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سددمعزدوجم،61-60مجاغػلم-مجقانم،2013مص.م361-355

سائشةمبـمسؿار،مغقرؼةمبـغربؼط-رععقن،مزبقدةمدـقدل:ماظؿؽقؼـماٌفينمودسؿم
اظؿشغقؾميفماظؾؾدانماٌغاربقة:مإصالحاتمودريوراتماجؿؿاسقةم م

ؼؿـاولماٌؼالمعلأظةماظؿؽقؼـماٌفينموسالضؿفمباظؿشغقؾميفماظؾؾدانماٌغاربقة ماظـالثة.محقثم
تشغؾ مػذهماٌلأظةماػؿؿاممجمؿؾماظؾؾدانماٌغاربقةمباسؿؾارػا مسائؼا مأعام ممنقػا.مذظؽمأنماغؿشارم
اظؾطاظة مؼؤثر مسؾك مذيقع ماظػؽات ماالجؿؿاسقة موباألخص مأصقاب ماظشفادات ،معا مأدى مإديم
غشقب مأزعة متؽؿـمأدؾابفاماظرئقلقةميفمسدمماظؿقاصؼمبنيماظقاضع موبراعجماظؿؽقؼـ مواظؿشغقؾ.م
وعـممثةمتؿعرضمإذؽاظقةماالجؿؿاسلمإديمهقل،محقثمالمؼؿعؾؼماألعرممبعرصةمعامإذامطانمسؾكم
اظدوظةمأنمتؿدخؾمبشؽؾ مطؾل مأومجزئل ميفمػذهماٌلأظةموإمناممبعرصةممنط ماظدوظةم"اٌكؿؾػ"م
اٌؾادرمواٌشارك،ميفمعرحؾةمدائؿة مععماظؿطقرماظلرؼعمظؾعامل؟مػدصـا مهؾقؾماحملاورماظؽربىم
ظإلصالحاتمعـمأجؾماًروجمبصقغةمظؾؿـظقعاتماظـالث،مذظؽمأنماظرػانمؼؽؿـميفمتؼققؿم
وتعقني مأمناط ماظؿغقريات ماظيت متدخؾ ميف ماظـشاط ماظعؿقعل ماٌؿعؾؼ مباظؿؽقؼـ مودسؿ متشغقؾم
اظشؾاب .م
وبغرض ماظؼقاممبدرادةمعؼارغةمظؾؿقضقع،مأخذغاماظػرتةماٌؿؿدةمبنيم 3996مو 4116مظـؿؿؽـم
عـمهدؼدمثالثةمععاؼريمخمؿؾػة مػل:متدخؾماظدوظة،مدورماظػاسؾنيماألدادقنيموغقسقةممتقؼؾم
اٌـظقعة.
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماظؿؽقؼـماٌفينم-ماظؿشغقؾم-ماإلصالحاتم-ماظؿقزقػم-ماظلريوراتم
االجؿؿاسقة .م

زػرة محلاغل :مإصالح ماٌـظقعةماظرتبقؼةميفماىزائر :مأؼّة متغقّراتميفمممارداتم
األداتذة؟ م

اإلصالحماظرتبقيماٌعؿقلمبفمبشؽؾمتصاسديميفماىزائرمعـذم،4115مػقميفماألصؾمودؼدم
بقداشقجل.مصإذا مطان ماظؿققلمشريمزاػرمباظـلؾةمٌػاػقؿمحمؿقؼاتماظرباعج،مصإغف مواضحمجدام
سؾكمعلؿقىمررقماظؿدرؼس.مػذاماظؿققلمغػلفمظقحظمعـذمبضعمدـنيميفماظؾؾدانماٌغاربقةم
األخرىمحقث مؼظفر متأثريمتقارمبقداشقجقاماظؽػاءات ) (Schneider 2006مأو)(Crahay .2006م
سؾكمطؾماظرباعجماٌدردقة .م
ضؿـ ماالػؿؿاعات ماياظقة مٌؤظػل ماظرباعج مواظؽؿب ماٌدردقة مند معدى ماجملفقداتم
اإلضاصقة ميفمتعرؼػماظؽػاءاتماًؿاعقةم،خصقصامباظـلؾةمظألضلامماظـفائقة.مو مإذامغزظـامإديم
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اٌقدانمندماٌشؽؾةمغػلف معـذ مبداؼةماإلصالح،مظذامغرؼدمػـامأنمغعرفمٌاذا؟مؼؿؿققرمدؤالم
االغطالقميفمػذاماظؾقثمحقلمتلاؤلمبلقط:معامػلممتـالت ماظؾاحـنيموعؤظّػلماظرباعجمسـم
اإلصالحموسـمعدرّدلماٌؼاربةمباظؽػاءات؟ماسؿؼادامعـاميفمطقنماًطاباتمضادرةمسؾكماظؼقامم
باٌفؿةمسؾكماألضؾميفمضلؿمعـمػذهماظؿؿـالت،موعـمخاللممتؼـقةماٌؼابؾة،مدماولمأنمغصؾميفم
ػذهماظدرادةمإدي :م
 مإزفار ماظؿؿـالت ماظرئقلقة مهلذه ماإلصالحات م"اٌرتؾطة مباظؽػاءات" مطؿا مؼراػا مخمؿؾػماظػاسؾنيميفماٌـظقعةماظرتبقؼة .م
 مهدؼدماظؿققالتماٌلؿؼرة مو(أو)ماٌؼاوعةماظيتمتظفرمعـمخاللماٌؿارداتمواظـؿائج مألجؾمصؽمرعقزماٌػارضاتماظؿقؿقةماظرئقلقة .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :ماظرتبقة – اإلصالحات – األحباث م– ماٌؿاردات م– ماظػاسؾقن م–

