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الحمد هلل الذي جعل العلم ضياء و القران نورا، و رفع الذين أوتوا العلم                 

احمد هللا درجات عليا، و كان ذلك في الكتاب مسطورا ، و جعل العلماء ورثة األنبياء ، 

والسداد  الذي منحنا الحلم، وأمدنا بالقوة، وكللنا بالثبات ووهبنا النجاح عز وجل

 النجاز هذا العمل  .

ر اوذاينية على مثم  أتوجه بالشكر الجزيل إلى  المشرف األستاذ  الدكتور ع          

 إلى النور فله كل الشكر الموصلهذا العمل القيمة حتى يخرج  وتوجيهاتهإشرافه  

 .متمنية له دوام الصحة و العافية

عيد لالنجاز هذا العمل فلهم مني كل والى كل من ساعدني من قريب أو  ب          

 الشكر و التقدير .

 
 سمية عزابي
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 اإلهداء

 

را اللذين إلى ربيتي على سه را لم و ت وي أو مادي جهد أي يدخ  أمي عليه أنا إلى ما ألصل معن

 بشير أبي و مايسة

دي روح إلى رة وال دتي إلى و الطاه  .وال

يق زوجي إلى ي رف  .درب

 .الشكور  عبد , هاشم محمد أحبائي أبنائي إلى

مهما هللا را طفلي عبد المعين و أختي سعاد رح راغا كبي ين ف اني بصمت تارك  إلى الذين فارق
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 فهرس الجداول
 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
  يوضح الفئات و المؤشرات 1جدول رقم 
يوضح موقع الخطاب التربوي  في برنامج حزب جبهة التحرير   2جدول رقم

 لوطنيا
11 

 18 تواجد عنوان الخطاب التربوي  يوضح 3جدول رقم 
 18 وسائل اإليضاح المتعلقة بتواجد عنوان الخطاب التربوي  يوضح 4جدول رقم 
 22 وسائل اإليضاح المتعلقة بتواجد عنوان الخطاب التربوي   يوضح   8جدول رقم 
بهة التحرير يوضح موقع الخطاب التربوي  في برنامج حزب ج  8 جدول رقم

 الوطني

28 

يوضـح الحجـم المخصـص لكـل جانـب فـي برنامـج حـزب جبهـة  7 جدول رقم
 التحريـر الوطنـي .

28 

يوضح عدد الجمل المتعلقة بالخطاب التربوي في برنامج حزب   1جدول رقم 
 جبهة التحرير الوطني 

101 

 104 لهوية الوطنية.  اهتمامات حزب جبهة التحرير الوطني بايوضح   2جدول رقم 
 102 اهتمامات حزب جبهة التحرير الوطني بالمبادئ الوطنية   10جدول رقم 
 111 اهتمام حزب جبهة التحرير الوطني بالشخصية المرجوة .يوضح   11جدول رقم 
اهتمام حزب جبهة التحرير الوطني برأس المال البشري يوضح   12جدول رقم 

 في خطابه التربوي .
118 

اهتمامات حزب جبهة التحرير الوطني بالجانب يوضح  13دول رقم ج
 البيداغوجي 

 

  اهتمام حزب جبهة التحرير بنوعية التعليميوضح  14جدول رقم 
اهتمامات حزب جبهة التحرير الوطني برأس المال  يوضح  18جدول رقم 

 المادي
 

 ني أنها رى حزب جبهة التحرير الوطيالتحديات التي يوضح  18جدول رقم 
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 م التربوي اتواجه النظ
حزب جبهة حسب  تواجه النظام التربوي المشكالت التي يوضح  17جدول رقم 

 التحرير الوطني 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فهرس األشكال
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 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 18 المساحة الكلية لبرنامج حزب جبهة التحرير الوطني 1شكل رقم 
 21 معلمي المتوسط حسب مستواهم التعليميتوزيع  2شكل رقم 
 22 توزيع أساتذة االبتدائي حسب مستواهم التعليمي 3شكل رقم 
 108 نسبة المتعلمين اقل من خمس سنوات المسجلين بالقسم التحضيري  4شكل رقم 
 107 تطور عدد المدارس الخاصة 8شكل رقم 
 101 تطور عدد المسجلين بالمدارس الخاصة 8شكل رقم 
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 لمحتوياتفهرس ا
 

 الشكـر و العرفـان 
 اإلهــداء

 فهـرس الجـداول 
 فهـرس األشـكال

 
 الصفحة الموضوع  

 أ مقدمـة
 ةالفصـل األول : موضوع  الدراسـ

 01 أوال : إشكاليـة الدراسـة
 13 الدراسة ثانيا : أسبـاب اختيار موضوع

 18 ثالثا: أهمية و أهداف الدراسة

 17  مفاهيم الدراسة ابعا :ر 
 84 خامسا : الدراسات السابقة و المشابهة

 88  خالصة
 الفصل الثاني : السياسة التربوية الجزائرية

 81 مراحل تطور السياسة التربوية الجزائرية   أوال:
 81 السياسة التربوية قبل العهد االستعماري  .1

 82 التربية في العهد العثماني 1.1
 71 م المؤسسات التربويةأه 2.1
 73 .السياسة التربوية في العهد االستعماري 2

 74 سياسة الفرنسة 1.2
 78 التنصيرسياسة  2.2
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 77 اإلدماجسياسة  3.2
 72 .السياسة التربوية في عهد االستقالل3

 72 المرحلة األولى  3.1
 14 المرحلة الثانية 2.3
 18 المرحلة الثالثة 3.3
 23 نظري للسياسة التربوية تأصيلثانيا:

 23 . أهمية و أهداف السياسة التربوية1
 23 أهمية السياسة التربوية  1.1
 24 أهداف السياسة التربوية 2.1
 28 . مكونات السياسة التربوية 2

 27 التربية التحضيرية 1.2
 22 التعليم األساسي سابقا )االبتدائي و المتوسط( 2.2
 103 ي التعليم الثانو  3.2
 104 .مؤسسات بناء السياسة التربوية3

 104 المؤسسات الحكومية 1.3
 108 المؤسسات غير الحكومية 2.3
 108 . منطلقات السياسة التربوية4

 112 المشكالت و التحديات التي تواجه النظام التربوي ثالثا :
المشكالت التي تواجه  .1

 النظام التربوي 
112 

 112 المشكالت التربوية 1.1
 118 المشكالت االجتماعية 2.1
 117 المشكالت االقتصادية 3.1
 111 المشكالت السياسية 4.1

التحديات التي تواجه النظام  .2
 التربوي 

112 
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 112 التقدم العلمي و التكنولوجي 1.2
 121 العولمة 2.2

 123 خالصة
 الفصل الثالث :التفسير السوسيولوجي لألحزاب السياسة الجزائرية

 128  :النشأة التطورية لألحزاب السياسيةأوال
 128 نشأة األحزاب السياسية .1
 127 األحزاب السياسية ذات األصل الداخلي1.1
 121 األحزاب السياسية ذات األصل الخارجي 2.1
 121 االحزاب السياسية الناتجة عن االزمات3.1

 130 نظريات األحزاب السياسية .2
 131 نظرية التنمية1.2
 131 ية التحليل الطبقينظر 2.2
 132 نظريةالتبعية3.2

 133 ثانيا : ) أهداف و أهمية, وظائف أنماط ( األحزاب السياسية
أهداف و أهمية األحزاب  .1

 السياسية 
133 

 133 أهداف  األحزاب السياسية1.1
 138 اهمية األحزاب السياسية2.1

 131 وظائف أحزاب السياسية .2
 131 عيوظيفة التوفيق االجتما 1.2
 131 وظيفة نشر اإليديولوجية 2.2
 132 وظيفة المشاركة في صنع القرارات السياسية العامة 3.2
 132 وظيفة تطوير البرامج السياسية 4.2
 140 الوظيفة التربوية 8.2
 143 أنماط األحزاب السياسية .3
 143 أنواع األحزاب السياسية3.1
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 143 تصنيف األحزاب السياسية2.3
 144 م األحزاب السياسيةنظ 3.3

 144 ثالثا : األحزاب السياسية في الجزائر 
األحزاب السياسية في  .1

 الجزائر قبل االستقالل 
144 

 148 الحركات السياسية الجزائرية1.1
 182 أحزاب الحركة الوطنية الجزائرية2.1

األحزاب السياسية في  .2
 الجزائر بعد االستقالل

181 

 181 1212_1282 مرحلة الحزب الواحد2.1
 184 1212بعد التعددية الحزبية بعد 2.2

 173 خالصة
 الفصل الرابع : الخطاب التربوي السياسي

 178 أوال : التفسير السوسيولوجي للخطاب التربوي 
الخطاب التربوي من  .1

 منظور البنائية الوظيفية 
178 

 177 المنظور لسوسيولوجي ل إميل دوركايم 1.1
 172 لسوسيولوجي ل جون ديوي المنظور ا 2.1

الخطاب التربوي من  .2
 المنظور اإلسالمي

110 

 111 األساس التصوري للمدخل اإلسالمي 1.2
 114 التربية من منظور ابن خلدون  2.2

 118 ثانيا : )أهمية , أنواع , مقومات( الخطاب التربوي 
 118 أهمية الخطاب التربوي  .1
 118 أهمية الخطاب 1.1
 111 تربية أهمية ال 2.1
 120 أهمية الخطاب التربوي  3.1
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 121 أنواع الخطاب التربوي  .2
 121 الخطاب الرافض 2.1
 122 الخطاب المجدد2.2
 123 الخطاب الوظيفي3.2
 123 الخطاب اإلنساني4.2
 124 الخطاب الرسمي8.2
 128 مقومات الخطاب التربوي  .3
 128 المعلم1.3
 128 المتعلم 2.3
 127 ربويةالوسائل الت 3.3
 122 الوسائل لمادية 4.3
 200 مؤسسات التربويةال  8.3

 202 ثالثا : الخطاب التربوي و السياسة
القة النظام التربوي ع .1

 بالنظام السياسي
202 

الخطاب التربوي و  .2
 اإليديولوجية

204 

إسهامات السياسيين في  .3
 النظام التربوي 

208 

 207 اسهامات السياسيين الغرب1.3
 212 سهامات السياسيين العربإ 2.3
 218 إسهامات السياسيين الجزائريين 3.3

 223 خالصة
 الفصل الخامس: الخطاب التربوي في برامج األحزاب السياسية الجزائرية

 228 أوال : أوضاع المجتمع الجزائري 
أوضاع المجتمع الجزائري  .1

 قبل االستقالل
228 
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أوضاع المجتمع الجزائري  .2
 لبعد االستقال 

233 

 248 ثانيا : الخطاب التربوي  قي برامج أحزاب الحركة الوطنية
الخطاب التربوي في مطالب  .1

 الحركات السياسية الجزائرية
247 

الخطاب التربوي في برامج  .2
 أحزاب الحركة الوطنية

288 

 288 الخطاب التربوي في برامج االتجاه االستقاللي1.2
 282 اه الشيوعيالخطاب التربوي في برامج االتج 2.2
 284 الخطاب التربوي في برامج االتجاه اإلدماجي 3.2
 288 الخطاب التربوي في برامج االتجاه اإلصالحي4.2
الخطاب التربوي قي برامج  .3

 األحزاب السياسية الجزائرية بعد التعددية 
281 

 281 االجاه الوطني1.3
 270 االتجاه اإلسالمي 2.3
 272 االتجاه الديمقراطي 3.3

 214 خالصة
 : اإلجراءات المنهجية السادسالفصل 

 217 أوال :المنهج
 212 التاريخي المنهج .1
 221 المنهج الوصفي .2
 222 منهج تحليل المحتوى  .3

 227 ثانيا:أدوات جمع البيانات و المعالجة اإلحصائية
 227 أدوات جمع البيانات .1
 227 استمارة تحليل المحتوى 1.1
 302 مشاركة المالحظة بدون  2.1
 303 المقابلة الحرة 3.1
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 304 المعالجة اإلحصائية .2
 304 النسبة المئوية .1

 308 ثالثا : ) مجاالت و عينة ( الدراسة
 308 مجاالت الدراسة .1
 308 مجال التحليل1.1
 308 المجال الزمني 2.1

 307 عينة الدراسة .2
 301 العينة القصدية1.2
 302 حزب جبهة التحرير الوطني 2.2

 318 خالصة
 الفصل السابع : الدراسة التحليلية

 311 أوال :حجم اهتمام حزب جبهة التحرير الوطني بالخطاب التربوي 
 311 العنوان .1
 321 الموقع .2
 322 المساحة .3

 328 ثانيا :مقومات الخطاب التربوي في برنامج حزب جبهة التحرير الوطني
اهتمام حزب جبهة التحرير  .1

 ةوطنيبالهوية الالوطني 
328 

اهتمام حزب جبهة التحرير  .2
 الوطني المبادئ التربوية

338 

اهتمام حزب جبهة التحرير  .3
 بالشخصية المرجوة

341 

اهتمام حزب جبهة التحرير  .4
 الوطني برأس المال البشري 

344 

اهتمام حزب جبهة التحرير  .8
 الوطني بالجانب البيداغوجي

382 

 387اهتمام حزب جبهة التحرير  .8
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 التعليم  الوطني بنوعية
اهتمام حزب جبهة التحرير  .7

 الوطني برأس المال المادي
388 

التحديات التي يرى حزب  .1
 جبهة التحرير أنها تواجه النظام التربوي 

382 

المشكالت التي تواجه  .2
 النظام التربوي حسب حزب جبهة التحرير الوطني

378 

 310  ي.ثالثا : رؤية حزب جبهة التحرير الوطني عن النظام التربو 
حزب جبهة التحرير تعريف  .1

 الوطني للتربية
310 

تعريف حزب جبهة التحرير  .1
 الوطني للنظام التربوي 

312 

وقف حزب جبهة التحرير م .2
 ةالراهن ةالتربوي السياسةالوطني من 

313 

 314 رابعا : نتائج الدراسة
 314 مناقشة نتائج التحليل .1
 323 النتائج العامة .2
 328 خالصة
  خاتمة
  المراجع
  المالحق
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 مقدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مقدمة
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في المجتمع وتحديد نوعية أهدافها ومضامين رسالتها  ربويةرسم السياسة الت

ل ظوسائلها مع غايات المجتمع العامة كانت مند فجر التاريخ وست ومالئمةومناهجها 

ق بمآل المجتمع في محل تجاذب واستقطاب بين القوى الفاعلة في المجتمع ألنها تتعل

 بناء مصيره بنفسه.

قد كان االهتمام بالنظام التربوي وتطوره من صميم عبقرية االستمرار والبقاء لف

جدارتها عبر تاريخ البشرية عموما وانجازاتها  أثبتتللبناء الحضاري لألمم والشعوب التي 

 الحضارية على وجه الخصوص.

ترسخت عبر تاريخه  إنسانيةقيما  حمل المجتمع الجزائري في مسيرته الطويلة

ا كان االهتمام بالمنظومة التربوية على ذل ,النضالي المقاوم لكل أنواع الظلم واالضطهاد

غرار المجتمعات األخرى المتقدمة منها والسائرة في طريق النمو تشكل محور اهتمام 

المجتمع متزايد لدى مختلف الفئات والشرائح االجتماعية ومجال تنافس بين أعضاء 

في ظل األحادية أو التعددية في الزمن الراهن كما كانت , السياسي والمجتمع المدني 

و ابن وأرسطو  أفالطون مجال اهتمام المفكرين والباحثين في مختلف العصور من سقراط 

 ي وغيرهم من المفكرين .يو كونت ودوركايم وجون د خلدون الى

طور مشروط بمدى االهتمام وتظهر هده الدراسة جميعها أن تحقيق أي ت

ا االهتمام يتجسد في تعدد جهات الخطاب حول ذبالمنظومة التربوية والتعليم والتكوين وه

المسألة التربوية بين أعضاء النخبة السياسية في مؤسسات الدولة وبين مؤسسات 
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ة المجتمع المدني في ظل تغيرات جوهرية نتيجة الثورات العلمية والتكنولوجية واالتصالي

المتزايدة التسارع والتحول في المنظومات المختلفة في أقطار العالمين المتقدم والسائر في 

 طريق النمو.

السياسة التربوية تمثل احد األدوات الرئيسية لتنمية المجتمع  إستراتيجية إن

وتحديثه عبر تنمية القدرات والمهارات وحسن األداء وتهذيب السلوك وتطوير الممارسات 

 ة.اليومي

فعالية المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية تتوقف الى حد كبير على  و

ا المسعى ذاستراتيجياتها المتبعة في تحقيق غاياتها المجتمعية الكبرى ولتحقيق فهم ه

مستعينة بالتحليل  اإلستراتيجيةه ذالضوء على جوانب من ه إلقاء إلىتهدف هده الدراسة 

واألطروحات ولهذا الغرض وبغية تحقيق أهداف وتغطية  اإلشكاالتالنقدي لمختلف 

 : كالتاليسبعة فصول  إلىجوانبها المتعددة قسمت الدراسة 

خصصت خمسة فصول للجانب النظري و الفصلين السادس و السابع خصصا للجانب 

 التحليلي للدراسة .

يارها و تم خالل الفصل األول طرح إشكالية الدراسة والتعرف على  أسباب اخت     

كذا أهمية و أهداف الدراسة باإلضافة إلى مفاهيم الدراسة و الدراسات السابقة و المشابهة 

التي تم االعتماد عليها و التي كانت أربع دراسات األولى دراسة سابقة بعنوان النظام 

التربوي في برامج األحزاب السياسية في الجزائر في برامج المترشحين لالنتخابات 
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, أما الدراسات األخرى فكانت مشابهة عنونت الدراسة الثانية   4882افريل  80الرئاسية 

بدور المشاركة المجتمعية في اإلصالح المدرسي , و الدراسة الثالثة عنونت بالخطاب 

التربوي الموجه للمرأة في القرآن الكريم ,أما الدراسة الرابعة و األخيرة فكانت بعنوان 

 امج األحزاب السياسية  . جتماعية في بر الالمسألة ا

أما الفصل الثاني فعنون بالسياسة التربوية الجزائرية , تم التطرق إلى مراحل   

تطور السياسة التربوية في العنصر األول بدأ بالتربية في العهد العثماني ثم السياسة 

لى التربوية في عهد االستعمار ثم السياسة التربوية في عهد االستقالل و التي كانت ع

مراحل, أما العنصر الثاني فتم التناول فيه لتأصيل نظري لسياسة التربوية تم التعرف 

ثاني مكونات السياسة على أهمية السياسة التربوية و أهدافها ثم تناولنا في العنصر ال

بالتربية التحضيرية , وتناولنا المؤسسات المتعلقة ببناء السياسة التربوية و  التربوية بدءا

طلقات السياسة التربوية, أما العنصر الثالث فخصص للمشكالت و التحديات كذلك من

 التي تواجه النظام التربوي.

ولقد عنون الفصل الثالث بالتفسير السوسيولوجي لألحزاب السياسية في الجزائر    

الذي تم التطرق فيه إلى النشأة التطورية لألحزاب السياسية, ولقد تم التطرق في العنصر 

إلى نشأة األحزاب السياسية و العنصر الثاني نظريات األحزاب السياسية, و كذا  األول

التطرق ألهمية و أنواع و وظائف األحزاب السياسية , ثم في العنصر الثالث تم التطرق 
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إلى األحزاب السياسية في الجزائر , بداية بالحركات السياسة و التي كانت ستة حركات , 

 ة و لقد صنفت حسب االتجاهات .ثم أحزاب الحركة الوطني

و عنون الفصل الرابع بالخطاب التربوي السياسي  تم التطرق في المحور األول 

إلى الخطاب التربوي من المنظور السوسيولوجي حيث تم التطرق إلى منظور البنائية 

الوظيفية و المنظور اإلسالمي ,  و في المحور الثاني تم التطرق إلى أهمية و أنواع و 

قومات الخطاب التربوي , و في المحور الثالث تم التطرق إلى الخطاب التربوي و م

السياسة تناولنا فيه العالقة بين النظامين التربوي و السياسي , ثم في العنصر الثاني 

الخطاب التربوي و اإليديولوجية و كان العنصر األخير إسهامات السياسيين في النظام 

 التربوي   

امس فكان بعنوان الخطاب التربوي في برامج األحزاب السياسية أما الفصل الخ

في الجزائر , وضم ثالث عناصر العنصر األول  بعنوان أوضاع المجتمع الجزائري 

تناولنا في العنصر األول أوضاع المجتمع الجزائري قبل االستقالل و في العنصر الثاني 

صر الثاني فضم الخطاب التربوي في أوضاع المجتمع الجزائري بعد االستقالل , أما العن

برامج أحزاب الحركة الوطنية تنولنا أوال الخطاب التربوي في مطالب الحركات السياسية  

و الخطاب التربوي في االتجاه االستقاللي , ثم الخطاب التربوي في االتجاه الشيوعي ثم 

ه االستقاللي , و الخطاب التربوي في االتجاه اإلدماجي ثم الخطاب التربوي في االتجا

العنصر الثالث فكان الخطاب التربوي في برامج األحزاب السياسية في الجزائر بعد 
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, و الخطاب التربوي في لخطاب التربوي في االتجاه الوطنيالتعددية الحزبية تناولنا ا

   .االتجاه اإلسالمي ثم قي االتجاه الديمقراطي

نهجية للدراسة فتم فيه تحديد المناهج أما الفصل السادس المعنون باالجرءات الم  

التاريخي مدخل للتأصيل  المدخلالمستخدمة في الدراسة و هي ثالث مناهج  استخدمت 

النظري للسياسة التربوية و األحزاب السياسية , أما المنهج الوصفي فكان لوصف و 

ج تحليل تحليل الخطاب التربوي في برامج األحزاب السياسية في الجزائر , و كذلك منه

المحتوى الذي يتناسب و الدراسة التي تهدف إلى تحليل مضمون برنامج حزب جبهة 

التحرير الوطني. و تم في العنصر الثاني التطرق إلى أدوات جمع البيانات  والمتمثلة 

في استمارة تحليل المحتوى و المقابلة الحرة و أخيرا المالحظة بدون مشاركة ,أما في 

لنا المعالجة اإلحصائية المتمثلة في النسبة المئوية, أما في العنصر العنصر الثاني تناو 

الثالث فتم التطرق إلى مجاالت الدراسة المتمثلة في مجال التحليل و المجال الثاني 

المجال الزمني و أخيرا العينة المستخدمة في الدراسة والمتمثلة في حزب جبهة التحرير 

 الوطني و هي عينة قصدية .

فصل السابع المتعلق بالدراسة التحليلية , تم التطرق في المحور األول و في ال 

إلى حجم اهتمام جبهة التحرير الوطني بالخطاب التربوي . و المحور الثاني تطرق إلى 

مقومات الخطاب التربوي في برنامج حزب جبهة التحرير الوطني , أما المحور الثالث 

ي من النظام التربوي الراهن , أما المحور الرابع فتناولنا موقف حزب جبهة التحرير الوطن
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فتعلق بنتائج الدراسة.لنختم الموضوع بخاتمة الدراسة و المراجع و المالحق المعتمد 

 عليها في الدراسة .
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 ل:الفصــــــل األو 

 موضوع الدراسة

 إشكالية الدراسة أوال :

 اختيار الدراسةثانيا :أسباب 

 ثالثا : أهمية و أهداف  الدراسة

 رابعا : مفاهيم الدراسة

 خامسا : الدراسات السابقة و المشابهة
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خصص هذا الفصل لعرض موضوع الدراسة بداية باإلشكالية و طرح التساؤالت ,  

ها , مع وكذا التطرق إلى أسباب اختيار هذه الدراسة و األهداف المرجوة منها وكدا أهميت

تحديد مفاهيم الدراسة تحديدا لغويا و اصطالحيا و الخلوص إلى التعريف اإلجرائي لكل 

من الخطاب التربوي , الحزب السياسي , البرنامج , و أخيرا التطرق للدراسات السابقة  و 

 المشابهة التي تناولت الموضوع .   

 أوال : إشكالية الدراسة 

ربية اليوم تعد مطلبا أساسيا بتطور سياسته التربوية فالت اتطور المجتمع مرهونيعد        

تكوين األفراد في مختلف النواحي التربوية و العلمية و كذا االجتماعية , فبالتربية ل ,

يقاس تطور المجتمعات و تقدمها , و ذلك بانتهاجها سياسة تربوية تتناسب و السياسة 

فالعالم اليوم يشهد جملة من التحوالت على مجتمعاتها , طبيعة العامة لها و تتماشى مع 

مختلف األصعدة و المجاالت و خاصة األنظمة التربوية , و ذالك حتى تساير 

هذا في الوقت الذي  المستجدات العالمية من تطورات علمية و تكنولوجية ومعلوماتية ,

مة و  المتقد  يواجه المجتمعات ياتحد صارتالعولمة ضمن كل المجاالت و  أصبحت فيه

الخطابات المنادية بتغير و إصالح السياسات التربوية المتبعة حتى  تالنامية , أين كثر 

 تواكب المستجدات و التطورات.

من بين أهم الوسائل التواصلية التي تؤدي دورا هاما في المجتمع  الخطابر و قد اعتب   

يتعدد الخطاب و ذلك بحسب نوعه حيث  و متطلباته , هإذ يعبر عن الوعي بحاجيات,
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الخطاب الديني ,الخطاب در عنها فنجد بتعدد المواضيع , و كذا الجهة التي يص

أهم  بين يعد الخطاب التربوي من إذ اإلعالمي ,الخطاب السياسي ,و الخطاب التربوي ,

فهو يعبر عن جملة التصورات و  الخطابات التي تساهم في تطور المجتمع و تغييره ,

والذي يتم من خالل التعرف على  صاحب أو جهة الخطاب ,الرؤى التي تعبر عن 

تجسيدها على ارض الواقع  أفكاره , مقوماته , مبادئه و كذا األهداف التي يسعى إلى

ون فيها الفرد على أسس و قيم إذا ارتبطت بمرحلة التكوين األولى التي يتك,خاصة 

 منه شخصية سوية. جعلت

ألساس ا بتدائي و المتوسط والثانوي ثلة في مرحلة االحيث تعد المراحل األولى المتم     

 يمثلم الخارجي والذي أول اتصال لهم بالعال كما تعد النشءاألول الذي ينطلق منه 

اللبنة  هي, هذه المرحلة  النشأةمنذ  اعتادوا عليهاغير األسرة التي من مؤسسة رسمية 

تالءم مع المرحلة ت ةتربوي سةسيالها رسم طريق المستقبل ووضع األساسية التي يتم خال

 العمرية للمتعلم و كذا فلسفة المجتمعات و التحديات التي تواجهه.

خالل  على السياسات التربويةفي مختلف المجتمعات ة إصالحات وقد تمت عد     

بداية األلفية الثالثة وها نحن في منتصف العشرية الثانية من األلفية الثالثة و الزالت 

 حات في مختلف دول العالم حتى تساير المستجدات . هناك عدة إصال

و الجزائر كذالك من بين الدول التي شهد نظامها التربوي عدة تغيرات وعلى       

إلى غاية منتصف  2691المراحل الزمنية و التربوية , فمنذ االستقالل سنة  مختلف
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 ةللعديد من التغييرات المتفاوتفي األلفية الثالثة, و النظام التربوي  يخضع الثانية العشرية 

من حيث درجة التغيير ,من تغيرات على مستوى السياسة التربوية ككل , أو بعض 

التعديالت في نقاط محددة , و خاصة المراحل األولى و التي تعتبر القاعدة األساسية 

في التكوين , إال أن المالحظ يجد أنها في عمومها كانت تنطلق من نفس المبادئ و 

ة التحرير الوطني منطلقات التربوية , و المتمثلة في الميثاق الوطني لثور ال

 .ة و الهوية ألفراد المجتمع و التي تركز على قيم الوطني,  2691/نوفمبر/12

و  2669, و دستور  2691أفريل    29أهم التغيرات في أمرية  جسدتوت       

 1121 في  نورية بن غبريط, وكذالك ما صرحت به وزيرة التربية  1112إصالحات 

 . اإلصالح و الذي لم يطبق بعد بإصالح 

مرحلة  حيث طبقت إصالحات مشروع بن زاغو تدريجيا على المرحلة االبتدائية ,      

 أواسطالمتوسط , و كذا مرحلة الثانوي و قد كان لهذه اإلصالحات وقعها و مكانتها في 

ثرة الخطابات حول هذه السياسة التربوية و على مختلف الجهات أين ك أفراد المجتمع ,

المتبعة من طرف الوزارة المعنية, من بين المؤيدين و المعارضين , أين عبرت كل جهة 

عن انطباعاتها من خالل خطاباتها المتعددة , من جمعيات و أولياء و منظمات و 

 .أحزاب سياسية 

من خالل معالجتها لمختلف  عدورها التربوي في المجتمب قوم األحزاب السياسيةت       

سواء بطرح سياستها التربوية التي تراها حسب  القضايا المتعلقة بالنظام التربوي ,



 التفسير السوسيولوجي للخطاب التربوي                                    الفصل الرابع 
 

 201 

أو من خالل نقدها للسياسة التربوية المتبعة إما  , ي األمثل و األصلحمنظورها ه

البديل الذي تراه  هامع طرح بالموافقة أو المعارضة أو االختالف في بعض النقاط ,

 حسب مبدئها و إيديولوجيتها التي تميزها عن غيرها من األحزاب السياسية ااسبمن

 .األخرى 

هناك جدل كبير, من قبل الدارسين حول الدور التربوي لألحزاب السياسية و يعود        

و  هذا الجدل للدور السياسي الذي تقوم به األحزاب السياسية من خالل مختلف خطاباتها

من بينها  فهي تقوم بخطابات متنوعة ,غم من خطابها السياسي البارز, , فبالر اهتماماتها

الخطاب التربوي الذي تسعى من خالله إلى تقديم رؤيتها عن النظام  التربوي ضمن 

برنامجها العام , للمشاركة في تطور المجتمع , و المساهمة في تشكيل السياسة التربوية 

  تربوية في المجتمع, و كذا السعي لتفعيل دور المنظومة  ال

يعد بأنه مربي, فإذا رجعنا إلى وقت االستعمار  اقبل أن يكون سياسيرجل السياسة       

ابن باديس و غيرهم من  و بين السياسي و المربي فمثال خوجة الوجدنا أن هناك دمج

اهتموا بالجانب التربوي و السياسي في فترة االستعمار,   ممنالمصلحين و السياسيين 

, و يتجاهل مختلف الجوانب  ال يقتصر دور السياسي على الجانب السياسي فقط حيث

 ايخصص لهم جانباالجتماعية و التربوية االقتصادية , فهو الذي يهتم بهم جميعا و 

, فيعبر به عن توجهه ومرجعيته و مختلف مواقفه من القضايا  عامضمن برنامجه ال

,  القضايا العالقة بالمجتمعقتصادية و مختلف االجتماعية و التربوية و السياسية و اال
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أين يطرح جميع انشغاالته في خطاب يوجهه لمختلف فئات المجتمع , و في مختلف 

فترة االنتخابات و في كذلك  و ,, ندوات القيام بخرجات ,المناسبات مثل عقد المؤتمرات

ومن بين هذه  يطرح مختلف االنشغاالت و االهتمامات,  أين غيرها من التظاهرات,

 .التطور و التغييرة التربوية التي بها يحدث لسياسياالهتمامات  ا

بعد االستقالل هو الحزب الحاكم و  الوطني لقد كان حزب جبهة التحرير              

الذي يمثل النظام , حيث كان لبرنامج حزب جبهة التحرير الوطني  التأثير على مختلف 

اسة تربوية تواكب تلك المرحلة خاصة بعد خروج الجزائر المجاالت , حيث تم إتباع سي

من المرحلة االستعمارية و هي تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في مختلف المجاالت , 

ع النظام االشتراكي و الذي كان واضحا في السياسة التربوية المتبعة , والتي اأين تم اتب

, الذي ينص  على مبادئ الهوية  1284كانت منبثقة من الميثاق الوطني أول نوفمبر 

 الوطنية .

, و القيام بعدة  لتطورات و التغيرات التي عرفها العالم من تحديات راهنةو نتيجة ل       

 واكبت األحزاب السياسية إصالحات في مختلف المجاالت على غرار الجانب التربوي 

جههم و رؤيتهم في إتباع برامج و خطابات تعبر عن تو ب المستجدات و التطورات هذه

 .  وما يناسب المرحلة الراهنةمختلف القضايا  

على غرار مختلف األحزاب السياسية و هو ما قام به حزب جبهة التحرير الوطني    

الجزائرية, حيث تم تعديل برنامجه العام وفق المستجدات و التحديات الراهنة , مع 
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نحاول الكشف ولوجية الحزب , وعليه بر عن إيديالحفاظ على المبادئ األساسية التي تع

عن الخطاب التربوي ضمن برنامج حزب جبهة التحرير الوطني من خالل طرح  

 : التالي الرئيسي التساؤل

 الخطاب التربوي ؟ على  برنامج حزب جبهة التحرير الوطني مدى احتواءما 

 و يندرج ضمن هذا التساؤل تساؤالت فرعية هي :

  ي في برنامج كيف تطور الخطاب التربو

 حزب جبهة التحرير الوطني؟

  كيف انعكس الخطاب التربوي لبرنامج

 حزب جبهة التحرير الوطني على الواقع المعيشي ؟

  ما هو حجم اهتمام حزب جبهة التحرير

 الوطني بالسياسة التربوية؟

   ما هي أهم القضايا المتعلقة بالنظام

 ي برنامجه العام؟ التربوي التي عالجها حزب جبهة التحرير الوطني ف

  ما هو دور حزب جبهة التحرير الوطني

 في تفعيل السياسة التربوية؟ 

  ما مدى تطبيق ما جاء في برنامج

 ؟ ض الواقعالحزب على ار 
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 ثانيا : أسباب الدراسة 

يعد اختيار موضوع الخطاب التربوي في برامج األحزاب السياسية لالعتبارات           

 التالية :

 : الذاتية األسباب/  1

  علم االجتماع بصفة دراسة الموضوع خاصة و انه يتعلق بالرغبة الشخصية في

بعلم  و عالقة علم اجتماع التربية عامة و علم اجتماع التربية بصفة خاصة ,

حيث الدراسة تتعلق بتحليل الخطاب عند طبقة من الفئة  االجتماع السياسي ,

ب السياسية , و ذلك العتبار أن السياسية و التي تتمثل في برنامج األحزا

في تفعيل و حركية المجتمع من خالل خطاباته المتنوعة ,ومنه  اللسياسي دور 

أي تطور و  اتخصيص جانب من االهتمام للمنظومة التربوية التي تعد أساس

  . تغيير

 األسباب الموضوعية/ 2

 ر و مواقف مختلف ظما طرحته وجهات ن كما كان الختيار هذا الموضوع

أفراد المجتمع حول النظام التربوي و ما يشهده من إصالحات , تحديات 

مهتمين بطرح لى تدهوره مما زاد من عدد الو مشكالت تواجهه أدت إ

   البدائل من طرف مختلف فئات المجتمع .
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  قلة الدراسات التي اهتمت بالجانب التربوي عند الطبقة السياسية أو في األحزاب

ها العديد من لديلجزائر تعيش مرحلة التعددية الحزبية و السياسية خاصة و أن ا

و تطرح توجهاتها بكل ما إيديولوجيتها الخاصة بها  تحملاألحزاب السياسية التي 

  يتعلق بالجوانب التربوية , االجتماعية , االقتصادية و السياسية .

 ثالثا : أهمية و أهدافها الدراسة

 راسة في النقاط التالية :تكمن أهمية الد أهمية الدراسة :/ 1

  تتضح أهمية الدراسة من خالل أهمية الخطاب التربوي. 

  كما تتضح من خالل العالقة الموجودة بين التربية و السياسة. 

  قد تفيد التحليالت ونتائج التي توصلت إليها الباحثة  أصحاب  القرار علي

المختلفة  من خالل التعرف عن الرؤى  لنظام التربوي في الجزائرتطوير ا

 . حول السياسة التربويةلألحزاب السياسية 

   تتضح أهمية الدراسة في معرفة ما ورد حول النظام التربوي في برامج األحزاب

ه حول السياسية الجزائرية، وخاصة مع وجود التعددية الحزبية و لكل حزب رؤيت

 ري.بأنها تتماشى و متطلبات المجتمع الجزائ رى السياسة التربوية التي ي

  كذاك من خالل اختيار حزب جبهة التحرير الوطني للدراسةاألهمية كما تتضح 

 بقي 2696في الحزبية و بعد التعددية , كان يمثل الحزب الواحد  باعتبار انه

حزب التجمع الوطني الديمقراطي  ليخلفه 2669حزب الحاكم إلى غاية الهو 
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الحر ح المرشح نج 2666يوف, الذي مثله الرئيس السابق اليمين زروال 

د العزيز بوتفليقة في عبوالرئيس الشرفي لحزب جبهة التحرير الوطني 

 .1121تخابات التشريعية األخيرة في االن , كما تصدر الحزب االنتخابات

  تكمن أهمية الدراسة في التأصيل النظري للنظام التربوي الجزائري عبر مختلف

 داية من الحركات السياسية.مراحله , و األحزاب السياسية الجزائرية ب

  أهداف الدراسة :/ 1

 النقاط التالية:من تهدف الدراسة إلى جملة 

  التعرف على الخطاب التربوي ضمن برامج األحزاب السياسية الجزائرية بصفة

 عامة و حزب جبهة التحرير الوطني بصفة خاصة.

 وي من التعرف على حجم اهتمام حزب جبهة التحرير الوطني بالخطاب الترب

 . و الكيفي خالل الجانب الكمي

  التعرف على مختلف القضايا التي يعالجها حزب جبهة التحرير الوطني في

 خطابه التربوي.

  التعرف على مدى مساهمة الحزب في عالج مختلف المشكالت التي تواجه

 النظام التربوي. 

  طاب الخروج بتصور مقترحات لتوجيه دور األحزاب السياسية في تفعيل الخ

 التربوي .
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 الدراسة المستخدمة في مفاهيمالرابعا : 

 عتبر المفاهيمتشترط دراسة مفاهيمه أوال , حيث عند دراسة أي موضوع ي 

الخام التي يستخدمها العلماء و الباحثون للتعبير عن مشاهداتهم و نظرياتهم ,و  المادة

أثناء التخاطب  و التواصل  بدون المفاهيم  قد يكون التفاهم بين أفراد  المجتمع مستحيال

 فيما بينهم . 

  ي برامجعلى الخطاب التربوي  ف عرفنسعى إلى الت ةسراخالل هذه الدمن و 

نحاول تحديد هذه المفاهيم , و كذا المفاهيم القريبة مثل الجزائرية و األحزاب السياسية 

 الخطاب البيداغوجى . 

 : لغتا و اصطالحالخطاب التربوي /  ا 1 

ريف كل من الخطاب  و عريف الخطاب التربوي نقوم أوال بتعتطرق لتقبل ال

تعريف  بعدها نطرحثم نعرف الخطاب التربوي , و  لغة و اصطالحا ,, التربية على حدا 

 .ةالباحث

 الخطاب : 1/ 1

في اللغة العربية الخطاب مادة لغوية على وزن فعال مشتقة من الخطاب لغة : 1/1/1 

 . 1وتفيد خطب ,يخطب , خطابة , خطاب, الخطيب <<الفعل الثالثي >>خطب

  

    

                                                 
1
 .224ص  4882أحمد عيساوى , تعثر الخطاب اإلسالمي المعاصر , مركز البحوث والدراسات , اإلمارات ,  
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منظور أن الخطاب والمخاطبة هما مراجعة الكالم  بنالوقد جاء في لسان العرب 

, وقد خاطبه بالكالم مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان , وتعتبر الخطبة اسم الكالم الذي 

ع ونحوه مثل الرسالة , و لمسجيتكلم به الخطيب ,والخطبة عند العرب هي الكالم المنثور ا

أما في الفقه « وفصل الخطاب » واليمين في قوله تعالى   البينة كما يعني الحكمة و

    . 1تميز بين الحكم وضده الفهو الفصل بين حق والباطل و 

" و هي تأخذ عدة "Discoures أما الخطاب في اللغة الفرنسية يمثل الكلمة   

 معاني :

 , محادثة. اتصال لفضي , كالم 

 . معالجة شكلية لموضوع ما شفويا أو كتابيا 

 .  وحدة نصية يستخدمها المختصون في مجال األلسنية للتحليل 

 هو  الالتينية المستعملة في القرون الوسطى ومعناها الحجج. ""Discouresأصل 

 وتمثل : ""to discouresوفي اللغة االنجليزية  

 . القدرة على التفكير 

  2ناقشةمالالمشاركة في. 

                                                 
1
 .472, 472ابن منظور , مرجع سابق , ص,  
 
2
 .00, ص4002يوسف بغول , منشورات جامعة منتوري قسنطينة الجزائر , ;سارة ميلز , الخطاب, ترجمة  
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يف الخطاب االصطالحي كل حسب تعددت تعار  الخطاب اصطالحا: 2/  1/ 1

موضوعه فبتعدد المواضيع االجتماعية , االقتصادية , السياسية , الثقافية , وهدا التعدد 

االختالف حوله فكل باحث أو  كاتب  إلىي أدى الذ تعاريف, األمرالفي أدى إلى التنوع 

 يته وتطوره وكذا إيديولوجيته.يرى الخطاب من خالل رؤ 

فقد عرف في االصطالح األصولي لفظ الخطاب بمعنى الحكم ,  كما تداول    

هو الخطاب في المباحث األصولية  بأنه اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من 

دقيق و محكوم ,ومضبوط  وهو حيث عرفه "االمدي "بهذا التعريف , 1متهيئ لفهمه

يصدر من جهة أو  ساق الفكرية و الثقافية واألدبية واللغوية والتاريخية ,بجملة من األن

نحو جهة مستقبلة مقصودة ,عبر وسائل و رموز متنوعة لتحقيق  هيئة أو مؤسسة أو فرد,

الخفية أو المعلنة , مستغلة  غايات تريدها الجهة المرسلة من المستقبلين ,تتفق ومقاصدها

 .2واإلمكانية و الكيانية اءات الزمنية والمكانية ضالف

من خالل التعريف نالحظ أن مكونات الخطاب هي مكونات في البنية األساسية    

,للمفهوم والمعنى المراد منه نظريا وعمليا و واقعيا فقد تكون البنية األساسية فيه علمية 

,أو فلسفية , أو سياسية , أو غيرها محكم ومحدد ضمن مجال منسق من الضوابط 

ى أين تسعى الجهة المرسلة إل , لمات المتعارف عليها عند مجموعة من األفرادوالمس

الجهة المستقبلة , و كل  هذا يتوقف على مجموعة األهداف والغايات  إقناعو   إفهام

                                                 
1
 .024, ص4002محمد االمدي , األحكام  في أصول األحكام , دار الصميعي للنشر , ج,  
2
 .227احمد  عيساوى ومرجع سابق ,ص 
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المرجوة منه, أين تكون الرموز المتنوعة شفوية كانت أو  كتابية  تعكس من خاللها 

, يعد الرمز من خالل هذا التعريف عامل إيصال  إيديولوجية و سياسة الجهة المرسلة

فاعل بين الجهة المرسلة صاحبة الخطاب والجهة المستقلة , المتلقية ضمن زمان و 

 مكان معينين. 

وقد عرف كذلك بأنه سياسة في التلفظ والنطق تشكل كيان من الدالالت و    

 .1المعاني تتقاطع فيما بينها جزئيا أو كليا

لخطاب برنامج أو منهج الكالم يتكون من جملة من األلفاظ التي و بذلك يعتبر ا

و رؤيته حتى يتمكن من توصيل  ته, فصاحب الخطاب يستعمل إيديولوجيتكون معنى 

 المعنى  المراد الوصول إليه للمتلقي .

دارة و يتصف فردي ي نتاج وعرف الخطاب بأنه عبارة عن     صدر عن وعي وا 

لفرد الناطق تتجلى في استخدامه أنساقا للتعبير عن فكره ار الحر , وحرية ايباالخت

 .2الشخصي

لتعريف و المالحظ لنالحظ من خالل هذا التعريف أن الكاتب أعطى بعدا آخر     

ريف اللغوي فهو يتعلق بما يتكلم عانه عبارة عن كالم مثل الت يجد ل هذا التعريفمن خال

أن  يتوضيحكما انه أضفى عليه معنى  ة ,به فهو ال يتضمن رمز , أو حركة, أو إشار 

 أي أن متلقي الخطاب تكون عنده القابلية لالستماع. متهيئيكون الخطاب لمن هو 

                                                 
1
 44, ص4882الواسع الحميري ,و الخطاب وكيف نحلله , المؤسسة الجامعية للنشر ,لبنات  عبد 

2
أحمد مظهر سعدو, في الخطاب السياسي العربي نقال عن :  

http://diwanalarab.com/spip.php?article19079 
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و جوانب كل  االصطالح المعاصر , فتم تناوله من عدة زوايا  في أما الخطاب     

 :حسب تخصصه نذكر منها

م منطوق يفترض فيه عرف الخطاب بأنه رسالة ذات هدف و داللة , كما هو كال     

لمالبسات التي وضع التأثير في السامع أو القارئ  مع األخذ بعين االعتبار الظروف ا

 .1اللة الزمان و المكاندفيها الخطاب ب

 ريف يتضح بأن الخطاب يشترط فيه عدة  نقاط هي:عمن خالل الت   

 اطيا.عتب* انه يحمل هدف معين ال كالما ا            

 إيديولوجية صاحب الخطاب . و نه يعتبر عن فكر* ا          

 يحتوى على ألفاظ ذات تأثير في السامع . ه* أن          

 * اخذ زمان و مكان إجراء الخطاب بعين االعتبار .          

كما عرف بأنه جملة التصورات و المفهومات و االقتراحات التي يقدمها العلماء     

و هو يحدد بخمسة . 2لمستقبله استشرافاو  نقداو  تحليالو  وصفاو المفكرون حول الواقع 

 أمور متمثلة في :

اللغة المعبرة , المحتوى الفكري , الشكل المنظم , السياق المحيط , و كذا 

 إيديولوجية منتج  الخطاب .

                                                 
1
 .مرجع سابق  
2
و الشؤون اإلسالمية ,  وزارة األوقاف488ة كتاب األمة عدد سعيد إسماعيل على الخطاب التربوي اإلسالمي سلسل 

 . 42قطر , ص 
 



 التفسير السوسيولوجي للخطاب التربوي                                    الفصل الرابع 
 

 212 

وعليه يشترط في الخطاب أن يكون بلغة مفهومة لسامعه , كما أن يكون ذا      

 بشكل منظم يعبر عن صاحب الخطاب. محتوى مفيد و معبر

و قد عرف الخطاب بأنه بناء معرفي معقد متشابك  و هو زيادة توضيحية من     

مرسل الخطاب  هنا يعي و يخاطب فخالل اعتبار انه نتاج يصدر عن وعى أو إرادة , 

غيره , كما يكون ذا داللة معنى يعبر عن فكر المرسل و إيديولوجية , كما أضاف حرية 

لفرد , فهنا الخطاب كي يعبر عن الفرد يكون من منطلقاته و مبادئه  و إيديولوجية دون ا

 إكراه أو فرض من طرف فرد أو جماعة أخرى .   

كما تناولت الباحثة رحاب بنت عبد السالم في دراستها عدد من التعاريف     

 االصطالحية للخطاب نذكر منها : 

 .1متلقي وما يشكل أداة اتصال وتفاهم عرف بأنه كل ما يحمل رسالة لل    

من خالل التعريف يتضح أن الخطاب عند الكاتب يحمل العديد من األنواع من 

وسائل االتصال المتنوعة , كما انه يشمل المكتوب و المقروء وكذا المنطوق يكون من 

 مرسل إلى متلقي دون أن يحدده.

شير إليه لغة فرد أو جماعة , كما عرف الخطاب بأنه المضمون الفكري الذي ت     

وما يحمله هذا المضمون من رسالة إلى اآلخرين , وهو وجهة نظر الكاتب يقدمها على 

                                                 
1

عبد الكريم  بكار تجديد الخطاب اإلسالمي الشكل و السمات , نقال عن رحاب بتت عبد السالم  , الخطاب التربوي  

اني , الموجه للمرأة كما جاء في القران الكريم, أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه , إشراف , حامد بن سالم القحط

 .41, ص , 4882قسم التربية اإلسالمية و المقارنة  كلية التربية , جامعة ام القرى , المملكة العربية السعودية ,
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شكل بناء فكري يتكون من مفاهيم وعالقات بين المفاهيم يوظف فيها الكاتب قدرته على 

 .1البناء وفق قواعد معينة تجعله قادرا على نقل وجهة نضره إلى القارئ 

خالل التعريف يتضح بأن الخطاب يعبر عن مضمون فكري فهو نص يحمل من     

, من مرسل قد يكون فرد أو جماعة   اعتباطياجملة من األفكار و وليس كالما سرديا أو 

تعبر عن مبادئ صاحب الخطاب وتصوره , ومن هنا يكون ذا شكل منظم , متكامل 

,  معبرة عن معنى محددبينها ما ومنسق , من خالل األفكار و المفاهيم التي ترتبط في

كما أضاف بأن يكون لصاحب الخطاب القدرة على إيصال رؤيته لألخر فهو بذلك يكون 

 . االتصالذا قدرة على 

أن الخطاب وحده ال يمكن من فهم  نص الخطاب إلى أشار ناصر أبو زيد وقد     

وضوع محل الخطاب اء بعد أكبر للمودعا إلى تحليل الخطاب لزيادة فهم الخطاب وا عط

سلطة ولو بالتحالف مع السلطة السياسية والتي  إلىالخطاب اليوم تحول  أنكما يرى  ,

زادة في شهية القمع, وهو ما  تتميز بطابعها السلطوي , فكلما اتجه الخطاب نحو السلطة

, وان الفارق بين خطاب وآخر يمكن في سلطة  ديكتاتورية  تاذعن المجتمعات  عبري

 .2خطاب , والجهة التي تصدر الخطاب نوعية ال

                                                 
1

 .42, ص,  فتحي ملكاوي , الخطاب االسالمي الحضاري , نقال عن المرجع السابق  
 
2
 .1ناصر أبو زيد , الخطاب والتآويل , المركز الثقافي المغرب , د, س, ص 
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بأنه اتصال لغوي يعتبر صفق  "Leechg evffrayوقد عرفه " جافري ليتش"  

 .1بين المتكلم  و المستمع وتتوقف صيغته على غرض اجتماعي

ابة , وهو أحد اللغة والكت استخدام" بأنه  Fircluouyh" وكما عرفه " فيركال    

 .  2ن وجهة نظر معينةجتماعية مأشكال الممارسة اال

 أوالخطاب عبارة عن لفظ بين فردين  أنالسابقين  ينفالتعرينالحظ من خالل    

 صاحبها . رأيعبر عن وجهة يجماعتين داخل المجتمع 

 أنويعبر الخطاب عن الواقع االجتماعي , وبدون فهم الخطاب ال يمكن للفرد    

 . 3يفهم واقعه ومختلف التجارب

لتعاريف المتنوعة , المختلفة والتي يراها كل حسب اتجاهه من خالل جملة  ا

 :  تعدد وتنوع مفهوم الخطاب إال انه يشترك في جملة النقاط التاليةبالرغم من ف

  مكتوب. أوكالم مباشر أو غير مباشر , فهو نص شفوي 

 .يكون هناك المرسل الذي يقوم بإلقاء الخطاب يكون إما فرد أو جماعة 

    والمكان .توفير الزمان 

 . المضمون معين 

  .يتنوع الخطاب بتنوع مضمونه والجهة الصادر عنها الخطاب 

 . يكون المراد منه غاية وهدف معين 

                                                 
1
 .1سارة ميلز , مرجع مسابق , ص 
2

  .42, ص4887محمد شومان , تحليل الخطاب اإلعالمي , الدار المصرية اللبنانية , مصر , 
3
 .42المرجع نفسه ,ص 
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  وجهة نظر المرسل.   و يعبر عن رؤية وفكر 

امين والتطورات غير مباشرة والتي تعبر ضوعليه نعرف الخطاب بأنه جملة الم    

 لمرسل.ووجهة نظر ورؤية ا لوجيةإيديو عن 

 التربية :  / 2/  1

إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا لكلمة التربية أصوال التربية لغة :  1/  2/  1

لغوية , وهى تعود إلى الفعل رب يربو بمعنى زاد و نما , و هنا التربية تكون بمعنى 

... و ترى »الزيادة و النمو , وقد  ورد هذا المعنى في القران الكريم في قوله تعالى 

« األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت و ربت وانبتت من كل زوج بهيج ...   

 .  9الحج اآلية 

يمحق » و كذلك قوله تعالى معنى الزيادة عندما دخل عنصر الماء , نجدو هنا      

له و في قو .  199البقرة « هللا الربا و يربى الصدقات و هللا ال يحب كل كفار أثيم   

وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فال يربو عند هللا وما أوتيتم من زكاة »  كذلك 

 . 26الروم اآلية « تريدون وجه هللا فأولئك هم المضعفون  

و في اآليات السابقة الزيادة هنا تمثل الزيادة الحرام في دين اإلسالم ورب   

 .1هما وأصلحهاالصنيعة و النعمة أي نماهما و أتمو المعروف 

                                                 
1
, المملكة العربية  4خالد بن حامد بن الحازمى , أصول التربة اإلسالمية , دار عالم الكتاب للطباعة و النشر , ط 

 .40,ص4888السعودية ,
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و نقول ربى يربى على وزن خفي يخفى , و هي بمعنى التنشئة و الرعاية  و       

« سنين   كربيك فينا وليدا و لبثت فينا من عمر نالم » هذا المعنى في قوله تعالى 

و أخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب » , و في قوله تعالى 29الشعراء اآلية 

 .111اإلسراء اآلية « ي صغيرا   أرحمهما كما ربيان

 . 1و منه قول الشاعر فمن يكن سائال عنى فإني بمكة منزلي و بما ربيت      

, و  أمرهعلى وزن مد يمد , و هي بمعنى أصلحه و توخي  ييرب ىو نقول رب    

اإلصالح هنا ال يشترط الزيادة و إنما التعديل و التصحيح , و الرب هو المالك الخالق 

 .2إذا قام على إصالحها  قومهصاحب , و هو المصلح للشيء , و يقال رب فالن و ال

الرباني  يعرابلتربية و التعليم , و قال ابن األو نقول  الرباني من الرب بمعنى ا       

و لكن ... » الراسخ في العلم , و الذي يطلب معلمه وجه هللا , و في ذلك قوله تعالى 

,  بمعنى حكماء و هي « ون الكتاب و بما كنتم تدرسون علمكونوا ربانين بما كنتم ت

 . 3قال الضحاك تعلمون بمعنى تفهمون  و, علماء

حيث سماها الفالسفة , والقيادة والتنمية , رفت التربية عند العرب بالسياسة وقد ع   

« سياسة الرجل أهله و ولده » , مثلما و ضح ذلك ابن سينا في رسالته  بالسياسة

 .4على من يقوم على  الولد بالمؤدب وتدل كذلك على األخالق والعلم معا ويطلقون 

                                                 
1
 .  4227أبن منظور.مرجع سابق .ص 
2
 104.ص4888. 4اللغة .دار الفكر للطباعة والنشر.ج أبن فارس.معجم مقاييس 
3
 .4222لسان العرب مرجع سابق,ص 
4
 .12,ص4888تركى رابع ,أصول التربية و التعليم , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , 
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السياسة  النمو , ,معاني مثل الزيادة  وعليه فالتربية في اللغة  العربية تأخذ عدة       

 التنشئة .....الخ . الرعاية ,,  صالح الشيءإ المصلح , ,التأديب ,

ورعايتها ودوامها , الحياة  ش انتعا عن اللغة الفرنسية بأنها تعرف التربية     

وهي تأخذ ,  1هي كلمة مشتقة من أصل التيني  Ede cation كلمة  و, وصالحيتها 

 وهي التطور في الحياة . ىنفس المعاني األول

للمعني االصطالحي  لكلمة تربية وجد بأنها تعتمد  ق عند التطر اصطالحا :  2/  2/  1

عصر  التعاريف تختلف من تلكغلب المفكرين , إال أن كثيرا على المعنى اللغوي عند  أ 

بين أن التربية تتأثر يهدا  و, من مجتمع إلى أخر , و إلى أخر ومن مكان إلى أخر 

اجتماعية و التي يكون إما لها  أو , بالعوامل المحيطة  بها سواء عوامل رمانية , مكانية

 ة وتكوينه .تأثير مباشر أو غير مباشر على طبيعة و شخصية الفرد 

و قد وجدت العديد من التعاريف من طرف فالسفة و مفكرين و علماء اجتماع و     

 سياسيين و تربويين و غيرهم  و التي نذكر منها .

 .2«التربية هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا  » عرفها البيضاوي الذي يقول    

على التدرج حتى تصل إلى غاياتها  ريف يتضح أن التربية تقومعمن خالل هذا الت      

 المنشودة , و هنا هي عملية مستمرة . 

                                                 
1
 .12,ص4888المعلم , دار الوفاء للنشر , مصر . سالمة الخميسى , التربية و المدرسة و 
2
 .1,لبنان ,دس ,ص 4ناصر بن سعد البيضاوى ,أنوار التنزيل و أسرار التأويل ,دار الجيل ,ج 
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 يشخصية األفراد بناءا , شامال  كو قد عرفت بأنها عملية تكوين و بناء      

التي يعشون فيها و و التكيف مع البيئة أط بهم أو التأقلم ييستطيعوا التعامل مع كل ما يح

 .  1الفرد و المجتمع تكون التربية

كون قادرا يمختلف الجوانب حتى  فيريف بتكوين الفرد عتهم التربية في هذا الت      

كما أن التربية ال تخص فرد فقط بل الفرد و  على مواجهة كل ما يدور من حوله ,

ال تتوقف عند زمن أو عمر معين كما أنها  فالتربية عملية مستمرة المجتمع ككل ,

إلى آلخر , وفق ما  تمع إلى آخر و كذلك من زمنتتصف بالتغير , فهي تتغير من مج

 لك الظروف من عادات و تقاليد و قيم .ذتمليه عليه ب

وعرفت التربية بأنها مجموعة الجهود التي يقوم بها اآلخرون ليتيحوا للفرد فرصة      

 تحقيق ذاته و تكوينها .

من  تهشخصي ا أن التربية تصنع الفرد , و تكون من خالل التعريف يتضح لن     

 خالل ما يقدمه له مربيه .

ل األفراد حيث تكون بينهم عالقات يعرفت التربية بأنها أداة المجتمع في تشكو      

 .2اجتماعية و ثقافية

تعد  كذلك بأنها عملية اجتماعية تتفاعل مع كل أنظمة المجتمع و تنعكس  و      

 .1ية الشخصية االجتماعية الخارجية , كما تعمل كذلك على تنملمجتمع في صورة ا
                                                 

1
 44, ص.  4882, ماليزيا , 4على بن نايف , الخالصة في أصول التربية اإلسالمية , دار المعمور ..ط 
 
2
 .41,ص 4222لفكر العربي للنشر , مصر , , أصول التربية ,ا إبراهيم مطاوع 
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ف بأنها التربية تكون في  مختلف البناءات و األنظمة و التي تبرز ير عيوضح الت    

 و تظهر في شخصية الفرد .

اريف يرى بأنها تعطى للتربية بعدا  اجتماعيا متمثل في عإن المالحظ لكل هذه الت

 تكوين األفراد . 

تعلم على قيم و مبادئ مجتمعه من الم عليه فالتربية هي تكوين و تنشئة  و     

 رف  أفراد المجتمع  .ط

 الخطاب التربوي : 1-3     

عرف الخطاب التربوي بأنه إرشادات و معلومات و معارف تصدر من المرسل       

بقصد تبليغ المتلقي بتوجيهات و إرشادات معينة و معلومات و معارف علمية و إنسانية 

 . 2يل و تكوين الفرد بطريقة تتناسب مع فلسفة مرسل الرسالة, يهدف من ورائها إلى تشك

من خالل التعريف يتضح بأن الخطاب التربوي هو أن يقوم المرسل بنقل جملة       

 المعارف و المعلومات التي تمثل إيديولوجية المرسل إلى مستقبل بهدف تكوينه .

أوضاعها , وقضاياها و و عرف كذلك بأنه الكالم الذي يدور حول التربية و       

 .3مشكالتها و همومها 

                                                                                                                                                  
1
 . 72,72, ص  4221محمد السيد ,مقدمة في التربية , دار الشروق للنشر , المملكة العربية السعودية ,  
2
 :أحمد مختار مكي   خطاب عبد الرحمان الكواكبي التربوي نقال عن  

http://makkyeducation.arabblogs.com/Educational%20discourse.htm 
 
3
 . 20, ص48881,     مصررفة ,  السائد و مشكالته , إسالمية المع الخطاب التربوي,عبد الغنى عبود طبيعة  
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يتعلق بالتربية من قضايا و مشكالت مختلفة , و هو يشير  يوضح التعريف أنه        

 إلى التربية النظامية .

كما عرف الخطاب التربوي بأنه اللغة المعبرة عن جملة التطورات و المفهومات و         

ا و تحليال و نقدا , و استشرافا بمستقبله , أو حول االقتراحات حول الواقع التربوي وصف

 . 1عالقة الوجود بين التربية و مجتمعها 

ف يتضح  بأن الخطاب التربوي هو الكالم المتعلق بالتربية ير عمن خالل الت       

مرسل الخطاب , و  ةورات . تمثل إيديولوجيصا العام و كل ما يدور حولها من تبمفهومه

 .   ياتهبن لتربية كنظام بالمجتمع كبناء عام و مع مختلفالذي يربط فيه ا

و عرف الخطاب التربوي بأنه مجموعة من األفكار و المفاهيم , و المعتقدات و       

القيم المتسقة التي  تكون فيما بينها بنية نظرية لفكر تربوي يعبر عن لغة و مضمون 

األوضاع التربية , و االجتماعية , و التوجيهات الفكرية المميزة للفرد تجاه القضايا و 

ية و تحقق من و قود الممارسات التربتئمة و التي تستخدم كنماذج و صيغ السياسية القا

ه سواء على صعيد و مصالح أصحاب هذا التوج خاللها هذا الفكر بما يحقق أهداف

شعبية النظام التعليمي أو صعيد الفكر التربوي في المعاهد و المؤسسات الرسمية و ال

 . 2القائمة في المجتمع 

                                                 
1
 .  42علي سعيد إسماعيل , مرجع سابق , ص  
 
2
 . 7,    ص    4881جابر محمود التوجيهات الفكرية في الخطاب التربوي , مجلة التربية المعاصرة  ,  مصر, 
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نالحظ من خالل التعريف للخطاب التربوي أنه رسالة تحمل في طياتها و ما بين      

سطورها جملة األفكار التي تشكل تصور إيديولوجية صاحب الخطاب و التي تكون 

متعلقة بالقيم و المبادئ التي تهتم بها التربية , و التي تتأثر بمختلف األوضاع 

 ماعية , االقتصادية , و السياسية . االجت

كما عرف الخطاب التربوي بأنه رسالة تربوية من بين مرسل و مستقبل تحمل      

علوم التربية و يكون لها تأثير في الجانب بو موضوعات وثيقة الصلة  معارفقيما و 

 .1جتماعياال

قيم و معارف  التعريف يوضح أن الخطاب التربوي هو كل ما يتعلق بالتربية من    

 , و قضايا و هذه القضايا و المواضيع تتأثر بالمجتمع .

عرف الخطاب التربوي بأنه الرسالة  المعتمد عليها لتثبيت ثقافة المواطنة و و     

 . 2ثقافة حقوق اإلنسان و ثقافة السلوك المدني و ثقافة الديمقراطية

, حيث قد يعبر عن الرؤية  وقد عرف الخطاب التربوي بأنه  يعبر عن من ينتجه     

التعليمي الذي يضمن  يع النظامالرسمية الحاكمة في المجتمع  حيال تخطيط و تشر 

القائم , كما يعبر عن جملة التصورات الفكرية  يجتماعالبقاء و المحافظة على النظام اال

 .  3المتحررة من قيود المؤسسة   من قبل مفكرين و جمعيات و مؤتمرات علمية

                                                 
1
بيع خلف هللا سمير عبد القادر , اتجاهات األدب التربوي , مجلة التربية كلية التربية جامعة األزهر , العدد أحمد ر 

 .2, ص4224, مصر , 42
 
2
 .41, 44عبد الواسع الحميري , مرجع سابق ,ص, ص 
 
3
 . .listes . PHP ist a web .net liher www :الخطاب التربوى  اإلسالمي , نقال عن  
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أنه كل ب الخطاب كما حدد ةف نالحظ أنه حدد الجهة صاحبير عهذا الت في    

 خطاب يتعلق بالنظام التعليمي أي المنظومة التربوية .

كما عرف بأنه الرسالة المعتمد عليها لتثبيت ثقافة المواطنة و ثقافة و قيم الفرد و     

 . 1كذا ثقافة الديمقراطية 

الخطاب التربوي بأنه جملة الرؤى و التصورات إلى تعريف   ةالباحث ه تخلصو علي   

التي تعبر عن الرسالة غير مباشرة الكتابية الموجهة من طرف السياسيين أعضاء 

يعبرون فيه عن توجهاتهم حيال السياسية التربوية   ,فراد المجتمع ألاألحزاب السياسية 

 . تواجههاو تحديات و مشكالت  تربوية ات و أهدافمو قو كل ما يتعلق بها من م

 : يالخطاب البيداغوج/  2

 عنى تربية أو فن تربية الطفل تبيداغوجى و   

انطالقا  "   MILARYإن الفرق بين التربية و البيداغوجى , يميزه ميالرى "       

من الممارسة و النظرية , فاألولى ممارسة و الثانية تنظير لتلك الممارسة , أما "أوليفي 

اغوجية فن اكتساب التعليم , و التربية و هي مهارة تتعلق روبول "  فيرى أن البيد

بالممارسة ,حيث يقول البيدااغوجيا هي الفن المعقلن الذي يعطى ألولئك الذين نربيهم 

 . 2الوسائل و الرغبة في تعلم ما ال يعرفونه 

                                                                                                                                                  
 
1
 رجع السابق .الم 
2
 4888الشرق ،المغرب، الغة التربية تحليل الخطاب البيداغوجي ،ترجمة:عمر أو كان إفريقي , يفى روبول لوأ 

 . 42ص , 
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 .1التربيةب متعلقةوجى بأنه مجموعة األقوال اليعرف الخطاب البيداغ    

و  مختصر , حيث اختزله في جملة  األقوال , توضع تعريفا أخرتعريف إن هذا ال    

التربية و الهادف إلى الحقيقة , و هي حقيقة ذات نظام متعلق بهو ذلك الخطاب ال

 .2علمي 

و قد وضح روبول ذلك في قوله الخطاب البيداغوجى هو مجموعة األقوال       

ابات مثل الخطاب الديني , السياسي , المتلقاة عن التربية وهو يتميز عن مختلف الخط

الفلسفي ....الخ  فهو ينص على التربية , و هو بذلك يتميز عن الخطاب التربوي 

ن عن الخطاب االمعلم الذي يلقى درسه ال يعبر  البسيط فاألب الذي ينصح  ابنه , و

ي يربيان البيداغوجى , إنما يعبران عنه إذا كان يهدفان إلى إعطاء مشروعية الطريقة الت

 بها .

و منه فالخطاب البيداغوجى كيفما كان محتواه يطمح إلى الحقيقة و ذلك الذي    

 .3لك  أخر أداته مات وإعطاء مشروعية لهذه السنتلقاه عن التربية بغرض 

 السياسية التربوية : 3

 / السياسة التربوية لغتا و اصطالحا1

 ياسة التربوية.نقوم بتعريف السياسة لغتا و اصطالحا ثم نعرف الس

 السياسة  :/  1   

                                                 
1
 . 42, ص المرجع السابق 

2
 .47. المرجع نفسه , ص 
3
 .21المرجع السابق ,ص 
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 لغة : / السياسة2/ 1/ 3

بالعديد من  التصالهاتعددت معاني كلمة سياسة في اللغة العربية , ذلك   

 جتماعية و التربوية , و كذا اإلنسانية و التي نتطرق لبعض منها :المجاالت اال

ام على تصريف و القيو سياستهم  إيالتهمالسياسة تعنى  تولى رئاسة األفراد و      

 . 1هم سوسا إذا رأسوه , و ساس األمر سياسية إذا قام به سشؤونهم , فيقال سا

كما تعرف بأنها القيام بأمر الرعية و هم الجماعة بما يصلح دنياهم و آخرتهم ,     

ن .  فهم يقم 2«كان بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء  »  حيث وجد في الحديث الشريف 

 على رعايتهم و شؤونهم . على أمرهم و

و تكون  و عليه السياسة بهذا المعنى الملك و التملك و رعاية مصالح األفراد.    

السياسة من الفعل ساس يسوس سياسة , و هو الذي يقوم على الدابة فيروضها ويلين 

و الترويض و   لفعالرها من حيث ملمها فتصبح مطواعة , و قام على أطباعها و يع

 .  3غيرها من األمور التنظيف و

ويطلق العرب لفظ المؤدب على السياسي ، والسياسة تدل على العلم واألخالق 

 .4معا  

                                                 
1
 .484, السعودية د س , ص  4لعلمية , جأحمد المقري , المصباح المنير في غريب الشرح , الكبير , المكتبة ا 
2
 . 480السعودية , ص 7222, رقم 42أحمد بن حنبل مسند األمام أحمد , ح  

3
 .4220إبن منظور مرجع سابق ,ص    
 

 . 72مرجع سابق ، ص ,  , تركي رابح  4 
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وكلمة سياسي فتفيد القيام بشؤون الرعية ، واستخدم العرب لفظ السياسة بمعنى 

اإلرشاد و الهداية وتشمل نظام الدولة وقانونها األساسي ونظام الحكم فيها بما 

طة فردية وجماعية تؤثر في مجريات الحياة العامة وتعطي معاني يتخلله من أنش

 1كثيرة أقربها أنها تتعلق بالسلطة .

يعرفها "مانجر" بأنها مسار أو منهج عمل من بين عدة مسارات بديلة في ضوء    

الشروط و األهداف المحددة لتوجيه و تحديد القرارات الحالية و المستقبلية أو البرنامج 

 .  2األهداف المرغوبة و وسائل تنفيذها الذي يشمل

 . و منه السياسة فهي التدبير و اإلصالح و التربية     

 السياسة اصطالحا : 2/  3/1

ل اختير بطريقة معين للعم عرفت السياسة في قاموس علم االجتماع بأنها أسلوب    

 .3مقصودة , بعد استعراض كافة البدائل الممكنة

جم العلوم السياسية بأنها فن إدارة المجتمعات , و هي جزء مع يو قد عرفت ف     

مع اآلخرين الذين يتعامل  ته, عالق هنسان المستمرة لفهم نفسه و محيطمن محاولة اإل

 .4معهم

                                                 

شر لجامعة قالمة , الجزائر، ناجي عبد النور ، النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية ، مديرية الن - 1
 .42،47، ص ,ص,4882

 .  40, ص ,  4882كمال حسن بيومي , تحليل السياسات التربوية و تخطيط التعليم , دار الفكر , األردن ,  2
3
 . 21, ص 4881فاروق مداس , قاموس مصطلحات علم االجتماع , دار مدني لنشر , الجزائر ,  
 
4
 . www.pal. lp .orgeقال عن , قاموس المصطلحات السياسية ن 
 

http://www.pal/
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كما عرفت بأنها تمثل بيان مجموعة النوايا بغرض تحقيق غاية و هدف معين      

وطنية ألي مجتمع , و تكون موثقة في من قبل هيئات محلية أو إقليمية أو الحكومات ال

 . 1الوثائق الرسمية 

و عرفت بأنها اسم من لألحكام و التصرفات التي تدبر شؤون األمة في حكومتها    

و تشريعها و قضائها , و في جميع سلطاتها , و عالقاتها  بغيرها من األمم , أي أنها , 

 .2كل السياسات المتعلقة بالدولة داخليا و خارجيا

م له يتقسراعى فيها مصلحة السلطان و كيف يي السياسة أن و يرى ابن خلدون    

 .3, و تكون المصالح العامة في هذه تبعا  االستطالةالملك , مع القهر و 

 .4و عرفت بأنها القيام بأمر الناس بما يصلحها و يحقق المصالح يدرأ المفاسد     

ع القيم على أفراد المجتمع و إشباع وعرفت بأنها فن الحكم الذي يهتم بتوزي    

 حاجاتهم األساسية.

 ن أجل المجتمعو عرفها ديفيد ايستون دراسة العمليات السلطوية لمختلف القيم م    

ال يوجد إجابة بسيطة عن سؤال ماذا  و قال شري تور,  و إشباع حاجاتهم األساسية 

ال يفهمون أمور كثيرة عن تعنى السياسة و هو السبب الذي يجعل الكثير من األفراد 

                                                 
1

  , UNF CCLCC UUUCC , Definition of policy and proraanne of activities ,MCPM 
Rcutive  Bourd .USA ; 2005P;P1;2.- 

 
2
 .44ص , 4202أحمد المصري , السياسة االقتصادية و النظم المالية دار الكتاب العربي , مصر ,  
3
 . 182ابن خلدون مرجع سابق , ص 
4
 .72ابن سينا , مجموعة السياسية , تحقيق فؤاد عبد المنعم  , مؤسسة شباب الجامعة , مصر , ص  
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نحن نأكل و نشرب  و, السياسة , و يعود هدا إما لعدم الصلة بها أو أن للسياسة عالمها 

  . 1فهي تأثر فينا من كل جانب من جوانب حياتنا و نتنفس بالسياسة ,

 و هدا التعريف يوضح أن السياسة هي تدبير األمور.

عية نحو توجيه الطاقات و الفعاليات المجتمو عرفت السياسة بأنها أداة المجتمع في    

هى ملتزمة لتحقيق التوازن بين الحياة االجتماعية و فأهداف منشودة و محددة , 

 .  2المؤسسات المجتمع المختلفة 

 السياسة التربوية :/  3/  3/ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                حيث  تعددت التعريفات المتعلقة بالسياسة التربوية  إاّل أنها تسير في جهة واحدة 

مجتمع توجد سياسة تربوية محددة فهي تحدد لكل منظومة تربوية وظائفها و  ي كلف

مهماتها و  أدوارها  , و تصوغ لها مناهجها بما ينسجم مع التوجهات السياسية الكبرى 

للمجتمع , و يتم ذلك كله عبر منظومة من الخطط و االستراتيجيات المتكاملة و 

عامة , حيث تسعى هذه السياسة إلى تعزيز الموجهة,  وهي تحدد في إطار السياسة ال

 . 3األيديولوجية االجتماعية السائدة . وكذلك تحقق الوحدة السياسية للمجتمع

                                                 
1
 hesitorjnan . what is policy? The clqledon Instiute of souil poliue < KQNSQ 

2005<P<P< 1,2   

 12, ص4882لمؤسسة الجامعة للدراسات , لبنان , على وضيفة علم االجتماع  المدرسي , ا
2

 ع 
3
 المرجع السابق , نفس الصفحة . 
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لتربوية  , التي لبناء الخطة ا المنتهجةو تعرف السياسة التربوية بأنها الطريقة       

من طرف جهة تعبر عن المجتمع و تكون  يالت نطلقاتالمو المكونات و تشمل األهداف 

 معينة .

تمثل جملة المبادئ والقواعد والمعايير التي تحدد مسيرة التربية ،و االتجاهات   

الرئيسية التي تجدد وجهة حركتها في المجتمع نحو األهداف الكبرى التي يراها المجتمع 

 .     1صالحة لألبناء خالل حقبة زمنية محددة ، وهي تمثل رؤية المجتمع

يف أن السياسة التربوية تمثل النهج المتبع أو الوجهة المتمسكة بجملة يوضح هذا التعر 

 مبادئ وقيم تعبر عن المجتمع تطمح إلى تحقيق مطالب المجتمع.

 

 / التعريف اإلجرائي2

تعّرف الباحثة السياسة التربوية بأنها مجموعة قوانين وأنظمة ولوائح تتضمن 

التي تضع من طرف الجهات الرسمية و مبادئ وأفكار و اتجاهات تمثل األطر العامة 

 غير الرسمية , بغرض توجيه النظام التربوي وترسيخ المبادئ و األهداف العامة  .

 / النظام التربوي 4

 / النظام التربوي لغتا و اصطالحا 1  

 ثم المنظومة التربوية, ثم النظام التربوي  ,ف النظام ير قوم بتعن    

                                                 
علي األلمعي ،مفهوم السياسة التربوية،أهميتها،أهدافها،نقال  عن :  1

http://www.Lagweer.com/ub/showtheeadphp?t=2359. 
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 :/ النظام1 

معجم التربوي بأنه مفهوم يستخدم لوصف مجموعة , من في الالنظام عرف 

, و  رجات و مدخالتالعناصر المتبادلة , التي تسعى لتحقيق هدف عام , كما له مخ

 .1عمليات و آلية التغذية العكسية

كما عرفه المعهد الوطني للتربية الجزائرية بأنه حاصل اإلجراءات المستقلة في 

 .2لتحقيق أهداف مرسومة سلفا نشاطها و المتفاعلة فيما بينها

و يعرف بأنه الكيان المنظم أو المركب الذي يجمع أجزاء تؤلف في مجموعها 

 .3تركيبا كليا موحدا

إن المالحظ لمختلف تعاريف النظام يجد أنها تشترك فيما بينها و عليه  

نعرف النظام بأنه مختلف مجموعة من األجزاء مترابطة تتأثر فيما بينها وفق نمط 

 . محدد لتشكيل األهداف المرجوة

 النظام التربوي 

بأنه النظام أو النسق الذي يشمل األدوار و المعاير االجتماعية التي تعمل على  يعرف

 4نقل المعرفة جيل عبر جيل

                                                 
1
 .  172,ص ,  4882ردن , نايف القيسي ,المعجم التربوي و علم النفس ,دار أسامة للنشر , األ 
2
 . 44المعهد التربوي , مرجع سابق , ص ,  

3
 44, ص, 4880جمال محمد, سالمة عبد العظيم ,االتجاهات المعاصرة في نظم التعليم, دار الجامعة للنشر , مصر ,  

. 
4
 .421, ص  4882محمد عاطف غيث , قاموس علم االجتماع , دار المعرفة الجامعية , مصر ,  
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: بأنها المكونات األساسية والمتفاعلة وفقا   المعهد الوطني الجزائري  يعّرفه  

الذي  2669تير الجزائرية ، وخاصة دستور نوفمبر للمرجعية المبينة في مختلف الدسا

وضحت فيه التوجهات السياسية واالجتماعية واالقتصادية للدولة الجزائرية في ظل 

التعددية الحزبية واالنفتاح االقتصادي والمحافظة على الهوية الوطنية للمجتمع الجزائري 

بذلك مجموعة الهياكل وأصالته وقيمه ، وبذلك تكوين فرد متمسك ومعتز بقيمه،فهي 

 .1والوسائل البشرية والمادية التي أوكل إليها المجتمع تربية األفراد 

يتضح من خالل هذا التعريف أن المنظومة التربوية الجزائرية تستمد قوانينها من الدستور 

،وتسعى للحفاظ على الهوية الوطنية ،والشخصية في ظل االنفتاح ،وتتكون من عدة 

 ضها البعض .مكونات تكمل بع

 أخذ عدة تعاريف في معاجم علم االجتماع نوضحها في التعاريف التالية:كما ي

تلك المعايير والقواعد والقيم المحددة ألدوار القائمين بعملية  : بأنهالتربوي  يعّرف النظام *

 2التربية من األفراد وكذلك الوسائل واألساسية وطرق التربية المستخدمة في المجتمع.

عبارة عن مجموعة من األفراد يتواجدون داخل  لتعريف يوضح بأن النظام التربوي فهذا ا

 بناء مجهز يؤدون وظائف تربوية.

                                                 
 .44،ص،4220الوطني لتكوين مستخدمي التربية ،النظام التربوي والمناهج التعليمية ،الجزائر،لمعهد ا  1
 .22، ص،4227سميرة السيد أحمد ، مصطلحات علم االجتماع ، مكتبة الشقري ، المملكة العربية السعودية ،  2
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االجتماعي يشتمل على األدوار والمعايير االجتماعية  بأنها نظام من النسق عّرفكما  *

اطا  التي تعمل على نقل المعرفة من جيل إلى آخر حيث تتضمن هذه المعرفة قيما  وأنم

 .  1من السلوك االجتماعي

 تسعى إكساب األفراد القيم االجتماعية. ةبذلك مجموعة من األجزاء المتكامل فهو

 .2بأنها نظام يهدف إلى تحقيق حاجات وطموحات األفراد داخل المجتمع رفكما يعّ  *

عبارة عن  ف التي تطرقنا إليها يتضح بأن النظام التربوي هوالتعاري ذهمن خالل ه

نات من عناصر بشرية ومادية تقوم بوظائف تربية مثل إكساب األفراد القيم مكو 

 االجتماعية والثقافية وتعمل على تطوير المجتمع وتنميته.

 التعريف اإلجرائي/ 2

في ذلك الكل المتكامل, المكون من األفراد و مختلف الوسائل و النظام التربوي هو 

المبادئ األساسية للوطن إلى القيم ربية و التيعملون على نقل الهياكل و المنشات , 

 .مختلف األطوار التعليمية خالل , المتعلم 

 األحزاب السياسية :/ 5

 / األحزاب السياسية لغة و اصطالح1

  الحزب لغًة :  2/ 1   

                                                 
 ، ويشكل وحدة واحدة ، كما يعتبر نموذج  النسق هو تنظيم ينطوي على أجزاء مترابطة تتميز باالعتماد المتبادل

 .474، ص، : فاروق مداس ، مرجع سابق تصوري يستخدم لتسهيل فحص الظواهر المعقدة وتحليلها مأخوذ عن
  .472المرجع نفسه، ص،  1
 .7، ص، 4222حمدي أحمد ، مقدمة في علم اجتماع التربية، دار المعرفة الجامعية  للنشر ، مصر ،  2
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يعّرف الحزب في معجم لسان العرب بأنه جماعة من الناس ، وجمع كلمة       

د الكفار ، و إضراب الرجل هم أصحابه حزب هي أحزاب واألحزاب هم جنو 

وجنوده ، والحز يمثل كذلك ورد الرجل من القرآن الكريم ، كما يعرف كذلك 

 .1الحزب بالطوائف وصنف من الناس 

فالحزب  هو الفئة أو الجماعة من الناس وحزب الرجل : كل من هم على   

 ابا وجماعات .رأيه ، أو كل من هم على شاكلته ، وتحزب الناس أي صاروا أحز 

واألحزاب : هم جمع من تألبوا وتظاهروا على حزب النبي صلى هللا عليه وسلم 

والمسلمين في السنة الخامسة للهجرة حول المدينة ، وهم قريش بنو فريضة ، بنو 

لقد كان لكم في  »انطالقا من قوله تعالى :  2النضير وبعض القبائل العربية

رجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيرا ولما رأى رسول هللا أسوة حسنة لمن كان ي

المؤمنون واألحزاب قالوا هذا ما وعدنا هللا ورسوله وصدق هللا ورسوله وما زادهم 

 .3«إال إيمانا وتسليما 

و يأخذ عدة معاني من بينها  partis  "4وفي المعجـم الفرنسـي الحـزب هو : " 

 وظيفة معينة . جماعة من مجموعة كبيرة ) المجتمع ( تؤدي

                                                 
 .74،مرجع سابق ،ص،ابن  منظور  1

مذكرة ماجستير، ) قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية  - دراسة مقارنة –ابتسام بدري، األحزاب السياسية في الجزائر و مصر  - 2
 . 40( ص,  4887-4882جامعة وهران 

 .من سورة األحزاب 44-44القرآن الكريم،  - 3
4 Bernard Gandlot, dictionnaire décalogue fronçais édi4 tion delaconaissance , France 
,1995,p,330. 
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 الحزب اصطالحا :  2/  4

يعرف المعجم النقدي لعلم االجتماع الحزب بأنه تجمع أفراد متشابهين    

تقريبا  في أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية ، وكذا انتماءاتهم الدينية ومواقفهم 

من مختلف األمور في العالم ورؤيتهم له ، ويساهم الحزب في بناء الحقل 

 .1السياسي

 األحزاب السياسية :/ 3/ 4

تعبر األحزاب السياسية في أي مجتمع من المجتمعات عن الفئات والطبقات      

االجتماعية التي تنتمي إليها ، ومع تطور المجتمع تطورت وسائل التعبير عن 

المصالح االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية والتربوية ، وكثرت مؤسسات 

ني ، حيث أصبحت األحزاب السياسية تمثل شكل من األشكال المجتمع المد

بين أفراد المجتمع  ، وتمثل الوسط عالمتفق عليها في العبير عن أفراد المجتم

الحاكمة ، هذا على الرغم من اختالف إيديولوجية األحزاب السياسية ، والسلطة 

سياسي ، إاّل أن هناك مصالح وطنية وقومية فوق المصالح الفردية للحزب ال

حيث يسعى الجميع إلى الحفاظ على هوية وثقافة وتاريخ وبقاء المجتمع الذي 

ينتمي إليه ، وكذا العمل على تطوير وتغيير المجتمع مع المستجدات في ظل 

ثوابت األمة ، حيث تعّد المنظومة التربوية من بين أولويات كل مجتمع وتمّثل 

                                                 
  4202,المعجم النقدي لعلم االجتماع ،ترجمة:سليم حداد،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر بودون , وف، 1

 .48،ص،
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أو فئة معّينة بل تغييرها وتجديدها الصالح العام وليست مختصة بحزب أو بطبقة 

يعّد مسؤولية الجميع واألحزاب السياسية كذلك مطالبة بالسعي من أجل النهوض 

والرقي بالمنظومة التربوية والعمل على طرح البديل والعالج لمختلف المشكالت 

التي تعاني منها ، وأن تخصص ضمن خطابها وبرنامجها االهتمام بالمنظومة 

 ال تكون دائما  رسالتها ضمن خطابتها سياسية بل تربوية كذلك.التربوية ، و 

تعّرف األحزاب السياسية بأنها اتحاد بين مجموعة من األفراد ذات مصالح  

 .1وأفكار واتجاهات ومواقف واحدة ، يعملون من أجل تحقيق أهداف محددة

هم جملة أفراد تجمع يمن خالل التعريف يتبّين أن األحزاب السياسية ه    

 إيديولوجية واحدة يسعون من أجل هدف واحد، وتأخذ طابع اجتماعي.

تعّرف األحزاب في علم االجتماع بأنها منظمة تسعى إلى تحقيق السيطرة 

 .2ةوالوصول إلى الحكم بطريقة قانونية عن طريق العملية االنتخابي

ق المالحظ لهذا التعريف يجد فيه بروز الطابع السياسي ، وهو تحقي       

 السلطة .

