظعربقةمماجملؿقسة م اظرابطة
 اإلدالعل(.األظقلؽق،ماٌؤمترمو

IIذ.ذالؽًبذادلدردقةذادلغربقة

ذالًـظقمذالعامذهلذاذالًعؾقم.ذ1
ععؿقلمبفمؼبممقؼؿؿقزمتعؾقؿماظرتبقةماٌدغقةمؼبماٌغربمخبصقصقاتمعؼارغةممبامػ

عقجزامظؿـظقؿفمعـمحقثممؼدممتقصقػاغماىزائر.مضؾؾمأنمغشرعمؼبمهؾقؾمعضؿقغف
ماظشؽؾمأؼـمتربزمعـمخاللمعؼاربةمأوظقةمأربعةمممقزاتمعـريةمظالغؿؾاه:
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ماظّؿ -6 مػذا مدبصصؼؼدم مإرار مؼب مدـقات مدت مخالل مسؾكممعؾقؿ اظرتبقة
 .6اٌقارـة

ماظّؿم -8 اظؿارؼخ،ممؼبماظقضتمغػلف،معؾقؿمسؾكمطؿبمعدردقةمتؿـاولؼعؿؿدمػذا
م.ةاالجؿؿاسقاظؿكصصاتمهتمتلؿقةممرجةعـدماظرتبقةمسؾكماٌقارـةواىغراصقام

مظؾؼلؿمودقنمحرؼةماالخؿقارماٌدّرمميؿؾؽ -5 اٌػاضؾةمعامبنيمسدةمطؿبمعؿقصرة
ماظقاحد،مهؿؾمطؾفامرضؿماسؿؿادمعـقؿفموزارةماظرتبقةماظقرـقةمظؾـاذرؼـ.

خاللمدتمؼؼدمماظرتبقةمسؾكماٌقارـةم:مأنماظؿعؾقؿماٌقدقمغؼقلمؼبماألخريمو -6
مأيمعـم ماظّراظدـقات، ملـة ماظابعة مّطعـ ماظلاددة ماظلـة ماالبؿدائلمإظب ابؿدائلمقر

 .7قرماٌؿقدطعـماألوظبمإظبماظـاظـةمعـماظّطو
ماظّؿ مػذا مؼطرحفا ماظيت ماٌقضقسات مأػؿ مػل ماالبؿدائلمعا ماظطقرؼـ مؼب عؾقؿ

 واٌؿقدط؟

ذورذاالبًدائيالؽًبذادلدردقةذادلدًعؿؾةذيفذالطّ .ذ2
ؾاذرمصقفامـةماظيتمؼؾبػلماظّلوعؾقؿماالبؿدائلمعـماظّؿمـةماظرابعةمتّؽـامباظـلؾةمظؾّل
رػامتعاجلمػذهماظؽؿبمبصّق .8اعـمصقصمطؿابنيمزبصصنيمهلمتدرؼسمػذهماٌادة

احرتامماآلخرؼـ،موذاتماظؽـرية،معقضقساتمعرتؾطةمباهلقؼةماظشكصقة،ماحرتامماظ
اظطرؼؼ،ممزباررزباررمؼلؿقجبموـؾفام)ماظؼاغقن،مغباؼةماظذاتمعـمواظؼقاسدم
م مطقػزبارر مغماظؿدخني...(، ماظؾقت مؼب محقاتـا ماٌدردة،وـظؿ مؼبمؼب ماٌشارطة
ماىؿاسلاظع مؿؾ ماظعؿؾ مظؾموماظؿضاعين، ماظقثائؼ مغلؿعؿؾ مسؾكمقطقػ صقل

ذايؼقق.مايصقلمسؾكمموماظرشؾات،ماياجاتم.ممدؾبؾؾمهؼقؼاٌعرصةاٌعؾقعاتمو
اظذيمتلـكمظـاموعؾقؿماالبؿدائلمـةماًاعلةمعـماظّؿؼعاجلماظؽؿابماٌكصصمظؾّل

م ماظػرد معلؤوظقة ماظقاجؾات، مايؼقق، ماظؿاظقة: ماظعـاصر اآلخرؼـموصقصف

                                                                                                                                   
 . Education à la citoyenneté> باظؾغةماظػرغلقة6

7 Le cycle moyen est appelé ici : Enseignement secondaire élémentaire, soit en arabe : 

 .اظؿعؾقؿماظـاغقيماإلسدادي
8 Le 1er a été coédité en 2003 à Casablanca par Maktabat AS-Salâm al-Jadîda et Dâr Al 

âlmiyaLilKitâb, le livre de format 21×27cm comprend 127 pages dont 39 consacrés à la 

discipline (le reste étant réparti entre l’histoire, la géographie, la bibliographie générale et 

le sommaire pour chaque matière, une présentation des concepts et notions utilisé ; le 

second édité aussi à partir de 2003 à Rabat par Dâr an-nachrwa-l-marifa, comprend 112 

pages, dont 40 consacrés à la discipline (en dehors de l’index conceptuel, de la 

bibliographie et des sommaires qui concernent les 3 disciplines. Format 21x27cm. 
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مبذظؽمععمعراساواظؿػاسالتماٌرت ايؼمؼبماخؿالفماظرأي.مم،بطؾقعةمايالمةؾطة
متؾب معـؾؿا مػذا ماظـّؼلري مذظؽ مصرؼحمصقصؾني ماظقدطممبشؽؾ معع ماظعالضة سؾك

م ماظعائؾل، ماظطرضات ممعـوادؿعؿال ماغؿكاب مأخرى: مأعـؾة اظؼلؿ،ممممـؾلخالل
مأ ماٌدردة مجرؼدة مدريمموإسداد مبشؽؾمؼلؿحمبػفؿ معشروعمعباسلمٌؼارغؿف اسداد

سـمممماردةماٌقارـةمسؾكماٌلؿقىماحملؾل.مؼعاجلماظؽؿابمصضالواجملؾسماظؾؾديم
 اظؽفرباء.مممذظؽ،معلأظةمادؿفالكماٌقاهمو

مظتلـّم- مزبصصني مطؿابني مصقص مظـا مؾّلك ماظؿعؾقؿمـة معـ اظلاددة
مطالػؿا9االبؿدائل ماظّدمؼطرح ماٌعاػدة م)علأظة ماظطػؾ ميؼقق ماألعؿموظقة عـظؿة
م مم86اٌؿقدة، محؼقض(;:;6غقصؿرب مبقصػفا ماظطػؾممًا، مصقفا مؼؿؿؿع مأوظقؼة، ذات

،ماظصقة،ماظؿعؾقؿ،مـلقةماىوقؼةماهلإضصاء،مبايؼمؼبمموبعقدامسـمأيممتققزمأ
ماظّؿ موايؿاؼة، ماظيتمتؽبوطقر ماظؼرارات مادباذ مؼب مّفباٌشارطة مؼبمؼؾبوؿف، محؼف قرتم
معؾري.أيمواظّؿاظّر

 عؾقمذادلًودطالؽًبذادلدردقةذادلدًعؿؾةذيفذالًّ.ذ3

ماٌكصصمظؾلـ ماظؽؿابماٌدردل ماظّؿؼؿـاول معـ ماألوظب مذبؿقسةمة ماٌؿقدط عؾقؿ
م ماظػرسقة ماٌقاضقع مععاىة مخالل معـ مباٌقارـة مترتؾط مربددة اظؿاظقة:مسـاصر

م)اظؽراع ماٌلاواة مايرؼة، ماالغلاغقة، معـمخاللمربارة ماظؼائؿةمالدقؿا ماظؿػرضة بة
مو ماىـس، م)سؾك ماظؿضاعـ ماظعداظة، ماظقرينماظعـصرؼة(، ماظػردي، ماظصعقد سؾك

مؼبماىالماظدؼين(و م)اظدوظل(،ماظؿلاعحم)خاصة معـمو،ماظدميؼرارقة مؼرتؾطمبفا عا
األخريماظدصاعمؼبمواظؼاسدةماظؼاغقغقة،موامسـماظدطؿاتقرؼة(،ماظؼاغقنمقزػعامميوعؾادئم

م محؼقق م)اإلسـ ماٌـّظغلان مالدقؿا مطاغتمػقؽاتمرمسقة مدقاء عـمموأؿاتماٌعـقة
ماجملؿؿعماٌدغل(.

ماٌدردلمـاولؼؿ ممؼب10اظؽؿاب مدضة مأطـر مبشؽؾ ماظـاغقة ماٌغرباظلـة .محاظة
م مإظب ماظلؽان،مموأ)اظعـاصرؼؿطرق م)األرض، ماٌغربقة مظؾدوظة ماٌؤدلة اٌؽقغات(

                                                                                                                                   
9 Le premier édité en 2005 par Matbuaannajahal-jadida, (Casablanca), comprend 176 p., 

dont 53 p. traitant de l’éducation à la citoyenneté! Le second réédité en 2006-2007, par 

Nadia Edition comprend 175 p. dont 48 consacrées à la matière qui nous intéresse. Format 

21x27cm. 
10 Le manuel considéré a été édité en 2004 à Casablanca par TOP Edition. Il est composé 

de 208 pages dont 58 consacrées aux cours d’éducation à la citoyenneté. Format 21x27 

cm. 
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م مأدادقا مضاغقغا مبقصػف ماظؾالد مددؿقر مايؽؿ(؛ ماٌؤدلاتمووممقزاتمغظام مثؿ عـ
مّؼاظيتمؼؾب ماظؼاغقن،ماظربٌان،مايؽقعة،ماظعداظة(؛مايؼققماٌدغقة اظلقادقة؛مورػا)

م،اظصقاصةم،ـقةتماٌفاظؿـظقؿاوايرؼاتماظعاعة،ماألحزابماظلقادقة،ماظـؼاباتم
مو ماالجؿؿاسقة ماالضؿصادؼة، مم،اظـؼاصقةايؼقق ماحملؾقة م،عؤدلاتفاواظدميؼرارقة

موؼبماألخريمايرطةماىؿعقؼةمبقصػفامتعؾريامسـماٌقارـة.مم
زامسؾكمعؾقؿماٌؿقدطمعرّطاظؽؿابماٌدردلمظؿالعقذماظلـةماظـاظـةمعـماظّؿؼؿقجفمم-

م مولقد مخاغة مؼب متـدرج ماظيت محقاةماٌؿاردات مؼب ماٌشارطة مضرورة اٌقارـة:
ؼبمرباربةموقؽاتماٌـؿكؾةمسؾكموجفماظؿقدؼد(اٌدردةم)معـمخاللماهلمواٌؤدلةمأ

،مشعقة،ماظلؽـماهل)األباظؿعاونمععماٌـظؿاتماٌعـقةمبذظؽ،ماآلصاتماالجؿؿاسقةم
اظعـػ،مادؿغاللماألرػال...(،ماحملاصظةمسؾكمأعالكماظيتمتقصرمخدعاتمظؾصاحلم

قجفمإظقفامأخؾؼةمايقاةماظعاعةم)مرباربةماظرذقة(،ماهلقؽاتماظيتمصببماظّؿماظعام؛
مايؼق مسؾك ماظؿعدي محاظة مؼب ماظرتاث مسؾك ماحملاصظة مسؾكمم،إثرائفوق؛ اظؾقؽة
مواظعاٌل مم،اٌلؿقىماحملؾل ماظطؾقعقة ماٌقارد مسؾك ماألجقالمواحملاصظة اظؿػؽريمؼب
األخريمترضقةمضقؿماٌقارـةم)اضرتاحممؼبموم،ؿمؼبماظعاملاظلؾواظؼادعة؛محقارماألدؼانم

مبراعجمإسالعقة(.

IIIذ.ذالؽًبذادلدردقةذالًوندقة

 الًـظقمذالعامذهلذاذالًدروس.ذ1

أغفمعـممهمـّقصببمأنمغإذمم،خاصةمربقةماٌدغقةمؼبمتقغسممبقاصػاتاظّؿمتؿؿقز
ماظّر ماظؿعؾقؿلماظؿقغللمؼؿؽقنبابماظؿـظقؿ مأدادلمؼلؿؿرمممسلمأنمغظام عـمرقر
مثاغقيمؼدوممأربعةمدـقاتتلعمدـقاتمو مبو،مرقر اٌؼارغةمػذامصبعؾمعـفمعؿؿقزا

ماظـاغقيمؼععمباضلماظدولماظيتمالم ماظؿعؾقؿ مصقفا تػضلمإظبمودـقاتممثالثؿفاوز
ماظؾؽاظقرؼا.

