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 هداءاالٕ 

  

ام �زاهج ِ�رًا وٕاحسا�ً  الكرميني ٔ�هدي هذا العمل ٕاىل وا�ي� 

  .هللا عين عظمي اجلزاء

ام رْهيِ َ�ي فاطمة والزهرة حفظهام هللا ؤ�طال يف ُمعُ   .ٕاىل َ�د�

  .ٕاىل ر��ني ح�ايت ٕاخويت ؤ�خوايت س�ندي يف هذه احلیاة

  "محمد جنیب"ٕاىل مرح الب�ت وهبجته 

  .... طریق العمل ش�یو� ؤ�ساتذيتيل ٕاىل لك من �دوا 

  ..... ٔ�بنايئ التالم�ذ ٔ��ن ما اكنوا ٕاىل

   

 �دجية �ا�



   وعرفان شكر

العلي القدير أن يتغمد  أسأل اهللا، و جناز هذا العملإلأشكر املوىل عز وجل على توفيقه 

روح و  ،البحثمشريف األول هلذا  الدكتور عبد الكرمي بوصفصافروح اسعة برمحته الو 

جيعل هذا وأن  من رياض اجلنة روضتني قربيهماوأن جيعل  سعد اهللا،الدكتور أبو القاسم 

  .ماحسنا� ميزاينصدقة جارية يف إياه علماً نافعاً ينتفع به و  وناالعمل والعلم الذي علم

  :جبزيل الشكر إىلوجه توأ

متابعته هلذا العمل منذ انطالقته، بالتوجيهات واإلرشادات على الدكتور حمفوظ رموم  *

ور عبد الكرمي بوصفصاف رمحه بعد وفاة الدكت البحثحتويل اإلشراف على هذا  وقبوله

  .اهللا

األستاذ بابا ، عبد اهللا ، األستاذ مبارك جعفريلدكتور غزالة بوغامن، ا: األفاضل اتذةاألس *

  .، رفقة أساتذة قسم العلوم اإلنسانية مجيعاً املستمر والالمتناهي مدعمه على ،بوسعيدأمحد 

رة الشؤون اوز رمحوين وكل عمال أرشيف فريال والسيدة  يدير مشناناالدكتور حممد  *

 .واألوقاف الدينية

   .باجلزائر العاصمة -رمحه اهللا- عائلة ا�اهد بومجعة بريكاوي *

  .السيد مربوك بن أمبارك على تصحيح وتنقيح هذا البحث *

كل ما قامت به   على طموحة الدكتورة أم اخلري بن عبيداألخت املتميزة ورفيقة البحث ال *

  .جناز هذا البحثإل

، على توفريه مناخ العمل مدرسة عائشة أم املؤمنني بأدرار السيد حممد أقيار مدير *

  .والبحث

ات وإىل كل من قدموا يل يد املساعد بأدرار، -البنات-أم املؤمنني أخوايت مبدرسة عائشة *

  .ك، فلهم مين كل الشكر والتقديردون أن يشعروا بدورهم يف ذل والتسهيالت

  .وأخرياً  أوجه شكري إىل أعضاء جلنة اخلربة واملناقشة *

 حالة خدجية
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   أهميتهو  بالموضوعالتعريف  

 والسياسية والثقافية االجتماعية مشروعا�ا الدول عليها تَبين اليت الصلبة القاعدة التعليم يعد 

 تتمو  ،واخللقية املعرفية القيم غرست وبواسطته إليه، تتطلع الذي مستقبلها خالله من وحتقق واالقتصادية،

 التعليم جبودة يقاس واألمم الشعوب ختلف أو تقدم معيار أن كما ،الثقافية اهلوية مكونات معرفة

 أمام كانت االستقالل عشية فاجلزائر وهوية، كينونة يذ فعال إنسان شخصية تكوين يف وفعاليته

 ومتطلبات يتماشى نوعي بتعليم مواجهتها عليها كان لذا الفرنسي، االستعمار خلفها ألوضاع حتديات

اقتصادي واجتماعي وثقايف منهار جتلت معامله يف تفشي  مام وضعوجدت نفسها أ هالكن العصر؛

اليت تكون يف  ليةاألمية، واجلهل وانتشار األمراض وقلة البىن التحتية، ونقص يف املوارد البشرية واملا

اليت تعد أساس كل تنمية والتعليم  الفتية إميانا منها بدور الرتبيةة ؛ لكن الدولة اجلزائريالتحديمستوى 

، بادرت إىل جتنيد وتعبئة كل اإلمكانات املتاحة آنذاك، فكانت الظروف املادية والبشرية صعبة للغاية

 التعليمية الرتكة على اإلبقاء إىل دفعها املستقلة اجلزائر يف دراسي موسم أول واقرتاب الوقت ضيق لكن

 نوفمرب أول بيان يف املعلنة التحريرية الثورة قيام مبادئ مع تتوافق ال اليت الفرنسي، االستعمار خلفها اليت

  .طرابلس ميثاق يف وال

  :وميكن حصر هذه العقبات يف

 .وهو ما يفوق قدرة اجلزائر على تلبية احتياجا�م املسجلنيلتالميذ العدد الكبري ل - 

املعلمني الفرنسيني صبيحة االستقالل ومل يبق يف سلك ؛ فقد غادر معظم هيئة التدريس - 

ىل احلكومة اجلزائرية إ فلجأتواغلبهم كان يف جبهة القتال،  التعليم سوى املدرسني اجلزائريني

والتعاون الثقايف مع فرنسا نفسها،  واملساعدين، للمرنني حلول استثنائية مثل التوظيف املباشر

 .بلدان العربية الشقيقة مغربا ومشرقاال بأطر من إىل االستعانة وجلأت

الوصول  هالغرض منحيث كان ، رب حتدي واجهته الدولةكانت مسالة التعريب يف اجلزائر اكو 

 .الرتاث احلضاري العلمي وإثراءسالمية للمجتمع اجلزائري رتجاع الشخصية القومية والقيم اإلىل اسإ

- 1965 الدراسيمن العام  التعليم االبتدائيوىل من رع يف التعريب بداية من السنة األفقد ش

ط خرى من التعليم االبتدائي واملتوساألومضاعفة الساعات املخصصة للغة العربية يف املراحل  م1966

د االجتماعية باللغة شرع يف تدريس املوا م1968- 1967وابتداء من سنة والثانوي حتقيقا ملبدأ التعريب، 

ومن هنا ، وطموحاته تكن املدرسة اجلزائرية لترتجم أمال الشعب اجلزائري، وبعد مرور سنوات مل العربية
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، مسي احلضارية للشعب اجلزائرييتوافق مع املتطلبات الفكرية و  آخر موازٍ  مجاء التفكري يف تأسيس تعلي

، "محد توفيق املدينأ"ستاذ التعليم باسم احد أعالم اجلزائر األهذا  تأسيسط ، وارتب"التعليم الديين"بـ

يف  والشؤون الدينية وقافملسلمني اجلزائريني واملشرف على أول وزارة لألالقيادي يف مجعية العلماء ا

نفساً  أعطى للتعليم الديين نفس الوزارةومع جميء مولود قاسم نايت بلقاسم على رأس ، اجلزائر املستقلة

  ".التعليم األصلي"  وغري امسه وأصبح جديداً 

التعليم وإسهاماته يف احلقل الرتبوي التعليمي باجلزائر جاء عنوان  وسعيًا مين إلبراز هذا

  :األطروحة املوسوم

  "م1977-1970التعليم األصلي ودوره في حركة التعريب بالجزائر  "

جاء �ا واليت أحدثها على ملناهجه وبراجمه، والتغريات اليت دراسة حتليلية يتضمن املوضوع  

القريب والبعيد، فهو موضوع حيوي ألنه يتجاوز اجلانب االقتصادي والسياسي، يعمل على  املستويني

  .اجلانب الثقايف بكل مكوناته

  :دوافع اختيار الموضوع

، ليه دون غريه من املواضيعدفعتين إ األسبابمجلة من  نتيجة ذا املوضوعهل ياختيار  جاءوقد 

  : الذاتية واملوضوعية وهيبني  مجعت

  .االهتمام به ىل غياب، وذلك يرجع إاألكادميية ينل حقه من الدراسة املوضوع ملن هذا أ - 

عن املسار  سالعن طريق الصدفة وأنا أزالة الغموض عن التعليم األصلي، فحماولة إ يف - 

من قطاع الرتبية  واملتقاعدين املوظفني األشخاص التعليمي وعن املؤهالت اليت ميتلكها بعض

رحلة  فبدأت ،أو أّطروه صليالتعليم األ معاهد هم من خرجييالكثري من وجدتدرار، والية أب

شكالية ، إىل إن تكونت لدي إالعامالبحث عن هذه املعاهد وما الفرق بينها وبني التعليم 

 .يف املوضوعلبحث ا

ت تتكاثر عندي كلما اجتهت ملكتبة مَّا عالمات االستفهام اليت بدأأما الدافع الثالث فهو  - 

 مما يعين نقصًا وتقصريًا من ضمون هذا التعليم وال أجد ضاليت،مفهوم وم للبحث عن

 .الباحثني يف جمال الدراسات الرتبوية االجتماعية الثقافية
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شيخ املؤرخني  املوضوع األسئلة اليت وجهها يل زادين رغبة وإحلاحا يف دراسة هذا ولعل ما - 

حول استفسارات وأسئلة حول املوضوع  رمحه اهللا بو القاسم سعد اهللالدكتور أاجلزائريني 

 كتب هل لكن ... «:1فكان رده كاآليت عرضاها عليه ومدى قابليته  هذا املوضوع للدراسة

 الشؤون ووزارة والتعليم الرتبية وزارة أرشيف ستكون أ�ا شك فال مصادره أما آخرون؟ فيه

 خطة وتضعي اهلدف حتددي أن أرجو األصلي؟ التعليم يف شرع مىت..... واألوقاف الدينية

    ».ثغرات هناك كانت إن اسأيل مث

   :إشكالية البحث

ت �ا كتجربة مر صلي  يف إبراز التعليم األشكالية البحث يف نقطة مركزية تتمثل تتمحور إ

ال ىل السؤ مرجعيته الدينية والوطنية، لنصل إهم جوانب هذا التعليم، و اجلزائر، عن طريق استعراض أ

التعريب اليت عاشتها اجلزائر إبان حركة يف حول التعليم األصلي وأطره وأهدافه ومناهجه ودوره : احملوري

  وىل من االستقالل؟ الفرتة األ

  :سئلة جانبيةحيملنا إىل أ وهذا السؤال احملوري

 صلي يف اجلزائر؟ما هي دوافع إنشاء التعليم األ - 

 التعليم النظامي الرمسي؟ومبا متيز عن  ؟صليالتعليم األ ومناهجما هي برامج   - 

 العمل البيداغوجي يف مؤسسات التعليم األصلي؟ لياتآما هي  - 

 صلي يف قضية التعريب يف اجلزائر؟ما مدى مسامهة التعليم األ - 

 واإلسهامات اللغوية اليت قدمها؟ليت قام التعليم األصلي بتخرجيها؟اهلوية ا ما هو منط - 

  :إالطار التاريخي للدراسة

  م1977-1970يف الفرتة املمتدة من ينحصر موضوع البحث 

ت فيها وتزايد تتعاظم، وجاء ذلك يف فرتة صليميالد التعليم األ 1970ميثل التاريخ األول 

مثال ، من قبل أبناء اجلزائر أصورات لبناء جمتمع جزائر ما بعد االستقاللة بالتصوات واألفكار املليئاأل

ساسية ريهم، وهذا يف حد ذاته يعد نقطة أنايت بلقاسم، هواري بومدين وغمالك بن نيب، مولود قاسم 

اليت محلت العديد من أوجه خاصة مع انطالق الرئيس هواري بومدين يف الثورة الثقافية  حلدود الدراسة،

                                                           
 .15:13على الساعة  2013جوان  30االلكرتوين، بتاريخ األحد رسالة عرب الربيد  1
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ميثل  فهو 1977بينما التاريخ الثاين  التغري والتغيري للوصول حنو جزأرة الثورة الثقافية مضمونًا وإنتاجاً،

   . صليتعليم األء اللغاتاريخ إ

  :منهج الدراسة

مناهج خمتلفة لإلملام جبزئيا�ا، فطبيعة موضوعها التعليمي الفكري  الدراسةتتطلب هذه      

مها املنهج التارخيي املعتمد على اجلانب التحليلي واملنهج  تغليب منهجني ليَّ فرضت عَ  وخصوصياته،

  .استقراء املادة العلمية ومتحيصها االستقرائي القائم على

فاملنهج التارخيي الوصفي ساعدين يف الفصل األول من خالل تتبع نشأة هذه املؤسسات 

وانتشارها، أما اجلانب التحليلي منه فقد ساعدين يف الفصل الثاين يف عملية دراسة العمل البيداغوجي 

تذة والطلبة وكيف انعكست على النتائج للتعليم األصلي، وحتليل التغريات اليت طرأت على األسا

  .الدراسية

تتطلب املناهج واملقررات الدراسية القيام بعملية استقراء شامل لكل املعطيات الرتبوية له، 

بالعودة إىل أهم الكتب املعتمدة يف التدريس خاصة فيما يتعلق باملواد الشرعية، بعد تتبع خمتلف 

  .ُأخرىتغريات الدراسية من سنة إىل ال

   :هداف الدراسةأ

  : هداف الدراسة فيمكن تلخيصها يف النقاط التاليةأما أ

 صلي يف اجلزائر،اليت دعت إىل ظهور التعليم األلفيات يف اخلىل البحث تسعى هذه الدراسة إ - 

 .اليت مهدت لذلكثقافية  -والعوامل السوسيو

 .الفلسفيةته امتدادلتعليمي للتعليم األصلي وانامج االبحث يف الرب  - 

ومضت أم أنه احلل األمثل للجزائر اليت تبحث  عابرة جتربة نفي أن التعليم األصلي إثبات أو - 

 عن منظومة تربوية أخرى يف ظل فشل املنظومة الرتبوية اليت وحدت التعليم؟؟؟
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  :الصعوبات المعترضة

 مرتبط هومنها ما هو مرتبط جبمع املادة العلمية ومنها ما واجهت صعوبات خمتلفة   

  : بالرتكيب التارخيي، ميكن تلخيصها يف النقاط التالية

عبء التنقل بصفة دورية إىل اجلزائر العاصمة على مدار أربع سنوات لإلطالع على أرشيف  - 

عبئاً التعليم األصلي، مما تطلب مين قراءاته أوًال قبل تصنيفه رغم حجمه الكبري مما شكل 

، بسبب طبيعة األرشيف الذي هو عبارة عن مراسالت من خبيبة أمل إضافيًا انتهى يف بعضه

  .وثيقة 50.000وإىل وزارة الشؤون الدينية تتضمن أكثر من 

مما صعب علي  وتضار�ا، القرارات وتوارخيها، صعوبة الرتكيب التارخيي بسبب اختالف ــــــــ 

   .التوفيق بينها، أو الوقوف على جوهر هذا االختالف

ــــــ التعليم األصلي ُكتب عنه من زاوية تفكري واحدة وهم أنصاره، أما الكتابات الفرانكفونية 

   . الرافضة لوجوده، فلم أعثر هلا على كتابات عنه، مما َضيََّق تصور أُفقه من وجهة نظر اآلخر

  :في الموضوع سابقةالدراسات ال

مل إال أ�ا  بعد االستقالل يف اجلزائر؛ظهرت دراسات تناولت احلياة االجتماعية والتعليمية 

  :تعليم األصلي أو التعليم الديين، ومن الدراسات اليت مست جانبا من هذا املوضوع جندلتتطرق ل

"  بلكني"سوسيولوجيا املثقفني يف اجلزائر وضعية ومكانة خرجيي معاهد التعليم األصلي معهد 

االجتماع الثقايف لقنذار نعيمة، وهي تعد من ري يف علم تحبسني داي، وهي يف األصل رسالة ماجس

، خاصة فيما يتعلق باألصول االجتماعية للطلبة ومصريهم بواكري الدراسات التأصلية للتعليم األصلي

  .بعد التخرج

 نايت قاسم ولودودراسة تاحي إمساعيل التارخيية يف إطار إعداد رسالة املاجستري حول م

، وهي تندرج يف جمال دراسة 1992- 1927 اجلزائرية ويةلله ونظرته السياسي نضاله بلقاسم

  .الشخصيات، فقد تناول التعليم األصلي من زاوية مولود قاسم وزيراً له

من تنطلق وفق رؤية مركبة  من خالل هذه الدراسات  تناولهمتوميكن القول أن التعليم األصلي 

   . اجلزائريةالرتبوي للهوية  املنظور جتماعي أكثر منالا نظورامل
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  :أهم مصادر والمراجع المعتمدة ونقدها

األسئلة املطروحة، فاعتمدنا يف مجع مادتنا لإلجابة عن  الصعوبات خمتلف ختطيإىل سعيت 

شكل أحد أقسام  والذيالعلمية على أهم املصادر املتعلقة بتلك الفرتة وهي أرشيف التعليم األصلي 

  A :بـ جمموع يف علب رمز هلا احملفوظ اليوم بقصر حسن، وهوأرشيف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 

  .علبة وسبعون زمنية األخرى، عددها مائتان وتسعختصيصاً له عن الفرتات ال

وخمتلف  عبارة عن جمموعة مراسالت خمتلفة ختص مؤسسات التعليم األصلي والوزارةهو  

وطلبات  ،وتسجيل ملتابعة الدراسة ،وطلب انتقال ،عقود عمل، من املؤسسات اإلدارية واملواطنني

، ففي كل علبة ....وخصم مرتب، وتصحيح أمساء، وتنظيم مسابقات ،ولفت نظر ،ومنح ،توظيف

لك الوثائق يقدر تقديرات واإلحصائيات اليت قمت �ا فإن جمموع تالوثيقة، وحسب  ةثالمثائتقريبًا 

تعرض  هابعض ن احلجم احلقيقي للوثائق ألندو ألف وثيقة، ومع ذلك يبقى هذا العدد  بـــثالثة ومثانني

فقد كان يكتب باستعمال اآللة الراقنة، وورق  ،للتلف بسبب الرطوبة ونوعية الورق املستعمل للكتابة

مبرور الزمن اختفت الكتابة وتلفت األوراق، ويعين ذلك أن قسماً من تلك الوثائق قد تلف أو و شفاف 

لألرشيف خالل شهر  يل يارةغاء التعليم األصلي، وخالل أخر ز اندثر خالل املرحلة اليت أعقبت إل

  .كرتونياً حفظها إل، مت الشروع يف عملية حفظ الوثائق لتصويرها و 2017مارس 

ا لت بعض العلب نفس الرقم لكن بلونني خمتلفني األول باألمحر واآلخر باألسود، مممحَ 

على العلب بشكل عشوائي،  خاصة وأين اطلعت ،طالع على العلبأحدث اضطرابًا يل يف عملية اإل

 للمقارنة، معاً  املتشا�تني العلبتنيالعلب مجيعاً، وعلى  ستوجب يف كل مرة اإلطالع علىوهو ما ا

  . علبةثالث وأربعنيأكثر من للتفريق بينها واألوىل، وقد استخدمت منها + رمز للعلبة املضافة تفوضع

، 279إىل  01أجد اعتباراً لتصنيفها من  كما مل سبياً،نبعض تلك العلب حتمل وثائق مكررة 

كل مع العلم أن   ،مضطرب وبشكل غري تسلسلي ، واآلخرعضها ينطلق من ترتيب زمين متواصلب

قبل  عود لفرتة ماسم التعليم األصلي إال أن بعضها يدرج حتت انا تاعتمدنا عليها يف دراستنالعلب اليت 

   .ال ينطبق مع حمتواها فومسهاالتعليم األصلي؛ 

  :أما املصادر املطبوعة املعتمدة فأمهها

أعمال مولود قاسم نايت بلقاسم، خاصة كتاب أصالية أم انفصالية جبزأيه، والذي ضمنه كل أفكاره،  *

   .ومنجزاته، وطموحاته التعليمية والرتبوية، ونظرته للهوية الدينية يف بعدها احلضاري
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حيث ، 1978- 1965اجس البناء � اجلزء الثاين منها املعنون  ،اإلبراهيمي أمحد طالبمذكرات *

ركز فيه على أعماله يف جمال الرتبية، باعتباره وزيرًا للتعليم والرتبية آنذاك، وكيف كانت تسري عملية 

  .تعريب املدرسة اجلزائرية، والصعوبات اليت كانت تعرتضها، وهو ما ساعدين يف الفصل الرابع

راجع فقد وظفت منها الكثري، وهي يف معظمها تتعرض للهوية مبختلف أمناطها وأشكاهلا وتغريا�ا أما امل

، وهي يف أغلبها تتناول اهلوية بشكل عام، دوت ختصيص، إال أن ماد�ا سامهت يف إثراء اوانعكاسا�

  :هاومن أمهاملوضوع 

وهري والذي وقف على تفاصيل اهلوية لبوعالم اجل البعد الدعوي يف أعمال مولود قاسم نايت بلقاسم *

اجلزائري، بكل حيثيا�ا، واملؤلف رصد فيه الكثري من  ا�تمعالعربية عند مولود قاسم انطالقًا من 

املصطلحات اخلاصة مبولود قاسم، وقد ساعدين يف فهم قواعد إرساء الفكر اإلسالمي داخل املدرسة 

  .اجلزائرية من خالل التعليم األصلي

ألمحد ناشف، وهو من املراجع اليت  ديولوجييالتعليم يف اجلزائر بني الطرح املعريف والطرح اإل تعريب *

أفادتين يف دراسة  تعريب التعليم من حيث األفكار والتطبيق ووسائله، ودوره يف دعم التوجه 

  .اإليديولوجي للدولة اجلزائرية

، والذي حاول مؤلفه ربط ظهور سعود الطاهرل والفكريةاحلركات اإلسالمية يف اجلزائر اجلذور التارخيية  *

ؤلف يثبت حقائق، لكنه املاحلركات اإلسالمية يف اجلزائر بالتعليم األصلي، انطالقًا من جامعة اجلزائر، ف

ينفي تفسريا�ا؛ فمن خالل تتبعه ملؤسسي احلركات اإلسالمية يف اجلزائر وجد أن أغلبهم درس يف 

بعض أن التعليم األصلي سبب ظهور  وا مبعاهد التعليم األصلي، لكنه يؤكدمدارس مزدوجة، ومل يدس

  .األفكار املتطرفة يف اجلزائر بسبب تعدد األساتذة من خمتلف اجلنسيات

املزدوج السابع عشر والثامن  ، خاصة العدد1977-1970جملة األصالة مبختلف أعدادها من سنة * 

املخصص للتعريب، فهذه ا�لة، كانت لسان حال وزارة التعليم األصلي الـُمَعرِّفة بالتعليم األصلي  عشر

  . لرباجمه وتطوراته ةوبأهدافه، الشارح

  :مختصرات البحث

  الطبعة: ط

  اجلزء: ج
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  ترمجة: تر

  .دون سنة نشر: دس

  .دون مكان نشر: دم

  .حتقيق: تح

  .جملد: مج

  .تعليق: تع

  الرسالةخــــطة 

األول مفهوم التعليم األصلي وعالقته مبفهوم األصالة، املفهوم الذي كان فالفصل تناولت يف 

األسباب اليت أدت إىل قيام  حاولت وضع تصور وبنيت على أساسه مثالطرح والتناول،  جديدَ  اً مفهوم

، مث توقفت ؟سبقه وتأسيس التعليم األصلي، وما هي أوجه االختالف بينه وبني التعليم الديين الذي

هوم روح العصر على املستوى البعيد والقريب، ومف األهداف اليت كانت متوخاة ومسطرة إلجنازها،عند 

االنفتاح ملن  ية، التجديد،صطلحات وسياسات تطبيقية مثل اإلنِّ يف األفق مب به حُ وَّ لَ شعارًا يُـ  الذي كان

  وعلى من؟

من إعداديات  ليت كانت خمصصة للتعليم األصلي،ين فتناولت فيه املؤسسات اأما املبحث الثا

ومنط �ا،  االلتحاق شروطأنواعها، و من حيث وثانويات وجامعة شعبية، فتمت عملية دراستها 

  .وهيكلتها، وختمنا هذا الفصل مبشروع التعليم العايل قبل إلغاء التعليم األصلي تأسيسها

، فبحثت يف الربامج واملناهج والتقارير األصلي التعليم بيداغوجيابينما َضمَّْنُت الفصل الثاين 

  اإلداري النظاممث وقفت على  التفتيشية عن الطرق التدريسية املعتمدة وقابلتها بالقدمي واجلديد منها،

 الكفاءة، بدراسة معايري األساتذة تعيني طرقو  نيموظف، من األصلي التعليم ملؤسسات املايل والتسيري

 للمعارين االلتزام عقود إلغاء سباب، مث قمت بعملية جرد ألالعلمية ممؤهال�و  األساتذة لقبول

 ملعاهد املايل التسيري، وظروف عمل األستاذ ومشاركاته يف ا�الس الرتبوية، مث وقفت على واملتعاقدين

  .رسومو  منحو  ميزانية، من األصلي التعليم

الدراسة، سواء كانت  هذيف ه اً وافر  هاوالنشاطات الدراسية فكان حظ االمتحاناتأما 

امتحانات فصلية أم امتحانات مصريية كاألهلية والبكالوريا، ونسب النجاح فيهما، مث ختمت هذا 

   .من مسرح وإرشاد ورحالت وغريها من األنشطة األخرى الثقافية املدرسية النشاطاتالفصل ب
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وحاولت فيه ضبط مصطلحي  ومقررات التعليم األصلي، ملناهج الفصل الثالث فخصصتهأما 

  .مرحليت التعليم املتوسط والثانوييف املنهج واملنهاج، والربامج املقررة 

وألن مناهج التعليم األصلي كثرية ومتنوعة وخمتلفة ومتغرية من موسم دراسي ألخر، فقسمت  

 ة وثالثنيهذا الفصل على أساس املقررات الدراسية حسب املواد والكتب املعتمدة فيها، فوضعت مثاني

جدوالً  مقسمة حسب املواد واملستويات الدراسية من املرحلة اإلعدادية إىل املرحلة الثانوية، وجاء 

  : تصنيفها كاآليت

  .مواد شرعية، مواد عربية، مواد حديثة

 التعريب مفهوماستعرضت  وقضية التعريبالتعليم األصلي فعنونته ب الفصل الرابعأما 

وخصائصه يف املشرق اليت ختتلف عنه يف املغرب، مث تطرقت إىل املسار التارخيي لقضية التعريب يف 

ذا  على مستوى املثقفني الرافضني واملؤيدين هلوحىت ،ة اجلزائرية واملدرسة األصليةاجلزائر داخل املدرس

صلي �وية إسالمية الطرح، لنخلص يف أخر الفصل للمفهوم الفكري للتعريب من منظور التعليم األ

    .وعربية

يف هذه الدراسة،  تدرجيياً  تعرب عما توصلت إليه من نتائج ما توصلت إليه فيها أوجزت واخلامتة

وأدرجت فيها مقرتحات وتوصيات لتقييم جتربة التعليم األصلي على ضوء واقع التعليم يف اجلزائر بعد 

إلغائه بتوحيد التعليم، وآمل أن هده الدراسة قد أسهمت يف كشف مميزات التعليم األصلي، وأن تكون 

عي أين قدمت عمال متكامال رائدًا يف دَّ وال أَ لبنة جديدة يف جمال الدراسات الثقافية احلديثة واملعاصرة، 

وأسال اهللا عز وجل أن يكون وإمنا أرجو أين قد وفيت هذه الدراسة بعض جوانبها، الدراسات،  هذه

  . هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي

  

  

 



 

 

 

  التعليم األصلي ومؤسساته: الفصل األول

  هوم التعليم األصليـــــــــــــــــفـــم: مبحث األولـال

 مؤسسات التعليم األصلي: مبحث الثاينـال
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  مقدمة الفصل

يتناول هذا الفصل بالدراسة والتحليل مفهوم األصالة والتعليم األصلي واملصطلحات اليت حييل 

عليها، وكيف مت حتويله من تعليم ديين إىل تعليم مواٍز يهتم باإلنسان اجلزائري واملعرفة املقدمة له، 

ب الداعية إىل إنشاء هذا كينونة، ويتوقف هذا على رصد األسبا  إىل شخصية فعالة ذاتللوصول 

املؤسسات يف ظرف قياسي وإنشائها بنمط  التعليم، وما هي األهداف املبتغاة من ورائه، وكيف مت توفري

  .عمراين خاص

كما سنتناول الشروط املوضوعة لإلنضمام إىل معاهد التعليم األصلي لتقييم معايريها وربطها 

ة الراغبني يف الدراسة يف هذه املعاهد، وتطلع التعليم باألوضاع االجتماعية واملستوى الثقايف للطلب

التخطيط للتعليم األصلي العايل، يسعى اصة به يف ا�تمع اجلزائري، فنظم خإحداث األصلي إىل 

آخر هذا الفصل سنتطرق إىل األسباب الداعية لتوحيد التعليم وزوال التعليم  ويفلتكوين خنب دينية، 

  .األصلي
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    مفهوم التعليم األصلي: ألولالمبحث ا

الذي كانت تسري  ،خترج عن القالب االشرتاكي مل االستقالل دَ يْ عَ بُـ إن الثورة الثقافية يف اجلزائر 

شكل من املعرفة مُ ـواالنقالب اجلذري يف الثقافة بوصفها البناء الالتغيري  والـُمَعرب عن ،الدولة يف فلكه

 ،واملعتقدات والفنون والقوانني وكل املقومات املادية والروحية للمجتمعوالقيم  ،والدين والعادات والتقاليد

االستعمار الفرنسي  اطبقه اليت ،لإلقطاعية والرأمسالية مضاداً  على اعتبار أن هذه املقومات متثل نتاجا

  .1شعب اجلزائريعلى ال

سب اإلقطاعية إىل تصفية ا�تمع من كل رواو�دف اجلزائر من خالل ثور�ا الثقافية هذه  

واستبداهلا بثقافة ثورية تقوم على  ،والربجوازية واألساطري املخربة لقوة ا�تمع واألفكار الرجعية والتأخرية

بوضعه الطبقي واالجتماعي ودفعه إىل الثورة على هذا الوضع والتحرر منه، واستبدال  توعية اإلنسان

، واجلزائر يف مرحلة القطيعة 2الفكر االشرتاكيالنظم السائدة بقيم ونظم جديدة هي من نتاج و القيم 

الدولة  واجهتمن رواسب االستعمار ويف سباق الزمن وأمام الرهانات والتحديات اليت والتخلص 

سياسة بينما عايل التنظيم ال انه باملقارنة مع بناء جيش قوي ذياملستقلة حديثا ظل التعليم يراوح مك

 .تمع الدويلعال يف ا�دور فعن خارجية تبحث عن مكان هلا و 

اليت   ةوالرئيسي األساسيةأن املعركة يرى يف اجلزائر عقب االستقالل لوضع الثقايف ا فاملطلع على

 تعيشوكان األمل كبريًا يف أن  ي معركة التعليم،دولة خوض غمارها واالنتصار فيها هكان لزاما على ال

أن كل لغة يف وطنها، باعتبارها اللغة الرمسية اليت ضعها الطبيعي شو اللغة العربية بعد استعادة السيادة 

كان األمل كبرياً بوضع حد هليمنة اللغة الفرنسية وامتدادا�ا داخل مرافق الدولة، ،السياسيةاللوائح  أقر�ا

، وتغري النظرة إليها مبا جيعلها متارس االستعماريكم احلوتقلص االمتيازات اليت كانت تتمتع �ا يف أيام 

، وألغراض تقنية نفعية حبثة، ولكن العلميةاالت ا�ا احملددة هلا كلغة أجنبية يستعان �ا يف وظيفته

اإلشكال الذي طرح يف بداية العهد اجلديد هو الرتكة الثقيلة اليت ورثتها األمة ورثت معها العقد النفسية 

فق الدولة، ويف كل جماالت جراء العهد االستعماري، تلك الرتكة اليت أبقت اللغة الفرنسية يف كل مرا

                                                           
الدكتور شريط الفكرية  ملتقى أعمال"، الثورة الثقافية ومشكلة األصالة واملعاصرة يف فكر الدكتور عبد اهللا شريط :الشريف طاوطاو 1

ي ما20-19، يومي امعة منتوريجب منشورات خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية، قسنطينة ،"والفلسفية يف ميزان الباحثني اجلامعيني

 .174ص ،2004
 .املرجع نفسه 2
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احلياة، مما صعب على املسؤولني الذين تولوا مقاليد احلكم، أن يغريوا هذا الوضع بني يوم وآخر حىت ولو  

  .1كانوا مقتنعني بضرورة التغيري، وحتمية التصحيح

واملركز احلرج الذي متركزت فيه اللغة الفرنسية هو املدرسة اليت تبنتها الدولة على أمل أن 

صححها وتغري اجتاهها بعد حني، ولكن الرتدد الذي ظل يطبع املواقف الرمسية وغموض التوجه الذي ت

رافق هذه املواقف يف هذا ا�ال اثر كثريًا يف قرارات التصحيح وإجراءات التغيري اليت كان املسؤولون 

  .2يتخذو�ا من حني آلخر

باللغة العربية  على التدريس املزدوج قوميفالتعليم الذي كان بني يدي وزارة الرتبية الوطنية  

على الرغم من مرور  مفرنسة؛ لكن هذا الوضع مل يقدم نتائج وأخرىمبعىن أقسام معربة  واللغة الفرنسية؛

وحىت التعليم  الثقافية، التالميذ ضحية الصراعات السياسية كان ؛ حيثاالستقالل علىتسع سنوات 

رغم تأسيسه لعدة معاهد وتدريسه ملختلف اجلزائريني و  3توفيق املدينباملعاهد الدينية اليت أسسها أمحد 

يف  بشهاداته لطلبته، فتكاك االعرتاف الرمسيا من الدراسة بالتعليم العام مل يتمكن من االذين مل يتمكنو 

قام هواري بومدين بتعيني املفكر مولود قاسم نايت بلقاسم على رأس وزارة الشؤون ظل هذا الوضع 

لكن مع تغيري امسها وقلب جذري فيها فأصبح امسها وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية فما  الدينية

   هو املقصود من هذا التعليم وما هي أهدافه؟

 

 

                                                           
كتاب مجاعي حول اللغة العربية من حمنة الكولونيالية "، حمنة اللغة العربية يف فرتة االحتالل ومعانا�ا بعد االستقالل: عبد القادر فضيل 1

 .355، ص2007 األمة للطباعة والنشر والتوزيع،دار ، زائراجل، "إىل إشراقة الثورة التحريرية
 .355، صفسهاملرجع ن 2
م بتونس، وترجع أصول عائلته إىل مدينة القبة باجلزائر العاصمة، درس جبامع الزيتونة،كانت عدة مسامهات 1899جوان 16ولد يوم  3

م، بسبب نضاله يف 1924يف ا�ال الصحفي جبريدة الفاروق، كما ساهم يف تأسيس ا�مع العلمي التونسي والرابطة القلمية سنة 

ده إىل اجلزائر، حيث شارك يف تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، بعد االستقالل تقلد منصب وزير الشؤون الدينية تونس مت إبعا

حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر : م، خلف وراءه العديد من املؤلفات منها1988أكتوبر  18: واألوقاف، تويف باجلزائر العاصمة يوم

- 1899أمحد توفيق املدين ودوره يف احلياة السياسية والثقافية بتونس واجلزائر: عبد القادر خليفي:توسع ينظرواسبانيا، حياة كفاح، لل

-2006 ،جامعة منتوريقسنطينة، عبد الكرمي بوصفصاف، .د: ، رسالة ماجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر، إشرافم1983

2007. 
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  تعريف األصالة: أوالً 

يل، أي هو ال يزال وال ن النخل بأرضنا ألصإأسفل كل شيء ومجعه أصول، ويقال  األصل" :لغة- 1

أصل، ثابت الرأي عاقل، وفالن أصيل الرأي وقد أصل رأيه أصالة، وإنه ألصيل  أصيل له ليفىن، ورج

  .1"الرأي والعقل

الثبات والتجذر والتعمق والشرف، وعكسها ما ال أصل له وال قرار فاألصالة تعين يف اللغة 

رٍَة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها ِيف َأملَْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشجَ ﴿  :ومنه قوله تعاىل

 َوَمَثلُ ) 25(يـََتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّهمْ  لِلنَّاسِ  اْألَْمثَالَ  اللَّهُ  َوَيْضِربُ  تـُْؤِيت أُُكَلَها ُكلَّ ِحٍني بِِإْذِن رَبـَِّها) 24(السََّماِء 

  2 ﴾قـَرَارٍ  ِمن َهلَا َما اْألَْرضِ  فـَْوقِ  ِمن اْجتُثَّتْ  َخِبيَثةٍ  َكَشَجرَةٍ  َخِبيثَةٍ  َكِلَمةٍ 

فاألصالة من مشتقات األصول ويراد �ا قاع الشيء أو األساس الذي يقوم عليه الشيء أو 

جودة الرأي وأحكامه، وأدبيًا فرادة أو ابتكار؛ أي ما يصدر عن ذاتيته يتميز عن غريه، ويعرف 

ائط، وفالن ال أصل له وال فصل؛ أي ال قعد يف أصل اجلبل، وأصل احل «: الزخمشري كلمة أصل قائال

وإن . وإنه ألصيل الرأي، وأصيل العقل، وقد أصل أصالة. نسب له وال لسان، وأصلت الشيء تأصيال

ومسعت أعراب الطائف يقولون لفالن أصيلة؛ . النخيل بأرضنا ألصيل، أي هو �ا ال يزال بقيا ال يفىن

ي بأمجعهم، وقد استأصلت هذه الشجرة نبتت وثبت أي أرض تليدة يعيش �ا، وجاؤوا بأصيلتهم؛ أ

      3»...أصلها، واستأصل اهللا عرقا�م قطع دابرهم

فاألصالة يف اللغة مأخوذة من األصل إن التعريف االصطالحي ليس بعيداً عن اللغوي،  :اصطالحا - 2

ور املتأصلة والشيء األصيل هو الثابت الذي له أساس وأحكام وأصل،  فهو الشيء الثابت ذو اجلذ

ين عليها ويستند إليها يف كل ومنه نقول أن أصالة التعليم هي التمسك بثوابته، وأصوله، اليت بُ  ،4احملكمة

 .حني

                                                           
  .89، ص 1981، املعارفدار  القاهرة، ،لسان العرب:  ابن منظورحممد  1
  .26، 25 ،24االية: إبراهيمسورة  2
دار الكتب العلمية، ، بريوت، 01، ج01طحممد باسل عيون السود،  :، تحأساس البالغة: مر الزخمشريالقاسم حممد بن ع 3

 . 29، ص 1998
وراه يف الفقه وأصوله، إشراف سعيد فكرة، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتالفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد: حورية تاغالبت 4

  .22، صم2007/2008احلاج خلضر،  جامعةباتنة، 
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ونستنتج من تعريف الزخمشري أن األصل و األصالة هو السبق الذي أنتج الفرع، أو ما هو 

له وهو موجود ال زمان وال مكان األصيل / وليس منبتا، وليس صورة طبق األصل لغريه، واألصل  أصيل

يف كل شيء واملهم فيه هو الفرادة، وما ليس متطابقا لألول، تطلق كلمة األصيل لعراقة معىن ما، أو 

      . 1حتققها الكامل، ومن صفا�ا السداد والصواب واجلودة

  مفهوم األصالة عند مولود قاسم  -3

مفهوم  نعود إىلاليت سطرت له جيب أن لكي ندرك كنه التعليم األصلي وأهدافه وغاياته  

، ألنه املفكر واملخطط واملهندس واملنفذ للتعليم األصلي،  2"مولود قاسم نايت بلقاسم"األصالة عند 

ل الشجرة الطيبة اليت تضرب جذورها يف أعماق التاريخ بكل ما حيمله هذا التاريخ من ثْ مِ  فهي عنده 

وعادات تلك القيم اليت جتعل من  ،وتقاليد، وإبداعات ،اتوسلوك ،وأخالق ،وحضارة ،وشريعة ،عقيدة

وتلك هي صفات  ،وال تذيبه التيارات ،ا�تمع متميزا متكامال منسجما مرتاصا ال تعصف به الرياح

دته ولغته فظت لشعبنا أصالته وشخصيته وعقيجر الدعوة، وهي تلك القيم اليت حمنذ ف املسلما�تمع 

وهي أصالة ليست منغلقة وال جامدة وال متحجرة بل هي أصالة تساير ، طوال العهد االستدماري

الزمن، وتؤمن بالتطور وتنزع إىل التجدد بل وتلد من ذا�ا التجدد، إ�ا تلك األصالة اليت جعلت املأمون 

ا واختالفها اخلليفة العباسي ينشئ دار احلكمة ويسن التفرغ لرتمجة علوم األمم السالفة رغم وثنيته

ن العلم ملك لإلنسانية مجعاء، واالنتقال من الرتمجة إىل اإلنتاج واىل اإلبداع، فهي ق يف العقيدة ألالعمي

أصالة ال تؤمن بغلق  «أصالة تنبذ التقوقع والتعصب واجلمود وأيضا تنبذ التفسخ والذوبان واالحنالل فهي

  .3»األبواب والنوافذ وال بإزاحة السقوف 

                                                           
  .121، اجلزائر، ص2007للطباعة والنشر والتوزيع،  األمل، دار يف اهلوية الوطنية: صاحل بلعيد 1
ملواصلة الدراسة جبامع  1946سافر سنة  قي بلعيال أقبو والية جباية، درس باملدرسة القرآنية مبسقط رأسه، مث 1927يناير 6ولد يوم  2

عضو جلنة احتادية حزب الشعب للطلبة اجلزائريني يف تونس  وتدرج حىت أصبحالزيتونة وهناك انضم إىل مناضلي حزب الشعب اجلزائري، 

 إىل جانب الدراسة إلعداد1956إىل ديسمرب  1954، مث مناضل يف جبهة التحرير يف باريس من ديسمرب )1947-1949(

مدير الشؤون : ،  بعد االستقالل تقلد عدة وظائف منها1956يف ماي  اإلضرابالدكتوراه الدولة يف الفلسفة يف السربون قبل 

م، وزير 1977-1970، وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية 1966أفريل -1964السياسية بوزارة اخلارجية وزير مفوض سبتمرب 

أمحد : ، ينظر1992أوت  27، له عدة مؤلفات بالعربية واألملانية، تويف يوم )1979-1977(نيةلدى الرئاسة مكلفًا بالشؤون الدي

 .13،14، ص2016، دار النعمان للطباعة والنشراجلزائر، ، مولود قاسم نايت بلقاسم: بن نعمان
، اجلزائر، منشورات وزارة 04/ع صالة،جملة األ، "أصالتنا تعين ال إغالق األبواب والنوافذ وال إزالة السقوف والرفوف:"مولود قاسم 3

 .08، ص1971الشؤون الدينية، أكتوبر 



 التعلمي أ�صيل ومؤسساته                                            الفصل أ�ول      
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والتجمد بل هي بقاء اإلنسان هو، مع استفادته من احتكاكه إن األصالة ليست االنغالق  

بالغري ومسايرة الركب اإلنساين فيما ينسجم مع عناصر ذاتيته ويتناغم مع مكونات شخصيته إذ بتميزه 

ذلك فقط يكون عنصرا يقدم مسامهة للفكر اإلنساين واحلضارة العاملية وبدو�ا ال يقيمها بشي بل 

  .1يثقل الركب وال يقدم اإلنسانية قيد شربيعيش على حسا�ا عالة 

وحتديد هوييت  ايت وخلصوصيايت ألقتدر على تعينيفأن أكون أصيال يعين أن أكون وفيا لذ

املتفردة، ذلك أن كل ذات َحالَـَمـا تدخل يف جتربة حنت أصالتها الفردية ستستعمل حتما آليات وقنوات 

وب إذن از اللغوي والقيمي واألخالقي والسياسي، املطلجاهزة قبلياً، أي قبل حضورها على غرار اجله

حنت كيان ذايت مستقل عن اجلاهز والقبلي، دون قطع الصلة با�ال : مسك طريف املعادلة الصعبة

وداخل قنوات سابقة ومهيمنة احليوي الذي تتحرك داخله كل ذات، ودون نسيان كوننا نشتغل بأدوات 

   . 2على وجودنا الفردي

ردنا أن نتعرف على صحة الفكر واستقامته عرضناه على كتاب اهللا، وسنة رسوله أما إذا أ

وتكون األصالة �ذا املفهوم موافقة صلى اهللا عليه وسلم، فإذا وافق الفكر ما جاء فيهما كان أصيالً، 

عقلي الفكر ملا جاء يف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم، ومبعىن آخر تكون نتائج جهده ال

وافقة تكون األصالة، يف حماولة الفهم ملا جاء به اإلسالم منسجمة مع روحه وقواعده، فبمقدار هذه امل

  .3مبختلف وجوهها املوضوعية واملنهجية والغاية هي اليت تتحكم يف حتديد العمل باألصالةواملوافقة 

بة التحديات املعاصرة كان عليها مواك سنة من االحتالل ثالثنياثنني و مائة و واجلزائر وبعد  

قطيعة مع متغريات العصر وتتمسك بثوابتها اليت تسعى لرتسيخها على حلها، دون إحداث  والعمل

، والتعليم اغر�ها إىل أقصى شرقمن مشاهلا إىل جنو�ا ومن أقصى وتعميمها والبحث عن ما جيمعها 

بذلك جيمع ويوافق بني  عصرية فهوالو احلديثة  التطوراتمع  الشرعيةقوم على دراسة األصول األصلي ي

أنه بأصالته آخذاً مبقتضيات عصره، فاألصالة يعيش الفرد عارفا بزمانه مقبال على شف ،األصالة واملعاصرة

                                                           
امللتقى الوطين لتكرمي املفكر املرحوم األستاذ مولود ، أعمال التعليم األصلي واملؤسسات الدينية وترقيتهما :حممد الصغري بن لعالم 1

منشورات ا�لس اإلسالمي  اجلزائر، ،م2005مارس29و28و27/ ه1426،صفر 19،و17،18، أيام 1قاسم نايت بلقاسم، ج

  .185، 184ص  ،2006 األعلى،
، لنشر والتوزيع والرتمجةدار جداول ل لبنان، ،1ط ،)مقاربة شارلز تايلور منوذجا(أصول اهلوية احلديثة وعللها: مصطفى بن متسك 2

  .274، ص 2014
 .8،ص1983،دار العلم للطباعة والنشر جدة، ،األصالة واملعاصرة يف الفكر اإلسالمي: حممد سعيد رأفت 3
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ومن مثة تصبح األصالة مرادفة  هي احتاد بالواقع نفسه وإعادة تفسري للقدمي كله خلدمة هذا الواقع،

  . 1التاريخ وأكثر حتقيقا للوحدة الشخصية الوطنية للمعاصرة ولكنها معاصرة أعمق جذورا يف

إال األصيل  هال يستطيع أن يبين أساس فاجلزائريواألصالة تعين العودة إىل األصل إىل املنابع، 

  .له دينه ، وال يضحي بالضوابط والقيم واحلدود اليت رمسهاتارخيياً  هتمعين عليها جملقاعدة اليت بُ ل ةعودبال

مي ظهور مصطلح التعليم الديين إىل جانب التعليم العام العصري يف بداية عرف العامل اإلسال

فرتة االستعمار �اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حني مت الفصل بني العلوم االجتماعية 

إلسالمية والعلوم اإلنسانية والعلوم البحتة، وبني علوم الشريعة واللغة العربية يف مناهج كربيات اجلامعات ا

يف القاهرة وفاس والقريوان، بعد أن كانت املناهج التعليمية يف هذه الكليات مندجمة ومتعددة 

التخصصات، يدرس فيها إىل جانب علوم الشريعة واللغة العربية علوم الطب والفلك والفيزياء 

وحدة اهلدف من باقي والطبيعيات وغريها، انطالقًا من فلسفة النظرية الرتبوية اإلسالمية القائمة على 

  .2العلوم وهو معرفة اخلالق وسياسة الكون مبنظور االستخالف

ويف بداية القرن العشرين ظهر هذا املصطلح يف اجلامعات العريقة، وانعكس عمليًا يف الربامج 

ربية، علوم القرآن، واحلديث، والفقه، واللغة الع(صل فيها عمليًا بني تدريس علوم الشريعة واملناهج اليت فُ 

كالطب واالقتصاد والفلك (، والعلوم املدنية املتعلقة بتدبري شؤون احلياة املادية )وعلم العقائد وغريها

، كما أنشئت أمناط تعليم جديدة يف شكل مدارس أجنبية فرنسية أو )واحلساب والكيمياء وغريها

يس، واشتملت براجمها على اجنليزية أو اسبانية استقطبت أبناء األعيان واعتمدت أحدث أساليب التدر 

املواد ذات العالقة بسوق الشغل، بل حظي روادها مبنح تشجيعية، وإمكان االلتحاق باخلارج إلمتام 

حياول ما أمكن الرفع من الدراسة، يف مقابل ظهور تعليم وطين يركز على علوم الشريعة واللغة العربية و 

العلمية والرتبوية واآلفاق نات نفسها املادية و عة لدى املتعلمني دون أن ميتلك اإلمكانامستوى امل

  .3نفسها

وهو نوع من  ،التداول االصطالحي الرتبوي ما مسي إىل يومنا هذا بالتعليم الديين واستمر يف 

التعليم يركز على التكوين املتني يف اللغة العربية وعلوم الشريعة، وله مؤسساته وجهازه اإلداري والرتبوي، 
                                                           

  .45، صالسابقاملرجع : حممد سعيد رأفت 1
 .20، ص2007 دار الفكر، ، دمشق،1ط أزمة التعليم الديين يف العامل اإلسالمي، :خالد الصمدي، عبد الرمحان حللي 2

 .25، صنفسهاملرجع : خالد الصمدي، عبد الرمحان حللي 3
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بقاع العامل مبسميات خمتلفة كالتعليم األصيل  بعض ، وهذا التعليم معروف ومنتشر يفومناهجه الرتبوية

أو التعليم العتيق باملغرب، أو التعليم األهلي بدول الساحل والصحراء بإفريقية أو املدارس العربية 

ة يف تعليم اإلسالمية بدول آسية، أو التعليم الشرعي يف بعض دول اخلليج، وميارس من الناحية التنظيمي

نظامي رمسي تشرف عليه الدولة وتعليم غري نظامي تسريه اجلمعيات واملنظمات األهلية وُميَوله 

  .1احملسنون

كان املغرب األقصى أول من أسس التعليم األصلي والشؤون الدينية واقتفت أثره مصر 

ى على أساس أصيل قوي، والكويت كرمز للعودة إىل النبع، وإحياء الرتاث احلقيقي وبناء اجلديد األرق

فاجلزائر أسست وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية تعبريا منها عن الدور احلقيقي الذي جيب أن تقوم 

  .2به وعلى االجتاه الثوري من أجل �ضة دينية حقيقة

مهمته التدريس باللغة العربية  ،أنشئ من قبل هذه الوزارة إسالمية،مواٍز ذو صبغة هو تعليم ف 

باإلضافة إىل الـمواد  والدين، اللغةمواد بتدائي والثانوي مع التوسع يف فس برامج وزارة التعليم االن

ن التعليم العام عقب االستقالل واجه أل ؛اللغات األجنبية كلغات وليس كلغة تدريسو الـحديثة 

اسية من در مشكالت ثقافية تربوية ختطيطية حتت تسيري سياسي للتدريس وهو تعريب األقسام ال

 .االبتدائي إىل الثانوي

دين يالتعليم العام يدور يف فلك الصراع بني املؤ  بقيبعد مرور تسع سنوات على االستقالل 

  التعليم باللغة العربية، واستمر هذا الوضع إىل غايةبطالبني املللتعليم باللغة الفرنسية واملعارضني له 

وزارة التعليم االبتدائي والثانوي  :قسمني مها: لوطنية إىلوزارة الرتبية اأين مت تقسيم  ،م1970جويلية 

حممد : "علمي بقيادة، ووزارة التعليم العايل والبحث ال"عبد الكرمي بن حممود": د�ا للسيدسلمت قيا

املؤسستني، وأعيد تشكيل  هاتنيوزارة الرتبية الوطنية جتمع صالحيا�ا بني  ، وكانت"الصديق بن حيي

وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية  آخر وصالحيات وميزانية أكرب، وهي دينية مبسمىوزارة الشؤون ال

معاهد سالمية املوجودة قبل هذا التاريخ حتمل اسم أصبحت املعاهد اإل وعليه ،3بقيادة مولود قاسم
                                                           

 .26املرجع السابق، ص: حلليخالد الصمدي، عبد الرمحان  1

 ،م1972اجلزائر، منشورات وزارة الشؤون الدينية، ، 7/ع،جملة األصالة، "�ضة التعليم األصلي يف اجلزائر ":عالل الفاسي 2

  .89،90ص
اجلريدة ، "يتضمن تأسيس احلكومة :"1970)جويلية(يوليو 21املوافق  1390 مجادى األول عام 18مؤرخ يف 53-70: أمر رقم 3

 . 906، السنة السابعة، 63/،عالرمسية 
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 10 

 "ادة األهليةشه": مها وزارة الرتبية الوطنيةا رمسيا مثل شهادات ممعرتف � التعليم األصلي هلا شهادتان

 الكيان وحيقق مبا حيفظ الفرنسةوغاية التعليم األصلي العودة إىل املنابع ومقاومة ، "شهادة البكالوريا"و

  .وجود ا�تمع اجلزائري

شرطني ليحمل حقيبة هذه الوزارة، الشرط األول هو تغيري اسم  "مولود قاسم"اشرتط  وقد

األوىل  الوسيلة ؛ ألن التعليم هواألساس هو األصلي ن التعليمأن يكو : ، والثاينسابقاً الوزارة كما أسلفنا 

رمبا يعرتض  «:"هواري بومدين"، مبعىن إعادة بعث التعليم الديين من جديد، فكان رد يف بناء األمة

وافقين أنت وأنا سأجيب على املعرتضني وما الفائدة من «": مولود قاسم"فقال  »على ذلك البعض

، فالتعليم األصلي �ذا فتم تسطري برنامٍج كامٍل متكامٍل وخمطٍط واضحٍ  ،»عليمالشؤون الدينية بدون ت

عية املفهوم اجلديد يعتمد برناجما قويا وافيا وكافيا يتماشى مع مميزات الفرد اجلزائري الثقافية واالجتما

نغالق سالم الصايف النقي البعيد عن االلقية، والغرض من ذلك هو أن يكون التعليم قلعة اإلواخلُ 

   .1أيضا عن االحنالل والتفسخ والتعصب والبعيد

 يف سياسةويف ضوء هذا املفهوم لألصالة شرع مولود قاسم نايت بلقاسم يف إعادة النظر 

 جاءمث  ،"توفيق املدين ألمحد" واليت يعود الفضل يف إنشائهااملعاهد الدينية اليت كانت موجودة من قبل، 

 "مولود قاسم"يقول و ، من حيث الكموتوسيعها تطويرها الذي حاول  2"العريب سعدون" الوزير بعده

من حيث العدد ظل هذا التعليم حمدودا «: يف هذا الصدد "حممد الصغري بلعالم"نقال عن 

ومن حيث اآلفاق والربامج ومن حيث الصدى يف البالد حىت إن األهلية غري موجودة  ،واإلمكانيات

  .3»أن تكون األهلية رمسية مث الباكالوريا مبعادلة عاملية واملعادلة غري موجودة فقلنا جيب

                                                           
 نية عند مولود قاسم سؤال اهلوية واإل"، أعمال امللتقى الوطين األول "انطباعات من وحي الصداقة والعمل :"حممد الصغري بن لعالم  1

  .117،118، ص2010، باتنة، منشورات خمرب حوار احلضارات والعوملة جامعة احلاج خلضر، "نايت بلقاسم يف ظل العوملة
، تلقى تعليمه مبسقط رأسه وبزاوية سيدي عبد الرمحان اجللويل وبالزاوية 1923ديسمرب 07ولد بسيدي إبراهيم دائرة البيبان يوم  2

احلمالوية، مث انتقل إىل الزيتونة اخنرط يف حزب الشعب اجلزائري، التحق بالثورة وانضم إىل طاقم إذاعة صوت اجلزائر، شارك يف تأسيس 

مولود قاسم نايت : إمساعيل تاحي: ينظر.1992مارس  23، تويف يف 1970 إىل1965الشعب، عني وزيراً لألوقاف من سنة  جريدة

الدكتور مجعي مخري، : ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ، إشراف1992-1927بلقاسم نضاله ونظرته للهوية اجلزائرية

 . 74ص ،2006/2007قسنطينة، جامعة منتوري، 

  .185 املرجع السابق، ص....ةالتعليم األصلي واملؤسسات الديني :حممد الصغري بن لعالم 3
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أمحد "تأسيس املعاهد اإلسالمية عقب االستقالل وجعل أن  1"حممد الصغري بلعالم"ويقول  

شراك مناضلي مجعية العلماء املسلمني يف احلكم من خالله إل إال حماولة هوعلى رأسها ما " توفيق املدين

أمحد " سلطة اجلزائريني جلعلها تنضوي حتت لواء املسلمني مجعية العلماءكسب واسرتضاء أي    ، 2هو

 أنّ وأعتقد أن سبب هذا اخلالف  ؛بسبب االختالف حول توجهات الدولة اجلديدة وممارسا�ا 3"بلة بن

 سائدة كانت اليت التجارب لبعض متحمساً  وكان اليساري االشرتاكي بالفكر مهووساً  كان بلةأمحد بن 

 املسلمني العلماء مجعية يف الثاين بالرجل يصطدم جعله هلذا الفكر وحتمّسه االشرتاكية، دالبال يف

 ،باديس بن احلميد عبد الشيخ من اجلمعية خالفة ورث الذي "اإلبراهيمي البشري الشيخ" اجلزائريني

 متثله كانت الذي اإلصالحي واخلط اجلزائري النظام بني الطالق بداية بأنّه الصدام ذلك البعض وفسرّ 

 "بّلة بن أمحد" الرئيس "اإلبراهيمي البشري" ا�م عندما الطالق وبدأ. اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية

 من واجلزائريني اجلزائر حترير يف اإلسالم بدور بلة بن وذّكر اجلزائري القرار معادلة عن اإلسالم بتغييب

 اجلربية اإلقامة حتت "اإلبراهيمي البشري" الشيخ وضع التصادم هذا وبسبب الفرنسي، االستعمار ربقة

 .4املنية وافته أن إىل اجلربية اإلقامة وحتت راتب دون من كذلك وبقيّ  الشهري الراتب عنه وقطع

 

  

                                                           
 .والشؤون الدينية صليرفيق مولود قاسم وأحد إطارات وزارة التعليم األ 1
 .14:30، على الساعة 7/2015/ 13، مقابلة  شخصية ببيته بأوالد فايت باجلزائر العاصمة: حممد الصغري بلعالم 2
م يف بلدة مغنية قرب احلدود املغربية من أسرة فالحية فقرية ومتدينة، درس أوًال مبسقط رأسه يف مدرسة 1916ديسمرب25ولد يوم  3

فرنسية مث انتقل إىل مدينة تلمسان القريبة من بلدته، وفيها حصل على شهادة األهلية، وبعدها انقطع عن الدراسة ملساعدة أسرته، 

يف فرقة املشاة لشمال إفريقيا اليت ذهبت إىل اجلبهة  1943، مث استدعي ثانية يف سنة 1937عسكرية سنة استدعي للخدمة ال

كنت اعتقد «:واليت كانت صدمة له، فقال 1945ماي  08اإليطالية، بعد احلرب العاملية الثانية عاد إىل اجلزائر اليت استقبلته حبوادث 

، اخنرط يف حركة انتصار احلريات الدميقراطية وانتخب »حلرب، ولكن كان جزاؤهم النار والدمأن فرنسا ستعرتف للجزائريني بفضلهم يف ا

مث املنظمة السرية عن الغرب اجلزائري، اعتقل مع رفاقه بوضياف، خيضر، آيت أمحد، مصطفى األشرف يف  1947مستشار بلدي يف 

، انتخب رئيسًا للحكومة 1962مارس 19، أفرج عنه يوم 1956أكتوبر 22الطائرة اليت كانت تقلهم من املغرب إىل تونس يوم 

، 2، جمعجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين: عبد الكرمي بوصفصاف وآخرون. 1962واجلمهورية يف شهر سبتمرب 

  .3،4، ص2004قسنطينة، منشورات خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية جامعة منتوري، ماي 
مركز دراسات مصر، ، ندوة التجارب االشرتاكية يف اجلزائر وآثار حتوهلا إىل سياسات السوق وأثر العوملة وإعادة اهليكلة: ياحيي أبو زكر  4

 .2، ص2005، الوحدة العربية



 التعلمي أ�صيل ومؤسساته                                            الفصل أ�ول      
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 سببه اإلبراهيمي البشري والشيخ بلة بن أمحد بني التصادم أنّ  اجلزائريني املؤرخني بعض ويقول

  :البيان نصّ  وهذاالعقائدي والسياسي يف اجلزائر،  ضد االحنراف م1964 أبريل 16 بيان

   الرحيم الرمحن اهللا سمب«

 يف اجلهاد مشعل سلمت أين يل تراءى إذ ....اجلزائر استقالل حىت أعيش أن يل اهللا كتب

 خطورة أمام أشعر أين غري .....الصمت ألتزم أن قررت ولذلك .....احلق اإلسالم عن الدفاع سبيل

 ولكنّ  ....طاحنة أهلية حرب حنو يتدحرج وطننا إن الصمت، أقطع أن عليّ  جيب هأنّ  .....الساعة

 لقد.... والرفاهية والسالم الوحدة إىل شيء كل قبل يطمح شعبنا أن يدركون ال يبدو فيما املسؤولني

  1 »....معنده االعتبار أساس هي العامة املصلحة تكون وأن... للمسؤولني آن

كان وزيرًا يف حكومة بن بلة؛ إال أنه كان حمسوبًا على التيار ين  رغم أن أمحد توفيق املد

اإلصالحي، وهو ما نفسر به تضييق اخلناق على التعليم العريب التابع جلمعية العلماء، وضعف امليزانية 

املالية املخصصة لألوقاف والشؤون الدينية، فاخلالف بني اإلبراهيمي وابن بله له دور بطريقة مباشرة أو 

  .الطبيعية يف ا�تمع اجلزائري التعليم الديين مكانته مباشرة يف تأخري استعادة غري

سارت املعاهد اإلسالمية مبجرد تأسيسها غداة االستقالل حسب برنامج حيتوي على علوم  

باملرحلة  "العريب سعدون"و "توفيق املدين"وميكن أن تسمية عهد ، علوم عصريةو  وعلوم عربية دينية

 عشرة اخلمس الواليات كل يف منتشرة اإلسالمية املعاهد كانت حيث ،التعليم الديين األوىل من

 املعاهد يف املطبق الربنامج نفس هو املعاهد هذه يف املطبق والربنامج األخرى، املدن وبعض 2القدمية

 أتذكر املعاهد هذه طالب من بصفيت....«:3"إبراهيم فياليل"يقول و  العربية، مصر جبمهورية األزهرية

                                                           
لغرب دار ابريوت، ، 05ج، 01طأمحد طالب اإلبراهيمي، : ، مجع وتقأثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي: حممد البشري اإلبراهيمي 1

 .317ص، 1997، اإلسالمي
 التيطري، قسنطينة، عنابة، األوراس، اجلزائر العاصمة، الساورة، لواحاتا :هي1974-1962بني  الواليات اخلمسة عشر القدمية 2

 .سعيدة، تلمسان، تيزي وزو، تيارت، سطيف، )الشلف حاليا(األصنام ، وهران، مستغامن، )احالي املدية(
، شغل عدة وظائف أمهها متصّرف إداري مبديرية الشؤون الدينية لوالية 1950من مواليد بلدية بين والبان، والية سكيكدة سنة  3

وفاة : يان، ينظرمعروفة يف الشمال القسنطيين مبقاومتها للظلم والطغقسنطينة ّمث مدير الشؤون الدينية لوالية جيجل مث حمام، ينتمي لعائلة 

: الساعة لى، ع14/02/2018، يوم  www.algeriachannel.net، املناضل إبراهيم فياليل يف بلجيكا بعد صراع مع املرض

20:16. 
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 أزهريون كلهم واملدرسون الشريف، األزهر من مطبوعة تأيت كانت االمتحانات أسئلة أن جيدا

  .»1....عاليا العلمي مستواهم وكان األزهري ولباسهم بعمائمهم

ات خمتلفة، أكثرهم كان ن على شهادو متحصلر جامعة األزه ون خرجيو متخصصأساتذة فهم 

هؤالء األساتذة  وقد متكن انة وأمهية هذه الشهادة يف العامل اإلسالمي،نظرًا ملك ،العاملية حامال لشهادة

النجاح ، فيف املخططات الثالثية التوقعات اليت كانت مسطرةكل   فاقتنتائج  فحققواأداء رسالتهم من 

 وارتفاع املستوى، م1969لسنة  الذي حققه تالمذة املعاهد الدينية يف امتحان شهادة األهلية اإلسالمية

قدرة املعلمني الذين ال ميلكون الشهادات دليل على خري هلما  قساماألملختلف الثقايف  تعليمي الرتبويال

ما مسح بعقد أمال كربى على مستقبل  وهو ،يتمتعون بتكوين تربوي متني أيضا املطلوبة فحسب بل

  .2من أساتذة جزائريني إال أنه كان خال، اجلزائرالتعليم الديين يف 

بالقومية يف " أمحد بن بلة"زهري باجلزائر يعود إىل إعجاب األشبه هذا التعليم وسبب تدريس 

   .مصر ونشاطها وعالقتها اخلارجية فنسقا معاً من أجل القضايا الثقافية

 "مولود قاسم"فرتة  وهي وهي اليت حنن بصدد دراستهامن التعليم الديين  أما املرحلة الثانية

 عشرات بناء عهده يف مت فقد ،البشرية أو املادية اهلياكل حيث من ةجوهري تغيريات عليها أدخل الذي

 والتجهيزات كاملختربات حديثة بتجهيزات جتهيزها ومت املميز، اإلسالمي املعماري الطابع ذات الثانويات

تدائي التعليم االب لوزارة التابع اجلزائري الربنامج هو املطبق الربنامج أصبحو  ،املرافق من وغريها الرياضية

  .الشرعية العلوم وتوسع يف مواد والثانوي

استعادة املاضي ا�يد، وارتبطت  حنوطابات اهلوية التعليم األصلي خب ويقرتن مفهوم األصالة يف

هذه الدعوة مبقاومة حاضر معاد هلذا املاضي، وقد عرف هذا احلاضر يف أدبيات اهلوية باملعاصرة، حيث 

وغريهم، منذ �اية  "رشيد رضا"و "مجال الدين األفغاين"و "مد عبدهحم"قيادة اإلصالحي بشهد الفكر 

القرن التاسع عشر حضورا هلذه الثنائية املفهومية املتصارعة، وأعين بذلك األصالة واملعاصرة، وميكن أن 

كيف ميكن التوفيق بني قيم األصالة املوروثة ومتطلبات املعاصرة؟ : تلخص إشكاليتها على النحو التايل

                                                           
: ، على الساعة10/01/2018يوم ، www.algeriachannel.net، موقع تدمري اهلوية الوطنية اجلزائرية :إبراهيم فياليل 1

23:09. 
  .1، ص1964، تقرير عن أسباب نشأة املعاهد اإلسالمية: 255العلبة  2



 التعلمي أ�صيل ومؤسساته                                            الفصل أ�ول      
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تنا الدينية والتارخيية والثقافية دون اكيف ميكن أن نكون متأصلني ال أصوليني يف فضاء: بارة أخرىوبع

  1؟سيما الغربية منهاأن ينقطع حبل اّتصالنا باحلضارات األخرى وال

األوىل مدافعة : والواقع أن اجلدال حول قضييت األصالة واملعاصرة كان قد أفرز أطروحات ثالثة

  .املعاصرة دون سواها، أما الثالثة فتبحث عن سبل التوفيق بينهما سواها، والثانية عنعن األصالة دون 

ة اإلسالمية يف أعقاب اقرتنت األصالة بالرغبة واحلنني إىل استعادة العصر الذهيب لألمة العربي

عة ستعمار الغريب مسخ هويتها، فكانت إذن مبثابة أداة مقاومة وتعبئة تصدت بقوة للنز حماوالت اال

االحتوائية االستعمارية، كانت إيديولوجيا األصالة تعمل باستمرار من خالل رصيدها السردي اهلائل 

على التذكري بأجماد السلف الصاحل يف املقاومة واإلميان واجلهاد الذي بفضله انتشر اإلسالم يف أرجاء 

لكن مبجرد �اية مقتضيات املرحلة  ؛عالة يف مقاومة االستعمار الغريباملعمورة، مثلت القوة التعبوية أداة ف

االستعمار املباشر، اكتست فكرة األصالة طابعا أصوليا، بعدما اتسعت دائرة العداء  إزاحةأي  اجلهادية،

عن نزعته االحتوائية  يتخل بدوره ىل ثقافة ومصاحل هذا اآلخر الذي مللتمتد إىل كل من ميثل ويرمز إ

   .2واالستقطابية

هي تلك اليت تناصر فرادة الذات وقدر�ا اإلختالفية " مولود قاسم"عند فاألصالة املعنية 

إبداع وبناء واستكشاف للهوية األصالة ف ،التبعية إليديولوجية ماضوية بائدةوليست تلك اليت تكرس 

الفردية، وهذا هو معىن الوفاء للذات، ويف الوقت ذاته انفتاح على األفاق الداللية؛ أي والء ُمتَـَروٍّ 

  .3جماعة احلاضنةلل

، أن "التعليم األصلي" طموح الذي مساهويرى أبو القاسم سعد اهللا أن مشروع مولود قاسم ال

العبارة نفسها قد وجدت يف املغرب األقصى، وأن األصلي ال تعين األصالة اليت ترددت عند سي مولود 

، وهذا هو مدلول 4أو األساسي سواء يف عنوان جملته أو يف عنوان كتابه، فالتعليم األصلي يعين السلفي

التعليم األصلي احلقيقي رغم انه يتجاوز مفهوم السلفي بل يقفز أحيانًا إىل املعاصرة واالنفتاح على 

       .اآلخر

                                                           
    271، صاملرجع السابق: مصطفى بن متسك 1
  .272ص، نفسهاملرجع  2
  .273ص ،نفسهاملرجع   3
 . 150، ص2009اجلزائر، دار البصائر للنشر والتوزيع،  ،2، طت وتأمالتخارج السرب مقاال:أبو القاسم سعد اهللا 4
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  التعليم األصلي  إنشاءأسباب : ثانيا

السبب األول يف إن الصعوبات اليت اعرتضت التعليم يف اجلزائر عقب االستقالل كانت 

طبيعة خمتلفة إلرجاع صريورة العملية الرتبوية إىل مسارها الصحيح بعد ما حادت  عليم ذيالبحث عن ت

، أو وضع طريق آخر خمتلف عن السائر العمل به، وبالتايل فإن عثرات التعليم العام واملعاهد الدينية  عنه

         .كانت العامل األول يف ظهور هذا التعليم األصلي

وزارة التعليم األصلي الصادر عن  م1971 ديسمرب 31ؤرخ يف امل 299-71مرسوم رقم تضمن 

  :1والشؤون الدينية تنظيم اإلدارة املركزية للوزارة ومتثلت مهمة مديرية التعليم األصلي يف

 .تنظيم التعليم املتوسط والثانوي والعايل وتنسيق مراقبته -

 وضع الربامج والنصوص البيداغوجية للتعليم األصلي  -

 .ات بالوسائل البشرية واملادية باالتفاق مع املديرية الفرعية للموظفنيجتهيز املؤسس -

 .تنظيم االمتحانات واملسابقات وتنسيق الوثائق املتعلقة �ا -

  ختصيص املنح الدراسية للطالب يف دائرة التشريع اجلاري العمل به  -

 تطوراتالمبواكبة  ومقة معرتف به وطنيا وعامليا تجزائري لتخريج دفعاتالتعليم األصلي  سَ سِّ أُ 

اتسمت السنوات الثالث األوىل اليت أعقبت اسرتجاع البالد استقالهلا باالضطراب  حيث ،املعاصرة

وعدم االستقرار، يف كافة امليادين، فالبناء السياسي واالقتصاد الوطين أوشك أن يرتدى يف أعماق 

 عن ا�تمع اجلزائري غريبة ألفكار سوى حقل جتارب اهلاوية، أما النشاط الثقايف والفكري فلم يكن

   .آنذاك له احلقيقية شاغلاملو  واقعالعن كل البعد بعيدة  

  :األسباب احلقيقية إلنشاء هذا التعليم كاآليت نصنفوميكننا أن 

  السياسية -1

على السلطة وصراع للتموقع يف  ساخنةالعلن بعد االستقالل يف اجلزائر حربا  إىلظهرت  

ثري يف باقي القطاعات فكان نصيب وزارة ها من التأمسؤولو  نُ كِّ اليت متَُ  ساسةاحل ياديةاملناصب الق

                                                           
 /عم،1972يناير 21 /هـ 1391ذو احلجة 5اجلمعة  ،اجلريدة الرمسية ،"مرسوم يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة التعليم األصلي" 1

  .58، السنة التاسعة، ص6
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بل إن هذه  ة؛السياسي السلطات العمومية كلي من طرفالشبه واإلمهال  التهميشالشؤون الدينية 

د امة أفراـــوزارة بينما كان عـــــارسه الــــمــــاألخرية كانت تراودها شكوك حول جدوى النشاط الذي ت

بالرغم من تشتته وضيق جماله نظرة تفاؤل  كس من ذلك ينظرون إىل هذا النشاطالشعب، على الع

لكافة الشعب اجلزائري على الوجه  اإلسالميةضمان وصول املعرفة  إىلويعتربونه السبيل الوحيد املؤدي 

  .1الصحيح

قليص أجهز�ا ت حنو اجتهتهود الوزارة جلن نظرة السلطة أاإلشارة إىل وهنا البد من   

عتمادات املالية والتجهيزات ومصاحلها املركزية بدل نشرها وتوسيعها لتربر تقتريها يف ختصيص اإل

ىل العمل باللغة العربية من الدوائر وة إــــملثقفني باللغتني والداعني بقإقصاء ا ، إضافة إىل2املادية

دارس جتميد نشاط املحتديد و  ، كما أننسنيالصراع السياسي بني املعربني واملفر يف خضم ياسية، ــــالس

طة أيام االستعمار الفرنسي، كان البد من تعويضه ببديل توافق عليه السلطة العربية احلرة اليت كانت نش

من خالله قراءة الوجهة الدينية اليت تسعى الدولة للتحرك ، تتم السياسية وتقدمه للمجتمع كبديل

  .  التعليم األصلي تعليماً يتوافق مع طموحات الشعب ومطمح الدولةا أو الدور يف فلكها، فكان هاجتاه

   التربوية -2

قرارا  واختذت وزارة الرتبية الوطنية ،م1962 مت أول دخول مدرسي باجلزائر يف أكتوبر سنة

تم توظيف ، فاألسبوعيقضي بإدخال اللغة العربية يف مجيع املدارس االبتدائية بنسبة سبع ساعات يف 

منهم عدد كبري من املمرنني قصد سد الفراغ الذي  ،للغة األجنبية 16450للعربية و  معلما 3452

، الذين طردوا أو أجربوا على املغادرة بسبب بصفة مجاعية من اجلزائر نيفرنسيال رحيل املدرسنيدثه أح

ئريني عن ذلك انقطاع بعض املعلمني اجلزا زيادة على االستقالل، وتغري السياسة الرتبوية يف اجلزائر،

مبتدئني بعد أن تدربوا يف ملعلمني  مهمة التدريس أسندتف. ليلتحقوا بقطاعات أخرى العمل بالتعليم،

  .3ورشات صيفية

  

                                                           
 .1، ص1975-1965ألصلي والشؤون الدينية خالل العشريةتقرير عن منجزات وزارة التعليم ا: 187العلبة  1
 .املصدر نفسه 2
 .42، ص1994الوطنية للفنون املطبعية ، املؤسسة اجلزائر، ،التعليم يف اجلزائر قبل وبعد االستقالل: زرهوين الطاهر 3
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 التعريــــــــــــب نية تعريب السنوات تعريبا كليا بدلـــــربية الوطــــــتــــــرت حماوالت وزارة الـــــاستم 

تدريس مادة احلساب ملدة  االبتدائي لتعليمل تقرر م1969-1968اسي فابتداء من املوسم الدر  ،اجلزئي

أحدث ضجة يف الذي  بالعربية، الشيء مخس ساعات يف األسبوع بالفرنسية وساعة وأربعني دقيقة

فاشال وتقرر تدريس احلساب  اإلجراءفاعترب هذا  ،واختالالت تربوية يف األقسام الشعبية،األوساط 

من السنة املوالية، إن هذه احملاولة كانت من األسباب اليت أثارت نقاشا حادا، دار  بالعربية وحدها ابتداء

 وأنأمر حتمي ال رجوع عنه، لتحقيق التعريب الشامل، فهو  إتباعهاحول الطريقة اليت كان ينبغي 

ختاذ ال؛ لكن جتربة سنة واحدة مل تكن كافية 1يتطلب كثريا من اجلهد والوقت هو أنهتعميمه يف  املشكل

  . إجراءات متسرعة بالتغيري أو احلكم عليها بالفشل

كو�ا اهتمت بتدعيم اللغة   ،1969غاية سنة الفرتة املمتدة من االستقالل إىل هذه  وما ميز

العربية يف املرحلة االبتدائية، حيث أصبحت لغة التعليم يف كل املواد وغريت بصفة جذرية الربامج 

لى ع يـَُؤاخذلكن ما  ؛2آنذاكركت الكتب املستعملة تُ االستعمارية،  يف حني  عن الفرتة التعليمية املوروثة

س بالفرنسية بعد مرور رَّ دَ تُ  وطرق تب ومناهجالرتبوية، من كوثائق الفرنسية على ال ائهابقإ الفرتةهذه 

توظيف أو استعمال تلك الكتب  قبولأكثر من سبع سنوات على استعادة اجلزائر لسياد�ا، فيمكن 

جان اخلاصة لِّ كافية لِ   فهذه املدة الزمنية ،على األكثر ثالث سنواتو لوثائق ملدة سنة أو سنتني أوا

حديات ـجمارات تقادرة على  جزائرية  ةب التعليم وتسطري الربامج التعليمية بناء منظومة تربوية تعليميلتعري

وغري موافق للفكر اجلزائري   ،لقت جوا غري مناسب للتعليمالواقع املعاصر، هذه الظروف الرتبوية خَ 

   . بقوة إلنشاء التعليم األصلي منوذجا وليس كحل بديل املسامهة كانت أهم األسباب

  االجتماعية -3

إن الوضع االجتماعي الذي كان يعيشه اجلزائريون عشية االستقالل كان مزريا جدا فالكبار 

فرغم  واليات الوطن،ف وليتها ملختلبدون عمل والتالميذ اغلبهم دون مدارس لعدم كفاية املدارس ومش

هذا العنصر  ايدفتز  يزال غري متكافئ مع عدد التالميذ، نذاك كان الموس يف عدد األساتذة آلالتزايد امل

كما أن وزارة الرتبية الوطنية مل   ،3يف األقسام ال يسهل إطالقا الـمهمة الرتبوية واكتظاظه باستمرار األخري

                                                           
  .44، صاملرجع السابق: زرهوين الطاهر 1
  .45 ص ،املرجع نفسه 2
  .74، صنفسهاملرجع  3
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ألن اهلياكل الرتبوية موروثة عن االستعمار  مدرس؛طفال البالغني سن التّ كل األتكن قادرة على تدريس  

إنشاء مدراس ومرافق تسمح للسكان باحلصول على ويسري خبطى متثاقلة، ف ،اً والوضع املايل كان مرتدي

تخفف حدة املشاكل ل كانتوغريها من الوظائف   ُكتَّابو  أ ،ل فيها كمراقبني، أو حراسفرص العم

تمع، ملختلف شرائح ا� مدارستوفر  عدم عاين منت ت، كما أن املناطق الريفية واجلنوب كاناالجتماعية

 العواملانت من بني ك  االشرتاكي للجزائر اخليارو هذه الظروف االجتماعية لعدم وجود مرافق وكوادر، ف

  .ق الريفيةالذي كانت أوىل سياسته االنتشار خاصة يف املناط األصلي اليت سامهت يف ظهور التعليم

 يعاين اجتماعيًا من بعض مظاهر االحنالل األخالقي اليت هيكما أن ا�تمع اجلزائري كان  

، سيحيني، ومواصلة تربية اخلنازير، مثل األحد يوم عطلة إسوة باملمن رواسب وبقايا جذور االستعمار

، غياب الثقافة الدينية تعود إىل املظاهر االجتماعية، كل هذه 1وعمل اجلمعيات املسيحية التبشريية

املؤسسة الوحيدة القادرة على إحداث الفارق حنو األفضل  والشؤون الدينية فكانت وزارة التعليم األصلي

كوادر لإلصالح انطالقًا من البيئة اليت معدة خصيصًا لتكوين   للمجتمع اجلزائري، كما أن معاهدها

         .حتيط بالطلبة

  داريةاإل - 4

الدينية واألوقاف لعدة سنوات تعاين من افتقار مؤسسا�ا ومصاحلها إىل ظلت وزارة الشؤون  

األسس القانونية، األمر الذي حرمها من اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة للقيام مبهامها ضمن أفضل 

، بشؤون الدين فقط تينباعتبارها مؤسسة رمسية تع ،، باإلضافة إىل االنطباع السيئ املأخوذ عنهاالظروف

ال داعي لالهتمام بأي نشاط تقوم به مادام ال يلعب دورا رئيسيا يف حياة الناس، ومن جهة  وعليه

ر القانونية طُ غياب األُ العمومية، فب األحيان لدى املؤسسات د يف أغلجِ أخرى هذا االنطباع إمنا وُ 

إىل راجع هذا اخللل و  يني،والعمل بنظام العقود لألساتذة املصريني دون اجلزائر  ،ملوظفي املعاهد الدينية

إال أن هذه الظاهرة ناجتة يف الواقع عن انعدام نظام أساسي  ،ذات الكفاءة اجلزائريةقلة اإلطارات 

ومن  ،فلم يكن املعلمون املصريون ليخلدوا يف اجلزائر التابعة لوزارة األوقاف، ملوظفي املعاهد اإلسالمية

ل حملهم إذا ما اقتضت الضرورة حُ يَ لِ  جيل مستعديف تكوين  اجلزائريونهنا ينبغي أن يشاركهم املعلمون 

املشروع ، وكان كهمسال أكل الضمانات اخلاصة بوضعيتهم و هم  يعطي هلم وضع نظام أساسي، بذلكل

                                                           
، 2012، ديب، مركز املسبار للدراسات والبحوث، 01، طاحلركات اإلسالمية يف اجلزائر اجلذور التارخيية والفكرية: اهر سعودالط 1

 .362ص
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هذا املشروع ، 1»تعادل القيم يقتضي تعادل املرتبات « :قائم على أساس العبارة القائلةاجلاري العمل به 

تباع إت جبديد فهو يكتفي بأمل يو وطنية صوص القانونية املعمول �ا يف وزارة الرتبية المن الن يَ وحِ تُ قد اسْ 

عداد هذا إوقد ساد  ،وزارة الرتبية الوطنيةمؤسسات القواعد املطبقة على املوظفني اآلخرين لصاحل 

 نطاق ي تدخل يفأما املخالفات اليت ينطوي عليها فإ�ا استثنائية وه، بني الوزارتني املشروع روح الوحدة

   .، كتابياً ال واقعياً 2ن تضمن تسيري املعاهد اإلسالمية تسيريا سريعا وفعاالأاإلجراءات اليت من شا�ا 

كانت الوزارة تفتقر إىل تأييد السلطة واعرتاف املؤسسات العمومية بوجودها كما كانت يف 

هما  سلبيان كل منهذان املظهران ال ،أشد احلاجة إىل الكفاءات املدربة على التخطيط والتسيري اإلداري

ميزانيات خمتلف بني فيكفي أن نلقي نظرة مقارنة  ا لآلخر ونتيجة له يف نفس الوقت،كان يف الواقع سبب

مل حتظ مبا حظيت  الشؤون الدينيةالوزارات للسنوات الثالث األوىل من االستقالل لنتأكد من أن وزارة 

ملالية املخصصة للتسيري والتجهيز لتتمكن من القيام مبهامها على به الوزارات األخرى من االعتمادات ا

م نشاطها بسمة العفوية سَ الوجه املطلوب، وكان نتيجة هذا الوضع احملرج الذي وجدت فيه الوزارة أن اتَّ 

   . 3واالرجتال

   األصليأهداف التعليم : ثالثا

  األهداف العامة - 1

الذي  الديين يف الوضع عنهاكر املسئولون منذ أن أسست وزارة األوقاف عقب االستقالل ف

رسالتها وخاصة أداء ويف بقاء املساجد شاغرة ممن يقوم ب خنب دينية جزائريةيف  نقصمن  ،عليه اجلزائر

 بوزارة الرتبية الوطنية، سلك التعليمالتحقوا ب ذه املهمةئيل من الذين يستطيعون القيام �أن العدد الض

مكن من سد هذا الفراغ وعدم بقاء اجلزائر عالة على تحىت ي ؛ديينطابع  يذ تعليمولذلك قرروا إنشاء 

ففتحت الوزارة عددا من املعاهد يف أحناء القطر اجلزائري وبذلك  ،واملدرسني التدريس جمال يف الغري

لتكوين إطارات جزائرية  ،فسحت ا�ال للشبان الذين يريدون التخصص ومعرفة كنه الشريعة اإلسالمية

  .للغة العربية والشريعة اإلسالميةومعلمني يف ا ،إفتاءالديين من أئمة ومرشدين ورجال  للسلك

                                                           
 . 1، ص1969، تقرير عن أسباب إنشاء إنشاء املعاهد اإلسالمية: 255العلبة  1
 .2املصدر نفسه، ص 2
 .1، صم1975-1965ة صلي والشؤون الدنية خالل العشريتقرير عن منجزات وزارة التعليم األ: 269العلبة   3
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 ، حيثاإلسالمية العربيةإن الطابع املميز للتعليم األصلي هو اعتماده أساسا على الثقافة 

داع ـــ، ومنابع اإلبانتجتهاكن الطالب من التعرف على أصول هذه الثقافة وخصائص العقول اليت متُ 

احها رَّ ذ من املصنفات اجلامعة وشُ ـــقه اإلسالمي ال ينبغي أن تؤخــفيها، من ذلك مثال أن دراسة الف

يها، وإمنا جيب أن يصطحب األستاذ تالميذه إىل منبعي التشريع اإلسالمي األساسني اللذين مها ـــوحواش

يات القرآنية واألحاديث الكتاب والسنة، وأن يأخذ بأيديهم ويساعدهم على استنباط األحكام من اآل

واليت ال جيوز االختالف فيها، وال احليدة عنها، وأن  ، هلم بأن هناك املبادئ األساسيةالنبوية، وأن يبني

مما يتماشى هناك الفروع أو املتشا�ات واليت فيها من املرونة وقبول التأويل وإمكانية استنباط املتشا�ة 

تى تركيز شخصية الطالب على هذا الرتاث الرتبوي اخلصب حىت ومن ذلك يتأ، ةوحياة الناس الواقعي

يتشبع �ذه الثقافة اإلسالمية األصيلة، وينمو يف نفسه التطلع إىل اإلبداع وامليل إىل االستنباط والتحرر 

   .1ر احلي اجلدير بالبقاء وبالسيادةوتلك هي عالمات الفك ،من املألوف ومغالبة التقاليد اجلامدة

طالع الطالب على أن الثقافة العربية اإلسالمية بدأت تفقد ليم األصلي إىل إالتعويهدف 

وتوقفت عن مد الفكر  ،يـخذت طابع االجرتار الذاتـوات ،ها اجلمودـما أصابموها عندـون ،أصالتها

ما ينتجه هذا ـحية، وعندما استنكفت كذلك عن األخذ بـجديدة والقيم اإلنسانية الـمي باألفكار الـالعال

الفكر اإلسالمي لن يعود الحتالل ميادين، وجعل الطالب يلمسون حقيقة أن ـمي يف شىت الـالفكر العال

يف اجرتار  ْنيِ لَ ثـِّ مَ تَ مُ ـعن التحجر واجلمود ال احلضارة اإلنسانية؛ إال إذا أقلعمرموقة يف ركب ـال مكانته

. ضارة الغربية دون النفاذ إىل أصوهلامنتجات احلـعن التقليد األعمى ل بالَكفِّ  ،والوقوف عنده ،ماضيـال

ع غمار اإلبدا  ، وخاضاألصلية هـيف أعماق حضارت تلك املكانة إال إذا ركز شخصيته وأنه لن يسرتد

معاصر والرامي إىل إثراء هذا الرتاث ـفتح على اإلنتاج الثقايف التَ مُ ـوال الفكري النابع من أعماق شخصيته

  . 2يقوم على األخذ والعطاء تلويناً  مة يف تلوينهـمساهـاإلنساين وال

  

  

  

                                                           

 . 1ص ،1972 ،اهلدف من التعليم األصلي: 176العلبة  1 
  .2، صنفسهاملصدر  2
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    :إن األهداف العامة للتعليم األصلي ميكن بلور�ا يف القوالب اآلتية

  األصالة 1-1

إىل شعور اإلنسان أو اقتناعه العميق بانتسابه إىل جمموعة بشرية  ويهدف التعليم األصلي     

ت ومفاهيم وأفكار احندرت إليه من األسالف يف هي أُمَِّتِه، وإىل أَِديـِم وهي بالده، وتشبـُُّعُه بتصورا

ُن هو على مستواه َحَلَقة أو ُحَليـَْقة من تلك أعماق التاريخ، ويبلغها إىل األجيال على مر الزمان، وَيُكوٍّ 

د وميّحي الوجود، وهذه األصالة إذ تفرض قْ عِ السلسلة احملكمة احللقات اليت بانفصام حلقة منها ينتشر الْ 

يف  منه أن يكون هو هو، غري جمتث األصول، بل يضرب جبذوره يف األعماق، تستلزمعلى اإلنسان 

الوقت نفسه خلق سياج واملشاركة يف الوجود؛ أي أنه يبقى عالقًا بأصله، حمافظًا على عناصر ذاتيته، 

ومكونات شخصيته، يواكب الوجود ويساهم يف املسرية اإلنسانية ويتمثل من الغري ما ينسجم وتكوينه 

  .1ليبقى عضواً من جمموعة ومتميزاً عنها معاً 

فاألصالة املبتغاة من طلبة التعليم األصلي الوصول إليها وحتقيقها تتعارض مع االنسالخ  

وقع قواالنزالق واإلحماء والذوبان يف الغري، كما تتناىف كل التنايف مع اجلمود واخلمود واهلمود والت

ضد احلياة واحليوية، فاهلدف منها االحتفاظ باألساس والرتاث اليت هي كلها  2واالنغالق، واالنزواء

املتواصل املتوارث والوفاء لألسالف، وذلك مع حماولة اإلسهام يف ا�هود البشري املشرتك من حبث عن 

احلقيقة والقيم والرقي، فالقيم واملبادئ تضبط احلقائق العلمية واحلقائق الواقعية، وذلك ما كان يفتقر إليه 

  .3لبة يف املدارس ألجل الرقي واالرتقاء حنو األعلىالط

تسعى احلضارات إىل مسألة إجياد التألق يف كل ما يتعلق باإلنسان وحياته، من تألق أخالقي  

وتألق معريف وتألق عمراين، ودعوى التعليم األصلي تنطلق من املدرسة الباديسية والنص الذي اعتمد يف 

نفسه، وال أمته، وال البشرية، مادام مهمًال، مشتتاً، ال يهديه علم،  ال ميكن أن ينفع أي أحد«: ذلك

وإمنا ينفع ا�تمع اإلنساين، ويؤثر يف . وال ميتنه ُخُلٌق، وال جيمعه شعور بنفسه، وال مبقوماته، وال بروابطه

بتة سريه، من كان من الشعوب قد شعر بنفسه فنظر إىل ماضيه، وحاله، ومستقبله، فأخذ األصول الثا

صلح بل يتناول من زمنه وأمم عصره ما يمن املاضي، وأصلح من شأنه يف احلال، ومد يده لبناء املستق
                                                           

 .132، ص2012، دار اخللدونية للنشر والتوزيعاجلزائر، ، البعد الدعوي يف أعمال مولود قاسم نايت بلقاسم: بوعالم اجلوهري 1
 .دفة واملتضادة والسجعية من أنتاج مولود قاسمهذه املصطلحات املرتا 2
 .140، صنفسهاملرجع  3
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لبنائه، ُمْعرضًا عّما ال حاجة له به أو ما ال يناسب شكل بنائه، الذي وضعه على مقتضى ذوقه 

    1.»ومصلحته

واملعاصرة منها بوجه  ،ةعلى الثقافة اإلنسانية بصفة عام فتاحاالن حنو توجيه الطالب إنَّ 

تمكينه من وعي أن هدف املعرفة اإلنسانية هو البحث عن احلقيقة، وأن هذا البحث يقتضي خاص، ل

منهجا يتربأ فيه الباحث من كل امليول الذاتية ونزعات النفس ونزوات اهلوى، وال يرتضى إال احلقيقة 

ة مهما كان مصدرها فهي تتفق مع مبادئ هدفا دون أن يدعي حياز�ا واالنفراد �ا، وأن هذه احلقيق

  . اإلسالم وتعاليمه

  )الذاتية(اإلنية   1-2

إن وجود أمة من األمم بوجود إنيتها اليت هي شخصيتها، وشعور ا�تمع بشخصيته وبطاقة 

متثل شيئا هاما جداً، إذ  2هويته، وبالتايل احلفاظ عليها بكل ما ميلك من شعور وقوة متجسدة، فاإلنية

كان لونه، ولكنه تألق مبتور عن أمانة األجداد واألسالف، وال   اً يّ قد يُبىن حاضر األمة بتألق آين وأَ أنه 

يعترب حلقة متواصلة لكفاحهم الطويل، واملصبوغ بنفس اهلوية منذ عصور، فهو تألق فاقد للبطاقة 

  .3الشخصية، وهلذا فإن اإلنية هامة وخطرية املوضع

يالحظ أن مصطلح اإلنية قد ظهر مع  ة وللحياة الثقافية يف اجلزائرريورة التعليميوالدارس للص

نشأة التعليم األصلي، وهذا ليس بشيء غريب كون مستعمله املسؤول األول عن هذا التعليم وهو 

، ولكنه ال "إنّيتُـَنا أومنيَّتُـَنا:"  م1974، فقد قال يف ملتقى الفكر اإلسالمي ببجاية سنة "مولود قاسم"

اإلنية لنفسه، بل ينسبها إىل مفكرين وفالسفة آخرين هم الذين ابتكروها، مث تبناها هو  ينسب فكرة

  . انطالقا من التعليم األصلي 4اهتماما كبرياً، وأراد أن ُجيسدها يف ا�تمع اجلزائري �ا واهتم

                                                           
: وينظر. 89ص ،2013، األمة للطباعة والنشر والتوزيع شركة دار اجلزائر، ،2، جأصالية أم انفصالية: مولود قاسم نايت بلقاسم 1

 .140بوعالم اجلوهري، املرجع السابق، ص
يف مقابل اللفظ الغريب   "احلروف"بنفس املعىن، ويستعمله الفارايب يف كتابه  Ipseityو   Ipseité" أنا "مصطلح اإلنية املشتق من 2

Alterity وAltérité   ويعين الغريية، وهو على نقيض اهلوية، وقد تكون الغريية نسبية وليست كلية،أن حيدد احنراف اهلوية والتعبري

ود قاسم أخذ هذا املصطلح من ابن سينا، واستعمله يف كتاباته مبعىن ، ومولويعين الغري Aliusمن لفظ  Aliénationعنه بلفظ 

 القاهرة، ،ويةـــــهـــال: حسن حنفي حسنني: ينظر.الدين، اللغة، وحب الوطن: الشخصية ، وهذه الشخصية تتكون من عناصر ثالثة

 .143املرجع السابق،ص : بوعالم  اجلوهري .17م،  ص2012، ا�لس األعلى للثقافة
 .143، صنفسهملرجع ا 3

 .141، صنفسهاملرجع  4
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ذلك ما ُتكّون بعد د مع مرحلة أخرى تأيت لحِ تَّ فاإلنّية هي مرحلة أوىل من اإلميان والعمل، تَـ 

تفاعل بني الذات والعاملية، الذات بكل ما حتمله من تراث هذه األخرية حصيلة ، فيسمى باألصالة

أحداث، فاإلنّية حتفظ لنفسها الدوام ا حتمله من أفكار وآليات وعلوم و وتاريخ ودين، والعاملية بكل م

ة، فالفكرتان مبدأ األصالبعد تطبيق نتيجة وهدف ملا هي و  ،نفس الوقت منطلقيف وتضمن البقاء، فهي 

متكاملتان، ال تقوم واحدة منهما بدون األخرى، وال يتيسر وجود واحدة بعيدًا عن األخرى، فباإلنّية 

راد �م أن يكونوا ، فطلبة التعليم األصلي يُ 1والعاملية تتحقق األصالة وباألصالة ُحتفظ وُتضمن اإلنّية

وحتفظ هلم إنّيتهم بغرس الشعور �ا لتقدمي مشروع حضاري هلم ذاتيتهم،  نْ كُ قطعة بارزة يف اللوحة تَ 

    .نّيتهم اليت أورثوها اجليل احلاضرإلمتألق َويفٍَّ خلط األسالف و 

ترقية الفكر اإلنساين لُيْسِهم يف  اإلسالمية تهثقافبوعي الطالب  يبين األصلي التعليموعليه فإن 

  .الدينيةتتوفر عليها ثقافتنا وهذا هو مصدر تلك القيمة اإلنسانية الكربى اليت 

   الوعي والتجديد  1-3

وعيهم بالواقع اجلديد، واملتمثل يف تغري هو إن اهلدف املنشود لطلبة التعليم األصلي بلوغه 

سعي ألجل العودة إىل األصالة فكان الكل ياألوضاع االجتماعية والسياسية والثقافية بعد االستقالل، 

والساعي للقضاء على  ،ية وباألرض �ا�ة االستعمار الرافض لوجودهموالتمسك باللغة والدين واهلو 

عوامل تفرقة وخالفات، وهنا كان لزامًا عليهم  تظهر يقهم، وبعد زوال االحتالل، عوامل وحد�م وتفر 

، وأن يسعوا لبث روح التجديد فكريا الفكرأن يدركوا أمهية الوعي بالواقع احلضاري الذي كان يعيشه 

، وهنا نلمس كيف يتاح للفكرة الدينية أن الشريعة اإلسالميةن التعليم األصلي الذي منطلقه انطالقا م

ا�تمع وتواصل تطوره إىل النور،  زُ ربِْ تبين اإلنسان حىت بقوم بدوره يف بناء احلضارة، فالفكرة الدينية تُـ 

  .2وتكتمل شبكة روابطه الداخلية، بقدر امتداد إشعاع هذه الفكرة يف العامل

فالتغاير الذي يقع على مستوى الوعي، والذي تبدو العالقة فيه بني الرتاث والفكر املعاصر 

مفصومة مقطوعة، ال يربطهما جسر وال يصلهما خيط، وهي إما أن يعيش الفرد عصره مبشكالته، وإما 

ريى فن، حرية توحيد الفكريــملك أن يرفضه ويوصد األبواب ليعيش تراثه، فهو يف ذلك حر؛ لكنه ال ي

                                                           
 .144، صالسابقاملرجع : بوعالم  اجلوهري1
 .68ص، 1986، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دار دمشق، عبد الصبور شاهني،: ، ترشروط النهضة: مالك بن نيب 2
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توحيد بني علم احلاضر وعلم املاضي وفلسفة اليوم وفلسفة األمس، غري الأن " حممود عابد اجلابري"

إحالل علم وفلسفة األمس حمل علم وفلسفة اليوم، أما الدين فهو عند طالب بممكن، فال يوجد من يُ 

  .1اجلميع ُهَوُهَو ال يتغري، إمنا يتغري نوع فهمه واالرتباط به

هنا ليست مسألة إحالل املاضي حمل احلاضر أو القدمي حمل اجلديد، بل هي أوالً  فاملسألة

ة الوعي باملاضي واحلاضر والعالقة بينهما، وهي عملية تتطلب التخطيط يف آن واحد يَ نْـ وأخريًا إعادة بِ 

ايل إعادة لثقافة املاضي وثقافة املستقبل، بالتخطيط لثقافة املاضي معناه إعادة كتابة تارخيها، وبالت

وينا، أما التخطيط لثقافة املستقبل فمعناه تَ يه بدل أن حيَْ وِ تَ تأسيسها يف وعيينا، وإعادة بنائها كرتاث لنا حنَْ 

توفري شروط املواكبة واملشاركة، مبواكبة الفكر املعاصر واملشاركة يف إغنائه، وتوجيهه وذلك معىن 

  . 2املعاصرة

ان على أساس يَ نِ بْ مَ  ،يدفعهم إىل صحوة وجتديد اجلزائري وعي طلبة التعليم األصلي بالواقعإن 

األمة  تِ عَ ا رَ رّيادة والسيادة والتأّلق، هذا إذيف ثوب جديد ليعود إىل قيادة أمته حنو العزة وال بعث الفكر

مر األة اليت متكنها من التميز، وبلوغ اخلريية بإىل مشروع حضاري حيقق هلا األصالإنّيتها وحولتها 

اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان،  « :يف هذا الصدد "مولود قاسم"عن املنكر، فيقول  والنهيوف باملعر 

بفضل االجتهاد الذي يراعي مصلحة األمة، هو صاحل اليوم وغدًا ألن يستوحي منه البشر نواميسه، 

طبع البشر، ويسريوا على هديه يف سلوكهم اليومي والقومي، أما االجتاهات املتعددة املتعاكسة فهي من 

واالختالفات موجودة يف مجيع األديان، وعلى املسلمني أن جيددوا أنفسهم بأنفسهم، على ضوء 

تعاليمهم، وأصالتهم، وجتار�م اخلاصة �م، وأن يستفيدوا من جتارب الغري، على أن ال يسمحوا لغريهم 

  .3»م، مهما كانت النوايا والتعليالتلي عليهم خطة سريهبأن ميُ 

أن الساعد األول الـُمعّول عليه لتحقيق أهداف التعليم األصلي للقيام بنهضة  خنلص إىل

الشباب؛ فينبغي عليهم التسلح  بوسائل اليوم، بإعطائهم ثقافة واسعة متنوعة شاملة جتمع : حضارية

                                                           
 .39، ص1990، الوحدة العربية مركز دراسات لبنان، ،02ط، إشكاليات الفكر العريب املعاصر :حممود عابد اجلابري 1
 .40، صاملرجع نفسه 2
 .89،ص2013، األمة للطباعة والنشر والتوزيع شركة دار اجلزائر، ،1، جأصالية أم انفصالية: مولود قاسم نايت بلقاسم 3
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 25 

هزاً العلوم الدينية، واألخالقية والعلوم احلديثة حبيث يصبح لدينا الطبيب واملهندس واملزارع وغريهم جم

  . 1بأحدث املعلومات والتجارب، ويف نفس الوقت حمصناً بأخالقيات اإلسالم والقيم اإلنسانية الـُمْثلى

   األهداف القريبة -2

لذا كان يستوجب تسطري برنامج قريب  ،واحدة دفعةإن األهداف العامة ال ميكن حتقيقها 

   :يف أقصر مدة زمنية كان البد من يللنهوض بالتعليم األصل ، واملدى وفق اإلمكانيات املتوفرة آنذاك

سبعة و  أربعة عشرترتاوح أعمارهم بني  حرموا من التعليم العام، والذين الذين التالميذ إنقاذ -

 .املهنية املدارس يف للدخول القانوين، السن فا�م ممن أو ،سنة عشر

 تعتمد متينة ربيةت وتربيته طريق التعاليم اإلسالمية السمحة، غرس الفضيلة يف نفوس الشباب عن -

 وجمتمع ،فاضل جيل عنه أشَ نْ يَـ  مما االستقامة، وحب املثلى، باملبادئ واإلميان بالنفس الثقة على

 .والسلوك األخالق نقي

 مقتضيات وفق لدعمها نطاق، أوسع على تركيز اللغة العربية ونشرها حسب األساليب العلمية -

 .العصر

قادرة على حتمل  اإلسالمية،لى الشخصية اجلزائرية تكوين نواة إطارات دينية متينة للحفاظ ع -

رسالتها بصدق ويقني، وعاملة على إزالة ما يتعلق بالتعاليم اإلسالمية من شوائب املنحرفني 

 .2وافرتاءات الدساسني

   األهداف البعيدة -3

العلم من دور  وقسنطينة وغريهم جباية وتلمسانو  تيهرت منذ أن انقطع اإلشعاع الثقايف من

 تعيش عالة على غريها من الدول الشقيقة بعد مائة وثالثني سنة من االستعمار ، أصبحت اجلزائركروالف

ختتلف باختالف املناهل اليت دارس امل تعدد، ونتج عن ذلك حتما يف جمال الدين والثقافة اإلسالمية

فكري جزائري مما جعل البحث عن وجود ت فالزيتوين غري القروي واألزهري خيتلف عنهما، ،واملشارب

  .صعب املنال يلأص

                                                           
 .161املرجع السابق، ص: بوعالم جوهري 1
 .5، صنشأة التعليم الديين باجلزائر: 114: العلبة 2
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 ،هلا أن تستعيد جمدها الثقايف التليد أيضا قَّ اجلزائر حريتها واستقالهلا حَ  تْ ادَ عَ تِ اسْ أن  بعدو 

وتتخلص من التبعية الفكرية البعيدة عن الواقع اجلزائري الذي حتياه، كما حيق هلا أن تسهم يف بعث 

حقل طبيعي لتحقيق هذا اهلدف  هناكوليس  ،ا�دد لالمي وترفع يف ميدان البحوث مشعالرتاث اإلس

سوى املناهج اإلسالمية، اليت هي القاعدة األساسية النبعاث جامعة يتخرج منها أساتذة مربزون يف 

الدينية متفهمة ألسراره، الدين والشريعة واألدب، كما تتوفر على ختريج عناصر واعية مشبعة بالروح 

مع االختصاص يف فرع من فروعها، كالطب واهلندسة  املساعدة الدنيويةومتوفرة على العلوم العامة و 

  .1والرياضيات والعلوم االجتماعية

فضيلة على النطاق الواسع، وال خيفى على لل نكما تعمل على تكوين دعاة لإلسالم ومرشدي

ي يهدف من تيارات عاملية بعيدة عن طبيعتها ومن غزو مسيح آنذاكتتعرض له إفريقيا كانت ما   أحد

وملحة إىل دعاة ومرشدين يف حاجة ماسة  فكانتإىل إبقاء السيطرة األجنبية والنفوذ االستعماري، 

   .، يكون للجزائريني دوراً فيه كما كانوا سابقاً 2إسالميني

ولفتة قصرية إىل الطلبات املتهافتة على وزارة األوقاف من عدد كبري من الدول الشقيقة 

وهم يبحثون عمن يأخذ بأيديهم يف هذا  ،الرغبة الصادقة وحبهم لإلسالماإلفريقية لدليل حي على 

 لآلخرينالطريق، واجلزائر كانت القدوة املثلى يف الكفاح الوطين، بالنسبة لشعوب إفريقيا، أوضحت 

الرائدة يف طريق ها اليوم جيب أن تظل تلك القدوة ، ولكننوعهطريق اخلالص من املستعمر مهما كان 

 .3األخالق السامية لبعث جيل إفريقي واع، يقظو يا، املثل العل

من أجل هذا وغريه من األهداف املتعددة كان العزم معقودًا على النهوض �ذه املعاهد 

وجعلها يف مستوى منوذجي يسمح هلا بإتاحة املنطلق الطبيعي كي تثمر بالنتيجة املنتظرة منها يف أقرب 

  .   4وقت وأيسر سبيل

اهد مادامت بدون ميزانية معتمدة وبدون التفاتة حازمة إىل حقيقة الدور الذي بيد أن هذه املع

ضحلة اإلبداع  تبقىفال مندوحة هلا من أن  ،ميكن أن تلعبه سواء على املستوى الوطين أو اإلفريقي

                                                           
 .6، املصدر السابق، صنشأة التعليم الديين باجلزائر: 114: العلبة 1
 .ملصدر نفسها 2
 .نفسهاملصدر   3
 .7ص ،، املصدر السابق نشأة التعليم الديين باجلزائر: 114: العلبة 4
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 27 

جبعلها يف مستوى  هِ رِ مْ وأَ إليها، " هواري بومدين"بطيئة اخلطى يف الطريق املرسوم، غري أن التفاتة 

الثانويات املصرية فتح أمامها ا�ال بأن تتمتع بكل املرافق الالزمة اليت تتوفر عليها الثانويات احلديثة من 

نظام داخلي كامل الشروط وخمابر حديثة للتطبيق، وبالتايل توفر األساتذة واإلطار الضروري للتسيري 

    .1اإلداري

قصد تكوين طلبة حتت وصايتها، بعدما  تأسيس الدولة اجلزائرية ملعاهد التعليم األصلي إن 

لتلبية احتياجا�ا املختلفة من أئمة ومدرسني،  كان يهدفكانوا تابعني وملدة طويلة للمدارس احلرة،  

وتلبية احتياجات الدولة يف خمتلف القطاعات األخرى، فاهلدف األول خدمة ا�تمع اجلزائري بتعليمه 

قدمه الزوايا والطرق الصوفية، اليت صبغته بالطابع التقليدي احملصور يف تعليمًا إسالميا عربيًا بعيدًا عمَّا ت

أما اهلدف اآلخر فتمثل يف توفري تعليم إسالمي عريب باجلزائر  أو موسوعات مفتوحة، ختصصات ضيقة،

بدل السفر والتنقل إىل خارج الديار؛ وهو تعليم إسالمي عريب عصري يتوافق مع  اول الطلبةويف متن

  .الشريعة اإلسالميةومستجدات العصر منطلق من متطلبات 

بل تعدت ذلك إىل  فحسب؛يف الدولة اجلزائرية  الطلبة مل �تم ألمرهذه األهداف التعليمية 

رمسية املتعلقة الغري لرمسية و ا اتالطلبة األفارقة، ومت التأكيد على ذلك وإقراره مرارًا وتكرارًا يف اخلطاب

   .بالتعليم األصلي

  مؤسسات التعليم األصلي: لثانيالمبحث ا

، نتيجة جهود شعبية حمضة م1962يعود تاريخ إنشاء املعاهد اإلسالمية إىل أواخر سنة 

داخل  جعلت وزارة األوقاف أمام أمر واقع ال مفر منه، بوصفها مسؤولة عن الرتاث اإلسالمي ومتعلقاته

ه اخلاصة، وسهر على تركيزها برغبة ملحة ر الشعب على هذه املعاهد بإمكانياتالرتاب الوطين، ولقد وفّ 

وتعطش شديد مطالبا وزارة األوقاف بتبنيها والعمل على تنميتها مبا يتالءم وروح العصر واالجتاه الثوري 

  .2االشرتاكي

وا نداء الوطن إبان الثورة التحريرية املسلحة، بُّ بناء الشعب اجلزائري الذين لَ أل ة كانتبادر فامل

زة وطنهم ومقدساته بالنفس والنفيس فرمسوا بذلك للعامل بأسره أنصع صور البطولة وجادوا يف سبيل ع

والتضحية والفداء، والذين مل يرتددوا بعد استعادة االستقالل على مد يد املساعدة بسخاء عن طريق 

                                                           
 .7ص ،، املصدر السابق نشأة التعليم الديين باجلزائر: 114: العلبة 1
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وبعض مجعيات يف أحياء املدن الكبرية يف هذا اإلطار تكونت ألموال لبناء املدارس واملساجد، باالتربع 

، "اسم املعاهد اإلسالمية للتعليم الديين"ديين حتت طابع أنشئت تكميليات وثانويات ذات و القرى، 

غري أن الوضع الشاذ مل ؛ 1جر األساس هلياكل التعليم األصليت الشعبية فضل وضع حار فكان للمباد

، وبذلك هلذا الوضع و�ائياً  حدًا فاصالً ُوضع م 1965جوان 19التصحيح الثوري  غداةيدم طويال، إذ 

دخلت الوزارة مرحلة جديدة عرفت خالهلا منوا مطردًا وتطورًا سريعًا يف خمتلف جماالت نشاطا�ا الرتبوية 

مما ساعد الوزارة على النهوض برسالتها املتمثلة يف اسرتجاع مجيع مقومات  ،والدينية والثقافية واإلدارية

  .2نية اليت اعتمد�ا أساساً يف تسيري مجيع مصاحلهاالشخصية اجلزائرية، ويف مقدمتها اللغة الوط

  التعليم األصليمتوسطات : أوال

 ةكان يصطلح عليها باإلعداديمن املرحلة املتوسطة أو ما   بيدأ إن التعليم األصلي منذ نشأته

املعاهد من النوع القدمي، الذي مل تتوفر فيه الشروط  شغلتهاأغلب البنايات اليت ، فةأو اإلكمالي

ألساسية للمدارس احلكومية، أل�ا مل تكن مبنية على ختطيط مدرسي معاصر، بل إن بعضها كان ا

رها اجليش للتعليم الديين مبجهوداته خّ وبعضها كان فنادق سَ  ،ثكنات للجيش تربع �ا لصاحل الشعب

مكانيا�ا وزيادة بعض األقسام فيها حسب إ ،إصالحها وترميمهابالوزارة  قامتاخلاصة، وبعضها اآلخر 

، سواء ملحوظاً هذه املعاهد منذ نشأ�ا تتقدم تقدما تقدمت ، 3ّما الضيقة فأصبحت بذلك صاحلة نوعا

، رغم الصعوبات اليت  عليها من ناحية إقبال الشعب عليها، أو من ناحية الفعالية السريعة اليت ظهرت

ا من هذه املعاهد وتركيز اإلطار أمهها ترسيم التعليم واالعرتاف بالشهادات احملصل عليهو كانت قائمة 

  .4املشرف عليها بصورة عامة

؛ لكننا مل نعثر يف م1964-1963 مطلع املوسمكانت   املتوسطاتفاالنطالقة الفعلية هلذه 

وصل عددها إىل  م1966-1965 املوسم الدراسي ه يفبينما وجدنا أن األرشيف على عددها أو أمسائها،

ادي وسيدي متوسطة األغواط والو : هيبني الذكور واإلناث و  منها خمتلطة ثالثة ات،مؤسس أربع

 م1970 -1969للذكور، وخالل املوسم الدراسي  وزوبلعباس، بينما خصصت متوسطة بين دوالة بتيزي 

                                                           
  .1، ص، املصدر السابقنجزات وزارة التعليم األصليتقرير عن م: 269العلبة  1
  .2، صاملصدر نفسه 2
  . 1، صاملصدر السابق ،نشأة التعليم الديين باجلزائر: 114 العلبة 3
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، وعشية املوسم الدراسي املوايل مت �يئة متوسطتني ختلطة كذلكـمدية وهي مـمت افتتاح متوسطة ال

للذكور، وكانتا فرعني تابعني  1وسطة عني أزال املختلطة ومتوسطة متقرةمت: لتدخال حيز العمل ومها

تان منها اثنفتم تدشني ثالثة متوسطات  م1972-1971ملؤسسة سطيف، أما خالل املوسم الدراسي 

مها مبستغامن واألخرى بربج منايل وكانت تابعة لفرع تيزي وزو، أما الثالثة فكانت ببوفاريك احدن إخمتلطتا

  .2ابعة لثانوية البليدةوكانت ت

خمتلطة يف كل  متوسطات أربعمت افتتاح  م،1973-1972خالل املوسم الدراسي حظ أنه ونال

كل يف   اليت خصصت للذكور فكانتلثانوية باتنة، أما  مجيعها تابعة وبريكة وخنشلة ومروانة، من آريس

تابعة  رى باألبيض سيد الشيخن لثانوية بسكرة، واألخاتمها تابعمن أوالد جالل وسيدي خالد وكلتا

ني ملؤسسة تيزي وزو تن للذكور تابعاتمؤسسات اثن أربع لثانوية سعيدة، وخالل املوسم املوايل مت افتتاح

خمتلطة متواجدة مبنعة تابعة لثانوية باتنة، والرابعة خمتلطة ج والشرفاء، والثالثة يف كل من جامع الصهري

  .3تابعة لثانوية بوسعادةباجللفة 

 ،تسعةوكان عددها ، م1975-1974ا آخر مؤسسات فتم افتتاحها خالل املوسم الدراسي أم

تابعة لفرع ال وسعادة، وعزابةتابعة لفرع ثانوية بالمنها مخسة خمتلطة يف كل من عني الصفراء، ومسعد 

  .5سطيف فتم إحلاقها بثانوية برج بوعريريجأما ، 4التابعة لفرع ثانوية األصنامتنس و ثانوية قسنطينة، 

فكانت يف كل من بئر يف حني كانت األربعة مؤسسات األخرى مقتصرة على الذكور فقط، 

تابعة ملتوسطة متوسطة تقرت و  أمالو ملحقة بثانوية جباية،متوسطة قة بثانوية سطيف، و لحاملقاصد علي 

     .6الوادي، وأخرياً متوسطة متليلي امللحقة بفرع مؤسسة األغواط

                                                           
 .هي اليوم إحدى بلديات والية جباية 1
-1981/ 1980 -1970/1971-1962تقرير عن منجزات وزارة والشؤون الدينية خالل العشريات الثالث  : 05 لبةالع 2

  .1ص، م1991
 .نفسهاملصدر  3
مت  1980 سنة رية يف املدينة، وبعد زلزالاألصنام هو االسم الذي أطلقه العرب الفاحتون نسبة لكثرة البنايات الرومانية واألعمدة الكب 4

 . �ا مسها إىل والية الشلف نسبة للواد املارتغيري ا
  .1ص، املصدر السابق ،تقرير عن منجزات وزارة والشؤون الدينية خالل العشريات: 05 العلبة 5
  .نفسهاملصدر  6
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متوسطة، سبعة منها  )31(كمالية يعمل بـــواحد وثالثنيلي يف املرحلة اإل التعليم األص كان