اظؿؿـالت .م

سائشةمبـمسؿار:ماظدسؿماٌدردلميفمزؾماإلصالح:معـطؼمتعاعؾماألداتذة-األوظقاء

بؾغمإصالحماٌـظقعةماظرتبقؼةميفماىزائرمساعفماظعاذر ،مػذهماٌـظقعةماظيتمترتؾطمباٌـاػجم
اىدؼدةمواظؼاغقنماظؿقجقفل،متفدفمإديمهلنيمدائؿموذيمدالظةمٌؽؿلؾاتماظؿالعقذمسؾكمطؾم
اٌلؿقؼاتمممامجيعؾماظدسؿماٌدردلمشريمضروري .م
يفمحني،مندماظدروسماًصقصقةمتـؿق مبشؽؾمتصاسديموتشؿؾمطؾماٌقادمواٌلؿقؼاتم
اظدرادقة.معـمػـامغؿلاءلمٌاذامتعقدمػذهماظدروسماًصقصقةمعـماالبؿدائلمإديماظـاغقي؟مأظقسم
عـماٌػارضةمأنمندمععماظرباعجماىدؼدةماهلادصةمإديماظؿؼؾقصمعـ ماظػقضكمورصعماظػعاظقة،مأنم
اظدروس ماًصقصقة معا مزاظت متػرض مغػلفا؟ موعا مأثرػا مسؾك مناسة ماظؿالعقذ موغؿائففؿم
اٌدردقة؟
ػذه ماظؿلاؤالت مطاغت معقضقع ماظققم ماظدرادل ماٌـعؼد معع معدردني ،معػؿشني موأوظقاءم
تالعقذ،محقثمتـاوظـامعلأظةمعدىماياجةمإديمػذام"اظلقق"،موررؼؼةمسؿؾفموأثرهمسؾكمطػاءاتم
اظؿالعقذ .مػذه ماظقرضة متؼدم مغؿائج ماٌؼابالت ماظػردؼة مواىؿاسقة ماظيت ماغصؾت محقل مإذؽاظقةم
تعؾقؿماظرؼاضقات،ماظػقزؼاءموسؾؿماظطؾقعةموايقاةميفماٌؿقدط.
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :مدسؿمعدردل م -مدروسمخصقصقة م– مإ مصالح م– متعؾّؿ م– متالعقذ م-
أوظقاءماظؿالعقذ .م
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صارؿة مغؼّال :ماٌؿارداتماظؾقداشقجقةمواإلصالحات ماظرتبقؼةميفماىزائر :مدرادةم
حاظة م
طغريػا معـ ماظؾؾدان ماظلائرة ميف مررؼؼ ماظؿققل ،متؾقث ماىزائر ميف مطقػقة متطقؼر ماظؼطاعم
اظرتبقيمسؾكمطؾماٌلؿقؼات.موضدمبذظتمجمفقداتمجؾارةميفماىاغبماظؽؿلمإالمأنماىاغبم
اظؽقػلمالمؼزالمؼـؼصفماظؽـري.مؼفدفمػذاماٌؼالمإديموضعمخمططمٌكؿؾػماظؿققالتماظيتم
رؾعتماإلصالحماألخريموذظؽمبقضعمصقرةمبقاغقةمظؾؿؿارداتماظؾقداشقجقةمعـمخاللمأربعم
عؤدلاتمظؾؿعؾقؿماظـاغقي،موذظؽ مبغقة معالحظةموهؾقؾمعدىمتطقرػاموهدؼدمعدىمهؼؼم
األػدافماٌردقعةمهلذهماٌؤدلاتماظرتبقؼة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :ممارداتمبقداشقجقةم–مناسةم-مطػاءةم–متؼققؿم–مغؼصم-مإصالح.