مزاتماظؿاظقة:ـامؼبمػذهماظدرادةموصؼامظؾؿؿقِِِِؼؿؿمتعؾقؿماالخؿصاصماظذيمؼفّؿ
 ،(ايالمؼبماىزائرمقعـؾؿامػ)سـقانم"متربقةمعدغقة"ممهؿؾ -6
متؾب -8 ماٌدردقة ماظؽؿب ماجؿؿاسقةعؿؿد مهلذاممظؿكصصات مبقداشقجقة طققاعؾ
ماألدادلماظّؿ مؼبماظطقر موعؾقؿ ماىغراصقا ماظقضتموتعاجلماظؿارؼخ، مؼب ماٌدغقة اظرتبقة
 ،ععؿقلمبفمؼبماٌغرب(مقفم)عـؾؿامػغػل
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عؾقؿمؼبمتقغسماٌغرب،مؼلؿؿرمػذاماظّؿوعقجقدمؼبماىزائرممقسؾكمخالفمعامػ -5
ؼعؿؿدمسؾكمطؿبمخاصةموإظبماظـاظـة(ممـةماألوظبظؽـمصؼطمعـماظّلوقرماظـاغقيم)ؼبماظّط

م مبقـؿا ماٌدغقة،م) ؿانمتدردانمعـماظؾماىغراصقةوٌادتلماظؿارؼخمطبصصمباظرتبقة
 ،(خاصةمبؽؾمعـفؿاطؿبمماظلـةماألوظبمإظبماظرابعة

ماظلـةم -6 م)عـ مدـقاتمباجملؿقع ممثان مخالل ماٌدغقة ماظرتبقة معادة تدّرسمإذن
 ،األوظبمإظبماظلـةماظـاظـةمثاغقي(ـةمعـماظّلواًاعلةمإظبماظلـةماظؿادعةمأدادلم

ماظـفاؼة -7 مؼب ماٌرطزممإظبمغشري ماظؽؿبمؼـشرػا معـ مدقىمدؾلؾة متقجد مال أغف
 .اظؿؽقؼـواظقرينماظؾقداشقجلماظؿابعمظقزارةماظرتبقةم
خاللماظلـقاتماظؽؿبماٌدردقةماٌؿداوظةمعامػلمإذنمأػؿماٌقاضقعماظيتمتعاىفام

ماظؿعؾقؿ معـ مم؟اظـؿاغقة معـ مسؾقف ماإلجابة مدـقاول معا مربؿقىممخاللػذا هؾقؾ
م.8666-8666عـذماظدخقلماٌدردلمؼبمتقغسماظؽؿبماٌدردقةماظيتمادؿعؿؾتم

ًّ.ذ2 ذاالبًدائيعؾقمذالؽًبذادلدردقةذادلدًعؿؾةذيفذال
مباظّل ماًاص ماظؽؿاب ماألدادلؼربز ماظؿعؾقؿ معـ ماًاعلة اظغينمم-ـة

ماٌؿؾادظة:ماألاظطػؾمضؿـمثالثةمصضاءاتمم-باظردقعات درة،ماٌدردةمؼبمسالضاتفا
مو ماظطػؾاظقرـ. مأدوار ماظ-ؼقضح مسالضاتفوؿؾؿقذ مؼب ماظشرطاء ممؿباضل مزبؿؾػعع

م ماالجؿؿاسقة مواظـشارات مايؼقق مواظـؼاصقة، ماٌكارر معـممواظقاجؾات، ايؿاؼة
م ماىريان ماحرتام ماٌـال، مدؾقؾ مسؾك ماٌرور ماظؿؼلقؿموايقادث مسرض اظـظاصة،

ضالمؼبمدؾقؾماظقرـم)أعـالماظـّوةماالداريمظؿقغسممبامؼبمذظؽمرعقزماألّعواىغراؼبم
.مؼؿعؾؼم(78;6اظـؼابلمصرحاتمحشادماظذيماشؿاظفماالدؿعؿارماظػرغللمؼبمدؼلؿربم

ماالجؿؿاسلم ماحملقط مضؿـ ماظؿقرك مطقػقات مسؾك ماظطػؾ ممبلاسدة مػـا األعر
 اظقرين.و

م ماإلدارةمؼشرح معع ماٌقارـ مسالضات مظؾؿؾؿقذ مأدادل ماظّلاددة ماظّلـة طؿاب
م)اظقزؼرم مايؽقعة م)اياصظة(، ماظقالؼة ماظؾؾدؼة، معـؾ معؤدلات مؼب مذظؽ عؾبفّلدا

م مطّؾ معلؤوظقات مو ماىؿفقرؼة مرئادة مصقؿاماألّول(، ماٌذطقرة ماىفات معـ جفة
ماحرتامم معـ مذظؽ مؼؼؿضقف معا مو ماظّصّقة( م)اظقضاؼة، ماظعؿقعقة مباًدعات ؼؿعّؾؼ
ظؾؼقاغني،ماٌقزػنيمومحؼققماٌقارـني.مومؼـؿؼؾمبعدمذظؽمظعرضمارالظةمسؾكماظـظامم

ماالغؿكابل.
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ماظّط معـ ماظلابعة مظؾلـة ماٌدردل ماظؽؿاب ماألؼعقد مإظبقر ماظعالضةمدادل
واجؾاتمطؾمواجملؿؿعمعرطزامسؾكمحؼققمودرة،ماٌدردةم:ماألمةباظػضاءاتماظـالث

مصف ممقعـفا، ماٌرأة ماظطػؾ، مسؾكمحؼقق مطبصماألدرة مصقؿا باضلمواٌلـنيموؼشدد
 االضؿصادؼة(.واظـشاراتماالجؿؿاسقةم)اظلقادقة،ماظـؼاصقةم

ماظطػؾ معشارطة مغػلف، ماظطقر مؼب ماظؿعؾقؿ معـ ماظـاعـة ماظلـة مطؿاب ؼبممؼطرح
معـؾماغؿكابماٌؿـؾني(،م ماظعاّعةم)ؼبماٌدردة ماٌقارـنيمؼبمايقاةموايقاة عشارطة

اظؿداولمعرطزامؼبمذظؽمسؾكماظـظامموعددؼةمؼقظلمأػؿقةمظؾّؿوايزبقة،مموماىؿعقؼة
 االغؿكابل.

مأ ماألعة معلائؾ ماظؿادعة ماظلـة مؼب ماظؽؿاب مموؼعاجل ماظقرـقةمواظقرـ اهلقؼة
ماإلدارؼةمو ماظلقادقة، ماظؼاغقغقة، مأبعادػا مؼب ماٌقارـة مإذؽاظقة مإظب ؼـؿفل
ماالجؿؿاسقةو م: محرؼة ماظرأي، ممحرؼةماظؿعؾري،حرؼة م، ماظؿفؿعماظصقاصة حرؼة
مو معؽانواظؿفؿفر، ماخؿقار ممحرؼة ماحملقطممماردواالضاعة مؼب ماٌلؤوظقة ة

ماالجؿؿاسل ماظـؼاؼب مو، معلأظة مطذظؽ ماظؽؿاب مؼعاجل م)اىؿعقؼةاظطؾقعل. مايؼقق
ماظلقادقو مووة،مايؼمؼبماظصقة ماظقاجؾاتمؼبماظؿعؾقؿ )باظدصاعمماالظؿزامواظعؿؾ(،

احملاطؿ،مواحرتامماظؼاغقن(،ماظؿلاويمأعامماظعداظةمواظضرائب،مدصعمسؾكماظقرـ،م
م.ؾادلاظّؿوترضقةمايقارمواظعـػ،موضصاءمرصضماإلواظؿلاعحم

ذالؽًبذادلدًعؿؾةذيفذالطورذالٌانوي.ذ3

ماٌدردل ماظؽؿاب مظم11ؼـري معلأظةمؾاٌكصص ماظـاغقؼة ماٌرحؾة معـ ماألوظب لـة
عرصؼةمبؿؼدؼؿمتـظقؿمايؽؿم)دورػامؼبمواظلقادقةموجؿؿاسقةماٌقارـةمضؿـمبقؽؿفاماال
ماٌؤدلاتلم ماظؿـػقذؼة(،موظؾـظام االتماجملدؼةمتعّدعلاػؿةمطؾمررفمؼبموضقاسده

 اظـؼاصقة.واظلقادقةم
اظـاغقيمؼبمربقرهمماظطقرٌعؿؿدمؼبماظلـةماظـاغقةمعـمام12ؼطرحماظؽؿابماٌدردل

ماظعصرؼةمعلأظةماألول ماظدميؼرارقة مماظدوظة مخصقصقاتفا مذظؽ مؼب جذورػا.مومبا
ؼبماظعاملماإلدالعلمخاللماظعصرمضبقؾمطذظؽمإظبماٌرجعقةماٌؿؿـؾةمؼبمتؼؾقدماظدوظةم

م ماظغربمواظقدقط مدؼوؼب مطذظؽ مؼعاجلمؼـري ماظشؿقظقة. ماظدول ماظـاغلمااحملقرقط ن
ذظؽمعـممقاجملؿؿعماٌدغل.مالمطبؾواظؼاغقنمواظـاظثمعـماظؽؿابمعقاضقعماظدوظةمو

                                                                                                                                   
11 Manuel d’éducation civique, de 1ère a.s., 115 pages, Format 27x20cm, Ed. 2009. 
12 Manuel de 2ème a.s., 168 pages, Format 27x20cm, s.d. 
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م مظؽّؿوغصقصمتقضقققة مػماٍبتصرضبات معـؾؿا ممقطالدقؽقني مؼب اظؽؿبمعقجقد
 األخرى.

مطؿاب ماإل13ؼطرح محؼقق معلأظة ماظـاظـة ماظلـة ماظعاٌقة مبني اًصقصقةموغلان
مباظؿـؿقةماٌلؿداعة.مؼؿقدثماظؽؿابمطذظؽمسـماٌـظؿاتماظدوظقةمو دورموسالضؿفؿا

م مواه ماٌقارـ ممؼاتماظدوظقة:اظؿقّدواظػقارق ماظعؾؿقة اظؿؽـقظقجقة،مواظدميؼرارقة،
 غباؼةماظؾقؽة.واظػؼر،ماظـزاساتم

ماظـاغلمعـمحبــامسؾكمدؾعةمعداخؾ لؿحمحددغاػامدؾػاموؼمدـعؿؿدمؼبماىزء
ـمعـمإجراءمعؼارغةمصقؿامطبصمتدرؼسماٌقارـةمؼبماىزائرمسـاصرممتؽِِظـامحبصرم
المؼػقتـامأنمغـقهمبـلؾقةمػذاماظعؿؾموتقغسمعـمجفةمأخرى.مواٌغربموعـمجفةم

 غظرامظؾكصقصقاتماظيتمؼؿؿقزمبفامطؾمغظاممتعؾقؿلمؼبماظدولماظـالث.

VIذدلواطـةإىلذاذؾًطّرقاخًقارهاذلذ.ذادلداخلذادلخًؾػةذاليتذمّت

مإظبمضؿانمماغطؾؼـا عـماصرتاضمعػادهمأنمتدرؼسماظرتبقةماٌدغقةمؼفدفمأدادا
تؽقؼـمظؾؿؾؿقذمصقؿامطبصممماردةماٌقارـة،مغلؿطقعمعـمخاللمضراءةمأوظقةمظؾؽؿبم

إنموخؾمأدادقةم)حؿكماٌدردقةماظؼقلمبأنمػذهماٌلأظةمتطرحمعـمخاللمدؾعةمعدا
مطبؾ مال ماظؿؼلقؿ مػذا ممقطان مبعض ماظؿداخؾ مميؽـمعـ ماٌداخؾ مصفذه اظشلء(،

ؼدرسمخالهلامبشؽؾمعؿػاوتمتؾعامظؾلـقاتماظيتمموععاىؿفامدقاءمبشؽؾمعؿزاعـمأ
مغؼرتحمأنمغدردفاموصؼامظؾؿلؾلؾماظؿاظل:وػذاماظؿكصصمؼبمػذهماظدول.م

 ،رعقزػاواألعةمبمؼبمسالضؿفؿااىؿاسقةمموأاهلقؼاتقةماظػردؼةمماظؿؿـالتم-
 ،اظؼقؿماالجؿؿاسقةماألخرىواىؿاسقة،معؾادئماظؿضاعـممايقاةم-
 ،اظدوظةمبشؽؾمسامواإلدارة،ماٌصاحلماظعؿقعقةمم-
 ،علؤوظقةوحقار،متلاعحممعامؼؿصؾمبفامعـواظدميؼرارقةمم-
 ،اٌقارـموحؼققماظؿؾؿقذموواجؾاتمم-
 ،يؿاؼةماظؾقؽةواظؿؽـقظقجقاممومرتاثماظـؼاؼب،مظؾعؾؿأػؿقةماظم-
 األعـمؼبماظعامل.موايػازمسؾكماظلؾؿمواظدوظقةمماظعالضاتم-

