مقاربة مقارنة للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية من خالل الكتاب
المدرسي :التاريخ نموذجا

أ.نقادي سميرة باحثة دائمة في المركز الوطني للبحث في األنثروبولوجيا
االجتماعية والثقافية وهرانCRASC

يعرف تلميذ املدرسة اجلزائرية كتاب مادة التاريخ من الطور االبتدائي للسنتني الرابعة واخلامسة ،والطور االكمايل،
والثانوي بثالث سنوات لكل منها وعليه نظرا لضرورة كتاب التاريخ يف حياة التلميذ املدرسية من خالل اطالعه على تاريخ األمة
اجلزائرية ،ومعرفة مقومات وانتماءات بلده ضمن التموقع اجلغرايف عرب األزمنة الكرونولوجية املختلفة يندرج اهتمامنا باحلدث النووي
الفرنسي يف الصحراء اجلزائرية كموضوع تارخيي هام يف احلقبة الكولونيالية ،واالستقاللية ومن مث تندرج اشكالية املقال احملوصلة :
عن طبيعة طرح املوضوع يف الكتاب املدرسي أو مبعىن هل يطرح موضوع التجارب النووية كذاكرة مجاعية وطنية ،أم أن
هناك تقصري يف حقه كحدث تارخيي يهم ذاكرة األمة اجلزائرية .
لإلجابة على االشكالية املطروحة أعاله كان البد من حتري الربامج التعليمية للكتاب املدرسي ،والوقوف على وحداته
التعليمية لتقسي طبيعة موضع احلدث النووي يف املقرر املدرسي ،ومدى مكانته عند اخلطاب الرمسي األكادميي .
يف بادئ ذي بدء نعرض حمتوى الكتاب املدرسي لألطوار الثالثة وأوهلما الطور االبتدائي ولكال السنتني الرابعة واخلامسة
وااليت هو مقتضب لربامج املقرر الدراسي من خالل احلدث النووي الفرنسي يف اجلزائر

 الطور االبتدائي لكتاب التاريخ :هو من تأليف كل من فاطمة بومعراف* وعيسى زروال*** وإشراف أيضا فاطمةبومعراف من مطبوعات الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية اجلزائر ( ،)O.N.P.Sمن عام  2009-2008ويضم تسعة
وسبعون  79صفحة موزعة على استمارة للمكتبات القبلية مث عنصر من احلاضر إىل املاضي البعيد حيث اهلوية اجلزائرية
ومفاهيمها ،وبعدها الشروع يف الوحدة التعليمية األوىل املعنوة بـ :اجلزائر فيما قبل التاري والعمر القدمي مبا يف ذلك العصور احلجرية
واملماليك كنوميديا واالستعمال الروماين والوندايل والبزنطي مث اخلتم بنشاط إدماجي.
الوحدة التعليمية الثانية معنونة بـ :اجلزائر يف العصر الوسيط أين يتم دراسة دول املغرب األوسط مثل :الدولة الرستمية،
الفاطمية ،احلمادية ،املوحدية ،الزيانية وبعدها نشاط إدماجي ،أما الوحدة التعليمية الثالثة فهي :اجلزائر يف العصر احلديث حيث
تدرس اجلزائر وهي حتت احلكم العثماين ،ومييز فيها التلميذ بني مرحلة البايلربايات ومرحلة الباستوات ومرحلة األغوات.
هكذا يتضح للقارئ أن الكتاب يف بداية حياة التلميذ يتناول التسلسل الزمين لوجود اجلزائر عرب التاريخ يتوقف يف العهد
العثماين.
 -كتاب التاريخ السنة الخامسة من التعليم االبتدائي:

*****

من تأليف كل من :موالي بركوكي*** ،الشريف أوديع**** ،بشري سعدوين
وحتت إشراف بشري سعدوين.
يعد كتاب السنة اخلامسة تكملة لكتاب السنة الرابعة من حيث الربنامج السنوي املقرر خالل السنة ،ويتوزع إىل ثالث
جماالت وقبل اجملاالت تعريف بالكتاب وكيفية استعماله ،أما عن اجملال األول فهو يدرس االستعمار الفرنسي وسياسته يف اجلزائر
ومظاهر هذه السياسة ،واجملال الثاين يتمحور حول املقاومة الوطنية من أجل حترير اجلزائر مبا يف ذلك املقاومة الشعبية والنضال
وتصميم وإخراج تقيت الرحيم موساوي