وجقفمضفرؼة:ممتـّالتمدقدققظغقؼةمألربعمراظؾاتمجزائرؼاتمبػرغلا م

ترتؾطماظعالضةماظرعزؼةمظؾطؾؾةماىزائرؼنيماٌؼقؿنيمبػرغلامباظؾغاتمععماظلقاقماًطابلم
اظذي متظفر مسربه مػذه ماظؾغة .ميف مػذه ماظدرادة ،متؿؾاؼـ موضعقة ماظؾغة ماظػرغلقة ،معـ مجفةم
عقضقعماغؿؼادمعـمررفماظشؾاب،موعـمجفةمأخرىمعقضقعمتـؿنيمبلؾبمايراكماالجؿؿاسلم
اظذيمختؾؼفمسـمررؼؼماإلدعاجماٌفين.مصؼدمعـحماظؿقؽؿميفمػذهماظؾغةماظػرصةمظطاظؾؿـامٌقاصؾةم
اظدرادةمبػرغلاموػقعامؼعؿربمإذارةمظؾؿؿققز .م
إنماظلقاقماٌؿعددماٌعاجؿماظذيمساشمصقفماألذكاصماٌلؿفقبنيميفماىزائرمؼلفؾمبـاءم
خطاب ممتـّؾل مجاػز .مطؿا مأن مهؾقؾف ماظؼائؿ مسؾك ماٌادة ماٌػفقعاتقة مواظـظرؼة ماظؾلاغقاتم
اظرباطلقؿاتقة،مؼؽشػمسـمررؼؼني:م م
مأ .متؾؽماظػرغلقةمعـمخاللمإضصاءماآلخر.
ب .تؾينمأومرصضمظغةمعامحلبماٌؽان/اظزعانماظذيمتؿطؾعمإظقفماظطاظؾات.
م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:مدقدققظلاغقاتم–ممتـالتم–مبراطلقؿاتقةم-مهؾقؾماًطاب .م

غزؼفةمبـمبشري:ممتـالتماظؾغاتميفماظقدطماٌفين

تـاوظـامظؿؿـالتماظؽػاءاتميفماظقدطماٌفينمؼؼؿضلمأنمؼشؿؾمبعضماىقاغبمعـماظؿعددؼةم
اظؾغقؼةمواظـؼاصقةمواظعالضاتماظيتمؼشؽؾفاماإلراراتمععفا،مواظيتمعـفامؼؿشؽؾمذقؽامصشقؽام
متـقؾماظقاضعماىزائريماٌزدوجمواٌؿعددماظؾغة .م
باالرتؽاز مسؾك مػذه ماٌعاؼري ماظؿقؾقؾقة ،مميؽــا موضع ماألصؾع مسؾك ماظرػاغات ماهلقؼاتقةم
اٌرتؾطةمبؾـاءماظؽػاءةماٌؿعددةماظؾغاتميفماٌؤدلة .م
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إنمػدصـامػـا مذومذؼني،معـمجفة موصػمعلؿقىمعصغّر م"عقؽرو"مظصقرةماًطابمواضعقام
وتػاسؾقا .موعـمجفة مأخرى ماظػفؿماألصضؾمظؾعضماظظقاػرماٌرتؾطةمبادؿكدامموممتؾؽماظؾغاتم
يفماٌؤدلةمومباألخصماٌؽاغةماظيتمتشغؾفاماظؾغةماظػرغلقةمظدىمإراراتماٌؤدلة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :ممتـالت م -مطػاءةمازدواجقةموتعددؼةماظؾغة م -متداخؾمظغقي م– ماظقدطم

اٌفين .م

سؾدماظـاصرمضفقؾة :م أثرماظؿققالتماجملاظقةمسؾكماٌؿارداتماظلقدققظغقؼة مظدىم
اظـارؼنيمباألعازؼغقةميفمجؾالماألوراس م

