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  :ممخص الدراسة

 تحميؿ المضاميف التربكية لمناىج التربية المدنية بالتعميـ المتكسط، إلىتيدؼ الدراسة الحالية  
قصد استنباط قيـ المكاطنة المدرجة ضمف كتبيا المدرسية في دكؿ المغرب العربي، التي اخترنا منيا 
الجزائر تكنس كالمغرب كنماذج عف المناىج المغاربية، لمبحث في المدل الذم تتضمنو ىذه المناىج 

مف قيـ المكاطنة كالسمكؾ المدني كالحداثة السياسية في نفكس مرتادييا تبعا ألىداؼ المنظكمات 
 .التربكية الثبلث كعبلقتيا بالتصكرات السياسية في كؿ بمد 

كتبعا لذلؾ اعتمدنا عمى تقنية تحميؿ المضمكف الستخراج تكرارات القيـ مف عينة الدراسة، التي شممت 
تسعة كتب خاصة بمادة التربية المدنية في الطكر الثاني مف التعميـ، بيدؼ تحميميا كيفيا انطبلقا مف 
النتائج الكمية المحصمة مف شبكة تحميؿ المحتكل التي تـ إعدادىا لذلؾ، كانطبلقا مف الكاقع السياسي 
كاالقتصادم كاالجتماعي الذم يحدد كـ كنكع القيـ الكاجب إدراجيا كتفعيميا في صفكؼ النشء انطبلقا 

 . مف حجرة الدراسة كنشاطات صفية تنمي ىذه الجكانب، كمقارنة النتائج في كؿ سنة ككؿ بمد

 غنى الكتب المدرسية المغاربية بقيـ المكاطنة  الحديثة  كتنكعيا في  إليياكقد أظيرت النتائج المتكصؿ 
جميع السنكات بما يسيـ في تنمية كتكطيف المفاىيـ المرتبطة بالسمكؾ المدني  المطمكب، الذم يظير 

 .    في تصرفات المكاطف الصالح الذم تيدؼ ىذه المنظكمات التربكية لتككينو

 

 Résumé :  

 cette étude vise à analyser les contenues  éducatives et les curriculums 

scolaire de la matière de l'éducation civique dans l'enseignement moyen, 

afin de définir les valeurs de citoyenneté dans leurs manuelles  scolaires du 

pays du Maghreb dont on ‘a choisi (l'Algérie, la Tunisie et le Maroc ) comme  

modèle des programmes éducatifs  maghrébins  dans la  recherche , ces 

programmes qui comprennent  les valeurs de la citoyenneté et le 

comportement civique  et la modernité politique dans l’âme des citoyens 

suite a des buts  des trois systèmes éducatifs  et leurs  relations avec la vision 

politique dans chaque pays . 
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A travers ça , on a adopté la technique de l’analyse de contenu pour prise 

des valeurs de l’échantillon de l’étude qui inclus neufs manuelles  de 

l’éducation civique du 2eme  cycle éducatif pour les analyser qualitativement  

à travers les résultats  quantitatives qu’on a pris du corpus d’analyse  qu’on a 

préparés a travers la situation politique, économique et sociale qui précise  

la quantité et la qualité des valeurs nécessaires pour la nouvelles génération, 

comme des activités  scolaires qui développent ces cotés là et comparent les 

résultats  dans chaque année et dans chaque pays . 

A la fin de cette étude, on a considéré que les manuels scolaires maghrébins 

sont très riche et divers par les valeurs de citoyenneté moderne dans toutes 

les années, ces valeurs qui aident à fixer le comportement civile nécessaire 

pour former un bon citoyen.            

 

Abstract : 

 The current study aims to analyse the educational contents of the Civic 

education programs at middel level  in order to deduce the citizenship values 

included in the school books in the Magreb countries by which we have 

chosen among them Algeria, Tunisia and Morocco as samples of the Magreb 

educational programs 

to study in what exrent these programs contain the citizenship values, the civil 

behavour and the political modernity in spirits of the students according to the 

objectives of the three educational systems and their relationships with the 

political perspectives for each country. 

 Therefore, we depended the téchnique   of analyse the contains to 

check up the frequencies of the values from the sample study which is 

consisted from nine books related to the corpus of analysis  subject in midell 

level of education so as to analyse the quality of theses values according to 

the quantity of results realized from  corpus of analysis   

So, through the political,economical and social reality which determines the 

quality and the quantity of values that must be used, practised and interacted 

by the future generations achieved in classrooms as activities done in vertical 



 

 
 ت

 

way between learners improve these sides and to compare the results every 

year and for each country. 

 The findings showed the richness of the Magreb school books in 

modern citisenship values and their variety in all grades consequently they 

contribute to improve and deepen the concepts related to the target civil 

behaviour which needs to be shown in a good citizen who should be formed 

by these educational systems. 
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 إهداء       

 إلى من أحاطاني بالرعاية واالىتمام  

لى إخوتي كل باسمو   الوالدين العزيزين حفظيما اهلل ورعاىم وا 

 إلى كل من يحمل لقبي  في ىذا الوطن العزيز 

إلى أخي وصديقي المتميز عبد الغاني بحموان وكريم ، حميمة، جمال ، نسيمة،ميدي بمحميتي ، 
لى كل رفقاء الدرب    ىشام ، ريم قدوري، مجيد كربوش، رقية ، العونية ، وىيبة وا 

 إلى رفقائي في مركز فاعمون وعمى رأسيم العزيزين يمين رحايل ومبروك بوطقوقة 

 إلى زمالئي في المركز النفسي البيداغوجي 

 إلى جمعية جزائر الخير فرع سيق  وكل من شارك معي  في كل عمل إنساني 
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 بشكري هلل أتقدم أن كلمة من عملً هذا ال ٌسعنً إلى آخرفً نهاٌة 

عز وجل الذي وفقنً النجازه 

 الغالٌٌن سعٌدات الحاج عٌسى لألستاذٌن بكل شكري أتقدمكما 

والبروفٌسور قوٌدر سٌكوك على كل ما قدماه لً من دعم وسند فً 

كل خطوة من هذا البحث 

  من جامعة مستغانم ، معسكر ، تلمسانألساتذتًالشكر موصول 

 مصطفى راجعً، عبد ،مرقومة منصور، جمال فرفار: وسطٌف 

الرزاق امقران، مهدي قصٌر ، الغالً بن لباد، جٌالنً كوبٌبً 

. طٌبً، محمد بوجطو المعاشو، غماري 

ل بالشكر لكل من ساهم من قرٌب ومن بعٌد فً هذا العمأتقدمكما 
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 : مقدمة

-شيد القرنيف األخيريف العديد مف األزمات األخبلقية كاإلنسانية كاالجتماعية، كأزمات سكسيك 
سياسية بالخصكص، يمكف القكؿ أنيا كانت كاقعا تراجيديا مازاؿ يذىؿ الكجكد اإلنساني، فاستعمار 

دكؿ الشماؿ لمجتمعات الجنكب كالحربيف العالميتيف، كاالستقبلؿ الصكرم لدكؿ الجنكب كالحرب الباردة 
بيف اإليديكلكجيتيف الشيكعية  كالمبرالية كتحكليما إلى عكلمة ثقافية مييمنة تبرز أسطكرة تقدـ الغرب 

تزاؿ تحافظ عمى استمراريتيا بأشكاؿ مستترة نسبيا، ىذه  كتفكقو إزاء المناطؽ األخرل مف العالـ، ال
كانت سببا رئيسيا في -  قيـ العالـ الحديث الذم نعيشو- النشأة المخربة لمقيـ بتعبير محمد أرككف 

نساني لمعيش  افتقارنا لمعرفة مبنية عمى االحتراـ الجمعي كالتعاكف كقبكؿ األخر مف جانب سياسي كا 
المشترؾ في المجتمع بعيدا عف المظاىر التي طبعت سيركرة القرنيف الماضييف مف خكؼ كريبة 

إقصاء األخر المختمؼ، كميا عكامؿ ساىمت في التفكير في آليات ترسيخ مكاطنة حاممة لمتنكع الثقافي 
كمحاكلة إصبلحية تقـك بيا المجتمعات اإلنسانية عمى تبني سياسيات التعايش المشترؾ، كالبحث عف 
ركابط إنسانية ثقافية تجمع الفسيفساء الثقافية كالدينية كالفكرية في العالـ، كمف ذلؾ اتجيت األنظار 

إلى األنظمة التربكية المدرسية العتبارىا أفضؿ السبؿ لبناء مجتمع يقدـ قيـ السمـ كقبكؿ اآلخر، حيث 
أدرؾ السياسي كالمشرع المدرسي أىمية االستثمار في بناء اإلنساف كتككيف ثقافتو كسبيؿ أساسي لبناء 

الكطف كتحقيؽ التنمية كترسيخ القيـ ذات الصمة بالمكاطنة، كتكجيو السمكؾ المدني كاحتراـ حقكؽ 
اإلنساف العالمية في إطار العيش المشترؾ حتى مع كجكد اختبلفات، كىي الرسالة التي تحمميا مناىج 
التربية عمى قيـ المكاطنة كالمدنية كخيارات منيجية في المؤسسات التربكية لتكطيف مشركع المكاطنة 
كمحدداتيا مف تنمية الحس المدني كتسامح كمساكاة كتقبؿ الحكار كالتشارؾ في مجتمع كاحد كالتكيؼ 

 .مع مستجدات الحياة في عالـ متغير

تندرج ىذه المقاربة ضمف التصكرات الحديثة لممدرسة كالمناىج التربكية التي تؤسس لمثكابت  
القيمية المشتركة في المجتمع كتحكؿ اإلنساف مف كائف بيكلكجي حامؿ لطبيعة صراعية عدائية لؤلخر 
المختمؼ حسب تصكر ىكبز لئلنساف ككنو ذئب ألخيو اإلنساف إلى كائف اجتماعي يحمؿ قيما جديدة 

ككضعيات حضارية تماشيا كالحداثة كما بعدىا، بكضعو لثكابتو التقميدية الحاممة لثقافة العنؼ 
 .كاإلقصاء كاالنعزاؿ الجماعي إلى ديناميكية حضارية جكىرىا المكاطنة كقيميا األخبلقية كالمدنية
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 ىذه المقاربات التربكية كالسياسية طكمف ىذا جاء تصكرنا ليذا المكضكع، حيث حاكلنا استنبا 
كالفمسفية عمى كاقع المنظكمات التعميمية المغاربية بكؿ مف الجزائر، تكنس كالمغرب،  لدراسة المدل 
الذم تساىـ بو مناىجيا الدراسية كبالتحديد المضاميف الدراسية لمادة التربية المدنية كالكتاب المدرسي 
بصكرة خاصة، عمى اعتبار انو كسيمة بيداغكجية ذات تأثير كبير عمى الطفؿ التمميذ مكاطف المستقبؿ 

في ترسيخ كتفعيؿ قيـ المكاطنة الصالحة، حيث اعتمدنا عمى مداخؿ كمؤشرات لقياس المدل الذم 
يبدك أف المناىج الدراسية المغاربية تركز عميو أكثر، كأيف تظير التكرارات المحمية بشكؿ جمي في 

 . التكجيات القيمية لكؿ منظكمة

كتبعا لذلؾ تـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى ستة فصكؿ، الفصؿ األكؿ منيا يضـ الجانب المنيجي  
لمدراسة بداية بالدراسات السابقة التي كانت المنطمؽ الرئيسي إلشكالية بحثنا كأىميتو، كأىـ المقاربات 

المنيجية التي اعتمدناىا في تحصيؿ قيـ المكاطنة كالتقنيات كاألدكات البحثية المعتمدة في الدراسة، ثـ 
 . لمبحثةتحديد المفاىيـ المتعمقة بالمتغيرات الرئيسي

في الفصؿ الثاني خصصنا الدراسة لئلحاطة بمفيـك المكاطنة كتطكره التاريخي، انطبلقا مف  
سياميا في تبمكر المفيكـ الحديث  الدكلة المدنية بالحضارة اليكنانية إلى ما بعد الثكرة الفرنسية كا 

شكالية كجكده مف عدميا في التراث العربي  لممكاطنة، ثـ التصكر العربي اإلسبلمي ليذا المفيكـ كا 
اإلسبلمي مف خبلؿ تصكرات مفكريف كشخصيات مؤثرة في الفكر المغاربي لمفيـك المكاطنة كفؽ 

 .اتجاىات سياسية كفكرية مختمفة

بالفصؿ الثالث تطرقنا لممرتكزات األساسية التي تقكـ عمييا عممية بناء كتصميـ المناىج  
الدراسية كىندستيا، كما تطرقنا لمادة التربية المدنية، مف حيث المفيـك كنماذج التدريس كالبناء 

 .البيداغكجي لمكتاب المدرسي ككظائفو األساسية، مع إشارة لمكتب المدرسية المغاربية

أما بالفصؿ الرابع، فقد قمنا بتسميط الضكء عمى السياسة التعميمية لدكؿ المغرب العربي كؿ عمى حدة 
بتقديـ تسمسؿ تاريخي لتطكر ىذه المنظكمة مف المرحمة التي سبقت االستعمار الفرنسي إلى حد 

، مع تسميط الضكء عمى مظاىر تأثير  المستجدات الحديثة التي سبقت إلييا ىذه المنظكمات اليـك
 .اإليديكلكجيا السياسية كالقيـ الثقافية عمى المنظكمة التعميمية في الدكؿ المغاربية
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الفصؿ الخامس قمنا بتخصيصو لعرض نتائج تحميؿ المضمكف كقيـ المكاطنة المحصمة مف  
 .شبكة تحميؿ المحتكل التي أعدت ليذا الغرض

أخيرا بالفصؿ السادس عرضنا مف خبللو قراءة تحميمية لنتائج تحميؿ المضمكف في كؿ دكلة   
كفؽ مقاربة تفكيكية، نقدية كمقارنة لمناىج التربية المدنية بالمغرب العربي كدكرىا في ترسيخ القيـ 

 .المكاطنية
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: الدراسات السابقة واالنطالقات المنيجية - 1

تصكرات النظرية ليذا المكضكع مف دراسة ؿنطبلقة المنيجية ؿالا كانت :الدراسة األولى - 1-1
 المنشكرة مف طرؼ المركز ، بعنكاف رسالة المكاطنة مف خبلؿ المدرسة، 1» حسف رمعكف «األستاذ

مقاربات حكؿ ممارسة : الكطني لمبحث في األنثركبكلكجيا االجتماعية كالثقافية بعنكاف الجزائر اليـك 
,  حيث قاـ بدراسة مقارنة لمكتب المدرسية الخاصة بمادة التربية المدنية لكؿ مف الجزائر،المكاطنة

فيما يخص قيـ المكاطنة التي تركز عمييا مناىج ىذه الدكؿ مف ك ،تكنس كالمغرب لجميع األطكار
،   الحقكؽ كالكاجبات، مسألة الديمقراطية،العمكمية اإلدارة كالخدمات، تمثبلت اليكية كالحياة الجماعية

 حيث الحظ الباحث كجكد العديد ،التراث الثقافي كالتكنكلكجيا البيئة كالعبلقات الدكلية كالسمـ العالمي
 ، إال أنو يكجد اختبلفات في طريقة تناكليا،مف أكجو التشابو في المناىج الثبلث في مسألة المكاطنة

 ،يرجع سبب ذلؾ إلى االختبلؼ في طبيعة النظاـ السياسي القائـ في كؿ بمد كنكع الشرعية السائدة
كختـ ىذه الدراسة بتقييـ لمنيج التربية المدنية في الجزائر الذم أدرج فيو البعد الديني في البعد المدني 

. مما يطرح إشكالية الشرعنة 

 :  الدراسة الثانية- 1-2

المكاطنة كتنميتيا لدل طبلب التعميـ قبؿ : "  المعنكنة ب2كآخركف دراسة عبد الخالؽ يكسؼ سعد 
 ما ىي أفضؿ السبؿ التي : حيث انطمؽ مف إشكالية بحث حكؿ،(رؤية مقارنة)الجامعي  بمصر 

تعتمدىا المدرسة في تنمية قيـ المكاطنة لدل الطالب في مكاجية التحديات الراىنة ػ العكلمة بشكؿ 
 كما ىي التصكرات  المقترحة ،خاص ػ  كدكر المعمـ المحكرم في تنمية القيـ األخبلقية كالكطنية
. لتفعيؿ دكر المدرسة اإلعدادية في تنمية المكاطنة لدل طبلبيا ؟

: كاعتمد الباحث المنيج الكصفي لرصد دكاعي تفعيؿ المكاطنة  كاستخدـ أداتيف ىما

                                                           
1 Hassn Remaoun , l’Algerie  aujourd’hui : approche sur l’exercice de la citoyenneté, Edition crasc , 

2012. 
 ،المركز القكمي (رؤية مقارنة)المكاطنة كتنميتيا لدل طبلب التعميـ قبؿ الجامعي  بمصر  عبد الخالؽ يكسؼ سعد كآخركف، 2

 .2004لمبحكث لمتربكية كالتنمية، القاىرة، 
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 المعمميف كالقيادة التربكية حكؿ أفضؿ السبؿ لتفعيؿ قيـ المكاطنة لدل أراءاستبياف لرصد  -1
  .محافظات 8 معمـ مف جميع التخصصات ك 150بالمدرسة كعينة مؤلفة مف التبلميذ 

 شمؿ جمع المعطيات مف ، تبلميذ مف المدرسة اإلعدادية300اختبار قياس المكاطنة لدل  -2
استمارات كزعت عمى المعمميف كالتبلميذ كاإلدارة المدرسية تخص مدل تنمية المدرسة كالمعمـ 

 كخمص الباحث مف خبلؿ ، حيث تراكحت النتائج بيف مكافؽ كمكافؽ إلى حد ما،لقيـ المكاطنة
 أف ىناؾ درجة عالية مف المكافقة  كبغالبية إحصائية عمى عبارة إلىالنتائج المحصؿ عمييا 

 كالمعمـ ىك اآللية ، المناىج الدراسية  ذات صمة كبرل بتنمية قيـ المكاطنة أفمكافؽ عمى
عرض خبرات بعض الدكؿ ب كفي األخير اختتـ الباحث ىذه الدراسة ،الرئيسية في ىذه العممية

  كتقديـ تصكر مقترح لتفعيؿ  ،المتقدمة في تنمية قيـ المكاطنة لدل طبلبيا مع مقارنة بينيا
.   دكر المدرسة في تنمية المكاطنة لدل طبلبيا

  
 :الدراسة الثالثة- 1-3
تطكير مناىج التعميـ لتنمية المكاطنة في :"    تحت عنكاف 1عايدة عباس أبك غريب  كآخركف  دراسة 

كانطمقا مف إشكالية تيدؼ إلى التعرؼ عمى دكر المناىج المدرسية بالمرحمة الثانكية " األلفية الثالثة 
 كمدل فعالية البرامج ،بمصر في تنمية المكاطنة لدل الطبلب لمكاجية تحديات القرف الحادم كالعشريف

 ،الدراسية كاألنشطة التعميمية في إكساب الطبلب األبعاد القيمية كالعقمية كالخمقية كالسمككية  لممكاطنة
. كتأثيرىا عمى تحصيميـ الدراسي

حيث قاـ فريؽ البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي لتحميؿ كتقكيـ دكر المناىج الدراسية  بكضعيا 
 كما اعتمدكا عمى أداتي بحث تمثمت في شبكة تحميؿ محتكل ،الراىف مف حيث تنميتيا لقيـ المكاطنة

الخاصة بالمرحمة الثانكية كاستمارة بحث كزعت  (كتاب -  مقرر45حكالي  )جميع الكتب المدرسية 
مبحكث  تخص آرائيـ حكؿ مدل  (150)حكالي ،المعمميف كالمكجييف كأكلياء التبلميذ عمى عينة مف

 إذ خمصت الدراسة ،تكافر مقكمات قيـ المكاطنة في المناىج الدراسية بالمرحمة الثانكية كفعالية برامجيا
تتضمف سكل القميؿ النادر مف المعارؼ  التي يمكف  إلى أف المناىج الدراسية في المرحمة الثانكية ال

                                                           
دراسة ) لدل الطبلب بالمرحمة الثانكية  تطكير مناىج التعميـ لتنمية المكاطنة في األلفية الثالثة،عايدة عباس أبك غريب  كآخركف  1

 .2006-2000، المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية، القاىرة ، (تجريبية
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 حيث تُقدـ معرفة مجردة تمقينية تعتمد عمى الذاكرة كالحفظ أكثر مف ،أف تنمي قيـ المكاطنة لدل الطمبة
. الفيـ كاإلدراؾ كالتفكير

 
 :الدراسة الرابعة - 1-4

 تحت عنكاف قيـ المكاطنة المعبر عنيا عند مدرسي المكاد االجتماعية كعبلقتيا 1 دراسة  عبد اهلل لبكز
 دراسة ميدانية بمتكسطات كالية كرقمة، انطمؽ :باتجاىاتيـ نحك المنيج الدراسي كدافعيتيـ لمتدريس

  تشمؿ االتجاه الذم يحممو مدرس المكاد االجتماعية  الجزائرم في إشكاليةالباحث مف تساؤالت 
 كما ىك المستكل الذم يتميز بو مدرس المكاد االجتماعية  ،المرحمة المتكسطة  نحك المنيج الحالي
ىؿ يمكف القكؿ انو  كمما ارتفع مستكل القيـ المعبر عنيا ك ،بالمرحمة المتكسطة مف دافعية لمتدريس

 كمما كانت اتجاىاتو ايجابية نحك المنيج الدراسي لممكاد االجتماعية ككمما ارتفع ،عند المدرس الجزائرم
مستكل دافعيتو لمتدريس ؟  

كاقترح الباحث مجمكعة مف الفرضيات 
يتميز المدرس الجزائرم لممكاد االجتماعية في المرحمة المتكسطة  مف قيـ المكاطنة المعبر  -

 .عنيا
 .يتميز المدرس الجزائرم باتجاىاتو االيجابية نحك المنياج الدراسي الحالي  -
كمما ارتفع مستكل قيـ المكاطنة المعبر عنيا عند المدرس الجزائرم لممكاد االجتماعية في  -

 كزادت دافعيتو  ، نحك المنيج الدراسيايجابية كمما كانت اتجاىاتو ،مرحمة التعميـ المتكسط
 .لمتدريس

 ىذه الدراسة عمى  عينة أجريت اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي ك: وعينة الدراسة أدواتمنيج 
 دكائر بكالية كرقمة  كخمصت 9 متكسطة مكزعيف عمى 87في  (ستاذة أ أستاذ ك168) عشكائية بمغت
  إلىنتائج الدراسة 

 .البحثرسيف يتميزكف بمستكل متكسط مف قيـ المكاطنة المعبر عنيا في د الـأف -

                                                           
 عبد اهلل لبكز، قيـ المكاطنة المعبر عنيا عند مدرسي المكاد االجتماعية كعبلقتيا باتجاىاتيـ نحك المنياج الدراسي، دراسة    1

 . 2011-2010، جامعة كىراف (غير منشكرة)ميدانية بمتكسطات كالية كرقمة، أطركحة دكتكراه 
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  . يتميزكف باتجاىات ايجابية اتجاه المنيج الدراسيأنيـكما  -
ككمما ارتفع مستكل قيـ المكاطنة المعبر عنيا عند المدرس الجزائرم لممكاد االجتماعية في  -

بية نحك المنيج الدراسي كزادت دافعيتو  ا كمما كانت اتجاىاتو ايج،مرحمة التعميـ المتكسط
 أفضؿ كضع لبمكغ ، بخبلصة عامة كتكصيات كاقتراحاتأطركحتولمتدريس كختـ الباحث 

 .لتعزيز المكاطنة كقيـ االنتماء مف خبلؿ المناىج الدراسية 

 :الدراسة الخامسة - 1-5
 لمسنة المدنية التربية لمنياج المعرفية المضاميف: المعنونة ب  (2014 )  "1 النكمهزبالطا" دراسة 
إلى محاكلة  الدراسة  ىذهتيدؼ ،التمميذ لدل المكاطنة مفيكـ لتككيف كإطار المتكسط مف التعميـ الرابعة

سنة الرابعة مف التعميـ ؿ قيـ المكاطنة في المضمكف المعرفي لكتاب التربية المدنية ؿإدراجلمعرفة حدكد 
 ةمكلوا بمقكمات االعتزاز لمكطف، باالنتماء   كالمتمثمة في الشعكر2013-2012المتكسط في طبعة 

 االتصاؿ كسائؿ استخداـ في النقد، التحكـ بركح كالتسامح، التمتع الحكار ـمكؽ ة، االنفتاحمالكطف
 .كالكاجبات الحقكؽ معرفةكئة، مالب سبلمة عمى ثة، المحافظةمالحد

 المحتكل المعرفي لكتاب التربية المدنية لمسنة الرابعة متكسط أف ، مفادهكاعتمد الباحث عمى فرض
 حيث اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج  الكصفي ،يشمؿ ىذه القيـ ذات الصمة بمفيـك المكاطنة

  كاعتمد عمى كحدة ،التحميمي كشبكة تحميؿ مضمكف  سكسيكمترية ذات المؤشرات السبعة لقيـ المكاطنة
العاـ تؤكد صحة  استنتاجو في النتائج مف مجمكعة إلى الباحث  كتكصؿ، لمتحميؿكأساسالكممة 

الفرض الذم طرحو باحتكاء مضمكف كتاب التربية المدنية لمسنة الرابعة مف التعميـ متكسط بالجزائر 
. عمى قيـ المكاطنة كترسيخ الحس المدني لدل التمميذ 

 
 
 
 
 
   

                                                           
لمسنة الرابعة مف التعميـ المتكسط كإطار لتككيف مفيـك المكاطنة :  بالطاىر ، المضاميف المعرفية لمناىج التربية المدنية  النكم 1

، أطركحة دكتكراه غير 2011/2012دراسة تحميمية لكتاب التربية المدنية لمسنة الرابعة مف التعميـ المتكسط، طبعة : لدل التبلميذ
 .2014-2013منشكرة جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، 
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:  دسةالدراسة السا- 1-6
المدرسة  تبلميذ لدل المّكاطنة ركح تككيف في التعميمّية المؤّسسة  دكر" : 1راضية بكزياف دراسة

ا اإلكمالّية  2006 ) الجزائر، -عنابة كالية إكماليات   دراسة ميدانية ببعض"نمكذجن
 في متزايد اىتماـ مف األخير ىذا يكتسبو لما المّكاطنة، الدراسة مفيكـ هذه تناكلت
 : نقاط عمى التكالي03 مجمميا في تعالج تساؤالت عمى الّدراسة تمحكرت ك األخيرة،اآلكنة
 االجتماع؟ عمـ منظكر مف المّكاطنة مفيكـ ىك ما 1-
 التعميمّية؟ كالمؤّسسة المّكاطنة بيف العبلقة ىي ما 2-
ا متكسطةاؿ المدرسة- الجزائرّية التعميمّية المؤّسسة اعتبار يمكف ىؿ 3- لتككيف  فاعمة أداة -نمكذجن
المدني ؟  الحّس  قّيـ كتجسيد المّكاطنة ركح

 تمثمت في أدكاتكما اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي التحميمي  كعمى عدة 
 المقابمة -
.   لتحميؿ مضمكف الكتب ،الكثائؽ كالسجبلت الرسمية،شبكة تحميؿ المحتكل -
 عبلقة ليا التي التعميـ أبعاد محاكر لقّياس 06 عمى مكزعة سؤاالن  53 تضّمنت)االستمارة   -

 معمـ 103 مف عّينة مككنة  عمى ىذه األداة كطّبقت ،ىاـّ  تربكمّ  كيدؼ بالمّكاطنة مباشرة
 .عّنابة كاليةب إكمالية 31 ب يدرسكف

 : مجمكعة مف النتائج تتمثؿ فيإلىكتكصمت الباحثة 
 حيث ىيمنت ،متكّسط نسبيا بشكؿ المّكاطنة تككيف في تساىـ االجتماعّية لممكادّ  المدرسّية الكتب فّ أ

جاءت قيمة االنتماء في ك  ، مف مجمكع قيـ المكاطنة %17,44 لممكاطنة ب نسبة كأساسقيمة الحؽ 
 نتائج أظيرت لقياـ المكاطنة ، كما كأساس ىذه القيمة أىمية رغـ  %0,38  الترتيب بنسبة آخر

 األخير كقدمت  الباحثة في ، دعائـ المكاطنةإرساء المعمـ يمعب دكرا ىاما في أفالمقابمة كاالستبياف 
 كالمضمكف الّشكؿ حيث مف االجتماعّية بالمكادّ  الخاّصة المدرسّية الكتب تحسيفتكصيات  تتعمؽ ب 

 .كتغيراتو المعاصر االجتماعي مع الكاقع يتماشى بما
 
 
 
  :اإلشكالية- 2

                                                           
دراسة سكسيكلكجية تحميمية لكتب المكاد االجتماعية نمكذجا، مجمة : راضية بكزياف، المكاطنة كالمؤسسة التعميمية في الجزائر  1

 ( ىي أطركحة دكتكراه بنفس العنكافاألصميةالدراسة  ). 2009 مركز دراسات الكحدة العربية، ربيع 6إضافات، العدد 
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 كىك  ،االجتماعية              إنو لمف البدييي أف يككف لكؿ مجتمع إنساني نظاـ لمتربية كالتنشئة
ـْ ككحدة ثنظاـ يضمف إعداد أجياؿ متبلحقة لضماف استمرارية عناصره السكسيك قافية  الُمَشِكَمة لُنُظ

 بداية باألسرة التي ،تربكية-يعمؿ عمى تسييؿ اندماج أفراده انطبلقا مف مؤسسات سكسيكك ،المجتمع
تشكؿ النكاة األكلى لمتربية كالتطبع االجتماعي، مركرا بالمدرسة التي تمعب دكرا ىاما كمؤسسة 

 تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المنظكمة التربكية التي تسطرىا فمسفة المجتمع كأفاؽ كتطمعات ،تنشؤكية
. أفراده 

 كككيؿ المجتمع في تربية األجياؿ الناشئة ،             تمثؿ المدرسة مشركع إنساني حضارم
عدادىـ لمحياة بالتكيؼ مع ظركفيا  لترقية مكاىبيـ ، كتككيف أسس التفكير في نفسيتيـ نظريا كعمميا،كا 

مؤسسة تنشؤكية فالمدرسة كتنمية خبراتيـ الحياتية بما يتماشى كحتمية التغير االجتماعي الحاصؿ،  
نظامية خمقت لضركرة اجتماعية تتمثؿ في تربية كتمقيف األجياؿ الناشئة إضافة إلى مبادئ المعرفة 

 جكانب ال تقؿ أىمية عف ىذا الجانب تتمثؿ في الجانب األخبلقي، الكجداني، كالمدني  كالتي ،العممية
 كفي غيابيا يحدث ، كالمعالـ كالبكصمة المكجية لمفكر كالتصرؼ،تشكؿ منظكمة القيـ المجتمعية

يترتب عنو ال تكازف  يتنافى كالنمك الطبيعي ألم فرد أك جماعة أك مجتمع مف  اختبلؿ ال مثيؿ لو،
طرؽ تدريسية كأنشطة تعميمية تترابط ك اعتمادا عمى عناصر بيداغكجية مف برامج كىذا. المجتمعات

 لتشكؿ المنيج الدراسي الذم ييدؼ إلى نقؿ معارؼ عممية ،فيما بينيا كفؽ عممية تفاعؿ ديناميكي
كأدبية كأبعاد معرفية، كما يمتد ليشمؿ أبعادا أخبلقية، ثقافية كسياسية مف خبلؿ تكييؼ الفرد مع 

 كنقؿ مكركثة الثقافي مف عادات كتقاليد كانتماء عرقي كديني كترسيخ القيـ ،معايير كتصكرات مجتمعو
االجتماعية باعتبارىا المكجو األساسي لمتجربة اإلنسانية لجميع أفراد المجتمع كتنظيـ سمككيـ لمحفاظ 

فالقيـ تشكؿ مضمكف الفعؿ اإلنساني كالغايات كالمبادئ المتفؽ . عمى جكىر اليكية الثقافية كتماسكيا
  . عمييا اجتماعيا كالتي تحدد المرغكب فيو كالمرغكب عنو مف السمكؾ

           تيدؼ المناىج الدراسية بشكؿ عاـ الكتساب الطبلب رصيدا ىاما مشتركا مف المعارؼ 
 تنمية شخصيتيـ كزيادة الفاعمية االجتماعية كالمينية لدييـ، كاألىـ مف ذلؾ ىك التي يمكنيا ،كالميارات

كسابيـ العضكية الكاممة كالمتساكية في المجتمع بما يترتب عف ،اكتسابيـ لقيـ المكاطنة كممارستيا  كا 
ف اإلنساف ىك المنتج الفعمي بأحيث يتنامى يكما بعد يـك كعي ككني «  ذلؾ مف حقكؽ ككاجبات،
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إذ تمثؿ التنشئة المدرسية عممية حضارية  ،  1»لممعرفة كالثركة كمختمؼ الخيرات كالقيـ المادية كالرمزية
تنقؿ اإلنساف مف اليمجية إلى اإلنسانية، فالبشر ال يصبحكف مكاطنيف بالمفيـك  القانكني الحديث 

لممكاطنة ، إال إذا اخضعكا لعممية بناء داخؿ المدرسة  لترسيخ منظكمة القيـ االجتماعية كالمدنية التي 
 .تمكف الفرد أكال مف االندماج مع أفراد مجتمعو كتعريفو بالحقكؽ كالكاجبات ثانيا 

فالمدرسة ىي الكسط األكثر مبلئمة لتككيف المكاطف تمتد تأثيراتيا التربكية إلى أعماؽ الطفؿ  
كتأثر في تككيف اتجاىاتو كقيمو كأطره المرجعية عمى اعتبار أف التربية المدرسية تشكؿ القاطرة 

  أنيا بيذه الطبيعة قد ككنت المجاؿ ،الرئيسية لتمرير مختمؼ المشاريع الثقافية كاإليديكلكجية كالسياسية
المفضؿ لنقؿ كترسيخ قيـ المكاطنة كالسمكؾ المدني لمجيؿ الناشئ كىي ضمف المرتكزات الثابتة 

 المتسـ باالستقامة كاالعتداؿ ،لممنظكمة التربكية كمبادئيا كقيميا الرامية لتككيف المكاطف الصالح
"   كىذا تجسيد لممثؿ القائؿ ،كالتسامح كالمتشبع بركح الحكار كقبكؿ االختبلؼ، المحتـر لمحؽ كالقانكف

 ىذا المنحى يندرج ضمف األطركحة القائمة أف الكظيفة األساسية ،"أف تمميذ اليـك ىك مكاطف الغد 
فيي  « لممدرسة ىي تمقيف المتعمميف القيـ االجتماعية كاألخبلقية كالمدنية التي تشكؿ لحمة المجتمع

 ككذا إعادة إنتاج القيـ ليس بالتصكر البنيكم الماركسي لبيار ،تؤدم إلى إعادة إنتاج أفراد مستقميف
 السائدة في ( les valeurs instrumentales) "القيـ األداتية "  لكف بإعادة إنتاج كتمقيف،بكرديك

 كىك ما يعني حسف المصمحة  Person  المجتمع بتعبير السكسيكلكجي األمريكي بيرسكف 
كاستدخاؿ القيـ المييمنة بتمقيف الجيؿ الصاعد كجكب  الشعكر كاإلحساس باالنتماء  2 » الجماعية
إلى كحدة سياسية معينة يحممكف جنسيتيا كيؤمنكف  (الحس المشترؾ بتعبير بيار بكرديك  )المشترؾ 

 فالشعكر المشترؾ باالنتماء إلى ،بشرعيتيا كاالستعداد لمدفاع عنيا مف التيديدات الداخمية كالخارجية
كياف كاحد ىك العنصر األساسي المككف لمفيـك بناء الدكلة  كباختصار القيـ المدرسية ىي ترسيخ 

  .لمشركع اجتماعي مخطط لو

 كأفضؿ ،ىذا الطرح يضع المدرسة  كالمناىج التربكية كمدرج أكؿ لتمقي الثقافة الديمقراطية  
 كتسير عمى تككيف مكاطف يتمتع بمعالـ أخبلقية كسياسية ،ضامف لمتكافؽ االجتماعي كالكحدة الكطنية

رض ع مكاطف كفي لمبادئو كقيمو االجتماعية خصكصا في الكقت الراىف في ظؿ ت،ال جداؿ فييا
                                                           

 .119، ص 2012، المغرب ، 21 مصطفى محسف، المدرسة المكاِطنة كمنظكمة القيـ المجتمعية، مجمة  عالـ التربية ، العدد  1
 . 48، ص 1،2014 عبد الكريـ غريب، مستجدات التربية كالتككيف، منشكرات عالـ التربية، الدار البيضاء المغرب، ط 2
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 ىذه التيارات التي تمثؿ مجمكعة مف القيـ ، مجتمعنا مف كقت آلخر إلى تيارات معادية تيدد قيمنا
المتناقضة مع ىكية اإلنساف المغاربي التي تسعى إلى تحطيـ  مجمكعة القيـ كالتقاليد التي تحدد معالـ 

شخصيتو اإلسبلمية العربية األمازيغية  كتمنحيا طابعا مميزا لو سماتو الخاصة كتيدؼ إلى تكسيع 
 مما ينجـ عنو تفكؾ جكانب التماسؾ االجتماعي كتنيي الركح الجماعية كتشجع ،الفجكة بيف األجياؿ

 .التسيب كالتطرؼ الديني كالفكرم

 مف ىذا الطرح نحاكؿ قراءة الكاقع التربكم كالثقافي كاالجتماعي عمى مستكل البمداف  انطبلقا 
في المرحمة  (الكطنية) بيدؼ تحميؿ مناىجيا التربكية كبالتحديد مناىج مادة  التربية المدنية ،المغاربية

 كالدكر الذم تقكـ بو في تنمية كتفعيؿ مسألة المكاطنة انطبلقا مف مضمكف ،(اإلعدادية )المتكسطة  
الخطاب التربكم المعتمد عمكما كالكتاب المدرسي بشكؿ خاص باعتباره عنصر أساسي كتطبيقي 

 خصكصا في البمداف النامية كمف ضمنيا البمداف المغاربية التي ،لممنيج الدراسي بكؿ أىدافو كأساليبو
 كتتشكؿ األفاؽ التربكية كالمعرفية ،ترتبط فييا بنية النظاـ التعميمي بشكؿ كبير بالنظاـ السياسي القائـ

. كفؽ ىذا النمكذج السياسي كاإليديكلكجي السائد 

 : كمف ىذا المنطمؽ  نطرح التساؤؿ التالي

 المغرب العربي إلى أي مدى تتضمن المناىج المدرسية لمادة التربية المدنية في 
؟  المدني لقيم المواطنة والسموك  (الجزائر،تونس والمغرب)

 
 
 :أسباب اختيار الموضوع - 3

 :األسباب الذاتية - 3-1

االىتماـ بمكضكع القيـ كالدكر الفعاؿ الذم يمعبو المنيج الدراسي في ترسيخيا لدل األجياؿ  
تأثير العكلمة عمى القيـ االجتماعية كالثقافية : الصاعدة كمكاصمة لدراساتنا السابقة ػ الميسانس بعنكاف 

لمشباب، كمذكرة الماستر بعنكاف مضمكف القيـ االجتماعية في المناىج الدراسية كدكر المعمـ في 
 .ترسيخيا
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 :األسباب الموضوعية - 3-2

مف خبلؿ اطبلعنا عمى البحكث االجتماعية ال سيما إصدارات المركز الكطني لمبحكث في  
:  بعنكاف»حسف رمعكف«األنثركبكلكجيا االجتماعية كالثقافية مف خبلؿ قراءتنا لمفصؿ الخاص باألستاذ 

دراسة مقارنة لمكتب المدرسية في مادة التربية المدنية في الجزائر، :رسالة المكاطنة مف خبلؿ المدرسة 
 كنظرا ألىمية المنيج الدراسي ال سيما مسألة المكاطنة  في الحقؿ التربكم باعتبار أف ،تكنس كالمغرب

تمميذ اليـك ىك مكاطف الغد، اعتمدنا ىذا العنكاف كمكضكع لمدراسة كالتعمؽ فيو كتحميؿ كتفسير 
 .عناصر التداخؿ في المنظكمة التربكية لدكؿ المغرب العربي

 :أىمية الدراسة - 4

 :تتحدد أىمية الدراسة الحالية مف خبلؿ

ديناميكية مكضكع الدراسة بحد ذاتو الذم يتطرؽ لدكر المناىج في تعزيز المكاطنة، ىذا  (1
  لكف ليس ،المفيـك الذم ناؿ حيزا كبيرا مف البحث كالدراسات السياسية، االجتماعية كالقانكنية

 .في بعده التربكم كالمغاربي
 

ككف ىذه الدراسة تطرح إشكالية المدل الذم تساىـ بو المدرسة مف خبلؿ مناىجيا في تفعيؿ  (2
قيـ المكاطنة، التي يرتكز عمى بناء الكعي الفردم كالجماعي في المجتمع الحديث كمدل 

 .تجسيدىا عمى ارض الكاقع 
 

تسعى كذلؾ لطرح إشكالية تأثير السياسي في التربكم كتأثر األكؿ بمتغيرات عالمية كقكل  (3
خارجية عمى رأسيا العكلمة الثقافية في ظؿ تمسؾ مجتمعاتنا باليكية كأساس أكؿ لبلنتماء 

 .الثقافي كالحضارم 

يمكف االستفادة مف ىذه الدراسة كتقييـ أك نقد لممناىج الدراسية المغاربية الخاصة بمادة التربية  (4
 .المدنية كتدارؾ النقائص في برنامجيا 

 :  أىداف الدراسة - 5

 :تيدؼ ىذه الدراسة في ضكء المكضكع الذم تطرحو إلى 



 اإلطار المنيجي والمفاىيمي لمدراسة

 

 
14 

 

الكقكؼ عمى الدكر الذم تقـك بو المناىج في تنمية كتفعيؿ قيـ المكاطنة لدل التمميذ المغاربي  (1
. 

كشؼ أكثر قيـ المكاطنة التي يركز عمييا كؿ مف المنظكمات التربكية الثبلث كمحاكلة كشؼ  (2
دكافع التركيز عمى قيـ محددة، كالتي تحتؿ أعمى الترتيب كاألسباب الذاتية كالمكضكعية، التي 

    .دفعت المشرع التربكم  لمتركز عمييا  في المناىج
رصد كاقع كمضمكف الخطاب التربكم كتحميؿ كاقع التنشئة السياسية كالرىانات اإليديكلكجية  (3

التي تتناكليا المناىج الدراسية لمادة التربية المدنية مف خبلؿ مسألة تدخؿ الجيات السياسية 
 .في بناء شكؿ كمحتكل الكتاب المدرسي 

 التي فرضتيا التحكالت ةالتناكؿ النقدم لممعطيات الكمية كالعكامؿ االقتصادية كاالجتماعي (4
 . كالرىانات  السياسية

 

 

 

 

 

:  المقاربة المنيجية - 5

اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الكظيفي كىك إطار تحميمي كتفسيرم يعتمد عمى              
 حيث يفرض عمى الباحث أف يقدر عقميا كمنطقيا ما يحدث في المجتمع إذا ما أخمت ،التجربة العقمية

 كيؤكد دكركايـ في مؤلفو قكاعد المنيج ،1أجزاء بناء ما في تأدية كظائفيا نتيجة اضطرابات في أنساقو
االجتماعي عمى أف التحميؿ السكسيكلكجي لمؤسسة معينة ينبغي دكما أف يحمؿ في آف كاحد األسباب 

                                                           

جكف بيار دكراف ، ركبير فايؿ، عمـ االجتماع المعاصر، ترجمة ميمكدم طكاىرم، ابف النديـ لمنشر ك التكزيع، كىراف ،   1 
  .194-181، ص 1،2012ط
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 كعمى عالـ االجتماع أف يبذؿ جيده لتفسير ،التي أدت إلى نشكؤىا كالكظيفة التي تسمح ليا باالستمرار
. 1مؤسسة معينة انطبلقا مف بنية نظاـ النشاط المتبادؿ الذم ظيرت كاستمرت فيو

 المتمثؿ في ،   كيعكد سبب اعتمادنا عمى ىذا المنيج لتناسبو كطبيعة المكضكع المدركس
المنظكمة   باعتبار،الدكر كالكظيفة التي تؤدييا المدرسة في تفعيؿ كتنمية قيـ المكاطنة في المجتمع

 حيث يقتضي األمر االعتماد عمى المقاربة  ،حد األنساؽ الفرعية لمنسؽ االجتماعي الكميأالتعميمية 
 كحفظ ،الكظيفية النسقية التي تقكـ عمى مسألة حفظ النظاـ كالبناء االجتماعي كصيانتو مف االختبلالت

 ككذا الحفاظ عمى استقرار النماذج الثقافية كاإلبقاء عمى القيـ كاألنساؽ ،كاالنسجاـ بيف عناصرهالتكازف 
 كالمرجعية لنسؽ قيمي يشترؾ فيو أعضاء نسؽ ،الرمزية في نظاـ معيارم محدد يخضع لمقبكؿ

عمى أف حدكث أم خمؿ في نسؽ ما البد أف يتبعو خمؿ " تالككت بارسكنز" إذ يؤكد ،اجتماعي معيف
 كعميو فاف أم خمؿ في  النسؽ القيمي كمكجيات الفعؿ في التنشئة االجتماعية ،في نسؽ آخر

 .لممنظكمة التعميمية ال بد أف يتبعو خمؿ كظيفي في مخرجاتيا

   فمف منظكر التحميؿ الكظيفي لمكضعيات  البيداغكجية كالبنيات كالكحدات الخاصة بالنظاـ 
 فإننا نحاكؿ في ىذه الدراسة إسقاط التحميؿ ،التعميمي كعبلقتيا بالنسؽ القيمي لممجتمع المغاربي

النسقي عمى نماذج مف المنظكمة  التربكية التعميمية المغاربية مف حيث مدل إدراجيا  قيـ المكاطنة في 
 كذلؾ بتحميؿ النتائج  المتكصؿ إلييا ككشؼ مكاضع التقصير فييا مف خبلؿ قراءة ،مناىجيا التعميمية

  يمكف مف ،اقتصادم الذم يمكف اعتباره كمخرجات المنظكمة التعميمية-لمكاقع  السياسي كالسكسيك
مف محافظة عمى أسس  -خبللو تفسير إلى أم مدل تقـك المدرسة المغاربية بتفعيؿ البعد األخبلقي

. إلى جانب البعد المعرفي في مناىجيا الدراسية-  المكاطنة كقيـ اليكية 

انطبلقا مف ىذا اعتمدنا في بحثنا عمى بعض مؤشرات الكظيفية التي يمكف لممدرسة استدخاليا مف 
 :خبلؿ الدكر المنكط بيا اجتماعيا كتتمثؿ في 

   . (استقرار النماذج الداخمية)التكازف  (1
 .التكيؼ (2
 (التطبيع االجتماعي)التكامؿ  (3

                                                           
 . 17، ص 1988، 2 اميؿ دكركايـ، قكاعد المنيج في عمـ االجتماع، ترجمة محمكد قاسـ، دار المعرفة الجامعية،ط  1
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األدكار، مرجعية النسؽ القيمي كالنمط االجتماعي  )إعادة إنتاج األنساؽ كالرمكز المييكمة ليا  (4
 (كالثقافي

 : ات وأدوات البحثتقني- 6

اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى تقنية تحميؿ المضمكف كىي تقنية تستخدـ في تصنيؼ كتبكيب  
 كيتـ بمقتضاىا تقسيـ المحتكل إلى ،المادة كتعتمد أساسا عمى تقدير الباحث أك مجمكعة مف الباحثيف

1فئات باالستناد عمى قكاعد التحميؿ، كتحديد نتائج المحتكل كتكرارات  ظيكر كحدات التحميؿ
كيرل .  

أنو أسمكب يستخدـ في البحكث كالدراسات لكصؼ المحتكل الظاىر كصفا مكضكعيا منظما " بيرسكف"
2ككميا

 تقنية غير مباشرة، تطبؽ عمى مادة مكتكبة مسمكعة أك سمعية  « أما مكريس أنجرس فيرل أنو.
....... بصرية، تصدر عف أفراد أك جماعات أك تتناكليـ، كبالتالي يعرض محتكاىا بشكؿ غير رقمي،

أنيا تسمح بالقياـ بسحب كمي أك كيفي لممعطيات، كىي مف دكف شؾ أشير التقنيات المطَبقة في 
تحميؿ المعطيات الثانكية، ألنيا تسمط األضكاء عمى حادثة أك فعؿ فردم أك جماعي تكجد حكلو أثار 

3مكتكبة
، إنيا تقنية ميمة تساعد الباحث عمى "Roger Mucchielli"، بينما يرل ركجر مكشييمي  » 

حيث تستخدـ ىذه التقنية لتحميؿ ، 4استنباط كفيـ المعمكمات كتحميميا كتفادم تدخؿ ذاتيتو كعاطفتو
كرصد المحتكل الظاىر كالخفي لممادة المدركسة، كالكشؼ عف األسباب كالدكافع غير المعمنة المستمدة 

 .مف المكاقؼ كالظركؼ التي لـ ترد في ىذه المادة

كاعتمدنا عمى ىذه التقنية نظرا لتناسبيا كطبيعة العينة المدركسة كالمتمثمة في الكتب المقررة  
 في كؿ مف الجزائر تكنس كالمغرب *(اإلعدادية)لممرحمة المتكسطة  (الكطنية )لمادة التربية المدنية 

                                                           

 1
 Edwin Thompson . A Content Analysis Of the closely craded curriculum : Methodist church 

preSchool    elementary and touth din is ion Doctoral Dissertation the school of education at 

Syracuse university,1968, p9-13. 
2 Bernard Berelson : Content Analysis in communication Researd :Glenco Illinois- the Free press 

1952, p18. 
 القصبة لمنشر  كآخركف، دارترجمة سعيد سبعكف, تدريبات عممية:  منيجية البحث العممي في العمـك اإلنسانية،مكريس أنجرس  3

 .218، ص 2006 ،2الطبعة ، الجزائر
 4   Roger Mucchielli, analyse de contenue des document et des communication, Ed ESF, 

Paris,1988, p 18.  
 لمبعد بقمنا بتحديد ىذه المرحمة باعتبار أنيا تتكسط المرحمتيف االبتدائية كالثانكية كفييا يتـ طبع أكلى خطكات الكعي كاالستيعا *

 .االجتماعي كالثقافي كالسياسي لمتمميذ كأكلى حمقات التنشئة كالنمك االجتماعي كاألخبلقي كالكجداني 



 اإلطار المنيجي والمفاىيمي لمدراسة

 

 
17 

 

المغرب العربي، كىذا بغرض استخراج قيـ المكاطنة في كؿ كتاب، ككؿ سنة، التعميـ بكنمكذج لمناىج 
دة، كتحميؿ النتائج كيفيا انطبلقا مف المعطيات الكمية ا ِِ  كما استعنا لمتحصؿ عمييا،ككؿ بمد عمى ِح

 .بتقنية المقارنة التي يعتمدىا المنيج الكظيفي في التحميؿ كالتفسير

         كتعتمد تقنية تحميؿ المضمكف بشكؿ أساسي عمى تصنيؼ كتبكيب المادة المدركسة كتقسيميا 
إلى فئات ككحدات ُيعتمد عمييا ليتـ تحميؿ المحتكل في ضكئيا حيث تتطمب مف الباحث إيجاد الكحدة 

 :المناسبة التي يتـ اتخاذىا كأساس لمتحميؿ كتتمثؿ ىذه الكحدات في 

 الكممة    ػ  

  الجممة   ـ  

    ـ  الفقرة 

     ـ  الشخصية

كاعتمدنا في بحثنا ىذا عمى كحدتي  الجممة كالفقرة  عمى اعتبار اف القيـ قد ترد صريحة في جممة كقد 
 .تككف مستترة في سياؽ الفكرة العامة المستخمصة مف نص أك فقرة

 

: التحكيم وقياس الصدق في الشبكة 

الخاصة بتحميؿ المحتكل إلى قياس مستكل الصدؽ فييا كثبات القيـ  ( corpus )تحتاج الشبكة 
 محكميف عممكا عمى مكضكع المكاطنة كالقيـ ربعالمكضكعة ألجميا كاتفقت مع األستاذ المشرؼ عمى أ

   . كالسياسيةاالجتماعية

 عمييـ قائمة قيـ المكاطنة المختارة لمتحميؿ إلبداء آرائيـ حكؿ قابمية استعماؿ ىذه القيـ ناحيث عرض
، كقد أجمع في شبكة التحميؿ كىؿ تتناسب كالقيـ المدرجة في كتب التربية المدنية لمدكؿ المغاربية

المحكمكف عمى تبلـؤ القيـ الكاردة في الشبكة كرسالة المكاطنة في المدرسة مع بعض المبلحظات 
 .كاآلراء التي أخذناىا بعيف االعتبار في التحميؿ
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 : عينة الدراسة- 7

 كتب خاصة بمادة التربية المدنية  بالجزائر، تكنس كالمغرب كالتي 9تتككف عينة الدراسة مف  
اخترناىا كنماذج  لدراسة الدكر الذم تمعبو المناىج المغاربية في تفعيؿ قيـ المكاطنة كالسمكؾ المدني 

لدل مرتادييا، كقد تـ اختيار ىذه المرحمة عف قصد العتبارىا المرحمة التي يبدأ فييا كعي التمميذ 
 المرحمة التي يشترؾ فييا تدريس مادة التربية المدنية في أنيابأمكر سياسية، كطنية كاجتماعية، كما 

الدكؿ الثبلث عمى اعتبار انو يكجد اختبلؼ في سنكات تدريسيا في المرحمة االبتدائي  كالثانكية 
كفي ما يمي عرض   (المناىج التكنسية ىي الكحيدة التي يستمر بيا تعميـ حتى المرحمة الثانكية)

 :كصفي لعينة الدراسة 

 :الكتب الجزائرية- 7-1

 : 1كتاب التربية المدنية السنة الثانية من التعميم المتوسط - أ

كتاب متكسط الحجـ عدد   ( 1 رقـ الممحؽانظر  )كتاب التربية المدنية لمسنة الثانية متكسط  
، معد مف طرؼ كزارة التربية الكطنية، كصادر عف الديكاف الكطني لممطبكعات 109صفحاتو 

، تمت المصادقة عميو مف طرؼ لجنة االعتماد كالمصادقة لممعيد 2013-2012المدرسية سنة 
مفتش التربية كالتككيف بالكزارة  "  مكسى صارم"الكطني لمبحث في التربية ، اشرؼ عمى إعداده 

 أستاذبمساعدة فريؽ تربكم  يتككف مف عبد الرحماف زعطكط مفتش التربية كالتعميـ، خالد بكشمة 
 . التعميـ المتكسطأستاذجامعي كنكر الديف العايب 

 كحدات تدريس، متعمقة بمكاضيع مدنية إلىعامة كبدكرىا تنقسـ  (محاكر) مجاالت 6يقسـ الكتاب إلى 
 الديمقراطية كمؤشؤاتيا في أسسكاجتماعية، مف قيـ اجتماعية كىكية كطنية كحقكؽ ككاجبات ك

 . كالتمكث البيئياألميةالمجالس المحمية كالكطنية  كقيـ المسؤكلية كخطر 

 :كتاب التربية المدنية السنة الثالثة من التعميم المتوسط- ب

                                                           
 كتب  تربية مدنية ، غير أننا استغنينا عف السنة األكلى 4 سنكات مما يعني 4 لمتذكير  مرحمة التعميـ المتكسط بالجزائر تدـك  1

 . متكسط  لضركرة منيجية متعمقة بالتكازف في عممية المقارنة  ليصبح العدد ثبلثة كتب لكؿ منيج تعميمي 
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كتاب متكسط الحجـ  (02 رقـالممحؽانظر  )كتاب التربية المدنية لمسنة الثالثة متكسط  
صفحة معد مف طرؼ كزارة التربية الكطنية  كصادر عف الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية  175ب

، تمت المصادقة عميو مف 2005 اعتماد لو سنة أكؿكاف . 2013-2012الطبعة الثالثة مف سنة 
طرؼ لجنة االعتماد كالمصادقة لممعيد الكطني لمبحث في التربية، اشرؼ عمى إعداده محمد الشريؼ 

 بمساعدة فريؽ تربكم  يتككف مف أحمد فريطس مفتش التربية األساسيعميركش مفتش التربية كالتعميـ 
 .  التعميـ المتكسطأستاذ" محمد كيحؿ"كالتعميـ األساسي، محمكد بكعطية مستشار التربية ك 

يضـ الكتاب إضافة إلى المقدمة كالمراجع المعتمدة في نصكصو ستة محاكر رئيسية تتضمف  
مكاضيع متعمقة بالحياة السياسية كالمدنية مف مؤسسات عمكمية كخدماتية كدكرىا في  خدمة المكاطف 

كمحكر خاص بالحياة الديمقراطية كالمجالس كاألحزاب كالجمعيات، كعبلقة المكاطف بالقانكف 
كاالستيبلؾ، كما يضـ مكاضيع متعمقة بالبيئة كالمحيط، كتضمف في األخير محكر خاص بمكانة 
الجزائر في المجتمع الدكلي كمشاركتيا في عمميات تعاكف كتضامف عند حدكث أزمات كككارث 

 .طبيعية،  تبرز دكر الجزائر التضامني مف خبلؿ مؤسسة اليبلؿ األحمر الجزائرم

 التي تقدميا المعارؼ المدرجة في ىذا الكتاب  كفؽ مبادئ بمـك األساسيةكما يضـ الكتاب  األىداؼ 
 االستنتاج كالتطبيؽ،  حيث يتـ التدرج في  سيركرة – التحميؿ –الفيـ -في التمقيف تتمثؿ في المعرفة

الدريس مف تمييد لممكضكع إلى الكحدة اإلدماجية كىي مشركع تطبيقي يقكـ التمميذ بانجازه  ليكتسب 
 . مف خبلؿ ذلؾ مجمكعة مف الكفاءات التعميمية كالميارات السمككية

 :كتاب التربية المدنية السنة الرابعة من التعميم المتوسط- ت

 190 (   03 رقـالممحؽانظر  )يضـ كتاب التربية المدنية لمسنة الرابعة مف التعميـ المتكسط  

صفحات، معد مف طرؼ كزارة التربية الكطنية، كصادر عف الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية، 
، تمت المصادقة عميو مف طرؼ لجنة 2006كاف أكؿ اعتماد لو سنة . 2009-2008 سنة 2طبعة 

االعتماد كالمصادقة لممعيد الكطني لمبحث في التربية ، أشرؼ عمى إعداده محمد الشريؼ عميركش 
مفتش التربية كالتعميـ : مفتش التربية كالتعميـ األساسي، بمساعدة فريؽ تربكم  يتككف مف أحمد فريطس

 .أستاذ التعميـ المتكسط" محمد كيحؿ"مستشار التربية ك : األساسي ، محمكد بكعطية
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يحكم الكتاب سبعة محاكر تتعمؽ بمكاضيع مثيرة لبلىتماـ مف مؤسسات الدكلة كخصكصية المجتمع 
حاطة بالسمطات الثبلث لمدكلة الجزائرية  كحقكؽ اإلنساف  العالمية كالمحمية كالديمقراطية  الجزائرم كا 

كدكر كسائؿ اإلعبلـ في االتصاؿ المجتمعي  كاختتـ الكتاب بمحكر مكانة الجزائر في المجتمع الدكلي 
قميمية كاألمـ المتحدة كالجامعة العربية كمنظمة االليسكك المختصة في  كعبلقتيا بمنظمات عالمية كا 

 . شؤكف التربية كالتعميـ

 : الكتب التونسية-  7-2

نما تدرج في كتاب يضـ  بالنسبة لمادة التربية المدنية في تكنس ال يكجد كتاب خاص بيذه المادة كا 
 .التاريخ كالجغرافيا كالتربية المدنية يسمى بكتاب المكاد االجتماعية

 :كتاب التربية المدنية لمسنة السابعة أساسي بتونس- أ

، يتككف ىذا (04 رقـالممحؽانظر )كتاب التربية المدنية لمسنة السابعة مف التعميـ األساسي بتكنس 
 صفحة، انجز تحت إشراؼ كزارة التربية كالمركز الكطني البيداغكجي، مف إعداد عمار 64الجزء مف 
المدارس اإلعدادية كالمعاىد، بدر الديف القمكدم متفقد المدارس اإلعدادية  (مفتش)حقي متفقد 

 أكؿ لمتعميـ الثانكم كما خضع الكتاب لمتقييـ مف طرؼ عبد اهلل عطية  أستاذكالمعاىد ، قيس التميمي 
 .كرضا شياب المكي مفتشا المدارس اإلعدادية كالمعاىد

أعطي لمكاضيع ىذه السنة عنكاف كمي ىك العيش ضمف المجمكعة، كيضـ في محتكاه ثبلث  
محاكر رئيسية ىي العيش في العائمة كالعيش في المدرسة كالعيش في المجتمع، تضـ مكاضيع  كقيـ 

مكاطنية مـ تعاكف تضامف، تحمؿ المسؤكلية الفردية كالجماعية كمعرفة الحقكؽ كااللتزاـ بالكاجبات في 
كؿ مجاؿ مف المجاالت الثبلثة المذككرة كيختـ كؿ درس كمحكر بتقييـ مكتسبات الطفؿ  بتطبيؽ أك 

 .مشركع بيداغكجي ينجزه التمميذ لتفعيؿ كفاءاتو المعرفية كالسمككية

 :كتاب التربية المدنية السنة الثامنة أساسي بتونس- ب

( 05 رقـالممحؽانظر )يتككف كتاب التربية المدنية لمسنة السابعة مف التعميـ األساسي بتكنس  
رضا شياب :  صفحة، تحت إشراؼ كزارة التربية كالمركز الكطني البيداغكجي، مف إعداد54مف 

المكي، عبد اهلل عطية مفتش المدارس اإلعدادية كالمعاىد، كشيراز الرزقي أستاذة أكلى كمرشدة 
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بيداغكجية، كما خضع الكتاب لمتقييـ مف طرؼ بمقاسـ حسف متفقد عاـ لمتربية كمحمد بالَراشد متفقد 
 . أكؿ لممدارس اإلعدادية كالمعاىد

أعطي لكحدة ىذه السنة عنكاف المشاركة في الحياة العامة، حيث ضمت ثبلث محاكر تتمثؿ في 
مشاركة الطفؿ في الحياة العامة كالمشاركة كاالنخراط في تنظيمات المجتمع المدني كالمحكر الثالث 
يضـ المشاركة في الشؤكف العامة مف خبلؿ انتخابات  مختمؼ الييئات كتحمؿ المسؤكلية المنكطة 
بالشخص مف خبلؿ المناصب التي يشغرىا  يدرج في نياية كؿ محكر  تماريف تطبيقية ككضعية 

 .إدماجية لتقييـ الكفاءات التعميمية

 :كتاب التربية المدنية السنة الثامنة أساسي بتونس- ث

( 06 رقـ الممحؽانظر )يحتكم كتاب التربية المدنية لمسنة السابعة مف التعميـ األساسي بتكنس  
 صفحة،  تحت إشراؼ كزارة التربية كالمركز الكطني البيداغكجي، مف إعداد، صالح 91عمى 

الطرابمسي متفقد أكؿ لممدارس اإلعدادية كالمعاىد، طارؽ بيف محفكظ مفتش المدارس اإلعدادية 
كالمعاىد كفرحات بف يكنس أستاذ أكؿ فكؽ الرتبة،  كما خضع الكتاب لمتقييـ مف طرؼ منصؼ 

 . التكنسي كرضا شياب المكي متفقد أكؿ لممدارس اإلعدادية كالمعاىد

حممت ىذه الكحدة عنكاف المكاطنة كضمت ثبلث محاكر أساسية، تتمثؿ في اإلطار العاـ لممكاطنة 
كالحرية كالمسؤكلية كالحؽ كالكاجب ك المساكاة ك التسامح، حيث احتكت مكاضيع ميمة متعمقة بقيـ 

 .المكاطنة ذات البعد الميارم كالكجداني كالمعرفي

 :الكتب المغربية- 7-3

تأخذ مادة التربية المدنية في المناىج المغربية تسمية التربية عمى المكاطنة، ككما ىك الحاؿ  
بالنسبة ليذه المادة في تكنس يدرج المغرب كذلؾ ىذه المادة ضمف كتاب كاحد يضـ التاريخ كالجغرافيا 
ك التربية عمى المكاطنة تسمى باالجتماعيات، كعمى عكس ما ىك معمكؿ بو في الجزائر كتكنس فانو 
نما ىناؾ كتابيف  بمحاكر كمكاضيع مختمفة يختار المدرس أحدىا   ال يكجد كتاب كاحد لبلجتماعيات كا 

 .لتقديـ المادة 

 :كتاب التربية عمى المواطنة السنة األولى من التعميم الثانوي اإلعدادي بالمغرب- أ
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 رقـ الممحؽانظر )في رحاب االجتماعيات : تندرج التربية المدنية ليذه السنة ضمف كتاب تحت عنكاف
 صفحة تحت إشراؼ كزارة التربية 48، حيث يضـ الجزء الخاص بالتربية عمى المكاطنة  (07

أستاذ : ، مف تأليؼ حميد لحنيكات2013المغربية، مطبكع مف طرؼ مكتبة السبلـ الجديدة طبعة 
 10باحث بالتعميـ الجامعي كمجمكعة مف المفتشيف التربكييف كأساتذة  جامعييف، كضمت ىذه الكحدة  
محاكر  تحمؿ في مجمميا عناكيف  قيـ المكاطنة  مف حقكؽ، كاجبات، مساكاة ديمقراطية، تسامح 

 . كتضامف

 :كتاب التربية عمى المواطنة السنة الثانية من التعميم الثانوي اإلعدادي بالمغرب- ب

انظر )النجاح في االجتماعيات : تندرج التربية المدنية ليذه السنة ضمف كتاب تحت عنكاف 
 صفحة تحت إشراؼ كزارة 61، حيث يضـ الجزء الخاص بالتربية عمى المكاطنة  (08 رقـ الممحؽ

، مف تأليؼ محمد أستاذ باحث 2013التربية المغربية مطبكع مف طرؼ مكتبة السبلـ الجديدة طبعة 
 .في عمـك التربية كمجمكعة مككنة مف ستة المفتشيف التربكييف كأساتذة  جامعييف

 محكر تضـ مكاضيع حكؿ مقكمات الدكلة المغربية كمؤسساتيا 14 احتكل برنامج ىذه المادة عمى 
كالحقكؽ المدنية التي يضمنيا الدستكر المغربي كأىمية الديمقراطية كمنظمات المجتمع المدني في 

 .ضماف الحقكؽ األساسية لممكاطف

 :كتاب التربية عمى المواطنة السنة الثالثة من التعميم الثانوي اإلعدادي بالمغرب- ت

 63يحمؿ ضمف صفحاتو اؿ  (09 رقـ الممحؽانظر )كتاب منار االجتماعيات لمسنة الثالثة   
برنامج التربية عمى المكاطنة ليذه السنة التي تتناكؿ مكاضيع الحقكؽ ك الكاجبات، منضمات المجتمع 

المدني  ككيفية تأسيس الجمعيات كالحصكؿ عمى االعتماد البلزمة لذلؾ،  كالحفاظ عمى التراث ك 
اليكية المغربية كالبيئة ك المكارد الطبيعية مع أنشطة ك مشاريع بحثية كتقكيمات لمكفاءات التعميمية، 
اعتماد السمـ كالحكار في حؿ المشاكؿ اإلقميمية كالعالمية ضمف الثكابت األساسية لممغرب كالذم قاـ 

بانجازىا مجمكعة تضـ مفتشيف تربكييف كأساتذة جامعييف تحت إشراؼ عبد الكريـ جناني مفتش تربكم 
 .لمتعميـ الثانكم 

 :إعدادات الدراسة- 8
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لمدكؿ  (اإلعدادية )الخاصة بمادة التربية المدنية في المرحمة المتكسطة  كتب9 بتحميؿ تقـ 
 كبعد االطبلع عمى عينة الدراسة ك قصد تحميؿ محتكاىا  ثحي، (الجزائر، المغرب، تكنس )الثبلث 

 الممحؽ رقـأنظر )  قيمة مكاطنة13   تتضمف(10 الممحؽ رقـانظر  ) شبكة تحميؿ المحتكل بإعداد ناقـ

 في رصد تكرارات قيـ المكاطنة في الكتب عف طريؽ  كتابة عنكاف المكضكع ىاعتمدفسوانتٍ  ،(11
ستخراج ىذه القيـ  ال   تحت نكع القيمة(x) ككضع عبلمة ،كالجممة التي كردت فييا قيمة المكاطنة

 كجدكلتيا حسب المرتبة ،ج ىذه المادة مف اجؿ رصد التكرارات الخاصة بكؿ كتابالمدرجة في براـ
 يتـ تصنيفيا كتبكيبيا في جداكؿ ليتـ  ،(12 الممحؽ رقـاَظز  ) كية المتحصؿ عمييائكالنسبة الـ

 كمقارنة النتائج كالخركج بخبلصة حكؿ ة،التحميؿ كفؽ ىذه النتائج في كؿ كتاب ككؿ بمد عمى حد
 كىؿ ىناؾ تفاكت أك ،المدل الذم تقـك بو المدرسة المغاربة في ترسيخ قيـ المكاطنة لدل النشء

حيث اشتغمنا في أطركحتنا ىذه عمى مزاكجة منيجية بيف التحميؿ الكمي  ،اختبلؼ بيف البمداف الثبلثة
كالكيفي لقيـ المكاطنة المدرجة في مضمكف كتب التربية المدنية لممرحمة الثانية مف التعميـ الرسمي 
المغاربي كتحميؿ كيفي يتجاكز المعطيات الكمية المستخمصة مف شبكة تحميؿ المحتكل إلى مستكل 

تأكيؿ كتحميؿ النتائج، كتفسير أسباب اعتماد الخيارات القيمية انطبلقا مف الخطاب التربكم كالخطاب 
السياسي الرسمي كمضمكنو المباشر، مف خبلؿ استنطاؽ نكع البيانات كالمعرفة المككنة لمكتب 

 .  المدرسية

 :تحديد المفاىيم - 9

 :المدرسة - 9-1

يرتبط ىذا المفيـك  بالتربية الحديثة  التي قسمت ىذا الفعؿ اإلنساني  بيف مؤسسات  تنشئكية  بعدما 
 .كاف ىذا الفعؿ محصكرا في الكظيفة العائمية 

 : التعريف المغوي- 9-1-1

 . 1 كالذم يعني درس الكتاب يدرسو، كدارسو حتى عانده لحفظو"درس"اشتقت لفظة المدرسة مف الفعؿ 

 :التعريف االصطالحي- 9-1-2
                                                           

  .86، ص 1968 ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر، بيركت لبناف،  1
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تشكؿ نظاما معقدا كمكثفا مف السمكؾ اإلنساني المنظـ، ...  « يرل اسعد كطفة أف المدرسة 
الذم يؤدم بعض الكظائؼ األساسية داخؿ البنية االجتماعية، كتتككف مف السمكؾ أك األفعاؿ التي 

يقكـ بيا الفاعمكف االجتماعيكف، كمف المعايير كالقيـ المنظمة لمفعاليات كالتفاعبلت االجتماعية 
 إعادة إنتاج الحياة االجتماعية ثقافيا إلىكالتربكية داخميا كخارجيا، كىي أفعاؿ تتصؼ بالتنظيـ كتؤدم 

، كيرل جكف ديكم أف المدرسة ىي مؤسسة اجتماعية، تعمؿ عمى تبسيط الحياة   » 1"كتربكيا
حياة اجتماعية مصغرة تعكس  (أم المدرسة)االجتماعية كاختزاليا في صكرة أكلية بسيطة، إذ تعتبر 

 عضكية المجتمع كتدربو لتشربو ركح الخدمة، كتجيزه إلىحياة مجتمع أكبر، كيرتبط تقدـ كؿ طفؿ 
بأدكات التكجيو الذاتي الفعاؿ لضماف مجتمع أكبر ذك قيمة كانسجاـ، كتنمية ركح التعاكف االجتماعي، 

 .2كيككف الضبط ناميا مف اليدؼ كعائدا إليو

كما يرل رابح تركي أف المدرسة ىي في الحقيقة كالكاقع المعبر الذم يمر بو الطفؿ مف حياة  
 الحياة االجتماعية الحقيقية لمتعمـ كما يسمكنيا، فالمدرسة أكسع مف مجرد مبنى تتـ إلىالمنزؿ الضيقة 

فيو عممية التعميـ بؿ ىي أىـ مؤسسة بعد األسرة، ففييا يتعمـ الطفؿ كيؼ يصبح فاعبل في المجتمع 
الحقيقي، إذ تساعده عمى التكيؼ االجتماعي كذلؾ بتأثره بقيـ كمعايير كمعتقدات كأفكار كمبادئ 

 . 3المجتمع

 :التعريف اإلجرائي- 9-1-3

المدرسة مؤسسة تربكية  اجتماعية أنشأىا المجتمع، تكفر فييا ظركؼ كفيمة بإعداد النشء  
الصاعد كتعميمو مبادئ عممية كحياتية بما يتماشى كالتغيرات الراىنة، كما يصبكا إليو المجتمع مف قيـ 

اتجاىات كضكابط اجتماعية كعممية تطبيع اجتماعي يتـ بثيا مف خبلؿ مناىج دراسية، كينظـ  
بكاسطتيا المحتكل المعرفي كالقيمي عمى مراحؿ دراسية كمكاد تعميمية كفؽ تدرج منطقي يخضع 

 .لعكامؿ السف كمستكل الذكاء كدرجة اإلدراؾ كالكعي لدم مرتادييا
                                                           

، 2003 الككيت،، عمي اسعد كطفة، عمـ االجتماع المدرسي بنيكية الظاىرة المدرسية ككظائفيا االجتماعية ، مكتبة الطالب 1
  .20ص

جكف ديكم، المدرسة كالمجتمع، ترجمة أحمد حسيف الرحيـ كمحمد ناصر، دار مكتبة الحياة، بيركت لبناف، الطبعة الثانية،  2
1978 ،39-50.  

 3  Ahlem Merabet, Formes de complémentarité fonctionnelle famille/école, edition crasc, Oran 
Algérie,  2012,p 60. 
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 :القيم- 9-2

 :التعريف المغوي- 9-2-1

قيمة الشيء قدره ، كقيمة المتاع ثمنو، كيقاؿ قيمة المرء ما يحسنو، كما : كرد في المعجـ الفمسفي
 . 1لفبلف قيمة  أم ما لو مف ثبات كدكاـ عمى األمر

   2"يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة" ككرد مفيـك القيمة في القرآف الكريـ في قكلو تعالى

 فإنيا « Valeo »بالفرنسية كالمأخكذة مف الفعؿ البلتيني  »   « valeur بالبلتينية » « valueأما كممة 
تدؿ عمى القكة كالشجاعة كشدة البأس، كىي مشحكنة بمضاميف الفعالية كالتأثير عمى األشياء كبالتالي 

       . 3تظير فييا صفة اإلرادة اإلنسانية، التي تطمح إلى التغيير كالتأثير

 :التعريف االصطالحي- 9-2-2

 يختمؼ مدلكؿ مصطمح القيـ حسب مكاقع استخداميا كالتخصصات كالتكجيات المعرفية التي تتناكليا

كيرل دكركايـ أنيا تصكرات، تتميز بالعمكمية كاإللزاـ، كترتبط بإجراءات جزئية لكي تضمف االمتثاؿ 
لقكاعد السمكؾ كبالرغـ مف قكتيا اإللزامية، إال أنيا مرغكب فييا، فيي كليدة العقؿ الجمعي كترتبط 

 .4بالحياة العممية ارتباطا شديدا كال مجاؿ إلمكانية تحرر األفراد منيا

مكاقؼ االعتزاز بشيء عمى اعتبار أنو " أما فيمسكؼ الخبرة  األمريكي جكف ديكم فيعرفيا عمى أنيا 
ثميف كما تعني تقكيـ بمعنى عمؿ عقمي مميز قكامو المقارنة كالحكـ، كىذا يحدث عندما تككف الخبرة 

 .5مباشرة متكاممة كمفتقر إلييا

 :التعريف اإلجرائي- 9-2-3

                                                           
 . 112،ص 1982 جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، دار الكتاب،بيركت ، لبناف، 1
 . 3 سكرة البينة اآلية  2
 . 31، ص2010، 1 نكرة بكحناش، إشكالية القيـ في فمسفة برغسكف،منشكرات االختبلؼ،الجزائر،ط  3
   .124،ص 2008 نكرىاف منير حسف، القيـ االجتماعية ك الشباب، المكتب الجامعي الحديث،اإلسكندرية مصر، 4

5  John Dewy, Dictionary of education, Philosophical Library, New York, united stat of America, 
1959,p 6-9.  
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القيمة ىي مجمكعة مف األحكاـ التي يصدرىا الفرد كالجماعة عمى األشياء كيتصرؼ كفقيا  
في سمككو كتصرفاتو معتمدا في ذلؾ عمى منظكمة مف المبادئ كالمعايير التي كضعيا المجتمع أك 
أسس ليا فرد أك جماعة معينة في الكسط الذم يعيشكف فيو، كىي أحكاـ تقييمية عمى األفعاؿ التي 
تحدد المرغكب فيو كالمرغكب عنو مف السمكؾ البشرم، غير أنيا تبقى نسبية كعرضة لتغير المكاقؼ 

 .  كاآلراء كدرجة تقدير اإلنساف لؤلشياء كاألفعاؿ كالمنفعة الذاتية كالجماعية منيا

 :المواطنة- 9-3

 :التعريف المغوي- 9-3-1

 يعتبر مفيـك المكاطنة مف المفاىيـ التي أثارت جدال كال تزاؿ في األكساط األكاديمية، حيث اقترف في 
 .كثير مف األحياف بالمجاؿ الذم يتـ فيو تناكلو كتبعا لما يراد بو

 . االشتقاؽ المغكم لمكممة إلىكقبؿ التطرؽ لمفيـك المكاطنة تجدر اإلشارة 

 الحضارة اليكنانية القديمة، حيث ارتبط المفيـك بالدكلة إلىيرجع أصؿ كممة المكاطنة  
 المشتقة مف citoyenneté، كيستعمؿ  ىذا المفيـك في المغة العربية  كترجمة لكممة  Polisالمدينة
، بمعنى Citizen، التي يرجع أصميا لكممة Citizenship أك المدينة كالكممة االنجميزية citéكممة 

 .المكاطف المشارؾ في الدكلة كالخاضع لقكانينيا

ككرد في لساف العرب البف منظكر أف كممة الكطف ىك المنزؿ الذم يقيـ فيو، ككطف بالمكاف بمعنى 
       1.أكطف كأقاـ، كأكطنو، اتخذه كطنا

 2"لقد نصركم اهلل في مواطن كثيرة " ككرد مصطمح الكطف في القرآف الكريـ في قكلو تعالى 
. 

كما احتكل التراث العربي اإلسبلمي عمى ىذه المصطمحات في مكاضع كثيرة أبرزىا أبيات ابف الركمي 
 :في تمجيد كطنو

                                                           
 .451 ص ، مرجع سابؽ، ابف منظكر 1
  .25 سكرة التكبة اآلية  2
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 مالكا الدىر لو غيري أرى وأال أبيعو أال آليت وطن ولي
 

 لذلكا فحنوا فييا الصبا عيود تيمذكر نيمأوطا ذكروا                                            إذا

 

      

 :التعريف االصطالحي- 9-3-2

 يحددىا قانكف تمؾ الدكلة ،عبلقة بيف فرد كدكلة...  «  نياأ ب المكاطنة دائرة المعارؼ البريطانيةتذكر
في تمؾ الدكلة ،متضمنة ىذه المكاطنة - متبادلة - كبما تتضمنو تمؾ العبلقة مف كاجبات كحقكؽ 

 . » 1مرتبة مف الحرية مع ما يصاحبيا مف مسؤكليات

مكانة أك عبلقة اجتماعية تقـك بيف فرد طبيعي كمجتمع .. « كيقدميا قامكس عمـ االجتماع عمى أنيا 
سياسي ممثبل في الدكلة مف خبلؿ ىذه العبلقة يقدـ الطرؼ األكؿ الكالء كيتكلى الثاني الحماية كتتحدد 

2ىذه العبلقة عف طريؽ أنظمة الحكـ
«  . 

 :التعريف اإلجرائي- 9-3-3

تعبر المكاطنة عف العبلقة االجتماعية كالسياسية كالقانكنية التي تربط الفرد بالكياف السياسي  
الذم ينتمي إليو، تفرض ىذه العبلقة تبادؿ مصالح مشتركة بيف الطرفيف، كتقـك أساسا عمى  (الدكلة)

االلتزاـ بالكاجبات، كحرية ممارسة الحقكؽ الفردية ك الجماعية في إطار عقد اجتماعي يتقيد بو 
اإلنساف، كيفرض عميو مجمكعة مف القيـ كالضكابط بما يضمف السيركرة  المثمى لمحياة العامة  في 

 .المجتمع

 : المناىج الدراسية- 9-4

 :التعريف المغوي- 9-4-1
                                                           

،ص 2012اليكية ك المكاطنة، مركز تطكير األداء ك التنمية البشرية، القاىرة،:   محمد عبد الغني حسف ىبلؿ، الكالء ك االنتماء 1
75.  

 2 Raymond Boudon et autre , Dictionnaire de Sociologie, Edition Larousse paris, 2005 , pp30-31.   
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 بالفرنسية، courir أك Curre المشتؽ البلتيني إلىفي األصؿ  " Curriculum"المنيج  «تعكد كممة
، فمنيج الدراسة يمثؿ المضمار الذم   » 1التي ليا مدلكؿ لغكم يعني الجرم في مضمار السباؽ

 . يسعى فيو الطبلب لمكصكؿ لخط النياية كيتنافسكف لبمكغ الجكدة في التعميـ

كالمنيج في المغة العربية مشتؽ مف النيج بمعنى الطريؽ ككردت ىذه المفظة في القرآف الكريـ في قكلو 
 . 2»لكؿ جعمنا منكـ شرعة كمنياجا« تعالى 

 :التعريف االصطالحي- 9-4-2

يختمؼ تعريؼ  المنيج  التربكم تبعا  لمجاؿ الدراسة كالمدارس الفكرية كالفترة الزمنية الصادر بيا ، 
 : قسميفإلىحيث ينقسـ مفيـك المنيج تاريخيا 

 : مفيوم تقميدي 

كاف المنيج الدراسي في مفيكمو التقميدم يعني مجمكعة المكاضيع كالمعارؼ المدرجة في   
الميداف الدراسي، اليدؼ األسمى منو ىك تزكيد الطبلب بأكبر قدر ممكف مف المعمكمات كفقا لمنظكمة 

 .القيـ المجتمعية السائدة كخبرات تربكية أخبلقية ك عممية

أما المنيج بمفيكمو الحديث فيعرفو محمكد الخكالدة عمى انو مجمكعة مف المعمكمات كالحقائؽ  
كالمفاىيـ كالمبادئ كالقيـ كالنظريات التي تقدـ لممتعمميف في مرحمة تعميمية بعينيا، كتحت إشراؼ 
دارتيا كقد يتجاكز ىذا التعريؼ ليصبح مجمكعة مف منظمة مف النكايا التربكية  المدرسة الرسمية كا 

 .الرسمية أك التدريسية أك كمييما معا

مجمكعة الخبرات المخططة التي تكجييا المدرسة « عمى أنو "  تيكمي دايفانز"كما يعرفو  
 أقصى حدكد، كما عرفو كذلؾ عمى أنو كؿ دراسة أك إلىلمساعدة التبلميذ عمى بمكغ الثقافة التعميمية 

 .  »3نشاط، أك خبرة يكتسبيا التمميذ أك يمر بيا تحت إشراؼ المدرسة كتكجيييا داخؿ القسـ أك خارجو

 :التعريف اإلجرائي- 9-4-3
                                                           

  .11، ص2006، 1محمد صابر سميـ كآخركف، بناء المناىج كتخطيطيا، دار الفكر ناشركف كمكزعكف، عماف األردف، ط1     
 48 المائدة اآلية  2
  .31، ص2008 محسف عمي عطية، المناىج الحديثة كطرؽ التدريس، دار المناىج، عماف األردف،   3
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يعد المنيج أبرز الكسائؿ المدرسية التي تمرر بكاسطتيا أىدافيا قيميا كغاياتيا القريبة  
كالبعيدة، كىك سيركرة بيداغكجية تشمؿ التخطيط التربكم كاألىداؼ التعميمية ك المضاميف الدراسية 

كالمقررات ككؿ العمميات كطرؽ التدريس كأساليب التقكيـ في المدرسة، بعدما كاف المفيـك الكبلسيكي 
يقتصر عمى البرامج كالكتب المدرسية ، خبلفا لذلؾ كفي أيامنا ىذه، تطكر مفيـك المنيج 

التربكم ليرمز لمبنية كالنسؽ الذم يستدخؿ مف خبللو المشرعكف التربيكف النشاط كالخبرة /الدراسي
 .  البلزميف لتنمية قدرات الفرد كتحفيزه البتكار حمكؿ كخيارات مناسبة إلشكاليات ككضعيات تربية معينة

 : التربية المدنية- 9-5

ىناؾ اختبلؼ في تسمية ىذه المادة الدراسية، حيث تسمى في بعض المناىج تربية كطنية  
كالتربية عمى المكاطنة كما ىك حاؿ بالنسبة  (كما في المناىج التكنسية ك الجزائرية)كأحيانا مدنية 

 l’éducation civiqueلمغرب األقصى، إال أف المصطمح الشائع ىك التربية المدنية  ؿ

 الفرد يجعؿ الذم المنيج مف الجزء بأنيا ذلؾ  كتعرؼ المكسكعة العالمية لمتربية، التربية المدنية 

 تاريخ عمى كالتعرؼ الكالء أىدافيا كمف كالكطني، المحمي المستكييف عمى مجتمعو أعضاء مع يتفاعؿ

 لؤلنظمة كاالنصياع السياسية السمطات نحك اإليجابي االتجاه ككجكد السياسية، المؤسسات كنظاـ

 قد لممكاطنة التربية أف إلى المكسكعة كتشير األساسية، المجتمع بقيـ كاإليماف االجتماعية، كاألعراؼ

 عمى المكاطنة اكتساب عمى الطبلب لمساعدة أخرل، دكؿ عف مكضكعات عف معمكمات إعطاء تشمؿ

 .1العالمي المستكل

 : التعريف اإلجرائي- 9-5-1

التربية المدنية ىي المادة أك المقرر  الدراسي الذم ييدؼ لتنشئة الطبلب أخبلقيا، قيميا،  
سياسيا كمدنيا كتأىيميـ ليككنكا مكاطنيف صالحيف، يدرككف حقكقيـ ككاجباتيـ، كيشارككف في بناء 

كطنيـ كالدفاع عنو عند الحاجة، كما تغرس ىذه المادة مجمكعة مف القيـ المتصمة بالفرد كسيركرة  
العبلقات االجتماعية، مف تحمؿ المسؤكلية كاالنتماء الكطني كالثقافي، كاكتساب االتجاىات كاألدكار 
في نفكس األجياؿ تمكنيـ مف المشاركة الفعالة في قضايا مجتمعيـ المحمي كالعالمي بتنمية البعد 

 . اإلنساني ك الككني لدم التمميذ
                                                           

1 The International Encyclopedia of Education, (Vol. 2) 1985, pp. 147‐151. 
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 :المغرب العربي- 9-6

ال يخمكا تحديد مفيـك المغرب العربي مف التعقيد ، إذ يبرز اختبلؼ كاضح ليذه المنطقة إذا  
أدرجنا الظركؼ التاريخية ك العقائدية ك التكجيات السياسية كاإليديكلكجية، بؿ كحتى الحضارية 

 .كالثقافية التي يطرحيا مستخدـ ىذا المصطمح 

التي عرفتيا ىذه - سياسية ، تاريخية، جغرافية– التسميات العديدة إلىيرجع السبب في ذلؾ  
المنطقة، فرغـ حمؿ المنطقة تسمية المغرب بعد الفتح اإلسبلمي دكف اإلشارة لمنطقة معينة، إال انو 
يكجد أسماء  متعددة ليا عمى غرار المغرب الكبير، كأحيانا يطمؽ عمييا المغرب اإلسبلمي في معنى 

محكر -اعـ عمى اعتبارىا أخر منطقة تضـ دكؿ ذات غالبية مسممة فيما يسمى العالـ اإلسبلمي   
 أقصى إلى، كما أعطيت نفس المنطقة  إسـ شماؿ إفريقيا  الممتد مف مصر -جكارتا، طنجة 

 .المغرب

يقصد بالمغرب غرب الشماؿ اإلفريقي بالنسبة لمعالـ العربي، أم نقيض المشرؽ، كىك منطقة  
، كما تشكؿ  (اإلفريقية كاألمازيغية كالعربية)جغرافية متجانسة ثقافيا  بفضؿ تداخؿ ثبلث أبعاد رئيسية 

الجزائر، تكنس كالمغرب  المفيـك  التقميدم ليذا الفضاء الجغرافي كالثقافي، فضبل عف ذلؾ ىناؾ ليبيا 
كىي الدكؿ التي  (التي مازالت محؿ نزاع بيف المغرب كجبية البكليزاريك )كمكريتانيا كالصحراء الغربية 

 ، حيث حاكلت ىذه الدكؿ إيجاد إطار مشترؾ 1(UMA) اتحاد المغرب العربي 1989أسست سنة 
لبلتحاد كالتعاكف بعد خركجيا مف الحقبة االستعمارية، كبقدر ما كانت ىذه التسمية رد فعؿ عف 

طار تميز عف المشرؽ العربي كمحاكاة  التسمية االستعمارية، بقدر ما ىي حؿ  إليجاد ىيكؿ منسؽ كا 
 .االتحاد األكركبي في نفس الكقت

 Paul  الثبلث بتعبير المفكر الفرنسي   2"المركز المغاربي"كفي ىذه الدراسة سنتطرؽ فقط لدكؿ 

Balta كىي الجزائر ،المغرب كتكنس ، ذلؾ أنيا  الدكؿ األكثر تأثيرا ككزنا في ىذا الفضاء، كما 
تربطيا عكامؿ كتراكمات تاريخية مشتركة، مف تعرضيا لنفس االستعمار كاتصاليا  المستمر كتقاربيا 

 . الثقافي كالجغرافي عمى مدل العصكر
                                                           

1  Achour cheurfi, Encyclopidie  des pays musulmans, editions  Dalimen , Alger, vol2 , 2011, p 558.  
2 Paul Balta, le grand maghreb des indépendance de l’an2000, Edition la découverte ,paris , 1990, 
p 27. 
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 :مقدمة الفصل

نستعرض في ىذا المبحث مفيـك المكاطنة في سياؽ تشكبلتو التاريخية مف األشكاؿ األكلى  
لصفة المكاطف في الدكلة المدينة باليكناف إلى الدكلة الركمانية كتشكمو في الفكر الفمسفي آنذاؾ، 

سيامات فبلسفة العقد االجتماعي  كدالالت المفيكـ في فمسفة عصر األنكار كظيكر الدكلة الكطنية كا 
شكالية كجكده مف عدمو في التاريخ كالفكر  في إثراء المفيكـ، ككذا تصكرات الفكر العربي لممكاطنة كا 
العربي اإلسبلمي، كما سمطنا الضكء عمى ىذا المفيـك مف خبلؿ تصكرات ككتابات بعض المفكريف 

 .  في منطقة المغرب العربي

: تطور مفيوم المواطنة في الفكر الفمسفي القديم - 1

 إذ ترجع بعض الدراسات المكاطنة،تضاربت آراء الباحثيف حكؿ الجذكر التاريخية لمفيـك  
 ىذا المفيـك ارتبط بالفكر أف إال ، الفكر السياسي كالمدني المعاصرإبداعاتظيكر ىذا المفيكـ إلى 

 ة الشعكب تنظيرا لمفكر كالحياأكلى ىـ اإلغريؽ ، حيث تذكر المصادر التاريخية أفاليكناني القديـ
 كتطكرت بشكؿ بارز منذ القرف السابع عشر قبؿ الميبلد عند  « السياسية، حيث تبمكرت فكرة المكاطنة

 تنظير مشترؾ أكثر مف ككنيا كحدات جغرافية أنيا كانكا ينظركف إلى المدف عمى الذيف اإلغريؽ،
 األبعاد كىك ما يؤشر إلى بداية تشكؿ ،ترتبط بعبلقات اجتماعية تكتنفيا الصداقة كالعبلقات العائمية

 اقرب معنى لمفيـك الديمقراطية في الفكر أفحيث  ،» 1السياسية كالتنظيمية كالحركية لمفيـك المكاطنة
 كالذم تشكؿ الممارسة الديمقراطية السياسية ،الدكلة عند اليكناف-  المدينةإليوالقديـ ىك ما تكصمت 

"   فقد كانت المدينة ىي المرجعية العميا التي يدكر حكليا الفكر السياسي اليكناني ،نا نمكذجا لومألث
الغاية العميا التي ينبغي كانطبلقا منيا يتـ تحديد معايير المصالح ، ك، ءكاالنتمافيي  مصدر المكاطنة 

 فيو الجماعة مع تتماىا كىي نياية المطاؼ الذم ، تتجو نحكىا كؿ الجيكد ككؿ النشاط الجماعيأف
 المدينة سابقة أف إال يسبقاف زمنيا عمى الدكلة أرسطك كالقرية كما يقكؿ فاألسرة ،نفسيا ككؿ اجتماعي

 بالمدينة فكجكد ىاتيف إال ال يكتمؿ األخبلقي كالقرية األسرةعمييما مف حيث الطبيعة ألف مكاف 

                                                           
كحالة المكاطنة في الجزائر، مركز دراسات الكحدة   المعاصرة مفيـك المكاطنة في الدكلة الديمقراطيةمنير مباركية،  1

 .82 ، ص2013 العربية،بيركت،
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 اإلنساني األخبلقي االكتماؿ المكتفي ذاتيا لمتطكير أمالمؤسستيف ىك مف أجؿ مجرد الحياة الصالحة 
 تفيـ ضمنيا الحياة المشتركة لممكاطنيف خارج أف فالمدينة ىي النسؽ االجتماعي التي يمكف ،"1

تمثؿ النمكذج الذم ك ، تتككف مف عبلقات تبادلية كتفاكت في القدرات كتقسيـ العمؿإذ األسرم، اإلطار
.  االجتماعية كظيفيا مف اجؿ غاية كاحدة تتجسد في ضركرة العيش المشترؾ األنساؽتتكامؿ فيو 

 :المواطنة عند اإلغريق- 1-1

 إدارةمبدأ المساكاة في الحرية كفرص المشاركة في  «  يقـك مفيـك المكاطنة عند اليكناف عمى
 أحرارا يككنكف األحرار أبناء أف حيث ، التكريثأساس ىذا المفيـك يقـك عمى أف كما ،الشؤكف العامة

"  فيناؿ تسمية المكاطف ،  في طبقة معينة في المجتمع اإلغريقيتنحصر صفة  المكاطنةحيث  ،2 »
 نظرنا إلى فإذا ،  » 3 كالغزاة دكف المحككميفاألجانب دكف األصمييفاألسياد دكف العبيد كالسكاف 
 (طبقات) أصناؼالمدينة في الحضارة اليكنانية نجدىا مقسمة إلى ثبلثة - التركيبة االجتماعية لمدكلة

.  في الحقكؽ كالكاجبات السياسية كالقانكنية كاالجتماعية األخرل تختمؼ كؿ منيا عف ،رئيسة

 السياسية، المكاطنة كالمساىمة في الحياة ؽ ىي الطبقة الكحيدة التي تتمتع بح:األحرارالمواطنون  (1
يتمثؿ في صفة امتيازا لصاحبيا اؿ كتعطى ىذه ، يكنانييفكأـ أبتطمؽ عمى المكلكديف  مف التي ك

لمشاركة في النشاط السياسي عمى األقؿ ؿ األدنىالحؽ في عضكية المدينة كتؤىمو ليناؿ الحد 
دارة  . الشؤكف العامة كا 
 

 في اليكناف،  لدييـ الحؽ في آباؤىـ الذيف لـ يكلدكا ال ىـ كال األحرارىـ :  األجانبالمستوطنون  (2
 .مزاكلة الحرؼ كالتجارة لكنيـ كانكا محركميف مف الحؽ المشاركة في الشؤكف العامة 

 
  كانكا محركميف مف كؿ مظاىر المشاركة السياسية، ىـ قاعدة اليـر االجتماعي(:األرقاء)العبيد  (3

 .كاالجتماعية

                                                           
 .11 ، ص2011 العصبة كالسمطة في الغرب، الدار المصرية المبنانية، القاىرة،:  المجتمع المدنيإشكالية ،صالح السنكسي  1
 عبد اهلل لبكز، قيـ المكاطنة المعبر عنيا عند مدرسي المكاد االجتماعية كعبلقتيا باتجاىاتيـ نحك المنياج الدراسي، دراسة  2

 . 65، جامعة كىراف، ص (غير منشكرة)ميدانية بمتكسطات كالية كرقمة، أطركحة دكتكراه 
 .83 منير مباركية، مرجع سابؽ ،ص  3
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 :       وأرسطو أفالطونالمواطنة عند -1-1-1
 حكؿ المكاطنة كربما يعزل أرسطك كتمميذه أفبلطكفمف الفيمسكؼ اليكناني  اختمفت نظرة كؿ  

 بينما المتأصمة، مف الطبقة االرستقراطية أفبلطكففقد كاف  « ذلؾ إلى اختبلؼ خمفياتيما االجتماعية
 ». 1 إلى الطبقة الكسطى المينية حيث كاف كالده طبيباأرسطك أصكؿتعكد 

 : أفالطونالمواطنة عند - أ
 كترسيخ العدالة اإلنساف مف خبلؿ كتاباتو إلى التكفيؽ بيف المثؿ العميا كطبيعة أفبلطكف سعى  

 في بناء الدكلة كمفيـك محكرم لترسيخ قيـ المكاطنة يتمثؿ في المصمحة العامة كاالبتعاد أساسيمبدأ 
 المصمحة الخاصة أفبلطكف حيث يعتبر ،" الدكلة- المدينة"في  (المكاطف)عف المصمحة الخاصة لمفرد 

 أزمة كحدة المجتمع كالدكلة الف االستغراؽ في المصالح الخاصة يسبب أماـ يمثؿ عائقا لؤلنانيةرمزا 
 الجماعة أك كىذا يقكد الدكلة ، يتكلد عنو الصداـ المدني بسبب الطمكح الجشع كالتنافس،في المجتمع

 معيار المكاطف الصالح ىك المكاطف الذم يضع المصالح الذاتية أفإلى الفكضى، كمف كجية نظره  
 لحياة أساسا تكفر أف الخاصة ال يمكف ةالمصمح ألف ، مف المصالح التي تمثؿ المدينةأدنىفي مرتبة 

. 2 عادلة كمتمدنةسعيدة
 :  أرسطوالمواطنة عند - ب
 ألف ، المكاطف ليس ىك مكاطف بمجرد سكناه في الببلدأف في كتابو السياسة أرسطكيرل  

 يشارككنو تمؾ السكنى، كالذيف يشترككف في حقكؽ الدكلة اشتراكا فعميا يمكنيـ مف كاألرقاءالنزالء 
 مضمكف لمف أمر مف قبؿ ذلؾ مكاطنيف الف ذلؾ أيضا ليسكا ىـ ،المرافعة كيخضعيـ لممحاكمة

 حد أفضؿ مف األخرلالمكاطف البحث ليس لو بيف الحدكد .....تشركو المعاىدات في تمؾ الحقكؽ 
 َيحكـ أف يعرؼ كيمتمؾ القدرة عمى أفالمكاطف الجيد يجب  ....،ككنو يشترؾ في القضاء كالسمطة

 ما يجعؿ المكاطف مكاطنا ىك المشاركة أف يرل ، فأرسطك3 كىنا تكمف فضيمة كفعالية المكاطف،كُيحكـ
 تتسـ بقيـ أف  فمكي تككف مكاطنا صالحا يجب ،في الحياة المدنية  في الحكـ كفي الخضكع لمحكـ

. كمعايير يحددىا المجتمع كفؽ مبادئ الفضيمة كالفعالية كالصبلح

                                                           
 .32-30، ص 2007، 1 دريؾ ىيتر، تاريخ مكجز لممكاطنية، ترجمة آصؼ ناصر كمكـر خميؿ، دار الساقي، بيركت، ط  1
 .13 ، مرجع سابؽ ، صصالح السنكسي  2
، بيركف اإلنسانية العربية األب أكغسطيف البربارة البكلسي، المجنة الدكلية لترجمة الركائع إلى أرسطك طاليس، السياسات، نقمو  3

 .135-115، 1957لبناف، 
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 لكف رغـ ىذا القصكر في ، مفيـك المكاطنة عند اليكناف كاف مفيكما طبقيا يظير مف ىذا أف
 كعدـ ، كالمعتكقيف كالنساءكاألجانبالمفيـك الذم تـ تطبيقو ىناؾ مف حيث الفئات مف بينيـ العبيد 

نو نجح في تحقيؽ نكع مف أ إال ،تغطيتو لبعض الجكانب التي يتضمنيا المفيـك المعاصر لممكاطنة
 شؤكف الحكـ إدارة مما سيؿ اعتماد الديمقراطية المباشرة  في األفراد،المساكاة عمى قاعدة المكاطنة بيف 

.  الفترةؾفي تؿ
:   المواطنة عند الرومان - 1-2
ففي كثير مف خصائصيا ىي امتداد ألثنا  ،فاإلغريقييتعتبر ركما كريثة الحضارة كالفكر  
لة المكاطنة أ تحكلت كجية النظر الركمانية لمسإمبراطكرية،الدكلة إلى - كمع تحكؿ المدينة،"برطاإس"ك

 في ككنيا دكلة ُمَكَحَدة تحت يكنانيةعف النظرة اليكنانية، فالحضارة الركمانية تختمؼ عف الحضارة اؿ
في ككنيا تحتؿ  (ركما) كما تختمؼ عنيـ . عمى عكس مدف أك دكيبلت اليكناف،سمطة سياسية كاحدة
 مناطؽ كاسعة في حكض البحر ااحتمك نتيجة السياسة التكسعية لمركماف الذيف ،نطاقا جغرافيا كبيرا

 إذ ، مف الحالة اليكنانيةبأشكاط مفيـك المكاطنة أكثر مركنة أصبح كبالتطكر التدريجي «  المتكسط ،
 فتعدكا نطاؽ ، الفرصة لمعبيد لمتنعـ بكرامة المكاطفكأتاحكا الركماف مكاطنة مف درجات متنكعة أقاـ

   ». 1" العالمية إمبراطكريتيـ أقاصيالمدينة إلى 
  الحقكؽ السياسية أساسا إلى أساس لقد تجاكز الركماف النظرة المنحصرة في المكاطنة عمى 

 إذ لـ ، فكاف المكاطف الركماني جنديا زمف الحرب كسياسيا زمف السمـ«  ، الحقكؽ المدنية كالسياسية
 فركما لـ تكف ديمقراطية بقدر ، جزئياإالتكف المكاطنة في العيد الركماني مرتبطة بالمشاركة السياسية 

.  ابتكرت ركما المكاطنة المنفصمة عف المشاركة السياسية كمف ذلؾ ، »2ما كانت اكلغارشية
 حيث تجاكزت صفة المكاطنة ،كاف نمكذج المكاطنة مختمفا عنو في اثنا كاليكناف بصفة عامة   

 ىناؾ مكاطنكف ركماف في مستعمرات جديدة في أصبح بمكجب ىذا لئلمبراطكرية،الحدكد الجغرافية 
فريقياسيا آ كأكربا  يتمتعكف بصفة المكاطنة حتى خارج نطاؽ ، ركمانيةكأـ أب مف كا 

 المؤل  أماـ يحمؿ المكلكد الحديث كتصرؼ أفحيث كاف عمى المكاطف الركماني « ، ةاإلمبراطكرم

                                                           
 .53 دريؾ ىيتر، المرجع السابؽ، ص  1
 .85 منير مباركية ، مرجع سابؽ ، ص  2
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 مككنة مف لكحيف مكاطنة يكثؽ رسميا بكاسطة شيادة التأكيدلبلعتراؼ بو، كفيما بعد صار ىذا 
. ككف الفرد مكاطنا ركمانيا؟م أف ماذا كاف يعني ق، مف ىذا كؿ انطبلقا . 1"خشبييف 

 أعطىالذم ك ، قبؿ الميبلد212 الركماني كركبل سنة اإلمبراطكر مرسـك أك بعد صدكر قانكف 
 أصبحت  2، باستثناء العبيداإلمبراطكرية في األحرارحؽ المكاطنة الركمانية تقريبا لكؿ الرجاؿ 

كلذلؾ تأثير عمى «  تكجييات كحماية القانكف الركماني تحت  الفرد يعيشأفالمكاطنة في جكىرىا تعني 
 ال بقالب مف أـ تكفرت عنده اىتماـ بالمشاركة السياسية إذا بصرؼ النظر ، الخاصة كالعامةحمايتو

 حيث ابتكر الركماف ىذه ،تسديد الضرائب كالخدمة العسكريةكالحماية مف » 3الحقكؽ كالكاجبات
 سياسية بزيادة عدد المكاطنيف مف أجؿ االقتراع كالتصكيت ألغراضالصيغة لتجسيد مفيـك المكاطنة 

 األمـ السيطرة عمى كؿ لمجنكد إلحكاـ اإلمبراطكرية عسكرية متعمقة بالتجنيد نظرا لحاجة كألغراض
.    متعمقة بالضرائب كالجباية لتمكيؿ الجيش كضركريات الشؤكف العامةإلغراض اقتصادية ك،المحتمة

: فكرة المواطنة عند شيشرون - 1-2-1
 السياسية في تحديد كترسيخ عدة بأفكاره المفكريف الركماف أسيـ أعظـ يعتبر شيشركف احد 

 تأسيس في أساسي كاعتمدت كمرجع كالمساكاة،مفاىيـ سياسية كقانكنية كالحقكؽ كالكاجبات كالعدالة 
 حيث قدـ شيئا مميزا يتمثؿ في السجؿ ،عدة دساتير كتشريعات في التاريخ المعاصر لمحضارة الغربية

 حيث يرل شيشركف ، كىي العناصر الرئيسية في فكرة المكاطنة،القانكني الذم يحدد الحقكؽ كالكاجبات
 االمتيازات التي يممكيا أك المكاطنة الركمانية تمنح لمفرد بغض النظر عف مكانتو أف«  في ىذا الصدد

 كاألبطاؿ كىذا البند يطبؽ عمى نطاؽ كاسع عمى المكاطنيف الجدد ،(التي كلد بيا ) األصمية المدينة أك
 يقكـ  بعمؿ في أك يحارب أف لؤلجنبي إذ يمكف ،  » 4 الشعب الركمانيأصدقاءالحائزييف عمى شرؼ 

 مساكم في الحقكؽ ،يمكنو ىذا مف حيازة صفة المكاطف، كسبيؿ المصمحة العامة لمشعب الركماني
.  األصمييفكالكاجبات لممكاطنيف الركماف 

 :فكر المواطنة في القرون الوسطى وعصر النيضة - 2

                                                           
 .55-54 دريؾ ىيتر، مرجع سابؽ ،ص 1

2  Hassan Remaoun et autre, OP Cit,P 36.  
 .55دريؾ ىيتر، مرجع سابؽ، ص  3

4 Pierre Fröhlich et Christel Müller, citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique  
Droz Edition, paris, 2005 , pp 62-65 
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كانت المكاطنة في أكركبا إلى حد ما ميزة جكىرية في الحضارة اليكنانية كالركمانية في الحياة  
العامة لممجتمع لكف مع ظيكر المسيحية كانتشارىا في القرف الخامس ميبلدم كتحريفيا كانحراؼ 

ممارسات رجاؿ الديف، تراجعت المكاطنة كتضاءلت الحقكؽ، حيث رأت الكنيسة في الدكلة التي كانت 
مرحمة زائمة ليست مدينة اهلل كال تتحقؽ  « تمثؿ الراعية لمشؤكف العامة في الفكر اليكناني كالركماني أنو

، حيث تتضح المكاطنة بالمفيـك الكنسي المسيحي في العصكر الكسطى في فكر 1  »فييا المساكاة 
القديس أكغسطيف مف خبلؿ معارضتو لفكرة الشأف العاـ عند شيشركف في عيد ركما الكثنية، حيث 

 كاف يفتقر لمعدالة الحقيقية مقارنة بالشأف العاـ ألنو الشأف العاـ لـ يكف مطمقا شئنا عاما، « يرل أف
   2  »الذم يعتبر المسيح مؤسسو كحاكمو، أسس مدينة اهلل

حيث تميزت فترة العصكر الكسطى في أكربا سيطرت  الكنيسة عمى كؿ معالـ حياة الفرد، صاحب 
ذلؾ ىيمنة رجاؿ الديف كاإلقطاعييف كالنببلء عمى الحياة االقتصادية كالسياسية كالمدنية، فعادت 

المكاطنة إلى صيغتيا األكلى عند اليكناف مكاطنة األقمية االرستقراطية، تتحدد مكاطنة الفرد حسب 
الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا، فانتكس كضع المكاطف مف جديد ليصبح تابعا أك رعية، حيث 

شيدت كؿ مراحؿ العصكر الكسطى عصكر مظممة سمبت فييا الحقكؽ كالحريات المدنية كالشخصية 
 .كالدينية

 : الموطنة في عصر النيضة- 2-1
 إف األكضاع المأساكية التي عاشيا الفرد األكربي المسيحي في القركف الكسطى كىيمنة 

 ف عمى جميع مظاىر الحياة كالحقكؽ كالحريات، ميد لظيكر مفكرمفالكنيسة كالنببلء األرستقراطيي
كاتجاىات فمسفية تدعكا إلى اإلقرار بالحريات العامة كضركرة كضع قيكد عمى السمطة المطمقة 

 .لمكنسية، عرفت ىذه الفترة بعصر فمسفة األنكار
 شكمت ىذه الفترة بداية مرحمة جديدة تتميز بالتفكير الحر كالحؽ بالتصريح بالرأم كاألفكار 

كنقدىا في المجاؿ السياسي كاالقتصادم، كما شيدت حرية دينية كثكرة عمى تعاليـ الكنيسة الكاثكليكية 
فيما يعرؼ بالتصحيح الديني، الذم أسس لو كؿ مف كالفف كمارتف لكثر بألمانيا كالذم أنتج فيما بعد 

 .المذىب البركتستانتي في الممالؾ االنجمكسكسكنية

                                                           
 .15ص مرجع سابؽ ،  ،صالح السنكسي  1

2 Etienne Gibson, Introduction à l’étude de saint Augustin,  Librairie Philosophique, vrin paris, 

1943, p 231 . 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9xtjtlpLSAhUDtxQKHf33D-IQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vrin.fr%2Fbook.php%3Fcode%3D9782711620272&usg=AFQjCNF6MV96nVXnvFq27dLqQE3WPRJ7uA&sig2=BVI-NOL5UHC3trNRVMvcZw&bvm=bv.147134024,d.d24
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ميكيافيمي، تكماس ىكبز كجكف لكؾ، كالذيف قدمكا :  شيد ىذا العصر ظيكر مفكريف مف أمثاؿ
أكلى نماذج كمفاىيـ المجتمع المدني، كتحديد الحقكؽ السياسية بقياـ دكلة عمى أسس مدنية بفصؿ 

غير أف ابرز المفكريف الذم تطرقكا لفكرة . الديف عف الشؤكف العامة لمدكلة، فيما عرؼ بالبلئيكية
المكاطنة كالحقكؽ كالكاجبات المدنية  ىك المفكر السكيسرم جكف جاؾ ركسك، الذم شكمت أفكاره 

الرتباطيا بالحياة السياسية كبناء الدكلة  ،1789اإللياـ كالمرجعية األساسية لمثكرة الفرنسية سنة 
 كلك عمى نحك إجمالي تكعية المكاطنيف « كالدستكر كحقكؽ اإلنساف كفكرة المكاطنة، التي تتجمى في

بالكاجبات المدنية التي تتطمبيا المكاطنة كمنيا االلتزاـ بالمحافظة عمى الكضع الراىف كاالعتراؼ 
، 1 » بالحككمة القائمة، كمقاكمة الديماغكجية كاالنصياع كمعرفة القكانيف ضمف سمكؾ تكجييي معيف

 كالذم يعد مرجعية في المبادئ السياسية 1762كفي كتابو العقد االجتماعي الذم أصدره سنة 
إقامة الميثاؽ االجتماعي كالمساكاة بيف   «  كاالجتماعية التي تقكـ عمييا الدكلة، يرل ركسك ضركرة

المكاطنيف في أنيـ يمزمكف أنفسيـ جميعا بخضكعيـ لمشركط ذاتيا، كيجب أف يتمتعكا جميعا بالحقكؽ 
   .2 »عينيا كنتيجة لطبيعة االتفاؽ فاف كؿ فعؿ سيادم يمـز كيدعـ جميع المكاطنيف بالتساكم 

      
 :مفيوم المواطنة بعد الثورة الفرنسية- 2-2

 شيدت أكربا تحكالت ميمة بعد العصكر الكسطى، تجمت في بركز فكرة الدكلة التي استنبطت 
 التي كانت سببا في تخمؼ  المجتمع األكربي، ةمف القكمية كانتصار الممكؾ عمى الكنيسة الكاثكليكي

 .كاف ىذا بداية عصر النيضة 
" مكنتسيكيك"ك" ركس"، " لكؾ"، "ىكبس" كما شيد ىذا العصر ظيكر فبلسفة كمفكريف أمثاؿ 

شكمكا محطات فكرية ساىمت في بناء المجتمعات الغربية، اغنكا الفكر السياسي الغربي ك العالمي 
بمفاىيـ حديثة كالمجتمع المدني كالرأم العاـ كالتسامح  كالتعددية الدينية كالعقبلنية التجريبية كالمكاطنة، 

العقد )كبالخصكص جكف لكؾ ك جكف جاؾ ركسك، ىذا األخير الذم لقيت فمسفتو كأعمالو خصكصا 
 . 1789شيرة كاسعة كانت مصدر الياـ لمثكرة الفرنسية سنة  (االجتماعي

 :كعمكما يمكف إجماؿ ىذه التحكالت في نطاقيف ىما 

                                                           
 .68ص عبد اهلل لبكز، مرجع سابؽ ،  1

2 Jean-Jacques Rousseau, DU CONTRAT SOCIAL, OU PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE, 

Collection complète des œuvres, Genève, vol. 1,1780, pp 21-22. 
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 تحرر من ىيمنة الكنيسة :  التحول األول 
قرار االستقبلؿ عف األباطرة   أكؿ تحكؿ شيدتو أكركبا كاف بنزع السيادة مف الكنيسة كا 

كالباباكات، كبذلؾ خفت قبضة الكنيسة عف اغمب مجاالت الحياة السياسية، االجتماعية، كالديني، نتج 
عنو ظيكر حركات إصبلح ديني أنتج فيما بعد مذاىب كفرؽ دينية مستقمة عف سمطة الكنيسة 

الكاثكليكية في ركما، بينما ذىبت أطراؼ فكرية إلى ابعد مف ذلؾ بإقصاء عمؿ الكنيسة كمية مف 
المجاؿ السياسي كاالجتماعي، حيث ال تتدخؿ في الحرية الشخصية كالشؤكف العامة لمدكلة ك النظاـ 

 اتجاه في الحياة يقكـ عمى مبدأ أف الديف  « السياسي  في ما عرؼ بالبلئيكية كالتي تعني في جكىرىا 
ك االعتبارات الدينية يجب أف ال تتدخؿ في الحككمة، كىي نظاـ اجتماعي في األخبلؽ، مؤسسة عمى 

 عمى اعتبارات الحياة المعاصرة كالتضامف االجتماعي دكف األخبلقيةفكرة كجكب قياـ القيـ السمككية ك
، كتمثؿ منظكمة متكاممة مف  المبادئ كالقيـ الكضعية الدنيكية، التي تنفي كؿ 1 » الديف إلىالنظر 

، االعتبارات الدينية كالميتافيزيقية كتعكيضيا برؤية عقبلنية مبنية عمى المنطؽ السياسي كالمنفعة العامة
كقد أدل اعتمادىا في إدارة شؤكف الدكلة إلى انحسار الديف كفصمو عف كؿ المجاالت االجتماعية 

  .كالثقافية التي بقيت مستقمة عف تأثير الفكر الكينكتي كالمؤسسات الدينية

 (مواطن ال رعية)حرية الفرد :   التحول الثاني

 يأتي التحكؿ الثاني بعد التخمص مف سمطة الكينكت الديني كتحصيؿ الحريات العامة، حيث 
انتقؿ الفرد مف تابع لمكنيسة إلى تابع لمدكلة كالعقد المدني الذم يربط بينيما، تمى ذلؾ تحكؿ في مفيـك 

التبعية ذاتو، حيث أصبح يرمز إلى الكالء  لمدكلة أك قكمية معينة كالدفاع عف المصمحة 
فبدأت الدعكات ترنك كتتكالى لتعزيز فكرة أف المكاطف ليس تابع بؿ مشارؾ ليا في الحكـ « العامة، 
عمى ىذه النقطة  التي تعتبر تأصيبل لمبدأ المكاطنة الذم اخذ " جكف جاؾ ركسك"، كأكد 2»كالتسيير 

الرجؿ المدني الفاعؿ، حيث يصبح كؿ /اإلنسافبعدا جديدا يقـك عمى تدبير شؤكف المجتمع مف طرؼ 
 تتحدد بمكجبيا الحقكؽ المدنية كعبلقة مع اآلخريفمكاطف شريؾ في عبلقة مزدكجة، عبلقة مع األفراد 

 أصبحنا إذا لف نصبح فعبل بشرا إال  « :تجمت ىذه الفكرة في مقكلتو الشييرة(الدكلة)ىيئة السيادة 

                                                           
 .11، ص2008، 1ط  محمد عمي البار، العممانية جذكرىا كأصكليا، دار القمـ، دمشؽ، 1
 .26،  ص2،2004 بشير نافع كآخركف، المكاطنة ك الديمقراطية في البمداف العربة، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت،ط 2
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 كارتبطت فكرة المكاطنة ارتباطا كثيقا بفكرة الفرد الحر المستقؿ بذاتو، حيث لـ تكف 1 »مكاطنيف 
 .معركفة في المجتمعات كالعصكر القديمة فكرة استقبللية الفرد في آرائو كسمككو
 المشاركة لئلنساف تعزز كفؽ ىذا التصكر مبدأ حقكؽ اإلنساف الشخصية كالمدنية التي تخكؿ 

الدكلة القيرية التقميدية أصبح مف « في شؤكف الدكلة كالحكـ كالكصكؿ لممناصب العميا، إذ كبعكس 
الممكف اتياـ الدكلة الجديدة عندما تخرج عف معايير الحرية كالمساكاة باالستبداد كالطغياف كالسمطة 

 . 2 » المطمقة
 كتعتبر الثكرة الفرنسية محطة رئيسية في تبمكر التصكرات المدنية كالحداثة السياسية، أحدثت 

تطكرا كبيرا في مفيـك المكاطنة الحديث عكس التصكر الكبلسيكي الذم كاف قائما في الحياة العامة 
عبلف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف سنة    تبمكرت فكرة 1789كالسياسية، ففي أعقاب الثكرة الفرنسية كا 

الدكلة بكصفيا نسؽ ُمَشَكؿ مف مكاطنيف لمكا - المكاطنة بمعناىا الحديث، فالفرنسيكف يفيمكف  األمة
شمميـ في دكلة مشتركة، يتمتعكف بحقكؽ المكاطنة المشتركة بغض النظر عف أصميـ أك لغتيـ أك 

 .دينيـ
 فقد كانت الثكرة الفرنسية المثاؿ األعمى لمثكرات السياسية كاالجتماعية، كمثاؿ في الحرية الفردية 
رساء المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات بيف جميع المكاطنيف دكف  تمييز أك امتيازات، تشكؿ بذلؾ  كا 

 .المجتمع المدني كالحس المشترؾ كتجمى معنى التعايش في فضاء كاحد بفكر متعدد
 ما يشبو التحالؼ كالتضامف بيف إلىفكرة المكاطنة تطكرت «  أف " برىاف غميكف"كفي ىذا الصدد يقكؿ 

أناس أحرار بكؿ ما تعنيو ىذه الكممة مف معنى، أم بيف أناس متساكيف في القيمة كالدكر كالمكانة، 
 التي ال يمكف إيمانيـكمف رفض التمييز بينيـ عمى مستكل درجة مكاطنيتيـ بصرؼ النظر عف درجة 

قياسيا كقدرتيـ عمى استمياـ المبادئ كالتفسيرات الدينية ككذلؾ عمى ممارسة التفكير كاتخاذ القرارات 
 .3 » الفردية كالجماعية

بدأت الركابط التقميدية تتحمؿ  ( حرية–إيخاء - مساكاة) كمع إرساء قيـ الجميكرية الفرنسية 
المكاطنيف بركابط كقيـ أخرل أبرزىا الكطنية، القكمية كالعالمية  /كتتفكؾ تدريجيا ليرتبط األفراد

إذ مثؿ النمكذج الفرنسي لممكاطنة أحد النماذج العالمية الرائدة التي حظيت بإعجاب / كاإلنسانية

                                                           
 .33، ص2010 المغرب، ء عبد الجميؿ أبك المجد، مفيـك المكاطنة في الفكر العربي اإلسبلمي، إفريقيا الشرؽ، الدار البيضا 1
 .121  ص 2007، 4 برىاف غميكف، نقد السياسة الدكلة كالديف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط2

 .109 المرجع السابؽ، ص  3
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كتطبيؽ األنظمة السياسية كالشعكب في العالـ، كىك النمكذج الذم يعتمد عمى العممانية ك البلئيكية 
 قيـ المكاطنة كثنائية جكىرية، نتاج التحكالت التاريخية كخصكصية فرنسية تجمع إلرساءكركيزة أساسية 

 الممحدة كاليكيات االثنية كالدينية، مف أجؿ التعايش في مجتمع كاحد لديو اإلنسانيةبيف الحياد كالنزعة 
القابمية الندماج األفراد األجانب، كيمنح المكاطنة الكاممة بمنح الجنسية الفرنسية لؤلجنبي الذم يدمج 

 .دكف النظر في االعتبارات ك القناعات الدينية كاالثنية كالثقافية لمشخص المدمج
كىي المبادئ التي ميد ليا النادم اليعقكبي كاألعضاء اليعقكبييف في المجالس النيابية في فرنسا، الذيف 

عبلفطرحكا مسألة األحزاب السياسية   لفكرة مركزية الدكلة كتماسؾ أسسكا الجميكرية بدؿ الممكية كما كا 
لبسط سيطرتيا عمى الشؤكف العامة كتحقيؽ المساكاة كالحرية بيف  ( بالخصكصاإلدارية)مؤسساتيا 

 . أفراد المجتمع
 صيغة مثالية لمفيـك المكاطنة، كالذم بدأ بتقييد الحكـ إلى ىذا النضاؿ مف أجؿ الكصكؿ 

المطمؽ كفكرة فصؿ السمطات لدل مكنتيسكيك كركسك كتبنتيا مبادئ الثكرة الفرنسية فيما بعد، كتحكؿ 
 مكاطف مستقؿ بذاتو، لـ يكف كليد لحظة أك إلىالفرد تبعا لذلؾ مف رعية تابع لمممكؾ أك الكنيسة 

صدفة  بقدر ما كاف مسارا طكيبل مف الصراع كالنزاع، حيث شيدت المكاطنة مخاضا عسيرا سالت 
عمى إثره دماء كأبيدت طكائؼ كشعكب، كأبدعت ىذه التحكالت كالمعانات في إعادة تشكيؿ كضبط 

 .  معنى المكاطنة الحديثة
 
 
 

 

:  الفكر العربي اإلسالمي لمفيوم المواطنة تصور- 3

 فيما األساس الذم ،مما ال شؾ في أف لمعقيدة كالديف دكرا ىاما في حياة كسمكؾ الشعكب 
منشئ التصكرات الفكرية كالسياسية في المجتمعات ك ،تتشكؿ كفقو الجماعات البشرية في ظؿ النظـ

 كترسخ تصكر أف األجنبي ىك الشخص خارج ، كعميو نشأ مفيـك المكاطنة في إطار األدياف،القديمة
 كاإلسبلـ كغيره مف األدياف السماكية اعترؼ بحؽ .العقيدة أك الديف الذم تتبعو الجماعة البشرية
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اء كالمساكاة بيف بني البشر كمف ذلؾ قكلو تعالى خالكرامة لكؿ إنساف العيش في المجتمع كفؽ مبدأ اإلم
كفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا  كلقد كرمنا بني آدـ كحممناىـ في البر كالبحر كرزقناىـ مف الطيبات)

 .1(تفضيبل

كال شؾ أف مكضكع المكاطنة في الفكر العربي اإلسبلمي مكضكع كثر فيو الحديث كطالت كتعددت 
الكتابات كالمؤلفات، فبل تكاد تخمك اليـك مجمة أك جريدة معنية بالقضايا اإلسبلمية كالفكر اإلسبلمي إال 

كطرحت مسألة الديمقراطية كالمكاطنة ككجكدىما مف عدميما في أدبيات  الفكر العربي اإلسبلمي 
قديما، فمصطمح المكاطنة نشأ كتطكر في رحـ المجتمع الغربي نتيجة لظركؼ كتحكالت كتراكمات 
تاريخية أبرزىا الثكرتيف  األمريكية كالفرنسية كعبر انساؽ فكرية كمنظكمات ثقافية كظيكر الدكلة 

اإلسبلمي /فعمى الرغـ مف غنى التراث العربي" المدنية كالبلئيكية كنظاـ سياسي كمرجعية قانكنية، 
بالمشاعر الكجدانية التي تتغنى بحب الكطف كالحنيف إليو كمف ذلؾ قصيدة ابف  الركمي في حب 

: األكطاف  في أبيات 

مالكا  الدىر لو غيري أرى وأال أبيعو أال آليت وطن ولي
 

         لذلكا فحنوا فييا الصبا عيود تيمذكر ىمنأوطا ذكروا                                          إذا

 لكف مف دكف اكتسابيا معنى حقكقيا محددا، كالسبب في ذلؾ يعكد أف المجتمع اإلسبلمي كاف 
محككما منذ بدايتو بنصكص دينية تتحدث عف الراعي كالرعية كالشكرل، كليس المكاطف كالمكاطنة 

 بؿ كحتى فبلسفة اإلسبلـ مف الكندم كابف رشد الذيف ترجمكا  كنقمكا التراث اليكناني  إلى ،كالديمقراطية
تأّسػس كجية النظر ىذه لغربة مصطمح المكاطنة عف المغة . 2"المكاطف/العربية لـ يذكركا مفيـك الفرد

 كتنفي كجكد أصكؿ ليذا المفيـك في المكركث اإلسبلمي، يتكافؽ ىذا الرأم مع مقاربة ،العربية
 ىذا الغياب ، مفيـك المكاطنة تماما عف اإلسبلـغربة حيث كيؤكد ، برنارد لكيس المستشرؽ االنجميزم

 ) كممة «   حيث، فيك مفيكـ غربي،بالنسبة لو ىك حقيقة تاريخية مميزة في الفكر العربي اإلسبلمي
Citizen ( باالنجميزية ك (Citoyen (   أك الفرد المشارؾ في الشؤكف العامة  (مكاطف)الفرنسية بعني

 (ابف البمد )َف اقرب مصطمح ليا ىكأ ك،ال كجكد لمرادؼ ليا في المغات العربية أك التركية أك الفارسية
                                                           

 .70 سكرة اإلسراء، اآلية  1
 .12 عبد الجميؿ أبك المجد، مرجع سابؽ ، ص 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1035&idto=1035&bk_no=49&ID=1054#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1035&idto=1035&bk_no=49&ID=1054#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1035&idto=1035&bk_no=49&ID=1054#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1035&idto=1035&bk_no=49&ID=1054#docu
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كجية النظر  ىذه ،  » 1كىي كممة تخمك بدرجة كبيرة مف أم مضاميف كممة مكاطف بالمفيـك الغربي
 المساكاة القانكنية لـ تكف سمة أفيكافقيا آراء بعض المفكريف العرب عمى غرار سمير أميف الذم يرل 

 .2 " التقميدية  العربية أك الشرقية األنظمةمف سمات 

 مجرد تشكيش حاصؿ، فالمكاطنة ....«   خبلفا ليذه األطركحة يرل طارؽ البشرم أنيا
بالمفيـك اإلسبلمي يستند عمى الديف كألجؿ أف يتمتع الفرد بكامؿ شركط المكاطنة عميو أف يككف 

 بينما تعتمد مكانة غير األعضاء عمى ،كىذا ىك الشرط الضركرم كالكافي لحالة المكاطنة، مسمما
 الفكرم لمفاىيـ المكاطنة التي اإلطار كفي ىذا ال يختمؼ ،صمتيـ التعاقدية مع الجماعة األصمية

فحقيقة لـ ترد قيـ المكاطنة بصريحة العبارة في  . » 19483 اإلنسافيتبناىا اإلعبلف العالمي لحقكؽ 
 ، لكنيا تضمنت المبادئ األساسية ليذه القيـ،اإلسبلمية/األدبيات الكبلسيكية كالنصكص الدينية العربية

.  ما يدؿ عميو في التاريخ العربي اإلسبلميأككفيما يمي عرض ألىـ محطات تطكر مفيـك المكاطنة 

 

 

:  المواطنة في صدر اإلسالم وعصر الخالفة - 3-1

: صدر اإلسالم - 3-1-1

في البداية ال بد مف اإلشارة إلى المفيكميف المذيف  تتأسس عمييا المكاطنة في بداية الدعكة المحمدية  
. ، دار اإلسبلـ كدار الحرب 

ىي  الدكؿ أك الرقعة الجغرافية التي تحت سمطة الحكـ اإلسبلمي سكاء كاف مف يعيش  : دار اإلسالم
 .فييا مسمميف أـ  غير مسمميف 

. يقصد بيا البمداف التي ال حكـ لئلسبلـ فييا  : دار الحرب
                                                           

1 Bernard Lewis, islamand démocracy :A Historical overview, Journal of Democracy, 7, 1996, p 

63 
 .76  بشير نافع كآخركف، مرجع سابؽ ،  ص2
 

 .57 نفس المرجع، ص 3
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 حقيقة كاف االعتراؼ في بداية نشأة الدكلة اإلسبلمية بالمكاطنة اعترافا قاصرا عمى الفرد 
ف كانكا مقابؿ ذلؾ غير ممزميف ببعض ، حيث لـ يتمتع غير المسمميف ببعض الحقكؽ،المسمـ  كا 

ف ىذا التطكر في كقت ظيكر اإلسبلـ كاف تطكرا أنو يمكننا القكؿ بأ إال ،المسؤكليات كالجياد مثبل
  فاإلسبلـ أكؿ مف نادل بعتؽ العبيد كاعتبارىـ بشر كغيرىـ، ليـ ،1ىاما مقارنة بالحضارات المحيطة