عّرفت األحزاب السياسية في الكثير من كتب علم االجتماع السياسي ومن 

 : 3مختلف المفكرين نتناول البعض منها 

                                                 

  .400،ص407،ص4884محمد مهنا ،في نظرية الدولة والنظم السياسية ،المكتب الجامعي الحديث ،مصر ، 1

 . 204،ص4882أنتوني  غدنز ،علم االجتماع ،ترجمة :فايز الصباغ ،المنظمة العربية للترجمة ،لبنان ، 2
  .112,112،ص , ص,4884عبد هللا عبد الرحمان ،علم االجتماع السياسي ،دار النهضة العربية ،لبنان ، 3
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ألحزاب السياسية بأنها جماعة من الناس تعتنق يعّرف " بنيامين كونستانت " ا

 مذهبا  سياسيا  واحدا  .  

وجية واحدة إاّل أنه لم يعطي يدل التعريف أن الحزب هو أفراد تجمعهم إيديول   

 البعد الحقيقي للحزب وهو الغرض من تأسيس الحزب . 

" يرى بأنه إتحاد بين مجموعة من األفراد بغرض  E.burkإدامون بيرك " " "

 العمل معا  لحقيق الصالح القومي ، وفقا  لمبادئ محددة متفق عليها جميعا  . 

، وهنا يتضح أن الحزب من  يعطي بيرك البعد ألغرضي وكذا اإليديولوجي

 مؤسسات المجتمع المدني .

بأن األحزاب السياسية  ل" يرى أوبر شاObershal "  " لتعريف " أوبر شا

تعمل على تعبئة الجماهير ، وتسعى لفرض نفسها ممثلة ألفراد المجتمع أو لمشروع 

قناعهم مجتمعي أو لقضية كبرى ، تسعى على جعل الناس يشاطرونها صحة نظاراتها وإل

 بقيمة أهدافها وبرنامجها .    

بأن األحزاب السياسية تسعى لكسب تأييد المجتمع على  ليوضح أوبر شا

برنامجها الذي تطرحه خالل خطاباتها ، إال أنه لو لم تكن هناك إيديولوجيا وبرنامج 

يتماشى مع متطلبات  المجتمع كما أيده أفراد المجتمع وكانت هناك قطيعة للحزب من 

 فراد المجتمع .أ
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" يعّرف الحزب بأنه تنظيم يسعى R . Michels تعريف " روبرت  ميشيلز "  " 

لتحقيق القدر األكبر من حاجات ومتطلبات أفراد معّينين من األعضاء الذين يكرسون 

 جهودهم من أجل استمرارية عمل الحزب .     

ب إاّل أنه حصر في هذا التعريف البعد االجتماعي للحز  زيتناول روبرت ميشيل

تحقيق المتطلبات إاّل ألفراد الحزب  ، والحزب يكون عمله يتعدى أفراده إلى أفراد 

 المجتمع ككل . 

" يعّرف الحزب بأنه هيئة من األشخاص متحدين V. Key تعريف كأي " 

 يتفقون عليه . دمن خالل حماس مشترك لمصلحة قومية أو مبدأ محد

ماس التي تشكل الحزب ولم يوضح أن األحزاب يبرز هذا التعريف صفة الح     

 السياسية تكون لها أسس ، وتشكل إيديولوجية واحدة كي يكون لها مسار موّحد .

األحزاب السياسية هي مجموعة  : Garages Bardeau "1تعريف "بورديو" "

من األفراد لديهم نفس الرؤى السياسية ، تجتهد وتبحث للحصول على التفوق على غيرها 

وكذا العمل على جمع أكب عدد من المؤيدين من أفراد المجتمع ،والبحث عن الوصول ، 

 إلى السلطة . 

يوضح أن األحزاب السياسية غرضها األول هو الوصول إلى السلطة ، وكسب     

التأييد من األفراد ، إاّل أن كسب التأييد يكون عندما تتولى األحزاب السياسية االهتمام 

                                                 
 httpزاب السياسية نقال عن:منتدى العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة محمد خيضر بسكرة،األح 1

//www.ferum.univbiskra.nt/index.php?board=250 
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سواءا  في خطاباتها أو برامجها وال تكتفي بالكالم فقط بل بتقديم بمطالب المجتمع 

يصال صوت أفراد  الملموس وحل مختلف اإلشكاليات التي يعاني منها المجتمع ، وا 

اّل فقد يكون كل ما تقوم به األحزاب الذي  المجتمع إلي السلطة والنظام السياسي ، وا 

 أفراد المجتمع . يالحظ فقط في فترة االنتخابات ال قيمة له عند

قال األميركي أنتوني داونز الحزب السياسي هو فريق من الرجال يسعون و      

 .1للسيطرة على الحكم

أما جيوغانى سار تورى باحث في جامعة نيويورك يرى أن الحزب السياسي هو   

 .2جماعة سياسية تم تحديد ما من قبل التسمية الرسمية التي تطرح في االنتخابات 

بأنه مجموعة من الناس لهم جملة  ACEعرف الحزب السياسي في الموسوعة و   

من األهداف و اآلراء السياسية , يسعون للتأثير على السياسة العامة عن طريق الحصول 

 . 3على منصب من خالل االنتخابات

 اإلجرائي / التعريف2

ن نه جماعة من األعضاء يؤسسووعلية تعرف الباحثة الحزب السياسي بأ  

عدة  لهم’  حددمتجدد في برنامج يتمثل و يواحدة من منطلق و توجه واحد ,  تصورل

 اقتصادية .’ جتماعية , تربوية اسياسية , و مهام أدوار 

                                                 
1
 Wilhelm Hafneister . Kaesten Grabour . Politiral partier fumtiond and oranisation in 

Penoratir Socitetis . Komrad Adenauer Stiftung ,U, S, A, 2011, P.11. 
 
2

 IBID  
3
 Khabele Matlose and victor shale ? politicale proanne HANP BookM bublished by eise 

johqnnesburqg , South Africa ,first Pubtished ,2008,p3 
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 / البرنامج السياسي 6

 / تعريف البرنامج السياسي 1

 نقوم بتعريف البرنامج ثم نعرف البرنامج السياسي 

 / تعريف البرنامج:1 

 نوجزها في : 1ه محمد بتقديم عدد من التعريف للبرنامجقام عبد اإلل

هو مجموعة متعددة من المهام و اإلجراءات و االجراءات المطولة ,  البرنامج

التي تحقق توازن في عملية التنسيق فيما بينها , و انجازها ضمن تسلسل دقيق و مرتبط 

 .زمنيا 

د صياغة أغراض و بأنه إعداد إطار عمل يمكن االعتماد عليه عن يعرفو 

 أهداف محددة و القيام بخطوات معينة لتحقيق تلك األهداف 

بأنه قاعدة معلوماتية يمكن االستناد إليها عند إعداد مخطط أو دراسة  يعرفكما 

 موجهة لحل مشكلة أو مقترح تطوري 

  /البرنامج السياسي2  

ه حزب من األحزاب يعرف برنامج الحزب في الموسوعة السياسية بأنه بيان علني يصدر 

حول خطة الحزب و سياسته و أهدافه , و الوسائل التي يتوخى استخدامها لتحقيقها في 

حالة تسلمه زمام الحكم , أو إبان تسلمه الحكومة من خالل وجوده في المعارضة , و 

                                                 
1

عبد اإلله محمد ,ما هو المقصود بالبرنامج  , نقال عن  

faculty.ksu.edu.sa/.../Background%20and%20introdu... 
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خارج الحكم , و يصدر برنامج الحزب عادة عن اجتماع تمثيلي موسع , و بعد دراسة 

اكل و التحديات المطروحة , و يكون لفترة زمنية محدودة نسبيا الن الوضع و المش

برنامج الحزب يختلف من مرحلة إلى أخرى يحدده في ضوء أهدافه العامة , و الظروف 

 .   1المتغيرة معا

 / التعريف اإلجرائي2 

تعرف الباحثة البرنامج السياسي بأنه تصور الحزب و مشروعه حول مختلف 

بينها المنظومة التربوية , حيث يعرض به مختلف األهداف و المجاالت, و من 

 الطموحات التي يسعى الحزب إلى تحقيقها أو المشاركة به في السلطة .

 الدراسات السابقة و المشابهة خامسا : 

 تعد الدراسة السابقة جزء هام في انجاز أي دراسة علمية ,حيث تمكن الدراسة 

يشبهها و  تطرقوا لمثل هذه الدراسة أو ما ابقينرسين سالسابقة  االستفادة  من جهود دا

موضوعه,و  بذالك يتفادى الباحث السقوط في أخطاء سابقيه و أخذ ما يناسبه  و يثري 

 بمأن من صفات العلم التراكمية فأن كل بحث أو نظرية تقدم للتي من

 .2بعدها أو تنطلق دراسة من نهاية دراسة أخرى  

                                                 
1
 .242,ص ,  4202السياسة ,الجزء األول , المؤسسة العربية للدراسات ,لبنان ,الوهاب ألكيالي ,موسوعة  عبد 
2
 .24,ص,4882,الجزائر,4أحمد عياد,مدخل لمنهجية البحث االجتماعي, ديوان المطبوعات الجامعية ,  ط 
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ين تناولت المتغيرين الخطاب التربوي و األحزاب دراسات , دراست1تناولنا 

السياسية , و الدراسة الثالثة تناولت الخطاب التربوي , و الدراسة الرابعة تناولت األحزاب 

 السياسية .

 الدراسة األولى: 

النظام التربوي في برامج األحزاب بعنوان  هي دراسة قدمت لملتقى دولي         

 9رشحين لالنتخابات الرئاسية في راسة تطبيقية على برامج المد –السياسية في الجزائر 

 .11111أفريل 

 تلخصت إشكالية الدراسة في سؤالين هما: 

"بالمنظومة 1111أفريل  9رشحين لالنتخابات الرئاسية "*  ما حجم اهتمام برامج الم

 التربوية؟

رشحين ج المبوية التي نالت اهتمام برام*ما هي الجوانب الخاصة بالمنظومة التر 

 " ؟1111أفريل  9لالنتخابات الرئاسية "

 تم االعتماد في هذه الدراسة على منهج تحليل المحتوى .: الدراسة منهج     

 9رشحين لالنتخابات الرئاسية "تم الحصر الشامل لجميع برامج الم : الدراسة مجتمع

 أفريل" للمنظومة التربوية.

                                                 
تطبيقية على  دراسة –النظام التربوي في برامج األحزاب السياسية في الجزائر  عبد الرحمان برقوق ,بن ققة سعاد, 1

, دفاتر المخبر, النظام التربوي في الجزائر و باقي الدول 12004أفريل  1برامج المرشحين لالنتخابات الرئاسية في 
 .2008الجزائر, -بسكرة–العربية, جامعة محمد خيضر 
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 و تما اختيار فئتين*فئات التحليل:

م االهتمام وكان بمؤشرين :موقع حج (2

 االهتمام , وسائل اإلبراز المصاحبة .

بؤرة االهتمام و كانت بالمؤشرات   (1

التالية:رأس المال البشري, رأس المال المادي,الجانب البيدغوجي , الجانب 

 التنظيمي. 

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : : الدراسة نتائج 

"للمنظومة 1111أفريل  9ج المترشحين النتخابات الرئاسية "لقد كان حجم اهتمام برام-2

التربوية متفاوت من مرشح ألخر ,فقد ظهرت في الصافحات األولى لكل من المرشحين 

"عبد العزيز بوتفليقة ", و "علي بن فليس",و في الصفحة الدخيلة تمثل في اهتمام 

المترشحين "لويزة حنون" و  المترشح "عبد هللا جاب هللا ", بينما تجسد اهتمام كل من

 "علي فوزي رباعين"في الصفحة النهائية.      

 تلخصت مواضيع االهتمام في أربعة جوانب لكل المرشحين و تمثلت في :-1

  ركز المترشح علي بن فليس على

على ضرورة مواكبة المنهاج للمنظومة  ب البيدغوجي و التنظيمي ,كما أكدالجان

 مية )العولمة( .التربوية للتطورات العال
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  ركز المترشح عبد العزيز بوتفليقة ,على

ضرورة إصالح المنظومة التربوية لمسايرة المستجدات ,مع التأكيد على التمسك 

بالهوية الوطنية و الثقافية في ظل التفتح على الحداثة ,وكذا تطوير التعليم 

 الخاص ,و كذا مراجعة برامج و أطوار التعليم .

  شح عبد هللا جاب هللا " ركز برنامج المتر

على ضرورة تحسين البرامج و الجوانب البيداغوجية و كذا استرجاع الكفاءات و 

 األدمغة.

  ركز برنامج المترشح "علي فوزي رباعين

 " على ضرورة الالمركزية في مواد التسيير , و إدارة المنظومة التربوية .

  أما برنامج المترشحة" لويزة حنون" فقد

هتمام ضعيف جدا , مقارنة بمنافسيها ,إذ طبع على برنامجها الطابع كان حجم اال

 السياسي.       

ولقد تمت االستفادة من الدراسة في الجانبين النظري و التحليلي , خاصة و أن 

 الدراسة قامت بتحليل برامج اربعة مترشحين. 

 :  الدراسة الثانية

اركة المجتمعية في اإلصالح غالب الشرعي بعنوان دور المش قيسوهى دراسة بل  

المدرسي دراسة تحليلية , وهى دراسة مقدمة لمؤتمر اإلصالح المدرسي تحديات و 
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 اؤالتو كانت تس. 11191كلية التربية جامعة اإلمارات العربية المتحدة  ,  طموحات

 الدراسة كالتالي :

 ما مفهوم المشاركة المجتمعة و اإلصالح المدرسي ؟ 

  يواجهها المجتمع المدرسي ؟ما التحديات التي 

 ما آليات التعاون بين المجتمع و المدرسة ؟ 

تحليل محتوى الوثائق و  غرضالمنهج الوصفي التحليلي ل ةالباحث  اتبعتو قد  

حقق الدراسات , و األبحاث و األدبيات المنشورة التي تتعلق بالموضوع للوصول إلى ما ي

بمختلف  ,أهمية دور المشاركة المجتمعية ز في إبرا متمثلالهدف من الدراسة , و ال

ا بالتطورات المعاصرة هها في اإلصالح المدرسي و ارتباطمؤسساتها و منظماتها و أفراد

باإلضافة إلى التحديات التي  د و دعم المجتمع لهذا االتجاه , , و التوجه العالمي الجدي

 ين المجتمع و المدرسة .تواجه المدرسة و آليات التعاون لتفعيل العالقة و الشراكة ب

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : لقد و

منضمات  قادة مجتمع , خبراء, مختصين , فرادأمجتمع المحلي ممثل في الإلى أن  

االقتصادية , و  يمكن أن يقدموا خبراتهم في مجال التربية , لية ,هجمعيات أ  ,أحزاب,

                                                 
1
مقدمة لمؤتمر  دراسة, "دراسة تحليلية" دور المشاركة المجتمعية في اإلصالح المدرسي  ,  بلقيس غالب الشرعي  

 .دبي 4887ابريل  42-47,   جامعة اإلمارات العربية المتحدة, اإلصالح المدرسي تحديات وطموحات 
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رسالة المدرسة و مساعدتها في سبيل النهوض ب توظيفها في االنتفاع بآرائهم و مقترحاتهم

 هدافها التربوية و التعليمية من خالل :على تحقيق 

 م المقترحات المتعلقة بالتطورات المعصرة من ثورة معرفية و تكنولوجيا.يتقد 

  . إيجاد الحلول للمشكالت التي تواجه المدرسة 

  و العاملين بالمدرسة .عقد الندوات و المؤتمرات المشتركة بين أولياء األمور 

  مساعدة المدرسة في تطوير خدماتها الداخلية للطالب و الخارجية لألولياء

 األمور. 

  عم االحتفاالت و األعياد الوطنية و الدينية و التفاعل مع  محيط دالمشاركة في

 المدرسة .

 ة :ثالدراسات الثال

ور مقترح للتطبيق في صم مع تالكري القرآنللمرأة في  الموجه وي بعنوان الخطاب الترب   

من إعداد  ه في األصول اإلسالميةكتورا درجة الدالتعليم الجامعي رسالة مقدمة لنيل 

, المملكة و المقارنة قسم التربية اإلسالمية  الم بن عبد المؤمن مكيرحاب بنت عبد الس

 . 11211/   1116  العربية السعودية

ي الوارد في القرآن الكريم الموجه للمرأة تناولت الباحثة موضوع الخطاب التربو    

من حيث تنوعه حسب الموضوعات التي يتناولها , و األساليب المنهجية التي يتبعها و 

                                                 
1

 رحاب بنت عبد السالم عبد المؤمن مكي , مرجع سابق . 
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في ما الخطاب  ييسالرئكذا السمات التي يتصف بها , و للوصول إلى هذا تمثل السؤال 

رح لتطبيقه في التعليم إلى المرأة في القرآن الكريم و ما التصورات المقت الموجه التربوي 

 ؟التربوي الجامعي ? حيث تفرع منه أسئلة فرعية هي:  ما لخطاب 

 ؟ه المرأة في ضوء الخطاب القرآني ما مكان               

 ؟الموجه للمرأة في القرآن الكريم ما مالمح الخطاب التربوي                

 ؟للمرأة في القرآن الكريم  لتربوي ما إمكانية استثمار الخطاب ا               

 ؟تعليم الجامعي لبناء تصور مقترح للتطبيق في ال              

الباحثة ثالثة مناهج و هي المنهج الوصفي , المنهج  اتبعتو لإلجابة على هذه األسئلة 

ت الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى صلخائى , و المنهج اإلستنباطى , و اإلستقر 

 : النتائج التالية

و  المرأة , قدرتها على التغلب على نقاط ضعفها نأثبت الخطاب القرآني الوارد ع -2

 .نت به متجاوزها متى استجابت الحق و أ

 

ر موضوع الخطاب مع المرأة في القرآن الكريم على اختيار األسلوب التربوي ثا -1

 المستخدم في الخطاب معها .

على أسس قوية , أثرت على استجابة المرأة بني الخطاب مع المرأة في القرآن الكريم  -2

 للتكاليف الموجهة إليها . 
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 الدراسة الرابعة :

دراسة الجمعي النوى دراسة متقدمة لنيل درجة الدكتوراه علوم بعنوان المسالة    

ية , بجامعة سسيا االجتماعية في برامج األحزاب السياسية في الجرائر دراسة سوسيو

 . 11121منتوري قسنطينة  

الجزائر  فيالسياسية  األحزابتسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى تكفل     

ضمن برامجها السياسية التي قدمتها  احتلته الذيو قياس الحيز  االجتماعيةبالمسالة 

تعددية التي جرت في  عام  انتخاباتحولها مند أولى  اللتفافللمجتمع بغرض تعبئة 

  1119شريعية لعام ت انتخاباتإلى غاية أخر  2662

 : األتيو التى تمثله فى  التساؤالتو قد أثار الباحث عدد من   

للعائلة  تنتمياإليديولوجيات السياسية بين األحزاب , حتى تلك التى  إخالفهل -2

فى التكفل بالمسألة  ى إستراتجية موحدة لطرح بدائل سياسيةنبت ة تعيقالسياسية الواحد

 ؟ االجتماعية

األرضية المتعددة  لإلفرازات, و  جتماعياالقرؤية سياسية واقعية للواقع م هل ثمة-1

ب السياسية , تجعل من قبل األحزا الجزائري يعرفها المجتمع  ياد و الجوانب , التاألبع

 .؟ االنتخابيةبرامجها  يماعية أولية سياسية تدافع عنها فجتمن المسالة اال

                                                 
1
ل درجة مقدمة لني الجمعي النوى ,المسالة االجتماعية في برامج األحزاب السياسية دراسةسوسيو سياسية, مذكرة 

 .4848الدكتوراه , إشراف قيرة اسماعيل, قسم علم االجتماع كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية , جامعة قسنطسنة, 
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برامجها  يف سياسي تعبوي جتماعية كعامل اال السياسية المسالة األحزابهل تعتمد   -2

 ي, للفئات العريضة من المجتمع التعلى وجه التحديد  االنتخابيةبرامجها  يعموما و ف

جتماعية , و قر, البطالة , و غياب الحماية االالف انتشار يف يتعرف التهميش المتجل

 ي ؟من السكن , و التكفل الصح االستفادةفرص  انعدام

تجعلها تعرف  يالت التنظيمية اآللياتالجزائر  ياألحزاب السياسية ف هل تحوز-1

  يالسياس النظام يالسياسية ف االندماجيةكمؤسسات تسعى لتحقيق  االستقرار

  ؟ ية و المجتمع لترقية العمل السياسهل تضطلع بوظائفها كوسائط بين السلط 1

ه الدراسة إلى خالل هذف الباحث من دالت المطروحة هؤ بناء على هذه التسا

 : ييل تحقيق ما

   الجزائر بكل أبعادها المختلفة يجتماعية فطبيعة المسألة االتشخيص  ,

 , السياسية. السوسيولوجية ,ية التاريخ

 اقتراح, و محاولة  و المشكلة االجتماعية جتماعيةالفرق بين المسألة اال إبراز 

جتماعي و الشواهد اريخ االلما يطلعنا به التاستنادا جتماعية مفهوم للمسألة اال

 المتوفرة حول المجتمع الجزائري .

 كل مرحلة تاريخية . يبه ف اتسمت يمختلف تمظهرات الطابع الذ تحديد 

 برامجها منذ ظهورها على  يعلى مدى تكفل األحزاب السياسية فالوقوف  محاولة

 و ذلك على ,2699أقرها دستور  يتعددية السياسية و الحزبية , التإثر ال
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المعارضة أو  ييولوجية و السياسية ,سواء كانت فاإليد مرجعياتها اختالف

 السلطة.

 االستحقاقاتخالل  األحزابعما إذا كانت هناك فروق بين برامج  الكشف 

 جتماعية .من حيث التكفل بالمسألة اال التشريعية المتعاقبة , االنتخابية

 التالية: طرح الباحث الفروض افاألهدو من خالل جملة هذه    

جتماعية و السياسية على محتوى برامج قتصادية و االؤثر السياقات االت : األولالفرض 

 .   رألخ انتخابي استحقاقة تتغير من نالسياسية بحيث تجعلها برامج مر  األحزاب

إلى  السياسية األحزاببرامج  يتماعية فج: يؤدى طرح المسألة اال يض الثانالفر 

المشهد  يد فجو التوا االستمرارنها من كمت , االنتخابات يابية فحصولها على نتائج إيج

 السياسي.

برامج  ي, كأولوية سياسية ف االجتماعية على المسالة التأكيدإن  الفرض الثالث :

 . لألحزابالسياسية  يديولوجيةاإلالسياسية تتحكم فيها طبيعة  األحزاب

ة للعائلة السياسية الواحدة يؤدى إلى غياب التحالف بين أحزاب المعارض الفرض الرابع :

 .جتماعية التكفل بالمسألة اال ألهميةمن حيث اإلدراك  االختالف

, و  التاريخيالمنهج  أولهاالباحث ثالث مناهج  اتبعوللتحقق من هذه الفروض 

 منهج تحليل المحتوى.المنهج المقارن , و 

 وكانت نتائج الدراسة كالتالي :   
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 الجزائر يتشكل من أحزاب الزالت ضعيفة التنظيم سياسيا , و  النظام السياسي في

برامجها لم ترقى غلى مستوى تطلعات غالبية  فئات المجتمع  و بخاصة المعدة 

 دورية داخل قيادتها مما يعرضها إلى نقص انشقاقاتمنها , كما تعرف 

 المجتمع. يالسياسية ف مصداقيتها

 يجتماعية فجى و التكفل بالمسألة االيديولو هناك عالقة وطيدة بين البعد اال 

الديمقراطية و بالخصوص حزب العمال  األحزابالسياسية , حيث  األحزاببرامج 

بصفة أكثر دقة عن المسالة  جاباتلإلبرامجها اقرب   االشتراكيةهة القوى ب, و ج

 جتماعية من حيث طرحها و تشخيصها و كذا الحلول المقترحة لمعالجتها.اال

 شعبويا  متلك خطاباتطنية و الجزائر اإلسالمية منها و ال يياسية فألحزاب الس

إلى حد تقديم مقترحات جتماعية و لم ترقى برامجها حول المسألة اال  طوباويا

الحقائق و ما يؤكده الواقع  ي تفنيد ما تمدنا بهاد حلوال لها , و بالتالجعملية لإلي

جتماعية و السياسية لفئات اال ةاالندماجيالمتأزم الذي الزال يحاول دون تحقيق 

 واسعة من المجتمع .

 المعارضة  أحزاب, فبالرغم من كون  يما يتعلق بأحزاب التيار الوطن يف أما

إال أنها الزالت تسيطر على المشهد  , األزمة ينعتها باألحزاب المتسببة فت

, و 1119 لعام  االنتخابيةمن خالل النتائج  يتأكد يالذ األمرالسياسي , و هو 
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ة هجلم تتمكن من إقامة تحالفات من  يتة و التتشمة المعارضة العيهذا مرده طب

 لتكون بدائل لهذه األحزاب .

  تتراجع  بدأت, و تتبع تطورها , يتضح أن األحزاب  االنتخاباتبالنظر لنتائج

 ألخر. استحقاقنتائجها من 

 جتماعية , ضاع االقدم عليه حينما تتأزم األو ت إن السلطة السياسية من خالل ما

جتماعية حاالت ية التي تعبر عن بلوغ المسألة االجتماعاال االنتفاضاتأو ولوج 

جملة اإلجراءات و تعلن  عن بعض السياسات اإلصالحية ,  تتخذال تطاق , 

القيام أو تدعيم  و لق وزارة التضامن الوطني ,خو ,  كسياسة دعم التشغيل

ل إستراتيجية طويلة المدى , و تعبر عن خيرية وطنية , بعيدة عن حلو حمالت 

جتماعية , و كلها ممارسات تمكن سية فعلية في التكفل بالمسألة االإرادة سيا

ياسية التي يمكن أن تلجأ إليها السلطة السياسية من رهن أحد مقومات التعبئة الس

 المعارضة أو المجتمع المدني. أحزاب

  خالصة

دراسة مبرزين أهم التساؤالت مع إظهار أهم األهداف عالجنا خالل هذا الفصل إشكالية ال

التي دفعت بنا إلى دراسة هذا الموضوع و كذا األهمية العلمية له , و بين المفاهيم 

المستخدمة في الدراسة .و في األخير بين الدراسات المشابهة التي استعنا بها في دراستنا 
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لمختار فهي تساهم في تصور تعطي الدراسات السابقة و المشابهة دفعا للموضوع ا

 الدراسة , وبنائها , كما تمكن الباحث من عدم الوقوع  في أخطاء وقع فيها سابقوه.
      

 
 
 

 :الفصــــــل الثاني
 التربوية الجزائـرية السياسة 

 
 

   مراحل تطور السياسة التربوية الجزائرية: أوال

 السياسة التربوية الجزائرية ثانيا : ) أهمية و أهداف , مكونات , مؤسسات بناء (

 المشكالت و التحديات التي تواجه النظام التربوي الجزائري : ثالثـا
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تعد السياسة التربوية بأنها و خالل هذا الفصل نتطرق إلى مراحل تطور السياسة   

التربوية الجزائرية و األهداف التي تسعى إلى تحقيقها و أهم المؤسسات التي تتكفل 

 ببنائها , خالصين إلى المشكالت و التحديات التي تواجهها .

 أوال: مراحل تطور السياسة التربوية الجزائرية.

د الفينيقي , الروماني , لم يذكر المؤرخين قبل الفتوحات اإلسالمية خالل العه    

, البيزانطى وجود تعليم بشكل نظامي أو مؤسس لكن مما ال شك فيه إن  يالوندال

قصد  ثقفتهاات التي توالت على بالد المغرب العربي قد حاولت نشر لغتها و الحضار 

كسب أفراد المجتمع إال أن   الدراسات السابقة لم تركز على الجانب التربوي , أما في 

العهد الفتوحات اإلسالمية فالوضع يختلف حيث كان الغرض من الفتوحات هو نشر 

أدى إلى نشر المساجد و الكتاتيب, التي تعد مكان الدين اإلسالمي و اللغة العربية ,مما 

 يتم فيه نشر تعاليم العقيدة السمحة لكافة أفراج المجتمع. 

 : ي ستعمار سة التربوية قبل العهد االالسيا-1

تمتد هذه الفترة منذ دخول اإلسالم إلى الجزائر , حتى دخول االستعمار الفرنسي ,    

تأثرت باألحداث السياسية التي مرت بها المنطقة ,  أين مرت التربية بمختلف التطورات و
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إال أنها كانت دائما مصبوغة بصبغة واحدة ,  هي الثقافة العربية اإلسالمية , و 

 المتفاعلة مع احتياجات المجتمع و ظروفه المعشية .

دخل اإلسالم إلى الجزائر تحت قيادة عقبة بن نافع , و دخل معهم التعليم الديني و     

جة إلى تعلم الواجبات المترتبة على معتنقي هذا الدين من فرائض وسنن , و تعاليم الحا

القرآن الكريم الذي يعد بأنه دستور المسلمين و مرجع لهم في اختالفاتهم و حياتهم 

 . 1الدينية و الدستورية

  : *التربية في العهد العثماني

هتموا بمجال التربية و التعليم من المتعارف عليه أن العثمانيون في الجزائر لم ي    

حيث لم تكن هناك وزارة مختصة بالتربية أو بأية مؤسسة مكلفة بهذا القطاع , بل ترك 

 المجال مفتوحا لألفراد و المجاعات ينشئون مؤسسات دينية و تعليمية .

الجزائر خالل هذه الحقبة التاريخية انتشارا وسعا  يالتربية و التعليم ف انتشرت     

غطى المدينة و القرية والجبل والصحراء ,وقد كان المورد الرئيسي للتربية هو  حتى

 األوقاف.          

كما ذكرنا سابقا  دة في عهد العثماني لالنولم تكن هناك سياسة تربوية محد

العثمانيون لم يعطوا أو يولوا أي اهتمام بالجانب التربوي حيث لم يكن هناك وزير لشؤون 

ول يتقلد الوظائف الرسمية , فلقد كانت اهتمامات ئمدير أو مس عليم و ال أيالتربية و الت

الدولة آنذاك منحصرة في المحافظة على االستقرار السياسي و الدفاع عن الحدود و 
                                                 

1
 42, ص 4221, ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , بوفلجة غياث , التربية و متطلباتها  
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نشر التربية و التعليم أو العمل على  يفجمع الضرائب , و لم تستعمل هذه المداخيل 

الثروات و المعدات   ي, و فر الجنود الكثيرينأجو  يف ترقيته و تطوره , بل استخدمت

الحربية , و كذا توزيع الهدايا و العطايا على السلطان العثماني , و موظفيه , و لم تكن 

هموم الدولة بأية حال منصرفة إلى تطوير المجتمع من النواحي االقتصادية أو الثقافية 

, و كان نادرا ما يبنون جامعا , حيث أو التربوية , و ال إلى تربية أفراد المجتمع سياسيا 

 يتتدخل مطلقا فسياسة للتربية,و لم تكن   يالجزائر ا ييكن للسلطة العثمانية فلم 

 الشؤون التربوية .

كانت التربية في العهد العثماني تقوم على جهود األفراد و المؤسسات الخيرية  ,     

أبناءهم  ,  فلقد كان أفراد المجتمع  فاآلباء هم الذين كانوا يسهمون على تربية و تعليم

كانت األسرة حد ذاته , و  يم للعلم فالجزائري يحترمون الفرد المتعلم  , و يقدرونه بتقديره

حتى و لو كانوا ,  فاآلباءالتي تتحمل أعباء التربية و التعليم ,  يالجزائرية المسلمة ه

ائهم إلى الكتاب وتعلم المبادئ أشد الحرص على إرسال أبن حريصينفقراء إال أنهم كانوا 

, وحفظ القرآن الكريم, وكثيرا ما كان حفظ القران الكريم يكون عن  اإلسالميللدين  العامة

طريق التنافس فكان الدين هو أساس التربية والتعليم ,فحفظ القران الكريم كان عمدة 

الثانوي والعالي  التعلم االبتدائي , ومعرفة بعض علوم القران الكريم كان عمدة التعلم

 . 1أيضا

                                                 
1
 .   142. 142.ص .ص .4204كة الوطنية للنشر .الجزائر .( .الشر4أبو القاسم سعد هللا .تاريخ الجزائر الثقافي .ج) 
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الدولة العثمانية بالتربية والتعليم في الجزائر إال أن الكثير  اهتمامبالرغم من عدم       

من المصادر قد تحدثت  عن انتشار التربية والتعليم في الجزائر خالل العهد العثماني 

ناطق الجزائرية وقد اشتهرت مدن قسنطينة والجزائر .تلمسان .بالد ميزاب وغيرها من الم

بكثرة المراكز التربوية , وكان يقوم عليها معلمون مشهود لهم بعلو المكانة ورسوخ القدم 

في العلم ومعرفة, و كان من نتائج هدا االنتشار الكبير أن نسبت المتعلمين الجزائريين 

ل بأن ك 2921في الجزائر تفوق نسبة المتعلمين بفرنسا فقد كتب الجنرال "فاليز" .سنة 

العرب الجزائريين تقريبا يعرفون القراءة والكتابة ,حيث كان هناك حوالي مدرستين قرآنيتين 

في كل قرية ,أما الفرنسي "ديمتري " الذي درس مطوال عن المجتمع الجزائري في القرن) 

م ( .فقد أشار إلى أنه قد كان في قسنطينة وحدها قبل االستعمار الفرنسي خمسة 26

ستعمل كمراكز للتربية والتعليم وسبع مدارس ثانوية وابتدائية يحصرها ما وثالثون مسجدا ت

 .  1طالب متعلم611و911بين 

 :أهم المؤسسات التربوية*

كانت أهم المؤسسات التربية في العهد العثماني تتمثل في المساجد, الكتاتيب ,    

 .  2الزوايا , المدارس ,والتي تتطرق إليها في التالي

يوجد تجمع  أينوتكون كبيرة نسبيا ,وكانت توجد غالبا في المناطق الكبيرة , :  المساجد 

يتفننون في بنائها وزخرفتها ,  البناءون سكاني كبير مثل الجزائر ,قسنطينة ,وقد كان 

                                                 
1
 . وما يعدها 441المرجع السابق . ص 

 
2
 . 42. 42بوقلجة غياث .مرجع سابق .ص.ص.  - 
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ويقوم عليها أشهر علماء البلد ويطلق عليها "الجوامع " وهو جمع "الجامع ".وقد كانت 

 الجوامع  الكبيرة .   الدروس الفقهية والعلمية في 

: وهي أقل وحدة للتربية والتعليم االبتدائي ,ويطلق عليها في بعض مناطق  الكتاتيب

الجزائر إسم "المسيد" ,وتكون صغيرة نسبيا عن المسجد وغالبا ما تحتوي علي حجرة أو 

القران الكريم للصبيان ,ونتيجة لصغر  ظين ,ويكون هدفها األساسي هو تحفيحجرت

كبيرا في أحياء المدن والقرى النائية الصغيرة  انتشاراأهمية وظيفتها فهي منتشرة حجمها و 

حيث قد تكون عبارة عن بناية مستقلة في شكل مدرسة ,أو حجرة من منزل مطلة على 

 الشارع ,يتخلى عنها صاحبها من أجل تعلم التربية والتعليم .  

الحكام , أين ظهر التصرف ,حيث  استبدا: لقد كانت نتيجة الجهل والتخلف و  الزوايا

تكون الزوايا عبارة عن بناية ذات حجرات به متعددة بعضها إلقامة الزوار الراغبين فى 

لقاء شيخ الزاوية و التبرك به , و أخرى للمسافرين و المارين بالزاوية الراغبين فى الراحة 

صصة للصالة و إلقاء , كما أن هناك أماكن لحفظ القرآن الكريم و تدارسه , و أماكن مخ

الندوات العلمية , و كثيرا ما كانت الزاوية تقوم مقام المؤسسة الثانوية , ينتقل إليها طالب 

 الدينية . األمور والتفقه  يالكريم , و رغبتهم ف العلم بعد حفظهم القرآن

 يو المتخصصة بالتعليم و التربية فس كما نعرفها اليوم ر المدا لم تكن :  المدارس

تلمسان بمدارسها من  اشتهرتم , حيث 29القرن  ينتشار إال فمختلفة , باال حلهممرا

 . يالزيانين و مركز لإلشعاع العالملكونها عاصمة  يالفرنس االستعمارقبل دخول 
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أفراد المجتمع و لم يكن للدولة تقوم على  الزمنيةهذه الحقبة  يلقد كانت التربية ف     

 بالتعليم . االهتمامأو  ي الجانب التربو  يسلطة ف يأ

 : ي ستعمار العهد اال يالسياسة التربوية ف \ 2

إلى الجزائر مزدهرة بشهادة  يلتربية قبل دخول المستعمر الفرنسكانت ا     

و العمل  يستعمار الفرنسقام بها اال يسهم  , حيث من أوائل الخطوات التن أنفيالفرنسي

على سياسة التجهيل و قتل الذاكرة على القضاء على الشخصية الجزائرية معتمدا 

أهمية اللغة و قيمتها عند  األولالتاريخية و الحضارة , و ذلك ألنه أدرك مند اليوم 

مجتمع يريد الحفاظ على هويته و شخصيته الوطنية و القومية , كما سعوا إلى محاربة 

مثقف ,  لم والتربية و التعليم , حتى ال يكون هناك أجيال متعلمة , أو مجتمع متع

قابل لنقل  االنقيادسهل  ي جهيل , مما يجعل المجتمع الجزائر الت يفرسالة فرنسا كانت ه

على القضاء على اللغة العربية  يعى المستعمر الفرنسالحضارة الغربية عنه , حيث س

ه ليسهل ضمه و يو فصله عن ماض ي ق , و كذا تفكيك المجتمع الجزائر بمختلف الطر 

ثالثة  يين المدارس , الصحافة , الكتب فهذلك ثالث مياد يف اتبعوا, حيث  ابتالعه

, أين لجأت إلى االستيالء عليها و  يبأنها خطيرة على المستعمر الفرنسميادين تعد 

طريق  يسكرية , فالتربية و التعليم أو أحولت حسب رغبتهم إلى كنائس , ثكنات ع

لى سياستها , فسنت العديد من يؤدى إليهم اعتبرته السلطات الفرنسية خطرا عليها و ع

القوانين مثل منع األفراد من التنقل بغية طلب العلم , أو فتح كتاب أو دار للقراءة فكان 



 التفسير السوسيولوجي للخطاب التربوي                                    الفصل الرابع 
 

 258 

ة , التنصير , سياسة الفرنس اتجهت. و 1كل ذلك إال برخصة من السلطات الفرنسية

 . اإلدماج

 ة : سياسة الفرنس*

الفرنسية من وراء سياستها التربوية هي إن الغاية التي كانت تسعى إليها الحكومة     

بصورة واضحة القضاء على الشخصية الجزائرية  من خالل محور مقوماتهم األساسية و 

 القضاء عليها .

فرنسة بأنها إحالل الثقافة الفرنسية محل الثقافة العربية الجزائرية حتى التعتبر     

العربية و هو يتهم الوطنية , و ينسى أفراد المجتمع الجزائري مع مرور الوقت لغتهم 

تستبدل باللغة و الثقافة الفرنسيتين , حيث كان الهدف من السياسة صبغ البالد بصبغة 

فرنسية حتى تنقطع جميع الروابط التي تربط الجزائر ماضيا و حاضرا و مستقبال بثقافتها 

ليها انقياد إليها مما يسهل ع يتنتم يسالمية و عزلها عن المجتمعات التالعربية اإل

المجتمع , ويصبح أكثر قابلية لسياسة فرنسا , و كما سعى الفرنسيون لتكون الجزائر 

تخضع للقوانين الفرنسية و  أن الجزائر 2919قانون  يفقطعة من فرنسا واعتبروا ذلك 

هذا القانون , قد كانت فرنسا ترى بأنها فرنسة  يالجنوبية كما جاء ف متداد لفرنسااأنها 

 ال مناص منها . يالحتمية و الت لمجتمع الجزائري بعد من األمورأفراد ا

                                                 
1
                                      ركن المعلم :نقال عن  الفرنسي حتاللتطور النظام التربوي الجزائري مند اال 

c d z ne …..   www.edu  

    .www.2Algerer.comمجلة نبع الجزائر نقال عن 

http://www.edu/
http://www.2algerer.com/


 التفسير السوسيولوجي للخطاب التربوي                                    الفصل الرابع 
 

 259 

لمستهدفة مباشرة بعد ا األموركان القضاء على الذين و اللغة العربية من أولى     

و كان الحاكم  ي تفكيك المجتمع الجزائر التدريجي لألماكن و التعليم , و األمر ب اءاإللغ

شكل أو مطهر  يأكثر المتحيزين للقضاء على أمن العام  المدني الجنرال  " دوقيدون" 

ف دتهمن مظاهر الحضارة و الثقافة العربية اإلسالمية , و الواقع أن سياسة فرنسا كانت 

, و القضاء على مقومات  ي نية و اإلسالمية للمجتمع الجزائر إلى محو الهوية الوط

سهولة   ضنعندما   تصوره يأخطا ف المجتمع الواحدة تلو اآلخرة , غير  أن االستعمار

 أفرادور ذج يمتأصل ف ين اإلسالمدين اللال ياء على الهوية و المجتمع اإلسالمالقض

 النقاط التالية :  يخطوة العامة لسياسة الفرنسية ف. و يمكن حصر ال1المجتمع

 . محاربة اللغة العربية و الهوية الوطنية محاربة عنيفة 

 جميع جوانبه . يفرنسة التعليم ف 

 وجوده  يبل حتى ف ياإلسالم ينتمائه العربا يف ي ة تشويه التاريخ الجزائر محاول

. 

  ز عظمتها و افرنسا مع إبر إهمال جغرافية الجزائرية , و التركيز على جغرافية

 قوتها .

  :سياسة التنصير 

                                                 
1
, ص, ص, ص 4222عبد القادر حلوش , سياسة فرنسا التعليمية فى الجزائر دار األمة للطباعة , الجزائر ,  

21,22,22. 
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على األوقاف   باالستيالء ييقض أمر مند دخول المستعمر إلى الجزائر أصدر   

جتماعية للمسلمين لدينية و الثقافية التربوية و االل الخدمات اتمو  يالت اإلسالمية

بشير و إدخال سيسين بغرض التقسعت بمختلف الجهود إلى إرسال ال ن , حيثيالجزائري

كل الوسائل و المغريات , أما "  باستخدامين روحيا و عقليا , و يبوتقة الفرنس الجزائري ف

ارة الفرنسية بالجزائر من أجل تنصير و فرنسة ال فيجرى" فقد كان يعمل على إقناع اإلد

الحاكم العام بفكرته , إذا كان مخططة يرمى إلى القضاء على  اقتنعن , و قد يالجزائري

 شيء يكل ما من شانه أن يسمح بتأسيس أ و يعارض ياإلسالم يالتفكير العرب

 جزائري.

ن خالل المدرسة ة ممييعلالت تهإلى تحقيق سياس يسلقد سعى المستعمر الفرن    

مدرستهم الدينية وسيلة أخرى للقيام بالتبشير و  يعلمانية , حيث رأى المبشرين أن فال

تنصير األطفال , و إرسال البعض األخر إلى مراكز دينية فى مرسيليا للتعلم أال أنه 

يمكن القول أن السياسة االستعمارية استطاعت أن تجد لها مؤيدين من طرف بعض 

ن ثقافتها وطالبوا لمتفرنسين الدين تعلموا في المدارس الفرنسية وأجدوا مالجزائريين ا

لك عن طريق ما يسمى بالسياسة  القبائلية أي أن فرنسا بعد ذ, و  إلدماجابتطبيق سياسة 

إلى القبائل الكبرى وركزت جهودها  تالتف ة المدارس المختلطة و الفرنسة ,فشلها في خط

أقالم  وتشتيت وحدة األمة الجزائرية وقد استطاعت هناك لفرنسة سكانها وتنصيرهم

دعاية على أن السكان األصلين للجزائر هم البرابرة ,وينحدرون من  جاالستعمارين لتروي
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هم إال أصل غربي ,وهي دعاية لتزيف التاريخ الجزائري و أن  المسلمين الفاتحين ما 

و  يالفرنس يالفكر الصليبمن أجل تثبيت دعائم قاموا به  يمستعمرين , وكل ذلك الذ

أين  فاكان عني ي ن الرد من أفراد المجتمع الجزائر ات اإلسالمية , إال أسمسخ للمقد

 . 1العديد من الثورات المناهضة على ذلك اندلعت

 سياسة اإلدماج :

فرنسا بعد  يف ي بداية تخطط لدمج المجتمع الجزائر كانت سياسة اإلدماج منذ ال    

و  يكيانها الثقاف طريق ربطها سياسيا و إداريا بفرنسا , و إذابةفرنسته و تنصيره عن 

الجزائر على  يهنا طبقت فرنسا اإلدماج ف الشخصية الفرنسية , من يف  ي الحضار 

بمعنى  دماجاإلها المعشية  إال أنها لم تطبق م حياتظمع يو فرنست البالد ف األرض

ين فقد يو الواجبات  أما الجزائر  الحقوق  يف ين ,يين و الفرنسيالمساواة بين الجزائر 

 ييلة الثالث ف, و يعتبر اإلدماج الوس األهاليأخضعتهم لقوانين صارمة مثل قانون 

ين , و كانت حكومة " نابليون الثالث يللجزائر  سطرتها يالفرنسية الت االستعماريةالسياسة 

وظيفة الحاكم " قد اتبعت سياسة اإلدماج حيث أنشئت وزارة خاصة بالجزائر , و ألغت 

 19/19/2999بليون الثالث  فى العام , و تساهم هذه الوزارة الجديدة "جيروم " شقيق نا

سياسة اإلدماج  استخدمسعى إلى إخماد العنف ضد المسحية باإلدماج , حيث  يالذ

 و حوربت جميع المؤسسات اإلسالمية . ي السمات المميزة للمجتمع الجزائر  لطمس

                                                 
1

 72 ˿22مرجع سابق , ص, ص
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التعليم  يرون أن كانواو هدفا و  اتجاهاماجية هي الفكرة الرائدة كانت السياسة اإلد   

والتي من شروطها الرئيسية فرنسة    اإلدماجيةق هده السياسة يهو العامل الرئيسي لتحق

بعيد  في وقت قريب أو األوروبيةالمجتمع الجزائري ,وجعل الجزائريين يقبلون بالحضارة 

يتكلمون اللغة الفرنسية و لهم نفس العادات الفرنسية وبذلك تحويلهم إلى مواطنين فرنسيين 

كل , و بذلك يتم ضرب القومية و الهوية العربية و الدينية للجزائريين و القضاء على 

سياسة فرنسا  نجحلم ت هذه األهداف مإبراز تاريخ ووطنية الجزائر , و أما يساهم فعامل ي

 .1عنها يبها و التخل األخذدين بين مترد اإلدماجية لالن دعاة اإلدماج أنفسهم كانوا

نشر تعاليم الدين السمحة و نشر  ىإل ي مقابل عمد أفراد المجتمع الجزائر و بال     

و سعوا بكل ما  يت كثيرة خفية عن المستعمر الفرنسأوقا يفاللغة العربية , و قد كانت 

ما لاإلدماج ( ك فرنسة و التنصير وال يالمتمثل فأوتوا لمنع سياسة فرنسة التعليمية ) 

 لجهود نذكر دور جمعية العلماء المسلمين واسمحت لهم الفرصة لذلك , ومن بين هذه 

الدفاع عن العروبة و اإلسالم , و  يله دور بارز ف يباديس الذ ابندور علمائها خاصة 

هو صاحب المقولة الشهيرة  "شعب الجزائر مسلم و إلى العروبة ينتسب   من قال حاد 

 و قال مات فقد كذب "عن أصله أ

لجأت إليها فرنسا من أجل طمس الهوية  يو الجهود الت بالرغم من كل المساعي    

ذلك بالرغم من وجود الطبقة  يجح فإال أنها لم تن ي لم المجتمع الجزائر او معالجزائرية 

 بالحرية أفضل من اإلدماج . عيمنال الداعية إلى اإلدماج . لكن   وفونيةالفرونك
                                                 

1
 و ما بعدها. 72مرجع السابق , ص ال 
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 عهد االستقالل: يسياسة التربوية فال/  3

للمنظومة التربوية الجزائرية يجد أنها مرت بعدة مراحل  يإن المتبع للتطور التاريخ   

تميزها من المراحل  , حيث يعود  يسماتها التولكل مرحلة من هذه المراحل مميزاتها و ’ 

 يب دور فل هذه الجوانجتماعية  فلك, اال  االقتصاديةهذا االختالف للعوامل السياسية , 

, حيث نقسمها إلى ثالثة مراحل كبرى و يتخللها ضمن كل  ي التأثير على الجانب التربو 

هذا التقسيم حسب نمط النظام  السياسي  الحاكم و هي  دناماعتمرحلة مراحل جزئية و 

 كالتالي : 

 تين و هذه المرحلة بدورها نقسمها  إلى مرحل  2696← 2691منذ :  األولى المرحة

 1696←1662األولى 

 1696←1696الثانية 

 1696←1662المرحلة األولى: 

و تحدياته   يجتماعمواجهة التخلف اال لقد وجدة الجزائر نفسا بعد االستقالل في    

 منظومة 2691سبتمبر عام  يزائر المستقلة فأمية و فقر , و جهل , حيث ورثه الج من

و  االستعماريةرسمتها السياسة  يالغايات التو  افاألهدتربوية تعليمية  ممثلة حسب 

س معالم و تاريخ المجتمع محو الهوية و الشخصية القومية و طم يتمثلت ف يالت

ظروف من لغة ودين أسالمي , من خالل سياستها المتبعة , حيث كانت ال ي الجزائر 

ن , حيث كا 2691سنة  يمطلع  أول عام  دراس يجدا فجتماعية صعبة المادية و اال
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بمنظومة تربوية جديدة تعكس  هانظومة التربوية المورثة و تعويضمن الضروري تغيير الم

ة , و بالفعل أدخلت على المنظوم خصوصيات الشخصية الجزائرية العربية اإلسالمية

 اعدة إصالحات و تعديالت جزئية لكنها ذات أهمية كبرى و تمت بناءالتربوية تدريجيا 

 هي :على ثالثة غايات كبرى و 

 مبدأ الجزأرة و التعريب . ييتمثل ف وطني اختيار 

 ديمقراطية التعليم . ييتمثل ف ي ختيار ثور ا 

 للتعليم . يو التكنولوج يالعلم االتجاه ييتمثل ف يختيار علما 

م تم الشروع في إصالح السياسة التربوية , أين تاألساسية  االختياراتو وفق هذه     

نشر تقريرها سنة  يو الت 2691سنة  يف االستقاللغداة  ي التربو  صالحتنصيب لجنة اإل

ة غطيلت يالجزائر إلى التعاون األجنب لجأت االستقاللالعشرية األولى من  ي, و ف 2691

شهدت عدة تغيرات و عدة مشاريع منها مشروع و ,  ي ات القطاع التربو يجحا يالعجز ف

 29-99. رقم  أمريه يتجسدت ف ي, الت 2691سنة  ثيقة اإلصالحوع و و مشر  2692

األسس  و المبادئالمتعلقة بتنظيم التربية , بالتركيز على  2699أفريل  يالمؤرخة ف

 .  1تكوين شخصية وطنية يف ةو المتمثل ي األساسية للمجتمع الجزائر 

 واجهة هذه السياسة التربوية من بينها : يات التبو من العق    

                                                 
1
 .41المعهد الوطنى لتكوين مستخدمي التربية ,  مرجع سابق ,ص 
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عهد  يف يأول عام دراس يالمسجلين ف ذ: تضاعف عدد التالمي ذالتالمي أعداد*

فكانت  2692كان قبله  يالذمسجال خالل المواسم  999929إلى  92/91ستقالل اال

 يات هذا العدد الهائل تفوق ما يمكن للدولة الفتية توفره .جحا

ستقالل معظم المعلمين الفرنسيين و لم يبقى إال يوم لال أول: غادر التدريس هيئة*

بينما تحتاج  يمعلم من أصل فرنس 2111نحو  1911 ون وعددهمالمعلمون الجزائري

معلما , أين لجأت الحكومة  11111المدرسة الجزائرية حسب التقديرات الرسمية إلى 

يف مباشر لعدد ظتو  يأمام هذه الوضعية , و ه استثنائيةإلى القيام بحلول  2691سنة 

ائر الدين يتوفرون على ضخم من المعلمين و المساعدين و الممرنين من بين الجز 

معلما  9111الفرنسية , وكدا تجنيد قرابة  أومستوى مقبول من التعليم بالغة العربية 

 مالسلطات إلى إبرا اضطرجزائريا , مع كل هدا بقيت العديد من المناصب شاغرة , مما 

 حتياج من المعلمين .ل العربية لسد االمع فرنسا  , و العديد من الدو  قياتااتف

كانت قائمة  يللمسجلين و قلة عدد الحجرات الت : نظرا للعدد الهائل ستقبالاكل االهي*

ستعمال كل اإلمكانيات مهما كانت فاستغلت الثكنات , اولون إلى ئالمس طراض

 المجالت , السكنات , المساجد ......إلخ .
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ى هذه بداية األمر على اإلبقاء مؤقتا عل يطات ف: اضطرت السل البرامج و التوقيت*

ي ألساسية و رسم الموسوم الجديد فالسياسة التربوية حتى يتم التكفل باألولويات ا

 .1م2699

   1696←1696المرحلة الثانية : 

لها  ي, الت 2699أمرية  ئالفترة تم العمل على تطبيق مبادو خالل هذه     

ين دعتبر اليو تكرس القيم اإلسالمية ,  لثورة نوفمبر , و منطلقات من المبادئ الثورية

نتماء لألمة الجزائري بأصالتها و يرسخ معنى اال ذيو ال اإلسالمي المرجعية التوجيهية

يعد مقوم  ذيهو الو جذورها اإلسالمية , و أن الدين اإلسالمي فوق كل االعتبارات  , 

من مقومات الشخصية الجزائرية اإلسالمية , كما تكرس اللغة العربية و التي تعد المعبر 

بناء التراث الوطني ,و  يلغة حضارية , و االعتماد عليها فحقيقي عن قيم و ثقافة ال

المعادية له , فاللغة  الخرافاتاالبتعاد عن كل ثقافة داخلية. و كدا  تحرير المجتمع من 

لك كانت و ال تزال الرابطة الحي بين الجهد العقائدي  ذتؤدى دور المستقبل , ل العربية

 .2ية و المهام العملية و اليومية التي يتطلبها بناء المجتمعللثورة الديمقراط

تنادى بتكافؤ الفرض و الديمقراطية , و  يشتراكية التاال ئو كما نادت بالعمل بمباد   

اإليديولوجية  ئ ادكلها من مب يجتماعية , و هالمتعلم مباد المساواة و العدالة اال سابإك

 شتراكية .اال

                                                 
1

 .42مرجع سابق , ص   
2

 .72عبد القادر حلوش , مرجع سابق , ص  
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لم يسمح  يالذ مراألالعدد الهائل للمتعلمين داخل المؤسسات و بالمقابل كان      

,  ي المردود التربو  يأين ظهرت الحاجة إلى النوعية ف المنادى بها, ئبتطبيق هذه المباد

ى الكم على الكيف و هذا المشكل لحد الساعة و المنظومة التربوية تعانى منه غحيث ط

ة السياسية و لجزائر التعددية الحربيو دخول ا 2696, و دستور  2699. و بعد أحداث 

 تاريخ  المجتمع الجزائري . يأصبحت نقطة بارزة ف

تبعت تصور فكرى و اما يميزها أن السياسة التربوية  ما يالحظ على هذه الفترة و   

شارت إلى مجموعة من التوجهات أ يمن مواثيق الدولة الجزائرية الت منبثق إيديولوجي

أن الثورة  2699 يالميثاق الوطن يومة التربوية حيث جاء فقها المنظتسير وف يالت

لمسيرة الثورة الجزائرية , كما تسعى إلى تغير المجتمع الجزائري ,  يوم رئيسفهالثقافية م

حيث تعد التربية هذا الميثاق أنها القاسم المشتركة لمختلف أنواع الثقافة فهي تلتقي مع 

 نون و كذا الهوية الوطنية .اإليديولوجية و العلوم و األدب و الف

ظل الفعل السياسي يسعى إلى المحافظة على المقاومات األساسية للمجتمع الجزائري    

بن  يلذتلك الفترة  " الشا يهو ما عبر عنه  الرئيس الراحل ف إلى مرحلة الثمانيات , و

فيها  خطابه ... تعبر هذه األسس عن مرحلة زمنية مرت بها الجزائر سادت يف جديد "

ير , و بذلك شتراكية منهجا للتعبعتمدت االا و  يالقيادة لحزب جبهة التحرير الوطن

 .1يشتراكاصبغت التربية بطابع 

 2222←1696المرحلة الثانية ; 
                                                 

1
 .08المرجع  السابق , ص , 
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إن ما يميز هذه المرحلة هو دخول الجزائر نظام السوق , و فتح الباب أمام     

ما يتعلق بتنظيم المجتمع في يالرأ فاختال يحيث كان التعدد ف التعددية الجزائرية. 

 يشتراكعالم مغاير عن النمط اال يإليديولوجيات , و دخول الجزائر فو تعدد ا ي الجزائر 

 بومدين " . ي س لدعائمه الرئيس الراحل  " هوار أس يالذ

أعداد المتعلمين و كذا  يتزايد فومة التربوية خالل هذه الفترة شهدت المنظ    

 يلهياكل التربوية ( , و المالحظ فو ا المنشآتمن حيث التجهيز )  , ي طير التربو أالت

قدر ي 2662سنة عدد المعلمين األجانب , أين أصبح عدد المعلمين  انخفاضهذه الفترة 

ستجابة ا 2669مؤسسة , جاء دستور  2261و عدد المؤسسات التربوية  192211ب 

, أين  المجتمع يحدثت ف يلثقافية التقتصادية و اتماعية و السياسية و االجللتحويالت اال

و  يسية إلى التكفل بالبعد الديمقراطالت السياولة أمام التحو ئعمدت الجهات الرسمية المس

ا توعية أفراد المجتمع بأبعاد و مجاالت ممارسة الحريات الفردية و من ثم تم طرح مشروع

أقرها دستور  يالت ئادتكريس المب إلىيسعى  يالذ ي التربو  يتمهيديا للقانون التوجيه

ة , و كذا العمل على تقويم المنظومللتربية  األعلى, كما تما إنشاء المجلس  2699

التربوية , و وضع سياسية تربوية  تساير و المستجدات , أين تم فيه تحديد المواد من 

 92و من بينها المادة  ي تؤسس للمجتمع الجزائر  يالعامة الت ئتمثل المباد يو الت 2-96

 :تنص على  يو الت

 التعليم مضمون ومجاني . ي*أن الحق ف



 التفسير السوسيولوجي للخطاب التربوي                                    الفصل الرابع 
 

 269 

 ".29*التعليم األساسي إجباري حتى سنة "

 *تنظيم الدولة للمنظومة التربوية .

 .1التربية و التكوين من طرف الدولة يف *السهر على التساوي 

 قتصاديةشملت مختلف الجوانب , اال يستجابة للتحوالت التايعتبر الدستور بأنه     

د عبولة إلى التكفل بالئو الجهات المس يلسياسية , أين لجأ النظام السياسجتماعية و ا, اال

 و التوعية بأبعاد و حدود و اطر ممارسات الحريات الفردية . يالديمقراط

 , 2669دستور  يوضعتها الدولة , و بكل ما جاء ف يبالرغم من التعديالت الت    

تتماشى و  هذه الفترة ال يية المنتهجة أو المتبعة فالتربو  إال أن المالحظ للسياسة

حكمها نظام السوق , إال أن ييجد أن الجزائر  رالمجتمع , فالناظ يالتطورات الحاصلة ف

ح فترة التسعينات , و هنا يطر  يف يشتراكو أنها تابعة للنظام االالسياسة التربوية تسير أ

ولين ئالمس اهتماماتانت من ضمن هذه الفترة ك يالتساؤل هل السياسة التربوية ف

 ؟ يشتراكوراء بقائها ضمن السياق اال, و ما هو السبب  ؟ين يالسياس

  2214←2222المرحلة الثالثة 

سنة  يبصفة خاصة , حيث ف 1111اإلصالح  و اتسمت هذه المرحلة بمشروع   

قصر ب يما 22العزيز بوتفليقة خطابا يوم ألقى رئيس الجمهورية السيد  عبد  1112

عضو ,و تم الخروج  299األمم بمناسبة تنصيب الجنة الوطنية لإلصالح و المكونة من 

دامت قرابة تسعة أشهر قدمت اللجنة تقريرها , و تم  بسياسة تربوية جديدة , و بعد دراسة
                                                 

1
 .74, 78المعهد الوطني , مرجع سابق , ص, ص,  
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من طرف مجلس تم طرح عدة قرارات  21/11/1111 يعرضه على الحكومة , و ف

 :  ير كبرى تمثله فتتضمن ثالثة محاو  يالوزراء الت

 *إصالح المنظومة التربوية .

 . ي و اإلدار  ي ين و تحسين مستوى التأطير التربو *إنشاء منظومة متجددة للتكو 

 التنظيم الشامل للمنظومة التربوية . إعادة*

جاءت فيها خاصة مع ظهور النظام  يميز هذه اإلصالحات الفترة الت ذيإن ال     

 يتماعية , و كان من المستجدات التجاقتصادية , سياسية , اوبرز عدة تحديات  يلماالع

 : يهذه الفترة ه يبرزت ف

 مختلف األطوار . يف  ةرسكل  *تكوين المعلمين و إعادة

 . ي التحضير  *إجبار التعليم

 . يالمناهج و الكتاب المدرس محتوى  ي*التغيير ف

 يفنصل أن كانت يوم الجمعة و ر الرزنامة البيداغوجية و تغيير األيام الدراسية فبد* تغي

 .1الجمعة و السبت يالثالثاء و الخميس أصبحت يوم ييوم

فتح الباب على هذه اإلصالحات من بين المؤيدين  و المعارضين  يو هو األمر الذ    

كل إصالح تقوم به  ين فهم الضحية األولى فهو مآل المتعلمي األهم األمر أن, إال 

سياسة تربوية ثمارها  يأ عطيت يف السياسة التربوية , حيث كرى ضعالدولة , فالباحثة ت

نجاعتها فأوال أن تعبر عن واقع و ثقافة المجتمع , و أن تكون من المنطلقات  ينو تب
                                                 

1
 .424, ص  4882الجزائر , دار القصبة للنشر , , إصالحات التربية في بوبكر بن بوزيد 
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رب , غعة المستوردة , و كل ما يلفظه الاألساسية للمجتمع , ال أن تكون مثل البضا

أدى بمنظومتنا التربوية على ماهية  ييتلقى فهذا هو العيب األولى الذ نكون نحن أول من

م , كم معلم كم , كم متعلم يتعل يالتربوية اليوم تكرس للعدد الكم عليه اآلن , فالسياسة

ية اليوم أين  وصلت إلية المنظومة التربو  يالعدد الهائل الذضل هذا  يمتخرج .... لكن ف

 ؟  تبقى نقطة استفهام نسعى إلى تحصيله و تكوينه , و هنا يالذ ينجد المردود الكيف

 إصالح السياسة التربوية : 

إن المتتبع لتطور السياسة التربوية في الجزائر يجد عدة إصالحات في السياسة        

التربوية ,  1112إلى غاية إصالحات  2691التربوية  المتبعة  منذ االستقالل سنة 

بقاء على نهج سياسة حيث لم يكن من الطبيعي بعد استرجاع السيادة الوطنية , ال

المنظومة الفرنسية التي كانت متبعة في عهد االستعمار , أين أدخلت عدة تعديالت على 

البرامج و المحتوى ومن حيث طرق التدريس و المنهاج , وذلك حتى تتالءم مع األوضاع 

 .  1الجديدة لالستقالل

التربية و النهوض و توالت بعد ذلك عدة إصالحات تربوية بغرض تحسين نوعية        

بالمنظومة التربوية , إال أن معظمها باء بالفشل لعدم اعتماده على المتطلبات الحقيقية 

 لإلصالح أو االنطالق من واقع المجتمع و انشغاالته . 

 ـ تعريف اإلصالح التربوي :  1

                                                 
1
 . 11بوفلجة غياث , مرجع سابق , ص ,  



 التفسير السوسيولوجي للخطاب التربوي                                    الفصل الرابع 
 

 272 

  يعتبر اإلصالح التربوي بأنه معالجة علمية و متأنية لمختلف المشاكل

 . 1امنة و المؤثرة على صيرورة المنظومة التربويةالطارئة و الك

فاإلصالح التربوي إذا هو جهد مدروس لمواصلة و تنمية المجتمع , يهدف إلى معالجة  

مختلف مشكالت المنظومة التربوية قصد تجاوز سلبياتها و تدعيمها بحلول جديدة , حتى 

في مختلف المجاالت  تتكيف مع مختلف التغيرات الحاصلة في مختلف المجتمعات , و

سواء السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية , دون الخروج عن خصائصها الحضارية و 

 .    2الثقافية

 / متطلبات اإلصالح التربوي :2

لتحقيق الفاعلية في أي إصالح متعلق بالمنظومة التربوية ال بد من توفر         

 ات علمية  معمقة .المبررات والشروط األساسية النابعة من دراس

 : 3ومن بين الشروط الضرورية الواجب مراعاتها في كل إصالح تربوي يجب توفر     

  : و تتمثل في المبادئ و القيم و األعراف و التقاليد المتعارف المنطلقات

عليها في المجتمع , و كذلك المعطيات األساسية مثل المعطيات السياسية و 

 االقتصادية و االجتماعية .

                                                 
1
لخضر لكحل ،المنظومة التربوية في المغرب العربي ) الجزائر نموذجا ( مجلة الخبر الجامعة الجزائرية الراهنة، العدد  
 .474,474 ،ص، ص4882، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر ،4،
 . 471فسه , ص , المرجع ن 2
 . 472المرجع نفسه , ص ,   3
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 : و تتمثل في طموحات و مساعي المنظومة التربوية على المدى  األهداف

القريب و المتوسط و البعيد , و التي ترتبط بالمنطلقات التي توجه المنظومة 

 التربوية نحو تحديد األهداف التربوية بكل أصنافها .

 : تتمثل في مختلف الوسائل المادية و البشرية , و الهياكل القاعدية الوسائل 

 و الوسائل البيداغوجية و المناهج الدراسية الخاصة بكل مرحلة .

 : 1و باإلضافة لهذه الشروط  ,يجب توفر المتطلبات التالية   

  ضرورة تأسيس القرارات , التي ينبغي اتخاذها في القضايا التربوية الكبرى , على

جارب دراسات معمقة و تشاور و اسع و االستفادة في ذلك من الخبرات و الت

 التربوية على المستويين الوطني و الدولي .

 على  دضرورة النهوض بالبحث العلمي و التربوي و التوثيق و اإلعالم باالعتما

التكامل بين الكفاءات الجامعية المختصة من جهة و التربويين  من أصحاب 

 االختصاص .

 ن األبحاث و م  ةتطوير التعاون التربوي و العلمي مع البلدان األخرى لالستفاد

 الدراسات و الخبرات و التجارب في المجاالت التالية : 

 . تحسين تقنيات التقويم عامة و االمتحانات و المسابقات خاصة 
                                                 

, ص , ص .4220المجلس األعلى للتربية , المبادئ العامة للسياسة التربوية و إصالح التعليم األساسي ،الجزائر، 1
487  ,480 . 
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 . السندات التربوية و تطوير إنتاجها 

 . تقنيات اإلعالم و التوجيه 

 . التقنيات السمعية البصرية 

 . التكنولوجيات التعليمية الجديدة 

 مر للمناهج و البرامج و الكتب المدرسية و طرائق التدريس .التكيف المست 

 التربوي و اإلداري و  رالبحث التربوي أالستشرافي الستنباط طرق التسيي

 المالي .

 . استحداث مجلس وطني ألخالقيات المهنة 

  االرتقاء بالوظيفة التعليمية و تحديد الشروط الضرورية الواجب توفرها , حتى

لحصول على مكانة مناسبة في المجتمع تتناسب و نبل الرسالة تمكن المعلم من ا

التي يقدمها , و كذا إقرار نظام للحوافز كفيل بتثمين المهنة , و جعلها تستقطب 

 خيرة الكفاءات .

 في تسيير المنظومة التربوية . ةتوسيع الالمركزي 

 كل .مراعاة ما تقتضيه الخصوصية المحلية من حيث التنظيم الدراسي و الهيا 

 . تكريس نظام التسيير اإلداري لخدمة االعتبارات التربوية في المقام األول 
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  العناية بالسنوات األولى عناية خاصة باعتبارها تشكل  القاعدة األساسية في

 المنظومة التربوية و لكل مراحل التعليم الالحقة .

  الذي يؤثر مراعاة طاقات االستقبال للمؤسسات التربوية للتخفيف من االكتظاظ

 سلبا على التحصيل الدراسي .

  إخضاع التأليف للمنافسة وفق دفاتر الشروط بإشراك ذوي االختصاص و الكفاءة

. 

 . البحث عن مصادر جديدة للتمويل 

  توفير الوسائل البيداغوجية و تطوير استغاللها مع إلزام الصانعين باحترام المعاير

 العلمية .  

 ين في المناطق الريفية و المناطق النائية .إيجاد حوافز لتشجيع  العامل 

  و بذلك يتضح أن عملية إصالح المنظومة التربوية التي تتبعها أي دولة أو جهة

, ال يمكن أن تتم و تكون فعالة إال إذا اتبعت شروط و متطلبات كل إصالح و 

أخذت الوضع التربوي بعين االعتبار , و بذلك السعي لتطوير التربية و منه 

 نظومة التربوية , وهو ما تطمح لتحقيقه الجزائر بعد كل إصالح و خاصةالم
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و , تشجع بها  فتح المجال للمدارس الخاصة للرفع من  1112إصالحات 

 .   1لتحسين نوعية التعليم

 لسياسة التربويةثانيا : تأصيل نظري ل

 / أهمية و أهداف السياسة التربوية : 1

 :/ أهمية السياسة التربوية 1/  1

   تمثل السياسة التربوية أحد أهم أركان السياسة العامة في جميع الدول وتعتبر

عملية وضع السياسات التربوية من أهم متطلبات التخطيط والنمو لجميع 

للتفكير و األهداف والوسائل واإلجراءات مصدر للتغيير  موجهةالبلدان كونها 

لتي يحتجها المجتمع ،وال والتربية والمخرجات المؤهلة في مختلف المجاالت ا

يمكن أن يتحقق هذا إاّل بتخطيط سليم للسياسة التربوية داخل التخطيط 

 الوطني والتطور االجتماعي.

   قوائم السياسة التربوية بين إمكانيات المجتمع وبين األهداف والطموحات التي

 تسعى إلى تحقيقها المنظومة التربوية وكذا الموائمة بين متطلبات المجتمع

 وما تقدمه التربية من مخرجات.   

    تأخذ السياسة التربوية مكانة هامة انطالقا من الساسة العامة التي يحددها

نظام الدولة،والتنسيق بينها أي بين السياسة العامة والسياسة التربوية ضرورة 
                                                 

, ص  4882عيسى بن محمد بوراس , قانون المدرسة الخاصة للتربية والتعليم بالجزائر، معهد المناهج للنشر،الجزائر،1
 ,2 . 
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 حتمية ،و في نهاية المطاف تحقيق مصلحة الجميع.

  داف التربوية .تحقيق التكامل واالنسجام بين األه 

  . توفير المرونة في اختيار األهداف التربوية 

   .االهتمام بتحقيق البحث العلمي والتكنولوجي 

  .لكل فرد الحق في التربية وتأكيد إلزامية التربية ومجانيتها وديمقراطيتها 

 أهداف السياسة التربوية :/  2/ 1

  :1الغايات التالية األهداف وتسعى المنظومة التربوية الجزائرية لتحقيق 

 أوال ـ بناء مجتمع متكافل متماسك معتز بأصالته وواثق بمستقبله يقوم على :

 ـ الهوية الوطنية المتمثلة :  1

  في اإلسالم عقيدة وسلوكا و حضارة و الذي يجب إبراز محتواه الروحي

و األخالقي و إسهامه الحضاري و اإلنساني و تعزيز دوره كعامل موحد 

 .الجزائري للمجتمع 

  في العروبة  حضارة و ثقافة و لغة , التي تجسدها اللغة العربية و التي

يجب أن تكون األداة األولى للمعرفة في كل مراحل التعليم , و وسيلة 

 إلبداع و االتصال , و التفاعل االجتماعي .

                                                 
 .12,  11األعلى للتربية، مرجع سابق ، ص، ص ،  سالمجل 1
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  في االمازيغية ثقافة و تراثا و جزأ ال يتجزأ من مقومات الشخصية

يجب العناية و النهوض بها و إثراؤها في نطاق الثقافة  الوطنية التي

 الوطنية .

 ـ روح الديمقراطية :  2

 التي تسعى لتحقيق القيم التالية :           

 . احترام حقوق اإلنسان و حقوق الطفل 

 . حرية التفكير و التعبير و احترام الرأي األخر 

 . العدالة االجتماعية 

 نبذ العنف . تحقيق التكافل االجتماعي و 

 . المساواة و عدم اإلقصاء أو التميز 

 ـ روح العصرنة و العالمية :  3

 و التي تمكن المجتمع من مواكبة التطورات و التحديات و ذلك ب :          

 . التحكم في العلوم الجديدة و التكنولوجيات المستحدثة 

 . التحلي بالقيم اإلنسانية النبيلة 

 مع .المساهمة في بناء المجت 
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كسابه الكفاءات والقدرات التي تؤهله لـ:  ثانيا ـ تكوين المواطن وا 

 ـ بناء والوطن في سياق التوجهات الوطنية ومستلزمات العصر . 1

 ـ توطيد الهوية الوطنية بترسيخ : 2

ـ ترقية ثقافة وطنية تنبع من مقومات األمة وحضارتها وتكون متفتحة على  3

 الثقافة العالمية وتهدف إلى :

 ية النشء على  الذوق السليم والتطلع إلى قيم الحق والعدل والخير ترب

 والجمال وحب المعرفة.

   تنمية التربية من أجل الوطن والمواطنة بتعزيز التربية الوطنية

 والتاريخ الوطني 

ـ امتالك روح التحدي لمواجهة رهانات المستقبل والتكيف مع مستلزمات  4

 العصر. 

 بوية :/ مكونات السياسة التر  2

تتكون السياسة التربوية الجزائرية من أنظمة فرعية , بدا بالتربية التحضيرية  

, و في دراستنا هذه نركز على األطوار األولى من إلى غاية التعليم الجامعي

التحضيري إلى الثانوي , حيث تؤلف هذه المكونات منظومة متكاملة و مترابطة 

, غايتها األساسية تمكين األفراد بلوغ في جميع أطوارها و مراحلها و فروعها 



 التفسير السوسيولوجي للخطاب التربوي                                    الفصل الرابع 
 

 280 

, و جعلهم يساهمون في البناء اصةأقصى ما تتيحه لهم قدراتهم و استعداداتهم الخ

  1و التنمية .

يقصد بالتربية التحضيرية بالتربية التربية التحضيرية : * تعريف التربية التحضيرية 

, و الرامية إلى تنميتهم   الموجهة ألطفال الذين يتراوح سنهم بين أربع و ست سنوات

المتكاملة في الجانب المعرفي و الجانب الحسي و الحركي و الجانب الوجداني و 

 . 2االجتماعي

لقد أكدت اغلب الدراسات العلمية األهمية القصوى للتربية التحضيرية , فهي      

 مرحلة حاسمة في تكوين شخصية الطفل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان تساعد

الطفل في استكمال نموه الجسمي و العاطفي و العقلي على أسس قويمة , كما تؤكد 

الدراسات على ما يكتسبه الطفل في هذه المرحلة من مهارات و معارف يكون لها األثر 

الفعال في كل المراحل التعليمية األخرى حيث بينت أن األطفال الذين تلقوا تعليم 

كان لهم الحض األوفر في متابعة تعليمهم و النجاح  تحضيري في فترت ما قبل المدرسة

في مختلف المراحل التعليمية .  حيث تهتم معظم الدول المتقدمة بالتربية التحضيرية لما 

لها من األهمية في رفع المردود التربوي , أين أجمعت مختلف المؤسسات التربوية و 

فية الثالثة لما تواجهه من مختلف الجمعيات على أهمية التربية التحضيرية في األل

                                                 
1
 . 24,  24المرجع نفسه , ص , ص ,  
2
 . 22مرجع سابق , ص ,   
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, و الجزائر من بين الدول التي ركزت في إصالح منظومتها التربوية على  1تحديات

 أهمية التربية التحضيرية و تعميمها تدريجيا على كل المناطق . 

 أهداف التربية التحضيرية : *        

 , و من أهدافها : األخرى  التعليميةتعتبر التربية التحضيرية بأنها دعم للمراحل  

 . تكملة جوانب التربية األسرية , و تهيئة األطفال للدخول إلى المدرسة األساسية 

  االجتماعية المتعارف  السلوكياتضمان اكتساب العادات العملية الحسنة , و

 عليها 

 . مساعدة األطفال على النمو المنسجم لمختلف جوانب الشخصية 

 افة االجتماعية و الوطنية .تنشئة األطفال على القيم و الثق 

 . إكساب أدوات التواصل اللغوي السليم 

  تدريب األطفال على بعض أشكال التعبير كالرسم الموسيقى و الحركات و

االعتماد على اللعب بالدرجة األولى , مع إكسابهم في نهاية المرحلة التحضيرية 

 .  2ساسيبعض المهارات التي تساعدهم في الطور األول من التعليم األ

 التعليم األساسي :

يمثل التعليم األساسي المرحلة اإللزامية التي تدوم تسع *  تعريف التعليم األساسي : 

سنوات , بدا من السنة األولى من الطور األولى , و التي يكون فيها المتعلم عمره ست 

                                                 
1
 , الصفحة نفسها . المرجع السابقة 
2
 . 22لمرجع السابق, ص , ا 
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كة سنوات , و تستمر إلى ستة عشر سنت في مرحلة المتوسط , وهي تقدم تربية مشتر 

 .    1للمتعلمين , و تعد هذه المرحلة بانها إجبارية

يعتبر التعليم األساسي بأنه القاعدة األساسية للمنظومة التربوية , حيث يمنح تربية   

قاعدية واحدة و يضمن حد أدنى من المعارف و الخبرات و المهارات لجميع المتعلمين , 

 .  2فيهم روح المواطنةو يهيئهم للقيام بدورهم في المجتمع  كما ينمي 

 أهم العناصر في التعليم األساسي : 

 . التعليم األساسي موجه إلصالح مشكلة التأخر في مختلف المناطق المتخلفة 

  . التعليم األساسي يعد بأنه تعليم وضيفي و متنوع بتنوع البيئات و المجتمعات 

 . التعليم األساسي يشجع جميع أفراد المجتمع على التعلم 

 3ف التعليم األساسي عن غيره في أهدافه و اتجاهاته العامة و وسائله يختل . 

 أهداف التعليم األساسي : 

 و تعويده على  و تنمية حب المعرفة و االطالع عنده,  تعليم المتعلم كيفية التعلم

 .البحث و التجريب و اإلبداع في التعلم 

 ه المستقبلي و التزود إكساب المتعلم عملية االعتماد على نفسه في صوغ مشروع

 بمنهجية التعامل مع المعطيات و معالجة المسائل . 

                                                 
 .444, ص ,  4221الجزائر ,  الطاهر زرهوني , التعليم في الجزائر قبل و بعد االستقالل , موفم للنشر ,1
2
 . 28المجلس األعلى للتربية مرجع سابق , ص ,   
3
، 4882حسين رشوان ،العلم والتعليم والمعلم من منظور علم االجتماع،مؤسسة شباب الجامعة للنشر،مصر، 

 .424ص
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 . تعلم المتعلم التعامل و استعمال لغته الوطنية فهما و نطقا و قراءة و كتابة 

 إكساب المتعلم التحليل التدريجي. 

 . تأهل المتعلم للتعليم الثانوي 

 . تكسب المتعلم االندماج في المجتمع 

 وعي بدور األمة الجزائرية و تاريخها النضالي .تكسب المتعلم ال 

  تكسب المتعلم المبادئ اإلسالمية و الوطنية و االجتماعية التي تمنحه قوة

 المواطن الصالح .

  تكسب المتعلم  مختلف المعارف و العلوم و تعليمه مدى دوره و إسهامه في

 تنمية المجتمع .

  لثقافات و الحضارات لالستفادة منها .التفتح على اتعلم المتعلم اللغات األجنبية و 

 1تكسب المتعلم اإلحساس بالجمال و تذوق التعبير الفني و الحركي . 

 التعليم االبتدائي :

تعتبر المرحلة االبتدائية من أهم المراحل في المنظومة التربوية , ألنها متاحة لجميع  

 .  2اسية في تكوين المواطنأفراد المجتمع الذين بلغوا السن المحدد , وهو القاعدة األس

يبدأ التعليم االبتدائي في سن السادسة , و يدوم ست سنوات , حيث ينتهي بمسابقة    

. ولقد كان هذا النظام  1السنة السادسة للدخول إلى السنة األولى من التعليم المتوسط

                                                 
1
 . 24المجلس األعلى للتربية مرجع سابق , ص ,  
2
 . 481تركي رابح , مرجع سابق , ص ,  
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س عدلت المرحلة االبتدائية ليصبح خم 1112معمول به في السابق لكن بعد إصالحات 

 سنوات , يتوج فيها المتعلم بشهادة التعليم االبتدائي ليلتحق بمرحلة المتوسط . 

 أهداف التعليم االبتدائي : 

 . تكسب المتعلم القدرة على التفكير و إدراك العالقات الزمنية و المكانية 

  تكسب المتعلم كيفية حل المشكالت و تعلم المهارات الحسابية و الفنية  و إكساب

 اللغة .

تزيد عند المتعلم االهتمام بالعالم الخارجي و ما يحدث فيه . ولتحقيق هذه األهداف يجب 

 أن يراعي في بناء منهاج التعليم االبتدائي األمور التالية :

 . تحديد المهارات التي يجب أن يتعلمها المتعلم 

 . إيجاد فرص متعددة للعب يمارس فيها المتعلم  نشاطاته 

 ألنشطة و المعارف بما يتالءم و قدرات المتعلم   .مراعاة التدرج في ا 

 . أثارة المتعلم و دفعه للتعلم واكتساب المزيد من المعار ف 

  2مالئمة البرنامج التعليمي , ما أمكن للفروق الفردية بين المتعلمين . 

 التعليم المتوسط : 

ي بالحصول على يدوم التعليم المتوسط أربع سنوات من التعليم النظري العام , ينته  

 . 1شهادة التعليم المتوسط

                                                                                                                                                  
 . 14بوفلجة غياث , مرجع سابق, ص ,  1
  . 428,  420حسين رشوان مرجع سابق , ص , ص , 2
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وتعد مرحلة التعليم المتوسط من المراحل الهامة في المنظومة التربوية و يعود ذلك   

 لألسباب التالية : 

 . يتوقع من هذه المرحلة أن تلبي حاجات المتعلمين في مراحل نموهم 

  لهم و توجيههم .تكشف هذه المرحلة عن قدرات المتعلمين , و استعداداتهم و ميو 

  تنمي المعارف و المهارات التي اكتسبها المتعلم في الرحلة االبتدائية , حيث

يتميز المتعلم في هذه المرحلة بالقدرة على التفكير المجرد و التعميم و االنتباه و 

القدرة على استنتاج العالقات و بذلك يستوجب مراعاة النقاط التالية في بناء 

 لهذه المرحلة :المنهاج التعليمي 

 و الرياضي الذي يساعد على النمو الجسمي و العقلي .االهتمام بالنشاط الحركي 

 . االهتمام بالرحالت و األسفار و المشاهدة في تعلم المظاهر البيئية 

  العمل على إيجاد اتجاهات معينة تجاه األخالق و الفضائل و مختلف األدوار

 االجتماعية .

  بحضارته و ثقافته , و تعريفه على حضارات العالم و العمل على ربط المتعلم

 ثقافاته .

 . تكوين اتجاهات الوالء للوطن , و احترام حقوق اآلخرين 

  تنمية الفكر اإلبداعي و أالبتكاري عند المتعلم , و دعم الرغبة في االطالع و

                                                                                                                                                  
1
 14المرجع نفسه , ص , , بوفلجة غياث  
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 . 1المعرفة

  التعليم الثانوي :

الذي يدوم مدة ثالث سنوات , يمتد التعليم الثانوي هو نوع من التعليم النظامي 

بانتهاء مرحلة المتوسط و ينتهي عند مدخل التعليم الجامعي , حيث يتكفل باستقبال 

إعداد المتعلمين لمواصلة تعليمهم الجامعي , حيث يتميز المتعلمين في هذه المرحلة ببناء 

اعية , و الخبرات و تكوين رؤية حياتية , و القدرة على تحمل المسؤوليات االجتم

االهتمام بالبحث و المعرفة , و خاصة ما يحيط  بالمتعلمين من بيئة اجتماعية و نفسية 

, كما تتميز هذه المرحلة بالحاجة إلى التعرف إلى التعرف على القيم االجتماعية و 

 األخالقية , و بذلك يجب أن يراعي المنهاج التعليمي النقاط التالية :

 ة برامج هادفة , تعد مواطنين قادرين على معرفة أن تكون البرامج التعليمي

 حقوقهم وواجباتهم و تساعدهم على اكتساب أنماط سلوكية صحيحة .

  أن تحتوي على معارف و حقائق علمية و موضوعات تثير لدى المتعلم

 النقاش و الحوار و تساعده على مواصلة دراسته الجامعية .

 و القيم األخالقية و االجتماعية  تكون اتجاهات ايجابية نحو العلم و العمل

 التي تعرف المتعلم على مجتمعه و مختلف المجتمعات األخرى .

 2تكسب المتعلم التفكير العميق و اإلبداع و التجديد  . 

