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أدوار تربویة عدیدة  و اختصاصاتھابمختلف مؤسساتھا تساھم مؤسسات المجتمع المدني     
من فھناك من المؤسسات من تضع مسألة المنظومة التربویة , و متعددة كل حسب اھتماماتھ 

ومن بین مؤسسات المجتمع المدني وھناك من تجعلھا أخر االھتمامات  أول اھتماماتھ
     .ي تختلف فیما بینھا حول اھتماماتھ بالمنظومة التربویة الت األحزاب السیاسیة 

  : مجتمع المدنيال أوال
 : تعریف المجتمع المدني/ 1

النماذج الفكریة  اختالفیختلف ویتعدد تعریف المجتمع المدني بدرجة كبیرة استنادا إلى    
تعدد  الذي أدى إلىمر ، األ بصفة عامة االجتماعيوكذا اإلطار  ، واألصول التاریخیة والثقافیة

  .الذي یخصص له  التعریفوتنوع 
یعتبر العدید أن المجتمع المدني یمثل جملة من المؤشرات والعناصر المترابطة والمتبلورة في    

مختلف العالقات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة الناجمة عن تفاعل كبیر بین 
ي  ، المستخدمة واألهداف األسالیب وضوحوكذا  ، زهموعن درجة الوعي الذي یمیّ  ، أعضائه وتبنّ

والمجتمع المدني مصطلح  ، الوسائل السلیمة لحل مختلف الخالفات واإلشكالیات االجتماعیة
 ، وشروطه حیث یشوبه الغموض من حیث شمولیته ، ، ثارت حوله العدید من اإلستفهامات

قابل لكثیر من التفسیرات المختلفة حسب وجهة فالمجتمع المدني  ، ووظائفه وأهدافهومتطلباته 
فكل مجتمع یتمیّز عن مجتمع أخر بقیمه  ومن جهة أخرى ، الفكریة وارتباطاتهنظر الباحث 

قامته ،  استیرادهیمكن  ا یوجد جاهزاً فالمجتمع المدني لیس قالبً  ، وعاداته وتقالیده بلهو جملة وإ
  .1مرحلة تطوره أفكار وقیم وممارسات قائمة في كل مجتمع حسب

التي دخلت قاموس العبارات اإلیجابیة مثل  من العباراتعبارة المجتمع المدني  دتع   
ة، حیث أصبح لها حیز واسع النطاق من المهتمین االجتماعیین  ، الدیمقراطیة والحریةالتعددیّ

  .2ورجال القانون والسیاسیین
  : ویأخذ المجتمع المدني التعاریف التالیة

 ة الحرة التي تمأل المجال بین األسرة والدولة:  مدنيالمجتمع ال  ، هو شبكة من التنظیمات التطوعیّ
وذلك في  ، و الدفاع عن هذه المعالم ، لتحقیق المصالح المادیة والمعنویة ألفراد المجتمع وتسعى

فیما بین والقبول بالتعددیة واالختالف  ، ومعاییر التسامح السیاسي و الفكري ، إطار االلتزام بقیم
 . 3الجمعیات واألحزاب والنقابات

عن االجتماعیة والمؤسسات التي تعبر  ومن خالل هذا التعریف فالمجتمع المدني یضم كل الهیئات   
  . المجتمع والعمل على تحقیق المعالم االجتماعیة

                                                
  .topic=36 @http://www.alithad.com/paper.php?nam=fimd:عبد الرزاق جبلي،مفهوم المجتمع المدني،نقال عن 1
 .http//www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/index.htm:جمیل عودة،ما هي فكرة المجتمع المدني،نقال عن 2
 .159،ص،2005حسین إبراهیم، النظم السیاسیة العربیة االتجاهات الحدیثة في دراستها ،دراسات الوحدة العربیة للنشر ،لبنان ، 3

http://www.alithad.com/paper.php?nam=fimd
http://www.annabaa.org/news/maqalat/writeres/index.htm


  الدور التربوي لألحزاب السياسية                                                                           الفصل الثالث

 
69 

 ف مركز دراسات الوحدة العربیة عام سیة بأنه كل المؤسسات السیا :المدني المجتمع  1992ویعرّ
 ة أهدافواالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي تنشط في مختلف المجاالت والمیادین لتحقیق عدّ 

 . 1دورًا في صناعة القرار على المستوى القومي والوطني ویكون لهذه المؤسسات ،

إن المالحظ یجد أن هذا التعریف أضاف للتعریف السابق صفة صناعة القرار فهو بذلك یمتلك       
صفة السیطرة والمعارضة لمختلف القرارات التي تكون من طرف الدولة والنظام السیاسي صاحب 

  . السلطة
  ف البعض المجتمع بأنه المجتمع الذي تنتشر فیه الجماعات المتطوعة التي تجوب  :المدني یعرّ

ا ، لقیم وتعمل على نشر ا البالد من أجل تقدیم الخدمات والمساعدات لألفراد المجتمع مجانً
  . واألخالق والمبادئ االیجابیة

  مجموعة األفراد والهیئات غیر الرسمیة بصفتها عناصر فاعلة في معظم  :هوالمجتمع المدني
  . التي تسعى لمساعدة أفراد المجتمعالخیریة  واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة التربویة المجاالت

 فالكاتب هنا وضح بأن انضمام الفرد إلیها لمجاني ،یطبع على التعریفین السابقین الطابع الخیري وا
  . یكون من محض إرادة الفرد من أجل تقدیم المساعدات

ف البنك الدولي المجتمع المدني  بأنه مصطلح یشیر إلى مجموعة كبیرة من المنظمات غیر : ویعرّ
العامة من أجل في الحیاة واحدة بل هي منظمات  ، الحكومیة والمنظمات التي ال تهدف إلى الربح

ویتمیز كل مجتمع مدني في مجتمع ما عن مجتمع  اهتمامات وقیم ثقافة المجتمع ، نالنهوض والتعبیر ع
بذلك  مدني في مجتمع آخر بعّدة اعتبارات أخالقیة وثقافیة أو سیاسیة أو علمیة أو دینیة  أو خیریة  ،

 جمعیات والمنظمات غیر الحكومیة ،یشیر إلى مجموعة كبیرة من المنظمات تضم ال فالمجتمع المدني
            . 2ومختلف النقابات و المنظمات الخیریة والمؤسسات االجتماعیة

اكتسى هذا التعریف صبغة شمولیة من خالل ضمه لمختلف المؤسسات التي تعبر عن ثقافة المجتمع ، 
  .باإلضافة إلى العمل من أجل تحقیق المصالح العامة 

 ف المجتمع المد بأنه یمثل تنظیم اجتماعي متعدد  : ني في القاموس السیاسي األوروبيویعرّ
 .  3ینشط من أجل تحقیق عدة أهداف اجتماعیة  المستویات   والمواكب ،

 ف المجتم یقوم بعملیة مراقبة  ، عبأنه حیزًا أو فضاء یقع بین الدولة وأفراد المجتم : المدني عیعرّ
فهي تغطي المجال العام  یانة الحقوق والحریات األساسیة ،الدور الرئیسي الذي تمارسه الدولة لص

ة تألف منطلقًا لألفراد و الجماعات في متابعة المصالح ـم مشتركـة قیـزم بمجموعـتلت ، عـللمجتم
  . 4المتنوعة 

                                                
  .41ص،, 2008  المدني ،دار الوفاء للنشر، مصر، عرمزي أحمد مصطفى،الدور التربوي للمؤسسات المجتم 1
  http://albankildawli.org:البنك الدولي ،المجتمع المدني ،نقالً عن  2
 http://www.lse.ac.uk/collections/ccs/news/default.htm:مؤسسة المجتمع المدني نفالً عن 3
  .الرزاق الجبلي ،مرجع سابقعبد  4

http://albankildawli.org
http://www.lse.ac.uk/collections/ccs/news/default.htm
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  . االجتماعیةمسار واحد وهو أن المجتمع المدني یشمل كل المؤسسات  في ّال أنها تتجهإ اتریفالتع تعددت
وتسعى إلیصال  تعبر عن المجتمع وتطلعاته ،.....) نقابات منظمات ، أحزاب ، من جمعیات ، ( 

  .  ) الدولة( صوت أفراد المجتمع إلى النظام السیاسي والسلطة الحاكمة 
  : المدني عنشأة المجتم.2
"  م من 17القرن  تعود إلى األولىه ـأن إرهاصات إال ث ،ـى العالم الحدیـي إلـوم المجتمع المدنـود مفهـیع

 ابتعاد عن حالة الفوضى ، هو عالمجتم نالذي اعتبر أ "توماس هوبز  "التي نادى بها  " نظریة التعاقد
المدني تعبیر  عالمجتموالذي یرى بأن  " جون جاك روسو " نحو دعم الجانب المؤسساتي وكذلك واالتجاه

یمتلك فضیلة طبیعیة أین وضع حد لحالة "روسو"فالفرد في نظرة  عن النزعة االجتماعیة الطبیعیة ،
بعد التنظیم والتعاقد یستطیع المجتمع التحول من "روسو"الطبیعة وواجب التنظیم والتعاقد وبذلك حسب رأي

" الذي تطرق إلى "ادم سمیث  " وكذا معظم المفكرین مثل ، ةمجتمع الطبیعة إلى مجتمع ثقافة المواطن
وغیرهم من المفكرین و الفالسفة القدامى الذین "  واللیبرالیة لوك وجون " ، "المجتمع المدني والسوق 

المدني في مقدمته عندما  عمختلف المجاالت بدًأ بابن خلدون الذي تطرق إلى المجتم ةتطرقوا إلى دراس
  .1تطرق للعمران 

أهدافها جمعیة مطالبها و  وفي العصر الحالي فقد انتشر المجتمع المدني بشكل رهیب ولكل منظمة أو   
  .یة وسیاسیة وثقافیة واجتماعیة ادصتالتي تسعى إلیها من اق

فالمتتبع لتطور المجتمع المدني یجد أنه نشأ في الدول الغربیة ثم انتقل إلى المجتمع العربي بصیغته    
إذ كانت الجزائر وتونس من أولى الدول التي تبنت هذا المفهوم بدعم من السلطة ،من خالل  ، الحالیة