 كرفض التمييز الجكىرم  بيف ،العربي مف حقكؽ  كعمييـ ما عميو مف كاجبات/ما لمفرد الحر المسمـ
البشر في الصفات الطبيعية الخارجية لمجسد كالمكف كاألصؿ اإلثني كالصفات الجنسية مف ذكر أك 

 ،(األشراؼ كما يسمكف عند العرب ) فبل فرؽ بيف العبيد كاألسياد  ،أنثى أك صفات اجتماعية طبقية
 إالسود أال فضل لعربي عمى أعجمي وال ألبيض عمى " كمنو قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

     "بالتقوى
 حيث لـ تعرؼ المكاطنة ،إذ أكد اإلسبلـ عمى مبدأ اإلخاء كالمساكاة كالعدالة كاإلنصاؼ بيف البشر

عبر التاريخ أسمى صكرىا النظرية كالعممية مثمما عرفتو في العيد األكؿ لئلسبلـ مباشرة بعد نزكؿ 
حيث كضع أكؿ دستكر مكتكب لمدكلة اإلسبلمية  ،2الكحي كىجرة الرسكؿ الكريـ إلى المدينة المنكرة

 لمبعض يحمك كما المدينة دستكر أك المدينة صحيفة تمثؿ  ك،3الناشئة المتمثؿ في صحيفة المدينة
 قابميةاؿ كليا، لمتطبيؽ قابمة مكاد شكؿ عمى مقننا أتى الذم، لمنبي العممي الكحيد النمكذج ،تسميتيا
، القرآف في النصية الكمية المبادئ بركح صيغا، كاجتماعي سياسيا عقدا مثمت انوكك ،القانكنيةك المرجعية
 .4الخ...سياسي ديني قبمي المتعدد المدني المجتمع داخؿ الفاعمة القكل أطراؼ معظـ عمييا كتكافقت

فالكثيقة التي كتبيا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كأرسى بيا قكاعد العبلقة بيف المسمميف كغير 
 سبؽ بيا الرسكؿ ، مف االتفاقات كالعقكد كمبادئ سامية في العبلقة بينيـمؿا كىي نمكذج ع،المسمميف

  . جميع المنظمات الدكلية
إف صدكر ىذه الصحيفة جاء لضركرة ممحة تتمثؿ فيما يمي  

                                                           
 الدكلي كالشريعة اإلسبلمية، المركز القكمي لبلصدارات المكاطنة في القانكف.إيناس محمد البيجي يكسؼ المصرم   1

 .18، ص2013، 1القانكنية،القاىرة، ط
، مخبر حكار الحضارات 9 محمد األميف دكقاني، تصكرات المكاطنة في الفكر العربي اإلسبلمي، مجمة الحكار الثقافي ، العدد  2

 . 24، ص2016كالتنكع الثقافي كفمسفة السمـ، جامعة مستغانـ ، الجزائر، 
 .85ص منير مباركية، مرجع سابؽ،   3
 كعكائؽ التطبيؽ، ممتقى المرأة لمدراسات كالتدريب،  التحقيؽإمكانيات اإلسبلـالمكاطنة المتساكية في ، محمد المطيفي  4

 .116 ، ص2008اليمف،
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اعتبار المجتمع الجديد الذم تشكؿ في المدينة كاف خميطا بيف القبائؿ العربية المتناحرة فيما بينيا   -
". الخزرج"ك" األكس"كخصكصا 

 .عميوكضع قكانيف تحدد ما لمفرد كما  -
 إنياء العصبيات اليكياتية القائمة عمى الكالء لمقبيمة كالعشيرة كالقرابة   -
 تفعيؿ العيش المشترؾ  -
 1(الذمييف )حفظ الحريات كالحقكؽ لجميع الناس مف مسمميف كغير المسمميف  -

 حيث يمثؿ أىؿ الذمة األفراد ،إف مسألة الذمة مسألة شديدة الصمة بالخصكصية اإلسبلمية 
 كلـ تخمك منيـ ببلد مف ببلد العرب عمى أخرل،المقيميف بدار اإلسبلـ  مف عرب كعجـ عمى ديانة 

 حرية ألمره كيعطي  فاإلسبلـ ال يجبر احد عمى االمتثاؿ .2 فيـ جزء مف الرعية كالدكلة،مر العصكر
حيث تـ في ظؿ ىذه األسس تعايش  ،3"ال إكراه في الدين "  كمنو قكلو عز كجؿ ،االعتقاد لكؿ فرد

لـ يتنازؿ المسممكف اذ   ،4ف تذكب الفكارؽ كالمعتقدات الدينيةأرائع بيف الطرفيف في مجتمع كاحد دكف 
  5"لكـ دينكـ كلي ديف " عف دينيـ كثقافتيـ ككذالؾ غير المسمميف انطبلقا مف مبدأ 

فسماحة اإلسبلـ في معاممتو كتكفمو  لؤلقمية  غير المسممة بكؿ الحقكؽ التي تحقؽ ليا حياة  
لفتنة كالسب اعراضيـ كتحريـ أ كقضائو عمى التمييز العنصرم كحفظ حرمات الناس ك،أمنة مستقرة

فشاء أسرار الناس بغير إذنيـ كحرية  الرأم كالمعتقد   شكمت  تراثا إنسانيا في األخكة ،كالتشيير كا 
اعتبرت كال تزاؿ  أسمى صكر التعايش االجتماعي في تاريخ البشرية في مجتمع متعدد ك ،كقبكؿ األخر

. األصكؿ كاليكيات 

 :مرحمة الخالفة - 3-1-2

إف الخبلفة اإلسبلمية ىي الفترة التي تمت انقضاء الكحي كاستكماؿ الرسالة، كفاة الرسكؿ   
صمى اهلل عميو كسمـ كبداية  الفتكحات اإلسبلمية كما بعدىا حتى سقكط الخبلفة اإلسبلمية سنة 

                                                           
 .25مرجع سبؽ ذكره، ص...... محمد األميف دكقاني، تصكرات المكاطنة في الفكر العربي  1
 .67-66 ، مرجع سابؽ، صيكسؼ المصرم  محمد البيجي ،إيناس 2

 256  اآليةالبقرة سكرة  3
 .85  بدكف سنة، صaskzed، بنؾ المعمكمات أسؾ زاد ،  اإلسبلـ في القرف كالكاحد كالعشريف،خالد الزكاكم 4

 . 6، اآلية الكافركف سكرة  5
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 ،ـ1918ـ تاريخ سقكط أخر إمارة في األندلس كلك أف البعض ينسب زكاؿ الخبلفة إلى سنة 1492
.  تاريخ نياية الحرب العالمية األكلى بزكاؿ الخبلفة العثمانية كآخر خبلفة إسبلمية في العالـ

 حيث تعتبر تمؾ الفترة العصر ،تطكر مفيـك المكاطنة بشكؿ كبير في زمف الخبلفة اإلسبلمية  
 تطكر مفيـك الدكلة كاتسعت حدكدىا الجغرافية كعرؼ المسممكف أكؿ األسس دالذىبي لئلسبلـ فؽ

كأساس في الحكـ كىك دستكر   (الشريعة) اعتماد الشرع اإلسبلمي «  حيث تـ،السياسية لمحكـ كالدكلة
إما أف يككف مصدر القانكف أك انو مصدر مف مصادر القانكف يعتمد بقياس الحكـ في األمكر  الدكلة،

 كباتساع الحدكد الجغرافية لمدكلة اإلسبلمية آنذاؾ مف ببلد فارس شرقا إلى ، » 1"كفؽ القيـ اإلسبلمية
ببلد األمازيغ غربا كببلد الرـك شماال، اعتنقت  شعكب ك أمـ اإلسبلـ كديف كما فضؿ البعض 

يككف في عيدة كحماية المسمميف فيما يعرؼ كاالحتفاظ بدينو كعقيدتو األصمية ليدخؿ في عقد الذمة 
  2 المجتمع في ىذه الفترة مجتمع متعدد األصكؿ كالثقافات كاألديافأصبح حيث ،"مكاطنة الفتح "ب

. كخصكصا المسيحية كالييكدية 

إف ما مينز ىذه الفترة عف ما عرفو العرب في بداية الدعكة اإلسبلمية كما قبميا، ىك تجاكز  
الخبلفات كالنعرة القبمية كالعصبية كالتعصب لمقبيمة كالعائمة بالمفيـك الخمدكني لمكممة، حيث يقكؿ 

 ،أف اإلسبلـ نفسو كاف ضركريا اللتئاـ العصبيات العربية" المفكر محمد عابد الجابرم في ىذا الصدد 
 كؿ ، كببلد البربر كالعجـ غربا، اكتسحت إمبراطكريتي الرـك كالفرس شرقاةكّحد العرب كجعؿ منيـ قك

منيا تحتفظ  بكياناتيا كشخصياتيا، إف إسبلـ العرب لـ يكف يعني زكاؿ العصبيات بينيـ  مثمما لـ 
  فاإلسبلـ لـ يجعؿ قيكدا عمى الثقافات المحمية ،3يكف يعني اندماجيـ الكمي في أمة العرب كاإلسبلـ

نما قاـ بمراعاة الخصكصيات ، تبني النمط المعيشي لممسمميف بالقكةأككلـ يفرض  الدخكؿ فيو   كا 
قامة  الثقافية لمبمداف التي تـ فتحيا فمف سمات المكاطنة في زمف الخبلفة اإلسبلمية ىك تقبؿ األخر كا 

أما ، عبلقات معو عمى أساس المكدة كالرحمة إلى جانب المساكاة كالحكـ عمى أساس العدؿ كالقسط
 حرية الرأم كالتعبير فكانت تحتاج إلى ضكابط كقيكد تحددىا بسبب ما تتعرض لو مف «  فيما يخص

                                                           
، 1، ترجمة طاىر بكساحية، الشبكة العربية لؤلبحاث ك النشر، بيركت لبناف، ط كنيكضيااإلسبلمية سقكط الدكلة ،نكح فيمدماف  1

 .15، ص2014
 .26مرجع سبؽ ذكره، ص ...... محمد األميف دكقاني، تصكرات المكاطنة في الفكر العربي   2
تماعي كبناء الدكلة ك األمة في الكطف العربي، المركز العربي لؤلبحاث جدليات االندماج االج طارؽ البشرم كآخركف،  3

 .134  ، ص2014 ،1كالدراسات السياسية، الدكحة قطر، ط
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سكء استعماليا كسكء التصرؼ بيا كلذلؾ كثرت ىذه القيكد بقدر ما تكثر التجاكزات كاإلساءات في 
.    » 1الحقكؽ كالحريات

ف حقكؽ أ ك،صحيح أف فكرة المكاطنة لـ تطرح كما طرحت بعد الثكرتيف الفرنسية كاألمريكية 
اإلنساف السائدة بالمفيكـ العالمي المعاصر كانت مدرجة في إطار حقكؽ الرعية أك العباد عمى اف 

ماـ الحاكـ أك الخميفة أك السمطاف أك أ ال عبكدية لمفرد الرعية المسمـ كغير المسمـ ،العبكدية هلل كحده
 غير أف حقكؽ الرعايا المسمميف منيـ كغير المسمميف أك الذمييف ممف عاشكا في كنؼ الدكلة ،غيرىـ

 إذا جازت المقارنة بما كاف سائدا في أكربا في العصكر ،اإلسبلمية اقتربت حقكقيـ مف حقكؽ المكاطنة
 ففي سياؽ تاريخي لممكاطنة في اإلسبلـ تمتع غير المسمميف بحقكؽ المكاطنة كمنيا حماية ،الكسطى

الدكلة ليـ مقابؿ أدائيـ كاجباتيـ في الدفاع عنيا كدفع الجزية، كالتاريخ اإلسبلمي غني باألمثمة التي 
 حيث يشيد التاريخ مطالبة المصرييف لمحمد عمي ،تثبت نمكذج االندماج االستثنائي في زمف الخبلفة

كما أعطيت مناصب عالية في الدكلة . 2األلباني يتكلي حكـ مصر بدكف غضاضة ألنو مكاطف مسمـ
أبك الفضؿ "ك " بف النغيمةإسماعيؿ بف يكسؼ "  ؿكحتى المناصب الحساسة كما ىك الحاؿ بالنسبة

 . ذكم  األصكؿ الييكدية في دكلة األندلس  "حسدام بف يكسؼ
إف ابتعاد المسمميف عف تطبيؽ التعاليـ السامية  لمقرآف كمبادئ منظكمة القيـ اإلسبلمية  

 الحاكـ كتحكؿ ، تحكؿ إلى حكـ ممكي مطمؽالذم ،كانحراؼ نظـ الحكـ تدريجيا في الدكلة اإلسبلمية
 أدل إلى ضعؼ كانييار الدكلة كتراجع قيـ حقكؽ المكاطنة ليدخؿ العرب ىك مامستبد كفاسد إلى 

 مذىبية كطائفية في مقابؿ نيضة كتقدـ ،المسممكف في دكامة مف التخمؼ كالجيؿ كالصراعات الفارغة
 .العالـ الغربي

:  اإلسالمي الحديث/مفيوم المواطنة في الفكر العربي- 3-2

أف المكاطنة كمفيـك سياسي كقانكني ىك غريب عف الفكر العربي  ذكرنا في مكقع سابؽ 
، غير  كتحكالت في انساؽ مجتمعات غربيةبسياقات تاريخيةاإلسبلمي إذ ارتبط في دالالتو كمضمكنو 

بركز فكر مستنير في العالـ العربي كاإلسبلمي أدرج ىذا المفيكـ في القامكس المغكم أنو كمع 
                                                           

األصؿ، مقاربة تأصيمية لقضايا الديمقراطية، حرية التعبير، الفف، الشبكة العربية ، لؤلبحاث  ىي األمة أحمد الريسكني،  1
 .  65، ص2011، 1كالنشر،بيركت، ط

 .18، مرجع سابؽ ، ص إيناس محمد البيجي يكسؼ المصرم  2
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 ىك أكؿ "رفاعة رافع الطيطاكم"كالسياسي لمدكؿ كاألقطار العربية، كىناؾ شبو إجماع عمى أف الشيخ 
كأدرؾ أف النيكض بالمجتمع كتحقيؽ تقدـ الكطف يتكقؼ عمى التربية "  طفاكـاؿ"مف استعمؿ مفيـك 

عبلء قيـ العمؿ كالمساكاة  كيرجع سبب  تكظيؼ الطيطاكم ليذا المفيـك ،كعمى زرع قيـ الكالء لمكطف كا 
لتأثره بالزيارة  التي قاـ بيا إلى فرنسا في إطار البعثة العسكرية المصرية التي أرسميا محمد عمى باشا 

حدد الطيطاكم قيـ "  مناىج األلباب "  ففي كتابو الشيير،كاستغميا لنقؿ الفكر المفاىيـ الحداثية
فحب األكطاف الحقيقي كالغيرة عمييا متى ظيرت حمت ...  «  المكاطنة بمعناىا الحديث إذ يقكؿ

مية الكطنية...،باإلنساف دنية فيحصؿ ليذا الكطف مف التمدف ـككلعت بمنافع الت... كظيرت الحن
الحقيقي المادم كالمعنكم كماؿ االمنية فيقدح زناد الكد كالكدح كالنيكض بالحركة كتناؿ األكطاف 

 «   حيث يقكؿ،كما أكد الطيطاكم عمى مبادئ المساكاة كاإلخاء كالعدالة االجتماعية  » 1األكطار
جميع ما يجب عمى المؤمف ألخيو المؤمف منيا يجب عمى أعضاء الكطف في الحقكؽ بعضيـ عمى 
بعض لما بينيـ مف اإلخكة الكطنية كالدينية، فيجب أدبا لمف يجتمع كطف كاحد التعاكف عمى تحسيف 

عظامو كغناه كثركتو يبلحظ  أف الطيطاكم إذ  ،  »2الكطف كتكميـ نظامو فيما يخص شرؼ الكطف كا 
ىك أكؿ مف أعطى مصمح الكطف معنى خاص كاستعممو لمداللة عمى انتماء الفرد لؤلرض كلممجتمع 

لة االلتزاـ بالحقكؽ كالكاجبات  عمى أساس المصمحة العامة المشتركة كااللتزاـ بيا أالبشرم كربطو بمس
في إطار األخكة كالتعاكف  كىي أكؿ مساىمة في بمكرة فكرة المكاطنة في العالـ العربي  

ف التطرؽ لمكضكع المكاطنة في الفكر العربي اإلسبلمي الحديث ال ينفصؿ عف السياؽ أغير  
التاريخي لمحقبة االستعمار التي طالت  المجتمعات العربية اإلسبلمية  كالسعي الحثيث  نحك 

 حيث ارتبطت المكاطنة ارتباطا ،االستقبلؿ كالتحرر مف الييمنة كالحماية الغربية لمعظـ الدكؿ العربية
بتعبير بيار  ) Le sens commun )كثيقا بتعزيز قيـ االنتماء كالشعكر الكطني كالحس المشترؾ

بنمك الكعي السياسي لمشباب العربي المتأثر بأفكار التحرر في الثكرة الفرنسية كالفكر كبكديك 
 ىذه الصمة التمفصمية بيف المعرفة كأداة تنكيرية كالنضاؿ ككاجب لمحصكؿ «، االشتراكي الماركسي

ار ثقافة المكاطنة المتجسمة في تطكر الكعي الذاتي م تحيؿ بقية مككنات عنمنمة بناء مع،حؽاؿعمى 
 الخنكع كالطاعة بالتمرد أغبلؿكالجماعي كالمكلد لتطكر في سيككلكجية الجماىير  المطالبة بتيشيـ 

                                                           
 .57 عبد الجميؿ أبك المجد، مرجع سابؽ ، ص 1
 . نفس المرجع 2
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عمى االنحناء كاالنكسار بغية ىدـ انساؽ ثقافة االستبداد كاالستعباد حتى ترسك ثقافة المكاطنة مف 
  . » 1"منطمقات ديناميكية المجتمع

 كبرزت شعارات حب الكطف كالكطنية كأدرج النضاؿ مف أجؿ الحرية كفكرة كاقع يطمح المجتمع 
ريناف "العربي لتحقيقو  بالتماسؾ كتعزيز الشعكر المشترؾ لتكحد األمة كما يقكؿ الفيمسكؼ الفرنسي 

ىي ركح ...، إف األمة شعكر مكحد  بامتبلؾ ماضي مشترؾ كمستقبؿ يبني الجماعة « "ارنست
رادة مكحدة في  كمبادئ كخبلصة ماضي عريؽ مف الجيكد كالتضحيات كاالنتصارات المشتركة كا 

 لخمؽ كاقع جديد  تسكده  المساكاة كالعدالة كحكـ الشعب نفسو بنفسو كالمشاركة في  » 2الحاضر
 كفي محاكلة لركب ىذه التطكرات تبنى  الفكر القكمي العربي ىذه القيـ كساىـ في ،شؤكف الحياة العامة

نشرىا ككسيمة لمتحرر ضد االستعمار كالييمنة كالتبعية لمدكؿ الغربية لكف سرعاف ما تخمى عنيا أك 
 حيث ظؿ تطبيؽ كممارسة مبدأ المكاطنة ،اختصرىا في  شعارات  فارغة، كاستعمميا في مكاقؼ محدد

 ككاف «  بعيدا عف السياسة العربية اإلسبلمية في الدكؿ التي حكمتيا أنظمة قكمية التكجو أك غيرىا
تجاىؿ الفكر القكمي لمبدأ المكاطنة نتيجة طبيعية لعدـ إيبلئو مكضكع الديمقراطية اىتماما جكىريا 

النشغاؿ األجندة القكمية بجداكؿ اىتمامات كاف االعتقاد بأنيا أكثر إلحاحا، كالديمقراطية ىي الحاضنة 
 فالفكر القكمي العربي غَيب مبدأ المكاطنة ، »3األكلى لممكاطنة كالمرتبطة بيا ارتباطا عضكيا كنسبيا

أف الشعب مصدر السمطة، كالمجتمع الديمقراطي ىك : بتيميشو لمديمقراطية التي تعني في جكىرىا 
المجتمع القائـ عمى المساكاة القانكنية بيف جميع المكاطنيف في الحقكؽ كالكاجبات كالمسؤكليات في 

أياـ حكـ مصطفى كماؿ حيف كانت أغمب األنظمة العربية كاإلسبلمية بما فييا إيراف زمف الشاه كتركيا 
 أنظمة دكتاتكرية تسمطية تقمع الحريات الفردية كحرية الرأم كالتعبير في انتياؾ فاضح لحقكؽ أتاتكرؾ،
لة الحقكؽ كالكاجبات كحرية أ كأحيانا تقـك السمطة السياسية بصرؼ نظر الرأم العاـ عف مس،اإلنساف

الرأم كالتعبير بإشعاؿ مشاكؿ كقضايا مرتبطة بإشكالية اليكية كالتعددية االثنية المرتبطة باألقميات  
كمشكؿ األمازيغ  في المغرب العربي كاألكراد كاليزيدييف  كاألرمف في العراؽ كسكريا كتركيا  كمشاكؿ 
الطائفية كالمذىبية الدينية كاألقباط في مصر كاإليباضية في الجزائر كالشيعة كالمسيحييف في لبناف 

                                                           
، 1، ترجمة سميـ حداد، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  ط المعجـ النقدم لعمـ االجتماع، بكريككفركنسكبكدكف ك ريمكف  1

 .277، ص1976
2 Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation?, papier présenté  à conférence prononcée a  la Sorbonne 
le 2 mars 1882, p50.  

 .93  بشير نافع كآخركف، مرجع سابؽ ،  ص 3
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كغيرىا مف مسائؿ الصراع الناجـ عنيا ضمف سياؽ ما ىك إتيقي كسياسي كنكراف االعتراؼ 
كىك ما عطؿ ك يعطؿ ترسيخ قيـ المكاطنة بالمعنى الحديث التي تتطمب تجسيد  فكرة  »  1باآلخر

العيش المشترؾ ك الئليخاء ك قبكؿ فكرة االختبلؼ كالتنكع،  بعيدا عف اإلدماج القسرم لؤلقميات 
 ايديكلكجية تسمب حرية أكالعرقية كالدينية في الثقافة المييمنة قصد احتكائيا  تبعا  لتصكرات دينية 

 .األفراد  لمجرد اختبلفيـ عف  الطائفة المييمنة

: تصورات  المواطنة في الفكر المغاربي- 4

"  المواطنة الغائبة في الفكر اإلسالمي" محمد أركون- 4-1

 يرتبط الفكر السياسي في العالـ بعنصر محكرم ىك الحداثة السياسية كمدل قكة الخمفية 
النظرية التي تستند عمييا الدكلة في بمكغيا نحك الحداثة كالتقدـ، كما يستند فضاء الحداثة السياسية 

 كبناء مؤسسات ،عمى مفاىيـ كآليات محكرية تتيح لؤلفراد ك النخبة السياسية ممارسة الفعؿ السياسي
 تتمثؿ ىذه المفاىيـ في التسامح كالمكاطنة كالديمقراطية كالعممانية ككؿ ىذه ،المجتمع المدني الفاعمة

المفاىيـ حسب المفكر الجزائرم محمد أرككف  ىي نتاج عصر األنكار في أكربا نتيجة حتميات تاريخية 
 ،كفمسفية ، كىي تغيرات لـ يبمغيا الفكر العربي اإلسبلمي إال في أشكاؿ عابرة رفضيا الفكر العربي
كخصكصا األصكلي الذم عارض الفكر التنكيرم كركاده منذ األربعينيات مف القرف الماضي كقاـ 

. م خاضعا لخطاب أصكلي رجعيؽ كبالتالي لـ يتمكف ىؤالء مف التأثير فيو كب،بعزليـ في محيطيـ

 الحداثة ىي بث الحيكية في التاريخ، أنيا الحركة كاالنفجار «  يرل محمد أرككف أفك 
 يسمح ىذا المفيـك بادراؾ مكامف تعثر المشركع  التحديثي العربي ففي ظؿ غياب الحركة ،"كاالنطبلؽ

 كنحف نبلحظ رتابة تاريخنا ،اإلبداعية الصانعة لمتغيير الحقيقي ال يمكف بمكغ النمكذج الحداثي
 كالصراع الدائـ بيف إرادة العكدة إلى الكراء نحك ماض ال ،المعاصر كتعثر مشاريعنا الكاحد تمك اآلخر

رادة اليركلة بنا إلى مستقبؿ ال نممؾ مفاتيحو كال حتى مؤىبلت التعامؿ معو،يمكف استعادتو  ، » 2 كا 
فالحداثة في جكىرىا تعني القطيعة بيف المقكمات التقميدية في التفكير كالتصرؼ كتتجاكز التراكمات 

                                                           
، مؤمنكف ببل حدكد، الدار البيضاء، العمكمي المشترؾ  االعتراؼ كىكية الذات المكاطنة في الفضاء،الطيب الحيدم  1

 .9 ص ،2014المغرب،
 ، الجمعية الجزائرية 1   فارح مسرحي، مدخؿ الحداثة السياسية مف خبلؿ أعماؿ محمد أرككف، مجمة دراسات فمسفية، العدد  2

 .10-8 ،ص 2014لمدراسات الفمسفية، جانفي 
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 كفي نفس الكقت بناء فكر لمتغيير قائـ عمى استقراء ،التاريخية المكركثة كالحاممة ألخطاء الماضي
األكضاع الراىنة كالخركج بفكر يكرس استمرارية المجتمع بدكف ضغط كعرقمة الفكر  القامع لئلبداع 

 فالتحكؿ الحقيقي ، كال يتـ ىذا إال إذا كضع المجتمع حدا لؤلطر التي تقمع ركح التغيير ىذه،كالمبادرة
دارة أكجو  « حسب أرككف يبدأ عندما يتمكف المجتمع المعني مف السيطرة عمى مصادر العنؼ كا 
 تعبيرا عف إجماع القكل الفاعمة عمى ضماف الحد األدنى مف المشاركة السياسية ،االختبلؼ سمميا

     . » 1الفعالة لجميع المكاطنيف دكف استثناء 

يتضح مما سبؽ نظرة أرككف لفكرة المكاطنة التي تستمـز بناء قاعدة الحداثة السياسية  
 كىك األمر المفقكد في الفكر العربي اإلسبلمي رغـ استراده لمرؤية الغربية ك إسقاطيا عمى ،لتجسيدىا

االثنية، العقائدية ) كرغـ حتمية تجسيد ىذا المفيكـ نظرا لتعدد مستكيات اليكية ،المجتمع العربي
لكنيا بقيت فكرة يصعب تجسيدىا، ما أخر قياـ الدكلة المدنية في العالميف العربي  (كالثقافية

 أف مفيكـ الجماعة السياسية في اإلسبلـ يخمكا مف أم محاكلة «  كاإلسبلمي، حيث يرل أرككف
  بؿ لظيكر مجتمع مدني ،كشرط ضركرم ليس لنشأة حكـ القانكف فحسب  » 2لتطكير سياؽ المكاطنة

يستطيع السيطرة عمى الدكلة مف مكقع تكفر األرضية األساسية التي يقكـ عمييا مفيـك المكاطنة ىي 
بيف األفراد الذم أكد عمييا اإلسبلـ في عدة مكاضع في نصكص قرآنية كأحاديث نبكية  (المساكاة)

شريفة تأكيدا لضماف جميع حقكؽ المسمميف ك الذمييف بعيدا عف إشكاؿ التمييز كسمب حقكؽ اإلنساف 
.  المقيـ بديار اإلسبلـ

" السيادة العميا"ربط محمد أرككف غياب فكرة المكاطنة في العالـ العربي اإلسبلمي بمسألة ك 
 ىي عاطفة مف االتفاؽ العميؽ الذم «  كأشكاؿ المديكنية أك الطاعة فييا، كالسيادة العميا حسب أرككف

يربط بيف أعضاء جماعة بشرية ما أك قكمية أك دينية أك متابعة مشركع كجكد أك الدفاع عف ىكية 
، يمثؿ قمة ىذه السمطة  اهلل أك األنبياء كالعمماء كالمفكريف، كتدكر العبلقة  »3"معينة كتمجيدىا

المسمـ كالدكلة عمى مر التاريخ اإلسبلمي مف خبلؿ الييبة كالسيادة عمى أساس /االتصالية بيف المكاطف
االقتناع كالخضكع طكعا ليذه السيادة، فأساس المكاطنة بالتصكر اإلسبلمي مرتبط بالطاعة هلل 

                                                           
 .109 المرجع السابؽ، ص  1
 تجدر بنا اإلشارة في ىذا المقاـ إلى أف أرككف كاف بيف المؤيديف لفكرة المستشرؽ برنارد لكيس القائمة بغياب المكاطنة في الفكر  2

 .العربي اإلسبلمي كالتي تبناىا عدة مفكريف عرب عمى غرار سمير أميف ك برىاف غميكف
 .191، ص 1996، 2 محمد أرككف، تاريخية الفكر العربي اإلسبلمي، المركز الثقافي العربي،  الدار البيضاء، المغرب، ط 3
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كىك "        le sens du dette"  "مديكنية المعنى" كىك ما يسميو أرككف ،كلي األمرأكلمرسكؿ ك
حيث يتساءؿ " خيبة العالـ: "في كتابو "  Marcel Gauchet"  " مارسيؿ غكشيو" مفيكـ استقاه مف 

أرككف باسـ ماذا كباسـ مف يقبؿ اإلنساف أف يقدـ الطاعة إلنساف أخر يتمتع بممارسة السمطة؟ كيجيب 
اقبؿ بإطاعة ذلؾ الشخص الذم يشبع رغبتي في التكصؿ إلى معنى مميء، كبالتالي فأنا أطيعو طبقا 

لضركرة داخمية كليس إكراىا خارجيا، كعندئذ تتحكؿ السمطة إلى سيادة عميا كمشركعية كاممة ال تحتاج 
 يطيعيا الناس، كىك ما حصؿ في التاريخ العربي اإلسبلمي فقد استمد أفإلى المجكء لمقكة مف اجؿ 

  كحتى عصرنا الراىف كىك حسب  أرككف ما أخر ظيكر 1الحكاـ مديكنية المعنى طكاؿ قركف عديدة
مفيـك المكاطنة عمى عكس الحضارة الغربية التي نيجت منحى آخر في السمطة التي كانت متسمطة 

 كاعتمدت ،  ما عجؿ بإسقاط ىذه السمطة كىيبتيا،كتفرض ممارسات معينة بالقكة عمى اإلنساف
المجتمعات األكربية آليات أخرل مكانيا مف قكانيف كدساتير تسير الشؤكف العامة بدؿ الكنيسة ك 

.        الممكؾ لضماف ىامش معيف مف الحريات الفردية كالجماعية

 ذلؾ أنيا ، 2لمداللة عمى المكاطنة  (l’humanisme )" األنسنة"استعمؿ أرككف مفيـك كما  
تشير إلى نضاؿ اإلنساف مف اجؿ الحرية كضماف معادلة الحقكؽ ك الكاجبات ك االنتقاؿ إلى دكلة 

القانكف مف الفرد الرعية إلى اإلنساف المكاطف فصمت بيف المرحمتيف كثيقة حقكؽ اإلنساف التي تكلدت 
 كما استتبع ذلؾ مف مفاىيـ محكرية مف ممارسة المكاطنة كديمقراطية ،1789عف الثكرة الفرنسية سنة 

 ك ما تستمزمو اإلقامة  كما يتطمبو كذلؾ مف حقكؽ كالحؽ في التعميـ ك العيش ك،ك االنتماء إلى دكلة
مف كاجبات كالمشاركة الفاعمة في التعاطي مع شؤكف العامة لممجتمع كالتعاطي معيا بالمشاركة في 

 كىك ما يرسخ  فييـ شعكر باالنتماء إلى  الحياة السياسية كاالجتماعية كيعزز ،اختيار مف يحكميـ
. المسؤكلية لدم المكاطنيف اتجاه القضايا المحمية ك العالمية الراىنة

سنة عند محمد أرككف تعني أف لمظاىرة معقكلية يكمف فيميا بشكؿ عممي كمكضكعي مف ف  فاأل
 كيبحث أرككف مف خبلؿ تبياف التمفصؿ بيف  « ،حيث ىي ظاىرة اجتماعية ليا محدداتيا ك تجمياتيا

                                                           
 .210- 208، ص 2011، 1مصطفى كيحؿ ، األناسة ك التأكيؿ في فكر محمد أرككف، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، ط  1
 .112فارح مسرحي، مرجع سابؽ ،ص   2
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، ىذا التمفصؿ الدنيكم يتـ تحديده مف   »1الدنيكم البشرم كاإلليي المقدس في فضاء ىرمي تراتبي
: خبلؿ

 تتمثؿ ميمتو في معظـ األحياف في استدراؾ العقبات أك االحتياؿ عمييا أك :القانوني/المجال األخالقي
 كمجاؿ المشركعية القائمة في الدكلة سكاء ،حذفيا مف اجؿ تكسيع ىامش الحرية طبقا لمغايات المبتغاة

.         2كانت إليية أك كضعية

المكاطنيف عمى أساس أنمكذج أسمى يقكم / لضبط العبلقة بيف األفراد:القيمي/ المجال السياسي
 مف القيـ اإلنسانية مف حرية الفرد Catalogue " 3" " تالكغالؾ" الرابطة بيف ىؤالء األفراد كيؤسس 

.   كالعقؿ  كالككنية مبنية عمى الحداثة السياسية

  

   :المواطنة في فكر راشد الغنوشي  -4-2

يعتبر راشد الغنكشي ابرز الكتاب كالسياسييف اإلسبلمييف في العالـ العربي كالمنطقة المغاربية  
كابرز المفكريف مف ذكم االتجاه اإلسبلمي الذيف تعاطكا مع مسألة الحداثة السياسية بانفتاح كتقبؿ 

 .النقاش، بدؿ التعصب كتكفير أصحاب الطرح

كينطمؽ في فكرتو حكؿ المكاطنة كقيميا مف نقد كجكب تكفر مفاىيـ أساسية كشرط لقياـ  
الدكلة القكمية، المكاطنة كالعممانية، إذ يرل : المكاطنة في الفكر السياسي لمدكلة، ابرز ىذه المفاىيـ

أصحاب الطرح العمماني حسب قكؿ راشد الغنكشي انو ساد المجتمعات األكربية ما قبؿ الدكلة القكمية 
الجامعة لعدة أعراؽ كقكميات الرباط الديني كىك رباط جامع، حتى إذا تفكؾ تفككت تمؾ الدكؿ 

كاإلمبراطكريات كتشكمت عمى أنقاضيا دكؿ قكمية بحثت ليا عف مصادر بديمة لمشرعية الدينية، 
بيف الدكؿ " كاستفاليا"تبمكرت بعد سمسمة مف التطكرات الفكرية كالحركب الدينية الطاحنة في معاىدة 

                                                           
 .207 مصطفى كيحؿ ، مرجع سابؽ، ص  1
جيؿ مسككيو ك التكحيدم، ترجمة ىشاـ صالح، دار الساقي، بيركت لبناف، الطبعة :  محمد أرككف، نزعة األناسة في فكر العربي 2
 .171، ص 1997 ، 1
، ، المركز الكطني 11عناصر مف اجؿ مقاربة إشكالية، مجمة إنسانيات العدد : المكاطنة ك الحقؿ الفقيي/احمد كركمي، الحداثة  3

  .190ص 2000، سنة crasc لمبحث في االنثركبكلكجيا االجتماعية ك الثقافية
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، يتمتع فييا كؿ سكانيا عمى اختبلؼ  دكؿ قكمية عممانية ديمقراطية: فيما ىك متعارؼ عميواألكربية، 
الديف كالعرؽ بحقكؽ متساكية باعتبارىـ مكاطنيف، ال تستنبط حقكقيـ مف االشتراؾ في عقيدة بؿ في 

، ينتقد راشد الغنكشي صحة ىذه الفكرة انطبلقا مف عبلقة القكمية بالعممانية كعبلقة ىذه  1األرض
المفاىيـ بالمكاطنة، فالقكمية في جكىرىا ىي فكرة عنصرية تقكـ عمى االنتماء اإلثني الذم يدخؿ 

ضمف مقكماتيا كتستبعد كؿ مكاطف ال يممؾ ىذه الخاصية، يقدـ في ىذا الصدد الشيخ راشد أمثمة عف 
ىؿ كانت فعبل ديمقراطية؟ قد تككف : " ذلؾ مف ألمانيا النازية كايطاليا الفاشية كدكؿ قكمية كيتساءؿ

عممانية لكف ىؿ كاف الديف في ألمانيا كايطاليا مستقبل عف الدكلة؟ ، أـ كاف في خدمتيا إباف الحكـ 
الفاشي كالنازم؟، صحيح انو لـ يكف لمديف نفكذ عمى الدكلة، كلكف الدكلة كانت مييمنة عمى 

المؤسسات الدينية التي تسخرىا في كؿ المشاريع التسمطية كمحاربة الحريات الفردية كاألفكار اليسارية 
كمعاداة السامية، كىذا يكفي لتككف ىذه العممانية مزعكمة كمخدكشة كالمكاطنة نفسيا لـ تكف تمارس 

 . 2"كما نفيميا اليكـ

كيقدـ الغنكشي مقترحا عف إمكانية الفصؿ بيف المفاىيـ الثبلث كالمكاطنة، فاغمب الدكؿ األكربية التي 
كانت تدعي تجسيد المكاطنة لـ تتقيد باطنيا بيذه المفاىيـ كأمثمة ذلؾ كثيرة، فالدكؿ االستعمارية عمى 
رأسيا فرنسا كانت تدعي العممانية كالديمقراطية كالمساكاة ظاىريا، لكف في الباطف اعتمدت التمييز 
كاالضطياد كالبلمساكاة في تجسيد مشركعيا الكمكنيالي، رغـ اعتبار مستعمراتيا جزءا ال يتجزأ مف 

فرنسا، ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية التي تقدـ نفسيا عمى أنيا دكلة ديمقراطية 
      .  عممانية لـ يكف السكد قبؿ الستينيات مف القرف الماضي يتمتعكف بأبسط حقكؽ المكاطنة

فالمكاطنة لـ تكف كال تزاؿ تعني المساكاة في الحقكؽ مع االختبلؼ الجنسي كاإلثني فمقد ظؿ حؽ  
 كلـ تستكمؿ المرأة نظريا حقكؽ المكاطنة  ،« االنتخاب مقصكرا عمى البرجكازييف كاألرستقراطييف

، » 3كاالنتخاب إال في زمف متأخر، كاف ظمت عمميا ضحية التمييز في األجر حتى أيامنا ىذه

                                                           
الشيخ راشد الغنكشي يكتب اإلسبلـ كالمكاطنة راشد الغنكشي،      1
  /http://ar.rachedelghannouchi.com/ar/article/23/كالمكاطنة-اإلسبلـ-يكتب-الغنكشي-راشد-الشيخ/   
:   مكاطنة حكار منشكر عمى مكقع اإلسبلـىؿ في :  ، قراءة في فكر راشد الغنكشي أنيس عبد القادر  2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=263859 
 . ، مرجع سبؽ ذكرهالشيخ راشد الغنكشي يكتب اإلسبلـ كالمكاطنة،   راشد الغنكشي  3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=263859
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 1944فالمكاِطَنة الفرنسية لـ تحصؿ عمى حؽ االنتخاب إال بعد تعديؿ قانكف االنتخابات في أفريؿ 
 .بالجزائر عمى اعتبار أف فرنسا كانت محتمة آنذاؾ مف ألمانيا

يدعكا راشد الغنكشي إلى بناء نظاـ ديمقراطي كمدخؿ لتحقيؽ اإلصبلح السياسي، كينتقد بشدة  
تكفير المخالؼ بدينو لدل الحركات اإلسبلمية بسبب انغبلقيا عمى كؿ ما ىك جديد لكف لدم الغنكشي 

تصكره الخاص لمنظاـ الديمقراطي إذ ينتقد في نفس الكقت مف يطالب باألخذ بالنمكذج الغربي 
لمديمقراطية كما ىي رغـ انو يقر بأنيا أفضؿ األنظمة التي تمخض عنيا تطكر الحياة المجتمعية 

كاىتدل إلييا الفكر اإلنساني رغـ  إيمانو أف النظاـ اإلسبلمي ىك أفضؿ األنظمة التي تمخض عنيا 
، فالديمقراطية كالمكاطنة 1الفكر البشرم كما انو إطار صالح لضماف حرية الشعكب في تقرير مصيرىا

الغربية ليست مثالية كقد تصمح لمجتمع دكف آخر، انطبلقا مف خصكصيات دينية ، ثقافية كتاريخية، 
فالمكاطنة كالديمقراطية األكربية تبقى  ناقصة  مف ناحية فرص الترشح كالكصكؿ إلى المناصب العميا 

في الدكلة لخضكعيا لشرط األصكؿ االجتماعية كالمكانة االقتصادية أك رأس الماؿ الرمزم الذم يحكزه 
إضافة إلى ىذا، يييمف عمى السياسة . الشخص كيحكؿ دكف كصكؿ جميع أفراد المجتمع لمسمطة

العامة األغنياء كرجاؿ األعماؿ الداعميف لممترشحيف في االنتخابات كخصكصا الرئاسية ك البرلمانية، 
ما يظير قصكر الديمقراطية الغربية، ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لممكاطنيف ذكم األصكؿ غير األكربية 
الذيف يعانكف مف عنصرية كلك بطريقة غير مباشرة مف ناحية الحقكؽ السياسية كالثقافية كالمسمميف 

مثبل في فرنسا، الذيف يعانكف مف عنصرية كاضطياد بسبب عقيدتيـ كأصكليـ االثنية خصكصا 
مع انتشار االسبلمكفكبيا كمعاداة الغرب لمقيـ اإلسبلمية الذم  (الجزائر،المغرب،تكنس)المغاربة 

، كؿ 2015 كتفجيرات باريس سنة "شارلي ايبدك"، كأحداث 2001 سبتمبر11تضاعفت بعد أحداث  
 . ىذا يطرح إعادة النظر في نمكذج الديمقراطية كالمكاطنة القائمة عمى المساكاة في المجتمعات الغربية

مع ظيكر " يثرب"بالمقابؿ يشيد الشيخ راشد الغنكشي بالنمكذج اإلسبلمي لممكاطنة الذم نشأ في 
صحيفة المدينة التي َكَضَحْت الحقكؽ  كالكاجبات بيف المسمميف كغيرىـ كالمسمميف مع بعضيـ حيث 

اعتبرتيـ بنكدىا امة مف دكف الناس، كىي امة يشترؾ فييا أفرادىا في اإلدارة المشتركة كالتعايش 
السممي كالكالء لمدكلة اإلسبلمية كالدفاع عنيا ، حيث تحدد الصحيفة التي يعتبرىا بعض المفكريف 
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اإلسبلمييف دستكرا ينظـ العبلقات العامة التي تقكـ عمييا حقكؽ ككاجبات المكاطنيف في كياف الدكلة 
 .آنذاؾ ككطف مشترؾ (المدينة المنكرة)

بحقكؽ المكاطنة أك بأكثر منيا أحيانا   (مف غير المسمميف)ففي سياؽ تاريخي تمتع أىؿ الذمة  
  « في تاريخ الدكؿ التي شيدىا العالـ اإلسبلمي بدءا بدكلة المدينة إلى تاريخ سقكط الخبلفة العثمانية،
حيث تشارؾ  المسممكف كالييكد كالنصارل األرض، ككانكا شركاء في نظاـ سياسي كمدني كاحد 

يضمف ليـ حقكقا متساكية باعتبارىـ مكاطنيف يدينكف بالكالء لخميفة مسمـ، لكف  مكاطنة أىؿ الذمة 
تبقى ذات خصكصية ال ترتفع إال بدخكليـ اإلسبلـ، حيث يظؿ الذمي متمتعا بحرية ال يتمتع بيا 

، إذ يممؾ حرية في بعض األمكر التي تجب عمى  » 1المسمـ، تتعمؽ بحياتو في أكمو كشربو كزكاجو
المسمـ مف صياـ كزكاة كأمكر الزكاج كالطبلؽ كاستيبلؾ بعض األطعمة  كمحـ الخنزير كالخمر 

كغيرىا مما ال يحؿ لممسمـ، في مقابؿ عدـ تمتعيـ ببعض الحقكؽ كتكلي مناصب رئيسية في الدكلة 
كلك أف التاريخ يقدـ أمثمة عف تكلي ييكد مناصب كزارية في األندلس، غير أف ىذه االستثناءات 

المتعمقة بالحقكؽ تبقى محدكدة كال تمس بالمساكاة كمبدأ أساسي تقكـ عميو حقكؽ المكاطنة كالعبلقات 
 .اإلنسانية كالذم تـ مراعاتو في الدكلة اإلسبلمية عمى مر التاريخ

يرل الغنكشي أف الدكلة اإلسبلمية دكلة عقائدية ذات رسالة إنسانية يقـك  (أىؿ الذمة)كفي ىذه المسألة 
بناءىا عمى قاعدة المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات، عدا بعض االستثناءات التي ال تمنع مف رغبة 

البشر في حمؿ جنسيتيا إما باالنتماء لئلسبلـ أك بعقد ذمة يتمتع بو كؿ مف طمبو مف البشر المسالميف 
،كاستند 2عمى اختبلؼ عقائدىـ كأجناسيـ فيكتسبكف بذلؾ حقكؽ المكاطنة بشكؿ دائـ في دار اإلسبلـ

وان جنحوا لمسمم  « الغنكشي في تحميمو ليذه المسألة إضافة إلى صحيفة المدينة إلى عدة آيات قرآنية
الا َيْنَياُكُم الماُو َعِن الاِذيَن َلْم  « ، (256البقرة ) » ال إكراه في الديف« ، (61األنفاؿ)» فاجنح ليا

وُىْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِيْم  ِإناَما  ،اْلُمْقِسِطينَ  ِإنا الماَو ُيِحبُّ ُيَقاِتُموُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّ
 ۚ  َيْنَياُكُم الماُو َعِن الاِذيَن َقاَتُموُكْم ِفي الدِّيِن َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َوَظاَىُروا َعَمٰى ِإْخرَاِجُكْم َأن َتَولاْوُىْم 

محاربة البشر مف غير  اإلسبلـ يمنع إذ ، (9- 8الممتحنة  ) » َولاُيْم َفُ ولَِٰئَك ُىُم الظااِلُمونَ َوَمن َيتَ 
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المسمميف الذيف يقيمكف بديار اإلسبلـ، بؿ يممؾ ىؤالء حؽ عمى المسمميف حمايتيـ كأمكاليـ مف أم 
ظمـ أك عدكاف قد يصيبيـ ما يجعميـ بمرتبة المسمميف، متساكيف معيـ في الحقكؽ كالكاجبات، يقكؿ 

 ثابت فبل تختمؼ حقكؽ ككاجبات  «انو  الغنكشي عف مبدأ مساكاة المكاطنيف في الدكلة اإلسبلمية
المسمميف عف غيرىـ إال فيما يقتضيو اختبلؼ العقائد، ألنو كما أف التسكية بيف المتساكيف عدؿ فاف 

، إال في بعض االستثناءات كالشركط كالجزية مثبل التي  » 1التسكية في األكضاع غير المتساكية ظمـ
يفرضيا عقد الذمة، كىي قيمة مالية يدفعيا أىؿ الذمة لبيت ماؿ المسمميف كضريبة عمى بقائيـ عمى 
دينيـ في مقابؿ حماية المسمميف ليـ في أركاحيـ كأمكاليـ كضماف ممارسة دينيـ بكؿ حرية كلك أف 

لـ يعد الزما استعماؿ مصطمح أىؿ الذمة في « لمشيخ الغنكشي رأم آخر في ىذه المسألة، إذ يرل انو
 في الدكلة عمى أساس المكاطنة ك فالفكر السياسي اإلسبلمي طالما تحقؽ االندماج بيف المكاطني

فبعض األمكر كانت اجتيادات مف طرؼ الفقياء نتيجة ..... المساكاة في الحقكؽ ك الكاجبات بينيـ
، يبرز ىذا التيار الفكرم الذم ينتمي 2لظركؼ معينة ال يستمـز العمؿ بيا في ظركؼ كمكاضع أخرل

إليو الشيخ راشد الغنكشي التفاعؿ  االيجابي مع ثقافة العصر كالحداثة السياسية التي تفرض التكافؽ 
 . بيف التيارات الفكرية كالسياسية لبناء دكلة القانكف كمجتمع المكاطنة

 :تصورات المواطنة في فكر وأعمال محمد عابد الجابري- 4-3

يعتبر المغربي محمد عابد الجابرم ابرز الفبلسفة كالمفكريف العرب الذيف أثاركا قضايا التراث  
العربي اإلسبلمي كالنيضة العربية، حيث كاف محكر اىتمامو نقد العقؿ العربي كنقد التراث كالمناداة 
بالقطيعة معو، كما دافع عف الحداثة لتغيير آليات الفكر السائد في الثقافة العربية اإلسبلمية، ظير 

كالتراث " إشكالية التراث العربي"، "بنية العقؿ العربي"، "تككيف العقؿ العربي" ذلؾ في عدة مؤلفات منيا 
 ".كالحداثة

اىتـ الجابرم في العديد مف أعمالو بالفكر السياسي المحمي كالعربي، كمف ضمنو المكاطنة  
كمفيـك سياسي حقكقي كاجتماعي، إذ تتطمب المكاطنة شرط االندماج كالتكحد في الرؤل كالتصكرات، 

كيعكد الجابرم في معالجتو ليذا المفيكـ إلى بداية الدعكة المحمدية التي نشرت اإلسبلـ في القرف 
السابع ميبلدم، حيث يرل الجابرم أف عصبية قريش كانت شرطا أساسيا في نجاح الدعكة اإلسبلمية 
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كقياـ دكلة العرب، مثمما كاف اإلسبلـ شرطا ضركريا اللتئاـ العصبيات العربية كاندماجيا، كلـ يكف 
اإلسبلـ يعني بالضركرة زكاؿ العصبيات التي فرقت بينيـ في زمف معيف مثمما أف إسبلـ الرـك كالبربر 

، تتضح مف ىذا األسس التي 1كالترؾ كغيرىـ لـ يكف يعني اندماجيـ الكمي في أمة العرب كالمسمميف
قامت عمييا المكاطنة أك ما يقابميا في الفكر العربي، حيث تأسست دكف مراعاة أك مباالة باألصكؿ 

العرقية كاالثنية لمطكائؼ الجديدة التي اعتنقت اإلسبلـ، كالذم أعطى أكلكية لؤلخكة عمى أساس العقيدة 
بدؿ األرض أك الجنس البشرم، كىك يتضح في حفاظ عدة شعكب عمى ىكيتيا النسبية، كلك أف 

الجابرم ينفي أية صمة بيف التراث العربي اإلسبلمي كمفيـك المكاطنة المترجمة عف الفكر السياسي 
أف المكاطف كالمكاطنة الذم نفيناه عف العرب اليـك كقبؿ اليـك « الغربي، إذ يقكؿ في ىذا الصدد  

ما لمطائفة، قد تحققت فعميا كبنسبة عالية  لككنيـ جميعا أفرادا كمجمكعات يدينكف بالكالء إما لمقبيمة كا 
جدا في فرنسا كانجمترا كالكاليات المتحدة األمريكية إباف ثكراتيا كىك مف منجزات عصر األنكار في 

، حيث يرتبط تأخر ظيكر تصكرات المكاطنة في الفكر العربي اإلسبلمي 2أكربا، ىذه حقيقة تاريخية
بخصكصية في بنية  العقؿ العربي أال كىي العصبية كالكالء كاالنتماء لمقبيمة كزعيميا كنظاميا 
العشائرم، كىك مفيـك مستمد مف التصكر الخمدكني لممجتمعات العربية اإلسبلمية كالتي يعتبرىا 

جرائية في تحميؿ البنى كالعبلقات االجتماعية - "العصبية–الجابرم  كيشير الجابرم . 3"قكة داللية كا 
إلى تداخؿ عدة مفاىيـ في التصكر العربي اإلسبلمي لممكاطنة مف أمة كقكمية ككطنية، حيث ينتشر 

مفيـك القكمية في المشرؽ العربي ك الكطنية في المغرب، يعمؿ الجابرم ىذا االختبلؼ بيف شقي العالـ 
العربي بالظركؼ التاريخية المختمفة التي مر بيا كؿ طرؼ منيما، حيث خضع المشرؽ لجنكح الخبلفة 

ما أثار كجداف القكمية العربية كتبمكرىا في فكر " التتريؾ"التركية عمى حد تعبيره نحك نشر سياسة 
سياسي مضاد لؤلتراؾ مف طرؼ جميع األقميات التي كانت تحت راية الخبلفة عمى عكس المغرب 
العربي الذم كاف يتمتع بنكع مف االستقبللية عف اإلمبراطكرية العثمانية خصكصا في شؤكف التعميـ 
كالثقافة، أما أف المغرب العربي فقد شيد استعمار استيطاني فرنسي الذم نقؿ لشعكب ىذه المنطقة 
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كىي إيديكلكجيا سياسية ىدفت لتكريس التفكؽ العرقي " الكطنية   "  « le nationalisme »مفيـك 
 .، ما رسخ التمسؾ باالنتماء الكطني بدؿ الشعكر القكمي العربي إلى يكمنا ىذا1كالتفرقة بيف بمدانو

يبلحظ الجابرم أف فكرة المكاطنة غائبة ليس فقط في الكاقع  السياسي العربي بؿ عمى مستكل  
التفكير أيضا، إذ لـ يمؽ مبدأ المكاطنة باعتباره أىـ التجميات لحقكؽ اإلنساف، العناية كاالىتماـ الذم 
يستحقو عمى مستكل البحث كالتأمؿ كالتأصيؿ، لكف رغـ ىذا الغياب أك التغييب ليذا المفيـك في كاقع 

ال يعتبر المفيكـ تعارضا مع اإلسبلـ بؿ إف كممة الراعي كالرعية " مجتمعاتنا العربية فاف الجابرم  
 ىذا المفيـك 2"المستعممة في أنظمة الحكـ اإلسبلمية الممكية القديمة كالحديثة ىي الغريبة عف اإلسبلـ

بالذات ىك ما أثار اىتماـ الجابرم بمسألة المكاطنة عمى حد تعبيره خصكصا بعد قراءتو ألكؿ كتاب 
  كالذم اعتبره أكؿ مرجع كقع بيف  » مكاطنكف ال رعايا « لممفكر المصرم خالد محمد الخالد بعنكاف 

يديو يتضمف كممة مكاطف كالذم أثار في نفسو تناقض  كجداني بتعبير عمماء النفس، فبقدر ما انجذب 
إلييا، بقدر ما صححت لديو مفاىيـ في ذىنو، حيث كاف يربط بيف المكاطنة كالكطنية، كبقدر ذلؾ نفر 

مف كممة رعايا التي كانت محكر خطاب الممؾ محمد الخامس عند مخاطبتو لممغاربة بقكلو رعايانا 
، ىي كممة تقمؿ مف شأف اإلنساف يكصفو تابعا كخاضعا لراعي كىمي تشبو إلى حد كبير 3"األكفياء

المكاطف حرية الفكر /صكرة الراعي كالغنـ التي ال تتحرؾ إال برضى راعييا كىك أمر ينفي عف اإلنساف
 .كاإلبداع كالنقد

        كيدعك الجابرم إلعادة بناء فكر سياسي في اإلسبلـ الذم يجب أف ينطمؽ حسبو مف العمؿ 
عادة تأصيؿ ثبلثة أصكؿ كىي أصؿ  كأصؿ "  كأمرىـ شكرل بينيـ"عمى سد ثبلث ثغرات دستكرية  كا 

كتطبيؽ ىذه األصكؿ بمغة " كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو" كأصؿ " انتـ أدرل بشؤكف دنياكـ"
، فالمكاطنة كالديمقراطية كالحرية كالمساكاة مفاىيـ غربية 4العصر كفؽ ما يقتضيو التطكر الحاصؿ

 تطكر الفكر السياسي كاالجتماعي في مرحمة ما نتيجة لظركؼ معينة، لكف تجسيدىا أمر اانتيجو

                                                           
 :محمد عابد الجابرم ، الكطنية كالقكمية ك المكاطنة،  مف مكقع   1

http://www.aljabriabed.net/nation-citoyen1.htm                                     
 .91عبد الجميؿ أبك المجد، مرجع سابؽ، ص  2
 :عمى مكقع "  مكاطنكف ال رعايا.. " محمد عابد الجابرم، حكاية عف 3

http://www.aljabriabed.net/nation-citoyen3.htm                                
 .93عبد الجميؿ أبك المجد، ص   4

http://www.aljabriabed.net/nation-citoyen1.htm
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ايجابي عمى العبلقات العامة في الدكلة اإلسبلمية أك غيرىا كىي اقرب إلى حكـ اإلسبلـ كمبادئو 
 .السمحة كال تتعارض معيا

 :المواطنة عند عبد اهلل العروي- 4-4

 عبد اهلل العركم، مؤرخ مفكر كركائي مغربي احد المناديف بضركرة تبني الحداثة في مجتمعاتنا 
العربية كفؽ النمكذج الغربي لترقية البنى كاآلليات السياسية، الثقافية كاالجتماعية في مجتمعاتنا التي 

 .يطغى  عمييا طابع الجيؿ كالتخمؼ

اىتـ العركم بالمكاطنة اىتماما خاصا العتبارىا مفيكما محكريا في نشأة الدكلة الحديثة كبنائيا  
الذم ابرز فيو "  ديكاف السياسة"كآخر كتاب " مجمؿ تاريخ المغرب"مفيـك الدكلة ، "في مؤلفاتو مف 

 .أىمية ترسيخ قيـ المكاطنة كرابطة ضركرية بيف الفرد كالدكلة مف منظكر الشراكة كاالنتماء

كيركز العركم في تصكراتو لمبدأ  المكاطنة في الدكلة عمى ثبلث مصطمحات أك مداخؿ  
 .اإلنساف/رئيسية تستند عمييا مكاطنة الفرد

ينظر العركم إلى مسألة الكعي بالذات كمنو الكعي بالحقكؽ كالكاجبات  فيما : الكعي/األمية -1
بعد كنقطة جكىرية في تحكؿ اإلنساف مف رعية تابع إلى فرد مكاطف مشارؾ في األمكر العامة 

دكلتو فاإلشكالية األساسية التي تمنع تبمكر كعي اإلنساف بمبدأ المكاطنة ىك األمية /لمجتمعو
أف األمية حينما عمت تنافي السياسة بالمعنى الحديث، تدبير كضع « يقكؿ العركم في ىذا "

كفي ... 1 »األمية ىك في الحقيقة ال سياسة، أم منافي لمسياسة العقمية، فكاقع األمية كاحد
ال ديمقراطية مع األمية، فمقكمات الدكلة تناقض األمية، أم ثقافة األـ، ال « مكضع آخر يقكؿ

جداؿ في أف األمية تعرقؿ بمكرة الكعي بالمكاطنة كما يستمـز مف اعتزاز بالنفس كاستقبلؿ 
، فتعمـ المكاطف ككعيو بشؤكف دكلتو 2 »بالرأم كالتحرر مف عقاؿ األسرة كالعشيرة كالقبيمة

دراكو لقيـ الحرية كالمساكاة بينو كبيف اآلخر الذم يشاركو األرض أمر محكرم في ترسيخ  كا 
كعيو بمكاطنتو، كيقدـ العركم في كتابو مف ديكاف السياسة مقاال عف تنمية الكعي بالحقكؽ 

                                                           
 .28، ص 2010 عبد اهلل العركم، مف ديكاف السياسة، المركز الثقافي العربي، بيركت ،  1
 153 نفس المرجع ،  ص  2
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السياسية كالمدنية بما حصؿ في ككبا التي كجدت اإلرادة السياسية في ظرؼ كجيز لمقضاء 
 .عمى األمية لدم جميع األفراد ما ساىـ في التجنيد الجماعي كالتعبئة العامة لممكاطنيف

كيطرح العركم ضركرة االلتفات إلى خطكرة غياب أك ضعؼ المكاطنة في الدكلة حيث يقكؿ 
 إذا انعدمت أك ضعفت صفة المكاطنة في الدكلة تحكؿ مجمس النكاب إلى ىيئة ذات أفؽ « :

أضيؽ مف الكطف كعادت الحككمة جماعة غير متجانسة، كؿ عضك فييا يتصرؼ بدكاعي 
، 1"دستكرية أطمقنا لفظ األمية عمى مجمكعة العكائؽ التي تمنع الكعي بالمكاطنة عند الفرد

كاقترح حمكال ليذه اآلفة المتفشية باالعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ كالنشاط العمكمي لجمعيات 
المجتمع المدني كالنظاـ التعميمي، كبالخصكص مادة التربية المدنية لتحقيؽ الطبلؽ مع تربية 

األـ ، مع المكركث كاالستعاضة عنيا بالتربية المدنية، ألنيا تفتح كحدىا الطريؽ إلى 
، ذلؾ أف تربية األـ تعمـ التبعية كالكالء لمعائمة كالتراث كالعادات كالنظاـ االجتماعي 2المكاطنة

 .المحمي كالكطني
تتداخؿ في ىذه النقطة عدة عناصر فسرىا العركم في مداخمتو التي ألقاىا في ىذا : الكالء -2

المكاطنة، المساىمة كالمجاكرة، حيث تطرؽ لماىية المكاطنة :" المكضكع  كالمكسكمة ب
بعرض نمكذج المكاطنة االنجميزية في القرف السابع عشر أيف قسـ المجتمع االنجميزم إلى 
انجميكاف ككاثكليؾ كييكد، حيث يحكز الفرد الذم يديف بالمذىب البركتستانتي بالكالء لمممؾ 
كيممؾ المكاطنة الكاممة عمى اعتباره مؤتمف كيديف بمذىب الممؾ في حيف أف غيره متيـ في 
كالءه لمعرش كالدكلة، ففي حيف  يحكز األنجميكي عمى حؽ المساىمة كالمشاركة في الشؤكف 

السياسية لمدكلة يحكز الكاثكليكي كالييكدم عمى حؽ المجاكرة أك اإلقامة في الدكلة كلـ 
يتحصمكا عمى مكاطنتيـ كاممة إال  فيما بعد، كىذا النظاـ يشبو إلى حد ما نظاـ الذمية في 

اإلسبلـ التي كانت تنتقده الشعكب الغربية، كعمى العكس مف ذلؾ أقرت كثيقة حقكؽ اإلنساف 
 بحؽ المكاطف الكامؿ دكف تقييد أك 1789بعد قياـ المجمس التأسيسي الفرنسي بعد الثكرة سنة 

 .اعتبار لمكالء الديني لمفرد
كيتجمى االختبلؼ بينيما في أف المنظكر االنجميزم يأخذ بعيف االعتبار االنتماء العقائدم 

كأساس لممكاطنة التامة التي تضمف جميع الحقكؽ بما فييا المشاركة السياسية في حيف يتمتع 
                                                           

 .140 نفس المرجع ص  1
 .100 عبد الجميؿ أبك المجد، مرجع سابؽ ص  2
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أم الحقكؽ اإلنسانية في مقابؿ  (السكف كاالمتبلؾ)أتباع المذاىب األخرل بحؽ المجاكرة 
الحقكؽ المدنية بالمعنى الحديث لممفيـك في حيف تضمف النمكذج الفرنسي لممكاطنة كؿ ذلؾ 
 .دكف شرط أك قيد كلك أنيا مؤخرا تمارس نكعا مف التعسؼ في حؽ الجالية المسممة في فرنسا
كيذىب عبد اهلل العركم إلى المطابقة بيف نمكذج الكالء في الطرح االنجميزم القديـ كالدكلة 

لـ تكف طبيعية، « اإلسبلمية عمى مر التاريخ الف سيركرة الدكلة العربية عمى حد تعبيره 
كعرفت تعقيدات، خبلفا لنظيرتيا في فضاءات حضارية كثقافية مغايرة، حيث برز البناء 

الحديث لمدكلة ىجينا، يجمع بيف ركح التقميد كمظاىر التحديث حيث تبرز فرضية ضعؼ 
، ىذا المعطى 1تكافر مقكمات الدكلة الحديثة في المغرب نتيجة المتداد ركح الدكلة السمطانية

السكسيك تاريخي لبناء الدكلة العربية اإلسبلمية جعميا تقـك عمى شرعيتيف الديف 
، حيث تفرض المكاطنة الكالء لكمييما كشرط أساسي أك نظاـ أك إيديكلكجية (السمطاف)كالحاكـ

معينة ال يممؾ الحرية كال حؽ المبادرة ينتقد العركم ىذا النمكذج كيدعكا إلى إقامة القطيعة 
 يقكؿ العركم في ىذا أف الفطاـ ضركرم مف الغريزة إلى العقؿ مف *معو بما يسميو الفطاـ

 .2اإلتباع إلى االستقبلؿ مف التككؿ إلى اليمة ، مف المبايعة إلى المكاطنة
كيقصد بالفطاـ االنفصاؿ عف االنتماء السمطاني، فالكالء كاالنتماء يجب أف يككف لمدكلة حيث 
تبدأ نشأة الفرد المؤىؿ ليككف مكاطنا يشبو ىذا إلى حد كبير انتقاؿ الفرد إلى سف الرشد بتحرره 

 .مف أسرتو كقبيمتو كنظاـ الحكـ في دكلتو
العتبارىا النقمة المرجكة بعد تجسيد " ىي النقطة األساسية لقياـ أم دكلة حديثة، : الديمقراطية -3

الكعي كالقطيعة مع الكالء القبمي القائـ عمى التراث، حيث تمثؿ اضمف كسيمة لمجابيتيما 
كالتخفيؼ  مف أثرىما عمى المستكل الكطني بإقامة ديمقراطية محمية حقيقية تسمب مف الدكلة 

لى شركائو في 3"المركزية أجيزة التخكيؼ كالتمكيو  يتبع ىذا اتساع نظرة المكاطف إلى نفسو كا 
 .الكطف انطبلقا مف صفة المكاطنة التي يتشارككنيا كعمى أساسيا يككف االنتماء

 : الوطنية والمواطنة في فكر خير الدين التونسي- 4-5

                                                           
 .30، ص 2، ج1997 6 عبد اهلل العركم ، مجمؿ تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي ، بيركت لبناف، ط  1
 .128مرجع سبؽ ذكره، ص ...  عبد اهلل العركم، مف ديكاف السياسة 2
 .140 نفس المرجع، ص  3
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يعتبر خير الديف التكنسي احد رمكز اإلصبلح كرائد النيضة التكنسية، كاحد المساىميف في  
 .بناء كتحديث الدكلة التكنسية قبؿ عيد الحماية الفرنسية

تقديـ أسباب تقدـ " أقـك المسالؾ في معرفة أحكاؿ الممالؾ"خبلؿ كتابو  حاكؿ خير الديف مف 
الشعكب األكربية كتطكر مدنيا كما آلت إليو الشعكب العربية كاإلسبلمية مف تأخر، داعيا مف خبلؿ 

ىذا الكتاب إلى التأمؿ في أسباب تقدـ األمـ كتخمفيا عبر األجياؿ، كاستند في ذلؾ عمى تحميؿ تاريخ 
الدكلة في اإلسبلـ كما آلت إليو كأسباب تقيقرىا، كما عرض لمحة عف النظـ السياسية كالقانكنية التي 
تحكـ بعض الممالؾ األكربية كنقاط قكتيا، حيث يظير ىنا تأثره  بإصبلحات كؿ مف محمد عمى باشا 

كرفاعة رافع الطيطاكم المذيف حاكال إدخاؿ التحديث عمى أكطانيـ بنقؿ التجربة الغربية في التمدف 
 .كالحكـ كتنظيـ شؤكف العامة

كاتضح  في فكر خير الديف تحميمو ألسباب ازدىار الحضارة العربية كأسباب ازدىار الحضارة  
 ميبلدم، حيث استخمص مف ذلؾ أف الحرية ىي الدعامة األساسية لنمك 19األكربية في القرف 

أف الحرية ىي منشأ سعة نطاؽ العرفاف كالتمدف بالممالؾ " الحضارة كازدىارىا ككتب في ىذا يقكؿ 
، حيث أكضح خير الديف أنو مف أسباب قياـ النيضة األخذ بالمعارؼ كخصكصا المكجكدة 1"األكربية

في أكربا، الف التقدـ كتأسيس الحضارة يتطمب أرضية تتمثؿ في العدؿ كالحيرة التي أصبحت ميزة في 
 المؤسسة عمى تإذ بمغكا تمؾ الغايات كالتقدـ في العمـك كالصناعات بالتنظيما« المجتمعات األكربية، 

العدؿ السياسي كتسييؿ طرؽ الثركة كاستخراج كنكز األرض بالزراعة كالتجارة، كمبلؾ ذلؾ كمو الحرية 
الحرية –، إذ يرل خير الديف التكنسي انو ىاتيف القيمتيف 2»كالعدؿ المذاف صارا طبيعة في بمدانيـ 

 .ال تتعارضاف مع ركح الشريعة اإلسبلمية بؿ ىما مف جكىرىا- كالعدؿ

كلعؿ ابرز ما ألمح إليو المصمح التكنسي في مظاىر الحرية ىك تكريس الحرية الشخصية  
 بقي كراء ذلؾ لمعامة شيء « التي يقكؿ بشأنيا  (الطبع كالتأليؼ)كالحرية السياسية كحرية المطبعة 

آخر يسمى حرية المطبعة، كىك أف ال يمنع أحد منيـ أف يكتب ما يظير لو مف المصالح في الكتب 
كالجكرناالت التي تطمع عمييا العامة أك يعرض ذلؾ مف الدكلة كالمجالس، كلك تضمف االعتراض عمى 

                                                           
 .21، ص 2012 صحراكم قمعكف، حركة اإلصبلح كالتحديث في تكنس،  البرؽ لمنشر كالتكزيع، تكنس، 1
 .150، ص 1986 خير الديف التكنسي، أقـك المسالؾ في معرفة، الدار التكنسية لمنشر، تكنس  2
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، فالحرية الشخصية كحرية إبداء الرأم أمر أساسي لمكاطنة الفرد، كما أف النشر كالتأليؼ 1 »سيرتيا
 .يساىماف في العبلقة العمكدية مع الدكلة كاألفقية مع جميع مكاطني الدكلة كالتكاصؿ فيما بينيـ

تندرج نظرة خير الديف التكنسي اإلسبلمية في بعد تكفيقي بيف األصالة بتبني قيـ إسبلمية   
كالمعاصرة بتيني الحداثة األكربية بما يتماشى ك متطمبات العصر باألخذ بمعارؼ اآلخر حتى كلك كاف 

في التمسؾ بيذه الرابطة رفضا لنفكذ الغرب كرفضا لمخضكع - خير الديف التكنسي-العدك، إذ كاف يرل
لو فضبل االستفادة مف التجربة األكربية بدال مف أف يككف ضحيتيا مفرقا بيف أكربا المتقدمة كأكربا 

 .2 »االستعمارية

لـ يغفؿ خير الديف في مساره اإلصبلحي إدراج البعد الكطني ك اإلنتمائي  لتكنس في إطار  
إسبلمي أشمؿ، بالحفاظ عمى مقكمات اليكية العربية اإلسبلمية تحت راية الدكلة العثمانية، إلدراكو أف 
الخبلفة العثمانية ليست امة كاحدة إنما ىي شعكب مختمفة العادات ك المذاىب كاألدياف كبالخصكص 

المؤسسات  )اختبلؼ في المغة التي كاف معظـ التابعيف ليا يجيمكف التركية، التي تمثؿ لغة الدكاكيف
 .آنذاؾ (الرسمية لمدكلة

 : المواطنة والوطنية عند محمد حربي- 4-6

تناكؿ المؤرخ ك المناضؿ السياسي محمد حربي مفيـك المكاطنة بربطو بنشأة الركح الكطنية،  
حيث يرل أف المكاطنة تنشأ شأنيا شأف الكطنية مف فكرة تكحد الرأم العاـ كالشعكر المشترؾ في إطار 
تفكير جمعي يحمؿ دالالت أدبية كسياسية كاألمة كالدكلة كالشعب الكاحد، يستدؿ محمد حربي عمى 

في  (شماؿ إفريقيا)ىذا المعطى بتقديمو ألمثمة تككف الحس المشترؾ بالكطنية في المغرب العربي 
في الحقبة الركمانية " ساتيرف اإلفريقي"ك"البكنيقية "في الحقبة " بعؿ حامكف"العصكر القديمة مف 

- حربي–كالتكحيد منذ العيد اإلسبلمي، كىي أفكار كحدت الرؤل بيف الشعب ضد عدك مشترؾ كيقدـ 
الديف الذم ظؿ في الجزائر الشعكر  « في ىذه النقطة دليبل عمى قكة الرمز في تكحيد الرأم بحديثو عف

                                                           
 . 21 صحراكم قمعكف، مرجع سابؽ ص  1
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 كيصؼ في مكضع  »الجماعي الكحيد الذم يربط جميع الُمْسَتْعَمِريف بغض النظر عف الخصكصيات 
 .  1» في كؿ مرة يشعر فييا الجزائريكف بأنيـ تائيكف فإنيـ يتمسككف باإلسبلـ«آخر ىذا األمر بقكلو 

عمكما عالج محمد حربي فكرة المكاطنة في كتاباتو مف خبلؿ الحالة الجزائرية، حيث تشكمت  
 سنة، 132الكطنية أكال مف خبلؿ فكرة التحرر مف االستعمار كالقير الذم عانت منو الجزائر عمى مر 

كما  يجـز بالصعكبات التاريخية التي مرت بيا الجزائر في تاريخيا القديـ كالحديث، مف ترسبات 
تاريخية كمف تبلعب باألبعاد المؤسسة لميكية الكطنية حيث كانت العربية كاإلسبلـ ضحية بناء 
الكطنية مف طرؼ القيادة السياسية قبؿ االستقبلؿ كبعده، حيث كاف دكرىما يتمخص في حماية 

الجزائرييف مف التأثيرات الخارجية ككذا تكحيدىـ في رؤيا كاحدة ثابتة ىي رؤيا جبية التحرير الكطني، 
التي استعممت المنيج الديني كالعاطفة السياسية النابعة مف إرادة التحرر كآليات لتعبئة الجزائرييف في 
فكرة المقاكمة ضد االستعمار يحركاف كجداف الفرد الجزائرم المسمـ المطالب بالحرية، كما  استعممت 

ىاتيف الكسيمتيف كشرعية لمحكـ كالسمطة المطمقة مف طرؼ الجبية التي رفضت أم فكرة خارج إطارىا 
السياسي ك الفكرم، ككمرجعية معتمدة في الحكـ ، يفند محمد حربي ىذا في كصفو جبية التحرير 

 الشمكلية مف خبلؿ استحكاذىا عمى السمطة كممارسة القسكة في Totalitaire  بالتكتاليتارية «الكطني 
إذ ساىمت قمة الكعي كالتركيز عمى المقاكمة دكف كجكد تصكرات لبناء الكطف بعد . »2 الحكـ أحيانا

المرحمة االستعمارية  في إىماؿ تحديد قيـ المكاطنة التي تبنى عمييا الدكلة الجزائرية الفتية يضيؼ 
إف الجزائرييف الذم ناضمكا في سبيؿ الحرية كانكا كطنييف صادقيف، « في ىذه النقطة بقكلو " حربي"

ففي الجزائر كاف  (Nation)لكف مف المحتمؿ أنيـ لـ يشعركا باالنتماء إلى صيركرة إنشاء األمة 
 . 3 »ُيْرَغب في حرية الكطف أكثر مف الرغبة في حرية المكاطنة 

                                                           
  منير السرحاني، المكاطنة كتاريخ كطني كعالمي،    1

http://www.fadaate.com/ar/news_view_556.html 
أكذكبة فرنسية، العكدة إلى "قراءة محمد حربي كجيمبر مينيي لكتاب : الثكرة الجزائرية في تمثبلت اآلخر  عبد القادر شرشار،  2

، المركز الكطني في االنثربكلكجيا االجتماعية 26-25، مجمة إنسانيات،  العدد لجكرج مارؾ بف حمك" الحرب في الجزائر
 .60ػ، ص 2004كالثقافية، 

 . منير السرحاني المرجع السابؽ 3
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كما لعبت الشعبكية التي طغت عمى جبية التحرير في بركز قصكر  في التصكرات التي مف المفترض 
أف تأسس ألمة كمجتمع كفؽ أسس الحداثة السياسية كالديمقراطية كالمساكاة بيف جميع أفراد الشعب 

قميمية معينة  . بدؿ التمييز عمى أساس االنتماء كالشرعية لمعطيات تاريخية كسياسية كا 

 

 

 

 

 :خالصة الفصل

خبلصة القكؿ أف مفيـك المكاطنة مف المفاىيـ الديناميكية كالمتعددة األبعاد التي ال يمكف ضبط مكحد 
لمفيكميا الرتباطيا بأبعاد حضارية كتاريخية كخصكصيات ثقافة لكؿ مجتمع، رغـ تقدمو كخبلصة 
لمفمسفة السياسية المبرالية كاعتبارىا نمكذجا لمفمسفة ينبغي االقتباس منو  لمتأسيس لممفاىيـ السياسية 
كالقانكنية الحديثة  انطبلقا مف الدكلة، الديمقراطية، المكاطنة، المشاركة كحقكؽ اإلنساف، كىك أمر 

مستحيؿ نظريا كعمميا الرتباط اإلنساف بقيـ اليكية كخصكصيات الثقافة كالديف، يحاكؿ بعض 
المنظريف الغربييف التركيج لذاؾ النمكذج كنفي كجكد تصكرات أخرل يمكف أف تتكيؼ اجتماعيا 

كسياسيا مع مجتمعات أخرل محمية أك إنسانية  حتى، عمى اعتبار المكاطنة مفيكـ نسبي ال يمكف 
 . قراءتو بمعزؿ عف الظركؼ المحيطة بتطكره كبالمستجدات السياسية كاالقتصادية الراىنة في العالـ

             

    

                        

 

 



 

 

 

 

 

 

. المرتكزات األساسية لبناء محتوى المناىج الدراسية          
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 :مقدمة الفصل

تثبت أغمب الدراسات البيداغكجية الحديثة أف النسؽ التعميمي المدرسي  يتمحكر حكؿ ثبلث  
  ،أقطاب أساسية في  العممية التعميمية  بالمدرسة ىي المعمـ كالمتعمـ ك المعرفة أك المادة التعميمية

يشكؿ ثبلثتيـ المثمث أك اليـر التعميمي المدرسي حيث تربط المعرفة المدرجة ضمف المناىج الدراسية  
البعديف اآلخريف  في حمقة كصؿ كتكامؿ  ديداكتيكي بيف ىذه العناصر األساسية في العممية التعميمية 

 كلك كاف ظاىرا  منطقيا في التدريس أف المعمـ ك المتعمـ ىما القطبيف األساسييف في التعميـ ،التعممية
  البيداغكجي، إال  أف ُبعد  المضاميف الدراسية  التي تحمميا  المناىج الدراسية ك برمجة المكاد الدراسية

كطرؽ التدريس كأدكاتيا ال تقؿ أىمية  عف  القطبيف السابقيف ال يمكف تصكر مخرجات تعميمية ناجحة 
دكف تركيز الجيكد الفكرية ك التمثبلت  المعرفية لمضاميف مناىج التدريس في التربية النظامية 

فالمناىج الدراسية ىي خطة عمؿ  أكسع ك اشمؿ مف التمثبلت كالتصكرات الفردية تحدد التكجيات 
تطرؽ في ىذا الفصؿ إلى األسس التي تراعى في بناء ك تصميـ ف  س المنطمؽ  مف ىذا،العاـ لممجتمع

 باالطبلع ،المناىج مف طبيعة المعرفة الضركرية كالمبادئ األساسية التي تراعى في بنائيا ك تصميميا
عمى مختمؼ المدارس الفمسفية كفمسفة المجتمع التي تنبع منيا مختمؼ مشكبلت  المجتمع ك 

  كاألسس  االجتماعية ك النفسية التي ترتكز عمييا قيـ المجتمع ك عاداتو  ك أنماط سمككو  ،طمكحاتو
اإليديكلكجية كالسياسية  ك نكع المعايير التي يجب أف تأخذ ىـ كاىتمامات أفراده كميكليـ ككذا تكجيات

في الحسباف عند اختيارىا ك تنظيميا  كىي األسس نفسيا التي تراعى  في  عميمة التقكيـ بغرض 
. اإلصبلح ك التعديؿ ك التطكير في المناىج

  المرتكزات الفمسفية لبناء محتوى المنيج الدراسي- 1 -1

 إذا كانت المعرفة  تشكؿ المنطمؽ الرئيسي في تحديد ماىية المناىج التربكية التعميمية كأىدافيا  
 ،كطبيعتيا، فاف ىناؾ منطمقات أخرل ال تقؿ أىمية عف ىذا البعد الجكىرم ينبغي الكقكؼ عندىا

 فبل جداؿ في  «   بالمنطمؽ الفمسفي كالفكرم لممجتمع الذم يحتاج بناء منيج تعميمي، ىنايتعمؽ األمر
أف االتجاىات الفمسفية  تعد احد أسس بناء المنيج عمى اعتبار أف الفمسفة ىي نسؽ ك نظاـ مف الفكر 

ينشأ نتيجة البحث عف المعرفة ك طبيعة ك معنى الكجكد، كلكؿ فمسفة تطبيقاتيا في جكانب الحياة 
 حيث يمكف النظر إلى الفمسفة التربكية عمى أنيا أسمكب منيجي منظـ ،المختمفة ك مف بينيا التربية
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في تناكؿ القضايا التربكية يرتكز حكؿ غايات التعميـ ككسائمو، كالكاقع أف اغمب الفبلسفة عبر التاريخ 
استنادا إلى مدارس  فمسفية  معينة  سكاء عف  » 1أعطكا اىتماما كاضحا لمقضايا المتصمة بالتربية 

 أف « : كعي أك غير كعي ك انطبلقا مف الفمسفة االجتماعية السائدة، يقكؿ جكف ديكم في ىذا الصدد
جميع مسائؿ التربية، م الفمسفة اليكنانية لـ تنشأ إال تحت ضغط مسائؿ التربية عمى عقكؿ المفكريف ؼ

ىي نفسيا مسائؿ الفمسفة، فالعبلقة بيف الركح ك الجسـ كما بيف المعرفة ك األخبلؽ كما بيف الفرد ك ك
كمف منطمؽ أف  ، » 2كؿ زماف ك مكاففي الجماعة، ىي أمكر تبحثيا التربية، كما تبحثيا الفمسفة  

الفمسفة ىي نظاـ لتدريب ثبلثية  العقؿ ك الجسد كالركح  فمف الطبيعي أف تستند المناىج التربكية إلى 
ما يتكقع أف يككف ك" بفمسفة المنيج"فمسفة تربكية ك أف تطبؽ ىذه الفمسفة في مناىج التعميـ فيما يسمى 

. أساسا لبنائو كما يفترض بو أف يككف المبدأ الرئيسي لخطة عمؿ  تخطيطو

 ىي تمؾ التي تككف نظرية تربكية في اعـ صكرة ليا، «  فأعظـ مفيكـ لمفمسفة في رأم جكف ديكم
كتمثؿ التربية الجانب التطبيقي لمفمسفة، فيي الجانب الفعاؿ في تأكيد مبادئيا ك تأصيؿ اتجاىاتيا ك 

حيث تمثؿ الفمسفة البعد  النظرم لئلنساف في حياتو اليكمية في حيف تمثؿ التربية ،  » 3مثميا العميا 
منيج ك خطة العمؿ لتطبيؽ المفاىيـ النظرية الخاصة بالفرد داخؿ النظاـ  االجتماعي المستند عمى 

قيـ كمثؿ مجتمعو  المستنبطة مف فكره اإلنساني الفمسفي أك  المشتقة مف مبدأ فمسفي مرتكز عمى احد 
األدياف السماكية الثبلث، عف طريؽ غرسيا في األجياؿ الناشئة  كتربيتيـ  بما يتكافؽ كالمبادئ 

لمجتمعيـ ك بما ينمي شخصيتيـ كيحدد اتجاىاتيـ كمثميـ العميا في الحياة   (الدينية ك مدنية )الفمسفية 
 كتتبنى ،، لذلؾ تتصؿ النظريات التربكية بالمدارس ك االتجاىات الفمسفية ك الفكرية عمى اختبلفيا

.  أىدافيا باتصاؿ كثيؽ بالحياة المعاشة

 (المدنية، الدينية، األخبلقية)فكثيرا ما تحددت فمسفة  النظاـ التربكم انطبلقا مف فمسفة المجتمع 
كيتحدد عمى أساس ذلؾ  مضاميف المناىج  الدراسية ك طبيعة األنشطة التعميمية كنكع المادة كمدل 
عمقيا كطبيعة المكاضيع كاألىداؼ المرجكة منيا، حيث يمعب البعد الفمسفي دكرا كبيرا في تخطيط 

المناىج الدراسية ك تحديد أىدافيا ك اختيار مضامينيا ك أنشطتيا التعميمية ك أساليب التقكيـ كالتقييـ 

                                                           

. 32، ص 2006 ،1 محمد صابر سميـ كآخركف، بناء المناىج الدراسية ك تخطيطيا ،دار الفكر، عماف األردف ، ط 1  
  2 .29،ص 2014 ، 1 عبد الكريـ غريب، مستجدات التربية ك التككيف ، منشكرات عالـ التربية ، الدار البيضاء المغرب، ط 

 . 29ص ,   نفس المرجع  3
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فالمناىج الدراسية ليست مكضكعا لمتعمـ فقط ك إنما ىي عبلقة مع العالـ مف جية كعبلقة مع .  فييا
. األفراد ك الجماعات كالمؤسسات مف جية أخرل

 كلربط دكر األسس الفمسفية كتبياف تأثيرىا في تحديد اختيار اإلتيقا العامة  لممنيج الدراسي، ال 
 كاألفكار التي ألقت ،بد مف التعرض لكجية نظر كبرل المدارس  الفمسفية حكؿ مكقفيا ك آرائيا

. بضبلليا عمى التربية ك األسس  التي ينبغي لممناىج المدرسية أف تبني عمييا 

: الفمسفات التقميدية - 1-1

: الفمسفة المثالية  - 1-1-1

 في "ىيجؿ" ك "ديكارت" ك "كانط"مّرد ىذه الفمسفة  إلى أفكار  أفبلطكف  اليكناني قديما كالى  
 مؤداىا أف عالـ الحقيقة الكحيد ىك عالـ المثؿ كاألفكار العميا التي  « العصر الحديث،  كالتي

حيث تؤمف ىذه ،  »1يرتضييا ك يدركيا العقؿ فقط، الف الخير ك الحؽ ك الجماؿ ال تدركيا الحكاس 
الفمسفة بكجكد عالميف عالـ الحقيقة ك األفكار األزلية كالعقؿ اإلنساني ك عالـ المادة، ىذا األخير الذم 

ىك في نظر المثالية عالـ األشباح الفانية كىك عالـ ال يستحؽ منا االىتماـ الكبير ألنو  عالـ   نحياه
"  أسطكرة الكيؼ"  كىك صكرة لمحقيقة كليس الحقيقة بحد ذاتيا،  تتجسد ىذه األطركحة في ،افتراضي

 .ألفبلطكف الذم يرل أف اإلنساف ال يستطيع تكجيو أفعالو نحك الخير إال إذا أدرؾ ىذا األخير

 ىي البحث عف الحقيقة ، فالمعرفة في نظر أفبلطكف ىي أساس الفضيمة ككظيفة النفس أك العقؿ
 حيث الحقيقة تكجد في عالـ األفكار ، » 2المطمقة التي ينطكم عمييا الككف ك التي يتألؼ منيا الخير

األزلية المطمقة عالـ القيـ الركحية ك األخبلؽ ك المثؿ العميا ك تمثؿ الخير كالجماؿ كاألخبلؽ ألنيا 
 حيث تؤمف المثالية بمكجكد أفكار ثابتة مطمقة ،حقائؽ خالدة تمثؿ الككف في فكرة  أصميا تابت كأزلي

ك مستقمة عف عالمنا المحسكس الذم نعيشو تتمركز في عالـ مثالي يضـ الحؽ  الخير كالجماؿ ، 
. عالـ يتسـ بالثابت كاألزلية في مقابؿ عممنا الحسي الممتمئ باألكىاـ بحسب كجية نظر المثالية

                                                           
 . 45،ص 2006 ، 1  احمد إبراىيـ، قنديؿ المناىج الدراسية الكاقع ك المستقبؿ، مصر العربية لمنشر ك التكزيع ،القاىرة، ط  1
  .30مرجع سبؽ ذكره ،  ص ...  عبد الكريـ غريب، مستجدات التربية  2 
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أما المعرفة كفقا ليذه الفمسفة  فيي مستقمة  عف الخبرة الحسية، كذلؾ الف اإلنساف جكىره  
ال باستخداـ العقؿ إ كأف الحكاس مشككؾ في صحتيا كدقتيا، كلذلؾ فاف المعرفة ال يتـ اكتسابيا ،العقؿ

ك ليس الحكاس، ككمما كانت المعرفة مجردة مف اإلدراكات الحسية َسَمْت ك ارتقت ككانت أكثر يقينا ك 
كؿ ما عميو ىك تحرير ك ،،  فالمعرفة  عند الفبلسفة المثالييف فطرية كامنة في العقؿ البشرم1ثباتا

خراجيا إلى الكجكد لمكصكؿ إلى نتيجة الشيء ك عمة حدكثو ألنو يممؾ التفسير  كتكليد  ىذه األفكار كا 
. ككؿ ما يستمـز ىك أف يبذؿ المتعمـ  جيدا الستقائو مف عالـ المثؿ

تتضح كظيفة التعميـ حسب ىذه الفمسفة عف طريؽ المنيج الدراسي  المتكامؿ فالتعميـ يجب  
أف يككف  إلفادة العقؿ كليس مجرد تأمؿ الذات ك األحاسيس الف الحقيقة ىي نفسيا في الماضي 

 كما تعتمد عمى مصادر المعرفة  المتمثمة في أىؿ المعرفة كالحكمة كمف في  « الحاضر ك المستقبؿ
مستكاىـ مف مدرسيف ك معمميف باعتبارىـ مصدر عطاء كمثبل يحتذم بو المتعممكف، في ىذه الحالة 

أف يككنكا نماذج لمحؽ ك الفضائؿ األخرل ك عمييـ تحقيؽ النظاـ دكف تجاىؿ لمميكؿ ك األمكر الذاتية 
 بكثير مف المعرفة العممية أفضؿ كبالتالي فاف المعرفة النظرية ، »2كجكانب ميمة في عممية التعمـ

 المعرفة المستخمصة مف التجربة ك التطبيؽ عمى الطبيعة  ىي  معرفة مضممة أفالتطبيقية ذلؾ 
العتبار أف كسيمة استخبلص  النتيجة في ىذه المعرفة ىي الحكاس، كالحكاس قاصرة كمضممة  تخدع  

، فمكي تككف (المادم)اإلنساف  كبالتالي يبني معارفو ك أفكاره عمى أكىاـ صنعيا جانبو الجسدم 
التربية ناجحة يجب أف تستند إلى العقؿ عمى شكؿ قكالب معرفية ثابتة تمقف  مف طرؼ المربيف أك 

. تستخمص مف تأكيؿ عقمي 

 تحقؽ ىذه التربية ميارات امتبلؾ القدرة الكافية عمى تحقيؽ كؿ الغايات التي يريدىا المجتمع 
ايمانكيؿ "ذىب قد   ك،اإلنساني  فيي تبني كؿ مف  الفكر ك الذكؽ الفني ك الحس األخبلقي كالركحي

المطابقة بيف المثؿ كاألخبلؽ ك التربية أم تربية الممكات «    في تأمبلتو حكؿ التربية إلى"كانط
 فمثؿ ىذه التربية ضركرية ألنيا تمنع اإلنساف مف  العكدة إلى ،الذىنية كالحس األخبلقي كالفني

                                                           
، 5ط/  كعبد اهلل محمد إبراىيـ، المنيج المدرسي المعاصر، دار الفكر ناشركف كمكزعكف، عماف األردف جكدت احمد سعادة 1

  .72، ص2008
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 اتجو بناء المناىج الدراسية ، كبناءا عمى ذلؾ، » 1التكحش كتدعـ كجيتو نحك التقدـ البشرم كاالكتماؿ
 )كفؽ تصكرات المدرسة المثالية عمى الفمسفة ك المنطؽ كالرياضيات كعمـك ما كراء الطبيعة 

ألنيا في نظر الفمسفة التقميدية عمكما كالمثالية خصكصا تغذم العقؿ بالمعمكمات التي  (الميتافيزيقا
تضمف لمطفؿ تككيف  قاعدم أصيؿ ك متيف كتدرب ممكتو ليعمك فكؽ فئات المجتمع كما ىك حاؿ 

 " )  (l’encyclopédismeالنزعة المكسكعية "  حيث  انتشرت ،فبلسفة الذيف عاشكا في ذلؾ الزمف
أك حمؿ نسؽ مكسكعي  يضـ مختمؼ المعارؼ كالقيـ كاألحكاـ كىي نماذج الفبلسفة في تمؾ الفترة  
الذم أحاطكا بمختمؼ العمكـ ك الفنكف كمف ىذا أدرؾ فبلسفة  عصر التنكير في  القرف الثامف عشر 
ضركرة  إيجاد مؤسسة خاصة غير األسرة لتتكلى عممية التربية كالتعميـ الف األسرة أصبحت في ظؿ 

نحصر في تعميـ االمتثاؿ  مة غير قادرة عمى  تثقيؼ الفرد مف أبعاد مختمفة فدكرىا ثالظركؼ الحدم
  ظيرت مؤسسة المدرسة إلى الكجكد لتقاسـ الدكر  مع األسرة،كبالتالي  ،لمقيـ ك المعايير االجتماعية

ك مف ذلؾ ظيرت المدارس الدينية  التي يغمب عمييا الطابع المثالي في تصكرىا لمتربية القائمة عمى 
األخبلؽ ك الديف ك القيـ المثمى كأمثمة ذلؾ كثيرة ك متعددة  مف المدارس الخاصة البركتستانتية ك 

الكاثكليكية  في فرنسا ألمانيا ك أمريكا التي تركز عمى المستكل العالي كاإلعداد الجيد ك التمّيز كالتفكؽ  
 ، كذلؾ عف طريؽ تعميميـ ممارسة الشعائر الدينية كدراسة الكتب السماكية المقدسة يكميا،لمرتادييا

 ،حيث تراعي االنضباط كاحتراـ النظاـ ك الصرامة  في  صيركرة التككيف إلعداد طبلبيا لمجامعة
.   الدكلة فيالذيف تفتخر بيـ عند كصكليـ لمناصب عالية ك

عمكما اىتمت الفمسفة المثالية في مجاؿ بناء المناىج الدراسية بالتنمية الممكات العقمية  
  كبالتالي االكتفاء بالتصكرات النظرية ك تأكيؿ عقمي  ،كاعتمادىا في تحصيؿ المعرفة ك إىماؿ الجسـ

 كما طرحت ،حكؿ الشيء دكف خضكع ىذه األفكار إلى تجربة  تطبيقية تثبت صحة ىذه التصكرات
فكرة ثبات الحقيقة كاألفكار كبالتالي عدـ التجديد كاالبتكار في التعميـ  باعتماد نمكذج فكرم يمقف مف 

  ، بطريقة إلقائية قد ال تككف أفكارىـ  صحيحة،طرؼ معمميف أك أىؿ الحكمة كما تسمييـ ىذه المدرسة
 يفتقر ىذا النمط المعرفي في بناء أسس المناىج إلى غرس ممكة جكىرية يجب تكفرىا في التمميذ إذ

.      البعيد عف عالـ المثاليات كما كراء الطبيعة ،كىيركح النقد كحس التفكير الحر  كالكاقعي

                                                           
دراسة في قضايا التعمـ كالثقافة المدرسة، إفريقيا الشرؽ،الدار البيضاء : رىانات البيداغكجيا المعاصرة   عبد الحؽ منصؼ، 1
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: الفمسفة الواقعية- 1-1-2

 تعكد أصكؿ ىذه الفمسفة إلى المنطؽ األرسطي  مدعمة بفكر العصكر الكسطى عند كؿ مف 
  Francins " "فرانسيس بيككف" مركرا بفبلسفة عصر النيضة مف "اببلرد ك تكماس االككيني"

Bacon" جكف لكؾ" ك"  "Jonh Locke" دفيد ىيكـ" مركرا ب"جكف ستيكرث ميؿ"  إلى " . 

 يتأسس مبدأ ىذه الفمسفة عمى جممة مف التصكرات تستند إلى طبيعة العالـ الفيزيائية  كعالـ 
الكاقع المحسكس الذم يشمؿ حقائؽ يمكف اكتشافيا عف طريؽ التفكير ك التحميؿ  العممي القائـ عمى 
أسس منطقية كمكضكعية، عمى عكس المثالية التي تقكـ عمى إيجاد عالـ خاص أك تأكيؿ  الكقائع 

عادة  ترتيبيا انطبلقا مف عالـ  خيالي  تيتـ الكاقعية بالمعرفة العقمية التي تبحث في الظكاىر " كا 
 حيث تقكـ ىذه فمسفة عمى فكرة مرداىا أف ،الطبيعية كالتي يمكف االعتماد عمى الحكاس في استقصاىا

اإلنساف جزء مف الطبيعة كبالتالي يجب أف يخضع لنكاميسيا بدكف تدبر أك تفكير منو كاف كاف عمى 
 حيث تقـك تصكرات الفمسفة  ،1اإلنساف أف يتعمـ فعميو أف يتعمـ كؿ ما يأتي عف طريؽ الحكاس

الكاقعية عمى أسس المنيج التجريبي في عممية اكتساب المعرفة  لذا  فاف المبلحظة ك االفتراض 
كالتجريب كبناء األدلة كالبراىيف كتحميميا كتفسير السبب كفؽ النتائج المحصمة مف تجربة حسية تعتبر 

. مداخؿ أساسية في عممية التعمـ كالتعميـ كأساس بناء المعرفة 

ق المبادئ ركزت المناىج الدراسية عمى العمـك الطبيعية مف حيث تغذية العقؿ بكؿ ما ذتأثرا بو 
يتصؿ بالطبيعة  اعتمادا عمى  تجربة حسية كليس عف طريؽ التفكير كالتأكيؿ النابع مف تصكرات 

ذاتية، كفؽ ىذا تكلي  التربية  القائمة عمى أسس كاقعية اىتماما كبيرا بمكاد دراسية  معينة دكف غيرىا 
الرياضيات كالمكاد الطبيعية دكف االىتماـ بالعمـك اإلنسانية  كاالجتماعية كاألنشطة  تتمثؿ في المغة،

العامة الترفييية الصفية ك البلصفية  التي تعتبر إضافية ك غير ذات أىمية بالنسبة لممتعمـ الذم 
. ييدؼ الكتساب خبرات تعميمية تسبقيا عممية تدريب، تطبيؽ كممارسة مستمرة

ف المنيج مف كجية نظر الفمسفة الكاقعية يتككف مف مجمكعة مف الحقائؽ التي تـ اكتشافيا  إ
 إذ يتمحكر اىتماـ الفمسفة الكاقعية بعالـ األفكار كاألشياء  «، مف العالـ الكاقعي الذم نعيشو فقط

الثابتة  في المادة الدراسية ك التي تككف مقبكلة بشكؿ  عاـ  مثؿ حقائؽ  كفنيات  أك آليات  القراءة  
                                                           

 1 .45  احمد إبراىيـ قنديؿ ،مرجع سابؽ ،ص 
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كاليقينيات في العمكـ ك الرياضيات ك األساسيات في أم مادة  دراسية أك مكضكع دراسي  أك المبادئ 
تبقى ىذه المحتكيات مككنات المنيج الكاقعي متى اكتشفت تبقى ثابتة  كيصبح تغيرىا بطيئا كالعامة، 

حتى يتـ نفييا أك تصحيحيا ك تتألؼ مف العمكـ ك الرياضيات كالمكاد االجتماعية باإلضافة إلى التعميـ 
 ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لممعرفة القيمية التي يتـ تحصيميا كاستنباطيا بصدؽ مف ، » 1الميني 

طرؼ المتعمميف مف تجارب ك خبرات  حياتية داخؿ الحـر التعميمي أك خارجو كتعتبر كسيط ىاـ 
لمساعدة المتعمميف عمى ما يجب تعممو ك التصرؼ كفقو كتبقى ىذه المعرفة المشكمة مف نسؽ قيمي  

. ثابتة  مؤقتا  حتى يتـ تغييرىا  أك تصحيحيا 

عمكما  تتأسس تصكرات ىذه المدرسة  الفمسفية  عمى االعتماد عمى المعرفية القائمة عمى  
 كالتي يمكف إثباتيا  في كؿ مرة يعاد فييا تطبيؽ التجربة  في العالـ ،التجربة الحسية المممكسة

ل المناىج الدراسية  قاصرة عمى جكىر  المادة المجردة  بالتركيز أكثر عمى ؽ  ليذا تب،المحسكس
المكاد الطبيعية كمعرفة أساسية  ثابتة  دكف إدراج المكاد اإلنسانية  عمى اعتبار أف األكلى أكثر قيمة  
مف األخرل، لكف  المعرفة المتكاممة  في جكىرىا ىي التي  تركز عمى اإلحاطة بكؿ  األبعاد العممية 
ك المنطقية ك اإلنسانية   تمقف بطريقة منظمة  لتسييؿ عممية إدراكيا مف طرؼ المتعمـ  تساعده عمى 
اإلحاطة بكؿ  جكانب الحياة فمطالما فشمت المدارس التي تتبنى ىذه األسس  عمى الرغـ مف اعتمادىـ 
عمى الحـز ك االستقامة مف اجؿ إعداد مرتادييا  لمنجاح  ك التفكؽ  الفتقارىـ  لركح النقد ك تكافؽ ك 

 .تكامؿ التي تبنييا المكاد اإلنسانية 

: الفمسفات التقدمية- 1-2

:  الفمسفة الطبيعية- 2-1 -1

ميد لظيكر ىذه الفمسفة الظركؼ التي طبعت حياة اإلنساف األكربي في العصكر الكسطى،  
حيث ىيمف الكينكت الكنسي عمى اغمب مظاىر حياة الفرد، ك تقييد حرياتو، ك إجباره عمى التبعية ك 
التفكير في حدكد رسمتيا الكنيسة الكاثكليكية آنذاؾ، كجاءت الفمسفة الطبيعية ك غيرىا مف فمسفات 

عصر األنكار لبعث ركح اإلبداع ك االبتكار كالتحرر في النفكس، حيث كانت المميد الرئيسي لثكرات 
فكرية كاجتماعية كسياسية في القارة األكربية أبرزىا الثكرة الدينية لدل كؿ مف كالفف ك مارتف لكثر ك 
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الثكرة الفرنسية بشيرتيا كقيميا التي أليمت ما تبعيا مف ثكرات ك التي أحدثت تغيرات جذرية في 
 .المفاىيـ العامة لمفكر اإلنساني 

كلقد كضع أسس الفمسفة الطبيعية كأسس دعائميا الفكرية الفيمسكؼ كالمربي الفرنسي جكف  
جاؾ ركسك الذم نادم بإتباع الطبيعة في كؿ شيء، فالتربية الطبيعية ىي التربية التي تسيرىا قكانيف 

الطبيعة حيث تستمـز التربية أف ينشأ اإلنساف بصكرة طبيعية ، فمفيـك اإلنساف الطبيعي ىنا ليس 
اإلنساف البربرم اليمجي ك إنما ىك اإلنساف الذم تسيره كتحكمو قكانيف الطبيعة، قكانيف طبيعتو نفسيا 
حيث يعتقد ركسك كمف تبعو مف الفبلسفة العقد االجتماعي الذيف يعتبركف الحرية حؽ طبيعي  يجب 
 .                  اف يتمتع بو اإلنساف في أفعالو كأقكالو كأحكامو كمف ىنا نشأت فكرة حقكؽ اإلنساف الطبيعية كالمدنية

     إف طبيعة اإلنساف خيَِّرة كأصؿ الخير ك األخبلؽ ك الحؽ  كغيرىا مف القيـ ك المثؿ العميا نابعة 
مف طبيعة اإلنساف التي لـ تمسيا قكانيف ك أحكاـ دخيمة تفسد جكىرىا الخير بطبعو، كفي ىذا الصدد 

إف اإلنساف الطبيعي كحدة كاممة في حد ذاتو انو رجؿ حر يعتمد عمى نفسو في حيف  "« يقكؿ ركسك 
إف الرجؿ المتمدف جزء مف الكحدة إنو رجؿ يعتمد عمى غيره كتتكقؼ قيمتو كعبلقتو بالكؿ، أم عمى 

، مف ىذا المعطى يبيف ركسك أف طبيعة اإلنساف الذم يعيش حرا في 1عبلقتو بالنظاـ االجتماعي
الطبيعة ىك كائف برمء كخيِّر، كأف المجتمع اإلنساني ىك الذم يؤدم إلى جنكحو كانحرافو نحك الشر 

 .عف طريؽ إجباره عمى االعتقاد بآراء كعقائد مفسدة لطبيعتو

 تبيف ىذه األفكار انتقاد ركسك لطبيعة النظاـ القائـ كخصكصا النظاـ الديني الذم سيطر عمى 
أكربا في العصكر الكسطى، كالذم عارضو ركسك ك مجمكعة مف فبلسفة عصر األنكار مف جكف لكؾ 

، ىذا األخير الذم تأثر بركسك كثيرا بأفكاره ك الذم عاش معو مدة زمنية "فكلتار"ك " كمكنتيسكي"ك 
 .ليست بالقصيرة في باريس

اىتـ ركسك في كؿ أعمالو تقريبا بالتربية ك األسس التي ينبغي أف تبنى عمييا، ككاف  محكر  
اىتماـ الفمسفة الطبيعية ىك المتعمـ أك التمميذ، حيث تركز ىذه المدرسة الفمسفية عمى إعداده  لمحياة، 

ألف يككف إنسانا أسمى مف كؿ ىدؼ آخر حتى قبؿ االىتماـ بإعداده لمينة معينة،  فاألىـ ىك إعداده 
لمينة الحياة ك تزكيده بما يحتاجو ليككف مستقبل بذاتو معتمدا عمى نفسو في التحديات التي تكاجيو، 

                                                           
 .125 ، ص 1999محمد الفرحاف، الخطاب الفمسفي التربكم الغربي، الشركة العالمية لمكتاب، بيركت لبناف،   1
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 أنا ال يعنيني أف يككف مصير تمميذم االنضماـ إلى الجيش   « "إيميل" كفي ىذا يقكؿ ركسك في كتابو 
أك الكنيسة  أك االشتغاؿ بالقانكف، فالطبيعة تندبو قبؿ كؿ شيء لمحياة اإلنسانية، ك الحياة ىي المينة 

التي أريد أف ألقنو إياىا، كحيف يتخرج مف يدم لف يككف قاضيا أك قسيسا بؿ يككف إنسانا قبؿ كؿ 
 . » 1شيء، بما ينبغي أف يككف عميو اإلنساف، كسيعرؼ  كيؼ يككف عمى الكجو الصحيح 

إذ يؤمف الطبيعيكف أف المصدر األصمي كالكحيد لممعرفة ىك تجربة الطفؿ في الطبيعة كليس   
كما ىذا األخير إال شاىد محايد فالطبيعيكف ال يسمحكف بتدخؿ شخص آخر في التربية غير "المعمـ 

، يقتصر دكره 2المتعمـ، فالطبيعة ىي المعمـ الكحيد لمطفؿ إذ يقؼ المعمـ عمى ىامش العممية التربكية
عمى المراقبة شأنو في ذلؾ شأف الكتب كالمقررات المدرسية، حيث يقمؿ الطبيعيكف مف دكر ىذه 

العناصر باعتبارىا تنقؿ أحكاـ معرفية غير بريئة كغير محايدة، كمعرفة مستمدة مف أحكاـ كقيـ ك 
معايير الراشديف، كىنا البد مف اإلشارة إلى أف الفمسفة الطبيعية تعتبر أف محكر العممية التربكية ىك 

المتعمـ عكس الفمسفات التربكية التي عاصرتيا أك التي جاءت مف بعدىا، ليذا فمف الطبيعي أف 
يرفض دعاة ىذا الفكر الفمسفي  سيطرة  الدكلة عمى المدارس ك المناىج  كالمقررات التي تضميا 

 .كيفضمكف أف تككف التربية في مراحميا األكلى مف طرؼ اآلباء  ثـ  يترؾ الطفؿ عمى حريتو

كما يرل الطبيعيكف أنو مف الضركرم إعطاء الفرصة لمطبيعة اإلنسانية لتبرز ك تنمك بعيدا  
 نمك الطفؿ مف خبلؿ «عف المجتمع ، لذا يراعي المنياج الدراسي القائـ عمى مبادئ الفمسفة الطبيعية 

، حيث يؤمف الطبيعيكف بالخبرة التي يكتسبيا  » 3التجربة الذاتية التي يكتسبيا مف استعداداتو الفطرية
المتعمـ مف مبلحظتو ك استقرائو لطبيعتو ك البيئة المحيطة بو، لذلؾ سمكت ىذه الفمسفة المنيج 

التجريبي في التربية، إذ تعتقد أف عممية التعمـ يجب أف تتـ كفؽ تجربة يبلحظيا الطفؿ أك تييأ لو 
الظركؼ ليراىا ك تعتبر مصدر اكتساب لممعرفة، ىذه المبادئ  تأثر بيا ركاد الفمسفة البراغماتية 

 .  كجعمكىا انطبلقة ألفكارىـ التربكية

 :  pragmatisme(النفعية )ية تالفمسفة البراغما- 1-2-2

                                                           
أك تربية الطفؿ مف الميد إلى الرشد ، ترجمة نظمي لكنا، الشركة العربية لمطباعة ك النشر، : جكف جاؾ ركسك، ايميؿ 1

 . 28القاىرة،ص 
 .140- 134محمد الفرحاف،  مرجع سابؽ، ص   2
 .180-179، ص 2004 ، 1 نعيـ حبيب جعنيني ، الفمسفة ك تطبيقاتيا التربكية، دار كائؿ لمنشر ك التكزيع،عماف األردف، ط 3
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 ككلياـ جيمس  "Heraclitus " "ىراقميطس" الفيمسكؼ اليكناني أفكار ىذه الفمسفة إلى أصكؿترجع 
William James"" جكف ديكم" ك" John Dewey"  عدة أخذت  األمريكية بالكاليات المتحدة 

 التجريبية أك،  instrumentalisme ، األدائية pragmatismeمسميات منيا البراغماتية 
expérimentalisme   .

 منفصمة أجزاء متكاممة فعقمو ك جسمو ك مشاعره ليست اإلنسافترل ىذه الفمسفة أف طبيعة  
 تعتمد ىذه الفمسفة إذبؿ ىي خصائص لعضك متكامؿ ك كؿ فرد لو طبيعتو ك شخصيتو الخاصة بو، 

 كىك مبدأ التعمـ  بالتجربة  1 ك النشاط الفكرم في  المرتبة الثانية األكلى العممي في المرتبة األثرعمى 
 أك ،كاالستفادة  مف األخطاء التي قاـ بيا الفرد المتعمـ  كالخبرة التي اكتسبيا خبلؿ قيامو بيذا العمؿ

مف خبلؿ  قيامو بحؿ مشكبلت  تعميمية أك إشكاالت تكاجيو في الكاقع الطبيعي كاالجتماعي الذم 
يعيشو يكميا، حيث تمثؿ الخبرة كالحرية ك الديمقراطية إحدل الركائز األساسية في فمسفة  التربية 

 تسمى باسـ المشاكؿ التي تبحث أف الفمسفة يجب أف« : البراغماتية  يقكؿ جكف ديكم في ىذا الصدد
فييا، تمؾ المشاكؿ التي نشأت مف صعكبات الحياة االجتماعية، فيناؾ مشاكؿ العقؿ كالمادة ك الجسـ 

.  2" ك الطبيعة، ك الفرد ك االجتماعية كالنظرية ك التطبيؽ أك المعرفة كالعمؿاإلنسافك الركح ك 

ترتكز البراغماتية عمى مبدأ التغير المستمر  كعدـ كجكد حقائؽ ثابتة ك مطمقة ، حيث يتميز  
 قيـ ركحية أك فبل كجكد لمثؿ عميا  «  حكؿ القيـ ،أحكامياالعالـ بالنسبية ك التغير الدائـ ككذلؾ ىي 

يصنع " ، فالحؽ مثبل برأم جكف ديكم 3"قتصرفات في اإلنساف ثابتة كي ييتدم بيا أخبلقيةك 
 ليس ىناؾ إذ تتنكر لكجكد معيار ثابت لمقيـ فالبراغماتية" كالصحة،كالغنى ك القكة في سياؽ الخبرة

 نعيش في عالـ متغير فالنظاـ القديـ يتغير تاركا ألننا، كذلؾ األبد خير نيائي إلى أك حقيقي شيء
 عمى أحكاـ، فالحؽ ك ما نصدره مف  » 4 قد ال يككف كذلؾ اليكـباألمسمكانو لمجديد، كما كاف خيرا 

  أخرلالتصرفات ىك تطبيؽ ىذه التصرفات مف جية  ك النفع ك الفائدة المستخمصة منيا مف ناحية 
 ألطكؿ قدر مف الناس ك ألكبر ك المرغكب  ك المنبكذ ىك التجربة النافعة الخطأفمقياس الصكاب ك 

                                                           
 . 77 ،ص  كعبد اهلل محمد إبراىيـ، مرجع سابؽ جكدت احمد سعادة  1
، 1954 ، 2جكف ديكم، التربية كالديمقراطية، ترجمة منى عفراكم  كزكرياء ميخائيؿ، لجنة التأليؼ كالترجمة  كالنشر، القاىرة، ط 2

 .75ص
 . 299،ص 1991 عمي احمد مدككر، نظريات المناىج العامة ، دار فرقاف، عماف األردف، 3
 . 159-158 محمد الفرحاف، مرجع سابؽ، ص  4
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فترة زمنية،  فالحؽ مف كجية نظر ىذه الفمسفة ىك الشيء الذم يحقؽ اكبر قدر مف المنفعة في مكاف 
 الحؽ ىك ما يستخمصو الناس مف تجاربيـ الحياتية عمى إنما فبل كجكد لحؽ ثابت ك ،ما كزماف ما

 البراغماتية تمثؿ بحؽ فمسفة المجتمع أفمف ىذه المنطمقات يتبيف لنا   أساس ما يقدمو مف منفعة،
 أك التصرؼ العممي بمعيار النتائج المترتبة عمييا أك صدؽ الفكرة أك الذم يحكـ عمى قيمة األمريكي
.  المترتبة عنيا (كخاصة المنفعة الفردية )المنفعة 

  تتطابؽ مبادئ ىذه المدرسة الفمسفية مع حركة الفمسفة التقدمية فعمى عكس الفمسفة  التقميدية  
 تنظر ، لمعممية التربكية التعميميةكأساسالتي تدعك لمتأمؿ الفكرم في الككف ك ما كراء الطبيعة 

 العممية التعميمية ككسيمة لحؿ مشكبلت الحياة كترفض التفكير المجرد كتيتـ بقكة العقؿ إلىالبراغماتية 
 كمف ىذا المنطمؽ ، الحقيقة النسبيةأك  ك الكصكؿ إلى نتائج األسبابالبشرم كقدرتو عمى تفسير 

تعتمد البراغماتية عمى المنيج  العممي لمخركج مف المجرد إلى العممي عف طريؽ االستقراء ك 
 مشكمة فانو يفترض فرضية يتكقع منيا حبل لمشكمتو ىذا الحؿ يمثؿ  اإلنسافاالستنباط، فحيف تكاجو 

 األشياءمنفعة لمفرد الذم افترضو  ك مف ىذا يركز البراغماتيكف عمى الكشؼ عف  مجاالت النفع في 
.  في حياتواإلنسافالتي تخدـ 

يمثؿ المنيج الدراسي المرتكز عمى أسس المدرسة البراغماتية عممية استقصاء  كبحث بدال مف  
 إعداد بأىمية فيذه الفمسفة تؤمف ، المعمكمات  بصكرة سمبية عف طريؽ  الحفظ ك التمقيفباستيعا

 «   في  التربيةاألسمكب يحيكف في ظمو، حيث يحقؽ ىذا ذمالمتعمميف لمحياة كلثقافة المجتمع اؿ
ميارات امتبلؾ القدرة الكافية عمى تحقيؽ كؿ الغايات التي نريدىا فيي تبني كؿ مككنات الشخص 

 الجسد كالفكر كالذكؽ الفني كالحس األخبلقي كاالجتماعي ، إذ تشمؿ التربية الذىنية ك ،اإلنساني
 كالمدنية التي تصنع مف اإلنساف مكاطف كاألخبلقية التي تصنع ،الفكرية التي تصنع مف اإلنساف مفكر

 تككف حياة أف تبنى المناىج الدراسية انطبلقا مف ىذه الثقافة كأف ليذا يجب ، » 1"الشخص اإلنساني
يرل جكف ديكم في  التبلميذ في المدرسة حياة كاقعية ذات مغزل بالنسبة لمحياة البيئية المحيط بيـ،

 تبنى أفلذا يجب ،  »  2 ليكتسبكا نمطا معينا مف الحياةاألطفاؿ إليو المدرسة مكاف يذىب أف   «ىذا
 تأسستالمناىج كفؽ النمط الطبيعي ك االجتماعي الذم دفعت حاجتو لتأسيس المدرسة كالزمف الذم 

                                                           
 .145مرجع سابؽ، ص  عبد الحؽ منصؼ،  1
 .37-34مرجع سبؽ ذكره، ص...  عبد الكريـ غريب مستجدات التربية  2
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فيو، ذلؾ أف ثقافة المجتمع دائمة التطكر كالتغير، ليذا يجب تعميـ التمميذ كيؼ يفكر بدال مف تعميمو 
 المربي ك أك في ماذا يفكر، حيث ترفض البراغماتية االعتماد المفرط عمى المعمـ أكمكضكع التفكير 

 المادة الدراسية ك إعطائو عف طريؽ  الكتاب المدرسي  بدال مف أكتقديـ حمكؿ جاىزة مف طرفو 
 تعتمد المناىج  إذ.  لحؿ مشكمة ماأكالمنيجية  كي يستخدميا بنفسو في مكاجية مكقؼ  معيف 
 إذ مف اعتمادىا عمى الدراسة النظرية أكثرالبراغماتية عمى تنمية ميارات التمميذ عمى النشاط العممي 

التي " ببيداغكجيا المشركع"  ما يسمىأك لطريقة التربية بالمشركعات اكاضحتكلي البراغماتية اىتماما  
كالتي ترتكز عمى التجربة الحسية  "  William heard kilpatrick- كلياـ ىيرد كمباتريؾ"كضعيا 

 أك منيا لحؿ مشكمة األنسب عممي قائـ عمى طرح  فرضيات كتجريبيا كاختيار أسمكبالنابعة مف 
 تعطي النفعية كزنان األساس  كعمى ىذا ،كضعية تربكية  انطبلقا مف اىتمامات التبلميذ ك ميكليـ

 كما تؤمف في نفس الكقت بالخبرة ،لمحرية الفردية كالفركؽ الفردية في حؿ المشكبلت ك اكتساب الخبرة
 حياتي كأسمكبؿ الخبرات انطبلقا مف مبدأ تكفير الديمقراطية دالجماعية كجكىر لممعرفة عف طريؽ تبا

 اآلراء عمى نحك تستفيد فيو المجمكعة مف لؤلفكار األفراديطبؽ عمى التربية كيكفر االحتكاؾ كتبادؿ 
.  المختمفة تشكؿ مكقفا تربكيا مكحدا كىك غاية التربية 

 البراغماتية نجاحات ىائمة في تخطيط  برامج التربية كالتعميـ  عمى المستكل أفكارحققت  
 مف نصؼ ألكثر حيث رسمت التجارب الفمسفية التربكية  ، عمى كجو الخصكصاألمريكيالعالمي ك

ر قكم في مبادئ تصميـ المناىج الدراسية لمعديد مف المنظكمات التربكية في ضك كما يزاؿ  ليا ح،قرف
ؽ المعرفية ك حرية  ئ الحقا، المتمثمة في الديمقراطية، الخبرة، الديناميكيةأسسياالعالـ التي تعتمد عمى 

 لمكحدات ك المكاد الدراسية  كفؽ ميكلو اإلنسافحرية اختيار :مف ىذه الحرية ض ك مف ،الفرد في تعمـ
 الفمسفة الطبيعية بأفكار جكف ديكم رأسيـك اىتماماتو الفردية ، ىنا يبلحظ تأثر البراغماتيكف ك عمى 

 . في التربيةإيميؿ نقرأ كتاب كأننالجكف جاؾ ركسك حكؿ ترؾ الحرية لمطفؿ في التعمـ ك 

 : Existentialisme الفمسفة الوجودية- 1-2-3

 في نشكئيا ىك الظركؼ األساسيظيرت الفمسفة الكجكدية  كتحدم فكرم ك كاف العامؿ  
 التي كاف ليا بالغ األكربي،االجتماعية ك الدينية كاالقتصادية ككذا  الحركب التي عاشيا المجتمع 

 المعرفية كالمؤسسات الدينية ك القيـ األنظمة  بضعؼ  كىشاشة األكربي اإلنساف في اقتناع األثر
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 األفكار الدمار ك التعصب ك الذبح باسـ المبادئ ك إيقاؼ كالتربكية ك عدـ قدرتيا عمى األخبلقية
ما في م العالـ ال سأرجاءالدينية ك الفمسفية مما جعؿ ىذا التكجو الفكرم يمقى ركاجا كاسعا في معظـ 

    ىيدغر األلماني الفيمسكؼ الشمالية لرفعو راية التحرر ك الثكرة الفكرية لدل كؿ مف أمريكا ك أكربا
 اإلنساف الذيف عارضكا فكرة كجكد قكل خارج ،"سيمكف دم بكفكار" ك" جكف بكؿ سارتر" كالفرنسييف 

 ، يسبؽ ماىيتو كجكىرهاإلنسافتسييره ك تسيطر عمى تصرفاتو ك مستقبمو، حيث يؤمف ىؤالء بأف كجكد 
 يتمتع بالحرية التامة أف ماىيتو ك جكىره كليتسنى لو ذلؾ البد إيجاد عمى اإلنساف يعمؿ أفلذا ال بد 

 بالديف،  فحسب اإلنسانيالمجردة مف كؿ قيد ميما كاف نكعو كقد ىاجمت الكجكدية ارتباط الكجكد 
 كىك 1" نرتد إلى ذكاتنا لنأخذ عمى عاتقنا مسؤكلية كجكدنا أف ك الحقيقي ىك األصيؿالكجكد " ىايدغر

  كىي،مكقؼ صريح لنقد الفمسفات التقميدية التي جعمت الماىية ك الفكر كالعقؿ  اسبؽ مف الكجكد 
حيث عارضت الكجكدية ىذا "  مكجكدأنا إذا أفكرأنا "الفكرة التي عبر عنيا ديكارت في مقكلتو الشييرة 

 الركحي لمكجكدية األب  جاء ىذا الرد عمى لساف ،(الكجكد سابؽ عمى الماىية )المبدأ  كجعمت 
 أفكبذلؾ بيف "   كمما ازددت تفكيرا قؿ كجكدم«ؿ حيث يقك" "Soren kierkegaard " كيركيجار"

 ذاتو ككجكده في ىذه الحياة مف خبلؿ المكاقؼ التي يجد نفسو منخرطا فييا مف تأكيد يستطيع اإلنساف
فعمى عكس الفكر الفمسفي التقميدم الذم يرل  . » 2 كانسافاإلنسافخبلؿ االختيار الحر الذم يميز 

  ، التفكير كما في الككجيتك الديكارتيأك الكجكد بالجكىر ارتباط جكىر الشيء يسبؽ كجكده ك أف
 الماىية أفالماىية حسب الكجكدية ىي تبياف لحقيقة الشيء الذم يميزه عف غيره، كترل ىذه الفمسفة 

 ، ميما تعددت ك تنكعتاألشياء بينما الكجكد صفة ثابتة في كؿ ، الشيءباختبلؼتختمؼ كتتعدد 
 في حد اإلنساف كقد تختمؼ ماىية ، إلى آخرإنساففالماىية متعددة ك تختمؼ مف شيء إلى آخر كمف 

  لكف الكجكد ثابت كمف ىذا يستمـز جكىر الشيء  ، في مجمكعة بشرية معينة  بيف فترات زمنيةأكذاتو 
 .     أكالكجكده 

 مميءف العالـ الذم نعيش فيو دائـ التغير ك التطكر كما انو أ تؤمف الفمسفة الكجكدية ب
 أف الحياة الحقيقية فيو تتمثؿ في قياـ الفرد باتخاذ القرارات التي يقتنع بيا بدال مف أفبالتناقضات ك 

 مف خبلؿ كجكده ك صنعو لنفسو بما ق فانو يمكف فيـاإلنسافتككف مفركضة عميو كبالنسبة لطبيعة 

                                                           
 . 235،  ص1986 يحيى ىكيدم ، دراسات في الفمسفة الحديثة ك المعاصرة ، دار النيضة العربية، بيركت لبناف، 1
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  ال بد ةاإلنساني لذا فاف مف يريد فيـ الطبيعة ، » 1 يككف كذلؾ مف خبلؿ تفاعمو مع الحياة أفيختار 
 يدرؾ طبيعتو المادية  ثـ يتطرؽ لمبحث ك التفكير في جكىر أف أم أكال، يبدأ بفيـ كجكده ك معناه أف

  .كجكده ك الماىية التي كجد مف اجميا

 عف اختيار األخير ك األكؿ ىك المسؤكؿ اإلنساف أف فيما يتعمؽ بالقيـ فاف الكجكدية ترل أما 
القيمة التي سيتبعيا في حياتو كىك مسؤكؿ عف صنع نفسو ك صنع عالمو ك مف الضركرم كفقا ليذه 

.   2لة فردية  كشخصية كليست جماعيةأ مسألنيا متنكعة األخبلقية تككف القيـ أفالفمسفة 

 تتصؼ  طريقة التدريس بالحرية ك التركيز عمى أف كترل الفمسفة الكجكدية انو مف الضركرم 
 ك تبادليا في حكار حر معيـ ، فالكجكدية تركز اآلخريف آلراءالخبرات الذاتية كالمناقشات ك االستماع 

 عمى فيـ اإلنساف تحتكم عمى المنيج االستقرائي بشكؿ يساعد ألنياعمى الطريقة الحكارية في  التعميـ 
 كسيركرة األكاديمية حافظ المدرس عمى الحرية أفذاتو ك نفسو كمف ىذا المنطمؽ فانو مف الضركرم 

 . » 3التعمـ الكتساب الخبرات المتجددة

 يضع أف يرفضكف ألنيـ المنيج المدرسي  بأىداؼ كمف ىذا المنطمؽ لـ ييتـ الكجكديكف كثيرا 
 كال مطالب تفرض عمى المعمميف االتصاؼ بقيـ معينة ،المجتمع معايير عامة تتـ كفقيا عممية التعميـ

 كؿ ىذا لـ تقـ لو الفمسفة كاألخبلقيكال عمى المتعمميف قكاعد ضابط  لمسمكؾ ك التكجيو المعرفي 
 اىتماما بالمركنة في الحرية في  التعمـ كالتعميـ حيث يتضمف أكلت بقد ما أىميةالكجكدية كزنا ك 

المنيج الدراسي خبرات تعميمية شاممة لمظاىر الحياة المختمفة التي تيـ المتعمـ ليكتشؼ ذاتو كينمي 
 اإلنسانية العمـك أك  اإلنسانيات النزعة الكجكدية إلى التركيز عمى تعميـ أصحابشخصيتو لذلؾ يميؿ  

 ك األفراد إلى العمـك الطبيعية ك االجتماعية لفيـ العبلقات بيف إضافة ك فف ك تاريخ أدبمف 
تجاىات اال تدريس العمكـ االجتماعية تيدؼ إلى تكحيد أفالجماعات فقط دكف التعمؽ فييا العتبار 

 يككف ذاتو كتجرده أف كجعؿ الفرد نسخة مكررة مف النظاـ العاـ السائد ك تمنعو مف لئلنساف،العامة 
 .مف كحريتو 

                                                           
  .82 جكدت احمد سعادة، مرجع سابؽ، ص 1
 . نفس المرجع، نفس الصفحة 2

3 Daniel Tanner and Laurel Tanner , curriculum development : theory into practice , merrill 
publiching company , ohia , usa , 1994, pp 257-261 . 
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 التي األنظمة مف التقاليد ك اإلنساف  التربية مف منظار كجكدم في تحرير أىداؼ تتمخص 
تحصره في حدكد معينة بحيث يفقد القدرة عمى االختيار ك ممارسة  حريتو مما يؤدم إلى فقداف 

د عمى حرية الممارسة في المكاقؼ الحياتية المختمفة كحممو عمى تحمؿ ا كما تدرب األفرإنسانيتو
 تربكية جديرة باالىتماـ تدفع أىداؼ ، كىي 1اإلنتاجالمسؤكلية ككذا القدرة عمى النقد ك القدرة عمى 

 تكجييية تكبح حب االستطبلع أنظمة أك حدكد فكرية أك إلى البحث ك التفكير  دكف قيد باإلنساف
 في قضايا معينة ك تمنعيـ مف تحقيؽ كجكدىـ  كخير دليؿ عمى ذلؾ الحياة التي الرأم إبداءكحرية 

 التي خمفكىا بعدىـ ك نمط العيش كالتفكير األدبية كالحصيمة الفكرية ك كأتباعيـعاشيا الكجكديكف 
. كطريقة التعامؿ مع الذات ك اآلخر كفؽ منيج فمسفي كجكدم

 Marxisme:الفمسفة الماركسية - 1-2-4

ترجع أصكؿ الفمسفة الماركسية إلى الفيمسكؼ ك عالـ االجتماع ك االقتصادم كارؿ ماركس ك  
ميد لظيكر ىذا الفكر التحكالت التي شيدتيا أكربا ك الظركؼ التاريخية كاالقتصادية " فردريؾ إنجمز"

التي مرت بيا  مف تحكؿ المجتمع مف اإلقطاعية إلى البرجكازية ك تشكؿ الرأسمالية بعد الثكرة الفرنسية 
كىي ما يسمى بالجدلية التاريخية ك الصراع الطبقي بيف القكل المالكة لئلنتاج ككسائمو ك القكل العاممة 

 .كىيالجدلية المادية- التي ظمت مضطيدة عمى طكؿ التاريخ اإلنساني حسب ماركس - (البركليتاريا )

تنطمؽ فمسفة التربية الماركسية  مف الفمسفة المادية الجدلية نفسيا، حيث تتكافؽ مع مناىجيا ك  
أىدافيا، كاستنادا إلى أسسيا كىي الصراع  األزلي بيف القكل المييمنة في المجتمع، التي تريد كؿ منيا 

فرض قيميا ك تكجياتيا االقتصادية كاإليديكلكجية عمى المجتمع كقكل اإلنتاج فيو، كلماركس عبارة 
، يعني 2"أف بذكر تربية المستقبؿ يمكف أف نستميميا مف المصنع:" مشيكرة في ىذا الشأف حيث يقكؿ 

عادة إنتاج النظاـ السائد في المجتمع عبر  بذلؾ أف جؿ أىداؼ التربية تتجو نحك بناء قكل اإلنتاج  كا 
 اآلراء ر، كمف ىذا تتبمك*تمرير نمط اجتماعي ك ثقافي تفرضو  الطبقة المييمنة عمى كسائؿ اإلنتاج