                                                 
 . 421,  424حسين رشوان مرجع سابق , ص , ص ,  1
2

 . 422, ص ,  المرجع السابق 
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                                                                                                                                                                     وهو التنظيم البيدغوجي الذي تسير عليه المنظومة التربوية الجزائرية اليوم .                                            

 مؤسسات بناء السياسة التربوية:/  3

ر بأن النظام تعددت اآلراء حول مسؤولية صنع السياسة التربوية ،فالبعض يقر 

ول الوحيد،والبعض اآلخر يرى بأن لمؤسسات ئالمسالسياسي واألجهزة الرسمية هي 

 المجتمع اآلخر دور كذلك في السياسة التربوية،وتلخص في المؤسسات التالية :

 /المؤسسات الحكومية : 1

  النظام السياسي القائم ،إاّل أن األداة الفاعلة في تسيير المجتمع تنبثق من

 وم الدستوري.المرس

 .وزارة التربية والتعليم ممثلة بتوجهات الوزير واللجان والمجالس المرتبطة 

  رشادات تحت المديريات العامة وما يصدر عنها من تعليمات وأنظمة وا 

 قانون التربية.

 المؤسسات غير الحكومية /  2    

 . اإلعالم والتخطيط 

 الجمعيات 

  مثل القطاعات الصناعية 

 1األحزاب. 

                                                 
 .44المرجع السابق ، ص، 1
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عليه يجب أن تترابط وتتكامل جميع االختصاصات واالهتمامات والتطلعات ،فهو و   

ليس محصور بين التربويين بل مرتبط بجميع قطاعات وأجهزة ومؤسسات المجتمع 

لجان أو تفويض مجموعة من  المسئولةالمختلفة ،مما يستلزم أن تشغل المؤسسات 

،فالسياسة التربوية تعبر عن الخبراء ،ويشارك المختصون أو يعبرون عن مواقفهم 

اختيارات البالد وقيمها وعاداتها وتقاليدها وتصورها وللمستقبل،وكل ما تحتاج إليه ،حيث 

يقوم الفريق المكلف بدراسة تحليلية للسياسة التربوية ومن ثم صياغتها صياغة دقيقة 

ود السياسة تعبر بوضوح عن اآلراء واألفكار والتوجهات التي ينبغي أن تشتمل عليها بن

 1التربوية ثم تصنيفها في بنود يسهل تطبيقها في المنظومة التربوية.

إن سياسة تربوية ترتقي إلى مستوى طموح المجتمع يستدعي وضع مبادئ 

ومنطلقات وأهدافها تنطلق من واقع المجتمع و متطلباته ،والجزائر مرت بمراحل في 

،والتغيرات التي  2669عديل الدستوري ،والت2699وضع سياستها التربوية كانت بداية في 

 بمشروع اإلصالح التربوي .   1112تمت في

 المنطلقات األساسية للسياسة التربوية بالجزائر:/  4

تعد المنظومة التربوية بأنها جهاز وطني ،ديمقراطي ثوري في اتجاهاته عصري 

  .  26912وعلمي في مضامينه وطرائقه يستمد مبادئه من بيان أول نوفمبر

                                                 
 علي األلمعي،مرجع سابق. 1
 .42تربية،المرجع السابق،ص،المجلس األعلى لل 2
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تمثل المواثيق والدساتير للدولة الجزائرية مند االستقالل واسترجاع السيادة الوطنية 

 معالم بارزة في بناء المنظومة التربوية .

 ضمن موادها على: 29/11/2699في 99/29نصت األمرية  رقم    

:رسالة النظام التربوي في نطاق القيم العربية واإلسالمية والمبادئ  2المادة

 كية :االشترا

 .تنمية شخصية األطفال والمواطنين وا عدادهم للعمل والحياة 

 .اكتساب المعارف العامة العلمية والتكنولوجية 

  .االستجابة للتطلعات االجتماعية التي تهدف إلى العدالة والتقدم 

 . تنشئة األجيال على حب الوطن 

 : تكفل النظام التربوي: 3المادة

 لمساواة بين المواطنين والشعوب وا عدادهم لمكافحة تلقين التلميذ مبدأ العدالة وا

 كل شغل من أشغال التفرقة والتمييز.

 . التربية تساعد على التفاهم والتعاون بين الشعوب وصيانة السالم في العالم 

 .تنمية التربية بحيث تتجاوب مع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية 

سنة السادسة من العمر إلى غاية السنة التعليم إجباري لجميع األطفال من ال: 5المادة

 السادسة عشر.
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 . 1:يرتبط النظام التربوي بالحياة العملية ويتفتح على العلوم والتقنيات 12المادة

 وتبع صدور األمرية عدة مراسيم هي .  

 إلزامية التعليم األساسي. 99/99المرسوم  (2

 مجانية التربية . 99/99المرسوم (1

 ة .مجلس التربي 99/99المرسوم (2

 كيفيات إنجاز الخريطة المدرسية. 99/96المرسوم (1

 تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية. 99/91المرسوم (9

 تنظيم وتسيير المدرسة األساسية.  99/99المرسوم (9

المتعلق 29/11/99 99/29من اآلمرية 21تطبيق المادة 99/92المرسوم (9

 .2بتنظيم التربية والتكوين

منطلقات من المبادئ الثورية لثورة نوفمبر،والتي  يأتي اآلمرية من الميثاق التي لها

تكرس القيم اإلسالمية ،إذ يعتبر الدين اإلسالمي المرجعية التوجهية والذي يرسخ معنى 

االنتماء لألمة الجزائرية بأصالتها وجذورها اإلسالمية ،وأن الدين اإلسالمي فوق كل 

.كما  3جزائرية اإلسالمية االعتبارات ،وهو الذي يعد مقوم من مقومات الشخصية ال

تكرس اللغة العربية والتي تعد المعبر الحقيقي عن قّيم وثقافة المجتمع لغة حضارية 

                                                 
 12،17،ص،ص،4880محمد بن حمودة ،اإلدارة المدرسية في مواجهة مشكالت تربوية،دار العلوم للنشر ،الجزائر، 1
. 
 .2،ص،4222مجلس التربية ،عرض وزير التربية الوطنية حول المنظومة التربوية ،الجزائر ، 2
 .480،487،ص،ص،4222ة للسالم ،دار هومة للنشر ،الجزائر،محمد جغابة ،بيان أول نوفمبر ،دعوة الحرب رسال 3
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،واالعتماد عليها في بناء التراث الوطني ،واالبتعاد عن كل ثقافة دخيلة،وتحرير الشعب 

تؤدي دور  من الخرافات المعادية للمجتمع والعادات الفكرية والتقليدية ،فاللغة العربية

المستقبل ،لذلك كانت وال تزال الرباط الحي والضروري بين الجهد العقائدي للثورة 

 . 1الديمقراطية والمهام العملية واليومية التي يتطلبها بناء البالد

بالعمل بمبادئ االشتراكية التي تنادي بتكافؤ الفرص والديمقراطية   كما ناد  

كساب المتعلم مبدأ المساواة وا لعدالة االجتماعية وهي كلها من اإليديولوجية االشتراكية ،وا 

عندما تم تنصيب لجنة وطنية 2661/2662،وقد تم التخلي عن هذا النظام سنة

والتي سلمت تقريرها في  2699إلصالح المنظومة التربوية والتكوين في ديسمبر

ر الوطني ،وهذا كان نتيجة لتحوالت سياسية حيث كان حزب جبهة التحري 2696جويلية

هو الحزب الوحيد والممثل لكل السياسات التي يصدرها النظام السياسي،وفي 

دخلت الجزائر مرحلة نظام التعددية الحزبية ،غّير النظام االشتراكي إلى النظام 2661

 .  2الرأسمالي غير أن المنظومة التربوية بقت تابعة للنظام االشتراكي في تسييرها

أصبح ، رأسمالي )نظام السوق ( إال  2661لنظام بعد والمالحظ يجد أنرغم أن ا

أن المنظومة التربوية بقيت على المنهج االشتراكي األمر الذي يدل على عدم االهتمام 

 من النظام السياسي .

                                                 
 .08،72،ص،ص،4272(وزارة اإلعالم والثقافة،الجزائر،4224،4222النصوص األساسية لجبهة التحرير الوطني ) 1
 .74،7مجلس التربية ،المرجع السابق، ص، ص ،  2
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، المبادئ العامة 96ألى 2تم تعديل الدستور ، وتم فيه تحديد المواد من  2669وفي 

 ( والتي تنص على : 92نها المادة ) التي تحكم المجتمع الجزائري ومن بي

 . ) الحق في التعليم مضمون )مجانيته 

 . التعليم المجاني حسب الشروط التي يحددها القانون 

 . التعليم األساسي  إجباري 

 . تنظيم الدولة للمنظومة التربوية 

 1السهر على التساوي في التربية والتكوين من طرف الدولة. 

للتحوالت التي شملت مختلف الجوانب االقتصادية ، يعد الدستور بأنه استجابة 

االجتماعية و السياسية ، أين لجأ النظام السياسي والجهات المسؤولة إلى التكفل بالبعد 

 الديمقراطي وتوعية النخبة بإبعاد وحدود وأطر  ممارسة الحريات الفردية

ماي بقصر  22يوم ألقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خطابا   1112وفي سنة *

عضو و الخروج  299األمم بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لإلصالح والمكونة من 

بسياسة تربوية جديدة وبعد تسعة أشهر قدمت اللجنة تقريرها وتم عرضه على الحكومة ، 

تم طرح عدة قرارات من طرف مجلس الوزراء التي تتضمن ثالث  21/11/1111وفي 

 محاور كبرى وهي :

 ح المنظومة التربوية .إصال*

 إرساء منظومة متجددة للتكوين وتحسين مستوى التأطير التربوي واإلداري .*
                                                 

 . 42المرجع السابق  ، ص،  1
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 .1إعادة التنظيم الشامل للمنظومة التربوية*

ونتيجة لعدة تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية طرأ كذلك التغيير التدريجي 

البتدائية ثم الرحلة المتوسطة على المراحل ا 1112/1111للمنظومة التربوية بداية من 

بعد أن كان إكمالي وكذلك التعليم الثانوي أين بقيت أغلب المبادئ نفسها ، وأعطى البعد 

جبارية التعليم التحضيري   2العالمي اهتمام أكبر ، أضيف التعليم الخاص )حق اإلنشاء( وا 

تلف ،تزامن اإلصالح مع اإلصالحات السياسية التحالف الرئاسي الثالثي بمخ

إيديولوجياتهم ،أين حدث االختالف بين أحزاب التحالف الرئاسي عن سياسة اإلصالح 

 التربوي .

 المبادئ العامة:

 : 3تتجسد المبادئ العامة في األبعاد التالية

 البعد الوطني : وتتمثل في مبادئ الهوية )اإلسالم ، العروبة ،األمازيغية(.*

 فرص .البعد الديمقراطي :وفيه تتكافأ ال*   

 البعد العلمي :التكنولوجي إعطاء األولوية للمصارف العلمية والتطبيقات التكنولوجية.  *

بناء مجتمع متكافل متماسك معتز بأصالته وواثق بمستقبله يقوم على المبادئ العامة  *

األربعة سابقة الذكر . البعد العالمي : فرضت المستجدات والتحديات الراهنة نفسها على 
                                                 

ورهانات نقال عن  اإلصالحات التربوية...تحديات ج.شفيقة1
:http://www.et.mjssj.com/or/content/view/2627/47 

 .02،02،  02، ص , ص، ص ،  4882عبد القادر فضيل ،المدرسة في الجزائر , جسور للنشر , الجزائر ,  2
بسكرة ،الجزائر  ربلقاسم سالطنية ،علي بوعناقة ،علم االجتماع  التربوي ،منشورات جامعة محمد خيض 3

 24،س،د،س



 التفسير السوسيولوجي للخطاب التربوي                                    الفصل الرابع 
 

 294 

 التربوي وبذلك كان لزاما  أن تواكب المنظومة التربوية المستجدات .الواقع 

البعد العالمي : فرضت المستجدات والتحديات الراهنة نفسها على الواقع التربوي وبذلك *

 .كان لزاما  أن تواكب المنظومة التربوية المستجدات 

 ائرية جه المنظومة التربوية الجز التي توا و التحديات المشكالتثالثا : 

 المشكالت  \1

ية لكل مجتمع يتطلع إلى التغيير و اسبأنها الركيزة و الدعامة األس تعتبر التربية   

ور أمام تطعقبة  حجرةتقف  يالعديد من المشكالت و التحديات الت التطور , إال أن هناك

رس كل جهودها جتماعية أن تكعلى المؤسسات اال يالمنظومة التربوية , حيث ينبغ

تعيق تطبيق السياسة  ينى منها المنظومة التربوية و التتعا يج المشكالت التلعال

مها إلى تواجه المنظومة التربوية, والتي نقس يبوية حيث نتطرق إلى المشكالت التالتر 

 جتماعية , مشكالت سياسية.امشكالت تربوية , مشكالت 

 المشكالت التربوية :1* 

ظاهرة التسرب  تشارانمن المشاكل التربوية مثل  عدد تعانى المنظومة التربوية من    

تركت  يو غيرها من المشكالت الت ي, المنهاج الدراس ي, و العنف المدرس يالمدرس

 يلرغم من العديد من اإلصالحات التالعديد من المشاكل با يتخبط فتالمنظومة التربوية 

 أجريت إال أنها ولحد الساعة لم تشهد التطور بعد .
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جتماعية تربوية بالمقام األول ابأنه ظاهرة  ييعتبر التسرب المدرسمدرسي :التسرب ال

, و ظاهرة  يقتصادو اال يجتماعلى األنظمة األخرى مثل النظام االإ جذورهاتمتد 

قديمة , و لقد , و األنظمة األخرى .مند فترة  م التربوي اهرة يعانى منها النظالتسرب ظا

المرفقة مع المنشور  2669 لمؤرخة في شهر جويليةالوثيقة ا يف يعرف التسرب المدرس

 ي و و الصادرة عن مديرية التعليم الثان 12/16/2669 ي( المؤرخة ف29رقم ) ي الوزار 

عن الدراسة  يالتلقائ يهو التخل يربية و الوطنية أن التسرب المدرسالعام بوزارة الت

قبل  ي لفظهم النظام التربو ميذ الذين يقتصادية كما يشمل التالجتماعية و االلألسباب اال

 يشمل حالتين : ياحل التعليم و منه التسرب الدراسإنهائهم مرحلة من مر 

 عن الدراسة . يالتلقائ يحالة التخل 

 1أو اإلقصاء أو الطرد  يحالة الفصل النهائ  . 

رتفاع اجزائر ال ية بظاهرة التسرب فتعلقيدانية المبينت الكثير من الدراسات الم    

خالل السنوات الماضية حيث بينت دراسة أن النسبة ارتفعت  يسرب المدرسنسبة الت

وار الثالثة طت الماضية , و ذلك على مستوى األمقارنة بالسنوا 1121٪سنت 9ب

رتفاع لألولياء التالميذ فإن هذا اال يو حسب اإلتحاد الوطن ي , المتوسط , الثانو  يبتدائاال

 .يعيشها التالميذ يقتصادية التوجية و االجتماعية و البيدغروف االظراجع إلى ال

                                                 
1

 .72ص,ود بن حمودة , مرجع سابق , محم
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تالميذ ال لىسواء كان الممارس من أو ع يحتل مشكل العنف المدرسا:  يالعنف المدرس

العديد من  هجتماعية , و هو مشكل طرحالتربوية و اال يمختلف النواح يجانب مهم ف

 لدراسة  .باالباحثين و الدارسين 

ية و الجسدية و ظاألفعال و األحداث اللفبأنه جملة  ييعرف العنف المدرس    

 .1أخر ضد تمارس من طرف يالرمزية الت

عامة و الجزائر  يمجتمعنا العرب يحيزا كبيرا ف يأصبح لمفهوم العنف المدرس    

خاصة , فهو يقتحم تفكيرنا و أسماعنا و أبصارنا , حيث أشارة تقارير رسمية أمنية أن 

 يالوسط المدرس يف فحالة عن 296نت قد عالجت كا ي الجزائر  يالوطن األمنمصالح 

جسدية , و حاالت منعزلة  لفضية , :  هاعتداءات مختلفة منا نتيجة  ي, و ه 1122سنة 

 .2هم يارتكبت من طرف التالميذ فيما بينهم أو بين التالميذ و معلم

ه المنظومة التربوية تواج يمن أهم المشاكل الت يتعتبر مشكلة العنف المدرس    

جعها أر  يالت األسباباألطوار الثالثة حيث ترجع هذه المشكلة إلى عدد من  يالجزائرية ف

جتماعية , ذا المجال إلى عدد من األسباب االه يف ,مختلف الباحثين و الدارسين 

شكل  يلى المتعلم أو المعلم , و ظهرت فأثرت بالسلب ع يقتصادية و التالالتربوية , ا

 مختلف الحلول إال أن الظاهرة فى تزايد كبير .عنف , و بالرغم من طرح 

 المنهاج التربوي  :
                                                 

1
, المملكة العربية  4مصطفى عمر التير ,العنف العائلي , أكاديمية نايف , العربية للعلوم األمنية , مكتبة الملك فهد , ط 

 42,ص,4220السعودية,  
2

 ...-www.aps.dz/.../1682- 159 :-عالجت-الوطني-األمن-مصالحنقال عن  :   
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 يو الت ي الجزائر  يترتبط بالمنهاج المدرس يناك العديد من المشكالت الته  

 النقاط التالية :  ينوجزها ف

مادة الفيزياء  ياسية و عدم مسايرتها للفترة الزمنية  المقررة خاصة ف*كثافة المقررات الدر 

ن ين علميتيئهما حقهما كمادتاتوفسالزمن المقرر لهما ل يسمح ال يات التو الرياضي

األقسام يحول بين التلميذ و الفهم و هذا  ظاظتاكلى الجهد و التركيز , حيث أن يحتجان إ

 راجع إلى حصة كل تلميذ من وقت المعلم . 

 . ي, و إهمال الجانب التطبيق ي *طغيان الجانب النظر 

 مية الحديثة .يلتعل*عدم توفر الوسائل ا

 .1بالبيئة المحيطة بالتلميذ يرتباط المنهاج الدراسا*عدم 

 و  بتها متطلبات المجتمع ,كستمرارية , و كذا عدم موافتقار السياسة التربوية لعنصر االا*

يدة و مختلفة عن المجتمع السياسة التربوية  مطبقة لمجتمع أخر يحمل خصائص بع نأك

 وضع رسم السياسة التربوية . يألجانب فعتماد على الى اال, باإلضافة إ ي الجزائر 

 و هذا يعود إلى زيادة عدد التالميذ . ييفكال ي علىطغيان المحتوى الكم*

تدل  يكثرة اإلضرابات و الت يصايا و المستخدمين و يتجلى ذلك فانعدام الثقة بين الو *‘

 على عدم وجود  تواصل أو حوار أو تخاطب بين الطرفين .

                                                 
1
الساسي , لخضر عواريت , تطور اإلصالحات التربوية فى المدرسة الجزائرية , و معاناة المدرسين ,  محمد 

 مجلة العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية .
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نية , ياألطوار الثالثة و قلة المدة المخصصة للدورات التكو  يفراجع مستوى األساتذة *ت

 تزيد من المستوى المعرفي لألساتذة . ينعدام البعثات الخارجية التاو كذا 

 رتفاع األسعار .ا, و  ي*نقص الكتاب المدرس

 الحاإلص إصالحذلك مشروع  يؤكد يصالحات التربوية األخيرة , و الذ*فشل اإل

1121. 

 المشكالت االجتماعية :*

جتماعية مما عدة تحوالت أثرت على البنية اال ي لقد عرف المجتمع الجزائر       

 ياألسرة بأنها الخلية األولى الت بوية , حيث تعدر ر بالسلب على تطور المنظومة التأث

, فكلما كانت ته و من ثم ينتقل إلى المجتمع , و منه إلى المدرسة ييتلقى فيها الطفل ترب

 ي تربيته كلما كان المردود التربو  جتماعية مساعدة و مالئمة لنمو الطفل وضاع االاألو 

على  ستؤثرجتماعية متردية فبالضرورة ذلك فكلما كانت األوضاع االجيد و العكس ك

 . ي المردود التربو 

من و غيرها   أسرية, خالفات  ي من فقر ,تفكك اسر  جتماعيةتعد المشكالت اال     

السياسة  قالمنظومة التربوية , و أمام تطبيجتماعية  عائقا أمام تطور الالمشكالت ا

التربوية المسطرة على األوراق , مما تؤدى بالمعلم و المتعلم إلى القيام بالعديد من 

لك مشكل أمام تطور ذ, اإلضراب , حيث تشكل ب االنحرافاألفعال السلبية مثل العنف , 

ربوية جتماعية و التلقيام  بالعديد من الدراسات االمما يستدعى ا المنظومة التربوية
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تحول دون  يو الت ي تواجه المجتمع الجزائر  يجتماعية التلمعالجة مختلف المشكالت اال

 تطور المنظومة التربوية .

 المشكالت السياسية : *

لمجتمع أن المالحظ لرسم السياسة التربوية يالحظ غياب التكامل بين مؤسسات ا     

السياسة  يو السلطة أصحاب القرار ف يتربوية , إذ يعتبر النظام السياس, والمنظومة ال

التخطيط ,  يحيث ال تشترك المؤسسات األخرى ف العامة و كذا السياسة التربوية ,

 تخبط السلطة يمينا و يسارا لتكوين السياسة التربوية .تف

ر مختلف المراحل الجزائر على م يفتبع للسياسة التربوية المنتهجة إن المت    

 يلعديد من النواقص و العيوب , التستقالل إلى اليوم يجد بأنها تعانى من االزمنية منذ اال

أثرت على تطور المنظومة التربوية , و تركتها مكبدة بالكثير من العوائق و المشكالت 

على المجتمع  .أين لعبت السياسات المتبعة من طرف األنظمة السياسية المتعاقبة

من العوائق بالرغم الجزائري فى تخلف المنظومة التربوية و بقائها تعانى من الكثير 

تكون مجردة من  يتبقى حبر على ورق , والت يتقوم بها , و الت ياإلصالحات الت

 . ي و متطلبات المجتمع الجزائر  اهتمامات

ة ف األنظمة السياسيإلى مختل يات المتبعة من طرف النظام السياسأدت السياس    

 يالمشكالت التستقالل إلى ظهور العديد من منذ اال ي المتعاقبة على المجتمع الجزائر 

 إلى : ةأثرت بالسلب على المنظومة التربوية , و يعود هذا حسب نظر الباحث
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 قتصادية المجاالت األخرى مثل المؤسسات االقلة االهتمام بالمنظومة التربوية مقارنة ب

. 

 وضع القرار المتعلق بالسياسة  يخل فدأو األولوية الت اح لمن لهم األحقيةعدم السم

 التربوية .

 عاداته و  يف ي غربية غريبة عن المجتمع الجزائر  مناهج تربوية من دول أخرى  دستيراا

تيرادها مع ثبوت تقاليده , دينه , لغته , حيث بينت بعض الدراسات وجود مناهج تم اس

أسست من أجلها , فهنا كان على السياسة  يالت األصليةعاتها مجتم يأنها  لم تنجح ف

جتماعية و التربوية احثين و الدراسي نفى التخصصات االأصحاب القرار اللجوء إلى الب

لبناء والتخطيط لسياسة تربوية تنطلق من واقع المجتمع و تغير عن تطلعات , كما 

ذا نجحت الدراسي تعمم على المنظومة على عينة أوال ثم إ يستحسن أن تقوم بدراسة تجريبية

 التربوية . 

 التي تواجه النظام التربوي الجزائري / التحديات *

 / التقدم العلمي و التكنولوجي:   0      

    

ليست حكرا  علي المنظومة التربوية ، والتربية التي تتم في  التربية اليوم إن     

لشمولية التي تبدأ باألسرة وتستمر مع مختلف المنظومة التربوية تعد جزءا  من التربية ا

المؤسسات التربوية األخرى التي تكسب األفراد خبرات تتسم في استكمال بناء شخصياتهم 

وتطور مجتمعاتهم والتربية اليوم مطالبة بتحقيق األهداف المخططة وحفظ الموروث 

ّيرات التي تنتج عن التقدم الثقافي ، وتلبية الحاجات المتغّيرة ألفراد المجتمع ، وكذا التغ
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وال يتأتى ذلك إاّل إذا كان هناك تكامل  1العلمي والتكنولوجي ومواكبة التحديات الراهنة 

بين المنظومة التربوية والواقع االجتماعي ، وأن يكون صانعي القرار على وعي بحقيقة ما 

اكب هذه التحديات يواجه المنظومة التربوية من تحديات ، وأن يكون خطابها وبرنامجها يو 

ومن منطلق الوضع االجتماعي ، حيث الخطاب التربوي اليوم و بغض النظر عن 

مصدر من معلم أو مدير أو وزير أو سياسي أو مفكر ، فهو خطاب يعاني من عدة 

 مشاكل مستوياته المعرفية والمنهجية ، فهو يعاني من عدة تحديات منها:

 غربي الذي يجد الدعم من طرف السياسيين أنه خطاب يقف متأزما  أمام الخطاب ال

. 

  خطاب فقير من حيث التأسيس وعاجز من االنطالق من فلسفة واقعية تعبر عن

 المجتمع .

  خطاب مؤدلج بإيديولوجية السلطة الحاكمة ، وال يبحث عن المصلحة العامة

 . 2للمجتمع

 غريبية التي تتوسع من التحديات التي تواجه المنظومة التربوية التيارات التربوية الت

 . 3في المجتمع

 / العولمة2   

                                                 
  . 42،41،ص، ص ،4887حسن جميل طه ،الفكر التربوي المعاصر وجذوره الفلسفية ،دار المسيرة ،األردن ، 1
 يات >>نهاية التربية << على غرار >> نهاية  التاريخ<< نقال  عن :عبد هللا المطيري ،خطاب النها 2

http://www.alriyadh.com/2006/07/20/articale.172783/html. 
  . 47، ص ، 4882عادل بو العز، تخطيط المناهج وتنظيمها ، دار دبيونو للنشر ، األردن ، 3
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من أخطر التحديات المتفق عليها على مختلف األصعدة والمجاالت العولمة   

حيت تقف عائقا   أمام المجتمعات وتعد بمثابة الوساطة على كل األنظمة وتعمل على 

الذي تقوم به  تخريب القيم الثقافية واالجتماعية ، هذا على الرغم من الدور االيجابي

 .  1والمتمثل في إدخال تقنيات حديثة وثورة المعلومات واالتصاالت في الناحية االيجابية

تعتبر العولمة في مجال التربية بأنها تكريس بنوع آخر لسياسة الخضوع       

والهيمنة،حيث تعود خطورة المنحنى التربوي للعولمة إلى أسباب تتعلق بمكانة المنظومة 

داخل بنية النظام االجتماعي بالمقام األول ،أما السبب الثاني فيتعلق بمضامين  التربوية

 التربية المعولمة في حد ذاتها.

فالمنظومة التربوية تؤدي دورا  بارزا  في بناء المجتمع وتشكيل مكوناته ، فهي ترتبط      

النظم األخرى ، بشكل معقد بكافة النواحي السياسية للدولة ، وتتفاعل بكل قوة مع بقية 

 .2وتأثيرها يتجاوز الفرد ليمتد إلى المجتمع

فالخطاب التربوي اليوم معولم ذا طابع تغريبي تغلب عليه النزعة الغربية ،أين تسعى      

الثقافة الغربية في الوقت الراهن لعولمة كل المجاالت ، وا عطائها سمة العالمية ،فالنخب 

المتحدة ألمريكا ، تقوم بدور المرّوج الرئيسي لهذا  الحاكمة وصانعة القرار في الواليات

التوجه المعبأ بالرؤية األمريكية للحياة والثقافة ، فهي تسعى لبسط نفوذها واالستحواذ على 

المهتمة  مختلف المؤسسات التربوية ، والحصول على الكلمة العليا على كل المنظمات
                                                 

 .482،482، ص، ص ، 4881مة للنشر ، األردن ،مفيد الزيدي ، قضايا العولمة والمعلوماتية ، دار أسا 1
زمام نور الدين ،الخطاب التربوي وتحديات العولمة ،دفاتر المخبر ،النظام التربوي في الجزائر وباقي الدول  2

  .02،ص،4882العربية،العدد األول ،جامعة محمد خيضر،بسكرة،الجزائر ،
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ولمة ، بالعولمة تسعى لتوحيد العالم في بالتربية والعلوم والثقافة في العالم بوجه الع

.  1منظومة ثقافية واحدة تتجاوز فيها الروابط األصولية و الدينية والعقائدية في المجتمع

وبهذا الوضع تذوب هوية وقيم المجتمعات في هوية اآلخر وتصبح مثلما قال :ابن 

 اطية والتسامح.خلدون تقليد المغلوب بالغالب ، طواعية أو إكراه في قانون الديمقر 

تعّد العالقة بين العولمة والمنظومة التربوية مشكلة تحتاج للدراسة من طرف الجميع ،    

ويجب على المجتمعات التكّيف معها ، ومن الضروري النظر في هذا الواقع الذي أّصلته 

الظروف الخارجية من طرف أصحاب القرار السياسيين باتخاذ القرارات المناسبة ويتطلب 

وضع وجود قاعدة اجتماعية ووعي اجتماعي وتفكير عميق والوقوف على رؤية ال

مستقبلية بعيدة التخمين ومؤسسة على ضوابط مؤّكدة ، واالنطالق من الواقع ووضع 

سياسة تربوية قادرة على إخراج المنظومة التربوية من العوائق التي تعاني منها وتواكب 

يعي أصحاب النظام السياسي , وأصحاب القرار المستجدات في إطار حفظ الهوية ، وأن 

, بخطورة الوضع الذي تعاني منه المنظومة التربوية في ظل التحديات الراهنة ، وأن 

يجاد أرضية تكون قاعدة تنطلق منها  تعمل على تخطي الصعاب اإليديولوجية وا 

 . 2المنظومة التربوية ، وتتوحد فيها المواقف ألن بالتربية تنهض المجتمعات

 خالصة :

                                                 
 . 24، ص ،السابق  المرجع 1
نصر الدين ، النظام التعليمي في الجزائر في ضل متغيرات الشأن الداخلي و تحديات  إبراهيمي الطاهر ،جابر 2

العولمة  , دفاتر المخبر ،النظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربية،العدد األول ،جامعة محمد 
 .410،414،ص ،ص، ،4882خيضر،بسكرة،الجزائر ،
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كل ما كنت السياسة التربوية تعبر عن واقع المجتمع وفلسفته و ناتجة عن سياسة       

و تخطيط محكم  , من أصحاب القرار , و شارك في تخطيطها كل المؤسسات المعنية  

ساهمة في تطور النظم التربوي , و تجاوزت كل المشكالت و التحديات التي تواجهها , 

تعددت الجهات المهتمة بها من أحزاب سياسية و مختلف خاصة إذا تنوعت و 

 .المؤسسات

 
 
 
 
 
 
 

 ث:الفصــــــل الثال

 التفسير السوسيولوجي لألحزاب السياسية

 

   حزاب السياسيةألالنشأة التطورية ل: أوال

  ) أهداف و أهمية , وظائف , أنواع ( األحزاب السياسية : ثانيـا
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 لجزائراألحزاب السياسية في ا:  ثالثـا

 
 
 
 
 
 
 
 

تم التطرق في هذا الفصل إلى التفسير السوسيولوجي لنشأة لألحزاب السياسية , 

هناك عدة عوامل تمثلت في العامل اإليديولوجي و التاريخي و المؤسساتي , كما تطرقنا 

إلى وظائف األحزاب بتخصيص الوظائف التربوية التي تؤديها األحزاب , و في األخير 

 حزاب السياسية في الجزائر و ظروف تشكيلها.  التطرق إلى األ

 :النشأة التطورية ألحزاب السياسية  أوال 

 التفسير السوسيولوجي لنشأة األحزاب السياسية / 1    

تناولت األحزاب السياسية بالدراسة  يظهرت العديد من النظريات الت    

ة األحزاب السياسية , يخية لنشأالتار  األصولالسوسيولوجية , حيث هناك من ركز على 
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حين هناك نظريات أخرى ركزت على العوامل و الظروف المساعدة على تشكيل و  يف

و أحزاب  ياخلدعونها إلى أحزاب سياسية ذات أصل تكوين األحزاب السياسية , و يرج

, و هناك من يرجع تكوين األحزاب السياسية إلى وجود  يسياسية ذات أصل خارج

 طرق لها بالدراسة .األزمات , و عليه نت

تعود نشأة األحزاب السياسية إلى عدة ظروف تاريخية و سياسية ومن بين هذه     

 .1العوامل

 *العامل اإليديولوجي.*العامل التاريخي .*العامل المؤسساتي .*العامل التنموي .

 التفسير:/ 1

 س فيبرإن التفسير البرلماني لنشأة الظاهرة الحزبية يعود إلى مناقشة " ماك   

للتحول و الذي أسماه باإلتباع  هاب حول الكتل البرلمانية و تعقبيللتطور" المبكر لألحز 

 و وضحه ظهور األحزاب الديمقراطية , الخالص لألرستقراطية إلى أحزاب األعيان و من

, و كذا نمو نمو األحزاب السياسية و تطور البرلمانات القومية  بينفيرجيه  يد مورسي

فترض أن نمو األحزاب مر أوال بتكريس أجنحة برلمانية ثم تنظيم ان , حيث حجم الناخبي

ماكس فيبر و لجان انتخابية , و منه روابط دائمة بين العنصرين , حيث اتفق كل من 

قت األحزاب لم سن يو المنتديات السياسية للنخبة التفريجيه على القول بأن األجنحة  يد

 .2خدم حالياتكن أحزابا سياسية بالمعنى المست

                                                 
1
, ص 4881ة و الجماعات الضاغطة منشورات جامعة بغازى , ليبيا , سليمان الغويل , ديمقراطية األحزاب السياسي 

27 
2
 .72, ص4207ب , األحزاب السياسية فى العالم الثالث , عالم معرفة , للنشر , أسامة حر 
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 يتعرف بالمؤسسات الت يبالمفهوم المتداول اليوم , و التإن األحزاب السياسية      

( إال 26معروفة من قبل القرن ) تكنلم تسعى إلى الوصول إلى السلطة و ممارستها , 

بدات ظاهرة األحزاب 26إنجلترا , و مند أوائل القرن  و الواليات المتحدة األمريكية يف

 جميع دوت العالم . يذا  المفهوم , أين أصبحت اليوم فنتشار بهاال يالسياسية ف

إن األحزاب السياسية تتأثر بأصل نشأتها حيث أن فهم نشأة الحزب ضرورية      

رتبط بالديمقراطية احيث أن ظهور األحزاب كما ذكرنا  لفهم كيفية سير و عمل الحزب ,

ذا تقوية مركز البرلمانات فكلما تراع و كقنظام اال نيء هيئة الناخبين , و تبا, و إنش

يم ظأعضاؤها بضرورة تن عرستشاكلما ستقاللهما ازدادت مهام البرلمانات و شعرت با

كان قادرة على  تكوين ي رور ضداد عدد الناخبين كلما بدا من الز اكلما و صفوفهم , 

 تكون أصواتهم مؤثرة . يتنظيم الناخبين ك

و أمريكا كانت مرتبطة بنشأة  اأروب يلسياسية فاألحزاب ا نشأته إن يو عل    

ن و نشأة من تنظيم أعضاء البرلما يبرلمان حيث يطلق على األحزاب التأعضاء ال

نشأة خارج البرلمانات و  ي, أما األحزاب السياسية الت يالناخبين بأنها ذات أصل داخل

حزاب السياسية األ ي, و ه يبأنها أحزاب سياسية ذات أصل خارجالناخبين , فتعتبر 

 نتيجة لنشاط النقابات أو الجماعات الدينية أو الخاليا السرية . تشأن يالت

 األحزاب السياسية ذات األصل الداخلي:/  1  
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الناخبين و تتلخص هذه  من تنظيم يأ ياألحزاب السياسية من أصل برلمان وهى    

ة من الناخبين تسمى مجموعة برلمانية تتكون ثم تظهر جماعات منظم أن يالطريقة ف

برلمان الناخبين , و يتبع ذلك إقامة عالقة دائمة بين هذين العنصرين , و هذه الطريقة 

,  اآلراءتعدد  يتتمثل ف ير داخل المجالس النيابية , و التتتماشى مع طبيعة تسير األمو 

إلى نقسامات داخل البرلمان , االتوجيه , و يؤدى ظهور  يالمثقفين ف األعضاءو تجمع 

أو  اتالتوجه و اإليديولوجي يختالف فنقسام إلى االتشكل مجموعات برلمانية و يرجع اال

أراء  انقسمت 2996سنة  يفرنسا مثال ف ياف و المصالح , ففداأله يالف فختاال

 .1مجموعة برلمانية ي, كل إقليم ف ممثلوأعضاء الهيئة و تجمع 

 : يخارجال األصلاألحزاب السياسية /    2

ف هيئات متعددة يعود ظهور هذه األحزاب  السياسية إلى مساندة قوية من طر      

مثابة كانت ب يشتراكية , و التها العديد من األحزاب االينتج عن يمثل النقابات الت

 مجال النشاطات البرلمانية . يالهيئات الممثلة للنقابة ف

إثر قرار اتخذه مؤتمر نشأ  يالذ يعلى ذلك هو حزب العمال البريطان و أهم مثال   

 .29662العمالية سنة  االنتخابات

 األحزاب السياسية الناتجة عن األزمات  :/  3

                                                 
1
,  للنشر, سعاد الشرقاوى , األحزاب السياسية , أهميتها نشأتها نشاطها , مركز البحوث البرلمانية , مجلس الشعب  

 .42,ص4882 مصر ,
2
 Deam charlot les parties polities' . edition Armand cotin . France 1971.p.105 
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عانت منه النظرية التقليدية به البرلمانية , حيث سعى كل من"  ينظرا للقصور الذ   

 :   ي" إلى الربط بين بعض األزمات و هجوزيف البالوميار" و " ميتروينز

 * أزمة الشرعية .

 *أزمة التكامل .

 *أزمة المشاركة .

 : أزمة الشرعية

دارت حولها نشأة األحزاب السياسية األولى  يالقضية الت يكانت أزمة الشرعية ه    

غوطها من أجل كانت تمارس ض يالجماعات و القوى السياسية , الت, حيث عندما بدأت 

 ياب شعبية واسعة كانت هكتساأدت إلى  29فرنسا أو أخر قرن  يف يإزالة النظام الملك

 يبالمثل كانت الحركات القومية التالبداية الفعلية لبداية األحزاب السياسية هناك . و 

ما يوضح ظهور و هو  األحزابلألزمة الشرعية و   نتاجاتسعى لتغير نظام الحكم 

ستعمار , كانت تحت وطأة اال يدول العالم الثالث , خاصة الت ياألحزاب السياسية ف

قتصادية نتج اماعية , و جتاأغلب تلك الدول تحوالت  يف األحزابوافق قيام هذه  حيث

جتماعية جديدة أدت ا, و كذلك إلى نمو جماعات و نخب  نظم الحكم يعنها تغيرات ف

, و خير 1 حزاب السياسيةحاكمة , و هو ما أدى إلى ظهور األإلى إضعاف السلطة ال

 يجماعة النخبة و الت يجزائر و تمثلت فال يظهرت ف يمثال على ذلك النخب الت

 الجزائر بالتفصيل . يعنصر األحزاب السياسية ف ينتطرق لها ف
                                                 

1
 08←72ص, ←أسامة حرب , مرجع سابق , ص 
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 :أزمة التكامل*

 يو العمليات الت ةاألبنييقصد بها تنظيم  يالقضية الت يأما أزمة التكامل و ه    

النظام  ية فمعين إلى المشاركة الفعال يإقليم قوم يحول بمقتضاها العناصر المتفرقة فتت

, حيث كان على النظم الحزبية تكوين الهوية القومية , فلقد كانت من أهم  يالسياس

العالم الثالث و  يأدت إلى ظهور األحزاب السياسية ف يالمميزات و األسباب الت

, حيث أن األحزاب السياسية الحاكمة  يإفريقيا هو تحقيق التكامل القوم يبالخصوص ف

العمل على الحد من الثالث ركزت على عنصر التكامل , و  معظم دول العالم يف

 .1الضيقة يةتالواليات الذا

, إال أن  يو الخارج ياخلدمكانية مغايرة لألصل الرغم أن نظرية األزمات تقدم إ    

ملة فهناك التاريخية ليست عالقة كا األزماتالعالقة بين ظهور األحزاب السياسية و 

تعانى فيها البالد من أزمات , و على  أوقات ال يظهرت ف يالعديد من األحزاب الت

أدت  اإنمدة , و العكس من ذلك هناك أزمات لم تؤدى إلى تكوين أحزاب سياسية جدي

 أماكنها . يالسياسة و الحلول ف يانعصلى حركات لم تهدف إال الضغط على إ

 :نظريات األحزاب السياسة/  2

 ياخل كبرى لكل منها إسهاماتها فدالثة متشكلت ث ي و ضمن هذا اإلطار النظر    

 نظرية التبعية . ية التنمية , نظرية التحليل الطبقنظري يدراسة األحزاب السياسية , و ه

 نظرية التنمية : /  1    
                                                 

1
 .402,407,ص ,ص,مرجع سابق  
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تحليل فاعلية األحزاب  يإطار نظرية التنمية ساهمت بعمق ف يقدمت عدة رؤى ف      

ن تمثلتها , أو م يتها بالقوى االجتماعية التعالقا السياسية كمؤسسات سواء من حيث

لمجتمع أو من حيث توافر المعايير المؤسسية , حيث احيث قدرتها على بلورة المصالح 

دول العالم الثالث مدخال أساسيا لدراسة المؤسسات  ياسية فشكلت أدبيات النخبة السي

ن هذه النظرية بأالسياسية بصفة عامة و األحزاب السياسية بصفة خاصة , حيث ترى 

رتبط بالتحوالت السياسية و ادول العالم الثالث قد  يوجود األحزاب السياسية  خاصة ف

تخاذ القرارات و تبلور جماعات من ا قتصادية و تزايد عدى األفراد الذين يطالبون بدوراال

 ينشأت نتيجة تطور الوع يقتصادية التجتماعية و االعن القوى اال الطبقاتالنخب و 

 . يسياسال

من بينها أن األحزاب السياسية  ينتقادات , و التاولقد تعرضت هذه النظرية لعدة     

 .1الصراعاتستقرار و كذا إثارة دى إلى ظهور الفساد و إلى عدم االتؤ 

 التحليل الطبقي : 2

الطبقية و   الصاألو عد التحليل الطبقي بأنه المدخل األساسي للتعرف  على ي    

تمثلها, و رغم  يتحدد ماهية المصالح الت يألحزاب السياسية , فهجتماعية لاال

بين   طبر لالألحزاب السياسية , خاصة بسبب  يقادات الموجهة إلى التحليل الطبقنتاال

تسعى األحزاب  يفهم الغايات الت يسهم فيو بين طبقة معينة , فهو  يالسياسالحزب 

                                                 
1
بيا عبد الناصر شماطة , االحزاب السياسية من منظور علم اإلجتماع السياسى , منشورات جامعة غمر المختار , لي 

 2, د.س, ص
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جتماعية و م بها , حيث إن التعقيدات االتقو  يالوصول إليها , و كذالك إلى الوظائف الت

مجتمعات العام الثالث جرت معها غايات  يف يالتطور التاريخ ظروفالطبقية , و كذلك 

تلك المجتمعات من محاولة الحفاظ على  يلسياسية فو وظائف مستحدثة لألحزاب ا

قتصادية االجتماعية و اال باألسس حطيي ي م , و كذا محاولة تحقيق تحول ثور النظام القائ

 جتماعية أخرى .او قوى  طبقاتليحل سلطة  يللنظام السياس

 مدرسة التبعية : 3

و  وجهت إلى نظرية التنمية , يات التداقنتظهرت هذه المدرسة كرد فعل لال   

لثالث , العالم ا يفهم دراسة الظواهر السياسية ف يف يكذلك إلى نظرية التحليل الطبق

تشكيل الهياكل  يف يعلى الدور الخارج أساسيةة فحيث تركز هذه النظرية بص

بلدان العالم الثالث  و رغم شيوع أفكار هذه  يجتماعية و السياسية فقتصادية و االاال

العالم الثالث جاءت  يحليل و دراسة األحزاب السياسية فت ين إسهاماتها فالنظرية إال أ

م بعض الدراسات برصد هتماا ة و غير مباشرة , و ذلك من خالل الغالب محدود يف

جتماعية و قتصادية و االبعية على الهياكل و التشكيالت االعالقات الت تحليل تأثير

مرحلة ما بعد  يو تأثيرها على طبيعة الدولة فبلدان العالم الثالث من ناحية  يالسياسية ف

المباشر لبعض ال عن رص التأثير المباشر أو غير ضستعمار من ناحية ثانية , فاال

ينة أو إضعاف قوى و دعم و مساندة قوى و أحزاب سياسية مع يألطراف الخارجية فا
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بلدان العالم الثالث خاصة خالل فترة الحرب الباردة بين الشرق و  يأحزاب أخرى ف

 . 1الغرب من ناحية ثالثة

 األحزاب السياسية : ثانيا : )أهداف و أهمية , وظائف ,أنواع (

 ة و أهميتها :األحزاب السياسي/ أهداف  1 

 / أهداف األحزاب السياسية 1    

تحقيقه ,  إلىوجدت من أجل غاية و هدف تسعى إن معظم األحزاب السياسية     

برنامجه و  ذمن أجل تنفي هو الوصول إلى السلطة يإال أن الهدف العام لكل حزب سياس

عن  ييمقراط, من خالل تنافس د بع, وفق إيديولوجيته و تصوره المتسياسته العامة 

السلطة مع أحزاب أخرى ذات أهداف قريبة  يقتراع , أو المشاركة فطريق صناديق اال

, أو أن تشكل تحالف أو أن تمارس المعارضة  اإليديولوجيمنها , أو تحمل نفس الفكر 

تسعى إلى تحقيقها , كما  يعمل على أن تحقق تلك األهداف التللسلطة الحاكمة و ال

السياسية الوصول إلى السلطة بطريقة أخرى مثل االنقالب تحاول بعض األحزاب 

 . 2العسكري أو الثورة الشعبية , أو االحتالل األجنبي 

, كما أن تطبيق  يالسلطة مسعى يريده كل حزب سياس يإن الوصول إلى كرس   

سلطة , أو مشاركته فيها , ال يحقق بشكل كامل , إال عند وجوده فالحزب لبرنامجه ال يت

كتساب قاعدة شعبية إال أن الهدف و او  ي حيق جزء منها على الصعيد الجماهير ين أو أ

                                                 
1
 .2ص,مرجع سابق   
2
 .181,ص,  4882, األردن , 4, ط قحطان أحمد سليمان , اإلسالمي في العلوم السياسية , دار مجدالوي 
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ستالم السلطة , أو المشاركة فيها , فإذا ا نتظارباالعاميين يبقيا عبارة عن نظرية البرنامج 

تحقق ذلك فسوف يكون الحزب أمام تجربة لمعرفة قرب أو بعد أهدافه عن الواقع 

. غير 1تتناسب و تطلعات المجتمع يراء تعديالت عليها كجتمع , أو إجللم يجتماعاال

 يتنوع األهداف من حزب لألخر و التأن لكل حزب هدفه حسب إيديولوجيته , حيث ت

  : النقاط التالية ينوجزها ف

نشطة الترفيهية , *تسعى األحزاب السياسية إلى ممارسة نشاطات غير سياسية مثل األ

 فية .ثقاال وجتماعية التربوية , اال

*كما تهدف إلى تحقيق الحرية و االستقالل إذا كانت البالد تحت وطأت االستعمار , و 

 صيانة الدولة من التدخالت األجنبية .

صفوف الحزب , و كذا أفراد المجتمع من خالل  يف ي*تهدف إلى نشر الوعي السياس

تعمل األحزاب  يتت و الخرجات و كذا المطبوعات الالقيام بمختلف المؤتمرات و الملتقيا

 .2السياسية على نشرها

*تهدف األحزاب السياسية إلى تحقيق األمن , السلم , االستقرار , و حل مختلف 

 النزاعات  فى المجتمع أو بين الدول بالطرق السلمية .

الخاص  يالدين يتلف الطقوس الدينية , و نشر الوع*تهدف كذلك إلى إقامة مخ

 .1يحزب السياسإليه ال يينتم يبالمجتمع الذ

                                                 
1
 المرجع السابق , الصفحة نفسها . 
2
 .241,ص,  4200كمال المنوفي, السياسة العامة و أداء النظام السياسي , مكتبة النهضة المصرية , للنشر , مصر ,  
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ا جملة من األهداف و على ضوئه ييبن يإيديولوجيته الت يإن لكل حزب سياس   

يسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع إن  برنامجه العام و يها فحيطر  يالغايات الت

 فيه . و أصبح صاحب القرار , أو المشاركسمحت له الفرصة , و وصل إلى السلطة 

 : / أهمية األحزاب السياسية 2

تؤدي األحزاب السياسية عدة مهام في المجتمع مما يكسبها األهمية ،وكذلك يعد    

نشوء األحزاب السياسية نتيجة متطلبات اجتماعية واقتصادية وثقافية وأيديولوجية ودينية 

 في نفس الوقت ، وبذلك تكسب أهمية المجتمع نوجزها في :

 : ث يرى "إنيست باركر" " حي االتصال بأفراد المجتمع والسلطة السياسيةE 

.Barker  أن أهمية األحزاب تتمثل في أنها وسيلة أو قناة سياسية , والتي "

توصف باالحتياط االجتماعي لكثير من األفكار السياسية التي توجد داخل 

المجتمع ، والتي تعمل على إيصال صوت األفراد إلى النظام السياسي في 

 لمجتمع ومعالجتها .مختلف القضايا التي يعاني منها ا

 : إذ تعمل األحزاب السياسية على نشر  تحقيق االستقرار و التضامن االجتماعي

 إالاالستقرار والتضامن االجتماعي بين أفراد المجتمع حسب ما أكد " دوركايم " ، 

 أن المالحظ يجد أن هذه النقطة تعد نسبية .

                                                                                                                                                  
1
 .182, 182ص.ص, ,مرجع سابق ,قحطان احمد سليمان 
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 : د وتعّرف أفراد المجتمع على تكمن أهميتها أنها تساع نشر الثقافة اإليديولوجية

ثقافتهم وتاريخهم ،من خالل الخطابات والبرامج المسطرة وبذلك فهي تعي أحد 

 . 1المؤسسات التي تسعى إلى تكوين األفراد

تحتل األحزاب السياسية مكانة هامة في المجتمع سواء كانت في طابعها السياسي    

المجتمع ، حيث توظف في ذلك أو االجتماعي ، وذلك لما تؤديه من وظائف داخل 

 :  2مختلف الوسائل بغية تحقيق أهدافه المسطرة ونلخصها في

 : ويتمثل ذلك في الندوات االجتماعية والتربوية  الوسائل االجتماعية

والتوعية التي تقيمها ، وكذا مختلف الخدمات االجتماعية عبر مختلف 

ية المتعلقة بكافة أفراد التنظيمات الموازية للحزب ، وتتمثل في حمالت التوع

المجتمع من أطفال وشباب وكبار ، والعمل على ترسيخ قيم وثقافة وتاريخ  

 البالد لهم  ،  وبذلك يكون اهتمامهم الوحيد يصب في مجال السياسة فقط .

 : ويتمثل ذلك في إصدار الصحف والمجالت  الوسائل اإلعالمية

في مختلف القضايا  والدوريات والمطبوعات التي تمثل مواقف الحزب

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية ،حيث تؤدي هذه الوسيلة دورا  

يديولوجيته وبرنامجه من خطابات إلى  هاما  في توصيل اهتمامات الحزب وا 

 األفراد في كل مكان من إنحاء البالد وخارجها ، وهنا  على األحزاب السياسية
                                                 

 .120، ص127عبد هللا عبد الرحمان ، مرجع سابق ، ص 1
 .422ص عثمان الرواف  ،مرجع سابق ، -
 محمد الزين ، مرجع سابق . 2
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تربوية واجتماعية , و خاصة التطّرق  أن تستغل هذه الوسيلة في األمر

لعالج مختلف المشاكل التي تعاني منها المنظومة التربوية لخدمة الصالح 

 العام ال لي أغراض حزبية .

 : وتتمثل في المشاركة في تمثيل الحزب داخل  الوسائل السياسية

دارية ، وكذا المشاركة في  المؤسسات التمثيلية مثل تقلد مناصب وزارية وا 

مداوالت والمناقشات السياسية مع ممثلي السلطات وممثلي األحزاب ، حيث ال

 يّتضح موقف الحزب من القضايا الوطنية واالجتماعية للمجتمع .       

وفي هذه الوسيلة يكون الحزب الناطق باسم المجتمع ، ويعمل على توظيف مختلف     

 أو المعارضة .وجهات النظر إما بالتوافق مع النظام السياسي الحاكم 

 وظائف األحزاب السياسية : /   3

الحياة سواء ا على  يمختلف نواح يحزاب السياسية بوظائف متعددة , فتقوم األ   

مع التركيز على الوظائف التربوية  يالثقاف يقتصاد, اال ي, السياس يجتماعالصعيد اال

 و هي كالتالي :

 :  يجتماعالتوفيق اال ةفيوظ/  1

ستمرارية , حيث يسعى إلى إفراغ من أجل البقاء و اال ينظام سياسيعمل كل     

شحنات العنف من أفراد المجتمع , من خالل تأطير و تنسيق الجهود مع النظم األخرى 

ا ديمقراطي , كما يحقق التداول على السلطة , و كذ يجتماعا, فهو بذلك يكون بناء 
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بين مختلف الفئات  يجتماعاال, أين يحقق الوفاق  يالحفاظ على النظام السياس

 .  1االجتماعية 

 :  االيدولوجياوضيفة نشر  /2

من بين الوظائف األساسية لألحزاب السياسية ,  نشر االيدولوجيا  ةفيظتعد و     

و تكليف بالمسؤولية الوطنية و فالحزب من خالل هذه الوظيفة يقوم بتوجيه الفرد 

لحة العامة مع الخاصة و أن المصلحة العامة جتماعية , و إعالمه بعدم تنافى المصاال

من الناحية السياسية خاصة بما يتماشى  األفرادتكون أوال , كما تعمل على تكوين 

امجه و سياسته المتبعة وفق بتوجهها العام من القضايا المطروحة من خالل برن

 . 2عر عن ما يدور حول واقع المجتميبيعينطلق منها و تكون ت ييدولوجيا  التاال

الدعم من مختلف أفراد المجتمع حيث تسعى األحزاب السياسية إلى إكتساب التأيد و    

تحصل على التأيد و  يروف كظعلى نشر إيديولوجياتها بمختلف البذلك تعمل  يفه

الدعم من خالل مختلف النشاطات التي تقوم بها من مؤتمرات و تظاهرات تعرض 

 خاللها برنامجها .

 كة فى صنع القرارات و السياسة العامة : وضيفة المشار / 3

السياسية العامة للمجتمع  اتر االقر صنع  يعمل األحزاب السياسية للمشاركة فت    

أن الواقع يوضح  للمجتمع , إال يينتم يالحزب  صاحب القرار أو حزب سياس سواء كان
                                                 

1
معية , الجزائر , األمين شريط , الوجيز فى الدستورى و المؤسسات الدستورية المقارنة , ديوان المطبوعات الجا 

 .422, ص 4220
 
2
 P.one Bnechon . Les Partis Politique . Otition . Montehestien . France ? 1999 .P.75 



 التفسير السوسيولوجي للخطاب التربوي                                    الفصل الرابع 
 

 319 

احب ص يميته و قربه للحزب السياسيفة من خالل أهظهذه الو  يأن هناك تفاوت ف

 . 1السلطة

 تطوير البرامج السياسية : /  4

يقدمها للناخبين ,  ييعد البرنامج بضاعة للحزب الت يهختيار مرشحاإلى جانب    

حيث يعبر على مصالح أفراد المجتمع , كما يؤثر على أرائهم فاألحزاب السياسية تعد 

راط , و كذا إبداء خنمام و االضناال يالحق فبأنها أجهزة المجتمع و لألفراد المجتمع 

جتماعية و يقدم ة عندما يعمل على حل المشكالت االحزب ما , خاص يرأيهم اتجاه أ

تواجه المجتمع ,  ية من أجل المشاكل و التحديات التقتراحات المناسبالحلول و اال

ضمن مشروع السياسة  تكون  يتعمل على دمج مختلف األطراف الت فاألحزاب السياسية

 . 2التكامل فيما بينها  ةمن خالل وظيف يها إلى برنامج سياسلعامة و تحويلا

 :التربوية لألحزاب السياسية  وظيفةال/  9

من المتعارف عليه أن المنظومة التربوية تقوم بعدة أدوار تربوية مثل نقل التراث         

لتربوية الثقافي عبر األجيال والتثقيف وتكوين الشخصية الوطنية وتزويدها بمختلف القيم ا

واالجتماعية ، و يغيب عن الكثير دور مختلف المؤسسات التربوية ودور مؤسسات 

المجتمع المدني ، حيث أكد محمد الشبيني خبير اليونسكو سابقا  أن مسؤولية نشر الثقافة 

عبر مختلف أفراد المجتمع ليست مسؤولية المنظومة التربوية و حدها بل مسؤولية 

                                                 
1
 182,ص,مرجع سابق,قحطان احمد سليمان  
2
 Wilheln Hafneister . Karsten . Graboow . Ibid .p.15 
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منظمات و الهيئات التربوية والفكرية والسياسية واالقتصادية تتكامل كل المؤسسات وال

 . 1واالجتماعية فيها

تؤدي األحزاب السياسية وظائف وأدوار عديدة ومتعددة وعلى مختلف المجاالت 

 السياسية والتربوية نوجزها في :

  تقوم األحزاب السياسية بتقديم مختلف المعلومات في مختلف

 .2اعية والسياسية ألفراد المجتمع وعن قيمهم ومعتقداتهم الميادين التربوية واالجتم

  معالجة مختلف المشاكل التي يعاني منها أفراد المجتمع في

 مختلف الميادين .

  تتفاعل مع أفراد المجتمع ، وتعمل على زيادة الترابط والتماسك

 بين أفراد المجتمع فيما بينهم وبين أفراد المجتمع والنظام السياسي.

 ختلف األطوار السياسية وغير السياسية ، إذ دور الحزب تسيير م

ينحصر أو يتحدد بفترة انتخابية فقط ، بل هي ممتدة إلى ما بعد ذلك ، ولها  ال

دور في ففرض مطالب أفراد المجتمع على الدولة ألنها تؤدي دور الوسيط وتقوم 

 .3بتوجيه رسالة أفراد المجتمع إلى الدولة 

 ية في تكوين الوعي االجتماعي ، وكذا تساهم األحزاب السياس

ترقية وعي النشء ، وتحسين حسم هم وذوقهم االجتماعي مختلف المواضيع 
                                                 

 .474،ص،4882للنشر ،األردن ،، دار الفكر  4سامي سلطي، مدخل إلى التربية ، ط 1
 .481،ص،4227، د س , ن، األنظمة السياسية المقارنة ، دوعبد هللا الجو ج2
 .422،ص4882إحسان الحسن ، علم االجتماع السياسي ، دار وائل للنشر ، مصر ,  3
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االجتماعية  ، وهي بذلك تبني الشخصية الّنشطة والفعالة المنتمية إلى المجتمع ، 

وذلك ما تم اإلعداد له من برامجها المختلفة وبذلك تنمي روح العمل الجماعي 

اس بالمسؤولية تجاه األعمال التي يقوم بها الفرد داخل المجتمع ، وكذا اإلحس

وتساعدهم على تقديم النقد البّناء ، وكذا طرح البديل حيال مختلف القضايا المثارة 

 . 1وتدعيم روح االنتماء الوطني لألفراد

  تقوم األحزاب السياسية بتكوين شخصية األفراد بشكل عام وبدون

الحرية ألفراد  ايديولوجية التي ينتمون إليها ، وأن يتركو إخضاع األفراد إلى اإل

مطالبهم االجتماعية ،وذلك  مالمجتمع في اختيار الوجهة،التي تناسبهم وتحقق له

 .2بتثقيفهم تربويا  وخلوقيا  وجسديا  من خالل إقامة ندوات ، والقيام  بأنشطة ترفيهية

  ديه األحزاب يؤكـد سامـي سلطـي علـى الـدور التربوي الذي تؤ

 : 3والتي يحددها في

يقوم الحزب السياسي  بتوعية أفراد المجتمع  تعمل األحزاب على نشر الثقافة :     

حول مختلف القضايا  والمشكالت االجتماعية والتربوية بالطرق المبسطة التي تجعلهم 

ك ، وذل رقادرين على المشاركة في تطوير مجتمعهم ، والقضاء على معوقات التغيي

يكون بتوليد الحرص واالهتمام لدى األفراد باكتساب قيمهم وثقافتهم وتاريخهم ، من خالل 

عقد مؤتمرات ، و الندوات التي تساعد في ترسيخ القيم االجتماعية والثقافية والتربوية عند 
                                                 

 .442،441،ص، ص ،4882، مصر ،1شبل بدران ،التربية والمجتمع ،دار المعرفة الجامعية ،ط 1
 .228،  ص،4204،دار العالم للماليين ،لبنان، 2ج شهال  وآخرون ،الوعي التربوي ومستقبل البالد العربية ،طجور  2
  .472،471،474سامي سلطي ، مرجع سابق, ص، ص ،ص، 3
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أفراد المجتمع فهي تعمل على حمايتهم من االنزالق في ثقافة الغير ، حيث ال تكون هذه 

للمعلومات فقط،إنما أن يعايشها األفراد بالقيام بزيارات  ة عبارة عن استطالعالمبادر 

ميدانية متجددة لمواقع أثرية ، ومعارض فنية وأدبية والقيام بندوات ثقافية وتربوية متنوعة 

، كما تقوم بتوضيح أهمية "طلب العلم "و الدور الذي تؤديه المنظومة التربوية وعلى 

              تثمين دورها .

عديدة ومتعددة تطمح بها إلى الرقي بالفرد  تؤدي األحزاب السياسية وظائف         

داخل  المجتمع ، فهي تؤدي وظائف ال نحصرها دائما  في الجانب السياسي ونشر 

وانتمائه وبدلك يشارك الحزب  إيديولوجية  الحزب ، بل تسعى لتكريس قيم المجتمع وثقافته

 . ألفرادتثقيف ا في يالسياس

 أنواع و تصنيف األحزاب السياسية  : /  3

 هناك العديد من التصنيفات لألنواع األحزاب السياسية , و التى من بينها تصنيف   

 . 1سعاد الشرقاوي 

 األنواع :  *

 : و هذا النوع يرتبط بشخص أو زعيم الحزب . أحزاب الكاريزما*

 جية معينة مثل االشتراكية .ليبنى إيديولو  ي: و هو الذ أحزاب إيديولوجية*

 التصنيف : *

                                                 
1
 .41- 48ص ,  -سعاد الشرقاوي مرجع سابق , ص 
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 فة السياسية بين طبقة العمال : وظهرت بهدف نشر الثقا أحزاب جماهيرية

 يكن لديها معلومات عن الحياة السياسية . يالت

  و هي تجمع  عدد من األفراد ,إما لمكانتها األدبية أو  :أحزاب قلة مختارة

 لثروتها المادية .

 ية :* نظم األحزاب السياس

 تضم:  يبغرض الوصول إلى السلطة نظام و ه: جراء تنافسها  نظم حزبية تنافسية*

 الدولة و يعبر هذا النظام على  يتحول أكثر من حزب ف ي: أ تعدد األحزاب

 .الديمقراطية 

 فسان من أجل الحصول على األغلبيةيعبر عن وجود حزبين يتنا:نظام الحزبين 

 1.الدولةي ف يحزب واحد على النظام السياس روفيه يسيط: الحزب الواحد نظام 

 ثالثا : األحزاب السياسية في الجزائر

 /  األحزاب السياسية في الجزائر قبل االستقالل 1

منذ ابتالء الجزائر باإلستدمار الفرنسي عرفت الجزائر نوعين من المقاومة على  

  2لحركات المدنية و السياسية األقل , المقاومة السياسية و المقاومة الثقافية , إلى نشوء ا

                                                 
 .41, 48ص , ←سعاد الشرقاوى , مرجع سابق , ص -4

2
االجتماعية و الثقافية للنخبة الجزائرية , رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في علم  عمر اوذاينية , الخلفية  

االجتماع السياسي , إشراف بلقاسم سالطنية ,كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية قسم علم االجتماع , جامعة الجزائر, 

4880 
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للعمل الحزبي في الجزائر تقاليد قديمة تعود إلى العشرينيات من القرن الماضي 

أثناء الفترة االستعمارية و بعد المقاومات الشعبية التي دانت أكثر من عشرين سنة وما 

ن نتج عنها من تدمير لمختلف المؤسسات االجتماعية في القرى و المداشر و المدن م

قبل المستعمر الغاشم أين انتقل النضال الوطني من الريف إلى المدينة ومن  السالح 

 :  1إلى السياسة و لقد ساعد على بروز المقاومة السياسية عدة عوامل نذكر منها

*وجود طبقة برجوازية  مثقفة من الجزائريين الذين تعاملوا مع المؤسسات التعليمية و    

 اإلدارية الفرنسية .

 *تأثير حركة اإلصالح الديني في العالم اإلسالمي على العلماء الجزائرين .   

* تأثير المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا بالحركة العمالية اليسارية التي انخرطوا فيها    

 , وتعلموا أساليب النضال من خاللها .   

 * تأثير الحرب العالمية األولى في تشكيل الوعي السياسي .   

مر بها المجتمع  يجتماعية التعديد من المظاهر و األوضاع االكما كان لل    

ستعمار ب السياسية و تشكلها و أولها االكانت السبب وراء ظهور األحزا التي و ي الجزائر 

داية بأنها ب الوطنية, حيث تعد الحركة  و ما نتج عنه من اضطهاد و تميز يفرنسال

, لها عدد من  يسياس تعتبر بأنها أول تغير و جزائر,ال يالحياة التنظيمية لألحزاب ف

 يو القوم يالوطن يالوع مين يكونهذمجموعة األفراد ال ير عن وععبت يالمطالب , و ه

                                                 
1
 .44انية,دار الخلدونية للنشر , ص عبد الرزاق مقري , التحول الديمقراطي في الجزائر رؤية ميد 
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أدت إلى ستعمار هناك أمور أخرى جتماعية و االإلى األوضاع اال باإلضافة. 1ي الجزائر 

و حركة النهضة  يو الثقاف ي النجاح الفكر  يالجزائر و ه يظهور األحزاب السياسية ف

ن إلى ي, و كذا حركة الترجمة , و هجرة بعض الجزائري يالعالم العرب ياإلصالحية ف

 ازدهارعن طريق الصحف , الكتب , المجالت ,  يتصال الثقافو اال يالمشرق العرب

تغيير الكثير من المفاهيم التقليدية  ير الكبير فثكان لها األ يالصحافة السياسية , الت

 نظرا ينضج و تطور الفكر السياس يف ألولىفة إلى دور الحرب العالمية اباإلضا

يتمتع  يالذ يألوربالمجتمع ا يهذه الحرب ف يلالحتكاك الجزائريين الذين شاركوا ف

 يو الت دئهمبا" ويلسون "  عن  يركياألمة , و كذلك إعالن الرئيس يبالديمقراطية و الحر 

ر مصيرها , و على إثر هذه األمور ظهرت نخبة و صفوة تقري يمن بينها حق الشعوب ف

 العنصرية , و ذو المساواة و نب دماجباإلون تيارا سياسيا قويا يطالب ثقافية أصبحت تك

 يرد األمير خالد , و هو األمر الذس العامة و طالبلدية و المجال اباتاالنتخبعد تزوير 

و المطالب  ي افع عن المجتمع الجزائر تكون المداألحزاب السياسية ل سرع ظهور و تشكيل

  2بحقوقه

و  ياية األمر على شكل جمعيات و نوادبد رالجزائ يظهرت األحزاب السياسية ف

 نتطرق إليها أوال . يالت يحركات , و ه

 الحركات السياسية :  /1

                                                 
1
  .41,ص 4202يحي بوعزيز , االيديولوجيات السياسية للحركة الوطنية , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , 
2
, المؤسسة الوطنية للكتاب  4212-4242عبد الحميد زوزو , الهجرة و دورها في الحركة الوطنية بين الحربين  

 . 72ص  دس ,الجزئر , 
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 لجنة المغاربة :/  1    

ئاسة بر  يسياس يدر أن لجنة المغاربة أول حزب وطنعتبرت بعض المصاا   

 اتفاقحسين  يهذه اللجنة غدا إمضاء حكومة الدابودربة و حمدان خوجة , حيث تشكلت 

 األميرر ثورة انصالكونت دويرمون " , حيث كانت ت"  يمع القائد الفرنس 2921جويلية 9

ع    " لم و جشظالمدينة و أثرياتها , و نتيجة ل عبد القادر , حيث كان بودربة من أعيان

صوته محتجا على أساليب نفسه الغيرة الوطنية ورفع  يف ة" أيقض الكونت دوبرمون 

للمطالبة من السلطات باإلصالحات ,  اضطرهمما  ي قهره للمجتمع الجزائر  يستعمار فاال

لتحرير البالد , أما حمدان خوجة صاحب كتاب المرأة فهو رجل  يو كذا القيام بعمل وطن

دنى و البلقان وأوربا تقابل مع ة , زار الشرق األو تعلم الفرنسيعلم و ثقافة درس القانون , 

 يف اشمغال ي حيث كان خصما عنيدا للحكم العسكر  "ملك فرنسا أنداك " لويس فليب 

كانت ترفع إلى  يمن خالل المطالب , و العرائض التالجزائر , و ظهر نشاط هذه اللجنة 

نصوص المعاهدة  احتراما الجزائر طالبا إياه يف االحتاللالسلطات الفرنسية , و سلطات 

ة تحقيق من إرسال لجن يف هون قيد أو شرط , و قد نجحت مطالبو مغادرة الجزائر بد

 انتهىالحراش , و  يستهدفت قبيلة األوفياء بضواحا يجريمة الت يفرنسا إلى الجزائر  ف

 يالعام الفرنس الرأيفلم يبقى أمامه سوى مخاطبة  نشاط حمدان خوجة بطرده إلى باريس

أمال المجتمع  علىذلك الوقت  يبرا فعم,يد شر تالجزائر من إبادة و  يبما يجرى ف
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حمدان خوجة التعبير  نضالذلك الوقت  ية , و أصبح فيالحر  يو حقه ف ي الجزائر 

 .1الصادق للروح الوطنية

 :كتلة المحافظين  2

إقطاعيين  نيين ويقدماء و زعماء د من المثقفين و قدماء المحاربين  2611تكونت سنة  

يؤمنون باقومية اإلسالمية و اعداء لفكرة التجنس و للخدمة العسكرية تحت  كان هؤالء ,

,  ي هذه الكتلة , الشيخ عبد القادر المجاو  يو من الشخصيات البارزة ف 2العلم الفرنسي

 ذتتلم يالذ يمدرسة قسنطينة و الجزائر , و الشيخ حمدان الونيس يتولى التدريس ف يالذ

المدرسة العربية  يا فذكان أستا يسماية الذ بنباديس , و عبد الحميد  ابنلشيخ عليه ا

الجزائر , و الشيخ مولد بن موهوب  يمية اإلسالمية فو الفرنسية واحد الدعاة البارزين للق

بن رحال , حيث تولت هذه الكتلة من المحافظين على ا, و  ي بن زكر امفتى قسنطينة و 

بالطرق و الوسائل السلمية , من خالل المطالبة بالحقوق  ي ائر الدفاع على المجتمع الجز 

 يالذ يعبد الحميد الثان يتحت لواء الخليفة العثمان باالنضواء, و كان ذلك  3و المساواة

بدأت فرنسا تخشى دعوته فهو يدعو  2621اإلسالمية , و منذ عام  األمةدافع عن وحدة 

و الرجوع إلى القضاء  ي و التجنيد اإلجبار   التجنيسإلى إلغاء قانون" اإلنديجينا " و 

 .4ياإلسالم

                                                 
1
, ديوان المطبوعات الجامعية 4882_4222فاضلي ادريس, حزب جبهة التحرير الوطني عنوان ثورة و دليل دولة   

 و ما بعدها . 11, ص  4882
2

 . 22, ص ,  4272وزارة االعالم و الثقافة , كيف تحررت الجزائر ؟ الجزائر , 
3
 . 10, 17,ص , ص , فاضلي ادريس , مرجع سابق 
4
 . 412 ،, ص,4882ئر ،دار العلوم للنشر , الجزائر،تاريخ الجزا صالح فركوس , 
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 : جماعة النخبة  3

حيث  2621تعتبر النخبة بداية لظهور األحزاب السياسية الجزائرية مند عام   

العيش و الثقافة و طريقة  يءكل ش يف ينخبة قائمة على أساس الفكر الغربكانت حياة ال

, يإلى مجتمع غرب ي تحويل المجتمع الجزائر  ي, كما كانت جماعة النخبة ترغب ف العمل

مقدمة ,  2621جوان عام  19أين ظهرت لجنة الدفاع عن مصالح المسلمين بتاريخ 

ال دمدة الخدمة العسكرية إلى سنتين ب ظمطالبة فيها بتحفي هكاري مذكرة إلى الرئيس بونا

جو  يبة فو قد ظهرت جماعة النخ.  1سنة 11إلى  29من ثالث , وسن التجنيد من 

 التعليم , يجتماعية سواء فجميع مجاالت الحياة اال يمتدهورة ف يالهكانت حالة األ

 . 2ة , حل النقابات المهنية للحرفين و التجارةيمجال الملكية الفردية و الجماع

 : ي حركة الشباب الجزائر  4

شباب الجزائري من مجموعة من ال يتمثلت ف 2621 يكان ظهور هذه الحركة ف    

و  االنتخابات يومن مطالبهم هو حق المشاركة ف يفرنس يغرب يأصل تكوين ثقاف

 . 3الدولة يالحصول على المناصب المدنية ف يالمساواة ف

 :  1625 1616حركة األمير خالد /  5 

كان األمير خالد حفيد األمير عبد القادر قد درس بأرقى ثانوية بباريس " لويس 

ير " حيث تخرج من أكبر مدرسة عسكرية فرنسية  " سان س تابع دراسته و  لوغران  " و
                                                 

1
 .10المرجع السابق , ص ,  
2
 .10فاضلي ادريس , مرجع سابق , ص  
3
 Cloud Câblot et Jean Robert, mouvement national algérien 1912-1954 ,2 édition ,opu 

Alger,1981 ,p 23.   
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,  المتجنسين المسلمين غير لألهاليأعلى رتبة تمنح  يتحصل على رتبة نقيب و ه

مند الحرب العالمية  يطه السياسنشا , و بدأ 1سنة 12لمدة  األوربيةالحروب  يشارك ف

 نفيةإلى  2622داية عام بإلقاء محاضرات ب  لهاهستامنتصف العشرينيات  إلىاألولى , 

خبة , حيث طالب بتطبيق سياسة نفصاله عن النان الجزائر , و قد بدأ حركته بعد م

الشخصية الجزائرية اإلسالمية , و قد كانت جريدة اإلقدام  باألحوال االحتفاظدماج مع اإل

 "IKDAM  "ان حال الشبان الجزائريين و س, ل 2611سبتمبر  21 يأسست ف يالت

خالد حيث كانت تصدر باللغتين العربية و الفرنسية , عمل  األميرعن أراء  المعبرة

 2611باريس عام  إلىنتقل احيث  " خالد على منع العمل بقانون " االنديجينا  األمير

قام بها بعض المنتخبين من أنصار اإلدارة  يالهجمة المعاكسة الت أنلهذا الغرض إال 

مطالب إلى  ةيض و العداء لفرنسا , و قدم عريضتحر العسكرية كانت قوية و اتهمته بال

مطالب حق  2626نعقاد مؤتمر " فارساى " عام ا" ويلسن " أثناء  األمريكيالرئيس 

قام بتأسيس حزب  2611 يشهر جانف ي, و ف ي المصير لألفراد المجتمع  الجزائر تقرير 

 هم مطالبيدتق يستمر فا, و  ي عوضا عن حزب الشبان الجزائر   ي اإلخاء الجزائر 

, و ما إن أحس  ي غية إصالح أوضاع المجتمع الجزائر جتماعية بالسياسية و اال

مضايقته و  ي, فبدأ ف ي العام الجزائر  يالد على الرأبخطر األمير خ يالمستعمر الفرنس

و التعرض" لعقوبة قاسية " أ" يم تخيره بين التمتع " بتقاعد ذهنيعرقل كل تحركاته , و ت

كن الشرطة ألقت عليه  ل األمرإبالغ الشعب حقيقة  يالد إزاء ذلك رغبته فاألمير خ فأبدى
                                                 

1
 . 12فاضلي ادريس , مرجع سابق , ص  
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الفرنسية بتهمة الهروب  صليةنالقالمحكمة  أمامم نفيه إلى اإلسكندرية و حكم تالقبض , و 

عد بعد ذلك إلى الجزائر حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أشهر و لم ي و إلى أوربا همن منفا

 . 26291دمشق عام  يو توفى ف

 الفدرالية الشيوعية الجزائرية:/  6

في لوقت الذي كان يدور فيه صراع بين الشيوعيين أغلبهم  2611أسست عام 

فرنسيين , كان هدا الحزب قد رفض تحرير الجزائر بل كان ينادي بالعمل من أجل 

المستعمرة الفرنسية , ولم تفلح الفدرالية الشيوعية في الجزائر في  إطارالشيوعية في 

الكفر , ومن الشيوعيين الجزائريين البارزين  ذي ينبذستقطاب الشعب الجزائري المسلم الا

 .2في فرنسا: علي بن عبد القادر و محمد بن األكحل

لقد كان اول ظهور للحزب الشيوعي الجزائري بكيان مستقل عن الحزب  

كتوبر ا29 29, وذلك خالل عقد النؤتمر االول يومي  2629الشيوعي الفرنسي سنة 

 : 3, اكد خالله على نقطتين 2629

*الحث على تغير الوضع الراهن قبل كل شيء من اجل حياة افضل للمجتمع 

 الجزائري , تسود فيه العدالة االجتماعية .

 المطالبة بربط مصير الشعب الجزائري بمصير الشعب الفرنسي.