 1988الكنز أنه في الجزائر بعد دستور  يیشیر علإذ  ، 2الفكرة انطالقًا من مختلف الخطابات  طرح
، فتح المجال أمام أكثر  بعد أن كانت تمثل نظام الحزب الواحد , 1990التعددیة في سنة  ودخول الجزائر

وتؤكد  .3 علمجتموجمعیة غیر حكومیة تسعى لتقدیم خدماتها ل, و رابطة , منظمة واتحاد   25000من 
والعمل بنظام  والجمعیات ، تالمنظماورغم نشوء العدید من  ، 2006إلى غایة  1980دراسة أنه مند 

أو أن تكون له كلمة , إّال أن الجزائر ما تزال بعیدة بأن یمثل المجتمع المدني المجتمع التعددیة الحزبیة ب
  . 4اسي الحاكمفي صناعة القرار وفرض سلطته على الدولة والنظام السی

  : عالقة األحزاب السیاسیة بالمجتمع المدني/ 2

                                                
محمد زین الدین ،األحزاب والمجتمع المدني عالقة تقاطع أو تكامل  نقالً عن  1
:http://www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid=95709 
،جامعة محمد خیضر  العنف والمجتمع:عبد العالي دبلة ،على طراح  العنف السیاسي كمحصلة لغیاب أو ضعف المجتمع المدني ،ملتقى دولي 2

  .512إلى ،ص،  504،ص،2003بسكرة،الجزائر ،
 .266،ص،1998بشارة ،المجتمع المدني دراسة نقدیة  ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،لبنان ، عزمي3
 http://www.routledge.com:نقالً عن   civil society in Alegriaالمجتمع المدني ، 4

http://www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid=95709
http://www.routledge.com
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أو غیر رسمیة ینضم إلیها األفراد  باختیار منهم  المدني بأنها منظمات ، عتعرف مؤسسات المجتم      
 أو الرابطة ، ةوذلك لما تنص علیه اللوائح األساسیة للمؤسسة أو المنظم من أجل تحقیق أهداف محددة ،

  .1لتحقیق التطور في مجتمع   والتي تسعى
االجتماعیة عن طریق األفراد لرفع  ةبأنها مؤسسات تعمل على التنمی " محي الدین صابر "ویعرفها       

  . 2بما یضمن تغییر حیاة أفراد المجتمع نحو األفضل  مستوى الحیاة المعیشي ،
في كل المنظمات والجمعیات ومن هذین التعریفین یتضح أن مؤسسات المجتمع المدني تتمثل       

  . اّال أن هناك من یمیز بینهم  السیاسیة والثقافیة واالقتصادیة ،
  : یقسم البعض مؤسسات المجتمع المدني إلى قسمین هما

  هو المجتمع المدني المهني والذي یضم  روابط ومهام ال تتعامل مع السیاسة  : األولالقسم
 . مةواألمو بشكل مباشر مثل جمعیات الطفولة 

 السیاسیة التي تسعى إلى  توهو المجتمع المدني السیاسي وینحصر في المنظما : القسم الثاني
 . 3، أو ممارسة دور المعارض كسب السیطرة على الحكومة أو المساهمة ضمنها

ومن خالل هذا التقسیم یتضح بأن هناك من یمیز بین المجتمع المدني والمجتمع السیاسي     
 تمع المدني ال یتطابق مع المجتمع السیاسي ، لكنهم ال ینفون وجود عالقاتویرون  بأن المج

، ویرون بأن جوهر  مشتركة بین المجتمع المدني والمجتمع السیاسي ووجود تفاعل بینهم كذلك
المجتمع السیاسي یدور حول مجموعة العالقات المنظمة بین الحاكم والمحكومین في إطار دولة 

 ، بحاكم وكذا عالقة محكوم عالقة حاكم بمحكوم القة بأنها عالقة سیاسیة وهيوتعد هذه الع ، معینة
ویقوم هذا األساس على جملة  ، ویرون بأن المجتمع المدني قد ارتبط في نشوئه بظاهرة المدنیة

المتولدة والناتجة من المبادرات والنشاطات الفردیة في  ، العالقات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة
نة تنظ   .  4یمات مؤطرة لها في وضعیة تاریخیة معیّ

من خالل هذه الرؤى یتضح بأنه هناك تمییز بین المجتمع المدني والمجتمع السیاسي إّال أنهم     
 األحزابوهذا ما یدفع إلى التعرف على العالقات بین  ، ة بین المجتمعیندیؤكدون عالقات متعد

السیاسیة ضمن المجتمع  األحزابجاهات بین من یدرج إذ یوجد ات ، السیاسیة والمجتمع المدني
  . المدني وبین من ال یأخذ بذلك

ویخلص إلى أن الدولة ما  ، یطرح غرامشي مسألة الدولة والمجتمع السیاسي والمجتمع المدني    
على  یحتويهي أّال المجتمع السیاسي باإلضافة إلى المجتمع المدني ویرى بأن المجتمع المدني 

                                                
 .42رمزي أحمد مصطفى،مرجع سابق ،ص، 1
 .43المرجع نفسه ،ص، 2
  .عبد الرزاق جبلي ،مرجع سابق 3
 :http://www.kwtanweer.com/arreaeadartidephp?artibeid=778عقیل یوسف عیدان ،المجتمع المدني نفال عن  4

http://www.kwtanweer.com/arreaeadartidephp?artibeid=778:
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تسعى الدولة بالمقابل على احتكار  ، السیاسیة هوتیارات ، ونقاباته بأحزابه ، م السیاسي للمجتمعالتنظی
 ، وأن العالقة بینهما جدلیة السلطة السیاسیة عبر أجهزتها أو مؤسساتها المختلفة والمتعددة ،

بمعناها  والمجتمع السیاسي یختص بالسلطة ، السیاسیة األحزابویوضح بأن المجتمع المدني یضم 
   . 1الممارس

غم من أن األحزاب السیاسیة لها طابع سیاسي إّال أنها تندرج ضمن المجتمع وهنا یوضح بالر     
 ، وتعمل كوسیط بین السلطة والمجتمع المدني حیث تقوم بوظائف اجتماعیة وتربویة واقتصادیة ،

  . وكذا السعي إلى معالجة مختلف اإلشكالیات
أن المالحظ في إال  ، سیة خارج السلطة مكونًا رئیسیًا في بنیة المجتمع المدنيتمثل األحزاب السیا   

القضایا االجتماعیة وخاصة  عالج المدني في من مؤسسات المجتمع ضعفها یلمح العربي المجتمع
  . 2التربویة

 يأما حسب القوانین الجزائریة فاألحزاب السیاسیة تعد كجمعیات ذات طابع سیاسي وأن قواعد أ   
  . 3تنظیمات المجتمع المدني في أواسط أفراد المجتمعأي مجتمع إنما تبنى وفق دعائم  في حزب

ولها  ، بالرغم من التباین في الطرح إّال أن األحزاب السیاسیة عد من مؤسسات المجتمع المدني  
لى أدوار ووظائف اجتماعیة تقوم بها إلى جانب الوظائف السیاسیة وكذا الرغبة في التوصل إ

السلطة،فهي تتكامل مع كامل مؤسسات المجتمع المدني لتحقیق التغییر والتطور في المجتمع في 
  . إطار المرجعیة الثقافیة للمجتمع

   دور المجتمع المدني في المجتمع /3
فهي في األخیر  ، من خالل التعاریف نستشف الدور الذي تؤدیه مؤسسات المجتمع على اختالفها         

حیث تم التركیز  ، ةاالجتماعی یةوتحقیق التغییر و الرفاه ، ا من أجل مساعدة أفراد المجتمعتسعى كله
  . على الدور التربوي

  مختلـف  في حجـم ونطـاق وقـدرات المجتمـع المـدني فـي المتجددة عن زیادة كبیرة اإلحصائیاتتعبر
وفــي عــام  ، ةغیــر حكومیــ مــةمنظ آالف 6أكثــر مــن 1990عــام  إحصــاءفقــد تــم  ، العــالم أنحــاء

حي أصبحت من العناصـر الفاعلـة والهامـة فـي المجتمـع وهـي  ، ألف منظمة 26قدر بـ  1990
تقــدم مختلــف الخــدمات االجتماعیــة ألفــراد المجتمــع وتنفــذ مختلــف بــرامج التنمیــة كمكمــل للعمــل 

ویتضــح ذلــك فــي  ، الحكــومي ولنظــام السیاســي فهــي تــؤدي دور فــي صــیاغة السیاســة العالمیــة
 الحركــي الــذي تقــوم بــه فــي مختلــف الحمــالت المتعلقــة بمختلــف القضــایا االجتماعیــة ، النشــاط

                                                
  http://www.netransparemt.com/old/authors/arabic/selman-barodo-htm:سلمان بارودو،المجتمع المدني نقال عن  1
  . 160 حسین إبراهیم ،مرجع سابق،ص 2
 .139،ص2009،الجزائر،8آمر ،المجتمع المدني والمؤسسات السیاسیة،مجلة دراسات إستراتیجیة ،الدار الخلدونیة ،العدد رضا بن ت 3

http://www.netransparemt.com/old/authors/arabic/selman-barodo-htm
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والتي حشدت آالف المؤیدین من أفـراد المجتمـع فـي مختلـف أنحـاء  ، البیئیة ، الثقافیة ، التربویة
  .1العالم 

 والتغییر في المجتمع في شتى النواحي  المجتمع المدني لتحقیق التطور تسعى مؤسسات
االجتماعي داخل  الضبطوالسعي نحو تحقیق ،  والریاضیة ، والثقافیة ، ماعیة،والتربویةاالجت

وتساعد فیذلك الهیئات الحكومیة في  ، اإلشكالیاتوتقدیم العالج لمختلف  ، أفراد المجتمع
 . اإلصالحتحقیق التغییر والتطور وكذا  بغرضالتخطیط والتنسیق التي تتم  عملیات

 ع المدني بنشر الثقافة االجتماعیة وتعریف أفراد المجتمع عن مختلف القیم تقوم مؤسسات المجتم
وتدعم أركان الوعي االجتماعي  ، االجتماعیة والتربویة التي تمیز كل مجتمع عن مجتمع آخر