                                                           
 .195-194 محمد الفرحاف، مرجع سابؽ،  ص  1
 .262 ، ص2004، 1   نعيـ حبيب جعنيني، الفمسفة كتطبيقاتيا التربكية، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف األردف، ط  2

 تتركز جؿ أفكار الماركسية حكؿ المصنع ك اإلنتاج ك كسائمو ك تخريج اليد العاممة التي تحتاجيا الصناعة في الدكؿ التي *
تنتيج  النظاـ االشتراكي كلذلؾ كاف اىتماـ التربية كفؽ أسس ماركسية عمى  المكاد التقنية ك التكنكلكجية ك يبلحظ ىذا في الدكؿ 

ك مف بينيا الجزائر  التي  تخمت مؤخرا  عف نظاـ التعميـ    (بكليتكنيؾ)ذات التكجو االشتراكي بانتشار المدارس ك المعاىد التقنية 
 .التقني 
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 حيث تقؼ عمى خط اإلنتاج بعناصره   « التربكية في المجتمع االشتراكي كفقا لمتصكر الماركسي،
المختمفة التي تمكف التربية  كخصكصا المدرسية منيا مف تجاكز مجرد إعداد قكل عاممة مدربة تحتاج 

إلى تحقيؽ دكر حضارم في المجتمع كمو، بؿ إلى خمؽ المكاطف الكاعي بدكره التاريخي إلقامة نكع 
 فالتربية بمؤسساتيا الرسمية ك غير الرسمية تقكد عممية التحكؿ مف قيـ  ،» 1المجتمع المستيدؼ

بكؿ صدؽ ك  (كطنو )الرأسمالية إلى االشتراكية ك تمكف الفرد مف المشاركة في إدارة أمكر مجتمعو
 .         إخبلص

ليذا تتجسد مياـ المنيج الدراسي في الفمسفة التربكية الماركسية في تكعية أفراد المجتمع   
كالجيؿ الناشئ في المدرسة بالخصكص، بخطكرة االستغبلؿ المادم الذم يفرضو النظاـ الرأسمالي 
بيار "كاالمبريالية الغربية عمى القكل العاممة ك تعيد إنتاج نفس القيـ، لذلؾ انتقد السكسيكلكجي الفرنسي 

ماركسي نظـ التربية كالتعميـ خصكصا في -الذم ينتمي لمتيار النيك" Pierre Bourdieuبكرديك 
فرنسا التي تكرس ىيمنة طبقة معينة، ك افتقار ىذه النظـ لتكافئ الفرص التعميمية بيف أبناء الطبقة 

ك أبناء الطبقات األدنى منيا ك التي تعطي الشرعية لمنظاـ القائـ  (الحاكمة في معظـ األحياف )الغنية 
بإعادة إنتاج نفس القيـ ك نفس الثقافة السياسية ك االقتصادية كنمط العبلقات السائدة في المجتمع كىك 

بتأكيده عمى اعتماد الطبقة الحاكمة عمى الييمنة " Antonio Gramsciانطكنيك غرامشي"ما أقره 
الثقافية كسبلح لتقكية نفكذىا اعتمادا عمى نظـ التعميـ ك مؤسسات نقؿ المعرفة كسبيؿ لمحفاظ عمى 

"  الراديكالي لمفقراء ك اليامشييف الذم كرس فاإلقصاء.  نفس نمط  االجتماعي كالسياسي القائـ
 ىك ما جعؿ يكرغف ىبرماس يحاكؿ عبلجيا عبر االعتبار  المتسمة بعدـ التكافؤبراليةؿ اؿ الديمقراطية
، كالرجكع في ذلؾ أعمى الذم يطمح مف خبللو إلى تكريس مبدأ العدالة بما ىي مثؿ األخبلقيلمضمير 

 تأسيس العاـ ك ليس اليدؼ مف ذلؾ سكل الرأم التشريعية القائمة عمى مفيـك األنظمةإلى بعض 
 مف اجؿ إنتاج تمميذ .2" بالمفيـك الحديث لدكلة الحؽالمتأثرة  (الديمقراطية التحاكرية)شركط ما يسميو 

الكاعي باألكضاع السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية  لبمده، كالذم يتعدل ككنو ناقدا  (مكاطف  )
لؤلكضاع السمبية التي تكرس البلتكافئ المادم ك الثقافي، بؿ ىك المكاطف الذم يناضؿ ضد التعاقد 

                                                           
، 2003دراسات في األصكؿ الفمسفية لمتربية، مكتبة األنجمك مصرية،  القاىرة،:  طمعت عبد الحميد، الحداثة ك ما بعد الحداثة 1

 .60ص 
أقطار عربية كمسممة ك أكربية تتحاكر، الدار المتكسطية لمنشر ، تكنس، الطبعة :   فتحي التريكي كآخركف، التربية ك الديمقراطية 2

 . 71، ص2010األكلى، 
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السمبي بيف أصحاب رأس الماؿ ك البركليتاريا كال يغمب عميو الطابع الدفاعي ك النضاؿ كمفظ خالي 
نما يعمؿ ك يناضؿ ليككف منتجا ك نافعا اجتماعيا  .مف المعنى، كا 

تسيـ المنطمقات الفمسفية في بناء المنيج الدراسي في تككيف منطؽ خاص لمتفكير كممارسة  
حيث تستمـز عممية البناء كالتصميـ  ،متميزة لمفكر تقتضي التعكد عمى التجريد ك التحميؿ ك التركيب

أسس نابعة مف فمسفة المجتمع ك ،تصكرات كاضحة مف الجيات المكمفة بتخطيطو ك تطكيرهتحديد 
كقيمو كمعاييره الفكرية األخبلقية ك الدينية بعيدا عف فمسفة الجيات الضاغطة  باعتبار أف المنيج 

اسية مال يككف في مكضع  اإلكراه ك التبعية  العتبارات سأ حيث ينبغي ،الدراسي يفترض االستقبللية
كطنية  ترتكز عمى  تككيف المفاىيـ ك القيـ ك االتجاىات التي يحددىا  الفكر بؿ عمى أساس رؤيا 

 .العقائدم  في الدكلة– الحضارم – العاـ لممجتمع بمراعاة  التنكع الثقافي 

  

 

 : لبناء مضامين المنيج الدراسي االجتماعية و النفسيةاألسس- 2

تمثؿ المدرسة مجاال معرفيا تتفاعؿ داخمو مختمؼ العناصر التربكية، كمجاال مبلئما لنقؿ  
مختمؼ النظريات كالتصكرات كالتكجيات العامة لفمسفة المجتمع الذم أنشأىا، خاصة تمؾ التصكرات 

النابعة مف الكاقع االجتماعي لممجتمع المحمي أك مف مقاربات سكسيكلكجية تفرض عمى كاضعي 
المناىج ك البرامج ككؿ الفاعميف التربكييف في التربية النظامية اإللماـ بمختمؼ التحكالت كالتطمعات 

التي يبتغييا المجتمع عمى اعتبار أف المدرسة تمثؿ أحد عناصر بنيتو، تقـك بكظيفة معرفية كاجتماعية 
عمى حد سكاء، ك ما داـ المتعمـ يعيش في مرحمة نمائية بيف الطفكلة كالمراىقة طكاؿ فترة ارتياده 

لممدرسة، ك انطبلقا مف حاجتو لمتفاعؿ في الحقؿ التعميمي فاف ىذا التفاعؿ يكتسي صبغة  سيككلكجية 
ك ما - ك ما يقابميا مف مستكل الذكاء ك قدرات االكتساب- تراعي خصكصيات المرحمة العمرية 

يتبعيا مف تدريب كتقييـ كبناء شخصية الطفؿ ك المراىؽ ك إعداده ليككف مكاطنا صالحا، ليذا سنعالج 
في ىذا العنصر أساسيف ميميف يجب مراعاتيما مف قبؿ كاضعي المنيج  في عممية بنائو، ك ىما 

 . المنطمقات السيككلكجية ك االجتماعية لتخطيط مضامينو التعميمية
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 : األسس االجتماعية- 2-1

مات ذات العبلقة بالمجتمع   يمثؿ األساس االجتماعي مجمكعة الركائز كالمنطمقات ك المقكِّ
الذم يعيش فيو المتعمـ، كىك أحد العكامؿ األساسية التي يجب مراعاتيا عند إعداد كتخطيط المناىج 
الدراسية أك إصبلحيا ك تطكيرىا أك تقييميا، إذ يعتبر أقكل األسس تأثيرا عمى خطة عمؿ كاضعي 

المناىج نظرا لظركؼ ك خصكصية كؿ مجتمع ك عاداتو ك تقاليده كقيمو االجتماعية ك مشاكمو 
- كتطمعاتو المستقبمية، فقد يتفؽ مخططك المناىج في مجتمعات مختمفة حكؿ المضمكف المعرفي
العممي المناسب لممتعمميف في صؼ دراسي معيف لكنيـ بالتأكيد سيختمفكف عند مراعاة األسس 

االجتماعية ك تزيد تناقضاتيـ عند إدراج النظـ االجتماعية ك االتجاىات  العامة لممجتمع حتى لك 
 .كانت عممية تصميـ المنيج لتبلميذ في مستكل دراسي كاحد

كإليفاء ىذا األساس حقو مف األىمية سنعرض العكامؿ الرئيسية التي يجب مراعاتيا عند  
شباع مختمؼ الحاجات ليكتسب أفراد  تخطيط المناىج مف حاجات المجتمع الثقافية ك الحضارية، كا 

المجتمع قدرا معينا مف القيـ ك االتجاىات ك الميارات األساسية التي يحتاجكنيا عف طريؽ عممية نقؿ 
ك تنشئة اجتماعية، مقصكدة تراعي تككيف التبلميذ ك تكعيتيـ بمحيطيـ في شكؿ خبرات معرفية، كما 

تراعي حتمية التغير االجتماعي ك الثقافي في كؿ المجتمعات مف كقت آلخر في قيميا كنظميا ك 
اتجاىاتيا ك نمط حياتيا، كمف ذلؾ قسمنا األسس االجتماعية التي يجب مراعاتيا في عممية بناء 

 :المنيج إلى ثبلث أبعاد

 :البعد القيمي - 2-1-1

 تبدأ تربية النشئ في األسرة حيث يكتسب الطفؿ قدرا ىاما مف القيـ االيجابية تعمؿ المدرسة 
عمى تدعيميا ك ترسيخيا، كفي حالة سمبيتيا فإنيا تسعى إلى تعديميا ك تغييرىا تبعا لتكجيات التربية 
المدرسية اذ تمثؿ المدرسة محركا أساسيا لمتقدـ االجتماعي كىيبيذا المعنى تمثؿ مجاال حقيقيا لترسيخ 
القيـ االجتماعية ك األخبلقية ك أداة بيداغكجية لتمقيف ك تطكير الكفاءات التربكية المعرفية كالكفاءات 

 في المداس – ك دكاعي التعميـ النظامي ؼاإلنسانية فكثيرا ما نؤسس لمقاربات ك نظريات حكؿ أىدا
كأسسو المعرفية كنغفؿ الجكانب الكجدانية لمرسالة التربكية في ضكء إرغامات التنمية - خصكصا

 .    االقتصادية
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 إف تعبئة المكتسبات المعرفية ك إدماجيا في المدرسة ليست ىدفا تعميميا كحيدا الف األمر  
يتعمؽ بكظيفة اجتماعية لممدرسة  تجعؿ القيـ االجتماعية تضفي معنى عمى العممية التعميمية، كتقمص 
المسافة بيف التربية النظرية ك التطبيقية كما تتيح لممتعمـ ممارسة المكتسبات المعرفية مف خبلؿ عممية 

بناءا عمى ىذا نجد أنفسنا أماـ طرح ابستيمكلكجي . تفاعؿ بينو كبيف الكسط الحضارم الذم يعيش فيو
 ديداكتيكية لنقؿ معارؼ تقنية  مجردة ة خطاب عممي ينظر لممؤسسة التعميمية ككظيفي«بيف خطابيف 

في مقابؿ طرح ديداكتيكي آخر يتبنى فكرة  ضركرة  عدـ عزؿ المؤسسة التعميمية عف محيطيا ككاقعيا 
 ، » 1ثقافية كالحضارية لممجتمعات اإلنسانية-االجتماعي مما يستدعي األخذ بالخصكصية السكسيك

ىذا األخير يرل ضركرة بناء المضاميف التربكية عمى أسس اجتماعية إلى جانب البعد المعرفي في 
 ال يتطمب مف أفراده اكتساب ميارات عممية ك سمككات « ركبكؿ . التعميـ، فالمجتمع كما يرل أكليفيي

ذىنية فقط بؿ يستكجب منيـ أيضا امتبلؾ معارؼ كقيـ معينة ك كمما كانت المعارؼ ك القيـ ذات بعد 
ككني ك إنساني كمما كانت انفع في تككيف شخصية التمميذ مف معارؼ ضيقة ذات الغاية الكطنية أك 

 فالطفؿ يستدمج القيـ كاالتجاىات ك الميارات التي تشكؿ شخصيتو كالتي تؤدم ، » 2القكمية المحدكدة
إلى تحقيؽ تكاممو مع المجتمع الذم يعيش فيو أنيا بيذا المفيكـ عممية تطبيع اجتماعي أم جيد تبذلو 
الجماعة لتشكيؿ الفرد ك صياغتو في قالب اجتماعي معيف، حيث تتجمى بكضكح مرتكزات المنظكمة 
التربكية الرامية لمتطبيع االجتماعي كالثقافي ك لتككيف المكاطف الصالح المتسـ باالعتداؿ ك االستقامة 

 .كقبكؿ التنكع كاالختبلؼ المحتـر لمقانكف 

تضح مف ىذا أىمية  الجانب الكجداني ككنو اإلطار المرجعي الذم ترتكز عميو تصرفات الفرد  
ك الجماعة اإلنسانية ك يتمثؿ دكره في تككيف شخصية الفرد ك نسقو المعرفي كالقيمي  كتشكؿ 

شخصيتو الكطنية كالقكمية ك األخبلقية التي تحدد مكانتو االجتماعية ك تزكده بمعايير الحكـ عمى 
سمكؾ اآلخريف ك تقييمو كما يشكؿ ىذا الجانب حصنا ك آلية دفاعية لكؿ اختراؽ خارجي لنسقو القيمي 
ك الثقافي ، كما يقكؿ كماؿ زيتكف أف التعميـ يسعى إلى إحداث تغيرات في المتعمميف بشكؿ أك بآخر، 
باإلضافة إلى تحسيف ما لدييـ مف معرفة أك تيذيب طرؽ تفكيرىـ أك تحسيف أدائيـ لميارات لـ يككنكا 
قادريف عمييا، أك االرتفاع بمستكل أدائيـ ليا، أك باكتسابيـ ميكؿ ك اتجاىات تحدد النكاتج المرغكبة أك 
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، حيث يشكؿ البعد القيمي ضركرة ىامة في 1"المرتقبة مف خبلؿ منيج تعميمي أغراضا ك أىدافا لو
الكقت الحالي نظرا لتراجع المستكل األخبلقي العالمي ك انتشار األخبلؽ السمبية ك الفساد ك ضعؼ 

، لذا ةالضمير اإلنساني ك تغميب المصمحة الخاصة عمى الصالح  العاـ كتكجو البشر نحك الفرداني
يراعى إدراج الجانب القيمي في عممية بناء المناىج الدراسية باعتبار القيـ المكجو األساسي لتصرفات 
اإلنساف، حيث ترسـ معالـ السمكؾ ك تنبثؽ عنيا األىداؼ ك الغايات العامة ك الخاصة كتتكخى إنتاج 

 .فرد صالح يسيـ في تنمية مجتمعو كينشد المنفعة لو كلغيره

 : البعد الثقافي - 2-1-2

تشتؽ األنظمة المدرسية فمسفتيا مف فمسفة المجتمع السائدة ك تبني مناىجيا التربكية عمى ىذا  
األساس، حيث تراعي خصكصية المجتمع كمشاكمو كالتطمعات التي يطمح إلى تحقيقيا، كخبراتو 

المعرفية كالثقافية مف تراث مادم كالمادم مف عادات كقيـ تصبك التنشئة المدرسية لترسيخيا في نفكس 
مرتادييا، ليككنكا قادريف عمى تقبؿ أكضاع المجتمع كالعمؿ عمى تجاكزىا ضمانا الستقرار كاستمرارية 
المجتمع كلتككيف ممكات التصرؼ كالتكاصؿ لدييـ، حيث تسعى التنشئة المدرسية إلى تحقيؽ تكامؿ 

فيي عممية يتـ مف خبلليا . الفرد ضمف جماعة اجتماعية معينة، عف طريؽ إكسابو ثقافة الجماعة
كساب النشء مقكمات النسؽ السكسيك ثقافي السائد، بمعنى مجمكع -تضافر الجيكد بيدؼ تعميـ كا 

العادات ك التقاليد كالقيـ ك المعارؼ كالعمـك كالسعي لتككيف شخصيتيـ في مختمؼ مراحؿ الحياة، التي 
  .2يقضكنيا داخؿ المؤسسة التعميمية قصد االندماج داخؿ المجتمع

تيدؼ التنشئة المدرسية إلى تحكيؿ اإلنساف مف كائف بيكلكجي إلى كائف اجتماعي كتكييفو  
حسب األنماط الثقافية السائد في مجتمعو، كىي مجمكعة األسس ك القكل ك العكامؿ التي تمثؿ ثقافة 

 .المجتمع كتراثو كقيمو كنظامو كمبادئو كمشكبلتو ك حاجاتو ك أىدافو التي يرجك تحقيقيا

يعني ىذا أف المناىج الدراسية يجب أف تككف كثيقة الصمة بالبيئة االجتماعية ك الثقافية  
لمتمميذ، كأف تتفؽ مع خصكصيتيا ك تعكس فمسفتيا ك متطمبات الحياة فييا باعتبار أف ثقافة المجتمع 

ىي محصمة المعارؼ التي تراكمت لدل األجياؿ عمى مر العصكر مف قيـ ك اتجاىات ك ميكؿ 
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كميارات ك أنماط التفكير التي تحكـ ك تكجو سمكؾ الفرد نتيجة تشربو ليذه العناصر الثقافية 
كاالجتماعية بكعي أك بغير كعي أثناء عممية التنشئة االجتماعية في مجتمع معيف، ليذا يجب أف تعبر 

 .المناىج الدراسية عف العكامؿ ك القكل الثقافية المحيطة بيا كتعكس النظـ السائدة في المجتمع

ىذا ما يفسر اختبلؼ المناىج المدرسية مف حيث الشكؿ ك المضمكف مف مجتمع آلخر كمف  
بمد آلخر تبعا الختبلؼ القكل المييمنة ك المؤثرة في نسقو العاـ التي تنظـ أفراده كتبيف المفاىيـ 

 .األساسية التي يميزكف بيا الخطأ مف الصكاب كالمرغكب فيو مف المرغكب عنو مف السمكؾ

إف عدـ مراعاة األنماط ك القكل الثقافية المييمنة في المجتمع عند إعداد المناىج الدراسية   
يؤدم إلى اختبلؿ التكازف في المجتمع ك إلى اغتراب فكرم ك ثقافي، يخمؽ في المتعمـ شعكر بالفراغ 
اليكياتي ك بغياب مكجيات السمكؾ العامة، ينتج عف ىذا جيؿ مشتت فكريا يعاني مف انفصاـ ثقافي، 

 .فاقد ليكيتو، كيفتقر لبكصمتو القيمية التي تضبط اتجاىاتو ك أدكاره االجتماعية

غير أف ىذا ال يعني اقتصار المناىج عمى المكركث الثقافي المحمي كالتعصب ألنماط الفكر 
كالتصرؼ الخاصة بالمجتمع الذم أعدىا، إذ يتحتـ عمى كاضعي المناىج مجارات التقدـ اليائؿ في 
شتى المجاالت كالمعارؼ، حيث تقتضي الظركؼ الحالية تكعية النشء الصاعد بالتاريخ ك التراث 
عدادىـ لحياة دائمة التغير  اإلنساني الضخـ لكضع التمميذ أماـ تحديات الصراع الثقافي كالفكرم كا 

ليألفكا عناصر كشكؿ بيئتيـ ك ما يحيط بيا ىنا يبرز التحدم الذم يخكضو مصممي المناىج لتزكيد 
األجياؿ الصاعدة بالقسط المبلئـ مف الثقافة العالمية بيدؼ إعدادىـ لحياة فاعمة في إطار الصراع 
 . الثقافي الطاغي عمى األحداث العالمية خصكصا الصراع الديني ك المذىبي الذم يميز زمننا الحالي

 : االجتماعي اإلنتاج إلعادة فضاء ناىجالم- 2-1-3

تعد المدرسة بكصفيا بيئة اجتماعية مجتمع مصغر عف المجتمع الكبير ك المكاف الذم ينمي  
فيو التبلميذ معرفتيـ، كفاءتيـ كفعاليتيـ اتجاه المشاكؿ ك التحديات التي تكاجييـ كىي الكسط الخصب 
لمتفاعؿ مف خبلؿ العبلقات االجتماع التي يتيحيا المناخ المدرسي مف حيث ىك البيئة التي ينمك فييا 

التمميذ ك يتطبع كفؽ قيـ ك مثؿ المجتمع، يتمثؿ دكرىا في تحقيؽ مسألة االندماج االجتماعي التي 
حظيت بأكلكية تحميمية في ظؿ النماذج السكسيكلكجية التي شكمت المدرسة كمناىجيا الدعامة 

األساسية ليا، ذلؾ أف كراء دكرىا المتجسد في تحكيؿ المتعمميف إلى أفراد منتجيف بالنسبة لممجتمع 
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دماج األفراد في الكسط  يفترض أف يطمع بدكر أكثر عمكمية عمى مستكل التنشئة االجتماعية كا 
 طريقة اشتغاليا باالجتماعي، كبالرجكع إلى ىذه الكظيفة الشمكلية لممدرسة تـ السعي إلى فيـ كاستيعا

، كمف ىذا تنقسـ كظيفة المناىج 1ك الكشؼ عف إسياميا الفعمي في إعادة إنتاج العبلقات االجتماعية
عادة إنتاج قيـ صراعية في  التربكية في المؤسسة التعميمية إلي بعد إعادة إنتاج قيـ اجتماعية مشتركة كا 

المجتمع، كقد نالت ىاتيف المقاربتيف اىتماـ العديد مف الفاعميف التربكييف كاالجتماعيف كطغت عمى 
العديد مف النقاشات العممية حكؿ نكع المعايير التي يجب عمى المناىج المدرسية إدراجيا كتمقينيا، 

 تحميؿ مضمكف المناىج الدراسية ك الكشؼ عف أىداؼ ةحيث يتمكضع ىاذيف البعديف في مركز عممي
 .النظاـ التعميمي بصفة عامة

 :إعادة إنتاج قيم اجتماعية مشتركة - 2-1-4

تندرج ضمف ىذه المقاربة أطركحة إميؿ دكركايـ الذم يرل أف المدرسة مؤسسة كظيفتيا  
األساسية تمقيف األطفاؿ القيـ األخبلقية التي تشكؿ لحمو المجتمع ك تفضي كذلؾ إلى إنتاج أفراد 
، 2مستقميف متحرريف مف قبضة الكسط األصمي، قادريف عمى صياغة أحكاميـ ك اتجاىاتيـ الخاصة
حيث يرل دكركايـ مف خبلؿ ىذا الطرح أف الكظيفة الرئيسية لممدرسة كمناىجيا التربكية ىك إعادة 

المجانساتية " إنتاج القيـ االجتماعية كالمعايير السمككية السائدة في المجتمع، تمثؿ ىذه الكظيفة 
Homogénéisante "3  لممدرسة بمعنى إدماج المتعمميف في البيئة القيمية ك األخبلقية لمكسط

االجتماعي الذم نشئكا فيو كتجانسيـ معو، أك إنتاج قيـ جديدة تغرس في المتعمميف قيـ التحرر 
، تيدؼ لغرس قيـ الحداثة في المتعمـ في  مقابؿ différenciation"4الفارقية "كالتجديد كىي الكظيفة 

القيـ الكبلسيكية لؤلجياؿ السابقة باعتبار القيـ ليست ثابتة ك إنما تتغير تبعا لمظركؼ االقتصادية ك 
االجتماعية ك السياسية السائدة عمى أف يتـ استدخاؿ ىذه القيـ في المناىج الدراسية بكعي كفي إطار 
أخبلقي، ىذا يضع المدرسة في مكقؼ التكحيد ك التنكيع، غير أف ىذا األخير ال يعني الخبلؼ الذم 

نما الحرية في إطار انسجاـ النسؽ االجتماعي العاـ   .يصؿ لحد التقسيـ كا 
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تمقيف القيـ  « في الكظيفة المدرسية" بيرسكف"  في طرح  مغاير يرل السكسيكلكجي األمريكي  
األداتية السائدة في المجتمع كيسميو بالنزاىة كحسف المصمحة الجماعية كطابعو األكلكية بالنسبة 
لمرغبات الفردية، كتسعى المدرسة حسب بارسكف إلى استدخاؿ القيـ المييمنة داخؿ المجتمع حيث 
يتعمـ الفرد انجاز العمؿ بمفرده عمى اعتبار أف االنتقاء المدرسي كاالجتماعي يرتكز عمى معيار 
الكفاءة ك العقبلنية بحيث يحصؿ كؿ فرد عمى الكضع الذم يستحقو، يسميو بارسكف بديمقراطية 

 ىذه الشرعية تفرض عمى ، »  1 تمكف مف شرعنة التراتبيات االجتماعيةMéritocratieاالستحقاؽ 
المناىج المدرسية استدخاؿ القيـ الطاغية عمى المجتمع كالتي تبيف كؿ ما ىك مرغكب ك جميؿ ك 

مشركع، يتعمـ التمميذ كفقيا االعتماد عمى نفسو في انجاز األعماؿ داخؿ المدرسة كخارجيا ك يعترؼ 
ضمنيا بمنطقية الكفاءة التي يتميز بيا كؿ فرد تبعا لمفركؽ الفردية ك الميارات ك المؤىبلت العقمية 

أك الفكارؽ االجتماعية،  ( الكراثية–البيكلكجية  )التي يممكيا كؿ فرد انطبلقا مف الفكارؽ الطبيعية 
اليدؼ مف ىذا ىك االستغبلؿ األمثؿ لممكاىب كاإلمكانيات بدؿ ىدرىا في المساكاة بيف الجميع في 

 . العممية التعميمية

 حسب رؤية بارسكف التي تتماشى كقيـ – االنتقائية –مف ىذا تتمخص كظيفة المدرسة  
يندرج في ىذا المنحى الكظيفي لممدرسة في . المؤسسة األمريكية كالركح البراغماتية المسيطرة عمييا

 ك التقدـ الجماعي، الذم ينتج بأداء كؿ فرد لمكظيفة المنكطة بو في إطار عممية ةالتحرر ك الفرداني
تقسـ العمؿ الذم تمرره القيـ األساسية لمثقافة المدرسية التي ترسخيا المناىج الدراسية كتمكف ىذه القيـ 

عادة إنتاج قيـ  المتعمـ مف اكتساب مكانة اجتماعية معينة، اذ تقكـ المناىج التعميمية  باستدماج كا 
مشتركة متفؽ عمييا اجتماعيا كىك ما تكفره المناىج الدراسية المكحدة التي  تعمؿ عمى تفعيؿ االندماج 

حيث تمثؿ - إثنية أك طائفية-االجتماعي، خصكصا لدل المجتمعات التي تعاني مف تعددية ىكياتية 
المناىج المكحدة إلية لتجاكز الطرح اليكياتي  بترسيخيا لقيـ التعايش ك التكافؽ كتكحيد الرؤل ك 

 . التطمعات في إطار حرية االختبلؼ ك قبكؿ اآلخر

 :إعادة إنتاج قيم صراعية - 2-1-5
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ماركسي حيث تعد المدرسة في -يندرج ضمف ىذا المنحى أصحاب التكجو الماركسي ك النيك 
سياؽ ىذا الفكر جياز إيديكلكجي يستعممو النظاـ السياسي القائـ ليس لبحث ك اتقاء قيـ مشتركة 

يتشاطرىا المتمدرسكف ك إنما إلى إعادة إنتاج قيـ سمطة الجماعة المييمنة تستعمؿ المناىج المدرسية 
عامبل لمتحرر كالتقدـ الفردم ك الجماعي كما في المعطى البراغماتي لبارسكف ك إنما أصبحت تمثؿ 

عادة إنتاج قيمي، تندرج في ىذا المنحى عدة مقاربات انطبلقا مف  لكيس "سمطة مراقبة اجتماعية كا 
، الذم يرل في المدرسة الرأسمالية جيازا إيديكلكجيا لمدكلة يكزع األفراد عمى مختمؼ مكاقع "التكسير

 .تقسيـ العمؿ، حيث تمقف المدرسة االيدكلكجيا البرجكازية التي تعدىـ ك تخضعيـ لمصيرىـ االجتماعي

 اف ىذه  «  التي مفادىاEstablet ك إستابمي Baudelotيدعـ ىذه الفكرة كؿ مف بكدلك  
المدرسة التي تدعي تبني المساكاة كالديمقراطية ك النجاح باالستحقاؽ ىي في الكاقع تقسيـ كؿ جيؿ 
إلى ما ىك مندكر لو بفعؿ أصمو االجتماعي فإما أف يككف برجكازيا أك بركليتاريا حسب الطبقة التي 

، مف ىذا تنكشؼ بنية المدرسة كاإلشكاؿ الذم يمثمو منياجيا في خمؽ شبكتيف  » 1ينحدر منيا
مختمفتيف، يتعمؽ األمر بشبكة التعميـ الثانكم ك العالي بالنسبة لئلطارات كشبكة التعميـ الثانكم الميني 

المكجو لممندكريف لؤلعماؿ التنفيذية، يتضح ذلؾ جميا في ىاتيف المرحمتيف إذ يكجو المندكريف ذكم 
األصكؿ االجتماعية الميسكرة ك المتكسطة إلى التعميـ العالي ك المعاىد مف اجؿ مكاصمة التعميـ 

 ذكم األصكؿ االجتماعية الفقيرة مف الطبقة الشعبية إلى التكجو فالجامعي في حيف يجبر المتمدرسك
إلى مؤسسات التككيف الميني التي تعدىـ ليككنكا عماؿ ك حرفييف إما الفتقارىـ لمصادر مادية تكفؿ 

 .مصاريؼ تمدرسيـ الجامعي ك احتياجاتيـ أك إلى قيـ ثقافية تييمف عمييا طبقة معينة

 أنو ال يمكف تبرير gintis ك جنتيس Bowlesكيرل السكسيكلكجياف الماركسياف األمريكياف بكلز 
النجاح المدرسي ك الميني بصفة تامة بكفاءة األفراد ك إنما أيضا بأصميـ االجتماعي ك نمطيـ الثقافي 
أك بشخصيتيـ بكجو عاـ ذلؾ أف المدرسة الرأسمالية تقـك بقكلبة شخصية التبلميذ الذيف تمقنيـ قيما ك 

يبلءـ دكرىـ االجتماعي المستبؽ، فعمى سبيؿ المثاؿ يتـ تمقيف عامؿ  "  savoir être" "حسف تكاجد"
المستقبؿ بشكؿ خاص االمتثاؿ لمقاعدة ك الخضكع لؤلكامر بينما يتـ بالنسبة لمسؤكلي الغد تثميف 

، ىذا ما يتضح يشكؿ جمي في معايير التكظيؼ في المجتمع 2االستقبللية كاإلبداعية في العمؿ

                                                           
 .48مرجع سبؽ ذكره، ص ..  عبد الكريـ غريب، مستجدات التربية كالتككيف  1
 .  المرجع السابؽ 2
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األمريكي الذم شيد ارتفاعا مستمرا لنسبة أعضاء الفئات المسيرة خريجة الجامعات ك خريجة أفضؿ 
 .J.C) ك أبيغمف (W.L.Warnar)الجامعات ىك التكجو يتفاقـ بشكؿ مستمر إذ يشير كارنر 

Abigglen )  أصحاب شيادات مف 1952 مف مسيرم الصناعة كانكا سنة %57إلى أف ما نسيتو 
، ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لزمننا الراىف في المجتمعات الغربية ك 19281 سنة %37معاىد مقابؿ 

األمريكية بالخصكص، حيث تمنح مناصب التسيير رؤساء المديريف العاميف لكبرل الشركات إلى 
" دىارفر"خريجي معاىد كجامعات التعميـ العالي ك ليس أم جامعات ك إنما عدد معيف منيا كجامعة 

مثبل التي تقبؿ الشيادة الممنكحة مف طرفيا بنسبة أعمى مف شيادة ممنكحة مف جامعة أمريكية أخرل 
مما يرسخ التمييز كالتفضيؿ شيادات دكف األخرل مف نفس التخصص كنفس البمد بسب آليات التمييز 

 . التي تحدث أثناء االنتقاؿ ك التسجيؿ مف مرحمة تعميمية ألخرل

ىذه القيـ تمقنيا المناىج داخؿ المدرسة التي تعيد إنتاج االنقسامات التي تطبع المجتمع حيث   
ترسخ المدرسة ىذا التقسيـ ابتدءا مف األقساـ التعميمية األكلى كفؽ عدة آليات لمتمييز ك تكريسو، 

الكتب المدرسية ك المغة التي تعطي قيمة عالية مف قبؿ المدرسيف الذيف )أبرزىا محتكل النصكص 
يجعمكف المتمدرسيف مف أكساط اجتماعية دنيا يستشعركف صعكبة التعمـ المبكر عمى عكس التبلميذ 
مف أكساط اجتماعية ميسكرة التي استفادكا مف تفاعبلت في األسرة، فيـ متمكنكف مف نمط  لغكم 

معيف متبلئـ ك النسؽ المغكم المدرسي ك كذالؾ ىك الحاؿ في المستكل الفكرم ك المعرفي المستقى مف 
 . األصكؿ االجتماعية

كمف ىذا فالمدرسة تضفي طابع الشرعية عمى ىذه اآللية التي تكرس النظاـ القائـ عمى الفكارؽ  
االجتماعية لي ال تقـك بانتقاء األشخاص عمى أساس الكفاءة ك إنما انتقاء األشخاص الذيف يتناسبكف 
مع المعايير ك القيـ الخاصة لجماعة المييمنة ىذا يضعنا في طرح عميؽ حكؿ األىداؼ األساسية مف 

التعميـ المدرسي ىؿ ىك اختيار عمى أساس المنافسة الحرة آـ اختيار عمى األنسب لمنصب أك رتبة 
 . معينة؟

تبرز في ىذا اإلطار أفكار السكسيكلكجياف الفرنسياف بكرديك ك باسركف مف خبلؿ إعماليما  
حكؿ المدرسة كالنظـ التعميمية ك البلمساكاة االجتماعية، حيث أخذا عف الماركسية فكرة الطابع 

                                                           
في سبيؿ نظرية عامة لنسؽ التعميـ ، ترجمة ماىر ترميش، المنظمة العربية :  بيار بكرديك كجكف كمكد باسركف، إعادة اإلنتاج  1

 . 324، 2007، 1لمترجمة، بيركت لبناف ، ط
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األساسي الذم يطغى عمى المجتمع كىك انقساـ أفراده بيف مييمنيف ك مييمف عمييـ حيث يمارس 
النظاـ السياسي كاالجتماعي عنفا رمزيا عمى األفراد مف خبلؿ تمقيف أفكار كقيـ كاتجاىات كميكالت 

في " بكرديك"المييمنيف مف اجؿ تكريس الييمنة ك إضفاء الشرعية عمى تراتبيات السمـ الطبقي، كركز 
عمى آلية اشتغاؿ المدرسة ك تكريسيا لمفكارؽ االجتماعية كالتفاكت في " إعادة اإلنتاج"ك" الكرثة"أعمالو 

 تبعا لمنمط الثقافي أك رأس الماؿ الثقافي، الذم يتكفر عميو التبلميذ المنحدريف مف  « مستكل النجاح
ـَ اكتسابو مف  كنمط  (قراءة كتب، رحبلت، كسائؿ إعبلـ كتكنكلكجيا متكفرة)كسط اجتماعي ميسكر َت

لغكم ثرم باألفكار ك المفاىيـ تجعؿ رأس الماؿ الثقافي ىذا عامبل أساسيا كحاسما لمنجاح المدرسي ك 
  خاص بالطبقة المييمنة، كتجعمو يعكس مظير النزعة في الحياة  Habitusالميني مف خبلؿ 

أك حيف التكجو االجتماعي الذم Sens pratique اليكمية مف خبلؿ ما اسماه بكرديك بالحس العممي
يتيح لمفرد التحرؾ في مجاؿ اجتماعي معيف ك مبلئمة ممارستو بالمتطمبات االجتماعية بشكؿ 

، حيث يصبح األمر اعتياديا ك عف دراية بقبكؿ  » 1أكتكماتيكي مف دكف المجكء إلى تفكير كاعي
 .الجميع لمنسؽ االجتماعي السائد دكف انتقاده أك محاكلة تغييره

ك بالفعؿ ينتظر الفاعمكف التربكيكف في الحقؿ المدرسي بركز نخبة قبؿ نجاحيا ك ينتظر ىؤالء  
مف أبناء العماؿ استدماج قيـ المؤسسة االقتصادية تامة، بالتأكيد يؤدم ىذا إلى قطيعة مع القيـ ك 

كراىي  األنماط االجتماعية التي يتركب منيا المجتمع، إذ تعمؿ المناىج المدرسية عمى تمييز حتمي كا 
المستكل -  اختبلؼ درجة المسافريف–لمطبقات الميشمة في جميع المجاالت السكف ككسائؿ النقؿ 

األكاديمي ك مؤسسات الدراسة ك نكع المغة المستعممة، السمكؾ ك األدكار، الينداـ كالسمات العامة 
Marqueur أك اإليتيكات Etiquète التي تميز األشخاص كتؤدم إلى تجنب اختبلطيـ، كؿ ىذا 

التفاعؿ السمبي يؤدم إلى تكتؿ إرادم لمجماىير مف الطرفيف ينتج عنو صراع ثقافي كسياسي ك 
مشاحنات عنصرية عمى أسس مادية كثقافية بيف أحياء ميسكرة ك أحياء فقيرة ينتشر فييا االنحراؼ ك 
الفساد األخبلقي ك الجيؿ بالحقكؽ ك الكاجبات المنكطة باألفراد كمكاطنيف يتساككف جميعا في أسس 
المكاطنة القانكنية ك االجتماعية، يتـ حجب كؿ ىذه التفاكتات االجتماعية ك الثقافية ك االختبلفات 

مكانيات االكتساب ك التركيز داخؿ  الطبقية كتبريرىا بمفاىيـ سيككلكجية مف اختبلؼ الفركؽ الفردية كا 
 الصؼ الدراسي 

                                                           
 .58سكسيكلكجيا المدرسة، مرجع سابؽ، ص عبد الكريـ غريب،   1
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 :صراع األجيال - 2-1-6

تمثؿ مسألة الصراع الجيمي الفجكة التي تنشأ بيف جيؿ اآلباء ك جيؿ األبناء نتيجة اختبلفات  
 السريع بيف الجيميف مما يؤدم إلى مجكىرية في الرؤل ك تزايد معدالت التغير الثقافي كالتكنكلكج

ظيكر صراع بينيما ينعكس جميا في نكع القيـ كاالتجاىات التي يتبناىا كؿ جيؿ كتجعمو يختمؼ عف 
الجيؿ اآلخر، حيث ينشأ جيؿ اآلباء في ثقافة تقميدية تركز عمى التكاثؼ ك التقارب كتبني قيـ اصيمة 

الشباب في سياؽ ثقافة عالمية - مستنبطة مف التراث الثقافي لممجتمع في حيف ينشأ جيؿ  األبناء
 . الحديثة عمى االنفتاح عمى قيـ ك ثقافات أخرل منذ صغره ةساعدتو الكسائط التكنكلكجي

ترتبط مسألة الصراع القيمي بيف األجياؿ ارتباطا كثيقا مع المنيج الدراسي ككف المناىج  
تستجيب لممتغيرات االجتماعية كالثقافية الراىنة، حيث تنقؿ المناىج التعميمية في المدرسة نمط ثقافي 
يختمؼ عف النمط الذم نقؿ لجيؿ اآلباء كفي أغمب األحياف تككف المناىج التعميمية مستكردة بقناعة 

أك مفركضة مف جيات أك منظمات عالمية نتيجة لظركؼ تاريخية كاقتصادية، كحاؿ المجتمعات 
 العربية مع الدكؿ المستعمرة ك صندكؽ النقد الدكلي التي تتدخؿ في رسـ محتكل 

 ك بالتالي يتعارض النمطيف الثقافييف بيف الجيميف مما يؤدم إلى صراع القيـ التي *1المناىج التعميمية
 التي ركزت عمى مفيـك الجيؿ ك ما يحممو مف مكاصفات ك **2تطرقت ليا بعض الدراسات المعاصرة

الذم " ـكارؿ مانيام"خصائص تميزه عف غيره ك ابرز ىذه الدراسات مقاربة السكسيكلكجي األلماني 
، ليذا تستمـز عممية بناء محتكل 3يرل أف كؿ جيؿ لو تاريخ ك الذم إلى حد ما يفرقو عف الجيؿ اآلخر

االجتماعي في المناىج التعميمية مراعاة قضية صراع القيـ لممجتمع في تخطيطيا ك تقدير التراث 

                                                           
 حيث فرضت القكل الغربية عمى الدكؿ العربية  حذؼ اآليات القرءانية 2001 سبتمبر 11تجمى ىذا   خصكصا بعد أحداث *  1

التي تحرض عمى الجياد كالعنؼ عمى حد قكليـ، كما فرضت اتجاىات عامة في العديد مف الدكؿ  كمنيا الجزائر التي  كانت 
تعاني مف مديكنية اتجاه صندكؽ النقد الدكلي نتيجة األزمة االقتصادية التي مستيا في الثمانينيات مف القرف الماضي حيث فرض 
ىذا األخير  العديد مف التكصيات كالخكصصة ك تعديؿ في بعض القكانيف المتعمقة بحرية المراة ك حقكؽ اإلنساف  ك لـ يستثنى 

 .التعميـ مف تمؾ التكصيات، حيث فرضت  خطكط عامة مف الصندكؽ ك  منظمة اليكنسيكك كذلؾ في التسعينيات
  لمزيد مف التفصيؿ في ىذه المسألة اطمع عمى اطركحة محمد فريد عزم بعنكاف االجياؿ ك القيـ مقاربة لمتغير االجتماعي **  2

 .   les problèmes des générations: كالسياسي في الجزائر ، ككتاب كارؿ منيايـ 
 انثركبكلكجية بمنطقة كىراف-دراسة سكسيك:  مراد مكالم الحاج ك آخركف، التغير االجتماعي االجياؿ ك القيـ في الجزائر  3

                                                               https//:crasc.dz 
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 الحديث في البرامج التعميمية مالثقافي ك جيكد اآلباء ك األجداد كما تستمـز إدراج التطكر التكنكلكج
لتفادم حدكث فجكة رقمية ك معرفية بيف المجتمع المحمي ك التطكر العالمي، كما تفرض الضركرة 

عمى كاضعي المناىج كالبرامج التعميمية ترسيخ ميارات التفكير الناقد ك ركح اإلبداع في نفسية الطفؿ 
 لتجاكز اإلشكاليف السابقيف   

 :(السيكولوجية)األسس النفسية - 2-2

إف مف أكثر اإلشكاالت المعاصرة في بناء المناىج الدراسة ىي مشكمة اليكية ك تككيف الذات  
 مف نحف؟ ككيؼ –كمقكمات الشخصية في بنائيا الفكرم كالسمككي كالركحي انطبلقا مف تساؤالت 

 .نككف؟ كالى أيف نسير؟ ك ما مصيرنا؟

إشكاليات يجب أف تراعى في عممية بناء المنيج إذ ترتكز كؿ العممية التربكية بجميع أبعادىا  
عمى المتعمـ، مف حيث ىك الغاية ك اليدؼ النيائي الذم تبذؿ مف اجمو الجيكد ك تتكاثؼ العمميات 
لتككينو ك إعداده لمحياة بتشعباتيا، مف ىنا تعتمد األسس السيككلكجية لممناىج عمى المبادئ النفسية 
التي ال غنى عنيا في عممية بناء المناىج المدرسية التي تعتبر كسيمة مجتمعية لبناء ك تغيير سمكؾ 

 .المتعمـ بيدؼ زيادة كفاءتو لمتفاعؿ مع متغيرات بيئتو التي يعيش ضمنيا

يقصد باألسس السيككلكجية لممناىج الدراسية مجمكعة المقكمات أك الركائز ذات العبلقة  
 التي ينبغي مراعاتيا جيدا عند التخطيط لمنيج دراسي جديد أك 1بالمتعمـ مف حيث حاجاتو ك اىتماماتو

تعديمو أك تقييمو حتى يتـ كضع األىداؼ كاختيار المحتكل ك الخبرات التعميمية ك آليات التقييـ 
 .المناسبة لمرحمة تعميمية معينة دكف سكاىا

تيتـ التربية النفسية لممتعمـ بتككيف شخصيتو ك تكامميا ك اتزانيا بما يحقؽ لو الصحة النفسية  
، كما تعمؿ عمى تككيف 2ك يككف لديو الجرأة ك الشجاعة ك الصرامة ك الشعكر بالمسؤكلية كاالنضباط

األنا ك التكافؽ االجتماعي لديو ككقايتو مف األمراض كالمشاكؿ النفسية كالخجؿ، انطكاء عمى الذات ك 
 .شعكر بالنقص 

                                                           
 .141 جكدت أحمد سعادة كعبد اهلل محمد إبراىيـ، مرجع سبؽ ذكره، ص 1
،ص 2007 ،1األسس العناصر التطبيقات، دار الكممة لمنشر ك التكزيع، مصر، ط:  فؤاد محمد مكسى، عمـ مناىج التربية  2
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كعمى العمكـ يراعي مخططك المناىج الدراسية في عممية بناء المنيج مف جانب سيككلكجي عمى 
 :عناصر سنتعرض ليا فيما يمي 

 :نمو المتعمم (1

يتطمب النمك الشامؿ لمتمميذ التركيز عمى كافة جكانب النمك العقمي، المعرفي، الجسمي، النفسي، 
االجتماعي كالديني ك الفني الجمالي، دكف إىماؿ احدىا أك التركيز عمى جانب عمى حساب األخر 
الحتماؿ الحصكؿ عمى نتائج غير مرغكبة تمس شخصية الفرد كسمككو ك عبلقتو باآلخريف، حيث 

ينبغي عمى القائميف عمى عممية تصميـ المناىج بناء منيج يساعد عمى نمك شخصية متكاممة لممتعمـ 
كتشكيؿ سمككو حسب متطمبات البيئة االجتماعية ك الثقافية المحمية، حيث تكسبو المناىج قيـ ك 

اتجاىات كادكار اجتماعية ك نمط سمككي يمكنو مف مسايرة الجماعة كاالندماج في الحياة ك إرشاده 
، لذلؾ فمف الضركرم مراعاة خصائص نمكه، حاجاتو ك 1كتكجييو في حالة ما انحرؼ عف ىذه األسس

، لمسايرة مطالب 2قدراتو ك استعداداتو كأحد المعايير اليامة في بناء المنيج مف كجية نظر حديثة
النمك في مرحمة المراىقة كالحرص عمى تحقيقيا لدم التبلميذ في جميع مراحؿ التمدرس الثبلثة حيث 

يجب إعطاء المراىؽ معنى لتعممو، ليدمجيا كيستكعبيا كيتداكليا في نقاشاتو، كلربما يستقي منيا 
بعض المبادئ األساسية التي يجعميا ممكا لو كيدافع عنيا ألنيا تعبر عف شخصيتو كتأكيمو لئلحداث 
التي تدكر حكلو في عالـ متغير ينتمي إليو، كىكذا يصبح أساس تحفيز التبلميذ الذيف ينخرطكف في 

، إذ ال يجب أف يغيب عف األذىاف أف لدل المراىؽ حاجة كرغبة في الحصكؿ عمى 3لعبة ذات معنى
القبكؿ االجتماعي مف محيطيـ، فاالستحساف الجماعي أك عدمو لو لدكر في تيذيب سمكؾ المتعمـ 
كتعديمو تتطمب مرحمة الطفكلة ك المراىقة التي تتطابؽ مع مراحؿ تمدرس التمميذ نماذج كمعايير 

تتناسب ك القدرات العقمية لكؿ سنة لذا ينبغي ربط مناىج كؿ صؼ دراسي بالخبرات السابقة مف جية 
إذ البد مف ضبط إستراتيجية تحقؽ جكدة في التعميـ  « ك ما يتناسب كقدرات التمميذ مف جية ثانية

انطبلقا مف مراحؿ تككيف المتعمـ، ألنو غالبا ما يركز المدرس عمى ما يعرفو مف معارؼ يتـ تكظيفيا 

                                                           
 .118،ص1985 عبد الرحماف العيساكم، سيككلكجية التنشئة االجتماعية،دار الفكر الجامع، االسكندرية مصر،  1
 . 82،ص 2003، 3 حسف شحاتة، المناىج بيف النظرية ك التطبيؽ، الدار العربية لمكتاب، القاىرة مصر، ط 2
، منشكرات عالـ 22ضركرة إستراتيجية معالجة ناجعة، مجمو عالـ التربية العدد :  احمد اهلل جبارة، معرفة خصائص المتعمـ 3

 .319، ص2013التربية، الدار البيضاء المغرب، 
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، في حيف يجب مراعاة المرحمة 1 » بطريقة تناسب قدراتو ىك كيدعي انو قدـ دعما لممتعمـ المتعثر
العمرية كالقدرات الذىنية التي يمر بيا الطفؿ كدرجة االستعاب في ىذه المرحمة، ال عجب اف نبلحظ 
تكرار المكاضيع التعميمية في مراحؿ مدرسة متعددة كفي عدة مقررات الستحضار المكتسبات القبمية 

مف السنكات الماضية ك تجسيد االستمرارية كالتكامؿ في النقؿ المعرفي كىكما يعرؼ بالمنيج الحمزكني 
"spiral curriculum "     

 :الوضعية البيداغوجية  (2

سكسيكلكجيا بقكاعد كأسس البيداغكجيا المدرسية المعاصرة، حيث ترتكز -تيتـ السيككلكجيا ك السيكك
نتائج بحكثيا عمى عمميات التعمـ كالتككيف المقصكدة فيي تربطيا بعمميات تخطيط ك إصبلح ك تقييـ 

 عمميا ككذا األساليب الديداكتيكية أك طرؽ التدريس المعتمدة لنقؿ المعارؼ ةالمناىج التربكية ك كسيركر
كفؽ آليات تميز كؿ طريقة، حيث تيدؼ كؿ منيا إلى إيصاؿ اكبر قدر مف المعارؼ كالخبرات 

المدرجة ضمف محتكل المقاييس المبرمجة لمرحمة معينة بغية تقييـ كقياس مدل نجاح المنيج مف 
 .عدمو بكـ كنكع المخرجات التعميمية

 :تغمب عمى األكساط التعميمية عدة طرؽ ككضعيات تدريسية غير أف الغالب عمييا طريقتيف 

 : التعمم باألىداف - أ
 ظيرت ىذه الطريقة نتيجة اإلشكاالت التي كصمت إلييا بعض المدارس المتمثمة في نجاح 

عدد معتبر مف التبلميذ في التقييـ الصفي المكجو لكؿ التبلميذ، مف ىذا ظير التدريس باألىداؼ 
بغرض استثمار كؿ إمكانات العقمنة كالترشيد لكضع ىدؼ لمممارسة البيداغكجية كتحديد نقطة  معينة 
ييدؼ الفاعمكف التربكيكف الكصكؿ إلييا بالعبلقة الديناميكية التي يقيميا الفاعمكف مف منطمقات العمؿ 

، فاألىداؼ البيداغكجية ىي 2القصدم الكاعي بأىدافو ك النتيجة النيائية المتكخات مف التعميـ الصفي
الغايات المسطرة كالمرجكة مف البرنامج التعميمي الذم تتضمنو المادة الدراسية كاألىداؼ اإلجرائية ك 

النتيجة النيائية المراد تحقيقيا في التبلميذ مف إكسابيـ لكضعيات تعميمية معينة كتفعيؿ طرؽ تفكيرىـ 
حساسيـ ك أفعاليـ  .كا 

                                                           
 .311 نفس المرجع، ص  1
 .89-88ص ،  عبد الحؽ منصؼ، مرجع سابؽ 2
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- تتمحكر ىذه الطريقة التدريسية التي اعتمدت مف طرؼ الدكؿ األنجمك:التعمم بالكفاءات  - ب
سكسكنية في بداية كصارت ىكس دكؿ العالـ الثالث اليـك عمى كضع التمميذ في مشكمة كعقبة يجب 
 .عميو تجاكزىا، يستمزمو ذلؾ استحضار مكتسباتو القبمية ك خبراتو ليقدـ حمكال ليذه الكضعية اإلشكالية 

 تيدؼ ىذه الطريقة إلكساب التمميذ استقبللية إلى حد ما كذاتية في التعمـ إلبراز فاعميتو في 
اكتساب معارؼ بمكارده كمؤىبلتو الخاصة مما يترؾ أثرا لديو كيزيد مف مكتسباتو أفضؿ مما أف تقدـ 
لو جاىزة في دركس ك محاضرات تمقينية، حيث يجب أف يتمتع المتعمـ بنكع مف الحرية في التفكير ك 
أف يحس بكجكده مف خبلؿ ممارسة نشاطو الذاتي فيما يتعمؽ بكيفية استحضار المكتسبات ك تكظيؼ 
المعارؼ ك حؿ المشكبلت التي تقتضييا الكضعية اإلشكالية ، إذ يجب إعطاء المتعمـ حؽ التفكير في 

تربية المتعمـ عمى االشتغاؿ بالعقؿ كعمى ممارسة األنشطة، « الحمكؿ كالذم يرل محمد أرككف أنو 
كفضاء ممارسة تحرر السؤاؿ كانفتاح التأكيؿ كيقظة الشؾ كانفجار الحكار، إنيا تربية عمى إنتاج 

المعرفة ك عمى اكتساب آليات اشتغاليا كتككيف متعمـ يعرؼ كيتدخؿ في المعرفة التي يممكيا، متعمـ 
يشط كيسأؿ كينتقد كيفية إنتاج األفكار منقب كباحث في المعرفة كيستغؿ كؿ إمكاناتو الذىنية، 

 .1كيمارس مختمؼ العمميات العقمية
نما   بمكرة «  ال تيدؼ المدرسة كمناىجيا مف خبلؿ ىذه الكضعية إلى بمكغ كفاءات فردية فقط كا 

عف طريؽ التعاكف في مشاريع مشتركة داخؿ الصؼ الدراسي 2 » كفايات فردية كجماعية صالحة
 . كخارجو لتعزيز الحكار كالتشارؾ كتبادؿ األفكار ك الرؤل فيما يسمى ببيداغكجيا المشركع

 تصاغ المضاميف التربكية ك المعرفية  التي يحتكييا المنيج الدراسي كفؽ :المضامين المعرفية- ج
مقاربة سيككلكجية عمى أساس أنيا تستمـز مف المتعمـ القياـ بسمككات كشركط انجاز مستيدفة مف 

خبلؿ المكاد الدراسية التي يتضمنيا المنيج الدراسي، ذلؾ أنو ينبغي األخذ في عيف االعتبار 
األدكات ك الكسائؿ التي يستعاف بيا في التدريس  المعمكمات التي يتمقاىا المتعمـ كمكضكعاتيا كتقديـ

كالحد األدنى كاألقصى لممدة الزمنية التي يستغرقيا انجاز النشاط الذاتي تبعا لمعيار القدرات كالميارات 

                                                           
قراءة تركيبية لمناىج التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ دركس الفمسفة، مجمة :  محمد أرككف، التربية عمى حقكؽ اإلنساف  1

 .16، ص 2008 فبراير، الرباط، 36عمـك التربية العدد 
، 1كريستياف بكسماف كآخركف، أم مستقبؿ لمكفايات، ترجمة عبد الكريـ غريب، منشكرات عمـ التربية، المغرب ، ط 2

 .185،ص2005
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المتكفرة في التمميذ ككذا طبيعة كقيمة المعارؼ المنقكلة لمتمميذ كأىميتيا في بناء كتنمية شخصيتو 
 .كقدراتو المعرفية ك الكجدانية كترسيخ قيمة التفكير الناقد لديو

 : العمميات العقمية والفروق الفردية (3

يختمؼ التفكير ك العمميات العقمية مف تمميذ ألخر، حيث يتميز الصؼ الدراسي باختبلؼ  
الفركؽ الفردية كميارات التفكير كمعدؿ الذكاء كسرعة االكتسابات، كعمى المنيج الدراسي أف يراعي 

ىذه االختبلفات الطبيعية بيف المتعمميف، كتكييؼ الكضعيات التعميمية لتتناسب كمؤىبلت الطفؿ 
 . البيداغكجية كلتبلئـ جميع األفراد داخؿ المجمكعة التعميمية أك الصؼ الدراسي

كتحتؿ قضية تكييؼ المنيج ليتبلءـ مع حاجات الطبلب كفركقيـ الفردية مكانة الصدارة في  
 عدة مناىج تعميمية عمى غرار المنيج األمريكي حيث تعمف القكانيف األمريكية حؽ كؿ فرد في التعميـ
بما فييـ ذكم االحتياجات الخاصة، كفي ضكء ذلؾ طرأ تغيير عمى المدارس حيث أصبحت تكيؼ 
نفسيا لتتبلءـ ك طبيعة مرتادييا كظركفيـ  ككذا تكييؼ االختبارات ك المقاييس المعتمدة في التقكيـ 

 .الدراسي لتتناسب ك إمكاناتيـ

كما تشكؿ دكافع الفرد كفؽ متطمبات البيئة التي يكاجو فييا عمبل  يكضع عمى كاىمو في ضكء 
احتياجاتو التي يقصد بيا الرغبة في عمؿ شيء، لبمكغ غاية محددة، إذ تؤدم الحاجات دكرا أساسيا في 

، فيي مف أىـ العكامؿ المثيرة لمتعمـ كمصدر 1حياة اإلنساف ككنيا تدفعو إلى سمكؾ تصرفات معينة
طاقة بشرية ك األساس الذم يعتمد عميو لتعديؿ السمكؾ كاكتساب قيـ كتككيف اتجاىات ايجابية مف 

ثارة نشاطو لمقياـ بأمر  مكاضيع محددة كتكجييو نحك األىداؼ المرجكة عبر تحرير طاقاتو االنفعالية كا 
 .    معيف يحقؽ لو المنفعة كدفعو كذلؾ لبلستجابة لمكقؼ معيف أك تجاىؿ مكقؼ آخر

 :األقف انكُبقُخ واإلَعَىنىخُخ  نهُعقخ يستىي انًُهح انعؼاقٍ- 3

 أك تابع لنظاـ اجتماعي أك مكاطف فاعؿ في كطنو كليس مجرد مقيـ بأنو اإلنسافيعتبر كعي  
تزكي الشرعية  ، سياسي معيف نقطة محكرية في بناء مقكمات الدكلة الحديثة تتضمنيا نظـ  دستكرية

التي يستند عمييا النظاـ السياسي كتمزمو بكاجبات محددة اتجاه مكاطنيو عامة، كيعتمد  ىذا الكعي 
                                                           

تطكيره ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف -  تطبيقاتو– بناؤه – رشيد احمد طعيمة كآخركف، المنيج المدرسي المعاصر أسسو  1
 . 118، ص2008االردف،
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 ك أسرتو بقيـ مجتمعو ك طبيعة تككينو كتنشئتو التي تمقاىا انطبلقا مف اإلنساف إلماـعمى درجة  
 البلحقة لؤلجياؿ يقـك بعممية تطبيع األزؿ منذ فاإلنسافمجتمعو مركرا بالمدرسة ك نضميا التربكية، 

 مف تربية مدنية  في األدبيات التربكية، التي يؤمف بيا، قد تتعد مسميات ىذه العمميةأخبلقوعمى قيمو ك
 اختمفت كسائؿ إف تنشئة اجتماعية ك سياسة لكف المعنى ك اليدؼ كاحد كأككطنية ك مكاطنية 

 بؿ مشارؾ في ، فحسباألرضىك بناء مكاطف  صالح ال مشترؾ في العيش ك أال ك إليو،الكصكؿ 
 في القضايا الرأم إبداء مؤسساتية ك اختيار الممثميف ك بنظـالحياة العامة بما تتضمنو مف التزاـ 

.  المتعمقة بالمصمحة العامة

كنتيجة لتطكر الفكر التربكم تطكرت البرامج المدرسية الخاصة بيذا الشؽ مف التربية، الذم  
أصبح يتضمف مفاىيـ كأسس شاممة تاريخية ك اقتصادية ك سياسية تمس القضايا الحياتية لممكاطف 
المستقبمي،  مف حقكؽ اإلنساف ك تنمية أسس العيش المشترؾ في العالـ، كتنمية قيـ الديمقراطية في 
نفسية التمميذ، باإلضافة إلى المعتقدات كالسمكؾ كاالتجاىات السياسية كاإليديكلكجية المعتمدة مف قبؿ 

النظاـ السياسي المسير لشؤكف الدكلة، كالتي تختمؼ مف مجتمع ألخر تبعا الختبلؼ السياؽ الكطني ك 
 .الثقافة السائدة كتطمعاتيا

 في اإليديكلكجية فاف القيـ السياسية ك االتجاىات اإليديكلكجي السياسي ك لمبناءبالنسبة  ؼ 
 تصميـ المناىج الدراسية كالنظرة أسس التي تقكـ عمييـ األبعادالمجتمع ك الدكلة تعتبر بعدا ىاما مف 

 تمثؿ ضغطا بدرجات متفاكتة عمى كيفية النظر ، تنظيميا ككظيفتياأسمكب مف حيث بناءىا ك إلييا
فالمدرسة جزء مف النظاـ العاـ في الدكلة، ىي مؤسسة تعكس بصكرة أك .  1 العاـإطارهإلى المنيج في 

 .بأخرل أنماط العبلقات العامة داخؿ المجتمع كتعيد إنتاجيا

فالمؤسسة التعميمية ىي أحد أجيزة الدكلة اإليديكلكجية قد تتمتع باالستقبللية النسبية عف القيادة  
السياسية نظرا لطبيعة رسالتيا الثقافية، لكنيا تبقى أفضؿ كسيمة لتمرير القيـ كالتكجيات السياسية 
لمدكلة كأصحاب القرار فييا كفؽ المنحى العاـ الذم تبناه حزب معيف ميما كانت طبيعة الحكـ، 

ديمقراطي أك دكتاتكرم، ىذا بدكره يحيمنا إلى التساؤؿ عف مف يصنع المناىج الدراسية في منظكمتنا 
 .التربكية؟

                                                           
 .276، ص 1979 3 احمد حسيف المقاني ، المناىج بيف النظرية ك التطبيؽ ، عالـ الكتب القاىرة، ط 1
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 إلى لجنة تضـ متككؿ ميمة صناعة المناىج الدراسية كبرامجيا الخاصة بكؿ مقرر تعميـ 
أساتذة جامعييف ك مفتشيف تربكييف ك أساتذة في المادة  تشرؼ عمى ىذه المجنة الكزارة الكصية المكمفة 

في عممية بناء أك إصبلح المناىج الدراسية غالبا بقرارات رئاسية  (المجنة)بشؤكف التربية كالتعميـ، تشرع 
 التي قامت بعممية تجديد لممناىج بأمر رئاسي حمؿ 2002أك ممكية كما ىك الحاؿ في الجزائر سنة 

بغرض إصبلح كتعديؿ " خميدة تكمي" أشرفت عميو كزيرة الثقافة آنذاؾ السيدة 101/20001الرقـ 
المناىج التربكية بما يتماشى ك األكضاع األمنية ، السياسية ك االقتصادية في الببلد كالتغيرات 

 .الحاصمة عمى المستكل العالمي

فسكاء كاف إعداد المناىج خاضعا أك مستقبل عف اإلدارة السياسية، ال يمكننا إىماؿ القائميف  
عديمي " technocrates "عمى إعداد كتنظيـ المناىج كمحتكاىا، فيـ ليسكا إدارييف تكنكقراطييف 

اإلحساس بالكاقع، بالعكس لدييـ إيديكلكجيات خاصة ُتْسَتَمُد مف أصكليـ االجتماعية كتكجياتيـ 
السياسية كالدينية، تكجيات تغذم فكر أم شخص كتؤثر في سمككو كتصكراتو لمقضايا الكطنية، 

كبدكرىـ يدرج أعضاء المجاف المكمفة باإلصبلح في أم منظكمة تربكية بطريقة أك بأخرل، مقصكدة أك 
عف غير قصد  أسس فكرية ك إيديكلكجية معينة في شكؿ مجمكعة مف قيـ األخبلقية كالثقافية تغذم 
عقكؿ النشء الصاعد كفؽ ىذه األفكار كاالتجاىات خصكصا السياسية ك الفكرية، كأمثمة ذلؾ كثيرة 

في فرنسا، الذم ناصر إنشاء مدرسة عممانية تتسـ بالحرية ك المساكاة " Jules ferry" "جكؿ فيرم"مف 
كفؽ قيـ الجميكرية الفرنسية لتكحيد الشعب، إلى جكف ديكم الذم ساىـ في إدراج القيـ البراغماتية في 

المدرسة ك الدكلة األمريكية، إلى الرئيس التكنسي السابؽ الحبيب بكرقيبة الذم ارتكز عمى المناىج 
 .الدراسية مف اجؿ العممانية التدريجية لمدكلة

 :كتنبع ىيمنة أجيزة الدكلة عمى محتكل المناىج انطبلقا مف عدة عكامؿ تتمثؿ في  

 : تخوفات (1

 يتخكؼ النظاـ السياسي في أم دكلة مف قصكر أك تضارب المناىج الدراسية ك المصمحة  
العامة لمببلد أك مصمحة النظاـ السياسي نفسو  بكجكد أفكار ك اتجاىات قيمية تعارضو أك تدعكا 

                                                           
  المتضمف أحداث المجنة الكطنية إلصبلح المنظكمة 2000 مام ، 09  الصادر بتاريخ 27/2000 رقـ – مرسـك  رئاسي  1

 . 2000 مام 10 بتاريخ 27التربكية، الجريدة الرسمية  لمجميكرية الجزائرية، رقـ 
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لتغييره ما يجعؿ شرعيتو عمى المحؾ، فاغمب الثكرات التي قامت ضد األنظمة السياسية في العالـ 
الحديث كاف مصدرىا المنظكمات التربكية إما لفشميا في دعـ النظاـ أك الستعماليا مف قبؿ 

، بدفع مف الطمبة ضد 1968معارضيف في الثكرة ضده، كحاؿ ثكرة الشباب في فرنسا سنة 
السياسة العامة لمجميكرية الفرنسية كحكـ ديغكؿ الذم طالت مدة بقائو عمى سدة الحكـ، كالسياسة 
االقتصادية لمدكلة التي تنتج متخرجيف بطاليف كىي الثكرة التي كحدت الرأم العاـ الفرنسي لمنظر 

" محمد رضى"في بعض قيـ المجتمع، ككذلؾ ثكرة الطمبة اإليرانييف التي أسقطت حكـ الشاه 
، دكف أف ننسى األزمة "الخميني"الممكي كأسست لمجميكرية اإليرانية بتكجيات إسبلمية مرجعيتيا 

طرفا فييا، ىذا الحزب السياسي الذم " جبية اإلنقاض"الجزائرية سنكات التسعينيات التي كانت 
اعتمد خمفيات مؤسساتية خصكصا الجامعة ك القائميف عمى التدريس في المؤسسات التربكية 
لتمرير أفكاره نياية السبعينيات كبداية الثمانينيات، التي ككنت الحزب فيما بعد، كالذم عارض 
النظاـ السياسي في الجزائر ما أجج األكضاع في الببلد ك سبب أزمة أمنية راح ضحيتيا ربع 

 .        مميكف مكاطف جزائرم

 يندرج ما سبؽ في إطار ما يسمى المنيج الخفي أك المستتر، كىك آلية تعمؿ خارج المنيج  
الظاىر المقرر مف طرؼ الجية الكصية، تدخؿ فيو نشاطات خارج العمؿ المدرسي كيشكؿ معتقدات 

 مناىضة لما تفرضو المناىج الرسمية،  حيث يستطيع المعمـ طرح تساؤالت أك تقديـ تكقيـ كسمككيا
كاجبات حكؿ مسألة معينة تتنافى ك المنيج الدراسي أك القيـ الدينية أك السياسية لمدكلة، أك أف يقدـ قيـ 
يؤمف بيا بطريقة مباشرة أك غير مباشرة كالدعكة لمذىب ديني معيف أك غرس أسس سياسية تحريضية 

 .ضد إثنية معينة أك النظاـ الحاكـ

 :التطمعات  (2

 تمس جممة مف المتطمبات السياسية التي تقع عمى عاتؽ التربكييف كاضعي المناىج كالبرامج 
ما ىي إال التنظيـ  « " Henry Jane" " ىنرم جيف"فالتنشئة المدرسية مف منظكر كظيفي كما يقكؿ 

الممأسس الندماج األطفاؿ في المجتمع الشامؿ، كفي األسرة ك الجماعات التي ينتمكف إلييا، أك ينبغي 
 حيث تجدر اإلشارة إلى أف التنشئة السياسية كظيفة ، » 1عمييـ االنتماء إلييا، حيث يبمغكف سف الرشد

                                                           
 .137مرجع سبؽ ذكره، ....... عبد الكريـ غريب، سكسيكلكجيا المدرسة  1
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قد تخدـ االيدكلكجيا المييمنة في الدكلة فيي الفعؿ الضامف الندماج الفرد داخؿ المجتمع الذم ينتمي 
تقسيـ العمؿ في خدمة بنية عبلقات القكل  " optimalisation" "ألنْمَثَمةْ "إليو كما أنيا ضامف 

" بكريكك"ك" ريمكف بكدكف" لمنظاـ المييمف، كفي ىذا يطرح مالمتكاجدة كنكع مف الخضكع  البلكاع
 jean" "بياجي"الذم يجداف لو تكضيحا في أعماؿ " paradigme d’interaction" "براديغـ التفاعؿ"

Piaget" حكؿ الحكـ الذىني، حيث يتشكؿ ىذا األخير لدم الطفؿ كتمكنو التدريجي مف العمميات  
المنطقية مف إدراؾ القكاعد األخبلقية ك االحتراـ المتبادؿ ك العدالة مف خبلؿ استدخالو لمفيـك التبادلية 

تجعمو يدرؾ أف حصكلو عمى حقكقو الخاصة  ال يتـ إال إذا برىف  (األصحاب)داخؿ جماعة األقراف 
فالمناىج المدرسية تطبع سمكؾ الطفؿ عمى ما يستدخمو النظاـ  .1عمى احترامو لحقكؽ اآلخريف

يديكلكجيتو إضافة لمكتسباتو المنقكلة مف أقرانو كنكع مف المحاكاة ك التمثؿ يفرضو النظاـ  السياسي كا 
 .الجماعاتي

 :ك تسعى الجيات الرسمية مف خبلؿ التنشئة السياسية تحقيؽ عدة غايات أىميا

 تسعى المناىج الدراسية لضخ ركح تقدير أمجاد األمة كتعزيز :تعزيز الوطنية و االنتماء ( أ
االنتماء ليا في عركؽ النشء المتمدرس بتغذية الكالء الكطني في نفكسيـ، كتنمية الشعكر الكطني 
بالحب كاالفتخار بالكطف، كىك ما تقـك بو الدكلة الكطنية في تغميب االنتماء الكطني كالقكمي إلى 

جماعة كطنية أك انتماء سياسي أك بااللتزاـ بالقكانيف ك القكاعد التي تصكنيا ك تحققيا الدكلة بإرادتيا 
الحرة كالعاقمة، كما تعتمد القيادة السياسية عمى المناىج الدراسية في عممية تعبئة المكاطنيف مف خبلؿ 

إدراج تصكرات تصب في المصمحة العامة كإدراج قيـ السمـ كالتعايش ك التسامح في البمداف التي 
تعاني الحركب ك الصراعات في الداخؿ كالخارج أك تعبئة النشء اتجاه القضايا الكطنية، كحاؿ مناىج 

في  (الكحدة الترابية )التربية عمى المكاطنة في المغرب التي تدرج قيمة الحفاظ عمى الكحدة الكطنية 
جميع سنكات التمدرس الثبلث مف التعميـ الثانكم اإلعدادم، كيتعمؽ األمر بتعزيز فكرة الكحدة الترابية 

 .الستكماؿ كحدتيـ الكطنية (المغربية/الغربية)عمى حد تعبير الساسة المغاربة اتجاه قضية الصحراء 

 

 كىك رؤية شاممة تتضمف معارؼ كقيـ سياسية تتيح لئلنساف إدراؾ أكضاع :تنمية الوعي ( ب
مجتمعو كمشكبلتو قصد تحميميا ك الحكـ عمييا كتحديد مكقفو منيا، مما يدفعو لمتحرؾ مف أجؿ 

                                                           
1  R .Boudon et F.bouricaud , dictionnaire critique de sociologie, Edition PUF , paris, 1982, p 185 .  
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تغييرىا، إذ ترتكز أىداؼ إعداد المنيج عمى مساعدة التبلميذ عمى فيـ طبيعة العالـ السياسية كدكر 
السياسة في إثارة العديد مف القضايا كحميا، كما تدعـ التربية السياسية التصكرات المتعمقة بالسياسة 

العامة الداخمية ك الخارجية بترسيخ كجيات نظر سمبية كايجابية تحدد عبلقة الفرد بالرمكز السياسية ك 
أنماط الكالء ك االتجاىات الحزبية ك اإليديكلكجية تكسب الطفؿ المتمدرس فكر نقدم اتجاه أحداث 

 .معينة

 تيدؼ المناىج إلنتاج مكاطنيف يؤمنكف بالديمقراطية كحرية الرأم كالتعبير كتقبؿ :الديمقراطية ( ت
رأم األغمبية كضركرة سياسية كاجتماعية لمعيش في انسجاـ، مف خبلؿ نشاطات مدرسية تدعـ الفعؿ 

حجرة الدراسة  مف قبؿ األطفاؿ بإجراء انتخابات عمى مستكل القسـ ما " ديككر" الديمقراطي كاختيار 
 .يعزز ىذه القيمة

 تشجع المناىج قيمة المشاركة السياسية بغرسيا لدل التبلميذ معرفة مدنية :المشاركة السياسية ( ث
تشجع عمى المشاركة كاإلحاطة بالشؤكف السياسية ك المدنية لمجتمعيـ سكاء في االنتخابات المحمية أك 
البرلمانية أك الرئاسية مف خبلؿ دركس خاصة بيذه العممية الحضارية، كقد قمنا بإدراج االنتخابات ك 

المشاركة السياسية ضمف قيمة الكعي السياسي التي اخترناىا في التحميؿ، كالتي حمت في المرتبة 
 بمجمكع %11,28الثالثة لترتيب قيـ المكاطنة في كتب التربية المدنية لممغرب العربي، إذ كردت بنسبة 

 تكرار، تساىـ ىذه القيمة في اختيار أفضؿ األشخاص لتسيير أمكر الدكلة كمتابعة عمؿ بعض 968
كما تدرج ىذه القيمة . مؤسساتيا مف حككمة كبرلماف ك تقييميـ مف خبلؿ التكاصؿ المباشر مع ممثمييـ

لتدعيـ زيادة نسبة المشاركة السياسية في االنتخابات التي أصبحت إشكالية عالمية مف حيث نسبة 
عزكؼ المكاطنيف عف المشاركة في االنتخابات كحتى االىتماـ ك التعاطي مع الشؤكف السياسية في 

 .كثير مف دكؿ العالـ

ىي نقطة مركزية في عممية إعداد المناىج ذلؾ أف : توحيد المرجعية و اليوية الوطنية ( ج
المدرسة حقيقة جياز مف أجيزة الدكلة لكنيا في الكقت نفسو امتداد لممجتمع ك أبعاده االثنية ك 
العقائدية، ليذا الغرض يجب أف تعكس المناىج النسؽ المرجعي لمتكجيات العامة لممجتمع الذم 

أنشأىا، فعدـ تحديد مرجعية أك تعددىا يؤدم حتما إلى تشرذـ المنطمقات األساسية ك التطمعات التي 
تسمكا المجتمعات لبمكغيا بمكاطنييا، ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمسألة اليكية في المجتمع التي تعد 
مقكما أساسيا لتجسيد االنسجاـ ك المكاطنة، إذ يجب أف تدرج كآلية مقاكمة لمقيـ المستكردة كالدخيمة 
عمى مجتمعنا بخصكصياتيا الدينية كالثقافية، لتكحيد المصمحة العامة انطبلقا مف مرجعية الدكلة 
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كالمجتمع، إذ عمينا الحرص عمى إدراج مقكماتنا الثقافية بعمؽ جذكر حضارتنا كتراثنا حتى ال نككف 
 ..         ضحية قيـ كانساؽ ثقافية أخرل

ال يمكف الفصؿ بيف السياسة التعميمية كسياسة الدكلة في كضع استراتيجيات إعداد المناىج  
الدراسية حيث يرتكز كضع سياسة تعميمية عمى أىداؼ كفمسفة النظاـ السياسي كنظرتو لممجتمع لرسـ 
السياسة التعميمية، فعزؿ التعميـ عف السياسة أمر بالغ الخطكرة قد يجرد العممية التربكية مف مضمكنيا 
اليادؼ لبناء مكاطف كاعي بشؤكف كطنو كمستجدات عصره ، قادر عمى التفاعؿ مع اآلخر في الطرؼ 

اآلخر، ك األخطر مف ذلؾ اغترابو السياسي أك تككيف فكرة خاطئة قد تككف ايجابية عف أشخاص 
 .كصمكا إلى الحكـ قد يككنكا عمى العكس مف ذلؾ تماما

فبل يمكف أف ينشأ تعميـ عاـ كمؤسسات تربكية تخدـ المشركع المجتمعي الرامي لبناء مكاطنيف  
أحرار في مجتمعات حرة دكف خيارات سياسية ك إيديكلكجية تؤمف بالتنمية كالتقدـ كتؤمف بالمشاركة 

     .الفعالة لممكاطف بإتاحة الفرص كالتداكؿ الديمقراطي عمى السمطة في دكلة ترتكز عمى المؤسسات

 انتؽثُخ ػهً قُى انًىاطُخ وزقىق اإلَكبٌ فٍ يُبهح  انتؽثُخ انًعَُخ  -4

يشيد العالـ اليـك تغيرا متسارع الكتيرة في جميع مجاالت الحياة، حيث أخذت الحضارة  
اإلنسانية في االتساع كالعمؽ كالتعقيد، يحدث كؿ ىذا التغيير كالتطكر عمى حساب القيـ األخبلقية 

التي نؤمف بيا، إذ أصبح يطغى عمى السمكؾ اإلنساني السيئ كالباطؿ كالقبيح خصكصا بعد الكقائع 
التراجيدية التي شيدىا العالـ مف ىيمنة األنا الغربية ك الحربييف العالميتيف، التي فقدت فييا القيـ 

اإلنسانية ك المظاىر السمبية لما بعد الحداثة التي ارتكزت عمى نظريات الفكضى ك العبثية كالعدمية 
كالتفكيكية ،كالتي زعزعت األنمكذج الككني التقميدم، أمكر عجمت بالبحث عف أفضؿ السبؿ الممكنة 

لتجاكز ىذه المعضمة العالمية التي مف الممكف أف تفكؾ األسس المركزية في كحدة المجتمعات 
 .كانسجاميا

اتجيت األنظار انطبلقا مف ىذا إلى التربية عمى اعتبار أنيا آلية تنشئكية لترسيخ قيـ المجتمع 
االيجابية كتغرس في النشء الصاعد القيـ المثالية التي لطالما آمنت بيا المجتمعات التقميدية كالحديثة 

 .عمى حد سكاء
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المكاطف / فالتربية كالتنشئة المدرسية أكلكية مجتمعية باعتبارىا  المسؤكلة عف تككيف الفرد 
انطبلقا مف الفمسفة االجتماعية التي يتبناىا المجتمع كمف القيـ االجتماعية كاألخبلقية التي تدعـ 
اندماج األفراد كتكيفيـ مع متغيرات الحياة كمستجداتيا لبناء مجتمع منفتح عمى االختبلفات، يؤمف 
بالمساكاة كحرية التفكير في إطار االحتراـ المتبادؿ بعيدا عف النزاعات كالميكؿ الكجدانية، فيي آلية 

 .تطبيع لؤلجياؿ القادمة كفؽ أىداؼ الفكر الحالي

 كتشيد الكقائع التاريخية اعتماد األنظمة السياسية الدكتاتكرية  المناىج المدرسية في تغذية  
أبنائيا بأفكار عنصرية ال إنسانية، كقد أفمحت في مبتغياتيا تمؾ، ذلؾ ألنيا نجحت في تكييؼ المنيج 

ليتضمف مثؿ ىذه القيـ السمبية كاليدامة لفكرة التعايش السممي، كما يشيد التاريخ لدكؿ غرست قيـ 
ايجابية في أبنائيا،قيـ حب التعمـ ك التفكؽ كالعمؿ مف أجؿ المصمحة العامة كحاؿ المجتمع األمريكي 

المذيف نجحا في تنشئة أجياؿ ساىمت في البناء االقتصادم  (بعد الحرب)كالمجتمع الياباني 
 .  كاالجتماعي لكطنيما

كتؤكد االتجاىات الحديثة في التربية عمى ضركرة كجكد نسقيف في التعميـ كالتربية، حيث  
تتـ " تعمم ميارات اجتماعية وقيمية "  ك "إدراك معارف عممية " : تنطمؽ األىداؼ التربكية مف أكلكيتف

 تجسد  « "الجابري"ىذه األخيرة بتدريس قيـ كاتجاىات مجتمعية، عالمية، ذلؾ أف القيـ إجماال حسب 
، كذلؾ كفقا لداللة القيمة التي تتجاكز 1 » الغاية األساسية التي بحث عنيا الفكر االجتماعي كالسياسي

كعمـ مستحدث لدراسة القيـ يكلي اىتماما كبيرا لما ألؼ الناس "  االكسيكلكجيا"ؼ« الطرح األخبلقي
الحكـ عميو مف خبلؿ كبلميـ مف حسف كالقبيح في جميع نكاحي الحياة، فالقيـ شديدة االلتصاؽ بما 

 كمف ىذا  »2 إنماء الحضارةإلىيجب عمى المرء كالجماعة كاألمة النيكض بو مف أفعاؿ حميدة تيدؼ 
فاف أفضؿ كأنجع السبؿ في ترسيخ القيـ االجتماعية ىي المدرسة كمقرراتيا لتمقيف أدبيات أخبلقية 
كسياسية كفؽ خيارات منيجية تدرج في مكاد كمقررات خاصة بيذه الغاية، تنمي لدم التمميذ سبؿ 

التفكير السميـ ك الناقد كتكطيف مشركع المكاطنة الصالحة كنماذج السمكؾ كالحس المدني في نفكس 
 أف إلىمرتادييا كلك أف البعض يرفض فكرة كجكد مقرر بعينو يحمؿ في أىدافو تنمية السمكؾ المدني 

                                                           
أنماط العبلقة بيف النسؽ االجتماعي كالنسؽ التربكم : سكسيكلكجيا المكاَطنة أـ عمـ تربية المكاَطنة؟ىب يكنس، ش الشامي اال1

 .11 ،  ص 2013 ،  بيركت، أكتكبر 24- 23، مجمة إضافات العدد ضمف خصكصية التربية عمى المكاَطنة
 .  نفس المرجع  2
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السائد في المنظكمة التربكية العالمية ُيظِير إدراج ىذه القيـ في مقررات خاصة تقكـ بيذا الدكر ميما 
تعددت تسمياتيا مف تربية مدنية، تربية عمى المكاطنة، تربية كطنية أك تربية مكاطنية فإف  اليدؼ 

المكاطف المستقبمي لتبني قيـ المجتمع المدنية كالسياسية كتشبعو /كالتطمعات كاحدة، ىي تطبيع التمميذ
بركح الكطنية كاالنتماء لممجتمع المحمي كالمجتمع اإلنساني بصفة عامة، في ظؿ مناداة الكثير مف 

 .المنظمات العالمية الحككمية كغير الحككمية بتجسيد مفيـك المكاطنة العالمية

 :   مقرر التربية المدنية- 4-1

 مرتبط بعكامؿ تاريخية ك دستكرية منذ  "l’éducation civique"إف مكضكع التربية المدنية  
قياـ الثكرة الفرنسية، فيك مشركع تحكؿ ديمقراطي كمساكاة اجتماعية، كيرجح أف يككف قبؿ ىذه الفترة 

 جكف جاؾ ركسك ىذيف المفكريف إلىفقط تـ تناكلو لدل العديد مف الفبلسفة مف أفبلطكف كصكال 
 بفضؿ التربية كبسيادة األخبلؽ كممارسة السيادة لدل األفراد  « المذيف طكرا فكرة تحكيؿ المجتمع

األحرار المؤىميف لذلؾ كيتعمؽ ىذا المفيـك البحث في داللة الحؽ في التعمـ كتعميـ الفرد أك األفراد 
كىي الفترة التي أنتجت العديد مف المفاىيـ السياسية كاالجتماعية 1 »  المتكافقيف مع مؤسسة معينة

كالتربكية كقمبت مكازيف القكل، حيث أصبحت اإلرادة الجماعية قكة ذات كزف في اتخاذ القرارات كتسيير 
 .شؤكف مؤسسات الدكلة

حيث أصبح متذبذب كمتقمب -   أخبلقي كمدني– « ظير بعد ذلؾ تفاكت بيف المصطمحيف 
بيف قطبيف متطرفيف احدىما المكاطنة كتطبيؽ أك تحقيؽ مبادئ أخبلقية عالمية كحقكؽ اإلنساف ذات 
العبلقة بالتسامح كاحتراـ اآلخريف ك التضامف كغيرىا  في مقابؿ اتجاه آخر يضع األخبلؽ كامتداد 

  فمما ال شؾ فيو، أف المدرسة إضافة 2 »لتسامي مضخـ لكاجب مرتبط بإدراج قيـ مجتمع حقيقي 
لككنيا مؤسسة نقؿ معارؼ عممية كأدبية  فإنيا  في نفس الكقت ممزمة بتأدية معايير كقيـ مجتمعو 
الفاضمة دكف تجاىؿ مسايرتو لمتغيرات اإلطار الزمني كالحضارم كالظركؼ السياسية كاالقتصادية 

عداده لتحكالت مستقبمية كفؽ دراسات إستشرافية، فالمنيج عنصر ديناميكي متغير مف حيث  الراىنة، كا 
فمسفتو كمعارفو العممية، لكنو ثابت كراسخ مف حيث مرتكزات قيمو كمطالبو كااللتزامات التي اعد مف 

 إذ أثبتت الدراسات كاالتجاىات المتعمقة بالتربية أف إعداد المكاطف يعني بناء الكائف   « اجميا،

                                                           
1  Francois Galichet, Education à la citoyenneté, Ed Economica, paris,1989 ,pp 8-9.  
2 Ibid, p 4. 
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االجتماعي الذم يممؾ نسقا مف األفكار ك العكاطؼ كالعادات التي ال تخصو نفسو أك ذاتو الفردية 
نما تمتد لتشمؿ الجماعة أك الجماعات المختمفة المحيطة بو  كالتي ينتمي إلييا  فالمكاطنة  1» فقط، كا 

 بكجكد لكتؽت  ىذه العبلقة فافإذا اعتبرت شعكر إنساني كعبلقة عاطفية كجدانية بيف الفرد كاألرض، 
مؤشرات مف شعكر باالطمئناف كالتكيؼ مع اآلخريف كالتعمؽ بالمجتمع كااللتزاـ بقيمو كرابطة اجتماعية 

كأخبلقية تستمـز تككيف بنية تصكرية ليذه المؤشرات في ذىف الفرد خصكصا في مرحمة الطفكلة 
 نمط سمككي يكجو أفعالو كيحكـ عمييا إلىكالمراىقة ليتعمـ اإلنساف كيؼ يترجـ ىذا الشعكر كاالنتماء 

 .مقارنة بالنمكذج المثالي الذم تسطره القيـ العميا لؤلمة

 . أذىاننا أسئمة جكىرية في ىذا المكضعإلىمف ىذه المنطمقات يتبادر 

 ما ىي التربية المدنية؟  -
 الغرض مف تدريسيا؟ -
  كىؿ ىناؾ نماذج لتمقيف ىذه المعرفة في أذىاف التمميذ؟ -

تتنكع مفاىيـ التربية المدنية كجكىر مضامينيا فيناؾ مف يربطيا بالتربية السياسية أك بالقضايا  
االجتماعية كاالقتصادية لمدكلة، كمنيـ مف يصنفيا كمادة تحدد العبلقة القانكنية كاالجتماعية بيف 

المكاطف كبيئتو كدكره كفاعؿ يؤثر فييا كيتأثر بيا، فالتربية المدنية ىي ذلؾ النشاط الذم يصنع شعكر 
 ممارسة مجمكعة مف الميارات التي تقكـ عمى قاعدة الديمقراطية  « العضكية في الجماعة، كىي

كقكاميا التعمؽ بالكطف بحيث يتـ اكتساب ىذه المفاىيـ كتمؾ الميارات داخؿ األسرة ك في المدرسة 
، إذ تتضح ىذه العبلقة في الرباط الكثيؽ الذم تنتجو المفاىيـ 2 » كاألندية االجتماعية بصكرة متكاممة

السابقة في تأصيؿ االنتماء الكطني كااللتزاـ بحقكؽ الكطف عمى الفرد كتبني شخصيتو كحسو المدني 
اتجاه قضايا كطنو، كما تشكؿ جدار حماية لو كليكيتو مف التأثيرات الخارجية لمدفاع عف كحدة كطنو 

 . االجتماعية كالسياسية في المجتمعأدكارهكمقكمات ثقافتو كممارسة 

في مقاؿ لو حكؿ التربية عمى قيـ المكاطنة أف  "  Albala bertrand" "الباال بيرتراند"كيبيف  
 ىي العممية التعميمية التي تمارس تأثيرا في التنشئة االجتماعية، المدنية كالسياسية  « التربية المدنية

                                                           
 .175 محمد عبد الغني حسف ىبلؿ،  مرجع سابؽ ، ص  1
 .153 نفس المرجع ، ص  2
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 ، فالنظاـ التعميمي آلية تمكف الطفؿ مف اكتساب الميارات الضركرية لحياتو ما بعد 1»لمتبلميذ 
المدرسة مف خبلؿ إعداده كتككينو لمتفكير باستقبللية كامتبلكو لحس النقد كاالنفتاح في إطار احتراـ 

 إلى كقيمو المختمفة ضمف قكاعد العيش المشترؾ حيث تحكؿ مناىج التربية المدنية التمميذ اآلخر
 .(غرس أسس حضارية كمدنية في سمككو كتككيف حسف المصمحة العامة في نفسيتو)مكاطف بتمدينو 

كلتحقيؽ ىذا المبتغى ال يكفي تمقيف النشء ما يجب فعمو مف عدمو بؿ يجب إشراكو في كضعيات 
تعميمية كاقعية تمكنو مف ممارسة المكاطنة كبناء سمككو عمى قيميا، كتكميفو بممارسة أدكار مختمفة 
تكفرىا المؤسسة ككسائميا التعميمية كالخرجات البيداغكجية  التي تمكنو مف االطبلع كتقمص أدكار 

 .كتعزز المسؤكلية كحسف التكاجد كالتصرؼ لدم التبلميذ

 السمطة أك احتراـ إلى ليس لديو ميبل فطريا يدفعو لمخضكع  «  كما يشير دكركايـفاإلنساف 
 الفطرية األكليةالنظـ أك القكاعد األخبلقية أك حتى التضحية، كيقكؿ دكركايـ أنو ال يكجد في البيئة 

 إرادة كلكف ىذا الخضكع جاء مف المجتمع الذم استمد  مف ألم ما يدفعو الف يككف خاضعا لئلنساف
قدسية اإلرادة اإلليية سمطتيا األخبلقية  التي تجعؿ الفرد بدكنية إزاءىا، فالتربية المدنية ليست قيما 
نظرية يتغنى بيا النظاـ التربكم كشعارا إعبلميا يرفع بقدر ما ىي ممارسات كقدرات نفسية كقكاعد 

 كميارات األداء تننشئ عمييا األجياؿ الصاعدة، ىي فف ييدؼ لبناء الشخصية النمكذجية أساسية
قامة رابطة اجتماعية ال يمكف استيعابيا إال في إطار مفاىيـ معيارية مجتمعية لصقؿ الشخصية  كا 

كىك ما يمكف تعممو مف خبلؿ النشاطات كالممارسات الصفية . اإلنسانية لقبكؿ الحكار كتقبؿ االختبلؼ
كالبلصفية، بحيث تتاح الفرصة لمتمميذ لمتعبير عف أرائو كاالستماع ألراء اآلخريف كانتقادىا أك إشعارىـ 

بأىمية ما يقدمو مف طركحات كاقتراحات، ليذا يحتاج ىذا المقرر لظركؼ مناسبة تستمـز إشراؾ  
الطمبة في مختمؼ النشاطات االجتماعية كتثميف التطكع كالتعاكف في ممارسات الحقكؽ كالكاجبات 

 . المدرسة لبناء كفاءات اجتماعية كمدنية في ىذا اإلطار

 ىذا مع االخذ بعيف االعتبار »2  بناء القدرة عمى امتبلؾ معارؼإلى « تيدؼ مناىج التربية المدنية
 .البنية األخبلقية المركزية لممجتمع كمؤسساتو

                                                           
1 Albala bertrand , citoyenneté et éducation : vers une pratique, UNISCO, Paris, 1996,p125. 

 .5-4، ص مرجع سبؽ ذكره.........  عمي اسعد كطفة، عمـ االجتماع المدرسي بنيكية  2
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 :نماذج التربية عمى المواطنة والسموك المدني- 4-2

 االختبلفات التي تغزكا مقررات التربية المدنية كالجداؿ إلىسبؽ كأشرنا في مكاضع سابقة  
الكاقع بيف المختصيف حكؿ ماىية كأىداؼ كجكده ضمف المناىج الرسمية كالنظـ التعميمية، أنتجت عدة 

 :نماذج ديداكتيكية لتدريس ىذا المقرر التعميمي، نعرضيا فيما يمي 

 :Mimitiqueالنموذج التقميدي - 4-2-1

كلكيس مشاؿ  " Nicolas de condorcet" تبنى ىذا النمكذج نيككال دم ككندكرسي  
 ،  ييدؼ ىذا النمكذج لتعميـ الطبلب قدرا محدكدا فقط مف األنشطة  L.M. Le peletier لكبكليسي 

، كقد 1السياسية عمى اعتبار انو يفرض أف الطالب ال يمكف اف يستكعب مكضكعات سياسية عميقة
اتخذ نيككالم ككندكرسي مكقفا متطرفا مف التعميمات العامة، حيث رفض نقؿ قكاعد كتعميمات كقيـ 

سياسية لممدرسة بداعي المصمحة الكطنية كالتماسؾ االجتماعي، حيث أراد حفظ استقبللية ىذه 
المؤسسة، كيضمف لممكاطنيف استقبللية في االختيار الحر كالطكعي في التفكير كليس انطبلقا مف 

شعكر بالحماسة نتيجة لتغيير حدث، كثؼ مف عمميات إقناع الجماىير كالحشكد الثائرة ، حيث برر 
تفرض كاقع عدـ  (السياسية) أف القكاعد كالتعميمات العامة  « نيككالم ىذا المكقؼ اعتمادا عمى فكرة

المساكاة خصكصا في النسؽ األخبلقي، بمعنى أف بعض المكاطنيف يممككف إعفاء مف بعض التبعيات 
أك ىناؾ ميؿ اتجاىيـ مف طرؼ المؤسسات مقارنة بالبعض األخر كىك نكع مف التمييز كالمفاضمة ال 

يتقارب ىذا التصكر كالطرح الماركسي لبلمساكاة بيف الشعب في .2 » يجب اف ينتقؿ لمكسط التربكم
الحقكؽ كالكاجبات كحيازة امتيازات كاستقبلؿ طبقة اجتماعية دكف األخرل ككذا المساكاة الثقافية التي 

في مقاربتو حكؿ إعادة اإلنتاج مف حيث فرص النجاح مقارنة بالطبقات " بيار بكرديك" اعتمدىا 
األخرل كالتي تعمؿ المدرسة عمى اعادة انتاجيا انطبلقا مف كضعية اجتماعية نقمتيا السياسة العامة 

 .إلي السياسة التعميمية

العتبة الدنيا إلدراج التعميمات العامة في التربية إلعداد المكاطنيف بإدراج  « يقترح نيككال فكرة 
مبادئ المساكاة التي يضمنيا شعار الدكلة الفرنسية بممارسة مستقمة، كافية إلعداد مكاطف مستنير، 

                                                           
 . 144، ص2012 حسيف حسف مكسى، مناىج البحث في المكاطنة كقيـ المجتمع، دار الكتاب الحديث، القاىرة ،  1

2 Francois galichet, Op Cit ,  pp 17-18 
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فاعؿ ككاعي بحقكقو كما بكاجباتو كيقرر سمككاتو فرديا، كبالتالي ال يكجد ىناؾ تربية مدنية تعمـ معرفة 
ذات خصكصية بالمكاطنة تقـك المدرسة بغرسيا بنفس نماذج غرس المعارؼ األخرل، لكف مف أكلكية 

، يعتمد ىذا 1»   لجميع المعارؼ اإلنسانيةEncyclopidiqueالمدرسة نقؿ معارؼ عامة شاممة 
النمكذج كذلؾ في الكاليات المتحدة األمريكية حيث يقدـ الحد األدنى مف المعارؼ كاألنشطة 

افتراضا أف الطالب ال يستكعب مكضكعات سياسية عميقة كيرل أنصار ىذا األسمكب   « السياسية
، كقد كانت ىذه التسمية شائعة حيث كانت 2»بكجكب إعداد الطبلب اجتماعيا قبؿ إعدادىـ سياسيا 

مقرر التربية االجتماعية قبؿ المدنية، حيث استعمؿ ىذا المصطمح في عيد المدرسة األساسية /مادة
 كاعتمد 2002كعدلت فيما بعد إصبلحات المنظكمة التربكية سنة  (1998-1982)بالجزائر ما بيف 

ىذا المقرر عمى الحفظ كاالستظيار، يمـز التبلميذ بحفظ النشيد الكطني كشعارات كطنية ثكرية لكف ال 
 . يتعمقكف في مفاىيـ كالجميكرية كالديمقراطية ك الحرية السياسية

 :  Analogique (التماثمي )النموذج التناظري - 4-2-2

اىتمت التيارات التربكية المعاصرة بسؤاؿ التربية كالمكاطنة، كاستطاعت استخراج الكثير مف  
نقاط التقارب بيف األفكار التي تيـ الفاعميف التربكييف كتبرز انتياج الديمقراطية كنظاـ سياسي ناجح، 

يدعـ قيما ايجابية كأكلكية حرية التعبير الفردم، االستقبللية في النشاطات الذاتية كانتقاء مختمؼ 
السمطات العمكمية كميارات التسيير الذاتي ك التعاكف المدرسي في تقارب كاضح بيف المثالية 

 .(السياسية)البيداغكجية كالمثاليات الديمقراطية 

يرتكز ىذا النمكذج في تدريس التربية المدنية عمى قاعدة أساسية في التناظر أك التماثؿ بيف  
المدرسة ك المجتمع، بيف الييئة التعميمية كمجمكع المكاطنيف كبيف القكاعد المجتمعية، كيكمف السؤاؿ 

 يؤسس كينظـ ىذا النمكذج المحيط  « ىنا في إيجاد إطار مرجعي يمكف التبلميذ مف استدخالو،
التربكم كيعيد إنتاج بيئة مصغرة عف المجتمع كقيمو السامية في المجاؿ االجتماعي كاالقتصادم ك 

أك باألحرل التي  (كىذه مقاربة ذات أكلكية)األخبلقي أيف يمكف لمتبلميذ معرفة طرؽ العيش مستقببل 
 .3 »نتمنى أف يعيشكىا كالتي يعيدكف تعميميا بدكرىـ 

                                                           
1 Ibid , p 18. 

 .145 ص  مرجع سابؽ،  حسيف حسف مكسى، 2
3 Francois galichet , Op Cit ,  pp 53- 58. 
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، بإدراج "كجكف بياجي" "جكف ديكم"كقد اعتمد ىذا النمكذج مف طرؼ المقاربات النظرية لدم كؿ مف 
الجانب األخبلقي كالمدني في التربية مف حرية كديمقراطية، كالتي اعتبراىا ركيزة اساسية لدييا مكانة 

 .خاصة في البيداغكجيا كالتربية عمى قيـ المكاطنة

 : النموذج الواقعي- 4-2-3

مف خبلؿ عرضنا لمنماذج السابقة يتضح أنو رغـ اختبلفيا إال أنيا تصب في نقطة مشتركة  
كىي تربية التمميذ عمى أساس مدنية  كفؽ طريقة تمقينية تعرض عمى التبلميذ نماذج معرفية سمككية 

جاىزة ال غنى عنيا ليتمكف مف تطبيقيا بنمذجة الطفؿ أك تطبيعو ليككف نمكذجا مثاليا لممكاطف 
فمف نظرة معينة، الطفؿ لف يصبح مكاطنا بعد أك بالتحديد لف يستطيع  )الصالح المتفتح كالمسؤكؿ، 

حيث فرؽ النمكذج األكؿ بيف المكاطنة الصالحة كالسمبية مف  (أف يككف ألنو لـ يبمغ ىذه المرحمة بعد
خبلؿ القدرات الفكرية ك األخبلقية الضركرية لممارسة المكاطنة الكاممة، كالنمكذج التناظرم يقصي مف 

 .(أك مكاطني المستقبؿ كما يسمييـ)لـ يصبحكا مكاطنيف بعد 

مقارنة بالنماذج السابقة يمثؿ النمكذج الكاقعي تصكرا متطرفا لما سبقو تبيف ذلؾ مف خبلؿ  
  phénomène d’autorité" "ظاىرة السمطة"في كتابو  " Gérard Mandel" "جيرارد مندؿ"نظرة 

التي  (ةالدينية أك البلئيكي) الذم ييدؼ مف خبللو لتحرير التمميذ مف مبلمح االعتقاد ك المظاىر   « "
 ) أك البلكطنية كجانب مف عدـ االستقبلؿ culpabilitéيعاقب عمييا في حالة المخافة أك يتيـ باإلثـ 

 التقكقع عمى نفسو إلى ىذه التصرفات تدفع بالطفؿ حسبو (psycho-affective) (عاطفي-النفسك
، يشجع ىذا النمكذج التبلميذ عمى ممارسة 1»كنبذ اآلخريف كاليأس مف جمكع الكبار الذيف يتكفمكف بو 

اىتمامات ك أنشطة تتماشى كميكليـ مما يجعميـ يبحثكف عمى أكسع نطاؽ في مجاالت السياسة 
بكجيات نظر مختمفة تمكنيـ مف اإلستعاب ك الفيـ كاالستقبللية لمقياـ بمبادرات، كيشجع عمى البحث 

الناقد كالمشاركة السياسية الفاعمة في الشؤكف العامة أفضؿ بكثير مف أسمكب التمقيف  اإلجبارم 
 .لمعارؼ مؤدلجة

 : أىداؼ تدريس مقرر التربية المدنية

                                                           
1 ibid. pp 81-85. 
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 تيدؼ مادة التربية المدنية في ىذا المقاـ استثمار االساس القيمي في :تبني قيم المجتمع  (1
 ممارسة عبر مدخؿ المكاطنة الصالحة عمى اعتبارىا الكسط األكثر إلىالمجتمع كتحكيمو 

 .مبلئمة لتككيف مكاطنيف أحرار في إطار احتراـ النسؽ القيمي المجتمعي

فإدراؾ اليكية الكطنية بعد أساسي مف أىداؼ التربية المدنية : إدراك مقومات اليوية الوطنية (2
إثنية، لغكية، )غير انو يكجد جدؿ كاسع حكؿ ىذه النقطة خصكصا إذا كانت اليكية متعددة 

، حيث يرفض البعض إدراجيا في مناىج ىذه المادة ألنيا تشكؿ تيديدا لمكحدة كتؤدم (دينية
 انقساـ المجتمع كتفككو لعدـ ضبط اليكية في كثير مف الدكؿ عمى غرار لبناف كالعراؽ إلى

 مف مقكمات أساسياكغيرىا في المقابؿ ينادم فريؽ آخر بكجكب إدراج اليكية العتبارىا مقكما 
المجتمع، تسعى المناىج المدرسية لغرس فكرة التعايش مف خبللو كىي المزايا التي يقدميا 

 .المنيج الدراسي المكحد

 ييدؼ ىذا المقرر لتعزيز المشاركة السياسية كالمدنية لمفرد في :المشاركة في الشؤون المدنية (3
القضايا العامة لمدكلة كالمجتمع كبناء القدرة عمى تحميؿ الكقائع المتعمقة بالشأف العاـ مف خبلؿ 
االنتخابات كاالنتماء الحزبي كتبني مكاقؼ كاتجاىات مف قضايا كطنية ، كتنمي الحس المدني 

لدم التبلميذ بتمقينيـ مبادئ العدؿ كالمساكاة ك التسامح، كتحسيسيـ بأنيـ معنيكف بالشؤكف 
السياسية ك الكطنية في ظؿ تنامي معضمة عزكؼ الشباب في العالـ عف المشاركة السياسية 

 .كخصكصا في االنتخابات

 حيث تربط المناىج التعميمية ارتباطا كثيقا بالبنية السياسية :ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية (4
لمدكلة  كتتمكف بألكانيا فالنظاـ التربكم يعكس صيغة الديمقراطية كالتعددية لمدكلة، كما ينجر 

عنيا مف فضائؿ كالحكار ك احتراـ أراء اآلخريف كالمساكاة ، تقـك البيئة المدرسية بصفة عامة 
إذ أف تعمـ الديمقراطية يتطمب  « كالتربية المدنية بصفة خاصة بترسيخيا لدم النشء الصاعد،

 التعمـ بمعنى بيداغكجي، تسمح لمتبلميذ بإمكانية اختيار طريقة تعمميـ، التي تحتـر ةديمقراطي
طريقتيـ في التفكير ك النمك، كالتي يعالجكنيا في مكاضيع مسؤكلية، تشجع تبادؿ األفكار 

 .  1»بينيـ في مكاقؼ حاسمة 

 عمى مناىج التربية المدنية أف تراعي تعزيز مفيـك الحقكؽ :اإلحاطة بالحقوق والواجبات (5
كالكاجبات في ذىف المتعمـ عمى اعتبارىا أىـ أبعاد المكاطنة ذلؾ أنيا المرجع األساسي لسمكؾ 

                                                           
1 Ibid ,  p 128. 
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الفرد المدني، يتمتع بحقكؽ كيمارسيا، كالعيش المشترؾ كالتصكيت كاألمف كالتممؾ كغيرىا مف 
الحقكؽ األساسية لئلنساف، في مقابؿ كاجبات ىك ممـز بأدائيا اتجاه كطنو كأفراد مجتمعو 
كتحمؿ المسؤكلية اتجاىيا، كلك أف البعض يضع معايير الفصؿ في األكلكية فيما يخص 

 معايير في ترتيب األكلكية في الكاجبات التي ىك مقيد بأدائيا إلىالكاجبات، حيث يحتكـ الفرد 
عف طريؽ المقارنة بيف أقؿ خسارة كاألكثر خسارة، فمثبل أثناء الحرب مف كاجب الفرد الدفاع 

 إلىعف عائمتو كأمكالو، لكف الدفاع عف بمده أكلى مما سبؽ، فعمميا  يجب أف يحتكـ الفرد 
أكبر ضرر كأقؿ ضرر، أكبر منفعة كأقؿ منفعة، كىذا ما يسمى بالصالح العاـ، كما أف بعض 
الحقكؽ ىي كاجبات فمف حؽ المكاطف التمتع بالتنمية لكف في نفس الكقت مف كاجبو اإلسياـ 

يتعمـ التمميذ حقكقو أكال في  المدرسة . في تنمية بمده في عبلقة مزدكجة بيف المكاطف كمجتمعو
بعيدا حتى عف مقررات التربية المدنية حيث يعرؼ حقكقو كيتمتع بممارستيا في الكسط 

 كالجدية كيمتـز طالمدرسي كيدرؾ كاجباتو  مف كاجبات منزلية كاجتياد في التحصيؿ ك االنضبا
 .بيا كيعاقب في حالة مخالفتيا حاليا كحاؿ القكانيف في الدكلة التي ينتمي إلييا

كسابيـ قدرات مف قيـ :تحمل المسؤولية (6  بحيث تسعى مادة التربية المدنية لتدريس الطبلب كا 
تحمؿ مسؤكلية الفعؿ في حياتيـ اليكمية عمى اعتبارىـ مكاطني المستقبؿ مف كاجبيـ تحمؿ 

المسؤكلية المككمة إلييـ في مختمؼ المكاقؼ إلرساء دعائـ الكطنية، حيث يرل كانط أف 
 تككيف مكاطنيف مسؤكليف كالعمؿ عمى  « الميمة األساسية المنكطة بالبرامج التعميمية ىي

 . 1»حمؿ الممثميف المنتخبيف عمى اقتراح قكانيف تضمف شركط الحياة الكريمة لئلنساف 

 : بناء الثقة في النظام القانوني (7

إف إدراؾ التمميذ لقيمة القانكف كمبادئو في الدكلة ركيزة أساسية لمبادئ المكاطنة كتجسيد 
الديمقراطية كضماف الحقكؽ األساسية مف قبؿ مؤسسات الدكلة التي تسير كتحافظ عمى النظاـ 
العاـ مف خبلؿ قكانيف كتعميمات كمكاد دستكرية تحمي الحريات الشخصية كالمدنية لؤلفراد في 

 .    إطار تطبيؽ سيادة دكلة القانكف، ال يعمك أك يتصرؼ أحد خارج إطارىا

في "  رابح تركي" لمتربية مف أجؿ المكاطنة حيث بيف األكؿ ىك اليدؼ :بناء المواطن الصالح (8
القادر عمى  « كتابو أصكؿ التربية كالتعميـ  أىمية التربية الكطنية في تككيف المكاطف الصالح

                                                           
 دراسة سكسيكلكجية تحميمية لكتاب المكاد االجتماعية نمكذجا ،مجمة: المكاطنة كالمؤسسة التعميمية في الجزائرراضية بكزياف،   1

 .117 ، ص 2009 بيركت،6إضافات العدد 
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تدبير شؤكنو االعتيادية الذم يسكده فكره  الثاقب كالحكـ الصائب أف يممؾ في كياسة كلياقة 
أينما كاف، يعرؼ كيؼ يعامؿ الناس في سكينة كميابة، يفيـ المشكبلت االجتماعية المتعمقة 

بالمعيشة المشتركة في كطنو كمجتمعو كمشكبلت العالـ كأسبابيا كطرؽ عبلجيا، مكاطف 
عصرم يفيـ طبيعة الحكـ الديمقراطي كتشكبلتو كالحكـ النيابي كمقكماتو، كما يعرؼ كيدرؾ 

 .    1»أنيا امتيازات ال يستحقيا  إال إذا قاـ بكاجباتو 
مف قيـ المكاطنة الضركرية التي تسعى برامج التربية المدنية لتنميتيا : تعزيز العيش المشترؾ (9

 « في تصكرات النشء ىك تدريس التنكع أك تدريس بيداغكجيا تفاىمية إف صح التعبير،

فالتربية كظيفة اجتماعية كسياسية، كذلؾ ببنائيا لعالـ مشترؾ مف التمثبلت كالقيـ بيف أفراد 
مؤلفيف لو نستطيع تحقيؽ ىذه الكظيفة المتعمقة في إيديكلكجية التربية الكطنية ، إذ تيدؼ 

،  »2مؤسسات التربية  تحديدا الختزاؿ التنكع الثقافي مف أجؿ بناء عمـ مشترؾ ك متجانس
كتؤىؿ ىذه الدعامات المرتبطة بترسيخ آليات المكاطنة الحاضنة لمتنكع الثقافي الكتشاؼ 

اآلخر ك االنخراط في مشاريع مشتركة بيدؼ ترسيخ التفاعؿ كالتعايش كحؿ النزاعات العقائدية 
 .كالعرقية كالثقافية بالحكار ك التشاكر لرفع تحديات التنمية المستدامة

تربط التربية المدنية بتنمية تصكرات المكاطنة العالمية لدم : تربية مكاطف ككني (10
الطبلب، حيث يرتبط محتكاىا ببناء تمثبلت لدم المتعمـ بالدراسات الككنية ك المشاكؿ العالمية 

 كيؼ يتـ ذلؾ ؟ : لكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو

 ذلؾ مف خبلؿ طرحو لمتساؤالت التالية؟" اكليريش بيؾ"يبيف 
 (العائمة، الكطف )أيف تكجد ركابط الجماعات عبر الحدكد التي ال يساندىا المكاف كال األصؿ 

؟ ، كيؼ ستغدك إذا القرارات الممزمة جماعيا لما (تضامف المكاطنيف المنظـ حككميا)كال األمة 
 بعد الكطنية؟

حيث يَكَجُو  النظر لنزع المكاف « جكابا  تجريبيا ال معياريا، " أكلريش بيؾ"يقدـ في ىذا المقاـ 
عف الحياة االجتماعية كالسياسية  الذم أصبح منذ مدة أمرا عاديا كما يمكف لمعكلمة الثقافية 
أف تسيـ في ذلؾ بفضؿ تقنيات المعمكمات كاالتصاؿ خصكصا التمفزة ، االنترنت في تغيير 

                                                           
 . 357-354، ص 1982 رابح تركي، أصكؿ التربية كالتعميـ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 1
 .  419-418 فتحي التريكي كآخركف مرجع سابؽ ، ص  2
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، حيث تجرد المنظمات ك  » 1مدركات الصكرة الذاتية  لئلنساف في كؿ مكاف عمى كجو العالـ
 نظرة شمكلية عف العالـ إلىاليكيات االجتماعية ك السياسية مف بعدىا المحمي ك القكمي 

كمشاكمو البيئية ك السياسات المناخية ك ظكاىر البلأمف  كالتضامف مف خبلؿ الحركب 
كالككارث الطبيعية، كميا عكامؿ تدرج في المناىج المدرسية مف اجؿ إرساء ثقافة السبلـ 

  .(الككنية )كتفعيؿ المكاطنة العالمية 

 : البناء البيداغوجي لمكتاب المدرسي - 4-3

تعتمد عممية النقؿ المعرفي في أم نظاـ تربكم حديث عمى كسائؿ تعميمية تمثؿ قناة مساعدة  
يتـ بكاسطتيا مساعدة القائـ عمى العممية التعميمية إيصاؿ الحقائؽ كاألفكار لممتمقي بيدؼ تحسيف 

 .  كجعؿ الدركع أكثر إثارة كتشكيقا كلتنمية الخبرة التربكية في نفس الكقتةالعممية التعميمي

 التربكم، يرجع ؿ الذم يعتبر عنصرا أساسيا في الحؽ « "الكتاب المدرسي" كلعؿ ابرز ىذه الكسائؿ 
الستفاء المعمكمات الضركرية كيستند إليو في تحضير  (معمـ متعمـ)إليو المعنيكف بالعممية التربكية 

دركس المادة التعميمية حيث يعرؼ عمى انو حامؿ بيداغكجي يتضمف مككنات البرنامج الدراسي لمادة 
  .»2أك أكثر، كغالبا ما يكجو الكتاب المدرسي لمتمميذ بحكـ كظيفتو في عممية التعمـ كالتحصيؿ

 كيعد الكتاب المدرسي أىـ الكسائؿ التربكية المساعدة في تفعيؿ العبلقة بيف عناصر العممية  
التربكية ذلؾ أنو سند لمعبلقة التكاصمية بيف المدرس كالتمميذ كالمعرفة، كالذم تدكر في فمكو مختمؼ 
األنشطة كفؽ مبدأ التدرج كالتكامؿ بيف المحاكر المجزئة بالنسبة لممادة الدراسة، يستعممو التمميذ في 

. 3 » استسقاء الكفاءات المستيدفة كاستيعاب معارؼ كميكانيزمات التحميؿ الخاصة بكؿ مادة تعميمية
ىذا ما جعمو محؿ اىتماـ الباحثيف التربكييف في مختمؼ دكؿ العالـ الذيف أكلكا اىتماما بإشكالية 

الكتاب المدرسي بعيدا عف المنظكر النمطي التقميدم مع تطكر المقاربات الخاصة بطرؽ التدريس 
البيداغكجية الحديثة التي تراعي مدل صبلحية المضاميف المعرفية التي تحتكييا الكتب المدرسية 

                                                           
 اكلريش بيؾ ، ىذا العالـ الجديد كرؤية مجتمع المكاطنة العالمية، ترجمة أبك العيد دكدك، منشكرات الجمؿ،  ككلكنيا ألمانيا ،  1
 .   174،ص 1999، 1ط
 .111، ص2015 عبد الرحيـ الضاقية، مسارات إصبلح المدرسة دراسة مفاىيمية نقدية،مؤسسة أفاؽ لمنشر، مراكش، المغرب،  2

 . 783،  ص 21 أخ العرب عبد الرحيـ، جكدة الكتاب المدرسي  األدبي المعيقات ك األفاؽ، مجمة عمـ التربية، المغرب، العدد 3
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كمدل مسايرتيا لؤلحداث كالتطكرات الراىنة التي تستمـز منظكر ديداكتيكي أكثر عمقا كمراعاة 
لتحقيؽ الجكدة التعميمية كسد الثغرات كالنقائص  (سف كقدرات ذىنية )لمخصكصية السيككلكجية لممتعمـ 

 .المرجكة عمى مستكل مضاميف  المناىج الدراسية

يتداكؿ الباحثكف في الحقؿ التربكم اليـك إشكالية ديداكتيكية ك معرفية خاصة بالكتاب المدرسي  
ككظائفو، حيث يدكر في فمؾ ىذا النقاش اإلشكالي مجمكعة تساؤالت عمى شاكمة ما معنى أف يككف 

 (األكاديمي)الكتاب مدرسيا؟ ككيؼ يككف الكتاب مدرسيا فقط ؟ كما الفرؽ بيف الكتاب المدرسي 
 .كالكتاب الثقافي؟ 

 لئلجابة عمى ىذه التساؤالت عمينا العكدة لمتسمية الغربية لمكتاب المدرسي، انطبلقا مف مصطمح 

Manuel scolaire  " " الدليؿ المدرسي عكض إلىكىي أقرب   "livre scolaire "  بمعنى كتب
مدرسية حيث يرل البعض أنو ليس كتاب بؿ مطبكع أك كثيقة مساعدة صيغت ألغراض ديداكتيكية، 
يدعـ الثقافة المدرسية في صيغتيا النظرية كاإلجرائية كبتمفصبلتيا داخؿ كحدات مجزأة األىداؼ، 

يختمؼ عف الكتاب الثقافي في ككنو غير خاضع لعميبلت ثقافية  ذات طبيعة عامة كقراءة منيجية 
 .1كنقدية

 :أنواع الكتاب المدرسي- 4-3-1

تنقسـ الكتب المدرسية حسب نكع االتساؽ الداخمي لمكتاب كنمط المعرفة المدرجة في مضمكنو حيث 
 : نميز نمطيف مف الكتب 

  ىك الكتاب الذم تعرض فيو المعمكمات كالمعارؼ دكف خضكعيا المطمؽ لمتنظيـ  :األولالنوع 
البيداغكجي كأىداؼ التعميـ كالتككيف حيث يكاد ينتمي لمجاؿ الكتب الثقافية العامة، التي نادرا ما يرجع 

إلييا التمميذ إال عند الضركرة، لتكسيع معارفو كثقافتو اتجاه مكضكع معيف، كأف يككف لمتمميذ كتاب 
خاضع لمتنظيـ التعميمي الرسمي في مادة األدب مثبل لكف مكاضيعو خارج برنامج المادة، إذ يحكم 
نصكصا أدبية يرجع إلييا التمميذ لتكسيع أفاقو المعرفية في التخصص حسب ميكلو المعرفية كالفنية، 

 .حيث يمكف تسميتو بالكتاب المرجعي

                                                           
 .237-235ص ،  عبد الحؽ منصؼ، مرجع سابؽ  1
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 ىك كتاب خاضع في بناء نسقو لمضاميف المناىج كالبرامج ك األنشطة المتعمقة بالمادة :النوع الثاني
يسعى لدعـ عممية النقؿ الديداكتيكي بشكؿ يجعمو مكازيا لعمؿ األستاذ ينظـ ىذا النكع في شكؿ دركس 

كفصكؿ ك فقرات متتالية كمتسمسمة، حيث التراكـ المعرفي كالعمر العقمي لمتمميذ كما يضـ تماريف 
كأعماؿ مكجية لمتمميذ لدعـ كتثبيت المعارؼ النظرية بميارات مبرمجة داخؿ القسـ كخارجو، كىذا النكع 

 . ىك السائد حاليا في تأليؼ الكتب المدرسية

 : أىمية الكتاب المدرسي- 4-3-2

يكتسي الكتاب المدرسي أىمية بالغة ال يمكف إنكارىا في المنظكمة التربكية ، كما ال يمكف االستغناء 
عنو نظرا لتأثيره في المبلييف مف التبلميذ ك المدرسييف كترجع ىذه األىمية لمجمكعة مف الخصائص 

 : يمكف تمخيصيا فيما يمي

أنو ركف أساسي في العممية التعميمية ككسيمة بيداغكجية تتيح نقؿ حقائؽ بطريقة ممنيجة  -
 .كمنظمة، كما يتيح لممتعمـ إمكانية استقراء كتقييـ كاقعو االجتماعي ك المعرفي 

أنو يحكم الكثير مف المعارؼ ك النشاطات كالصكر ك الخرائط كالتطبيقات التي تكفر تصكرات  -
ثارة النقاشات داخؿ الحجرة الدراسية  .تكضيحية، تيدؼ لتحقيؽ الفيـ المشترؾ بيف التبلميذ كا 

يتيح الفرص لمتدريب عمى ميارات القراءة كالكتابة الحتكائو عمى نصكص أدبية كعممية  -
كتماريف تطبيقية تساعد المتعمـ عمى قراءة المعمكمات ككتابتيا أحيانا مما ينظـ ميارات المتعمـ 

 .كيرتب معمكماتو بشكؿ تسمسمي

كسيمة تبميغ معارؼ كقيـ مف خبلؿ جكانب مادية كمعرفية كديداكتيكية ك نفسية كاجتماعية ثـ  -
  .1جكانب تربكية

مرافؽ لمتمميذ داخؿ الفصؿ كخارجو، فيك أداة يدكية قبؿ أف يككف أداة فكرية العتباره مكجيا  -
 فيك نكع مف أنكاع التعمـ الفردم، قابؿ لبلستعماؿ 2مؤسسيا كديداكتيكيا ألجؿ التشغيؿ الذاتي

 .ك التداكؿ الفردم ك الجماعي في القسـ كخارجو عمى حد سكاء

 :بنية الكتاب المدرسي ووظائفو- 4-3-3

                                                           
 .112 عبد الرحماف الضاقية، مرجع سابؽ، ص  1
 . 136 عبد الحؽ منصؼ، مرجع سابؽ، ص  2
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 بنية الكتاب المدرسي  - أ

يختمؼ الكتاب المدرسي تبعا لمحددات ديداكتيكية تحدد ميزات الكتاب كشكمو كمضمكنو، كتبعا  
لؤلىمية التي يكلييا معدكا البرامج ك مؤلفي الكتب ، تتمخص ىذه المحددات في عناصر المادة  

فمادة التاريخ أك الجغرافيا مثبل تعتمد بشكؿ كبير عمى الكتاب  (التخصص )الدراسية كنكع الشعبة 
لكجكب العمؿ بالصكر ك الخرائط كالمخططات، ككذلؾ ىك األمر بالنسبة لممكاد العممية التجريبية، في 

 .حيف تستمـز  المكاد التجريدية الكتاب المدرسي بشكؿ نسبي 

كما يختمؼ البناء العاـ لمكتاب المدرسي تبعا لحاجة المدرس أك المتمدرس كنكع خبرتو كأىداؼ  
كتكظيؼ المعطيات األكلية النطبلؽ الدرس كطبيعتو، حيث ال يمكف  (تعميـ جماعي أك فردم )المنيج 

االستغناء عف الكتاب في عممية المراجعة إلجراء تماريف تطبيقية، كما تحدد طريقة التدريس ك االتساؽ 
الداخمي لمكتاب المدرسي، حيث تستمـز المقاربة بالكفاءات التي تبنتيا اغمب دكؿ المغرب العربي 

الكتاب المدرسي فانطبلقا مف المدركات كالكفاءات التي يكتسبيا التمميذ يبني  المتعمـ معمكمات كحقائؽ 
جديدة ، إذ يتميز الكتاب في ىذا المكضع بككنو مرنا كمتكازنا بطريقة تراعي قدرات المتعمـ كحاجاتو 

المعرفية كما يسعى لتحقيؽ التعمـ الفردم لمتمميذ ك التقييـ الذاتي ببناء كفاءات كخبرات مستقمة 
 .يستعمميا التمميذ أثناء تقديـ الدرس

 : وظائف الكتاب المدرسي- ب

ترسخت لدينا فكرة مف كجية نظر تقميدية عف الكتاب المدرسي أف الكظيفة األساسية المنكطة  
بيذه الكسيمة التعميمية ىي الحامؿ كالناقؿ لممعمكمات كعرضيا لبناء تصكرات نظرية أكاديمية لدل 

المتعمـ، غير انو كفي الكاقع يمكف التفكير في عدة كظائؼ رئيسية لمكتاب المدرسي  عمى عدة 
 :مستكيات تتمثؿ في 

 ترتبط ىذه الكظيفة بالدكر التقميدم لمكتاب المدرسي، الذم :الوظيفة المعرفية البيداغوجية (1
يقـك بنقؿ كعرض المعمكمات مف خبلؿ مضامينو العممية كاألدبية منسجما مع الييكمة العامة 

 (معمـ ، متعمـ، معرفة )لمتربية كالتعميـ في النظاـ التربكم كخاضع لمثمث العبلقة الديداكتيكية 
بشكؿ تفاعمي  حساس كمؤثر في أىداؼ  العممية التعميمية التي تسعى لبناء كتقكية  الكفاءات 
المرجكة، حيث يقـك الكتاب في ىذا المكضع بكظيفة تككينية بتقديمو كميارات معرفية لمتمميذ 
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كتعميؽ خبرتو كتكسيعيا الكتشاؼ  معارؼ جديدة حيث يتـ ىذا الدكر المنكط بالكتاب 
 .  المدرسي عمى مراحؿ متتالية تبعا لعكامؿ معينة

 ترتبط ىذه الكظيفة بتقديـ أدكات تكجييية كمرجعيات : الوظيفة االيبستيمولوجية التوجييية (2
ميتكدكلكجية لمتحميؿ تمكف التمميذ مف فيـ طرؽ العمؿ كانجازىا كالتعامؿ مع المقرر الدراسي 
كمضمكنو حيث ترتبط كظيفة الكتاب المدرسي جكىريا بصياغة تصكرات معدة سمفا كسيناريك 

 الثالكث الديداكتيكي لتفاعؿ جميع عناصره كمساعدة المعمـ كالتمميذ عمى فيميا ئلمتدريس تيي
كالقدرة تطبيقيا، أك العمؿ بيا قصد تعميؽ معارفو كمكتسباتو كخمؽ ركح اإلبداع ك النقد لدل 

 . المتعمـ

يعتبر التقييـ أحد الكظائؼ األساسية لمكتاب المدرسي كآلية ضركرية في : الوظيفة التقييمية (3
العممية التربكية إذ يقـك بتقييـ مكتسبات التمميذ كالتككيف الذم تمقاه كتحديد مستكاه مف خبلؿ 

ما اكتسبو بالقدر الكافي، كما يمكف المدرس مف تشخيص مكاطف الضعؼ مف خبلؿ األخطاء 
التي  يقـك بيا التمميذ في إطار انجازه لؤلنشطة كالتماريف التي يكفرىا الكتاب المدرسي لمتمميذ، 

 . كالتي تستعمؿ لمراقبة مدل التحصيؿ ك التحكـ في المعمكمات المقدمة

 : الكتب المدرسية في المنظومة التربوية المغاربية- 4-4

يحكز الكتاب المدرسي مكانة ىامة في األنظمة التربكية في العالـ  عمى غرار المنظكمات  
ظيار المقكمات  (المغرب العربي)التربكية المغاربية العتباره مدخبل أساسيا  لتحميؿ النسؽ التربكم  كا 

يحظى بأىمية في  « األساسية التي بنيت عمييا  المنظكمة كفمسفتيا كاألىداؼ المتكخات منيا، كما
 التي تدخؿ »1دراسة التنكع كالتبايف بيف اآلفاؽ النظرية ك مختمؼ المقاربات المنيجية كالبيداغكجية 

ضمف اىتمامات القائميف عمى التربية كالتعميـ في المغرب العربي خصكصا بعد تبني أغمب ىذه الدكؿ 
ضمف منظكماتيا التعميمية كاعتمادىا في بناء مناىجيا التربكية في  (الكفايات)المقاربة بالكفاءات 

يبستيمكلكجية عبر إدراجيـ في  مسعى تربكم حديث ييدؼ إلكساب التبلميذ ميارات ككفاءات معرفية كا 
شكالية، يتعمـ فييا ىؤالء التبلميذ عف طريؽ التجريب اعتمادا عمى الخبرات  كضعيات إدماجية كا 

 .المسبقة التي اكتسبكىا داخؿ حجرة التدريس ك خارجيا

                                                           
المعرفي ك اإليديكلكجي في الكتاب المدرسي، منشكرا المركز :الكتاب المدرسي، ضمف كتاب :  محمد غالـ ، التاريخ في الثانكم 1

 .11، ص CRASC ،2012الكطني لمبحث في االنثركبكلكجيا االجتماعية ك الثقافية 
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بعد سنكات مف اإلصبلح التربكم في تكنس ، الجزائر كالمغرب نتساءؿ في ىذه األطركحة عف  
فاعمية المناىج التعميمية كتأثيرىا في بناء الشخصية الكطنية لممكاطف المستقبمي مف خبلؿ الكتب 
المدرسية التي ُكِضَعت  برامجيا في قمب عممية اإلصبلح الجذرم الذم حضيت بو المنظكمات 

التعميمية المغاربية كالتي مف المفترض أف تعكس التكجيات المعرفية كالفكرية لمسمطة السياسية أكال 
كإلبراز مكاقؼ، مسارات كتيارات مؤلفي ىذه الكتب المكجية لمتمميذ، كالتي قاـ بإعدادىا  فرؽ بحث 

 .خاصة بكؿ سنة ككؿ مادة في مرحمة معينة 

كلقد اشتغمنا في أطركحتنا ىذه عمى مزاكجة منيجية بيف التحميؿ الكمي لقيـ المكاطنة المدرجة  
الرسمي بدكؿ المغرب العربي،  (المتكسط)في مضمكف كتب التربية المدنية لممرحمة الثانية مف التعميـ 