 / أحزاب الحركة الوطنية:2

                                                 
1
 . 417,  412, 412صالح فركوس , مرجع سابق , ص ,ص , ص ,  
2
 .417المرجع نفسه,ص   

3
 .12,ص 4204, مجلة التاريخ , الجزائر  4212أنيسة بركات , الحركات السياسية في الجزائر 
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 االتجاه االستقاللي

 :يقياإفر / نجم شمال 1

فرنسا حيث وجد  إلىارتباطا وثيقا بالهجرة  إفريقياارتبط تكوين نجم شمال 

المغتربون الجزائريون مناخا ديمقراطيا مكنهم من التعبير من التعبير عن اهتماماتهم 

عامة والمجتمع  ألمغاربيوآرائهم السياسية , خاصة فيما تعلق بأوضاع أفراد المجتمع 

التقى األمير خالد مع مصالي الحاج واتفقا  2611نة الجزائري خاصة , حيث في س

وأطلق عليها اسم  2619والتي أسست سنة  إفريقياعلى تكوين رابطة تهتم بشؤون شمال 

 .1إفريقيانجم شمال 

قانون األهالي , سعى  إلى إضافةالبوليسية من طرف المستعمر الفرنسي,   

يد وترجمة أفكاره على أرض حليف سياسي ليتمكن من تجس إيجاد إلىمصالي الحاج 

الواقع, فاحتك بالحزب الشيوعي بحكم العالقات التي كانت تربطه بالحاج علي عبد 

الذي كان من أصل جزائري وكان مناضال في الحزب الشيوعي الفرنسي حيث  القادر

حول مصالي الحاج مطالب العمال إلى مطالب وطنية نظرا لنضال العمال واحتكاكهم 

ارية , أين كانت نظرة الحزب الشيوعي تختلف عن تلك التي كانت عند بالحركات اليس

مصالي الحاج, حيث كان للحزب الشيوعي الفرنسي تخطيط وحسابات سياسية الهدف 

منها أن يكون نضال وكفاح عمال شمال إفريقيا ضد االمبريالية و االستعمار تحت راية 

                                                 
1
قدمة م, مذكرة  4222_4228سليمان قريري , تطور االتجاه الثوري و الوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية  

دة الدكتوراه , إشراف, مناصرية يوسف , كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية , جامعة باتنة , الجزائر , لنيل شها

 .71,ص 4844
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حين رفع راية الوطنيين  الحزب الشيوعي الفرنسي وهدا ما رفضه مصالي الحاج

الجزائريين باسم حزب نجم شمال إفريقيا وهو األمر الذي أدى إلى تدهور العالقات بينهم 

, حيث اغتنم مصالي الحاج فرصة انعقاد المؤتمر المناهض لإلمبريالية الذي انعقد من 

" والدي نظمته األممية الشيوعية "اقمون بقصر  "بروكسل"ب  2619فيفري  29إلى  21

لتقديم البرنامج السياسي الوطني لحزب نجم شمال إفريقيا , بحضور زعماء وشخصيات 

 .1وطنية وثقافية  مناهضة االستعمار من كل أنحاء العالم

انتخب مصالي الحاج رئيسا للحزب, حيث استطاع أن يسير  2619وفي سنة 

عقبة أمام  بالحزب بعيدا عن هيمنة الحزب الشيوعي الجزائري الفرنسي الذي كان حجر

قررت السلطات الفرنسية حله , فلجأ مصالي الحاج  2616استقالل الجزائر , وفي سنة 

نجم إفريقيا  "إلى النشاطات السرية , حيث أعيد تكوين الحزب تحت اسم جديد باسم

 2629, وفي سبتمبر  "االتحاد الوطني لمسلمي شمال إفريقيا", ثم اسم  "الشمالية المجيد

اج على األمير شكيب أرسالن الذي كان يعد العدة لمؤتمر إسالمي تعرف مصالي الح

عنصرا من مختلف البالد  91في أوروبا وحضره وفد من النجم برئاسة مصالي الحاج, و 

اإلسالمية واألوروبية , أين حذر األمير شكيب أرسالن مصالي الحاج من العراقيل 

لتعبئة الجماهير ورص  االستعمارية ودعاه للعمل على بعث الشعور اإلسالمي

 .2الصفوف

                                                 
1
,  40لنداء استقالل الجزائر ...المحطة الحاسمة , جريدة المحور ,  العدد  07ياسين بن الجياللي  , الذكرى   

 , الجزائر . 4842فيفري 41
2
 . 428, 41لح فركوس , مرجع سابق , ص ,ص , صا  
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وتكمن اهمية نجم شمال إفريقيا فيما زود به الحركة الوطنية من مؤسسات الحزب الثوري 

 . 1و في مقدمتها اللجنة المركزية التي تضم ثالثين شخصا

 / حزب الشعب الجزائري:2

جانفي  19تم حل حزب نجم شمال إفريقيا بمقتضى مرسوم استعماري مؤرخ في 

إال أن حل الحزب لم يؤثر على النجم من حيث نشاطه السياسي , واستمر  ,2629

يعمل تحت أسماء أخرى إلى غاية تأسيس حزب الشعب الجزائري الذي صبغ الحركة 

الوطنية بصبغة ثورية , حمل اعضاءه شعارات النجم و تغلغلوا في اواسط الجماهير 

جتماعية األكثر تعرضا لالضطهاد و الجزائرية مما جعله يجد صدا سريعا لدى الفئات اال

ذلك ما جعل الدعاية الفرنسية تشن حملة عليه ,اذ حاولت دعاية بعض األوساط الفرنسية 

أن تنشر فكرة تدعي أن المواقف القومية الضيقة التي وقف النجم و حزب الشعب 

 .2الجزائري هي التي عزلتهما عن الحركة العمالية و عن الطبقة العاملة

 22بتاريخ  "حزب الشعب الجزائري "ثم تأسس  "جمعية أحباب البيان"تأسست  

, حيث واصل نفس العمل السياسي بقيادة مصالي الحاج, ولما اندلعت  2629مارس 

الحرب العالمية الثانية بدأ الحزب نضاله سريا ووقع تقارب بين جميع التشكيالت 

                                                                                                                                                  
 .24فاضلي ادريس , مرجع سابق, ص ,   
1

 .408,ص,  4272حز ب جبهة التحرير الوطني , المسيرة , قسم النشر و التوثيق , الجزائر,  
2

 . 41, ص 4222جبهة التحرير الوطني , الميثاق , الجزائر , 
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تعبير عن ذلك التقارب من السياسية الجزائرية وكان بيان الشعب الجزائري هو أصدق 

 .1أجل إقامة دولة مستقلة جزائرية

" , و عشية اندالع الحرب  " البرلمان الجزائري و قد انشآ الحزب جريدة بعنوان  

العالمية الثانية , أقرت اإلدارة االستعمارية على حل حزب الشعب و مصادرة و وثائقه و 

بعقوبة األشغال الشاقة لمدة  2612 مارس 29تم اعتقال زعيم الحزب و محاكمته بتاريخ 

سنة   أما البعض من مناضلي الحزب فتم وضعهم  تحت اإلقامة الجبرية , إال أن  29

ردت الفعل كانت  مواصلة الحزب لنشاطه سريا و إنشاء إدارة في الخفاء تتولى تسير 

و  شؤون الحزب , و بقى االتصال مستمرا مع المناضلين المعتقلين عن طريق التبليغ

توزيع نشريات دعائية مست األهالي , و المواطنين و المجندين في إطار خدمة العلم 

الفرنسي و المرسلين إلى جبهات القتال , و توالت مضاعفة النشاط الحزبي فظهر إلى 

 .  2"صوت األحرار"" و " العمل الجزائريةالساحة نشرتان 

 "و الحرية باب البيان" أحجمعية  2611مارس  21ولقد أنشئت لهذا الغرض في 

حيث تمكن حزب "الشعب الجزائري" من وضع تنظيمه الجديد الذي صادق على الئحة 

تدعو إلى ضرورة تزويد الجزائر بمجلس و حكومة جزائريين وذلك في  أول مؤتمر في 

 ,و االعتراف بمصالي الحاج كزعيم للشعب الجزائري بدون منازع . 2619مارس 

 الديمقراطية: حركة انتصار الحريات 3

                                                 
1
 .422صالح فركوس , مرجع سابق , ص , 
2
 .22ي ادريس , مرجع سابق , ص , فاضل 
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أسس أنصار حزب الشعب الجزائري الذي حلته السلطات االستعمارية حزبا جديدا   

بمناسبة اإلعداد  2619تحت اسم الحركة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية عام 

النتخابات التي جرت خالل نفس هذه السنة , و بما أن حزب انتصار الحريات 

ب الجزائري المحظور فقد احتفظ بنفس كوادره و الديمقراطية نتاج عن حزب الشع

مناضليه بتركيبتهم االجتماعية المعهودة من العمال و الطبقة الكادحة , و بنفس البرنامج 

و بنفس المطالب االجتماعية التي ناد بها حزب الشعب الجزائري , حيث اصدر في 

لمغرب العربي أسبوعية جريدة "األمة الجزائرية " بالفرنسية و جريدة ا 2619شهر جوان 

, حيث أصبح أقوى حزب جماهيري 2619كانت تصدر باللغة العربية و التي كانت في 

( حيث بالرغم من القمع  2619, 2619اتسع نفوذه بشكل غير عادي خالل  سنتي )

الشديد المسلط على مناضليه فان عدد المنخرطين في صفوفه لم يهتز أو  ينقص بعكس 

ألخرى  التي أصبحت  مهددة في وجودها الشرعي , حيث صادف الحركات السياسية ا

, لقد اهتم مناضلي حزب  2619ذلك رجوع مصالي الحاج من منفاه من البرازفيل سنة 

حركة انتصار الحريات الديمقراطية منصبا بالدرجة األولى على االنتخابات مم جعل 

لجمعية الجزائرية التي نشاطهم ينصب حول أهداف محددة , خالل التحضير النتخابات ا

, مع تزايد حدة االتهامات, وعد مصالي الحاج  في حالة فوزه  2619جرت في افريل 

برمي بالمعمرين في البحر , و كردة الفعل قام الحاكم العام ناجالن بحملة اعتقاالت 

مست عدد كبير من مناضلي الحزب , و بالرغم من أن االنتخابات جرت في ظروف 
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اد و التزوير و القهر , و ترجيح كفة األعيان الحكوميين و المستقلين تميزت باالضطه

من األصوات , أين اتصف الحزب   % 21.9إال أن الحزب فاز في االنتخابات بنسبة 

بأنه ممثل للشعب الجزائري داخل البرلمان , بالرغم من وجود بعض النقائص مثل عدم 

اله إلى الدهاء السياسي , إال انه استطاع أن المهارة في الممارسة السياسية , و افتقار رج

يخلق نوع من الرأي العام على عكس الحركات األخرى التي ال يكاد رأيها يتجاوز 

 .1مناضليها

 االتجاه االندماجي 

 أحباب البيان :

مارس من المعتقل باسم العفو  29فرحات عباس بعد إطالق سراحه في  أسس 

  2العام أحباب البيان الجزائري 

من فئة من البرجوازية العقارية الكبيرة , و من أصحاب تكون التيار االندماجي 

المهن الحرة و متقاعدي الجيش و التعليم و اإلدارة و االستعمار ومن خريجي بعض 

الثانويات , و جامعة الجزائر , و بعض مؤسسات التعليم بفرنسا ذاتها , و هي متشبعة 

لى الحرية و العدالة و المساواة على المستوى العقائدي , بقيم المدرسة الفرنسية الداعية إ

و التي تعاني من التميز بينها و بين نظرائها من المعرين في واقع الحياة العملية , و 

هكذا  فان نضالهم طبقي مصلحي فئوي يريد االستفادة في ظل هذه الشرعية االستعمارية 

                                                 
1
 .22, 22,  21فاضلي إدريس , مرجع سابق ,ص , ص , ص , 

2
 . 42عامر رخيلة , مرجع سابق, ص , 
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إلغاء المحاكم العربية و إلغاء الضرائب من مزايا النظام القائم , و يعقلون مطالبهم ب

  . 1الخاصة بالجزائريين و فتح مجال المشاركة السياسية أكثر لفائدة هذه الشرائح

 االتجاه اإلصالحي

 جمعية العلماء المسلمين

 الترقي ناديفي  2622مايو  9الجزائريين يوم  تأسست جمعية العلماء المسلمين

 علماء اإلسالم في الجزائر, منجهت إلى كل عالم من إثر دعوة و  ية ,جزائر البالعاصمة 

 .نادي الترقي مؤلفة من أشخاص حياديين ينتمون إلى هيئة مؤسسة قبل

, ال تتدخل  دينية تهذيبية تسعى لخدمة الدين والمجتمع أن الجمعيةأعلنوا  و لقد

سبعين  لّبى الدعوة وحضر االجتماع التأسيسي أكثر من حيث بها في السياسة وال تشتغل

جهات الجزائر ، ومن شتى االتجاهات الدينية والمذهبية : )مالكيين  عالما, من مختلف

, موظفين وغير موظفين(, وانتخبوا مجلسا إداريا  وطرقيين  ,واباضيين, مصلحين

وعمال, يتكون من ثالثة عشر عضوا برئاسة الشيخ ابن  للجمعية من أكفأ الرجال علما

األخير لالجتماع وباستدعاء خاص مؤكد, فكان  في اليوم باديس, الذي لم يحضر إال

الجمعية وال معظم أعضاء مجلسها اإلداري من سكان  لم يكن رئيس .انتخابه غيابيا

, تتألف من خمسة  ( ممن يقيمون بالعاصمةالدائم للعمل لجنةالعاصمة, لذلك عينوا )

حفظ الوثائق, وتضبط التنسيق بين األعضاء, وت , تتولىإسماعيل عمرأعضاء برئاسة 

                                                 
1

عمر اوذاينية , الخلفيات االجتماعية و الثقافية للنخبة الحاكمة في الجزائر , مجلة العلوم اإلنسانية , جامعة بسكرة ,  

 .428, ص ,4880جوان  42الجزائر , العدد , 
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 .للمجلساإلداري  الميزانية, وتحضر لالجتماعات الدورية

, هو  ك هدفوكان وراء ذل ,لم يحضر ابن باديس االجتماع التأسيسي للجمعية من األول

 دون أي شكوك من الحكومة االستعمارية . وسالم حتى يتم االجتماع في هدوء

 

 ها الذي كان قد ضبط محاوره اإلمام ابنانطلق نشاط الجمعية في تنفيذ برنامجلقد و  

مع صفوة من العلماء الذين رجعوا من  2619باديس في االجتماع الذي عقد عام 

 اءنشوا  س المساجد يستأ وبدئوا فياستجاب الشعب لهذا البرنامج, , و تونس المشرق ومن

 .ل العلماء استقباالخاصة, و  مالمدارس والنوادي بأمواله

التربوي,  على متابعة العمل اإلصالحي, وتنشيط العملوحتى يسهل اإلشراف  

عبد  الذي يقدم في المدارس الحرة, التي بدأت تنتشر في أرجاء القطر, كلف اإلمام

 الحميد بن باديس باقتراح من الجمعية الشيخ الطيب العقبي بأن يتولى اإلشراف على

 اإلبراهيمي بأن يتولى العمل الذي يجري في العاصمة وما جاورها, وكلف الشيخ البشير

 العمل الذي يجري بالجهة الغربية من البالد, انطالقا من تلمسان, وأبقى بقسنطينة وما

 جاورها تحت إشرافه شخصيا, وهكذا تقاسم الثالثة العمل في القطر كله

 في جهات مختلفة من للجمعية تم إحداث فروع لها لما تضمنه القانون األساسي وتنفيذا

 22كان عدد الشعب  2629شعبة, وفي سنة  11لسنة األولى تم تأسيس القطر, ففي ا
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شعبة, واستمر هذا الجهد التعليمي  99فقد تطور العدد إلى  2629أما في سنة  ,شعبة

 .1رغم العراقيل واالضطهاد الذي كان العلماء والمعلمون عرضة له واإلصالحي

للماضي في إن البعد اإلسالمي مؤسس أساسي للنضال الوطني و حضور 

الحاضر , ارتباط عامل الدين اإلسالمي , و اللغة العربية بمقومات الشخصية الجزائرية 

و بالتراث الحضاري و الثقافي العربي اإلسالمي في اواسط السكان الجزائرين , و تمثل 

الجهود التي قام علماء الدين لتنقية الدين من الشوائب التي لحقة به و محاربة سياسة 

 2. التجهيل

إن ما يلفت االنتباه هو الدور الهام الذي أدته جمعية العلماء على أكثر من  

صعيد , فهي من الناحية القانونية جمعية دينية علمية تهذيبية تتمثل غايتها في نشر 

الدين اإلسالمي على وجهه الصحيح البعيد عن كل بدعة , لكنها في الواقع تحمل 

جديد بإعداد اإلنسان و بناء المؤسسات التعليمية و  برنامج بناء قاعدة دولة و مجتمع

الخيرية و انشاء الجمعيات و النوادي و اصدار الجرائد و الجالت و تكوين المعلمين و 

ارسال البعثات التعليمية و مناقشة كل االتجاهات الفكرية , و ذلك هو غاية كل 

 . 3المؤسسات الحديثة

 االستقالل األحزاب السياسية في الجزائر بعد / 2

                                                 
1
 /www.oulama-dz.orgجمعية العلماء المسلمين , تاريخ تأسيس الجمعية نقال عن : 

 www.ar.wikipedia.org______________, تاسيس جمعية العلماء المسلمين , نقال عن ,
2

 .421عمر اوذاينية , اوذاينية مرجع سابق ص , 
3

 .422المرجع نفسه , ص ,  
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الجزائر كغيرها من الدول خاضت تجربة حزبية من االستقالل إلى يومنا هذا , 

, الذي فتح المجال  2696فبعد أن عرفت نظام الحزب الواحد منذ االستقالل إلى دستور 

أمام األحزاب السياسية أنشئت العديد من األحزاب السياسية , و التي نتناولها بداية 

مثل في حزب جبهة التحرير الوطني ثم األحزاب السياسية التي بالحزب الواحد المت

 .2696تأسست بعد دستور 

 :1696-1662/ مرحلة الحزب الواحد 1

بعد االستقالل مباشرة و مخافة من الفراغ التشريعي صدر قانون تحت رقم  

مضمونه سريان التشريع الفرنسي النافذ إلى غاية  22/21/2691مؤرخ في  91/299

إال ما يتعارض مع السيادة الوطنية , بمعنى أن النصوص السارية  22/21/2691

المفعول آنذاك تسمح بتشكيل األحزاب السياسية خاصة تلك التي كانت موجودة قبل 

االستقالل , مثل جمعية العلماء المسلمين , الحزب الشيوعي , و لوضع حد لذلك 

ي و وحيد لقيادة الحياة وللمحافظة على حزب جبهة التحرير الوطني كحزب طالئع

السياسية في الجزائر , على أساس أنها فجرة الثورة التحريرية و قادتها إلى االستقالل , 

تضمن منع إنشاء  2692أوت  21مؤرخ في  92/169صدر مرسوما تحت رقم 

الجمعيات ذات الطابع السياسي , حيث تضمنت المادة األولى " يمنع على جميع  

ات الذين لهم هدف أساسي" ,أما المادة الثانية تنص "كل مخالفة الجمعيات أو التجمع

للمادة السابقة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول " و 
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على أن " جبهة  12الذي نص في مادته  2692ديسمبر  21لتعزيز هذا صدر دستور

نصت على أن "  11لمادة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الوحيد في الجزائر , و ا

جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة األمة و توجيه عمل الدولة و تراقب عمل المجلس 

 . 1الوطني و الحكومة"

شهدت الجزائر فترة من الالاستقرار السياسي طبعتها التناقضات و الخالفات وبعد 

ة و فرض نظام أن سيطر تحالف قيادة األركان مع بن بلة رفض العودة للتعددية الحزبي

الحزب الواحد و االتجاه األحادي في كل المجالت السياسية و االقتصادية و الثقافية 

إال انه في الواقع الحزب الواحد  11و  12وهذا ما بيناه حسب ما جاء في المادة 

المتمثل في جبهة التحرير الوطني لم يكن له أي دور سياسي حقيقي بل قزمة التجربة 

فكان مجرد جهاز بيروقراطي ال يحظى بتأيد الفئات الشابة المتمركزة في البومدنية دوره 

المدن بسبب النزوح الريفي الذي ولدته عملية التنمية التي قادها هذا الحزب , حيث 

تحول حزب جبهة التحرير الوطني خالل التجربة األحادية إلى وسيلة للترقية االجتماعية 

ين الذين زاد عددهم في المجتمع و قلة قيمتهم لبعض الفئات مثل المعلمين و الموظف

الرمزية ,هذه التجربة الحزبية التي شوهت العمل السياسي الحزبي في نضر الكثير من 

الجزائريين ونفرتهم عن االهتمام بالشأن العام الذي أصبح مرادفا لالنتهازية و التزلف 

 . 2للحاكم

                                                 
1
, جامعة قاصدي مرباح  2, مجلة الباحث , العدد  4882 – 4224بة الحزبية في الجزائر احمد سويقات , التجر 

 . 441,ص 4882ورقلة , الجزائر ,
2
 . 44عبد الرزاق مقري , مرجع سابق , ص  
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 مصداقيتها في شككت متعددة الزمات الوطني التحرير جبهة تتعرضكما  

 التوازنات تشكيل إعادة فرضت السياسية الخريطة على لها منافسة جديدة قوى  ،وأبرزت

 بين التطابق عدم في الوطني التحرير جبهة أخطاء تمثلت ،وقد الدولة في السياسية

 قيامه وعدم فعليا الحزب غياب يعني الذي األمر للحكم السياسية والممارسة النصوص

 مما الفاعلية إلى يفتقر سياسي جهاز مجرد إلى الحزب تحول حيث ، ائفهووظ بمهامه

 وعجز دوره اضعف الذي األمر السياسي مشروعه في الجماهير ثقة فقدان في تسبب

 26991 أكتوبر أحداث بعد وخاصة والخارجية الداخلية المتغيرات استيعاب عن

ة سرية معارضة بعد لقد حاولت بعض القيادات السياسية تأسيس أحزاب  سياسي 

االستقالل مباشرة حيث كون آيت احمد حزب جبهة القوى االشتراكية الذي بقي متواجدا 

إلى حد الساعة كأحد ابرز األحزاب السياسية المعارضة القوية نسبيا في البرلمان , و 

بتكوين حزب الثورة االشتراكية الذي  -الرئيس الراحل سابقا -كذالك قام محمد بوضياف 

اقصر عمرا نتيجة لقرار الحل الذي اتخذته القيادة في بداية الثمانينات , أما بعض  كان

من رموز التيار اإلسالمي قامت هي أخرى بتنظيم نفسها على شكل جمعيات للقيام 

بأنشطة مسجديه , ثقافية , دينية وسياسية رغم المنع الذي تعرضت له جمعية العلماء 

وملت مثل األحزاب السياسية األخرى , حيث تعرضت المسلمين بعد االستقالل التي ع

                                                 
1

 .484ناجي عبد النور , مرجع سابق , ص   
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هذه الحركات السياسية إلى مضايقات كثيرة و متنوعة وصلت إلى حد التصفية و 

 . 1التعذيب و المالحقة خارج الوطن

استطاع التيار االمازيغي و اإلسالمي أن يثبتا و يتطورا على هامش حزب  

يساريون خاصة في عهد بومدين التوغل السلطة و المؤسسات الرسمية في حين اختار ال

حين  2699أكتوبر  9داخل أجهزة الحكم و بقي الحال على ما هو عليه حتى انتفاضة 

وقع انكسار داخل  نظام الحكم بسبب االختالفات اإليديولوجية الكبيرة و االنهيارات 

ة التي االقتصادية بسبب سقوط أسعار البترول , و ضغوط التحوالت االجتماعية الكبير 

 .2سيطرت عليها قياداتها الجماعية اإلسالمية

 :  1696/ مرحلة التعددية الحزبية بعد 2

عدة اضطرابات في مختلف األصعدة   2996شهدت الجزائر قبل دستور  

 السياسية االقتصادية و االجتماعية كانت جراء العديد من األسباب نذكر منها :

 تيجة لالنخفاض سعر البترول .سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة ن 

  ارتفاع أسعار مختلف المواد بطريقة عشوائية مع عجز السلطة التحكم في

 األسعار.

 . تدني مستوى القدرة الشرائية للمواطن 

 . تجميد األجور مدة أربع سنوات 

                                                 
1
 . المرجع السابق , نفس الصفحة  
2
 نفس المرجع  ,نفس الصفحة .  
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 . توقف اإلنتاج الصناعي 

 . ضعف اإلنتاج ألفالحي 

 جزها عشرة مليار دينار جزائري قلة مردودية المؤسسات االقتصادية التي وصل ع

 % منها. 91, وا عالن عجز 

 . ارتفاع نسبة البطالة 

  إلى تسعة عشرة مليار دوالر  2691ارتفاع ديون الجزائر من مليار دوالر سنة

 . 26991سنة 

بيانا يحدد العناصر الرئيسية  2699أكتوبر  11و لقد أصدرت رئاسة الجمهورية في 

صالحات السياسية , مما سمح بظهور شعارات رسمية للجانب الثاني من مشروع اإل

جديدة في الجزائر , حيث صرح رئيس المجلس الشعبي في افتتاح دورة الخريف " أن 

أحداث أكتوبر أبرزت ضرورة التعجيل في المسار الديمقراطي الواسع , الذي ينبغي أن 

مشروع التعديل .و لقد عرض 2يصالح بين أفراد المجتمع الجزائري و كل مؤسساتهم" 

الذي صادق عليه معظم أفراد المجتمع الجزائري , و  2696/نوفمبر 12الدستوري في 

و تمثلت في " حق  11الذي تضمن مبدأ التعددية الحزبية و الذي نصت عليه المادة 

إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي , و ال يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات 

الوطنية و السالمة الترابية و استغالل البالد و سيادة الشعب السياسية و الوحدة 
                                                 

1
 . 472, ص  4221, الجزائر ,  4وشعير , النظام السياسي الجزائري , دار الهدى للنشر , طسعيد ب  

2
  Rachid Tlemçani , élections et élites en Algérie paroles et candidats , Chihab  édition , 

Alger , 1999 , p 22. 
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األحزاب تشكلت قرابة ستين حزبا , وعندما نظمت االنتخابات  2996.وبموجب قانون 1"

برزت ثالث جبهات سياسية تمثلت في حزب جبهة   2662التشريعية في ديسمبر 

سالمية لإلنقاذ و فازت هذه التحرير الوطني , حزب جبهة القوى االشتراكية , الجبهة اإل

األخيرة باألغلبية إال أن هذه النتائج لم تكتمل و حل الحزب الفائز و طرح مشكل 

الشرعية و مستقبل الديمقراطية في الجزائر, اين حاولت الكثير من األحزاب تجنب 

االنزالق و بعث حركة الحوار بين األطراف المتصارعة و التي انتهت بتنظيم االنتخابات 

.ومن خالل التعددية الحزبية والتي  2كأول انتخابات للرجوع للشرعية 2669لرئاسية ا

برزت من خاللها العديد من األحزاب السياسية, نتطرق لبعض منها و التي كان 

لبرنامجها األثر في أفراد المجتمع الجزائري , حيث نصنفها حسب االتجاه اإليديولوجي 

 و أحزاب ديمقراطية ) علمانية (. إلى أحزاب وطنية و أحزاب إسالمية

 االتجاه الوطني / 1

ويضم مجموعة من األحزاب بداية حزب جبهة التحرير الوطني و حزب التجمع  

 الوطني الديمقراطي 

 / حزب التجمع الوطني الديمقراطي :  1

 والذي الجزائر في الحديثة األحزاب من حزب التجمع الوطني الديمقراطي يعتبر 

 قبل 2669 فيفري  في تأسس فقد ؛ السياسية الساحة في بقوة نفسه فرضي أن استطاع

                                                 
1

 . 442احمد سويقات , مرجع سابق , ص  
2

 . 41, 44ع سابق , ص,ص ,عبد الرزاق مقري , مرج  
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 الوطنية اللجنة صادقت  , حيث السنة لنفس التشريعية االنتخابات من أشهر ثالثة

 القادر عبد بداية ترأسه و لقد  ،2669افريل   21 في الداخلي نظام الحزب على للتجمع

 عمل، أمل،" شعار تحت نتخاباتاال تلك في االنتخابي برنامجه وقدم صالح بن

. و جاء الحزب لتأييد برنامج الرئيس السابق اليمين زروال بعد أن رفض  1"تضامن

حزب جبهة التحرير الوطني المشاركة في االنتخابات الرئاسية , و حاز الحزب على 

و األغلبية الساحقة لمقاعد المجالس  2669أغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني سنة 

حلية في نفس السنة , ثم تقهقر في االنتخابات الموالية للمرتبة الثانية بعد حزب جبهة الم

التحرير الوطني , و عرف الحزب باسم اإلدارة حيث أسس ليكون حزب السلطة البديل 

أثناء أزمة حزب جبهة التحرير الوطني في تلك الفترة , و اعتبر بأنه حزبا وطنيا كما له 

كز في خطابه على محاربة اإلرهاب و الدفاع عن مجموعة الدفاع اتجاهات ليبرالية, ر 

. و لقد تحصل الحزب  2الذاتي التي شكلتها األجهزة األمنية لمحاربة الجمعات المسلحة

 . 1121مقعدا في االنتخابات التشريعية  99على 

 االتجاه اإلسالمي / 2     

  لتوجهات اإلسالمية و هييضم هذا االتجاه العديد من األحزاب و الحركات ذات ا 

سابقا , حركة مجتمع السلم , حركة النهضة , رابطة الدعوة  الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ

 اإلسالمية , حركة  التغير , حزب تاج و غيرها من األحزاب.

                                                 
1

, ص  4884, مركز دراسات الوحدة العربية , لبنان ,  مستقبل الديمقراطية في الجزائراسماعيل قيرة و اخرون ,   

474. 
2

 . 41, 44, ص ,ص , مرجع سابقعبد الرزاق مقري   
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 : / حركة مجتمع السلم1

تعد حركة مجتمع السلم بأنها امتداد لحركة اإلخوان المسلمين و لقد بدأت العمل 

, عمل النظام السياسي الجزائري على حظر نشاطها , و لقد ظهر في  2692ا منذ سر 

 . 1العلن منذ منتصف السبعينيات بقيادة الشيخ محفوظ نحناح

مايو وسميت آنذاك حركة مجتمع اإلسالمي  21تأسست حركة مجتمع السلم يوم  

التعديل الدستوري ) حماس ( , ثم غير اسمها إلى حركة مجتمع السلم تكيفا مع متطلبات 

, ترأس الحركة مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح من التأسيس إلى أن  2669في نوفمبر 

فخلفه في المؤتمر الثالث الشيخ أبو جرة سلطاني ضمن انتخابات  1111توفي سنة 

ليعين عبد الرزاق مقري في المؤتمر الخامس في  1122, و أعلن استقالته في  2داخلية

1122 . 

 :صالح الوطني / حركة اإل2

 النهضة حركة هاشهدت التي األزمة سياق في الوطني اإلصالح حركة تأسست

 جديد لحزب وتأسيسه هللا جاب هللا عبد الشيخ التاريخي مؤسسها انسحاب إلى أدت التي

.وتعد حركة 26663 جانفي16 في له رئيسا وانتخب" الوطني اإلصالح حركة" سمي

توجهات إسالمية معتدلة فكريا متشددة سياسيا , اإلصالح الوطني بأنها حركة ذات 

استطاعت الحركة ان تفرض نفسها كقوة معارضة في المجلس الشعبي الوطني , حيث 
                                                 

1
مركز درسات الوحدة العربية ,  . , الديمقراطية داخل األحزاب السياسية في البلدان العربيةعلي خليفة الكواري    

 . 74لبنان , ص 
2

 . 41عبد الرزاق مقري , مرجع سابق , ص   
3

 /ar.wikipedia.org/wikiنقال عن :   الوطني_اإلصالح_حركة 
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مقعدا , و حققت نتيجة ايجابية في االنتخابات  11على  1111حصلت في انتخابات 

قيادتها ب 1119المحلية من نفس السنة , و بعد االنشطار لم تحصل في انتخابات مايو 

و تحصل  1116.و شارك في االنتخابات الرئاسية في  1الجديدة سوى على ثالث مقاعد

 2%2.29على 

 ثالثا : التيار الديمقراطي ) العلماني (

تضمن العديد من األحزاب ذات التوجه العلماني و من أبرزها حزب جبهة القوى  

الديمقراطية , حزب الطليعة  االشتراكية , حزب العمال , حزب التجمع من اجل الثقافة و

 االشتراكية .

 : / حزب العمال 1

 الذي( " O-S-T) العالمية االشتراكية المنظمة" حزب إلى األولى جذوره تعود 

 بعد وذلك( PT) ،"العمال حزب" إلى الحقا تحول والذي 2696ديسمبر 19 في تأسس

 .3ون حن لويزة برئاسة جويلية 16و19 وميي 2661  سنة مؤتمره انعقاد

يمثل الحزب التيار التروتسكي , استطاع أن يزيح اليسار الشيوعي المجسد  في  

 .4حزب الطليعة االشتراكية ) الحركة االجتماعية الديمقراطية حاليا (

                                                 
1
 .42ص  , , مرجع سابقعبد الرزاق مقري 
2
  ar.wikipedia.org/wiki/4882_الجزائرية_الرئاسية_االنتخابات 

3
 478, ص  , مرجع سابقرون إسماعيل قيرة و آخ 
4

 4882, جويلية  2, الفكر البرلماني ,  العدد  االقتراع النسبي و أثره على التعددية السياسيةإدريس بوكرا ,   

 . 20الجزائر , ص 
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لقد كان الحزب قبل التعددية يعمل في السر يعلن تضامنه مع العمال و الطبقات  

كل أشكال الخوصصة و يدعو إلى  االجتماعية األكثر عرضة لالستغالل , يقف ضد

حماية القطاع العام و إلى تدخل الدولة لحماية المستهلك , تطور في خطابه من الشدة 

إلى الليونة و أصبحت له عالقات ودية  معلنة مع رئيس الجمهورية ,  نمى وجوده في 

على أربعة  2669المجلس الشعبي الوطني بشكل ثابت حيث حصل في انتخابات 

.ولقد شارك الحزب في رئاسيات 11191في  19ثم  1111مقعدا في  12م مقاعد ث

 2%2.29فقد تحصل على  1121% أما رئاسيات 1.11و تحصل على  1116

 / حزب جبهة القوى االشتراكية :2

 2692تعتبر جبهة القوى اشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر تأسست سنة  

ن أقطاب الثورة  التحريرية , يقتصر و جود بعد الخالف الذي وقع غداة االستقالل بي

الحزب على منطقة القبائل , يتبنى فكرة إعادة تأسيس منظومة الحكم من خالل مجلس 

تأسيسي , له توجهات علمانية معتدلة ال تتصادم مع الدين و تربط بشرائح مهمة من 

ة ال يشارك إال في المرابطية و الزوايا , يعتمد أسلوب المقاطعة الكلية لكل مشاريع السلط

انتخابات المجالس المحلية في منطقة القبائل التي يسيطر على نصيب منها مهم , 

, و قاطع التي بعدها ,  2669شارك في االنتخابات التشريعية التعددية األولى سنة 

يرأسه منذ التأسيس  آيت احمد احد وجوه الثورة البارزين ,الذي يقود حزبه من خارج 

                                                 
1

 . 42, ص  , مرجع سابقعبد الرزاق مقري  
2

  ar.wikipedia.org/wiki/4842_الجزائرية_الرئاسية_االنتخابات 
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يم بشكل دائم في سويسر , دخاللى البلد في بداية التعددية ثم تراجع عن الوطن حيث يق

,  وحاليا بعد  1ثم انسحب مع باقي المرشحين السبعة 2666ذلك, ترشح في انتخابات 

 تفاقم المرض عين محمد نبو.

 /التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية : 3

 الثقافية الحركة من ضاءأع نظمه وطني ملتقى انعقاد إلى تأسيسه أصول ترجع 

سبتمبر  22و اعتمد قانونيا في  2696فيفري  21و  16تيزي وزو يومي  في البربرية
.تشكل من عدد من الكوادر المنشقة من عن جبهة القوى االشتراكية و على 22696

رأسهم سعيد سعدي , يمثل هذا الحزب جناحا في السلطة وله توجهات علمانية راديكالية 

الفكرية ونزعة عرقية معلنة مرتبطة حيث يقتصر وجوده بمنطقة القبائل , أما  من الناحية

من الناحية السياسية فاتجاهه تشاركي رغم لجوؤها إلى المقاطعة في بعض األحيان 

بسبب حساباته السياسية في مواجهة غريمه حزب جبهة القوى االشتراكية , شارك في 

, و  2669في االنتخابات التشريعية سنة  , و شارك 2669االنتخابات الرئاسية سنة 

 قوته يستمد الحزب أن آنذاك تداول ولقد. 3 1119مقعد في انتخابات  26حصل على 

 . 4الساميين الضباط بعض  مع سعدي سعيد زعيمه تربط التي العالقات من

 خالصة :

                                                 
1

 . 42, 42و ص , ص , مرجع سابقاق مقري , عبد الرز  
2

 .422, ص  مرجع سابقإسماعيل قيرة و آخرون ,   
3

 .42 و ص ,  مرجع سابقعبد الرزاق مقري ,  
4

 ,  نفس الصفحة. مرجع سابقإسماعيل قيرة و آخرون ,  
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تؤدي األحزاب السياسية عدة وظائف و مهام , و أهداف تسطرها في برنامجها ,  

نها السياسية , االقتصادية , االجتماعية و التربوية , تنادي  بها في خطاباتها المختلفة م

 , و التي تسعى إلى تنفيذها إن تولت السلطة و كانت صاحبة القرار

 : الفصــــــل الرابــع
 السياسي لخطاب التربوي ا

  لخطاب التربوي ا التفسير السوسيولوجيأوال : 

  ع , مقومات( الخطاب التربوي ) أهمية , أنوا:ثانيا 

 الخطاب التربوي و السياسة:  ثالثـا
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اهــتم العلمــاء و المفكــرين منــذ الســابق بالخطــاب التربــوي ألنــه يــؤدي دورا مهمــا فــي  

تفعيــل النظــام التربــوي حســب نــوع الخطــاب فهنــاك الخطــاب المجــدد و الخطــاب الرســمي و 

ألنواع التي تعمـل علـى زيـادة االهتمـام بالتربيـة أو العكـس الخطاب اإلنساني و غيرها من ا

, كمــا للمصــدر النــاتج عــن الخطــاب التربــوي و قــوة التــأثير التــي يبــديها , دور فــي تطــور 

 النظام التربوي و تغييرها .  

       أوال :الخطاب التربوي من المنظور السوسيولوجي

 / الخطاب التربوي من منظور البنائية الوظيفية:1

تنظر الوظيفية البنائية إلى المجتمع باعتباره نسقا اجتماعيا واحدا كل عنصر     

يؤدي وظيفة معينة , كما تؤكد على ضرورة تكامل األجزاء في إطار الكل حيث يستند 

البناء الوظيفي إلى مجموعة من الفرضيات التي تؤكد على المجتمع باعتباره نسقا 

 ناصر المتكاملة بنائيا و المتساندة وظيفيا.اجتماعيا يتألف من مجموعة من الع

تختلف النظريات االجتماعية من حيث مستوياتها في تحليل المجتمع , و ظواهره    

و مختلف األنظمة االجتماعية و خالل دراستنا هذه الموسومة بالخطاب التربوي في 

مستوى برامج األحزاب السياسية,  فهي تحتاج إلى تحليل على المستوى  العام ال

" التي تهتم   Macro Perspectiveالمجتمعي الذي يرتبط بالمنظورات العامة " 
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بتحليل الجوانب البنائية و الوظيفية النساق التربوية , حيث ينظر للتربية باعتبارها نسقا 

عاما او ظاهرة عامة  يشمل تحليلها األهداف التربوية للمجتمع و الوسائل التربوية و 

الجتماعي النساق التربوية , و ارتباط النسق التربوي العام للمجتمع طبيعة التنظيم ا

بأهدافه ووسائله بالسياق االجتماعي و الثقافي للمجتمع , و التوجهات اإليديولوجية 

النساق التربوية , حيث يشير العنصر االجتماعي للظاهرة التربوية لطبيعة النظم و 

مجتمع , و التي تشكل مع بعضها وحدة النسق عالقتها بالنظم االجتماعية األخرى في ال

االجتماعي العام من خالل تساندها الوظيفي , ومنها النظام السياسي الذي يشكل بناء 

من بناءات المجتمع حيث يستند هذا التناول لفرضية أساسية مؤداها أن المجتمع بمثابة 

لكل لجزء من هذه مجموعة من العناصر و األجزاء  البنائية المرتبطة يبعضها و أن 

األجزاء مثل السياسة و التربية لها وظيفتها التي يترتب على انجازها الحفاظ على 

استمرارية المجتمع و تحقيقه ألهدافه و الغرض من وجوده و أن هذا الوجود يستند لحالة 

من االنسجام تسود بين تلك العناصر البنائية للمجتمع و التي ترجع لحالة االتفاق حول 

م و المعاير العامة للمجتمع , و أن حاالت القصور الوظيفي ألي من تلك العناصر القي

 . 1البنائية للمجتمع تؤدي لحالة توتر داخل المجتمع 

وعليه فإذا نضرنا  من خالل موضوع الدراسة إلى التربية كبناء و السياسة كبناء   

ية و تطوير المجتمع مع ثاني ,فكل بناء يقوم بدوره و وظيفته حتى يحافظ على استمرار 

                                                 
1

 .400 402ص, ص ,  , 4227فادية عمر الجوالني ,علم االجتماع التربوي , مركز االسكندرية للكتاب , مصر ,  
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ذا غاب االنسجام أدى إلى ظهور مختلف  التركيز على وجود االنسجام فيما بينهم , وا 

 المشكالت التي تعاني منها التربية كنظام و المجتمع ككل .

 E. Durkheimالمنظور السوسيولوجي ل إميل دوركايم / 1

الحاجة المرتبطة  يرى دوركايم أن النسق في التنظيم االجتماعي يظهر إلشباع

بنسق القيم المحوري للمجتمع , فأي نظام خاص في البناء , يقوم بوظائفه لتحقيق 

الرابطة بينه و بين عناصر البناء األخرى , فالنظام السياسي مثال يقدم األساس 

الذي يحدد ما يكون مقبوال أو غير مقبول من أنماط السلوك االجتماعي باإلضافة 

يساعد على تعلم األفراد للقيم العامة للمجتمع , ومن خالله  لتقديم األساس الذي

يمكن فهم العالقة بين النظام التربوي و األنظمة االجتماعية األخرى مثل النظام 

 .    1السياسي باعتباره نسق فرعي للمجتمع

ولقد وضع دوركايم تصور عن التربية باعتبارها شيء اجتماعي كما أنها 

ا تعتبر الوسط االجتماعي الذي يحدد األفكار و المثل و تغير المجتمع ككل وكم

القيم , و أن المجتمع ال يستطيع البناء حسب نضره إال عندما يحدث نوع من 

التجانس الكاف و يعتبر التربية بأنها الوسيلة التي تعزز بقائه و وجوده و هي 

يمكن  جزء أساسي من عناصر و متطلبات الحياة الجمعية , وعن طريق التربية

 2السعي إلحداث التنوع و التخصص المطلوب للحياة االجتماعية .

                                                 
1
 . 481, 484المرجع السابق , ص, ص ,  

2
 .474عبد الرحمان , علم اجتماع التربية الحديث , دار المعرفة الجامعية مصر  دس, ص ,  محمدعبد هللا  
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وضح مفهوم التربية بأنها التأثير الذي يمارس بواسطة األجيال الراشدة  على 

األجيال الصغيرة الذين لم يتأهلوا بعد لمرحلة الحياة االجتماعية, وتهدف كذلك إلى 

قيا و هي مطلب أساسي لبناء تنشئة و تطوير األطفال فيزيقيا و فكريا و أخال

المجتمع السياسي ككل, وهي ) التربية( تسهم في استمرارية الحياة االجتماعية , و 

بقائها كما تعمل على توفير درجة كافية من التجانس بين األفراد و الجماعات 

التي تكون المجتمع في حد ذاته, و تؤدي إلى التنوع و التجانس  بين أفراد 

ل تحقيق الوظائف و األهداف إضافة للنظم والمؤسسات المجتمع من اج

عالج دوركايم مسالة الدولة و المجتمع و النظام التربوي  و.1االجتماعية األخرى 

أين أشار إلى أهمية الدولة في تحديد إيديولوجيتها و ضرورة حرصها على 

التخطيط العلمي و السيطرة شبه كاملة على المنظومة التربوية , حيث جاءت 

اهتماماته هذه من خالل إيمانه بالدور التنظيمي و المؤسساتي للدولة , بما فيها 

مؤسسات التربية على تربية األفراد و خلق روح التضامن االجتماعي في الحياة 

االجتماعية ككل كما حرص دوركايم على توضيح العالقة بين الدولة كنظام 

 . 2سياسي أو سلطة حاكمة بالنظام التربوي 

حثة ترى بأنه إذا تم إسقاط هذا المنظور على الدراسة فالنظام التربوي فالبا

و النظام السياسي بنئان يتكامالن إذا أدى كل بناء وضيفته على أكمل وجه و إذا 

                                                 
1

 . 474المرجع السابق, ص , 
2

 .472, 472نفس المرجع, ص , ص ,   
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قام النظام السياسي بكل وظائفه تجاه النظام التربوي بشكل خاص و النظام 

ن لن يكون هناك خالال أو االجتماعي بشكل عام و كان هناك انسجام بين البنائي

مشكالت يعاني منها النظام التربوي أو المجتمع فإذا قام النظام السياسي بكل 

األدوار و كانت لديه أهدف محددة وفق متطلبات المجتمع واحتياجاته, و كان 

لديه اهتمام بمختلف المساءل التربوية المتعلقة بالفرد و المجتمع , كان هناك تقدم  

 .مجتمع و تطور في ال

 /  التربية من المنظور اإلسالمي : 2

حيث , اعية للعلوم االجتم اإلسالميالرؤى في عملية التأصيل  تفاختل 

 :تتوفر فيه شروط ثالثة هيغير أن التأصيل البد أن  اتخذت العملية أسماء مختلفة

 .اإلسالمية المدرسة مفاهيم استيعابالحديثة.* العلوم استيعاب* 

 .1العلوم لهذه إسالمية يةبنظر  والخروج *

حيث يتضمن المدخل المنهجي اإلسالمي جانبين متكاملين , جانب تصوري 

)اإليديولوجي ( , و جانب اإلجراءات و الخطوات المنهجية العملية التي تتوافق والمدخل 

 المنهجي اإلسالمي .

 اإلسالمي :األساس التصوري للمدخل / 1

                                                 
1
 com.azarshabاعي للعلوم اإلسالمية , نقال عن إبراهيم عبد الرحمان زجب , مدخل التأصيل االجتم 
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لتصورات ألنه إلهي المصدر , كما تتسم يختلف التصور اإلسالمي عن بقية ا 

بالتوازن بين الغيبي و الواقعي و بين المثالي و المادي  كما انه يتميز بكونه يشكل إطارا 

متكامال يتضمن حقائق تتعلق بالكون المادي و الحياة األرضية , و الوجود اإلنساني و 

 . 1هو يعالجها في ضوء تصوره الفريد

 إلسالمي :تعريف الجانب التصوري ا

هو مجموعة الحقائق العقدية  األساسية , التي تنشئ في عقل المسلم ذلك التصور 

الخاص للوجود , و ما وراءه من قدرة مبدعة و إرادة مبدعة , و ما يقوم بين هذا الوجود 

.فدراسة الوقائع االجتماعية بشكل عام تعتمد 2و هذه اإلرادة  من صالت و ارتباطات

ي , خاصة الظواهر التي تقع تحت سمعنا و بصرنا و القابلة للمشاهدة على المنهج العلم

و الدراسة و الوصف و التصنيف مثل دراسة العالقة بين النظام التربوي و النظام 

السياسي  فهي ال تحتاج إلى الوحي لتحليلها و تفسيرها , بل تحتاج إلى إعمال العقل , و 

و عبر عن واقع و ثقافة المجتمع اإلسالمي.إلى المنهج العلمي , وفق تصور إسالمي ي

يرى الفاروقي بإمكانية إعادة صياغة المعرفة االجتماعية وفقا للتصور اإلسالمي , أي 

إعادة صياغة المعرفة على أسس إسالمية , حيث يقول أن صياغة العلوم اإلسالمية هو 

النتائج المحصلة و إعادة صياغة المعلومات و تنسيقها و إعادة التفكير في المقدمات و 

                                                 
1
زمام نور الدين , إشكالية المدخل المنهجي اإلسالمي في حقل السوسيولوجيا , مجلة العلوم اإلنسانية  , كلية اآلداب و  

 .428, ص 4887العلوم اإلنسانية و االجتماعية جامعة محمد يضر بسكرة ة, العدد الثاني , الجزائر , 
2
 .424السابق , ص  المرجع 
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تقيم االستنتاجات التي تم إليها , و أن يكون ذلك بطريقة تجعل فروع المعرفة تثري 

 . 1التصور اإلسالمي

حيث يوضح الفاروقي أن الدراسات الخاصة بالمجتمع الغربي , و التحليالت  

ة بالصفة االجتماعية ,  للمجتمع الغربي و التي يقوم بها العلماء الغربيون تتسم بالضرور 

الغربية , و ليس من المكن أن تكون نماذج يحتذي بها لتطبق على دراسات المجتمع 

.و يرى بأنه ال يوجد نظرية واحدة في الغرب حازت على قبول الجميع , و 2اإلسالمي

ليس هناك نظرية واحدة استطاعت تفسير كل جوانب حياة األفراد , و لذلك على 

ور يتفق و مبادئه و منطلقاته اإلسالمية , أين حدد المجتمع اإلسالمي أن ينتهج تص

 :   3ثالث خطوات لصياغة العلوم االجتماعية وفق التصور اإلسالمي و التي تتمثل في

 *التمكن من أصول الفكر اإلسالمي .

 *التمكن من المعرفة المعاصرة .

 *الكتابة العلمية و المنهجية و نشرها.  

تصور اإلسالمي لعلم االجتماع على التربية وعليه فإذا تم إسقاط خصائص ال 

لمعالجة مختلف الظواهر التربوية , انطالقا من تطبيق مقوالت علم االجتماع اإلسالمي 

و تصوراتهم , و كذا ربط الظاهرة التربوية بغيرها من الظواهر االجتماعية األخرى , و 

فهم النظام التربوي من  تحديد عالقة التربية بكل ما هو اجتماعي , و هو ما يساعد على
                                                 

1
عماد عبد هللا محمد , أسلمت العلوم النفسية و االجتماعية عند الفاروقي , مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات  

 .224, ص  4841اإلسالمية , المجلد الحادي و العشرون , العدد األول , 
2
 . 222مرجع سابق , ص  
3
 و ما بعدها . 271المرجع نفسه , ص  
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قضايا و مشكالت و عالقته بمختلف المؤسسات االجتماعية , و كذا توضيح الدور و 

المهام التي تقوم بها هذه المؤسسات من اجل تفعيل النظام التربوي و الرقي به .إن 

المتتبع لعلم االجتماع اإلسالمي يجده يزخر بالكثير من العلماء و المفكرين الذين تركوا 

بصمتهم بداية بابن خلدون الذي يعد مؤسس علم العمران البشري , و أبي حامد الغزالي 

 , و غيرهم الكثيرين , أين نتطرق لبعض إسهاماتهم و تصورهم عن التربية.

  خلدون :ابن  / التربية من منظور2 

ساهم مفكرو اإلسالم في معالجة القضايا التربوية و وضع أرائهم و       

لتربوية و ما يتعلق بالجانب التربوي في مختلف القضايا,عبر مختلف تصوراتهم ا

العصور من أمثال ابن سحنون ,القابسي ,الماوردي ,الغزالي ,الزرنوجي ,ابن تيمية ,ابن 

 ابن تكلم وعمران البشري كما جاء في مقدمته خلدون,ويعد هذا األخير مؤسس علم ال

 السادس الباب في, كيفيته و التعليم وطرق  والمتعلم والمعلم التعليم صناعة عن خلدون 

 كانت بل تنسيق ذا أو مترابط بشكل تكن لم حيث مختلفة فصول في كان و المقدمة في

 ينبغي التي للكيفية تقديمه مع , اتسم وبماذا وقته في التعليم نمط عن تكلم, عام بشكل

 كذلك وهو البشري  العمران في طبيعي التعليم و العلم بأن’’ يرى  فهو عليها يكون  أن

 أين.   ’’1به يهتدي الذي بالفكر الحيوان عن يتميز اإلنسان أن و, لإلنسان ضروري 

 ال التي العلوم تنشأ الفكر من أن و, المسائل ومختلف األمور إدراك في الفكر دور بين

                                                 
 .217ن بن خلدون,مرجع سابق,ص,عبد الرحما1 
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 الملكة هذه على الحصول أن يرى  الذي و, خاصة بملكة بل فقط الوعي و بالفهم تدرك

 عند يكون  الذي, العلم ضرورة يوضح و يبرز خلدون  ابن أن نالحظ فهنا. تعليمبال يكون 

 الذي الجاهل كاإلنسان ال,تدبر و بوعي التفكير على القدرة يمتلك الذي  العالم اإلنسان

 . عابرة سطحية نضرة لألشياء ينضر

ذهب ابن خلدون إلى أن التعليم و التربية تعد من طبائع العمران البشري , و  

ازدهارهما مرتبط بازدهار العمران البشري ,وهو الوضع الذي يقول بهم مفكرو الغرب بان 

االهتمام بالتربية شرط ضروري لتطور المجتمع و رقيه .تطرق ابن خلدون في مقدمته 

إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالنظام التربوي على شكله الحالي مثل : طرق التعليم , 

التحصيل ,الضرر الناجم عن كثرة االختصار في العلوم , التدرج تقسيم العلوم ,عوائق 

 في تلقين العلوم , عدم اإلطالة في جلسات التعليم , أسلوب معاملة المعلم للمتعلم.

وعليه نخلص إلى أن ابن خلدون قد ساهم في وضع فكر تربوي واضح ,يبرز فيه 

و الذي يعد عمال مؤسسا  يل ,كيف كانت حالت التربية و التعليم في وقته مع طرحه للبد

, و  مع التعديل حسب أنظمة المجتمع إن أخذ بعين االعتبار في وقتنا الحالي ,

فلو وضع كنموذج تربوي يحتدا به ألتى بثماره.و قد سبقه في  التطورات العلمية الراهنة ,

بعض الجوانب مفكرين غيره في نضرتهم لمختلف القضايا التربوية من أمثال الغزالي 

الذي ساهم كذالك في تبين المسار الذي كانت عليه التربية في وقته, إال أن المتمعن 

سيجد أن ابن خلدون ركز على كيف يقدم ويتعامل مع المتعلم في تحصيل العلم ,ولم 
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يشر للمتعلم من حيث سماته ,تحديد األعمار,خلقه...لكن إجماال  تعد أراء ابن خلدون 

ن لم يجد فيها العالم الغربي منفعة  بها حتى يومنا هذا ,من الرؤى التي ال زال يعمل  وا 

كان عطاء و إسهام المفكرين حول التربية , عطاء وافرا في  لما اهتما بها و درسها.

لحد الساعة , علماء االجتماع المسلمين يقدمون تصورهم و وجهات و الزال السابق  

ن خالل تحديد أهدافه قضاياه نضرهم عن التربية , وعن النظام التربوي بشكل عام م

المشكالت و التحديات التي تواجهه و غيرها من القضايا المتعلقة بمجال التربية في علم 

  .االجتماع اإلسالمي, و التي تبقى بحاجة إلى دراسة وتأصيل 

 مقومات( الخطاب التربوي ,  واعأن ,ثانيا : ) أهمية 

ب التربوي نحدد أوال أهمية الخطاب ثم لتحيد أهمية الخطا / أهمية الخطاب التربوي:1

 أهمية التربية و منه نحدد أهمية الخطاب التربوي .

 أهمية الخطاب :/ 1   

يعتبر الخطاب بأنه احد أهم المواضيع ,و أهم مظاهر الرقي و التقدم في المجتمع  

, ذلك اهتمت به المجتمعات و اعتبرته وسيلة اتصال لتخاطب , حيث ال يخلو مجتمع 

المجتمعات من العالقات االجتماعية بين أفراده , حيث تتصف العالقة بأسبقيتها  من

على إنتاج الخطاب , فالقالب االجتماعي هو الذي يفرض نوع الخطاب و يعكس 

تشكيالت الخطاب باختيار اإلستراتيجية المالئمة التي تعبر عن صاحب الرسالة الموجهة 

اب موجودة مسبقا فان صاحب الخطاب يسعى من , فإذا لم تكن العالقة بين طرفي الخط
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خالل خطابه إلى تكوينها , فصاحب الخطاب ال ينتج خطابه عبثا و لكنه ينتجه من 

اجل تحقيق هدف معين , أين تتفاوت األهداف من حيث أهميتها الخطابية ومن حيث 

 متطلباته من عمل ذهني ومخزون لغوي لتحقيق األهداف المرجوة , فأهداف الخطاب

تتراوح من مجرد مال وقت الفراغ بين أصحاب الخطاب إلى السيطرة على ذهن المتلقي 

للخطاب أو تغير العالم الحقيقي من خالل الخطاب حيث الهدف من الخطاب هو القوة 

الدافعة التي تقف خلف التواصل االجتماعي و بالتالي فان الهدف يؤثر في إنتاج 

 . 1عالقتهم ببعضالخطاب كما يؤثر في السامعين و في 

فالخطاب الذي يروج في الساحات العامة , عبر مختلف المنابر , له تأثير بالغ  

في مواقف األفراد فإذا كانت ثقافة اليأس و االنسحاب و اإلدانة , فان ذلك يكون مدعاة  

النتشار السوداوية و اليأس و السلبية بين أفراد المجتمع  و إذا كان الخطاب يتمتع 

األمل و البناء و التفاؤل هي السائدة فان عزائم أفراد المجتمع تشتد و الطاقات بثقافة 

 تحتشد و االيجابية تستتب .

تتمثل أهمية الخطاب في مدى تأثيره في أفراد المجتمع و اكتساب صاحب  

الخطاب التأيد من طرف أفراد المجتمع , فكلما كان الخطاب يتسم بااليجابية و يمس 

 ت االجتماعية كان خطاب مثمر و كان  ذا أهمية في المجتمع .مختلف االنشغاال

 أهمية التربية :/ 2    

                                                 
1
و  12, ص 4882, دار الكتاب الجديدة المتحدة لبنان ,  4عبد الهادي بن ضافر الشهري , استراتيجيات الخطاب, ط 

 ما بعدها .
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تعد التربية بأنها ضرورة من ضروريات الحياة االجتماعية , تكسب الفرد   

مجموعة من المقومات االجتماعية و النفسية و الثقافية و بها يتميز عن سائر 

للفرد والمجتمع على حد السواء ,ذلك الن الفرد المخلوقات ,فالتربية تعد بأنها ضرورية 

في بداية تكوينه ال يعتبر فردا اجتماعيا ناضجا من الناحية االجتماعية فهو مكتمل من 

النواحي البيولوجية , أبن يتعذر عليه العيش كفرد متكيف في المجتمع , و هذا الدور 

 .و للتربية أهمية في المجتمع  تتمثل في : 1توفره التربية

  تعد التربية بأنها وسيلة اتصال و تنمية ألفراد حيث أن بقاء المجتمع ال يعتمد

على نقل نمط الحياة المعيشية عن طريق اتصال الكبار بالصغار لكن بقاء 

المجتمع يتم باالتصال الذي يؤكد المشاركة في المفاهيم و التشابه في العالقات 

 المجتمع.االجتماعية للحصول على االستجابة من أفراد 

   التربية تعمل على استمرار ثقافة المجتمع و تجديدها و نقل التراث الثقافي إذ

تحتل التربية مكانة بارزة في ثقافة المجتمع فهي السبيل إلى تشكيل األفراد و 

 تحقيق االستمرار بين األجيال المختلفة وفي الحياة االجتماعية. 

 2تكوين االتجاهات. 

                                                 
1

, دار الكتاب اإلسالمي , المملكة العربية السعودية , د س , ص,  النظام التربوي في اإلسالمباقر شريف القرشي ,  

 .12,  12ص ,
2

 .24, 28, ,ص ص,  4880مصر,  أصول التربيةطارق عبد الرؤف عامر ,   
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رة فردية من جهة و ضرورة  اجتماعية من جهة تعد التربية بأنها ضرو 

أخرى فال يستطيع الفرد االستغناء عنها و ال المجتمع و كلما تطور الفرد زادة 

حاجته للتربية و أصبحت أمرا ضروريا , فبالتربية تتحقق عملية االنتماء 

االجتماعي و تحقق له االستمرار في مختلف مجاالت الحياة , كما تمكن التربية 

جتمع أن يرى نفسه و يراجع ذاته فكل الحضارات تدين بوجودها إلى التربية الم

التي تمكن كل جماعة من أن تنتقد نظامها و تصلح عيوبها و تعالج مشكالتها و 

تواجه التحديات المختلفة التي تواجهها فالتربية ضرورة من ضروريات الحياة و 

ين لهم من القيم الخلقية و خاصة في المجتمعات النامية إذا تعد األفراد الذ

المهارات االجتماعية و الطاقات الفكرية ما يمكنهم من العمل على أن يلحق 

مجتمعهم بركب الحضارة الدائب السعي السريع الخطورة , كما هي ضرورية 

لنهوض الفرد و المجتمع ورقيها حيث أنها الوسيلة لبناء البشر و تزويد األفراد 

هم و مستوياتهم , فالمجتمعات تعتمد اعتماد كبيرا على تباعا ألعمارهم و قدرات

التربية إذ هي وسيلة بقائه و استمراره و تثبيت أهدافه ومفاهيمه و اتجاهاته وصنع 

 .1مستقبله و بناء قوته السياسية و االجتماعية

 أهمية الخطاب التربوي :/ 3  

                                                 
1

 .484,  484مرجع سابق , ص,ص  
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ية من خالل أهمية كل من الخطاب و التربية تستخلص الباحثة أهم 

 الخطاب التربوي في النقاط التالية: 

 .تقديم مشروعية للجانب التربوي 

  العمل على تطوير الجانب التربوي , و معالجة المشكالت التي يعاني

 منها.

 .فتح مجال للحوار و النقاش حول قضايا التربية المطروحة في المجتمع 

 . التعريف بالقضايا التربوية 

 :1أنواع الخطاب التربوي   / 2

 حدد روبول خمسة أنواع من الخطابات التربوية وذلك على األسس التالية:    

 .تمييزها حقيقة 

 .مطابقة كل منها بالفصل لمتن يمكن سماعه أو قراءته خالل الحياة 

 . هيمنتها اليوم 

ية الني تعبر عن إذ يوضح "روبول" أن الخطابات التربوية تعبر عن اإليديولوج      

 تتلخص أنماط الخطاب في :  .السلطة الحاكمة 

 / الخطاب الرافض : 1

                                                 
  .08،24، ص ص، ،المرجع السابق 1
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وقد ظهر هذا النوع في أواخر الستينات وبداية السبعينات ،إذ يتميز هذا النوع   

برفضه الشامل للمؤسسات التربوية، وذلك بسب تمثيل المؤسسة لإليديولوجيا 

يتها، وال التي تتبناها الدولة ،وباعتقاد منهم أن الدولة تعمل على ترسيخ إيديولوج

تترك الحرية للفرد،وبالمقابل تعمل المؤسسات التربوية على تجريد األفراد من 

معرفتهم وتسلبهم بذلك تجاربهم ،كما يدعو هذا النمط إلى إلغاء المدارس وذالك 

باعتبار أنها من المؤسسات التربوية اإلجبارية من طرف الدولة ،وحتى األسرة 

النظرة التشاؤمية باعتبار أنها المدرسة األولى كذالك نجد أنها لم تسلم من هذه 

واألكثر خداعا  للخضوع كما يرى بأن كل إصالح تربوي يكون من طرف الدولة 

 بالجوهر. يعد بأنه عبارة عن أوهام ويرون في نظام الدولة بأنه قمعي ومستبد

خضاع ، لكن المالحظ  يرى هذا النوع بأن كل عمل يقوم به النظام يعّد هيمنة وا 

يجد أن أصحاب هذا النوع بالرغم من االنتقادات التي وجهت للنظام إاّل أنها لم 

يأتي بأي جديد يذكر سوى النقد وعدم الرغبة في النظام التربوي الذي يصدر 

 من طرف الدولة.

 / الخطاب المجدد:2

يرفض أصحاب هذا النوع الطريقة التربوية التي يتم بها التعلم ويسعون إلى    

ويوضحون بأن التعلم يصاحبه الفعل ويقدمون مثاال  عن ذلك بأن من التجديد،

يريد تعلم الكتابة ،فهو يتعلم عندما يقدم على تطبيق الفعل والمتمثل في الكتابة 
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،كما يعيبون على المقررات والبرامج،وذلك ألنها حسب رأيهم ال تترك أي فرصة 

عن طريق  خصيتهللطفل كي يتعلم ويبدع وأن تتيح له الفرصة بإظهار ش

يدعوا أصحاب االتجاه إلى التغيير وذلك انطالقا  من استخدام  التعبير التلقائي.

الطرائق على حساب   المحتوى،ويرون بأن يكون تمحور التربية حول الطفل 

 المتعلم ال حول البرامج التربوية.

 /الخطاب الوظيفي :3

لم" من جالل تقديم تعاريف يقدم هذا االتجاه وصفا  سلوكيا  "للتعليم"و"التع   

محددة من هذين المصطلحين  ، حيث يقوم هذا االتجاه بإعطاء التعاريف 

يقومون بتقديمها طابع غائي تربوي ،إذ يرون بأن المربي يقوم بالتربية لرغبة 

نما يؤكدون على الغاية والهدف  معّينة،وهنا ال تشترط النتيجة التي يصل إليها وا 

ما يؤكد هذا االتجاه على أن العلوم والتقنيات كفيلة الذي يسعون من أجله ك

بمعالجة مختلف المشكالت التربوية ،وأن التقدم التربوي الحقيقي هو العملية 

 ،وأن التربية قادرة على فعل أي شيء .

 / الخطاب اإلنساني:4

يميز أصحاب هذا النمط من الخطاب بين "البحث" و"التعليم" ،ويرون بأن              

ظيفة الباحث تتمثل في البحث العلمي ،أما وظيفة المعلم فتتمثل في التعليم و 

 فقط،فعلى كل فرد أن يتمركز حسب الوظيفة المناط بها.
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فالخطاب اإلنساني هو خطاب للتمييز وال يحبذ الغموض، كما يدعوا             

ون بأن أصحاب هذا النمط إلى احترام ثقافة المجتمع ،واحترام الطفل ، فهم ير 

 أطفال الطبقات المحرومة ليسوا في  محلهم في التعليم.

 . الخطاب الرسمي :5      

يقوم بإنتاج هذا الخطاب األفراد الذين يملكون السلطة التربوية من    

وزراء،ومنظمات دولية ،وجمعيات ويسعى أصحاب هذا النوع إلى التجديد وتأكيد 

 . دور السلطة من جالل اإلصالحات التربوية

يتناول الخطاب الرسمي ثالث عوامل تتمثل في النصوص والعرف و    

اإليديولوجيا والتي يكون لها تأثير على السلطة ، وأن مؤلف الخطاب الرسمي 

هو متحدث باللسان فقط .ويتميز هذا النوع بأنه خطاب للتهذيب والتلطيف ، وأن 

رسمية تكمن وراء الشيء الذي يؤسسه هو التركيب ، وأن معاني الخطابات ال

السطور ال في الكتابة أو الكالم العلني ، حيث يستمد هذا النوع من الخطاب 

قوته من خالل التعددية الحزبية التي تعطي دفعا  للديمقراطية عكس النظام 

 المسيطر. 

وعليه نالحظ بأن "روبول" قد حدد خمسة أنماط للخطاب التربوي لكل  

 يزه عن غيره من الخطابات.خطاب مميزاته واألهداف التي تم

 ثانيا : مقومات الخطاب التربوي  
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يقوم الخطاب التربوي على عدد من المكونات التي تمثل المقوم الرئيسي    

في النظام التربوي , و التي تتمثل في المعلم , المتعلم , أفراد المجتمع , الهيكل اإلداري 

 ,الوسائل التربوي و المادية .

  / المعلم : 1

تبر المعلم صاحب الدرجة األولى في تطبيق المنهاج الدراسي المعمول به , يع 

فهو الذي يتفاعل مع المتعلم بصفة مباشرة ولفترة طويلة تفوق تلك التي يقضيها المتعلم 

داخل أسرته , و هو على دراية ووعي بكيفية تكوين التلميذ و كذا كيفية تطبيق األهداف 

دة من خالل مختلف المراحل و األطوار الثالثة ) االبتدائي , التربوية و التعليمية المنشو 

 المتوسط , الثانوي ( .

يعد المعلم بأنه حجر الزاوية كما هو ناقل للمعرفة و مخطط للخبرات و األنشطة 

, كما هو المنظم لبيئة التعلم , و الموجه الستخدام كل مصادر التعليم المتاحة , و الذي 

 . 1لمتعلم و المنهاج الدراسييقوم بدوره في تقويم ا

ترى الباحثة بأنه يقع على المعلم النصيب األكبر و الدور الرئيسي في العملية 

التربوية, فهو الذي يقوم بتنظيم و توجيه المواقف التربوية المختلفة من خالل قيامه 

د و بالكثير من األدوار المختلفة , و لذلك يستوجب االهتمام بالمعلم من ناحية اإلعدا

التكوين حتى يتمكن من أداء وظيفته على أكمل وجه .إن المعلم خالل مختلف مراحل 

                                                 
1
,مصر  4احمد حسين اللقاني , فارعة حسن ,مناهج التعليم بين الواقع و المستقبل , عالم الكتب للنشر و التوزيع , ط 

 .421, ص 4884,
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تكوينه ألداء وظيفته يتعلم الكثير نظريا و علميا و فكريا ليكون أهال للدور الذي يقوم به 

, و هذه الملية مستمرة و ال تنتهي بوقت او فترة محددة .لقد اختلف دور المعلم اليوم عن 

د كان المعلم في الماضي يعتمد على وسائل بسيطة ليتمكن من توضيح فكرته السابق فلق

للمتعلمين وفق متطلبات العصر و المجتمع, فبعد ان كانت العملية التربوية تتم باللوحة 

 و الطباشير فهي اليوم تقوم على الوسائل السمعية البصرية من الحواسيب و غيرها.

 / المتعلم :2

فكل  تعلم هو محور العملية التربوية و هدفها األساسي ,ترى الباحثة بان الم 

عمل يقوم به النظام التربوي من سياسات تربوية يعد من اجل مواكبة واقع المجتمع الذي 

يعيش فيه المتعلم . فالمتعلم هو الذي يتلقى تربية خالل األطوار الثالثة , أين تكيف له 

 بية و تعليم يتواءم و متطلباته .كل الظروف التربوية و االجتماعية ليتلقى تر 

متعلم اليوم يختلف كثيرا عن المتعلم في السابق ,و ذلك الن مجتمع اليوم ليس   

مجتمع األمس , فل  كل زمن متطلباته وتطلعاته و التحديات التي يعيشها بالرغم من ان 

ة في المتعلم الجزائري اليوم توفر له كل الظروف و كل اإلمكانيات التي كانت غائب

السابق , وكذا رغبة المتعلم للتعلم لم تعد مثل السابق بالرغم من توفر كل الوسائل نجد 

المتعلم في حالة نفور من التعليم و هو الذي اثر بالسلب على المردود التربوي حيث 

يحتاج  المتعلم الجزائري إلى الرعاية و االهتمام من مختلف فئات المجتمع باإلضافة 

 لتربيته و فهمه خاصة مع كثرة االنشغاالت اليومية .الوقت المناسب 
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 / الوسائل التربوية3

 /المنهاج الدراسي : 1

المنهاج المدرسي هو مجموع الخبرات التي تهيأ للمتعلم و التي تهدف إلى مساعدته على 

النمو الشامل المتكامل لكي يكون أكثر قدرة على التكيف مع ذاته و مع اآلخرين على 

المنهاج هو أهم أداة يضعها المجتمع لتربية األجيال وفق الصورة النموذجية اعتبار أن 

موضوع المنهاج الدراسي من بين أهم  و. 1التي يرغب أن يكون عيها الجيل الناشئ

الموضوعات في مجال التربية فهو القلب النابض و األساس الذي ترتكز عليه , فمن 

على المجتمعات األخرى , و لقد احتلت خالل المنهج يتعرف التلميذ على مجتمعه و 

قضية تطوير المناهج الدراسية و تغيرها الحيز األكبر في الساحة الفكرية في العشرية 

األولى من األلفية الثالثة في كل المجتمعات و كل البلدان و لقد تحول الجدل حول 

سياسية و  المناهج من كونها مسالة تربوية ولها ارتباطا بسياسات تربوية إلى قضية

 .2فكرية

إن التطور الذي تشهده المجتمعات المتقدمة دفع بالمجتمعات السائرة في طريق   

النمو إلى النظر في مناهجها وهو ما سعت إليه السياسات الجزائرية , إال أن الجدل 

حولها زاد بين المؤيدين والمعارضين نظرا للوقت الذي غيرت فيه وكدا الطريقة.التغيير 

                                                 
1
, سند تكويني لفائدة النظام التربوي و المناهج  التعليميةمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم ,ال 

 .414,ص , 4882مديري المدارس االبتدائية , الجزائر ,
2
, دفاتر , التغير المناهج التربوية بين متطلبات التطوير و متطلبات, دبلة عبد العالي , خينش دليلة , خليل نزيهة  

 .482ص ,, 4882المخبر , العدد االول , جامعة محمد خيضر بسكرة ,الجزائر ,
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عظم البرامج والمحتوى التربوي وكدا الكتب المدرسية, مما أدى إلى ظهور جدل كان في م

 وخطابات من مختلف الجهات حول المنهاج المدرسي.

 الكتاب المدرسي:/2

عمدت النظام التربوي إلى إحداث تغييرات على الكتاب المدرسي من حيث الشكل  

األهداف والسياسات  والمضمون , فالكتاب المدرسي هو الصورة العاكسة لمختلف

التربوية. إال أن الكتاب التربوي الجديد أصبح يؤرق التالميذ وأوليائهم الذين أصبحوا 

يتذمرون من ثقل المحافظ وصعوبة المضامين. ففي السابق كان للتلميذ في المرحلة 

االبتدائية كتاب أو كتابين, أما اليوم فهناك عشرة كتب .والسؤال المطروح هو هل 

 عقل التلميذ محتوى كل هذه الكتب؟ سيستوعب

 / الوسائل المادية:5

إن الحديث عن اإلصالحات والسياسات التربوية يستدعي تحقيق نوعية في 

الوسائل المادية من مؤسسات وهياكل تربوية وأجهزة وميزانيات, ألن الوسائل المادية هي 

كبة المجتمعات المتحضرة لبنة أساسية في كل تغيير وفي كل سياسة تربوية. إذا أردنا موا

ب  1121فعلينا بتوفير كل ما يلزم لذلك.قدرت ميزانية النظام التربوي في الجزائر سنة 

 مليار دينار, حيث خصص غالف مالي لكل األطوار حسب التالي: 919

 دج لفائدة االبتدائيات الداخلية , تصرف في التدفئة واستهالك الطاقة. 912.619,11*

 كل متوسطة.دج ل 161.111,11*
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مدير الموارد المالية بوزارة التربية الوطنية على هامش ” نور الدين مجدوب“أكد  حيث

% 69ة بن خلدون بالجلفة، أن يني لرؤساء المصالح المالية بثانو وطملتقى  اختتام

المرصودة لقطاع التربية في ميزانية التسيير العادي يتم استهالكها، مؤكدا بأن أكثر من 

 91لميزانية التسيير العادي على مستوى  1121تم رصدها خالل سنة  مليار 1911

إلى تحسين المردود التربوي كما تطرق  بية في الطورين المتوسط والثانوي مديرية التر 

 . 1وتحقيق األهداف المرجوة من السياسات التربوية

كن إن المالحظ يجد األرقام التي تصرف على المنظومة التربوية أرقام كبيرة , ل

الواقع ال   يعبر عن ذلك فإذا انتقلنا إلى الجنوب الكبير و إلى القرى و األرياف و 

المداشر فالواقع يعبر خالف ذلك الكثير من المؤسسات التربوية تفتقر إلى المدافيء في 

فصل الشتاء و المعلم يحتاج نصف ساعة كي يدخل التلميذ في جو الدرس من شدة 

تداء أكثر من معطف بدل أن ينزع المعطف داخل غرفة الدرس , البرد , التلميذ يحتاج ار 

أما في الصيف من شدة الحر   ال يوجد مكيفات أو مراوح و إن وجدة فهي ال تعمل أو 

أنها قديمة , و ال نتحدث عن متتبعات الدرس من موضحات , مثال عند دراسة ظاهرة 

, و نحن في منتصف العشرية  فيزيائي أو طبيعية فالمعلم يحتاج إلى الحاسوب للتوضيح

 الثانية من األلفية الثالثة و ال زال المعلم يوضح على الصبورة. 

 المؤسسات التربوية األخرى :

 األسرة :*
                                                 

1
 /.../sawtdjelfa.comنقال عن :  ...الدين  مجدوب -نور-التربية-بوزارة-المالية-مدير 
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تعتبر األسرة حجر الزاوية كما تعرف بأنها األصل الذي تقوم عليه جميع  

من المجتمع المؤسسات االجتماعية األخرى فهي اسبق المؤسسات ظهورا بل أنها اسبق 

نفسه , حيث كانت األسرة في السابق تقوم بكل الوظائف  , لكن اليوم ومع تطور 

المجتمعات,أنشئت مؤسسات أخرى اجتماعية أخذت بعض الوظائف التي كانت تقوم بها 

األسرة , تعتبر األسرة بوضعها الراهن إحدى المنظمات االجتماعية التي تعمل على بناء 

تأثرت األسرة بصورة عامة بالمتغيرات التاريخية و االجتماعية .1شخصية الطفل و تكوينه

و االقتصادية و العمرانية التي مرت على المجتمعات فتغير بناؤها , و بقي المفهوم 

الضيق و الذي يصطلح عليه باألسرة النواة  التي تعد مركز للتناسل و مصدر للرعاية 

لتغيرات إال أن دور األسرة يبقى و المتمثل األولية و المباشرة للطفل , فبالرغم من كل ا

 . 2فيا لتربية و التنشئة و الرعاية , إلى جانب مختلف المؤسسات األخرى 

                                                 
1
 . 442طارق عبد الرؤوف عامر مرجع سابق , ص ,  
2
 . 21هضة العربية , لبنان , دس , ص سناء الخولي , الزواج و العالقات األسرية , دار الن 
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  ثالث :الخطاب التربوي و السياسة

يرتبط النظام التربوي بعالقات قوية بالنظم االجتماعية األخرى و يتبادل معها 

لتربوي احد أهم نظم المجتمع الرئيسية من حيث األداء الوظيفي , و ذلك الن النظام ا

, خاصة إذا اقترن ذلك بخطاب يتعلق بالقضايا التربوية و كان من جهة ذات تأثير 

و ذات مكانة في المجتمع , سواء من أصحاب السلطة و القرار , أو من المفكرين و 

 المربين .

 / عالقة النظام التربوي و النظام السياسي :1

بد له من نظام تربوي يدعمه و قد عنيت إن أي نظام سياسي ال

الثورات السياسية باستخدام التربية و التعليم و االعتماد عليها في نظام حكمها 

, و توضيح فلسفتها حيث يقال في ذلك  أن السيطرة االجتماعية تتضح عن 

طريق التربية عندما تحدث ثورة من الثورات السياسية أو العسكرية أو 

ا نجحت الثورة في تحقيق هدفها السياسي كان عليها أن االجتماعية , فإذ

تتجه إلى التربية لتتخذ منها أداة لتحقيق أهدفها االجتماعية ,فبغير التربية 

تبقى الثورات في نطاق محدود منعزلة عن بقية المجتمع , و عن بقية أفراده , 

نظمة إن االعتماد على التربية يعد من أهم وسائل التربية الحديثة في األ

المتقدمة فهي ترى أن التربية و العلم يجب أن يحمال شعار الثورة الثقافية و 
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هو ما اعتمدته الثورة الشيوعية في جميع وسائل النشر و التبشير لبث أفكارها  

 .  240في ضرب المعسكر الرأس مالي

إن التاريخ االجتماعي يخبرنا كيف أن التربية تتأثر باستمرار بنظام الحكم  

لمجتمع و بتوجيه الدولة , فلقد كانت ارستروقراطية عندما كان نظام الحكم في ا

ارستروقراطيا و تكون ديمقراطية عندما يكون نظام الحكم ديمقراطيا , و يكون كذالك 

اشتراكيا عندما تكون الدولة ذات توجه اشتراكي و تتمتع بالعدالة االجتماعية , فلقد 

كرون أنفسهم وجها لوجه أمام التربية كأداة لبناء وجد الفالسفة و السياسيون و المف

المجتمع , و بناء مواطنيها على القيم و المبادئ و التصورات التي وضعوها لهم و 

لقد كان للتأثير السياسي في التعليم اثر في اختالف مفاهيم التربية و أهدافها و ذلك 

كما له دور في  الختالف المفاهيم السياسية من وقت ألخر ومن مجتمع ألخر ,

اختالف الكثير من المفاهيم االجتماعية المرتبطة بالتربية , كما تتأثر التربية عند 

وضع أهدافها و وسائلها وتنفيذ برامجها بالنظام السياسي للمجتمع , فإعداد الفرد 

للعيش في نظام دكتاتوري يختلف عنه من العيش في نظام ديمقراطي , يختلف عنه 

 .241اشتراكي يختلف عنه العيش في مجتمع رأس ماليالعيش في مجتمع 

يتضمن النظام السياسي تحديدا لعناصر القوى المختلفة التي في المجتمع و  

توزيعها بين الجمعات و هو بذلك عبارة عن مجموعة من القواعد و األجهزة التي 

                                                 
240
 . 22, 22, ص , ص,  مرجع سابقباقر شريف القريشي ,  
241
 .22, 22, ص, ص,  مرجع سابقطارق عبد الرؤف عامر ,   



التفسير السوسيولوجي للخطاب                                     الفصل الرابع 
 التربوي

 

 377 

و تحدد نمط السلطة و أسلوب ممارستها و وضع الجمعات و األفراد بالنسبة لها , 

لما كان النسق التربوي يتفاعل كنظام اجتماعي مع نسق السلطة في المجتمع , فان 

الميول السياسية للصفوة في المجتمع , تفرض نفسها على السياسة التربوية , و 

مختلف الممارسات التربوية , فيخضع لها توزيع السلطة في التنظيم التربوي و تنظيم 

وية ما هي إال انعكاس لنوعية المجتمع , و نمط وظيفتها , كما أن المنظومة الترب

سلطته , و أشكال عالقاته و قد كشف تحليل " ماكس فيبر" ألنماط السلطة , 

التربوية وكذلك تحليل " كالرك " ألنماط السلطة التربوية ونمط السلطة السائدة  

إلى أن  المجتمع , و الذي تمثله الصفوة السياسية في المجتمع و لقد ذهب " هالسي "

نمط السلطة الذي يسود في المجتمع يسود أيضا على مستوى المنظومة التربوية و 

التعليمية , حيث يشير إلى انه في حالة سيادة نمط الممارسة الديمقراطية في 

المجتمع , تسود العالقات الديمقراطية , كما أن النظام التربوي بحكم وظيفته التربوية 

و تنشئتهم ليكونوا مواطنين , يساهم في تنمية نمط المواطن و دوره في إعداد األفراد 

المفضل لدى المجتمع و تنمية الشخصية بما يجعلها متمثلة لنمط السلطة السائدة في 

المجتمع , فضال عن كونه يساهم في تزويد النظام السياسي بالقوى البشرية المهيأة 

إلى ذلك توفير الكوادر  لشغل األدوار لنمط السلطة التي تسود المجتمع , يضاف

المتخصصة لممارسة األدوار المتنوعة التي ينهض علها النظام السياسة و ليست 
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التربية باستثناء لذلك , فالقرار السياسي هو الذي يحدد الميزانية التربوية وكيفية 

 242تصريفها .

فقد يكون النظام السياسي ممثال لمنطقة ما كما هو الحال لبعض الطبقات  

مالية أين يؤثر أرباب المال على عملية اختيار الحكم وذلك بتسخير التربية و  الرأس

توجيهها بطريقة تخدم األهداف المرجوة , فالقرار السياسي هو الذي يحدد ما إذا كان 

من األفضل قبول كل المتعلمين الذين هم في سن التمدرس حتى لو اقتضى األمر 

 . 243في مجتمعنا الجزائري  اكتظاظ الفصول الدراسية كما هو الحال

إن المتتبع للتطور التاريخي يجد أن علماء االجتماع األوائل والذين كانوا   

سياسيين قد تطرقوا إلى دراسة المواضيع التربوية والنظام التربوي في مختلف 

دراساتهم ، وقد وضحوا العالقة بين النظام التربوي والنظام السياسي باعتبار أن كل 

واجدون في مجتمع واحد، و كان كل واحد من هؤالء العلماء ال يقتنع النظامين يت

بعرض نظريته السياسية حتى يختتمها بموقفه وتصوره عم يجب أن يكون عليه 

النظام التربوي ويقوم بتقييمه وطرح البديل وعالج مختلف اإلشكاليات التي يعاني 

ذا عدنا إلى التاريخ وجدنا أفالطون و 244منها النظام  أرسطو قد تطرقوا إلى  .وا 

التربية واعتبروها أمر ضروري من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي ، فالنظام 

                                                 
242
 .472,  471ع سابق , ص ,ص,فادية عمر الجوالني,  مرج 
243
 . 47,  42,ص , ص ,  4221,مرجع سابق , بوفلجة غياث   
 . 488, ص، 4882ردن، الوطن العربي ،علم الكتب ،األ يسياسة التربوية فالسهيل عبيدات ،  244
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يتطلب دراسة وأن تخصص له األولوية من طرف الدولة ، و النظام السياسي  التربوي 

 . 245تكون له رؤية وتوجه إيجابي تجـاه التربيـة واالهتمـام بها 

" عندما وضع كتابه " j.deauey " لقد تطرق إلى ذلك " جون ديوي "

والذي يرى ضرورة أن تكون التربية  2629الديمقراطية والتعليم " سنة 

ديمقراطية ، فهو يرى ضرورة أن يكون هناك تفاعل بين المتعلم و أفراد 

.للنظام السياسي وما 246المجتمع ، وكيفية اتخاذ القرارات واحترام حقوق األفراد

ورا  هاما  في تحقيق الرقي للنظام التربوي عن طريق يمثله من أحزاب سياسية د

اتخاذ برنامج شمولي يهدف إلى تربية األجيال وتعليمه المبادئ االجتماعية 

من ثقافة  وقيم التي تمثل فلسفة المجتمع ، وهذه مسؤولية تقع على النظام 

  .247السياسي أوال  

التربوي وعلى األحزاب السياسية هي كذلك أن تتطرق إلى النظام   

في برنامجها و خطابها التربوي ال خطابها السياسي ، أين أصبح يشكل 

الخطاب السياسي كل االهتمام و ال تتاح للمنظومة التربوية االهتمام المناسب 

الذي يحقق التغيير ويخدم متطلبات أفراد المجتمع ال أن يكون يخدم الحزب 

التربوي ، و هذا  األخير  ويكرس إيديولوجيته أو أن يسعى إلى تسييس النظام

                                                 
 .20،ص، , مرجع سابقسالمة الخميسي 245
 .427،ص,مرجع سابق عبد هللا عبد الرحمان ،  246
 .44،ص48،ص4221، دار الشروق للنشر ، المملكة العربية السعودية، مقدمة في التربيةمحمود سلطان ،  247
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 248يجب أن يكون فوق كل االعتبارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

بالنظام التربوي يتحقق التغيير والتطور في المتجمع ، فلقد دعت الكثير من ف.

المنظمات إلى االهتمام بالتربية ودعم توّجه النظام التربوي , وكل إصالح 

وفق مبادئ ومتطلبات أفراد المجتمع ، حيث وتغيير يحدث فيها وأن يكون 

نجد منظمة اليونسكو دعت كل الجهات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني 

" بأن ال وجود ألي   Fourouإلى االهتمام بالتربية ، إذ كتب " فورو " ، "

استثمار أحسن من االستثمار في التربية ، و أن كل نهضة وتطور في كل 

ظامها التربوي ، و هذا يمثل دعوة صريحة إلى مجتمع مرهون بتطور ن

المنظمات والجمعيات واألحزاب السياسية بأن تعطي االهتمام للنظام التربوي 

 .  249في برنامجها وخطابها وجعله أولى االهتمامات 

إن النظام التربوي اليوم هي بحاجة إلى من تكون لهم القدرة العالية       

وية متكاملة تجمع بين التربية وأفراد المجتمع بما يحكم والخبرة لوضع إستراتيجيه ترب

المجتمع من قيم وعادات وتقاليد, أي كل ثقافة اجتماعية تعبر عن تكوين الشخصية 

                                                 
 .422،ص،4884،المكتب العربي الحديث ،مصر ، ية والمجتمعالتربحسن رشوان ،   248
محمد غالم ،الفلسفة والمدرسة ،قراءة في مقترحات اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية, مخبر مركز  249

, ص 4884البحث في األنثربولوجية االجتماعية و الثقافية , الفلسفة و الذاكرة و المؤسسة , وهران , الجزائر , 
,21 . 
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, وذلك بالتطبيق ال أن يكون  250الوطنية واالجتماعية، وهنا يكون دور السياسي

لذلك في  بشكل خطب وبرامج توضع في الرفوف، وتستخرج كلما استدعت الحاجة

 كل مناسبة .

على السياسي الذي يمثل السلطة أن يكون له خطابا  يخصصه للتربية ، و أن 

يكون النظام التربوي من ضمن االهتمامات إن لم تكن من أولى االهتمامات ، وذلك 

حتى يواكب التطور والتغيير و أن يواجه التحديات الراهنة وخاصة العولمة التي 

تماعية , التربوية , االقتصادية , و السياسية وأصبحت غزت كل المجاالت االج

حقيقة واقعية ، و على السياسيين و المنّظرين أن يأخذوا االيجابي منها و يعالجوا 

 السلبي .

و ترى الباحثة انه من خالل هذا الموقف يصبح النظام التربوي عرضة لألهواء 

مواقفها , فتغيب النظرة ولألحزاب السياسية و ذلك بأن تخضعها لأليديولوجية و 

االجتماعية التي تخدم المصلحة العامة للمجتمع ، و أن النهوض بالنظام التربوي 

 ليس مسألة حزب واحد وحده أو نظام سياسي بل هي أكبر من ذلك .