األساتذة وهي موزعة  على رأسهم ائها وتكفلت بتوفري اإلطار الرتبوي و نقامت وزارة التعليم األصلي بب

  : كاآليت

 .متوسطة األغواط  -

 .متوسطة الوادي -

 .متوسطة سيدي بلعباس -

 .متوسطة بين دوالة -

 متوسطة املدية  -

 .توسطة مستغامنم -

 .متوسطة عني الصفراء -

تابعة لبعض الثانويات  ن متوسطة األخرى فهي فروع، أي متوسطاتأما األربعة والعشرو 

، قامت بتشييدها هيئات شعبية حملية، بالتعاون مع السلطات والبلديات وحزب جبهة التحرير الوطين

فقررت الوزارة تزويدها باملناهج الدراسية  كامل املرافق الصحية والرتبوية،  وقد بنيت وفق ختطيط مدرسي

واألساتذة لتدعيمها كروافد للثانويات، كما توجد إىل جانب هذه الفروع بعض الزوايا اليت أنشأت 

وتربعات احملسنني أقسامًا دراسية مع النظام الداخلي توفرت فيها  هابإمكانيا�ا اخلاصة من مداخيل

قت كفروع أساسية تابعة حلِْ خرى بعدد حمدود من األساتذة، وأُ دت هي األوِّ شروط الصحة والنظافة، زُ 

مدارس ، وكان اعتزام وزارة التعليم األصلي أن تشمل بالعناية والتشجيع مجيع التعليم األصليملؤسسات 

حسب متطلبات العصر، ولكنها أحجمت عن ذلك ألن حتويلها لى حتويرها وتطويرها زوايا، فتعمل عال

   .1اقتناع وزارات أخرىإىل فروع مل حيظ ب

ونستنج أن الدافع األول الستمرار التعليم األصلي هو رغبة الشعب امللحة واملتعطش ملثل  

فالناظر واملطلع على  ،تهر هذا الكم اهلائل من املؤسسات وسخرها خلدمفَّ هذا النوع من التعليم وإال ملا وَ 

من جمموع اإلعتمادات املالية املمنوحة  2 %75الوضع املايل للوزارة فيلحظ أنه كان يستفيد من نسبة 

  .الجناز مشاريع هذه الوزارة

                                                           
 .31، صم1975-1965/ هـ1395-1385تقرير عن تطور نشاط وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية خالل : 05العلبة  1
 .در نفسهاملص 2
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عند توزيعنا ملتوسطات التعليم األصلي على خريطة اجلزائر نرى أن توزيعها غري عادل على 

والالعدالة يف التوزيع  ،مديرية التعليم األصلي باجلهويةالناظر هلذا التوزيع يتهم ، فخمتلف مناطق الوطن

من اقتصار هذا التعليم على اجلهة الشرقية من الوطن؛ هل ألن القيمني عليه من شرق  سببالفما 

أم أن املنطقة معقل الوطن؟ أو ألن الصراع بني املؤيدين للتعريب والرافضني له أدىل بدلوه يف هذا ا�ال؟ 

 من معاقل مجعية العلماء املسلمني؟

  :هذه التفسريات باآليت من خالل البحث يف أرشيف التعليم األصلي ندحض

 أن الرجل األول القائم مبسؤولية نشر التعليم األصلي من الشمال الشرقي وبالتحديد من والية -

هذا النوع من  والداعني لنشر وتوسيعجباية وهو مولود قاسم؛ لكنه من أشد الرافضني للجهوية 

 . التعليم عرب كامل أرجاء الوطن

 %77،41األصلي ما نسبته متثل املتوسطات الفرعية للتعليم  -
1
املتوسطات، وسبق  جمموعمن  

قام بشراء أو إهداء أو  تربع أو فهو من ،الشعب إنشاء من املؤسسات الفرعيةهذه أن  ذكر

ووضعها حتت تصرف وخدمة  زهايهجتو  هاادعدفقام ببنائها وإ ه للتعليم األصلي،وقف أرض

يف وهذا يربر تواجدها عطش هلذا التعليم، التعليم األصلي، فالشعب هو الراغب واملطالب واملت

 .ة عن التعليم األصليهذا ينفي صفة اجلهوياجلهة الشرقية من اجلزائر، و 

أن بعضاً  هذا جيب أن ال ينسينا فإنعلى شرق للجزائر؛  مركزإذا كان هذا التوزيع للمتوسطات  -

سط والثانوي يف نفس مؤسسة جتمع التعليم املتو عن التعليم األصلي كانت عبارة  ثانوياتمن 

من  موزعة على اجلهة الغربية تلمسان ووهران؛ أي أ�ا من يف كل اً الوقت، وهذا كان متواجد

 .أن تسميتها مبعاهد التعليم األصلي راجع هلذا السبب نقول، وهذا ما جيعلنا الوطن

لى عدة كما أن مشروع املخطط الرباعي الثاين اقرتح أماكن بناء متوسطات التعليم األصلي ع -

، كثرة حفظة القرآن الكرمي، واإلقبال 2كثرة السكان، مقرات ومدن تارخيية: اعتبارات منها

، أغلب هذه 3الشعيب عليه، كثرة تالميذ الزوايا، منطقة حمرومة يكثر فيها حفظة القرآن الكرمي

لق توازن املقرتحات املقدمة جندها تتوفر يف الغرب اجلزائري أكثر من الشرق، رمبا هي حماولة خل

 . بينهما
                                                           

  .1ص، املصدر السابق ،تقرير عن منجزات وزارة والشؤون الدينية خالل العشريات: 05 العلبة 1
  .مثل تبسة وسيدي خالد، ومازونة 2
 .1، ص، الربنامج املقرتح حسب الواليات مشروع املتوسطات1977-1974املخطط الرباعي الثاين : 36العلبة  3
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   )نظام القبول بالمؤسسات(األصلي شروط الدخول لمتوسطات التعليم  - 1

؛ فاملتعلم برغبة واستعداد إجبارياً، بل يأيت إليه طواعيةه الطالب إىل التعليم األصلي جَّ وَ ال يُـ 

 العلم قبول إنف...«:1يف هذا الصدد ويقول ابن خلدون عليه االستعداد للتعلم والتفرغ له،

 وعلى األقل يف إال باجلملة الفهم عن عاجزا األمر أول املتعلم ويكون تدرجيا تنشأ لفهمه واالستعدادات

 يتأتى ولن. »...قليال قليال يتدرج فيه االستعداد يزال ال مث احلسية واألمثال واإلمجال التقريب سبيل

 وهذا تلقينها، املراد للمادة تشويقه مع مباملتعل والتدرج واملتعلم، املعلم بني عاطفية عالقة بإقامة إال ذلك

 يف بفائدة حتفكأُ  أين املتعلم أيها واعلم «:2، ويواصل القولالعقلية واستعداداته نفسيته دراسة بعد

 مقدمة لك وأقـدم شريفة وذخرية عظيم بكنز ظفرت الصناعة بيد وأمسكتها بالقبول تلقيتها فإن تعلمك

 وهو مبتدعاته سائر فطر كما اهللا فطرها خمصوصة طبيعة إلنساينا الفكر أن وذلك فهمها يف تعينـك

  »...الدماغ من األوسط البطن يف للنفس حركة وجدان

 واهلدف التعليمية، نظريتـه يف"ثورندايك" العامل اعتمدها اليت املبادئ من االستعداد قانون ويعد

 بصورة اإلنساين للتعلم بالنسبة مفيد أنه ورأى ،عند املتعلم واالنزعاج االرتياح معىن توضيح ورائه من

  .3خاصة

شهادة األهلية بع سنوات يتحصل يف �ايتها على مرحلة التعليم التكميلي أر يف يقضى التلميذ 

ن تتوفر فيه جمموعة لوج هذا النوع من التعليم أوُ يف  الراغب جيب على الطالبللتعليم األصلي؛ لكن 

مبتابعة الدراسة فيها إالَّ إذا  َأليٍّ كان، وال يسمح األصليةد ال يقبل أي تلميذ باملعاهمن الشروط؛ ف

  : توفرت فيه الشروط املطلوبة اآلتية

 .ن يكون حامال للشهادة االبتدائية أو مستواها على األقلأ -

 .ن يكون حافظا لستة أحزاب من القران على األقلأ  -

 .سنة 16ن ال يزيد عن أسنة و  13ن ال يقل سنه عن أ -

 .يثبت ذلك بشهادة طبية خال من األمراض املعدية، طالب صحيح اجلسمأن يكون ال -

                                                           
 .534ن، ص.س.، بريوت، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، د1، جقدمة ابن خلدونم: عبد الرمحن بن حممد بن خلدون 1
 .535املرجع نفسه، ص 2
: ، موقع ديوان العرباملقدمة أمنوذجا -املنهــج الرتبـوي عنـد ابن خــلدون يف ضوء علم اللسان الرتبوي احلديث : فاتح زيوان 3

،www.diwanalarab.com ، 13/2/2018يوم. 
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 . 1من كل سنة ن يشارك يف امتحان يقرر موعده مدير املعهد مابني أول جويلية وأول سبتمربأ -

 :فأصبحت كاآليت على شروط الدخول لإلعداديات م1969وقد مت إجراء تعديالت  سنة 

سنة، ويسمح حلافظ القرآن الكرمي حفظا  12قل عن سنة وال ي 15أن ال يتجاوز سن التلميذ  -

 .سنة 15جيدا بالقبول يف سن 

 .حفظ تسعة أحزاب من القرآن الكرمي على ظاهر لسان -

 .أن يكون التلميذ متحصال على الشهادة االبتدائية، أو يف مستواها على األقل -

 .اتإجراء امتحان على كل تلميذ يرغب يف الدخول للتأكد مما عنده من معلوم -

شهادة طبية تثبت السالمة من عليه إحضار يف حالة قبول التلميذ بعد الشروط املقدمة  -

  .2األمراض املعدية

لتحاق مبعاهد التعليم األصلي مرتبط بوزارة الرتبية الوطنية، وهو شرط لالأن أهم وعليه ف

وزارة الرتبية  بتدائيةالطالب أن يكون قد درس باشهادة التعليم االبتدائي أو مستواها، حبيث جيب على 

مبسؤويل  بتدائيات فيجب عليهم االتصالفا�م السن القانوين للدراسة باالالوطنية، أما الطلبة الذين 

بإجراء انتقائي للطلبة املؤهلني ليكون لديهم مستوى شهادة املرحلة ليقوموا  إبتدائيات وزارة الرتبية الوطنية

  .اً وتربوياً، ال ِسنَّاً، وذلك بتسليمهم شهادة تثبت ذلكهم يف مستواها فكريملن االبتدائية، أو 

 اتتقدمي اقرتاحمت عقد اجتماع مديري مؤسسات التعليم األصلي ل م1973ويف سنة 

، لتعديلها انطالقا من خاصة فيما يتعلق بالسِّن املسجلة يف الشروط السالفة الذكرلنقائص الستدراك ا

  :3ومتثلت يف 1974-1973املوسم الدراسي 

 .فما فوق م1955إال من كان من مواليد  )الثانية ثانوي( ال يقبل يف السنة اخلامسة -

فما فوق،  م1960ال يقبل يف امتحان الدخول للسنة األوىل متوسط إال من كان من مواليد  -

 .ويراعى أبناء الشهداء بسنة

                                                           
 .2-1، ص1967ديسمرب 2، معلومات عامة عن التعليم الديين: 266بة العل 1
 . 3ص، املصدر السابق ، نشأة التعليم الديين باجلزائر: 114: العلبة 2
 .7، ص23/06/1974 ،حمضر اجتماع مديري مؤسسات التعليم األصلي: 41العلبة   3
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على أنه ميكن إسعافهم ، متوسط ضرورة إتقان اللغة األجنبية عند توزيع املقبولني يف السنة األوىل -

بدروس إضافية، باإلضافة إىل إمكان تأجيل حفظ القرآن الكرمي ألبناء املدن مراعاة لظروفهم 

 .اخلاصة، شريطة املتابعة واملراقبة املستمرة

 .1إعادة السنة الرابعة ملا متليه ظروف ومالبسات كل تلميذترك قضية السماح ب -

الشعبية وتوفرت فيه الشروط كنظامي حسب ما جرت ميكن قبول من جنح يف امتحان اجلامعة  -

 .به العادة

سنة، أصبح �ذا  15و 12 ان بنيأنه مت جتاوز الشرط األول احملدد سابقًا بعدما ك ونلحظ

أي أن هذا االقرتاح يقصي ويطرد كل  سنة؛ 19بــ فأصبحت  األوىل ثانويسنة، أما السنة  14قرتاح اال

أن اشرتاط اللغة  ونلمسط املتواجدين سابقًا مبعاهد التعليم األصلي، التالميذ املخالفني هلذا الشر 

األجنبية كضرورة للدخول إىل معاهد التعليم األصلي، رمبا يرجع ذلك بسبب حتصل الدفعات األوىل 

 بقيت؛ لكن ة الفرنسية اليت كان التدريس �اواصطدامهم يف اجلامعة باللغ ،منهم على شهادة البكالوريا

   .نفيها، ومل نعثر على تعليمة أقر�ا احات مل نتمكن من خالل ملفات التالميذ إثبا�ا أوجمرد اقرت 

، مت جتاوز السن مبعاهد التعليم األصلي باجلزائر للدراسةالطلبة األفارقة  طلبات بب كثرةوبس

مرهم بني أي مسح هلم بالدراسة يف السنة األوىل متوسط وع ؛2بصفة خاصةهلم القانوين بسنة أو بسنتني 

  .سنة عشر ةوالسابع ة عشرةالسادس

التعليم األصلي مت التوصل إىل أن حتقيق التكافؤ سنوات على انطالق مسرية بعد مرور 

مت العمل على إمكانية الوصول  مري؛ ضرورة ومطلب أساسي للنجاح؛ بناًء على ذلكوالتقارب الع

الوصول إىل هذا التجانس مع االستفادة منه، ر سَّ يَ تَـ تكوين أقسام متجانسة بقدر اإلمكان، وإنه ليَ ل

، إذ �ذين العنصرين يف االمتحانات دراسة دقيقة للنتائج احملصل عليهامع  ابتداًء من تقارب األعمار

وجتعل �ا أن تساعد على حتسني النتائج صول على أحسن الوسائل اليت من شأاألساسني ميكن احل

                                                           
االعتبار موقع كل مؤسسة، وإقبال الطلبة عليها، ورأي األساتذة تدرس حالة كل تلميذ يف جمالس األقسام الرتبوية، ويؤخذ بعني  1

 .واملدير يف السماح بتكرار السنة الرابعة متوسط، أو التوجيه املهين
 .11/05/1973، متابعة الدراسة مبؤسسات التعليم األصلي: 01العلبة 2
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وجناحاً، لذا فإن حتديد شروط السن ومستويات األعمار حسب التعليم األصلي بصفة عامة أكثر جناعة 

   :  1الشروط اآلتية حسب أصبحتالتعليم األصلي  متوسطاتسنوات الدراسة يف مجيع 

 . سنة 15األوىل متوسطة أقل من  -

 .سنة 16الثانية متوسط أقل من  -

 .سنة 17الثالثة متوسطة أقل من  -

 .سنة 18الرابعة متوسط أقل من  -

  : حديد للسن ميكن تأخريه بسنة وبصفة استثنائيةإن هذا الت

 للتالميذ املقبولني يف السنة األوىل متوسط  -

 للتالميذ املقبولني يف التكرار للمرحلة املتوسطة -

 . 2التأخر يف الدراسة بسبب املرض أو أي عائق مشابه يبلغ للوزارة -

عند تسجيل التالميذ  هجتاوز أما عن شرط حفظ النصاب احملدد من القرآن الكرمي، فقد مت  

 تتح هلم فرص حفظ النصاب وذلك مراعاة لظروف بعض من مل ،ألول مرة مبؤسسات التعليم األصلي

، وعدم اعتناء بل وحظ فتورلُ مبرور الوقت  عهد حبفظه أثناء الدراسة، غري أنهلكن بشرط الت ؛املقرر

رية الوالئية ومديري املؤسسات نفسها املسؤولني يف كل من اإلدارة املركزية واملديبعض من طرف  إعراض

ال ميكن أن يشارك يف  أنه 1977 سنة ابتداء من ررالقرآن الكرمي، لذلك قُ الشرط املتعلق ب تطبيقعن 

لنظاميني أو املرتشحني غري النظاميني من مل يكن حافظا سواء اامتحان شهادة األهلية وال البكالوريا 

  . 3الكرمي لستة أحزاب من القرآن

 ابن"ــاجع عن حفظ النصاب املخصص من القرآن الكرمي جاء ملراعاة الفروق الفردية، ففالرت 

 النفسية فالعوامـل املتعلمني، بني الفردية الفروق مبراعـاة اإلقرار إىل هَ بَّ نَـ  الرتبوية آرائـه خالل من "خلدون

 وآخر، فرد بني احلجم ذلك اوتفتَ يَـ  حبيث علم،التَّ  حجم حتديـد يف أساسيا دورا تؤدي والبيئية واجلسمية

                                                           
 .1ص م،1975أكتوبر  27، التعليم األصليحتديد مستويات األعمار حسب سنوات الدراسة يف مجيع مؤسسات : 279العلبة  1
 .2ص املصدر نفسه، ،الوزارة هي الوحيدة اليت كانت عندها صالحية منح رخصة إعادة السنة بسبب االنقطاع مهما كان سببه   2
  .1ص ،21/3/1977 ،حفظ القرآن الكرمي شرط النجاح: 94العلبة  3
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 حيصل إمنا رأيت كما وهو...«: ، ويقول يف هذا1االستيعاب قدرة ويف الذكاء درجة يف خيتلفون فاألفراد

  2 »...عليه تيسرويَ  له قُ لَ خيُْ  ما حبسب ذلك من أقل يف للبعض حيصل وقد تكرارات ثالث يف

 منوال على يتكلمـون ال األنـام أن كذل احلديث؛ اللسانـي العلـم أكده املبدأ هذا ومراعاة

 السرد، سرعة يف خيتلفـون نفسه، االجتمـاعي احمليـط إىل انتمائهم حـالة يف حىت جتدهم، بل واحد،

 يالحـظ ما الفروق، تلك مجلة ومن الصـوت، حيث من ويتمايزون املفردات من رصيـدهم يف ويتفـاوتون

 .واملعرفة العلم حتصيـل سرعة ويف األديب، اإلنشاء يف به فردين أسلوبا منهم واحد لكل أن من الناس لـدى

 الناس اطبواخيُ  بأن واملربني األساتذة إىل األنبيـاء من ابتداء علمالتَّ  عملية على القائمـون ولبطُ  هنا ومن

 .3عقوهلم قدر على

   للمتوسطةامتحان الدخول  -2

وتسجيلهم �ا بواسطة جلنة من  صليبإعداديات التعليم األيقع امتحان الراغبني يف االخنراط 

هلذا الغرض يف كل معهد، مث ال يأخذ املعهد من عدد التالميذ الناجحني إال  فُ لَّ ؤَ األساتذة املختصني تُـ 

ل سنة دراسية، بتعليقه مع كافة  �اية ك االمتحان هذا يتم اإلعالن عنف ،4الشاغرة فيه املقاعدبقدر 

البلديات، وقسمات : أماكن التجمعات مثلعرب مجيع الواليات يف مستلزماته من شروط وتاريخ إجرائه 

  .ويف مجيع املساجداحلزب واحتادياته 

  : ويتكون ملف التلميذ من

 .شهادة ميالد حديثة -

 شهادة طبية  -

 .صورتان مشسيتان -

  .ِيلّ وَ طلب مكتوب خبط التلميذ، مع تعهد الْ  -

                                                           
 .املوقع السابق: فاتح زيوان 1
 .533، صاملصدر السابق: د بن خلدونعبد الرمحن بن حمم 2
 .املوقع السابق: فاتح زيوان 3
 .7، ص28/1/1969، نشأة التعليم الديين باجلزائر:  266العلبة  4
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، أما من كل سنة والعشرين منه الفاتح ماي إىل غاية الرابع فرتة التسجيالت منمتتد  

خامس ـال يوم وهو جنوبــلساكنة افيخصص تاريخ ل؛ وجوان نـــهاية شهر مايجرى يُ ف االمتحان

كتايب   وهذا االمتحان، 1السادس والعشرين جوان يومأما ساكنة الشمال فيخصص له  والعشرين ماي،

تعلق أمساء املمتحنني اخلامسة مساًء،  الساعةإىل غاية  الثامنة صباحاً  ينطلق على الساعة ،يوم واحددة مل

يكتشف طلبة  ألن كثريا ما كان ؛على حجرات املسابقة ويتم التثبت من أمساء الطالب وشخصيا�م

سواء   أن هذه الظاهرة كانت منتشرة بكثرة يف التعليم األصلي منتحلني لَشخصيات غريهم، والحظنا

 .2املتعلقة حباالت الغشلوريا، وكان خيضع هؤالء للقوانني كانت امتحانات األهلية أو امتحانات البكا

أسئلة يف و احلساب، القواعد العربية، املطالعة، اإلمالء،  املواد اليت ميتحن فيها التلميذمشلت 

على مستوى كل إعدادية أو ثانوية أجري �ا  هذا االمتحان تصحيحيتم ، 3الكرمي حفظ القرآنو الفقه 

ويف  ،إجراء االمتحان مركز وىتعلى مس الناجحني واالحتياطيني والراسبني ءأمساعلق ، وتُ االمتحان

  .ة مثل جريدة اجلمهورية والنصراجلرائد الوطنية أو اجلهوي

تكافؤ العمري كشرط ضروري لنــجاح مؤســسات التعليم الوإذا كنا تـــحدثنا سابــــــقًا عن 

أل�ا كانت  ال يتماثل ومبدأ تكافؤ الفرص؛ رىالقبول من مؤسسة إىل أخاألصلي، فإن اختالف نسبة 

، ونظراً لتزايد عدد الطلبة فقد ارتفع معدل القبول 4للتالميذ تتماشى حسب قدرة استيعاب كل مؤسسة

  : 5حسب املعدالت العليا، بسبب عدم القدرة على االستيعاب واجلدول التايل يوضح ذلك

  نسبة القبول العامة  نسبة القبول  ونالمقبول  الناجحون  ن للمسابقةعدد المرشحي  الجنس

  %22,63  %20,47  1550  7571  10000  بنات

  %24,80  6553  26420  35600  بنون

  .يمثل أعداد ونسب التالميذ المقبولين في السنة األولى متوسط: 01جدول رقم 

                                                           
 .4، صم1977-1976تعليمات خاصة بالتسجيل المتحاين األهلية والبكالوريا للسنة الدراسية : 279العلبة  1
 .7، املصدر السابق، صزائرنشأة التعليم الديين باجل:  266العلبة  2
 .املصدر نفسه  3
  .2-1، ص2/7/1976تقرير حول مسابقة القبول يف السنة األوىل متوسط، : 121العلبة  4
 .1، ص1976-1975افتتاح السنة الدراسية : 05العلبة   5
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إذن نسجل فارق كبري بيــن عدد الناجحني وعدد الــمقبولني للدخول إىل السنة األوىل 

ط، وكأن املسابقة حملية وليست وطنية، ما جيعل طالب متميز يف منطقة ال ينجح واألقل منه يف متوس

 منطقة أخرى يُقبل ويزاول دراسته؟

املقبولون يكون عددهم حسب املقاعد الشاغرة يف كل مؤسسة، ويتم ترتيبهم حسب 

  :بعض األمثلةوللمزيد من اإليضاح نُورد املعدالت من األكرب لألصغر 

 .املسابقةناجح وناجحة يف  3600تلميذ وتلميذة من  500وية بلكني بالعاصمة، قبل فيها ثان -

 .ناجح وناجحة 1054تلميذ وتلميذة من  270فيها  لَ بِ قُ ثانوية أبا علي املسيلي باملسيلة  -

ناجح وناجحة  750تلميذ وتلميذة من  219ثانوية حممد بن عثمان الكبري بوهران، قبل فيها  -

 .1يف املسابقة

  تالميذ اعداديات التعليم األصلي - 3

ميثل السواد األعظم من تالميذ املعاهد أبناء الشهداء والفالحني واملشردين من أبناء الشعب  

                                              العاطلني الذين انقطعت �م السبل وانعدمت من أيديهم وسائل اللحاق بأي مدرسة نظامية أو مؤسسة 

  . 2للتثقيف، وهم يف وضعية خاصة أوجبت العناية �م

لتشديدات اإلدارية اليت نظراً  لعليها،  الكثريضغطاً متزايدا باطراد نتيجة اإلقبال  عانت املعاهد

ميذ اجلدد والعدد احملدود الذي تتسع له املعاهد، فإن عشرات املئات ممن يرغبون يف يف قبول التال ُتشرتط

جهة أخرى، وعلى وقلة اإلمكانيات من  ،حمرومني من ذلك لقلة املقاعد من جهة ظلواالتعليم الديين 

ان افريقية قبل أفواجا من الطلبة األفارقة الذين جاءوا من بلدكانت تست  املعاهد بعض نالرغم مما تقدم فإ

فتوافد عليها ا تعمل للتثقيف الديين والدنيوي، خمتلفة، قصد التعليم الديين، ملا شاع عن هذه املعاهد بأ�

 .3وغريهم موريتانياعليا وغينيا وبوروندي والكونغو و الطلبة من السنغال وفولتا ال

الربامج املتلفزة اليت  لعبت وسائل اإلعالم دورًا كبريًا يف تزايد تعداد الطلبة، وذلك من خالل 

كانت تستضيف وزير التعليم األصلي ملناقشته حول منجزات وزارته يف جمال التعليم، مما أدي إىل تقدمي 

                                                           
 .2، صاملصدر السابق ،1976-1975افتتاح السنة الدراسية : 05العلبة  1
  .4املصدر السابق، ص ،لتعليم الديين باجلزائرنشأة ا: 114: العلبة 2
 .309صجانب مبؤسسات التعليم األصلي، ميثل قائمة بعدد الطلبة األ  :01: ينظر امللحق رقم 3
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طلبات كثرية للدخول إىل مؤسسات التعليم األصلي، وهو ما دفع مبفتشيات الواليات املختلفة تقدمي 

 .1املزيد من املعاهدطلبات لفتح 

   2.لنا تعداد طلبة إعداديات التعليم األصليواجلدول اآليت يوضح 

  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى  السنوات

1970  3037  2052  1887  1377  

1971  5765  2112  2160  1996  

1972  4978  4659  2786  1851  

1973  6318  4941  4656  2950  

  .1973-1970 بين في الفترة الممتدة  األصلييمثل أعداد طلبة إعداديات التعليم : 02جدول رقم 

 نالحظ من خالل قراءة اجلدول عمودياً أن عدد الطلبة يف كل مستوى يتزايد سنويا، أما قراءته

تناقص عند انتقاهلم إىل السنة  1970عدد التالميذ الذين كانوا يف السنة األوىل سنة  تبني لنا أن أفقياً 

 تلميذاً؛ أي ما نسبته 2786ليصبح اهلم إىل السنة الثالثة تزايد ، وعند انتق%30.45الثانية بنسبة 

  فما تفسري ذلك؟ %5.55بنسبة  تلميذا 2950ويصبح  ليتزايد يف السنة الرابعة 24.19%

بإعادة السنة، أو اخلروج من املعاهد بسبب صعوبة قوانينها أو مناهجها؛  ميكن تعليل ذلك

ن معاهد التعليم األصلي مل يكن الدخول إليها إال يف السنة عدة تساؤالت خاصة وأ تطرحلكن الزيادة 

والثانوي يف نفس من مؤسسات التعليم االبتدائي  إليها األوىل فقط، وليس بإمكان الطلبة التحويل

  : أمام فرضيتني األمر املستوى، وهنا يضعنا

  .3سبب الزيادة هو فتح مؤسسات اجلامعة الشعبية للدراسة: األوىل -

                                                           
بإرسال رسالة شكر وتقدير إىل سيادة وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية، يشكره  "مجال الدين ميهويب"قام مفتش والية سطيف  1

ت اليت قدمها مبساعدته على فتح فروع يف كل العلمة وسطيف، وبين ورتالن، سيدي اسعيد، سيدي حيي ببجاية، ألن ما عن اخلدما

عن منجزات التعليم األصلي،  وهذا عطفاً على احلديث املتلفز حتقق كان بفضل العناية واحلرص على إنقاذ املئات واآلالف من الضياع،

 . 8/11/1975، شكر وتقدير: 16العلبة : ينظر
 .م1973-1970عدد تالميذ مؤسسات التعليم األصلي حسب سنوات املخطط الرباعي األول : 36العلبة  2
فتح التعليم األصلي مؤسساته مساًء هلم فهو نظام دراسي خاص باملوظفني يف النهار والذين مل يسعفهم احلظ ملواصلة دراستهم،  3

 .يف هذا الفصلملزاولة الدراسة، وسنتطرق إليه كآخر عنصر 
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  . ضخيم أعداد الطلبة لرفع ميزانية التعليم األصليت: الثانية -

 ،%19.18يف السنة األوىل فقد تناقص عددهم بنسبة  1971أما الطلبة الذين كانوا سنة 

وميكن تفسري ذلك بعدم قدرة الطلبة التكيف مع املناهج اجلديدة؛ ألن هذه السنة هي أول سنة مت 

لية، ونالحظ أن نسبة االخنفاض يف السنة املوالية قد االعرتاف فيها مبؤسسات التعليم وبشهادة األه

بسبب سياسة الصرامة واالنضباط اليت بدأت تنتشر يف معاهد التعليم وهذا طبيعي  %0.06 نقصت إىل

  .، وهو دليل على النجاح، ورفع معدالت القبولاألصلي

يذ إىل كما نالحظ اختالف نسبة الرسوب من سنة ألخرى؛ وأ�ا تقل كلما انتقل التلم

  .مستوى أعلى، فنسبة الرسوب يف السنة األوىل تكون أكرب

وفقا للتعليمات الرمسية  فدرسية لكل موسم دراسي جديد، ريطة مختكوين األقسام وفق  سار

الدراسة تتم يف الفرتة الصباحية حبيث و  عن أربعني طالباً يف كل قسم، عدد الطلبة قلكان جيب أن ال ي

األولوية للمواد األساسية فيها، ويتجنب استدعاء الطلبة أو األساتذة حلصة ال يتخللها فراغ بإعطاء 

 واحدة فقط قبل الظهر أو بعده، وقد تقرر يف املخطط الرباعي األول استمرار العمل خالل األيام الستة

  .1مبعدل مثان ساعات يف اليوم من األسبوع ابتداًء من السبت وإىل غاية اخلميس

  اإلعداديات برامج - 4

التعليم ذو االجتاه الواحد كثرياً ما يدفع صاحبه إىل االنزواء واالنطواء على النفس، أو ينمي  إن

وذلك نتيجة تفكري حمدود اجلوانب، تنشأ عليه مدارس واجتاهات  ة،يفيها روح املعاكسة املضادة للغري 

ء جيل واحد، ووطن ة، وال حىت متقاربة يف املشارب وامليول بني أبناحقفكرية غري متفاعلة وال متال

، وجتنبًا ملزالقه الكثرية، جعلت مؤسسات التعليم األصلي املأزق، وابتعادا من الوقوع يف هذا 2واحد

برناجمها الدراسي يف كل من املرحلتني التكميلية والثانوية يشتمل على العلوم الشرعية واللغوية والعصرية، 

  .ص اخلاصة واجتاهه الدراسيخلرجييها فرص التخصص حسب اختيارات الشخ يفتحمما 

                                                           
 .4، ص19/1/1974، التدريب العملي لرؤساء املؤسسات الثانويةعبد الكرمي بوزيد،  :179العلبة  1
 .3، صحملات عن التعليم األصلي يف اجلزائر: 36العلبة  2
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وعندما خيتار الدارس االجتاه الديين مثال يكون يف مستوى العصر، ألنه مشبع مبتطلباته من 

أول مرحلة حىت حلظة التخرج، ويصبح يف إمكانه أن يناقش املثقف بلغته ويف مستوى تفكريه، دون 

حسس احنرافاته عن خربة، ويسعى إىل اطب الشباب بروح طلقة يتب وال ضعف مبعثه التعقيد، وخيُ كَّ َر مُ 

  .توجيهه، ويعمل على تقومي ا�تمع، وينري له سبيل الرشاد

ومن املنطقي ودون مبالغة إن مثل هذه النوعية من املتخرجني سيكونون محاة طبيعيني 

 لذلك حرصت مؤسسات التعليمالديين السليم املتفتح، للتفكري  اً للشخصية اجلزائرية األصلية وامتداد

األصلي أن يكون برناجمها الدراسي يف كل من املرحلة اإلعدادية والثانوية جامعًا بني األصالة والتفتح، 

  .آخذة بعني االعتبار مالبسات املستقبل مبا تقتضيه من تنقيح أو تعديل

  : يشتمل على جزئني اثنني اإلعداديةوطبقاً ملا أشرنا إليه فإن برنامج املرحلة 

  : للغوية وموادمهاالعلوم الشرعية وا

 .القرآن الكرمي، الفقه، التوحيد، احلديث، السرية، الفرائض، األخالق والرتبية -

  .النحو، الصرف، األدب، النصوص، احملفوظات، املطالعة، اخلط -

وهذا اجلزء هو خالصة دراسة الربامج املتبعة يف املؤسسات املماثلة يف البلدان الشقيقة بعد أن 

  .، مما جعله يتالءم واجتاهنا القومي، وتارخينا األصيلةاجلزائري صيةاخلصو أضفي عليها من 

  : العلوم العصرية وموادها

رياضيات، علوم، فيزياء، كيمياء، تاريخ وجغرافيا، لغتان أجنبيتان، الرياضة البدنية، الرسم،  -

  .املوسيقى

وذلك للعمل  ،حبرفٍ حرفًا  نيةالرتبية الوطوفق برنامج وزارة استنسخ وبرنامج العلوم العصرية 

على وحدة املدرسة اجلزائرية، بإقامة قاعدة للثقافة العامة تربط بني النوعني، وجتعل منهما عنصرين 

متكاملني يعمالن من أجل هدف واحد، للنهوض بالوطن، ودفعه إىل األمام، مع احلفاظ على املميزات 

   .1ةالذاتية واملقومات الشخصي

                                                           
 .4ص، املصدر السابق، حملات عن التعليم األصلي يف اجلزائر: 36العلبة  1
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  لإلعداديات النظام الداخلي - 5

، ومن خالل ركت صالحيات ضبط النظام الداخلي هلذه املؤسسات ملدرائها ومسرييهاتُ 

يطبق ختلفة وجدنا أن بعضها كان اململؤسسات لبعض االداخلية اإلطالع على جمموعة من القوانني 

داخلي والداخلي فضبطناها  النصف كان جيمع بني النظام اخلارجي و   والبعض اآلخر ،داخليال النظام

  :  1كاآليت

 .والتلميذ خيتار بينهم وخارجي ونصف داخلي داخلي: ثالثة أنظمةيف املدرسة   -1

 .النوم ومكانه وفر له سريراخلي يتناول فيه التلميذ ثالثة وجبات يوميا ويُ دالقسم ال  -2

 .كل والنومميذ الدراسة فقط وال حق له يف األالقسم اخلارجي يزاول فيه التل -3

 .دينار جزائري، قبل اليوم السابع من شهر أكتوبر 1200ره قد التلميذ الداخلي يدفع مبلغا -4

دينار جزائري قبل اليوم السابع من شهر أكتوبر  600قدره معينًا  يدفع التلميذ اخلارجي مبلغا -5

   .2للعام الواحد

 .تبدأ الدراسة يف اليوم األول من شهر أكتوبر  -6

و املراقب أ األساتذةن قبل اإلدارة أو و اخلارجي إطاعة األوامر الصادرة مأعلى التلميذ الداخلي  -7

 .وتنفيذها بدقة

 .ن يقوم بواجباته خري قيام وان يتفرغ لدراسته فقطأعلى التلميذ  -8

و التحريض أو التكسري أبواب و األأالكتابة على اجلدران و أتالف و اإلأيف حالة املشاغبة   -9

تراه  وذلك حسب ما راسة،من الد يتعرض التلميذ للغرامات والعقوبات اليت تصل حىت الفصل

 .مناسبا املؤسسةإدارة 

كتوبر ال حيق له اسرتجاع  أ �اية شهربعد  أو انقطاعه عن الدراسة يف حالة فصل التلميذ  -10

 .يف اإلعدادية مسجالً  كما انه ال يعترب تلميذاً  ،مبلغه

 .ساتذته العاملني يف املؤسسةأتمتع بأحسن العالقات مع زمالئه و ن يأ على التلميذ -11

 .دارةال برخصة من اإلإيام الدراسة أمينع تغيب التلميذ يف   -12

                                                           
  .3-2-1، صم1/10/1972، دادية النصر ببري قاصدالقانون األساسي إلع: 270العلبة  1
 ، وال تعرف نظري ماذا تدفع هذه املبالغ؟احتياجات املؤسسة ومتطلبا�ابالغ حيددها مدير كل مؤسسة حسب هذه امل 2
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تسعى دائما وبكل  الدينية ن اللجنةأل األساتذةو أيف االعرتاض على الطعام  ليس للتلميذ احلق -13

 .كفاءساتذة األحضار األإحسب إمكانيا�ا املادية و  ومناسباً  كافياً  جلعل طعام التالميذطاقتها 

 .ي حمرض يقوم بتحريضه خلرق النظامأدارة عن بالغ اإلإعلى التلميذ  -14

جرة النقل املفاجئ أك  املؤسسة وتدفعها عنهم تقرهاة مصاريف طارئة يأن يدفع أعلى التلميذ   -15

 .1مثال

 . وامر املراقب الليليأداخلي طاعة وتنفيذ على التلميذ ال -16

كتوبر حىت ولو مل يطلع يعترب هذا النظام ملزما للتلميذ ولويل أمره معا منذ اليوم األول من أ  -17

 .عليه لسبب من األسباب

مني أي مبلغ عند اإلدارة وسحب ما يستحقه ويسجل ذلك يف سجل أيستطيع التلميذ ت -18

 .خاص

، أربع صور مشسية، شهادة مدرسية، شهادة طبية:على التلميذ أن يقدم ملفا كامال حيتوي على  -19

 األباألب، تاريخ االزدياد، عمل  سم، االلقب واالسم: املعلومات التاليةورقة حتتوي على و 

  .عليها طوابع بريدية وعليها عنوان ويل أمر التلميذ أغلفة ةسمخَ ، و عنوان السكن، املستوى

وجتتمع أيضا عند حدوث  املؤسسة،جتتمع اللجنة الدينية كل ثالثة أشهر لالطالع على أحوال   -20

 .أي طارئ

 .لجنةاحملاسبة لملف م املدير دّ قَ يف أخر كل سنة يُـ   -21

 .املؤسسةل سري تسري املدرسة باقرتاحات اللجنة ومتنع كل التشويشات اليت تعرق  -22

تفرض اللجنة املشرفة على املعهد احرتام االجتماعات اليت تعقد يف كل املناسبات وتعاقب كل  -23

 .من خيالفها

 .  يطرد كل تلميذ ظل مستمسكاً بشعره الطويل ملدة أسبوع بعد إنذاره -24

، وذلك يف احتفظت بثيا�ا القصرية، اليت إن وقفت تسمح بإظهار ركبتيهاتطرد كل تلميذة  -25

 .2أجل أقصاه مخسة عشر يوماً من تنبيهها

                                                           
  .3-2-1، صم1/10/1972، املصدر السابق، القانون األساسي إلعدادية النصر ببري قاصد: 270العلبة  1
 .2، ص18/04/1973، ور الالئحة الداخلية متعلقة باللباس واهلنداممنش: 227العلبة  2
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خرج التعليم األصلي من رحم اجلزائر ويف ظروف صعبة مالياً، إال أنه أسس تعليم رفيع 

لة رمسية لو�ا رمادي يرتدون بذونوعي، فاللباس كان موحد بني مجيع الطلبة، فطلبة معهد أدرار كانوا 

  .  ، بينما طلبة وزارة الرتبية الوطنية مل يكن هلم لباس دراسي موحد1قميص زهري اللونو 

قد حظيت قواعد اللباس واهلندام باهتمام بالغ لدى مديرية التعليم األصلي، ومت التذكري ف

اإلعدادية  - ليم األصليعلى ما نصت عليه الالئحة الداخلية ملؤسسات التع بذلك عديد املرات، فبناءً 

هر من حيث النظافة والذوق خبصوص اللباس ومراعاة جانب االحتشام فيه، واالعتناء باملظ  -والثانوية

على وجوب مراقبة التالميذ وحثهم على  الذي ينصو  م1971الصادر سنة على املنشور  ً اوبناءالسليم، 

التعليمات الواردة يف الالئحة الداخلية  خمل مبظهر االحتشام وإلزامهم بإتباعغري استعمال ما هو 

شيا مع اللمؤسسات وتطبيق الشروط املتعلقة باهلندام من شعر وأظافر وثياب ونظافة بصفة عامة، مت

املبدأ وختلصا من املظاهر الشاذة واملستوردة والعادات الرديئة اليت ال تتالءم وبيئتنا اجلزائرية وتقاليدنا 

   :فإنه مت التأكيد على ما سبق بالتذكري األيت القاعدة اإلسالمية وانطالقا من هذه

فإننا نؤكد مرة أخرى بأن على كل مدير أن يطرد من مؤسسته أي تلميذ ظل متمسكا بشعره الطويل  «

ت تسمح بإظهار ركبتيها، تفظت بثيا�ا القصرية اليت إن وقفملدة أسبوع بعد إنذاره وتطرد أي تلميذة اح

ة تدعو للفضيلة وحتث على األخالق واملثل العليا أن تعيش فيها مثل هذه إذ ال ميكن داخل مؤسس

املظاهر املخجلة واملتناقضة ملا تنشده هذه املؤسسات من تربية شباب مؤمن بأجماده وحيمي شخصيته 

  .2»باحلفاظ على مقوما�ا

عض �ا ب تنتيجة لبعض املظاهر املخجلة اليت قام م1977وقد أرسل منشور آخر يف سنة  

  .   3تعمال مواد الزينة وإظهار مفاتنهنالطالبات يف الثانويات تتعلق باهلندام واإلفراط يف التربج واس

  

  

                                                           
 . 21:59عة ، على السا24/02/2018، يوم مبعهد التعليم األصلي بأدراردرس شهادة طالب : حممد حالة 1
 هـ22/93: رقم ،داممنشور حول التذكري بوجوب تطبيق ما جاءت به الالئحة الداخلية وغريها فيما يتعلق باللباس واهلن: 227العلبة  2

    .2-1ص ،73/
  .م8/3/1977 ،احرتام اهلنداممنشور +: 94العلبة  3
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  التعليم األصليثانويات : ثانياً 

إن الغاية من إنشاء التعليم الديين يف اجلزائر هو احملافظة على الشريعة اإلسالمية من ناحية 

ذلك وجب على وزارة األوقاف أن تبادر إىل القيام به وخاصة ملا وتلبية لرغبة الشعب من ناحية أخرى ول

ُأمهل من الوزارة املعنية بالتعليم العام، فكان تأسيس املعاهد اإلسالمية يف خمتلف الرتاب الوطين ضرورة 

حتمية لسد الفراغ الذي تعاين منه البالد من فقر يف الرجال املختصني يف الشريعة اإلسالمية، هذه 

بل يف احلضارة العاملية أيضاً، فهي تلعب دورا  ؛اليت هلا أمهيتها ال يف أوساط الشعب فحسب الشريعة

هاما ال يستهان به يف التشريع اإلسالمي والعاملي، لذلك اقتضى الوضع إجياد رجال متضلعني فيه 

ن أحكام م ،وقادرين على سرب غوره وعارفني مبكنوناته يف مجيع األغراض اليت يشتمل عليها اإلسالم

ضرورة ملحة حىت  يف العدد املمكن منه ثقافة واسعةفكان نشره بني أفراد الشعب وتثق ،وفلسفة وتوجيه

كما يتجلى الغرض أيضا من إنشاء هذا التعليم وتعميمه يف الوضع الذي .ميكن النهوض �ذا اجلانب

زائر ودور اإلمام معطل متاما يف عليه أئمة املساجد فالقادرون على أداء مهمة اإلمامة قليلون جداً يف اجل

أغلب املساجد بالرتاب اجلزائري، إذا اعتربنا مهمته تتجاوز القيام بالصلوات اخلمس، كما أن مهمة 

جال سلك اإلفتاء يف املسائل الدينية ليسوا يف مستوى املهمة ر الوعظ واإلرشاد مفقودة يف مساجدنا و 

أن املعاهد  رأتليها فإن نيابة إدارة التعليم الديين ونظرا لألسباب املشار إ ،د�مهاليت أنيطت بع

اإلسالمية احلالية ال ميكن أن تنهض �ذه املهمة إال إذا أسست معاهد للتعليم الثانوي حيث أن هذه 

كن الطالب من توسيع مداركهم العلمية والتضلع يف الشريعة اإلسالمية بعد أن يكونوا قد أمتوا املرحلة متُ 

   .1ألولية هلادراسة القواعد ا

بناء على خترج أفواج كبرية من الطالب املتحصلني على الشهادة األهلية اإلسالمية واليت تعترب 

رر بكثري املنهاج املق وقُ فُ تَـ  ادٍ وَ من حيث الوزن والثقل أكرب من غريها نظرا ملا حيويه منهاج الدراسة من مَ 

رحلة اإلعدادية، منهاج أهلية الرتبية حبذافريه مث ن الطالب يدرس خالل املأل لدى وزارة الرتبية الوطنية؛

واسع على أيدي أساتذة أهل يضاف إليه املواد الشرعية والعربية فيدرسها التلميذ بشكل مبسط و 

كان متحصال على الشهادة    يدخل املعاهد ألول مرة إال إذا، هذا عالوة على أن الطالب الاالختصاص

                                                           
 .1م، ص18/10/1968 ،قرتاح إنشاء التعليم الثانويا :266العلبة  1
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فوق ذلك القرآن كله، أو نصيبا منه بعد أداء امتحان للتأكد مما حيفظ االبتدائية أو يف مستواها، وحيفظ 

  .1سابقاً  وزيادة على ذلك ال يدخل املعاهد إال من جنح يف املسابقة ممن توفرت فيه الشروط املشار إليها

دية بالنجاح يف شهادة األهلية، يف �اية املرحلة اإلعدا دراستهم طلبة املعاهد الدينية خيتتم

البعثات إىل اخلارج  تبني أنإىل خارج اجلزائر للدراسة والتكوين؛ لكن بعد مدة  منهم بعثات سلفرتُ 

، زيادة على تكوين الطالب شهادة األهلية اإلسالميةعلى تحصلني الطالب امل تزايدأمام  حالً  ليست

 يـُْبعثوامل ن الذين اجلزائر، أما اآلخري وخصوصيات لباتال يتماشى مع متطالذي رمبا  املبعوثني إىل اخلارج

 ريصغ أن بعضهم؛ لكنها مل تقبل ذلك حبجة دارسهاالدراسة مب فقد اتصلوا بوزارة الرتبية الوطنية ملواصلة

تقدمي  بإدارة التعليم الديين أدى هذا ما فضتهم يف مدارسها باملرة،مييات ر أن بعض األكاد ، كماالسن

ل معهد العاصمة، البليدة، ويكون النظام �ا خارجي، أما ة مثإنشاء أقسام ثانوية باملعاهد الكبري اقرتاح 

أن  املعاهد اليت ال ميكن إحداث أقسام ثانوية �ا ميكن أن تبعث بطال�ا إىل أقرب معهد منها شريطة

ويكونون  الثانوية أما الطالب الذين يرغبون مبتابعة الدراسة ،على استعداد الستقباهلم هذا املعهد يكون

أي حق ماعدا منح الشهادة  الشؤون الدينية وزارةصول على شهادة األهلية ال تضمن هلم احلأحرار بعد 

 .2هلم، هؤالء جيربون على دفع مبلغ معلوم كإعانة تصرف يف شؤون املعهد

تعهد الوزارة هلم ت الثانوية باملعاهد اإلسالمية الطالب الذين يرغبون يف متابعة الدراسةأما 

قتضاها العمل مع الوزارة مدة مب ونيجب أن توضع هلم شروط معينة يلتزمف ،بضمان احلقوق بعد التخرج

لكن هذه االقرتاحات تبقى جمرد حرب على  ؛3معينة كما هو احلال يف بعض معاهد وزارة الرتبية الوطنية

  .ورق

أن الطالب املتخرجني من املعاهد اإلسالمية يتحدد مستقبلهم حسب املنهاج  من املفرتض

 فلهم احلق يف االلتحاق بالسلك الديين بوزارة األوقاف كأئمة أو يلتحقون بالتعليم الذي درسوه،

، وقد صدر قرار من وزارة الرتبية الوطنية خيول هلم االلتحاق بسلك التعليم اإلسالمي كمدرسني

هادة دل الشاعَ وزارة الرتبية الوطنية مؤقتاً، وفعًال قد التحق �ا كثري منهم، على أمل أن تُـ  مبؤسسات

                                                           
 .3ص ، )تقرير حول التعليم الديين (تقرير حول املعاهد اإلسالمية : 114العلبة  1
  .2، ص، املصدر السابقوياقرتاح إنشاء التعليم الثان :266العلبة  2
  . املصدر نفسه 3
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األهلية للمعاهد اإلسالمية بشهادة األهلية بوزارة الرتبية الوطنية رمسياً، حىت تضمن حقوق املتخرجني من 

  . 1 هذه املعاهد كبقية الطالب اجلزائريني يف التعليم العام وخاصة مادام املنهج موحداً 

ال يؤهلهم لتويل ن مستوى الطالب املتحصلني على الشهادة األهلية باملعاهد اإلسالمية كما أ

تفكر يف املقرتحات وظائف عالية سواء يف السلك الديين أو التعليم، مما جعل نيابة التعليم الديين 

د باتنة خالل هاملقدمة سابقًا واملتعلقة بشأن فتح أقساما للمرحلة الثانوية، وبالفعل مت افتتاح أقسام مبع

ات الثالث إحدامها يف قسنطينة والثانية يف ريثما يتم بناء الثانوي م1968-1967املوسم الدراسي 

 العاصمة والثالثة يف وهران، وبذلك ميكن للطلبة املتخرجني من املعاهد اإلسالمية االلتحاق �ا حىت

  . 2ة تعليمهم على البكالوريايتموا دراستهم وحيصلوا يف �اي

قسام املعدة ومما يالحظ أن األقسام اليت خصصت للتعليم الثانوي كانت على حساب األ

جدًا من التالميذ اجلدد  حمدودٍ  الستقبال التالميذ اجلدد بالسنة األوىل إعدادي مما أدى لقبول عددٍ 

الذين يعدون باآلالف ممن تتوفر فيهم شروط القبول، وعلى الرغم من إحداث فروع تابعة لبعض املعاهد  

حدة من عهد البليدة وذلك للتخفيف كفرع العثمانية بالنسبة ملعهد قسنطينة وفرع املدية بالنسبة مل

 حمروماً بقي عدد منهم  فقد ،الضغط الكثيف من عدد التالميذ الراغبني يف االلتحاق باملعاهد اإلسالمية

، علما بأن هذه املعاهد ال تقبل إال من فا�م سن 3الالزمة للدراسة املقاعدجيوب الشوارع النعدام 

لسن احملدد للدخول يف املدارس املهنية، أو ممن كانت هلم رغبة الدخول للمدارس العامة أو كانوا دون ا

، غري أن اإلمكانيات الضحلة حمض وفقا الختيارات شخصيةملحة وخاصة يف انتهاج تعليم ديين 

والصعوبات القائمة يف الطريق حالت دون استيعاب أكرب عدد ممكن من التالميذ احملرومني، والذين 

  .4بواب املعاهد علهم جيدون مكانا يشغلونهيظلون يف تردد مستمر على أ

ة اإلسالمية باألهلية العامة هو فإذا عرفنا هذا أمكن احلكم بأن مساواة املتحصلني على األهلي

ا كان حتما أن يرتتب على تضخم عدد املتحصلني مَّ ـإعادة النظر، ولو بعني االعتبار  أخذها بُ ضرورة جيَِ 

د منهاج دراسي للمرحلة جديدة للتعليم الثانوي، وجب النظر يف إعداعلى األهلية اإلسالمية فتح أقسام 

                                                           
 .3، ص1967ديسمرب 2، معلومات عامة عن التعليم الديين: 266العلبة  1
 .املصدر نفسه 2
  . 4ص ،، املصدر السابقتقرير حول املعاهد اإلسالمية: 114العلبة  3
  .املصدر نفسه  4
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، يراعى فيه كل الشروط الضرورية والالزمة ملواكبة الركب املعاصر، والتقدم السريع مع ةالثانوياألوىل 

  .1احملافظة على الروح القومية، والطابع اجلزائري األصيل يف إطار االجتاه الثوري البناء

، أضيفت له ةه مديرية الرتبية الدينية إعداد برنامج دراسي للمرحلة الثانويفكان ما قامت ب

مادة القراءات اليت تكاد تكون مفقودة يف بالدنا على الرغم من احلاجة املاسة إليها، كما مت حتوير بعض 

عنابة وجعلها داخلية مثل معهد الوادي بالواحات ومعهد  ،املعاهد اليت كانت خالية من النظام الداخلي

،كما مت حسب األنظمة اجلديدة فتح فرع الذي كان نصف داخلي ،ومعهد معسكر ومعهد بوسعادة

ببعض األساتذة املختصني ومتت موافاته تعليمات للملعهد البليدة باملدية وذلك يف مسجد النور تطبيقا 

  .2للقيام بالتدريس فيه

م مبعاهد 1969-1968م الدارسي وكانت انطالقة العمل يف التعليم الثانوي مع بداية املوس

خمتلطة بني الذكور واإلناث يف كل من بسكرة، بوسعادة، األصنام، معسكر، باتنة، قسنطينة، تلمسان، 

، أما ثانوية سعيدة 3وهران، البليدة، اجلزائر، وأخرياً عنابة، بينما كانت ثانوية أدرار خمصصة للذكور فقط

سطيف املختلطة السنة ، وحلقت �ا ثانوية م1971-1970املختلطة فدخلت حيز العمل خالل املوسم 

  .الدراسية املوالية

، وعطفا م1973-1972أما ثانوييت جباية وتيزي وزو املختلطتني فشرع العمل فيهما خالل 

فتح ثانويتني جديدتني خاصتني   م1974-1973على ثانوية قسنطينة وباتنة السابقتني مت خالل سنة 

دريس فيها مع انطالقة ثانويات للتعليم األصلي بدأ الت وباتنة، أما أخر أربع ، بقسنطينةبالذكور فقط

فكانت ثالثة منها للذكور يف كل من وهران ومعسكر وتيارت، أما  م،1975-1974سي ار املوسم الد

   . 4الرابعة وهي الوحيدة اليت خصصت للبنات كانت بأقبو ببجاية

                                                           
  .5ص ،، املصدر السابقتقرير حول املعاهد اإلسالمية: 114لعلبة ا 1
 .5، صنفسهاملصدر  2
ملاذا كانت ختصص ثانويات للبنات وأخرى للذكور، وفرضنا أن التعليم األصلي تعليم ديين يقتضي ضرورة الفصل بني البينني والبنات  3

 يف الدراسة، فلماذا كانت مؤسسات خمتلطة؟ هل هذا راجع إىل طبيعة املناطق والبيئية االجتماعية؟ أم راجع لطلب الشعب؟
 .30ص م،1975-1965/ هـ1395-1385تقرير عن تطور نشاط وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية خالل : 05لعلبة ا 4
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كل من ندرومة بتلمسان، كانت يف  تعليم األصلي  شييدها قبل إلغاء الأما آخر ثانويات مت ت

ي ملخادمة بورقلة، وثانوية حسني دا وبين دوالة بتيزي وزو، وثانوية مشرية وعني الصفراء، وثانوية

   .1بالعاصمة، وثانوية الوادي، وبسكرة، ومستغامن

 تشر بمن مسعة طيبة،  تواجد مشاريع ثانويات كهذه نظرًا ملا شاع عن التعليم األصليإن 

احلقل الديين مبستقبل �ضة شاملة يف ميدان التوجيه والتكوين الديين والرتبوي، الذي تنعكس آثاره على 

توى املهام اجلسيمة اليت جيب أن االهتمام الالزم وجعله يف مسيف الداخل واخلارج؛ وإذا مل يعطى له 

دراج الرياح، وهو أمر ليس فرمبا تذهب اجلهود والتضحيات اليت بذلت أ ضطلع �ا بسرعٍة وبتحدٍ ي

  .2باليسري وقعه على النفس وأثره على املشروع باجلملة يف املستقبل

؛ لكننا مرة ثانوية موزعة عرب كامل اجلزائر بسبعة وعشرينالثانوي  وقد عمل التعليم األصلي

مثانية منها فمن جمموع الثانويات جند  يتم بشكل عادل، ملأخرى جند أن توزيع ثانويات التعليم األصلي 

  .، تلمسان، تيارت، أدرارسعيدة ،وهرانفقط يف الغرب اجلزائري، مشلت كل من 

ميكن أن نربر هذا التوزيع بضرورة تواجد الثانويات بالقرب من املتوسطات، ومبا أن هذه 

بأعداد  األخرية منتشرة وبكثرة يف شرق اجلزائر وتعاين ضغطاً شديداً يف أعداد الطلبة الذين كانوا يتزايدون

، وطبيعي حسب ىل االستجابة للمطالب الشعبية وجعلها فوق كل اعتبار، فأدى بالوزارة إهائلة

  .اإلعداديات تكون الثانويات

   القبول في الثانويات شروط - 1

تعليم ثانويات اليعد النجاح يف امتحان أهلية التعليم األصلي الشرط األساسي لدخول 

التعليم الثانوي، أو املرحلة الثانوية الثانية، باعتبار : ميات وهيوكانت هلذه املرحلة عدة مس ،األصلي

ى السنة األوىل ثانوي بالسنة اخلامسة أي تتابع السنوات مسدية املرحلة الثانوية األوىل، وتاملرحلة اإلعدا

يت من املتوسط للثانوي، وأطلق على السنة الثانية ثانوي السنة السادسة، أما السنة الثالثة ثانوي فسم

  .بالسنة النهائية أو السنة السابعة اليت تنتهي بامتحان شهادة بكالوريا التعليم األصلي

                                                           
: رى، اجلزائر يفقائمة بأمساء الثانويات واملعاهد واملدارس اليت كانت حتت وصاية وزارة الشؤون الدينية وحتولت إىل قطاعات أخ 1

25/10/1995. 
 .6ص، املصدر السابق، املعاهد اإلسالمية تقرير حول: 114العلبة  2
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م مت تغيري نظام القبول يف السنة الثانوية األوىل؛ أي االنتقال من السنة 1975لكن منذ سنة 

ل السنوي العام الرابعة املتوسطة إىل السنة األوىل ثانوي، من النجاح يف امتحان شهادة األهلية إىل املعد

  : مع مراعاة دقيقة للمعدالت يف املواد األساسية اآلتية

وجه التالميذ إىل إحدى الشرعية، العربية، الرياضيات والعلوم، اليت على أساسها يُ املواد 

  .1 الثانوية الشعب

مراحل السابقة هي اليت تتحكم ــألن ال؛ مل يكن العمر حمددًا لطلبة ثانويات التعليم األصلي

  : كاآليت  املرحلة الثانويةأصبح السن يف  1975، لكن بداية من سنة هفي

 .سنة 19األوىل ثانوية أقل من  -

 .سنة 20الثانية ثانوية أقل من  -

 .سنة 21الثالثة ثانوية أقل من  -

هذا التحديد للسن ميكن تأخريه بسنة وبصفة استثنائية للتالميذ املقبولني يف التكرار يف  إن

، أما 1977- 1976، ودخل هذا التطبيق بصفة تدرجيية ابتداًء من املوسم الدراسي ةاملرحلة الثانوي

   .2التالميذ املسجلون قبل هذا التاريخ غري معينني �ذا اإلجراء

سابقة الشروط الوتعديل الوزارة الوصية يف تصحيح رغبة ونستنتج من خالل هذا اإلجراء 

أن الكثري منهم مت قبوهلم يف معاهد  أثبتت لنالطلبة لكن ملفات اقنني الدخول إىل هذه املعاهد، لت

جراء ول مرة وسنهم جتاوز السابعة عشر سنة، ومن خالل امللفات نالحظ أن هذا اإلالتعليم األصلي أل

ل إلغاء التعليم األصلي، وبعد توحيد التعليم يقب ؛ أيدراسي خر موسممل يتم العمل به إال خالل آ

امتحان القبول بالسنة األوىل متوسط، وقبول طلبة السنة الرابعة متوسط  قامت الوزارة بتوقيف إجراء

بالسنة األوىل ثانوي حسب الشعب، وذلك حفاظًا ملصري الطلبة، ومتهيدًا ملنهاج وزارة الرتبية الوطنية 

  .3التعليم األساسييف  للدخول

                                                           
 .3، ص1975 /24/10، حتديد مقاييس القبول يف األقسام العليا، والتكرار، والطردمنشور : 94 العلبة 1
م ت / 13: ، رقمحتديد مستويات األعمار حسب سنوات الدراسة يف مجيع مؤسسات التعليم األصليمنشور : 279العلبة  2

 .2م، ص1975كتوبر أ 27بتاريخ  ،95/75/أ
 .1977 /05/ 16، مصري طالب السنة الرابعة متوسطمنشور : 103العلبة  3
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  جديدةثانويات  بناء - 2

بإصالح املعاهد  القاضية" اري بومدينهو "رئيس جملس الثورة واحلكومة  على توصيات اً بناء

تطلب ذلك إعادة النظر يف ترميمها فاإلسالمية املوجودة وجعلها يف مستوى الثانويات العامة، 

كلها قابلة لإلصالح بشكل يضمن إحالتها إىل   مل تكن تلك بوضعيتها هالكن ؛وإصالحها من جديد

اليت تشغلها املعاهد مل تكن مصممة من األساس  البناياتف ثانويات عصرية باملعىن املعروف واملقصود، 

بل هي بنايات بعضها كان فنادق واآلخر ثكنات عسكرية، أو بنايات  ؛تصميما مدرسيا بكل مرافقه

مالصقة للمساجد ال تتوفر على شروط التخطيط املدرسي احلديث، وال ميكن أن تتحمل الشروط اليت 

ا  مَ هْ رتميمها وإصالحها وإدخال التحوير عليها مَ ىن الكامل، فات احلديثة باملعجيب أن تتوفر يف الثانوي

  . 1ممت عليهكان قويا ال يكسبها مظهر الثانويات وال خيرجها من حيز الوضع القدمي الذي صُ 

متجددة ومسرتسلة كل  بقيتالتكاليف املرتتبة عن اإلصالحات والرتميمات للمعاهد  كما أن

تصبح التكاليف الناشئة عن اإلصالحات والرتميمات  وعليهمي، مع ذلك باقية على طابعها القدو سنة 

من األساس، لذلك ارتأت وزارة قصري جمموع إقامة ثانويات حديثة تساوي يف جمموعها بعد وقت 

الثانوية  بناءها على ختطيط جديد يسمح بإطالق اسم وإعادةبعض املعاهد من القاع األوقاف إزالة 

ريق وأضمن ألموال الدولة من أن تظل كل سنة ختصص اعتمادات صر طألن ذلك أوىل وأق ا؛عليه

  .2املرغوب من وراء اإلصالح والرتميم التغيريصل حيلإلصالح والرتميم دون أن 

من األساس  إعادة بنائهاإن املعاهد املوجودة ليست كلها يف درجة واحدة حىت نقول أن 

، وتوسيعها لتستوعب األعداد 3اإىل الزيادة فيه بل إن بعضها ال حيتاج إىل إعادة وإمنا ،يشملها مجيعا

  .املتزايدة من الطلبة

  

                                                           
  .15ص، ، املصدر السابقتقرير حول املعاهد اإلسالمية: 114العلبة  1
  .املصدر نفسه 2
 .16ص، نفسهاملصدر  3
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لعدم كفاية املبلغ املخصص  1ل مشاريع املخطط الثالثيتوقيف اجناز جُ  وبناًء على ذلك مت

، وبعد مناقشات مع إدارة املبالغ املالية هلا زيادةلطلب  2األول املخطط الرباعيمت إدراجها يف و ، له

  :3التفاق على املشاريع التاليةالتخطيط مت ا

لبناء عشرة أقسام  دينار جزائري، 13.000.000وخصص هلا مبلغ : إحداث ثانوية بتيزي وزو -

 .ا يضمن إقامة داخلية ملائة طالب وثالمثائة مقعد للخارجينيمب

دينار جزائري وقد مت بالفعل  32.000.000وخصص له مبلغ : توسيع املعهد اإلسالمي بالبليدة -

شتمل على ستة أقسام ويسمح املبلغ املخصص يف وا م1969ز اجلزء األول من املشروع سنة إجنا

 .طالبا داخليا مائتني ومخسنيقسما لـ ء املرحلة الثانية واألخرية و�ا أربعة عشر إ�ا

 دينار جزائري 5.000.000وخصص له مبلغ  :إحداث املعهد اإلسالمي الثانوي بقسنطينة  -

 .ربعمائة طالب داخلي وتسعمائة خارجيألقسما تتسع عشرين ثالثة و  ويشتمل على

 لبناء دينار جزائري 5.000.000وخصص له مبلغ :تعويض املعهد اإلسالمي اإلفريقي بأدرار  -

 .كلهم داخليني  طالبخلمسمائة قسما تتسع  اثنا عشر

زء األول إلمتام اجل دينار جزائري 500.000وخصص له مبلغ : حتوير املعهد اإلسالمي بباتنة  -

والثاين من املشروع، ويشتمالن على بناء مثانية أقسام مع اثين عشر قسما، ويبقى اجلزء الثالث 

 .لبناء القسم الداخلي

عشرين  لبناء دينار جزائري 1.600.000وخصص له مبلغ : توسيع املعهد اإلسالمي ببوسعادة  -

 .وداخلية ملائتني ومخسني طالب لثمامنائة تلميذ قسما تتسع 

 اثنا عشرلبناء دينار جزائري 1.500.000وخصص له مبلغ : ببجاية إحداث املعهد اإلسالمي  -

 .طالب خارجي ائة طالب داخلي وثالمثائة ومثانونملقسما تتسع 

 عشرين لبناء دينار جزائري 3.500.000خصص له مبلغ : ي بسطيفإحداث املعهد اإلسالم -

  . ة ومخسني طالب خارجيملائتني ومخسني طالب داخلي ومخسمائ قسما تتسع

عشرين  لبناء دينار جزائري 3.500.000وخصص له مبلغ : عسكري مبتعويض املعهد اإلسالم  -

 .ملائتني ومخسني طالب داخلي ومخسمائة ومخسني  قسما تتسع

                                                           
 .1969-1967 :املخطط الثالثي التنموي 1
 .1973-1970: املخطط الرباعي 2
  .17-16ص، ، املصدر السابقتقرير حول املعاهد اإلسالمية: 114العلبة  3
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عشرين  لبناء دينار جزائري 3.500.000وخصص له مبلغ  :تعويض املعهد اإلسالمي ببسكرة -

 .ني طالب داخلي، ومخسمائة ومخسني للخارجينيملائتني ومخس قسما تتسع

عشرين  لبناء دينار جزائري 3.500.000وخصص له مبلغ  :إحداث املعهد اإلسالمي بتيارت -

 .قسما تتسع ملائتني ومخسني طالب داخلي، ومخسمائة ومخسني للخارجيني

تسمح  ريدينار جزائ1.500.000مبلغ  اوخصص هل: بالوادي إضافة داخلية للمعهد اإلسالمي  -

 .تلميذمائتني  بإيواء 

 .دينار 400.000مبلغ  اوخصص هل :إضافة داخلية للمعهد اإلسالمي بتلمسان  -

لبناء  دينار جزائري 5.000.000وخصص له مبلغ : إحداث املعهد اإلسالمي الثانوي بوهران -

 .تلميذ خارجي ولتسعمائة ،تلميذ داخلي ألربعمائةقسما تتسع  اثنان وعشرين 

تسمح إليواء  دينار جزائري، 800.000 وخصص هلا مبلغ: بين دوالةخلية ملعهد إضافة دا -

 .1تلميذ داخلي مائتني

بعد اجناز املشاريع اليت كانت مربجمة خالل املخطط الرباعي األول مت تسطري برنامج آخر 

، تيارت، عني الصفراء، البيض، ندرومة ويشمل مؤسسة املسيلة، آقبو، 2للمخطط الرباعي الثاين

  .3متنراست، مليانة، قنزات

إن هذه الثانويات اجلديدة مت بناؤها طبقاً للتصميم العصري، جمهزة باملخابر، وقاعات العرض، 

ن تزايد بناء ثانويات التعليم األصلي تزايد معه عدد الطلبة رغم أ كما  ،4مشتملة على النظام الداخلي

دد األقسام الرتبوية يفوق عدد قاعات الدراسة، مبعاهده، فقد الحظنا أن ع الشروط الصارمة لاللتحاق

  . 5األمر الذي فرض استعمال نظام التفويج يف بعض املؤسسات

صور ملعاهد التعليم األصلي املتواجدة بأرشيف الوزارة وبعضها ورد بعض من خالل مالحظة 

هذه منط بناء  جملة األصالة، ومن خالل مالحظة عينية ملعهد أدرار، فيمكن القول أنيف أحد أعداد 

الزخرفة اهلندسية  فوضعت، وتلوينهاكان منطًا إسالميًا عصرياً، سواء من خالل الزخرفة ونوعها عاهد  امل
                                                           

  .17ص، ، املصدر السابقتقرير حول املعاهد اإلسالمية: 114العلبة  1
 .م1977-1974: املخطط الرباعي الثاين 2
 .9، ص1977-1974املخطط الرباعي الثاين : 05ة العلب 3
 .7، صالتعليم األصلي يف اجلزائر: 05العلبة  4
 .4، ص1976-1975افتتاح السنة الدراسية : 05بة العل 5
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عبد الرمحان "تفنن شيخ املهندسني اجلزائريني و لقباب، واألبواب اخلشبية الكبرية، والنباتية واألقواس وا

 "عبد ا�يد الشريف"قال ف، طها بتارخينا الزاهريربيف إعطائها الطابع األندلسي املغريب الذي  "بوشامة

عن غريها  أرى أن نغري شكل مؤسساتنا حىت ال تتميز...«":مولود قاسم"مدير التعليم األصلي للوزير 

قضى على هذا التعليم يُ سيأيت يوم ال حمالة سَ  «:فكان رد الوزير »وتنسجم مع األخريات من مثيال�ا

، وهو ما حصل فعال بعد إلغاء التعليم األصلي 1»ه هو هذه البناياتوسيبقى الشاهد الوحيد علي

ملؤسسات إىل يومنا هذا شاهدا على هذا التعليم تزال تلك ا وإدماج مؤسساته بوزارة الرتبية الوطنية وال

  .األصلي

  التعليم األصلي ثانويات طلبة - 3

اه من خالل ملفات األصل الريفي، وهذا ما ملسن الغالبة على هؤالء الطلبة ةكانت السم

، وهم الريفية الطلبة والذي أكد لنا أن أصوهلم االجتماعية تنحدر من مناطق الشرق والغرب اجلزائري

، كما أن سنهم املتأخر والذي وصل غالبًا إىل سبعة عشر سنة، احلال من عائالت فقرية أو متوسطة

  .وملجأ للكثري منهم اً منقذ حال دون التحاقهم بالتعليم، لذلك اعتربت معاهد التعليم األصلي

   2:طلبة ثانويات التعليم األصلي تزايد عددواجلدول اآليت يوضح لنا 

  السنة السابعة  السنة السادسة  السنة الخامسة  السنوات

1970  265  64  00  

1971  418  161  43  

1972  673  247  151  

1973  1007  531  242  

  .م1973-1970يم األصلي من يمثل تعداد طلبة ثانويات التعل: 03الجدول رقم 

بسبب عدم وجود شهادة  ،عدم وجود طلبة يف السنة السابعة 1970يف سنة ونالحظ 

  .طالبا، ليتضاعف العدد بعد ذلك 43ـــــ باليت شرع العمل فيها مع املوسم املوايل البكالوريا، 

                                                           
 .188، ص املرجع السابق ،التعليم األصلي واملؤسسات الدينية وترقيتهما: حممد الصغري بن لعالم 1
 .م1973-1970عدد تالميذ مؤسسات التعليم األصلي حسب سنوات املخطط الرباعي األول : 36العلبة  2
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نب الرتبوي ومنها كان يعاين طلبة ثانويات التعليم األصلي مشاكل خمتلفة منها ما يتعلق باجلا

ما يتعلق باجلانب اإلداري، فمن اجلانب الرتبوي كان يشتكي الطلبة على غرار طلبة ثانوية سطيف 

عندما مل يقم مدير الثانوية حبله، بالوالية،  الذين رفعوا انشغاال�م إىل املشرف على التعليم األصلي

�ا حمرومة منها يف ظل ارتفاع عدد الطلبة ومضمون االنشغال يدور حول فتح الشعبة العلمية بثانويتهم أل

املطالبني والراغبني يف الشعبة العلمية بدل الشعبة األدبية الشرعية، واملدير قام بإرسال عشرة طلبة إىل 

ما وضعية الطلبة  !ثانوية قسنطينة مخسة منهم داخليني ومخسة منهم خارجيني، وطرح الطلبة تساؤالً 

عن طريق املدير بأن يبلغ التالميذ بأن الوزارة تدرس إمكانية فتح قسم علمي كان رد الوزارة  اخلارجيني؟

  .1أو رياضي حسب الشروط الضرورية

من خالل دراسة خمتلف الرسائل والطلبات والتقارير الشهرية والشكاوي اليت كانت تفد إتباعاً 

ة سطيف وتلمسان يطالبون لوزارة التعليم األصلي، الحظت أن الكثري من الطلبة على غرار طلبة ثانوي

، رغم توفر الشروط الضرورية لفتحها من قاعات الثانوياتبفتح الشعب العلمية والرياضية مبختلف 

ووسائل علمية وخمابر وتأطري، وميكن أن نفسر ذلك باملبدأ الذي تأسس عليه هذا النوع من التعليم، 

لشرعية قبل العلوم احلديثة، ونظرًا لذلك كانت وهو االهتمام الواسع بالعلوم اللغوية العربية، والعلوم ا

خنربكم بأنه ال ميكن أن تكون هنالك شعبة باملؤسسة املذكورة سوى الشعبة  ...«:إجابات الوزارة كالتايل

  .2»بية، ومن أراد غريها فليبحث عنهااألد

 إرجاعه وسبب هذا الطلب املتكرر واملتزايد على الشعب العلمية مبعاهد التعليم األصلي ميكن

إىل النجاح السياسي واالجتماعي الذي حققه داخل األوساط الشعبية من خالل شهاديت األهلية 

كما أن االستعمار وروابطه الثقافية   .والصعوبات اليت واجهت الطالئع األوىل منهم باجلامعة والبكالوريا،

ة بلغته يف جزائر ما بعد با�تمع اجلزائري حديث العهد باالستقالل مل يكن ليقبل الشباب الدراس

االستقالل، ومبا أن اخليار موجود وباللغتني، فاألفضل الدراسة باللغة العربية؛ لكن إدارة التعليم األصلي 

وجدت أن عددًا كبريًا من طلبتها مبجرد حصوهلم على مستوى الرابعة إعدادي، أو شهادة األهلية أو 

، وهو ما دفع باإلدارة إىل تضييق للعمل بتدائي والثانويشهادة البكالوريا يلتحقون بوزارة التعليم اال

 .اخلناق على هؤالء بعدم فسح ا�ال للشعب العلمية والرتكيز على الشعبة الشرعية العربية

                                                           
 .21/10/1974، طيفطلب من طلبة ثانوية س: 16العلبة  1
 .13/11/1973، جواب حول الشعبة العلمية والرياضية: 172العلبة  2
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ومن حني آلخر كانت تصل لوزارة التعليم األصلي رسائل تتضمن شكاوي من النظام الصارم 

ومراقيب هذه املؤسسات وحدهم، فكانت جتيب الوزارة على  املطبق عليهم، ظانني أنه مبادرة من مديري

فليكن يف علم التالميذ والتلميذات أن هذه التشديدات آتية من الوزارة .... «:1هذه الرسائل باآليت

ومن هنا فال نرى إال التشجيع بل الصرامة يف إلزام مديري ومراقيب . نفسها، لصاحلكم وخلري البالد

واملبينة يف املناشري العديدة، سواًء د معكم يف تطبيق التعليمات اآلتية من الوزارة مؤسساتكم بزيادة التشد

من حيث السلوك العام، أو من حيث املستوى واحلرص على العمل، وغريها من اجلوانب اليت تتصل 

بدراستكم يف هذه املؤسسات، وعندما ال يتشددون معكم يف احلرص على النظام فسنتشدد معهم يف 

      .»العقاب

حىت الطلبة األفارقة كانوا يعانون من صعوبات يف التسيري اإلداري ألمورهم، ومن بني أهم 

  :2الصعوبات اليت واجهوها واملتعلقة بالنظام الداخلي

 )استحمام وغسل املالبس( انعدام النظافة -

 .أمراض كثرية هلم التعرض للربد الشديد يف الساحات يف أوقات الفراغ والعطل سبب -

 .الوجبات الغذائية وسوء جتهيزها قلة -

 . تأخر يف صرف املنح -

إن مثل هذه الصعوبات والعراقيل اليت واجهها طلبة التعليم األصلي والتأخر يف إجياد حل هلا  

توفر سبورة ببسكرة لعدم كان يدفعهم إىل اللجوء إىل اإلضراب مثلما قام به طلبة ثانوية الدكتور سعدان 

رات ومل حيصلوا على امل عديدا املراقب بذلك مطالبني اإلدارة بتصليح الوضع مناسبة للدراسة، فأخربو 

، وتوجهوا إىل مكتب شبيبة 1976ديسمرب  13نتيجة، مما دفعهم إىل التوقف عن الدراسة مساء يوم 

  .3جبهة التحرير الوطين إلجياد حل هلم

  

  

                                                           
 .1976 /6/05، منشور لعلم تالميذ وتلميذات مؤسسات التعليم األصلي: 94العلبة 1
 .08/11/1974، رسالة من الطلبة األفارقة مبعهد سطيف:  16العلبة  2
 .1976، القيام به طلبة ثانوية الدكتور سعدانتقرير حول اإلضراب الذي حاول : 94بة لالع 3
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  برنامج التعليم األصلي الثانوي -4

ره، اغو أ، قادرة على سرب الفكر اإلسالميمتضلعة يف  التعليم األصلي تكوين خنبة يهدف

، من أحكام، وفلسفة، وتوجيه، وتسعى يف الشريعةشتمل عليها مبكنوناته يف مجيع األغراض اليت تعارفة 

  .إجياد إطارات صاحلة يف ميدان التعليم واإلمامة والرتبية الدينية، والوعظ واإلرشاد واإلفتاء

املرحلة  لتوسيعنويات التعليم األصلي يف خمتلف املدن اجلزائرية على إنشاء ثا لذا مت العمل

  : الثانية من التعليم الثانوي، والربنامج الدراسي هلذه املرحلة يشتمل على جزئني اثنني فقط

، توحيد، فقه وأصول، 1القرآن الكرمي، تفسري، حديث ومصطلح: املواد الشرعية واللغوية وهي

  .  ب العريب وتارخيه، العروض، البالغة، منطق، فلسفة، تربية وعلم النفسقواعد اللغة العربية، األد

رياضيات، علوم، فيزياء وكيمياء، تاريخ وجغرافيا، لغات أجنبية، تربية : العلوم العصرية وموادها

  .بدنية

  : وتتوزع هذه املواد على ثالث شعب خاصة وهي

 .الشعبة الشرعية والعربية -

 .شعبة العلوم -

 .ياتشعبة الرياض -

املواد؛ لكن الفرق بينها يف عدد احلصص ويف عدد  نفسمجيع هذه الشعب تدرس 

رزاً على شهادة البكالوريا للتعليم األصلي، وبانتهاء الطالب من دراسة هذه املرحلة يكون حمُ ، 2املعامالت

 م، يقضي1971مايو 13: املوافق ه1391ربيع األول  18اليت صدر مرسوم رئاسي بشأ�ا، بتاريخ 

  .إحداثها عطفاً على شهادة األهلية األصليةب

زائر، ومنهم من يوفد فمنهم من يلتحق جبامعة اجل ؛حسب اختيارا�مالطلبة يُوجهون وهؤالء 

ملتابعة ختصصهم يف الشريعة وأصول الدين واللغة العربية،  عربيةإىل جامعات  أخرى وزاراتعلى حساب 

�م املتابعة دراسح هلم نمِ  تكفلت بصرفادية اجلزائريني اليت وذلك بطلب ود ،ومنهم من يوجه إىل أوروبا

                                                           
 .5، صحملات عن التعليم األصلي يف اجلزائر: 36العلبة  1
 .313، 312، 311، 310صجلميع املراحل،  جدول توزيع حصص ،2،34،5:ينظر ملحق رقم 2
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و�ذا تقوم مؤسسات التعليم األصلي بدورها دروس بالعربية ألبناء املغرتبني،  مقابل تقدميالعليا هناك، 

   .1التكاملي يف جمال الرتبية والثقافة، وتسهم جبهد مأثور على الصعيد الوطين يف الداخل واخلارج

، التعليم األصلي منذ نشأ�ا تتقدم تقدماً حثيثاً، من ناحية إقبال الشعب عليها اتثانوي بقيت

مستوى الثانويات  لتكون يفوإعادة بنائها حسب األساليب العصرية احلديثة، ومن ناحية تطويرها، 

 العامة األخرى، بفضل ما أولته القيادة الثورية من عناية خاصة �ا ضمن املخطط الرباعي؛ حيث قال

ال أريد أن تكون هذه املؤسسات من الدرجة الثانية، حىت ال  «: غري ما مرة "هواري بومدين"الرئيس 

، وبالفعل فقد مت هلذه املؤسسات »ويوهم حمتواها بالتخلف والرجعية تتملك روادها مركبات وعقد،

نفس  - ار املشرفاإلط- ولت لهترسيمها واالعرتاف بشهاد�ا وتركيز اإلطار املشرف على تسيريها، وخُ 

  .احلقوق املتمتع �ا نظراؤه يف التعليم العام

حسب متطلبات التعليم املتجددة،  تحت أفاقًا جديدة أمام هذه املؤسسات،وبذلك فُ 

فتمكنت من إعادة النظر يف الربامج الدراسية املتبعة لكافة السنوات العاملة وجعلها يف مستوى العصر، 

اجع الضرورية لألساتذة والطالب معاً، واملتماشية مع الربامج من جهة، مع إعداد ما يلزم هلا من املر 

  . 2واملستجيبة للواقع الذي يعيشه الطالب من جهة أخرى

   الجامعة الشعبية: ثالثاً 

 ،الدراسة مبؤسسات التعليم األصلي التكميلية والثانوية مساءً  الشعبيةيعين مصطلح اجلامعة 

االلتحاق بالتعليم األصلي، واملوظفني الذين ال ميلكون وقتًا يف النهار للذين سنهم ال يتوافق مع شروط 

مشروع بعث جامعة شعبية على مستوى مؤسسات التعليم فسون �ا مساًء إىل الليل، ر للدراسة، فيد

األصلي ليس وليد فكرة اعتباطية جوفاء، بل إن الغرض من ورائها هو رفع املستوى الثقايف بني أفراد 

إىل درجة متكنهم من حياة أفضل ومستقبل أدعى إىل الطمأنينة، وأن مثل هذه  ،حملرومةا اجلماهري

فقد  التعليم فيها، اجلامعة جندها حىت لدى الدول األوروبية املتقدمة، اليت اشتهر بعضها بارتفاع نسبة

تدارك ما  ه ألسباب أخرى منممن فا�م سن التعليم أو حرموا من اجلماهري هذه اجلامعة الشعبية مكنت

                                                           
 .2ص املصدر السابق، ،حملات عن التعليم األصلي يف اجلزائر: 36العلبة  1
 .3املصدر نفسه، ص  2
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، ابتداًء من السنة م72/ه31/92: فا�م، وقد انطلق العمل يف إنشاء اجلامعة الشعبية طبقًا للمنشور رقم

  .1إىل �اية السنة السابعة ثانوي األوىل إعدادي

تعد يف أول الطريق، كانت �ا  لتها يف ميدان الرتبية والتعليم، إال أرغم اجلهود اليت بذواجلزائر 

لذا  ،وأقصر وقت ،شحذ اهلمم وتركيز العزائم للوصول إىل الغاية املرجوة بأيسر كلفةل شديدةاجة وحب

، ملن بإعطاء دروس ليلية لكل املستوياتقررت الوزارة أن تفتح هذه اجلامعة على مستوى مؤسسا�ا 

  .2يرغب يف إمتام دراسته مقابل اشرتاك سنوي نسيب يدفعه كل راغب

   يةشروط التسجيل بالجامعة الشعب - 1

بعد مضي سنوات من انطالق الدراسة باجلامعة الشعبية، وقيام كل مؤسسة بتسيريها اخلاص، 

الشعبية،  زارة عن جهود كل مؤسسة يف إدارة جامعتهاإىل الو  تصلوبعد دراسة تقارير دورية كانت 

ء من بضرورة إخضاعها إىل للنظام الرتبوي واإلداري للمؤسسة أي جز  1975طالب املفتش العام سنة 

أن ال يقل عدد التالميذ  شرتط لفتح اجلامعة الشعبيةالعمل األساسي للمؤسسة، ويشارك فيها اجلميع، وا

يف القسم الواحد على مخسة وثالثني؛ ألن قلة عدد التالميذ ال يسد تكاليف اجلامعة الشعبية، وحددت 

  :3وفق اآليت هاشروط التسجيل في

 .شهادة مدرسية إلثبات املستوى -

 .ميالدشهادة  -

 .للملف وللبطاقة اخلاصة باجلامعة الشعبية: صورتني -

 .إمضاء عقد التزام بنظام املؤسسة -

 .يدفع االشرتاك سنوياً عند التسجيل -

وخيتلف االشرتاك باختالف املناطق بني املدن، وبني القرى، يرتفع االشرتاك يف املدن وينخفض  -

 .يف القرى

ادة اشرتاكه بعد مخسة عشر يومًا من تسجيله، ال حيق ألي مسجل يف اجلامعة الشعبية استع -

   .وحتدد فرتة التسجيل خبمسة عشر يوماً 

                                                           
 .1ص م،1973-1972لسنة  يةطة عمل إلنشاء اجلامعة الشعبخ: 65العلبة  1
  .1، صم17/11/1972 ،منشور من الوزير إىل مدراء التعليم األصلي: 187العلبة  2
 .1975، حمضر اجتماع املفتش العام مع مدراء ثانوية قسنطينة: 234العلبة  3
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   النظام الداخلي للجامعة الشعبية - 2

يعد املدير املسؤول األول إدارياً، وتربوياً، ومالياً، هلذه اجلامعة فيقوم بفتح سجل عام يف بداية  

كل مؤسسة   تعمل، 1ادات املدرسيةكل سنة للتسجيالت حسب األقسام، ويقوم بضبط تسليم الشه

واإلمكانيات املتوفرة لديها، وأهم النقاط اليت تتفق فيها اجلامعات  ،وفق خطة عمل حسب طبيعتها

  :الشعبية

وكتابة  ،تكون الدراسة الليلية شبيهة بالرمسية من حيث حصر احلضور والغياب يف دفرت املناداة -

وحىت األقسام اليت يُدّرسها  ؛ص لكل أستاذ بلنقاط الدروس يف دفرت األعمال ومراعاة التخص

 .رسها بالليل تسهيال له عن حتضري الدروس مرتنيدبالنهار هي نفسها اليت يُ 

ارس بأمهية الدرس ودقة النظام، وكل من عر الدّ شْ املواظبة وحضور األستاذ رأس كل حصة، ليَ  -

 .هاختلف عن حصة أو أكثر لعذر أو غريه ختصم أجرة احلصة املتخلف في

 .التدريس باللغة العربية الفصحى السهلة، وال يسمح باستعمال غريها مهما كان األمر -

كتابة الدرس على السبورة باخلط النسخي اجليد، يعتمد شرحه أساسا طريقة احملاورة واالستقراء،  -

 .مع جتنب كثرة اإلمالء بقدر اإلمكان

 .2إلنشاء واخلط واإلمالءاملواد املتشا�ة تدمج يف بعضها اختصاراً للوقت مثل ا -

ه من حيث مستوا طالبتقريرًا عن كل  ستاذ، يقدم كل أالدراسة على بدايةبعد مضي شهر  -

، وإذا تبني بأن الدارس يف مستوى سجل يف املستوى املالئمالثقايف، حىت يتأكد من أنه قد 

ل بِ رب بذلك فإذا قَ تسجيله يف املستوى املالئم له، وخيُْ أعلى من مستواه احلقيقي يعاد النظر يف 

فيها وإال يبقى يف املستوى الذي اختاره على أن تعطى له شهادة املستوى يف �اية الدروس 

 .احلقيقي ال الذي اختارهحسب مستواه 

 .3االثنني، الثالثاء، اخلميس، اجلمعة: أيام الدراسة هي -

 واستثنيت ، يع املؤسساتيف مجمساًء عة الثامنة سايبدأ العمل من الساعة اخلامسة إىل ال: الزمن -

جتد نفسها مضطرة  ، واليتبعض املؤسسات ذات النظام الداخلي اليت هلا اعتبارات خاصة

                                                           
 .1975، اء ثانوية قسنطينةحمضر اجتماع املفتش العام مع مدر : 234العلبة  1
  .1، صم8/12/1972 ثانوية التعليم األصلي مارفال بوهران،بتقرير عام حول خطة العمل إلنشاء اجلامعة الشعبية : 65العلبة  2
عدد األيام وحتديدها كان من اختصاص كل مؤسسة، حيث كانت أيام الدراسة  يف مؤسسة حممد بن عثمان الكبري بوهران �اية  3

 .1976/1977تقرير اجلامعة الشعبية، : 160العلبة : السبت واألحد واالثنني والثالثاء، ينظر: 1976/1977الدراسية  السنة
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بواقع ثالث حصص لكل يوم من األيام ، 1ألسباب نظامية إىل العمل ساعتني بدل ثالثة

 ندقيقة بعد شهر م مخسة ومخسنيأن ترفع إىل  دقيقة على مخسة وأربعنياألربعة لكل حصة 

 .الدراسة انطالق

نظرًا لكرب سن الدارسني، وال الربنامج الرمسي طويل وواسع، ولكنه اختصر يف حصصه وأيامه  -

ميكن بأي حال من األحوال زيادة األيام واحلصص على ما ذكر، حىت ال يقع ملل للدارسني 

     .واألساتذة على السواء

 .باجلرائد اجلهوية والوطنية يعلن عن بداية الدراسة وعن التسجيل للجامعة الشعبية -

سنة 20 إذا كان سنه أقل من)ختتلف حسب كل جامعة(دج 20يدفع كل دارس كرسوم مبلغ  -

دينار يف املرحلة الثانية بدون مراعاة  40 من ذلك يف املرحلة األوىل ودج إذا كان أكرب30و

 .السن

دينار  46،91د عن مبلغ يأخذ األستاذ نظري عمله بالليل ما جيمع من الدارسني على أن ال يزي -

  .2ألربع ساعات يف الشهرجزائري 

فثانوية وهران  ،ة كان من اختصاص كل جامعة على حذىرحلة اإلعداديتوزيع حصص امل

ونفس التوزيع للمرحلة الثانوية، فاهليئة . حصة لكل مستوى يف اإلعدادي ةعشر  اثنيتاتفقت على 

حصص ليلية لكل فصل تدوم مدة الواحدة منها  أربع ىالتدريسية للجامعة الشعبية للوادي اتفقت عل

دقيقة، ِلِستِّ ليال أسبوعيًا وكانت اإلدارة املشرفة على اجلامعة تقوم حبملة دعائية يف األوساط  50

  .3عليها الشعبية واإلدارية لزيادة إقبال املواطنني

   الجامعة الشعبية ة وطالبذتاأس - 3

، اً �ار املؤسسة سون برِّ دَ لنفس األساتذة الذين يُ  سندت مهمة التدريس باجلامعة الشعبيةأُ 

نفس املادة اليت درسها يف النهار ختفيفًا لعبء التحضري، ويف الغالب كان ف كل أستاذ بتدريس يكلف

تركت جبوارها، فكان لديهم وقت كثري،  يقوم �ذه املهمة األساتذة العرب لكون إقامتهم باملؤسسة أو

ألنه ال يستطيع مسك زمام  يرفض منهم كانوالبعض  س بني القبول والرفض،هلم حرية االختيار للتدري

                                                           
 .املصدر السابق ،حمضر اجتماع املفتش العام مع مدراء ثانوية قسنطينة: 234العلبة  1
  .3، صاملصدر السابق عليم األصلي مارفال بوهران،ثانوية التبتقرير عام حول خطة العمل إلنشاء اجلامعة الشعبية : 65العلبة  2
  .م12/12/1972، خبصوص إنشاء جامعة شعبية بالوادي: 65العلبة  3
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لذا  ،1الفصل الدراسي أل�م كبار يف السن والتعامل معهم صعب، والبعض اآلخر كان الطلبة يرفضونه

فاألستاذ غري جمرب على العمل ومادام الطلبة يقدمون ماًال للدراسة، فهم بذلك يريدون الدراسة عند من 

  .نهيرتضو 

ففي جامعة لتقديرات مدير املؤسسة؛  حتديد أجرة األستاذ العامل باجلامعة الشعبيةكت حرية ِر تُ 

املرحلة ، وضعفها يف املرحلة اإلعداديةحصة واحدة يف  عشرة دنانري مقابل ستاذاأل الوادي كان يتقاضى

، أما املرحلة الثانوية فلم اً نار دي ن فكان يتقاضى أستاذ يف املتوسط أحد عشرأما يف ثانوية وهرا ؛2ةالثانوي

تكن موجودة �ا؛ وكان يشرف على اجلامعة الشعبية مشرفني يكونون إما أساتذة معينني أو املدراء 

صندوق  األستاذ ومصدر أجرةدينارًا للحصة الواحدة،  عشر نفسهم، ويتقاضون أجرة بني مخسة ومثانية

لكن بعد نتائج شهادة األهلية شرتاك الشهري، اجلامعة الشعبية الذي يضع فيه الطلبة مبالغ اال

فة، مت تقدمي اقرتاح حتديد أجر�ا من قبل رّ شَ مُ ـال م 1974-1973 للموسم الدراسي والبكالوريا الشعبية

  4.ديناً يف ذمتهام الباقي من ميزانية اجلامعة الشعبية مليزانية الثانوية للحاجة إليه ويعترب ضَ ، ويُ 3الوزارة

علمني، م وأغلبهم كانوا ،لتحديد نوعيات الطالب لديها اتشعبية بإحصائي كل جامعة  تقوم

من فا�م و اجليش الشعيب الوطين، أصحاب احلرف، أفراد موظفني، رجال الدرك الوطين، رجال الشرطة، 

عن هذه اإلحصائيات أنه ال ميكن ضبطها بصورة دقيقة؛ أل�ا تزيد  ، لكن ما يالحظ5السن القانوين

                                                                                                          باستمرار، وترجع  ثانوي، حبيث ينقص عددهم والسابعة متوسط ا وخاصة يف السنة الرابعةوتنقص شهري

  :أسباب هذا التناقص إىل

 .إما لبعدهم عن الثانوية أو انتقلوا إىل مكان أبعد  -

 .أصبح عملهم بالليل بدل النهار -

 .مل يسمح هلم أصحاب العمل بالدراسة -

                                                           
 .1973، جدول إحصاء طالب اجلامعة الشعبية، معهد عنابة: 158العلبة  1
  .، املصدر السابقخبصوص إنشاء جامعة شعبية بالوادي: 65العلبة  2
 .11، ص23/06/1974،مديري مؤسسات التعليم األصليحمضر اجتماع : 41العلبة  3
 .2م، ص1977-1976، التسيري املايل للجامعة الشعبية: 160العلبة  4
   .م25/04/1973، حصائية تالميذ اجلامعة الشعبية حسب النوعياتإ :65العلبة  5
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وحفاظا  ،وغريها من األسباب اليت كان حيتج �ا الطالب بعضها معقولة وبعضها غري معقولة

على مسعة مشروع اجلامعة الشعبية فقد كان مدراء اجلامعات الشعبية يرجعون نقود الذين تعذر عليهم 

  .وأخرى بالوزارة اتبالثانوينسخا منها  حفظت ي مقيدة بوثائقمواصلة الدراسة وه

   إعادة هيكلة وتنظيم - 4

يف توحيد العمل املادي رغبة فة، على التقارير اليت وصلت الوزار  الشعبية بناءً مت تنظيم اجلامعة 

ووضع �اية للمبادرات  يف مجيع مؤسسات التعليم األصلي القائمة باجلامعة الشعبية،والرتبوي 

  :1للعمل به وهو 1976يف سنة  الجتهادات الفردية وعليه مت وضع خمططوا

 .كل سنة مايو من 30أكتوبر إىل  15 تبدأ السنة الدراسية باجلامعة الشعبية من: مدة الدراسة -

    .2خيتلف التوقيت بني املرحلتني املتوسطة والثانوية: التوقيت  -

  .حد، الثالثاء، األربعاء، اخلميساألالسبت،: مخسة أيام يف األسبوع هي :أيام العمل -

والثانوية الشعبية من ثالثة عشر إىل ستة عشر  املرحلة املتوسطة ساعاتعدد : عدد احلصص -

  .3ساعة

خيصص النهار للدروس النظامية ومينع منعا باتا أن تبدأ دروس اجلامعة الشعبية : وقت العمل -

  .وس النظاميةقبل الساعة الرابعة ماعدا األيام اليت تتوقف فيها الدر 

تستمر دروس اجلامعة الشعبية يف نصف العطلة الزائدة على أسبوع : العمل أثناء العطل الدراسية -

  . وتتوقف دون ذلك

يتعهد كل تلميذ باملواظبة وحسن السلوك وعدم املطالبة مببلغ التسجيل عند االنقطاع، : التعهد -

ا االلتزام بدفع التعويضات عن التلف أو يف حالة الطرد إذا ما جتاوزت تغيباته عشرين حصة وكذ

جيب انتخاب أو تعيني مسؤولني اثنني للقسم من ي حيدثه يف أثاث أو مبىن املؤسسة، كما الذ

  .تالميذ القسم نفسه، ليتوليا ضبط النظام وصيانة األثاث واحملافظة على النظافة داخل القسم

دج يف العام، يدفع املبلغ مرة 350الوريا أقسام األهلية والبك :رسوم التسجيل يف اجلامعة الشعبية -

دج يف العام يدفع املبلغ مرة واحدة عند 300واحدة عند التسجيل، وبقية األقسام األخرى 

                                                           
 .1م، ص18/10/1976، تنظيم اجلامعة الشعبية: 279العلبة  1
 314قيت اجلامعة الشعبية صتو : 06ينظر امللحق رقم 2
 .315أيام وحصص اجلامعة الشعبية، ص: 07 ينظر امللحق رقم 3
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التسجيل، وميكن تسديد املبلغ على قسطني إذا رأى املشرف ذلك ضروريًا يف بعض احلاالت 

  .وصوالت للتالميذمع وجوب تسليم 

أي حيمل ؛ 13سلم الللساعة الواحدة بالنسبة لكل أستاذ يف  ائريدينار جز 15: أجور األساتذة -

مل حيمل أي ؛ 12سلم الللساعة الواحدة لكل أستاذ يف  دينار جزائري12،50شهادة الليسانس، 

وال ميكن جتاوز هذا املبلغ بل ميكن ختفيضه إذا كانت اجلامعة الشعبية يف . شهادة الليسانس

  .    اء ا�اهدين والشهداءمكان يوجد فيه عدد كبري من أبن

تقليل عدد املوظفني واملساعدين والعمال : تعويضات املشرف على اجلامعة الشعبية ومساعديه - 

 .1واالكتفاء باحلد األدىن الضروري للتسيري

  التعليم األصلي العالي مشروع :رابعاً 

منذ أن  "ممولود قاس"وهدف منشود وغاية مبتغاة عند  عة اإلسالمية حلم مجيلظلت اجلام

، وحدث ذلك "هواري بومدين"تسلم مقاليد الوزارة، وكان ينتظر الفرصة املواتية لإلفصاح عنه للرئيس 

وزير  "حممد الصديق بن حيي"و "مولود قاسم"، حضرها "هواري بومدين"إثر جلسة رمسية أشرف عليها 

مري عبد القادر بقسنطينة، ،كانت تتوىل إجناز مشروع مسجد األ"عبد ا�يد أوشيش"التعليم العايل و

وعبد الغاين قائد الناحية العسكرية اخلامسة الذي كان يرأس اللجنة الدينية هلذا املسجد، وقد كان هذا 

إن اجلوامع  «:2للرئيس "مولود قاسم"جامع يليق مبدينة ابن باديس، فقال املشروع يهدف إىل إجناز 

اصمة األوىل منذ ما قبل ثر خاصة يف قسنطينة والععندنا موجودة كثرية نسبيًا والذي نفتقر إليه أك

فتقر إىل جامعة إسالمية كبرية ممتدة فروعها وكليا�ا املتعددة من اهلندسة والطب اإلسالم ت

إخل إىل سائر أحناء البالد وهذا زيادة على الكليات اإلسالمية التقليدية املوجودة يف البالد ....والزراعة

  .»يعة وأصول الدين واللغة العربيةاإلسالمية وهي كليات الشر 

  : هذه اجلامعة يف اتحدد مهمو 

 .إ�ا تكون اجلامعة العربية األوىل تعريباً كلياً  -

 .كون بدرجة الليسانس والدكتوراه خرجيي ثانويات التعليم األصليتُ  -

                                                           
 .2صم، 18/10/1976، تنظيم اجلامعة الشعبية: 279العلبة  1
 .184-183، ص املرجع السابق، التعليم األصلي واملؤسسات الدينية وترقيتهما: حممد الصغري بن لعالم 2
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 65 

كليات علمية تساعد على تعريب اجلامعات األخرى وتزود اخلرجيني منها بعنصرين   إنشاء -

  :أساسيني

إنغراس الروح األخالقية اإلسالمية يف الطبيب واملهندس حبيث ال يكون طبيباً  -1

 .كأنه خترج من موسكو ومهندساً 

إطالع املهندس والطبيب على إبداعات احلضارة اإلسالمية ودورها عرب التاريخ يف  -2

 .جمال ختصص كل منهم

وإمنا  ،نها رمسيًا يف اجلزائرع هذه اجلامعة طريفة، إذ مل يعلن وكانت طريقة اإلعالن عن ميالد

اعتاد إحياء  "احلبيب بورقيبة"يف القريوان يف مسجد عقبة بن نافع الفهري، ذلك أن الرئيس التونسي 

حلضور هذا  "بومدينهواري "الرئيس  دعا ه1392 ويف سنة ،ذكرى املولد النبوي الشريف يف القريوان

ن األخوة التونسيني ، وقد قال له الرئيس بومدين إق لهضمن الوفد املراف "مولود قاسم"احلفل وكان 

له لديهم الزيتونة واإلخوة املغاربة لديهم القريوان وحنن ماذا عندنا ليس لنا أي شيء من كل ذلك، قال 

أعلن عن نشأة اجلامعة اإلسالمية الكاملة : قلتلدينا أحسن من ذلك قال ماذا؟ ": ممولود قاس"

إذا كنا الليلة حنتفل ونبتهج يف هذا احلرم  ....« 1عالنومما ورد يف هذا اإل ما وقع فعالً املتكاملة، وذلك 

ورونقه، وإذا كنا ما زال العريق واجلديد يف نفس الوقت مبا أصبغ عليه من حلة قشبية اسرتجعت له �اءه 

األموي وغريه من  لنا واحلمد هللا معاهد الزيتونة والقرويني واألزهر وإذا كنا ال نفتأ نزهو مبجرد ذكر اجلامع

وألن كنا قد اسرتجعنا جامع كتشاوة وغريه من حصون اإلسالم يف  ؛املعاقل الروحية يف أحناء اإلسالمي

فنحن أصيلة حديثة  جديدة اجلزائر وأعدنا هلا قو�ا وازدهارها بل وجددنا نشاطها وعززناها مبعاهد

 هي نفسها بصدد التعريب الشامل رى اليتبصدد تتوجيها بنواة إسالمية تتكامل واجلامعات الثالث األخ

يف تيهرت وجباية وتلمسان وقسنطينة والقلعة  جتمع من جديد ما انتثر وحتيي من تراثنا ما اندثرو 

هذه حلظات ال تنسى مدى احلياة تُبارك ما نسقناه من خطى ووحدناه من جهود لنخرج .... ووهران

وبذلك نكون قد حققنا ازدهار بلداننا وسعادة شعوبنا . ...تنمية واسرتجاع األصالة منتصرينمن معركة ال

                                                           
، أعمال امللتقى الوطين لتكرمي املفكر املرحوم األستاذ مولود ليم األصلي واملؤسسات الدينية وترقيتهماالتع: حممد الصغري بن لعالم 1

 .184-183، اجلزء األول، ص 2005قاسم نايت بلقاسم، منشورات ا�لس اإلسالمي األعلى، اجلزائر،
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: ه املوافق1392هكذا أعلن عن نشأة اجلامعة اإلسالمية يف ربيع األول . 1»...والتحقنا بالركب املتقدم

  .1972 أبريل

ومتوفرة يف نفس الوقت على  اإن خترج عناصر واعية متشبعة بالروح الدينية متفهمة ألسراره

يستوجب انبعاث جامعة إسالمية كنتيجة حتمية وملحة دعتها الضرورة كمرحلة طبيعية  العلوم العصرية،

يرتقي إليها التعليم األصلي بعد التكميلي والثانوي، ونظراً لذلك فقدت أعدت الوزارة مشروعاً إلحداث 

ى جامعة إسالمية، تضمن لطلبتها املتابعة على أرض الوطن، وتوفر هلم اإلمكانيات ما يشجعهم عل

وال تفكري يف عدم كفاية املنحة أو  املواصلة بنفوس مطمئنة وصدور منشرحة، ال ينغصها بعد أو اغرتاب،

والبحث، وحيصل على التنافس على االنتساب  نحصر جهودهم يف التحصيل والدراسةتوقع تأخرها، فت

  .تضاعف النتائجتوالتخرج، و 

درس ئر، قسنطينة، وهران، على أن تُ اجلزا :يشتمل على ثالث كليات موزعة على إن املشروع

، والفلسفة املقارنة، والثالثة اللغة العربية 2إحداها الشريعة اإلسالمية والقانون املقارن، والثانية أصول الدين

حثيثًا للتطبيق وفق مراحل مدروسة، مبتدئة بكلية  سعياً الوزارة وبعض اللغات القدمية، وسعت وآدا�ا، 

ليها الكليتان تَ لِ  ،التعليم واإلطار الديين والقضاءارن للحاجة املاسة إليها، يف ميادين الشريعة والقانون املق

  .الباقيتان

ل نواة جلامعة إسالمية ضخمة تشمل كافة ضروب املعرفة يتشك من هذه الكليةواهلدف 

ملشروع الذي هو اإخل، هذا  ....دسة والعلوم اإلنسانيةاألخرى كالطب والصيدلة واالقتصاد والزراعة واهلن

جديدين عن طريق تكوين إطارات جتمع بني الثقافة الدينية والرتبية ثراًء وخصبًا مل إجنازه للبالد سيح

درس �ذه الكليات نفس العلوم العصرية اليت تدرس الروحية مع إملام كامل بالعلوم العصرية، وسوف تُ 

إلسالمية إىل هذا امليدان أو ذاك وتاريخ هذا جبامعاتنا اجلزائرية الثالث املوجودة على أن تضاف الرتبية ا

  .3العلم أو ذاك إىل احلضارة اإلسالمية يف عصورها الذهبية

                                                           
، 07/ع، جملة األصالة، "يلة املولد النبوي الشريفمعركة التنمية واألصالة خطاب هواري بومدين يف القريوان ل": هواري بومدين 1

 . 2، ص1972وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية، منشورات ، اجلزائر

 .6صاملصدر السابق،  ،حملات عن التعليم األصلي يف اجلزائر: 36العلبة  2
 .13، صالتعليم األصلي خالل عشر سنوات من استعادة االستقالل: 05العلبة  3
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 67 

ال جرم أن هذه اجلامعة اإلسالمية اليت ستوزع كليا�ا على خمتلف مدن الوطن مكملة هكذا 

ون مبثابة اجلسر أو مهزة بعد أخوا�ا املوجودة قبلها، تبشر بظهور اجلامعة املثالية، جامعة املستقبل وستك

  .الوصل بني املاضي واملستقبل

باملرحلة احلق أن هذه مرحلة طبيعية يف تطور التعليم األصلي الذي يبلغ أوج تطوره مرورًا 

كلية ن  اثنتني وعشري شكل اجلامعة األزهرية �ذا الصدد مثاال حيا إذ أ�ا تضموالثانوية، وتُ املتوسطة 

جودة يف معظم اجلامعات املصرية األخرى، مع االحتفاظ بطابعها الديين حتتضن كافة القطاعات املو 

السليم  الذي مييز مجلة شهادا�ا العلمية بسعة النظر وعمق التفكري واملرونة العقلية كما يسهم بالتكوين

واملتني مع التمسك الشديد بالقيم الروحية واألخالقية وسيجمع ما من شأنه أن يزيد يف قدر�م على 

  .1بات وحتمل املسؤولياتو اجهة الصعمو 

 التعلق باملاضيهو جيسد التاريخ، فإن إحداث مثل هذه اجلامعة إمنا هو أمر ميليه منطق 

مع مسايرة روح العصر، ذلك أن وجود مثل هذه اجلامعة يف اجلزائر إمنا هو مبثابة وجود الروح  الشخصيةو 

ما على غريها من اجلامعات تتوقف قوتنا ومناعتنا كما بالنسبة للجسد والسماد بالنسبة للرتبة إذ عليها ك

  .تفتحنا املتناسق واملتكاملو يتوقف عليها ثراؤنا املادي وخصبنا العقلي وقوتنا الروحية، 

ا�يد احلافل بالنشاط العلمي احلثيث ومراكز  املاضيالكفيلة بإنعاش  الطريقةتلك هي 

 اليت ازدهرت يف كل من قسنطينة وقلعة بين محاد واملسيلة اإلشعاع الثقايف العديدة كاملعاهد واجلامعات

ووهران وتلمسان وندرومة وطبنة وبسكرة وورقلة وغريها، وسامهت كلها  وجباية واجلزائر ومازونة وتيهرت

يف إثراء وإخصاب احلضارة اإلسالمية كما ال تقل مسامهتها يف احلضارة العاملية، إن مثل هذه اجلامعات 

ه هذيف فرنسا وبلجيكا مثال، و ا العلوم الدينية إىل جانب العلوم العصرية ما تزال موجودة اليت تدرس فيه

نشر يف جملة األنباء فصل  إيراد ويكفي لتصوير هذا على املشرق العريب،الظاهرة ليست مقصورة 

ذ الكاثوليكية الدولية الصادرة بباريس واليت نشرت رسالة لطالب بكلية الهوت يوغوسالفية، ويأخ

، على حني »ليس بيوغوسالفيا سوى كلية الهوت واحدة «:الطالب على ا�لة املذكورة أ�ا كتبت تقول

ومل جتد ا�لة بدا من االعتذار ملراسلها وقارئها اليوغوساليف : يوجد أربع كليات يف خمتلف أرجاء الوطن

  . 2يف نفس الوقتالذي صوب هلا خطأها، شاكرة له فضله على التوضيحات املشجعة واملبهجة 

                                                           
  .13، صتقرير عن منجزات التعليم األصلي: 187بة العل1
  .14، صاملصدر نفسه 2
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تنفك �تم بالعبادات والتعليم الديين  وهناك بلدان شيوعية أخرى غري يوغوسالفيا وبولندا ما

  : مثل مجهورية أملانيا الدميقراطية اليت جلأت إىل املواد اآلتية لتمويل هذا القطاع

 .أموال األوقاف -

 .داخيل واألجورالضريبة اخلاصة بالكنيسة واملخصومة من املوارد واملعاشات وامل -

 .االعتمادات املالية اليت ترصدها الدولة هلذا الغرض -

إذا كان هذا هو الوضع يف البلدان الشيوعية املعروفة بنزعتها املادية اإلحلادية فماذا جيب علينا 

الرمسي أجل حنن الذين  احنن الذين ارتضينا ألنفسنا اإلسالم دينا وأعلنته بالدنا بأنه دينه أن نعمل؟

ا كيف حنافظ على عقيدتنا وإمياننا بالرغم من خمتلف حماوالت املسخ والتشويه واالبتالع والدمج عرفن

  .اليت كرس هلا االستعمار عبثا كل إمكانياته وجهوده

أمل تكافح اجلزائر وَتْسَتِعْد استقالهلا بفضل متسكها بالقيم الروحية اإلسالمية، اليت كانت 

حيد، أمل تكن هي هويتها وإنِّيتها طوال فرتة االستعمار الفرنسي وطوال حصنها املنيع ودرعها الواقي الو 

أهلي  «ية ذا�ا اإلنسان اجلزائري بأنهأمل تعرَّف بطاقة التعريف االستعمار  فرتة حرب التحرير الوطين؟

  »؟ مسلم غري متجنس

يتوج مبرحلة  غري أن التعليم األصلي كما هو يف وضعه ال ينتظر منه أن يؤيت مثاره كاملة ما مل

طبيعيا ونتيجة منطقية هلذا التعليم، فالتعليم األصلي العايل ال ميكن أن  ويعترب امتداداً ي التعليم العايل الذ

يزدهر إال يف إطار جامعة إسالمية طبقا ملتطلبات العصر احلاضر وتلبية حلاجة البالد إىل رجال قادرين 

والدعوة ملبادئ الدين اإلسالمي احلنيف وكذا  على بث روح اإلسالم وترسيخ األخالق اإلسالمية

  . 1املسامهة يف تكوين جيل متزن ورصني وخلق جمتمع فاضل وخلوق

  إلغاء التعليم األصلي: خامساً 

إال بقدر ضئيل؛ لكن مشروع  "قاسم مولود"كان ملتقى الفكر اإلسالمي ال خييف خصوم 

ية والفرانكفونية معاً، أال يعين جناح املشروع التعليم األصلي قد أحذ يثري الرعب يف األوساط الشيوع

تكوين كتائب من الشباب املتضلع يف احلضارة اإلسالمية واملتضلع أيضًا يف اللغة العربية، لغة التعليم 

                                                           
  .16، صاملصدر السابق، تقرير عن منجزات التعليم األصلي: 187العلبة   1



 التعلمي أ�صيل ومؤسساته                                            الفصل أ�ول      

 69 

أولئك وال هؤالء، وقد أظهر هذا النوع من التعليم جناحه  ال يتحملهاألصلي؟ وذلك ما ال يريده، و 

وأخذت  وزارة الرتبية الوطنية،النجاح فيه يف الباكالوريا عالية بالقياس إىل  وتفوق أبنائه إذ كانت نسبة

�اراً فاغتنمها اخلصوم للمناداة جهارًا  1976املكائد حتاك ضد املشروع إىل حانت فرصة مناقشة ميثاق 

   .    1بإلغاء التعليم األصلي باسم توحيد التعليم

، إال بعد توحيد التعليم وإلغاء التعليم األصلي، ورالن مشروع التعليم األصلي العايل لم يرىف

بسبب أن بعض املصاحل والشخصيات تطوعت وقالت لبومدين أن التعليم األصلي شبكة رجعية 

 1977ستطوق االشرتاكية وخترب النظام، فخاف بومدين واقرتح يف الصيغة األوىل للميثاق الوطين سنة 

أما التعليم األصلي فتجب إزالته يف أسرع  «:لعبارات التاليةوحدة التعليم وإلغاء التعليم األصلي با

مل اإللغاء يف أسرع اآلجال بعد أن أثبت طلبة التعليم تساءلت  «: "مولود قاسم"قال ف »اآلجال

 :فقال بومدين »وقد رأى الشعب بعينه النتيجةاألصلي التفوق يف الرياضيات واهلندسة وكل العلوم 

وكان على  -سيدي الرئيس«: قلت وذلك يف اجتماع جملس الثورة واحلكومةف »هلدف وحدة التعليم ا«

هذه وخدة  -يساري املرحوم حممد بن حيي وزير التعليم العايل وعلى ميين مصطفى األشرف وزير الرتبية 

، هكذا ألغي التعليم األصلي وقضي على اجلهود املبذولة »للتعليم وليس وحدة ألن هذا هالك للبالد

   .2تعليم األصلي العايلإلنشاء ال

توسع القاعدة الطالبية للتعليم األصلي دفع الرافضني لوجوده يتخوفون من انتشاره،  إن 

ن بتوحيد التعليم أي دجمهما معاً، تفاديًا لالنقسام طالب آخرو إلغائه بينما باملتفرنسني فنادى 

. ..«":القاسم سعد اهللا"أبو  قولوياالجتماعي الذي عاشه ا�تمع اجلزائري زمن االستعمار الفرنسي، 

وأشهد أنين شخصيًا كنت من الذين آمنوا بتوحيد التعليم من أجل توحيد التفكري بني املواطنني 

واالنسجام بينهم، تفاديًا ملا حدث لنا حنن أثناء العهد االستعماري إذ خترج اجلزائريون من مدارس 

ومل أكن أدرك وقتها األبعاد اليت يرمي إليها اخلصوم إذ  . نافكان ذلك سبباً يف التنافر والتباعد بين. خمتلفة

  .3»يتخذون توحيد التعليم غطاء فقطكانوا 
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  خاتمة الفصل

  

هلا،  اً ة مدروسة وخمططزائر كان ثورة ثقافية وخطوة جريئإن تأسيس التعليم األصلي يف اجل

عثرات وعراقيل وقفت أمام ، رغم أنه انطلق من نيف خمتلف أرجاء الوط فظهر يف وقت قياسي وتوسع

مسرية التعليم الديين والعام، فتم إدراج بناء إعداديات وثانويات التعليم األصلي على جناح السرعة 

ها وفق منط عمراين إسالمي أندلسي ؤ ضمن املشاريع املسطرة للمخطط الرباعي األول والثاين، فكان بنا

تلفة من اجلزائر؛ لكن للنجاح أعداء فنجاح طلبة عصري، وهي الشاهد عليه إىل يومنا هذا يف مناطق خم