 مستكل تأكيؿ ك إلىكتحميؿ كيفي يتجاكز المعطيات الكمية  المستخمصة مف شبكة تحميؿ المضمكف 
 .تفسير النتائج كتحميؿ أسباب اعتماد الخيارات القيمية في كؿ منظكمة تربكية

كلقد عممنا في أطركحتنا ىذه عمى تحميؿ شكؿ كمحتكل الكتب المدرسية الخاصة بالتربية  
المدنية في المرحمة الثانية  مف التعميـ في كؿ مف الجزائر المغرب ك تكنس  قصد قياس مدل دقتيا، 
فاعميتيا ك راىنية مجاالتيا بما يتطمبو إعداد التمميذ ليككف مكاطنا صالحا كما تنص عميو الغايات ك 

 .التطمعات الكطنية في كؿ دكلة مف الدكؿ المذككرة 

 كرثت الجزائر غداة االستقبلؿ منظكمة تربكية استعمارية في مختمؼ التخصصات ك :الكتب الجزائرية
المراحؿ التعميمية، مما دفع باإلدارة السياسية آنذاؾ إلعادة النظر في المناىج الكمكنيالية بما فييا 

الكتب المدرسية الفرنسية التي كانت في اغمبيا تسيء  لمقكمات األمة الجزائرية كالشخصية الكطنية 
، خصكصا بعض المكاد كالتاريخ الذم (اإلسبلـ، العركبة ك األمازيغية )كرمكزىا كأبعاد االنتماء بيا 

 (الركمانية بالتحديد)أدرجت ضمف دركسو مغالطات عنصرية  كانتماء الجزائر لمحضارة األكربية 
 تمقيف بعض الدركس المتعمقة باالنتماء  عمى شاكمة إلىكتزييؼ كتحكير لمحقائؽ التاريخية، إضافة 

 أك اعتبار الفتح اإلسبلمي لشماؿ إفريقيا عمى "  nos ancêtres les gaulois" "أجدادنا الغاليكف"
انو احتبلؿ كغيرىا الكثير مف المغالطات التي أدرجتيا اإلدارة الفرنسية في البرامج التعميمية المكجية 

 .لمفرنسييف ك الجزائرييف عمى حد سكاء 
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 استعماؿ كتب بعض إلىحاكلت الدكلة الفتية بعد االستقبلؿ اعتماد  كتب عربية لجأت مف خبلؿ ذلؾ 
 .الدكؿ العربية فيما يخص بعض المكاد األدبية ك العممية دكف االجتماعية الرتباطيا باليكية الكطنية

جزأرة " حاكلت الدكلة الجزائرية استعادة اليكية الكطنية المسمكبة ب19761بعد إصبلحات  
كتحسيف نكعيتيا شكبل كمضمكنا بما يتماشى كمكاصفات الكتب المدرسية العالمية، " الكتب المدرسية

كتكفيرىا مجانا لكؿ تمميذ جزائرم في كؿ المستكيات التعميمية ضمف مبدأ مجانية التعميـ الذم أقرتو 
 ، كىك تحدم كبير رفعتو الدكلة الجزائرية آنذاؾ لتعميـ أكبر قدر ممكف مف 1976 أفريؿ 16أمرية 

الجزائرييف لمقضاء عمى األمة ك الجيؿ التي كانت سببا في طكؿ مدة االستعمار كنيمو مف بعض 
مقكمات األمة الجزائرية مف جية، كاستكماؿ بناء الكطف كتنميتو عبر إنتاج إطارات كمكظفيف ضمف 

 .اإلستراتيجية الكطنية بعد العشرية السكداء

 جذرم مس التعميـ كالكتب المدرسية إصبلحفي بداية  األلفية الثالثة شرعت الجزائر في  
بطبيعة الحاؿ تبعا لمتغيرات السياسية، االجتماعية ك االقتصادية الذم شيدتيا الجزائر، في ىذه 

 المنظكمة التربكية بأمر مف رئيس الجميكرية ، تغيير الكتاب بإصبلحالمرحمة دفعت المجنة المكمفة 
 لتككيف مكاطف  « المدرسي بما يتماشى كالمقاربة بالكفاءات كبما يخدـ رسالة المدرسة الجزائرية اليادفة

صالح مزكد بمعالـ كطنية أكيدة، شديد التعمؽ بقيـ الشعب الجزائرم قادر عمى فيـ العالـ حكلو ك 
،حيث فتح 2 »  فيو، منفتح عمى الحضارة، كتجذير الشعكر باالنتماء الكطنيكالتأثيرالتكيؼ معو 

 مجاؿ تأليؼ كتكزيع الكتاب 2008 مف سنة 04-08القانكف  التكجييي لمتربية  الذم يحمؿ الرقـ 
المدرسي لمكفاءة الكطنية التي تخضع العتماد يمنحو الكزير المكمؼ بالتربية الكطنية كتسير الدكلة 

 .3الجزائرية عمى تكفيرىا كتسييؿ اقتناءىا مف طرؼ المعمـ ك التمميذ

 :الكتب المدرسية التونسية- 4-4-1 

 ) مف التعميـ ، التعميـ المحافظ المتمسؾ بالقيـ أنماطأنتج نظاـ الحماية  في تكنس بركز ثبلث  
ذك صبغة  دينية كتعميـ فرنسي محض  يسعى لتكريس االستعمار، كتعميـ يحاكؿ التأليؼ  (الزيتكني

بيف األصالة ك المعاصرة كالذم حاربتو السمطة االستعمارية لككنو يشكؿ تيديدا عمى بقائيا لجمعو بيف 
                                                           

 .1976 افريؿ 16 الصادر يـك 33 جريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد 76-35 انظر األمر  1
 .2008 يناير 23 المؤرخ في 04-08 انظر القانكف التكجييي لمتربية الكطنية  رقـ  2
  .17 المرجع السابؽ،  ص 3
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ك كؿ نمط مف ىذه .القيـ الثقافية التقميدية ك ضركرة األخذ بالتطكرات الحديثة الحاصمة في الغرب 
 . األنماط تبنى كتب دراسية تعكس خصائصو الثقافية

ظيرت في ىذه الفترة الفركؽ الطبقية كبرزت بشكؿ كاضح في الكتب المدرسية، حيث ركزت  
كتب االبتدائي عمى الميف كالحرؼ كالعمؿ ، في حيف تـ صياغة كتب المرحمة الثانكية لتتناكؿ تدريبا 

 ، في إطار عمؿ مقصكد عمى اعتبار أف جؿ التبلميذ في 1عمى الفنكف ك اآلداب ك السمكؾ النبيؿ
المرحمة الثانكية مف الفرنسييف، كأبناء البرجكازية التكنسية الذيف مكنتيـ ظركفيـ المادية كرأسماليـ 

 .االجتماعي ك الثقافي مف بمكغ ىتو المرحمة دكف غيرىـ

عمكما كرست الكتب المدرسية الفرنسية االنتماء الفرنسي الذم كاف يتـ تحفيظو بطريقة آلية  
براز سمك األنا الغربية كدنك ما دكف ذلؾ مف األجناس األخرل بما فييا العربية ك اإلفريقية   .كا 

بعد استقبلؿ تكنس استرجعت حرية االختيار ك التقرير، شيد الكتاب المدرسي عمى إثرىا  
تغيرات كبيرة، فبعدما كاف الكضع مقتصرا عمى اختيار الكتب بالمغة العربية مف طرؼ التكنسييف في 
عيد الحماية أصبحت ميمة التأليؼ لمتكنسييف أنفسيـ في مسعى لتكنسة التعميـ كتكحيده لئلبقاء عمى 

الكحدة الكطنية ك عمى اثر ذلؾ تـ اعتماد مجمكعة مف التدابير ك اإلجراءات في ىذا الشأف كمنح 
 ، كقد كاف مف نتائج 2الترخيص في اعتماد الكتب كفتح المجاؿ لمنقاش لتحسيف كتطكير مضمكنيا 

ىذا التحكؿ أف شيد الكتاب المدرسي بتكنس تطكرا في الشكؿ كالمحتكل لـ يعرفو في السابؽ  مف 
في فصؿ كتاب التمميذ عف كتاب المعمـ كتطكر - ىذا التحكؿ–الناحية المعرفية كالمنيجية كما ساىـ 

في المكاضيع كاستعماؿ التكنكلكجيا في إدراج الصكر ك المخططات ككسائؿ دعـ بيداغكجية تمكف مف 
 .تعميؽ الفيـ كتنكيع المصادر المعرفية

 :   الكتب المدرسية المغربية- 4-4-2

دراج مختمؼ المقاربات البيداغكجية   اىتـ المغرب منذ االستقبلؿ بإصبلح منظكمتو التربكية كا 
التي مف شانيا رفع المستكل التعميمي لمتمميذ المغربي، كتقميص نسبة األمية التي يعاني منيا المغرب 

                                                           
 إلي 25 الدىماني ضميد، الكتاب المدرسي خزينة المضاميف كاألنماط الثقافية التقميدية، أشغاؿ ممتقى حكؿ الكتاب المدرسي مف  1

 . 144 ، ص 1986، الجامعة التكنسية،1985 مارس 30
 .146-145 المرجع السابؽ ،ص  2
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لعكامؿ مختمفة مف قمة اليياكؿ كالظركؼ االجتماعية التي يعاني منيا بعض المغاربة في المناطؽ 
 .الريفية أك شبو الحضارية

كانصب اىتماـ المغرب بشكؿ أساسي مف خبلؿ اإلصبلح التربكم عمى كضع تصكرات كأسس  
لمكضعية المستقبمية  ليذه الكسيمة التعميمية مف خبلؿ تحرير انتاج الكتب المدرسية كفتح باب 

 الذم تمتو حكارات كنقاشات لمفاعميف 2000، كىك ما ظير في اإلصبلح األخير لسنة 1المنافسة
 التربكييف في ممتقيات  كأشغاؿ تتمحكر حكؿ الكتاب المدرسي، 

كبالفعؿ تـ طبع كنشر كتاب مدرسي جديد بمكاصفات الجكدة المحددة في الميثاؽ الكطني  
 كالذم راعت فيو الكزارة 2003-2002لمتربية، حيث نشرت المجمكعة األكلى في المكسـ الدراسي 

جكانب اجتماعية ك ديداكتيكية ك تمت إضافة خاصية اختيار الكتاب المدرسي مف قبؿ المعمـ بكضع 
حد لمكتاب المكحد المفركض عمى المستكل الكطني حيث تمت مراعاة المقاربات  الجديدة  الخاصة 

اليكتركني يمكف تعديمو كتطكيره آليا /بجكدة الكتب المدرسية كالتفكير في استعماؿ كتاب مدرسي رقمي
مثمو مثؿ التطبيقات  الرقمية عمى شبكة االنترنت بتنزيؿ النسخ  المحدثة مف مستجدات الكزارة 

 .  الكصية

 

 : خالصة  الفصل

انو لمف غير الممكف في ضكء ما سبؽ تصكر مناىج مدرسية مف دكف تخطيط مسبؽ  كما  
يدعي أصحاب طرح الحرية في التعمـ كاختيار المنيج لما تمثمو عممية بناء  المناىج  كما تتضمنو 

 التربكية الخبرات األىداؼبرامجيا التعميمية مف أىمية، فالتخطيط عممية ممنيجة تسيطر فييا 
المقصكدة مف العممية التربكية التي يمكف االستفادة منيا كالكقكؼ عمى مختمؼ العكامؿ التي يمكنيا 

اإلسياـ في تجاكز العراقيؿ كالنقائص في منيج مف قبؿ خبراء كذكك الدراسة األكاديمية لتحديد 
 .قيمي يتناسب كقدرات التمميذ كمطالب نمكه المختمفة/مضمكف معرفي

     

                                                           
 .111عبد الرحيـ الضاقية، مرجع سابؽ، ص  1
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 :مقدمة الفصل

قمنا بتخصص ىذا الفصؿ لتسميط الضكء عمى المنظكمات التربكية المغاربية كتطكرىا  
تاريخيا، حيث انطمقنا في دراستنا ىذه مف فترة ما قبؿ االحتبلؿ الفرنسي كأشكاؿ التعمـ التقميدية التي 

كانت منتشرة فييا، إلى مرحمة ما بعد االستعمار كبناء الدكلة كالمنظكمة التعميمية كالتحديات التي 
شيدتيا كؿ مف الجزائر تكنس كالمغرب في ىذه الفترة، مركرا بالمرحمة االستعمارية التي تشاركت فييا 

ىذه الدكؿ نفس المستعمر كنفس السياسة الثقافية كالتعميمية، كما تركتو تراكمات ىذه المرحمة عمى 
تحديد الرىانات التعميمية، ككذا تأثير اإليديكلكجيا السياسية كالفمسفة االجتماعية السائدة عمى الشؤكف 

 يكمنا ىذا، إلىبعد نيؿ ىذه األقطار االستقبلؿ كصكال التعميمية كبالخصكص المضاميف الدراسية 
مركرا بأىـ  العراقيؿ كاإلصبلحات التعميمية ك القرارات التربكية كالسياسية التي اعتمدتيا دكؿ المغرب 

  .العربي المستقمة

 : السياسية التعميمية في الجزائر- 1

إف الحديث عف السياسة التعميمية في الجزائر مرتبط بشكؿ كثيؽ بالعكامؿ كالتراكمات التاريخية  
 (العكامؿ التاريخية)التي شكمت معالـ المنظكمة التربكية الجزائرية كالطابع العاـ لمثقافة الجزائرية ككنيا 

أثرت بشكؿ كبير في بناء شخصية كىكية اإلنساف الجزائرم كانقساميا الفكرم ك الثقافي إلى حد زمننا 
 .الراىف

كمف خبلؿ سعينا لئلحاطة بتطكر المنظكمة التربكية الجزائرية فقد ارتأينا منطقيا تقسيـ ىذه  
السيركرة إلى أىـ  المراحؿ التي مر بيا التعميـ في الجزائر، حيث قمنا بتقسيميا إلى ثبلث مراحؿ أك 

محطات تاريخية، مف تعميـ قبؿ االحتبلؿ، إلى التعميـ بعد االستقبلؿ مركرا بأحكاؿ التربية كالتعميـ أثناء 
 .الفترة االستعمارية

 : التعميم في الجزائر قبل االحتالل الفرنسي

 ميبلدية  تقميديا، قكامو العمـك 1830كاف التعميـ في الجزائر منذ الفتح اإلسبلمي إلى سنة  
المسانية كعمـك الديف كالفنكف كاألدب بما في ذلؾ عيد الحماية التركية التي اىتمت فييا الدكلة العثمانية 
بجكانب اقتصادية كعسكرية دكف التفرغ لمتربية كالتعميـ الذم أخذتو المساجد كالزكايا عمى عاتقيا، كلك 
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أف الدكلة العثمانية لـ تيتـ بالشؤكف التعميمية كال بالجانب المغكم لممجتمع الجزائرم ، حيث الدكاكيف 
الرسمية بالمغة التركية، كالمساف العاـ مزيج مف العربية ك األمازيغية، تنتشر في ليجات محمية كمقامات 

خاصة بالمكانة ك المستكل الثقافي لؤلشخاص، لكف بشكؿ عاـ تكفرت الجزائر عمى مرافؽ تعميمية 
كانت تمقف المكاد األساسية مف قرآف كأشعار كحساب كىندسة ترقى لتككف جامعات في ذلؾ الكقت 

حيث تشير الكثير مف الشكاىد كالمؤشرات عمى تكفر شبكة تعميمية كنسيج تربكم متطكر بمقاييس تمؾ 
   .%90الفترة  كالتي كانت فييا نسبة المتعمميف ممف يكتبكف كيقرؤكف حكالي 

 :السياسة التعميمية أتناء الفترة االستعمارية- 1-1

حمؿ المحتؿ الفرنسي منذ كطأتو األراضي الجزائرية مشركعا تعميميا كثقافيا سعى مف خبللو  
لمغكص في طبيعة رمكز الثقافة الجزائرية كتفكيكيا لمكصكؿ إلى كشؼ أنماط التفكير لدل الفرد 

الجزائرم في إطار مشركع إيديكلكجي متكامؿ، كأكؿ ما اتجيت أنظاره إلى التعميـ الذم يشكؿ نقطة 
مركزية في الثقافة المحمية كالقكمية  ألم شعب أك امة يدعـ تماسكيا أك تفرقيا كمف ذلؾ سعت 

السمطات الفرنسية في بداية االحتبلؿ، إلى إحبلؿ نمط جديد مف التعميـ ييدؼ إلحبلؿ ثقافة مغايرة لما 
 .يحممو الجزائرم في سمككو كنمط تفكيره بعيدة عف أصالتو كمقكمات ىكيتو كأبعادىا

 :   إلى ثبلث مراحؿ1*"محمد عابد الجابرم"كيمكف تقسيـ السياسة التعميمية في عيد االحتبلؿ حسب 

 :1943 إلى 1830المرحمة األولى من - 1-1-1

أدركت السمطات االستعمارية مف خبلؿ التقارير العسكرية كشبو العسكرية المعادلة القائمة عمى  
كزف التعميـ في إعادة إنتاج مقكمات الثقافة الجزائرية، كدكره في نشر الكعي الثقافي كالسياسي لمسكاف 

المحمييف فعمدت عمى احتكاء مؤسسات التنشئة االجتماعية كاستبداليا بمؤسسات أخرل تكازييا في 
الكظيفة ك المكانة إلحداث تغيرات اجتماعية، اقتصادية كثقافية عمى المجتمع المحمي، ضمف 

 .إستراتيجية كمكنيالية مدركسة تيدؼ لتحطيـ اليياكؿ القاعدية لممجتمع الجزائرم

                                                           
محمد عابد الجابرم فيمسكؼ كمفكر مغربي بحث إشكالية  التراث كالحداثة ك نقد العقؿ العربي ف لو العديد مف المؤلفات  *    1

 .في الفمسفة ك التربية السياسية التي تطرؽ فييا لممكاطنة الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف
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حيث سادت فكرة لدم سمطات االستعمار أف مؤسسات التعميـ التقميدية ىي مخابر لمتعصب كبالتالي 
ال ضرر في تركيا تزكؿ كتندثر، بيذا يعكد الشعب الجزائرم إلى جيؿ العصكر الكسطى في أكركبا، 

كسابو ما تسعى فرنسا لمكصكؿ إليو بكاسطة التربية ، لذلؾ فاف أكؿ  » 1في ذلؾ الحيف يمكف تعميمو كا 
التي كانت " الحبكس" "الكقؼ" عمى أمكاؿ ءما عمدت السمطات االستعمارية إلى القياـ بو ىك االستيبل

في نياية سنة " Clauzel" "كمكزؿ" تمكؿ مؤسسات التعميـ، إذ اصدر الحاكـ العاـ العسكرم لمجزائر
 قرار يقضي باسترجاع جميع  األراضي كاألمبلؾ الخاصة بنظاـ الكقؼ المسيرة مف طرؼ 1830

الزكايا كضميا لؤلراضي الفرنسية مما اثر سمبا عمى انتشار التعميـ كتراجع نسبتو، كما عمدت عمى 
 كنائس كمساكف كأماكف مشغمة مف طرؼ إلىىدـ كتخريب الكثير مف المساجد ك الزكايا كتحكيميا 

 إلى" دكرفيغك"بالعاصمة الذم تحكؿ بأمر مف الجنراؿ " كتشاكة"المعمريف األكربييف كحاؿ مسجد 
 .كنيسة

بالمكازاة مع ذلؾ تـ الشركع في تعميـ  إقامة مدارس فرنسية ألبناء األىالي كسط معارضة  
المعمريف الذيف رفضكا فكرة تعميـ األغمبية مف ساكنة الجزائر لسكء فيميـ ليا، حيث كاف الرأم السائد 

-  حسب تعبيرىـ-ىك تجنب تعميـ تشييد المدارس ليذه الجمكع المتسكلة  (المعمريف)في أكساطيـ  
سرعاف  ما سييب األىالي لينادكا جميعا  « ذلؾ أنو  إذا تـ تعميـ التعميـ كنشر الثقافة في الجزائر

 في مؤتمر Bernard ، كىك ما دفع مدير مدرسة المعمميف في الجزائر برنارد 2»الجزائر لمعرب 
 لمرد عمى الرفض الذم قكبؿ بو ىذا 1908 مارس 29المستكطنيف األكربييف الذم انعقد بالعاصمة في 

ككنيا أحسف كسيمة لتقييد الشعكب في  «  تفنيد أسباب اعتماد مدارس فرنسية لمجزائرييفإلىالقرار، 
خبلصا في خدمتيـ لمشاريعنا،  كأف نقكـ بتنشئة  أبناء األىالي منذ  مستعمراتيا كجعميا أكثر كالءن كا 

، فالمقصكد باختصار االطفكلة كأف نتيح ليـ فرصة لمعاشرتنا باستمرار كبذلؾ يتأثركف بعاداتنا كأفكارف
 كيضيؼ الكارديناؿ الفرنسي الفيجرم » 3ىك فتح بعض المدارس لكي تتكيؼ عقكليـ حسب ما نريد

 عمينا أف نخمص ىذا الشعب مف قرآنو، كعمينا أف نعتني عمى األقؿ باألطفاؿ لتنشئتيـ  « 1869سنة 
 إلىعمى مبادئ غير التي شب عمييا أجدادىـ، فاف مف كاجب فرنسا تعميميـ اإلنجيؿ، أك طردىـ 

                                                           
1  Xavier yacono, les bureaux arabes , Les Bureaux arabes et l'évolution des genres de vie indigènes 

dans l'Ouest du Tell algérois (Dahra, Chélif, Ouarsenis, Sersou),paris , tom 1 , 1953,  p 220 

 .112، ص 1990، 2 محمد عابد الجابرم، السياسية التعميمية في المغرب العربي، منتدل الفكر العربي،عماف األردف، ط 2
 .    16ص  ،2011 احمد ناشؼ، تعريب  التعميـ في الجزائر بيف الطرح المعرفي كالطرح اإليديكلكجي، كنكز الحكمة، الجزائر، 3
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 تنطمؽ ىذه المقاربة مف الفكرة التحميمية التي خمص  »1  أقاصي الصحراء بعيدا عف العالـ المتحضر
عمى اعتباره المحكر  (اإلسبلـ )إلييا مخبر تشريح األمة الجزائرية، القاضية بكجكب ىدـ المقـك الديني

 جانب المغة العربية لكحدة كتماسؾ المجتمع الجزائرم، كىك ما يبرر إلىاألساسي  كحجر الزاكية، 
 خصكصا في ببلد القبائؿ العتبار اإلسبلـ الدافع *حممة التنصير التي قامت بيا منظمة اآلباء البيض

 لما سقط العرب في براثيف  « :بقكلو" الكسيس دم تكؾ فيؿ"لتماسؾ المقاكمة كقد عبر عف ذلؾ 
الكحشية التي كلدىا ماىدمو الفرنسيكف فشيدنا بركز متتابع في أكساطيـ لرجاؿ مبادريف ذكم طمكح 

 كلـ يتأخركا في استعمالو، كىك أمر كبير ينبغي أف ُيْمِفَت  كؿ مف  استعادكا سيؼ محمد لمحارة الكفار
 حيث يرمز سيؼ محمد  لمبعد اإلسبلمي لممقامة كرفض االحتبلؿ كاعتباره تيديدا 2 »ينشغؿ بالجزائر 

 .مف عنصر كافر يمس أسس المجتمع الجزائرم

كما تناكؿ مخبر تشريح المجتمع الجزائرم مف طرؼ الممحقيف العسكرييف كالتقارير العسكرية  
 قضية النفكذ التركي في الجزائر كتقبؿ "  Paul brouca" "بول بروكا "كاالنثركبكلكجييف أمثاؿ 

الشعب الجزائرم لذلؾ، حيث تفطف الفرنسيكف لمتجربة التركية في شراء ذمـ ذكم النفكذ االقتصادم ك 
االجتماعي في المجتمع الجزائرم، كذلؾ كمدخؿ لبسط الييمنة كامتبلؾ األرض كتحقيؽ االستقرار 

، مما أثار قضية جديرة  » 3ألزيد مف ثبلثة قركف كرككنيـ لؤلتراؾ، بينما يرفضكف الكالءلمفرنسييف
 .قبالفيـ تخضع لمقـك قيمي في إطار مؤسسات دينية تحفظ استمراريت

كبالفعؿ نجحت اإلدارة الفرنسية في إيجاد كسائؿ كفيمة بتحجيـ دكر المؤسسة الدينية في الجزائر 
خضاعيا لئلدارة العسكرية ما عجؿ بتحطيـ البنية السكسيك  .ثقافية لممجتمع الجزائرم-كا 

تـ ذلؾ بانتياج سياسة التقميؿ مف عدد الكتاتيب ك المدارس الدينية كاشتراط ترخيص لفتحيا كاقتصار 
تبعا لذلؾ أصدرت الحككمة الفرنسية بالجزائر قانكف سنة . مناىجيا عمى تحفيظ القرآف فقط

                                                           
 . 33، ص1994 الطاىر زرىكني، التعميـ قبؿ االحتبلؿ كبعده، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، رغاية الجزائر،  1

جمعية دينية تتككف مف مبشريف كانكا يمبسكف  رداءا ابيض كمف ىنا جاءت التسمية  تأسست في دير بالحراش بالعاصمة مف *  
طرؼ المبشر الفرنسي الفيجرم  كانت أىدافيا تنصب عمى نشر المسيحية في الجزائر  كبناء الكنائس ك خصكصا منطقة القبائؿ 

لتفاصؿ أكثر اطمع عمى كتاب -  ، حيث اعتمدت سياسية االندماج في المجتمع العربي مف خبلؿ تقديـ خدمات صحية ك تعميمية
 .  5 كج4أبك القاسـ سعد اهلل، التاريخ الثقافي لمجزائر، ج

 .134ص  ،2013دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر،   فريد حاجي، السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر، 2
 .135 نفس المرجع، ص  3
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يشترط حصكؿ المعمميف كىيئات التدريس العربي عمى رخص التعميـ مف اإلدارة الفرنسية،  «   1938
مف نفس السنة لغة أجنبية يمنع تدريسيا، تبله بعد ذلؾ " شكطاف"كاعتبرت المغة العربية بمكجب قانكف 

 حيث كانت رغبة المحتؿ الفرنسي مف 1» قرار يفرض عمى معممي المغة العربية معرفة المغة الفرنسية
كالتي تمثؿ البنية المركزية في  (مصدر التيديد لمصالحيا)حيث المبدأ إبعاد المجتمع عف الثقافة الدينية

المجتمع، كمف ىنا بدأت تحقيقات األنثركبكلكجيا كالسكسيكلكجيا الدينية التي الحظت الحضكر القكم 
يماف كثقة الجزائرم في رجؿ الديف  الذم يشرؼ  (خصكصا المرابطي)لمديف في البنية االجتماعية، كا 

غرائيـ بالماؿ كالنفكذ مف اجؿ بناء إسبلـ مضطرب مشكه "الزاكية"عمى  ، فعمدت عمى تركيضيـ  كا 
 .كغير كاثؽ مف نفسو منحصر في طقكس كبدع كخرافات بعيدة عف الكعي السياسي كالثقافي

كأقمية  مف "  المكرسكية"في مقابؿ ىذا شجعت اإلدارة الفرنسية استقطاب الجالية  الييكدية ك 
أبناء اإلسباف في المدف الجزائرية لمدراسة في مدارس خاصة، تيدؼ لنشر الثقافة كالقيـ الفرنسية لدم 
أقمية مف ساكنة الجزائر، إذ لـ يكف اليدؼ مف تعميـ  كتككيف  مثقفيف جزائرييف عمى  أعمى مستكل 
مف التفكير كالتمكقع في قضايا المجتمع بؿ كاف اليدؼ أقؿ مف ذلؾ،  كىك إنتاج مثقفيف متكسطي 

فيما يسمى  (حد تعبير االستعمار)التككيف يقكمكف بدكر الكساطة بيف االستعمار ك األىالي عمى 
 خصكصا كتزامف ىذه الفترة مع إنشاء الحالة    "les bureaux arabes" " المكاتب العربية"

  حيث جعمت ىذه الفئات االجتماعية دعاة لبلستعمار كثقافتو الجديدة 192المدنية أكاخر القرف اؿ
كتزييف صكرتو ليتقبميا غالبية الشعب الجزائرم، كلك أنيا القت معارضة مف الجزائرييف كالمعمريف في 

التعميمية /بداية األمر، إال أف االستعمار الفرنسي بعد تحطيمو لمبنية الثقافية بضربو لممؤسسة الدينية
نجح في تحطيـ البنية االجتماعية بعد خمقو لطبقات كفئات اجتماعية تابعة لسياستو الثقافية عبر خمؽ 

برجكازية جزائرية جديدة تييمف عمى السيركرة الثقافية ك االقتصادية لممجتمع الجزائرم، تعمك عف 
 .الطبقات األخرل كخاضعة لسياستو 

  :(بالد القبائل)االىتمام بالمسان األمازيغي 

اكتشؼ المستعمر الفرنسي عشية االحتبلؿ لدل احتكاكو بالسكاف التنكع المساني كاختبلؼ  
التركيبة االثنية لسكاف الجزائر مف خبلؿ الدراسات ك األبحاث اإلثنكلكجية ك األنثركبكلكجية، تحت 

                                                           
 17 أحمد ناشؼ، مرجع سابؽ، ص  1
 . 159مرجع سبؽ ذكره، ص .....  محمد األميف دكقاني ك آخركف، الثقافة الجزائرية زمف العكلمة 2
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غطاء الفضكؿ العممي الذم يدرس عادات كتقاليد كليجات المناطؽ المحتمة مف الجزائر كخصكصا 
عاقة ىذا المسار الذم يتسـ  الثقافية كالمسانية، ما دفع باإلدارة الفرنسية لمبحث عف إمكانية زحزحة كا 

بالكحدة بيف العنصرييف العربي كالبربرم عبر إيجاد أرضية تخدـ التكجو االستعمارم، مف خبلؿ التمييز 
 .بيف االثنيتيف المشكمة  لمغالبية مف ساكنة الجزائر

بطرحو لقضية االثنية ك المغة  « اتخذ المحتؿ مف خبلؿ تشكيكو في ىكية المجتمع الجزائرم 
ثقافية التي راىف مف خبلليا عمى تفكيؾ القيـ األساسية لممجتمع، -دعائـ ك معالـ لسياستو السكسك

، يقكؿ في 1»فالمغة تتعدل ككنيا كسيمة تعبيرية اتصالية بؿ ىي تعبير عف ثقافة الشعب كشخصيتو 
أف المغة تتككف مف ألفاظ ليا معاني مشتركة أكضح مما يمثؿ فييا  « "أحمد بف نعماف"ىذا الصدد 

إف الكممات ىي معداتنا اليكمية، ليست في .....العنصر الرمزم الذم يميز السمكؾ الثقافي اإلنساني
، فالمغة كعاء لحفظ الثقافة ككسيمة التعبير عنيا، كىي العربة التي 2»مستكل  أفكارنا بؿ عكاطفنا 

 .تنقميا عبر األجياؿ في مختمؼ األزمنة ك األمكنة

 تكظيفو في فكر مضاد لكحدة إلىمف ىذه المنطمقات  انتقؿ المحتؿ مف اكتشافو لمساف األمازيغي 
الدكلة الجزائرية كشرعية مقاكمتيا، اعتمادا عمى مكاقؼ تبنتيا بعض القبائؿ الناطقة بالبربرية مف 

" بالزواف"، فيما يعرؼ 18453 ك 1839رفضيا االلتحاؽ بانتفاضة األمير عبد القادر بيف 
« zouaves » *   كاعتبره دليبل  عف البلتجانس، شجعو عمى السير في مشركع التمييز كاستمالة

العنصر البربرم في إطار خمؽ ما يسمى بالظيير البربرم الذم اعتمدتو فرنسا خصكصا في المغرب 
 . األقصى، كما سنرل في العنصر الخاص  بالسياسة التعميمية في المغرب

 الجزائر كترجمت كتب إلىلقد تعددت أكجو اىتماـ السمطة الفرنسية بيذا العرؽ منذ دخكليا  
تتناكؿ ىذه المسألة، خصكصا كتب ابف خمدكف  حكؿ تاريخ البربر في كتابو المقدمة، كقكاـ ىذا كمو 
ىك عزؿ المجتمع القبائمي، عزؿ مصطنع لؤلمازيغ عف العرب لبناء صراع كحرب بالككالة كما جاء 

 استمالة األىالي بكاسطة إلى إنكـ إف سعيتـ  « مخاطبا أفراد جيشو " األميراؿ كيدكف"عمى لساف 
                                                           

 .486، ص 1999، 2 عمار بمحسف كآخركف، األزمة الجزائرية ، مركز دراسات الكحدة العربية،بيركت، ط 1
 .75-74، ص 1996الحقائؽ كالمغالطات، دار األمة، الجزائر، :  احمد بف نعماف، اليكية الكطنية 2
فيمؽ عسكرم تـ تشكيمو مف طرؼ سمطات االحتبلؿ  لمساعدتيا عمى اختبلؿ الجزائر لدرايتيـ باألرض ك المغة  :  الزكاؼ *

 . لضرب المقاكمة الشعبية بالجزائر غداة االحتبلؿ الفرنسيةمككف في اغمبو مف قبائؿ بربرية تحالفت مع السمطات االستعمارم
 305ص ،2013مرجع سابؽ، فريد حاجي،  3
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التعميـ، كبما تسدكف إلييـ مف إحساف، تككنكف قد قدمتـ بعممكـ ىذا خدمة جميمة لفرنسا، فميس في 
كسع فرنسا أف تنجب مف األطفاؿ ما يكفييا لتعمير الجزائر، كلذلؾ مف الضركرم االستعانة عف ذلؾ 
بفرنسة مميكنيف مف أبناء البربر الخاضعيف لسمطتنا، كاصمكا عممكـ بحنكة كدراية كحيطة كلكـ مني 

  حيث كاف اليدؼ تعميـ البربر بالمغة الفرنسية 1»التأييد، كفي إمكانكـ أف تعتمدكا عمي كؿ االعتماد 
كتنصيرىـ عف طريؽ األعماؿ الخيرية مف قبؿ اآلباء البيض ضمف سياسة استعمارية ثابتة كمقصكدة، 

تضمف إدراجيـ كحمفاء في المشركع االستعمارم  االستيطاني، إذ يساعد  تميزىـ المساني عممية 
اندماجيـ في الحضارة األكركبية التي ليست غريبة عف المنطقة عمى اعتبار الجذكر كالخمفيات 

التاريخية،  فالكجكد الفرنسي في الجزائر حسب المقاربة الفرنسية ليس دخيبل عف المنطقة، بؿ عكدة 
حياء لمكركثيا قبؿ الفتكحات العربية عمى حد زعميـ، كاسترجاع األصكؿ  لؤلصكؿ الركمانية كا 

 أنو كمما نقبنا في جكؼ الجذع الشائخ  « :الركمانية المسيحية عمى حد قكؿ احد العسكرييف الذم قاؿ
كمما كجدنا تحت القشرة المسممة دما مسيحيا، حينيا نعرؼ أف جزءا مف الشعب القبائمي األصمي كاف 

  .2»في الماضي مسيحيا

كميما يكف استطاع المستعمر الفرنسي إيجاد تبايف لساني كاثني في الجزائر، لكنو لـ يمنع الغالبية 
العظمى مف سكاف المناطؽ ذات االنتشار األمازيغي مف الحفاظ عمى ىكيتيا األمازيغية كاإلسبلمية 

رغـ تعدد المحاكالت غير المضنية مف استمالة ىذا العنصر كتمكينو مف تعميـ ذك مستكل عمى حساب 
 .المركبات االثنية األخرل

عمكما حاكلت فرنسا مف خبلؿ سياستيا التعميمية محكر الشخصية القكمية لمفرد كالمجتمع  
 :الجزائرم مف خبلؿ

 . محكىا لمكياف الجزائرم الذم يمثؿ الدكلة كمختمؼ مؤسساتيا كسائر مظاىر السيادة الكطنية (1

عزؿ الجزائر عف العالميف العربي كاإلسبلمي، بتفكيؾ معالـ ىكيتيا خصكصا الدينية ك  (2
 .المغكية

نتاجيا لطبقات كتحفيز إثنيات حتى ينشغؿ الجزائريكف بمحاربة  (3 زرع الخبلؼ بيف الجزائرييف كا 
 .بعضيـ البعض لينفذ االحتبلؿ مخططاتو

                                                           
 .111ص مرجع سبؽ ذكره ، .... محمد عابد الجابرم، السياسية التعميمية في   1
 .314صمرجع سابؽ،  فريد حاجي،  2
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كاعتمدت في  (مكاطنيف مف الدرجة الثانية)إخضاع الجزائرييف لقكانيف مدنية كاعتبارىـ أىالي  (4
 .ذلؾ عمى المكاتب العرقية التي يسيرىا جزائريكف خضعكا لتعميـ كتككيف في المدارس الفرنسية

التي كانت مصدر تمكيؿ لمتعميـ كالثقافة كالشؤكف   (أمبلؾ الكقؼ)" األكقاؼ" عمى ءاالستيبل (5
 .االجتماعية 

 .مصادرة المعاىد كالزكايا كالمساجد كمختمؼ المؤسسات التعميمية التي كانت قبؿ االستعمار (6

دارة تماشيا مع سياسة فرنسة الجزائريي (7 ، في مقابؿ منع ففرض المغة الفرنسية كمغة تعميـ كا 
 .  1العربية مف التدريس كالتداكؿ الرسمي

 تعرض المجتمع الجزائرم لتثاقؼ عنيؼ كىمجية عنيفة خمقت  « نتيجة ليذه اإلستراتيجية الكمكنيالية
كضعا مأساكيا تميز بانتزاع الجذكر الثقافية لمجزائرييف، شعب بأكممو انتزع مف أرضو كاف يتغذل يكميا 

 شعب ضاؿ ك ىائـ، ينكء تحت ثقؿ اكبر ىزيمة عسكرية إلىبثقافة دقيقة كمنظمة كمنفتحة، تحكؿ 
يضيؼ مصطفى األشرؼ في ىذا الصدد بكصفو الثمف الكارثي الذم دفعو  » 2كأخبلقية مني بيا

انحبلؿ كتفكؾ البني الثقافية المرتبطة بالمجتمع الزراعي،   « المجتمع الجزائرم أثناء ىذه الحقبة ب
، اقتصاد كفاؼ كمعاشي، أضاع كؿ "اإلثنكسيدية "كىكذا أصبح المجتمع كنظاـ ىارب مف الكارثة 

كسائمو ك مستمزماتو الضركرية لمعيشتو المستقرة أك الرعكية، كلـ يستطيع تعكيضيا ببنى حديثة، كما 
، "مرابطيا"ك " صنميا"أضاع العقيدة اإلسبلمية، ك القيـ الركحية تكمست في شظايا إيماف ديني أصبح 

 » كأصبحت طفيمية ةتاريخي-  السكسيكاكتشتتت الثقافية ك انقطعت عف رحـ سياقاتو
3. 

 تـ إنشاء جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، كالتي ترجع  ةككرد فعؿ عمى ىذه السياسة االستعمارم
عكامؿ تأسيسيا كنكع مف الرسالة الرمزية لمسمطات االستعمارية عشية احتفاليا  بمركر قرف عمى 

احتبلليا لمجزائر، حيث ارتبط تككينيا بظيكر حركات إصبلحية إسبلمية في العالـ العربي اإلسبلمي 
كغيرىـ ممف أثر مدىـ اإلصبلحي عمى الشعكب العربية ، " محمد عبدك"ك" جماؿ الديف األفغاني"مف 

تزامنا مع األكضاع المتدىكرة في شتى المجاالت نتيجة االستعمار الذم عانت منو ىذه الشعكب  عمى 

                                                           
دراسات تربكية لمشخصية الجزائرية، الشركة الكطنية لمنشر : 1956 -1931 رابح تركي، التعميـ القكمي ك الشخصية الجزائرية  1

 .103-100،  ص2،1981كالتكزيع،   ط
 .468 عمار بمحسف كآخركف، مرجع سابؽ، ص  2
 . 313 ،ص2007األمة كالمجتمع ، ترجمة حنفي بيف عيسى ، دار القصبة ، الجزائر ، : الجزائر : مصطفى األشرؼ   3
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غرار الشعب الجزائرم الذم تشبع بعض أفراده  بيذا الفكر المشرقي مف خبلؿ الرحبلت الدراسية التي 
 .قاـ بيا الطمبة الجزائريكف لكؿ مف الزيتكنة بتكنس كالقركييف بفاس كاألزىر بمصر

أنتج ىذا التأثير تأسيس جمعية العمماء المسمميف التي أخذت عمى عاتقيا نشر تعاليـ   
الحركات اإلصبلحية مف خبلؿ مدارس تعميـ أنتجتيا لتربية كتكعية الشعب الجزائرم بمعالـ ثقافتو 

أك المدارس الحرة " الَمَدْرَسة"األصمية بأبعادىا العربية، األمازيغية كاإلسبلمية، سميت ىذه المدارس ب 
لمبنيف كالبنات في مختمؼ  ربكع الكطف الجزائرم، كاىتمت بإنشاء نكادم لمشباب، إضافة لمنشكرات 
كصحؼ تصدرىا الجمعية كالتي ركزت عمى محاربة سياسة اإلدماج كالتبشير الفرنسية ككذا محاربة 

 .الجيؿ كالبدع كالخرافات المنتشرة في أكساط الجزائرييف نتيجة لبلمية 

أنتج ىذا المعطى بعدا آخر مضاد لمبعد الثقافي الفرنسي، حيث أنتجت الجمعية تعميما عربيا إسبلميا، 
كبدكره أنتج نخبة ذات امتداد مشرقي إسبلمي تمثؿ الثقافة المحافظة كتطمح السترجاع اليكية الكطنية 

 .المسمكبة

 :1957 – 1944المرحمة الثانية - 1-1-2

  طبع ىذه المرحمة ظيكر تيارات فكرية، سياسية مع بركز جمعية العمماء المسمميف عمى الساحة 
 كبركز شككتيا كبعد فكرم ىاـ، أنتجت كؿ ىذه المعطيات أربعة أنماط 20الثقافية منتصؼ القرف اؿ

 .مف المثقفيف

 مف مخرجات جمعية العمماء المسمميف كىـ نخبة Arabophoneمثقفكف عركبيكف : األول النمط 
عربية إسبلمية تحمؿ ثقافة تمثؿ استمرارية لما قبؿ االستعمار، أحادية المغة تممؾ معرفة دينية كأدبية 

كليا تأثير كبير في األكساط الريفية، رفضت االستعمار كنقمت الثقافة المحافظة عمى التقاليد ك اليكية 
 .الكطنية

مف إنتاج  المدارس الفرنسية في إطار  " Francophone" مثقفكف فرنككفكنيكف :النمط الثاني
المشركع الكمكنيالي القاضي بتككيف كسطاء مف أبناء األعياف شكمكا البرجكازية الجزائرية آنذاؾ، يمتاز 

ىذا النمط بميؿ كبير اتجاه الثقافة كالمغة الفرنسية ذات أفاؽ عممانية مثؿ ىذا النمكذج الشريؼ بف 
 حبيمس كفرحات عباس، كيعكس ىذه النمكذجيف الضكباف في الثقافة الفرنسية 
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 مثقفكف ثقافة مزدكجة كىـ أقمية لـ تتح ليـ فرصة التكسع نتيجة سيطرة المغة الفرنسية :النمط الثالث
عمى مقاليد أمكر الثقافة كالتعميـ كقنكات اإلنتاج الفكرم ك الثقافي عمى الرغـ مف تفتحيا عمى المغتيف 

، في حيف أظيرت بعض الشخصيات المحسكبة 1العربية ك الفرنسية إال أنيا بقيت معزكلة كىامشية
كما جاء في " مصطفى بف السادات"عمى ىذا النمط الثقافي أك التيار ميميا لمثقافة الفرنسية كحاؿ 

اعتبر الفرنسة كسيمة ليحصِّؿ صاحبيا العز،   « "النصيحة الدرية في ت ديب الذرية " مقالو  بعنكاف 
عكس العارم منيا الذم يبقى في حمكؿ  األدبار فمف حصميا كاستغنى عف التمبس بالتكلية 

كساب التقنية التي إلى، كبرزت أجياؿ كفؽ ىذا النمط تدعكا 2»فيي نعـ التحمية   (التكظيؼ)  التعمـ كا 
كاف افتقارىا سببا في تخمؼ مجتمعاتنا كال يركف ضررا كال تعارض بيف االندماج في المجتمع الفرنسي 

 .كمرجعيتيـ الدينية اإلسبلمية مف بينيـ مصطفى خكجة، أبك القاسـ الحفناكم كمحمد ابف شنب

 مثقفكف ثقافة شعبية شفيية تعيش الكاقع اليكمي برمزية كتقدـ إبداعات فنية تشمؿ أغاني :النمط الرابع
 .كأشعار،  تنتشر عمى أكسع نطاؽ كتعتمد الدارجة  أك الميجة المحمية  في التكاصؿ كاإلنتاج

كانت ىذه أكؿ بكادر الصراع اليكياتي الذم أنتجتو الحالة االستعمارية في الجزائر  الذم كاف التعميـ ك 
التربية جزئا مف اشكاليتو حيث أنتج التعميـ نخبا ثقافية كسياسية يغمب عمييا طابع االنشطارية المغكية 
كالقيمية فشيدت الجزائر إنتاج مثقفيف تعممكا بالمغة الفرنسية كصاركا ينعتكف بالعصرييف كالمنفتحيف 

كاالئكييف في مقابؿ متعمميف بالعربية نعتكا بالمحافظيف كترسانة حرب إيديكلكجية كسياسية بيف النخب 
 .، كانت السياسية التربكية االستعمارية حجز الزاكية في تغذية أقطابيا3المثقفة

إف ما يميز المرحمة الثانية مف السياسة التعميمية االستعمارية ىك مخطط الذم مارستو الحركة  
 مام 8الكطنية الجزائرية عمى السمطات االستعمارية خصكصا بعد الحرب العالمية الثانية، كأحداث 

 التي ساىمت في رفع نسبة الكعي السياسي ك تغذية ركح االستقبلؿ لدم األحزاب السياسية ك 1945
الشعب الجزائرم عمى حد سكاء، ككرد فعؿ عمى ىذه المستجدات، أعدت اإلدارة الفرنسية مخططا 

 حجرة تدريس عمى مدل 20.000تعميميا يقضي برفع  نسبة الطمبة الجزائرييف في المدارس عبر بناء 

                                                           
 .161، ص مرجع سبؽ ذكره.....الثقافة الجزائرية زمف العكلمة محمد األميف دكقاني،  1
 .212، ص 1،1981 ، ط1 أبك القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب اإلسبلمي، ج  2
، 2013، 1 أـ الخير تكمي كآخركف، الجزائر إشكاليات الكاقع كرؤل المستقبؿ، مركز دراسات الكحدة العربية،بيركت لبناف ، ط 3

 .194ص 
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 1950 سنة 2068، إذ بمغ  عدد المدارس االبتدائية 1965 مميكف جزائرم سنة ب سنة الستيعا20
، أما التعميـ الثانكم فقط بمغ عدد مؤسساتو %84 فرنسيا بنسبة 13000  جزائرم ك 177000يرتادىا 

 فرنسيا أما التعميـ العالي فقد زاد  فيو عدد الطمبة 20658 تمميذ جزائرم ك 2834 مؤسسة تضـ 44
 طالبا فرنسيا كأكربيا 4280 طالبا جزائريا في مقابؿ 306الجزائرييف مقارنة بالمرحمة السابقة، حيث بمغ 

  1 %94 : 1950كمع ذلؾ بقيت نسبة األمية مرتفعة جدا، حيث بمغت سنة 

 ) المعطيات التالية يبلحظ اقتصار تعميـ الجزائرييف عمى مرحمة التعميـ اإللزامي إلىاستنادا  
حيث يتضاءؿ عددىـ بشكؿ  كبير جدا  في الثانكم ك الجامعة، تعكد أسباب ذلؾ لعكامؿ  (االبتدائي

اقتصادية كاجتماعية مف فقر يمنع تغطية تكاليؼ تمدرس األطفاؿ في الثانكم خصكصا مع قمة عدد 
مؤسساتو المتكفرة أساسا في المناطؽ الحضرية الكبرل،  ما يمنع األغمبية  مف ساكنة الجزائر مف 

 سيادة ذىنية لدم البعض مف الجزائرييف تقضي برفض إلىالتمدرس أك ارتياد مدارس داخمية، إضافة 
التعميـ في المدارس الفرنسية كاتجاىيا إما لمدارس التعميـ الحر الذم أنشأتو جمعية العمماء المسمميف 
أك عدـ إرساؿ أبنائيـ تماما لمتعميـ كسيككف ليذا المعطى العددم مف حيث عدد المتمدرسيف، تأثير 

 . كبير عمى الكضعية التعميمية بالجزائر المستقمة كتجانس مككناتيا الثقافية

  :1962 1958المرحمة الثالثة - 1-1-3

"  شارؿ دم غكؿ" ميز ىذه المرحمة قبؿ استقبلؿ الجزائر طرح الرئيس الفرنسي األسبؽ 
لمشركع تنمكم  سمي بمشركع قسنطينة كىك مشركع يكلي التعميـ كتحسيف حياة الجزائرييف أىمية 

 كظيفة تعميـ سنكيا لمدة ثماني سنكات كبناء 1800خاصة، حيث جاء في نص المشركع ، إنشاء 
 1957 سنة 11000 زيادة عدد التبلميذ الجزائرييف مف إلى حجرة تدريس، أدل ىذا المشركع 2080

، كما ارتفعت نسبة الطمبة الجزائرييف في التعميـ العالي خصكصا بعد إنشاء 19622 سنة 21000 إلى
 .جامعتيف جديدتيف في قسنطينة ككىراف

جاء مشركع قسنطينة متأخرا، كخصكصا في تمؾ الفترة التي تكالت فييا انتصارات الثكرة  
التحريرية عمى المستكل الكطني ك الدبمكماسي في الخارج،  فمف خبلؿ قراءة بسيطة ليذا المشركع 

                                                           
 .114، ص مرجع سبؽ ذكره.... السياسية التعميمية في  محمد عابد الجابرم،  1
 .  المرجع السابؽ 2
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يبلحظ أنو حاكؿ سحب البساط مف الثكرة عف طريؽ استمالة الجزائرييف كعبر تجاكز سياسية التثاقؼ 
االنتقائي التي لطالما مارستيا السمطات االحتبللية النتقاء عائبلت معينة يقبؿ تمدرس أبنائيا كبالتالي 

 . كاف المشركع فشبل ذريعا لمسياسة الفرنسية كخصكصا التعميمية منيا

لحاقيـ بالركب   يعتقد الكثير أف السياسة التعميمية الفرنسية كانت مكجية لتعميـ الجزائرييف كا 
ىذا كبلـ ال يقكؿ بو إال مف كاف ساذجا حسب مصطفى  «  ،20الحضارم السائد في بداية القرف اؿ

، الف ىذا معناه أف االستعمار الفرنسي صاالشرؼ ، ينمي عف نظرة سطحية مف غير تحميؿ كال تمحي
قاـ بعمؿ يستحؽ التنكيو، فكيؼ يصح  ىذا القكؿ إذا عممنا أف نسبة األمية في الجزائر ال تقؿ عف 

، األمر اكبر »  1 سنة132 مف السكاف، رغـ أف ىؤالء ظمكا عمى صمة بالمغة الفرنسية طيمة 85%
مف ذلؾ، إذ خرج المحتؿ كترؾ كاقعا تربكيا انشطاريا يشكبو الصراع كاختبلؼ الرؤل بيف نخبتيف 

تحاكؿ كؿ منيما السيطرة عميو في ظؿ ىيمنة ثقافية فرنسية كانتشار العامية بيف السكاد األعظـ مف 
الجزائرييف، كضعؼ المعمميف المعربيف مف ناحية المكاد العممية كافتقارىـ  لمنيجية التدريس السائدة في 

 .المدارس الفرنسية، كؿ ىذه العكامؿ حددت السياسة التعميمية الجزائرية لما بعد االحتبلؿ

 :السياسة التعميمية بعد االستقالل- 1-2

اىتمت الجزائر بمسألة التربية كالتعميـ حتى قبؿ االستقبلؿ، حيث نادت أحزاب الحركة الكطنية  
بالتعميـ لرفع مستكل الكعي الشعبي لمكاجية آلة الحرب الكمكنيالية كاستعادة الشخصية الكطنية 

 ، الذم 1963بمقكمات اليكية الجزائرية، كما حددت ىذه األرضية في برنامج مؤتمر طرابمس سنة 
قضى بضركرة بذؿ جيكد كاتخاذ خيارات كاضحة كتكجيييا مكضكعيا لبناء مجتمع كدكلة متكازنيف، 

انطبلقا مف الكاقع الجزائرم كتطمعاتو بتحقيؽ مطامحو االجتماعية ك االقتصادية عمى رأسيا التعميـ ك 
ضركرة خمؽ قدر اجتماعي كسياسي يبيف أىمية  ...  « الثقافة حيث كرد في ديباجة المؤتمر المذككر

،  كيمخص طالب 2خمؽ فيـ جديد لمثقافة كعميو فاف الثقافة الجزائرية ستككف كطنية، ثكرية كعممية
تتحقؽ عف طريؽ التجذٌّر الذم يعني أف  « اإلبراىيمي مشركع التعميـ ك الثقافة الجزائرية في ثبلثية

يككف الجزائرم نفسو، باستعادة ثقافتو كتراثو الكطني، كبعث مقكماتو كتحقيؽ معاصرتو، األمر الذم 
يتطمب الغكص في الجذكر العربية اإلسبلمية كاستعادة المغة كتجديد االنتماء اإلسبلمي كتأصيؿ 

                                                           
 . 413ص  ،، مرجع سابؽالجزائر  مصطفى األشرؼ  1
 .445 عمار بمحسف كآخركف، مرجع سابؽ، ص  2
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االنتماء إلى ُمُثؿ الشعب كتبني صكرتو، مف أجؿ تحقيؽ فعالية الحداثة كحركة اندماج في العصر 
»لبناء أمة عصرية حديثة منسجمة مع الحضارة التقنية كالتقدـ المادم كالعممي 

1
، حيث يبلحظ  مف  

خبلؿ ىذا المعطى اىتماـ الحركة الكطنية كالقيادة الجزائرية لمدكلة الحديثة االىتماـ بمسائؿ تمس 
لـ يميز دستكر )السادة الكطنية ك اليكية الجزائرية ك استعادتيا مف خبلؿ بناء نظاـ تعميمي ثقافي 

 .متكامؿ، ينمي لدم النشء قيـ كطنيـ كامتداده القكمي ك المدني ( بيف التعميـ كالثقافة1963

شيدت كالدة النظاـ التعميمي الجزائرم كالدة عسيرة شانيا شأف الدكلة الجزائرية الفتية التي  
كرثت تراكمات كمشاكؿ اجتماعية ك اقتصادية لحقت حقبة استعمارية استيطانية امتدت ألكثر مف 

 سنة، تبع ذلؾ أزمة التأطير التي سببتيا إطارات التعميـ الفرنسية، فبعد اتفاقية افياف التي اعترفت 130
بمكجبيا فرنسا باستقبلؿ الجزائر تـ االتفاؽ عمى تعاكف البمديف في مجاؿ التربية كالتعميـ ببقاء 

طاراتيا تحت إشراؼ السفارة الفرنسية بالجزائر، مف خبلؿ المكتب الجامعي  مؤسسات التعميـ الفرنسية كا 
الثقافي الفرنسي الذم أنشئ ليذا الغرض  إضافة لممدرسيف الفرنسييف في المدارس التابعة لمدكلة 

الجزائرية مما سيؿ األمكر في بداية األمر لكف انسحاب إطارات التعميـ كالتككيف الفرنسية مف الجزائر 
 .بصكرة جماعية سبب أزمة حقيقية في ىيكمة التعميـ كصيركرتو

 : يكضح نسبة انسحاب المعمميف مف التعميـ العاـ )1(كفيما يمي جدكؿ رقـ 

 

عدد األساتذة  المستوى التعميمي
 اإلجمالي

عدد األساتذة 
 المنسحبين

 النسبة المئوية

 % 76,59 17000 23000 التعميم األساسي

 %70 1400 2000 التعميم الثانوي

  

                                                           
1
 Ahmed Taleb Ibrahimi : Enracinement et authenticité : de la décolonisation à la révolution 

culturelle, 1972 , p25-26 . 
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ىكذا كضعت الدكلة الجزائرية في أزمة حقيقية تمس تسيير المؤسسات التعميمية، كتككيف جيؿ  
االستقبلؿ الذم يساىـ في بناء الدكلة في ظؿ نقص كضعؼ المعمميف الجزائرييف بالتعميـ الحر التابع 

لجمعية العمماء المسمميف مف حيث المغة الفرنسية، خصكصا إذا اعتبرنا أنيا لغة الكاقع الجزائرم 
 .آنذاؾ

 :1975- 1962المرحمة األولى - 1-2-1

 كارثيا كمختبل عمى كؿ المستكيات، يعاني نقصا 1962كاف أكؿ دخكؿ مدرسي في أكتكبر  
 مدرس فرنسي غداة 21000حادا في المكارد البشرية كاليياكؿ التعميمية، خصكصا مع انسحاب 

االستقبلؿ، كنقص خبرة المدرسيف الجزائرييف مف حيث التككيف ك التكجيو كقمة المكارد المالية نتيجة 
 :إفراغ المستعمر لخزينة الدكلة، حيث تميز التعميـ في ىذه الفترة ب

 .منظكمة فكضكية في ظؿ غياب التنظيـ كتحديد المياـ كغياب المناىج كالبرامج (1

 .قمة عدد المدرسيف بالنسبة لعدد التبلميذ ك تزايد حاجات المجتمع (2

  .%85ارتفاع نسبة األمية  حيث تتحدث مصادر عف تجاكزىا نسبة  (3

جراءات سريعة كجزئية لتدارؾ النقائص  سريعا كفي ىذا اإلطار اتخذ الساسة الجزائريكف قرارات كا 
المسجمة في قطاع التربية كالتعميـ، القطاع الميـ لمنظاـ السياسي ذك التكجو االشتراكي، حيث كمفت 
الدكلة بتأىيؿ المؤسسات التربكية ك مؤسسات أخرل بعضيا ثكنات كمؤسسات عسكرية  كتكييفيا 

 « لتستكعب أكبر قدر ممكف مف أبناء الشعب لمتمدرس، بعدما كاف محركما مف ذلؾ لعقكد مف الزمف،

بمعنى استغبلؿ القسـ مف طرؼ فكجيف مف التبلميذ احدىما يدرس : كما تـ العمؿ بنظاـ الدكاميف
  . 1»صباحا ك الثاني بعد الزكاؿ 

 مستكيات ال بأس بيا، مف إلى بكتيرة التربية كالتعميـ 1964كما دفع مؤتمر الجزائر سنة  
زالة األمية  خبلؿ تأكيده عمى ضركرة بناء فكر سياسي كاجتماعي نابع مف قيـ المجتمع الجزائرم كا 

                                                           
1 Djebar ahmed, le system éducatif Algérien : miroire d’une société en crise et en mutation , 
document  publier sur le site https://www.codesria.org/IMG/pdf/chap8-

djebbar.pdf?2280/974c24e0329704803d1421214e59c52cf61c97cb. pp  176-177. 

https://www.codesria.org/IMG/pdf/chap8-djebbar.pdf?2280/974c24e0329704803d1421214e59c52cf61c97cb
https://www.codesria.org/IMG/pdf/chap8-djebbar.pdf?2280/974c24e0329704803d1421214e59c52cf61c97cb
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بتحقيؽ ديمقراطية التعميـ كالزاميتو خصكصا في المراحؿ األكلى لمتمدرس، ككذا إدراج المغة العربية 
 كالتي خرجت بجممة مف اإلجراءات 1964كمغة التعميـ الكطنية كاألساسية، دعـ ىذه التكصيات لجنة  

 :نذكر منيا

 .بناء مؤسسات  تعميمية في كؿ أنحاء الكطف (1

تكظيؼ مباشر لممعمميف كالمككنيف الجزائرييف خريجي المدارس الفرنسية،  حتى بمستكيات  (2
 .األساسي كليس الثانكم

استقداـ مدرسيف مف بمداف عربية ضمف عقكد التعاكف المشترؾ خصكصا مف مصر، سكريا،  (3
 .لبناف كالعراؽ

كما صيغت المغة العربية كمغة تعميـ عمى مراحؿ كبداية بالمكاد األدبية فيما اعتبر مكاد دراسية  
تمس السيادة ك اليكية الكطنية، كالتاريخ كالفمسفة، ثـ التعريب التدريجي  لممكاد العممية فيما بعد، كما 

 نكعيف  أقساـ مزدكجة كأخرل تدرس بالفرنسية  إلىشيدت ىذه الفترة انقساـ التعميـ أك األقساـ الدراسية 
 .كالذم  خمؽ مشكؿ في المرحمة الثانكية فيما بعد

 :أما مف ناحية التنظيـ فقد تـ ىيكمة التعميـ كفؽ المراحؿ التالية

  ثبلث مراحؿ إلىكينقسـ  ( سنكات9) يتككف مف : تعميـ أساسي (1

  .(غير إلزامية)تربية تحضيرية أك الحضانة - أ

 سنكات6. تعميـ ابتدائي- ب

 . سنكات3تعميـ متكسط  - ت

 . سنكات كيضـ مختمؼ الشعب3تقني يدـك /تعميـ ثانكم (2

 . الطكر األعمىإلى تتكج كؿ مرحمة مف المراحؿ باختبار الشيادة تسمح لمتبلميذ باالنتقاؿ 

 إعداد مشاريع إصبلحية تمس التنمية ك النيكض بقطاعات ىامة مف اقتصاد 1974عرفت سنة 
كصناعة كتكنكلكجيا كبطبيعة الحاؿ التعميـ، في ظؿ سياسة التخطيط ك التكجيو المرتبطاف بالخيارات 

 أفريؿ 16اإليديكلكجية لمدكلة الجزائرية، حيث ظير في ىذه الفترة مشركع إصبلح تـ إصداره في أمرية 
1976. 
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 :2002- 1976المرحمة الثانية - 1-2-2

 التي أدخمت 1976 أفريؿ 16 المعركفة بأمرية 35/76ميز ىذه المرحمة صدكر أمر رقـ  
النظاـ التربكم الجزائرم في إطار جديد منفتح عمى الحداثة ك التطكر، حيث منحت ىذه األمرية طابعا 

جديدا لمتعميـ المستقؿ عف المكركث االستعمارم كثقؿ تركتو، كما يعد ىذا القانكف  إطارا مرجعيا 
كتشريعيا لمسياسة التعميمية الجزائرية األصمية بعد محاكالت الفترة االنتقالية المرتجمة التي عرفتيا 

 .المنظكمة التعميمية

جاء في ىذا القرار إضافة لمييكمة الجديدة لممؤسسات التعميمية كاستمرار لعممية الدعـ الحككمي 
 :لمساعي التربية كالتككيف أحكاـ أساسية تتمثؿ في

 حيث تعد المغة احد أىـ المقكمات كاألساس  الضركرية في بناء الكحدة الكطنية، :التعريب  (1
، الذم يعتبر استعادة " أكؿ نكفمبر " كبدكرىا عممت اإلرادة السياسية آنذاؾ عمى تجسيد تطمعات نداء 

الشخصية الكطنية كمقكماتيا بما فييا المغة احد أىـ مبادئ الثكرة التحريرية، كمف ىذا عممت الحككمة 
الجزائرية عمى استعادت المغة الكطنية التي تركز عمى العربية كجعميا المغة الرسمية التي تتـ بيا 

 المجنة الكطنية المكمفة إلىالمعامبلت الرسمية كبرامج التدريس، كما جاء في خطاب الرئيس بكمديف 
ىي مطمب كطني كىدؼ ثكرم، كنحف ال نفرؽ  « بإصبلح التعميـ الذم أكضح فيو أف قضية التعريب

 جاء ىذا اإلجراء نتيجة مطمب  1» ...بيف التعريب كبيف تحقيؽ أىداؼ الثكرة في المياديف األخرل
كطني قديـ أنتجتو مخططات االستعمار كسياستو التعميمية كالثقافية القاضية بتجريد الجزائر مف ىكيتيا 
المغكية قصد إلحاقيا باألمة الفرنسية، ما جعؿ التعريب أحد مبادئ قادة الثكرة حتى بعد االستقبلؿ كبعد 

 .  مف األمرية8رمزم لمتمسؾ بمقكمات الشخصية الكطنية كاستعداداتيا كىك ما تضمنتو المادة 

 :ساىـ ىذا القرار في رفع نسبة األقساـ المعربة كتراجع األقساـ المزدكجة كما يكضح الجدكؿ التالي
 
 

        
انُسجخ انًئىَخ انًؼزثىٌ انًزًىع انتؼهُى 

 49,9 225314 480646انًتىسظ 

                                                           
 .452 عمار بمحسف كآخركف، مرجع سابؽ، ص  1
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 56,7 61590 108581انخبَىٌ 

 8,5 1000 11806انتمٍُ 

يؼبهد 

انتكُىنىرُب 

 اثتدائٍ/نهتزثُخ

8230 7217 87,7 

يؼبهد 

انتكُىنىرُب 

يتىسظ /نهتزثُخ

2966 2276 76,7 

 .(1)1977-1976 يكضح تطكر نسبة التبلميذ المعربكف بيف سنتي 2  جدكؿ رقـ 

 (االزدكاجية المغكية)أدت ىذه الخيارات لبركز مشكؿ لطالما كاف مستترا، كىك مسألة التعددية  
نتيجة لخمفيات استعمارية تـ غرسيا في المجتمع الجزائرم كالمغاربي بصكرة عامة، حيث عيد 
 االحتبلؿ عمى خمؽ بنى مؤسساتية كىياكؿ قاعدية تسير كفؽ المنظكمة الفرنسية كبمغتيا أيضا،

كؿ منيـ  (جمعية العمماء المسمميف)تسمـ ىذه المؤسسات إطارات مف مختمفة المدارس الفرنسية كالحرة 
لديو لغتو كتكجياتو التي تختمؼ عف األخر في السمكؾ كالتفكير كعممت خكلة طالب اإلبراىيمي عدـ 

بانصيار النخبة الكطنية مف ثكرييف كسياسييف في  « بركز ىذا الصراع في السنكات األكلى لبلستقبلؿ
كلـ يشكؿ النظاـ التربكم االستثناء حيث مس . 2»إطار إيديكلكجيا كطنية تسعى الستقبلؿ الجزائر 

الصراع كاالنشطار المغكم مؤسسات التعميـ عبر إثارة إشكالية لغة التدريس بيف المغة الفرنسية لغة 
العمـ كالحضارة، كما يرل كؿ طرؼ في غياب كمي لحكار جاد يمكف الطرفيف مف تجاكز الخبلفات 
كالخركج بحمكؿ تركيبية ترضي الطرفيف بدؿ النزاع كتبادؿ االتيامات كاألكصاؼ فيما تسميو خكلة 

 . »3 حكار الطرشاف  « طالب اإلبراىيمي

لساني إشكاال انعكس بدكره عمى مستكل التعمـ كتنظيمو كتكجياتو -خمؽ ىذا الكاقع السكسيك
كتمت كفؽ خيارات " حسف رمعكف"كحتى عممية التعريب في حد ذاتيا كانت عشكائية حسب « العامة، 

االتجاه الشعبكم الذم سير براديغـ اليكية كالذم سيعيد االعتبار لبعض المكاد الدراسية لتككيف اليكية 

                                                           
1 D, Dufour, L’enseignement en Algérie, maghreb-machrek,n°80, 1978 , p41. 

 .182، ص2013، 2ترجمة محمد يحياتف، دار الحكمة الجزائر،ط   خكلة طالب اإلبراىيمي، الجزائريكف ك المسألة المغكية، 2
 .228، صالسابؽ  المرجع  3
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 الجزائرية مف منظكره، كما أف المغة العربية المستعممة في التعريب ىي لغة رسمية ال عبلقة ليا 1 »
 .بالقيـ كاليكية الجزائرية قبؿ االحتبلؿ

 :ديمقراطية التعميم (2

- شيد تداكؿ مصطمح الديمقراطية تداكال كبيرا في الفترة التي تمت انتشار المد االشتراكي 
الشيكعي في العالـ، كاحتمت مسألة الديمقراطية مكانا مركزيا بيف القضايا االجتماعية المعاصرة نظرا 

بكصفو مركبا يتضمف عدة صيغ كدالالت متعددة مف  « ألىمية طرح البعد الديمقراطي في التعميـ،
 كمف ذلؾ 2»ديمقراطية في التعمـ كتكافؤ الفرص التعميمية كتعمـ الديمقراطية كالمساكاة بيف التبلميذ 

تبنت الجزائر مبدأ الديمقراطية في التعميـ بتعميـ التعميـ كالزاميتو خصكصا في المراحؿ األكلى 
 في اميرية 7 إلى 3 في جمع أطكار التعمـ في الجزائر، كىك ما تضمنتو المكاد مف قلمتمدرس، كمجانيت

 ، حيث يدعـ ىذا الخيار مبدأ العدالة االجتماعية كتكافئ الفرص التعميمية بعدما كانت عبئا 3 أفريؿ16
أدكات، كتب  )عمى العائبلت الجزائرية، بتدعيـ الدكلة لحاجات التعميـ األساسية مف كسائؿ تعميمية 

  (مدرسية ك تكفير التغذية

 : كقد حقؽ ىذا المبدأ

 .إتاحة الفرص المتكافئة لجميع األطفاؿ في التعميـ بغض النظر عف المكانة االجتماعية (1

 .تعميـ المدارس في جميع أرجاء الكطف (2

تكفير الرعاية االجتماعية كاالقتصادية ألبناء الطبقة الفقيرة لبلستفادة مف فرص التعميـ  (3
 .كتحسيف مستكاىـ المعيشي

 
 

 

 :جزأرة التعميم  (3
                                                           

 حسف رمعكف، المعرفي ك اإليديكلكجي في الكتاب المدرسي، منشكرا المركز الكطني لمبحث في األنثركبكلكجيا االجتماعية  1
 .27،  ص 2012، كىراف، الجزائر،crascكالثقافية

 .114-110، صمرجع سبؽ ذكره ...  عمي اسعد كطفة، عمي جاسـ الشياب، عمـ االجتماع المدرسي، 2
 .534 ، ص 1976 أفريؿ 23 الصادرة بتاريخ 33 انظر الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية  رقـ  3
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يعني ىذا المبدأ أف يتـ الحرص عمى تكلي أيادم جزائرية ميمة التربية كالتعميـ ك أف تككف األىداؼ ك 
المنطمقات األساسية كالمرجعية نابعة مف قيـ األمة الجزائرية، حيث كاف اليدؼ مف إدراج ىذا المبدأ 

 :ىك 

 .اختيار كاقع التعميـ كقيمو كمتطمباتو في ضكء كاقع الجزائر كتطمعاتيا -

 .جزأرة نظاـ التعميـ كخططو كمناىجو -

الببلد عمى أبنائيا مف أىؿ االختصاص مف  جزأرة إطارات بصكرة مطردة، غايتيا اعتماد -
 .معمميف، مفتشيف، كخبراء في التربية

جزأرة الطرؽ كاألساليب المتبعة في التعميـ، كال يتخذ مف الطرؽ إال ما كاف مبلئما لمظركؼ  -
 .  1الجزائرية

حيث ييدؼ ىذا المبدأ العتماد المكارد البشرية الجزائرية في تسيير المؤسسات التربكية كاالستغناء 
التدريجي عف المستقدميف في إطار التعاكف مع بعض الدكؿ العربية، كىذا مف شأنو إعطاء بعد أقكل 

 .لغرس االتجاىات الكطنية لدم التمميذ

، حيث تـ تغيير الييكمة األساسيةطبع بداية الثمانينيات انطبلؽ العمؿ كفؽ نظاـ المدرسة  
 9التنظيمية لؤلطكار التربكية بدمج المرحمتيف االبتدائية ك المتكسطة لتصبح مرحمة التعميـ األساسي ب 

، سمي ىذا بالتعميـ القاعدم كالذم  (-متكسط سابقا- سنكات أساسي3) ك ( سنكات ابتدائي6)سنكات 
 « BEF مف عمره كيتكج في حاؿ نجاحو بشيادة التعميـ األساسي 16يضمف لمتمميذ تمدرسو حتى سف 

«  . 

تميزت ىذه الفترة كذلؾ بتنكع بعض اإلجراءات التنظيمية الخاصة بمرحمة التعمـ الثانكم كتنكيع الشعب 
 .االعممية كتنصيب الجذكع المشتركة آداب، عمكـ، تكنكلكجي

كما تطكرت أعداد التبلميذ بشكؿ كبير مقارنة بما سبقيا مف مراحؿ التعمـ في تاريخ الجزائر الحديث، 
  1998 إلى 1954حيث يكضح الجدكؿ التالي تطكر نسبتيـ مف 

 

                                                           
 .46  صمرجع سبؽ ذكره،..... ، رابح تركي، أصكؿ التربية كالتعميـ 1
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 .19981الى 1954بيف سنة  (القاعدم) يبيف تطكر نسب التبلميذ في التعميـ األساسي3جدكؿ رقـ 

 رغـ 2 بدأت أكؿ محطة لتدريس المغة األمازيغية في الجزائر1997- 1996في بداية المكسـ الدراسي 
التجاذبات كالصراعات التي طبعت ىذه المرحمة، إال أنيا كانت الفترة التي أرست فييا الدكلة الجزائرية 

 حد اآلف، حيث قطعت المدرسة إلىالقاعدة األساسية لمسيادة التعميمية، التي مازالت مبادئيا قائمة 
الجزائرية أشكاطا كبيرة مف حيث عدد المتمدرسيف كبناء المؤسسات التعميمية كزيادة في عدد المتمرسيف 

 .كمسايرة الطرؽ الحديثة في التربية كالتعميـ

 .2016 إلى 2003المرحمة الثالثة من - 1-2-3

دخمت  الجزائر في ىذه الفترة مف تاريخيا مرحمة جديدة عمى المستكل السياسي ك االقتصادم  
ك االجتماعي، فرضت ىذه التغيرات حتمية القياـ بإصبلح جذرم عمى مستكل المؤسسات العمكمية بما 

 المتضمف لحؿ 113/2000فييا قطاع التربية الكطنية، حيث اصفر مرسـك رئيس الجميكرية رقـ 
صبلحات  المجمس األعمى لمتربية إحداث لجنة كطنية لمتربية كالتعميـ بغرض إدخاؿ تعديبلت كا 

 كما كرد في منشكر 1976، كىك اإلصبلح الثاني الذم عرفتو المدرسة الجزائرية بعد إصبلح 3جذرية
 فبعدما كانت إصبلح السبعينيات قد أممتو  فترة ما بعد االستقبلؿ ككانت األسبقية فيو  « :كزارة التربية

طاراتيا كبرامجيا، فضبل عف ديمقراطيتيا كانفتاحيا عمى العمكـ  لتأصيؿ المدرسة بمضامينيا كا 
، فاف اإلصبلح الجديد تمميو ظركؼ أخرل مرتبطة أساسا بالتغيرات التي تعيشيا  الببلد  اكالتكنكلكجي

، حيث 4في المجاالت االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كاالحتياجات الناتجة عف ىذه التغيرات
                                                           

1 Ahmed Djebbar, Le système éducatif algérien :miroir d’une société en crise et en mutation , p178 

 .90، ص 2014، المغرب، 24 جماؿ الديف فكعيش، أزمة التعميـ في المغرب كالعالـ العربي، مجمة عالـ التربية، العدد  2
 .2000 مام 11  الجريدة الرسمية الجزائرية ، الصادر بتاريخ 113/2000 انظر قانكف  3
 3، ص2009 ديسمبر 2النصكص التنظيمية،الجزائر، الجزء األكؿ ط:  كزارة التربية الكطنية ، منشكر إصبلح المنظكمة التربكية 4

 1998 1987 1977 1966 1954انكُىاد 

 %83,05 %79,86  %70,4 %47,2 %15انُكت انًئىَخ 
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شيدت الجزائر في فترة التسعينيات أزمة أمنية كحرب أىمية طاحنة راح ضحيتيا ربع مميكف جزائرم 
 .كالتي تـ  تجاكزىا بعد قانكف الكئاـ المدني كالمصالحة الكطنية فيما بعد 

سبقتيا قبؿ ذلؾ تغيرات عمى المستكل السياسي ك االقتصادم مف تحكؿ مف نظاـ الحزب  
 كفتح 1988الرأسمالي بعد أحداث أكتكبر ) التعددية السياسية كاالنتقاؿ مف االقتصاد الحر إلىالكاحد 

المجاؿ لخكصصة الشركات الجزائرية التابعة لمقطاع العاـ ، ككذا التحكالت االجتماعية الناتجة عف 
ديناميكية المجتمع كحتمية التغير فيو، كميا عكامؿ عجمت بصكرة أك بأخرل إصبلح المنظكمة التربكية 

 .لتساير مستجدات الكاقع الجزائرم كالمتغيرات الثقافية ك التكنكلكجية الحديثة في العالـ

 : اإلصبلح مف بينياإلىأما عمى المستكل التعميمي فقد دفعت عدة معطيات رقمية الحاجة 

   .%16 إلى 10ارتفاع  نسب إعادة السنة في مختمؼ المراحؿ مف  -

ارتفاع نسب التسرب المدرسي، حيث يبمع عدد التبلميذ الذيف يغادركف المدرسة الجزائرية دكف  -
 منيـ دكف مستكل المتكسط ، في حيف أف ما نسبتو %33 تمميذ في السنة 500000شيادة 

 في سنكات %70 في مقابؿ 2006 فقط يتحصمكف عمى شيادة البكمكريا سنة %30 إلى 25
 .الستينيات مف القرف الماضي

 %66نقص اإلمكانيات البيداغكجية خصكصا في المناطؽ الريفية حيث تسجؿ نسبة العجز ب -
1.  

 2003-2002كقد جاء محتكل اإلصبلح التعميمي الجديد الذم انطمؽ ابتداءن مف المكسـ الدراسي 
 :بنقاط ىامة تتمثؿ في

عداده ليككف مكاطنا فعاال في حياتو اليكمية -  . تنمية شخصية المتمدرس الجزائرم كا 
 .االستجابة لحاجات المجتمع االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية -

تككيف النخبة بعد أف كاف اليدؼ األساسي لممدرسة الجزائرية إدماج أكبر قدر ممكف مف  -
 .التبلميذ أصبح االىتماـ بالنكع ضركرة تعميمية كسياسة أكثر مف الكيؼ

                                                           
1
  Imène Benharkat,  Le System  Educatif  Algérien, Laboratoire d’Analyse des Processus Sociaux 

et Institutionnels.  Université Mentouri Constantine.pp 22-23 . 
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تقديـ معارؼ أساسية كمعاصرة لممتمدرس تنمي كفاءاتو التعميمية، حيث تـ في ىذا اإلطار  -
 طريقة تدريسية تفرض قطيعة مع نظريات  « اعتماد المقاربة بالكفاءات التي تعني في جكىرىا

، المعتمدة عمى اإلخبار كالتمقيف كاالعتماد عمى الذاكرة  باالنفتاح (األىداؼ)التعمـ السمككية 
، بعدما اعتمدت الجزائر في كقت سابؽ 1»عمى النظرية البنائية لتعطي معنى جديد لمتعمـ 

عمى المقاربة باألىداؼ كالطريقة التمقينية في التدريس، حيث المعمـ ىك محكر العممية 
 .التعميمية

اقتصادم لمشباب الجزائرم بتكييؼ المناىج مع متطمبات سكؽ العمؿ -اإلدماج السكسيك -
 حسب الديكاف %11,2 في مقابؿ 2001 سنة %27,30خصكصا بعد بمكغ نسبة البطالة حد 

 ONSالكطني لئلحصاء 

تأليؼ كتب مدرسية تساير التطكرات الحديثة كالمقاييس العالمية كتكفرىا في كؿ المناطؽ ك  -
 .األزمنة 

تبعا ليذا لسيركرة ىذا اإلصبلح في المراحؿ التعميمية الثبلث تـ إعبلف إصبلحات جديدة عمى مستكل  
التعميـ العالي لمسايرة اإلصبلح القاعدم كتماشيا مع مستجدات التككيف كالبحث في العالـ المتطكر، 

 الذم حمؿ إصبلحات ىيكمية لنظاـ LMD د ,ـ,سكسكنية بتطبيؽ نظاـ ؿ- خصكصا الدكؿ االنجمك
 .التدرج كما بعد التدرج: التككيف الجامعي في مرحمتي

كقد تـ مؤخرا تقديـ مقترح مف طرؼ كزيرة التربية كالتعميـ  الكطني بالجزائر، السيدة نكرية بف  
غبريط حكؿ التعميـ بالمغة األـ  عمى اعتبار أف العربية تمثؿ لغة أجنبية غير مفيكمة بالنسبة لمطفؿ 
الذم يحمؿ رصيدا لغكيا دارجيا، ما يشكؿ صعكبة لديو في اكتساب المعارؼ كالمفاىيـ خصكصا في 
السنكات األكلى مف تمدرسو، كىي االقتراح الذم احدث ضجة كبيرة عمى الساحة السياسية ك التربكية 

 غمؽ النقاش  المتعمؽ بيذا اإلشكاؿ مف طرؼ رئيس الحككمة الذم فصؿ في ىذا األمر إلىأدت 
 .بإلغاء المشركع

  اعتماد إصبلح جديد سمي بالجيؿ 2017- 2016كما شيد الدخكؿ المدرسي لمسنة الدراسية  
الثاني لئلصبلحات، حيث أدخمت عدة تعديبلت عمى المناىج الدراسية كخصكصا الكتب المدرسية 

                                                           
  .197-195، ص2005 عبد الكريـ غريب، أم مستقبؿ لمكفايات، منشكرات عالـ المعرفة، الدار البيضاء المغرب،  1
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التي تـ إدماج  مجمكعة مف المكاد المتقاربة في المضمكف في كتاب كاحد مع تطكر في الشكؿ كنكع 
الكرؽ كالجكدة الصكر، لكف جكبو ىذا اإلصبلح برفض تاـ  مف قبؿ الجبية الشعبية كبعض األحزاب 

 .السياسية  خصكصا بعد كركد أخطاء مطبعية في الكتب المدرسية

 :السياسة التعميمية بتونس - 2

إف التطرؽ لمسياسة التعميمية بتكنس يستدعي اإلحاطة بالظركؼ التاريخية التي عاشيا  
المجتمع التكنسي، كالتي أحدثت أثارا عمى البنية الييكمية لممجتمع كمؤسسات الدكلة كانعكاسيا عمى 

 .النسؽ القيمي كالثقافي لتكنس

ككما ىك الحاؿ بالنسبة لمجزائر، فإننا سنحاكؿ مف خبلؿ ىذا العنصر المتعمؽ بتطكر التعميـ  
في تكنس اإلحاطة بثبلث محطات أساسية ساىمت في إرساء التكجيات التربكية في ىذا البمد 

المغاربي، كالذم ال يختمؼ تاريخو كىكيتو عف غيره مف دكؿ المغرب العربي، حيث سنتطرؽ لمتاريخ 
كالسياسة التربكية في تكنس قبؿ الحماية الفرنسية بعد االستقبلؿ مركرا بالسياسة التعميمية الفرنسية 

 .بتكنس كما أحدثتو التركة االستعمارية عمى التعميـ كاليكية التكنسية

 :التعميم بتونس قبل الحماية الفرنسية- 2-1

 عيد الركماف، كاحدث إلىبرز اىتماـ التكنسييف بالتعميـ منذ العصكر القديمة مف القرطاجييف  
الفتح اإلسبلمي بتكنس تغيرات في أصكؿ التربية كالتعميـ بما شيدتو الحضارة العربية اإلسبلمية مف 

تقدـ في ذلؾ الكقت، حيث خصص األغالبة كالحفصيكف فضاءات التعميـ كالسياسة بالعديد مف المدف 
التكنسية، غير أف أىـ ما ميز ىذه المرحمة مف تاريخ تكنس التعميمي كالثقافي ىك تأسيس جامعة 

ىجرية، كفتحيا كفضاء تعميمي ذك مستكل عالي استقطب الطمبة مف تكنس كمف 116الزيتكنة سنة 
 ".ابف خمدكف"خارجيا، كتخرج مف ىذا القطب المعرفي العديد مف العمماء نذكر منيـ العبلمة 

 فرنسا كتأثيره إلىأما في العيد العثماني فقد اىتـ أحمد باشا بام بالتعميـ كخصكصا بعد زيارتو  
بمظاىر الحضارة كالتقدـ آنذاؾ كحاكؿ االنفتاح عمى المعارؼ الحديثة حيث ادخؿ العديد مف 
 1843اإلصبلحات ، شممت إعادة النظر في البرامج ك الطرائؽ التعميمية بعد صدكر قانكف نكفمبر 

 الجغرافيا إلى، أكليت تبعا لذلؾ مكانة لتدريس الحقكؽ كاآلداب إضافة 1875كتشريع قانكف 
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 جانب عمـك الديف كالفمسفة كىي العمـك التي سجؿ إدراجيا ألكؿ مرة ضمف إلىكالرياضيات كالفمؾ 
مناىج جامعة الزيتكنة، إذ كاف البام احمد ييدؼ  لتحديث الدكلة، كتقميدا كمحاكاةن لما شاىده خبلؿ 

 مف تطكر البنياف كازدىار الحضارة كالتنظيـ اإلدارم كالقانكني كاإلمكانيات  1846زيارتو لفرنسا سنة 
االقتصادية ك الفكرية التي كاكبت النيضة األكربية، كالتي زادت مف قكة فرنسا كغيرىا مف الدكؿ 

 .األكربية كساىمت في تكسعيا كىيمنتيا عمى حكض البحر األبيض المتكسط

حاكؿ البام مف خبلؿ ىذه الحركة اإلصبلحية تككيف نخبة تكنسية تككف الحامؿ لمكاء  
التحديث، كقد باشر البام تبعا لذلؾ بإنشاء مدرسة باردك الحربية التي أدخمت في برامجيا العمـك 

العصرية كالنظريات الحربية كاليندسة كالمغات األجنبية، كستككف ىذه المدرسة اإلطار الذم سيتخرج 
 عمى غرار 1منو جيؿ كامؿ مف المصمحيف المستنيريف الذيف سيتكلكف مناصب عميا في الدكلة فيما بعد

المصمح خير الديف التكنسي الذم زار باريس في إطار بعثة عممية تيدؼ لنقؿ التقنيات كالنظـ اإلدارية 
كالقانكنية الحديثة، كالتي كصفيا في كتابو أقـك المسالؾ في معرفة أحكاؿ الممالؾ الذم صدر سنة 

1867. 

غير أف الصراع السياسي كاألزمة المالية الناتجة عف اختبلس أمكاؿ الدكلة التكنسية مف طرؼ  
ساىـ في إفبلس الدكلة كنظاـ البايات ما ادخؿ تكنس في مرحمة حرجة تميزت " محمكد بف عياد"

 « 1877 – 1873بالضعؼ  كالتقيقر رغـ محاكالت الكزير  خير الديف التكنسي آنذاؾ في الفترة بيف 

عادة النظر في تنظيـ  التأسيس مف جديد إلدارة نزيية منظمة، كاف يظير الحالة المالية المتعفنة كا 
 .2 »شؤكف القضاء كالتعميـ 

لـ تضني ىذه المحاكالت اإلصبلحية رغـ جديتيا عف حتمية تياكم الدكلة كاستسبلـ البام لضغط 
الييئات الدبمكماسية كالثقافية المتكاجدة بتكنس اتساع المطامح األكربية كتسابقيا الحتبلؿ تكنس 

 .المشركع التربكم التكنسي" كأد "إلىخصكصا فرنسا كايطاليا، كميا أدت 

 :عمكما يمكف إجماؿ أنماط التعميـ في ىذه المرحمة كاآلتي 

                                                           
 .14 ص،2012حركة اإلصبلح كالتحديث في تكنس ،  البرؽ لمنشر كالتكزيع، تكنس، الصحراكم  قمعكف ،  1
 االستقبلؿ، ترجمة محمد الشاكش، محمد عجينة ، دار إلىمحمد اليادم الشريؼ، تاريخ تكنسي مف عصكر ما قبؿ التاريخ  2 

 .97 ص 1993، 3سراس لمنشر،تكنس ،ط
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 :التعميم الزيتوني

 ىك تعميـ أصمي أخذتو جامع أك جامعة الزيتكنة ، حيث كانت منارة لمعمـ كالفكر كطمبا لمعديد  
مف العمماء كالشخصيات الفكرية كالسياسية بتكنس كالجزائر، مف ابف خمدكف كالشابي كالثعالبي  كابف 

باديس كالرئيس الجزائرم األسبؽ ىكارم بكمديف،  حيث كانت مركز إشعاع ثقافي كتعميمي ذك مستكل 
 أف الزيتكنة قد مثمت مركز  « إلىعالي، يذكر في ىذا الصدد الشيخ محمد الفاضؿ بف عاشكر 

الضمير الجمعي كرمز اليكية الحضارية العربية اإلسبلمية كما لعبت ىذه  المؤسسة دكرا في تأطير 
يكمئذ انطبعت الركح الشعبية في تكنس بطابع مصكغ مف مادة الركح .... مختمؼ شرائح المجتمع 

الثقافية لجامعة الزيتكنة، فيي مادة الرابطة القكمية الكاسعة كالحرص عمى االلتزاـ مع األمـ اإلسبلمية 
، حيث نجحت في الحفاظ عمى اليكية كالقيـ التكنسية بامتداداتيا العربية  » 1الشرقية كخاصة العربية

 . اإلسبلمية ما جعميا حصنا منيعا ضد التيارات الثقافية المعادية حتى أثناء الفترة االستعمارية

اعتمد التعميـ الزيتكني عمى حمقات تدريسية حكؿ قضايا دينية فقيية كمالكية كمياديف عممية  
كأدبية أدخمت ضمف مناىجيا التعميمية في إطار اإلصبلحات التي مستيا خصكصا في النصؼ الثاني 

 .ـ19مف القرف 

 : التعميم التقميدي

  لمطفؿ لتعمـ األكؿأخذتو الزكايا كالمساجد كالكتاتيب القرآنية عمى عاتقيا،  حيث تعتبر المقصد 
حكاـ القراءة كالتجكيد، كلعؿ ابرز  المبادئ األساسية لمقراءة كالكتابة كالحساب، إضافة لحفظ القراف كا 

مثاؿ عمى ىذه المساجد التي كانت منتشرة في كؿ أحياء الدكلة التكنسية الكتاتيب التي افتتحيا الشيخ 
 إلى الذم كاف يرمي لتعميـ معمميف يقكمكف بدكرىـ بتعميـ أبناء آخريف، ىذه المكجة أدت «يكسؼ 

، حيث ساىمت  ىذه   »2 18انتشار التعميـ الذم أصبح غاية في حد ذاتو منذ منتصؼ القرف 
المؤسسات الدينية في نشر تعميـ ديني بسيط، منتشر في مجممو في األكساط الشعبية التكنسية يتحكؿ 

 التعمـ بالزيتكنة كطالب لدم إلىبعدىا المتعمـ في حالة نجاحو في أقساـ حفظ القرآف كأحكاـ قراءتو 
 .أحد شيكخيا حيث كاف النظاـ التعميمي متكامؿ مف حيث البنية التنظيمية كالمعرفية

                                                           
 . 41، ص.2009، 1 سالـ لبيض اليكية، اإلسبلـ العركبة، التكنسة، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت لبناف، ط 1
 .105 صحراكم قمعكف، مرجع سابؽ ص  2
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 : المدرسة الصادقية

 تعتبر أكؿ المدارس العصرية 1975ىي مؤسسة تعميمية أسسيا خير الديف  التكنسي عاـ  
الثانكية في تكنس قبؿ الحماية، ساىمت في نشر تعميـ حداثي  كىك المقصكد مف تأسيسيا حيث كانت 

سقاط الحداثة األكربية عمى مؤسسات الدكلة التكنسية مف جية، كجعميا  فكرة إنشائيا ىي نقؿ كا 
مؤسسات لتككيف النخبة مف اإلطارات  التكنسية التي ستقكد النيضة فيما بعد كىك ما حدث، حيث 

تخرج مف ىذه المؤسسة العديد مف الشخصيات كالقيادات السياسية التكنسية مف الرئيس الحبيب بكرقيبة 
 .كالكزير محمد المسعكدم كمصطفى بف جعفر

 :التعميم األوربي

انتشر ىذا التعميـ بتكنس قبؿ الحماية عف طريؽ البعثات التبشيرية المسيحية كقد ارتبطت  
ظاىرة إحداث المدارس األكربية بتكنس في القرف التاسع عشر بتكاجد جاليات أكربية بيا كبحالة الكىف 

العاـ الذم انتاب الببلد تزامنا مع تكاجد جاليات أكربية ذات كزف اقتصادم كسياسي خاصة فرنسا 
، مع تشجيع الحككمة التكنسية لحركة التعميـ كالتحديث كفؽ النماذج األكربية سعيا منيـ لركب 1كايطاليا

التقدـ الحضارم الحادث شماؿ المتكسط دكف اعتبار لخطر ىذه المدارس كالبعثات الدبمكماسية عمى 
 .األمف القكمي كالفكرم لمدكلة كالمجتمع التكنسي 

 

 :السياسة التعميمة في تونس أثناء الحماية الفرنسية- 2-2

 السيطرة عمى الببلد التكنسية، كقد تمكنت إلىسعد فرنسا منذ أف استتب ليا األمر في الجزائر  
، اذ تذرعت بيجـك بعض القبائؿ التكنسية عمى الحدكد مع الجزائر 1881بالفعؿ مف تحقيؽ ذلؾ عاـ 

" بريار"، كقد عرض 1881 مام 12يـك " باردك"لتتدخؿ عسكريا في الببلد التكنسية كتحاصر البام ب

                                                           
، 1988تكنس  دراسة تاريخية مؤسسية اجتماعي،سمسمة عالـ التربية،:  بمقاسـ بف سالـ ،التعميـ العصرم كنظاـ التكجيو في تكنس 1

 .17ص 
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التي فرض بمقتضاىا الحماية " باردك"قائد الجيش الفرنسي عمى البام محمد الصادؽ نص معاىدة 
 .1الفرنسية عمى تكنس

 تقـك خطتي عمى العمؿ تدريجيا مف اجؿ تشكيؿ حككمة البام مف الفرنسييف كبيدؼ حكـ تكنس   «   
المقيـ العاـ الفرنسي لزكجتو سنة " بول كومبو" ىذا ما كتبو  » األسفؿ إلىباسـ البام مف األعمى 

، كىذا كاف االختيار الذم أممتو معاىدة الحماية بيف بايات تكنس نتيجة إعجاب ركاد الحركة 18822
اإلصبلحية بالتعميـ كالثقافة،  ما جعميـ ينقمكف التجربة الفرنسية ك االيطالية كاقتباسيا بالمحتكل 
كالشكؿ دكف تييئ الظركؼ كالكسائؿ، كما تـ التغاضي عف التكسع التجارم كالديمغرافي األكربي 

 .كالتفاعؿ معو العتباره في نظرىـ جزءا مف تحديث المجتمع كفرصو لبلحتكاؾ بالحضارة

كمع انتصاب الحماية الفرنسية بتكنس تـ إحداث تغيرات عمى البنية االجتماعية كالثقافية لممجتمع 
 جعؿ االستعمار الثقافي بديبل لبلستعمار العسكرم إلىالتكنسي بما فييا الييكؿ التعميمي، إذ عمدت 

بغية إحداث قطيعة مع الثقافة التكنسية بثقميا التاريخي كالديني كالمغكم، لكف بشدة اقؿ مما فعمتو 
 .بالجزائر اعتبارا مف تجربتيا ىناؾ، التي كمفتيا الكثير مف المكارد المادية كالبشرية

حافظت فرنسا عمى النمط التعميمي المكركث عف الفترة العثمانية كأضافت إليو تعميما عمكميا  
فرنسيا، كما استغنت عف المغة العربية في اإلدارة كالتعميـ كاعتبرتيا لغة أجنبية مع أنيا لغة األغمبية 

 .العربية في تكنس

المدرسة ) كالصادقيبيكاألكركما أبقت عمى التعميـ الحر بكؿ أطيافو، التقميدم الزيتكني،  
لكنيا تركت التعميـ العربي اإلسبلمي دكف تمكيؿ بعد مصادرتيا أمكاؿ كأماكف الكقؼ  (الصادقية

كمنحيا لممعمريف بعد أف كانت المصدر الرئيسي لتمكيؿ التعميـ خصكصا الزيتكنة ما جعؿ مستكل 
 .التككيف بيا يتراجع لسببيف

  التمكيؿ الذم تكقؼ عنيا كما ذكرنا سالفا :أوليما

                                                           
 .21، ص2011، 1، دار أقبلـ لمنشر كالتكزيع كالترجمة ،تكنس، ط2011 ثكرة إلى راغب السرحاني، قصة تكنس مف البداية  1
 .81مرجع سبؽ ذكره، ص ......  محمد عابد الجابرم، السياسية التعميمية في  2
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 رفضيا التحديث الذم ادخمو خير الديف التكنسي مف طرؼ عممائيا المحافظيف، الذيف نظركا :ثانييا
بعيف الريبة إلصبلحات، كنكع المناىج المستكردة أصبل مف فرنسا عمي يد خير الديف كجماعتو 

المصمحيف المستنيريف، كالذيف يمكف اعتبارىـ مف البرجكازية التكنسية التي تتركب مف األعياف ككبار 
 . المكظفيف بالدكلة كيستمدكف نفكذىـ منيا

كىك ما جعؿ التعميـ الصادقي متقدـ عمى التعميـ الزيتكني عمى اعتباره فرنسي النمكذج كالمناىج 
  "ليسي سان لويس " كمتأثر بنيكيا بالتعميـ الفرنسي، كيعد الممتازيف مف التبلميذ بو إلى االلتحاؽ ب 

 إحداث شيادة ختـ الدركس الثانكية بالمدرسة 1911كما تقرر سنة .1بباريس قصد استكماؿ تككينيـ
  2 شعبة تكنسية عمى النمط الصادقي بالمعاىد كالمدارس بالببلد1944الصادقية كما أحدثت سنة 

ىكذا أخذت المدرسة الصادقية تمتد داخؿ المجتمع التكنسي، كاستقطبت مجمكعة مف الشباب  
التكنسي المثقؼ ليشكؿ النخبة المتنكرة المكاكبة لمحداثة كتحديث األكضاع االقتصادية ك االجتماعية 

بإدخاؿ إصبلحات  (البام )بالببلد، ككذا الشؤكف التعميمية بتقديمو مطمب السمطة الفرنسية كالتكنسية 
 إلىعمى التعميـ التقميدم الزيتكني كالصادقي عمى حد سكاء كىك األمر الذم تحقؽ ليذه النخبة الشابة، 

 كما نجحكا في إدراج البكمكريا  الممنكحة 1892جانب ذلؾ قاـ ىؤالء بتأسيس المدرسة الخمدكنية عاـ 
مف طرؼ المدرسة الصادقية ضمف الشيادات المقبكلة التي تؤىؿ صاحبيا الرتياد الجامعة كالمعاىد 

    .التككينية

الفتاة كجريدة تابعة لو أسمكىا " حزب تكنس"إلى جانب ذلؾ قامت ىذه النخبة بتأسيس  
 اقتباسا مف النمكذج الحديث لمدكلة التركية التي أسسيا مصطفى كماؿ 1904سنة "  التكنسي"
 . حد ما قطعة مف التراثإلىكنفس جديد احدث " تركيا الفتاة"كحزب " أتاركرؾ"

نما " باشا حانبة"لـ تتعارض ىذه النخبة كعمى رأسيـ   كعبد العزيز الثعالبي الحماية الفرنسية كا 
كانت تعتبر نفسيا حركة إصبلحية مطالبة بمشاركة التكنسييف في تسيير سياسة الشؤكف العامة 

بنفس  (العربي)كاإلدارة، كحمقة كصؿ في سياسة استعمارية بينيا كبيف عامة الشعب التكنسي 
نمكذج فرحات عباس كالكسطاء الذيف شكمكا المكاتب العربية في )اإلستراتيجية المستعممة في الجزائر 

                                                           
 .59 بمقاسـ بف سالـ، مرجع سابؽ، ص  1
 .نفس الصفحة نفس المرجع  2
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، باعتمادىا عمى نخبة تحمؿ ثقافة أكركبية كلغة فرنسية، كقد (إطار انطبلؽ برنامج الحالة المدنية قبمو
أف تطبع بعض العقكؿ المحمية بطابع االستعمار، فيي  « "راغب السرحاني"نجحت ىذه السياسة حسب 

كىكذا ظيرت الحركة الكطنية التكنسية التي ترعرعت في . 1»تفكر اليـك كما كاف ىك يفكر باألمس 
الزيتكنة كعمى مناىجيا كأدارت ليا ظيرىا، كاتجيت نحك الفكر كالثقافة التي فرضيا المستعمر، كالتي 
كاف المقصد الكحيد منيا ىك النيؿ مف ىكية كمقكمات التكنسييف، عقب ضرب مصدر كحدتيـ كىي 
المغة العربية التي لـ تسمـ مف تأثير المد الثقافي الغربي، خصكصا مع إعبلف الفرنسييف لممدارس 

الفرنسية ، كىي مداس عمكمية فرنسية في طابعيا العاـ تتميز بازدكاجية المغة انشئتيا السمطة /العربية
االستعمارية تحت ضغط الحركة الكطنية، حيت أدرجت المغة العربية ضمف مناىج التدريسية، كما كاف 

ظيكرىا استجابة لرغبة المعمريف األكربييف كضغكطيـ لرفض إدماج التبلميذ العرب في المدارس 
 مراكز عميا إلىبالكصكؿ  (التكانسة)الحككمية الفرنسية كي ال يككف التعميـ سبيبل يفتح المجاؿ لؤلىالي 

 .في المجتمع، كبالتالي تيديد التفكؽ األكربي بكضع الحالة االستعمارية محؿ نقاش كتيديد تكاجده

إضافة ليذا النمكذج التعميمي شيدت تكنس ظيكر نكع جديد مف التعميـ سمي آنذاؾ   
كرد فعؿ عف رفض المدارس الفرنسية أك تباطئيا في قبكؿ التبلميذ ذكم " التعميـ القرآني العصرم "ب

 فتح مدارس قرآنية جديدة بمناىج عصرية إلىاألصكؿ العربية ما دفع ببعض الشباب التكنسي  
 مع بقاء  نفس الييكؿ التنظيمي 20كامتداد لمكتاتيب المكركثة عف التعمـ في تكنس مع بداية القرف 

 .لممراحؿ التعميمية الثبلث

اعتمدت األنماط التعميمية  التكنسية في مناىجيا كطرؽ تدريسيا عمى أساس إثنية، دينية  
كلغكية، فتجد المدارس اإلسبلمية العربية تقـك عمى أساس الديف اإلسبلمي كالمغة كمدارس فرنسية، 

ايطالية، مسيحية، كما كاف ىناؾ مدارس عبرية ألبناء الجالية الييكدية تحت إشراؼ الحركة الييكدية 
 حسب 1954العالمية كفي ما يمي جدكؿ يكضح التكزيع العاـ لمتبلميذ في المراحؿ االبتدائية سنة

 :     المتغيرات الثبلث المذككرة

مدارس فرنسية  مدارس فرنسية أصل التالميذ 
 عربية

مدارس قرآنية 
 عصرية

 المجموع

                                                           
 .69ص ، مرجع سابؽ،  راغب السرحاني  1
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 544 174 989 34 030  25 525  14 تونسيون عرب
 477 29 - 467 010 29 فرنسيون 

 407 12 - 223 184 12 ييود 
 061 3 - 74 987 2 ايطاليون 
 290 - 5 285 مالطيون
 350 - 60 290 آخرون
 129 220 989 34 859 125 281 59 المجموع

  .1 حسب أصكليـ 1954يكضح  تكزيع عدد التبلميذ بالمرحمة االبتدائية  سنة   ( 04 )جدكؿ رقـ 

يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ التالي التفكؽ  العددم لمتبلميذ التكنسييف ذكم األصكؿ العربية  لكف  
اغمبيـ في المدارس العربية ك المدارس القرآنية العصرية، في مقابؿ تفكؽ فرنسي ك ييكدم بالمدارس 

 مجتمعيف رغـ  %68 عمى التكالي بما نسبتو %20 ك %48 نسبة  1954الفرنسية، حيث حصمكا سنة 
ككنيـ أقمية  مقارنة بالتكنسييف،  ما يبيف التفاكت عمى أساس  األصؿ االجتماعي ك اإلثني  في 
النظاـ التعميمي تحت الحماية،  ىذا التفاكت ك البلمساكاة كاإلقصاء لمعنصر األصمي في تكنس 

 :  مراحؿ عميا كالتي يظيرىا الجدكؿ اآلتيإلىستظير بشكؿ جمي مف خبلؿ فرص النجاح ك االنتقاؿ 

 

 

                                                           
 .23 بمقاسـ سالـ، مرجع سابؽ ، ص  1

 العالي الثانكم االبتدائي  أصؿ التبلميذ
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

. 41 635 50.6 034 15 4, 75 555 139 تكنسيكف عرب 
2 

 43.3 668  8. 34 338 10 15.9 29477 فرنسيكف 

 12.7 196 10.1 983 2 6.7 407 12 ييكد 
 2.0 31 3.7 111 1 1.6 061 3 ايطاليكف 
 0 0 0.2  47 0.2 290 مالطيكف
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يكضح  عدد كنسب تكزيع التبلميذ  في المراحؿ التعميمية حسب االصكؿ القكمية ك 1( 05)جدكؿ رقـ 
 :الدينية

يبلحظ مف خبلؿ بيانات الجدكؿ التالي المنحى التنازلي الذم يمس التبلميذ التكنسييف العرب  
عبر المراحؿ التعميمية، فعمى الرغـ مف ككنيـ األغمبية كدخكليـ التعميـ االبتدائي بأعداد كبيرة بنسبة 

 أف نسبتيـ تتناقص إلى مف إجمالي عدد التبلميذ المتمدرسيف في ىذه المدارس الحككمية، 75,4%
 في التعميـ % 35 بالثانكم ك%25 بحكالي 6ة50 إلىبشكؿ كبير في المراحؿ األخرل، حيث تنخفض 

العالي في مقابؿ زيادة نسبة الفرنسييف في التعميـ العالي، الذم يتجاكز نسبة  التكنسييف ك ككذلؾ ىك 
األمر بالنسبة لبليطالييف، كلكف المستفيد األكبر مف ىذا الكضع ىـ التبلميذ ذكك  األصكؿ  الييكدية 

 الِضعؼ مقارنة بالنسبة التي حصمكىا في االبتدائي، تعكد إلىالذيف ترتفع نسبة دخكليـ التعميـ العالي 
 اليدر كالتسرب المدرسي الذم يمس التبلميذ ذكم األصكؿ العربية باالبتدائي كالثانكم إلىأسباب ذلؾ 

مقابؿ تفكؽ أكربي كييكدم نتيجة تكفر الفرص كالمؤىبلت المادية لمنجاح مقارنة بالتكنسي، ىذا التبايف 
العددم في مستكيات النجاح تغذيو في حقيقة األمر االختبلفات المغكية كالمحتكيات الدراسية التمييزية 
المتسمة بالضعؼ كالبساطة في المدارس المخصصة لمعرب في مقابؿ الجدية في التعميـ كقكة المناىج 
في المدارس األكربية، ما جعؿ المدرسة التكنسية آلية إلعادة اإلنتاج االجتماعي ك النجاح الميني تبعا 

 .لؤلصكؿ القكمية كالدينية

جممة القكؿ في التعميـ بالمرحمة االستعمارية أنو كاف طبقيا عنصريا ييدؼ لنشر الثقافة كالمغة  
الفرنسية بدرجة متكسطة لنخبة مف التكانسة، في مقابؿ تقديـ الحد األدنى مف ىذه الثقافة كالمعرفة 
لمبقية مف الشعب التكنسي بالمدف ليتمكف التفكؽ الحضارم كالمغكم الفرنسي، في حيف بقيت اغمب 

المناطؽ الريفية كشبو الحضارية  خالية مف أم تعميـ حككمي، يسيطر عمييا التعميـ التقميدم كالمدارس 
التابعة لمتعميـ الزيتكني، التي ترفض التجديد كالتحديث لخكؼ أك تزمت مف طرؼ شيكخيا الرافضيف 

لمتغيير كمع ذلؾ لـ تكف السياسة التعميمية الفرنسية متسمطة في الشؤكف التربكية كما حدث مع 
                                                           

 .26 المرجع السابؽ، ص 1

 0.8 12 6. 0 177 0.2 350 آخركف
 100 1542 100 690 29 100 140 185 المجمكع



انفصم انؽاثغ                         تطىؼ انًُظىيخ انتؼهًُُخ نعول انًغؽة انؼؽثٍ           
                                      

 
158 

 

 الذيف تعمدت إقصائيـ مف التعميـ الفرنسي كتطبيؽ الخناؽ أك منع التعميـ األصمي كمراقبتو، فالجزائريي
حيث كاف لدم الشعب التكنسي حرية التعمـ خصكصا في المدارس الخاصة، كما ساىـ ضغط الحركة 
دراج العربية كمغة تعميـ كليس كمادة تدريس ضمف  الكطنية السياسية بتكنس في رفع مستكل التعميـ كا 

 . مناىج تسيطر عمييا المغة الفرنسية

 :    مستجدات التربية والتعميم في تونس المستقمة- 2-3

 أىـ التصكرات التربكية السائدة في تكنس قبؿ فؾ االرتباط إلىحاكلنا فيما سبؽ التطرؽ  
 كالتي فرضت تصكرات تربكية مبنية عمى نماذج 1881بالحماية الفرنسية المفركضة عمييا منذ سنة 

أكربية منسجمة مع مشركعيا الحداثي كالتنمكم، غير أنيا كانت ظالمة كمجحفة في حؽ  الشعب 
التكنسي العتمادىا عمى معايير تمييزية تعتمد األصكؿ االجتماعية كالعرقية كالطائفية الدينية في 

قبكليا، مقابؿ إقصاء عامة الشعب التكنسي المشكؿ لؤلغمبية االثنية كتركيزىـ عمى استقباؿ األعياف 
 .كاألكربييف، حيث طغى عمى التعميـ  الطابع االرستقراطي

تحررت الببلد التكنسية مف االحتبلؿ الفرنسي عمى مدار سنكات طكيمة، عانى فييا الشعب  
التكنسي القير كالظمـ كالميانة كالتمييز كسرقة الثركات كمحاكالت حثيثة الستبلب ىكيتو األصمية قصد 

كجد التكنسيكف أنفسيـ أماـ أكضاع سياسية كاقتصادية كاجتماعية مزرية . تذكيبيا في النمكذج الفرنسي
تستمـز التغيير لتجاكز التركة االستعمارية قصد بناء مجتمع تكنسي متماسؾ مكحد يكاكب الحداثة، 
كىي أمكر لـ تكف غائبة عف تصكرات النخبة الكطنية أثناء الفترة االستعمارية، كالتي طالبت منذ 

ظيكرىا بنشر التعميـ في األكساط التكنسية إيمانا منيا بأىميتو في تطكير المجتمع، كنقمو مف التقميد 
 الحداثة التي تسعى لتجسيدىا بعض الشخصيات في العالـ العربي اإلسبلمي بعد اطبلعيـ عمى إلى

 البحث عف جكاب لمتساؤؿ إلىما حققو الغرب مف تطكر كحضارة كتأثرىـ بمظاىرىا، مما دفع بيـ 
 " .لماذا تقدـ الغرب كتخمؼ العرب كالمسممكف: " الشيير الذم طرح آنذاؾ كىي 

 التعميـ كحؿ كآلية لنشر الكعي كتكسيع الفكر كاآلفاؽ المعرفية إلىاتجيت األنظار مف ىذا اإلشكاؿ 
لتفعيؿ الحداثة، إذ اعتبر قطاع التربية كالتعميـ مف األكلكيات في المشركع التحديثي التكنسي الذم آمف 

 كالذم كاف احد ابرز المطالب "الحبيب بورقيبة" جانب إلى "باشا حانبة"بو المثقفكف بداية مف عمي 
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في المؤتمرات كالمناقشات العامة كما برز عمى "  حركة الشباب التكنسي"التي طالبت بيا خطابات 
 .لساف أعمدة الجرائد كالمنشكرات الصحفية ك الحزبية

راىنت النخب الكطنية التكنسية بعد االستقبلؿ عمى التعميـ كدكره الريادم في النيكض بالدكلة   « 
، كقد أشرفت ىذه النخبة 1»كالمجتمع لتجاكز عتبة التأخر كبمكغ التطكرات لمكاكبة مجريات العصر 

عمى التخطيط االستراتيجي كمتابعة التعميـ كتكفير اإلمكانيات المادية كالبشرية البلزمة مف أجؿ سيركرة 
حسنة ليذا الرىاف الكطني الذم كاف احد المطالب الممحة لمشعب التكنسي مف جميع الطبقات 

 .االجتماعية زمف الحماية الفرنسية

 باىتماـ اكبر في نقاشات كمداكالت 1957- 1955حظيت قضايا التربية كالتعميـ، في سنكات  
مختمؼ المجالس النيابية لمدكلة التكنسية، حيث حظي النقاش حكؿ السياسية التربكية كنكعية التعميـ 
كميزانيتو حيزا زمنيا كتفاعبل كبيرا بيف النخب كانقساميا حكؿ الخيارات التربكية التي يجب اعتمادىا 
لتخطيط التعميـ في تكنس، تعكس ذلؾ مداخبلت مجمس النكاب التكنسي، ففيما يخص ميزانية التعميـ 

 اعتقد أف التكنسييف جميعا  « الحزب الحر الدستكرم الجديد"عف كتمة   " عمي البيمكاف"يقكؿ النائب 
إما أف يتناكلكا خبزا اسكدا، اقؿ بياضا  مف الخبز الذم نتناكلو اليـك كما ذكر : لك فضناىـ بيف أمريف

إنني  عمى يقيف مف أف .... ذلؾ المقرر العاـ لمجنة المالية، أك أف يعمـ قسما مف أبناء ىذه األمة 
 ، كما شيد المجمس نقاشات 2»   ..األمة التكنسية كميا تخير أف تأكؿ الخبز األسكد كتعمـ أبناءىا

حكؿ عدة قضايا  تخص التعميـ كمسألة المغة بيف التعريب أك الفرنسية  التي نتج عنيا نقاشات حادة 
كانقسامات تعكس االختبلؼ الفكرم الذم يميز النخبة التكنسية الناتجة أساسا عف تنكع كاختبلؼ أنكاع 

 .التعمـ كتعدد المدارس ك المناىج في تكنس المستقمة المكركثة عف الحقبة االستعمارية

 تكنس ة لجميكرماألكؿإف كعي النخبة السياسية آنذاؾ خصكصا رئيس الكزراء الحبيب بكرقيبة كالرئيس 
فيما بعد بيذه الصعكبات كالتحديات كالظركؼ التي عاشتيا تكنس في تمؾ الفترة  أسست لقانكف 

 .1958 مف نكعو في تكنس المستقمة ممثبل في قانكف األكؿإصبلح تربكم ىك 

 :1958 نوفمبر 4األسس اإلصالحية لقانون - 2-3-1
                                                           

، 1، دار آفاؽ لمنشر ، تكنس ، ط1994-1956 المنجي السميماني، الفاعمكف السياسيكف كتحديث التعميـ في تكنس،  ، 1
 .38ص ،2015

 .42-41نفس المرجع ، ص  2
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ىك بمثابة المرجعية األساسية لمسياسة التعميمية كالتي يستند إلييا في بناء المخططات  
التربكية،  جاء ىذا المخطط ليككف القانكف التكجييي الذم يحدد األطر األساسية لمتعميـ الذم ميد لو 

 جكاف 25، في 1958-1957الرئيس الحبيب بكرقيبة في خطابو بمناسبة اختتاـ السنة الدراسية 
 عندما كانت تكنس لغيرنا ال لنا، كنا نعد البرامج كنعقد العـز عمى أننا عندما  « ،  حيث قاؿ1958

تستقؿ ببلدنا كتصبح دكاليب الحكـ فييا بأيدينا، يجب أف نبدأ بمعالجة مشاكؿ التعميـ، الف كؿ ميداف 
كانتصارنا كأخر األمر كأصبح قادة الكفاح باألمس ىـ المتصرفكف في حظكظ ... يتكقؼ عمى التعميـ

األمة اليكـ فقمنا ىذه فرصة الدىر يجب أف ال نيمميا  لما ليا مف أىمية في بناء كتككيف الدكلة 
كاليـك  كقد زاؿ الخطر يجب أف نكيؼ التعميـ بما يمكننا مف مبلحقة ركب الحضارة كتدارؾ ما فاتنا ...