إن قضية التربية من أهم المواضيع التي تهتم بها كل المجتمعات سواء كانت من    

أو ما يصطلح عليه بالدول النامية ، فكل مجتمع أين العالم المتقدم أو المتخلف 

يضع النظام التربوي ضمن اهتماماته , و الجزائر كذلك من بين الدول التي تولي 
                                                 

،ص، ص 4882فاضل بن حميدة الكثري، دور التربية في توحيد األمة ، دار الهادي للنشر ،لبنان ، 250
،22،22. 
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العناية بالتربية من أفراد المجتمع ، والمتتبع للتاريخ الجزائري يالحظ اقتران الكفاح 

ية ، فلقد كانت التربية السياسي من أجل الحرية واالستقالل بالعمل على نشر الترب

تبرز في المقدمة كسالح لنشر الوعي القومي والثقافة الوطنية ألفراد المجتمع ، و لقد 

كانت التربية والسياسة يخوضان معا  معركة الحرية واالستقالل ، والسعي للحفاظ 

. وبالمقابل لجأت فرنسا إلى الرغبة في 251على الشخصية الوطنية والقومية الجزائرية

الهوية الوطنية مـن خـالل نشـر الثقافـة التربويـة الفرنسية ومنع التربية الجزائرية  طمس

، حيث صرح الدوق " دي روفيتو " بان طمس الهوية الجزائرية في الجزائر يكون 

بإحالل اللغة والثقافة الفرنسية شيئا  فشيئا  محل اللغة والثقافة العربية الجزائرية  وأن 

الق وتلين القلوب القاسية , ولجأ لهذه السياسة ضنا  منه القضاء تهذب األخ التربية

على الثورة التحريرية ، و كان بالمقابل هدف كل الجزائريين من أفراد المجتمع 

وجمعيات وأحزاب وحركات هو هدف واحد بغض النظر عن االستقالل وتكوين 

 .252شخصية وطنية عربية إسالمية لكل فرد من أفراد المجتمع

لسياسيين اليوم ال يفرقون وال يفصلون بين  الجانب السياسي والجانب إن ا 

التربوي أو أن يتوجهون لمعالجة القضايا و المشكالت التربوية العالقة دون أن 

يتطرقوا إلى مواضيع أخرى في خطاب واحد مخصص لوضعية النظام التربوي ، 

المواضيع السياسية  فالنظام التربوي هو كجزء من كل , و كما يندرج ضمن مختلف
                                                 

 .128،مرجع سابق،ص، رابح تركي 251
 . 482،480، ص , ص ,سابق مرجعصالح فركوس ،  252
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والرغبة في السلطة ، وهنا يغيب الوعي االجتماعي لدى األفراد بمدى مسؤولية 

األحزاب عن تفاقم أزمات النظام التربوي ، وتفتقد المصداقية والتفاعل بين أفراد 

. واألكثر من هذا أن تجد أعضاء األحزاب السياسية  253المجتمع واألحزاب السياسية

زب ال يتطرقون في خطاباتهم وبرامجهم إلى المواضيع التربوية فقط الذين يمثلون الح

  !بل ال يعيرونها أي اهتمام 

 / الخطاب التربوي و اإليديولوجية :2

كتب الكثير من الباحثين عن االرتباط بين الخطاب و اإليديولوجية و لكل            

منظرين , حيث ترى سارة باحث موقفه و رؤيته التي تميزه عن غيره من الباحثين و ال

ميلز أن العديد من المنظرين و الناقدين يواجهون  صعوبات نظرية في االختيار بين 

األعمال التي تدور حول مفهوم اإليديولوجية و بين التي تشير إلى مفهوم الخطاب , 

و ترجع هذه الصعوبات إلى االتجاه السياسي , التي يرى فيها العديد من المنظرين 

لهم لمفاهيم الخطاب أريح لهم من استعمالهم لمصطلح إيديولوجيا , و ترى أن أن تناو 

لمفاهيم االيدولوجيا دورا كبيرا في بلورة مفهوم الخطاب عند "فوكو"  , حيث كانت 

معظم أعماله عن الخطاب و االيدولوجيا نقاشا و حوارا , حيث ترى بأنه يفضل 

تبدو لي فكرة االيدولوجيا صعبة  استخدام مفهوم الخطاب , حيث يقول في ذلك "

 االستعمال لثالث أسباب هي :

                                                 
  .482، 480،،ص , ص4202،ليبيا ،4،الدار العربية للكتاب ،ط التربية وتنمية المجتمععمر الشيباني ،  253
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 . أنها أحببنا أم كرهنا فهي مضادة لشيء يشبه الحقيقة 

 . أنها كما أعتقد تشير بالضرورة إلى شيء ما يشبه الذات االجتماعية 

  أن االيدولوجيا تأتي في المقام الثاني بعد شيء ما يعمل كبنية تحتية أو

 أو مادية تشكل عامال من عوامل بلورتها . كحتمية اقتصادية

و ل"فوكو" دور كبير في بلورة العديد من النظريات المختلفة التي صنفت   

  .  254عموما بنظرية الخطاب في بحثه عن الخطاب و السلطة

كما توضح "روبول"  بأن الخطاب اإليديولوجي هو الذي يوضع في خدمة سلطة ما  

ية أو أقل عقالنية  أو حتى علمية , فهي ترى بأنه و يمكن أن يكون أكثر موضوع

إيديولوجي منذ اللحظة التي يكون فيها غرضه السري هو دائما إعطاء مشروعية 

لسلطة ما , حيث ترى بأن السلطة تختفي وراء الخطاب كما تؤكد بأنه ليس من 

ة , و المفاجئ أن تظهر التربية خطابات إيديولوجية  , ألنها تعد رهان كبير للسلط

تبين ذلك بأن الخطاب التربوي في فرنسا لألحزاب السياسية , ليست جدا قاطعة و ال 

جدا مقطوعة فكل واحد منها تراه يمارس تقريبا الخطاب الرسمي وهو الذي يمثل 

 . 255خطاب السلطة

كما ترى أن أي حزب سياسي يستعمل في الخطاب التربوي ألفاظ تعبر عن      

كل حزب يحاول أن يفرض إيديولوجيته , خاصة مع تعدد  إيديولوجيته , حيث أن
                                                 

254
 . 42, ص ,  مرجع سابقسارة ميلز ,  

  . 04, ص ,  , مرجع سابقأوليفي روبول 255  
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األحزاب في الدولة أين يصبح كل حزب يحاول فرض  إيديولوجيته من خالل  

خطابه التربوي  مثل استعماله عبارة "ديمقراطية التعليم " التي ترى بأن األحزاب  

ب التأيد , يستخدمونها  في خطابهم التربوي  بغرض التعبير عن إيديولوجيتهم  لكس

حيث ترى بأن األحزاب السياسية تستخدم العبارات و األلفاظ التي يكون لها الوقع و 

التأثير على أفراد المجتمع , وتوضح في سياق حديثها عن العبارات و األلفاظ 

 .  256التربوية بأنها ليست خدمة لألحزاب السياسية  و ال سلعة في محل تجاري 

 نظام التربوي: / إسهامات السياسيين في ال3

تؤدي التربية دورا هاما رئيسي ا قي حياة المجتمعات إذ أنها تمثل إستراتجية     

 قومية كبرى لك

ل المجتمعات ، وهي من حيث األولوية ال تقل عن أولويات الدفاع واألمن القومي ، 

فالتربية تحتل اهتماما قوميا  لكل الحكومات و المنظمات بحيث ال يمكن ألي حكومة 

أو أي نظام سياسي أن يترك الحبل على الغارب في ميدان التربية وخاصة النظام 

 .257التربوي 

 / إسهامات السياسيين الغرب في النظام التربوي :1

النظام التربوي اليوم يحتاج إلى المنظرين االجتماعيين الذين يعبرون عن     

تربية إلى جانب التنظير واقع المجتمع من السياسيين الذين بإمكانهم التنظير في ال
                                                 

256
 . 442,  440,  447, ص , ص, ص , المرجع نفسه 
 .44, ص، 4884، عالم الكتب للنشر, مصر ,   أصول التربيةمحمد منسي ، 257
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في السياسة ، مثل ما فعله القدامى أمثال ،"إميل دور كايم"و"جون ديوي" ومن قبلهم 

"ابن خلدون" و" أرسطو" وغيرهم من الكثيرين الذين كانوا يعتبرون من بين السياسيين 

، إال أنهم كانوا منظرين في التربية , حيث تثبت إسهاماتهم في علم اجتماع التربية 

ذلك ، إال أن المالحظ اليوم في المجتمع العربي أو العالم الثالث يجد  أن الذي 

ينظر للنظام التربوي هم المنظمات العالمية وخاصة "اليونيسكو" والتي تقدم مختلف 

" في تقاريره ، D .jacquetالتوجيهات للمنظومات التربوية ، مثال  ما قدمه ديلور "

 .  joumtien "258وجومتين " 

قد اهتم الكثير من القادة السياسيين بالنظام التربوي خاصة في الدول ل  

المتطورة , والمالحظ عبر التطور التاريخي يجد أن كل المجتمعات التي تعد اليوم 

أكبر المجتمعات تطورا  وتقدما  ، يعود ذلك لالهتمام قادتها السياسيين بنظامهم 

 التربوي و كذا تخصيص االهتمام األول له .

 الواليات المتحدة األمريكية تدق ناقوس الخطر , الذي قدمه الرئيس ف

إستراتجية   1111األسبق "جورج  بوش" في السبعينات بعنوان "أمريكيا 

للتعليم" ، فهي ترى بأن النظام التربوي هو الوتر الحساس الذي يتأثر معه 

 .  259جميع أفراد األمة من طبقة سياسية ونخبة فكرية وقاعدة شعبية 

                                                 
258
،  4884دار الوفاء للنشر ، مصر ،  اسيجهود اليونسكو في تطوير التعليم األسصالح الدين المبتولي ،  

 .77، 74ص , ص ،

 .472،471، ص، ص ، مرجع سابقلخضر لكحل ،  259
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   وفي المجتمع األمريكي كذلك هناك حزبين هما حزب اليمين و حزب

اليسار وكل حزب كانت له طريقته في التربية ، وكان بينهم جدل كبير 

حيث كان يتقاسم اليسار الراديكاليين مع فرانك لونتريكيا ، وحسم الجدل 

ا بينهما بأن يعمل المحافظين على مراقبة التعليم األساسي والثانوي ، أم

 . 260الراديكالي يراقب بشكل تدريجي على التعليم العالي غير المهني

  وقد صرح قبل ذلك الرئيس "جونسون" في الستينيات >> أن الحل لكل

 . 261مشكالتنا القومية يتلخص في كلمة واحدة هي التربية << 

فأمريكا باعتبارها دولة عظمى أعطت قادتها السياسيين االهتمام األول  

 ربوي باعتباره األساس الذي يكون عليه البناء .لنظامهم الت

   ومن الدول األخرى التي قدمت سياسة تربوية بإستراتيجيات واضحة

وطبقتها ووجدت فيها الحل . ألمانيا عندما أراد" بسمارك" توحيد ألمانيا 

وتحريرها من النفوذ األجنبي ، جعل من النظام التربوي قوة تحقيق لذلك ، 

 .262ألمانيا من هزيمة فرنسا وامتالك القوة و بالفعل تمكنت 

                                                 
 http://anewar.org/show.art.asp?aid=12641نعيم حيماد ،التربية بين السياسية والفلسفة ،نقال  عن : 260
 . ، نفس الصفحةمرجع سابقمحمد منسي ،261
 .48،,ص ، مرجع سابقمحمد الصالح جدي  262
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  وكذلك "بتلر" رئيس المصلحة القومية ببريطانيا لم طرح مشكلة التربية

أثناء الحرب العالمية الثانية عندما تفاجئه حكومة تشرشل بضعف الجنود 

 وضعف العتاد العسكري أمام تفوق األلمان .

لمجال التربوي الذي به فالمالحظ يرى بأن سر النهضة يكون باالهتمام با 

 يستطيع المجتمع من الوقوف كقوة علمية وتكنولوجية أمام كل التحديات .

  وليس ببعيد ذلك عن سر معجزة اليابان ، التي حولت من بلد إقطاعي

متخلف إلى مجتمع متطور له إرادة ال تكل ، وقد أدهشت اليابان الدول 

تربوي أين أنتجت عبقرية المتقدة عندما كثفت من الدراسات في النظام ال

غطت على جميع العبقريات في العالم بابتكاراتها المتنوعة في المجاالت 

التقنية ، الصناعات الدقيقة ذات المواصفات العلمية والعالمية التي 

 .263أكسبتها قوة تنافسية للواليات المتحدة األمريكية وأوروبا

 الذين تفطنوا إلى أهمية  و لقد كان نابليون بونابارت من القادة السياسيين

التربية و ضرورة السيطرة عليها و تسخيرها لخدمة السياسة , حيث كان 

م المسائل السياسية , ألنه  لن تكون يرى انه ربما كانت مسالة التعليم أه

هناك دولة ذات استقرار متين , ما لم يكن لديها هيئة تدريس تعلم التالميذ 

, و انه إذا لم نعلم الطفل منذ حداثته ,  مبادئ مقررة واضحة يشبون عليها

                                                 
 .44، ص، السابق المرجع  263
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أن يكون جمهوريا أو ملكيا , فلن تكون الدولة ممثلة للشعب , و إنما 

ستكون نظاما قائما على قواعد واهية , معرضا للقالقل و االضطرابات 

 .  264باستمرار

و كذلك دور المهاتما غاندي في التربية من اجل التحرر والقضاء على 

 ريطاني في الهند .االستعمار الب

تعتبر السياسة بأنها مصدر التخاذ القرارات ، وليست التربية باستثناء من   

ذلك ، فالقرارات السياسية هي التي تحدد كل ما يتعلق بالمنظومة التربوية بدأ  

بالسياسة التربوية وكل ما يتعلق بها من مبادئ ومقومات وأهداف ، فلقد كان نابليون 

سيين الذين تفطنوا إلى أهمية التربية وضرورة السيطرة عليها ، ألن من القادة السيا

التربية عنده أهم الوسائل السياسية التي ينبغي االهتمام بها ، فالتربية هي التي تمنح 

 . 265االستقرار االجتماعي 

   ، فالسياسة التربوية تعد جزء من السياسة العامة للنظام السياسي الحاكم

( الذي 2621نازي في ألمانيا في بداية التسعينات )ومثال ذلك الحزب ال

استطاع من خالل السياسة التربوية التي تم وضعها بغرض تكوين جيل 

من أفراد المجتمع التي تؤمن العقيدة النازية والتي أذاق بها العالم ويالت 

الحرب العالمية الثانية ، والسياسة التي وضعها الحزب النازي ساعدت 
                                                 

264
 .40, صمرجع سابق بوثلجة غياث ,   
  . 12- 42ص , --بو فلجة غياث ،مرجع ،سابق ،ص 265
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ية تتمتع بالجسم والعقل والروح والعقيدة والثقافة النازية, على تكوين شخص

هذه الدول عّرفت قياداتها الذين يتميزون بتنظيم سياسي أن التربية هي 

صالح يوضع في النظام التربوي  باب ومفتاح التطور، وأن كل تغيير وا 

عن ماذا يريد المجتمع فعال  ، وهذا ما  كان بإستراتجية ودراسة تعبر حقيقة   

( " إذا وضعتم 2يؤكد فعال مقولة :الفيلسوف الصيني "كيواة"سو" في ق)

ذا كانت مشاريعكم لعقد من الزمان  مشاريع سنوية فازرعوا القمح، وا 

فاغرسوا األشجار،أما إذا كانت مشاريعكم للحياة بكاملها فما عليكم إال أن  

 .  266تثقفوا وتعلموا وتنشئوا اإلنسان"

ا فالمجتمعات المتطورة عالجت مشاكلها من واقعها فهذه حقيقة ال بديل عنه

االجتماعي ، و وضعوا سياسة تعبر عن مجتمعاتهم وذلك على عكس ما يكون في 

المجتمع الثالث الذي يسّرع معظم قادته إلى استيراد التربية من دول أجنبية وكأنها  

 سلعة مثل مختلف السلع.

  ب عندما ربطه بالسلطة لقد طرح " ميشيل فوكو " نظرة متميزة للخطا

وبين بأنه يمثل موضوع صراع من أجل الحصول على السلطة، ففوكو 

                                                 
 .421،ص،4882صالح الدين شّروخ، علم االجتماع التربوي،دار العلوم للنشر، الجزائر ،  266
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يرى بأن الحقيقة من وراء الخطاب ال تبرز وال تتضح للوهلة األولى بل 

 267تكمن وراء السطور وكل الخلفيات التي يحملها 

 / إسهامات السياسيين  العرب في النظام التربوي :2

نظام التربوي في الوطن العربي في وقتنا الحالي ال يجد ان المتطلع لواقع ال 

سياسي أو صاحب السلطة و القرار يلقي خطاب عن تدري مستوى النظام التربوي , 

أو عن عالج مختلف المشاكل التي تواجهه ,اال انه هناك من تطرق لوضعية 

نه أحسن األنظمة التربوية  , و أكد على ضرورة اهتمام الساسة بالمجال التربوي أل

 استثمار في اإلنسان.

يرى الفاروقي أن األمة اإلسالمية اليوم تعيش أزمة و أنها في مؤخرة األمم , ويرى 

أن جوهر األزمة يتعلق بالمجال السياسي و التربوي , حيث تفتقر األمة اليوم إلى 

, أدنى مستوى التضامن و حسن الجوار , و كذا عدم فاعلية المثقفين و اهتزاز القيم 

اب العلوم المعاصرة , و فقدان 268و ارتفاع نسبة االمية عجز االمة عن استيع

 العدالة االجتماعية    

و يوضح سهيل زكار أستاذ التاريخ بجامعة دمشق في خطاب له عن حوار  

بدمشق أن تكون وزارات التربية و التعليم الوطني و التعليم  1111الحضارات سنة 

                                                 
an.net/aqlam/archicehttp://www.akla-،نقال  عن: مفهوم الخطاب كوسيلة اتصاليةمحمد ناصر ، 267

php-a 
268

 .222عماد عبد هللا محمد مرجع سابق , ص  
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دية و األولى في حكومات العالم العربي , و أن تحل من العالي هما الوزارات السيا

حيث األهمية و السيادة و اإلنفاق مكان وزارات الداخلية و األمن و الدفاع, و أن 

نعطي وزارة التربية و التعليم صفة الوزارة األولى , و أن يكون حقل التربية و التعليم 

خصص  له أكبر ميزانية مالية الحقل الذي تنطلق منه الحضارة  و المستقبل و أن ت

, و بهذه الخطوة يرى انه يتحقق أصالح المنظومات التربوية و تحقيق التطور في 

 .    269مختلف المجاالت

وهو الوضع الذي ال يمكن أن يكون في الدول العربية أو دول العالم الثالث التي     

 ظام التربوي.تنفق الكثير على المعدات الحربية , مقارنة باإلنفاق على الن

  طرح رئيس الوزراء العراقي السابق ياسين الهاشمي في خطابه بأن

النهوض بالمجتمع و أفراده تربويا  مهمة ال تقع مسؤوليتها على الحكومة 

فقط بل هي مهمة كل من المفكرين والجمعيات واألندية واألحزاب الدين 

 .270يجب أن يكرسوا أنفسهم لخدمة المجتمع والرقي به

ن المالحظ في البلدان المتقدمة والتي تمارس التعددية الحزبية إ     

والديمقراطية الوضع عندها يختلف مقارنة مع البلدان المتخلفة ) الوطن العربي ( ، 

إذ هناك عالقة بين األحزاب السياسية والنظام السياسي الحاكم في اتخاذ القرار 

                                                 
269
 .مرجع سابق محمد ناصر , 
 .48مفيد محمد إبراهيم ،مرجع سابق ،ص، 270
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تربوية تعد أهم األولويات ضمن بالنسبة لصنع السياسة التربوية ، إذ المنظومة ال

برامجها وخطاباتها ، حيث أن لكل حزب إيديولوجيته ، وفي المسألة التربوية تذوب 

 .271الفوارق اإليديولوجية ، وتسعى جاهدة لوضع سياسة تربوية ناجحة 

يسعى السياسيين في الوطن العربي من وراء السياسية التربوية التي يضعونها  

حشو األذهان بفتات من المعلومات ، وفالتي تنسى بعد  في برامجهم تعمل على

، وهنا كان لزاما  على الدولة بنظامها السياسي والوزارات المعنية  272مغادرة مقاعدهم 

بوضع سياسة تربوية تعبر عن ثقافة وقيم وتاريخ المجتمع ، ولها أهداف تواكب واقع 

تطلعاته ، ويذكر "فيليب ومتطلبات الواقع المعيشي ، وتعبر عن فلسفة المجتمع و 

كومبز" أن إستراتجية السياسة التربوية ليست شيء يوجد في فراغ ، ولهذا وجب 

تشكيل غرفة في الوزارة خاصة بدراسة قضايا ومشكالت النظام التربوي ، حيث يعد 

هذا األخير مطلب أساسي لكل مؤسسات المجتمع وهي تمثل حاضرهم ومستقبلهم ، 

الذي يمثل السلطة أن ال ينفرد بوضع تقرير شؤون مستقبل وعلى النظام السياسي 

المنظومة التربوية ، بل يجب أن يتحدد في ظل مشاركة كل القوى االجتماعية ، 

، وفي هذا  273وذلك لضمان الوحدة االجتماعية واالستقرار في المنظومة التربوية

                                                 
 . 00- 12ص,- سهيل عبيدات ، مرجع سابق ،ص 271
، 4884ر ،عبد الفتاح تركي ،أزمة سياستنا التعليمية هل لها من مخرج ؟ ،مركز الجزويث الثقافي ، مص 272
 .444ص،

، ص ، 4884، مركز الجزويت الثقافي ، مصر ،  السياسة التعليمية في مصر ... إلى أينكمال نجيب ، 273
 .411،414،414ص ، ص،
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بأغراض سياسية و دعوة  لألحزاب السياسية إلى االلتفاف حول النظام التربوي ,  ال 

إيديولوجية بل بمعايير تربوية تعمل من خاللها إلى نبذ كل الفوارق واالختالفات من 

 . 274أجل تكوين النشء ، وأن تشارك بالتخطيط في السياسة التربوية

 / اهتمام السياسيين الجزائريين بالنظام التربوي :3 

الساسة بخصوص إن المتطلع لواقع المجتمع الجزائري ال يجد خطابا  من  

المواضيع التربوية أو يعبر عن الواقع التربوي في المجتمع الجزائري ، ويعود ذلك 

لعدم إعطاء السياسيين األهمية للخطاب التربوي  ، فالسياسي اليوم ال تفهم الرسالة 

التربوي إذ أن خطابه عن التربية يكون في فترة   275التي يريد إيصالها من خطابه 

بية أو عند حدوث أزمة للنظام التربوي ، وفي واقعنا االجتماعي  الحمالت االنتخا

كذلك ال تجد لغة التواصل مثلما يقول" بيربورديو" أن الخطاب السلطوي في بعض 

،و  276األحيان غير مفهوم وال مستوعبا ، فالخطاب ينبغي أن يصدر عن صاحبه 

ظ في المجتمع الجزائري أن يجد من يقوم بوضع البرامج والمقرات التربوية ، و المالح

يجد أن من يقوم بإلقاء الخطب أفراد آخرين ، وهذا وضع متعارف  عند الكل من 

                                                 
 .41، ص، ، مرجع سابقإبراهيم مطاوع  274
 . 21،ص 4887، دار المسيرة ،األردن ، أصول التربية العامةسعيد علي ، -

 4074،جريدة الشروق اليومي العدد     سية في الجزائر :أعطاب لغة الخطابالطبقة السياأمين الزاوي ، 275
 .42،الجزائر ، ص،44/1/4848
، 4228، ترجمة : عبد السالم بن عبد العالي ,  دار توبقال للنشر ، المغرب ، ، الرمز والسلطةبورديو  ربيي 276

 .22ص ،
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أفراد المجتمع , إال أن المشكل الحقيقي هو أن اليوم من هو السياسي، وما هي اللغة 

 التي يتخاطب بها ، والموقف الذي يلقي فيه الخطاب. 

باديس" بأن السياسي وهو " من  فلقد كان في الماضي مثل ما قال :"ابن 

تكون له القدرة على المخاطبة والتفكير , وأن يكون ذا شخصية قوية وعقيدة  ، وأن 

يكون ذا علم" . حيث وضح ضرورة ارتباط العلم بالسياسة ، في قوله ) ...  وكالمنا 

 –اليوم عن العلم و السياسة معا  وقد يرى بعضهم أن هذا الباب صعب الدخول 

مع أنه  –تعودوا من العلماء االقتصار على العلم واالبتعاد عن مسالك السياسة  ألنهم

كل النهوض  –والدين –وال ينهض العلم  –البد لنا من الجمع بين السياسة و العلم 

 ( .  277إال إذا نهضت السياسة بجد –

فابن باديس يرى ضرورة الربط بين العلم ) التربية ( والسياسة وذلك لمكانتهما 

ي المجتمع ، فال يعتبر وجود تربية  بدون سياسة ، وعلى السياسي أن يكون مربيا  ف

أوال  و حكيما , يتميز بقدرة عالية من الوعي , ولغة التخاطب ، حيث من الوعي 

ولغة التخاطب ، حيث يخاطب حسب الموضوع مثلما يقول المثل "لكل مقام مقال " 

وأن ال يتكلف في كالمه ، حيث يرى ابن  ، وأن يكون خطابه خطابا  مؤثرا  ونافعا  

خلدون أن خطاب السلطة ينبغي أن يكون ذا طالقة في الكالم , أي الترسل بما 

                                                 

،الجزائر 2طنية لالتصال والنشر ،ط،المؤسسة الو  الشيخ عبد الحميد ابن باديسرابح ،  تركي 277 
 .144،ص،4884،
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، فإذا كان السياسي في خطابه يتكلم عن النظام 278يناسب جمهور المستمعين 

فيقدم  -فال يبتعد بمواضيع أخرى غير التربية  في خطابه  كاالقتصاد مثال   -التربوي 

 كل االهتمام ألن بالتربية يحدث التطور و التغيير. لها

يستعرض في ذلك عبد القادر يوسف في مقال بعنوان " أزمة التربية في       

الوطن العربي" بأن النظام التربوي في العالم العربي ال يرتبط بواقعه الحضاري 

مالحظ دون والثقافي ، وحاجاته االجتماعية و االقتصادية و السياسية ، ويمكن لل

، وما طرأ على  2699عناء أن يالحظ ما نتج عن الواقع السياسي الجزائري مند 

النظام التربوي في تحديد سياستها التربوية ، وما كان لصّناع القرار في توجيه السلم 

التعليمي وفق ما يلي مصالحها ويحفظ امتيازاتها فهو يرى بأن القادة السياسيين منذ 

موا االهتمام الواجب تقديمه للنظام التربوي من أجل تحقيق الصالح تلك الفترة لم يقد

العام ، فالمتبع لمعظم خطاباتهم يجدها تبحث عن السلطة والرئاسة أي الوصول إلى 

 . 279دفة الحكم

أن الجزائر  1119كما لم تقدم لها الميزانية الكافية ، حيث بّينت إحصائيات 

طنية والتعليم العالي والبحث العلمي لكل من وزارة التربية الو  % 1قد خصصت

والتكوين المهني ، في حين أّن ماليزيا على حسب ما أكده رئيس الوزراء السابق 

من % 21"محمد ما هاليتر" أّن سر النهضة الشاملة والسريعة يعود لتخصيصهم 
                                                 

 .248ص،عبد الرحمان بن خلدون, مرجع سابق, 278
 .42،ص، مرجع سابقمحمد الصالح جدي ،  279
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. فأي مجال للمقارنة بين  280الدخل القومي الخام لقطاع التعليم سنويا  

د  محمد بابا عمي خطاب سهيل زكار في رسالة بعث بها إلى وزير يؤكو النسبتين؟.

التربية الوطنية , و التي يوضح فيها , إن كل تجارب الجزائر تهدف إلى تطوير 

منظومتنا التربوية و هو يرى بأنه مبدأ أساسي ال يمكن الخروج عنه , و يعرض بعد 

ول بها إلى الميدان بغرض ذلك التجارب  التي قام بها في مخبره , و التي تم النز 

 االستفادة منها  والتي يوضحها في النقاط التالية :

 . االعتماد على اإلبداع كمنحى عام للمؤسسة 

 . توظيف منهج الشطار الصغار قي تلقين العلوم 

 . تدريس اللغات األجنبية في االبتدائي 

 . اإلدارة بالمعلومات 

 .اعتماد اإلدارة المفتوحة 

 دئ الجودة الشاملة .السعي لتطبيق مبا 

مؤكد على أهمية االهتمام بالنظام التربوي ألن به يتحقق التعليم الذي يعد 

روح األمة , و به يتحقق التطور و التنمية , و  به يتعلم النشء األخالق و اآلداب 

الحميدة و به يتعلم المحافظة على البيئة , و هو الذي ترسخ له مبادئ الوحدة 

                                                 
 .08،ص،مرجع سابقعيسى بن محمد بوراس ، 280
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لوحدة االجتماعية وهنا يجب أن توفر كل الظروف للنهوض الوطنية و تماسك ا

   281بالنظام التربوي , و كما تقول المقولة وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة .

أن األحزاب السياسية الجزائرية أن االهتمام بالسياسة التربوية هو اهتمام قليل  

برامجها في الفترات ، وعند أحزاب يكاد يكون منعدم ، وأن هذا االهتمام ينحصر في 

والحمالت االنتخابية ، وباإلضافة إلى ذلك النظام السياسي الحاكم يسعى إلى منع 

األحزاب السياسية من التدخل في قرارات السياسة التربوية إال بالقدر المسموح به 

وذلك ألّن األحزاب السياسية قد تعارض السياسة التي تقررها الدولة ، أو ترفض مواد 

يرة للواقع االجتماعي ، فمنذ أن كانت الجزائر خاضعة للنظام الواحد و تكون مغا

مسؤولية النظام التربوي تقع على عاتق الدولة ، و حتى بعد أن دخلت الجزائر مرحلة 

التعددية الحزبية لم يمنح لألحزاب السياسية الجزائرية االهتمام بالنظام التربوي على 

رنامجها تغيير جذري لكل المجاالت ، أما في غرار حركة اإلنقاذ التي طرحت في ب

فترة التسعينات فكان اهتمام األحزاب السياسية ينصب على السياسة ولم يعطى 

االهتمام للسياسة التربوية ، أما في األلفية الثالثة والتي تعّد بأنها تغيير في كل 

غييرات في السياسة المجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية والتربوية ، فمع إجراء الت

التربوية ما أصطلح عليها باإلصالحات التربوية كان هناك التحالف الرئاسي سياسيا  

رغم االختالف اإليديولوجي ، إاّل أن موقف كل األحزاب السياسية في انتهاج سياسة 

                                                 
 . 44 , 48,  2, ص , ص , ص ,  مرجع سابق’ عيسى بن محمد بوراس  281
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تربوية حديثة قد طرح العديد من التساؤالت من أفراد المجتمع ، وكل عّبر عن 

القرار ، إذا كان تصريح األحزاب السياسية وعلى اختالفها إاّل أنه موقفهم من هذا 

يتجه وجهة واحدة وهي أن وضع السياسة التربوية أمر يتطلب مشاركة مؤسسات 

 ،و لقد جاءت التصريحات كالتالي : 282المجتمع المدني ومن بينها األحزاب

 حيث صّرح "السعيد بوحجة " المكلف باإلعالم واالتصال لحزب جبهة 

التحرير أن النظام التربوي يعاني من عّدة مشاكل يجب معالجتها ، وأن 

األمر ال يتعّلق بموقف طرف من طرف بقدر ما يتعّلق بضرورة فتح 

النقاش حول السياسة التربوية ، والعمل على إصالحها موضحا  بأّن 

 السياسة التربوية تعّد من أولويات سياسة الحزب.

  ن العام لحركة النهضة بأن السياسة التربوية التي و أّكد فاتح ربيعي األمي

تتبعها الدولة قد وصلت إلى طريق مسدود وتحتاج إلى مراجعة شاملة ، 

لى قرار سياسي حكيم قبل الوقوع في نتائج كارثية ، كما حّمل المسؤولية  وا 

 -في تلك الفترة -الكاملة لوزير التربية والحكومة ، باعتبار أّن بن بوزيد 

 إلى الحزب الّتجمع الوطني الديمقراطي .ينتمي 

  و وضح التّجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أّن السياسة التربوية بقيت

حكرا  في يد السلطة ، والتي يرى بأّنها تتالعب بالمبادئ األساسية في 
                                                 

في الجزائر ،تدعو إلى النظر نقال عن الخبر السياسي ،األحزاب السياسية  282
:http://www.alkabar.com/quotidien/?idj180303&hd=36 
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السياسة التربوية وأّن السلطة جعلت النظام التربوي عبارة عن ثكنة 

ياسة التربوية المنتهجة عبارة على حقل تجارب ، عسكرية ، وأّن هذه الس

كما دعا ألن يكون للنقابات والمنظمات السياسية ، ومختلف مؤسسات 

 المجتمع المدني دور في حق تقرير السياسة التربوية .

   أّما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية " موسى تواتي" وّضح أّن الوضع

مة في وضع سياسة تربوية يقوم من الراهن للنظم التربوي يبزر فشل الحكو 

خاللها تكوين أفراد المجتمع وأرجع سبب هذا الفشل إلى عدم إشراك 

األطراف األخرى من فئات المجتمع المختلفة في صنع قرار السياسة 

 . 283التربوية 

   أّما حركة مجتمع السلم قد صّرح "عبد الرزاق مقري" بأّن الحركة رافضة

السياسية التربوية المّتبعة والتي فيها التهاون لبعض الوسائل المتعّلقة ب

بمبادئ البالد التي تتمثل في اإلسالم ، والذي يرى أّن فكرة إلغاء 

تخصص الشريعة وتقليل عدد ساعات التربية اإلسالمية دعوة إلى الّتخلي 

عن مبادئ وهوية البالد ، كما اعتبر أّن اتخاذ القرار من جهة فردية ، 

رى يتكامل الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني أمر غير مقبول وي

                                                 
 .المرجع السابق 283
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والسلطة والوزارة المعنية من أجل اتخاذ القرار في مثل هذه الوضعيات 
284 . 

  " أّما الناطق الرسمي لحزب الّتجمع الوطني الديمقراطي " ميلود شرفي

فأّكد أّن هذا الجدل حول النظام التربوي يعد ضجة كبيرة هو مستغربها ، 

المّتبعة تهدف إلى الرقي بالنظام التربوي واتهم حركة  ويرى السياسة

مجتمع الّسلم بالمزايدة وا عطاء األمر أكثر من قدره بما يخص مادة 

الشريعة اإلسالمية حيث تم خاللها عقد اجتماع بين أعضاء التحالف 

 .285لمعالجة الوضعية التي يعاني منها النظام التربوي 

التي أقّربها أعضاء األحزاب السياسية  إّن المالحظ لكل هذه التصريحات   

اّل أّن هذا يوضح على عدم ‘يبّين أّن موضوع النظام التربوي له مكانة عند األحزاب ،

وجود سياسة إستراتيجية في بناء السياسة التربوية ، حيث تكثر الخطابات التربوية 

الستار  من طرف األحزاب بتوجيه رسائلهم إاّل في وجود عائق ، وسرعان ما يسدل

وال يكون هناك خطاب متواصل لمعالجة الوضع ، والخروج بسياسة تعّبر عن واقع 

المجتمع الجزائري ، بل توضح بأّنا سياسة غريبة عن المجتمع ، وأّن األحزاب 

السياسية في جهة وأفراد المجتمع في جهة أخرى يعانون من مختلف المشكالت 

                                                 
الشرق األوسط ،معركة بين أحزاب التحالف حول إلغاء شعبة الشريعة نقال عن   284
:http://www.aawsat.com/de fautt.asp  
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جهة التي وضعها ورسمها لنفسه .و يوضح االجتماعية ، والنظام السياسي يّتجه الو 

محمد موسى في كتابه التربية وقضايا المجتمع ، بأّن على األحزاب السياسية بناء 

جسر مع المنظومة التربوية وأن يخصص كل حزب خطابا  يعالج فيه القضايا 

  .286رالمتعّلقة بالنظام التربوي بدأ   بالسياسة التربوية إلي تعد ركيزة كل تطور وتغيي

 خالصة :

يكون الخطاب التربوي ذا أهمية و تأثير في أفراد المجتمع كلما كان صادر  

عن جهة مسئول أو صانع للقرار, أو أحزاب سياسية , وكذا نوع الخطاب المستعمل , 

و مدى االهتمام الذي يعطيه صاحب الخطاب للخطاب التربوي الذي يعد منارة 

                             النظام التربوي . 

 
 
 
 
 
 

                                                 
، دار الكتاب الجامعي للنشر ،اإلمارات العربية 4، ط المجتمعالتربية وقضايا محمد موسى ،  286

  .   427،422،ص، ص،4884المتحدة،
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 الفصل الخامس:
 األحزاب السياسية الجزائرية الخطاب التربوي في برامج 

 

 .أوال: أوضاع المجتمع الجزائري 

 .ثانيا: الخطاب التربوي في برامج أحزاب الحركة الوطنية 

 .ثالثا: الخطاب التربوي في برامج األحزاب الجزائرية 
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ل تطوره علينا السياسية خالل مراح ألحزاباللتعرف على برنامج حزب من 

 األحزابتكوين و بناء برنامج  يالمؤثرة ف األوضاعوف ر ظأن نتعرف على ال

و الثقافية و السياسية و كذا  جتماعيةاألوضاع اال يتتمثل ف يو الت , السياسية

, و مدى تأثير كل منها على تكوين برنامج األحزاب  ي قتصادية للمجتمع الجزائر اال

 لسياسية .ا

 : ي أوال : أوضاع المجتمع الجزائر 

الفصل السابق يعود  يالجزائر كما ذكرنا ف يأن تشكل األحزاب السياسية ف     

, حيث نتناول خاللها األوضاع  ستعماريةالحركة الوطنية أثناء الفترة اال إلى أحزاب

ستقالل و بعد القتصادية , ثم األوضاع بعد ااعية و الثقافية و السياسية و االجتماال

 أوضاع المجتمع أثناء الفترة االستعمارية . 2696التعددية الحزبية سنة 

 : / أوضاع المجتمع الجزائري قبل االستقالل 1

 / األوضاع االجتماعية :1

 يأيد يف ي, و تركيز الثروة و األراض ي تزايد عدد أفراد المجتمع الجزائر أدى    

مر و السخط تذال يعدد البطالين , و منه زيادة ف يدالمستوطنين إلى فقر عام , و تزا

 يلمجتمعات خصوبة و أسرعها تكاثر فمن أكثر ا ي تبر المجتمع الجزائر عا حيث 

٪ منهم من دون سن العشرين , و كان 91بداية الخمسينات نحو يالعالم حيث كان ف

 ظاهرة تشير إلى وجود مشكلة تعليمية يمهم يعانون من مشكل األمية , و همعظ
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 يمية المجتمع , ففرنسا التأ ييدا كبرى ف هللفقر الضارب أطناب .لقد كان 287حادة 

خيرات  ي العدوانية حرمت المجتمع الجزائر  نهبت خيرات الجزائر ورصدتها لمصالحها

 ين فيي, و قد زارها أحد الخبراء الفرنسبالده , و الجزائر غنية ذات خير فائض 

ائر بوسعها إعالة أربعين مليون نسمة فكيف شؤون الزراعة و صرح قائال أن الجز 

نتشارا مروعا و االبطالة  انتشرتينتشر الفقر إذن و تسود البطالة أنحاء البالد .

الحقول , كما دفع  يعمل ف اإلدارة و ال ييوما بعد يوم فال توظيف ف ازدادت

ألخالق إلى السرقة و الفساد ليصبح جيال عديم ا ي ستعمار أفراد المجتمع الجزائر اال

ة القاضية بتجويع الشباب ميال إلى الشر و اإلجرام و نتيجة لهذه السياسة الجهنمي

ليصبح عدد البطالين و  األوربيةستعمار إلى جلب اليد العاملة , عمد اال ي الجزائر 

 ري يقارب نصف مجموع المجتمع الجزائما  ين يفوق أربعة ماليين أيالفقراء الجزائري

لألفراد  ي ربو و الت ياألخرى مثل الجانب الثقاف يعلى النواح أثر ذي, و هو األمر ال

 المجتمع الجزائري.

ن إلى فرنسا للبحث يهجرة الجزائري إلىياسة التفقير المتعمدة قد أدت كانت س

عن لقمة العيش و لم تؤد تلك الهجرة بالرغم من الفقر إلى انتشار الشيوعية بين 

و التشبث بالقيم و المبادئ اإلسالمية الحصن هؤالء األفراد ، بل كانت روح اإليمان 

الحصين و الدرع المتين لهذا المجتمع من الوقوع في الشرك أو الخروج عن الدين 

                                                 
287
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المجتمع الجزائري خالل  لألوضاعالمتتبع  و اإلسالمي بالرغم من كل شيء واجهه

ة... وكان ستعمار الفرنسي يجدها متدهورة ، وقد خيم عليها الفقر ، و البطالفترة اال

 هم كل أفراد المجتمع هو توفير لقمة العيش ، إال أن هده الوضعية المزرية أثرت

هتم بالجانب التربوي و لم يكن المجتمع لم تعلى الجوانب األخرى بالسلب حيث 

 كان عند دخول المستعمر معظمه يعرف الكتابة و القراءة  . أنمتعلما بعد 

 :  288األوضاع الثقافية 2/ 

لجوانب السياسية و للجزائر على ا يستعمار الفرنساال اعتداءقتصر لم ي    

الفكر فيها و قد ظهر قتصادية فحسب , بل عمد إلى معالم الثقافة و العسكرية و اال

مقدمتها الدين  يره على تحطيم مقومات األمة , و فإصرا يف يحقده الصليب

 ذلك على : يو اللغة العربية معتمدا ف اإلسالمي

 األوقاف اإلسالمية : *مصادرة

ا على عتمادا كبير ا يعتمد  يستعمار الفرنسالجزائر قبل اال يكان التعليم ف   

تأدية رسالته , و كانت هذه األمالك قد وقفها أصحابها  يمردود األوقاف اإلسالمية ف

للخدمات الخيرية , و خاصة المشاريع التربوية كالمدارس و المساجد و الزوايا , 

سيطرة , و سلطة و  ذلتا نفو يبأن التربية و التعليم هما وس يستعمر يعان المحيث ك

يين و أنه ال بقاء له إال بالسيطرة عليه فوضع يده على األوقاف قاطعا  بذلك شرا

                                                 
288
,  ,وزارةاالوقافاألمةكتب  بن باديس و جهوده التربوية , منشورات سلسلةامصطفى حميداتو , عبد الحميد  

 . 04, 00ص,صقطر 
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بعث بها ملك فرنسا  يستطالعية التتقرير الجنة اال يالحياة الثقافية , حيث جاء ف

 يالك الدولة سائر العقارات التأمضممنا إلى :»  ييل ما 2922 يإلى الجزائر ف

مالك األوقاف واستولينا على أمالك طبقة من السكان , كنا تعهدنا كانت من أ

قتحمنا اينية و نبشنا القبور , و دحرمات المعاهد ال انتهكنابرعايتها و حمايتها ... لقد 

 ...«لها حرمتها عند المسلمين  يالمنازل الت

 يئر أهمية المساجد و الكتاتيب , فالجزا أدركت فرنسا مند و صولها     

المحافظة على شخصية األمة , فلم تكن هذه المراكز قاصرة على أداء الشعائر 

التعبدية , بل كانت أماكن للتربية و التعليم و إعداد الرجال الصالحين , لذلك صبت 

قاض أنالعلوم و المعارف تحت  ةو ذليها  بشدة , فسعت إلى إخماد جفرنسا غضبها ع

ة على لغة ظحافمم تبقى منها إال أماكن قليلة دمرت فل يالمساجد و الكتاتيب الت

تعليم بسيط و أساليب بدائية.إن هذه الحرب  يين الحنيف فدال مبادئو  القرآن

اللغة العربية , جعلت التعليم  و يمالسشنها االستعمار على الدين اإل ياء التو الشع

, حيث له , مما أدى إلى انتشار الجهل و األمية  الجزائر يصل إلى أدنى مستوى  يف

 إلىضد المستعمر الغاشم  ي ها المجتمع الجزائر ضخا يأدت الثورات المتتالية الت

لماء قد هاجروا ميدان الجهاد ,كما أن الكثير من الع يفقدان األمة لزهرة علمائها ف

للرجوع إلى  صتحينون الفر إلى البالد اإلسالمية  األخرى , ي ي وإلى المشرق العرب

 ين .يالوطن و تطهيره من سيطرة الفرنس
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عن بقية األقطار قد فرضت فرنسا حصار على الجزائريين لعزلها  و    

شبه  , مع إطاللة القرن العشرين بدأت الجزائر تعيش حركة فكريةو اإلسالمية , 

ن ذهبوا يسواء عن طريق الطلبة الذ, متواصلة مع األقطار اإلسالمية األخرى 

و عن طريق جامع الزيتونة و األزهر و الجامعات اإلسالمية األخرى , أ يللدراسة ف

ين دالد اإلسالمية, مثل دعوة جمال الالب يقامت ف يالدعوات اإلصالحية الت

ممن  ي ح لبعض من أفراد المجتمع الجزائر و محمد عبده , و هو ما سم ياألفغان

دفعهم إلى تأسيس الصحافة  يرفة و األمر الذعنهل العلم و الم ,سمحت لهم الفرصة

اإلصالحية الحديثة , فقد بعث النهضة الفكرية و  يساهمت مساهمة فعالة ف يو الت

منها : الدعوة إلى تعليم  صفحاتها كثيرا من الموضوعات الحساسة يعالجت ف

ر م, فتح المدارس العربية لألبناء المسلمين , و التنديد بسياسة المستع ياألهال

ة إلى التنصير , و كذا مقاومة االنحطاط األخالقي و البدع و يمالرا يالفرنس

بل نشعر بأننا ضعفاء ... ل القال عمر راسم "..بجب أن نتعلم , حيث  الخرافات

تعلم لكن وجه الظلم ...يجب أن ن ينعرف كيف نرفع أصواتنا ف ييجب أن نتعلم لك

العدالة و المساواة بين الناس  نطلب يلك, و الضيم نفوسنا بىندافع عن الحق , و تأ

نموت أعزاء شرقا و ال نعيش أذالء جبناء  يالنهاية لك فيالحقوق الطبيعية , و  يف

ستعمارية الفترة اال إبان ي هل و األمية على المجتمع الجزائر ...." بالرغم من تخيم الج
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الحركة إنعاش  يساهمت ف يات فكرية , و بعض من األفراد التفلقد ظهرت حرك

 الفكرية بالجزائر .

  : 289يقتصاد/ الوضع اال3  

حتاج إلى تدعيم , و لكن الجديد ال ت هذه حقيقة قديمة , يالجزائر بلد زراع    

ين هم الذين يمؤرخي االستعمار يدعون بأن المعمرين الفرنس أناألمر هو  يف

ا ملك ينسستعمار الفر الجزائر قبل اال يف يم األراضظكانت مع .أصلحوا األرض 

و  يالذات ألغدائيكتفاء ستثمرها جماعيا لتحقيق االتكانت  يمشاعا لألعراش الت

تصدير الفائض من اإلنتاج إلى المشرق و إفريقيا و جنوب أوربا , ثم جاءت قرارات 

ستعمارية بإباحة اغتصاب تلك و مراسيم السلطات اال , ينين الفرنسيالقادة  العسكري

الثورات الشعبية المختلفة , و قاموا بتسليمها  يحابها فبسب مشاركة أص ,األراضي

قدرته على تحقيق  ي مرور الزمن فقد المجتمع الجزائر  إلى المعمرين بالمجان , و مع

و تحولت من منتج للحبوب و مصدر لها إلى بلد مضطر  يالذات ألغدائي االكتفاء

 حاجيات أفرادها .سد ائية الضرورية لذالمواد الغ ستيرادال

تشهد بذلك  ,ستعمار أكثر تقدما و أحسن تنظيماصناعة قبل االو قد كانت ال   

حسب  نقابات يالجزائر كانوا يتجمعون ف ين فيتجمع الحرفي يمختلف المصادر الت

ثالث  ين فأخر و الشواشي يين فدشارع و الحدا يالتخصص بحيث نجد النجارين ف
                                                 

289
 4222اد الكتاب العرب سوريا , لمعاصر الجزء األول , منشورات إتحيرى , تاريخ الجزائر االز العربي 

 48-47ص,←,ص
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بة تسير من قبل أمين ينتخب رابع ... و هكذا , فكانت كل نقا يف الصباغينو 

و حسن سلوك ,وكان أمين األمناء  و حكمة ,مقراطية و يختار لما له من خبرة بدي

القرارات سواء منها  اتخاذسلطات العليا ويشارك فعليا في يحضر االجتماعات مع ال

لى جانب الصناعة التقليدية كانت الجزائر تولي رعاية  , االقتصاديةالسياسية أو  وا 

وصناعة  األسلحةصناعة  لك الوقت وهماذسيتين في لصناعتين كانت أساخاصة 

 خيرة الحربية .ذالسفن وال

لصناعة في الجزائر لتخصص البالد شان ا أهملتاالستعمار خروج وبعد      

طات لوقد نجحت الس,  األوليةالعالم الثالث في تصدير المواد  نجميع بلدا

ختفت او  زائر تستورد كل شيء تقريبا ,ستعمارية في مهمتها أين صارت الجاال

ما أنهك  روبقد والبارود و ورشات البحرية الخاصة بصناعة السفن , األسلحةمصانع 

 يا فإنه خنق التجارة الخارجية التاالستعمار صناعة الجزائر قبل أن يقضي عليه

 أثبتت المصادر أن الجزائر كانت تقيم ستعمار ,كانت مزدهرة هي األخرى قبل اال

مكثفه مع إفريقيا جنوب الصحراء ومع البالد العربية و أوربا ,وقد  تجاريةعالقات 

ستثمرها في تو تعود على البالد بأرباح كثيرة كانت تجارتها في ذلك الوقت مخططة 

ستعمار فقد كانت التجارة الخارجية بيد المستعمر أما في وقت اال ميادين كثيرة ,

وترك وجودة في الجزائر الم الخيراتي على جميع سيطر المستعمر الفرنسالفرنسي .

فيها الفالح إلى خماس في  حول و ,المجاعة والفقر ون المجتمع  الجزائري يعان افراد
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عليهم شراء الحبوب من  ضن جردوا األهالي من أراضيهم  وفر حقول المعمرين الدي

ائري ع الجز عاش المجتم. 290أزمة المجاعة  مع استمرارية ,  ٪ 11المعمرين بزيادة 

قتصادية و ثقافية صعبة أدت إلى ا جتماعية واالفترة االستعمارية أوضاع  انإب

لعبت فيها  , ,البطالة ,المجاعة األمية مثل الفقر ,الجهل , اآلفاتنتشار العديد من ا

ير ,قانون نصمن خالل سياستها المتمثلة في التالسياسية االستعمارية دورا كبيرا 

 .األهلي

أين كانت أول  2691نوفمبر 2ية من سا بداو ع الجزائري حربا ضر مخاض المجت 

نطالقة للكفاح المسلح الذي دام سبع سنوات وجاء على إثرها االستقالل بعد أن ا

جزائري  الجئألف  911من  أكثر اجتازمادية حيث  بشرية , خلف عدة خسائر

 911ادر أكثر من ومن جهة أخرى غ الحدود التونسية  المغربية عائدين إلى بلدهم ,

المهندسين ,,المعلمين  األطباءة من قالساح األغلبيةمعمر بما فيهم   أالف

 ين أغلقوا مزارعهم ومصانعهم ,ذال األعمالورجال  ا المعمرين ,ذاالختصاصيين وك

كما قام العمال  وحملوا ما استطاعوا من معداتهم وأموالهم و وثائقهم الضرورية ,

ت الهامة التي لم يستطيعوا أخدها , وتهريب األموال , الفرنسيون بإتالف السجال

القرارات مشاكل عديدة و متعددة  وترك ديون  كبيرة غير مسددة, حيث أثارت هده

اق ر ع تخريب المدارس , الجامعات ,إح٪ , م69قد وصلت األمية أكثر من ف ,للبالد 
                                                 

290
دار العلوم للنشر و "المراحل الكبرى  "ستقالل ر من ما قبل التاريخ إلى غاية االصالح فركوس تاريخ الجزائ 

 .122, ص4882التوزيع , الجزائر , 
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القطعان ,  حقول بورال ,, القرى مدمرة آتشمنالجامعية و قلة المعلمين و ال المكتب

 دة .امب

    أوضاع المجتمع الجزائري بعد االستقالل/ 2

 االوضاع االجتماعية:1  

لة متمث  غداة االستقالل من وضعية صعبة و مزرية ي عانى المجتمع الجزائر       

ن , مليو  والهجرة الخارجية ,النزوح الريفي األميةنتشار افي انتشار الفقر , والبطالة ,

قامت الدولة بعدة إصالحات  .أرقام كبيرة  يمعتقل , و ه 111يد ,  و نصف شه

 كان منها :

 ئين العائدين .الجللمجاهدين و ال يجتماع*اإلدماج اال

 ميدان الخدمات الصحية . يعتماد على الدول الشقيقة و الصديقة ف*اال

 يف العاطلين عن العمل .ظ*العمل على إيجاد سبل لتو 

 و المستشفيات . المستوصفات و بناء ي*الطب المجان

 291مختلف المجاالت  يمحاولة تعميم اللغة العربية ف *جزارة اإلطارات و

قامت الدولة بعدة إصالحات لمكافحة الظواهر االجتماعية السلبية مثل      

ان حكم به بالثورة الزراعية و الصناعية إالبطالة , الفقر من خالل ما اصطلح علي

د المجتمع بومدين , و ذلك ليضمن العيش الكريم لألفرا ي س الراحل هوار يالرئ

                                                 
291
  .44,ص  4888الجزائر ,ستقالل ,ضاع المجتمع الجزائري غداة االلمعهد الوطني للتربية , أوا 
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و الصحراء , إال أن تلك السياسات لم تؤتى  األريافمناطق  يو خاصة ف ي الجزائر 

أثرت  يقتصادية و غيرها من الظواهر التا أين ظهرت العديد من األزمات االأكله

وضعية  نتقال من, أين عجزت عن تحقيق اال يجتماعبالسلب على الجانب اال

,  يجتماعد من المظاهر مثل التخلف االهرت العديظمزرية إلى وضعية جيدة , ف

 يو كلها ممارسات تغلغلت ف االتكالالرشوة , المحسوبية , البيروقراطية , روح 

 . 292مجاالت حساسة

, و مع  يحزب جبهة التحرير الوطن يفترة الحزب الواحد المتمثل ف يهذا ف 

ر عن الوضعية عبحتجاجات تاعدة  تظهر  ي جتمع الجزائر طرأ على الم يالتحول الذ

, حيث منذ بداية الثمانيات تميزت باحتجاجات  ي يعيشها الفرد الجزائر  يالمزرية  الت

نابعة  نهاتقليدية )األحزاب , النقابات ( ألشعبية عنيفة جرت خارج األطر الرسمية ال

حتجاجية , كانت ة االجتماعيصيغة الحركات اال يف ي من تململ المجتمع الجزائر 

منطقة  يف 2691 يادته الحركة الثقافية البربرية فق يالذ يلربيع األمازيغبدايتها مع ا

ية مثل القصبة , العاصمة الجزائر  ياألحياء الشعبية ف يف اضطراباتالقبائل و تلتها 

قسنطينة سطيف و  يعاشتها منطقة شرق البالد ف يالت ضطراباتاالو جاءت بعدها 

 يشملت كل مناطق البالد ف يعبية التالش االنتفاضةو من ورائها  2699 يفعنابة 

و كانت أكثرها عنفا و تأثيرا على مستقبل النظام و المجتمع على حد  2699أكتوبر 

                                                 
292
 ,4222جانفى 424العدد  , مجلة المستقبل العربى,سوسيولوجيا األزمة الراهنة فى الجزائر , عنصر العياشي 

 28ص 
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طال   يعن وضعية اإلقصاء و التهميش الذ سواء , و كل تلك الحركات كانت تعبيرا

قائم  يالناتج عن نظام سياس يجتماععة من المجتمع , و حالة الظلم االشرائح واس

 وجهزة أ يت من قبل أقلية سلطوية متمركزة فمتيازاحتكار السلطة و االاعلى 

 .293مؤسسات الدولة المتمثل في الجيش, اإلدارة , المؤسسات االقتصادية

تماعية وعجزها عن كما تجسد الوضع االجتماعي في فشل المؤسسات االج 

و الجمعيات المهنية ية , بما في ذلك األسرة والمدرسة فتها بفاعلظيأداء دورها و و 

والت التي را إلى عمق التحظختالل قصوى  ناو  اضطرابعرفت حالة  يوالمدنية الت

تساع فجوة التفاوت االجتماعي بين الفئات والشرائح المختلفة اوكذا  يعرفها المجتمع ,

المجتمع مند منتصف الذي يميز بنية  ياعمنها رفض للتفاوت االجتع جي نتتال ,

لما يرتبط به من شعور بالظلم و الالمساواة وعدم تكافؤ الفرص مهما  الثمانيات ,

لقد خيم على المجتمع الجزائري . 294ات الثقافية واإليديولوجيةغالمسو  المبررات كانت

بها المجتمع أثرت على مختلف  نات وضعيات صعبة مريالثمانيات والتسع منذ

ذ آن مختلف التحوالت إ ,الثقافية و التربوية وحتى االجتماعية ,النواحي االقتصادية 

 عرفها المجتمع الجزائري لم  تكن لتمر من دون التأشير على األسرة وعالقاتها , يالت

 سرية , مثل تقلص األسرة الممتدةنعكست على تطور البنية األاروف قد ظفتلك ال

                                                 
293
عة أل البيت منظمتها جا األفاق , ورقة مقدمة للندوة التي , التعددية السياسية الجزائرية الواقع وعياشيعنصر  

 ., األردن 4222, مارى  42, 40المنطقة العربية بتاريخ  دني االنتقال الديمقراطي فاألر و المعهد الدبلوماسي
294
 .2424ص,مرجع سابق ,سوسيولوجيا األزمة الراهنة فى الجزائر  ,________ 
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  تقليصن , و كذا النسبة للجنسيظهور األسرة النووية , و كذا تراجع سن الزواج ب

 .295األسرةحجم 

خاضع للنظام الحزب الواحد المسيطر على  ي بعد أن كان المجتمع الجزائر     

التعددية  تعاشها المجتمع ظهر  يو نتيجة لألوضاع المزرية الت, كل المجاالت 

يعانى منها  يائد , بغية عالج تلك األوضاع التالحزبية كردة فعل للوضع الس

السياسية , و ها  وتصادية قجتماعية , الثقافية , االجاالت  االشتى الم يجتمع فالم

يعيش  ي الثالثة و مازال المجتمع الجزائر  لأللفيةنحن في منتصف العشرية الثانية 

من طرف السلطات  المتبناةجملة من النقائص بالرغم من العديد من اإلصالحات 

 المعنية .

 ع الجزائري  : / األوضاع الثقافية للمجتم4

عميقة أثار  ي المجتمع الجزائر  يسنة ترك ف221ر الفرنسي الذي دام إن االستعما  

, و عندما حصلت الجزائر  منها نظاما للسيطرة  خذا ينتيجة سياسة التجهيل , الت

مع مشاكل على استقاللها , بعد كفاح مرير دام سبع سنوات , واجه خاللها المجت

يكاد يكون منعدما خاصة  يالذ ي من بينها الجانب التربو  يتعديدة و متعددة , و ال

طبعت  يار المناطق الساحلية و المدن التالمناطق الريفية و الصحراء على غر  يف

منتشرة كثيرا , و لذلك وجدة الدولة  افة الفرنسيةبصيغة فرنسية أين كانت الثق

                                                 
295
, وزارة األسرة , الجزائر عائشة عبد السالم , دارسة مسحية لمشروعات المجال االجتماعي للنهوض بالمرأة  

 44, ص4882,,
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س الجانب تنها لم  أنالجزائرية نفسها أمام عدد من الصعوبات و التحديات , إال

جتماعية و قتصادية و االالملة تلك المشاكل اج يو لم تبخسه حقه ف ي التربو 

 لألصولالرجوع  أساسالجزائر على  يحيث حدد هدف السيادة التربوية ف السياسية ,

و اللحاق بركب الحضارة العلمية و التقنية من , من جهة  اإلسالميةالثقافية العربية 

 يالتعليم ي الميدان التربو  يخطة للعمل ف األساسينهذين ل عضحيث و  جهة أخرى ,

 .296أعلنها الرئيس الراحل هوارى بومدين يالثورة الثقافية الت ي, تتمثل ف

هو أضمن مجاالت  ي ل هوارى بومدين أن المجال التربو عتبر الرئيس الراحا     

ث تهدف حيث أن الشعب المتعلم لن يجوع و لن يسمح باستغالله , حي االستثمار

من التربية و التعليم سواء منهم جيل  ي ة تمكين كل فئات المجتمع الجزائر الثورة الثقافي

مج محو األمية ( , كما )برنا االستعمار وطأةأو أولئك الذين عاشوا تحت  االستقالل

ستعادة مكانة اللغة العربية بوصفها أحد مكونات الهوية الوطنية , و اتهدف إلى 

لى العلوم و التكنولوجيا بوصفها أداة العصر و الطريق إلى القوة و إ األولويةإعطاء 

 .  297السيادة 

رتكزت الثورة الثقافية المتعددة األوجه ,الكثيرة األبعاد على جملة من ا     

المنطلقات والمبادئ التي يمثل مجموعها عناصر إستراتيجية جزائرية للثقافة والتربية 

                                                 
296
,ص  4881لهدي لبشر والتوزيع ,الجزائر ,ين رجل القيادة الجماعية ,دار امحمد العيد مطمر,هواري بومد 

,24,21 
297
وراه بقسم العلوم السياسية النظام السياسي الجزائري ,مذكرة دكتمحمد بوضياف العالقات الدولية ومستقبل  

 .482,ص  4880إشراف محمد  سليم قاللة  ,الجزائر ,والعالقات الدولية 
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ربية اللغة الوطنية اللغة األولي ,واألداة األساسية والتكوين ,حيث كانت اللغة الع

للتوصيل التربوي والبيداغوجي في الفنون والعلوم واألدب والسعي للقضاء على األمية 

النظامي وبعده  ي ملية مستمرة أثناء النظام التربو في أقرب المجال واعتبار التربية ع

ة طويلة مقارنة بسنة تر وهي ف 2699وقد كان إصالح المنظومة التربوية في سنة 

أن الطور األولى )االبتدائي ,الثانوي(هو حجز الزوايا لبناء و  عتبارااالستقالل ب

ستهدف تغير ابالحس الوطني و اإلسالمي , حيث  تكوين شخصية وطنية تمتع

مجموعة من  حددتالتربوية و  تهإجراءامضمون التعليم , و هياكله و  يف ي جدر 

جتماعية و تعميم ربط المدرسة بالثورة و الحياة االحات لالكبرى و الطمو  األهداف

د و موح يسية أفضل صيغة لضمان تعليم إجرائالتعليم , فكانت المدرسة األسا

كل المواد الدراسية بطريقة مدروسة و وظيفية و  يللمتعلمين , و تحقيق التعريب ف

دى الجهات إحعتبارها ا سياق حركة التنمية , و  يمية فيدمج المؤسسية التعل

و توفر للعاملين فيها شروط  اإلمكانياتلها كل  دأن تح يينبغ ياألساسية , الت

 .298العمل المادية و المعنوية

 إيديولوجيعهد هوارى بومدين قيم ثقافية محددة ضمن خطاب  يو قد سادة ف   

تجاه قضايا الجماهير , فصارت الثقافية وسيلة سياسية  لاللتزاميعطى األولوية 

                                                 
298
 .22,20محمد العيد مطمر , مرجع سابق , ص,ص, 
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 يشتراكاسياق  يتضان متطلبات الدولة الجزائرية فقابلة الح ي,فف األولىرجة بالد

 . 299عي قاو 

مع  متطلبات للمنظومة التربوية , و تكيفها  يستمر اإلصالح التدريجا    

يات  قد واجهة عدة مشكالت حتمت فترة الثمان يومة التربوية فظالمجتمع إال أن المن

 جتماعيةقتصادية و االمختلف المجاالت اال ينمية فق التيل المزيد من الجهد لتحقذب

النفط و الجفاف , المجاعة و البطالة و  أسعار يو من بين تلك المشكالت تقلبات ف

 يعام يالمنطقة العربية ف يف األحداثالنزاعات الداخلية و الخارجية .و أدت 

على , و سلطت الضوء األعمارإلى زيادة الطلب على اإلصالح و  2662و 2661

تعزيز ثقافة السلم , وهنا ال بد من سياسات  يللتربية و التعليم ف سياألساالدور 

 . 300و التكامل  التفاهمتعليمية تتمم بالمزيد من التناسق و 

من إصالح إلى أخرى  ي المجتمع الجزائر  يف ي ستمر الوضع التربو اا ذو هك    

ما خلفه من , و  حمشروع إصال يحتى بدأ التفكير ف 1112حلت سنة  , و ما إن

من مختلف فئات المجتمع , و بعد مرور عشر سنوات من تطبيق هدا  انتقادات

غية تدارك النقائص اإلصالح , جاءت وزيرة التربية بمشروع  إصالح , اإلصالح , ب

 .1111إصالح  كانت في و العيوب الت

                                                 
299
 .71المرجع نفسه ,ص, 

 
300

 .417نصر الدين جابر , الطاهر إبراهيمى و مرجع سابق و ص,  

 



التفسير السوسيولوجي للخطاب                                     الفصل الرابع 
 التربوي

 

 419 

 : ي قتصادية للمجتمع الجزائر األوضاع اال

ستغالل امبنيا على الزراعة و  لى الهياكلباتصادا قا ي ورثت المجتمع الجزائر    

القاعدة الصناعية ,  بانعدامالمواد األولية , متجها نحو تمديد مواد الخام , و متميز 

 اصطدمتقتصادية حتى لجزائر نضالها من أجل التنمية االا تباشر حيث ما إن 

عن   تحريفهاإلى  ولة , و تسعىذتعيق الجهود المب يحتكار الشركات األجنبية التاب

 301مسارها الصحيح , و ذلك عبر شبكات تغلغلها المختلفة 

قتصادية , ذلك أن هذه الحقبة العديد من المشاكل اال يواجهت الجزائر ف   

ستعمار لم يخرج منها إال بعد أن ترك رواسب متعفنة كان على النظام الجديد أن اال

ر تملة على مؤ هذه المرح يالدولة ف و لهذا فقد تركزت جهود يزيلها للبناء من جديد

مختف  يلمنهج لتحقيق التطور ف يشتراكقرر العمل بالنظام اال أينطرابلس 

 المجاالت و ذلك عن طريق  :

تأميم أراضى المعمرين و توزيعها على  يجسدت ف ي*اإلصالحات الزراعية الت

 .2692المسير ذاتيا بموجب مرسوم مارس 

, و إلغاء العملة الفرنسية و  ي ر الجزائ ي البنك المركز  تحول إلى يبنك الذال*تأميم 

 .2692 يجانف يف ي ستبدالها بالدينار الجزائر ا
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 72محمد العيد مطمر , مرجع , سابق , ص 
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شتراكية مع الشركات األجنبية بنسب سترجاع الثروات الطبيعية و االا ي*البدء ف

 ٪.11ضئيلة ال تتعدى 

و مهمتها نقل و تسويق 2692*ظهور شركات وطنية أبرزها شركة سوناطراك سنة 

 المحروقات .

 .2699*تأميم جميع البنوك األجنبية سنة 

 .2692* تأميم المحروقات سنة 

روف معيشة ظو ذلك قصد تحسين  2692وجب قانون الزراعية بم ي*تأميم األراض

 الفالح و مضاعفة اإلنتاج و القضاء على الفوارق الجهوية .

صناعات عديدة و  يرتكز على الصناعة الثقيلة , أين ظهرت ي* إنشاء قطاع عموم

: مصنع الحجار و الصلب , مصنع المحركات و الجرارات  يف تتمثلضخمة 

وغيرها  بسكيكدة و أرزير يرير البترول و تميع الغاز الطبيعبقسنطينة , مصانع تك

 .302ي من المصانع المتعددة عبر الوطن تطبيقا لسياسة التوازن الجهو 

٪ و 9,6بق معدل نمو قدر ومع تطور األوضاع  شهدت هذه الفترة تحقي   

الدولة من العملة  إلى زيادة مداخيل أدىرتفع سعر البترول مما ابداية الثمانيات  يف

مضاعفة االستثمارات وتم تشجيع غتنمت الدولة هذه الفرصة لا الصعبة , حيث 

لم تستمر حيث تراجع سعر  األوضاعستثمار في مجال وسائل الترفيه ,إال أن هده اال
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 .42, ص ,المعهد التربوي الوطني ,مرج سابق  
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دوالر , فطهرت الصعوبات المالية وبدأت 9دوالر للبرميل الواحد إلى  29البترول من 

العمل والصرامة  تحت شعاراألزمة ,وبالتالي لجأت الدولة إلى سياسية التقشف 

 لضمان المستقبل ,وترتب عن هده الصعوبات :

لغاءيل المشاريع طتع -  البعض األخر . وا 

 نخفاض الدينار والتضخم النقدي. ا-

 . األسعار وارتفاعمواد والسلع نقص ال -

 مليون عاطل . 2.9ازدياد البطالة ,حيث فاقت  -

 . للمواطنينانخفاض القدرة الشرائية  -

 وهي : اإلصالحاتنحو بعض  التوجهالصعبة أملت على الدولة  األوضاعهده      

 ام السوق .ظبن لعملاالشتراكي وا النظامالتحول التدريجي عن  -

 اتيا والثورة الزراعية  .ذطاع المسير التخلي عن الق -

 .2699انون المستثمرات في ديسمبر قهور ظ -

 االهتمام بالقطاع الخاص .  -

 عدة مظاهر منها . تظهر  اإلصالحاتنتيجة هده  -

 ٪16.9,2666تزايد في أعداد البطالة حيث وصلت في   -

 .303ضعف معدالت التشغيل  -
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دادن توفيق ,سياسات التشغيل وأثرها على سوق العمل  ورقة مقدمة ل يوم دراسي ,جامعة فرحات إح 

 .  4888,جوان ,40عباسي ,سطيف الجزائر ,
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وى العالم , عاشر دولة على مستو يقية د الجزائر من بين أكبر دولة إفر عت  

حتياط من اكما تملك ثاني أكبر , طي في إفريقيا فحتياطي ناكما تملك ثالث أكبر 

جتماعية و ن هذا فإن العديد من التحديات االبالرغم م لكن, الغاز الطبيعي 

الجزائرية ,كما يشتكون أفراد المجتمع من  األسرم ظتواجهها مع يالقتصادية التا

بما فيها التربية والتعليم ,الصحة ,السكن وال تزال  اسيةاألست اجع جودة الخدماتر 

٪ في صفوف الشباب 12.9نسبة  1121معدالت البطالة مرتفعة حيث وصلت سنة 

ر يإن  مسألة تطو  وفقا لألرقام رسمية , 11-29الدين تتراوح أعمارهم مابين 

صعب التحقيق من وضع تحديات ال وجعله قادرا على مجابهة االقتصاد الجزائري ,

دون إحداث قطيعة مع أساليب تدبير الموارد االقتصادية التي تعرفها البالد مند فترة 

 .304 طويلة هكذا يرى الباحث الحسن العياشي

 /  األوضاع السياسية :5

ل يقاوم ظبالوجود االستعماري في بالده ,و  لم يقبل المجتمع الجزائري    

رب جبهة التحرير الوطني الممثل الوحيد ح وكان , هلستقالاو  هيتر حالسترجاع 

ترجاع سهة التحرير كفاح مسلح وسياسي لالللمجتمع الجزائري ,أين خاض  جيش جب

,ومنه  2691جويلية  19السيادة الوطنية ,وتم خاللها تحقيق السيادة الوطنية في 

ر لتحقيق ستما ,ولم يتوقف عنده هذا الحد بل 2691تكوين الجمهورية في سبتمبر 
                                                                                                                                            

 
304
الحسن العايشي ,إقتصاد الجزائر والجوة بين الموراد واالنجازات مركز كارينفى للشرق األوسط, لبنان  

,4842 
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االستقالل التام التخلص من جميع بقايا االستعمار وتحقيق مطامح الشعب في جميع 

 المجاالت .

 من االستقالل هو : األولىإن ما مميز الفترة    

 الصراعات الشخصية على السلطة .  -

التي وصلت  األقصىالمغرب بين الجزائر وجيرانها خاصة  فات الحدوديةالخال -

 . 2692اكات المسلحة على الحدود  الغربية سنة إلى حد االشتب

ب جبهة التحرير الوطني ,الحزب الذي جعل من حز  2692صدور دستور  -

 الذي يقود الجزائر بعد االستقالل .ألطالئعي 

 البناء الدولة الجزائرية . النظري  اإلطارالذي وضع  2691صدور ميثاق  -

 الرئيس هواري بومدين . هقاد بانقالإثر  الرئيس أحمد بن بلة ,ب اإلطاحة -

 . 2699إنشاء المجالين الشعبية  -

 الدي أكد على مواصلة البناء االشتراكي .2699صدور الميثاق الوطني  -

ميز هده الفترة  2699/2691ين بن جديد لفترتين رئاسيت الشاذليالرئيس  انتخاب -

في  بدأترمة التي ي تجسد في االضطرابات الصاذمر من طرف أفراد المجتمع الذالت

 بالجزائر العاصمة .  2699روتها في ذلت صو  ,و 2699قسنطينة 

 .  2696ة التي تجسدها دستور يالسياس اإلصالحاتعن  اإلعالن -

 الذي نص على حرية التعبير , التجمع ,حق اإلضراب , التعددية السياسية .-
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 2661. يبن جديد ف يلذالرئيس الشا استقالة-

 يبها اليمين زورل الذ فاز يو الت 2669 رئاسيانات إلى غاية تعاقب عدة حكوم-

 .يإلى حزب التجمع الوطن الديمقراط يينتم

 . 2669ستفتاء حول مراجعة الدستور سنة اإجراء -

 .2669تشريعية و محلية  انتخاباتقيام  -

ذلك (و 2696,2666على هذه العشرية بالعشرية السوداء ) اصطلحو قد   

 تمثلت في: يالتو  ي عاشها المجتمع الجزائر  يية الصعبة التلألضرار والوضع

 *التعددية الجزائرية .

 يالتشريعية الت االنتخابات*دخول الجزائر فى أزمة سياسية و أمنية بعد إلغاء نتائج 

 فاز بها حزب الجبهة اإلسالمية لإلتحاد .

الكثير من   و اليابس و ارق  األخضردوامة شبه حزب أهلية أتت على  ي*الدخول ف

 الدماء و وصلت إلى درجة التنكيل بالجثث .

ضحى من  التي األساسيةدمرت و خربت الكثير من الهياكل  يالجانب المال ي*و ف

 , حيث قدرت الخسائر بعشرات المليارات . ي ل إنجازها إفراد المجتمع الجزائر أج

بجملة من جاء  يبها عبد العزيز بوتفليقة و الذ فاز يو الت 2666* رئاسيات 

 اإلصالحات و كان على رأسها 

 .2666سنة  يفتاء الوئام المدنستا -
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الجانب التربوي  أهمهاو توالت بعدها عدة إصالحات في مجاالت مختلفة 

متعارضة بين الناقد و المؤيد و  أراءو ما نتج عنها من  1112التي كانت في 

 المعارض

 الوطنية ثانيا : الخطاب التربوي في برامج أحزاب الحركة

مر المجتمع الجزائري بعدة مظاهر و أوضاع اجتماعية , اقتصادية , تربوية   

و سياسية , كانت السبب وراء ظهور األحزاب السياسية و تشكلها و أولها االستعمار 

الفرنسي , و ما نتج عنه من اضطهاد و تميز حيث تعد الحركة الوطنية بداية 

لتي تكونت من مجموعة من أفراد المجتمع التنظيمات الحزبية في الجزائر , ا

الجزائري , و لها عدد من المطالب , التي تعبر عن وعي هؤالء األفراد بالوعي 

فاألوضاع التي عايشها أفراد المجتمع الجزائري و التي  305الوطني و االجتماعي 

سعى إلى تحقيقها و كانت  يء جملة من المطالب و األهداف التدفعت به إلى بنا

 البرنامج العام للحزب . ضمن 

عن تلك  كانت تعبر يركة الوطنية جملة من القضايا التلقد تناولت أحزاب الح    

 يو كانت معظمها تتمثل ف ي يعيشها المجتمع الجزائر  يالمرحلة االستعمارية الت

إصالح األوضاع االجتماعية , االقتصادية ,  يتمثلت ف يفورية و التمطالب 

 المطالبة بالحرية و االستقالل. يلت فمرحلية تمث التربوية , و مطالب
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,  4202لسياسية للحركة الوطنية و ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , يحي بوعزيزي , اإليديولوجيات ا 

 .11ص 
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حيث خالل هذا الفصل نتطرق للخطاب التربوي في برنامج أحزاب الحركة      

الوطنية , معتمدين في ذلك على تصنيف األحزاب حسب توجهاتها و إيديولوجياتها , 

 بداية بالحركات السياسية :

 لسياسية :برنامج الحركات ا يف ي أوال : الخطاب التربو 

 مطالب لجنة المغاربة : 1

, مما  يقهره لألهال يته محتجا على أساليب االستعمار فرفع بودربة صو     

أدى به إلى المطالبة من السلطات الفرنسية القيام باإلصالحات , من جهة أخرى قام 

بعمليات وطنية بغرض تحرير البالد , و أما حمدان خوجة , الذي كان يتأسف على 

حيث رفع العديد من المطالب و العرائض  ي صار عليه المجتمع الجزائر  يالذ عالوض

الجزائر , مطالبا إياهم احترام  يت الفرنسية , و سلطات االحتالل فإلى السلطا

ذلك إذ تم  يشرط , حيث نجح ف أونصوص المعاهدة , و مغادرة الجزائر بدون قيد 

 .306  ي مجتمع الجزائر أوضاع ال يسال لجنة تحقيق من فرنسا للنضر فإر 

 يالت األوضاعكتابه المرآة مختلف  ية فو قد تناول حمدان خوج     

ربا و العمل على كيفية أو  ي, و كذا الحركات القومية ف ي يعيشها المجتمع الجزائر 

 ذلك : يحيث يقول ف ي مجتمعه الجزائر  يتوظيفها ف
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 .12, 11, ص, ص, مرجع سابق فاضلى إدريس , 
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على  الجزائر خالل السنوات المنصرمة , يفرض يإن كل ما وقع ف   

هذا البلد قبيل الغزو الفرنسي و  يو هو التعريف بالحالة السائدة ف واجبنا مقدسا ,

هذا الجزء من المعمورة , و ما يعانيه أبناء  إلىعده لكي الفت خطر رؤساء الدول ب

هزت كيانه و ألحقت ضررا  يهذه المحنة التل يبالد تبالدي ...أتساءل لمادا تعرض

الدول المجاورة , فال  يذا نضرنا إلى الوضعية السائدة فإكبيرا بمقومات نشاطه و 

أحد منها متعرض لما نتعرض له نحن , فبالد اليونان قد أغنيت و قامت على أسس 

متينة بعد أن انتزعت من اإلمبراطورية العثمانية , و انفصال الشعب البلجيكي عن 

لالسترجاع و يتعرضون هولندا , و جميع الشعوب الحرة تهتم بالبولونيين و تساعدهم 

 .307لإلبادة و لجميع نكبات الحرب , و التي ترتكب باسم فرنسا الحرة 

يتبين لنا أن دحمان خوجة كان على سعت أالطالع باألوضاع السائدة في   

المجتمع و التي كانت تحت وطأة االستعمار الفرنسي و الذي يرى أن البلدان 

من أوضاع  ي عرض له المجتمع الجزائر مثل ما يتالمجاورة ال تعيش و ال تتعرض ل

مزرية , فحمدان خوجة , قد زاوج بين التكوين فهو رجل علم و سياسة , و لذلك 

 يتعلقت خاصة بالوضع الذ ي, و الت يللمستعمر الفرنساستطاع إن يرفع مطالبه 

 يتجهيل . جراء الغزو الفرنس من حرمان و فقر و ي يعيشه أفراد المجتمع الجزائر 

 خلف أثار سلبية على الوضعية االجتماعية و التربوية .  يو الذ للجزائر 
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 .12مرجع سابق ,ص, 
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كله مجتمع متعلم فهو يعرف الكتابة و القراءة  ي فبعد أن كان المجتمع الجزائر 

, أخد هذا الدور في التالشي و التدهور جراء المعامالت التعسفية التي يقوم بها 

كن تعلم اللغة و الدين إلفراد المستعمر الذي دمر المساجد والكتاتيب التي كانت أما

 المجتمع الجزائري .

إعادة القومية الجزائرية من جديد ,  يمغاربة رفعت بمطالبها المتمثلة ففلجنة ال    

 . 308و إقامة حكومة حرة , و كذا تحرير دستور يتفق مع تقاليدهم و عاداتهم

يح إال أنه بشكل صر  ي ة لم تتطرق للجانب التربو بالرغم من أن لجنة المغارب   

 موجود ضمنيا , فالجانب التربوي يتضمن ضمن أوضاع المجتمع الجزائري. 

 كتلة المحافظين :  2

تولت هذه الكتلة الدفاع بالوسائل السلمية و عن طريق المطالبة بالحقوق و 

لخدمة المساواة مؤيدين للوطنية و القومية اإلسالمية معارضين لفكرة التجنس و ا

, حيث عبروا عن وعيهم من خالل الرد على الرد على  يم الفرنسالعسكرية تحت العل

محاوالت االستعمار اإلدماجية , حيث ألحوا على ضرورة احترام القانون و 

المؤسسات الجزائرية , و كذا استرجاع العمل بالشريعة اإلسالمية , و نشر و إصالح 

لغاء قانون األهالي وكل اإلجراءات األخرى التعسفية  ,وسائل تعليم العربية ,وا 
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 . 24ناجي عبد النور ,مرجع سابق , ص  
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,والمساواة في الضرائب والفوائد ,وعدم العنف ,حيث كانت محاوالتهم تسعى إلى 

  309إصالح ما أفسده المستعمر الفرنسي

تكونت كتلة المحافظين من الشخصيات البارزة المتعلمة المثقفة بثقافة    

إسالمية , و هو ما انعكس على جملة مطالبها , فلقد كانت تسعى إلى 

مختلف المجاالت االجتماعية و  يجاع الذين اإلسالمي و العمل به فر است

التربوية , و التي من بينها مجال التعليم أين طالبت بإصالح وسائل تعليم 

فرنسا كانت قد منعت أي محاولة للتعليم باللغة  أناللغة العربية , حيث 

تكوين مجتمع العربية من خالل سياستها المتعلقة بالفرنسة , و الرامية إلى 

فرنسي بجذور عربية إسالمية , فما كان على كتلة المحافظين إال العمل على 

استرجاع مكانة اللغة العربية و الدين اإلسالمي الن هذين المطلبين يعبران 

عن هوية المجتمع الجزائري المتمسك بأصالته و عراقته بالرغم من كل 

يل و طمس لمعالم الهوية المحاوالت االستعمارية التي تقوم بها من تجه

الوطنية أين قاموا بتولي مهمة التدريس في المدارس التي أنشئوها بغرض 

نشر الثقافة العربية اإلسالمية و هو ما يوضح أهمية هذين العنصرين )اللغة 

 , الذين ( في بناء المجتمع و تكوين أفراده على نسق قيمي .
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بوي الذي هو عماد و أساس طالبت كتلة المحافظين بإصالح الوضع التر    

تكوين المجتمع , و قامت بهذا الدور من خالل تأسيس مدارس و أماكن لتعلم اللغة 

العربية وتعاليم وشعائر الدين اإلسالمي ,وهو ما يوضح اهتمام كتلة المحافظين 

بالجانب التربوي إلى جانب المطالب االجتماعية و السياسية و االقتصادية من خالل 

 الب التي رفعتها إلى فرنسا .جملة المط

 جماعة النخبة : 3

ما يتعلق  يسا فاقتصر عمل النخبة على وجوب احترام ما تعهدت به فرن   

كونسولت  –سانتو بالجزائر , حيث تصدوا إلى مقتضيات قانون التجنس الشامل ) م

علق منح امتيازات الجنسية على وجوب التخلي عن الحالة  يالذ 2999( لسنة 

ت جو كان يمين أين برز نضال جماعة النخبة فية للجزائر كأفراد مسلالشخص

جميع مجاالت الحياة االجتماعية االقتصادية و  يأوضاع أفراد المجتمع متدهورة ف

كل تعليم  يستخدم فيه اللغة  إلغاءحتى التربوية ففي مجال التعليم و التربية مثال تم 

 ي, األمر الذ الزوايا ,و المدارس الريفية  العربية , كما تم القضاء على المساجد , و

 يارتكزت على المساواة ف يالمطالبة بعدد من المطالب و الت دفع بجماعة النخبة إلى

الحقوق السياسية , مع إلغاء قانون األهالي , و التمثيل النيابي لكل أفراد المجتمع 

 . 310مع فرنسا الحقوق  يالهدف هذه المطالب هو المساواة فالجزائري , حيث كان 
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هذه لفترة عانى من عدة  يبالرغم من أن المجتمع الجزائري فالباحثة بأنه  ترى    

مجال التربية و التعليم بعد إلغاء كل تعليم عربي وتعميم  يية و خاصة فأوضاع مزر 

التعليم الفرنسي على بعض من فئات المجتمع و هو األمر الذي يؤدي , إلى القضاء 

الشخصية الوطنية الجزائرية , و بث تعاليم الثقافة الفرنسية و  على معالم الهوية و

جماعة النخبة كانت ثقافيتها ثقافة غربية فرنسية فقد كانت مطالبها تعميم  أنبما 

التعليم بغض النضر عن طبيعة التعليم أكان عربي أم فرنسي فبحكم أن ثقافتهم 

تي يحملها التعليم الفرنسي و فرنسية فقد طالبوا بالمساواة دون التطرق لألبعاد ال

 الثقافة الفرنسية من تجهيل و طمس للهوية الوطنية .

لقد كانت أفكار جماعة النخبة قائمة على أساس الفكر الفرنسي فى كل    

شيء من حيث العيش و الثقافة و طريق العمل , كما كانت جماعة النخبة تسعى 

أين ظهرت لجنة الدفاع عن إلى تحويل المجتمع الجزائري إلى مجتمع غربي , 

يرفع مذكرة إلى  2621جوان  19مصالح أفراد المجتمع الجزائري المسلم بتاريخ 

الرئيس " بونا كريه " تتعلق بمجموعة من المطالب التي نقوم على المساواة بين 

 . 311الجزائريين و الفرنسيين

 حركة األمير خالد : 4  
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اله عن النخبة, حيث طالب أنصار بدأ األمير خالد حركته السياسية بعد انفص

تلخصت بتطبيق سياسة اإلدماج  مع االحتفاظ باألحوال الشخصية اإلسالمية , و قد 

 النقاط التالية : يمطالبهم ف

البرلمان الفرنسي , بنسبة معادلة لعدد نواب األربين الجزائريين  ي*تمثيل المسلمون ف

. 

 * إلغاء القوانين اإلستشنائية .

 الحقوق و الواجبات . يالخدمة العسكرية ف ي*المساواة ف

 تقلد جميع المناصب المدنية و العسكرية بدون تميز . ي* حق الجزائري ف

 مع حركة التعليم . يعلى األهال ي المتعلق بالتعليم العام اإلجبار  *تطبق القانون 

 *حرية الصحافة و الجمعيات .

 . 312لمسلمين*تطبيق القوانين االجتماعية و العمالية لفائدة ا

ناد بها األمير خالد و رفقائه أنها تسعى  يإن المالحظ إلى جملة المطالب الت    

أهمية داخل المجتمع عوض تهميشه من طرف الفرنسيين ,  ي د الجزائر إلى منح الفر 

بكل  ي اسية و االجتماعية للفرد الجزائر حيث طالبة هذه الحركة بإعطاء الحقوق السي

و الهوية اإلسالمية  دون التخلي عن األحوال الشخصية يسمساواة معه و مع الفرن

 المسلم . يجتمع العربإلى الم ي تحدد انتماء الفرد الجزائر  يالعربية الت
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مدنية أما من حيث المطالب فبعد أن طالبة الحركة بالمساواة السياسية و ال    

هو األمر الذي جباريته على كل األهالي و كدا حريته ,و إبالحق في التعليم من خالل 

يعطي لإلفراد فرصة أكبر للتعلم إما من خالل التعليم النظامي داخل المدارس 

الفرنسية أو التعليم الحر داخل الكتاتيب والمساجد ,فإذا توفرت أما كن التعليم حسب 

عدد المطالب سمحت الفرصة بذلك لوجود مجتمع متعلم ومثقف يسعى بكل الطرق 

 رجاع سيادته.إلى الدفاع عن وطنه و است

لقد حملة حركة األمير في مطالبها االحتفاظ بالهوية اإلسالمية العربية عكس      

 جماعة النخبة إلى كانت تسعي إلى تقلد الثقافة الفرنسية الغربية .

" الناطقة باللغتين العربية والفرنسية و   IK damاعتبرت جريدة اإلقدام "    

ث دعا إلى الوحدة الوطنية ونبد العرقية العنصرية المعبرة عن أراء األمير خالد ,حي

اتبع وسيلة االجتماعات الشعبية لحث أفراد المجتمع الجزائري ,كما تقدم بعريضة  أين

 2626مؤتمر فرساي سنة  انعقادمن الطالب إلى الرئيس األميركي "ويلسن " أثناء 

عتبر هدا المطلب يطالب فيها بمنح الجزائر حقها في تقرير مصيرها بنفسها ,حيث ي

 ,كما استمر بالمطالبة : 11بأن مطلب شرعي أو مطلب استقاللي بارز في مطلع ق 

 *بالتمثيل العادل للمسلمين في المجالس الجزائرية ,إلقاء قانون االنديجينا نهائيا  .

 * تعميم التعليم .