على مختلف أعمارهم وبذلك تمثل مؤسسات المجتمع المدني حاجز ضد كل , والتربوي لألفراد 
 . لهویة الوطنیةثقافة دخیلة تحاول طمس ا

  كما تعمل مؤسسات المجتمع المدني إلى دراسة مختلف اإلشكالیات التي یعاني منها المجتمع
و  ، وتسعى إلى تقدیم العالج والبدیل أثناء معالجة المشكالت بصورة تنطلق من واقع المجتمع

منظومة التربویة ال إذ تعدّ  ، وخاصة المشكالت التي تعاني منها المنظومة التربویة ، اهتماماته
وأن تعمل إلى جانب  ، االهتماملها  يمن أولى المهام التي البّد على كل مؤسسة أن تول

 على في دراسة مختلف العوائق التي تواجه المنظومة التربویة والعمل ، النظام السیاسي
أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني كذلك إلى جانب النظام السیاسي و  ، تجاوزها وتخطیطها

وأن تثمن على كل ما هو  ، في مناقشة القرارات التي یتم وضعها بخصوص السیاسة التربویة
فضرورة المشاركة في تخطیط السیاسة التربویة یشكل  ، 2إیجابي وتعارض كل ما هو سلبي

، وال  ستثمار في اإلنسانتمثل ابصفة عامة سیاسي ومهم ، ألن الجانب التربوي والتربیة أ أمر
بل یكون على مراحل ووفق إستراتیجیة  ، ن هكذا اعتباطا أو من طرف واحدكو یمكن أن ت

  . 3وسیاسة محكمة تخضع لعدة دراسات ومناقشات 
  المدني عولقد أكد البیان التأسیسي  لربطة المجتمع المدني في الجزائر على أن مؤسسات المتجم 

نشر االستقرار وبعث الحیاة في ، كما تساهم في  في جمیع النواحي عتؤدي دورًا مهمًا في المجتم
والعمل على تخطي مختلف الصعاب والتحدیات التي تواجه  روالتغیی ةوتحقیق الرفاهی عالمجتم

وتعمل على نشر ثقافة المجتمع والتعریف بعراقة وحضارة وتاریخ  الثالثة ، األلفیةالمجتمع في 

                                                
 .البنك الدولي ،المجتمع المدني ،مرجع سابق 1
  .89إلى ص، 75رمزي أحمد مصطفى ،مرجع سابق ،ص، 2
 .55, ص ,  2001لبنان ، ،دار النهضة العربیة   الب ،عبد الخالق رشراش ،علم التربیة العام ،ط سعید   بو 3
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قیات والرحاالت والمسابقات وغیرها المجتمع الجزائري لكل أفراد المجتمع من خالل الندوات والملت
 .1وثقافیة  اجتماعیةالتغییر نخو األفضل من منطلقات  استمراریةالتي تحافظ على  تالفعالیامن 

یؤدي المجتمع المدني بمختلف مؤسساته وفي مختلف المجتمعات وعلى حسب فعالیاتها في 
ساهمة في تغییر وتطور المجتمع م سیاسیة ، ثقافیة ، ، تربویة ، المجتمع بعدة أدوار اجتماعیة

وتكوین أفراده تكوینًا اجتماعیًا وثقافیًا وتربویًا وعلى مختلف األصعدة إلى جانب  وتحقیق الرقي ،
  . المنظومة التربویة واألسرة ومختلف مؤسسات االجتماعیة 

  األحزاب السیاسیة   : ثانیاً 
  ماهیة األحزاب السیاسیة / 1    

  :ب السیاسیة تعریف األحزا 1.1     
   : الحزب لغةً       
ف الحزب في معجم لسان العرب بأنه جماعة من الناس ،       وجمع كلمة حزب هي أحزاب  یعرّ

والحز یمثل كذلك ورد الرجل من  الرجل هم أصحابه وجنوده ، إضرابو  واألحزاب هم جنود الكفار ،
  .2الناس ، كما یعرف كذلك الحزب بالطوائف وصنف من  القرآن الكریم

، أو كل من هم على  كل من هم على رأیه:  الفئة أو الجماعة من الناس وحزب الرجل هوالحزب  ف 
  . ، وتحزب الناس أي صاروا أحزابا وجماعات شاكلته

هم جمع من تألبوا وتظاهروا على حزب النبي صلى اهللا علیه وسلم والمسلمین في السنة : واألحزاب 
انطالقا من  3نة ، وهم قریش بنو فریضة ، بنو النضیر وبعض القبائل العربیةالخامسة للهجرة حول المدی

لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان یرجو اهللا والیوم اآلخر وذكر اهللا كثیرا  «: قوله تعالى 
إیمانا ولما رأى المؤمنون واألحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله وما زادهم إال 

  .4»وتسلیما 

یأخذ عدة معاني من بینها جماعة من مجموعة كبیرة و  partis " 5 " :زب هو ـي الحـم الفرنسـوفي المعج
  .تؤدي وظیفة معینة ) المجتمع  (

  : ا اصطالحالحزب 

                                                
 http://l-s-c-algerienne.maktooblog.com:رابطة المجتمع المدني الجزائري ،البیان التأسیسي  للرابطة نقالً عن  1
 .71ابن  منظور ،مرجع سابق ،ص، 2

قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة جامعة ( مذكرة ماجستیر،  -  دراسة مقارنة –یة في الجزائر و مصر ابتسام بدري، األحزاب السیاس - 3
  . 18, ص)  2007-2006وهران 

  .من سورة األحزاب 22-21القرآن الكریم،  -  4
5 Bernard Gandlot, dictionnaire décalogue fronçais édition delaconaissance , France ,1995,p,330.  

http://l-s-c-algerienne.maktooblog.com


  الدور التربوي لألحزاب السياسية                                                                           الفصل الثالث

 
75 

      ◌ّ في أوضاعهم  ع أفراد متشابهین تقریباً یعرف المعجم النقدي لعلم االجتماع الحزب بأنه تجمّ
 في العالم ورؤیتهم له ، األموروكذا انتماءاتهم الدینیة ومواقفهم من مختلف  ماعیة واالقتصادیة ،االجت

  .1ویساهم الحزب في بناء الحقل السیاسي 
 والسیاسة تمثل فعل السائس ، ، هبما یصلحتعني السیاسة في اللغة القیام على الشيء  :السیاسة لغًة 

وقد  ، و الوالي یسوس راعیته أي یقودهم ویقوم على أمورهم ،قام علیها  یسوس الدواب إذ یقال هو
ویطلق العرب لفظ .  2استخدم ابن سینا السیاسة مرادف لكلمة التربیة وذلك عند حدیثه عن أنواع السیاسة 

  .3معاً  واألخالقوالسیاسة تدل على العلم  المؤدب على السیاسي ،
الهدایة وتشمل  خدم العرب لفظ السیاسة بمعنى اإلرشاد وكلمة سیاسي فتفید القیام بشؤون الرعیة ، واستو 

نظام الدولة وقانونها األساسي ونظام الحكم فیها بما یتخلله من أنشطة فردیة وجماعیة تؤثر في مجریات 
  4.الحیاة العامة وتعطي معاني كثیرة أقربها أنها تتعلق بالسلطة 

  :األحزاب السیاسیة 
 تنتميوالطبقات االجتماعیة التي  الفئاتأي مجتمع من المجتمعات عن  تعبر األحزاب السیاسیة في     

ومع تطور المجتمع تطورت وسائل التعبیر عن المصالح االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة  ، إلیها
حیث أصبحت األحزاب السیاسیة تمثل شكل  وكثرت مؤسسات المجتمع المدني ، والسیاسیة والتربویة ،

وتمثل الوسط بین أفراد المجتمع والسلطة  ، عفق علیها في العبیر عن أفراد المجتممن األشكال المت
أن هناك مصالح وطنیة وقومیة  إالّ  ، السیاسیة األحزابإیدیولوجیة  اختالف الرغم من هذا على الحاكمة ،

خ وبقاء حیث یسعى الجمیع إلى الحفاظ على هویة وثقافة وتاری ، فوق المصالح الفردیة للحزب السیاسي
 وكذا العمل على تطویر وتغییر المجتمع مع المستجدات في ظل ثوابت األمة ، المجتمع الذي ینتمي إلیه

ل الصالح العام ولیست مختصة بحزب أو  حیث تعدّ  ، المنظومة التربویة من بین أولویات كل مجتمع وتمّث
نة بل تغییرها وتجدیدها یعّد مسؤولیة الجمیع وا مطالبة بالسعي ألحزاب السیاسیة كذلك بطبقة أو فئة معیّ

أجل النهوض والرقي بالمنظومة التربویة والعمل على طرح البدیل والعالج لمختلف المشكالت التي  من
وال تكون دائمًا  وبرنامجها االهتمام بالمنظومة التربویة ، وأن تخصص ضمن خطابها ، تعاني منها

  .رسالتها ضمن خطابتها سیاسیة بل تربویة كذلك
ف األحزاب في علم االجتماع بأنها منظمة تسعى إلى تحقیق السیطرة والوصول إلى  )1 تعرّ

  .5ةالحكم بطریقة قانونیة عن طریق العملیة االنتخابی
                                                

  .20یكو، مرجع سابق ،ص، وربودون ،وف ب 1
  . 19،ص2000أحمد عرفات  القاضي،التربیة والسیاسة عند ابن حامد الغزالي ، دار قباء للنشر ،مصر ، 2
 . 74 ,ص  مرجع سابق ،, أصول التربیة و التعلیم تركي رابح ، 3 

  .26،27,ص,، ص 2006الجزائر، , لى التعددیة ، مدیریة النشر لجامعة قالمة ناجي عبد النور ، النظام السیاسي الجزائري من األحادیة إ -  4
 . 482،ص2005فایز الصباغ ،المنظمة العربیة للترجمة ،لبنان ،:أنتوني  غدنز ،علم االجتماع ،ترجمة  5
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  . وهو تحقیق السلطة الطابع السیاسي ،بروز فیه  یجدالمالحظ لهذا التعریف        
فت األحزاب السیاسیة في الكثیر من كتب علم االجتم )2 اع السیاسي ومن مختلف عرّ