ؼدخؾمػذاماٌؼالميفمإرارمعشروسـامظؾؾقثميفماظلقدقق-ظلاغقاتمحقلمإذؽاظقةممتـالتم
اظؾغةمواٌقاضػماظؾلاغقةمألصراد،موذظؽميفمعـطؼةماألوراس .م
األوراسمعـطؼةمغارؼةمباظؾغةماظرببرؼة،موعؿقاجدةميفمضؾبمبالدماظشاوؼة.موضدممتماظؿقؼقؼم
اٌقداغلممبشارطةمأذكاص معـ ماىـلنيموعـ مخمؿؾػ ماألسؿار مواٌـارؼماظلؽـقةماظرئقلقةمعـم
بؾدؼة:م"أرغقس"موتؽقت"ميفمعـطؼةموادمظؾققض،معقـام""Menaaموتقزيمظعؾاد"ميفمعـطؼةموادم
طؾدي.متفدفمػذهماظدرادةمإديماضرتاحمحقصؾةمظؾؿؿارداتماظلقدققظلاغقةمظؾلؽانماظؼارـنيم
بفذه ماٌـطؼة .محقث مغؿلاءل محقل ماظؾغات ماٌلؿكدعة مظدى ماألصراد ميف ممماردؿفؿ ماظؾغقؼةم
اظققعقةمويفمعـارؼفؿموحقل ماظؾغات ماٌلؿكدعةميف ماٌراطزمايضرؼةم(باتـةموبلؽرة)مو متأثريم
اظـظرةماجملاظقةمواظؿغريماظػضائلمسؾكماٌؿارداتماظلقدققظلاغقة.
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :م massif centreماألوراس م– ماىؾاؼؾل م– مهقالت مجماظقة م–م

ممارداتمدقدققظلاغقةم–ماظعربقةماٌـطقضةم–ماظشاوؼةم–ماظقدطمايضريم–ماظقدطماظرؼػل .م

سؾداظـقرمبـمسزوز:معاذامؼؼصدماظشؾابمٌاّمؼؿؽؾّؿقن...؟ماظرجقعمإديمهؼقؼمعقداغلم
جباععةمعلؿغاٍ

ؼظفرم"اإلؼؿقؽات" مذؾاب،مظؿقدؼدماٌـؿقجماظلقدققظغقي مىؿفقرماظشؾابمأو معامؼلؿكم
هت متأثري ماٌقضة ماظققم م"طالم ماظشؾاب" ،موطأغف مؼطرح معشؽال مظدى مأخصائقل ماٌقدانم
ايضري(طاظػل،3996،مبقؾقط،م،4115م)4134ميفماظعامل،معامداممظقسمػـاكمظغة/غظاممظغقيم
باٌعـكماألظلين/اظـققيمظؾؿعرؼػ،مظؽـمبشؽؾمععزولمسـماظؾغةماظعادؼة.
بادؿـؿار معقدانمحضريم"جاععةمعلؿغاٍ"،مغؾقثمميفمتؼابؾ مػذهماظـؿقفة/اظػرضقةمععم
ععطقاتمجمؿؿعةمععمحملاوظةمصفؿمأؼـمتؽؿـمخصقصقةمػذاماظشؽؾم"اىدؼد"ماٌلؿعؿؾمظؾغةم
اٌؿداوظة؟مويفمخطقةمثاغقةمغرؼدمععرصةمعامػلماٌطاظبماالجؿؿاسقةماٌردقعةمخؾػمػذاماظؿؾدؼؾم
اظؾغقيماظذيمؼؾدومخاصامباظشؾاب؟
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مزاػرةCODE-

اظـؿائج ماٌؿقصؾ مإظقفا متـؾت ماظػرضقة ماظيت متؾـقـاػا مواظيت مهدد
SWITCHINGمطؿقركموطـاتجمدقدقق-ظغقيمععرّفمباظضرورةموهتمتصرفماظشؾابمألجؾم
اظؿقاصؾم(شاؼةمظغقؼة)مععمبعضفؿ،مظؽـمأؼضامعـمأجؾمتلفقؾمذؽؾمعـماظرصض/اظؼطقعةمععم
اظؾغةماٌعقارؼةماٌلؿعؿؾةم(شاؼةمدقدققظقجقة/ػقؼاتقة).مػذاماىاغبماألخريمؼعقدمبـامبطرؼؼةم
عؾاذرةمإديمدؾبمهقلماظؾغةمواظذيمملمؼؽـمدقىمترذيةمإلرادةماظؿفدؼدماظلقدققظغقيماظذيم
أخذػاماظشؾابمسؾكمساتؼف.
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:مطالمماظشؾابم-مممارداتمدقدققظغقؼةم–محضرؼةم–مػقؼةم-متؾدؼؾم