 األراضي المخصصة لالستعمار . ي* مشاركة األهالي ف
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 خطوط سكك حديدية . * فتح الطرقات و إنشاء

 اختبار القادة عن طريق االنتخابات .* ‘

حيث تحولت جملة مطالب حركة األمير من المطالب السياسية االجتماعية     

 . 313إلى مطالب اجتماعية لكل أفراد المجتمع الجزائري لتحسين وضعيتهم

لد نادت بها حركة األمير خا يالباحثة من خالل جملة المطالب الت تالحظ    

أنها مطالب تدعوا إلى تكوين شخصية جزائرية عربية إسالمية تتمتع بكل حقوقها 

المطالبة بحق التعليم و كذا  يتماعية و التربوية وهو ما تجسد فالسياسية و االج

إجبار يته و حريته , فإذا لم تسمح الفرصة لألبناء المجتمع الجزائري بالتعلم داخل 

لم داخل المساجد و الكتاتيب و الزوايا , الن الغرض المدارس الفرنسية أمكنهم التع

هو جعل أفراد المجتمع متعلمين ال جاهلين , كي يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم , و 

 ين ضمن مطالبها مطلب تربوي تمثل فهو ما يوضح أن حركة األمير خالد كان م

ية الفرنسية حتى حق التعليم و يكون من الجانبين الفرنسي بغرض تلقى الثقافة  الغرب

يتمكن أفراد المجتمع من معرفة مختلف الحقوق و القوانين ليتمكن بعد ذلك من 

المطالبة بمطالب مشروعه وفق قوانينهم , و الثانية من الجانب العربي اإلسالمي و 

ذلك ليحافظ الفرد الجزائري على كيانه و حريته كفرد مسلم عربي له انتماءاته و 

 عريقة .حضارته التاريخية ال
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 / الخطاب التربوي في برنامج االتجاه االستقاللي2

 الخطاب التربوي في برنامج نجم شمال إفريقيا :1

شمل برنامج حزب شمال إفريقيا جملة من المطالب المتحمسة للعمل الثوري ,      

و كذا من أجل خلق كتلة وطنية ضد األربين فى الجزائر و استرجاع السيادة الوطنية 

علن مصالى الحاج بأن حزبه يناضل من أجل استعادة األرض و حصول , حيث أ 

 . 314الجزائر على االستقالل التام 

 ركز عليها حزب نجم شمال إفريقيا :  يو من جملة المطالب الت     

 *مطالبة فرنسا بالحريات األساسية .

 الحصول على جميع الوظائف . ي*االعتراف بحق الجزائريين ف

 لديات المختلطة و األراضي العسكرية .*إلغاء نظام الب

 *إلغاء القوانين الجائرة 

 *إنشاء برلمان وطني منتخب عن طريق االقتراع العام .

 *إنشاء حكومة وطنية ثورية مستقلة بالجزائر .

 *إعادة البنوك و المناجم و السكك الحديدية و األمالك العامة إلى الجزائر .

 ميع المستويات .*مجانية التعليم و إجبار يته لج
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 .315*التعليم اإلجباري باللغة العربية 

من خالل جملة المطالب هذه أنها كانت مطالب متنوعة فقد الباحثة الحظ ت    

ة , فبالرغم من شملت مجموعة من المطالب السياسية و االجتماعية و كذا التربوي

و الحريات  من سلب لمختلف الحقوق  ي يعيشه المجتمع الجزائر  يالوضع المزري الذ

سعى حزب نجم شمال إفريقيا إلى المطالبة أوال باالستقالل التام للجزائر حيث اندرج 

هذه تعمل   يتطرقت إليها و الت يا المطلب العام جملة المطالب التضمن هذ

خاصة عند  ي لف نواحي الحياة للمجتمع الجزائر مخت يالمطالب على إعطاء الحق ف

و على كل المستويات , و كذا حق التعليم باللغة  مطالبتهم بحق إجبارية التعليم

العربية , فالمالحظ إلى هذين المطلبين يجد أنهما يعبران على وعى حزب نجم شمال 

ا التأكيد على اللغة العربية إفريقيا بأهمية التعليم لكل فئات المجتمع دون استثناء و كذ

ر عن نفسه يستطيع أن يعب ي ر الجزائ تعد مفتاح لكل اإلشكاليات فبلغته المجتمع يالت

 قترن ذلك بالتعليم فبدلك يتمكن من ضمان حقوقه .او عن مطالبه خاصة إذا 

نفسه تتطرق  حملها مصالى الحاج على يو من المطالب و الشعارات الت   

 : يلبعض من مقوالته و ه

حقوق بالده و لو مرة واحدة يعد ابد  ييها الشعب الكريم كل من يتسامح ف"... أ

لدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان , نحن نريد أن تكون لغتك العربية لغة رسمية ا
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بالبالد , و نريد أن تكون مساجدك و أوقافك بيدك تتصرف فيها بحسب القرآن 

العظيم ...و ال نطلب إلحاقك بفرنسا لتكون فرنساويا عزيزا كما يقولون .. إن شعبا 

الصلة بينة و بين ربه و بينه و بين  شعب أخر لهو شعب قطع يف االندماجيطلب 

تاريخه و أجداده وبينه و بين أبناء ممن بعده , و نحن الجزائريين لنا تاريخ ماجد و 

لغة و ذاتية مقدسة و ضمير حي , و إنا لنختار أن نبقى مضطهدين جزائريين من 

 ". 316أن نصير أحرار فرنسيين 

فكرة االندماج ألنها فكرة في  ستقالل التام , و عارضطالب مصالى الحاج باال  

نضره غير مستحبة , و أن من يطالب باإلدماج فهو يود أن يكون فرنسيا ال أن 

شدد بأن تكون  يكما ركز على اللغة العربية و التيحصل على استقالله و حريته , 

لغة تخاطب و لغة رسمية حتى يتمكن المجتمع من المحا فضة على هويته , و 

,  ي ينتمي إليه المجتمع الجزائر  يالذركز على الدين اإلسالمي  باإلضافة إلى ذلك

مجتمع عربي مسلم و لن سيتغنى عن هذا المطالب  ي كما نوه بأن المجتمع الجزائر 

 مهما كانت المساومات الفرنسية 

 الخطاب التربوي في برنامج حزب الشعب الجزائري :                 2

يعتبر  ألنهس مطالب حزب نجم شمال إفريقيا ركز حزب الشعب الجزائري على نف  

 امتداد له ,ولقد تضمن في برنامجه النقاط التالية : 
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*منح الحريات الديمقراطية تأسيس الجمعيات ,حرية التعبير ,حرية الصحافة ,الحق 

 في االنتخابات  البلدية ,والمجالس العامة والتمثيليات المالية .

عليا مدنية أو عسكرية في الشق االجتماعي * السماح لألهالي بتقليد مناصب 

 كالزيادة في أجور العمال ,محاربة الفقر .

 * القضاء على ظاهرة الخامس بمنح أراضي للفالحين الفقراء .

 * محاربة الجهل و األمية .

* كما ندد حزب الشعب الجزائري بسياسة اإلدماج ,ورأى بأنها تزيد في المشاكل 

 317 التخلي عن هذه السياسةالجزائرية ,ومن المفروض 

لقد تابع حزب الشعب الجزائري نفس مسيرة حزب نجم شمال إفريقيا باعتبار      

أنه امتداد له ,حيث طالب بمطلبه الرئيسي والمتمثل في الحصول على االستقالل 

التام سواء في برنامجه العام أو في مختلف المناسبات مثل المؤتمرات التي كانت 

لمالحظ من خالل جملة هذه المطالب يالحظ أنها ركزت على الجانب تعقد إال أن  ا

االجتماعي أكثر من السياسي ,وذلك لإلبراز المكانة االجتماعية لإلفراد المجتمع 

الجزائري و حتى يتمتعوا ببعض من الحقوق الضائعة مثل منح الحريات الديمقراطية 

هم والمطالبة بحقوقهم ,وكذا .التي تفسح لهم المجال للتعبير عن أوضاعهم و مطالب

المطالبة بتقلد مناصب عالية لالن االستعمار الفرنسي كان يحدد المناصب .التي 
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تفسح لهم المجال للتعبير عن أوضاعهم  و مطالبهم و المطالبة بحقوقهم , و كذا 

 يار الفرنسي كان يحدد المناصب التالمطالبة بتقليد مناصب عالية ألن االستعم

زائريون و ال يزيد عنها حتى و إن كان لديهم درجة من المعرفة و العلم يترأسها الج

مثقفين ثقافة فرنسية و كما طالب حزب الشعب الجزائري بمحاربة الجهل و األمية  أو

صنعه له  ين المجتمع من الخروج من الجو الذو هو مطلب تربوي حتى يتمك

ه الفترة هذ ياصة و فظالم خالجهل و ال يو هو أن يعيش ف يالمستعمر الفرنس

فترة عاشها  يسنوات ( و ه219ر أكثر من القرن )الجزائ يالمستعمر دام  تواجده ف

ارية لكل من أنواع ظلم و جهل , و منع من السلطات االستعم يف ي المجتمع الجزائر 

المسلم .إال خلسة , حيث عمل مؤسسو الحزب على تنوير العقول  يالتعليم العرب

البة بحقوقهم جتمع بالتعليم و تنوير عقولهم حتى يتمكنوا من المطومطالبة أفراد الم

 . يمن المستعمر الفرنس

 :                برنامج حزب حركة أنصار الحريات الديمقراطية يف ي الخطاب التربو  3

, تجمع إطارات حزب  2619بعد إطالق سراح مصالى الحاج من منفاه سنة    

إعادة تأسيس الحزب باسم  يئر العاصمة , و بحثوا فل بالجزاالمنح ي الشعب الجزائر 

ة بنفس برنامج حزب حركة أنصار الحريات الديمقراطية , حيث احتفظت الحرك

و عرف ببرنامج حزب حركة األنصار للحريات الديمقراطية و  ي الشعب الجزائر 

 تمحور حول :  
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 و إقامة نظام سيادة الجزائر . ي ستعمار * إلغاء النظام اال

 دة األراضي المصادرة .* إعا

 مختلف مراحله . ي*تقريب التعليم ف

جتماعية تتمتع بكامل الصالحيات التنفيذية و اإقامة جمهورية مستقلة ديمقراطية * 

 التشريعية القضائية و أن تكون سياستها :  

 الحياد التام . -  

 تدعيم الصالت بالمجموعتين العربية و األسيوية . -  

 يجاد إتحاد شمال إفريقيا.العمل على إ -  

 العنصر أو الدين . ية على درجة واحدة من غير تفريق ف*إجراء انتخابات عام

 *طالب ببناء المدارس .

 التكفل المجاني بالتعليم .

 . *تحسين ظروف األمومة واالعتناء بوضع المرأة 

 يالتالمطالب بالرغم من حزب حركة أنصار الحريات الديمقراطية حافظ على نفس   

المطالب المتعلقة بالجانب إال أنه أضاف عدد من  ي طالب بها حزب الشعب الجزائر 

م , كما تم ستقالل التاعلى اال, و الحصول  ي ستعمار مثل إلغاء النظام اال يالسياس

 يو الت ي ان يعيشها أفراد المجتمع الجزائر ك يجتماعية  التإدراج بعض المطالب اال

مجال الزراعة ,  يالفالحين ف ستغاللاعاية الصحية , من بينها الفقر , نقصان الر 



التفسير السوسيولوجي للخطاب                                     الفصل الرابع 
 التربوي

 

 441 

توفير المدارس  كما طالب الحزب بتعميم التعليم و إجباريته على كل المستويات و

 يتمكن أبناء المجتمع من التعلم وفق ثقافة و هوية المجتمع . يباللغة العربية ك

 الخطاب التربوي  ضمن مطالب االتجاه الشيوعي :     /3

مقدمة أثناء  انتخابيةامج الحزب الشيوعي عبارة عن لوائح أو برامج كان برن

ة المحلية أو البرلمانية , حيث تعلقه جملة نتخابيبعض المواعيد اال يمشاركته ف

 مطالبهم بالنقاط التالية :  

 الحقوق السياسية و الثقافية . يمحاربة اإلمبريالية و المساواة ف*

 .*الفصل بين الكنيسة و الدولة 

 *حرية الصحافة و الهجرة.

 يجبهة شعبية لمحاربة قانون األهالكما انصب اهتماماهم على ضرورة خلق    

كذا العمل على تجسيد  على فرار الجبهة المشكلة لمحاربة الفاشية و النازية , و

  . ي جتماعية المتعلقة بتحسين األوضاع المعشية لألفراد المجتمع الجزائر المطالب اال

فرنسا و لكن تابع إلى  يالمطالب عند ما كان الحزب الشيوعهذه جملة  كانت    

طالب , أصبحت  جملة القضايا السياسية و الم ي جزائر  يعندما أصبح حزب شيوع

 :   يناد بها ه يجتماعية التاال

 . ي من أجل خالص الشعب الجزائر  ي*كان شعارها السياس
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 يقتصادمن الجانب اال ي جزائر ها المجتمع اليعيش ي*عرض الوضعية المزرية الت

 . يجتماعو اال

 نهب خيرات الجزائر الغنية بخيراتها و ثرواتها . ي*دور اإلمبريالية ف

المدن من حيث  يين فيين و الفرنسي*التنديد بغياب المساواة بين العمال الجزائر 

 األجور و الحقوق و ظروف العمل القاسية .  

 حق الجزائريين الفقراء . يالمسلطة ف *أكد على حدة الضرائب   

 *ضرورة التخلي عن قانون األهالي و القوانين الخاصة .   

ل *كما أكد انضمامه للمؤتمر اإلسالمي بغرض توحيد القوة السياسية من أج   

أن  ي , كما رأى الحزب الشيوعي الجزائر قتصادية تحقيق المطالب االجتماعية و اال

حترام او التقاليد اإلسالمية مذكرا بان  ية تتنافىأفكاره و تحالفاته مع القوى الشيوع

إطار القيم  يمن صميم اهتماماته و ذلك ف يد و الدفاع عن الثقافة و اللغة هالمعتق

 .318الثورية 

المالحظ لجملة المطالب التي نادي بها الحزب يغلب عليها المطالب  إن   

تحسينها  إلىلتعليم يسعى السياسية  باإلضافة إلى وضعية المجتمع الجزائري التي با

لجانب التربوي أو الوضعية التعليمية إلفراد المجتمع فبالتربية و التعليم لدون التطرق  

 تتحسن األوضاع و يعي الفرد كيفية المطالبة عن حقوقه

                                                 
318
 .41, مرجع سابق ص  
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 الخطاب التربوي في برنامج االتجاه اإلدماجي /4

 و من مطالب هذه الحركة . :حركة أحباب البيان  

 االستعمار التنديد ب 

 . الحرية و المساواة لكل أفراد المجتمع و بدون تميز 

 . إلغاء الملكية اإلقطاعية و تعويضها بإصالح زراعي 

 . االعتراف باللغة العربية لغة رسمية بالمساواة مع اللغة الفرنسية 

 . التعليم اإلجباري و المجاني لكل األطفال من الجنسين 

 يذ مبدأ فصل الدين عن الدولة لكل األديان .حرية العبادة لكل المجتمع و تنف 

 . حرية الصحافة و قانون الجمعيات 

  319حكم بالدهم يون فيالمشاركة الفعلية للمسلمون و الجزائر . 

     / الخطاب التربوي في برنامج االتجاه اإلصالحي5

   جمعية العلماء المسلمين يف ي الخطاب التربو 

طابعها غير السياسي , حيث تبنت  أعلنت جمعية العلماء المسلمين عن   

تغير وعى أفراد المجتمع  إستراتيجية مواجهة االستعمار , التي تركز فيها على

أين سعت إلى تغير أوضاعهم االجتماعية  حيث اهتموا بإصالح مختلف  ي الجزائر 

                                                 
319
 04سليمان , مرجع سابق ص ,  قريري 
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الجوانب  يتأكدت أن هذه الجوانب ه إذالجوانب االجتماعية , التربوية و الدنية , 

 لتغير نفوس و طابع األفراد و أوضاعهم .المهمة 

انتهجتها أهم تشكيل وطني حارب  يو قد جعلت أهداف الجمعية الت   

االستعمار الفرنسي , حيث اتبعت منهج التنوير و الدعوة و العودة بالمجتمع إلى 

اليد و كذا محاربة  أصوله العربية و اإلسالمية و الدفاع عن اللغة العربية والتق

ساعد على انتشارها رجال الطرق الصوفية ,كما حاربت سياسة  يت التالخرافا

 .  320التجنيس و اإلدماج و التنصير

كانت جمعية العلماء المسلمين تسعى إلى نشر الدعوة اإلسالمية و تطهير     

العربية قوامه اإلسالم و اللغة  ي ة و الخرافات و تكوين كيان جزائر اإلسالم من الشعوذ

االستقالل التام حيث كان أبن بأديس يخطط لذلك و  يعن رأيها ف, و لقد عبرت 

م , كما عمدت الجمعية  2611كان سيعلن الثورة على فرنسا لو لم توافه المنية سنة 

يعد هذا المسعى بأنه أخطر مطلب و  يبتدائدي و مكاتب حرة للتعليم االإلى فتح نوا

زعماء الجمعية أن كل الغايات  نتائجه على المدى البعيد , كما كان واضحا لدى يف

,  األميةالمرجوة يمكن تحقيقها عن طريق التعليم , فبالتعليم يمكن محاربة الجهل و 

 .كن القضاء على كل أنواع الشعوذة و من خالله يم

                                                 
320
 .04المرجع نفسه ,ص ,  
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يعاد االعتبار للغة  بالتعليم يمكن فهم القران الكريم فهما صحيحا سليما , و بهف 

 يمستعمر الغاشم بأنها لغة غريبة فدارها , و أعتبرها العقر  يحوربت ف يالعربية الت

مجال التربية و التعليم , و ركزت  ي, لذلك رمت الجمعية بكل ثقلها ف وطنها الجزائر

 ي من القطر الجزائر  كانكل  يه , و ذلك عن طريق فتح المدارس فجل جهودها في

, و كذا  ي مجتمع الجزائر امل مع كل أفراد الفرصة لذلك بالتعاون الكالحتى تتاح لهم 

المساجد , و بإرسال  يللكبار و دروس للوعظ و اإلرشاد فدروس محو األمية 

البعثات الطالبية , إلى مختلف البالد العربية , و خاصة إلى تونس , المغرب , 

 .مصر 

ستعداد لألداء و كونوا على ا:» كان إبن باديس يخاطب طالبه قائال لهم 

 .«واجبكم الوطني 

االستعمارية   من خالل نشاط الجمعية اإلصالحية التو عوى أدركت السلطاتو  

نشاطها و من انتشار المدارس  , حيث سعت للحد من انتشار يخطر نشاطه التعليم

منح رخص التعليم  يين ضيقت عليهم الخناق , و شددت فتؤسسها الجمعية , أ يالت

فقة , و من ضمنها عدم توفر , و أغلقت العديد من المدارس بدعاوي مختلقة و مل

السجون , و وجهت لهم تهم  يللتالميذ و زجت ببعض المعلمين ف الشروط الصحية

على السلطة الفرنسية , و القيام بنشاطات معادية  يض األهالتحري يتتمثل ف

 .لالحتالل 
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كل مرة  يالجمعية و ورئيسها إلى التدخل ف بأعضاء و هو الوضع الذي دفع

فرنسية و تقديم العرائض و االحتجاجات و إثارة الموضوع على لدى السلطات ال

 .  321صفحات الجرائد

بالرغم من أن الجمعية كان من ضمن نشاطاتها جانب من الجوانب السياسية إال   

رسخ مكانة الجمعية  ماصالحي التربوي , و هو بالطابع اإلأن جل نشاطها أتسم 

كان متعطش لجانب العلم و التعليم  ي ائر ذلك أن المجتمع الجز   عند أفراد  المجتمع

خيمه المستعمر  يالظلم و التجهيل الذ يصة و أنه عاش قرابة القرن و هو فخا

 يء لهم جميع الظلمات التأضا ي, فوجد الجمعية مثل النور الذ ,عليه يالفرنس

 .كانت تخيم عليهم 

 يمثل فن مستوحى من اسمها و المتن برنامج جمعية العلماء المسلميلقد كا

تختلف عن  يهفراض تربوية تعليمية , بشكل عام كان لألغ ي ,الجانب التربو 

كانت إما تطالب بتعميم التعليم أو تعميم اللغة  األحزابفمعظم , األحزاب األخرى 

علماء المسلمين قامت بهذا الدور من خالل المدارس و الإال أن جمعية , العربية 

 وعليم و محو أمية أفراد المجتمع التربية والتنهل  يتم حتىالكتاتيب المساجد و 

 يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم و استرجاع استقالل الجزائر .

 تعدديةبعد ال : الخطاب التربوي في برامج األحزاب السياسية الجزائرية لثثا

                                                 
321

  نقال عن :تاريخ جمعية العلماء المسلمين من 
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تعتبر األحزاب السياسية بأنها عصب جوهري فئ شتى المجاالت السياسية و       

و ذلك للدور الذي تقوم به من خالل تفعيل شتى األنشطة و المجاالت االجتماعية , 

االقتصادية , السياسية , االجتماعية و التربوية حيث يعد برنامجها األداة التي من 

خالله تصل إلى أفراد المجتمع حتى تتمكن من عرض مختلف أهدافها و غاياتها , و 

ل للتعددية الحزبية كثرة األحزاب الذي فتح المجا 2696في الجزائر من بعد دستور 

في الجزائر و لكل حزب توجهه و إيديولوجيته التي ينطلق منها و التي تجسدت 

اقتصادية , ‘ضمن برنامجه العام , و التي تباينت بين مختلف المجاالت اإل

 االجتماعية و التربوية .

كل حزب , حيث  و عليه نقسم برنامج األحزاب السياسية الجزائرية وفق توجه        

لن نتطرق إلى كل األحزاب السياسية الموجودة في الجزائر و ذلك لكثرتها أوال , و 

ثانيا أن كل حزب الذي يحمل نفس التوجه هناك نوع من التقارب في برامجهم , 

خاصة و أن كل حزب و في كل انتخابات سواء تشريعية أو محلية يقوم بتجديد 

 و الغايات األساسية . برنامجه مع االحتفاظ بالمطالب

 أوال : الخطاب التربوي في برنامج االتجاه الوطني 

يعتبر االتجاه الوطني تيار يضم جملة من األحزاب التي تحمل نفس       

اإليديولوجية و نفس المنطلق و تتمثل في اإليديولوجية  الوطنية , و التي تحمل 
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ر الوطني , حزب التجمع مبادئ بيان أول نوفمبر تتمثل في حزب جبهة التحري

 الوطني الديمقراطي , و خالل هذه الدراسة نتطرق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي,

 / الخطاب التربوي في  برنامج حزب التجمع الوطني الديمقراطي: 1

قدم حزب التجمع الوطني الديمقراطي عدد من النقاط ضمن برنامج الحزب  

 لية : العام و التي تمثلت في النقاط التا

 تسيير المصالحة الوطنية بالموازاة مع مكافحة اإلرهاب.  -

 رفع األجور وخلق مناصب شغل وتحسين مرودية المؤسسات.   -

استعادة األمن وا عادة بعث اآللية االقتصادية والوصول إلى نسبة هامة من النمو  -

 االقتصادي خارج قطاع  المحروقات.  

ستحقاقات الماضية وأرجع ذلك إلى تحسين نسبة المشاركة السياسية خالف اال -

 ألسباب اجتماعية.  

       322كما أضاف الحزب:

 محاربة البيروقراطية والرشوة التي أعاقت التنمية.  -

                                                 
جريدة مغاربية، األحزاب السياسية الجزائرية تسدل الستار على حمالتها االنتخابية:  - 322

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/featurs/2007/05/15 feture.o2   بتاريخ
44/82/4882. 

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/featurs/2007/05/15%20feture.o2
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/featurs/2007/05/15%20feture.o2
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مكافحة بعض اآلفات االجتماعية كالفساد وبعض أوجه االستيراد والتصدير التي  -

 في إطار تطوير االقتصاد الوطني.    تعيق الجهود المنصبة

  حوار بين القاعدة والقمة. تفعيل ال -

نالحظ أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد أكد خالل برنامجه على   

جملة من النقاط التي تتعلق بالجانب االجتماعي و السياسي و االقتصادي, حيث 

ركز على معالجة الفساد و الرشوة و البيروقراطية و غيرها من المسائل المتعلقة 

إال انه أهمل الجانب التربوي بالرغم من أهمية التربية خاصة و  بالمسالة اجتماعية ,

أن تطور أي مجتمع  مرهون باالهتمام بالتربية , فبالرغم من أن حزب التجمع 

الوطني الديمقراطي تطرق إلى المسالة االجتماعية التي عالج فيها المشكالت 

ا المجال ضمن برنامج االقتصادية و االجتماعية لكن التربية و التعليم لم يفسح له

 الحزب , و هذا إن دل فهو يدل على أن رؤية الحزب عن التربية بأنها محدودة .

  / : الخطاب التربوي في برنامج االتجاه اإلسالمي :2

يعتبر االتجاه اإلسالمي تيار يضم جملة من األحزاب ذات توجهات وأيديولوجيات  

لمنحلة، حركة النهضة اإلسالمي، حركة دينية تتمثل في الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ا

وحركة اإلصالح الوطني حركة التغير و سيتم التركيز في   (HMS)مجتمع السلم

هذا التيار على كل من حركتي مجتمع السلم واإلصالح الوطني باعتبار أن حركة 
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اإلنقاذ منحلة , حركة التغير يعتبر حزب منشق عن حركة مجتمع السلم, حزب 

 عن حزب النهضة .اإلصالح منشق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      / الخطاب التربوي في برنامج حركة مجتمع السلم: 1

تضمن البرنامج السياسي لحركة مجتمع السلم مجموعة من التوجهات  

اقتصادية والسياسية و التربوية و االجتماعية و الثقافية و كذا السياسة الخارجية وفي 

موضوعا هذا الخطاب التربوي في برمج األحزاب السياسية نركز على الجانب 

 التربوي و هو كاألتي:

 نشر الفكر الوسطي المعتدل في أواسط المجتمع و ال سيما النشء-

و تعميق انتمائها الحضاري و تجذير عناصر الهوية االهتمام باألسرة الجزائرية -

 الوطنية) اإلسالم العربية االمازيغية (.

إصالح المنظومة التربوية و ترقيتها , وفق الثوابت بما يمكنها من تخريج المواطن -

 الصالح .

تفعيل در المسجد و تمكينه من القيام بأدواره الدينية و المجتمعية ورفع التجريم  -

 ام بسبب آراءه و مواقفه و تحريره من الضغوطات اإلدارية.عن اإلم

 معالجة مظاهر العنف في المجتمع الجزائري بإشراك الحركة الجمعوية .-

تنمية الفكر الحر و السلوك الديمقراطي ,وقبول األخر و التحلي بآداب االختالف -

 مع الغير, و تنمية روح التنافس على الخير .
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مالت التفكيك و االنحالل التنصير , التي تستغل حرمان و حماية المجتمع من ح -

 فقر الشعوب , وحاجة المعوز بسبب الفقر و البطالة و التهميش .

نشر الفضيلة في األسرة و المدرسة و المجتمع , ومحاربة اإلباحية و حماية  -

 . 323المجتمع من االنحالل

الحركة  عقدت 1121هذه النقاط كانت ضمن برنامج الحركة و في   

 المؤتمر الخامس بعنوان السياسة التربوية و جاء فيها النقاط التالية:

 *مقدمة

 *المقاصد الكبرى للتربية.

 *الثوابت و المتغيرات في المنهج التربوي للحركة

 * أنواع التربية في منهاج الحركة .

 . 324*أفاق تربوية

ة التربوية تطرقت حركة مجتمع السلم خالل مؤتمرها الخامس إلى السياس 

ببعديها الرسمي والمتمثل قي المنظومة التربوية , و بعدها غير الرسمي المتعلق 

بمختلف المؤسسات التربوية أألخرى مثل الجمعيات و المساجد و التي بينت الحركة 

بان لها دور في التربية , حيث نضع برنامج السياسة التربوية في المالحق لزيادة 

 االطالع.
                                                 

-حركة مجتمع السلم البرنامج العام , الموقع الرسمي 
http://www.hmsalgeria.net/portal/politique_generale.html     323   

 مرجع سابق  324
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 قاط المتعلقة بالمنظومة التربوية هي:و من بين الن 

 *المساهمة في ضبط المناهج التربوية .

 * االهتمام بالمعلم و محاور المنظومة التربوية .

 *  تعزيز القيم التاريخية و الوطنية . 

 * تمكين اللغة العربية في التدريس و كذا االنفتاح على اللغات الحية اخرى.

 شروع الحضاري آلمة.*  إنشاء مدارس خاصة تخدم الم

* ربط أهداف التربية و التكوين بعالم الشغل و الحاجيات االقتصادية و المهنية  

 للمجتمع .

* تنويع التعليم و تطويره بحيث يشمل كافة الميادين خاصة البحث العلمي و 

 التكنولوجي.

* أن تكون أسس ومنطلقات المنظومة  التربوية هي الثوابت الوطنية و عناصر  

 لهوية للشخصية الجزائرية و اإلبداعات األساسية .ا

* أن تكون التربية و التعليم قضية كل مؤسسات الدولة و الفاعلين في المجال 

 .325التربوي, و في مقدمتهم المعلم و األستاذ و المربي

 تطوير وترقية الديمقراطية حيث دعت الحركة إلى ترقية أساليب الفعل الديمقراطي. -

                                                 
 مرجع سابق.  325
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ين اإلسالم واإلرهاب فاإلسالم دين خالد، وهو دين الدولة نبض الدستور، التفريق ب -

 أما اإلرهاب فظاهرة عالمية  طارئة لها أسبابها وتعدياتها.  

توطين الحريات والعمل على تكريس ثقافة التراضي واإلجماع عبر عقد اجتماعي  -

 326سلمي فرض احترامه من الجميع وعلى الجميع.

وطني وترقية مساعي الوئام المدني والتنازل عن كثير من  ضرورة إقامة جدار -

 مكاسبها وحقوقها لفائدة السلم والتنمية، ودعت إلى تقوية أسس دولة الحق والقانون.  

غرس ثقافة التسامح مع نشر فضائل الحوار والتشاور وتنمية روافد الثقافة  -

 الديمقراطية. 

لية في آليات العملية الديمقراطية بتقديم المشاركة السياسية تكون بالمشاركة الفع -

نجاح العملية االنتخابية و المساهمة في تعديل أو تغيير  المقترحات واألفكار وا 

القوانين وتصحيح رؤية اآلخرين للشعب والدولة ومؤسساتها والنظام السياسي وتعاطيه 

 من الواقع.   

لتي تندرج في هذا ترقية مساعي التنمية والسلم ودعم كل الجهود الوطنية ا -

 االتجاه. 

 الدعوة للحفاظ على الوحدة الوطنية كأهم مسعى مشترك غير قابل للنقاش.  -

    فتح المجال أمام حرية النشر واإلعالم.  -

                                                 
 .44،41،ص4884ماي48، البرنامج االنتخابيحركة مجتمع السلم،  326
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 العمل على تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات.  -

ترسيخ الحوار كقيمة حضارية لتحقيق التعايش والتواصل. توجيه دور الدولة  -

كل األساسية والمرافق العامة وحماية القطاعات اإلستراتجية لتنمية الهيا

 وضمان حقوق  األجيال القادمة. 

   327تفعيل المجتمع المدني للمساهمة في تنمية المجتمع وترقيته.  -

لقد عالج حزب حركة مجتمع السلم العديد من القضايا المتنوعة بين المجال   

ي و التربوي الذي تطرق ضمنه إلى االجتماعي , االقتصادي , الثقافي , السياس

العديد من القضايا التي تناولت التربية الرسمية التي تكون داخل المنظومة التربوية , 

و التربية غير الرسمية التي تكون من طرف مختلف المؤسسات التربوية األخرى و 

التي كانت في البرنامج العام و في برنامج المؤتمر الخامس المعنون بالسياسة 

التربوية و هو الوضع الذي يدل على اهتمام الحركة بالمنظومة التربوية أين تطرقت 

للعديد من القضايا المتعلقة بالمسال التربية و خاصة التربية الرسمية من اهتمام 

بالمنهاج الدراسي و كذا اللغة العربية و اللغات األخرى التي تمثل تحديا يواجه 

االهتمام بإنشاء مدارس خاصة , وكذا االهتمام  المسالة التربوية باإلضافة إلى

بالتاريخ الوطني الن امة بدون تاريخ ال مستقبل لها, و إعطاء مجال  للمعلم في 

                                                 
 . و ما بعدها 42ص ,  المرجع السابق- 327
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أو  1112إصالحات المنظومة التربوية , إال أنها لم تبين موقفها من إصالحات 

 وضع تصور عنها.

ص مسالة التربية لقد تطرقت حركة مجتمع السلم للعديد من النقاط التي تخ 

من جانب المنظومة التربوية ومن جانب المؤسسات األخرى التي لها الدور الفعال 

في تفعيل المنظومة التربوية إن خصصت لها جزءا من اهتماماتها مثل األسرة , 

المسجد و الجمعيات , و هو ما يعكس اهتمام حركة مجتمع السلم بالمنظومة التربوية 

ا , و هو نابع عن إيديولوجية الحركة النابعة من تعاليم الدين و بمجال التربية عموم

 .تركز على التربية و االهتمام بهااإلسالمي الحنيف التي 

نالحظ أن حزب حركة مجتمع السلم قد قدم اهتمام بالتربية خالل خطابه سواء   

 1122الذي عقد سنة  ضمن برنامجه العام أو من خالل تخصيص المؤتمر الخامس

 . , و تقديم موقفهم من اإلصالحات التربوية لجة السياسة التربوية لمعا

 :  / الخطاب التربوي في برنامج حزب اإلصالح الوطني 2

  االعتماد على اإلسالم كمرجع أولى و مصدر جميع االلتزامات بدون تعصب.  -

 االعتماد على بالشورى و التقيد بدستور اإلسالم .  -

أفراد المجتمع والتداخل معهم واالحتكاك  االجتهاد في حسن التعرف على -

 بمختلف الفئات االجتماعية . 

 إقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي يندرج ضمن مبادئ بيان أول نوفمبر. -
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 رفض العنف كوسيلة للعمل السياسي أو للوصول إلى السلطة والبقاء فيها.  -

ف السلطة تعزيز الحركات السياسية واإلعالمية وحمايتها من أي تعسف من طر  -

 أو األحزاب أو المنظمات والجمعيات. 

 الحفاظ على سالمة التراب الوطني  -

 رفض إلغاء قانون األسرة والقيام بتعديله.   -

رفض اإلصالحات التي أدخلت على المنظومة التربوية والتي ال تتماشى مع   -

 مقومات الشعب وثوابته العربية اإلسالمية.  

  ت لمحاربة مختلف أنواع الرشوة والفساد. التأكيد على إلزامية وضع آليا  -

                                                                                 احترام ثوابت المجتمع وأعرافه قيمة الحضارية والروحية واألخالقية.                                                               -

ل أمام المرأة لتساهم بفاعلية في تحقيق التغير السياسي واالجتماعي تيسير السب -

 واالقتصادي. 

نشر الوعي السياسي والقانوني واإلداري وتوعية المواطنين بأهمية االنضباط  -

والتضحية والعمل، وأثر ذلك على األجر والثواب في اآلخرة واألجر واإلنتاج في 

 الدنيا.

ريس مبدأ التداول على السلطة بعيدا عن كل تعسف ترسيخ التعددية السياسية، وتك -

   328أو احتكار أو إكراه.

                                                 
 . 4882البرنامج العام ، حزب حركة اإلصالح الوطني ,  328
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لقد تناول حزب حركة اإلصالح العديد من القضايا في برنامجه العام شملت     

مختلف الجوانب تباينت بين الجانب االقتصادي و السياسي و االجتماعي باإلضافة 

التربوي الذي قامت به وزارة إلى الجانب التربوي , حيث طرحت مسالة اإلصالح 

,و كان موقفها الرفض و الذي يرى أنها ال تتماشى مع  1112التربية الوطنية في 

مقومات المجتمع و ثوابت األمة اإلسالمية العربية , عبرت حركة اإلصالح الوطني 

عن معارضتها لإلصالح التربوي  , حيث ترى بأنه ال يعبر عن فلسفة المجتمع كما 

ماشى و متطلبات األمة إسالمية العربية لكن بالرغم من معارضته لإلصالح انه ال يت

التربوي األخير إال انه لم يطرح البديل أو يقدم سياسة تربوية تتناسب و متطلبات 

المجتمع الجزائري العربي المسلم فبالرغم من إن الحركة تطرقت لمختلف المسائل 

مجتمع مثل الفساد و العنف إال أنها لم االجتماعية و المشكالت التي يعاني منها ال

 تتطرق لمختلق القضايا المتعلقة بالتربية و مختلف مقوماته.

لقد تطرقت حركة اإلصالح الوطني للجانب التربوي إال أنها لم تتناول مختلف      

قضايا المنظومة التربوية بل تطرقت له في جانب معارضتها  لإلصالح التربوي 

 . 1112الذي تم في 

 /  الخطاب التربوي في برامج االتجاه العلماني:3

يختلف االتجاه العلماني عن سابقيه من حيث الطرح اإليديولوجي، وذلك من خالل  -

ممارسته للديمقراطية كمنهج عمل، ومن أبرز ما يميزه هو حرصه عن فصل الدين 
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وى حزب العمال، حزب جبهة الق-عن الدولة ويضم مجموعة من األحزاب أهمها:  

 االشتراكية، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. 

سنقوم بتناوب األحزاب الثالث سالفة الذكر بدراسة تفصيلية موضحين نشأتها وأهم 

 االنتخابات التي شاركت فيها إضافة إلى أهم نقاط برامجها السياسية. 

            / الخطاب التربوي في برنامج حزب العمال: 1

 يدعو إليه حزب العمال وما تضمنه برنامجه :أهم ما  -

 حرية الصحافة والرأي و التعبير. -           

 المساواة القانونية بين كل األفراد. -            

 علمانية المدرسة وفصل الدين عن الدولة . -         

 نبذ الخوصصة. -          

ون االزدواجية الخطيرة في تحرير البالد من التناقضات الصارخة د -          

 . 2662أعلى هرم السلطة نتيجة  هشاشة التوازنات بين مكونات السلطة منذ 

وضع حلول لظاهرة الهجرة غير الشرعية واالنتحار والجريمة، المنظمة بكل -

 أشكالها. 

العمل على إرجاع الثقة في العمل السياسي والمشاركة ألنها الوسيلة الوحيدة لوضع -

 داف الجزائر من طرف قوى داخلية وخارجيةحد السته
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وضحت لويزة حنون أن المشاركة السياسية هي الوسيلة األنجع لطرح البديل  -

 المؤسساتي واالقتصادي بالتغيير الجذري. 

تأسيس مجلس تأسيسي الختيار برلمان حر مكون من نواب منتخبين فعال على -

 أساس برامج. 

 329لثقة من المنتخبين بما فيهم رئيس الجمهورية.استحداث حق المواطنين في نزع ا-

 تطرق الحزب خالل برنامجه      

إن  المالحظ لبرنامج حزب العمال يالحظ قصور الجانب التربوي               

بالرغم من أن الحزب يركز على تحسين مختلف األوضاع االجتماعية للعمال و 

الجانب التربوي فعندما يكون الطبقات الكادحة إال أنه أغفل جانب مهم و هو 

أصحاب الطبقة الكادحة و العمال كلهم متعلمين و مثقفين يكونون اجتماعية أو 

تكون لديهم القدرة على المطالبة بكل حقوقهم دون خوف أو رهبة , كما يتكون لديهم 

الطبقة  أنوعي بكل المستجدات و التطورات الحاصلة في المجتمع , فبالرغم من 

المزرية  األوضاعالكادحة تعاني من التهميش و من مختلف  أوالمجتمع البسيطة في 

من طرف السلطة فالحل لها يكون بتعليمها و إخراجها من الوضعية التي تعانيها 

 إلىلهم القدرة و الفرصة للوصول و تكن ,فبالتربية و التعليم تتكافأ الفرص و تتساوى 

                                                 
، لن حربا استباقية على الفساد". الشروق اليومي، "حنون تترشح للرئاسيات وتععبد الوهاب بوكروح- 329

 .7، ص4882فيفري 44، 4210العدد 
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الجتماعي من المأكل و المسكن دون الجانب ابنسعى لالهتمام  أنمناصب عليا ,ال 

  .الحرص عل الجانب التربوي و  الذي يعد أهم جانب

نالحظ من خالل برنامج حزب العمال أنه لم يتطرق للجانب التربوي إال من          

خالل تحسين الوضعية االجتماعية للمعلم , و كذا توفير الميزانية الكافية و المناسبة 

و كذا السياسي ,  يقتصادنها أعطت اهتماما أكثر للجانب االأ للمنظومة التربوية إال

فالحزب قد اهتم بالمنظومة و المعلم من الجانب المادي أي العائد االقتصادي و لم 

باالهتمام بمختلف  أويعطي االهتمام للجانب التربوي من حيث االهتمام بال متعلم 

 1112التربوية التي كانت في عبرة عن موقفها من اإلصالحات  أوالقضايا التربوية 

و التي كان لها صدى واسع كما لم تهتم بمعالجة مختلف المشكالت التي تواجه 

 النظام التربوي .

وعليه فان حزب العمال لم  يخصص ضمن برنامجه جانب لالهتمام بالنظام   

  التربوي و كانت معظم اهتماماته بالجانب االقتصادي و السياسي .

 حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية:برنامج وي في الخطاب الترب/ 2

RCD))   

االحتفاظ بالقطاعات الحساسة التي يجب أن تحقق أرباحا وتنطلق بدخول السوق  -

 الدولية .

 ضمان مجانية الوقاية الصحية وتحديد النسل بتعميم وسائل منع الحمل. -
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اإلضافة الضرورة المساواة ب–المستمد من الشريعة اإلسالمية –إلغاء قانون األسرة  -

 بين الرجل والمرأة 

 أمام القانون، كما يقترح منع تعدد الزوجات. -

مراجعة المنظومة التربوية لكي تكون المدرسة الجزائرية الئكية ووطنية وعصرية  -

 وناجعة وديمقراطية ومتفتحة.

 االعتراف باللغة األمازيغية كلغة وطنية رسمية إلى جانب اللغة العربية . -

عتبر حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية من األحزاب العلمانية التي تدعو ي -

إلى فرض اللغة االمازيغية كلغة وطنية رسمية كما يعتبر من األحزاب المعارضة 

 .330للسلطة وقراراتها

المالحظ إلى برنامج حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية انه تطرق  إن    

ي من خالل تطرقه لقانون األسرة و األوضاع الصحية و تعدد للجانب االجتماع

الزوجات إال أن هذا الجانب ليس موضوعنا لكن نتطرق إليه ألنه يمس المجتمع 

الجزائري مجتمع المسلم و هذه المطالب تتنافى و التعاليم السمحة للدين اإلسالمي , 

بوية بجعلها منظومة كما تطرق إلى الجانب االقتصادي و إلى جانب المنظومة التر 

الئكيه و عصرية وديمقراطية متفتحة  باإلضافة إلى االهتمام باللغة االمازيغية و 

 إعطائها مكانة في المجتمع .
                                                 

 .422.422، ص صمرجع سابقإسماعيل قيرة وآخرون،  330
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 . (FFS):331/ برنامج جبهة القوى االشتراكية: 3

إقامة ديمقراطية سياسية وتجسيد دولة القانون من خالل دستور يعكس روح  -

 األمة.

 متطرفة وال لدولة بوليسية.ال لجمهورية دينية  -

 السعي من اجل تحقيق مدرسة تقوم على أسس ديمقراطية. -

إعطاء الفرص نفسها الموجودة في الجزائر من دون تمييز.وتطوير المبادالت  -

 الثقافية على المستوى الوطني والمغربي وفي اتجاه المهاجرين .

ر منسجم متوازن اعتبار االختالط كحقيقة ال يمكن التراجع عنها لتحقيق تطو  -

 للمواطنين والمواطنات.

تقدم حزب جبهة القوى االشتراكية بجملة من المطالب التي تعبر عن إيديولوجيته    

الديمقراطية فهو يسع لتكوين دولة ديمقراطية دون إدخال الجانب الديني و هو 

اإلسالمي في شؤون الدولة و كذا عدم تدخل الجيش الشعبي في السلطة , وهو 

ع الذي ال نستطيع االستغناء عنه فالدين اإلسالمي هو دين المجتمع و الذي الوض

يحتكمون  إليه جانب القانون و دولة بدون جيش تترك الفرصة للغير في التدخل فيها  

  فالدين اإلسالمي و الجيش هما العصبان الحيويان في المجتمع الجزائري .

                                                 
 .422,428, ص , سابق،صالالمرجع  331
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لتربوي من خالل السعي إلى وقد تطرق الحزب في بعض نقاطه إلى الجانب ا  

تحقيق نظام تربوي يقوم على أساس الديمقراطية وهي النقطة الوحيدة التي ذكرها 

الحزب وهو ما يفسر عم االهتمام الكافي بالجانب التربوي بالرغم من أهميته فالحزب 

يركز على جانب الديمقراطية إال انه لم يوضح فيما تكمن أو القضايا التي تكون 

 .ديمقراطيةضمنها ال

فالمالحظ يجد ان الحزب لم يعطي االهتمام الكافي بالمنظومة التربوية و أن   

 خطابه التربوي يكاد ينعدم مقارنة بالمجاالت األخرى مثل السياسة و االقتصاد.    

 :  خالصة

لكل حزب إيديولوجيته التي ينطلق منها و التي تعبر عن تصوراته و التي   

ما برز في برامج األحزاب السياسية الجزائرية , من خالل  تظهر في برنامجه وهو

المواضيع التي تعطيها االهتمام,  أين ظهر الخطاب التربوي في بعض البرامج و 

 اختف في اخرة. 
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 الفصل السادس
 االجراءات المنهجية للدراسة

 

 :المنهج. أوال

 ثانيا : أدوات جمع البيانات . 

 الت الدراسة .ثالثا :مجا
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منذ مناقشة رسالة الماجستير و التي كانت في نفس الموضوع , و بعد الرغبة  

و   هالتطرق لجميع عناصر نصائح اللجنة المناقشة بو ته الشخصية في مواصل

إعطائه حقه من جانب التأصيل النظري  و التحليلي , خاصة وان موضوع الخطاب 

لسياسية في الجزائر موضوع يتطلب الدراسة نظرا التربوي في برامج األحزاب ا

لألهمية التي يستحوذ عليها , ذلك لاللتقاء علمين مهمين هما علم اجتماع التربية 

متمثل في الخطاب التربوي و ما يمثله النظام التربوي من انشغاالت و اهتمامات,  و 

 ب المجتمع .علم االجتماع السياسي ممثل في األحزاب السياسية التي تعتبر عص

بعد التطرق في الفصول السابقة إلى الجانب النظري للدراسة نعرض من     

خالل هذا الفصل الجانب التحليلي للدراسة حيث أن أهمية الدراسات االجتماعية و 

لى الجانب التطبيقي و اإلنسانية ال تكتمل عند الجانب النظري فقط , بل تحتاج إ

ات لم يتم التأكد من صحتها , وهو الوضع الذي ال تبق مجرد نظري حتىالتحليلي 

 .يكسبها نوع من المصداقية 

في كتابه فن األطروحة على ضرورة استخدام الجانب  " ميشيل بوو "يوضح 

التطبيقي في الدراسات االجتماعية , و لقد بين أهم الخطوات التي يجب على الباحث 

ختيار المنهج و كذا االختيار أن يتبعها خالل دراسته , و التي نوجزها في حسن ا
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ألساليب اإلحصائية المدعمة السليم لستخدام ال, و كذا اللدراسةالسليم للعينة الممثلة 

 .332للدراسة

في  دوات المستخدمةاأل ل هذا الفصل المنهج المتبع ووعليه نوضح خال  

للوصول إلى تحليل الخطاب التربوي ضمن برنامج حزب جبهة  الدراسة و المجاالت

 لتحرير الوطني.ا

 أوال : منهج الدراسة

عدما يتمعن الفرد في أسباب نهضة المجتمعات و نموها يدرك بان هناك  

و بين االستنتاج الذي  )الفرد( , عالقة بين هذا التقدم الهائل الذي حاز على إعجابه

هي التي تقود  لطرق و األساليب العلميةا خداماستحسن يعتبر منطقيا لكل فرد , الن 

     .  333التأكيد إلى التطور في مختلف المجاالتب

 اجل نه الطريق التي يسلكها الباحث من" بأ Méthodeيعتبر المنهج "  

 .334معالجة مشكلة الدراسة , و التوصل إلى األهداف المنشودة الوصول ل

فموضوع الدراسة يفرض نوع المنهج الذي يستعين به الباحث في الوصول  

أن الدراسة تسعى إلى التعرف على الخطاب التربوي في إلى أهدافه , و بما 

برامج األحزاب السياسية في الجزائر و بتخصيص حزب جبهة التحرير 

                                                 
332 Michel Beaud, L'art de la thèse, Casbah éditions, Alger, 2005, p .g , p. g 60,61.    
333
, ديوان المطبوعات لبحث العلمي و طرق إعداد البحوث حمد محمود الذنيبات , مناهج اعمار بوحوش , م 

 .22,ص  4842,الجزائر  7ط ,الجامعية 
 .47,ص,4882الجزائر , دار الهدى للنشر, منهجية العلوم االجتماعية, بلقاسم سالطنية ,حسان الجياللي , 334
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الوطني بالتحليل و الدراسة , و ذلك من خالل التعرف على حجم االهتمام 

ها أهم أهدافو رير الوطني للسياسة التربوية الذي يمنحه حزب جبهة التح

و ,  هاختلف المقومات و المشكالت والتحديات التي تواجهكذا م ,و الكبرى 

 .التعرف على الحلول التي يضعها الحزب للنهوض بالنظام التربوي 

و المتمثلة في المنهج , على ثالث مناهج  لقد اعتمدت الباحثة 

من  , التاريخي الذي يمكننا من إعادة بناء الماضي  في الجانب النظري 

ريخي لكل من السياسة التربوية الجزائرية و تطور خالل معرفة التطور التا

فهم و وصف و  بغرضالمنهج الوصفي  و, األحزاب السياسية في الجزائر 

تشخيص الخطاب التربوي في برامج األحزاب السياسية الجزائرية في الجانب 

هذا المنهج الذي الزال إلى حد  منهج تحليل المحتوى  , و كذلك النظري 

اختالف فهناك من يعده منهج , أو أسلوب , أو أداة , لكن الساعة يوجد فيه 

 كما وضحنا سابقا فان موضوع الدراسة هو الذي يفرض المنهج المتبع .

 التاريخي : المنهج/ 1

تقول "بولين يونج" " أننا في البحث االجتماعي نتعقب التطور  التاريخي لكي  

الماضي , و نفهم القوى نعيد بناء العمليات االجتماعية , و نربط الحاضر ب
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االجتماعية األولى التي شكلت الحاضر , بقصد الوصول إلى وضع مبادئ و قوانين 

 .335شخاص و الجمعات و النظم االجتماعية"ألعامة متعلقة بالسلوك اإلنساني ل

بأنه الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل و " يعرف المنهج التاريخي  

الماضية , كأساس لفهم المشاكل المعاصرة , و تنبؤ بما تفسير الحوادث التاريخية 

 . 336"سكون عليه المستقبل

عند دراسة أي موضوع نعود إلى سياقه التاريخي و هو ما وضحته "بولين  

يونج" فلمعرفة الحاضر علينا بالتعرف على الماضي , و هنا تتضح أهمية المنهج 

خطاب التربوي في برامج األحزاب التاريخي الذي اتبعناه في دراستنا المعنونة بال

السياسية في الجزائر و بتخصيص حزب جبهة التحرير الوطني أنموذجا, حيث 

 وظف المنهج التاريخي في:

*الرجوع إلى الكتب و السجالت و التقارير الرسمية المتعلقة بالسياسة التربوية 

لفرنسي , ثم بعد الجزائرية منذ قبل وجود االستعمار الفرنسي , ثم أثناء المستعمر ا

و  2699االستقالل خالل مراحل متعددة منها إبان الحزب الواحد و ما ميزته أمرية 

و في فترة التعددية الحزبية   ما خلفته الثورة الثقافية من إطارات في مختلف المجاالت,

, للوقوف على مختلف 1112, و بعد إصالحات 2669و ما نتج عن تعديل دستور 

                                                 
335

 .422مرجع سابق , ص   
336

  . 20ص, احمد عياد , مرجع سابق , 
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 السلطة الحاكمة  ومسئولي و موقع اهتمام  يالت التي طرأت عليها,التغيرات و التعد

 .او كل ما يتعلق به ةالتربوي سياسةاألحزاب السياسية األخرى بال أعضاء

*الوقوف على تطور األحزاب السياسية الجزائرية منذ تشكيل الحركات الوطنية إلى 

لساحة السياسية و غاية التعددية الحزبية , و ظهور العديد من األحزاب على ا

االجتماعية و التعرف على إيديولوجية كل حزب للتعرف على نمط النظام التربوي 

 الذي يسعى إليه كل حزب.

*الرجوع إلى برامج األحزاب السياسية بدا بالحركة الوطنية ثم األحزاب السياسية بعد 

ما حدث  التعددية الحزبية من خالل الكتب و الجرائد و السجالت , التي دونت كل

 في السابق , ومنه التعرف على الخطاب التربوي في برامجها.

يقدم المنهج التاريخي كل التفسيرات الكيفية , من اجل التعرف على برامج  

األحزاب السياسية , و مكانة الخطاب التربوي ضمن كل حزب مع األخذ بعين 

جتماعية التي مر االعتبار السياق الزمني الذي ظهر خالله الحزب و األوضاع اال

بها المجتمع في كل فترة زمنية , حيث ال يمكن االستغناء عن المنهج التاريخي في 

 أي دراسة .  

 / المنهج الوصفي :  2

الباحث إلى استخدام المنهج الوصفي حين يكون على علم بأبعاد أو  أيلج 

تفصيلية عن  جوانب الظاهرة التي يريد دراستها , و يريد التوصل إلى معرفة دقيقة و
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الوصف الكيفي من اجل الفهم و  هدف إلىعناصر الظاهرة موضوع الدراسة حيث ت

 .  337التشخيص

يعتبر المنهج الوصفي بأنه طريقة لوصف الظاهرة المدروسة , عن طريق  

 . 338جمع المعلومات عن الظاهرة و تصنيفها و تحليلها

ألحزاب السياسية في و خالل دراستنا المتعلقة بالخطاب التربوي في برامج ا 

الجزائر قمنا بوصف الموضوع من خالل الواقع المعيشي , و صفا كيفيا و تحليليا و 

 تمثل ذلك في النقاط التالية :

*جمع المعلومات الحقيقية و المفصلة عن الخطاب التربوي ضمن برنامج األحزاب 

 الجانب النظري . السياسية الجزائرية ) الحركة الوطنية , األحزاب بعد التعددية( في

*العمل على تقيم المعلومات المتحصل عليها من خالل معرفة مدى اهتمام األحزاب 

 السياسية بالخطاب التربوي و أهم القضايا التربوية التي تطرق إليها كل حزب.  

*و صف و فهم و تشخيص الخطاب التربوي في برامج األحزاب السياسية في 

 ة الوطنية ثم األحزاب السياسية بعد التعددية .الجزائر , بداية بأحزاب الحرك

 *الخروج بتصور عن الخطاب التربوي في برامج األحزاب  السياسية في الجزائر.

 / منهج تحليل المحتوى :3

                                                 
337
 . 417عمار بوحوش , محمد محمود الذنيبات , مرجع سابق , ص  

338
 . 412المرجع نفسه , ص   
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بدا منذ العشرينات من القرن الماضي في  حتوى المإن استخدام تحليل  

 واالجتماع و السياسة , الصحافة و اإلعالم ثم انتشر إلى العلوم األخرى مثل علم 

استخدم في مجال العلوم االجتماعية في تحديد أثار االتصال , و تحليل الخطب و 

 . 339مختلف مواد اإلعالم

هناك اختالف بين تحليل المحتوى منهج أم أداة إال أن هذا  كما ذكرنا

ة إن تحليل المضمون كمنهج علمي عبار  االختالف ال يخل بالقيمة العلمية لنتائجه ,

   . 340عن جملة من القواعد التي ينبغي لكل باحث االلتزام بها

تناول العديد من الباحثين و الكتاب في كتاباتهم تعريفات عديدة و متعددة و     

كل تعريف يتناسب مع الدراسة التي يدرسها الباحث , و عليه فتحليل المحتوى يعد 

ل إلى استنتاجات للنص بعد بأنه احد األساليب البحثية التي تستخدم بهدف التوص

 .341تفكيكه

" بان تحليل الخطاب يهدف إلى  F. Normanو" يرى نورمان فيركال  

الكشف المنضم عن العالقات القائمة بين الممارسة الخطابية , و البنية االجتماعية 

                                                 
339
 . 411, ص  4842حسان الجيالني , قضايا اجتماعية معاصرة  , ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر ,   

340
 .40, ص 4221النشر,المغرب ,احمد أوزي ,تحليل المضمون و منهجية البحث ,الشركة المغربية للطباعة و   

يوسف تمار ,تحليل المحتوى للباحثين و الطلبة الجامعين ,طاكسيج كوم للدراسات و النشر  341
 .2,ص,4887,الجزائر,
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و الثقافية , و كذا الكشف عن التأثير المتبادل  بين الخطاب و عالقة القوة و 

 . 342ئدة في المجتمع الهيمنة السا

ففيركالو يرى بأن الممارسة الخطابية هي لغة الخطاب , و أن اللغة تمثل 

نمط من أنماط الفعل االجتماعي , تتشكل اجتماعيا و تاريخيا , كما ترتبط بغيرها من 

 األفعال و الممارسات .

يعرف بيرسلون تحليل المحتوى بأنه : طريقة بحث , يتم تطبيقها من اجل 

وصف كمي هادف و منظم لمحتوى أسلوب االتصال , حيث يؤكد  إلىل الوصو 

 على الخصائص التالية: 

نما يتعداه  *تحليل المحتوى ال يجري بغرض الحصر الكمي لوحدة التحليل فقط وا 

 لمحاولة تحقيق هدف معين.

ن *أنه يقتصر على وصف الظاهر وما قاله اإلنسان أو كتبه صراحة فقط دو  

 له .إلى تأوي جوءالل

*أنه لم يحدد أسلوب اتصال دون غيره ولكن يمكن للباحث أن يطبقه على أي مادة  

 .ةاتصال مكتوبة أو مصور 

 .343*أنه يعتمد على الرصد التكراري المنظم لوحدة التحليل المختارة

                                                 
أحمد موسى بدوي ,األبعاد االجتماعية إلنتاج و اكتساب المعرفة,حالة علم االجتماع في الجامعات المصرية  342

 . 24, ص, 4882لبنان,,مركز دراسات الوحدة العربية, 
343
 /www.kau.edu.saمنهج تحليل المحتوى , نقال عن:  ,  محمد بن عامر المدخلي  
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بأنه محاولة للتعرف على معنى مضمون المتن ) النص  الخطاب تحليليعتبر       

لسياق ,حيث يضمر المتن بداخله أكثر من هدف و معنى ( الذي يتضح من خالل ا

كما له المرجعية و المصادر التي يشتق منها مواقفه , و توجهاته , كما يتطلب , 

تحليل الخطاب استرجاع الظروف التي أدت إلى إنتاجه ,فبذلك يطبق التحليل على 

لسطور كل أنواع الخطاب بغرض التوصل إلى تحليل ما هو مبهم و البحث خلف ا

في الخطاب المكتوب ) المتن ( و عملية تحديد المعنى ال تتكون من القراءة األولى 

 .344و المباشرة للخطاب بل بالقراءات المتعددة للمتن

و بعد عملية االطالع و القراءة المتمعنة لمتن الدراسة, تتم عملية التحليل     

وهي تعد من أهم  , اببتحديد الوحدات والفئات التي تسهل القيام بتحليل الخط

, و يكون اختيار الفئات الضمني المراحل ألنها تمكن من التعرف على المعنى 

و الجدولة و منها إلى  ك  يتم اللجوء إلى عملية الترميزبحسب الدراسة , و بعد ذل

 .. و استخالص النتائج345التحليل

 لية: و عليه يحمل تحليل المحتوى خصائص المنهج و ذلك لالعتبارات التا 

                                                                                                                                            
 

  .42,ص,مرجع سابق احمد أوزي , 344
موريس أنجرس ,منهجية البحث في العلوم اإلنسانية ,ترجمة:بوزيد صحراوي و آخرون, دار القصبة  345

 .  477,ص,4882للنشر,الجزائر ,
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*يمكن في ضوء تحليل المادة المتاحة , ربطها أثناء التحليل الكيفي و  

الوصول إلى إعطاء صورة  , أو وصف عن واقع محل الظاهرة المدروسة مثل 

 التربية و األحزاب السياسية .

حيث يوضح الجمعي النوي أن تحليل المحتوى منهج , طالما انه يختلف عن   

هم ما يميزه يكمن في مالزمة الباحث منذ أن كان البحث األدوات األخرى , و أن أ 

فكرة , و طيلة مساره, بدا من طرح اإلشكالية , و طرح التساؤالت , وتحديد العينة , 

 .    346إلى التحليل و النتائج , أما األدوات فتستخدم في مرحلة متأخرة من الدراسة

 محتوى في األتي :منهج تحليل ال ت الباحثةو خالل هذه الدراسة استخدم  

 : التحليل الكمي* 

ويتم فيه تحديد عدد ونسبة الفقرات و الجمل الموجودة ضمن برنامج       

حزب جبهة التحرير الوطني و المتعلقة بالخطاب التربوي تبعا لكل الجوانب 

الرئيسية و الفرعية في البرنامج , و التي نقوم بتحليلها كيفيا في الفصل 

 الموالي. 

 ل الكيفي :*التحلي

                                                 
346
 .147, مرجع سابق , ص  يالجمعي النو 
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: و هي المفاهيم المستخدمة في الدراسة من سياسة تربوية و تحليل المفاهيم*

أحزاب  سياسية  و مختلف المفاهيم ,و العمل على تبسيط و توضيح و 

  تفكيك معناها .

وهي الوحدات و الفئات الموجودة في  :التحليل و فئات وحداتليل تح*

أفكار و فقرات و موقع وحجم , برنامج حزب جبهة التحرير الوطني , من 

 المتعلقة بالجانب التربوي.

و ذلك بتحديد المرجعية التي ينتهجها الحزب  :تحليل األطر المرجعية*

 السياسي , في برنامجه و عالقتها بالسياسة التربوية.

و يكون ذلك بتطبيق أداة التحليل في الجانب الكمي ,  على برنامج حزب  

 خالل األتي: جبهة التحرير و يكون من

*تحديد عدد الفقرات , في كل جوانب برنامج الحزب , ثم نحدد  عدد     

الفقرات المتعلقة بالنظام التربوي في كل جوانب البرنامج , ثم نحدد الفقرات 

المتعلقة بالنظام التربوي في المجال التربوي , و هو المتعلق بجانب المساحة 

. 

معطيات الخطاب التربوي , ومن خالل  *تحديد الفئات و التي تكون وفق   

تحديد الفقرات نستخرج األفكار , فكل فقرة تعبر عن فكرة بحسب الفئات 

 المختار التي نوضحها الحقا .



التفسير السوسيولوجي للخطاب                                     الفصل الرابع 
 التربوي

 

 476 

مثال نأخذ فكرة حول مقومات النظام التربوي و نختار رأس المال        

ها في البشري ونختار فئة المتعلم و نحدد عدد األفكار و عدد تكرارها ونضع

جدول التحليل الذي يمثل التكرارات ,حيث يعكس األفكار المتعلقة بفئة 

 المعلم. 

 و المعالجة اإلحصائيةثانيا :أدوات جمع البيانات 

 / أدوات جمع البيانات: 1

 استمارة تحليل المحتوى : 1/ 1

استخدمت الباحثة وثيقة البرنامج العام لحزب جبهة التحرير الوطني          

ليل محتواها من اجل التعرف على مدى اهتمام الحزب بالخطاب التربوي , لتح

, و التعرف على حجم اهتمام الحزب بالخطاب التربوي , و تحويل تكرار 

الفئات من  كيفي إلى كمي باستخدام استمارة تحليل المحتوى , التي تتناسب 

 . مع موقع الخطاب التربوي في برنامج الحزب  , و الفئات المختارة 

 :تحليلتصميم صنافة ال

طاب تحليل خ الباحثة حاول, تتندرج ضمن الدراسات التحليلية  بما أن الدراسة    

حيث تمت قراءة البرنامج عدة  , برنامج الحزب حزب جبهة التحرير المتجسد في

بغرض التعرف على مختلف  مرات و خاصة الجزء المتعلق بالمنظومة التربوية ,

ات الموجودة ضمن الخطاب و من خالل هذه القراءات , و المعاني و االنطباع
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عملية التحليل للوصول إلى  سهللصنا إلى اختيار الفئات التي تأسئلة الدراسة  , خ

و عليه تم اعتماد وحدة السياق التي من خاللها نتمكن من فهم  , األهداف المنشودة

تم تحديدها و إدراج المعنى باستخراج العبارات التي تندرج ضمن الفئات التي سي

م امن التوصل إلى أهم قضايا النظتكرار العبارات األكثر تكرار ,  و بذلك نتمكن 

 طابه , و كذا المكانة المخصصة لهالتي يمنحها الحزب األهمية ضمن خ التربوي 

 , حيث تم اختيرا فئات التحليل و التي جاءت كالتالي :العام للحزب ضمن البرنامج 

 اشرنا له بثالث مؤشرات هيلمكانة ( : حجم االهتمام) ا 

ضمن برنامج حزب جبهة  م التربوي امام بمسالة النظاالهت لمعرفة موقع : الموقع*

 : ) البداية/ الوسط / األخير(التحرير الوطني

ضمن برنامج حزب جبهة  م التربوي ا: لمعرفة الحجم المخصص للنظ المساحة*

 التحرير الوطني.

في برنامج حزب جبهة التحرير  م التربوي اذا كانت مسالة النظمعرفة ما إ: ل العنوان*

 في فرعي. أمالوطني تحت عنوان رئيسي 

, و  جبهة التحرير حزبختلف المواضيع التي تطرق إليها أما فبما يتعلق بمعرفة م  

العمل على تحليلها  بتحليل األفكار التي وردت في السياق و تعين المواضيع التي 

 أكثر تكرار لتوضيح مدى االهتمام بفكرة دون غيرها. كانت تحتوي على

 (: واشرنا لها ب مؤشرات هي : م التربوي امقومات النظ) قضايا االهتمام 
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 رأس المال البشري *

 *رأس المال المادي

 *األهداف والمبادئ 

 *البيداغوجية

 لعليمتا نوعية*

 *المشكالت

 * التحديات

 

 

 

 

 رات يوضح الفئات و المؤش( 1جدول رقم :)

 المؤشر الفئة رقم الفئة

 

1 

 

 األهداف و المبادئ

 الهوية)اللغة , التاريخ ,الدين(

 الديمقراطية

 المجانية

 االجبارية
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 شخصية وطنية

 شخصية عالمية

 

 

2 

 

 

 رأس المال البشري 

 المعلم_

 المتعلم_

 السلك اإلداري _

 األسرة_

 المجتمع_

 

3 

 

 البيداغوجية

 األساليب التربوية_

 التربوي و المنهاج البرنامج_

 الكتاب المدرسي_

 

4 

 

 نوعية التعليم

 التعليم العام 

 التعليم الخاص

 

5 

 

 رأس المال المادي

 الوسائل التربوية_

 المنشآت _

 التمويل_

 

6 

 

 المشكالت و التحديات

 تربوية_

 اجتماعية_
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 _ سياسية

 اللغات األجنبية

 العولمة 

 التطور التكنولوجي
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: حجم االهتمام بالخطاب التربوي , تمثلت استمارة التحليل في توضيحي المث

 الجداول التالية 

 يوضح موقع الخطاب التربوي  في برنامج حزب جبهة التحرير الوطني:(  2رقم) *جدول 

 األخير الوسط البداية الموقع

    التواجد

 

 

 تواجد عنوان الخطاب التربوي  يوضح( 3)  رقم: *جدول

 السياق مستقل ل اإليضاحوسائ

   التواجد

 

 : بدون مشاركة المالحظة 2/  1 

التي يقوم فيها الباحث  األداة بأنها ميد لطفي "و يعرفها عبد الح      

دون أن يشترك في أي نشاط  , بمالحظة سلوك األفراد و الجمعات عن كثب

ر و , فهي ال تنظمن أكثر من النظتقوم به الجماعة موضوع المالحظة 
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االستماع , و متابعة موقف اجتماعي معين , دون المشاركة الفعلية فيه و 

 . 347يحاول الباحث المالحظ قدر جهده أال يظهر في الموقف

استخدمت الباحثة المالحظة بدون مشاركة لمالحظة سلوك أفراد حزب جبهة  

التحرير الوطني, تجاه الخطاب التربوي , و التعرف على موقفهم من 

حات التربوية , و ماذا قدموا إزاء ذلك , عبر مختلف الخطب الشفوية اإلصال

و التصريحات التي أدلوا بها , باإلضافة إلى مالحظة مشاركتهم في عالج 

مختلف اإلشكاليات التي يعاني منها النظام التربوي , مثل مشكل اإلضرابات 

ن , و ما المتواصلة من طرف المعلمين تارة و تارة أخرى من طرف المتعلمي

 يشهده النظام التربوي من اختالل .

فمن خالل المالحظة  تمكنت الباحثة من استخالص بعض النتائج        

حول مدى اهتمام حزب جبهة التحرير الوطني بالخطاب التربوي و مدى 

 مساهمتها في عالج مختلف اإلشكاليات التي يعاني منها النظام التربوي. 

 : الحرة المقابلة/   3   

معلوماته من المصدر  تعد المقابلة من التقنيات التي يستقي منها الباحث 

بطريقة مباشرة مع البحوث، أين يتمكن من محادثته و الحصول على إجابات 

لتساؤالته المختلفة ، و تعرف المقابلة بأنها نوع من الحديث الهادف بغرض الحصول 

                                                 
347
 . 471 ,ص, مرجع سابق , بلقاسم سالطنية  
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علومات. و تدور المقابلة حول على المعلومات من األشخاص الذين لديهم هذه الم

 .348موقف و نضرت هؤالء األشخاص عن مواضيع معينة

و معرفة بعض النقاط  تم االستعانة بتقنية المقابلة لتسهيل عملية التحليلقد و   

برامج  المتعلقة بالخطاب التربوي لألحزاب السياسية , و التي لم تكن مدونة في

 .األحزب 

ل في التعرف على الخطاب التربوي , لحزب و بما أن موضوع الدراسة يتمث

جبهة التحرير الوطني ضمن برنامجه العام , كان من الضروري القيام بمقابالت مع 

بعض من أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني , بغرض الحصول على المعلومات 

, و كذا آرائهم و موقفهم من  م التربوي االهتمامات التي يقدمونها للنظعن مختلف ا

رؤيتهم في معالجة المشكالت التي , و 1112لتي كانت في اصالحات التربوية اإل

, و تصورهم حول النظام مواكبتها للتحديات الراهنة يعاني منها النظام التربوي , و 

 .التربوي 

كما تمت مقابلة مع نائب في البرلمان في كل من األحزاب التالية حزب    

م , وحركة اإلصالح الوطني للتعرف عن جبهة التحرير الوطني, حركة مجتمع السل

 الخطاب التربوي في برنامج الحزب.

 / المعالجة اإلحصائية 2
                                                 

فريد أبو زينة و آخرون، مناهج البحث العلمي و طرق البحث النوعي، دار المسيرة للنشر و التوزيع  348
 .421، ص، 4،4887ط   والطباعة،األردن،
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 تساعد األساليب اإلحصائية على تقديم طابع علمي لموضوع الدراسة . 

 :  349النسبة المئويةو في دراستنا هذه استخدمت الباحثة 

 122× التكرارات                                          

 النسبة المئوية =

 مجموع التكرارات                                            

في دراستنا نستخدم النسبة المئوية لتعرف على عدد التكرارات المتعلقة و  

  بأفكار الفئات المخصصة فئات التحليل.

 الدراسة,عينة ( تمجاال) ثالثا :

 / مجال التحليل : 1 

المتعلق بالخطاب  و, ذي نقوم بإجراء عملية التحليل عليه و هو المجال ال 

برنامج حزب  التربوي في برنامج حزب جبهة التحرير الوطني , و الموجود ضمن

 .جبهة التحرير الوطني

 برنامج حزب جبهة التحرير الوطني :

يعتبر البرنامج بأنه جملة المشاريع و الوعود و األهداف التي تسعى األحزاب 

و الذي نتعرف عليه من , قها حتى تتولى الحكم بصورة كلية أو جزئية إلى تحقي

                                                 
349
حصائي في المجالت التربوية و إخالص عبد الحفيظ , مصطفى باهي , طرق البحث العلمي و التحليل اإل  

 .148مصر , ص ,  4النفسية و الرياضية , مركز الكتاب للنشر , ط
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الذي تكشف عنه الوثائق و , خالل الخطابات التي تبين التوجه العام للحزب 

 الالئحات .  

كما ذكرنا فان برنامج الحزب يستنبط من الميثاق األول للحزب , لكن مع    

حزب ان يعدل ن لزاما على كل كو يجملة اإلصالحات في كل المجاالت التطورات و 

ما يتضح عقب انعقاد  هو و و المستجدات,  يساير التحديات ه العام حتىبرنامج

المؤتمرات , أين يتم المحافظة على األساسيات و المبادئ و إضفاء تغيرات و 

 تعديالت .

يحتوي البرنامج على عدة أشكال من المطبوعات فهناك الحجم الصغير 

وكذالك الحجم الكبير , إال أن المضمون واحد , حيث يحتوي والحجم المتوسط 

البرنامج على مدخل و خمسة جوانب لكل جانب قسم محدد متمثلة في الجانب 

السياسي و الجانب االقتصادي و الجانب االجتماعي و الجانب الثقافي و جانب 

 السياسة الخارجية و الدفاع الوطني يتم طبعه على تكاليف الحزب .

ر برنامج الحزب المشروع الفكري الذي يصدره أعضاء الحزب , حيث ويعتب

يمثل رؤية و إيديولوجية الحزب و كذا إستراتيجيته و أهدافه و مواقفه تجاه مختلف 

القضايا , و الذي يعبر عنه في مختلف خطاباته الشفوية و الكتابية , حيث يمثل 

حرير الوطني , الذي حددت أول برنامج سياسي لجبهة الت 2691ميثاق أول نوفمبر 

فيه مختلف األهداف و االهتمامات , و مع التطورات و التغيرات الحادثة على 
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مختلف األصعدة تمت عدة تغيرات على مستوى الحزب , وتمثل في مختلف 

خطابات الحزب التي كانت تعبر على برنامج الحزب الذي حدثت به عدة إصالحات 

رات التسعة المنعقدة في تطورات الحزب وقد بقية , و التي تمت خالل مختلف المؤتم

هي  الموجه األساسي لحزب جبهة التحرير  2691مبادئ ميثاق أول نوفمبر 

 الوطني .  

 المجال الزمني:  /  2

و التي كانت بنفس الموضوع  1122منذ القيام بمناقشة رسالة الماجستير في    

مصغرة بالنسبة لدراسة  تعد التيو  ,الخطاب التربوي في برامج األحزاب السياسية

التوسع أكثر في الموضوع نضرا ألهميته خاصة و انه الباحثة الدكتوراه حاولت 

وللرغبة الذاتية في التوسع في , متعلق بجانب النظام التربوي و األحزاب السياسية 

, ومعرفة مدى اهتمام األحزاب السياسية الجزائرية بالخطاب التربوي , الموضوع 

بجمع العديد من الوثائق المتعلقة بالجانب النظري خاصة  1122دأت في حيث ب

و مراجع حول السياسة التربوية عن األحزاب السياسية الجزائرية و مراحل تطورها 

و  , سياسيو برنامج كل حزب الجزائرية بغرض التأصيل التاريخي و النظري , 

بدأت الباحثة بالقيام  1122 االتصال بأعضاء األحزاب السياسية , و في أواخر

  ببرنامج حزب جبهة التحرير الوطني. ي و المتعلقتحليلال بالجانب

 : الدراسة عينة/  2
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كل , و في دراستنا هذه الموسومة بالخطاب الجزء من  تعتبر العينة بأنها   

التربوي في برامج األحزاب السياسية في الجزائر , يتضح بان مجتمع الدراسة يتمثل 

خضعت الدولة الجزائرية إلى نظام حزاب السياسية بالجزائر , و لقد في كل األ

م بعد أن كانت تابعة للنظام الواحد منذ االستقالل 2661التعددية الحزبية , منذ سنة 

م , و حاليا يوجد قرابة ستين حزب عبر مختلف مناطق الوطن لكل 2691سنة 

تميزه عن غيره من األحزاب ,  حزب اإليديولوجية , و المبادئ التي ينطلق منها , و

و في دراستنا هذه تم خالل الدارسة  ثالث ,رقنا لهذا العنصر في الفصل الأين قد تط

النظرية التطرق للخطاب التربوي في مختلف األحزاب السياسية بداية من أحزاب 

التي وان كانت خالل تلك الفترة تبحث عن االستقالل و تطالب به  ,الحركة لوطنية 

أنها طالبت ببعض القضايا المتعلقة بالجانب التربوي, و بعض من األحزاب  إال, 

التي تستقطب عدد من أفراد المجتمع حسب عدد المقاعد مثل حزب التجمع الوطني 

الديمقراطي حزب حركة مجتمع السلم , حزب العمال حزب جبهة القوى االشتراكية 

اسي بالدرجة األولى , و كذا حيث ركز حزب العمال على الجانب االقتصادي و السي

حزب  التجمع الوطني الديمقراطي الذي تم  التحصل على قانونه السياسي و النظام 

الداخلي للحزب , وكذلك برنامج  حركة مجتمع السلم الذي يوجد ضمن البرنامج 

الئحة السياسة التربوية و هذا العنصر يحتوي على التربية بصفة عامة , التربية 

 و خارجها . داخل الحركة
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و التي تمثل هذه  العينة القصدية ,و في هذه الدراسة تم االعتماد على      

, و وحداتها دون  ينتهجها الباحث في اختيار عينته العينة الميول المقصودة التي

 .350و العينة القصدية ليست بالضرورة ممثلة لكل المجتمع , غيرها

حزب جبهة التحرير الوطني , و و الحزب الذي تم اعتماده في الدراسة هو  

كما عنده  ذلك لعدة اعتبارات من بينها أنه الحزب الرئيسي في التيار الوطني ,

باعتباره الحزب الذي كان مسئول  في فترة األحادية  م التربوي امواقف من قضية النظ

, و اآلن  م التربوي اياسة التربوية  للنظعن مسرى التعريب و وضع إستراتيجية الس

 . م التربوي الديه مواقف من النظ يشكل جزء من منظومة الحكم , و بالتاليهو 

, الن لكل حزب السياسيةعلى كل األحزاب نتائج الدراسة  ميتعمال يمكن  

تعبر عن برنامج حزب  النتائجو مبادئه التي ينطلق منها , فاإليديولوجي تصوره 

 فقط . الوطني جبهة التحرير

 ني : حزب جبهة التحرير الوط*

هو تنظيم سياسي وطني ديمقراطي , مبني على أسس و مبادئ أول نوفمبر 

و ثورته الخالدة شعاره بالشعب و للشعب , تعود أصوله إلى اللجنة الثورية للوحدة و 

المنبثقة عن مناضلي حركة انتصار الحريات  2691العمل التي ظهرت في مارس 

, تقرر تشكيل  2691جوان  11اجتماع  دالديمقراطية وأعضاء اللجنة المركزية , فبع

                                                 
 .44يوسف تمار ,مرجع سابق ,ص,  350
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جبهة التحرير الوطني , و جناحها المسلح جيش التحرير الوطني و انطالقة ثورة 

 .  3512691الفاتح نوفمبر 

لقد كانت النواة األولى لجبهة التحرير الوطني تتكون من الشباب الوطني , 

ر الفرنسي , و هو الواعي بواقع الشعب الجزائري , و المصمم على مواجهة االستعما

رأت مجموعة من الشباب  352ما قاده إلعالن بيان أول نوفمبر , حيث جاء في البيان

المسئولين المناضلين الواعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي ال تزال سليمة 

و مصممة أن الوقت قد حان إلخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه 

 صراع األشخاص.

د انعقاد مؤتمر الصومام الذي ركز و أكد على دور الشباب الجزائري و و بع

, حيث 353ذلك لما تمتاز به فئة الشباب من النشاط و الحيوية في حمل لواء التحرر

كان الشباب لجزائري هم الوعاء المحرك طيلة سنوات الثورة الجزائرية , و هم من 

 2691.354ابلس حقق هدف االستقالل , وهو ما أكده كذلك ميثاق طر 

انطلقت جبهة التحرير الوطني في كفاحها المسلح دون محتوى إيديولوجي 

معتمدة على إذكاء الروح الوطنية , التي كانت من الضمانات األساسية لحماية 

                                                 
351
 ومابعدها.74,ص, مرجع سابقإدريس فاضلي , 

352
 .4222حزب جبهة التحرير الوطني ,بيان أول نوفمبر ,  
353

 .4222_________________, وثائق مؤتمر الصومام ,  
354

 .4224________________, ميثاق طرابلس  
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المعركة مخلفة ورائها كل التناقضات السياسية و االجتماعية من اجل تجنيد 

 . 355التحرير الوطني الجماهير برمتها في بوتقة واحدة , هي جبهة

إن تأجيل الجانب اإليديولوجي لحزب جبهة التحرير الوطني قد انعكس سلبا 

بعد االستقالل على المناضلين , و بقي الحسم غير واضح بشأنه و لم يتحدد بصفة 

رسمية و بوضوح إال بعد مؤتمر طرابلس و ميثاق الجزائر , و ميثاق و دستور عام 

 . 3562699المعدل بميثاق , و الميثاق الوطني  2699

 : 357تتمثل في 2692لقد كانت مكانة جبهة التحرير الدستورية لسنة 

: التي تنص بان جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة  12*المادة

 الواحدة في الجزائر .

: تنص بان جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة األمة و توحي  11*المادة 

 لس الوطني و الحكومة .بعمل الدولة و تراقب عمل المج

:تنص بان جبهة التحرير الوطني تشخص المطامع العميقة  19*المادة 

 للجماهير و تهذبها و تنظمها و هي رائدها في تحقيق مطامحها 

: تنص  بان جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورة  19*المادة 

 الديمقراطية الشعبية و تشييد االشتراكية في الجزائر.

                                                 
355
, ديوان المطبوعات 4208-4224عامر رخيلة , التطور السياسي و التنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني  

 .21, ص, 4221الجامعية , الجزائر , 
356

 .24فاضلي إدريس ,مرجع سابق, ص , 
357
 .4221وي ,الجزائر , المعهد الوطني الترب 4221جبهة التحرير الوطني ,دستور  
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 جبهة التحرير عدد كن المؤتمرات نذكر منها عقدة 

افريل  29عقد المؤتمر الثالث بقاعة افريقيا بمدينة الجزائر العاصمة قي 

وكان شعاره ال ثورة بالتفويض الكل بالشعب و الكل من اجل الشعب و كان  2691

 358مندوب 2611عدد المشاركين في المؤتمر 

الذي تضمن ان حزب جبهة  2699نوفمبر  21عقد المؤتمر الرابع بتاريخ 

التحرير الوطني هو الثورة نفسها , و ال يمكن لألجهوة االدارية ان تسير بدون 

   359مندوب 2161الجانب الروحي الذي حدده الميثاق الوطني بحضور 

تحت شعار العمل و الصرامة  2692ديسمبر  26عقد المؤتمر الخامس في 

 . 360الجزائري, مثلما اقره بيان أول  نوفمبر

,  361بشعار التزام واقعية عمل 2699نوفمبر  19عقد المؤتمر السادس في 

 وتميزت الفترة التي عقد فيها المؤتمر بعدة اضطرابات و أزمات.

, وطرحت فيه عدة قضايا ومنها  2696نوفمبر  19عقد مؤتمر االستثنائي 

 . 362تبني التعددية الحزبية

                                                 
358

, ص 4222جبهة التحرير الوطني , نصوص المؤتمر الثالث , منشورات جبهة التحرير الوطني , الجزائر ,  

2. 
359
, ص 4277______________, نصوص المؤتمر الرابع , منشورات جبهة التحرير الوطني , الجزائر ,  

2. 
360
,  4201هة التحرير الوطني , الجزائر , نصوص المؤتمر الخامس , منشورات جب______________,  

 و ما بعدها  1ص 
361

,  4200, نصوص المؤتمر السادس , منشورات جبهة التحرير الوطني ,الجزائر , ___________________ 

 .4ص, 
362

 , الجزائر.  4202_________________, القانون األساسي, أمانة حزب جبهة التحرير الوطني,  
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المجتمع الجزائري و المطالبة ولقد تميزت هذه المرحلة بعدم االستقرار في 

 بالتغير.

 

 1119عقد المؤتمر الثامن للحزب 

  363مندوب2911, بحضور  1121مارس  26عقد المؤتمر التاسع في 

التحضير للمؤتمر العاشر حيث أكد في هذا الصدد مسئول اإلعالم بحزب 

جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة أن المؤتمر العاشر للحزب سينظم في 
36411129  

سلطة البرلمان )الوظيفة التشريعية( كما أكد   2699أقر دستور سنة و لقد    

حزب جبهة التحرير الوطني وتبعية مؤسسات النظام السياسي -تفوق الحزب الواحد

 . 365الجزائري له

عرفت الجزائر خالل هذا الدستور ثالثة  انتخابات تشريعية , لكن جل هذه      

 على مشاركة حزب جبهة التحرير الوطني: االنتخابات كانت مقتصرة 

 جانفي19إلى  2699فيفري  19كان في الفترة الممتدة من  البرلمان األول : -

 ( نســاء. 21عضو منهم ) 192، ضم  2691

                                                 
363
 4848لوطني, المؤتمر التاسع , الجزائر ,حزب جبهة التحرير ا 
364

 www.pfln.org.dzالمؤتمر العاشر لألفالن سيكون جامعا و مسئوال نقال عن , سعيد بو حجة ,, 
 .  472ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص , 365
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عضو 191وضم  2699فيفري 22الى 2691فيفري 9من  البرلمان الثاني : -

 ( نساء. 1منهم)

ضم  2662إلى شهــر ديسمبـر 2699فيفري  19استمـر مـن البرلمان الثالث : -

   366( نسـاء.9( عضو منهم )169)

 19شارك حزب جبهة التحرير الوطني في أول انتخابات تشريعية تعددية يوم 

( حزبا إضافة إلى 16، بلغ عدد األحزاب المشاركة تسعة وأربعون) 2662ديسمبر

 المرشحين األحرار.