 إلى  حيث دعا مف خبلؿ ىذا الخطاب 1.مف مراحؿ كنحف عازمكف عمى ذلؾ ميما كانت التكاليؼ
التحرر مف المنظكمة التعميمية الفرنسية جزئيا لبناء طميعة مف الشباب التكنسي الذم يبني الدكلة عمى 

 .مجمكعة مف األسس كالمعايير المتكافقة مف مقكمات األمة التكنسية

لتحديد أسس السياسة التربكية  (المعارؼ)تبعا ليذا تشكمت لجنة تحت إشراؼ كزارة التعميـ  
 كالذم حمؿ اسـ األديب 1968 إلى 1958بتكنس، أعدت بدكرىا مخططا تربكيا عشاريا يمتد مف 

التكنسي محمكد المسعكدم كالذم كاف يشغؿ منصب كزير التربية في حككمة الحبيب بكرقيبة الثانية 
 :خمفا لمحمد األميف الشابي كالذم لخص خطكط ىذا اإلصبلح في النقاط التالية

 . تكحيد التعميـ -

 .إكساب التعميـ صبغة قكمية -

 .جعمو متبلئما مع كاقعنا كحاجاتنا مسايرا لتطكر العالـ الحديث -

 .2نشره أفقيا كعمكديا -

 يتضمف القانكف 1958 نكفمبر 4 بتاريخ 118/1958صدر في ىذا الصدد قانكف حمؿ الرقـ 
التكجييي لمتربية كالتككيف المدرسي حيث تضمف في فصكلو الثبلثة األكلى األىداؼ كالمبادئ العامة 
لمتربية كالتككيف، تمتيا الييكمة التنظيمية كمراحؿ التعميـ كتسمية شيادات التخرج كالكظائؼ التربكية 

                                                           
 .105، ص 1990 1دار الصحكة لمنشر كالتكزيع، تكنس، ط.  نكر الديف العرباكم، التربية كالتحديث في تكنس 1
   .151 سالـ لبيض، مرجع سابؽ، ص 2
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أما العنكاف الرابع . كاألحكاـ كالعقكبات المتصمة بيا مف الفصؿ الخامس حتى الفصؿ التاسع كالثبلثيف 
 .1 فتضمف شركط فتح المعاىد الحرة كاألحكاـ المتعمقة بيا40بداية مف الفصؿ 

 :كلقد كرثت تكنس المستقمة ثبلث قضايا كبرل في ميداف التعميـ 

 .قضية االزدكاجية الثقافية كىيمنة المغة الفرنسية -

 .قضية تعدد المدارس كالمعاىد كأنكاع التعميـ الحر ك الرسمي -

 .قضية نخبكية التعميـ كىيمنة انحصاره في طبقة معينة كفي المناطؽ الحضارية دكف غيرىا -

 :ىكذا طرحت في الساحة الكطنية كالسياسية بتكنس غداة االستقبلؿ اختيارات أساسية تتمحكر حكؿ

  2ىؿ التعميـ أـ النخبكية؟ ىؿ التعريب أـ االزدكاجية؟ ىؿ  التكحيد أـ التعددية ؟

 مبادئ أساسية تيدؼ إلييا المدرسة 4أفضى النقاش الدائر حكؿ ىذه اإلشكاالت عمميا إلي تبني 
 :التكنسية تتمثؿ فيما يمي

 

 : التوحيد 1

ييدؼ ىذا المبدأ إللغاء جميع أنكاع التعميـ المكركث عف الفترة االستعمارية بما فييا المدارس  
الحرة كالتعميـ الزيتكني العصرم كالذم تـ تحديثو في أكاخر فترة الحماية كتعكيضيا بتعميـ رسمي مكحد 

 الذم أسس لمركزية التعميـ، جاء ىذا لعدة أسباب أبرزىا ليككف أداة 118/1958كما جاء في قانكف 
لتكحيد الشعب التكنسي فكريا بتككيف كاحد يقضي عمى الفكارؽ المعرفية كالثقافية كتفاكت في الخدمات 

 .التعميمية بيف مختمؼ األنكاع التعميمية إلرساء نمط ثقافي مكحد يؤسس ليكية تكنسية كاحدة

 إلىقسمنا سياستنا  .. « يقكؿ إدريس قيقة في ىذا الصدد كىك مف الكجكه البارزة في النخبة التكنسية
 العاصمة أم الحككمة المركزية لسبب إلىاألكلى ركزنا عمى المركزية فجمبنا السمطة كالنفكذ : مرحمتيف

نما ثقافيا  أما الثانية كاف .... كاحد ، فالشعب التكنسي كاف شعبا مشتتا ال جغرافيا كاقتصاديا فقط كا 

                                                           
 .1369، 1364 ، ص 89 بالرائد  الرسمي التكنسي العدد 118/1985 انظر القانكف رقـ 1

 .83ص  مرجع سبؽ ذكره،....  محمد عابد الجابرم ، السياسة التعميمية في  2
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عمينا أف نختار بيف كضع تعميـ متأقمـ مع مختمؼ الجيات كبيف تعميـ مكحد اخترنا الطريقة الثانية، 
 أخرل كلكننا كنا إلىمبدئيا قد نعيب عمى ىذه البيداغكجي ألف ظركؼ التبلميذ تختمؼ مف منطقة 

 تكحيد التكنسييف، بعد عشريف سنة نجد شبابنا متمتع بنفس التككيف كبنفس اإليديكلكجيا إلىنيدؼ 
ىذه ىي الخمفيات السياسية التي أسست لممشركع التعميمي التكنسي كالتي يعاب . » 1كالييكمة الذىنية

أنيا بيركقراطية كال تستجيب لجميع  الخصكصيات الثقافية كاالقتصادية  (مركزة التعميـ)عمييا 
لممكاطنيف في مختمؼ المناطؽ خصكصا الريفية كشبو الحضارية، كلعؿ المستتر أك المسككت عنو في 
الخطاب الرسمي حكؿ ىذه النقطة ىك أف الحككمة الجديدة في تكنس لف تككف منظمة لمتعميـ مف اجؿ 
تكحيد التعدد الفكرم كالثقافي في تكنس فحسب بؿ ستككف مصدرا كحيدا ليذا الفكر باسـ تكحيد األمة، 

 .اليكية كالقكمية التكنسية

كبالفعؿ استطاعت السمطة المركزية مف خبلؿ ىذا المبدأ االستثمار في المنظكمة التربكية لتركيج 
المشركع التنمكم الحداثي كاإليديكلكجي بترسيخيا لنماذج ثقافية تختمؼ في بعض األحياف مع البنى 

 فرض « عبر" بيار بكرديك"بتعبير  "   Habitus"االجتماعية كالثقافية لممجتمع التكنسي كنكع مف  اؿ 
كترسيخ تصكرات إدراكية، كفكر كفعؿ ينسجـ مع البنى السياسية التي بمقدكرىا إعطاء ىذه البنى 

، حيث فرض النظاـ البكرقيبي نمط ثقافي معيف نابع مف أصكلو  2»الشرعنة األكبر المتمثمة في التأقمـ 
االجتماعية ك الثقافية كتككينو الصادقي ك الفركنككفكني فيما بعد كنكع مف العبلقة التبادلية بالتصكر 
االنثركبكلكجي الكظيفي الذم ييدؼ لتكييؼ المجتمع كتعبئة كحشد الجماىير لتثبيت الشرعنة عمى 

النظاـ ما مكف بكرقيبة مف بسط سمطتو عمى جميع المجاالت العامة في الدكلة كالييمنة عمى الفضاء 
السياسي  كالفكرم لمدكلة التكنسية معتمدا في ذلؾ عمى إعادة اإلنتاج اإليديكلكجي في المناىج 

التعميمية لمكاجية خصكمو، خصكصا في تمؾ الفترة التي شيدت صراعا بيف بكرقيبة كالتيار المعارض 
المتمثؿ في التيار اليكسفي كشيكخ الزيتكنة كطمبتيا حكؿ اليكية كالقيـ العربية اإلسبلمية لتكنس التي 

 نكفمبر القاضي بتكحيد 4ألغاىا بكرقيبة بعد تكليو الرئاسة ككاف قد ألغى التعميـ الزيتكني تبعا لقانكف 
     .التعميـ

  :التعميم  (2

                                                           
 105،106 ص ،  نكر الديف العرباكم، مرجع سابؽ 1

2  Pière Bourdieu, Genèse du chomp  religieux, revue de sociologie, vol 12 ,paris, 1971, p328. 
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يقابؿ ىذا المبدأ ديمقراطية التعميـ، الزاميتو، كمجانيتو كتعميمو  عمى مختمؼ مناطؽ الببلد  
 اكبر عدد ممكف مف األطفاؿ مف ىـ في سف التمدرس، إذ كاف المبدأ مف أكلكيات النخبة بالستيعا

 أبكاب التربية 1958 مف قانكف التعمـ لسنة 3ك2السياسية قبؿ كبعد االستقبلؿ كقد كرد في الفصميف 
 الثانية عشرة مف العمر بالنسبة إلىكالتعميـ مفتكحة في كجكه جميع األطفاؿ ابتداء مف سف السادسة 

 .لجميع اآلباء إجبارية تعميـ األطفاؿ

التعميـ مجاني في جميع درجاتو كالغرض مف مجانيتو تمكيف جميع األطفاؿ مف تكافئ الفرص أماـ 
لنشر التعميـ كمنح الفرص في التككيف لمطمبة ' ، حيث مثؿ ىذا المبدأ إطارا ضركريا1التربية كالتعميـ

براز مكاىبيـ بعيدا عف تمييز فارقي بينيـ العتبارات جنسية أك دينية أكاجتماعية  .كا 

 :  تعريب التعميم (3

أف ما يميز تكنس عف الجزائر في تجربة تعريب التعميـ ىك كجكد نمط ثقافي عربي في  
 المدرسة الصادقية إلىالمراحؿ التعميمية في عيد االستعمار، انطبلقا مف الزيتكنة كالمعاىد التابعة ليا 

 .كانفتاحيا عمى العربية ك الفرنسية

لقد كاف التعريب مف ثكابت الحركة الكطنية التكنسية كمف أكلكيات حككمات ما بعد االستقبلؿ أك ىكذا 
بدا في خطابات السمطة السياسية التي تميزت بازدكاجية الخطاب، ألغراض خارجية متعمقة 

ببركتكككالت زيارات الكفكد العربية اإلسبلمية، أك داخميا  باستعماؿ التعريب في الدعاية السياسية 
كالعبث مف خبلؿ ىذه الكرقة بمشاعر الشعب التكنسي الذم عانى مف سياسة تشكيو اليكية مف طرؼ 

 . المستعمر الفرنسي، قصد كسب التأييد الجماىيرم

كالتي قسمت عمى . (ج)، (ب)، (أ): بدأ التعريب باالبتدائي كتدريجيا، حيث احدث  أصناؼ مف التعميـ
 :أساس لغكم كاألتي

 .تدرس فيو كؿ المكاد بالعربية يمثؿ امتداد لمتعميـ الزيتكني: (أ)الصنؼ 

 .أقساـ انتقائية تدرس فييا المكاد بالمغتيف العربية كالفرنسية يمثؿ التعميـ الصادقي سابقا (ب)الصنؼ 

                                                           
 .1365 ، ص 89 بالرائد  الرسمي التكنسي العدد 118/1985 انظر القانكف رقـ  1
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 العربية كمادة أساسية يمثؿ امتدادا لمتعميـ إلىتدرس فيو كؿ المكاد بالفرنسية إضافة  (ج)الصنؼ 
 .العصرم سابقا

الذم   (ج)تدريجيا ليحتفظ التعميـ التكنسي بالصنؼ  (ب)ك  (أ)كمع ذلؾ تـ التخمي عف الصنفيف 
 .يعتمد الفرنسية كمغة تدريس

 فرنسة كاممة لممناىج إلىكاف ىذا حاؿ المشركع التعريبي التكنسي بدأ خجكال كمحدكدا لينتيي  
التعميمية كىي النقطة التي ارتكز عمييا الصراع بيف السمطة كمنتقدييا حيث اتيـ بكرقيبة كنظامو 

بمكاالتيـ لمنمكذج االستعمارم كفرنسة المجاؿ العاـ كطمس معالـ اليكية التكنسية التقميدية، حيث ميز 
ىذه المرحمة المكاجية بيف الحقميف السياسي كالديني نتيجة اعتماد النخبة السياسية في تكنس النمكذج 

 .الفرنسي لمبلئيكية باسـ الحداثة كالتطكر في مقابؿ الرجعية التقميدية ألنصار الزيتكنة حسب رأييـ

 : التونسة  (4

يعكس ىذا المبدأ سياسة كطنية اعتمدتيا اغمب دكؿ المغرب العربي في مرحمة ما بعد  
االستعمار، كالتي أفرزت تكجو كطني مناىض لبلستعمار كأطره كتركتو، حيث برز كعي شعبي كطني 

يدعك لبناء مؤسسات حككمية قائمة عمى مبادئ كطنية محمية كالتي طالت جميع المياديف بما فييا 
التربية كالتعميـ الذم بدأ بتكنسة األطر كالكفاءات كالمناىج كالبرامج التعميمية إيمانا منيـ باستعادة 

عادة بعث القكمية التكنسية المفقكدة آنذاؾ  .الشخصية الكطنية كا 

 انتقده الكثير مف الفاعميف 1958رغـ المكتسبات التي حققيا مشركع اإلصبلح التعميمي لسنة  
السياسييف كالتربكييف في تكنس في فترة الستينيات مف القرف الماضي،  انطبلقا مف االدلجة 

" جكف دكبياس" خمفيات ىذا المشركع الذم تـ بإشراؼ الخبير الفرنسي إلىكالديماغكجية كصكال 
" Jean Debiesse " الذم صاغ أطره العامة، خصكصا حكؿ لغة التعميـ كنكعية النصكص

 .كالمكاضيع المرتبطة بيا، حفاظا عمى استمرارية األنساؽ االجتماعية ك الثقافية االستعمارية

 :1968-1958بنية التعميم في تونس بعد المخطط العشاري - 2-3-2

تميزت فترة السبعينيات في تكنس بكثرة االحتجاجات الطبلبية التي تميزت بعنؼ شعاراتيا كاتساع 
نطاقيا عمى جميع مناطؽ الكطف كالتي كانت تشمؿ مطالب سياسية كاجتماعية، تعكس في اغمبيا 
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الصراع الدائر بيف الدكائر الحككمية كاألحزاب كالنقابات المعارضة، كلك أف ىذه األحداث لـ تأثر كثيرا 
في المنظكمة التربكية التي حققت نجاحا نسبيا في العشرية التي سبقتيا، إال أف المدرسة كالجامعة كانا 

 .المنطؽ الرئيسي ليذه اإلضرابات كاالحتجاجات

 إال انو اعتمد كمرجعية في اإلصبلحات 1958عمكما كرغـ كثرة اإلصبلحات بعد مشركع  
عادة صياغة كتدقيؽ في المحتكل التربكم، كتغيير في  البلحقة، كالتي كانت في مجمميا مراجعة كا 
اليياكؿ كالبنى التنظيمية كمراحؿ التدريس، كلعؿ ما طغى عمى ىذه التغيرات أف أمكف القكؿ ىك 
صراع المغكم كاالزدكاجية التي بدت كصراع ابدم بيف التيارات الفكرية في تكنس عمى غرار دكؿ 

، كما طرحت مشاكؿ الكـ عمى حساب الكيؼ نتيجة اعتماد (الجزائر ك المغرب )المغرب العربي 
المشركع التعاضدم كفؽ النيج االشتراكي، الذم تبثو الحككمة التكنسية ما عجؿ بظيكر مشاكؿ تربكية 

  1عمى غرار تراجع المستكل التعميمي ك الرسكب كالتسرب المدرسي

 

 :1991السياسة التعميمية في تونس من خالل مشروع اإلصالح لسنة - 2-4

 أكؿ مشركع إصبلحي لممنظكمة التعميمية بتكنس منذ 1991يعتبر المشركع اإلصبلحي لسنة  
صبلحات مست اليياكؿ التربكية كتغيرات 1958 سنة، الذم كاف قد سبقو مشركع 30  بعد تجاذبات كا 

في البرامج كالحجـ الساعي لمتدريس، كالتي كانت في مجمميا تعديبلت سطحية لـ تمس جكىر المناىج 
 .التدريسية

ارتبط ىذا المشركع اإلصبلحي بعكامؿ سياسية كاقتصادية مرت بيا الجميكرية التكنسية مف  
 التحكؿ االقتصادم مف االقتصاد المكجو االشتراكي إلىاألزمة االقتصادية  في بداية الثمانينيات 

 االقتصاد المبرالي، ناىيؾ عف التحكالت السياسية في الببلد عمى رأسيا إلىكالتدخؿ المكثؼ لمدكلة 
"  زيف العابديف بف عمي" عف الحكـ  مف طرؼ " بكرقيبة" الذم أزاح الرئيس 1987 نكفمبر 7 بانقبل

كالذم حمؿ خطابو كعكدا كبيرة لمشعب التكنسي عمى رأسيا الديمقراطية كالحرية السياسية بعد سنكات 
الحبيب بكرقيبة التي تميزت باالنفرادية كاالقصائية لمفاعميف السياسييف كاألحزاب كالتضييؽ عمى 

                                                           
 انظر جدكؿ  نتائج امتحاف االنتقاؿ لممرحمة الثانكية ، المنجي السميماني، الفاعمكف السياسيكف كتحديث التعميـ في تكنس،  1
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الحريات العامة كالضعؼ الذم تميزت بو األحزاب السياسية في سنكات حكمو األخيرة التي اتخذت فييا 
قرارات ارتجالية متسرعة استجابة لضغكط المعارضة خصكصا مع بداية تنامي تيار اإلسبلـ السياسي  

 .كفكره المضاد لمفكر اليسارم، عمى رأسو حركة النيضة

كيرتبط المشركع اإلصبلحي في بداية الثمانينيات مف القرف الماضي باسـ الكزير محمد شرفي  
الذم حشد نخبة بارزة "  بف عمي" عمى رأس كزارة التربية الكطنية مف طرؼ 1989الذم بيف سنة 

لتشكيؿ حككمتو خصكصا مف التيار اليسارم أمثاؿ منصر الركيسي كحمدة سبلمة كسعد الزمرلي 
كمحمد شرفي ىذا األخير الذم  كاله حقيبة التعميـ كالتربية كالذم يمثؿ المثقؼ الناشط كالسياسي ك 

 .القانكني ذك فكر حداثي كالممـ باالتجاىات كالتصكرات الفكرية الحديثة بما فييا الدينية

أدرؾ محمد الشرفي مف خبلؿ اطبلعو عمى  كاقع البرامج التعميمية كمحتكياتيا في الكطف  
العربي كخصكصا مكاد التنشئة االجتماعية مف فمسفة، تاريخ، تربية إسبلمية ك مدنية التي اتسمت 

بالضعؼ كقمة الكضكح كالتطرؽ لمكاضيع عفى عنيا الزمف تدرس لمتبلميذ في عصر الحداثة كالتطكر 
المعرفي مما يخمؽ  االنغبلؽ كالجمكد، استدؿ محمد شرفي عمى رأسو ىذا في كثير مف المكاقؼ 

بمقكلة اإلماـ عمي بف أبي طالب الذم يحث عمى تربية األبناء عمى غير طبائع أبنائيـ ألنيـ خمقكا  
لجيؿ غير جيميـ  كزمف غير زمانيـ، حيث تتكافؽ ىذه النظرة كالمقاربة الجيمية لمفيمسكؼ األلماني 

 .» 1 حد ما يفرقو عف الجيؿ اآلخرإلىأف لكؿ جيؿ تاريخ كالذم « كارؿ منيايـ  الذم يرل

 )تـ تقديـ مشركع اإلصبلح لمجمس النكاب لممصادقة عميو كصدر في الرائد التكنسي الرسمي  
 أبكاب متعمقة 5 يدرج في 65/1991 بقانكف رقـ 1991 مف سنة 55الرسمية التكنسية بالعدد  (الجريدة

بالتنظيـ كفتح المدارس العامة كالخاصة مع إدراج تفاصيؿ حكؿ التعميـ ما قبؿ المدرسي كنظاـ التقييـ 
 المبادئ العامة لمتربية كالتي األكؿكالمراقبة الصحية في المؤسسات التعميمية، بينما تضمف الباب 

 :األكؿ، حيث كرد في الفصؿ اإلنسانيةأعطت بعدا كبيرا لمسألة اليكية الكطنية اإلقميمية ك 

  :إلىييدؼ النظاـ التربكم في إطار اليكية الكطنية التكنسية كاالنتماء الحضارم العربي اإلسبلمي 

                                                           
 أنثركبكلكجية بمنطقة كىراف-دراسة سكسيك: مراد مكالم الحاج ك آخركف، التغير االجتماعي االجياؿ ك القيـ في الجزائر   1

                                                               https//:crasc.dz 
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تمكيف الناشئة منذ حداثة عيدىـ بالحياة، مما يجب أف تتعممو حتى يترسخ فييا الكعي باليكية  (1
الكطنية التكنسية، كينمك لدييا الحس المدني كالشعكر باالنتماء الحضارم كطنيا،  كمغاربيا 

سبلميا، كيتدعـ عندىا التفتح عمى الحداثة  كالحضارة اإلنسانية  .كعربيا كا 

 .تمكيف المتعمميف مف اتقاف المغة العربية بصفتيا لغة كطنية (2

أف تراعى في كؿ مراحؿ التربية كفي برامجيا كمناىجيا مقتضيات بث ركح المكاطنة كالحس  (3
المدني حتى يتخرج مف المدرسة التكنسية المكاطف الذم ال ينفصؿ عف الكعي بالحقكؽ عف 

 .1االلتزاـ بالكاجبات كفؽ ما تطمبو الحياة البشرية

كما تـ اعتماد النظاـ األساسي في التعميـ، حيث أدمجت في المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة  
في مرحمة كاحدة سميت مرحمة التعميـ األساسي، بتسع سنكات ينتقؿ بعدىا التمميذ مركرا بامتحاف 

 . المرحمة الثانكية ذات الثبلث سنكاتإلىتاىيمي 

طبقا ليذا القانكف يبدك أف المشرع التكنسي كاف أكثر كضكحا كأكلى اىتماما كبيرا لمسألة  
اليكية الكطنية، الدينية ك الثقافية، فقد حدد القانكف الذم ىك صكرة عف المشركع اإلصبلحي أبعاد 
االنتماء كالكعي الفردم كاالنفتاح عمى المغات األجنبية مع تثبيت المغة العربية كمغة كطنية رسمية 

 مجاالت المعرفة اإلنسانية كالطبيعية كالتكنكلكجية  بما إلىكتحريراستعماالتيا لتتجاكز المجاالت األدبية 
بأىمية كبيرة في  (التنشئة االجتماعية)يساىـ في إثراء الثقافة الكطنية، حيث حظيت المكاد اإلنسانية 

،  إدراكا مف لدف كاضعي اإلصبلح  لمدل قكتيا كأىميتيا في تككيف الشخصية الكطنية 1991مشركع 
عف طريؽ تحقيؽ التكازنات بيف اإلنسانيات ك التقنيات، بيف الكجداني كاألخبلقي كالمعرفي، يقكؿ 

محمد شرفي في ىذا المقاـ أف المدرسة ذات حديف فإما تدريس مكاد حساسة كالتاريخ كالتربية الدينية 
كالفمسفة بصكرة شعكبية متطرفة متزمتة أحادية الجانب فيتككف جيؿ متشنج األعصاب ك في نفس 
الكقت  يقع  التخصص في الرياضيات كالتقنيات بصفة مبكرة كمفرطة أك مبالغ فييا، فيتككف جيؿ 

ما عكس ذلؾ أف تدرس المكاد .... دكف ثقافة عامة، جيؿ جاىؿ لمجرل التاريخ كبما يجرم حكلو، كا 
كعندىا ...  جانب التربية المدنية بصفة معتدلة كمتزنة كمنفتحة عمى ما يجرم في العالـ إلىالحساسة 

 دكف عنؼ، فيككف ؼتككف تربية لمجتمع متكازف مندمج متضامف، تربية لمكاطف ىادئ، يقبؿ االختبل
 الكبرل التي تعاني منيا اغمب المناىج الرسمية اإلشكاليةمجتمعا قادرا عمى ممارسة الديمقراطية، كىي 

                                                           
 . يتعمؽ بالنظاـ التربكم لمجميكرية التكنسية 1991 جكيمية 29 مؤرخ في 65 الرائد الرسمي التكنسي، القانكف رقـ  1
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في الكطف العربي اإلسبلمي في المكاد اإلنسانية خصكصا التربية الدينية ك الفمسفة التي تبث فكرا 
منعزال متطرفا داعيا لمعنؼ كالتكفير كعدـ التسامح كاالنفتاح عمى اآلخر كمناىج التربية  اإلسبلمية في 

 المبادئ الفقيية كالتاكيد إلىكثير مف األقطار العربية عمى غرار السكداف تدعكا مف خبلؿ محتكياتيا 
عمييا كتكثيفيا، كبالخصكص تمؾ المبادئ متعمقة بالجياد كالتي تنفذ األحكاـ المتعمقة بمخالفة الشرع ما 

انتج عنفا في األكساط المدرسية كخارجيا، كما أنتج فكرا متطرفا استغؿ مف طرؼ جماعات إرىابية 
 .داخؿ السكداف كخارجيا

عمكما أعطى ىذا المشركع دفعة  لمعممية التربكية مف خبلؿ االىتماـ بالتعميـ كمساعدتو عمى  
تككيف شخصيتو كتككيف كعيو كحسو المدني، حيث أكلت الكزارة المكمفة بشؤكف التربية اىتماما خاصا 
بتككيف المكاطف الصالح الذم يحمؿ ركح المكاطنة الكاعي لحقكقو ككاجباتو كالمدرؾ لمسؤكليتو الكطنية 

عمى عاتقو، اليادفة لئلبداع كالتنمية في إطار الحداثة كالتفاعؿ مع الثقافة اإلنسانية كالككنية، حيث 
برز كعي تربكم بالمسائؿ التي كانت مغيبة نكعا ما في السياسة التربكية السابقة، كالمتعمقة باألبعاد 
القيمية كالتربية المدنية التي تضمنت مناىجيا في التسعينيات مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية ك 

 .حرية التعبير ك المكاطنة بمفيكميا الحديث

 : 2003-2002مشروع اإلصالح التربوي - 2-5

 بعد « ، 2002 مف سنة 80كرد في القانكف التكجييي لمتربية كالتعميـ المدرسي الذم يحمؿ العدد 
عشر سنكات مف اإلصبلح األخير سجمت العديد مف اإلشكاالت  التي بقيت عالقة بعد اإلصبلحات 
السابقة، عمى رأسيا ضبابية المشاريع السابقة مف حيث األبعاد النظرية كالمنيج، ككضكح المبادئ 

كالمفاىيـ المكظفة في المناىج، كىيمنة المنحى الكمي عمى المخرجات كضعؼ المكتسبات المعرفية ما 
 نتائج سمبية ظيرت في اإلحصاءات التربكية مف ناحية الرسكب كالتسرب في مراحؿ مبكرة إلىأدل 

 ، كىي األسباب التي كردت في القانكف التكجييي  لمتربية كالتعميـ 1مف التعميـ االبتدائي ك اإلعدادم
 .كالتي تـ اإلعبلف عمى إثرىا عف كجكب إصبلح المنظكمة التربكية التكنسية في بداية  األلفية الثالثة

كاف اإلصبلح الجديد دعكة لتجديد المشيد التربكم ليتكيؼ مع المستجدات الراىنة لمكاجية 
متطمبات القرف الحادم كالعشريف، حيث انبثؽ مشركع القانكف اإلصبلحي عف دراسة إستشرافية أنجزت 

                                                           
 .. المتعمؽ بالتربية كالتعميـ المدرسي80 الرائد الرسمي التكنسي، القانكف التكجييي رقـ  1
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، ميمتيا انجاز خطة عمؿ 1998مف طرؼ لجنة تحت كصاية الكزارة المشرفة عمى التربية سنة 
لتجديد المناىج التكنسية بما يتماشى كالمستجدات االقتصادية كالثقافية في العالـ كالتطمعات االجتماعية 

 الكفاءات البشرية البلزمة لعممية التنمية كتحديث المجتمع إلىلممجتمع المحمي، كبما يتماشى كالحاجة 
 .في المجاليف الثقافي كاالقتصادم

في مقابؿ ىذه المبررات كتبعا لنتائج لجنة اإلشراؼ أعدت كزارة التربية دراسة مقارنة بيف النظاـ 
التعميمي التكنسي كعشريف نظاما تربكيا مف أكربا كأمريكا الشمالية كاسيا كاستراليا، ممف يحتمكف أفضؿ 

، حيث كقع االختيار عمى أساس تكافؽ النمكذج المستكرد 1المراكز مف حيث جكدة التعميـ في العالـ
كالنظاـ التربكم التكنسي مف حيث اليياكؿ التنظيمية العامة لمتعميـ، كالتخصصات كالشعب كنظاـ 
التكجيو كالحجـ الساعي لممكاد المدرسية إذ كاف النمكذج األكربي أقرب مع بعض االختبلفات في 

 .الحجـ الساعي ك اإلمكانيات المادية المتاحة لمتبلميذ

تزامنا مع ذلؾ تـ اختيار معيد الفنكف كنمكذج تجريبي لمنظاـ اإلصبلحي الجديد بداية مف  
، ليعمـ اإلصبلح في السنة المقبمة لتفادم النقائص بعد دراسة تقييمية 2002-2001السنة الدراسية 

 .لمكتسبات اإلصبلح الجديد

 :كفي مكاجية ىذه اإلشكاليات التربكية، تـ صياغة أىداؼ المشركع اإلصبلحي كفؽ األىداؼ التالية

 : من ناحية المبادئ الوطنية 

 سف السادسة عشرة، كىك إلىالتربية أكلكية كطنية مطمقة كالتعميـ إجبارم مف سف السادسة  -
حؽ أساسي مضمكف لكؿ التكنسييف ال تمييز فيو عمى أساس الجنس أك األصؿ االجتماعي 

 .أك المكف أك الديف

 :من الناحية البيداغوجية

 .اعتبار التمميذ محكر العممية التعميمية -

                                                           
 محمد المدني المختار، سياسات التعميـ العالي كالثانكم كافاؽ التنمية في تكنس رؤية تحميمية، مجمة الجامعة المغاربية، العدد  1
 .38ص ، 2007،الرباط المغرب، 4
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اعتماد المقاربات النفسية كالتربكية في التعميـ، مف خبلؿ ما تنميو مف ممكات التكاصؿ كتنمية  -
 .الذكاء الفكرم كالحسي كالعممي

 .اعتماد المقاربة بالكفاءات كبيداغكجيا المشركع في التعميـ بالمنظكمة التربكية التكنسية -

 . تمكيف التبلميذ مف كلكج كاستعماؿ عالـ  التكنكلكجيا الحديثة كاعتمادىا في البحث كالتككيف -

 .إعادة النظر في نظاـ التكجيو المدرسي، كمراعاة خيارات التمميذ -

 :من الناحية القيمية

رسائيا بتنمية الحس المدني لدل الناشئة  التركيز عمى القيـ الككنية مف تسامح تضامف كاعتداؿ، كا 
كتربيتيـ عمى قيـ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات، ككذا إرساء قيـ االحتراـ كقكاعد العيش المشترؾ بما 

تتطمبو المكاطنة، التي اعتبرىا الباب السادس مف القانكف التكجيو إحدل الكفايات المستيدفة في 
  .1التعميـ

كقد استند ىذا اإلصبلح في مبادئو عمى المشركعيف السابقيف مع تعزيز كتكضيح األىداؼ الكطنية مف 
براز صكرة اليكية المرسخة في المناىج الدراسية بأبعادىا الكطنية االثنية كالدينية ك  التربية كالتعميـ، كا 

، كما جاء التركيز بشكؿ كاضح عمى قيـ المكاطنة بمعناىا الحديث، الذم يستيدؼ بناء اإلنسانية
مجتمع قائـ عمى تقبؿ االختبلؼ كاحتراـ األخر كالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات كتنمية الحس المدني 
كقكاعد العيش المشترؾ، ال في تكنس كحدىا بؿ خارج حدكدىا الجغرافية، بما يطمؽ عميو المكاطنة 

 .العالمية أك الككنية

أما مف الناحية البيداغكجية فقد تـ اعتماد مقاربة جديدة في التدريس، تتمثؿ في المقاربة  
تمثؿ طريقة جديدة في تعزيز المكتسبات المعرفية  "  l’approche par compétence"بالكفاءات 

  التي تعتمد كضع الطفؿ أماـ إشكاؿ معرفي ، يحاكؿ اإلشكاليةكالكجدانية عف طريؽ الكضعيات 
إيجاد حمكؿ مفترضة  لو يدعـ ذلؾ اكتسابو أكثر مف الطريقة التمقينية الكبلسيكية المعتمدة عمى الحفظ 

سكسكنية -نمكذج تعميمي معتمد في الكثير مف الدكؿ االنجمك (المقاربة بالكفاءات)كالتمقيف، كىي 
 .كاألكربية

                                                           
 .           1919-1915  مرجع سابؽ ، ص 80القانكف التكجييي رقـ  الرائد التكنسي ،  1



انفصم انؽاثغ                         تطىؼ انًُظىيخ انتؼهًُُخ نعول انًغؽة انؼؽثٍ           
                                      

 
171 

 

بعد سنتيف مف انطبلؽ  العمؿ بالمشركع التعميمي الجديد تـ إطبلؽ عميمة تقييمية ليذا  
،  تـ إعدادىا في تقرير كطني يرصد 2008 حتى 2004 سنكات  مف 4المشركع اإلصبلحي، دامت 

مبلمح التطكر الذم عكس النظاـ التربكم التكنسي كمدل تجسيد األىداؼ المقررة في الميثاؽ 
، كالتي تـ تخطيطيا تماشيا ك التغيرات المتسارعة في المنطقة كالعالـ كقد سجمت المجنة 1الكطني

المكمفة بالتقييـ بعض النقائص مف إشكاالت كبلسيكية مف ضعؼ نسب النجاح كتراجع المستكل 
المعرفي لمتمميذ كالنقص في اليياكؿ كالكسائؿ البيداغكجية، تبل ذلؾ أحداث سياسية كأمنية في تكنس 

، حيث تـ تنحية الرئيس زيف العابديف بف عمي، عمى اثر احتجاجات شعبية فيما يسمى 2011سنة 
بأحداث الربيع العربي التي طالت الكثير مف الدكؿ  العربية كما تزاؿ متكاصمة لحد الساعة، لـ يكف ليا 
تأثير عمى الجانب التربكم التعميمي، ما عدل بعض الدعكات لعمؿ قطيعة مع المناىج السابقة لمثكرة 

 .التكنسية

بدعكة الشركاء السياسييف " ناجي جمكلي" قاـ الكزير المكمؼ بالتربية األستاذ  2015 في أفريؿ 
 المشاركة في حكار كطني مف اجؿ إلىكالنقابات كمنظمات المجتمع المدني كمراكز البحث التكنسية 

تجديد المناىج كفؽ طرحات مكضكعية بما يتماشى كالتغيرات الحاصمة إقميميا كدكليا، انطبلقا مف 
دراسة استقرائية بعيدة عف االرتجالية كالعشكائية ، كنابعة مف خطة تشاركية تعتمد الحكار الكطني 

 .   إلنجاحيا  كلـ يتـ الخركج بنتائج لحد كتابة ىذه األطركحة

 :   السياسة التعميمية بالمغرب األقصى- 3

أف الحديث عف السياسة التعميمية كمسار التطكر ألم منظكمة تربكية  البد أف ينبع مف إطار  
مختمؼ المراحؿ كالحقب كالكقائع التاريخية التي أحدثت  تاريخي يدرس سيركرة النظاـ التربكم في

 . ك مناىج التعميـ في مختمؼ الفتراتأسستغيرات عمى 

ضمف ىذا السياؽ سنحاكؿ تتبع مسار تطكر السياسة التعميمية بالمغرب األقصى، كما كاف الحاؿ 
بالنسبة لمجزائر كتكنس بتتبع المرجعيات األساسية التي بني عمييا ىذا المسار، كبنفس التقسيـ السابؽ 

 :سنحاكؿ اإلحاطة بيذا المكضكع مف خبلؿ ثبلث مراحؿ أساسية

                                                           
 .2008-2004التطكر التربكم : التقرير الكطنيالجميكرية التكنسية، كزارة التربية كالتككيف،   1
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 :السياسة التعميمية بالمغرب قبل الحماية- 3-1

عرؼ المغرب األقصى كغيره مف دكؿ المغرب العربي تعميما أصميا تقميديا، أشرفت عميو   
، تقدـ (تمزكدا باالمازيغية، أك المسيد بالميجة المغربية ك الجزائرية)الزكايا ك المساجد ك الكتاتيب 

عمكما أدبية كدينية كمعارؼ بسيطة في الحساب تنبني عمى طرؽ تمقينية، حيث تمعب الذاكرة عنصرا 
أساسيا في ىذا النكع مف التعميـ،  خصكصا ما يتعمؽ بالقرآف كالحديث ك الفقو ك األشعار في غياب 

 بؿ كاف الطبلب  «  أم سمطة أك ىيئة تعميمية تشرؼ كتعمؿ عمى تكحيد المضاميف التعميمية،
كالمدرسكف يتمتعكف بحرية نسبية في اختيار مادة التعمـ التي يرغبكف في تعمميا متى شاءكا، كمف أم 

، حيث اقتصرت األىداؼ التعميمية آنذاؾ عمى 1»مدرسة شاءكا، كعمى األستاذ الذم يطمئنكف إليو 
تمبية حاجات المجتمع مف أئمة كفقياء بمساىمتيا في تكفير األطر العممية كالمادية المؤىمة لتككيف 

" الكقؼ  "  " االحباس"مفكريف كعمماء بتصكرات تمؾ الفترة مف خبلؿ أمكاؿ المحسنيف كالزكاة كأمكاؿ 
 .التي لعبت دكرا أساسيا في تمكيؿ التعميـ ك اإلشراؼ عميو

 رغـ 19خبلفا لبعض الدكؿ العربية اإلسبلمية لـ يعرؼ المغرب األقصى في نياية القرف 
تمتعو باالستقبلؿ كاستقرار األكضاع الداخمية ، نيضة عربية مسايرة لما شيدتو دكؿ المشرؽ العربي 

، حيث حافظت الحركة " محمد عبدك"ك" جماؿ الديف األفغاني"عبر حركات اإلصبلح التي قادىا 
 أقصى الدرجات مف التعميـ إلىعمى بقايا مفككة منحطة  « "الجابرم"الفكرية التعميمية كما كصفيا 

، رغـ امتبلؾ المغرب لمؤسسات تعميمية  2»عربي إسبلمي، كاف قد عرؼ ازدىارا في القركف الكسطى 
عمى غرار جامع القركييف ك مستكاه التككيني خبلفا لمجزائر التي لـ يشيد إنشاء جامعة بمستكل 

القركييف أك األزىر أك الزيتكنة، كمع ذلؾ كجيت إلييا انتقادات فيما يخص ضعؼ المناىج كاتساميا 
بالبساطة ك التقميدية في التمقيف كعدـ مسايرتيا لمتطكرات كالركب الحضارم، حيث يقكؿ الجابرم 

 أقصى أنكاع االنحطاط  كالتخمؼ فمـ يكف عدد المنتسبيف فييا في الفترة  بيف إلى أنيا كصمت  « فييا
 يتجاكز األلؼ طالب ، كىك عدد سينخفض تدريجيا مع نياية القرف، كلـ يكف ىؤالء 1873-1894

الطبلب طبلبا بمعنى الكممة ففي الغالب كانكا يقضكف شبابيـ ككيكلتيـ في بيكت كمدارس شبو داخمية 

                                                           
 .96، ص2004 الحسيف اسكاف، تاريخ التعميـ بالمغرب خبلؿ العصر الكسيط ، مركز الدراسات التاريخية كالبيئية،الرباط ، 1
 .7ص  ،1،1975 محمد عابد الجابرم، أضكاء عمى مشكؿ التعميـ بالمغرب ، دار النشر المغربية، ط 2
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 تعكد »،1  كبما يحسف بو إلييـ ، أما الدراسات فيي أقكاؿ مكركرة معادة باستمرار" بالخبزة"قانعيف 
أسباب ىذا الضعؼ كالتخمؼ لتمسؾ الشيكخ كالفقياء بالتقميد كرفض االنفتاح أك تطكر أك إبداع  

مناىج أخرل مف شأنيا إضفاء الديناميكية عمى أسس التعميـ كالنكع المعرفي الذم لـ يخرج عما كاف 
عمى جامعة  (السمطة الممكية) ذلؾ اإلشراؼ المباشر لممخزف إلىعميو بداية العيد  العباسي، ضؼ 

، 2» تعكس إيديكلكجيتو بكؿ كضكح كما تعكس في نفس الكقت الكضعية العامة في الببلد  « القركييف
فما أصابيا لـ يكف مف ذاتيا فحسب بؿ عكامؿ سياسية كاجتماعية خاصة بالدكلة المغربية في ىذه 

 .الفترة

تزامنا مع ىذا االنحطاط كالجمكد الذم عرفتو حركة التعميـ كالذم انتشرت بو حركات الييمنة  
 لمميبلد، 19كاالحتبلؿ أماـ ىذه األكضاع بدأ المغرب يبلحظ تفكؽ الدكؿ األكربية منذ بداية القرف 

، كانيزاـ المغرب في معركة 1830كتزامنا مع ضعؼ الدكلة العثمانية كاحتبلؿ فرنسا لمجزائر سنة 
 بدأ المغرب يستشعر خطكرة 1860  كاحتبلؿ االسباف لمدينة تطكاف المغربية سنة 1844" ايسمي"

 . األكربي مالتفكؽ العسكرم كالتكنكلكج

تحديث الدكلة ك  (األكؿمحمد بف عبد الرحماف ك الحسف  )ككخطكة إستباقية قرر سبلطيف المغرب 
إدخاؿ إصبلحات كتجديدات تمس الجيش كالصناعة الحربية بالخصكص، نتيجة اليزائـ التي مني بيا 

 . الجيش المغربي كالتي مردىا لتخمؼ عدتو

أما عمى الصعيد المعرفي التككيني فقد أدخمت تقنية طباعة الكتب كتنظيـ ثماني بعثات في  
، لبلحتكاؾ بمظاىر التحديث ىناؾ، 3 أكركباإلى فردا 350 تضـ 1890- 1860الفترة الممتدة بيف 

لما كصمت إليو الدكؿ األكربية مف تطكر معرفي كقانكني كتكنكلكجي في " صدمة حداثية"كالتي شكمت 
 .جميع مجاالت الحياة

كما قامت الدكلة المغربية بإرساؿ بعثة طبلبية لمصر بغرض نقؿ بعض التخصصات مف  
رياضيات كتعميـ المرأة كمنيجية القراءة ك الكتابة ك الحساب لتعميميا عمى كؿ مدرسة كدار فقيية 

                                                           
 .8 المرجع السابؽ ،ص  1
 .9 نفس المرجع ،ص  2
 .7،  ص2010، 1 محمد سبيبل، في تحكالت المجتمع المغربي، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء ، المغرب،،ط 3
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نشاء إلى، كاف مف نتائج ىذه اإلصبلحات كالبعثات الدراسية 1بالمغرب  الخارج تحديث الجيش كا 
قامة العديد مف المدارس كالمعاىد الدينية كحاؿ  نشاء معامؿ صؾ العممة كا  مصانع حربية بفاس كا 

 . بمدينة طنجة" المدرسة الحسنية"

رغـ كؿ ىذا الحماس الذم أبداه النظاـ المغربي لقضية تحديث التعميـ كالمجتمع، لكف التعميـ  
ظؿ قاصرا عمى مكاكبة مجريات التحديث التي تشيدىا العمـك كالمعرفة في أكربا نظرا لطبيعة 

األشخاص الذيف أككمت إلييـ ميمة االستطبلع ك النقؿ لتحديث المغرب، كالذيف كاف جميـ مف 
مكظفي الممؾ كالفقياء كالمتصكفكف كاألدباء نظرا لطبيعة البنية الفكرية ك االجتماعية ليؤالء، الذم 

يشكمكف النخبة المغربية آنذاؾ ما دفعيـ ليككنكا محافظيف عمى الطابع  العاـ السياسي كالثقافي السائد 
 . في المممكة المغربية

 : السياسة التعميمية في المغرب أثناء الحماية الفرنسية- 3-2

  ثبلث مراحؿإلىكقد قسمناىا تبعا ألىـ التطكرات السياسية ك التربكية 

 :1929- 1912المرحمة األولى - 3-2-1

 ليمتحؽ بتكنس كالجزائر، كعمى 1912فرضت الحماية الفرنسية عمى المغرب األقصى سنة  
الرغـ مف التسمية  المنمقة، إال أنيا احتبلؿ كاستعمار ما داـ الشعب قاصرا عف تحديد خياراتو الداخمية 

ك الخارجية، كبمجرد نزكؿ القكات الفرنسية عمى ارض المغرب كتكقيع  اتفاقية الحماية، اتجيت 
 .السمطات االستعمارية لدراسة األكضاع كالتركيبة االجتماعية ك الثقافية لممجتمع المغربي 

كفي ىذا الصدد خاطب ىاردم مدير التعميـ الذم عينتو الحماية الفرنسية لجماعة المراقبيف المدنييف 
خكانكـ  في السبلح مدل ضراكتيا، فانو يمكف القكؿ أف  « :يقكؿ  تمؾ المقاكمة التي تعرفكنيا انتـ كا 

االحتبلؿ العسكرم لمجمكع الببلد قد تـ، كلكننا نعرؼ نحف الفرنسيكف أف انتصار السبلح  ال يعني 
النصر الكامؿ، أف القكة تبني اإلمبراطكريات كلكنيا ليست ىي التي تضمف ليا االستمرار كالدكاـ، أف 

الرؤكس تنحني أماـ المدفع، في حيف تظؿ القمكب تغرس نار الحقد كالرغبة في االنتقاـ، يجب إخضاع 
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ذا كانت ىذه الميمة اقؿ صخبا مف األكلى فإنيا صعبة مثميا، كىي  النفكس بعد أف تخضع  األبداف، كا 
، انطبلقا مف ىذا عكفت السمطات االستعمارية عمى إجراء دراسات 1»تتطمب في الغالب كقتا أطكؿ 

أنثركبكلكجية لممغرب لفيـ بنيتو االجتماعية ك الثقافية، كالتي خصصت لتككف التركيبة السكانية مف 
ثبلث طكائؼ مسممكف كىـ األغمبية كأقمية ييكدية كأكربية كلكؿ مركب عاداتو الخاصة كتعميمو 

 .الخاص

بعد دخكؿ االستعمار الفرنسي لممغرب كجد أمامو نظاما تعميميا عريقا ضارب بجذكره في  
المجتمع، رغـ ككنو تقميديا كبسيطا ذك طابع ديني أدبي، كرغـ غياب ىيكمة تنظيمية كاضحة كنصكص 

تأطيرية، إال انو كاف يؤدم دكرا في إعادة إنتاج القيـ كاليكية المغربية بمقكمات العركبة كاإلسبلـ ما 
جعؿ تدخمو يحدث ىزة عنيفة تمس ثقافة المغرب كأصالتو، كمع ذلؾ احتفظ دكف تردد بالتعميـ التقميدم 

 . الذم ىك في االساس تحت إشراؼ المساجد، الكتاتيب كجامعة القركييف 

إضافة ليذا التعميـ ادخؿ المستعمر نمطا جديدا فرنسيا، لتغيير ىيكمة التعميـ بالمغرب في ىذه الفترة 
 :كما يمي 

 كىي مدارس تستقبؿ في صفكفيا أبناء األكربييف بصكرة عامة :أوربية/مدارس فرنسية (1
كالفرنسييف بصفة خاصة، تمثمت كظيفتيا في إعادة إنتاج الطبقات البشرية المساىمة في 

 .تكريس االحتبلؿ كتعميقو كتكسيع مداه بالمغرب

 :(ييودية )مدارس إسرائيمية (2

ىي مدارس كانت مكجكدة قبؿ الفترة االستعمارية كمنتشرة في أرجاء المغرب، تستقبؿ أبناء 
الطائفة الييكدية التي عاشت في المغرب بعد ىركبيا مع مسممي األندلس  مف اسبانيا  أك 

 كانت كظيفة ىذه المدارس، تعميـ أبناء الييكد تعميما  « التي استقدميا المحتؿ كجالية أكربية
عصريا بالفرنسية كالعبرية، كتعميميـ تعميما فنيا كالمحاسبة، التجارية كالتسيير اإلدارم 

عدادىـ لممياديف العصرية ، ككانت ىذه المدارس تحت إشراؼ كمراقبة الرابطة اإلسرائيمية  كا 
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 كقد  امتاز ىذه المدارس بالجكدة العالية في التعميـ تأتي في المرتبة الثانية بعد 1»العالمية 
 .المدارس األكربية 

 : مدارس عربية فرنسية (3

ىي مدارس تشرؼ عمييا سمطات الحماية، تقدـ دركسا بالمغة الفرنسية كظيفتيا إعداد األرضية 
بعادىـ عف فكرة  الخصبة ك المناخ المبلئـ لمظاىرة االستعمارية، كبغرض تركيض المغاربة كا 

المقاكمة كالثكرة ضد سياسة الحماية، كما تعمؿ عمى انتقاء بعضيـ ليككنكا مكظفيف، يقكمكف بدكر 
الكساطة في تسيير الشؤكف العامة لبلحتبلؿ كما فعمت مع الجزائرييف فيما يسمى المكاتب العربية، 

 . نكعيف مف أنماط التعميـإلىكىي بدكرىا تنقسـ 

ىذا النمط مف التعميـ كاف مكجيا ألبناء األعياف مف الطبقة االرستقراطية : مدارس النخبة- أ
المغربية المثقفة نسبيا، تتككف مف العائبلت القريبة مف الممؾ كحاشيتو تضـ كبار التجار 

كاعياف المدف كالتي تعكد أصكؿ اغمبيا لممريسكييف المسمميف المياجريف مف األندلس ىركبا 
، (مف محاكـ التفتيش الكاثكليكية كالذيف سكنكا شماؿ إفريقيا الجزائر كالمغرب بالخصكص

حيث كاف التعميـ المكجو ليذه الطبقة تعميما ذك مستكل، كمنظما ىدفو إعداد المغاربة لمياديف 
اإلدارة  كالتجارة، يقـك بدكر الكساطة كلدييـ صمة مباشرة بالمغة كالثقافة الفرنسية، فالغاية مف 

ىذا النمط ىك خمؽ طبقة مييمنة اجتماعيا خاضعة لمسياسة الفرنسية، تساىـ في تكجيو 
 .المغاربة حسب كجية النظر االستعمارية

مكجو ألبناء  (العممي بالخصكص)مدارس العامة يتسـ ىذا النمط مف التعميـ بضعؼ المستكل - ب
العامة مف الشعب الجاىمة كالفقيرة في المدف كالقرل بيدؼ إعداد أبناء ىذه الطبقات لمميف 
كالحرؼ اليدكية كؿ حسب نمط معيشتو كطبيعة المكاف الذم يعيش فيو، حيث تمقف أساليب 

الفبلحة ك الزراعة بالقرل كاألرياؼ كالحرؼ اليدكية كالصناعة التقميدية بالمدف كتقنيات الصيد 
طبقة )البحرم بالمدف الساحمية، حيث الغاية األكلى مف ىذا التعميـ ىك خدمة االرستقراطية 

 . كسمطة االحتبلؿ بطبيعة الحاؿ (األعياف
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ألزمت فرنسا الفصؿ في التعميـ بيف تراكيب الشعب المغربي، حيث أنتجت الييكمة االستعمارية  
تعميما طائفيا طبقيا يفتقر مساكاة مف النكع كالدرجة كاالىتماـ كاألىداؼ البيداغكجية خدمة لمصالح 

ىكذا نحف ممزمكف بالفصؿ بيف تعميـ : « مدير التعميـ بالمغرب بقكلو" ىاردم"كمكنيالية كىك ما يشرحو 
خاص بالنخبة االجتماعية كتعميـ لعمـك الشعب األكؿ يفتح في كجو طبقة ارستقراطية مثقفة، تكقفت 

كما يجب أف نيتـ بالحرص عمى أف ال تصنع لنا ....عف النمك الفكرم بسبب تأثير العمـك الكسيطة،
 ألم شيء يجب أف يجد التمميذ بمجرد فالمدارس األىمية رجاال صالحيف لكؿ شيء كال يصمحك

خركجو مف المدرسة عمبل يناسب التككيف الذم تمقاه، حتى ال يككف مف أكالئؾ العرفيف المزيفيف 
البلمنتميف طبقيا، العاجزيف عف القياـ بعمؿ مفيد، ىؤالء الذيف عممكا في المستعمرات الفرنسية األخرل 

،  كمف ىنا طبقت فرنسا مقاربة تعميمية في » 1عمى جعؿ التعميـ مصدرا لبلضطراب االجتماعي
 باعتمادىا األصكؿ االجتماعية كاالقتصادية كمعايير انتقاء إلعادة إنتاج 20المغرب في بداية القرف اؿ

دارييف كاحتقار الغالبية العظمى  النخبة كتييئتيا لممشاركة في نظاـ الحماية كخدمة أىدافو  كمترجميف كا 
مف أفراد الشعب بطريقة تمييزية تييئيـ ليككنكا طبقة البركليتاريا، طبقة العماؿ المنتجة في المجتمع، 
أما فيما يخص التعميـ التقميدم التي تشكؿ جامعة القركييف أكبر رمكزه، فقد كجدت سمطات االحتبلؿ 
نفسيا أماـ إشكالية كأد ىذا النظاـ التعميمي أك تجديده لمسايرة التطكرات الجديدة في المغرب تحت 

 .نظاـ الحماية

كىذا الخيار األخير ىك فعبل ما تـ اعتماده حيث يقضي بإصبلح جامعة القركييف إصبلحات جزئية 
التي شكمت )كشكمية، كاف اليدؼ منيا امتصاص الضغط الشعبي كضغط الحركة الكطنية المغربية 

 .ىذا مف جية (حزب االستقبلؿ)األحزاب فيما بعد عمى رأسيا 

مف جية أخرل كاف سعي الحماية الفرنسية إلخضاع الجامعة لمراقبة دائمة مف جديد خكفا مف  
انتقاؿ األفكار الثكرية المنتشرة في المشرؽ اإلسبلمي تحت لكاء الحركات اإلصبلحية المناىضة 

لؤلكضاع المتدىكرة التي يعانييا العالـ اإلسبلمي كنقميا مف طرؼ الرحبلت الطبلبية لؤلزىر كتأثرىا 
عف ىذا الخيار "  المستر بيكي"بالتيارات الفكرية الجديدة ما يعجؿ بثكرة ضد المستعمر، حيث دافع 

عادة  بقكلو لقد احتفظت الحماية دكف تردد بالتعميـ القائـ في ىذه المساجد كعممت عمى ترميميا، كا 
 سابؽ إشراقيا، كمف المؤكد انو مف مصمحتنا أف ال يذىب المغاربة لمبحث عف ىذا إلىجامعة فاس 
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أف لـ  كلذلؾ يجب عمينا تجديد القركييف، ألنو....النكع مف التعميـ في الخارج كجامع األزىر المشيكر
 أكالئؾ  « ، كيضيؼ  » نفعؿ ذلؾ نحف فاف ىذا التجديد الذم تفرضو الظركؼ، يتـ بدكننا كضدنا

 المشرؽ لتمقي العمـ الذم ستحرميـ منو القركيكف في حالة عدـ إلىبدؿ تركيـ يذىبكف .. الشباب
ال تحرؾ مف ال يحرؾ : تجديدىا أتساءؿ، ماذا يمكف أف يحصؿ؟ يتناسب ىذا الخيار كالمثؿ القائؿ

 ييدد كجكدؾ كمستعمر ، حيث كانت ق  فيما معناه ال تحرؾ شعبا نائما الف استيقاظ1 »ساكنا 
السمطات االستعمارية تخشى استرداد الفكر المضاد لمفكر الديني كالسياسي القائـ ما ييدد كجكدىا، مف 

ىذا المنطؽ عممت عمى تجديد القركييف كتجديد مناىج التعميـ بيا كمراقبة سيركرة التعميـ كبالتالي 
التحكـ في نكع المخرجات التي تنتجيا، مخرجات تشمؿ فقياء كمتعمميف ذكم فكر معتدؿ ال يتعارض 

مع الحماية كنكع مف غرس الكعي الزائؼ بتصكر بنيكم ماركسي في مقابؿ كعي حقيقي ييدد 
 . النظاـ كالكضع القائـةاستمرارم

 

 :1943-1930المرحمة الثانية - 3-2-2

 في تاريخ المغرب ىك صدكر مشركع 1930أف اكبر ما يميز ىذه الفترة خصكصا سنة  
،  كىك القانكف الذم اظير الكجو الحقيقي لمسمطة الفرنسية، حيث يتضمف ىذا القانكف "الظيير البربرم"

اىتماما خاصا بالمناطؽ ذات الغالبية البربرية خصكصا القبائؿ األطمسية التي لـ تتكقؼ بيا المقاكمة 
 . بعد فترة مف إخضاع بقية التراب المغربي لمحماية الفرنسية كاالسبانيةإالالمسمحة 

يتضمف ىذا الظيير إنشاء مدارس فرنسية بربرية مجردة مف أم صمة بالتراث العربي اإلسبلمي قصد 
تدجيف األمازيغ كتنصيرىـ لضماف كالئيـ لمحماية الفرنسية كعبر تمكينيـ مف التفكؽ المعرفي كرأسماؿ 
رمزم كاجتماعي يضمف الييمنة االستعمارية، كىك منحى خطير اعتمدتو فرنسا لمنيؿ مف كياف كىكية 
المغرب عبر إثارة االختبلفات كالقطيعة االثنية بيف العرب كالبربر في إطار سياسة فرؽ تسد المنتيجة 

في الجزائر بمنطقة القبائؿ، كعبر إثارة النعرات القبمية عمى أساس عرقية كطائفية التي أفرزتيا 
  «  في خصكصيا"السيد مارتي"الدراسات االثنكغرافية ك االثنكلكجية لمثقافة كالميجات المغربية، يقكؿ 

يشمؿ ..أف األمر يتعمؽ بمدارس فرنسية بربرية تضـ صغار البربر يتمقكف فييا تعميما فرنسيا محضا 
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أف المدرسة الفرنسية البربرية ىي مدرسة بالمعمميف، بربرية ... الدراسات التطبيقية لمغة الفرنسية 
 كىي مدارس محدكدة العدد كالمرتاديف العتماد 1 »بالتبلميذ كليس ىناؾ دكر ألم كسيط أجنبي 

االستعمار عمى التعميـ النخبكم لفئة معينة بمعايير انتقائية دقيقة ألبناء المنطقة األمازيغية، كلك أف 
ذلؾ يتعارض كطبيعة الثقافة كالنمط المعيشي البسيط كالمحافظ دينيا كثقافيا، كىك األمر الذم يقكؿ فيو 

 أدىش االمازيغييف أنفسيـ الذيف عبركا عف اندىاشيـ، حيث يتعارض مضمكف ىذا  «  انو"جاك برك"
 ثقافة معممنة كما يدعي إلىلـ يكف اليدؼ منو االنتقاؿ "  بيرؾ"الظيير كخصكصية المنطقة فحسب 

يحظى فييا األمازيغ  " parc national "كاضعكا الظيير، بؿ ىك خمؽ زريبة أك محمية كطنية 
نما    goum »  « باالحتراـ لكف تحت إمرة ضابط مف الككـ لـ يكف األمر يتعمؽ بتأسيس بربرستاف كا 

  فالفكرة األساسية لـ تكف إنشاء كياف انفصالي عف المغرب، بقدر ما كانت 2»بتقكية محمية أك زريبة 
الغاية بناء كتقكية نخبة فكرية تقكد المرحمة االنتقالية بعد االستقبلؿ أك انتياء الحماية كتحدد سياسة 

 . المغرب فيما بعد

 :كتتمخص أسباب اعتماد مشركع الظيير البربرم بالمغرب في النقاط التالية

 .التفريؽ بيف المركبات االثنية كالدينية لمكياف كالدكلة المغربية عبر زرع خبلؼ ىكياتي -

 .االعتماد عمى إثنية مقربة تخدـ سياسة االحتبلؿ كمشاريع إخضاع األمة المغربية -

قمع المقاكمة التي استمرت في قبائؿ األطمس بمنطقة الريؼ تحت قيادة عبد الكريـ الخطابي،  -
 .بعد اليدكء النسبي لبقية المناطؽ المغربية بعد تكقيع اتفاقية الحماية

أف صدكر مشركع الظيير البربرم كاف بمثابة كرقة الكفاة لممخطط التعميمي االستعمارم كما  
قاؿ محمد عابد الجابرم، ذلؾ أنيا سجمت ردكد فعؿ داخمية أيقظت المثقفيف كالحركة الكطنية المغربية 
حديثة النشأة لمناىضة سياسة التفرقة انطبلقا مف مناىج التعميـ التي لـ تكف سمطات الحماية تخفي 
األىداؼ المسطرة مف كرائيا لتفريؽ الشعب المغربي عمى غرار مدرسة أزرك باألطمس التي تأسست 

 .1927سنة 
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كاف تراجع كفشؿ ىذا الظيير بمثابة الحمقة األكلى النتصار المقاكمة السياسية كالثقافية لبلستعمار 
 .الذم ىدؼ لضرب القيـ الثقافية كالحضارية لمشعب المغربي 

كحقيقة تـ التخمي عف ىذا المشركع الطائفي نتيجة الضغكط الداخمية مف قبؿ األحزاب السياسية 
المدعكمة بكعي شعبي اتجاه كحدتو الثقافية كالكطنية، لكف الرأم العاـ المغربي ارتكب خطئا فادحا 

ستظير تبعاتو السمبية بعد االستقبلؿ يشمؿ عدـ طرح البديؿ ليذه المدارس خصكصا في القرل 
كالبكادم التي كانت تعتمد قبؿ مشركع الظيير عمى تعميـ عربي تقميدم تـ التخمي عنو بعد تعميـ 

المدارس البربرية، لقد كاف  تخمي تاـ كغمؽ ليذه المدارس التقميدية، إذ لـ تكف السمطات الفرنسية تسمح 
بإعادة فتحيا كمنح اعتمادات ليا ، مما سبب انعكاسات خطيرة عمى المستكل التعميمي في المغرب 
المستقؿ بتسجيؿ أرقاـ كبيرة في نسبة األمية النحصار التعميـ في المناطؽ الحضارية كبشكؿ نسبي 

 . قميؿ االنتشار العتماده عمى طابع النخبكية ك االنتقائية

 :كتأكد معطيات الجدكؿ التالي ىذا الطرح 

 

 1938 1920انكُخ انعؼاقخ 

ػعظ انتاليُػ انًغبؼثخ  

انًكدهٍُ  ضًٍ انًعاؼـ 

انؼؽثُخ انفؽَكُخ 

7000 23 0000 

  األوؼثٍُُػعظ انتاليُػ 

انًكدهٍُ ضًٍ صفىف 

انًعاؼـ انفؽَكُخ 

 /34 000 

 . سنة مقارنة بعدد األكربييف26 يبيف تطكر عدد التبلميذ المغاربة عمى مدل 1( 6)  جدكؿ رقـ  

 سنة مف السياسة التعميمية الفرنسية بالمغرب في مرحمة 26تبيف نتائج الجدكؿ التالي حصيمة  
الحماية، حيث يتضح مف خبلؿ ذلؾ، التطكر النسبي لعدد التبلميذ التي استقبمتيـ المدارس الفرنسية 
العربية مقارنة بالسنكات األكلى لمحماية، لكف يبقى عددا ضئيبل مقارنة بعد األطفاؿ المغاربة في سف 
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 مقارنة بالمغاربة الذم يشكمكف %3التمدرس خصكصا إذا عممنا أف األكربييف يشكمكف ما نسبتو حكالي 
 .السكاد األعظـ مف التركيبة البشرية بالمغرب في ىذه الفترة

 :1956-1944المرحمة الثالثة - 3-2-3

شيدت ىذه المرحمة أحداثا ىامة في ميداف التربية كالتعميـ بالمغرب حيث ساىمت ضغكط  
برفع نسبة تدريس - 1944خصكصا بعد مطالبتيا باالستقبلؿ في جانفي - الحركة السياسية المغربة 

تاحة فرص االنتقاؿ   32 مراحؿ تعميمية عميا، بعد أف أسفرت نتائج إلىاألطفاؿ المغربة في المدارس كا 
حيث .1 ميندسيف فبلحييف6 محاميف، 6 أطباء، 3سنة مف السياسة التعميمية تحت الحماية عف تخرج 
 . مستكل الثانكم ك العاليإلىارتفعت نسب قبكؿ المغاربة في التعميـ ك الكصكؿ 

كمع ذلؾ بقي التعميـ بطابع انتقائي يقصي شريحة كبيرة مف أبناء الشعب المغربي مف الحؽ في التعمـ، 
كحتى ىذا النكع مف التعميـ الخاص بعامة الشعب كاف تعميما ضعيفا ال مردكد لو، يقتصر عمى التعميـ 

الميني في تخصصات زراعية كصناعية بسيطة، يخدـ التجارة التي تسيطر عمييا  االرستقراطية 
المغربية مع انتقاؿ نسبة ضئيمة  مف أبناء الطبقة العامة لبللتحاؽ بمستكيات أعمى، في ظؿ انقطاع 

 عدـ إرساؿ إلىاغمب التبلميذ عف الدراسة كعدـ تمكنيـ مف انتياء المرحمة االبتدائية، مما دفع اآلباء 
 .أبنائيـ لمدراسة باألساس

تكازيا مع ذلؾ أنشأت الحركة الكطنية المغربية تعميما كطنيا أخذ تسمية المدارس الحرة كىي  
مدارس تمقف برامج كطنية عصرية بالمغة العربية، مكجية ألبناء اإلطارات الكطنية في المناطؽ 

 سنة التكقيع عمى 1956 إلى- 1944الحضارية الكبرل، كأخذت في االنتشار طكاؿ ىذه المدة مف 
كثيقة االستقبلؿ كانتياء الحماية في ىذا البمد الذم استعمؿ فيو المتعمـ كغيره مف دكؿ المغرب العربي 

، تماشيا كالسياسة االستعمارية اليادفة األصميةكآلية لترسيخ قيـ كثقافة غربية تفكيكية لمقكماتو كمبادئو 
 .لتعميـ فئة تحكـ البمد، السكاد األعظـ منو يعاني الجيؿ، الفقر كاألمية 

 :السياسة التعميمية بالمغرب بعد االستقالل- 3-3
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، إال أف  استقبللو 1956ناؿ المغرب استقبللو عف فرنسا بمكجب إلغاء اتفاقية الحماية سنة  
 بما في ذلؾ بما في ذلؾ ميداف التربية 1كاف شكميا كلـ يدشف أم قطيعة مع فرنسا في أم ميداف

كالتعميـ، إذ ال يمكف الحديث عف سياسة  تعميمية في المغرب المستقؿ بإىماؿ التركة االستعمارية 
كنتائجيا السمبية عمى التعميـ الذم كاف في تمؾ الفترة طبقيا كطائفيا ال يستجيب لمتطمبات المغرب 

 .دكلة كشعبا

 يكمنا ىذا مركرا إلى انطبلقا مف ىذا سنحاكؿ التطرؽ لمسياسة التعميمية بعد المرحمة الكمكنيالية كصكال 
بأىـ اإلصبلحات التعميمية ك القرارات التربكية كالسياسية التي اعتمدىا المغرب المستقؿ، كقد قمنا 

 : أربع مراحؿ إلىبتقسيـ ىذا التطكر 

 :1964-1957المرحمة األولى - 3-3-1

تعتبر ىذه المرحمة مرحمة تككيف كبناء الدكلة المغربية كمؤسساتيا تبعا لما فرضتو المتطمبات  
الجديدة لؤلمة المغربية التي نالت استقبلليا، كالتي تستدعي صياغة اقتصادىا كسياستيا كبناء كحدتيا 

 .الثقافية كاالجتماعية

خضع التعميـ في ىذه المرحمة لخيارات كقرارات سياسية ارتجالية مف طرؼ اإلدارة السياسية  
آنذاؾ، حيث كجدت النخبة السياسية نفسيا عشية االستقبلؿ أماـ ضغط شعبي كحتمية إستراتيجية 

تفرض تعميـ التعميـ كاجباريتو عمى جميع المغاربة في سف المتدرس الستكماؿ مسيرة البناء كالتنمية 
التي تفرضيا المرحمة االنتقالية بعد انتياء االحتبلؿ كالتي تفرض البحث عف حمكؿ سريعة كقرارات 

ارتجالية، قصد بناء منظكمة تربكية مستقمة، عبر إصبلح المنظكمة المكركثة عف عيد الحماية 
رساء بنيات كمؤسسات تعميمية كطنية  .الفرنسية كا 

كىك الحؿ الذم تـ اعتماده مف قبؿ المجنة المكمفة بإصبلح التعميـ، التي عقدت أكؿ اجتماع ليا يـك 
، كأقرت بضركرة قبكؿ اكبر عدد ممكف مف األطفاؿ المغاربة في مدارس كاستعماؿ 1957 سبتمبر 28

بنايات تعميمية مكركثة عف الحقبة االستعمارية كمدارس التعميـ الحر التي أنشأتيا اطر الحركة الكطنية 
 أفكاج إلىكبنايات أخرل تـ تييئتيا ليذا الغرض، كما اعتمد نظاـ المناكبة في التعميـ بتقسيـ التبلميذ 
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حسب جدكؿ زمني يكمي، كىي الحمكؿ التي اعتمدت في الجزائر كتكنس كما رأينا سابقا الستعاب 
 سنة، فقد فييا ىكيتو 44جمكع التبلميذ أبناء الشعب الذم كاف محركما مف التعميـ لفترة تزيد عف 

، في مقابؿ عدـ اكتسابو ثقافة غربية كما كانت تدعي سمطات الحماية، ليجد نفسو األصميةكمقكماتو 
في عالـ مف الفكضى الثقافية كالسياسية بعد صراع حكؿ السمطة كبركز األحزاب اليسارية كمعارضة 

 .ذات كزف سياسي بالمغرب

فرضت ىذه الظركؼ سياسة تعميمية مؤقتة تتميز بالعشكائية كاالرتجالية، إذ تـ إدماج كؿ  
المغاربة في سف التمدرس في المدرسة المغربية التي سميت بالكطنية كالتي تفتقد إلي الكسائؿ كاليياكؿ 
القاعدية ككذا البرامج كالمناىج الكطنية، حيث كانت اغمبيا مناىج فرنسية المغة كالتكجيو، كاالىـ مف 

ذلؾ افتقارىا لميياكؿ البشرية التي تعتمدىا المدارس لتككيف كتعميـ المغاربة، حيث اعتمدت الدكلة 
حديثة االستقبلؿ عمى كؿ شخص يتقف القراءة كالكتابة سكاء بالعربية أك الفرنسية ليقكـ بميمة التعميـ 

 .في المدارس

ما حدث بعد ىذه الخيارات جعؿ التعميـ بالمغرب ينحك منحى مغاير لمعايير التعميـ في العالـ  
 اعتماد الكـ كإستراتيجية استعممتيا إلىكمعايير المرحمة االستعمارية، فبعد ما كاف التعميـ نكعيا قفز 
 .أكلى  الحككمات المغربية المتصاص ضغكط ىذه المرحمة

كما قامت اإلرادة السياسية بخطأ فادح آخر حيف استغنت عف المدارس الحرة المعتمدة مف  
طرؼ الحركة الكطنية التي كانت تستعمؿ برامج مستقمة عف نظيراتيا الفرنسية، كما تعتمد العربية في 
تمقينيا لمدركس كتعكيضيا بالمدارس الكطنية التي ىي امتداد لممدارس الفرنككفكنية كخاضعة لتكجياتيا 

 المغرب بعد االستقبلؿ، ما خمؽ تعميما فاقدا أكفي إطار التعاكف كالشراكة المتفؽ عمييا بيف فرنسا 
 .ليكيتو كاستقبللية قراراتو

 : 1973-1964المرحمة الثانية - 3-3-2

يعتبر الكثير مف المختصيف في المجاؿ التربكم كالسياسة التعميمية المغربية أف ىذه المرحمة  
نيا المخطط الجاد ك الكحيد الذم عرفتو  ىي مرحمة تأسيس كبناء المنظكمة التربكية المغربية، كا 

 يكمنا ىذا إلىالمنظكمة التربكية عمى طكؿ المسيرة اإلصبلحية التي عرفتيا المممكة منذ االستقبلؿ 
 سنكات مف االستقبلؿ 10 لتقييـ كتحميؿ السياسة التعميمية بعد 1964حيث تـ تشكيؿ لجنة كزارية سنة 
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كما ساىمت في إعداد  المخطط مختمؼ النقابات كاألحزاب السياسية كالجماىير الشعبية في ندكات 
نكقشت فييا مشاكؿ التربية كالحمكؿ الممكنة التي يجمع عمييا مختمؼ أطياؼ القكل السياسية ك 
 إلىالشعبية بالمغرب، كقد اعتمد ىذا اإلصبلح أربة مبادئ يقكـ عمييا نظاـ التربية كالتعميـ  المغربي 

  .(التعميـ، التكحيد ، التعريب، المغربة )يكمنا ىذا تتمثؿ في 

 اعتمد ىذا المبدأ كغاية لتعميـ التعميـ عمى جميع األطفاؿ المغاربة ممف تتكفر فييـ شركط :التعميم 
 .االلتحاؽ بالتعميـ، كقد فرض ىذا المبدأ طرح سياسي مف زاكيتيف

  غداة االستقبلؿ، حيث أقمية مف الشعب تكصؼ بالنخبة %95مشكؿ األمية التي بمغت  (1
المتعممة ضمف الثقافة كالتكجيات الفرنككفكنية، كأغمبية أمية تجيؿ المبادئ األساسية لمكتابة ك 
القراءة، حيث تنبو المغاربة لؤلمر الذم مف شأنو عرقمة جيكد التنمية كتطمعات بناء الكطف، 

 .كىك ما دفع المخططيف العتماد ىذا المبدأ كأكلكية في السياسة التعميمية بالمغرب

الضغط الشعبي الذم مارستو الجماىير عمى الحككمة التي تمت االستقبلؿ لتسجيؿ أبنائيـ  (2
 .ضمف التعميـ الرسمي

كاف ليذه القرارات تبعات سمبية حيث لـ يأخذ الساسة المغاربة في عيف االعتبار مستمزمات كنفقات 
التعميـ، التي سرعاف ما تنامت عمى حساب الميزانية العامة لمدكلة في ظؿ أزمة اقتصادية كضعؼ 

 .الدخؿ القكمي لممغاربة

تـ طرح ىذا المبدأ لتكحيد المدرسة المغربية لتذكب فييا أبعادىا الفكرية كالمغكية ك الثقافية، : التوحيد
 : أف المغرب كرث ثبلث أنماط مف التعميـإلىكتجدر اإلشارة ىنا 

 . تعميـ عصرم تمثمو المدارس العربية الفرنسية قبؿ االستقبلؿ  -

  (تسيره جامعة القركييف كفركعيا)تعميـ أصمي  -

 .تعميـ حر نتاج مدارس الحركة الكطنية -

بقاؤىا يعني بناء اككؿ نمط مف ىذه األنماط يمثؿ اتجاىا فكريا كتنظيما داخمي  كثقافة كلغة خاصة بو كا 
 .مشكه لمثقافة المغربية كصراع ذك أبعاد فكرية إيديكلكجية كثقافية
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أف اعتماد ىذا المبدأ كاف نتيجة تصكرات يمكف اعتبارىا كمقاربة البديؿ الكطني عف السياسة  
االستعمارية كتكحيد الفكر كالتكجيات العامة لممغرب، عبر تكحيد المنظكمة التربكية في مدرسة كاحدة 

يرتادىا المغاربة، حيث تـ اعتماد التكحيد لتحقيؽ التنمية المجتمعية التي يمكف لمخبلؼ كالصراع 
 . دكف تحقيقيا أك يؤخرىا حكؿمانس الفكرم 

يأتي التعريب كبعد أساسي في ترسيخ اليكية الكطنية المغربية ذات االمتداد العربي اإلسبلمي : التعريب
كشرط أساسي لتكحيد مناىج  كبرامج كالمدرسة المغربية، حيث حذل المغرب حذك العديد مف الدكؿ 

 .العربية باعتماده مبدأ التعريب في جممة األسس كالمبادئ التي ركزت عمييا السياسة التعميمية 

 أنو كبعد االستقبلؿ كاف أكؿ ما اتجيت  « أكؿ كزير لمتربية بالمغرب المستقؿ"  محمد الفاسي"يقكؿ 
حبلؿ المغة العربية في "الفرنسة"إليو اىتمامات المسؤكليف في المغرب ىك القضاء عمى ىذه الظاىرة  ، كا 

 يقضي 1967، كقد صدر قرار الحككمة بتعريب التعميـ االبتدائي في أكتكبر  »مكانيا كمغة كطنية 
 .1بتدريس جميع المكاد التعميمية العممية كاألدبية بالمغة العربية كاإلبقاء عمى الفرنسية كمغة ثانية

لكف رغـ إجماع  الشعب المغربي حكؿ مبدأ التعريب فاف االزدكاجية بقيت سائدة ألنيا كانت  
، كاف الراعي الرسمي الستمراريتيا 2مخططا مرسكما مف أجؿ استمرارية الكجكد االستعمارم في الببلد

 المغربية القريبة مف السمطة السياسية الممكية بالخصكص كالتي ةالطبقة البرجكازية أك األرستقراطي
تحمؿ المغة الفرنسية كرأس ماؿ رمزم، فبالنسبة ليذه الطبقة المفرنسة في اغمبيا، معرفة الفرنسية في 

  كالتي ركزت عمى تفكقيا 3» ىذه الشريحة إلىالكاقع سمة أساسية لمتمييز االرستقراطي كاالنتماء 
المغكم كالتقني كاعتمدتيا كآليتيف إلعادة إنتاج النمط االجتماعي كالثقافي في المجتمع كآلية انتقائية 

 .لمكفاءات العامة في الدكلة

كمع ذلؾ لـ تعارض ىذه الطبقة االزدكاجية المغكية في المدارس ك المجتمع المغربي كما أف المغرب 
 حد كبير عمى عكس الجزائر كتكنس، إلىكرغـ طكؿ مسيرة التعريب نجح في تعريب التعميـ كالدكلة 

ذلؾ انو حظي تاريخيا بعدة مؤسسات تعميمية عربية التكجو ك المساف ك ذات مستكل عممي ال بأس بو 
                                                           

 .31 احمد ناشؼ، مرجع سابؽ، ص 1
 .107 احمد بف نعماف، مرجع سابؽ، ص  2
، المغة كالسمطة كالمجتمع في المغرب العربي، ترجمة محمد أسميـ، إفريقيا الشرؽ، الدر البيضاء،  3 ، ص 2011 جيمبير غرانغيـك

61 . 
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عمى غرار جامعة القركييف، كالتي لعبت دكرا في الحفاظ عمى اليكية اإلسبلمية كالقيـ المغربية، حيث 
لعبت دكرا دفاعيا في حفظ مقكمات األمة المغربية، إضافة ليذا تكفر لدم المغرب اإلرادة السياسية 

كاإلجماع الكطني عمى ضركرة إدراج التعريب كمطمب كطني، كىك ما لـ يتكفر في الجزائر المنقسمة 
 . حد ما في مسألة التعريبإلىمف خكض تجربة ناجحة  (المغرب )لغكيا كفكريا، ما مكنو 

يتضمف ىذا المبدأ في جكىره تسيير التعميـ كالتككيف بأطر مغربية ذات مستكل، كاالستغناء : المغربة
التي بقيت بعد االستقبلؿ، شانيا في ذلؾ شأف " لممكاتب الثقافية الفرنسية " عف الفرنسييف التابعيف 

المكاتب الثقافية في تكنس كالجزائر، كاعتماد مؤطريف مغاربة في إطار المخطط االستعجالي كالذيف ىـ 
دكف المستكل، كذلؾ باالعتماد عمى مخطط إعادة رسكمة  اليياكؿ البشرية في المنظكمة التربكية 

المغربية، ككذلؾ مغربة المناىج التعميمية كمضمكف المكاد الدراسية التي كانت في مجمميا منقكلة عف 
 التربكم المغربي عالمناىج الفرنسية أك مناىج مستكردة مف دكؿ عربية إسبلمية، كبالتالي اقر المشرك

بكجكب اعتماد الثقافة المغربية كأساس كمرجعية تصاغ عمى أساسيا المناىج التربكية بما فييا 
 .مضمكف المكاد الدراسية كالتنظيـ كالطرؽ البيداغكجية المعتمدة في التدريس

لـ تحصؿ ىذه المبادئ األربعة عمى إجماع كطني مف قبؿ األطراؼ السياسية كالتربكية بالمغرب 
كخصكصا مبدأم التعميـ كالتعريب، ذلؾ أف التعريب حسب بعض األطراؼ تـ بمغة تقميدية ال ترقى 

لككنيا لغة نقؿ المعرفة كالعمـك التقنية، كما أف التعميـ الشامؿ مستحيؿ في ظؿ األزمة المالية 
 .كاستنزاؼ ىذا القطاع لربع ميزانية الدكلة آنذاؾ كضعؼ النتائج المحصمة رغـ ىذا اإلنفاؽ

ىذه المعارضة لبعض المبادئ نتيجة حتميات كاكراىات راىنية تمؾ المرحمة ىي ما جعمت التعميـ 
بالمغرب يبقى انتقائيا كطبقيا ككرست األمية خصكصا في المناطؽ الريفية كالمعزكلة، التي لـ تحظى 

إلي يكمنا ىذا بتغطية تعميمية مف مدارس كنقؿ مدرسي يرفع مف المستكل الفكرم كالحضارم ليذه 
 .المناطؽ

  :1999-1974المرحمة الثالثة - 3-3-3

طبع ىذه المرحمة عدة مشاريع ال ترقى لتسميتيا باإلصبلحية التساـ أغمبيتيا بالجمكد أك  
االكتفاء بتعديبلت جزئية ليتبلءـ التعميـ كالحاجيات الكطنية، إذ خضعت ىذه التعديبلت لرىانات 
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اقتصادية، حيث ترتفع جكدة التعميـ بمختمؼ مستكياتو مف حيث التأطير كالتجييزات كاليياكؿ 
 .البيداغكجية كتنخفض حسب الميزانية المخصصة لمتعميـ كالمرتبطة أساسا باالقتصاد الكطني

إال أف ىذه اإلصبلحات لـ تكفي كؿ النتائج المنتظرة منيا، كما أنيا لـ تسيـ بشكؿ جكىرم في حؿ 
المشاكؿ األساسية التي كاف يعاني منيا نظاـ التربية كالتعميـ كالتككيف كما ىك األمر بالنسبة لمعناصر 

 :التالية 

 التمدرس  -

 الفعالية الداخمية -

 لغات التعمـ -

 1مبلئمة التككيف لحاجيات الشغؿ  -

 برغـ ىذه النقائص المسجمة في قطاع التربية، إال أف الكاقع يؤكد القفزة النكعية في استيعا 
نسبة ال بأس بيا مف حيث المتمدرسيف رغـ اعتبارىا مف طرؼ بعض الفاعميف التربكييف ىاجسا يؤرؽ 
جكدة التعميـ يضعؼ االقتصاد الكطني نتيجة اإلنفاؽ الكبير في ظؿ قمة المردكدية حيث تزامنت ىذه 

الفترة مع أزمة اقتصادية خانقة لظركؼ سياسية متعمقة بالصراع حكؿ قضية الصحراء كظركؼ 
 .اقتصادية عالمية

كما ىك مبلحظ في نفس )تميزت فترة بداية الثمانينيات بإطبلؽ مشركع المدرسة األساسية  
، حيث حمؿ ىذا المشركع تحكالت إستراتيجية في التعميـ بالمغرب (الفترة انطمؽ نفس المشركع بالجزائر

عادة ىيكمة المراحؿ التعميمية كالتي تـ تنظيميا كما يمي  :كا 

 

 

           

 
                                                           

قراءة تحميمية، منشكرات عالـ التربية، الدار البيضاء، المغرب، :  عبد الكريـ غريب كآخركف، الميثاؽ الكطني لمتربية كالتككيف 1
 .    15، ص2006

 (التحضيرم)التعميـ األكلي 

 سنكات5                                تعميـ ابتدائي 

  التعميـ األساسي  

 (سنكات4)التعميـ إعدادم 



 (سنكات3 )التعميـ الثانكم 
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 المستكل إلى سنة تنتيي كؿ مرحمة باختبار تأىيمي يسمح لمتمميذ باالنتقاؿ 12ليستغرؽ التمدرس 
األعمى كما يتكج التعميـ الثانكم بعد ثبلث سنكات مف الدراسة فيو بشيادة البكالكريا تسمح لحامميا 

 .(الجامعة كالمعاىد المتخصصة في التككيف المحترؼ)بكلكج التعميـ العالي 

 نياية القرف العشريف بيف االدعاء كفشؿ إلىتراكحت السياسة التعميمية منذ بداية السبعينيات  
المخططات الرسمية المتكالية بااللتزاـ بالمبادئ األربعة كبيف الكاقع الذم يشيد أزمة التعميـ، تجمى ذلؾ 

 .1بالخصكص في ضعؼ المردكدية

كتفاقمت بعض ظكاىر االنقطاع كالتكرار كالتسرب المدرسي، كما لـ تتجاكز نسبة تمدرس  
 خصكصا في المناطؽ البدكية مع انتشار كبير لبلمية بيف الكبار ك الصغار %70األطفاؿ حدكد اؿ 

 ، ما شكؿ عائقا كتحديا لمسياسة التعميمية المنتيجة 19992 سنة %55عمى حد سكاء  كالتي بمغت 
 .مف طرؼ المغرب، كالتي يسمط الضكء عمييا مف قبؿ التقارير ك معطيات منظمات الدكلية كاألممية

 . يومنا ىذاإلى 2000المرحمة الرابعة من - 3-3-4

 صدكر الميثاؽ الكطني لمتربية التككيف كالذم اقر بمكجبو إصبلح 1999شيد المغرب سنة  
منظكمتو التربكية التعميمية في ظؿ المتغيرات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية المحمية كالعالمية مف 

، حيث تـ اعتماد *أجؿ خمؽ تعميـ مندمج مع محيطو االجتماعي كاالقتصادم كمتفتح عمى العصر
 سنة مف االستقبلؿ بيدؼ إصبلح 43 لتقييـ مستجدات التربية كالتككيف بعد 1999لجنة سنة 

 .أم مدرسة لمستقبؿ المغرب؟: المنظكمة التربكية انطبلقا مف تساؤؿ جكىرم

حظي قطاع التربية كالتعميـ في المغرب باىتماـ كبير مف طرؼ القيادة السياسية عمى رأسيا  
، الذم تكلى الحكـ بعد كفاة كالده الحسف الثاني في نفس السنة، "محمد السادس"الممؾ الشاب آنذاؾ  

                                                           
 .35 المرجع السابؽ، ص  1

2  Encyclopédie  Maghrebine, casbah Edition ,Alger,2007,  p 697. 

 حيث تـ تشكيؿ لجنة كطنية مختصة بإصبلح التعميـ شيدت 1995لئلشارة فاف اإلعداد الفعمي لمميثاؽ الكطني كاف سنة *  
  .1999 حميا كتـ تعكيضيا بمجنة سنة إلىمشاكؿ أدت 



انفصم انؽاثغ                         تطىؼ انًُظىيخ انتؼهًُُخ نعول انًغؽة انؼؽثٍ           
                                      

 
189 

 

 أكتكبر 8كالذم حمؿ تصكرات جديدة أعطت دفعة قكية لممغرب الحالي، حيث كرد في خطابو يـك 
نريد مف مؤسساتنا التربكية كالتعميمة أف تككف فاعمة ..... «   عمى اثر افتتاح الدكرة التشريعية1999

 كيقتضي ذلؾ تعميـ التمدرس كتسييمو عمى كؿ الفئات كباألخص الفئات ،كمتجاكبة مع محيطيا
 ككذلؾ العناية بأطر التعميـ التي ،المحركمة كالمناطؽ النائية التي ينبغي أف تحظى بتعامؿ تفضيمي

كلقد  ....نكف ليا كؿ العطؼ كالتقدير كالتي ىي في أمس الحاجة إلى مزيد مف العناية بيا كالتكريـ
أف يظؿ مجانيا عمى مستكل ك ،أصررنا مف منطمؽ حرصنا عمى تمتيع كؿ الفئات بالتعميـ كالتربية

  » 1التعميـ األساسي

كيعد ىذا أعمؽ إصبلح شيده المغرب، إذ تـ كضعو في إطار تشاركي كتشاكرم بشكؿ كاسع  
، كتـ تبنيو مف طرؼ كزارة التربية كبدأ العمؿ بو رسميا فبحيث جمع الفاعميف االجتماعيف  كالتربكيي

 عشرية كطنية 2009- 1999 ، حيث تـ إقرار الفترة 2001- 2000انطبلقا مف الدخكؿ المدرسي 
 .لمتربية كالتككيف

كيتضمف الميثاؽ الكطني لمتربية كالتككيف المبادئ األساسية كالغايات كاألىداؼ الكبرل التي يصبكا 
 :إلييا المغرب متمثمة في

 .اىتداء النظاـ التربكم بالعقيدة اإلسبلمية كقيميا الرامية لتككيف مكاطف متصؼ باالستقامة (1

 .التحاـ النظاـ التربكم بالكياف العريؽ لممممكة (2

 .تأصيؿ التراث الحضارم كالثقافي لمببلد بتنكع ركافده الجيكية المتفاعمة (3

 .التكفيؽ االيجابي بيف الكفاء لؤلصالة كالتطمع لممعاصرة (4

 المتقدمة، كاإلسياـ في تطكير كتعزيز القدرة التثاقفية اامتبلؾ ناصية العمـك كالتكنكلكجي (5
 .لممغرب

التعبئة الكطنية لممدرسة بإشراؾ جميع األطراؼ كالشركاء المعنييف مدعكميف لمكاصمة الجيد  (6
 .الجماعي لتحقيؽ أىداؼ المدرسة المغربية 

 .نشر التعميـ كربطو بمحيطو االقتصادم (7

 .تعميـ تعميـ جيد في مدرسة متعددة األساليب (8

                                                           
 /http://www.maroc.ma/ar مف مكقع 1999 اكتكبر 8 خطاب الممؾ محمد السادس بمناسبة افتتاح الدكرة التشريعية  1

 



انفصم انؽاثغ                         تطىؼ انًُظىيخ انتؼهًُُخ نعول انًغؽة انؼؽثٍ           
                                      

 
190 

 

 .محاربة األمية كتشجيع التربية غير النظامية (9

  1إعادة الييكمة كتنظيـ أطكار التربية كالتككيف  (10

كفي ىذا اإلطار تـ إعادة ىيكمة النظاـ التربكم  كتكزيع سنكات التمدرس عمى مرحمتيف مرحمة أساسية 
في  (التحضيرم) سنكات، سنتيف لمتعميـ األكلي 7كمرحمة ثانكية، حيث تتضمف المرحمة األساسية 

 سنكات 5المدارس العمكمية، الخاصة أك كتاتيب تعميـ القرآف، ينتقؿ بعدىا آليا لمتعميـ االبتدائي كيضـ 
 . بناء الميارات األساسية لمطفؿ قصد تنمية مكاىبو كتدعيـ مكتسباتوإلىكييدؼ 

 سنكات، مع اتساع آفاؽ المعرفة كاإللماـ 3مدتيا  (المتكسطة)ينتقؿ بعدىا لممرحمة اإلعدادية الثانكية 
، ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لمتعميـ الثانكم أك التقني الذم  (التاريخية، الثقافية ك العممية)بالمفاىيـ األساسية 

يدعـ مكتسبات المرحمتيف السابقتيف، كيضمف تككينا عاما يدعـ كتقنيا كيؤىؿ التمميذ لكلكج الجامعة أك 
 .معاىد التككيف أك الحياة العممية

 كيكضح الجدكؿ التالي ىيكمة كتنظيـ أطكار التربية كالتككيف حسب الميثاؽ الكطني لمتربية كالتككيف

تعميم 
 أساسي

( 2)سنتين  أولي

 سنوات 5ابتدائي 

تعميم 
ثانوي 

 سنوات 3 إعدادي

 سنوات 3ثانوي 

 .يكضح ىيكمة كتنظيـ التعميـ بعد اإلصبلح الجديد (7 )       جدكؿ رقـ 

يعتبر ىذا اإلصبلح الكرقة الكطنية التي أريد ليا تككيف كثيقة مرجعية فمسفية كسكسيك  
حضارية  مكجية إلصبلح تحديد نظاـ التعميـ كالتككيف بالمغرب بيدؼ بناء مدرسة كطنية جديدة 

مؤىمة لتككف فضاءن اجتماعية كثقافيا لمتككيف المعرفي كالفكرم كالميارم كالكجداني كالسياسي ك التربكم 
، حيث تصبكا الجيكد السياسية كالتربكية لبناء نظاـ تربكم يعبر عف النسؽ االجتماعي 2في العالـ

                                                           
 .8-7 ص ،1999 كزارة التربية الكطنية، الميثاؽ الكطني لمتربية كالتككيف، المممكة المغربية، 1
 .74، ص 2009رىاف اإلصبلح التربكم في عالـ متغير، مدرسة الزمف، الدار البيضاء،:  مصطفى محسف، مدرسة المستقبؿ  2
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كالتكجيات الفكرية لممممكة المغربية اليادفة لبناء مكاطف فاعؿ اجتماعيا مساىـ في تنمية بمده اقتصاديا 
 .كداعما لجيكد قيادتو سياسيا

سمحت ىذه المجيكدات المبذكلة مف طرؼ المغرب في قطاع التربية بنمك مممكس في نسبة  
 سنة 11-6 مف التبلميذ عمى المستكل الكطني في سف ما بيف %94المتمدرسيف، حيث تـ تسجيؿ 

  .20061 سنة %92,6ككذلؾ بالنسبة لممتدرسيف بالكسط القركم، حيث حققت 

  (العمكمية)كفيما يمي عرض ألعداد التبلميذ في مختمؼ األطكار كاألسبلؾ التعميمية

                الطور 
السنوات 

الثانوي  اإلعدادياالبتدائي 

2007-2006 3 609 303 1 348 604 638 250 
2008-2007 3 532 061 1 378 900 671 864 

2009-2008 3 492 312 1 372 565 731 203 

2010-2009 3 518 753 1 347 838 796 515 

2011-2010 3 530 458 1 360 374 847 513 

2012-2011 3 500 755 1 381 107 879 269 

2013-2012 3 475 190 1 454 030 905 051 

2014-2013 3 454 268 1 491 419 905 309 

يكضح عدد األطفاؿ المسجميف ضمف صفكؼ التربية  بالمدارس العمكمية  لمختمؼ مراحؿ التعميـ  (8)جدكؿ رقـ 
 .2الكطني بالمغرب

 

حقؽ اإلصبلح الجديد ارتفاعا كاضحا في نسبة التمدرس ذلؾ انو اقر بإلزامية التعميـ كمجانيتو  
في األطكار األكلى لمتعميـ، تمنح حؽ التعمـ لكؿ األطفاؿ المغاربة ممف يممككف المؤىبلت العقمية 

                                                           
 .11، ص 2009-2008 كزارة التربية المغربية، التقرير اإلستعجالي  1

2 Ministère de l'éducation national et de la formation professionnel, Recueil  statistique de 
l’éducation 2013-2014, Maroc , p 6.  
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 1%50كالعمرية لذلؾ، كما شيد قطاع التربية ارتفاعا مممكسا في نسب تعمـ البنات كالذم شكؿ نسبة 
تقريبا مف إجمالي عدد التبلميذ في المؤسسات العمكمية كالخاصة كفي األكساط القركية، بعدما كاف 

مقتصرا عمى المناطؽ الحضرية، كىك ما يؤكد تغير نظرة المجتمع المغربي لمتعميـ كلتعمـ المرأة 
 .بالخصكص كالذم يفتح آفاقا كاسعة لمطفؿ مستقببل

 :أما مف الناحية البيداغكجية فقد ساىـ اإلصبلح الجديد في عدد مف النقاط اآلتية

 .تطكير نكعية المخرجات  -

 .اقتصادم ك الثقافي-تكفير حاجات المحيط السكسيك -

 تطكير المكتسبات المنيجية كالمغكية ك التكاصمية  -

إعداد مراجعة عامة لمبرامج ك المناىج كالكتب المدرسية كالكسائط التعميمية كتحديثيا لتتناسب  -
 2.كالسيركرة التربكية كالتكيؼ مع قدرات الطفؿ

 .تككيف الكفاءات كالتمييز النكعي في التعميـ -

كفي ىذا اإلطار تـ اعتماد المقاربة بالكفاءات كطريقة جديدة في التعميـ تستيدؼ تنمية  
مكتسبات الطفؿ بإشراؾ األسرة في تنمية معارؼ الطفؿ القبمية كتدعيميا مف أجؿ إعطاء فاعمية أكثر 
لممستكل التعميمي، كما تـ اعتماد بيداغكجيا المشركع كىي طريقة تعميمية حديثة تعتمد تقديـ مشاريع 
بحثية لمتمميذ، يتـ انجازىا فرديا أك جماعيا يستنتج مف خبلليا المعارؼ كالكفاءات البلزمة مف خبلؿ 

 .سيركرة الحياة المدرسية

كما تـ إعطاء دفعة نكعية لمسألة تدريس المغة األمازيغية كتطكير مناىجيا كبرامجيا بعد إدراجيا سنة 
كإحدل الغايات األساسية لمنظاـ التربكم  (تقريبا في نفس الفترة التي أدرجت فييا في الجزائر )  1995

 . المتعمقة بتعزيز اليكية كالتراث الحضارم ك الثقافي لممغرب

 

 :الرىانات السياسية وت ثيرىا عمى واقع التعميم في المغرب العربي- 4

                                                           
1 Ibid  p 19. 
2 Ministère de l’éducation national , aperçu sur le system  éducatif marocain , pp 58-59 
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 المعاصر أكارتبط الفكر السياسي منذ عصكر قديمة بفكرة الدكلة، لـ تكف بالمعنى الحديث  
، لكنيا كانت دكلة بحدكدىا الجغرافية كعدد مكاطنييا، أكركباالذم برز مع النمكذج القكمي لمدكلة في 

كظؿ ىذا الكياف الجيكسياسي كاف كاف بدائيا الضامف الكحيد لمكحدة كالحؽ كالخير كالصالح العاـ 
لمشعب، يضمف نسبية المشاركة في الحياة العامة لفئة اجتماعية تحكز صفة المكاطنة، تتكفر فييا 

 .شركط تكلي شؤكف الكيانات السياسية االقتصادية كالقانكنية

كانت ىذه بداية التفكير في النمكذج المدني لمحياة كالمجتمع الذم يضمف األمف كاالستقرار داخؿ 
الدكلة تحت كصاية الحاكـ، الممؾ، الخميفة، الذم حاز أك منح صفة اإللو مف طرؼ الحاشية 

 .االرستقراطية في الغالب

 لممكاطنة الحديثة، غير األكؿإف نشكء الدكلة المدنية بعد الثكرة الفرنسية التي كانت النمكذج  
التصكر الفكرم السياسي الذم عكض بالمكاطنيف كأساس لمتشريع كخمع صفة القدسية عف الدكلة أك 
ممثمييا تدريجيا مع بداية الكعي السياسي كالمدني في أكربا، بالمكازاة مع ذلؾ  لـ ينتقؿ ىذا التصكر 

 العالميف العربي كاإلسبلمي أك بني بصكرة ضبابية،  حيث بقيت بعض الممالؾ تعتمد نظاـ إلى
في كتابو "  ماكس فيبر"أك النيكباتريمكنيالية الذم تطرؽ إليو  (patrimoniale)  البتريمكنيالية 

االقتصاد ك المجتمع كالذم يمزج بيف القبيمة كالزبكنية كالمؤسساتية، بيف الحداثة كالتقميد، كحتى النمكذج 
القكمي العربي لـ يخرج عف ىذا النمكذج السياسي لمدكلة بتقديسو ليـر السمطة التنفيذية أك اإليديكلكجيا 

السائدة العتبارىـ رعايا لو الفضؿ عمييـ في حياتيـ كتفكيرىـ كمصيرىـ كشكؿ مف أشكاؿ الييمنة 
 عبلقات إلىكالعنؼ الرمزم، الذم يرل بيار بكرديك أف أحد تأثيراتو ىك تحكيؿ عبلقات الخضكع 

،  حيث يظير النظاـ 1 كاريزما افتتاف قادرة عمى إنتاج سحر عاطفيإلىعاطفية، كتحكيؿ السمطة 
صكرة الحاكـ أك القائد المميـ الذم يتمتع بنكع مف القدسية كالذم تجب طاعتو كالخركج عف رأيو كفر 

 .كخيانة لمكطف

كانت ىذه مقدمة لعرض حالة األجكاء العامة في الدكؿ العربية اإلسبلمية في مرحمة ما بعد  
االستعمار بما فييا دكؿ المغرب العربي التي مرت بنفس الظركؼ السياسية كالثقافية كنفس االستعمار 
كسياسيتو التفكيكية لمبنى التقميدية في ىذه المجتمعات، حيث أثرنا التطرؽ ليذه التطكرات الفكرية التي 

                                                           
1 Pierre Bourdieu ,  Raison politique: sur la théorie de l’action, suiel ,paris, 1994 ,p :187 . 
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تخص الدكلة عمى اعتبار أف دكؿ المغرب العربي قيد الدراسة تتسـ أنظمتيا ببعض الضبابية مف حيث 
النمكذج السياسي المعتمد فبل ىك تقميدم يقدس السمطة كرمكزىا الدينية أك المدنية، كال ىك حداثي يقيـ 

كزنا لمتشارؾ كالحكار الشامؿ كيضمف المشاركات في الفضائيف العاـ كالخاص كالحرية المرتبطة 
 .بالمسؤكلية المدنية كما ىك حاؿ الدكؿ الغربية

إف المقصكد مف ىذا التمييد ىك إبراز ىيمنة السياسي عمى كؿ الحقكؿ كالمجاالت في الدكلة  
أنيا نخبة " محمد سبيبل"بما فييا الحقؿ التربكم، حيث يبدك أف النخبة السياسية حسب المفكر المغربي 

النخب بالمعنى التككيني ال المعيارم، النخبة السياسية ىي العصارة أك الخبلصة النيائية لتفاعؿ 
 االنخراط فييا، ىذه المكانة إلىالنخب، كؿ النخب تصب في النخبة السياسية كتتجو بشرائحيا العميا 

 أف مسار السياسة في دكلنا ىك أف السمطة كحيازتيا إلىالمتميزة التي تحتميا النخبة السياسية تعكد 
يتمحكر حكؿ ضخامة كمية السمطة المتكزعة في ثنايا الجسـ االجتماعي، كالى ككف السمطة تقميديا في 

مجتمعنا ىي البكابة الكبرل كالى ككف السمطة تقميديا في مجتمعاتنا ىي البكابة الكبرل كالكجاىة 
، كال تكتمؿ آليات الييمنة في ىذه النماذج السياسية إال بعد 1االجتماعية لمتميز كاألمف كالثركة كالنفكذ

طارات تحمؿ  حشد السمطة المركزية بأيقكنات اجتماعية بارزة، تشمؿ النخب المثقفة مف أساتذة كا 
رصيدا معرفيا كتصكرات حداثية لممجتمع أك تعتمدىا إلضفاء الشرعنة  عمى النظاـ السياسي كتزييف 

صكرتو، أك الحتكائيا كما حدث في مرحمة السبعينيات لمثقفيف تـ مغازلتيـ بحقائب كزارية قصد 
تدجينيـ كاحتكائيـ كفي نفس الكقت ضـ شخصيات شعبكية تممؾ سمطة رمزية قادرة عمى تكجيو الرأم 

 الكعي أحيانا أك لقبكلو الخطاب العامي الشعبكم كيتفيمو أكثر إلىالعاـ المحمي، الذم افتقر كيفتقر 
 .مف الخطاب النخبكم 

كذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لممنظكمات التربكية التي تخضع لمسمطة المركزية، حيث يضعيا ىذا الطرح 
أحد أجيزة السمطة اإليديكلكجية المستعممة في التعبئة الديماغكجية التي تجيز العقكؿ الناشئة في قكالب 
فكرية يستحيؿ الخركج منيا دكف استقصاء كتنامي كعي فردم، تصبح العممية التعميمية تبعا لذلؾ فعبل 

 . النجاح فييارسياسيا محضا في فمسفتيا كأىدافيا كمعايي

 :التربية والتعميم ورىانات الدولة الوطنية بعد االستقالل- 4-1

                                                           
 .126-125 محمد سبيبل،  مرجع سابؽ،  ص 1
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طبع استقبلؿ دكؿ المغرب العربي التي اخترناىا لمدراسة ثقؿ الركاسب التاريخية مف تعاقب  
الحضارات كالشعكب المستعمرة، كالذم كاف آخرىا االستعمار الفرنسي الذم كاف النقطة المشتركة بيف 
الدكؿ الثبلث، كالذم أثر بشكؿ عميؽ في تحكالت البنى االجتماعية كالثقافية كالفكر المغاربي، ال يزاؿ 

تأثيره كاضحا في النسؽ العاـ ليذه الدكؿ كالشخصية المحمية لؤلفراد كالجماعات يرجع ذلؾ لطبيعة 
االستعمار كالدكلة الفرنسية التي تبنت النمط االستيطاني في احتبلليا لمشعكب كفرض ثقافة كاحدة ىي 

كما يرمز ليا، حيث فرضت المغة كالثقافة كنمط التفكير كالتصرؼ الفرنسي " باريس"ثقافة الميتركبكؿ 
 المغة أك أك اندكنيسيا التي لـ يفرض عمييا الثقافة أكعكس النمكذج االنجميزم مثبل في مصر ك اليند  

قصاء  النمط العمراني، يبلحظ في ذلؾ حتى نمكذج المكاطنة الفرنسي الذم يستكجب االندماج كا 
الخصكصيات الثقافية لممكاطف كخصكصا المياجريف لمحصكؿ عمى المكاطنة الفرنسية، حيث تصنع 

فرنسا الرمكز الدينية كالممارسات الثقافية في المجاؿ العاـ كالمؤسسات التعميمية، في مقابؿ ذلؾ يظير 
 الفرد إلييا التي ينتمي (les communautés)النمكذج األمريكي لممكاطنة الذم يقـك عمى التجمعات 

 .كيشاركيا المغة كالثقافة كالقيـ

كقد اعتمدت فرنسا االستعمارية في إرسائيا ليذا النمكذج  إدراج قيـ الثقافة الفرنسية في المناىج 
التربكية لمشعكب المستعمرة كآلية لمتدجيف، كخمؽ نكع مف التجانس بيف السمطات الكمكنيالية كالمجتمع 

المحمي، استعانت في ىذا بالمؤسسات التعميمية التاريخية التي عزلتيا عف الساحة الثقافية كمنعت 
عنيا كؿ اطر التحديث النكعي الذم مف شأنو تعزيز الكعي أك أم فكر مضاد ليا عمى غرار الزيتكنة 
القركييف، كقامت بتعكيضيا بمؤسسات تعميمية فرنسية كجامعات تستقبؿ عدد معيف مف أبناء المجتمع 
األصمي لتكظيفيـ في المخطط الثقافي الفرنسي، الرامي لبناء نخبة كطنية تسير األكطاف بعد جبلء 

االستعمار عنيا، قكبؿ ذلؾ بمقاكمة ثقافية مف شخصيات كمنضمات المجتمع المدني المغاربية 
المكجكدة آنذاؾ كمقاكمة مسمحة أحيانا كما ىك حاؿ الجزائر، إذ تبنت النخب الكطنية أثناء كبعد الفترة 

االستعمارية ميمة بناء الكطف مف جميع النكاحي خصكصا البعد الثقافي الذم أخذ  حيزا كبيرا في 
السياسات الكطنية بعد االستقبلؿ، إذ كانت النخبة السياسية تبتغي استعادة الشخصية الكطنية بمقكمات 

ما قبؿ الكمكنيالية كقد كاجيت في ذلؾ العديد مف التحديات، كتبنت الكثير مف الرىانات، ما أسيـ 
بشكؿ كبير في تحديد النسؽ العاـ العالي لمجتمعاتنا المغاربية معتمدة في ذلؾ عمى مجمكعة مف 

 :اآلليات السياسية ك التربكية قمنا بإدراجيا في مداخؿ كما يمي 
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 : مدخل الديمقراطية- 4-1-1

تنبع ديمقراطية التعميـ مف مبدأ حديث في التربية، ىك تكافؤ الفرص كتعميـ التعميـ عمى أكبر  
عدد ممكف مف أبناء الشعب لمدراسة كاكتساب رصيد معرفي معيف حسب القدرات الذىنية لممتعمميف، 
كقد اعتمدت النخب السياسية في كؿ مف الجزائر، تكنس كالمغرب، ىذا الخيار الذم يشمؿ مجانية 

التعميـ في كؿ مراحمو كالمساكاة بيف الجميع في الفرص كالتقييـ كالدعـ الحككمي خصكصا في الكسائؿ 
البيداغكجية كما يتبعيا مف تييئة الظركؼ التربكية كالمراقبة الصحية لمتبلميذ كاإلطعاـ، حيث كاف 

اليدؼ مف ذلؾ كمو ىك رد عمى السياسة االستعمارية التي حرمت أغمبية الشعب مف التعميـ، خصكصا 
 كالتي كانت النقطة %95 عشية االستقبلؿ أكثر مف األميةفي المغرب كالجزائر التي بمغت فييما نسبة 

المركزية في تبني تعميـ التعميـ عمى جميع الشرائح بكؿ اإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة لتدارؾ 
مسيرة االحتياجات الكطنية مف إطارات كعماؿ مؤىميف لتسيير مؤسسات الدكلة التي سجمت نقص بعد 
مغادرة المعمريف الفرنسييف ليا خصكصا بالجزائر، كاستكماال لرىاف بناء الكطف الذم اتخذه الساسة 

المغربة شعارا ليـ في الستينيات كالسبعينيات مف القرف العشريف لمؤل الفراغ الذم خمفو االستعمار كفؽ 
مسار مغاير أحيانا كمتكافؽ مع السياسة االستعمارية أحيانا آخرم، حيث تراكحت سياسة الدكلة 

عادة الترميـ لممكركث الثقافي الفرنسي  .الكطنية بيف اليدـ كا 

  أنيا عدد كبير مف األطفاؿ في سف التمدرس  إال ب كاف كانت ىذه األنظمة كفقت في إدماج كاستيعا
 :سجمت نقطتيف سمبيتيف في ىذا الخيار الذم كاف فعبل سياسيا محضا 

حيث سجمت الدكؿ المغاربية عددا كبيرا مف : (دمقرطة كمية )الكـ  عمى حساب النكع - أ
المخرجات التعميمية بنكعية ضعيفة في معظـ األحياف، كىك األمر الذم أنيؾ خزينة الدكلة  
عمى حساب احتياجات مالية مف قطاعات أخرل كأكلية اجتماعية كاقتصادية كبنى تحتية في 

الدكلة، حيث سيشكؿ ىذا إشكالية في الثمانينيات تتمثؿ في البطالة خصكصا لحاممي 
 .الشيادات مف المدارس ك المعاىد التربكية

تعني الديمقراطية في جكىرىا الحرية في االختيار كالتصرؼ ك :   معارضة مبدأ الديمقراطية- ب
التفكير لكف األنظمة السياسية المغاربية استعممت المدرسة كمناىجيا لبث إيديكلكجية معينة 
إلعادة إنتاج الفكر السياسي كالثقافي السائد فييا، كىك ما يتعارض مع مبدأ الديمقراطية ، ما 
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أنتج فكرا كاحدا يتميز بنكع مف االنغبلؽ مع كجكد صراعات داخمية حتى الفكر نفسو مع 
يديكلكجية انتيت   تسييس المنظكمة التربكية عمى حساب البعد إلىانتشار تيارات فكرية كا 

 .المعرفي

 أككقد عممت الدكلة الحديثة في المغرب العربي إلنشاء ىياكؿ بديمة عف تمؾ المكركثة عف االستعمار 
 يتمثؿ في إرساء الييمنة، كمف ذلؾ انطبعت أساسيتطكيرىا لنشر كحماية الفكر السياسي خدمة ليدؼ 

المنظكمة التعميمية بطابع النظاـ السياسي، كشكمت ترجمة كصكرة لمخيارات االقتصادية كاالجتماعية 
 .عمى غرار البنى االجتماعية األخرل التي تبث رسالة نخبة التحديث الكطنية في جكىرىا

 :مدخل المركزية- 4-1-2

تحظى مركزية  التعميـ بأىمية كبرل في األنظمة السياسية بما فييا المبرالية، ييدؼ ىذا المبدأ  
 األىداؼأساسا إلي تكحيد التكجو العاـ لمسياسة التعميمية كطبيعة المدارس، المناىج كالقيـ ك

 .كاالمتحانات الكطنية كالخضكع لمقكانيف كالتفتيش ك التقييـ البيداغكجي المكحد

كبرزت المركزية في التعميـ بالخصكص في الدكؿ التي تبنت النيج االشتراكي بما فييا في دراستنا ىذه 
تكنس ك الجزائر، كحتى المغرب ذك التكجيات المبرالية، حيث فرض انتشار الدكلة الكطنية ىيمنة 

النظاـ عمى كؿ الحقكؿ االجتماعية كاالقتصادية بما فييا التربية كالتعميـ لبسط سمطتو عمييا لتحكيؿ 
 عبلقات خضكع كىيمنة عمى كؿ إلىعبلقات العاطفة ك التضامف مع الشرعية السياسية كالتاريخية 

 .المجاالت

حكاـ ىيمنة الدكلة عمى كافة الدكائر  كاف المغزل مف تبني ىذا الخيار ىك تكحيد المنظكمة التعميمية كا 
 أك الذم أطمؽ  عمى ىذه العممية بالتأميـ األخيربما فييا الحساسة  كالتعميـ ك االقتصاد ، ىذا 

طبعا ىي  "  Le protectionnisme" "أك بمعنى أدؽ "    La Nationalistation" التكطيف 
مفاىيـ اقتصادية، لكف اليدؼ كاحد عندما يتعمؽ األمر بالتعميـ  الذم تـ تأميمو لتكحيده تجنبا لمتعددية 
التي كانت تميز النظاـ التربكم الكمكنيالي، خصكصا في كؿ مف تكنس كالمغرب التي كرثت مدارس 

خاصة تابعة لمبعثات الدبمكماسية كاألقميات األجنبية، التي كانت تستقبؿ عددا معينا مف أبناء األعياف 
ك البرجكازية المغاربية ما جعميا حسب األنظمة السياسية آلية لتكريس الطبقية كالييمنة عمى الدكلة 

 .بطريقة غير مباشرة بإعادة إنتاجيا لمنخب ك الككادر التكنكقراطية
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 :                       مدخل اليوية- 4-1-3

شكؿ رىاف اليكية كما يزاؿ إشكالية مستمرة كحتمية صراعية في دكؿ المغرب العربي بتعدد  
 كىكس ة التعايش معو في مجتمعاتنا النامية تبعا لثقافة الييمفأكأبعاد ىذا المعطى الذم لـ يتـ تجاكزه 

الكحدة الذم يطغى عمى مخيالنا الجمعي كنظرا التساع مجاؿ اإلشكاؿ اليكياتي كتعقده أثرنا معالجة 
 في دكؿ المغرب أساسيةىذه القضية مف جانب التربية كالتعميـ كالتعدد المساني كالذم يشكؿ سمة 

العربي، حيث تطرح دكريا إشكالية االزدكاجية بيف الفرنسية كالعربية، بيف العربية كاألمازيغية، بيف المغة 
 لمدكلة، كقد شممت الحمكؿ اإلداريةالرسمية كعامية في الشؤكف التعميمية كما في الشؤكف العامة أك 

السياسية خيارات شابيا الكثير مف االختبلؼ كالصراع الثقافي كاإليديكلكجي، حيث اتخذ في ىذا 
السياؽ مبدأ التعريب في الدكؿ الثبلث في نفس الفترة تقريبا كىك المبدأ القاضي بتعريب كؿ المجاالت 

 « العمكمية تدريجيا عف طريؽ تبني المغة العربية الحديثة، فيي ليست المغة األـ كال لغة المستعمر، 
ىي لغة جياز الدكلة أك عمى األقؿ ىي المغة التي يريد ىذا الجياز أف يستخدميا، كىي تبدكا لؤلجياؿ 

ىجينة كمقمقة، اعتمدتيا األنظمة السياسية كمغة مكاطنة تكحد " جيمبر غرانغيـك "المسنة كما يقكؿ 
1» "كحصاف طركادة ضد التغريب"الخميط المغكم لتجاكز الصراع الثقافي، كما اتخذت   لضرب  

 كتعكيضيا بالمغة الكطنية  »  « les taches culturelles colonialesالممسات الثقافية الكمكنيالية 
التي يتعيف عمى كؿ مكاطف استعماليا في المجاؿ العاـ كاإلدارة، كاستعممت في اإلعبلـ ك الخطب 

 ال تممؾ « السياسية كالتعبئة الجماىيرية رغـ صعكبة تمقينيا ك الكبلـ بيا، ككما يقكؿ جاؾ برؾ فيي 
 كىي ال تزاؿ في الكقت الراىف في كضع المغة األجنبية،  نكية الميجة كال عمؽ العربية الكبلسيكية،

  ىكذا اخذ » ،2 بصدد البحث عف جماعة قد تككف في منطؽ التعريب ىي الجماعة الكطنيةأنيا
 ةالتعريب كظيفة سياسية تـ تبنييا مف طرؼ الدكؿ المغاربية الثبلث لمتخمص مف ىاجس االزدكاجي

 .كاالختبلؼ المساني الذم كاف كقكدا لمصراع الفكرم

عمى األقؿ في  (العامية أك الدارجة)كما طرحت في نفس الصدد قضية التدريس بالمغة األـ  
 لمتمدرس عمى اعتبار أف العربية ك الفرنسية لغتاف أجنبيتاف عف الطفؿ، ال يدرؾ األكلىالمراحؿ 

معناىما إال بعد سنكات مف التعميـ، كىك الطرح الذم تبنتو جيات رسمية كغير رسمية في الجزائر 

                                                           
، مرجع سابؽ،  1  . 164 جيمبير غرانغيـك
 . المرجع السابؽ، نفس الصفحة 2
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كالمغرب كأثار جدال كاسعا في أكساط سياسية كشعبية، رغـ كجكد ىامش مف الصدؽ في ىذا الطرح 
ككف استعماؿ المغة الرسمية في التعميـ إجحاؼ في حؽ الطفؿ الذم ال يدرؾ مقصكد األستاذ بما 

 غير ذلؾ، لكف أكيتمفظ بو ك يردد جمؿ ككممات ال معنى ليا كفقا لرصيده المغكم العاـ أمازيغي كاف 
أم عامية : المعارضيف ليذه الفكرة ارتكزكا عمى حجة قكية  مفادىا  البحث عف جكاب لتساؤؿ منطقي 
 .عمينا تبنييا في التدريس في ظؿ اتساع كتنكع الخريطة الجيكلسانية في المنطقة المغاربية؟ 

 الشعبي، الذم يتكاصؿ بمغة بكما خمقت إشكالية التعريب تعارضا بيف الخطاب الرسمي ك االستيعا
ىجينة تتراكح بيف التراث األمازيغي ك العربي ك الفرنسية أحيانا، تبنى تبعا لذلؾ الخطاب الرسمي كؿ 
ىذه  البنكراما المغكية، كاعتمد عمى المزاكجة بيف النخبة كالشعبكية إليصاؿ فكرة تصب  في التعبئة 

 إلى،  الجماىيرية اتجاه قضايا الكطف كفؽ التصكر الرسمي لؤلنشطة السياسية بعد عقكد مف االستقبلؿ
جانب كؿ ىذا فرضت المغة الفرنسية نفسيا عمى كؿ المجاالت العامة في الدكلة مف استعماؿ يكمي  

ك إشيار ككاجية المحبلت التجارية كمراسبلت الدكلة الرسمية كحتى التعميـ الذم تمقف فيو المكاد بالمغة 
بحجة الرمكز العممية التي ال يمكف االستغناء فييا عف الحرؼ  (العممية منيا عمى األقؿ )الفرنسية 
 .البلتيني 

تبعا لذلؾ  كانت كال تزاؿ المغة الفرنسية رأسماؿ رمزم متاح لمف استطاع كتعيد إنتاج الطبقات 
 . كاالقتصادية كلك بشكؿ غير رسمياإلداريةاالجتماعية انطبلقا مف ىيمنة عمى المناصب 

 :مدخل الفمسفة التربوية- 4-1-4

 األساسيةكاف ىدفنا مف إدراج ىذا المدخؿ ىك البحث كالتساؤؿ عف األسس الفمسفية كالغايات   
 المشركع االجتماعي إلدراكيا استشرافيا، كفؽ تغذية راجعة إليياالعامة لمعممية التربكية التي يصبكا 

بالمفيكـ النظمي لدفيد ايستكف، كقد انعكست بشكؿ كاضح كصريح عمى الفمسفة التربكية التي تبنت 
اإليديكلكجيات الرسمية، ففي الجزائر كتكنس تـ تحديد األسس التعميمية كفؽ النيج االشتراكي الذم 

-5-2تبنتو الدكلة بداية مف الستينيات مف القرف الماضي ترجـ بشكؿ صريح في الجزائر في المكاد 
، الذم جاء في مضمكنيا أف رسالة النظاـ التربكم في نطاؽ القيـ 19761 أفريؿ 16 في أمرية 7-10

                                                           
 .1976 افريؿ 16 أمرية  1

 .370-348لممزيد حكؿ ىذه النقطة انظر رابح تركي، أصكؿ التربية ك التعميـ ص 
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العربية اإلسبلمية كالمبادئ االشتراكية تقضي بمجانية التعميـ كمركزيتو ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لتكنس 
التي تبنت الخيار االشتراكي في الدكلة نكعا ما،  كفي التعميـ خصكصا حيث يقكؿ كزير الداخمية 

 كاف عمينا أف نختار بيف كضع تعميـ متأقمـ  مع مختمؼ « في ىذا الخصكص "  إدريس قيقة"األسبؽ 
 إلىالجيات كبيف تعميـ مكحد، كاخترنا الطريقة الثانية، مبدئيا قد نعيب ىذه البيداغكجي، كلكننا نيدؼ 
تكحيد التكنسييف، بعد عشريف عاما نجد شبابا متمتعا بنفس التككيف كنفس اإليديكلكجيا ك الييكمة 

  .1 »الذىنية 

ىذه ىي الخمفيات الفمسفية التي حكمت المنظكمة التربكية في كؿ مف الجزائر كتكنس كاف  
األمر مغايرا في المغرب المستقؿ الذم تبنى التكجو المبرالي كالرأسمالي اقتصاديا كسياسيا، حيث كرغـ 
مبدأ التعميـ كالتكحيد، فرض االنتقاء كاالصطفاء كالبلتكافئ نفسو في المجاؿ التعميمي الذم لـ يكف 

متكفر لمجميع خصكصا في المناطؽ الريفية كشبو الحضارية، كىي الخيارات السياسية التي حددت نكع 
 .كطبيعة السياسة التعميمية في الدكؿ المغاربية

 :       المدخل البيداغوجي- 4-1-5

أف العممية التربكية في الدكؿ المغاربية مبنية عمى اتجاه تبنتو األنظمة كال يخضع في اغمب  
 نظرة تربكية كتطمعات ثقافية كاقتصادية، بقدر ما ييدؼ لتجسيد برنامج سياسي كفؽ إلىاألحكاؿ 

 رضكخا لمطالب تكجيات فكرية معينة ذات طبيعة صراعية، كىي أكتصكرات إيديكلكجية مييمنة 
 الكبرل التي يعاني منيا قطاع التربية كالتعميـ، الذم يشكؿ ميداف صراع النخب الثقافية كالتي اإلشكالية

 .تتميز بالتفكؾ ك االنشطارية ك االبتعاد عف منطؽ الحكار لحؿ اإلشكاليات تكافقيا 

غير أف المبلحظ بالنسبة لمجزائر ك المغرب كتكنس ىك قكة المركزية التي تجسدىا األنظمة، التي تمثؿ 
دكر الحكـ الذم يفصؿ بيف الفرؽ المتصارعة عمى الخيارات التربكية كالثقافية بالخصكص، كالذم 

 . التربكية التي تعيد إنتاجو كتكرس الستمراريتواألىداؼيتبنى بدكره 

 ذات داللة عمى ىذه العممية كمرآة عاكسة لمسياسة أساسية كيعتبر المدخؿ البيداغكجي آلية  
التربكية كخياراتيا، ففي الجزائر مثبل، تـ تكييؼ البيداغكجيا لتكريس النيج االشتراكي خصكصا في 
مرحمة السبعينيات كالثمانينيات، كىك ما تطمب بالضركرة اعتماد نماذج بيداغكجية تتماشى مع ذلؾ، 

                                                           
 .151، ص سالـ لبيض، مرجع سابؽ 1
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أف الطرؽ " مميكة غريفك"حيث يرل العديد مف الباحثيف في الشأف التربكم في تمؾ الفترة مف بينيـ 
التدريسية المعتمدة في المدرسة الجزائرية تقـك عمى النظرية البافمكفية التي تعتمد عمى التنبيو 

 ذات التكجو االشتراكي  RDAكاالستجابة  في التعمـ كتعزيزه، كالتي كانت معتمدة في ألمانيا الشرقية 
قبؿ سقكط جدار برليف ، كعمى ضكء ذلؾ تـ اعتماد لغة عربية تقنية مفرغة مف جانبيا األدبي ك الفني 

اقتباسا عف أقساـ التكيؼ  في المدارس الفرنسية المكجية ألبناء المياجريف لتعمـ لغة بسيطة تمكنيـ 
مف التكاصؿ مع المعمميف كالمحيط المغكم الذم استقبميـ ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لؤلقساـ الجزائرية 

، كعمكما اعتمدت 1التي كاف يتمقى فييا الطفؿ لغة بسيطة يطغى عمييا الجانب الشفيي كالمحادثات
دكؿ المغرب العربي طرؽ تدريسية انطبلقا مف تصكرات سياسية كمف الكاقع التربكم المكجكد، حيث 
اعتمدت  اغمبيا المقاربة باألىداؼ كىي طريقة تعميمية تقميديا نكعا ما، تقـك عمى تسطير القائميف 
عمى العممية التربكية ألىداؼ كدركس يمـز المعمـ أك األستاذ إتباعيا حرفيا كتحضير الدركس ك 

 .المذكرات التعميمية كفقيا 

كمع بداية األلفية الثالثة تـ تبني المقاربة الجديدة، المقاربة بالكفاءات كىي مقاربة حديثة في التربية 
تقكـ عمى التركيز عمى المكتسبات القبمية كالبعيدة لمطفؿ الذم يمثؿ كفؽ ىذه البيداغكجي 

االنجمكسكسكنية محكر العممية التربكية التي تسخر مف اجميا كؿ الكسائؿ كالجيكد، حيث تـ اعتمادىا 
في المنظكمات التربكية الثبلث لدكؿ المغرب التي نحف بصدد دراستيا في مدة زمنية كاحدة تقريبا  بيف 

، رغـ  اإلشكاالت المتعددة لتطبيقيا، مف عدـ تكفر مستكل ثقافي اسرم كافي 2003 ك 2001سنتي 
 ضعؼ المكارد المالية المخصصة لمتعميـ ك البلزمة لتطبيؽ ىذه إلىلتعزيز الكفاءات كتعميـ الطفؿ 

 لتسييؿ العممية التعميمية كفؽ ىذه المقاربة، حيث تـ ةالمقاربة مف كسائؿ بيداغكجية كأجيزة تكنكلكجي
نقؿ كاقتباس الطريقة التعميمية دكف تكييفيا حسب الظركؼ المادية كالبشرية لممعمـ كالمتعمـ ناىيؾ عف 

 .قدـ البنية التحتية لممؤسسات التربكية كاالقتصادية التي مف المفترض أف تستجيب لرىاف التنمية

 :رىان اإلصالح بين التقميد و التحديث- 4-2

يقترف الخيار السياسي في المغرب العربي بالسياسة التربكية التي ىي رديؼ السياسة الثقافية  
 كتعديؿ النظاـ التربكم في ىذه إصبلحلمدكلة الكطنية أكثر مف ككنيا عمبل تربكيا محضا، فعممية 

                                                           
-29، ص1986 بافمكؼ، المؤسسة الجزائرية لمطباعة، الجزائر، إلى مميكة بكدربالة غريفك، المدرسة الجزائرية مف ابف باديس  1

34. 
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الدكؿ يساير رىانات اإليديكلكجي السياسية كما يطرأ عمى المجتمع مف تغيير كحراؾ اجتماعي يدفع 
بالنظاـ السياسي لمتكيؼ مع المستجدات السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية، فالمبلحظ لؤلحداث 

 .التي مرت بيا كؿ دكلة تبعيا تغيير مباشرة في االستراتيجيات التربكية كاألىداؼ التعميمية

 تبعو اطبلؽ مشركع 1979فتغيير السمطة في الجزائر بعد مجيء الرئيس الشادلي بف جديد سنة 
، 2002 جذرم سنة إصبلح تبعو 1999 بداية الثمانينيات، ك مجيء بكتفميقة سنة األساسيةالمدرسة 

 في تكنس، ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لتنصيب ممؾ 1991 إصبلح تبعو 1987كانقبلب بف عمى سنة 
  كالذم تـ بمكجبو تبني نظرة جديدة لمتربية كتركيز الجيكد عمييا انطبلقا مف سنة 1999المغرب سنة 

، ككذلؾ بالنسبة لمتغيرات االقتصادية التي شيدتيا دكؿ المغرب العربي الثبلث التي كانت نقطة 2001
االرتكاز في تحديد الخيارات التربكية ليذه الدكؿ التي ما زالت تعتمد المركزية القيرية في التربية 

المتقكقعة عمى ذاتيا كترفض اآلراء كالتصكرات البديمة، كىك ما أنتج شعكبا منحطة كفؽ قالب ثقافي ال 
 تغييره خيانة،  ما أجيض أم أكيقبؿ التغيير، كيتمسؾ بالمكركث الذم يعتبره مقدسا ك الخركج عنو 

محاكلة لتحديث المجتمع رغـ َتَرُسخ فكرة في مخياؿ الشعكب الثبلث أف أم تغيير يحدث انطبلقا مف 
المتكخات  (الشخصية)  الفردية األىداؼالمدرسة، إال أف الدراسة ذاتيا تبقى مكضع إشكاؿ مف حيث 

 لمنجاح ليست التحصيؿ األساسيةمنيا، حيث ينتشر تصكر قيمي لدم اغمب المتمدرسيف أف القيمة 
العممي كقناعة ذاتية بالتفكؽ تدفع لمتغيير ك التفكير الحر، بقدر ما ىي إرضاء لؤلسرة أك الحصكؿ 
عمى المنصب عمؿ محتـر تفرضو الشيادات التي أصبحت مفرغة مف جكىرىا الحقيقي المتمثؿ في 
الخبرات كالكفاءات المعرفية، إذ يراعى في مخرجات التعميـ  في مجتمعاتنا الجانب الرمزم أكثر مف 

الجانب العممي الرامي لتككيف كفاءات بشرية تسيـ في التسيير الناجح لممؤسسات االقتصادية كاإلدارية 
 األماـ، فحتى اإلصبلحات كالتعديبلت عمى مستكل التعميـ رغـ تمميع صكرتيا إلىتدفع عجمة التنمية 

 ال تستجيب إال نسبيا لتطمعات كرىانات أنياكضخامة المكارد المادية كالبشرية المرصكدة ليا، إال 
سقاط لنماذج تربكية أكربية   أكالشعكب المغاربية، ككف ىذه اإلصبلحات ال تمثؿ سكل تقميد كا 

انجمكسكسكنية، تـ استيرادىا دكف مراعاة لمخصكصيات االقتصادية ك الثقافية بالمنطقة كؿ ىذا في 
 .           ظؿ غياب مشركع مجتمعي كاضح المعالـ أك ضبابيتو في مطمؽ األحكاؿ

 :خالصة الفصل
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 رغـ النقائص المعرفية كالبيداغكجية المسجمة في المنظكمات الثبلث كرغـ إكراىات المركزية  
التعميمية كتأثير السياسي في التربكم كتغميب الكـ عمى النكع،  إال أف المنظكمات الثبلث استطاعت 
دماج اكبر قدر  تحقيؽ ىامش ال باس بو مف النجاحات مف حيث تجاكز التركة االستعمارية الثقيمة كا 
ممكف مف األطفاؿ في صفكفيا كتكييؼ المجتمع كتكجييو كتحسيسو بأىمية التعميـ في بناء الدكلة، 

كبالفعؿ استطاعت بناء نخبة سيرت البمداف المغاربية في المرحمة االنتقالية كما بعدىا، فالتطكر 
كالجكدة كالتحديث ال يتأتي بيف سنة كأخرل بؿ ىك مسار كفاحي يحتاج لتكاثؼ مختمؼ الجيكد 

 .كالطاقات كاألفكار االيجابية النابعة مف صكر تقييمية مكضكعية يتـ دعميا بفعالية لتحقيؽ الجكدة
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 : مقدمة الفصل

بعد إحاطتنا في الفصكؿ السابقة بالجكانب النظرية المتعمقة بالمكاطنة ك المناىج التعميمية في  
المغرب العربي، كبعد ضبط اإلجراءات المنيجية ك أدكات البحث ك المؤشرات األساسية لقيـ المكاطنة 
في الكتب المدرسية، ك اعتمادا عمى االستمارة الستنباط  تكرارات قيـ المكاطنة، تناكلنا في ىذا الفصؿ 
نتائج  القيـ المستخرجة مف عممية تحميؿ مضمكف الكتب المختارة لمدراسة، كتصنيفيا كتبكيبيا كترتيبيا 

 .حسب أعمى تكرار كنسبة مئكية لتسييؿ التحميؿ ك التفسير 

 : األساليب اإلحصائية المعتمدة- 1

يحتاج الباحث في إطار انجازه لمبحكث إلى مقاربة كمية تعتمد فييا معطيات رقمية كنسب  
 .مئكية ك معامبلت االرتباط بيف مؤشرات بحثو لتسييؿ عممية عرض النتائج كتبكيبيا كتحميميا

كعميو، فقد استخدمنا في بحثنا ىذا جداكؿ بسيطة تماشيا كطبيعة المكضكع ك العينة المدركسة المتمثمة 
في الكتب المدرسية كمدل تضمنيا لقيـ المكاطنة حيث استخدمنا طريقة التكرارات ك النسب المئكية 

لكؿ جممة أك فكرة كردت فييا قيمة المكاطنة أك مؤشر أك داللة عمى كجكدىا في كؿ كتاب ككؿ دكلة 
 .محؿ التحميؿ

كالنسبة المئكية لمقيـ ىي حاصؿ قسمة تكرار كؿ قيمة عمى المجمكع العاـ لمتكرارات في مائة، 
 :كتستخرج كفؽ المعادلة التالية

         

 

 

 

 

 



 (جممة أو فكرة )تكرار القيمة 

 100 × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =%النسبة المئوية

 مجموع التكرارات                                                    
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 :جزائريةال الخاصة بالمناىج عرض نتائج تحميل مضمون كتب التربية المدنية- 2

عرض نتائج تحميل مضمون الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية بالسنة - 2-1
 .الثانية متوسط المتعمقة بقيم المواطنة المدرجة  ضمن  محتوى نصوصو

 يتىقظ   نهكُخ انثبَُخ انتؽثُخ انًعَُخ كؽاؼاد انقُى و َكجهب فٍ كتبةَىضر  د (9)خعول ؼقى 

 اندؿائؽ ة

 القٌمة  المجموع  النسبة المئوٌة
  

 1 االنتزاو ثبنحمىق وانىارجبد  136 20,54%

 2 انحفبظ ػهً انجُئخ  127 19,18%

 3 تحًم انًسؤونُخ  97 14,65%

 4 انتضبيٍ وانتؼبوٌ  65 9,82%

 5 اندًَمزاطُخ وانتؼددَخ   59 8,91%

 6 تًُُخ انىػٍ انسُبسٍ  44 6,65%

 7 تؼزَز االَتًبء  42 6,34%

 8 تزسُخ انهىَخ انىطُُخ  32 4,83%

 9 احتزاو حمىق اإلَسبٌ  19 2,87%

 10 انًسبواح أيبو انمبَىٌ  17 2,57%

 11 حزَخ انزأٌ وانتؼجُز   10 1,51%

 12 انحفبظ ػهً انىحدح انىطُُخ  7 1,06%

 13 انتسبيح و انؼُش انًشتزن 7 1,06%

 المجموع 662 100

  

أف كتاب التربية المدنية لمسنة الثانية متكسط بالجزائر شمؿ  (01 )يظير مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 قيمة، حصمت منيا قيمة  االلتزاـ بالحقكؽ ك الكاجبات  المرتبة 662العديد مف قيـ المكاطنة بمجمكع 

، تنكعت بيف تمقيف النشء الحقكؽ األساسية كالكاجبات في %  20,54األكلى بنسبة مئكية قدرىا 
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المؤسسة التربكية مف انضباط كالتزاـ بالحضكر كالحفاظ عمى الممكية العامة كتمميذ كممارسة الحقكؽ 
كالمطالبة بيا كالحصكؿ عمى متطمبات العيش الكريـ كحرمة السكف كااللتزاـ بكاجبات اتجاه األبناء 

كالمجتمع، كحسف التصرؼ كفؽ السمكؾ المدني المرغكب فيو اجتماعيا  أخبلقيا كمكاطف، كحمت في 
 مف المائة في 19,18 تكرار في ىذا الكتاب ب 127المرتبة الثانية قيمة الحفاظ عمى البيئة بمعدؿ 

 حمت قيمة تحمؿ 14,65%نسبة  قريبة مف القيمة األكلى، في المرتبة الثالثة  كبنسبة مئكية قدرىا 
 تكرار ك نسبة 59 ، بالمرتبة الخامسة ب % 9,82المسؤكلية، تمييا قيمة التعاكف ك التضامف ب 

 حمت قيمة الديمقراطية كالتعددية، أما المرتبة السادسة  فكانت لقيمة الكعي % 8,91مئكية قدرىا 
السياسي كبعد  ميـ  في التربية عمى المكاطنة ك السمكؾ المدني ضمف المناىج الدراسية  بدرجة 

 ، كما يشير الجدكؿ إلى تحصيؿ قيمة االنتماء المرتبة السابعة مف مجمكع % 6,65متكسطة نسبتيا 
، كبقصد ترسيخ اليكية الكطنية تـ إدراج  محكر خاص بيذا المكضكع  % 6,34القيـ الثبلثة عشرة ب 

يعزز المقكمات األساسية لميكية الكطنية الجزائرية بأبعادىا  اإلثنية ك الدينية كالمغكية حصمت بيذا 
 ، أما مكضكع حقكؽ اإلنساف فقد حصؿ عمى المرتبة التاسعة % 4,83عمى المرتبة الثامنة بنسبة 

 2,57 تكرار ك نسبة قدرىا 17، المرتبة العاشرة كانت لقيمة المساكاة أماـ القانكف ب% 2,87بنسبة 
   تمييا  قيمتي الحفاظ % 1,51، ككاف في المرتبة الحادية عشر مكضكع حرية الرأم ك التعبير ب%

 لكؿ % 1,06 تكرارات ك نسبة مئكية قدرىا 7عمى الكحدة الكطنية  كالتسامح ك العيش المشترؾ ب 
 .    منيما
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عرض نتائج تحميل مضمون الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية بالسنة - 2-2
 .الثالثة

 

 يتىقظ  حنج نهكُخ انثب انتؽثُخ انًعَُخ كؽاؼاد انقُى و َكجهب فٍ كتبةَىضر  د (10)خعول ؼقى 

 .اندؿائؽة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  القٌمة  المجموع  النسبة المئوٌة

 االنتؿاو ثبنسقىق وانىاخجبد  205 26,15
1 

 انسفبظ ػهً انجُئخ  83 10,59
2 

 انتضبيٍ وانتؼبوٌ  81 10,33
3 

 تسًم انًكؤونُخ  79 10,08
4 

 تًُُخ انىػٍ انكُبقٍ  75 9,57
5 

 انعًَقؽاطُخ وانتؼعظَخ   65 8,29
6 

 ازتؽاو زقىق اإلَكبٌ  64 8,16
7 

 زؽَخ انؽأٌ وانتؼجُؽ   39 4,97
8 

 انًكبواح أيبو انقبَىٌ  38 4,85
9 

 تؽقُص انهىَخ انىطُُخ  19 2,42
10 

 تؼؿَؿ االَتًبء  17 2,17
11 

 انتكبير و انؼُش انًشتؽك 13 1,66
12 

 انسفبظ ػهً انىزعح انىطُُخ  6 0,77
13 

 المجموع 784 100
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حفاظ قيـ المكاطنة  عمى نفس الترتيب في الكتاب السابؽ   (2)يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ  
مع تغير في التكرارات ك النسب  بارتفاع طفيؼ  مسجؿ  مف حيث الكـ،  حيث سجؿ مف خبلؿ شبكة 

 قيمة مكاطنة  تصدرت فييا الحقكؽ الكاجبات  الرتبة 784التحميؿ  تحصيؿ كتاب السنة الثالثة عمى 
 ، كجاء في المرتبة الثالثة قيمة % 10,59، تتبعيا قيمة الحفاظ عمى البيئة ب % 26,15األكلى ب 

، كفي المرتبة  % 10,33التضامف ك التعاكف بنسبة قريبة مف قيمة الحفاظ عمى البيئة قدرت ب 
 حمت قيمة تحمؿ المسؤكلية كقيمة ذات أىمية تحتاج أف % 10,08 تكرار ك نسبة 79الرابعة كب 

  9,57تعزز لدم التمميذ ليككف مسئكال عف سمككو، كحؿ الكعي السياسي في المرتبة الخامسة ب نسبة 
 8,29بنسبة  (الفكرية ك السياسية) ، أما المرتبة السادسة فقد كانت ؿ قيمة الديمقراطية كالتعددية %
 % 8,16كبنسبة قريبة منيا  حصؿ احتراـ حقكؽ اإلنساف كقيمة أساسية مف قيـ المكاطنة ب   ،%

 عمى % 4,85 ك% 4,97الرتبة السابعة، تمتيا حرية الرأم ك التعبير ك المساكاة أماـ القانكف ب
 % 2,17 ك % 2,42التكالي، كقصد ترسيخ اليكية الكطنية ك االنتماء الكطني حصمت القيمتاف عمى 

 ، بينما % 1,66 تكرار في ىذا الكتاب بنسبة 13، كما حصؿ التسامح ك العيش المشترؾ عمى 
  فقط كىي % 0,77 تكرارات كنسبة 6حصمت قيمة الحفاظ عمى الكحدة الكطنية الترتيب األخير ب 

نسبة ضئيمة جدا مقارنة بكزف ىذه القيمة في  أبعاد المكاطنة  خصكصا  في ظؿ الظركؼ التي تمر 
 . بيا الجزائر  حاليا
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عرض نتائج تحميل مضمون الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية بالسنة - 2-3
 .الرابعة

 

 يتىقظ  حؼاثغ نهكُخ ال انتؽثُخ انًعَُخ كؽاؼاد انقُى و َكجهب فٍ كتبةَىضر  د (11)خعول ؼقى 

 .اندؿائؽة

 

 

 القٌمة المجموع النسبة المئوٌة

 1 ازتؽاو زقىق اإلَكبٌ 351 23,05 

 2 تًُُخ انىػٍ انكُبقٍ 289 18,98

 3 االنتؿاو ثبنسقىق وانىاخجبد 188 12,34

 4 انتكبير و انؼُش انًشتؽك 143 9,39

 5 زؽَخ انؽأٌ وانتؼجُؽ 127 8,34

 6 انسفبظ ػهً انجُئخ 93 6,11

 7 تؼؿَؿ االَتًبء 75 4,92

 8 انعًَقؽاطُخ وانتؼعظَخ 62 4,07

 9 تؽقُص انهىَخ انىطُُخ 60 3,94

 10 انسفبظ ػهً انىزعح انىطُُخ 50 3,28

 11 انًكبواح أيبو انقبَىٌ 39 2,56

 12 انتضبيٍ وانتؼبوٌ 39 2,56

 13 تسًم انًكؤونُخ 7 0,46

 المجموع 1523 100
  

تغير في مراتب  القيـ حيث يعزل ذلؾ لممكاضيع التي عكلجت في  (3)يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
ىذا الكتاب كالتي تمحكرت حكؿ الدكلة الجزائرية ك مؤسساتيا الدستكرية كتكزيع السمطات فييا كحقكؽ 

اإلنساف ك الديمقراطية ك كمكانة الجزائر في المجتمع الدكلي مشاركتيا في منظمات أممية، ىذا ك 
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 قيمة 1523يكضح الجدكؿ  زيادة في تكرارات القيـ مقارنة بالكتب السابقة حيث  كاف مجمكع القيـ 
مكاطنة مدرجة في كتاب السنة الرابعة متكسط كىذا أمر منطقي إذا  قارنا حجـ الكتابيف  السابقيف مع 