ظغقي .م

صارؿةماظزػراءمبقظػضاوي:معدخؾمإديمتعؾقؿمعؾادئماإلحصاء:مهؼقؼمعقداغلمسؾكم
علؿقىمعدارسماظؿعؾقؿماٌؿقدطم

تفدفمػذهماظقرضةمإديمتلؾقطماظضقءمسؾكمعلأظةمتدرؼسماإلحصاءميفماٌرحؾةماٌؿقدطةمعـم
اظؿعؾقؿموذظؽممبقاوظةماإلجابةمسؾكماظؿلاؤلماظؿاظل:مٌاذامغدرسماإلحصاءميفماٌؿقدط؟موعام
اظذي متؼدعفمػذهماٌادةماظؿعؾقؿقةمٌقارـماٌلؿؼؾؾ؟مػذامعـمجفة،موعـمجفةمأخرى،معامػقم
اظؿؽقؼـماٌؿقزماظذيمؼُؼَََدَََممٌدرََََِسماظرؼاضقاتمحؿكمحيؼؼمتدرؼلفمظإلحصاءمتعؾؿامعػقدا؟ م
عـممثة،مصإغـامغعرضمغؿائجمحبــاماظذيمؼدورمحقلمثالثمغؼاط:م م
 -3عاذامؼُدرسماإلحصاءميفمعؤدلاتماظؿعؾقؿماٌؿقدطم؟
 -4مٌاذماإلحصاءميفمعؤدلاتماظؿعؾقؿماٌؿقدطم؟
 -5أيمتؽقؼـمباظـلؾةمظألداتذةمصقؿامؼؿعؾؼمباإلحصاءميفمعؤدلاتماظؿعؾقؿماٌؿقدط؟م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:متعؾقؿم–مإحصاءم–معؿقدطةم–متعؾؿم-متؽقؼـم م

حلـمرععقن :ماٌدردة ميفماظؾؾدانماٌغاربقة مو ماًطابمحقلماٌقارـة:معؼاربةمعـم
خاللمطؿبماظرتبقةماٌدغقةم

أنزمػذاماٌؼالماٌؿعؾؼمبؿدرؼسماٌقارـةمعـمخاللمحمؿقىماًطابماظذيمهؿؾفماظؽؿبم
اٌدردقةمواٌقدقم:م"رداظةماٌقارـةمعـمخاللماٌدردة"مبـاءمسؾكمغؿائجمهؾقؾمحمؿقىماظؽؿبم
اٌدردقةماٌؿداوظةميفماألرقارماظـالثمعـماظؿعؾقؿ:ماالبؿدائل،ماٌؿقدطمواظـاغقيموؼشؿؾمثالثةم
دولمعغاربقة:ماىزائر،ماٌغربموتقغسمععؿؿداميفمذظؽمعؼاربةمعؼارغة.موؼأتلمطقصقؾةمسؿؾم
ضؿـ معشروسني محبـقني .مأجري ماألول مخالل ماظػرتة م 4112-4118مهت مسـقان معؼاربةم
ومماردة ماٌقارـة :ماىزائر ممنقذجا ،مأعا ماظـاغل :ماٌقارـة ميف ماىزائر ماظققم ،ماظؿؿـالتم
واظؿفلقدميف اٌقدان،مأُغْفَِزمعامبنيم.4131 -4112مؼلؿحمهؾقؾمػذاماًطابمبؿقدؼدماظغاؼةم
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اٌرجقة معـ ماظرتبقة ماٌدغقة يف مسالضؿفا مباظؿؽقؼـ مصقؿا مخيص ماٌقارـة ماٌعؾـ مسـفا ،مو مؼؾنيم
اظػفقةمبقـفاموبنيمخمؿؾػماجملاالتماألخرىميفماظدولماظـالثماظيتممشؾفامػذاماظعؿؾ.م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :عدردةم–معقارـةم-مطؿبمعدردقةم–ماىزائرم–متقغسم-ماٌغرب .م