  : 1المفكرین نتناول البعض منها 
  ف ألحزاب السیاسیة بأنها جماعة من الناس ا " بنیامین كونستانت "یعرّ

  .   تعتنق مذهبًا سیاسیًا واحداً 
للحزب إّال أنه لم یعطي البعد الحقیقي  یدل التعریف أن الحزب هو أفراد تجمعهم إیدیولوجیة واحدة   

  .  تأسیس الحزبوهو الغرض من 
 "  إدامون بیرك" "E.burk  " یرى بأنه إتحاد بین مجموعة من األفراد

وفقًا لمبادئ محددة متفق علیها  العمل معًا لحقیق الصالح القومي ، بغرض
  . جمیعًا 

  . المدنيالمجتمع  الحزب من مؤسسات تضح أنوهنا ی ، وكذا اإلیدیولوجي ألغرضيبیرك البعد  یعطي   
  لوبر شاأ "تعریف "  " Obershal"  بأن األحزاب السیاسیة  لأوبر شایرى

وتسعى لفرض نفسها ممثلة ألفراد المجتمع أو  تعمل على تعبئة الجماهیر ،
تسعى على جعل الناس یشاطرونها  لمشروع مجتمعي أو لقضیة كبرى ،

  .     صحة نظاراتها وإلقناعهم بقیمة أهدافها وبرنامجها
تطرحه  ن األحزاب السیاسیة تسعى لكسب تأیید المجتمع على برنامجها الذيبأ لأوبر شایوضح     

المجتمع كما أیده لوجیا وبرنامج یتماشى مع متطلبات  یو یدإ، إال أنه لو لم تكن هناك  خالل خطاباتها
  . أفراد المجتمع وكانت هناك قطیعة للحزب من أفراد المجتمع

  میشیلز  روبرت "تعریف  " "  R . Michels " ف الحزب بأنه تنظیم یعرّ
نین من األعضاء  یسعى لتحقیق القدر األكبر من حاجات ومتطلبات أفراد معیّ

  .      الذین یكرسون جهودهم من أجل استمراریة عمل الحزب
المتطلبات إّال  في هذا التعریف البعد االجتماعي للحزب إّال أنه حصر تحقیق زیلروبرت میش یتناول     

   . تعدى أفراده إلى أفراد المجتمع ككلوالحزب یكون عمله ی ،  ألفراد الحزب
  كأيتعریف "  V. Key "ف ال حزب بأنه هیئة من األشخاص متحدین یعرّ

  . یتفقون علیه دمن خالل حماس مشترك لمصلحة قومیة أو مبدأ محد
تكون لها یوضح أن األحزاب السیاسیة هذا التعریف صفة الحماس التي تشكل الحزب ولم  یبرز     
  . ، وتشكل إیدیولوجیة واحدة كي یكون لها مسار موّحد أسس

                                                
   .336,339,ص,  ،ص2001عبد اهللا عبد الرحمان ،علم االجتماع السیاسي ،دار النهضة العربیة ،لبنان ، 1
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  بوردیو"تعریف" "Garages Bardeau "1 :  األحزاب السیاسیة هي
تجتهد وتبحث للحصول  مجموعة من األفراد لدیهم نفس الرؤى السیاسیة ،

وكذا العمل على جمع أكب عدد من المؤیدین من  على التفوق على غیرها ،
  .  لمجتمع ،والبحث عن الوصول إلى السلطةأفراد ا

إّال  األفراد ، التأیید من وكسب ، الوصول إلى السلطة هو األول األحزاب السیاسیة غرضها یوضح أن     
المجتمع سواءًا في خطاباتها أو  االهتمام بمطالب كون عندما تتولى األحزاب السیاسیةأن كسب التأیید ی

 بل بتقدیم الملموس وحل مختلف اإلشكالیات التي یعاني منها المجتمع ، فقطبرامجها وال تكتفي بالكالم 
یصال ّال فقد یكون كل ما تقوم به صوت أفراد المجتمع إلي السلطة والنظام السیاسي ، وإ األحزاب الذي  وإ

  . ال قیمة له عند أفراد المجتمع یالحظ فقط في فترة االنتخابات
  : نشأة األحزاب السیاسیة/ 2.1

إن المتتبع لتاریخ األحزاب السیاسیة یجد أنها تعود إلى أصل تكوین األحزاب إلى الصراع الذي كان    
على أن ویشیر موریس دوفیرجیه  2م بین مناصري الملك ومناصري البرلمان  17قائمًا في بریطانیا قي ق

نى العصري في الوالیات تاریخ األحزاب یعود إلى أوائل الثمانینات وكان میالد األحزاب الحدیثة بالمع
وبمختلف  ، ومنذ ذلك الوقت أخذت األحزاب في التشكل في مختلف أنحاء العالم المتحدة األمریكیة ،

  . 3أنواعها 
  : السیاسیة یجد أن لها أصلین هما بوالمتتبع لنشأة األحزا   

وین جمعیات وتكتالت داخل البرلمان تم تك نشأت من خالل قیام : أصل انتخابي برلماني )1
 انتخاب تكتل برلماني معین ثم حدوث اتصال إعادةمن أجل  لجان انتخابیة هدفها العمل

 . م1900نشأت قبل عام  التي األحزاب وهي تمثل معظم واللجان الجماعات هذه بین وتفاعل

وظهر هدا النوع نتیجة قیام جمعیات أو نقابات أو  : غیر انتخابي غیر برلمانأصل  )2
ویمكن القول أنها تمثل معظم األحزاب السیاسیة التي ظهرت  ، أسیسهابإنشائها وت اتحادات

    .4م20 في ق
ونتیجة لهذا التنوع واالختالف حسب اإلیدیولوجیات والمواقف واالهتمامات أدى إلى ظهور عدة أشكال    

  : من األحزاب السیاسیة نحصرها في األشكال التالیة
ل التعددیة الحزبیة العمود الفقري للحیاة الدیمقراطیة و حكم الشعب تمث : تعدد األحزاب السیاسیة : أوالً    

، وتكوین العالقات بین  داخل المجتمعات  فهي تساعد أفراد المجتمع على تكوین ثقافة األفراد ، بالشعب
                                                

 http:منتدى العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة،األحزاب السیاسیة نقال عن 1
//www.ferum.univbiskra.nt/index.php?board=250  

 .224،ص2001العربیة السعودیة ، ،المملكة2عثمان  الرواف و آخرون ،مبادئ علم السیاسة ، مكتبة العبیكة  للنشر ،ط2
 .402،ص،2005ل علي سعد ،علم االجتماعي السیاسي  ،بین السیاسة واالجتماع ، دار المعرفة الجامعیة للنشر ،مصر،إسماعی 3
 http://www.ahewar.org/debat1show.art.asp?aid=95709:محمد زین الدین ،األحزاب وهیئات المجتمع المدني ،نفالً عن  4

http://www.ferum.univbiskra.nt/index.php?board=250
http://www.ahewar.org/debat1show.art.asp?aid=95709
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فإذا كانت  األحزاب على حسب إیدیولوجیة كل حزب ومدى تقاربها من إیدیولوجیة أحزاب أخرى ،
 ، متقاربة ومواقفها كذلك فهنا تمیل إلى التحالف و على العكس من ذلك إذا كانت المباعدة اإلیدیولوجیة

  .وكذلك إذا كانت تطمح إلى نفس المصالح 
ویكثر  ة لهم ،یكون أغلبیة المجتمع تابعفي المجتمع حزبان كبیران  أین یبرز : نظام الحزبین  ثانیاً     

  .والیات المتحدة األمریكیةفي المجتمعات األوروبیة مثل فرنسا وال
ز بمركزیته ویمثل السلطة ، :ثالثًا نظام الحزب الواحد      وال یشارك في قراراته أي فرد من  ویتمیّ

  .1المجتمع
  :في المجتمع أهمیة األحزاب /3.1

تؤدي األحزاب السیاسیة عدة مهام في المجتمع مما یكسبها األهمیة ،وكذلك یعد نشوء األحزاب   
وبذلك تكسب  ودینیة في نفس الوقت ، ةنتیجة متطلبات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وأیدیولوجی السیاسیة

  :أهمیة المجتمع نوجزها في 
 إنیست باركر"حیث یرى  : ةاالتصال بأفراد المجتمع والسلطة السیاسی" " E .Barker  " أن

باالحتیاط االجتماعي لكثیر والتي توصف ,  ةي أنها وسیلة أو قناة سیاسیفأهمیة األحزاب تتمثل 
على إیصال صوت األفراد إلى  لوالتي تعم من األفكار السیاسیة التي توجد داخل المجتمع ،

 .النظام السیاسي في مختلف القضایا التي یعاني منها المجتمع ومعالجتها 

  إذ تعمل األحزاب السیاسیة على نشر االستقرار :تحقیق االستقرار و التضامن االجتماعي 
اّال أن المالحظ یجد أن هذه  ،"  دوركایم "والتضامن االجتماعي بین أفراد المجتمع حسب ما أكد 

 . النقطة تعد نسبیة

 ف أفراد المجتمع على ثقافتهم  : ةنشر الثقافة اإلیدیولوجی تكمن أهمیتها أنها تساعد وتعرّ
لمؤسسات التي تسعى وتاریخهم ،من خالل الخطابات والبرامج المسطرة وبذلك فهي تعي أحد ا

  . 2إلى تكوین األفراد
 تحتل األحزاب السیاسیة مكانة هامة في المجتمع سواء كانت في طابعها السیاسي أو االجتماعي ،  

مختلف الوسائل بغیة تحقیق  ذلكفي حیث توظف  وذلك لما تؤدیه من وظائف داخل المجتمع ،
  :  3أهدافه المسطرة ونلخصها في

                                                                                                                                                   
 ة یحكمهم قادة وزعماء لم یعمدوا إلى الحكم بأسلوب تعني أن یتولى الشعب حكم نفسه بنفسه تحت مظ لة المساواة السیاسیة ال أن یكون الناس رعیّ