 صفحة، فبعممية حسابية بسيطة يتضح أف الكتاب يحكم متكسط ما 190الكتاب الحالي كالذم يحكم 
 قيمة مكاطنة  مف القيـ المختارة في كؿ صفحة كىي نسبة  جيدة  تحسب لمعدم برامج 13قيمتو  

ىي سنة انتقالية إلى الطكر الثالث مف  (الرابعة متكسط )الكتاب، خصكصا إذا عممنا أف ىذه السنة 
 .التعميـ الجزائرم ك آخر سنة يتمقى فيو التمميذ مادة التربية المدنية 

 تكرار كبنسبة 351كيشير الجدكؿ التالي إلى تصدر قيمة احتراـ حقكؽ اإلنساف  بمعدؿ تكرارات قدره 
 كىي نسبة عالية بالنسبة ليذه القيمة التي نالت قسطا متكسطا مف االىتماـ في الكتب % 23,05

السابقة اذ  تـ تخصيص محكر خاص بيذه القيمة في برنامج المادة ليذه السنة الدراسية مع إشارة 
، أما المرتبة الثانية فقد 1948لئلعبلف العالمي حقكؽ اإلنساف المقرر مف طرؼ األمـ المتحدة سنة 

 حيث حضت ىذه القيمة باىتماـ كاضعي البرامج % 18,98كانت لتنمية الكعي السياسي  بنسبة 
كالتي أدرجت ضمف مكاضيع متعمقة ب العمؿ السياسي ك الحزبي ك المعارضة ك العمؿ النقابي، كحؿ 

 ، تمييا حرية % 9,39 تكرار ب 143في المرتبة الرابعة قيمة التسامح كالعيش المشترؾ ب مجمكع 
 % 6,11، تـ الحفاظ عمى البيئة التي تراجعت إلى المرتبة السادسة ب % 8,34الرأم ك التعبير ب 

كقصد تعزيز االنتماء كقيـ الديمقراطية ك اليكية الكطنية حمت ىاتو القيـ في المراتب السابعة كالثامنة 
   عمى التكالي ، كما يكضح % 3,94 ك % 4,07 ك % 4,92ك التاسعة  بنسب متكسطة قدرت ب 

 مرة في محتكل 50الجدكؿ حمكؿ قيمة الحفاظ عمى الكحدة الكطنية في المرتبة العاشرة حيث تكررت 
الكتاب في جمؿ صريحة ك نصكص ذات داللة عمى ىذه القيمة ، أما قيمة المساكاة أماـ القانكف ك 

 لكؿ كاحدة منيما، أما الرتبة % 2,56التعاكف ك التضامف فقط حصمتا المرتبة الحادم عشر ب نسبة 
 مرات فقط في الكتاب المدرسي لمسنة الرابعة 7األخيرة فقد كانت لقيمة  تحمؿ المسؤكلية التي تكررت 

  .% 0,46بنسبة 
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عرض نتائج تحميل مضمون الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية بالسنوات - 2-4
 بالجزائر (الثانية،الثالثة و الرابعة)الثالث من التعميم المتوسط 

 

نهًؽزهخ انًتىقطخ    انتؽثُخ انًعَُخ كؽاؼاد انقُى و َكجهب فٍ كتبةَىضر  د (12)خعول ؼقى 

 :اندؿائؽة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كالذم يمثؿ مجمكع نتائج  تكرارات القيـ  كنسبيا  (4)في قراءة كمية لنتائج الجدكؿ رقـ  
 قيمة 2969المحصمة مف خبلؿ شبكة تحميؿ المحتكل  يبلحظ تحصيؿ الكتب الثبلثة عمة ما مجمكعو 

 مرة  في مضمكف 592مكاطنة ، حيث تصدرت قيمة االلتزاـ بالحقكؽ ك الكاجبات  الترتيب بتكررىا 

  القٌمة  المجموع  النسبة المئوٌة

 االنتزاو ثبنحمىق وانىارجبد  529 17,82
1 

 احتزاو حمىق اإلَسبٌ  434 14,62
2 

 تًُُخ انىػٍ انسُبسٍ  408 13,74
3 

 انحفبظ ػهً انجُئخ  303 10,21
4 

 اندًَمزاطُخ وانتؼددَخ   186 6,26
5 

 انتضبيٍ وانتؼبوٌ  185 6,23
6 

 تحًم انًسؤونُخ  183 6,16
7 

 حزَخ انزأٌ وانتؼجُز   176 5,93
8 

 انتسبيح و انؼُش انًشتزن 163 5,49
9 

 تؼزَز االَتًبء  134 4,51
10 

 تزسُخ انهىَخ انىطُُخ  111 3,74
11 

 انًسبواح أيبو انمبَىٌ  94 3,17
12 

 انحفبظ ػهً انىحدح انىطُُخ  63 2,12
13 

 المجموع 2969 100
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الكتب المدرسية لمادة التربية المدنية عمى مدل السنكات الثبلث محؿ التحميؿ بنسبة مئكية قدرىا 
 14,62 تكرار بنسبة 434، تمتيا قيـ احتراـ حقكؽ اإلنساف بالمرتبة الثانية بعد تحصيميا % 17,82

 ، % 13,74مف المائة، أما بالمرتبة الثالثة فقد حصمت قيمة تنمية الكعي السياسي  عمى نسبة قدراىا 
 % 10,21تمتيا قيمة الحفاظ عمى البيئة التي نالت اىتماـ ال باس بو في مناىج مادة التربية المدنية ب

تماشيا ك الحمبلت التحسيسية بمخاطر التمكث ك ضركرة المحافظة عمى البيئة في ظؿ ظاىرة 
االحتباس الحرارم التي تنادم بيا المنظمات غير الحككمية في العالـ ، كحمت قيمة الديمقراطية 

 مرة عمى مدم ثبلث سنكات في الكتب بنسبة 186كالتعددية السياسية في المرتبة الخامسة إذ تكررت 
 ، أما المرتبة السادسة فكانت لقيمة التعاكف ك التضامف في نسبة قريبة مف القيمة السابقة ب % 6,26
كجاء في الجدكؿ كؿ قيمة حرية الرأم ك التعبير  ، % 6,16 تمتيا قيمة تحمؿ المسؤكلية ب % 6,23

 عمى التكالي، في % 5,49 ك% 5,93ك التسامح ك العيش المشترؾ في المرتبة الثامنة ك التاسعة ب 
 % 3,74 ك % 4,51المرتبة العاشرة ك الحادية عشر كردت قيـ االنتماء كالمساكاة اماـ القانكف ب  

 % 2,12عمى التكالي ،بينما حصمت قيمة الحفاظ عمى البيئة  المرتبة الثالثة عشر  كاألخيرة ب نسبة 
. 
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 :تونسيةال الخاصة بالمناىج عرض نتائج تحميل مضمون كتب التربية المدنية- 3  

عرض نتائج تحميل مضمون الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية بالسنة - 3-1
السابعة من التعميم األساسي بتونس، المتعمقة بقيم المواطنة  المدرجة  ضمن  محتوى 

 .نصوصو

انكبثؼخ أقبقٍ  نهكُخ  انتؽثُخ انًعَُخ كؽاؼاد انقُى و َكجهب فٍ كتبةَىضر  د (13)خعول ؼقى 

 :ثتىَف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القٌمة المجموع النسبة المئوٌة

 االنتؿاو ثبنسقىق وانىاخجبد 225 38,86
1 

 انتضبيٍ وانتؼبوٌ 77 13,30
2 

 تسًم انًكؤونُخ 49 8,46
3 

 انتكبير و انؼُش انًشتؽك 43 7,43
4 

 انعًَقؽاطُخ وانتؼعظَخ 36 6,22
5 

 ازتؽاو زقىق اإلَكبٌ 34 5,87
6 

 زؽَخ انؽأٌ وانتؼجُؽ 33 5,70
7 

 انًكبواح أيبو انقبَىٌ 29 5,01
8 

 تًُُخ انىػٍ انكُبقٍ 26 4,49
9 

 تؽقُص انهىَخ انىطُُخ 14 2,42
10 

 تؼؿَؿ االَتًبء 7 1,21
11 

 انسفبظ ػهً انىزعح انىطُُخ 6 1,04
12 

 انسفبظ ػهً انجُئخ 0 0,00
13 

 المجموع 579 100
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نتائج قيـ المكاطنة المستخمصة مف كتاب التربية المدنية لمسنة السابعة  (5)يكضح الجدكؿ رقـ  
 قيمة مكاطنة مف خبلؿ شبكة تحميؿ المحتكل، كتصدرت 579أساسي  بتكنس  حيث قمنا بتحصيؿ 

  كىي نسبة عمية مثمت أكثر مف ربع القيـ %  86, 38ترتيب ىذه القيـ  الحقكؽ ك الكاجبات ب
المستخمصة  ما يكضح تركيز القائميف عمى إعداد المناىج التركيز عمى  االلتزاـ بالكاجبات ك معرفة 
الحقكؽ ضمف محتكل نصكص كتاب التربية، كىذا  طبيعي  الف  ىذه القيمة ىي أساس المكاطنة 

 ، % 13,30الصالحة  كتختزؿ  جكىر المكاطنة في أسمى معانيو ، تمييا قيمة التعاكف كالتضامف ب
 مف إجمالي القيـ المحصمة ، أما الترتيب ة  بالمائ8,46 تكرار ك ما نسبتو 49ثـ تحمؿ المسؤكلية ب 

 ، كجاء في الترتيب الخامس % 7,43الرابع فقد كاف ؿ قيمة التسامح ك العيش المشترؾ ب نسبة 
 تكرار ، بينما حصؿ احتراـ حقكؽ اإلنساف المرتبة 36 ك % 6,22الديمقراطية ك التعددية ب نسبة 
 ، كحمت في نفس الجدكؿ حرية التعبير بالرتبة السابعة حيث %  5,87السادسة ب نسبة مئكية قدرىا

، الرتبة الثامنة حصمتيا قيمة المساكاة أماـ %  5,70 مرة في مضمكف  الكتاب بنسبة 33تكررت 
 ، كفي المرتبة % 4,49 مرة ب 26 ، تمتيا تنمية الكعي السياسي التي تكررت % 5,01القانكف ب 

، ىذا كحمت قيمة الحفاظ عمى الكحدة % 2,42العاشرة جاءت قيمة ترسيخ اليكية الكطنية ب نسبة 
،  بينما لـ تحصؿ % 1,04 مرات ك بنسبة مئكية قدرىا 6الكطنية في الرتبة الثانية عشر ب تكررىا 

 .قيمة الحفاظ عمى البيئة أية تكرار في محتكل ىذا الكتاب
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عرض نتائج تحميل مضمون الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية بالسنة - 3-2
الثامنة من التعميم األساسي بتونس، المتعمقة بقيم المواطنة  المدرجة  ضمن  محتوى 

 .نصوصو

انثبيُخ أقبقٍ  نهكُخ  انتؽثُخ انًعَُخ كؽاؼاد انقُى و َكجهب فٍ كتبةَىضر  د (14)خعول ؼقى 

 :ثتىَف

  القٌمة  المجموع  النسبة المئوٌة

 تًُُخ انىػٍ انسُبسٍ  169 27,48
1 

 االنتزاو ثبنحمىق وانىارجبد  126 20,49
2 

 اندًَمزاطُخ وانتؼددَخ   109 17,72
3 

 انتضبيٍ وانتؼبوٌ  59 9,59
4 

 تحًم انًسؤونُخ  37 6,02
5 

 احتزاو حمىق اإلَسبٌ  35 5,69
6 

 حزَخ انزأٌ وانتؼجُز   27 4,39
7 

 انتسبيح و انؼُش انًشتزن 16 2,60
8 

 انًسبواح أيبو انمبَىٌ  12 1,95
9 

 انحفبظ ػهً انجُئخ  9 1,46
10 

 تزسُخ انهىَخ انىطُُخ  8 1,30
11 

 تؼزَز االَتًبء  7 1,14
12 

 انحفبظ ػهً انىحدح انىطُُخ  1 0,16
13 

 المجموع 615 100
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أف المضاميف المعرفية لمادة التربية المدنية  بالسنة الثامنة  (6)يظير مف خبلؿ الجدكؿ رقـ  
 قيمة مكاطنة جاءت بنسب  متفاكتة  حيث حصمت قيمة الكعي السياسي 615أساسي تشتمؿ عمى 
 تمتيا في المرتبة الثانية قيمة االلتزاـ بالحقكؽ ك الكاجبات  بنسبة % 27,48 عمى أعمى تكرار  ب 

 %  17,72 تكرار، أما في المرتبة الثالثة جاءت قيمة الديمقراطية ك التعددية ب 126 ب % 20,49
 مف 9,59 تكرار ك نسبة مئكية قدرىا 59، كما جاء في المرتبة الرابعة قيمة التعاكف ك التضامف ب 
  ، المرتبة السادسة كانت لقيمة % 02, 6 المائة، كحمت قيمة تحمؿ المسؤكلية  بالمرتبة الخامسة ب 

 ،  كجاءت بنسبة متكسطة  في المرتبة السابعة قيمة حرية الرأم % 5,69احتراـ حقكؽ اإلنساف  ب 
 % 2,60 تكرار ك نسبة  16 قيمت التسامح ك العيش المشترؾ ت ، بينما احتؿ% 5,69ك التعبير ب 

لتحتؿ المركز الثامف ضمف ترتيب القيـ،  كجاءت في الترتيب التاسع كالعشر بنسب متقاربة قيمتي 
 ، أما قيـ اليكية الكطنية ك % 1,46 ك % 1,95المساكاة أماـ القانكف ك الحفاظ عمى البيئة  ب 

االنتماء ك الحفظ عمى الكحدة الكطنية فقد حصمت المراتب األخيرة  ضمف الترتيب ليذه السنة كىي قيـ 
 . متقاربة مف حيث البعد المكاطني الذم تمثمو ك المؤسس عمى البعد الكجداني لممكاطنة
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عرض نتائج تحميل مضمون الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية بالسنة - 3-3
التاسعة من التعميم األساسي بتونس، المتعمقة بقيم المواطنة  المدرجة  ضمن  محتوى 

 .نصوصو

انتبقؼخ أقبقٍ  نهكُخ  انتؽثُخ انًعَُخ كؽاؼاد انقُى و َكجهب فٍ كتبةَىضر  د (15)خعول ؼقى 

 :ثتىَف

  القٌمة  المجموع  النسبة المئوٌة

 االنتزاو ثبنحمىق وانىارجبد  382 26,96
1 

 انًسبواح أيبو انمبَىٌ  175 12,35
2 

 انتسبيح و انؼُش انًشتزن 132 9,32
3 

 حزَخ انزأٌ وانتؼجُز   124 8,75
4 

 تًُُخ انىػٍ انسُبسٍ  103 7,27
5 

 اندًَمزاطُخ وانتؼددَخ   100 7,06
6 

 تحًم انًسؤونُخ  98 6,92
7 

 تؼزَز االَتًبء  62 4,38
8 

 احتزاو حمىق اإلَسبٌ  62 4,38
9 

 انتضبيٍ وانتؼبوٌ  59 4,16
10 

 انحفبظ ػهً انجُئخ  54 3,81
11 

 انحفبظ ػهً انىحدح انىطُُخ  34 2,40
12 

 تزسُخ انهىَخ انىطُُخ  32 2,26
13 

 المجموع 1417 100
 

 

ارتفاعا  في  نسبة القيـ المتضمنة في محتكل  (7) يمكف أف نسجؿ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
الكتاب المدرسي لمسنة التاسعة كىي سنة نيائية في ىذه المرحمة تؤىؿ  التمميذ لبلنتقاؿ إلى الطكر 
الثانكم  كىي نفس المبلحظة التي سجمناىا مف قبؿ بكتاب السنة الرابعة متكسط بالجزائر مف حيث 



 انفصم انطبيف                                                                        َتبئح انعؼاقخ
 

 
219 

 

 قيمة مكاطنة 1417  (شبكة التحميؿ)عدد التكرارات العامة لمقيـ، إذ حصمنا مف خبلؿ استمارة التحميؿ 
مت  غالبية التكرارات  قيمة االلتزاـ بالحقكؽ كالكاجبات  بنسبة   ، % 26,96مف ىذا الكتاب  حصن

 ، أما المرتبة الثالثة  فكانت لقيمة % 12,35كجاءت في المرتبة الثانية قيمة المساكاة أما القانكف ب 
 تكرار 124 ك حرية الرأم ك التعبير بالمرتبة الرابعة ب % 9,32التسامح ك العيش المشترؾ  ب نسبة 

 مف المائة،كما حصمت قيمة الكعي السياسي المرتبة الخامسة ب نسبة 8,75ك نسبة مئكية قدرىا 
 مرة في ىذا الكتاب ب 100 ، كتكسطت قيمة الديمقراطية ك التعددية ترتيب القيـ  بتكررىا % 7,27
 ، بينما % 6,92  بما نسبتو ة ، كحمت في المرتبة السابعة قيمة تحمؿ المسؤكلي% 06, 7نسبة 

 مرة في نصكص 62احتمت قيمتي تعزيز االنتماء ك احتراـ حقكؽ اإلنساف المرتبة الثامنة بتكررىما 
 لكؿ منيما ،كما جاءت في الجدكؿ قيمة التضامف ك التعاكف  بالمرتبة % 4,38الكتاب ب نسبة 

 ، بالنسبة لممرتبة الحادية عشر حمت قيمة الحفاظ عمى % 4,16 تكرار بما نسبتو 59العاشرة ب 
 ، كما تضمف الجدكؿ قيمة الحفاظ عمى الكحدة الكطنية في الرتبة ما قبؿ 3,81 %البيئة  بنسبة  
 ، بينما تذيؿ الترتيب  قيمة  ترسيخ اليكية الكطنية  % 2,40 تكرار فقط كما نسبتو 34األخيرة  ب 
 .  مف المجمكع العاـ لمقيـ% 2,26 تكرار في مضمكف الكتاب أم ما نسبتو 32بتحصيميا  
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عرض نتائج تحميل مضمون الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية بالسنوات - 3-4
 .بتونس (السابعة، الثامنة والتاسعة)الثالث من التعميم األساسي 

 

نهًؽزهخ األقبقُخ    انتؽثُخ انًعَُخ كؽاؼاد انقُى و َكجهب فٍ كتبةَىضر  د (16)خعول ؼقى 

 :ثتىَف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حصيمة تحميؿ المضمكف  لكتب التربية المدنية لمسنكات الثبلث   (8)يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
،  (5)بالمرحمة األساسية  مف التعميـ التكنسي حيث قدر عدد القيـ المحصمة مف خبلؿ الجداكؿ رقـ 

 قيمة مكاطنة مدرجة ضمف جمؿ ك فقرات ىذه الكتب تصدرتيا   2611ما مجمكعو   (7)ك  (6)

  القٌمة  المجموع  النسبة المئوٌة

 االنتزاو ثبنحمىق وانىارجبد  733 28,07
1 

 تًُُخ انىػٍ انسُبسٍ  298 11,41
2 

 اندًَمزاطُخ وانتؼددَخ   245 9,38
3 

 انًسبواح أيبو انمبَىٌ  216 8,27
4 

 انتضبيٍ وانتؼبوٌ  195 7,47
5 

 انتسبيح و انؼُش انًشتزن 191 7,32
6 

 حزَخ انزأٌ وانتؼجُز   184 7,05
7 

 تحًم انًسؤونُخ  184 7,05
8 

 احتزاو حمىق اإلَسبٌ  131 5,02
9 

 تؼزَز االَتًبء  76 2,91
10 

 انحفبظ ػهً انجُئخ  63 2,41
11 

 تزسُخ انهىَخ انىطُُخ  54 2,07
12 

 انحفبظ ػهً انىحدح انىطُُخ  41 1,57
13 

 المجموع 2611 100
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 مرة  ضمف عممية جمع  733االلتزاـ بالحقكؽ ك الكاجبات كأكؿ قيمة ترتيبا بأعمى تكرار حيث تكررت 
  مف حاصؿ  قسمة  تكرارات القيمة % 17,82لتكرارات  نفس القيمة  مف الكتب الثبلث  ك   بنسبة 

  ، % 11,41مف مجمكع تكرارات السنكات الثبلث، بالمرتبة الثانية جاءت قيمة الكعي السياسي ب 
 تكرار ، أما المرتبة 245كجاء بالمرتبة الثالثة قيمة الديمقراطية ك التعددية الفكرية ك السياسية ب 

 ، كحمت  قيمة التضامف ك التعاكف % 8,27الرابعة فقد كانت لقيمة المساكاة أماـ القانكف  بما نسبتو 
 % 7,32 ، كبنسبة قريبة منيا حمت قيمة التسامح كالعيش المشترؾ ب % 7,47بالمرتبة الخامسة ب 

 184، كتكسطت حرية الرأم كالتعبير ك تحمؿ المسؤكلية الترتيب بتحصيميما المرتبة السابعة  ب 
 تكرار، 76 ك % 2,91 ، كحؿ تعزيز االنتماء بالمرتبة العاشرة ب نسبة  % 7,05تكرار ك ما نسبتو 

 مف % 2,41 عشر مف ترتيب القيـ ب ةكما جاء مكضكع الحفاظ عمى البيئة في المرتبة الحادم
مجمكع القيـ ، بينما حصمت قيمتا الترسيخ اليكية الكطنية ك الحفاظ عمى الكحدة الكطنية الترتيب 

    .  لكؿ منيما عمى التكالي % 1,75 ك% 2,07 تكرار بنسبة 41 ك 54األخير بحصكليما عمى 
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عرض نتائج تحميل مضمون الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية بالسنة - 4-1
األولى  من التعميم الثانوي اإلعدادي بالمغرب، المتعمقة بقيم المواطنة المدرجة  ضمن  

 .محتوى نصوصو

ألونً يٍ انتؼهُى ا نهكُخ  انتؽثُخ انًعَُخ كؽاؼاد انقُى و َكجهب فٍ كتبةَىضر  د (17)خعول ؼقى 

 : ثبنًغؽةانثبَىٌ اإلػعاظٌ 

  القٌمة  المجموع  النسبة المئوٌة

 احتزاو حمىق اإلَسبٌ  218 27,84
1 

 االنتزاو ثبنحمىق وانىارجبد  124 15,84
2 

 انتسبيح و انؼُش انًشتزن 115 14,69
3 

 اندًَمزاطُخ وانتؼددَخ   79 10,09
4 

 انًسبواح أيبو انمبَىٌ  73 9,32
5 

 انتضبيٍ وانتؼبوٌ  69 8,81
6 

 حزَخ انزأٌ وانتؼجُز   40 5,11
7 

 تحًم انًسؤونُخ  21 2,68
8 

 تًُُخ انىػٍ انسُبسٍ  20 2,55
9 

 تزسُخ انهىَخ انىطُُخ  14 1,79
10 

 تؼزَز االَتًبء  5 0,64
11 

 انحفبظ ػهً انىحدح انىطُُخ  3 0,38
12 

 انحفبظ ػهً انجُئخ  2 0,26
13 

 المجموع 783 100
 

 

يتضمف كتاب  التربية عمى المكاطنة لمسنة األكلى  ثانكم إعدادم بالمغرب مف خبلؿ الجدكؿ  
 قيمة مكاطنة في تكزيع  غير متكازف مف حيث النسب المئكية إذ حصمت 783  ما مجمكعو (9)رقـ 

قيـ احتراـ حقكؽ اإلنساف  ك االلتزاـ بالحقكؽ ك الكاجبات ك التسامح ك العيش المشترؾ  المراتب 
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  عمى الترتيب،  بينما حصمت قيمة % 14,69 ك % 15,84 ك % 27,84الثبلثة األكلى ب نسب 
 ، % 10,09الديمقراطية ك التعددية الفكرية ك السياسية المرتبة الرابعة مف الترتيب العاـ لمقيـ بنسبة 

  مف المجمكع العاـ،% 9,32 تكرار ك 73كما جاء في الترتيب الخامس قيمة المساكاة أماـ القانكف ب 

 ، كجاء مكضكع حرية الرأم ك % 8,81 بينما تكسط الترتيب قيمة التضامف ك التعاكف بما نسبتو 
  كىي نسيبة ضئيمة مقارنة مع  أىمية ىذه % 5,11 مرة بنسبة 40التعبير في الرتبة السابعة  بتكرره 

القيمة  التي يحتاج المجتمع تعزيزىا  في النشء عمى اعتبارىا احد مؤشرات الحرية ك الديمقراطية في 
البمد، كما كردت قيمة تحمؿ المسؤكلية ك تنمية الكعي السياسي بالمرتبة الثامنة ك التاسعة ب نسب 

 عمى التكالي، كما جاء في المرتبة العاشرة قيمة ترسيخ اليكية % 2,55 ك % 2,68متقاربة قدرت ب 
 ، بينما جاءت قيـ االنتماء ك الحفاظ عمى % 1,79 تكرار في الكتاب بما نسبتو 14الكطنية ب 

 0,64الكحدة الكطنية  ك مكضكع الحفاظ عمى البيئة المراتب الثبلثة األخيرة بتحصيميـ النسب التالية 
  عمى التكالي كىي نسب ضئيمة رغـ  كزف ىذه القيـ بالنسبة لممغرب ك % 0,26 ك % 0,38 ، %

 .    المقاربة السياسية لممخزف المغربي
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عرض نتائج تحميل مضمون الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية بالسنة - 4-2
الثانية  من التعميم الثانوي اإلعدادي بالمغرب، المتعمقة بقيم المواطنة المدرجة  ضمن  

 .محتوى نصوصو

 يٍ انتؼهُى انثبَُخ نهكُخ  انتؽثُخ انًعَُخ كؽاؼاد انقُى و َكجهب فٍ كتبةَىضر  د18) (خعول ؼقى

 : ثبنًغؽةانثبَىٌ اإلػعاظٌ 

  القٌمة  المجموع  النسبة المئوٌة

 االنتزاو ثبنحمىق وانىارجبد  327 27,43
1 

 تًُُخ انىػٍ انسُبسٍ  231 19,38
2 

 اندًَمزاطُخ وانتؼددَخ   149 12,50
3 

 احتزاو حمىق اإلَسبٌ  127 10,65
4 

 حزَخ انزأٌ وانتؼجُز   112 9,40
5 

 تزسُخ انهىَخ انىطُُخ  54 4,53
6 

 تؼزَز االَتًبء  51 4,28
7 

 انًسبواح أيبو انمبَىٌ  48 4,03
8 

 تحًم انًسؤونُخ  40 3,36
9 

 انحفبظ ػهً انجُئخ  19 1,59
10 

 انحفبظ ػهً انىحدح انىطُُخ  18 1,51
11 

 انتضبيٍ وانتؼبوٌ  14 1,17
12 

 انتسبيح و انؼُش انًشتزن 2 0,17
13 

 المجموع 1192 100
 

 

كالذم يتضمف نتائج شبكة التحميؿ  الخاصة بكتاب التربية عمى المكاطنة   (10)يشير الجدكؿ رقـ 
 قيـ مكاطنة ك بنفس الكتيرة  1192بالسنة الثانية مف التعميـ الثانكم اإلعدادم  بالمغرب إلى تحصيؿ 

كردت ىذه القيـ بتكاتر غير متكازف مف حيث الكـ كالنسبة المئكية لكؿ منيا ، كقد تصدرت قيمة  
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 27,43 مرة كبنسبة 327االلتزاـ بالحقكؽ ك الكاجبات  الترتيب العاـ لمحتكل القيـ بيذا الكتاب بتكررىا 
 ، كجاءت في المرتبة الثالثة قيمة % 19,38 ، تمييا في المرتبة الثانية تنمية الكعي السياسي ب %

 ، كجاءت في المرتبة الرابعة % 12,50 تكرار ك بنسبة مئكية قدرىا 149الديمقراطية ك التعددية ب 
 ، كجاءت  في نفس الجدكؿ قيمة ترسيخ اليكية الكطنية بالمرتبة % 9,40حرية الرأم ك التعبير ب 

 ، % 4,28 تكرار ك51 ، تمييا تعزيز االنتماء  ب% 4,53السادسة التي تكسطت الترتيب ب نسبة 
 ،  كما جاءت في المرتبة  التاسعة قيمة تحمؿ %  4,03 تمييما قيمة المساكاة أماـ القانكف ب

 19  ب % 1,51 ، ككرد مكضكع الحفاظ عمى البيئة بنسبة ضئيمة قدرت ب % 3,36المسؤكلية ب 
تكرارا، ككذاؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمحفاظ عمى الكحدة الكطنية ك التضامف كالتسامح كالعيش المشترؾ  

 .     لكؿ منيا عمى التكالي% 0,17 ك % 1,17 ك % 1,51بنسب منخفضة قدرىا 
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عرض نتائج تحميل مضمون الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية بالسنة - 4-3
الثالثة  من التعميم الثانوي اإلعدادي بالمغرب، المتعمقة بقيم المواطنة المدرجة  ضمن  

 .محتوى نصوصو

 يٍ انتؼهُى انثبنثخ نهكُخ  انتؽثُخ انًعَُخ كؽاؼاد انقُى و َكجهب فٍ كتبةَىضر  د (19)خعول ؼقى 

 : ثبنًغؽةانثبَىٌ اإلػعاظٌ 

  القٌمة  المجموع  النسبة المئوٌة

 انحفبظ ػهً انجُئخ  253 24,71
1 

 انتسبيح و انؼُش انًشتزن 149 14,55
2 

 االنتزاو ثبنحمىق وانىارجبد  128 12,50
3 

 احتزاو حمىق اإلَسبٌ  113 11,04
4 

 تزسُخ انهىَخ انىطُُخ  99 9,67
5 

 انتضبيٍ وانتؼبوٌ  67 6,54
6 

 اندًَمزاطُخ وانتؼددَخ   62 6,05
7 

 تحًم انًسؤونُخ  62 6,05
8 

 تؼزَز االَتًبء  39 3,81
9 

 حزَخ انزأٌ وانتؼجُز   20 1,95
10 

 انًسبواح أيبو انمبَىٌ  12 1,17
11 

 تًُُخ انىػٍ انسُبسٍ  11 1,07
12 

 انحفبظ ػهً انىحدح انىطُُخ  9 0,88
13 

 المجموع 1024 100
 

 

 قيمة مكاطنة  مف خبلؿ  شبكة التحميؿ المطبقة 1024تحصيؿ   (11)يظير مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
عمى كتاب  التربية المدنية لمسنة الثالثة مف التعميـ الثانكم اإلعدادم  بالمغرب كقد تصدر مكضكع 

 149  يميو مكضكع التسامح ك العيش المشترؾ الذم تكرر % 24,71الحفاظ عمى البيئة الترتيب ب 
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 12,50 ، ك بالمرتبة  الثالثة جاءت قيمة الحقكؽ ك الكاجبات ب % 14,55مرة في الكتاب  بنسبة 
 تكرار في الكتاب أم ما نسبتو 133 ، ىذا كقد حصمت قيـ حقكؽ اإلنساف المرتبة الرابعة ب %

 مف مجمكع القيـ المحصمة ، بينما حمت قيـ ترسيخ اليكية كقيـ  أساسية مف قيـ المكاطنة % 11,04
 مف مجمكع القيـ، كما جاء بالمرتبة السادسة قيـ  % 9,67 تكرار ك 99الحديثة الرتبة الخامسة ب 

 بالمائة، كجاء في المرتبة السابعة قيمة الديمقراطية كالتعددية  تشاركيا  6,54التعاكف ك التضامف ب 
 تكرار لكؿ منيما، كجاءت بعدىما 62 ك %  6,05في نفس الرتبة قيمة الديمقراطية كالتعددية   بنسبة 

 مف المائة، أما  3,81 تكرار ك39قيمة تعزيز االنتماء كبعد كجداني لممكاطنة بالمرتبة التاسعة ب 
 بالمرتبة العاشرة، كما % 1,95مكضكع حرية الرأم ك التعبير فقد كرد بنسبة ضئيمة جدا قدرت ب 

 1,07 ك % 1,17كردت في نفس الجدكؿ قيـ المساكاة أماـ القانكف ك تنمية الكعي السياسي ب نسبة 
 لكؿ منيما عمى التكالي ، بينما تذيؿ ىذا الترتيب قيمة الحفاظ عمى الحفاظ عمى الكحدة الكطنية %
 .   في ىذا الكتاب% 0,88أم ما نسبتو   تكرار 1024 تكرارات فقط مف 9ب

   

 

 

 

 

 

 

 

عرض نتائج تحميل مضمون الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية بالسنوات - 4-4
الثالث من التعميم الثانوي اإلعدادي بالمغرب، المتعمقة بقيم المواطنة المدرجة  ضمن  

 .محتوى نصوصيا
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 يٍ انتؼهُى نهكُىاد انثالث  انتؽثُخ انًعَُخ كؽاؼاد انقُى و َكجهب فٍ كتبةَىضر  د (20)خعول ؼقى 

 : ثبنًغؽةانثبَىٌ اإلػعاظٌ 

  القٌمة  المجموع  النسبة المئوٌة

 االنتزاو ثبنحمىق وانىارجبد  579 19,31
1 

 احتزاو حمىق اإلَسبٌ  458 15,27
2 

 اندًَمزاطُخ وانتؼددَخ   290 9,67
3 

 انحفبظ ػهً انجُئخ  274 9,14
4 

 انتسبيح و انؼُش انًشتزن 266 8,87
5 

 تًُُخ انىػٍ انسُبسٍ  262 8,74
6 

 حزَخ انزأٌ وانتؼجُز   172 5,74
7 

 تزسُخ انهىَخ انىطُُخ  167 5,57
8 

 انتضبيٍ وانتؼبوٌ  150 5,00
9 

 انًسبواح أيبو انمبَىٌ  133 4,43
10 

 تحًم انًسؤونُخ  123 4,10
12 

 تؼزَز االَتًبء  95 3,17
13 

 انحفبظ ػهً انىحدح انىطُُخ  30 1,00
 

 المجموع 2999 100
 

 

 قيمة مكاطنة  بالكتب الثبلثة لمادة التربية 3000حكالي   (12)يمكف أف نسجؿ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
المدنية بالمرحمة اإلعدادية بالمغرب  التي قمنا بتحميؿ محتكاىا  كىي نسبة  كبيرة  حيث تصدرت 
الكتب المغربية جدكؿ المغرب العربي في عدد القيـ المكاطنية المدرجة في كتبيا المدرسية الخاصة 

ىذا كتصدر الحقكؽ  كالكاجبات  ترتيب ىذا الجدكؿ ، (التربية عمى المكاطنة )بمادة التربية المدنية 
 كىي مزيج مف حقكؽ المكاطف ك ككاجباتو المدنية اتجاه مجتمعو، تمييا بالمرتبة الثانية % 19,31ب

 ، أما بالمرتبة الثالثة حمت قيـ % 15,27 تكرار كبما نسبتو 458قيـ احتراـ حقكؽ اإلنساف ب 
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 ، جاءت بعدىا  قيمة الحفاظ عمى البيئة في المرتبة % 9,67الديمقراطية ك التعددية السياسية ب 
 مف مجمكع القيـ كىينسبة ال باس بيا  حيث ناؿ ىذا المكضكع اىتماـ كاضعي % 9,14الرابعة بنسبة 

برامج   التربية عمى المكاطنة ، ككردت بقيمة متقاربة قيمة التسامح كالعيش المشترؾ بالرتبة الخامسة 
 مرة في جميع 262 ، ثـ قيمة الكعي السياسي التي تكررت % 8,87 تكرار  ك نسبة قدرىا 266ب 

 ، % 5,74 ، تمييا في المرتبة السابعة حرية الرأم ك التعبير بما نسبتو % 8,74الكتب بما نسبتو 
 ،  ىذا كحمت قيـ التضامف ك % 5,57كجاءت قيـ ترسيخ اليكية الكطنية في الرتبة الثامنة ب 

 كفي الترتيب   مف مجمكع التكرارات ،% 5 تكرار أم ما نسبتو 150التعاكف بالرتبة التاسعة ب 
 مرة في محتكل التربية عمى المكاطنة 133حيث كردت  العاشر برزت قيمة المساكاة أماـ القانكف 

لمسنكات الثبلث ، كجاء في الترتيب الحادم عشر لقيـ المكاطنة بالمغرب جاءت قيمة تحمؿ المسؤكلية 
 تكرار أم ما نسبتو 95 ، بينما حصمت قيـ تعزيز االنتماء الرتبة ما قبؿ األخيرة ب % 4,10ب 

 مرة  بنسبة 30 ، بينما  حمت قيـ الحفاظ عمى الكحدة الكطنية  في آخر الترتيب ب تكررىا % 3,17
 في المائة فقط ضمف مناىج ىذه المادة كىي نسبة ضئيمة إذا قكرنت بالخطاب السياسي ك التكجو 1

الكحدة "ك" األقاليـ الجنكبية"العاـ لمدكلة المغربية ك قضاياىا الراىنة  خصكصا ما تعمؽ منيا باسترجاع 
كىك أمر  يدعكا  لمتساؤؿ حكؿ -  عمى حد تعبير الخطاب المخزني حكؿ الصحراء الغربية" - الترابية

 . مسايرة المناىج الدراسية لمقضايا ك الرىانات السياسية ك االجتماعية لمدكلة المغربية

 

 

  

 

لكل  (الوطنية )عرض نتائج تحميل مضمون الكتاب المدرسي لمادة التربية المدنية - 5
السنوات  لدول المغرب العربي الثالث المتعمقة بقيم المواطنة المدرجة  ضمن  محتوى 

 نصوصيا 

 يٍ نهكُىاد انثالث  انتؽثُخ انًعَُخ كؽاؼاد انقُى و َكجهب فٍ كتبةَىضر  د (21)خعول ؼقى 

 :نعول انًغؽة انؼؽثٍ انثالث   (األقبقُخ اإلػعاظَخ)انًؽزهخ انًتىقطخ 
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  القٌمة  المجموع  النسبة المئوٌة

 االنتزاو ثبنحمىق وانىارجبد  1841 21,46
1 

 احتزاو حمىق اإلَسبٌ  1023 11,92
2 

 تًُُخ انىػٍ انسُبسٍ  968 11,28
3 

 اندًَمزاطُخ وانتؼددَخ   721 8,40
4 

 انحفبظ ػهً انجُئخ  640 7,46
5 

 انتسبيح و انؼُش انًشتزن 620 7,23
6 

 حزَخ انزأٌ وانتؼجُز   532 6,20
7 

 انتضبيٍ وانتؼبوٌ  530 6,18
8 

 تحًم انًسؤونُخ  490 5,71
9 

 انًسبواح أيبو انمبَىٌ  443 5,16
10 

 تزسُخ انهىَخ انىطُُخ  332 3,87
11 

 تؼزَز االَتًبء  305 3,56
12 

 انحفبظ ػهً انىحدح انىطُُخ  134 1,56
13 

 المجموع 8579 100
 

 

 إلى  تحصيؿ  شبكة تحميؿ المحتكل  المعدة الستنباط قيـ المكاطنة بالكتب 13يشير الجدكؿ رقـ 
مف التعميـ بدكؿ المغرب العربي  (الطكر الثاني  )التسعة لمادة التربية المدنية بالمرحمة المتكسطة 

 قيمة مكاطنة كىي نسبة 8579الثبلثة المختارة كنماذج لمتحميؿ حيث حصمنا مف خبلؿ االستمارة عمى 
ال باس بيا  مف حيث الكـ القيمي المتضمف في ىذه الكتب المدرسية ك قد تصدر ترتيب القيـ 

 تمتيا قيـ حقكؽ اإلنساف ب % 21,46 تكرار بنسبة 1881بالمغرب العربي الحقكؽ كالكاجبات  ب 
كجاءت في المرتبة الثالثة  قيمة الكعي السياسي ك تنميتو لدل   مف جمكع القيـ ،%  11,92نسبة 

 ، كفي الترتيب الرابع كردت قيـ الديمقراطية كالتعددية ب % 11,28تبلميذ المرحمة اإلعدادية بنسبة 
 تكرار 640 ، كما جاء في الرتبة الخامسة قيمة الحفاظ عمى البيئة  ب % 8,40تكرار كبنسبة 721
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 تكرارا، كىي 662، تمييا في المرتبة السادسة قيـ التسامح كالعيش المشترؾ ب% 7,46أم ما نسبتو 
القيـ الخمسة األعمى  تكرار في برامج التربية المدنية لدكؿ المغرب العربي، كما تضمف  الجدكؿ  

 تمييا قيـ التضامف ك التعاكف % 6,20بالرتبة السابعة قمة حرية الرأم ك التعبير بنسبة متكسطة قدرىا 
 تكرار ك نسيبة مئكية قدرىا 490، كجاءت قيـ تحمؿ المسؤكلية بالرتبة التاسعة ب % 6,18بنسبة 
 ،كحمت في المرتبة العاشرة قيـ المساكاة اماـ القانكف رغـ أىميتيا  لكنيا كردت بصكرة قميؿ  % 5,71

  ، بالمرتبة الحادية عشر كردت قيمة ترسيخ اليكية الكطنية ب% 5,16في برنامج ىذه المادة ب 

  .% 3,87تكرار ك ما نسبتو  332

 3,56جاء مكضكع االنتماء الكطني بالترتيب الثاني عشر  إذ ك حسب النسبة التي حازتيا ىذه القيمة 
 انو ال يحظى باىتماـ بالغ لدم كاضعي البرامج بدكؿ المغرب العربي ككذالؾ ىك الحاؿ بالنسبة قيـ %

الحفاظ عمى الكحدة الكطنية كىي قيمة قريبة في بعدىا المكاطني مف قيـ تعزيزم االنتماء ك التي 
 مف مجمكع القيـ المحصمة مف شبكة تحميؿ المحتكل % 1,56بدكرىا حصمت المرتبة األخيرة ب 

 .  المطبقة عمى الكتب التسعة 

 :خالصة الفصل

بعد تطبيقنا لمخطكات المنيجية التي قمنا بتسطيرىا كضبط آلياتيا كتقنياتيا، حصمنا نتائج  
كمية تمثمت في تكرارات القيـ المكاطنية التي حسبنا نسب تكراراتيا مئكيا، غير أف عرض ككصؼ 

النتائج كالتعميؽ عمييا غير كافي  لتكضيح رسالة المدرسة  المغاربية في تفعيميا لقيـ المكاطنة 
المرغكب فييا اجتماعيا، فدراسة بيذه الحجـ  تحتاج لتحميؿ كنقاش كربط المؤشرات كاألبعاد المكاطنية 

بالكقائع كالتغيرات الحاصمة كالتطمعات السياسية كاالقتصادية في المنطقة كىك ما سنتطرؽ إليو في 
 .   الفصؿ السادس مف ىذه الدراسة
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 .      رسالة المواطنة من خالل مناىج التربية المدنية بالجزائر  -

  .أبعاد المواطنة في محتوى مناىج التربية المدنية بتونس   -

 . تعميم قيم المواطنة من خالل مضمون مناىج التربية الوطنية بالمغرب  -

دراسة مقارنة  ) لدول المغرب العربيعناصر مقاربة قيم المواطنة في مناىج التربية المدنية  -
) 
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 :مقدمة الفصل 

حاكنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ  تفسير كتحميؿ النتائج الكاردة في الجداكؿ المدرجة في الفصؿ  
السابؽ، قصد تقديـ إجابة لئلشكاؿ المطركحة الذم ييدؼ لكشؼ مدل تضمف مناىج التربية المدنية 

لدكؿ المغرب العربي قيـ المكاطنة ضمف كتبيا المدرسية، كتفكيؾ المضاميف المعرفية كقراءة الخفي مف 
القيـ كاألىداؼ التي دفعت بالمشرع المدرسي المغربي لمتركيز عمى قيـ دكف األخرل اعتبرىا كاضعكا 
البرامج أكثر أىمية مف األخرل، حتى تتجمى لنا صكرة كاضحة عف األىداؼ  المعمنة ك الخفية في 

 .الخطاب المدرسي ك رسالة المدرسة القيمية

 

 :ؼقبنخ انًىاطُخ يٍ ضالل يُبهح انتؽثُخ انًعَُخ ثبندؿائؽ- 1

 : تسهُم َتبئح انقُى انًؽصىظح فٍ كتبة انتؽثُخ انًعَُخ  نهكُخ انثبَُخ يتىقظ- 1-1

، يتضح  تضمف كتاب التربية المدنية لمسنة الثانية (09)في قراءة تحميمية لنتائج الجدكؿ رقـ  
بعد  (كىك عدد قميؿ مقارنة بكتابي السنة الثالثة ك الرابعة) قيمة مكاطنة 662متكسط ما مجمكعو 

عممية تحصيؿ القيـ مف شبكة تحميؿ المحتكل، سبب ىذا راجع لحجـ الكتاب الصغير مقارنة بالكتابيف 
 صفحة عمى التكالي بالنسبة لبقية 190 ك 175 صفحات في مقابؿ 109اآلخريف، حيث تضمف 

 . الكتب

تصدرت قيـ االلتزاـ بالكاجبات كمعرفة الحقكؽ االجتماعية كالسياسية كالمدنية في ىذا الكتاب  
، ككردت عمى شكؿ مؤشرات مف قبؿ الدفاع عف % 20,54ترتيب القيـ، حيث نالت ما نسبتو 

الحضكر، المكاظبة كاحتراـ : الكطف، احتراـ القيـ كالرمكز الكطنية، مع إشارة إلى االلتزامات التربكية
اآلخريف ك الممكيات العامة ك الخاصة ككذا الحقكؽ المدنية ك السياسية مف حؽ في التعبير، الحؽ في 
السكف كحرية اإلبداع كتـ تدعيميا كاالستدالؿ عمييا بنصكص قانكنية كطنية عالمية عمى غرار اتفاقية 

 منيا  التزامات الدكلة اتجاه فئة الطفكلة كالتي 32حقكؽ الطفؿ التي تضمنت عمى سبيؿ المثاؿ المادة 
  كمكاد مف الدستكر  » 1 تعترؼ الدكؿ بحؽ الطفؿ في حمايتو مف االستغبلؿ االقتصادم« :جاء فييا

الجزائرم كقانكف األسرة المتعمؽ بحقكؽ ككاجبات األفراد فيما بينيـ، مف ناحية العبلقات العائمية 
                                                           

 .32 كتاب التربية المدنية، السنة  الثانية متكسط، ص  1
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كالقرابية كعبلقات المكاطنيف بالدكلة مف حؽ في التعمـ كالرعاية الصحية كالحؽ في التممؾ كالعمؿ، 
حيث تـ التركيز عمى ىذه القيـ في اغمب نصكص الكتاب كاعتبرىا كاضعكا البرامج أساس ممارسة 

المكاطنة، كما كرد في عنكاف الدرس السادس  في ىذا الكتاب كالتي تسعى المجتمعات مف خبلليا إلى 
 .تنظيـ سمكؾ األفراد كضماف أسس العيش المشترؾ

 مف مجمكع القيـ، كقد %19،18جاء في الترتيب الثاني قيمة الحفاظ عمى البيئة بما نسبتو  
تناكؿ ىذا الكتاب القضايا البيئية مف خبلؿ محكر خاص، ضـ ثبلث محاكر تدريس تـ ربط الحفاظ 

عمى البيئة فييا بقيـ المسؤكلية الجماعية عف المحيط كالمخاطر التي تيدد البيئة في العالـ مف جفاؼ، 
تصحر كتمكث بيئي ناتج عف تنامي المخمفات الصناعية كاستنزاؼ الثركات الطبيعية، كما تـ ربط 
المشاكؿ البيئية بضركرة إدراج حمبلت تحسيسية لمخاطر التمكث كطرؽ تجنبيا مف اقتصاد في 

استعماؿ المياه كرمي النفايات في األكساط البيئية الحساسة كالتحمي بسمكؾ ايجابي اتجاه الكسط البيئي 
الطبيعي كتمرير ىذه الرسالة التحسيسية  لمعائمة ك األصدقاء، حيث يستيدؼ كاضعكا البرامج تنمية 
الكعي البيئي لدم التبلميذ مف خبلؿ عرض تماريف تطبيقية متعمقة بتعديؿ بعض السمككات الخاطئة 

 .لتجنب اليدر البيئي كتعكيضيا باتجاىات تنشئكية سميمة

 كفؽ تكاتر كبير نسبيا، %14,15حصمت قيمة تحمؿ المسؤكلية المرتبة الثالثة بما نسبتو  
 مرة في ىذا الكتاب، حيث تندرج ىذه القيـ ضمف البعد المياراتي لممكاطنة المتعمؽ 97حيث كردت 

 المكاطف، المتسـ بالحس النقدم اتجاه مختمؼ القضايا كالمكاقؼ /بالتفكير البناء ك اليادؼ لمفرد
الحياتية، كالنقد الذاتي لؤلفعاؿ كالسمكؾ الشخصي كفؽ معايير الضبط االجتماعي المتفؽ عمييا محميا، 

كطنيا كعالميا، كقد كردت قيمة تحمؿ المسؤكلية في ىذه الكحدة مقترنة بالديمقراطية ضمف محكر 
مستقؿ، ربط فيو كاضعكا البرنامج المسؤكلية باحتراـ القكانيف كتحمؿ مسؤكلية مخالفتيا، ككذا تحمؿ 

المسؤكلية اتجاه العائمة كأفراد المجتمع كتـ االستدالؿ عمى ذلؾ كتدعيمو بقكانيف مف الدستكر  كالقانكف 
كمكـ راع " المدني كآيات كأحاديث تحمؿ الفرد عمى تحمؿ مسؤكليتو في مطمؽ األحكاؿ عمى غرار 

، عبلكة "كيجب عمى كؿ شخص أف يحتـر الدستكر كقكانيف الجميكرية"، " ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو
عمى ذلؾ تـ  اإلشارة إلى مسؤكلية التبلميذ اتجاه مدرستيـ ك أساتذتيـ كالمحافظة عمييا كاحتراـ قانكنيا 

 .الداخمي بما يضمف النظاـ كسير العممية التربكية
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 مرة في ىذا الكتاب، الذم تناكؿ 65كردت في الترتيب الرابع قيـ التضامف كالتعاكف بتكرارىا  
مسألة التكاثؼ النجاز عمؿ ما لرفع المشقة كلتجاكز المآسي التي تسببيا الككارث الطبيعية كالحرب 
كالحكادث، التي تستدعي إحياء القيـ اإلنسانية مف زالزؿ ك فيضانات كغيرىا ماديا كمعنكيا في إطار 

 تقديـ أمثمة كصكر تبرز ـ أك عمؿ جمعكم تقـك بو منظمات كطنية كعالمية، في ىذا اإلطار تمشخص
تضامف الشعب الجزائرم في الزالزؿ كالفيضانات التي مست العاصمة كبكمرداس كصكر التضامف ك 
التآزر خبلؿ تاريخ الثكرة التحريرية كذلؾ لتعزيز الجانب اإلنساني في التمميذ، كالذم يترؾ أثرا كجدانيا 

 ـيرسخ أفعاال نبيمة  اتجاه أفراد المجتمع ك العالـ مما يدعكا لمتقارب كالعيش المشترؾ في إطار سبل
 . عالمي تسعى إلحداثو منظمات غير حككمية تطكعية انتشرت عمى نطاؽ كاسع في العالـ

إلى ترتيب قيمة الديمقراطية كالتعددية خامسا مف مجمكع القيـ الثبلثة  (09)يشير الجدكؿ رقـ  
 كتمس ىذه القيـ البعد المعرفي مف المكاطنة، حيث تـ %8,91عشرة المختارة لمتحميؿ بما نسبتو 

تناكليا مف خبلؿ مكاضيع تمس الممارسات الديمقراطية في االنتخابات تجسيدا لممركزية كالبلمركزية 
في تفعيؿ الديمقراطية التمثيمية كأىمية العمؿ السياسي في الحياة العامة، تمتيا في المرتبة السادسة قيـ 
الكعي السياسي كىي قيـ ليست ببعيدة عف البعد السياسي الحضارم،  كما أنيا قيمة محكرية كمركبة 
تستمـز بالضركرة حضكر عدة قيـ مف مسؤكلية اجتماعية كمدنية كحرية ككعي سياسي كمدني كحقكؽ 

نشاء الجمعيات كاألحزاب، كما  (الترشح كاالنتخاب)ككاجبات، تضمف حؽ االختبلؼ كحؽ المشاركة  كا 
تـ التركيز عمى الفعؿ االنتخابي كاختيار  ممثميف عمى مستكل المجالس البمدم، حيث يبلحظ طرح 
مصممي المناىج فكرة االنتخاب عمى أنيا تدرج في قيـ الكاجبات كليس الحقكؽ فقط في كثير مف 

المكاضع، كىي فكرة خاطئة العتبار أف الفعؿ الديمقراطي عامة كاالنتخابي خاصة يتأسس كجكبا عمى 
 .الحرية في االختيار كالتصرؼ كبالتالي كممة الكاجب تنفي آليا حؽ الحرية

كما يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ كركد قيمة تعزيز االنتماء سابعا، كىي قيمة عمى قدر كبير مف  
األىمية في المضاميف التربكية التي تركز عمييا المناىج الجزائرية التي تقدـ البعد الكطني في جميع 

، فالرجكع إلى المضاميف كالمرجعيات التربكية (نظرا لتراكمات تاريخية كظركؼ سياسية معينة)المياديف 
الكطنية كالمقررات التعميمية يعطي جانب االنتماء كالكطنية أكلكية في األىداؼ التربكية كىك فعؿ 

مركزية أك ال مركزية الدكلة في مجاؿ التعميـ قيـ االنتماء  طبيعي أف يستدخؿ النظاـ التربكم في إطار
الحضارم كالكطني مف خبلؿ رمكز الدكلة كالنشيد الكطني كالعمـ كالطابع العاـ لنظاـ الحكـ، قصد 
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تعزيز ارتباط النشء بكطنو كحبو كالدفاع عنو كاإلخبلص لو، كترتبط ىذه القيمة بقيمة أخرل ىي 
 تكرار، تطرؽ مف خبلليا المبرمجكف 32ترسيخ اليكية الكطنية، التي كردت ثامنا في ترتيب القيـ ب

أسس اليكية الكطنية لمكياف كاألمة الجزائرية كرمكزىا الدينية كالثقافية، قصد ترسيخ االعتزاز بما لدل 
تبلميذ ىذه المرحمة، حيث أدرجت األمازيغية كاإلصبلحات التربكية السابقة، ككذا عف الخطاب الرسمي 

الحكـ، كالذم قاـ بتعديؿ الدستكر لتدرج األمازيغية كمغة " عبد العزيز بكتفميقة"قبؿ أف يتكلى الرئيس 
نصافيا تاريخيا، حيث غيب ىذا البعد عف التشكيمة األساسية لميكية الكطنية الجزائرية  رسمية كا 

 .كالمغاربية عمى حد سكاء

أما فيما يخص البعد اإلنساني لقيـ المكاطنة أدرجت قيـ حقكؽ اإلنساف ككجكب احتراميا في  
 مرة، كىك مستكل دكف المتكسط نظرا ألىمية ىذه القيمة كطنيا كعالميا 19الرتبة التاسعة بتكرارىا 

فالعالـ الحديث أدرؾ بمختمؼ ىيئاتو الحككمية ضركرة احتراـ حقكؽ اإلنساف، مف أدنى الحقكؽ متمثمة 
 1948في العيش الكريـ، إلى أعبلىا ترتيبا كما كرد في  اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  سنة 

كحقكؽ الطفؿ كغيرىا مف المكاثيؽ األممية، كما أدرؾ المجتمع الدكلي أف أنجع آلية لترسيخ ىذه 
إنساف حقكؽ " المفاىيـ ىي التربية التي يمكف بكاسطتيا بناء ىذه المفاىيـ ىي التربية التي تبني 

في كتابو تدريس األخبلؽ اليكـ،  "  Louis le grand "  "لكيس لكغركف"  عمى حد تعبير 1"اإلنساف
ليساير التكجو العالمي بيف الشعكب، يتطمب بمكغ ىذا التصكر نسبة كبيرة مف الكعي  (اإلنساف)كتأىيمو 

الذم يستمـز تنشئة منذ الصغر لصناعة ما يطمؽ عميو في أيامنا ىذه المكاطف العالمي، الذم يحمؿ 
 .معايير ككنية ال تنفي اليكية األصمية 

 فكؽ ىذا كمو فاف حقكؽ اإلنساف مقترنة بالمكاطنة، ذلؾ أنيا تستمـز جميع قيميا مف احتراـ  
 ةلمحؽ كالتزاـ بالكاجب مف طرؼ جميع المكاطنيف، كاحتراـ اختبلفيـ الفكرم كاالثني في إطار ديمقراطي

 .ابعد مف المفيـك السياسي الضيؽ ليا

ترتيب قيمة المساكاة أماـ القانكف  عاشرا، إذ   (09)كما كيظير مف خبلؿ نفس الجدكؿ رقـ 
، كىي القيمة التي تـ تناكليا مف خبلؿ ممؼ خاص بالمؤسسات %2,57كردت بنسبة مئكية قدرىا 

الحككمية انطبلقا مف المحكمة كالجياز القضائي الذم يضمف الفصؿ في قضايا اجتماعية  ك يضمف 

                                                           
1 Luis le grand , Enseigner  la  moral aujourd’hui, Edition P .U.F ,  col 209, paris ,1991, p84.  
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المحافظة عمى حقكؽ المكاطنيف كفؽ استقبللية عف أم اعتبارات أك ضغكطات، كيضمف مساكاة جميع 
 .المكاطنيف أماـ القانكف ككذا المساكاة داخؿ المؤسسات الرسمية كداخؿ الحـر المدرسي

كما اظير التحميؿ الكمي لصفحات الكتاب تحصيؿ حرية الرأم كالتعبير كقيمة مف قيـ  
 حمت بمكجب ذلؾ في الترتيب الحادم عشر رغـ %،1,51 تكرارات بما نسبتو 10المكاطنة ؿ

ارتباطيا بقيمة الديمقراطية كالتعددية، إال أننا أثرنا فصميا في قيمة مستقمة لنتطرؽ لمدل تناكؿ ىذه 
القيمة في المناىج  الدراسية لعدة اعتبارات منيا تقارير المنظمات الحقكقية، التي تعني بمؤشرات حقكؽ 
اإلنساف كحرية التعبير عف الرأم كالنشر العممي، األدبي كالصحفي في العالـ كالتي تقدـ تقارير سمبية 

 .عف اغمب الدكؿ العربية في ىذا المكضكع

 مكاضع في 7في المرتبة ما قبؿ األخيرة حمت قيـ الحفاظ عمى الكحدة الكطنية بكركدىا في  
كتاب التربية المدنية لمسنة الثانية، كىي قيـ دائما ما ترتبط باالنتماء لمكطف، حيث يفرض ىذا األخير 
الحفاظ عميو مف أم تدخؿ خارجي أك أم انفبلتات أمنية أك نزاعات داخمية مف شأنيا المساس بالكحدة 

 .الكطنية

 تكرارات، رغـ أىمية ىذه القيمة 7في آخر الترتيب حمت قيـ التسامح كالعيش المشترؾ ب 
لترسيخ سبؿ الحكار الدائـ بيف أفراد المجتمع كتكسع دائرة المشترؾ في الدكلة كفي صياغة اتخاذ 

القرارات باعتبار االختبلؼ ميزة ايجابية كثراء لمثقافة الكطنية، يردع االنطكاء كالقطيعة مع اآلخر، ك 
يتضمف استدخاؿ ىذه القيمة في نفكس التبلميذ بناء جسكر التكاصؿ كتقبؿ اآلخر المختمؼ دينيا لغكيا 

كعرقيا، كىي األمكر التي يبرز غيابيا في مجتمعاتنا العربية اإلسبلمية التي تتميز بديمكمة النزاع 
 .كالجنكح لمعنؼ المعنكم كالجسدم قصد عبلج الصراعات المتكلدة عف خبلفات بسيطة

 :تحميل نتائج القيم المرصودة في كتاب التربية المدنية لمسنة الثالثة متوسط بالجزائر- 1-2

 صفحة ما 175كرد في صفحات كتاب التربية المدنية لمسنة الثالثة متكسط البالغ عددىا  
 قيمة مكاطنة، ما يمفت االنتباه في ىذا الكتاب ىك مقدمة الكتاب التي تحكم األىداؼ 784مجمكعو 

التربكية المقصكدة مف ىذه الكحدة بأبعاد معرفية، حضارية، مجتمعية كطنية ك إنسانية، كمجمكعة مف 
الكفاءات التربكية القائمة عمى التعرؼ، الفيـ، التحميؿ، االستنتاج كالتطبيؽ كىي مبادئ بمـك في التربية 

منقكصة مف آخر ىدؼ كىك التقكيـ، كما يبلحظ إدراج الكضعية اإلدماجية نياية كؿ محكر، كىي 
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مجمكعة مف التماريف التطبيقية كالمشاريع البحثية التي تندرج ضمف طريقة التعميـ المنتيجة مف قبؿ 
، التي تعتمد عمى تحصيؿ التمميذ "المقاربة بالكفاءات " 2003المنظكمة التربكية الجزائرية منذ سنة 

لكفاءات معرفية كتربكم انطبلقا مف كضعيات مشكمة، يتعمـ التمميذ كيكتسب الكفاءات المقصكدة مف 
 .خبلؿ حميا فيما يطمؽ عميو في مفاىيـ التربية الحديثة ببيداغكجيا المشركع

  مرة بما 205تصدرت ترتيب القيـ في ىذا الكتاب قيـ االلتزاـ بالحقكؽ كالكاجبات بترددىا   
، تتكزع تكراراتيا عمى مختمؼ المحاكر التي أدرجت لتمقيف المبادئ األكلى لتكضيح %26,15نسبتو 

 .الحؽ كالكاجب في المجتمع اتجاه األشخاص كاتجاه الدكلة

 بنفس الترتيب في نتائج تحميؿ الكتاب %10,59تمتيا في المرتبة الثانية قيـ الحفاظ عمى البيئة بنسبة 
السابؽ، حيث تـ التطرؽ في ىذه السنة ألسس االستيبلؾ الصحي كترشيد السمكؾ االستيبلكي 

لممكاطنيف، قصد تجنب التبذير كتقديـ النصائح حكؿ التغذية السميمة كتنكيع الغذاء بما يضمف تكازف 
المكاد المغذية كالفيتامينات التي يحتاجيا جسـ اإلنساف كنكعيتيا بحساب قيمتيا الغذائية كما تنتجو مف 
حريرات كمخاطر السمنة، رغـ بعد ىذه المكاضيع عف التنشئة السياسية ك المدنية لمطفؿ، حيث كاف 

  ما O.G.Mيجدر بمصممي الكتاب إدراج األخطار البيئية كالصحية المرتبطة بالغذاء المعدؿ جينيا 
دامكا قد تطرقكا لمكضكع غذاء اإلنساف مف بعد بيئي عبر تحسيس األطفاؿ بمخاطر استعماؿ األسمدة 

الكيماكية في الزراعة قصد زيادة اإلنتاج، كتأثير ذلؾ عمى الصحة اإلنسانية كالبيئية الطبيعية في 
 .بالدرجة األكلى (خضر، فكاكو، تربية حيكانية)مقابؿ تشجيع الزراعة العضكية لممنتكجات االستيبلكية 

 في نفس الكحدة تـ إدراج مكضكع تحسيسي بأىمية المحافظة عمى الماء كحماية مصادره مف التمكث 
مف عرض صكرة تدؿ عمى ندرة الماء كتمكث مصادره مف مجارم أكدية كانيار ما يترؾ انطباعا في 
نفسية الطفؿ  تدفعو  لبمكرة  كعيو بمخاطر نفاذ المصادر المائية النظيفة، التي تزكد اإلنساف بيذه 

كجعمنا مف الماء "  مف سكرة األنبياء 30المادة الحيكية في حياتو اليكمية، كتعزيزا لذلؾ تـ إدراج اآلية 
أكثر مف مرة، كما كتـ ربط ذلؾ بالمسؤكلية الفردية كالجماعية كالحقكؽ كالكاجبات "  كؿ شيء حي

المكاطنية، كما أدرج مكضكع الطاقة في كحدة دراسية خاصة تبيف تاريخانية اعتماد اإلنساف عمى 
الطاقة ك المشاكؿ التي تسببيا المصادر البتركلية  المعتمدة في استخبلصيا كعرض البديؿ المتمثؿ 

 .(الشمسية كالنككية)في الطاقات المتجددة 
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 مكضع، 81يبرز تحميؿ المضمكف كتاب السنة الثالثة ترتيب قيـ التضامف كالتعاكف ثالثا في  
تتكزع عمى مختمؼ صفحات الكتاب مع تخصيص آخر محكر بعنكاف الجزائر ك المجتمع الدكلي 

لصكر التضامف كالتعاكف  التي تقكـ بيا الجزائر اتجاه قضايا  إنسانية، إذ تطرؽ ىذا المحكر لتعريؼ 
التبلميذ بعمؿ منظمات إنسانية كطنية كعالمية تساىـ في التعاكف في مكاقؼ معينة كتشجع قيـ 

التضامف كتعزيز العمؿ المشترؾ لتجاكز أثار الككارث الطبيعية أك قضايا النزاع بيف الدكؿ كالحركب 
األىمية، كذلؾ باستيداؼ الجانب العاطفي كاإلنساني في اإلنساف مع إدراج أمثمة مكتكبة كمصكرة، 
تظير آليات عمؿ منظمات كاليبلؿ األحمر الجزائرم كأعمالو داخؿ كخارج الكطف كحمبلت التبرع 

بالدـ كالماؿ لفائدة ذكم االحتياجات، خصكصا في مناسبات دينية كشير رمضاف مثبل، قصد غرس 
 .   مبادئ التضامف ك التطكع كالكعي بالقضايا االجتماعية كالعالمية

 تكرار، تناكؿ مضمكف الكتاب ىذه 79أما فيما يخص قيمة تحمؿ المسؤكلية فقد حمت رابعا ب 
السنة ىذه القيمة مف خبلؿ تحمؿ كؿ شخص لمسؤكلية أفعالو كسمككو، بدأ برئيس الجميكرية كأكؿ 
منصب إدارم كسياسي في الببلد، كفي مكضع آخر عالج المبرمج الجزائرم ىذه القيمة مف خبلؿ 
تناكلو مكضكع القانكف كتحمؿ المكاطف عاقبة أفعالو في حالة  مخالفتو كفؽ ما ىك متفؽ عميو كما 

، كما (الجنائية، المدنية ك اإلدارية )تقتضيو القكانيف العقابية الكاردة في مختمؼ القكانيف القضائية 
عرض الكتاب ىذه القيمة مف خبلؿ التطرؽ لتحمؿ مسؤكلية مف جانب تبعات االتجار بالمخدرات مف 

جية كما يقابميا مف عقكبات في تمؾ الحالة مف جية أخرل، كالمسؤكلية الفردية عند تعاطييا أك 
إدمانيا، مع تقديـ أنشطة تحسيسية بأضرارىا المادية كالمعنكية كانعكاس ذلؾ عمى االستقرار النفسي، 

 .العائمي كاالجتماعي

، %9,57حمت قيـ الكعي السياسي ك تنميتو في نفكس التبلميذ في الرتبة الخامسة بما نسبتو  
كىي قيمة أساسية في المكاطنة التي تقتضي ترسيخ مفاىيـ أساسية في أذىاف النشء كالدكلة كالنظاـ 
كالديمقراطية كالتمثيؿ النيابي كآليات سيركرة الحياة السياسية كحؽ المعارضة كالمشاركة السياسية في 
شراؾ الجانب المدني ممثبل في منظمات  الحكـ بما ينص عميو نظاـ الحكـ، كتجسيد دكلة القانكف كا 

شراكيا في العممية السياسية بما يضمف  المجتمع المدني مف جمعيات أحزاب كرابطات ثقافية، كا 
 .السبلسة في الحكـ كتطبيؽ لمحكامة  كالحكـ الراشد
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ككرد بعد تحميؿ مضمكف الكتاب تحصيؿ قيمة الديمقراطية كالتعددية المرتبة السادسة بما  
، حيث تـ التطرؽ في ىذه السنة لمقكاعد األساسية المتصمة بمفيـك الديمقراطية، تـ %8,29نسبتو 

 ممارسة الحكار المنظـ لحؿ  « تمخيصيا في الكفاءات المستيدفة مف خبلؿ ىذا المحكر المتمثمة في
، حيث استيدؼ الكتاب مسألة احتراـ الرأم كقبكؿ كجيات نظر اآلخريف  » 1المشكبلت المختمؼ فييا 

كاحتراـ االختبلؼ كاعتماد ذلؾ في مكاقؼ كمجالس تمثيؿ نيابي، حيث تـ التطرؽ في ىذه السنة 
بمختمؼ المراحؿ  لممجمس الشعبي الكالئي بعد المجمس البمدم في السنة السابقة، كتعريؼ القارئ

لتشكمو  كالمياـ كالصبلحيات المنكطة بو، كلتعزيز الكفاءة المتعمقة بيذا السمكؾ المدني، تـ عرض 
مجمكعة مشاريع تربكية يقـك بيا التمميذ كنشاطات تربكية الصفية يعرضيا في القسـ فيما بعد، منيا 

البحث عف جمعيات كاستفسار أعضائيا حكؿ كيفية تككينيا، أىدافيا، نشاطاتيا كطريقة اختيار أمينيا 
العاـ، كما يطرح الكتاب فكرة الفعؿ االنتخابي كممارستو في حجرة التدريس مف خبلؿ اختيار مسؤكؿ 

 كفؽ الكفاءة كالجرأة المطمكبة ذالقسـ تجسيدا لمديمقراطية،  كحرية االختيار الممثؿ كالناطؽ باسـ التبلمي
 .لمنيابة عف زمبلئو

بالنسبة لقيـ احتراـ حقكؽ اإلنساف حافظت عمى نفس الترتيب تقريبا  بتكاتر متكسط بما نسبتو  
، حيث تـ تناكليا مف خبلؿ التعريؼ بحقكؽ اإلنساف كحرمة تجاكزىا أك التعرض بسكء 8,16%

لمشخص أك ممتمكاتو، كتكضيح ذلؾ مف خبلؿ عرض نشاطات منظمات حككمية كاليكنيساؼ 
كبرنامجيا الداعـ لحقكؽ الطفكلة كاألمكمة كرعايتيما، ككذا احتراـ الجزائرم لقكانيف البمد المضيؼ 

كعاداتو كتقاليده، كحسف معاممة مكاطني البمد المضيؼ قصد االبتعاد عف أم سمكؾ يسيء لسمعة البمد 
 .األصمي

ىذا كركز منيج التربية المدنية ليذه السنة عمى قيمة حرية الرأم كالتعبير بنسبة اكبر مف السنة  
، كىي نسبة متكسطة تـ معالجة ىذه المسألة في برنامج ىذه %4,97الماضية، حيث بمغ تكاترىا 

السنة في إطار حقكؽ اإلنساف كالتفكير ك التعبير عف أرائو السياسية كالفكرية، كضركرة احتراـ اآلخر 
المختمؼ كما يتطمبو ذلؾ مف انضباط  األشخاص كالتزاـ الدكلة بضماف ىذه الحقكؽ لممكاطنيف بما 
يضمنو الدستكر الجزائرم كمختمؼ التشريعات القانكنية، حيث يتـ شرح أىمية ىذه القيمة في استفاء 
شركط الديمقراطية الشاممة لجميع المياديف كالمرتبطة بضماف العيش المشترؾ، كتشرح لمتمميذ قيمة 

                                                           
 73 ؾ ت ـ السنة الثالثة  بالجزائر   ص  1
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المساكاة مف خبلؿ التطرؽ لممؤسسات القانكنية بالخصكص، حيث يتعرؼ التمميذ عمى مختمؼ الييئات 
القانكنية في اعتمادىا المساكاة القانكنية مبدأ أساسيا تقكـ عميو ىذه الييئات الحككمية في حكميا عمى 
المكاطنيف كفيما بينيـ، ككذا تعريؼ التمميذ ببعض قكانيف اإلجراءات المدنية كحقكؽ المكاطف القانكنية، 

كحؽ االستئناؼ إلى مجالس قضائية عميا كحؽ تككيؿ محامي ينكب عنو في الدفاع أك رفع دعكل 
" قضائية ضد أشخاص  طبيعييف أك معنكييف، يتبع ذلؾ تعزيز ىذه القيمة بمكاد دستكرية عمى غرار 

تحمي السمطة القضائية المجتمع كالحريات كتضمف لمجميع كلكؿ كاحد "  ك 1"الكؿ سكاسية أماـ القانكف
، اذ تـ ربط المساكاة أماـ القانكف  بحقكؽ المكاطنة كاإلنساف 2"المحافظة عمى حقكقيـ األساسية

 .الضركرية الكاجب تكفرىا في الدكلة

 مرة فقط بما نسبتو 19كما تقدمت قيمة ترسيخ اليكية الكطنية بنسبة ضئيمة، حيث كردت  
، إذ تكررت في بعض المكاضع التي تـ اإلشارة فييا لمقكمات األمة الجزائرية كرمكزىا 2,42%

 .بأبعادىا الثبلث اإلسبلـ، العركبة كاألمازيغية

، كىي نسبة ضعيفة جدا %2,17في المرتبة الحادية عشرة حمت قيمة تعزيز االنتماء بنسبة  
مقارنة بنتائج تحميؿ كتاب السنة الثانية، حيث لـ تعطي ىذه القيمة اىتماما كبيرا مف قبؿ كاضعي 

 %،1,66البرنامج، عمى غرار قيمة التسامح كالعيش المشترؾ التي حمت بالمرتبة الثانية عشرة بنسبة 
 .كىي نسبة ضئيمة جدا مقارنة بأىمية ىذه القيمة لمجزائر في الكقت الراىف

أما المرتبة األخيرة فقد كانت مف نصيب قيمة الحفاظ عمى الكحدة الكطنية، التي تذيمت  
الترتيب في نتائج تحميؿ  المحتكل الخاص بكتاب السنة الثالثة، يعكد سبب ذلؾ لعدـ اىتماـ الخطاب 

الرسمي بترسيخ ىذه القيمة التي ال تقع في نطاؽ األكلكيات الكطنية، كبالتالي لـ يدرجيا مصممكا 
 .البرامج بصكرة مكثفة في منياج ىذه المادة عمى األقؿ

كيذكر أف الكتاب الذم نحف بصدد تحميؿ مضمكنو قد احتكل محكرا خاصا لمتعريؼ بكسائؿ اإلعبلـ 
كاالتصاؿ كأىميتيا االقتصادية كاالجتماعية، تندرج ضمف محكر تثقيفي يستيدؼ ربط التبلميذ 

                                                           

 . مف الدستكر الجزائرم140 انظر المادة  1 
 . مف الدستكر الجزائرم139 انظر المادة  2
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بالتطكرات التكنكلكجية، التي أصبحت ضركرة اجتماعية في التكاصؿ كاالتصاؿ كتحديث التصكرات 
 .         العامة الفردية  كالمجتمعية اتجاه قضايا محمية، إقميمية كعالمية

 : تحميل نتائج القيم المرصودة في كتاب التربية المدنية لمسنة الرابعة متوسط بالجزائر- 1-3

تضمف ىذا الكتاب اكبر عدد ممكف مف القيـ مقارنة بالكتب الجزائرية السابقة كحتى الكتب  
 8 بمتكسط 190 قيمة مكاطنة  في مجمكع  صفحاتو اؿ1523التكنسية كالمغربية، حيث احتكل عمى 

 .قيـ في كؿ صفحة 

احتمت صدارة الترتيب قيمة احتراـ حقكؽ اإلنساف، التي حمت في مراتب متكسطة في الكتابيف  
 في ىذا الكتاب، كقد طرحت حقكؽ اإلنساف كقيمة %23,05 مرة بنسبة 351السابقيف، إذ تكررت 

مكاطنة مف خبلؿ تعريؼ التمميذ بالحقكؽ كالحريات األساسية الضركرية في المجتمع اإلنساني مع 
إدراج مكضكع خاص باإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف المعمف مف طرؼ الييئة األممية، تبلزما مع 

ذلؾ تطرؽ الكتاب لحقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ كتبياف نقاط االشتراؾ بينيا كبيف حقكؽ اإلنساف 
العالمية، حيث تستيدؼ ىذه المكاضيع الكفاءات الثقافية كالكجدانية لمتمميذ بتعريفو بحقكؽ اإلنساف مف 

خبلؿ المكاثيؽ الدكلية كالحث عمى احتراميا كنبذ العنؼ كالمجكء إلى الكسائؿ السممية لحؿ المشاكؿ 
كالعمؿ عمى تجسيد السمـ عف طريؽ تبني لغة الحكار في حميا، مع استثناء بعض المكاقؼ كما كرد 
في الكتاب تحت عنكاف العنؼ المشركع الذم يبرر فيو استعماؿ القكة النتزاع الحقكؽ أك اإلقرار بيا 

 مف الكتاب، التي جاء فييا أف 90لطرد المحتؿ كاستعادة األرض كالحرية، كما كرد في الصفحة 
االستقبلؿ كالحرية حؽ مف حقكؽ اإلنساف كلك أف تناكلو كاف بطريقة متناقضة، حيث تـ تصنيفو في 
خانة العنؼ  كفي مكاضيع أخرل يتـ حث التمميذ عمى حؿ المسائؿ األمنية بطريقة سممية كتحقيؽ 

 .الكئاـ كالمحبة كاإليخاء بيف الشعكب كتدعيـ ذلؾ بآيات قرآنية تحث عمى السمـ

 

زاد اىتماـ المصمميف بقيمة تنمية الكعي السياسي في ىذه السنة، حيث احتمت الترتيب الثاني  
،  كىي قيمة ميمة يجدر بكاضعي البرامج كالمناىج في كؿ  289 بعدد تكرارات %18,98بنسبة 

منظكمة تربكية إدراجيا لبناء العقؿ المكضكعي، الذم يميز األمكر كيدرؾ األبعاد السياسية 
كاالجتماعية بعيدا عف األكىاـ كالزيؼ الممنيج المقدـ مف أطراؼ ذات فاعمية عمى الساحة السياسية، 
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اإلعبلمية كالثقافية، كتناكؿ الكتاب الحالي ىذه اإلشكالية مف خبلؿ طرحو لمفاىيـ متعمقة بالدكلة 
الجزائرية مؤسساتيا كالعبلقة بيف الدكلة كالمكاطف كالعمؿ النقابي كالنضاؿ الحزبي كالحياة السياسية عف 
طريؽ عرض مفاىيـ مف القامكس السياسي، كما عرض الكتاب مكاضيع  ذات عبلقة بقضايا محمية  

 .تيـ الرأم العاـ الجزائرم أك ذات بعد إقميمي عربي كالقضية الفمسطينية أك قضايا عالمية

يعكد كتاب التربية المدنية ليذه السنة لطرح بعد الحقكؽ كالكاجبات التي تراجعت  لممرتبة  
، إذ تمثؿ ىاتو القيمة اغمب دعائـ المكاطنة في النمكذج الفرنسي،؟ الذم يقـك %12,34الثالثة بنسبة 

عمى ثنائية الحؽ ك الكاجب التي عالجيا  الكتاب، كالذم عرض مجمكعة مف الحقكؽ السياسية، 
المدنية، االجتماعية كالدينية مف حؽ في التعميـ كالرعاية الصحية لكؿ مكاطف يتمتع بالجنسية الجزائرية 

كفؽ سياسة مجانية التعميـ كالصحة، كارتكزت نصكص الكتاب عمى مكاد كنصكص رسمية مف 
الدستكر كالقكانيف المدنية في الجزائر لئلحاطة بمفيـك الحؽ، في مقابؿ ذلؾ كردت دعكات صريحة 
لمقياـ بالكاجبات المنكطة بكؿ مكاطف مف انضباط كاحتراـ اآلخريف، حيث قدمت ىذه الثنائية القيمية 

دراؾ االرتباط اآللي قفي شكؿ طرح فمسفي يستدعي الكعي كاالنتبا  لبناء التصكر العاـ لممارستيا كا 
بينيما، إذ ال يمكف الفصؿ بيف الحؽ كالكاجب عمى اعتبار أف ما ىك حقي ىك كاجب شخص 

، كتقصير طرؼ يعني انقطاع العبلقة الترابطية المشتركة بيف أنساؽ (طبيعي أك معنكم )آخر
 .المجتمع

في بعد آخر اىتـ كتاب السنة الرابعة متكسط لمتربية المدنية عمى غرار السنكات السابقة ببعد  
 ارتبطت %9,39التسامح ك العيش المشترؾ، حيث حصمت ىذه القيمة عمى الترتيب الرابع بما نسبتو 

جؿ النصكص المتعمقة بيا بالتحسيس مف أخطار الحركب كالصراعات كاإلبادات الجماعية كأىمية 
 اتقاء شركرىا، كدكر األمـ المتحدة كمجيكداتيا في إرساء التعايش السممي كأسس مالسمـ كاألمف ؼ

العيش المشترؾ الذم مف شأنو غرس نقاط تبلقي بيف الطكائؼ المختمفة كاالتفاؽ عمى صيغة مشتركة 
 كالمحبة، كتجاكز أسباب الصراع بركح انفتاح كحسف جكار يعزز لدل النشء ءتقـك عمى كاإليخا

 . جغرافية أك كياف كاحدةالمتعمـ القيـ اإلنسانية كالجنكح لمسمـ في إطار كحد

أما بالنسبة لحرية الرأم كالتعبير، فقد عكلج ىذا البعد المكاطني مف خبلؿ التطرؽ لمجمكعة  
مف الحقكؽ كالحريات المتعمقة بحرية الفكر كالتعبير عف الرأم في الفضاء العاـ كالخاص كباعتماد 

 .كسائؿ االتصاؿ كاإلعبلـ التي تساىـ في حرية المعارضة كالنضاؿ النقابي كالحزبي
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تدعيما لذلؾ، اعتمد مصممكا البرامج عمى مكاد مف القكانيف العالمية لتعزيز كتدعيـ ىذه القيـ لدل 
 .النشء، كفي نفس الكقت اعتمادا عمى آيات كأحاديث ال عبلقة ليا بمكضكع حرية الرأم كالتعبير

 تكرار كما 93كما اظير الكتاب قيمة الحفاظ عمى البيئة التي تراجعت لمرتبة السادسة ب  
، كىك تكاتر متكسط مقارنة بما سبؽ مف كتب،  أدرجت ىذه القيمة في دركس تناكلت % 6,11نسبتو 

مخاطر الحركب كاستعماؿ األسمحة النككية ك البيكلكجية عمى اإلنساف كالبيئة كتأثير التكنكلكجيا 
كالمخمفات التي تحدثيا المصانع العمبلقة المنتشرة في العالـ عمى الكسط المعاشي لئلنساف كتأثير ذلؾ 
عمى بقاءه، ككما الحظنا سابقا اعتمد معدكا البرامج آيات قرآنية بعيدة عف المعنى العاـ ليذا المؤشر 
المكاطني الذم يستيدؼ تعديؿ السمكؾ كالعادات السيئة لدم المكاطنيف اتجاه الكسط الطبيعي الذم 

 .يعيشكف فيو

، حيث تمعب المناىج %4,92ككرد في نفس الكتاب قيمة االنتماء في المرتبة السابعة بنسبة  
الدراسية ليذه السنة دكرا ال بأس بو في بث كتنمية قيـ االنتماء كحب الكطف كالكالء إليو، كغرس الركح 
الكطنية في المكاطنيف منذ مراحؿ متقدمة مف الطفكلة كالمراىقة، قصد بناء مكاطف يقيـ اعتبارا كبيرا 

لرمكز كطنو كمقكمات أمتو، كيشارؾ بفاعمية في القضايا كالتحديات الراىنة كالمستقبمية لكطنو كيتكيؼ 
مع المستجدات التي تفرضيا التغيرات العالمية، كيشير النفسانيكف إلى أىمية االنتماء في سعيو لتحميؿ 

 حالة الشعكر بالكحدة كالكسيمة « ماىية الكجكد في " ايريؾ فركـ"ماىية الكجكد اإلنساني، كأكجز 
  . »1األساسية لمخبلص مف ىذه األزمة حسبو يكمف في االنتماء كحاجة أساسية في نفسية اإلنساف 

الحياة "كيتكجو ىذا الكتاب بيف قيـ الديمقراطية كالتعددية مف خبلؿ محكر خاص يحمؿ عنكاف  
، يتناكؿ فيو المبرمجكف الحريات المتعمقة بالتعبير عف الرأم كالفكر كالممارسات "الديمقراطية

الديمقراطية في المؤسسات العمكمية كالخاصة مف خبلؿ منظمات المجتمع المدني كالعمؿ النقابي 
كاألحزاب السياسية عبر اعتماد الديمقراطية كآلية تنظيـ الحياة المدنية كالسياسية عبر اعتماد 

الديمقراطية كآلية تنظيمية لمحياة المدنية كالسياسية، كىي قاعدة أساسية لتجسيد ىذا المفيـك األساسي 
عداد المكاطف لممارستيا كاإليماف بيا عمى األقؿ، كفي ىذا الصدد يذىب  عزمي "لممارسة المكاطنة كا 

                                                           
لمسنة الرابعة مف التعميـ المتكسط كإطار لتككيف مفيـك المكاطنة لدل :  الطاىر النكم، المضاميف المعرفية لمناىج التربية المدنية 1

، أطركحة دكتكراه غير 2011/2012دراسة تحميمية لكتاب التربية المدنية لمسنة الرابعة مف التعميـ المتكسط، طبعة : التبلميذ
 239منشكرة جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، ص 
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إلى إيراد الشركط التاريخية لنشكء فكرة المجتمع المدني في جممة مف األفكار المحكرية التي " بشارة
 الديمقراطية شرطا أساسيا لكجكد « أفرزت النمكذج الغربي الحديث لممكاطنة، إذ يعتبر عزمي بشارة 

 مدني، مع تمييز بيف الديمقراطية التمثيمية كالدكلة المبرالية، كالديمقراطية المباشرة المعتمدة عمى عمجتـ
 في الفعؿ كالتصرؼ كتعزيزىا عمميا مف خبلؿ  »،1المشاركة النشطة في منظمات المجتمع المدني

أنشطة تطبيقية كمشاريع بيداغكجية، يبحث فييا التمميذ كيتعمـ مف خبلليا بعض القيـ المرتبطة 
 .بالمكاطنة كالديمقراطية كالتعددية الفكرية كالحزبية

كفي إطار آخر حمت  قيمة اليكية الكطنية تبعا لنتائج تحميؿ المحتكل بالرتبة التاسعة بنسبة  
   larousse بتكاتر متكسط، ىذا المعطى الثقافي الذم يعتبر حسب قامكس الركس 3,94%

انو مجمكعة مف المعتقدات المشتركة كاألحكاـ كالتصرفات التي تكّجو  بصكرة كاعية أك غير كاعية   «
كيثير مكضكع اليكية جدال كاسعا في أغمب المجتمعات العربية   ،  » 2تصرؼ الفرد أك الجماعة

كالمغاربية بما فييا الجزائر، التي تقدـ مف خبلؿ الخطابات الرسمية كالدساتير مككنات اليكية الكطنية 
 الذم تـ 1996عمى أنيا تتركب مف اإلسبلـ كالعركبة، مع إضافة البعد األمازيغي  في دستكر 

اإلشارة إليو ألكؿ مرة دكف تفصيؿ فيو، سبقو ذلؾ تأسيس المحافظة السامية لمغة األمازيغية سنة 
 في عيد الرئيس اليميف زركاؿ، تبع ذلؾ اعتراؼ رسمي في عيد الرئيس عبد العزيز بكتفميقة 1995

،  كما ينتظر أف يتـ تطكيرىا 2002باألمازيغية لغة رسمية مف خبلؿ التعديؿ الدستكرم سنة 
كاعطائيا بعدا أكبر في الدكلة، رغـ ذلؾ يبلحظ القارئ لمدستكر الجزائرم إدراج المغة األمازيغية في 

مادة مستقمة عف المادة الثالثة التي تمنح العربية المغة الكطنية كالرسمية كتعميـ استعماليا في المياديف 
 ، نفس األمر ينطبؽ عمى التعميـ كالمناىج خصكصا التربية المدنية، التي 3العممية ك التكنكلكجية

تطرقت لميكية في بعدىا الديني كالكطني أكثر مف اإلقميمي كالعربي  لتعزيز النمكذج الكطني لميكية 
، كتمقيف ىذا المعطى البانكرامي لمتبلميذ (األمازيغية)بما فيو البعد الذم تصالحت الجزائر الرسمية معو 

قصد تجاكز إشكاالت الخبلؼ اليكياتي الذم لـ يجدم نفعا عمى ما يبدك بالنظر لممشاكؿ التي حدثت 
، رغـ ذلؾ تظؿ ىذه مبادرة كتطكر مممكس انتبو مف خبللو المشرع الجزائرم "غرداية"ب" برياف" في 

                                                           
جدلية المفيـك كالممارسة في الجزائر  مجمة كمية العمـك اإلنسانية :  العيدم صكنية، المجتمع المدني ، الديمقراطية كالمكاطنة  1

 . 12-11، ص 2008، جامعة بسكرة، 2/3كاالجتماعية، العدد 
2 Larousse, Edition Larousse, paris France, 2007, p 277. 

 .4 ك3 دستكر الجميكرية الجزائرية، المكاد  3
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إلى قكة المناىج في معالجة المشاكؿ االجتماعية كالثقافية عمى المدل القريب، رغـ أف ظاىرة التعدد  
الثقافي كاليكياتي قضية بسيطة، يمكف تجاكزىا إف كجد التصكر كاإلرادة الكافية كالصادقة لمعالجتو، 

 multiculturationمقاربة أدرجيا في كتابو التعدد الثقافي " تشارلز تايمر"كيقدـ في ىذا الخصكص  
 االعتراؼ بالتعددية  « الذم يطرح فيو إشكالية المساكاة الثقافية، حيث يعرض أطركحتو التي تقتضي

الثقافية كاالعتراؼ بخصكصية األقميات الثقافية كاالثنية، كفؽ شرط أساسي يعطي األكلكية كاالمتياز 
، كىي  » 1 الحاضنة لجميع األطياؼ كاليكيات الثقافية(la culture maternel )لمثقافة األـ 

المقاربة االقرب التي تتناسب كمجتمعاتنا العربية ك اإلسبلمية، كالتي تعطي الخصكصيات الثقافية 
كالعرقية بعدا ذا أىمية، كمصدرا لمصراع ك التنافس الدائـ يعطؿ في كثير مف االحياف عجمة التنمية 

االقتصادية كاالجتماعية، كأحيانا يجر المجتمعات لحركب اىمية في ظؿ تمسؾ عاطفي كجداني 
بالخصكصيات كمنح امتيازات اقتصادية كاجتماعية، إذ تؤسس الطبقات عمى أسس عرقية كما ىك 

 . العرب، كالككيت المكاطنكف كالبدكف- النكبيكف- الحاؿ في السكداف األفارقة

برز مف خبلؿ التحميؿ الكمي لمضمكف كتاب التربية المدنية لمسنة الرابعة ظيكر بعض  
 مكضعا في ىذا الكتاب، أدرج 50الفقرات كالجمؿ التي ترمز لقيـ الحفاظ عمى الكحدة الكطنية في 

جميا في إطار بث بعض القيـ الكطنية كاليكية مف كحدة التراب الجزائرم كضركرة الحفاظ عمييا،  
كعمى اليكية التي ىي أساس المجتمع كمقاكمتو لممستعمر الفرنسي ك االسباني  لبعض السكاحؿ 

 .الجزائرية قبؿ ذلؾ

، مست %2,56 مكضع، بنسبة 39أما المساكاة أماـ القانكف كقيمة مكاطنة فقد كردت في  
المساكاة كحؽ مف حقكؽ المكاطنة، تضمنت العدالة في القضايا المحالة عمى المؤسسات القضائية 

كالعدالة االجتماعية، التي تصنع أم شكؿ مف أشكاؿ التمييز العرقي المذىبي أك الفكرم، كما يتبع ذلؾ 
مف اعتقاؿ تعسفي كظمـ كتعدم عمى الخصكصيات الفردية مف طرؼ السمطة أك المجتمع عمى 

 .المكاطف

ىذا كحمت في الترتيب الثاني عشر قيمة التعاكف ك التضامف كبعد اجتماعي كجداني يجب  
دراج صكر التضامف  ترسيخو كتنميتو في نفكس التبلميذ مف خبلؿ اإلحاطة بالعمؿ الجمعكم، كا 

                                                           
 ، 1 مجمكعة مف المؤلفيف ، المغة كاليكية في الكطف العربي، المركز العربي لؤلبحاث كالدراسات السياسية،الدكحة، قطر، ط 1
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بالمجتمع الجزائرم خصكصا في أثناء الثكرة التحريرية، كصكر التضامف في العالـ  خبلؿ الككارث ك 
 .األزمات 

كتذيؿ ترتيب القيـ في الجدكؿ الخاص بالتحميؿ الكمي ليذا الكتاب قيمة تحمؿ المسؤكلية،  
 مف مجمكع القيـ، رغـ أىمية ىذا البعد الذم يرسخ % 0,46 مكاضع فقط بنسبة 7حيث أدرجت في 

في التمميذ ركح المسؤكلية كتحمؿ نتائج األفعاؿ كاثر السمكؾ الشخصي عمى الذات كالمجتمع ككذا 
التفكير الناقد لسمكؾ اآلخريف، كىي قيـ يحتاجيا التمميذ في المدرسة الجزائرية نظرا لكثرة مظاىر  
ىماؿ الدركس كعدـ المكاظبة،  ما يفسر تدىكر  لمتسيب كالبلمباالة المنتشرة في األكساط التربكية كا 

نتائج التبلميذ كنسب النجاح في السنكات األخيرة، إذ يتطمب الكاقع المدرسي تكاثؼ الجيكد بيف األسرة 
كالييئة التربكية كبالخصكص تدخؿ مستشار التكجيو بدكره اإلعبلمي لمتحسيس بيذه المشاكؿ التربكية، 

التي انعكست عمى المجتمع الذم يعاني مف البلمباالة كالتيرب مف المياـ كترؾ المناصب دكف 
 .تصريح قانكني خصكصا في اإلدارة بالقطاع العمكمي

 

 

 

 : تحميل ومناقشة النتائج المتعمقة بمضامين كتب التربية المدنية لممرحمة المتوسط بالجزائر- 1-4

نحاكؿ مف خبلؿ ىذا العنكاف جمع المعطيات الكمية المتمثمة في تكرارات  قيـ المكاطنة التي  
تـ جمعيا مف الكتب الثبلثة في جدكؿ كاحد يجمع القيـ كترتيبيا العاـ، قصد اإلحاطة بأكثر القيـ تكرارا 
في مناىج التربية المدنية التي يركز عمييا مصممكا البرامج انطبلقا مف إرادة سياسية، عمى اعتبار أف 
قطاع التربية كالتعميـ في الجزائر يخضع لمركزية النظاـ السياسي كيعكس إيديكلكجيتو كتصكراتو لمقيـ 

 .السياسية،االجتماعية كالثقافية،  كالتي مف المفركض أف ينتيجيا المجتمع الجزائرم

 قيمة 2969متكسط المختارة لمتحميؿ  (2،3،4 )كرد في كتب التربية المدنية لمسنكات  
، كىك معدؿ ال باس 475 قيـ في كؿ صفحة مف مجمكع صفحات الكتب اؿ6مكاطنة، بمعدؿ حكالي 

 .بو يعكس ثراء مناىج مادة التربية المدنية بما أعدت لو
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، %17,82قيـ االلتزاـ بالحقكؽ كالكاجبات بنسبة  (12)تصدر ترتيب القيـ في الجدكؿ رقـ  
 .كىك أمر يمفت االنتباه كيحتمؿ كجيتي نظر

 اعتماد المبرمجيف التربكييف في الجزائر إدراج المفيـك الحديث لممكاطنة كفؽ النمكذج الفرنسي أوليما 
الحديث لممكاطنة القائـ عمى الحقكؽ كالكاجبات، في مقابؿ المقاربة األلمانية الكبلسيكية لممكاطنة 

، كىك أمر يثير الكثير مف اإلشكاليات 1"بمكاطنة الدـ"القائمة عمى االنتماء العرقي أك ما يطمؽ عميو 
البحثية كيعيد النظر في أخرل تـ طرحيا حكؿ اعتماد الدكلة العربية في تصكرىا لممكاطنة  المقاربة 

 .األلمانية، التي تنبني عمى األصكؿ االثنية كالقكمية في منحيا صفة المكاطف المقيـ عمى أرضيا

كالتي تتعمؽ بطبيعة المادة كالقيـ التي يجب أف تتضمنيا، حيث يمثؿ : أما من وجية نظر ثانية 
مجمكع القيـ المتضمنة في مادة التربية المدنية دكف غيرىا، كيمكف  (12)الجدكؿ الجارم تحميمو رقـ 

في حالة القياـ بدراسة تحميمية لمناىج كؿ المكاد الدراسية أف تعطي نتائج مغايرة لما تـ التكصؿ إليو 
في الدراسة الحالية، خصكصا مادة التاريخ كالمغة العربية، التي يمكف أف تتضمف قيـ االنتماء كالكالء 

 .لمكطف بنسبة أكبر مف قيـ الحقكؽ كالكاجبات

تربكية الباحثة في إشكالية المكاطنة كالتربية عمى -ىذا كتؤكد العديد مف الدراسات السكسيك 
أىمية بعد الحقكؽ كالكاجبات في ترسيخ قيـ كمبادئ المكاطنة الصالحة كالمتساكية، إذ تمثؿ ىاتيف 

القيمتيف أساس العبلقات الثبلث بيف المكاطف كالدكلة كالمجتمع، فرغـ ارتفاع نسبة إدراجيا في الكتب 
المدرسية الجزائرية، إال أنيا لـ تتطرؽ لمقيمتيف كمفيكـ مجرد يترسخ في أذىاف التبلميذ فمسفيا، بؿ كاف 

إدراجيما مجرد تكضيح أدبي ال يتعدل اإلشارة إلى أىـ الحقكؽ كالكاجبات التي مف المفترض أف 
يمارسيما المكاطف، دكف أف ينتبو معدكا البرامج لنقطة أساسية في إشكالية المكاطنة في المجتمع 

الجزائرم، كالتي شيدت نشأة مشكىة، حيث ارتبط مفيـك المكاطنة في تاريخ الجزائر الحديث بمفيـك 
 نظرا لتراكمات سياسية كتاريخية قبؿ االستقبلؿ، إذ ربطت السمطات la nationalitéالجنسية 

 "les indigènesالكمكنيالية بيف األصكؿ األكربية كالمكاطنة كالجنسية الفرنسية، في مقابؿ األىالي  
كمقيميف مف الدرجة الدنيا ال تتعدل حقكقيـ المدنية تمؾ المرتبطة بالحقكؽ الطبيعية مف عيش كعمؿ " 

                                                           
 :عمى مكقع . 22/01/2015 محمد داكد، دراسة برنارد لكيس، الربيع العربي ك الحشاشكف الجدد، جريدة القدس العربي   1

http://www.alquds.co.uk/?p=223645 
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كممكية، كلـ يمنح حؽ االنتخابات كالمشاركة السياسية إال في منتصؼ القرف العشريف أك منح 
 .كامتيازات ألقمية مف الجزائرييف

بقيت نفس التمثبلت لممكاطنة بعد االستقبلؿ لكف مع إدراج بعد اليكية، خصكصا مع طرح  
، الذيف مطالبكا 1962مسألة الجزائرييف ذكم األصكؿ األكربية مف معمريف لـ يغادركا الجزائر سنة 

بالجنسية الجزائرية عمى اعتبار أنيـ شارككا في الثكرة التحريرية أك لـ يقكمكا بسمكؾ معادم ليا عمى 
األقؿ، في ظؿ معارضة بعض النكاب بالبرلماف ىذا الطرح خصكصا مف جانب المنتميف لجمعية 

 الذم  « Brahim Mezhoudi »"  براىيـ مزىكدم"العمماء المسمميف الجزائرييف ممثمة في شخص 
 نريد أف تأخذكا قرارات في ىذه النقطة تتعمؽ بانتشار كتعميـ المغة العربية،  « :عارض الفكرة بقكلو

كبالطبع )، حيث ربط مشركع الحصكؿ عمى الجنسية الجزائرية 1»كتكافؽ الشخصية العربية اإلسبلمية 
كمرجعيات ( اإلسبلـ)، كالديف (العربية)بشرط اليكية التي تتطمب المغة  (المكاطنة بالتصكر الحالي

 .كطنية تسمح لؤلفراد باالندماج في األمة الجزائرية

،التي تقـك عمى " لممكاطنة السمبية" عمى صعيد آخر مازاؿ الطرح المجتمعي الشعبكم يكرس  
في الكقت الذم تجده يمعف " حقي حقي"تحصيؿ الحقكؽ كاالمتناع عف أداء الكاجبات، فالجميع ينادم 

 ىي أمكر  « " ناصر جابي" في التقصير في كاجباتو اتجاه مجتمعو كدكلتو، كما يقكؿ األستاذ 
أصبحت اعتيادية في حديث كسمكؾ الجزائرم الذم يطالب بمزيد مف الحقكؽ كيمتنع عف اغمب 

 كىي األمكر المفقكدة في الكتاب المدرسي 2 »الكاجبات المنكط بو االلتزاـ بيا اتجاه كطنو كدكلتو 
الجزائرم، التي تجاىميا رغـ الحاجة لبناء مكازنة كترابط عضكم بيف ىاتيف القيمتيف، التي اعتبرىما 

متبلزمتيف، كاف تقديـ المطالبة بالحقكؽ عمى أداء الكاجبات .... « :المفكر الجزائرم مالؾ بف نبي
معادلة صفرية، كاألصح أف تقـك بالكاجب حتى نحصؿ عمى الحؽ، كىي المعادلة التي اعتبرىا كفيمة 
نما ىك  بتحقيؽ تقدـ لمحضارة، فالحؽ حسب مالؾ بيف نبي ليس ىدية تعطى كال غنيمة تغتصب، كا 

  غير أف المبلحظ عف المجتمع الجزائرم تقديمو لمكثير مف المطالب  » 3نتيجة حتمية لمقياـ بالكاجب
الربيع "كاالحتجاج عمييا خصكصا في الفترة األخيرة مع انتشار مصطمحات ظيرت بعد ما يسمى  

                                                           
1 Daho djerbal , la conquette de la citoyenneté : homage a claudine chaulet, edition barzakh, 
Alger,2013, p193. 

 .161ص منير مباركية، مرجع سابؽ ،   2
 . نفس المرجع كنفس الصفحة 3
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، إذ تـ استغبلؿ الضعؼ النسبي لمؤسسات الدكلة البتزازىا بمزيد مف "الشعب يريد " مف قبيؿ  " العربي
المكتسبات، في ظؿ تقاعس عف أداء ابسط الكاجبات المرتبطة بالمكاطنة في الدكلة الحديثة منيا 

العزكؼ االنتخابي منذ عشريتيف تقريبا، اذ يسجؿ في كؿ انتخابات عزكؼ شعبي عف التصكيت ما 
عدل االنتخابات المحمية، ككذا ىركب الشباب مف أداء الخدمة الكطنية كتيرب مف دفع الضرائب 

كالمستحقات المالية، كتبرير السرقة بسرقات اكبر منيا مف أشخاص كانكا يشغمكف مناصب سامية في 
 .الدكلة، كاعتبار ذلؾ أخذ لمحؽ، أك مطالبة بالمساكاة القانكنية في ىذا الشأف

 %14,62في بعد آخر متعمؽ بحقكؽ اإلنساف، حصمت القيـ المرتبطة بيذا البعد ما نسبتو  
 تكرار، كىي نسبة كبيرة أكردتيا نتائج تحميؿ 434حمت بذلؾ بالمرتبة الثانية في ترتيب القيـ بمجمكع 

" المحتكل، حيث طرحت النزعة اإلنسانية كمحكر أساسي في العممية التعميمية فيما يصطمح عميو 
، اذ يتكجب حسبو أف نمتفت إليو في برامجنا "أنسنة المناىج" ك " أنسنة اإلنساف  "   « "شحاتة حسف

التعميمية بالسعي لمصالحة اإلنساف مع نفسو بطريقة عممية تتحدد سياسيا كتتجسد في نظاـ أخبلقي 
، كيعكد إدراج ىذه  » 1 معاش عمى ارض الكاقع، كما تجسد في نظاـ اقتصادم قكامو العدالة كالمساكاة

 :القيـ لعدة دكافع

 . بتعزيز النزعة اإلنسانية كتكريس التسامح كاالحتراـ بيف الشعكب: إنسانية -

 .إذ  تعتبر حقكؽ اإلنساف جزء مف الحقكؽ القانكنية في الدكلة : قانونية -

 حيث يرتبط ىذا المفيـك بالحداثة كتحضر اإلنساف، كابتعاده عف اليمجية :حداثية/حضارية -
 .كالبربرية كالنزعة السمبية اتجاه اآلخر المختمؼ في الثقافة كالمكف

 تعكس تأثيرات السياسة مف أطراؼ خارجية عالمية تطالب بإدراج حقكؽ اإلنساف :إيديولوجية -
في المناىج الدراسية كالتحسيس بمخاطر انتياكيا، ناىيؾ عف التقارير الخاصة بالمنظمات 

الحقكقية التي ترسـ في اغمب األحياف صكرة سمبية عف حالة حقكؽ اإلنساف في العالـ العربي، 
     .  كىي ليست بريئة في أىدافيا كمطالبيا كما يصحبيا مف ضجة اعبلمية 

كتجدر اإلشارة فيما يخص حقكؽ اإلنساف في المناىج الجزائرية أنيا عرضت مكاد كقكانيف حقكؽ 
اإلنساف كصكر كأمثمة عف انتياكيا، كفي معظميا مكاثيؽ أممية كدكلية ال تمس إلى حد ما الكاقع 

                                                           
 .337، ص2012، 3، القاىرة، طة حسف شحاتة، تصميـ المناىج كقيـ التقدـ في العالـ العربي، الدار المصرية المبناني 1
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الجزائرم، كما يبلحظ تكرار نفس المقاصد بنصكص مختمفة كبطريقة نظرية حتى في األنشطة 
 .المدرسية كالتقكيمية لمكفاءة المستيدفة مف خبلؿ ىذه الدركس

ككرد في جدكؿ القيـ الخاص بالسنكات الثبلث تحصيؿ قيـ الكعي السياسي المرتبة الثالثة  
، كىي نسبة ال بأس بيا، حيث تضمنت المناىج محاكر تعالج قضية الكعي %13,74بنسبة 

السياسي كتعريؼ التمميذ بقضايا سياسية متعمقة بالحياة السياسية كالحزبية كالنضاؿ النقابي، كىي 
مبادئ تنمي في نفكس التبلميذ اإلحاطة بالكاقع الجزائرم كالمتغيرات السياسية العالمية إلخراجو مف 

حالة الجمكد كاالنغبلؽ عمى الذات، حيث يكتسب الطفؿ مف خبلؿ ذلؾ القدرة عمى تحميؿ المعطيات 
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كتككيف رأم خاص بو لتجنب تككيف جيؿ إمعة، يتبع ما يسمع 

 اإلدراؾ الصحيح « كيصدؽ ما ُيكتب ك ُيقاؿ، حيث يرل عمارة حمادة أف الكعي السياسي ىك
لمجريات الكاقع السياسي كلما يحصؿ فيو مف أحداث كتطكرات،  كالمعرفة الدقيقة لغايات القكل المؤثرة 

، كىك ما أكدت 1 »في العالـ المحيط بيا كمعرفة األىداؼ المستترة كراء مكاقفيا كتحركاتيا كمشاريعيا 
 أف رسالة المدرسة  «  مف القانكف التكجييي لمتربية الكطنية التي جاء في مضمكنيا2عميو المادة 

الجزائرية ىي تككيف مكاطف مزكد بمعالـ كطنية أكيدة، شديد التعمؽ بقيـ الشعب الجزائرم، قادر عمى 
 كالمقصكد مف ذلؾ أف 2 »فيـ العالـ حكلو كالتكيؼ معو كالتأثير فيو، كمنفتح عمى الحضارة العالمية ،

يمتمؾ التمميذ الجزائرم رؤية سياسية مبنية عمى فيـ الكاقع كالقكل المأثرة كالفاعمة في الساحة الكطنية، 
كتكظيفيا بتبصر باستعماؿ المبلحظة كالتحميؿ كالتركيب بيف الكقائع كاالستدالؿ عمى الرأم كحؿ 

المشكبلت بما يتماشى كالمقاربات التربكية الحديثة التي تدعـ تنمية ركح اإلبداع كأخذ زماـ المبادرة في 
 .مختمؼ مكاقؼ الحياة، عمى خبلؼ المقاربات الكبلسيكية التي تضع التمميذ في مكضع المتمقي

كيظير مف خبلؿ الرجكع إلى المضاميف التربية المدنية الجزائرية مف التعميـ المتكسط تحصيؿ  
، تمس ىذه %10,21بعد الحفاظ عمى البيئة المرتبة الرابعة مف أصؿ ثبلثة عشرة قيمة مكاطنة بنسبة 

القيمة البعد العالمي لقيـ المكاطنة، حيث ظير كعي جديد لدم البشرية بكجكب الحفاظ عمى البيئة 
كالمحيط الطبيعي بعد دؽ ناقكس الخطر مف طرؼ منظمات بيئية قامت بدراسات حكؿ  التغير 

المناخي الذم حصؿ كيحصؿ منذ منتصؼ القرف الماضي، كالتي أكدت في مجمميا عمى تدىكر 

                                                           
 .29 ص،2005، 1، دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، ط عمارة حمادة، الكعي كالتحميؿ السياسي  1
 .62، ص 2008 جانفي 23 المؤرخ في 08/04 القانكف التكجييي لمتربية الكطنية بالجزائر، رقـ  2
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المحيط الطبيعي الذم يحكم مختمؼ األجناس الطبيعية إلى درجة انو يضع استمرارية الكجكد البشرم 
كالحيكاني كالنباتي في خطر لترابط العناصر البيئية مع بعضيا، حيث شكؿ تزايد نسبة أكسيد الكربكف 

co2 في الجك النقطة المركزية في االنحباس الحرارم، كما انجر عنو مف تغير المناخ كقمة تساقط 
األمطار كفيضانات كأعاصير كارتفاع محسكس في درجة الحرارة حتى في المكاسـ الباردة، كذكباف 
الجميد في القطبيف المشكميف لتكازف المناخ في الكككب، إضافة لظكاىر ساىـ اإلنساف في حدكثيا 

بشكؿ مباشر كانقراض أجناس حيكانية معينة نتيجة القطع العشكائي لمغبلؼ النباتي الستغبلؿ المساحة 
لمزراعة التجارية عمى حساب الغابات التي تمعب دكرا في تكازف نسبة األككسجيف في الجك، ناىيؾ عف 
التصحر كما يحدثو مف أضرار عمى البيئة كعمى انتقاؿ األشخاص في ظؿ زيادة الطمب عمى الغذاء 

 .كالمكاد الصناعية نتيجة لمتزايد اليائؿ لعدد السكاف في العالـ

انطبلقا مف ىذا، اقتضت الضركرة عقد مؤتمرات لمبيئة تحت إشراؼ األمـ المتحدة كمؤتمر  
 لتركيز الجيكد العالمية لمحد مف 2005بالياباف عاـ " كيكتك" كمؤتمر 1972ستككيكلـ بالسكيد سنة ،

نزيؼ البيئة كالتحسيس بمخاطرىا عمى جميع المستكيات ك المجاالت خصكصا التربية، التي يمكف مف 
خبلليا بناء أجياؿ كاعية بقضايا البيئة كثقافة الحفاظ عمييا كضركرة كجكدية الستمرار العنصر 

البشرم، كالمناىج الجزائرية كاحدة مف المناىج التربكية التي تبنت البعد البيئي، خصكصا في التربية 
المدنية، التي خصصت محكرا خاصا في كؿ سنة مف السنكات التي تـ تحميؿ برامجيا لمقضايا البيئية 

لتأصيؿ القيـ المتعمقة بيذا البعد ككاجبات لممكاطف اتجاه الكسط الذم يتشاركو مع مكاطني دكلتو 
 : كيفرض عميو 

 .التطكع لتنظيؼ األحياء كالمجمعات السكنية  -

 تنظيؼ الشكاطئ  -

 .احتراـ أكقات كأماكف رمي النفايات المنزلية  -

المدينة لترسيخ االتجاىات االيجابية اتجاه نظافة /القياـ بحمبلت تحسيسية عمى مستكل الحي -
 .المدينة

 كقد ربطت المناىج الجزائرية المسائؿ البيئية بأخطار التمكث كعرضت صكر عف الككارث البيئية في 
العالـ، تدفع بالتمميذ لمتأمؿ في عكاقب إىماؿ ىذا الجانب عف طريؽ إثارة الكازع الديني كاألخبلقي 
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كالكطني لديو مف خبلؿ آيات أحاديث تحث عمى الحفاظ عمى البيئة كفضاء عاـ مشترؾ يقتضي 
 .تكاثؼ جميع الجيكد كاآلراء لممحافظة عمى استمراريتو كالحد مف التيديدات التي تمسو

 في مقاـ آخر يبرز مف خبلؿ التحميؿ الكمي لكتب التربية المدنية بالجزائر تحصيؿ قيـ  
 مرة في 186، حيث تكررت ( 12 )الديمقراطية كالتعددية المرتبة الخامسة مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

 .، كقد عالجت الكتب الجزائرية مسألة الديمقراطية مف خبلؿ بعديف%6,26الكتب الثبلث بنسبة 

حيث أدرجت المجنة الكطنية لئلصبلح في كتب التربية المدنية بعض : ديمقراطية التعميـ (1
الحقكؽ المتعمقة بالديمقراطية في التعمـ مف خبلؿ القرار بحؽ كؿ طفؿ جزائرم في التمدرس 

في المدارس العمكمية دكف شرط أك قيد، تجسيدا لممساكاة االجتماعية بيف المكاطنيف في 
السنكات األكلى لبلستقبلؿ كحتى زمننا الحالي لتمكيف جميع المكاطنيف مف التعمـ قصد بناء 

 .مجتمع كاعي

كىي السياسة التي تبنتيا المنظكمة التعميمية الجزائرية : التربية عمى أساس كقيـ الديمقراطية (2
لغرس أسس الديمقراطية في نفكس النشء، كاإلحاطة بيذا المفيـك لترسيخ األساس التعاقدم 

الذم ينبني عميو مفيـك الحديث لمديمقراطية القائـ عمى احتراـ رأم اآلخر كاستشارة الرأم العاـ 
تاحة  في القضايا التي تيـ المجتمع كخياراتو كاستشرافو لممستقبؿ بما يجسد لمحكـ الراشد، كا 

 .الفرصة لمجميع لمعمؿ كالمساىمة في بناء كتنمية الدكلة

فتحي "إذ يتيح المجاؿ التربكم إمكانية غرس ىذه القيـ كتعميميا عمى مر األجياؿ، فيما يطمؽ عميو 
 كىي فمسفة تثاقفية مؤسسة عمى المبادئ المشتركة بيف الجميع، مثؿ « ، "فمسفة التآنس" "التريكي

الغيرية كمستتبعيا التسامح ك الفردية كمستتبعيا الحرية، ثـ قيـ التضامف كمستتبعيا المساكاة، كىكذا 
فاف الشكؿ اإلجرائي لمديمقراطية، أم تمؾ التقنية التي تصنع القرار أك االختيار الذم يحترمو كيطبقو 

، كىك البعد الثاني الذم تـ إدراجو كالتركيز عميو 1 »كؿ عضك في المجتمع ميما كانت كجية نظره 
خبلؿ كؿ السنكات المختارة لمدراسة عف طريؽ تعميـ النشء أسس الديمقراطية المباشرة، المبنية عمى 
حرية الرأم كالمساىمة المباشرة في الفعؿ، كالديمقراطية غير المباشرة المعتمدة عمى النمكذج التمثيمي 

كاألسس النيابية، التي تسمح لممكاطف باختيار ممثميو في مختمؼ المجالس لفترة زمنية معينة عف 
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طريؽ االنتخابات كالتصكيت، كىك ما تـ إدراجو عمى سبيؿ المثاؿ في كتاب التربية المدنية لمسنة 
 المدعمة بصكرة ليذه العمميات األساسية في النمكذج الحديث لمدكلة 56الرابعة متكسط بالصفحة 

المدنية، إضافة لمحتكل الكتب المدرسية، يتدعـ المنياج التربكم لمادة التربية المدنية بنشاطات كأشغاؿ 
تدعـ اختيار األلكاف كالكسائؿ التي يحبيا كؿ تمميذ لتزييف القسـ أك سيركرة نشاط معيف مف األنشطة 
التربكية، كىك ما يتكافؽ كالمقاربة بالكفاءات التي تجعؿ مف التمميذ محكر العممية التربكية، كعمى ىذا 

األساس تككف لو حرية في اختيار شكؿ الكسط الذم يساعده عمى التعمـ، كاختيار أفضؿ الطرؽ 
التعميمية التي يستطيع مف خبلليا تحصيؿ اكبر عدد ممكف مف المعارؼ كالمعمكمات بدؿ النمكذج 

 .التسمطي الذم كانت تفرضو طريقة التعمـ باألىداؼ

في المستكل السادس كردت قيـ التعاكف كالتضامف بنسبة متقاربة مع القيمة السابقة، حيث حصمت 
 بمعدؿ متكسط مف مستكل القيـ المختارة لمدراسة، كىي قيـ ذات %6,23 تكرار ب 185عمى 

بعد إنساني تفرض التغيرات  العالمية  إدراجو في المناىج الدراسية لبناء نمكذج المكاطف العالمي 
المتضامف مع اآلخر المختمؼ عنو، في إطار تقديـ  تنمية البعد الككني في اإلنساف الذم يستمـز 
إدراج التربية عمى الغيرية، تربية مبنية عمى تقبؿ اآلخر كالتضامف معو عند الضركرة، بصفتيا 
حتمية أخبلقية كاجتماعية تخرج اإلنساف مف العزلة كاالنغبلؽ عمى مجتمعو، طائفتو، أك طبقتو 
االجتماعية كلمتضامف عمى أساسيا بما يدفعو لمفردانية كالمحسكبية كاالحتكاـ ألسس كجدانية، 

 .بعيدة عف العقبلنية التي تتبلـز مع الحداثة كما بعدىا في المجتمع اإلنساني

كيرتبط الفعؿ التضامني بسمكؾ مرغكب فيو، يستمـز مجمكعة مف القيـ عمى غرار التفاني في  
خدمة اآلخر، كحب الخير، كالتفاىـ، كالتعاكف النجاز عمؿ معيف، كالتطكع بدكف مقابؿ لتحقيؽ 
ذلؾ، كىي كميا أفعاؿ أصبحت دليبل كمعيارا عمى السمكؾ المدني كالحضارم المرتبط بتجسيد 
المكاطنة في احدث معانييا، إذ تعتمد المجتمعات الحديثة في عالمنا عمى تكاثؼ الجيكد بيف 

الحككمة كالمكاطنيف اعتمادا عمى المجتمع المدني النجاز أعماؿ لفائدة المجتمع أك مجمكعة أك 
فئات اجتماعية تحتاج لنكع معيف مف التضامف كالمساعدة، كالخدمة االجتماعية لفائدة المعاقيف 
ذىنيا كحركيا، كالتعاكف في إطار بيئي لتنظيؼ أماكف معينة، حيث تشير التقارير األممية  في 

 تحكؿ عالمي في ممارسة األعماؿ التطكعية، فقد رصد المراقبكف تحكال « السنكات األخيرة إلى 
في أىداؼ األعماؿ التعاكنية التي تمارسيا مؤسسات المجتمع المدني البلربحية في المجتمعات 
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المتمدنة، كىك تحكؿ مف أىداؼ تقـك عمى مجرد تقديـ الخدمة كالرعاية االجتماعية  ألفراد معينيف 
، حيث يساىـ إدراج ىذه القيـ  »1إلى أىداؼ أكثر اتساعا كشمكال تصب في مفيـك تنمية المجتمع 

في غرس ركح المبادرة كالتعاكف كالتضامف النجاز أعماؿ خيرية كاالنخراط في جمعيات كنكادم 
تعمؿ عمى تجسيد ىذه األىداؼ، مما يعزز التفاىـ كالتسامح في إطار إنساني يسيـ في تأصيؿ 

 .مفيـك المكاطنة الصالحة

 بمعدؿ متكسط، إذ تكررت في %6,16كحؿ بالمرتبة السابعة قيـ تحمؿ المسؤكلية بنسبة  
 مكضع في الكتب الثبلثة، حيث يحتاج التمميذ المراىؽ في ىذه المرحمة لبناء شخصيتو كتنمية 183

ركح النقد لديو، كبالخصكص النقد الذاتي الذم يغرس فيو اإلنساف قيـ تحمؿ مسؤكلية األفعاؿ التي 
رادتو الحرة، كترل راضية بكزياف أف تدريب التبلميذ  « يقكـ بيا الشخص كالتي تصدر مف اختياره كا 

عمى قيـ المسؤكلية يندرج تحت إطار المسؤكليات التي البد مف تمقينيا ليـ باعتبارىـ مكاطني 
 (الكتب المدرسية)المستقبؿ، سكاء تعمؽ األمر بالممارسة الفعمية أك إدراجو ضمف المضاميف التربكية 

، حيث تبدأ المسؤكلية لدل التبلميذ في 2 »لما ليا مف أىمية في إرساء دعائـ المكاطنة الصالحة 
األسرة كالمدرسة مف خبلؿ التحمي باألخبلؽ كالسمكؾ المحمكد كتحمؿ المسؤكلية، كاالبتعاد عف  أم 

سمكؾ يخرج عف اإلطار األخبلقي الذم تحدده آليات الضبط االجتماعي ككذا المكاظبة عمى الدركس 
 .كتحمؿ مسؤكلية النتائج الدراسية كأم سمكؾ خارج إطار النظاـ الداخمي لمحـر المدرسي

ككرد في الجدكؿ حصكؿ قيـ حرية الرأم كالتعبير عمى المرتبة الثامنة بنسبة مئكية قدرىا  
، كيقتضي ترسيخ ىذه القيمة تمقيف التمميذ المبادئ 2969 مف مجمكع القيـ البالغ عددىا 5,93%

األساسية لمحرية الفردية كالجماعية في المناىج الدراسية، تمييدا لبناء مكاطف حر مستقؿ بقراراتو كليس 
 أف « الذم يرل " فيميب أكجي"كما يسميو " المكاطف اآللة"تابعا لكؿ يقاؿ كيشاع في المجتمع، 

المدرسة تمعب دكرا أساسيا في تمبية حاجات مختمؼ الطبقات مف حيث التدرج الميني كاالجتماعي، 
كالخطر ىك أف يأتي مف التعميـ عندئذ إلى صنع آالت، ففي بعض البمداف يميؿ النظاـ المدرسي ثـ 
الجامعي إلى برمجة الدارسيف منذ نعكمة أظافرىـ كاعدادىـ لمياـ محددة، كذلؾ عمى حساب الثقافة 
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 1كالمؤسؼ أف المجتمع أصبح غكال، ال ييمو التياـ الكفاءات كالمحترفيف كالمتخصصيف... العامة 
تبعا لضركرات اجتماعية - آالت-  فالمدرسة الحديثة بقصد أك بغير قصد تصنع نماذج بشرية  ،»

المكاطف أف يحاكؿ الخركج مف ىذه النمطية /كاقتصادية لضماف االستمرارية، كعميو فعمى اإلنساف
كينفتح عمى التنكع المعرفي، ما ينمي لديو ركح اإلبداع كاالبتكار كالخركج عما ىك مألكؼ، يدفع ىذا 

براز الذات كتبني ركح المبادرة لحؿ قضايا معينة  بالمكاطنيف كخصكصا الشباب إلى التنافس كالتفكؽ كا 
أك اتخاذ مكقؼ منيا، كقد عالجت مادة التربية المدنية ىذه المسألة في كؿ السنكات بعرضيا لمختمؼ 
الحقكؽ المتعمقة بحرية التعبير مف إبداء الرأم كاتخاذ مكاقؼ أك تبني تكجو معيف مف خبلؿ عدة منابر 

 مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 19إعبلمية كأدبية، كىك ما دعمو كاضعكا البرامج بنص المادة 
نشاء الجمعيات كالنقابات ك التجمعات  .كمكاد مف الدستكر الجزائرم خاصة بحرية التعبير كا 

كما تطرؽ المبرمجكف لمسألة تككيف المكاطف المستقؿ  برأيو مف خبلؿ نص جاء في  
إف االختبلؼ في الرأم كاثبات الذات ضركرم كأساسي لكؿ مسمـ، فبل يصح أف يككف « مضمكنو 

ال تكنكا إمعة،   «، دعمت ىذه الفكرة بحديث نبكم 2» اإلنساف إمعة ال رأم لو كيتبع كؿ أحد في رأيو
ف  ف ظممكا ظممنا، لكف كطنكا أنفسكـ، إف أحسف الناس أف تحسنكا كا  تقكلكف إف أحسف الناس أحسنا، كا 

 . 3»أساؤكا أال تظممكا 

 %5,49 كبالرجكع إلى تحميؿ المضمكف حؿ بالمرتبة التاسعة قيمة التسامح كالعيش المشترؾ بنسبة 
 تكرارا في  كؿ الكتب، التي عالجت نصكصيا قيمة التعايش المشترؾ مف خبلؿ طرح قضايا 163ك 

السمـ كاألمف في العالـ، كتحسيس التبلميذ مف خبلؿ نصكص كصكر بأىمية األمف كاالستقرار 
لئلنساف كتطكر المجتمعات البشرية، كفي نفس الكقت تحذير مف نتائج الحركب خصكصا األىمية منيا 
عمى كحدة المجتمع كاستقراره، فالتقارب كالتعايش السممي المشترؾ ىك حتمية إنسانية كضركرة عقبلنية 

 .ال بد منيا

 أف أزمة الكجكد ال يمكف أف يككف ليا مخرجاف اثناف، فإما « كفي ىذا الصدد يقكؿ ىكسرؿ  
أف تنسحب عف المعنى التقميدم الخاص الذم تحممو عف الحياة، فيسقط عندئذ في الكراىية الركحية 
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ما أف تحصؿ نيضة انطبلقا مف الركح الفمسفية بفضؿ سيادة العقؿ الذم ينتشر بصفة  كالبربرية، كا 
   »1نيائية عمى النزعة الطبيعية 

إف ظيكر مصطمح التعايش السممي أك العيش المشترؾ ىك مصطمح حديث ظير أثناء  
التصادـ الذم حدث بيف القطبيف العالمييف في الحرب الباردة لضركرة اقتضاىا تأـز الصراع 

اإليديكلكجي الذم تجمى عسكريا في كثير مف األحياف حتى بيف أبناء البمد الكاحد، كما حدث في فيتناـ 
كشبو الجزيرة الككرية، غير أف ليذا المصطمح جذكر تعكد لمنظرم العقد االجتماعي في أكركبا، الذيف 

أسسكا لفكرة المكاطنة عمى أساس االيخاء كالمساكاة كاإلجماع عمى قيـ مشتركة، بتجاكز الفردانية 
كالراديكالية كاألصكلية االقصائية، التي شيدتيا الشعكب األكربية قبؿ عصر التنكير لتأخذ صبغة 

 .المكاطف االلتزاـ بيا بدؿ القكمي ك اإلقميمي/قانكنية تفرض عمى الفرد

كىي نفس المنطمقات التي دفعت بالمشرع الجزائرم لفرض إدراج ىذه القيـ في المناىج الدراسية، حيث 
 لمعيش حاقتضت الظركؼ التي مرت بيا الجزائر في سنكات التسعينيات إدراج قيـ السمـ كاألمف كالجنك

المشترؾ في كطف كاحد، كلئلشارة شيدت الجزائر حربا أىمية نتيجة صراع سياسي بيف الدكلة ممثمتا 
في الجيش، كجبية اإلنقاض الحزب ذك التكجيات اإلسبلمية الذم تـ إقصاؤه مف تشكيؿ الحككمة 

، ما أنتج صراعا عسكريا 1992نتيجة إلغاء نتائج االنتخابات كتكقيؼ المركر لمدكر الثاني منيا سنة 
بيف الجيش الكطني كالمميشيات المسمحة التابعة لمحزب المحؿ، ما أدل إلى نتائج كارثية عمى جميع 
األصعدة في الدكلة الجزائرية  خصكصا عمى المستكل البشرم، حيث فقد ربع مميكف مكاطف جزائرم 

 . أركاحيـ ناىيؾ عف المفقكديف كالمعطكبيف كالُمَيَجريف مف قراىـ 

 نكعا ما ألكلكية الطرح الذم ةكانت تمؾ  اغمب األسباب إلدراج ىذه القيـ رغـ نسبتيا القميؿ 
أدرجت مف خبللو ىتو القيـ، التي كاف يمكف مف خبلؿ طرحيا في المناىج السابقة لتمؾ الفترة أف 
تجنب الجزائر مرحمة تمؾ العشرية السكداء، حيث طرح في ىذا الشأف آراء مجمكعة مف المثقفيف 

المحسكبيف عمى اليسار، آراء كاتيامات لممدرسة الجزائرية مفادىا أف المناىج الجزائرية تفرخ اإلرىاب 
قصاء اآلخر المختؿ  فكرية ؼمف خبلؿ طرحيا قيـ دينية أصكلية تحرض عمى العنؼ، التطرؼ كا 

                                                           
يدمكند ىكسرؿ، أزمة العمـك األكركبية كالفينكمينكلكجيا الترنسدنتالية، ترجمة إسماعيؿ المصدؽ، مركز دراسات الكحدة العربية، إ  1

 .380، ص2008بيركت 



واقغ انًُبهح وانًقؽؼاد انعؼاقُخ انًغبؼثُخ فٍ تًُُخ وتؽقُص قُى انًىاطُخانفصم انكبظـ                               

 

 
258 

 

، 2002الذم ترأس المجنة الكطنية لئلصبلح سنة " بف عمي بف زاغكا"كلغكيا، كما أقرت بذلؾ لجنة 
 .كالتي أنتجت المناىج التي نحف بصدد تحميميا

 

كافؽ كجية النظر ىذه مجمكعة مف المثقفيف عمى غرار الكاتب كالصحفي المغتاؿ طاىر  
 أف المدرسة الجزائرية ىي مصنع لمحقد كالنزعة الظبلمية، التي « جاككت، الذم بيف في مقاؿ لو 

 كمف ىذا حاكلت المناىج المدرسية ترسيخ قيـ العيش المشترؾ 1 »تصنع كحكش تطفئ النجـك 
كالتسامح الكطني، تماشيا كسياسة الكئاـ المدني كالمصالحة المطركحة مف قبؿ الرئيس اليميف زركاؿ، 
أكمميا عبد العزيز بكتفميقة فيما بعد ، حيث كرست القكانيف كالقرارات الجزائرية خصكصا في اإلصبلح 

 قيـ التسامح كالحرية خصكصا الدينية كالفكرية، كىك ما صرح بو الرئيس عبد 2002الدستكرم لسنة 
 في عبارة  » الديف هلل كالكطف لمجميع  «:  بقكؿ1999العزيز بكتفميقة أثناء حممتو االنتخابية سنة  

صريحة تكضح رفض جميع أنكاع التمييز كاإلقصاء في الكطف عمى أساس المغاالة في الفكر 
 .السياسي ك الديني