ذ

                                                                                                                                   
13 Manuel de 3èmea.s., 72 pages, s.d. Format 27x20cm. 
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V.ذتدروسذادلواطـةذيفذاجلزائر

ذمتٌلذاهلووةذ.1

مدّت مرقؾة ماٌلأظة مػذه مععاىة ماظرابعةممؼؿؿ ماظـاظـة، مأوظب، م)اظلـة دـقات
 اظـاغقةمعـماظطقرماٌؿقدط(.واًاعلةمابؿدائل،مثؿماظلـةماألوظبمو

اظلـةماألوظبمابؿدائلمععاىةمعقضقعماهلقؼةماظشكصقةمعـذماظقالدةمؼؿؿمخاللم
مؼبماظؿؾؾقرمعـمخالوإظبماظؿلفقؾمؼبماياظةماٌدغقةم لماظقدطماظعائؾل،مطقػمتؾدأ

.مضبؿقيمةاظطػقظاظػردمعـذممبفمؿؽضبطؾمعامميؽـمأنموباىقارممؿفااٌدردة،مسالض
اظؼؾقؾممالمؼؿضؿـمدقىوظؾؿعؾقؼمسؾقفامعرضمسؾكماظطػؾمتؾبصقراممؼبماظقاضعاظؽؿابم
 .ؼبمبداؼةماٌلارماظؿعؾقؿلممؼزالاظـصقصمباسؿؾارمأنماظطػؾمالمعـ

ممؼصقغ مغػلف ماظطقر معـ ماظـاظـة ماًاصمباظلـة مبنيمعػفقعلماظاظربغاعج عالضة
عـمخاللمسرضفممذظؽموماٌقارـةمعـمخاللمسرضمعقضقعماظقرـماىزائريواهلقؼةم

م مجغراصقة مخرؼطة موسؾك ماظشاعؾة ماٌكؿؾػةاظعروض مو، مخالل معـ قثائؼماظأؼضا
م.اظقرـقةواألسقادماظدؼـقةموظؾفقؼةماظرمسقةم

ماظرابع ماظلـة مخالل ماظربغاعج مػذهممةؼعقد مسـ مايدؼث مإظب ماظؿعؾقؿ مػذا عـ
م.اٌدغلوتقارطبفامعـؾؿامتردمسؾكمرزغاعةماظؿأرؼخماهلفريمواألسقادم
مخاللممؼربزو معـ مالدقؿا ماًاعلة ماظلـة مخالل مجدؼد معـ ماٌقارـة عقضقع

مورـقةماألخرى.تعؾؿماظـشقدماظقرينمإظبمجاغبمأغاذقدمواهلقؼةماظقرـقةم
مماردةماٌقارـة،موؼبماظطقرماٌؿقدط،مؼـريمطؿابماظلـةماألوظبمعقضقعماظـؼاصةم

ـؿامؼصقغماظؽؿابمؼبمبقمعصاحلماياظةماٌدغقة،وباىـلقةمؼؼدمماٌقضقعمؼبمسالضؿفم
اجملؿؿع،ماألسرافمواظلـةماظـاغقةماٌقارـةمؼبمسالضؿفامباظؼقؿماالجؿؿاسقةم)اظعائؾةم

دقادتفاموسرضامسـمرعقزماألعةمماهلقؼةماظقرـقة.مؼؼدممإظبمجاغبمذظؽواظؿؼاظقد(مو
ماظقاجؾات.وايؼققمبمعؿعؾؼةعؼدعةمو

إظبمعلاسدةماظؿؾؿقذممأدادامعؾقؿمؼفدفروسمأنماظؿؼؿؾنيمعـمخاللمذبؿؾماظدؾب
ماال ممبققطف متربطف ماظيت مػقؼؿف مععامل مالطؿلاب ماًؾقةموجؿؿاسل معـذ اظـؼاؼب

دادقةماٌؿؿـؾةمؼبماظعائؾةمإظبمشاؼةمإدراكماجملؿقسةماظقرـقةماظيتمؼشاركمصقفا،ماأل
مإظبمتؾؼقـفماٌرجعقاتماألدادقة.مؼلعكطؿام

  



 حدنذرمعون

48 

ذالًضامنواحلقاةذاجلؿاعقةذ.ذ2

م ماظرتطقز مؼؿؿ مبايقاة ماٌؿعؾؼة ماظعـاصر مماىؿاسقة،سؾك مواظؿؽاصؾ معـاظؿضاعـ
اظـاغقةمواًاعلةمعـماظؿعؾقؿماالبؿدائل،مثؿمخاللماظلـؿنيماألوظبمماظلـةماظـاغقةمإظب

معـماظطقرماٌؿقدطمأيمخاللمدتمدـقاتمعـماظؿعؾقؿ.
منؾؿنيمعـالمظؿؽاصؾمعـمخاللمتؼدؼؿمؼلعكمطؿابماظلـةماظـاغقةمإظبمتقضقحما

رػؾنيمضبؿالنمععامضػةموالنمععامحؾةمرعاممعقجفةمدونمذؽمإظبماجملؿقسة،مهؿ
ظؾؿلـمحؿكمؼؿلـكمظفممااٌلاسدةماظقاجبمتؼدميفعشرتؼات.مؼعرضماظؽؿابمذاتفم

ميؽـمإظبمجاغبمذظؽمأنمغرىموأؼضامعلاػؿةماظػؿاةمؼبماألذغالماٌـزظقة.مواظؿـؼؾم
ماظـظاصة.ودؼؼةمطقػمؼشارطقنمععامؼبمأذغالماالسؿـاءمبايواألرػالم

مظؾؿـؽقبنيم ماٌلاسدات متـؿني ماالبؿدائل ماظؿعؾقؿ معـ ماظـاظـة ماظلـة مخالل ؼؿؿ
م ماظؽقارث، موضقاؼا ماىؿاتـؿني ماظعؿؾ ماظرؼاضقةمروح ماظـشارات مخالل سقة

مظؾؿلؾقة.وؾقداشقجقةماهلادصةمظؾؿؿعةماظذؾفمسؿالماألو
ممؼرطز ماألعـ مضقاسد مسؾك ماظطقر مػذا معـ ماظرابعة ماظلـة مخالل اظـفدةمواظؿعؾقؿ

صضالمسـمعفاممصـادؼؼماظضؿانماالجؿؿاسل.مؼـؿؼؾمطؿابماظلـةماًاعلةمإظبمررحم
طؾمعامؼؿصؾمباظؿؾذؼرمواظؿؾادالتمورماظؿفارةماظؼقاسدماظيتمتلّقواٌقزاغقةماظعائؾقةم

 االضؿصادمبشؽؾمسام.و
ماٌؿقدط ماظؿعؾقؿ مااُلمؼعاجل مدـؿف ماىؼب مايقاة مممقزات مداخؾموظب ؿاسقة
سؿؾمعبعقاتموواجؾاتماظؿؾؿقذ،مواظؿـظقؿاتماٌؿعؾؼةمحبؼققماٌؤدلاتماٌدردقةم)
ماظؿالعقذ(. ماظؽوأوظقاء ماظؿؼعقد مػذا معـ ماظـاغقة ماظلـة مؼب ماظؼقؿمؿاب مإظب عؾقؿ

اظطؼقس(مواظؿؼؾقدم)تعددمأذؽالماظؾؾاسمواجملؿؿعماظعاداتمواالجؿؿاسقةم:ماألدرةم
ماظدوظل(.واظؿضاعـم)سؾكماٌلؿقىماظقرينموضرورةماظؿؽاصؾمو

ؼربزمبشؽؾموظكمػـاماٌدخؾماهلقؼاتلماظذيمررحـاهمدابؼامبأػؿقةمخاصةمضب
مضاعين.اظـشاطماظّؿوعؾػتمؼبماظعالضةمععماآلخرم

 ادلصاحلذالعؿومقةذوذ.ذاإلدارة،ذالدولة3

م ماإلدارة مسؿؾ موضبؿؾ ماظعؿقعقة مؼبمواٌصاحل مػاعة معؽاغة مإظقفا ماٌلـدة اٌفام
خاللمواظرابعةمعـماظؿعؾقؿماالبؿدائلمواظرباعجماظؿعؾقؿقةمالدقؿامخاللماظلـةماظـاغقةم

ماظلـقاتماألربعمعـماظؿعؾقؿماٌؿقدطم.
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ممؼفؿؿ ماظـاغقة ماظلـة معـذ ماظؿعؾقؿ ماٌدردقة ؼؿقاصؾماالػؿؿامموابؿدائلمباٌؤدلة
م ماألوظب ماظلـة مؼب مأسؿؼ مبشؽؾ ماٌؤدلاتمبفا مجاغب مإظب ماٌؿقدط ماظؿعؾقؿ عـ

أؼضاماٌؤدلةماظؼضائقة.مميؿدمػذامواظؾؾدؼةمو،ماظربؼدماألخرى،ماٌراطزماالدؿشػائقة
ماظعؿقعقةم ماألعالك ماحملاطؿ، ماظقالؼة، معصاحل مإظب ماظـاظـة ماظلـة مخالل اظؿعؾقؿ

تؼلقؿموةماظضؿانماالجؿؿاسل.مؼؿـاولمبرغاعجماظلـةماظرابعةماألجفزةماٌرطزؼةمظؾدوظو
ماحملؽؿةماظعؾقا.واظلؾطاتمطؿامؼؼدممسرضامظؾددؿقرم

االجؿؿاسقةمؼبممومععاملماظشكصقةماظػردؼةعـموراءمػذاماظؿعؾقؿمسؾمؼؼػماظؿؾؿقذم
 زبؿؾػمعؤدلاتماظدوظة.وسالضؿفامععماالدارةماظعؿقعقةم
–ذبؿؿعمم-مدغقةمسؾكمسرضمسـاصرماظـالثل:مصردالمؼؼؿصرمدرسماظرتبقةماٌ

معـمخاللماظعؿؾماظدميؼرارلم دوظة،مصفذهماٌرطؾاتماٌكؿؾػةمدؿؿػاسؾمصقؿامبقـفا
مسؿقعلم مظػضاء مواٌـؿج ماظـؼاصة مأخرىمعـؾ ماظطؾقعلمواظرتاثموععمسـاصر احملقط

 اظعاٌل.و

 مدؤولقةذوتدامحذذوذماذورتيطذبفاذمنذحواروالدميؼراطقةذذ.4

ماظعالضةمبنيماظػرد،ماجملؿؿعم مبؼقاسدمعؿصؾةموتؼدم اظدوظةمسؾكمأغفامربؽقعة
طؿابماظلـةماظـاغقةممؼبباظؿلقريماظدميؼرارل.متػرتضماظدميؼرارقةمعـؾؿامؼربزمذظؽم

م ماالبؿدائل، ماظؿعؾقؿ مغظرمإعـ موجفات مضؾقل ممبعـك ماآلخرؼـ معع مايقار عؽاغقة
مة.تلقريماظشؤونماظعاّعؼبماظقصقلمإظبماٌلؤوظقةمايؼمؼبموزباظػةم

اظؼؾقلمباظعقشموغقنماظؼاوعلأظةماحرتاممحرؼةماآلخرؼـمطرحماظـاظـةمتؾبؼبماظلـةم
مرارماحرتامماالخؿالف.إاٌشرتكمؼبم

م ماظػعؾماالغؿكابلمظؿعقنيمممـؾلماألضلام معػفقم ماظرابعة ررقموؼدرجمؼبماظلـة
الظؿزاممباظؾؼاءمإظبمجاغبماظرؼاضقة.متربطماظدميؼرارقةمباوسؿؾماىؿعقاتماظـؼاصقةم

مقضعماٌلؾطمسؾكماظشعبماظػؾلطقين.ظؾمايالمباظـلؾةطؿامػقممايؼ
سماظشعؾقةمظأيماظلـةماًاعلةممبقضقعماجملاماظػصؾماالبؿدائلبرغاعجممؼـؿفل
سؾكماٌلؿقىمموتلقريػامظؾشؤونماظعاعةم)سؾكمعلؿقىماظؾؾدؼة،ماظقالؼةمأواٌـؿكؾةم
 اظقرين(.