ات التشريعية التعددية ثم شارك حزب جبهة التحرير الوطني في االنتخاب    

وقد تميزت هذه االنتخابات أنها جاءت بعد االنتخابات الرئاسية  2669الثانية لسنة 

, التي فاز بها الرئيس المنتخب اليمين زروال ولقد  2669التعددية األولى في ابريل 

مقعد  21عرفت هذه االنتخابات مشاركة حزبية قوية , حيث أفرزت النتائج على 

 299التحرير الوطني أي المرتبة الثانية بعد حزب التجمع الديمقراطي بـ  لحزب جبهة

 .367مقعد

                                                 
 .408-472ص,-، ص السابق المرجع  366

 .404,ص,نفسه لمرجعا  367 
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ليحقق حزب جبهة التحرير الوطني فوزا كبيرا خالل االنتخابات التشريعية 

مقعد  266حيث تحصل على أكثر من نصف المقاعد البرلمانية أي 1111لسنة 

  368مقعد . 296مناضل 

فقد شارك حزب جبهة التحرير الوطني في  إضافة إلى االنتخابات التشريعية

 . 1119االنتخابات المحلية التعددية أكتوبر 

و قد وقع حزب جبهة التحرير الوطني , تحالف رئاسي مع حركة مجتمع      

 , الذي من أهدافه : 1111فيفري  29السلم , و التجمع الوطني الديمقراطي , يوم 

 رار البالد .ترقية العمل المشترك من اجل تعزيز استق 

 . الممارسة الديمقراطية 

  الدفاع عن الوحدة الوطنية , أرضا و شعبا , و كذا الهوية الوطنية بأبعادها

 الثالثة المحددة في الدستور .

  الدفاع عن القيم و األخالق اإلسالمية و الحريات الفردية و الجماعية طبقا

 للدستور.

 الجتماعية و الثقافية , في تعميق اإلصالحات السياسية و االقتصادية و ا

 إطار القيم الوطنية .

 . العمل على تطبيق قانون تعميم استعمال اللغة العربية 

                                                 
 .402، ص ,نفسه المرجع  368
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  369العمل على ترقية اللغة االمازيغية طبقا للدستور  . 

ماي  29ليتحصل بعد هذا على نسبة مرتفعة في االنتخابات التشريعية   

هة التحرير الوطني جعلته على كل هذه النتائج التي تحصل عليها حزب جب 1119

 رأس الهرم في الدولة ومن أهم األحزاب السياسية الجزائرية .

 .1121مقعد في االنتخابات التشريعية سنة  112و قد تحصل على  

و قد حدث انشقاق داخل الحزب مما نتج عنه صراع داخل الحزب , بين عبد  

ن عمار سعداني األمين الحالي العزيز بالخادم األمين العام السابق للحزب , و بي

 للحزب , و لقد أسفر عن ذلك خروج بلخادم و تعين عمار سعداني.

 خالصة :

حاولت الباحثة خالل هذا الفصل توضيح الطريقة التي اتبعتها باستخدام  

منهج  تحليل المحتوى , و توضيح كيفية استخدامه كمنهج و أداة , مع توضيح 

جال التحليل و كيفية بناء استمارة تحليل محتوى, و المجاالت  المستخدمة وخاصة م

كيفية تطبيقه على الخطاب التربوي في برنامج حزب جبهة التحرير الوطني , مع 

تحديد مختلف األدوات التقنية المستعملة , باإلضافة إلى التعريف بعينة الدراسة 

 المتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني .

 
                                                 

369
التحالف الرئاسي قوة البناء الوطني , األمانة العامة للشؤون الوطنية و السياسية , الجزائر ,  , احمد الدان 

 .47, ص ,   4882
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 الفصل السابع:
 الوطني. تربوي في برنامج حزب جبهة التحريرالخطاب ال

 

 أوال : حجم اهتمام حزب جبهة التحرير الوطني بالخطاب التربوي . 

 ثانيا: مكونات الخطاب التربوي في برنامج حزب جبهة التحرير الوطني. 

 ثالثا :موقف حزب جبهة التحرير الوطني من إصالحات النظام التربوي. 

 نتائج الدراسةرابعا : 
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تم خالل هذا الفصل التطرق للخطاب التربوي في برنامج حزب جبهة التحرير 

الوطني , معالجة تحليلية سوسيولوجية بغرض التعرف على حجم اهتمام حزب جبهة 

التحرير الوطني بالخطاب التربوي , مع األخذ في االعتبار أوضاع المجتمع 

 الجزائري , و الخروج بنتائج الدراسة.

 حديد مكانة و حجم اهتمام حزب جبهة التحرير الوطني بالخطاب التربوي أوال : ت

 / العنوان :1

 وسائل اإليضاح المتعلقة بتواجد عنوان الخطاب التربوي  يوضح (:4) *جدول رقم

 السياق مستقل وسائل اإليضاح

    التواجد

 

   وي وسائل اإليضاح المتعلقة بتواجد عنوان الخطاب الترب يوضح( 5:)*جدول رقم 

 فرعي رئيسي وسائل اإليضاح

    التواجد

 

في برنامج حزب جبهة التحرير في الجانب الثقافي  ةالتربوي السياسةندرج ت  

, كما انه  ا مستقال و ليس ضمن سياق معينبعنوان التربية و التعليم , و هو عنوان
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جانب من الجوانب التي حددها , فهو ليس فرعي و ليس عنوان مستقل عنوان 

 .لسياسي و االقتصادي و االجتماعي لحزب مثل الجانب اا

أدرج حزب جبهة التحرير الوطني السياسة التربوية ضمن الجانب الثقافي و   

هو ما عبرت عنه مختلف اللوائح الخاصة بالحزب و المتعلقة بالسياسة التربوية , 

المركزية للحزب المندرجة ضمن الئحة السياسة الثقافية , المتمثلة في دورات اللجنة 

 و التي نوضحها في النقاط التالية:

  و التي أصدرت الئحة السياسة العامة 2691ديسمبر  21-19الدورة الثانية ,

و المتضمنة الئحة السياسة الثقافية و المتضمنة تحليل موجز للوضع في 

 . 370قطاعات التربية , التعليم العالي , و التكوين

  و صدر ضمن الئحة السياسة العامة  2691ماي  19-12الدورة الثالثة ,

 . 371تعميم استعمال اللغة الوطنية

  ديسمبر , لم تتضمن الئحة السياسة الثقافية أي تعقيب 22-16الدورة الرابعة 

  أدرجة الئحة السياسة الثقافية  2692جويلية  12جوان  16الدورة الخامسة ,

 . 372تقرير خاص بالسياسة الثقافيةو 

 ادسة و الدورة السابعة لم يتم أي تعديل أو تغير بشان و خالل الدورة الس

 الئحة السياسة الثقافية .
                                                 

370
 . 4272جبهة التحرير الوطني , قرار اللجنة المركزية الدورة الثانية , األمانة الدائمة  للحزب, الجزائر ,  

371
 . 4208الثة , األمانة الدائمة للحزب , الجزائر ____________, قرار اللجنة المركزية الدورة الث 
372
 .4204______________, قرار اللجنة المركزية الدورة الخامسة , األمانة الدائمة للحزب , الجزائر  
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  ديسمبر , تم التركيز على تعميم استعمال اللغة 22 16الدورة الثامنة

 .373الوطنية

إن المتتبع لجل الدوارات التي عقدها حزب جبهة التحرير الوطني يجدها 

ية , وهو ما يعبر عن الثورة الثقافية أدرجت السياسة التربوية ضمن السياسة الثقاف

التي ناد بها  الرئيس الراحل هواري بومدين , كما يالحظ تناقص و تضاؤل في 

حجم االهتمام بالسياسة الثقافية خالل السداسي األول من فترة الثمانينات  و لقد 

تمثل في تعميم اللغة الوطنية , و التركيز على مسائل أخرى و إعطائها حجما 

 الهتمام مثل الجانب الصناعي و ألفالحي.  من ا

مجتمعات المتطورة في كل ال ةالتربوي السياسةحتلها تالرغم من األهمية التي ب

, و يعود هذا االهتمام  يةفرع ينعناو  تو ليس رئيسية عناوين و التي تخصص له

ضح في تطور المجتمعات , ولقد و  وية المنتهجةالتربالسياسة لدور الذي تؤديه إلى ا

ربط تجديد جهاز الدولة كما , و و التعليم  للسياسة التربوية" ليلين" الدور المهم 

  اهير  الذي, وهو الوضع  ة في التطورالتربوي السياسةيؤكد على دور  , حيثبالتربية 

 . 374االقتصاديالجانب الجانب التربوي على  ةسباقياضرورة ب"غرامتشي" 

                                                 
373

 . 4204جبهة التحرير الوطني, قرارات اللجنة المركزية الدورة الثامنة , أمانة الحزب , الجزائر ,  
, ص, 4222,الجزائر, 4ط ,كيف يتحرك المجتمع,ديوان المطبوعات الجامعية ,عبد العزيز رأس المال 374
 . 20,22ص,
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 م التربوي اضع النظي ر الوطني ال يجدهو المالحظ لبرنامج حزب جبهة التحري

الثقافي , فكان جانب لتابعة ل وضعها ضمن عنوان فرعي , بل ي , ن مستقل انو في ع

, أو تخصيص الجانب  م التربوي ايص جانب يتعلق بالنظمن الضروري تخص

ه تناول فيالسياسية بعنوان مستقل , و يتم  التربوي مثل بقية الجوانب االقتصادية و

 و ما تم التخطيط له.التربوية   ةسياسال

 منذ االستقالل و ها نحن في منتصف العشرية الثانية من األلفية الثالثة و      

ففي الفترة األولى  . ةيسياسة الثقافضمن الوهي اآلن لتربوية كانت ا سياسةال

الستقالل  لم يهمل الرئيس الراحل هواري بومدين أي مجال من المجاالت الخاصة 

افة , و وقف بحزم في كل عمليات التعريب و التربية الوطنية , جاعال منها بالثق

. فهي تعبر عن تلك الحقبة , أما خالل  375الشروط األولية لربح معارك المستقبل

بالرغم من وجود بعض األزمات التي عاشها المجتمع التسعينيات  ثمانينات و

ة قدمت للمجتمع إطارات ال الجزائري و أثرت عليه إال أن تلك السياسة المنتهج

 ياستهان بها .

و مع تبدد تلك العقبات و انفتاح المجتمع الجزائري  ,أما في األلفية الثالثة   

الجانب النظام التربوي ضمن تغير الرؤية عند الحزب أين تم إدراج  نالحظ  عدم

عن تمسك الحزب بالتصور السابق لمؤسسي الحزب , فكان من الثقافي و هو يعبر 

                                                 
375
, ص, 4228, الجزائر ,  22عبد هللا لمباركية , من معركة التحرير إلى معركة البناء , مجلة السالم , العدد  

42 
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الممكن أن تدرج السياسة التربوية في الئحة مستقلة عوض أن تدرج في الئحة 

 .    السياسة الثقافية

 / الموقع :2

 يوضح موقع الخطاب التربوي  في برنامج حزب جبهة التحرير الوطني(: 6رقم )*جدول 

 

 

 األخير الوسط البداية الموقع

     التواجد

 

هة التحرير يحتوي على عدة جوانب , تتمثل مثلما أشرنا بأن برنامج حزب جب     

في الجانب السياسي , الجانب االقتصادي , و الجانب االجتماعي , و الجانب 

, يقع   م التربوي االدفاع الوطني, فان جانب النظالثقافي , و السياسة الخارجية و 

و ضمن الجانب ما قبل األخير قبل السياسة الخارجية ,ضمن الجانب الثقافي , و ه

و الموسومة بالنظام التربوي في برامج األحزاب اسة السابقة عكس ما توصلت له الدر 

 النظم التربوي توصلت إلى أن  التي, و  1119السياسية في االنتخابات التشريعية 

تبنى حزب عبد العزيز بوتفليقة الذي يالحر برنامج المترشح  ضمنداية ,البفي كان 

 . 2666نذ ترشحه في العهدة األولى سنة مبرنامجه  جبهة التحرير الوطني
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 / المساحـة :3

( يوضـح الحجـم المخصـص لكـل جانـب فـي برنامـج حـزب جبهـة التحريـر 9): * جـدول رقـم 

 الوطنـي .

 

 

 

 

  %النسبة عدد الصفحات الجانب

 9,19 9 المدخل

 29,29 29 الجانب السياسي

 29,29 11 الجانب االقتصادي

 29,29 11 تماعيالجانب االج

 11 11 الجانب الثقافي

 

 1,91 2 التربوي  ماالنظ

السياسة الخارجية و الدفاع 

 الوطني

1 2,92 
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 66,69 221 المجموع

( يوضح عدد الجمل المتعلقة بالخطاب التربوي في برنامج حزب جبهة التحرير 9*جدول رقم: )

 الوطني 

 ة %النسبة المئوي عدد الفقرات مكان تواجد الفقرات

 %122 192 الفقرات الكلية في البرنامج

الفقرات المتعلقة بالخطاب 

 التربوي 

21 11 % 

 

  ينيتضح من خالل الجدول

ن أكبر مساحة كانت للجانب االقتصادي بنسبة ) : يوضح أ األول الجدول*

( و هي تمثل الجانب الثقافي  %11( وهي اكبر نسبة , ثم تأتي نسبة )  % 29,29

 %29,29( و هي تمثل الجانب االجتماعي , ثم تأتي نسبة ) %29,29, ثم نسبة )

 ( .%2,92( و هي تمثل الجانب السياسي , ثم السياسة الخارجية بنسبة )

: يوضح أن عدد الفقرات المتعلقة بالنظام التربوي كان  الثاني الجدول*

لكلية % من المجموع الكلي لعدد الفقرات , و هو عدد صغير بالنسبة للنسبة ا22

% , مع العلم بوجود ستة جوانب , وهو ما يوضح أن هناك عدم 211التي تمثل 

  تجانس في عدد الفقرات المخصصة لكل جانب من  برنامج الحزب .   
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ما هو ر مساحة للجانب االقتصادي , و فحزب جبهة التحرير يخصص اكب   

بالمورد ألفالحي  يدل على التوجه  الذي يمنحه الحزب اكبر اهتمام و يتعلق ذالك 

  وهو ما تبين في قراراوغيره من الجوانب االقتصادية التي يعطيها الحزب االهتمام ,

اللجنة المركزية المتعلقة بالدورات الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة التي كان 

التركيز فيها على الفالحة و الصناعة , و هو الوضع الذي بقي مستمرا في برنامج 

 , المحافظة على النسق العام للحزب من حيث االهتمامات.الحزب 

  %11 ة تقدر بنسبةمساح خصصت لهف ثقافيجانب البال فيما يتعلقأما  

جوانب بداية بالتربية و التكوين ثم التعليم العالي , ثم ال دا منتناول فيها الحزب عد

مساحة بين هذه حجم ال لفاخت, و لقد الثقافة الوطنية , ثم اإلعالم ثم الرياضة 

 م التربوي كانامالحظ يجد أن المساحة المخصصة للنظالجوانب إال أن ال

بالرغم من  , ةالتربوي السياسةلجانب  بالنسبة ( وهي نسبة صغيرة %1,91بنسبة)

 .أساس كل تطور و تنمية  السياسة التربوية أنب حزب جبهة التحرير الوطنيتأكيد 
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 لمساحة الكلية لبرنامج حزب جبهة التحرير الوطنياوضح ( ي 1رقم ) لشك

ثانيا : مواضيع االهتمام بالخطاب التربوي ضمن برنامج حزب جبهة 

 التحرير الوطني

 /اهتمامات حزب جبهة التحرير الوطني باألهداف و المبادئ:1

 نية.  اهتمامات حزب جبهة التحرير الوطني بالهوية الوط(يوضح 6جدول رقم:)*

 

  %النسبة التكرار االفكار المؤشر

الدين 

 اإلسالمي

 التأكيد على العقيدة في التكوين

 التمسك بالقيم العقائدية

 

2 

 

16.69 
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 االهتمام باللغة العربية اللغة العربية

استعمال اللغة العربية في كل 

 المجاالت

 التأكيد عل دور اللغة في التكوين

 بالمهجر تكثيف اللغة العربية للجالية

 

4 

 

33,33 

اللغة 

 االمازيغية

 ترقية اللغة االمازيغية بمختلف ألسنتها

 حماية اللغة االمازيغية من الذوبان

 

2 

16,69 

 التأكيد على السجل التاريخي الحافل التاريخ

 التمسك بالتاريخ الوطني

 ضرورة تحصين الذات التاريخية

 التأكيد على دور التاريخ في التكوين

4 33,33 

 122 12 المجموع

    

يتضح من الجدول أن القيم األكثر تكرارا و التي كانت متساوية هي اللغة العربية و 

( , فحزب جبهة التحرير الوطني يولي %22,22التاريخ و كانت النسبة تقدر ب)

 اهتمام اكبر للغة العربية و التاريخ باعتبار أنهما من المبادئ التي ينادي بها الحزب
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الدين بين , ثم يتساوى في النسبة   2692376ة عن الميثاق الوطني لدستور و المنبثق

سالمي من القيم ( , و يعد الدين اإل%29,99اإلسالمي و اللغة االمازيغية بنسبة )

بها حزب جبهة التحرير الوطني في مختلف المواثيق منذ ميثاق  األولى التي ناد

 االنتماء الجغرافي و الحضاري . , و كذلك اللغة االمازيغية التي تعبر عن 2691

اللغة االمازيغية و التاريخ مقومات  ,اللغة العربية  ,الدين اإلسالمي  كل من يمثل   

و تنص عليها مختلف القوانين ضمن , الهوية الوطنية التي يركز عليها الدستور 

ن و ضم عامرير الوطني يركز في خطابه ال, فحزب جبهة التح377الجريدة الرسمية

على الهوية الوطنية التي تعبر عن وجود و كيان  ثقافيةال سةامجه المتعلق بالسيابرن

المجتمع , فالهوية الوطنية تعد من المبادئ األساسية التي يركز عليها الحزب و التي 

 تسجل من األساسيات في البرنامج العام للحزب .

ب يؤكد في و بقراءة لبرنامج حزب جبهة التحرير الوطني , يتضح بان الحز   

اهتماماته على التاريخ و اللغة العربية , و يرى ضرورة تكثيف اللغة العربية على 

مختلف المراحل التربوية و المجاالت , و ذلك كي ترسخ في أذهان المتعلمين و أفراد 

 .لها ألنها اللغة الرسمية للبالد المجتمع و ينتشر استعما

عاني من ازدواجية اللغة , أو أن كان المجتمع ي 2691فبعد االستقالل سنة  

 م التربوي انظلافي خاصة الفرنسية على مختلف المجاالت , لم نقل طغيان اللغة 

                                                 
376

 , رقم  4221الجريدة الرسمية , دستور  
377
 .الجزائر 4272جويلية 7, 72/82,رقم4272الجريدة الرسمية ,دستور  
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كانت هناك مراحل و مواد تدرس بالفرنسية , و اليوم اللغة العربية  أين الموروث

تحظى بمكانة و اهتمام كبيرين و تخصص لها الكثير من الوسائل الكفيلة بترقيتها 

 و من ثم داخل المجتمع . م التربوي االنظ داخل

لكن المتمعن في مختلف المواد الدراسية يجد أن اللغة العربية حقيقة موجودة , لكن   

ي يشير إلى أن اللغة تشاركها في ذلك اللغة الفرنسية فحزب جبهة التحرير الوطن

و لتربوية مختلف المراحل افي ية و تعليمكل المواد الفي  عليمتاللغة  هي العربية

التعليمية , الن تعميم اللغة و إتقانها كوسيلة عملية خالقة يشكالن إحدى المهام 

 .378اإلنسانية للمجتمع الجزائري 

, يجد أن  1112منذ سنة  نتهجةالتربوية الم صالحاتبعد اإل المالحظ لكن

مادة الرياضيات تدرس بالعربية لكن برموز تنطق و تكتب بالفرنسية , و في تصريح 

 تليفزيونيةب جبهة التحرير في حصة لحز السابق عبد العزيز لخادم ألمين العام ل

 , وهذا يدل على379أشار إلى أن هذا اإلجراء يعطي البعد العالمي للمصطلحات

تتمثل في اللغة في العالم أن اللغة العالمية األولى تعارف عليه التناقض فالم

يدل على أمر أخر يتمثل في مخلفات  االنجليزية , و ليست اللغة الفرنسية بل الوضع

 .سية و إشراكها مع اللغة العربية فونية , تريد إدماج اللغة الفرنناستعمارية و فورك

                                                 
378
, ص 4202, ديسمبر  442حمري بحري اللغة الوطنية عنوان الشخصية الوطنية , مجلة المجاهد , العدد  

,12. 
379
 .4887التلفيزيون الجزائري القناة الثالثة ,حصة خاصة مع عبد العزيز بالخادم ,الجزائر, 
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السابق منتصف التسعينات عبد العزيز بالخادم األمين العام  يلقد صرح فو  

ئرية , بأن اللغة العربية تعد ثابت من ثوابت الدولة الجزا لحزب جبهة التحرير الوطني

, و التي يؤمن بها كل مواطن جزائري و التي كان على أساسها الدعم شامال لجبهة 

 .  380التحرير الوطني

 فالمالحظ بعد التحوالت السياسية و اإلصالحات عبر مختلف الجوانب , 

استخدام الرموز الفرنسية و القراءة من اليسار  ذيجد هناك عدة قضايا تغيرت , من

الرياضيات و العلوم الفيزيائية و التكنولوجية , و التي يعاني بدل اليمين في مواد 

منها الكثير من المتعلمين خاصة في المرحلة االبتدائية , فبعد التصريح بضرورة 

المصطلحات العربية , و استعمال اللغة العربية كان من المفترض أن تستخدم ب

و كان , ية بدل الفرنسية باللغة االنجليز  نجعلهاتساير العالمية ف نسعى ألنعندما 

 على هديكإلى جانب تأعلى حزب جبهة التحرير الوطني أخذ الموضوع بكل جدية , 

في مختلف  أهمية اللغة العربية عالميا و استخدام اللغة االنجليزية عوض الفرنسية

 .  خطاباته)بلخادم(

مع مرتبط بلسان المجتمع فمثال كل مجتو ترسيخها إن بقاء الهوية الوطنية  

 .  381هو أب لغته فالمجتمع يصوغ لغته حسب تفكيره و عاداته و تقاليده

                                                 
380
 . 00,ص, 4222ة ,الجزائر ,عبد العزيز بالخادم مواقف و ثوابت ,شركة دار األم 
381
,كلية اآلداب ,جامعة الجزائر 1محمد الصالح بكوش ,اللغة وليدة المجتمع,مجلة المجتمع, العدد 

 .41,ص,4272,
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أن حزب جبهة  دما بخصوص المؤشر الثاني و الذي يتمثل في التاريخ فنجأ

التحرير يؤكد على التعرف على التاريخ الوطني للبالد , و التمسك بمختلف 

جبهة  ت بها قامو م مجيدة, خاصة بطوالت ثورة التحرير ال القيم التاريخية ,

جاع و استر  2691ناء الثورة سنة الوطنيين أثالتحرير و جيش التحرير 

المرحلة منذ  و تلقينه تعليم المتعلمل كما دعا,  2691السيادة الوطنية سنة 

ها الحضاري و الجغرافي , فمثلما ءو انتما ي الجزائر  المجتمعاالبتدائية تاريخ 

   .خها ال مستقبل لها يقول المثل األمة التي ال تعرف تاري

ى المؤسسين للسياسة و ولة لها تاريخ عريق , يستوجب علالجزائر د 

مختلف المراحل  إدراج التاريخ الجزائري في من لهم سلطة القرار و االتنفيد 

,عبر الجزائري التخطيط لسياسة تربوية تركز فيها على التاريخ ب ,382التربوية

 .لف المراحل و العصور مخت

يركز على دور التاريخ و الذي يندرج بهة التحرير الوطني جحزب ف 

لكن االهتمام م التربوي , االتاريخ عبر مختلف مراحل النظضمن كتاب 

و أن ال يكون التعرف  ا,ال ينحصر في مرحلة تعليمية دون سواه بالتاريخ

ه , ن بو البتعلمين مطمال ال في فترة االمتحانات ألنإالجزائري  على التاريخ 

                                                 
382
 . 28تركي رابح ,الشيخ عبد الحميد بن باديس , مرجع سابق ,ص, 



التفسير السوسيولوجي للخطاب                                     الفصل الرابع 
 التربوي

 

 511 

حبذ لو تخصص له سياسة تقوم على شؤون ترسيخ التاريخ في أذهان أفراد في

 . المجتمع حاليا و مستقبال

كد حزب جبهة التحرير الوطني على الدين اإلسالمي , و انه دين أ لقد    

الدولة الجزائرية . حيث تعد العقيدة اإلسالمية األساس الذي يبنى عليه النظام 

ي تربية  األفراد و ف ه التنظيمية , و يعتمد عليههياكلاالجتماعي , و مختلف 

األساس الذي يقوم عليه أي مجتمع مسلم, فحزب جبهة التحرير  والجماعات و ه

الوطني يرى بأن الدين اإلسالمي يمثل البعد الروحي للوطنية, و هذا ما تنص عليه 

يرى  مختلف النصوص األساسية و التي تعطي مكانة هامة للدين اإلسالمي , كما

 بأن الدين اإلسالمي المقوم األول للهوية الوطنية الجزائرية . 

 دين النضال و الصرامة و العدل و المساواة , و هو المقوم ياإلسالمالدين 

الثورة التحريرية قوة التحمل و  الوطني إبانالتحرير  جبهةالروحي الذي استمدت منه 

أن القيم  يرى  التحرير الوطنيأسباب النصر على المستعمر الغاشم , فحزب جبهة 

الروحية تقود أفراد المجتمع نحو الوجهة الصحيحة , و أنه على مدى خمس و 

يرات التي طرأت على , و عبر مختلف المراحل و التغمنذ االستقاللخمسين عام 
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ؤكد على أن الدين اإلسالمي هو المقوم األساسي للمجتمع , و يعد ي والمجتمع , فه

 . 383امل التفاهم و التضامن و التماسكبأنه عامل من عو 

فحزب جبهة التحرير يؤكد خالل مختلف خطبه و ضمن برنامجه على  

التربوية ألنه من مقومات الهوية الوطنية ,  السياسةأهمية تعليم الدين اإلسالمي في 

كما يعبر عن اإلرث الحضاري و التاريخي للمجتمع الجزائري , و المتتبع لتطور 

بوية يجد هناك تغييرات على مادة التربية اإلسالمية و خاصة السنة السياسة التر 

, أين أشار وزير التربية بوبكر بن بوزيد إلى إدخال  1111/ 1112الدراسية 

ره من أجل ترسيخ ظة اإلسالمية , و ذالك حسب وجهة نتحسينات على مادة التربي

م مثل : التسامح , الكرم , المبادئ المطابقة للقيم اإلنسانية التي يدعو إليها اإلسال

األخوة , الجهاد , و ضرورة تكيفها مع سن المتعلم , حيث يوضح بأن وزارة التربية 

التربوية , من حيث  السياسةالوطنية ,تسعى الن تحتل التربية اإلسالمية مكانتها في 

النشاط التربوي , و تدريسها دون انقطاع طوال المسار الدراسي للمتعلمين مع أخذ 

.إال أن  384األبعاد االجتماعية و األخالقية  و مستوى نمو المتعلمين في االعتبار

المالحظ يجد غياب مادة التربية اإلسالمية في االمتحانات الرسمية مثل شهادة 

                                                 
383
,ص, ص 4882ة نوفمبر,حزب جبهة التحرير الوطني ,تقرير اللجنة الفرعية :حزب جبهة التحرير و رسال 

,24 ,24. 
384

 Boubekeur Ben bouzid , La reforme de l'éducation en Alegria , Editions Casbah ,Alegria 2009 ,p  
,62.  
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التعليم االبتدائي , مما يجعلها ال تأخذ نفس حجم االهتمام عند الممتحنين في تلك 

 السنة .

امجه وفي الجانب المتعلق بالتربية و التعليم على ذكر و ولقد ركز الحزب في برن   

تكرار العقيدة و الدين بدال من تحديد الدين اإلسالمي مثل ما تم ذكره في جانب 

ضرورة التمسك بالقيم العقائدية , و كذا على لثقافة , حيث ركز الحزب اهتمامه ا

ة إلى الدين اإلسالمي , الدور الذي تقوم به العقيدة , فهنا كان من الضروري اإلشار 

وهو الدين الرسمي خاصة في جانب التربية و التعليم و دوره في المنظومة التربوية , 

ونحن نعيش زمن التحديات و العولمة التي سعت لعولمة كل شيء , و جعل الدين 

عن مختلف القضايا و االهتمامات , فبالرغم من أن حزب جبهة  ااإلسالمي بعيد

الميثاق الوطني األول على الدين اإلسالمي , و تبني المبادئ  الوطني يؤكد منذ

ي فرد خية و حضارية , و التي ال يمكن ألاإلسالمية , التي تخضع لمعطيات تاري

من أفراد المجتمع أو العالم أجمعه أن يتنكر لها , أو أن يوظفها أو يوجهه في غير 

مسلم رغم كل محاوالت اتجاهها األصلي و الطبيعي , و أن المجتمع الجزائري 

ا يجعله طمس شخصيته و هويته  , فهو مسلم في اعتقاده و ممارسته و وجدانه مم

مختلف األشكال و هذا ما تدعوا إليه العولمة اليوم  ,  نيرفض تحويله أو تغيره ع

تصدي الوان تأكيد حزب جبهة التحرير الوطني على المبادئ اإلسالمية يندرج , ك

 المعضلة الدينية عويصة بحكم تواجد المعمرين. لإلدعاء القائل بان



التفسير السوسيولوجي للخطاب                                     الفصل الرابع 
 التربوي

 

 514 

ة الجزائرية دولة مسلمة , و كما لعلى أن الدو  2691بيان أول نوفمبر يؤكد 

 385يوضح البيان أن المبادئ اإلسالمية ال تستثني روح التسامح و التعايش مع األخر

لى مكرر تمازيغت هي كذلك لغة وطنية , تعمل الدولة ع 2, حيث جاء في المادة 

 .   386ترقيتها و تطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني

كد حزب جبهة التحرير الوطني على اللغة االمازيغية و التي تعد من بين أ    

مقومات الهوية الوطنية , و يرى ضرورة ترقيتها و منحها االهتمام , و حمايتها من 

عن االنتماء الحضاري و الجغرافي للمجتمع الذوبان , فاللغة االمازيغية تعبر 

ضرورة تعليمها للنشء منذ الصغر الجزائري , و بذلك نجد حزب جبهة التحرير يرى 

. 

بادر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعديل دستوري  1111و في سنة 

ومضمونه ترقية تمازيغت لغة   2669تضمن تعديل المادة الثالثة من دستور 

 . 387وطنية

للغة االمازيغية تدرس عبر مختلف مدارس التراب الوطني , و في و اليوم ا

( والية 21: وجد أنها تدرس في ) 3881116/  1119إحصائيات السنة الدراسية 

                                                 
 . 24, 24محمد جغابة , مرجع سابق , ص , ص , 385
386

 .4880, الجزائر  4880الجريدة الرسمية , دستور  
387

في الجزائر من التعديل الجزائري إلى االصالح الدستوري الشامل , مجلة عمار عباس , التعديالت الدستورية  

, ص, 4842جوان  44االكادمية للدراسات , كليةالحقوق و العلوم السياسية , جامعة معسكر , الجزائر, العدد 

12. 

  
388Boubekeur Ben bouzid ,Op ,Ci p,65.    .  
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تتمثل في الواليات التالية : )الجزائر , باتنة , بسكرة , بجاية , أم البواقي , البويرة , 

 تمنراست , تيزي وزو ( .بومرداس , خنشلة , غرداية , سطيف , 

تطور عدد المؤسسات التربوية التي تدرس اللغة االمازيغية , على مستوى  إن  

 مدرسة ابتدائية .999الوالية , كما يلي:  

 . أكماليةمؤسسة  191      

 مؤسسة تعليم ثانوي .  91      

 . مؤسسة تربوية 2221أي بمجموع    

لجديدة حسب وزارة التربية الوطنية , إلى تمكين تهدف السياسة التربوية ا          

المتعلمين من التعرف على التراث الثقافي األمازيغي , باعتبار عالقته المتينة بمسألة 

ؤكد على اللغة االمازيغية و التعرف ينية , فحزب جبهة التحرير الوطني الهوية الوط

 على الثقافة االمازيغية حفاظا على الهوية الوطنية .

و يوضح في ذالك فضلي إدريس أن المالحظ يجد أن االهتمام بالثقافة           

العشرية األولى و منتصف العشرية االمازيغية و اللغة االمازيغية , و خاصة في 

األلفية الثالثة , أين كثر الجدل بين اللغة العربية و اللغة االمازيغية , و الثانية من 

اديمية البربرية في باريس , و التي لها دعم من فرنسا , تراثها الثقافي , أدت إليه األك

ووضح فاضلي إدريس أن كال من اللغة العربية و اللغة االمازيغية , عان من 
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االضطهاد و التحقير الكولياني و أن المجتمع الجزائري ال اعتراض له على مكونات 

 .  389هويته الوطنية , في إسالمه الراسخ  منذ الفتوحات اإلسالمية

جد في مختلف المواثيق الرسمية التأكيد على الهوية الوطنية , و على يو         

االمازيغية , و التي , العربية  , اإلسالمالتركيز على المبادئ الثالثة مختلف أبعادها 

تكرس أصالة األمة الجزائرية  كما تؤكد على دور المنظومة التربوية في عملية 

هوض بها لضمان الوحدة الوطنية , و المحافظة على ترسيخ هذه القيم , وكذا الن

الشخصية الجزائرية , و تدعو إلى التطلع إلى المستقبل و أن تعمل على إحكام 

, فحزب جبهة التحرير الوطني ,وهو  390التالحم العضوي بين هذه القيم األصيلة

رمز ل صاحب التيار الوطني يؤكد على ضرورة االهتمام بالهوية الوطنية , التي تمث

  أصالة المجتمع و انتمائه.   

 اهتمامات حزب جبهة التحرير الوطني بالمبادئ الوطنية  ( 1جدول رقم :)*

  %النسبة التكرار الفكرة المؤشر

 تعميم التعليم يعد ركيزة أساسية التعميم

 ضرورة التمسك بتعميم التعليم

 

2 

 

22,22 

 ةاعتبار المجانية وسيلة لتحقيق النوعي المجانية

 ضرورة مجانية التعليم

 

2 

 

22,22 

                                                 
389
 فاضلي إدريس ,مرجع سابق,نفس ص. 
390

 . 2, 2,ص ,ص, 4222لوطني للتربية ,وحدة النظام التربوي ,الجزائر ,المعهد ا  



التفسير السوسيولوجي للخطاب                                     الفصل الرابع 
 التربوي

 

 517 

 11,11 1 تطبيق اإلجبارية  اإلجبارية

 الديمقراطية ثابتا أساسيا الديمقراطية

 ضرورة التمسك بديمقراطية التعلية

 العمل على إشاعة الديمقراطية

 المساواة بين الجنسين في حق التعليم

 

 

4 

 

 

44,44 

 66,66 6 المجموع

   

( و تمثله في %11,11ن أعلى نسبة قدرت ب )يتضح من خالل الجدول أ

الحزب يعطي حجما من االهتمام للديمقراطية ثم تأتي نسبة ف الديمقراطية 

( و كانت بالتساوي بين مبدئي التعميم و اإلجبارية التي أعطهما الحزب 11,11%)

 "( و هي نسبة ضعيفة مقارنة بالنسب األخرى .%22,22اهتمام اقل ثم تأتي نسبة )

فحزب جبهة التحرير الوطني يركز على مبدأ ديمقراطية التعليم , و يرى بأنها     

ثابت من الثوابت األساسية , فالحزب يرى بأن الديمقراطية تمثل حرية جميع أفراد 

المجتمع , في تنظيم حياتهم , و في تصرفاتهم وكذا ضمان تكافؤ الفرص و المساواة 

, فالحزب يسعى لتحقيق فرص تعليمية  391لمبين األفراد في تحقيق رغبتهم في التع

 متساوية لكافة أفراد المجتمع .

                                                 
391
 .28محمد جغابة , مرجع سابق , ص , 
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إذ ال يمكن أن نتحدث في األلفية الثالثة عن منظومة تربوية , في غياب        

الحريات الخاصة و العامة  , أو انعدام للديمقراطية  الحقيقية القائمة على المساواة , 

دالة االجتماعية , و اإليمان باالختالف و و التكافؤ في الفرص المبنية على الع

التربوية تمثل قضية اجتماعية بالغة  السياسةشرعية التعددية, فالديمقراطية داخل 

 األهمية و الدقة .

جبهة  الديمقراطية في الجانب التربوي كانت في األلفية السابقة تمثل و 

تماعية , و ذلك الن متقدمة لصراع المجتمعات من اجل المساواة , و العدالة االج

الديمقراطية التربوية تشكل مضمون و محتوى الديمقراطية االجتماعية , التي تتمثل 

 .  392في مبدأ العدالة االجتماعية

من خالل  العدالة االجتماعية ى جبهة التحرير الوطني إلى تحقيقتسع

نب  و و المساواة في مختلف الجوا كد فيها على الديمقراطيةؤ التي تمختلف الخطب 

التي من بينها الجانب التربوي , من خالل تحقيق التكافؤ في الفرص و المساواة  بين 

كل أفراد المجتمع في حق التعلم , كما يسعى الحزب إلشاعة ثقافة الديمقراطية بين 

ن على وعي لمعاني الديمقراطية  , و ين ,وهنا يتطلب  أن يكون المتعلمالمتعلم

لمدرسة  , ليعي المتعلم من خالل األسرة , ثم تتعلم في ا نها أوال في المجتمعو يتعلم

 .طية و مختلف المصطلحات المشابهة يمقرادما هي ال

                                                 
392
 Girod Roger ,les réalités sociales , P U F , franc, 1984 ,p 3.   
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بنية تحتية , يستوجب فيها تكوين أفراد المجتمع على قيم الديمقراطية تتطلب 

أن يحترم أفراد المجتمع بعضهم  و معاني مثل أن يعرف الفرد ما له و ما عليه , و

غيرها من األمور التي تنقل للنشء تلقائيا, فبالرغم من الخطب التي يلقيها , و  ابعض

الديمقراطية ال تكمن في توفير مقعد  لكنصفة عامة , الحزب , عن الديمقراطية ب

دراسي  , أو في المساواة بين الجنسين في حق التعلم , و عليه فالمساواة بين األفراد 

ليم مبادئ الديمقراطية و التي يجهلها الكثير ضرورية لحظوظ كل المتعلمين , مع تع

 , أو يتجاهلونها مثلما أشار "بورديو" .

, حيث أن الوضع  فحزب جبهة التحرير ينادي بالمساواة , و تكافؤ الفرص    

رياف إذ الزال هناك من يمنع أخرى , من حيث المدن و األإلى يختلف من منطقة 

يمقراطية أن يتم تجسيدها في األفعال و الواقع ه من مواصلة الدراسة , فعلى الدءأبنا

االجتماعي ال في الخطب التي تلقى وال في البرامج التي تسطر, و تبقى مجرد 

 عبارات جوفاء بعيدة عن مطالب المجتمع .

ة مرورا األفراد على قيم الديمقراطية االجتماعية  من األسر ينشأ  عندما   

و مختلف المؤسسات التربوية و  يم ,التعامالت و الق ن خاللبالمدرسة , م

االجتماعية , يكون هناك حقيقة ديمقراطية اجتماعية و تربوية , و يتعلمها النشء و 

 يكون على وعي بمختلف معانيها. 
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لقد دافع بومدين عن ديمقراطية التعليم , حيث كانت نضرته إلى التعليم و  

,  393, حيث شجع بناء المدارس التكوين و اللغة الوطنية مقرونة بالمستوى الثقافي

وسعى بومدين بعد االستقالل إلى ترسيخ الديمقراطية في التعليم من خالل الثورة 

  الثقافية.

و كذا إلزامية  ةلمجانية و عمومي احزب جبهة التحرير الوطني اهتمام قدم    

ت للجميع , و هذا ما نص ايجدد تأكيده على  أن يكون التعليم متاح حيثالتعليم , 

 2699عقدت  اللجنة المركزية للحزب سنة  ماعليه مختلف المواثيق السابقة , و عند

لدراسة مختلف القضايا المتعلقة بالمنظومة  2699جوان  22, تم تخصيص يوم 

 التربوية , و التي خرجت بالتوصيات  التالية :

و  التربوية , من خالل تدارك النقائص و السلبيات في أوانها السياسةإصالح 

إيجاد االنسجام الكامل في مختلف فروع المنظومة التربوية , و التأكيد على عمومية 

 االتعليم و ضمان مجانيته لكل أفراد المجتمع و أن ال تكون الحالة االجتماعية عائق

على كل النشء البالغ السن المحدد للرقي نحو  اأمام التعلم , و أن يكون إلزامي

لحزب يؤكد على هذه المبادئ الثالثة حتى يكون كل , و بذالك ا 394مجتمع متعلم

أفراد المجتمع متعلمين , خاصة و أن حزب جبهة التحرير يمثل التيار الوطني , فهو 

                                                 
393

.ص 4270, الجزائر  4402السعيد نجام فكر بومدين السياسي مشبع بالقيم اإلسالمية , جريدة النصر , العدد  

,0. 
394
 . 472, ص ,  4221الطاهر زرهوني , التعليم في الجزائر قبل و بعد االستقالل , موفم للنشر , الجزائر ,  
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يسعى لتحقيق كل متطلبات المجتمع , و التربية و التعليم تعد أول المطالب التي 

 ل أفراد المجتمع دون استثناء . يحتاج إليها ك

للتنسيق من  اثة بأنها بنسبة كبيرة محققة , إال أن هناك غيابالثال المبادئتعد 

الذين وصلوا سن حيث المطالب و اإلمكانيات فبالرغم من إتاحة التعلم لكل األطفال 

أمام  اعائق تعدجم الصفوف الدراسية , و التي في ح اهناك اكتظاظال أن التمدرس , إ

ر في حجم الصفوف ظة النإعاد وجبستي فالوضع م و تقدم المنظومة التربوية ,التعل

كي ال تعتبر بان العمومية و المجانية و اإللزامية في  التعليم سبب في أزمة الدراسية 

 التعليم . 

اهتمامه للمبادئ التي تقوم عليها  حزب جبهة التحرير الوطنيأعطى     

و ضرورة  ,ية المنظومة التربوية  ,حيث يعطي االهتمام بالدرجة األولى إلى الديمقراط

, وهنا يستوجب أن تكون الديمقراطية عامة في المجتمع حتى يتسنى تعليمها للنشء 

لواقع االجتماعي الذي عندما تكون متجسدة في افللمتعلمين معرفتها دون عناء , 

 يسهل تجسيدها في المنظومة التربوية .  يعيشونه ,

 لشخصية المرجوة .اهتمام حزب جبهة التحرير الوطني با( يوضح11جدول رقم )*

  %النسبة التكرار الفكرة المؤشر

 بناء شخصية وطنية وطنية

 شخصية تعتز بالقيم الوطنية
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 شخصية تعتز باالنتماء الحضاري 

 شخصية متمسكة باألصالة 

 شخصية رافضة للجمود

5 55,56 

 شخصية متفتحة على قيم الحداثة عالمية

 شخصية متفتحة على تقنيات العصر 

 تفتحة على لغات العالم شخصية م

 شخصية متفتحة على ثقافات العالم

 

4 

 

44,44 

 122 6 المجموع

 

يتضح من الجدول أن حزب جبهة التحرير ,  يسعى لتكوين شخصية وطنية 

تتمتع باألصالة , و في نفس الوقت متفتحة على العالم , إذ كانت نسبة الشخصية 

 ( .%11,11تحة على العالم بنسبة )( ثم نسبة الشخصية المتف %99,99الوطنية ) 

بقيم وطنه و مجتمعه , و  افحزب جبهة التحرير يسعى بان يكون المتعلم متمسك  

على مختلف ثقافات العالم , فالواقع اليوم و ما فرضته األلفية  من  اأن يكون متفتح

عولمة , و مختلف التحديات , أصبح لزاما على كل فرد من أفراد المجتمع , أن 

نتيجة سك بمبادئه و قيمه الوطنية و االجتماعية , حتى ال يذوب في ثقافة الغير يتم
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على الفرد أن يتميز باالستقاللية الواعية و اإلرادة القوية  ,لموجة االنفتاح و العصرنة 

 . 395عن غيره من األفراد  ه, حتى يتمكن النشء من تكوين شخصية متميزة , تميز 

كرس و تأصل القيم الوطنية للمتعلمين من خالل التربوية أن ت السياسةفدور  

التخطيط لذلك في السياسة التربوية  , وحتى تكون لدينا شخصية وطنية مزودة بكل 

القيم االجتماعية , و يسهل بعد ذلك تكوين شخصية متفتحة على مختلف الثقافات 

, الذي  العالمية دون الذوبان فيها , فتكوين الشخصية الوطنية يعد المطلب األول

ا باألسرة , في تنشئة ءالتربوية و كل مؤسسات المجتمع بد السياسةتتحمل مسؤوليته 

النشء على مقومات الهوية الوطنية , و المتمثلة في الدين و اللغة و التاريخ , فهذه 

المقومات تشكل المقومات األساسية في تشكيل الشخصية الجزائرية و التي تسمح له 

بوطنه ومجتمعه , فللمقومات الشخصية الوطنية الدور البالغ , و بالتمسك و االعتزاز 

 .على مجتمعات و ثقافات العالم األهمية في االنفتاح 

الفرد في هذا العصر عدم التقوقع على الذات , و أن  ينفتح على  من يتطلب

المجتمعات األخرى , إذا كان يملك ما يكفيه من رصيد التمسك باالنتماء و األصالة 

  396طنيةالو 

                                                 
395
 . 48, ص , 4222أحمد بن نعمان , الهوية الوطنية حقائق و غايات , دار األمة , الجزائر ,  
396
نية و أثره على التنمية الشاملة ,منشورات نذير زريبي , دور اإلدارة الجزائرية في بعث قيم الشخصية الوط 

 . 02, ص ,  4222جامعة منتوري قسنطينة , الجزائر , 
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و لذلك يسعى حزب جبهة التحرير الوطني إلى تكوين شخصية وطنية 

متمسكة بقيم األصالة و الثوابت الوطنية , و هذا ما تنص عليه مختلف النصوص و 

, وان تتسم الشخصية  2691المواثيق  منذ الميثاق الوطني للفاتح من نوفمبر 

عى لعولمة كل  شيء , حتى الوطنية باالنفتاح على العالم , فالعولمة اليوم تس

منذ الصغر من خالل مختلف المؤسسات  االثقافات , فعندما يكون الفرد مزود

, بقيمه  و مبادئه يعي ما يأخذ و ما يترك .و لهذا حزب  األسرةالتربوية و أولها 

جبهة التحرير الوطني يهتم بمسألة الشخصية الوطنية المتمسكة بقيمها المتفتحة على 

 تلف ثقافاته .العالم و مخ

اهتمام حزب جبهة التحرير الوطني برأس المال البشري في خطابه ( يوضح 12جدول رقم )/2
 التربوي .

 
 

 %النسبة  التكرار الفكرة المؤشر

 ضرورة االهتمام بالمعلم المعلم

 تمكين المعلم من التكوين 

 (1تحسين أوضاع المعلم المهنية)

 

4 

 

42 

 فسية للمتعلممراعاة الجوانب الن المتعلم

 تثمين الكفاءات من المتعلمين 

 

4 

 

42 
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 استيعاب قدر ممكن من التالميذ

 ضرورة تعليم البنات 

 

 2 2 / السلك اإلداري 

 إشراك األسرة في التحصين الحضاري  األسرة

تعد األسرة خلية أساسية في حماية الهوية 

 الوطنية للمجتمع 

 

2 

 

 

22 

 2 2 / المجتمع

 122 12 المجموع

في عدد األفكار بين المعلم و المتعلم و التي  ايتضح من الجدول أن هناك تساوي   

المتعلم , للمعلم و  ا( , فحزب جبهة التحرير الوطني يولي اهتمام%11كانت بنسبة )

ن في المنظومة التربوية , فال وجود ألي تعليم ان األساسيتاباعتبار أنهما الركيزت

( , و التي  %11, ثم تأتي فئة أفراد المجتمع بنسبة ) بدون وجود المعلم و المتعلم 

انحصرت في األسرة , حيث ركز ت جبهة التحرير الوطني على دور األسرة باعتبار 

أنها الخلية األولى و األساسية ضمن مختلف المؤسسات التربوية التي يستمد منها 

تي كذلك فئة السلك األفراد مختلف القيم الوطنية و االجتماعية و التربوية , ثم تأ

ر حزب جبهة التحرير ضمن برنامجه لهذه الفئة يش( , حيث لم %1اإلداري بنسبة ) 
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, إال أنها تعد فئة مهمة في المنظومة التربوية من حيث تسيير المنظومة التربوية , 

 .يهاف ةت الفاعلإلى جانب مختلف الفئا العمل على تطورها و نجاحهاوكذا 

متفاوت للفاعلين في المنظومة التربوية , فكما الحظنا فإن  اهتمام الحزب منح    

حجم االهتمام األكبر يعود إلى المعلم و المتعلم , كما يحرص على ضرورة االعتناء 

بهم من كل النواحي االجتماعية و النفسية و التربوية , في حين ال يتقدم بذكر أي 

سيرين أو مفتشي التربية و الدور ماري , مثل مدراء أو مراقبين أو اهتمام للسلك اإلد

الذي يقومون به في المنظومة التربوية  خاصة في مرحلة المتوسط و مرحلة التعليم 

للمنظومة  مالوطني باألسرة , و دورها المتم الثانوي , كما يشيد حزب جبهة التحرير

 .وية , في تربية النشء و تعليمه الترب

بوية األخرى مثل المساجد و لم يشر الحزب إلى مختلف المؤسسات التر 

األندية و دورها المكمل للمنظومة التربوية في نقل القيم و التعليم و مختلف المهام 

التي تقوم بها .فالحزب يركز في خطابه على المعلم ألنه وسيلة المجتمع و أداته 

يعد  لبلوغ األهداف التربوية , فهو الذي يأخذ على عاتقه زمام التعليم و التربية , كما

, و مدى تحقيقها ألهدافها المسطرة في  ةالركيزة األساسية في المنظومة التربوي

السياسة التربوية متوقف عليه, فضرورة االهتمام بالمعلم تعد عامل أساسي و مهم في 

يعطي األولوية للمعلم ضمن  فهوألنه أساس العملية التربوية , أي خطاب تربوي , 

ز في خطابه على ضرورة تكوين المعلم , وهو األمر ركبالفاعلين , حيث  اهتمامه
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الذي تسعى إليه السياسة التربوية المتبعة حاليا , و التي ترى من الضروري  , إعادة 

 .م , حتى يساير التحديات الراهنة تكوين و رسكلة المعل

ة تنصيب عبد العزيز بوتفليقة , في خطابه بمناسب أشار رئيس الجمهورية لقد

ال  وة في صلب المنظومة التربوية بان المعلم يحتل مكانة مركزي طنيةاللجنة الو 

حتى  هضرورة إعادة تكوين ركز علىيمكن االستغناء عنه في العملية التعليمية , و 

ى مدى مؤهالته البيداغوجية و يواجه التحديات , حيث أن مستوى التكوين يتوقف عل

 .   397و ضميره المهني تهكفاءا

ات أن عدم التوازن بين مستوى المعلمين المعرفي و العلمي ت الدراسبينولقد 

, يحدث خلل في المنظومة التربوية , خاصة في األلفية الثالثة , و بذلك لجأت 

الدولة إلى سياسة إعادة تكوين المعلمين , لتحسين مستواهم  العلمي و المعرفي , في 

يتلقى المعلم تكوين يتناسب  مختلف األطوار بدأ بالطور االبتدائي  و  المتوسط , أين

و المرحلة التي يعلم بها و األشكال التالية توضح حجم االختالف من حيث المستوى 

 .  3981111, في إحصائيات 

 حسب مستواهم يوضح توزيع معلمي االبتدائي( 2:)شكل رقم *

                                                 
397
خطاب رئيس الجمهورية الجزائرية  عبد العزيز بوتفليقة , بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لإلصالح المنظومة  

 . 4888, ماي   41التربوية , قصر األمم  , الجزائر , 
398Boubekeur Ben bouzid ,Op ,Ci ,p-p, 172 -176 . 
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على شهادة الليسانس يوضح الجدول أن أغلبية المعلمين هم من الحائزين 

, و أن النسب القليلة األخرى كانت للحائزين على شهادة البكالوريا و  %99بنسبة 

غير الحائزين عليها , مما يدل على أن أغلب المعلمين في هذه الفترة هم من الذين 

ا التكوين ألتأهيلي أم , لكن السؤال يبقى مطروح , هل أنهم تابعو  اجامعي اتلقوا تعليم

 الجامعات فقط ؟  وخريجأنهم 
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ختلف , مين خالل الشكلين يتضح أن نسب مستوى المعلممن 

ونالحظ أن النسبة الكبيرة تعود لغير الحائزين على البكالوريا أي أن أغلبية 

األساتذة من الذين لديهم شهادة الكفاءة المستعملة سابقا , وهذا الوضع فد 

تطور المنظومة التربوية , و نحن نعيش التحديات الراهنة , فكان من يعيق 

الضروري إعادة تكوين المعلمين و األساتذة مواكبة لكل التطورات , العلمية و 

 التكنولوجية . 

فالهدف من تكوين المعلمين هو مواكبة التحديات , و اللحاق بالركب , كما 

 عية التي يعيشها المعلم , و يدعاالجتمايولي  الحزب في خطابه اهتمام , للوضعية 
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إلى تحسينها , إذ تعكس الوضعية االجتماعية المردود التربوي الذي يقدمه المعلم , 

 ه أكثر و العكس كذلك . ؤ لمعلم االجتماعية حسنة , كان عطافكلما كانت أوضاع ا

الوضعية التي يعيشها المعلم ال ترضيه وهو ما ن الواقع االجتماعي أ يوضح

التي يطالب فيها  المعلم بتحسين الوضعية االجتماعية و  كثرت اإلضراباتتوضحه 

خاللها مختلف و التي دعا  1129غيرها من المطالب , و آخرها كان في فيفري 

إيجاد حل سريع   و الوزارة الوصية و كذلك الحكومة إلىالمعلم  حزاب التحالف ,األ

و أن ال يكون المشكل على حساب  رابراسة و قطع اإلضالرجوع إلى مواصلة الدو 

 .399التالميذ

و من جانب أخر فحزب جبهة التحرير الوطني يقدم جانب من االهتمام     

 وانمع ها المجتبأنه صفحة بيضاء , ينتظر أن يمأل للمتعلم , الذي يرى "دوركايم "

ماعية مختلف القيم االجت لتنشئة التي يكتسب و يتلقى منهايتكفل بتربيته من خالل ا

زود المتعلم بقيم وطنه و التربوية , ومن مؤسسات المجتمع المنظومة التربوية التي ت

 .و مجتمعه

عناية و من الضروري منحه االهتمام و ال اليوم  هو رجل الغد ,  متعلم

 علىتحميه , و تساعده  المتطلبات والمستلزمات , التي هالرعاية التامة , وان توفر ل

                                                 
399
 4842مجموعة من األساتذة  ,قناة الخبر , افريل  
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قيم االجتماعية و يات الراهنة , و ذلك بتنشئته على  مختلف الالوقوف أمام  التحد

 . التربوية 

تعلم المتفاعل  و حزب جبهة التحرير الوطني يركز على االهتمام  بالم    

رف جميع , من ط كبيرينو عناية  ارة منحه اهتمام, و يرى ضرو صاحب الكفاءات 

 .غيير صنع التطور و الت على قادر يكون  حتىأفراد المجتمع 

مميزاته التي تميزه عن غيره من المتعلمين , سواء من حيث الفهم  مكل متعلل

ية و حركية أو االستيعاب أو التركيز أو الحركية , و كذلك للبيئة دور في حيو 

كد الحزب أ و لقد المتعلم بما يتعلمه , ثبطتساعد أو تعوامل ال المتعلم , فكل هذه

لم , حيث يعد الجانب النفسي من بين أهم الجوانب الرعاية النفسية للمتعكذلك على 

ا كان المتعلم مرتاحا المساعدة على التركيز و التحصيل العلمي و التربوي , فكلم

, و على العكس للتعلم  ةقابليالو  ستعدادمن حيث االنفسيا كان ذلك دافعا للتعليم 

 .يلة و قابليته قل يكون تعلمه قليالذلك إدا كانت نفسيته محبطة من 

رورة االهتمام به , ويعود هذا على الجانب النفسي للمتعلم و ضالحزب ركز 

عايشه المجتمع الجزائري فترة التسعينات , و ما كان لها من وقع على نفسية  إلى ما

المتعلمين , و اليوم أصبح وجود المرشد النفسي في المدارس يعد من الضروريات 

بالعناية المؤسسات التربوية . لتربوية في مختلف التي توفرها و تهتم بها المنظومة ا
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ختلف ن متمكنين من مو جات من حيث الكيف و يكون المتعلملمخر اطور و الرعاية ت

 ي .نوعالمطلب ال  كمي علىالمطلب الأين طغى اليوم المواد التي يتعلمونها , 

رة التربوي , حيث تعتبر األس األسرة دورب ضمن اهتماماته الحزب أشادولقد  

يتلقى الفرد حيث لنشء تنشئته األولى , الخلية األساسية األولى , التي يتلقى فيها ا

لمنظومة ل تهامبادئ و قيم مجتمعه و وطنه , و لذلك يرى الحزب ضرورة مساعدفيها 

 التربوية في نقل مختلف القيم الوطنية للنشء .  

ات لفئة فبالرغم من أن الحزب وضع ضمن خطابه التربوي , عدة اهتمام

, إال انه لم يقدم الفئات الفاعلة  بأنهاالفاعلين في المنظومة التربوية , التي يرى 

اهتمامه بمختلف الفئات األخرى مثل , المدير و مختلف العاملين  من مفتشي التربية 

للمنظومة  اتطور و  ادفعلفئات التي يعطي االهتمام بها  , و مراقبين , فهم من ا

 التربوية .

 اهتمامات حزب جبهة التحرير الوطني بالجانب البيداغوجي ( يوضح 13ل رقم : )جدو/ 3

 %النسبة  التكرار الفكرة المؤشر

 تطوير األساليب التربوية التنظيم

 العمل على تقوية المردود التربوي 

 تقيم المخرجات التربوية

 

3 
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 22 2 مراجعة مضمون البرنامجالبرنامج و 
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 راسيتحديث المنهاج الد المنهاج

 مراجعة شكل الكتاب الكتاب المدرسي

 مراجعة شكل الكتاب

2 22 

ضرورة مراعاة الميول و الكفاءات في  التوجيه المدرسي

 التوجيه

 عدم االستخفاف من أهمية التوجيه

 إعادة النضر في التوجيه المدرسي

 

3 
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الوطني يقدم اهتمامه يتضح من خالل الجدول أن حزب جبهة التحرير 

بالبيداغوجية , حيث تباين حجم االهتمام , إذ كانت نسبة التنظيم التربوي , و التوجيه 

( و التي كانت مخصصة لالهتمام %11( , ثم نسبة )%21المدرسي نسبة )

 بالمنهاج الدراسي و الكتاب المدرسي .

نب التسيير و جابالجانب البيدغوجي باعتبار انه اهتم حزب جبهة التحرير    

التنظيم و هو الجانب الذي يعبر عن اهتمامات المنظومة التربوية و توجهاتها , 

فحزب جبهة التحرير الوطني بداية اهتم بالجانب التنظيمي الذي يرى انه األساسي 

تحسين المردود التربوي , فكلما كان الناتج التربوي ثم التربوية , ضمن االهتمامات 
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فهو يعبر عن مدى فاعلية المنظومة التربوية و  او كلما كان جيدللتحديات ,  امواكب

تطورها , و يرى الحزب أن هذا األخير , مرتبط بضرورة االهتمام باألساليب 

إتباع سياسة , خاصة بعد ليب البيداغوجيةالبيداغوجية الحديثة  , حيث أن األسا

لتي تجعل من المتعلم , و ا 1112سنة  في اإلصالحات التربوية بالكفاءاتالمقاربة 

 في التفاعل التربوي , و يكون المعلم هو الموجه و المرشد له . انشط اعنصر 

للتوجيه المدرسي , باعتبار أن   اأعطى حزب جبهة التحرير الوطني اهتمام   

ا من المرحلة األولى وهي ءالتربوية , بد السياسةفي تطوير  اللتوجيه المدرسي دور 

ط , التي يقدم المتعلم رغبته فيها ليتوجه إليها في مرحلة التعليم مرحلة التعليم المتوس

الثانوي , ثم التعليم الجامعي و منها إلى عالم الشغل , فالتوجيه األولي له دور كبير 

في التنمية وتطور المجتمع  , حيث يركز حزب جبهة التحرير الوطني , على 

 ايه المدرسي , إذ تؤدي الرغبة دور ضرورة  مراعاة  ميول و رغبة المتعلمين في التوج

 .المتعلم  في نجاح امهم

عملية  التوجيه منح المتعلم الرغبة على المعلم و كل المسئولين على  ينبغي 

التي يريدها , أو مساعدته في عملية االختيار , و إقناعه بالتوجيه األحسن  , حتى 

زب جبهة التحرير الوطني , يتمكن من تقديم الكثير في المجال الذي يتوجه إليه , فح

وخاصة بعد انتهاج السياسة التربوية الجديدة , و التي تركز على الجانب العلمي و 

التكنولوجي , خاصة و نحن نعيش زمن التحديات العلمية و التكنولوجية , يركز على 
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نحو  ادفعه مواكبة للتحديات و الذي يعطي الجانب التكنولوجي و الذي يرى في

لتغيير ,فبالرغم من أن السياسة الجديدة تمنح حرية االختيار إال أن حجم التطور و ا

االختيار محدد بشروط , مثل المعدل , و عدد التخصصات المفتوحة , التي على 

 أساسها تتم عملية التوجيه ,  أين تكون في بعض األحيان مخالفة لرغبة المتعلم .

تمام لمراجعة الكتاب المدرسي , لقد أعطى حزب جبهة التحرير الوطني , االه    

من حيث الشكل و المضمون , فالكتاب المدرسي يعد المساعد للمعلم , و الشارح و 

هو الذي يلخص ما يتم التخطيط له في المنهاج الدراسي , و  والمفسر للمتعلم , 

البرنامج المحدد لمختلف المواد الدراسية , فمن خالل الكتاب المدرسي يتعرف المتعلم 

لى مختلف المعارف و العلوم , و من بينها تاريخ وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه ع

 . و ثقافات المجتمعات األخرى 

الشكل و  ناحيةطني بالكتاب المدرسي من حزب جبهة التحرير الو  هتما 

في الطور األول , أين يلعب   المضمون , فالشكل يمنح الجاذبية للمتعلمين و خاصة

ت , و ألوان و به رسوما امميز علم من اجل تصفحه , فكل ما كان الدافع األول للمت

كان  ,المبسطة لفهم الدرس و محتواه  بالصور ا, و كان مدعممحببة عند المتعلم 

الذي يعرف المتعلم على مختلف على الكتاب المدرسي لالطالع  اذلك محفز 

أن يكون المحتوى  حبذاالمعلم بالشرح للمتعلم , و ييتناوله المجاالت و الميادين , و 
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 لمالمتع حلة العمرية للمتعلم , و أن يشمل مختلف المواضيع التي تساعدللمر  امناسب

 التعرف على المعارف و مختلف العلوم . على

طوار التعليمية , عبر مختلف األ  املحوظ االيوم تغيير  الكتاب المدرسييعرف 

لتي يشهدها العالم , فمواكبة الشكل و المضمون , و يعود هذا للتحوالت ا , من حيث

التحديات تعد ضرورة من الضروريات التي يجب على المنظومة التربوية أن تأخذها 

في الحسبان , فالوضع يتطلب و جود كتاب مدرسي , مناسبة و مواكبة لروح العصر 

, و مستوى المتعلم التربوي , حيث أن عملية إعداد الكتب تتطلب الخبرة و الدراسة 

 لهذه العملية حتى يكون الكتاب المدرسي يناسب المتعلم . المسبقة

على  ولتحديات الراهنة ا مواكبة على حزب جبهة التحرير الوطنييؤكد     

أمر مهم  خاصة في  فهوحيث الشكل و المضمون , مراجعة   الكتاب المدرسي من 

 هذه األلفية التي نعيش فيها كثرة التغيرات .

ة التحرير الوطني بالكتاب المدرسي , فهو أيضا يركز و كما اهتم حزب جبه    

في خطابه اهتمامه بالمنهاج الدراسي , حيث يعبر المنهاج المدرسي عن البعد 

االستراتيجي في العملية التربوية , و الذي به تسعى المنظومة التربوية إلى إحداث 

وعي , و غيرها من التغيير , في عدة جوانب من بينها  شخصية المتعلم , التعليم الن

الجوانب . فالمنهاج الدراسي هو الذي يساهم في نمو المتعلمين , من جميع النواحي 

الخلقية و التربوية و الثقافية و االجتماعية و الجسمية و النفسية , فهو ركيزة أساسية 
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لمتعلم من خالل الكتاب في المنظومة التربوية  , فهو الموجه للمعلم , و يعلم ا

 ., المدرسي

ن المتمعن  في خطاب حزب جبهة التحرير الوطني يجد أن الحزب لم يركز إ

كثيرا على المنهاج الدراسي ,إال في التأكيد على مراجعة المنهاج الدراسي , فالمنهاج 

ال وجود لمنظومة تربوية متطورة  فبدون المنهاج المدرسي ,  اؤدي دورا مهمالدراسي ي

. 

و أن القدر الكافي من االهتمام ,  الدراسيعلى الحزب منح المنهاج  ناك 

   يمنحه قدرا من االهتمام.

 اهتمام حزب جبهة التحرير بنوعية التعليم( يوضح 14جدول رقم )/ 4

 %النسبة  التكرار الفكرة المؤشر

 تشجيع التمدرس التحضيري  التعليم العام

 مراقبة التعليم االبتدائي

 هيكلة المدارس تماشيا مع المستجدات

 

3 

 

62 

التعليم 

 الخاص

 تشجيع المدارس الخاصة

 تشديد الرقابة على المدارس الخاصة
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يتضح من الجدول أن حزب جبهة التحرير الوطني , يركز على التعليم العام 

( %91خاصة و هو صاحب التيار الوطني , إذ كان اهتمامه  بالتعليم العام بنسبة )

 ( .%11ص فكانت نسبت االهتمام به )أما التعليم الخا

ركز حزب جبهة التحرير الوطني على التعليم العام بمختلف أطواره و التي     

يركز فيها على تشجيع التعليم التحضيري , فبعد أن تم تعميم التعليم التحضيري على 

من أهداف السياسة  امختلف المؤسسات التربوية في المجتمع و الذي يعد هدف

أين وضعت وزارة التربية الوطنية إستراتيجية  1112ة الجديدة المتبعة منذ التربوي

محددة لتفعيل التربية التحضيرية تضمنت ثالثة أجهزة تمثلت في الجانب البيدغوجي 

, و الجانب القانوني , و الجانب اإلجرائي , حيث تسمح هذه الجوانب الثالثة بجعل 

للتعميم , على جميع الفئات وهذا ما تم تأكيده  الو قاب ادائم االتربية التحضيرية , فرع

 .1111يان مجلس الوزراء في أفريل في ب

يالحظ ارتفاع في عدد المتعلمين المسجلين في التربية التحضيرية منذ سنة  

والشكل التالي: يوضح تطور نسبة المتعلمين بالقسم  1119إلى غاية  1111

 .400التحضيري 

لمين اقل من خمس سنوات المسجلين بالقسم نسبة المتع وضح( ي4رقم )شكل 

 التحضيري 

                                                 
400

 Boubekeur Ben bouzid ,Op ,Ci ,p-p,207- 215 
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يتضح من الشكل أن تعداد المتعلمين في القسم التحضيري هو في تزايد , 

تطور في فهو ل األطفال البالغين خمس سنوات  على ك اخاصة عندما أصبح إجباري

 .ملحوظ 

قليلة  , مما  بها زالت األقسام التحضيريةالالعديد من المناطق التي يوجد  

ور عة , وهو االنتشار غير المؤسس لدسبب مشكل أخر يتطلب دراسة و متاب

أن األطفال  اتسادر الاألطفال و التي ال تخضع للرقابة و المتابعة , أين وضحت  

هم إلى دوور رياض ؤ ي القسم التحضيري , يأخذهم أولياوا بمقعد فظالذين لم يح

عمل و تنشط في المجتمع الجزائري , حيث ت اكبير  افال و التي شهدت انتشار األط
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, و بدون ترخيص أين حولت العديد من األسر منازلها إلى دور  رقابة البعيدا عن 

 . 401أطفال , حيث أثارة هذه الظاهرة تساؤالت عديدة  في األواسط التربوية

لتربية الوطنية , إال أن بالرغم من تعميم القسم التحضيري من طرف وزارة ا 

الحجم المتزايد من األطفال , و في إطار الشروط المعمول بها مثل أن الصف يضم 

لم يسمح للعديد من  –وهو عدد مناسب و أمر جيد –فقط  اخمس و عشرين متعلم

ور األطفال ي , و يوجهون من طرف أسرهم إلى داألطفال االلتحاق بالقسم التحضير 

 أخرى ., وهنا تطرح مسالة 

مواكبة لإلصالحات الجديدة يركز حزب جبهة التحرير الوطني على تشجيع 

التعليم التحضيري , و على الدور الذي يقوم به التعليم التحضيري في زيادة تعلم و 

ر المتعلم للمرحلة التالية التعرف على قدرات المتعلمين مبكرا , و دوره في تحضي

 الطور االبتدائي. المتمثلة في

المرحلة االبتدائية , حيث يرى بان هذه  فيأكد الحزب على تشديد الرقابة     

و يكون  نشأي يالمرحلة تتطلب الرعاية واالهتمام أكثر , فهي المرحلة األساسية الت

, فالحزب يرى ضرورة  المعلم التي يستخرجها هفيها المتعلم , و بها تحدد إمكانيات

م االعتماد عليه في اإلصالحات الجديدة , أين ,مراقبة التعليم التحضيري , وهو ما ت

وهو وضع ايجابي أين يتمكن  ,من مفتشي التربية حسب المقاطعاتتم تعين العديد 
                                                 

401
,  4882ديسمبر  44ش زقادة , مئات األطفال في سجون عائلية ال تخضع للرقابة, جريدة الخبر اليومي,  

 . 0الجزائر , ص , 
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الكل من طرح انشغاله و توجيهه في اغلب األحيان , فكلما كانت هناك رقابة و كان 

مجتمع في تطور الالمتحصل عليها اكبر و تساهم هناك عمل , كلما كانت النتائج 

في المجال التربوي و في  مختلف المجاالت , على اعتبار أن مرحلة التعليم 

 االبتدائي تعد األساس في كل مرحلة تعليمية .

شجع حزب جبهة التحرير الوطني التعليم الخاص , مع التأكيد على ضرورة 

عام للشروط المسموح بها, و يبقى متماشيا مع التعليم ال امراقبته , حتى يكون خاضع

, فاليوم تزايد نشاط المدارس الخاصة في المجتمع الجزائري , حيث يعود هذا الوضع 

إلى عدة أسباب , والتي من بينها , ارتفاع حاالت التسرب , العنف المدرسي , 

اكتظاظ الحجرات الدراسية , أين يلجا الكثير من األولياء إلى هذه المدارس بالرغم 

يكون أحسن من الذي يتلقونه في  اهم تعليمؤ أبنا التكاليف الباهظة , ليتعلم من

 .رهم  ظارس العمومية بحسب وجهة نالمد

بالرغم من التساؤل عن اإلصالحات التربوية و دورها في تحسين نوعية 

دعوته لتعميم التعليم وجعله متاح لكل  منة التحرير بالرغم التعليم , فحزب جبه

د الكثيرة التي تتساءل عن مستقبل أبنائها , و المتعلمين فهو اليوم أمام ارتفاع األعدا

كثرة العوائق التربوية , و دعوة الكثير من أفراد المجتمع إلى إنشاء المدارس الخاصة 

, فهو بذلك يشجع المدرسة الخاصة العتبار النتائج التي  ون البديل أو الحللعلها تك

 .ة الخاصة يات التي تقدمها المدرسيتحصل عليها المتعلم نتيجة للصالح
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تسعى السياسة التربوية الجديدة إلى تشجيع المدارس الخاصة و  

لتخفيف الضغط عن المدرسة العمومية , و جاء هذا مواكبة للتحوالت التي 

شهدها المجتمع الجزائري في كل المجاالت  و مواكبة القتصاد السوق الذي 

 تنتهجه الدولة الجزائرية نظاما في التعامالت . 

سيطرة اقتصاد السوق على الفكر و الممارسات التربوية ممثلة في و تعد    

أصبح في الوقت  نالمدارس الخاصة , و التي يعتبرها البعض دواء لكل داء , أي

م تشويه صورة الراهن الدعوة إلى خصخصة كل شيء بما في ذلك التعليم , حيث ت

اإلمكانات التعليمية ر إليه على انه غير شامل لكافة ظأصبح ين والتعليم العام , 

التي يجب توفرها , وال يعبر عن المتطلبات و االحتياجات التعليمية , التي يسعى 

را للصعوبات التي تواجه تسير ظولهم أولياء المتعلمين , و نإليها أفراد المجتمع , و أ

التعليم العام , يرى البعض أن الحل يتمثل في فتح المدارس الخاصة وهو الوضع 

ي إلى تقلص مسؤوليات  الدولة تجاه التعليم العام , و مختلف  العوائق الذي يؤد

 . 402الناتجة عنه

                                                 
402
دفاتر المخبر ، المسألة ثقافة العولمة و عالقتها بالتربية من خالل التعليم و المعرفة ,  سيف اإلسالم شوية , 

التربوية في الجزائر ،العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربية ، العدد األول ،جامعة محمد 
  20, ص, 4882خيضر بسكرة ، الجزائر، 
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لمدارس الخاصة , وهو على ا تشديد الرقابة السياسة التربوية الجديدة أكدت 

أشار إليه حزب جبهة التحرير الوطني , حتى ال يحدث مثل ما حدث في السابق  ما

 وائق نتيجة التعليم المغاير للتعليم العام.و مدرسة قريفو, و ما نتج عنها من ع

كل لتعميم التعليم العام  علىالتأكيد  حزب جبهة التحرير الوطني من مبادئ    

أفراد المجتمع , ليتمكن كل أطفال المجتمع الجزائري من التعلم , و تكون لهم 

ومة , لكن مع تزايد العوائق التي تعاني منها المنظ ظ في الجانب التربوي الحظو 

التربوية , و نتيجة التحوالت التي شملت مختلف الجوانب في المجتمع , ومواكبة 

للتحديات الراهنة يشجع حزب جبهة التحرير الوطني التعليم الخاص , حيث يتمكن 

الرقابة على هذه  مع تشديدانيات للتعليم بالمدارس الخاصة من لهم القدرات و اإلمك

تكون بالشروط التي تحددها الدولة و التي نص من طرف الدولة , و أن   المدارس

 عليها القانون حتى تتمكن من مزاولة نشاطها. 

  403يوضح تطور عدد المدارس الخاصة:  (5رقم)  شكل

 
 

                                                 
403
  .447 Boubekeur Ben bouzid ,Op ,Ci , p, 
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 تطور عدد المدارس الخاصة
 

 (1112لجدول يجد أن بعد سنتين من اإلصالحات التربوية لسنة ) لالمالحظ 

ما فيما يخص عدد المتعلمين أور ملحوظ لعدد المدارس الخاصة , ناك تطه

 : 404بالمدارس الخاصة فيوضحه الشكل التالي

 

 

 

 
 

                                                 
404

 . 440المرجع السابق ص ,  
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 تطور عدد المسجلين بالمدارس الخاصة

فالمالحظ للشكل يجد تطور أعداد المسجلين بالمدارس الخاصة و هو وضع    

ن نظام الدولة و إيديولوجيته  يعبر عن واقع المجتمع الذي يعيشه المجتمع , و ع

لتي سمحت بخصخصة كل شيء , حتى من الجانب التربوي  , وهو ما يخفف ا

األعداد المتزايدة من المتعلمين , لكنه يطرح في  ن الدولة من حيث حجمع العبء

نفس الوقت عدة انشغاالت و عوائق للمنظومة التربوية و هو ما يعيشه  كل فرد من 

في عدم التوافق في المعطيات و المتطلبات التربوية , و األمر المجتمع الجزائري 

من عدم التوافق بين األفراد داخل المجتمع , و تكون هناك سلبيات  االذي يخلق نوع

 و عوائق اجتماعية أخرى .

 :اهتمامات حزب جبهة التحرير الوطني برأس المال  المادييوضح  (15جدول رقم )/5
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 %النسبة  التكرار الجملة المؤشر

 ضرورة توفير الوسائل الحديثة الوسائل

 توفير اإلمكانيات المادية

 توفير التقنيات الحديثة

 

3 

 

62 

 فتح مدارس و الثانوي  المنشات

 تعزيز الهياكل و المنشاءات 

2 42 

 2 2 / التمويل

 122 5 المجموع

سائل و يتضح من الجدول أن حزب جبهة التحرير الوطني يركز على توفير الو    

( , ثم تأتي نسبة %91اإلمكانيات , الكفيلة بمواكبة التطورات و التي كانت نسبتها )

توفير المنشأة و الهياكل التربوية , في حين لم يوضح  تمثلت في( و التي 11%)

بمسالة تمويل المنظومة التربوية  , أو تحديد الميزانية الواجب  هحزب اهتمامال

 . تخصيصها للمنظومة التربوية

لقد ركز حزب جبهة التحرير الوطني في خطابه التربوي , على االهتمام بتوفير      

التربوية  ,  1112الحات الوسائل التربوية الضرورية لمواكبة التحديات , فبعد إص

ضرورة حتمية , فالسبورة و الطباشير بالرغم من األضرار  التربوية تجديد الوسائليعد 
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في عملية  فهي لم تعد وسيلة القرن الواحد و العشريني يشتكي منها المعلم الت

ورة ستخدم التجهيزات المتطا لمنظومة التربوية بحاجة إلىفاليوم أالتفاعل  الصفي , 

المؤسسات التربوية , و من  ي يعد ضرورة فيالذ ,من تقنيات علمية مثل الحاسوب

التربوية ,حتى في المؤسسات  اوجوده عند كل معلم , و أن يكون متوفر الضروري 

يتمكن كل المتعلمين من استخدامه و أن تتوفر لهم إمكانية مشاهدة الكثير من 

مثل حركة البروتونات و غيرها من المواضيع لمية و الفيزيائية , المواضيع الع

 .الكيميائية التي يسهل الحاسوب عملية مشاهدتها و التعرف عليها أكثر

حرير الوطني , ضرورة تجهيز و مواكبة للتحديات يرى حزب جبهة الت

المنظومة التربوية بالوسائل الحديثة , حتى يتمكن مختلف المتعلمين و المعلمين من 

مواكبة المستجدات , فبذلك الحزب يؤكد حتمية استخدام الوسائل من تقنيات و 

 .ر المنظومة التربوية مختلف اإلمكانيات التي تساعد في تطو 

تم طرح صفقة بين قطاع التربية الوطنية و  الل انعقاد مجلس الوزراء ,خ 

امة مركز حساب لتسير المؤسسة العمومية التصاالت الجزائر و التي تتعلق بإق

 الغرض منه تعميم استعمال اإلعالم اآللي في مختلف, و نظام اإللقاء المستخدمين 

والي ثانوية , و ح 1111يتم ربط هذا النظام بحوالي  المؤسسات التربوية الوطنية ,

, و هو ما  405مدرسة ابتدائية , عبر كامل التراب الوطني 29111متوسط ,  9111

                                                 
405
 .  4884ماي  44مجلس الوزراء , بقصر األمم , الجزائر ,  
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يدل على أن الدولة تسعى لتزويد المنظومة التربوية بمختلف الوسائل الحديثة لتمكين 

 أفراد المجتمع من التطور و التغيير مواكبة للتحديات .

آت  , و الهياكل توفير المنشبهة التحرير الوطني على ركز حزب جلقد     

الحاجة  وخاصة مع تزايد نسبة المتعلمين  المدرسية ليتوفر لكل متعلم مقعد تربوي ,

, حتى يتمكن كل إعداد المتعلمين ماسةإلى زيادة المنشآت البيداغوجية الجديدة 

المتزايدة من متابعة الدراسة , خاصة و أن المقاربة البيداغوجية المتبعة حاليا , ال 

  .كبير من المتعلمين بالصف الواحد تتطلب عدد 

و ضحت اغلب الدراسات التربوية , بان عدد المتعلمين بالصف الواحد في 

بالصف  امتعلم 91تزايد , إذ وصل في بعض المناطق النائية في الجزائر إلى 

سة للتعرف على أسبابه و عالجه , حيث تعد وضع يتطلب الدراو الواحد , و ه

وفرها , و أخذها بعين ن بالصف في مقدمة االعتبارات الواجب تالمتعلميتعداد مسالة 

 ا( متعلم19ا بخمس و عشرين )فعدد المتعلمين بالصف الواحد يتحدد تقريباالعتبار 

 ( . 21تجاوز هذا الرقم فال يجوز أن يتعدى الثالثين ) إذا, و 

و  اقصنهناك  أن إال صرحت به وزارة التربيةبالرغم من العدد الكبير الذي 

تبين بان المنظومة  1122عدد المنشآت التربوية , فإحصائيات ل ةيداز تمالحاجة 
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قاعة تدريس جديدة موزعة على كل األطوار االبتدائي و  2991التربوية زودت ب: 

 .  406المتوسط و الثانوي 

دورا مهما و فعاال  يؤدي التمويل و الميزانية المخصصة للمنظومة التربوية    

الدراسات إلى أن مستوى التعليم يتناسب  تغييرها  , حيث أشار في تطورها و ت

ات المالية في المجال التربوي , اإليرادات إذ أن حجم المخصصمستوى ايجابيا مع 

,  فالميزانية  المخصصة  407عد من أهم المؤشرات الدالة على تقدم المجتمعي

تلف المجتمعات للمنظومة التربوية تلعب دور في تطور المجتمع , فالمالحظ لمخ

التي تشهد نوع من التطور العلمي و المعرفي , يجد أنها تخصص للجانب التربوي  , 

ميزانيات خاصة من الدخل العام , و هذا ما يوضحه التطور الذي وصلت إليه 

من حجم  %21ماليزيا و التي هي متجهة نحوه  , و التي خصصت أكثر من 

يا ,  إلى الجانب التربوي و هو األمر الذي الدخل القومي الخام لقطاع التعليم سنو 

وضحه "شولتز" حيث ركز في نظريته رأس المال البشري أهمية اإلنفاق على التعليم 

, كنوع من االستثمار اإلنتاجي الذي يعود عائده على المجتمع ككل . فكلما كبر و 

 .لجوانب لناتج أحسن على مختلف اتزايد االهتمام بالمنظومة التربوية كلما كان ا

                                                 
406
 4880سبتمبر  48بيان مجلس الوزراء , اجتماع مصغر , مخصص لقطاع التربية , قصر األمم , الجزائر ,  

. 
407

ي , الوظيفة المعرفية و التغير االجتماعي , جامعة عبد زمام نور الدين , سعاد بن ققة , اإلصالح التربوي و التنمية , ملتقى وطن  
 . 4882الحميد بن باديس , مستغانم , الجزائر 
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إشراك و دعم مختلف الجهات , و خاصة  المنظومة التربويةالتمويل  يتطلب

في المرحلة االبتدائية للنهوض بالجانب التربوي , إال أن حزب جبهة التحرير الوطني 

و بالرغم من أهمية التمويل بالنسبة للجانب التربوي , فهو يركز على ضرورة توفير 

حجم المورد تحديد المواكبة للتطورات , لكن في غياب التقنيات و الوسائل الحديثة 

 .اليجابية بالنتيجة ا عودأن يخصص للجانب التربوي , و ي الذي يرى انه من الممكن

م ارى حزب جبهة التحرير الوطني أنها تواجه النظيالتحديات التي ( يوضح 16جدول رقم )/ 6
 التربوي 

 %النسبة  التكرار الفكرة المؤشر

 بني العولمة في لغة العلمت العولمة

 العولمة تهدد الكينونة الثقافية و الحضارية

 التعامل مع الصعيد العالمي

 

3 

 

39,5 

 التحكم في لغة االتصال الحديثة التكنولوجيا

 التحكم في تقنيات العصر

 توفير التقنيات الحديثة  

 

3 

 

39.5 

اللغات 

 األجنبية

 تكثيف الجهود لتعليم اللغات األجنبية

 رورة التفتح على لغة العصر ض

2 25 

 122 9 المجموع
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 ايتضح من الجدول أن حزب جبهة التحرير الوطني ,  يعطي اهتماما كبير 

التربوية بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة , و من  السياسةللتحديات التي تواجه 

( , %29,9بين التحديات التي اهتم بها حزب جبهة التحرير الوطني العولمة بنسبة )

( و التي %19و هي نفس النسبة التي كانت لتحدي التكنولوجيا , ثم تأتي نسبة )

 كانت متعلقة باللغة األجنبية .