التعليم األصلي يف شهاديت األهلية والبكالوريا مقارنة بطلبة التعليم العام، رفع األصوات املنادية واملطالبة 

بضرورة التعجيل بإلغائه حبجة توحيد التعليم، وقد تراجع البعض من املفكرين عن هذا الرأي بعد مدة 

  .لقاسم سعد اهللالزمن مثل أبو ا



 

 

 

 

  بيداغوجيا التعليم األصلي: الفصل الثاني

 طرق التدريس بني التقليد والتجديد: مبحث األولـال

  مايلـري الـــــيـــــــــســـــوالت اإلداريظام ـــــــــالن: مبحث الثاينـال

 اتـــــــــشاطــــــــــــــــــنالانات و ـحــــــــــــــــــمتالا: مبحث الثالثــال
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  مقدمة الفصل

  

البيداغوجي للتعليم وضوع حقه من الدراسة وجب علينا البحث يف العمل مـحىت نستويف ال

لطرق التدريس يف مؤسسات  إىل ثالثة مباحث، خصصت األول منههذا الفصل  األصلي، فقسمنا

يف  من حيث قدمها وجد�ا التعليم األصلي من خالل املناهج وتقارير املفتشني اإلجيابية والسلبية

  .االستخدام والتحصيل والنتائج، ومدى فعاليتها يف الواقع امليداين

باجلانب اإلداري والتسيري املايل ملؤسسات التعليم األصلي،  املبحث الثاين فجاء خاصاً أما 

فتعليم �ذا الشكل  علمية الواجب توفرها فيهم،املؤهالت ال من حيثنصيب كبري فيه،  ساتذة وكان لأل

وهذه النوعية البد أن تكون شروط االلتحاق به والشهادات املطلوبة له، من نوع خاص، وتكوين مميز، 

ال تتوفر على كفاءات تتوفر فيها شروط التدريس بالتعليم األصلي، فإنه مت استقدام خنبة ومبا أن اجلزائر 

من األساتذة للعمل باجلزائر، ومت وضع صيغ خمتلفة للتعامل معهم وهو ما سنقف عنده، مع دراسة 

  .والبيداغوجيستاذ الرتبوي ائر، مث تعرضنا بالتفصيل لعمل األباجلز تعدادهم 

ملا هلا من أمهية يف تقييم حصيلة مواسم دراسية، ث فخصصناه لالمتحانات حث الثالأما املب

كما سنقف عند النشاطات املمارسة يف التعليم . أو الرسوب والفشل وتقييم نسب النجاح والتفوق

  .األصلي كو�ا اجلانب احليوي للطلبة واملتنفس اإلبداعي الطبيعي هلم
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  بين التقليد والتجديدق التدريس طر  :المبحث األول

يقصد بطرق التدريس اإلجراءات اليت يتبعها املعلم ملساعدة تالميذه على حتقيق األهداف وقد 

تدعو التالميذ إىل  ،املشروع أو إثارة ملشكلة أسئلة أو ختطيط تلك اإلجراءات مناقشات أو توجيهتكون 

املعلمني يف مواقف تعليمية معينة، وقد الكتشاف، وهي منط تعليمي يتخذه عامة االتساؤل أو حماولة 

 ، حيث لكل مرحلة تربوية أساليبها1يستبدلونه بنمط آخر إذا تغري املوقف التعليمي إىل موقف آخر

  .اخلاصة

الرتبوية القائمون عليه بضرورة العمل بأفضل األساليب  منذ انطالق التعليم األصلي عين

خالل املناهج والتوجيهات احملددة معها نستطيع أن نلمس  لتحقيق الفعالية والنجاعة فمنوالبيداغوجية 

وية تقليدية وأخرى قدمية متجددة، وسنقوم بالعمل مع مواد اللغة العربية كنموذج للطرق طرق تعليمية ترب

   .ا هي اليت كانت واضحة يف حتديد طرق العمل وأساليبههجها ومنا�التدريسية، ألن ملفات أساتذ

   المحاضرةطريقة : أوال

تعد احملاضرة من أقدم طرائق التدريس، واألكثر انتشارًا واستخدامًا بني خمتلف أنواع طرائق 

التدريس، رغم مناداة الكثريين بالتقليل من استخدامها يف عمليات التعلم، فهي عملية نقل للمعارف 

، كما أ�ا عملية علم الطالباملختلفة من املعلم، بطرق خمتلفة تعكس شخصية املعلم وقدراته باجتاه املت

سلوب احملاضرة يف معاهد التعليم األصلي ببعض ، وارتبط أ2اتصال تتم بني املعلم وجمموعة من الطلبة

  .  نشاطات اللغة العربية

اللغة هي العامل األول يف بناء شخصية األمة وهي من أبرز مقوما�ا، فالعناية �ا واجب يف ف

تمكنه من التمرس بلغته يف سبيل تكوين املواطن الصاحل لخلطوة األوىل وا طليعة الواجبات القومية،

القومية نطقا وكتابة وفهماً، ويف القطر اجلزائري خاصة تربز أمهية العناية باللغة العربية ألن سنوات 

االستعمار الطوال حالت بني أبنائه ولغتهم القومية، وأفسدت سالئقهم اللغوية وأضعفت مقدر�م على 

، وحاولت السياسة االستعمارية بينهم وبني تراثهم األديب القدميبري بلغتهم األصلية كما باعدت التع

تقطيع الوشائج اليت تربط املواطن اجلزائري مباضيه العريب اإلسالمي عن طريق القضاء على لغته، 

                                                           
 .165، ص2010، دار املسرية للنشر والتوزيععمان، ، طرائق التدريس: هادي الطوالبة وآخرون 1
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املنزلة األوىل بني مواد فاستعادة الشخصية اجلزائرية ال تتم إال عن طريق العناية باللغة العربية وإيالئها 

الدراسة، وعن طريق اللغة أيضا يقف املواطن اجلزائري على شؤون وطنه ويتعرف على حاجاته 

ومشكالته ومواقفه كما يلم بتارخيه العريب وحضارته املاضية وبناء شخصيته، وهي اليت تبصر املواطن 

 ثانياً، والعناية باللغة العربية ستؤدي  اجلزائري بشؤون وطنه أوال، وشؤون وطنه العريب اإلسالمي الكبري

كذلك إىل توثيق الروابط األخوية بني القطر اجلزائري وسائر األقطار العربية اليت تشاركه يف اللغة والعقيدة  

ومن أهداف تدريس اللغة العربية متهيد السبيل جلعلها . كما تشاركه يف وحدة املصري واملشاعر واألهداف

ا أداة لتدريس خمتلف العلوم واملواد الدراسية وعدم االتكال على اللغات األجنبية لغة التخاطب واختاذه

  .                  1وحدها يف هذا ا�ال

فالتعامل مع النصوص األدبية كان يتم بطريقة احملاضرة فاألستاذ هو املطالب بتقدمي النص 

يذه  وذلك لتهيئة التالميذ وشدهم حنو ووضع متهيد له، مبثابة مدخال للنص الذي يريد عرضه على تالم

يطلب من موضوع النص وبعد �يئة اجلو املناسب، يختار األستاذ ف، 2املوضوعات املراد نقلها إليهم

ا من الوقت يعني قبل هلذه القراءة قدرا مناسب امتة سريعة مع فهم املعىن، وُحيددالتالميذ قراءته قراءة ص

راعى يف األسئلة ما أعده من األسئلة اليت يتبني منها فهمهم ملا قرأوه، ويُ يوجه إليهم بعدئذ الشروع فيها، 

على األستاذ أن نب األلغاز والتعمية يف صياغتها، و ما يدعو إىل التفكري يف املقروء واالستنباط منه مع جت

ا، مياثله يناقش التالميذ فيما خيفى عليهم من األلفاظ والعبارات واإلشارات التارخيية واجلغرافية وما

يقرأ املوضوع أكثر من مرة قراءة جهرية للتدرب على ل اليت يراها مناسبة لتوضيحها، بعدها يتخذ الوسائو 

  .3حسن األداء

ينبغي أن  إىل العرض الذي يفتتحه بالقراءة اجلهرية، اليت بعد ذلك  يتدرج األستاذ بتالميذه

، نع والتكلف يف إجهاد الصوت يف اإللقاءتكون هذه القراءة ممثلة للمعىن طبيعية وخالية من التص

  4:ويراعى يف دروسها  اآليت

 .يقرأ األستاذ قراءة منوذجية -

 .بعد ذلك للوقوف على مدى فهمهم للمعىن العام وقدر�م على التعبري عنه مساءلة الطلبة -
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الفقرة  اآلخرلميذ الفقرة األوىل، ويقرأ يقرأ التالميذ واحدا بعد اآلخر قراءة متصلة حبيث يقرأ ت -

ويرشد األستاذ التالميذ إىل صحة القراءة وإصالح النطق  ،اليت تليها وهكذا حىت ينتهي املوضوع

 ،على أال يقاطع القارئ أثناء القراءة لإلصالح واإلرشاد وإمنا يكون ذلك بعد انتهائه من عبارته

 .لسل الفكرة اليت ختل باملعىن حرصا على تس يقتصر فيها على األخطاءيتم ذلك بسرعة 

رء ليكون ستخدم ما قُ ع األستاذ القراءة بأمثلة تتناول املوضوع من نواحيه املختلفة وميكن أن يَ بِ تْ يُـ  -

 .موضوع مناقشة أو تعبري

يف بعض احلصص ميرن التالميذ على االنتباه وحسن اإلصغاء واإلحاطة مبا يسمع للكشف 

ومن األساليب اليت تتبع لتحقيق  ،فتبني مواطن الضعف للعمل على عالجها ،عن مواهبهم يف ذلك

  :1ذلك ما يأيت

أن يقرأ األستاذ أو بعض التالميذ من كتاب أو جملة علمية أو أدبية وبقية التالميذ يستمعون  -

 .وليس بأيديهم ما يتابعون به القارئ، مث تلقى األسئلة وتبدأ املناقشة

مث يلقيه أمام التالميذ وتبدأ  ،ه خارج القسمالتالميذ موضوعا فيعده ويقرأأو أن خيتار أحد  -

 .املناقشة عقب اإللقاء

 .أن يسرد األستاذ على التالميذ قصة مالئمة يناقشهم فيها مناقشة عامة -

وإجياد العالقة بني  وهنا األستاذ هو املسؤول عن عملية الربط بني عناصر النص املطروحة،

وذلك ملساعدة التالميذ كي يكونوا على بينة من تلك احلقائق اليت  ،واملوازنة بني بعضها البعضجزئيا�ا 

  .2طرحت عليهم وصوًال إىل املفهوم العام واالستيعاب الكامل له

فأمهية تدريسهما ال ختفى على ماديت التاريخ واجلغرافيا، يف احملاضرة  وتوسع استعمال طريقة

ثقافة اجتماعية تكاد تنفرد يف حتديد معامل املواطن الصاحل الذي سعى التعليم أحد، من حيث كو�ما 

تبع يف تدريس مادة التاريخ تصوير مظاهر احلياة يف كل عصر تصويرًا يقر�ا من األصلي إىل تكوينه، يُ 

عتزاز أذهان التالميذ وميكنهم من املقارنة بني حيا�م وحياة األجداد واألقدمني ويثري يف نفوسهم اال

برتاث أجدادهم وما كان هلم من أثر يف تطور احلضارة اإلنسانية، وجيدر باألستاذ أن يدرب الطالب 

والزيارات وعمل مناذج  ،على حتمل املسؤولية من خالل مجعية النشاط االجتماعي لتنظيم الرحالت
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حب القراءة واملطالعة إخل، وتنمية ...ورسم اخلرائط والقيام بتمثيليات ومسرحيات ،للمعامل التارخيية

كتبات من موتدريب الطالب على كيفية احلصول على املعلومات التارخيية من الكتب والتعليق عليها، 

املدارس، فعلى األستاذ أن يقوم بأساليب تدريسه وأن يكون ذلك بشكل متواصل ومن حني آلخر على 

  . 1مذلك جزء ال يتجزأ من عملية التعلاعتبار أن 

  : طرق تدريسهما

 .زئياته بصورة منفردة أو بالتعاون بني أساتذة املادةضرورة دراسة الربنامج واإلملام جب -

توزيع الربنامج على مدار أشهر السنة الدراسية والتقيد �ذا التوزيع بقدر اإلمكان حبيث يكون   -

ترتك فرتة أربع حصص السنة الدراسية أو قبلها إن أمكن، حىت االنتهاء من الربنامج مع انتهاء 

 . للمراجعة العامة

 .ضرورة قيام كل أستاذ بتحضري درسه حتضريا متقنا يستند على خطة تدريس حمكمة -

 .  يطالب كل أستاذ بدفرت حتضري يضمنه خطة الدرس ويكون مطالبا به أمام مفتش املادة -

يا والدفاتر الالزمة ينبه إىل ضرورة حيازة التالميذ للكتاب إن توفر، ولألطلس يف درس اجلغراف -

 .للملخص والواجب البييت

جيب أن يعمد األستاذ إىل استخدام عدة وسائل تعليمية، السيما الوسائل السمعية والبصرية  -

 ،وزيارة املتاحف ،واخلرائط والنماذج ،واألفالم ،والرسوم ،كالصور  ،)وسائل اإليضاح املختلفة(

 .قيام برحالت إىل املناطق األثريةوال

م الكتاب املدرسي املقرر إن وجد وغريه من الكتب اليت يف مستوى الطالب كالقصص استخدا -

  .2والصحف وا�الت ومجع بعض املقتطفات واملقصوصات املناسبة

خمططًا له يف األهداف، وما كان منتظراً  كانلكن هذه الطريقة مل تكن اجيابية لتحقيق ما  

األساتذة نالحظ أن األستاذ كان يقوم وحده دون مشاركة فمن خالل التقارير الرتبوية لبعض  العمل به،

  الطالب بشرح النص ومفرداته، فهل األستاذ هو اهلدف يف هذه العملية الرتبوية؟
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   طريقة المشروع: ثانياً 

املشروع هو أي عمل ميداين يقوم به الفرد ويتسم بكونه عمليًا وحتت إشراف املعلم، على أن 

، وطريقة املشروع تسعى لربط التعلم 1دة العلمية ويتم يف البيئة االجتماعيةيكون هادفاً، وخيدم املا

فاملدرسة ا�تمعية عنوان تربوي يتطلب إعداد الطلبة ملمارسة أدوار فاعلة تتوافق والتغريات  ،باملشاريع

  .األصلي اشتمل على أنواع متعددة لطريقة املشروع ، فالتعليم2املستجدة على جماالت احلياة املختلفة

فطريقة املشروع البنائي اليت تتعلق باألعمال اليت يغلب عليها الصبغة العملية، مثل ركن الزراعة 

اصة يف دراسة النباتات الالزهرية، واليت مل تكن ، خاليت الئمت مادة العلوم الطبيعيةيف حديقة املدرسة، 

كانت بيئة الطالب هي النموذج له، فُيختار من نباتات مناخ البحر املتوسط حمددة بنوع معني، بل  

لطالب يعيش ذلك املناخ، ويعايش تلك النباتات، ونفس األمر بالنسبة لطالب آخر يف مناخ صحراوي، 

إعطاء فكرة عن تصنيف النبتات للفصل الدراسي بإحضارها  مع ، للتعرف على تركيبتها ودراستها

املفيدة واملضرة، مع إبراز بعض مظاهر دور اإلنسان يف  فس األمر كان يتم مع احليواناتون الالزهرية،

  .3الطبيعة

املمتع الذي جيذب املتعلم وميتعه من خالل تقدمي الدرس من خالل نص  شروعأما طريقة امل

   :5طريقة تدريسها كاآليتفكانت ، 4إنشادي موسيقي

بإلقاء طائفة من األسئلة تتصل به وبذكر مناسبة ميهد األستاذ ملوضوع القطعة املختارة  -

 .القطعة وتصوير َجوِّها والتعريف بقائلها تعريفاً موجزاً 

مث تعرض القطعة املختارة مكتوبة على السبورة أو مطبوعة على ورق مث توزع على التالميذ  -

 .ويرشدون إىل مكا�ا من الكتاب املقرر

 .فيها حسن األداء وجودة اإللقاء وتصوير املعىن يراعيملدرس القطعة قراءة منوذجية يقرأ ا -

                                                           
 .94املرجع السابق، ص: رافدة احلريري 1
 .191املرجع السابق، ص :هادي الطوالبة وآخرون 2
  .1، صالعلوممنهاج  :114العلبة  3
 .191املرجع السابق، ص: هادي الطوالبة وآخرون 4
  .5، صم1974/1975منهاج املواد العربية للمرحلة اإلعدادية، : 130العلبة  5
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يكلف أحد التالميذ بقراءة جزء من القطعة مث يكلف تلميذ آخر بإمتامها، وهكذا يقرأ  -

املدرس يف أثناء هذه القراءة بتصحيح ما  الميذ القطعة مرات متعددة، ويُعينعدد من الت

 . يقرأه التالميذ يف األداء

 : 1بإتباع اخلطوات التالية يةاملوسيق تشرح القطعة

 .من األسئلة على التالميذ حول ما فهموه من احملفوظة بعد القراءات املتتالية جمموعةإلقاء  -

 .تبع يف شرح القطعة طريقة الوحدات حبسب األفكار األساسية الواردة فيهايُ  -

لى ردا�ا الصعبة وتكتب عيطلب األستاذ من أحد التالميذ قراءة الوحدة وتشرح مف -

 .، مث يشرح معىن الوحدة كامًال، مث ينتقل إىل وحدة أخرى إىل آخر القطعةالسبورة

 .  الربط بني وحدات القطعة وأفكارها األساسية وتوضيح فكر�ا العامة -

يكلف التالميذ بقراءة تصور معانيها ويعىن األستاذ يف هذه القراءة الثانية جبودة اإللقاء  -

 .مع مضمون القطعة وحسن األداء وجتاوب التالميذ

بل حىت اجلانب القصصي،  فحسب،طريقة املشروع املمتع مل تكن مرتبطة باجلانب املوسيقي 

وهذا ارتبط بالسرية النبوية خاصة يف السنوات األوىل من التعليم املتوسط لشد اهتمام التالميذ، وترك 

أن احلجم الساعي املخصص للمواد  كماللبحث يف السرية النبوية يف مكتبة املدرسة،   اً باب مفتوحال

خاصة يف املواضيع اليت تتعلق �جرة الرسول صل اهللا عليه الشرعية كايف وأكثر لتنويع الطرق الدراسية، 

  .أعماله عليه السالم يف املدينة، والغزوات اليت شارك فيها وسلم إىل املدينة،

لوزارة أوصت بضرورة ربط كما مت تقدمي حصص دراسية يف أماكن مت تنظيم زيارة هلا، فا

بط ن مرتتقدمي بعض حصص العلوم الطبيعية كااملنهاج الدراسي وبرناجمه بالبيئة احمليطة بالطالب، ف

السنة الثالثة ثانوي، كانت تلزم األستاذ بدراسة املخصصة لطلبة  خبرجات ميدانية، فدروس الصخور

ودراسة ما حتتويه من مواد حماولة لدراسة كيفية الصخور يف املناطق املتواجدة �ا معاهد التعليم األصلي 

  .2تكوينها اجليولوجي

يف األعمال املوجهة، اليت هي حصص  تأما طريقة املشروع املرتبط باملهارة األدائية للطلبة فربز 

فارتبطت طريقة تدريسها حبصص األعمال يتبارى فيها الطلبة أمام األستاذ إلثبات املهارات املكتسبة؛ 

 حمكماً  اً دروسه إعداد بإعدادأن يستعد كامل االستعداد هلذه احلصة،  اللغوية، فعلى األستاذاملوجهة 

االستعانة بوسائل اإليضاح السمعية والبصرية اليت تتطلبها طبيعة كل موضوع، وعليه فيه  حيسن، منظماً 
                                                           

  .5ص، م1974/1975منهاج املواد العربية للمرحلة اإلعدادية، : 130العلبة  1
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األستاذ وإرشاده  الفوج بتوجيهعمل مجيع تالميذ  فهي حصةترمي إليه هذه احلصة، الكفاءة اليت ق يقحت

هو ينتقل بينهم بصدر رحب ونظر ثاقب يسعف هذا ، فبتلك األعمال التطبيقية فسح ا�ال هلم ب

  .1ويرشد ذاك وحيفز ذلك

طريقة تدريسه إىل العناية بتنمية أفكار التالميذ وماد�م  تجتهاأما التعبري أو اإلنشاء فقد 

طريقها الطبيعي، طريق القراءة والسماع وحيسن أحيانا أن خيرب األستاذ تالميذه باملوضوع  يفاللغوية 

شفويا كان أو حتريريا قبل الدرس بأيام كافية ليعدوه ويقرءوا عنه، مع إرشادهم إىل مراجعه مث يرتك هلم 

إعداد وتفكري عميق  عى التالميذ إىل الكتابة أو احلديث يف موضوع حيتاجدْ إعداده، فال جدوى يف أن يُ 

  .ويرتبوها من قبل مأفكاره ئوا لهيّ هَ مل يُـ 

كما جيب على األستاذ أن يويل التدريب على التعبري الشفوي عناية كبرية وأن يرتك للتالميذ 

قاطعوا خالهلا باإلصالح وإمنا يكون اإلرشاد حرية االنطالق يف التعبري واالسرتسال يف القول، فال يُ 

ى يف ضَ قْ نتهي التلميذ من عبارته، فليست الغاية من دروس التعبري الشفوي أن تُـ والتوجيه بعد أن ي

، مع تعويد التالميذ على ترتيب األفكار )الكتايب(إرشادات وتوجيهات ممهدة لكتابة املوضوع التحريري 

  .2وتنظيم املوضوع وتقسيمه إىل فقرات ووضع عالمات الرتقيم يف مواضعها

على يقتصر يف ال على أن  ،بنقد وإرشاد اع كل موضوع شفوي أو كتايببَ طالب بإتـِّ واألستاذ م

النقد على بيان ما يف املوضوع من أخطاء حنوية أو صرفية أو إمالئية، أو ضعف يف العبارة بل ينبغي أن 

يشمل على وضوح التعبري وصحة األفكار وقيمتها وترتيبها، وتسلسلها وتنظيم املوضوع بتقسيمه إىل 

أال يتعرض األستاذ هلذه النواحي مجلة؛ بل خيتار  ويُفضل ،عالمات الرتقيم، وحسن اخلط فقرات ووضع

منها يف كل مرة ناحية أو ناحيتني يركز فيها اهتمامه، ويستحسن أن يكون إصالح املوضوعات 

وتصحيحها بطريقة الرموز ليثري تفكري التالميذ يف أخطائهم ويبعث نشاطهم إىل معرفة الصواب، 

  . 3يع يف أساليب التصحيح مع العناية باألخطاء املشرتكةالتنو ب

                                                           
 .21، صاملصدر السابق، برنامج مواد اللغة العربية يف الطور األول من التعليم الثانوي :130العلبة  1
 .املصدر نفسه 2
 اليت اجلملة كتابة بإعادة التصحيح يكون، و جديد سطر يف جديدة عبارة كل وتبدأ متسلسلة بأرقاماخلاطئة  العبارات األستاذ رقمي 3

 أمحر خط بوضع األستاذ يكتفي ، وأحياناً مجلتها عن جمردة التالميذ فيها أخطأ اليت املفردات كتابة بإعادة ال كاملة، اخلطأ فيها وقع

كما   .الصحيح اإلمالئي الرسم قاعدة عن والبحث خطئه أسباب يف التفكري فرصة للتلميذ ويرتك الصواب يكتب أن دون اخلطأ حتت

 هلم ويشرح متجانسة، وحدات إىل ويقسمها يكتبون ما سائر ويف عبارات من عليهم ملى فيما الشائعة التالميذ أخطاء األستاذ جيمع

 .مرقمة كتابتها إعادة منهم يطلب مث مرقمة غري قطعة للتلميذ يعطى أن الرتقيم عالمات على التدريب مثل يدر�م، مث الوحدة قاعدة

 .10، املصدر السابق، صالعربية للمرحلة اإلعدادية منهاج املواد: 130العلبة 
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  طريقة المناقشة: ثالثاً 

، فإن طريقة األستاذبعكس طريقة احملاضرة اليت تتمحور فعاليتها حول شخصية واحدة وهي 

يف املناقشة الصفية، وعليه فقد تطورت  أستاذهدور الطالب الذي يشرتك بفاعلية مع  لُ عِّ فَ املناقشة تُـ 

املناقشة اليت كانت عادة ما تتم بني شخصني فقط إىل املناقشة الصفية اجلماعية، فإتباع طريقة املناقشة 

إشراك كافة الطلبة يف فعاليا�ا، باختيار موضوع بعناية فائقة من املقرر الدراسي  األستاذيتطلب من 

قصد االستعداد املسبق  ،املناقشة ويرشدهم ملصادر ومراجع مناسبة طلبته مبوضوع األستاذلم ويـُعْ 

، 1الدراسية، ويعد االستعداد اجليد مسبقًا شرطًا من شروط جناحها وفاعليتهاللمناقشة يف الغرفة 

جع األساسي لألستاذ والطالب معاً، كانت إحدى وحصص املطالعة اليت كان كتاب املطالعة هو املر 

لدراسة الكتاب مبقدمة تتضمن موجزا عن حياة  صة بتمهيدتتح األستاذ احليف، فاحلصص املهارية هلا

ة قسم أو فصل ناقشهم األستاذ ، وإذا ما انتهوا من قراءمبوضوع الكتاب وطريقة تأليفه يفاً املؤلف وتعر 

 :2مثل ما يأيت أو أنواعا منهخمتلفة األلوان فتُ  تكون املناقشةو فيه، 

من املفردات واألساليب اليت يرجح أ�ا موضع  جمموعةأن خيتار األستاذ من الفصل املقروء  -

اقش التالميذ يف معانيها ويقف �م وقفات قصرية أمام بعض األساليب اجلميلة نصعوبة ويت

 .ليحسوا مجاهلا ويتذوقوه

الذي   ل على أغلب أجزاء الفصلأن يعد األستاذ قبل الدرس طائفة من األسئلة تشتم -

بقراءته ويناقشهم يف املوضوع مناقشة إمجالية من نواحي األفكار واألشخاص  كلفهم

 . واحلوادث إخل

أن خيتار أحيانا فكرة من األفكار األصلية واألساسية يف املوضوع ويقف عندها وقفة طويلة  -

 .ملناقشتها والتعليق عليها مع مراعاة اختيار أصلح األفكار هلذه املناقشة

يطالب التالميذ بتلخيص الفصل الذي قرأوه وتلخيص جزء منه مع توجيه عنايتهم إىل أن  -

 .االهتمام باألفكار األساسية فيه

أن يكلف التالميذ أحيانا أثناء هذه املطالعة بكتابة موضوعات يلخصون فيها بعض ما  -

تهون من قراءته قرأوه ويعربون عن رأيهم يف الفصول اليت قرأوها أو يف الكتاب برمته عندما ين

 .مستعينني مبا يقتبسون منه

                                                           
 .185املرجع السابق، ص: هادي الطوالبة وآخرون 1
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أن يراعي األستاذ أن الكتاب وحدة متكاملة ال حتقق الفائدة إال بإمتام قراءته، ولذلك  -

 .ينبغي أن يساعد التالميذ على استيعابه حىت يستفيدوا منه

كون عادة وعن طريق كتب املكتبة وغريها مما خيتاره التالميذ أو يوجهون إليه للقراءة احلرة تت -

رىب الذوق الذي جيعلهم حيسون مبا يف القراءة من متعة عند التالميذ ويُ  ىمَّ نَ القراءة وتُـ 

ومجال، وهذا يتطلب من األستاذ أن ال يقتصر على ما خيتاره هلم من املوضوعات اليت 

احلرة، ويفتح أمامهم يقرأو�ا ويعربون عنها بل يتيح هلم باإلضافة إىل ذلك فرص القراءة 

 .ويزودهم مبا مل تزودهم به الكتب املقررة يا األدب دن

 :1مبا يلي درسوهيف كل نص  وايلموعلى  التالميذ أن 

 .شرح معاين النص وأفكاره -

 .استخراج الفكرة العامة للنص -

 .التعرض ملا يشتمل عليه النص من صور طريفة وأخيلة مبتكرة -

 ،عما يتضمنه من معان وأفكار أساسية ينبغي أن تتاح الفرصة للتالميذ يف شرح النص والتعبري

فيوضحون ذلك توضيحا تظهر فيه قدر�م على تصويره، وقوة تأثريه فيهم، و�ذه الطريقة يقاوم الشرح 

التتبعي لأللفاظ الذي يلتزم فيه جمرد الشرح اللغوي للكلمات، ويغلب فيه االهتمام مبعاين املفردات دون 

 تدريب التالميذ على إصدار األحكام األدبية على النص يفو ، مع توجيه 2االهتمام بوحدة الفكرة

وضوح معناه، وتسلسل فكرته وقيمة أفكاره يف احلياة ومجال عبارته وسهولتها، وما يثريه من مشاعر يف 

إىل القدرة على املالحظة واملقارنة بني النصوص  لعمل على الوصول بالتالميذنفس التلميذ، وينبغي ا

على أساس  ال تقوم االختباراتتلفة واملوازنة واملفاضلة بينها، وعلى الطالب أن يضع يف حسبانه أن املخ

بل خيترب التالميذ فيما يشبهه مما مل تسبق هلم دراسته، الختبار  ؛مناقشة التالميذ فيما درسوه وحده

  .3قدر�م على الفهم والتذوق واحلكم

من  منهم خاصة ه األساتذة عامة واجلددجَّ وَ بالفلسفة؛ حيث يُـ وارتبطت طريقة املناقشة كذلك 

 ،نتائج ميكن اعتبارها مبادئ يف تدريس الفلسفةهي خالصة اليت تقدم هلم، واليت  توجيهاتالخالل 
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ينبغي أن ال تعد  ميدان التدريس والبحث الرتبوي؛ لكن ضبطتها جتارب طويلة أجراها من سبقهم يف

إثراؤها وتوسيعها من خالل التطبيق حىت تستجيب أكثر فأكثر لشروط النجاح مبادئ �ائية بل جيب 

واهلدف من التقسيمات الكثرية اإليضاح والتبسيط وإال فإن شروط النجاح يف التدريس كل   ،يف التدريس

وعلى األستاذ مراعاة مجيع جوانبه يف حركة واحدة شاملة متكاملة وجيب أن يتمثل هذا  ،ال يتجزأ

يف النوع الواحد من الدروس بالنسبة إىل مراحله، ويف مجيع أنواع الدروس بعضها بالنسبة إىل  التكامل

البعض اآلخر، فاألهداف ال تنفصل عن الطريقة اليت تعتمد هي األخرى على التقنيات، كما أن 

الدروس جيب أن تكون ذات صلة وثيقة بشرح النصوص واملقالة وبالعرض والعكس بالعكس، غري أن 

روط النجاح يف التدريس ليست كلها حمصورة يف الشروط املادية املوضوعية بل هناك شروط أخرى ش

تتمثل يف القدرة على فتح احلوار الفلسفي بينه وبني تالميذه ويف  ،ذاتية شخصية تتوفر لدى األستاذ

  .1على االستمرار فيه همتعويدو احلرص على إبقاء هذا احلوار مفتوحا، 

غتهم بالنظريات دريب التالميذ على التفكري السليم، ال جمرد حشو أدمفاهلدف من ذلك ت

العناية مبراقبة تفكري التالميذ أثناء الدرس، ألن النظريات الفلسفية مهما كانت ضرورية الفلسفية، بل 

العمل على و  لقيام الدرس فإ�ا تبقى جمرد وسيلة حلمل التالميذ على ضبط أفكارهم وتقومي تفكريهم،

روح النقد عند التالميذ بلفت أنظارهم إىل األخطاء اليت يرتكبو�ا يف أحكامهم إما نتيجة لفساد  إثارة

يف االستنتاج املنطقي أو خلطأ يف فهم املعطيات العلمية، وذلك إمنا يكون بتحليل أقواهلم اليت تثريها 

  .2أقوال الفالسفة أو تثريها طبيعة املشكلة املطروحة أمامهم

التوجيه املذهيب؛ ألن التالميذ ميرون يف هذه الفرتة من حيا�م   األستاذ عنكما ال يغفل 

مبرحلة االهتمامات امليثافيزيقية واالجتماعية والسياسية، فهم يتحمسون لألراء اليت يعتقدون أ�ا 

صحيحة وجيادلون فيها، لذلك جيب إشباع فهمهم الفلسفي، ويف نفس الوقت توجيهم عن طريق 

تعليمهم التفلسف بوضعهم قدر اإلمكان يف ل ، بألفكارهم ن طريق اإلزدراء والتسفيهاإلقناع ال ع

الشروط الفكرية اليت جعلت الفالسفة يفكرون، فيتوصلون عندئذ إىل حلول يشاركون يف وضعها فتنشأ 

  .3لديهم الثقة يف القدرة على التفلسف

                                                           
  .1، صتوجيهات يف تدريس الفلسفة :املفتش حممود يعقويب :10 العلبة 1
  .1، صتوجيهات يف تدريس الفلسفة يف الشعب النهائية من التعليم الثانوي :املفتش حممود يعقويب :10 العلبة 2
  .املصدر نفسه 3
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كل املستقاة من بوضعهم أمام املشا ميكن لألستاذ أن جيعل تالميذه يتفلسفون بإثارة اهتمامهم 

كشف عنها النظر الفاحص لفت أنظارهم إىل اإلشكاالت الكامنة فيها، واليت يَ احلوادث اليومية ب

استدراج التالميذ ملعاناة هذه املشاكل كي يشعروا بضرورة السعي يف طلب حلها، مع بوالتحليل الدقيق، 

م إىل اكتشاف ا�هول بواسطة االستنتاج القومي مساعد�م على إجياد احلل باالنطالق من املعلو 

بأية نتيجة إعطائهم فرصة املناقشة اجلدية املبنية على عدم التسليم و واالستفادة من املعطيات العلمية، 

، والعمل قدر اإلمكان على نقل املناقشة من على مستوى الفالسفة ـهاقدماتدون التأكد من صحة م

ص على إعطاء املشاكل الفلسفية القدمية صورة املشاكل املعاصرة اليت ، و احلر 1إىل مستوى التالميذ

تتمثل يف احلوادث اليومية اليت يعيشها التالميذ، مع مراقبة الفهم من حني آلخر عن طريق طرح أسئلة 

  .2دون أن يكون ذلك على حساب حصة الدرس

  :3ويسري درس الفلسفة وفق التقنيات اآلتية

بالدرس السابق ربطا وظيفيا بالعودة إىل املشكلة اليت توقف عندها ربط الدرس اجلديد  -

لى املشكلة اجلديدة املطروحة أمامهم ومحلهم ابق، وباستدراج التالميذ للتعرف عالدرس الس

 .على معانا�ا ولفت أنظارهم إىل اإلشكاالت الكامنة فيها، وعندئذ ينطلق الدرس

التوسيع وبعد حتصيل املسائل مسألة مسألة تسجيل مفاصل الدرس على السبورة أثناء   -

 .حبيث يكون أمام التالميذ خمطط الدرس بعد االنتهاء منه

كتابة أمساء الفالسفة بالعربية وباللغة األجنبية عند االقتضاء مع ذكر تاريخ الوالدة والوفاة    -

 .والتعريف بالفيلسوف بقدر احلاجة

لغة األجنبية عند االقتضاء وكتابتها على ضبط املصطلحات الفلسفية باللغة العربية وبال -

 .السبورة إلغناء الرصيد اللغوي الفلسفي لدى التالميذ ومراقبة استعماهلا يف مجيع الدروس

 .ضبط املادة الفلسفية ضبطا دقيقا باالستعانة باالستشهاد مع توضيح معانيها -

ذ وإما األستاذ إذا جيب دائما أن ينتهي الدرس بنتيجة واضحة يستخلصها إما أحد التالمي -

 . تعذر ذلك على التالميذ

                                                           
1
فالسفة امللحدين األستاذ أن ال يسمح للطلبة بالتطاول على الفالسفة، من منطلق ديين تعصيب، خاصة فيما يتعلق بال وهنا جيب على 

 .يف الرأي  أو املخالفني له

  .1، صتوجيهات يف تدريس الفلسفة يف الشعب النهائية من التعليم الثانوي :املفتش حممود يعقويب :10 العلبة 2
 .3ص ،املصدر نفسه 3
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 .إرشاد التالميذ إىل املصادر اليت تعينهم على مراجعة الدرس وتوسيع مسائله عند االقتضاء -

ينبغي لألستاذ أن يعد خمططا لدرسه مسبقا من أجل ضبط مراحله واتقاء اخلروج عن  -

 .1حدوده

اهلدف ليس شرح ألديب؛ أن عليها يف التحليل اما يعاب ، مل تكن اجيابية متاماً طريقة املناقشة 

املعاين أمام الطالب وتطبيق القواعد، وإمنا اهلدف من التحليل هو جعل الطالب يعيش نفس التجربة 

اإلبداعية اليت عاناها الشاعر أو الكاتب، وهلذا فإن وضع يد الطالب على مواطن اإلبداع أمر ضروري 

كما أن تعامل األساتذة مع املوقف النقدي  .ه يف عملية الرتبيةومهم يف تذوق األدب واالستفادة من

للشاعر أو الكاتب مل جيانب الصواب، فهنا جلأ بعض األساتذة إىل تصنيف الشاعر أو الكاتب فقط، 

فاملطلوب هنا األخذ بيدي الطالب ليقف على مدى ما وفق إليه األديب يف التعبري عن املعىن، وإىل 

ها، فذلك هو النقد األديب مبعناه الواسع؛ ولكن ال ميكن أن يقف الطالب على قيمة الفكرة ومناسبت

 .  2هذا اجلانب إال بالرجوع إىل املصادر والنهل منها

ر ـها أساس التفكيـ، ألنقة كانت إيــجابية إىل ابعد الــحدودالطري أما بالنسبة للفلسفة فهذه

متعون بسعة صدر ملناقشة التالميذ وهو ما يزيدهم الفلسفي، فمعظم األساتذة يف هذه املادة كانوا يت

محاسًا مما يدل على أ�م قد أعدوا الدرس مسبقاً، وأ�م ملمون ببعض جوانبه، غري أن مناقشة التالميذ 

حتديد املوضوع واملفاهيم، وفقدان هذه العناصر األساسية يف كل مناقشة و لألفكار كان ينقصها التنظيم، 

رد لدردشة منها إىل املناقشة الفكرية املثمرة، رغم تدخل األستاذ من حني لآلخر علمية هو أقرب إىل ال

التالميذ إىل املوضوع؛ لكن تدخله كان يأيت أجنع لو كان يعمد إىل تركيز أفكار التالميذ وإبراز اإلشكال 

 فيها، مث وضع احملتوى من جديد يف إطار الدرس، وعندئذ تصبح تدخالت األستاذ مبثابة مفاصل

جبعل طلبته يعيشون التجربة الفلسفية نفسها وأال ينظروا إليها من للدرس تعطي لتلك املناقشة قيمتها، 

                                                           
  .1ص املصدر السابق، ،توجيهات يف تدريس الفلسفة يف الشعب النهائية من التعليم الثانوي :املفتش حممود يعقويب :10 العلبة 1
2
األستاذ السيد عبده أمحد املوايف، مصري اجلنسية متحصل على شهادة العاملية وإجازة يف التدريس، مبعوث من األزهر للعمل  

حصة  16/01/1974ه املفتش بوعبد اهللا غالم اهللا أثناء عمله بثانوية التعليم األصلي ببوسعادة يوم مبؤسسات التعليم األصلي، زار 

 .2، ص1974، تقرير تربوي: 17العلبة . ملدة ساعة قدم له جمموعة من التوجيهات الرتبوية، ومل مينح أي عالمة تربوية
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على  التعوداخلارج، وضرورة ربط األفكار اليت تناقش بالنظريات الفلسفية العامة، حىت يتمكن الطلبة من 

   .1النقد واختاذ وجهة للنظر

 الطريقة االستنباطية: رابعاً 

العربية، فليس الغرض من  هذه الطريقة يف برامج التعليم األصلي بداية مع قواعد اللغةارتبطت 

حفظ هذه املسائل يف حد ذا�ا، ومل يكن لعربية من حنو وصرف وبالغة وعروض، تعليم قواعد اللغة ا

وم نشاء هذه العلالعلوم، وإمنا اجتهد العلماء يف إاألمر كذلك، عند علماء السلف منذ أنشئت هذه 

  .ليتوصلوا عن طريقها إىل فهم النصوص العربية وأساليبها، وإدراك أسرارها ومتييز خصائصها

هذه الدراسات وظيفتها منذ أن أصبحت تدرس لذا�ا فتجمعت يف املصنفات  وقد فقدت

لقواعد إىل وظيفتها األوىل، جبعل الغاية من دراسة ا فالتعليم األصلي يريد العودة �اوالشروح واحلواشي، 

  : 2تتمثل يف

 ه،تقومي لسان التلميذ وتعويده على النطق الصحيح حىت تصبح الفصحى سليقة يف نطق -

 .ه من كلماتلينصرف تفكريه وجهده إىل ما ينتجه من أفكار، وليس إىل ما يركب

مساعدة الطالب على استيضاح ما غمض من األفكار وتعقد من األساليب، اجلامدة  -

حفظ املنت وتدريس الشروح، والتعليق على الشروح املدونة مما يقصر  العقيمة، القائمة على

 .من مهمة التلميذ ويبلد فكره ويشغل مهمة املدرس ويبعده عن اهلدف املنشود

فال جيوز أن خيرج تدريس القواعد عن اإلطار الذي رسم له، وهو مساعدة الطالب على تقومي 

رينه على حتليل املركبات وتصور األجزاء وارتباطها لسانه وحفظ أسلوبه من اخلطأ وشحذ ذكائه ومت

وانصهارها يف كل حمكم البناء، وتنمية قدرة الطالب على االستنتاج السريع واحلكم الصائب فيما يتعلق 

باألساليب واملعاين، ودفعه إىل االحتكاك بنماذج فنية رفيعة، يبدأ أوال مبحاكا�ا وينطلق منها حنو التعبري 

  .3امياإلبداعي الس

                                                           
األستاذ عبد احلميد أمحد البدري، مصري اجلنسية متحصل على شهادة ليسانس آداب فلسفة ومتعاقد بشكل حر مع وزارة التعليم  1

حصة ملدة ساعة  29/01/1974األصلي، زاره املفتش بوعبد اهللا غالم اهللا أثناء عمله بثانوية حممد بن عثمان الكبري بوهران يوم 

 .2، ص1974، تقرير تربوي: 17العلبة . 12/20يهات الرتبوية، ومت منحه عالمة تربوية قدرت بـــ ونصف قدم له جمموعة من التوج
 .1، صتوجيهات يف تعليم قواعد اللغة العربية:  176العلبة  2
 .املصدر نفسه 3
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حلوارية؛ وتطرقنا آنفًا إىل أن تعامل األستاذ مع دروس الفلسفة يقتضي إتباع طريقة املناقشة ا

دراسة النصوص  لسفية يتطلب طريقة االستنتاج فتمتوالنصوص والعروض الفلكن التعامل مع املقالة 

  : 1الفلسفية وفق الطريقة اآلتية

 .من أجل طرح مشكلة جديدة ومعاجلتها اختيار النص من أجل دعم فكرة سبقت دراستها أو -

ضبط النص مسبقا وتصحيح أخطائه املطبعية اليت قد ترد فيه مما قد يتسبب يف إشكاالت  -

 .لألستاذ وللتالميذ معا

ربط النص باملسألة الفلسفية اليت يدعمها أو يطرحها، ووضعه ضمن التيار الفلسفي الذي   -

 .أورده فيه صاحبه

 .يا بآراء املفكر يف مواطن أخرى من أثاره الفلسفيةالنص تفسريا فلسف تفسري -

ملء الفجوات اليت يرتكها املؤلف عمدا إما أل�ا معروفة لدى القارئ وإما ألنه يطالب القارئ   -

 .بأن يلم �ا

التعرف إىل صميم املشكلة اليت يطرحها صاحب النص بإبراز الفروق اليت خيتلف �ا عن غريه  -

 . ممن تطرقوا إىل جوانب أخرى من نفس املشكلة

استخالص املقدمات غري املنصوص عليها بالنسبة إىل النتائج املنصوص عليه، والعكس  -

 .بالعكس

 .كرة العامةاستخالص األفكار األساسية للتمكن من استخالص الف -

 .فحص ومناقشة مجيع األفكار اجلزئية إلعداد املناقشة العامة -

تقييم النص من حيث صحة أفكاره وفسادها، وخصبها وعقمها وعمقها وسطحيتها وأصالتها   -

  .أو عدمها

  : 2أما املقالة الفلسفية فيتبع فيها الطريق اآليت

 .  شكاالتإ اختيار وإعطاء املوضوعات اليت تطرح إشكاال أو -

 .إعطاء التالميذ املصادر اليت ميكنهم االستعانة �ا على معاجلة املوضوع -

                                                           
  .4ص املصدر السابق، ،توجيهات يف تدريس الفلسفة يف الشعب النهائية من التعليم الثانوي :املفتش حممود يعقويب: 10 العلبة 1
  .6ص املصدر نفسه،  2
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احلرص على تعويد التالميذ على فهم املوضوع فهما جيدا صحيحا وعلى حصر املشكلة اليت  -

 .يطرحها املوضوع وإبراز اإلشكال فيها

 .واستداللإفهام التالميذ أن املقالة الفلسفية هي دائما عبارة عن برهنة  -

 .تعويد التالميذ على التعرف على طريقة معاجلة املوضوع -

  :1وميكن االستدالل بالطرق التالية يف املعاجلة

  .عرض القضية، عرض نقيضها، املركب منها: الطريقة اجلدلية -أ                       

  .مواطن االتفاق، مواطن االختالف، بيان الرتابط:املقارنة - ب            

  .، وجوده، قيمتهطبيعة الشيء: االستقصاء - ج            

  .تعريف عامي، تعريف علمي، تعريف فلسفي: التعريف -د             

  .حتليل، نقد، تقييم: الشرح - ه             

أما العروض الفلسفية فيتم تكليف كل تلميذ منذ بداية السنة الدراسية ببحث، يكون إما 

من كتاب وإما استعراض ملشكلة لدى خمتلف املفكرين وكل ذلك جيب أن ال  تلخيص لكتاب أو لفصل

إعطاء التالميذ املصادر والتوجيهات الضرورية يف استعماهلا، وضرورة مراقبة  عن إطار الربنامج، معخيرج 

أعمال التالميذ من وقت إىل آخر حلثهم على التقدم يف العمل والبحث لتشجيعهم، ويف األخري قراءته 

  . 2همأمام التالميذ بعد مصادقة األستاذ عليه ومناقشته مع

ن مشاكل يف كانوا يواجهو   همأن جمموعة من وجدنا ةذتابعض األسل تربويةلتقارير عند رجوعنا 

قدرة على ضبط القسم، نظرًا لشخصية بعضهم مع الطلبة واليت مل تكن قادرة طريقة التدريس وعدم 

ورغم أن إدارة التعليم األصلي  والبعض اآلخر بسبب طريقة تدرسيه التلقينية، ،3على التأثري فيهم

تبعد الطالب عن األستاذ  ،ءالتلقينية واليت هي طريقة عرجا وضحت منذ انطالقتها حماربة الطريقة

وطالبوا  ،ها يزيد األستاذ ترفعًا عن الطالب، وهو ما اشتكى منه غالبية مدراء التعليم األصليمرار ستوا

بضرورة إشراك الطالب يف الدرس؛ ألنه هو حمور الدراسة، وشددوا على ضرورة العمل بالطريقة 

  .مساحة كبرية للطالبفيها  عطىا تاإلستنتاجية، أل�

                                                           
  .6ص املصدر السابق، ،توجيهات يف تدريس الفلسفة يف الشعب النهائية من التعليم الثانوي :املفتش حممود يعقويب: 10 العلبة 1
  .8املصدر نفسه، ص 2
 .1973-1972تقارير تربوية لبعض األساتذة للموسم الدراسي : 8العلبة  3
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ومل تقتصر هذه الطريقة االستنتاجية على املواد النظرية، بل مشلت حىت املواد التطبيقية وهي 

أبلغ من باقي الطرق مع مثل هذه املواد، فمن خالل زيارة توجيهية قام �ا مدير معهد العاصمة ألستاذة 

ستعمل الطريقة االستنتاجية مع استعمال اإلبرة، سجل أ�ا ت درس مصرية متخصصة يف الرتبية الفنية، يف

الطريقة حسنة،  «:دور إجيايب يف تفعيل الدرس، ومما ورد يف هذا التقرير الرتبوي كان هلن  اللوايتطالبا�ا، 

العناية بتدريب التلميذات على استعمال  «:، ووجه هلا نقد»والدرس مشوق، والتلميذات متجاوبات

  .  1»اإلبرة

اللغة  استعمالإال بفضل يف التعليم األصلي ال ميكن أن تتحقق  الرتبوية كل هذه الطرقو 

كان جيب أن جترى احملادثة واملناقشة داخل القسم بالفصحى، وأن ال يقلق العربية الفصحى؛ حيث  

التعبري دف إليه هو تعويدهم على هْ وم التالميذ به من أخطاء ألن ما يُـ األستاذ ويتأفف من كثرة ما يق

هلم ذلك يف قاعات الدراسة فأين ميكنهم أن يبلغوا هذه  م بلسان عريب مبني، وإذا مل يـََتَأتَ عن أفكاره

  الغاية؟  

رغم اختالف طرق التدريس وتنوعها، واختالفها من مادة إىل أخرى واستعمال الوسائل 

، وهو اعتبار ينها على األقلاملساعدة التوضيحية يف التعليم األصلي؛ إال أن هناك عامًال مشرتكًا ب

التلميذ عنصرًا اجيابيًا يف الدرس، حبيث يشارك مشاركة فعالة يف املناقشة وطرح األسئلة أثناء مراحل 

، والواقع امليداين التدريسي أثبت استحالة قيام وحدة دراسية على طريقة واحدة وتكون ناجحة، 2الدرس

     .ايب يف العملية التعليمية التعلميةفالتداخل والتمازج والتالقح هو العنصر اإلجي

  المالي التسيير و  النظام اإلداري : الثانيالمبحث 

تنظيم حمكم، تسري فيه املؤسسة واملوظفني  هد التعليم األصلي لنظام إداري ذيخضعت معا

وفق النظام املتعامل �ا على املستوى الوطين، من تعيني للموظفني يف مناصبهم، وشروط التحاق الطلبة 

  .وكل ما يرتبط به من شروط اإلقامة بالنسبة لغري اجلزائرينيباملعاهد، 

  

  

  
                                                           

 .05/06/1971، تقرير تربوي ألستاذة: 262العلبة  1

 .1، ص1974، تقرير شهري حول الظروف العامة لسري مؤسسة بين دوالة: 153العلبة  2
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    النظام اإلداري: أوال

األولياء ملفات أبنائهم إىل املؤسسة يف النظام املراد إتباعه قبل بداية كل موسم دراسي يرسل 

  :وحتتوي امللفات على الوثائق التالية

   :1يف النظام الداخلي

  .طلب إثبات التلميذ يف املؤسسة يف السنة الدراسية املقبلة -

  )موقعة ومصادق عليها(رخصة خروج التلميذ أيام العطل  -

  .قائمة األلبسة الضرورية -

يف حالة مرض مفاجئ  ل إمكان اختاذ العالج االستعجايلحيدد فيها الويل رأيه حو ورقة تعهد  -

  .للتلميذ

  .نسخة من القانون الداخلي للمؤسسة -

  )موقع ومصادق عليه(تصريح بشرف الويل بأنه اطلع على القانون الداخلي والتزم به  -

  .الصدريةتضاف شهادتان طبيتان إحدامها يف األمراض العامة واألخرى يف األمراض  -

  .دازدياعقد  -

  :2داخلي أو اخلارجيالنصف يف النظام 

  .طلب إثبات التلميذ يف املؤسسة -

 ).موقع ومصادق عليه( ن والتزم به تصريح بشرف الويل أنه اطلع على القانو  -

  .تضاف شهادتان طبيتان إحدامها يف األمراض العامة واألخرى يف األمراض الصدرية -

  .صورتان مشسيتان -

إثبات التلميذ يف املؤسسة قبل �اية األسبوع األول من شهر سبتمرب فإنه ميكن  وإذا مل يرد

  .الشطب على امسه  ويسجل تلميذ آخر مكانه

  

                                                           
، رسالة ماجستري سوسيولوجيا املثقفني يف اجلزائر وضعية ومكانة خرجيي معاهد التعليم األصلي معهد بلكني حبسني داي: قنزار نعيمة 1

 .212، ص 2005، 2004عبد الغاين مغريب، جامعة اجلزائر، : يف علم االجتماع، إشراف
 .213نفسه، ص املرجع 2
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   التعليم األصلي معاهد موظفو - 1

الطابع الديين، إىل  كمؤسسات تربوية خمتصة بالتعليم ذيأدى إحداث معاهد التعليم األصلي  

ضرورة تعدد مرافقها املختلفة نظرًا ملا تؤديه من خدمات، وهو ما استلزم وجود فريق من العمال 

، فتعددت الوظائف باملعاهد تبعًا حلاجة  مواملوظفني للسهر على راحة الطلبة، والقيام جبميع مستلزما�

عليم األصلي أعطت صالحيات ملسريي ، فوزارة التكل مؤسسةكل معهد، وحسب امليزانية املالية ل

املعاهد يف توظيف العمال حسب حاجتهم رغم النظام اإلداري املركزي الذي كانت تسري به الدولة 

  .اجلزائرية آنذاك

كم الظروف؛ أل�ا كانت كان مفروضًا حب  قبل التعليم األصلي اإلطار اإلداري هلذه املعاهدف

َ املعاهد، فقد عُ ختيار شعيب تبعاً لنشأة انتيجة  القدامى والشيوخ  من بعض األساتذة نموظفو  لتسيريها نيِّ

الذين يتمتعون بسمعة طيبة، وثقة ومأثورة، وهؤالء حىت وإن أعوز�م اخلربة الفنية فهم يتوفرون على روح 

على نضالية وتضحية وتفاين يف خدمة الصاحل العام، والوزارة حرصاً منها على مصلحة املعاهد، وحفاظاً 

النخبة الصاحلة من هؤالء فقد أبقتهم يف أماكنهم مع العناية بتوجيههم وتدريبيهم على األعمال الفنية 

  .1واإلدارية، وذلك حىت يتوفر  ا�ال الكايف لتاليف النقص يف اإلطار املطلوب

وافق مل تو تدار من الذين انتدبوا بعد قبوهلم يف قائمة املعلمني األحرار  كانت  فأغلب املعاهد

وباتنة،  مدير معهد وهران،: مثليتقاضون أجورهم كأئمة،  ظلواوزارة الرتبية على انتدا�م فلذلك 

، فاملديرون أئمة فيهم األكفاء وفيهم العاجزون، معهد أدرار وبوسعادةو وبسكرة والوادي والبليدة، 

حتت إشراف املفتشني  وضعتمن غري مديرين،  أخرى اهدمعو ، نيمدني نيمتصرف نيدير معاهد مبو 

  .غري نظاميغري طبيعي و أمر  يةالوضع ، فبقاء املعاهد �ذه2نياجلهويني واألساتذة املصري

خاصة ميدان ، ناديياملواجلزائر كأي بلد حديث االستقالل يشكو نقص اإلطارات يف كل 

إلعداد جيل صاحل  ،واألساتذة املختصني ،التعليم الذي حيتاج إىل عدد هائل من املدرسني األكفاء

كان البد له من توريد األساتذة لالستفادة من لذا  ميكن االعتماد عليه يف املستقبل القريب والبعيد، 

  .عن كل ما هو أجنيب ما يغينخربا�م لوقت ما، ولغاية ما يصبح 
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متطلبات الرتبية  مع حتويل املعاهد الدينية السابقة إىل معاهد التعليم األصلي أصبحت

ية، كثرية وضرورية واحلاجة تدعو إىل التعجيل �ا، نظرا حلركة التطور املستمرة يف حقل التعليم بصفة ـــالدين

ضمن إجيابية العمل ولكي تُ ليم الديين بصفة خاصة، عامة وللهدف الذي تسعى إليه من وراء منذجة التع

الكفاءة والنشاط  يف هذه املعاهد بصورة منتجة، لزم التعجيل بوضع إطارات تتوفر فيها شروط

، وهذا يتوقف مبدئيا على ورشيداً  حمكماً  لالضطالع مبهمة اإلشراف على املعاهد وتسيري إدار�ا تسرياً 

  .تسوية الوضع اإلداري بالنسبة لألشخاص املوجودين باملعاهد والعاملني فيها مدة طويلة

تطبيق من  �ا العمليعد املدير العمود األساسي للمؤسسة، فهو املسؤول األول عن صريورة 

الطلبة واحتياجا�م ومشاكلهم، وحاجة املؤسسة للموظفني وغريهم، و  وحضور األساتذةلربامج واملناهج ا

لكن هذا املنصب يف بعض األحيان كان شاغراً، مما دفع الوزارة لتعيني مكلفني أو مسريين للمؤسسة، 

ني، وقد طالب املدراء يف اجتماعا�م وحىت املدراء املتواجدين يف أماكن عملهم مل يكونوا مرمس

   .جياد حل لوضعيتهم مع الوظيف العموميإوملتقايا�م املتكررة بضرورة 

، والذين مل يكن معظمهم مرمسني م1974ففي اجتماع مدراء مؤسسات التعليم األصلي لسنة 

لسلك من املوظفني يف مناصبهم؛ بل مكلفني بأداء مهمات، طالبوا بتكوين جلنة متساوية األعضاء هلذا ا

شور بشرط توفر النصاب القانوين على أن يستثىن منهم اإلطار املنتدب، وشددوا بضرورة تطبيق املن

  .1الذي وعد�م الوزارة به اخلاص مبنحة القيام باإلدارة

مل يكن الكثري منهم يقوم بعمله على أكمل وجه، الفتقارهم للخربة املهنية يف تسيري األمور 

، والبعض اآلخر سعى بشكل نهم إىل التخبط يف القيام مبهامه، مما أدى بالبعض مرتبويةاإلدارية وال

متواصل لتحسني خربته املهنية يف التسيري، فطالبوا بعقد دورات تربصية وتدريبية لإلطالع على خمتلف 

 الوزارة على القيام، ونظراً لعدم قدرة 2والتجهيزات للتعرف على التسيري اإلداري واملايل والرتبوي ،األنظمة

حول مشاركة مدراء ية مع وزارة التعليم االبتدائي والثانوي مبثل هذه الدورات جلأت إىل عقد اتفاق

  .مؤسسات التعليم األصلي يف الندوات والدورات اليت تنظمها

جموعة من املوظفني مهمتهم اإلشراف الرتبوي والتسيري املايل للمؤسسة ـمدير ملـيساعد ا

ر واملراقب العام، واملقتصد ونائبه، وعون املصاحل االقتصادية، والكاتب اإلداري وعونه، الناظ: وهم
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ها، رئيس مطبخ ـساعدتـــــمرضة، ومــوضارب على اآللة الكاتبة، مراقب داخلي، ومراقب خارجي، م

  .1مصلح عتاد، ومسؤول للثياب، واحلارس ومساعدهومساعده وُ 

تخصصني، امل ، وقلة املؤسسات نظراً لعدم كفاية امليزانيةبعض الوظائف كانت قليلة احلضور يف

 سؤول العام للذخرية، مسؤول خمزن،عون مسؤول، امل: مثل ائفأو أن املؤسسة ال تتوفر على تلك الوظ

   .2مساعد فين، ومساعد خمترب

عثر مل نلتعليم األصلي أو الوزارة، ملتعلقة باجلهاز اإلداري ملعاهد ااومن خالل استقرائنا للوثائق 

   .على مهمات وأدوار هذه الوظائف، وكل ما عثرنا عليه هو إحصائيات لتواجدهم باملؤسسات املختلفة

  األساتذة طرق تعيين  - 2

بسعة ختيار أساتذة من ذوي االختصاص، تتميز مؤهال�م العلمية اب تكفل التعليم األصلي

العقلية بفضل ما اكتسبوه من خربة ومهارة يف جمال الرتبية والتكوين السليم النظر وعمق التفكري واملرونة 

  .مع التمسك بالقيم الروحية واألخالقية

تكوين أفواج من املثقفني األكفاء من وراء هذه املؤسسات، األساسي  يهدف التخطيط

إشباعها مبا حتتاج من أساتذة ذوي خربة، ومهارة،  لذا وجباملتخصصني يف املواد الشرعية واللغوية، 

، ونظراً هلذا فقد كانت احلاجة ملحة وأكيدة لتخريج إطارات واعية حبسب احلاجة هلاودراية واختصاص 

من حاملي شهادة  والتدريبفيهم شروط االختصاص  تتوفريف توفري العدد الكايف من األساتذة الذين 

  3.أو مما يعادهلا لالضطالع مبهمة التدريس �ذه املؤسسات ،الليسانس واإلجازات العالية

اللون املشبع بالروح  خاصةوبصفة  ملا كانت هذه املعاهد �دف إىل نشر الوعي الثقايف،

عالية ة خنبة من األساتذة األزهريني أصحاب اختصاص ومستويات اإلسالمية، فقد استمدت من القاهر 

األوىل من هؤالء يعملون با�ان، وعلى حساب البعثة األزهرية وملدة للتدريس باملعاهد، وكانت الدفعة 

عًا لتضخم عدد التالميذ ارتفع عددهم بعد ذلك تب أستاذاً مث 96هم يف مستهل األمر ددمعينة، وكان ع

  .واملعاهد
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حىت �اية عام ) أستاذ 140(فبلع العدد األقصى من أساتذة ا�ان مائة وأربعني أستاذ 

أخذ هذا العدد يتناقص شيئًا فشيئاً، نظرًا لعدم قدرة اجلامعة األزهرية على مد اجلزائر ، مث م1965

الضغط املتزايد يف املعاهد وارتفاع  مباألساتذة ا�انيني نظرًا لظروف خاصة مبصر، مما اضطر الوزارة أما

عن طريق منظمة  مستوى الدراسة فيها إىل التعاقد مع جمموعة من األساتذة املصريني والفلسطينيني

فلسطينية، وغريهم من األساتذة املختصني يف خمتلف املواد من علوم شرعية ولغوية ورياضيات وعلوم 

    .  1حديثة

بعدما مت حل مشكل نقص األساتذة ا�انيني بالتعاقد لتحديد العدد الكايف منهم، طفت إىل 

السطح مشكلة أخرى وهي عدم حضورهم يف الوقت املناسب، وهذا تطلب تغري أسلوب الطلب 

التعليم  املستعمل إىل االلتجاء إىل البعثة األزهرية يف �اية السنة الدراسية، وإبداء الرغبة امللحة يف تزويد

مبا يلزم من أساتذة يف الوقت احملدد، بواسطة رسائل ومذكرات رمسية موضح فيها حاجة املعاهد  األصلي

إىل العدد املطلوب يف كل املواد؛ يف حني أن الوقت ال يكفي �يء األساتذة مادام الطلب ال يقدم إال 

شهر سبتمرب من نفس السنة، وال يف �اية شهر جوان من كل سنة، ويفرض يف الوقت ذاته احلضور يف 

خيفى ما ينبغي لألستاذ الواحد من إجراءات داخلية يف بالده حىت يتمكن من القدوم إىل اجلزائر مهما  

ل مباشرة ، فيتم االتصااملتبع بأسلوب أجدى وأكثر فاعليةكان األمر، فوجب إذن تغيري األسلوب 

تار عن كثب األساتذة اية السنة الدراسية، وخيُ بل عطلة �غب التعاقد مع أساتذته قبالبلد الذي يُر 

، ويبقى يف احلني نفسه ا�ال واسعا أمام املتعاقدين الوزارة رتضيهاتاألكفاء يف كل املواد بالشروط اليت 

من جهة أخرى اختاذ مجيع  يتمر واحلضور يف املوعد احملدد كما الختاذ إجراءات سفرهم إىل اجلزائ

  .          2قباهلم دون إضاعة وقت طويلالرتتيبات الالزمة الست

األصلي يف إطار الوظيف العمومي، وزارة التعليم زائريني من طرف اجلغري  األساتذة تم تعينيي

لب أساتذة عرب وغريهم لتغطية النقص، وهذه جلاضطرت ف، وفر الكفاءات الرتبوية اجلزائريةلعدم ت

كوزارة التعليم االبتدائي والثانوي، الظاهرة مل تكن مقتصرة على التعليم األصلي بل مشلت عدة قطاعات  

اجلزائر إىل أفضل مؤسسة إسالمية  أنظار، اجتهت دينيةوغريها، وألن التعليم األصلي تعليم ذو صبغة 

ريف مبصر، يف ظل تراجع وتقهقر الدور الريادي الذي متتع به كل من وهي األزهر الش ،مستقلة آنذاك

جامع الزيتونة بتونس والقرويني باملغرب األقصى؛ رغم أن التعليم األصلي استمد امسه من املغرب، إال أن  

                                                           
 .3، ص28/01/1969، نشأة التعليم الديين باجلزائر: 266العلبة  1
  .4السابق، ص، املصدر تقرير حول املعاهد اإلسالمية: 114العلبة  2
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املصريني عن طريق بعثة األزهر  كان يتم تعيني األساتذةكفاءاته التدريسية كانت من مصر، حيث  

لي من األساتذة حسب االختصاص، فكانت جات التعليم األصافهي املسؤولة عن توفري احتيباجلزائر، 

  :1اآليتحسب  ، وقد صنفنا هذه العقود اعتماداً على ملفات األساتذةعقود التزام همتربم مع

 معار  -

  متعاقد  -

 سفارة اجلزائر باخلارج -

 حر -

من معاهد األزهر إىل معاهد التعليم األصلي ملدة ال  فاألستاذ املعار هو أستاذ تتم إعارته

  .تتجاوز أربع سنوات، ويشرتط فيهم اخلربة املهنية والكفاءة الرتبوية يف اختصاصا�م

و موفد عن طريق بعثة األزهر كذلك؛ لكنه ليس خريج معاهد األزهر أما األستاذ املتعاقد فه

قابلة للتجديد بناًء على اقرتاح املدير  سنتني أخرى، ومدة عقده جامعات مصرية كان خريجبل   فقط،

  .واملفتش تبعاً لطريقة تدريسه، وسلوكه وفعاليته يف العملية التعليمية

اقتصرت اإلعارة والتعاقد عن طريق البعثة باألساتذة املصريني؛ لكن االتصال بسفارة اجلزائر 

لسرية الذاتية واملهنية مرفقة با يداع ملفا�م املطلوبةإ كان مفتوحًا جلميع العرب، فيكفيباخلارج فقد  

أو  قابلة للتجديد سنتنيواملؤهالت العلمية بالسفارة، ليتم بعدها االتصال �م للتعاقد معهم، ملدة 

  .لغاءاإل

ليربم عقداً ) بعثة، أو سفارة(أما املتعاقد احلر فهو الذي يتواصل وحده مع الوزارة دون وسيط 

  .كذلك قابلة للتجديد سنتنيملدة 

   معايير الكفاءة لقبول األساتذة -3

تقدم طلبته بشكل مستمر يف  أثبترشيفية لبحث يف وثائق التعليم األصلي األا إن

هجت تُ نْـ ل املعايري اليت اِ االمتحانات النهائية سواًء كانت أهلية أو بكالوريا، مما دفعنا إىل طرح سؤال حو 

  نقلة نوعية ملعاهد التعليم األصلي؟ختيار أساتذة استطاعوا حتقيق ال

                                                           
  .263، 42، 123، 55: التالية العلباعتماداً على  1
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من  ممكنعدد أكرب جلب ة املعاهد سعى القائمون على شؤون التعليم األصلي منذ انطالق

آخذين بعني االعتبار عالقة اليت تؤهلهم للتدريس مبعاهدها،  األساتذة مراعني بذلك املعايري األساسية

ساتذة املعارين من عيني األحملضر ت عملية استقرائناالسلطة املوفدة لألساتذة األجانب معها، فمن خالل 

من األزهر الشريف للسنة وحمضر تعيني األساتذة املعارين ، م1975-1974مصر للسنة الدراسية 

لألساتذة متعددة العناوين يف الشهادات، مما تعذر  املؤهالت العلميةجند أن ، م1976-1975الدراسية 

اختيار دبلوم املعلمني نظام السنتني، دبلوم  ليم األصلي إىلفاضطرت وزارة التع حتديد التخصص،

  .1املعلمني نظام اخلمس سنوات للمرحلة اإلعدادية

نا تشابه يف مسميات حظالو  تعليم الثانوي فقد تعددت مؤهالت أساتذته،أما ال 

  :اليت قمنا بإحصائها هي كاآليتو . التخصصات

ليسانس الدراسات، ليسانس شريعة، ليسانس أصول الدين، ليسانس لغة عربية، ليسانس دار العلوم،  

ليسانس آداب تاريخ، ليسانس آداب جغرافيا، ماجستري آداب، ليسانس مواد اجتماعية، اإلجازة العالية 

 ويوس علوميف التدريس، ليسانس آداب خمصصني لتدريس اإلجنليزية وبعضهم لتدريس الفلسفة، بكال

كيمياء وطبيعية، كيمياء وأحياء، كيمياء وفيزياء، كيمياء وتاريخ طبيعي،فيزياء وأحياء، كيمياء (

، إجازة العالية شرعية، اإلجازة العالية عربية، اإلجازة العالية اللغة العربية، دار )وجيولوجيا، رياضيات

، العالية )وير زييت، ديكور، زخرفة وزجاجتص( يوس الفنونليسانس وآداب اجنليزي، بكالور العلوم عربية، 

يف اللغة العربية، كلية الدراسات العربية، العاملية مع إجازة التدريس، العاملية عقيدة وفلسفة، ليسانس 

فنون وتربية، ليسانس زخرفة، ليسانس اجنليزي، ليسانس اجتماعي، بكالوريوس رياضيات، دبلوم معهد 

     .2قىخاص رياضيات، دبلوم معهد املوسي

بكالوريوس رياضة وتربية، : أما الشهادات اليت كانت من وزارة الرتبية والتعليم مبصر فهي

بكالوريوس رياضة، بكالوريوس معلمني، بكالوريوس علوم الرتبية، أما األساتذة املعارين من اجلمهورية 

إجازة جغرافيا، إجازة اإلجازة يف الشريعة، ليسانس لغة عربية، : هيشهادا�م العربية السورية ف

  .3رياضيات، إجازة علوم كيمياء وفيزياء

                                                           
 .04/04/1977، حول أساتذة املرحلة اإلعدادية: 44العلبة  1
 . 1976-1974حماضر تعيني األساتذة األزهريني  :277العلبة  2
  .املصدر نفسه 3
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من أهم املعايري اليت تدخل يف اختيار األستاذ ملعاهد التعليم األصلي اخلربة املهنية، فكان 

دون  يشرتط يف األستاذ أن تكون خربته املهنية ال تقل عن ثالثة سنوات عمل يف جمال ختصصه

أو غريها من ، على أن تشفع بتقارير تربوية عن حسن السرية والسلوك، من قبل بعثة األزهر، 1انقطاع

سنة لألستاذ املتعاقد، أما األستاذ  أربعة وأربعني العمريتعدى  اجلهات اليت عمل معها، ويشرتط أن ال

 معاهد التعليم للعمل يفألنه مرشح من قبل البعثة األزهرية  هذا السن؛املعار فهذا يسمح له بتجاوز 

     .  2دة حمددةاألصلي مل

   د التزام األساتذةعق - 4

هذه العقود تشمل كل األساتذة األجانب عن اجلزائر العاملني بأي مؤسسة كانت سواء 

 أربعةإىل  هاَصنَّفنا ،تتضمن سبعة عشرة مادة هذه العقود التعليم األصلي، أو التعليم العايل، أو غريه،

   :أقسام

  مدة العقد وجتديده وفسخه :القسم األول

الغرض من العقد وتاريخ العمل به، وكل ما يتعلق مبدته وجتديده وفسخه،  هذا القسم يشمل 

خر  خطر احد الطرفني الطرف اآلأذا إال إ ،يربم ملدة سنتني ويتجدد بعد ذلك تلقائيا سنة فسنةفالعقد 

  .3شهركتابيا بعدم رغبته يف جتديد العقد قبل العطلة الصيفية ب

شعار سابق بعد قبوله والتوقيع عليه من إو أفسخ العقد بدون تعويض كما ميكن لإلدارة أن ت

ليها يف املوعد إدارة اليت ينتمي ليه اإلإخري باملنصب الذي تسنده ذا مل يلتحق هذا األإطرف املتعاقد 

 أوذا صدر على املتعاقد حكم بالسجن، إشعار مسبق إو أاحملدد له، كما يفسخ العقد بدون تعويض 

ذن من السلطات اليت ينتمي إو مارس عمال لفائدة الغري بدون أمهين فادح  أصدر من املتعاقد خط

  .4ليهاإ

                                                           
 .1975-1974حاجيات مؤسسات التعليم األصلي لألساتذة للموسم الدراسي : 44العلبة  1
 .1976-1974 حماضر تعيني األساتذة: 277العلبة   2
  . 1، صعقد التزام خاص باملعلمني الوافدين من األقطار العربية للعمل يف سلك التعليم الديين: 269العلبة  3
 .4املصدر نفسه، ص 4
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لغاء إن تطلب من السلطات اجلزائرية أليها املتعاقد احلق إلسلطات البلد الذي ينتمي كما 

 ،ختطر السلطات اجلزائرية املعنية برغبتها مسبقا بشهرن أعقد احد مواطنيها العاملني باجلزائر بشرط 

  .1على أن ال ميس انسحاب املتعاقد حبسن سري العمل

  الرواتب والتعويضات: القسم الثاين

دد حسب العمل الذي يقوم به فعال، ويقدر بالرقم حت إمجالية ةشهري ُأجرة يتقاضى املتعاقد 

  : االستداليل كما يلي

  .و ما يعادهلاأللمعلمني احلاصلني على شهادة الليسانس  )دج 837.5(195  -

  .عداديساتذة التعليم اإلأملعلمي املدارس التطبيقية و  )دج1010.5(  235  -

و ما يعادهلا املعينني يف أساتذة احلاصلني على شهادة الليسانس لأل )دج1268.5(  295  -

  .التعليم الثانوي

قدمية عن كل ثالث سنوات قضاها املتعاقد يف سلك التعليم أمنحة  دينار جزائري 50  -

ن أن يقدم ما يثبت انه قضى ثالث سنوات يف سلك التعليم عند توقيع العقد على أبشرط 

دج300ال تتجاوز هذه املنحة 
 الثقايف التعاون اتفاقيات لتطبيق وزاريوقد أعاد املنشور ال، 2

إعادة تنظيم هذه املنحة  ،م1975 مارس 21 :بتاريخ ، الصادرالعربية والبلدان اجلزائر بني

سنوات قضاها يف  ثالثشهريًا عن  دج100مينح كل معار مبلغًا قدره ؛ حيث فتم رفعها

دج500اخلدمة على أن ال يتجاوز هذا املبلغ 
3.  

 حيصل مل عدادي ماتعويض سكن شهري للمشتغلني يف التعليم االبتدائي واإل دج40  -

  .جمانااملتعاقد عن السكن 

ن أعمره الثامنة عشر من العمر بشرط منحة عائلية شهرية عن كل ولد مل يتجاوز  دج40 -

  . يكون حتت كفالته فوق الرتاب اجلزائري

  .منحة عائلية عن الزوجة غري املوظفة واملقيمة مع زوجها باجلزائر دج40  -

                                                           
 .5، صالسابق، املصدر سلك التعليم الديينعقد التزام خاص باملعلمني الوافدين من األقطار العربية للعمل يف : 269العلبة  1
  . 2، صاملرجع نفسه  2
 .6م، ص1975 /03/ 21، منشور وزاري لتطبيق اتفاقيات التعاون الثقايف بني اجلزائر والبلدان العربية: 205 العلبة 3
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نظمة املعمول �ا ، وفق األدج225و  120اوح مابني منحة شهرية للمعينني يف الصحراء ترت   -

 م1975واليت كانت تسمي منحة بدل الشمس، وهي األخرى مت تنظيمها سنة  ،1يف اجلزائر

فأصبح يتقاضى املعار املعني بإحدى جهات جنوب اجلزائر بدل مثن شهري حسب جهة 

التعيني، فبالنسبة لوالييت بشار وورقلة يتقاضى العاملون �ا بدل مشس شهري مقدراه 

تقاضى العاملون يف والييت أدرار ومتنراست، ودوائر تندوف وتيميمون وعني ، كما يدج200

دج258صاحل وجنات بدل مشس شهري مقداره 
2.  

داء مهمة تسند أتنقالته يف نطاق لتحملها لمصارف اليت ي، لتدفع للمتعاقد منحة يوميةكما 

املطبقة على املوظفني اجلزائريني الذين و نقله مبقتضى مصلحة العمل، وذلك طبقا للقوانني العامة أ ،ليهإ

  .3يتمتعون بنفس الرقم االستداليل

تتحمل الدولة اجلزائرية مرة واحدة طيلة فرتة العقد مصاريف نقل املتعاقد وزوجته وأوالده و 

الذين مل يتجاوزوا سن الثامنة عشر املوجودين باجلزائر وذلك من حمل نزوله فوق الرتاب اجلزائري إىل مقر 

  .4ره، ومن مقر عمله إىل مكان مغادرته اجلزائعمل

وأصبحت احلكومة اجلزائرية تتحمل نفقات سفر املتعاقد  م1975ومت تغيري هذا الشرط سنة 

وتتحمل . عند إيفاده من بلده األصلي إىل البلد املستقبل، وعند استدعائه قبل انتهاء مدة تعاقده

ر، إذا  صَّ احلكومة اجلزائرية كذلك نفقات عودته بالطريق األقل تكلفة مرة كل سنتني لزوجته وأوالده القُ 

 تقل عن سنتني، وبصفة استثنائية حتملت حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية كانت مدة التعاقد ال

الشعبية نفقات سفر املعارين من قبل مجهورييت مصر وسوريا العربيتني ذهابًا وإياباً، وذلك نظراً للظروف 

  .  لدين، بسبب احلرب العربية اإلسرائلية وتبعا�ا على الب5اخلاصة اليت كانت جتتازها كل منهما

   

                                                           
  . 2ص املصدر السابق، ،الديينعقد التزام خاص باملعلمني الوافدين من األقطار العربية للعمل يف سلك التعليم : 269العلبة  1
 .6م، ص1975 /03/ 21املصدر السابق، ،منشور وزاري لتطبيق اتفاقيات التعاون الثقايف بني اجلزائر والبلدان العربية: 205 العلبة 2
  . 2ص املصدر السابق، ،عقد التزام خاص باملعلمني الوافدين من األقطار العربية للعمل يف سلك التعليم الديين :269العلبة  3
  . املصدر نفسه  4
 .6، صاملصدر السابق، منشور وزاري لتطبيق اتفاقيات التعاون الثقايف بني اجلزائر والبلدان العربية: 205 العلبة 5
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األنظمة املعمول �ا يف  يسمح للمتعاقد بتحويل جزء من مرتبه إىل بلده األصلي، فقط وفقو 

  :كاآليت  اجلزائر

 .سرته باجلزائرأعلى األكثر إذا كان أعزب أو متزوج تقيم معه  30%  -

 .إذا كان متزوجا غري مصحوبا بعائلته 50%  -

  .يقضيها يف بلده األصلي نامل رواتب العطلة الصيفية بشرط أوبتحويل ك -

جلمركية على األمتعة الشخصية يعفى املتعاقد حني دخوله إىل اجلزائر من دفع الرسوم ا كما

داء مهمته وذلك مرة واحدة طيلة مدة العقد أدوات اليت يستعني �ا يف ثاث املستعمل، وكذا األواأل

مقررة مصاريف و  عمل بدالت متنحكانت ، كما  1و بدون عوضأخلي عنها للغري بعوض بشرط عدم الت

  .2للمدرسني واملعلمني اجلزائريني يف نفس الفئةكذلك متنح  للمتعاقدين، 

ومت منح تسبيقات أو السلف، فيمنح املعار فور وصوله إىل األراضي اجلزائرية سلفة ال تقل عن 

على أن ال  املرتب الشهري، ويستمر يف صرف هذه السلفة شهريًا حىت يتم تسوية مرتبه،من  80%

  .3يتأخر تسوية املرتب وانتظار صرفه أكثر من ثالثة أشهر بعد وصوله

شهر كاملة بعد خصم أمبلغ يعادل مرتب ثالثة نح عائلته تعويضاً، متُ يف حالة وفاة املتعاقد و 

ىل إفقات نقل جثمان املتوىف نوتتحمل احلكومة اجلزائرية . املنحة اليت يدفعها للضمان االجتماعي

  .4صليبلده األعاصمة 

  اإلجازات املدرسية واملرضية: القسم الثالث

 تهصابإذا ثبتت ، أما إزمالئه اجلزائريني من نفس الفئة جازات املدرسية مثليتمتع املتعاقد باإل 

تزيد عن شهر  جازة املرض اليت الإخالل يتقاضى ف، جازة املرضإداء وظيفته استحق أمبرض مينعه من 

صلي من اجلهة اليت ماعي، ومبلغا يستويف به مرتبه األصندوق الضمان االجتيف كل سنة منحة من 

ملتعاقدات من ، أما اشعار وال تعويضإاملرض شهرا وجب فسخ العقد بدون  ذا جتاوزت مدةإو ، هلتستعط

                                                           
  . 2صاملصدر السابق،  ،عقد التزام خاص باملعلمني الوافدين من األقطار العربية للعمل يف سلك التعليم الديين: 269العلبة  1
 .3، صاملصدر السابقمنشور وزاري لتطبيق اتفاقيات التعاون الثقايف بني اجلزائر والبلدان العربية، : 205 العلبة 2
  .املصدر نفسه 3
  . 3ص املصدر السابق، ،عقد التزام خاص باملعلمني الوافدين من األقطار العربية للعمل يف سلك التعليم الديين: 269العلبة  4



  بیداغوج�ا التعلمي أ�صيل                                                   لفصل الثاينا

 100 

ثناء أذا وقع للمتعاقد حادث إو ، مة وفقا لتشريع الضمان االجتماعيمو جازة األإاحلق يف فلهن النساء 

  .1مرضية زةجايعد يف إ ،صيب مبرض بسبب العملأو أ العمل

  الواجبات والتأديبات: القسم الرابع

ي جهة أة وال يسمح له بتلقي تعليمات من خيضع املتعاقد يف ممارسة وظيفته للسلطات اجلزائري

ي أبالقيام بليه، كما ال يسمح له إليها بطبيعة الوظيفة املسندة إ السلطات اجلزائرية اليت ينتمي خرى غريأ

ن ميس مبصاحل السلطات أنه أن ميتنع عن كل ما من شأوعليه ، نشاط سياسي داخل الرتاب اجلزائري

السر فيما يتعلق بكل  يلتزم املتعاقد طيلة فرتة التعاقد وبعده بكتمانو  اجلزائرية املادية منها واملعنوية،

ي نشاط أطيلة مدة تعاقده ممارسة  لهوال جيوز ، و وثيقة اطلع عليها بسبب عملهأو خرب أحادث 

  .بذلكذن صريح من السلطات إال بإ ،و غري مباشرةأيكسب منه دخال ماديا بصفة مباشرة 

املنصوص  تالتأديبياميكن أن جترى على املتعاقد أثناء أداء مهمته وتبعا ملا يرتكبه من أخطاء 

حتت تصرف  هإلغاء العقد ووضع، أو جباريالنقل اإلأو نذار اإلمن  عليها يف النظام املعمول به

  .2حكومته، ويف هذه احلالة األخرية ختطر سلطات البلد الذي ينتمي إليها املتعاقد بسبب التأديب

فيما  اجلزائريون وخاصة األساتذةابط اليت خيضع هلا و بالضكما جيب على املتعاقد االلتزام 

قامة اإل، املسكن الذي يوضع حتت تصرفه قبولاستالم و ، و االلتحاق باملنصب الذي يعني لهب يتعلق

االمتثال للتعليمات ، ذن من رؤسائهإعدم التغيب بدون  ،يام العطلأال يف إباملكان الذي يعني فيه 

االمتثال ملراقبة مدير املدرسة ، يف املدارس اجلزائرية �ا الرمسية وتطبيق النظم الرتبوية اجلاري العمل

تناىف وقوانني املدرسة و غريه من الوسائل اليت تأعدم استعمال العنف ، واملستشار الرتبوي واملفتش

ه، غة العربية الفصحى يف إلقاء دروساستعمال الل ،ور امللتقيات والندوات الرتبويةااللتزام حبض ،اجلزائرية

  .3سائه املباشرينؤ املشاركة يف جلان االمتحانات بناء على طلب ر 

  

  

  

  
                                                           

  .4، صاملصدر السابق ،عقد التزام خاص باملعلمني الوافدين من األقطار العربية للعمل يف سلك التعليم الديين: 269العلبة  1
  .املصدر نفسه 2
  .5، صاملصدر نفسه 3
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  للمعارين والمتعاقديند االلتزام أسباب إلغاء عقو  - 5

اب بأس تُ رْ صَ حَ  الوزارة الوصيةعد جرد ملفات األساتذة الذين مت إ�اء عقودهم من طرف ب

  : 1اإللغاء يف

 .استجابة لطلب املتعاقد -

 .استجابة لطلب املتعاقد بسبب املرض -

 .داخل القسم املهامعن أداء  والتخلف عن احلضور، والعجز ،التهاون -

 .قوالً أو فعالً  االمتحانات يف الغش األستاذ املتعاقد مشاركة تو ثب -

 .للطلبة املهين إفشاء السر   -

 .اهلرج، عدمي الفائدة، صعب املراس ةر ،كثغبالش -

 .وأسرة املعهد االنسجام عدمالطعن يف الوزارة،  ةر وكث اءة اللسانبذ -

 .املرض املزمن، التمارض -

 .يرتك حصصه ويتصل باجلامعة  -

 .قصر النظر -

 .العنفكثري  -

 .واألوامر الصادرة عن الوزارة الوصية تعليماتعدم االلتزام بال -

عسكرية املفروضة على طلبة التعليم األصلي من دخول وخروج، ال شبهونظرًا للقواعد 

عاقدين ومراجعة، وحفظ للقرآن الكرمي، واألحاديث النبوية، واهلندام وقص الشعر، قام بعض األساتذة املت

بلغنا  « :كتابة يقول  مدير التعليم األصلي فخاطبهمزائريني بعدم االنصياع هلذه التعليمات، اجلوهم غري 

، كثرة املالحظات والتصرفات الشاذة اليت تتبعو�ا داخل املؤسسة ...من مدير مؤسسة التعليم األصلي بــ

ى والبلبلة والشغب بني عدم االنصياع للتعليمات واألوامر الصادرة من الوزارة، وخلق الفوضاملذكورة، و 

صفوف املدرسني والتالميذ، وعدم االهتمام بالواجب املهين امللقى على عاتقكم، وحتريض التالميذ على 

اليت تزري مبقام عدم االمتثال لتطبيق القرار الوزاري بشأن قص الشعر، إىل غري ذلك من األمور 

تصرفات بالتهديد الكتايب مث تنتقل يف حالة عدم مثل هذه ال الوزارة يف العادة مع تعامل، وت2 »...املريب

  .   ناء عن األستاذ بإلغاء عقده �ائياً متثال إىل االستغاال

                                                           
 . مالحظات بشأن األساتذة وقع االستغناء عنهم: 44العلبة  1
 .14/11/1973، إنذار: 172العلبة  2



  بیداغوج�ا التعلمي أ�صيل                                                   

102 

، عرف عدد األساتذة تطورًا ملحوظاً 

  

  .2أعمدة بيانية تمثل تطور أعداد األساتذة بالتعليم األصلي

 منذ حصول معاهد التعليم األصلي على الصفة الرمسية

املوسم الدراسي  ويفلكل موسم دراسي، 

وهران، معسكر، افتتاح عدة مؤسسات يف كل من 

  .3سطيف، جباية، الوادي، األغواط، تيارت

  .37، صاملصدر السابق ،1965-1975

  .03، صاملصدر السابق ،1965-1975
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   األساتذة بمعاهد التعليم األصليتعداد 

عرف عدد األساتذة تطورًا ملحوظاً  تبعا لتطور التعليم األصلي واتساع جماالت نشاطه فقد

  :1البيانية اآلتيةوسنرى ذلك من خالل األعمدة 

أعمدة بيانية تمثل تطور أعداد األساتذة بالتعليم األصلي: 1مخطط رقم

منذ حصول معاهد التعليم األصلي على الصفة الرمسيةملحوظ لألساتذة  ظ تزايد

لكل موسم دراسي،  اً أستاذ 120مبا يعادل مث أصبحت الزيادة تدرجييًا 

افتتاح عدة مؤسسات يف كل من  شهدعدد األساتذة؛ ألنه  تضاعف

سطيف، جباية، الوادي، األغواط، تيارت ،أقبو، عني الصفراء، بوسعادة، قسنطينة، األصنام

                                         

1965عن منجزات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدنية خالل العشرية 

 .316 املعتمد يف وضع األعمدة البيانية، ص 

1965تقرير عن منجزات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدنية خالل العشرية 

1973 1974 1975 1976 1977

عدد األساتذة

عدد األساتذة

                                                   لفصل الثاينا

 

تعداد  - 6

تبعا لتطور التعليم األصلي واتساع جماالت نشاطه فقد

وسنرى ذلك من خالل األعمدة 

مخطط رقم

ظ تزايدنالح

مث أصبحت الزيادة تدرجييًا ، لشهاداته

تضاعف 1974-1975

أقبو، عني الصفراء، بوسعادة، قسنطينة، األصنام

  

  

                                                          
عن منجزات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدنية خالل العشرية  تقرير: 269العلبة  1
 :08 ينظر امللحق رقم 2
تقرير عن منجزات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدنية خالل العشرية : 269العلبة  3

عدد األساتذة
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ضم السلك التدريسي أساتذة غري جزائريني أكثر من اجلزائريني، ونتعرف على عددهم حسب 

  :1البياين املنحىن هذا من خالل السنوات

  

  .2بالتعليم األصلي جزائريينالغير  مثل تطور أعداد األساتذةمنحنى بياني ي: 2 مخطط رقم

وعدد املؤسسات اليت مت افتتاحها  فنالحظ أن عدد األساتذة تزايد تبعًا لتزايد عدد الطلبة،

  .املؤسساتجزائرية حمضة قادرة على تسيري هذه  لعدم وجود كوادر

لألساتذة جند  1976بني العرب واألفارقة، ففي إحصائية لسنة  تعددت جنسيات األساتذة

  :3أ�م أتوا من عشر دول كما هي موضحة

  تركيا  المغرب   تونس  ثيوبياا  السودان  السعودية  األدرن  فلسطين  سوريا  مصر   لجزائرا

135  1006  97  30  03  07  02  07  19  02  02  

  1310  المجموع العام

  .1976خالل  بالتعليم األصلي جزائريينالغير يمثل جنسيات وأعداد األساتذة  : 03 جدول رقم

                                                           
مجعتها وقمت جبردها لتكوين هذا . إحصائيات عامة ملؤسسات التعليم األصلي ملواسم دراسية خمتلفة وملعاهد خمتلفة: 36العلبة  1

 . املخطط
 .317، صالبياين املنحىناملعتمد يف وضع  :09ينظر امللحق رقم 2
 .1976-1975تقرير افتتاح السنة الدراسية : 205العلبة  3

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

عدد األساتذة األجانب

عدد األساتذة األجانب
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  األستاذ وزيارات المفتش - 7

مفتش جهوي، مفتش عام تربوي، ، اثنني ْنيِ مفتشَ ع مؤسسات التعليم األصلي لرقابة ختض

هد ومساجد الدينية من معافاملفتش اجلهوي مسؤول عن كل مؤسسات وزارة التعليم األصلي والشؤون 

برصد عالقا�ا شهريًا مع ا�تمع احمللي من سلطات وأفراد ا�تمع املدين، أما  ومجعيات وغريها، مكلف

املفتش العام الرتبوي فهو مكلف مبراقبة عمل األستاذ داخل القسم، من حيث تتبعه للمناهج والربامج 

ه مع املدير والطلبة وبقية زمالئه األساتذة، وتكيفه مع البيئة والتزامه بالطرق الرتبوية يف التدريس، وعالقات

االجتماعية وغريها، لكن هذا املنصب مل يكن متاحًا دائمًا لعدم وجود الكفاءات اجلزائرية، مما أدى 

بوزارة التعليم األصلي إىل عقد اتفاقية مع وزارة التعليم االبتدائي والثانوي لتغطية العجز والنقص الذي 

عن طريق إجراء امتحان الكفاءة املهنية لتكميليات  فكلفوا مبهمة ترسيم أساتذة جزائرينيمنه،  تعاين

  .   1وثانويات التعليم األصلي

، املدير لألستاذبه اإلداري يقوم تربوي، ف واآلخرأحدمها إداري ني شَ لتفت فيخضع األستاذأما 

املواظبة، السلوك، وصلته بإدارة املؤسسة، وخبارج املؤسسة، وصلته : من حيث وتتم معاينة هذا األخري

بزمالئه، وشخصيته مع تالميذه، واملشاركة يف نشاطات املؤسسة، وإعداده الدروس، والتمارين 

والتطبيقات، والعناية بواجبات التالميذ وتصحيح فروضهم، ومسك زمام الفصل الدراسي، طريقته يف 

كانية جتديد عقد األستاذ قيد باملنهاج وعدم اخلروج عنه، بعد ذلك يعطي املدير رأيه يف إمالتدريس، والت

  .2ه للسنة املقبلة مع تقدمي أسباب وتعليالت مقنعة باألدلةأو إلغائ

أما التفتيش الرتبوي فيقوم به املفتش العام لوزارة الرتبية الوطنية، فيعاين عمل األستاذ من حيث 

متوسط، جيد، حسن، مث يعاين الدروس من حيث اإلعداد، : َقيُِّمها مبالحظة مثلإعداد الدروس ويُـ 

، ليعاين سري الدرس عن 3وفروض التالميذ من حيث القيام �ا أو ال، مث حيضر مع األستاذ حصة كاملة

ستنتاجية، سردية أو غريها من الطرق، يقة األستاذ إلقائية أو حوارية، إقرب من حيث موضوعه، وطر 

 هدحول سري الدرس وإعدا اءاً نَّ ركة التالميذ من حيث العدد، إجيابية أو سلبية، مث يوجه له نقدًا بَـ ومشا

ت درجة استعماهلا من تتفاو ستعمال الدارجة يف إلقاء الدرس ما تتكرران هي اوجد� وأكثر مالحظتني

                                                           
 .م01/1973/ 19، امتحان الكفاءة املهنية إجراء: 8العلبة  1
 .م1973-1972تقرير إداري للسنة الدراسية : 08العلبة  2
األساتذة حسب املرحلة اليت يعملون �ا، فيعمل أستاذ التعليم املتوسط اثنان وعشرون ساعة يف األسبوع  اختلفت ساعات العمل بني 3

 .مثانية عشر ساعة أسبوعياً أستاذ التعليم الثانوي يعمل 
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�ا مستقبال، على أمل ، مث يقدم له توجيهات للعمل وقلة مشاركة التالميذ خالل الدرس ،أستاذ آلخر

، بعد ذلك يدون املفتش خالصة وتقدير لألستاذ من وقد عوجلت النقائص املسجلةالحقاً،  العودة

  .  1حيث أداء الواجب، مث خيتتم التقرير بعالمة من عشرين

مبدراء التعليم  طال كثرياً، مما أدىوزارة التعليم االبتدائي والثانوي  كفاءاتاالستعانة بلكن 

التعجيل بتوفري من يشغل هذا املنصب للتعليم  ةر و بضر  األصلي جتديد الطلب يف كل مرة جيتمعون فيها

األصلي خاصة؛ ألن إسناد مهمة التفتيش الرتبوي إىل مفتشي وزارة التعليم االبتدائي والثانوي، ريثما 

يتوفر هذا اإلطار يف الوزارة، ما هو إال حل مؤقت، ومت التأكيد أكثر من مرة على أن يكون املشرفون 

  .2، وإسناد مهمة تفتيش األجانب إىل مفتشني أو أساتذة جزائريني فقطعلى فروع الثانويات جزائريني

   مشاكل األساتذة - 8

من يف إطارها كْ نلحظ أنه يف إطار اتفاقيات التعاون الثقايف بني اجلزائر والبلدان العربية اليت يَ 

مادة توظيف املدرسني العرب، فبالنسبة ألساتذة التعليم الثانوي نلحظ اختالف يف األجر حسب 

، يف حني أساتذة املواد األخرى دج1780فاألولوية ألساتذة املواد العلمية، براتب  ،االختصاص الـُمَدرَّسة

، أما دج1420، أما أساتذة التعليم املتوسط للمواد العلمية يتقاضون دج1530: يتقاضون أجرًا قدره

دج1320: بيقيةويتقاضى معلمو األقسام التط دج1220أساتذة املواد األخرى يتقاضون 
، هذا 3

االختالف يف األجر قد أدى ببعض األساتذة إىل االحتجاج، خاصة بعد االمتيازات اليت خصت �ا 

  . وزارة التعليم األصلي األساتذة املصريني فقط

يم األصلي والشؤون الدينية بشأن فقد راسلت البعثة التعليمية املغربية باجلزائر معايل وزير التعل

تذة مغربيني يعملون بثانوية وهران، عن العمل بسبب إمهال مطالبهم املشروعة، فالعقد توقف سبعة أسا

 بوزارة التعليم األصلي طبق عليهم بنداً بنداً منذ سنة تضاه بقية األساتذة العرب ا�ازين العاملنيالذي مبق

تنسحب عليهم قوا خارج إطار هذا العقد، رغم أن مواده ، لكن األساتذة املغربيني بم1969-1970

أيضاً، سواء كان ذلك متعلقًا بعروبتهم أو كفاء�م العلمية، وقد اتصلوا مباشرة مبدير التعليم األصلي 

وضعيتهم  تمسات؛ لكن دون أية نتيجة إذ بقيتونائبة أربع مرات، ورفعوا العديد من املذكرات واملل

                                                           
 .م1973-1972تقرير تربوي للسنة الدراسية : 08العلبة  1
 .6، 5، ص اجتماع مديري مؤسسات التعليم األصلي: 280العلبة  2
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ذوا قراراً بالتوقف عن العمل ابتداًء من شبيهة بوضعية معلم ابتدائي وهم أساتذة تعليم ثانوي، لذلك اخت

األساتذة العاملني معهم، فهم يشعرون أن كرامتهم  إىل أن تسوى وضعيتهم ببقية إخوا�م م1972سنة 

  .1قد مست واخلزي قد حلق مبعنويا�م ومؤهال�م 

، فمع قدوم م1970-1969وتعود وقائع وتفاصيل هذه القضية إىل مطلع السنة الدراسية  

يث  األساتذة كمتعاونني وجدوا أنفسهم متساوين يف احلقوق واالعتبار مع األساتذة املصريني ح هؤالء

ما أحدثت الوزارة امتيازاً للمصريني، وهو  م1971ولكن ابتداًء من يناير  دج1080حوايل  كانوا يتقاضون

،  م1969منذ  وصرفت هلم فروق دج1376؛ إذ رفعت من قيمتهم املادية إىل املغاربةرفضه األساتذة 

فارتفعت معها قيمتهم املعنوية، رغم مساواة األساتذة املغاربة هلم يف املؤهل العلمي وعدد حصص 

لكن األثر الرجعي مل حيتسب  ت مساوا�م ببقية األساتذة العربالعمل، وبعد العديد من الشكايات مت

بني البعثة املغربية ووزارة التعليم ، فاستنكروا هذه املعاملة، وبعد أخذ ورد م1971هلم إال منذ أكتوبر 

  . 2شكل �ائيساتذة للعمل بعد تسوية وضعيتهم باألصلي عاد األ

ن فكانوا يعانون من تأخر صرف مستحقا�م املالية، فكثريًا َما راسلت أما األساتذة املصريو 

البعثة األزهرية وزارة التعليم األصلي بشأن األساتذة املتعاقدين من طرفها والعاملني مبختلف املؤسسات، 

حتويل وشهادات حتويل لدى  وملفاتيطالبون كلهم مبستحقا�م املالية، وخملفا�م عن بدل للصحراء 

  .3كالبن

  مجالس التعليم  - 9

  الرتبويلس ا� 9-1

يشرف مدير املؤسسة على إعداد وعقد وتسيري جمالس التعليم جلميع أساتذة املواد املختلفة، 

وقد تدعو الضرورة الرتبوية إىل عقدها  وتعقد هذه ا�الس قبيل افتتاح املوسم الدراسي، وقبيل �ايته،

أثناء العام الدراسي لدراسة اجلديد من املناهج، أو ما طرأ من تعديل وإصالح يف التعليم، واقتصادًا يف 

الوقت فإنه ميكن عقد هذه ا�الس حسب املواد املتجانسة مثل اآلداب العربية والفرنسية واللغات، 

                                                           
 .م02/02/1972، توقف عن العمل بسبب اإلمهال: 262العلبة  1
 .املصدر نفسه 2
 .م17/07/1977، بتاريخ 229/77: املرجع شكاوي األساتذة،: 249العلبة  3
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ذه ا�الس خارج يستدعى األساتذة إىل هصب املالية القليلة، املنا ظروف تفرضها أحياناً وهذه الطريقة 

  .م إخبارهم مبنشور يتضمن جدوًال زمنياً يضبط تتابع انعقادهاأوقات عملهم، ويت

  :1أما جدول األعمال فيحتوي على ما يلي

 التذكري بالتعليمات الرمسية، حتديد مواقيت كل أستاذ، ومادة، وقسم،: املواقيت والربامج -

دراسة املناهج من حيث اإلجياز والكثافة، والشمول ومدى مطابقتها مع الواقع، ومستوى 

  .التالميذ

دراسة وسائله بني األساتذة، سواء يف مستوى األقسام املتوازية، أو األقسام : التنسيق -

لطرق وهلذا املنسق دور فيما يتعلق با .يسمى منسق املادةأستاذ به يكلف و املتتابعة، 

تالميذ والتأخر الدراسي لدى  السلوكأنواع نة، ومعاجلة بعض يالبيداغوجية، والوسائل الـمـُع

  .قسم معني

، ملعرفة املتوفر النقط ينظم حوار حول كل نقطة من هذه: املكتبة والكتب واألدوات العلمية -

منها، أو الذي جيب توفريه، واإلمكانيات املخصصة لذلك، وكذا مسألة طبع الدروس 

  .حبها عند االقتضاءوس

جيب تبسيط هذا املوضوع لألساتذة بعناية ووضوح، سواء فيما : جدول استعمال املخابر -

يتعلق باملخابر كقاعات، أو ما يتعلق بأدوا�ا كوسائل علمية، وطريقة تنظيم استعماهلا، 

  .ومسؤولية األساتذة يف ذلك، مث حتدد قوائم األفواج

والتحصيل،  ألن تقييم املستوى والسلوكاهتمام؛ بوع يناقش هذا املوض: نظام التنقيط -

حتديد املفاهيم اخلاصة تم يواستعدادات التالميذ يتم باألرقام، واملالحظات الكتابية، كما 

 هكل  ضعيف، ضعيف جداً، فهذا جيد جداً، جيد، متوسط،: باملالحظات الكتابية من

كون الكشوف والدفاتر املدرسية جيعل التلميذ واضحاً، وتقدير األستاذ موضوعياً، حىت ت

 .صورة واقعية ومرآة صادقة لواقع التلميذ وحتصيله
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احلرص على حسن استعمال دفرت النصوص : دفاتر النصوص لألقسام ودفاتر املراسلة -

 دفرتالعام، ويتضمن تسجيل حصة ما يف ألمهيته؛ ألنه يعترب وثيقة رمسية تقدم للمفتش 

  :1ما يلي النصوص وفق

الدرس مع تصميم موجز له، العمل املطلوب من التالميذ مع حتديد تاريخ اجنازه، الدروس اليت عنوان 

أما دفاتر املراسلة تسجل عليها .جيب مذاكر�ا وحفظها، نصوص األسئلة والفروض واالختبارات

قة ، وهو إجباري لكل تلميذ، ووثييالعالمات واملالحظات احملصل عليها خالل النشاط الدراسي اليوم

  . مراسلة هامة بني األساتذة واإلدارة واألسرة

  .الفروض واالختبارات، األعمال التطبيقية واملوجهة -

 ا�لس التأدييب 9-2

باستمرار، وال  التعليميعترب مشكل التأديب أو التهذيب من املشاكل الرتبوية اليت يواجهها 

خيفى ما لعامل البيئة والوسط االجتماعي من تأثري يف نوعية مشاكل التأديب وتفاوت خطور�ا، وهي 

تكثر يف مؤسسات املدن املركزية، وتقل يف املؤسسات التعليمية األخرى، وقرارات جملس التأديب ليست 

ق بتلميذ واحد أو اثنني، وإمنا يتعدى إىل دوماً دواء ناجعاً حلل املشاكل، خاصة إذا كان التأديب ال يتعل

فرق وجمموعات، فما كان من ا�لس أن يفعل يف مثل هذه احلاالت سوى اإلنذار والتوبيخ والطرد؛ وهل 

  هذه القرارات الزجرية عمل تربوي اجيايب، ذو صدى وتأثري يف أوساط التالميذ؟

والرقابة واملقتصدية على جعل الطلبة يف النظارة  املساعدينفيعمل املدير يف هذا ا�ال مع  

هانة، جيعل د والتخويف؛ ألن أسلوب القمع واإليشعرون باالنقياد اإلرادي غري املفروض بالتهديد والوعي

ا الطالب حيس بالضغط ويشعر باحلرية، وبالتايل يثور حماوًال التغلب على ما يصادفه من املضايقات، لذ

الطلبة من مراجعة سلوكهم  نُ كِّ ميَُ ليائهم، يتسم بكثري من الفعالية؛ ألنه بأو فإن االتصال املباشر بالطلبة و 

وإعادة النظر يف مواقفهم وحتسينها، وميكن األولياء من اإلطالع على تصرفات وسلوكات أبنائهم، 

  .2ويتتبعون ذلك عن كثب، فيسامهون يف إجناح العملية الرتبوية
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 لس األقسامجم  9-3

خر العام الدراسي؛ ألنه يقوم بتقييم كبرية، خاصة عندما يعقد آيكتسي هذا ا�لس أمهية  

اإلعادة والتكرار أو التوجيه  وأاحملصول الدراسي للعام كله، فعليه يتقرر االنتقال إىل القسم األعلى، 

 .1انويةاملمكن الذي ال يتعدى مرة واحدة يف املرحلة املتوسطة، ومرة واحدة يف املرحلة الث

  جملس التوجيه  4 -9

كانت عملية التوجيه منوطة مبجلس القسم يف آخر السنة الدراسية، وذلك بسبب عدم توفر 

يف االنتقال  دور التوجيهي �لس القسم أساسيٌّ األخصائيني يف علم النفس الرتبوي والتجرييب، غري أن ال

  :العادي من قسم إىل آخر، أو يف األقسام النهائية، ويصنفون كما يلي

 .ملواصلة الدراسة يف التعليم العام تطلبة ذوو استعدادا -

 .ملواصلة الدراسة يف التعليم التقين تطلبة ذوو استعدادا -

إىل أي صنف من رور طلبة ال تسمح هلم قدرا�م العقلية والذكائية بامل  -

 . السابقني فهؤالء يرتكون مقاعد الدراسة بالضرورة ملباشرة حياة عملية ّماالصنفني

 .2تالميذ تسمح شروط سنهم والتحسن املرجو لدراستهم بتكرار السنة -

  التسيير المالي : ثانياً 

هذا ن اإلعتمادات املالية املخصصة للرتبية ذات أمهية وداللة، تعطي صورة كاملة عن إ

عديدة السيما يف ميدان التعليم األصلي الذي ، وقد مسحت هذه األموال بتحقيق استثمارات االهتمام

وازدياد مؤسساته التعليمية وترسيم شهاداته، علمًا بأن  ،تطور وازدهر بفضل اكتسابه الصفة القانونية

ريباً، وذلك تق %100مؤسسات التعليم األصلي اليت كان مزمع إجنازها خالل الرباعي األول  قد أجنزت 

  .  3امج اخلاصنطبقاً للمشاريع املدرجة ضمن الربنامج العام والرب 
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تعاين ضعف امليزانية املخصصة هلا، وهو ما جعل العديد من  الوصيةرة اوز الرغم ذلك ظلت 

عروض املناقصات تنسحب تلقائيًا عند معرفتهم بقيمة االعتمادات املالية املخصصة للمشاريع املختلفة 

جعل القسم املايل يف الوزارة يقوم مبساع عديدة لدى كتابة الدولة ما من بناء معاهد ومؤسسات، وهو 

اعتمادات الربنامج لكن دون جدوى، لكن أحيانا كان يتم املوافقة على طلبهم،  للتخطيط بغية رفع

يف أمس احلاجة إىل كان بالرغم من النتائج املرضية اليت سجلها التعليم األصلي خالل تطوره، فإنه  

  .الزيادة يف حجم االعتمادات املالية لتحقيق األهداف املرسومة له

 العام واخلاص ضعف اعتمادات الربنامج :مثل اإلنشاءاتيف كانت تعاين الوزارة مشاكل 

 وضع الوزارةجلغرايف لألراضي املخصصة للبناء والذي باإلضافة إىل الوضع ا ،للمخطط الرباعي األول

ن شدة كما أتشكو عجزًا منذ وضعها موضع التنفيذ،  اليت املشاريع  ، زيادة علىأمام صعوبات مجة

ومن ، 1قد وقفت هي األخرى جدارًا حاجزًا أمام عملية إجناز املشاريعالتقتري يف ختصيص االعتمادات 

جهة أخرى الشركات الوطنية ال تستجيب إال قليًال أو ال تستجيب كلية لطلبات هذه الوزارة، مثال 

جتهيز املطبخ واملطعم باألدوات يف جمموع  م1972 سنةمن مؤسسة وطنية للجماعات  طلب أنهذلك 

  .                2بصلي، ومل ترد ال بالسلب وال باإلجيامؤسسات التعليم األ

  مؤسسات التعليم األصليتسيير ميزانية  -1

تشكو ميزانية مؤسسات التعليم األصلي نقصًا خمًال يف اإلعتمادات املالية املخصصة لتسيريها  

أ�ا حتول إىل حساب ميزانية املؤسسة غالبًا ما تكون أقل من املبالغ املطلوبة باإلضافة إىل فكل عام، 

املؤسسة جمملة مبهمة دون تفصيلها إىل أبواب وفصول وبنود، األمر الذي جعل املتصرفني يف شؤون 

املؤسسة يعانون بعض احلرية واالرتباك، السيما فيما يتعلق بتحديد املبالغ املخصصة للمنح الدراسية، 

  .وفصلها عن مرتبات العمال واملوظفني اإلداريني باملؤسسة

ظرًا هلذه األوضاع اليت أصبحت ال تتماشى وتطور التعليم األصلي فإن مديري املؤسسات ن

  :3اقرتاحات إىل املسؤولني يف الوزارة آملني حتقيقهاأمجعوا على ضرورة تقدمي 
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تطبيق أحكام املرسوم املتضمن تأسيس مؤسسات التعليم األصلي والسيما تلك اليت تتعلق  -

املالية املعتمدة للتسيري ودفع أجور ومرتبات املستخدمني باملؤسسة، بوجوب حتويل األرصدة 

بعد تقدميها يف شكل مشروع من طرف جملس إدارة املؤسسة وضرورة اإلجابة عنها يف 

 .األجل احملدد

 .إحلاق املكتب املختص بالتوظيف واحملاسبة لسلك التعليم مبديرية التعليم األصلي -

ب نوع تعيينهم؛ أي حسب املرحلة التعليمية اليت سحتديد ساعات العمل لألساتذة ح -

 .يعملون �ا

أما خبصوص ساعات العمل اإلضافية يف املؤسسة فإن ا�تمعني يقرتحون إعطاء األولوية  -

مع حتديد النصاب أو احلد  سواء يف التعليم أو يف املراقبة، :حلملة بكالوريا التعليم األصلي

 .منهم األقصى

احملاسبة واملعامالت املالية يف مجيع املؤسسات كاعتماد املطبوعات  ضرورة توحيد مطبوعات -

 .والثانوي مثالً  االبتدائياليت تستعملها وزارة التعليم 

 .ضرورة إحداث جهاز مركزي للتخطيط والتنفيذ واملراقبة مبديرية التعليم األصلي -

ة ورتب ضرورة وضع بطاقة مدرسية لكل مؤسسة حيدد مبوجبها عدد املناصب املالي -

 .املستخدمني وعددهم، وعلى ضوئها توضع ميزانية املؤسسة يف جمملها

 .ضرورة حتديد عدد التالميذ املمنوحني وصنفهم، داخليني، ونصف داخليني -

ختصيص اعتمادات مالية يف صلب مالية كل مؤسسة للتعاقد مع أساتذة ومنشطني ومدربني  -

 .يف خمتلف ضروب النشاط الثقايف والفين والرياضي

ضرورة دفع أجور املستخدمني من مجيع الرتب واألصناف عن طريق احلساب اجلاري لكل  -

 .مستخدم

 .1أال يتجاوز املبلغ املايل الذي ميكن االحتفاظ به يف املؤسسة ألف دينار -

ضرورة التقيد بإرسال التقرير املايل لكل مؤسسة إىل الوزارة كل ثالثة أشهر، مفصًال أوجه  -

 .والصرفالدخل 

اقرتح ا�تمعون صرف الفائض املايل للجامعة الشعبية، يف ا�االت الثقافية والسيما إنشاء  -

 .املكتبات

                                                           
       .5،6، ص السابقاملصدر  ،تنفيذ املخطط الرباعي األول: 280العلبة  1 1
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تعيني مقتصدين أو أعوان حماسبني من بني محلة شهادة األهلية على أن تنظم هلم فرتات  -

 .تربص خالل العطلة الصيفية بثانويات كل من قسنطينة والعاصمة ووهران

 1 .التسيري املايل من طرف رئيس قسم احلسابات بالوزارةضرورة مراقبة  -

   المنح -2

 استفادته التعليم األصلي باجلزائر مع مينح الطالب األجنيب منحة شهرية طوال دراسته مبعاهد

 إرساهلمهذه املنحة، إال إذا مت  ن فلم يستفيدوا منو من النظام الداخلي باملؤسسات، أما الطلبة اجلزائري

نح من وقد اختلفت الوجهات اليت اجته هلا الطلبة فهناك من اجته لتونس وكان مي للدراسة خارج اجلزائر؛

دنانري تونسية شهرياً لكل طالب، وهناك من بعث إىل ليبيا وكان مينح كذلك  طرف الدولة اجلزائرية أربع

 الدراسة  ، ونظام2لرية سورية  ثالث جنيهات ليبية، أما الذين أرسلوا إىل سوريا فكانوا مينحون سبعني

إىل خارج اجلزائر كان ساري العمل به قبيل تأسيس التعليم األصلي، أما بعد إنشائه فتم توقيف  باملنحة

  .العمل به

  : 3حسب جنسيا�م ألخر موسم دراسي للتعليم األصلي داخل اجلزائر وهذه عينة عن الطلبة املمنوحني

  عدد الممنوحين  لبلدا  عدد الممنوحين  البلد  الممنوحينعدد   البلد  عدد الممنوحين  البلد

  مايل

  التشاد

  النيجر

  نيجرييا

  غانا

10  

01  

07  

08  

06  

 السنغال

  غاميبيا

  السرياليون

  غانا

  بورندي

65  

22  

01  

07  

05  

  ساحل العاج

  بيبني

  فولتا العليا

  موريس

01  

02  

26  

16  

  الصومال

  ليبرييا

  تايالندا

01  

02  

43  

  224  ا�موع

  .يمثل جنسيات وعدد الطلبة الممنوحين بمعاهد التعليم األصلي: 04جدول رقم 

  

  

  

                                                           
       .5،6، ص السابقاملصدر  ،تنفيذ املخطط الرباعي األول: 280العلبة  1
 .قوائم بأمساء الطالب املبعوثني إىل كل من تونس وليبيا وسوريا مع بيان املبالغ الالزمة لكل طالب شهرياً : 266العلبة  2
 .م1976/ 19/12تقرير حول املنح الدراسية والنشاطات اإلسالمية، :242العلبة  3
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   الرسوم -3

نظراً لتزايد عدد الطلبة املشاركني يف امتحان شهاديت األهلية والبكالوريا سنة بعد سنة، ونظراً   

امتحان لتضاعف نفقات طبع الوثائق الالزمة لذلك، تقرر إحداث رسم يدفع من طرف املشاركني يف 

  : وحدد الرسم كاآليت 1973-1972 الشهادتني املذكورتني، ابتداًء من السنة الدراسية

 .دينار جزائري 10: األهلية -

 .دينار جزائري 20: البكالوريا -

بناًء على ذلك اختذ كافة مدراء مؤسسات التعليم األصلي إجراءات جلمع معلوم الرسوم من 

رقم احلساب لاملذكور، سواًء كانوا نظاميني أو أحرار، إلرساله ل التالميذ الذين سيشاركون يف االمتحان

     .1املخصص له

  والنشاطات متحانات الا: المبحث الثالث

  االمتحانات الفصلية: أوالً          

كان هناك اختبارين يف كل سنة دراسية، وأربعة فروض فجائية حمروسة ترقم من واحد إىل 

األول والثاين إىل االختبار األول، وجتمع نقاط الفرض الثالث والرابع مع أربعة، تضاف عالمات الفرض 

االختبار الثاين، مث ترسل الكشوف الفصلية إىل األولياء قبيل عطلة الربيع، وقبيل عطلة الصيف، كما 

  .ترسل الكشوف الفصلية اخلاصة بتقدير أعمال واستعدادات التالميذ قبيل عطلة الشتاء

تؤدى االختبارات يف مدة ال تقل عن أسبوعني وال تتجاوز ثالثة أسابيع، حىت يفسح ا�ال 

  .  2عادية ظروفملواصلة سري الدروس يف 

عقد �اية كل الذي ي التعليم أمهيتها كما ذكرنا ذلك سابقاً، خاصة جملس األقسام�الس 

فصل دراسي للنظر يف النتائج، وتقومي أعمال التالميذ يف مستوى كل قسم، ومستوى املؤسسة كلها، 

ويهتم هذا ا�لس بتوزيع نشاط التلميذ بصفة منسجمة يف القسم، يف املذاكرة، يف املنزل، التمارين 

                                                           
 .1973/ 12/01إحداث رسم على شهاديت األهلية والبكالوريا بتاريخ : 08العلبة  1
 .12، ص19/1/1974عبد الكرمي بوزيد، التدريب العملي لرؤساء املؤسسات الثانوية،  :179العلبة  2
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 صب حضري هلذه ا�السويتطلب الت. والفروض واالستجوابات املكتوبة مع مراعاة أوقات فراغه

  .1املدرسية الفصلية، وإعداد املعدل الفصلي لكل تلميذ العالمات يف الكشوف

  :على النحو اآليت النسبة املئوية اليت جيب احرتامها يف شأن التكراريراعي جملس األقسام 

يعين تلميذين يف   للتكرار يف كل السنوات عدا السنوات النهائية %5النسبة الوسطى وهي  -

  .اً  تلميذكل قسم من أربعني

للتكرار يف أقسام االمتحانات النهائية السنة الرابعة متوسط،  %10وهي : النسبة الوسطى -

  .والسنة الثالثة ثانوي

وهنا ينبغي مراعاة حالة التلميذ الراسب يف االمتحان، استناداً إىل عمله املدرسي، ومل يسبق له 

، ومراعاة السلوك واملواظبة وتطور التحصيل الدراسي 2حلة الدراسية اليت هو �اأن كرر السنة يف املر 

  : وميكن �لس األقسام بعد هذا أن يقرر

األعلى لكل تلميذ حصل على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق  القسمالقبول يف  -

20/10. 