مباظػعؾماالغؿكابلمعـمأجؾمتعقنيماٌلؤ ماالػؿؿام ماظؿعؾقؿموظنيمؼزؼد ؼبمعرحؾة
ماٌؿقدط ماظؿّط، مؼؿؿ ماظؿعؾقؿ مػذا معـ ماظـاغقة ماظلـة ماظشعيبمصػل ماجملؾس مإظب رق
مايرطةماىؿعقؼةمولمظـاظـةمإظبماجملؾسماظشعيبماظقالئؼـؿؼؾمؼبماظلـةماواظؾؾدي،م
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عـمػذهماٌرحؾةممؼبماظلـةماظرابعةاظؿعؾقؿمؼؿـاولموؼعقدمطذظؽمإظبمغقسقةمايقار.مو
ماظيتممي ماهلقؽاتماظقرـقة مسؿقز مسـ مصضال مبنيمعلؤوظقاتفا ماألحزابماظددؿقر ؾ

م موواظلقادقة ماظـؼابات متـؿني ماظؿعؾري. مصاظدميؼرارقةمموحرؼة مايال، بطؾقعة
 حؼققمعـؾؿامذطرغامذظؽ.ومماردةماٌقارـةمتػرتضمواجؾاتمو

 احلؼوقوجياتذاالو .5

ؿؿدردنيمؼبماظطقرؼـماالبؿدائلماٌدغقةمظألرػالماٌؼؿقجفمػذاماظؿعؾقؿمأيماظرتبقةم
أدؾابمؼػلرمذظؽمو.مدـةمةسشرمػبسواظذؼـمؼرتاوحمدـفؿمعامبنيمدتمواٌؿقدطمو

اظقاجؾاتمظؾعقشمؼبماجملؿؿع،موتؾؼنيماألرػالماظؼقاسدماألوظبمصقؿامطبصمايؼققم
ماٌدغقةماظيتمشبؿصرػامؼبماظعـاصرماظؿاظقة:واظـظؿماألخالضقةم

معـذماظلـةماألوظبماالبؿدائلمسؾكمازمؼرّط ظؿعاونماٌؿؾادل،ماحرتامماآلخرماظؿعؾقؿ
ماألعـ.وؿمععاؼريماظقضاؼةمتعّؾوؿماٌعّؾومقاظدؼـ؛ماحرتاممدؾطةماظواظؿفذؼب

ماظلـنيماظالحؼة مخالل مغػلفا ماٌقاضقع مؼب ماظؿـشؽة ماظلـؿنيمم،تؿقاصؾ مؼب إذ
اظؿلاعح،ماظؿـظقؿماٌدردلمومايقارعؾادئمؼبممؼدعةاظـاظـةمؼؼدممظؾؿؾؿقذمعاظـاغقةمو

مو ماظرابعة ماظلـؿني مؼب مؼـؿؼؾ ماظؾقؽة. مسؾك مواحملاصظة مأجبدؼاتماًاعلة إظب
مادةظدرصقفماالػؿؿاممباععمإحقاءمرـقةماظرعقزماظقواحرتامماظؼاغقنماٌلؤوظقةماظػردؼةمو

م.عؾؿاظو
م ماظؿؼاظقد مذبال مأعاعف مؼػؿح ماٌؿقدطة ماٌرحؾة معـماألسرافم)وؼب ماظـاغقة اظلـة

م ماٌؿقدط( مواظطقر مواظؼاغقن ماٌؤدلات مواحرتام مظؿفـب متقسقؿف اآلصاتمتؿؿ
مالمؼبماظلـةماظـاظـةمعـمػذهماٌرحؾة.ايمقاالجؿؿاسقةمعـؾؿامػ

معـذم متؾدأ معقاضقع مخالل معـ ماٌدغقة ماظؿـشؽة مبإرادة مايؼقق معلأظة مربط ؼؿؿ
اظيتمهقؾمإظبمايؼمؼبماظؿعؾري)ماغطالضامعـماظلـةماظـاغقةموعرحؾةماظؿعؾقؿماالوظبم

م ماظؼلؿ مممـؾ ماغؿكاب مؼب ماٌشارطة ماإلسالمموابؿدائل(، محقل مععارف تشؽقؾ
مو مغػلف(، ماظطقر معـ ماظرابعة م)اظلـة معلأظةمواالتصال مذظؽ مبعد ماٌقاضقع تشؿؾ

ماٌـحماظعائؾقةم)ماظلـةماًاعلةمابؿدائل(.وايؿاؼةماظصققةمواظؿؿرسم
معؼ معلائؾ مإظب م ماٌؿقدط مؼبمعرحؾة ماظؿعؾقؿ مؿطرق مباظرضلماظـؼاؼب اظعؾؿلموؿعؾؼة
ثؿمإظبمايؿاؼةماالجؿؿاسقة،مايرطةماالغؿكابماظلقادلم)ماظلـةماظـاغقةمعؿقدط(مو

موماىؿعقؼة مواظـؼابقة مواألحزابماظلقادقة ماظـاظـة ماظلـة معـموذظؽمخالل اظرابعة
مػذاماظؿعؾقؿ.
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لأظةمحؼققماإلغلانمٌؼاربماظعشرؼـمصػقةمخاللماظلـةماظرابعةمعامؼؾبمصكّصتؾب
مو مواغؿفاطاتفا مبؿؼدؼؿ مظلـةمظألحؽامترصؼ ماظعاٌل مظإلسالن دونمم:6;6ماألدادقة

 األعـ.موغلقانماظرتطقزمسؾكمايؼمؼبماظعقشماٌشرتكمؼبمزؾماظلؾؿم

 احملقطوالرتاثذالٌؼايف،ذالعؾم،ذالًؽـولوجقاذ.ذ6

ماٌقارـةمضؿـمطؾممبعقدا ماظلقادل،متدرجمعلأظة سـمسالضةماجملؿؿعمباظـظام
اٌعرصةمماظؿقؽؿمؼبباظؼدرةمسؾكمغلانمسالضةماإلواظـؼاؼبمرتاثمصقفماظمقزػذاعؾ،مؼ
مو ماظعؾؿقة ماظطؾقعواظؿؽـقظقجقة ماظؾقؽة مميوقة ماظيت ماظعـاصر معـ مذظؽ ـمؽشري

مظرتبقةماٌدغقة.امربغاعجموعـاػجادؿكالصفامعـمضراءةماظ
م ماالبؿدائل ماظؿعؾقؿ معـ ماًاعلة ماظلـة مخالل مؼبموؼؿؿ ماظؿقدع معؿقدط األوظب

عقضقعمدورمؼأتلماظؿّقدعمؼبماظعاٌلمثؿمواظرتاثماظؿارطبلموعقضقعمايقاةماظـؼاصقةم
اٌؽؿؾاتمخاللماظلـةماظرابعةمعـماظؿعؾقؿماٌؿقدط.مالمتغػؾمععاىةمػذهماٌقاضقعم

اظؿؽـقظقجقةمعـؾؿامؼؿفؾكمذظؽمؼبماألػؿقةماظيتمواٌعرصةماظعؾؿقةمماظؿقؽؿمؼبضرورةم
م ماإلسالم مؼبمذبال ماٌلؿعؿؾة مظؾؿؼـقاتمايدؼـة ماحملؿقى مخاللموؼقظقفا االتصال

مابؿدائلم ماظرابعة مواظلـة مواظـاظـة ماٌؿقدط، ماظطقر معـ اظعؾؿ/ممقةتقظبمظؾــائواظرابعة
رطقزمسؾكماآلثارمجؾقةمخاللماظلـةماظـاغقةمعؿقدطم)أؼـمؼؿؿمطذظؽماظّؿاظعؿؾمأػؿقةم
ماظلؾؾقةمظألعقة(.

رارمإاظطؾقعقةمسرضامتػصقؾقامؼبموجقةمقػمععماظؾقؽةماظؿؽـقظقتؾؼكمضرورةماظؿّؽ
اًاعلةموذظؽمرقؾةماظؿدرؼسمؼبماظلـؿنيماألوظبموؿؿققزمبنيماظــائقةمرؼػ/معدؼـةماظ

م مابؿدائل ماظـاظـة ماظلـة مخالل ماظؿعؾقؿ مؼـقك مبقـؿا مإظبموابؿدائل، معؿقدط اظـاظـة
اٌكاررماظيتمتفددمحقاةممواظرتطقزمسؾكماظقضاؼةمعـماٌكاررمماظـاعبةمسـماظؿغذؼة،م

مأ ممواظطػؾمؼبماظؾقتم)اآلالتماٌـزظقة( معـماٌكاوخارجفم)حرطةماٌرور رر(مشريػا
ماٌقاضعمؼبمايؼقؼةمخاللمطؾمدـقاتماٌرحؾةماالبؿدائقة.مؼظفرماالػؿؿاممبفذهمو

ضرورةمغباؼؿفمخاللماظلـقاتماظؿلعموعقضقعماحملقطماظطؾقعلممؼعاجلماظؿعؾقؿ
ماٌلاحاتم ماألؼؽقظقجقة، ماظقاضع مإظب ماظؿطرق مخالل معـ ماٌدغقة ماظرتبقة معادة ؼب

مذظؽمؼؼضلواٌقاردماظيتمغلؿكرجفام)عـؾماٌاء،ماظطاضة،ماظؿغذؼة...(،مواًضراءم
مايؿاؼةماظصققة.وترضقةمضقاسدماظقضاؼةمومدرافاإلوزباررماظؿؾقثممتػادي
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ذاألمنذيفذالعاملواحملافظةذعؾىذالدؾمذوالعالقاتذالدولقةذ.ذ7

مخاصمخالل مبشؽؾ ماظدوظقة ماجملؿقسة معع مسالضاتماىزائر مإظب ماظؿطرق مؼؿؿ
مماظلـة معؿقدط مظاظـاظـة ماظدبؾقعادقة مظؾؿؿـقؾقات ماٌلـدة ماٌفام اظؼـصؾقةموعرض

م ماًارج مؼب مواىزائرؼة مذؤون معراساة ماىزائرالدقؿا ماٌؼقؿنيماٌفاجرؼـ ؼني
مورىمعـؾماظؿعاونمخغشاراتمأوباًارجم ماٌلاسدة غلاغقةم)سـماإلاظؿدخؾمظؿؼدؼؿ

ذررؼؼماهلاللماألغبرماىزائري(.
اظرابعةمعؿقدطماٌـظؿاتماظدوظقةماظيتمتـكرطمواظـاظـةمماظلـقاتمتعرضمخالل

اعجماظلـةمبرغمقالمطبؾوم،اىاععةماظعربقة...(صقفاماىزائرم)عـظؿةماألعؿماٌؿقدة،م
مإضاصةمإظبماألعـمؼبماظعاملوعـمبعضماظعـاصرماٌؿعؾؼةمباحملاصظةمسؾكماظلؾؿمماظرابعة

ماظؿفدؼدماظـقوي.م

ذالًوندقةوتدروسذادلواطـةذيفذالؽًبذادلدردقةذادلغربقةذذ:الػصلذالٌاني

 حالةذالؽًبذادلدردقةذادلغربقة.ذ1

أؼـمؼلعكمم،ععاىةمعلأظةماهلقؼةمخاصةمخاللماظلـةماظرابعةمابؿدائلمؿؿتأ(م
وسلماظطػؾمبذاتقؿفمؼبمإرارماظعالضةمععماحملقطماظؼرؼبماظذيماحملؿقىمإظبمتـؿقةم

ماٌدردة...( م)اظعائؾة، مصقف ممقؾطبمالو،ؼعقش معـ مػـا ماحرتامماحملؿقى ضرورة
.مؼدرجمخاللماظلـةماظلاددةمعـمػذاماظؿعؾقؿماغضؾاطذظؽمعـممفؾعامؼؿطّؾومؼـاآلخر

م ماىـلقة، مبعدوعػفقم ماظـم،تعرضمصقؿا ماظلـة مخالل معؿقدطأي اهلقؼةمم،اغقة
اظؼاغقن،مععممؿفاظـظامماٌؤدلاتلمؼبمسالضوؽانمععماألرض،ماظلمؿفااظقرـقةمؼبمصؾ
ملؾطاتماظددؿقرؼة.اظزبؿؾػماظـظامماٌؾؽلمو

تطقؼرماظؿعؾقؿماٌؿعؾؼمبايقاةماىؿاسقةمابؿدائلمب(مؼؿؿمخاللماظلـةماًاعلةم
اٌدردلموععماظقدطماظعائؾلممدائؿمتقاصؾذظؽمؼبموواظؿضاعـمؼبمسالضؿفؿامباهلقؼةم

مموأ ماظشارع مؼب مبايرطةموحؿك ماٌرتؾطة متؾؽ معـؾ مزبارر معـ مسؾقف مؼـطقي عا
م ماالجؿؿاسقةمواٌرورؼة. ماٌقضقعمخاللماظلـةماألوظبمعؿقدطمبرتضقةماظؼقؿ ؼربطمػذا

مو مواالغلاغقة ماظـاظـة ماظلـة مؼب ماٌدردة مؼب موبايقاة ماٌؤدلة، مطذظؽموؼب ؼربط
ماهل ماظلؽـ م)األعقة، ماالجؿؿاسقة ماآلصات مادؿغاللمشمبؽاصقة ماظعـػ، ،