 مكضع في 134 المرتبة العاشرة في ترتيب القيـ بتكرارىا في ءىذا كنالت قيـ الكالء كتعزيز االنتما
الكتب الثبلثة المختارة لمدراسة، حيث عالجت مادة التربية المدنية قضية الكالء لمكطف مف خبلؿ 

التطرؽ لمبعد التاريخي كمعانات الشعب الجزائرم مف االستعمار ككفاحو المستميت لنيؿ حريتو، كما 
تضمنت تكرارات القيـ  أفكار في نصكص ترمز لمككنات اليكية الجزائرية كرمكز الدكلة التي يتكجب 

 .عمى كؿ مكاطف احتراميا كتقديرىا 

يتماشى ذلؾ كمضمكف المادة الثانية مف الفصؿ األكؿ مف القانكف التكجييي لمتربية الكطنية  
تجذير الشعكر باالنتماء   التربية  بيذه الصفة ، تسعى  «   التي جاء فييا ما يمي2008الصادر سنة 

لمشعب الجزائرم في نفكس أطفالنا كتنشئتيـ عمى حب الجزائر كركح االعتزاز باالنتماء إلييا، ككذا 
، فاالنتماء حاجة نفسية  أساسية لدم . 2» تعمقيـ بالكحدة الكطنية ككحدة التراب الكطني كرمكز األمة

في الترتيب ثالث في سمـ الحاجات الشيير، كىي مرتبطة ارتباطا كثيقا " ماسمك"اإلنساف، كضعيا 

                                                           
 .295 فتحي التريكي كآخركف، مرجع سابؽ، ص    1

 .60، ص 2008 القانكف التكجييي لمتربية كالتعميـ، كزارة التربية الكطنية، الجزائر،  2



واقغ انًُبهح وانًقؽؼاد انعؼاقُخ انًغبؼثُخ فٍ تًُُخ وتؽقُص قُى انًىاطُخانفصم انكبظـ                               

 

 
259 

 

 فمكؿ فرد حاجة إلى أف ينتمي إلى أسرة أك جماعة أك كطف، كيكحد نفسو « بالدافع نحك األمف
، كبالعكدة لممضاميف التربكية لمادة التربية الجزائرية 1 »بمكضكع انتمائو كيشعر معو باأللفة كاألمؿ 

، يميو البعد (الكطنية)تظير التحاليؿ نزكع المشرع التربكم الجزائرم إلى تغميب البعد الكطني لبلنتماء 
الككني في  مرتبة األخيرة، /، ليحؿ البعد العالمي(األمازيغية/العركبة)، ثـ البعد اإلثني (اإلسبلـ)الديني 

حيث يتضح جميا تركيز المناىج الجزائرية عمى غرس الكطنية كترسيخيا في نفكس التبلميذ كتجسيدىا 
 لمجزائر كالشعكر ءكاقعيا مف خبلؿ مجمكعة مف السمككات تعكس ركح المحبة كالحس الكطني باالنتما

باالعتزاز بذلؾ، تـ تدعيـ ىذه القيـ بعاطفة تخمؽ في نفكس التمميذ شعكر بالحنيف كحب لمكطف أكال، 
ثـ الديف اإلسبلمي أساس االنتماء كالحضارة في الجزائر كاحد مقكمات األمة الجزائرية، ثـ البعد العربي 

األمازيغي مف الناحية االثنية، كالعربية المغاربية مف الناحية اإلقميمية الجغرافية، حيث يبلحظ إدماج 
 الدراسية إلى جانب البعد العربي كىي سابقة في تاريخ جالمصمميف لمبعد األمازيغي في المناه

المنظكمة التربكية، حيث يعد ىذا األمر بمثابة تصالح الجزائر مع انتمائيا الحضارم كاالثني الذم تـ 
 .إقصاؤه سابقا في المناىج الجزائرية منذ االستقبلؿ كأخيرا إدراج البعد العالمي لبلنتماء

كيفند رابح تركي مسألة االنتماء في الجزائر حسب العبلمة الشيخ ابف باديس الذم أجاب عف  
،  أجاب عمى ذلؾ بقكلو أعيش لئلسبلـ "مفاده لمف أعيش؟ " « سؤاؿ في إحدل المحاضرات 

فبدخكؿ  »  2كالجزائر، فاإلسبلـ بالنسبة ابف باديس ىك الديف الذم يحتـر اإلنسانية في جميع أجناسيا
 في النصؼ الثاني مف القرف األكؿ لميجرة أخذت الشخصية بعدا حضاريا كثقافيا  الجزائرإلىالسبلـ 

جديديف كؿ الجدة بحيث يختمفاف اختبلفا جذريا عف البعديف السابقيف في اإلسبلـ فتككف الشعب 
 ، كفي دعمو لقضية كحدة الشعب الجزائرم كىكيتو ك ثقافتو التي 3الجزائرم في ظؿ اإلسبلـ ك العركبة

حاكؿ المستعمر الفرنسي العبث بمقكماتيا كتقسيـ الشعب الجزائرم إلى عنصر امازيغي كعربي، يقكؿ 
أف أبناء يعرب كأبناء مازيغ قد جمع بينيـ اإلسبلـ منذ بضعة عشرة قرنا، ثـ   « الشيخ ابف باديس

دأبت تمؾ القركف تمزج ما بينيـ في الشدة كالرخاء كتؤلؼ بينيـ في العسر كاليسر، كتكحدىـ في السراء 
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 إذ  » 1كالضراء، حتى ككنت منيـ في أحقاب بعيدة عنصرا مسمما جزائريا، أمو الجزائر كأبكه اإلسبلـ
المختمفة عف االنتماء - الجزائرية  اإلسبلمية-طرح ابف باديس قضية ميمة ىي استثناء جزائرم لميكية 

 .العربي اإلسبلمي المشرقي

أما الجزائر فيي كطني الخاص الذم ... «:أما قضية الكطنية فأجاب عنيا ابف باديس بقكلو
تربطني بو كبأىمو ركابط مف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ بكجو خاص، كتفرض عمي تمؾ الركابط 

،  كاف ىذا 2 »ألجمو فركض خاصة، كأنا اشعر باف كؿ مقكماتي الشخصية مستمدة منو مباشرة 
التصريح بمثابة الرد الفاصؿ مف ابف باديس عمى شيخو، الذم نصحو بقطع كؿ عبلقة لو بالكطف 

 البقاء في الجزائر كالنضاؿ مف اجميا، كتبميغ رسالة كآخر كه كاليجرة لممدينة المنكرة، لكنو اخذ برأم
 كاألرض مف الظمـ كالفقر كالجيؿ، كىك النيج الذم اتخذتو الجمعية اإلنسافاإلسبلـ التي تدعكا لتحرير 

، بأىداؼ تربكية، (جمعية العمماء المسمميف)التي أسسيا في الجزائر بمعية نخبة مف عمماء الجزائر 
 : تكعكية نضالية بطابع سممي، كفي ىذا نذكر البيت الشعرم الشيير البف باديس الذم يردد فيو 

 شعب الجزائر مسمم                والى العروبة ينتسب 

 حيث حدد فيو البعديف األساسيف لبلنتماء الجزائرم العركبة كاإلسبلـ 

كىي نفس األبعاد التي تـ التركيز عمييا في المناىج الدراسية، كلك انو مف كجية نظر أخرل يبلحظ 
إدراج البعد الديني كأساس لبلنتماء ككأكلكية تـ االستعانة بو لتدعيـ االنتماء الكطني، إذ ربط المشرع 

لى حد ما تـ ترسيخ ىذىمقكلة في المناىج الدراسية   حد إلىالجزائرم حب الكطف باإليماف، حيث كا 
 حديث شريؼ، كاف الغرض منو تكطيد الرابطة الكطنية أنيااعتبر الكثير مف التبلميذ مف عدة أجياؿ 

 . الكجدانية كعاطفة دينية تزكي االنتماء لؤلرض كتحـر مسيا بأم سكء

 تكرار كما نسبتو 11في بعد آخر لممكاطنة نالت قيـ اليكية الكطنية المرتبة الحادية عشرة ب 
 تترؾ أثرا بالغا في نفكس مستعممي الكتاب، خصكصا كأف أنيا، رغـ ضعؼ ىذه النسبة، إال 3,74%

 إذ   لمكتب الثبلث كمدخؿ لدراسة مادة التربية المدنية،األكلىالمصمـ الجزائرم أدرجيا في المحاكر 
 العامؿ المشترؾ الذم يجمع عميو كؿ أفراد األمة مف حيث االنتساب كالتعمؽ أك الرمز « تمثؿ اليكية 
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 ليس مكضع شؾ مف طرؼ أم فرد خاصة ممف تتككف منيـ ألنوكالكالء كاالعتزاز، يكتسب قداستو 
، كىي القاسـ المشترؾ بيف الجميع استنادا   1 » الخمفية الثقافية كالتاريخية الكاحدة إلىقاعدة اليـر

فاليكية بعد افتراضي يجمع مصالح كتصكرات جماعة مشتركة يرمز لبلنتماء الثقافي كاالثني، كيشكؿ 
حالة مف  تبمكر بنية ترتكز عمى منظكمة مف القيـ كالمشاعر اتجاه قضايا مشركة تخمؽ حالة نفسية، 

 .كيمكف أف تتغير كتتبمكر حسب الظركؼ السياسية كاالقتصادية كالثقافية

كالمبلحظ مف خبلؿ تحميؿ نتائج المضاميف التربكية لمادة التربية المدنية تطرؽ المناىج الجزائرية لقيـ 
، تتبعو األكلىاليكية بعرضيا لمركائز الثبلثة لمككنات اليكية الكطنية، متمثمة في اإلسبلـ بالدرجة 

 لكحدة اليكية الكطنية، أكؿالعركبة كاألمازيغية بدرجة ثانية، حيث تـ تقديـ اليكية الدينية كجامع عاـ 
ثـ تـ إتباعو بالبعد اإلثني، مع تأكيد كاضعي برامج ىذه المادة عمى ضركرة المحافظة عمى كحدكية 
المجتمع الجزائرم، ككذا المحافظة عمى الرمكز المادية كالمعنكية التي تعبر عف اليكية، كالتي تـ 

 1996إتباعيا بكممة الكطنية لمتأكيد عمى احتكاء الكطني لميكية، كىك ما أبرزتو ديباجة دستكر 
 أف الجزائر ارض اإلسبلـ كجزء ال يتجزأ مف المغرب العربي الكبير فأرض « بالجزائر التي كرد فييا

2» عربية كببلد متكسطية كافريقية ، كما أكد القانكف التكجييي لمتربية في مادتو الثانية عمى ىذه  
 :المقكمات، حيث نصت عمى

تقكية الكعي الفردم كالجماعي باليكية الكطنية باعتباره كثاؽ االنسجاـ االجتماعي، كذلؾ  -
 . بترقية القيـ المتصمة باإلسبلـ كالعركبة كاألمازيغية

 .3تككيف جيؿ متشبع بمبادئ اإلسبلـ كقيمو الركحية كاألخبلقية كالثقافية كالحضارية -

كىك ما يعكس التصكرات السياسية لمسألة االنتماء الكطني كالحضارم الجزائرم أكال، ثـ إتباعو بالبعد 
االثني كاإلقميمي المغاربي ثانيا، تـ العربي ثـ المتكسطي ك اإلفريقي في مرتبة أخيرة، يعكس ىذا 

 المحصكر ء التربكية المرجكة مف خبلؿ المنظكمة التربكية التي تتمخص في تعزيز االنتمااألىداؼ
 لبلستقرار كالكحدة، ما يضع أساسيبصكرة اكبر في البعد الكطني كاالفتخار بو كالمحافظة عميو كشرط 

                                                           
، 2013 ،1 احمد بعمبكي كآخركف، اليكية كقضاياىا في الكعي العربي المعاصر، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت ط 1

 .25ص
 . دستكر الجميكرية الجزائرية  2
 . 8، ص 2008 كزارة التربية الكطنية، الجزائر، القانكف التكجييي لمتربية كالتككيف ، 3
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االنتماءات األخرل في مقاـ الثانكم، رغـ ذلؾ كردت قيـ اليكية الكطنية بنسبة تكاتر قميمة بالنسبة 
لمجمكع القيـ العاـ، قد يعكد تفسير ذلؾ لمعطى اليكية في الجزائر بصكرة رئيسية كالذم لـ يتـ ضبطو 
لحد اآلف، حيث تطرح ىذه المسألة في الكثير مف النقاشات الكطنية كالثقافية منذ االستقبلؿ، الذم تبعو 

سيطرة الفكر القكمي العربي الناصرم عمى الثقافة الكطنية كالذم أقصى االستقبللية الجزائرية عف 
التصكر القكمي العربي في الستينيات ك السبعينيات مف القرف الماضي كخصكصا البعد األمازيغي 

لميكية، كحتى بعد دسترتيا بقي الجدؿ قائما حكؿ ضبط مشترؾ عاـ لميكية كما انجر عنو مف أحداث 
، كما أحدثو الصراع اإلثني بيف 2015 كأحداث غرداية سنة 2001 ك ،1980كالربيع األمازيغي سنة 

 ديني كعرقي، كاف يمكف تفاديو لك أسسالعرب الشعانبة المالكييف ك الميزاب األمازيغ اإلباضييف عمى 
 .تـ ضبط ىذه المسألة كطرح حمكؿ كطنية في إطار اإلخاء ك العيش المشترؾ 

تكجيت الدكلة الجزائرية لممدرسة مف أجؿ حؿ ىذا اإلشكاؿ كتغذية الكحدة الكطنية كالتسامح  
 ال ىي في أنيا « 1999مف خبلؿ مناىج ىذه المدرسة التي قاؿ عنيا الرئيس الجزائرم بكتفميقة سنة 

فأصبح لزاما عمينا أف نتحمى بشيء مف ....جكىرىا ابداع جزائرم، كال ىي نمكذج مثالي يقتدل بو
كىك ميداف بمغ مف الدقة كالخطكرة  عمى األجياؿ ما ال يبيح االيديكلكجيات ... التكاضع كالتفكير

، يكضح ىذا الخطاب رؤية نقدية لممدرسة التي تمبي حاجات المجتمع  1 » العميقة كال التنكر لميكية
الجزائرم بالخصكص تكحد التصكرات الكطنية لميكية كالفكر الكطني، ما دفع بالرئيس لتشكيؿ لجنة 

  .2002 المدرسة سنة إصبلحكطنية أشرفت عمى 

  le statut الجزائرية، فالكاقع المغكم ةمف جانب آخر يأخذ الجانب المغكم بعدا آخر لميكم 
linguistique  يبيف االختبلؼ في الميجات الجزائرية المختمفة، فالدارجة  الجزائرية تحكم مزيجا  

 إلى،ىذا  (في المناطؽ الغربية لمجزائر)لغكيا بيف األمازيغية بميجاتيا كالعربية الفرنسية ك االسبانية 
 ك الفركككفكنييف كما فرضو ىذا الصراع مف إضعاؼ لمدكلة كمؤسساتيا فجانب الصراع بيف المعربي

صراع بيف نخبتيف كطنيتيف عمى أساس ثقافية، تـ استغبللو مف طرؼ الدكلة المركزية كما يقكؿ ناصر 
فقد استغؿ الرئيس بكمديف ىذه االنقسامية التي تميز النخب كما نتج عنيا مف قطاعية  ...« جابي

، أخذت أبعادا تنظيمية كىيكمة فيما بعد، مما منح الرئيس بكمديف أساسيةككسيمة تسيير سياسي 
ألسباب تتعمؽ بخصكصية الفرد كنكعية مساره االجتماعي التعميمي ك السياسي دكرا مركزيا داخؿ 

                                                           
 .115، صمرجع سابؽ راضية بكزياف،  1
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 بسطت مف خبلؿ ذلؾ الدكلة شرعيتيا عمى اليكية الكطنية عمى اعتبار 1 »النظاـ السياسي الجزائرم 
 . في الجزائر ة المؤسس الكحيد ليا، تضـ كؿ االختبلفات كالتنكع البانكرامي لؤلبعاد الثقاؼأنيا

كبالتأكيد مست ىذه الصراعات المدرسة الجزائرية كالكزارة المشرفة عمييا  كصمت في بعض األحياف 
 حد تنفيذ انقبلبات عمى كزراء محسكبيف عمى تيار معيف، كما حدث مع الكزير محمد بف احمد إلى

 االستقالة، كمع الكزيرة الحالية  نكرية بف غبريط إلى بتسريب مكاضيع البكمكريا ما دفعو 1992سنة  
رمعكف بنفس اآلليات  تسريب مكاضيع البكمكريا كأخطاء لغكية معرفية كتاريخية في المناىج كالكتب 

 .المدرسية

 إال بحضكر الثانية، فكبلىما رابطتاف األكلىإف اليكية كالمكاطنة مسألتاف مترابطتاف ال تتـ  
تجمعاف تجمع بشرم معيف، التأسيس لؤلكلى يعني اكتماؿ كحسـ في الثانية، فالمكاطنة باعتبارىا رابطة 
مدنية بيف أناس اتفقكا عمى منظكمة قيمية ال بد أف يتـ بعد االتفاؽ عمى ىكية تجمع ىؤالء الناس حتى 
ف اختمفكا ثقافيا كلغكيا فإنيـ يجمعكف عمى ىكية كاحدة،  كأمثمة ذلؾ كثيرة مف النمكذج السكيسرم ك  كا 

 المجتمع األمريكي الذم يجسد نمكذج الديمقراطية عمى أساس المساكاة القانكنية كليس إلىالبمجيكي 
االنتماء العرقي كالثقافي، كفي طرح آخر لمسألة اليكية في المضاميف المدرسية يبلحظ إدراج البعد 

 كالحؽ كالكاجب، رغـ ككنيا اإلنساف كالمسؤكلية كحقكؽ ةالديني في مسائؿ مدنية متعمقة بالمساكا
 حد االستدالؿ عمى أفكار بنصكص دينية إلىمفاىيـ حديثة مرتبطة بالحداثة السياسية كالسمكؾ المدني 

" حسف رمعكف"مف آيات كأحاديث قبؿ القكانيف  الرسمية لمدكلة ك الدستكر، كىك األمر الذم طرحو  
 الديني حاضر «  في دراستو المعنكنة بالمدرسة في البمداف المغاربية كالخطاب حكؿ المكاطنة بقكلو 

أف أكلكية .... التربية المدنية، أسستتخذ البرامج الرسمية القرآف كالسنة مصدرا ليا لتمقيف ... بقكة،
االعتماد عمى المصدر الديني تأتي قبؿ الدستكر كقكانيف الببلد، األمر الذم يخمؽ غمكضا لدم 

التبلميذ، في حيف أف حرية الضمير كالمعتقد معترؼ بيما مف طرؼ الدستكر الذم ينص عمى ثقافة 
 كىك انفصاـ كاضح، حيث تضع المناىج البعد 2 »   الحكار كالتسامح كحرية ممارسة الطقكس الدينية

الكطني في أعمى ىـر أكلكيتيا في حيف تدعـ ترسيخ القيـ المكاطنية بنصكص دينية كنكع مف تسييس 
الديف، كفي معظـ األحياف يتـ االستدالؿ بآيات كأحاديث ال عبلقة ليا بالمكضكع المدركس كأحيانا 

                                                           
 . 140، ص2005 ناصر جابي، مكاطنة مف دكف استئذاف، منشكرات الشياب، الجزائر،  1

2 Hassn Remaoun , Op Cit, pp 258-259. 
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الذم " محمد بف ابراىيـ"تظميؿ معرفي كمذىبي باسـ النصح كالتحسيس، كما كرد في نص  الشيخ 
 إلى ظيكره بعدما جيء بو مف ببلد الينكد الحمر أكؿكاف  :«  عرض فيو فتكل حكؿ التدخيف جاء فييا

 ارض إلىالعالـ القديـ في ببلد الييكد كالنصارل كالماجكس، كجاء بو ييكدم يدعي الحكمة 
القارئ ليذا النص يخيؿ لو انو يقرأ نصا  ميثكلكجيا ال عبلقة لو بالكاقع، تـ  ،  »1....... المغرب

إدراجو لتحسيس التمميذ الجزائرم بمخاطر التدخيف، كفي مكضع آخر كفي إطار الكضعية اإلدماجية 
أماـ  (- )أك (+)، يطمب مف التبلميذ كضع عبلمة اإلنسافكتمريف تطبيقي حكؿ التضامف كحقكؽ 

اإلجابة الصحيحة ك الخاطئة مع التعميؿ، حيث يعرض التمريف مجمكعة مف اإلجابات عمى سبيؿ 
 :المثاؿ 

      (  (    اليبلؿ األحمر الركسي  

 2(     )    الصميب األحمر العراقي  

   كطمب مف التمميذ التعميؿ  طبعا عمى أساس ديني، ما يطرح قصكرا في ترسيخ المكاطنة الحديثة 
مف جية، كترسيخ عنصرية كأصكلية في مكضكع ييدؼ لتنمية قيـ التسامح كالتضامف، كىك ما يدعك 
لمتساؤؿ حكؿ حدكد الديني كالمدني في المنيج المدرسي، رغـ كجكد مادة خاصة بالتربية الدينية في 

 .جميع مراحؿ كسنكات التعميـ الرسمي بالجزائر

 قيمة المساكاة أماـ القانكف بنسبة قميمة في المناىج المدرسية إذ احتمت تكفي سياؽ آخر طرح 
  فقط  في الكتب الثبلث، حيث طرحت المساكاة أماـ القانكف في %3,17المرتبة ما قبؿ األخيرة بنسبة 

مكاضع تمس العدالة كالقضاء في الجزائر، لكف غمب عمى ىذه الدركس طرح مسألة تحمؿ مسؤكلية 
 .األفعاؿ كالعقكبات المتعمقة بيا أكثر مف تنمية المساكاة عمى أساس قانكني أك اجتماعي أك اقتصادم

 أما بالنسبة آلخر ترتيب في الجدكؿ، تذيمت قيمة الحفاظ عمى الكحدة الكطنية التي نالت نسبة  
 فقط مف مجمكع تكرارات القيـ في الكتب الثبلث، ما يكضح عدـ اىتماـ مصممي البرامج بيذه 2,12%

القيمة التي تتحدد فيو األكلكية حسب الحاجات الكطنية كالتغيرات العالمية كاإلقميمية كرىانات المشركع 
 .الكطني

                                                           
 .106  انظر كتاب التربية المدنية  لمسنة الثالثة متكسط ص  1
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في نياية المطاؼ يمكف القكؿ أف المناىج الدراسية لمتربية المدنية تضمنت كما ال باس بو مف  
قيـ المكاطنة رغـ عدـ تكازنيا مف حيث نسب تكرارىا في صفحات  كمكاضيع الكتب المدركسة، كما 

 إلى إعادة النظر لتكضيحيا كتكييفيا لتتكافؽ مع الكاقع الجزائرم، الذم يحتاج إلىتحتاج ىذه القيـ 
تجسيد المكاطنة الفعالة كااليجابية في حياة المكاطف في المجتمع، مجتمع مازاؿ يعاني مف عزلة 

، مجتمع اآلخرحضارية كمدنية، منغمؽ عمى كؿ ما ىك جديد يمس اليكية المشتركة كاالنفتاح عمى 
، كيؼ لو أف يجسد الديمقراطية "براني" المدينة المجاكرة غريبا أكمازاؿ  ينعت الساكف في القرية 

كالمكاطنة كالحس المشترؾ اتجاه قضايا كطنية اكبر في ظؿ غياب تصكر كاعي لقيـ المكاطنة 
 .الحديثة

 :انًىاطُخ فٍ يستىي يُبهح انتؽثُخ انًعَُخ ثتىَف أثؼبظ- 2

 : بالمغرباألساسي تحميل نتائج القيم المرصودة في كتاب السنة السابعة من التعميم -2-1

 مف مجمكع القيـ %22 قيمة مكاطنة مدرجة في صفحاتو، حكالي 57تضمف ىذا الكتاب ما مجمكعو 
 .المرصكدة في الكتب التكنسية مجتمعة

 تكرار، كىي 225 ب%38,86كقد تصدر ترتيب القيـ ليذه السنة الحقكؽ كالكاجبات كالتي حصمت 
تضمنت  (محاكر)نسبة عالية مقارنة بباقي القيـ المرصكدة، حيث شمؿ الكتاب الحالي ثبلث مدارات 

مكاضيع  العائمة كالمدرسة كالمجتمع، كمجاؿ ممارسة الحقكؽ كالتمتع بيا، كالقياـ بالكاجبات كضركرة 
االلتزاـ بيا في كؿ مجاؿ مف المجاالت الثبلث، حيث تناكؿ المصمـ التكنسي حقكؽ الطفؿ كالمرأة 

لمسنة السابعة عمى انو ما تسمح  (ؾ،ت،ـ)كالمسنيف، دعـ ذلؾ بمفاىيـ عالمية لمحؽ، حيث ذكر 
القكانيف الكضعية بفعمو، سكاء كاف ذلؾ السماح صريحا أك كاف نتيجة مبدأ عاـ يسكغ كؿ فعؿ غير 
ممنكع، كالحؽ أيضا ىك ما تسمح األخبلؽ كالعادات بفعمو، كما ذكر في نفس السياؽ مفيـك الكاجب 

، دعمت ىذه المفاىيـ بنصكص أدبية كفمسفية كحقكقية لتكضيح 1عمى انو ما يجب أف يقكـ بو اإلنساف
المعنى المجرد ليتو القيمتيف، ككذا أمثمة مف الكاقع لكقائع يكمية تدعـ الفكرة، يستقي التمميذ مف خبلليا 

شكاليات يدرؾ التمميذ مف خبلؿ حميا كفاءات أكقيمة الحؽ كالكاجب ضمنيا   تصريحيا، ككذا أنشطة كا 
اجتماعية كقانكنية تصب في خانة الحؽ كالكاجب، كأمثمة تحكي منع طفؿ مف التعمـ كحقكؽ التمميذ 
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في المدرسة كما عميو مف كاجبات، فعمى سبيؿ المثاؿ يقكؿ الكتاب انو ال يجكز صرؼ أم تمميذ دكف 
سف السادسة عشر مف عمره إال بمقرر صادر عف الكزير بعد إحالة التمميذ عمى مجمس التربية، الذم 

 عف طريؽ مف ينكبو، يبلحظ ىنا المستكل العالي الذم تعالج أكيضمف لمتمميذ حؽ الدفاع عف نفسو 
بو الكتب التكنسية القيـ التربكية مقارنة بالجزائر كالمغرب في األسرة كالمدرسة، أما فيما يخص المجتمع 
فقد تناكؿ الكتاب الحقكؽ المتاحة لممكاطف كالكاجبات التي عميو أداؤىا، مع اإلشارة لممنظمات كالنقابات 
التي تدافع عف حقكؽ المكاطف كالتي تنشط بصكرة مميزة في تكنس كالتي تحكؿ بعضيا في زمف سابؽ 

 . تابعة ألحزاب في حمقة تكاصؿ كظيفية كتفاعمية بيف مؤسسات المجتمع المدنيأك أحزاب إلى

 تكرار، 77 ب %13,30ككرد في الكتاب حمكؿ قيـ التضامف كالتعاكف بالمرتبة الثانية بنسبة  
حيث تـ تناكؿ ىذه القيمة مف ثبلث أبعاد كما سبؽ مع الحقكؽ كالكاجبات داخؿ األسرة التي تمتـز 

التعاكف مف اجؿ سيركرة حسنة لمحياة بيف الزكجيف ك األطفاؿ كالتضامف كشؽ ثاني ليذه القيمة، حيث 
محؿ )الشباب المعاؽ الذم ساعدتو عائمتو عمى إقامة مشركع تجارم " سميـ "استعرض الكتاب قصة 

 .  1لمعمؿ كاالسترزاؽ (تجارم

أما التعاكف داخؿ المدرسة فقد تناكؿ األعماؿ التطكعية لمقياـ بنشاطات لفائدة المحيط الدراسي  
كالتنظيؼ كالتزييف التي تتطمب العمؿ الجماعي كالتعاكف في إطار فرقة منظمة ألداء كظائؼ معينة، 
أما عمى الصعيد المجتمعي فقد تناكؿ ىذا الكتاب قيـ التعاكف كالتضامف في المجتمع المحمي كالعالمي 
مف خبلؿ إدراج صكرة تعبر عف ككارث إنسانية كمشاكؿ اجتماعية، تستكجب التدخؿ كالمساعدة عبر 

 البيئة كتشكؿ عائقا الستقراره أك اإلنساف لتجاكز المحف كالضرار التي تصيب اإلنسانيةتكاثؼ الجيكد 
كسيركرة حياتو كقد دعـ الكتاب ىذه القيمة بمؤشرات مف قبيؿ التماسؾ كالتكاثؼ كالتكامؿ كالمؤازرة 

 تستكجب حضكر الكعي االجتماعي كتجذر النزكع العاطفي أنياكالمشاركة، كىي مفاىيـ ذكر الكتاب 
 .اإلنسانيةلمتضامف كاإلحساس باآلخر كالتي تعزز سمك القيـ 

، كىي القيمة التي ارتبطت %8,46 في الترتيب الثالث كردت قيـ تحمؿ المسؤكلية بنسبة مئكية قدرىا 
 تحمؿ مسؤكلية أفعالو، فأفراد األسرة إلىبأبعاد الكاجب كاحتراـ القانكف، فعدـ احتكائيا يؤدم بالفرد 

 األبناء كالييئة أكمسؤكلكف عف أفعاليـ كعف كاجباتيـ اتجاه أفراد عائمتيـ سكاء تعمؽ األمر باآلباء 
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 عف حسف سير الحياة التعميمية كحفظ كرامة العامميف كالمتمدرسيف كصكنيـ، كنبذ ةالتدريسية المسؤكؿ
السمككات المنافية لؤلخبلؽ ككؿ أشكاؿ العنؼ كالتسيب، كفي نفس اإلطار ذكر الكتاب مادة مف 

  الغرامة 2002 جكيمية  23الفصؿ الحادم كالعشريف مف القانكف التكجييي لمتربية  الصادر في 
المالية التي بدفعيا الكلي في حالة عدـ إلحاؽ منظركه بمؤسسات التعميـ أك في حالة سحبو مف التعميـ 

 دينار تكنسي، كىك ما يراد بو ترسيخ 200 إلى 20، كالمقدرة مف ( سنة16)دكف السف القانكنية لذلؾ 
 . قيمة تحمؿ المسؤكلية االجتماعية مف طرؼ رب العائمة اتجاه أبنائو

المكاطنكف مسؤكلكف عف أفعاليـ تبعا لمقانكف الكضعي الذم /أما مف الناحية المجتمعية فاألفراد 
تتضمنو األحكاـ كالدساتير في الدكلة، كالقكانيف المدنية التي تنظـ الحياة العامة، كقد أشار الكتاب في 

 قانكف المركر الذم يمـز السائقيف التقيد بو كدرجات العقاب في حالة مخالفتو، ككذا إلىىذا الصدد  
بالنسبة ألداء الضرائب كالعقكبات التي تنجر عنيا في حالة عدـ االلتزاـ بذلؾ، كىك البعد الذم تـ 

  .(الجزائرية كالمغربية)تناكلو في الكتب التكنسية دكف غيرىا مف الكتب 

، اذ تكررت في %7,43كما كرد في الترتيب الخامس قيمة التسامح كالعيش المشترؾ بنسبة  
 مكضع في الكتاب الذم تناكؿ أىمية العيش الجماعي الذم يعمؿ المجتمع عمى ترسيخ قيمو مف 43

تسامح كتآزر بيف األفراد كالفئات كاألجياؿ، كىي نقطة ايجابية ذكرتيا الكتب التكنسية كالتي تثير 
إشكالية التعايش بيف األجياؿ داخؿ المجتمع كالطائفة كالجماعة الكاحدة، دعـ ذلؾ بقكؿ عبد الرحماف 

ف قدرة الكاحد مف البشر ... مدني بالطبع أم ال بد مف االجتماع اإلنسافأف : ابف خمدكف في مقدمتو كا 
قاصرة، فبل بد مف التعاكف مع أبناء جنسو، كما لـ يكف ىذا التعاكف فبل يحصؿ لو قكت كال غذاء كال 

كفي سبيؿ تعزيز ىذه القيمة حذرت نصكص الكتاب مف إخطار الحركب كخصكصا  »  1..تتـ حياتو
 كتماسؾ المجتمع، كطرحت البديؿ لتجاكز ككقاية المجتمع مف ىذه المشاكؿ اإلنسافاألىمية عمى حياة 

 تقكـ عمى خمؽ أنياك المتمثؿ في إرساء التعايش السممي  بيف البشر، الذم يقكؿ عنيا الكتاب 
،  ىذا كتناكؿ الكتاب الحالي قضية االختبلؼ 2مؤسسات تسييرىا قكانيف منبثقة عف اإلرادة الجماعية

الفكرم كالثقافي، كاعتبرىا مف المسممات التي يقكـ عمييا الكجكد البشرم الذم يخضع لحتمية 
 .االختبلؼ كالتميز كالتغير
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 لمتربية المدنية أساسيكفي البعد السياسي لممكاطنة رصدنا مف خبلؿ كتاب السنة السابعة  
 ، كقد %6,22تحصيؿ قيـ الديمقراطية كالتعددية لممرتبة الخامسة في ترتيب القيـ كالتي كردت بنسبة 

تناكؿ ىذا الكتاب الذم جاء ممنيجا القيـ مف ثبلث أبعاد كما ذكرنا، حيث كردت ىذه القيمة في 
المجاؿ األسرم بطرح فكرة الديمقراطية كالتشاكر في العائمة بيف الزكج كالزكجة كاألطفاؿ في كؿ قرار 

يخص األسرة حتى في ابسط األمكر، مف اختيار األشياء كأماكف العطؿ كالرحبلت، حيث يذكر الكتاب 
 أساس التفاىـ كاالستقرار في األسرة عكس السمطكية كالعنؼ التي تفرض بو أنيافي عدة مكاضع 

أما اآلف أييا األب الحالـ  ...« األفكار في العائمة كقد كرد في الكتاب نص ألحمد أميف يقكؿ فيو
 إلى البيت برلمانا صغيرا تؤخذ فيو األصكات باألغمبية كأصبح مقسما أصبحبالنفكذ الضائع، فقد 

...  كبالشكرل آخذكف، كذلؾ اسعد نظاـ لمبيت عرفو البشرفككميـ في الرأم متعاكنك.... مناطؽ نفكذ، 
« 1.  

 األنشطة السياسية كالمشاركة رأما في المجاؿ االجتماعي فقد تناكؿ الكتاب في آخر محك 
السياسية مف خبلؿ االنتخابات كأىميتيا بالنسبة لتنظيـ الحياة العامة سياسيا، ثقافيا كاقتصاديا كدكر 

 ديمقراطية تحتـر سيادة الشعب كقيـ الجميكرية كالديمقراطية أسساألحزاب في تأطير المكاطف عمى 
 .التي تستكجب الحرية في االختيار كتعدد الخيارات

 حؽ كفي أنيا تطرح مف جانبيف عمى أساس أنياكالمبلحظ في مسألة االنتخابات في الكتاب التكنسي 
 .نفس الكقت كاجب

 بنسبة اإلنساف قيمة احتراـ حقكؽ 34كما قمنا مف خبلؿ التحميؿ الكمي لمكتاب بتسجيؿ  
، لتحؿ بذلؾ في الرتبة السادسة كىي رتبة متكسطة لكف نسبتيا ضئيمة مقارنة بأىمية ىذه 5,87%

القيمة، التي تتضمف اغمب قيـ المكاطنة مف حرية ديمقراطية مساكاة كىكية شخصية كجماعية ، كقد 
تناكؿ الكتاب ىذه القيمة مف خبلؿ نصكص تـ أدرجيا ضمف محتكاه، تعرضت لمفاىيـ المكاطنة 

كالمدنية كفي الغالب النصكص القانكنية العالمية كالبنكد كاألحكاـ الصادرة عف الييئات كالمنظمات 
العالمية تحت إشراؼ األمـ المتحدة، التي أكردت الحؽ في العيش كالتعبير كالتعميـ ككذا الحؽ في 

 .االختبلؼ ضمف أكلكيات عمميا
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 مف مجمكع القيـ، %5,70 تردد كما يقابؿ 33بينما حمت قيـ حرية الرأم كالتعبير سابعا ب 
تضمنت نصكصا كعناكيف تحمؿ في مضمكنيا تعزيز قيـ الحرية في التعبير عف اآلراء كالمعتقدات 

كاألفكار، كترسخ ىذا البعد في نفكس األطفاؿ منذ الصغر انطبلقا مف األسرة التي تمتـز احتراـ الجميع 
 أشكاؿ التمييز كاإلجبار عمى أم فعؿ ميما كاف، كفي ألمكحقيـ في التعبير عف أفكارىـ كرفضيـ 

ىذا الصدد يعرض الكتاب بعض أشكاؿ العنؼ الرمزم كالجسدم كاإلرغاـ عمى أفعاؿ كممارسات 
رغاـ  الزكجيف ةمترسخة في العادات كالذىنيات الشعبية التي يعارضيا القانكف، كمسأؿ  تزكيج القصر كا 

 إدراؾ لمعنى الزكاج خصكصا لمفتيات دكف السف القانكنية لمرشد، أكعمى عقد القراف دكف رضا 
 كعدـ األخذ برأيو كمشكرتو، ق الزكجة لمطرؼ اآلخر كاحتقارأككالمعاممة بازدراء مف طرؼ الزكج 

دعمت ىذه النقطة بنصكص مف الكاقع االجتماعي حيث تعرض بعض النصكص شككل امرأة مف 
 1تيميش كزجيا الذم ال يناقش معيا قرارات يتخذىا كحده، كيتجاكزىا عمى أساس أف شخصيتيا ضعيفة
، كما يطرح الكتاب بعد المساكاة أماـ القانكف التي جاءت كما يطرح الكتاب بعد المساكاة أماـ القانكف 

 مف مجمكع القيـ المرصكدة في التحميؿ،  %3 تكرار كما نسبتو 29كالتي جاءت في الترتيب الثامف ب
 ىذه القيـ في كثير مف المكاضع في الكتاب خصكصا ما تعمؽ منيا بالمساكاة إلىكقد تـ اإلشارة 

الجنسية بيف الرجؿ كالمرأة في الحقكؽ كالكاجبات كاإلنفاؽ العائمي كالتربية تبعا لقكانيف الجميكرية 
التكنسية كلمحداثة في شقيا االجتماعي، التي تفرض المساكاة بيف جميع المكاطنيف كالمساكاة الجنسية 
عمى اعتبار أف المكاطنة تنفي التفريؽ في مسألة الجندر، فالمرأة مكاطنة مثميا مثؿ الرجؿ ال اختبلؼ 
بينما، كقد تتجمى أكجو المساكاة في المشاركة كاإلسياـ في تغطية االحتياجات كتأميف متطمبات البيت 
كاالشتراؾ في األمبلؾ الذم ىك نظاـ اختيارم يحدده عقد الزكاج، كما يفرض المساكاة كالشراكة عدـ 

 مف اإلعبلف العالمي ل طرؼ  دعمت ىذه الفكرة بالمادة األكؿألم امتيازات أككجكد سمطة عميا 
كالفصؿ السادس مف الدستكر  (يكلد الناس أحرارا  متساككف في الكرامة كالحقكؽ ) اإلنسافلحقكؽ 
 ، غير أف المفارقة 2كؿ المكاطنيف متساكيف في الحقكؽ كالكاجبات كىـ سكاء أماـ القانكف : التكنسي

القانكف ) نص مقتبس مف مجمة األحكاؿ الشخصية 241المسجمة في الكتاب ىك ذكره في الصفحة 
 نياية إلى بعد ق أك يستمر اإلنفاؽ عمى األبناء حتى بمكغ سف الرشد  « جاء في مضمكنو (المدني

 لـ إذامراحؿ تعمميـ، عمى أف ال يتجاكزكا الخامسة ك العشريف مف عمرىـ، كتبقى البنت مستحقة لمنفقة 
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، كفي ىذا تناقض لمنصكص القانكنية التي تنادم  » 1 لـ تجب نفقتيا عمى زكجياأكيتكفر ليا الكسب 
 في النفقة األبكية عمى األبناء الذككر كاإلناث، ـبالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة كفي نفس الكقت تفرؽ بينو

كىك ما يخمؽ خمبل معرفيا قيميا في نفكس الطفؿ، كربما ابعد مف ذلؾ، يعزز نظرة االحتقار كالعنؼ 
عند الطرفيف كخصكصا لدل الرجؿ الذم يرل في ىذا القانكف إقرارا بامتيازات المرأة في ظؿ مناداة 
اغمب النصكص القانكنية كاألحكاـ الجزائية بالمساكاة بيف الجنسيف  ما يعيد إنتاج العنؼ الزكجي ك 

 .التمييز عمى أساس الجندر

في بعد آخر لممكاطنة في شقيا السياسي رصدنا مف خبلؿ التحميؿ الكمي لممكاطنة في شقيا  
، حيث تـ رصد مؤشر ذك داللة عمى قيمة الكعي %4,49السياسي قيـ الكعي السياسي تاسعا بنسبة 

 عممية عقمية تنتج « " عبلء الحسكف"السياسي كتنميتيا في نفكس التبلميذ كيمثؿ الكعي حسب 
احتماالت كآراء ذات قيمة كقابمية لتككف حمكال مناسبة لمشكمة ما، كتستمـز إتباع خطة مدركسة كطريقة 

 نيؿ المطمكب إلى محاكلة البحث غير المنظـ لف يؤدم أكمنظمة في التفكير الف التحكؿ العشكائي 
، ليذا ينبغي أف يختار الفرد الطرؽ كاألساليب التي يستخدميا كاف يعي ما يقـك بو مف نشاط، 2 »

 األساسيككيؼ يقـك بو، كمدل نجاحو، كمف ىذا يتكجب عمى المناىج الدراسية مراعاة ىذا الجانب 
في التربية عمى المكاطنة، كالكاضح أف المناىج التكنسية لـ تيتـ بدرجة كبيرة بيذا البعد، ما عدل 
إشارات عف المشاركة في االنتخابات كاألحزاب كدكرىا في التعبئة الجماىيرية اتجاه قضايا كطنية 

 .كدكلية، كحؽ المكاطف في التعبير عف آرائو السياسية بكؿ حرية كديمقراطية

 كثيرا في ىذا الكتاب ما إليياأما في الترتيب العاشر فقد نالتو قيـ اليكية الكطنية، التي لـ يشر  
 14عدل في نصكص تثقيفية تناكلت التعريؼ بالمتاحؼ كالتراث التكنسي، التي سجمنا حضكرىا في 

 .%2,42مكضع بنسبة 

 % 1.21قيمة االنتماء بصكرة ضئيمة، حيث نالت ما نسبتو  (13)كما كردت في الجدكؿ رقـ  
 كانت لقيـ دمف مضمكف الكبلسيكي لممكاطنة في الكتب  المدرسية، أما في المرتبة ما قبؿ األخيرة فؽ

 مرات في الكتاب، تركزت جميا في النصكص  الخاصة 6الحفاظ عمى الكحدة الكطنية التي ترددت 
 .بالتسامح كالعيش المشترؾ التي تساىـ في حفظ استقرار كامف الببلد، كتجنب الحركب كالصراعات
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بينما جاءت قيـ الكعي البيئي كالمحافظة عمى المحيط اقؿ القيـ تضمنا في الكتاب، حيث لـ 
 الخاص بالتربية المدنية رغـ أىميتيا مما أساسيترصد أم إشارة ليذه القيمة في برنامج السنة السابعة 

 . قصكر في مراعاة جميع جكانب المكاطنة في مناىج التربكيةإلىيشير 

 : بتونس األساسيتحميل نتائج القيم المرصودة في كتاب السنة الثامنة من التعميم - 2-2

المختارة لمتحميؿ    اظير تحميؿ مضمكف كتاب السنة الثامنة تصدر الكعي السياسي ترتيب القيـ
 615  تكرار مف مجمكع القيـ المرصكدة في ىذا الكتاب البالغ عددىا 169حيث بمغ  عدد تكراراتيا 
، حيث تضمنت اغمب المحاكر كالدركس في ىذا الكتاب قيـ الكعي %27,48قيمة مكاطنة بما نسبتو 

كتنميتو لدم الطفؿ الذم يتعرؼ في ىذه السنة عمى أشكاؿ المشاركة في الحياة العامة كاالنخراط في 
التنظيمات النقابية كالحزبية كالجمعيات كالتعرؼ عمى برامجيا كتكجيياتيا، كما يتعرؼ عمى أساليب 
التعبئة كاكتساب األصكات كالدعاية في الحمبلت االنتخابية كالطريقة التي يحصؿ بيا الحزب عمى 

نسبة التمثيؿ مف حيث عدد األصكات كاألغمبية كاألقمية ك التكتبلت الحزبية، كىي في اغمبيا مفاىيـ 
كمؤشرات تنمي لدم التمميذ كعيا سياسيا بمجريات األمكر، ىذا كيعالج الكتاب مسألة الكعي مف خبلؿ 
التطرؽ ألىمية االنتخابات كضركرة التصكيت عف كعي مف طرؼ المكاطف كمتابعتو لؤلحداث الراىنة 
كتحميؿ األمكر كفقيا، لكف ىذه النقطة ليست ثابتة عمى اعتبار أف الكاقع يخضع لحتمية التغير، يقكؿ 

 شيء مف الثبكتية، كالتي يتبناىا بناءا إلى أف كعينا يسعى دائما « عبد الكريـ بكار في ىذه النقطة
ذا  عمى ما يحصؿ لدينا مف صكر، مكاقؼ كتصنيفات ثقافية، لكف ما بني عمى متغير فيك متغير، كا 

ثابتة متجذرة، – جانب الكثير مف نكاميس الكجكد إلىكاف مف الصحيح أف المبادئ الكبرل كالقيـ العميا 
فإف الصحيح أيضا أف الكثير مف مفردات الكعي كطركحاتو ال ترتبط بيذه األصكؿ كال تقـك عمى 

معطياتيا، إنما تستند ركائزىا كمضامينيا مف األحداث اليكمية، حيث تخضع األمكر لتغيير مستمر 
، حيث 2011، كىك ما حدث في تكنس سنة  » 1كحراؾ اجتماعي حتمي كمفاجئ في بعض األحياف

قاـ الشعب التكنسي بانتفاضة سممية سميت ثكرة الياسميف أطاحت بنظاـ زيف العابديف بف عمي، كعميو 
فاف الكاجب عمى المناىج التربكية ترؾ المجاؿ لمطفؿ لتنمية كعيو كتكسيع تفكيره لمتابعة األحداث 
كالمجريات السياسية كاالجتماعية لتككيف كعيو الذم يبقى نسبيا، الف أم حدث قد يغير التصكرات 

 .األفراد، كما يختمؼ الكعي بيف األفراد باعتبار أف لكؿ فكره كتحميمو لؤلمكر
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كحمت ثانيا قيـ الحقكؽ كالكاجبات بعد أف تراجعت مركزا كاحدا مقارنة بالكتاب السابؽ، كىي  
، شممت في معظميا %20,49 مكضع، حصمت بذلؾ عمى نسبة 126القيمة التي تكرر إدراجيا في 

تعريؼ الطفؿ بالحقكؽ الشخصية المدنية مف حؽ في العيش كالتعمـ كالعمؿ، ككذا الحقكؽ السياسية 
مف حؽ في تككيف جمعيات كمنظمات كنقابات كأحزاب سياسية، كالمشاركة في الحياة العامة كالترشح 
لبلنتخابات كحرية االنتخاب كاختيار ممثميف عف الشعب في مختمؼ المجالس كالمؤسسات الرسمية، 

في مقابؿ كاجبات عمى المكاطف اتجاه مجتمعو كدكلتو بالنسبة لمبالغ، كالتزامات مدرسية كاحتراـ الييئة 
التعميمية ككافة أعضاء األسرة التربكية ككجكب احتراـ حرمة المؤسسة التربكية كالتقيد بنظاميا الداخمي 

 بث ما يحتاجو المجتمع المدني مف تصكير الكاقع إلىبالنسبة لمطفؿ، حيث تيدؼ التربية المدنية 
كالممارسات المرتبطة بالحياة العامة، التي يتـ إدراجيا في المناىج كالبرامج التربكية كالتي تعمؿ عمى 

 .ربط الحاجات الفعمية في المجتمع بالسمطة ككاجباتيا اتجاىو

أما في المرتبة الثالثة فقد سجمنا في ىذا الترتيب حصكؿ قيـ الديمقراطية كالتعددية عمى نسبة 
 مف مجمكع القيـ، كىي في الكاقع مرتبطة بالمشاركة في الشؤكف العامة كاالنتخابات 17,72%

 كحؽ إنشاء األحزاب كحرية الدعاية لبرنامج حزب، ككذا الحؽ في التعددية التي عكالتصكيت كاالقترا
يضمنيا الدستكر، كالتي تضمف التداكؿ عمى السمطة كممارسة الحكـ بطريقة ديمقراطية، كما تنص 

، لكف المبلحظ في ىذا البعد ىك تطرقو  » 1 الشعب مصدر كافة السمطات « القكانيف التكنسية عمى أف
لجميع المجالس كالييئات التي تستكجب انتخابيا بما في ذلؾ رئيس الجميكرية، لكف لـ يتطرؽ الكتاب 
ال لكيفية انتخابو كال لمدة العيدة كعددىا، التي يتيحيا الدستكر التكنسي في خصكص ىذا المنصب 

الذم يتيح لمفائز في االنتخابات تكلي الييئة التنفيذية لمدكلة تبعا لتقسيـ السمطات، يذكر أف ىذا الكتاب 
 أيف 2011 أم بعد األحداث التي شيدتيا تكنس  لكنو استمرارية لممناىج التي سبقت 2013طبع في 

 سنة  كلـ يتـ تغيير ىذه المناىج لحد كتابة ىذا 24رئيسا لتكنس لمدة " زيف العابديف بف عمي"كاف 
 .البحث

 مف %9,59 تكرار كما يعادؿ 59في بعد آخر لممكاطنة حمت قيمة التعاكف كالتضامف رابعا ب 
القيـ المرصكدة في الكتاب، كتضمنت ىذه القيمة نصكصا  تتعمؽ بالتكاثؼ كالتطكع مف قبؿ المكاطنيف 
في المجتمع، كالتبلميذ داخؿ كخارج الحـر التعميمي ألداء أعماؿ تطكعية خدمة لغايات إنسانية كبيئية 
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سيامو في أداء األمكر مدة زمنية كذات منفعة  يتعرؼ الطفؿ مف خبلليا عمى أىمية العمؿ الجماعي كا 
مستدامة اتجاه المجتمع كالمحيط كاألشخاص ذكم االحتياجات الخاصة مف مرضى كمعاقيف، حيث 
تستعرض صفحات الكتاب نصكص كحكارات  تصؼ مجاالت التعاكف التضامف، كشيادات الطبيبة 
المشاركة في منظمة أطباء ببل حدكد في انجاز مياـ لفائدة األطفاؿ المصابيف بسكء التغذية بالنيجر 

ليس ىناؾ حدكد فكؿ الناس إخكة في « مؤسسة منظمة العفك الدكلية " بينسكف بيتر"انطبلقا مف مقكلة 
، كيؤكد في نفس السياؽ الفقرة الثالثة مف الفصؿ الخامس لمدستكر التكنسي عمى ذلؾ  » اإلنسانية

تعمؿ الدكلة كالمجتمع عمى ترسيخ قيـ التضامف كالتآزر كالتسامح بيف األفراد " .... كالتي كرد فييا 
1»كالفئات كاألجياؿ   األماـ فيما يخص عجمة التنمية التي تعطميا إلى كىي قيـ تدفع بالمجتمع  

احتجاجات أفراد المجتمع ألبسط الضركريات، كما ال تتكقؼ عممية التعاكف عند األفراد كاألماكف التي 
نما تمتد حتى إليياتطرقنا   التآزر كالتعاكف بيف الزمبلء في العمؿ كالدراسة بتبادؿ الكتب إلى، كا 

 .كالمساعدة في البحكث كما كرد في كتاب التربية المدنية ليذه السنة

 مف قيـ تحمؿ المسؤكلية ما جعميا تحتؿ المرتبة الخامسة %6,02كتضمف الكتاب ما نسبتو 
 مرة في ىذا الكتاب، حيث تراجعت بمرتبتيف بعد أف نالت المرتبة 37مف مجمكع القيـ، كقد كردت 

الثالثة في الكتاب السابؽ، كقد أدرجت في المكاضيع التي تتعمؽ بالمسؤكلية االجتماعية لممكاطنيف  في 
حفاظ عمى البيئة كالمحيط الطبيعي كالممؾ العاـ في الدكلة كأساس التدريب عمى المكاطنة كااللتزاـ 
بكاجباتيا، كما تناكؿ الكتاب ىذه القيمة مف زاكية سياسية  بطرحو لمبدأ إلزامية المنتخبيف الكفاء 

بالكعكد التي قدمكىا في برامجيـ االنتخابية، ككجكب التفاعؿ كاالستماع لمجميكر الذم يمثمو كالرد 
عمى أسئمتيـ كاستفساراتيـ حكؿ المشاكؿ التي يعاني منيا اإلقميـ الذم يمثمكنو كاإلمكانيات الممكنة 

كالمقترحة لحميا، ىذا كطرح الكتاب المسؤكلية مف بعد مؤسساتي، حيث تتحمؿ المؤسسات الرسمية في 
الدكلة المسؤكلية التامة في السير عمى راحة المكاطف كتكفير احتياجاتو المادية كالمعنكية كحمايتو مف 
كؿ شكؿ مف  أشكاؿ العنؼ كالتيديد الذم يمكف أف يمسو، كسجمنا في الترتيب السادس احتراـ حقكؽ 

 مرة في صفحات 35 كالتي تكررت %5,69 كقيمة مكاطنية كقد كردت بنسبة متكسطة قدرىا اإلنساف
 عامة كالمرتبطة أيضا بالحقكؽ اإلنسافالكتاب التي أدرجت ىذه القيمة مف خبلؿ تطرقيا لحقكؽ 

الشخصية في الدستكر التكنسي، كما شممت في مجمميا المشاركة في الحياة العامة كالمساىمة في 
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الخيارات السياسية كاالجتماعية كحؽ العيش كالتعمـ كالحؽ في الحماية كالرعاية لممكاطنيف ذكم 
دماجيـ في الحياة العامة كالدكرة االقتصادية عمى  االحتياجات الخاصة، ككجكب االىتماـ بيـ كا 

اعتبارىـ مكاطنيف يتساككف في الحقكؽ كالكاجبات مع غيرىـ مف األشخاص الطبيعييف، حيث اقتبس 
  في عدة مكاضع لمداللة عمى عالمية كعمؽ ىذا اإلنسافالكتاب مكاد مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ 

 اليكمية التي ينبغي أف قالبعد القيمي كالمكاطني في حياة المكاطف الذم يمتـز بو كيمارسو في سمككيات
تتقيد باالحتراـ كالتسامح كحسف الظف باآلخر المختمؼ تفاديا لمخبلفات اليدامة لمبنية االجتماعية، 
حيث جاء إدراج ىذه المبادئ استجابة لمقتضيات عالمية  تتعمؽ بانفتاح المدرسة عمى محيطيا 

كارتباطيا بالبعد اإلنساني كلتعزيز ىذه المثؿ كالقيـ داخؿ المؤسسات التربكية التعميمية، إذ يتكخى منيا 
دراكو لحدكد الحؽ اإلنسانيةمساعدة المتعمـ عمى فيـ الحقكؽ   كأىميتيا في تكامؿ النظاـ االجتماعي كا 

 .اإلنسانيةكالكاجب التي تستمـز الكعي كالشعكر كالمشاعر الكجدانية التي تحمميا الذات 

 كفي نفس الكقت سجمنا مبلحظات حكؿ ىذا الكتاب، الذم أدرج بكثافة نصكص تحث عمى  
طفؿ كاعتباره إنساف يتمتع بحقكؽ مضمكنة كطنيا كدكليا كغيره مف الراشديف، كاألخذ بآرائو في اؿحقكؽ 

 .مختمؼ المكاقؼ بما فييا اإلجراءات القضائية كالقانكنية

 في %4,39أما في المرتبة السابعة فقد سجمنا كركد قيـ حرية الرأم كالتعبير التي كردت بنسبة  
، كىي قيـ ميمة تحرص األنظمة التربكية عمى غرسيا في أذىاف التبلميذ كتككينيـ (14)الجدكؿ رقـ 

ليككنكا أحرارا في تفكيرىـ كخياراتيـ في جميع المجاالت الحياتية،  ال أف يككنكا إمعة يتبعكف أراء 
غيرىـ كيتقيدكف بفكرة ميما كانت، حيث كرد في الفصؿ السابع مف القانكف التكجييي لمتربية كالتعميـ 
التكنسي تصنيفات الكفاءات كالميارات العامة كمف ضمنيا الكفاءات السمككية التي تتمثؿ في تنمية 

، كما قاـ مصممكا ىذا المنيج بتعزيز 1ؼ كتقبؿ النقد كالرأم المخاؿاآلخريفركح المسؤكلية كالتعاكف مع 
عبلـ متنكع  ىذه القيمة كممارستيا حتى في المؤسسة التعميمية، التي تكفر لمتمميذ حرية المشاركة كا 

كحرية االختيار في التكجيات الدراسية كحرية المشاركة في النشاطات الثقافية كالرياضية كالتعبير عف 
آراءه حكؿ مكاضيع معينة، ىذا كنالت الطفكلة جانبا مف اىتماـ المبرمجيف الذم أكردكا نصكصا 

كقكانيف مف مجمة األحكؿ الشخصية كالمدنية مكاد تتعمؽ بخصكصية الطفؿ كضركرة األخذ آرائو بعيف 
االعتبار مف طرؼ الجميع، كأف يككف لو الحؽ في حرية التعبير كيشمؿ ىذا الحؽ حرية طمب 
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ذاعتيا دكف أم اعتبار لمحدكد بالقكؿ أك الكتابة أك الطباعة أك أم كسيمة  المعمكمات كاألفكار كتمقييا كا 
 . الطفؿاأخرل يختاره

 مف جانب اجتماعي كسياسي يتمثؿ في الحؽ ركما كرد في الكتاب قيمة حرية الرأم كالتعبي 
في التعبير عف آرائو السياسية  كحؽ النقد كالمعارضة الذم تضمنو التعددية السياسية كحؽ التأسيس 

 تثبت غير ذلؾ، حيث سجمت العديد مف 2011كالنشاط النقابي، كلك أف الكاقع في الفترة التي سبقت 
التقارير آنذاؾ ممارسات تسمطية كتضيؽ عمى الحريات كالمتابعة األمنية كالقضائية لمنشطاء السياسييف 

 . كالنقابييف في عيد الرئيس المخمكع زيف العابديف مف عمي

 المضاميف التعميمية لمادة التربية المدنية تحصيؿ التسامح كالعيش ركفي بعد آخر تظو 
، حيث لـ ترد بصكرة كبيرة في المناىج إال في % 2,60المشترؾ الرتبة الثامنة بنسبة مئكية قدرىا 

 كاحتراميا  في الحفاظ عمى االستقرار كالعيش ضمف قكاعد اإلنسافمكاضع متعمقة بأىمية حقكؽ 
 طكائؼ أكالعيش الجماعي، يرجع سبب ذلؾ النعداـ مشاكؿ الصراع عمى الييمنة مف طرؼ اثنيات 

 .دينية كاختبلؼ في تكنس التي تشيد تجانسا اجتماعيا عمى األقؿ

 مكضع في ىذا 12أما المرتبة التاسعة فكانت لقيـ المساكاة أماـ القانكف كالتي كردت في 
، تطرؽ مف خبلليا كاضعكا البرامج لممساكاة االجتماعية كالقانكنية لممكاطنيف %2,60الكتاب بنسبة 

 المكانة االجتماعية كاالقتصادية في الفضاء العاـ كالخاص، أكدكف تمييز بينيـ عمى أساس الجنس 
 تأسيس  جمعيات كأحزاب سياسية تقـك عمى التمييز الجنسي بيف الرجاؿ أكككذا رفض الدعاية 

، كما نبو الكتاب لنقطة ميمة ( الجيةأكالمكف، المغة، الديف، )كالنساء ككؿ أشكاؿ التمييز عمى أساس 
في المساكاة كىي عدـ التمييز بيف األشخاص الطبيعييف كذكم االحتياجات الخاصة بأم حاؿ مف 

عادة تأىيميـ في المجتمع دماجيـ كا   .األحكاؿ كا 

احتبلؿ قيـ الكعي البيئي كالمحافظة عمى المحيط الطبيعي  (14)كجاء في ترتيب الجدكؿ رقـ  
 مكاضع فقط  شممت نصكص 9، كىي القيمة التي تكررت في %1,46في الرتبة العاشرة بنسبة 

 متكعكية بضركرة المحافظة عمى المحيط كتكثيؼ الجيكد التعاكنية كالتطكعية في اإلطار الجمعك
 .لمحفاظ عمى ىذا الفضاء التشاركي الذم يضمف استمرارية الكجكد اإلنساني
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 تكرارات ليذه القيمة بنسبة 8أما فيما يخص اليكية الكطنية فقد سجمنا مف خبلؿ تحميؿ المضمكف 
 شممت إشارات لمقكمات الدكلة التكنسية، كىي نسبة ضئيمة تبرز عدـ اىتماـ كاضعي البرامج 1,30%

 غياب إشكاليات اليكية في تكنس التي تشيد استقرارا إلىبيذا البعد الكجداني، يرجع السبب في ذلؾ 
 .مف ىذا الجانب

 االنتماء الكطني بصكرة ضئيمة جدا، قدرت بنسبة ـكما حمت في المرتبة ما قبؿ األخيرة قي 
 لقيـ المحافظة عمى الكحدة الكطنية التي كردت في األخير، بينما كاف الترتيب %1,14مئكية قدرىا 

 .مكضع كاحد فقط في الكتاب، كالتي لـ يحظى باىتماـ المشرع المدرسي التكنسي ىذه السنة

 

 :ساسيتحميل نتائج القيم المرصودة في كتاب التربية المدنية لمسنة التاسعة من التعميم األ- 2-3

 مف %59 قيمة مكاطنة، حكالي 1417أظيرت نتائج شبكة تحميؿ المحتكل تضمف ىذا الكتاب  
مجمكع  القيـ المحصمة في الكتب الثبلث التكنسية، حيث يظير جميا غنى محاكر الكتاب بقيـ 

المكاطنة التي فصمت في عناكيف كاضحة مف مساكاة حرية، تسامح كحقكؽ ككاجبات، كما يضـ الحكر 
 لماىية المكاطنة كأبعادىا المختمفة كحتى مف الناحية الشكمية، فالكتاب يحمؿ ـ لمكتاب إطار عااألكؿ

 . صفحة 86عدد صفحات اكبر مف سابقيو حيث ضـ 

 تكرار ليذه القيمة 382تصدرت القيـ المكاطنية في ىذا الكتاب قيـ الحؽ كالكاجب بعد تسجيؿ  
 مف مجمكع القيـ،  كالتي كردت اغمبيا في محكر خاص يحمؿ %26مف خبلؿ شبكة التحميؿ بحكالي 

نفس العنكاف كالذم قسـ لمكضكعيف دراسييف، الحؽ كأبعاده كتجمياتو في الحياة العامة كمختمؼ 
المياديف كالكاجبات كأنكاعيا كأبعادىا، حيث فصمت النصكص في جميع الحقكؽ المدنية كالسياسية مف 

تعميـ كرعاية صحية كفؽ شعارات دكلية ككطنية تتضمف الصحة كالتربية لمجميع كتكضيح كيفية 
كشركط االستفادة مف ىاتو الحقكؽ، كما تضمنت حؽ المكاطف في العمؿ كالمشاركة في الحياة 

 .السياسية عبر النضاؿ كالترشح كاالنتخاب

في مقابؿ ذلؾ، تقدـ النصكص البعد الثاني ليذه القيمة كىي الكاجبات، التي ترتبط ارتباطا بما يقدمو 
المكاطف مقابؿ تمتعو بحقكقو الكاممة في الدكلة، شممت ىذه الكاجبات الدفاع عف الكطف في حالة 
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 الذم يفرض عمى الشباب التكنسي 1957 جانفي 10الحرب كالسمـ كالتجنيد اإلجبارم حسب قانكف 
 .ممف بمغ سف العشريف االلتحاؽ بالجيش مدة زمنية معينة

كمف الناحية االقتصادية، تناكؿ الكتاب كجكب إسياـ المكاطف في دعـ االقتصاد الكطني  
كالمساىمة في التنمية كأداء الكاجبات الضريبية، كالتي جاءت مفصمة في درس خاص يشرح فيو 

المبرمجكف التربكيكف مفاىيـ الضريبة كأىميتيا في االقتصاد الكطني كدعـ المشاريع التنمكية لمخدمات 
العامة كالسمبيات الناتجة عنيا،  كما أكدت نصكص الكتاب عمى كجكب  االلتزاـ بالقكانيف كاحتراميا 

 .في جميع شؤكنو اليكمية مف عمؿ، مركر، بيع، شراء، كدراسة

 التي تبنى عمييا جميع قيـ المكاطنة األساسيةكيعتبر ىذا البعد ذك أىمية كبرل كالقاعدة  
العتباره الضابط االجتماعي كاالقتصادم ك الثقافي لمممارسات اليكمية لممكاطنيف، كفي الرتبة الخامسة 

 الخاص أساسي مرة في كتاب السنة التاسعة 103سجمنا ظيكر قيمة الكعي السياسي التي تكررت 
، ظيرت في نصكص تحث عمى حرية الممارسات السياسية %7,77بمادة التربية المدنية بنسبة 

كالثقافية بكؿ ديمقراطية كحرية تحميؿ األحداث كالكقائع السياسية كاإلعبلمية مف طرؼ المكاطف، كالتي 
تتطمب حضكر كعيو التاـ بمجريات األمكر كخبايا الممارسات السياسية في الدكلة، كاظير الكتاب 

 الذم 1938نتائج ىذا الكعي في أحداث تاريخية شيدتيا تكنس في مسار استقبلليا كالتاسع مف أفريؿ 
طالب فيو الشعب ببرلماف في تكنس، حيث عرفت تكنس مقاكمة سياسية مف طرؼ أحزاب ضمت 
مثقفيف طالبكا باالستقبلؿ عف الحماية الفرنسية، ميد لظيكرىـ ترسيخ الكعي السياسي لدل ىؤالء 

كالذيف حققكا االستقبلؿ كأسسكا الجميكرية التكنسية فيما بعد، أما حاليا يعرض الكتاب إحدل مظاىر 
الكعي السياسي في تكنس كيتمثؿ في التجمع كالتظاىر كاالحتجاج مف طرؼ منظمات المجتمع المدني 

 إلغائو مف القكانيف أك تعديمو أكالتي تعمؿ عمى إيصاؿ أصكات الشعب لمسمطات المعنية إلدراج قانكف 
، اإلنسافالعامة في نظاـ الجميكرية التي قاؿ الكتاب الذم نحف بصدد تحميمو بأنو خير كفيؿ لحقكؽ 

كأنجع أداة لرعاية األسرة كحؽ المكاطنيف في العمؿ كالصحة كالتعميـ كالتي اقتبسيا الكتاب مف الدستكر 
 .التكنسي

 مرة بنسبة 100في مقاـ آخر لممكاطنة في شقيا السياسي، كردت قيـ الديمقراطية كالتعددية  
 في نصكص الكتاب الحالي، حصمت بذلؾ عمى الرتبة السادسة، حيث ربطيا الكتاب 7,06%

بالمشاركة السياسية كالتعبير عف اآلراء الفكرية كالسياسية بكؿ حرية في إطار ما تسمح بو قكانيف 



واقغ انًُبهح وانًقؽؼاد انعؼاقُخ انًغبؼثُخ فٍ تًُُخ وتؽقُص قُى انًىاطُخانفصم انكبظـ                               

 

 
278 

 

الجميكرية التكنسية التي اعتمدت التعددية السياسية منذ استقبلليا، لكف غابت عنيا مشاىد الديمقراطية 
في مرحمة كبيرة مف تاريخ تكنس المعاصر كالتي استعادتو بعد سقكط بف عمي، عمى رأسيا مبادئ 

 في الديمقراطية التي كانت تنشدىا القكل السياسية في ذلؾ العيد كقبمو أثناء حكـ بكرقيبة مف أساسية
كرامة كحرية، فبعد أف كانت تكاجو بعض المضايقات كالعزؿ كاالقتصاد السياسي، أصبحت تمارس 

 تعقيد،  حيث أعطت تكنس خير مثاؿ في الديمقراطية العربية، بعد أف أكحقكقيا الدستكرية دكف قيد 
خاضت عدة انتخابات كصفت بالشفافة كفرضت تحالفات سياسية كحراؾ سياسي شعبي لمتعبير عف 

 استقرار سياسي كاجتماعي ألمالرفض كالتأييد في عدة مناسبات، حيث تمثؿ الديمقراطية نقطة ارتكاز 
في الدكلة، يجب عمى المناىج الدراسية ادراجيا في برامجيا التعميمية لتعريؼ التمميذ بأىمية االختبلؼ 

 الصندكؽ بكؿ شفافية كدكرىا في تثبيت األمف كاالستقرار كالدفع بعجمة التنمية إلىكاالحتكاـ 
 . األماـ، فبل تقدـ كال تطكر في ظؿ التناحر كالصراعات السياسية الفارغةإلىاالقتصادية 

كقد أدرجت المناىج التكنسية في ىذا الكتاب العديد مف قيـ الديمقراطية بكؿ أشكاليا لتعزيز  
ىذه القيمة كبناء ركح تقبؿ اآلخر المختمؼ فكريا، كاالختبلؼ مف اجؿ المصمحة العامة ال الشخصية 

أك الحزبية، حيث يتعرؼ التمميذ في ىذه السنة عمى نشاط األحزاب كدكرىا في تككيف كساطة بيف 
 سنة بيف عيدم بف عمي ك بكرقيبة 59المكاطنيف كالدكلة كشكؿ حديث في الحكـ بعد دكتاتكرية دامت 

. 

 تكرار أم 175كفي مقاـ ثاني اظير التحميؿ الكمي لمقيـ تحصيؿ قيـ المساكاة أماـ القانكف ؿ  
 مف مجمكع القيـ، حيث تـ إدراج ىذه القيمة مف خبلؿ دركس تتناكؿ السمطة %12,35ما نسبتو 

صدار األحكاـ تبعا  القضائية كمياميا في الفصؿ في القضايا كالخبلفات الشخصية كالمؤسساتية كا 
لقانكف الدكلة التكنسية كفؽ قاعدة العدؿ كالمساكاة بيف جميع المكاطنيف، يمارسيا قضاة مستقمكف عف 

 مف الدستكر الذم كرد 65 غير رسمية غير المحكمة العميا لمببلد، كفؽ  الفصؿ أكأم ىيئة رسمية 
، كالتي تؤكد استقبلؿ القاضي عف أم »   القضاة مستقمكف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ« فيو أف

ضغكط مف أم جية كانت حتى الييئة التنفيذية، ىذا فيما يخص المساكاة القضائية كضماف الحقكؽ 
 .في المحاكـ

أما في الجانب المدني فالكتاب يذكر أف الناس سكاسية جميعا، يتمتعكف بحقكؽ متساكية دكف  
الرأم السياسي كغيرىا، كبإمكاف المكاطف الفصؿ في أم /المغة/المكف/تمييز عمى أساس الجنس العرؽ
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 ضده بعدؿ في المحاكـ تضمف الحقكؽ كالمساكاة بينو كبيف غيره ممف أكدعكل مدنية تكجو مف طرفو 
 .يشارككنو صفة المكاطنة كما

 في كتاب التربية المدنية كقد كردت ىذه 132 جاء في الترتيب الثالث بمجمكع تكرارات قدره  
 المختمؼ اآلخر كرفض كؿ أشكاؿ التمييز كازدراء اآلخرالقيمة في نصكص خاصة بالتسامح كقبكؿ 

عنا كأثار ذلؾ عمى التماسؾ االجتماعي، حيث اعتبر الكتاب ضمف صفحاتو التفاعؿ بيف الثقافات 
 األساسية في المجتمع عبر حماية الحريات اإلنسافكالتسامح بيف البشر كىي قيـ تيدؼ لتفعيؿ حقكؽ 

، كتقضي بنبذ كؿ أشكاؿ العنؼ كالتطرؼ كعدـ الحكـ عمى األشخاص انطبلقا مف معتقداتيـ لئلنساف
 تكجياتيـ، ما يجعؿ منيا عنصرا داعما لترسيخ ثقافة السمـ كاألمف كالتي تقـك عمى الحكار أك

 اعتبار أف االختبلؼ لو أسباب قد ترجع لسكء الفيـ  مف الطرفيف أك تقديـ لكاإلنصات لآلخر عؿ
، حيث ذىبت اآلخريفتصكرات مسبقة مف األشخاص أك اعتقاد البعض بسمك معتقداتو كآرائو عمى 

 . معالجة التسامح كالعيش المشترؾ حتى بيف أفراد الطبقة كالطائفة الكاحدةإلىمناىج ىذه السنة 

 124كفي الترتيب الرابع كردت قيـ حرية التعبير عف اآلراء كاألفكار، كالتي رصدنا تكرارىا في  
، كقد تطرؽ ىذا الكتاب لمكاضيع تمس الصحافة كالنشر كحرية %8,75مكضع في الكتاب بنسبة 

 التي اإلنسافالتجمع كاالجتماع كالتظاىر كحرية التنقؿ كاختيار مقر اإلقامة التي تندرج ضمف حقكؽ 
نادل بيا اإلعبلف العالمي، كقد اعتبر الكتاب المغة كأىـ عنصر لبلتصاؿ كالتكاصؿ كالتعبير عف 

مكانيات الشخص المعرفية كفنية، فقد تككف كممة أك صكرة  الفكر الذم تختمؼ أشكالو حسب طبيعة كا 
أك مكسيقى حيث تنتشر  أشكاؿ التعبير الفنية في الكطف العربي خصكصا الصكر الكاريكاتكرية 

 باعتماد الفف ككسيمة لمتعبير كرد فعؿ األكضاعكالمكسيقى السياسية كشكؿ  لمتعبير عف الرأم كرفض 
عف تقييد الحريات العامة في مجتمعاتنا التي ترفض االختبلؼ كالخركج عف النمكذج السياسي كالثقافي 

 معنكم يشمؿ اإلقصاء كالتيميش أككاإليديكلكجي المألكؼ، كالذم  ينتج عنو عقاب مادم، جسدم 
كالدعاية ضد صاحبو في الكقت التي تنادم المنظمات العالمية كالفكر الحديث بحرية الفكر كفؾ 

الحصار عف الصحافة المكتكبة كالمرئية كالتدكيف االليكتركني التي تخضع  لمراقبة أمنية شديدة كالنابع 
مف خكؼ السمطات في بمداننا مف تنامي فكر مضاد ييدد استمراريتيا حتى كلك كاف بعيدا عف 
المعترؾ السياسي مع تغييب فكرة االختبلؼ كالتنكع إضافة كنعمة عمى المجتمع، بدؿ التجانس 

المقصكد الذم يجعؿ مف المجتمع قكالب مستنسخة ال تغرد خارج السرب كال تبدع كال تبتكر أم جديد 
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 أف « في أم مجاؿ، يقكؿ محمد محفكظ بخصكص ىذا  في كتابو اإلسبلـ كرىانات الديمقراطية 
 مزيد بياف كتكضيح، كذلؾ إلىاالختبلؼ الفكرم كاالجتماعي بيف البشر مف المسممات التي ال تحتاج 
، إذ يستحيؿ أف يتفؽ  1»الف مساحة االختبلؼ بيف البشر ىي جزء مف قانكف الكجكد اإلنساني 

شخصاف بتغير الظركؼ االقتصادية كالثقافية تبعا لمبيئة كالمستكل الثقافي كالتعميمي لمبشر، ما يجعؿ 
 إدراجيا بكثافة في مناىجنا إلىالتجانس التاـ أمرا يستحيؿ كجكده في التاريخ البشرم، ىذه القيـ تحتاج 

 جانب قبكؿ االختبلؼ بأنكاعو عبر بث إلىلتعميـ الجيؿ البلحؽ أىمية الحرية في التفكير كالتعبير، 
 . قيـ االحتراـ كالتسامح كتجاكز الخبلفات

، %6,92أما في الترتيب السابع رصدنا مف خبلؿ تحميؿ المضمكف كركد قيـ تحمؿ المسؤكلية بنسبة 
كىي نسبة متكسطة أدرجت في كتاب ىذه السنة الذم ربط المسؤكلية بالبعد ديني كالثقافي مف حفاظ 
عمى الممتمكات الطبيعية كعدـ الرمي العشكائي لممخمفات الصناعية كالمنزلية كتحمؿ تبعات ذلؾ، 

حيث تيتـ تكنس بيذا الجانب العتباره عمادا في السياحة التي تشغؿ جانبا ىاما مف مداخيؿ الدكلة  
التكنسية، كما تطرؽ الكتاب لممسؤكلية القانكنية التي تترتب عف تبعات السمكؾ مف الناحية القضائية 

 .كما يترتب عنيا مف تعكيض عف الضرر أك العقاب الذم يحدده القانكف

، %4,38 مكضع  بنسبة 62كما قمنا بتسجيؿ  قيـ االنتماء في الترتيب الثامف التي كردت في  
كقد جاءت متفرقة في عدة محاكر لـ تتركز في محكر بعينو كغيرىا مف القيـ التي جاءت صريحة، 

حيث تضمف الكتاب نصكص تبرز االنتماء لمكطف كتمجد التضحيات المبذكلة مف أجمو كالنشيد 
الذم كاف يردده الكطنيكف " أبك القاسـ الشابي"الكطني المقتبس مف قصيدة الشاعر التكنسي 

كالمناضمكف السياسيكف أثناء المسار الكفاحي التحريرم، كالذم يعزز بعد االنتماء لمكطف كاالفتخار 
 كحدة جيكبكليتيكية محددة إلىكغالبا ما يتصؿ مفيـك المكاطنة باالنتماء  « بتاريخو كبمقكمات شعبو،

،  كىك جانب ميـ يجب تعزيزه في نفكس كأذىاف التبلميذ لترسيخ الكطنية التي تعني حب الكطف 2 »
كاالعتزاز باالنتماء لو كالدفاع عنو بكؿ الكسائؿ، غير أف االنتماء كاالفتخار بالكطف ال يمكف أف ينمك 

 مف أمف كعيش كريـ كمساكاة كحرية، يحس المكاطف مف األساسيةكترسخ ما لـ تضمف حقكؽ المكاطف 
 .خبلليا بالطمأنينة كالراحة بانتمائو لكياف يحفظ لو كرامتو كاستقراره ماديا كمعنكيا

                                                           
 .69، ص 2002 محمد محفكظ، اإلسبلـ كرىانات الديمقراطية، المركز الثقافي المغربي، الدار البيضاء، المغرب،  1
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 التي كردت متفرقة في عدة اإلنسافحمت بالمرتبة التاسعة في نفكس الجدكؿ قيـ احتراـ حقكؽ  
 كالمكاثيؽ اإلنسافمكاضع في الكتاب، كالتي استشيد في نصكصو ببنكد مف العيد الدكلي لحقكؽ 

الكطنية الصادرة في ىذا الصدد كأقكاؿ مفكريف كسياسييف حكؿ ىذه النقطة الرابطة بيف جميع القيـ، 
 مساكاة تامة في ظؿ مجتمع متسامح كيقبؿ العيش أك مف دكف حرية اإلنساف/فبل حقكؽ المكاطف

 .المشترؾ رغـ االختبلفات  العرقية كالدينية كالمغكية، كؿ ىذا في ظؿ نظاـ سياسي ديمقراطي

 تكرار بما نسبتو 59بالمرتبة العاشرة سجمنا كركد قيـ التعاكف كالتضامف االجتماعي كالتي كردت ب
، تطرؽ إلييا الكتاب الذم نحف بصدد تحميؿ مضمكنو مف مختمؼ األنشطة التي تستكجب 4,16%

العمؿ الجمعكم في المجاؿ العاـ، الذم تظير فيو األعماؿ التطكعية لتنظيؼ األماكف العمكمية 
كالتضامف مع المرضى كالمعكزيف ماديا كذكم االحتياجات الخاصة، مف معاقيف ذىنيا كحركيا، 
، اإلنسانيةكالمتضرريف مف الحركب كالككارث الطبيعية، كىي قيمة ذات أبعاد كجدانية نابعة مف النزعة 
 .تحرؾ الشعكر العاطفي لممارسة ىذا السمكؾ االجتماعي النابع مف كعي شخصي كجماعي

، %3,81 مرة بنسبة 54في المرتبة الحادية عشر كردت قيمة الحفاظ عمى البيئة التي تكررت  
كىي أعمى نسبة تكرارات مسجمة مقارنة بالسنكات السابقة، إذ أدرجت البعد البيئي ىذه السنة بنسبة ال 
بأس بيا حيث ربط ىذا الجانب القيمي بالمسؤكلية االجتماعية التي تستكجب المحافظة عمى المحيط 

 تدىكر إلىكتكاثؼ الجيكد لتنظيفو، كتعزيز الكعي لتعديؿ سمكؾ بعض المكاطنيف السمبي التي تؤدم 
حالة البيئة خصكصا في األحياء السكنية كاألماكف العمكمية كالشركات التجارية التي ال تيتـ إال 

 .باألرباح عمى حساب المكارد الطبيعية غير المتجددة بما يؤثر عمى سيركرة الحياة مستقببل

أما في المرتبة الثانية عشر فقد سجمنا مف خبلؿ الجدكؿ حصكؿ قيمة الحفاظ عمى الكحدة  
، كرغـ ضعؼ ىذه النسبة، إال أف ىذه القيمة كردت بعدد تكرارات اكبر مما %2,40الكطنية عمى نسبة 

كردت في الكتابيف السابقيف ما يعكس غنى الكتاب الحالي بالقيـ مف حيث النكع كالكـ، كفي اغمبيا 
 .جاءت لتعزيز االنتماء كالدفاع عف الكطف ككاجب كضركرة اجتماعية كأخبلقية

 تكرار، حيث كردت 32 ب %2,26 باألخيربينما جاءت قيـ اليكية الكطنية في الترتيب  
صريحة في درس خاص يحمؿ نفس العنكاف، حاكؿ كاضعكا البرنامج مف خبللو اطبلع التمميذ التكنسي 

 األسس إلىعمى معالـ اليكية الكطنية التكنسية كالتراث المادم كالبلمادم، لكف لـ يشر في أم مكضع 
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 شبو أكالتي تقكـ عمييا ىذه اليكية ال االثنية كال الدينية كال الثقافية، يرجع ذلؾ لمتكجو العمماني 
العمماني الذم انتيجتو تكنس منذ عيد الرئيس الراحؿ الحبيب بكرقيبة التي ال تمنح اعتبارا  

 .لبلختبلفات الجنسية، العرقية كالعقائدية

 : في تونساألساسيتحميل نتائج القيم المرصودة ضمن مناىج التربية المدنية بالتعميم - 2-4

 في تكنس تبعا لتحميؿ المضمكف الكمي األساسيةتضمنت كتب التربية المدنية الثبلثة بالمرحمة  
 . مف مجمكع القيـ المرصكدة في مناىج المغرب العربي%30 قيمة، أم ما نسبتو 2611الذم قمنا بو 

المتضمف لتكرارات القيـ في الكتب التكنسية االلتزاـ  (16)كقد تصدرت القيـ في الجدكؿ رقـ  
، كىي نفس القيمة ة بالمائ28,07 مكضع بما نسبتو 733بالحقكؽ كالكاجبات التي رصدنا تكرارىا في 

التي تصدرت الترتيب في الكتب الجزائرية كالمغربية، كقد عددت الكتب التكنسية أنكاع الحقكؽ 
كالكاجبات في الدكلة كطرؽ ممارستيا في إطار ما أمر بو القانكف التكنسي بشكؿ كاضح كمفصؿ، 

جانب المكاطني حقو في نصكص الكتب الثبلثة، كىك بعد مدني يجب تضمينو في اؿحيث أخذ ىذا 
 في الدكلة، فعممية ترسيخ الحقكؽ الشخصية األساسيةالمناىج لتكضيح العبلقة الرابطة بيف المركبات 

 كالمسؤكليات الفردية اإلنسانيةتستمـز نقؿ مجمكعة مف المفاىيـ المكاطنية مف قبيؿ المساكاة كالكرامة 
 إذاكالجماعية كحرية الفكر كالممارسة، كؿ ىذه المفاىيـ يجب إدراكيا مف طرؼ المكاطف لممطالبة بيا 

غابت كممارستيا إف تـ إدراجيا في القكانيف المدنية، كال يقؼ األمر عند ىذا الحد المجرد فتعمـ ثقافة 
الحؽ كالكاجب يجب أف تتـ عبر ممارسات إليقاظ الكعي عند الفرد الذم يقكـ عمى امتبلؾ الفرد 

 .لتصكرات ذىنية إلدراؾ كفيـ ديناميكية الحياة في المجتمع كمؤسساتو الرسمية كالخاصة

 

 مكضع كالتي حصمت بمكجبيا ما 298كفي مقاـ ثاني كردت قيـ الكعي السياسي كتنميتو في  
، تضمنت في مجمميا إحاطة التمميذ كتنكيره بقضايا سياسية كحقكقية ضمف دركس %11,41نسبتو 

الديمقراطية كاالنتخاب كمنظمات المجتمع المدني التي ترسخ الحس المشترؾ بالقضايا العامة كالمطالبة 
بالحقكؽ كفؽ األطر القانكنية كالسممية لذلؾ، إذ تمثؿ عممية ترسيخ الكعي لدل التمميذ عممية ذات 

أىمية كمعقدة في نفس الكقت مف منطمؽ انو يجب تضمف ىذه القيمة في المنياج ككفاءة األستاذ في 
تمرير ىذه القيمة كفؽ آليات تبسيط ذلؾ مسايرة لقدرات التمميذ الذىنية ككعيو  ىك كذلؾ باآلليات 
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الممكنة لتمرير ىذا الكعي، كما أف اإلشكاؿ في ىذا يقع في ككف الكعي خاضع لمتفسير حسب 
التصكرات كاألكضاع الراىنة المميزة لعالـ اليـك الذم يقتضي منا أف نككف  كاعيف كاف نمتمؾ رؤل 

عميقة لما يحيط بنا بتجديد قراءتنا كتحميمنا لممجريات كاألحداث الراىنة، كىك األمر الذم يجب 
 الكحيدة التي أنياتضمينو في المناىج الدراسية خصكصا مادة التربية المدنية التي يمكف أف نقكؿ عنيا 

ترسخ ىذا البعد السياسي كالمدني في أذىاف التبلميذ مكاطني المستقبؿ، كمف كجية نظرنا نعتقد أف 
 نجحت في تككيف الفرد الكاعي القادر عمى استنباط األفكار كتحميؿ ؿالمناىج التكنسية منذ االستقبل

مجريات األمكر السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية الجارية حكلو رغـ التضييؽ عمى بعض الحريات 
 أف النظاـ التربكم نجح في مبتغاه القاضي بتككيف مخرجات مستقمة إلىمف طرؼ النظاـ السابؽ، 

 ما أككاعية حرة في تفكيرىا كرزينة في تقديرىا لعكاقب أفعاليا، كىك ما الحظناه أثناء ثكرة الياسميف 
نسانية ال زالت تعاني  يسمى الربيع العربي في بعض الدكؿ العربية التي حدثت فييا تجاكزات أمنية كا 

 في اغمبيا مف حركب طائفية كأىمية باستثناء نكعا ما مصر كتكنس، ىذه األخيرة التي اثبت فييا

المكاطف امتبلكو درجة عالية مف الكعي السياسي كاالجتماعي الذم ظير في محافظة الشعب التكنسي 
عمى الدكلة كمؤسساتيا، حيث فرؽ التكنسي عمى غرار أغمبية دكؿ الربيع العربي بيف النظاـ السياسي 
كالدكلة ككياف كمؤسسات، كفي ىذا اإلطار تردد قكؿ ال طالما رددتو الصحؼ في تحميؿ المكاطنة في 

الذم انتقد في حكار دار بينو كبيف الرئيس " معمر القذافي"عالما المغاربي عف الرئيس الميبي السابؽ 
الراحؿ بكرقيبة تعميمو لمشعب التكنسي بحجة أف الشعب المتعمـ يشكؿ تيديدا لبقائو عمى رأس السمطة، 

 مف ثكرة شعب جاىؿ كىك ما أكدتو األحداث بعد أفضؿأف يثكر عمي شعب متعمـ " بكرقيبة"ليرد عميو 
، حيث شيدت كما تزاؿ ليبيا صراعا عسكريا كسياسيا أنتج ثبلث حككمات كثبلث برلمانات 2011سنة 

كحرب أىمية لـ تنتيي لحد الساعة، عكس تكنس التي أعادت بناء الدكلة كرسخت لديمقراطية ال طالما 
 . العالـ العربيإليياافتقر 

 قيمة ترسخ لمفيـك الديمقراطية 245كفي الترتيب الثالث سجمنا ضمف الكتب الثبلث  
، كقد عالجت الكتب ىذه القيـ مف %9,38كالتعددية، حيث قدرت نسبة تضمنيا في الكتب المدرسية 

جكانب عديدة كحاكلت مف خبلليا تنمية ىذا البعد االجتماعي كالسياسي في نفكس التبلميذ بتطرقيا 
لمعممية الديمقراطية في الدكلة، مف تمثيؿ شعبي في مختمؼ المجالس السياسية عف طريؽ االنتخابات، 
كتعزيز ذلؾ بأمثمة عف عمميات االنتخاب عمى مستكل الدكلة كمؤسساتيا، كعمى مستكل المدرسة مف 
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انتخاب لمسؤكؿ األقساـ أك ممثؿ الطمبة كجمعية المدرسة كإطار بسيط لعممية االختيار كالتمثيؿ، كما 
تـ تناكؿ ىذه القيمة مف الناحية االجتماعية بالتطرؽ لديمقراطية التعمـ كحؽ الجميع في ذلؾ كالتعبير 

 .عف رأييـ كحؽ معارضة أراء كأحكاـ كقكانيف معينة بما يسمح بو القانكف

 تفعؿ فعميا في تغيير العمميات  « "عمى اسعد كطفة"ىذه الممارسات الجكىرية كما يقكؿ  
كاليكيات الفردية كالجماعية كالمدرسة ال تكجد عمى ىامش ىذه الديناميات الحضارية، بؿ تكجد في 
مركزىا كفي دكائرىا األعمؽ، فالمدرسة الديمقراطية تشكؿ الركح النقدية كتقطع الطريؽ عمى التفكير 

أحادم االتجاه، كىي بالتالي تستقبؿ ىذا التعدد في التصكرات كالعقائد كالقيـ كتشكؿ منو صيغا فكرية 
، مف ىذا المنطمؽ تقـك التربية عمى  » 1جديدة تتمثؿ في صيغ العيش المشترؾ في مجتمع ديمقراطي

 :الديمقراطية عمى بعديف أساسييف يحتاجيما الكجكد اإلنساني ىما 

 كآراءه كأفكاره، كاىتماميا اآلخرالتي تعني في مجمميا تدريب الفرد عمى تقبؿ : لتربية عمى الغيريةا
 .بما يدعـ العيش المشترؾ

 التي تعني الممارسة الفردية لمحقكؽ كالكاجبات كالحرية في االختيار الشخصي :التربية عمى الفردية
 .المتبكع بالمسؤكلية

 . كىما جكىر الديمقراطية بشكؿ عاـ يجب عمى المدرسة تعزيزىما بصكرة كاضحة لدم التمميذ

 مرة  في 216كفي إطار آخر كردت في الترتيب الرابع قيـ المساكاة أماـ القانكف بتكررىا  
، كىي قيـ ميمة في تفعيؿ قيـ المكاطنة كتنمية بعد %8,27الكتب، كالتي نالت بمكجبيا ما نسبتو 

المساكاة فييا الذم يدفع لضبط سمكؾ المكاطنيف كبث ركح الطمأنينة في نفكس المستضعفيف مف 
منطمؽ أف الدكلة تحمي المكاطف قانكنيا مف أم ظمـ كاعتداء عمى حقكقو مف طرؼ أشخاص طبيعييف 

 يختمؼ معيـ في قضايا معينة يفصؿ فييا القانكف الذم يساكم أك معنكييف يسمبكنو إحدل حقكقو أك
بيف الجميع كيعطي لكؿ ذم حؽ حقو، حيث تكرس المناىج التربكية عف طريؽ إدراج ىذه القيـ مبدأ 
جباره عمى فعميا  .سمك العدالة فكؽ كؿ اعتبار لضماف حقكؽ المكاطنة كحمايتيا كتكضيح االلتزامات كا 

                                                           
 .13مرجع سبؽ ذكره، ص .......  عمي اسعد كطفة، عمـ االجتماع المدرسي بنيكية  1
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كما طرحت نصكص الكتاب مسألة المساكاة القانكنية بيف جميع المكاطنيف كالحظنا مف خبلؿ  
ذلؾ حرصيا عمى التأكيد عمى حقكؽ الطفؿ الميمة في تككينو الحر كالناجح، كدكر األسرة في تككيف 

شخصيتو كتقكيـ أفعالو مف خبلؿ إعطائو فرصة لمكبلـ كالحرية في التفكير، ككذلؾ األمر بالنسبة 
لممرأة التي حرصت الكتب عمى تعزيز فكرة مساكاتيا مع الرجؿ كضماف حقكقيا كحمايتيا قانكنيا مف 

كؿ أشكاؿ العنؼ المفظي كالجسدم بشكؿ مفرط جدا، يتصكر القارئ ليذه المناىج أف المرأة في تكنس 
 أف المرأة كائف أسمى مف جميع المكاطنيف، يجب أف تككف ليا أك ابعد الحدكد، إلىإما ىي مظمكمة 

امتيازات مكاطنية كحقكؽ أكبر كالتزامات أقؿ، كىك ما يكرس مبدأ التفاكت كاالحتقار بدؿ المساكاة 
 .كالتضامف

 تكرار بما نسبتو 195كما كرد في الترتيب الخامس قيـ التضامف كالتعاكف بتحصيميا ؿ 
، كىي القيـ التي ترسخ مبادئ التعاكف كالتطكع النجاز مصالح مشتركة لفائدة المجتمع 7,47%

كالمكاطنيف المحتاجيف لتدخؿ كمساعدة، يساعد ذلؾ عمى تقميص الفكارؽ االجتماعية كاالقتصادية 
 األماـ عمى اعتبار أف تنصؿ المكاطف مف كاجبو التعاكني كالتطكعي يعني إلىكالدفع بعجمة التنمية 

التزاـ الدكلة التكفؿ بيذه اإلشكاالت االجتماعية، األمر الذم يكمؼ الخزينة العمكمية مصاريؼ أكثر 
 .كاف يمكف أف تكجو لمشاريع تنمكية أكثر أىمية

فمف كاجب المكاطف التعاكف كالتضامف لسد الفراغ المؤسساتي مف بعد كجداني كمدني ينبع  
 ففكرة التضامف  « عف كعي فردم كجماعي يدعـ االنسجاـ كاأللفة االجتماعية بيف مككنات الكطف،

تتأسس قبؿ كؿ شيء عمى إرادة العيش معا في كنؼ ديمقراطية تضمف الكرامة كالعدالة كالمساكاة 
تكؿ رايس " حسب  » 1لمجميع، كىي تؤكد كاجب العبلقات االجتماعية بما ىك شرط إمكاف التقدـ

، كىك ما حاكلت المناىج التكنسية تنميتو مف خبلؿ عرض امثمة التضامف كالتعاكف كتكثيؼ "ماتي
 .الجيكد داخؿ كخارج القسـ الدراسي

كفي الترتيب السادس كردت قيـ التسامح كالعيش المشترؾ في نسبة مقاربة لما كرد قبميا حيث  
 مكضع في كتب التربية 191 مف مجمكع القيـ، كىي درجة متكسطة رصدنا تكررىا في  %7,32نالت 

المدنية، كىي مف القضايا الميمة في المكاطنة يتأسس بمكجبيا إمكانية العيش كاالستقرار ضمف فضاء 

                                                           
 .60 فتحي التريكي كآخركف، مرجع سابؽ، ص 1



واقغ انًُبهح وانًقؽؼاد انعؼاقُخ انًغبؼثُخ فٍ تًُُخ وتؽقُص قُى انًىاطُخانفصم انكبظـ                               

 

 
286 

 

 اإلنسانيةككياف سياسي كاحد بغض النظر عف االختبلفات الثقافية كاالثنية، كىي مف المفاىيـ 
كاألخبلقية كمف المساحات اليامة المشتركة بيف البشر، بؿ ىي صمب االجتماع اإلنساني، بمعنى 

 غابة مميئة بالكحكش إلىغياب ىذه المفاىيـ كالقيـ عمى مستكل الكاقع يحكؿ الكجكد البشرم 
 بأنيا الحؿ العقبلني الكحيد « جكف لكؾ  (التسامح)كالتجاكزات بشكؿ صكرىا كأشكاليا حيث يصفيا 

،  إال أف تأكيد المناىج التكنسية عمى ىذه القيمة أكثر مف القيـ  1»لمشكمة الخبلفات التي نشأت 
األخرل كاالنتماء كحرية الرأم أمر مستغرب، حيث ال تعيش تكنس مشاكؿ إثنية أك دينية يجعميا تدرج 
ىذا البعد بيذه الكثافة، حيث يبلحظ استقرار مف ىذا الجانب رغـ كجكد أقمية أمازيغية كأقميات أكربية 

 أشكاؿ مف ىذا الجانب، إذ تمثؿ ألمالتكنسية، إال انو ال كجكد  (خصكصا في جزيرة جربة)كييكدية 
 .تكنس نمكذجا  لمتعايش في إطار انسجاـ كسمـ في المغرب العربي أكثر مف المغرب حتى

، حيث %7,05 تكرارا لحرية الرأم كالتعبير بنسبة 184كما سجمنا في المرتبة السابعة كركد  
 في البيت المدرسة كالمجتمع، كالرأمحرص المبرمجكف عمى إدراج معاني الحرية في التعبير عف الفكر 

في الصحؼ ككسائؿ اإلعبلـ كاألحزاب كالنقابات العمالية قصد تعزيز ىذه القيـ الميمة في المدرسة، 
 تكرار بنفس النسبة 184أما في الترتيب الثامف كردت قيـ تحمؿ المسؤكلية التي سجمنا حضكرىا في 

 قيـ المسؤكلية كترسيخيا في نصكص جالتي كردت بيا حرية الرأم كالتعبير، كقد سجمنا بث مناه
الكتب بتعريؼ التمميذ معنى المسؤكلية كأنكاعيا كما ينجر عف سمكؾ المكاطف مف أقكاؿ كأفعاؿ في 

 .مختمؼ المجاالت

كما سجمنا مف خبلؿ تحميؿ المضمكف الكمي لمناىج التربية المدنية تحقيؽ قيـ احتراـ حقكؽ  
، كىي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بما تضمنتو المناىج الجزائرية %5,02 لممرتبة التاسعة بنسبة اإلنساف

 األعمى تكرارا، ما يظير عدـ اىتماـ المشرع األكلىكالمغربية التي نالت فييا ىذه القيمة المراتب 
المدرسي التكنسي بيذه القيمة التي كانت ميمشة مف طرؼ النظاـ السابؽ، عمى اعتبار أف الكتب 

السابقة لمثكرة ما يزاؿ العمؿ بيا جاريا لحد اآلف، رغـ أف تكنس قطعت أشكاطا كبيرة في الديمقراطية 
، كرغـ ذلؾ كركدت مخاكؼ مؤخرا مف اإلنسانيةكحرية التعبير كغيرىا مف الحقكؽ الشخصية ك 

تجاكزىا بقانكف مكافحة اإلرىاب المثير لمجدؿ في األكساط الحقكقية كالحزبية خكفا مف اعتماده كذريعة 

                                                           
، 1992 ،1، دار الساقي، بيركت،طاألخردراسات في التعايش كقبكؿ :  سمير الخميؿ كآخركف، التسامح بيف شرؽ كغرب 1
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لمتعدم عمى الحقكؽ كالحريات، حيث عممت الحككمة التكنسية عمى إصدار قانكف يسمح لمسمطات 
 في تكنس حيث انتشرت بعد الثكرة أعماؿ تطرؼ تنسب ـاألمنية بمتابعة مكاطنيف لحماية األمف العا

 . في تكنسرلجماعات دينية تكفيرية تسعى لزعزعة األمف كاالستقرا

 %2,91 سجمنا كركد قيـ االنتماء في المرتبة العاشرة كالتي نالت نسبة ةكفي بعد آخر لممكاطف 
 لمتحميؿ، ىذا أف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى ترتيب ةكىي نسبة ضئيمة مقارنة بالقيـ األخرل المختار

األكلكيات في القيـ في المناىج التكنسية التي اىتمت بأبعاد أخرل لممكاطنة غير االنتماء، طبعا  ال 
يمكننا التعميـ عمى كؿ المناىج قد تككف مادة التاريخ تتضمف أكثر قيـ االنتماء مف مادة التربية 

 .     المدنية نظرا لطبيعة المادة

 إلى أف التربية تيدؼ «  كقد كرد في الفصؿ السادس مف القانكف التكجييي لمتربية كالتعميـ بتكنس 
تنشئة التبلميذ عمى الكفاء لتكنس كالكالء ليا كعمى حب الكطف كاالعتزاز بو، كترسيخ الكعي باليكية 

الكطنية فييـ، كتنمية الشعكر لدييـ باالنتماء الحضارم في أبعاده الكطنية كالمغربية كالعربية 
  .1 » اإلنسانيةكاإلسبلمية كاإلفريقية كالمتكسطية، كيتدعـ لدييـ التفتح عمى الحضارة 

 مؤشر ذك داللة عمى ىذه القيمة بنسبة 63أما فيما يخص الحفاظ عمى البيئة قد رصدنا  
، التي حصمت بمكجبيا عمى الترتيب الحادم عشر في مناىج التربية المدنية التكنسية كىي 2,41%

 كردت قيـ الكعي البيئي في متفرقات تعالج الفعؿ التطكعي ثنسبة ضعيفة مقارنة بالقيـ األخرل، حي
كالتعاكني لتنظيؼ المحيط كتعديؿ السمكؾ البيئي بمكجب ذلؾ، كلـ ترد صريحة في اغمب األحياف إال 

 .ضمف الحقكؽ كالكاجبات

 مكضع 54، حيث لـ ترد إال في %2,07كما كرد في المرتبة الثانية عشرة قيـ اليكية الكطنية بنسبة 
في الكتب الثبلثة، كىي نسبة ضئيمة تعبر عف عدـ اىتماـ كاضعي البرامج بيذا البعد في مناىج 
التربية المدنية كىك البعد القريب مف االنتماء في شقو الثقافي، ىذا كيذكر أف تكنس قد عرفت في 

 جدال حكؿ اليكية بيف األحزاب السياسية، فصمت فيو الدساتير كالمكاثيؽ األكلىسنكات االستقبلؿ 
 الكياف السياسي ىك ما حدد معنى اليكية التكنسية عمى حد أكالكطنية نكعا ما عمى اعتبار أف الدكلة 

ال تنبثؽ كممة أخرل غير الدكلة، كعميو ال يككف « : بقكلو" بكرقيبة"تعبير الرئيس التكنسي السابؽ 

                                                           
.    1915 ص 2002 جكيمية 30 الصادر بتاريخ 62الرائد التكنسي لمجميكرية التكنسية العدد   1
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، كىك ما كاف في تكنس حيث فصمت السمطة السياسية في ىذا البعد الذم كاف نتاج  »  1سااللتبا
 « بقكلو" عياض بف عاشكر" القانكف أستاذتصكرات سياسية بكرقيبية ال ىي ثقافية كال ىي تراثية، كيفند 

اليكية ىي نتاج لممركز السياسي الذم ىك الدكلة، فبل دكلة بدكف ىكية كال ىكية بدكف دكلة، الدكلة  ...
ليا دكر سياسي في تككيف اليكية، فيذه األخيرة تندرج اليـك في نكع اليكيات القكمية التي ليس ليا 

فاليكية عندنا ىي اليكية التكنسية، كىي في حالة تككيف ... كجكد إال بعمؿ الدكلة المركزية، كيضيؼ
   2»كتدعيـ 

يتضح مف ىذا تكجو  تكنس المستقمة في تحديدىا لميكية الذم كاف كطنيا، إذ ىدفت اإلرادة  
 أبعاد أخرل إلى ترسيخ القكمية التكنسية بدؿ تكسيع البعد اليكياتي إلىالسياسية منذ بداية االستقبلؿ 
 متكسطية عمى الرغـ مف كركد ذلؾ في المكاثيؽ الرسمية كالدستكر أكعربية إسبلمية افريقية مغاربية 

 إف  «  فيواألكلىالتكنسي المكقع عميو مف مختمؼ مككنات المجتمع السياسي، حيث أشارت الفصكؿ 
 أف تككف إلىىكية شعبنا عربية إسبلمية متميزة، تمتد جذكرىا في ماضي بعيد حافؿ باألمجاد، كتتطمع 

 عمى الرغـ مف ذلؾ تجاىمت اإلدارة السياسية ىذه التكجيات  »  3قادرة عمى مجابية تحديات العصر
 الدعكة لبلنتماء الكطني، عمى الرغـ مف تعدد الخمفيات السياسية أكالدستكرية لترسيخ مبدأ التكنسة 

كااليديكلكجية الكقعة عمى الدستكر كعمى مطالب الحركة الكطنية كالشعب التكنسي المطالبة سنكات 
الحماية باليكية المجسدة في الدستكر، تجاىمت تكنس الفتية ذلؾ، كيمكف ىنا استحضار قكؿ رئيس 

أما فيما يتعمؽ ..« :  الجدؿ القائـ قائبلأنياالمجمس الكطني في تمؾ الفترة احمد بف صالح الذم 
 االنتساب، فمف الممكف أف يقرر البرلماف المقبؿ لمدكلة التكنسية االلتحاؽ بالجامعة أكبالعبلقات 

 بجامعات أخرل مثؿ الجامعة اإلسبلمية كالمنظمات الدفاعية أك العسكرية أك غيرىا، أكالعربية 
، حيث  » 4 عمؿ كاحد ىك قياـ الدكلة التكنسيةإلىبكدنا أف يككف النكاب مجرديف تماما كمخمصيف ...

 مف إدراج البعد الكطني كالتكنسة في المناىج التربكية كالخطابات الرسمية بغية األساسيةكانت الغاية 
ترسيخيا في أذىاف المكاطف التكنسي ىك إرساء نمكذج مكحد تتأسس عميو اليكية الثقافية لتكنس تجنبا 

لمصراعات كالخبلفات التي تتبع تشرذـ أبعاد اليكية في الدكلة، كىك كعي كفطنة تحسب لمقادة 

                                                           
 .2005،315 عركسية التركي، فصكؿ مف تاريخ الحركة الكطنية في تكنس المعاصر، مكتبة عبلء الديف، صفاقس ، تكنس ، 1
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السياسييف آنذاؾ في تجاكزىـ لفكضى االنتماء بعد استقبلؿ الدكلة التي طالت مختمؼ المستعمرات 
 . الفرنسية القديمة

 :ساىـ في إرساء ىذا الخيار عدة عكامؿ تكفرت في الدكلة التكنسية، يكضحيا سالـ لبيض فيما يمي 

نما نتاج كياف تكنسي منذ عيكد قديمة، مما -   أدلبركز القكمية التكنسية كىك ليس باألمر المحدث، كا 
 . إجماع عمى تشكؿ اليكية التكنسية إلى

 .قدـ الدكلة المركزية في تكنس كبسط نفكذىا عمى أىـ أجزاء المجاؿ التكنسي - 

 .كعي القبائؿ التكنسية بكجكد فضاء ىك الببلد التكنسية، مما ساعد في إرساء الكعي الكطني- 

 .1ضعؼ القبائؿ التكنسية حتى قبؿ مجيئ االستعمار مقارنة بنظيرىا في المغرب كالجزائر- 

ساىمت ىذه العكامؿ في التأسيس ليكية تكنسية مكحدة مكنت تكنس مف تجاكز اإلشكاؿ اليكياتي، 
 كالقكمييف ف عمى اليسارييؽاإلثني كالطائفي، إضافة لخيارات سياسية أخرل تـ اتخاذىا كالتضيي

 تبني خيارات عربية أك إسبلمية أك إيديكلكجيا معينة في الدكلة، إلىكالناصرييف كاإلسبلمييف ممف دعكا 
كما يسمييا بعض السياسييف  أك شبو العممانية " الدكلة المدنية" كما ساىـ نمكذج الدكلة في تكنس 

في تجاكز أم طرح سياسي أك ثقافي خارج  (عمى الرغـ مف أف ىذا لـ يرد في أم دستكر أك قانكف)
إطار المتفؽ عميو سياسيا كفؽ النمكذج الحداثي الذم انتيجو بكرقيبة ، عمى الرغـ مف مناداة أطراؼ 

بعممنة الدكلة كأطراؼ أخرل بأسممتيا، يبقى خيار اليكية محايدا في تكنس عمى عكس الجزائر 
كالمغرب، كىك ما تضمنتو المناىج التكنسية، فمـ تشر  بكثافة ليذا البعد في مادة التربية المدنية كلـ 

 .غرب تكنس" الشاكية"يتـ اإلشارة في أم مكضع لمبعد األمازيغي لميكية رغـ كجكد نسبة مف البربر 

 مف مجمكع القيـ، %1,57بينما كرد في آخر ترتيب قيـ الحفاظ عمى الكحدة الكطنية التي كردت بنسبة 
كىك ما يبيف عدـ إدراج ىذا البعد ضمف أكلكيات المناىج التكنسية التي اىتمت باألبعاد الحديثة 

 .   لممكاطنة مف حقكؽ ككاجبات، ديمقراطية، كعي كمساكاة بدؿ االنتماء كالكحدة

 :تعميم قيم المواطنة من خالل مضمون التربية عمى المواطنة في المغرب- 3

                                                           
 .219 المرجع السابؽ ، ص  1
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 من التعميم اإلعدادي بالمغرب لمادة األولىتحميل نتائج القيم المرصودة في كتاب السنة - 3-1
 :التربية عمى المواطنة

 قيمة مكاطنة، كىي أعمى نسبة مف 783يبلحظ تضمنو ؿ ((17في قراءة تحميمية لنتائج الجدكؿ رقـ
 . مقارنة بالكتب الجزائرية كالتكنسية األكلىالقيـ سجمت في كتب السنة 

 150 مرة في صفحات الكتاب اؿ218 بتكرارىا اإلنسافتصدر ترتيب القيـ قيمة احتراـ حقكؽ  
 كىي نسبة عالية، حيث نالت ىذه القيمة اىتماـ المشركع المدرسي الذم أدرجيا %27,84بما نسبتو 

 في المكاثيؽ الكطنية كالدكلية مع التطرؽ اإلنساففي شكؿ مؤشرات مف قبيؿ الكرامة كحرية كحقكؽ 
، اإلنسانية، ككذا التسامح كمبادئو كدكره في العبلقات اإلنسافبالتفصيؿ لئلعبلف العالمي لحقكؽ 

إذ أف االنطبلؽ مف المدرسة «  إدراج في المناىج الدراسية إلىكتحمؿ ىذه  القيمة بعدا إنسانيا يحتاج 
 كترسيخيا ىك أمر سيجعؿ المدرسة تنفتح عمى المحيط الثقافي اإلنسافكمجاؿ لتعميـ ثقافة حقكؽ 

كاالجتماعي كاالقتصادم كالسياسي لممتعمميف، كتعزز لدم التمميذ المساءلة حكؿ سمبية كايجابية بعض 
شكاالت اإلنساف، كلقد انتشرت التربية عمى حقكؽ 1 »الممارسات   في العالـ في إطار إثارة تساؤالت كا 

حكؿ ممارسات ال إنسانية في العالـ، ترتبط ببعض الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية التي 
 معالجتو بالتأسيس اإلنساف ما تقصد التربية عمى حقكؽ ك انتياؾ حقكؽ اآلخر، كهإلى اإلنسافتدفع 

 كتأسس ىذه القيـ عمى مستكل الممارسة، ينطمؽ ىذا مف « لقيـ مرتبطة باالحتراـ كالتسامح كالتشارؾ 
التعميـ القيمي السمككي مف اقرب سجاؿ ليا، كىك حجرة التدريس كالبيئة المدرسية، كمف ثمة يؤسس 

، حيث ترمي ىذه التربية 2 »تعزيز مكضكع اشتغالو في الفضاء االجتماعي في مختمؼ المرافؽ 
 تككيف المكاطف المتشبع بيذه إلى ترسيخ كفاءات ذات بعد إنساني ترمي إلىالمدرجة ضمف المناىج 

القيـ، الممارس ليا، كالحريص عمى تغييرىا مستقببل، خصكصا بعض الممارسات المنتشرة في المغرب 
 مف كتاب 158كمسألة الخدـ كتشغيؿ القصر كحرمانيـ مف التعميـ كالحياة، كما كرد في الصفحة رقـ 

 البيت، كىي تحرؾ إلى إعدادم صكرة لطفمة خادمة تعكد بطفؿ مشغمييا األكلىالتربية المدنية  لمسنة 
 :الجانب الكجداني في التمميذ مف جانبيف 

                                                           
تقريب ككجز لمستجدات المناىج التربكية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، :  المناىج التربكيةإصبلح عبد المجيد االنتصار،  1

 .89، ص 2005، 1الدار البيضاء، ط
 . 92 نفس المرجع ص  2
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 .اإلنساف مسألة العبكدية كحرية :األول

 .   حقكؽ الطفمة في التربية كالتعميـ المدرسي الذم حصؿ عمييا ابف مشغمييا:الثاني

 إعدادم كركد قيـ الحقكؽ كالكاجبات في األكلىفي مقاـ آخر يبرر التحميؿ الكمي لكتاب السنة  
،  كىما قيمتاف أساسيتاف مف قيـ المكاطنة متصمتاف بالبعد القانكني %15,84الترتيب الثاني بنسبة 

لمدكلة كالمجتمع الذم تسعى المؤسسات التعميمية لتكريس مفيكمو كترسيخو في نفكس التبلميذ مف 
خبلؿ إشاعة ثقافة الحؽ كالكاجب داخؿ البنية االجتماعية، قصد ضماف السير الحسف لمؤسسات 

 التي سطرىا المجتمع، كقصد بمكغ تنمية شاممة تستجيب لحاجات األساسية األىداؼالدكلة كتحقيؽ 
 تقارير إلى، كفي ىذا اإلطار نستقرأ أرقاـ الكضع االجتماعي في المغرب استنادا األساسيةالمكاطف 

 دكلة شمميا التقرير، 181 مف بيف 130، حيث احتؿ المغرب المرتبة 2011التنمية البشرية لسنة 
، كنسبة %12,3 إلى، كنسبة السكاف المعرضيف لخطر الفقر %45 إلىحيث تصؿ نسبة الحرماف 

 كما يتبعيا مف آفاؽ اجتماعية ء ، ناىيؾ عف البطالة كالتيميش كاإلقصا1 12,3% إلىالفقر المدقع 
،كمف منطمؽ منطقي فاف ىذه المظاىر السمبية ال تؤسس لمكاطنة صالحة كال لمسمكؾ المدني اإليجابي 
الذم تبتغي المدرسة المغربية ترسيخو، رغـ إدراج العديد مف النصكص القانكنية كاألدبية كالدينية ضمف 

 .محتكل الكتاب المدرسي كاألنشطة الصفية

 تكرار، كىي 115 كب%14,69في الترتيب الثالث كردت قيـ التسامح كالعيش المشترؾ بنسبة  
 ما قكرنت بنسب الجزائر كتكنس التي حصمت فييا المراتب إذانسبة مرتفعة بالنسبة ليذه القيمة 

 المتصمة بمضاميف كاقعية يتشربيا التمميذ مف اإلنسانيةاألخيرة، كتعتبر ىذه القيمة مف القيـ الكجدانية 
 .انفعالو كتفاعمو مع المكاقؼ الحياتية المختمفة حتى تتجسد في سياقات نسقو القيمي كسمككو اليكمي

تبعا لذلؾ تـ إدراج العديد مف صكر التسامح بيف األدياف خصكصا بيف اإلسبلـ ك المسيحية  
أكثر ديانتيف انتشارا في العالـ، كتـ ربط ذلؾ بصكرة لقاء بيف الممؾ الراحؿ الحسف الثاني مع البابا 

 ، كما أدرجت أحاديث نبكية كنصكص مف التراث اإلنساني تمجد jean paul  2يكحنا بطرس 
 حكؿ أكضاع المغرب 10/07/2001 خطاب الممؾ محمد السادس بتاريخ االتسامح كقبكؿ اآلخر، ككذ
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  كىك  » 1 كاف منذ زمف بعيد كسيظؿ ممتقى لمتسامح كمبلذا لمتفاىـ كالتعايش « الذم قاؿ عنو انو
كاقع حقيقي، حيث تميز المغرب بنكع مف االستقرار عمى مر التاريخ، كما يشيد تسامح ديني بيف 
مختمؼ المعتقدات كاألصكؿ يسمح الندماج اجتماعي كبير بيف المككنات االجتماعية، كما تنص 
 35القكانيف المغربية عمى حرية الممكية حتى لؤلجانب المقيميف بالمغرب كفؽ ما ينص عميو الفصؿ 

 .مف الدستكر المغربي

كترتكز قيمة التسامح مف اجؿ ترسيخ قيـ العيش المشترؾ عمى ضركرة غرس الكعي كيدؼ تربكم 
 رىاف إلىكاجتماعي، حيث يتجاكز الرىاف البيداغكجي لمتربية المدنية تعزيز قيـ التنشئة االجتماعية 

اكبر ىك إعداد المكاطف مف اجؿ المكاطنة العالمية المتجاكرة لؤلكطاف كاألقطار كالخصكصيات 
ثقافية، أك ما يسمى حديثا بالتربية مف اجؿ التنكع كاالختبلؼ، خصكصا مع التقارب -السكسيك

 . الحديثة في االتصاؿاالحضارم الذم عززتو كسائؿ اإلعبلـ كالتكنكلكجي

 في ىذا %10,09أما المرتبة الرابعة فكانت لقيمة الديمقراطية كالتعددية التي كردت بنسبة  
 في المكاطنة التي يجب عمى المناىج بناؤىا كترسيخيا في نفكس األساسيةالكتاب، كىي مف القيـ 

النشء، إذ ال يمكف االستغناء عف المدرسة في إشاعة قدـ الحرية كالمكاطنة كأسس الديمقراطية، سكاء 
في الدكؿ التي تحتكييا أك السائرة عمى درب الديمقراطية عمى غرار المغرب الذم يكلي اىتماما مؤخرا 
بمسألة الجيكية المكسعة مف خبلؿ منح حرية اكبر لؤلحزاب السياسية كالجمعيات ك التمثيؿ النيابي بما 

يدعـ التأسيس لمسار ديمقراطي في ظؿ الممكية المنفتحة نكعا ما في عيد الممؾ الحالي مقارنة 
 .بسبلطيف المغرب السابقيف

 في شقيا السياسي كالمدني مف خبلؿ التطرؽ لمكاضيع ةغير أف المبلحظ في ىذا ىك تناكلو لمديمقراطي
االنتخابات كالحريات السياسية في الدكلة، كلـ يشر مصممكا المناىج في أم مكضع في الكتاب 

 .لمديمقراطية في شقيا االجتماعي متمثمة في قضايا المساكاة كالعدالة االجتماعية

، كقد 73 تحصيؿ قيمة المساكاة أماـ القانكف الرتبة الخامسة بإلىكما يشير التحميؿ الكمي 
تناكلتو مناىج ىذه السنة مف خبلؿ نصكص تعالج مسألة التمييز العنصرم كالعرقي كالجنسي بيف 

 .البشر عمى اعتبار أف قضية المساكاة مف مبادئ الديمقراطية
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 مف خبلؿ صكرة كضعت تمثؿ فتى le genre كما تناكؿ المبرمجكف مسألة المساكاة كالجندر  
 تساكم الرجؿ كالمرأة في المجتمع، عزز ىذا الطرح بآية إلىكفتاة بينيما رمز تساكم الرياضي كإشارة 

 يا أييا الناس اتقكا ربكـ الذم خمقكـ مف نفس كاحدة كخمؽ منيا زكجيا كبث «    قرآنية في قكلو تعالى 
 ، كعكلجت المساكاة  مف جانب قانكني بإدراج كحدة دراسية حكؿ العدؿ 1»منيما رجاال كثيرا كنساء،

 كارتباطو بالسيركرة الحسنة لمعبلقات االجتماعية كحؿ مشاكؿ اإلنسانيةكأىميتو في ضماف الحقكؽ 
المكاطنيف، دعمت ىذه القيمة بنصكص مف التراث كنصكص مف القانكف كالدستكر المغربي أنشطة 

تطبيقية تستيدؼ ترسيخ كفايات ىذه القيـ مف خبلؿ نصكص افتراضية تتناكؿ القانكف الداخمي 
 .لممدرسة كركح المسؤكلية 

 9,32 تكرار كما نسبتو 69في الرتبة السادسة تضمف الكتاب قيـ التضامف كالتعاكف ب 
 ذات الصمة اإلنسانية مف خبلؿ تعزيز القيـ إلييابالمائة، كىي نسبة متكسطة تطرؽ المبرمجكف 

بالتعاكف كالتشارؾ في أعماؿ خيرية لمتخفيؼ عف أناس يحتاجكف المساعدة  مف كبار السف كذكم 
االحتياجات الخاصة في المجتمع، كتعريؼ التمميذ بمؤسسات كجمعيات ذات أىداؼ تضامنية في 

مختمؼ المجاالت في الفضاء العاـ عمى غرار مؤسسة محمد الخامس لمتضامف، كىي مؤسسة تابعة 
 الممكي ذات صمة بأعماؿ خيرية  إنسانية تنشط عمى المستكل الكطني في األكساط الشبو فلمديكا

 .حضارية كالقركية بالخصكص

 40كفي بعد آخر لمحرية كالديمقراطية حمت قيـ حرية الرأم كالتعبير في المستكل السابع ب 
، حيث تناكلت لمكتاب مف خبلؿ محكر خاص يحمؿ عنكاف الحرية كمحكر %5,11تكرار كما نسبتو 

الديمقراطية كاالختيار الحر في المجاؿ السياسي، تـ تعريؼ التمميذ المغربي بمفيـك الحرية فمسفيا 
كقانكنيا كتاريخيا، كما عرضت نصكص الكتاب مجمكعة مف الحريات الفردية كالجماعية اغمبيا 

 أحزاب كجمعيات، يمارس مف إلىمرتبطة بحقكؽ المكاطف في الدكلة، مف تممؾ، مشاركة كانتماء 
 كالتعبير عف آراءه كتصكراتو الشخصية كالتي تضمنيا مكاد الدستكر رخبلليا المكاطف االختيار الح

 تكريس إلىالمغربي سيما مكاد الفصؿ السابع منو، حيث يسعى الخطاب المدرسي المغربي الحالي 
بعض الممارسات المرتبطة بحرية التعبير في الفضاء العاـ كاالختيار في المجاؿ السياسي 

، دكف ر  كنشر ثقافة حرية التعبير التي تضع القيادة السياسية في دائرة المحاسبة كالتشاك« كاإلعبلمي 
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دكف - المجالس المنتخبة كالحككمة المركزية عمى أكثر تقدير-  »1اإلخبلء بقكاعد الكالء كاالحتراـ 
، بؿ كؿ الدكؿ ا حرية إبداء الرأم فيوأكالمساس بالمؤسسة الممكية التي تبدك مصانة عف أم تطاكؿ 

العربية تقريبا ما عدل تكنس كلبناف  المتاف تتكفراف عمى ىامش مف الحرية السياسية كاإلعبلمية في 
 .ىذا الخصكص

 المرحمة االستعمارية التي حكلت األقطار العربية في القرنيف الماضييف إلىتعكد خمفيات ىذه القيكد 
 االعتراض كقد كرست أك مجتمعات تابعة كخاضعة لسمطة عميا مجردة مف أم حرية لمتصرؼ إلى

دكؿ ما بعد االستقبلؿ ىذا الكضع نسبيا حكؿ إعادة إنتاج القير كاالستبلب في ظؿ الدكلة الرعكية 
القائمة عمى الكالء كاالمتثاؿ لمسمطة الحاكمة ليس في األنظمة الممكية فحسب بؿ كحتى الجميكريات 

 .التي اتخذت الديمقراطية كالحرية شعارا ليا لـ تكف فييا الحرية كالمكاطنة كاممة

 تكرار فقط مف 21كيظير مف خبلؿ الكتاب تحصيؿ قيمة تحمؿ المسؤكلية بالترتيب الثامف ب  
مجمكع القيـ المحصمة مف عممية تحميؿ المحتكل، كقد كردت ىذه القيـ عمى عدة محاكر تناكلت 

المسؤكلية الشخصية كتحمؿ عكاقب األفعاؿ اتجاه الدكلة كالقانكف المدني كالعقاب كالثكاب الذم يتبعيا 
كمسؤكلية ارتكاب الفعؿ، مسؤكلية اختيار األشخاص كالممثميف في االنتخابات، كالمسؤكلية االجتماعية 

 مف ككارث طبيعية، حركب، مجاعة، كأمراض تتبع فاتجاه األعماؿ التطكعية كالتضامف مع المتضررم
ىذه العركض  بترسيخيا عمميا مف خبلؿ أنشطة تربكية لتعزيز ىذه القيمة كمف خبلؿ القياـ باختيارات 

 في الحياة اليكمية، حيث تعرض الكتاب لعممية اختيار رئيس جمعية المدرسة كنائبو كما يتبع ةمسؤكؿ
ذلؾ مف مسؤكليات ممقاة عمى عاتقيا في استشارة التبلميذ كتقؿ اىتماماتيـ إلدارة، يعزز ىذا الفعؿ 
العديد مف القيـ عمى غرار الحرية، الديمقراطية حرية الرأم كتحمؿ المسؤكلية، كىي قيـ ضركرية 

عداده لمسؤكليات  لتككيف الذات كالشخصية السكية لمتمميذ الذم يتعمـ أسس التفكير الناقد كالحر، كا 
 . اكبر مستقببل

 مرة 20بالمرتبة الثامنة حمت قيـ الكعي السياسي بنسبة مقاربة لمقيمة السابقة، حيث تكررت  
 كىي نسبة ضئيمة مقارنة بأىمية ىذه القيمة في ترسيخ المسؤكلية السياسية %2,55في الكتاب بنسبة 

 بعض صكر إلىكالمدنية لمتمميذ مستقببل في مشاركتو في العممية السياسية، حيث تطرؽ الكتاب 
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الكعي مف خبلؿ معرفة الحقكؽ السياسية كأكجو االختبلؼ بيف النظاـ الديمقراطي كالديكتاتكرم كالنزاىة 
 .في الحكـ

 فقط في محتكل %1,79أما في الترتيب العاشر فكاف لقيمة اليكية الكطنية التي كردت بنسبة  
الكتاب المدرسي الخاص بمادة االجتماعيات ككحدة التربية عمى المكاطنة بالخصكص رغـ أىمية  

 كطني ليذه المسألة كضبطيا بعيدا عف الشعبكية تأسيسالبعد اليكياتي في المكاطنة ، يضمف 
كاالديكلكجيات المختمفة كاختبلؼ في الرؤل كالتصكرات ليذه القضية مما يخمؽ  الصراع الذم يشكؿ 

 .تيديدا لبلستقرار السياسي كالثقافي الذم سعى المغرب لتأصيمو

 تكرارات فقط في 5 قيمة االنتماء كتعزيزه ب%0,64في الترتيب الحادم عشر كردت بنسبة  
 كالكاجبات اإلنسافالكتاب، ما يكضح تكجو المشرع التربكم المغربي الذم أكلى اىتماما بقيـ حقكؽ 

 .كالتسامح أكثر مف اىتمامو لبلنتماء كاليكية تبعا لحاجات اجتماعية كخطابات سياسية

 تكرارات فقط، رغـ أىمية كحدة 3 باألخيركما كرد بالمرتبة الثانية عشرة في الترتيب ما قبؿ  
 كردت قيـ المحافظة عمى ةالكطف عمى االستقرار كتجسيد قيـ المكاطنة الحديثة، كفي بعد آخر لممكاطف

 بتكراريف فقط، كىي نسبة تكاد تككف منعدمة رغـ اىتماـ االتجاىات الحديثة األخيرالبيئة في الترتيب 
في التربية بالبعد البيئي كضركرة بيداغكجية ككفاءات يجب ترسيخيا في نفكس التبلميذ لمحفاظ عمى 

 كتمبية حاجاتو الغذائية اإلنسافالمحيط في ظؿ التغيرات المناخية كتبعاتيا كانعكاس ذلؾ عمى صحة 
  .    كاألكحد ليااألساسيالتي تشكؿ البيئة المكرد 

تحميل نتائج القيم المرصودة في كتاب السنة الثانية من التعميم الثانوي اإلعدادي بالمغرب - 3-2
 :لمادة التربية عمى المواطنة

 قيمة مكاطنة 1192 تضمف ىذا الكتاب إلى( 18)يشير التحميؿ الكمي لنتائج الجدكؿ رقـ   
، إذ تكررت في %27,43، تصدرت الترتيب قيـ االلتزاـ بالحقكؽ كالكاجبات بنسبة 61في صفحاتو اؿ

 مكضع في ىذا الكتاب، حيث أدرج مصممكا الكتاب مجمكعة مف القيـ المتعمقة بالحقكؽ 327
 التي تناكلت ىاتيف القيمتيف مف خبلؿ 12 ك 7كالكاجبات في جميع محاكره كبالخصكص الكحدتيف 

عرض مكاد مف العيد الدكلي حكؿ الحقكؽ كمف الدستكر كالقكانيف المغربية، كطرحت فقراتيا مجمكعة 
 كما يستمـز المكاطف القياـ بو مف كاجبات في المغرب مع التفريؽ بيف الحقكؽ األساسيةمف الحقكؽ 
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السياسية كالمدنية  لممكاطف، ككذا الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية التي يضمنيا الدستكر المغربي تبعا 
لقكانيف محمية كلعيكد كاتفاقيات دكلية مع األمـ المتحدة بالخصكص، كىي قيـ ضركرية لتكجيو السمكؾ 

المدني المرغكب الذم يتداخؿ فيو السمكؾ الفردم بالجماعي كفؽ نسؽ القيـ السائدة في الفضاء 
العمكمي، كىك الدكر المنكط بمؤسسات التنشئة االجتماعية عمى رأسيا المدرسة التي تسعى لتنزيؿ ىذه 

القيـ كالتمثبلت المكاطنية في أذىاف التمميذ  مف خبلؿ عممية ضبط كترسيخ ىذه التمثبلت كفؽ 
 الفرد، كتطبيعو بقيـ التحضر كالمدنية ابتغاء المصمحة العامة التي إلييامتطمبات الجماعة التي ينتمي 

يحكميا قانكف احتراـ الحقكؽ كااللتزاـ بكاجبات، كفؽ عبلقة طردية تستمـز حضكر الطرفيف  الكتماؿ 
 .العقد االجتماعي حسب تعبير جكف جاؾ ركسك

، كىي أعمى نسبة تحققيا %19,38 بالمرتبة الثانية حمت قيمة الكعي السياسي كالمدني نسبة  
 مكضع في الكتاب تناكليا المشرع 231ىذه القيمة في الكتب المدرسية المغربية، حيث تكررت في 