فوق و20/10والتكرار لكل تلميذ تتوفر فيه شروط السن، حصل على معدل أقل من  -

20/08 . 

مع احرتام السلوك  20/08لكل تلميذ حصل على معدل سنوي عام أقل من : الطرد -

  .  3واملواظبة

  األهلية امتحان: ثانياً 

شهادة األهلية أو شهادة الكفاءة هي شهادة يتحصل عليها الطالب يف �اية املرحلة 

، م1965-1964املوسم الدراسي بدأت بواكريها منذ  بعد دراسة دامت أربع سنوات،اإلعدادية 

ختريج جمموعات متفاوتة العدد، تبعًا لنموها الطبيعي، ومبا أن  يف التعليم األصلي وشرعت مؤسسات

وخاصة يف جمال الرتبية  ،يف حاجة إىل اإلطاراتو نتقالية رحلة امب كانت خالل هذه الفرتة متر  اجلزائر

والتعليم، فإن أفواجًا كبرية من هؤالء الطلبة الناجحني يف األهلية التحقوا بالتدريس يف املدارس االبتدائية  

                                                           
 .7، ص19/1/1974، التدريب العملي لرؤساء املؤسسات الثانويةعبد الكرمي بوزيد،  :179العلبة  1
 .8، صاملصدر نفسه 2
 .3، ص24/10/1975، لتكرار، والطردتقرير مقاييس القبول يف األقسام العليا، وا: 94العلبة  3
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متكنهم من  ،بعد أن يكونوا قد مروا بفرتة تدريب من طرف وزارة التعليم االبتدائي والثانوي ،كمعلمني

  .1ممارسة املهنة

األوىل يف  األهلية للعلوم اإلسالمية قبل التعليم األصلي جيرى يف دورتنيكان امتحان شهادة 

 تنقسم إىل مواد كتابية وأخرى، من بداية الشهر االمتحانات وتنطلق ،يف أكتوبر شهر جوان والثانية

الفقه ، ، وضمت مادة دراسة النص واإلنشاء، القرآن والتفسريار والتطبيقاالختب شفهية جتمع بني

املواد  ااخلط والرسم واخلياطة واملوسيقى، أم ، والرياضيات أما املواد التطبيقية فشملتحلديثا ،والفرائض

  .   2االختيارية فهي التاريخ واجلغرافيا والعلوم

رغبة يف تطور طرق تنظيم التعليم والربامج واالمتحانات، ونظرًا للمشاكل اليت اعرتضت و 

شهادة األهلية إلغاء مت ، وجود اعرتاف �ا يف ا�ال املهين من عدمشهادة األهلية للعلوم اإلسالمية 

 دة تساير يفرتكز على أسس جديي، وإصدار مرسوم جديد القدمية غري املعرتف �ا للعلوم اإلسالمية

حديثة لالمتحانات مع إدخال تنظيمات اغلبها األسس املتبعة لدى وزارة التعليم االبتدائي والثانوي 

لدراسة أوسع من املاضي واحلد من نفقات االمتحانات احملدد هلا وبالتايل إعطاء فرص ا واختصار الوقت

إىل منح التالميذ فرص أكثر للنجاح عن طريق اعتماد الدفرت  الهتماماملتكررة بال فائدة مع توجيه ا

  .3املدرسي عند الضرورة يف امتحانات هذه الشهادة

  ليمرسوم إحداث شهادة األهلية للتعليم األص -1

  : 4يرسم" هواري بومدين"رئيس احلكومة 

حتدث عوضا عن شهادة األهلية للعلوم اإلسالمية شهادة تسمى بشهادة األهلية للتعليم  :1 املادة

ه 1385شوال عام1املؤرخ يف  38- 66األصلي وهي تعادل شهادة التعليم العام احملدثة باملرسوم رقم 

  .املتضمن إحداث تلك الشهادة م1966اير سنة فرب  11املوافق 

تسلم هذه الشهادة من طرف وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية بعد إجراء امتحان يف دورة : 2 املادة

  .واحدة عادية يف �اية السنة الدراسية من كل عام

                                                           
 .5ص املصدر السابق، ،حملات عن التعليم األصلي يف اجلزائر :36العلبة  1
  .9، ص1969، نشأة التعليم الديين ومراحل املعاهد اإلسالمية باجلزائر: 266العلبة  2
  .1ص، مرسوم إحداث شهادة األهلية: 114العلبة   3
  .1، ص1971، األهلية للتعليم األصلي مرسوم إحداث شهادة: 41العلبة   4
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وحيتوي على جيرى االمتحان باللغة العربية يف مجيع املواد ماعدا اختبار اللغات األجنبية : 3املادة 

اختبارات كتابية وتطبيقية مطابقة للربامج الرمسية يف القسمني الثالث والرابع من املرحلة اإلعدادية يف 

  .معاهد التعليم األصلي

  .حتدد بقرار من وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية تطبيق هذا املرسوم: 4 املادة

املؤرخ يف  192-68سوم، والسيما أحكام املرسوم رقم تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا املر : 5 املادة

  . م واملتضمن إحداث شهادة األهلية للعلوم اإلسالمية1968مايو28ه املوافق 1388ربيع األول عام 1

يكلف وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر يف اجلريدة الرمسية : 6 املادة

   .الدميقراطية الشعبية للجمهورية اجلزائرية

بناء على اقرتاح مدير التعليم الديين قرار رئيس اجلمهورية وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية وقد قرر 

  :1مع التطبيق الفوري ودخوله احليز العملي ما يلي

جيرى امتحان شهادة األهلية للتعليم األصلي خالل دورة عادية واحدة يف �اية السنة الدراسية : 1املادة 

  . من كل عام وحيدد موعدها من قبل وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية

جيرى امتحان شهادة األهلية للتعليم األصلي باللغة العربية ماعدا اختبار اللغات األجنبية  :2 املادة

وي على اختبارات كتابية تطبيقية للربامج املقررة للسنتني الثالثة والرابعة من املرحلة اإلعدادية يف وحيت

  .املعاهد اإلسالمية

يقرر يف كل عام برنامج حمدد لشهادة األهلية للتعليم األصلي من طرف وزير التعليم األصلي : 3 املادة

  .يخ افتتاح دورة االمتحانوالشؤون الدينية قبل ثالثة أشهر على األقل من تار 

  .حتدد طبيعة وتفاصيل االختبارات يف امللحق املرفق �ذا القرار: 4 املادة

ميكن أن يشارك يف امتحان شهادة األهلية للتعليم األصلي تالميذ السنة الرابعة للمرحلة : 5 املادة

واملرشحون الذين جيري تقييم ة، ات والتكميليات العمومية واخلاصاإلعدادية يف املعاهد اإلسالمية والثانوي

  . مستواهم من طرف اللجنة املركزية لالمتحان حسب املستندات املقدمة

                                                           
  .2، ص، املصدر نفسه مرسوم إحداث شهادة األهلية للتعليم األصلي: 41العلبة   1
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ديسمرب من سنة االمتحان وجيوز  31سنةعلى األقل يف 15جيب أن يكون عمر املرتشح  :6 املادة

  .اإلعفاء من شرط السن ملدة سنة واحدة إذا كانت نتائج املرتشح الدراسية مرضية

  :حيتوي امتحان شهادة األهلية للتعليم األصلي على: 7 املادة

 .ستة اختبارات إجبارية -

 .اختبار يستخرج بالقرعة -

 .اختبار يف إحدى املواد التطبيقية اليت خيتارها التلميذ -

يشارك يف االمتحان املذكور أعاله كل طالب أمت دراسته يف قسم السنة الرابعة اإلعدادية : 8 املادة

  .اإلسالمية باملعاهد

يضبط يف مكتب االمتحانات مبديرية التعليم الديين دفرت تسجيل مستقل لكل من املرتشحني : 9 املادة

  .النظاميني املسجلني يف املعاهد

حيدد تاريخ افتتاح واختتام دفرت التسجيل لشهادة األهلية للتعليم األصلي وتعيني مراكز : 10املادة 

  .لتعليم الدييناالمتحان وجلانه من طرف مدير ا

  :1حيتوى ملف املرتشح على: 11املادة 

 .طلب التسجيل مطبوع يتممه املرتشح باملعلومات خبط بيده ويوقع عليه -

 .شهادة ميالد أو بطاقة شخصية للحالة املدنية -

 .ثالث صور مشسية -

 .حافظة أوراق موقعة من قبل مدير املعهد -

إلعدادية بكاملها أو شهادة تعادهلا إن كان شهادة مدرسية تثبت أنه أمت دراسته يف املرحلة ا -

 . املرتشح حراً 

ترسل كافة ملفات املرتشحني من قبل مديري املعاهد إىل مديرية التعليم الديين مكتب  : 12 املادة

  .االمتحانات عند انتهاء مدة التسجيل
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والشؤون الدينية باقرتاح ختتار مواضيع االختبارات من طرف جلنة يعيينها وزير التعليم األصلي : 13 املادة

  .من مدير خمتص

  : تتكون اللجنة املذكورة أعاله من: 14 املادة

 .مدير التعليم الديين أو ممثله، رئيساً  -

 .رئيس املكتب الرتبوي والدراسات التقنية -

 .أستاذ أو أكثر لكل مادة -

 .ه وزارة التعليم االبتدائي والثانوينُ أستاذ تـَُعيـِّ  -

التعليم األصلي والشؤون الدينية أو ممثله القرعة على املواد اليت تقع بشأ�ا القرعة، جيري وزير : 15املادة 

  .حبيث ال يستطيع املرتشح معرفة نتائج القرعة قبل يوم االمتحان

  :تشكل جلنة مركزية لالمتحانات بالكيفية اليت تتكون �ا اللجان الفرعية وهي تتألف من: 16 املادة

 .ئيساً مدير التعليم الديين، ر  -

 .نائب مدير التعليم الثانوي والعايل الدينيني -

 .مديري املعاهد، رؤساء مراكز االمتحانات -

  .    أساتذة متخصصني يف مواد برنامج أهلية التعليم األصلي -

  :تتوىل هذه اللجنة األعمال اآلتية: 17 املادة

 .اإلشراف على جلان التصحيح -

 .وضع سالمل النقط لكل مادة -

 .الواردة من رؤساء مراكز االمتحان دراسة التقارير -

 20على  10دراسة أوضاع املرتشحني احلاصلني على معدل عام أقل من  -

 . 1واعتبارهم ناجحني إن توفرت لديهم الشروط املقررة

جتتمع اللجنة املركزية فور االنتهاء من االمتحان بصفتها جلنة االمتحانات املركزية وتتمتع  :18املادة 

  .ت املتعلقة �ذه الصفةجبميع الصالحيا
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إن قرارات اللجنة املركزية لالمتحانات �ائية ال يقبل أي طعن يف مقررا�ا اليت تتخذها وفق : 19 املادة

أحكام هذا القرار وتتخذ تلك القرارات باألغلبية املطلقة مع اعتبار صوت الرئيس مرجحا عند تعادل 

  .األصوات

ترتاوح مابني الصفر إىل عشرين نقطة لكل نقطة منها معامل مذكور يف تقدر كل مادة بعالمة :20 املادة

  .امللحق املرفق �ذا القرار

  .يعترب كل مرتشح حمصل على صفر بإحدى مواد االختبارات راسبا يف االمتحان: 21املادة

  .20على 10يعد ناجحا كل مرتشح يكون معدله العام يف نتيجة االختبارات مساوياً : 22 املادة

ميكن اعتبارهم ناجحني  20 على 10و 8إن املرتشحني احملصلني على معدل عام يرتاوح بني : 23 ادةامل

بعد مداوالت اللجنة املركزية لالمتحان املعتمدة على دراسة دفاترهم املدرسية بالنسبة للمرتشحني 

  .األحرارالنظاميني وعلى النقط احلاصلني عليها يف بعض املواد األساسية بالنسبة للمرتشحني 

  : 1تتشكل جلنة مراكز االمتحان من: 24املادة 

 .مدير معهد رئيساً  -

 .ممثل عن مديرية التعليم الديين -

 .عدد من األساتذة يتناسب مع عدد املرتشحني يف املركز -

تكلف هذه اللجنة حتت طائلة املسؤولية بالتحقيق يف هويات املرتشحني ومراقبة االمتحانات : 25 املادة

  .األسئلة وأوراق االختبارات ومجعها وحفظها جيداً والعمل على إجراء االمتحان بصورة منتظمةوتوزيع 

جيب على املرتشح إبراز بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة املدرسية خالل فرتة االختبارات  : 26املادة 

  .كلها

  .جترى االختبارات على أوراق رمسية خاصة تسلمها اإلدارة: 27املادة 

  .تصحح كامل أوراق اإلجابة تصحيحا مزدوجاً وجمهوال من طرف املصححني: 28دة املا
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تبلغ نقط املرتشحني الراسبني يف االمتحان بعد �اية دورة االمتحان إىل املعاهد أو إىل : 29املادة 

  . املرتشحني من طرف مكتب االمتحانات يف مديرية التعليم الديين

يف حال القيام مبحاولة الغش أو املشاركة فيه تطبق حبقه العقوبة  يلفت نظر املرتشح أنه: 30املادة 

القانونية وهي الطرد وعدم السماح له باملشاركة يف االمتحان مدة عام أو عامني، ويطرد من قاعة 

االختبارات املرتشحون الذين يقومون باتصاالت خالل االختبارات أو غش أو حماولة الغش أثناء 

حيازة وثائق ممنوعة، ويوضع تقرير مفصل بالواقع وظروفه يرفق باملستندات  االمتحان وبصفة خاصة

  .املضبوطة من قبل اللجنة املركزية بناء على طلب رئيس املركز املعىن باألمر

يقع اختبار الرتبية البدنية خالل األشهر الثالثة النهائية اليت تسبق افتتاح دورة االمتحان وهو : 31املادة

  .املرتشحني الذين يعفيهم الطبيب احمللف إجباري إال على

يصدر مدير التعليم الديين التعليمات اخلاصة باالمتحانات وتنظيمها قبل تاريخ افتتاح دورة : 32 املادة

  .االمتحان

يكلف مدير التعليم الديين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية : 33املادة

  .  1الدميقراطية الشعبية

  ات شهادة األهلية للتعليم األصليطبيعة اختبار  -2

  االختبارات الكتابية  2-1

كتابة آيات قرآنية مع شكلها وشرح يشمل هذا االختبار على  : اختبار القرآن الكرمي والتفسري

  .وتفسري آية قرآنية أو حديث على االختيار

  .أحدمهايطرح سؤاالن خيتار التلميذ : التوحيد

يطرح على التلميذ سؤاالن على االختيار يشمل كل منهما على سؤال يف : الفقه والفرائض

  .الفقه وسؤال يف الفرائض
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يطرح على التلميذ موضوعان مستقالن خيتار التلميذ أحدمها حبيث يوافقان برنامج : اإلنشاء

  .السنة الرابعة مع مراعاة املبىن واملعىن

  :أسئلة كلمة متبوع بأربعة) 100إىل  80(لميذ نص يشتمل علىيطرح على الت: دراسة نص

 .شكل فقرة النص -

 .إعراب كلمات ومجل من النص -

 .حتويل مجلة من النص -

 شرح عبارات من النص     -

ميكن (مترينني مستقلني، ومسألة حتتوي على عدة أسئلة: حيتوي هذا االختبار على: لرياضياتا

  ) أن تكون أجزاء املسألة مستقلة

كلمة متبوع بأربعة  50يشمل هذا االختبار على دراسة نص يتألف من  :اللغة األجنبية

  :1أسئلة

 .شرح مفردات بسيطة أو عبارات -

 .تصريف أو حتويل مجل -

 .إعراب كلمات -

 ).أسطر 10إىل  5من (سؤال حول فهم النص والذي يؤدي إىل شرح قصري -

يقع هذا االختبار يف الثالثة أشهر األخرية من السنة الدراسية، وهو إجباري  :الرتبية البدنية

بالنسبة جلميع تالميذ املعاهد اإلسالمية باستثناء الذين يعفيهم الطبيب، ويتناول االختبار التمارين 

  .واأللعاب الرياضية املقررة يف الربامج

  اختبار القرعة   2-2

  :يكون يف إحدى املواد التالية

  .ويف كلها يطرح سؤاالن خيتار التلميذ أحدمها: التاريخ، اجلغرافيا، العلوم
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  االختبارات التطبيقية 2-3

؛ 1اخلط، الرسم، اخلياطة، املوسيقى: جيرب التلميذ على اختيار مادة واحدة من املواد التالية

ت مواد أخرى لَ ومبوجبه تغري معامل بعض املواد ومجُِ  شهادة األهلية، تعديلل دار قرار مستدركإصلكن مت 

اخلط، والرسم، واخلياطة : ألغيت املواد التطبيقية االختيارية اليت هيف ،إجبارية بعد أن كانت اختيارية

املواد رافية والعلوم فقد أصبحت إجبارية، وأصبحت التاريخ واجلغ: واملوسيقى، أما مواد القرعة اليت هي

  .2القرآن والتفسري، الفقه والفرائض، دراسة نص، الرياضيات: الرئيسية هي

ذي  19م وعوض بأحكام القرار املؤرخ يف 1971وقد ألغيت أحكام هذا القرار الصادر سنة 

  :3م ومن األحكام اجلديدة1975يناير سنة  02ه املوافق لــ1394احلجة 

املرحلة املتوسطة مبؤسسات التعليم األصلي أن على كل تلميذ يتابع دراسته يف السنة الرابعة من : 5 املادة

يف امتحان شهادة األهلية بقطع النظر عن سنه، ومينع كل تلميذ من األقسام السفلى أن يشارك  يشارك

  . يف هذا االمتحان

يستطيع التالمذة الذين يدرسون يف تكميليات وثانويات التعليم العام أو يف مؤسسات خاصة : 6املادة 

يف مراكز التكوين أن يشاركوا يف هذا االمتحان، وجيب عليهم أن يقدموا بطاقة املعلومات  معرتف �ا أو

  .الشخصية مصحوبة بأورارق اإلثبات املطلوبة

هلية للتعليم األصلي، وتعيني مراكز لشهادة األحيدد تاريخ افتتاح واختتام دفرت التسجيل : 8املادة 

  .التعليم األصلياالمتحان وجلان الرقابة من طرف مدير 

ال يسمح ألي مرتشح أن يسجل امسه يف مؤسستني أو أكثر من مؤسسات التعليم األصلي : 9املادة

  .خالل سنة واحدة

   .ملدفع رسوم االمتحان اجلاري �ا الع: 10املادة 

كما ال جيوز أن يكون بني املرتشحني أي اتصال فيما بينهم أو باخلارج مدة إجراء االمتحان،  : 18 املادة

  .ال جيوز هلم اصطحاب أية ورقة أو مذكرة أو كتاب، وال ميكن استعمال أية ورقة مل يسمح �ا
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ميكن اعتبارهم ناجحني  20/10وأقل من  20/8املرتشحون الذين حيصلون على املعدل العام : 28املادة 

يف املواد  20/10دل بعد دراسة اللجنة للدفاتر املدرسية بالنسبة للمرتشحني املنتظمني واحلصول على مع

  .الرئيسية بالنسبة للمرتشحني غري املنتظمني

  : تعترب املواد التالية رئيسية يف امتحان شهادة األهلية :29املادة 

 دراسة نص - 3الفقه                  -1

   1الرياضيات - 4القرآن الكرمي          -2

  :3للتعليم األصلي فأصبحت على النحو التايل  2أما طبيعة اختبار شهادة األهلية

 يشتمل هذا االختبار على: القرآن الكرمي:  

 .كتابة آيات قرآنية مع شكلها -

 .شرح وتفسري آية قرآنية أو حديث على اخليار -

 .3مدة االختبار ساعتان، املعامل  -

 3ساعتان، املعامليطرح على املرتشح سؤاالن على اخليار يف الفقه، مدة االختبار : الفقه. 

 1يقرتح سؤاالن خيتار املرتشح أحدمها، مدة االختبار ساعة، واملعامل : التوحيد. 

 كلمة متبوعة خبمسة أسئلة)100-80( يقرتح على املرتشح نص يشتمل على: دراسة النص: 

 .شكل فقرة من النص -

 .إعراب كلمات أو مجل من النص -

 .حتويل فقرة من النص -

 .شرح عبارة من النص -

 . 3مدة االختبار ساعتان، املعامل  -

 ميكن أن ( حتتوي على عدة أسئلةحيتوي االختبار على مترينني مستقلني، ومسالة : الرياضيات

  .5، مدة االختبار ثالث ساعات، املعامل)تكون أجزاء املسألة مستقلة

                                                           
 .4، املصدر السابق، صم1975مرسوم شهادة األهلية لسنة : 10العلبة 1
 .318 منوذج أسئلة األهلية، ص: 10ينظر امللحق رقم  2

 .1، ص1975 ، ملحق حيدد طبيعة اختبار شهادة األهلية للتعليم األصلي: 10 العلبة 3
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 سؤال متبوع يطرح سؤاالن على اخليار من برنامج السنة الرابعة املتوسطة كل : العلوم الطبيعية

برسم بياين، أو رسم عادي ميكن أن يكون متعلقًا أو غري متعلق بالسؤال، مدة االختبار 

 .  2ساعتان، املعامل

 يقرتح سؤاالن على اخليار من برنامج السنة الرابعة املتوسطة وكل سؤال : التاريخ واجلغرافية

 .2ر ساعتان، املعامل يف التاريخ واألخرى يف اجلغرافية، مدة االختبا يشتمل على فقرة

 االختبار عبارة عن دراسة نص متبوع بأسئلة حول اإلعراب والتصريف وحتويل : 1اللغة األجنبية

 .1مجل، مدة االختبار ساعة ونصف، املعامل

 االختبار عبارة عن دراسة نص متبوع بأسئلة حول التصريف أو التحويل أو : 2 اللغة األجنبية

 .1عة ونصف، املعاملشرح مفردات، مدة االختبار سا

 جيري هذا االختبار أثناء الفصل األخري من السنة الدراسية، ويعفى املرتشحون : الرتبية البدنية

 .1الذين مل يؤهلهم الطبيب

   التسجيل المتحان األهلية -3

تشرع نيابة االمتحانات واملنح والتنشيط املدرسي بضبط قوائم التسجيل مطلع كل سنة دراسية 

بداية من شهر أكتوبر، بتوجيه تعليمات خاصة ملدراء مؤسسات التعليم األصلي، فتحدد مدة شهر من 

الشعبية، ملفات التسجيل بالنسبة للطلبة النظاميني وطلبة اجلامعة  إليداعديسمرب  10نوفمرب إىل  10

امللفات من طرف إدارة املؤسسة، مث جتمع بعد مراقبتها بدقة، تعقبها أربعة أيام من شهر ديسمرب ملراجعة 

والتأكد من وجود الوثائق الالزمة، وصحة املعلومات املثبتة فيها، مث ترسل دفعة واحدة إىل مصلحة 

ديسمرب من كل سنة صحبة موظف من املؤسسة، يسلمها مباشرة إىل املصلحة  31االمتحانات قبل 

د ملفات ناقصة، تعاد إىل املؤسسة صحبة و وجيف حالة املذكورة، ويأخذ يف مقابلها وصل استالم، و 

   .2مبعوثها

اليت  أما املرتشحني األحرار فكان عليهم إيداع ملفا�م بإحدى مؤسسات التعليم األصلي

ها إىل مدير املؤسسة، مع ميقدق الالزمة واملعلومات املطلوبة لتمجيع الوثائ وإحضارجيل �ا، التس ونيريد

مبلغ الرسم املذكور، ليتوىل هذا األخري إرسال امللف كامًال إىل الوزارة إلدراج امسه ضمن قوائم 

  . 3املمتحنني

                                                           
 .2، ص، املصدر السابقملحق حيدد طبيعة اختبار شهادة األهلية للتعليم األصلي: 10 العلبة 1
 .1ص ،م1977-1976تعليمات خاصة بالتسجيل المتحاين األهلية والبكالوريا للسنة الدراسية : 279العلبة  2
  .م12/1/1973، إحداث رسم على شهاديت األهلية والبكالوريا: 08العلبة  3
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   شروط التسجيل 3-1

اإلعدادية أو الذين هلم مستواها وفق شهادة يشارك يف امتحان األهلية تالميذ السنة الرابعة  -

 .مدرسية تثبت ذلك

تتحمل إدارة املؤسسة مسؤولية البت يف قبول أو رفض طلب أي مرتشح غري نظامي، طبقاً   -

 .لشروط التسجيل

 .ال تقبل الشهادة املدرسية املصورة أو املنسوخة املصادق عليها -

 .1إن الرتشح يتم يف املؤسسات، وبواسطتها فقط -

  تكوين امللف  3-2

 .طلب من الورق املقوى لون أبيض للذكور، ولون أخضر للبنات -

 .ةبطاقة االستدعاء تلصق عليها صورة املرتشح وختتم خبتم املؤسس -

 .شهادة ميالد  -

 .شهادة مدرسية ملرتشحي اجلامعة الشعبية -

  .حتتفظ املؤسسة بعناوين املرتشحني من اجلامعة الشعبية لالتصال �م عند الضرورة -

 .رسوم االمتحان ومثن امللفات بالنسبة لألجانب تتحملها املؤسسة، وتدفعها من ميزانيتها -

ترقيم ملفات املرتشحني من اختصاصات مصلحة االمتحانات، وتكتفي املؤسسة بالرتقيم  -

 .الذي تضعه يف قوائم التسجيل املفصلة

ن الوالدة، الوالية، االسم واللقب، تاريخ ومكا(جتب كتابة املعلومات الواردة يف الطلب  -

 . من طرف املؤسسة وحتت مسؤوليتها )العنوان،إخل

  رسوم امللف ورسوم االمتحان 3-3

م ييدفعهما كل مرتشح عند تسلالواحد لالمتحان بدينارين اثنني فقط،  حدد مثن امللف

بالبليدة، امللف، وبعد مجع املبالغ تصب يف احلساب الربيدي اخلاص باالمتحان، بثانوية التعليم األصلي 

على الفاتورة اليت ترسل إىل  هر احلوالة مع ذكر الرقم املوجودوتكتب مجلة مثن ملفات االمتحان على ظ

الربيد يقدمه لزامًا املوظف الذي يأيت بامللفات ملصلحة  لُ صْ مؤسسات التعليم األصلي مع امللفات، ووَ 

مثن امللفات اليت تسلمها كلها بغض  على مدير املؤسسة أن يدفعمن صب املبلغ، و للتأكد  ناتاالمتحا

                                                           
 .2، ص ، املصدر السابقتعليمات خاصة بالتسجيل المتحاين األهلية والبكالوريا: 279العلبة  1
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على رسوم االمتحان بقدر ما أرسلت من ملفات  بْ ُحتَاسَ ألن املؤسسة  ؛النظر عما بيع وعما مل يبع

  .1املرتشحني وفقا للرسوم املقررة

وكان يفرق يف ملفات شهادة األهلية بني الذكور واإلناث باأللوان، فملفات الذكور كان لو�ا 

فخصص على بطاقة االستدعاء لالمتحان جزء للبيانات ابيض، وملفات اإلناث لو�ا أخضر، 

، وخصص مكان يشهد فيه مدير املؤسسة بأن املرتشح 2الشخصية، وجزء آخر خاص بنتيجة االمتحان

 .   3كان أو حراً قد دفع الرسم املقرر لالمتحان  نظامياً 

ديناراً، أما طلبة اجلامعة الشعبية  كانت مخسة عشررسوم امتحان األهلية للطلبة النظاميني  أما 

، يف حني تتحمل املؤسسة مثن امللفات ورسوم االمتحان بالنسبة للطلبة 4ديناراً  فيدفعون عشرين

 .5األجانب، وتدفعها من حسا�ا اخلاص

    تاريخ االمتحان 4- 3

أول موسم دراسي معرتف به دورتني؛ لكن بعدها ألغي العمل  كان امتحان شهادة األهلية يف

لشمال واجلنوب، فامتحان أهلية اجلنوب ملنطقيت اوضع تواريخ خمتلفة بالعمل بنظام دورة واحدة،  به وبدأ

ستة عشر شهر ماي، وقد حصرنا التواريخ بني أربع وعشرين أبريل  ومنتصفأواخر شهر أبريل  ينطلق

  . 6وتشمل أهلية اجلنوب كل من أدرار، األغواط، بسكرة، بوسعادة، الواد ،ماي

 هتوارخير جوان، وحصرنا شه ومنتصففكان بني أواخر شهر ماي  الشمالأما امتحان أهلية  

امتحان أهلية للرتبية البدنية فيتم إجراؤه خالل شهر أما  وستة عشر جوان؛ع والعشرين ماي بني الراب

  .7ترسل قوائمهم إىل مصلحة االمتحاناتوالطلبة املعفيني من امتحا�ا  أبريل،

  

  

                                                           
 .3ص ، املصدر السابق،يل المتحاين األهلية والبكالورياتعليمات خاصة بالتسج: 279العلبة  1
 319، صبطاقة استدعاء المتحان الشهادة األهلية للتعليم األصلي :11رقم ينظر امللحق 2
 .2، ص1973، تعليمات خاصة بطلب الرتشح المتحاين األهلية والبكالوريا: 172العلبة  3
 .م ، كانت الرسوم ختتلف من موسم آلخر1977-1976طبقاً للموسم الدراسي  4
 .2، ص1973، تحاين األهلية والبكالورياتعليمات خاصة بطلب الرتشح الم: 172العلبة  5
 .ملصدر نفسها 6
 .4، ص، املصدر نفسهين األهلية والبكالورياتعليمات خاصة بالتسجيل المتحا: 279العلبة  7
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  .م1973-1970: عدد خرجيي أهلية التعليم األصلي حسب سنوات املخطط الرباعي األول

  

  .1977- 1970بيانية لعدد الناجحين في شهادة األهلية من 

  نسبة النجاح  

58.96%  

54.10%  

74.60%  

62.47%  

40.26%  

32.29%  

30.35%  

  %؟؟؟؟؟

يمثل مقارنة بين عدد المترشحين وعدد الناجحين ونسبة النجاح في شهادة األهلية للتعليم 

مل جند له تفسريًا علميًا اعتماداً ًا مستمرًا 

املعاصرين للتعليم األصلي والذين درسوا فيه يقولون أن سبب تراجع نسبة 

النجاح يف شهادة األهلية هو رفض سكان املدن ملثل هذا التعليم خاصة املدن اليت تتواجد فيها 

اجلامعات يف ظل الصراع احملتدم بني الفرانكفونيني واملعربني والذي ظهر جليًا يف االصطدامات الطالبية 

0
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15000
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   األهليةشهادة في  جاحالن -4

عدد خرجيي أهلية التعليم األصلي حسب سنوات املخطط الرباعي األول

بيانية لعدد الناجحين في شهادة األهلية من يمثل أعمدة : 03المخطط رقم 

  عدد الناجحين  عدد المترشحين  

  1377  812  

  1996  1080  

  1851  1381  

  2950  1843  

  5936  2390  

  7500  2422  

  10500  3187  

  4700  ؟؟؟؟؟  

يمثل مقارنة بين عدد المترشحين وعدد الناجحين ونسبة النجاح في شهادة األهلية للتعليم 

  .1األصلي

ًا مستمرًا شهدت النتائج اخنفاض 1975ونالحظ منذ سنة 

املعاصرين للتعليم األصلي والذين درسوا فيه يقولون أن سبب تراجع نسبة على الوثائق؛ لكن بعض 

النجاح يف شهادة األهلية هو رفض سكان املدن ملثل هذا التعليم خاصة املدن اليت تتواجد فيها 

اجلامعات يف ظل الصراع احملتدم بني الفرانكفونيني واملعربني والذي ظهر جليًا يف االصطدامات الطالبية 

                                         

 .جداول وإحصائيات خمتلفة

عدد الناجحین
1974 1975 1976 1977

عدد الناجحین

عدد المترشحین

                                                   لفصل الثاينا

 

4

عدد خرجيي أهلية التعليم األصلي حسب سنوات املخطط الرباعي األول

المخطط رقم 

  السنوات

1970  

1971  

1972  

1973  

1974  

1975  

1976  

1977  

يمثل مقارنة بين عدد المترشحين وعدد الناجحين ونسبة النجاح في شهادة األهلية للتعليم : 05: الجدول رقم

ونالحظ منذ سنة 

على الوثائق؛ لكن بعض 

النجاح يف شهادة األهلية هو رفض سكان املدن ملثل هذا التعليم خاصة املدن اليت تتواجد فيها 

اجلامعات يف ظل الصراع احملتدم بني الفرانكفونيني واملعربني والذي ظهر جليًا يف االصطدامات الطالبية 

                                                          
جداول وإحصائيات خمتلفة: 36العلبة  1

عدد الناجحین

عدد المترشحین
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كانت حتدث من حني آلخر بني الطلبة يف اجلامعات واألحياء اجلامعية، وكان أخطرها الذي وقع اليت  

  .  بني الطلبة 1975يف كلية احلقوق بنب عكنون يف ماي 

  بكالوريا التعليم األصلي: ثالثاً 

 إحداث شهادةب، م1971للتعليم األصلي سنة  لسنة النهائية للمرحلة الثانويةكان أول افتتاح ل

بكالوريا للتعليم األصلي، تعادل مبستواها العلمي شهادة التعليم الثانوي ب مسيت لتتويج �اية هذه املرحلة

  .العام لدى وزارة التعليم االبتدائي والثانوي

مت و ، ثالث سنوات يف املرحلة الثانويةفهي شهادة يتحصل عليها الطالب بعد دراستهم ملدة 

والطرق املتبعة يف وزارة التعليم االبتدائي والثانوي يف إحداث وتنظيم الرتكيز على إتباع نفس األسس 

مع االهتمام بتوحيد الربامج املقررة هلذه الشهادة وتنسيق طبيعة وتفاصيل االمتحانات  ،هذه الشهادة

   .             1واالقتصار على دورة عادية واحدة بدال من نظام الدورتني

يتضمن إحداث شهادة البكالوريا للتعليم األصلي وفيه  م1971 مايو سنة 13صدر مرسوم يف 

والكمال اللذين  وذلك نظرا للدقة ،ا التعليم العامنص على معادلتها التامة من مجيع الوجوه ببكالوري

فهو يستلهم أحدث الربامج الرتبوية مع مراعاة املبدأين األساسني ومها األصالة  ،بلغهما التعليم األصلي

  .2والتفتح

ومتاشيا مع متطلبات العصر وحاجة البالد واستجابة مليول التالميذ ارتأت الوزارة تنويع املرحلة 

املكون عتقد أن التلميذ وأ، الثانوية من التعليم األصلي إىل ثالث شعب، شرعية أدبية، ورياضيات وعلوم

متكاملة وممتلكا  بشخصية متينة سيكون بال ريب متمتع على هذا النحو يف مؤسسات التعليم األصلي

لكافة املقومات الثقافية، الكفيلة بأن تفتح له أبواب املستقبل ومن مثة تسمح له مبتابعة دراسته يف 

  .خمتلف اجلامعات دون أن يضيع العناصر األساسية اليت تقوم عليها بالدرجة األوىل شخصيته وأصالته

  

  

  

                                                           
  .املوجبة إلحداث البكالوريا األسباب: 78العلبة  1
  .34، ص، املصدر السابقالتعليم األصلي والشؤون الدنية خالل العشريةتقرير عن منجزات وزارة  :269العلبة  2
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  بكالوريا للتعليم األصليإحداث شهادة مرسوم  - 1

احلكومة، رئيس جملس الوزراء بناًء على تقرير وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية إن رئيس 

  :1يرسم ما يلي

حتدث شهادة تسمى بشهادة البكالوريا للتعليم األصلي، تعادل شهادة البكالوريا املؤسسة : 01املادة 

  .م1963ديسمرب31املؤرخ يف  495-63مبوجب املرسوم رقم

الشهادة من طرف وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية بعد إجراء امتحان حيتوي تسلم هذه : 02املادة 

على اختبارات كتابية مطابقة للربامج الرمسية املقررة يف القسمني السادس والسابع من املرحلة الثانوية يف 

  .معاهد التعليم األصلي

اختبارات اللغات األجنبية ويقع يف دورة  جيرى االمتحان باللغة العربية يف مجيع املواد ماعدا: 03املادة 

دد موعدها من طرف وزير التعليم األصلي عادية واحدة يف �اية السنة الدراسية من كل عام وحيُ 

  والشؤون الدينية

  .حتدد بقرار من وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية: 04املادة 

بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر يف اجلريدة الرمسية يكلف وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية : 05املادة 

  .للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزير التعليم األصلي الشؤون الدينية تطبيقا ملرسوم إحداث شهادة البكالوريا للتعليم األصلي 

  : 2وبناء على اقرتاح مدير التعليم الديين يقرر

وريا للتعليم األصلي خالل دورة عادية يف �اية السنة الدراسية من  جيرى امتحان شهادة البكال: 01املادة 

  .كل عام

للغات األجنبية وحيتوي اجيرى امتحان شهادة البكالوريا للتعليم األصلي باللغة العربية ماعدا : 02املادة 

  .يةعلى اختبارات كتابية مطابقة للربامج املقررة يف السنتني السادسة والسابعة للمعاهد اإلسالم

                                                           
  .1ص ،مرسوم إحداث شهادة البكالوريا للتعليم األصلي: 41العلبة  1
  .2ص املصدر نفسه،  2
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يقرر يف كل عام برنامج حمدد لشهادة البكالوريا للتعليم األصلي من وزير التعليم األصلي : 03املادة 

  .والشؤون الدينية قبل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ افتتاح دورة االمتحان

  .حتدد طبيعة وتفاصيل االمتحان يف امللحق املرفق �ذا القرار: 04املادة 

  :أن يشارك يف امتحان شهادة البكالوريا للتعليم األصليميكن : 05املادة 

 . تالمذة األقسام النهائية للمرحلة الثانوية يف املعاهد اإلسالمية والثانويات العمومية -

 .تالمذة األقسام النهائية للثانويات اخلاصة واملرخص هلا -

بناء على  املرتشحون الذين جيرى تقييم مستواهم من طرف اللجنة املركزية لالمتحان -

 . املستندات املقدمة

يضبط يف مكتب االمتحانات مديرية التعليم الديين ويف مراكز إدارة كل معهد دفرت يسجل : 06املادة 

  .فيه املرتشحون مبا فيهم األحرار

حيدد موعد افتتاح واختتام دفرت التسجيل لشهادة البكالوريا للتعليم األصلي وتعيني مراكز : 07املادة 

  .متحان املبنية أسفله من طرف مديرية التعليم الديينوجلان اال

  :1حيتوي ملف املرتشح على: 08املادة 

 .طلب التسجيل مطبوع يتممه املرتشح باملعلومات خبط بيده ويوقع عليه -

 .شهادة ميالد أو بطاقة شخصية للحالة املدنية -

 .ثالث صور مشسية -

 .حافظة أوراق موقعة من قبل مدير املعهد -

ية بكاملها أو ما يعادهلا إن كان مدرسية تثبت أنه أمت دراسته يف املرحلة الثانو شهادة  -

 .املرتشح حراً 

ترسل كامل ملفات وقوائم املرتشحني من قبل مديري املعاهد إىل مديرية التعليم الديين : 09املادة 

  .عند انتهاء مدة التسجيل)مكتب االمتحانات(

  .من طرف جلنة يعينها وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية ختتار مواضيع االختبارات :10املادة 

                                                           
  .3ص ، املصدر السابق،مرسوم إحداث شهادة البكالوريا للتعليم األصلي: 41العلبة  1
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  :تتكون اللجنة املذكورة أعاله من: 11املادة 

 .مدير التعليم الديين أو ممثله،رئيسا -

 .أستاذ جامعي -

 .أستاذ أو أكثر لكل مادة من مواد االمتحان -

  : تتكون اللجنة املركزية لالمتحان: 12املادة 

 .ممثله،رئيسا مدير التعليم الديين أو -

 .أستاذ جامعي -

 .ني رؤساء ملراكز االمتحاناتنيَّ عَ مُ ـمديري املعاهد اإلسالمية ال -

 .أستاذ خمتص يف كل مادة من مواد االختبارات -

جتتمع اللجنة املركزية فور االنتهاء من االمتحان ويف نطاق مهامها لدراسة القضايا اليت تتعلق : 13املادة 

  :1خاصةبسري االمتحان وبصورة 

 .اإلشراف على جلان التصحيح -

 .وضع سالمل النقط لكل مادة -

 .منح الناجحني درجات النجاح حسب املعدالت العامة اليت حيصلون عليها -

 .20على  10دراسة أوضاع املرتشحني احلاصلني على معدل عام أقل من  -

 .دراسة التقارير الواردة من رؤساء مراكز االمتحان -

  .مقررات اللجنة املركزية �ائية ال طعن فيهاتعترب : 14املادة 

  .تتخذ اللجنة املركزية قرارا�ا باألغلبية املطلقة وعند تعادل األصوات يرجح صوت الرئيس: 15املادة 

تقدر كل مادة بعالمة ترتاوح ما بني الصفر والعشرين نقطة، ويعطى لكل مادة معامل يعني  :16املادة 

  .ا القراريف امللحق األول املرفق �ذ

إن املرتشح الذي أخذ عالمة الصفر بإحدى مواد االختبار يعترب راسبا يف االمتحان بعد : 17املادة 

  .مداولة اللجنة املركزية
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  .يعد ناجحاً  20على 10إن كل مرتشح حيصل على معدل يساوي :18املادة 

ميكن اعتبارهم ناجحني  20على 10املرتشحون النظاميون الذين حيصلون على معدل أقل من : 19املادة 

 من جهة،)املعدل العام والتقديرات(بعد مداولة خاصة للجنة املركزية مبنية على دراسة الدفرت املدرسي

من جهة أخرى ) املعدل العام، معدل املواد األساسية(وعلى دراسة النتائج احملصل عليها يف االمتحان 

   :1وذلك وفق الشروط التالية

 .20على  8يساوي على األقل احلصول على معدل عام  -

 : جيب أن يكون 8و)داخل(7حال احلصول على معدل عام بني  يف -

  20على  10املعدل املدرسي العام يساوي على األقل. 

 على  9احلصول يف االمتحان على معدل املواد الرئيسية يساوي على األقل

20. 

ناجحني  20على 10ميكن أن يعترب املرتشحون األحرار احملصلون على معدل عام أقل من : 20املادة 

املعدل العام (بعد مداولة خاصة للجنة املركزية املبنية على دراسة النتائج احملصل عليها يف االمتحان 

معدل  وأن يكون 20على  8شريطة احلصول على معدل عام يساوي على األقل )ومعدل املواد الرئيسية

  .20على  9املواد الرئيسية يساوي على األقل 

  :2ترتب اللجنة املركزية مالحظا�ا لنتائج الناجحني وفقا ملا يلي: 21املادة 

 .20على 12عندما حيصل املرتشح على معدل أقل من: مقبول -

قل وأ 20على 12عندما حيصل املرتشح على معدل يساوي : قريب من احلسن -

 .  20على14من

 .20على 16وأقل من  20على14عندما حيصل املرتشح على معدل يساوي : حسن -

 .20على 16عندما حيصل املرتشح على معدل يساوي : حسن جداً  -

إن مالحظيت حسن وحسن جدًا ال ميكن أن تعطيا مبدئيا إذا كانت إحدى عالمات 

حيصل على املالحظة اليت تقل ، وفق هذه احلالة فإن املرتشح 20على  5االختبارات الكتابية أقل من 

  .عن ذلك مباشرة
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  : تنحصر املواد الرئيسية ملنهاج البكالوريا للتعليم األصلي يف املواد التالية: 22 املادة

 .تفسري القرآن الكرمي واحلديث -

 .الفقه اإلسالمي -

 .األدب العريب -

  .الفلسفة -

  : تشكل جلنة لكل مركز امتحان من: 23 املادة

 .مدير معهد، رئيساً  -

 .ممثل من مديرية التعليم الديين -

 .عدد من األساتذة يتناسب مع عدد املرتشحني يف املركز -

تكلف هذه اللجنة حتت طائلة املسؤولية بالتحقيق يف هويات املرتشحني ومراقبة سري  1 :24 املادة

االمتحانات وتوزيع األسئلة وأوراق االختبارات ومجعها وحفظها جيدًا والعمل على إجراء االمتحان 

  .بصورة منظمة

خالل فرتة االختبارات   جيب على املرتشحني إبراز بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة املدرسية :25 املادة

  .كلها

  .جترى االختبارات على أوراق رمسية خاصة تسلمها اإلدارة: 26 املادة

ال جيوز للمرتشح أثناء إجراء االختبارات إدخال أي شيء من الكتب والكراسات واألوراق : 27 املادة

  .واملذكرات والقواميس وغري ذلك إىل قاعة االختبارات

يق حبقه ارتكاب الغش أو املشاركة فيه تط رتشح أنه يف حال القيام مبحاولةيلفت نظر امل: 28 املادة

العقوبات القانونية وهي الطرد وعدم السماح له باملشاركة يف االمتحان مدة عام أو عامني، ويطرد من 

قاعة االختبارات كل من قام باتصاالت خالل االختبارات أو غش أو حياول الغش أثناء االمتحان 

أعاله، السابعة والعشرون  حال فتسحب منه الوثائق املمنوع حياز�ا واملنصوص عليها يف املادةوعلى كل 
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ويوضع تقرير مفصل بالواقع وظروفه يرفق باملستندات املضبوطة من قبل اللجنة املركزية بناء على طلب 

  .مدير املعهد، مركز االمتحانات

ملرتشح املتهم بالغش من قبل رئيس االمتحان وجيوز لرئيس اللجنة املركزية بعد االستماع إىل ا

أن يقرتح على وزير التعليم األصلي والشؤون الدينية منع املرتشح من املشاركة يف نفس االمتحان أو يف 

  .      مجيع االمتحانات خالل دورة أو أكثر دون أن يستمر هذا املنع مدة تفوق السنتني

حيظر على أعضاء جلان االمتحانات واملراقبة التكلم مع املرتشحني بعد توزيع األسئلة أو : 29املادة 

االحنناء عليهم واالطالع على عملهم، كما حيظر إعطاء الشروح اخلاصة باملفردات أو مبعىن املواضيع 

نات اإليضاحات املطروحة ما مل يأذن بذلك رئيس اللجنة املركزية الذي ميكنه أن يعطي لتالميذ االمتحا

  . الضرورية حول بعض األسئلة على نسق واحد وفوري

  .تصحح كامل أوراق اإلجابة تصحيحاً مزدوجاً وجمهوًال من طرف املصححني: 30 املادة

تبلغ نقط املرتشحني الراسبني يف االمتحان اثر انتهاء الدورة إىل املعاهد أو إىل املرتشحني من  :31املادة 

    .ت يف مديرية التعليم الديينطرف مكتب االمتحانا

تسلم الشهادة األصلية لبكالوريا التعليم األصلي من طرف وزير التعليم األصلي والشؤون  :32 املادة

  .الدينية

يكلف مدير التعليم الديين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية : 33املادة 

  .1اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  بكالوريا للتعليم األصليطبيعة اختبارات  - 2

تفسري وشرح اآليات القرآنية واألحاديث النبوية املذكورة يف : اختبار تفسري القرآن الكرمي واحلديث 

  .سؤالني، خيتار التلميذ أحدمها، مع ذكر الغاية املتوخاة منها وتطبيقها على احلياة االجتماعية احلالية

  .إجباري وسؤال آخر يتضمن سؤالني خيتار التلميذ أحدمهايطرح سؤال :الفقه اإلسالمي

  

                                                           
  .7، املصدر السابق، صالبكالوريا للتعليم األصليمرسوم إحداث شهادة : 41العلبة  1
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  .1خيتار التلميذ سؤاال من ثالثة أسئلة: أصول الفقه

  .التلميذ سؤاال من ثالثة أسئلةخيتار : الفلسفة

شرح نص ال يتجاوز مئة كلمة شرحا أدبيا مع استنباط معىن النص العام، أو شرح وحتليل : األدب العريب

الشعرية ألحد الشعراء مع التعرض حلياة الشاعر وما اشتهر به من فنون الشعر وأثر البيئة لبعض األبيات 

  .يف نفسه، وذلك ضمن الربنامج املقرر للسنة النهائية

تقرتح ثالثة مواضيع من التاريخ وثالثة من اجلغرافيا يطرق املرتشح حسب اختياره  :التاريخ واجلغرافيا

غرافيا، وميكن أن يعطى أحد املواضيع املقرتحة يف شكل أعمال تطبيقية موضوعا يف التاريخ وآخر يف اجل

  ...)رسم منحيات اعتمادا على إحصائيات، شرح نصوص تارخيية ذات أمهية مقارنة نصوص اخل(

والنبايت يف نفس الوقت ومسائل )بيولوجي(تقدمي ثالثة مواضيع حول علم احلياة احليواين : العلوم الطبيعية

االحتمال، تؤخذ هذه األسئلة من برنامج العلوم الطبيعية للسنة النهائية خيتار املرتشح واحداً وراثية على 

  .2منها

  .يتألف ا الختبار من سؤالني على اخليار يف اجلرب، وسؤال من مادة الفلك: الرياضيات

سطراً تقريبا  20دراسة نص وصفي يتألف من  بالنسبة لكل لغة من اللغتني املختارتني،: اللغات األجنبية

متبوع بثالثة أسئلة، وشرح املفردات، وحتويل أو صرف،سؤال حول معىن النص يؤدي إىل حترير بعض 

  .3اجلمل

  : أصبحت ثالث شعبقرار تعديل شهادة البكالوريا، و صدر  1974ويف سنة 

 .الشرعية األدبية -

 .الرياضيات -

 .العلمية -

  .القرآن والتفسري، الفقه، األدب العريب، الفلسفة: املواد الرئيسية للشعبة الشرعية العربية هي

  .الرياضيات، الفيزياء والكيمياء:املواد الرئيسية لشعبة الرياضيات هي

  .العلوم الطبيعية، الفيزياء والكيمياء، الرياضيات: املواد الرئيسية لشعبة العلوم هي

  . 4األصلية اميةوشعبيت العلوم والرياضيات ال يسجل فيها إال تالميذ املؤسسات النظ

                                                           
 .320أسئلة بكالوريا التعليم األصلي، ص منوذج: 12ينظر امللحق رقم  1

  .8ص ،، املصدر السابقمرسوم إحداث شهادة البكالوريا للتعليم األصلي: 41العلبة  2
  .9ص املصدر نفسه،  3
  .2ص ،م20/12/1974 ،قرار تعديل شهادة البكالوريا :279العلبة  4
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  : 1مقاييس القبول يف األقسام العليا والتكرار والطرد للبكالوريا واألهلية

 .املعدل السنوي العام -

 .املواظبة، السلوك، تطور التحصيل الدراسي: عوامل التقديرات -

 .مع احرتام التقديرات 20على  8كل تلميذ حصل على معدل سنوي أقل من :الطرد -

   شهادة البكالوريا التسجيل المتحان - 3

كانت تواريخ التسجيل المتحان شهادة البكالوريا مع شهادة األهلية وبنفس الشروط، أما 

  .األزرق للجنسني لونالامللف فلم يتم التفريق بني ملفات الذكور واإلناث بل وضع 

  رسوم االمتحان 3-1               

  .2وستون ديناراً لطلبة اجلامعة الشعبية النظاميني،حددت رسوم االمتحان بأربعني دينار للطلبة 

   تاريخ االمتحان 3-2                 

شهادة البكالوريا  عكس شهادة األهلية اليت كان حيدد هلا تاريخ للشمال وتاريخ للجنوب، فإن 

   .3كان حيدد هلا تاريخ واحد على املستوى الوطين، ودائما كان يف أوائل شهر جوان

   البكالوريا أسئلة 3-3

اقرتاح ثالثة مواضيع لكل مادة ميتحن  اتطلب وزارة التعليم األصلي من مجيع مدراء مؤسسا�

مع التقيد "سري"تومني حيمل اخلارجي منهما عبارة فيها الطالب مع إرسال املقرتحات يف ظرفني خم

  :بالشروط الالزمة

 .غري مقدمة إىل التالميذ من قبل ولن تقدم إليهم فيما بعد -

 ).فإن كان العكس وجب ذكر املصدر الذي استقيت منه املواضيع(غري منقولة -

 .تامة أي مرفقة بإجابات عنها، وكيفية تنقيطها، وموضوعة وفقا للربنامج -

متالئمة مع املستوى املتوسط لقسم االمتحان ومكتوبة باآللة الراقنة من طرف صاحبها أو  -

 قرتاحات املواضيع أن ال يذكروا أمساءهم خبط يده كتابة واضحة كما ينبغي على مقدمي ا

 .4على الصفحة اليت �ا نص السؤال وأن ال يضعوا عليها أية عالمة تدل على هويتهم

 
                                                           

  .3ص ،2، صم24/10/1975، مقاييس القبول والتكرار والطرد: 94العلبة 1
 .1، صم1977-1976تعليمات خاصة بالتسجيل المتحاين األهلية والبكالوريا للسنة الدراسية : 279العلبة  2
 .صدر نفسهامل 3
 .م17/7/1973، اقرتاحات مواضيع خاصة باألهلية والباكالوريا :08العلبة  4
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  النجاح في شهادة البكالوريا - 4

، وقد م1971من تسلم شهادة البكالوريا عام متكنت الدفعة األوىل من طلبة التعليم األصلي  

وبلجيكا ليتعلموا ويعلموا يف نفس الوقت تلبية  ،الشهادة إىل فرنساسل بعض احلاصلني على هذه رْ أُ 

املركز الدويل ونزوال عند رغبة  ،ية اجلزائريني بأوروبادلطلب كل من سفارة اجلزائر يف بلجيكا وودا

 جراء صعوباتاإلسالمي بربوكسل ببلجيكا للعمل كأئمة، وكان يعاين هؤالء الطلبة املبتعثني إىل اخلارج 

 حل ختاذال تم التدخل من قبل املفتشية العامةف الدراسية، �محيا يف ذلك ، وقد أثراملنح صرف تأخر

 تصرف حتت توضع واحدة دفعة املنح مبالغ حتويل على بالعمل وذلك، وقع ما لتاليف وعاجل سريع

  .1احملدد الوقت يف ملستحقيها إلعطائها اخلارج يف اجلزائرية سفاراتال

يف  يف اجلامعات اجلزائرية أو دخلوا يف أجهزة اإلدارة، أو فقد اخنرطوا اآلخرونأما الطلبة  

  .التعليم االبتدائي والثانوي

من خالل اجلدول التايل نعقد مقارنة بني عدد املرتشحني وعدد الناجحني يف شهادة 

  .2البكالوريا

  نسبة النجاح  عدد الناجحين  عدد المترشحين  السنوات

1970  00  00  00%  

1971  43  33  76.74%  

1972  151  133  88.07%  

1973  242  197  81.40%  

1974  1103  692  62.73%  

1975  1768  749  42.36%  

1976  2800  1413  50.46%  

  %  2000  ؟؟؟؟؟  1977

  .يمثل عدد المترشحين وعدد الناجحين لبكالوريا التعليم االصلي: 06الجدول رقم

  

                                                           
  .3، ص تقرير حول املعاهد اإلسالمية :114العلبة  1
 .جدول مقرتح اعتمادا على عدد املرتشحني وعدد الناجحني: 36العلبة  2
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 األهلية وعدد املرتشحنيشهادة بني عدد الناجحني يف لتحليل اجلدول نربط العالقة 

م وصل عدد الناجحني يف األهلية 1970كبريًا يف األرقام مثل سنة   للبكالوريا، حيث نالحظ تفاوتاً 

أي نسبة  ذ؛تلمي 242شحني للبكالوريا بلغ عدد املرت وبعد ثالث سنوات يف الثانوية  طالب، 812إىل

  .% 29.80الذين وصلوا إىل السنة النهائية 

  إىل ماذا يعود الفارق الكبري بني الناجحني يف األهلية واملرتشحني يف البكالوريا؟ 

  ؟هل هو راجع إىل انقطاع الطلبة عن الدراسة بعد حصوهلم على األهلية والتحاقهم مبيدان العمل

  ؟الدراسة والتوجه للعملر دفعهم إىل التخلي عن السن املتأخ أو

حيث عدد قليل فقط من التالميذ الذين وصلوا إىل �اية املتوسط وعدد قليل أيضًا من واصل الدراسة  

  .1الثانوية

ليس دائماً دليل أكيد على التفوق والنجاح، والعكس صحيح،  % 80كما أن ارتفاع نسبة النجاح إىل 

فمثل هذا النوع من التعليم كلما اخنفضت نسبة النجاح كلما كان ذلك دليل على جودة  نوعية التعليم،  

يؤكد ما ذكرناه يف الفصل األول  %88,07كما أن وصول نسبة النجاح يف بكالوريا التعليم األصلي إىل 

لطلبة بشكل كبري كلما اجتهنا حنو مستويات أعلى، فالرسوب يكون يف السنوات عن تناقص أعداد ا

    .ضمان بقاء تدريس الطلبة بشكل أجنعاألوىل أكثر، ل

   المدرسيةالنشاطات : رابعاً 

استطاعت مؤسسات التعليم األصلي رغم حداثة نشأ�ا أن تكّون جمموعات وفرقا يف خمتلف 

قدمت مسامهة فعالة يف و  ،واألدب والتوجيه الرتبوي لعبت دورا مهما ميادين اإلنعاش املدرسي كالفنون

وفرق موسيقية للموسيقى  ،تكوين فرق مسرحية للتمثيل متخمتلف هذه القطاعات، ويف هذا النطاق 

وجمموعات صوتية يف خمتلف الثانويات، فكل مؤسسة �ا فرقة وأساتذة متخصصون  ،املدرسية العاملية

وقد ومشار�م ومنازعهم، لتالميذ الذين صنفتهم اإلدارة على ضوء معرفة أذواقهم يديرون جمموعة من ا

عطل سري الدروس أو شرعت مجيع الفرق تعمل كل واحدة يف امليدان الذي اختارته، وفق توقيت ال ي

  .سري املراجعات
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مرار، اليت تسري باستاإلنسان من مجوده وعزلته، وتدفع به إىل عجلة احلياة  و�دف إىل إخراج

وفق شروط  لكنوإذا كان الكائن احلي ال يستطيع أن يعيش ويستمر يف احلياة إال إذا اعتمد احلركة؛ 

مل تكن وسيلة لنشر  اليت، التعليم األصلي ؤسساتد ذلك يف مسّ وجتََ . ومقاييس تربوية سليمة هادفة

شطة ثقافية وحركات به من أن ، وإمنا هي مصدر وحي وإهلام وإبداع مبا تشيدفقط املعرفة والتعليم نظرياً 

  .1تربوية متنوعة

  الفرق الثقافية  - 1

لدى  .لتحرير األديب يف خمتلف املواضيعباو  طابة والسمر واحلوار�تم بالفنون الشفاهية كاخلَ  

 بصور خمتلفةاستطاعوا معاجلة موضوعات فَ  لفن الكتابة، جديرة بالتشجيع تاستعدادا املنتسبني هلا

  .2وكانت حماوال�م صاحلة للنشر

موضوع جدال ومناقشة ومسامرات بني تالميذ املؤسسة فكانت أما احملاضرات والندوات 

شارك فيها مثقفون متواجدون يف و  كما أسهمالواحدة، أو موضوع لقاء بني تالميذ أكثر من مؤسسة،  

  .3تواجد املعهد مدينة

بتنظيم عدة لقاءات حضرها طالب املؤسسة فقد قام طلبة متوسطة اخلوارزمي بسعيدة 

. أثر الشعر يف الثورة، وتأثري الثورة يف األدب: وأساتذ�ا، ملناقشة العديد من القضايا األدبية منها

أثر الثورة التحريرية الكربى يف أدب املشرق  .انطباعات الشعراء اجلزائريني حول احلركات التحريرية العاملية

 هالنقد البناء ألقى أحد أساتذة األدب العريب باملؤسسة بعضاً من قصائده على طالبالعريب، وتنمية مللكة 

قدت عدة ندوات ثقافية ملناقشة بعض األفالم الرتبوية اليت عرضتها ملناقشتها وحتليلها ونقدها، كما عُ 

من تأليف " فجر وبشائر"قدم فريق التمثيل املسرحي مسرحية دينية وطنية بعنوانو املؤسسة على طال�ا، 

  . 4وإخراج األستاذ املنشط يعقوب بن عز الدين "حممد علي"األستاذ 

                                                           
 .3، ص1974، شهري حول الظروف العامة لسري مؤسسة بين دوالةتقرير : 153العلبة  1
  .39، ص، املصدر السابقالعشريةنية خالل يعن منجزات وزارة التعليم األصلي والشؤون الد تقرير: 269العلبة  2
عرض حول النشاط الثقايف يف مؤسسات التعليم األصلي، ملتقى التدريب العملي ملديري التعليم األصلي  :بشري خلدون: 206العلبة  3

م، بثانوية عمر بن 1076/ 14/02م إىل 1976/ 09/02من  ،والشؤون الدينية بالواليات ورؤساء مؤسسات التعليم األصلي 

 .7-6اخلطاب للتعليم األصلي بالبليدة، ص
 .11، صم1977-1976تقرير �اية السنة الدراسية ملتوسطة اخلوارزمي للموسم : 274العلبة  4
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حماضرات وسهرات للوعظ واإلرشاد، يشارك بعض األساتذة يف تنظم مبناسبة شهر رمضان 

إلقائها، وإحيائها، وقد حددت مواضيع هذه احملاضرات بالشريعة واحلضارة اإلسالميتني، وكذلك التاريخ 

عصر اخللفاء، مث التاريخ اإلسالمي والعريب احلديث عصر النهضة وحركات التحرر خاصة اإلسالمي، 

العربية، وأخريًا مستقبل العامل العريب اإلسالمي بإبراز معامل مسريتنا املستقبلية، والتبصري بأسباب تقدم 

ظم، بل األمم وتأخرها، ويالحظ يف هذا الصدد بأن هذه احملاضرات مل تنته بنهاية شهر رمضان املع

 . 1مستمرة يقيت

  فرق التوجيه والتربية واإلرشاد - 2

يف معركة الكبري دوره و  حبكم إميا�ا برسالة التعليم األصلي تعمل على تنمية اجلانب الروحي 

والعودة باألمة إىل األصل الذي هو أساس شخصيتها، والدعامة املتينة ملقوما�ا، وللتخلص من  ،التعريب

العادات الغريبة عن تقاليد ا�تمع اجلزائري، قامت هذه الفرق حبمالت توعية انطالقًا من املسجد إىل  

  .  2كل مكان يقام فيه نشاط ثقايف

يف محلة حمو  الفعالةسامهة ــمُ ـالاليت ألقيت يف املساجد والنوادي، احملاضرات كما كان للدروس و 

واملواضيع األخرى املقرتنة باملناسبات الدينية والوطنية عامل إجيايب يف الدور الذي تقوم به هذه  األمية،

   .الفرق يف معركة التعريب والتوجيه

  فرق المسرح والتمثيل - 3

سرح مكانًا لتناول قضايا خمتلفة من الرتاث ممثلة يف اختذ القيمون على التعليم األصلي من امل

، أو من أحداث للمجتمعينطلق من املشاكل اليومية ظيمة أو وقائع تارخيية هادفة، و شخصيات ع

ووقائع وحتوالت تشهدها اجلزائر تعكس تطلعات املستقبل، فاملسرح ينمي املكتسبات اللغوية لدى 

م قيمه األخالقية، ويغرس فيه الثقة بالنفس سيع مداركه ويدعِّ وتو  الشباب، ويساعد على تنمية الشخص

وخيرجه من العزلة واالنطواء على النفس ويعلمه احلياة االجتماعية املشرتكة، وفضال عن ذلك فهو مادة 

  .خصبة للرتفيه والتسلية

واملسرح قطعا متثيلية تتناول موضوعات تارخيية  فرقة املتخصصة يف الفن املأساويأجنزت الف

بينما عرض  واجتماعية وتعاجل مشكالت خمتلفة، نشرت بعض هذه النشاطات عن طريق التلفزة الوطنية،

                                                           
 .2ص املصدر السابق، تقرير شهري حول الظروف العامة لسري مؤسسة بين دوالة،: 153العلبة  1
  .39، ص، املصدر السابقنية خالل العشريةيتقرير عن منجزات وزارة التعليم األصلي والشؤون الد :269العلبة  2
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أعجاب املشاهدين  على أحرزتو يف االجتماعات املختلفة، عضها اآلخر يف احلفالت املدرسية و ب

  .1ملسابقات اليت جرت فيما بني الثانويات على مستوى الوالياتظفرت باملرتبة األوىل يف اواملالحظني، و 

مجع خرية بعد إنشاء نادي السينما، والسينما هي األخرى ال تقل أمهية عن املسرح وخاصة 

لم معني مث يتبع مبناقشة وحوار حول موضوعه ييعرض فيه فالطلبة ومبشاركة األساتذة واملسؤولني، 

  . 2وتعلمهم طرق البحث والتفكري واملناقشة الطلبةاملبادرة لدى  هذه العملية ختلق روحف، هشكلو 

  فرق الفنون الجميلة - 4

قد  الفرقوإذا وجلنا ميدان الرسم والنحت أو ميدان الفنون اجلميلة بشكل عام، وجدنا أن 

وميكن القول ، كامنةعن مواهب   تنملوحات طافحة باحلياة  مبدعة مبا قدمته من إمكانيات  تأظهر 

كما يقول األملان   ومتثل جهودا جبارة ألن العبقرية حماوالت إجيابية تدل على اهتمام حقيقي بالفن، عنها

من العرق أي قليال من املوهبة وكثريا من اجلهد، متثل هذه  %99من اإلهلام و %1 تتكون من شيئني

التارخيية على حني اللوحات بعض رجال العلم أو شخصيات تارخيية وأبطال وطنيني عرب خمتلف املراحل 

  .3تعرب لوحات أخرى عن بعض املشاهد التارخيية والوقائع

كما رمست خرائط جغرافية خمتلفة عاملية وإقليمية، وغريها يف شىت األغراض، ومل �مل هذه 

  .4من اجلزائرالفرق جانب التصوير ا�سم، والنحت، أضف إىل ذلك مناظر طبيعية 

  الفرق الرياضية - 5

من تأثري إجيايب على األجسام  هلاحظيت الفرق الرياضية هي األخرى باهتمام كبري، نظرا ملا 

، كرة الطاولة، كرة القدم، وكرة السلة، كرة اليد:مثل اتالرياض ، فتمت ممارسة عدة أنواع منوالنفوس

يف أحرزت فت، زودت الفرق اليت متارسها بكافة التجهيزات الضرورية ملمارسة هذه النشاطاو . السباحة

على املستوى املدرسي كؤوس النصر على الصعيد الوطين، ونذكر على سبيل املثال  املنظمةاملسابقات 

، وقد نشر يف 5ه بنات ثانوية باتنة عندما فزن أفواجا يف السباق الوطين العاشر للعدوتالنصر الذي حقق

                                                           
1
 .6، املصدر السابق، صعرض حول النشاط الثقايف يف مؤسسات التعليم األصلي :بشري خلدون: 206لعلبة ا 
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  بیداغوج�ا التعلمي أ�صيل                                                   لفصل الثاينا

 142 

سباق الرياضي يف املركب جال يف الاجلرائد أن طالبة من ثانوية صالح الدين بباتنة تفوقت على الر 

مون لِّ عَ يف جملس الثورة واحلكومة، هل تُـ  "مولود قاسم"الوزير  "هواري بومدين"، فسأل الرئيس األومليب

عطي الذكور واإلناث تربية عسكرية؛ ولكن حنن ال ن «:الرتبية العسكرية؟ فقالطلبة التعليم األصلي 

نة للرجال والنساء يتم اض، فهي مبثابة مدرسة ح1»نعلمهم ونعلمهن الرياضة يف حشمة وأخالق

  .   2إعدادهم فيها ملواجهة مسؤوليات احلياة كل حسب ميوله وقدراته

  الفرق الموسيقية - 6

الذوق وختلق فيه القوة وتزرع فيه  الطالب أل�ا تريب يف ؛أما األناشيد واملوسيقى فهي هامة

الصوت املدوي يف ذهن الشباب كي  القومية والوطنية هياألنشودة خوة واالعتزاز مباضيه وحاضره، فالن

موطين، من : وتولد فيه روح الوطنية الغيورة، خاصة عند إنشاد ،بقوة إىل تراثه وتربطه مباضيه دهشُ تَ 

قدس هذه األناشيد أل�ا تفجر يف جبالنا، جزائرنا، يا شباب، وغريها من األناشيد األخرى، فقد كانت تُ 

فاهلدف هو تعليم  الوطن، والتغين �ا كان شيء أساسي يف أنشطة التعليم األصلي، األعماق احلنني إىل

عزف جمموعة مَّا؛ ألن أمهية هذا هؤالء الطلبة طرق استعمال اآلالت املوسيقية، وكيفية انسجامها حني ت

  .3تظهر حني يتم العثور على مواهب أو طاقات خامة يكون هلا شأن حني تتفرغ للفن وللموسيقى

ؤسسات بضرورة طبع وسحب وتوزيع أناشيد كانت املمدراء  مديرية التعليم االصليلفت ك

تنشد يف امللتقى السادس للتعرف على الفكر اإلسالمي وتكليف األساتذة بإلزام التالميذ والتلميذات 

قسما، نشيد : األناشيد التالية: حبفظها وترديدها يف االحتفاالت واملناسبات الدينية والوطنية وخاصة

شعب اجلزائر مسلم، فداء اجلزائر، من جبالنا، فهذه األناشيد جيب أن تكون حمفوظة على طرف لسان  

، أما األناشيد األخرى فيمكن توزيعها النهائيةإىل السنة  إعدادي  كل تلميذ وتلميذة من السنة األوىل

  .حسب السنوات لكل سنة نشيد

لدى اخلاص والعام،  عليه فاملعروف أن لكل نشيد حلنه املميز ومتعارف ،األحلان أما

تكوين جمموعات ل، هلضبطاللحن لتالميذ يستعان �ا لتسميع اباألناشيد الوطنية  اخلاصة سطواناتالاف
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اليت تتوفر فيها اإلمكانيات من أستاذ موسيقى وآالت  املؤسساتصوتية من التالميذ والتلميذات يف 

    . 1وغريها

  الرحالت - 7

قوم �ا الطلبة وفق ي ،ات واملغامرات احملبوبةأمهية كبرية، فهي نوع من الزيار أعطيت للرحالت 

نوعة ومعامل تارخيية مشهورة تمن متاحف م ،برنامج مسطر، يطلعون خالهلا على مناظر ومعامل وطنهم

الرحالت تساعد  الزيارات أوهذه ومنشآت اقتصادية وثقافية،  ،نومناظر سياحية خالبة، وقرى ومد

تظهر و  ،واالجتماعي ،ودراسة الوسط البيئوي ،واالستكشافات ،التالميذ والطلبة على االستطالعات

بكتابة حبث علمي عن إحدى املعامل التارخيية أمهية هذا العمل حني يكلف الطلبة جمموعات وفرادى 

ن عمًال كهذا يهيء جيًال واعياً معتمداً على الذي سبقت زيارته، حبيث جيمعون بني النظرية والتطبيق، إ

نفسه يشعر باملسؤولية ويعطيها حقها وقدرها، ويفتح ا�ال بصفة خاصة إىل مشاركة الشباب يف 

  .2التدريس والدراسة

 ، فإىل جانبهنعددملوا الطالبات رغم قلة على التعليم األصلي مل يه كما أن الَقيِِّمنيَ 

إىل شؤون البيت والتدريب  كان يتم توجيههنيف هذه النشاطات السالفة الذكر، إال أنه   مشاركتهن

والرعاية؛ ألن التعليم األصلي يريدها أن تتسلح للحياة حتمل  ،والرتبية ،والطبخ ،واخلياطة ،املنزيل، كالطرز

التعليم األصلي مل أن د ، وهنا جن3البندقية وتبارز بيد، وحتنو على وليدها وترعاه بلطف وحنان بيد أخرى

    .، وحاول جتسيد نظرته هذه يف جزائر ما بعد االستقاللصور ابن باديس للمرأة اجلزائريةتَخيرج عن 

  تالوة القرآن جماعيا - 8

للتالميذ من القرآن الكرمي مساًء  حزببضرورة تالوة  امؤسسا� الوصية ألزمت الوزارة

شراف على تنظيم ة أو أحد حفظة القرآن من األئمة لإلواختيار أحد األساتذ ،تالوة مجاعيةالداخليني 

، مع احلرص على أن تكون التالوة بالوقف حىت ولو كان ذلك املنهاجتنظيما يتماشى مع هذه التالوة 

، يف املرحلة الثانية 4تلقائيا حفظاً  بواسطة املصحف يف املرحلة األوىل يتدربون تدرجييا إىل أن يصبح ذلك

                                                           
 . 1972، منشور حول األناشيد الوطنية وضرورة إلزام التالميذ حبفظها وترديدها: 227العلبة  1
 .8، ص، املصدر السابقمؤسسات التعليم األصليعرض حول النشاط الثقايف يف : بشري خلدون :206العلبة  2
 .املصدر نفسه 3
 .م17/11/1972،تالوة القرآن مجاعيا: 94العلبة  4
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كن معرفة التقدم بإعداد قوائم لتصنيف التالميذ حسب مستواهم يف احلفظ، حىت ميُ املؤسسة تقوم إدارة ف

  .كل تلميذ  هالذي حيرز 

ًا لتأخر الدراسة يف نظر  ؛قبل صالة العشاء املؤسسة سجدقراءة احلزب يوميًا مب أصبحتمث 

 الطلبة مراقب العام، مع تنشيط من طرفلل ُموَكالً احلزب اإلشراف على قراءة  وأصبح، فصل الشتاء

  .القرآن الكرمي حلفظوائل األ

  بين الثانويات - 9

يف إطار النشاط الثقايف الذي تقوم به اإلذاعة والتلفزة اجلزائرية عرب الرتاب الوطين ويف إطار 

ألصلي، برناجمها مع األوائل الذي تنظمه بني ثانويات التعليم االبتدائي والثانوي وثانويات التعليم ا

  :مثلثانويات شاركت فيه عدة 

ثانوية أمحد باي للتعليم األصلي بقسنطينة، وثانوية حممد بن عثمان الكبري للتعليم األصلي بوهران، 

وثانوية بلكني للتعليم األصلي بالعاصمة، وثانوية بومرزاق للتعليم األصلي ببوسعادة، وثانوية ابن مسطي 

  :1فكان كاآليتاملشاركة  مواد ومواضيعللتعليم األصلي بتيزي وزو، أما عن 

، اجلغرافيا اآلداب أسئلة )ز على تاريخ اجلزائرركُ (والكيمياء والرياضيات والتاريخ العلوم الطبيعية، الفيزياء  

يف عديد املرات، وحاولت جاهدة الوصول  ، وكان التفوق حليف ثانويات التعليم األصليالثقافة العامة

فيها ثانويات التعليم األصلي فلم  إىل تسجيالت مسابقة بني الثانويات و إىل احلصص اليت شاركت

  .أمتكن من ذلك

 

 

 

  

  

                                                           
  .1، صم4/2/1975 ،منشور خاص حول برنامج أوائل: 279العلبة  1
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  خاتمة الفصل     

ختذه االتنوع الذي أن من خالل ما سبق عرضه ضمن مباحث هذا الفصل، يتبني لنا 

إىل طرق تدريسية خمالفة  اللجوء أحياناً  بعضهماألساتذة طريقًا هلم يف عملية التدريس، حتم على 

، يف بعض املواد التعليمية التعلمية، فطريقة احملاضرة تضمنت نقاط قوة تطلبتهادعتها الضرورة للمنهج 

  . حني طريقة املشروع أو االستنباط ضمت مواد دراسية أخرى استطاعت أن حتتويها وتتهيكل داخلها

ة رغم شروط إعار�م من بلدا�م وفق ضوابط معين ُحددت زائرينياجلغري  كما أن األساتذة

لكن اجلودة والفرادة والفعالية كانت أوًال فإما تعليم أصلي ذو نوعية وكفاءة  جلزائرية هلم؛حاجة الدولة ا

هذا التميز واالختالف يف اختيار الكفاءات العلمية وضرورة جزأرة إطارات التعليم و . أو ال وجود له

  .النهائيةيف االمتحانات األصلي كان العامل األول لنجاح طلبة التعليم األصلي 

وي يف اإلنسان، يعرب عن مكنونات النفس، وملا تعلق حلي احليالنشاطات فهي اجلانب ا أما

من موسيقى ومسرح وشعر وإنتاج   التعليم األصلي يف أبرز صورهعن بالطلبة فإنه يعكس صورة صادقة 

 .  ها�م الفكريةم األصلي على مسار شخصيا�م وتوجكتايب يوضح مدى انعكاس مفهوم التعلي

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  برامج التعليم األصلي: الفصل الثالث

  عربيةـــــــــمناهج اللغة ال: ث األولــــــــمبحـال

  مواد الشرعيةـمناهج ال: اينــــــــمبحث الثـال

  مواد احلديثةــمناهج ال :مبحث الثالثـال
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  مقدمة الفصل 

  

املناهج أهم عنصر تقييمي تقوميي ألي منظومة تربوية، لذلك خصصت الفصل الثالث تعد 

كان جاري ما  لدراسة املناهج والربامج التعليمية اخلاصة بالتعليم األصلي، وتركت تقسيمها حسب 

به، فخصصت املبحث األول للعلوم العربية من حنو وصرف وعروض وبالغة وأدب ونصوص وما العمل 

  .يتعلق باللغة العربية من حيث املبىن واملعىن

أما املبحث الثاين فامشل على العلوم الشرعية وكيف مت تقسيمها حسب مناهج التعليم  

وغريها من العلوم الشرعية اليت األصلي من قرآن كرمي وحديث سنة نبوية، وفقه وأصول وفرائض، 

 .خصصت هلا شعبة يف املرحلة الثانوية

جاء املبحث الثالث للعلوم احلديثة أو العصرية، واحلقيقة أن تسميتها �ذا االسم ال عالقة له و  

فق تطورات املناهج العصرية اليت وإمنا متت إعادة هيكلتها و  ،مبضمو�ا فالعلوم ليست حبديثة وال عصرية

 .حنو االستقالل عن العلوم األخرى تنزح
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  المواد العربية: المبحث األول

، ألنه من العلوم يتوجب ضبط مصطلح املنهاجقبل القيام بدراسة ملناهج التعليم األصلي 

السريعة التطور، فقد برز كعلم مستقل بذاته منذ عقود قليلة، وانصب اهتمام اخلرباء والباحثني فيه على 

  .جوهرية تتمثل يف ربط العالقة بني الفكر الرتبوي ونواتج ممارساته وتطبيقاته يف املناهج التعليميةقضية 

  :لغوياً  تعريف المنهاج

َهاًجا ِشْرَعةً  ِمنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكلٍّ ﴿ :قال تعاىل  طريقاً  فكلمة منهاج يف اآلية الكرمية تعين ،1﴾َوِمنـْ

الفعل �ج �جاً، الطريق سلكه، والطريق  منهاج أو منهج من، وأصل كلمة 2ّني بَـ ال واضحال سلكامل

  .3بنفس املعىناملنهج واملنهاج  الواضح، ويستعمل يف اللغة العربية أي البنيِّ : النهج

اليت يتبعها الفرد لتحقيق هدف )  Method(وهو مصطلح التيين األصل يعين الطريقة  

الرسالة التعليمية مصطلح شائع يف جمال التعليم حيث يشري إىل وثائق ) (Curriculmحمدد، واملنهج 

اليت تقدمها مؤسسات التعليم لطال�ا، كي حتقق من خالهلم أهداف حمددة، واملنهج التعليمي أو املنهج 

  .4الدراسي مصطلح له تعريفات عديدة يف األدب الرتبوي

  : تعريف المنهاج اصطالحاً 

عدها املباشرة اليت يَ غري جمموع اخلربات املباشرة و  «:املنهج بأنه" صالح ذياب هندي"يعرف 

قيقه من آمال ا�تمع لرتبية األفراد وإعدادهم يف ضوء ظروف البيئة االجتماعية وما يهدف إىل حت

  .5»واجنازات مستقبلية 

                                                           
  .48: اآلية: املائدةسورة  1
َهاًجا﴾ يقول:قوله: قال سعيد بن أيب عروبة عن قتادة 2 سبيًال وسنة، والسنن خمتلفة، هي يف التوراة : ﴿ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

، وقيل املخاطب �ذه اآلية ألمة ومعناه لكل جعلنا ءشريعة، ويف الفرقان شريعة، حيل اهللا  فيها ما يشاء وحيرم ما يشا اإلجنيلشريعة، ويف 

أي  ﴾ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكمْ  ﴿:شرعة ومنهاجاً، أي هو لكم كلكم تقتدون به، وحذف الضمري املنصوب يف قولهالقرآن منكم أيتها األمة 

احلافظ عماد : ينظر. جعلناه، يعين القرآن، شرعة ومنهاجاً، أي سبيًال إىل املقاصد الصحيحة، وسنة أي طريقًا ومسلكًا واضحًا بيناً 

 .588، ص1986، بريوت، دار األندلس، 2، ج8، طتفسري ابن كثري: الدين ابن كثري

 .2صن ، .س.د، ن.م.اجلزائر، د، املناهج التعليمية والتقومي الرتبوي: ناجي متار، عبد الرمحان بن بريكة 3
 . 11، ص2009، القاهرة، سلسلة الكتاب اجلامعي العريب، 1ط ،املدخل للمناهج وطرق التدريس: ماهر إمساعيل صربي 4
 .4املرجع السابق، ص: ناجي متار 5
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جمموعة متنوعة من اخلربات اليت يتم  «:1بأنه" علي أمحد مجل"و "أمحد حسن اللقاين"ويعرفه 

تشكيلها، وإتاحة الفرصة للمتعلم للمرور �ا، وهذا يتضمن عمليات التدريس اليت تظهر نتائجها فيما 

يتعلمه التالميذ وقد يكون هذا من خالل املدرسة أو مؤسسات اجتماعية أخرى تتحمل مسؤولية 

   .»وقابلة للتطبيق والتأثريمنطقية  ويشرتط يف هذه اخلربات أن تكون ،الرتبية

مث طرائق التعليم  األهداف واملضامني واألنشطة التعليمية،عمل تتضمن  خطة املنهاجف

ة ميكن أن يتم انطالقا من وأساليب التقومي، أو سلسلة الوحدات املوضوعة بكيفية جتعل تعلم كل وحد

ومن هنا يقال  يف الوحدات السابقة؛رات املوصوفة شريطة أن يكون املتعلم قد حتكم يف القد فعل واحد

جمموعة من األنشطة املخططة من أجل تكوين املتعلم يتضمن األهداف  «:هو منهاج التدريس

 ذلك الكيفية اليت سيتم �ا تقوميواألدوات ومقررات املواد وغايات الرتبية وأنشطة التعليم والتعلم، وك

  .2»التعليم والتعلم

ويف  ومن هنا يلعب اختالف املنهاج دورا كبريًا يف صناعة القرار الذي يؤثر يف األجيال، 

صيات القادرة على توصيف ما فهي جمموعة من االقرتاحات واملبادئ والتو  مالمح املتكون، وأما نظريته

صد والغايات وخنلص إىل أن املنهاج هو املقا ،وتنفيذ ،وتطوير ،وتصميم ،ن يكون عليه من حمتوىميكن أ

 ،يف ميدان الرتبيةويعول عليه يف تصميم السياسة اللغوية ، والوحدات املتكاملة يف موضوع من املواضيع

  .3فهو حمتوى ال كيفية ،ىل األطر الكربى اليت يدور ضمنها برنامج التدريسباعتباره ينظر إ

هاج، لكن مناهج التعليم املفهوم احلديث للمنتتالءم مع وعند تدقيقنا هلذه التعاريف جند أ�ا 

إىل املنهج التقليدي  كان أقرباألصلي جند أ�ا يف شعارا�ا وخطابا�ا مناهج عصرية لكن مضمو�ا  

يف جمموع املعلومات واملفاهيم واألفكار اليت يدرسها الطلبة يف صورة مواد دراسية، اصطلح الذي ُيصاغ 

التعليمية، وجاء هذا املفهوم كنتيجة طبيعية لوظيفة املدرسة املقررات الدراسية أو الربامج : على تسميتها بـ

اليت تقتصر على تلقني املعارف، واختبار مدى استيعا�ا من قبل التالميذ، وذلك بواسطة احلفظ 

  .والتسميع، والتأكد من ذلك عن طريق االختبارات

                                                           
 .5املرجع السابق، ص: ناجي متار 1

  . 13ص، 2013ار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د ،اجلزائر ،املناهج اللغوية وإعداد األحباثيف : صاحل بلعيد 2
  .املرجع نفسه 3
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عترب تُ لفة، اليت املختوتوزع على السنوات الدراسية للمراحل التعليمية الدراسية  ةاداملفتنظم 

هلا، وعليه أن يتقيد  منفذ واألستاذالكتب املدرسية املصدر الوحيد الذي يتلقى الطالب منه علومه، 

باملوضوعات احملددة، وال جيوز إدخال أي تغيري أو تعديل حتت أي ظرف من الظروف؛ ألن تلقني 

وزارة درس مبؤسساته نفس مقررات م األصلي يُ املواضيع احملددة هو الغاية واهلدف األمسى، وملا كان التعلي

أما املواد العربية  للتوزيع،النقاط اجلهوية من بأخذ الكتب  معاهدهف لّ فإنه كَ  ،والثانوي التعليم اإلبتدائي

من  والشرعية فإن مقررا�ا كانت تصل إىل األساتذة تباعاً وفق تعديالت ومستجدات كل موسم دراسي

وهذه املناهج هي خالصة املناهج املتبعة يف كل من املغرب وتونس وليبيا ومصر، مديرية التعليم األصلي، 

  .1جلزائرا تاريخاالجتاه القومي و بعد أن أضفي عليها الطابع اجلزائري ما جعله يتالءم مع 

  والصرفالنحو : أوالً 

خيتلف عدد حصص النحو من مستوى ملستوى آخر، ومن مرحلة ملرحلة أعلى، فالبداية  

للتطبيق يف القسم يضاف هلا العمل املنزيل الذي يعطيه  ، واثنتانحصص يف األسبوع ةأربعب كانت

أن يراعي يف األمثلة ما مطالٌب ب األستاذو ف بعض احلصص يف الصر إضافة مع  ،األستاذ للتالميذ

نظرا لعدم وجود و  ،2أن جيعل لكل باب قاعدة حيفظها الطالب، و يناسب أوضاع ا�تمع الذي هو فيه

فال يعطى الكتاب للطالب بل يكتفي مبلخصات القواعد اليت يكتبها األستاذ  الكتبلعدد الكايف من ا

  .للطالب

إال أن االهتمام باجلانب رغم أننا سنالحظ أن دروس اللغة العربية كثيفة وكثرية ودقيقة 

  . ، واإلنتاج الكتايب)التكلم(التطبيقي أعطي مساحة أكرب من جانب املمارسة 

  

  

  

  

                                                           
 ..8صاملصدر السابق،  ،نشأة التعليم الديين باجلزائر  :266العلبة  1
  .1، صمواد اللغة العربيةمنهاج : 114العلبة  2



 م�اجه التعلمي أ�صيل                                                       الفصل الثالث

 

 151 

  :كان كاآليت إعداديومقررات السنة األوىل 

  الكتب المعتمدة  مقررات النحو والصرف للسنة األولى إعدادي

عالمات اإلعراب، النكرة  ،املعرب واملبىنوظيفة الكلمة يف اجلملة،  :النحو

، املضاف، املنون ـ، املقرتن بأل، اسم إشارة، اسم املوصول، العلمواملعرفة، الضمري

فوع، املضارع ا�زوم التنوين، اجلملة، أقسام الفعل، املضارع املر واملمنوع من 

دأ املبتالفاعل، نائب الفاعل، احلال، و لشرط، أدوات النفي، أدوات اواملنصوب، 

التمييز، االستثناء، ) كان وأخوا�ا، إن وأخوا�ا، ظن وأخوا�ا(واخلرب، النواسخ

  .بعالتوا

  تيسري النحوكتاب   

الفعل  تصريف الثالثي، مة، الفعل ا�رد واملزيد، صيغ ا�رد،صيغة الكل :الصرف

  .اللفيف املهموز، رسم اهلمزة، املضاعف، املثال، األجوف، الناقص،

  غري حمدد

إعداديالصرف للسنة األولى و يمثل مقررات النحو : 07: جدول رقم
1.  

تستعمل حبيث تعليم اللغة العربية بكيفية عملية يف مجيع املواد،  كان متوسط يف السنة الثانيةو 

أثناء الدرس فينبغي أن خيلق جوًا حي  فالتلميذ له دور هامالطريقة املباشرة املعتمدة على امللموس، 

مع على األستاذ جتنب الثرثرة وعدم احلركة أثناء الدرس ، و 2هقِ لْ يشارك التلميذ األستاذ يف تكوينه وخَ 

  .هتالميذحىت تكون دروسه يف مستوى مال اللغة البسيطة استع

  الكتب المعتمدة  مقررات النحو والصرف للسنة الثانية إعدادي

معاين املاضي واملضارع واألمر، املصدر،  ترتيب عناصر اجلملة الفعلية،: النحو

تفضيل، حذف عناصر اجلملة اسم الفاعل، الصفة املشبهة، اسم املفعول، اسم ال

حذف   كان وأخوا�ا، النفي مبا وال،معاين الفعلية، ترتيب عناصر اجلملة االمسية،

عناصر اجلملة االمسية، معاين حرف اجلر واإلضافة، العدد، التعجب، املنادى، 

  .اإلغراء التحذير،

  

  

شرح األزهرية 

  3اجلديد

                                                           
 .1، ص1974/1975، منهاج مواد اللغة العربية للسنة األوىل يف الطور األول من التعليم الثانوي: 130العلبة   1
  .3، صمواد اللغة العربيةمنهاج : 114العلبة  2
كتب شرح األزهرية كثرية، ومنتوعة، ولكن عنوا�ا �ذا الشكل وخمصص لطلبة السنة الثانية متوسط، فقد أخذ من معاهد األزهر وال   3

 وحممد عيسى، الوهاب عبد وإبراهيم خليف، اللطيف عبد دكتور: مثل ؤلفني خمتلفنيلكن امل زال إىل اليوم يُدرس به يف معاهد األزهر

 /2004خالل املوسم الدراسي القاهرةب )الشريف األزهر( األزهرية املعاهد قطاع نفقة على طبع، كرسون علي وعلي عباسي، حممد

  .صفحة 288، يف 2005
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ملسند إىل نائب فاعل، صيغ املزيد، معاين أوزان املزيد، الفعل ا�رد ا :الصرف

الفعل املزيد، املسند إىل نائب الفاعل، املذكر واملؤنث، املفرد، املثىن، اجلمع، اسم 

  .1املصدرالفاعل، اسم املفعول، 

متوسط الثانيةالصرف للسنة و يمثل مقررات النحو : 08: جدول رقم
2.  

التلميذ يدخل مباشرة يف  ألنصعبة املراس  املرحلة اإلعداديةمن املعلوم أن السنة الثالثة يف و 

يفتقر إليه التلميذ من قواعد مضبوطة  ما الجتاهي من التعليم الثانوي، فتدريس اللغة العربية حيددالطور أ

شتملت عليه النصوص من ومن تفهم ما ا ،وأساليب جديدة متكنه من القراءة اجليدة والكتابة الصحيحة

 ومن هذا التطور يكون التعبري باألسلوب األديب مبا فيه من مجال العبارة وحسن الرتكيب، ،أفكار ومعان

والقراءة املفسرة ومعاجلتها معاجلة توصل  ،والبد من مواجهة مشاكل اللغة العربية يف القواعد واإلنشاء

 ،االعتناء بتكوين التلميذوهنا كان يتم  ء الشائعة،ويصبح يف مناعة ضد األخطا، التلميذ إىل مبتغاه

أن تكون املدرسة مثرية روح الشوق إىل تعليم العربية واكتساب امللكة مداركه و�ذيب تفكريه، ب وتنمية

تدريس تاريخ األدب العريب إىل جانب النصوص األدبية و�ذا يكتسب  ويف هذه السنة يتم فيها، 

س مخ 3لنحو والصرف، فتخصص للبون �ا على كل الصعوبات اليت تعرتضهمالتالميذ ملكة يف اللغة يتغ

  .للعمل املنزيل ةضافحصص يف األسبوع واحدة للتطبيق إ

ونلحظ يف منهاج النحو والصرف هلذه السنة تكرار لبعض الدروس اليت سبق وأن أُخذت مع 

  :4فكانت عناوين الدروس كاآليت ،توسع وتعمق فيها

  الكتب المعتمدة  والصرف للسنة الثالث إعداديمقررات النحو 

 تعمل عمل ليس، ال النافية ال اليت ، ما احلجازية،النواسخ، املبتدأ واخلرب: النحو
  .نائب الفاعل الفاعل، للجنس، املرفوعات،

زء اجلطر النحو الق

  األول

 الفعل الناقص ، األجوف،املثالمجع التفسري، املهموز، املضاعف، : الصرف
، الصفة اللفيف بأنواعه ،األمساء املشتقة من الفعل الناقص ،)احلذف، القلب(

، اسم الزمان واملكان، اسم املصدر امليمياملشبهة، صيغ املبالغة، اسم التفضيل، 
  .اسم اهليئةاآللة، 

، تيسري الصرف

إرشاد الطالب 

  صرف األفعالل

  .إعدادي الثالثةالصرف للسنة و يمثل مقررات النحو : 09: جدول رقم

                                                           
 .3، صم1974/1975، منهاج مواد اللغة العربية للسنة األوىل، يف الطور األول من التعليم الثانوي: 130العلبة  1
 .1، صاملصدر نفسه  2
 .4، صمواد اللغة العربيةمنهاج : 114العلبة  3
 .6ص املصدر السابق،، يف الطور األول من التعليم الثانوي منهاج مواد اللغة العربية للسنة األوىل: 130العلبة  4
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تم ختفيف عدد حصص النحو والصرف إىل أربع حصص يف األسبوع، السنة الرابعة فأما 

  :1كاآليت مقرره فكان

  الكتب المعتمدة  مقررات النحو والصرف للسنة الرابعة إعدادي

االستغال، التنازع، املفعول به، املنادى، املفعول املطلق، املفعول له، املفعول فيه، 

اإلضافة، اسم الفعل،  معه، احلال، التمييز، االستثناء، حروف اجلر،املفعول 

أعمال الصد، أعمال اسم الفاعل، عمل أمثلة املبالغة، أعمال اسم املفعول، 

الصفة املشبهة، اسم التفصيل، التوابع، النعت، التوكيد، عطف البيان، عطف 

  .وصلالنسق، البدل العدد، موانع الصرف، التعجب، الوقف، مهزة ال

  

  غري حمدد

املنقوص واملقصور واملمدود، التصغري، النسب اسم الفعل، معاين وأوزان : الصرف

  .الفعل املزيد

  .غعدادي الرابعةالصرف للسنة و يمثل مقررات النحو : 10: جدول رقم

للدراسة فيها،  السنة األوىل إحدى الشعب الثالث فالطالب خيتار منذأما يف املرحلة الثانوية 

ويف هذه املرحلة نالحظ أنه ليس شعبة العلوم الشرعية وشعبة العلوم، وأخريًا شعبة الرياضيات، : وهي

هذه املسائل يف حد الغرض من تعليم قواعد اللغة العربية من حنو وصرف وبالغة وعروض هو حفظ 

م، وإمنا اجتهد العلماء يف ذا�ا، ومل يكن األمر كذلك عند علماء السلف منذ أن أنشئت هذه العلو 

قرآن حديث، ( بية وأساليبها إنشاء هذه العلوم ليتوصلوا عن طريقها إىل فهم معاين النصوص العر 

  .2راك أسرارها ومتييز خصائصهاإدو  .)..شعر

ذه الدراسات وظيفتها منذ أن أصبحت تدرس لذا�ا فتجمعت يف املصنفات وقد فقدت ه

تدريس القواعد اللغة العربية تقومي لسان التالميذ وتعويدهم على النطق  والشروح واحلواشي، والغاية من

الصحيح حىت تصبح الفصحى سليقة يف نطقهم، وينصرف تفكريهم وجهدهم إىل ما ينتجونه من 

ومساعد�م على استيضاح ما غمض من األفكار وتعقد من  أفكار وليس إىل ما يركبونه من كلمات،

قها واستعماهلا، ومساعد�م كذلك على التمكن من أسرار التعبري العريب األساليب، للتمرن على تذو 

بد من  ال كانوهلذا  البليغ حىت يتمكنوا من إبداع أساليب جديدة للتعبري عما ينتجونه من أفكار، 

                                                           
 .6ص املصدر السابق،، يف الطور األول من التعليم الثانوي منهاج مواد اللغة العربية للسنة األوىل: 130العلبة  1
 .1، ص1973-1972 ،)األوىل ثانوي( منهاج قواعد اللغة العربية للسنة اخلامسة : 10العلبة  2
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اإلقالع عن تدريس اللغة العربية باألساليب اجلامدة العقيمة، القائمة على حفظ املتون وتدريس 

عليق على الشروح املدونة مما يقصر من مهة التلميذ ويبلد فكره ويشغل مهمة املدرس ويبعده الشروح، والت

 عن اهلدف املنشود، فقد شددت مديرية التعليم األصلي أن ال خيرج تدريس القواعد عن اإلطار الذي

على قومي لسانه وحفظ أسلوبه من اخلطأ وشحذ ذكائه، ومترينه رسم له، وهو مساعدة الطالب على ت

  .1حتليل املركبات وتصور األجزاء وارتباطها وانصهارها يف كل حمكم البناء

  :2وميكن إدراك هذه الغاية بتوفر بعض الشروط منها

استعمال النصوص األدبية الرفيعة السهلة شعرًا ونثراً، يف استخراج القواعد، ويف التمارين  -

املقرر، إذ ختتار ملا تتوفر عليه من التطبيقية ويراعى يف هذه النصوص أن تكون من املنهاج 

 .موضوعات تنمي ثقافة الطالب وتريب ذوقه وتبعث فيه روح التطلع واستزاده من املعرفة

أن ال يقتصر املدرس على مناقشة األمثلة اليت يعرضها يف الدرس الستنباط القواعد منها،  -

مة من احملاكاة والتكرار بل يتبقى أن يعتمد على التدريبات الشفوية املرتكزة على أسس منظ

 .لوا عن النطق املعرفعبري الصحيح مبالحظة القواعد ويتخحىت يتعود التالميذ على الت

أن تكون صياغة القواعد سهلة مستساغة وخمتصرة، واضحة املدلول، دقيقة العبارة، وأن  -

  .يشارك التالميذ يف استنباطها من النصوص ويف صياغتها مبساعدة األستاذ

اهلدف يف املرحلة الثانوية توظيف القواعد النحوية يف االستعمال وليس دراستها لذا�ا  وملا كان

فخفف عدد حصص السنة األوىل ثانوي حبصة واحدة، وأصبح أربع حصص، ونالحظ أن الدروس  

  .كذلك من حيث عددها قليلة مقارنة باملرحلة السابقة

  

  

  

  

                                                           
 .2ص املصدر السابق،  ،1973-1972 ،)األوىل ثانوي( منهاج قواعد اللغة العربية للسنة اخلامسة : 10العلبة 1
 .1ص املصدر نفسه، 2
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  : 1وكان مقررها جلميع الشعب على النحو التايل 

  الكتب المعتمدة  مقررات النحو والصرف للسنة األولى ثانوي

 العلم بناء وأنواعهما، النكرة وعالمتها،اإلعراب والالكلمة والكالم، : النحو

، املعرفة املوصول احلريف وألفاظه، املوصول االمسيوتقسيمه، اسم اإلشارة، 

عمل ليس،كاد �ا، احلروف اليت تعمل كان وأخوا  باألداة، املبتدأ واخلرب،

الفاعل  اليت لنفي اجلنس، ظن وأخوا�ا،" ال"وأخوا�ا، إن وأخو�ا، عمل 

   .لهاملفعول  ، املفعول املطلق،التنازع، االشتغال، الفعل املتعدي والالزم، عاملهو 

 عقيل ابن شرح

 ،2األلفية على

 الواضح والنحو

 األجزاء الثانوي

  . الثالثة

موضوعه، فائدته، واضعه، أبنية املصادر، الصفة م الصرف، تعريف عل: الصرف

  .3التأنيثنونا التوكيد،  املشبهة، فعال التعجب، اسم التفضيل،

  .األولى ثانويالصرف للسنة و يمثل مقررات النحو : 11: جدول رقم

ت آخر سنة يدرج فيها النحو والصرف جلميع الشعب فكان) الثانية ثانوي (أما السنة السادسة 

  :4وكان مقرر هذه السنة كاآليت ثالث حصص يف األسبوع، فيدرسونه

  الكتب المعتمدة  مقررات النحو والصرف للسنة الثانية ثانوي

، احلال، التمييز، حروف اجلر، اإلضافة، املصدر، اسم الفاعل، االستثناء: النحو

، صيغ املبالغة، اسم املفعول، الصفة املشبهة، التعجب، نعم وبئس، املفرد وغريه

عطف بيان، عطف النسق، البدل،  ، التوكيد املعنوي،النعت اسم التفضيل،

  . ، العددعوامل اجلزم ،الرتخيم النداء، االستغاثة، الندبة،

  

  النحو الواضح

املقصور واملمدود، مجع التكسري، التصغري، النسب، الوقف، : الصرف 

  . التصريف، اإلبدال، اإلدغام

  األولى ثانويالصرف للسنة و يمثل مقررات النحو : 12: جدول رقم
                                                           

 .5املصدر السابق، ص، )األوىل ثانوي( منهاج قواعد اللغة العربية للسنة اخلامسة :  10العلبة  1
قاضي القضاة عبد اهللا �اء الدين بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عقيل، القرشي اهلامشي، العقيلي، املهذاين األصل، مث البالسي هو  2

املتوىف بالقاهرة يف ليلة األربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع األول من ه، و 698املصري ، ولد يوم اجلمعة التاسع من شهر احملرم سنة 

لصاحبه أيب عبد اهللا حممد مجال الدين بن عبد اهللا بن " األلفية" ه، قام بشرح كتاب اخلالصة املشتهر بني الناس باسم 769سنة 

حمي الدين عبد احلميد، : ، تحرح ابن عقيل على األلفيةش:�اء الدين بن عقيل. مالك،  صاحب التأليف املفيدة والتصنيفات املمتعة

 .5،7، ص1980، القاهرة، دار مصر للطباعة، 1، ج20ط
 .6املصدر السابق، ص، )األوىل ثانوي( منهاج قواعد اللغة العربية للسنة اخلامسة :  10العلبة  3
 .3،5،6، ص1973-1972، )ثانويالثانية ( منهاج قواعد اللغة العربية للسنة السادسة : 10العلبة   4
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  المحفوظاتالمطالعة و دراسة النصوص و : ثانياً 

تنمية قدرة التلميذ على الفهم والتذوق واحلكمة واملوازنة، على تدريس النصوص إىل  يهدف  

�ا  مستوى ما يناسب درجة نضجه يف هذه املرحلة، وأن يزود بطائفة من التجارب واخلربات اليت مر

وعاناها صاحب النص وعرب عنها بشعره أو نثره، وبذلك يعمق فهمه للحياة اإلنسانية، وللعواطف 

ادا�م واالجتاهات اليت تؤثر يف حياة الفرد واجلماعات، واملعارف اليت تتصل حبياة الناس وأحواهلم وع

واألساليب وصور التعبري، أن يزاد من قدرة التلميذ يف املفردات والصيغ وطرق معيشتهم وما إىل ذلك، ب

دراسة النصوص الفرصة ألن يدرك التلميذ أمهية وضوح الفكرة وتسلسلها وتصويرها وحسب  وتتيح

  .1التعبري عنها يف نقد النص

كما �دف دراسة النصوص كذلك إىل تنمية امليل إىل قراءة النصوص من قصة وشعر ومقالة 

بنفسه، ليدفعه ذلك إىل االتصال مبا يالئمه وينفعه من الكتب  الطالب وخطبة ومسرحية، وأن يتذوقها

واملطبوعات والسيما يف أوقات الفراغ؛ ألنه يـَُهيَّأ بعد هذه املرحلة لدراسة أوىف وأرقى وأوسع يف املراحل 

  .األخرى

تنمية قدرة التلميذ على القراءة وسرعته فيها، وفهمه للمقروء فهما وتتجه دراسة النصوص ل

ضية فيه، وتكوينه لألحكام النقدية حوله وانتفاعه به يف رَ ومتييزه بني األفكار اجلوهرية والعَ  صحيحا،

تاج ا�يدين من األدباء بنِ ى اختيار املادة الصاحلة لقراءته، باالتصال أن يقدر عل، بحياته العملية

واالنتفاع باملكتبة  واملعاجمالبحث واستعمال املراجع على  ، وزيادة قدرتهاب يف خمتلف العصورتّ والكُ 

  . 2والفهارس

موضوعات القراءة مشبعة مليول التالميذ يف هذه املرحلة متصلة بنواحي الشخصية  كانت

 ،والنضال والعدالة االجتماعية وغريهاومقوما�ا والعزة الوطنية ومفاهيم التحرر  ،العربية اإلسالمية

بعث شوقهم فيقبلون عليها يف شغف، ومن وت ،نشاطهمثري ملستوى التالميذ وتساير قواهم وت ومالئمة

 :3أمثلة هذه املوضوعات
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موضوعات تتصل مبختلف األحداث واملناسبات اليت تزيد التلميذ أميانا بشخصيته العربية  -

 .اإلسالمية، ومحاسة هلا ووعيا لألحداث واالجتاهات العاملية

العريب مغربه ومشرقه، ومظاهر موضوعات وافية تعرف التالميذ باملغرب العريب وبالوطن  -

احلياة فيه ونواحي النشاط يف امليادين املختلفة حبيث خيرجون بفكرة واسعة متكاملة عن هذا 

 .الوطن الكبري

موضوعات تشيد بالعزة والبطوالت العربية اإلسالمية، وتتحدث عن أبطال العرب  -

 .يف خمتلف امليادين واملسلمني وعباقر�م وعظمائهم وفضلهم على احلضارات اإلنسانية

موضوعات ختتار من كتب املنصفني من كتاب الغرب ومفكريه الذين يتحدثون فيها عن  -

وحسن معاملتهم  ،ويشيدون بإخالصهم ،وفضلهم على العامل ،واملسلمني ،حضارة العرب

 .ومسو مبادئهم

صة يف موضوعات تصور جرائم االستعمار والصهيونية وخمازيها يف مجيع أحناء العامل وخا -

 .الدول النامية والوطن العريب

موضوعات حتث على العمل واإلنتاج، وتربز أثرمها يف رفع مستوى املعيشة ودعم االقتصاد  -

 .1الوطين، وحماربة البطالة والتأخر

وتعرفهم باألمم األخرى  ،توسع دائرة معارف التالميذ) أدبية واجتماعية: (موضوعات ثقافية -

 . وبالنابغني منها رجاالً ونساء يف خمتلف امليادين

موضوعات علمية تعرض عرضا أدبيا ممتعا تنبه فيه التلميذ إىل ما يف الكون من أسرار  -

وتشوقه إىل ارتياد ا�هول، وتعرفه بالعلم وقيمته يف احلياة وتوقفه على ما جيد يف ميادينه 

 .ةاملختلف

شيد بالكفاح التحريري، واالستقالل السياسي واالقتصادي والعدالة موضوعات ت -

 .االجتماعية

موضوعات تعرف التلميذ باألحوال العاملية واملنظمات الدولية وبالتيارات الفكرية املعاصرة  -

واملشكالت واملسائل الكربى اليت جتري أحداثها يف العامل ومدى عالقة اجلزائر والوطن 

 .  ومدى إسهامه يف ترجيح كفة السالم، وحماربة الظلم والطغيان العريب الكبري �ا،
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خللق النبيل والشيم عمال الفدائيني وتتضمن أمثلة عن اقصص متثل البطولة والتضحية وأ -

 . احلسنة اليت تساير التطور االجتماعي والتقدم احلضاري لتكون خري إسوة للتالميذ

ل السرور على نفوس التالميذ وختفف من وان من القصص الفكاهي والطرائف اليت تدخأل -

 .عناء العمل

 .فصول خمتارة من الرتاث العريب القدمي، ومن آثار أدباء العرب احملدثني -

نصوص مرتمجة من عيون األدب الغريب، غري أن هذه املوضوعات ال تعطى كلها يف مجيع  -

تالئم مستوى السنوات وإمنا يراعى التدرج فيها فيختار يف كل سنة املوضوعات اليت 

 .التالميذ

جيب أن جتمع موضوعات القراءة بني النثر وقليل من الشعر، وأن يتوفر فيها اجلمال الفين  -

الذي جيتذب التالميذ إليها وجيعلهم يتعلقون �ا ويطلبون املزيد منها، وأن تشتمل على 

  .1بعض األقاصيص واملسرحيات ومشاهد من روايات موضوعة ومرتمجة

ما ال يقل عن ثالثني  فيها رسدْ يُ  حصتان يف األسبوع لدراسة النصوصكانت ختصص 

كما يلزم الطالب حبفظها   ،مع االعتناء بشرح املفردات وجممل املعىن ،د الشعر والنثريِّ موضوعا من جَ 

 املختار يف كتاباملتبادل بني األستاذ والتالميذ، وكان   واحلوار ،وينبغي االهتمام باملناقشات ،واستظهارها

هو املعتمد للسنة األوىل  النصوص والقراءة لوزارة التعليم االبتدائي والثانوي هو املقرر دراسة نصوصه

التالميذ إىل االعتناء مبخارج احلروف وتطبيق الفواصل والقواطع والنقط،كما جيب متوسط، كما يوجه 

ه هلم وجيب أن ختتار األفكار اليت النص املقبل بعد تعيينعلى األستاذ أن يأمر تالميذه بإعداد موضوع 

  .2بأسلوب إنشائي يشتمل عليها النص من طرف الطالب يف املنزل 

يف إىل االعتناء بتطبيق قواعد اللغة العربية فتوجه عناية التالميذ  متوسط أما يف السنة الثانية

أما يف السنة الثالثة فتغري  املطالعة، اعتمادا على كتاب املختار يف القراءة واللغة اجلزء الثاين منه، حصة

اسم املادة وأصبح املطالعة ودراسة النصوص وهنا يتم الرتكيز على املطالعة خارج القسم، بإعداد 
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ويراعي يف   ،هلم من خالل الكتاب املقرر املمتاز يف القراءة واللغة اجلزء الثالث انصوصها بعد تعيينه

  :1كتب املطالعة ذات املوضوع الواحد ما يأيت

ميهد األستاذ لدراسة الكتاب مبقدمة تتضمن موجزا عن حياة املؤلف وتعريفا مبوضوع  أن -

 .الكتاب وطريقة تأليفه

أن يقرأ التالميذ هذه الكتب القراءة الصامتة معتمدين على أنفسهم وأن يكون  يُفضل -

أكثرها خارج القسم على أن يقدم هلم األستاذ ما يعينهم على تذليل الصعوبات اليت 

ضهم أثناء هذه القراءة ويستحسن أن خيتار األستاذ بعض األجزاء أو الفصول اليت مسا تعرت 

 .فيها املؤلف بفنه لتقرأ يف القسم قراءة جهرية

أن يقسم الكتاب فصوال أو أقساما مناسبة ويكلف التالميذ قراءة الفصول أو األقسام  -

  .م األستاذ فيهة قسم أو فصل ناقشهواحد بعد األخر، وإذا ما انتهوا من قراء

أما السنة الرابعة وهي أخر سنة للمرحلة األوىل من التعليم الثانوي فيكلف الطالب فيها 

ليها القطعة األدبية بعد االنتهاء من ع بإعداد موضوع الدرس يف املنزل وتلخيص األفكار اليت تشتمل

وهنا نالحظ أن كتب القراءة ، 2دراستها استنادًا لكتاب املختار يف النصوص والقراءة اجلزء الرابع

  .متسلسلة من السنة األوىل إىل السنة الرابعة إعدادي بأربعة أجزاء

مناهج هلا مكانة خاصة يف  اليت كانت اإلنشادية املوسيقى أما احملفوظات اليت تدخل ضمن

فكانت عناية خاصة عند األستاذ والطالب ملا هلا من أثر يف مسار التعليم،  أوليتو  التعليم األصلي،

س حبجم ساعي كايف لتحقيق الكفاءة املرجوة منها، ويكلف الطلبة حبفظها أو حفظ جانب منها رَّ دَ تُ 

تزويد التالميذ بثروة لغوية وفكرية تعينهم على إجادة التعبري، وتنمية شعرًا كانت أو نثراً، والغرض منها 

والصور اجلميلة، وتدريبهم على جودة اإللقاء  ،الذوق األديب عندهم بتمرسهم بالعبارات األدبية البليغة

يلة، خْ ع خيال التالميذ ملا جيدونه يف املختارات األدبية من صور وأَ األداء ومتثيل املعاين، كما توس وحسن

لتنمية ملكة احلفظ بني التالميذ وتقوية ذاكر�م مما يعينهم على تكوين شخصيتهم وصقل مواهبهم ورفع 

وجدان وإيقاظ العواطف النبيلة وتقومي األخالق و�ذيب السلوك مبا تشتمل عليه مستواهم، مع إثارة ال
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املختارات األدبية من املعاين السامية واملقاصد النبيلة والتوجيهات الراشدة، ومبا يورده األدباء يف إنتاجهم 

  .1من املثل العليا اليت �دي إىل نصرة احلق واخلري واملبادئ الشريفة

  : 2يار قطع احملفوظات مراعاة ما يليينبغي يف اخت 

أن تكون القطعة مما يثري محاس التالميذ ويبعث نشاطهم كأن تتصل مبناسبة قومية أو وطنية  -

 .أو دينية أو يكون هلا صلة باألحداث اجلارية

أن تكون مالئمة ملستوى التالميذ من حيث أفكارها ولغتها وأسلو�ا ومن حيث الطول  -

 .والقصر

 .فيها الناحية املوسيقية وجودة الصياغة وسهولة التعبريأن تراعى  -

   .أن تكون موضوعا�ا حمققة لألغراض املتوخاة من هذه املادة -

    األدب العربي: ثالثاً 

حصتان يف األسبوع،  ، مبعدلة منذ بداية السنة الرابعة متوسطيبدأ الطلبة يف دراسة هذه املاد

، ، أثر اإلسالم يف الشعرظهور اإلسالممث  ،يف السنة الثالثة خمتصرة ملا درسراجعة وتنطلق الدروس مب

سل، تأثري باحي، الشعر السياسي، اخلطابة، فن الرتَّ العهد األموي، الغزل العذري واال تطور الشعر يف

  .بالغة القرآن يف األدب العريب

  :3فجاءت كاآليت النصوص واألدباءأما مواضيع 

  الكتب المعتمدة  الرابعة متوسطمقررات األدب العربي للسنة 

، آيات القرآن )كماحلِ (زهري بن أيب سلمى ،)فخر(، عنرتة )وصف(امرؤ القيس

، )أمثلة من أخالق اإلسالم(أمثلة عن بالغة القرآن وإعجازه، أحاديث نبوية

، خطب اخللفاء )مدح الرسول صل اهللا عليه وسلم(حسان ،)رثاء(اخلنساء 

، الفرزدق )مدح(، جرير )األخطل سياسة(البالغة الراشدين، منتخبات من �ج 

 بن زياد ، طارق)غزل عذري(، مجيل )غزل إباحي(، عمر بن أيب ربيعة)هجاء(

   ).مناذج من رسائله(، خطبة عبد احلميد الكاتب)خطابة(

كتاب النصوص 

لوزارة التعليم 

  االبتدائي والثانوي

  .الرابعة متوسطللسنة  األدب العربييمثل مقررات : 13: جدول رقم
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تاج الفكر العريب يف أروع مظاهره، ويتمثل ماضي يقف الطالب على إن األوىل ثانويويف السنة 

ويتزود بقيمها الروحية اخلالدة ويتشبع مببادئ  ،األمة العربية وحاضرها ويعرف اجتاها�ا يف خمتلف العصور

العريب، وحيتك بنماذج رفيعة من اإلبداع عصره ليساهم يف بناء وطنه ويضطلع بواجباته كعضو يف ا�تمع 

الفين فيحللها ليتفهمها ويتذوقها فريهف حسه، وتنمو فيه عاطفة اخلري واجلمال والنزوع إىل املثل العليا 

يطمح إليها كل جمتمع سليم، ويزداد فهمه للحياة البشرية يف شىت صورها وتتوثق صلته بالعامل اليت 

شخصيته، وال ميكن ذلك إال إذا توفرت الشروط  زُ كَّ َر تَـ تَ فَـ  ةالعلمية والنقدياحلسي واملعنوي وتتغذى مواهبه 

  :1التالية

 .أن يدرس األدب وفق التسلسل الزمين للعصور األدبية التارخيية -

أن تستخرج األحكام األدبية من النصوص بعد حتليلها حتليًال وافيًا يربز حقائقها ويظهر  -