السياسي واحلركة اإلصالحية والثورة التحريرية املسلحة ،مث اجملال الثالث معنون باسرتجاع السيادة الوطنية وإعادة بناء الدولة
اجلزائري حيث يفهم التلميذ املشاريع اإلمنائية ونظم الدولة احلديثة.
ويف األخري يطلع التلميذ على شخصيات تارخيية صنعت جمد اجلزائر مت االطالع على بيان أول نوفمرب  1954وحيدد له
بعض املصطلحات التارخيية.
يف كتاب السنة اخلامسة ال يشار للتجارب النووية على اإلطالق كل ماي شار إليه هو حمالة فرنسا االستحواذ على
الصحراء ووجود قواعد عسكرية هلا ،ويبقى مدلول القواعد العسكرية وطبيعة هذا األخري مبهم عند التلميذ
-2الطور اإلكمالي:
يتلخص يف أربع سنوات متتالية أوهلا:

-1كتاب التاريخ السنة األولى من التعليم المتوسط (:)1
يضم الكتاب ستة وسبعون  76صفحة موزعة على ثالث مراحل من ما قبل التاريخ إىل احلضارات القدمية ،إىل املغرب
يف العصور القدمية ،فيما خيص احلقبة األوىل تشتمل ثالث حماور كربى زائد ملف تطبيقي وأنشطة ،إذ يعاجل مشال إفريقيا فيما قبل
التاريخ والشرق األدىن يف فجر التاريخ ،يف حني يوجد حمورين للفرتة الثانية مها حضارات العصر القدمي وجماالت التقدم احلضاري يف
مجيع اجملاالت سوآءا اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي أو فكري ثقايف كالعلوم والعمران.
أما يف احلقبة األخرية اخلاصة باملغرب يف العصور القدمية ،فتتلخص يف احلديث عن احلياة يف مصر من مماليك وعالقات
خارجية إىل جانب احلضارة البونية ،أضف إل ذلك التطرق إىل االحتالل الروماين لبالد املغرب واالحتالل الوندايل مع انبعاث
اإلمارات املستقلة.
ويف األخري تكتمل كل حقبة مبلف تطبقي وأنشطة تقوميية ملعرفة مدى درجة االستيعاب عند التلميذ.
-2كتاب السنة الثانية من التعليم المتوسط(:)2
يضم مائة وواحد وسبعون  171صفحة بطبع من الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية ،يتناول الكتاب ثالث وحدات
تعليمية كل وحدة تعليمية تتفرع إىل حماور كربى وعناصر رئيسية ،بالنسبة للوحدة التعليمية األوىل :العامل قبيل زهور اإلسالم
انقسمت إىل:
إمرباطوريات العامل القدمي من صفحة  10إىل صفحة  23مث الدول واملماليك العربية قبل اإلسالم من  24صفحة إىل
 37صفحة وبعدها :املغرب قبيل الفتح اإلسالمي من  42صفحة إىل  53صفحة ،وأخريا فجر اإلسالم من  54صفحة إىل 63
صفحة.
الوحدة التعليمية الثانية :عن الدول العربية اإلسالمية وفيها ثالث حماور أساسية :اهلجرة إىل املدينة املنورة مت دولة الر
سول (صلى اهلل عليه وسلم) يف أربعة عشر  14صفحة مت التطور السياسي واحلضاري من  90صفحة إىل  111صفحة ،أما عن
ثالث وحدة تعليمية فهي معنونة بـ :املغرب اإلسالمي وهبا أربعة حماور ،األول :املغرب والية إسالمية والثاين دور املغرب يف نشر
اإلسالم وكالمها يف اثنان وعشرون  22صفحة.
وبعدها احملور الثالث املوسوم بـ :التطور السياسي أين حتضر اجلزائر من خالل الدولة الرستمية يف صفحتني من  194إىل
 195يكون فيما بعد رابع حمور هو :احلركة املذهبية وتطور املغرب اإلسالمي يف عدة دول مثل الدولة الفاطمية والدولة الزيرية ،مث

الدولة احلمادية مث دولة املرابطني من جهة تلمسان اليت يلتقى ركحها مع املوحدين لثالث مناطق دول املغرب األقصى واألوسط
أي اجلزائر مث األدىن ،وهكذا يضم الكتاب كالعادة نصوص للمطالعة وأنشطة تقوميية ،وملف تطبيقي.