مأخؾؼةمايقاةماظعاعةم)عؽاصقةماظرذقة(.مواألرػال...(م
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ماٌصاحلممال مباإلدارة، ماٌؿعؾؼة ماٌلائؾ ماالبؿدائل مرقرػا مؼب ماٌدردة تطرح
م مم،اٌؤدلاتواظعؿقعقة مؼؿؽػؾ مظؾددؿقر،مبإذ ماظؿطرق مؼؿؿ ماٌؿقدط. ماظؿعؾقؿ ذظؽ

مواظؼقاغني،ماٌؾؽم ماظؿعؾقؿ. ؼـؿؼؾموزبؿؾػماظلؾطاتمخاللماظلـةماظـاغقةمعـمػذا
ماٌص معقاضقع مإظب ماظـاظـة ماظلـة مؼب ماظؿعؾقؿ م)االدارات،مػذا ماظعؿقعقة احل

ماٌؤدلات...(،موجفازماظعداظة.مم
مؼرتؾطموعدخؾماظدميؼرارقةممإظباٌؿؿدرسمخاللماظلـةماظرابعةمابؿدائلمؼؾجم عا

م متلاعح محقار، معـ موبفا موعلؤوظقة ماآلخر ماحرتام مخالل معـ احرتاممواظيتمتـؿـ
م مؼبماٌدردة ماحملؾقةم)ذبؾسماظؼلؿ معـؾؿاماجملاظسموعؾادئماظدميؼرارقة م اظؾؾدؼة

مابؿدائل(. ماًاعلة ماظؿعؾقؿمؼعرضمذظؽمطؿابماظلـة معـ ماألوظب ماظلـة مخالل ؼؿؿ
م مدطؿاتقرؼة ماظــائلمدميؼرارقة/ معؼاربة مواٌؿقدط ماظدؼين، ماظؿلاعح ؼطرحموعقضقع

م ماظـاغقة ماظلـؿني مخالل ماٌؤدلاتلمواظؿعؾقؿ ماظـظام مدري مغػلف ماظطقر معـ اظـاظـة
ماظصقاصة.وادقة،ماظـؼاباتماٌغربل،مدورماألحزابماظلق

معـمعدخؾمحؼققمم- ماغطالضا مإثراء ماظدميؼرارقة واجؾاتماظطػؾموتعرفماٌقزة
اظـؼاؼبمابؿداءموفؿامؼبمذبالماظـشاطماالجؿؿاسلمؾقاٌقارـ.مؼشرعمؼبمععاىةمدورمطو

ماظلـةماًاعلةممبقاضقعمايرؼاتمتربطماٌلأظةمخاللوعـماظلـةماظرابعةمابؿدائلم
ماٌقارـة.مو

متؾب مظؾؿؾؿقذ ماظطػؾمخاللشرح ميؼقق ماظدوظقة مابؿدائلمماالتػاضقة ماظلاددة اظلـة
ايرطةماىؿعقؼةمعـماٌؿقدطمدونمإشػالمدورماظلـةماألوظبممخاللحؼققماالغلانمو
 اظعـصري.واظؿؿققزماىـللمماػرماظلؾؾقةمعـؾةماإلذارةمإظبماظظقضرورو

ماظلقادقةممؼؿطرق ماٌدغقة مايؼقق مإظب معؿقدط ماظـاغقة ماظلـة مخالل اظربغاعج
مو ماظـؼاصقة، مسؾكمواالجؿؿاسقة مؼرطز مغػلفا ماٌرحؾة معـ ماظـاظـة ماظلـة مغفاؼة عع

مبةمذظؽ.راظقدائؾماظؼاغقغقةمحملاوحاالتمخاصةمعؿعؾؼةمباخرتاقمايؼققم
م ماظعؾقم مباظرتاث، ماٌرتؾطة ماٌقاضقع موتعاجل ماٌاء م)ادؿفالك اظؽفرباء(مواظؾقؽة

اظؾقؽةموظرتاث،ماٌقاردمبقـؿامتطرحمعلأظةم)غباؼةمامابؿدائل،خاللماظلـةماًاعلةم
 ساٌقا(مخاللماظلـةماظـاظـةمعؿقدط.مربؾقامو

األعـمخاللماظلـةماألوظبموطؾمعامميسماظلؾؿموقةمؼطرحمعقضقعماظعالضاتماظدوظ
ؼـؿؼؾماظؿعؾقؿمباظؿؾؿقذمخاللموعؿماٌؿقدة(،م،مدورمعـظؿةماألعؿقدطم)اظلؾؿماظعاٌل

م.اظلالممؼبماظعامل(واظلـةماظـاظـةمعـمػذاماظطقرمإظبمعقضقعم)محقارماألدؼانم
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ذادلواطـةذمنذخاللذقراءةذيفذالؽًبذادلدردقةذالًوندقةم.2

معلتظم-أ مدورمأفر مسرب موذظؽ مأدادل ماًاعلة ماظلـة معـ مابؿداء ماهلقؼة ظة
م مطؾ معع مسالضؿف مؼب ماظعائؾة،ماظطػؾ ماالجؿؿاسقنيماٌؿؿـؾنيمؼب ماظشرطاء ررفمعـ

ؾمجغراؼبمظؿقغسمورعقزماظقرـموعامميؽـمأنمؼرتتبمسـمإغؽارماٌدردةمواألعة،مومتـّ
واظذيمؼؼدممػـامم78;6)اظـؼابلم"صرحاتمحاذد"ماظذيمضؿؾفماظػرغلققنمؼبمدؼلؿربم

ماألعةمؼبم مأدادلمعلأظة ماظـاغقة مأخرىمؼبماظلـة متطرحمعرة مععمطؿـال(. سالضؿفا
ماهلقؼةماظقرـقةموإذؽاظقةماٌقارـة.

ممبعرصةم-ب مأدادل ماًاعلة ماظلـة معـذ ماظطػؾ ماٌرتؾطةماألمؼؾدأ دادقات
بايقاةماٌشرتطة)اظؿضاعـمواظؼقؿماالجؿؿاسقة(مطؿامرأؼـامباظـلؾةمظؾؿدردة،ماظعائؾةم

امماحرتم،)حقادثماظطرضات...(ـؾواألعة،مظؽـمأؼضامعـمخاللماٌكاررموايؿاؼةمع
مواٌؿؿؾؽات معلاىار متظفر مأدادلمأ. ماظلابعة ماظلـة مؼب مجدؼد معـ ماهلقؼة ظة

بػضاءاتفاماالجؿؿاسقةماظـالثةماٌؿؿـؾةمؼبماظعائؾة،ماٌدردةمواجملؿؿع،معـماظـاعـةم
مؼبم مثؿ ماٌدردة، مداخؾ مخصقصا ماظعاعة مايقاة مؼب ماظؿؾؿقذ معشارطة متؾدأ أدادل

اظـؼاصقةمواظلقادقة.مؼبمحنيمتؾبؿـاولمعلأظةمماظلـةماألوظبمثاغقيماٌشارطةمؼبمايقاة
معؽاصقةماظػؼرمؼبماظلـةماظـاظـةمثاغقيمَطؿؽبقؽبدِّمعـمبنيماظؿقدؼاتماظعاٌقة.

مؼم-ج ماًاعلةمماظؿعرؼػؾدأ ماظلـة مؼب مظؾدوظة ماظعؿقعقة مواًدعات باإلدارة
ماإلداريمظألضاظقؿ،مظقؾؿؼلمؼبماظلـةمم،أدادل حقثمؼؿعرفماظؿؾؿقذمسؾكماظؿؼلقؿ
ماألول،ماظلا م)احملاصظة(،اظقزؼر ماظقالؼة معـؾ ماٌؤدلات متؼدؼؿ معع مأدادل ددة

ماىؿفقرؼة، موزبؿؾػممرئادة ماٌقزػني ماواه ماظقاجب ماالحرتام مأؼضا وظؽـ
قةم)خصقصاماٌشاطؾماظيتمهلامسالضةمباظّصمربددةمؿفاعلؤوظقمؽاتماظيتمتؽقناهلق

مواظـظاصة(.
م مسؿؾ مثاغقيمدري مأوظب ماظلـة مميسمؼب ماظؾؼاء ماظؿقغللمػذا ماٌؤدلاتل اظـظام

معلأظةم مصؿطرح مثاغقي ماظـاغقة مؼب مأعا ماظغاظب، مؼب موتارطبقا مصؾلػقا مرابعا وؼأخذ
قدطلماظنمواظؼرمخاللمصرتةماظدوظةمايدؼـةموأصقهلاماٌقجقدةمؼبماظعاملماإلدالعل

مأطـرمعـفمؼبماظغرب.
واٌلؤوظقةمؼبماظلـةممبايقار،ماظؿلاعحاظدميؼرارقةموسالضؿفاممعقضقعمؼؾبطرحم-د

مأ ماظؼاغقناظلاددة معػاػقؿ معـ ماغطالضا مدادل ماظـظامماٌقارـ، مدري موعرجعقات ة
اغؿكابمممـؾلممسؾكمطقػقاتمؼبماظلـةماظـاعـةمأدادلمرفماظؿؾؿقذؼؿّعوماالغؿكابل
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ماٌدردة( م)ؼب مواألحزابموماألضلام م)اىؿعقات مررؼؼ مسـ مايقاة مؼب اٌشارطة
مااظمقةػؿاألصضالمسـماظلقادقةم(م ماالغؿكابلميتمؼؽؿلقفا ػرتضمأنمؼؾبماظذيظـظام

ماظؿداولمسؾكممماردةماٌلؤوظقاتماظلقادقة.وؼؽقنمذباالمظؾؿعددؼةم
متؾبـّؿ مـ ماٌقارـة مسؾارة مأدادل ماظؿادعة ماظلـة مسؾكوؼب متؼؿضقف اٌلؿقىممعا
ماظؿلاعحعـمثؼاؼبم-اظلقدقق ماظعـصريمواظعـػ،م،ممماردةمٌلؤوظقة رصضماظؿؿققز

ظؿطرحممقارـةمؼبماظلـةماألوظبمثاغقياٌسؾارةمتعقدموايثمسؾكمايقارمواظؿؾادل.م
غظرؼةموتارطبقة.مموصؼمعؼاربةمدقادلقاظلقدقمضؿـمايؼؾاحرتامماظؿعددؼةممعلأظة

اظلـةماظـاغقةمثاغقيمعرجعقاتماظدوظةماظدميؼرارقةمايدؼـةممتعرضمسؾكماظؿؾؿقذمؼبم
مماظـشأةظةماظؼاغقن)عـمدوموأ مػذه( مسـماظػرقوإظبمأؼاعـا ماظؿقتاظقؿارؼةماظذيمميقزػا
ماجملؿؿعماٌدغل.و

تـاوظـامبعضماىقاغبمعـفامؼبماظلابؼ(مماظيتايؼققمواظقاجؾاتم)متربزم-ػــ
ماٌعـقة ماظـؿاغقة مثاغقي(.مؼبماألجزاء ماظـاظـة مأدادلمإظب معـمم)عـماًاعلة ابؿداء

موطذظؽمحؼققموأدادلموسربمحؼققمماًاعلة واجؾاتموواجؾاتماظطػؾمواظؿؾؿقذ
م مذبؿقع ماظّداٌقارـني، مبضرورة مؼؿعؾؼ ماظقرـصقؿا مسـ مم.صاع أدادلمماظلاددةوؼب

متؾب م)احرتام ماظعؿقعقة ماًدعة معع ماظعالضة مطرح ماظؼقاغني، ماٌقارـني(. محؼقق مؼبو
متؾبماظلابعة محأدادل معع مأؼضا موظؽـ مجدؼد معـ ماظطػؾ محؼقق ماٌرأةمطرح ؼقق

وؼبمم.واألذكاصماٌلـنيموطؾماٌقارـني)صقؿامؼؿعؾؼمباظـشاطماظلقادلمواالضؿصادي(
ماظؿادعةؼبممهدداظـشاطماىؿعقيموايزبل.ممضؿـمذبالأدادلمتطرحمماظـاعـة

متؾب ماظيت ماٌقادؼـ ماظـشرمأدادل مواظؿعؾري، ماآلراء موايرؼات، مايؼقق مصقفا ؿارس
اظصقة،مم،التمواخؿقارمعؽانماإلضاعةاظؿـّؼم،واظصقاصة،ماالجؿؿاسات،ماىؿعقات

م ماظرتبقة مسـمواظشغؾ، ماظدصاع مواالظؿزاعات، ماظقاجؾات معع ماظؼاغقن مأعام اٌلاواة
ماظقرـ،مدصعماظضرائبمواحرتامماظؼاغقن...
اٌشارطةمؼبمايؽؿ،ممعقضقعمثاغقيماألوظبؼبماظؿعؾقؿماظـاغقي،مؼؿـاولماظؿؾؿقذمؼبم