التربوية  السياسةخص التحديات التي تواجه فحزب جبهة التحرير الوطني      

ني باالهتمام الكبير , خاصة و اليوم نعيش الواقع العالمي , الذي يدعو إلى إطار كو 

جديد , يحاول أن يؤسس لوضع ثقافة كونية موحدة , مكرسة لقيم و مفاهيم العولمة 

و الشراكة , و كذا االنفتاح و التحاور , و المنافسة و التفاهم و التفهم و احتضان 

التمايز اللغوي , و االختالف بين الثقافات و األجناس و الحضارات , هذا الخطاب 

ى ضرورة التعامل معه بكل حذر و وعي , بمختلف الكوني الجديد الذي يدعو إل

تقدمة تدع إلى خلفياتة و رهاناته الفكرية و السياسية و اإليديولوجية, فالدول الم

, فبعد أن كان االستعمار غزو بالمدفع و القوة فاليوم هو غزو  عولمة كل شيء ,

ى إليها الدول للفكر و الثقافات و الشخصيات  بحجة العالمية , هذه السمة التي تسع

 .مة , بغرض السيطرة على كل شيء المتقد

لقــــد قــــدم البــــاحثون كــــال حســــب تخصصــــه و توجهــــه اإليــــديولوجي موقفــــه مــــن     

العولمـــة , أيـــن تباينـــت المواقـــف بـــين مـــن يـــرى بـــأن العولمـــة هـــي الفـــردوس الواعـــد , و 
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بمنظـوره و  فكـل فـرد يراهـاهناك من يرى بان العولمة هي الجحـيم المهـدد لإلنسـانية  , 

يـــرى بـــأن العولمـــة هـــي وضـــع كـــوني بشـــري جديـــد  فهنـــاك مـــنفـــي خطابـــه  هـــايعبـــر عن

لـه ايجابياتـه  أفرزته شـروط و معطيـات , و تفـاعالت سوسـيو حضـارية معينـة , وضـع

أن هذا الوضع يدفعنا إلـى البحـث عـن أنجـع السـبل لتحقيـق األفضـل مـن و و سلبياته , 

مؤسســـة علــــى يتطلــــب لرؤيـــة  وهـــو مـــابيات , بيــــات و الســـلخـــالل التوافـــق بـــين االيجا

 .هذا الوضع الذي أنتجته العولمة  المنهج السليم , و الشروط المساعدة على تخطي

بيــنهم األحــزاب مســؤولية جميــع أفــراد المجتمــع و مــن  العولمــة بانهــا تعــد مواكبــة

واجــه ي حــزب جبهـة التحريـر الـوطني بــان العولمـة تعـد تحـدي وضـح السياسـية , حيـث 

علــى الدولــة أن تأســس لسياســة ه و االســتعداد لــه , و تجــاوز  علينــانظومــة التربويــة , الم

تمســــك م تربويــــة , تعــــي كيــــف تكــــون ثقافــــة مؤصــــلة للقــــيم الوطنيــــة , داعيــــة للتفــــتح ,

 .لمتعلمين ل اموجه اباألصالة متفتحة على الجديد ثقافة تصبح نموذج

طورات مواكبة تلالحديثة استخدام الوسائل ضرورة  بين حزب جبهة التحرير    

في مختلف المجاالت من خالل االعتماد على التقنيات الحديثة , و ذلك العصر , 

مختلف المؤسسات التربوية , و خاصة في مجال العلوم  و ان توفر في, التربوية

الفيزيائية و العلمية التي تحتاج إلى التكنولوجيا , أين أصبحت التكنولوجيا اليوم تمثل 

رفي , حيث واجه المجتمعات التي تسعى إلى التطور و التقدم العلمي و المعي اتحدي

أمرا المنظومة التربوية  و التقنيات التكنولوجيا في مختلف الوسائل يعتبر توفير
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تي تساعد من األمور االيجابية الو هي  ,مختلف المراحل التربويةفي و ضروريا 

مكن المعلم من توصيل المعلومة إلى التواصل مع المستجدات , و كذلك ت المتعلمين

المتعلم , و تسهل عملية التفاعل الصفي , فمثال لما يكون الدرس عن حركة 

م الصورة مثلما االلكترونات , فالمتعلم مهما يستخدم الخيال لن يتمكن من رس

 .يشاهدها مباشرة 

ت و المجاال مختلفاستعمال التكنولوجيا في في إلى تزايد  الواقع اليوم يشير 

نتيجة لتطور التعليم الذي أدى إلى تطور التكنولوجيا , و بدورها الميادين , 

التكنولوجيا تؤدي إلى تطور المنظومة التربوية  , فهي عبارة عن حلقة دائرية , أين 

أصبح العالم اليوم يقوم على مختلف العلوم و المعارف , و تعد المنظومة التربوية 

داما و استفادة , للتقنيات و الوسائل الحديثة , مثل من بين أكثر الميادين استخ

الحاسوب , الذي أصبح يعد من المنافسين للكتاب , حيث أصبح االعتماد على 

الحاسوب و االنترنت من  أكثر التقنيات الحديثة المحفزة على التفاعل الصفي , بين 

لق حركية داخل المتعلم و المعلم , و بين المتعلمين فيما بينهم , األمر الذي يخ

 الصف .

اللغات األجنبية و التي تعد ضرورة بحزب جبهة التحرير الوطني اهتم  لقد    

حتمية , يجب تعلمها مصداقا لقوله صلى هللا عليه وسلم } من تعلم لغة قوم أمن 

 شرهم {
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فالحزب يرى ضرورة تكثيف تعليم اللغات و تعلمها , حتى يتمكن المتعلم من 

ي المنظومة التربوية الجزائرية للغات األجنبية اليوم ف, و المالحظ  كبة المستجداتموا

يجد انه تم إدراج اللغة الفرنسية منذ السنة الثانية   1112و بعد إصالحات سنة 

ابتدائي ثم أجلت للسنة الثالثة ابتدائي , و أدرجة اللغة االنجليزية  منذ السنة األولى 

طنية أن إدراج اللغة الفرنسية منذ المرحلة متوسط  , حيث ترى وزارة التربية الو 

 و : ه408 منهاالبتدائية الهدف 

 . أداة للتواصل تمكن المتعلم من التعامل مع الفكر و المعارف اإلنسانية 

  أداة الكتساب المعارف و الكفاءات ذات العالقة بمختلف التخصصات العلمية

. 

 متوسط الهدف منه هو :   إما فيما يتعلق باللغة االنجليزية منذ السنة األولى

 . تزويد التالميذ بلغة واسعة االنتشار 

 . تمكين التالميذ من التفتح على ثقافات العالم 

 .تسهيل عملية التوصل إلى مصادر المعرفة و التوثيق العلمي و التقني 

باعتبار أن اللغة األولى إيديولوجية  معينة ,  هناك خلفيات جديفالمالحظ 

جتمع و هو الوضع الذي دار حوله الجدل و النقاش في المزية عالميا هي االنجلي

و هو حال مختلف المجتمعات التي كانت في القرن العشرين خاضعة , الجزائري 

                                                 
408

  .22 , 22 Boubekeur Ben bouzid ,Op ,Ci , p, p , 
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لالستعمار أو االحتالل , فكل دولة تجدها تجعل لغة المستعمر هي اللغة الثانية بعد 

ستعملة منذ المرحلة اللغة الرسمية للمجتمع , و من المفترض أن تكون اللغة الم

االبتدائية هي اللغة االنجليزية باعتبار أنها اللغة األولى عالميا  , و هنا تبقى 

اإلشكالية المطروحة هي انه بالرغم من إدراج اللغة األجنبية منذ المرحلة االبتدائية 

لمتعلمين , مما إال أن هناك عوائق في عملية استخدامها و التعامل معها عند ا

ر في السياسة المتبعة في جانب اللغة األجنبية , و أن تكون ظإعادة النيستدعي 

معها في مختلف المجاالت بأكثر تعامل و حتى يتمكن المتعلمين من التعامل 

 .مستقبال 

اط في سياق العصر , فالواقع اليوم يفرض على جميع المجتمعات االنخر  

ها شروط فيوفر تت أنعصر , و لأن تواكب تحديات ا ةتبعالماسة التربوية السيفعلى 

 باألهداف المحددة , التي تكون معبرة عن واقع المجتمع , ءانية , بدالوضوح و العقال

التفاعل و التواصل مع مجتمعهم و مختلف المجتمعات , تمنح بذلك القدرة للمتعلمين 

وهذا الدور تؤديه المنظومة التربوية , كذا مختلف مؤسسات المجتمع و من بينهم 

 على الجانب السياسي فقط  هذه األخيرة ب السياسية , و أن ال يقتصر دورألحزاا

بل تحاول أن تعرف المتعلمين على مختلف التحديات التي تواجههم , و كيفية 

  التعامل معها حتى يتمكنوا من مواكبتها.     
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تحرير حزب جبهة الحسب  تواجه النظام التربوي المشكالت التي ( يوضح 19)جدول رقم:/9
 الوطني 

  %النسبة التكرار الفكرة المؤشر

تنظيمية و 

 تربوية

 هشاشة المرحلة األساسية

 قصور الرؤيا في معالجة القضايا التربوية

 القصور في إعداد البرامج التعليمية

 القصور في تنظيم االمتحانات 

 طغيان الكم على حساب الكيف

 اإلهمال الذي يعاني منه المعلم

 

 

6 

 

 

 

95 

 آفة األمية تماعيةاج

 المدرسة الموازية  

2 25 

    اقتصادية

    سياسية

 122 9 المجموع

 

يتضح من خالل الجدول أن حزب جبهة التحرير الوطني , قدم في خطابه    

ره , و التي أرجعها إلى ظها المنظومة التربوية حسب وجهة نالعوائق التي تعاني من
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ما العوامل أ( %99بوية و التي كانت بنسبة )تر  بأنهاعدة عوامل منها التي تعد 

 %( للعوامل االقتصادية و السياسية. 1و ا) (%19االجتماعية فكانت نسبتها )

التربوية  السياسةيرى حزب جبهة التحرير الوطني أن السبب في عدم تطور    

في معالجة  االمرحلة األساسية , و قصور الرؤييعود إلى عدة عوامل أهمها هشاشة 

تلف القضايا التربوية , و التي من بينها إعداد البرامج التعليمية , حيث يرى مخ

الحزب ضرورة إصالح المرحلة األولى , التي يضع  فيها المتعلم مختلف معارفه , 

عانت  1112ةقبل إصالحات سن اييؤكد على أن المرحلة السابقة ,  فالحزب بذلك

أثر بعد  التي لتخطيط للسياسة التربوية ,نقص الخبرة في اخاللها المنظومة التربوية 

 .ذلك على المردود التربوي 

مؤسسة ,  رةظبن السياسة التربوية تكون على أن تربوية الصالحات اإل تعتمد

في الجانب االقتصادي و االجتماعي و السياسي , مرهون بتقدم المنظومة ألن التقدم 

األزمة التي  متعلمين , وتكوين الالتربوية , و خاصة المراحل األولى التي تعد أساس 

ضعف التكوين في المراحل األولى من التعليم  المنظومة التربوية تعود إلىتعاني منه 

االبتدائي , أين تركز السياسة التربوية المتبعة على التكوين النظري بدل التطبيقي , 
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ال العقول و  وكذا األسئلة المتبعة في االمتحانات , و التي يرى أنها تخاطب الذاكرة

 . 409المهارات

ختلف الدارسين و الباحثين في حزب جبهة التحرير الوطني , و ميؤكد  

ن أي نهضة أو أي أل, على أهمية المراحل األولىالمجال التربوي و االجتماعي 

 تطور ال يكون إال إذا خصص االهتمام لألساس الذي سيتم عليه البناء .

المشكالت , من ناحية ثانية أسباب  طنيكما يرجع حزب جبهة التحرير الو 

تأثر إلى األوضاع االجتماعية التي المنظومة التربوية تعود  التي تعاني منها

خاصة و أن المعلم في  –التي يعيشها المعلم  وضاعاألفالمعلم ,  على

  مختلف اإلضرابات التي يقوم بها فهو يطالب بتحسين الخدمات االجتماعية

مع تزايد المتطلبات د بأنها في اغلبها صعبة , خاصة تع -  , و رفع األجور 

 .االجتماعية 

إلى القيام بعدة أعمال أخرى  غير التعليم لزيادة  المعلم اليوميلجأ 

دخله , حيث يرى أن هذا العمل أو ذاك يعد مساعد لقضاء مختلف 

المتطلبات االجتماعية , وهو الوضع الذي اثر بالسلب على نوعية التعليم , 

إعادة  إلى أشار حزب جبهة التحرير الوطني قدالكم على الكيف , و  طغى أين

                                                 
409
 Kaci Tahar ,quelle problématique pour une reforme de l'enseignement secondaire 

,dafatir el majliss , colloque sur  l'enseignement et la formation dans le post –
fondamental –conférences  - , N  6 Alger , 1998.       
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ال يقتصر األمر على الكم الهائل من أن االعتبار للتعليم النوعي و 

 المخرجات , الوضع الذي يعطي نتائجه مستقبال .

كما أشار الحزب إلى انتشار المدرسة الموازية , التي يستغل فيها المعلم    

ضح الحزب إلى أنها ظاهرة جديدة و مسيئة لقداسة و نبل مهنة التعليم المتعلم , و و 

, أين أصبح يلجأ بعض المعلمين إلى تقديم دروس إضافية للمتعلم , يقوم فيها 

بتعريف المتعلم بأمور لم يقدمها في القسم , مثل حل بعض التمارين و غيرها من 

ستيعاب , و التي يجد فيها الدروس , التي تساعد المتعلم على زيادة الفهم و اال

المعلم الفائدة من خالل جمع األموال من المتعلمين , و هي ظاهرة تحتاج إلى دراسة  

و متابعة للقضاء عليها , حيث بينت دراسة أن المعلم يتقاضى خمسة أالف دينار 

هم دفع هذه المبالغ ء, من المتعلمين الذين يكلفون أباجزائري شهريا  للمادة الواحدة 

المرتفعة , و أوضحت الدراسة بأن المعلم يفرض على المتعلم هذه الدروس و إال أن  

تكون النتيجة و خيمة مثل تهديده لهم بإعادة السنة لو لم يلتحقوا بالتدريس عنده 

  410خارج المدرسة , أين أصبحت هذه الظاهرة حتى عند المتعلمين بالمرحلة االبتدائية

 .لمهنة المقدسة مهنة التعليم , هذه ا ىلإ, وهي وضعية حقا ال ترقى 

ت الوزارة بالمقابل المتعلمين بدروس لدعمهم تخصص كل أسبوع , معد دولق 

حتى يتمكنوا من زيادة الفهم و االستيعاب , و بالرغم من ذلك بقية هذه الظاهرة 
                                                 

410
أكتوبر  48أالف دينار شهريا للمادة الواحدة , جريدة الخبر اليومي ,  2بورويلة , دروس خاصة تصل إلى  

  48, الجزائر , ص ,  4880
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إلى تكافل الجهود لمعالجتها , ألنها تمثل  مسؤولية  منتشرة , و هي بذلك تدع

, من أفراد المجتمع ,  و بما فيهم األحزاب السياسية , و مختلف مؤسسات  الجميع

 المجتمع المدني .

ولقد أشار كذلك حزب جبهة التحرير الوطني , ضمن خطابه إلى ظاهرة     

جتمع ال زال يعاني منها , األمية , و التي بالرغم من اإلصالحات المتبعة إال أن الم

إلى األمين في حد الظاهرة , هذه لم المعالجة الكلية الحقيقي وراء عدالسبب ويعود 

غبة ذاتهم و إلى تفكيرهم , فهو يرى بأنهم ال يقدرون قيمة العلم , و ليست لديهم الر 

عمل إلى الويات عالية , بل يفضلون توجيههم إلى مست صلوافي تعليم أبنائهم حتى ي

و غيرها من األعمال التي في شتى الميادين , مثل الزراعة الرعي الصيد التجارة , 

 كل منطقة . و تناسب ت

بالرغم من التطور الذي وصلت إليه المجتمعات , إال أن هناك مناطق حقيقة 

ها من مواصلة تعليمهم , و تكتفي بتعليمهم ءت تفكر بهذا األسلوب و تمنع أبناال زال

تسبب كيفية كتابة االسم و اللقب فقط , أين يضيع مستقبل الطفل من جهة , و 

رة السلبية , نجد الكثير من ظبهذه الطريقة , و نتيجة لهده النتخلف للمجتمع 

المتعلمين يتركون الدراسة , و حتى مع تفوقهم الدراسي , فهم يغادرون مقاعدهم 

الدراسية , لمزاولة عدة أنشطة أخرى غير الدراسة , وهناك من يترك الدراسة ألسباب 

ج الدراسي  , أو لطريقة المعلم في التدريس أخرى  , مثل دعوى صعوبة المنها
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,األمر الذي يحفز المتعلم على ترك التعليم ,  و هو الوضع الذي نالحظه اليوم في 

سنة أنهم يفضلون ترك الدراسة بحجة   22أواسط  المتعلمين الذين تفوق أعمارهم عن 

شهادة المتحصل بال , تكوين المستقبل , وان بعد طوال سنوات الدراسة , ال يجد عمال

هذا الوضع إلى الدراسة , و معرفة  اني كغيره من البطالة , حيث يدععليها , و يع

أسبابه و حلوله , أين يصبح المجتمع يعاني من عدة مشكالت , مرتبطة مع بعضها 

 البعض .

بالرغم من أن حزب جبهة التحرير الوطني يركز على معالجة مشكل األمية و    

لمعالجتها بين أواسط الكبار , و المشكل اليوم هو أمية الصغار  يقوم بعدة إجراءات

ون من المدارس منذ السنوات األولى لسبب أو ألخر, فهنا كان على بالذين يتسر 

 الحزب االلتفاف حول هذه الفئة و محاولة تقديم العالج المناسب لها .

 رؤية حزب جبهة التحرير الوطني للنظام التربوي:ثالثا :

 :  لتربيةلني حزب جبهة التحرير الوط  فيعر / ت1

الوسيلة الناجحة في تحقيق النهضة " بأنها  يعرف حزب جبهة التحرير التربية

أداة لتحقيق التطور و الرقي , وهي  التربية بأن يرى  فهو , 411الكاملة لألي مجتمع "

ليس ذا وقتنا ه و فيئما إيجابية و مستمرة ,الوسيلة الناجحة , التي نتائجها تكون دا

محو أمية أفراد من أفراد المجتمع , بل تأخذ عدة أشكال لتحقيق التربية بالمقصود 

                                                 
 . 4882لبرنامج العام للحزب  , الجزائر حزب جبهة التحرير الوطني ,ا 411
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التطور و مواكبة التحديات الراهنة , فحزب جبهة التحرير الوطني يرى بأن التربية 

في عصر التحديات لم تعد تأخذ نفس الطابع الذي كانت عليه منذ االستقالل سنة 

للقضاء على األمية , باتخاذ  سياسة تربوية تمكن  , أين كان يطمح الحزب 2691

من توفير التربية لكل فرد من أفراد المجتمع عبر كامل التراب الوطني , و كان يعد 

 مطلب من مطالب المنظومة التربوية , في تلك الفترة . 

لكن اليوم ومع تعميم التربية فبالرغم من العديد من العوائق التي تواجه 

بوية الجزائرية فالحزب يوضح  بأن التربية هي السبيل األساسي و المنظومة التر 

الوحيد لكل تطور و تغير إيجابي . وهذه غاية كل البلدان و خاصة البلدان العربية 

التي خضعت ألنواع االستعمار و لمدة من الزمن و عاشت أنواع الجهل و األمية , 

مختلف هذه البلدان إلى تعميم فهي تسعى إلى مواكبة الدول المتطورة بعد أن لجأت 

إلصالح ستها التربوية كلما سمحت الفرصة التعليم ومجانيته. كما تسعى لتعديل سيا

التربوية , فأعضاء الحزب يرون بأنه من الضروري أن يكون هناك تغير في  السياسة

السياسة التربوية لمواكبة التحديات الراهنة خاصة في األلفية الثالثة التي تفرض 

عامل مع  العالم المتقدم , و التأكيد  على الحفاظ على المبادئ األساسية في الت

السياسة الوطنية المتبعة حتى يتم تكوين مواطن متشبع بالقيم األخالقية و الوطنية 

للمجتمع الجزائري , ويرون بان بعد إجراء التغيرات و التعديالت على السياسة 

ـ والتزم  كل فرد من  1112التربوية لسنة  التربوية ـ و هو ما تم في اإلصالحات 
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أفراد المجتمع بأدواره و مسؤوليته فإلصالح كفيل بتحقيق التطور و التغيير للمنظومة 

 التربوية  و المجتمع ككل .          

  :م التربوي اهة التحرير الوطني النظيعرف حزب جب /1    

, و الحضن الحقيقي " الخط األساسي لحماية عناصر الهوية الوطنية  بأنه

إلشاعة ثقافة الديمقراطية و المواطنة و حقوق اإلنسان , و احترام القانون " . يتضح 

من خالل التعريف أن حزب جبهة التحرير الوطني , يؤكد على أهمية الدور الذي 

تؤديه المنظومة التربوية في إكساب و تربية المتعلمين على القيم الوطنية للمجتمع , 

 .ربوية دور مهم في تطور المجتمع الت فللمنظومة

االستقالل اهتمت بالمنظومة التربوية , و حاولت تحسين الناحية  بعد

االجتماعية و التربوية ألفراد المجتمع , بعد الذي عايشوه زمن االستعمار فالمنظومة 

التربوية تكفلت بتكوين ما يناسب من مهارات و قدرات للمتعلمين حتى يتمكنوا من 

هة مختلف المشاكل التي تواجههم في حياتهم االجتماعية , و هذا ما أكده حزب مواج

على  هتأكيدكما يالحظ من خالل التعريف . 412جبهة التحرير الوطني في ذلك الوقت

الديمقراطية , و ضرورة إشاعتها بين المتعلمين , خاصة و نحن نعيش عصر 

الذي هي المكان  ظومة التربويةأن المن وفراد بعضهم لبعض , الحريات و احترام األ

قيم المواطنة , التي تعبر عن انتماء الفرد , مثل يستقي منه األفراد مختلف القيم , 

                                                 
412

 . 122, ص ,  4202محمد ألميلي , مواقف جزائرية ,المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ,   
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من حيث المحيط الجغرافي أو العقدي أو العرقي , و التي تعبر عن هوية الفرد , و 

اني انتمائه إلى وطنه , و دور المنظومة التربوية أن تعلم المتعلم حقيقة هذه المع

        . حتى يعي محتواها و مضمونها و ال تكون عبارة عن معاني جوفاء

تستدعي تكاتف  و مهمةة التربوية تقوم بمسؤولية كبيرة عليه فالمنظومو 

تنشئة  المتمثل في,  الجهود من مختلف المؤسسات حتى تؤدي دورها المنوط بها

تعليمهم مختلف العلوم و األجيال على حب الوطن و التمسك بالهوية الوطنية , و 

 المعارف , التي تساعدهم على تخطي التحديات . 

 ةالتربوي الراهن السياسة/ موقف الحزب من 3

اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني بان النظام التربوي الراهن متماشيا مع 

المستجدات و انه في طريق النهوض من خالل السياسة التربوية المنتهجة , وعل 

ترى الباحثة بان الحزب يحاول تجسيد ت التعاون لتحقيق التطور المتوقع , جميع الفئا

التصور الديمقراطي من خالل التركيز على المبادئ الوطنية, فحقيقة وضع المبادئ 

الوطنية ضرورة أولية , لكن هناك واقع يعيشه المجتمع يفرض أن نكيف األهداف 

فنحن في منتصف العشرية الثانية  وفق احتياجات المجتمع و وفق كل مرحلة زمنية ,

من األلفية الثالثة و التي تتطلب بناء أهداف تتماشى و هذه المرحلة  و نخطط 

ألهداف تبني و تكون المتعلم على المدى الطويل و القصير , ال أن تكون مجرد 

 حشو للعقول.    
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 رابعا : نتائج الدراسة

 / مناقشة نتائج التحليل1  

 لنتائج تم التوصل إلى النتائج التالية : من خالل تحليل ا   

 : التربوي  خطاببالحجم اهتمام حزب جبهة التحرير / 2

  مستقل  ضمن عنوان م التربوي اب جبهة التحرير الوطني , النظأدرج حز 

 فرعي , تابع للجانب الثقافي , بعنوان التربية و التكوين .

 بهة التحرير ب جم التربوي من حيث اإلدراج ضمن برنامج حز اموقع النظ

األخير قبل السياسة الخارجية , أين احتل الجانب في الوطني , كان 

 بداية البرنامج ., و االقتصادي السياسي 

 م التربوي اتحرير الوطني ثالث صفحات للنظخصص حزب جبهة ال  ,

ن البرنامج العام , و م %1,91ضمن البرنامج العام للحزب أي ما يعادل 

م التربوي في المجتمع , االنظ كانةبحجم و ممقارنة  ضئيل حجم هو

برنامج لوحدها حتى يتم  أن يخصص له حتاج إلىيم التربوي افالنظ

و تحليل التمكن من طرح مختلف القضايا التربوية التي تحتاج إلى دراسة 

. 

 التربوي في برنامج حزب جبهة التحرير الوطني :/القضايا المتعلق بالنظام  2
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ختلف المواضيع ر الوطني , عدة اهتمامات تتعلق بمطرح حزب جبهة التحري

 , ندرجها في التالي : ظم التربوي االمتعلقة بالن

  ركز حزب جبهة التحرير الوطني , على مبدأ الديمقراطية و التي كانت بنسبة

, والتي تكون من خالل التعامل , و تأكيده  ضرورة احترام  11,11%

دأ تكافؤ الفرص , و المساواة بين المتعلمين بعضهم البعض , و تحقيق مب

للديمقراطية بصفة عامة من  االمتعلمين في التعلم , فالحزب يعطي اهتمام

خالل اإليديولوجية التي يتبناها , و يريد تعميمها على مختلف المجاالت , و 

من بينها المنظومة التربوية , إال أن الوضع يتطلب سياسة محكمة بدقة , 

ستراتيجية  واضحة  المعالم , حتى نتمكن من إشاعة الديمقراطية بين وا 

 المتعلمين بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة , و يعي المتعلم معانيها.

  اهتم حزب جبهة التحرير الوطني , بالهوية الوطنية و مختلف القيم الوطنية و

االجتماعية , التي تعبر عن انتماء المجتمع الجزائري , حيث ركز الحزب 

, و أكد على ضرورة أن   %22,22يخ الوطني و الذي كان بنسبة على التار 

, و المثل  مجتمعه و وطنه  يتعرف المتعلم على تاريخه , و يكون خلفية عن

 يقول أن األمة التي ال تعرف ماضيها ال مستقبل لها.
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 العربية , و ضرورة استعمالها في مختلف المجاالت , و عبر  ةو اهتم باللغ

, لعمرية , فاللغة العربية هي اللغة الرسمية و األولى للوطن مختلف المراحل ا

 .و هو األمر الذي يقره الدستور 

   بالغة االمازيغية , و ضرورة تعريف المتعلم هتم ا و إلى جانب اللغة العربية

على الثقافة االمازيغية , التي تعبر عن االنتماء , و يعد هذا االهتمام بالثقافة 

م غير الذي كان في السابق فالحزب خاصة بعد التحوالت االمازيغية , اهتما

 املحوظ االسياسية , و مختلف اإلصالحات في مختلف المجاالت قدم اهتمام

 بالثقافة االمازيغية .

  كذلك حزب جبهة التحرير الوطني اهتمامه بالدين اإلسالمي  ,  ىو لقد ابد

من  يعد اإلسالمي و أشار إلى ضرورة تمسك المتعلم بعقيدته حيث أن الدين

 مبادئ الهوية الوطنية التي يقر بها الدستور. 

  و في إطار الهوية الوطنية وضرورة التمسك بها أكد حزب جبهة التحرير

الوطني , على تكوين الشخصية الوطنية , المتمسكة باألصالة الوطنية , و 

 المتفتحة في نفس الوقت على العالم , و على مختلف الثقافات كما اهتم

الحزب بأن يكون للمتعلم شخصية قوية , حتى ال يضيع في خضم الثقافات , 

السؤال و حتى الثقافات ,  شيءلعولمة اليوم تسعى لعالمية كل خاصة و أن ا

 . ؟, ما هي الطريقة أو األسلوب المتبع لتحقيق ذلك لمطروحا
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  يسعى حزب جبهة التحرير الوطني , إلى التخطيط لسياسة تربوية تضمن

ور للمنظومة التربوية  , من خالل التأكيد على المبادئ و المنطلقات و التط

,  2691بيان أول نوفمبر من  منبثقة ر إليها الحزب و الالغايات , التي ينظ

 على : يركز وينطلق منها الحزب المرجعية األساسية التي 

وية : من خالل التأكيد على تكوين  شخصية وطنية , متمسكة اله البعد الوطني 

الوطنية , المتمثلة في الدين اإلسالمي  و اللغة العربية و االمازيغية , و التاريخ 

الذي يعبر عن االنتماء الحضاري والعريق للمجتمع الجزائري , و التعرف على تاريخ 

 المجتمعات األخرى .

: و يؤكد على ضرورة شيوع ثقافة الديمقراطية بين المتعلمين و  البعد الديمقراطي 

ي كل فرد منهم , مدى أهميتها في المجتمع , مع تحقيق تكافؤ الفرص بين يع

 المتعلمين , و احترام حقوق األفراد.

من خالل تحديث التقنيات ,و األساليب البيداغوجية , تطوير التفتح على العالم : 

المنهاج الدراسي , مواكبة للمستجدات و التحديات الراهنة , واالنفتاح على اللغات 

 المية و مختلف الثقافات .الع

يعتبر الحزب استخدام التكنولوجيا داخل المنظومة التربوية ,  استخدام التكنولوجيا :

و على مختلف المراحل التعليمية , من بين أهم العوامل المساعدة على التطور , 
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األجهزة العلمية التي تساعد المتعلم على استيعاب اآللي و االنترنت,و  خاصة اإلعالم

 لمواد التعليمية .ا

 إلى دور المدرسة الخاصة في المساهمة في تطور المنظومة  الحزب أشار

التربوية , حيث يؤكد على المراحل  شكالتوية , و كذا التقليل من الالترب

األولى و خاصة التعليم االبتدائي و المتوسط فهما يعدان القاعدة األساسية 

 .مستجدات ة التربوية المواكبة للفي بناء المنظوم

  و بخصوص الفاعلين في المنظومة التربوية  , أكد حزب جبهة التحرير

, فهما يمثالن الركيزة  %11الوطني , اهتمامه بالمعلم و المتعلم بنسبة 

األساسية في المنظومة التربوية , إذ ركز الحزب ضمن اهتمامه بالمعلم على 

ض على المعلم أن ضرورة إعادة تكوينها وفق متطلبات العصر , التي تفر 

يتابع كل المستجدات و يقدم كل جديد للمتعلم , و يرى الحزب كذلك ضرورة 

تحسين وضعية المعلم االجتماعية , ليقدم المزيد في المجال التربوي , و ال 

 ينشغل بأعمال أخرى غير التعليم . 

 ز أما فيما يتعلق باهتمام الحزب  بالمتعلم الذي يعد رجل المستقبل , فلقد رك

الحزب على مراعاة مختلف الجوانب النفسية , و االجتماعية للمتعلم حتى ال 

أمامه عن مواصلة التعلم , و أن يتم التكفل بأصحاب الكفاءات  اتكون عائق

 من المتعلمين , ليقدموا أحسن ما لديهم .
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  التي ’ أبدا الحزب اهتمامه باألسرة باعتبار أنها الخلية األساسية األولى  لقدو

قى بها النشء تنشئته , حيث أكد الحزب على أن تقوم األسرة بدورها على يتل

أكمل وجه فيما يتعلق , بإكساب الفرد مختلف  القيم الوطنية و االجتماعية و 

الحزب أي اهتمام للسلك اإلداري ضمن برنامجه ,  ي حين لم يبدالعقائدية , ف

طور المنظومة التربوية بالرغم من الدور المهم الذي يقومون به المساعد في ت

 , كل حسب عمله . 

 ما من حيث الجانب البيدغوجي , فقد ركز حزب جبهة التحرير ا

الوطني على عدة قضايا , تتمثل في ضرورة تطوير األساليب 

المستعملة في المنظومة التربوية , حتى تواكب التحديات الراهنة , و 

 ادافع كتاب يعداعتم كذلك بالكتاب المدرسي , حيث يرى أن شكل ال

 .للمتعلم من اجل المطالعة 

 ضرورة توفير الوسائل البيداغوجية التي تمكن المتعلم من  أكد الحزب

 . ةتطبيق مختلف الدروس التطبيقي

 حزب جبهة التحرير الوطني بضرورة تجديد و زيادة الهياكل و  واهتم

 .ب العدد المتزايد من المتعلمين المنشآت التربوية , حتى تناس

 م يشر الحزب إلى الميزانية التي تخصص لتمويل المنظومة التربوية ل

حيث يعد الحجم المالي  , م التربوي ابالرغم من دورها في تطور النظ, 



التفسير السوسيولوجي للخطاب                                     الفصل الرابع 
 التربوي

 

 571 

بأنه حجم قليل , مقارنة مع المجاالت  التربوي  مانظالمخصص لل

, مثل الجانب السياسي  ااألخرى التي يكون حجم اإلنفاق عليها مرتفع

 . و االقتصادي

  و أكد على مراجعة المضمون  و محتوى الكتاب , حيث يرى الحزب

لكل مرحلة تعليمية , و أن يكون  اضرورة أن يكون المضمون مناسب

يواكب المستجدات حسب مختلف المواد الدراسية , وهنا يجب التأكيد 

على وضع سياسة تربوية تأخذ هذه النقاط بعين االعتبار عند 

سي , حيث انه بالرغم من اإلصالحات التي التخطيط للمنهاج الدرا

إال أنه ال يزال المنهاج الدراسي يواجه االنتقادات ,  1112تمت في 

 .ينطلق من فلسفة مؤسسة للمجتمع  ألنه لم

 اكما اهتم كذلك الحزب بمسألة التوجيه المدرسي , و اعتبرها موضوع 

رغبة  , في المنظومة التربوية , حيث أكد على ضرورة احترام امهم

المتعلم , حسب الشروط المسموح بها , ألن الفرد يبدع و يتقن في 

 التخصص الذي يرغب فيه .

  اهتم الحزب بالتعليم العام وتأكيده على المبادئ الثالثة التي اقر عليها

المتمثلة في مجانية وتعميم و إجبارية التعليم ,  2691الميثاق الوطني 

لتطورات من خالل اإلصالحات و أكد على ضرورة مسايرة التعليم ل
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التي تقوم بها المنظومة التربوية , و أكد في ذلك على تكثيف الجهود 

من اجل النهوض بالمنظومة التربوية , و خاصة المراحل األولى التي 

 .ين , و ترسيخ القيم عند المتعلم تمثل مراحل التكو 

  زة ي تعطي للمتعلم قفذتعميم التعليم التحضيري , الالحزب شجع

 .ية عند دخوله في المرحلة األولى نوع

   , و لقد شجع الحزب التعليم الخاص مع ضرورة تشديد الرقابة عليها

حيث يرى الحزب أن المدرسة الخاصة عندما تتبع المنهاج الدراسي 

العام تساعد على تطور المنظومة التربوية و تخفف من العوائق 

 التربوية .

   و ضرورة و العولمةالتكنولوجيا ثلة في المتم ديات حتلباحزب الاهتم ,

ل استعمال الوسائل التربوية العصرية , و التقنيات الحديثة لتسهي

يواجه  ايرى بأن التكنولوجيا تعد تحديحيث عملية التفاعل الصفي , 

المنظومة التربوية و المجتمع ككل, و يؤكد على  االهتمام بها و 

 رها في كل المؤسسات التربوية توفي

  إلى مواجهة العولمة , بالتمسك بالقيم الوطنية التي تعد  ما يدعك

أن انتشرت في كل جانب , ويرى  أمام العولمة , التي امنيع احصن

 .هو إيجابي و يترك كل ما هو سلبي يأخذا المجتمع منها ما 
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   , ان يدعم المتعلم معارفه بالتمكن من اللغات األجنبية التي تعتبر

, فالحزب يرى أن التمكن من لغة واحدة على يجب مواكبته  اتحدي

خر , و آلمن إمكانية التواصل مع العالم الاألقل , كفيل للمتعلم 

بدورها دفع ارف , التي تالتعرف على مختلف الثقافات و العلوم و المع

 التربوية نحو التطور. السياسة

  م التربوي اعاني منها النظيالتي  مشكالتوقد تطرق الحزب إلى ال  ,

حيث يرى أن السبب األول يعود إلى هشاشة المراحل األولى من 

التعليم , و يرى بان السبب في ذلك هو قصور الرؤية في معالجة 

القضايا التربوية , إذ أكد في ذلك على ضرورة إصالح المراحل 

التعليمية وفق متطلبات العصر , و أن يتبع في ذلك سياسة تربوية 

 ة تخطط للمستقبل البعيد .تقوم على إستراتيجية مدروس

  م التربوي , هو نتيجة للوضعية التي االضعف الذي يواجه النظ عرجأو

يعاني منها المعلم , أين أكد الحزب على ضرورة تحسين أوضاع 

المعلم االجتماعية حتى يصب كل اهتماماته في المجال التربوي , و 

 تقديم مردود أحسن في نهاية كل سنة دراسية . 



التفسير السوسيولوجي للخطاب                                     الفصل الرابع 
 التربوي

 

 574 

 والتي يرى بأنها كر الحزب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية,ولقد استن

ن استغالل للمتعلمين و مسيئة لنبل و قدسية مهنة التعليم , نتيجة لما تحمله م

 . ألوليائهم

  أما فيما يتعلق بمسالة دور الحزب في صنع السياسة التربوية و اتخاذ القرار

ر ضروري حيث يمنح فهو يرى بأن مناقشة السياسة التربوية المتبعة أم

 .اعد في تدارك النقائص و األخطاء المرونة , و يس

 للدراسة / النتائج العامة2

 النتائج التالية : إلى لت الباحثةتوصو عليه  

  أن حجم اهتمام حزب جبهة التحرير الوطني ظئيل تجسد ذلك في احتالل

ا وردة االهتمام بالسياسة التربوية ضمن برنامجه في الصفحات االخيرة كم

 تحت عنوان مستقل فرعي ضمن الجانب الثقافي 

 هفي خطابه التربوي عن مدى اهتمام حزب جبهة التحرير الوطني  عبر 

م التربوي , و مختلف القضايا التي تواجهه , في حين تطرق لبعض ابالنظ

المواضيع التي يراها حسب منظوره أنها مهمة , و لم يتطرق لمواضيع أخرى 

الحزب في خطابه التربوي  اعتمد ر المنظومة التربوية ,تعد مهمة في تطو 

لم  ,وعلى األلفاظ و العبارات المختصرة  و التي ال تفهم إال من وراء السطور

م ايدقق كثير في برنامجه على أغلب المواضيع التي تشغل اهتمام النظ
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االجتماعي , أو  للواقعي مثل التأكيد على مسايرة المنهاج الدراسي و الترب

لتعبير عن متطلباته , فهو يؤكد على المبادئ األساسية التي ينطلق منها ا

م التربوي المتمثلة اعمل بها النظيالحزب و التي تعبر عن إيديولوجيته و التي 

في الهوية الوطنية , حيث التمسك باألصالة الوطنية يستدعي لذالك 

 إستراتيجية واضحة للسياسة التربوية المتبعة .

 جبهة التحرير الوطني من نوع الخطاب الرسمي المجدد , خطاب حزب  و

فهو  يعبر عن  خطاب رئيس الجمهورية التربوي , الرامي إلصالح المنظومة 

 .1112سنة  أدرجةلتعديالت التي التربوية وفق ا

 وكانت أهم المواضيع التي اهتم بها هي :

سالمي االهتمام بالهوية الوطنية , ومبادئها المتمثلة في الدين اإل (2

التاريخ و اللغتين العربية و االمازيغية , و التشديد على ضرورة 

التمسك بالقيم الوطنية , و االنتماء للوطن , حتى يتمكن المجتمع من 

اكتساب شخصية وطنية متمسكة باألصالة الوطنية , التي تحميها من 

الذوبان في هوية الغير, نتيجة االنفتاح على العالم الذي يعد ضرورة 

 اصة , ونحن نعيش زمن األلفية الثالثة و ما أفرزته من تحديات .خ

االهتمام بديمقراطية التربية , و ضرورة إشاعتها بين المتعلمين حتى  (1

يتمكنوا من التعرف على معانيها , و على مختلف المصطلحات 
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القريبة منها , و هو ما يتعلمه المتعلم في مادة التربية المدنية  , التي 

ي تحمله, وهنا نركز على نوعية زب على المضمون الذيركز الح

 يمقراطية التي يسعى الحزب إلى إرساء دعائمها  .دال

اهتم الحزب بضرورة االعتماد على التقنيات و الوسائل الحديثة التي  (2

تعتمد على التكنولوجيا , مثل الحاسوب و االنترنت , بغرض تطوير 

لراهنة, و كذا توفير بالمنشآت  األساليب التربوية و مواكبة للتحديات ا

و الهياكل التربوية  حتى تتسع للعدد المتزايد للمتعلمين , خاصة في 

 المراحل األولى  .

شجع الحزب التعليم التحضيري , الذي يرى ضرورة تعميمه على كل  (1

المؤسسات التربوية , و تأكيد مبدأ إجبارية و تعميم ومجانية التعليم 

الخاص الذي يرى أن يكون بشروط محددة , و  العام , و شجع التعليم

 أن تتم مراقبته حتى يتماشى مع برنامج  التعليم العام .

المعلم  م التربوي , مركزا اهتمامه علىاهتم الحزب بالفاعلين في النظا  (9

الركيزة األساسية  في العملية التربوية , و  او المتعلم , باعتبار أنه

 م التربوي , ألنه الخليةاور النظأشار إلى دور األسرة في تدعيم د

 . بعد األسرة األولى التي ينشا به
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ضمن برنامجه , و المتعلقة بالمنظومة  االمواضيع التي لم يعطها الحزب اهتمام أما

 التربوية نلخصها في النقاط التالية :

غوجي لم يركز الحزب كثيرا على المنهاج الدراسي و ا بالنسبة للجانب البيد .2

 الدراسي , إال في اإلشارة إلى تحديثهم .  البرنامج  

م التربوي لم يتطرق الحزب إلى حجم اإلنفاق افيما يتعلق بتمويل النظو  .1

الذي يناسب المنظومة التربوية , و يكون  مساعد في تطورها , في ظل 

 اإلنفاق الضئيل و المتفاوت بين المناطق  .

ير و مراقبين و مفتشي لم يتطرق الحزب إلى دور اإلدارة المدرسية من مد .2

لمساهمين , في التربية , و غيرهم من عمال السلك اإلداري و التربوي  ا

 , وكذلك دور المؤسسات التربوية األخرى . م التربوي اتفعيل دور النظ

لم يشر الحزب إلى الطرق المناسبة , المساعدة في تفعيل التفاعل الصفي  .1

 .بين المتعلم و المعلم , و بين المتعلمين 

 :خالصة

يؤكد حزب جبهة التحرير الوطني , أن تحقيق التطور و التقدم في المجتمع 

مرهون بتطور التربية , و مدى االعتناء و االهتمام بالمنظومة التربوية و 

خاصة المراحل األولى من التعليم , ألنها األرضية األساسية لالستثمار في 

ي تساعد في تطور المنظومة اإلنسان و مدى أهمية اإلصالحات التربوية الت
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التربوية إذا تضافرت جهود مختلف أفراد المجتمع من المسئولين بدأ بالدولة و 

األعضاء الفاعلين في المنظومة التربوية بدأ من وزير التربية الوطنية و 

المعلمين و المتعلمين و أوليائهم , و كذا السياسيين و مختلف مؤسسات 

 .المجتمع المدني 
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 خاتمة

ما مدى احتواء  برنامج حزب جبهة التحرير  , مفاده رئيسي تساؤل من الدراسة هذه انطلقت
 التحرير جبهة حزب اهتمام حجم على التعرف خالل من وذلك الوطني على الخطاب التربوي ؟ 

 القضايا مختلف على تعرفال أيضا و ,الكيفي و الكمي الجانب خالل من التربوي  بالخطاب الوطني

 مساهمة مدى على التعرف كذلك و , التربوي  خطابه في الوطني التحرير جبهة حزب يعالجها التي

 .الجزائرية ةالتربوي السياسة تواجه التي المشكالت عالج في الوطني التحرير جبهة حزب

 أن , الوطني يرالتحر  جبهة حزب برنامج ضمن التربوي  الخطاب تحليل خالل من التوصل تم حيث

 و الحزب توجه يعكس الذي الوضع هو و , التربوية بالسياسة اهتمام و عناية أولى الحزب
 لتكوين , الوطنية الهوية قيم ترسيخ مثل , اهتمامات عدة على الحزب ركز حيث , إيديولوجيته

 على للتعرف العالم على االنفتاح ضرورة على التأكيد و , باألصالة متمسكة وطنية شخصية

 على أكد كما , ذلك على المساعدة األجنبية اللغات إتقان ضرورة و , الشعوب و الثقافات مختلف
 لمواكبة ذلك و , التربوية المنظومة داخل , الحديثة و التقنية وسائلها بمختلف , التكنولوجيا استخدام

 ضرورة مع , لخاصةا المدارس أمام المجال فتح ضرورة إلى كذلك تطرق  كما , راهنةال التحديات

 عن تعبر تربوية استراتيجية بإتباع مشروط التربوية المنظومة تطور أن إال. العام لتعليم مواكبتها
 الثقافي الموروث على الحفاظ كيفية بمعرفة , األحسن نحو طموحاته و , فلسفته و المجتمع ثقافة

 الحديثة التقنية الوسائل و تطلباتالم كل توفير ضرورة مع , األخر في الذوبان عدم و   ,  للمجتمع

 المرتفع الحجم الستيعاب التربوية المنشآت و بالهياكل االهتمام كذا و , التربوي  المردود برفع الكفيلة

 التي العوائق رجعة ا م كذا و , الواحد الصف في االكتظاظ مسألة تعالج وبذلك , المتعلمين عدد في

 تستطيع حتى , المدرسي التسرب و المدرسي العنف مثل ذربح عالجها و التربوية المنظومة تواجه

 مناسبة تربوية ميزانية تخصيص ينبغي كما , تجاوزها التربوية المنظومة

 تم ما على بناء و .الراهنة التحديات لمختلف مواجهتها و , التربوية المنظومة تطور في تساعد

 جبهة حزب في التربوي  الخطاب نأ ,القول يمكن, ةالدراس نتائج و النظري  الجانب في طرحه

  المجتمع ا أفرادإليه يطمح يالت ةالتربوي السياسة متطلبات كل يلبي ال لكنه موجود الوطني التحرير
 للنهوض الجهات مختلف جهود تضافر تتطلب التربوية السياسة أن و. ةهنلرا ا التحديات واكبت و

 المدني المجتمع مؤسسات مختلف و , لةبالدو  بدأ المجتمع رد ا أف جميع مسؤولية فهي ,  بها

 عاتقها على تأخذ أن يجب التي التربوية المؤسسات ومختلف , أحزاب و منضمات و جمعيات من

 مؤسسات من الجهات كل مع التربوية المسألة لدراسة جانب تخصص أن و , المسؤولية هذه
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 و فلسفته و المجتمع ثقافة على تعبر أن و المتبعة التربوية بالسياسة االهتمام كذلك و , المجتمع
 مختلف عالجت والتي المعلم و يتعلمه ما كل و بالمتعلم تهتم التي الدراسات تؤخذ أن و. تطلعاته

 مردود على سلبي تأثير لها يكون  التي المشكالت مختلف و التربوية السياسة تواجه التي القضايا

 .سئولةالم الجهات طرف من االعتبار بعين التربوية المنظومة

 في السياسية برامج األحزاب في التربوي  الخطاب حول الدراسة نتائج إليه توصلت ما على بناءا و
 : التوصيات من مجوعة نقترحالجزائر 

 سياسية برامج أحزاب في التربوية بالمسالة تتعلق الحالية سةللدرا مشابهة بدراسات القيام 

 الديمقراطي أو اإلسالمي التيار في وي الترب الخطاب مثل اإليديولوجية حيث من مختلفة

 و , المجتمع المدني مؤسسات مختلف في التربوي  بالنظام تتعلق مشابهةبدراسات  القيام 
 .تفعيله في دورها

 التربوية السياسة رسم في المدني المجتمع مؤسسات مختلف إشراك. 

 المجتمع في مؤسسات ةالتربوي المسألة تطرح علمية ندوات و ملتقيات أو دراسية بأيام القيام 

 .المدني
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مركز كارينفى , اقتصاد الجزائر والجودة بين الموارد واالنجازاتالحسن العايشي , .35

 .1121للشرق األوسط, لبنان ,
،  االنظم السياسية العربية و االتجاهات الحديثة في دراستهحسين إبراهيم،  .36

 .1119دراسات الوحدة العربية للنشر ، لبنان ،
، مؤسسة  العلم والتعليم والمعلم من منظور علم االجتماعحسين رشوان ،  .39

 .1119شباب الجامعة للنشر ، مصر،
 . 1111، المكتب العربي الحديث , مصر،  التربية والمجتمع،  ________ .39
 .2661لمعرفة الجامعية للنشر، مصر ، ، دار ا مقدمة في علم اجتماع التربيةحمدي أحمد ،  .36



التفسير السوسيولوجي للخطاب                                     الفصل الرابع 
 التربوي

 

 586 

, دار عالم الكتاب  , أصول التربة اإلسالميةخالد بن حامد بن الحازمى  .42
 .1111, المملكة العربية السعودية , 2للطباعة و النشر , ط

، دار الحداثة  ، لبنان،  المفاهيم األساسية في علم االجتماعخليل أحمد ، .41
2691 . 

 . 2669، ديوان الجامعية ،الجزائر المطبوعات ، والتعليمأصول التربة رابح تركي ،  .42

، المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر  الشيخ عبد الحميد ابن باديسـ، ______ .43
 . 1112، الجزائر ،9، ط

, دار الفكر  التخطيط االستراتيجي في المنظومة المدرسيةرافده الحريري ،  .44
 . 1119للنشر ،األردن،

، دار الوفاء التربوي للمؤسسات المجتمع المدني  الدوررمزي أحمد مصطفى،  .45
 . 1119للنشر، مصر , 

، ترجمة : يوسف بغول ، منشورات جامعة منتوري  الخطابسارة ميلز ، .46
 . 1111قسنطينة ،الجرائر ،

, مركز البحوث  األحزاب السياسية , أهميتها نشأتها نشاطهاسعاد الشرقاوى ,  .49
 .1119مصر ,  البرلمانية , مجلس الشعب , للنشر ,

 .1119، دار الفكر للنشر ،األردن ، 1، ط مدخل إلى التربيةسامي سلطي،  .49
، دار المسيرة ،  مناهج البحث في التربية وعلم النفسسامي ملحم ،  .46

 . 1111األردن،
,سلسلة كتاب األمة,  الخطاب التربوي اإلسالميسعيد إسماعيل على ,  .52

 , دسوزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية , قطر 
، دار النهضة العربية   علم التربية العامسعيد بو طالب ،عبد الخالق رشراش ، .51

 .1112، لبنان ،
, الجزائر ,  2, دار الهدى , ط النظام السياسي الجزائري سعيد بوشعير ,  .52

2662. 
 . 1119، دار المسيرة ، األردن ، أصول التربية العامةسعيد علي ،  .53
، دار الوفاء للنشر، مصر   والمدرسة والمعلمأصول التربية سالمة الخميسي ،  .54

،1111 . 



التفسير السوسيولوجي للخطاب                                     الفصل الرابع 
 التربوي

 

 587 

 ديمقراطية األحزاب السياسية و الجماعات الضاغطةسليمان الغويل ,  .55
 .1112,منشورات جامعة بغازى , ليبيا , 

, دار النهضة العربية , لبنان , دس  , الزواج و العالقات األسريةسناء الخولي  .56
. 
، علم الكتب ، األردن ،  في الوطن العربيالسياسة التربوية سهيل عبيدات ،  .59

1119 . 
 . 1111، دار قباء للنشر ، مصر ،  التعليم وتحديث المجتمعشبل بدران،  .59
 1116, مصر ، 2، دار المعرفة الجامعية ، ط التربية والمجتمع ،_______ .56

. 
 , دار المعرفة علم اجتماع التربية المعاصرحسن البيالوي ,  ,______ .62

 .  2669الجامعية , مصر ,
 .  1119، دار العلوم للنشر الجزائر ،  تاريخ الجزائرصالح فركوس ،  .61
 تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية االستقالل " المراحل, ________  .62

 .1119,دار العلوم للنشر و التوزيع , الجزائر ,  الكبرى 
، دار  ير التعليم األساسيجهود اليونسكو في تطو صالح الدين المبتولي ،  .63

 .  1111الوفاء للنشر، مصر ،
، دار العلوم للنشر، الجزائر ، علم االجتماع التربوي صالح الدين شّروخ ،  .64

1111 . 
 . 4880, مصر,  أصول التربيةطارق عبد الرؤف عامر ,  .52

، دار دبيونو للنشر ، األردن ،  تخطيط المناهج وتنظيمهاعادل بو العز،  .66
1119 . 

 التطور السياسي و التنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطنيرخيلة , عامر  .69
 .2662, ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , 1662-1692

-1616الهجرة و دورها في الحركة الوطنية بين الحربين عبد الحميد زوزو ,  .69
 , المؤسسة الوطنية للكتاب الجزئر , دس  . 1636

,دار الخلدونية قراطي في الجزائر رؤية ميدانيةالتحول الديمعبد الرزاق مقري ,  .66
 للنشر. 
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، دار الفكر، طبعة مزيدة  ومنقحة ، لبنان  المقدمةعبد الرحمان بن خلدون ،  .92
،1119 . 
,  دار الكتاب   علم النفس التربوي للمعلمينعبد الرحمان صالح األزرق ,  .91

 . 1111الوطنية  ,  ليبيا , 
 .2669, شركة دار األمة , الجزائر , ثوابتمواقف و عبد العزيز بالخادم  ,  .92
, ديوان المطبوعات الجامعية ,  كيف يتحرك المجتمععبد العزيز رأس المال,   .93

 . 2666, الجزائر ,  1ط
, إسالمية المعرفة  , طبيعة الخطاب التربوي السائد و مشكالتهعبد الغنى عبود .94

 .1112,مصر,  
،مركز  ة هل لها من مخرج ؟أزمة سياستنا التعليميعبد الفتاح تركي ،  .95

 . 1112الجزويث الثقافي ، مصر ،
, دار األمة للطباعة ,  سياسة فرنسا التعليمية فى الجزائرعبد القادر حلوش ,  .96

 .2666الجزائر , 
 . 1116, جسور للنشر , الجزائر,  المدرسة في الجزائرعبد القادر فضيل ،  .99
األول , منشورات إتحاد الكتاب  ,الجزء تاريخ الجزائر المعاصرالعربي الزيرى ,  .99

 . 2666العرب سوريا , 
 .2669، د ن ، د ب ، د س ، األنظمة السياسية المقارنةعبد هللا الجو جو ،  .96
، دار النهضة العربية ، لبنان  علم االجتماع السياسيعبد هللا عبد الرحمان ،  .92

،1112 . 
 مصر  , د س.، دار المعرفة ،  علم االجتماع التربية الحديث ،________ .91
,  , األحزاب السياسية من منظور علم االجتماع السياسيعبد الناصر شماطة  .92

 منشورات جامعة غمر المختار , ليبيا , د.س.
, دار الكتاب الجديدة استراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ضافر الشهري ,  .93

 .1111, لبنان , 2المتحدة , ط
، المؤسسة الجامعية للنشر ،  هما الخطاب وكيف نحللعبد الواسع الحميري ،  .94

 . 1116لبنان ،
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 1، مكتبة العبيكة  للنشر ، ط مبادئ علم السياسةعثمان  الرواف و آخرون ،  .95
 . 1112، المملكة العربية السعودية ،

، مركز دراسات الوحدة العربية  المجتمع المدني "دراسة نقدية"عزمي بشارة ، .96
 .2669،لبنان ،

، ليبيا 1،الدار العربية للكتاب ، ط تنمية المجتمع، التربية و عمر الشيباني  .99
،2699  . 
, 2, دار المعمور ,ط , الخالصة في أصول التربية اإلسالميةعلى بن نايف  .99

 . 1116ماليزيا , 
.  , الديمقراطية داخل األحزاب السياسية في البلدان العربيةعلي خليفة الكواري  .96

 مركز دراسات الوحدة العربية , لبنان ,دس.
، مجد المؤسسات  علم االجتماع المدرسيعلي سعد وطفة ،علي الشهاب ، .62

 . 1111الجامعية للدراسات ، لبنان ،
دار ,  1662التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية و الغاية  عمار بوحوش , .61

 .  2669العرب اإلسالمي , لبنان 
 إعدادرق طمناهج البحث العلمي و , محمد محمود الذنيبات , ___________ .62

 .1121,الجزائر  9, ديوان المطبوعات الجامعية , ط البحوث
،  1، ط  ، مناهج البحث العلمي و طرق البحث النوعيفريد أبو زينة و آخرون  .63

 . 1119  دار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة، األردن ،
,  2, دار مجدالوى , ط اإلسالمي في العلوم السياسيةقحطان أحمد سليمان ,  .64

 . 1111ردن ,األ
, مكتبة النهضة  , السياسة العامة و أداء النظام السياسيكمال المنوفي .65

 . 2699المصرية , للنشر , مصر , 
, دار الفكر ,  تحليل السياسات التربوية و تخطيط التعليمكمال حسن بيومي,  .66

 .  1116األردن ,
ويت ، مركز الجز  السياسة التعليمية في مصر ... إلى أينكمال نجيب ،  .69

 . 1112الثقافي ، مصر ، 
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جهاض الثورةمحمد الزبيري ،  .69 ، المؤسسة الجزائرية للنشر  المؤامرة الكبرى وا 
 .2661،الجزائر ،

, المؤسسة الوطنية للكتاب , الجزائر ,   مواقف جزائريةمحمد ألميلي ,  .66
.2691. 
 ، دار العلوماإلدارة المدرسية في مواجهة مشكالت تربوية محمد بن حمودة ،  .122

 . 1119للنشر ، الجزائر ،
، دار هومة للنشر  بيان أول نوفمبر دعوة الحرب رسالة للسالممحمد جغابة ،  .121

 . 2666، الجزائر،   
,  األحزاب و الحركات القومية العربيةمحمد جمال باروت , خليل احمد ,  .122

 المركز العربي للدراسات اإلستراتيجية , لبنان ,  د س .
, دار الشروق للنشر , المملكة العربية  التربيةمقدمة في  محمد السيد , .123

 . 2662السعودية , 
، الدار المصرية اللبنانية ،  تحليل الخطاب اإلعالميمحمد شومان ،  .124

 .  1119مصر،
,كلية 2مجلة المجتمع, العدد , اللغة وليدة المجتمع ,محمد الصالح بكوش  .125

 .2699اآلداب ,جامعة الجزائر ,
 . 1112، عالم الكتب للنشر , مصر ,   يةأصول التربمحمد منسي ،  .126

،المكتب الجامعي الحديث  في نظرية الدولة والنظم السياسية محمد مهنا ، .129
 . 1112،مصر ،

دار  االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء التوجهات اإلسالمية ,محمود أحمد شوق ,  .129
 . 2669الفكر العربي , مصر, 

 . 2662، دار الشروق للنشر المملكة العربية السعودية، ة في التربيةمقدممحمود سلطان ،  .126

, منشورات  عبد الحميد ابن باديس و جهوده التربويةمصطفى حميداتو ,  .112
 سلسلة كتب األمة,وزارة األوقاف , قطر.

، دار أسامة للنشر ، األردن  قضايا العولمة والمعلوماتيةمفيد الزيدي ،  .111
،1112  . 
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، ترجمة :مهني الجزائري ، دراما رينول للنشر  زائر قصة عرق الجبدون اسم ،  .112
 . 2669، بدون بلد، 

, ترجمة : بوزيد  منهجية البحث في العلوم اإلنسانيةموريس أنجرس ,  .113
 . 1111صحراوي و آخرون, دار القصبة للنشر , الجزائر ,

 ، ، النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعدديةناجي عبد النور  .114
 .1119مديرية النشر لجامعة قالمة , الجزائر، 

,لبنان  2,دار الجيل ,ج أنوار التنزيل و أسرار التأويلناصر بن سعد البيضاوى , .115
 .,دس 

، المركز الثقافي العربي ،  2، ط الخطاب والتأويلناصر حامد أبو زيد ،  .116
 المغرب ، د س .

 صية الوطنية و أثره علىدور اإلدارة الجزائرية في بعث قيم الشخنذير زريبي ,  .119
 .  2666,منشورات جامعة منتوري قسنطينة , الجزائر ,  الشاملة التنمية

, ديوان المطبوعات  اإليديولوجيات السياسية للحركة الوطنيةيحي بوعزيز ,  .119
 .  2699الجامعية , الجزائر ,

, طاكسيج كوم  تحليل المحتوى للباحثين و الطلبة الجامعينيوسف تمار ,  .116
 . 1119اسات و النشر ,الجزائر,للدر 

 القواميس و المعاجم
 . 2669دار صادر، لبنان ، المجلد الثاني ،  لسان العرب ،ابن منظور،  .122
 .1111. 1.دار الفكر للطباعة والنشر.ج معجم مقاييس اللغةأبن فارس. .121
, المكتبة العلمية ,  , المصباح المنير في غريب الشرح , الكبيرأحمد المقري  .122
 عودية , د س ., الس 2ج
ترجمة :فايز الصباغ ،المنظمة العربية للترجمة علم االجتماع ،أنتوني  غدنز ، .123

 . 1119،لبنان ،
، ترجمة: سليم حداد،  المعجم النقدي لعلم االجتماعبودون ، وف ، بور يكو،  .124

 .2699المؤسسة الجامعية للدراسات ، لبنان ,
تبة الشقري ، المملكة ، مك علم االجتماع مصطلحاتسميرة السيد أحمد ،  .125

 .2669العربية السعودية ، 
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 .1112، دار مدني ، الجزائر ،  مصطلحات علم االجتماعفاروق مداس ،  .126

 , الجزء األول , المؤسسة العربية  موسوعة السياسةعبد الوهاب ألكيالي ,  .129
 . 2699للدراسات , لبنان ,

لنشر , األردن , ,دار أسامة ل المعجم التربوي و علم النفسنايف القيسي ,  .129
1119  . 

ة الجامعية , مصر , , دار المعرف قاموس علم االجتماعمحمد عاطف غيث ,  .126
1119 . 

 و الجرائد المجالت
 
, مجلة التربية  اتجاهات األدب التربوي سمير عبد القادر , ,أحمد ربيع خلف هللا  .132

 .2661, مصر , 19كلية التربية جامعة األزهر , العدد 
مجلة الباحث  , 2224 – 1662لتجربة الحزبية في الجزائر , ااحمد سويقات  .131

 .1119, جامعة قاصدي مرباح ورقلة , الجزائر , 1, العدد 
, الفكر البرلماني  االقتراع النسبي و أثره على التعددية السياسيةإدريس بوكرا ,  .132

 .الجزائر  1119, جويلية  6,  العدد 
, مجلة التاريخ , الجزائر  1636ئرالحركات السياسية في الجزاأنيسة بركات ,  .133

2692. 
 1992، جريدة الشروق اليومي العدد     الطبقة السياسية في الجزائر : أعطاب لغة الخطابأمين الزاوي ،  .134

 ، الجزائر .22/2/1121
 4880أكتوبر  48مي , , جريدة الخبر اليو  أالف دينار شهريا للمادة الواحدة 2دروس خاصة تصل إلى بورويلة ,  .032

 .الجزائر  ,

 دور المشاركة المجتمعية في اإلصالح المدرسي  ,  بلقيس غالب الشرعي .136
, دراسة مقدمة لمؤتمر اإلصالح المدرسي تحديات وطموحات , "تحليلية "دراسة

 .دبي 1119ابريل  26-29جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,  
مقدمة ل يوم ورقة   سياسات التشغيل وأثرها على سوق العملتوفيق إحدادن , .139

 .  1111,جوان ,19دراسي ,جامعة فرحات عباسي ,سطيف الجزائر ,
المناهج التربوية بين متطلبات , دبلة عبد العالي , خينش دليلة , خليل نزيهة  .139

, , دفاتر المخبر , العدد االول , جامعة محمد خيضر التغير التطوير و متطلبات
 .219,ص , 1119بسكرة ,الجزائر ,
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, مجلة المجاهد , العدد  اللغة الوطنية عنوان الشخصية الوطنية,حمري بحري  .136
 .2699, ديسمبر  219

"حنون تترشح للرئاسيات وتعلن حربا استباقية على ، عبد الوهاب بوكروح .142
 .1116فيفري 12، 1929، العدد الفساد". الشروق اليومي

نصر , جريدة ال فكر بومدين السياسي مشبع بالقيم اإلسالمية ,,السعيد نجام  .141
 .الجزائر.2699,   1299العدد 

ثقافة العولمة و عالقتها بالتربية من خالل التعليم و سيف اإلسالم شوية ,  .142
دفاتر المخبر ، المسألة التربوية في الجزائر ،العولمة والنظام التربوي في ,  المعرفة

ائر، الجزائر وباقي الدول العربية ، العدد األول ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجز 
1119 . 

, جريدة الخبر مئات األطفال في سجون عائلية ال تخضع للرقابةش زقادة ,  .143
 , الجزائر  .  1116ديسمبر  22اليومي, 

النظام التعليمي في الجزائر في ضل متغيرات الشأن الداخلي و تحديات الطاهر إبراهيمي ، جابر نصر الدين ،  .144
ي الجزائر وباقي الدول العربية،العدد األول ،جامعة محمد دفاتر المخبر ،النظام التربوي فالعولمة  , 

 .1119خيضر،بسكرة،الجزائر , 

 دارسة مسحية لمشروعات المجال االجتماعي للنهوضعائشة عبد السالم ,  .145
 .1116, وزارة األسرة , الجزائر , بالمرأة

ة النظام التربوي في برامج األحزاب السياسيعبد الرحمان برقوق ,بن ققة سعاد,  .146
 9دراسة تطبيقية على برامج المرشحين لالنتخابات الرئاسية في  –الجزائر  في

, دفاتر المخبر, النظام التربوي في الجزائر و باقي الدول العربية, 2224أفريل 
 .1119الجزائر, -بسكرة–جامعة محمد خيضر 

، دفاتر المجلس محاضرات ملتقى  مداخلة وزارة التربيةعبد المجيد هدواس،  .149
 . 2669 ، الجزائر 9عليم والتكوين في مرحلة ما بعد األساسي، العددالت
، األحزاب السياسية والتنمية السياسية في الجزائرعبد القادر عبد العالي ،  .149

شكالية التنمية  واقع وتحديات ,  ، جامعة  ملتقى وطني حول التحوالت السياسية وا 
 .  1119الشلف ،الجزائر ديسمبر 

, مجلة السالم , العدد  من معركة التحرير إلى معركة البناء,  عبد هللا لمباركية .146
 .2661, الجزائر ,  19
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, أسلمت العلوم النفسية و االجتماعية عند الفاروقي , عماد عبد هللا محمد  .152
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية , المجلد الحادي و العشرون , العدد 

 . 1122األول , 
عديالت الدستورية في الجزائر من التعديل الجزائري التعمار عباس ,  .020

, مجلة االكادمية للدراسات , كلية  الدستوري الشامل إلى اإلصالح

جوان  44الحقوق و العلوم السياسية , جامعة معسكر , الجزائر, العدد 

4842. 
,  , الخلفيات االجتماعية و الثقافية للنخبة الحاكمة في الجزائرعمر اوذاينية  .152

 .1119جوان  21ة العلوم االنسانية , جامعة بسكرة , الجزائر , العدد , مجل
,مجلة المستقبل  سوسيولوجيا األزمة الراهنة في الجزائرعنصر العياشى , .153

 .2669جانفى 262العربي , العدد 
ورقة مقدمة للندوة  التعددية السياسية الجزائرية الواقع و األفاق ,, __________ .154

أل البيت و المعهد الدبلوماسي األردني االنتقال الديمقراطي ف  التي نظمتها جامعة
 , األردن. 2666, مارى  26, 29المنطقة العربية بتاريخ 

، دفاتر المخبر ، المسألة التربوية في التربية و الديمقراطية فاتح عمارة ,  .155
األول ، الجزائر ،العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربية ، العدد 

 .  1119جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 
، مجلة دراسة  النظام السياسي الجزائري فاروق بو سراج ، طيفور الذهب ،  .156

 . 1119، الجزائر ، 1إستراتيجية العدد 
 المنظومة التربوية في المغرب العربي ) الجزائر نموذجًا( ,لخضر لكحل ، .159

، جامعة محمد 1لتحديات الراهنة ، العدد ،دفاتر المخبر ,الجامعة الجزائرية و ا
 . 1119خيضر بسكرة، الجزائر ، 

, كلية  2, مجلة المجتمع , العدد اللغة وليدة المجتمعمحمد الصالح بكوش ,  .159
 .2699اآلداب , جامعة  , الجزائر , 

" التربية في العالم المتخلف "مسالة واقع ضبابية مستقبلمحمد الصلح جدي ،  .156
,  2669( ، مارس 1ئرية للتربية ، وزارة التربية الوطنية , العدد)، المجلة الجزا

 الجزائر .
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الفلسفة والمدرسة قراءة في مقترحات اللجنة الوطنية إلصالح محمد غالم ،  .162
, مخبر مركز البحث في األنثربولوجية االجتماعية و الثقافية ,  المنظومة التربوية

 . 1111لجزائر , الفلسفة و الذاكرة و المؤسسة , وهران , ا
، دفاتر المخبر ، النظام  الخطاب التربوي وتحديات العولمةنور الدين زمام ، .161

التربوي في الجزائر وباقي الدول العربية ، العدد األول ، جامعة محمد خيضر، 
 .1119بسكرة،الجزائر ،

, ملتقى وطني ,  اإلصالح التربوي و التنمية, سعاد بن ققة ,  ________ .162
معرفية و التغير االجتماعي , جامعة عبد الحميد بن باديس , مستغانم , الوظيفة ال
 . 1119الجزائر 

 إشكالية المدخل المنهجي اإلسالمي في حقل السوسيولوجيا ,,  ________ .163
مجلة العلوم اإلنسانية  , كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية جامعة 

 .211, ص 1119جزائر , محمد يضر بسكرة ة, العدد الثاني , ال
 لنداء استقالل الجزائر ...المحطة الحاسمة 99, الذكرى ياسين بن الجياللي   .164

 ., الجزائر 1121فيفري 22,  29, جريدة المحور ,  العدد 

 مذكرات الدكتوراه
 الخطاب التربوي الموجه للمرأة كما جاء في القرانرحاب بتت عبد السالم  ,  .165

درجة الدكتوراه , إشراف , حامد بن سالم القحطاني , قسم  , مذكرة مقدمة لنيلالكريم
التربية اإلسالمية و المقارنة  كلية التربية , جامعة أم القرى , المملكة العربية 

 .1116السعودية ,
المسالة االجتماعية في برامج األحزاب السياسية دراسة الجمعي النوى , .166

اه , إشراف قيرة اسماعيل, قسم , مذكرة مقدمة لنيل درجة الدكتور سياسية سوسيو
 .1121علم االجتماع كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية , جامعة قسنطينة, 

 تطور االتجاه الثوري و الوحدوي في الحركة الوطنية الجزائريةسليمان قريري ,  .169
, مذكرة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه , إشراف, مناصرية يوسف ,  1654_1642

 .1122نسانية و االجتماعية , جامعة باتنة , الجزائر , كلية العلوم اإل
, رسالة مقدمة  الخلفية االجتماعية و الثقافية للنخبة الجزائريةعمر اوذاينية ,  .169

لنيل درجة دكتوراه دولة في علم االجتماع السياسي , إشراف بلقاسم سالطنية ,كلية 
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معة الجزائر, الجزائر, العلوم االجتماعية و اإلنسانية قسم علم االجتماع , جا
1119 

, العالقات الدولية ومستقبل النظام السياسي محمد بوضياف .051

,مذكرة دكتوراه بقسم العلوم السياسية والعالقات الدولية  الجزائري

 .4880إشراف محمد  سليم قاللة  ,الجزائر ,

 الحصص اإلذاعية و التلفزيونية
ناة الثالثة ,الجزائر , سا عبد العزيز بالخادم , التلفيزيون الجزائري الق .192

12:11,1119 . 
,قناة الخبر ,  حصة خاصة بالمنظومة التربويةمجموعة من األساتذة ,  .070

 4842افريل 

 النصوص و المواثيق الرسمية 
, قصر األمم , مخصص لقطاع التربية بيان مجلس الوزراء , اجتماع مصغر ,  .192

 . 1119سبتمبر  21الجزائر , 
 .1112ماي  22صر األمم , الجزائر , بيان مجلس الوزراء , بق .193
 . 1116،  ,الجزائر ,  العام البرنامج,حركة اإلصالح الوطني .194
 .11،12،ص1111ماي11, الجزائر،  البرنامج االنتخابيحركة مجتمع السلم،  .195
, منشورات جبهة التحرير 2691حزب جبهة التحرير الوطني , بيان أول نوفمبر  .196

 .2691الوطني,
, منشورات جبهة 2699وثائق مؤتمر الصومام ,  _________________, .199

 التحرير الوطني.
, منشورات جبهة التحرير 2691________________, ميثاق طرابلس  .199

 الوطني, الجزائر .
, المعهد الوطني التربوي , منشورات  2692,دستور _________________________ .196

 .2692جبهة التحرير الوطني,الجزائر 
, الميثاق , , منشورات جبهة التحرير الوطني , __________________ .192

 .2691الجزائر,
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_________ , نصوص المؤتمر الثالث , منشورات جبهة التحرير الوطني ,  .191
 .2691الجزائر , 

______________, نصوص المؤتمر الرابع , منشورات جبهة التحرير  .192
 .2699الوطني , الجزائر , 

ة الدورة الثانية , األمانة الدائمة  ____________, قرار اللجنة المركزي .193
 . 2696للحزب, الجزائر , 

 . 2696, قسم النشر و التوثيق , الجزائر,  , المسيرة___________     .194
, األمانة الدائمة  قرار اللجنة المركزية الدورة الثالثة____________,  .195

 . 2691للحزب , الجزائر 
, األمانة الدائمة  ورة الخامسةقرار اللجنة المركزية الد______________,  .196

 .2692للحزب , الجزائر 
, منشورات جبهة  نصوص المؤتمر الخامس_________________  .199

 .2692التحرير الوطني , الجزائر , 
, أمانة حزب جبهة التحرير القانون األساسي_________________,  .199

 , الجزائر.  2696الوطني, 
 1116, الجزائر   البرنامج العام للحزب____________ , .196
 1121____________, المؤتمر التاسع , الجزائر , .162
تقرير اللجنة الفرعية : حزب جبهة التحرير و رسالة _____________ ,  .161

 .1116, الجزائر , نوفمبر 
،       النظام التربوي والمناهج التعليميةالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية ، .162

 .2669الجزائر،
 . 2661, الجزائر , وحدة النظام التربوي ي للتربية , المعهد الوطن .163
الجزائر ,  أوضاع المجتمع الجزائري غداة االستقاللالمعهد الوطني للتربية ,  .164

1111. 
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النظام التربوي و المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم , .165
دائية , الجزائر , سند تكويني لفائدة مديري المدارس االبتالمناهج  التعليمية

,1111. 
صالح المجلس األعلى للتربية، .166 المبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة وا 

 . 2669، الجزائر ، التعليم األساسي
،الجزائر  عرض وزير التربية الوطنية حول المنظومة التربويةمجلس التربية ،  .169
،2661 . 
 ائرالجز  2692, رقم جويلية  2692دستور الجريدة الرسمية ,  .169
 1119, الجزائر  2229دستور الجريدة الرسمية ,  .166
 .2696جويلية 9,  96/19, رقم1696دستور الجريدة الرسمية ,  .222

بمناسبة تنصيب خطاب رئيس الجمهورية الجزائرية  عبد العزيز بوتفليقة ,  .221
, ماي   22, قصر األمم  , الجزائر ,  اللجنة الوطنية لإلصالح المنظومة التربوية

1111 . 
 16__1665 جوان16عشر سنوات من االنجازات رة اإلعالم و الثقافة ,وزا .222

 . 2699, الجزائر,  1695جوان
 . 2696,الجزائر , كيف تحررت الجزائر ؟وزارة اإلعالم و الثقافة ,  .223

 الوطني التحرير لجبهة األساسية النصوصوزارة اإلعالم و الثقافة ,  .224
(2691،2691 ،  )2696 . 

،  وزير التربية الوطنية حول المنظومة التربوية عرضة ،وزارة التربية الوطني .225
 . 2669الجزائر , 

 مواقع االنترنت
, نقال  مدخل التأصيل االجتماعي للعلوم اإلسالميةإبراهيم عبد الرحمان زجب ,  .226

 com.azarshabعن 
 نقال عن :, خطاب عبد الرحمان الكواكبي التربوي  ,أحمد مختار مكي .229

http://makkyeducation.arabblogs.com/Educational%20discourse.htm 

http://makkyeducation.arabblogs.com/Educational%20discourse.htm
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: األحزاب السياسية الجزائرية تسدل الستار على حمالتها االنتخابية .229
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/featurs/2007/05/15 

feture.o2 
نقال عن :  في الخطاب السياسي العربيأحمد مظهر سعدو,  .226

http://diwanalarab.com/spip.php?article19079 
401.   /ar.wikipedia.org/wiki 

  4882_الجزائرية_الرئاسية_االنتخابات
نقال عن :  تطور النظام التربوي الجزائري مند االحتالل الفرنسيركن المعلم , .211

www.educ d z ne …..     
نقال عن ,اإلصالحات التربوية...تحديات ورهانات, ج.شفيقة  .212
:http://www.et.mjssj.com/or/content/view/2627/47 
-www.oulamaنقال عن :, تاريخ التأسيسجمعية العلماء المسلمين ,  .213

dz.org/ 
نقال  , تأسيس جمعية العلماء المسلمين __________, .214

  www.ar.wikipedia.orgعن
 /ar.wikipedia.org/wikiنقال عن :   حركة_اإلصالح_الوطني .215
قال عن : نحركة مجتمع السلم البرنامج العام ,  .216

http://www.hmsalgeria.net/portal/politique_generale.html      
 listes . PHP ist a web .net, نقال عن :  الخطاب التربوى  اإلسالمي .219

liher www. . 
:نقال عن  األحزاب السياسية في الجزائر تدعو إلى النظرالخبر السياسي ، .219
:http://www.alkabar.com/quotidien/?idj180303&hd=36 
نقال عن  معركة بين أحزاب التحالف حول إلغاء شعبة الشريعةالشرق األوسط ، .216
:http://www.aawsat.com/de fautt.asp  
خطاب النهايات >>نهاية التربية << على غرار >> نهاية  عبد هللا المطيري ، .222

 نقال  عن : التاريخ<<
http://www.alriyadh.com/2006/07/20/articale.172783/html. 

،نقال  عن : مفهوم السياسة التربوية،أهميتها،أهدافهاعلي األلمعي ، .221
http://www.Lagweer.com/ub/showtheeadphp?t=2359. 

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/featurs/2007/05/15%20feture.o2
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/featurs/2007/05/15%20feture.o2
http://diwanalarab.com/spip.php?article19079
http://diwanalarab.com/spip.php?article19079
http://www.edu/
http://www.edu/
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 :-عن نقالعنف, 159عالجت-الوطني-األمن-مصالح    .222
www.aps.dz/.../1682. 

 . lwww.pa. lp .orge:نقال عن ,  قاموس المصطلحات السياسية .223
    .www.2Algerer.comمجلة نبع الجزائر نقال عن  .224
, نقال عن:   منهج تحليل المحتوى محمد بن عامر المدخلي ,  .225

www.kau.edu.sa/ 
،نقال   مفهوم الخطاب كوسيلة اتصاليةمحمد ناصر ، .226

 http://www.aklaan.net/aqlam/archice-a-phpعن:
األحزاب منتدى العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة محمد خيضر بسكرة، .229

 httpنقال عن: السياسية
//www.ferum.univbiskra.nt/index.php?board=250 

نقال عن ,  المؤتمر العاشر لألفالن سيكون جامعا و مسئوال  .229
www.pfln.org.dz 

،نقال  عن  التربية بين السياسية والفلسفةنعيم حيماد ، .226
:http://anewar.org/show.art.asp?aid=12641 
... نقال عن : -التربية-بوزارة-المالية-ب مدير-الدين  مجدو-نور .232

sawtdjelfa.com/.../ 

 : ات األجنبيةالمراجع باللغ  
 

231. Ahmad tessa, la Restructuration du cycle secondaire , la 
réforme& l'école, revue trimestrielle du ministère de 

l'éducation nationale ,N:00 avril 2009 , Alegria .  
232. Bernard. Gandlot, dictionnaire décalogue fronçais; 

Edition deal conaissance ,France,1995. 
233. Boubekeur Ben bouzid , La reforme de l'éducation en 

Alegria , Editions Casbah ,Alegria 2009. 
234. Cloud Câblot et Jean Robert, mouvement national algérien 1912-1954 ,2 édition 

,opu Alger,1981 . 

http://www.pal/
http://www.2algerer.com/
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235. Deam charlot; les parties polities' . edition Armand cotin . 
France 1971. 

236. Girod Roger ,les réalités sociales , P U F , franc, 1984 . 
237.    hesitorjnan . what is policy? ,The clqledon Instiute of 

souil poliue . KQNSQ 2005. 
238. Kaci Tahar ,quelle problématique pour une reforme de 

l'enseignement secondaire ,dafatir el majliss , colloque sur  
l'enseignement et la formation dans le post –fondamental –
conférences  - , N  6 Alger , 1998.  

239. Khabele Matlose and victor shale ,politicale proanne? HANP BookM bublished by 
eise johqnnesburqg , South Africa ,first Pubtished ,2008. 

240.   Michel Beaud, L'art de la thèse, Casbah éditions, Alger, 
2005.  

241. P.one Bnechon . Les Partis Politique . Otition . Montehestien . France 1999 . 
242. Rachid Tlemçani , élections et élites en Algérie paroles et candidats , Chihab  

édition , Alger , 1999 . 
243. UNF CCLCC UUUCC , Definition of policy and proraanne of activities ,MCPM 

Rcutive  Bourd .USA ; 2005.- 
244. Wilhelm Hafneister . Kaesten Grabour . Politiral partier fumtiond and oranisation in 

Penoratir Sociteti Komrad Adenauer Stiftung ,U, S, A, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (10رقم:)  ملحق
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 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 بسكرة خيضر محمد جامعة

 االجتماعية و اإلنسانية العلوم كلية

 االجتماعية العلوم قسم

 مقابلة دليل
 

 حزب - الجزائر في السياسية في برامج األحزاب التربوي  الخطاب : الدراسة عنوان

 – أنموذجا الوطني التحرير جبهة

 

 سمية عزابي : الطالبة
 

 : السياسية األحزاب أعضاء

 مدى على للتعرف سعيا و , أعلى المدرج بالعنوان الدكتوراه أطروحة إعداد إطار في

 التربوية اإلصالحات من موقفكم على التعرف و التربوية بالسياسة امات األحزاباهتم

 أنكم باعتبار الموضوع هذا بخصوص مقابلة معكم أجري  يشرفني أن و يسعدني

 .الحزب في أعضاء
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 سةالدرا ملخص

 الخطاب علىالوطني  التحرير جبهة حزب برنامجمدى  ما : مفاده سؤال من الدراسة هذه انطلقت

 : هي األسئلة من مجموعة السؤال هذا تحت يندرج و التربوي 

 كيف تطور الخطاب التربوي في برنامج حزب جبهة التحرير الوطني؟

كيف انعكس الخطاب التربوي لبرنامج حزب جبهة التحرير الوطني على 

 الواقع المعيشي ؟

 ة؟التربوي بالسياسة الوطني التحرير جبهة حزب اهتمام حجم هو ما 

 في الوطني التحرير جبهة حزب عالجها التي التربوي  بالنظام المتعلقة القضايا أهم هي ما 

 العام؟ برنامجه

 التربوية؟ السياسة تفعيل في الوطني التحرير جبهة حزب دور هو ما 

 ؟ الواقع ارض على الحزب برنامج في جاء ما تطبيق مدى ما 

 التحرير جبهة حزب برنامج في التربوي  طابالخ على التعرف هو الدراسة من الهدف كان حيث

 : خالل من الوطني

 الجانب خالل من التربوي  بالخطاب الوطني التحرير جبهة حزب اهتمام حجم على التعرف 

 . الكيفي و الكمي

 خطابه في الوطني التحرير جبهة حزب يعالجها التي القضايا مختلف على التعرف 

 .التربوي 

 التربوي  النظام تواجه التي المشكالت مختلف عالج في بالحز  مساهمة مدى على التعرف 

 .التربوي  الخطاب تفعيل في السياسية األحزاب دور لتوجيه مقترحات بتصور الخروج 

 الوطني التحرير جبهة حزب برنامج لتحليل محتوى  تحليل استمارة إتباع تم الدراسة أهداف لتحقيق و

 .المحتوى  تحليل صنافةتصميم  نم انطالقا التحليل فئات على ذلك في معتمدين

 النتائج تحليل خالل من المنشودة األهداف إلى للوصول المحتوى  تحليل منهج على االعتماد تم و

 .سةراللد الرئيسي التساؤل على بإجابة الخروج و إليها المتوصل

 :كالتالي سةراالد نتائج وجاءت
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 بالسياسة االهتمام احتالل في كذل تجسد متوسط الوطني التحرير جبهة حزب اهتمام حجم أن*

 الجانب ضمن فرعي مستقل عنوان تحت وردة كما , األخيرة الصفحات في برنامجه ضمن التربوية

 .الثقافي

 مختلف و , ةالتربويبالسياسة  اهتمامه مدى التربوي  خطابه في الوطني التحرير جبهة حزب عبر*

 لم و , مهمة أنها منظوره حسب اراهي التي المواضيع لبعض تطرق  حين في , تواجهه التي القضايا

 و الدراسيين البرنامج و المنهاج مثل التربوية ةالسياس تطور في مهمة تعد أخرى  لمواضيع يتطرق 
 .التربوية المنظومة على اإلنفاق حجم كذا

 ءورا من إال تفهم ال والتي المختصرة العبارات و األلفاظ على التربوي  خطابه في الحزب اعتمد كما*
 مثل السياسة التربوية اهتمام تشغل التي المواضيع أغلب على برنامجه في كثير يدقق لم و,السطور

 على يؤكد فهو , متطلباته عن التعبير أو , االجتماعي للواقع الدراسي المنهاج مسايرة على التأكيد

 مبادئ في ثلةالمتم و إيديولوجيته عن تعبر التي و الحزب منها ينطلق التي األساسية المبادئ

 . الوطنية باألصالة التمسك و , الوطنية الهوية

 عن يعبر فهو ,المجدد الرسمي الخطاب نوع من الوطني التحرير جبهة حزب خطاب كان و*

 أدرجت التي التعديالت وفق التربوية ةالسياس إلصالح الرامي , التربوي  الجمهورية رئيس خطاب

 4881.سنة
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Summary of the study  

     Multiplication of the system, which show interest in education, 
especially in the third millennium, which has seen several reforms in 
various areas of social, educational, political and economic, including 
political parties, where we dealt with in this study (entitled discourse in 
the educational programs of political parties in Algeria FLN national 
model) National Liberation Front to get to know the amount of attention 
given by the system's educational and the most important topics 
addressed through the analysis of his education, where the study included 
four chapters, preceded by an introductory chapter, in which the put the 
problem of the study and determine the significance and objectives of the 
study , and focused questions of the study are as follows:  
  What are the place allocated by the National Liberation Front of the 
educational system?  
What are the main educational issues for the system of education which 
gives them the National Liberation Front of interest within the program?  
 What is the position of the National Liberation Front of the reforms of 
2003?  
  To answer these questions was to follow the content analysis approach 
that is appropriate for the study as we appealed against to get some 
ambiguities, and it reached the following conclusions:  
• care of the National Liberation Front in the basic principles of the 

principles of national identity, democracy, free and compulsory and 
public education.  
• interest National Liberation Front educational reforms, stressing the 

need to expand the presence of private schools.  
• The care of the challenges facing the educational system and of 

technology and globalization.  
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