 .مجاهلا

وشخصية األديب وأن يراعى يف اختياره مجال  ،العصر وميزاته أن يكون النص ممثًال لروح -

 .وقدرة التالميذ على االستفادة منه ،الصورة وجزالة املضمون

وعادات  ،وحياة وحوادث تارخيية هامةأن يربز يف النص كل ما جيب أن يربز من مجال وقوة  -

ومبادئ ومثل عليا، وأن يرتبط ذلك بالعصر احلديث ليوصل املاضي  ،وأفكار ،وتقاليد

 .باحلاضر وترتبط األسباب باملسببات ويستقبل الشيء عنده بأفكار ناضجة وأفاق واسعة

أن يساهم الطالب يف شرح النصوص واستنباط األحكام األدبية ويشحذ قرحيته    -

حماكا�ا والتغذي منها ليستكمل باالحتكاك بأرفع النماذج الفنية وبرتويض فكره على 

 .شخصيته ويكون ذلك نقطة انطالق حنو اإلنتاج الشخصي

أن ميرن التلميذ على النقد التحليلي وأن يزود لذلك بالوسائل الالزمة وخاصة ببعض    -

أصول البالغة والنقد األديب ليتمكن من فهم وإدراك خصائصه وتذوقه بعد الوقوف على 

 .أسرار مجاله

الشرح عن طريق املناقشة واالكتشاف التدرجيي، وأن جتتنب الطرق اإللقائية اليت أن يكون  -

 .ترتك الطالب عالة على غريه ومتيت فيه روح البحث والتقصي وتعقم فكره
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أن خيتار من األدباء من ميثل العصر خري متثيل، ويدرس دراسة تعطى عنه وعن احلركة اليت  -

هاته الفكرية واألدبية ايت أثرت يف أدبه وعن اجتميثلها فكرة واضحة ويكشف العوامل ال

 .  1وصلته الوثيقة ببيئته وعالقة آثاره حبياته وثقافته وعصره

واالجتاهات الفكرية مع  ،واملذاهب ،أن يقارن األستاذ من حني إىل آخر بني العصور -

النصوص على ارتباطها وانصهارها يف كل حمكم البناء متماسك األجزاء تام الوحدة أصيل 

عن العبقرية واحلضارة اإلسالمية يف خمتلف  معربًا أحسن تعبري ،يف صورته ومضمونه

 .العصور

ة من املنهاج أن يكلف التالميذ بتحرير حبوث يتناولون فيها إما حتليل بعض النصوص األدبي -

املقرر، أو يناقشون مجلة األحكام األدبية املستنتجة من خالل الدروس عن شخصية أدبية 

أو تتناول هذه املوضوعات  ألستاذأو فن أديب أو حىت عن عصر كامل حسب ما يراه ا

 .2نشائية فكرة أو وصف مشهد مما تناولته النصوص املشروحةإلا

التالميذ إىل الفرق بني حماكاة األديب يف فنه وبني تقليده يتعني على املدرس أن يلفت أنظار و 

ويبتعد �م عن الثانية، كما ينبغي أن يدفع  ،قة األوىلوألفاظه، ويشجعهم على الطري يف أفكاره وعباراته

أو التفنيد، وأن تكون  ،والتأييد ،األستاذ بتالميذه إىل مناقشة األفكار اليت يكتبون فيها بالتحليل

موضوعا�م مقسمة إىل فقرات، تتناول كل فقرة جانباً رئيسياً من املوضوع، على أن تكون هذه اجلوانب 

  .3وصحة التعبري ومجال األسلوب ،متكاملة تراعى فيها وحدة املوضوع

  

  

  

  

                                                           
 .10، ص1973-1972 ،)األوىل ثانوي( اللغة العربية للسنة اخلامسة  منهاج قواعد: 10العلبة   1
 .11ملصدر نفسه، صا 2
 .12، صاملصدر نفسه 3
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   :1يتفكان مقرر األدب العريب للشعب الثالث الشرعية العربية والعلوم والرياضيات كاآل

  الكتب المعتمدة  مقررات األدب العربي للسنة األولى ثانوي

  :العصور التارخيية لألدب العريب ،مة موجزة عن دراسة األدب وتارخيهمقد

موطن العرب وطبيعته، اللغة العربية واختالف هلجا�ا، عوامل : العصر اجلاهلي

املعلقات السبع، النثر ، )اذج يف أغراض خمتلفةمن(التقريب بينها، الشعر اجلاهلي

  )وخصائصمناذج (اجلاهلي 

�وض اإلسالم باحلياة االجتماعية والسياسية ومظاهره، أثر  :عصر صدر اإلسالم

النثر يف صدر ، ) دراسة مناذج(در اإلسالم ذلك يف احلركة األدبية، الشعر يف ص

 ) دراسة مناذج( اإلسالم

  : ت التاليةدراسة أدبية موجزة مع التحليل األديب للشخصيا

 )خطبة السقيفة(أبو بكر الصديق  -

 )خطبة التنصيب(عمر بن اخلطاب -

 .....)أما بعد فإن اجلهاد-خطبة اجلهاد(علي بن أيب طالب  -

  ....) عدمنا خيلنا إن مل تروها(حسان بن ثابت  -

  

  

املرجع املختار يف 

األدب والنصوص 

  .والبالغة

  

  .األولى ثانويللسنة  األدب العربييمثل مقررات : 14: جدول رقم

مبعدل ثالث حصص للشعبة  ويف السنة السادسة يواصل الطالب دراسة تاريخ األدب عرب العصور

  : 2كان املقرر كاآليتالشرعية وحصتان للشعبتني العلمية والرياضيات، و 
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  الكتب المعتمدة  مقررات األدب العربي للسنة الثانية ثانوي

 السياسية والطوائف املذهبية يف النشاط األديب،تعدد األحزاب  :العصر األموي

دراسة  السياسة األموية وأثرها يف النهوض به،(الشعرعلمي، حملة عن النشاط ال

  ).مناذج منه صناعته ودراسة( ، النثر الفين)موضوعاته

باحلضارتني الفارسية واليونانية، عرض سريع للحركة العلمية  هتأثر  :العصر العباسي

  .)ومعناه وأسلوبه ووزنه وقافيته ،لفظهأغراضه، منهجه، (شعر الوالرتمجة، 

يف اهلجاء بشار يهجو أبا جعفر املنصور من :نصوص من الشعر العباسي 

وصف وحيد املغنية البن الرومي،  ،، يف وصف الكأس أليب نواسقصيدته امليمية

 ملتنيب،يف املدح أليب الطيب ا عمرية أليب متام، فتحوصف إيوان كسرى للبحرتي، 

 .يف الرثاء أليب العالء املعري

بن املقفع من كتاب األدب يف وصف الصديق ال: نصوص من النثر العباسي

للجاحظ من كتاب البيان والتبيني، القدماء واحملدثون  رسالة يف الشعوبالصغري، 

من الرسائل اإلخوانية البغدادية لبديع الزمان اهلمذاين، من املقامة البن رشيق، 

 .وشوق البن العميد صداقة

  .احلركة العلمية باألندلس :العصر األندلسي

أسطول املعز لدين اهللا البن هانئ، يف وصف  :نصوص من الشعر األندلسي

. بن محديسوصف بركة الالغزل البن زيدون، وصف اجلبل البن خفاجة، 

  .بكر بن محاد من قصيدة الديوانة ابن سهل، موشح:  املوشحات األندلسية

وصية لسان الدين بن اخلطيب ألبنائه : من النثر األندلسي واملغريبنصوص 

  .، نص من كتاب املعيار للونشريسي)تاب نفح الطيبك(

  .ابن زيدون - ابن العميد - اجلاحظ - عبد احلميد- املتنيب - جرير: الرتاجم

كتاب نفح  

  الطيب

  

املرجع املختار يف 

األدب والنصوص 

  .والبالغة

  

الثانية ثانويللسنة  األدب العربييمثل مقررات : 15: جدول رقم
1

.  
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  : 1أما السنة النهائية فكان منهاجها كاآليت

  الكتب المعتمدة  مقررات األدب العربي للسنة الثالثة ثانوي

 .قليلة من الشعر والنثر دراسة مناذج حملة عن عصر الدول املتتابعة مع

 ....العوايل عن معاليناصفي الدين احللي من قصيدته سل الرماح  -

 .....البوصريي من مهزيته كيف ترقى رقيك األنبياء  -

 .ابن خلدون يف مقدمته وجه الصواب يف تعليم العلوم وطريق إفادته  -

  .حملة عن عصر النهضة والعصر احلديث

عوامل النهضة انتشار الطباعة والصحافة والرتمجة والبعثات العلمية وإحياء الرتاث 

  .الشعور الوطين، انتشار التعليم، االحتكاك بالغرب القدمي، تيقظ

شوقي من قصيدته نكبة ، نفي يف سرنديبالبارودي وهو مُ : نصوص من الشعر

خليل مطران من قصيدته وصف  ،َمْدَرَسةٌ  اْألُمُّ  حافظ إبراهيم من قصيدته، دمشق

قصيدته لست إيليا أبو ماضي من ، الرصايف من قصيدته تنبيه النيام، قلعة بعلبك

، األمري عبد القادر اجلزائري من قصيدته لألمة اليت يفتخر فيها بنفسه وجبيشه ،أدري

حممد العيد آل خليفة من قصيدته وقفة على قبور  ، الشايب من قصيدته إىل الطغاة

 .الشهداء

دعوة الشرق إىل  مجال الدين األفغاين :�ضة النثر يف هذا العصر وأبرز ممثليها

الشعرة البيضاء من كتاب النظرات،  :املنفلوطي، ستبداداال: الكواكيبالنهوض، 

: املازينغضن من الورد من كتاب الرحيانيات،  :أمني الرحياين، اللغة واألمة: افعيالر 

 تاريخ: مي زيادةالفروسية من كتاب صندوق الدنيا، العقاد من كتاب عبقرية عمر، 

لم يف صباه من كتاب لى اهللا عليه وسالرسول ص: طه حسنياملرأة استشهاد طويل، 

ار احلكيم والزواج، مح: رضا حوحو، )البصائر( احلرية : مرآة اإلسالم، ابن باديس

   .ب اجلزائري كما متثله يل اخلواطراإلبراهيمي الشا

   .شوقي والعقاد: دراسة الشخصيات: الرتاجم

  

ختار املرجع امل

يف األدب 

والنصوص 

والبالغة للسنة 

  .ثانويالثالثة 

  

وكتب أخرى 

تتوفر على 

  املواضيع املقررة

  .الثالثة ثانويللسنة  األدب العربييمثل مقررات : 15: جدول رقم
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مبعاهد التعليم األصلي ينحاز إىل األدب املشرقي النشأة  املدرس احلديث إن األدب العريب

األدب اجلزائري؛ ألنه أنتج باللغة الفرنسية، مثل كتابات حممد ديب، مولود فرعون،  وأمهلواألصل، 

  وِمْن فوق ؤؤغغغال.وغريهم، وتوقف هذا األدب عند ابن باديس، وأمحد رضا حوحو، والبشري اإلبراهيمي

   )التعبير( اإلنشاء: رابعاً 

 :ضربني التعبري اللغوي 

لقضاء مآر�م، وتنظيم شؤون حيا�م،  ضرب الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض -

  :ويطلق على هذا الضرب التعبري الوظيفي، ويشتمل على الفنون اآلتية

وإعطاء  ،واخلطب ،وإلقاء الكلمات ،واألخبار ،والنوادر ،وحكاية القصص ،واملناقشة ،احملادثة

  .وحترير الرسائل ،أو الدعوات ،واإلعالنات ،واملذكرات ،وكتابة التقارير ،واإلرشادات ،التعليمات

وضرب العرض منه التعبري عن املشاعر واألفكار والتجارب الذاتية ونقلها إىل اآلخرين  -

: بطريقة موحية مثرية، ويطلق على هذا الضرب التعبري اإلبداعي، ويشتمل على الفنون اآلتية

واملذكرات  ،يومياتوكتابة ال ،والتمثيليات ،وتأليف القصص ،وكتابة املقاالت ،نظم الشعر

  .والرتاجم ،الشخصية

وكال الضربني ضروري لإلنسان يف ا�تمع احلديث، فاألول يساعد التلميذ على الوفاء مبطالب 

وما يقتضيه ذلك من اتصال بني الناس، والثاين ميكنه من التعبري عما يراه  ،واالجتماعية ،احلياة املادية

تعبريًا يعكس ذاتيه وشخصيته، ومن جانب آخر ينقسم التعبري بنوعيه  ،وأشخاص وأشياء ،من أحداث

  .                                                 1اإلنشاء: احملادثة وكتايب وهو: لوظيفي واإلبداعي إىل تعبري شفوي وهوا

 ،دروس التعبري على متكني التالميذ من إتقان فنون التعبري الوظيفي على اختالفها عملت

وذلك ألن هؤالء التالميذ يوجدون سواء داخل املدرسة أو خارجها يف مواقف تتطلب منهم احملادثة أو 

من الدراسة  مث إ�م سيدعون إىل القيام �ذه األلوان من النشاط حينما ينتهون .املناقشة أو كتابة الرسائل

أو خيرجون إىل احلياة فإذا عجزوا عن القيام �ذا كان لذلك أثر يف شخصيا�م وأعماهلم وعالقا�م 
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لإلسهام إسهاما ناجحا يف هذه األلوان من النشاط  حسناً  اً عدادالواجب إعدادهم إاالجتماعية، ف

  .1االجتماعي

ار�م وأحاسيسهم ومشاعرهم تعبرياً ترمي دروس التعبري إىل متكني التالميذ من التعبري عن جت

منا جانب مييزه عن غريه وجيعله يرى يف  لٍّ كُ حرًا مجيالً، والكشف عن مواهبهم وإظهارها، وذلك ألن لِ 

 كانت تتاحوهلذا   ،ل باجتماع هذه اجلوانب وتنوعهامُ كْ وتَ  واحلياة إمنا َجتُْمل احلياة أشياء ال يراها غريه،

تعبريا حراً يصدر عنهم يف انطالق، ويف أثناء ذلك  ،واألشياء ،للتالميذ فرصة التعبري عما يرونه يف الناس

وذلك ألن  ،زواإلبرا ،والصقل ،عهدها بالرعايةواجب األستاذ أن يتتظهر املواهب األدبية الكامنة، و 

قة، وميدهم مبا يشجعهم على ويكشف هلم عن أسرارها العمي ،الناس حمتاجون إىل من يفسر هلم احلياة

  .2املضي والكفاح فيها، ويهديهم إىل وجه احلق كلما ضلت �م السبل

يدور حول الفنون الوظيفية، كما  فكانهي دروس التعبري،  لتحقيق ذلكوالوسيلة األساسية 

ألدبية اللغوية والتعبري بنوعيه الشفوي والكتايب أهم مثار الثقافة ا يدور حول الفنون اإلنشائية اإلبداعية،

الفرصة  تركتيقتصر يف ذلك على دروس التعبري وحدها بل  ه إليه نصيب كبري من العناية وملجّ لذلك وُ 

  .باستعمال املكتبة لتنمية قدرة التالميذ يف دروس القراءة واملطالعة والنصوص األدبية

يف اختيار موضوعات التعبري واإلنشاء وظيفية كانت أو إبداعية أن تكون مما يثري يف  وعير و 

وه من رُ بَـ ويبعث نشاطهم إليها بأن ختتار يف أغراض �مهم وأن تتصل مبا خَ  ،التالميذ روح التفكري فيها

هذه املوضوعات  وفيما يلي أمثلة من، ليكون يف قدر�م أن يتحدثوا أو يكتبوا عنها ،احلياة احمليطة �م

وما توحي إليه شؤون  طلبته ومستواهممنها ويقيس عليها مرتقيا يف االختيار مقدرة  األستاذ خيتار

  :3احلياة

 .قصص  مناسبة يكتبها التالميذ بعد قراء�ا أو مساعها -

 .موضوعها، أو يرتك هلم حرية اختيارها واقصص ينشئها التالميذ بعد أن يتقن -

 .من حفالت ورحالت وألعاب ومجعيات :ألوان النشاط املدرسي -
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 دَ وَّ عَ وغري مصطنعة وأن يُـ  ،رسائل يف مناسبات خمتلفة على أن تكون هذه املناسبات طبيعية -

 .التالميذ يف كتابة هذه الرسائل سلوك السبيل السهل الطبيعي وجتنب العبارات التقليدية

 .ا درسوهأو نص أديب مم ،أو مقالة من جملة ،تلخيص موضوع مناسب من كتاب -

 .إخل... قراءة، مطالعة : موضوعات تتصل مبا يدرسون يف املواد األخرى -

 .إعداد موضوعات �لة القسم أو املدرسة -

 . كتابة مذكرات يف موضوعات مناسبة -

 .اضرات أو أحاديث أو مناقشات استمعوا إليهاحم -

 ،تدور مجيعها حول مناسبات من حيا�م املدرسية ،تقريرات ودعوات وإعالنات ونشرات -

 .أو من حياة جمتمعهم احمللي

 .موضوعات يرتك للتالميذ احلرية يف اختيارها للحديث أو الكتابة -

تطور لألمة  التعبري حنو وضوعاتية يـَُتَدرج يف مويف السنتني األخريتني من املرحلة اإلعداد

الوطنية  والعدوان الصهيوين وأجماد البطولة ،العربية يف مغر�ا ومشرقها ووقوفها يف وجه االستعمار األجنيب

  .1ااحلوادث اجلارية اليت يعيشو�ا وحيسو�ا إحساسا عميقو  ،والشعبية اليت تتجلى يف حاضرهم

وحياسب  مرتني يف الشهر، أدبية خارج القسمبتحرير مواضيع  يف هذه املرحلة يكلف الطالب

على ضبط الكلمات وتطبيق القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية زيادة على األسلوب اإلنشائي ويراعى 

 .2كالوصف واحلوادث االجتماعية والوطنية والقصص واملراسلة وغريها  التنويعيف إعطاء املواضيع األدبية 

مخسة عشر موضوعًا يف السنة يف مواضيع وصفية، بعدها  فيكلف الطالب بتحرير أما يف املرحلة الثانوية

  .3بتحرير مواضيع تتعلق بالتحليل األديب والنقد والثالثة يتدرج به يف السنة الثانية
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  والخط اإلمالء: خامساً 

ونقل  ،والكتابة ،إمالئية عن طريق تعلم القراءةمهارة االبتدائية اكتسب التالميذ يف املرحلة 

والغرض من ختصيص وغري ذلك من أنواع التدريب،  ،تياريواإلمالء االخ ،واإلمالء املنظور ،القطع

هو تنمية املهارة اليت اكتسبها التالميذ يف  متوسط بعض الدروس لإلمالء يف السنتني األوىل والثانية

ودعمها، وملا كان عمر التلميذ ومنوه اللغوي يف السنتني األوىل والثانية من مرحلة التعليم  السابقةاملرحلة 

املتوسط يسمحان بقيام أنواع من التدريب على مستوى أعلى من الطريقة اليت كان يتدرب عليها يف 

التدريب على  كان من الضروري أن يوضع هلاتني السنتني منهج إمالئي مقرر يتضمن، فاملرحلة االبتدائية

، وتقتضي طبيعة هذا النوع من التدريب تغيريات يف ء اليت يشيع فيها خطأ التالميذصعوبات اإلمال

إذ سيكون أساس الطريقة اجلديدة إمالء عبارات ومجل متفرقة  ة اليت كان يتدرب عليها التالميذ،الطريق

   .1تتضمن القاعدة اإلمالئية اليت يراد تدريب التالميذ عليها

تدريب التالميذ على  إعدادياألوىل والثانية  السنتني يف هالغاية من دروسا اخلط فكانت أم

 تهذثر األستاذ من تدريب تالمكْ الكتابة الواضحة املنسقة مع السرعة املعقولة، ولتحقيق هذه الغاية يُ 

أجزاء الكلمة والتناسب بني حروفها، واألبعاد بني احلرف والذي يليه،  حىت يدركوا ؛على الكتابة احلسنة

وإرشاد التالميذ إىل صواب   ،صر األخطاء املشرتكةحب واألستاذ مطالب، وبني كل كلمة وما يتبعها

سخي يف تدريب التالميذ على اخلطني النَّ  َيْكتفيو  ا،خاص اً اهتماماألخطاء الفردية ب واالهتمام ،كتابتها

 . 2قعيوالرُّ 

  : 3على ما يلي السنة األوىلواشتملت دروس 

  .الكتب المعتمدة  إعداديالخط واإلمالء للسنة األولى  مقرر

التاء  كتابةأللف اللينة يف األمساء واألفعال،  كتابة ااهلمزة املتوسطة واملتطرفة،كتابة 

املفتوحة والتاء املربوطة، التدريب على مهزيت الوصل والقطع، استعمال عالمات 

  .تدريبات التالميذ على اخلط النسخيالشائعة، مواضع احلذف والزيادة الرتقيم، 

  

  .غري حمددة

  .إعدادياألولى للسنة يمثل مقرر الخط واإلمالء : 16: جدول رقم

                                                           
  .10-9ص ،م1974/1975، منهاج املواد العربية للمرحلة اإلعدادية: 130العلبة  1
  .11، صاملصدر نفسه2
  .9ص ،املصدر نفسه 3
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 :1فاشتملت على السنة الثانيةأما 

  الكتب المعتمدة  إعداديالخط واإلمالء للسنة الثانية  مقرر

 .مراجعة عامة عن طريق التدريبات العملية -

 .تدريب التالميذ على القواعد الشاذة يف كتابة اهلمزة -

  .تدريب التالميذ على اخلطني النسخي الرقعي -

  .غري حمددة

 .إعداديالثانية للسنة يمثل مقرر الخط واإلمالء : 17: جدول رقم

  البالغة :سادساً 

 العربية وللشعبة الشرعية ،فقط ومها األوىل والثانية من التعليم الثانوي تدرس البالغة يف سنتني

تاب البالغة الواضحة وعلم البيان، أما السنة املوالية فيدسون فيها علم فيدرسون فيها مقدمة ك ،فقط

  .2املعاين والبديع من كتاب البالغة الواضحة

  وضرُ العَ  :سابعاً 

فكان  ،حبصتني يف األسبوع على طلبة الشعبة الشرعية العربيةو  ،اقتصر علم العروض على السنة النهائية

  : 3مقرره كاآليت

  الكتب المعتمدة  مقرر العروض للسنة الثالثة ثانوي

،  د، تفاعيل الشعر العريب، تقسيم مقاطعها إىل أسباب وأوتاتعريف علم العروض

  .طيع الشعر، أقسام الزحاف والعلةكيفية تق

قارب، املتدارك، الطويل ، البسيط، الوافر، الكامل، الرجز، الرمل، املت: البحور

  .اهلزج، اخلفيف، املديد، املنسرح، املضارع املقتضب، السريع، ا�تث

ال يقل عن ينجز ما  .، نوعا القافية، عيو�ايفها، تسمية حروفها، الرويتعر : القافية

  .وم املدرس بإصالحهقيف العام الدراسي بصورة اختبار ي كتابية  متريناتعشرة 

  

  .الثالثة ثانويللسنة يمثل مقرر العروض : 18: جدول رقم

                                                           
 .12صاملصدر السابق، ، منهاج املواد العربية للمرحلة اإلعدادية: 130لعلبة  1
 .13، 9صاملصدر السابق،  ، مناهج املواد العربية للسنة األوىل والثانية ثانوي: 10العلبة   2
  .3ص ،، املصدر السابقمنهاج املواد العربية للسنة السابعة النهائية: 41العلبة  3



 م�اجه التعلمي أ�صيل                                                       الفصل الثالث

 

 171 

    )التطبيق( األعمال الموجهة: ثامناً 

أمام األستاذ إلثبات املهارات املكتسبة؛ لكن كثريا ما أسيئ  يف هذه احلصة يتبارى الطلبة

؛ إذ "حصة احلصص"سميت يف التعليم األصلي باسمف، هابسبب االضطراب يف فهم الغاية من ااستعماهل

فيها يتحقق التكامل العملي بني مجيع فروع اللغة العربية اليت دعت الضرورة لتوزيعها إىل مواد متنوعة، 

ا درسوا يف م مَ هْ نوا فَـ التالميذ قد أحسمجيع التأكد من أن ، و مراقبة فعالية التلميذإىل  يرمي املوجه فالعمل

ويوجه  ،الفرصة لألستاذ أن يكون قريبا من كل تلميذ يشجع املتفوق تتاح بأن ؛احلصص العادية األخرى

يفصح كل تلميذ ف ؛وتنميتها بني التالميذ واألستاذ ،وروح الصداقة ،واالطمئنان ،إشاعة الثقةب الضعيف

دية لتالميذه يف األستاذ بكل وعي على الفروق الفر يقف و صراحة عن الصعوبات اليت تواجهه، وبحبرية 

فيعمل على عالج أسباب النقص والضعف، وعلى تنمية  ،ومستواهم العلمي احلقيقيقدرا�م العقلية، 

من كل واحد تمكني  ب املتفوق، مع مراعاة حالة كل تلميذب الكمال والقوة بالنسبة للتلميذ جوان

 .1من فروض وأعمال مدرسية نجزواالستقالل فيما ي ،موالتعل ،يف البحث نفسهاالعتماد على 

  :كثرية منهاموضوعات العمل املوجه  و 

تدريب التالميذ على حسن استعمال أدوا�م املدرسية من كتب ومعاجم وغريها استعماال  -

، فيعلمهم األستاذ كيف يهتدون إىل البحث 2يعينهم على االستفادة منها بطريقة ناجحة

وطريقة ترتيب مواده  ،تفهيمهم مصطلحات املعجم :مثل ،القاموسعن الكلمات يف 

العناية بالكتب حس االنتفاع �ا، ، وبالنسبة للكتب يعمل األستاذ على حتقيق وغريها

طريقة تأليفها، تبويبها، : وتعريف التالميذ بالكتب اليت بني أيديهم من حيث

  .إخل....فهارسها

لكراسات والدفاتر والفروض، والعمل على عرض حث التالميذ على العناية الالئقة با -

وتنظيمها بطريقة مناسبة يراعى فيها التاريخ  ،وخارجه ،الواجبات املدرسية داخل القسم

 .اليومي والعنوان واهلامش وبداية الفقرات وعالمات الرتقيم وحسن اخلط واخلتام

والواجبات بوضع عالمة تدريب التالميذ بصورة تدرجيية على التصحيح الذايت للفروض  -

مث على السطر فالفقرة، وأخريا حيسن ذكر عدد  ،على اللفظة اليت ورد فيها اخلطأ أوالً 

                                                           
 .19ص، املصدر السابق، برنامج مواد اللغة العربية يف الطور األول من التعليم الثانوي :130العلبة  1
 .املصدر نفسه 2
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ونوعها يف أعلى الصفحة على أن يطالب التالميذ باكتشاف تلك األخطاء  ،الغلطات

وال سيما املنزلية من  ،وتصحيحها بأنفسهم، على األستاذ أن يتأكد يف الفروض املدرسية

 .1التالميذ مل يعتمدوا على غريهم يف اجنازها أن

 ،تدريب التالميذ على التعبري الشفوي بفسح ا�ال هلم مجيعا على اختالف مستويا�م -

وأفكارهم وال ، ليتحدثوا حبرية يف موضوعات معينة يعربون فيها بطالقة عن مشاعرهم

للضعاف واملتمردين  يتدخل األستاذ للتصحيح إال بعد فراغ التلميذ من حديثه تشجيعا

ودفعهم للتعبري عن أحاسيسهم وأفكارهم بسهولة  ،على املشاركة الفعلية يف الدروس

، وعلى األستاذ أن يرشد تالميذه إىل السبل املؤدية للنجاح يف التعبري الكتايب من 2ويسر

حيث العرض واحملتوى، فيعمل على تدريبهم على الطريقة املثلى يف اإلنشاء، العنوان، 

بتنبيه التالميذ إىل ما يرد  ضوع، اخلامتة، كما ينبغي أن يعتينلتصميم، املقدمة، معاجلة املو ا

يف إنشاءا�م من إجياز خمل أو حشو أو خروج على املوضوع أو ترتيب غري منطقي، 

ويعلمهم كيف يلخصون موضوعا مطوالً ويتوسعون يف موضوع جممل وعليه أن يرشدهم إىل 

 .مراجعة الدروسالطريقة الصائبة يف 

 :      3ويف املرحلة الثانية من التعليم الثانوي يدرب التالميذ على ما يأيت أما 

حترير مقالة أدبية تتناول غرضا من األغراض لدى شاعر أو كاتب أو ظاهرة أدبية يف عصر  -

 .من العصور

العامة بعد وهو مطالبة التالميذ بدراسة نص أديب مناسب واستخراج فكرته : التحليل األديب -

ويراعى أن ال  ،وتوضيحها توضيحا يدل على مدى فهمهم له ،استخراج أفكاره األساسية

 .تكون مجيع النصوص اليت تقدم للتحليل مما سبق تدريسه

 ،والعواطف ،ونقده من حيث األفكار ،وهو حتليل نص أديب مع مناقشته: النقد األديب -

 .ِلَمَلَكة النقد لدى التالميذ األسلوب تربيةً و 

 ،توجيه التالميذ يف القراءة والنصوص األدبية إىل كيفية تذوق جوانب اجلمال يف العبارات -

والنسج على منواهلا لالستفادة منها يف  ،والتدرب على استعماهلا ،والصور ،والرتاكيب

                                                           
 .غري ممكن التعرف على ما أجنزه التلميذ بنفسه وما مل ينجزه مادام العمل مت القيام به يف البيت 1
 .يستحيل فسح ا�ال لكل الطلبة للتعبري حبرية وبطالقة والكالم يف حصة واحدة، دون حتديد الوقت 2
 .20، صاملصدر السابق، األول من التعليم الثانويبرنامج مواد اللغة العربية يف الطور  :130العلبة  3
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يب قراءة تربز معانيه التعبري الشفوي والكتايب، وتدريبهم على القراءة اجليدة لألثر األد

 .ومتثلها، وعلى كيفية حسن االستماع إىل ما يلقى عليهم

اتقاء الطريقة التلقينية وطريقة االستظهار واحلفظ اآليل السليب، بل ينبغي ربط االستظهار  -

واحلفظ باملعاين حيث يظهر ذلك جليا يف جتاوب التالميذ مع تلك املعاين عند اإللقاء ويف 

 .من أي خطأ أو خلل سالمة ما حيفظون

متارين تطبيقية شفوية وكتابية يف قواعد اللغة من حنو وصرف، ورسم وخط وبالغة، ويراعى  -

يف هذه التمارين أن تقدم يف ظل نصوص أدبية خمتارة، وأن تكون متنوعة غري متكلفة 

تتماشى مع مستويات التالميذ املختلفة حبيث يدرك التالميذ أن القواعد وسيلة للفهم 

   .1صحيح والتعبري السليم ال غري، وليست غايةال

  المنطق:تاسعاً 

مبعدل حصة يف األسبوع، ونالحظ  الثانية ثانويالسنة و  األوىل ثانويالسنة  يفدرس املنطق يُ 

  : كان أطول من السنة األوىل وأمشل فتوزعت دروسه على النحو التايلأن مقرر السنة الثانية  

  الكتب المعتمدة  ثانوي األولى والثانيةمقرر السنة 

نشأة علم املنطق وتارخيه، الداللة وأقسامها، مباحث األلفاظ، : السنة األوىل

  .2الكليات اخلمس

  

  غري حمددة

التصديقات، السور وأقسامه، القضية الشرطية، التناقض، العكس : السنة الثانية

  . املستوي، األشكال األربعة، القياس االستثنائي

ال تقل عن ستة عشر تطبيقاً يف العام، يكتب الطالب معظمها يف  تطبيقات حتريرية

  . 3الفصل، واختبارات شفوية منوعة يشرتك فيها مجيع الطالب

  .ثانويوالثانية األولى للسنة يمثل مقرر المنطق : 19: جدول رقم

  

                                                           
 .21، صاملصدر السابق، برنامج مواد اللغة العربية يف الطور األول من التعليم الثانوي :130العلبة  1
 .12، صمنهاج املنطق للسنة اخلامسة: 274العلبة  2
 .12،13، صالسنة السادسةاملنطق منهاج : 43العلبة  3
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  الفلسفة  :عاشراً 

يتواجه طلبة املرحلة الثانوية مع الفلسفة ألول مرة ضمن املواد الشرعية حتت مسمى الفلسفة 

   :1كالتايلفمقررها جاء   حصة واحدة يف األسبوع الثانية ثانوي وجلميع الشعباإلسالمية يف السنة 

  الكتب المعتمدة  مقرر الفلسفة اإلسالمية للسنة الثانية ثانوي

، املسائل االجتماعية )يح، املسؤولية، اجلزاء، املساواةاحلسن والقب (ائل األخالقيةاملس

نشأة ا�تمع، عوامل تطور ا�تمع، أطوار الدولة، أصل السلطة السياسية، فلسفة  (

وجود النفس، مساجلة احلرية، الربهنة على وجود  (، مسائل ما بعد الطبيعة)التاريخ

موقف املعتزلة، الغزايل، ابن : ن والفلسفة والعلمالتوفيق بني الدي، نظرية املعرفة، )اهللا

االفغاين، ابن باديس، الكواكيب، حممد عبده، (رشد، املصلحني يف العصور احلديثة 

  ). الرصايف، اإلبراهيمي

  

  

  .غري حمددة

  .الثانية ثانويللسنة يمثل مقرر الفلسفة اإلسالمية : 20: جدول رقم

 بأربع حصص للشعبة الشرعيةو  الفلسفة موحدة وجلميع الشعبيف السنة النهائية فكانت دروس أما 

  :2على الشكل التايل

  الكتب المعتمدة  مقرر الفلسفة للسنة الثالثة ثانوي

الشخصية، اللغة واالتصال بني األشخاص، الشعور، ، مدخل الثقافة والفلسفة

االنفعاالت، العادة والتعلم، اإلرادة واحلرية، الضمري اخللقي، املذاهب األخالقية 

ل اإلنسان الشغل ومشاكالعدل، األسرة،  -الواجب -الكربى، املسؤولية، احلق

، ، األمة، اإلدراك، الذاكرة، الذكاءا�تمع والسياسةضمن احلياة االقتصادية، 

لعلمي ومقتضياته، العلم وا�تمع، التفكري لتفكري اااملنطق وأطواره، -االستدالل

  .مبادئ العقلالرياضي ومشاكله، املنهج التجرييب يف علوم الطبيعة، العلوم اإلنسانية، 

  

  

  .غري حمددة

  .الثالثة ثانويللسنة يمثل مقرر الفلسفة : 21: جدول رقم

  

                                                           
 .2،3، صالفلسفة للسنة السادسة منهاج: 274العلبة  1
  .4ص ،، املصدر السابقمنهاج املواد العربية للسنة السابعة النهائية: 41العلبة  2
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  علم النفس: إحدى عشر

التدريس يف العصر احلديث، ويف فهم طبائع  لعلم النفس من أمهية يف عملية انظرًا مل

البشر املختلفة، فإن التعليم األصلي كان يسعى من خالل إدراجه يف ونفسيات وشخصيات وسلوكيات 

كان جماًال جديدًا يف   خاصة وأن علم النفس الديين مقرراته إىل فتح أفق الدراسات الدينية يف اجلزائر،

الدراسات املعاصرة، والذي يهدف إىل دراسة أو إنتاج التجربة الدينية بكل مكونا�ا العقائدية والنفسية 

وبذلك يُتمكن واالجتماعية واالقتصادية، لتفسري الظواهر السلوكية لألفراد داخل ا�تمعات اإلنسانية، 

ن اخلطاب الديين من أكثر اخلطب قدرة على التأثري من فهم أساس املشكالت احلضارية بتبيا�ا، أل

واإلقناع يف نفسيات املستمع أو املتلقي، النتهاجه أسلوباً معرفياً ممنهجاً جلميع فئات ا�تمع مع مراعات 

 لذلكالفروق الفردية، وأعتقد أن هذه املادة تصلح إلنتاج خنب مسجدية أو إرشادية، أو خطابية، 

فقط، فهم املوجهون ليكونوا خنبًا دينية  بة البكالوريا للشعبة العربية الشرعيةاقتصرت على طل هدروس

  :1كاآليت  مقرره مستقبًال، فجاء

  الكتب المعتمدة  مقرر علم النفس للسنة الثالثة ثانوي

، احلياة الوجدانية، الدوافع واحلاجاتموضوع علم النفس ومناهجه وأمهيته، مقدمة يف 

صية السليمة، بناء الشخ ،الشخصية، التفكري وحل املشاكللتعلم وتكوين العادات، ا

  .الفروق بني األفراد

البوذية، املسيحية، ( تاريخ األديان، )، الشيوعيةالرأمسالية(الفلسفات املعاصرة،  

  ) األديان، الفلسفات املعاصرة: (موقف اإلسالم منها، )اليهودية

  

  .غري حمددة

  .الثالثة ثانويللسنة يمثل مقرر علم النفس : 22: جدول رقم 

  المواد الشرعية :المبحث الثاني

إن الغاية األساسية من تدريس العلوم الشرعية هي الوصول بالطالب إىل إدراك الشريعة 

اإلسالمية السمحة إدراكًا صحيحاً، سليمًا من كل ضروب النقص والتحجر ومسببا�ما، وجعل 

وخلوص  املسلم طريقة يف احلياة تظهر مميزا�ا الكربى يف صفاء عقيدةاإلسالم  الطالب يعون حقيقة أن

                                                           
 .5ص ،، املصدر السابقمنهاج املواد العربية للسنة السابعة النهائية: 41العلبة  1
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وتظهر من جهة ُأخرى يف قوة متاسك ا�تمع اإلسالمي مبا يكتنفه من  ،ومسو خلقه من جهة ،عبادته

  .1غي كرامة املواطن وحقوقهتومبا يقتضيه من عدالة اجتماعية تنفي االستغالل وتب ،مودة بني األفراد

التطبيق العملي لتعاليم اإلسالم ركن أساسي سواء يف االعتقاد أو يف  أن الطالب لفت أنظاريُ 

يكون معلمًا وإسوة حسنة يف ف، دور األساسي الذي يقوم به املدرسالعبادة أو يف املعاملة، وهنا يظهر ال

أكرب آفة ف ى دروسه،ًا يف إقبال التالميذ علنفس الوقت، ألن اإلسوة احلسنة يف املدرس أثرها كبري جد

أصابت ا�تمع اإلسالمي على مر العصور هو اقتصار املسلمني على التعلق مببادئ دينهم مع اإلعراض 

عن الدين تدرجيياً  عن مطابقة سلوكهم لتعاليم هذا الدين احلنيف مما قاد األجيال الالحقة إىل اإلعراض

  .2وتلقف كل بريق يف األفاق حيتذى سلوكاً أو عقيدة

، فال اآلراءكما أن أفكار التالميذ الغضة يف هذه املرحلة ال تقوى على تقبل اخلالفات وتعدد 

جدوى من اخلوض فيها، بل ينبغي التوجه إىل املقصد األمسى يف توضيح القواعد الصحيحة، مع تثبتها 

ة الواقعية، ففي التفسري يف أذهان الطالب باألمثلة والتطبيق والرتكيز على ربط العلوم الدينية باحلياة العام

مثًال يعمد املدرس إىل شرح نظرة اإلسالم العامة جلوانب احلياة املختلفة يف بناء األسرة، وتعاون أفرادها، 

، ويف معارضة اإلسالم املادية ويف ترابط أبناء ا�تمع برباط روحي بعيد عن أن ينال منه اختالف املصاحل

  .3ة حنو حتقيق العدالة االجتماعيةلالستغالل وتوجيه احلياة االقتصادي

احلديث ينبغي أن يوجه املدرس انتباه التالميذ إىل هدى الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويف 

وطريقته يف بيان الشريعة وتفصيل جمملها، وختصيص عمومها، وتربية األمة بالتوجيه اللفظي والتطبيق 

اليت جتعل اإلنسان خاضعاً ألتفه الرموز مثل األصنام  ويف التوحيد يقارن املدرس بني حياة الوثنية .العملي

أو دليًال أمام اجلبابرة مثل احلكام وامللوك، وبني حياة اإلسالم الذي وجه قلب اإلنسان ملبدأ روحي 

متعال عن كل األغراض والنزعات املتقلبة، فحفظ بذلك كرامة اإلنسان من الذل واخلنوع، وحرر ضمريه 

ذي يعرتي اإلنسان أمام اجلربوت أو أمام اهلوى، فاملسلم ال يؤمن إال باهللا وال كل أنواع الضعف ال من

  .4يطيع إال أمر اهللا

                                                           
 .1، صمنهاج املواد الشرعية للسنة اخلامسة: 10 العلبة 1
 .املصدر نفسه 2
 .2ص املصدر نفسه، 3
 .املصدر نفسه 4
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أما الفقه فريشد الطالب إىل مأخذ احلكم من دليله يف الكتاب والسنة وغريمها من مصادر 

 ختتلف باختالف التشريع، ويربز مشول الفقه اإلسالمي جلزئيات احلياة ومرونه يف مسايرة متطلبا�ا اليت

، العصور، ويعمد املدرس إىل ضرب األمثلة بالواقع اململوس خاصة يف املسائل املستحدثة يف املعامالت

ويف األصول يربز املدرس لطالبه املبادئ األساسية اليت يرعاها اإلسالم واليت جتب مراعا�ا يف استنباط 

وأسبقية اجلماعة على الفرد، واملصاحل الدائمة على وحرص هذه املبادئ على كرامة اإلنسان  األحكام،

بني هلم مصادر التشريع األساسية، واليت يرجع إليها يف األحكام ملا يستحدث يف املصاحل الزائلة، كما يُ 

حياة الناس املتطورة من مسائل، وكيف أن الفروع تستمد شرعيتها وعدالتها مبقدار مطابقتها لتلك 

             .   1األصول

   الكريمالقرآن : أوالً 

  :2مقرر السور واآليات القرآنية للمرحلة اإلعداديةيشمل 

  اإلعداديةالقرآنية للمرحلة  مقرر السور واآليات  السنوات الدراسية

  السنة األوىل

  

 .من أول سورة الرمحان إىل آخر سورة احلديد :حفظ حزب الرمحان

  .آخر سورة املعوذتنيمراجعة لستة أحزاب من أول سورة ا�ادلة إىل 

إىل آخر سورة  ﴾ةِ الشََّجرَ  َحتْتَ  يـَُباِيُعوَنكَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِننيَ  َعنِ  اللَّهُ  َرِضيَ  لَقدْ  ﴿حزيب حفظ  السنة الثانية

  .القمر

 .حفظ حزب واحد من أول سورة األحقاف إىل �اية احلزب  السنة الثالثة

  .مراجعة من أول سورة األحقاف إىل املعوذتني 

  .تارة من سوريت البقرة وآل عمرانآية خم 12  السنة الرابعة

، 150 اآلية إىل 144 اآلية من ،106: اآلية، 283 إىل 282 اآلية من: سورة البقرة

 اآلية من ، 203 اآلية إىل 196 اآلية من، 189 اآلية إىل 180 اآلية من، 158 اآلية

 إىل 254 اآلية من ،179 اآلية إىل 177 اآلية من ،164 اآلية ،242 اآلية إىل 221

  .271 اآلية

  .175 اآلية إىل 169 اآلية من، 19 اآلية إىل 12 اآلية من: عمران آل سورة

  .للمرحلة اإلعداديةيمثل مقرر القرآن الكريم : 23 جدول رقم
                                                           

 .2ص املصدر السابق، ،منهاج املواد الشرعية للسنة اخلامسة: 10 العلبة 1

  .1،2ص ،م1971/1972املنهاج الدراسي للمرحلة اإلعدادية للمواد الشرعية  :120العلبة  2 
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يات الكرمية حسب يعطى للطالب شرح إمجايل لآلللمقرر، و جيرى امتحان آخر السنة 

يف اآليات الكرمية، ويلزم الطالب باحلفظ خارج  يةلمقاصد الشرعل همت نظر لف مستواهم الفكري، مع

  .1احلصص الدراسية

  :2مقرر اآليات القرآنية للمرحلة الثانوية

  الثانويةالقرآنية للمرحلة  مقرر السور واآليات  السنوات الدراسية

  3السنة األوىل

  

 اآلية من، 43 اآلية ،35 اآلية إىل 01 اآلية من: آيات من سورة النساء 06يشمل 

 اآلية من، 103 اآلية إىل 101 اآلية من، 93 اآلية إىل 92 اآلية من ،59 اآلية إىل 58

  .176 اآلية، 130 اآلية إىل 127

 ، 34 اآلية إىل 27 اآلية من ،06 اآلية إىل 01 اآلية من: املائدة سورةآيات من  06  4السنة الثانية

 إىل 106 اآلية من ،اآلية إىل 89  اآلية من، 56 اآلية إىل 50 اآلية من ،45:  اآلية

  .108 اآلية

 اآلية إىل  41:اآلية من ،28:  اآلية إىل 15 اآلية من: األنفال سورةآيات من  03

  .71 اآلية إىل  60:اآلية من ،46

  .60: اآلية إىل 58 اآلية من: التوبة سورة   5السنة الثالثة

  .  33:اآلية إىل 01:اآلية من: النور سورة 

  .38:اآلية إىل 28: اآلية من: األحزاب سورة 

  .للمرحلة الثانويةيمثل مقرر القرآن الكريم : 24 جدول رقم

 فلماحلفظ كان اهلدف األول من مقررات القرآن الكرمي طوال السنوات، مع تبيان املقاصد، 

ذات املوضوع الواحد، أو  يتم االعتماد على حفظ السور كاملة يف املرحلة الثانوية، خاصة السور

   .املوضوعات املتعددة

                                                           

  .2املصدر السابق، ص ،م1971/1972املنهاج الدراسي للمرحلة اإلعدادية للمواد الشرعية  :120العلبة  ا 1 

  .املصدر نفسه 2 
 .1، صمنهاج العلوم الشرعية للمرحلة الثانوية: 179العلبة  3
 .2، صاملصدر نفسه 4
 .املصدر نفسه 5
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  التجويد :ثانياً 

هي مادة مدرجة يف برامج التعليم األصلي، فمن خالهلا يتمكن الطالب من احلصول على 

أن طلبة للقرآن الكرمي، خاصة و  افظ على التالوة الصحيحةوحيملكة  متكنه من معرفة أحكام احلروف 

من مناطق معروف عنها كثرة حفظة القرآن الكرمي، فالتعليم األصلي �ذا الشكل  واالتعليم األصلي كان

املتعثرين من الطلبة، وهو ما مت تضمينه يف املقرر للمرحلة اإلعدادية على  ميشي يف مسار تصويب أخطاء

  :1النحو التايل

  الكتب المعتمدة  للمرحلة المتوسطة مقرر التجويد  السنوات الدراسية

  الثانيةالسنة 

  

التعريف بعلم التجويد، خمارج احلروف، صفات احلروف الالزمة 

واملشهورة، النون الساكنة، التنوين، صفات احلروف العارضة، امليم 

الساكنة، الالمات، السواكن، املتماثالن، املتجانسان، املتقاربان، 

  . املتباعدان، الرتقيق والتفخيم

  

  

كتاب حتفة 

األطفال برواية 

  .ونورش وقال

 

 

  

أقسام املد، أحكام ومراتب املد، الوقف يف : ُتدرس املواضيع التالية  السنة الثالثة

أواخر الكلم، وجوب الوقف على املد يف الالزم واملقطوع 

واملوصول،التاء املفتوحة، كيفية االبتداء �مزة وصل، الوقف يف 

  .االبتداء، مراتب القراءات

  .للتعليم اإلعدادي األصلي يمثل مقرر التجويد: 25 جدول رقم

  التفسير: ثالثاً 

هلا مكانة  ة؛ إال أن التعليم األصلي مل يعطرغم أمهية مادة التفسري يف الشريعة اإلسالمي

تسحقها بني مقرراته، فكما الحظنا سابقًا أن القرآن الكرمي أدرج منذ املرحلة اإلعدادية مع شرح إمجايل 

رية، فاألوىل أن يرافق التفسري القرآن الكرمي ويالزمه، فاختصاره يف لآليات، مبعىن احلفظ أعطي مكانة كب

سنة واحدة وحبصة واحدة يف األسبوع غري كاف من الناحية املنهجية والعملية لتغطية النص القرآين  

  .كامالً 

كما   يف السنة الثالثة ثانوي مادة مستقلة عن شرح اآليات املخصصة للحفظ التفسري فُدّرس

  : 2نوعاً ّما لذلك جند مقرره خمتلف ومتخصص ،كان سابقاً 
                                                           

 .4ص املصدر السابق، ،منهاج املواد الشرعية للمرحلة اإلعدادية :10 العلبة 1
  .8ص، م1974/1975 ،للسنة النهائية منهاج املواد الشرعية: 130العلبة  2
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  الكتب المعتمدة  لسنة الثالثة ثانويل التفسيرمقرر 

معىن الوحي، معرفة املكي واملدين، ومميزات   التعريف بأصول التفسري، تعريف القرآن،

كل منهما، معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، معرفة أسباب النزول وفوائده، حكمة 

منجما،مجع القرآن وترتيبه، حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف، ما نزول القرآن 

القواعد اليت حيتاج إليها املفسر، لقراء، اشتهر من القراءات وأسباب ذلك، مشاهري ا

الفرق بني احملكم واملتشابه، الناسخ واملنسوخ، حكمة النسخ، اخلالف فيه، أدلته، 

ملفسرين، تراجم بعض مشاهريهم، طبقات ا إعجاز القرآن، حكمة تكراره وتنوعه،

  .منهماوالتفسري باألثر وحكم كل الفرق بني التفسري 

  

  .يمثل مقرر التفسير للسنة الثالثة ثانوي: 26 جدول رقم

  الفقه: رابعاً 

 يبدأ األستاذ درسه مبناقشة عامة يربط فيها درسه بالدروس السابقة، على أن يشارك التالميذ

حديث، أو نص حسب املرجع،  موضوع الدرس ومتنه على السبورة من آية،يف هذه املناقشة، ويكتب 

بني األحكام وأدلتها معتمدًا يف ذلك مث يشرحه عنصراً عنصراً مع الربط ه على مسامع التالميذ، مث يقرؤ 

وإشراك التالميذ يف توضيح معامل الدرس، مع اجتناب االستطراد واخلوض يف  ،على طريقة احملاورة

إىل عالقة موضوع الدرس باحلياة العامة، ومميزات احلكم الشرعي جلزئية، بتوجيه انتباه التالميذ اخلالفات ا

يف مواجهة  املشاكل اليت تطرحها احلياة العامة، كما يكلف الطالب بكتابة حبوث مرة كل مخسة عشر 

  .1يوماً على األقل، تصحح وتعطي هلم عليها درجات تسجل يف سجل الدرجات اخلاص بالقسم

   2رواينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة أليب زيد القيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاب الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكان ك

                                                           
 .3ص املصدر السابق، ،منهاج املواد الشرعية للسنة اخلامسة: 10العلبة  1
هـ ، و�ا نشأ وتريب وتلقى علومه األولية على كبار 310هو أبو حممد عبد اهللا بن أيب زيد بن عبد الرمحن القرياوين، ولد بالقريوان سنة  2

، أبو العباس عبد ىُّ سِ مْ مَ ـأبو الفضل عباس بن عيسى ال: خلف التونسي، ومن شيوخه الذين تتلمذ عليهم بن شيوخها، وكان مؤدبه حمرز

اهللا بن أمحد األبياين التونسي، أبو ميمونة دارس بن إمساعيل اجلروي الفاسي، أبو إسحاق حممد بن القاسم بن شعبان املصري، ألف  

خلف بن أيب القاسم األزدي، أبو بكر أمحد بن : ماً، وأما تالميذه فهم كثريون منهموكان آنذاك سبعة عشر عا" الرسالة"كتابه هذا 

مالك الصغري، : "عبد الرمحن اخلوالين، أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي القريواين، ومن مجلة األوصاف اليت وصفه �ا املرتمجون له

النوادر والزيادات، خمتصر املدونة، �ذيب العتبية، تفسري أوقات : ه، وترك العديد من املؤلفات منها386، تويف سنة "خليفة مالك

أمحد مصطفى قاسم الطهطاوي، القاهرة، دار الفضيلة للنشر والتوزيع : ، تحرسالة أيب زيد القريواين: عبد اهللا أيب زيد القريواين. الصلوات

 .7، ص2005والتصدير، 
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مها املرجعان اللذين مت اعتمادمها من الوزارة الوصية للتدريس، واملالحظ أنه  2مليارة 1 ابن عاشروشرح منت

مل يتم اختاذ الكتب اليت يتم العمل �ا يف األزهر للتدريس الختالف املذهب، لذا مت العمل وفق املذهب 

فتدريس ، وننوه أن االهتمام باملعامالت كان أكثر من العبادات، ارباملالكي املنتشر يف بالد املغ

العبادات كان يف السنة األوىل من كتاب منت ابن عاشر والثانية اعتماداً على الرسالة، ومنذ السنة الثالثة 

  .وإىل غاية السنة النهائية للتعليم الثانوي كانت مركزة على املعامالت اعتماداً على الرسالة

     :3املرحلة اإلعدادية سنواتل هذه املقررات الدراسية ملختلف ونستشف هذا التباين من خال

  الكتب المعتمدة  مقرر الفقه للمرحلة اإلعدادية  المستوى الدراسي

    .ول باب الطهارة إىل آخر باب احلجمن أ    السنة األوىل  

  

شرح منت ابن 

  مليارة رعاش

  

  الرسالة  

، الرعاف، الغسل، التيمم ،أقسامها وأحكامها، الوضوء: املياه  السنة الثانية

  .النفاساحليض، 

الفجر، الرتاويح، (حكم بعض الصلوات ،الصالة بصفة عامة

يدرس حكم هذه  )صالة الضحى، حتية املسجد الشفع والوتر،

  .الصلوات دون التعرض ألركا�ا وفرائضها

ستسقاء، صالة اخلسوف والكسوف، اال: الصلوات اخلاصة

  .اجلنازة

ة، ستخالف يف الصالصالة اخلوف، اال: ئيةستثناالصلوات اال

اجلمع بني الصالتني، التقصري يف الصالة، تدرس اجلوانب اليت 

                                                           
أبو حممد عبد الواحد بن أمحد بن علي بن عاشر األنصاري الفاسي، وهو من أهم  بيتاً، ألفه 314هو نظم يف فقه العبادات عدده  1

شرح منظومة : أمحد مصطفى قاسم الطهطاوي. املعروفة مبنت ابن عاشر) منظومة املرشد املعني على الضروري من علوم الدين(مؤلفاته 

 . 6، ص2004القاهرة، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير،  ،ابن عاشر يف الفقه املالكي
عبد الواحد بن : هـ، درس على يد عدة شيوخ منهم999بن أمحد ميارة الفاسي، ولد بفاس سنة ) فتحا(هو أبو عبد اهللا َحممد  2

عاشر، احلافظ أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد املقري، القاضي أبو القاسم بن حممد بن أيب النعيم الغساين، أبو عبد اهللا حممد 

تالمذته حممد ميارة املعروف مبيارة الصغري، الفقيه حممد ا�اصي، أبو سامل عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن أمحد العياشي، ومن 

الدرر الثمني واملورد املعني يف شرح املعني على " شرح املرشد املعني البن عاشر وامسه: العياشي صاحب الرحلة املشهورة، من أهم تآليفه

فة بن عاصم، شرح المية الزقاق، شرح هدي الساري مقدمة ابن حجر على صحيح البخاري، ، وشرح حت"الضروري من علوم الدين

دار ابن حزم للطباعة ، بريوت، 1، طفهرسة الشيخ حممد بن أمحد ميارة الفاسي: بدر العمراين الطنجي. هـ1072تويف بفاس عام 

 .7، ص2009والنشر والتوزيع، 

 .4، صم1971/1972اإلعدادية للمواد الشرعية املنهاج الدراسي للمرحلة : 120العلبة  3
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  .تتميز �ا عن بقية الصلوات

شروط اإلمامة، ما يستحب وما يكره يف اإلمام، شروط : اإلمامة

  .اإلقتداء به، نية اإلمام

  ، الزكاة، اجلهاد، اإلميان والنذور الصيام، صالة اجلمعة

لظهار، اخللع، الرضاع، العدة، يالء، ااملتعة، اإلالنكاح، الطالق،   السنة الثالثة

سترباء، النفقة، السكىن، احلضانة، البيع وما يتعلق به، الربا اإل

  . وأنواعه، البيع على اخليار، بيع اجلزاف

  الرسالة

الدماء، األقضية والشهادات، اإلجيار، اجلعالة، املزارعة،كراء   السنة الرابعة

األرض، احلوائج، العرايا، الوصية، الشفعة، اهلبة والصدقة، 

الرهن، اإلعارة، اللقطة، الغصب، الصلح، االستحقاق، ضمان 

ما تلفته البهائم، الفلس، الضمان، احلوالة، القسمة، احليازة، 

  . الوصية

  الرسالة

  .يمثل مقرر الفقه للمرحلة اإلعدادية: 27 جدول رقم

 ،إىل كون جمال املعامالت أوسع وأكرب من جمال العبادات التقسيم يف التدريس ونرجع هذا

اربون يف كانوا حيُ   أل�م؛ للجزائريني متاحاً جماًال كن املعامالت زمن االستعمار الفرنسي مل تكما أن 

فالباحث يف القانون الفرنسي  والتخلي عن األحوال الشخصية،عقيد�م وعبادا�م باالندماج والتجنيس 

مع  ، لكن مت تكييفهمنذ محلة نابليون على مصر جيد بعض مواده مستمدة من التشريع اإلسالمي

ربامج التعليم فعلى ا�تمع اجلزائري، لكن جبوانبه الردعية،  ا�تمع الفرنسي، وقد مت تطبيقه متطلبات

 سالميةاإلغري و  روح العبادات واملعامالت، ألن مشكلة ا�تمعات اإلسالميةكانت تستهدف األصلي  

  . هي إفراغ املعامالت من روح اإلسالم

  :1واملقرر اآليت يعزز ما ذهبنا إليه عن اتساع دائرة املعامالت

  

  

                                                           
 ،1،2، املصدر السابق، صمنهاج املواد الشرعية للمرحلة الثانوية: 179العلبة  1
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  الكتب المعتمدة  مقرر الفقه للمرحلة الثانوية  المستوى الدراسي

الطالق، اإليالء، الرجعة، الظهار، اللعان، العدة، النكاح، اخللع،   السنة األوىل

  .الرضاع، النفقة، احلضانة

 التاودي شرح 

  .1العاصمية على

  

  السنة الثانية

  .البيع، الربويات، القرض، املقاصة، الرهن، الفلس

إيداع النقود، : األحكام الشرعية لعمليات البنوك التجارية وتشمل

حساب الكمبيو، احلساب اجلاري، حساب االعتماد، 

  .الكفاالت، وخطابات الضمان

اإلقراض بضمان، إصدار : عمليات البنوك املقاربة وتشمل

  .السندات، عمليات بنوك التسليف الزراعي والصناعي

األحكام الشرعية للمعامالت التجارية اليت تتم يف بورصات 

  .2األوراق املالية والعقود ومينا البصل

األسهم : ألوراق املالية وتضماألحكام الشرعية للتعامل با

  .   والسندات، حكم التعامل بأوراق اليانصيب

، اإلقرار، الوكالة، املزارعة، الشركة، الضمان، احلوالة، الصلح  السنة الثالثة

، القراص، القسمة، الشفعة ،االستحقاق، الغضب،  اإلعارة

  .اجلعالة، اإلجارة، املساقاة

 ،اهلبة .اآلن إىل به مرت اليت واألدوار الوقف مشروعية حكمة

  .الصدقة

                                                           
يب بكر حممد بن حممد ابن عاصم القيسي الغرناطي أل" بالعاصمية"، املسماة »حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام « عد منظومة ت 1

، من أجّل وأبرز ما ألف يف علم الوثائق واإلبرام والقضاء؛ لسالمة نظمها، ووجازة لفظها، ولكو�ا قد )هـ829ت (األندلسي املالكي 

اجتمع فيها ما افرتق يف غريها، وألمهيتها اشتغل عليها أهل العلم بالشرح والبيان، وإزالة اللبس واإل�ام، فوضعت عليها شروح عديدة 

التاودي هو حممد بن حممد الطالب بن علي . عليم األصلي خصص شرح التاودي كتاب مرجعيًا لطلبته، والتمن لدن املغاربة واملشارقة

ه، وذاع شهرته بعد 1111، فقيه املالكية يف عصره وشيخ اجلماعة يف فاس ولد سنة )قرية تاُودة( ابن سودة املري الفاسي التاودي 

زاد ا�د الساري، تعليق على صحيح مسلم، : عديد من املؤلفات منهاه، له ال1209رحلة قتم �ا إىل مصر واحلجاز، تويف سنة 

، بريوت، دار الكتب 1، ج1، طالبهجة يف شرح التحفة: حممد عبد القادر شاهني.الفهرسة الصغرى، وحلى املعاصم لفكر ابن عاصم

 .    4، ص1998العلمية، 

 .م1/1/2018، املوسوعة احلرة .�ا مبىن البورصة باإلسكندرية جددائرة انتخابية مهمة تقع يف حي غرب اإلسكندرية مبصر، ويو  2

ar.wikipedia.org 
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 احلياة على التـأمني: مثل املختلفة التأمني لعقود الشرعية األحكام

 والتأمني واحلريق، احلوادث ضد التأمني وصوره أنواعه مبختلف

  .وحبراً  براً، النقل على

 شركات: وتشمل املختلفة الشركات لعقود الشرعية األحكام

 والشركات باألسهم، والتوصية البسيطة، والتوصية التضامن

  ،احلدود أحكام، الشهادة، القضاء .املسامهة

  .الوصية، اإلسالم يف الرق

  .يمثل مقرر الفقه للمرحلة الثانوية: 28 جدول رقم

  أصول الفقه :خامساً 

ذاعلى طالب املرحلة الثانوية و قررت مادة أصول الفقه  صول يف علم و المنهاج " كتاب  ختُّ

  لتمكني الــــــــطالب مرجعني لتدريس هذه املادة،  2طابورقات احلوكتاب  1للقاضي البيضاوي "األصول

                                                           
، أحد أبرز ُعلماء القرن السابع اهلجري، وصاحب )ه685ت (هو عبد اهللا عمر حممد البيضاوي الشريازي الشافعي ناصر الدين  1

وهو أكثر ) أنوار التنزيل ( تفسري القرآن الكرمي كتابه الشهري العديد من املؤلفات اليت حظيت بالَقبول وسارت �ا الركبان، فقد ألف يف 

منهاج الوصول "وأكثرها ذيوعاً وعناية بني أهل الِعلم هو كتابه  و الشروح، وأشهر كتبه األصولية  كتب التفسري اليت وضعت هلا احلواشي

عبد اهللا عمر حممد البيضاوي : ينظر، وفك عباراتهابق الُعلماء لشرحه باهتمام واسع فتسهذا الكتاب ي ظح، وقد "إىل علم األصول

بريوت، دار ابن حزم للطباعة  ،1شعبان حممد إمساعيل، ط: ، تحمنهاج الوصول إىل علم األصول: الشريازي الشافعي ناصر الدين

  .2008 والنشر والتوزيع،
 املغريب ،)هـ 954-902( باَحلطَّاب، الشهري الرَُّعْيينّ  حسني بن الرمحن عبد بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو اإلمام هوصاحبها  2

 اثنني سنة املبارك، رمضان شهر من عشر ثامن األحد ليلة ولد، والوفاة املولد املكي املذهب، املالكي أندلسي، أصل من ينحدر األصل،

 يف فكتب العلم، فنون يف أّلف فاضًال، حمققاً  عليه، ومثابراً  للعلم حمباً  وكان الفنون، منه و�ل العلوم، والده على قرأ ،للهجرة وتسعمائة

 ابن امللك َعْبدُ  :، وإمام احلرمني هو"اَحلَرَمنيِ  إَمــامِ  َوَرقــَاتِ  ِلَشـرْحِ  الَعيـْنِ  قُـــرَّةُ " ، وهو صاحبذلك وغري واملواريث، والنحو وأصوله، الفقه

 ولد .الدين بضياء لقب نيسابور، نواحي من كبرية ناحيةٌ  وهي جوين، إىل نسبةً  الـُجَوْيين، حممد بن يوسف بن اهللا عبد حممد أيب الشيخ

 شهر من والعشرين اخلامس األربعاء، ليلة ُبْشـَتِنَقان: هلا يقال نـَْيَسابُور أعمال من بقرية وتـُُويفِّ  وأربعمائة، عشر تسعة سنة من احملرَّم يف

 العلم رئاسة إليه وانتهت احلرمني، بإمام فـَُلقِّبَ  ويفيت، العلم يدرس سنني أربع واملدينة مبكة َجاَورَ ، وأربعمائة وسبعني مثانٍ  سنة الثاين ربيع

 فصول معرفة على تشتمل قليلة ورقات هذه« أوله يف مؤلفه قول من »الورقات« بـ تسميته جاءت النظامية، املدرسة له وبُِنَيت بنيسابور،

اليت كانت مقررات دراسية لربامج التعليم  وهي الفقه أصول من بابا عشر مخسة عن الورقات يف اجلويين تكلم وقد، »الفقه أصول من

، موقع املالكي احلطاب للفقيه - احلرمني إمام ورقات لشرح العني قرة: اجلهاين عامر علي جالل:ينظر. األصلي

،www.ahlalhdeeth.com،  املوسوعة احلرة ويكيبديا، موقع : يف أصول الفقهالورقات : وينظر كذلك.12/02/2018يوم

ar.wikipedia.org 19/02/2018، يوم. 
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  : 1فجاءت مقررا�ا كاآليتمن الوقوف على املصادر األصلية األوىل للفقه اإلسالمي، 

  الكتب المعتمدة  للمرحلة الثانوية الفقه أصولمقرر   المستوى الدراسي

علم األصول، األلفاظ االصطالحية، الرتجيح،  تعريف  السنة األوىل

  . االستصحاب، الكتاب، السنة، اإلمجاع، القياس

 الوصول منهاج

 األصول علم يف

 للقاضي

  البيضاوي

  احلطاب ورقات

تعريف علم األصول، واضعوا هذا الفن، األمساء الشرعية واللغوية   السنة الثانية 

ا�از، ا�مل واملبني وما والعرفية، املراد من اخلطاب، احلقيقة 

يتعلق �ما، الظاهر واملؤول، األمر والنهي، موجب األمر 

ومقتضاه، صيغتا األمر والنهي، العام واخلاص وما يتعلق �ما، 

األدلة اليت ختص العموم، تعارض العموميني، االستثناء وأدواته، 

، األصول اليت تنسخ ب، السنة، اإلمجاع، القياس، النسخالكتا

  .كتاب واليت ينسخهاال

األصل، الفرع، العلة، احملكم، : أركان القياسالقياس، حجيته،   2السنة الثالثة

قياس الشبه، التعادل والرتجيح، األحكام الكلية للرتجيح، ترجيح 

القطعيات، تعارض النصاب، ترجيح األخبار، ترجيح األقيسة، 

 .ترجحات نص عليها

 .جتهاد�تهدون، حكم االااالجتهاد، 

 .حكم اإلمجاعاإلمجاع، أركان اإلمجاع، شروط اإلمجاع، 

املصاحل املرسلة، واالستصالح، حجيتها وأحكامها  : االستحسان

  .يمثل مقرر أصول الفقه للمرحلة الثانوية: 29 جدول رقم

  

  

  

                                                           
 .4ص  املصدر السابق، ،منهاج املواد الشرعية للمرحلة الثانوية: 179العلبة  1
  .2ص املصدر السابق، ،)السابعة(منهاج املواد الشرعية للسنة النهائية : 130العلبة  2
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  الفرائض : سادساً 

" لباب الفرائض"جعت املقررات التعليمية املعتمدة يف تدريس مادة الفرائض إىل كتاب رَ 

ن ومت التنصيص على الباب األول منه، فمنهاج الفرائض األصلي مل يكن بعيدًا ع ، 1"للشيخ الشطي"

  :املنهج الزيتوين، فكان كاآليت

  الكتب المعتمدة  مقرر الفرائض للتعليم األصلي  المستوى الدراسي

السنة الرابعة 

  2إعدادي

املوانع، الوارثون من تعريف علم الفرائض، أسباب املرياث، 

الرجال والنساء، أصحاب الفروض، العصبة، أحوال اجلد، 

   .لاملسائل الشاذة، حاالت احلجب، العو 

  

  

لباب الفرائض 

السنة األوىل   للشيخ الشطي

  3ثانوي

تعريف علم الفرائض، احلقوق املتعلقة بالرتكة، شروط وموانع 

روض اإلرث، الوارثون من الرجال والنساء، أصحاب الف

وشروطها، العصبة وأقسامها، احلجب بالنقص واإلسقاط، 

أحوال اجلد، املسائل الشاذة تدرس كمراجعة لدروس السنة 

  .الرابعة إعدادي

العول وأمثلته، كيفية التأصيل، األنظار : تصحيح الفرائض

األربعة، االنكسار وأقسامه، املسائل اليت ال يفضل فيها شيء 

فصل فيها شيء لألخوة ل اليت ال يألب مع اجلد، املسائ إلخوة

     .لألب للجد، واملسائل الشاذة

  .يمثل مقرر الفرائض للتعليم األصلي: 30 جدول رقم 

                                                           
م 1894/هـ1312هو أبو عبد اهللا الشيخ حممد الصادق بن حممد ابن حممد الشطي الشريف املساكين املدرس املالكي، ولد سنة  1

بتونس، نشأ نشأة صاحلة وترىب تربية فاضلة، مستمدة من التقاليد القائمة على احرتام الدين، عندما بلغ سن الرابعة عشر أرسله والده 

سته، درس به على يد كل من حممد الطاهر بن عاشور، حممد عبد العزيز جعيط، بلحسن النجار، حممد اخلضر إىل الزيتونة إلكمال درا

، "لباب الفرائض" حسني، حممد بن يوسف، حممد رضوان القاضي، حممد الصادق النيفر وغريهم، وكانت باكورة جمهوداته هذا الكتاب

ة بسيطة سهلة خالية من التعقيد والغموض، وأحلق به من اجلداول والتمارين ما مجع فيه بني الفقه واحلساب والعمل وأخرجه يف عبار 

رتبة يعني الطالب، ويوضح له املوضوع متام الوضوح ، وقد قررت اللجنة العلمية لكبار شيوخ الزيتونة دراسته للسنتني األوىل والثانية من امل

لباب الفرائض شامل للفقه واحلساب  :حممد صادق الشطي. 1945بريل سنة الثانية للتعليم الزيتوين ، تويف الشيخ حممد الشطي شهر أ

 .5،8،14، ص1988، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 3حممد املنصف املنستريي، ط: ، تقوالعمل
  .6ص املصدر السابق، املنهاج الدراسي للمرحلة اإلعدادية للمواد الشرعية،: 120العلبة  2
  .4ص ،املصدر السابق الشرعية للسنة اخلامسة،منهاج املواد : 10العلبة  3
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  التوحيد: سابعاً 

 فتأضي ؛ فإن مادة الفرائضإذا كان تدريس املواد الشرعية السابقة استند إىل املذهب املالكي 

توحيد  ، فكان كتابيف تدريسها على مقررات األزهرعتمد ا كتب مؤلفوها شافعية املذهب، فقد  هلا

  .مرجعاً للمرحلة اإلعدادية والثانوية للتعليم األصلي 2جبزئيه للشيخ حسني عبد الرحيم مكي 1العقيدة

كل موضوع من املواضيع املقررة يف هذا املنهاج يشرح باختصار، ويستدل يف ذلك باآليات   

 3يف ذلك كتاب القواعد اإلسالمية لإلمام عبد احلميد بن باديسالقرآنية واألحاديث النبوية، ويعتمد 

الشتماله على اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية املطابقة هلذا املنهاج، ولألستاذ احلرية يف االعتماد 

  .  4على أي مرجع آخر جيد فيه من األحاديث واآليات ما يوافق املنهاج

   :فقدمت مقررا�ا كاآليت

  الكتب المعتمدة  مقرر التوحيد لمراحل التعليم األصلي  الدراسيالمستوى 

السنة الثالثة 

  .5إعدادي

 تقسيم الصفات: اإلهليات، تعريف علم التوحيد، موضوعه 

  .هادليلو 

 اجلزء العقيدة توحيد

 للشيخ األول

  مكي حسني

السنة الرابعة 

  .6إعدادي

  .اإلميان واإلسالم واملذاهب فيهما

  .السمعيات، النبوات، اإلهليات

 العقيدة توضيح

 للشيخ الثاين اجلزء

                                                           
توضيح " خطأ يف تسمية املؤلف، فحسني عبد الرحيم مكي ليس لديه مؤلف �ذا االسم، بل مؤلفه املعتمدة يف التعليم األزهري هو 1

 .1964سنة، الطبعة اخلامسة منه صدرت "العقيدة املفيدة يف علم التوحيد لشرح اخلريدة لسيدي أمحد الدردير
 .أحد مشايخ األزهر يف العصر احلديث 2
بن باديس مل يؤلف كتاب بعنوان اقد تعود األخطاء الواردة يف مقررات التعليم األصلي إىل الطباعة، أل�ا تكررت غري ما مرة، ف 3

هذه عدة « :نه البشري اإلبراهيميالقواعد اإلسالمية؛ بل ألف كتاب العقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، قال ع

دروس دينية،  مما كان يلقيه أخونا اإلمام املربور الشيخ عبد احلميد ابن باديس على تالمذته يف اجلامع األخضر مبدينة قسنطينة يف 

عبد . »..ئريني منهجًا هلا ملسلمني اجلزاأصول العقيدة اإلسالمية وأدلتها من القرآن، على الطريقة السلفية اليت اختذ�ا مجعية العلماء ا

حممد البشرب : حممد الصاحل رمضان، تق: ، تعكتاب العقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية: احلميد ابن باديس

  .14، ص1995، الشارقة، دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع، 1اإلبراهيمي، ط

 .13ص املصدر السابق، اخلامسة،منهاج املواد الشرعية للسنة : 10العلبة  4
 .8ص ، املصدر السابق،املنهاج الدراسي للمرحلة اإلعدادية للمواد الشرعية: 120العلبة  5
 .املصدر نفسه 6
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  مكي حسني

السنة األوىل 

  .1ثانوي

  نشأة علم الكالم، الفرق الكالمية يف اإلسالم، 

  تعريف علم التوحيد

، املعجزة، النبوات، اآلهليات تقسيمها،و  الصفات

النحل املعاصرة ومبادئها، ، اإلمامة العظمى، السمعيات

الشيعة، اإلمامية، الزيدية، القديانية،  :فيهاومدى اخلالف 

  .  اإلمساعلية، النصرية، الدروز

كتاب القواعد 

اإلسالمية لإلمام 

عبد احلميد بن 

  باديس

  .يمثل مقرر التوحيد للتعليم األصلي: 31 جدول رقم

  السيرة: ثامناً 

البن  إىل كتاب السريةُدرست السرية النبوية للسنتني اإلعداديتني الثانية والثالثة استنادًا 

ه املادة اإلقتداء مبنهج الرسول يف وتستهدف هذ وخصصت هلا حصة واحدة يف األسبوع، ،2هشام

املقرر على النحو فوضعت معامل  التبليغ والدعوة ، واجلمع بني الدين والعقل وبني العقيدة واحلرية،

  :3التايل

  

  

                                                           
 .13، 12صاملصدر السابق،  ،منهاج املواد الشرعية للسنة اخلامسة: 10العلبة  1
هـ، نشأ بالبصرة ونزل مبصر، واجتمع 218أو 213هو اإلمام أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، املتوىف سنة  2

كان إمامًا يف النحو واللغة العربية، وضع ابن هشام سرية ابن إسحاق بني يديه، مث تعقب ما كتبه   فيها باإلمام الشافعي على ما قيل،

حيص والتعليق، فاختصر وحذف منها ما رأى أنه خيرج عن إطار السرية النبوية، ويف املقابل أضاف إليها بعض الروايات بالتحقيق والتم

واألخبار اليت وقف عليها، وهو يرى أ�ا ختدم فكرته يف وحدة املوضوع، وقد أوضح �جه يف تصنيفه للسرية �ذه املقدمة اليت يقول 

بتدئ هذا الكتاب بذكر إمساعيل بن إبراهيم، ومن ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ولده، وأنا إن شاء اهللا م.... «:فيها

وأوالدهم ألصال�م، األول فاألول، من إمساعيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وما يعرض من حديثهم، وتارك ذكر غريهم من 

مينًا ملتزمًا جانَب الصدق حني صنف كتابه، حيث يثبت النصوص اليت ، وابن هشام أ»...ولد إمساعيل إىل حديث سرية رسول اهللا

، السرية النبوية: ابن هشام.»قال ابن هشام«:، أما ما أضافه هو، فقد صرح عنه بقوله»قال ابن إسحاق«: نقلها عن ابن إسحاق بقوله

  .  7،8، ص1990عمر عبد السالم تدمري، بريوت، دار الكتاب العريب، : ، تع1، ج3ط

 .8، ص، املصدر السابقاملنهاج الدراسي للمرحلة اإلعدادية للمواد الشرعية: 120العلبة  3



 م�اجه التعلمي أ�صيل                                                       الفصل الثالث

 

 189 

  

  الكتب المعتمدة  اإلعداديةمقرر السيرة النبوية للمرحلة   المستوى الدراسي

مولد الرسول  مولد الرسول،الدينية واالجتماعية قبل  حالة العرب  السنة الثانية 

، بدء له قبل البعثة، نشأته وأحواصل اهللا عليه وسلم، نسبه

، اهلجرة األوىل لوحي، بعثته، الدعوة إىل اإلسالم، انتشار الدعوةا

 بيعة العقبة األوىل والثانية،، اإلسراء واملعراج والثانية إىل احلبشة،

التشريع املكي، اجلانب اخللقي الذي ظهر به الرسول قبل 

  .اهلجرة

سرية ابن هشام 

اجلزء األول 

  والثاين والثالث

تدرس الفرتة الثانية من حياة الرسول صل اهللا عليه وسلم ابتداء   السنة الثالثة

إضافة مؤمتر من اهلجرة إىل املدينة املنورة إىل آخر حياته مع 

  .السقيفة

  .يمثل مقرر السيرة النبوية للمرحلة اإلعدادية: 32 جدول رقم

   الحديث: تاسعاً 

ج التعليم األصلي يف دراسة مادة احلديث، فلم ينطلق من الدراسة الشاملة له، بل انطلق رّ دَ تَ 

ومن املعروف أن كتب احلديث  مع شرح املعىن اإلمجايل للحديث، واملنت، السند حيث منمن احلفظ 

 صحيح: الصحاح ستة، لكن مقررات التعليم األصلي اعتمدت على اخلمسة األوائل منها وهي

   :1كاآليت  املقررفكان . الرتمذي سنن، داود أيب سنن، سائيالنَّ  سنن، مسلم صحيحي، البخار 

  

  

  

  

  

                                                           
 .13، ص، املصدر السابقاملنهاج الدراسي للمرحلة اإلعدادية للمواد الشرعية: 120العلبة  1
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  المعتمدةالكتب   مقرر مادة الحديث للمرحلة اإلعدادية  المستوى الدراسي

تنوعت موضوعا�ا بني اإلميان، حفظ مخسة عشر حديثا   السنة األوىل 

  .واألخالق واآلداب، والعلم وفضله، والعبادات

  

أحاديث رواها 

: كل من

 و البخاري

 النَّسائيو  مسلم

 داود، أيبو 

ي ، دون الرتمذو 

حتديد مصدرها 

  .من الكتب

اإلميان، واألخالق حفظ ستة عشر حديثًا يف مواضيع   السنة الثانية

  .واآلداب، والعلم وفضله، والعبادات 

حفظ عشرين حديثا مشلت موضوعا�ا السلوك، وحقوق   السنة الثالثة

املسلم على املسلم، واحلقوق العامة، اإلميان، فضل اجلهاد، 

  . 1املعامالت

حفظ عشرون حديثًا تناولت موضوعا�ا جانب اآلداب   2السنة الرابعة

واحلقوق مبعناها الواسع، من تشجيع العمل، واألخالق 

التواضع، اخللق احلسن، االستئذان، التصاحل بني املتخاصمني، 

  .عيادة املريض، مسك اللسان
  

  .يمثل مقرر مادة الحديث للمرحلة اإلعدادية: 33 جدول رقم

بعد متكن الطالب من حفظ جمموعة من األحاديث النبوية مدة أربع سنوات يف املرحلة 

التوجه حنو التخصص يف علم احلديث، ومت الرجوع إىل كتاب منت  الثانويةاإلعدادية، شرع يف املرحلة 

مدارك الطالب، فوضع املقرر  لكونه يتناسب مع ، للحفظ النووية لإلمام حيي بن شرفألربعون ا

  :3كالتايل

  

  

  

  
                                                           

 .5، صاملواد الشرعية للمرحلة اإلعداديةمنهاج : 114العلبة  1
 .19، ص)األحاديث املقررة(للمرحلة اإلعدادية للمواد الشرعيةاملنهاج الدراسي : 120العلبة  2
 .3،4،5، 2، 1صاملصدر السابق، ، منهاج املواد الشرعية للمرحلة الثانوية :179العلبة  3
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  الكتب المعتمدة  مقرر مادة الحديث للمرحلة الثانوية  المستوى الدراسي

  .مصطلح احلديث وألفاظه االصطالحية  السنة األوىل

 - 3-1: حفظ عشرين حديثًا من األربعني النووية وأرقامها هي

5-7-10 -12- 13-15-16-17-18-19-20-21-26-30 -

33-34-36-39.  

  

  األربعون النووية

  : حفظ منت مخسني حديثاً من على أن تكون من األبواب اآلتية  السنة الثانية

اإلميان، العلم، الوضوء، الغسل، احليض، التيمم، الصالة، 

  .مواقيت الصالة، بدء اآلذان، اجلمعة، صالة اخلوف

املرفوع، املوقوف، : (مصطلح احلديث، احلديث باعتبار السند 

  .، علو السند ونزوله، أنواع الرواية، صيغ األداء)املقطوع

جتريد الصريح 

ألحاديث 

اجلامع الصحيح 

للزبيدي خمتصر 

صحيح 

  1البخاري

الصالة، : حفظ تسعة عشر حديثاً، تنوعت موضوعا�ا بني  السنة الثالثة

ء، عقوق الوالدين، اجلار، احلياء، كافل اليتيم، الصرب على االبتال

  . الرفق، فضل قراءة القرآن الكرمي

  غري حمدد

  .يمثل مقرر مادة الحديث للمرحلة الثانوية: 34 جدول رقم

  األخالق :عاشراً 

مل يكن تدريس مادة الرتبية اخللقية جمرداً؛ بل كان انطالقًا من الواقع اجلزائري املعاش والبيئة 

للبالد، والغريب أن هذا الربنامج احمليطة باملتعلم، مستمدة من الشريعة اإلسالمية، ومن التوجه السياسي 

االستعمار الفرنسي وله دوافعه،  زمن بية األخالقية والرتبية السياسية، وهذا اخللط كان واقعاً خيلط بني الرت 

و طاعة الوالدين امج الفرنسي املوجه للجزائريني التنصيص على توجيه التالميذ حنفقد جاء يف الربن

                                                           
هـ يف زبيد من 812هـ وقيل سنة 811هو زين الدين العباس أمحد بن عبد اللطيف بن أيب بكر الشرجي الزبيدي اليمين، ولد سنة  1

بالد اليمن، مسع من سليمان العلوي، وابن اخلياط، وابن اجلذري، والتقي الفارسي، والزين الربكشي، وألخذ عنه بعض الطلبة بزبيد، كما 

: وغري ذلك، تفقه يف مذهبه وكان أديباً وشاعراً، له مؤلفات منها"مسند الشافعي"و" ابن ماجه" و" سنن النسائي"مسع على ابن اجلزري 

هـ، زين الدين 893طبقات اخلواص، خمتصر صحيح البخاري، ونزهة األحباب، تويف يوم السبت عاشر أو حادي عشر ربيع الثاين سنة 

حسن عبد املنعم شليب، كسرى : ، أخرجهديث اجلامع الصحيح خمتصر صحيح البخاريالتجريد الصريح ألحا: عبد اللطيف الزبيدي

 .   6، ص2009، سوريا، مؤسسة الرسالة ناشرون، 01صاحل العيلى، ط
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فرنسا مقابل محايتهم  لكن تعليمهم وتعليم ذويهم الواجبات حنو. واحرتام  املعلم، هذا واضح ومعقول

العامة، وكون فرنسا فعلت اخلري حنوهم أل�ا علمتهم  ل هلم وحفظ السالم واملصاحلوتوفري العد

   .1نتهمومدّ 

هذا اخللط كان جيب تداركه بالفصل بني املواد بعد االستقالل بشرح توجهات الدولة اجلزائرية، 

األفضل، ومت تدارك هذا اخللط بالفصل  بأنهوالتعريف مبؤسسا�ا ال اإلجبار على االقتناع مبا هو مقدم 

فأصبحت هناك مادة تسمى الرتبية اخللقية  1975- 1974والسياسة مطلع السنة الدراسية بني األخالق 

وأخرى الرتبية الوطنية، لكن بالنسبة لربامج وزارة التعليم االبتدائي والثانوي كانت مادة الرتبية اخللقية هي 

  .مادة الرتبية اإلسالمية الدينية

شخصية سوية قوية نابعة من الفطرة واجتهت فلسفة تدريس األخالق حنو الفردية يف بناء 

اإلسالمية استدالًال باآليات القرآنية واألحاديث النبوية، يف حني اجتهت الرتبية  ومقومات الشريعة

ب الرتبية وكانت كت ،خالل التعامل اليوميمن الوطنية لتفعيل خواص هذه األخالق يف ا�تمع اجلزائري 

 الوطنية الصحيحة بأجزائها األربعة ملستويات املرحلة اإلعدادية هي املراجع املعتمدة لتدريس هذه املادة، 

  . 2ذلك من خالل مقررا�ا الدراسية ويتجلى

  الكتب المعتمدة  مقرر التربية الخلقية للمرحلة اإلعدادية  المستوى الدراسي

    .الرفق والرمحة، الصدق، اإلحسان، الواجبات، الدين واألخالق  السنة األوىل

كتب  الرتبية 

الوطنية 

  الصحيحة

اجلزء األول 

والثاين والثالث 

  والرابع

حب ، األمانة والوفاءالشجاعة األدبية، الصرب، االستقامة،   السنة الثانية

  .العمل وإتقانه

صاف، مناذج من عدل العدل واإلناالعتدال وضبط النفس،   السنة الثالثة

 وتعاونوا على الرب: التعاون على اخلري، اآليةعمر بن اخلطاب، 

  .اإليثارإخل، ....والتقوى

الثقة  .إخل...اخلمر والقمار والبغاءاآلفات االجتماعية، حترمي   السنة الرابعة

التسامح واحرتام : حسن املعاملة .بالنفس واالعتماد عليها

ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما : حقوق الغري، احلديث
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 .إخل.......كلكم راع: احلديث: احلرية واملسؤولية .حيُِبُّ لنفسه

اخلري، احلق، اجلمال، الكرامة، (املثل العليا للفرد وا�تمع 

  ).الشخصية والكرامة الوطنية

  .تربية الخلقية للمرحلة اإلعداديةيمثل مقرر ال: 35 جدول رقم

  :1أما مقرر الرتبية الوطنية فيدرس منه

  الكتب المعتمدة  للمرحلة اإلعدادية الوطنيةمقرر التربية   المستوى الدراسي

لس الشعيب البلدي، هيأته، ا�الصاحل، املواطن الوطن،   السنة األوىل

  .املدرسة وا�تمعمهمته، األعياد الوطنية والدينية، 

  

  

كتب  الرتبية 

  الوطنية الصحيحة

اجلزء األول والثاين 

  والثالث والرابع

ا�لس الشعيب للوالية  .حفظ األمن مهمة الشرطة   السنة الثانية

احملافظة  .والدوائر ومهما�ا إداريًا واقتصاديًا واجتماعياً 

من إنتاج فكري ) مادية ومعنوية(على الثورة الوطنية 

التأمني  .وثروات طبيعيةوآثار ومؤسسات عامة 

 ).املستشفيات(االجتماعي والعناية بالصحة العامة

املكتبات، املسارح، (املرافق العامة وفوائدها بإجياز 

  ). إخل....دائق العامة، املالعب، الغاباتاملتاحف، احل

نظام احلكم  .الكشافة ودورها يف تكوين الشباب  السنة الثالثة

 ،السلطة التنفيذية .تشريعيةالسلطة ال .دميقراطي وفردي

السلطة القضائية،  .احلكومة، الوزارات وصالحيتها

  .احملاكم وأنواعها

االنتخابات  .الدميقراطية الالمركزية، التوازن اجلهوي  السنة الرابعة

   .اخلدمة الوطنية وأهدافها .ونظامها

دراسة املقدمة واملبادئ األساسية : الدستور اجلزائري

 .تأسيسها، أهدافها بإجياز: األمم املتحدةهيأة  .بإجياز

اليونسكو، منظمة ( أهم املنظمات التابعة هلا باختصار

  

                                                           
 .21، 20، صاملصدر السابق ،منهاج املواد الشرعية للمرحلة اإلعدادية: 10 العلبة 1
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الصحة العاملية، املكتب الدويل للعمل، املنظمة الدولية 

تأسيسها : جامعة الدول العربية ).حلماية الطفولة

  .1وأهدافها

  .اإلعداديةيمثل مقرر التربية الوطنية للمرحلة : 36 جدول رقم

دثنا عن املنهاج فإننا نقصد بذلك البناء العام للنظام التعليمي بدءًا باملرجعيات حتحينما 

والتصورات الفلسفية، وحتديد املقاصد واألهداف مث بناء احملتوى التعليمي، مث طرق ووسائل التدريس 

ة املوازية املوجهة، ومعلوم أن وختامًا بأساليب التقومي، يضاف إىل ذلك كل ما يتعلق باألنشطة التعليمي

  2.لكل هذه القضايا أدبيات تربوية ناظمة تتطور باستمرار بتطور البحث يف علوم الرتبية

أسهمت منذ نشأ�ا يف إذكاء احلس املنهجي لدى املشتغلني �ا من املعلمني فالعلوم الشرعية 

إشكاالت تطبيقية حتد لكن أصبحت  العلمي واملعريف لألمة اإلسالمية، االزدهارواملتعلمني يف عصور 

رف أو طرق ووسائل تدريسها، فقد عُ  ؛سواء يف مناهجها التعليمية ،من دورها يف تشكيل العقل املسلم

بالسند املتصل، أو سرد كتاب  عن علمائنا يف جمالس العلم اشتغاهلم بسرد مرويا�م من حفظ شيوخهم

وأمهات   ،وغريها من مصنفات احلديث ،والسنن ،كالصحاح  ،من الكتب املعتمدة يف الفن املدروس

رف عن والفقه وأصوله، والتعليق على ذلك مبا فتح اهللا عليهم من بيان اللغة واملعاين، وعُ  ،كتب التفسري

ءاً بغايتهم من وطلبة العلم املالزمني الذين يصرحون بد ،بعضهم عقد جمالس العلم للخاصة من املريدين

توجد عند غريه، أو اجتهادات يف دراية احلديث، أو  ة أحاديث بعينها الكرواي  ،خالدراسة على الشي

مذهبه يف التفسري والفقه ينفرد �ا عن غريه، أو مدارسة كتاب يف فن بعينه رواية ودراية أو ما إىل ذلك 

  .3من ضروب املعرفة الشرعية

يفًا منهجيًا للمادة طلب العلم وآداب العامل واملتعلم، ال يكاد جيد تصنواملطلع على مدونات 

العلمية بشكل يراعي القدرات النفسية والعقلية واجلسمية للمتعلمني، وال يكاد يعثر على تصنيف هلؤالء 

راعي ى منهاج تعليمي للمادة الدراسية ييف جمالس العلم حبسب تلكم القدرات، كما ال يكاد يعثر عل

أداء الروايات وتبليغ : من كل ذلكحاجة املتعلمني حسب فئا�م العمرية، وهلذا كان القصد 
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االجتهادات الفقهية إىل األمصار بنفس منط التحمل، فإن الغاية واملقصد كان يتحقق يف الغالب لدى 

  .رٍ طْ وقُ  رٍ صْ فئة حمدودة مشتغلة برواية ودراية علوم الشريعة يف كل مَ 

ب لغري تلكم لَ طْ تُ أما يف العصر احلاضر فقد تغريت أمناط التعليم إذ أصبحت علوم الشريعة 

الغايات، ويف غري تلك األماكن التعليمية ومن طوائف عمرية خمتلفة، وأصبح لبناء مناهج التعليم قواعد 

تقتضي إعادة النظر يف بناء املناهج  ة نفسية وعقلية وفكرية واجتماعية،ومبادئ ذات أبعاد متعدد

التعليمية لعلوم الشريعة يف كل املستويات الدراسية على أسس جديدة تستثمر اجلوانب االجيابية يف 

املناهج الدراسية احلديثة، وتسعى إىل التجديد سواًء يف حتديد األهداف العامة نظريات التعلم وبناء 

الشريعة ويف كل مستوى من املستويات الدراسية وبناء احملتوى  واملرحلية لتدريس كل مادة من مواد علوم

  .الدراسي، وصياغة التوجيهات اخلاصة بطرق ووسائل التدريس والتقومي

إىل بروز  وقد أدى القصور يف البحث العلمي يف بناء النظرية الرتبوية لتدريس علوم الشريعة،

حتد بقدر كبري من غايات تدريس علوم  إشكاالت علمية وتربوية ومنهجية تشكل حتديات متزايدة

  .1ملدرسة املعاصرةيف ا الشريعة

العلوم الشرعية للتعليم األصلي جند أ�ا ال ترتبط باألهداف  ومقررات وبعد عرض مناهج

أن املسطرة هلا وبالتايل عارية من حتديد خمرجات هذا النوع من التكوين، فمن أهداف التعليم األصلي 

الكتاب والسنة، وأن يأخذ بأيديهم  :عي التشريع اإلسالمي األساسنيبَ نْ يذه إىل مَ يصطحب األستاذ تالم

ويساعدهم على استنباط األحكام من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، وأن يبني هلم بأن هناك 

املبادئ األساسية أو األمهات اليت ال يكون اإلسالم إال �ا، واليت ال جيوز االختالف فيها، وال احليدة 

تؤخذ من احلواشي والُشرَّاح ومن املتون  العلوم الشرعية كانت، لكن الواقع كان غري ذلك فمصادر عنها

ومل يتم اصطحاب الطلبة إال للمصحف الشريف، كما أن أهدافها شاملة  غري قابلة للتحقق وال للقياس 

   .يف املدة الزمنية احملددة للتدريس

الطالب من  متكن ،لكن ال ينكر أن هذه املناهج طابعها معريف مرتبط بأهداف مهارية وقيمية

أن حيدث  هومن شأنلكن اخللل املوجود يف صياغة األهداف أدوات التعلم الذايت املستمر بعد التخرج، 

يغت من أجل غايات تنظيمية شكلية قطيعة بني األهداف واحملتوى، مما يدل على أن هذه األهداف ص

بشكل خاص، كل ذلك  فرضها اجلذاذة الوصفية ملسلك التكوين بصفة عامة وبناء معطيات الوحدةت
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سيؤدي بالضرورة إىل صعوبة قياس مدى حتقق هذه األهداف يف �اية التكوين، وبالتايل صعوبة إجرائية 

  .1يف التقومي مما يعمق االنفصال بني مدخالت التكوين وخمرجاته

يف املنهاج يف نسق منهجي متدرج لتشكل يف  الدراسية للعلوم الشرعية املقرراتانتظمت 

 املدى البعيد نسقًا معرفيًا منظمًا يف ذهن املتعلم، فعناوين املواضيع يف املناهج الدراسية نظمها

املختصون، وبذل املدرسون جهودًا إضافية إلعادة تصنيف هذه املادة العلمية يف نسق تعليمي جديد 

ة بقضايا واقعهم املعاصر ويساعدهم على التفكري املنهجي، وقد يسهل على الطلبة ربط املعرفة الشرعي

  .الحظنا أمهية روح العصر وواقع الطالب الذي مت الرتكيز عليهما يف مناهج العلوم الشرعية

 نالحظ اختالل تنسيقي بني خمتلف املراحل التعليمية للتعليم األصلي، فمخرجات أننا ملكما 

رحلة املوالية، وهي لبنة يف سياق حتقيق األهداف العامة والنهائية؛ مرحلة اإلعدادية شكلت مدخالت امل

عديًا حملتويات املنهاج التعليمي، رغم أن مصدر مناهج العلوم الشرعية يف ألنه يعد بناًء متدرجًا وتصا

ة، ومل التعليم األصلي كان األزهر إال أن مناهجه أفرزت بناء منهجياً منضبطاً لقواعد بناء املناهج التعليمي

 تقع يف اإلشكال الذي كانت تعيشه املناهج الدراسية يف كل من جامعة القرويني والزيتونة واألزهر

، فاملقرر الدراسي يضم مباحث ال جيمعها جامع منهجي، عند هذه األخرية ، فنجد تباينًا واضحاً آنذاك

ودون أن يستويف املتعلم  فال عجب إن وجدت يف السنة األوىل دراسة ملباحث يف علم اجلرح والتعديل،

قبل أن يستكمل  األحكاممن هذا العلم مباحثه وأبوابه، ينتقل يف السنة الثانية لدراسة فقه أحاديث 

  .2لناسخ واملنسوخ واملشكل واملختلف وغريهاعدته املعرفية من علوم الدراية كا

سنتني فقط، فحياة أكثر من أن ختصص هلا  يف التعليم األصلي كما أن مادة السرية النبوية  

الرسول صلي اهللا عليه وسلم الذي نظم عالقته خبالقه، وعالقته مبحيطه وجمتمعه باألسلوب نفسه يف 

    .املدة الزمنية املقررة هلا جماالت العقيدة، والعبادات، وجمال األسرة وا�تمع، وغريها من ا�االت أكرب من

لى منوذج تطبيقي متعلق بتدريس القرآن الكرمي، وإسهامًا يف بلورة هذا التصور عمليًا نشتغل ع

  :3الغاية من تدريس القرآن الكرمي وعلومه حسب املراحل التعليمية يتحدد يف التايلف
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  : يف مرحلة التعليم اإلعدادي

مواضيع األخالق واآلداب  وتشمل سور وحدة موضوعية أحزاب كاملة ذات حفظ -

 .جتماعيةاال

 .آليات القرآن الكرمي تعميق قواعد الكتابة والقراءة -

 .التعرف على املقاصد الشرعية من اآليات القرآنية املدروسة -

جتماعية انطالقًا من توجيهات هيم وصياغة التصورات واملواقف االبناء وتصحيح املفا -

اآليات من سورة البقرة اليت كان يراد من خالل تدريسها النهي عن  القرآن الكرمي، ومن

الزواج باملشركة؛ ألن املرأة هي اللبنة األوىل يف بناء األسرة وكان يتم باخلصوص رفض 

 .الفرنسية حبكم االستعمار وتبعاته

  : يف مرحلة التعليم الثانوي

صورات واملواقف الفكرية وبناء القيم االستفادة من اجلانب املنهجي للقرآن الكرمي يف بناء الت -

 .واملبادئ

 .التمكن من أدوات الفهم والتحليل واالستنباط الفقهي والتشريعي من القرآن الكرمي -

     .قراءة قضايا الواقع املعاصر يف ضوء القرآن الكرمي -

ما بني املواد الدراسية من تكامل وتناغم، بل إن فهم النص  تذة العلوم الشرعية يدركونافأس

الشرعي ال ميكن أن يتم إال عرب النظر إليه من زوايا خمتلفة يتداخل فيها القرآن باحلديث والفقه وأصوله 

ألن من شأن هج هذه املواد يف شكل جزر معزولة؛ واللغة وتاريخ التشريع، وعليه فال ميكن أن توضع منا

يع على الطالب فرصة إدراك الروابط العلمية اجلامعة بني العلوم الشرعية معرفيًا ومنهجياً، ذلك أن يض

   .1نسانية، بل وحىت العلوم البحتةمن العلوم اإل وإذا تعذر ذلك فكيف بعالقة املواد الشرعية مع حميطها
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   المواد الحديثة: المبحث الثالث

  التاريخ : أوالً 

ماديت التاريخ واجلغرافيا ال ختفى على أحد، من حيث كو�ا ثقافة إن أمهية تدريس كل من 

اجتماعية تكاد تنفرد يف حتديد معامل املواطن الصاحل الذي ُيسعى لتكوينه، فالتاريخ يريب فكر التلميذ 

ونظرًا ألمهية هاتني وأحوال عيشها يف املاضي واحلاضر،  ويكسبه وعيًا وتصورًا ملاهية حياة اإلنسانية،

ين الفكر وتوجيهه وجهة ادتني يف إيقاظ الشخصية الوطنية اجلزائرية والروح العربية وتنميتها ويف تكو امل

  .الصاعدة األجيالغرسها يف ب هادفة، لذلك أعطيت هلذه اجلوانب أمهية

يتبع يف تدريس مادة التاريخ تصوير مظاهر احلياة يف كل عصر تصويراً يقر�ا يف أذهان التالميذ 

حياة األجداد واألقدمني ويثري يف نفوسهم االعتزاز برتاث أجدادهم، و وميكنهم من املقارنة بني حيا�م 

واستغالل املناسبات الوطنية  العناية بدراسة األحداث اجلاريةن أثر يف تطور احلياة اإلنسانية، بوما هلم م

  .والقومية يف تعبئة املشاعر واألحاسيس تعبئة قومية مع التطبيق على هذه األحداث ومشكالت الساعة

له للبالد اليت وقعت حتت سيطرته، فرصة براز أهداف االستعمار ونواحي استغالكما كان إل

ضللة اليت كان يتسرت ورائها، كما أوليت ت املتصحيح املفاهيم اخلاطئة اليت حاول أن يغرسها والواجهال

ر وحياة الذين قادوا هذه احلركات، وهنا دراسة احلركات التحررية الشعبية اليت قاومت االستعماعناية ل

النشاط االجتماعي لتنظيم الرحالت والزيارات حتمل املسؤولية من خالل مجعية  تعلم بالطلبةجيدر 

تنمية حب القراءة واملطالعة لقيام بتمثيليات ومسرحيات، و اخلرائط وا وعمل مناذج للمعامل التارخيية ورسم

  . 1التارخيية من الكتب والتعليق عليها كيفية احلصول على املعلوماتعلى   والتدرب

املواد االجتماعية ليست معلومات أو حقائق حتفظ صمًا بقدر ما هي روح وسلوك واجتاه ف

على إدراك النظم األساسية اليت يقوم عليها تتحقق عن طريق فهم العالقات االجتماعية فهمًا مبنيًا 

اعي هو نتيجة ن االجتميْ الفرد مدين للمجتمع اإلنساين املتطور بوجوده، ورفاهيته، وأن هذا الدِّ فا�تمع 

جهود أجيال كثرية ومتعاقبة جاهدت يف احلياة وضحت لكي يصل اجليل احلاضر إىل ما وصل إليه من 

يف احملافظة على األجيال اليت سبقته  جهودإىل  جمهودهأن يضم  فالطالب عليهحضارة ومدنية، وعليه 

اخلربات واملعارف واملنتجات لتدعيم  بأمهية تعاون ا�تمعات اإلنسانية يف تبادل بالوعيالرتاث اإلنساين، 

                                                           
 . 2، صمنهاج التاريخ واجلغرافيا للمرحلة اإلعدادية: 274العلبة  1
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إذا ما مت   خمتلف أحناء املعمورة، وبقدرته على حتسني بيئته وأحوالهويفالسالم واألمن بني مجيع الشعوب 

   1.استخالص العرب من جتارب املاضي، واجتهد يف استغالل بيئته وعمل على القضاء على مشكال�ا

  :2املرحلة املتوسطةمقرر 

  

  الكتب المعتمدة  مقرر التاريخ للمرحلة اإلعدادية  الدراسيالمستوى 

شبه اجلزيرة وادي النيل، وادي الرافدين،  :تاريخ احلضارات القدمية  السنة األوىل

، القرطاجيون ،، البيزنطيونالرومان اإلغريق،، العربية، الفينيقيون

  .حضارة الصنيحضارة اهلند،  ظمى،املمالك األمازيغية الع

  مدينون به للحضارة القدمية؟ما حنن  

تاريخ احلضارات 

القدمية للسنة 

  األوىل

عهد ظهور اإلسالم، ، خ العصور الوسطى يف الشرق والغربتاري  السنة الثانية

 .احلضارة العباسيةاحلضارة األموية، اخللفاء الراشدين، 

، دولة بين محادالدولة الرستمية، األدارسة واألغالبة، الفاطميون، 

 .، دولة بين زياناملرابطون، املوحدون

احلروب  أمية، ملوك الطوائف يف األندلس، األندلس يف عهد بين

  .، نشأة املمالك األوربية، فتح القسطنطنيةالصليبية

تاريخ العصور 

الوسطى يف 

الشرق والغرب 

  للسنة الثانية

، التوسع العثماين، العامل بداية العصور احلديثة، فتح القسطنطنية   السنة الثالثة

التوسع النهضة األوروبية، . بني الشرق والغرباختالل التوازن 

حترير الواليات املتحدة  اإلصالح الديين بأوروبا،االستعماري، 

  .، انتشار اإلسالم يف احمليط اهلنديالثورة الفرنسيةاألمريكية، 

التاريخ احلديث 

  السنة الثالثة

يف العهد ) اجلزائر ، تونس، املغرب األقصى، ليبيا( :املغرب العريب  السنة الرابعة

خملفات . العثماين، وزمن االحتالل واملقاومات واالستقالل

  .االستعمار يف املغرب العريب

تاريخ املغرب 

العريب للسنة 

  الرابعة

  .يمثل مقرر التاريخ للمرحلة اإلعدادية: 37 جدول رقم
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  :مقرر املرحلة الثانوية

  الكتب المعتمدة  الثانويةمقرر التاريخ للمرحلة   المستوى الدراسي

، الوحدة بأوروبا، ظهور املبادئ القومية بأوروبا الثورة الصناعية   1السنة األوىل

احلركة الوهابية، بذور املسألة الشرقية، ، الوحدة اإليطاليةاألملانية، 

  .احلركة القومية يف البالد العربية، النهضة العربية احلديثة

النزعة االستعمارية  منو ،آسياالتنافس االستعماري يف إفريقيا، 

  .  ىل، احلرب العاملية األو واليابان الواليات املتحدة األمريكية عند

  

  

كتب املرحلة 

الثانوية لوزارة 

التعليم االبتدائي 

 غرباحلماية الفرنسية يف تونس واملالتوغل األورويب يف إفريقيا،   2السنة الثانية  والثانوي

هضة االقتصادية والتوسع الياباين، الناألقصى، االجنليز يف اهلند، 

ي، أوروبا والثورة االقتصادية، النهضة االقتصادية والتوسع األمريك

النازية يف أملانيا، ، األزمة االقتصادية العاملية، 1917روسيا وثورة 

 .اجلزائر، تونس، املغرب بني احلربني العامليتني

- 1918دول الشرق األوسط من الثورة الكمالية يف تركيا، 

اليابان بني م اجلمهورية الصينية وتطور الصني، قيا، 1939

  .   عرض حال العامل اإلسالمي قبل احلرب العاملية الثانية .احلربني

احلرب العاملية الثانية، هيئة األمم املتحدة، احلرب الباردة   3السنة الثالثة

والتعايش السلمي، العامل العريب بعد احلرب العاملية الثانية، تطور 

ركات احلإفريقيا وأوروبا وأمريكا بعد احلرب العاملية الثانية، 

، دور اجلزائر يف الوحدة اإلفريقية، الثورة التحررية، الثورة اجلزائرية

ة، مشكلة فلسطني، الثورة الكوبية، الثورة املصرية، مشكلة الصيني

   .القرن العشرين حضارة، فيتنام

  .يمثل مقرر التاريخ للمرحلة الثانوية: 38 جدول رقم

                                                           
  .1،2،3،4،5ص املصدر السابق، ،)السنة اخلامسة( منهاج التاريخ للمرحلة اإلعدادية: 274العلبة  1
 .3،4ص ،اخلامسةلسنة ل التاريخ واجلغرافيا جا منه: 43العلبة  2
 .1ص ،1977-1976منهاج التاريخ للسنة السابعة املعدل : 279العلبة  3
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  غرافياالج: ثانياً 

مراحل دراسة اجلغرافيا تعتمد على اجلمع والتأليف بني تلك املعلومات اليت تلقاها التلميذ يف 

إىل دراسات وأحباث صنافية، إمنا املهم هو توجيه التالميذ إىل كيفية لتجاء ىل االحاجة إ، فال تعلمه

البحث والتفكري اجلغرايف، وباألخص األخذ بيدهم إىل متثيل وفهم بعض العناصر الرئيسية من كل 

الغاية حيسن  موضوع فهمًا دقيقًا من هذه املواضيع الكثرية اليت حيويها هذا الربنامج الواسع، ولبلوغ هذه

  :  األستاذ إىل طريقتني تستعمل كل منهما بعد األخرى

خرائط، صور (ليل أمثلة واضحة تدرس استنادًا إىل مجيع الوثائق اليت ميكن استعماهلاحت -

 ).إخل...مشسية

أعمال تطبيقية متكررة وعلى األقل مرة كل أسبوعني وعند االقتصاد أعمال حبوث يقوم �ا  -

   .أو مجاعاتالتالميذ أفراداً 

وخالل البحث مل نتمكن من العثور على مقررات اجلغرافية للمرحلة اإلعدادية، رغم توصلنا 

للكتب اليت كانت تستعمل آنذاك من قبل وزارة التعليم االبتدائي والثانوي، إال أن غياب املقررات أبقانا 

  :ملرحلة الثانوية فكانت وفق اآليتدون ذلك، أما مقررات ا

  الكتب المعتمدة  مقرر الجغرافيا للمرحلة الثانوية  الدراسيالمستوى 

الكرة األرضية، املظاهر املناخية، املظاهر : اجلغرافيا الطبيعية  1السنة األوىل

  .املائية، تضاريس الكرة

السكان، اجلغرافيا الزراعية، ألوان النشاط : اجلغرافيا البشرية

  .الصناعي، التبادل والنشاط التجاري

  

  

املقررة الكتب 

من وزارة التعليم 

اإلبتدائي 

  والثانوي

املوقع، التضاريس، املناخ والنبات، : دراسة عامة للمغرب العريب  2السنة الثانية

  .املياه، الرتبة واالجنراف، التعمري والسكان، التنمية ومشاكلها

املوقع، التضاريس، دراسة إقليمية للجزائر، اجلزائر : اجلزائر

اجلزائر الشمالية الغربية، اجلزائر الشمالية  الشمالية الشرقية،

: الوسطى، السهول العليا الغربية، الصحراء، االقتصاد اجلزائري

                                                           
 .3،4ص، منهاج اجلغرافيا السنة اخلامسة: 274العلبة  1
 .1،2، صاملعدل برنامج اجلغرافيا للسنة الثانية ثانوي: 279 العلبة 2
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  .الزراعة، الصناعة، املواصالت، التبادل التجاري

املغرب األقصى، تونس، موريتانيا، : بقية بلدان املغرب العريب

  .ليبيا

أمريكا، كوبا، الربازيل، أوروبا، : العاملاملظاهر االقتصادية يف   1السنة الثالثة

فرنسا، أملانيا الغربية، إيطاليا، يوغسالفيا، االحتاد السوفيايت، 

الصني، االحتاد اهلندي وباكستان، اليابان، غينيا، ساحل العاج، 

  .احتاد جنوب إفريقيا

  .يمثل مقرر الجغرافيا للمرحلة الثانوية: 39 جدول رقم

  الرياضيات: ثالثاً 

أشغال عملية تصلح لتقدمي فكرة، لتحضري أو إليضاح يف دراسة كل فصل من املنهاج ترتبط 

تعريف، الكتشاف عالقة، لتحقيق نتيجة أو دستور إلجياد مسألة جديدة، وملمارسة هذه األشغال ميكن 

مسطرة كوس، مدور، املنساب، ورق : أن يستحضر الطالب أدوات تستعمل يف الرسم والتخطيط

املرت، ديسمرت، سحاب، مقياس : رق ميليمرتي، ومن جهة أخرى أدوات أو أجهزة قياسشفاف، و 

   :3، املقرر كان كاآليت2السماكة، مقياس املنحنيات، منقلة، ميزان، ساعة

  الكتب المعتمدة  للمرحلة اإلعدادية الرياضياتمقرر   المستوى الدراسي

السنة األوىل 

  إعدادي

احلسابية األربع، األعداد العشرية، مراجعة العمليات : احلساب

  .الوحدات القياسية، النسبة املئوية

القطع املستقيمة، قياس األطوال والوحدات، الزاوية، : اهلندسة

الدائرة، قياس الزمن، املضلعات، ا�سمات، احلركة املنتظمة، 

  .حاشية تتعلق بعلم الفلك

  

  

  

الكتب املقررة 

من وزارة التعليم 

اإلبتدائي  األعداد التامة، أضعاف العدد، قواسم العدد، خواص : احلساب  

                                                           
 .10، 9، 8، ص منهاج اجلغرافيا السنة السابعة: 274العلبة  1
 .4، صمنهاج املواد احلديثة للمرحلة اإلعدادية: 274العلبة 2
 4، صمنهاج السنة األوىل إعدادي: 279 العلبة 3
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السنة الثانية 

  1إعدادي

، األعداد الكسرية، 2،5،4،25،9،3قابلية القسمة على 

  .الكسور العشرية واألعداد العشرية

  .املستقيم ونصفه، الزاوية، الدائرة، املثلثات: اهلندسة

  والثانوي

السنة الثالثة 

  2إعدادي

حتليل عدد تام إىل جداء أعداد أولية، إجياد القاسم : احلساب

  .املشرتك األكرب واملضاعف املشرتك األصغر لعددين أو أكثر

األعداد النسبية، العمليات األولية على األعداد النسبية، : اجلرب

  .املعادالتفكرة املتحول والتقابل بني املتحوالت، 

ملتوازية، الرباعيات املرتاجحات، املستقيمات ا: اهلندسة املستوية

اخلاصة، وضع نقطة بالنسبة للدائرة، مقارنو الزوايا، املستقيمات 

  .املتالقية يف املثلث

السنة الرابعة 

  3إعدادي

  .مراجعة النسب، اجلذر الرتبيعي: احلساب

كثريات احلدود، متثيل نقطة يف املستوي، مفهوم املتحول : اجلرب

  .والتابع، املعادالت واملرتاجحات

نسبة قطعتني مستقيمتني، املثلثات املتشا�ة، : اهلندسة املستوية

العالقة ، العالقات العددية يف املثلث القائماإلسقاط العمودي، 

بني أطوال القطع الواصلة بني نقطة مفروضة ونقطة تقاطع دائرة 

 . نقطة قوة بالنسبة للدائرة -مع قاطعني مارين بالنقطة املفروضة

 احلاالت املناسبة ال تطلب الرباهني إال يف: اهلندسة الفراغية

، زاوية مستقيمني يف الفراغ، املستقيم واملستويملستوى القسم، 

األشعة و األشعة املتسايرة ، اإلسقاط العمودي على مستوي

  . املتعاكسة

  .يمثل مقرر الرياضيات للمرحلة اإلعدادية: 40 جدول رقم

  

                                                           
 .3، صالثانية إعداديمنهاج السنة : 274العلبة  1
 .7، صمنهاج الرياضيات، السنة األوىل ثانوي: 114العلبة   2
 .8، صاملصدر نفسه  3
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  :مقرر الرياضيات للمرحلة الثانوية

  الكتب المعتمدة  الرياضيات للمرحلة الثانوية مقرر   المستوى الدراسي

السنة األوىل 

  .1ثانوي

األعداد واحلساب اجلربي، النسبة :اجلرب ومبادئ التحليل الرياضي

  .والتناسب، وحيدات احلدود، مبدأ التزايد

  .األشعة، املثلثات املتشا�ة، حمور اإلحداثيني: اهلندسة

  

 املقررة الكتب

 التعليم وزارة من

 بتدائياال

  والثانوي

  

  

السنة الثانية 

  2ثانوي 

  .اجلرب، املثلثات ومبادئ التحليل

كثري احلدود من الدرجة الثانية، املشتقات، مشتق تابع من أجل 

قيمة معطاة للمتحول، املعىن اهلندسي للمشتق التابع حيث 

  .خطه البياين منسوب إىل معلم كارتيزي ليس بالضرورة متجانس

امتداد مفهوم قوس دائرة، الدائرة املثلثية، : التوابع الدورية

  .العالقات بني النسب املثلثية، القيمة التقريبية

اهلندسة املستوية ومبادئ اهلندسة التحليلية املستوية، اجلداء 

  .السُّلَّمي الداخلي

السنة الثالثة 

  3ثانوي

التوابع الدائرية، امتداد مفهوم القوس والزاوية، : املثلثات واجلرب

  .التمثيل البياين، القيمة اجلربية للسرعة

السماء وا�موعات، حركة الشمس ): علم الفضاء(الفلك

  الظاهرية على كرة الثوابت، ا�موعة الشمسية، القمر، النجوم

  .يمثل مقرر الرياضيات للمرحلة الثانوية: 41 جدول رقم 

  

  

  

                                                           
 .6،7، صمنهاج الرياضيات للسنة اخلامسة: 274العلبة  1
 .3،4، صمنهاج السنة السادسة:  43العلبة  2
 .5، صمنهاج الرياضيات للمرحلة الثانوية: 274العلبة  3
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  :فيزياءال: رابعاً 

  الكتب المعتمدة  الفيزياء للمرحلة الثانوية مقرر   المستوى الدراسي

السنة األوىل 

  1ثانوي

وجود املادة يف حاال�ا الثالث، الثقالة، القوى، العمل 

  .واالستطاعة، توازن السوائل، احلرارة

الكتب املقررة 

من وزارة التعليم 

االبتدائي 

  والثانوي

السنة الثانية 

  2ثانوي

الطاقة الكهربائية، التحليل  الطاقة امليكانيكية،: الطاقة

  .الكهربائي، الظواهر االهتزازية

السنة الثالثة 

  3ثانوي

  . الطاقة وأنواعها، نظرية الذرية، األمواج واجلسيمات

  