ؼقدػمبقشامنل:مػؾمؼُـؿّلماظؽؿابماٌدردلمثؼاصةماٌشارطةمظدىماظؿؾؿقذ؟

عـمملمؼلؿعؿؾمطؿابامعدردقاميفمعرحؾةممتدردف؟مؼؾدو مػذاماظؽؿابمطقدقؾةمبقداشقجقةم
بلقطةمذاتمغؿائجمسؾؿقةمؼلؿػقدمعـفاماٌدرسموحده م.غفؿؿ مسادةمبشؽؾماظؽؿابمأو مبلعره،م
ظؽـمعامػلمصائدتفماظعؿؾقةميفماٌدردة.مؼدخؾمػذاماظعؿؾميفمإرارمدؼداطؿقؽقةماظؿعؾقؿماظؾـائلم
ظؾعؾقم ماظطؾقعقة موؼؿـاول مباألداس معلار مإناز محمؿقؼات ماظؽؿب ماٌدردقة .مغؾقث مسؾكم
اًصقص مسـ مرؾقعة ماظرداظة ماظعؾؿقة ماظيت متؼدعفا مػذه ماظؽؿب مودورػا ميف متـؿقة ماألدؾقبم
اظرتبقيماظؿشارطل مظدىماظؿؾؿقذموعـفمعشارطؿفميفمبـاءمععارصفماًاصة.مألجؾمذظؽ،ماضؿصرم
اظؿقؾقؾمسؾكماىققظقجقاميفمطؿابنيمعدردقنيمتقغلقنيمبقضعمخمططماظؿقؾقؾمغػلفمٌكؿؾػم
أمناطماألداظقبماظرتبقؼة .مطقػمتؤديمحمؿقؼاتماظؽؿبمدوراميفماطؿلابمثؼاصةمتشارطقةميفم
اٌدردةمويفماجملؿؿع؟
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :معدردة م– مدؼداطؿقؽ م -مأدؾقبمتربقيمتشارطل م -مطؿابمعدردل م–م
جمؿؿع .م

صاضؾمحرزظّل:ماظؿدرؼبمسؾكمتلقريماٌكاررماظطؾقعقةميفمطؿابماىغراصقامظؾلـةم
األوديمثاغقيمبؿقغس:مهؾقؾمدؼداطؿقؽلموماضرتاحات م
تعؿرب مػذه ماظرتبقة مجدؼدة ميف مبراعج مطؿب ماىغراصقا مبؿقغس .ميف ماظقاضع ،مميؽـ ماسؿؾارم
اظرتبقةمسؾكمتلقريماألخطارماظطؾقعةمحؼالمتربقؼامبارزاموجمؿقسةمعـماظؿدخالتماهلادصةمإديم
إسالمموهلقسموعلاسدةماٌؿعؾؿنيمسؾكماطؿلاب مدؾقطات معؼؾقظةماواهمايقاةموبـاءمرأيم
سؼالغل محقل معلائؾ محققؼة مؼرتؾط مصقفا مايؿقؿل مباالجؿؿاسل .متفدف مػذه ماظرتبقة مإذن،م
بشؽؾ مضصدي ،مإدي موضع ماٌؿعؾّؿني ميف معلار متغقري ماظلؾقطات مواالواػات .مإغفا متؼقم مسؾكم
اٌعارفموظؽـفاميفماظقضتمغػلفمتؼقممبؾـاءمطػاءاتمذكصقةموغػلقة/اجؿؿاسقة،مسالضاتمععم
اظذات موعع ماآلخرؼـ موعع ماحملقط ،معع ماٌاضل مواٌلؿؼؾؾ ،معـؾ معا ماضرتحؿف مأػداف متعؾقؿم
اىغراصقاميفماظـاغقيمبؿقغس (مضاغقنماإلصالحماظرتبقيمبؿقغس،مجقؼؾقةم .)3993م
تلاؤالتـامصقغتمطاآلتل :م
عامرؾقعةماظصقر ميفمتعؾقؿ مػذاماظؿكصص؟معاماظـؿقذجماٌػضؾميفمػذاماظؽؿابماٌدردل؟معام
ػلماألداظقبماظقؾداشقجقةماٌلؿعؿؾة؟ماهلدفمعـمػذاماٌؼالمػق ماإلجابةمسـمػذهماظؿلاؤالتم
عـمخاللمهؾقؾمحمؿقىماظؽؿابماٌدردلمظؾفغراصقاممظؾلـةم3مثاغقيمبؿقغس .م
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اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :متلقري ماألخطار ماظطؾقعقة م -متدرؼس ماىغراصقا م -مطؿب معدردقة م-م
تربقةم-مصقرم-مأداظقبمبقداشقجقةم–متقغس .م