المدرسي مف خبلؿ دركس تعرؼ بمؤسسات حككمية تقكـ عمى األنشطة كالممارسات السياسية، عمى 
غرار البرلماف كالحككمة كاألحزاب السياسية التي تفرض أكضاعا كممارسات خاصة تخضع لمنطؽ 

 المتضمنة في دستكر المممكة كالعيكد الدكلية التي تنظـ الحريات رالديمقراطية كحرية الرأم كالتعبي
العامة في الدكلة القائمة عمى الحؽ كالقانكف، كما تطرؽ مناىج الكتاب لدكر كسائؿ اإلعبلـ كالصحافة 
المكتكبة كالمرئية بشكؿ خاص في رفع الكعي لدل المكاطنيف بالقضايا الكطنية كالدكلية، حيث يعتبر 

، (الفكرم، االقتصادم، االجتماعي) بما فيو ما ترسخو المدرسة لضماف األمف القكـأساسيالكعي بعدا 
كآلية دفاع  تمررىا المناىج لمكاطني المستقبؿ لمتكيؼ مع معطيات كمتغيرات الحياة كما تفرضو 
 في رالعكلمة الثقافية مف تيديد لمفكر المحمي، كمحاكلة قكل داخمية كخارجية لزعزعة األمف كاالستقرا

 العبث كالتشكيؾ في اليكية الكطنية، كفي ىذا الصدد تطرؽ الممؾ الراحؿ الحسف الثاني أكالدكلة 
ألىمية الكعي كدعـ الفكر الكطني المستمد مف االمتداد التاريخي لممغرب بعد الفتح اإلسبلمي، كالذم 

 تأليفنا لمجنة متركبة مف خيار العمماء كالمعمميف كالمربييف لمراجعة جميع « يقكؿ في إحدل خطاباتو 
الكتب الدراسية المقررة في مدارسنا كمعاىدنا ككمياتنا لتنقيتيا مف النظريات الخاطئة كالعبارات النابية 

 بالقرآف، كحددنا مكعدا يتـ في نيايتو إثبات رالتي ال يصح أف تمقف ألبناء شعب، يعتز باإلسبلـ كيفتخ
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كذلؾ حتى ال يظؿ شبابنا فريسة لفكر أجنبي، فريسة لمف يبحث عف زبناء .... السميـ كنفي السقيـ،
  . »1 في معركة بالنسبة لمعركتيـ الحقيقية اليجعميـ يفكركف في مشاكؿ أخرل، كليفكرك

كما يظير التحميؿ الكمي لكتاب االجتماعيات لمسنة الثانية بالمغرب كركد قيـ الديمقراطية 
، حيث تضمنت كحدات ىذا الكتاب أفعاال كممارسات %12,50كالتعددية السياسية كالثقافية ب

كتصكرات تندرج ضمف القيـ الديمقراطية قصد غرسيا كتكضيحيا لمتمميذ المغربي كتعريفو بيذا البعد 
 أف نظاـ الحكـ بالمغرب «  األكؿ كالذم تناكلو الدستكر المغربي، حيث تضمنت الفصؿ األساسي

، يفيـ مف ىذا بغض النظر عف مدل 2 »نظاـ ممكية، دستكرية، ديمقراطية، برلمانية كاجتماعية 
تجسيده عمى ارض الكاقع أف الممؾ في الدكلة ال يممؾ السمطة المطمقة عمى مجريات الحياة العامة، 

نما يعتمد في تسييره لشؤكف الدكلة عمى استشارة نكاب البرلماف الذيف انتخبيـ الشعب المغربي ليمثمكه  كا 
في تصكيتيـ عمى القضايا كاألحكاـ كالقكانيف التي تضعيا الدكلة، كالذم يتـ اختيارىـ بطبيعة الحاؿ 
كفي اغمب األحكاؿ مف طرؼ األحزاب السياسية الكطنية التي تعتبر شريكا سياسيا كاجتماعيا لمسمطة 

، كما كرد في الفصؿ الثاني مف الدستكر كتجسيد "السيادة لؤلمة"الممكية التي تمارس مف خبلليا مبدأ 
الديمقراطية كالنزاىة في االختيار كحرية التعبير عف األفكار كاآلراء كالمعتقدات مف طرؼ المتحزبيف أك 

 .المكاطنيف كفؽ ما تحدده الحريات العامة في القكانيف كالدستكر المغربي

 كما تضمف الكتاب في صفحاتو حسب التحميؿ الكمي لمضمكنو تحصيؿ قيمة احتراـ حقكؽ  
 في اغمب مكاضيع كحدة الكتاب، حيث حرص %10,65 المرتبة الرابعة، إذ كردت بنسبة اإلنساف

 أك الحقكؽ أكمصممكا المناىج إلدراج ىذه القيمة في العديد مف المكاضيع سكاء المتعمقة بالديمقراطية 
عف  (األكلىالسنة )الكاجبات كبنفس الكيفية التي عالج بيا المصممكف ىذه القيمة في الكتاب السابؽ 

طريؽ تناكليـ لمعيكد كالمكاثيؽ الدكلية التي تبناىا المغرب كتنادم بيا المنظمات الحقكقية العالمية 
كاألمـ المتحدة بشكؿ كبير، ككذا إدراجيا في النصكص كالقكانيف الكطنية المغربية قصد تعريؼ التمميذ 

بيذه الحقكؽ كترسيخيا في نفسيتو لممارستيا مف جية، كلكؼ الممارسات التي تتعارض معيا عمى 
 لتجاكز ممارسات مترسخة في المجتمع المغربي، فرضتيا العادات ةاألقؿ في ممارسات األجياؿ البلحؽ

                                                           
، دار 1999-1956دراسة تحميمية لمقيـ المكجية لمسياسة التربكية بالمغرب ما بيف : سعيد الراشدم، النظاـ التربكم المغربي  1

 . 254، ص2008، 1القمـ لمطباعة كالنشر ك التكزيع ،الرباط، ط
 .  ، الفصؿ األكؿ ، الفقرة األكلى 2011 دستكر المممكة  المغربية ، 2
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كالتقاليد كالمخياؿ الشعبي المرتبط بالثقافة أك الديف أحيانا في أكساط اجتماعية معينة دكف غيرىا أحيانا 
 .أخرل

 بنسبة مئكية قدرىا ر، كردت قيـ حرية الرأم كالتعبياإلنساف لحقكؽ ب كفي بعد آخر اقر 
، كىك البعد الذم تـ معالجتو في اغمب المحاكر التي تضمنيا الجزء الخاص بالتربية عمى 9,40%

المكاطنة مف كتاب االجتماعيات كالمستنبطة أساسا مف بنكد قانكف الحريات العامة بالمغرب، حيث 
حرص الكتاب عمى ترسيخ فكرة  ضماف ىذه الممارسات المتمثؿ في حرية التعبير عف اآلراء، كالتي 

 كتصكراتو حكؿ قضية معينة في مكاقؼ  معينة، حيث تضمف الكتاب بأفكارهتضمف لممكاطف اإلدالء 
حرية اإلبداع كالنشر كالعرض في مجبلت األدب "  مكفكلة بكؿ أشكاليارحرية الفكر كالرأم كالتعبي"

 قبؿ مصممي المناىج مف ف،  كما تـ تناكؿ حرية الرأم ـ1"كالفف كالبحث العممي كالتقني مضمكنة 
 كاالجتماع كما كرد في الفصؿ تزاكية حرية النشر كالكتابة الصحفية في الجرائد كالمجبلت كالتظاىرا

 في الدكلة حسب ر ظيير التجمعات العمكمية، كىي مؤشرات تعتمد في قياس حرية الرأم كالفؾاألكؿ
 في الكتاب أف األحزاب ما ىي دنسبة الحريات كالممارسات المسمكح بيا كطنيا، كفي مكضع آخر كر

 كقد تـ ربطيا بالديمقراطية، كما كرد في نفس الكتاب أف ال 2إال مظير مف مظاىر تنظيـ حرية الرأم
 .ديمقراطية بدكف أحزاب سياسية كالعكس

بالمرتبة السادسة حمت قيـ اليكية الكطنية كترسيخيا لدل النشء كقد حصمت بذلؾ عمى  
 مكضع في الكتاب، شممت تعريؼ التمميذ بمقكمات الدكلة كرمكز 54 كالتي تردد تكرارىا في 4,53%

سيادتيا عبر التاريخ بأبعادىا الدينية كالعرقية كالمغكية، كلك أف الكتاب احتكر اليكية في اإلسبلـ ك 
لميكية المغربية،  (اثني كثقافي) أساسي البعد األمازيغي لممغرب، كىك مركب إلىالعركبة دكف اإلشارة 

 مف سكاف المغرب األقصى  كتـ دسترة  المغة األمازيغية بمكجب 3%60حيث يشكؿ األمازيغ ما نسبتو 
،  كمع ذلؾ تـ إقصاء ىذا البعد في المناىج الدراسية، حيث 1996قانكف تـ إدراجو في دستكر سنة 

أف األكيد ىك تدخؿ السياسي في التربكم ربما يعكد السبب في ذلؾ لتكجو السمطة المغربية لحصر 

                                                           
 .25 دستكر المممكة المغربية، الفصؿ  1
 .168 ؾ ت ـ، السنة الثانية إعدادم بالمغرب ص  2
معطيات كتحديات  ... عبد السبلـ رزاؽ األمازيغ بالمغرب  3
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الثقافة كاليكية في مركب كاحد بغية إرساء التجانس اليكياتي الذم تنتيجو اغمب الدكؿ العربية، 
كخصكصا مف سار في طريؽ القكمية العربية، كال يعد المغرب منيا، غير أف السمطة اتخذت منيجا 

محافظا حرصت مف خبللو عمى إبراز رمكز كمقكمات الدكلة بتصكر الثقافة السائدة التي ترغب 
المؤسسة الممكية عمى إرسائيا، كىي المؤسسة التي تمعب دكر الراعي المحافظ أك السمطة األبكية كما 

ذات طابع سمطاني عميؽ، كالذيف يمارسكنيا ليس ليـ مف مؤىبلت O Reboul  « يقكؿ اكليفيي ريبكؿ
إال ما كىبو ليـ اإلنجاب، ليذا ثار كثيرا مف المفكريف عمى العائمة كاألسرة بصفتيا حامية، ألنيا تمعب 

، 1 »   تحترس مف كؿ ابتكار، تخاؼ مف عدـ االمتثالية ككؿ تمرد ككؿ تفكيرنياإ.....دكرا محافظا،
 اليكية في مناىج ىذه السنة في رمكز الدكلة السمطانية كالتراث العربي إلىكمف ىذا يبلحظ اإلشارة 

 .اإلسبلمي

كغير بعيد عف بعد اليكية في المناىج الدراسية يبرر بعد االنتماء في المرتبة السابعة مف ترتيب القيـ 
 ء، حيث شممت المحاكر إشارات كدالالت تعزز حب الكطف كاالنتما%4,28لكتاب السنة الثانية بنسبة 

إليو كالكعي بقيمة رمكز السيادة في الدكلة المغربية كامتداداتيا التاريخية مع اإلكثار مف دالالت عمى 
 عمى تطبيؽ المساكاة ردكر الممؾ كاألسرة الحاكمة عمى مر التاريخ في إرساء قيـ السمـ كاألمف كالسو

 .ةكالحريات العامة التي يضمنيا الدستكر كتتيح الممارسة الحرة الشؤكف الدينية الثقافية كاالقتصادم

 حمت قيمة المساكاة أماـ القانكف، كىي القيمة التي حرص %4,03بالمرتبة الثامنة كبنسبة  
مصمـ المنيج عمى إدراجيا في الدركس المتعمقة بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالدركس الخاصة 

بالقضاء كالقانكف، مف اجؿ تفعيؿ المكاطنة التنظيمية التي تضمف السير الحسف لمشؤكف العامة عبر 
إرساء العدالة القانكنية التي تضمف لكؿ ذم حؽ حقو، كفؽ مبدأ العدؿ كالمساكاة أماـ المؤسسات 

 طرؼ كاف، كميما ألمالقضائية التي تفصؿ في المنازعات كالخصكصيات بمكضكعية دكف حياز 
 . االقتصاديةأككانت صفتو أك مكانتو االجتماعية 

كما يظير التحميؿ الكمي لكتاب االجتماعيات تضمف قيـ مكاطنة تيدؼ لترسيخ التحمي   
بالمسؤكلية مف لدف التمميذ في القسـ كخارجو، حيث حمت ىذه القيمة في المرتبة التاسعة بالجدكؿ رقـ 

، كأدرج كاضعكا المناىج ىذه القيـ في مكاضيع مختمفة منيا ما تعمؽ بإرساء %3,36بنسبة  (18)

                                                           
 .27، ص 1986، 3 أكليفيي ريبكؿ، فمسفة التربية، عكيدات لمنشر كالطباعة،  مصر، ط  1
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القانكف كالحؽ إلقرار مبدأ االمتثاؿ لؤلحكاـ القانكنية كالقضائية كتحمؿ نتيجة األفعاؿ كالممارسات التي 
يقكـ بيا الشخص اتجاه أفراد أك جماعات أك مؤسسات قصد تنظيـ الحياة اليكمية لممكاطنيف كضبط 
أم سمككات خارجية غير المسمكح بيا، حيث يتعرؼ التمميذ عمى إحدل األسس االجتماعية المتفؽ 

دراؾ لدم التمميذ لمراجعة عكاقب  عمييا كالمتمثمة في تحمؿ مسؤكلية الفعؿ، كذلؾ قصد غرس كعي كا 
الفعؿ قبؿ القياـ بأم سمكؾ منافي لؤلحكاـ العامة لمدكلة كلممنظكمة القيمية كاألعراؼ المجتمعية، كما 
تحيط برامج ىذه السنة بتنمية ركح المسؤكلية االجتماعية كاالقتصادية لمفرد اتجاه األشخاص المسؤكؿ 

عنيـ مف أفراد األسرة كالمكظفيف بالنسبة لؤلفراد ممف ىـ في مناصب إدارية كاقتصادية تفرض 
 .المسؤكلية التامة أك النسبية عنيـ

، كىي %1,59 تكرار فقط بما نسبتو 19بالترتيب العاشر حصمت قيمة الحفاظ عمى البيئة  
نسبة ضعيفة جدا مقارنة بأىمية ىذه القيمة في كقتنا الحالي، الذم يفرض نشر الكعي البيئي  كالقضايا 

التي تكاجو العالـ  اليـك مف انحباس حرارم كتمكث المناخ كالمياه كالمشاكؿ التي تتبعيا مف خبلؼ 
كصراع ضد منابع المياه كالطاقة في العالـ، حيث لـ يتضمف الكتاب الحالي أم محكر خاص بالبيئة، 
كما كاف الحاؿ بالنسبة لمكتب الجزائرية التي اىتمت بيذا البعد، حيث اقتصر انتشار القيـ البيئية عمى 

 . كالبيئة كنشاط الجمعيات الخيرية في المغرب كالعالـاإلنسافمتفرقات في دركس خاصة بحقكؽ 

 تكرار كنسبة 18بالنسبة لقيـ الكحدة الكطنية نالت ىذه القيمة الترتيب الحادم عشر ب 
، حيث تضمنت الدركس الخاصة باليكية كمقكمات الدكلة المغربية كالتعريؼ بالممؾ إشارات 1,51%

اعتبرناىا كقيـ ذات داللة عمى كجكب الحفاظ عمى كحدة الكطف الترابية كالثقافية مف أم تيديد عسكرم 
 .أك غزك فكرم يزرع االستقرار كالتكافؽ الكطني بما ينعكس سمبا عمى الجميع

، كىي قيـ رئيسية %9,82بالمرتبة ما قبؿ األخيرة ظيرت في الجدكؿ قيمة التضامف ك التعاكف بنسبة 
تمس الجانب العاطفي لدم التبلميذ كتيدؼ لزرع قيـ التضامف كالتآزر لديو، كالتي مف شأنيا تفعيؿ 

 لدم جيؿ المستقبؿ الذم يساعد كيتضامف كيتطكع بكعي لمساعدة الفئات المحركمة اإلنسانيةالنزعة 
كالمتضرريف مف الككارث الطبيعية كالحركب إقميميا كدكليا، كىي المكاضيع التي تناكليا الكتاب 

المدرسي ليذه السنة، كالذم أدرج فيو محكر خاص بالجمعيات كتعبير عف ممارسة المكاطنة ك يتضمف 
كيفية تككيف جمعية، كاألعماؿ التي تقـك بيا ىذه األخيرة كبالخصكص الجمعيات المحمية التي تعمؿ 

عمى التعاكف كالتضامف كالتربية كفؽ القيـ الكطنية كالمشاركة في التنشئة كالتحديث االجتماعي 
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كاالقتصادم كتعبئة الجماىير النجاز أعماؿ تطكعية بدكف مقابؿ، كما أحاطت برامج ىذه السنة 
بالعديد مف اإلشكاالت الدكلية، سيما ما تعمؽ منيا بالفقر كالجيؿ كالحرماف كالتي تستدعي التدخؿ مف 
طرؼ الدكؿ تحت إشراؼ األمـ المتحدة لتجاكز الككارث كالممارسات البلإنسانية في العديد مف الدكؿ 

عمى غرار إفريقيا جنكب الصحراء، كفي ىذا يتعرؼ التمميذ عمى االتفاقيات المكقعة بيف المغرب كاألمـ 
 كالمساعدات التي خصصتيا اإلنسانيةالمتحدة التي تسعى لمتدخؿ لنبذ جميع أنكاع التعذيب كاالىانة 

 .الدكلة المغربية لمحاربة ىذه الظكاىر السمبية في العالـ

بالمرتبة األخيرة حمت قيـ التسامح كالعيش المشترؾ بتكراريف فقط، كىي نسبة جد ضئيمة  
مقارنة بأىمية قيـ التسامح كاإلنسانية في إرساء قكاعد العيش المشترؾ كالمحبة كاإليخاء بيف المكاطنيف 

 .في الدكلة

 تحميل نتائج القيم المرصودة في كتاب السنة الثالثة من التعميم الثانوي اإلعدادي بالمغرب -3-3
 :لمادة التربية عمى المواطنة

 قيمة مكاطنة في مجمكع 1024 تحصيمو إلى يظير التحميؿ الكمي لمضمكف كتاب السنة الثالثة 
 . صفحة63صفحاتو البالغ عددىا 

، حيث %24,71 تكرار كما نسبتو 253تصدر ترتيب الجدكؿ قيمة الحفاظ عمى البيئة ب 
كعمى خبلؼ الكتابيف السابقيف أدرج في ىذا الكتاب البعد البيئي كقضية ىامة يعالجيا المنيج 

الدراسي، إذ تضمف محكريف خاصيف بالبيئة لتحسيس التمميذ بالمخاطر كاإلشكاالت التي تكاجو البيئة 
 تدىكر نظامنا البيئي إلى في كؿ دكؿ العالـ، كلتعريفو باألسباب التي أدت لئلنسافكالمحيط الطبيعي 

ككذا الطرؽ العبلجية المقترحة لصيانة ىذا النظاـ الذم يعتمد عيشنا كبقائنا كجنس بشرم عمى تكازنو، 
كىي اقتراحات بسيطة يمكف تطبيقيا كتبنييا كسمككات يكمية مف طرؼ كؿ مكاطف كعدـ التفريط في 

 في استعماؿ المياه، كعدـ دحاجات األجياؿ المقبمة بعدـ التفريط في استنزاؼ المكارد الطبيعية كاالقتصا
خصكصا في األكساط القركية كمحاربة  (آبار، قنكات السقي كالمياه الجكفية)تمكيث مصادرىا، 

التصحر بتشجيع حمبلت التشجير، إذ يعتبر المنيج ثاني كسيمة لمتحسيس بمخاطر البيئة بعد كسائؿ 
اإلعبلـ لتدريب النشء عمى ممارسات كسمككات مف شأنيا التخفيؼ مف انييار البيئة الطبيعية في 

 أف تيدؼ « العالـ كالتغيرات المناخية الحاصمة، كفي ىذا الصدد يكصي برنامج األمـ المتحدة لمبيئة 
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 إيجاد كعي كسمكؾ كقيـ نحك حماية الغبلؼ الجكم كتحسيف نكعية الحياة إلىالتربية عمى البيئة 
 في كؿ مكاف، كالحفاظ عمى القيـ كاألخبلؽ كالتراث الثقافي كالطبيعي، كيشمؿ ذلؾ االماكف لئلنساف

 كفصائؿ النبات كالحيكاف كالتجمعات لئلنسافالمقدسة كالمعالـ التاريخية كاآلثار كالحياة الطبيعية 
، حيث ييدؼ المنيج  الدراسي لتككيف مكاطف كاعي بالمخاطر البيئية كيحافظ  »1البشرية كالمحميات 

عمى محيطو، كيسعى لبث ىذه ثقافة في نفكس عائمتو كمحيطو االجتماعي، كيشارؾ بشكؿ فعاؿ في 
 المدينة التي يقيـ فييا بالمشاركة الفعالة أكحؿ المشكبلت التي يعاني منيا محيطو عمى األقؿ الحي 

كالطكعية في التخمص مف النفايات كتصنيفيا حسب نكعيا قصد إعادة تدكيرىا فيما بعد كتكثيؼ 
المساحات الخضراء في التجمعات السكنية كغيرىا مف السمككات االيجابية التي مف شانيا تعزيز قيـ 
كاتجاىات يعيد المكاطف إنتاجيا كترسيخيا في األجياؿ الحالية كالبلحقة ككاجب تكعكم عمى المكاطف 
القياـ بو لدعـ التنمية المستدامة كترشيد االستيبلؾ المفرط لممكارد غير المتجددة لضماف عيش كريـ 

نساني يترسخ في عقكؿ مرتادييا المدارس  .لؤلجياؿ البلحقة كبعد حضارم كا 

الذم يكضح نتائج التحميؿ الكمي لمحتكل كتاب السنة  (19)كيتبيف مف خبلؿ الجدكؿ  رقـ  
، كىك ما تضمنتو المحاكر الثبلثة األخيرة %14,55الثالثة تحصيؿ قيـ التسامح كالعيش المشترؾ ب

براز مشاركتيا دكليا بعد نيميا  حكؿ المغرب كحكار األدياف كتبياف مكاقؼ المممكة مف ىذه القضية كا 
االستقبلؿ كميؿ المغرب لمسمـ في حؿ المشاكؿ كاألزمات كتعزيز ذلؾ بآيات قرآنية كمكاعظ تحث عمى 

، كتتجمى فكرة  2»يا أىؿ الكتاب تعالكا أم كممة سكاء بيننا كبينكـ  « ذلؾ، كمف ذلؾ قكلو عز كجؿ قؿ
التسامح كالعيش المشترؾ في مناىج التربية عمى المكاطنة بكصفيا فمسفة عامة لمجماعات البشرية 

شعكر ُيَحُس اتجاه   «  أنياالتي تنزع نحك االتفاؽ كتجاكز الخبلؼ، حيث يصفيا سمير الخميؿ عمى 
الجماعات، كيتخذ بصكرة عامة شكؿ تحمؿ متناـ، يشمؿ حيزا متزايد المساحة لمفركقات بيف الكائنات 

 العقؿ إلى كالتاريخ اإلسبلمي حافؿ بيكذا مكاقؼ يحتكـ فييا العقؿ العربي اإلسبلمي 3 »البشرية 

                                                           
 .334 الطاىر النكم، مرجع سابؽ، ص 1
 63 سكرة اؿ عمراف، اآلية  2
شيادات مف التاريخ، مركز األبحاث  : محمد منير سعد الديف، العيش المشترؾ اإلسبلمي المسيحي في ظؿ الدكلة اإلسبلمية  3

 .   23، 2001في الحكار المسيحي اإلسبلمي، لبناف ، 
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كاألخبلؽ السمحة لمديانة اإلسبلمية، كالتي تحث المسمـ عمى الجنكح لمسمـ كالتسامح كالتجاكز عف 
  . »1كاف جنحكا لمسمـ فاجنح ليا «  حتى زمف الحرب، كمنو قكلو تعالى اآلخريفأخطاء 

كىك حؿ فمسفي كمعرفي كاجتماعي لبلختبلفات التي تعصؼ بالمجتمعات، حيث تـ نحت مفيـك 
التسامح كإجابات بديمة لبلختبلفات العقائدية  كالسياسية كمسؤكلية حضارية حيث تسكد الكراىية، 

    »كيبرز التسامح كفضيمة أخبلقية كضركرة سياسية تؤسسيا الضركرات االجتماعية 

كمف ىنا فالتربية عمى التسامح كالعيش المشترؾ ضركرة مجتمعية تستمـز ترسيخيا في نفكس النشء 
 كالصراع المذىبي كالعرقي في ءالصاعد في ظؿ المتغيرات الحالية أف يسكد الظمـ الكراىية كاإلقصا

عالمنا العربي نتيجة بركز تيارات متطرفة تعتمد التعبئة الدينية كالسياسية خصكصا في الشرؽ األكسط 
كمنطقة الساحؿ اإلفريقي  كمناطؽ مف المغرب العربي خصكصا ليبيا كتكنس، ىذه التيارات كاألفكار 

التي تيدد كاقعنا كحياة المكاطنيف في دكؿ المغرب العربي كالتي يجب التنبيو ليا كتعزيز قيـ السمـ 
 .كالتسامح كآليات دفاعية ترسخ في نفكس التبلميذ قكاعد العيش المشترؾ

 أساسية المكاطنة جاء في الترتيب الثالث قيـ الحؽ كالكاجب كثقافة مكاطنية ـكفي بعد آخر لقي 
 كالتي تناكليا الكتاب مف خبلؿ كصفيا كأسس دستكرية %12,50 تكرار كما نسبتو 128إذ حصمت 

يقكـ عمييا العقد االجتماعي بيف المكاطنيف كالدكلة كالمكاطنيف بينيـ، كما تناكليا عمى شاكمة قضايا 
كمشكبلت كتطبيقات ميدانية كنظرية، يستدخؿ التمميذ مف خبلليا قيـ الحؽ كاحترامو كالكاجب كااللتزاـ 

 كاتجاه مؤسسات الدكلة لضماف السير الحسف لمصيركرة االجتماعية، كىي طريقة اآلخريفبو اتجاه 
 بالكفاءات التي تتيح ةتعميمية ناجعة تبناىا المغرب فيما يسمى بيداغكجيا المشركع، في إطار المقارب

 مف أفضؿلمتمميذ التعمـ عف طريؽ التجربة كالمبلحظة كاالستنتاج العقمي، ما يجعؿ المعارؼ تترسخ 
 .أف تقدـ عمى شاكمة نصكص كجمؿ تمقف لممتمقي ال يستدركيا التمميذ في شكميا النظرم االفتراضي

، تـ %12,50 فقد نالت الرتبة الرابعة، حيث حصمت نسبة مئكية قدرىا اإلنسافأما قيـ حقكؽ 
تناكؿ ىذا البعد بنفس الطريقة التي تـ بيا في السنتيف السابقتيف، إذ عرضت نصكص الكتاب بعض 

مف حرماف اختطاؼ عنؼ  (المرأة، األطفاؿ، السجناء )االنتياكات التي تمس حقكؽ بعض الفئات
 عامة كنقص الخدمات الصحية كالفقر كالتضييؽ اإلنسافجسدم كجنسي كتعذيب كسكء معاممة كحقكؽ 
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عمى الحريات السياسية كالنقابية، في مقابؿ ذلؾ عرضت صفحات الكتاب نصكص دستكرية كمنظمات 
 تستثمر الجانب الكجداني في التمميذ، خصكصا ما تعمؽ منيا بشيادات الجنكد اإلنسافمنادية بحقكؽ 

 الكارثية التي تخمفيا الحركب كما األكضاع كىيئات كطنية حكؿ اإلنسانيةكالمساىميف في الخدمات 
يتبعيا مف انتياؾ لمحقكؽ كصكر بربرية، كذلؾ لتعميؽ كعي التمميذ بمخاطر ىذه الخركقات في 
المجتمع كتككيف رأم ايجابي اتجاه نبذ ىذه الممارسات المشينة كالبعيدة كؿ البعد عف الحضارة 

 رأيو، سكاء تعمؽ ـ كقبكؿ اآلخر كاحترااإلنسانية التي تستمـز استدخاؿ قيـ لئلنسافكالطبيعة الخيرة 
 . بيف الدكلة كمكاطنيياأكاألمر بالمكاطنيف فيما بينيـ 

 ىذا البعد في التربية كطرح ديداكتيكي يدمج مقاربة إلىكيشير المشرع المدرسي المغربي دائما  
 في بعده األممي كالمحمي، إذ تيدؼ المناىج لترسيخ ىذه الكفايات التي يرل العديد مف اإلنسافحقكؽ 

المتخصصيف في المجاؿ التربكم ضركرة إدراجيا في البرامج التعميمية مف منطمؽ عدـ عزؿ المدرسة 
عف محيطيا السكسيك ثقافي كالحضارم كالعالمي، كمف ىذا يبرز تكثيؼ ىذه القيمة تنميتيا في نفكس 

 لمعيكد الدكلية المكقعة مف طرؼ الحككمة المغربية ةالنشء الصاعد مف جية، كمف جية أخرل استجاب
حكؿ ىذا الجانب، كالتقارير السمبية التي تظيرىا المنظمات الحقكقية غير الحككمة حكؿ خركقات 

 في المغرب، الذم دائما ما يتمقى تنبييات كتحذيرات مف طرؼ الييئات األممية فيما اإلنسافحقكؽ 
 .يخص ىذا الجانب

 تكرار في كتاب 99حصكؿ قيـ اليكية الكطنية عمى  (19)بالمرتبة الخامسة يبرز الجدكؿ رقـ 
قيمة مكاطنة بدرجة  1024 مف مجمكع التكرارات البالغ عددىا %9,67التربية عمى المكاطنة، بنسبة 

متكسطة، كقد عالج الكتاب ىذا البعد مف خبلؿ تناكلو لمسألة التراث المادم كالبلمادم لممغرب 
كضركرة المحافظة عميو كالمشاركة الفعالة في تنظيـ كحضكر معارض تبرز ركافد التراث المغربي 

كتنكعو عمى مر التاريخ، كتدعيـ ذلؾ بأنشطة تربكية تيدؼ لزيارة المتاحؼ كالمعارض كالمكاقع األثرية 
 المعمارية المغربية كالمتميزة نكعا ما عف المشرؽ، كالتي ةالتي تظير فييا معالـ الحضارة كاليندس

كتمزج الثقافة كالحضارة األمازيغية كاألندلسية التي تستدعي افتخار التمميذ بامتداد ىكيتو تاريخيا 
كحضاريا، يرسخ ىذا البعد كذلؾ قيـ االنتماء لمكطف الحامؿ لمعالـ اليكية بجميع أبعادىا االثنية 

كالدينية، كالكاضح في المغرب تكفره عمى عدة مدف عتيقة مصنفة ضمف التراث العالمي باليكنسكك، 
كمراكش كفاس كمكناس تشمؿ األحياء القديمة كالمساجد كاألسكاؽ الشعبية ذات االمتداد التاريخي، كما 
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اعتمد المغرب منذ استقبللو عمى الحفاظ عمى ىذا التراث المادم كعادات كتقاليد كصناعة تقميدية بغية 
 إذ يعتمد المغرب بشكؿ كبير عمى ىذا القطاع في مداخيؿ الدكلة، احملمساعتمادىا كعناصر جذب 

 .كالذم يشغؿ عدد كبير مف المكاطنيف في مناصب شغؿ دائمة كمؤقتة

 تكرارا، كبذلؾ حمت بالمرتبة 67كما كرد مف خبلؿ الكتاب تحصيؿ قيـ التضامف ك التعاكف ؿ  
، حيث ركزت مناىج ىذه السنة عمى البعد التضامني، الذم يشكؿ مدخبل %6,54السادسة بنسبة 

حضاريا لرقي المجتمع كتكامؿ المكاطنة لتجاكز المشاكؿ كالعقبات االجتماعية كاالقتصادية التي تكاجو 
أفراده أك بعضيـ، عبر بث مجمكعة مف القيـ الضركرية في المدرسة، انطبلقا مف مساعدة الغير، 

كاالىتماـ بالجانب الجمعكم، كالتضامف مع المعاقيف كالمرضى عبر إبراز ممارسات ك أعماؿ في ىذا 
الصدد، مف تبرع بالدـ كالماؿ كاألدكية، ىذا الطرح يعزز لدم المتمقي لممناىج اكتساب كعي أخبلقي 

 بجانبو عند الحاجة لتنمية الركح الجماعية بعيدا عف ؼككجداني ألىمية التضامف مع اآلخر كالكقك
الفردانية التي يتسـ بيا عالمنا اليكـ، كلتحقيؽ االنسجاـ ك المساكاة النسبية عبر تجاكز الفركؽ 

االجتماعية ك االقتصادية  بيف األفراد تجنبا لمعديد مف المشاكؿ االقتصادية ك االجتماعية المتعمقة 
 .بحرماف فئة معينة مف المجتمع مف ابسط حقكؽ العيش الكريـ

 تكرارا، كيتضح مف 62بالترتيب السابع حصمت قيـ الديمقراطية كالتعددية السياسية كالثقافية  
خبلؿ مضمكف ىذا الكتاب تناكؿ المشرع التربكم المغربي لقضية الديمقراطية في شقيا االجتماعي 

أكثر مف البعد السياسي بعكس الكتاب السابؽ، حيث لـ تبرز دالالت الديمقراطية كنظاـ حكـ إال في 
 اعتماد إلىبعض المكاضع المتعمقة بالحؽ كالقانكف كالدستكر، ما عدل ذلؾ تطرقت صفحات الكتاب 

المساكاة كحرية االختيار المسؤكؿ عف األفعاؿ كاألقكاؿ، مع إدراج نشاط تدريبي عمى عممية االنتخاب 
كالمشاركة فييا الختيار مجمس تدبير المدرسة المككف مف أساتذة كمكاطني اإلدارة كممثمي الطمبة الذيف 

يتـ اختيارىـ ىـ أيضا داخؿ األقساـ، كذلؾ لتنظيـ الشؤكف التربكية كالبيداغكجية لممتمدرسيف في 
تطبيؽ بسيط عف االنتخاب كالديمقراطية التمثيمية، التي تفرض عمى األغمبية اختيار ممثمييـ طكعا 

ليككنكا كسطاء بينيـ كبيف الييئة المعنية بمعالجة اإلشكاالت داخؿ المدرسة كنمكذج كالدكلة 
 .كمؤسساتيا كفضاء عاـ ليذا السمكؾ الحضارم

بنفس النسبة كنفس التكرارات كردت قيمة تحمؿ المسؤكلية، كىي قيـ عمى قدر كبير مف  
األىمية في بنائيا لشخصية التمميذ السكية عبر إعداده ليككف مكاطنا كاثقا مف نفسو كبقدراتو الذاتية 
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كتحممو لممسؤكلية في جميع األحكاؿ، كىك عنصر ايجابي ينمي في نفكس التبلميذ شعكرا باالستقبللية 
دراؾ تاـ لتبعاتواآلخريفعف   . في اختيار السمكؾ بكعي كا 

، كىي نسبة ضعيفة تكررت في %3,81كما يظير التحميؿ ترتيب قيـ االنتماء تاسعا بنسبة  
جميع نتائج الكتب المغربية الثبلث، كىك ما تكرر كذلؾ في جميع كتب التربية المدنية في الجزائر 

كتكنس رغـ اعتبار الكثير مف األخصائييف االجتماعيف كالنفسانييف االنتماء مف الحاجات الضركرية 
 الدكلة، حيث تعرفو  إلىالتي تقتضي اإلشباع انطبلقا مف االنتماء لؤلسرة كالقبيمة كلمطائفة كصكال 

 شعكر يتضمف الحب المتبادؿ كالقبكؿ كالتقبؿ كاالرتباط الكثيؽ بالجماعة، كىك « سناء زىراف بأنو 
 االرتباط باآلخريف كتكحده معيـ ليحظى بالقبكؿ كيشعر بككنو فردا استحكذ إلى اإلنسافيشبع حاجة 

عمى مكانة متميزة في الكسط االجتماعي، كتتمثؿ أكجو االنتماء في ارتباط الفرد بكطنو الذم يحيا فيو، 
كبمف يقيمكف في ىذا الكطف في تبني مجمكعة األفكار كالقيـ كالمعايير التي تميز ىذا المجتمع عف 

 امة أك، فشعكر الفرد بالكحدة كالفراغ كالخكؼ مف التيديد يعتبر دافعا لبلنتماء لجماعة أكلية  »1غيره 
 التكاثؼ إلى اإلنساف معتقد ديني يحقؽ فيو الفرد مكانة متميزة يشعر فيو باألماف، حيث يميؿ أك

كالتجمير كاالنطكاء في تنظيمات إنسانية، يدعـ مف خبلليا ىكيتو كحاجتو النفسية كاعتزازه بيا بعيدا 
 . نتيجة انطكائو عمى افؽ ضيؽاإلنسافعف االغتراب النفسي كاالجتماعي الذم يصيب 

، كىي %1,95 مرة بنسبة 20أما بالنسبة لحرية الرأم كالتعبير فقد سجمنا تكرارىا في الكتاب  
 الحقكؽ السياسية كالمدنية كالحريات التي تقتضييا إلىالقيمة التي تـ تعريفيا مف خبلؿ التطرؽ 

المكاطنة تبعا لمقكانيف المغربية كما كردت كذلؾ في النشاطات كالكرشات التدريبية عمى الكتابات 
 أفكار أكاإلعبلمية التي تترؾ لدل الطفؿ شغؼ بالكتابة كالتعبير بحرية عف ما يخالجو مف شعكر 

 .ميما كانت بسيطة

، كىي نسبة ضعيفة %1,17 بالترتيب الحادم عشر كردت قيمة المساكاة أماـ القانكف بنسبة  
 ظيرت اغمب تكراراتيا في محكرم الحقكؽ الذم يعتبر منكعا ما مقارنة بتكرارات القيـ األخرل، كالت

العدؿ كالمساكاة أماـ القانكف محكرىا، كما ظيرت في المحكر الخامس اقتراحات لمكافحة الرشكة 
 .كتحمؿ المسؤكلية في ىذه الظاىرة مف أم طرؼ مشارؾ فييا ميما كانت صفتو

                                                           
 .137، ص 2004 سناء حامد زىراف، إرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر كمعتقدات االغتراب، عالـ الكتب القاىرة  1
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 مرة  في 11 في الترتيب قيـ تنمية الكعي السياسي التي تكررت ءبالمرتبة ما قبؿ األخيرة جا 
كتاب التربية عمى المكاطنة، حيث كرغـ أىمية الكعي السياسي كالحس المدني بالنسبة لمتبلميذ مكاطني 

المستقبؿ، لـ يتـ تعزيز ىذه القيمة بالقدر الكافي لبناء الفكر الناقد كالتفكير السميـ كالعقبلني في ىذا 
المستكل التعميمي بكعي بتغيرات مجتمعيـ كاألفعاؿ المطمكبة منيـ، كالتي تقتضييا الضركرة السياسية، 

 .االجتماعية كاالقتصادية

بينما تذيؿ الترتيب قيـ الحفاظ عمى الكحدة الكطنية كالتي اظير التحميؿ الكمي لمضمكف كتاب  
 . مف مجمكع القيـ%0,88التربية عمى المكاطنة تحصيميا نسبة 

 

تحميل النتائج المتعمقة بمضامين كتب التربية عمى المواطنة لمرحمة التعميم الثانوي اإلعدادي - 3-4
 :بالمغرب

، تتصدر تكرارات القيـ المكاطنية في السنكات الثبلث بالمغرب قيمة االلتزاـ بالحقكؽ كالكاجبا 
، حيث أظير التحميؿ الكمي اىتماـ المشرع المغربي %19,31 تكرارا بما يعادؿ 579التي حصمت 

بيذيف القيمتيف المتيف تعتبراف أساس المكاطنة الحديثة، فمفيـك المكاطف الحديث ارتبط بارتقاء التصكر 
 انضكائو تحت كياف الدكلة بعد أف أصبحت ضركرة إلى كانتقالو مف َحَمى العشيرة كالقبيمة األخيرليذا 

نسانية ترتبط بمفاىيـ الحداثة السياسية، أبرزىا الحرية كالديمقراطية  .كطنية كا 

فمما ال شؾ فيو أف حقكؽ الفرد ككاجباتو في الدكلة تنبع مف تمتعو بمقكمات اإلرادة كاالختيار الحر، 
 حؽ التمتع بحقكقو كالعضكية الكاممة في المجتمع كالدكلة دكف تعسؼ تبعا لئلنسافكمف ىذا يصبح 

لعقد اجتماعي تبمكر مفيكمو في عصر التنكير، الذم حكؿ الدكلة مف النمكذج التقميدم القائـ عمى 
 النمكذج الحديث الذم يقـك عمى فصؿ السمطات كالمشاركة في الحكـ التي غابت إلىالسمطة الفردية 

 . لمتنظيمات البشرية مف قبيمة كعشيرة كمدينة الحقا في زمف أثينا كاسبرطااألكلىفي النماذج 

 الكالء كاالنتماء الكاسع لكياف اكبر، يحدد المسؤكليات مضماف ىذه الحقكؽ كالحريات يرسخ معاف
الذم يفرض الطاعة كالدفاع كااللتزاـ بقكانينو، التي تساىـ في  (الكطف)كالكاجبات اتجاه ىذا الكياف 

 .ترسيخ ثقافة المكاطنة كتكريسيا كسمككات يكمية لدم المكاطف يمارسيا كيحترميا
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 تمقف في المؤسسات أنياكأحسف كسيمة لتمرير ىذه القيـ التنظيمية ىي المناىج الدراسية عمى اعتبار 
 جانب إلىالنظامية تربية مقصكدة معدة كممنيجة لمرتادييا، ابرز أىدافيا تككيف المكاطنيف في الدكلة 

 ال يكلد مزكدا بقيـ الكطنية اإلنسافالكفاءات المعرفية، كتتجمى األىمية الحقيقية لممدرسة في ككف 
كالمكاطنة كالمسؤكلية كاحتراـ لممساكاة عمى الرغـ مف تمتعو بالميؿ نحك الحرية طبيعيا إال انو يفتقر 

 لممكاطنة مف ىكية للمعناصر المنظمة لمشؤكف اليكمية في المجتمع حتى كلك اكتسب األبعاد األكؿ
 أفؽ كجدانية تستمـز البعد المدني الذم يؤسس أنياكانتماء كتعاكف في مؤسسات تنشئكية اخرل، إال 

لمدكلة كيضمف استمراريتيا كىك ما تكفره المؤسسات المدرسية كمناىجيا التربكية، كلـ تشذ المناىج 
 كما رأينا في نتائج تحميؿ األكؿالمغربية عف ىتو القاعدة، حيث نالت قيـ الحؽ كالكاجب الترتيب 

 .مضمكف الكتب الجزائرية كالتكنسية

 اإلنسافتحصيؿ قيـ احتراـ حقكؽ  (20)أما في الترتيب الثاني فقد برز مف خبلؿ الجدكؿ رقـ  
، كىي نسبة عالية تكضح اىتماـ مصممي المناىج ليذا البعد السياسي %15,27 تكرارا بنسبة 458ؿ

عامبل فعاال في إقامة عبلقات  « "مصطفى عبد الكريـ العدكاف"كاالجتماعي لممكاطنة، كالذم يعتبره 
ايجابية بيف المكاطنيف كالحكاـ عنكانيا التفاىـ كاالحتراـ، كىي مف أنجع األسباب التي تساىـ في 

إنجاح مشاريع التنمية الشاممة، كما أف دكرىا في التنمية السياسية يمثؿ ضمانا النتقاؿ السمطة بطرؽ 
 . »1سممية كبالتالي حماية المجتمع مف العكاقب الخطيرة التي قد تنشأ بسبب االختبلؼ

، إال أف اإلنساف كرغـ االختبلؼ بيف الفرنسييف كاالنجميز حكؿ األسبقية التاريخية في تناكؿ حقكؽ 
 كافح لنيؿ ىذه الخاصية خصكصا بعد الحرب العالمية الثانية كالمكاثيؽ التي أقرتيا اإلنسافاألكيد أف 

 كتبعو بعد ذلؾ عدة مكاثيؽ منيا الميثاؽ العالمي 1948الييئة األممية بعد اإلعبلف المشيكر سنة ،
 كاألمريكي سنة 1950 سنة اإلنساف، كاالتفاقية األكربية لحقكؽ 1966لمحقكؽ السياسية كالمدنية سنة 

 مف نفس السنة برعاية الجامعة العربية، كالميثاؽ اإلفريقي اإلنساف، كالميثاؽ العربي لحقكؽ 1969
 .1981 عاـ اإلنسافلحقكؽ 

                                                           
 مصطفى عبد الكريـ العدكاف، بيف حقكؽ المكاطف ك حقكؽ اإلنساف ، أشغاؿ ندكة بعنكاف المكاطنة كالكحدة الكطنية في الكطف  1

 .93، مختبر الدراسات الدستكرية كالساسية المغرب، ص 2009 مارس 13،15العربي، مراكش يكمي 
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 كالفمسفة ىذه القضية االجتماعية بشكؿ معمؽ عمى اإلنسانيةفضبل عف ذلؾ تناكلت العمـك  
 تأسست انطبلقا اإلنسافاعتبارىا محركا لمتنمية كالتقدـ الحضارم لؤلنساؽ كالبنى االجتماعية، فحقكؽ 

 .  إنساني ناتج عف الكعي الفردم، كيمكننا أف نتساءؿ عف أساس ىذه الحقكؽ مف تصكر

اإلجابة عف ىذا التساؤؿ مرتبط بتراكـ معرفي كأدبي، حيث تعتبر األدياف منبع الحقكؽ  
 ىي نفسيا حقكؽ اهلل الذم فرضيا عمى اإلنساف كما يرل العديد مف الباحثيف أف حقكؽ اإلنسانية
 فصمت في مسألة الحقكؽ  "Monothéiste" التكحيدية أك، فاألدياف كخصكصا السماكية اإلنساف

كضمانيا لؤلفراد المؤمنيف كغيرىـ، في اإلسبلـ كما في المسحية كالييكدية مع مجاؿ الحرية في بعض 
المكاقؼ كمف بعض الممارسات، كما أغنت الفمسفة السياسية كالحداثة كما بعدىا ىذا المفيـك الذم 

 كزارة مكمفة 1993تأثرت بو اغمب الدكؿ كاألنظمة السياسية في العالـ بما فييا المغرب الذم انشأ سنة 
 لمراقبة ىذا الجانب في المغرب، رغـ أف بعض الميتميف بيذا الشأف تساءلكا عف اإلنسافبحقكؽ 

جدكل ذلؾ مف منطمؽ أف الدفاع عف ىذه الحقكؽ ىك مف اختصاص المجتمع المدني مف جمعيات 
كمنظمات غير حككمية مستقمة تقـك بكظيفة المكاثيؽ الدكلة لمحقكؽ السياسية كاالجتماعية، بنفس 

 Rama التي قادتيا راماياد اإلنسافالصكرة تكررت ذلؾ في فرنسا، حيث أنشئت كزارة خاصة بحقكؽ 

Yade    أطباء ببل حدكد" بحككمة نيككال سارككزم كالتي عارضيا الناشط في منظمة 2008سنة  "
لذات األسباب التي ذكرناىا في ككنيا ميمة المنظمات "  برنار ككشنار" ككزير الخارجية آنذاؾ

 .الحقكقية كتـ إلغاء ىذه الكزارة في نياية األمر

ك يرجع سبب إدراج ىذا البعد بشكؿ مكثؼ في المناىج الدراسية المغربية حسب اعتقادنا إلى  
 كقيـ كمعارؼ تمقف اإلنسافالتزامات التي كقعيا المغرب مع األمـ المتحدة، كمف ضمنيا إدراج حقكؽ 

لمتمميذ عمى ضكء التقارير السمبية التي يتمقاىا المغرب كؿ سنة مف منظمات حقكقية، تندد بتجاكزات 
 في المغرب الذم مازاؿ يعاني مف مظاىر سمبية تقميدية كالعمالة في البيكت اإلنسافخطيرة لحقكؽ 

مف نساء كأطفاؿ كانتشار مختمؼ الممارسات السيئة مف ظمـ احتقار كاعتداءات جنسية كجسدية،كاقع 
 العبكدية عبر التاريخ، ككذا التقارير الصادرة بخصكص السجكف كالمؤسسات العقابية التي إلىاقرب 

ذالؿ ميينة  تحدث فييا خركقات كمعامبلت غير إنسانية كظركؼ إقامة كارثية يتبعيا أساليب عقاب كا 
في حؽ السجيف أخبلقيا، معنكيا كجسديا، ىذه الييئات التي تكذبيا الجيات الرسمية باستمرار كتتيميا 
باالنحياز كالمغاالت في تضخيـ االحداث، حيث يتمقى المغرب العديد مف التقارير السمبية في السنكات 
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منظمة العفك الدكلية حكؿ الحريات العامة البسيطة لممكاطف، كالمبلحقة " االميناستي "فاألخيرة ـ
األمنية، كالتفريؽ العنيؼ لبلحتجاجات، خصكصا بالصحراء الغربية المتنازع عمييا مف قبؿ المغرب 

 . تجاكزات السمطات األمنية المغربيةبكجبية البكليساريك، كالتي تشيد احتجاجات مف فترة ألخرل بسب

 في المناىج الدراسية كالتربية عمى اإلنساف تكييؼ قيـ حقكؽ إلىكميا عكامؿ أدت في اعتقادنا  
 .المكاطنة بشكؿ خاص

كما ابرز تحميؿ المضاميف المعرفية ليذه المادة تحصيؿ قيـ الديمقراطية كالتعددية الرتبة الثالثة  
،  كىي قيمة ميمة تبث قيـ حداثية تساىـ بشكؿ كاسع في استدخاؿ % 9,67 تكرار بما نسبتو290ب

 لخيار األغمبية مع احتراـ رأم ع كاجتماعية كثقافية تشمؿ احتراـ الرأم كالخضكةالتمميذ ألبعاد سياسي
 . كخصكصيتيـاألقمية

 لتمقيف ثقافة الديمقراطية عبر األكؿ         كىي قيـ جديرة باالىتماـ في المدرسة التي تعتبر المدرج 
العديد مف النشاطات الممارسات مف قبيؿ ضماف المساكاة بيف التبلميذ كأقرانيـ مف جميع الطبقات 

االجتماعية، حيث يعرؼ المغرب بعض صكر التفاكت كاالختبلؼ الطبقي المكركث عف حقب زمنية 
 المييمنة األكلىمعينة، كالتي تصنؼ المجتمع لشريؼ كغير شريؼ مع امتيازات كلك ضمنيا لمطبقة 

بطبيعة الحاؿ، مما ينعكس أكيد عمى ديمقراطية التعمـ بشكؿ مباشر كلك أف ىذه الثقافة أخذت في 
 .الضمكر خصكصا في المدف الكبرل

 يظير جميا مدل « كالكاقع  السياسي لمبمداف العربية عامة كما يقكؿ عبد المالؾ الكزاني 
 عف الديمقراطية  فبل ديمقراطية بخير في الببلد العربية كال أكصعكبة الكبلـ سكاء كاف عف اليكية  

 إلى ىكية كطنية مشتركة شائع، ككثير منيا تعاني ءحقكؽ المكاطف محترمة في جميا كال شعكر باالنتما
الطائفية كالقبمية كبكادر االنشقاؽ، ككثير منيا يعاني نقصا في الديمقراطية كىيمنة الحكـ الشخصي 

«1  كىي اإلشكاالت التي تعاني منيا الدكلة كالمجتمع في العالـ العربي، حيث التجربة السياسية  
العربية ما زالت قاصرة تختصر مخاضا فمسفيا حداثيا لمحكـ كطبيعة األنظمة، كىك ما آخر تفعيؿ 
المكاطنة في اغمب البمداف العربية، يؤكد ىذه المقاربة عبد المالؾ الزاني بطرحو لمنمكذج الفرنسي 

في العصكر  (اإلقطاعيات  ) لمدكلة قبؿ المكاطنة، إذ احتكت الدكلة الفيكداليات أسسلمديمقراطية الذم 
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أما بالنسبة لممغرب .  » 1الكسطى لتأتي المكاطنة كعقد اجتماعي بيف المكاطنيف بعد الثكرة الفرنسية
 :كمسألة الديمقراطية فيي مرتبطة بإرث سياسي مزدكج

، كالذم احدث ة ارث الدكلة السمطانية أك المخزف كما تسميو بعض األدبيات السكسيك سياسي:أوال
تحكالت عميقة في المنظكمة القيمية السياسية كالثقافية لممجتمع المغربي كالذم عرؼ نمط معيف مف 

 . الحديثإلىالعبلقات السياسية، كىك النمكذج الرعكم الذم انتقؿ مف التقميدم 

 ارث الحماية كالتأثيرات العميقة لممرحمة الكمكنيالية التي أحدثت تغيرات في المجتمع كالدكلة :ثانيا
 .المغربية

ىاذيف المعطييف مارسا ضغطا عمى النمكذج الحالي لمديمقراطية المغربية، التي أدت فييا  
،  فامتداد ركح "عبد اهلل العركم" بتعبير  » 2 ماضييا مستمرا في حاضرىا « الكثافة التاريخية لجعؿ 

 سنة، 44الدكلة السمطانية ساىـ في بناء جزء مف النمكذج السياسي الذم تبعتو حماية  فرنسية دامت 
حددت ىذه المعطيات الديمقراطية المغربية في المرحمة ما بعد االستعمارية التي عرفيا المغرب، الذم 
شيد احتكاء النخبة الثقافية كالسياسية كالعمالية كبعض األحزاب أبرزىا حزب االستقبلؿ الذم ساىـ في 

 . كقاـ بتزكية الممكية كنظاـ حكـؿتحقيؽ االستقبل

كميا تراكمات أنتجت النمكذج الحالي لمديمقراطية المغربية التي تصفيا كتب التربية عمى  
 أف نظاـ الحكـ بالمغرب نظاـ ممكية  «  مف الدستكر المغربياألكؿالمكاطنة اقتباسا عف الفصؿ 

، كالتي تعني تكلي الممؾ السمطة كراثيا كرئيس لمدكلة لكف  »3دستكرية ديمقراطية برلمانية كاجتماعية 
 كاألكحد لمقرار األكؿليس بحكـ مطمؽ كما في األنظمة الممكية التقميدية، حيث الممؾ ىك المصدر  

 التي نزعت السمطة المطمقة عف الممؾ، كالمممكة أكرباكىك نظاـ حكـ عرفتو بعض الممكيات في 
 الممكي ما تزاؿ قائمة، حتى كلك فالمتحدة مثاؿ عمى ذلؾ، كبالعكدة لممغرب المبلحظ أف سمطة الديكا

 تقميص سمطة الممؾ المطمقة كأعطى البرلماف حؽ التصكيت عمى 2011أقر التعديؿ الدستكرم سنة 
القكانيف، كلمحزب الفائز باالنتخابات التشريعية حرية اختيار رئيس الحككمة بعدما كاف لمممؾ حؽ 

تعيينو، لكنيا فقط مراكغة سياسية أك تكميؼ سياسي فرضتو الظركؼ كالتغيرات اإلقميمية كالعالمية، 
                                                           

 .38 نفس المرجع ص  1
 .30، ص6،2000، ط2 انظر عبد اهلل العركم، مجمؿ تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ج 2
 . دستكر المممكة المغربية، الفصؿ األكؿ  3



واقغ انًُبهح وانًقؽؼاد انعؼاقُخ انًغبؼثُخ فٍ تًُُخ وتؽقُص قُى انًىاطُخانفصم انكبظـ                               

 

 
312 

 

 ة بالربيع العربي الذم أطاح بأنظمة عربية كفرض تغيرا في أخرل استجاب2011حيث ترتبط سنة 
لمطالب شعبية، كخكفا مف انتشار عدكل الثكرات كاإلطاحة باألنظمة السياسية، كحتى بمكغ اإلسبلمييف 
بقيادة حزب العدالة كالتنمية ىك أمر يعتبره البعض مسايرة لما يحدث الستيعاب المعارضة السياسية، 

 .كلك أف المغرب يعرؼ نكعا مف اإلجماع كااللتفاؼ مف طرؼ األحزاب حكؿ النظاـ المخزني

في نقطة أخرل تثير االىتماـ حكؿ النظاـ السياسي كالديمقراطية، أال كىي مركزية الدكلة في المغرب، 
كالتي يتضح مف خبلؿ النصكص كالقكانيف المدرجة في الكتب المدرسية حكؿ الحدكد كالكحدة كمصدر 
القرار كغيرىا مف دالالت عمى طبيعة ىذا النمكذج السياسي الذم يتبناه المغرب، عمى الرغـ مف أف 

 التي اقترح مف خبلليا الحكـ 2007ذلؾ يتعارض مع المبادرة التي أطمقيا الممؾ محمد السادس سنة 
، تأتي ىذه المبادرة " البكليساريك"الذاتي لمصحراء الغربية المتنازع عمييا مف طرؼ المغرب كجبية 

 ".المينكركسك"كحؿ ليذه القضية بعد تعقد كفشؿ كؿ المفاكضات بيف طرفي النزاع بإشراؼ بعثة 

أما بخصكص التعددية الثقافية فالمغرب يشيد انفتاحا ثقافيا ممحكظا، حيث يضـ مككنات   
عرقية كدينية مختمفة تعتبر مثاال لمتعايش بيف األغمبية كاألقميات التي تعيش بالمغرب مف ييكد 

 . كأجانب، يسمح ليـ القانكف المغربي بممكية عقارية كحرية الممارسة الدينيةفكمسيحيي

كفي بعد آخر لممكاطنة، حصمنا مف خبلؿ التحميؿ الكمي لمضاميف كتب التربية عمى المكاطنة في 
 مف %9,14  معنى ذك داللة عمى الحفاظ عمى البيئة، لتحؿ رابعا ب274 بالمغرب اإلعداديةالمرحمة 

دراجو في التربية رغـ عدـ  مجمكع القيـ، حيث يظير اىتماـ المصمـ المغربي لممناىج بالبعد البيئي كا 
 كالثانية تعالج ىذه القضية، أما بالترتيب الخامس فقد األكلىكجكد محاكر خاصة في كتاب السنة 

، حيث ركزت المناىج %8,87سجمنا في ىذه الرتبة حمكؿ قيـ التسامح كالعيش المشترؾ بنسبة 
 كتأسيسيا أساسياالمغربية في كثير مف المكاضع عمى ىذا البعد االجتماعي كالكجداني العتباره بعدا 

لؤلمف كاالستقرار االجتماعي كالسياسي في الدكلة، كتأسيس لثقافة التعايش العالمي فيما تطرحو  
الفمسفات الحديثة التي تنادم بالمكاطنة الككنية التي تتجاكز الفركؽ االجتماعية كالثقافية كالعرقية لمبشر 
عمى اعتبارىـ يتشارككف في قيـ عالمية مف قبيؿ الحرية كاإلنسانية كحؽ العيش كاإلقامة كالعمؿ دكف 

 مضايقات عنصرية، كانتياج الطرؽ السممية في حؿ النزاعات الكطنية العالمية أكقيكد اقتصادية 
 القضية الفمسطينية، كما كرد في كتاب السنة الثالثة في إلىبطرؽ سممية، مف قضية الصحراء  

 .204 ك 203الصفحة 
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كما يظير التحميؿ ترتيب قيـ الكعي السياسي كتنميتو لدل التمميذ المغربي سادسا بنسبة  
 بدرجة متكسطة كقد تراكحت ىذه القيمة بيف النظرم كالتطبيقي، إذ حرص المبرمجكف عمى 8,74%

 لتمرير الثقافة التي بني عمييا الخطاب السياسي انطبلقا مف الكاقع كالثقافة أساسيةبناء الكعي ككسيمة 
السائدة في المكركث الثقافي كالسياسي المغربي، كال شؾ أف قيمة الكعي السياسي معطى ىاـ ييدؼ 
لرفع درجة االستنارة لدم العامة إلدراؾ كتحميؿ التغيرات المستمرة كبناء الرىانات عمييا، كالتي تترؾ 
أثرا بالغا في التكيؼ مع المستجدات كتخميف القادـ، رغـ ذلؾ ينتقد البعض ىذه النقطة انطبلقا مف 
ككف النظاـ التربكم يمرر رسالة السياسي كإعادة إنتاج لمقيـ السائدة، كمف بينيـ ايدجار فكر الذم 

 أف كؿ األنظمة التربكية ال تيتـ بالسياسة، كمع ذلؾ فبل تحتؿ السياسة المكانة البلئقة بيا في  « يرل
تربية الناشئة، كىكذا كقع الخمط بيف الشرعية العقائدية كالسياسة المغرضة كبيف إعداد الناشئة لمتفكير 
الحر حكؿ ماىية السمطة كمقكماتيا، كحكؿ العكامؿ المؤثرة في المؤسسات أك المؤثرة في المجتمع عف 

 المتشبع بالركح اإلنسافطريؽ المؤسسات، فعكضا عف تنمية الكعي السياسي كتيذيب خصاؿ 
 تككيف نسخة كاحدة مف المكاطنيف المطيعيف لؤلكامر كيتكيفكف إلىالديمقراطية، يعمد بعض المسؤكليف 

  . »1بتمقينيـ بعض المفاىيـ السياسية 

 تكرار في الكتب الثبلثة بنسبة مئكية قدرىا 172سابعا حمت قيـ حرية الرأم كالتعبير ب 
، حيث رصدنا مف خبلؿ مناىج التربية عمى المكاطنة تفعيؿ المبرمجيف ليذه القيمة مف خبلؿ 5,74%

 المنظمات في كسائؿ اإلعبلـ أكطرح أىمية الحرية في التعبير عف األفكار كاآلراء مف قبؿ المكاطف  
 لممكاطف كتفعيؿ األساسيةكاالتصاؿ  كالمنابر كالممتقيات كالتجمعات عمى الحد األدنى مف الحقكؽ 

 في الدكلة، فالفرد المقمكع مف طرؼ النظاـ السياسي كمف القكانيف رالديمقراطية كاألمف كاالستقرا
 مبادئو، ذلؾ اإلحساس أك لمتضحية كالدفاع عف البمد دكاألعراؼ يفقد أم شعكر باالنتماء، كأم استعدا

 اتجاه كطنو كأرضو كارتباط ركحي، يفقده المكاطف الذم سمبت حريتو في اإلنسافالكجداني الذم يتممؾ 
التفكير كالتعبير عف آرائو مف طرؼ السمطة الحاكمة التي يرل فييا العدك بدؿ التيديد الخارجي، 

 .كبالتالي لف تكتمؿ مكاطنة الشخص بافتقاره الحرية التامة في الحكـ كالتصرؼ
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، حيث كردت ىذه %5,57كما يظير التحميؿ تحقيؽ قيـ اليكية الكطنية المرتبة الثامنة بنسبة  
القيمة بدرجة متكسطة مقارنة بالقيـ األخرل المختارة لمتحميؿ، طرح فييا كاضعكا البرنامج أبعاد اليكية 
الكطنية كرمكزىا المرتكزة عمى اإلسبلـ كالعركبة، كىي األبعاد التي حرص المصممكف عمى  أبرازىا 

قصد تعزيز كالمحافظة عمى التراث المغربي الذم يعتبر ممتقى لمحضارات الشرقية كالغربية، كقد كفقكا 
إف تعميمنا يجب أف يعزز كيقكم ....« :في إبراز ىتو الجكانب، في ىذا الصدد يقكؿ الحسف الثاني 

كما يجب أف يستمد ىذا التعميـ ركحو مف ...شخصيتنا المغربية، كأف يعيد لببلدنا المكانة المرمكقة 
  يكضح ىذا القكؿ التكجو الماضكم لمسمطة 1 »مبادئ اإلسبلـ، كأف يقكـ عمييا بصفة خاصة 

السياسية التي تريد ترسيخو في نفكس التبلميذ، كالذم ييدؼ إلحياء التراث كالثقافة المغربية اإلسبلمية 
بمفيكميا الكاسع مف طرؼ الخطابات الممكية يقكؿ انطكنيك غرامشي في ىذه النقطة أف المغرب يمكف 

، مقكلة غرامشي يفندىا  »   القديـ ال يمكت فيو بسرعة كالجديد ال يزداد فيو بسرعة–كصفو كمجتمع 
 كاف نابعا مف تجربة اجتماعية كتاريخية أصيمة إذاإذف فالنسؽ الثقافي  ...  « عمى حسكس بقكلو

عادة إنتاجو عبر الزمف، كال يقع التخمي عنو في نياية المطاؼ  كمتجذرة، فانو يسعى لضماف تكالده كا 
فإذا بقي المغربي ...« :  كيدافع الحسف الثاني عف ىذا الخيار بقكلو 2» إال بمشقة كبيرة ؿكآخر احتما

مغربيا، ال يمكف لو في الحقيقة أف يككف شيكعيا يستحيؿ، كال يمكف لو أف يككف متحزبا،  فإذا كاف 
 ، فالمغرب ينطمؽ مف مقاربة الجمع بيف الحداثة 3 »مغربيا حقيقيا ترتفع عنو جميع ىذه األدكار 

كالتراث، كبيف األصالة كالمعاصرة، يتكافؽ ىذا الطرح مع عدة مفكريف أبرزىـ السكسيكلكجي الجزائرم 
 ؽالذم يرل أف الحداثة ليست معطى ثابت كنمكذج مطمؽ يجب تبنيو بكؿ حذافيره لتحقي" جماؿ غريد"

الحداثة بالمفيـك الغربي، إنما لكؿ حضارة خصكصيتيا، كلكؿ امة تصكرىا لمحداثة التي يمكف ليا أف 
 .تجمع بيف مقكمات ىكيتيا كالمضي نحك التحديث السياسي ك الثقافي لتحقيقيا 

كيعرؼ المغرب جدؿ كطني حكؿ اليكية كما عرفتو الجزائر، كنكعا ما في تكنس، ككما ىك  
 تفسر في السياؽ التاريخي كالقكة أكالحاؿ في الدكؿ المستعَمرة، فاف اغمب اإلشكاالت ترتبط 

 اليكياتي لممجتمع المغربي الذم شيد استقرارا كثباتا مف ؿاالستعمارية، التي أحدثت ىذا الجدؿ كاإلشكا
ىذا الجانب، بطرحو لمظيير البربرم الذم يميز بيف العرب األمازيغ بإطبلؽ العناف لمحمية االثنية في 
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المناطؽ ذات األغمبية األمازيغية، كاىتمامو بيا تعميميا لقديميا كرأسماؿ لمنخبة الثقافية، كغالبا ما 
كتتنامى مشاعر لدل المجتمعات .... « يتكالد الشعكر باليكية كما قكؿ المفكر المغربي محمد سبيبل 

 المقارنة ليسا في صالحيا، ككأف مشاعر اليكية ىي أكأك الفئات المجتمعية التي تحس بأف التفاعؿ 
رادة السحؽ التي يبدييا   ربما مشاعر ممجئية في نيا، إاألخرمشاعر دفاعية ضد آليات التفاعؿ كا 

رادة الصحك األكلىكضعيتيا   .1 »، ككأنيا رد عمى مشاعر االىانة كالعدكانية كا 

رغـ ذلؾ شيد المغرب نكعا ما استقرارا بعيدا عف اإلشكاالت اليكياتية ربما الحفاظ عمى ىذا الكضع 
دفع بالمشرع التربكم طرح البعد األمازيغي لميكية في المناىج الدراسة لمتربية عمى المكاطنة عكس 

الجزائر التي شيدت بعد االستقبلؿ جدال كنقاشات كاختبلؼ حكؿ اليكية، مع بركز األمازيغية ككتمة 
 . معمرمدسياسية كثقافية نادت بيا أحزاب كمفكريف مف أمثاؿ مكلك

 المغكم نفسو عمى الساحة التربكية في المغرب كما ىك ؿ يطرح اإلشكاة كفي بعد آخر لميكم 
 فالمغة ىي اكبر تجمي لميكية كما يقكؿ عكاشة بف مصطفى كىي تخمؽ « الحاؿ في الجزائر كتكنس، 

 المجتمع الكاحد الذيف يتحدثكف لغة مشتركة أكما يسميو دكركايـ الكعي الجمعي، فأفراد القبيمة الكاحدة 
، فالمغة عنصر كحدة كتكتؿ الثقافة كاليكية، كقد شيد 2 »تتكحد أطرىـ المرجعية كالفكرية كاإليديكلكجية 

-المغرب إشكاال كطنيا حكؿ المغة كامتداد لئلشكاالت التي عانت منيا الدكلة المستقمة حديثا 
أزمة لغكية كالتي خمقت تراتبيات اجتماعية كاقتصادية، أخذت فيو ىذه - كخصكصا عف النفكذ الفرنسي

الكسيمة التكاصمية بعدا رمزيا ساىـ بشكؿ كبير في إعادة إنتاج النخب السياسية كالفكرية في المغرب 
الذم تبنى االزدكاجية كحؿ كسطي ليذا اإلشكاؿ، كفي نفس الكقت تبنى التعريب التدريجي لمتعميـ، 
غير أف ىذا لـ يمنع تداكؿ الفرنسية كمغة تدريس، خصكصا المكاد  العممية لصعكبة استعماؿ المغة 

   لكف المغرب ذىب بعيدا في ترسيخ المغة 3 »العربية في ىذه المكاد كما يقكؿ الميدم المنجرة 
 تأثير االختبلؼ عمى ميداف التربية كالتعميـ، كما تبنى أكالكطنية كاستعماليا في التعمـ دكف صراع 

 كيجرم التدريس بيا منذ 2011المغرب تدريس األمازيغية بكصفيا ضمف مشركع الدستكر الجديد لسنة 
 أكاديمية 12 مف التعميـ االبتدائي، كفي تسع أكاديميات مف ضمف األكلى في الخمس سنكات 2003

                                                           
 .53 محمد سبيبل ، مرجع سابؽ، ص 1
 1 عكاشة بف مصطفى كآخركف ، المغرب العربي ثقاؿ المكاريث كنداء المستقبؿ، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، ط 2
 .153،  ص 2013،

 160 نفس المرجع ص  3
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 يدرس المغة األمازيغية في أستاذ 12000 مدرسة ك 4300 أف ىناؾ إلىكتشير اإلحصائيات 
 .1المغرب

 مكضع في الكتب 150 بالنسبة لمبعد اإلنساني حمت قيـ التعاكف كالتضامف تاسعا بترددىا في  
، كىي نسبة ضئيمة نكعا ما مقارنة بأىمية التعاكف في نفكس التبلميذ نظريا كعمميا %5المدرسية بنسبة 

 حمبلت التشجير كتنظيؼ الشكاطئ كاألماكف أكمف خبلؿ خرجات مدرسية لمراكز رعاية المسنيف 
 .العمكمية بما يكسع البعد الكجداني كالمساندة كالتآزر في مكاقؼ تتطمب ذلؾ

، رغـ أىمية %4,43بالمرتبة العاشرة سجمنا قيمة المساكاة أماـ القانكف التي نالت نسبة مئكية قدرىا 
 لـ تنؿ اىتماـ كاضعي البرامج ما عدل في المكاضيع المتعمقة بالمؤسسات أنياىذه القيمة، إال 

القضائية، مع أف البعد السياسي في المكاطنة يتطمب حضكر مؤشرات مف ديمقراطية سياسية كحرية 
 لجميع المكاطنيف كسيادة القانكف، الذم يفرض احترامو مف طرؼ جميع الطكائؼ رالرأم كالتعبي

 " "ىيرشماف"االجتماعية كاالقتصادية، فالمساكاة المدنية شرط ضركرم لممساكاة االجتماعية، كما يرل 

Herschman  " " ضد أم األساسيةأف الحقكؽ المكتسبة تتقكل بالتعاضد، كتككف بمثابة الضمانة 
، فالتفريؽ بيف المكاطنيف كالتمييز بينيـ عمى أساس العرؽ كالديف 2 »محاكلة لمتراجع عف الحقكؽ 

كالمكانة االجتماعية يعد انتياكا لمعقد االجتماعي الذم تقكـ عميو المكاطنة، كىك ما يظير في بعض 
الممارسات بالمغرب الحديث خصكصا كالدكؿ العربية عمكما، مف تمييز ك عدـ تطبؽ القانكف عمى 

 . الجميع كالمحسكبية في التكظيؼ كفي االمتيازات الممنكحة لؤلشخاص العتبارات عدة

كركد قيـ تحمؿ المسؤكلية بالمرتبة الحادية عشر  (20)كما سجمنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ  
 مرة كىي القيـ التي تبث كعيا لدل الفرد بمراقبة أفعالو كاحتكامو لمعقؿ كمعرفة عكاقب 123بتكررىا 

 المؤسسات، كقد كردت يتكاتر ضعيؼ في الكتب أكالسمكؾ الممارس مف طرفو اتجاه األشخاص 
 .المغربية مقارنة بالجزائر كتكنس

                                                           
 .161نفس المرجع  ص  1

2 Philippe brand , science politique : la démocratie , col point ,paris 1997, p08 . 
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، مما يظير عدـ اىتماـ المشرع %3,17ىذا كنالت قيـ االنتماء الرتبة ما قبؿ األخيرة بنسبة  
 ربما طبيعة المادة الخاصة بالجانب المدني جعؿ أكالمدرسي بيذا البعد ليرسخو في أذىاف التبلميذ، 

 .ىذه القيمة تحتؿ المراتب األخيرة كغير ذات أىمية مقارنة بالقيـ األخرل

 قيمة ذات داللة عمى الحفاظ عمى الكحدة الكطنية بنسبة 30في المرتبة األخيرة سجمنا كركد  
 في مضمكف المناىج، كىي نسبة ضئيمة تدعكا لمتساؤؿ عف سبب تيميشيا خصكصا في المغرب 1%

الذم يشيد إشكاال في كحدتو الترابية مف قضية الصحراء كالمشاكؿ التي سببتيا لممغرب كالتكاليؼ التي 
تكبدىا لخزينة الدكلة المغربية عمى حساب التنمية التي تأخذىا المفاكضات كالمشاريع التي تقاـ بمنطقة 

الصحراء الستيعاب الضغط الشعبي عمى حساب المناطؽ األخرل، ككذا مصاريؼ شراء الذمـ مف 
 في القضية كىك ما يظير مؤخرا في خرجات الممؾ لدكؿ إفريقيا قطرؼ المخزف المغربي لمدكؿ لمساندت
الذم خرج مف منظمة االتحاد اإلفريقي بسبب ممؼ  (المغرب)تحت مسمى الشراكة االقتصادية كىك 

كبعض الجزر الصخرية مف " مميمية"ك" سبتة"  ذلؾ المنطقة المحتمة شماؿ المغربإلىالصحراء، ضؼ 
طرؼ اسبانيا، كميا أسباب مف المفركض أف تجعؿ مف الكحدة الكطنية الشغؿ الشاغؿ لكؿ المجتمع 

 .كالمؤسسات الكطنية بما فييا المؤسسات التعميمية

 : (دراسة مقارنة)عناصر مقاربة قيم المواطنة في مناىج التربية المدنية بالمغرب العربي - 4

تـ تخصيص ىذا العنصر لرصد بعد المكاطنة في مناىج التربية المدنية لدكؿ المغرب العربي  
المختارة لمتحميؿ المككنة مف تكنس ، الجزائر كالمغرب،  كتحميؿ النتائج المحصؿ عمييا مف عممية 

جمع تكرارات كؿ القيـ في الكتب التسع المختارة لمتحميؿ حسب النكع، قصد رصد أم القيـ تكرارا في 
الفضاء المغاربي المتقارب في عكاممو التاريخية كالحديثة المكجكدة بيف الدكؿ الخمسة المشكمة لكحدة 

 الثبلثة المختارة لمتحميؿ، كىي في الحقيقة المعطى الفعمي لممغرب العربي في أكالمغرب العربي 
مف ناحية  الشكؿ كمف ناحية المضمكف كأكجو التشابو :  بعديفإلىجكىره، كقد ارتأينا تقسيـ المقارنة 

 .كاالختبلؼ بيف الكتب 

 :من ناحية الشكل- 4-1

بشكؿ عاـ يبلحظ أف الكتب الجزائرية ىي مف ضمت أكثر الصفحات فالكتب المدرسية الجزائرية 
الخاصة بمقرر التربية المدنية كبيرة مقارنة باألجزاء الخاصة بالتربية المدنية في كؿ مف تكنس 
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 مستقمة عف المكاد األخرل، مقارنة بالكتب التكنسية كالمغربية التي تدرج فييا ىذه أنياكالمغرب، كما 
التاريخ كالجغرافيا في  (المكاطنة) التربية المدنية إلىالمادة ضمف كتب االجتماعيات كتضـ إضافة 

 .أجزاء منفصمة 

كما تجدر اإلشارة بالنسبة لممغرب أنو يكجد كتابيف لبلجتماعيات في كؿ سنة يختار األستاذ احدىما 
العتماده في التدريس، غير أف المكاضيع ىي نفسيا في كؿ كتاب يكمف االختبلؼ فقط في النصكص 

المعبرة عف المكضكع، يعتبر ىذا الخيار الذم يدمج بيف أكثر مف مادة في كتاب كاحد مف الطرؽ 
 كالمحتكل بغية التخفيؼ عف األىداؼالحديثة المعتمدة في الكتب، التي تدمج المكاد المتقاربة في 
 .التمميذ كثرة الكتب كالكزف التي يشتكي منيا التمميذ كاألكلياء

كما الحظنا مف الناحية الشكمية جكدة في تنسيؽ النصكص كالصكر كنكعية الكرؽ كالغبلؼ بالنسبة 
 .لمكتب التكنسية كالمغربية مقارنة بالجزائرية

كحتى مف ناحية عممية الطبع الكتب التكنسية كالمغربية تعتمد مطابع خاصة ال تتكفؿ الكزارة بطبع 
نما تسمميا لمطابع خاصة غير حككمية، مقارنة بالجزائر التي تطبع في الديكاف الكطني  الكتب كا 

 .لممطبكعات المدرسية، كىي مؤسسة عمكمية تتكفؿ بنشر المكاد التعميمية

أما فيما يخص لجنة التأليؼ فيبلحظ أف الجزائر تعتمد مفتشي كأساتذة المادة الختيار المحتكل  
كتصميـ البرنامج، عمى عكس تكنس كالمغرب المذيف يعتمداف لجنة تأليؼ مككنة مف أساتذة المادة 

كمفتشيف كأساتذة التعميـ العالي كباحثيف في التربية، كتتضمف المجنة في بعض الكتب مختصيف في 
 كمدل إدماج قعمـ النفس المعرفي إلعداد المحتكل مف ناحية المبلئمة كسيكلة تدريسو كاستيعاب

الكفاءات المعرفية فيو، كانفردت تكنس في ىذا الخصكص بإدراجيا لجنة التقييـ التي أشرفت عمى 
 . الكتب، في حيف سجمنا غيابيا في الجزائر كالمغرب

 :من ناحية المضمون- 4-2

كؿ الكتب التسعة المختارة لمتحميؿ تتشابو كثيرا مف ناحية المضمكف ك العناكيف المعالجة في  
 الثبلثة ةىذه المادة، يمكف االختبلؼ بينيما فقط مف ناحية المكانة المعطاة لكؿ بعد مف أبعاد المكاطف
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عشر المختارة لمتحميؿ، يعزل ذلؾ طبعا لمظركؼ السياسية كالثقافية، التاريخية كالراىنة في كؿ بمد كىك 
 .ما حدد كثافة بعض القيـ عمى حساب األخرل

 : بعديف كما يميإلىكفي ىذا الصدد قسمنا أكجو االختبلؼ بيف الكتب 

 

 : من ناحية المرجعية المعرفية - أ

اعتمدت الكتب الجزائرية بدرجة أكلى عمى نصكص دينية كقكانيف كمكاد مف الدستكر لمداللة  
 تعزيزىا، كما اعتمدت بشكؿ متكسط عمى المكاثيؽ كاألحكاـ الدكلية كنصكص أدبية، أكعمى قيـ معينة 

ككذلؾ بالنسبة لممناىج المغربية التي  أدرجت البعد الديني في تنميتيا لقيـ المكاطنة أك لمداللة عمييا ، 
كأحيانا ال عبلقة لآليات كاألحاديث بالقيمة كمع ذلؾ تـ إدراجيا ما يطرح خدكد الديني كالمدني في 
المناىج الحالية، غير أف المغرب نكع نصكصو التي احتكت مقكالت لمفكريف كفبلسفة كعمماء في 

 اقتباسات مف كتب كأقكاؿ تتخصصات إنسانية، كىك ما الحظناه في المناىج التكنسية  التي اعتمد
لمؤلفيف كفبلسفة كسكسيكلكجييف عالمييف أمثاؿ جكف جاؾ ركسك، كانط، جكف ستيكارت ميؿ، غاندم، 

ابف خمدكف كغيرىـ، ممف اثركا التراث العالمي بمفاىيـ السمـ كالمكاطنة كالحرية، مع غياب الجانب 
الديني عف المناىج التكنسية نظرا لطبيعة النظاـ السياسي في تكنس الذم ينحك نحك النمكذج العمماني 
المدني الذم يعتمد القكانيف الكضعية في التدريس كيمنع أم تداخؿ لمرمكز الدينية كالثقافية مع العممية 

 إيديكلكجيا تخمؽ االختبلؼ الفكرم كالعقائدم، أكالتعميمية التي تبقى حيادية، كال يؤسس لفكر بعينو 
بعكس الجزائر كالمغرب المذاف اعتمدا البعد الديني لترسيخ القيـ المكاطنية كتقديـ استشيادات كدالالت 

عنيا مف التراث، إذ تتعارض أحيانا مع الفمسفة السياسية كالقيـ المدنية الحديثة في عدة مسائؿ 
 كالحريات العامة، بيف ما تمميو المكاطنة الككنية كالدساتير الكطنية، كالتراث اإلنسافكالمساكاة كحقكؽ 

 خمط مفاىيمي كغمكض لدل التمميذ، لكنو يعكد كيؤكد «  إلى" رمعكف حسف"الديني، ما يؤدم حسب 
 رغـ ذلؾ تظير في غالبيتيا ايجابية كتستخدـ لمدفاع عف مبادئ عالمية، مف قكاعد النظافة كتنمية أنيا
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ركح الديمقراطية، كىي نزعة تتمشى حسبو مع االنفتاح عمى قيـ الحكار كالتسامح كالتفكير المدني الذم 
 . » 1سجؿ حضكره في نياية التسعينيات، أم في مرحة عرفت تسييس الديف بدرجة قصكل

 

 

 :من ناحية تناول القيم - ب

 :تـ إدراج قيـ المكاطنة في المناىج الدراسية الثبلثة مف جانبيف 

 .جانب صريح كردت فيو القيـ كاضحة تدؿ عمى بعد معيف في المكاطنة قصد تعزيزىا -

 مف خبلؿ النشاطات الصفية أكجانب مستتر يكتشفو التمميذ مف خبلؿ التعمؽ في الفكرة،  -
 كضعية إدماجية، حيث يكضع الطفؿ أماـ أككالبلصفية التي تقدـ لمتمميذ كمشاريع بيداغكجية 

 .كضعية مشكمة يكتشؼ اليدؼ التربكم كالقيمي منيا عف طريؽ حميا

غير أف المبلحظ في الكتب التكنسية كالمغربية كاف الطرح فييا أكثر جرأة، حيث طرحت الكتب 
إشكاليات كقضايا ذات مستكل عالي تعبر بصدؽ عف المكاطنة الحديثة ذات كزف معرفي كثقافي بأبعاد 

 كماذا يتعمـ ، كالحرية في التعمـ مع – لماذا يتعمـ التمميذ – فمسفية كإشكالية التعمـ ت كأطركحاةعالمي
تدعيـ ذلؾ بإحصائيات في الكتب التكنسية ككضعيات إدماجية تخص تحميؿ مضمكف الصحؼ 

عداد تقارير عف الخرجات البيداغكجية لممجالس الشعبية  كالجرائد كالبرامج اإلعبلمية بنظرة نقدية كا 
المنتخبة بالنسبة لمكتب المغربية كحتى الجزائرية، لكف المبلحظ في الكتب الجزائرية  ىك تكرار نفس 

 . المكاضيع كنفس النصكص القانكنية كالتربكية في كؿ السنكات، كأحيانا في نفس الكتاب

 في المغرب األساسيةتحميل ومناقشة النتائج المتعمقة بمضامين كتب التربية المدنية لممرحة - 4-3
 :العربي

نحاكؿ مف خبلؿ ىذا العنصر تحميؿ المعطيات الكمية التي تـ تحصيميا مف عممية جمع  
 في جدكؿ كاحد لتسميط الضكء عمى ةتكرارات القيـ في البمداف الثبلثة حسب كؿ بعد مف أبعاد المكاطف

                                                           
 انظر حسف رمعكف، المدرسة في البمداف المغاربية كخطاب حكؿ المكاطنة، مقاربة مف خبلؿ كتب التربية المدنية،                                1

 . 64، ص 2013، الكراسؾ كىراف، 60/61مجمة إنسانيات العدد
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أكثر القيـ تكرارا، كبالتالي أكثرىا تركيزا مف طرؼ السياسة التربكية الخاصة بيذه المادة، كاقميا تكرارا 
 . كقيـ تعتبر ىامشية بيذا المنطؽ

 في كؿ األساسيةلممرحة  (التربية عمى المكاطنة)بعد عممية تحميؿ محتكل كتب التربية المدنية  
 قيمة مكاطنة ، حيث تصدرت الترتيب  في أكلكية كاضعي البرامج في 8579بمد قمنا بتحصيؿ 

، %21,46 مرة في الكتب التسعة بما نسبتو 1841المغرب العربي قيـ الحقكؽ كالكاجبات، التي كردت 
كىي نسبة كبيرة نالتيا ىذه القيمة التي ركزت عمييا المناىج المغربية، كىك أمر يستدعي التكقؼ عنده 

ذا ما قارنا ىذه القيمة بقيـ االنتماء كاليكية المتاف حصمتا عمى نسبة ضئيمة، حيث كردتا في إكتحميمو 
  كفي ذلؾ تناقض مع دراسات كتصريحات باحثيف كخبراء 12 ك 11في الترتيب  (21)الجدكؿ رقـ 

مشتغميف عمى الشأف السياسي كالمدني، الذيف يقركف بكجكد خمط كتداخؿ بيف مفيكمي الكطنية  
كالجنسية كانتماء كشعكر جماعي باالنتساب لكياف سياسي كجغرافي، كالمكاطنة في شقيا الحديث التي 

 اإلنسافتقكـ عمى الحقكؽ كالكاجبات، كما كرد في المقاربة الفرنسية لممكاطنة بعد إصدار ميثاؽ حقكؽ 
، في مقابؿ المقاربة الكبلسيكية األلمانية القائمة عمى االنتماء العرقي فيما يطمؽ عميو 1789سنة 

مكاطنة الدـ، التي تفرض االنتماء اإلثني كأساس لبلندماج المكاطني، كالذم يكرث بالكالدة بمقتضى 
قكانيف كتشريعات الدكلة، كىك ما تبنتو المجتمعات العربية كأساس لممكاطنة بما فييا دكؿ المغرب 

العربي التي لـ تشذ عف القاعدة حيث تقـك فييا المكاطنة عمى العبلقات التبلزمية بيف االنتماء الكطني 
 . كاالنتماء العرقي كتسعى لتكريس ذلؾ في الخطابات السياسية كالدينية كالممارسات الكاقعية

غير أف المبلحظ  بالنسبة لممناىج التربكية المغاربية في مضمكنيا تكرس ألداء الكاجبات  
 الثقافي، كىك أمر أك الديني أككااللتزاـ بيا، كمعرفة الحقكؽ كممارستيا، دكف اعتبار لبلنتماء العرقي 

ايجابي يمس المناىج المغاربية التي تتماشى مضامينيا مع الحداثة في شقيا السياسي كاالجتماعي 
كالفمسفي، كالذم ييدؼ لترسيخ مبادئ مدنية حديثة تسير الشؤكف العامة في الدكلة كغرسيا كثقافة في 

العممية التعميمية كنقؿ كتحكيؿ مبادئ ىذه الثقافة في نسقيا األصمي إلي مجاؿ العممية التربكية، إذ 
يقـك القائمكف عمى ىذه العممية باستمياـ المفاىيـ كالقيـ كالمعمكمات مف مرجعيتيا الفكرية كالعممية أك 

 أنيا ركتكييفيا عمى اعتبا-   التربية المدنية بالخصكص - التاريخية كتكظيفيا في مادة تعميمية 
، تصبح بكاسطتيا المعارؼ كالعمـك كالقيـ  transposition didactiqueعممية تحكيؿ ديداكتيكي  

بمثابة كفاءات تعميمية، بيذا المعنى يمكف التفكير في تعمـ ثقافة الحؽ كالكاجب مف حيث ىك نقؿ 
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معرفي لمبادئ حقكقية حسب مرجعيتيا الفمسفية كالسياسية كالقانكنية في الدكلة التي تشرؼ عمى النظاـ 
التربكم، حيث تصبح ىاتيف القيمتيف كميارات سمككية يتعمميا التمميذ كيمارسيا في الكسط المدرسي، 

الذم يفرض حدكدا معينة مف الحقكؽ كالكاجبات داخؿ الحـر التعميمي كفؽ نظاـ داخمي خاص 
 . بالمنظكمة التعميمية كاممةأكبالمؤسسة عينيا 

 مكضع في 1023 التي كردت في اإلنسافأما في الترتيب الثاني سجمنا قيمة احتراـ حقكؽ  
 المغاربية في تعريؼ التمميذ بمفاىيـ حقكؽ ج، كقد كفقت المناه%11,92الكتب التسعة بما نسبتو 

 كما يتعمؽ بيا مف ممارسات كانتياكات باعتبارىا قيمة جكىرية تربط كؿ قيـ المكاطنة، فبل اإلنساف
 في غياب المساكاة كالحرية كالديمقراطية كالعيش المشترؾ، إذ تعني المكاطنة في لئلنسافحقكؽ 

 كالمكاطف الذم يشعر بإنسانيتو كبمطمؽ حقكقو، حيث أدرجت المناىج اإلنسافجكىرىا تتكيج لحقكؽ 
 اإلنسافالمغاربية كبكثافة صكر الحقكؽ كالكاجبات كالمسؤكليات كالضمانات التي تقتضييا مكاطنة 

 تغييبيا في المجتمع، كىك ما يعطي انطباعا لدل التمميذ أك التي تستتبع انتياكيا ةكاألبعاد السياسي
بكجكب التمسؾ بيذه القيـ تجنبا لمصراعات كالنزاعات الطائفية كالسياسية التي تحدث في العديد مف 

 كالمعاىدات الدكلية كالمكقعة مف طرؼ اإلنسافدكؿ العالـ، كىي ما تحث عميو المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ 
دكؿ المغرب العربي في ىذا الخصكص، كتكجييات كانتقادات ىذه منظمات التي تصدر تقارير سمبية 

 اإلنساففي كثير مف األحياف عف دكؿ العالـ الثالث، كتدفعيا لممضي قدما في سبيؿ إرساء قيـ حقكؽ 
في سياستيا كخصكصا التربكية لتككيف أجياؿ تعي معاني االحتراـ كالتسامح كالتشارؾ كاالندماج، ىذه 
المنظمات ليست بريئة بطبيعة الحاؿ حتى كلك كانت غير حككمية فإنيا تعمؿ بإيعاز مف حككمات 

 . حتى عسكرية أكسياسية -كمؤسسات تسعى لمضغط عمى دكؿ معيف لتحقيؽ مكاسب اقتصادية جيك

غير أف المبلحظ في المناىج المغاربية بصفة عامة تعتمد عمى اإلعبلف العالمي لحقكؽ  
 إلى  كيتـ تكراره في اغمب المكاضيع المتعمقة بيذه القيمة، كىك اإلعبلف الذم يدعكا في جكىره اإلنساف

، كال يجب إخضاعو بأم حاؿ مف األحكاؿ لتأكيبلت اإلنسانيةتبني المرجعية الككنية في مسألة الحقكؽ 
 تعديبلت كفؽ السياسة المحمية كبمرجعياتيا الدينية كالقانكنية كالثقافية ما يشكؿ تعارضا مع أك

كيؼ :  التصكرات المجتمعية كيخمؽ إشكاال يجب طرحو حسب اعتقادنا، يتمثؿ في الصيغة التالية 
يمكف لدكؿ المغرب العربي التكفيؽ بيف الحقكؽ العالمية كالثقافة المحمية كمسألة المساكاة مثبل بيف 

ما عدا تكنس الذم تفصؿ - الرجؿ كالمرأة في الحقكؽ كالكاجبات بما فييا الزكاج كالطبلؽ كاإلرث 
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 قضية حرية المعتقد كحرية اختيار ممارسة الطقكس المتعمقة بو أكفي ىذه القضية -  القانكف المدني
عمنا في مجتمعات ذات أغمبية مسممة تحـر مبدأ الردة، كييدؼ في ممارساتو النابعة مف مخيالو 

 حؿ تكافقي، إلى تحقيؽ الكحدة كالتجانس المجتمعي ثقافيا كسياسيا؟، ىي إشكالية تحتاج إلىالشعبي 
 .ألنيا تخمؽ تعارضا كخمطا معرفيا لممفاىيـ كالتصكرات كالمكاقؼ الفردية كالجماعية مستقببل

 مكضع بنسبة مئكية قدرىا 968كما سجمنا في الترتيب الثالث كركد الكعي السياسي في  
، يظير ىذا اىتماـ المشرع التربكم المغاربي بتنمية الكعي السياسي كالتفكير الناقد لؤلكضاع 11,28%

 تصحيح خطؿ الرؤية حسب إلى فالتفكير النقدم يقكد « كالممارسات السياسية كالمجالس المنتخبة، 
كارؿ بكبر، كأحسف طريقة  لترسيخ ذلؾ في أذىاف الناشئة ىك عف طريؽ تكطيف  الفكر اإلشكالي 

 أكالذم يمثؿ المفتاح السحرم الذم يفتح أماـ العممية التربكية آفاؽ مجمع المعرفة، فاإلشكالية 
،  1 » بتعبير غاستكف باشبلر ىك عصب التقدـ المعرفي  sens du problèmeاإلحساس بالمشكؿ  

كىي الركح المطمكبة في األنظمة التربكية لتككيف مكاطف كاعي بأمكره السياسية كما يستتبعيا مف آثار 
اقتصادية كاجتماعية كثقافية عمى المجتمع، كىي المعالـ المعرفية التي أدرجتيا المناىج المغاربية مف 
خبلؿ مدخؿ المكاطنة في برامج التربية المدنية، حيث تضمنت ىذه األخيرة إشارات لضركرة استدخاؿ 
الكعي مف طرؼ التمميذ لتحسيف جكدة مخرجات العممية التعميمية، التي تنحك نحك تككيف المكاطف 

الكاعي الناقد كالمساىـ في الحراؾ السياسي عمى االقؿ نظريا حيث عرضت الكتب المدرسية المختارة 
مف المعطيات الدالة عمى تثبيت الكعي مف إشارة آلليات عمؿ األحزاب كالمعارضة في الدكلة 

 عمى مجريات األحداث السياسية عكمحاسبة المنتخبيف مف طرؼ ممثمييـ كحؽ المكاطف في االطبل
 الجماعة لممتغيرات المتسارعة كتككيف أك لمبمد، إذ يظير الكعي في ككنو إدراؾ الفرد ةكاالقتصادم

 سممنا بأنو ال كجكد إذااستجابات مبلئمة خصكصا في األزمات كاإلشكاالت اليكمية، كبطبيعة الحاؿ  
، كمرتكز نمطي كذلؾ مفاده أف الكعي ال يرتكز عمى نمكذج كتصكر اإلنسانيةلثابت في الظكاىر 

كاستجابة كاحدة لممتغيرات انطبلقا مف مقكلة أف ما بني عمى متغير فيك بالضركرة متغير، مف ىذه 
المنطمقات فاف الكعي كالتنكير كما ىك جمعي يرتبط بمضاميف أحداث يكمية سياسية كثقافية  

كاجتماعية يتشاركيا المكاطنكف، ىك فردم كذلؾ يرتبط بالبيئة الثقافية كاتجاىات الفرد، فكعي األفراد 

                                                           
، كزارة األكقاؼ كالشؤكف 35/2011 العربي كافي، مياـ الفمسفة كاالبستمكلكجيا كالتربية المعرفية ، مجمة الثقافة المغربية العدد  1

 . 66-65اإلسبلمية كالثقافية، ص
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 المجتمعات لما لمجماعة مف ممارسات قيرية عمى أكيحدث بشكؿ أكثر تسارعا مف كعي الجماعات 
يحدث عمى نحك تراكمي، أم أف الكعي ال يتأسس  (الكعي الفردم كالجمعي )تفكير الفرد لكف كبلىما 

نما يصنع عمى مر األجياؿ المتتالية  .بيف ليمة كضحاىا كا 

 تكرارا في الكتب 721ككرد في الترتيب الرابع قيـ الديمقراطية كالتعددية التي حصمت عمى  
، كىي مف القيـ الميمة في تكطيف المكاطنة الصالحة عف طريؽ إدراج مجمكعة مف %8,40بنسبة 

السمككات كالمؤشرات مف قبيؿ حرية االختيار كالتصكيت كاإلرادة العامة، كمشاركة في الحكـ، كالتمثيؿ 
 .النيابي، كتطبيؽ ذلؾ في القسـ كالمدرسة عف طريؽ نشاطات صفية 

 اجتماعية، كأف تخمؽ رمثؿ ىذه الممارسات الديمقراطية يمكنيا أف تشجع التمميذ عمى تبني معايي
عكاطؼ قكية لمتضامف االجتماعي داخؿ الجماعات، كما تعمؿ عمى تكعية التمميذ بكاجباتو كمكاطف، 

 تـ تفعيؿ التربية عمى المكاطنة في الكسط المدرسي كتدعيميا بأنشطة تطبيقية إذاكال يتأتى ذلؾ إال 
تعتمد عمى أساس ديداكتيكي معرفي ككفاءات يستدخميا التمميذ انطبلقا مف النظاـ التربكم ككسائمو 

معرفية / تجربة اجتماعيةأكالبيداغكجية، كالتعمـ بالكضعية التي تيدؼ لكضع التمميذ أماـ إشكالية 
 التفاعؿ معيا، يكتسب مف خبلؿ ذلؾ كفاءات معرفية تبقى مترسخة في ذىنو أكثر مف أكيسعى لحميا 

 .القيـ النظرية التي يتعمميا عف طريؽ التمقيف

 تسمح لو  باالختيار الحر ةحيث يطبؽ التمميذ مف القسـ كالمؤسسة عف طريؽ نشاطات صفية كال صفي
 أك المدرسة أك اختيار األلكاف كاألشكاؿ المناسبة لتزييف القسـ أككالتصكيت عمى مسؤكؿ القسـ 

 مبلحظة  أك،  la décoration de la classe المناسبة لذلؾ ؿ اختيار األلكاف كاألشكاأكالمدرسة 
 .  كنتائجيا  مف خبلؿ خرجات بيداغكجية لممجمس المنتخب في المدينةبعمميات التصكيت كاالنتخا

إال أف المبلحظ في ىذا النمط الديمقراطي المقصكد في الكتب المدرسية يؤسس لنظرة كبلسيكية عف 
 األقميةالديمقراطية التي تفرض بمقتضى ذلؾ التصكر تكحيد المجتمع سياسيا رغـ التعددية كخضكع 

 يقع بصكرة اكبر في حاؿ كانت األغمبية الشعبية ؿلييمنة األغمبية كاإلقصاء كالتيميش، كما أف اإلشكا
، حينئذ يصبح مف المستحيؿ التقدـ بالمجتمع تبعا لديمقراطية األغمبية التي تجاكزتيا "شعبكية"

المجتمعات المتطكرة بنمكذج الديمقراطية التكافقية، الذم يمنح الحكـ لؤلغمبية البرلمانية مف التحالفات 
السياسية، كما يضمف لؤلقميات خصكصيتيا كحقكقيا عكس مجتمعاتنا التي تعيش مخاضا سياسيا 
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كانتقاال ديمقراطيا، في إطار التحكؿ كالتشكؿ الذم يستكجب استيعاب مفاىيـ المكاطنة الحديثة 
كالديمقراطية كالتعددية الفكرية كالسياسية الغائبة كالمغيبة في نفس الكقت ليس عف المشيد المغاربي 

فحسب، بؿ اغمب الدكؿ العربية التي تفتقر ألساس ديمقراطي حديث يضمف التفكير كالممارسة، كىك 
 تحت عنكاف كيؼ نفسر 2002في تقرير التنمية العربية سنة " سمير المقدسي"ما عبر عنو الباحث 

 األكتكقراطية العربية التي تبعت الصراع إلىالعجز الديمقراطي في العالـ العربي الذم ارجع سببو 
اإلسرائيمي، حيث غيبت الحريات كالحقكؽ كالمساكاة بذريعة الصراع، كيختزؿ المقدسي ذلؾ  بعبارة ال 

صكت يعمكا فكؽ صكت " طالما تـ ترديدىا مف طرؼ األنظمة القكمية التي كانت في الكاجية بأف 
                 1 »" المعركة

حيث سمبت اغمب الحقكؽ كالحريات في العالـ العربي بحجة الحرب كقانكف الطكارئ في اغمب البمداف، 
لكف حتى في فترات اليدنة كالسمـ لـ تتككف ديمقراطية تسمح ليذه الشعكب باالنتقاؿ مف ككنيـ رعايا 

 مكاطنيف مشاركيف في الدكلة كقضاياىا حتى االجتماعية، مف منطمؽ أف الفرد إلىلمنظاـ كالفكر 
المقمكع لف يساىـ في مساعدة النظاـ المستبد حتى كلك تعمؽ األمر بتحرير بمده، ما شكؿ خيبة أمؿ 

 التقدـ عمى اعتبار أف النظاـ السياسي إلىلمشعكب في إرساء ديمقراطية تدفع بالعجمة االقتصادية 
يتحكـ في كؿ األبعاد االجتماعية، االقتصادية ك الثقافية بما فييا الدينية في الدكلة، كالغريب في األمر 
أف إسرائيؿ بكؿ األخطار الدائرة  حكليا مف دكؿ عربية تحاكؿ إسقاطيا تمثؿ الديمقراطية الكحيدة في 

 . حتى  زمف الحركب كالصراع العسكرمكالرأمالمنطقة كتترؾ حرية التصرؼ 

تحصيؿ قيـ الحفاظ عمى البيئة ؿ  (21)في الترتيب الخامس سجمنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ  
، حيث كردت اغمب القيـ في الكتب الجزائرية ك المغربية إذ لـ ييتـ %7,46 تكرار بنسبة 640

ؿ إال ما نسبتو   ج في المناه%2,07مصممكا الكتب في تكنس بيذا البعد بشكؿ كبير، كالذم لـ ُيَحصِّ
التكنسية، عمى غرار ذلؾ  أخذ ىذا البعد اىتماما كبيرا في المغرب كالجزائر المتيف اىتمتا بقضايا البيئة 

كالمحيط كتمكثيما، كتعزيز السمكؾ االيجابي لدم التمميذ بضركرة الحفاظ عمى البيئة مع تكعيتيـ 
بالمخاطر العالمية التي تيدد البيئة التي ىي الضامف لبقاء النكع البشرم، مف تمكث التربة كاليكاء 

نتيجة التصنيع المفرط، كمشاكؿ اكبر مف ىذا تتمثؿ في االنحباس الحرارم كثقب طبقة األكزكف ما 

                                                           
 248صفتحي التريكي كآخركف، مرجع سابؽ،   1
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 الحيكانية ؼيرفع درجة حرارة األرض، كالتي تحدث تغيرات مناخية تقضي عمى العديد مف األصنا
 .الضركرية في الدكرة الطبيعية

كيشير التحميؿ الكمي لمضمكف الكتب المغاربية ترتيب قيـ التسامح كالعيش المشترؾ سادسا  
، كىك بعد حرص المشرع التربكم في البمداف المغاربية %7,23 تكرار في ىتو الكتب بما نسبتو620ب
 تكضيحو أىميتو في الحياة خصكصا في المغرب كالجزائر، كبصفة متكسطة في تكنس لترسيخ إلى

 يجب أف يعاد النظر «  مجتمعنا الذم يبدك في الظاىر متجانسا، بينما مثقافة التنكع كقبكؿ اآلخر ؼ
 حقيقة الكحدة في إلىفي مفاىيـ الكحدة كاالختبلؼ، كبيف االختبلؼ كالتنكع، حيث أف الكصكؿ 

دارتيا بعقمية حضارية كمنفتحة حتى تتراكـ عف طريؽ ىذه اإلرادة  المجتمع تتطمب احتراـ االختبلفات كا 
نما عمى احتراـ ىذه الخصكصيات  الحضارية، فالكحدة ال تبنى عمى أنقاض إقصاء الخصكصيات، كا 

دارتيا كفؽ نسؽ حضارم تعددم فإلغاء الخصكصيات  ىك تجريد المجتمع مف اليكية كالديناميكية  1» كا 
ما الكحدة فالتي تحركو كتصبح حينذاؾ الكحدة عنصرا لبلختبلؼ كالصراع بيف الخصكصيات، إ

الحقيقية ىي قبكؿ االختبلفات كاحتراميا، كىك ما يخمؽ األلفة كالتجانس الكظيفي بيف أفراد المجتمع 
الكاحد، كبالتالي فاف المسؤكلية تقع عمى المؤسسات التربكية التي تتبنى ثقافة التكاصؿ كاالحتراـ كنبذ 

 .كؿ أشكاؿ اإلقصاء كالمفاضمة بيف الطكائؼ التي تشكؿ مجتمعا كاحدا

 فكريا لتنمية أك فالمدرسة مطالبة في يكمنا ىذا بإذكاء ركح المحبة ميما كاف عقائديا، عرقيا، لغكيا 
 .ىذه الفضائؿ في أذىاف التمميذ الذم سيتجاكز الطرح االقصائي المتعصب ذك األفؽ الضيؽ

 ةمف ىذا المنظكر يرل اسعد كطفة أف ىذه الحياة تتأثر بالتربية، كأف ىذه الممارسات مرىكف 
ذا أرادت المدرسة تعزيز ذلؾ،  بكياف متكامؿ مف الفعاليات التربكية كالممارسات الذىنية السمككية، كا 

 مدار إلى الذم يفرض نفسو ىك تمكيف الطالب مف ممارسة عممية يمكف تحكيميا األكؿفاف األمر 
، حيث تحتاج المناىج لتجسيد ىذه المقاربات في الثقافة المدرسية التي تحتضف 2 »الحياة االجتماعية 

 في ذىنيات األطفاؿ، في زمف مازاؿ التنكع كاالختبلؼ يعتبر ىاجس اآلخركؿ معالـ التسامح كتقبؿ 
كتحدم ينتظر رىانات حداثية، سياسية كاجتماعية، فالخكؼ مف التعدد كالتنكع ال يؤرؽ السياسي 

نما ىك نابع مف إشكالية سيككلكجية تعاني منيا مجتمعنا كىي الخكؼ مف  ، يتبعو اآلخرفحسب، كا 
                                                           

  .17،ص 2012 ،2 محمد محفكظ، التسامح كقضايا العيش المشترؾ، المركز اإلسبلمي الثقافي، بيركت، لبناف، ط 1
  /http://watfa.net/2015عمي اسعد كطفة، التربية عمى المكاطنة في عالـ متغير،   2
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قصاء كتيميش كحذر دائـ، ُيشغمو السياسي كبعبع لتكجيو الشعب  نحك  (األغمبية )عنؼ بأنكاعو كا 
 .خيارات اجتماعية كثقافية معينة

 تكرارا 620كما يظير تحميؿ المضاميف المعرفية لمادة التربية المدنية حرية الرأم كالتعبير  
، كىي نسبة متكسطة جعمت ىذه القيمة  تترتب سابعا  في الجدكؿ الخاص بقيـ %7,23بنسبة 

المكاطنة في لممغرب العربي، كىي ممكة ميمة يجب عمى المناىج الدراسية تنميتيا في شخصية التمميذ 
مكاطف الغد، الذم مف المفركض أف يمتمؾ إيمانا بحريتو، كينمي كعيو بحؽ في التحرر كاالستعداد 
لمدفاع عف ذلؾ الحؽ، كىك ما جعؿ قيمة الحرية راسخة في كعيو كسمككو ككجدانو، كفي مختمؼ 

األنشطة التي يشارؾ فييا، فالحياة المدرسة تمكف التمميذ مف أدراؾ ىذا المفيـك عبر الممارسة الحرة 
لمنشاطات كتمكينو مف المشاركة عبر ترؾ زماـ المبادرة لمتمميذ في اإلجابة كاقتراح الحمكؿ الممكنة 

لكضعيات تربكية معينة، كعدـ تقييد فكره ميما اخطأ، كعدـ تقييد حركتو الجسدية عبر فرض  كضعية 
 كجكب ترؾ إلى إذ تشير الكثير مف الدراسات التربكية األكلىمعينة خصكصا في المراحؿ التعميمية 

الحرية لمتصرؼ كالحركة في المجاؿ الدراسي لمتمميذ، عمى اعتبار أف ذلؾ يترؾ أثرا نفسيا سمبيا عف 
المدرسة كالدراسة، كىك ما تبنتو العديد مف األنظمة المدرسية األكربية االنجمكسكسكنية، حيث تعتمد 

العممية التربكية التقميؿ مف عدد المتمدرسيف في األقساـ الدراسية لتمكيف اكبر قدر ممكف مف المشاركة 
 .كحتى الكضعيات التي يجمس كفقيا المدرسكف كالمتمدرسكف تككف عمى شكؿ حمقات مستديرة

تؤسس ىذه الطرؽ البيداغكجية إلبراز الذات المتعممة كظيكرىا، كاكتسابيا الجرأة في التحميؿ  
كالمشاركة مقارنة بالطرؽ التقميدية التي تختمؽ االنطكاء كالعزلة كقصكر في إدراؾ المعارؼ مف طرؼ 

 .التمميذ

ىذا كقد سجمنا في الترتيب الثامف حسب شبكة تحميؿ المحتكل قيـ التعاكف كالتضامف التي  
 ،ابرز مف خبلليا المشرع المغاربي أىمية التعاكف في %6,18 مرة في الكتب بنسبة 530تكررت 

المجتمعات، كحاجة المكاطف لمتضامف مع غيره خبلؿ األزمات الكطنية كالعالمية الطبيعية منيا 
الحس " أف مفيـك إلىكاألمنية، كالتي تعزز الحس المدني اتجاه قضايا المجتمع، كفي ىذا الصدد ننكه 

لـ يرد صريحا بيذه العبارة إال في الكتب التكنسية التي فصمت في معناه كأىدافو االيجابية " المدني
عمى المجتمع، فقيـ التعاكف كالتضامف ىي تعميـ لمغيرية كتقريب الشعكب كتكثيؼ الجيكد لحؿ 
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المشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية كترسيخ ثقافة التآنس كاإلحساس باآلخريف ممف ىـ في حاجة 
 .لمتضامف

، كىي نسبة دكف المتكسط فرغـ %5,71في الترتيب التاسع كردت قيـ تحمؿ المسؤكلية نسبة  
  إشارة لقيـ المكاطنة في الكتب 8579 مكضع مف أصؿ 490 لـ ترد إال في أنياأىمية القيمة إال 

 المكاظبة أكالتسع، كتـ إدراج ىذه القيمة في إشارات لتحمؿ نتائج األفعاؿ كاألقكاؿ بالكسط المدرسي 
عمى الدركس كتحمؿ نتيجة الرسكب كالعبلمات السيئة كاألفعاؿ الخارجة عف السمكؾ المحمكد، كمف 
الناحية االجتماعية عبر بث ىذه القيـ خصكصا في الدركس التي تطرقت لمقانكف كدركه في المجتمع 
كتحمؿ المسؤكلية في حالة مخالفتو، ككذا المسؤكلية االجتماعية كاألخبلقية لؤلب في العائمة كالمكظؼ 

 .في العمؿ، حيث تستيدؼ ىذه القيمة إرساء معالـ الضبط االجتماعي في نفسية التمميذ

، %5,16كيشير التحميؿ الكمي في مقاـ آخر ترتيب قيـ المساكاة أماـ القانكف عاشرا بنسبة  
تضمنت مؤشرات ىذه القيمة تعريؼ التمميذ المغاربي بدكر القانكف كالمؤسسات القضائية كالدستكرية في 

 أك طرؼ ميما كاف أصمو االجتماعي ألمتفعيؿ المساكاة  بيف المكاطنيف في الدكلة دكف انحياز 
 مف ذكم أكمكانتو السياسية كاالقتصادية في الدكلة، كميما كاف عمره كخصكصيتو سكاء كاف طبيعيا 

 المساكاة عمى أساس الجندر في الكتب التكنسية خاصة التي إلىاالحتياجات الخاصة، كما تـ اإلشارة 
 .طرحت مسألة المساكاة في جميع المجاالت بيف الرجؿ كالمرأة

 كسجمنا في الترتيب الحادم عشر كركد قيـ اليكية الكطنية التي لـ ترد في المناىج المغاربية  
 رغـ أىمية ىذا البعد في المجتمع كخصكصا في دكؿ %3,87 كبيرة، حيث نالت ما نسبتو ةبنسب

المغرب العربي التي تشيد إشكاال في اليكية بيف القكل السياسية كاالجتماعية، فاليكية ببعدىا 
حساسو بانتمائو اإلنسافالمكضكعي كالذاتي معا ىي كعي   مجتمع أك امة أك جماعة أك طبقة إلى كا 

 معرفتنا بما، كأيف نحف، كمف أيف أتينا كالى أيف نمضي، كبما نيا اإلنساني العاـ، إءفي إطار  االنتما
 ، حيث 1 »نريد ألنفسنا كلآلخريف، كبمكقعنا في خريطة العبلقات كالتناقضات كالصراعات القائمة 

تنطمؽ اليكية مف أسئمة تستيدؼ الكجكد كالكينكنة بالنسبة لمشخص كالجماعة، غير أف اليكية ليست 
معطى ثابت كال تنشئ مف مجرد كجكد نقاط مشتركة بيف مجمكعات بشرية، كما يمكف لظيكرىا أف 

                                                           
، مركز 346مادة التربية المدنية نمكذجا،  مجمة المستقبؿ العربي، العدد :  احمد مفمح، اليكية العربية في المناىج البنانية الجديدة 1

 .31، ص2007دراسات الكحدة العربية،
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يككف تبعا لصراعات كتناقضات داخؿ جماعة مكحدة تحمؿ نفس السمات المشتركة، لذلؾ يعتبر 
 حؿ لتجاكز اإلشكاالت اليكياتية يكمف في قبكؿ التكامؿ مف منظكر احتراـ أفضؿالبعض أف 

االختبلؼ كالتمايز الذم يعني بالضركرة التمييز بيف األنساؽ الثقافية كاالجتماعية في كياف كاحد، كىك 
ما ادركتو الشعكب األكربية التي تجاكزت الطرح اإلثني كالديني الذم يفرض انصيار الكؿ في بكتقة 

ثقافية مكحدة تفرض االمتثاؿ القسرم، المتبكع بعنؼ ضد مف يرفض ىذه النمذجة التي ترفض /سياسية
 .االحتفاظ بالخصكصية

حكؿ اليكية، " التكاصمية"ىذا الطرح  في مقاربتو " يكرغف ىبرماس"  يؤيد الفيمسكؼ األلماني  
  إذ ينطمؽ «  يجب أف تنطمؽ مف بعد ككني عكلمي كضركرة لتعايش الشعكب،أنياالتي يرل 

 لشرعية النظاـ السياسي في البنى المعيارية األساسيفي تحميمو لميكية مف الدكلة كالمصدر " ىابرماس"
لممجتمع، المتمثمة في المغة كاالنتماء اإلثني كالثقافي أم مقكمات اليكية الجماعية كأساس لبلندماج 

، غير أف الشرعية حسبو ىي قدرة النظاـ السياسي عمى أف يككف معترفا بو مف طرؼ  » االجتماعي
جميع المككنات الثقافية كاالجتماعية، كفي ىذا الشأف ينتقد ىابرماس النمكذج الكبلسيكي لمديمقراطية 

 ك، كيطرح بديبل مف جية أخرل قاألقميةالقائـ عمى قرار األغمبية التي تزعـ بسداد التفكير عمى 
العقبلنية التكاصمية القائمة عمى إخضاع العبلقات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ألخبلقيات 

المناقشة، بشرط زكاؿ التصكرات السمفية التي تنشئ بعكدة المكبكت اإليديكلكجي كالسياسي، ما يعيد 
قصاء كتيميش ألطراؼ  إنتاج التصكر السمبي الذم تنتجو اليكية التقميدية مف عزلة كتكحد ثقافي كا 
كمككنات اجتماعية، كىك ما انتقده النمكذج  العالمي لممكاطنة  الذم يتخذ العكلمة الثقافية كآلية 

براز الذات بدؿ العصبيات القديمة، كىك ما افتقرت اإلنسانيةلترسيخو قيـ ككنية، قيـ    كأساس لمتميز كا 
 الدراسية المغاربية، حيث كعمى الرغـ مف عدـ تركيزىا عمى الجانب اليكياتي بصكرة جإليو المناه

 حصرت اليكية في االثنية كالعقيدة كالثقافة التي أنتجتيا التكجيات السياسية بدؿ قيـ أنيامفرطة، إال 
 . المكاطنة الحديثة الرامية لتككيف المكاطف العالمي

فاليكية القاصرة  التي تـ إدراجيا في الكتب التربكية المغربية خصكصا الجزائر ك المغرب تخمؽ ما 
اليكياتي، حيث ُيمقف الطفؿ  فكرة مفادىا  أف   الفصاـأك schizophrénie laيشبو السكيزكفرينيا     

انتماءه عربي إسبلمي لكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىؿ يمكف إقناع التمميذ األمازيغي بأصكلو العربية 
 .القادمة مف الجزيرة العربية كىنا يطرح تساؤؿ حكؿ المغة األـ كلغة التعميـ الرسمي
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 ظؿ التحكالت كالحراؾ سريع الكتيرة في مإذ تشيد الدكؿ المغاربية أزمة ىكية مف جميع األبعاد ؼ
 الكجكد قكل سياسية إلىالمنطقة خصكصا اإلشكاالت السياسية بغطاء ديني كمذىبي، حيث ظيرت 

 كالتيميش ءأنتجتيا  في اغمب األحياف غياب العدالة كالمساكاة كاإلقصا (إرىابية)كجماعات تخريبية 
 العنؼ كالتطرؼ كاالنغبلؽ الديني كاالثني يستمـز عبلجو في المناىج ةاالجتماعي، كانت بذكرا لتغذم

كاإلصبلحات التربكية المقبمة قبؿ تمادم ىذه الظكاىر التي تيدد بإسقاط الدكؿ كجنكح المنطقة لحركب 
 .ىي في غنى عنيا

، كبعدد %3,56غير بعيد عف اليكية، كردت قيـ االنتماء في المرتبة ما قبؿ الخيرة بنسبة  
 الذم لئلنساف في الكتب المدرسة، كىي نسبة ضعيفة رغـ أىمية االنتماء بالنسبة 305تكرارات قدره 

 جماعة، فالنسبة إليو ىذا األمر بمثابة حماية كشرط لمتكازف النفسي، فاإلنساف اجتماعي إلىيميؿ 
" ماسمك" اإلحساس باالنتماء كاالندماج في جماعة، كقد كضعو إلىبطبعو كما يقكؿ ابف خمدكف يحتاج 

في سممو المشيكر لمحاجات كالدكافع في الدرجة الثالثة ضمف الحاجات االجتماعية كالعبلقات كاأللفة، 
 خبلفية أك كالراحة، ليذا ال يجب أف تككف العضكية في المجتمع كىمية فحيث يحس ضمنيا باألما

 المنظكمة التربكية إلىقائمة عمى العنؼ بؿ يجب أف تعكس الكاقع كالحقائؽ االجتماعية، كبالعكدة 
 إلى درجة، ما يدفعنا 11 ءالمغربية فالمبلحظ مف خبلؿ ترتيب القيـ بيف الحقكؽ كالكاجبات كاالنتما

 إلىالتسميـ بانتياج المغاربة التكجو اآلني كالمستقبمي في تككيف األفراد كترسيخ قيـ المكاطنة الحديثة 
 .حد ما، بدؿ التكجو الماضكم الذم يمجد االنتماء كالذم يكرس االرتباط بالماضي

بمجمكع قيـ المكاطنة في المغرب  (21)كنختـ ترتيب قيـ المكاطنة الكاردة في الجدكؿ رقـ  
 مف مجمكع %1,56 مكضع بنسبة 134العربي بقيمة الحفاظ عمى الكحدة الكطنية، التي لـ ترد إال في 

القيـ، كىي نسبة ضئيمة لـ يدرجيا كاضعكا البرامج في الدكؿ الثبلث، الذيف رتبكا أكلكيات القيـ مف 
 . لمنظاـ التعميمي المستمدة مف النظاـ السياسي نفسواألساسيةحيث التكجيات 

 :خالصة الفصل

 يمكننا القكؿ أف مناىج التربية المدنية كاف ثريا مف حيث إليياانطبلقا مف النتائج المتكصؿ  
بدكؿ المغرب العربي، كالتي  (االعدادم)قيـ المكاطنة، التي كردت بصكرة كثيفة في الطكر المتكسط 

أعدت مناىجيا التربكية لترسيخ ثقافة المكاطنة كالسمكؾ المدني في صفكؼ التبلميذ لتمكينيـ مف 



واقغ انًُبهح وانًقؽؼاد انعؼاقُخ انًغبؼثُخ فٍ تًُُخ وتؽقُص قُى انًىاطُخانفصم انكبظـ                               
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اكتساب معارؼ مدنية كحضارية تكجو سمككيـ كتييئيـ لمحياة، في ظؿ قيـ مشتركة تعزز التعايش 
كالتسامح كالتعاكف كتحمي بركح المسؤكلية، بحضكر كعي حقيقي بالمجريات في الكاقع كالتغيرات 
الحاصمة في المجتمع،  ما يحقؽ جكىر التربية المقصكدة مف خبلؿ تصميـ برامج اغمب المكاد، 

كالمكاد االجتماعية بالخصكص ، التي تتطمع  المنظكمة التربكية مف خبلليا لتغيير الذىنيات 
كالتصكرات السمبية السائدة في المجتمع، قصد بناء تطمعات كاعدة لؤلجياؿ البلحقة التي تمثؿ الفاعؿ 

صبلحو  .    الرئيسي في تطكر المجتمع كا 
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 : االستنتاج العام

انطمقت ىذه الدراسة مف إشكالية تبحث عف المدل الذم تتضمنو المناىج الدراسية لمادة التربية  
المدني في دكؿ المغرب العربي لقيـ المكاطنة كالسمكؾ المدني في نصكص كتبيا الدراسية، كمف خبلؿ 
بثيا لقيـ التسامح كالتضامف كالتحرر كاالنفتاح عمى اآلخر كقبكلو في مجتمع المغاربي بتفعيؿ التكافؽ 

 كاألحكاـ السياسية كالتربكية التي تمكف المجتمع ؽكتربية عمى قيـ التنكع كاالختبلؼ، استجابة لممكاثي
المغاربي مف ضبط المخرجات االجتماعية لمتربية، عبر تككينيا لممكاطف الصالح الذم تبتغيو ىذه 

 .المجتمعات، كانطبلقا مف آفاقيا كتطمعاتيا المستقبمية

كقد اعتمدنا لقياس ىذا المدل شبكة تحميؿ المحتكل الدراسي، حيث أثبتت النتائج المتصؿ إلييا غنى 
الكتب المدرسية المغاربية في المرحمة المتكسطة بقيـ المكاطنة كتنكعيا مف خبلؿ التعبير عنيا بعدة 

مؤشرات كأبعاد، تساىـ في بناء تصكر لمسمكؾ المدني كتفعيؿ قيـ المكاطنة كتكطيف المفاىيـ المرتبطة 
 : بيا رغـ السمبيات المسجمة في ذلؾ منيا 

سجمنا مف خبلؿ النتائج تضمف نكع مف الخمط كالمفارقات المعرفية بيف القيـ العالمية لممكاطنة  -1
التي حاكلت الكتب المدرسية تفعيميا في أذىاف التبلميذ، كالخصكصيات المحمية التي ال 

يمكنيا التكيؼ مع قيـ المكاطنة كالحداثة كما بعدىا، كالتي تتعارض في كثير مف األحياف مع 
 .ما تسمك إليو المكاطنة العالمية

عدـ تكازف القيـ كاختبلؼ في نسبيا، كالتركيز عمى قيـ أكثر مف األخرل، رغـ أىمية كؿ القيـ  -2
في بث سمكؾ المكاطنة االيجابي كتككيف مخرجات نكعية تحتاجيا مجتمعاتنا المغاربية، يتـ 
بثيا في عقكؿ ككجداف التمميذ المغاربي، كتمثؿ مقياسا كمعيارا لمسمكؾ االيجابي في المجتمع 

 .المتحضر

عمكما بينت النتائج مسايرتيا نكعا ما الزمة النسؽ القيمي الذم يمجئ يمجأ لمتدبير التربكم  -3
لتعديؿ أك إعادة تفعيؿ المنظكمة القيمية لممجتمع بتبنييا قيـ الحؽ كالكاجب كالكعي كالحرية 

كالتسامح كالعيش المشترؾ في ترتيب األكلكيات القيمية قبؿ القيـ التي تكرس الماضكية، كالتي 
تعيد إنتاج أزمة القيـ المختمؼ فييا أصبل، خصكصا في ظؿ األكضاع السياسية كاألمنية التي 

تمر بيا المنطقة مف انتشار لممد لمجيادم كالصراع كالعنؼ مف اجؿ السمطة كالتصكرات 
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الفمسفية لنظاـ الحكـ كغيرىا مف رىانات تكاجو التربكم، الذم يحاكؿ ترتيب خياراتو كأكلكيتو 
لضماف جكدة الممارسات االجتماعية، مف قبؿ مخرجات المنظكمات التربكية الثبلث التي 

 . مرت كما تزاؿ بنفس الظركؼ كالتحديات تقريبا 

كبالنظر إلى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية، يظير بشكؿ جمي أف لممناىج المغاربية لمادة 
 التي ىي  les valeurs symboliquesالتربية المدنية دكر أساسي في ترسيخ قيـ المكاطنة الرمزية 

مكجكدة أصبل في النسؽ االجتماعي كالمرجعيات الكطنية كالعالمية، كيمكف استدخاليا مف قبؿ عدة 
 lesككاالت تنشؤكية عمى غرار المدرسة، في حيف يحتاج  التمميذ المغاربي اليـك قيـ المكاطنة األداتية 

valeurs de la citoyenneté instrumentale   كفؽ مفيـك السكسيكلكجي األمريكي بيرسكف
parson  التي تنطمؽ مف القيـ الرمزية المكجكدة في ثقافة الفرد المكتسبة مف المدرسة أك غيرىا مف 

 ، كالتكيؼ مع المكاقؼ  le savoir êtreالمؤسسات التنشئكية، كالتي يتعمـ الفرد كفقيا حسف التكاجد 
الحياتية كالتصرؼ بما تتطمبو المسؤكلية المدنية كالكطنية، كىك ما حاكلت المناىج التربكية إدراجو عف 

المرتبط بالمقاربة بالكفاءات  (بيداغكجيا المشركع)طريؽ الكضعيات التربكية كالمشاريع التعميمية 
المستيدفة، لكنيا تبقى غير كافية في ظؿ ىيمنة التعميـ النظرم الذم يطغى عميو الجانب الرمزم أكثر 

  .   مف العممي
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 :خاتمة

 الدكر الفعاؿ الذم تقـك بو المناىج الدراسية عمى رأسيا إلىفي ختاـ ىذه الدراسة نخمص  

التربية المدنية كمقرر اجتماعي يستدخؿ قيما أخبلقية اجتماعية كمدنية تساىـ في تككيف مكاطف 

نسانيا، مسؤكؿ،  قميميا كا  صالح، المكاطف الذم يجب أف يككف كفؽ تصكر جمعي متفؽ عمييا كطنيا كا 

 كىكيتو المدرؾ لقكاعد األخرمتضامف، كاعي كحر في اختيار قراراتو المحتـر لمقانكف كلخصكصيات 

 .العيش المشترؾ

غير أف المقاربة التفكيكية كالمقارنة لممضاميف التعميمية كالقكانيف التكجييية كالخطابات التربكية ليذه 

المادة غير كافية لتقديـ تصكر عاـ عف كاقع المكاطنة مف خبلؿ رسالة المدرسة المغاربية كدكرىا في 

تككيف المكاطف الصالح كفؽ الرىانات المجتمعية، بؿ تستدعي اإلحاطة بمدل تطبيؽ كممارسة ىذه 

القيـ في الكاقع، فالتمميذ ال يحتاج تمقينا لقيـ نظرية أك رمزية مدرجة في المناىج التربكية في مكاد 

عممية يتعمميا مف خبلؿ الممارسة خارج الحـر المدرسي في - قيـ أداتيةإلىمعينة، بقدر ما يحتاج 

 لزاما عمى المشرع المدرسي أصبحشكؿ نشاطات الصفية، خصكصا في كاقعنا المعاصر، حيث 

المغاربي إدراج قيـ كتحديثيا تبعا لحتمية التغيير في المجتمع كالرىانات العالمية التي تستكجب بناء قيـ 

ككنية كعالمية، مسايرة لمعكلمة الثقافية كاالقتصادية التي ىي ممؾ لئلنسانية عمى كؿ كاحد المساىمة 

فييا بدؿ الخكؼ مف سمبياتيا، كما تستدعي ىذه المناىج ترسيخ قيـ المكاطنة المتساكية إلعادة تشكيؿ 

الفضاء العمكمي في المغرب العربي الذم تطبعو بعض الممارسات التقميدية، حيث لـ تتجاكز معظـ 

مجتمعاتو السمة التمييزية بيف األفراد عمى أساس عرقي طبقي كجيكم كمسألة األشراؼ كتقديسيـ 

 .كاعتبارىـ مكاطنيف أسمى مف الطبقات االجتماعية األخرل
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كبالتالي فالمدرسة المغاربية مطالبة بإعادة تشكيؿ النسؽ القيمي االجتماعي كالسياسي لتحكيؿ المجتمع  

المغاربي مف مجتمع رعايا ال تحفظ ليـ ابسط الحقكؽ كالحريات العامة قصد إعادة إنتاج الفرد المقمكع 

 مكاطنيف كاعيف يخضعكف لعقد اجتماعي مشترؾ إلنجاح المشركع إلىالخاضع لتسيير السمطة، 

 .المجتمعي المخطط لو كفقا لتكجييات متفؽ عمييا

مف ىنا تأتي ضركرة إشراؾ األنتركبكلكجيا في التربية بمساىمتيا في بمكرة بيداغكجيا تفاىمية،  

ترسخ التنكع الثقافي كاليكياتي لتجاكز الطرحات القاصرة كاالقصائية المبنية عمى طائفية كمركزية إثنية 

ليس بالضركرة ) بعد آخر لمدكلة بالمفيـك الحديث لتكطيف قيـ التسامح كاالندماج االجتماعي إلى

 .   الثقافية كيضمف تفعيؿ قكاعد العيش المشترؾ تبما يضمف الخصكصيا (الثقافي
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