  .يمثل مقرر الفيزياء للمرحلة الثانوية: 42 جدول رقم

  : الكيمياء: خامساً 

  الكتب المعتمدة  الكيمياء للمرحلة الثانوية مقرر   المستوى الدراسي

  .األكسجني، املياه الطبيعية، املاء الصايف، اخلالئط: اهلواء  السنة األوىل 

 رة، الرموز الكيميائية، القواننياجلوهر، الذ: الرتكيب النوووي

مبدأ األكسدة ومبدأ : اهليدروجني. املعادالت الكيميائية

معلومات . اإلرجاع، محض الكلور، الكلس، األمونياك، الكربيت

  .4موجزة عن احلمض واألسس واألمالح، تأكسد الفحم

الكتب املقررة 

من وزارة التعليم 

االبتدائي 

  والثانوي

الرتكيب اجلسيمي بنية اجلزيئات وتوضيحها، اجلسيمات،   السنة الثانية 

  .5للكهرباء وللضوء

    .6البنية الفراغية للذرة  السنة الثالثة 

  .يمثل مقرر الكيمياء للمرحلة الثانوية: 43 جدول رقم

                                                           
 .2، صمنهاج الفيزياء للسنة اخلامسة: 274العلبة  1
 .1، صمنهاج السنة السادسة:  43العلبة  2
 .2، صمنهاج الفيزياء للسنة السابعة: 279العلبة  3
 .2، صمنهاج الكيمياء للسنة اخلامسة: 274العلبة  4
 .1، صمنهاج السنة السادسة:  43العلبة  5
 .2، صمنهاج الكيمياء للسنة السابعة: 279العلبة  6
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   العلوم الطبيعية: سادساً 

  الكتب المعتمدة  العلوم لجميع مراحل التعليم األصلي مقرر   المستوى الدراسي

السنة األوىل 

  1إعدادي

تركيب أعضاء اجلسم، اهليكل العظمي، : اإلنسانجسم 

  .العضالت، األسنان عند الطفل والبالغ

تقسيم الفقريات انطالقًا من احليوانات املوجودة يف : الفقريات

  .املنطقة، دراسة تركيب ونوعية حياة كل منها

دراسة تركيب النباتات الزهرية، دراسة نبات : النباتات الزهرية

  . مزروع يف املنطقة

الكتب املقررة 

من وزارة التعليم 

االبتدائي 

  والثانوي

السنة الثانية 

  2إعدادي

دراسة ا�موعات الالفقرية انطالقًا من حيوانات : الالفقريات

  .معروفة يف املنطقة املمكن إحضارها حية

دراسة حياة وتركيب النباتات الالزهرية : الالزهريةالنباتات 

  .املعروفة يف املنطقة

السنة الثالثة 

  3إعدادي

دراسة الصخور الرئيسية يف املنطقة، احلوادث : الصخور

  .اجليولوجية

دراسة بعض املعادن النموذجية، انطالقًا من : تاريخ األرض

  .املنطقة، أمهية تتابع نباتات املنطقة وحيوانا�ا

العالقة بني النباتات التلقائية، : األرض وحتت األرض واإلنسان

  .تركيبتها اجليولوجية

السنة الرابعة 

  4إعدادي

فحص تشريح حيوان ثديي، مالحظة خلية من جسم اإلنسان 

  .با�هر أو الوثائق، حياة اخللية

 اهليكل العظمي، اجلهاز العضلي،: أعضاء ووظائف االتصال

  .اجلهاز العصيب

                                                           
 .4، صإعدادي منهاج العلوم الطبيعية للسنة األوىل: 274العلبة  1
 .4ص املصدر نفسه، 2
  .1، صمنهاج العلوم : 114العلبة   3
 .15صمنهاج السنة الرابعة اإلعدادية، : 274العلبة  4
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األغذية، الدم وجهاز الدوران، جهاز : أعضاء ووظائف التغذية

  .التنفس، اجلهاز البويل واالطراح

  . اللقاح واملصل، بعض األمراض املنتشرة يف بلدنا: علم اجلراثيم

السنة األوىل 

  ثانوي

بنية أو تركيب النبات األخضر، طريقة حياة النبتة اخلضراء، 

  .تصنيف النباتاتتكاثر النباتات املزهرة، مبادئ 

الكتب املقررة 

من وزارة التعليم 

االبتدائي 

  والثانوي

السنة الثانية 

  ثانوي

  .بنية وتالؤم بعض الفقاريات، بنية وتركيب بعض الالفقاريات

السنة الثالثة 

  1ثانوي

  .حيوان ثدي، اخللية، مركبات املادة احلية: املادة احلية

  .عند احليوانات، الوراثةالتكاثر اجلنسي : أصل الكائنات احلية

بنية اجلملة الدماغية الشوكية، : عالقة العضوية مع العامل اخلارجي

  .دراسة االستقبال احلسي، الفعل املنعكس

  . اهلرمونات يف حياة العضوية والسلوك، أصل ورقي االنسان

  .والمرحلة الثانوية ةيمثل مقرر العلوم الطبيعية للمرحلة اإلعدادي: 44 جدول رقم

  اللغات األجنبية: سابعاً 

قواعد اللغة الفرنسية واللغة اإلجنليزية، ووجهت تعليمات  تدريس وقد مشل الرتكيز على

، ومن خالل التقارير الدورية للمؤسسات، وطلبات 2لألساتذة بعدم الرتكيز على دراسة األدب الفرنسي

األجنبية، وبعض املدراء  للغاتحاجيا�ا لألساتذة �اية كل سنة أن أغلبها كان يفتقر إىل أستاذ واحد 

  .لألمر أمهية نمل يكونوا يولو 

لكن الواقع كان غري ذلك فاللغة األجنبية األوىل اليت كان يدرسها الطلبة هي اإلجنليزية منذ 

السنة األوىل إعدادي مبعدل مخس حصص أسبوعيًا أما الفرنسية فتيم تدريسها إىل غاية السنة الثالثة 

إعدادي حبصتني أسبوعياً، حنن هنا أمام تضارب واختالف بني الوثائق والواقع املعاش، ألننا نرى أن 

ا اللغة األجنبية األوىل التعليم األصلي يف شقه التطبيقي كان يسعى إىل زحزحة اللغة الفرنسية من كو�

                                                           
 .1،5،6، ص منهاج العلوم للمرحلة الثانوية: 274العلبة  1
 .1، ص الفرنسية واإلجنليزيةمنهاج اللغات األجنبية : 274العلبة  2
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، فقد يكون سبب ذلك حماربة اللغة الفرنسية، أو التوصل ملعرفة أن اللغة الفرنسية عاجزة عن يف اجلزائر

  .1وصوهلا للمجتمع العاملي، ومن مت جتاوزها للوصول حنو املكانة العاملية اليت يُراد الوصول إليها

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .الشهادة السابقة: حممد حالة 1



 م�اجه التعلمي أ�صيل                                                       الفصل الثالث

 

 209 

  

 خاتمة الفصل

أن املواد الشرعية  عرضنا ملناهج التعليم األصلي املوزعة على سبع سنوات خالليتضح لنا من 

مكملة للمواد العربية ومها االثنان مكمالن للمواد احلديثة، فكلهم يف مناهجه ثورة معرفية ومنهجية 

كما أن الغرض من عرض هذه املناهج حتديد طبيعة ال تفاضلية،   تسعى حنو تكاملية املواد وتشاركها،

  .املقدم تقنياً ومنهجياً  ااملواد الدراسية ومقررا�ا وتوزيعها وتقسيمها، وليس حتليل مضمو�

افة التعليم األصلي تفضيال واضحًا للثق ملناهجفحص التسلسل اهلرمي  كما نستنج من خالل

لعراق يل لألدب احلديث يف مصر واخصوصية الثقافة اجلزائرية، مثل تفض مقابلالعربية مبعناها الواسع 

الوحدة اإليديولوجية إىل  التعليم األصلي مناهجميل يالحظ و  ،املعاصر على األدب اجلزائري وسوريا،

ضد ، وقد يربر ذلك وفق منظور سياسي مبواقف الدينية والتارخيية واجلغرافية واللغوية بني األقطار العربية

اللهجية واللغوية اجلزائرية، فللوهلة تدعو إىل التفرقة واجلهوية، بإثارة اخلصومات اخلصوصية  توجهات

خصوصية قب االستقالل أ�ا تسعى لتوسيع األوىل يبدو للمتفحص يف أمور الرتبية والتعليم يف اجلزائر ع

هلا اجلزائرية، وذلك من خالل اإلمجاع يف خمتلف املواثيق الرمسية على أن اجلزائر استعادت استقال الثقافة

لكن الصراع احلفي الذي يتضح من خالل دراسة معمقة للربامج الثقافية  التام عن االستعمار الفرنسي؛

كما ُسجل حضور آين يف املقررات والتوجهات السياسية للدولة اجلزائرية احلديثة العهد باالستقالل،  

  . ودور اجلزائر على املستوى اإلقليمي واإلفريقي والعاملي دول العامل،يف خمتلف  ركات التحررحل الدراسية

     



 

 

  التعريب والتعليم األصلي: الفصل الرابع

  .زائريةـــــــــــجــــدرسة الــــــــــــــــــــــمـالو التعريب : مبحث األولـال

  .األصلي مــــــــــــــــــالتعلي ومعاهد التعريب: مبحث الثاينـال

  .التعريب يف الدينية مؤسساتـال دور: مبحث الثالثـال

  .زائرـجــــــــــــــــال يف التعريب حول الصراع: مبحث الرابعـال

 .ويةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــوال األصلي التعليم: اخلامسمبحث ـال
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  الفصلمقدمة 

سنتناول يف هذا الفصل التعريب كحركة كان هلا حضورها القوي يف سبعينبات القرن العشرين، 

من حيث املصطلح ودالالته اللغوية والعلمية واملمارستية، والتعرف على أبعاد هذه القضية من حيث 

كل منطقة، وكيف مت بناء حسب اخلصوصية التارخيية ل اً مغربًا و التناول واخلصائص املختلفة هلا مشرق

  .، وقوفاً على صريورة التعريب �ااملدرسة اجلزائرية لغوياً عقب االستقالل

صلي يف خضم التعريب، ومسامهته فيه فكريًا ومؤسساتياً، بعدها ترمجنا أعمال التعليم األ

من حيث  وكيف تطورت األمور إىل صراع فكري بني أنصار التعريب والرافضني له واملوفقني بينهما،

ستشرف،
ُ
حاولت مالمسة اجلانب  ختام هذا الفصلويف  اخلطاب النظري إىل اجلانب التطبيقي امل

دينية، صبغة  ذات لغويةالفكري الذي قام التعليم األصلي بتخرجيه وتوسيعه يف اجلزائر بنظرة هوياتية 

  .لتوسيع دائرة إنتاج النخب الدينية

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 التعریب والتعلمي أ�صيل                                                     الفصل الرابع

 

 212 

  رسة الجزائريةالتعريب والمد: المبحث األول

  التعريب تعريف: أوال

تكلم بالعربية أو أفصح  اأعرب األعجمي إعراباً، وتـََعرَّب تـََعرُّباً، واستعرب استعراباً، إذ: ةلغ

  .�1ا، كما يقال تـََعرََّب األعجمي، إْذ تشبه بالعريب؛ أي تـَزَيَّا بزيهم، وتصرف تصرفهم

، 2حييل إىل يف داللته على اجلنس قبل اللسان الذي يعود التعريب إىل اجلذر الثالثي َعرَّبَ 

ته، بَ رَ عْ ه العرب وأَ وُمَعرَّباً، ويقال فيه َعرَّبـَتْ تسمي العرب اللفظ األعجمي الذي أدخلته يف لغتها ُمْعرَبًا و 

والتعريب هو نقل اللفظ األعجمي إىل العربية، وليس الزمًا فيه أن تتفوه به العرب على مناهجها، فما 

على نظريه محلوه عليه، ورمبا مل حيملوه عليه على نظريه بل تكلموا به كما تلقوه، واللغويون  أمكن محله

  . 3م األعجمي ليس مبَُعرَّب بل يقال فيه أعجميلَ مع ذلك متفقون يف على أن العَ 

، وليس وجود اللفظ املعرب يف جسم اللغة العربية  عاً دْ ليس التعريب يف اللغة العربية عمال بِ 

 لعله الدخيلجيب إزالته، واملعرب أيضًا جسم غريب يف جسم اإلنسان من حيث يضر بقاؤه و كوجود 

هو لفظ  «:ري لغتها، وقال السيد يف حواشيهعاٍن يف غمَ هو ما استعملته العرب من األلفاظ املوضوعة لِ 

أو تغيري  ، والتعريب حتويل طبيعي»ملته العرب بناًء على ذلك املعىنوضعه غري العرب ملعىن مث استع

تدرجيي يطرأ على اللغة وجيري �ا يف ناموس مطرد، وقد خضعت له اللغة العربية يف جمموعها ومن أول 

نشأ�ا كما ختضع له اآلن وبعد اآلن، وأعين بذلك اللغة العربية مبجموعها معربة وحمولة عن لغة أعجمية  

  . 4كما يتحول إليها اليوم الكثري من الكلمات األعجمية

  :معان ألربعةالتعريب  استعمل فقد :طالحاً أما اص

 .العربية اللغة إىل ومعناها األجنبية الكلمة نقل هو التعريب - 

 .التعريب مبعىن الرتمجة  - 

 .لإلدارة لغة العربية اللغة استعمال هو ريبالتع - 

  .هل حضارية لغة العربية اللغة كملهأب قطر اختاذ هو - 

                                                           
 .268، ص1990دار الفكر العريب،  ،، القاهرةديثالتعريب يف القدمي واحل: حممد حسن عبد العزيز 1

حسن  : ، أطروحة دكتوراه علوم اللسانيات، إشرافقتصادية منوذجاً التعليمية وإشكالية التعريب يف اجلزائر العلوم اال: مسعودة خالف2 

  .213م، ص2011-2010، جامعة منتوري قسنطينة، كاتب،
 .47، صاملرجع السابق: حممد حسن عبد العزيز 3
  .26، ص1908، مطبعة اهلاللمصر،  ،االشتقاق والتعريب: عبد القادر بن مصطفى املغريب 4



 التعریب والتعلمي أ�صيل                                                     الفصل الرابع

 

 213 

مفاهيم متعددة منها إدخال كلمة أجنبية يف اللغة  تنصرف كلمة التعريب يف اللغة العربية إىل

من لغة أجنبية إىل اللغة ومنها الرتمجة  ،خصائص صوتية تتناسب مع هذه اللغةالعربية بعد إعطائها 

 لسان أن تتكلم العرب بالكلمة األعجمية يدل على أنه ال يشرتط يف التعريب أن حيصل علىو ، 1العربية

 هم، يتناوله كل فرد منهم، ولو قلنامعينني منهم، بل هو أمر شائع بين أو رجال طبقة خاصة من العرب

أن التعريب من وظائف عامة العرب وذوي التجارات والصنائع منهم، ال خاصتهم وذوي الشأن والنباهة 

د معظمها دخل عليها بواسطة التجار الذين جن اللغة العربيةهال على  تنالكلمات األعجمية اليتو فيهم، 

ن األعاجم واملستبضعني الذين جيلبون سلعهم وبضائعم من البالد األجنبية، وبديهي أن ذلك يعاملو 

املستبضع مل يكن من محلة اللغة العربية، وال من حفاظها أو نقادها، وإمنا هو يف غالب األمر عامي، 

  . 2هاو لواستعمأخذ عن كل قوم األمساء اليت عربوها فت

و إعطاء اللغة العربية يف البلدان العربية منزلتها حثنا هذا هأما معىن التعريب الذي يتعلق بب

الطبيعية كلغة قومية تضطلع مبهمة التعبري، بصفة رئيسية أساسية، على كافة املضامني واملفاهيم املتداولة 

تخذ لغة تعتمد لغة رئيسية أساسية يف البحث والتعليم يف مجيع مراحله واختصاصاته، وتُ ليف ا�تمع، 

وكافة مرافق ا�تمع ومؤسساته، فالتعريب �ذا املعىن يهدف إىل  ، اإلدارة واالقتصاد واإلعالمعمل يف

حتقيق وضع لغوي طبيعي يف األقطار العربية تعتمد فيها اللغة األم لغة أساسية متاماً، كما تعتمد اللغة 

من وجوه  املعىن أيضًا ميثل وجه عريب �ذااألم يف خمتلف البلدان اليت ال ختضع لتبعية لغوية ثقافية، والت

العمل الوطين والقومي ملواصلة حركة التحرر ومقاومة االستعمار باستئصال رواسبه يف مستوى الثقافة 

 لغة العربية اللغة استعمال هو، و�ذا الشكل جند أن املعىن  الثالث للتعريب و 3واالستعمال اللغوي

سيع دائرة استعمال اللغة العربية يف جمال اإلدارة بالشكل الصحيح ، حييل آليًا إىل املعىن الرابع فتو لإلدارة

  . يتجه حنو اختاذها يف بلد بأكمله لغة حضارية له

التعريب مبعناه الواسع هو سيادة العربية يف ا�تمع ال ينفصل عن وحدة األمة العربية يف ف

عربية يف مضمو�ا �ذا الرتاث ارتبطت الوحدة ال «":حمي الدين صابر"املاضي أو يف احلاضر، ويقول 

املتصل زمانا ومكانا الذي ظل اللسان العريب وعاءه ومستقره، وكان أمر  اً وكيف احلضاري اخلاص كماً 

                                                           
، 2013، دراسات الوحدة العربية منشورات مركزبريوت،  ،1، طاهلوية وقضاياها يف الوعي العريب املعاصر: أمحد بعلبكي وآخرون 1

  .273ص
  .47، صاملرجع السابق: عبد القادر بن مصطفى املغريب 2
  .273، صاملرجع السابق: محد بعلبكي وآخرونأ 3
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مشروعا فكريًا وتارخييًا أن تتجمع الدعوة الوحدوية حول اللسان العريب بكل تراثه الفكري والروحي 

  .         1»...والعلمي

ملصطلح املناسب الذي ميكننا أن نطلقه على قضية التعريب يف اجلزائر، التعريب احلضاري هو ا

غري عربية إىل اللغة العربية، تصاغ يف ألفاظ متناسبة ومتناسقة يف  فهو عملية نقل للمعاين من لغات

صياغة فنية تعطي املعاين املنقولة شكًال ُمَعوِّضًا أصالة عن الشكل السابق، وقد يعطيها الشكل اجلديد 

قولة وكأ�ا مل تنقل، وهذا هو املعىن الثقايف للتعريب وهو املنهج عرب قوة وقد يكسبها جدة فتصبح منملا

الذي اتبعه العرب األوائل يف تعريب العلوم واآلداب والفنون اليت عرفها اليونان والروم والفرس فانتفعوا 

تكييفًا مالئما لواقعهم  وتطويره وتكييفهوه بُ رَّ ونفعوا البشرية، وأثروا احلضارة اإلنسانية بتجديد ما عَ 

وعقيد�م وتقاليدهم وبذلك سجلوا مفاخر وأقاموا هلم جمدًا وعزًا وسجلت آثارها يف أحقاب زمنية 

  .2مشهورة

فالتعريب طبقًا هلذا املفهوم هو مكسب حضاري وثروة بعيدًا عن أن يكون جمرد ترمجة ونقل 

ذا ومعناه أخذ مبفهومه احلضاري ه ألفاظ عربية، وهو إذاأجنبية إىل جل بلغات تب وسُ بسيط ملا كُ 

نقص اليت من أجل قيام ثقافة عربية متحررة من العقد وُمرَكَّبات الطاقة جديدة  العلمي الواسع فسيعطي

  . 3ا إياها االستعمارأورثه

: كالتايل  ، فهو يراهللجزائر أن مصطلح التعريب غري مالئم "أمحد طالب اإلبراهيمي"ذهب وي

ينطبق على جهود البلدان العربية اليت تبحث عن كلمات جديدة من أجل تسمية أشياء أو مفاهيم «

جديدة، واألمر يف اجلزائر يتعلق بإعادة امتالك اللغة الوطنية، واستعادة ثقافتنا بعد مرحلة طويلة من 

ر لوطين كخيار للجزائاالحنطاط والتبعية، وملا كان مصطلح التعريب قد وضع خالل مؤمتر جبهة التحرير ا

، لذلك فقد استعمل هذا 4»واملهم يف األمر كله أن نشحنه مبضمون املستقلة، فقد وجب احلفاظ عليه

         .املصطلح مع بداية االستقالل، ليعوض مبصطلح تعميم استعمال اللغة العربية

                                                           
 .270، صاملرجع السابق: حممد حسن عبد العزيز 1
اجلزائر، منشورات وزارة التعليم األصلي والشؤون ،57/ع ،جملة األصالة، "القانون والتعريب من خالل التجربة اجلزائرية": أمحد مطاطلة 2

 .26م، ص 1978 ماي الدينية،
 .27املرجع نفسه، ص 3
 .46، ص2008، دار القصبة للنشراجلزائر،  ، 2، ج1978-1965مذكرات جزائري هاجس البناء : اإلبراهيميأمحد طالب  4
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، ألن الظروف ريبشرق العريب عنه يف املغرب العمفهوم التعريب يف امل عليه فقد اختلف وبناءً 

خاصة، فيصبح التعريب إما مسألة  اجلغرافية والسياسية لكل قطر عريب قد حددت هذا املفهوم بسمات

ثقافية حبتة وإما مسألة ثقافية وسياسية يف نفس الوقت، وهذا خيضع لواقع األقطار العربية املتواجدة يف 

ت التعليم واالقتصاد واإلدارة يف كل قطر من مناطق خمتلفة من جهة وملدى سيادة اللغة العربية يف جماال

  .1جهة أخرى

   خصائص التعريب في المشرق العربي: ثانياً 

كان التعريب يف املشرق عمال فنياً وجزءاً من التعريب الشامل استنادا إىل املفهوم القدمي الذي 

رتبية العرب عام لحدد للتعريب اجتاها لفظياً، ويستشهد يف هذا التحديد بتقرير مقدم إىل وزراء ا

أن املقصد من التعريب هو صياغة املصطلح األجنيب على املقاييس الصرفية العربية  «: م ذكر فيه1972

 وهو، 2 »...فاعل واسم املفعول واسم اآللةبح قابال للتعريف وأخذ االسم منه والفعل واسم الحبيث يص

 العربية البالد كل ليشمل ،يف إفريقيا ودانلساو  مصر من تدةمم فيةاجغر  رقعة يف معتمد التعريب من نوع

كما اتسم   ،3العربية اللغوية ا�امع مؤسسات يف املتمثلة الواضحة الفنية اهليكلية باإلطارات اآلسيوية

على الدوام بالسمة اللفظية الفنية وبالصبغة التخصصية الدقيقة فاملفهوم املشرقي للتعريب يتكون من 

  : جانبني أساسيني

خباصة من  ،األجنيب والعلمي والثقايف الفين للفظ واستحداثها العربية الرتمجة اشتقاق هو ألولااجلانب 

  .النصوص تعريب ذاته إنه القول ميكن ما وهو .اللغات االنكليزية والفرنسية واألملانية وااليطالية أساساً 

 تعميم على ويصطلح ،ربيةالع اللغة إىل ومبادته بذاته األجنيب اللفظ إدخال فهو الثاين أما اجلانب

  .اللغوي أو العلمي التعريبوهو ما ميكن القول عنه   .4العربية اللغة مفردات ضمن استعماله

 بالركب للوصول املشرق وسيلة هو وعلومه اآلخر معارف إليه ترتجم إذ العريب فاللسان 

 ترمجة، حركة إنه اللغة، فلتكيي شامل إجراء املشرق، يف التعريبف ،بلسانه الغرب يقوده الذي احلضاري

 خارجي عطاء على وتغتين ترتكز حية حلضارة عادية لعبة إ�ا .اجلديدة احلقائق على االنفتاح وإرادة

                                                           
 .27، صالسابقاملرجع : أمحد مطاطلة 1
 .269املرجع السابق، ص: حممد حسن عبد العزيز 2
 .يف القاهرة ودمشق وبغداد وعمان 3
 .42، ص1986 ، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية،1، طبية يف املغرب العريبالتعريب والقومية العر : نازيل معوض أمحد 4
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 جتعل أن حتاول ترمجة وهي ،اآلخر عن الرتمجة هو املشرق يف التعريب فعماد ،بهرِّ عَ تُـ  هلا، ملكا ستجعله

 هذه تأسست وعليه قدميا، العربية احلضارة لعبته دور وهو ،هلا ملكا جتعله أن أي عربيا، الـمـَُرتَجم

  .1احلضارة

 احنطاط العربية؛ احلضارة عرفته الذي االحنطاط بسبب كانت املشرق يف التعريب وحركة 

 املشرق يف « :"غرانغيوم جلبري" ذلك يف يقول الغربية؛ احلضارة عرفته الذي والعلمي التقين التقدم عاصر

 بني العالقات جتديد احلقبة هذه يف ،عشر التاسع القرن خالل ظهرت جدا حمددة يةوضع يقابل التعريب

 امليادين، بعض يف متفوقا بدا خمتلف، تقين، معاصر، بعامل وعيا العريب العامل إىل محل والغرب الشرق

 مع ةا�تمع واالحنطاط، الركود مبرحلة وبالوعي ،عسكري بتفوق يسمح الذي التقنية ميدان يف كان نإو 

 كان األمر فهذا ،عربية وجعلها العريب، ا�تمع يف ودجمها املختلفة، احلضارة هذه إجنازات استغالل رغبة

 الكلمات وضع مشكلة فطرحت اجلديدة؛ احلقائق هذه تسمية إمكانية مع باللغة، االبتداء على ُجمِْرباً 

  .2 »)اتمصطلح( اجلديدة التقنية للكلمات املختلفة احلقائق هلذه العربية

 املتقدم اآلخر عن والعلم املعرفة لنقل احلامل مبفهومه حديث مصطلح املشرق يف فالتعريب  

 وتعريب عنه االقرتاض طريق عن واحلداثة للمعاصرة وحتقيق أمامه، الذات إلثبات وحماولة حضاريا،

 على سةسَّ ؤَ ومُ  كيةدينامي حلركة عشر التاسع القرن يف العريب املشرق يف ظهر جديد مفهوم إنه علومه؛

 املفهوم �ذا فهو .وللمكان للغة حتديث حركة فهي جتاوزه؛ إىل طاحمة لكنها والتأخر، االختالف حقيقة

 ،خالصة عربية وحتويلها املعارف المتالك وسيلة اآلخر عن الرتمجة جعلت اليت النهضة، مستلزمات من

 املشرق يف العربية اللغوية ا�امع أيضا تؤكدهاو  العريب املشرق يف التعريب رواد عليها يؤكد حقيقة وهي

 يؤكد ما ا�مع تأسيس أسباب يف بالقاهرة العربية اللغة جممع رئيس نائب حافظ حممود يقول العريب؛

 تعريب على العمل إنشائه منذ عينيه نصب العربية اللغة جممع وضعها اليت األهداف بني من: "ذلك

 ،مستنري واع منطلق من وذلك بالرتمجة واالهتمام واملعاجم ميةالعل املصطلحات بوضع وذلك العلم

 تعريب عن فيه حديث فال مث ومن اآلخر، عن الرتمجة معىن حيمل إذن العريب املشرق يف فالتعريب

  .3أصله يف عريب ألنه ا�تمع؛

                                                           
  .226املرجع السابق، ص: مسعودة خالف 1
  .املرجع نفسه2
 .227املرجع نفسه، ص 3
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ية لتعريب ليس قضتكاد ال حتمل مضمونا ذا بال، فا املشرقإن حركة التعريب �ذا املفهوم يف 

، ويف سوريامثل منذ مدة  مواقعها الطبيعية يف كافة جماالت احلياة العربية قد استعادتف، يف هذه األقطار

، فالعربية يف مثل مصر تتجه جتربة التعريب باخلصوص إىل التعليم والبحث العلميأقطار عربية أخرى 

مالت اليومية، لكنها ال تؤدي دور مثل هذه األقطار هي لغة التخاطب والتأليف واإلدارة واإلعالم واملعا

اللغة القومية كامال يف بعض مراحل التعليم، وخاصة يف االختصاصات ذات الطابع العلمي، كما أن 

، ذلك أن 1اللغة األجنبية مل تزل تعتمد أداة لتعليم بعض املواد العلمية يف مستوى التعليم الثانوي

ت الفكرية املعاصرة عن طريق نقل ذلك من النتاج التعريب يف املشرق يقتضي االستزادة من الثروا

مما يعطي نفسًا جديدًا لالنطالقة العربية يف جمال النهوض مبختلف  األجنبيةاألجنيب الصادر باللغات 

، ففي القانون الدويل مثال ميكن للمؤسسات القانونية املتعلقة بالفضاء وقانون البحار الدراسات

ستغالل الثروات الطبيعية سواء كانت يف باطن األرض أو على سطحها واتفاقيات ومعاهدات السالم وا

مكافحة اإلجرام وحوادث أو يف أعماق احمليطات، وحىت يف امليادين االجتماعية كاتفاقيات التعاون على 

الطريان، وغريها من مؤسسات النقل واملواصالت الربية والبحرية واجلوية، والسيما وقد أنشئت مؤسسات 

مساء املخرتعات العلمية احلديثة األلفاظ العربية أل هيئات علمية تعمل على إجياد املقابل من متعددة يف

فالتعريب �ذا املعىن  ،لجامعة العربيةلباللغات األجنبية كمجامع اللغة العربية ومكتب التعريب التابع 

الدور الذي تؤديه بالنسبة للمشرق العريب هو مسألة ثقافية تبحث يف نطاق حضاري وحتل يف نطاق 

 .2األمة العربية يف املسامهة الفعلية إلنشاء ثقافة قائمة على قاعدة فكرية عربية أصيلة

  خصائص التعريب في المغرب العربي: ثالثاً 

أما التعريب يف املغرب فهو قضية تتعلق بنسب متفاوتة باهلوية الوطنية والرتاث والشخصية  

يتعلق أيضا بالتفتح على احلضارة األجنبية، وقد جاء يف إحدى وثائق واألصالة العربية واإلسالمية، كما 

إحالل اللغة العربية يف التعليم حمل اللغات «:عن التعريب باملغرب أنه م1961مؤمتر التعريب بالرباط عام 

األجنبية، وتوسيع اللغة العربية بإدخال مصطلحات جديدة عليها، وإلزام اإلدارة بعدم استعمال لغة دون 

اللغة العربية، والعمل على أن تكون لغة التخاطب اللغة العربية وحدها والدعاية هلا، ومقاومة كل الذين 

يناهضون لغتهم فيما بينهم بلغة أجنبية، وباجلملة فإن التعريب هو جعل اللغة العربية أداة صاحلة للتعبري 
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يف ضمري اإلنسان الذي يعيش  عن كل ما يقع حتت احلس والعواطف، واألفكار واملعاين اليت ختتلج

  .1»عصر الذرة والصواريخ

 بل العريب؛ املشرق يف كما احلضاري بالركب للحاق وسيلة ليس فالتعريب يف املغرب العريب 

 منظور من «:2"نغيوماغر " يقول ذلك ويف جديد؛ من به واالرتباط العريب الرتاث إىل للعودة وسيلة هو

 بل للمعاصرة، ضرورة ليس التعريب هلا بالنسبة املغرب؛ بالد يف التعريب مشكلة تطرح كليا خمتلف

 قد كان ربيةااملغ الشخصية يف مهم عنصر دمج إعادة حتديدا أكثر بطريقة يعين إنه ...لألصالة ضرورة

  .»االستعمار طرف من أنسي

فحرص االستعمار على مهامجة األساس الفكري واالجتماعي لألمة العربية فعمد إىل ضرب 

وقد جنحت تلك  ة العربية توهينا لألواصر الباقية وفصال لألجيال العربية املتواصلة تغريبًا عن الذاتية،اللغ

عوب املستعمرة هذا النجاح بني احملاولة االستيعابية الكاملة للشنسب السياسة بدرجات متفاوتة، وتراوح 

وتسييد لغة املستعمر وثقافته يف جماالت  واحملاولة التهميشية للغات والثقافات احملليةيف لغتها وثقافتها، 

  .  3احلياة العامة

يف املغرب العريب أبعادًا أهم وأعمق، فقد ابتعدت اللغة القومية أثناء تأخذ قضية التعريب و 

العهد االستعماري عن الكثري من مواقعها الطبيعية، وُفرضت الفرنسية لغة أساسية للتعليم واإلدارة 

وإذا  عما حيدث فيه من مضامني جديدة، لغة التطور املواكبة حلياة ا�تمع املعربة  واالقتصاد، بدعوى أ�ا

كانت العربية قد استطاعت أن تصارع اللغة األجنبية املفروضة، وحتتفظ لنفسها مبركز ثانوي يف تونس 

تطور واملغرب األقصى، فإ�ا يف اجلزائر تعرضت إىل االمتهان واحلظر، واستبعدت يف كافة جماالت ال

واحلياة، حبيث أصبحت لغة التخاطب اليومي نفسها مهددة بالفرنسة، وخاصة يف املدن الكربى ولدى 

، بل إن الفرنسية أصبحت لغة التأليف واخللق لدى ةثقافال هذه الفئات احملظوظة اليت أدركت نصيبا من

إدراك أكثرهم ملأساة عدد من الكتاب اجلزائريني، الذين فرضت عليهم ظروفهم االختيار، بالرغم من 
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انعزاهلم عن لغتهم القومية، وسجنهم يف لغة أجنبية كان عليهم أن يعانوا جتربة تطويعها للتعبري عن 

  .1آالمهم الوطنية احمللية

درجات متفاوتة من آثار تلك ب عانتمن االستعمار فإ�ا  املغرب العريبدول ومع ختلص 

�ميش اللغة العربية، وخلق اجتاه سليب : تماعية خطرية هيالسياسة، لقد ترك االستعمار فيها ظاهرة اج

حنوها، وربطها مبظاهر التخلف بطردها من املواقع املتقدمة يف احلياة املعاصرة، وهكذا أصبح احلراك 

االجتماعي لألفراد يف ا�تمع العريب نفسه مرتبطًا ارتباطاً عضويًا باللغات األجنبية اليت أصبحت وحدها 

نة االجتماعية والدور االجتماعي، وهكذا قام يف ذهن املثقفني العرب تالزم بني التخلف مناط املكا

  . 2االجتماعي والتكنولوجي والثقافة العربية وأساسها اللسان العريب

 عن عجزها إىل وتلميحا العربية اللغة يف قدحا كونه من املوضع هذا يف يقال قد مما وبالرغم 

 التوضيح من الكثري حيمل إيديولوجي، تأويل كل عن بعيدا فإنه ولوجي؛التكن وتقدمه العصر مواكبة

 لتعليم واللغوية التعليمية الربامج تسطري وعند اللغوية، اخليارات اختاذ عند إليه تبهنْ يُـ  أن جيب الذي

 إنه االستعمار؛ بسبب تزول أن كادت عروبة إثبات به يراد التعريبف سواء؛ حد على والعلوم اللغات

يتخذ شكال  ،3العريب املشرق يف كما لغوية آلية جمرد ليس فهو االجتماعي؛ للمحيط تعريب حنو وحُ نْ يَـ 

مصري شعب، وبالتايل فهو مسألة و بل إنه مسألة كيان  ،ألن التعريب أكثر من مسألة ثقافية؛مغايرًا 

   .4سيادة مستقالً ذا سياسية تقوم على أساس يتعلق بسيادة لغة حمتل أجنيب سابق يف بلد أصبح

يتغري وفقًا للظروف أو العوامل املؤثرة يف  و لون تَ أن التعريب يَـ  بق عرضهمن خالل ما س نفهم 

 مصر مثال قضية لغوية، تتصل باملصطلح العلمي أو باحلياة وإذا كان التعريب يف كل إقليم عريب،

والفنون بالرتمجة، فإنه يف   باحلضارات األخرى، واالنتفاع بثمارها يف العلوم اليومية، أو طريقة لالتصال

وينبغي أال يغيب عن األذهان أن أحد املفهومني ال ، ملصري واهلوية، والثقافة العربيةاجلزائر قضية تتصل با
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يستبعد اآلخر، فإن مثة ترابطاً عضوياً بينهما، فالتعريب باملعىن االصطالحي يف املشرق هو ما حيتاج إليه 

   .املنهجية لرؤية شاملة 1ةريبييف املغرب عند تنفيذ خططه التع

ة ال يعين مطلقًا االستغناء عن تعليم اللغات األجنبية واالستفاد يف الوطن العريب التعريبف

ونتعلم ما شئنا من اللغات األجنبية، ونستفيد ما استطعنا من  ، فالفرق واضح جدًا بني أن نعلممنها

حداها لغة للعمل ولإلدارة والتعليم والبحث، طاقات االستيعاب أو اخللق فيها، وبني أن نتخذ من إ

فنحلها حمل اللغة القومية، ولئن استهدفت كافة جتارب التعريب يف البلدان العربية بعد استقالهلا 

السياسي حتقيق هذه الغاية، فقد اختلفت جماالت التجربة باختالف األوضاع اللغوية املتباينة يف األقطار 

  .  2العربية

تزل تتواصل يف البلدان  عاشت جتربة التعريب، وال ضاع اللغوية املتغايرة،يف ظل هذه األو 

العربية، وقد يتبادر إىل الذهن ألول وهلة أن جتربة التعريب أصبحت ميسورة، وأن طريقها صارت ممهدة 

فما دام التعريب حتقيقًا لوضع لغوي وثقايف  بعد أن استقلت البالد العربية وأمسكت بزمام أمورها،

عي، ومادام مطلبًا شعبيًا وطنياً، ومادام يف حتقيقه تأكيد جلانب من السيادة الوطنية، وختلص من طبي

  دون اجنازه وقد أصبحت قوة القرار بيد السلطة الوطنية؟ حالفما الذي  تبعية مفروضة،

خطوات إجيابية ال سبيل إىل الواقع أن جتربة التعريب قد استطاعت حىت اآلن أن تقطع 

لكنها مل حتقق أهدافها كاملة يف أكثر البلدان العربية، بالرغم من أن أغلب هذه البلدان قد  إنكارها،

على استقالهلا السياسي، ذلك أن جتربة التعريب قد واجهت  أكثر من نصف قرناحتفلت مبرور 

 عالقة طبيعيةومازالت تواجه معوقات وعراقيل خطرية حدت من قدر�ا على النجاح احلاسم، وإقرار 

  .3يف البلدان العربية معقولة بني اللغة القومية واللغات األجنبية
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واجلزائر كانت هلا نظرة ثقافية إيديولوجية للتعريب يف إطار العودة لألصالة، واحملافظة على 

بعض البلدان، حبجة أن التعريب هو تعريب الرتاث؛ لكنها رفضت مفهوم التعريب املعمول به يف 

    .1العربيةاللغة العربية، واستبدلته مبفهوم تعميم استعمال اللغة الشعوب غري الناطقة ب

  الجزائرية المدرسة تعريب: ثالثاً 

القضية الثقافية األكثر سخونة وأمهية على  امنذ استقالهليف اجلزائر متثل قضية التعريب 

ور كل ملا صاحبها من مالبسات وتناقضات على امتداد السنوات املاضية جعلتها حم ،اإلطالق

ومركز األضواء املسلطة عليها هنا وهناك، فلقد كان واضحا أن استقالل اجلزائر السياسي لن  ،األحاديث

يكتمل إال بتحررها االقتصادي والثقايف وختلصها الكامل من أشكال التبعية والقضاء على خملفات 

اإلطارات الناجم عن رحيل  فراغالأمام  تسيري إدارات الدولة ، إذ كان لزاما عليهااالستعمار االستيطاين

رغم أن ، مؤقتاً  ت الرمسيةإىل استخدام اللغة الفرنسية لغة اإلدارة واملعامال تلجأف، الفرنسية واألجنبية

إالَّ كانت احلل األنسب  ؛اللغة العربية يف اجلزائر فيما بعدحركة  على مسرية هذه اخلطوة كان هلا تأثريها 

، ومؤسسات هيكلية مدارس مغلقةو ، فارغةخزينة ، من قلة التأطري املشاكل الية نظرًا لرتاكمواألكثر فع

 عادوا من نيحرب، الجئ معطويب، أرامل وأبناء شهداء و ومصانع مغلقة حمروقة،  أراضٍ مدمرة  قرى ،ميتة

  .2البلدان ا�اورة

سيطرة على التأميم والسياسية واقتصادية كغري أن ا�ماك القيادة الثورية يف اجلزائر بقضايا 

هواري "ويف هذا الصدد قال  عملية االستقالل الثقايفأخر  ،3ممتلكات البالد وثروا�ا الطبيعية

، : ية تنطلق ثورتنا بأعمد�ا الثالثبدخول املخطط الرباعي يف سنته الثان«":بومدين الثقايفِّ، الصناعيِّ

، انطالقتها احلقيقية حنو حتقيق جمتمعنا االشرتاكي ال عادل املزدهر، على أساس سليم متني، هو الزراعيِّ

ضمان بقاء ُكلٍّ بناٍء َأْصليِّ أصيل، وثورتنا الثقافية هي روح كل هذا البناء، إذ هي اليت ستتوج أعمالنا، 

وتعطيها متاسكًا وانسجاماً، وتضمن هلا الشمولية واخلصوبة والدوام، وتصبغ عليها معناها احلقيقي، 
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عمل من أعمال السيادة القومية ال يقل عن أي عمل من �ذا املفهوم  ريبفالتع ،1»ومغزاها التام

ثورة يف الثقافة ال بد من النهوض  فهواألعمال اليت حتققت يف ميدان التحرر االقتصادي والسياسي، 

  . �2ا

، فمعظم الدراسات اليت الثقافية كانت املدرسة إحدى أهم الوسائل الداعمة هلذه الثورة

الرتبوية اجلزائرية أشارت إىل تركيز هذه املناهج على االمتدادات العربية للجزائري وعلى تناولت املناهج 

رد فعل على السياسة  يعترب هذا االختيار. شرقي بالنسبة لتكوين اهلوية اجلزائريةأمهية البعد امل

ترميم الشخصية اليت حاولت فرنسة اجلزائريني، ومن مثة ميكننا القول أن سياسة استعادة و االستعمارية، 

نكار البعد العريب ، أي إالعربية للجزائريني، قد استعملت تقريبًا نفس الوسائل اليت اعتمدها املستعمر

نفس واألمازيغي للجزائر وصناعة تاريخ أسطوري عن االمتدادات املتوسطية وحىت األوروبية للجزائريني، وب

ريخ اجلزائر قبل الفتح، وتنكروا للرتكة الثقافية لقرن لتان العرب يف اجلزائر األسلوب تقريباً، تنكر القومو 

     .3ونصف من االستعمار، وحاولوا البداية من جديد

ا مرحليا حسب التسلسل كانت أعمق وأطول ونتناوهلاملدرسة  تعريب يف إن جتربة اجلزائر 

  :تعاقب الرؤساء السياسي أو

  1965-1962المرحلة األولى  - 1

 حيث توىل الرئيس ؛على بناء ما هدمه االحتالل الفرنسيذه املرحلة يف ه باً صَ نْ كان الرتكيز مُ 

يف بداية السنة الدراسية املقبلة،  «:4طابه كأول خطوة يف جمال التعليمالرئاسة وجاء يف خ "بن بلة أمحد"

عليم وزارة التاختذت  ،»فإن اللغة العربية ستصبح لغة التعليم جبانب اللغة الفرنسية يف املدارس االبتدائية

قراراً يقضي بإدخال اللغة  م1962يف أكتوبر للجزائر املستقلة يف أول دخول مدرسي  االبتدائي والثانوي

وكان هذا القرار مبثابة  ،بنسبة سبع ساعات يف األسبوع هلا العربية يف مجيع املؤسسات التعليمية التابعة

وروثة عن العهد االستعماري، وإعطائها طابعها إعالن النية الثابتة والعزم األكيد لتغيري أوضاع املدرسة امل
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القومي كما نصت عليه مواثيق الثورة، وذلك رغم املصاعب الكثرية اليت كانت تواجهها ورغم ما 

معلما دربوا بسرعة  3452وقد مت بالفعل توظيف . هذا القرار من توفري املعلمني بالعربية يستلزمه مثل

ربية ال كلغة أجنبية، ولكن كلغة وطنية هلا من التوقيت الرمسي وأسندت إليهم مهمة تدريس اللغة الع

  .1نسبة حمرتمة وذلك ألول مرة منذ أن وقعت البالد حتت السيطرة االستعمارية

وإذا مل يكتب هلذه اإلجراءات أن تطبق يف كل املدارس بصفة نظامية نظراً للمتاعب العديدة 

-1963ستقالل الدخول املدرسي الثاين بعد اال تقالية، فإناليت واجهتها البالد أثناء هذه املرحلة االن

دريس العربية وتعميم اإلجراءات املتخذة �ذا الشأن على مجيع برية لتنظيم تشاهد محلة كقد  1964

املدارس وتدعيمها بالتعليمات التطبيقية، ومع تبلور األمور شيئًا فشيئًا يف هذا امليدان، بدأت عمليات 

من مرحلة وضعها فتبني بوضوح أن اللغة العربية ينبغي أن يتطور  ،لك اإلجراءات األوليةالتقييم لنتائج ت

، إىل مرحلة تعليم سائر املواد �ا، وقد قام رجال الرتبية واملثقفون بشكل عام حبملة تلقينها كلغة وطنية

لقاه الطفل ا يمستندين إىل م ،واسعة تدعو إىل تعريب السنوات األوىل من االبتدائي تعريبا كامال

ة والكتابة درسة، إذ يطلب منه تعليم القراءزدواجية اللغوية عند أول اتصال له باملاجلزائري من متاعب اال

  .2بلغتني خمتلفتني أشد االختالف من حيث القوالب والبنيات واملفاهيم

ث بعد وهكذا تقرر تعريب السنة األوىل االبتدائية تعريبًا كامال يف الدخول املدرسي الثال

، وأصبح التالميذ يف هذه السنة ال يتعلمون إال بالعربية، ويتعلمون م1965-1964االستقالل سنة 

معلماً، ومشل هذا  10961بالعربية كل مواد الربنامج، وقفز يف هذه السنة عدد املعلمني بالعربية إىل 

وقد استلزمت هذه اإلجراءات  باملدرسة ألول مرة يف تلك السنة، اإلجراء جمموع التالميذ الذين التحقوا

يف نفس ضخمة لتوفري األعداد الالزمة من املعلمني واملفتشني واملستشارين الرتبويني؛ وبدأت  جمهودات

الوقت اهتمامات املربني تنصب على وضع املناهج والربامج والكتب اجلزائرية املالئمة لروح األطفال 

  .3وواقع البالد

  

                                                           
، اجلزائر، منشورات وزارة التعليم 17/18/،عجملة األصالة، "تقرير وزارة التعليم االبتدائي والثانوي: "وزارة التعليم االبتدائي والثانوي 1

 .390، ص1974- 1973األصلي والشؤون الدينية، 
 .390، صنفسه املصدر 2
 .391، صنفسهاملصدر  3
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  1978-1965المرحلة الثانية  - 2

يزت هذه املرحلة بعدة أحداث ونشاطات يف جمال التعريب، والتعليم وقد أعطاها جميء مت

مرت ، ف1لذا اعتربت هذه املرحلة األكثر أمهية ؛وطاقمه اإلداري دفعًا قوياً  "هواري بومدين"الرئيس 

ما تركز العمل خالهلما على تدعيم هذه السنة املعربة وتتبع نتائجها، وإكمال  1966-1965سنتان 

تستلزمه من الرتتيبات البيداغوجية، كما تواصلت عمليات التنظيم والتدعيم لباقي السنوات األخرى يف 

نطاق الساعات األسبوعية، وقد رافق كل ذلك جهد مستمر لتكوين املعلمني بالعربية ورفع كفاء�م عن 

إشراف املفتشني االبتدائيني  وامللتقيات التكوينية اليت تنعقد بصفة دورية حتت ،طريق الندوات الرتبوية

  .واملستشارين الرتبويني

أي  تعريبا كامًال؛ البتدائيةبق القرار القاضي بتعريب السنة الثانية اطُ  1967ويف أكتوبر 

بتدريس كل مواد الربنامج باللغة العربية وحدها، وعدم تدريس أية لغة أجنبية يف هذا املستوى، وقد 

  .2معلم 17.047يف هذه السنة إىل ارتفع عدد املعلمني بالعربية 

و�ذا اإلجراء أصبحت مسألة التعريب قضية وطنية متصلة باستعادة االستقالل التام واهلوية 

أمحد طالب "لدى رجال السياسة والرتبية والثقافة، وقد صرح  النقاش العديد منالوطنية، ونالت 

ية، إن األمر ال يتعلق برفض احلوار مع الشعوب إن التعريب أحد اختياراتنا األساس «: قائالً " اإلبراهيمي

ما ميكن  بعد ذلككي نتمثل   ،وشعبنا أن نصبح حنن، وأن نتجذر يف أرضنااألخرى، وإمنا يتعلق ب

لآلخرين أن ميدونا به أحسن متثيل واستيعاب، فالتعريب إذن ذات بعد وطين مث البعد العلمي 

ولني األول من اهتمامات رجال الرتبية والثقافة واملسؤ وقفزت قضية التعريب إىل الصعيد ، 3»واحلضاري

الغالب حول الطريقة اليت ينبغي أن تتبع لتحقيق التعريب يف يف خمتلف املستويات، وكان النقاش يدور 

الشامل، لقد كانت أغلب وجهات النظر متفقة على أن التعريب أمر الزم، كما كانت متفقة على أنه 

، لكنهم اختلفوا يف الطريقة وجاءت املقرتحات متناقضة يف 4اإلرادة والوقتسيتطلب كثريًا من اجلهد و 

                                                           
 .39املرجع السابق، ص: أمحد ناشف 1
 .نفسهاملرجع  2
 .40، صنفسهاملرجع  3
 .391املرجع السابق، ص: االبتدائي والثانوي وزارة التعليم 4
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جمملها فمنها القائلة بالتعريب الفوري والشامل، الذي يقصي اللغة الفرنسية أو جيعلها لغة أجنبية، ودعاة 

  :يف هذه املرحلة التعريب التدرجيي والعقالين، وقد متخضت هذه النقاشات عن ثالث طرق

  يتعريب رأس 2-1

ينطلق من السنة األوىل للتعليم االبتدائي ويأخذ سنة بعد سنة يف التوسع حىت يشمل كل  

اجلامعة، غري أن هذه املرحلة االبتدائية، ويستمر رأسيًا يف التعليم املتوسط والثانوي وينتقل بعدها إىل 

درسي تستلزم جهودا الوترية املستمرة املتمثلة يف تعريب كل سنة عند كل دخول م الطريقة أعيب عليها

ألنه يستحيل على الدولة  ؛بذهلا يف جمال تكوين اإلطارات، وبدت هذه الطريقة مكلفة جداً  يصعب

توفري األعداد اهلائلة اليت يتطلبها التعريب من املعلمني واألساتذة باللغة العربية يف كل سنة، هذا ما جعل 

مل خماطر التعريب الشامل وما ينجر عنه من عواقب القائمني على الرتبية أمام األمر الواقع، وهو إما حت

  .1وخيمة أو فتح أقسام معربة ظاهرياً، ولكنها خالية يف احلقيقة من معلمي وأساتذة املواد األساسية

   :تعريب حملي جغرايف 2-2

 ،من اجلهات اليت َسِلَمْت نوعا ما تأثري الوجود الثقايف الفرنسي كمناطق اجلنوب مثال وينطلق

أو طبقات لغوية على املدى خذ على هذه الطريقة هو أ�ا متارس نوع من التقسيم اللغوي، وأكرب مأ

  .2البعيد

  تعريب نقطي أو التدرج اجلزئي 2-3

يعمد بعد ذلك إىل التوسع  مث  ،يتمثل يف حتقيق التعريب الشامل ولكن على نطاق حمصور 

معرباً تعريبًا كلياً يف مجيع أحناء البالد، إىل أن يصبح التعريب بكل مراحله التدرجيي من مدرسة إىل أخرى 

ويرى أصحاب هذا احلل أنه أكثر معقولية كونه يعطي فرصة التجربة امليدانية اليت متكن من تصحيح 

  . 3فشل التعريبو وجتنب كوارث احنطاط املستوى 

اهتمت وما يقال عن هذه املرحلة أ�ا أرست �ائيا مكانة اللغة العربية يف النظام التعليمي و 

بتدعيمها يف املرحلة االبتدائية حيث أصبحت لغة التعليم لكل املواد األدبية، حيث عربت السنة الثانية 

                                                           
 .40، صاملرجع السابق: أمحد ناشف 1
2
 .391السابق، ص املرجع: وزارة التعليم االبتدائي والثانوي 

  .40، صاملرجع السابق: أمحد ناشف  3
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ابتدائي مث تعريب السنوات الباقية جزئياً، فعرب احلساب يف السنة الثالثة وبدا التخطيط لتعريب السنة 

، أما التعليم الثانوي فكانت البداية بتعريب والسادسة الرابعة وتعريب ثلثي املواد بالنسبة  للسنة اخلامسة

ع فتح ثالث ثانويات مادة التاريخ نظرًا ألمهيتها يف اجلانب الروحي والقومي والثوري الذي تزامن م

تشتمل كل منهما على املرحلة املتوسطة والثانوية ويتم فيها تدريس مجيع  ني للبنني،تواحدة للبنات، واثن

علمية، كما تدرس فيها اللغة الفرنسية جلميع التالميذ، إىل جانبها لغة أجنبية ثانية  املواد بالعربية أدبية أو

م1968ة لغات، وبدأت يف ختريج الدفعات بداية من خيتارها التالميذ من بني عد
1.   

عبد احلميد "، برئاسة 1969الوطنية إلصالح النظام الرتبوي يف ديسمرب  اللجنة تستأس

الرئيسية للسياسة التعليمية واملتعلقة مبكانة فيه اقرتاحات ختدم املبادئ  دمتقبرناجمًا  فصاغت2"مهري

حيث اعتربت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة للتعليم يف كل  اللغات األجنبية يف املنظومة الرتبوية

ية، مع مستويات املنظومة الرتبوية، واعتبار اللغة الفرنسية لغة أجنبية أوىل تدرس يف املدارس اجلزائر 

متت املصادقة على تعريب السنتني االبتدائيتني  م1971ويف سنة . يع تعليم اللغات األجنبية األخرىتشج

وذلك بتدريس كل مواد الربنامج بالعربية مع إبقاء اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، كما مت  ،الثالثة والرابعة

يف التعليم الثانوي فتم تعريب ثلث األقسام تعريب ثلث األقسام املفتوحة يف السنة األوىل متوسطة، أما 

العلمية يف مستوى السنة األوىل الثانوية تعريبًا كامًال، أي تدريس مجيع مواد الربنامج ومن بينها املواد 

لغات مياء ورياضيات وعلوم باللغة العربية وحدها، وتدرس اللغات األخرى بصفتها يالعلمية من فيزياء وك

مسايرة القدرات يف جمال من االكتفاء بتعريب ثلث األقسام يف كل املدارس هو ، وكان اهلدف 3أجنبية

تكوين املعلمني واألساتذة واإلمكانات اليت يوفرها التعاون العريب يف هذا ا�ال، وكان املسعى من وراء 

ذلك أن تتوسع حلقات التعريب تدرجييًا إىل أن تعم كامل األقسام يف ظرف قصري، على أساس أن 

   .4دفعات املتخرجة ستصبح مورداً لتغذية التعريب وتوسيع جماالتهال

                                                           
 .42، صالسابقاملرجع : أمحد ناشف 1
يف بلدة اخلروب بعمالة قسنطينة،  1926أفريل  3جماهد ومثقف سياسي من دعاة الوحدة الوطنية واملغاربية والقومية العربية، ولد يوم 2

، مث انتقل إىل الزيتونة سنة 1944ضالية باالنضمام إىل حزب الشعب اجلزائري سنة تلقى تعليمه يف املدارس العربية احلرة، بدأ حياته الن

، ناضل يف صفوف حركة انتصار احلريات الدميقراطية، شارك يف الثورة التحريرية وكان عضوا يف احلكومة اجلزائرية املؤقتة، شغل 1946

عبد الكرمي بوصفصاف .االت يف العديد من ا�الت واجلرائدسفري اجلزائر بفرنسا، نشر عدة مق:بعد االستقالل عدة مناصب منها

 . 341املرجع السابق، ص: وآخرون
 .45، صالسابقاملرجع : اشفأمحد ن 3
 .59، ص2015، جسور للنشر والتوزيع اجلزائر، ،2، طاللغة ومعركة اهلوية يف اجلزائر :عبد القادر فضيل 4
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اجلهود حول قضيتني اثنتني   ارتكزتولتفعيل اجلهود املبذولة لصريورة التعريب يف التعليم العام  

  :كلتامها تتحكمان إىل حد بعيد يف جناح املشروع مها

 .تأليف الكتب العلمية املالئمة للربنامج  - 

 .واد العلميةأساتذة امل توفري  - 

باإلضافة إىل أن ن ترجعان إىل مشكلة واحدة هي العنصر البشري العلمي الـُمَعرَّب وهاتان املهمتا 

تأليف الكتب العلمية املدرسية، : املستوى املطلوب منه يزيد يف صعوبة توفريه إذ أن كليت املهمتني

  .1اسعة، وكفاءة عاليةوتدريس املواد العلمية يف املرحلة الثانوية تستلزمان جتربة و 

باألقطار الشقيقة الستعارة املدرسني  باالتصالوبدأت  ،فتشكلت جلان لتأليف الكتب العلمية

أن العربية  :ما كان بإمكا�م جتاهلها هي لألقسام املعربة، وقد وضع املسؤولون نصب أعينهم حقيقةً 

ا مع اللغة الفرنسية، ذلك أن ا�تمع ستوضع عند تطبيق اإلجراءات اجلديدة يف حالة منافسة ال مفر منه

املدرسي خاصة وحميط املدرسة بصفة عامة سيضطران اضطرارًا ذاتيًا أو موضوعيًا للمقارنة بني هذه 

ربية وأستاذ وتلك، بني كتاب الفيزياء مثال بالعربية ونفس الكتاب بالفرنسية، بني أستاذ الرياضيات بالع

ى مل ميكنها من السبق، جينبها علعل اللغة العربية يف وضع إن جهود جل الرياضيات بالفرنسية، فبذلت

  .2الشكل واملضمونلكتب املدرسية بنجاح وقد كللت اجلهود يف حقل ا األقل أن تظهر يف هيأة املتأخر،

لكن هذه املرحلة خلفت تقسيم التالميذ إىل معربني ومزدوجني نتيجة ظهور إزداوجية لغوية يف 

، وتعليم يلقن باللغة الفرنسية داخل املدرسة الواحدة، وكان يلقن باللغة العربيةنظام التعليم؛ تعليم 

املسوغ لتصميم هذه اخلطة حسب تصرحيات املسؤولني آنذاك هو قلة اإلطارات املكونة باللغة العربية يف 

 هذه االختصاصات، وعجز نظام التعاون العريب عن اإلمداد مبا ُحيتاج له، واإلجراء هذا كان حال

ألن اخلطة املتخذة كانت تقضي بالتوسع التدرجيي يف رفع نسبة تعميم األقسام املعربة  ؛استثنائيًا ومؤقتاً 

وتقليص نسبة األقسام املزدوجة، متهيدًا لتوحيد لغة التعليم، وإزالة حالة االنقسام بعد ذلك، ليصبح 

يف هذا االجتاه، كان األمل أن ال  النظام املدرسي نظامًا واحدًا وليس نظامني، ولكن التنفيذ مل يكن

التالميذ حالة الصراع اليت ولدها نظام االزدواجية يف  ُجينبيستمر العمل �ذا اإلجراء طويال حىت 

مل يقلقهم هذا الوضع، بل اعتربوه شيئاً عادياً، فتعاملوا معه على أساس أنه  م، ولكن القائمني عليهالتعلي

                                                           
 .397صالسابق، املرجع : وزارة التعليم االبتدائي والثانوي 1
 .398املصدر نفسه، ص 2
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ة؛ ألنه يليب االجتاهات املختلفة، ويشبع رغبة من يفضلون التعليم حل ميكن أن يستمر إىل ما ال �اي

، خاصة أن األقسام املزدوجة كانت تستقبل أبناء الذوات، واألقسام املعربة تستقبل أبناء 1بالفرنسية

   .الطبقة الكادحة

 كان هلذا اإلجراء بعض األثر اإلجيايب لكونه أدى إىل ختريج دفعات من الطلبة احلاصلنيإن  و 

على البكالوريا املعربة يف املواد العلمية فإنه كرس ظاهرة اإلزدواجية، اليت أحدثت شرخاً يف جدار الوحدة 

الفكرية والتماسك االجتماعي؛ أل�ا أفضت إىل تقسيم األجيال وإحداث رجَّات فكرية ونفسية يف 

  .2أوساط الشباب

ة بإنشاء اللجنة الوطنية للتعريب وهي ولتدارك النقص يف مسرية تعميم اللغة العربية قامت الدول

، وضمت خنبة م1973 سنة جزء من اللجنة الوطنية للفكر والثقافة، التابعة حلزب جبهة التحرير الوطين

خمتلف الوزارات  مية والتقنية، مبشاركة ممثلني منمن رجال الفكر والثقافة، من شىت التخصصات العل

وتكوين اللجان، وانطلقت الدراسات اعتماداً على تقارير خمتلف واملؤسسات الوطنية والواليات بالتمثيل 

الوزارات املشتملة على إجابات مضبوطة من طرف املوظفني وكانت هذه العملية مبثابة سرب عام وجرد 

،كان حمور 3شامل لكل اإلمكانيات البشرية املعربة يف البالد، يف خمتلف القطاعات اإلدارية واالقتصادية

ل التعريب ماضيًا وحاضراً، ودراسته يف اإلدارة من موظفني ومصاحل وتوسيع استعمال الدراسات يشم

اللغة العربية يف املعامالت اليومية وطرق تعليمها ونشرها، ودراسة مسار التعريب يف حمو األمية، 

عرب، وتسلطت األضواء على االجنازات اليت متت يف هذا امليدان، ومواطن النقص يف اجلهاز التعليمي امل

مع حماولة إخراج اللغة العربية من دائرة تدريس املواد االجتماعية فقط، إىل تدريس املواد العلمية والتقنية، 

ودراسة التعريب وا�تمع، توضح فيه مؤثرات الشارع من أفالم أجنبية، وكتب وجمالت وجرائد باللغة 

دراسة تعريب أجهزة األعالم ُحتلل فيها مشاكل األجنبية، وتعريب الالفتات العمومية والتجارية، مث أخرياً 

 م1976اجلرائد الوطنية، وقنوات اإلذاعة والتلفزة أي املرتبطة باللغة العربية؛ لكن هذه اللجنة حلت سنة 

  .4بسبب الصراع احلاصل فيها "هواري بومدين"من طرف الرئيس 
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 .60مرجع سابق، ص ،اللغة ومعركة اهلوية: ادر فضيلعبد الق 2
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األوىل للتعريب يف ماي بعد عام من الدراسة والبحث واالستقصاء انعقدت الندوة الوطنية 

، وقد خرجت الندوة بتصور حول التعريب، وخمطط على مراحل "هواري بومدين"ت رئاسة حت م1975

  : 1حسب التقرير العام يف ثالث مراحل وحددتوحددت اآلجال اليت ينبغي أن يتحقق خالهلا التعريب 

 )1978-1976( مرحلة عاجلة ومد�ا سنتان - 

 )1980-1976(سنوات مرحلة متوسطة ومد�ا أربع  - 

 )1982-1976(مرحلة بعيدة املدى ومد�ا ستة سنوات  - 

؛ ولكن تنفيذ 1976على أن تنطلق املراحل الثالثة دفعة واحدة، ويف وقت واحد وهو عام 

  .هذه املراحل قد تأخر بعض الوقت عن املوعد الذي حددته اللجنة الوطنية التعريب

ضمن  م1975رابع جلبهة التحرير الوطين يف يناير وقد سار التعريب بعد انعقاد املؤمتر ال

املخططات التنموية؛ حبيث تسري عملية حتقيق التعريب ضمن خمطط التنمية الشاملة للبالد، وقد جاء يف 

إن الرتبية جيب أن تنطلق من مبادئ  «:ص تعميم استعمال اللغة العربيةالئحة الرتبية والتكوين فيما خي

ته وتبىن على التأكيد للهوية الوطنية اجلزائرية، بإعادة االعتبار للغة الوطنية، امليثاق الوطين، وتوجيها

  .2»سائدة يف مجيع مرافق احلياة الوطنية واالجتماعيةالوجعلها األداة األساسية للرتبية والتكوين و 

   1992-1979المرحلة الثالثة  -3

 31إىل  27لتحرير الوطين منكانت بداية هذه املرحلة بانعقاد املؤمتر الرابع حلزب جبهة ا 

م، والذي ناقش عدة مسائل وطنية ملواصلة املبادئ املعلن عنها يف املواثيق والدساتري السابقة، 1979يناير

وتبىن تطبيق نصني هامني يتعلقان بالرتبية والثقافة، وفيما خيص التعريب فقد نال حظه األوفر، واختذ 

فصياغة النظام التعليمي ، 3لتعريب يف كثري من املناسباتطابع تعميم استعمال اللغة العربية عوض ا

املوروث صياغة جديدة كانت هدف التحويرات واإلصالحات اجلزئية اليت متت على فرتات متعاقبة، 

واليت مهدت السبيل هلذا التغيري الشامل الذي أدى إىل بناء نظام تربوي وطين، مستخلص من ظروف 

جتاه الفكري االري، معرب عن توجهات وتطلعات األجيال، مؤسس وفق وجتارب وحتوالت ا�تمع اجلزائ
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ية اليت شرع العمل وأسس مبقتضاه املدرسة األساس والعقائدي الذي تسري عليه البالد سياسياً واجتماعياً،

، ومتيز هذا النظام بإقرار نظام التعليم األساسي الذي يعوض االبتدائي واملتوسط، وميدد �1980ا عام 

ويدمج يف مناهجه بني العمل الفكري والعمل اليدوي ويربط املدرسة  ،سنوات تسعحلة اإللزامية إىل املر 

باحمليط االجتماعي، كما جعل اللغة العربية لغة تعليم مجيع املواد يف مجيع املراحل لتتحقق الغاية 

مل على تنظيم اللغات عليم وتأصيله وربطه بقيم ا�تمع، كما عتاألساسية من جتديد النظام وتوحيد ال

الغري، أما التعليم الثانوي  األجنبية بصفتها روافد مساعدة على التفتح على العامل واالستفادة من جتارب

  . 1فتم تنويع املسارات الدراسية واالختصاصات فيه مع تطوير أساليب التوجيه وطرائق التعامل مع املعرفة

ستعمار الفرنسي، فتأجيل االهتمام بتعريب لغة هكذا مت التعامل مع املدرسة املوروثة عن اال

التعليم مدة طويلة كان له انعكاس سليب على انسجام العمل املدرسي، وعلى الوضع الثقايف، وعلى ثقة 

املواطنني مبا ختطط له السياسة التعليمية، فلو عوجل األمر منذ البداية ملا متيع الوضع، وملا عاش احمليط 

   .2لصراع اللغوي الذي كان أشبه بالصراع الطائفي والتناحر املذهيبالتعليمي ألوانا من ا

  2008-1993المرحلة الرابعة  - 4

" الشاذيل بن جديد"اسية حادة واليت رافقتها استقالة الرئيس دخول البالد يف أزمة سي إن

 نتج عنه الالستقرار السياسي، وبالتايل اسرتاحة "علي كايف"مث  "بوضيافحممد " وتعاقب بعده 

لعملية تعميم ميدد األجل األقصى املنصوص عليه  ، الذي3التعريب، وهو ما ترمجه املشروع التشريعي

يد بعد ا�يار االشرتاكية إن هذه املرحلة متيزت بتغري سياسي عميق وتوجه جد، واستعمال اللغة العربية

قيت األصوات حيث أصبح التعريب أمر ثانوي أمام ظهور صراعات إيديولوجية، ورغم ذلك فقد ب

بفعل قرارات سياسية يتبعها  إال أن اخلطاب بقي عمودياً  تنادي بتعميم استعمال اللغة العربية الوطنية،

   .  4جمال التطبيق متاطل يف
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واملتمعن يف مسرية استعمال اللغة العربية يف اجلزائر بداية من االستقالل، يقف على حقيقة 

يداً ميا يسمى القرار السياسي، واختذت منعطفاً إيديولوجياً، إضافة مفادها أن املسألة ارتبطت ارتباطاً شد

ها يف فرتات زمنية معتربة، وهو حزب يإىل أن املسألة مت احتكارها منذ وقت طويل من لدن الدولة، وممثل

  ."أن مسألة التعريب قضية اجلميع:"الوطين، بالرغم من أنه كان يقولجبهة التحرير 

تعميم استعمال اللغة العربية، مثال باملغرب األقصى، جند أن السلطات فإذا ما قارنا مسألة  

معهد األحباث والدراسات للتعريب لتلبية احلاجات اللغوية للمغرب يف ميدان  1960أنشأت عام 

املصطلحات العلمية والتقنية، وهي حماولة تطوير اللغة العربية من الداخل للتكييف مع اإلعالم اآليل، بل 

األول للتعريب رب إىل أبعد من ذلك، حبيث استدعيت كل البلدان العربية للمشاركة يف املؤمتر ذهب املغ

، بينما اجلزائر استغنت عن تأسيس مراكز علمية خمتصة، إال يف السنوات األخرية، م1961بالرباط سنة 

لب احملطات بل اكتفت ببعض األعمال واليت كانت يف جمملها خارجة من رحم السلطة السياسية، يف أغ

  .   1مما أعطى للموضوع صبغة إيديولوجية، بعيدة عن الروح العلمية املوضوعية

تكوين  لسعي إىليديولوجية العامة للمدرسة اجلزائرية بعد االستقالل يف اميكن تلخيص اإلو 

احمللية  إبراز وتدعيم املواطنة الديناميكية، وترقية الثقافةعيتها وذاكرا�ا اخلاصة، بشخصية وطنية مبرج

الفكري من أجل حتقيق إشعاع أكرب على املستوى الداخلي واخلارجي للبالد؛  اإلنتاجوالعاملية، وجتديد 

املدرسة اجلزائرية حقل جتارب ف عامل الزمن أثبت أن هذه التعابري الفضفاضة بعيدة عن الواقع، لكن

بتصريح  "حممد بوضياف"فاجئنا الرئيس ، لييديولوجيةمجعت بني الرتدد والرتاجع يف وظيفتها الرتبوية واإل

يـُْنِتج نظامنا الرتبوي ....إن منظومتنا الرتبوية منكوبة، «:ليه السلطة يف اجلزائر بقول فيهجرئ بـَُعْيَد تو 

، »....اليوم حشوداً يرمى �ا إىل الشارع، ويـُْنتج البطالني بدون أي تأهيل، وحاملي الشهادات البطالني،

  . 2الباً على املنظومة الرتبوية اليت كانت الضحية أكثر مما كانت املتهمميثل هذا التصريح انق

 

 

                         

                                                           
 .76ص املرجع السابق، : كربوش  رمضان 1
 .86املرجع السابق، ص: طييب غماري 2
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   التعليم األصليالتعريب ومعاهد : الثانيالمبحث 

  محاور التعريب في التعليم األصلي : أوال

، ويف إطار يسري يف سياق التفاعل احلضاري جنده إذا نظرنا إىل التعريب عند التعليم األصلي 

دعم الوجود العريب والوحدة العربية، كما أن فهمنا له ينبغي أن يتسع ليشمل كل ما يستوعبه ا�تمع 

العريب وجيعله من نسيج حياته، وكل ما يتلقاه بصورة من صور التلقي الفكري واملادي من أهداف وقيم 

مبا يوحد املشاعر العربية وجيمعها حول ووسائل، وإذا كان التعريب مبعناه املباشر سيادة اللغة العربية 

تارخيها وواقعها ومصريها عامًال جوهريا يف حتقيق الوحدة فإنه مبعناه األمشل يعطي هذه الوحدة مضمو�ا 

  .1احلضاري املعاصر ويعينها على كسر طوق التخلف والتحرر من أنواع التبعيات الثقافية واالقتصادية

يف  ةأساسي اً ور ادأ، فإن للتعريب االجتماعي 2 بناء الوحدةوإذا كان للتعريب اللساين دور يف

إعطاء هذه الوحدة معىن املعاصرة والتقدم واملشاركة يف صناعة احلضارة، والتعريب االجتماعي مرتبط 

  . بالتعريب اللساين وكل منهما يؤثر يف اآلخر ويتأثر به

املؤمترات والندوات أن اللغة  أكد الكثري من املسؤولني على التعليم األصلي يف العديد من

العربية هي األداة الطبيعية للتعليم وللتعامل االجتماعي واالقتصادي والثقايف للجزائر، وذلك العتبارات 

لم بلغتها وتكتب عَ قومية وعلمية واجتماعية، إذ أن الفكر األصيل ال خيلق يف األمة إال إذا كانت تُـ 

: أن قضية تعريب التعليم ترتكز على حماور ثالثة وهي "حممد حسن عبد العزيز"وتؤلف �ا، ويرى 

  ، وإسقاطاً عليها حناول تقييم التعريب يف التعليم األصلي وفق هذه احملاورالطالبو األستاذ والكتاب 

  األستاذ - 1

رئيسي يف التعريب، فإنه ال سبيل إىل تعريب التعليم ما مل يؤمن بذلك األستاذ لألستاذ دور 

ه قناعة قوية بأمهية التعريب باعتباره قضية قومية ووسيلة فعالة لالرتقاء مبستوى وما مل ترسخ يف ذهن

ذلك أن  ،ودفع حركته خطوات بناءة فسيحة إىل األمام، ومع ذلك فثمة جوانب سلبية يف دوره ،التعليم

ية وهم شرقأغلب األساتذة الذين يعلمون العلوم البحتة والتطبيقية قد أمتوا دراستهم العليا باجلامعات امل

املادة العلمية اجلاهزة يف  وم باالجنليزية، وجيذ�م إىل ذلكلب األحيان بتدريس هذه العليقومون يف أغ
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مراجعها األجنبية، ومييل �م الرتاخي إىل تكرارها، وخيشون استخدام اللغة العربية فيحتاجون إىل بذل 

خدمون اللغة األجنبية، ومثة أمر آخر أكرب جهود مضاعفة يف الرتمجة واإلعداد هم يف غىن عنها حني يست

خطرًا إذ يرى بعضهم أن اللغة العربية ال تفي مبطلب التعبري عن علوم الطب وغريه، وأ�ا قاصرة عن 

مالحقة التطور العلمي يف هذا ا�ال، يف حني بعض األساتذة أصروا على أن يلقوا دروسهم ويؤلفوا 

ذة املشارقة فنرى أن مشكلة التعريب عندهم تنحصر يف اجلانب ، هذا بتعلق باألسات1باللغة العربية

الدول  هذهفقد حرص القيمون على التعليم األصلي يف إبرام عقود مع املدرسني من  االعلمي فقط، لذ

شروط ومعايري خاصة تتعلق بالشهادة املتحصل عليها واجلامعة، واخلربة املهنية والسرية  املشرقية وفق

لألساتذة خري  الرتبويةوالتقارير  ،لقي تلك األجواء بظالهلا على تفكري الطلبة اجلزائرينيتُ الذاتية، حىت ال 

دليل على احلرص الوجيه يف تطبيق تعليمات خاصة بالتعليم األصلي وكان يصل يف بعض األحيان أن 

يفه ، وقد يصل البعض إىل توقبسبب اللغة يلغى عقد أستاذ بسبب حياده عن مسار الدراسة للطلبة

عكس ، كما أن اختالف جنسيات األساتذة انمع اهليئة الوصية له يف اجلزائر وتعريضه لعقوبات باالتفاق

ن يف بلدا�م قبل القدوم إىل اجلزائر ترك أثره واضحا يف املدرسو  على سري التعريب فالتكوين الذي تلقاه

صلي لكنه خلق توجهات فكرية توجهات التعليم األصلي، فوجودهم مل خيلق مشكلة لغوية للتعليم األ

  . خمتلفة مبعثها البيئة اليت جاء منها األستاذ

    الكتاب  -2

الكتاب املدرسي وسيلة من وسائل التنشئة اليت تنقل املعرفة الفكرية االجتماعية، مبا يف  يـَُعدُّ 

املعرفة  اآلخرين، فالكتب املدرسية تعمل كحلقة اتصال بنيمي ما خيص اجلماعة ذات االهتمام بذلك تقد

الثقافية الرمسية املتبعة واملقررة من قبل الدولة وبني من يستعملها من أجل الدراسة والتدريس، وتشغل 

الكتب املدرسية وسائل التنوير اجلماهريي، ويف احلقيقة الكتب املدرسية هي رسائل حول املستقبل وجزء 

به ا�تمع بأنه شرعي  عرتفيف خلق ما يَ  ا�تمع، وتسهم من املنهاج، تساهم يف تنظيم جهاز املعرفة يف

وهي تساعد يف خلق معايري احلقيقة، وبذلك إعادة صياغة املرجعية ملا هو واقع املعرفة واإلميان  ،وحقيقي

  .2واألخالق
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فالكتب املدرسية متيل للسيطرة على ما يتعلمه التالميذ ويكتسبه يف املدارس، وتضع املنهاج 

ا يف معظم املواضيع التعليمية، فإن الناس مييلون إىل اعتبار الكتب املدرسية واحلقائق اليت يتم اكتسا�

معرفة أساسية معتمدة ودقيقة، بينما يركن إليها املدرسون يف معظم األطر املدرسية من أجل تنظيم 

لرتبية الكتب املدرسية املتعلقة بالتعليم األصلي كانت نفسها كتب وزارة اف امل مع املواضيع؛الدروس والتع

على كافة النقائص اليت  التعليم األصلي باالطالع للقائمني على الوطنية يف املواد املشرتكة، هذا ما مسح 

صالحيات وضع املناهج وتطويرها،  ونتلكومبا أ�م مية يف الكتاب املدرسي املوجه للطلبة، كانت غائب

داف التعليمية واملدرسية واالجتماعية األه حددوا فإ�م سلطة املوافقة على استعمال الكتاب املدرسي،و 

جيب  مقرراتاملنشودة، وسدت تلك النقائص يف الكتاب املدرسي بإرسال بديل هلا بتخصيص قائمة 

رة الرتبية الوطنية املعرفة اليت حتاول تقدميها ألفراد ا�تمع، ، وبذلك عكست الكتب املدرسية لوزاتدريسها

صحيحات املقدمة من طرف التعليم األصلي الصورة اليت رمسها وأعطت تلك اإلضافات والتنقيحات والت

  .ها على أرض الواقع ملعرفة إسالمية بلغة عربية لطلبة جزائريني دو حاول جتسي

إن الكتاب املدرسي املوضوع من قبل وزارة الرتبية الوطنية فتح أفاق املعرفة اليت قرر صانعو 

أدوات لتطوير  اعتربتكآلية ومنهج حياة وثقافة، لذلك يف اجلزائر أن ينقلوها إىل الطالب   السياسة

  .ذاكرة األمة اجلماعية

الوصية عدم قدرة الوزارة  بسبب ،متفرقة وليست إجبارية التعليم األصلي اختيارية كتب  كانت

  الكتبريتوفعلى  تم احلرصللتعامل مع أمهات الكتب األصلية، ف هدفععلى توفري كتاب لكل طالب، ل

مبكتبات املؤسسات، حىت تكون متاحة لإلعارة خاصة أن أغلب املؤسسات تتوفر على  ةدرسياملغري 

  .داخليات

  الطلبة  - 3

املقبلني على الدراسة، صعب مهمة توفري  تالميذ التعليم األصليستمر يف عدد املرتفاع إن اال

ظر إىل مجلة الشروط بالنف، والدروس املسائية 1منياو الدراسة بالدإىل  وءلجتم المقاعد الدراسة للجميع ف

طلبة آخرين،  وحىت هم مل يكونوا كأي ،مل تكن سهلةهذا التعليم لولوج  الطلبة اليت ينبغي توفرها يف

يف ملتقيات الفكر اإلسالمي وعندهم احلرية ملناقشة كبار العلماء  يشاركوا مميزين لدرجة أن وافقد كان

                                                           
 .وجية، باستعماهلا على فوجني فوج يف الصباح وفوج يف املساءغاهلياكل البيدا ني استعمالنظام الدوامني يعتمد على تثم 1



 التعریب والتعلمي أ�صيل                                                     الفصل الرابع

 

 235 

أعماهلم يف جملة األصالة يف ركن خاص  وتنشرني، املسلموالفقهاء واملؤرخني والباحثني املسلمني وغري 

للطلبة والطالبات يعربون فيه عن آرائهم وأفكارهم يف مشاكل خمتلفة �م تطوير ا�تمع وحترير اإلنسان 

  . 1اجلزائري من مجيع مظاهر املسخ والتشويه

ع مسؤولية باعتباره الطاقة احلية للبالد، وعليه تق الطالبنشاط التعليم على عنصر وارتكز 

عطى مجيع مواده باللغة املستقبل بكل أبعادها، فَُأِخذ بيده، وفتحت أمامه أبواب التعليم األصلي الذي ت

وحىت الذين فا�م سن التعلم من الشباب وغريهم ممن يرغبون يف رفع مستواهم الثقايف من  ،العربية

اليت أعطت مثاراً  اجلامعة الشعبية يف إطار م دروسًا ليلية يف مجيع مؤسساتهموظفني وعمال، نظمت هل

طيبة يف شهاديت األهلية والبكالوريا، وبذلك يكون التعليم األصلي قد ساهم مسامهة فعالة يف معركة 

وخاصة يف مرحليت التعليم االبتدائي واملتوسط، ممن خترج من مؤسسا�ا من  التعريب وجزأرة اإلطار،

وباملعاهد التكنولوجية ) 6000(منهم بالتعليم ستة آالف  الفتيان والفتيات الذين بلغ عدد من التحق

  . 2)2000(ألفني 

هذا إىل جانب النشاط التوجيهي الذي تقوم به الوزارة، خاصة يف أوساط الشباب، من 

حماضرات يف املدارس واملعاهد العليا، والثانويات والثكنات، ونوادي الشباب، واخلطب اُجلمعية، 

ودور إعادة  لتوجيهية الرتبوية اليت توزع على مراكز الشباب، والطفولة اجلاحنة،باإلضافة إىل النشرات ا

  . 3الرتبية والتأهيل االجتماعي

وجملة األصالة أحد أهم ا�الت الثقافية الرائدة باجلزائر، فقد نشر فيها كل من عبد املالك  

اسي، موسى لقبال وغريهم،  مرتاض، أبو القاسم سعد اهللا، موالي بلحميسي، عثمان سعدي، عالل الف

 ام �ا واإلنتاج الفكري األديب النثري والشعريكما أن النشاطات الثقافية اليت توىل طلبة التعليم القي

قطع شوطًا كبريًا يف حتقيق  الذي التعليم األصليبالتعريب قدم صورة عن سري عملية  ،4نشر هلم الذي

كانت تسري يف طريق توسيع استعمال اللغة العربية؛  أهدافه، خاصة أن العالقة بني الطالب واألستاذ

كان   العربية فلم يكن هناك صعوبة يف التواصل اللغوي بينهما ألن اللغةرغم الـتأثريات الفكرية املختلفة، 

                                                           
 .165م، ص1971 ماي ،، اجلزائر، منشورات وزارة التعليم األصلي والثانوي2/ع ،جملة األصالة، "افتتاحية ركن الطلبة" 1
  .3، صم1975-1965ل ينية خالتقرير عن تطور نشاط وزارة التعليم األصلي والشؤون الد: 05 العلبة 2
  .املصدر نفسه 3
 ماي ه، 1391األول ربيع 2/عاألوىل، السنة ،جملة األصالة: النشاطات الثقافية لطلبة التعليم األصلي، وينظر: ينظر الفصل الثاين 4

 .167قصيدة بطل املعارك، ص ، 1971
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هلا األثر البالغ يف االستيعاب أفضل من اللغة الفرنسية اليت كانت عائقًا حيول بني األستاذ والطالب يف 

ام، أما عن العالقة بني الطالب والكتاب سواء املدرسي أو الكتاب العام فقد كانت معاهد التعليم الع

التعليم األصلي تراقب بصفة مستمرة أداء الطالب وتفاعلهم مع األستاذ ونسبة املقروئية عند الطلبة وكل 

فاءة األستاذ تراجع فصاحبه مهدد بالطرد، وجناح التعريب يف مؤسسات التعليم األصلي كان مرهونا بك

وتفاعل الطلبة معه ومستوى الطلبة الكتايب والشفوي وما املسابقات الفكرية اليت كانت جتري على 

شاشة التلفزيون اجلزائري بني طلبة التعليم األصلي وطلبة التعليم العام إال خري دليل على تفوق معاهد 

  .التعليم األصلي على معاهد التعليم العام يف أكثر من منافسة

وعن رأي طلبة التعليم األصلي حول التعريب الذي هم أحد أهم حماوره وعليهم يتوقف جناح 

إن مشكلة التعريب مل حتل بعد رغم أن بالدنا قد ...  «:1اليته، فيقول أحد الطلبة عن ذلكاملشروع وفع

ارب أكثر من فعلى شعبنا أن يعمل إلحياء لغته العربية وحي... قطعت شوطًا كبريًا يف ميدان التشييد 

جيب أن يتحطم حاجز الصمت املنيع الذي حيول دون وصول شعبنا إىل هدفه،  ...أجل احلفاظ عليها

إن اجلزائر جيب أن تكون معربة يف مجيع ميادينها سواء منها اإلدارية والثقافية واالجتماعية لتدرك مقامها 

  »املرموق بعد أن جنحت يف التشييد والبناء ونشر العدل

سنة التعريب واالنطالقة الفعلية يف التعليم األصلي فكتب أحد الطلبة  1971سنة دت وعُ  

  :عنها

  غاينـــــــــــــدنا الــــــــــــــجـــــــــــيد إلينا مــ�ا نعلها           ـــــــوعودة نائـــــــــــمسنة الــــــلتبدأ ال       

  ملنا أحداث أزمانــــــثرت شــــــــعـــــــــــــــــفب  واحدة         حق ـنحن كنا يدا يف الــــــــــف       

  ر بركانـــــــــهال نرى يف قعـــــــــــــــواليوم ج  عرفة         ـــــــــيئ الكون مــــــكنا هالال يض      

  يــحاقد الشانـــــــــــوالويل من غضيب للغيت           ـــصحى لــــــــعدنا إىل الففاآلن        

   2يــــإذا حقق الوعد من أقطاب أوطان       جتمعهم     فدمت خفاقة يف العرب       

  

  

                                                           
م،  1971 ماي ،ر، منشورات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية، اجلزائ2/ع،جملة األصالة، "االستقالل والتعريب: "وغفلبأمحد  1

 .167ص
 .املرجع نفسه 2
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   والتعريب التعليم األصليمعاهد : ثانياً 

، بدأت دعوات ومحالت االنطالق الفعلي للتعليم األصلي بعد مضي موسم دراسي واحد من

مما أدى بإدارة التعليم  سم الثاين، وانطلق ذلك يف الصحف الوطنية،تنادي بتوحيد التعليم مع بداية املو 

التعليم األصلي هو وحدة يف املنهاج والطريقة  «:بالقول اآليت توضيح االختالف بني املدرستنياألصلي 

فالدعوة لوحدة املدرسة وتوحيد التعليم لدليل تضارب املفاهيم، حول  ،واهلدف، ال يف املظهر والشكل

  .1»املقاييس ملبدأ التوحيد املدرسي كرة اليت ينظر إليها من وجهات خمتلفة باختالفهذه الف

إن بعض الناس يرون التعليم من وجهة ضيقة، ال تتعدى انضمامها حتت اسم واحد،  «

ويعتقدون أن هذا كاف ليكون التعليم موحداً، دون مراعاة إىل الوحدة احلقيقية اليت نسعى هلا مجيعاً، 

فالرياضيات والعلوم الفيزياء والتاريخ مع بني اجلميع، ملنهاج تتمثل يف قدر من الثقافة جيوحدة يف ا

سري حسب برامج املدارس العامة حرفًا حبرف، وذلك حرصًا على إتاحة الفرص األجنبية، تواللغات 

يتهم، للخرجيني يف مجيع ا�االت، دون قصرهم أو جربهم على اجتاه معني قد ال يناسب ميوهلم وهوا

وكثريًا ما يؤدي بأصحابه إىل القعود يف منتصف الطريق، أو املتابعة احلتمية اخلالية من كل محاس، وكل 

  .2»منهما ينتج عنه قصور وذبذبة، وعقد نفسية وبالتايل تعقيد يف الشخصية، واضطراب يف اإلجتاه

حتول النقاش يف اجلزائر  بني أنصار التعريب والرافضني لهغري املباشر والالمتواجه ولعل النقاش 

من املبدأ إىل ميدان التطبيق دفع بالرافضني للتعريب إىل الدعوة املبكرة لتوحيد التعليم، خاصة أن التعليم 

األصلي مل تتح له إال سنة واحدة من التجربة وأثار ضجة إعالمية لتوحيده مع التعليم العام، وبالتايل 

بالتايل عرقلته، وحتييده عن مساره، كما أن العقد النفسية تكون للسلطة الرتبوية السيطرة عليه، و 

واالضطراب يف االجتاه كانت مالحمها قد بدأت تلوح يف األفق خاصة مع وصول بعض الطلبة املعربني 

اللغة العربية يف خمتلف التخصصات وقصرها على  كلية توظيفإىل اجلامعة، واصطدامهم بواقع يرفض  

ما حول إشكالية لغوية إىل إشكالية إيديولوجية، فعدم قبول املعربني يف  حمدودة األفق، وهو ختصصات

عامل الشغل واإلدارة، وحصره على مرتادي التعليم العام املزدوج، جعل الطلبة املعربني يشعرون بغربة 

دخلوا اجتماعية ونفسية يف ا�تمع، وهو ما حتاشته إدارة التعليم األصلي بالنسبة لتالميذها، فغايتها أن ي

                                                           
اجلزائر، منشورات  ،10-09/، عجملة األصالة، "املفهوم املعكوس عن توحيد التعليم لدى بعض املخربشني":إدارة التعليم األصلي 1

 .189ص ،1972 أكتوبر-جويلية وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية،
 .املرجع نفسه 2
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مدرسة احلياة الكربى وهلم زاد يف خوضها ما حيميهم من االنكماش، واخلضوع واخلنوع من جهة، 

  .1والكراهية والنفور واالمشئزاز املرتتبة عن الشعور بالدون من جهة أخرى

عدد السنوات املطلوبة، ويف   فتتمثل يفأما عن وحدة الطريقة اليت تراها إدارة التعليم األصلي 

تابعة، وحتديد التوقيت، وأسلوب التدريس والنظام الرتبوي العام لكل مؤسسة حىت ُجيْعل من كيفية امل

شى مع املخططات اطريقة التبليغ واإليصال، واجلو السائد واحدًا لدى اجلميع، أما وحدة اهلدف تتم

  . 2الثورية للبالد، وتستجيب لرغبة اجلميع ممن توفرت فيهم شروط التسجيل

  ة الشعبية والتعريبالجامع :ثالثا

إن التعريب يف مؤسسات التعليم األصلي مل يكن مقتصراً على املعاهد فقط، بل هناك اجلامعة 

اف ا�تمع كل أصن  جتمعالشعبية اليت تولت مهمة التعريب بشكل واسع لدى أفراد ا�تمع، فهي 

الدراسي، أو الذين مل يكن  وظفني، الذين مل يسعفهم احلظ لتكملة املساراملغري اجلزائري املوظفني و 

ي هوار "احلوافز اليت أطلقها  للحصول علىعندهم وقت يف النهار للدراسة باعتبار دروسها دروس ليلية، 

برفع مرتبات املوظفني الذين يتعلمون العربية يف مدة ال تزيد عن أربع  «: عن التعريب، واملتعلقة" بومدين

  .3»سنوات

تسهيال لتعريب و  م1968قبل التعليم األصلي؛ أي سنة  رغم أن مثل هذه القرارات صدرت 

اإلدارة افتتحت احلكومة اجلزائرية دروسًا ليلية لتعليم املوظفني اللغة العربية، إال أن هذا كله لقي عراقيل 

من كبار املوظفني الفرانكفونيني، سواء تعلق األمر مبنع هذه الدروس الليلية، أو عدم االستجابة لنداء 

فكانت اجلامعة الشعبية مبثابة احلل األمثل للتعريب، فهي تقوم بعملية التعريب الذي كان  احلكومة،

يطلب من املوظف وال جيد مكان لتحقيقه، إضافة إىل رفع مستواه التعليمي وإيصاله إىل اجلامعة ليحوز 

ظيفي، خاصة أن شهادة أكادميية تفتح له أفاق مستقبلية جديدة، أو تفتح له باب الرتقية يف السلم الو 

  .شهادات التعليم األصلي أصبحت هلا مكانتها الرمسية داخل اجلزائر وخارجها

  

                                                           
1
 .190املرجع السابق، ص :إدارة التعليم األصلي 

 .190املرجع نفسه، ص 2
 .122املرجع السابق، ص: نازيل معوض أمحد 3
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  إدارة التعليم األصلي والتعريب: رابعاً 

تعليم اللغة العربية للمواطنني العاملني يف األجهزة اإلدارية، مسألة يرشحها لألمهية القصوى 

ستهدفه الثورة، والذي ُخيشى عليه أن يبقى سطحياً، موقعها املمتاز من عملية التحويل اجلذري الذي ت

أو أن تكون مكتسباته عرضة لألخطار إذا مل يرافقه حتول يف العقلية نفسها، بتعبري آخر ما مل يشمل 

ذلك التحويل، أسلوب التفكري بالذات، لذلك فإن مسألة تعليم اللغة العربية للموظفني تستدعى التأمل 

  :1يف جوانبها املختلفة

 .باملعىن املعتاد للكلمة) حمو األمية(  كو�ا ليست أَْلَفَبةيف - 

ويف كو�ا ليست تعليمًا للغة األجنبية، يبقى تـََعلُُّمَها من قبيل الكماليات مهما تكن  - 

 .الضرورات اليت تدعو إليها

 .ويف كو�ا موجهة إىل فريق من الناس يتبوءون منازل خمتلفة من سلم املسؤولية - 

مقدار متفاوت  - عن طريق اللغة األجنبية –الناس هلم من الزاد الثقايف ويف كون أولئك  - 

 .ولكنه حمرتم يف أكثر من األحيان

ويف كون فئة من أولئك الناس قد انقطعت مبكرًا صلتها باللغة القومية فهي واقعة بني  - 

 .مقتضيات انتمائها ومتطلبات اندماجها

وال ميكن ترك حلها للزمان أو  حلياة،حقا إ�ا قضية شائكة، شديدة األثر يف مسرية ا

للمبادرات املعزولة، إ�ا تتعلق بفئة من الناس هم على األغلب شبان، وهم اإلطارات وهم املسئولون 

وهم املسريون، ونتصور أن بداية االهتمام اجلاد �ذه القضية يتمثل قبل كل شيء يف إعطائها الطابع 

لية، ولعل أجنح صيغة ميكن إتباعها هي برجمتها وإدماجها يف الوطين، واالعرتاف هلا بالصفة اإلستعجا

املخطط الرباعي الثاين، وإخضاعها للتقييم السنوي، واختاذ اإلجراءات الالزمة حبق القطاعات اليت يتبني 

كتاب اللسان الوظيفي دروس   مل تباشر أعماهلا جبدية، وقد طَبعْت وزارة التعليم االبتدائي والثانويأ�ا 

، ويهدف تعليمها إىل إكساب القدرة على التصرف ة اإلدارية حسب مستويات املوظفنيلغة العربييف ال

يف األساليب اإلدارية مشافهة وحتريراً، فاللسان الوظيفي هذا مساعد للمعلم وليس بديًال له، وأن اجلهد 

                                                           
ن، .س.د، منشورات املعهد الرتبوي الوطين، اجلزائر، اللسان الوظيفي دروس يف اللغة العربية اإلدارية للمستوى الثالث: علي بن حممد 1
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اصة وتذوقه ملهنته، هو الذي يبذله املعلم يف البحث عن الطريقة املالئمة اليت ترشده إليها جتاربه اخل

             .         1الذي يقرر حجم االستفادة من هذا الكتاب

يف ا، تعتمد أما إدارة التعليم األصلي فقد انتهجت مسار التعامل باللغة العربية مثل مؤسسا�

ة ت على أرشيف التعليم األصلي منذ سنفْ وقَـ و  عاينتُ ، وقد كذلك  تسيري شؤو�ا على اللغة العربية

أغلب الوثائق اإلدارية  1970-1962فقد مشل يف الفرتة املمتدة من  م1978إىل غاية - 1962

واملراسالت كانت باللغة العربية أما املصاحل اخلارجية اليت تتعامل مع خمتلف اإلدارات واملؤسسات كانت 

اخلارجية التابعة لوزارة باللغة الفرنسية يف حني األرشيف اخلاص بالفرتة قيد الدراسة مشله تعريب املصاحل 

�ا املركزية باستثناء القسم املايل الذي له ارتباطات أكثر من غريه ار التعليم األصلي والشؤون الدنية، وإد

، فهي تستعمل اللغة الفرنسية لضرورة قاهرة، وهي أن كافة معامال�ا واتصاال�ا 2مع خمتلف اإلدارات

  .3ري معربة أصالً جتري يف أغلب األحيان مع أجهزة ومصاحل غ

ويستعملو�ا  نستنتج من ما تقدم أن مجيع موظفي الوزارة حيسنون اللغة العربية بدرجة متفاوتة،

جت الوزارة يف معامال�ا رَ يف نشاطهم اليومي قراءة ونطقًا وحتريراً، وليس مثة من ال حيسن العربية، وقد دَ 

اق النص العريب برتمجة فرنسية على أن يعترب النص واتصاال�ا مع املصاحل واجلهات غري املعربة، على إرف

  .دائماً  األصل العريب هو

على ضرورة حتسني مستوى العاملني �ا دفعها إىل تنظيم دروس داخل  الوزارة حرصكما أن 

الوزارة قبل أن تصدر إدارة الوظيف العمومي املرسوم املتعلق بتدريس اللغة الوطنية يف اإلدارات واملصاحل 

ية، وال يوجد من بني موظفيها من هو دون مستوى الشهادة االبتدائية، خاصة أن الوزارة نشأت املركز 

  .4معربة

  

                                                           
 .5ص املرجع السابق، : علي بن حممد 1
 .5م، ص1973 ،تقرير عن سري التعريب مبؤسسات وإدارات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية :228العلبة  2
/ 17،06 ،تقرير حول التعريب يف اإلدارة املركزية لوزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية واملصاحل اخلارجية التابعة هلا: 187العلبة  3
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أو خمتلف اجلهات  للمراسالت مع املوطننيوتولت وزارة التعليم األصلي يف جانبها اإلداري 

وفحوى " بةعدم إجا"اإلدارية أسلوب خاص يعمل على تدعيم احلركة التعريبية املمنهجة، وهو أسلوب 

هذا األسلوب أن مجيع املراسالت اليت تفد على وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية باللغة األجنبية،  

خنربك بأننا ال نرد على الرسائل املكتوبة بلغة أجنبية، فإذا  «: د فيهارِ كان يرد عليها باسم الوزير ومما يَ 

  .  1»أردت الرد فاكتب إلينا باللغة القومية  والسالم

ن عن كتابة التقارير اليت تفد إىل الوزارة، فقد كان اء معاهد التعليم األصلي املسؤولو أما مدر 

حني آلخر يوجه هلم خطاب شديد اللهجة عن ضرورة العناية بالتقارير اإلدارية، من ناحية التحرير  من

هزيًال يرجع إىل املستوى  ن يكون أسلو�ا ضعيفاً َأل فَ ...«:قبل اإلرسال ومما كان يأيت فيهواملراجعة 

الضعيف، مما ميكن حتسينه باطراد، إما أال يوقع تقرير أصال، أو أن يوقع ولكن بدون مراجعة وتصحيح 

مما يسقط يف امتحان الشهادة االبتدائية، .... لألخطاء الفادحة العديدة من حنوية وصرفية، بل ورمسية

تقصري يعاقب عليه، و�اون واستخفاف بالعمل ومن فهذا ال يغتفر، ألنه ليس قصورًا يتدارك، وإمنا 

  .2 »...!تعملون معهم

تعريب ومتابعة سريه مبختلف املؤسسات اإلدارية الوحتملت وزارة التعليم األصلي مسؤولية  

ومن خالل جملة األصالة بتخصيص  3استبياناتو األخرى خاصة يف سنة التعريب، من خالل ملتقيات 

     .م1974عدد خاص للتعريب سنة 

   التعريب في الدينية مؤسساتال دور: الثالث المبحث

   المسجد: أوال

تبعًا ملا يعد املسجد نقطة االنطالق األوىل والفضاء احليوي الذي جيتمع فيه املسلمون عادة، 

منذ العصر النبوي؛ حيث مل يكن فضاء  خرياألمن مكانة ودور مركزي اضطلع به هذا  املخيالانطبع يف 

لصالة فحسب، بل أيضًا مكانًا للدرس والفقه والشورى، وقيادة الدولة وتوجيه ا�تمع، ومعظم للذكر وا

احلركات اإلصالحية والتجديدية اليت عرفها العامل اإلسالمي انطلقت من املسجد مثل احلركة اإلصالحية 

                                                           
 .م1973 عدم إجابة،رسالة : 1العلبة  1
 .م1977، منشور ضرورة العناية بالتقارير اإلدارية +:94العلبة  2
 .321استمارة حبث عن التعريب، ص 13: ينظر امللحق رقم 3
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هو ما دفع ، و 1صحيحةالباديسية اليت استخدمت هذا الفضاء الديين لنشر دعو�ا، وتوسيع قاعدة 

وحتديد  وربطه بالصلوات اخلمس، االستعمار الفرنسي إىل تقليص نشاطه بالضغط عليه، وحصر أعماله،

  .األوقات لفتحه وغلقه، واملواضيع اليت تناقش فيه

، انطالقًا من بعد االستقالل مكانته ودوره يف ا�تمع اجلزائريأن يستعيد املسجد فال غرابة  

ان معهدا فيه خترج الصحابة يف صدر اإلسالم، وأدى الدور الذي تقوم به عرب التاريخ فقد ك دوره

كاجلامع األموي   مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ومساجد أخرى هكذا كاناجلامعة اليوم، 

بدمشق، واجلامع األعظم ببغداد، واجلامع األزهر مبصر وجامع الزيتونة بتونس، وجامع القرويني باملغرب، 

عديدة يف تيهرت، ويف جباية وتلمسان، ويف بسكرة، وطبنة، والعاصمة، ومازونة، وقسنطينة، واجلوامع ال

   .2وآخرها كان اجلامع األخضر؛ حيث كان يدرس ابن باديس

فاملساجد بالنسبة للتعليم األصلي املنطلق لتالميذها والقاعدة األساسية للعلماء لنشر العلم 

إليه من زاوية ضيقة جدًا ، تتمثل يف أداء فريضة الصالة، فإنه قد واملعرفة، وأن اإلمام الذي كان ينظر 

وعليه مت أصبح اليوم هو اإلمام وهو املريب، يعلم األطفال والشيوخ والنساء لغتهم العربية يف املسجد، 

  :أقسامتقسيم التعليم يف املساجد يف ثالثة 

 الدروس املسجدية - 

 حتفيظ القرآن للصغار - 

  بارمكافحة األمية لدى الك - 

كانت تقليدية تنصب على خمتلف املواد حسب مستوى فقد  وفيما يتعلق بالدروس املسجدية 

والسرية والنحو  ،3اإلمام وحسب رغبة املصلني املأمومني، كالتفسري، واحلديث، والفقه، والتوحيد

ان له والصرف،  وما إليها من الدروس املسجدية، وهي يف احلقيقة استئناف لدور املسجد احلي الذي ك

  .4يف الريف خاصة، حىت يف العهد االستعماري

                                                           
 .397،  صاملرجع السابق: الطاهر سعود 1
 .186ص ،2013، األمة للطباعة والنشر والتوزيع شركة داراجلزائر، ، 2، جليةأصالية أم انفصا: مولود قاسم نايت بلقاسم 2
 .6صاملصدر السابق،  تقرير عن سري التعريب مبؤسسات وإدارات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية،، 228العلبة  3
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شيًا مع سياسة الدولة اذكورًا وإناثًا مت فهو مقتصر على األطفال الصغار، أما حتفيظ القرآن  

يف بالدنا اليت تويل مهمة حفظ كتاب اهللا للناشئة ونشره بينهما اهتمامًا خاصًا ويتوج هذا كله احلفل 

جملس  رئيس، حتت إشراف السيد بع والعشرين من رمضان يف كل سنةالسنوي الذي يقام ليلة السا

ملعاهد التعليم نضمام ومنه ميكنهم اال، 1لتوزيع اجلوائز على الفائزين من صغار حفاظ القرآن الكرمي الثورة

  .األصلي التكميلية

إذ مسائية،  دروسشرع فيه يف مساجد البالد كلها ب أما مكافحة األمية اخلاص بالكبار فقد 

مركزاً  1.615، يتلقون دروسًا مسائية يف مواطناً  35.000م 1973-1972بلغت إحصائية العام الدراسي 

موزعة على مجيع مساجد الواليات، ولقد كانت هذه املهمة من املهمات املضطلع �ا يف مجيع مساجد 

 ه1390شعبان  15القطر منذ فجر االستقالل وما بعده، غري أنه مت اإلعالن عنها بصفة رمسية يوم 

، بافتتاح محلة حمو األمية يف مساجد البالد من طرف الرئيس نفسه، كما م1970أكتوبر  15: املوافق

تفقد سريها يف بعض مساجد العاصمة، وبعض عواصم الواليات وخنض بالذكر منها مدينة سطيف، 

د ابن باديس يف مدينة يف الكلمة اليت ألقاها مبناسبة تدشني مسج "مولود قاسم" نوقد ورد على لسا

ورمزًا إىل هذه الوظيفة املتعددة اجلوانب  «: سطيف وتدشني محلة حمو األمية يف نفس الوقت قائالً 

للمسجد حرص السيد الرئيس على أن يكون افتتاح هذا املسجد الكبري ببدء الدروس فيه ملكافحة 

 .2»غذية املستمرة والعمل اجلدي الدائباألمية ولنشر النور واملعرفة، فاللغة كائن حي تعيش وتنمو بالت

ك فيها عدة أما محلة حمو األمية فلم تكن مقتصرة على التعليم األصلي بل كانت تشرت 

أما محلة ...«:3قطاعات خمتلفة؛ لكنها مجيعها باءت بالفشل وهذا باعرتاف أحد املسؤولني عنها فيقول

عام يف مجيع بال األميني على التعليم، وهو أمر حمو األمية مل تكن ناجحة كما كنا نأمل، وذلك لعدم إق

القطاعات، سواء يف وزارة الرتبية والتعليم، أو يف مزارع التسيري الذايت األمر الذي اضطر املسؤولني أن 

فرغم اإلعالنات واإلغراءات  ،يفكروا يف الوسائل اليت ميكن إلزام املواطنني األميني مبتابعة الدروس

الشاشة الصغرية، والكبرية، رغم ذلك كله و امللحة بواسطة الصحف اليومية واإلذاعة واإلرشادات والدعوة 

مع توفر اإلمكانات التامة، الستقبال املتعلمني يف ظروف حسنة، لكنهم مع ذلك يولون هذا املشروع 

لكن هذا ال ينفي وجود جناحات ونتائج  ؛»قبولاملغري منها املقبول، ومنها عدم االهتمام بأعذار 

                                                           
 .22، ص، املصدر السابقعن منجزات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية خالل العشرية تقرير: 187العلبة  1
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ققت لبعض األئمة يف هذا امليدان، فهناك من نالوا الشهادة االبتدائية واألهلية وتوظف بعضهم حت

كتاب نعمل ونتعلم يف جزئني، وكراس اخلط، كتاب : أما الكتب املخصصة حملو األمية فهي، ممرنني

    .1مرشد املعلم، مذكرات احلساب

املسجدية للكبار والصغار،  وكانت هناك مدارس مالصقة للمسجد تعمل يف إطار الدروس

مت إحلاق هذه املدارس مبعاهد التعليم األصلي مثل  1975 -1974سم الدراسي من املو لكن ابتداًء 

  . 2مدرسة مسجد الشهيد الربيع بوشامة، ومدرسة خالد بن الوليد بالعاصمة

    مجلة األصالة     : ثانياً 

 ،"جملة األصالة"جملة مسيت بـــ  جلزائربا الدينية والشؤون األصلي التعليم وزارةصدرت عن 

تنشر باللغة العربية مع مقاالت ، كانت م1971 مارس: املوافق هـ1391 حمرم  يف "قاسم مولود" أسسها

، وقد بلغت هذه ا�لة شهرة عاملية يف ظرف جد وجيز، وصارت يبحث عنها بلغات أجنبية خمتلفة

ومادة وأبرزت  اال�ا املتعددة والدمسة يف كل عامل وفناملثقفون على مستوى القارات اخلمس، وذلك مبق

تاريخ اجلزائر، وحضار�ا املشرقة عرب العصور وأزاحت عنها الغبار وحفزت األقالم ومهم الرجال والباحثني 

ليكتبوا ويبحثوا ويبدعوا، فكانت نافذة على اجلزائر إىل كل بلدان العامل وصور�ا احلقيقية، عرّفت أصالة 

ليتم  م1981، وعراقتها يف التطور والتحضر والرقي عرب العصور، واستمرت هذه ا�لة إىل غاية اجلزائر

    .3إيقافها

نسخ  فإرسال ة،ار الوز  قاد�ايف حركة التعريب اليت  سامهت جملة األصالة مسامهة فعالة قدو   

ملعاهد، واالنطباعات اليت  على خمتلف املعاهد، وتتابع الوزارة وصوهلا ومقرؤيتها داخل ا هاميوتعم منها

نوع  فما ذلك إال، انت تسمح لطلبة التعليم األصلي بالنشر فيهاأل�ا ك عنها؛ كانت تصدر من الطلبة

 . وهم يف مرحلة التكوين للطلبة لينشروا ويعربوا عن آرائهم الفكري واللغوي من التحفيز

  

                                                           
 .8، صم ملفتشية التعليم األصلي والشؤون الدينية لوالية الواحات ورقلة1972تقرير شهر مارس : 40العلبة  1
 .م28/10/1974، إحلاق مدرسة املسجد مبؤسسة التعليم األصلي: 270العلبة  2
، 2015، أسامة للطباعة والنشر والتوزيع دار اجلزائر، ،2012-1962للغة العربية خالل مخسني سنة ا: وآخرون صاحل بلعيد3

 .135ص
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   ملتقيات الفكر اإلسالمي: ثالثاً 

عمارة ، بثانوية 1968على الفكر اإلسالمي يف شهر ديسمرب سنة  نظم امللتقى األول للتعرف

، مث "مالك بن نيب"ومشاركة  "عبد الوهاب محودة"و "رشيد بن عيسى"رشيد بنب عكنون، بسعي من 

، مث م1969تبعه بعد فرتة وجيزة امللتقى الثاين الذي نظم مبفتاح بالبليدة، يف أواخر جويلية وبداية أوت 

، وقد شارك يف هذه امللتقيات الثالثة خنبة من م1969املنعقد يف بوزريعة يف �اية سنة امللتقى الثالث 

األساتذة استجابوا لدعوة مالك بن نيب، لكن عددهم كان حمدوداً تبعاً لإلمكانيات املادية املتاحة، ونظراً 

وأشرفت على تنظيمها  الشؤون الدينية التعليم األصلي وزارة هاتبنتللزخم الذي أحدثته هذه امللتقيات، 

1971وتعميمها بدًء من سنة 
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن طريقة تنظيم امللتقيات هلذا  ،1

الغرض قد تطورت، وما برحت تتطور من جراء شدة اإلقبال عليها، وبفضل اتساع األفق واكتساب 

ستدعاء غري املسلمني يف امللتقيني ، األمر الذي أدى إىل القيام مببادرة اجتربة نسبية يف هذا امليدان

فأصبحت تنعقد مرة كل سنة يف مدينة من املدن الكربى، ، 2السادس والسابع، وعدم ربطه بالعاصمة

وتدوم لفرتة تتجاوز األسبوع جيتمع خالهلا ما يقارب ألفني من األساتذة والطلبة يتدارسون فيها موضوعاً 

  . 3من املوضوعات الكربى

ات عامًال فعاًال يف نشر الثقافة اإلسالمية والوعي الديين، مما جعل قادة وتعد هذه امللتقي

الدعوة اإلسالمية البارزين يعلنون يف أكثر من مناسبة أن اجلزائر بفضل هذه السنة احلميدة اليت سنتها  

كشفت للقريب والبعيد عن وجهها العريب اإلسالمي األصيل، وغدت مركزًا للدراسات اإلسالمية 

  .4مبا تتوفر عليه من اخلربة التنظيمية واحلرية املمنوحة للمشاركني يف هذه امللتقيات رةاملعاص

وكان امللتقى يف البداية يتناول مواضيع شىت، فكرية، وشرعية، وتارخيية، واجتماعية، واقتصادية، 

قى القرآن ليتكرس فيما بعد لدراسة موضوع واحد، بتناوله من جوانبه املختلفة، وذلك ابتداًء من ملت

 هذا وقد اكتسبت ملتقيات الفكر اإلسالمي مسعة عاملية عرب السنوات ملستواها العلمي الرفيع، .5الكرمي

فأصبحت أشبه جبامعة شعبية متنقلة؛ ألن هذه امللتقيات مل تكن حمصورة يف النشاط الرمسي البحت 

                                                           
 .427ص  املرجع السابق: الطاهر سعود 1
 .43ص املصدر السابق، ،م1975-1965تقرير عن تطور نشاط وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية خالل : 05العلبة  2
 .427جع السابق، صاملر  :الطاهر سعود 3
 .4، ص1991إىل  1962تقرير عن منجزات وزارة الشؤون الدينية خالل العشريات الثالث من  4
 .1981امللتقى اخلامس عشر باجلزائر العاصمة سنة  5
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واملساجد والقاعات العامة، وهو ما  نشاطات موازية ليلية يف األحياء اجلامعية والثانويات اتتزامن معهف

أتاح فرصة أكرب ألن حيتك اجلمهور اجلزائري مثقفني وعامة مع رموز الفكر اإلسالمي، ويتعرف إليهم، 

ومن خالهلم إىل كربى القضايا اليت كان يطرحها الفكر اإلسالمي يف تلك املرحلة على ساحة البحث 

  .1واملدارسة

ينظم على منواله ملتقيات مماثله يف كل من ليبيا ومصر  منوذجاً  وقد بدأ البعض يف أخذه

واملغرب األقصى، ملا هلذه امللتقيات من مسعة دولية بفضل طريقة تنظيمها، كما شهد بذلك الكثري من 

   .2مسلمني وغريهم، وخاصة من حضر من أملان، وأجنليز، ويابانيني، مبا كتبوه ونشروه

ر هام يف إنارة أفكار الشباب وتعريفه بأجماده التارخيية كما كان مللتقيات الفكر اإلسالمي دو 

وحضارته اإلسالمية، والعناية مبعاجلة أهم قضايا املسلمني املعاصرة، ومنها أوضاع اجلاليات واألقليات 

اإلسالمية، أما إذا أخذنا بعني االعتبار أمهية هذه امللتقيات بالنسبة للطلبة اجلامعيني، وأردنا التعرف 

تظهر أن عددهم قد تضاعف منذ امللتقى األول الذي كان  إقباهلم عليها، فإن اإلحصائيات على مدى

طالب، ليهبط يف امللتقى الثامن  1360طالب إىل امللتقى السادس قرابة سبع مرات بــــ  200 عددهم فيه

اليت ال تساعد  طالب؛ النعقاده استثنائيًا وكتجربة يف عطلة الربيع 855إىل قرابة أربع مرات فقط بـــ 

الطلبة اجلامعيني الذين ليست هلم هذه العطلة، مث ارتفع عدد طلبات املشاركة يف امللتقى التاسع إىل 

   .3لباط 5500

عدد الطلبات  وهذه األرقام املذكورة ال تعكس سوى عدد املشاركني بالفعل يف امللتقيات، ال

لقطر اجلزائري إىل اإلطار املغاريب منذ امللتقى املتزايد كل عام، وجتاوزت مشاركة الطلبة خارج حدود ا

السابع، فحضر من املغرب األقصى مثانون طالباً، منهم طالبتني، ومن تونس عشرون طالباً، منهم أربع 

  .4طالبات

                                                           
 .427ص  املرجع السابق: الطاهر سعود 1
 .42صاملصدر السابق،  ،م1975-1965 تقرير عن تطور نشاط وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية خالل: 05 العلبة 2
 .325تقيات الفكر اإلسالمي، صليف ممبشاركة الطلبة والطالبات  جدول خاص : 14رقم ينظر امللحق 3
 .44ص املصدر السابق، م،1975-1965تقرير عن تطور نشاط وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية خالل : 05 العلبة 4
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وقد أسهم هذا اجلو املنبثق من هذه امللتقيات يف توسيع األفق الفكري للنخب اإلسالمية، 

، 1مفكرين من طوائف ومذاهب خمتلفةألطروحات  لتعرف أكثر وعن قربامهم واسعًا لوفتح ا�ال أم

وهو ما أخرج حركة الصراع بني املعربني واملفرنسني من دائرة النخبوية إىل دائرة اجلماهرية العامة، واليت  

  .اجلامعة مسرحاً هلا تكان

لكاملة انصبت جهود القائمني على ملتقيات الفكر اإلسالمي على مجع وإصدار األعمال ا

سلسلة  ألقيت، كما 2له، من حماضرات، ودراسات، وتعقيبات، وباللغة العربية وبعضها باللغة الفرنسية

من احملاضرات بانتظام اثر كل ملتقى للفكر اإلسالمي يف من طرف األساتذة املدعوين إىل امللتقى، 

عثمان "التونسي  ألقى املؤرخ مثالً  م1974تشمل عدة نواح من البالد وأحياناً البالد كلها، كما يف سنة 

سلسة طويلة من احملاضرات طيلة ما يقرب من شهرين يومياً، من سوق أهراس إىل مغنية، ومن  "الكعاك

 خمتلفالعاصمة إىل ورقلة، تتصل غالبًا بتاريخ املدن، وقد قام مبثل هذه احملاضرات أساتذة آخرون من 

 "وصفي أبو مغلي" اإلسباين، واألستاذ "غوميث"تاذ البلدان اإلسالمية، وحىت األوروبية، مثل األس