  .   474اختیار وانتخاب ،نقالً من أنتوني غدنز، مرجع سابق ،ص،
  .محمد زین الدین ،مرجع سابق 1
  .348ص ،347ص مرجع سابق ، عبد اهللا عبد الرحمان ، 2
 .244ص عثمان الرواف  ،مرجع سابق ، -
  .محمد الزین ، مرجع سابق  3



  الدور التربوي لألحزاب السياسية                                                                           الفصل الثالث

 
79 

 والتوعیة التي تقیمها ت االجتماعیة والتربویة ویتمثل ذلك في الندوا : الوسائل االجتماعیة
وتتمثل في  التنظیمات الموازیة للحزب ، فعبر مختلوكذا مختلف الخدمات االجتماعیة  ،

والعمل على ترسیخ  ، حمالت التوعیة المتعلقة بكافة أفراد المجتمع من أطفال وشباب وكبار
 .یصب في مجال السیاسة فقط  الوحید ماهتمامه وبذلك یكون  ،  هموثقافة وتاریخ  البالد ل قیم

 ویتمثل ذلك في إصدار الصحف والمجالت والدوریات والمطبوعات  : الوسائل اإلعالمیة
التي تمثل مواقف الحزب في مختلف القضایا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتربویة 

یدیولوجیته وبرنامجه من ،حیث تؤدي هذه الوسیلة دورًا هامًا في ت وصیل اهتمامات الحزب وإ
وهنًا على األحزاب السیاسیة  وخارجها ، خطابات إلى األفراد في كل مكان من إنحاء البالد

تتطرق لمتخلف القضایا التي یهتم بها أفراد  بأن ,أن تستغل هذه الوسیلة في األمر االیجابي 
قخو , تربویة واجتماعیة  من مواضیع, المجتمع  المشاكل التي  مختلف لعالج اصة التطرّ

 .أغراض حزبیة لي لخدمة الصالح العام ال  التربویةتعاني منها المنظومة 

  تمثیل الحزب داخل المؤسسات التمثیلیة  وتتمثل في المشاركة في :الوسائل السیاسیة
داریةمثل تقلد مناصب وزاریة  اسیة مع السی والمناقشاتوكذا المشاركة في المداوالت  ، وإ

حیث یتّضح موقف الحزب من القضایا الوطنیة  السلطات وممثلي األحزاب ،ممثلي 
        .  واالجتماعیة للمجتمع

ویعمل على توظیف مختلف وجهات النظر  وفي هذه الوسیلة یكون الحزب الناطق باسم المجتمع ،    
  .إما بالتوافق مع النظام السیاسي الحاكم أو المعارضة 

  : ب السیاسیة في الجزائراألحزا/ 2
تعّد الجزائر من بین أكثر الدول العربیة التي شهدت تحوالت وأحداث سیاسیة منذ نشوء      

یها عدة تغیرات على لع إذ مند ذلك الوقت والجزائر تطرأ ، 1962 الدولة الجزائریة المستقلة في عام 
حیث من الناحیة السیاسیة كان هناك  ،بویة االجتماعیة والتر  السیاسیة ، مختلف المجاالت االقتصادیة ،

من )23(بعد االستقالل واستنادا إلي المادة ف, تغییر في النظام السیاسي الذي تولى تسییر شؤون البالد 
وتأكد ذلك بمرسوم  ،  قامت السلطات الجزائریة بمنع تشكیل أحزاب سیاسیة معارضة 1962دستور

ع ـطاب ل التراب الوطني أي تشكیلة أو تجمع ذوـى كامـعل وعـه ممنـنإ ’’الذي نص علي  14/8/1963
 .1دت جبهة التحریر الوطني نفسها وحیدة في ممارستها للعمل السیاسي والحزبي ـذا وجـوهك ’’يـسیاس

الذي كان هو الممثل الوحید المتمثل في حزب جبهة  نشأ نظام الحزب الواحد ، 1963فمند دستور     
النظام إلى أحداث  ،واستمرت الجزائر في 1954مند الثورة التحریریة جذور ه التحریر الوطني والذي ل

وحدث انتقال من  ، وكان لهذا التحول أسبابه وظروفه  أین انتقلت إلى التعددیة الحزبیة ، 1988أكتوبر 
                                                

 .,155، ص2002,مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر ،مركز دراسات الوحدة العربیة،لبنان ، إسماعیل قیرة وآخرون   1
 بقمرجع سا,ناجي ,عبد النور ,لمزید من االطالع على ظروف وأسباب التحول إلى  التعددیة ومختلف األحزاب  یمكن الرجوع إلى المرجع. 
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 فبعد أن كان حزب جبهة التحریر هو الحزب الوحید والذي یمارس النظام االشتراكي إلى نظام السوق ،
 تكوین منظمات سیاسیة إجازةوتم خالله  1989بعد دستور  األحزابالسلطة،أصبح هناك العدید من 
هناك العدید من األحزاب التي كانت تنشط في الخفاء والتي ال  1990وتحت بعض الضوابط وفي عام 

السیاسیة تم دستوریاً ضمان حق إنشاء أحزاب   1996یسع المقام أو التطرق إلیها بالتفصیل وفي عام 
تم  1997دینیة أو لغویة أو عرقیة أو جنسیة أو إقلیمیة ،وفي عام  جذوریكون لها  وبشروط مثل أن ال

ولقد كان في هذه الفترة  ، 1التشریعیة  تحزبًا سیاسیًا حسب مقاعد نیابیة  في االنتخابا 39حوالي  إنشاء
ي كل مرة حزب جبهة التحریر هو الحزب الحاكم هو حزب التجمع الوطني الدیمقراطي بعد أن كان ف

كان المرشح الحر الرئیس عبد  1999أما في عام  ممثل الحزب الحاكم وكان هذا نتیجة لعدة اعتبارات ،
تشكل ما یعرف باإلئتالف الذي تحول   ؤیده حزب جبهة التحریر الوطني وبعدهاالعزیز بوتفلیقة والذي ی

ي كانت تكسب تأیید أغلبیة أفراد المجتمع و المتمثلة في إلى تحالف بین ثالثة أحزاب سیاسیة كبرى والت
وهذا التحالف  ، يالدیمقراطحركة مجتمع السلم حزب التجمع الوطني  حزب جبهة التحریر الوطني ،

ومن خالل هذا التتبع لهذه التحوالت السیاسیة كان بالمثل  الرأسي یدعم مبادئ عبد العزیز بوتفلیقة ،
حیث كان خالل كل فترة انتخابیة یتعالى  قتصادیة واالجتماعیة والتربویة ،تحوالت على المجاالت اال
كانت تتطرق في  أثناء كل حملة انتخابیة ،وتبرز البرامج التي تم وضعها , خطاب األحزاب السیاسیة 

السیاسة التربویة التي  التربویة التي كان كل حزب یضع المنظومةبرامجها إلى المواضیع التربویة وخاصة 
لوفي كل  ,و إیدیولوجیته  یرى أنها المناسبة حسب رأیه كانت المنظومة التربویة تخضع للنظام  تحوّ

األحزاب السیاسیة یغلب علیها یجذ أن إّال أن المالحظ لمختلف البرامج والخطابات السیاسي الحاكم 
ج تربوي حیث كانت كل األحزاب تسعى إلى الخطاب السیاسي وغیاب الخطاب التربوي وكذلك غیاب برام

وقد  والتطرق بقدر قلیل للمنظومة التربویة في بعض األحزاب منعدمة ، اإلصالح االقتصادي والسیاسي ،
تطرق الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة في برنامجه إلى اإلصالح التربوي وكذا بناء دولة تقوم على جذورها 

  . 2لة في اإلسالم والعروبة واألمازیغیة واالنتماء الثقافي التاریخیة وهویتها الوطنیة المتمث
ومع هذه التحوالت السیاسیة كانت المنظومة التربویة خاضعة هي كذلك لكل تغییر وكانت عرضة      

لعدم وضوح برامج األحزاب السیاسیة في الجزائر كما أصبح الخطاب یفقد أهمیته لكل ذلك،ویعود ذلك 
  : وكذا الرأي العام ألفراد المجتمع وذلك لعدة أسباب منها لدى األحزاب السیاسیة
 لرؤیة واضحة حول التغییر والتطور بمختلف أبعاده االفتقاد . 

  افتقارها إلى وضوح المواقف حول الخروج من األزمات والمشاكل التي یعاني منها
 .المجتمع 

                                                
 .14إلى ص 7،ص  2006، الجزائر ،2فاروق بوسراج ،طیفور الذهب، النظام السیاسي الجزائري،مجلة دراسة إستراتیجیة العدد 1
-http://www.albayanیوسف شلي،وقفات مع برامج المرشحین وتسلیط الضوء علیها ،مجلة البیان نقالً عن 2

maggzine.com/files/alijeria/6-htm  

http://www.albayan-
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 بین األحزاب السیاسیة يضعف الخطاب اإلیدیولوجي والسیاس  . 

 ع وضعف التأیید واالنضمام إلى األحزاب السیاسیة من أفراد المجتمع تراج. 