مؼبممدوظةمعقضقعثاغقيمماظـاغقةوؼبم مماظـاظـةايؼ،مثؿ ماإلغلان بنيمثاغقيمحؼقق
مسام مبشؽؾ مواًصقصقة مدّسوتؾبم،اظعاٌقة مبـصقص ماٌدردقة ماظؽؿب ؿابمُؽظِِؿ

وتصرضباتمذاتمعرجعقةمتقغلقةموساٌقة)ؼبماٌقدانماٌؿعؾؼمباظدميؼرارقةموحؼققم
م(.سؾكموجفماًصقصماإلغلان
ؼأتلماٌدخؾماظذيمؼؿـاولماظرتاثماظعؾؿلمواظؿؽـقظقجلمواحملقطمؼبماظلـةمم-ز

م مؼبماجملاالتماظلقدققاظؿادعة ماٌلؤوظقة ممبؿاردة مؼؿعؾؼماألعر -أدادل،مسـدعا
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متطرحمأؼضامؼبماظلـةم مثاغقيمماظـاظـةثؼاصقةمواظطؾقعقة،مطؿا سالضةمإذؽاظقاتمهلا
جلم)سؾكماٌلؿقىماظعاٌل(موغباؼةمقديماظعؾؿلمواظؿؽـقظقاظؿـؿقةماٌلؿداعةمواظّؿب

ماظؾقؽة.
مؼذ-ي مواظذي م، ماظـفاؼة مؼب ماألخري ماظدوظقةاٌدخؾ ماظعالضات اظلؾؿمم،ؿـاول

مإاّل مؼظفر مال ماظعامل، مؼب ممواألعـ ماظعاٌقةمماظـاظـةؼب ماٌـظؿات متؼدؼؿ معع ثاغقي
م)اظدميؼرارقة،ماظعؾؿقةمواظؿؽـقظقجقة(،اظػؼر،ماألزعاتموطذظؽمواظؿقدؼاتماظدوظقة
مغباؼةماظؾقؽة.

ذالٌالثال ذالؽًػصل ذبني ذواالخًالف ذالًشابه ذاليؾدانذذب: ذيف ادلدردقة
ذالٌالثذ

ربؿقىمطؿبماظرتبقةماٌدغقةمؼبماظؾؾدانماظـالثمباظـلؾةمظؽؾمدـةممـاضدعأنمبعدم
معضاعنيماظؿدرؼسمودرادقة،م مدرادة ماغؿؼابعد ممت مغؼاط مسؾكمدؾعة ػا،مؤباظرتطقز

متلفقؾمبعضماٌالحظات:وظبمعرحؾةماٌؼارغةمإغلؿطقعماٌرورم

ذحدودهاومؼدماتذفقؿاذخيصذادلؼارنةذ

مبراعجم معؼارغة مؼبماظؾؾدانماظـالث،موغؼرتح مشاؼةمعشرتطة ربؿقؼاتمطؿبمهلا
مماٌقارـة.ورمشرسمؼبمأذػانماألرػالمعؾادئماظؿقّضمالدقؿا ماٌػاػقؿ ظبمإتشريمػذه

ترضكماظيتموماظلقادةأسؿالماظػؾلػةماظلقادقةموماظيتمتؿضؿـراجعماٌعـممسددمضؾقؾ
ممعلؿقىمإظب ماواظعاٌقة مووظدميؼرارقة محؼقق معـ ممتؾقف محؼققموواجؾاتمعا احرتام
مأنممغلان.اإل مبعضماظصعقباتماظيتمبإعؽاغفا مبعنيماالسؿؾار مصببماألخذ وسؾقف

ماظؾعضمعـفام:رم،مواظيتمغذطاحملّؼؼةتأثرمسؾكماظـؿائجم
ممعـؾمطالشّؽالمؼؾبوظبماظعاٌقةمؼبماجملالماالجؿؿاسلمربدودامإؼؾؼكماالدؿـادمم-

مسؾؿماظلقادةمؼبمحؼقؼةماألعرمسؾقعامدضقؼة.واظػؾلػةماظلقادقةمعقداغلمسؾؿم
مام- مؼب ماٌقارـة مترتؾط ماٌغاربقة مظدول مسؾك ماًاىـلقة مميؽـوصقصموجف
مذؽؾقامقظوفامطؾمدوظةمضبؽؿو،مأنمتؿطابؼدونممظؽـمؿشابفغظؿةماظلقادقةمأنمتظأل

م.مأخرىمضقاغنيوددؿقرم
متارسمطؾمدوظةمدقادتفامؼبمتأدقسمبراعجماظؿعؾقؿمحلبماظشرائحماظعؿرؼةمم-

م ماٌدارس. موظؿالعقذ مؼبموػؽذا ماٌدغقة ماظرتبقة متدرسمعادة مضؾؾ، مؼبمعـ مرأؼـا طؿا
معـمدؿةمماىزائرمٌدةمتلعمدـقاتمابؿداءمعـماظلـةماألوظبمظؾطقرماالبؿدائل )بدءا
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ؼبماٌغربمتدرسم(،مؼبمحنيم67)أيمؼبمدـمماظلـةماظرابعةمعؿقدطدـقات(محؿكم
ظبمشاؼةمإأيمعـماظلـةماظرابعةمابؿدائلم)ؼبمدـماظؿادعة(مم،ٌدةمدؿةمدـقاتمصؼط
ؼبمتقغسمعادةماظرتبقةماٌدغقةماظؿالعقذممتراصؼم.(67ظـةمعؿقدطم)دـمغفاؼةماظلـةماظـا

م ماظعاذرة مدـ مؼب مأدادل ماًاعلة ماظلـة معـ مدـقات، ممثاغقة ماظلـةمإخالل ظب
ماظـاظـةمثاغقيم)سـدعامؼؾؾغماظؿؾؿقذمدـماظـاعـةمسشر(.م

أنمؼضقػقامبصؿاتفؿمبإعؽاغفؿمبمربرريماظؽؿوؿلماظرباعجمعصّؿباسؿؾارمأنمم-
االرالعمسؾكممإمناومعؿؾقةمععاىةماظؽؿبسدمماالطؿػاءمبمؿطؾبمعـاؼمصذظؽاظشكصقةم

مطؾقة(. مبفا مغؾؿ مأن مغلؿطقع ماظيتممل م)اٌلأظة ماألدؿاذ ممدظقؾ ممل مميـعـا عـمذظؽ
معؼارغةإ مسؿؾقة ممبنيمجراء ماٌضاعني موزبؿؾػ معؼاربة متأدقس مررؼؼمرباوظة سـ

ماٌـؿؼاةمؿقؼاتاحمل معـماظلؾع مماغطالضا ماظـالثمواظرباعج مظؾؾؾدان مباظـلؾة اظؽؿب
معقضقعمدرادؿـا.

ذال ذخمًؾف ذمؼارنة ذوعوامل ذبرامج ذالدولذمضامني ذيف ذادلدرودة الؽًب
ذالٌالث

ذاجلؿاعقةواهلووةذالػردوةذذ.1

تدرسمػذهماٌلأظةمؼبماظؾؾدانماظـالثمعـمزاوؼةماىؿعمبنيمثالثمغؼاط:ماظطػؾم
ماظؼرؼب ماحملقط معع ماظعالضة مصرداغقؿف، ممؼب ماٌدردة( ماىريان، أخريامو)اظعائؾة،

م ماظدوظة مررؼؼ مسـ ماهلقؼة موطشػ مسؾكموعقزاتفا ماغػؿاح معع ماألدادقة، رعقزػا
عـمدـقاتممعدةمدّتظبماٌلأظةمإغؿعرضمماىزائر،ماٌقارـة.مؼبوخطاباتماىـلقةم

م)مذبؿقع ماظتلعة ماأللـة ماظمـاظـة،اظوظب، ماًورابعة مابؿدائل ماألوظبمواعلة اظلـة
لاددةماظرابعةمواظلـةماظ)الثمدـقاتمثسمٌدةمقدط(.مؼبماٌغرب،متدّراظـاغقةمعؿو

م معـموابؿدائل مدـؿني مخالل ماٌلأظة متدرس متقغس مؼب مأعا معؿقدط( ماظـاغقة اظلـة
ماظؿادعةمأدادل(.موذبؿقعممثاغقةمدـقاتم)ؼبماظلـةماًاعلةم

ذققمذاجًؿاعقةذأخرىذوذًضامنالذوذؿاعقةاجلقاةذاحلذ.2

ماىؿاسقة مايقاة ممغػلفماٌؼداربمتـؿـ ماظـالث، ماظؾؾدان مضرورؼةوؼب متظفر
االغضؾاط،ماحرتامموايؿاؼةممباظـلؾةمظرصاػقةماظػردموبؼاءماجملؿؿع.مضقاسدماظـظاصة،

ماآل موخر ماظأػؿقة ماظدسؿ ماظّؿوعؿؾ، موضاعـ ماآلصاتماالجؿؿاسقة وػلمطذظؽمرباربة
مسطائفاماألوظقؼة.مإوطؾفامضقؿمؼعؿؾمسؾكمولقدػام
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ظبماظلـةمإ)عـماظلـةماظـاغقةممػذهماٌلأظةمؼبماىزائرمٌدةمدتمدـقاتمتدرس
مابؿدائلم مؼبماظلـؿنيماألوظبمواًاعلة معؿقدط(،مؼبماٌغربوبعدػا تدرسمماظـاغقة
أعامؼبمموماظـاظـةمعؿقدط(واألوظبمو)ؼبماظلـةماًاعلةمابؿدائلممرقؾةمثالثمدـقات

مػبسمصمتقغس مرقؾة ماٌدغقة ماظرتبقة معادة مضؿـ ماظؼقؿ مػذه متؾؼني ماظؿالعقذ رياصؼ
م ماظلابعة م)اًاعلة، ممثاغقة مذبؿقع معـ مودـقات مأدادل مأوظبمواظـاعـة اظلـة

ماظـاظـةمثاغقي(.و

ذالدولةذواخلدماتذالعؿومقةذذوذدارةاإلذ.3

ٌامهلامعـمصائدةماجؿؿاسقةممٌقضقعماإلدارةموماًدعاتماظعؿقعقةموماظدوظةمتعطك
لاتماظيتمتلريماظؾالد.مظبمأسؾكماٌؤدإمصقلاظرطزماٌمومؾؾدؼةاظدردة،ماٌعـممبدًءا

رمذطخملطؿامغؾبم،وزقػةمػذهماٌؤدلاتمؼبماظلفرمسؾكمخدعةماٌقارـنيمدرستؾبشاظؾامعام
م ماٌلؤوظقة مبنيممماردة مؼوباظعالضة ماالغؿكابات. مؼب ماظاٌشارطة مإضمؿعّرؿؿ ػذهمظب
عـماظلـةماألوظبمورابعةمابؿدائلماظموـاغقةماظ)مدـقاتماظـؼطةمؼبماىزائرمرقؾةمدت

سمٌدةمساعنيمصؼطمعـمذبؿقعمدؿةمدـقاتمدّرتؾبظبماظلـةماظرابعةمعؿقدط(مؼبمحنيمإ
اظـاظـةمعؿقدط(مأعامؼبمتقغسمؼدرسماظؿالعقذمػذاماظدرسمٌدةموؼبماٌغرب)ؼبماظـاغقةم

اظـاغقةمواألوظبمواظلاددةمابؿدائلموظلـةماًاعلةمأربعمدـقاتمعـمأصؾممثاغقة)ؼبما
مثاغقي(.م

ذدؤولقةادلوًدامحذوذالذواراحلذوذدميؼراطقةالذ.4

أػؿقةماظدميؼرارقةمؼبمبرازمإظبمإاٌدغقةمؼبماظؾؾدانماظـالثممتفدفمطؿبماظرتبقة
مصرد مم،عقارـ-سالضة ماظدوظة. معع مررؼؼمواىؿاسات مسـ مايال مبطؾقعة ػذا

ػماظدداتريمعـاصبماٌلؤوظقةماٌلفؾةمؼبمزبؿؾمايصقلمسؾكاالغؿكابمعـمأجؾم
مظبمتلؾقطماظضقءمسؾكماألػؿقةماٌعطاةمظؾقرطةماىؿعقؼةإطؿامتفدفمػذهماظدروسم

خرؼـماآلراءمآرمسـفمعـمصضائؾمطايقارمواحرتاممطؾمعامؼـفواألحزابماظلقادقةمو
دغقةمؼبماىزائرماٌاظدؼـقة.متربعجمػذهماظدروسموصؼمبراعجماظرتبقةممؤىمبامصقفاماظر
ظبمإعـماألوظبموظبماًاعلةمابؿدائلمإ)عـماظـاغقةمدـقاتمعـمأصؾمتلعةمخاللمدؾع