سؾد ماظقػاب مبؾغرّاس :ماظؽػاءة ماظـؼاصقة ميف ماظؽؿاب ماٌدردل مظؾػؾلػة ميف ماظطقرم
اظـاغقي م
عـمخاللماظؽؿابماٌدردلمٌادةماظػؾلػةمظؾلـةماظـاغقةمعـماظؿعؾقؿماظـاغقي،مغعؿؾمسؾكم
عؿابعةمعامسرصؿفماإلصالحاتماظرتبقؼةميفماىزائرمعـمهقالتمتؾدو مظـامبأغفامضدمتصؾمإديم
درجة ماظعؿؼ معـ محقث ماٌـفاج موعـ محقث ماظربغاعج .موعـ مأجؾ مإبراز مػذه ماظؿققالت مصإغـام
حددغاػامصقؿامظفمسالضةمباالغػؿاحمواظدميؼرارقةموحؼققماإلغلانمواظؿلاعح..موػلماظؼقؿماظيتم
تطاظبمبفاماهلقؽاتماظدوظقةماظيتمتشؿغؾمباظرتبقةموتؾكصمصقؿامؼلؿكمبرتبقةماظؿداخؾماظـؼايفم
 Education à l’interculturalitéموؼلؿك ميف ماٌؼاربة مباظؽػاءات ماظيت متؾـؿفا ماىزائر مععم
إصالحاتم4115مبـماظؽػاءةماظـؼاصقة.محقلمػذهماظؼقؿماظيتمتدلمسؾكماظؿداخؾماظـؼايفمواظؽػاءةم
اظـؼاصقةميفماظؽؿابماٌدردلمٌادةماظػؾلػةميفماظـاغقةمثاغقي،مؼصبمػذاماٌؼال .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :ماإلصالحماظرتبقي م -ماظؽؿابماٌدردل م -ماظؿداخؾماظـؼايف م -ماظؽػاءةم

اظـؼاصقةم-ماظػؾلػة.

غؾقؾ مطرصس ،مأريد مريزة مشضؾان ،مبـ مجدو مبقراظيب :هؾقؾ معُؼارن مألغظؿةم
اظؿؽقؼـميفماظرتبقةماظؾدغقةموماظرؼاضقةميفماىزائرمومصاظقغقامبؾؾفقؽا م

ؼفدفمػذاماظعؿؾماظؾقـلمإديمهلنيماظطرقماٌلؿكدعةمحاظقاميفمتؽقؼـماظطؾؾةماٌقجفنيم
دمقمدرادةماظرتبقةماظؾدغقةموماظرؼاضقةموماظذؼـمؼػرتضمبفؿمأنمؼصؾققامػؿمأغػلفؿمعربقنيم
بدغقني،محقثمأنمتؽقؼـمعربقنيميفماظرؼاضةمدريورةمهؿاجمإديمتؽػؾمعؿعددماألبعاد .م
ؼؼقممطؾمتؽقؼـمعؿكصصمأدادامسؾكمساعؾنيمرئقلني:ماظؿقصقالتماظـظرؼةموماظؿدرؼسم
اظؿطؾقؼل .مػذه ماٌؽقغات مػل ماحملاور ماألدادقة ماظيت متدور محقهلا مالحؼا ماظعؿؾقة ماظرتبقؼةمممممم
و ماٌفـقة .مو معـ ماظقاضحمأن ماظقجقد ماظلابؼ مظؾؿؽؿلؾات ماٌلؾؼة ماٌـؿؿقة مإدي ماٌػاػقؿ ماظؽؾقةم
ظؾؿؽقغاتماٌذطقرةمآغػا مذومأػؿقةمطؾريةمسـدمعـمؼرشب ميف معؿابعةمدروسميفمػذاماظـقعمعـم
اظؿؽقؼـ.مومػقمعامؼؽؿـمهدؼداميفمهؾقؾمدقاقمتؽقؼـماٌربقنيمضؿـمععاػدماظرتبقةماظؾدغقةممم
وماظرؼاضقة .م
ؼؽؿـ مػدصـا ميف متعقني مخصقصقات ماظؿؽقؼـات ماٌؼرتحة ميف ماىزائر مو مصاظقغقا م(بؾفقؽام
اظػروغؽقصقغقة) .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماظؿؽقؼـماالبؿدائلم–ماألداتذةم–مأػدافماظؿؽقؼـم–ماظؿقؾقؾماٌؼارنم
–ماىزائرم–مصاظقغقا .م
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بقبؽرمحيقاوي:ماظرتبقةماظؾدغقةمواظرؼاضقةميفماٌدردةمباىزائر م