وذلك بعد طرح الرئیس بوتفلیقة لمختلف اإلصالحات ویرجع هذا إلى قلة الدور التي أصبحت تؤدیه      
اللجوء إلى وضع برامج وخطاب  لتأیید أو المعارضة دون العمل أووأصبح عمل األحزاب األخرى إما ا ،

 ى لحل مختلف المشكالت المتعددة التي یعاني منها المجتمع وعلى رأسها المنظومة التربویة ،مؤسس یسع
وابتعاد األحزاب  طرح البدیل ،وھذا ما یمثل ضعف الصلة بین األحزاب السیاسیة والمجتمع ،أو 

   .1الجزائریة عن أداء وظیفتها األساسیة و المتمثلة في الوساطة بین المجتمع والسلطةالسیاسیة 
  :و التربیة  ألحزاب السیاسیةا: ثالثاً 

  :األحزاب السیاسیة والمنظومة التربویة / 1
مختلف مؤسسات المجتمع التي  یربط أغلبیة أفراد المجتمع التربیة بالمنظومة التربویة ویتجاهلون دور   

هذا یعترفون بالمؤسسات  اجتماعیًا وخلقیًا وثقافیًا،وباإلضافة  إلى وتربیتهملها تأثیر على أفراد المجتمع 
ویبعدون دور مؤسسات  والمدرسة ودور العبادة باإلضافة إلى وسائل اإلعالم ، األسرةالتربویة هي 

وجود لعالقة بین األحزاب  ویعتبرون ال المجتمع المدني من جمعیات ومنظمات وأحزاب سیاسیة ،
یجد أن علماء االجتماع األوائل والذین  إن المتتبع للتطور التاریخي .2السیاسیة و التربیة  بصفة عامة 

وقد وضحوا  والنظام التربوي في مختلف دراساتهم ،قد تطرقوا إلى دراسة المواضیع التربویة  نسیاسییكانوا 
بوي والنظام السیاسي باعتبار أن كل النظامین یتواجدون في مجتمع واحد،وكان كل ر العاقة بین النظام الت

یقتنع بعرض نظریته السیاسیة حتى یختتمها بموقفه وتصوره عم یجب أن یكون  وادح من هؤالء العلماء ال
.  3علیه النظام التربوي ویقوم بتقییمه وطرح البدیل وعالج مختلف اإلشكالیات التي یعاني منها النظام 

ذا عدنا إلى التاریخ وجدنا أفالطون و  ل قد تطرقوا إلى التربیة واعتبروها أمر ضروري من أج أرسطووإ
فالمنظومة التربویة تتطلب دراسة وأن تخصص لها األولویة من طرف  الحفاظ على الموروث الثقافي ،

فقد تطرق إلى ذلك . 4ام بها ـة واالهتمـاه التربیـو النظام السیاسي تكون له رؤیة وتوجه إیجابي تج ، الدولة
والذي یرى ضرورة أن  1916"  الدیمقراطیة والتعلیم "عندما وضع كتابه  "j.deauey " "جون دیوي  "

وكیفیة  ،فهو یرى ضرورة أن یكون هناك تفاعل بین المتعلم و أفراد المجتمع ، تكون التربیة دیمقراطیة
حیث للنظام السیاسي  ،5اتخاذ القرارات واحترام حقوق األفراد ، حیث تتصف بأن فلسفته كانت براكمتیة

لرقي للمنظومة التربویة عن طریق اتخاذ برنامج شمولي وما یمثله من أحزاب سیاسیة دورًا هامًا في ا
                                                

شكالیة التنمی ةعبد العالي ،األحزاب السیاسیة والتنمیعبد القادر  1 واقع وتحدیات    ةالسیاسیة في الجزائر، ملتقى وطني حول التحوالت السیاسیة وإ
 .120,ص, ،جامعة الشلف ،الجزائر2008یسمبر د
 .19مفید محمد إبراهیم ،مرجع سابق ،ص، 2
 . 100ص،, دات ،مرجع سابق سهیل عبی 3
  .98جع سابق ،ص،سالمة الخمیسي مر  4
 .157,د س،ص, عبد اهللا عبد الرحمان ، علم االجتماع التربیة الحدیث ،دار المعرفة ،مصر   5
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وهذه مسؤولیة  یهدف إلى تربیة األجیال وتعلیمه المبادئ االجتماعیة من ثقافة  وقیم التي تمثل المجتمع ،
     .1تقع على النظام السیاسي أوالً 

و خطابها التربوي ال  بالتطرق إلى المنظومة التربویة في برنامجهاوعلى األحزاب السیاسیة أن تقوم    
أین أصبح یشكل الخطاب السیاسي كل االهتمام و ال تتاح للمنظومة التربویة االهتمام  خطابها السیاسي ،

إیدیولوجیته  سالحزب ویكر المناسب الذي یحقق التغییر ویخدم متطلبات أفراد المجتمع ال أن یكون یخدم 
ة التربویة یجب أن تكون فوق كل االعتبارات السیاسیة ویعمدون إلى تسییس المنظومة التربویة ، فالمنظوم

  .      2واالقتصادیة واالجتماعیة
فلقد دعت الكثیر من المنظمات إلى  فبالمنظومة التربویة یحقق التغییر والتطور في المتجمع ،    

وفق مبادئ  وكل إصالح وتغییر یحدث فیها وأن یكون , ّجه المنظومة التربویةاالهتمام بالتربیة ودعم تو 
حیث نجد منظمة الیونسكو دعت كل الجهات السیاسیة ومؤسسات المجتمع  ومتطلبات أفراد المجتمع ،

ألي استثمار أحسن من  بأن ال وجود"   Fourou" ، " فورو " إذ كتب المدني إلى االهتمام بالتربیة ،
ه التربویة ،وهذا یمثل دعوة وأن كل نهضة وتطور في كل مجتمع مرهون بمنظومت االستثمار في التربیة ،

صریحة إلى المنظمات والجمعیات واألحزاب السیاسیة بأن تقدم األهمیة للمنظومة التربویة في برنامجها 
  .  3وخطابها وجعلها أولى االهتمامات 

إن المتتبع للتاریخ یجد أن هناك العدید من األحزاب السیاسیة التي كان لها دور في تفعیل المنظومة     
و حزب الیسار وكل حزب كان له  ینیمحزبین مها حزب ال األمریكي عنجد في المجتمتربویة  ،فمثًال ال

كالیین مع فرانك لونتریكیا  في یداوكان بینهم جدل كبیر حیث كان یتقاسم الیسار الر  ي التربیة ،فطریقته 
فیرون بأن الحاضر القائم  نالمحافظیأما الیمین  موقفه في أن المجتمع غیر معقول یرّكزون على الفرد ،

على حسب ما ذهب إلیه  تقلیدي إن لم یكن مكتمًال بما تحمله الكلمة من معنى فهو أفصل من أي بدیل
األساسي والثانوي ، أما الرادیكالي  ممراقبة التعلیوحسم الجدل بینهما بأن یعمل المحافظین على  الیسار ،

، وفي هذا الموقف تصبح المنظومة التربویة تصبح  4نيیراقب بشكل تدریجي التعلیم العالي غیر المه
بذلك تغیب النظرة االجتماعیة  ومواقفها ةعرضة لألهواء ولألحزاب السیاسیة بأن تخضعها لألیدیولوجی

نظام  التربویة لیس مسألة حزب واحد وحده أو بالمنظومةالتي تخدم المصلحة العامة للمجتمع ،والنهوض 
ك ،حیث طرح رئیس الوزراء العراقي السابق یاسین الهاشمي في خطابه بأن سیاسي بل هي أكبر من ذل

                                                
  .11،ص10،ص1993محمود سلطان ،مقدمة في التربیة ،دار الشروق للنشر ،المملكة العربیة السعودیة، 1
  .195،ص،2002حسن رشوان ،التربیة والمجتمع ،المكتب العربي الحدیث ،مصر ،  2
مخبر مركز البحث في األنثربولوجیة االجتماعیة و , محمد غالم ،الفلسفة والمدرسة ،قراءة في مقترحات اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة 3

  . 93,ص , 2002, الجزائر , وهران , الفلسفة و الذاكرة و المؤسسة , الثقافیة 
 http://anewar.org/show.art.asp?aid=12641:،نقالً عن  نعیم حیماد ،التربیة بین السیاسیة والفلسفة 4

http://anewar.org/show.art.asp?aid=12641
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النهوض بالمجتمع و أفراده تربویًا مهمة ال تقع مسؤولیتها على الحكومة فقط بل هي مهمة كل من 
  .1المفكرین والجمعیات واألندیة واألحزاب الدین یجب أن یكرسوا أنفسهم لخدمة المجتمع والرقي به

لتربیة من أهم المواضیع التي تهتم به كل المجتمعات سواء كانت من العالم المتقدم أو إن قضیة ا   
یصطلح علیه ،فكل مجتمع أین یضع المنظومة التربویة ضمن اهتماماته والجزائر كذلك  المتخلف أو ما

 اقترانالحظ ، والمتتبع للتاریخ الجزائري یبالتربیة من أفراد المجتمع  العنایةمن بین الدول التي تولي 
فلقد كانت التربیة تبرز في المقدمة  ربیة ،تالكفاح السیاسي من أجل الحریة واالستقالل بالعمل على نشر ال

كانت التربیة والسیاسة یخوضان معًا معركة  كسالح لنشر الوعي القومي والثقافة الوطنیة ألفراد المجتمع ،
وبالمقابل لجأت فرنسا . 2لوطنیة والقومیة الجزائریةوالسعي للحفاظ على الشخصیة ا ، واالستقاللالحریة 

 ة الفرنسیة ومنع التربیة الجزائریة ،ـة التربویـر الثقافـالل نشـن خـإلى الرغبة في طمس الهویة الوطنیة م
  " دي روفیتو "حیث صرح الدوق 

وأن   ثقافة العربیة الجزائریةمحل اللغة وال في الجزائر هي إحالل اللغة والثقافة الفرنسیة شیئًا فشیئاً         
  . وتلین القلوب القاسیة األخالقالتربیة تهذب 

من  نالجزائرییو كان هدف كل  ، التحریریةعلى الثورة  الفرنسي لهذه السیاسة ضنًا منهم القضاء ولجأ
وجمعیات وأحزاب وحركات هو هدف واحد بغض النظر عن االستقالل وتكوین شخصیة  عالمجتمأفراد 

  .3عربیة إسالمیة لكل فرد من أفراد المجتمعوطنیة 
إن المنظومة التربویة الیوم بحاجة إلى من تكن لهم القدرة العالیة والخبرة في تحقیق مطالب أفراد   

الواقع المعیشي ،وأن  تالئم موضوع التربیة عبارة عن نصوص مدرجة في برامج ال نوال یكو المجتمع  
یة بل أن تكون مصلحة مشتركة بین كل األحزاب السیاسیة وال تكون عرضة لتجاذب األحزاب السیاس

  .یخفیهما كل حزب لإلیدیولوجیة التي یعبر عنها في مختلف مواقفه 
 ةیتوجهون لمعالجبین  الجانب السیاسي والجانب التربوي أو أن إن السیاسیین الیوم ال یفرقون وال یفصلون 

یتطرقوا إلى مواضیع أخرى في خطاب واحد مخصص  القضایا و المشكالت التربویة العالقة دون أن
التربویة تكون كجزء من كل وهي مختلف المواضیع السیاسیة  ةلوضعیة المنظومة التربویة ، فالمنظوم