    . 3وآخرين الفلسطيين

  المركز الثقافي اإلسالمي وفروعه :رابعاً 

تنمية يف كانت تطمح وزارة التعليم األصلي إىل تزويد كل والية مبركز ثقايف، تكمن مهمته 

قصد من قبل املراكز األجنبية  ة اإلسالمية ونشرها، وتصحيح املفاهيم املبثوثة عن قصد أو غريالثقاف

، الذي كان يسعى إىل 1973املتعددة املشارب، وكانت البداية باملركز الثقايف اإلسالمي بالعاصمة سنة 

عن طريق تنظيم احملاضرات والندوات، واأليام الدراسية، وعرض بعض األفالم، تعميم الثقافة اإلسالمية 

، واملعارض، وإحياء املناسبات الدينية والوطنية، ويضم املركز واألشرطة الرتبوية، والعلمية، والتارخيية

وفروعه مكتبات هامة، وقاعات للمطالعة مفتوحة أبوا�ا يوميًا لطالب املعرفة من خمتلف املستويات،  

  . 4كما ينظم جوالت ثقافية لألساتذة واملفكرين من جزائريني وأجانب

                                                           
 .428، صاملرجع السابق: الطاهر سعود 1
 .10صاملصدر السابق،  ، 1991إىل  1962تقرير عن منجزات وزارة الشؤون الدينية خالل العشريات الثالث من  2
 .46صاملصدر السابق، ، م1975-1965تقرير عن تطور نشاط وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية خالل : 05 العلبة 3
 .10ص املصدر السابق، ،1991-1962 العشريات الثالث عن منجزات وزارة الشؤون الدينية خالل رتقري 4
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املركز الثقايف  يرمماضرات يف قصر حسن، ريثما يف قاعة احمل منتظمة حماضرات أسبوعية ألقيت 

 1942اإلسالمي بشارع علي بومنجل، وزيادة على ذلك أنشئت مكتبة خاصة بالبنات تضم حوايل 

كل إطارات وزارة التعليم األصلي على ضرورة انتظام حضور ما يقوم وجيرب   .1، ومكتبة أخرى للبننياً كتاب

، وكذلك املراكز األخرى أجنبية كانت أو وطنية، ومن يتخلف عن به املركز الثقايف اإلسالمي من نشاط

م، يكون دما يكون احلضور متعذرًا على أحدهاحلضور فهو مسؤول عن العواقب املرتتبة عن ذلك، وعن

  .   2لزاماً االعتذار مقدماً 

مت عرض فيلم عن هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم باملركز الثقايف  1976فيفري  16ففي  

، وكان هناك مجهور غفري مل يتمكن من اً إلسالمي، وكانت القاعة مكتظة باملشاهدين وكان جلهم شبابا

  .لم رغم االستعانة بالكراسييمشاهدة الف

  : وتتخلص حوادث الفيلم يف ثالث نقاط رئيسية

 .إبراز ا�تمع اجلاهلي القبلي، وجتسيد الناحية العقائدية املتمثلة يف تعدد اآلهلة - 

 .   رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم لينقذ اإلنسانية من ضالل اجلاهليةبعث اهللا - 

 .من مكة إىل املدينة املنورةجرة اهل - 

رئيس ا�لس اإلسالمي  "أمحد محاين"شارك فيها الشيخ بعد انتهاء العرض بدأت املناقشة، و 

، ئيس حترير جملة األصالةمستشار ور  "عثمان شبوب"مدير الشؤون الدينية، و "الطاهر زيتوين"األعلى، و

وبعد املناقشة خلصوا إىل أن الفيلم جتاري وركز على الناحية امللهاوية يف ا�تمع اجلاهلي، إىل جانب 

  .3ذلك أسئلة عديدة تقدم �ا عدد من املشاهدين توىل اإلجابة عنها األستاذ أمحد محاين

سليمان "يف شعر  الثورة اجلزائرية كما أقيمت يف الشهر املوايل من السنة نفسها حماضرة بعنوان

، وتواىل بعد ذلك إلقاء العديد من احملاضرات وتنوعت "أمحد ذياب"من إلقاء األستاذ  "العيسى

                                                           
 .46، صاملصدر السابق ،1991-1962 عن منجزات وزارة الشؤون الدينية خالل العشريات الثالث رتقري 1
 .1976، حضور نشاطات املركز اإلسالمي: 94العلبة  2
 .3، ص16/2/1976،  هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيلمتقرير عن : 94العلبة  3
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عوامل جناح "، "مواقف من كفاح الشيخ الفضيل الورتالين: "مواضيعها بني اجلانب الديين والتارخيي مثل

  .1"ابن باديس

وسيع دائرة ول عليها يف تها من األعمال الثقافية هي اليت عُ إن هذه احملاضرات والندوات وغري 

  .التعريب، وهو ما كان يعرب عنه يف العديد من املناسبات 

  تأسيس المجلس اإلسالمي األعلى: خامساً 

، يدرس قضايا إسالمية جلزائرية يف فرنسا وأوروبا عامةهو جملس يهتم بكل قضايا اجلالية ا

ذه اجلالية يف خمتلف املواضيع من اجتماعية، واقتصادية، ال دينية حمضة تتصل بشؤون ه ىإلصدار فتاو 

فقط، ألن اإلسالم دين ودولة، يتصل بكل شيء وجبميع املواضيع، فهو جيتمع من حني آلخر حسب 

من لبنان، وهذا ا�لس  ىاملواضيع اليت تتصل بالطب مثًال، كزرع األعضاء، وقد جاءته طلبات فتاو 

مواضيع طبية يدعو أطباء من اجلامعة وحيضرون بكل حسن استعداد فيشرحون هلم عندما يتكلم عن 

املوضوع من الناحية الطبية، واألساتذة أعضاء ا�لس اإلسالمي يصدرون الفتوى على ضوء العلم 

للتوفيق مع الدين، وهذا ا�لس ليس مكونًا من موظفني من الوزارة، أو من العلماء باملعىن التقليدي 

من اجلامعة، ومن احملامني، ومن فئات عديدة  ولكن هناك أيضًا أساتذة من خمتلف اجلهات،فقط، 

  .2أخرى

بالتنسيق مع وزارات الشؤون الدينية لبعض البلدان اإلسالمية  بأوروبا وقد مت إنشاء املفتشية

نب ي إىل جااألخرى، من مهما�ا الوصاية على مسجد أو جامع باريس وإنشاء مركز ثقايف إسالم

هناك أيضًا مساع مشرتكة تقوم �ا البلدان الشقيقة،  «":مولود قاسم"قول مدرسة عربية ويف هذا ي

فسيوسع هذا اجلامع، وسيضاف إليه مركز ثقايف .... املغرب، وتونس، واجلزائر، لتحويل جامع باريس

ية اإلسالمية والثقافات ن ملتقى بني الثقافات، الثقافة العربيكو احملاضرات، وتعرض فيه أشرطة، تلقى فيه 

  .3»يكمل اجلامع واملركز الثقايف بثانوية مزدوجةوإىل هذا سَ ... األوروبية املتعددة وغريها من الثقافات

                                                           
 . تقارير حماضرات املركز الثقايف اإلسالمي بالعاصمة:  94العلبة  11

 .319، صاملرجع السابق :بوعالم اجلوهري 2
 .املرجع نفسه 3
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املركز واإلشراف عليهم إىل  عيني مدرسني لإلسالم مبدارسهامهمة ت حكومة بلجيكا  وأسندت

ية إىل باإلسالم كدين يدرس يف مؤسسا�ا الرتبو  أعلنت اعرتافها رمسياً ل، بعدما اإلسالمي والثقايف بربوكس

، على أن تتوىل هي دفع مرتبات هؤالء املدرسني، وعلى أن يتحفظوا مبرتبا�م جانب املسيحية واليهودية

  .1األصلية يف بالدهم نظراً الرتفاع املعيشة يف بلجيكا

واألتراك  %55ميثلون نسبة  ومبا أن اجلالية اإلسالمية تتكون من املغاربة، وهم العدد األكرب إذ

 ويبلغ عدد األبناء الذين هم يف سن الدراسة ،%2واأللبانيني  %8واجلزائريني  %10والتونسيني  25%

إمام مدير املركز  "حممد العلويين"، فقد أعرب ألف موزعني على خمتلف مراحل التعليم 20حوايل 

ا جاليات معتربة، إرسال مدرسني متخصصني يف اإلسالمي والثقايف يف أن تتوىل الدول اإلسالمية اليت هل

عشر أستاذاً، أما  بإرسال أحد األقصى املغرب اللغة للقيام �ذه املهمة، فقام العلوم اإلسالمية ومزدوجي

     . 2اجلزائر فنظراً لقلة هذا اإلطار، فقد ترشح أستاذان للتدريس ببلجيكا

   الجزائر في التعريب حول الصراع: الرابع المبحث

لفها االتصال الطويل باحلضارة الغربية يف النفوس واستيالء النفوذ خيمن املركبات العميقة اليت 

القهري االستعماري على البالد النظرة إىل اللغة من أ�ا ال تفي مبتطلبات هذا العصر، وأ�ا يف حاجة 

صرفها، وإىل أن يتم هذا إىل اإلصالح والتطوير يف كتابتها ويف مفردا�ا وحىت يف تراكيبها وحنوها و 

التحويل اجلذري يف نظر املتفرنسني جيب أن تبقى اللغة الفرنسية أداة التعليم والعالقات اإلدارية وحىت 

التعبري األديب، وذلك أن املستعمر كان أفرغ كل جهوده يف حماولة القضاء على لغة البالد من جهة، 

لغزو املعنوي وهو أشد من الغزو السياسي أثر وفرض استعمال لغته من جهة أخرى، وقد كان هلذا ا

عميق على كثري من املثقفني الذين خترجوا من املدارس واملعاهد واجلامعات الفرنسية سواء منها املؤسسة 

يف بالدنا أو املوجودة بفرنسا وباألخص من بني هؤالء املثقفني من مل تكن هلم معرفة باللغة العربية 

  .3فة سطحية هزيلةمطلقاً أو كانت هذه املعر 

                                                           
 . 2-1، ص1975إرسال أساتذة إىل بلجيكا للعمل، : 94العلبة  1
  .املصدر نفسه 2
اجلزائر، منشورات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية،  ،18-17/ع ،جملة األصالة، "التعريب ووسائل حتقيقه ":حممد الفاسي 3

 .107، ص 1973
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وأمام هذه السياسة الفرنسية الغامشة اليت جرحت كربياء الشعب اجلزائري جراحات دامية، 

جعلت ردود فعله قوية وحادة، فتمثل نضاله يف حركات اإلصالح االجتماعي والرتبوي، وكانت هذه 

على لغته  احلركات حتث الشعب على تأسيس املدارس واملساجد واجلمعيات الثقافية للمحافظة

: لوطنية، وكان منهاجها يتلخص يفوعقيدته، ومنت هذه احلركات منوًا مطردًا بعد تأسيس احلركة ا

اجلزائر حلريتها واستقالهلا حيق هلا أن  استعادة واليوم وبعد ،»عربية لغتنا، اجلزائر وطننااإلسالم ديننا، ال«

  .1ية البعيدة عن الواقع اجلزائر تستعيد جمدها الثقايف األصيل، وتتخلص من التبعية الفكري

أكدت فرتة ما بعد االستقالل وجود أزمة ثقافية حادة بني املثقفني على أساس الفرز اللغوي، 

هذا الفرز اللغوي،  "عبد الرمحن سالمة ابن الدوامية"يرفض  2أو حدوث قطيعة بني املعربني واملفرنسني

ومن هو ضد الثورة، وال جيب على اإلطالق أن  ويرى أنه  جيب أن يكون على أساس من هو مع الثورة

يكون بني املثقفني بالعربية وبني املثقفني بالفرنسية؛ ألن هذا خطأ فادح رغم أنه قد يكون من بني الذين 

يرفعون شعار التعريب من يعمل بوعي أو بدون وعي على طعن التعريب، ومن الذين حياربون التعريب 

تعريب واسرتجاع كل عناصر الشخصية الوطنية جيب أن يرتبط ارتباطاً من هم من غالة التفرنس، إن ال

  .3عضوياً مبا نقوم به يف هذا البلد من أجل حتقيق العدالة االجتماعية ألن التعريب جزء من الوطنية

بغض النظر عن قبول هذا الفرز أو رفضه؛ فإن الواقع أظهر أشكاًال خمتلفة من الصراعات 

معقدة ومتشابكة على كل املستويات،  ، وهو صراع سطحي خيفي مشاكلوالتناقضات بني القطبني

حيث أصبحت الساحة الثقافية تعيش على وقع نوع من األمية اللغوية بني األغلبية الساحقة من 

الشعب، تتضمن إشكالية ثقافية ذات جذور تارخيية تتعلق بالتكوين السوسيولساين والثقايف للمجتمع 

، وهذا حييل تفكرينا إىل طرح 4وضوعي الذي عاناه جراء االستعمار ولغته الدخيلةوبالواقع املاجلزائري 

  تساؤل ما هي حقيقة هذا الصراع بني املعربني واملفرنسني؟ وما هي أوجهه؟

إن التعريب يف البالد ظل سنوات طويلة  «: عن الصراع حول التعريب" عبد اهللا شريط"يقول 

دمها اآلخر فكان شبيهًا بنقاش الصم الذين ال يسمع بعضهم موضوع نقاش بني طرفني ال يفهم أح

                                                           
 .3املصدر السابق، ص  ،تقرير عن سري التعريب :228ة العلب 1
 .81املرجع السابق، ص : أمحد ناشف 2
 .7،  ص املرجع السابق: عبد الرمحن سالمة ابن الدوامية 3
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ولكن املؤكد أنه مل حيصل  بعضاً؛ ولكن كل واحد يرد على اآلخر مبا يتوهم من أفكاره، أو يظن أنه قاله

  . 1»معربني ومفرنسني يف قضية التعريب حلد اآلن نقاش هادئ بني

 اجلزائريني املثقفني من خنب عدة بني حاد نقاش موضوع اجلزائر يف التعريب سؤال ظل فقد

 البحثية اهجهاومن املعرفية حقوهلا ومتايز الفكرية مستويا�م وتباين األيديولوجية توجها�م اختالف على

 وأمهية أفضلية �ا تثبت حجج لتأسيس جاهدة سعت املثقفني من فنخبة بستيمولوجية،اال ومنطلقا�ا

 هذا عن مدافعة مؤسسا�ا، مجيع ولدى الدولة قطاعات خمتلف يف عليها عتماداال وضرورة العربية اللغة

 الثانية النخبة أما ،األساليبو  والوسائل لياتاآل ومبختلف وبراهني حجج من أوتيت ما بكل الطرح

 وضرورة الفرنسية اللغة ستخداما لتعميم وسعت ،)التغريبيني( أو املفرنسني املثقفني بنخبة املسماة فتلك

 التعليمية املؤسسة ذلك يف مبا اجلزائرية الدولة مؤسسات خمتلف يف تفعيلها على قائمة سياسة انتهاج

 جتاوز وبعضهم ذاته، الوقت يف ملحة وضرورة اجلزائري للمجتمع مهمة إضافة إياها معتربين الرتبوية،

 اخلصائص مع متالئمة صبغة وإعطائها مضامينها وحتديث العربية اللغة جتديد ضرورة إىل ذلك

 الثقافية والبنيات واألعراق الثقافات املتعدد اجلزائري للمجتمع واألنثروبولوجية لسوسيوثقافيةا

،  وسنستعرض حجج وبراهني كل طرف 2مستميتا دفاعا أطروحتهم عن هؤالء دافع قد و جتماعية،االو 

  :يف اآليت

   المؤيدون للتعريب للجزائر: أوالً 

الذي يعترب العربية والعروبة شرطني  واالنتماء ةيستند أنصار هذا التيار إىل مطلب اهلوي

 هذا التيار أن اللغة العربية ويرىأساسيني للسيادة الوطنية، وأحد مقومات البناء الثقايف ألفراد ا�تمع، 

أل�ا لغة وطنية ترتجم مشاعر اجلزائريني وإحساسا�م وتكيفهم أكثر وحدها ميكن أن تعرب عن اهلوية، 

، فالتعريب يف نظر هؤالء ال يعين االنغالق على اللغة 3الرتباط مباضيهم وحميطهممع بعضهم، وكذا ا

العربية، وال يعين مقاطعة اللغات األخرى، بل هو دعوة ألن متلك األمة إراد�ا وحترتم نفسها وأال تفقد 

، وبني هويتها بضياع لغتها، وهو حيتم اختاذ خطوة جريئة من أجل حتقيق التوازن بني الفكر واللسان

                                                           
 .83ص ،املرجع السابق: ناشف أمحد1
: ، نشر يف املوقع بتاريخ جملة أصوات الشمال، "عبد اهللا شريطلعربية، التعريب، و التعليم عند سؤال اللغة ا": إبراهيم اخلليل بن عزة 2
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املعرفة واللغة، وإىل حتقيق التفاهم بني كافة أفراد ا�تمع من حيث الوحدة الفكرية والثقافية والشخصية 

ويستند أنصار هذا االجتاه إىل االنتماء العريب اإلسالمي للجزائر، وهو  الركيزة األساسية  حلركة  ،1املتميزة

مدارس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، للحفاظ ابن باديس اإلصالحية، واليت توسع نشاطها بانتشار 

على عروبة اجلزائر وأصالة الشعب اجلزائري، وذلك بتمسكها مبطلب اللغة العربية كهوية ولغة التعليم 

، وتبنت 2والعمل، باعتماد الرتبية كسبيل وحيد إلصالح التعليم ونشر اللغة العربية والقيم اإلسالمية

     . ول للجزائر املستقلةاخليار األذا االجتاه ومت اعتباره جبهة التحرير الوطين ه

ويرتكز دعاة السيادة الثقافية واللغوية للعربية على حجج قوية مستمدة من الوقائع التارخيية 

الثابتة وتتعلق بأمهية اللغة العربية ثقافيًا وحضارياً، فاللغة العربية لعبت يف منطقة مشال إفريقيا دوراً 

إىل الفالحني والبدو وهم اجلزء األساسي من الشعب الذي ال  اماً، كما أن الفرنسية مل تصلحضارياً ه

عصور البية لغة أن اللغة الفرنسية لغة حضارة والعر يتكلم سوى العربية يف اجلزائر، كما أن القول ب

لغة متخلفة من فمن الناحية النظرية ال توجد هناك وسطى فيه مغالطة من أكرب املغالطات التارخيية، ال

حيث األساس؛ وإمنا هناك شعب متخلف وشعب متحضر، والشعوب املتخلفة تعكس نفسها أيضاً 

   .3أيضاً وقو�ا على لغتها اعلى اللغة فتضعف وتنهار، والشعوب املتقدمة تعكس تقدمه

الداعمة ملوقفهم يف هذه القضية  "هواري بومدين"ويتعمد أنصار هذا االجتاه على خطابات 

عندما نادينا بالتعريب أثارت هذه القضية كثرياً  «:ذلك خطابه الذي وجهه للرافضني للتعريب فقال ومن

لك أ�م مل يكونوا مسؤولني هم اخلاصة، وذمن اجلدل واعتقد البعض أن التعريب ضربة موجهة ملصاحل

ضًا وقد قلنا يف ألن تكوينهم كان تكوينًا فرنسيًا حم ؛الة وجدوا عليها، وليس ألحد أن يلومهمعن ح

على هذا األساس و�ذا األسلوب يعترب يف نظرنا خطأ ونعتقد أنه حمض  اً مناسبات متعددة أن طرح

احنراف، فإطارات اجلزائر جيب أن ينهلوا من كل ثقافات العامل وأن يتعلموا كل اللغات اليت تسيطر على 

اء األسبقية لتعلم شرط أساسي وهو إعطامليدان الثقايف يف عامل اليوم، لكن هذا ال يكون إال بتحقيق 

       .4»اللغة الوطنية
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فمن املغالطة اعتبار اللغة جمرد أداة أو آلة قابلة لالستبدال على أساس املفاضلة، كما أن 

استبدال اللغة القومية يف أي جمال من جماال�ا الطبيعية ينطوي على خماطر منها النيل من السيادة 

زائر اليت تعاين جتربة التعريب يف ظروف صعبة، هذا اخليار أصًال واعتربته غري الوطنية، ولقد رفضت اجل

وارد البتة، وال ميكن أن جيري النقاش حول التعريب إال فيما يتعلق باحملتوى والوسائل واملناهج واملراحل، 

حمله، فاألمر إذن ال يتعلق باملوضوعية وال بالتعصب؛ ألن طرح فكرة االختيار نفسه أمر يف غري 

واملوضوعية نفسها تقتضي أال ننسى انتمائنا إىل أمة معينة تعيش ظروفا معينة، وتسعى من خالل 

  .1ظروفها إىل حتقيق غايات معينة

 2"أمحد بن نعمان"، "عثمان سعدي"، "عبد اهللا ركييب"ومن الذين دافعوا عن هذا االجتاه 

ان اللغات األجنبية، وفرق بني أن يكون هذا وغريهم، والتعريب يف نظر هؤالء ال مينع االهتمام بإتق

اإلتقان هو نتيجة عهد وحكم استعماريني وأن يكون نتيجة سياسة تعليمية وطنية سليمة تدرك ما 

للغات األجنبية من أمهية خاصة بالنسبة للدول النامية، فالعلم ال جنسية له وما اللغات إال وسائل 

  .3ملعرفته

افعني عن التعريب حىت آخر يوم يف حياته، وقد أعطى مثاال أشد املد "مولود قاسم"ويعد  

بقيت متعلقة جبذورها، بينما الشعوب  لغتهم األصلية اليتعن األملان مبحافظتهم على أصالتهم، أي 

اللغة األصلية أو خلطتها بلغات ختلت عن  هي من أصل واحد والشعب األملاين، اجلرمانية األخرى اليت

 جرمانية حقاً، كاألمة األملانية، ولكنها تبقى قبائل وأشتاتا وليست أمة مثلها،أخرى ليست إال قبائل 

التجربة األملانية اليت هي روح األمة األملانية  بفيخته عن القومية واللغة أساس جناح مولود قاسم ويستشهد

      ها، ويتطلع إىل فإن مولود قاسم كان خياطب قومه بقلب يعصره احلزن على احلالة اليت كانوا علي احلديثة،
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، فهو كان ينظر إىل واملرجعية الفرنسية يف كل شيء 1نيةاليوم الذي يتحررون فيه من ربقة الفرانكفو 

ا تتوحد، ألن الوحدة مّ ـخته، �تز وتنفجر وتتداعي وليف عهد بيتهوفن وفي اجلزائر يف عهده كأملانيا

  .2دفء والتضامن والثقة واألخوة احلميميةاحلقيقية هي وحدة اللسان والفكر والتصور لينتج ذلك ال

هي اليت ُتَكوِّن اإلنسان، وليس العكس، وهي اليت تؤثر فيه، وليس  فيخته اللغة عندهو يري ف 

العكس، فهي صدى روح األمة، وتؤثر يف التصورات وتصبغ عليها معاين وألوانا وتعكس عليها أشعة 

؟ وليست جمرد أداة يعرب �ا اإلنسان عن نفسه، بل وظالًال خاصة �ا هي اليت جتعل اإلنسان من هو

هي اللغة الطبيعية اإلنسانية اليت تربز منه يف شكل أصوات خاصة معينة ال ميكن أن تكون غريها، و�ذه 

األصوات اخلاصة اليت هي صدى الروح مبا حتمله من شحنات عاطفية وتصورات ومفاهيم وذكريات 

يشاركونه نفس التصورات، ونفس املفاهيم والطبائع والتقاليد  يتفاهم �ا اإلنسان مع منمشرتكة 

، فالفرنسي يتحدث 3والعادات والذكريات، أي مواطنيه، ولو كانوا ولدوا يف قارات أخرى غري قارته

بلغته واألملاين والروسي والصيين والفيتنامي يتحدثون بلغتهم القومية، وليس هناك مربر على اإلطالق أن 

لغة األجنيب، وخاصة بلغة خضنا صراعًا مريرًا حىت نتخلص من تأثريها على فكرنا نتحدث ونفكر ب

  . 4حيسن لغته الوطنية القومي، وليس من املنطق أن حياول الواحد منا تعلم لغة أجنبية وهو ال

لسيادة اللغة العربية، برغم كل حججهم وخيلص أنصار التعريب يف اجلزائر إىل أن املعارضني   

ات املظاهر املوضوعية اخلارجية، إمنا خيشون يف الواقع على مستقبلهم الشخصي والعملي إذا الفكرية ذ

ما مت زحف اللغة والثقافة العربيتني إىل املراكز الرئيسية اليت حيتلو�ا يف جماالت اإلدارة والتعليم، إن هؤالء 

اليت ستبعدهم عن مناصبهم املتفرنسني يؤمنون بان جناح التعريب يف اجلزائر هو الثورة احلقيقية 
                                                           

طاها الصبغة اللغوية حسب اجلغرافيا اليت الذي أع ،فهو)م1916-1837(أول من أطلق هذا املصطلح اجلغرايف الفرنسي ريكلوس 1

، لكن الفرانكفونية مصطلحًا وفكرة توقفت واختفت باختفاء هذا اجلغرايف، مث عادت إىل إفريقياتنتشر فيها اللغة الفرنسية خاصة مشال 

قد شارك يف ظهورها كتاب حتت عنوان الفرنسية يف العامل، و )  ESPRIT(  م، يف العدد اخلاص �لة اسربي 1962الظهور يف نوفمرب 

هنري سيمون، -كميل بورنكيل، فوجنهامي سنغور، بيري: مرموقون من جنسيات عديدة، بعضهم أتيح هلم أن يلعبوا دورًا سياسيًا مثل

يث نوردوم، سيهانوك، جان بيولوران، وجاك مارك ليجي، لكن الفضل األكرب يف إبراز هذه الدعوة يعود إىل للشاعر السنغايل سنغور، حب

الكتاب  داراجلزائر، ، الفرانكفونية مشرقًا ومغرباً : عبد اهللا ركبيي: وسع مفهومها وأعطاها حضورًا عامليًا بشعره ومبواقفه، للتوسع ينظر

 .    38، ص2009، العريب للنشر والتوزيع
 . 142املرجع السابق، ص ،خارج السرب: أبو القاسم سعد اهللا 2
التعليم األصلي وزارة ، اجلزائر، منشورات 18-17/،عجملة األصالة، "للغة والشخصية يف حياة األمما" :مولود قاسم نايت بلقاسم 3

 .54، ص1974-1973، والشؤون الدينية
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قلية مكونة أكثرية مكونة تكوينًا فرنسيًا وأ ، فقد كانت األطر اإلدارية اجلزائرية منقسمة إىل1ومواقعهم

ولكل من اجلانبني عقدة مستحكمة جتاه اآلخر، فاملوظف ذو الثقافة الفرنسية يعتقد أنه  تكوينًا عربياً،

لعصر احلديث، واملوظف ذو الثقافة العربية يعتقد أنه عصري وأن اآلخر رجعي ال يفهم مستلزمات ا

مؤمن أصيل يف انتماءاته الفكرية وأن اآلخر ملحد ويتعلق بأذيال حضارة وثقافة أجنبيتني، ومن هنا  

كانت هذه الفرتة أصعب مراحل تطبيق سياسة التعريب يف أجهزة احلكومة اجلزائرية، حيث طلب من 

الثني من أعمارهم ومترسوا يف العمل اإلداري يف إطار من الثقافة واملفاهيم مجيع املوظفني الذين تعدوا الث

  .2والبريقراطية الفرنسية أن يتقنوا لغة بالدهم كتابة وحمادثة

برفع مرتبات القاضي  هواري بومدين قراربني مظاهر الصراع بني املعربني واملفرنسني من و 

سنوات وأكثر من ذلك أن جملس الوزراء قرر يف  أربعد عن دة ال تزيوظفني الذين يتعلمون العربية يف مامل

تكن لديه معرفة كافية  إذا مل 1971وقف تعيني أي موظف جزائري جديد اعتبارًا من  1968أبريل 

باللغة العربية، وتسهيال لتعريب اإلدارة افتتحت احلكومة اجلزائرية فصوالً ليلية لتعليم املوظفني اللغة العربية 

مر من عقبات عملية، فإن كثريين ممن جيهلون اللغة العربية هم من محلة الشهادات املتوسطة ومل خيل األ

العاملني يف وظائف كتابية وحسابية يثريون من حيث املبدأ حتفظات اجتماعية جتاه مسالة التعريب 

انني العمل من وضوابطها اليت أعلنتها احلكومة اجلزائرية فيحتجون حبقوق الطبقة العاملة اليت حتميها قو 

الفصل التعسفي، ومن البديهي أن يقوم كبار املوظفني املتفرنسني بوضع العراقيل يف مسرية التعريب محاية 

           . 3اإلداري احلكومي يلوجودهم ومصاحلهم اخلاصة داخل اإلطار اهليكل

ية كانت هي والقومية أحد أهم املرتكزات لدعاة التعريب فالوحدة العربية والوحدة املغارب 

الشعارات املرفوعة آنذاك وتبناها أنصار هذا االجتاه، فالعجز عن توفري إطارات وأساتذة جزائريني معربني 

يف وقت قياسي بعد االستقالل، واالستعانة باألساتذة من املشرق العريب خاصة من مصر وسوريا 

ملفرنسني خطرًا عليهم، فمطلب والعراق، ساعد على ربط عالقات متينة مع هذه الدول وهو أمر يراه ا

اهلوية العربية اإلسالمية أقوى حجة يستند إليها املعربون حيث أن شروط استقالل الشخصية الوطنية هو 

، هذه احلجة معرفة اجلزائريني ألنفسهم، ولتارخيهم وللحضارة العربية اإلسالمية اليت ينتمون إليها

ة الثقافية سواء عن سوء نية، أو تعبريًا عن الواقع أصبحت موضع انتقاد من طرف املنادين بالتعددي
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اللغوي يف اجلزائر، وكانت النصوص الرمسية أهم ما يستند إليه املعربون من حيث املبدأ، مل تكن هذه 

النصوص مطابقة متاماً ملا كان جيري يف الواقع من ضعف التأطري ونقص يف الربامج الفعالة، باإلضافة إىل 

يعود إىل عدة عوامل من أبرزها انعدام املشاريع وكذلك اخلربة، وهنا فقد لعب اإلعالم متاطل يف التطبيق 

دوره السياسي باخلطب الرنانة والشعارات الرباقة اليت تصف الواقع وتعطي العالج عن طريق العودة إىل 

  .1األصالة واهلوية واليت تتضمن يف حمتواها نوع من الطوباوية البعيدة عن الواقع

لشعب اجلزائري يف اخلروج من دوامة األمية ويف الوقت نفسه رفضه كل ما يتعلق رغبة ا

، وهو مربر نفسي لدى ا�تمع اجلزائري، فواقع التعليم يعرب عن باالستعمار ومن ذلك اللغة االستعمارية

عن ازدواجية لغوية وهو ما خلق نوع من الطبقية يف التعليم، جعل الكثري من أفراد ا�تمع يعرضون 

وقد بدت هذه التفرقة بني أبناء املعربني  ،2توجيه أبنائهم للمدرسة املعربة خوفًا على مستقبل أبنائهم

وأبناء الفئة الفرانكفونية يف التعليم بقصد وعن سبق إصرار وختطيط، فاألولون يـَُوجَُّهون إىل التعريب أما 

وعلى صعيد التعليم خياض التعريب ... « ":حممد حريب"اآلخرون إىل املزدوج بل املفرنس ويف هذا يقول 

وهو التطلع العميق لغالبية السكان بصورة دمياغوجية ويوجه النظام املدرسي املكلف وغري الفعال أوالد 

   .3 »...الطبقات الفقرية حنو التعريب وأوالد ذوي االمتيازات حنو ثنائية اللغة 

املنادي بأن اللغة العربية هي  والفعل، بني القول واقع فرضه اخلطاب السياسي املتناقض هذا 

؛ أي م1978اللغة الرمسية للدولة، لكن الواقع كان يهمش ويقصي كل التالميذ املعربني خاصة قبل سنة 

قبل إلغاء التعليم األصلي فقد أقبل الكثري من الطلبة يف املناطق النائية على معاهد التعليم األصلي لعدم 

ق ليم العام حىت بعد مرور أكثر من عشر سنوات من االستقالل، وُسوِّ وجود أماكن للدراسة يف التع

ماكن اإلدارية إعالميا من قبل اإلعالم املفرنس على أنه ال مكان لطلبة التعليم األصلي للدراسة يف األ

أنه عندما جرى توزيع التالميذ من محلة باكالوريا  ...«":أبو القاسم سعد"واألماكن السياسية، ويقول 

على معاهد اجلامعة، وقف بعض املسؤولني ضد تسجيل هؤالء الطلبة يف بعض املعاهد  عليم األصليالت

مثل معهد العلوم السياسية، وقد دخلت مع أحدهم ذات مرة يف نقاش حاد مطالباً باملساواة بني الطلبة 

لطوا على هؤالء يدرسون الدين مث يتخصصون يف السياسة لكي يتس !كيف: فاحتد ذلك املسؤول وقال

                                                           
 .87املرجع السابق، ص : محد ناشفأ 1
 .88، صنفسهاملرجع  2
 .155، صاملرجع السابق: عبد اهللا ركبيي 3
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وأشهد . فتمسكت مببدأ املساواة بني املواطنني يف مجيع الفرص ومل أزد معه يف النقاش !البالد بعد ذلك

       .  1»أن ذلك املسؤول كان من الوطنيني الفرانكفونيني

ن اختيار لغة أجنبية لُتعتمد يف أي جمال من جماالت االستعمال الطبيعي للغة األم، هو يف إ

ر مغلوط بين على حرية موهومة، فهل تدريس العلوم يف جامعات اجلزائر بالفرنسية وتدريسها الواقع اختيا

يف جامعات مصر باالجنليزية اختالف يعتمد على مقاييس خمتلفة لالختيار؟ وهل هناك مقاييس تثبت 

على  بالفعل أن هذه اللغة األجنبية أو تلك اللغة األجنبية كذلك هي اللغة األفضل من حيث قدر�ا

بيل الصدفة أن يكون هذا االختيار على املستوى وهل أنه من ق2االستيعاب واألداء ملختلف العلوم؟ 

  العملي، مغلقاً حمصوراً بني اللغة العربية ولغة املستعمر السابق؟

  أنصار االزدواجية اللغوية : ثانياً 

ر يتعلق بازدواجية إذا كان األم «:عن االزدواجية اللغوية "أمحد طالب اإلبراهيمي"يقول 

عقيدية جتعل من اللغة العربية لغة اجلماهري، ومن اللغة الفرنسية لغة املدرسة والنخب فنحن نعارض ذلك 

حىت النخاع، ولكن إذا ما تعلق األمر بازدواجية لغوية ظرفية، فإن قبوهلا يبدو لنا كظاهرة ال مفر منها 

اجلزائر حمكوم عليها . ر التبادل العاملي للفكر العلميكو�ا توفر لبالدنا فرصة البقاء ضمن تيامن حيث  

قبل أن تستعيد شخصيتها األصيلة استعادة كلية، وتعمم ممارسة اللغة الوطنية، بأن متر مبرحلة تكون فيها 

  .3»للغة األجنبية السائدة أي الفرنسية، مكانة الصدارة

تفكرينا بوجود أنصار التعريب على  ظرفية حييل إن قبول طالب اإلبراهيمي للغة األجنبية ملرحلة

درجات متفاوتة، فهناك من نادي بالتعريب الشامل والفوري، وهناك من ينادي باملدى البعيد لعملية 

التعريب بدعوى العقالنية، فالكل كان يتكلم حسب املوقع الذي وجد نفسه فيه، أو حسب تصوره 

يف اخلطاب الفكري اجلزائري املعاصر أن أنصار يظن الباحث  ل اللغة العربية يف اجلزائر، وقدملستقب

، بينما متوقع أنصار الفرنسية يف املؤسسات اإلدارية املختلفة التعليم والرتبيةعوا يف مؤسسات التعريب متوق

ومؤسسات التعليم العام، لكننا جند داخل املؤسسة الواحدة صراعاً بني الطرفني، وهذا يدل على أن هذا 

وحبكم توليه منصب وزير الرتبية  "فأمحد طالب اإلبراهيمي"ملختلف هياكل الدولة، الصراع كان شامًال 
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، واجه معارضة شديدة عندما عرض م1970إىل جويلية  1965الوطنية يف الفرتة املمتدة من جويلية 

 مشروع تعريب السنة الثانية من التعليم االبتدائي على جملس الوزراء فكان يظن أنه سيمر مثل رسالة عرب

مخسة وزراء عارضوه، وزير واحد سانده أمام صمت أعضاء : الربيد، لكنه اصطدم بعدد من االعرتاضات

أريد اإلشارة إىل أن هذا املشروع ليس من  «: وقال" هواري بومدين "خلاحلكومة اآلخرين، حينها تد

ى النور لوال لري  هذا املشروع ما كانو ، 1»قد سبق عرضه علي وأعطيته موافقيتوحده، فلصنيع يده 

  .تدخل هواري بومدين

والواقع أنه ال وجود الختيار حر حقيقي للغة األفضل واألجدر باالستعمال، وإمنا هناك 

اختيار جذري مصريي من يعترب الوضع اللغوي والثقايف والرتبوي الناشئ عن عهود االستعمار أمراً واقعاً 

، أو أن نعترب هذا الوضع وضعاً طارئاً مفروضاً، ينبغي أن تروض النفس على قبول بعض نتائجه وخملفاته

  .2من مهامنا احلاضرة واملقبلة أن نناضل من أجل جتاوزه

ا�تمع  للغة الفرنسية اليت أصبحت �ددال عربون موقف املدافع ضد استعمايقف امللذلك 

لصراعات الثقافية يف وقوميته العربية، فالسبب احلقيقي يف رأيهم املشاكل وا اجلزائري، وتغربه عن وطنه،

اجلزائر ليست اللغة العربية أو املقومات األخرى لثقافة ا�تمع، وإمنا اللغة الفرنسية اليت تلعب دورين 

متناقضني يف احلياة االجتماعية يف اجلزائر، فهي من جهة هلا جانب نفعي وهذا رغم مقاصد االستعمار، 

الوطنية وحىت بالنسبة للهجات الشعبية والرببرية، وينتقد  ومن جهة أخرى تقوم بتقييد التطور الثقايف للغة

مؤيدو التعريب النخبة املفرنسة بأ�ا تأثرت باالستعمار، حيث أصبحت تفكر كما يفكر، وتناقش 

بنفس طريقته، وتتحامل  على اللغة القومية كما كان االستعمار يتحامل عليها وتسعى إىل عرقلة 

           .3التعريب بكل الوسائل

إن االستعمار يف نظرهم أستطاع أن جيعل بعض اجلزائريني يرون اللغة العربية عالمة التأخر 

والتخلف ويصفون متكلميها واملدافعني عنها بالرجعية، وحياولون فرض اللغة األجنبية على األجيال 

تعليم اللغة ن يسعون إىل فاملفرنسو  ،4أل�م استحوذوا على مناصب القرار يف جهاز الدولة ؛الناشئة

العربية يف املدارس على شكل حمو أمية احلرف، وال يتعدى األمر معرفة الفعل والفاعل وحفظ بعض 
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األناشيد للمناسبات، وهذا جيعل العربية دائما يف مركز ثانوي متأخر، وتبقى الفرنسية صاحبة املركز 

وأدبية واجتماعية، إ�م على حد تعبري ص مبواد تربوية ، فهم يريدون من العربية أن ختت1األول ولغة املخرب

يريدون أن تنفرد اللغة الفرنسية بتعليم العلوم وترتك للعربية العلوم الرتاثية من شعر  «:"عبد احلميد مهري"

وتربية دينية وأخالقية، إن هذا التعليم سيكون من نتائجه احلتمية إقناع الناشئة بعجز اللغة العربية عن 

وبأن من احلكمة اإلبقاء على الفرنسية كأداة للتعليم دائمة وهو ما يتناقض مع  مسايرة الركب احلضاري

  .2»سياسة التعريب

ويرى ابن خلدون أن تعلم قواعد النحو واإلعراب والتصريف وحفظ تلك القواعد واكتساب 

تعلم املهارة يف اإلعراب ليس هو تعلم اللغة، فهو حيكم على هذه الطريقة بالعقم الكامل، ويقول أن 

، وتركيب اجلمل والتكلم �ا واستعماهلا مع اللغة جيب أن يكون باملمارسة العملية، أي حبفظ النصوص

تعلم شيء من قواعد النحو، أما اإلكثار من القواعد وإمهال االستعمال فال يعلم صاحبه شيئاً من اللغة، 

ي الطريقة احلديثة، ويرى كذلك ومعلوم أن هذه الطريقة اليت يدعو إليها ابن خلدون منذ سبعة قرون ه

َتَخلف، وهو أن اللغة األوىل، أو اللغة اليت تعلمها صاحبها عند ُمتَـَعلِِّمها له قانون ال يأن تزاحم اللغات 

قبل غريها تبقى هي املسيطرة عنده على بقية اللغات األخرى اليت تعلمها بعدها، ومن مث فإنه ميكننا أن 

جنبية فإن ذلك ال يضر بلغتنا، إذا كنا قد تعلمنا لغتنا قبل اللغات نتعلم ما شئنا من اللغات األ

تعلموا العربية  األجنبية، وبفهم هذا القانون ندرك ملاذا يصعب على الذين تعلموا الفرنسية مثًال مث

  .3بعدها، تبقى سيطرة الفرنسية عندهم أشد من مهارا�م يف العربية

غوية أو التعدد اللغوي قضية قدمية متجددة والتعامل فهم من هذا أن مشكلة االزدواجية اللوي

ألوطان واألفراد أو يبعدهم احيدد هوية  بعقالنية وختطيط وفق القانون احملدد لذلك معها والتحكم فيها

 يةباألجنوحييدهم عن اهلوية األصلية حنو االغرتابية الثقافية، كما أن أنصار التعريب ليسوا ضد اللغة  عنها

واجية اللغوية بل هم ضد الفرنسية اليت حلت حمل اللغة العربية يف اجلزائر بعد االستقالل أو ضد االزد

          وكرستها الدوائر احلكومية يف مؤسسا�ا وجسد�ا مبنطق السلطة بيد من؟

                                                           
اجلزائر، منشورات وزارة التعليم األصلي والشؤون  ،18-17/ ،عجملة األصالة ،"واقع ومستقبل حركة التعريب باجلزائر": حيي بوعزيز 1

 .126، ص 1974-1973 الدينية،
 .91املرجع السابق، ص: أمحد ناشف 2
، ملؤسسة الوطنية للفنون املطبعيةا اجلزائر، نصوص خمتارة من فلسفة ابن خلدون يف االجتماع والسياسة والثقافة،: عبد اهللا شريط 3
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كان حاضرًا بقوة يف أجهزة اإلعالم، فهو    يتوقف عند التعليم واإلدارة بلواالزدواج اللغوي مل

استعمارية سيطرت وتغلغلت بقوة يف مجيع جوانب احلياة، اقتصاديًا وعسكريًا وسياسياً  نتاج عملية

ن العربية والفرنسية تسودان على حنو متوازن تقريباً، يف دوائر اإلعالم، سواء فالصيغتاوثقافيًا وفكرياً، 

 تنهل من أجهزة أكانت تلفيزيونًا أم راديو أم سينما أم صحافة، ومن الطبيعي أن فئات اجلمهور اليت

ىل ئات واجلماهري اليت تتجه أساسًا إاإلعالم الناطقة واملكتوبة باللغة الفرنسية ختتلف اختالفًا بينًا عن الف

كزة على حتليل املضمون، تبني لنا ، ومن جهة أخرى فإن األحباث املر أجهزة اإلعالم املقدمة باللغة العربية

وعيات مجاهريية خمتلفة فيما بينها من حيث التكوين الفكري بوضوح أن تلك األجهزة اليت تتعامل مع ن

واألساس الثقايف، ال حتمل بازدواجها اللغوي مضموناً موضوعياً واحداً، وإن كانت تتماثل فيما بينها من 

  . 1حيث االجتاه السياسي والفكري الذي تقدمه للناس

نسية، وحتتفظ بتفوق مادي ويف فالصحافة املكتوبة بالعربية تزامحها صحافة أخرى تكتب بالفر 

فقط فإن صحيفة  كون غري مقصود، وعلى سبيل املثالاإلطارات الُكْفَأة، وقد يكون مقصودًا وقد ي

ا�اهد اليومية املكتوبة بالفرنسية تغطي كثريًا على صحيفة الشعب العربية، ولوال أن األغلبية الساحقة 

وأغلقت أبوا�ا، فلماذا ال تسخر هلا اإلمكانيات من الشعب عربية االجتاه ألفلست صحيفة الشعب 

واإلطارات الكفأة لتصبح صحيفة البالد األوىل والناطق الرمسي لقيادة للدولة والقيادة، ومصدر األخبار 

ذلك . ألن الصحافة اجلزائرية تتميز بالطابع املركزي الرمسي السياسي2لكل اجلهات الداخلية واخلارجية؟ 

ائرية املعرتف بوجودها رمسيًا هي صحف تابعة للنظام احلاكم يف البالد وختضع يف أن مجيع الصحف اجلز 

  .3نشاطها الفين واإلداري ألجهزة القطاع العام يف إطار التأميم الكلي

وهذه االزدواجية اللغوية متثل مؤشرًا حقيقيًا لوجود تصنيف اجتماعي معني على أساس  

نطاق أبعاد االزدواجية التناقضية أو ظاهرة التوازي دون التالقي  العصرنة والتقليد، ويوضح لنا على أوسع

    .4يف أوسع معانيها اليت تسيطر على احلياة الثقافية يف كل مستويا�ا 

ونستخلص من كل هذه اآلراء واملناقشات املتباينة أن االزدواجية اللغوية وأعداء التعريب 

إىل نظرية فارغة من احملتوى وبعيدة عن مركز التطبيق  وخصومه قد جنحوا يف حتويل الدعوة إىل التعريب
                                                           

 .131-130املرجع السابق، : نازيل معوض أمحد 1
 .127، ص املرجع السابق: حيي بوعزيز 2
 .138املرجع السابق، ص : نازيل معوض أمحد 3
 .134، ص املرجع نفسه 4
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الذي أصبح حكرًا عليهم، فتمكنوا من فرض االزدواجية وإيقاف مسرية التعريب عند مظاهر معينة، مما 

أدى إىل ظهور فئة معربة ثائرة تدعو إىل وقف النقاش النظري والدخول الفعلي يف معركة التنفيذ الفعلي 

يف  «:روف نظراً خلطورة املوقف بقوله، الذي وضع النقط على احل"عبد اهللا شريط"وعلى رأسها الدكتور 

األحاديث العادية اليت جتري هنا وهناك بني املواطنني، ويف املقاالت الصحفية واحملاضرات العمومية 

أصبحت كلمة التعريب ترتدد على األلسن أكثر من أي وقت مضى، والسؤال الذي البد أن ننتهي إليه 

هل انتهينا حنن املثقفني بالعربية من احلديث عن هذه القضية من حيث املبدأ لندخل يف نقاش : وماً هوي

، وأ�ا تتطلب جوالت بعد حصتهاتأخذ مل ل اتز  املبدأ ماوسائل التطبيق؟ أم أن مرحلة احلديث عن 

األذهان قبل أن تدخل  ضيجها يفنتفيها اجلو النفسي لتقبل الفكرة وتزايد االستعداد هلا، و أخرى �يئ 

  .1"مناقشة التطبيق ووسائل التحقيق؟

اآلخر هو أن مرحلة احلديث عن املبدأ اليت مازلنا فيها حلد اآلن هي مرحلة قائمة والسؤال «

على خطة معتمدة مدروسة وكنا ننوي منذ البداية أننا سننتقل بعدها إىل مرحلة التطبيق، أم أن مرحلة 

فوية فقط دون أن نتصور أ�ا ستسلمنا يف يوم من األيام إىل مناقشة مرحلة املبدأ قمنا �ا بصورة ع

  التطبيق؟

فإذا كان حديثنا قائمًا على خطة نعرف أ�ا ستسلمنا إىل خطة التطبيق فإن معىن ذلك أننا 

 نكون أثناء املرحلة األوىل نستعد للمرحلة الثانية مرحلة التطبيق، وأننا نعرف أن اخلطة التطبيقية هي

املرحلة الصعبة، ألن احلديث عن املبدأ سهل، يكفي أن يعتمد فيه على العاطفة القومية والدينية 

والوطنية ويستنجد فيه بالشهداء وبالثورة واإلسالم، وبالنخوة العربية وبالعزة والكرامة، أما إذا وصلنا إىل 

هنا سنتكلم بلغة العقل وبالتجارب واإلحصائيات واملناهج الرتبوية مرحلة التطبيق ووسائله وطرقه، 

ر إىل معرفة وسائلنا البشرية واملالية، ومدى ما طواملقارنات مع املاضي أو مع غرينا من األمم، وسنض

نستطيع أن نستفيده من املتعاونني العرب، ومدى تقبل الرأي العام عندنا هلذا التطبيق يف املدن والقرى 

وادي وعند املثقفني واألميني وعند األطفال يف املدارس والعمال والفالحني والبطالني، وهل حنن والب

              .2»املعربني مستعدون هلذا العبء تطبيقاً كما حنن مستعدين له حديثاً وحتمساً للمبدأ

                                                           
 .50املرجع السابق، ص: الدواميةعبد الرمحن سالمة ابن  1
 .51املرجع نفسه، ص 2
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را منذ كَّ ما فَ هُ فَـ  ،حول التعريب كانت ناضجة "مولود قاسم"و "عبد اهللا شريط" أفكارن إ 

ليخلص إىل التعريب اجلزائري الصرف من اجلزائريني  ،البداية يف املبدأ والتطبيق ووسائل حتقيقه تدرجيياً 

تحقيق الوإىل اجلزائريني، لكن البيئة السياسية والثقافية واألرضية اإلدارية كانت معوقات يف سبيل 

الثقايف والعلمي واإلبداعي وحولوها إىل ، ذلك أن الذين تبنوا أفكارمها أفرغوها من حمتواها التجسيدو 

فعبد اهللا شريط كان يدرك أن اجلزائر بعد االستقالل دخلت يف  ،شعارات وخطابات حلشد الرأي العام

هوة  ا�تمعات اليت تدخل يف حرب ختلففويف املستوى األخالقي، مرحلة أخرى يف املستوى الثقايف 

ما دفع  وغريب األطوار، وهو ن نفسه، فهو غريب األخالقع أخالقية، حبيث جيد ا�تمع نفسه غريباً 

بشريط منذ السنوات األوىل لالستقالل إىل البحث يف هذا املوضوع عند ابن خلدون ووضع فيه رسالة 

، فالناس كانوا مهتمني بالسياسة عند ابن خلدون "الفكر األخالقي عند ابن خلدون" دكتوراه بعنوان

االقتصاد عند ابن خلدون، ولكن على ضوء ما الحظه من االنقالب واالجتماع عند ابن خلدون وب

األخالقي، راح يبحث عند ابن خلدون عن هذه اهلوة األخالقية اليت وقع �ا ا�تمع اجلزائري، فكتب 

تلك الرسالة، وقد استفحلت املشكلة األخالقية اليوم أكثر مما كانت عليه، ووجد أن املسؤولية مسؤولية 

  . 1سؤولية املربني واملعلمني واألساتذة يف هذا املوضوع أكرب مو املثقفني 

املتعلقة بالتعريب فقد كان حريصاً على أن تستعيد اللغة العربية مركزها أما أفكار مولود قاسم 

بوزارة التعليم األصلي أو  هعمل فأثناءقد حرارة إلجنازها، تَّ ومكانتها يف اجلزائر، وهي إحدى األماين اليت يَـ 

رة الشؤون اخلارجية كان يدقق على استعمال اللغة العربية نطقًا وكتابة وال يتواىن عن تصويب بوزا

األخطاء حىت وإن كانت متعلقة بالفاصلة، وقد تأمل كثرياً حني رأى جهوده وأفكاره اليت صدح �ا جتابه 

تعليم العام، كما تأمل وإحلاقه بال م1976بإلغاء التعليم األصلي عام بالتوقيف والرفض، فكانت البداية 

فكانت هذه  2قرار بتوقيف العمل باللغة العربية م1992أكثر عندما أصدر ا�لس االستشاري 

   ! الصدمات كفيلة بوضع حد حلياته، وبوضع حد للتعريب إىل أجل غري معلوم

صالن وال حي احلضاري واالجتماعي للتعريب مرتبط بالتطور والتنمية،املفهوم يؤمن املعربون بأن 

دون توحيد اللغة الوطنية، وإعادة االعتبار هلا كلغة حضارة لتعرب عن كل مستلزمات احلياة، وتتفتح على 

الفكر العاملي دون أن تنسلخ عن مقومات الثقافة العربية اإلسالمية، فاملشكلة احلقيقة يف نظرهم تكمن 

                                                           
 .45، ص2008، اجلزائر، ، منهاج وأفكارمنرب شخصية ومسار األستاذ عبد اهللا شريط خصال: ا�لس األعلى للغة العربية 1
، "أعمال امللتقى الوطين لتكرمي املفكر املرحوم األستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم" ،يف ذكرى مولود قاسم والقواسم الثالثة: زحيي بوعزي 2
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لمة باللغة األجنبية، أما املعربني فهم أبناء يف ذلك الصراع الطبقي بني األغلبية الساحقة وبني األقلية املتع

الثورة، مستندين إىل رغبة وعاطفة تواقة للتحرر، مث إىل نصوص الدولة الرمسية من دساتري ومواثيق تؤكد 

  . 1أن اللغة العربية هي اللغة الرمسية، وأن اجلزائر ذات انتماء عريب إسالمي

توقفت فصول املعاداة واحلرب  ...«: قولهمآل احلرب ضد العروبة ب" الطاهر عدواين"ويصف 

املعلنة للعروبة كقومية ألنه مت اإلجهاز عليها يف الواقع ودمر التوجه العريب للجزائر بالكامل، إال أن تلك 

الفئات املعادية للعروبة ظلت حتمل لواء العداء للثقافة العربية وللغة العربية اللتني مها الوعاء الطبيعي 

مون هذا الطوفان اجلارف للفرانكفونية بطرق بدائية تفتقر إىل و وال يزال التعريبيون يقاللروح القومية، 

  .2»اإليديولوجية السياسية

  الرافضون للتعريب في الجزائر: ثالثاً 

ات الدولة م تكن علنية يف اجلزائر، ألن األمر فصلت فيه اختيار ـإن معارضة التعريب ل

هواري "احة عن رفضهم ملطلب التعريب طيلة فرتة حكم الرئيس صر  مل يعرب الرافضونالرســمية، حيث 

بالرغم أنه قد أسند الوظائف اإلدارية واالقتصادية إىل املتعلمني بالفرنسية رغبة منه يف  "بومدين

أ�م خنبة تكونت على أيدي  «:ـمعارضي التعريب ب "عثمان سعدي"عرف ، فيُ االستفادة من خرب�م

اد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني مبكاتب جبهة التحرير الوطين بالقاهرة، فرنسية وانضموا إىل اإلحت

تونس، والرباط، وغريها ليصبحوا فيما بعد ممثلي احلكومة املؤقتة وجهازها اإلداري مستعملني بذلك اللغة 

 "عبد اهللا ركييب"ويعطينا ، 3»الفرنسية اليت اعتربوها األداة اجلاهزة لبناء دولة يف إطار السباق مع الزمن

الذي كان نفسه حاضراً  صورة عن مظاهر الصراع بني املعربني واملفرنسني منذ الوهلة األوىل لالستقالل

يف حني حضرنا أول مؤمتر للطلبة املسلمني اجلزائريني الذي انعقد يف بن عنكون يف أوت ...«:بقوله فيه

جلزائر فرع احتاد العاصمة، وطلبة فرع االحتاد ، فمنذ اللحظة األوىل ظهر الصراع الثقايف، فطلبة ا1962

بفرنسا جاؤوا ويف أذها�م أن يسيطروا عليه، وكان حديثهم كله وحوارهم بالفرنسية، ورفضنا موقف 

وكان .... التحكم والتعايل وحب الرئاسة، كما رفضنا احلوار بلغة ثار الشعب عليها وعلى أصحا�ا
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فضنا هذا فتوقف االجتماع، وبدأت املفاوضات وهنا ظهرت ن مصممني على موقفهم ور الفرانكفونيو 

  .1»ويف خامتة املطاف مجدنا املؤمتر ليصبح ندوة..... الفرانكفونية بأحلى صورة

وإذا كان هؤالء املتفرنسون قد استحوذوا على املناصب اإلدارية احلساسة فإ�م وقفوا حجر 

، ويف مقابل رهان التعريب الذي يستند إىل املواثيق نصوص عليها قانونًا يفعثرة أمام عملية التعريب امل

والبيداغوجية، ففي رأيهم أن اللغة اهلوية اجلزائرية العربية، فإن مربرات املعارضني تتبىن احلجج العلمية 

   .2العربية غري قادرة على أداء مهمتها يف الوقت احلاضر كو�ا متخلفة ومتحجرة وتعرب عن أفكار رجعية

ذا االجتاه أن احلفاظ على استخدام اللغة الفرنسية يساعد اجلزائر على استمرار ويرى أنصار ه

االتصال بالتقدم العلمي يف اخلارج، كما أنه خيدم سياسة اجلزائر اخلارجية خباصة يف الدائرة اإلفريقية 

ه بعض املثقفني منها، فاجلزائر تستطيع أن تؤدي دورًا قياديًا يف إفريقيا الناطقة بالفرنسية، هذا وقد اجت

املاركسيني من اجلزائريني املتفرنسني إىل هذا الرأي ظنًا منهم بأن االرتباط بالثقافة العربية هو نوع من 

أخرى ينادي املتفرنسون بضرورة الفصل بني ، ومن ناحية التمسك بثقافة رجعية قدمية مناهضة للماركسية

ن التعريب املمارس يف رأي هؤالء ما هو إال التعليم والثقافة من جانب والسياسة من جانب آخر، أل

يف املقام األول إىل كسب رضى اجلماهري الشعبية ودون مراعاة للمصلحة احلقيقية  دف� عملية سياسية

  .3للجزائر يف التقدم والتطور

مفهومان نسبيان وال يعنيان بالضرورة أن األوىل متطورة  والتخلفمن هذا نفهم أن التقدم 

َ الواقع و  نية وبالتايل أرقى منها،بالنسبة للثا أن ا�تمعات التابعة تتفتح على ثقافات ا�تمعات بـَنيَّ

أكثر عن طريق  يرسخالرأمسالية املهيمنة عليها، فيكون للتفتح مضمون طبقي بالضرورة، وهذا املضمون 

للثقافة اإلنسانية، خ و اللغة األجنبية كلغة خنبوية، والتفتح �ذا املعىن يساهم يف خلق وعي خاطئ للتاري

مث تتدخل الثقافة األجنبية افة الغربية الرأمسالية لنفسها، دعاء الكونية الذي تـَْزُعمه الثقاستنادا إىل ا

املعتمدة لتحدد داخل هذا النسق خصوصية الثقافة الــُمَتفّتح عليها أساسا، وهكذا يتضح أن التفتح �ذا 

تبعية جمحفة لثقافة أجنبية مهيمنة َتّدعي لنفسها متثيل الثقافة  املعىن إمنا هو يف الواقع وجه من وجوه

يالئم تمعات املتفتحة على استيعاب ما اإلنسانية، ومن الطبيعي أن حتد هذه التبعية من قدرة ا�
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 التعریب والتعلمي أ�صيل                                                     الفصل الرابع

 

 266 

أوضاعها ومراحل تطورها من نتائج الفكر اإلنساين، مادامت سجينة لغة أجنبية واحدة ال ترى العامل 

خالهلا، ولعله من الطبيعي أيضًا أن حيد هذا الوضع من طاقات اخللق واإلبداع يف  والكون إال من

ا�تمعات املتفتحة، فرتكن إىل استيعاب مناذج جاهزة ضمن نسق ثقايف معني يتطور خارج إراد�ا ومبعزل 

  . 1عن ظروفها ومقتضيا�ا

يديولوجي يف اجلزائر ومن منطلق التقدم والتأخر تدخل اللغة ميدان الصراع السياسي واإل

املستقلة، ويظهر ذلك جلياً يف عمق اخلالف والنقاش بني التيار املعرب والتيار املتفرنس يف الوقت الذي 

بدأ فيه املثقفون على اختالف لغا�م يتساءلون عن الرهان السياسي واالجتماعي الذي تشكله اللغة 

فاالستعمار ولد واصل وتنمية وإبداع علمي وثقايف، وعن الكيفية اليت متكن من جعل اللغة العربية أداة ت

من ة املختلفة عدة تناقضات جتلت معاملها بعد االستقالل، ومتثلت يف الصراع بني التيارات السياسي

خالل تناقض اللغة املكتوبة، واللغة الشفهية، تناقض بني ثقافة ارستقراطية وثقافة شعبية، تناقض بني 

    .2رجعية اهلوية أو العلم، ومفاهيم حتديثية تفتقد آلليات التحديثمفاهيم دوغمائية تتذرع مب

لكن املتأمل هلذا الرأي يالحظ أن إقرار االرتباط بني املعاصرة والتقدمية من جهة، واللغة 

األجنبية من جهة ثانية، قد يكون ناشئا عن نظرة سكونية إىل أوضاع ثقافية ظرفية مل تضطلع فيها 

لكن قبول هذه األوضاع على أ�ا   مهم يف التعبري عن مستجدات احلضارة اإلنسانية،العربية بدور إجيايب

ضي بالسلبية والعجز، واستقالة مسبقة من  رَ الواقع احملتوم الذي ال ميكن أن يتجاوز، يعرب عن إحساس مَ 

له لغتنا كل وظيفة يف بناء التقدم واالضطالع برسالة إنسانية، فكأن العصر التقدمي ال ميكن أن تتحم

القومية، وال ميكن أن يصدر عنها، وكأننا حمكوم علينا بالتبعية وليس بإمكاننا أن نبدع يف القدمي ضمن 

  .3إطارنا اللغوي الثقايف

يفض بصفة آلية  ة يف بعض جماالت الفكر واملعرفة،ملأن اعتماد لغة أجنبية، بصفة رئيسي كما

لغة األجنبية أو تلك، بل إن أفكارًا كثرية من هذا القبيل قد إىل قبول األفكار اجلديدة اليت حتملها هذه ال

رفضت، ورمبا انتبذت على أ�ا أفكار مستوردة، ويظهر أ�ا لن تستطع أن تكون فاعلة مؤثرة، ألن 

شيوعها يظل عادة حمدودًا ضمن خنبة من الذين حيسنون اللغة األجنبية، قاصرًا على إدراك املستوى 
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أل�ا غري متالئمة من حيث نوعها وطبيعتها وأسباب نشوئها، مع األوضاع الشعيب العام، وكذلك 

االجتماعية ودرجة النمو ونوعه يف ا�تمع املستوعب، فوجودها يظل يف أغلب األحيان وجودًا مظهرياً 

ن بالضرورة إجنازًا يف سبيل التقدم والتحرر؛ وعليه  فإن حتقيق التعريب مل يك ،أكثر مما هو وجود فاعل

   . 1ل شرط أساسي الزم لكل حترر وتقدم حقيقيب

املتفرنسني بأن اللغة الفرنسية لغة علوم وصناعات، وهي سريعة التعلم، سهلة الفهم، احتج 

طيعة املخارج، ثرية املعىن، مجيلة املبىن، عالية السمعة، عاشت بني ظهرانينا ردحًا من الدهر، والكتها 

ن تفضيلها على اللغة العربية، واللغة الفرنسية هي لغة املوظفني واملثقفني فال نرتدد م ألسنتنا زماناً طويًال،

 يف اجلزائر، ألن اللغة العربية عاجزة عن مقتضيات احلياة العصرية والشؤون الدولية، واملعربون فوضويون،

ة العربية ويطعن املتفرنسون يف كفاءة اللغ ،2وليسوا بصاحلني للحياة العصرية اليت معتمدها دقة التنظيم

من حيث كو�ا صاحلة للتطبيق يف احلياة العملية أل�ا غري قادرة على متابعة التطور العلمي احلديث، 

ىل غياهب القرون الوسطى، وعلى حضارة بل إ�ا سوف تعيد اجلزائر إفالعربية يف رأيهم ليست لغة 

ى تطور �ايات القرن العشرين، العكس فإن اللغة العربية تستطيع أن تفتح نافذة عريضة للجزائريني عل

  . 3ويتساءل هؤالء عما تستطيع اللغة العربية تقدميه حلل مشكالت التنمية يف اجلزائر

إن احلديث عن قدرة اللغة على أداء مفاهيم جديدة يف أي ميدان أو عجزها عن ذلك، 

م أو بتحقيق مشروع مرتبط بشكل عام حبياة اللغة، أي استعماهلا الفعلي يف التعبري عن هذه املفاهي

يف دراسة له عن مفهوم حياة اللغة وأسس تطوير  "حممد اهلادي الطرابلسي"التعريب كامال، ولقد بني 

أن حياة اللغة هي استخدامها والتعامل �ا، على هذا األساس أصبحت معرفة اللغة معرفة  «:العربية

أمرًا ثانياً، والفرق بني  جوه احلياة وممارستهايف خمتلف و  جمردة واإلملام بدقائقها أمراً، وأصبح عيش اللغة

، »..ني إمكانية احلياة وذات احلياةالوجهني هو الفرق الذي بني الوجود بالقوة والوجود بالفعل، أو ب

نزع املركبات، مركبات النقص العالقة بأنفس العرب ...من أسس تطوير اللغة «: كذلك  وأكد الطرابلسي

على أن اللغة العربية قاصرة على مواكبة العصر، وعاجزة عن أداء دقيق  حنو العربية، واملبنية خطأ

     .»4...املفاهيم
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وبذلك تتضح لنا حقيقة معينة وهي أن التيار الذي يصارع اللغة العربية يف اجلزائر ليس أجنبياً 

لتايل استمرت حتارب وبا خالصاً وإمنا يضم فئة غري قليلة من أبناء البالد، ممن تلقوا تعليما فرنسيًا صرفاً،

      .1يف مستويات اإلدارة النية، سواء يف قطاعات التعليم أوتعميم اللغة العربية، خفية وع

فقد رافقت جتربة التعريب مقابلة غريبة بني إجناز التعريب واحملافظة على املستوى العلمي، 

فضي بصفة آلية، إىل احلط من فكأن تعويض اللغة األجنبية باللغة األم يف جمال التعليم من شأنه أن ي

املستوى العلمي للمتعلمني، وقد يكون هلذه املقابلة حظ من الصواب لو أ�ا تعلقت فقط مبرحلة انتقالية 

قد يواجه فيها املعلمون واملتعلمون صعوبات موضوعية ظرفية ناشئة عن التعبري اللغوي، وخاصة إذا مل 

قوم على التعميم، وجيد أصحا�ا من الذين هذه النظرة ت حول لصفة كافية، لكنيقع إعداد مقتضيات الت

يدعون ألنفسهم مهمة الدفاع على املستوى العلمي، يف املقارنة بني مستوى الشهادات والدرجات 

العلمية زمن االستعمار ومستواها بعد استقالل البالد، الدليل احلاسم على تنازل املستوى يف جمال 

، وُحيَّملون املناهج الوطنية اجلديدة، وما أجنزته يف جتربة التعريب، ولو بصفة التحصيل العلمي وإتقان اللغة

جزئية حمتشمة، مسؤولية هذا التطور السليب، ويتجاهلون سائر العوامل املؤثرة يف املستوى، مبا يف ذلك 

املمتازة تعميم التعليم كمطلب وطين، واختيار هادف إىل اخلروج بالعمل الرتبوي من تعليم خيص النخبة 

  .2من أبناء ا�تمع، إىل تعليم ينبغي أن يكون فيه مكان لألغلبية الساحقة من أبناء الشعب

للجزائر بعد االستقالل أصيب بالرتدي بسبب الوضعية املتأزمة للجزائر يف كل فالواقع التعليمي 

الة التعريب سميهم غعن من ي "مصطفى األشرف"ا�االت خاصة لغة التعليم وبيداغوجيته، ويعرب 

ومن الغريب أن النزعة اليت تكاد تسيطر اليوم على األذهان يف بعض األوساط، هي نزعة تدفع  «:قائال

اليت  بالناس إىل نيل احلقوق، والتمتع �ا، بل واستغالهلا بصفة دمياغوجية من دون أن يراعوا الواجبات

مسريته اليت راحوا يقتنعون بالشعارات ومن هؤالء بعض مؤيدي التعريب و ....نص عليها امليثاق الوطين

استعماهلا، وتناسوا أو جتاهلوا ضرورة طنية، والرفع من مكانتها وتعميم ومبا قرر �ائيًا يف صاحل اللغة الو 

  .3»...إصالحها، والنهوض بنوعية تعليمها، وتناوهلا املستمر بشىت الوسائل واألساليب الرتبوية اخلاصة
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من االستعمار تعامل مع املوروث الثقايف املخلف شرف هو الألالذي يدعو إليه افالواقع 

غوية للمدرسة اجلزائرية ملواكبة ما جيري يف العامل، وهو بذلك ال ينفي االزدواجية الل واالستمرارية فيه

، فإقرار سياسة االزدواج اللغوي يف التعليم وغريمها سوف فضلية واألحقية واألولوية للفرنسيةويعطي األ

جلزائر من االنفتاح على العلوم احلديثة وذلك بأن يدرس الطالب العلوم والرياضيات باللغة ميكن ا

الفرنسية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية باللغة العربية، فاالزدواجية اللغوية متثل عامًال هامًا يف متكن 

  .1اجلزائر من ناصية لغة أجنبية متطورة إىل جانب اللغة الوطنية األصلية

اقع األمر أن االزدواجية اللغوية يف التعليم تفرض ميزانية للتعليم مضاعفة تقريبًا مما يعود وو  

ألن االزدواجية تتطلب مضاعفة عدد املعلمني والكتب  ؛بالضرر على تعميم التعليم ورفع مستواه

اهتزازًا يف شخصية  ، ومن الناحية النفسية حتدث االزدواجيةوالوسائل التعليمية باللغتني العربية والفرنسية

صورة للماضي تتمثل يف الدراسات باللغة العربية، وصورة : الطالب أل�ا تقدم له اللغة يف صورتني

  . 2للمستقبل وللمستحدث وللحضارة وتقدِّمه الدراسات باللغة الفرنسية

أمهية فهو يلح دائمًا على  فاألشرف يف تفكريه وتوجهه يؤمن باالزدواجية أو الثنائية اللغوية،

افة الفرنسي والعريب، وإذا حتدث عن هذين ا�الني فإنه يعترب الثق: التقاليد يف االجتاهني الثقافيني معاً 

فة اجلزائرية الفرنسية واقع الثقافة اجلزائرية العربية اللسان باملقارنة مع الثقا...«:اجلزائرية ذات لسانني فيقول

ظروف ال اختياراً حتمياً ة فإنه ينظر إليها ضرورة فرضتها ال، وحني يتسامح يف هذه االزدواجي»...اللسان

كانت الضرورة ال االختيار والتصميم هي اليت تفرض اليوم نوعًا من االزدواجية اللغوية ....«: فيقول

أجل جتميع ما حتتاجه من الوسائل العقالنية واملستحدثات الرتبوية اليت جيب أن املؤقتة وذلك من 

  .3»بلتستوعب يف املستق

فموقف األشرف من االزدواجية يتصل بنظرته إىل اللغة ووظيفتها، فهو يعتربها أداة حمايدة ال 

من مقومات  لكنه يناقض نفسه حني يعتربها مقوماً حتمل فكراً وال تتأثر لفكر أصحا�ا واملتكلمني �ا، 

بالدرجة –كذلك فاللغة �ذا االعتبار ليست من مقومات األمة فحسب، بل هي   «:4األمة فيقول

ورمبا كان األصح أن نقول بأن اللغة . من مقومات ا�تمع النشيط الذي ال يريد أن يضمحل_ األوىل
                                                           

 .168املرجع السابق، ص: نازيل معوض أمحد 1
 .املرجع نفسه 2
 .307-306املرجع السابق، ص: عبد اهللا ركبيي 3
 .416، ص1983،املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، حنفي بن عيسى،: ، ترتمعاجلزائر األمة وا�: مصطفى األشرف 4
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باعتبار أ�ا كقيمة من القيم اخلصوصية واحملايدة يف نفس  - تعد من خصائص األمة وا�تمع معاً، 

كان ارتباطها با�تمع أوكد من املعنوي واحلسي، بنفس املقدار، وإن  : حتتوي على العنصرين  -الوقت

  .»ارتباطها باألمة، إذ توجد أمم هلا ثقافة مزدهرة مثل اهلند مع أن لغتها الرمسية هي لغة أجنبية

حتتوي على العنصرين املعنوي  عن اللغة يرى أن األشرف حني قال "عبد اهللا ركييب"لكن 

روف املعينة والكلمات واملصطلحات هي امليزة اليت تنفرد لغة على أخرى، فاحلسي هو احل واحلسي

والقواعد واألساليب والبيان فيها، أما املعنوي فهو تفكري أصحا�ا وتارخيهم وثقافتهم وعقلهم وتراثهم، 

وهذا التمييز ال التمايز هو منشأ الفروق بني األمم، وليس صحيحًا أن اللغة تعرب عن ا�تمع ال عن 

ي اليت تعرب عن األمة من حيث االنتماء وهذا من أسباب اختالف األمة وضرب باهلند مثاًال، فاللغة ه

الشعوب ومتييزها عن بعضها البعض، فالعوامل اخلارجية قد تقوم بدور مثبط أو مضر باللغة بل قد 

  . 1تقضي على لغة أقوام مثل الفلبني

لفون حول يني واملفكرين خيتزائر جعل الكثري من السياس اجلفطرح األشرف للمسألة اللغوية يف

فحواها، فمن جهة يظهر صاحب االطالع الواسع بأمور التعليم والثقافة والنظرة العقالنية، ومن جهة 

أخرى يبدو للمحافظني ودعاة التعريب أنه فرانكفوين، وماركسي التفكري، ومدافع عن اللغة األجنبية ألنه 

اال�ام الكبري إىل املعربني، الذين  جهيو يتقنها أكثر من العربية، حيث جنده من خالل مقاالته يف الرتبية 

يف رأيه تعوزهم الكفاءة، وعدم تصور الغاية املنشودة من الرتبية والتعليم، ويرى أن الثقافة العربية يف 

، حيث أصبح من الضروري )اللغة( اجلزائر أصيبت من حيث احملتوى، وهو ما انعكس على الشكل

من العقم الذي كان يهددها على يد فئة ال تزال تصر بأن جتديدها حسب مقتضيات العصر، وإنقاذها 

هذه الثقافة هي املثل األعلى، غري أن هذه اجلماعة يف رأيه قاصرة على إدراك الوضع الثقايف على 

فالنقص كامن يف تلك العقلية املتقلبة باستمرار، ...«:فيقول 2حقيقته حيدوها يف ذلك العاطفة واحلماس

نفسها، سعيًا وراء صورة من الواقع خاطئة هي وليدة اخليال واالرجتال والعاطفة  واملتناقضة أحيانا مع

       . 3»ومزاج األفراد، ال وليدة العقلية املشرتكة
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َقصَّر دعاة اهلوية واألصالة الذين أقروا التعريب الشامل يف رأيه يف حق فئات الشعب الذي  

فية، وهذا التقصري يرجعه إىل ضعف بنيتهم الثقافية، كان ينتظر منهم توفري املتطلبات الفكرية، والثقا

فالتعريب يف مفهومه هو جمرد شكل ولكن البد من ، 1وميلهم العاطفي، وقفزهم على الواقع االجتماعي

البد أن يتحقق ) التعريب(فإن هذا يعين أن الشكل  ل بينه وبني التعليم ألنه املهم،حتقيقه، وهو يفص

ن املستلزمات ال مبجرد اعتباره اختيار من االختيارات، نظراً إىل أن التعريب هو باعتباره من األولويات وم

األساس الذي ينبغي أن يبىن عليه اسرتدادنا لثقافتنا ولشخصيتنا الوطنية، ومع ذلك فال ينبغي بأي حال 

 من األحوال وحرصًا على مصلحة اجلميع أن يتخذ هذا الشكل ذريعة لنسيان جوهر املشكل أال وهو

  . 2التعليم

إىل عدم مراعاة املعربني لألهداف الرتبوية لذلك يستند الرافضون لسياسة للتعريب الشاملة 

: اذا نعلم الناشئة؟ يقول األشرفواملعرفية املراد حتقيقها لدى األجيال القادمة، ففي جوابه عن سؤال م

فننقلها للناشئة بواسطة ...إمجاالً وإن كانت غنية .... إما أن نعتمد على ثقافة بائدة واهنة ضعيفة ...«

تعليم منظم، ولكنه عقيم على غرار الثقافة نفسها، وإما أن نعتمد على تربية مدرسية حديثة تتميز 

  .3»بالدقة والعقالنية

وحي أنه يدعو إىل تعليم يواكب العصر، ولغة ت األشرف يف الرتبية والتعليم، تإن مقاال 

ربية ليست مؤهلة يف الوقت احلاضر فإنه ال ضري من استعمال اللغة مطاوعة للعصر، ومبا أن اللغة الع

اليت متثل خطرًا كبريًا على املدرسة وا�تمع أخرى صرحية لالزدواجية اللغوية،  وهي دعوة األجنبية،

-   جنحوا يف استخدامهم للغة املهيمنةاملتفرنسني، لذلك يرى هؤالء أن 4اجلزائري يف نظر املعربني

حبيث أن هذه العدوانية تعطيهم شعورًا بالنفوذ يف ا�تمع،  ،انتقامية لتحقيق منافعهم بروح - عندهم

  .5فالطالب املعرب رمبا اسرتجع ذاتيته ولكنه لديه إحساس بأنه أضاع فرصته يف السلم االجتماعي

أن الشعب العريق يف الثقافة ال يتحمل الفراغ الثقايف، ولكي يشبع  «:لذلك يقول األشرف 

رى بدًال من لغته اليت أصبحت حمرمة عليه كأداة لغة أخاحلاجة، فهو ال يرى مانعًا من استعارة هذه 
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، لكن هذا الشعب العريق يف 1»للتعبري يف املدارس، وكأداة للكتابة والـتأليف، بل أحيانًا التخاطب

وامتعاض لغته ومنعه  الثقافة على حد قول األشرف فإنه مل يكن لديه حرية اختيار اللغة عندما مت امتهان

من دراستها وتدريسها وحىت البحث عنها بطرق معلنة أو خفية مشروعة أو غري مشروعة، ومل تكن له 

حرية اإلقبال على اللغة الفرنسية حىت وإن أراد ذلك ليتساوى مع الفرنسي أل�ا كانت لقلة قليلة من 

ل مل تكن له احلرية يف اختيار اللغة اليت أبناء هذا الشعب زمن االستعمار الفرنسي، وحىت بعد االستقال

لغة الوطنية، ال، مع أن فرصة االختيار هنا غري واردة البتة بني لغة املستعمر اليت خلفها وبني يريدها

اللغة األجنبية مع باقي اللغات األجنبية : فالطبيعي أن ترجع اللغة الفرنسية إىل املرتبة الثانية أال وهي

  .األخرى

التيار الرافض للتعريب الشامل، قد نعت املعربني بالتخلف والرجعية، فما هو  لكن إذا كان

البديل البيداغوجي الذي قدمه يف التعليم والرتبية؟ أم أنه اكتفى بتشخيص الداء مث قام باستعارة دواء ال 

ما فية ماعدا يناسب هذا املرض الذي أصاب املدرسة وا�تمع؟ والواقع أن هذا التيار مل جيد الردود الفلس

متسائًال هل االزدواجية هي الطريق الثوري والصحيح " التعليم والتعريب"أشار إليه شريط يف كتابه حول 

، ونادى بضرورة الدخول يف املرحلة احلامسة يف يف التعليم؟ مث دعا إىل وقف النقاش املزيف حول التعريب

نا أصبح املعربون أمام األمر الواقع، وذلك من اليت حتدثنا عنها آنفاً، وه التعريب وهي مرحلة التطبيق

أجل خوض غمار التطبيق امليداين واخلروج من الصراع املزيف، فتقديس اللغة العربية لذا�ا واالنطواء 

  . 2عليها هو مبثابة حفر القرب لدفنها

أنه ال ميكن أن توجد مدرسة ثورية وجمددة تستورد نظمها وما يعاب على دعاة االزدواجية، 

وحىت املدرسني، والبيداغوجيني لتأطريها هنا سيكون مستوحى من خارج حميط  ، وموادها،ولغتها

املدرسة، وهو ما يؤثر سلبًا على مردوديتها وتطورها، االزدواجية اليت حيتاج إليها املتعلم يف اجلزائر هي 

بية ويَُدّرس �ا كل العلوم واملواد تلك االزدواجية اليت ُتَدرس اللغة الفرنسية أو غريها كلغات، وَتْدُرس العر 

األخرى، ولكن ذلك يتوقف على اإلمكانيات املتاحة من معلمني وبيداغوجيني وهياكل، فاخلطورة 

  .تكمن يف فرض االزدواجية كمبدأ وتوجيه االنتقادات للتعريب ال تتوفر على املوضوعية والعلمية
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مقارنة مبا سبق من األطروحات، ز بالعقالنية إن هذا الطرح األخري ملسألة التعليم والتعريب يتمي

وهنا تظهر فلسفة الرتبية عندما يتعلق األمر بإجياد خمرج من بني عدة متناقضات مبعىن إزالة وتقريب 

الفجوات بينها من أجل أن تتعايش وتتكامل لغرض معني وهو التعليم حيث ينادي بوقف النقاش 

مضرة باملدرسة إىل ازدواجية بناءة ويكون الرهان علميًا ال وحتويل االزدواجية اللغوية من ازدواجية 

     .1إيديولوجياً 

وهذا رأي تبناه مزدوجي الثقافة العربية والفرنسية؛ حيث جندهم يتحدثون عن التعريب 

وحيذرون من االنغالق، ويعتربون اللغة األجنبية املعتمدة نافذة، ورمبا كانت بابا واسعًا نـَْعرب منه إىل 

اإلنسانية الكتساب أبعاد كونية، ويرون أن ثقافتنا ستكون حملية ضيقة خمتنقة ما مل نفتح الباب  الثقافة

على مصراعيه، وهكذا ال تعين املقابلة بني التفتح أو االنفتاح من جهة، والتعريب من جهة ثانية، ويف 

املهيمنة، بل متثل اعرتاضاً نظر البعض جمرد طلب لتحقيق معادلة صعبة بني اللغة القومية واللغة األجنبية 

مسترتاً على حتقيق مشروع التعريب، ومتسكا بالدور املهيمن للثقافة الوافدة، ويتضح أن التفتح من حيث 

املبدأ ميكن أن يأخذ حجمه احلقيقي، فيتحول من اختيار وحيد وشرط الزم للتطور إىل موضع للنظر 

قافة املهيمنة، وعاجلنا القضية باالعتماد على نظرة حنن ختلصنا من مفاهيم سائدة يف الث اوالنقاش، إذ

متحررة متفتحة بالفعل على كافة التجارب اإلنسانية، وعندما نقر التفتح كاختيار، تظل هناك أسئلة  

على من ننفتح؟ وكيف ننفتح؟وهل إحالل لغة أجنبية حمل اللغة القومية بصفة  : كثرية معلقة لعل أمهها

   2األفضل إىل أن ننفتح؟ كاملة أو جزئية هي السبيل

إن استعمال الواقع كحجة من طرف التيار الفرانكفوين أو دعاة التحديث جعل املعربني يقفون 

فريق من مناهضي التعريب، يف جمموعة من املناصب اإلدارية  ، لكن ارتكاز3هذا الواقع موجهاً لوجه أما

ائهم الشخصية واملصلحية واألهداف الوطنية واجلامعية اهلامة، أتاح هلم فرصة اخللط احملكم ما بني آر 

للمجتمع القائم، فهم ال يرون يف االستمرارية اللغوية جمرد أداة تعبري مثلى للعمل والرتبية والثقافة تنسجم 

وتتسق مع خلفيات تكوينهم الثقايف والفكري نفسها، بل يعتمدون على تلك األداة كمعيار للتمييز 
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غوية الفرنسية تكفل هلم لالالجتماعي والسياسي للدولة مبعىن أن االستمرارية الفئوي بني شرائح الرتكيب ا

  .1ضمان امتيازا�م االقتصادية، واالجتماعية والثقافية يف مواجهة اجلماهري الشعبية من عامة الناس

مقاومة حركة التعريب جيب البحث عن املصاحل االجتماعية اليت تعوقها، ولكي نفهم أشكال 

فإن  إن كانت هنا تلبس قناعًا ثقافياً معارضة حركة التعريب جذور يف املصاحل االجتماعية و وملقاومة و 

فرنسة قد شعرت بوعي أو بغري وعي أن سياسة التعريب هي يف احلقيقة �ديد مباشر اإلطارات امل

  .  2ملواقعها االجتماعية

بية املهيمنة على قسم كبري من هؤالء املتمسكني باحلفاظ على منزلة خاصة للغة األجنف

حساب الشرعية التارخيية والشعبية للغة القومية، إمنا هم يف الواقع يدافعون عن امتيازات خنبوية ثقافية 

أدركوها يف ظروف معينة، ونشأت عنها بالضرورة امتيازات اجتماعية واقتصادية، فهم يف الواقع يدافعون 

ب إملامهم �ذه اللغة األجنبية، ويستفيدون من عن مصاحلهم وامتيازا�م اخلاصة اليت اكتسبوها بسب

مواقعهم املتنفذة يف اإلدارة ويف املؤسسات الرتبوية، ليجعلوا مقاييس العلم والبحث والنجاعة يف العمل 

اإلداري والفين متماشية مع هذه اهليمنة، مستجيبة لتلك املصاحل، يف هذا اإلطار جيد بعضهم مثال يف 

سًا على وضعه واستجابة ملصاحله أهم مكسب ثقايف علمي، ورمبا وجد فيها هدفاً االزدواجية اللغوية قيا

ومفخرًة تـُْغين حىت عن اإلنتاج واخللق يف جمال العلم والثقافة، فلكأمنا يكفي صاحب الثقافة املزدوجة 

سته فخرًا أن يكون قد حقق معجزة االزدواج اللغوي، وأثبت قدرته على ذلك يف املراحل املختلفة لدرا

 .  3وحصوله على الشهادات العلمية

ن من املناهضني حلركة التعريب قد مت تكوينهم العلمي والرتبوي باالعتماد على كما أن الكثريي

كان لكثريين   واللغة القومية، ومل يكن هلم ما اللغة األجنبية املهيمنة، وعلى برامج متتهن اللغة العربية

 م الرتبوي املفروض لتجاوزه يف مستوى تكوينهم الشخصي، فإذاً غريهم من إمكانيات النقد هلذا النظا

هم يف النهاية مستوعبون من دون رجعة، ُمْنبتُّون، آمنوا بأسطورة الكونية للثقافة األجنبية املهيمنة، 
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وتوقفوا عن الشك والبحث وإعادة النظر يف القضية األساسية، ويف ذلك ما يعرب عن ضعف وعيهم 

  .1وطنية والقومية هلذه القضيةخبطورة األبعاد ال

ائع وحجج واهية مثل مبادئ التزام املوضوعية ء املناهضون للتعريب اجنازاته بذر وعطل هؤال

وجتنب التعصب، واحملافظة على التفتح احلضاري اجتاه العامل اخلارجي، واحلداثة واملعاصرة وغموض 

، واعتربوا أن مشكلة اللغة القومية ز التعريبالصلة بني الفصحى والعامية وتوفري الشروط الواقعية الجنا

األصيلة من املشكالت الثانوية يف األمهية، ويف جماالت لفظية عقيمة حياور مناهضو التعريب أنصاره 

، ....هضة الثقافيةالذاتية والتمّيز واخلصوصية واألصالة واالستقالل والشخصية، والن :حول ضبط مفاهيم

هو إعادة اللسان إىل لغته األم احلقيقية، إىل قضايا هامشية جمردة ال وبذلك حيولون جوهر القضية و 

  .2جدوى موضوعية النقاش فيها

م به املعربون ينصرف إىل إمكانية  لكن احلديث عن املوضوعية واستبعاد التعصب الذي ِا�ُِّ

اللغوي وخاصة يف االختيار بني اللغة القومية واللغة األجنبية يف ميدان أو أكثر من مبادئ االستعمال 

جمال التعليم والبحث العلمي، حيث يشيع االعتماد على لغات أجنبية، وتستند هذه النظرة إىل املقارنة 

، واعتبار النجاعة أوال يث قدر�ا على االستيعاب واألداءبني اللغة األجنبية واللغة القومية السائدة من ح

   3األداة األثرى واألطوع واألقدر على األداء؟وأساساً، فما دامت اللغة أداة فلماذا ال ُختتار 

فالنظرة اليت َتدَّعي لنفسها اختيار لغة االستعمال يف بعض ا�االت على أساس النجاعة، 

تتمثل بتحديدها ملفهوم النجاعة، فإذا ما وقع التسليم جدال بأن هذه اللغة األجنبية أو تلك أقدر على 

حصر مقياس النجاعة فقط يف التكوين العلمي ا�رد للمتعلمني، التكوين العلمي للطلبة مثال، فهل ين

  ومدى ما يستطيعون حتصيله والتصرف فيه من معلومات يف نطاق نظام تربوي معني؟ 

ال جدال يف اعتبار التعليم والبحث العلمي وسيلتني مهمتني ينبغي أن توظفا خلدمة ا�تمع 

ر، وأن املقياس احلقيقي لنجاعتهما يتمثل مبدى أدائهما هلذه وحتقيق أهدافه املشروعة يف التطور واالزدها
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الوظيفة، وستظل مؤسسات التعليم والبحث معزولة عن ا�تمع، عاجزة عن أداء وظيفتها بصفة كاملة، 

  . 1مادامت تعتمد اللغة األجنبية بصفة أساسية

، على أ�ا ويتطرف بعض مناهضي التعريب فيصورون القضية، رغم مضمو�ا الوطين العام

مطلب أقلية مستبعدة من األنشطة احليوية ذات العائد املادي املرتفع يف ا�تمع، مثل جمموعات خرجيي 

املعاهد التعليمة العربية، اليت تبحث لنفسها عن دور اجتماعي واقتصادي حموري يف البالد اعتماداً على 

يقيًا أمثل، وهو إتباع مسارين يف آن واحد إثارة مسألة التعريب إىل األخذ برأي وسط يعتربونه حال توف

ليس بينهما تعارض وهو اجناز التعريب داخليًا من جهة وتنمية العالقات الثقافية بني دول املغرب ودول 

العامل اخلارجي من جهة أخرى، ويستندون يف ذلك إىل فكرة قائمة على مغالطات واضحة وهي أن 

غة املستعمر السابق بل صارت أداة تثقيفية عاملية ليست حكراً اللغة الفرنسية بعد االستقالل مل تعد ل

  . 2ألحد

ن أ والداعني لإلزدواجية، العرض للصراع بني املؤيدين للتعريب والرافضني له ويف ختام هذا

اخلالف حول لغات التعليم، أعاق ولزمن طويل املدرسة، عن وظائفها األساسية وحوهلا إىل حلبة صراع 

يارات مؤدجلة، تريد كل واحدة منها فرض سياسة ثقافية وتربوية وفق مرجعيات خمتلفة غري معلن، بني ت

دينية، جهوية أو حزبية، أو تارخيية، ليتأكد لنا أن الصراع داخل املدرسة اجلزائرية، ما هو يف الواقع إال 

ي الذي خترج سواء كان ذلك أيام التعليم األصل ،3أعراض لصراعات، وأزمات خمتلفة اجلوانب واألسباب

ال تكمن يف رسم فإن اإلشكالية اليت تواجه ا�تمع اجلزائري  ومن مثمنه أعداد كبرية معربة أو بعدها، 

سياسة معينة اجتاه هذه اللغة، أو تلك بقدر ما ترتكز يف الوظيفة اللغوية ذا�ا، واليت تعاين نوعاً من اخللل 

  .عمل، إىل الشارع، إىل املدرسة وحىت وسائل اإلعالمنلمسه يف كل املستويات، من األسرة إىل أماكن ال

 هتمام بتعريب لغة التعليم مدة طويلة  والذي قطع فيه التعليم األصلي شوطًا كبرياً فتأجيل اال

كان له انعكاس سيئ على انسجام العمل املدرسي، وعلى الوضع الثقايف، وعلى ثقة املواطنني   قبل إلغائه
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يمية، فلو عوجل األمر منذ البداية ملا متيع الوضع، وملا عاش احمليط التعليمي مبا ختطط له السياسة التعل

  .1ألواناً من الصراع الطائفي والتناحر اإليديولوجي

  األصلي والهوية التعليم: الخامسالمبحث 

 هدراست متت خرآ ممفهو  جند قلماو  العلمية، التخصصات من العديد م اهلويةمفهو تتجاذب 

 ممفهو " مفهوم اهلوية فهموا ما غالبا نفالنفسانيو  ،هليإ بالنسبة احلال وه كما ،خمتلفة ريمناظ من

 ،"اجلاين ويةه" حتديد عن حبثوا اجلنائيون العلماءو  ،"ما لشخصية األدوار طمن" ناالجتماعيو و  ،"الذات

 "العرقية تاهلويا" األنثربولوجي صفوو  الفصامية، مراضاأل يف "اهلوية نفقدا" نالنفسانيو  األطباء درسو 

 أساس ورأى الالهوتيون السلبية، للهوية شعوريةالال األجزاء نالنفسانيو  حبثو  ،"ثنيةاإل اهلويات"و

 درجة قصىأ يتضمن أن األصلله  نكا يالذ املفهوم صبحوأ ،"الربانية اهلوية" يف األصلي الشخصية

  .2 براقاً ومشحوناً  التجريد،

لغموض املفهوم رة غري مضمونة العواقب، ذلك راجع يعد البحث يف مفهوم اهلوية مبثابة مغام

اهلوية مع مصطلحات أخرى،  هذا الغموض الذي ميكن أن نرجعه إىل تداخل وتقاطع وطبيعته الزئبقية،

 :"الطيب عبد اجلليل حسني"لصدد يقول ويف هذا ا ،وهذا التداخل يزيد من صعوبة ضبط املصطلح

جتماعية إنسانية نظرية وطبيعية، لذلك دارت حوهلا حوارات ا ماهلوية علم معريف مشتق من حزمة علو «

ونقاشات عديدة، تناوهلا علماء مفكرون يف جماالت علمية وأكادميية خمتلفة ومتعددة، فقد تناوهلا 

لم االجتماع وعلم النفس، وعلم بالتنظري علماء االجتماع والعلوم السياسية والعلوم القانونية والتاريخ وع

هلا يف العلوم التطبيقية املعملية واملختربية فهي بذلك من والفلسفة واملنطق كما جتد جماال  نثربولوجيااال

العلوم البينية اليت تستقي وتقتبس أصوهلا من العلوم املعرفية األخرى ذات الصلة بالقضايا واملسائل اليت 

    .»3تتقاطع أو تتقابل معها تلك املعارف العلمية عند تناوهلا
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ئلة اهلوية عن املعاودة والظهور، كما أ�ا ال تنقطع رغم تغري إحداثيات املكان ال تنفك أس

إ�ا مبثابة اهلواجس االنطوائية الثابتة واالرتدادية اليت تربر يف كل مرة استعادة قضايا اهلوية الفردية  والزمان،

لكون ؟ وما الكينونة من أكون؟ ومن نكون؟ وما ا: واجلماعية، ليست اهلوية بأسئلتها املقضة من قبيل

أصال؟ ومن يكون إنسانا ومن ال يكونه؟ جمرد بؤرة صراع ثقايف أو عرقي أو ديين أو قومي، فهذا الصراع 

بالفعل وجه من وجوه عنفوا�ا ودليل استمرارها وثبات قيمها على امتداد تاريخ اإلنسان، ليست 

ن األفق نفسه ال يعدو أن يكون سوى جزء من اهلواجس اهلوويّة جمرد أفق إيديولوجي يثري احرتازنا، بل إ

     .1جتربتنا اإلنسانية يف العامل بكل تناقضا�ا وصراعا�ا وآالمها وانتصارا�ا

  مفهوم الهوية :أوالً 

 وه من مركب لفظ وهو  كل، يف اءاهل بضم وهُ : وُ اهل ريالضم إىل اللغة يف ويةاهل أصل يرجع

 �اأ على اءاهل بفتح ةِ يَّ وِ هَ لْ لِ  اللغوي التعريف وجاء، بالذات االحتاد ومعناه ماللبا معرفاً  اً امس علجُ  و،ه

 هحقيقت على الدال الشخص باطن« �اأ على تُعرّففَـ  اءاهل بضم يةوِّ اهلُ  ماأ ،»القعر بعيدة البئر«

ولب  جوهر يه ةغَ لُ  ويةفاهل وبذلك. 2»غريه عن متيزه اليت الشخص وأ الشيء حقيقة« فهي ،»جتاههوا

  .هعلي الدال الشيء وأ صالشخ

تستعمل كلمة اهلوية من حيث الداللة اللغوية يف األدبيات املعاصرة، ألداء معىن الكلمة و  

هلوية ، فاة الشيء لنفسه أو مطابقته ملثلهأي مطابق ؛اليت تعرب عن خاصية املطابقة ) identitè(الفرنسية 

مى أيضا ه اجلوهرية، اليت متيزه عن غريه وتسالشخص املشتملة على صفاتهي احلقيقة املطلقة للشيء أو 

مقولة تعرب عن  «:البعض من هذه الزاوية على أ�ا كما نظر إليها  ،التشتتوحدة الذات أي خلوها من 

" أ"تساوي ومتاثل موضوع أو ظاهرة ما مع ذاته، أو تساوي موضوعات عديدة مع بعضها، فاملوضوعان 

"  أ"وفقط، إذا كانت كل الصفات والعالقات اليت متيز  إذاوية حيث اهل يكونان متطابقني من" ب"و

  .3»والعكس بالعكس" ب"زة للموضوع ممي

صله غري عريب وإمنا اضطر إليه بعض املرتمجني فاشتق من حرف الرباط؛ يف أ مصطلحواهلوية 

د ، وللهوية عن"هو"العرب على ارتباط احملمول باملوضوع يف جوهره وهو حرف  دأعين الذي يدل عن
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ما به الشيء هو  «:ص نفسه، والوجود اخلارجي، قالواالتشخيص، والشخ: القدماء عدة معان وهي

تشخصه يسمى هوية، وإذا أخذ أعم من هذا املعىن يسمى وباعتبار  ،سمى حقيقة وذاتاً باعتبار حتققه ي

والتطابق والوحدة،  ، وبالتايل ميكن القول عن املفهوم اللغوي للهوية أنه يعين املماثلة والتجانس»ماهية

      .1واحلقيقة أن املفهوم اللغوي للمصطلح ال يعرب سوى عن البعد النفسي للشيء املعرف

اهلوية هي احلقيقة املطلقة املشتملة على احلقائق اشتمال النواة على  «: فاجلرجاين عرفه بقوله

ا أخذ حقيقة الوجود ال بشرط الشجرة يف الغيب املطلق، وهي اهلوية السارية يف مجيع املوجودات ما إذ

 مراأل« :يقول حيث والذات واهلوية واحلقيقة بني املاهية اجلرجاين ميز وقد ،2 »شيء وال بشرط شيء

 ما حيث ومن حقيقة، يسمى اخلارج يف ثبوته حيث ومن ،ماهية يسمى ما جواب يف مقول من تعلقامل

 من يستنبط ما حيث ومن ،ذاتاً  يسمى هل اللوازم محل حيث ومن ويةه يسمى غياراأل عن امتيازهو 

  .»رهجو  للحوادث حمل هنأ حيث ومن ،همدلول لفاظاأل

، وبذلك "ريةهاجلو  هلصفات ضمنةتامل طلقةامل الشيء حقيقة«: "شركي حممد" عرفها كما 

 الركيزة يه ويةهلاو  بعضا، بعضهم عن واألشخاص شياءاأل وتفرد خلصوصية ميزامل الطابع يه ويةفاهل

 خراآل نقيض يهو  ،حتيل إىل ذا�ا عندما الذات يهو  السياسي، باملعىن ىمَ احلِ  يهو  الثقايف ىنعبامل

 أيضا يهو ممارسة  لكل الضابط عيارامل يهو  والرمز، والتعايل رهاجلو  يهو  عليها، يسموا وأ هعلي تسمو

  .3»يهر جو  شيء كل يف لةثماوامل ا�ةشامل ىلإ تشري

كل عملية خلق جديدة ا يف العامل، وهي جتربة نراها تتكرر يف  متثل عصارة جتربة وجودنفاهلوية 

الصراع والنفوذ والقوة واملوت واحلرية واالستعباد، فداللتها اللغوية املباشرة حتيلنا إىل تلك  ويف كل مظاهر

هو ألن ذلك   - لكل كائن يف أن يكون متطابقا مع كينونته، وبلغة اهلوية أن يكون هوالرغبة احلميمة 

  ، فما ماهية اهلوية؟4التحديد الشرط الرئيس الذي يؤهله لالختالف مع الغري هو ب
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يطلق مفهوم اهلوية على نسق املعايري اليت يعرف �ا الفرد ويُعرَّف، وينسحب ذلك على هوية 

اجلماعة وا�تمع والثقافة، ويعد مفهوم اهلوية من املفاهيم املركزية اليت تسجل حضورها الدائم يف جماالت 

نسانية، ذات الطابع االجتماعي، ويعد بالتايل من أكثر عددة، والسيما يف جمال العلوم اإلعلمية مت

املفاهيم تغلغال يف عمق حياتنا الثقافية، واالجتماعية اليومية وأكثرها شيوعا واستخداماً، وعلى الرغم من 

يتضمن درجة عالية من  البساطة الظاهرية اليت يتبدى فيها مفهوم اهلوية، فإنه وعلى خالف ذلك

  .1الصعوبة والتعقيد واملشاكلة وذلك ألنه بالغ التنوع يف دالالته واصطالحاته

وتشيخ  فاهلوية ليست كيانا يعطى دفعة واحدة وإىل األبد، إ�ا حقيقة تنمو وتتكون وتتغاير

ج، إذا كانت من األزمات الوجودية واالستالب، وإذا كانت اهلوية حقيقة تنمو وتتكامل وتنض وتعاين

ألشياء، تنطوي على بذور ، وذلك منطق اعوامل وجودها وبذور منائها فإ�ا حقيقة وجودية تنطوي على

       . 2حيث تتعرض وبفعل عوامل متعددة تربوية واجتماعية وثقافية للتشويه واالنكسار نشطارا�ا،فنائها وا

ية وعائلته ويأخذ موقعه يف إحساس بالذات ينشأ حينما يبدأ الطفل بالتميز عن والد فهي

ا�تمع، فهي تشري إىل شعور شخص ما مبن هو وما هي األشياء األكثر أمهية بالنسبة له، ومن املصادر  

األساسية للهوية هي القومية، والعرق واجلنس والطبقة، رغم أن اهلوية تنسب إىل األفراد إال أ�ا ترتبط 

فراد ويصنفوا على ضوئها، وال يوجد هناك دائما تطابق تام با�موعات االجتماعية اليت ينتسب هلا األ

   .     3وبني ما يراهم اآلخرون عليه بني ما يعتقده األفراد عن أنفسهم

وحتديدا فقد  ،يف عمق تاريخ التفكري اإلنساينمصطلح اهلوية قدمي متجدد، ضارب جبذوره 

ه منذ تلك اللحظة، يف السياقات العلمية ظهر مفهوم اهلوية ألول مرة مع املنطق األرسطي، ومت توظيف

أن نتصور أن املنطقية والرياضية بصفة خاصة، ويف السياقات الفلسفية بصفة عامة، ولكن ال ينبغي 

مفهوم اهلوية قد حتجر يف ما ميكن أن يوحي به االستدالل املنطقي أو الرياضي األرسطي فقط، وفق هذا 

املخالف  ة اليت يرى أرسطو أ�ا تعرب عن شكل من أشكال الثباتاملنظور كانت بدايات التفكري يف اهلوي

عرب أزمنة وأمكنة خمتلفة، ذلك هو الوعي الذي يصاحب خمتلف ) هو هو(للتغيري، فاهلوية حبسب رأيه 

أفعاله وحاالته الشعورية من شم وتذوق ومسع وإحساس وإدارة تضاف إليها الذاكرة اليت تربط اخلربات 
                                                           

  .7،  ص 1993دار الوسيم للخدمات الطباعية، دمشق،  ،1علي وطفة، ط: ، ترمجةاهلوية: أليكيس ميكشيللي 1
  .8ص ،نفسهملرجع ا 2
، 2010، كيوان للطباعة والنشر والتوزيع  داردمشق، ، 1حامت محيد حمسن، ط: ، ترسوشيولوجيا الثقافة واهلوية: هارملبس وهولبورن 3

  .16ص
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باخلربة احلالية، مما يعطي هلذا الوعي باإلحساس استمرارية ودميومة فتتشكل بذلك  الشعورية املاضية

  . 1كذات مطابقة أي هلا هوية " األنا"

، ملاذا تقدم الغرب جوهري سؤال يف الفكر العريب من أسئلة اهلوية وإشكاليا�ا انطلقت 

ة ومتباينة ومنظورات ومناهج دمت إجابات عدة عن هذا السؤال تعكس رؤى خمتلفوتأخر املسلمون ؟ قُ 

متعددة ومتنوعة، وقد ترتب عن هذا السؤال أن طرحت للنقاش إشكالية اهلوية والتبعية، وإشكالية 

  .2األصالة واملعاصرة، وجدلية األنا واآلخر، وإشكالية التقدم والتخلف

يف الفكر إىل البحث عن خصوصيا�ا وحيثيا�ا  املفكرين العرب وتناول مثل هذه القضايا دفع

؟ وهو جعلهم يغوصون يف لمسلمني وجود يف مثل هذه القضاياالغريب، مث وقفوا عند إشكالية هل كان ل

التاريخ اإلسالمي للوصول إىل إجابات لإلشكاليات املطروحة، فكانت مؤلفات اجلرجاين من أوائل 

كل ما مل يكن الشيء فهو اهلوية هو أن   دُّ وحَ  «:يقولزم جند ابن حو  ماهية اهلوية،الكتب اليت طرقت 

يسعى ابن ، »فما خرج عن أحدمها دخل يف اآلخر بعينه، إذ ليس بني اهلوية والغريية وسيطة يعقلها أحد

حزم وفق هذا التفكري املنطقي لتوضيح مفهوم اهلوية من خالل هذا التقابل الذي يقيمه بني ثنائية اهلوية 

وعند ، 3هلوية، وإما أن خيرج عن دائرة الغريية، وال حتقق هويتهوالغريية، فالشيء إمَّا أن ينتهي إىل دائرة ا

نته يِّ هوية الشيء عَ « :ابن رشد تقال بالرتادف على املعىن الذي يطلق عليه اسم املوجود، وعند الفارايب

   .4»وتشخصه وخصوصيته ووجوده املتفرد له الذي ال يقع فيه إشراك

 يف تطور الفكر العريب، سالميات بني حلظتنيإلاملفكر املتخصص يف ا "رضوان السيد"ومييز 

 اعتنت األوىل. سالمية يف القرن العشرينوحلظة اإلحيائية اإل التاسع عشر، صالحية للقرنحلظة اإل

باهلوية على اإلحيائية مبشكلة التقدم والتخلف، واعتنت الثانية مبشكلة اهلوية، ومل يقتصر االهتمام 

ونظن كر العريب بكل أطيافه، بغض النظر عن املوقف من هذه اهلوية، سالمية، بل كانت موضوعا للفاإل

أن أهم سبب يقف وراء هذا االهتمام مرتبط بواقعة الفوات احلضاري فإذا كانت ا�تمعات العربية قد 

حتررت وانتزعت استقالهلا يف النصف األول من القرن العشرين، فإ�ا مل تستطع أن تسد الفجوة 

تطع اللحاق بالركب احلضاري، مما يدفع إىل مراجعة عوامل التخلف والبحث عن احلضارية، ومل تس
                                                           

  .34ص، املرجع السابق :أمحد موالي 1
 .35ص، 2016ونيو، ات رؤى إسرتاتيجية، يمنشور  تونس، ،قضايا اهلوية يف اإلسالم املعاصر: فريد بن بلقاسم 2
  .42املرجع نفسه، ص :موالي أمحد 3
  .23، صاملرجع السابق: أمحد بعلبكي وآخرون 4
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أسباب االنبعاث والنهضة مبا حيقق التقدم كل ذلك يقتضي العودة إىل اهلوية من منطلق أن لكل أمة 

  .1سند تارخيي وإنساين

تصادية غري أن السبب األكثر حضورًا يف إثارة هذه املسألة هو ضغط العوملة كو�ا قوة اق

وسياسية وثقافية تفرض نفسها وجترب ا�تمعات على االخنراط فيها طوعًا أو كرهاً، مما يزيد من 

استحضار اخلصوصيات، ويفرض على النخب املثقفة زيادة التأمل يف هذه اخلصوصيات، ويف هذا 

له أعماله، وهو السياق نستعيد أراء املفكر اجلزائري مولود قاسم الذي انفرد مبصطلح أساسي، دارت حو 

  .2مصطلح اإلنية الذي غرف فيه صاحبه من معني فلسفي غزير ومتنوع

" عربية يدل على حتقيق الوجودلفظ حمدث يف ال" يشري املعجم الفلسفي ملراد وهبة أن األنية 

ب عنهم استعمال املصطلح من ذلك أن  الفالسفة املسلمني الذين مل يغلكنه سرعان ما يعود بنا إىل

  .3واإلنية ختتلف عن اآلنية ة الذات الواحدة املستمرة بعينها، ا جيعل من اإلنيابن سين

" سالمة موسى"ولعل أول من استخدم مصطلح اهلوية يف العصر احلديث يف الثقافة العربية 

، كما نلمس بعض التعاريف لدى املثقفني العرب هلذا املصطلح، فعلى سبيل "إبراهيم اليازجي"حسب 

جمموع السمات النفسية، واالجتماعية، واحلضارية «:يرى أن اهلوية القومية هي" سبيالحممد "املثال 

االسم السياسي  للشخصية التارخيية، «":الدين صابرحمي "، ويعتربها 4»املميزة المتنا عرب تارخيها الطويل

خلصائص من الناس يف مكان معني، وهي متثل ا أو الشخصية الثقافية، أو الكيان احلضاري �موعة

اللغة، والدين، والقيم اجلمالية واألخالقية، وأمناط : احلضارية اليت ابتدعتها ا�موعة اليت تنتمي إليها من

  . »العالقات االجتماعية، واملهارات التقنية، وفلسفة احلياة واملوت

حدر القومية تتحقق بفعل العوامل املرتاكمة واملتنوعة اليت تنأن اهلوية «":عفيف �نس"ويرى 

من جمموعة بشرية ذات خصائص تارخيية وجغرافية وإنسانية مشرتكة، واالنتماء القومي هلذه ا�موعة 

                                                           
أعمال ملتقى سؤال اهلوية واالنية عند مولود قاسم نايت "،  األصول الفلسفية خطاب االنية عند مولود قاسم: موسى بن مساعني 1

 .134، ص 2010حلضارات، منشورات خمرب حوار ا باتنة، ،"بلقاسم يف ظل العوملة
  .134املرجع نفسه، ص 2
 .135، ص املرجع نفسه 3
 .16املرجع السابق، ص: شريف رضا 4
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تقوم �ا أمة يزكي ويغين اهلوية، ولكنه ال يتحكم يف حتديد خصائصها اليت تتجلى مبجموعة األفعال اليت 

  .1»من األمم

ُميكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه بأ�ا الشفرة اليت «:فعرفها "رشاد عبد اهللا الشامي" أما

يف عالقته باجلماعة االجتماعية اليت ينتمي إليها، واليت عن طريقها يتعرف عليه اآلخرون باعتباره منتمياً 

من خالل ) التاريخ(وهي شفرة تتجمع عناصرها العرقية على مدار تاريخ اجلماعة. إىل تلك اجلماعة

، باإلضافة إىل الشفرة تتجلى اهلوية كذلك من )الواقع االجتماعي(ا�اوطابع حي) الثقافة(تراثها اإلبداعي

خالل تعبريات خارجية شائعة مثل الرموز، األحلان، والعادات اليت تنحصر قيمتها يف أ�ا عناصر معلنة 

  .»اجتاه اجلماعات األخرى، وهي أيضا اليت متيز أصحاب هوية ما مشرتكة عن سائر اهلويات األخرى

القدر الثابت، «:على أ�ا" عبد العزيز بن عثمان التوجيري"فهوم اهلوية عندوقد ورد م

واجلوهري، واملشرتك من السمات والقسمات العامة اليت متيز حضارة هذه األمة عن غريها من 

احلضارات، واليت جتعل للشخصية الوطنية أو القومية طابعا تتميز به الشخصيات الوطنية والقومية 

  .  2»األخرى

إن اهلوية الثقافية كيان «:مذهبًا آخر حيث عرفها مبا يلي" حممود عابد اجلابري"د ذهب وق

يصري، ويتطور، وليست معطى جاهزًا و�ائياً، هي تصري وتتطور إما يف اجتاه االنكماش وإما يف اجتاه 

بًا مع اهلويات االنتشار، وهي تغتين بتجارب أهلها ومعانا�م وتطلعا�م، وأيضًا باحتكاكهم سلبًا وإجيا

  . 3»الثقافية األخرى، اليت تدخل معها يف تغاير من نوع ّما

االختالف نستنتج من هذه التعاريف التنوع واالختالف يف النظرة حول هذا املصطلح، وهذا 

مادامت هذه  ينطلق من أن مفهوم اهلوية العربية اإلسالمية يف صورته املتداولة يعترب مفهوماً حربياً بامتياز

وية تأخذ شكل التموقعات، فأحيانًا تتقدم وأحيانًا ترتاجع حبسب القوة والضعف ونوع اآلخر، اهل

فاحلديث عن اهلوية العربية اإلسالمية، حييلنا بالضرورة إىل اهلوية املركزية اليت تقابل اآلخر وُتَشّكل معه 

أ�ا مجلة  «:ة العربية فيقولتعريفًا إجرائيًا للهوي" شريف رضا"مغايرة ومتايزا، ويف هذا الصدد قدم 

                                                           
 .17ص السابق،املرجع  :شريف رضا1

 .18، صنفسهاملرجع  2
 .19املرجع نفسه، ص 3
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الصفات، واخلصائص اليت متثل القاسم املشرتك بني مجيع العرب واملسلمني، ومتيزهم عن اآلخرين يف 

  .1»وحىت وعيهم حباضرهم ومستقبلهم عقيد�م، ولغتهم، وعادا�م، وقيمهم،

   الهوية الدينيةإشكالية : ثانياً 

ل يف القضاء على استغالل بادئ أساسية تتمثإن االشرتاكية يف اجلزائر قامت على عدة م

لإلنسان، وإجياد تنمية شاملة ومنسجمة قائمة على أساس ختطيط علمي مفهوم، دميقراطي  اإلنسان

التصميم، حتمي التنفيذ، كما أن العمل جيب أن يأخذ مكانته ليس باعتباره حقًا فحسب، بل لكونه 

وترقيته بصفته مواطنًا مسؤوًال هو أحد األهداف  رير الفرد،واجب وشرف، عالوة على أن حت أيضاً 

  .يف اجلزائر االشرتاكية اجلوهرية اليت تصبو إليها

ومدين حتدثا عن بن بلة مث هواري بموضة العصر فأمحد لقد كان تبين الفكرة االشرتاكية 

س فتكلم اشرتاكية إسالمية، وحممد بوضياف وحسني آيت أمحد عن اإلشرتاكية العلمية، أما فرحات عبا

عن االشرتاكية اإلنسانية، وبالتايل تنوعت مفاهيم االشرتاكية يف اجلزائر، فلم يعد بإمكان الشعب 

  .2اجلزائري استيعاب املفاهيم املطروحة ومقاصد مروجيها

املعرفة ومبا أن التعليم األصلي ينضوي حتت لواء أهم املؤسسات املنوط بعهد�ا تقدمي ونشر 

ياة االجتماعية فاهيم توضيحية للحالتعليم األصلي مبختلف أنواعها تضم م ، فكانت برامجالدينية

فلم يكن يرى يف  "أمحد توفيق املدين"ضمن اإلطار االشرتاكي، ويرجع ذلك إىل أيام  للمجتمع اجلزائري

؛ أي ذلك "كارل ماركس"االشرتاكية اليت انتهجها النظام السياسي يف اجلزائر بعد االستقالل اشرتاكية 

لنظام اإليديولوجي للفلسفة اإلحلادية، اليت كانت تناقض العقيدة اإلميانية لكافة الديانات، وتدعو ا

فإذا كانت اجلزائر «:صراحة إىل إزالتها، والقضاء عليها، بل يراها اشرتاكية إسالمية جزائرية حيث يقول

ال تأيت �ذه االشرتاكية ال من  تقول اليوم أ�ا دولة اشرتاكية، دينها اإلسالم، ولغتها العربية، فإ�ا

موسكو، وال من بكني، وال من صوفيا، ومن كوبا، وال من أي بقعة من بقاع األرض، بل إننا ال نأيت 

�ذه االشرتاكية إال من الواقع اجلزائري، ومن رغبة الشعب اجلزائري، ومبا ال يتعارض مع آيات القرآن 

وال ما يف كتب  سلم، وال ما جاء يف سرية الصاحلني املكرمني،الكرمي، وال مع سنة النيب صلى اهللا عليه و 

  .3»الفقهاء املبجلني
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حول  ائمًا �دف خلق إمجاع وطين وشعيب،متيزت الفرتة قيد الدراسة بتوظيف اإلسالم دلذا 

سجل يف هذا السياق حشد وتعبئة الرموز واملؤسسات والشخصيات الدينية االشرتاكي، و  اجلزائر خيار

ظر إليه يف إن اإلسالم نُ لبالد يف ظل األمنوذج االشرتاكي، اللتفاف الالزم حول مشروع تنمية التحقيق ا

يضمن 1هذا الصدد كعامل منوط بعهدة الدولة حراسته، لذلك فإن إحلاقه بأجهز�ا كان خياراً أساسياً 

، ولقد قامت إن اجلزائر مسلمة وستبقى كذلك«: ويف هذا املقام قال بومدين ،السري احلسن للبالد

ي كان درعًا واقيًا حفظ الشخصية الوطنية، وحافظ ذالقيادة بأهم واجبا�ا يف هذا ا�ال، واإلسالم ال