اٌشؽؾماٌطروحميفمػذهماٌلاػؿةمػق مطقنماظرتبقةماظؾدغقةمواظرؼاضقةمالمزاظتمعفؿشةميفم
اٌدردة ماىزائرؼة .مصػل ماظقضت ماظذي متعؿرب مودقؾة مأدادقة مظؾصقة موظؾرتبقة مخاصة مظدىم
اظشؾاب ،مند ميف ماىزائر متراجعا مطؾريا مظؾرتبقة ماظؾدغقة مواظرؼاضقة ماٌدردقة م( 67x4مدضقؼةم
أدؾقسقا) موضؾّؿا متقجد مبصقرة مطاعؾة ميف ماٌدارس ماالبؿدائقة ،مداسؿان(4دا) ميف ماألدؾقع ميفم
اٌؿقدطمواظـاغقي،موتؼؾممماردؿفامخاصةمظدىماإلغاث.ماٌؤدػميفمطؾمػذامػقمحذفمعـاصبم
اظعؿؾماظرؼاضقةميفماظلـةماظدرادقة م 4135-4134مظؿعقضممبـاصبمٌقادمدرادقةمتعؿربمذاتم
أوظقؼة ،مػذا ماظؼرار مؼرتجؿ معققال مإدي متفؿقش ماظرؼاضة ماٌدردقة موػق مضرار مجمقػ ميف محؼم
اجملؿؿعمطؾف،مصاظـشاراتماظرؼاضقةمبإعؽاغفامعلاسدة ،مظقسمصؼطماظشؾابمسؾكماظـؿق ،مبؾم
حؿكماٌؤدلةماظرتبقؼةمسؾكمحماربةمعشاطؾماظعـػمواٌكدراتموشريػا…
صؿاماظذيمؼعقؼمتطقرمعادةمدرادقةميفماىزائرممتارس مؼقعقامعـمررفمتالعقذميفماًارج،م
وتعؿربمودقؾةمأدادقةمظؾؿرور مإديماىاععةميفماظقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقة؟موبعقدامسـماظـظرةم
اظلؾؾقةمظؾـشاطماظرؼاضلماظذيمؼعؿربمثاغقؼا مسـدغا ،مغعؿؾمسؾكمهدؼدمسقاعؾ مأخرى مظؿؼفؼرم
اظرتبقةماظؾدغقة.مسقاعؾمععؼدةمترتؾطمباظؿارؼخ،مباًقاراتماظلقادقةموتؽقؼـماٌدرّدني.مدماولم
أؼضامتؾقان مػذا ماظؿؼفؼر،موصفؿمأدؾابفمورمبامإجيادمبؤرةمهقلمخمؾصمظصاحلمتربقةماألرػالم
واٌراػؼنيماىزائرؼني.م م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :ماظرتبقةماظؾدغقةمواظرؼاضقةم– مرؼاضةم– معدردةم– مرػؾم– معراػؼم–م
عدرَََسم-معربلم–متؼفؼر.

سؾد ماىؾقؾ مسؽّاري ،مطقظني مظقعقس ،متقؾق مظقورؼل :متعزؼز ماظؿعؾقؿ ماظؿقضرييم
بإصرؼؼقامجـقبماظصقراء.محقصؾةماظدراداتماظدوظقة م

ػذه ماجملؿقسة معـ ماآلداب متشؿؾ ماٌعارف ماٌقجقدة محقل متعؾقؿ ماظطػقظة موبراعج معاضؾؾم
اٌدردلمبفدفمتؼققؿماظشروطماظيتمسؾكمأدادفامؼؽقنمأثرماظؿعؾقؿمعامضؾؾماٌدردلمإجيابقام
باظـلؾة مظؾـؿق اٌعر ميف مواالجؿؿاسل مظألرػال ميف مػذا ماظلـ معـ ماظؿعؾقؿ موباظـلؾة مظـؿائففؿم
اٌدردقةماظالحؼة.ممثةمأربعةمذروطمأدادقةميفمػذهماآلدابمألجؾمتعؾقؿمعامضؾؾمعدردلمجقدم
يفمدقاقماظطػقظةماحملروعة:
 .3اظـؿاذجماظؾقداشقجقةماٌالئؿة.م-4تعؾقؿمؼرطزمسؾكماظـؼاصةماحملؾقة.م-5إذراكماظعائالتم
واىؿاسات.م-6براعجمصققةموشذائقةمخاصةممبامضؾؾماٌدردل.
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :متعؾقؿمعامضؾؾماٌدردلم–مإصرؼؼقام–مثؼاصةم–مذياساتم–مبقداشقجقام
-مصقة.
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