عمسؾكمػبسمدـقاتمعـمذبؿقعمدؿةمصفلمتؿقّزم،أعامؼبماٌغربم.اظـاظـةمعؿقدط(
ؼبمتقغسمسمتدّرظبماظـاظـةمعؿقدط(مؼبمحنيمإعـماألوظبمواًاعلةمابؿدائلمو)اظرابعةم
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م ماظـاعـة م)اظلاددة، مأصؾممثاغقة مأدادلموسؾكمعدىمػبسمدـقاتمعـ اظؿادعة
ماألوظبمثاغقي(.واظـاغقةمو

ذ،ذاليقىةذوذالعالقاتذالدولقةالواجياتذواحلؼوقذذ.5

مب ماظـالث ماظؾؾدان مؼب ماٌلأظة مػذه مؿقجُّاظتعاجل ماظؾداؼةف مؼؿؾؼقنمإمؼب مأرػال ظب
مضقاسد ممذبؿقسة ماظـظاصة مباحرتاعفا: موعطاظؾقن ماظقاظدؼـ مراسة احرتامموايؿاؼة،
ماظؿعؾقؿ مايؿاؼةمم،غظام مايؼقق: متؾؼنيمعصطؾح مسؾك معؾدئقا ماٌعؾؿقن مؼعؿؾ طؿا

صقؿاممعؾري.مؼدرسماظؿالعقذحرؼةماظّؿواالغػؿاحماظـؼاؼبمم،األبقؼة،ماظصقة،ماظؿؿدرس
مايؼقق مباٌمومبعد ماٌؿعؾؼة ماآلاظقاجؾات محرؼات ماظؼاغقن، ماحرتام خر،مقارـة:

اظرأيمحرؼةمإبداءماىؿاسقةممبامصقفامو،ماظلقادةماظقرـقة،مايرؼاتماظػردؼةماظرعقز
ايؿاؼةمواٌـؿكب،مايؼمؼبماظعؿؾموتـظقؿ،محؼماالغؿكابمموأععؾقعةممؼبمذأنمأي

مو ماظـلاء ماألرػال، محؼقق ماالجؿؿاسل، مسؾكمواظضؿان مباالسؿؿاد اظشققخ...وػذا
م.(:6;6)مغلاناٌقةمطاإلسالنماظعاٌلميؼققماإلعراجعمس

م مايؼقق مبرغاعج ماىزائر مؼب ماظؿالعقذ ماظّؿوؼراصؼ مصرتة مرقؾة مؿدرساظقاجؾات
عـماظـاغقةماظبمو)مثاغقةمدـقاتمعـمأصؾمتلعة،معـماألوظبماظبماًاعلةمابؿدائلم

اظرابعةمعؿقدط(،مؼبمحنيمتدرسمػذهماٌادةمؼبماٌغربمٌدةمدؿةمدـقاتمطاعؾةمعـم
لـةماظلاددةمابؿدائلموعـماظلـةماألوظبمإظبماظلـةمعؾقؿم)عـماظلـةماظرابعةمإظبماظاظّؿ

اظـاظـةمعؿقدط(،مؼبمحنيمتدوممصرتةمتدرؼسمػذهماٌادةمؼبمتقغسممثانمدـقاتم)عـم
ماًاعلةمإظبماظؿادعةمأدادلموعـماألوظبمإظبماظـاظـةمثاغقي(.

ؼأخذمتدرؼسماظرتاثماظـؼاؼبمواظطؾقعلمظعؾقمماظؿؽـقظقجقاموايػازمسؾكماظؾقؽةم
ماأل ماٌدغقةحصة ماظرتبقة معادة مؼب ماٌؼدعة ماظدروس معـ ممدد ماىزائر تلعم)ؼب

مابؿدائلم ماًاعلة ماظلـة مؼب ماٌغربم)خصقصا مسؾك مؼـطؾؼ ماظذي دـقات(،األعر
واظـاظـةمعؿقدط(موتقغسم)خصقصامؼبماظلـةماظؿادعةمأدادلمواظـاظـةمثاغقي(،ععم

اٌعرصةمبصػةمساعةمؼبماألخذمبعنيماالسؿؾارماظرتاثماظؿارطبلماظقرينمواظعاٌلموطذام
اجملالماظؿؽـقظقجلموشريهمعـماجملاالت،مؼؿضؿـمبرغاعجمػذهماٌادةمأؼضامدرودام
موتـؿقةم مزراسة، مراضة، م)عاء، مثروات معـ مهلؿا موعا مواحملقط ماظطؾقعة حقل

معلؿداعة(.
رقمؿّطعقاضقعمؼؾبم،ؼبماظعاملمعـواألماظّلؾؿوأخرياماظعالضاتماظدوظقةموايػازمسؾكم

)ؼبماظلـةماظـاظـةمواظرابعةمعؿقدطمؼبماىزائر،مؼبممؿدرسةمعرحؾةماظّؿإظقفامؼبمغفاؼ
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متقغس( مؼب مثاغقيمصؼط مثاظـة ماظلـة ماٌغربموؼب مؼب معؿقدط مواظـاظـة ماألوظب .ماظلـة
مػذامدرستؾب مجاغب ماظدوظقة،مم،إظب ماٌؤدلات مأػؿ مباظدبؾقعادقة، معؿعؾؼة علائؾ

 اظعاٌقة.مؼاتعدىمخطقرةماظـقويموأػؿماظؿقّدماظصراسات،ماألعـ،

 دـواتذالًدروسوجدولذخيًزلذادلداخلذحدبذالدولذ

اىزائرمخاللمتلعمماٌداخؾ
مدـقاتمعـماظؿعؾقؿ

اٌعربمخاللمتلعمدتم
مدـقاتمعـماظؿعؾقؿ

تقغسمخاللممثانم
مدـقاتمعـماظؿعؾقؿ

.مػقؼاتمصردؼةم6
معباسقةو

دـقاتم)األوظب،م 8
اظـاظـة،ماظرابعةم

اًاعلةمابؿدائل؛مو
معؿقدط(.ماظـاغقةواألوظبم

دـقاتم)اظرابعةم 5
واًاعلةمابؿدائلمثؿم

ماظـاغقةمعؿقدط(

)اًاعلةممدـؿني
ماظؿادعةمأدادل(و

ايقاةماىؿاسقةمم-8
ماظؼقؿماالجؿؿاسقةو

دـقاتم)عـماظـاغقةم 8
إظبماًاعلةمابؿدائلمثؿم

ماظـاغقةمعؿقدط(.واألوظبم

دـقاتم)اًاعلةمم5
ابؿدائلمثؿماألوظبم

ماظـاغقةمعؿقدط(و

)اًاعلة،مدـقاتمم7
اظـاعـةمـلادلمواظلابعةم

مثؿماألوظبمواظـاظـةمثاغقي(

خدعاتممومإدارةم-5
مسؿقعقة

دـقاتم)عـماظـاغقةم 8
عـماظرابعةمابؿدائلمثؿمو

مإظبماظرابعةاألوظبم
معؿقدط(.

اظـاظـةمودـؿنيم)اظـاغقةم
م(عؿقدط

دـقاتم)اًاعلةم 6
أدادلمثؿماظلاددةمو

ماظـاغقةمثاغقي(واألوظبم

دميؼرارقة،مم-6
حقار،متلاعحم

معلؤوظقةو

دـقاتم)عـماظـاغقةمإظبم9
اًاعلةمابؿدائلمثؿمعـم

اظـاغقةمإظبماظرابعةم
معؿقدط(

دـقاتم)اظرابعةم7
اًاعلةمابؿدائلمثؿمو

عـماألوظبمإظبماظـاظـةم
معؿقدط(

دـقاتم)اظلاددة،م 7
اظؿادعةمأدادلمواظـاعـةم
ماظـاغقةمثاغقي(وثؿماألوظبم

دـقاتم)عـماألولمإظبم :ماظقاجؾاتموايؼققم -4
ثؿمعـمماًاعلةمابؿدائل
اظـاغقةمإظبماظرابعةم

معؿقدط(

دـقاتم)عـماظرابعةم 8
إظبماظلاددةمابؿدائلمثؿم
عـماألوظبمإظبماظـاظـةم

معؿقدط(

دـقاتم)عـماًاعلةم :
إظبماظؿادعةمأدادلمثؿم
عـماألوظبمإظبماظـاظـةم

مثاغقي(

تراث،مسؾقم،م -5
مبقؽةوتؽـقظقجقام

)األوظب،ممدـقات :
اظـاظـة،ماظرابعةم

اًاعلةمابؿدائلمثؿمو
عـماألوظبمإظبماظرابعةم

معؿقدط(

دـؿنيم)األوظبمابؿدائلم
ماظـاظـةمعؿقدط(و

ماظؿادعةمأدادلدـؿنيم)
م(ثاغقياظـاظـةمو

سالضاتمدوظقة،م -6
ماألعـمواظلؾؿم

اظرابعةمودـؿنيم)اظـاظـةم
معؿقدط(

اظـاظـةمودـؿنيم)األوظبم
معؿقدط(

اظـاظـةمدـةمواحدةم)
مثاغقي(
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ذمضامنيذمًشابفةذمعذاخًالفاتذبنيذاليؾدانذالٌالث.ذ6

متشابف مػـاك مأن مذطره مدؾؼ معا مخالل معـ مطؿبمماطؾريماغالحظ معضاعني ؼب
مظؽـمماظرتبقةماٌدغقةمؼب مصوبؾدانماٌغرب. مؼظفر نمأوجفماالخؿالفمتؽؿـمؼبمإطؿا

مظؽؾمساعؾمعـ ماٌعطاة ماظيتممتماظؿطرقمماٌؽاغة مإاظعقاعؾماظؿلعة معـموظقفا، أطـر
ماخؿالفمطؾريمعـمخاللمايصةمأ ماظذيمموذظؽ،مؼظفر طبصصفمطؾمبؾدماظػضاء

المؼبماظعالضةمباهلقؼةمبشؽؾمصّعسؾكمدؾقؾماٌـالمظؽؿؾف.متظفرمظرباذبفماظرتبقؼةمو
مدتاظؽؿ متدرؼلفا دـقاتمعـمأصؾمتلعةمضؿـمعادةممبماىزائرؼة،محقثمؼؿؿ
ماظرتبق مظؾؿغرب، مدـقاتمباظـلؾة مدؿة معؼابؾمثالثمعـمذبؿقع ماٌدغقة اٌؾػتموة

عؾؼةمباهلقؼةمبلـؿنيمحالمتقغسمحقثمتؼدرمصرتةمتدرؼسماٌقاضقعماٌؿمقظالغؿؾاهمػ
ممثاغل مأصؾ معـ ممصؼط مم،سؾقفودـقات. ماالخؿالفمإبإعؽاغـا مػذا متارؼخمإدـاد ظب

ماظذيمجعؾمعـماظدوظةمأطـرمحلادقةم ماظبمعلأظةماهلقؼة.مصؽقػمواىزائر اغؿؾاػا
مغػّل اظؾقؽةمتلؿطقعمأنموذنمأنماٌلائؾماٌؿعؾؼةمباظرتاث،ماظعؾؿ،ماظؿؽـقظقجقةمإر

تلؿؿرمؼبماظرباعجماىزائرؼةمخاللممثاغقةمدـقاتمعؼابؾمتقاجدػامٌدةمدـؿنيمصؼطم
اًدعاتموؼبمتقغس؟مغػسماظشلءمباظـلؾةمظؾؿقاضقعماٌؿعؾؼةمباإلدارةموؼبماٌغربم

ماظيتمتا م)دتظعؿقعقة ماىزائر مؼب معطقظة مطرباعج مباٌغربمظفر معؼارغة مدـقات(
م)أربعمدـقات(.مبؿقغسو)دـؿني(م

م ماألعر محؼقؼة مدوؼب ماضرتحـا ماخؿقارطؿا مأن مغعؿؼد ممابؼا مؿقؼاتربواظرباعج
مخصقصا مسشقائقة مبطرؼؼة مؼؿؿ مصقفامماظؽؿب مؼرتك معادة ماٌدغقة، ماظرتبقة عادة

معـمضؾؾمأػؾماالخؿصاصمؼبماىغراصقا،ماظؿدرؼسمحلبماظظروفم اظقرـقةموػذا
م.حؿكمأداتذةمؼبماظرتبقةماظدؼـقةمواظؿارؼخ،ماآلدابموأحقاغاماظػؾلػةمأ

مظقلتم مدرادقة مدـة مطؾ متـشر ماظيت ماظرمسقة ماظؽؿب مأن مػذا مسـ وؼـؿج
مبا محملؿقى مػغػلف مغاذرؼـممقطؿا مذبؿقسة مبإعؽان موتقغس. ماىزائر مؼب ايال

مطؿامضبصؾمؼبماٌغربم.ماظؽؿبماٌدردقةرمايصقلمسؾكمرخصةمغش
تشؿتمأداتذةماظؿعؾقؿماالبؿدائل،مموتأخذمبعنيماالسؿؾارمسقاعؾمأخرىمطؿفؿعمأ

اٌؿقدط،ماظـاغقيمواىاععلمهتمغػسماهلقؽةماإلدارؼةموػذامدونمواػؾماظعاعؾم
عؿعدديماظؾغات(مإظبمجاغبمتقاجدػؿمؼبممواظؾغقيمظدىماألداتذةم)أحاديماظؾغةمأ

مزبؿؾػامسـمجقؾماياضر.موؼؾدواٌفقؿـممقانمؼبموضتمعامػجقؾمط
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متؾاؼـمسؾكمعلؿقىماظػؽاتماظعؿرؼةمظؾؿالعقذماظذؼـمتقجفمهلؿمعادةمغلفؾمو أؼضا
اظرتبقةماٌدغقةمؼبمطؾمبؾدمعـماظؾؾدانماظـالثم)اغطالضامعـمدـماظلاددةمإظبمدـم

دـممعـماٌغربمواًاعلةمسشرمؼبماىزائرموعـمدـماظؿادعةمإظبماًاعلةمسشرمؼبم
ماظعاذرةمإظبماظـاعـةمسشرمؼبمتقغس(.