  .  2»عليها، البد أن يلعب يف احلاضر ويف املستقبل دور احملرك

يف  رمسينيرجال دين  فعملت على تكوين ،سالماإل عنمسؤولة وهكذا أصبحت الدولة  

طت سلطتها على الزوايا واجلمعيات واملدارس اليت كانت نشطة خالل وبس ذا الغرض،املعاهد املعدة هل

االستعمار الفرنسي، وأصبح عليها االنضواء حتت لواء وزارة التعليم األصلي واالنتظام ضمن قوانينها، 

الكربى  اراتاالختي، مبا يضمن نشر وتعميم الدينية تعليمًا وممارسةً قراءا�ا اخلاصة لألمور مبعىن توحيد 

هناك نوعا من اجلفاء بني مؤسسات  إسالمية موحدة ظاهرياً، وإن كان ، مما أعطى للجزائر هويةللبالد

ألن هذه األخرية أضحت تنافسها يف سلطتها ومكانتها الروحية داخل  الرمسية؛واملؤسسات  احلرةالتعليم 

نتهى بزوال االستعمار وجيب أن تسيطر والدولة ترى يف الزوايا واملؤسسات احلرة أن عملها ا ا�تمع،

إن علينا أن نشجع تعليم القرآن واملبادئ اإلسالمية «: ي وجودها، ويف هذا قال بومدينعليها أو متح

لكن علينا يف نفس الوقت أن منحي كل تلك البقايا اليت تشوه الدين وتستغل مشاعر املواطنني 

  األصلي هلوية اجلزائر الدينية؟ فما هي السمات اليت أعطاها التعليم ،3»الدينية

التطبيق امليداين يكشف لنا بوضوح االزدواجية - إن تتبع هذا املسار عرب ثنائية املبدأ النظري

اليت كانت تطبع توجهات السلطة حنو الشأن الديين، إذ بالرجوع إىل النصوص النظرية املرجعية املنتجة 

شف ذلك االحتفال والتأكيد على حمورية البعد نكت)1976ميثاق ودستور (يف حكم الرئيس بومدين 

الديين اإلسالمي كمكون تتعرف به الشخصية الوطنية اجلزائرية؛ فالشعب مثلما نص عليه امليثاق شعب 

مسلم واإلسالم هو دين الدولة، وهو أحد املقومات األساسية للشخصية التارخيية للجزائر؛ إال أن 

ا نوعًا من االنتقائية والتوظيف اخلاص للدين اإلسالمي فيما يتوافق مع املمارسة والتطبيق امليداين يربز لن
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بني تثمني النظام البومديين للمعطى  «: ، فيميز أحد الباحثني من زاوية حتليليةنظرة السلطة واختيارا�ا

ن الديين اإلسالمي يف بعده الثقايف اهلويايت، وإمهاله يف بعده الطقوسي العبادي؛ فالنظرة إىل الدي

اإلسالمي يف هذه املرحلة اجتهت إىل حماولة مزاوجته باالشرتاكية، حيث مت النظر إليه كمرجعية ثقافية 

لألمة اجلزائرية ألنه شكل يف حلظة تارخيية خمصوصة وهي اللحظة االستعمارية، عقيدة وثقافة مغايرة 

الل كقاعدة لتحقيق الوحدة، ه لكي ينظر إليه بعد االستقلَ لتلك اإليديولوجية االستعمارية، وهذا أهّ 

  .1»وحماربة أي تعددية أو انتماء إثين يف نطاق ا�تمع اجلزائري

على هذا األساس اجته خطاب السلطة إىل تزكية البعد الثقايف احلضاري واهلويايت لإلسالم، أما 

ظاهر النظر إليه كنظام عبادي طقوسي ونسق قيمي معياري، فقد كان أقل اعتبارًا ؛ حيث تراجعت م

التدين يف هذه املرحلة، وبرزت إىل السطح عديد الظواهر املنافية لروح اإلسالم، ناهيك عن تكريس 

�ميش اإلسالم يف مرجعية الدولة السياسية واالقتصادية، وعدم االعتقاد يف فعاليته وجدواه كنظام 

  .2سياسي واقتصادي

القيمي املعياري للدين  لبعدلقد سارت بعض املبادرات الالحقة يف اجتاه استدراك على ا

على احنطاط األخالق يف ، حيث عمدت السلطة إىل تدشني مجلة من اإلجراءات، كاحلملة اإلسالمي

، وإلغاء بيوم اجلمعة بدًال من يوم األحد ، واستبدال عطلة �اية األسبوعم1970سنة  صيف وخريف

لكروم املوجهة لصناعة اخلمر، ومنع تربية العرائش واة ذات التوجه التبشريي، واقتالع املدارس األوربي

، لكن اإلطار وغريها اخلنزير عرب كامل الرتاب الوطين، ورعاية عمليات بناء املساجد وأماكن الصالة

، وبالتايل  املظهر، وامتصاص الغضب الشعيبالعام الذي كان حيكمها هو إطار التنازل الشكلي وحتسني

اإلسالمية اليت بدأت حينها تتبلور متخذة مثل هذه املوضوعات قطع الطريق أمام احلركة االجتماعية 

  .    3أرضية للتعبئة وأساسا للنشاط واالحتجاج

 بعض املظاهر الالا�تمع اجلزائري  عرفإن نشأة التعليم األصلي كان يف وقت حرج، حيث 

هذا التعليم باسم قدمي مت ت، املثقفةالنخب ا�تمع و فـََتْحت ضغط  أخالقية العائدة من زمن االستعمار،
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دائرة انتشاره التعليمي  تعمل من أجل توسيعالتعليم الديين الوحيد الذي أقرته الدولة واعرتفت به، و 

  .ألوساط الشعبيةالوظيفي والتوظيفي داخل ا

مقومات اهلوية اجلزائرية، يأيت يف املرتبة األوىل دين اإلسالمي على غريه من باقي قدم الف 

لسكان سرية التارخيية املنية، كونه السياق الروحي الذي اسرتسلت عربه شكلة لإلالعناصر املضمن 

على أنه عامل من عوامل صقل الشخصية وتشكيل  إليه  ومل ينظرل حموراً رئيسياً مركزياً، ، لذلك ظجلزائر

ة التجدد باعتباره املعني الذي ظل ميثل فاعلي إليهظر الكيان التارخيي لألمة اجلزائرية فحسب، بل نُ 

على غرس الروح  "مولود قاسم"الروحي للمقاومة واإلصرار على حتقيق البقاء والرقي، لذلك راح يؤكد

: ، مستدال دائما بقول الفيلسوف األملاين فيخته1اإلسالمية خاصة لدى فئة الشباب مبختلف الوسائل

أن تؤسس  كومةاحلهي أساس كل حكومة، وعلى  سك بالدين واألخالقاالشعب على التمإن تربية «

، وهذا املعهد جزء ال يتجزأ من مؤسسات كل دولة حكيمة طيلة معهدًا دائمًا هلذه الرتبية الدينية

  .2»دوامها

إىل حد الفصل بني الدين والدولة، أو اعتبار الدين  يذهبمل  اجلزائري النظام فمن اجليد أن

خيدم تصوراته واختياراته، ويضفي عليها اجتهت جهوده إىل حماولة توظيف اإلسالم مبا فمسألة شخصية، 

 نوعًا من املشروعية، حيث مت إحلاق املؤسسات الدينية وعلى رأسها مؤسسة املسجد لتصبح قناة من

  .3قنواته السياسية واإليديولوجية

اليت ختدم اإليديولوجية  املؤسسات فهي كذلك كانت إحدىالتعليم األصلي أما مؤسسات 

توظيفاً  ، وجدنابراجمها التعليمية، فمن خالل استعراضنا لربامج التعليم األصلي، ودليل ذلك االشرتاكية

  .شرتاكية للدولةالربامج اال تخداماً لبعضسوا

إن االشرتاكية اليت انتهجتها اجلزائر، قريبة من املاركسية؛ لكنها ال تعتمد على املادية يف  

ة ومن املبادئ اإلسالمية، كما أ�ا تنبع من واقع مقوما�ا النظرية، وإمنا هي اشرتاكية تنبع من الوطني

إن االشرتاكية  «: م1976الوطين سنة  يثاقاملوتاريخ الشخصية اجلزائرية العربية اإلسالمية، فقد جاء يف 
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يف اجلزائر ال تصدر عن أية فلسفة مادية، وال ترتبط بأي مفهوم متحجر غريب عن عبقريتنا الوطنية، 

ة املكونة تماشى مع ازدهار القيم اإلسالمية اليت تشكل أحد العناصر األساسيوإن بناء االشرتاكية ي

إن االشرتاكية ليست ديناً، وإمنا هي سالح نظري «:، ومما ورد فيه كذلك»لشخصية الشعب اجلزائري

  .1»رفض كل تعصب مذهيب أو تزمت فكريواسرتاتيجي يأخذ بعني االعتبار واقع كل شعب، ويستلزم 

  :2اخلصوصأن االشرتاكية تستهدف الثورة الثقافية على  1976دستور ومما ورد يف 

 .على الشخصية الوطنية وحتقيق التطور الثقايفالتأكيد  - 

 .رفع مستوى التعليم ومستوى الكفاءة التقنية لألمة - 

اعتماد أسلوب حيايت ينسجم مع األخالق اإلسالمية ومبادئ الثورة االشرتاكية مثلما حيددها  - 

  .ينامليثاق الوط

فاخلطاب الرمسي السياسي برر إقامة النظام االشرتاكي بازدهار القيم اإلسالمية؛ ألن اإلسالم 

يدعو إىل العدالة االجتماعية والتعاون بني أفراد ا�تمع، ووضع حدودًا للملكية الفردية، ومل يسمح �ا 

اليت �دف إىل تركيز الثروات  كما أن اإلسالم حرم بعض العمليات املاليةإال يف إطار وظائف اجتماعية،  

يف يد قلة من الناس كالربا، وفرض أخرى �دف لتمويل بيت املال مما مسح هلا بالقيام بوظائفها 

       .3االجتماعية كالزكاة مثالً 

اإلسالم دائمًا دين الكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية أن " مولود قاسم"لذلك يعتقد 

كن ملن تشبع باإلسالم روحًا ومعىن؛ إال أن يكون من أنصار حتقيق هذه ال ميو والقيم األخالقية، 

طاملا حرصت أن تكون نظامًا اقتصاديًا واجتماعيًا يراعي  اليت العدالة، وبالتايل من مؤازري االشرتاكية

القيم الروحية لإلسالم، ومادامت منسجمة مع مبادئه األساسية، ومن هنا نرى املثقف الرمسي الذي 

فبومدين   ،4تعايش االشرتاكية واإلسالم اإليديولوجي وبالتايل اخليارإضفاء الشرعية الدينية على  حاول

كان يرى االشرتاكية عملية ختطيط شامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية بعيدة عن 
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 التعریب والتعلمي أ�صيل                                                     الفصل الرابع

 

 289 

وف اجلزائر العربية ويراها داخل ا�تمع اجلزائري عقيدة عمل، وتطويع خالق لظر الدمياغوجية والطوباوية، 

  .1واإلفريقية املسلمة، دون تعصب أو عنصرية

لقد حاول النظام احلاكم �ذه املسلكية خلق توافق وانسجام بني مشروعه االجتماعي ذي   

ومتطلبات اسرتجاع اهلوية الوطنية، اليت اعترب اإلسالم أحد مكونا�ا األساسية، لذلك ال  الشعبيةالطبيعة 

جهة تشديدًا على االنتماء اإلسالمي للجزائر، ومن جهة ثانية حنو تكريس اخليار  غرابة أن نلحظ من

    .2االشرتاكي يف ا�ال االجتماعي واالقتصادي والثقايف

عن العدالة االجتماعية يف اإلسالم وكيف حاولت اجلزائر أن ترتمجها يف  "مولود قاسم"فكتب 

أود أن اختم بالتعبري عن ختويف، بدوري وأقول إن  ...«:هأنكروا عليها ذلك بقول االشرتاكية ردا على من

، واملصلى عن ةاملسلمني إذا استمر انعدام هذه العدالة االجتماعية بينهم، وفصلوا املسجد عن املزرع

املتجر واملصنع وكانوا بذلك يراؤون ومينعون املاعون، فويل هلم مث ويل يف هذه الدنيا قبل اآلخرة حىت إذا 

  .3»إذ لن تنفعهم يف ذلك صالة وال صيام ! من الذين هم عن صال�م ساهونمل يكونوا 

إلنتاج  التعليم األصلي تكوين متخصصني يف ا�ال املعريف اإلسالمي يف الدينيةاهلوية  َهدفت

 ،اإلسالميةملمارسة اهلوياتية اللمعرفة و تغذية الشعور الديين للطلبة بغاية تكوينهم ب خنب دينية جزائرية

جيمع العقيدة اإلسالمية وفقه العبادات واملعامالت  طاب الديين املوجه لطلبة التعليم األصلي كانفاخل

 مشارقة؛ لكن بضوابط أساتذةواألخالق مبا يتماشى وروح العصر، فتم ربط العملية التدريسية لإلسالم ب

خيلة على اجلزائر،  د، لكن ذلك مل مينع من انتشار أفكار حركات حمكمة تفاديًا لالختالف املذهيب

تكوين مؤسسة جزائرية فقهية على املتجه حنو حد األسباب املوجبة إللغاء هذا التعليم املتميز كانت أ

   .غرار الزيتونة والقرويني

ومبا أن التعليم األصلي يسعى لتكوين مؤسسة جزائرية إسالمية متخصصة، فاملوضوعات اليت 

، فتصنيف املواد كان يف املؤسسات التقليدية اً ان متواجدين كها يف املواد الشرعية، ذات حمتوى ديتضمن

تقليديًا يشمل كل أنواع املعرفة اإلسالمية من حفظ القرآن وجتويد، وتفسري واحلديث واملصطلح والفقه 

بىن املعرفة األساسية اإلسالمية، وليس كما كانت يف وزارة غريها، فبهذا التقسيم تُ السرية و والفرائض و 
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 التعریب والتعلمي أ�صيل                                                     الفصل الرابع

 

 290 

تتالءم مع  طرق واقعيةمت تسطري برناجمها وفق لوطنية حتت مسمى الرتبية اخللقية والدينية اليت الرتبية ا

    .الطلبةحاجيات  تشبعاألخالق اإلسالمية، لكنها مقتضبة ال 

سعى التعليم األصلي لنشره يف اجلزائر خطاب تقليدي رجعي قيل عن اخلطاب الذي 

بل هو روح أمر مطلوب  وقوالب وطرق معاصرة حديثة، أشكاليف تقدمي املعرفة الدينية فمتخلف، 

فأملانيا اليت  وتفصيالً، فهذه هي الرجعية احلقة؛اإلسالم املتجددة، أما رفض تقدمي املعرفة اإلسالمية مجلة 

مكانة يف ا�تمع بفتح مدارس موازية لدين احققت تنمية اجتماعية وعلمية واقتصادية بفضل إعطاء 

م على الدين، بل حىت لعلمانية، فهي يف حقيقة األمر تقو ائيل اليت تعلن أ�ا تتبين اللمسيحية، وحىت إسر 

   .نشأ�ا كانت على أساس ديين، وتعطي أولوية للتعليم الديين ملا له من مكانة يف ترسيخ هويتها املزعومة

ي إن التعليم األصلي رسم حدودًا واضحة املعامل للهوية اإلسالمية أل�ا؛ تتعرض للنواح

احي النقص فيه، مع مبا يعاجل نو  الشريعة اإلسالميةاالجتماعية واألخالقية للمجتمع اجلزائري انطالقاً من 

ات إنسانية حضارية يف اإلطار العريب والعاملي ي، بأخالق تسمح باالندماج والتكيف بسلوكمراعاة التنوع

مالك "يتوافق مع طرح  وهو بذلك زمان ومكان، الداعي للعلم والعمل،استنادا لعظمة اإلسالم يف أي 

هلا، الذي كان يطرح املشكلة مبفاهيم الثقافة والفعالية، حني يؤكد على أنه ليس املطلوب أن  "بن نيب

  .نعلم املسلم عقيدة هو ميتلكها ولكن املطلوب أن نعيد هلذه العقيدة فاعليتها يف حياته

يف اجلزائر، وتكريس  الديينالفكر نغالق اا�م البعض وجود التعليم األصلي بأنه كان وراء وقد 

الفكر الضحل والفهم السطحي ألحكام السنة، وأنشئوا جيال مغلقًا كرس ثقافة اإلقصاء وأرسى ثقافة 

ل أن إعدام وتكفري املثقفني، لكن اآلن وبعد البحث يف التعليم األصلي من كل جوانبه، استطيع القو 

  .الديين يف اجلزائر سبب االنغالقإلغاء التعليم األصلي كان 

شروعة، املغري بالطرق العديد من أبناء الشعب اجلزائري إىل البحث عن دينه فإلغاؤه دفع 

أدى إىل ظهور تنظيمات ونوادي  قد أغلق أمامه، وهو ما لطريق املشروع للمعرفة اإلسالميةمادام ا

سارت األمور بعقلنة وتوازن وجد املساندة ل، فلو أن مشروع التعليم األصلي فةمتطر  أصوليةومجعيات 

مدروس، لتفادينا تشرذم شبابنا الذين ذهبوا يبحثون عن غذائهم املفقود يف بالدهم، يف السودان وإيران 

  .1وأفغانستان، بل يف كتب يصدرها مفتون يف الشرق والغرب
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رغم أن اإلسالم يف فرتة التعليم األصلي كان يواجه محالت شرسة رافضة لقيامه من األساس 

ش ييلتعبئة والتجخطاب اعلى سواء من داخل اجلزائر أو من خارجها، فلم أقف يف املناهج والربامج 

العاطفي لالستعداد الفكري للسجال، فقد مت إخراج اإلسالم من دائرة التقديس والتبجيل إىل دائرة 

خلطاب الداعي إىل العقيدة الفكرية املقرتنة بالعمل واإلجناز، لكن ذلك ال ينفي عن التعليم األصلي ا

 خطراالستيقاظ من النوم لألخذ بزمام العقيدة اإلسالمية، أل�ا يف خطر مستمر؛ مبعىن التعبئة �ا�ة 

  .اجلهل بالدين اإلسالمي

جيعلنا نطرح  أكثر مما حيتمل، وهذا قد ُمحّل لتعليم األصلي مبثل هذه اال�امات،هؤالء ل ا�امب

وهل إلغاء التعليم  التطريف؟سم دراسية كافية لنشر الفكر األصويل ة مواهل سبع سنوات بست: تتساؤال

  ها الروحي؟لفطرة اإلنسانية من البحث عن غذائاألصلي كان سيمنع ا

يعرف مسارين املسار األول وهو األكادميي املتخصص  ،فإنتاج النخب الدينية يف اجلزائر اليوم

عجزوا طلبة هم فاملنتسبون إىل املعاهد الدينية . هد الدينيةاملعا يف الدراسات العليا، أما املسار الثاين وهو

االمتحانات املصريية سواء شهادة البكالوريا أو شهادة التعليم املتوسط، والذين يكونون يف عن اجتياز 

واإلكماليات زيادة على أن التعليم يف املؤسسات العمومية ال املواقع واملراتب الدنيا يف سلم الثانويات 

  .1حلدود والدرجات املطلوبة من التغريات العميقة يف حياة الطالب يف خمتلف ميادين التعليمحيقق ا

 إشكالية الهوية اللغوية : ثالثاً 

تويل األمم عناية فائقة بألسنتها وتدافع عنها بضراوة وهذا متصل بأمرين ظهرا يف العصر 

ظهورمها يف الدراسات اللغوية التطبيقية  احلديث؛ أال ومها السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، وقد سبق

ن فرضت لغا�ا على الشعوب املستعمرة يف آسيا وإفريقيا وأمريكا، ؤمها على يد الدول االستعمارية بأإجرا

وكان ذلك مبثابة سياسة وختطيط لغويني هدفهما نشر لغة املستعمر وثقافته لضمان تبعية املستعمرات 

لتعليمي واالقتصادي للمستعمر حىت بعد رحيله، وقد مارست هذه على الصعيد اللغوي والثقايف وا
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الدول االستعمارية ضغوطًا على الشعوب املتحررة لكي تتخذ لغتها لغة رمسية يف دوهلا بعد نيلها 

  .1االستقالل

واملقصود بالسياسة اللغوية جمموعة من االختيارات الواعية واملواقف الرمسية اليت تتخذها الدول 

واحلياة االجتماعية أو الوطنية، فهي عبارة عن  ،ت يف شان العالقة بني لسان ّما أو ألسنة ّماواحلكوما

تعامل أجهزة الدولة مع اللسان أو األلسنة املستعملة داخل كيا�ا، وهي مواقف تكون إما إمهاًال ظاهره 

بسن القوانني اليت  خطب وقرارات ال تزيد عن تنميقها أو جتبريها على الورق أو تكون رعاية تُدّعم

  .حترص على تنفيذها أو بتمويل الربامج

وأما التخطيط اللغوي فهو مصطلح يفيد البحث عن الوسائل الالزمة لتطبيق سياسة لغوية ّما، 

فهو خيص وضع اللسان ووظائفه يف احلياة اإلدارية والرتبوية ويف املعامالت، كما خيص إعداد املدونات 

 جماالت خمتلف يف حقها من العربية متكني يعين ، فهو2 خنص اللسان املقصودوالدراسات واملعطيات اليت

 وتطويرها �يئتها إىل إضافة تامة، تعبريية لغة جعلها �دف وتطويعها الداخلية، جوانبها وخدمة التواصل،

 خمتلف تسيري ولغة العلمي، والبحث التعليم لغة لتصبح العملية احلياة مظاهر يف وتعميمها الداخل، من

  .3العملية احلياة نواحي مجيع يف العربية اهلوية إرساء قصد املؤسسات

ا للتعامل مع اللغة أو قرار تتخذه أمة أو مؤسسة مَّ  «:ولعل أبسط تعريف للسياسة اللغوية هو

ا، مثل اختاذ اللغة العربية الفصحى أداة التعليم واإلدارة اللغات اليت يستعملها شعب أو جمتمع مَّ 

ووضع  ،تنفيذ السياسة اللغويةعلى العمل  «:، أما التخطيط فهو»صل الرمسي بني أفراد ا�تمعوالتوا

، ومن مث تنفيذ تلك »لسياسيةااخلطط الالزمة لذلك بناء على املعطيات اللغوية وا�تمعية واالقتصادية و 

ة للتواصل يف شىت جوانب اخلطط؛ لتحقيق السياسة، مثل التعليم اإللزامي باللغة القومية واستخدامها أدا

ولكن البد لنا من ؛ املعرفة واحلياة، وتنمية اللغة وتوفري املراجع الالزمة لتواكب احتياجات الناطقني �ا

ياسة نتيجة للتخطيط املدروس لكي ، فقد تكون الستني ال تسريان بالضرورة بالتتابعالتنويه من أن القضي

                                                           
، مركز امللك اململكة العربية السعودية ،01/، عجملة التخطيط والسياسة اللغوية، "السياسة اللغوية لدى األمم احلية": ويل اهللا كندو 1

 .105ص ،2015 عبد اهللا بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية،
 .املرجع نفسه 2
يط التخط" أعمال امللتقى الوطين حول ،2ج،"تأثري التخطيط اللغوي على النظام الرتبوي يف املدرسة اجلزائرية واقع وأفاق":رادية مرجان3
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التخطيط الالزم لتنفيذ تلك السياسة يف الواقع العملي واحلياة كفل جناحها، وعند اختاذ السياسة يستمر ي

   .      1اليومية، وبقدر جودة التخطيط والتنفيذ السليم للخطط يكون جناح السياسة اللغوية

في العادة ترسم اللغة الوطنية اليت ينص عليها الدستور، أو املواثيق الرمسية، وميكن أن يكون ف

حدة رمسية، وصفة الرمسية تأخذ جوهر األولية وإقامة املؤسسات العاملة على يف البلد أكثر من لغة وا

ترقيتها، والعمل �ا يف كل املرافق العمومية، وتكون لسان حال الدولة ولغة اخلطاب السياسي، وما يتبع 

معة، وختتار ذلك من متثيل يف الداخل واخلارج، اللغة الرمسية هي لغة الرمز أو املركز أو القرار واللغة اجلا

، ويكون هلا صفة ...الدول رمسية اللغة من مواثيقها ومراجعها احلضارية أو التارخيية أو العلمية أو الثورية

االحرتام والتقديس، وتعمل الدولة على النفقة من أجل ترقيتها والدفع �ا لتكون لغة املعامالت الدائمة 

لغات، ولكن تظهر آثار الدولة يف احملافظة عليها، يُنص على دستورية لغة من ال ، وأحيانا الللمجتمع

  . 2والعمل على تنميتها واستعماهلا يف خمتلف ا�االت

فاالعتزاز باللغة الوطنية ضروري، بل يُعد أمنيًا ال يقل عن الشأن العسكري واملائي، وسوء  

اللغوية، وتسييد النخبوية الوعي باملسألة اللغوية هو الذي يعكس طُغيان اللغة األجنبية، وظهور الغربة 

فاللغة الوطنية هي لغة الوطن حبكم ، وذلك ما قد يؤدي إىل حروب اللغات، وظهور اخلالفات البينية

وال  التاريخ واإلرث الوطين ولغة األجداد، والفعل احلضاري املوروث منذ القدمي، وهي لغة مل تأِت بالغزو

  . 3بالفرض

الفرنسية يف اجلزائر يتعاظم بعد االستقالل، فاجلهود اليت وعلى حنو مفارق أخذ استعمال اللغة 

اللغة أوضح ، ومبا أن 4بذلتها الدولة اجلزائرية يف جمال التمدرس تفسر دون شك انتشار اللغة الفرنسية

تتميز بالقدرة على حتديد املضامني االجتماعية، ومنها فإ�ا أداة كاملة للتعبري، و أمناط السلوك االتصايل 

ة، وكل اخلربات اليت اكتسبها ا�تمع يف تارخيه، وبسبب أمهيتها البالغة يف ا�تمعات اإلنسانية العلمي

قاطبة؛ وألن التخطيط عنوان أي عمل ناجح، كان ضرورة من مستلزمات األعمال اللغوية يف املستوى 

                                                           
، مركز امللك عبد اهللا بن عبد اململكة العربية السعودية ،01/، عجملة التخطيط والسياسة اللغوية، "االفتتاحية": اعيل صاحلحممود إمس 1
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لعلمي، لذلك اكتسب القومي، ال شك أن العربية هي اللغة الرمسية يف بالدنا، لكنها مفقودة يف الدرس ا

  .التخطيط أمهية خاصة؛ ألن ا�تمع اجلزائري كان يواجه مشكلة تتعلق باللغة

فيحتاج املوضوع إىل عالج علين يتقدم فيه املختصون حبجج علمية تعمل على اإلقناع 

السياسي، مع تقدمي منهجيات السري يف اخلرائط اللغوية لالستعمال اللغوي واالنسجام اجلمعي؛ 

ل إىل احملافظة على اهلدوء، وإىل تغيري سلمي ونوعي يقبل به اجلميع، وهذا ما جيب أن يكون للوصو 

بإشراك كافة املعنيني لإلدالء برأيهم ِلما للمسألة اللغوية من أمهية، وكان البد من الضبط اللساين من 

وحبسب  خالل إنشاء مؤسسات تقوم على ترقية اللغات، بإنزال اللغات حسب مقامها الطبيعي،

خرائطها اللغوية ومدى استعماهلا يف احمليط العام، وهذا للخروج من فوضى الصراع اللغوي يف فوضى 

ا املناسبة بشكل �اال صارمة؛ تنزل اللغات الوطنية جمَ االستعمال اللغوي، إىل ضبط هذه الفوضى بقوانني

  .1التجاذب والصراع والغلبةنب جيُ 

تعيش شبكة العالقات املفقودة احللقات، فال السياسي ويف كل هذا نرى املسألة اللغوية 

صاحب القرار استمع للمختص، وال املختص منتج األفكار أبدى النصيحة للسياسي، وغابت 

وانعدمت تلك العالقة اليت ختدم املصلحة الوطنية، فاملختص يـُْلَتجأ إليه إلبداء رأيه، فهو ال ُخيطط 

الوقت والبشر واملال والتنفيذ واملتابعة، : ملا له من اقرتاح آليات حيث التخطيط سياسي يف املقام األول،

وهذه ليست من صالحيات املختص، وعلى املختص أن يبدي رأيه فقط؛ ألن املختص تنضح أفكاره 

من لغته، ومن توجه ثقافته ومن قناعاته الشخصية، وهلذا يستشار يف التوجه العام الذي يأخذه 

عرتاض وال ُصْنع القرار، فاملختص يقدم املنهجية ال املنهاج، و قد قدم السياسي، وليس من حقه اال

  : 2صاحل بلعيد منهجية عمل السياسي واملختص يف السياسة اللغوية، على النحو اآليت

يعمل على فرض توجه لغوي، ويقدم أرضية عامة لسياسة لغوية، ويستقي التوجه : السياسي - 

 . السياسي املختصاللغوي من الدستور والثورة، ويستشري

يعمل على تقدمي منهجية التطبيق، يقوم بتجسيد كيفية تطبيق األرضيات، وتطبيق : املختص - 

  .        التوجه ال املناقشة، ويطبق توجهات السياسي دون مناقشة

                                                           
 .33ص املرجع السابق، ،ترسيم األمازيغية :صاحل بلعيد 1
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إن الواقع اللغوي يف اجلزائر ال حيتاج إىل وصف؛ بقدر ما حيتاج إىل ضبط أُطُر االستعمال اللغوي ومدى 

 يالتعليم األصلمعاهد  ومبا أن، 1مهية ترقية اللغات الوطنية بالتعليم الذي يعد استثمارًا بالفعل والقوةأ

للجزائر، فيتوسع  اللغويةهلوية اعلى  فقد أكدت مناهجه وممارساتهامتداد وظيفي للمدرسة اجلزائرية، 

ساسًا بوظيفة جمتمعية هامة من حيث تنظيم خربات وعمليات اجتماعية وثقافية وعقلية تقوم أ نشاطها

غائبة يف برامج التعليم العام، فأخذت هذه املعاهد تتقدم وتتطور يف أداء مهامها الرتبوية والتوعوية؛ أل�ا 

اجتماعياً، فما فكريا و  ا�تمعأو هدم ربطت بني اهلوية ولغة التعليم باعتبار اللغة مسؤولة عن بناء 

     تعليم األصلي للهوية اللغوية؟ السياسة التخطيطية اليت انتهجها ال

ا، بل مسفونية األداة الفعالة يف حتريك باطن اإلنية للتعبري عن جمدها وخلودههي اللغة  ألن

نية، فليست اللغة حقل داليل متنوع فحسب، بل هي مبثابة الروح للجسم، فاجلسم خاصة �ا تتقوم اإل

ل اللغة او لذلك تعترب اللغة روح األمة، فز  معىن أبدي،قيمة له يتالشى يزول ويفىن، بينما الروح  حتما ال

يعين زوال األمة، وجتد اللغة العربية طريقها حنو االزدهار حني تتمثل العلم يف أعقد صوره وحني حيملها 

العامل املثقف الذي يعيش التنوير بكل أبعاده وخصوصياته، ويرى مولود قاسم املسؤول األول عن التعليم 

  .2ضرورة تعريب األخماح والقلوب زائر،األصلي يف اجل

التفكري يف التخطيط اللغوي للعربية مبعاهد التعليم األصلي حني كانت تسمى املعاهد  بدأو 

الدينية، نتيجة انطالق أغلبية أقسام التعليم بوزارة الرتبية الوطنية باللغة الفرنسية، رغم أن الدولة اجلزائرية 

ة هي اللغة الرمسية للبالد، لكن الواقع غري ذلك، ومع انطالق عملية املستقلة أعلنت أن اللغة العربي

اللجنة الوطنية للتعريب، وسنة : ، مثلنقاشا�ا نظرية بعيدة عن امليدانالتعريب واليت كانت أغلب 

التعريب، والدعوة إلنشاء جمامع اللغة العربية لصيانة اللغة واحلفاظ عليها، هو ختطيط بامتياز؛ لكن ال 

    .ومصطلحات ونظريات دون أن تتصل بالواقع التطبيقي أن تقدم حلوًال وألفاظاً  يكفي

 "مولود قاسم"يف الدوائر احلكومية ويف وسائل اإلعالم، دفع استعمال العامية واللغة الفرنسية ف

إىل وضع سياسة لغوية مؤقتة بوضع برنامج لتعميم استعمال اللغة العربية يف هاتني املؤسستني، وذلك 

                                                           
 .33ص ملرجع السابق،ا ،ترسيم األمازيغية :صاحل بلعيد1
أعمال ملتقى سؤال اهلوية  ،")م1992-1927(يف بناء اإلنية عند مولود قاسم نايت بلقاسم األساسيةاملقومات ":عليش لعموري 2

 ،2010جامعة احلاج خلضر،  منشورات خمرب حوار احلضارات والعوملة باتنة، ،وملةواإلنية عند مولود قاسم نايت بلقاسم يف ظل الع
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 التعریب والتعلمي أ�صيل                                                     الفصل الرابع

 

 296 

تنظيم دروس للغة العربية ملن ال يعرفها من الوزراء واملوظفني، كما وضع برناجماً للتلفزة واإلذاعة متثل فيما ب

  :1يلي

تغليب الفصحى على العامية يف نشرات األخبار وغريها من حصصها الكالمية، وتغليب هذه  - 

 .احلصص الكالمية على الغنائية

 .إذاعة مسرحيات بالفصحى - 

رات كل يوم بضع صفحات ويف حلقات متسلسلة حىت آخر الكتاب، كما قراءة كتب وحماض - 

 .تفعل الكثري من اإلذاعات األوروبية

 .تنظيم دروس بالعربية مبساعدة التلفزة - 

كتب ويدون يفاملثقف الذي يدير شأنه الفكري واألديب واإلبداعي بلغته القومية وهو خيط و 

واج األثري أو على شاشات املرايا توسل باللهجة، فهو ويساجل، مث إذا حاور أو ارجتل أو حتدث عرب أم

مثقف متواطئ على ذاته الثقافية، فهو ضياع لغوي ينذر بانسالخ اهلوية احلضارية، فبعد االستقالل  

يديولوجيًا معتمدًا على االكتساح العسكري، فاللغات األجنبية كانت عدوًا أكانت اللغات األجنبية 

ا عقد شراكة هفنستنبط معننا جيب أن نتخذها حليفًا اسرتاتيجيًا بعيد املدى وستظل عدوًا تارخيياً، ولك

بكل فوائضه القيمية املرحبة، أما اللهجات فهي ناقل للمنتج الفكري واإلبداعي عند التواصل واملشافهة، 

  .2وشقيق طبيعي يتحول على أيدينا إىل عدو أيديولوجي بكل قيمه السلبية الناسقة

تعليم اللغة العربية الفصحى يف ب اجلانب املمارسايت يفتخطيط اللغوي وتعمقت سياسة ال

 عول فيه كثريًا على إطارات التعليم األصليضرورة إقصاء العامية من التعليم، والذي و التخاطب، 

التخاطب اليومي العادي بني األساتذة فيما بينهم، وفيما بينهم والطلبة، وكذلك بني  بإقصائها من

لغة التخاطب بني املدير واألساتذة، واألساتذة والتالميذ، والتالميذ فيما ، حىت تصبح مالطلبة أنفسه

سم، أو يف عرض بينهم، هي العربية الفصحى يف شىت األغراض، يف التدريس، ويف التخاطب داخل الق

                                                           
سؤال اهلوية واالنية "، أعمال ملتقى الوطين األول حولاهلوية اللغوية بني ساطع احلصري ومولود قاسم نايت بلقاسم: زهراء عاشور 1

 .218، جامعة احلاج خلضر باتنة،ص 2010 ، منشورات خمرب حوار احلضارات والعوملة"عند مولود قاسم نايت بلقاسم يف ظل العوملة 
 ،2014العريب لألحباث ودراسة السياسات، املركز  قطر، ،1، طهلوية العربية واألمن اللغوي دراسة وتوثيقا :عبد السالم املسدي 2
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ية فاستعمال الفصحى بصورة مستمرة من غري انقطاع حىت تغدو سليقة وسج الطريق، أو املطبخ وغريها،

  .1لدى اجلميع

وهي أية " اخلشيبة"نظام معروف يسمى بــــوفيما خيص األمر بني الطلبة، مت اللجوء فيه إىل  

عالمة صغرية من خشب، أو من أي معدن، يعطيها السيد املدير ألول طالب يسمعه يف بداية األسبوع 

هده متكلمًا بالعامية، وهكذا بإعطائها أي زميل له يشايتكلم بالعامية، وعلى التلميذ أن يتخلص منها 

والذي تبقى عنده آخر األسبوع، يعاقب من السيد املدير، بعد أن يتسلمها منه، بتأخريه يف اخلروج عن 

زمالئه ساعة، موجهًا وجهه حنو السبورة واقفاً، ومديرًا ظهره للقاعة، ويكون هذا بعلم اجلميع، إذ يعلق 

  .وجملة الطلبة مثًال، حبيث يرى من اجلميع ذلك جهاراً، ويعلق مع امللصقات اإلدارية

ويف بداية األسبوع يتصيد املدير أو أحد مساعديه أول تلميذ أو تلميذة بصدد الكالم 

بالعامية، ويتصرف بنفس الطريقة، كما يف األسبوع املاضي، وهكذا حىت آخر السنة، والطالب الذي 

به هذا وحيرم من أية مكافأة أو جائزة، يعاقب أكثر من ثالث مرات يف السنة يسجل يف ملفه عقا

وإرشادهم إىل  دون قصد، فكان يتم عادة،أما األخطاء اليت يقع فيها التالميذ  ،ويتدرج معه يف العقاب

مواطن الضعف، وكيفية تالفيه، ذلك أن فصاحة اللسان تنشأ عن كثرة املران، فال مندوحة إذن من 

، لذا كان ستاذ أحد ركائز التخطيط اللغوي للتعليم األصلي، ويعد األ2استعمال الفصحى لتقومي النطق

تكوين حب التنافس بني التالميذ حىت يكون الدرس حيا ويف حتبيب التحدث باللغة  إىليسعى عليه أن 

  .3العربية بشىت الوسائل كشكر ا�تهدين والتنويه �م وجعلهم يدركون شيئا فشيئا مجاهلا وبالغتها

الذي يستعمل العامية  عاقب األستاذفي، عقاب يف حال استعمل العاميةمن ال لكنه مل يستثنِ 

يف دروسه خبصم يومني، من مرتبه يف املرة األوىل، ومخسة أيام يف املرة الثانية، وكل مرة إضافية خبمسة 

  .4السنة روال جيدد عقده يف آخأيام، 

ها أمهية بالغة، الذي يكسبن من نقل الثقافة األمر ن اللغة متكن من اكتشاف العامل، ومتكوأل

لعربية وأغلبهم من املشرق العريب، أما األخصائيني وهلذا مت استقدام املتعاونيني األجانب لتعليم اللغة ا

                                                           
 .2ص ،03/10/1973، منشور تعميم اللغة العربية الفصحى يف التخاطب :94العلبة  1
 .صدر نفسهامل 2
 .م1968-1967منهاج املواد لوزارة األوقاف لسنة : 114العلبة  3
 .1ص ،املصدر السابق، منشور تعميم اللغة العربية الفصحى يف التخاطب :94بة العل 4
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التقنيني فقد كان معظمهم من فرنسا، لكن املشكل كان واقعا يف كون املشارقة ال يعلمون خاصية 

ا الوضع، وهذا راجع ألن الغرض من استقدامهم الوضع اللغوي اجلزائري، ومل يتم إعدادهم حسب هذ

املستعمر أن يقضي عليها، لكن أي عربية نريد  يد وإحياء اللغة العربية اليت كادهو بعث التعليم من جد

  بعثها؟ أهي عربية املشارقة؟ أم عربية الشارع اجلزائري؟ أم هي عربية القرآن؟

 جعل اإلشكال الذي ذكرناه مل حيظ ذا ماكان تعويض اللغة الفرنسية وإبعادها، وهإن اهلدف  

جعلها ثانوية، فكل  على على األقل العمل باألمهية، مادام اهلدف هو حمو اللغة الفرنسية أو

االنعكاسات مقبولة، ولنا أن نتصور ذلك الطالب الذي يتلقى عربية السوري، وعربية املصري أو العراقي 

وبعدها يواجه عربية القرآن يف املدرسة القرآنية، وأمام هذا أبيه، و يف املدرسة، ليخرج فيجد عربية أمه 

بالرباعية   1" رابح سبع"، وهذا ما أغفل خالل املرحلة قيد الدراسة، وهذا ما مساه الوضع أية عربية ُخيتار

  .2املتمثل يف العربية املوثقة، اللغة الفرنسية، العربية اجلزائرية، األمازيغية: اللغوية

، وهو ما زاد يف عدم إدراكهم جلسامة املسؤولية اخلصوصيةجانب جيهلون هاته فاملتعاونون األ

امللقاة على عاتقهم، فباإلضافة لتلك الرباعية اللغوية لدينا عربية املشارقة املختلفة عن عربية القرآن، 

  زائري؟ ا الدولة يف سياستها التخطيطية اللغوية للمجتمع اجل�فأي لغة عربية اعتمد وعربية اجلزائر،

رفع نسبة آنذاك كان كميًا وليس نوعياً، حيث السعي كان قائمًا من أجل  اللغويفاهلدف 

ه تكريس لغوي للسياسة هذه الظروف، وهو ما ميكن اعتبار  املتمدرسني، فأمهل املشكل اللغوي يف ظل

  .3ستعمارية بقصد أو بدون قصداال

على مصائرها يت أناخ ها االستعمار على العرب أن يكونوا من بني الشعوب الكتب التاريخ 

دهراً، ولكنهم كانوا يف طليعة البلدان اليت استماتت يف معاركها التحريرية حىت حصلت استقالهلا، ولكن 

ية، مما يؤدي إىل ضبابية وغموض نلمس غياب الوعي اخلاص باملسألة اللغو بعد مدة من االستقالل 

ي، فالبلدان العربية عدوها األول هي اللهجات العامية اليت للنظرة االستشرافية للوضع اللغوي املستقبل

يف  اً يزال حضورها قوي اكتسحت التعليم، أما يف اجلزائر فهناك أعداء هلا من اللغة الفرنسية اليت كان وال

                                                           
 " .اجلزائر واللغة الفرنسية" صاحب كتاب 1
عقيلة : ، مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، إشرافأزمة اهلوية يف السياسة التعليمية اجلزائرية: لقمان مغراوي 2

 .36ص، 2005-2004، امعة يوسف بن خدةجاجلزائر، ضيف اهللا، 
 .املرجع نفسه 3
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حذر خمتلف جماالت االستعمال، واللهجات العامية اجلزائرية، واللهجات العربية لألساتذة املشارقة، وقد 

وكان من املربني من ال يـُْعربون إال  «: العامية يف صفوف التعليم فقال من خطورة انتشار" سنيطه ح"

  .1»حني يقرؤون يف الكتب فإذا تكلموا غرقوا وأغرقوا طال�م يف اللغة العامية إىل أذقا�م أو إىل أذا�م

سع كبري يف أعداد إن سياسة التخطيط اللغوي اليت قامت �ا وزارة التعليم األصلي أدت إىل تو 

اخلرجيني من الطلبة املعربني، حبيث فاقت خمرجات النظام التعليمي القدرات اإلستيعابية لإلدارات وأماكن 

العمل املتاحة اليت كانت تفضل غالباً الطلبة ذوي التكوين الفرانكفوين، وهذه املناقضة خلقت للحكومة 

يستويل على تلك اجلموع من املتخرجني، فبزوال هذا  تعقيدات كبرية، وكانت سبباً يف اإلحباط الذي بدأ

النوع من التعليم بدأ هؤالء الطالب يشعرون أ�م ضحايا منظومة تعليمية قاصرة، فبدل أن تكون سوق 

العمل جماًال مبنية على الكفاءة أصبح تقسيم الوظائف يتم على أساس لغوي جيعل من الفرنسية جسراً 

العربية مطية لإلخفاق االجتماعي، إن انعدام التكافؤ يف فرص احلصول لكل جناح مأمول، ومن اللغة 

على العمل مرده إىل خصوصية هذه السوق اليت أُرِيد هلا أن ال تستقطب سوى الكفاءات ذات التكوين 

وألن كل أشكال النشاط الصناعي الفرنسي؛ حيث إملامها بالفرنسية جيعل هذه املناصب حكرًا عليها، 

تاحة بقيت تتعامل باللغة الفرنسية؛ وحيث أن الطلبة املعربني ال يتقنون هذه اللغة، ومبا أن واإلداري امل

  .2مناصب العمل املتوفرة حمدودة، فإن هذه السوق تصبح باحملصلة طاردة هلم

ألن سياسة التعليم والتشغيل مبنية على معايري لغوية، فالطلبة الذين كانوا يزاولون دراسا�م يف 

، 3لناطقة بالعربية وجدوا أنفسهم حمرومني من فرص العمل اليت تتناسب مع تكوينهم العلميالكليات ا

 قد اختذوا من مؤسسة اجليش كمضغة اهتمام إلحداث التغيري املنشود، وانطلقوا يـَْنِفذون القومينيومبا أن 

ب املطلوب، يف أجهزته حىت بلغوا فيه مراكز القيادة واستطاعوا الوصول للسلطة وإحداث االنقال

والشيوعيون توجهوا حنو النقابات جيندون من خالهلا الطبقة العاملة، فأصبحت يف أيديهم قوة ضغط 

توجهوا حنو الفضاء التعليم؛ ألنه أكثر انفتاحاً على ن املعربو واحتجاج استخدموها لتحقيق أهدافهم، أما 

أكثر القطاعات استقطابًا هلم بسبب خمتلف طبقات ا�تمع، وأكثر قابلية للتحرك وحتقيق االنتشار، و 

تطبيقاً ملبدأ دميقراطية التعليم، كما أن سياسة التعريب كان هلا أثرها نقص التأطري الرمسي ملنظومة تعليمية 

                                                           
 .263ص، املرجع السابق: عبد السالم املسدي 1
 .380املرجع السابق، ص: الطاهر سعود 2
 .381املرجع نفسه، ص 3
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املباشر يف هذا الصدد؛ حيث لعبت دورًا مهمًا لدخول املعربني إىل مؤسسات التعليم بأطواره املختلفة، 

    1.اعدة تلمذية من املعربني ملواصلة مسري�م النضاليةوهناك سيتم إنتاج وتعبئة ق

لكن توجيه الطلبة املعربني بصفة عامة بغض النظر عن املؤسسة الرتبوية اليت درسوا �ا إىل 

منذ املرحلة س ويُعد ويُنشأ ، فكيف لطالب يَُدرَّ مصريها وُجيهلعد مغامرة حقيقة جامعة مل تعرب بعد يُ 

سابق، يف ختصصات ال عالقة هلا بتكوينه ال زج بهدينية ومرجعية إسالمية أن يون خنبة كاإلعدادية ليَ 

امعة اإلسالمية اليت مت اإلعالن عنها، أو ، فاألجدر كان توجيههم حنو اجلوُحيصر يف ختصصات ضيقة

، أو إجياد حل مؤقت، فالدفع �م إىل اجلامعة الوطنية لتكوين اإلطارات الدينيةتوجيههم حنو املدرسة 

  .ظلماً حقيقياً هلميعد دراسة ختصصات باللغة الفرنسية ل

إن هذا اإلشكال يدفعنا إىل أن التعريب كان يفرتض به أن يتحول من النظام الرتبوي إىل 

من ) التحول االجيايب(القائمني على النظام الرتبوي؛ أي تعريب الرجال، ويعين أو جيب أن يعين االنتقال 

عربية؛ أي استخدام هذه اللغة يف ممارسة الوظيفة بالتزود بالقدرة على عقالنية غربية إىل عقالنية 

إن تعريب اجلزائري معناه االنتقال به من مستوى من مستويات . استخدام مجيع وجوه الرصيد اللغوي

فتطهري ، 2الدراية بالعربية إىل مستوى آخر يكون مساويًا ملواطنيه الذين حيذقون وجييدون هذه اللغة

اجلماعية من آثار االستالب االستعماري مير حتمًا بإعادة االعتبار للذات وتثمني الرتاث ببعث الذهنية 

      .3قيمه التقليدية

  

 

 

 

 

                                                           
 .407، صاملرجع السابق: الطاهر سعود 1
 .267، 266املرجع السابق، ص: خولة طالب اإلبراهيمي 2
 .268ص السابق،املرجع : الطاهر سعود 3
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  خاتمة الفصل

  

أكرب من ما توصلت إليه من خالل مباحث الفصل الرابع، هو أن عملية التعريب يف اجلزائر 

لة ذهنيات وتفكري ومبدأ، والصراع كان حول مناصب ترمجة اللفظ الفرنسي إىل اللفظ العريب، إ�ا مسأ

صراع مادي  نظومة الرتبوية اليت هي ضحيةالعمل، فالتعريب داخل الدوائر السياسية ألقى بظالله على امل

أكثر منه صراع فكري خنبوي، فالتخرجية اليت كان التعليم األصلي حياول من خالهلا رسم أطر إلعادة 

ديها اإلسالمي والعريب، وقامت بعمليات واسعة للتطبيق، لكن الوقت املخصص هيكلة اهلوية الوطنية ببع

عن البحث لتكوين هذه التخرجية كان أقصر مما كان متوقعًا هلا، واليوم وبعد توحيد التعليم أصبح 

ستهدف تشرذم اللغوي والضياع اهلويايت يف ظل نكران القيم اليت مل تَ المن  نامنظومة تربوية ختلص

، يف حني القراءة املنهجية لصريورة التعليم يف اجلزائر بل قامت بعمليات مسح شامل هلاالتخصص 

دون  والوقوف على إشكاليات التعثر هي احلل األمثل ملنظومة تربوية جزائرية من اجلزائريني وللجزائريني

      . تعصب أو تطرف

                



  

  مة�ات�خـــال
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  الخاتمة

عناصر مشلت  البتوفر جمموعات من  املؤقت يف اجلزائر جتربة كتب هلا النجاح عليم األصليإن الت

واإلرادة الشعبية، فهواري الرئيس القائد الثائر الداعم لكل ما  كل من هواري بومدين ومولود قاسم

ناء م كيا�ا، فوجوده يف مرحلة انتقالية من الفرتة االستعمارية إىل مرحلة البويدعّ  حيفظ للجزائر هويتها

تطلب شدة وحزم وثبات يف اختاذ قرارات مصريية، يف ظل معارضة شديدة، والتشييد يف جزائر املستقلة 

، خاصة أنه الفلسفية مولود قاسم أن تبدع وتنتج وجتد ا�ال لتطبيق أفكارها لعبقريةا فتح ا�ال وهو م

عربية  إسالمية ذات مرجعية كان يعي مشاكل اجلزائر وبين تصورات علمية تستند على هوية جزائرية

إىل جمموعة  ومن خالل هذه الدراسة التارخيية توصلتمل كل خصوصيات ا�تمع اجلزائري تحتمل وتش

  :من النتائج وهي

أن مفهوم التعليم األصلي يف املخيال الفكري الثقايف املعاصر له ارتبط مبفهوم األصالة الذي كان : أوالً 

حيمل دالالت وأبعاد وطنية وحضارية جتمع بني املاضي واحلاضر لبناء تصور للمستقبل، لكين وجدت 

خالل املفهوم الذي ِصيغ من قبل الوزارة يتعارض مع ومن خالل دراسيت ألهداف التعليم األصلي ومن 

املفهوم الذي قدمه أبو القاسم سعد اهللا خاصة والذي يرى اعتمادًا على جتربة املعايشة أن التعليم 

  .دعم رأيه هذاألصيل، ومل أجد ما يفند رأيه أو يمن خالله السلفي ا يُقصداألصلي 

بعد االستقالل ال ترتبط باألسباب الداعية إلعادة يم الديين أن األسباب اليت دعت إلنشاء التعل: ثانياً 

الطابع الفرنسي  الشعيب الرافض للتعليم الرمسي ذي ال  الضغطلته وتسميته بالتعليم األصلي فلو هيك

ملا شكًال ومضموناً، وعدم قدرته على استيعاب تعداد املتمدرسني الذين مل جيدوا مقاعد للدراسة، 

إرضاء كان يف البداية حال لتوفري مقاعد للدراسة ويف نفس الوقت فقد  لذا ين؛ تواجد التعليم الدي

  .ةاملالي اتناقص يف ظل ضعف االعتماد رضاءإ، لكنه الشعب

التدريسي واألفاق املسطرة له، رغم وجود بعض  األهداف والواقعني وجود صلة وثيقة ب: ثالثاً 

االختالفات التضادية السلبية بني األهداف والواقع التطبيقي من قبل املدرسني مثل االبتعاد الكلي عن 

مصادر التشريع اإلسالمي؛ ألن اهلدف األول هو مصاحبة الطالب للتعرف على كيفية التعامل مع 

   . الفقهي طنبااملصادر للوصول به إىل مرحلة االست
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تربع �ا السكان  ،كانت قدمية  املؤسساتية انطلق التعليم األصلي بإمكانيات بسيطة، فاهلياكل: رابعاً 

ونوعية عدد املؤسسات اليت لرغبتهم يف هذا النوع من التعليم، لكن إعادة اهليكلة والتنظيم زاد من كمية 

  .فيما بعد من قبل الدولةها مت بناؤ 

 قاعدة التوسع الشعيب توسعأحدثها التعليم األصلي هي اليت  اليت الرتبوية ميةيعلتإن الثورة ال :خامساً 

، رغم الشروط الصعبة لاللتحاق مبؤسساته إال أن ذلك زاد من عدد الطلبة الراغبني يف الدراسة له

كيز على تعزيز والرت  به للدراسة مبعاهده، مما جعل الوزارة الوصية تقوم بزيادة تشديد شروط الدخول

  .املتجهة خنو ختريج النخب الدينية خمرجات التعليم األصلي

إن النجاح األويل الذي حققه التعليم األصلي ومواصلة املشروع بتعليم أصلي عايل جعل  :سادساً 

ألن هذا النوع من التعليم حيمل مؤشرات  ؛الرافضني له يتوقعون مصري اجلزائر بعد مرور مدة من الزمن

 االجتماعي والثقايف ذو الفعالية يف بناء الشخصيات، فالتعليم هو مصدر تقدم الشعوب وختلفها، التغيري

  . والسياسي واالقتصادي اإلجتماعي وبه يقاس التأثري اإلنتاجي الثقايف

رع يف يعد إلغاء التعليم األصلي أول خطوة للتوقف وليس للرجوع للخلف، فالتعليم األصلي شَ  :سابعاً 

املعرفة اإلسالمية للشعب اجلزائري الذي ُحرم منها طلية عقود طويلة من الزمن، وبعد توقفها سارع تقدمي 

  . عن املسار املرسوم له اً حنرافللمعرفة مما جعل توحيد التعليم ا للبحث عن مصدر آخر

  :التعليم األصلي على بيداغوجيا خاصة به ختتلف عن التعليم العام، من حيث اعتمد :ثامناً 

 .رق التدريسط  - 

 ).األهلية والبكالوريا(طبيعة االمتحانات الرمسية  - 

 .امليزانية املالية - 

 .طرق التسيري اإلداري - 

فقد مجع التعليم األصلي بني الطرق التقليدية والطرق احلديثة، لكن الواقع أفرز حضور الطريقة 

على الطالب واألستاذ معاً، وتؤدي التلقينية، رغم احملاذير والتوصيات بضرورة التخلي عنها لكو�ا سلبية 

  .إىل مجود الفكر
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كما أن طبيعة االمتحانات للتعليم األصلي كانت مرتبطة مبا يوجد على أرضية الواقع امليداين، 

وتكيفه معه، فكانت يف البداية جتمع بني الكتابية واالختيارية التطبيقية، ومع مرور الزمن وطبقًا ملا أفرزه 

د طبيعة االمتحانات مع وزارة التعليم االبتدائي والثانوي مت االعتماد على املواد هذا التصنيف ولتوحي

  . الكتابية وإلغاء املواد االختيارية التطبيقية

أكرب مشكل واجه التعليم األصلي هو ضعف امليزانية املخصصة له، رغم أن حظوظ التعليم 

ملقارنة ببقية الوزارات وعلى وجه اخلصوص وزارة وافرة، إال أن ااألصلي مقارنة بالفرتة اليت سبقته كانت 

التعليم االبتدائي والثانوي كانت ضئيلة جداً، فالتفوق والنجاح يف االمتحانات الرمسية كان الوسيلة 

  .الوحيدة لرفع امليزانية

إن الطبيعة التأسيسية للتعليم األصلي يف شقها اإلداري ترفض كل ما هو أجنيب، وهذا ليس 

أجانب عن اجلزائر يف مراكز  استخدامتعليم األصلي فحسب، فهذه تعليمات خاصة بعدم بال اً متعلق

التسيري أو اإلدارة، لكن قلة اإلطار اإلداري وعدم وجود متخصصني أو دورات تكوينية أفرز ختبط بعض 

  .التسيرييف املؤسسات 

بدقة يف بعض  وضع التعليم األصلي معايري كفاءة علمية للتدريس مبعاهده حمددة :تاسعاً 

التخصصات كالشرعية والعربية، ومفتوحة يف ختصصات أخرى، �ذا يدل على جتسيد اهلدف األول له 

  .وهو إنتاج خنب دينية جزائرية

كفاءة عالية، وعدم توفر   ذاتعليم يتطلب تأطرياً من نوع خاص ذا النوع من الالتأسيس ملثل هف

ىل االستعانة بالدول العربية اليت لديها كفاءات وتتوفر فيها إ �اهذا النوع من اإلطار يف اجلزائر ، أدى 

شروط تتوافق وتتواءم مع طبيعة الفرد اجلزائري، فكانت شهادة الليسانس يف العلوم الشرعية والعربية 

ن سوريا أو املغرب ألزهر أوىل الشهادات املطلوبة، إىل جانب مؤهالت علمية صادرة عالصادرة من ا

  .الدول حتظى باعرتاف ومكانة عامليتنيعاهد الدينية يف هذه األقصى، لكون امل

زاد عدد الراغبني يف الدراسة  إن االعرتاف الرمسي بشهادات التعليم األصلي األهلية والبكالوريا :عاشراً 

 الناجحنيعدد  علىعكس هو ما انشروط االنتقال واإلعادة أكثر فاعلية، و  فأصبحتيف معاهده، 

، مما خلق ضغطًا مطردًا يف املؤسسات فمنها من جلأ إىل نظام الدوامني خرآلاملستمر من موسم 

، ومنهم من زاد يف حل عدد أقسام اجلامعة الستيعاب أكرب عدد من الطلبة وإنقاذهم من اجلهل واألمية

  .الشعبية
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املقرر ومصدره، الحظنا استهداف : من خالل تتبع ثنائية مناهج التعليم األصلي :إحدى عشر

التخصص العميق للعلوم الشرعية، وهذا ليس بغريب، ولكن ما ملسناه من خالل هذه الدراسة إمهال أو 

التغافل عن العلوم احلديثة كما مسيت آنذاك من حيث تدريسها أو توفري اإلطار املناسب هلا، وخاصة 

  .اللغات األجنبية وعلى رأسها اللغة الفرنسية

التموضع للمناهج إىل العاملية، وال ميكن بلوغها إال التعليم األصلي من خالل هذا يسعى 

باللغات األجنبية وعلى رأسها االجنليزية اليت عرفت مع معاهده أوىل حلقات تواصل الطلبة اجلزائريني 

غة االجنليزية نكاية يف الفرنسية، يؤدي إىل خلق نوع من االستعمار الثقايف معها، ولكن استهداف الل

ن استقالل اجلزائر، أصبحت الفرنسية لغة مثل باقي اللغات، فأن ُنْشحن ضد لغة الفكري، فبمجرد إعال

املستعمر املاضي يف جزائر االستقالل هو نوع من اخلضوع والتبعية الفكرية، وإال ملاذا يتم إعالم املعاهد 

لفرنسية مادام بعدم الرتكيز على دراسة األدب الفرنسي والرتكيز على اجلانب التطبيقي للقواعد يف اللغة ا

  . املنهاج املقرر له واحداً جلميع الطلبة سواء يف املدارس العامة أو املعاهد األصلية

واد املتعلقة �ا؛ لكن يف ويف املقابل جند أن مناهج العلوم الشرعية شاملة كافية وافية جلميع امل

مادة على سبيل املثال ة، فواد يوجد خلل يف تتابع املنهاج من سنة ألخرى ومن مرحلة إىل مرحلبعض امل

القرآن الكرمي تفرد هلا ستة سنوات بالرتكيز على احلفظ السليم لآليات، والسور القرآنية، ففي اجلانب 

 ، ليتدرجاملنهجي كان يفرتض أن يتم الرتكيز على احلفظ يف مدة أربع سنوات اخلاصة باملرحلة اإلعدادية

لكن أن ختصص سنة فسري، للوصول به إىل مستويات أعلى، تالفظ و احلالثانوية حنو  الطالب يف املرحلة

واحدة وهي آخر سنة للمرحلة الثانوية مدة زمنية غري قابلة للتقومي والتقييم، فالطالب يف هذه السنة 

  .ُميَّكنه من النجاح يف شهادة البكالوريا أكثر من تركيزه على جديد ما يتعلمه  ما يكون تركيزه على

إلنتاج وا املمارسة الشفهيةأشارت مناهج اللغة العربية يف التعليم األصلي غري ما مرة أن 

اهلدف من تدريس مجيع ختصصات اللغة العربية، ملغالبة التقليد، واجلنوح حنو  الكتايب للطلبة هي

األصالة أو  الكتايب سواء يف جملة اإلنتاجمالمح  فبعض ،التحديث، باخلروج من املتون والشروح اللغوية

للطلبة؛ لكن أرجع كل إنتاج إىل  عليها تشري إىل تكوين رفيع ونوعي ا�الت املدرسية اليت وقفتُ 

    .مؤسسته رأساً وليس مجعاً؛ أل�ا ممارسة يف احمليط االجتماعي أكثر منها ممارسة كتابية
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احملرك له، فمساره يف املدرسة  التعريب يف اجلزائر قضية وطنية، والتعليم أبرز وجوهه والعامل: اثنا عشر

اجلزائرية سار بوترية بطيئة تعكس صراعات السلطة واملتداولني على رأس املؤسسة الرتبوية يف اجلزائر؛ رغم 

اجلماهري الشعبية التواقة للتعليم بالعربية بإرجاع األمور إىل نصا�ا، لذلك انطلق التعليم األصلي من 

عملية التعريب يف التعليم األصلي ف السري معه يف تكاملية ال تضادية،وسعى إىل  التعليم العام، عثرات

سنتني كانت املؤسسات التابعة لوزارة التعليم األصلي والشؤون  فخاللبقرار ورغبة وإصرار انطلقت 

  .شوطاً كبرياً يف هذا ا�ال نظرياً وتطبيقياً  قطعتالدينية قد 

اكتسى التعريب يف اجلزائر طابع هويايت حضاري، لكون اللغة العربية اجلامعة للشعب  :ثالثة عشر

اجلزائري، فهي اليت احتوته وانتظمت هي كذلك مع خصوصياته، فالتعليم األصلي كان ينظر إىل القيم 

لبناء، فعبد اهللا واألخالق اإلسالمية واللغة العربية وإنتاج النخب الدينية خمرجاً حقيقياً للجزائر يف مرحلة ا

ها األخالق، ا بعد االستقالل تعاين غربة منشؤ شريط كان يرى أن الشعوب اليت تتعرض لالحتالل فإ�

   .لذلك كان التعليم األصلي �ذه املسلكية حل للجزائر وليس سبباً يف إدخاهلا إىل مأزق العشرية السوداء
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  . 1جدول توزيع املواد واحلصص الدراسية للمرحلة اإلعدادية :02الملحق رقم 

  
  

                                                           
  .اإلعداديةجدول توزيع املواد واحلصص الدراسية للمرحلة  :02العلبة  1

  احلصص  السنة الرابعة  احلصص  السنة الثالثة  احلصص  السنة الثانية  احلصص  السنة األوىل

  1  حفظ القرآن   2  حفظ وجتويد  2  حفظ القرآن وجتويده  2  القرآن وأداؤه

  1  التفسري  1  التفسري  1  التفسري   1  التفسري 

  3  الفقه  3  الفقه  3  الفقه  3  الفقه

  1  فرائض  1  السرية  1  السرية  -  -

  1  احلديث  1  احلديث  1  احلديث  1  احلديث

  1  التوحيد  1  التوحيد  -  -  -  -

األخالق والرتبية 

  الوطنية

األخالق والرتبية   1

  الوطنية

األخالق   1

  الوطنية/وت

األخالق والرتبية   1

  الوطنية

1  

  9    10    9    8  المجموع
  4  حنو وصرف   4  حنو وصرف   5  حنو وصرف   5  حنو وصرف وتطبيق

  1  اإلنشاء  1  اإلنشاء  1  اإلنشاء  1  اإلنشاء

دراسة نصوص 

  وحمفوظات

دراسة نصوص   2

  وحمفوظات

املطالعة   2

  والنصوص

املطالعة ودراسة   2

  النصوص

1  

  2  العريب األدب  -  -  1  إمالء وتطبيق  1  إمالء وتطبيق

  8    7    9    9  المجموع
  4  علوم طبيعية   2  علوم طبيعية   2  علوم طبيعية   2  علوم طبيعية 

  5  الرياضيات  5  الرياضيات  5  الرياضيات  5  الرياضيات

  1  التاريخ  1  التاريخ  1  التاريخ  1  التاريخ

  1  اجلغرافيا  1  اجلغرافيا  1  اجلغرافيا  1  اجلغرافيا

  2  لغة فرنسية  3  لغة فرنسية  3  لغة فرنسية  3  لغة فرنسية

  2  لغة اجنليزية   2  لغة اجنليزية  -  -  -  -

  2  رياضة بدنية  2  رياضة بدنية  2  رياضة بدنية  2  رياضة بدنية

نشاطات   2  نشاطات ثقافية  2  نشاطات ثقافية

  ثقافية

  2  نشاطات ثقافية  2

  19  المجموع  17  المجموع  15  المجموع  15  المجموع
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  1 )اخلامسة (جدول توزيع املواد واحلصص الدراسية للسنة األوىل ثانوي : 03الملحق رقم 

  

  احلصص  مواد شعبة الرياضيات  احلصص  مواد شعبة العلوم  احلصص  مواد شعبة العلوم الشرعية والعربية

    /    /  1  حفظ القرآن

  2  تفسري القرآن والتوحيد  2  تفسري القرآن والتوحيد  2  التفسري والتوحيد

          1  احلديث

  2  الفقه  2  الفقه  2  الفقه

          1  الفرائض

          1  أصول الفقه

  4    4    8  المجموع
  1  حنو  1  حنو  1  حنو

  1  صرف  1  صرف  3  صرف

  2  األدب العريب واإلنشاء  2  األدب العريب واإلنشاء  1  األدب العريب

          1  اإلنشاء

          1  البالغة

  4    4    8  المجموع
  2  العلوم الطبيعية  5  الطبيعيةالعلوم   2  العلوم الطبيعية

  5  الفيزياء والكيمياء  5  الفيزياء والكيمياء  2  الفيزياء والكيمياء

  6  الرياضيات  4  الرياضيات  2  الرياضيات

  1  التاريخ  1  التاريخ  30/1  التاريخ

  1  اجلغرافيا  1  اجلغرافيا  03/1  اجلغرافيا

  3  لغة فرنسية  3  لغة فرنسية  2  لغة فرنسية

  2  لغة اجنليزية  2  لغة اجنليزية  2  اجنليزيةلغة 

  2  رياضة بدنية  2  رياضة بدنية  2  رياضة بدنية

  31  المجموع  31  المجموع  32  المجموع
  

  

  

  

                                                           
  .للسنة األوىل ثانويجدول توزيع املواد واحلصص الدراسية  :02العلبة  1
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  1 )السادسة (جدول توزيع املواد واحلصص الدراسية للسنة الثانية ثانوي : 40الملحق رقم 

  

  شعبة الرياضيات  شعبة العلوم  شعبة العلوم الشرعية والعربية   الدراسية وادامل

  2  2  2  حفظ القرآن

  -  -  1  احلديث

  2  2  2  الفقه

  -  -  1  الفرائض

  -  -  2  األصول

  1  1  1  مسائل من الفلسفة اإلسالمية

  5  5  9  المجموع
  2  2  3  قواعد اللغة العربية

  2  2  3  األدب العريب

  1  1  1  اإلنشاء

  -  -  1  البالغة

  -  -  1  املنطق

  5  5  8  المجموع
  2  5  2  العلوم الطبيعية

  5  5  2  الفيزياء والكيمياء

  6  4  2  الرياضيات

  1  1  2  التاريخ

  1  1  2  اجلغرافيا

  3  3  2  لغة فرنسية

  2  2  2  لغة اجنليزية

  2  2  2  رياضة بدنية

  22  23  16  المجموع
 

  

  

                                                           
  .للسنة الثانية ثانويجدول توزيع املواد واحلصص الدراسية  :02العلبة  1
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  1 )النهائية السابعة (جدول توزيع املواد واحلصص الدراسية للسنة الثالثة ثانوي : 50الملحق رقم 

  

  شعبة الرياضيات  شعبة العلوم  شعبة العلوم الشرعية والعربية   الدراسية وادامل

  2  2  2  التفسري

  1  1  1  أصول التفسري

  -  -  1  احلديث

  2  2  3  الفقه

  -  -  2  األصول

  5  5  9  المجموع
  4  4  5  األدب العريب واإلنشاء

  -  -  2  العروض

  2  2  4  الفلسفة

  -  -  1  علم النفس

  6  6  12  المجموع
  2  6  2  العلوم الطبيعية

  6  6  -  الفيزياء والكيمياء

  10  6  2  الرياضيات

  -  -  2  التاريخ

  -  -  2  اجلغرافيا

  2  2  2  لغة فرنسية

  2  2  2  لغة اجنليزية

  1  1  1  رياضة بدنية

  23  23  13  المجموع
  

  

  

  

                                                           
  .للسنة الثالثة ثانوي النهائيةجدول توزيع املواد واحلصص الدراسية  :02العلبة  1
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  :1والثانويةتوقيت اجلامعة الشعبية للمرحلة املتوسطة :60الملحق رقم 

  

  املرحلة املتوسطة  املواد

  3س+2+1أقسام أخرى س  4أهلية س

  ساعات 3  ساعات 4  رياضيات 

  ساعات 1  ساعات 2  علوم

  ساعات 3  ساعات 3  أدب عريب

  ساعات 2  ساعات 3  فقه

  ساعات 2  ساعات 2  جغرافيا/ تاريخ

  ساعات 2  ساعات 2  لغة أجنبية

  ساعة 13  ساعة 16  ا�موع

  

  املرحلة الثانوية  املواد

  الشعبة األدبية

  2س+ 1أقسام أخرى س  3البكالوريا س

  ///  ساعات 4  فلسفة

  ساعات 2  ساعات 2  مواد شرعية

  ساعات 3  ساعات 2  مواد عربية

  ساعات 2  ساعات 2  رياضيات

  ساعات 1  ساعات 1  ط/ علوم

  ساعات 1  ساعات 1  كيمياء/ علوم فيزياء

  ساعات 2  ساعات 2  جغرافيا/ تاريخ 

  ساعات 2  ساعات 2  لغة أجنبية

  ساعة 13  ساعة 16  ا�موع

                                                           
 .1976 اجلامعة الشعبية،ملحق تنظيم : 279العلبة  1
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  .1التوزيع األسبوعي املمكن للمرحلة املتوسطة والثانوية: 07الملحق رقم 

  املرحلة املتوسطة  األيام

  3س+2+1أقسام أخرى س  أهلية 

  ساعات 3  ساعات 3  السبت 

  ساعات 2  ساعات 3  األحد

  ساعات 3  ساعات 3  الثالثاء

  ساعات 2  ساعات 3  األربعاء

  ساعات 3  ساعات 4  اخلميس

  ساعة 13  ساعة 16  ا�موع

  

  

  املرحلة الثانوية الشعبة األدبية  األيام

: بالنسبة للموظفني يف املرحلتني  2+1أقسام أخرى س  البكالوريا 

  أقسام أخرى+ بكالوريا+ أهلية

  ساعة 2,30  ساعات 3  ساعات 3  السبت

  ساعة 2,30  ساعات 2  ساعات 3  األحد

  ساعة 2,30  ساعات 3  ساعات 3  الثالثاء

  ساعة 2,30  ساعات 2  ساعات 3  األربعاء

  ساعة 2,30  ساعات 3  ساعات 4  اخلميس

  ساعة 13  ساعة 13  ساعة 16  ا�موع

  

للمشرف على اجلامعة الشعبية التصرف ضمن اإلطار احملدد يف هذا اجلدول وفقاً لظروف : مالحظة

  . املؤسسة، شريطة إشعار الوزارة بذلك كتابة

  
                                                           

 .املصدر السابقملحق تنظيم اجلامعة الشعبية، : 279لعلبة ا 1
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1اعتمد يف وضع األعمدة البيانية لتطور أعداد األساتذة: 08الملحق رقم
.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
 .37ص ،م1975-1965 ةتقرير عن منجزات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدنية خالل العشري: 269العلبة   

  عدد األساتذة  السنوات

1970  316  

1971  517  

1972  639  

1973  765  

1974  826  

1975  1190  

1976  1310  

  ؟؟؟؟؟؟؟  1977
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1 الغري جزائريني لتطور أعداد األساتذةاملنحىن البياين الذي اعتمد يف وضع  :09الملحق رقم
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .1976إحصائيات عامة ملؤسسات التعليم األصلي : 36العلبة   1

  الغري جزائريني عدد األساتذة  السنوات

1970  282  

1971  463  

1972  565  

1973  681  

1974  758  

1975  1040  

1976  1304  

1977  1386  
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  .1، مادة فقه وفرائض1976ألسئلة األهلية جوان  منوذج :10 رقم الملحق

  

  
  

                                                           
 .1976شهادة األهلية أسئلة : 280 العلبة 1
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  .1منوذج فارغ بطاقة االستدعاء لشهادة األهلية: 11 رقم الملحق

  
  

  
                                                           

 .أرشيف التعليم األصلي 1
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  .1أدب عريب، مادة 1976جوان  البكالوريامنوذج ألسئلة  :12الملحق رقم

  

                                                           
 .1976 البكالورياأسئلة شهادة : 280 العلبة 1
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  .1استمارة حبث عن التعريب :13الملحق رقم

وتوىل القيميون على التعليم األصلي مسؤولية التعريب وانتشاره ومتابعة خطواته مبختلف 

  : القطاعات األخرى عن طريق استمارة حبث تتضمن جمموعة من األسئلة متمحورة على الشكل اآليت

التوقف عن الدراسة مع حتدد اللغة اليت االسم، اجلنس، الديانة، املستوى التعليمي، سنة : ا�موعة األوىل

توقفت عن دراستها، هل تدرس اآلن وبأي لغة، وعلى حساب من تدرس، على حساب املؤسسة التابع 

  .هلا أم على حسابك اخلاص، واملسار املهين، الرتبةـ الرتقية، مىت حتال على التقاعد

  :ل اللغة العربية والتعريبوتتناول االجتاهات واملفاهيم السائدة حو : ا�موعة الثانية

 هل تعتقد أن اللغة العربية قادرة على مسايرة التطور العلمي؟ نعم، ال - 

 جمال العلوم من اللغة العربية؟ أال ترى أن اللغة الفرنسية أقدر على التعبري يف - 

قصور يف بنية اللغة العربية يف ذا�ا؟ : عن السبب يف نظرك إىل: يف حالة نعم يسأل   .نعم، ال

 أو ختلف العرب يف جمال االخرتاع العلمي؟

 .هل تعتقد أن اللغة العربية من األسباب اليت أدت إىل ختلف العرب؟ نعم، ال - 

هل ميكن يف نظرك فصل اللغة العربية عن الدين اإلسالمي يف اجلزائر؟ نعم،  - 

 .ال

 .هل تعتقد أن اللغة العربية من مقومات الشخصية اجلزائرية؟ نعم، ال - 

 .أن التعريب يف اجلزائر ضرورة يفرضها الواقع؟ نعم، الهل تعتقد  - 

 .هل تعتقد أن التعريب جمرد اختيار سياسي ميكن مناقشته؟ نعم، ال - 

 .أال تعتقد أن تطبيق التعريب يعيق التنمية الوطنية؟نعم،ال - 

 .هل ختلصت اجلزائر من التبعية اللغوية والثقافية لفرنسا؟ نعم، ال - 

  . التخلص من هذه التبعية بدون جناح عملية التعريب؟ نعم، ال هل ميكن: يف حالة ال يسأل

  .هل حتققت يف اجلزائر النهضة الثقافية بدون اللغة الوطنية؟نعم،ال

أال ترى أن التحدث باللغة الفرنسية لدى بعض الفئات االجتماعية يف اجلزائر أصبح منتشراً 

  . أكثر من مما كان عليه يف عهد االحتالل الفرنسي؟نعم، ال

  : هل يرجع سبب انتشار هذه الظاهرة يف نظرك إىل: يف حالة نعم يسال

 .احتقار اللغة العربية  -  أ

                                                           
 .استمارة حبث عن التعريب :121العلبة  1
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 .االمتيازات يف اإلدارة واحمليط االجتماعيبقاء اللغة الفرنسية صاحبة   -  ب

 .  االرتباط الفكري والثقايف باالستعمار الفرنسي  -  ت

هل ترى أن انتشار هذه الظاهرة بعد االستقالل أمر طبيعي؟غري طبيعي،  - 

 .خطري

هل كان للغة الفرنسية أن تنتشر �ذه الكيفية لو طبق التعريب جبدية بعد  - 

 .االستقالل مباشرة؟ نعم، ال

 . االزدواجية اللغوية تساعد على التعريب يف نظرك؟ نعم، الهل  - 

  :يف التجاوب مع عملية التعريب:ا�موعة الثالثة

 .هل حترص على مساع أو مشاهدة الربامج اإلذاعية أو التليفزيونية؟ نعم، ال - 

  أي الربامج نفضل مساعها أو مشاهد�ا ؟: يف حالة نعم يسأل 

 ( )باللغتني معاً ( )  اللغة الفرنسية ب( ) تعليمية باللغة العربية   -  أ

 ( )باللغتني معاً ( )  باللغة الفرنسية ( ) ثقافية باللغة العربية   -  ب

 ( )باللغتني معاً ( )  باللغة الفرنسية ( ) إخبارية باللغة العربية   -  ت

 ( )باللغتني معاً ( )  باللغة الفرنسية ( ) دينية باللغة العربية   -  ث

 ( )باللغتني معاً ( )  باللغة الفرنسية ( ) ترفيهية باللغة العربية   -  ج

 .هل تطالع الصحف اليومية باللغة العربية نعم، ال - 

 يف أي سنة بدأت تقرأ باللغة العربية؟ - 

  .هل تنظم املؤسسة التابع هلا دروسا للتعريب؟ نعم، ال - 

  يف أي سنة بدأ تنظيم هذه الدروس؟: يف حالة نعم يسأل

  .نعم، ال هل تتابع هذه الدروس بانتظام؟

  .هل تقدمت المتحان إثبات املستوى يف اللغة الوطنية اخلاص باملوظفني؟ نعم، ال

  ما نوع هذه الشهادة؟ : يف حالة نعم يسأل

    19...املستوى األول تاريخ احلصول عليها   -  أ

   19...املستوى الثاين تاريخ احلصول عليها   -  ب

    19...املستوى الثالث تاريخ احلصول عليها    -  ت

 .عت دروس التعريب رغبة ذاتية يف تعلم اللغة الوطنية؟ نعم، الهل تاب - 

 .هل تابعت دروس التعريب عن إرغام من طرف املسؤولني؟  نعم،ال - 
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 .هل تابعت دروس التعريب لضمان الرتقية يف الوظيفة؟نعم،ال - 

أم أقل من ( ) أم النصف (  ) فصلك على احلضورهل يواظب معظم زمالء  - 

 ) ( النصف

 :يف حالة نعم يسأل. اللغة العربية يف عملك؟ نعم،الهل تستعمل  - 

  (  )هل تستعملها يف املراسالت الداخلية  

  (  )هل تستعملها يف املراسالت اخلارجية 

  (  ) هل تستعملها يف التخاطب مع اجلمهور

(  ) الفرنسية فقط( ) العربية فقط: بأي لغة تتحدث مع زمالئك يف العمل - 

 (  )العربية والفرنسية 

العربية ( ) ية فقطالفرنس( ) العربية فقط: بأي لغة تتحدث مع أفراد أسرتك - 

 ) (والفرنسية 

(  ) الفرنسية فقط( ) العربية فقط: بأي لغة تتحدث مع الناس يف الشارع - 

 (  )العربية والفرنسية 

  يف االجنازات و األسلوب واملعوقات : ا�موعة الرابعة

تطبيق برامج التعريب يف مؤسستكم؟ هل توجد مصلحة خاصة باإلشراف علة  - 

 مىت كونت هذه املؤسسة؟: يف حالة نعم يسأل. نعم،ال

  ما هو رأيك يف تطبيق برامج التعريب يف مؤسستكم؟

 (   ) هل هي ناجحة متاماً    -  أ

 (  ) متوسطة   -  ب

 (   ) ضعيفة   -  ت

 : يف حالة نعم يسأل. هل توجد أقسام مل يتم تعريبها مبؤسستكم؟ نعم، ال - 

 :ألسباب التالية يرجع ذلك يف نظركإىل أي من ا - 

 (  ) عدم توفر اإلمكانيات   -  أ

 (  )  عدم أخذ املوضوع جبدية كافية   -  ب

 (  ) عدم االقتناع الكايف مببدأ التعريب   -  ت

 ( )فقدان احلوافز املشجعة على التعريب   -  ث

 (  )عدم تشديد اإلدارة يف تطبيق األوامر املتعلقة بالتعريب   -  ج
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 (  )  فقدان اإلرادة لدى املوظفني لتحقيق التعريب الذايت   -  ح

 .هل تعتقد بوجود معارضة ضد التعريب من طرف بعض املوظفني؟ نعم، ال - 

 : هل تقع مسؤولية تطبيق التعريب يف نظرك على - 

 (  )على اإلدارة وحدها   -  أ

 (  )على املوظفني وحدهم   -  ب

 (  ) على اإلدارة واملوظفني معاً   -  ت

 .اإلدارة يف توفري اإلمكانيات لتحقيق التعريب؟ نعم، الهل قصرت  - 

 .هل املسؤولون يف مؤسستكم يعطون املثل يف متابعة دروس التعريب؟ نعم، ال - 

 .هل توافق على أسلوب اإلجبار لتحقيق التعريب؟ نعم،ال - 

 .هل الرتغيب بدون إجبار يكفي لتحيق التعريب يف نظرك؟ نعم، ال - 

 .بدون إجبار وال ترغيب ؟ نعم، ال هل يتحقق التعريب يف نظرك - 

هل األوقات املخصصة لدروس التعريب يف مؤسستكم مناسبة؟ نعم، ال، غري  - 

 .موجودة

هل الساعات املخصصة لدروس التعريب يف مؤسستكم كافية؟ نعم، ال، غري  - 

 .موجودة

 ما هي الطريقة األجدى للتعريب يف نظرك؟  - 

 ( )  دراسة املوظفني للغة العربية أثناء العمل  -  أ

ختصيص دورات دراسية سريعة يقضي فيها املوظفون بالتناوب مدداً   -  ب

 .(  )حمددة

ات هلا يف خمتلف أقسام توظيف عناصر معربة وإسناد املسؤولي  -  ت

 ) (    املؤسسة
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  .1للفكر اإلسالمي مشاركة الطلبة والطالبات منذ امللتقى األول: 14الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 م،1975-1965تقرير عن تطور نشاط وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية خالل : 05العلبة: إعداد شخصي باالعتماد على 1

  .44ص املصدر السابق،

  ا�موع  عدد الطالبات  عدد الطلبة  مكان اإلنعقاد  امللتقى والسنة

  200  1  199  اجلزائر العاصمة  1968األول 

  201  7  193  اجلزائر العاصمة  1969الثاين 

  123  1  122  اجلزائر العاصمة  1969الثالث

  179  20  159  قسنطينة  1970الرابع 

  750  ؟؟  ؟؟  وهران  1971اخلامس 

  1360  36  1324  اجلزائر العاصمة  1972السادس

  951  91  860  تيزي وزو  1973السابع

  855  53  802  جباية  1974الثامن 
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  .القرآن الكريم

  .األرشيف

  :أرشيف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

، 36، 16، 121، 01،279، 41، 266، 05، 269،176،114، 187، 255: العلب

179 ،270 ،227  ،94+ ،94 ،103 ،172 ،02 ،65 ،234 ،160 ،158 ،130 ،

274 ،10 ،17 ،08 ،153 ،280 ،44 ،277 ،205 ،262 ،242 ،78 ،269 ،206 ،

43 ،120 ،228. 

  الجريدة الرسمية

مؤرخ 53-70: رقم، 906، السنة السابعة، 63،ع اجلريدة الرمسية ،"يتضمن تأسيس احلكومة أمر" 1

  .1970)جويلية(يوليو 21املوافق 1390مجادى األول عام 18يف 

، السنة 6/ع ،الرمسية اجلريدة ،"األصلي التعليم لوزارة املركزية اإلدارة تنظيم يتضمن مرسوم" -  2

  .1972 يناير21/  هـ1391 احلجة ذو5 اجلمعةالتاسعة، مؤرخ يف 

 ،الثامنة والعشرون، السنة 03/، عاجلريدة الرمسية ،"يتضمن استعمال وتعميم اللغة العربيةقانون " – 3

  .1991يناير 16 1411مجادى الثانيةعام 30:مؤرخ يف 05- 91رقم 

   الدساتير

  .1976 رتبوي الوطين،املعهد ال، اجلزائر، 1976الدستور  :جبهة التحرير الوطين  -  1

  .1976 ،املعهد الرتبوي الوطين ،اجلزائر ،1976ئر ميثاق اجلزا: جبهة التحرير الوطين -  2

  : المصادر

دار اجلزائر، ، 2، ج1978-1965مذكرات جزائري، هاجس البناء : أمحد طالب اإلبراهيمي – 1

  .2008لقصبة للنشر، ا

، 1طأمحد طالب اإلبراهيمي، : تقأثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، : اإلبراهيمي حممد البشري -  2

  .1997، دار الغرب اإلسالميبريوت، ، 2ج

 طنية للكتاب،املؤسسة الو  اجلزائر، حنفي بن عيسى،: وا�تمع، تراجلزائر األمة : األشرف مصطفى - 3

1983.  
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: تع النبوية، واألحاديث القرآنية اآليات من اإلسالمية العقائد كتاب: احلميد باديس عبد ابن -  4

 والتوزيع، والنشر للطباعة الفتح دار الشارقة، ،1ط اإلبراهيمي، البشرب حممد: تق رمضان، الصاحل حممد

1995.  

 ،1ط إمساعيل، حممد شعبان: تح األصول، علم إىل الوصول منهاج: الدين ناصر البيضاوي -  5

  .2008 والتوزيع، والنشر للطباعة حزم ابن دار بريوت،

لفضيلة دار االقاهرة، حممد صديق املنشاوي، : معجم التعريفات، تح: علي بن حممد اجلرجاين - 6

  .2004للنشر والتوزيع والتصدير، 

 تدمري، السالم عبد عمر: تع ،1ج ،3ط النبوية، السرية: أيب حممد بن عبد امللك هشام ابن -  7

  .1990 العريب، الكتاب دار بريوت،

 صحيح خمتصر الصحيح اجلامع ألحاديث الصريح التجريد: اللطيف عبد الدين الزبيدي زين -  8

 الرسالة مؤسسة سوريا، ،01ط العيلى، صاحل كسرى شليب، املنعم عبد حسن: أخرجه البخاري،

  .2009 ناشرون،

حتقيق حممد باسل عيون السود،  ،1، ج1طأساس البالغة،: الزخمشري القاسم حممد بن عمر -  9

  .1998دار الكتب العلمية، بريوت، 

والنشر  شركة دار األمة للطباعةاجلزائر، ، 1أصالية أم انفصالية، ج: مولود قاسم نايت بلقاسم - 10

  .2013والتوزيع، 

شر شركة دار األمة للطباعة والناجلزائر، ، 2أصالية أم انفصالية، ج: مولود قاسم نايت بلقاسم - 11

  .2013والتوزيع، 

  .1981، دار املعارف القاهرة، لسان العرب،: حممد ابن منظور  - 12

 ،1ج ،20ط احلميد، عبد الدين حمي: تح األلفية، على عقيل ابن شرح :الدين عقيل �اء بن -   13

  .1980 للطباعة، مصر دار القاهرة،

 الطهطاوي، قاسم مصطفى أمحد: تح القريواين، زيد أيب رسالة: زيد أيب اهللا القريواين عبد - 14

  .2005 والتصدير، والتوزيع للنشر الفضيلة دار القاهرة،

 املنصف حممد: تق والعمل، واحلساب للفقه شامل الفرائض لباب: صادق حممد الشطي -  15

 .1988 اإلسالمي، الغرب دار بريوت، ،3ط املنستريي،
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  :المراجع

 ،دار احلكمةحممد حيياتن، اجلزائر، : تر، 2اجلزائريون واملسألة اللغوية، ط: خولة طالب اإلبراهيمي - 1

2013.  

 ،1رياض زكي قاسم، ط: ها يف الوعي العريب املعاصر، تقاهلوية وقضايا: بعلبكي أمحد وآخرون -  2

  .2013، دراسات الوحدة العربية منشورات مركزبريوت، 

  .2007ر والتوزيع، للطباعة والنش األملدار  اجلزائر، يف اهلوية الوطنية،: صاحلبلعيد  -  3

نشر والتوزيع، دار هومة للطباعة والاجلزائر، يف املناهج اللغوية وإعداد األحباث، : بلعيد صاحل - 4

  .م2013

دار أسامة  اجلزائر، ،2012-1962اللغة العربية خالل مخسني سنة : وآخرونصاحل  بلعيد - 5

  .2015ر والتوزيع، للطباعة والنش

  .2016منشورات رؤى إسرتاتيجية،  تونس، قضايا اهلوية يف اإلسالم املعاصر،: فريدبن بلقاسم  – 5

  .2010، دار الوعي اجلزائر، ،1طلدينية يف اجلزائر،إنتاج النخب ا: حممد بغداد -  7

لوحدة العربية، مركز دراسات ا لبنان، ،2طإشكاليات الفكر العريب املعاصر،  :حممود عابداجلابري  – 8

1990.  

ر دار اخللدونية للنشاجلزائر، البعد الدعوي يف أعمال مولود قاسم نايت بلقاسم، : وعالمباجلوهري  -9

  .2012والتوزيع، 

كيوان   دار دمشق،،1حامت محيد حمسن، ط: سوشيولوجيا الثقافة واهلوية، تر: هارملبسوهولبورن  - 10

 .2010للطباعة والنشر والتوزيع، 

 ون املطبعية،املؤسسة الوطنية للفن اجلزائر، التعليم يف اجلزائر قبل وبعد االستقالل،: زرهوين الطاهر - 11

1994.  

  .2009دار الفكر، عمان، تجديد،وال طرق التدريس بني التقليد: احلريري رافدة - 12

  .2012ا�لس األعلى للثقافة،   القاهرة، اهلوية،: حسن حنفي حسنني - 13

  .2010لنشر والتوزيع، دار املسرية لعمان، طرائق التدريس، : الطوالبة هادي وآخرون - 14

 الفضيلة دار القاهرة، املالكي، الفقه يف عاشر ابن منظومة شرح: قاسم مصطفى الطهطاوي أمحد -  15

  .2004 والتصدير، والتوزيع للنشر
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قصر  البليدة، ،1ط، 1978- 1932هواري بومدين الرئيس القائد : لعمامرة سعد بن البشري -  16

  .1997،الكتاب

 اجلزائر، اللسان الوظيفي دروس يف اللغة العربية اإلدارية للمستوى الثالث،: بن حممد علي -  17

  .دس، منشورات املعهد الرتبوي الوطين

الوسيم للخدمات الطباعية،  داردمشق،  ،1علي وطفة، ط: اهلوية، ترمجة: أليكيسميكشيللي  - 18

1993.  

  .1908، مطبعة اهلالل مصر، االشتقاق والتعريب،: بن مصطفى املغريب عبد القادر - 19

املركز العريب  قطر، ،1اللغوي دراسة وتوثيق، طاهلوية العربية واألمن  :املسدي عبد السالم -  20

  .2014اث ودراسة السياسات، لألحب

مؤسسة  اجلزائر، تعريب التعليم يف اجلزائر بني الطرح املعريف والطرح اإلديولوجي، : ناشف أمحد -  21

  .2011 ،كنوز احلكمة

عة والنشر دار الفكر للطبا دمشق، عبد الصبور شاهني،: شروط النهضة، تر: بن نيب مالك - 22

  .1986والتوزيع، 

  .2016للطباعة والنشر،  دار النعماناجلزائر، مولود قاسم نايت بلقاسم، : بن نعمان أمحد - 23

امعي سلسلة الكتاب اجل القاهرة، ،1املدخل للمناهج وطرق التدريس،  ط: إمساعيلصربي ماهر  - 24

  .2009العريب، 

دار  ،دمشق،1ط ، أزمة التعليم الديين يف العامل اإلسالمي،عبد الرمحانالصمدي خالد ، حللي  - 25

  .2007 الفكر،

للطباعة والنشر، دار الشهاب  باتنة، لغة كل أمة روح ثقافتها،: حممد بن عبد الكرمي اجلزائري -   26

1989.  

  .1990، فكر العريبدار ال القاهرة، التعريب يف القدمي واحلديث،: عبد العزيز حممد حسن - 27

 حزم ابن دار بريوت، ،1ط الفاسي، ميارة أمحد بن حممد الشيخ فهرسة: الطنجي بدر العمراين - 28

  .2009 والتوزيع، والنشر للطباعة
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  .2015جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، 2اللغة ومعركة اهلوية يف اجلزائر، ط :فضيل عبد القادر - 30
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 السقوف إزالة وال والنوافذ األبواب إغالق ال تعين أصالتنا:"قاسم مولودنايت بلقاسم  – 13

  .1971 أكتوبر الدينية، الشؤون وزارة منشورات اجلزائر، ،04/ع األصالة، جملة ،"والرفوف

، 18- 17/،عجملة األصالة، "اللغة والشخصية يف حياة األمم" :مولود قاسمنايت بلقاسم  - 14

  .1974والشؤون الدينية، وزارة التعليم األصلي منشورات اجلزائر، 

، اجلزائر، 57/ع، جملة األصالة، "القانون والتعريب من خالل التجربة اجلزائرية": مطاطلة أمحد - 15

  .1978 واألوقاف، الشؤون الدينيةوزارة منشورات 

وزارة منشورات اجلزائر،  ،18-17/، عجملة األصالة، "التعريب ووسائل حتقيقه": الفاسي حممد - 16 

  .1974والشؤون الدينية، التعليم األصلي 

وزارة منشورات ، اجلزائر، 7/ع، جملة األصالة، "�ضة التعليم األصلي يف اجلزائر": عاللالفاسي  - 17

  .1972والشؤون الدينية، التعليم األصلي 

  الرسائل الجامعية

احلياة االجتماعية يف ظل النظام االشرتاكي باجلزائر املرحلة البومدينية منوذجاً : بودريوع صربينة - 1

الكرمي  الدكتور عبد:، إشرافلنيل شهادة املاجستري يف التاريخ، رسالة مقدمة )م1965-1978(

  .2011- 2010منتوري، جامعة قسنطينة،  بوصفصاف،

دراسة تعميم استعمال اللغة العربية كتغيري تنظيمي داخل املؤسسة االقتصادية : كربوش رمضان - 2

: رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم النفس العمل والتنظيم، إشراف التكيف،- اجلزائرية املقاومة

  .2009- 2008منتوري، جامعة نة، قسنطيلوكيا اهلامشي، 

مالمح اهلوية يف السينما اجلزائرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف الفنون  :موالي أمحد -  3

  .2013-2012ة، جامعة وهران، بن نكاع بن ذهيب: الدرامية، إشراف

ماجستري يف العلوم السياسية أزمة اهلوية يف السياسة التعليمية اجلزائرية، مذكرة : مغراوي لقمان - 4

  .2005- 2004سف بن خدة، جامعة يو  اجلزائر، عقيلة ضيف اهللا،: والعالقات الدولية، إشراف
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النظام التعليمي وثوابت اهلوية الوطنية، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف علم : العلمي شراد حممد - 5

  .2015- 2014، 2ي، جامعة سطيف اجلمعي نو : اجتماع الرتبية، إشراف

سوسيولوجيا املثقفني يف اجلزائر وضعية ومكانة خرجيي معاهد التعليم األصلي معهد : قنزار نعيمة -  6

عبد الغاين : بلكني حبسني داي، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف ختصص علم االجتماع الثقايف، إشراف

  .2005-2004امعة اجلزائر، مغريب، ج

بلقاسم نضاله السياسي ونظرته للهوية اجلزائرية، مذكرة لنيل  مولود قاسم نايت :تاحي إمساعيل - 7

توري، جامعة من قسنطينة، الدكتور عبد الكرمي بوصفصاف،: شهادة املاجستري يف التاريخ، إشراف

2006/2007.  

 يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة مذكرة والتجديد، األصالة بني اإلسالمي الفقه: تاغالبت حورية -  8

  .2007/2008 ،خلضر احلاج جامعةباتنة،  فكرة، سعيد إشراف وله،وأص الفقه

قتصادية منوذجاً، أطروحة دكتوراه التعليمية وإشكالية التعريب يف اجلزائر العلوم اال: خالف مسعودة -  9

  .م2011-2010وري، جامعة منت قسنطينة، حسن كاتب،: علوم اللسانيات، إشراف

املدين ودوره يف احلياة السياسية والثقافية بتونس  أمحد توفيق: عبد القادرخليفي  -  10

عبد الكرمي .د: م، رسالة ماجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر، إشراف1983- 1899واجلزائر

  .2007- 2006 ،جامعة منتوري قسنطينة، بوصفصاف،

  ندواتالو  ملتقياتالأعمال 

الباحثني اجلامعيني،منشورات خمرب الدراسات أعمال الدكتور شريط الفكرية والفلسفية يف ميزان  - 1

  .2004ماي 20- 19ي، يومي جامعة منتور  قسنطينة،التارخيية والفلسفية،

ندوة التجارب االشرتاكية يف اجلزائر وآثار حتوهلا إىل سياسات السوق وأثر العوملة وإعادة  أعمال -  2

  .2005ت الوحدة العربية، مركز دراسامصر، اهليكلة، 

 اجلزائر، ،1امللتقى الوطين لتكرمي املفكر املرحوم األستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم، جأعمال  -  3

  .2005مارس29و28و27 أيام  ،لس اإلسالمي األعلىمنشورات ا�

بلقاسم يف ظل سؤال اهلوية واالنية عند مولود قاسم نايت حول أعمال امللتقى الوطين األول  -  4

نوفمرب  24- 23أيام ، جامعة احلاج خلضر، ةخمرب حوار احلضارات والعومل، منشورات باتنة ،العوملة

2010.  
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 ديسمرب 05- 04- 03 أيام ن،.م.د ،2ج ،التخطيط اللغوي أعمال امللتقى الوطين حول - 5

2012. 

  المعاجم

 ،2ج والعشرين، عشر التاسع القرنني يف اجلزائر أعالم معجم: وآخرون الكرمي عبدبوصفصاف  - 1

 .2004 منتوري، جامعة والفلسفية التارخيية الدراسات خمرب منشورات قسنطينة،

   المقابالت

، على الساعة 7/2015مقابلة  شخصية ببيته بأوالد فايت باجلزائر العاصمة، : حممد الصغريبلعالم 

14:30.  

 الساعة على ،24/02/2018 يوم بأدرار، األصلي التعليم مبعهد درس طالب شهادة: حالة حممد

21:59.  

  المواقع اإللكترونية

 موقع املالكي، احلطاب للفقيه -  احلرمني إمام ورقات لشرح العني قرة: عامر علي اجلهاين جالل -  1

،www.ahlalhdeeth.com، 12/02/2018 يوم.  

 : ، املوقعاملرض مع صراع بعد بلجيكا يف فياليل إبراهيم املناضل وفاة -  2

www.algeriachannel.net ، 20:16: الساعة على ،14/02/2018 يوم.  

 املقدمة - احلديث الرتبوي اللسان علم ضوء يف خــلدون ابن عنـد الرتبـوي املنهــج: فاتح زيوان - 3

  .13/2/2018 يوم ،www.diwanalarab.com،: العرب ديوان موقع أمنوذجا،

 يوم، ar.wikipedia.org وقع، املالفقه أصول يف الورقات: ويكيبديا احلرة املوسوعة -  4

19/02/2018. 

  .01/01/2018، يوم ar.wikipedia.org : املوقع :املوسوعة احلرة  -  5

جملة أصوات ، "سؤال اللغة العربية، التعريب، و التعليم عند عبد اهللا شريط": إبراهيم اخلليلبن عزة  -  6

 ،31- 01-2017: املوافق هـ1438مجادى األول  3الثالثاء : ، نشر يف املوقع بتاريخ الشمال

.aswat-elchamal.com  

 يوم ،www.algeriachannel.net :موقع اجلزائرية، الوطنية اهلوية تدمري :إبراهيم فياليل -  7

  .23:45 على ،10/01/2018
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  فهرس األعــــالم

 )أ(

  258- 224- 214:اإلبراهيمي أمحد طالب

  174- 166- 165- 12- 11: البشرياإلبراهيمي 

  64: أوشيش عبد ا�يد

  284:حسني آيت أمحد

  165:حممد العيد آل خليفة

  165:األمري عبد القادر

  174- 165- 13:األفغاين مجال الدين

  280:أرسطو

 272- 271- 270- 269- 268- 69:األشرف مصطفى

  160:خطلاأل

  )ب( 

-249- 242- 188- 187- 174- 166- 165-143-64- 11:بن باديس عبد احلميد

253  
  165:البارودي

  282:�نس عفيف

- 228- 223- 221- 142- 115- 69-65-64-58- 51- 27- 10– 4:بومدين هواري

229 -233-256-259 -264 -284 -285 -288  

  165:البوصريي

  54:بوشامة عبد الرمحان

  65:بورقيبة حلبيب

  284- 231-230:بوضياف حممد

  164:البحرتي

  255:بيتهوفن

  185- 184:البيضاوي القاضي

  235:بلحميسي موالي
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  294:بلعيد صاحل

  11- 10:بلعالم حممد الصغري

  284- 222- 13- 12- 11: أمحد بن بلة

  164:بشار

  191- 190- 189:البخاري

  )ج(

  283- 24: حممود عابداجلابري 

  164:اجلاحظ

  230:بن جديد الشاذيل

  149:مجل علي أمحد

  160:ريرج

  279:اجلرجاين

  )د(

  165: ديب حممد

  190): اإلمام(أيب داوود 

  )ه( 

  164:ابن هانئ

  164:اهلمذاين بديع الزمان

  189-188: ابن هشام

  )و(

  282:وهبة مراد

  249:الورتالين الفضيل

  164: الونشريسي

  )ز(

  191:الزبيدي

  160:طارق بن زياد

  165:زيادة مي
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  164:ابن زيدون

  284:زيتوين الطاهر

  6: الزخمشري

  )ح(

  165:حافظ إبراهيم

  218:حممود حافظ

  166-165: حوحو أمحد رضا

  245:محودة عبد الوهاب

  281:ابن حزم

  165:احللي صفي الدين

  164:بن محاد بكر

  248:محاين أمحد

  164:ابن محديس

  299- 165:طه حسني

  257:حريب حممد

  )ط(

  163:بن أيب طالب علي

  277: الطيب عبد اجلليل حسني

  267:لسي حممد اهلاديالطراب

  )ي(

  282:إبراهيماليازجي 

  69- 64- 9: بن حيىي حممد الصديق

  

  )ك(

  230:كايف علي

   160:الكاتب عبد احلميد

  174- 165:الكواكيب
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  247:الكعاك عثمان

  )ل( 

  149:اللقاين أمحد حسن

  235:موسى اللقب

  )م(

  165:املازين

  6: املأمون 

  287:ماركس كارل

  165:أبو ماضي إيليا

  275:مازن مبارك

  284- 12- 11- 10-4:املدين أمحد توفيق

  260- 226:مهري عبد احلميد

  284- 248- 189- 188- 176- 165- 78:حممد صلى اهللا عليه وسلم

  9:عبد الكرمي بن حممود

  165: مطران خليل

  181: ميارة

  188-187:حسنيمكي 

  164: املنصور أبا جعفر

  165:املنفلوطي

  164:املعري أيب العالء

  190 ):اإلمام(مسلم 

  164:ابن املقفع

  235:مرتاض عبد املالك

  164:املتنيب أيب الطيب

  247:أبو مغلي وصفي

  )ن(
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-68-65- 64- 54- 31- 24- 22- 14- 13- 10- 9-6– 4:نايت بلقاسم مولود قاسم

142 -243-244-249 -254 -263 -287 -288 -289-295  

  290- 245:مالك بن نيب

  164:أيب نواس

  191:النووي حيي بن شرف

  190: النسائي

  254:أمحد نعمانبن 

  )ص( 

  282-213:الدينحمي  صابر

  163:الصديق أبو بكر

  )ع( 

  181: عاشر ابن

  279:الطيب عبد اجلليل حسني

  174-13: عبده حممد

  232:حممد حسن عبد العزيز

  267: عدواين الطاهر

  139:يعقوب بن عز الدين

  248:العيسى سليمان

  245:رشيد بن عيسى

 250:العلويين حممد

  139:مدحمعلي 

  164:ابن العميد

  160:عنرتة

  165:العقاد

 155: ابن عقيل

  )ف(

  235:الفاسي عالل
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  281:الفارايب

  287-255-254:فيخته

  12:إبراهيمفياليل 

  284:فرحات عباس

  160:الفرذدق

  166: فرعون مولود

  )س( 

  282:حممدسبيال 

  298: سبع رابح

  281: السيد رضوان

  164:ابن سهل

  284:ناابن سي

  251:عبد الرمحن ةسالمة ابن الدوامي

  284:سالمة موسى

  160:زهريبن أيب سلمى 

  257- 235- 69-14:سعد اهللا أبو القاسم

  12-10: بن سعدون العريب

 264- 254-235: سعدي عثمان

  )ق(

 64: قائد عبد الغاين

  160:القيس امرؤ

 180: القريواين أيب زيد

  )ر(

  165: الرافعي

  160:بن أيب ربيعة عمر

  165:الرحياين أمني

  269- 264-254: عبد اهللايبكير 
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  13:رضا رشيد

  164: الرومي ابن

  174-165: الرصايف معروف

  381- 174: رشد ابن

  )ش(

  165:الشايب أبو القاسم

  283:الشامي رشاد عبد اهللا

  248:شبوب عثمان

  165:شوقي أمحد

  263- 262- 251:شريط عبد اهللا

  186: الشطي الشيخ

  54:الشريف عبد ا�يد

  279:شركي حممد

  283: اشريف رض

  190: ابن شرف حيي

  )ت(

  183: التاودي

  283:التوجيري عبد العزيز بن عثمان

  164:أيب متام

  190:الرتمذي

  )ث(

  163:بن ثابت حسان

  32:ثورندايك

  )خ(

  163:بن اخلطاب عمر

  164:ابن اخلطيب

  363- 260- 165- 35- 32:ابن خلدون
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  160:اخلنساء

  164:ابن خفاجة

  )ذ(

  248:ذياب أمحد

  148:صالح ذياب

  

  )غ( 

  249:غوميث

  174:الغزايل

  218- 216: غرانغنيوم جلبري
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  فهرس األماكن والبلدان

  )أ(

  29:األبيض سيد الشيخ

  126-90- 53-52- 49- 48 :أدرار

  29:أوالد جالل

  249- 202- 200- 199- 137- 57 :أوروبا

  242- 196-181-96- 94- 93- 65-13:األزهر

  202:ايطاليا

  290- 255- 202- 200- 68:أملانيا

  29:أمالو

  202-200:أمريكا

  194:األندلس

  102):الشلف(األصنام

  253- 215- 200- 26- 9:  إفريقيا

  200- 9:أسيا 

  102-53-48:أقبو

  29:آريس

  114:أريترييا

  89:األردن

  204:احتاد جنوب إفريقيا

  202:الحتاد السوفيايتا

  103:اثيوبيا

  126- 102-30- 29- 28:األغواط

  )ب( 

  202:باكستان

  29:بئر قاصد

  67:باريس
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  242- 90- 52-48-47-29:باتنة

  102-67-52-48- 31- 29- 25- 22: جباية

  245:بوزريعة

  144- 126- 102- 90- 52-48- 30- 29:بوسعادة

  29:بوفاريك

  139- 39:بورندي

  68:بولندا

  53:البيض

  284:بكني

  112: البنينب

  250-137-67:بلجيكا

  90- 52- 48- 47- 46- 29: البليدة

  53- 49- 30- 28: بين دوالة

  242- 126-90-67- 55- 53- 49- 48- 29:بسكرة

  202:الربازيل

  29:برج بوعريريج

  29:برج منايل

  250-137:بروكسل

  29:بريكة

  205):شبه جزيرة ايبرييا(الربتغال

  85:بشار

  165: بعلبك

  242: بغداد

 )ج( 

  242- 65:اجلامع األموي

  64:جامع األمري عبد القادر

  242:اجلامع األعظم
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  242:اجلامع األخضر

  243:جامع ابن باديس

  249:جامع باريس

  65:جامع كتشاوة

  29:جامع الصهريج

-32-31-27- 26- 25- 22- 19- 18-17-16-15- 13- 12- 11-9-7 -2:اجلزائر

44 -45 -46 -48 -49 -57-59-65-66-67 -68 -70-72-90-93 -94 -103 -

105 -112-137-140 -141 -150 -175 -199 -200-201-208 -209 -211 -

214 -218-221-222 -231 -232 -233 -234 -235-236-237 -244 -249 -

250 -251-252-253 -253 -255 -257 -258 -259-363-264 -264 -266 -

267 -268-270-272 -284 -285 -287 -288 -289-290-291 -293 -295 -

298 -301 

  85:جنات

  29:اجللفة

  )د(

  242-165:دمشق

  )هـ(

  200- 199:اهلند

  )و(

  126- 102-90-62-61- 53- 48- 30-29-28: الوادي

  199:وادي النيل

  199:وادي الرافدين

  48:اتالواح

  114- 112- 105- 102- 90- 66-62-61-53-49- 48- 47- 38- 31:وهران

  200- 199:الواليات املتحدة األمريكية

  247- 67-49:ورقلة

  )ز( 
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  242- 196- 93- 65:الزيتونة

  )ح(

  49):العاصمة(داي حسني

  )ط(

  5: الطائف

  242-67:طبنة

  )ي(

  202-200:اليابان

  202- 68- 67:يوغسالفيا

  )ك( 

  284-202:كوبا

  9: الكويت

  38:الكونغو

  206:كونغو ليوبولد فيل

  )ل( 

  249: لبنان

  246- 202-199-150-112:ليبيا

  112: لبرييا

  49:ملخادمة

  )م( 

  242-67:مازونة

  112:مايل

  48- 47-30: املدية

  78: املدينة املنورة

  244:مدرسة مسجد الربيع بوشامة
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   وأ�ما�ن فهرس أ��الم                                                                  
 

 
351 

  29: سيدي خالد

  112:سرياليون

  38:السنغال

  49- 48-29:سعيدة

  165: سرنديب

  )ق( 

  264- 8: القاهرة

  -65-8:القريوان

  67:قلعة بين محاد

  53:قنزات

  248:قصر حسن

  242- 144- 112- 102- 67-66-64-55- 52- 48- 47- 29- 25:قسنطينة

  199:قسطنطنيةال

  242- 196-93-65: لقروينيا 

  )ر( 

  200:روسيا

  264: الرباط

  )ش(

  199: شبة اجلزيرة العربية

  29:الشرفاء

  )ت( 

  112:تايالندا

  264- 249- 246- 242- 218- 202- 200- 199- 150-112-103:تونس

  242- 102- 67- 53- 49- 48- 25:)تيهرت(تيارت

  144- 52- 49-48-29-28:تيزي وزو

  85:تيميمون

  85:تيندوف
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  :صملخال

 والسياسية والثقافية االجتماعية مشروعا�ا الدول عليها تَبين اليت الصلبة القاعدة التعليم يعد

 اهلوية مكونات معرفة تتم التعليم خالل ومن إليه، تتطلع الذي مستقبلها خالله من وحتقق واالقتصادية،

 التعليم جبودة يقاس واألمم الشعوب ختلف أو تقدم معيار أن كما واخللقية، املعرفية القيم بغرس الثقافية،

 أمام كانت االستقالل عشية فاجلزائر وهوية، كينونة ذو فعال إنسان شخصية تكوين يف وفعاليته

 ومتطلبات يتماشى نوعي بتعليم مواجهتها عليها كان لذا الفرنسي، االستعمار خلفها ألوضاع حتديات

 الرتكة على اإلبقاء إىل دفعها املستقلة اجلزائر يف دراسي موسم أول واقرتاب الوقت ضيق لكن العصر؛

 بيان يف املعلنة التحريرية الثورة قيام مبادئ مع تتوافق ال اليت الفرنسي، االستعمار خلفها اليت التعليمية

 موازٍ  رمسي ديين طابع ذو تعليم الوجود إىل ظهر الظروف هذه ظل يف طرابلس، ميثاق يف وال نوفمرب أول

 فرتة طوال ظلوا الّلذينِ  اإلسالمي والدين العربية اللغة معمقة يف بدراسة للجزائريني يسمح العام للتعليم

  ."األصلي التعليم"ــب مسي منه، حمرومني زمنية

استجابة لتطلعات الشعب اجلزائري إلعادة إلنشاء مثل هذا النوع من التعليم  الدافعكان و 

إدماجه يف الثقافة واحلضارة العربية اإلسالمية، فهو يعين مشروع ظل حلم اجلزائريني أيام احلركة الوطنية 

م، ويف هذا الصدد تولت وزارة الشؤون الدينية مسؤولية هذا التعلي ومجعية العلماء املسلمني اجلزائريني،

مت تسطري برناجما كامال متكامال وخمططا ... :"تعليم األصلي والشؤون الدينيةقال مولود قاسم وزير ال

واضحا، فالتعليم األصلي �ذا املفهوم اجلديد يعتمد برناجما قويا وافيا وكافيا يتماشى مع مميزات الفرد 

الصايف اجلزائري الثقافية واالجتماعية واخللقية، والغرض من ذلك هو أن يكون التعليم قلعة اإلسالم 

  ".النقي البعيد عن االنغالق والتعصب والبعيد أيضا عن االحنالل والتفسخ

�ذا املفهوم اجلديد للتعليم الديين انطلق التعليم األصلي من املرحلة املتوسطة والثانوية إىل 

يم التعليم العايل، أما املرحلة االبتدائية فكان التالميذ يدرسو�ا يف مكان واحد وهو مؤسسات التعل

اإلبتدائي والثانوي، وأصبح �ذا الشكل شهادتان لألهلية وشهادتان للبكالوريا إحدامها تسمى شهادة 

التعليم العام واألخرى شهادة التعليم األصلي، سار التعليم يف اجلزائر �ذه النظرة العالية األفق إىل غاية 

الذي أقر توحيد التعليم، وإلغاء التعليم األصلي بإدراجه يف وزارة الرتبية  1976صدور ميثاق ودستور 

  .الوطنية
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Abstrait  
L’éducation est la base solide sur laquelle bâtit chaque Etat ses projets 

sociaux, culturels, politiques et économiques, et réalise par son biais un 
avenir prestigieux. A travers l'éducation nous reconnait l’unité de l'identité 
culturelle, et développer les valeurs cognitives et morales. De plus, nous 
mesurons  le progrès ou l'échec des peuples et des nations est mesurée par la 
qualité de l'éducation et de son efficacité dans la formation d’une personne 
active dans la communauté ayant,  ayant une entité et l'identité. A la veille de 
l'indépendance, l'Algérie était devant les défis résultant du colonialisme 
français, de ce fait, elle a dû faire face à une éducation de qualité conforme 
aux exigences des temps, mais le manque de temps et l'approche de la 
première saison de semestre en Algérie indépendante versée l’obligea à 
maintenir l'héritage éducatif du colonialisme français, qui n’était pas 
conforme aux principes de la révolution éditoriale cités dans la déclaration 
du 1er Novembre, ni dans la Charte de Tripoli. Dans ces circonstances, une 
éducation avec un caractère religieux formel à l’éducation publique est 
survenu, permet aux Algériens d’acquérir un apprentissage approfondi de la 
langue arabe et la religion islamique qui ont  marginalisé pendant une longue 
période. Cette éducation est nommée "l'éducation originale". 

 
La création d'un tel type d'éducation était dans le but de répondre aux 

aspirations du peuple algérien à réintégrer la culture et la civilisation arabo-
islamique. Cela signifie la réalisation d’un projet restait le rêve de tous les 
algériens pendant le Mouvement National et de l'Association des Savants 
Musulmans Algériens. Le ministère des Affaires religieuses était responsable 
de la réalisation de cette éducation, et à cet égard, Mouloud Kassem, ministre 
de l’Education et de L'enseignement original et les affaires religieux, a 
déclaré : « ……….un programme fort et adéquat, conforme aux critères 
culturelles, sociales et morales de l'individu algérien a été programmé, 
l'objectif étant que l'éducation soit un programme complet et bien planifié, 
dans le but de rendre l’éducation le cœur de l’Islam pur loin de l'isolement et  
de l'intolérance et aussi loin de la désintégration. 

Dans ce nouveau concept de l'éducation religieuse, l'éducation 
originale a commencé par le niveau intermédiaire et le secondaire jusqu'à 
l'enseignement supérieur. D’une autre part, les élèves poursuivaient leurs 
éducations primaires au niveau d’un seul établissement : primaire et moyen, 
parvenant ainsi à deux certificats d'admission et deux baccalauréats. Ce 
système éducatif avec sa vision a été le règlement à suivre en Algérie et ce 
jusqu'à la promulgation de la Constitution de 1976, qui a approuvé 
l'unification de l'éducation et l'abolition de l'éducation originale en l'incluant 
dans le ministère de l'Education nationale. 

 