وهنا یغیب الوعي االجتماعي لدى األفراد بمدى مسؤولیة األحزاب عن تفاقم أزمات  والرغبة في السلطة ،
واألكثر من هذا  . 4صداقیة والتفاعل بین أفراد المجتمع واألحزاب السیاسیةملا وتفتقد المنظومة التربویة ،

یتطرقون في خطاباتهم وبرامجهم إلى المواضیع  أن تجد أعضاء األحزاب السیاسیة الذین یمثلون الحزب ال
   !یرونها أي اهتمام یع التربویة فقط بل ال

                                                
 .20مفید محمد إبراهیم ،مرجع سابق ،ص، 1
  .340تركي رابح ، أصول التربیة ،مرجع سابق،ص، 2
  . 209،208,ص , ص  ،2005،الجزائر دار العلوم للنشر  تاریخ الجزائر ، صالح فركوس ، 3
   .209، 208ص،, ،ص 1985،لیبیا ،2ة للكتاب ،طالدار العربیعمر الشیباني ،التربیة وتنمیة المجتمع ، 4
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  :األحزاب السیاسیة والسیاسة التربویة  / 2
فالقرارات السیاسیة هي التي  ولیست التربیة باستثناء من ذلك ، القرارات ، التخاذیاسة مصدر تعد الس  

تحدد كل ما یتعلق بالمنظومة التربویة بدًأ بالسیاسة التربویة وكل ما یتعلق بها من مبادئ ومقومات 
 ،السیطرة علیها  ةوضرور  التربیة ةإلى أهمیمن القادة السیاسیین الذین تفطنوا  نابلیونفلقد كان  وأهداف ،

التي تمنح االستقرار  يفالتربیة ه االهتمام بها ، ینبغيألن التربیة عنده أهم الوسائل السیاسیة التي 
ومثال ذلك  تعد جزء من السیاسة العامة للنظام السیاسي الحاكم ،وبذلك فالسیاسة التربویة . 1االجتماعي 

الذي استطاع من خالل السیاسة التربویة التي تم ) 1930(نات ألمانیا في بدایة التسعی الحزب النازي في
بها العالم ویالت  أذاقوضعها بغرض تكوین جیل من أفراد المجتمع التي تؤمن العقیدة النازیة والتي 

والسیاسة التي وضعها الحزب النازي ساعدت على تكوین شخصیة تتمتع بالجسم  الحرب العالمیة الثانیة ،
إّال أن المالحظ بوطننا العربي یجد بأن السیاسیین یسعون من وراء  العقیدة والثقافة النازیة ،والعقل والروح و 

 يوفالت بفتات من المعلومات ، األذهانالسیاسیة التربویة التي یضعونها في برامجهم تعمل على حشو 
ارات المعنیة بوضع هنا كان لزامًا على الدولة بنظامها السیاسي والوز و  ، 2 متنسى بعد مغادرة مقاعده

 ومتطلبات الواقع المعیشي ، عولها أهداف تواكب واق تعبر عن ثقافة وقیم وتاریخ المجتمع ، ةسیاسة تربوی
أن إستراتجیة السیاسة التربویة لیست شيء " فیلیب كومبز"ویذكر  وتعبر عن فلسفة المجتمع وتطلعاته ،

 اصة بدراسة قضایا ومشكالت المنظومة التربویة ،ولهذا وجب تشكیل غرفة في الوزارة خ یوجد في فراغ ،
وعلى  المنظومة التربویة مطلب أساسي لكل مؤسسات المجتمع وهي تمثل حاضرهم ومستقبلهم ، حیث

بل یجب  تقریر شؤون مستقبل المنظومة التربویة ، ي یمثل السلطة أن ال ینفرد بوضعالنظام السیاسي الذ
وذلك لضمان الوحدة االجتماعیة واالستقرار في  الجتماعیة ،أن یتحدد في ظل مشاركة كل القوى ا

ال  ,  االلتفاف حول المنظومة التربویةإلى ألحزاب السیاسیة وفي هذا دعوة  ل ، 3المنظومة التربویة
بل بمعاییر تربویة تعمل من خاللها إلى نبذ كل الفوارق واالختالفات من  ةبأغراض سیاسیة و إیدیولوجی

  . 4وأن تشارك بالتخطیط في السیاسة التربویة ء ،أجل تكوین النش
إن المالحظ في البلدان المتقدمة والتي تمارس التعددیة الحزبیة والدیمقراطیة الوضع عندها یختلف     

إذ هناك عالقة بین األحزاب السیاسیة والنظام السیاسي  ،)  الوطن العربي (مقارنة مع البلدان المتخلفة 
تعد أهم األولویات ضمن  ةالمنظومة التربویإذ  قرار بالنسبة لصنع السیاسة التربویة ،الحاكم في اتخاذ ال

                                                
  . 34- 24,ص  --فلجة غیاث ،مرجع ،سابق ،ص بو 1
 .211ص، ،2001عبد الفتاح تركي ،أزمة سیاستنا التعلیمیة هل لها من مخرج ؟ ،مركز الجزویث الثقافي ، مصر ، 2
 .233،232،231ص، ، ص ، ص ،2001 ، مصر الجزویت الثقافي ، مركز إلى أین ،... كمال نجیب ،السیاسة التعلیمیة في مصر  3
  .13ص، ،إبراهیم مطاوع ، مرجع سابق  4
 . 53،ص 2007دار المسیرة ،األردن ، أصول التربیة العامة ، سعید علي ،-
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وفي مسألة المنظومة التربویة تذوب الفوارق  حیث أن لكل حزب إیدیولوجیته ، برامجها وخطاباتها ،
  . 1جاهدة لوضع سیاسة تربویة ناجحة  وتسعى اإلیدیولوجیة ،

وعند  سیة الجزائریة أن االهتمام بالسیاسة التربویة هو اهتمام قلیل ،والمالحظ یجد أن األحزاب السیا  
 االهتمام ینحصر في برامجها في الفترات والحمالت االنتخابیة ، اوأن هذ أحزاب یكاد یكون منعدم ،

إلى ذلك النظام السیاسي الحاكم یسعى إلى منع األحزاب السیاسیة من التدخل في قرارات  وباإلضافة
لتربویة اّال بالقدر المسموح به وذلك ألّن األحزاب السیاسیة قد تعارض السیاسة التي تقررها السیاسة ا
الواحد  مفمنذ أن كانت الجزائر خاضعة للنظا ،أو ترفض مواد تكون مغایرة للواقع االجتماعي  الدولة ،

لة التعددیة الحزبیة لم مسؤولیة المنظومة التربویة تقع على عاتق الدولة ،وحتى بعد أن دخلت الجزائر مرح
تعطي األحزاب السیاسیة الجزائریة االهتمام بالمنظومة التربویة على غرار حركة اإلنقاذ التي طرحت في 

أما في فترة التسعینات فكان اهتمام األحزاب السیاسیة ینصب على  برنامجها تغییر جذري لكل المجاالت ،
تغییر في كل  أما في األلفیة الثالثة والتي تعّد بأنها ،السیاسة ولم یعطى االهتمام للسیاسة التربویة 

ي السیاسة التربویة ما أصطلح ففمع إجراء التغییرات  المجاالت السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة والتربویة ،
إّال أن  الرئاسي سیاسیًا رغم االختالف اإلیدیولوجي ،التحالف علیها باإلصالحات التربویة كان هناك 

األحزاب السیاسیة في انتهاج سیاسة تربویة حدیثة قد طرح العدید من التساؤالت من أفراد  موقف كل
وعلى اختالفها إّال ذا كان تصریح األحزاب السیاسیة إ ر عن موقفهم من هذا القرار ،وكل عبّ  المجتمع ،

ع المدني ومن أنه یتجه وجهة واحدة وهي أن وضع السیاسة التربویة أمر یتطلب مشاركة مؤسسات المجتم
ح  ، 2بینها األحزاب لحزب  واالتصالعالم إلالمكلف با" السعید بوحجة "وجاءت التصریحات حیث صرّ

ق بموقف  األمروأن  ، التربویة تعلني من عّدة مشاكل ،یجب معالجتها المنظومةجبهة التحریر أن  ال یتعّل
ق بضرورة فتح النقاش حول السیاسة الت  إصالحهاوالعمل على  ربویة ،طرف من طرف بقدر ما یتعّل

األمین العام لحركة فاتح ربیعي  ّد من أولویات سیاسة الحزب و أّكدموضحًا بأّن السیاسة التربویة تع
النهضة بأن السیاسة التربویة التي تتبعها الدولة قد وصلت إلى طریق مسدود وتحتاج إلى مراجعة شاملة ، 

لى قرار سیاسي حكیم قبل الوقوع في نتائ ل المسؤولیة الكاملة لوزیر التربیة والحكومة  ج كارثیة ،وإ كما حمّ
  .باعتبار أّن بن بوزید ینتمي إلى الحزب التّجمع الوطني الدیمقراطي  ،

والتي  أّن السیاسة التربویة بقیت حكرًا في ید السلطة ،ووضح التّجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة      
ها تتالعب بالمبادئ األ ساسیة في السیاسة التربویة وأّن السلطة جعلت المنظومة التربویة عبارة عن یرى بأنّ

وأّن هذه السیاسة التربویة المنتهجة عبارة على حقل تجارب ،كما دعا ألن  وهي المقرر ، ثكنة عسكریة ،

                                                
 . 88- 34,ص- سهیل عبیدات ، مرجع سابق ،ص 1
ظر نقال عن الخبر السیاسي ،األحزاب السیاسیة في الجزائر ،تدعو إلى الن 2
:http://www.alkabar.com/quotidien/?idj180303&hd=36 

http://www.alkabar.com/quotidien/?idj180303&hd=36
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السیاسة  ومختلف مؤسسات المجتمع المدني دور في حق تقریر یكون للنقابات والمنظمات السیاسیة ،
  . تربویةال
ا رئیس الجبهة الوطنیة الجزائریة    التربویة یبزر  ةللمنظوموّضح أّن الوضع الراهن " موسى تواتي" أمّ