-3كتاب السنة الثالثة من التعليم المتوسط(:)3

حيتوي على ثالث وحدات تعليمية يف مئة وتسعة ومخسون صفحة  ،159فاألوىل تعاجل موضوع العامل اإلسالمي
وتأثريات احلضارية يف ثالث جماالت ،اجملال األول خيص الشرق اإلسالمي أواخر العهد العباسي واجملال الثاين خيص املغرب
اإلسالمي بعد الدولة املوحدية ،أما اجملال الثالث فيعاجل أوربا يف هناية العصور الوسطى.
الوحدة التعليمية الثانية معنوية باخلالفة العثمانية يف اجلزائر ،ففي جماالهتا الثالث حتتوي على الدولة العثمانية كمجال
أول من خالل دراسة االمتداد املكاين والزماين ونشأة الدولة العثمانية وتوسعاهتا اخلارجية ،أما اجملال الثاين فهوك اخلالفة العثمانية
واجلزائر األيالة (الوالية) اجلزائرية حيث موجات الصراع ضد الغزو اإلسباين والربتغايل والتطور اإلداري يف امليالة ،أما عن الوحدة
التعليمية الثالثة فهي معنونة بـ:الدولة اجلزائرية احلديثة ومقاومة االحتالل الفرنسي حيث رصد التكوين اخلاص مبراحل تطور الدولة
من تنظيم سياسي وإداري ونشأة األسطول اجلزائري مث االحتالل الفرنسي للجزائر كمجال ثاين بني توضيح االحتالل واملواقف
الدولية من االحتالل ومقاومة االحتالل.
وأخريا كمجال ثالث التشعب مقاومة االحتالل من معلومات شعبية وردود الفعل الفرنسي حياهلا.

-4كتاب التاريخ للسنة الرابعة من التعليم المتوسط:

حتت إشراف الدكتور يوسف مناصرية***** من تأليف فاطمة بومعراف مفتشة الرتبية والتكوين ملاديت التاريخ واجلغرافيا
باالشرتاك مع زوزو سي عيسى مفتش الرتبية والتعليم املتوسط للتاريخ واجلغرافيا ،تصميم وتركيب الكتاب من إعداد سامية بوراس،
معاجلة الصور من يوسف قاسي وعلي وإعداد اخلرائط خالد بلعيد مطبعة الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية.2006 ،
مت تأليف الكتاب يف مئة ومخسة وسبعون  175صفحة للقارئ احملضر ألخر سنة من الطور اإلكمايل واجملاز للطور
الثانوي ،وحيتوي هذا الكتاب على ثالث وحدات تعليمية تتفرع إىل وضعيات تعليمية ،واجلدول التايل يوضح تفاصيل التقسيم.
جدول رقم ( :)19يوضح اإلطار الزماني والمكاني للوحدات التعليمية لبرنامج الكتاب