سؾكمعلؿقىمايفؿماظلاسلموسددماظصػقاتممغػلفامأوجفماالخؿالفمدتؿقاج
،مخاصةمؼبماٌغربموؼبماظطقرماألدادلمغاربلعماٌكصصةمظؾرتبقةماٌدغقةمؼبمطؾمبؾد

ماظؿارؼخ،مم،بؿقغس متؿضؿـمؼبماظقضتمغػلف ماالجؿؿاسقة مطؿبمؼبماظعؾقم أؼـمند
ماىغراصقامواظرتبقةماٌدغقة.

معؼرر ماظؿقجقفاتماظيتمؼؼدعفا معراساة مبـا متصرضبومصبدر مأاظرباعج ضؿـقامموا
مس ماجمللد ماظلقادل ماظـظام مبراعج معع مأرضماٌقدانواظيتمتؿقاصؼ معامم،ؾك وػذا

ائؿمظؾقرتريم"صقرة"ماظرئقسمعراصؼامأجفزةمدوظؿفمؼظفرمجؾقامعـمخاللماظظفقرماظد
مأصعاظف متصرضباتف، مجاغب مإظب مبؿقؼقؼفا ماٌطاظب ماإلنازات محرطاتفموطذا ،

م.تّصرصاتفو
اٌقارـةمصببماحرتاعف،موؼرتتبمسـمػذامععقارمدوظلمؼبمذبالماظرتبقةماٌدغقةم

م ماظدوظقة ماهلقؽات مضؾؾ معـ معػروضة ماظؿزاعات متضؿـف مععاػدوععقار اتمإبرام
مأخرى.معرادقؿواتػاضقاتمو

وعقاضقعمعذطقرةمؼبمطؿبماظرتبقةماٌدغقةمتؿعؾؼمماندمسؾكمدؾقؾماظذطرمغصقص
مروحم موزرع ماظعـصري ماظؿؿققز مأذؽال مرباربة ماٌرأة، ماظطػقظة، ماظعؿؾ، حبؼقق

وطؾمعامؼرتتبمسـفمعـمضقرماظعاعؾماظدميؼرارلماظؿلاعحموايقار.مػذامعامؼػلرمح
ػلماىزائرمصؼبمبراعجماظؿعؾقؿمظؾؾؾدانماظـالثم:مماظؿلاعحمواٌلؤوظقةؼاصةمايقار،مث

ومؿدرؼسماظمعـمتراصؼماٌقاضقعماٌؿعؾؼةمباظدميؼرارقةماظؿالعقذمخاللمدؾعمدـقات
فؾمطؿامغلم،بؿقغسمباظـلؾةمظؾؿغرب،مومثاغلمدـقاتمطاعؾةمػبسمدـقاتمػل

مضؾقؾة مبـلؾة ماظدوظقة ماظعالضات معقاضقع مبمحضقر مدـؿني مظؾفزائرمخالل اظـلؾة
م.ؿقغساظـلؾةمظواٌغربمودـةمواحدةمصؼطمب

مظؾؿلقري ماٌعاؼريماظعاٌقة مإظب ماالدؿـاد ماإلغلانمصببمأنمإن ماظلقادلموحؼقق
حرطقةماجملؿؿعاتموتـؿقؿفامدونمواػؾمدورماظلقادلمواظدؼينممأخذمسؾكمساتؼفؼ

مباظعؾؿاغقةؼبمذظؽ.م معـماٌطاظؾة مؼؾؼكمدؼـمام،صؾاظرشؿ مظدوظة،مصإنماإلدالم ػذامو
متؿّص ماظيت مواىزائرؼة ماٌغربقة ماظؽؿب مؼب مطـريا معؼدعةمؼظفر ماظؾلؿؾة مصقفا در
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محدؼثمذرؼػمواغفامبلقرةمضرآغقةمأرمبإضررّببإعؽانماظؼقؿمايضارؼةمأنمتؾبماظؽؿاب.
م.قةمذاتماظطابعماظعؾؿاغلػذامعامغؾؿلفمؼبماظؽؿبماظؿقغلوم

ذانطالقاذمنذقراءةذالؽًبذاجلزائروةذوذاإلدالمادلواطـةذذ.7

مسدد ماظؽؿبماىزائرؼة ماالدالعلمماتؿضؿـ ماظدؼـ معـ ماظيتمتؿكذ ماٌراجع عـ
م:عامؼؾلسؾكمدؾقؾماٌـالممعرجعامهلا.مغذطر

األسقادماظقرـقةمؼبموؼبماظلـةماألوظبمابؿدائل،مؼؿؿماظؿذطريمباألسقادماظدؼـقةمم-
م.فغػلماظقضت
مؼراصؼمعقاضقعماٌقاهمدقرةمضرآغقة.ؼبماظلـةماظـاغقةمابؿدائل،مم-
مظالدؿشفادمم- مضرآغقة مدقرة ماظدؼـقة متراصؼماألسقاد مابؿدائل، ماظـاظـة ؼبماظلـة

مغباؼةماحملقط.ومبلأظةماظـظاصةم
مم- ماظدؼـقة ماألسقاد مأؼضا مغلفؾ مابؿدائل، ماظرابعة ماظلـة االدؿشفادموؼب

م.باألحادؼث
مابؿدائلم- م)مظبإؼرعزمم،ؼبماظلـةماًاعلة ماظعؾؿ أصرؼؾمعـمطؾمدـةم(م68ؼقم

موسلمدؼين.وباظـالثقة:مسؾؿ،مععرصةم
مؼبماظلـةماألوظبمعؿقدط،مؼراصؼمأؼضامعلأظةماٌاءمدقرةمضرآغقة.م-
غلانمفدمحبدؼثمظؾؿأطقدمسؾكمعلؤوظقةماإللؿشؼِِؾبؼبماظلـةماظـاغقةمعؿقدط،مم-

مؼبمايػازمسؾكماظؾقؽة.
مدقرم- مثالث معؿقدط، ماظـاظـة ماظلـة مخبصقصمعؽاصقةممؼب معذطقرة ضرآغقة

ماحرتامماظؼاغقن.مواآلصاتماالجؿؿاسقةم
معؿقدط،م- ماظرابعة ماظيتممغػلفماظشلءمؼبماظلـة ماظدميؼرارقة مٌؿاردة باظـلؾة

مثالثمدقر.موغربرػامبذطرمحدؼثم
عـممعلؿقؼاتمتعؾقؿقةمذنمأنماظدؼينمحاضرمبؼقةمسؾكماألضؾمؼبمتلعةإغالحظم

وجقدمدروسمأخرىمظبمجاغبمإؾفامتؾدأمباظؾلؿؾة،مػذامبراعجماظرتبقةماٌدغقة،مأشؾ
قةماظدؼـقة(مقرماظـاغقيم)اظرتبظبمشاؼةماظّطإدالعقةماظيتمتؿقاصؾمخاصةمباظرتبقةماإل
مخرمدرودامحقلماظدؼاغاتماألخرى.مآلععمتؾؼنيمعـمحنيم

موتؿكذماظرباعجماظرمسقةماظؼرآنم مظؿؾؼنيمأدسماظرتبقةماٌدغقةماظلـةمعصدرا هلا
م.8666طماظيتمصدرتمؼبمايالمباظـلؾةمظرباعجماظلـةماظـاظـةمظؾطقرماٌؿقدمقطؿامػ

مص مأوظقؼإظؾؿذطري ماظدؼينن ماٌصدر مسؾك ماالسؿؿاد ممة مضؾؾ ماظتأتل ضقاغنيموددؿقر،
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اٌعؿؼدموماظضؿرياظؾالد،ماألعرماظذيمطبؾؼمشؿقضامظدىماظؿالعقذمؼبمحنيمأنمحرؼةم
ؼقضحمعامواظؿلاعحموععرتفمبفؿامعـمررفماظددؿقرماظذيمؼـصمسؾكمثؼاصةمايقارم

عامؼظفرمؼبمواخؿالفمغليبمبنيمعامميؾقفماظددؿقرممرشؿموجقدمععـكمدؾقكماٌقارـة
ماٌقارـة مبشأن ماظدرادقة موم،اظرباعج ماًؾط مػذا ماإلالجؿـاب مصبب مأنمإذارة ظب

م مواالدؿدالالت ماظؼائؿة ماظاالدؿشفادات مؼب ماظدؼين ماىاغب ماٌدردقةمسؾك ؽؿب
)ضقاسدماظـظاصة،مةمساٌقمئداظؾدصاعمسـمعؾملؿكدمتو"مصبابقةإتظفرمؼبمشاظؾقؿفام"
ذنمععمإتؿؿاذكمػلمغزسةمماظؾقؽة،متـؿقةمروحماظدميؼرارقة...(.وايػازمسؾكماٌقاهم
عجماظؿػؽريماٌدغلماظذيمدفؾمحضقرهمؼبمبراواظؿلاعحموايقارممضقؿاالغػؿاحمسؾكم

ماظؿلعقـات مغفاؼة مؼب ماظقرـقة ماظدؼـ"مممم،اظرتبقة م"تلققس مسرصت معرحؾة مؼب أي
رػابمؼبماظؾالد.ماظقضعماإلوبعدمصعقدماألحزابماظلقادقةممبدرجةمضصقىمالدقؿا

م.غػلفامدرجةماظؿأثريبمدانماٌغربماجملاورةمظؽـمظقسسرصؿفمبؾمفغػل
اظشرسقةمسـمررؼؼماظدؼـ(ممو)اظشرسقةماظدؼـقةمأمؼؽؿـماٌشؽؾمؼبمػذاماظلقاقالم

م ممعدىؼبمععرصة ماظلقادلإعؽاغقة ماظـظام ماظدؼـمععمحداثة ماٌقارـةمومتقاصؼ تـؿقة
ظبمجاغبمعلؤوظقةمإغلاغقةماإلوايقارممئعؾادو،ماٌلؤوظقةماظيتممتؾلمحرؼةماألصراد

مؼبماظػ ماظعاٌدردةمطؿؤدلةمعؿقاجدة مظؾؿذطريمصؿقعلضاء نماجملفقداتماٌؾذوظةمإ.
م ماظدؼـقة ماظرتبقة معقاد مسؾك متؼؿصر ممل ماظرتبقؼة ماٌـظقعة مودؼد مإرار اظرتبقةموؼب

سادةماظـظرمؼبمتدرؼسمإوجـؾقةماالغػؿاحمسؾكماظؾغاتماألأؼضاممتمشؾظؽـمواٌدغقةم
م.اظؿارؼخوعقادمأخرىمطاظػؾلػةم

مطؾفمسالضةمجدمعؿقـةمبنيماٌدردة،ماظؿػؽريماظـؼديممتظفر م،اٌقارـةوعـمػذا
اظؽؿبماٌدردقةماٌلؿعؿؾةمؼبماىزائرموػذهماٌؼاربةمحقلماظرتبقةماٌدغقةممطؿاممتـؾ

مباظـؿقذجنيماٌغربلممو معـمدرادةموعؼارغؿفا ؼبممذؽاظقةماٌقارـة.إاظؿقغللمجاغؾا
مأنزتمؼبماىزائرماظيتمخرىاألسؿالماألومـؿائجاألخريمغلؿطقعماظؼقلمأنمػذهماظ

 .أنمتؾبدرسمومؼطؾعمسؾقفاتلؿقؼممؼبمبؾدانمأخرىو
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