 إلى فشل الحكومة في وضع سیاسة تربویة یقوم من خاللها تكوین أفراد المجتمع وأرجع سبب هذا الفشل
  . 1ر السیاسة التربویة فئات المجتمع المختلفة في صنع قرا ناألخرى ماألطراف  إشراكعدم 

ح نائب الرئیس    ا حركة مجتمع السلم قد صرّ بأّن الحركة رافضة لبعض الوسائل  "عبد الرزاق مقري"أمّ
قة بالسیاسیة التربویة المتّبعة والتي فیها التهاون بمبادئ والذي یرى  ، تمثل في اإلسالمتي تالالبالد  المتعّل

عدد ساعات التربیة اإلسالمیة دعوة إلى التّخلي عن مبادئ وهویة أّن فكرة إلغاء تخصص الشریعة وتقلیل 
أمر غیر مقبول ویرى یتكامل الجهود بین مؤسسات  كما اعتبر أّن اتخاذ القرار من جهة فردیة ، البالد ،

  . 2المجتمع المدني والسلطة والوزارة المعنیة من أجل اتخاذ القرار في مثل هذه الوضعیات 
ا الناطق ا     فأّكد أّن هذا الجدل حول "  میلود شرفي "لرسمي لحزب التّجمع الوطني الدیمقراطي أمّ

، ویرى السیاسة المتّبعة تهدف إلى الرقي بالمنظومة  المنظومة التربویة یعد ضجة كبیرة هو مستغربها
عطاءالتربویة واتهم حركة مجتمع الّسلم بالمزایدة  ة المیسعة اإلالشریمادة األمر أكثر من قدره بما یخص  وإ

  .3حیث تم خاللها عقد اجتماع بین أعضاء التحالف لمعالجة الوضعیة التي تعاني منها المنظومة التربویة
ن أّن موضوع المنظومة     بها أعضاء األحزاب السیاسیة یبیّ إّن المالحظ لكل هذه التصریحات التي أقرّ

في بناء السیاسة  إستراتیجیةدم وجود سیاسة ّال أّن هذا یوضح على ع‘التربویة له مكانة عند األحزاب ،
وسرعان  حیث تكثر الخطابات التربویة من طرف األحزاب بتوجیه رسائلهم إّال في وجود عائق ، التربویة ،

ر عن واقع  والخروج ما یسدل الستار وال یكون هناك خطاب متواصل لمعالجة الوضع ، بسیاسة تعبّ
ا س المجتمع الجزائري ، وأّن األحزاب السیاسیة في جهة وأفراد  یاسة غریبة عن المجتمع ،بل توضح بأنّ

والنظام السیاسي یتّجه الوجهة التي  المجتمع في جهة أخرى یعانون من مختلف المشكالت االجتماعیة ،
  . وضعها ورسمها لنفسه

جسر مع بأّن على األحزاب السیاسیة بناء  یوضح محمد موسى في كتابه التربیة وقضایا المجتمع ،   
قة بالمنظومة التربویة بدأً    المنظومة التربویة وأن یخصص كل حزب خطابًا یعالج فیه القضایا المتعّل

  . 4تعد ركیزة كل تطور وتغییر إليبالسیاسة التربویة 
  : ألحزاب السیاسیةالتربویة لمهام ال/ 3     

                                                
  . السابقالمرجع  1
   http://www.aawsat.com/de fautt.asp:الشرق األوسط ،معركة بین أحزاب التحالف حول إلغاء شعبة الشریعة نقال عن   2
   المرجع نفسه 3
   .   197،196ص، ،ص،2002لجامعي للنشر ،اإلمارات العربیة المتحدة،،دار الكتاب ا2محمد موسى ،التربیة وقضایا المجتمع ،ط 4

http://www.aawsat.com/de
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تربویة مثل نقل التراث الثقافي عبر من المتعارف علیه أن المنظومة التربویة تقوم بعدة أدوار         
 یغیب عن و والتثقیف وتكوین الشخصیة الوطنیة وتزویدها بمختلف القیم التربویة واالجتماعیة ، األجیال

ني خبیر بیحیث أكد محمد الش دني ،الكثیر دور مختلف المؤسسات التربویة ودور مؤسسات المجتمع الم
ة عبر مختلف أفراد المجتمع لیست مسؤولیة المنظومة التربویة و سابقًا أن مسؤولیة نشر الثقاف الیونسكو

حدها بل مسؤولیة تتكامل كل المؤسسات والمنظمات و الهیئات التربویة والفكریة والسیاسیة واالقتصادیة 
   .1واالجتماعیة فیها

تؤدي األحزاب السیاسیة وظائف وأدوار عدیدة ومتعددة وعلى مختلف المجاالت السیاسیة 
  :ربویة نوجزها في والت

  تقوم األحزاب السیاسیة بتقدیم مختلف المعلومات في مختلف المیادین التربویة
 .2واالجتماعیة والسیاسیة ألفراد المجتمع وعن قیمهم ومعتقداتهم 

  المیادین معالجة مختلف المشاكل التي یعاني منها أفراد المجتمع في مختلف. 

 ، ى زیادة الترابط والتماسك بین أفراد المجتمع وتعمل عل تتفاعل مع أفراد المجتمع
 .وبین أفراد المجتمع والنظام السیاسيفیما بینهم 

 ، إذ دور الحزب الینحصر أو  تسییر مختلف األطوار السیاسیة وغیر السیاسیة
ولها دور في ففرض  بعد ذلك ، بل هي ممتدة إلى ما یتحدد بفترة انتخابیة فقط ،

الدولة ألنها تؤدي دور الوسیط وتقوم بتوجیه رسالة مطالب أفراد المجتمع على 
 .3أفراد المجتمع إلى الدولة 

 ، وكذا ترقیة وعي النشء ، تساهم األحزاب السیاسیة في تكوین الوعي االجتماعي 
وهي بذلك  ، هم وذوقهم االجتماعي مختلف المواضیع االجتماعیة وتحسین حسم 

وذلك ما تم اإلعداد له  إلى المجتمع ، تبني الشخصیة النّشطة والفعالة المنتمیة
من برامجها المختلفة وبذلك تنمي روح العمل الجماعي وكذا اإلحساس بالمسؤولیة 

وتساعدهم على تقدیم النقد  تجاه األعمال التي یقوم بها الفرد داخل المجتمع ،
اء مختلف القضایا المثارة وتدعیم روح االنتماء  حیالوكذا طرح البدیل ،  البنّ

 . 4الوطني لألفراد

  األفرادتقوم األحزاب السیاسیة بتكوین شخصیة األفراد بشكل عام وبدون إخضاع 
 اختیارفي  المجتمعألفراد الحریة  ایتركو وأن  التي ینتمون إلیها ، اإلیدیولوجیةإلى 

                                                
  .171،ص،2006دار الفكر للنشر ،األردن ، ، 2ط سامي سلطي، مدخل إلى التربیة ، 1
  .103،ص،1997,د س  ، بد  ،ن د ، ، األنظمة السیاسیة المقارنةوعبد اهللا الجو ج2
  .266،ص2005 ,ئل للنشر ، مصر السیاسي ، دار وا ، علم االجتماع إحسان الحسن 3
  .114،113، ص ،ص،2009، مصر ،3شبل بدران ،التربیة والمجتمع ،دار المعرفة الجامعیة ،ط 4
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 مطالبهم االجتماعیة ،وذلك بتثقیفهم تربویاً  موتحقق لهالوجهة،التي تناسبهم 
 .1والقیام  بأنشطة ترفیهیة ًا من خالل إقامة ندوات ،وخلوقیًا وجسدی

 2دور التربوي الذي تؤدیه األحزاب والتي یحددها فيـلى اـي علـي سلطـد سامـیؤك : 

بتوعیة أفراد المجتمع  یقوم الحزب السیاسي : تعمل األحزاب على نشر الثقافة 
المبسطة التي حول مختلف القضایًا والمشكالت االجتماعیة والتربویة بالطرق 

والقضاء على معوقات  تجعلهم قادرین على المشاركة في تطویر مجتمعهم ،
قیمهم  باكتسابوذلك یكون بتولید الحرص واالهتمام لدى األفراد  ، رالتغیی

عد في ترسیخ او الندوات التي تس من خالل عقد مؤتمرات ، وثقافتهم وتاریخهم ،
فهي تعمل على حمایتهم عند أفراد المجتمع القیم االجتماعیة والثقافیة والتربویة 

عبارة عن استطالع  حیث ال تكون هذه المبادرة من االنزالق في ثقافة الغیر ،
تجددة لمواقع میدانیة م للمعلومات فقط،إنما أن یعایشها األفراد بالقیام بزیارات

تقوم كما  ثقافیة وتربویة متنوعة ،بندوات فنیة وأدبیة والقیام ومعارض  ریة ،أث
و الدور الذي تؤدیه المنظومة التربویة وعلى تثمین "طلب العلم "بتوضیح أهمیة 

               . دورها
تؤدي األحزاب السیاسیة أدوار عدیدة ومتعددة تطمح بها إلى الرقي بالفرد        

فهي تؤدي وظائف ال نحصرها دائمًا في الجانب السیاسي  ، داخل  المجتمع
بل تسعى لتكریس قیم المجتمع وثقافته وانتمائه  الحزب ، ونشر إیدیولوجیة 

  . في تثقیف األفراد يوبدلك یشارك الحزب السیاس
  :ة ـالصـخ

أهمها تخصیص برنامج من خالل عدة جوانب , تساهم األحزاب السیاسیة في تطور المنظومة التربویة    

في یكون  حیث, مختلف القضایا التربویة و بالسیاسة التربویة  فیه تناقش و تهتمخاص للمنظومة التربویة 

عن و رؤیة الحزب , العوائق و التحدیات التي تواجه المنظومة التربویة عالج االهتمام بخطابها التربوي 

    . مع تطور المجتمع ةاإلستراتیجیة التي تناسب المنظومة التربوی

                                                
  .440،  ص،1982،دار العالم للمالیین ،لبنان، 5وآخرون ،الوعي التربوي ومستقبل البالد العربیة ،ط جورج شهال  1
   .174،173،172،ص، ص ص،, سامي سلطي ، مرجع سابق 2