الوحدات الوضعيات

األوىل

اإلطار المكاني

العنوان

الصفحات

اإلطار الزماني

األوىل

 20صفحة

فرتة السياسية االستعمارية اجلزائر
الكولونيالية
وجتدد املقاومة الوطنية

السياسة االستعمارية يف
اجلزائر وحتده املقاومة
الوطنية

الثانية

 40صفحة

1939-1919

اجلزائر
الكولونيالية

التحول يف املقاومة
الوطنية بني -1919
1939

الثالثة

 50صفحة

1949-1939

اجلزائر
الكولونيالية

مسار احلركة
خالل ح.ع.الثانية

الرابعة

 50صفحة

بعد ح ع الثانية

اجلزائر
الكولونيالية

إعادة بناء احلركة الوطنية
عقب احلرب العاملية
الثانية

األوىل

 72صفحة

أثناء الثورة من 1954

اجلزائر

حتضري الثورة واندالعها

الوطنية

الثانية

الكولونيالية
الثانية

 92صفحة

1956-1954

اجلزائر
الكولونيالية

انتشار الثورة وتنظيمها
بني 1956-1954

الثالثة

 100صفحة

أثناء الثورة التحريرية

اجلزائر
الكولونيالية

املخططات االستعمارية
الكربى

الرابعة

 120صفحة

أثناء الثورة التحريرية

اجلزائر
الكولونيالية

الدبلوماسية اجلزائرية

اخلامسة

 128صفحة

فرتة إيفيان واالستغالل

اجلزائر
الكولونيالية

اجلزائرية
املفاوضات
واستعادة السيادة الوطنية

األوىل

 146صفحة

فرتة الدولة اجلزائرية الفتية

اجلزائر
الكولونيالية

القضايا الدولية من خالل
مواثيق الثورة التحريرية
والدولية اجلزائرية

الثانية

 152صفحة

ما بعد االستقالل

اجلزائر
الكولونيالية

اجلزائر واملنظمات الدولية
اإلقليمية
األممية
واالقتصادية

الثالثة

 166صفحة

ما بعد االستقالل

اجلزائر
الكولونيالية

الثالثة

بوادر
اجلديد

النظام

الدويل

من خالل اجلدول أعاله يتوضح لنا أن الربنامج السنوي للكتاب حيتوي على اثىن عشر وضعية تعليمية مقسمة إىل ثالثة
وحدات كربى ،إل جانب وضعية إدماج وتقدمي مع ملفات حبث يف السياق الشخصي للتلميذ.
إن املتمعن حملتوى الكتاب ليجد أن طبيعة األجناس التارخيية توزعت بن السياسي والعسكري للوحدة التعليمية األوىل،
العسكري ،الدبلوماسي للومدة التعليمية الثانية ليكون اجلنس الدبلوماسي هو الغالب على الوحدة التعليمية الثانية ،مما يستنتج أن
الوحدة التعليمية الثانية هتتم بفرتة الثورة التحريرية الكربى من  1962-1954من  72صفحة إىل  145صفحة ،أي يف ثالثة
وستون  63صفحة موزعة على إحدى عشر  11صفحة عاجلت موضوع املخططات العسكرية واملخططات اإلجرائية ليتم ذكر
موضوع التجارب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية رقان فقط يف نضم ثالثة وعشرون كلمة يف الصفحة مئة واثنان عشر.
أما هذا اإلجحاف احلقيقي يف استدعاء الذاكرة احمللية والوطنية برقان يعد املقرر املدرسي منعدم الواجب أمام تأدية
تفصيل احلدث التارخيي لرقان كمنطقة حملية ذات ذاكرة مجاعية ودولية يف آن واحد ،مما جيعل املقررات ذات أهداف سياسية ال
علمية تربوية( ،)3مما يتولد عنه أزمة هوية على الشباب اجلزائري خاصة الرقاين وكأن التاريخ يدرس كأشالء مرتبطة بفضاءات تارخيية
خمتلفة(.)4
إن ما جيعلنا ندرك حصة تاريخ اجلزائر للفرتة ما بني  1962-1954هو وضع مقاربة كمية للوضعية التعليمية الثانية يف
إطار الوحدة التعليمية الثانية.
جدول رقم ( :)20يوضح النسبة المئوية للوحدة التعليمية الثانية وأجناسها التاريخية.

الوحدة التعليمية

الصفحات

عدد الصفحات

األجناس التاريخية

النسب المئوية

الثانية

1

91-74

17

عسكري-سياسي

%25,37

2

107-92

15

سياسي

%22,38

3

119-108

11

عسكري

%16,41

4

127-120

7

دبلوماسي

%10,44

5

145-128

17

سياسي دبلوماسي

%25,37

اجملموع

146-74

67

الوضعيات

من خالل اجلدول أعاله يوضح أن األجناس التارخيية تراوحت بني سياسي وعسكري ودبلوماسي وأكرب نسبة مسجلة عند
الوضعية األوىل واخلامسة يف حني الثانية اليت عاجلت موضوع التجارب النووية يف ثالثة وعشرون كلمة تراوحت نسبتها إىل
.%22,38
-3الطور الثانوي لكتاب التاريخ:

برمج على مدار ثالث سنوات كتاب التاريخ لكل سنة إذ خيتلف كل كتاب عن اآلخر ،ولكن أي عالقة تربط الثالثة
باملوضوع هذا ما يتسم الوصول والبحث إليه.
-1كتاب التاريخ سنة أولى ثانوي:

من تأليف األساتذة سعيدة داودي (طواهرية) وموسى البتسي وسكينة حراث وحلوي وبلقاسم حايف حتت إشراف
فاطمة بومعراف ،ودكتور يوسف مناصرية ،حيتوي الكتاب على مئة وسبعة وعشرون  127صفحة موزعة على ثالث وحدات
تعليمية ،عنوان الوحدة التعليمية األوىل يف  :أوضاع العامل اإلسالمي الداخلية وعالقاته اخلارجية ما بني 1453م 1914-حيث
تضم ثالث وضعيات تعليمية مقسمة بني األوضاع والعالقات الداخلية والعالقات اخلارجية.
أما عن الوحدة التعليمية الثانية فهي تدور حول التحوالت الكربى يف أوروبا ما بني  1914-1453يف ثالث
وضعيات تعليمية.
يف حني تعاجل الوحدة التعليمية الثالثة اجلزائر يف العصر احلديث ما بني  1830-1515يف إطار احلديث عن املغرب
األوسط واجلزائر مت تنظيم الدولة من الوضع الثقايف واالجتماعي واألوضاع االقتصادية مث عالقات اجلزائر اخلارجية مع الدولة
العثمانية واملشرق العريب.
من خالل ما سبق اجلزائر يف تارخيها املعاصر غري حاضر وخنص بالتحديد تاريخ الثورة التحريرية اجلزائرية نظرا لوجوده يف السنة
الرابعة من التعليم اإلكمايل.

-2كتاب التاريخ سنة ثانية ثانوي :

من تأليف األساتذة سعيدة داودي (طواهرية امللياين) سكينة حراث حلوي بلقاسم حايف موسى البسمي إشراف
فاطمة بومعراف ،من تركيب وتصميم حكيم باش ،صور كمال سياسي خرائذ خالد بلعيد.
حيتوي على مئة وثالثة وأربعون  143صفحة موزعة على ثالث وحدات تعليمية ،األوىل معنونة باالستعمار األورويب يف
إفريقيا وآسيا ومقاومته ،الوحدة الثانية معنونة بالعالقات األوروبية وانعكاساهتا القارية والعاملية  ،1954-1815أما عن الوحدة

التعليمية الثالثة فهي حتت عنوان االستعمار الفرنسي يف اجلزائر واملقاومة الوطنية  1954-1836حيث اإلثراء يف الوضع التعليمي
الثقايف الفكري والسياسي للجزائر ،وأبرز رموز الفكر واملقاومة يف حني تغيب الصحراء كليا عن الوجود! طبيعي لتوقف الوحدة
التعلمية عند سنة  1954إال أنه يف آخر صفحة  143يذكر سند رقم  5النفجار نووي للحرب العاملية الثانية لليابان.

-3كتاب التاريخ من السنة الثالثة للتعليم الثانوي:
من تأليف وإشراف األستاذ الدكتور حممد البشري شنييت ومؤلفون آخرون هم نور الدين لوشن ،صاحل منيغر ،هبال نور
الدين ،أما املععاجلة الفنية فهي من طرف حكيم ربا وزهيم حيياوي ،كرمي محوم.
حيتوي الكتاب على  237مئتني وسبعة وثالثون صفحة ،إذ يتكون من ثالث وحدات تعليمية األوىل بعنوان تطور العامل
يف ظل الثنائية القطبية ،الثانية حتت عنوان تطور العامل الثالث ما بني  ،1989-1945أما لثالثة معنونة باجلزائر ما بني -1919
 ، 1989حيث يتم ذكر الصحراء كإقليم للتقسيم اإلداري يف شروع فصل الصحراء عن الشمال ويذكر أيضا املنظمة املشرتكة
للمناطق الصحراوية ( )OCRSمع وزارة خاصة لشؤون الصحراء يف جوان  1957وتقسيمها إىل عماالت وفق مرسومي
 1957/08/07و ،1960/12/07يف حني يذكر سطر يشرح الغرض من ذلك هو:
"تطوير الربنامج النووي الفرنسي (املكان األفضل لسرية والتجارب النووية)" دون اإلسهاب والتفصيل والشرح أو إعطاء
صورة للحدث أو الدخول يف اسرتاتيجيات الطرف الفرنسي يف الصحراء.
إن الكتاب املدرسي حيال ذاكرة التجارب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية يبقى برناجمه النووي جمحفا حبق الذاكرة
وتبقى اجلهات املعنية يف إطار إصالح املنظومة النووية تفتقر وتنعدم عن تشجيع الذاكرة احمللية واجلماعية إزاء احلدث واجتاه رقان
واجملتمع احمللي الرقاين واألمة اجلزائرية ككل.
خاتمة :

فحوى اخلتام هو أن املدرسة اجلزائرية من خالل براجمها التعليمية تقصر كل التقصري امام موضوع التجارب النووية
الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية كحدث وتاريخ ،وذاكرة ،وعليه البد من ضرورة جتنيد املسامهات اإلحيائية للحدث حمليا ووطنيا
هبدف تاريخ موحد ،وحقائق تارخيية مضبوطة على املستوى األكادميي ،والبحثي العلمي مع إلزامية التشجيع العلمي للمؤلفني
واملؤرخني والسياسيني وغريهم يف قضية التجارب النووية يف اجلزائر ومساعدهتم على ختليد الذاكرة لألجيال الصاعدة زد على ذلك
تعميم االهتمام التارخيي باملوضوع يف املعارف األكادميية واألطوار املدرسية جليل خملد للذكرى وواعي بقيمة الذاكرة احمللية،
واجلماعية ،وحىت الدولية لكل منطقة مسها التفجري النووي.
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