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،نحاول في هذه المقال الوقوف على النظام التعليمي الجزائري
 ودعمه لثوابت الهوية الوطنية لدى تالميذ،والتعرف على مدى ترسيخه
المرحلة الثانوية بالوقوف على مدى تجليات عناصر الهوية الوطنية
 اللغة) في نصوص اللغة العربية لكتب السنة الثالثة، الدين،(التاريخ
 وهل أن المقاربة الجديدة التي تبنتها المدرسة الجزائرية أخذت،ثانوي
 والعناصر المشكلة لها كموضوع رئيس،بعين االعتبار الهوية الوطنية
في نصوص اللغة العربية الموجهة لتالميذ المرحلة الثانوية؟
. الهوية الوطنية؛ نصوص؛ اللغة العربية؛ تعليم ثانوي:الكلمات المفتاحية

Abstract

Résumé

In this article, we will try talk about the
algerian educational system and learn about its
support for the third year students national
identity) and discuss:(history, religion and
language) in the Arabic language texts and
discussing wether this approach focused on the
national identity and its elements as a main topic
in the Arabic language texts for the secondary
level.

Dans cet article, nous allons essayer de parler du
système éducatif algérien et en apprendre
davantage sur son soutien à l'identité nationale des
étudiants de troisième année et discuter: (histoire,
religion et langue) dans les textes en langue arabe
et discuter de la question de savoir si cette
approche était axée sur le national l'identité et ses
éléments comme thème principale dans les textes
en langue arabe pour le secondaire
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د .مشتة مهدي
تمهيد:

الهوية الوطنية تعبير اجتماعي وثقافي النتماء وطني؛ وبقااء األمام مرهاون ببقااء
هويتها ،والهوياة الوطنياة فاي حقيقتهاا ليسات معلوماات تح اظ وحقاائ تلقان ،وإنماا هاي
وعي يكتسب وسلوك ايجابي يمارس ،واتجاه يتكون ،وال يتحق ذلك إال بتضاافر جميا
جهود مؤسسات التنشئة االجتماعية  -ونخص منها المدرسة  -في الح اظ على الوحادة
الوطنياة واالنساجام ،والتوافا المجتمعاي باين أفاراد الاوطن الواحاد ؛علاى اعتباار أن
التعلايم يشاكل حجار الزاوياة فاي تشاكيلها وتعزيزهاا والح ااظ عليهاا لكال شاعب مان
الشاعوب ،فالمدرساة هاي الخاط األول لبنااء الجساور الثقافياة للماتعلم  ،وهاي فاي الوقات
عينه البيئة المجتمعية األكثر تأثيرا في توجيه سلوكات األفراد ،وتكوين اتجاهاتهم نحاو
مختلف القضايا والموضوعات بماا فيهاا الموضاوعات ذات الصالة بقايم الهوياة الوطنياة
وهاذا ماا حرصات علياه المدرساة الجزائرياة ،ونظامهاا التعليماي فاي ترسايخه ودعماه
لثوابت الهوية الوطنية لدى التالميذ ،ونحن نروم في هذه الورقة البحثية إلى تبياان مادى
تجليات عناصر الهوية الوطنية (التاريخ  ،الدين  ،اللغة  )...في نصاوص اللغاة العربياة
لكتااب السانة الثالثااة ثااانوي  ،وهاال أن المقاربااة الجدياادة التااي تبنتهااا المدرسااة الجزائرياة
أخااذت بعااين االعتبااار الهوي اة الوطني اة ،والعناصاار المشااكلة لهااا كموضااوع رئاايس فااي
نصوص اللغة العربية الموجهة لتالميذ المرحلة الثانوية؟.
أوال :الهوية الوطنية و العناصر المشكلة لها:
الهوية أيقونة تميز الشعوب وت ردهم اجتماعياً،وقومياً،وثقافيا،وهي تضيف لل ارد
الخصوصااية والذاتيااة،ألنها تعكااس ثقافته،ولغته،وعقيدته،وحضااارته،وتاريخه،و تساااهم
جسور من التواصل بين كافة األفراد سوا ًء داخل مجتمعاتهم،أو م المجتمعاات
في بناء
ٍ
المختل ة،والمقصااود بالهويااة فااي اللغااة أنهااا«مصااطل م مشاات ماان الضاامير هو؛ومعناهااا
ص ات اإلنسان وحقيقته،وأيضا ً تساتخدم لششاارة إلاى ال لمعاالم ،والخصاائص التاي تتمياز
بهاا الشخصااية ال رديااة»(،)1وتشااير كلمااة الهويااة فااي ال لسا ة إلااى السامات الخاصاة،التي
تميز اإلنسان،والشيء عن غياره(، )2وفاي معناهاا االصاطالحي هاي«جملاة الخصاائص
والسااامات الجوهرياااة التاااي تمياااز حقيقاااة الشااايء أو الشاااخص ،وتجعلاااه مختل اااا عااان
غيره،وترتبط بإدراك ال رد لذاته،كما تعتبر خاصية ثابتة،ومستمرة لل رد والجماعة ».3
وترتبط الهوية بالمواطنة حينما«يعي فيها ال رد ذاته كما تعاي الجماعاة ذاتها،ويشاعر
ال رد باالنتماء لهذه الجماعة»(،)4وكلمة الوطنية مأخوذة من ال عل "وطان" فنقاولووطن
بالمكان أقام فيه ،واتخذه لم لحالً أو سكنا ً(«،)5والوطنية مصدر صناعي ينطوي على مبادأ
اجتماعي وأخالقي يظهر موقف اإلنسان من بلده،موق ا ً يقتضي منه االعتزاز بمنجازات
بلااااده االجتماعيااااة والثقافيااااة ،والتعلاااا بمدنااااه وقااااراه وصااااحرائه والعنايااااة بمصااااال
الناس،والتعاااطف م ا مالمهاام وأحزانهم،والتجاااوب م ا أفراحه،والوطني اة تعنااي الش ارف
(.)6
والعرض»
أما الهوية الوطنية فهي« إدراك شعب ما لذاته وكي ية تمايزه عن اآلخارين ،وهاي
تستند إلى مسلمات ثقافياة عاماة مرتبطاة تاريخياا بقيماة اجتماعياة وسياسية،واقتصاادية
لمجتم ما»(،)7وقد عرف المؤتمر العالمي لوزراء الثقافة بمكسيكو سنة1891م الهوية
الوطنية على أنها» جماع الصا ات المادياة والروحياة ،وال كرياة والعاط ياة التاي تمياز
مجتمعا بعينه،أو فئة اجتماعية بعينها،وهي تشمل ال نون واآلداب ،وطرائا الحياة،كماا
تشمل الحقوق األساسية لشنسان،ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات،و أن الثقافاة هاي التاي
تمن اإلنسان قدرته على الت كير في ذاته،والتي تجعل منه كائنا يتمياز باإلنساانية»(.) 8
وعليه يتض أن الهوية الوطنية تشكل حصن الوطن المني ألي دولة،وهي مشترك
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جمعي يستوعب الجمي  ،ويضمن التواف واالنسجام ،ويراعاي الخصوصايات والتناوع
الثقافي الموجود في ربوع الوطن.
الهوياة الوطنياة هاي فاي الحقيقاة نتاا تركياب معين،تطبا أفاراد الاوطن الواحاد
وتميزهم عن غيرهم من الشعوب إذ« يمثال الثالثاي المتكاون مان اللغاة والادين والثقافاة
المرجعي اة األساسااية ،والحاادود الس ايكولوجية للجماعااة وشخصاايتها القاعدي اة »(،)9فهااذا
الثالثاااي( اللغة،الدين،الثقافاااة) مااان الركائز،واألساااس المهماااة المشاااكلة للهوياااة الوطنياااة
ويمكننا إدرا عنصر التاريخ إلى جانب جملاة العناصار الماذكورة ف ا «إن أخاذ التااريخ
بص ا ته صاايرورة ،هااو العنصاار الاارئيس لكاال صااورة عاان الهوي اة سااواء كاناات فردي اة
أو جماعيااة»(،)10فالت ااريخ عنصاار قااوي ماان العناصاار المشااكلة للهوي اة الوطنية،وهااذه
العناصاار تصااب كاال مجتم ا ب األوان محااددة،وتجعل كاال مجتم ا لااه لونااه الخاااص الااذي
يطبعااه بحسااب ت اعاال عناصاار الهوياة فيمااا بينها،وساايادة عنصاار دون مخاار فااي مجتم ا
ما؛وذلك استنادا لألحداث الخاصة التي عاشتها جماعاة ما،مماا يجعال الهوياة الجزائرياة
هي األخرى لهاا كينونتهاا الخاصاة،وطابعها الاذي ي ردهاا عان غيرها،فالادين اإلساالمي
هو اللبنة األولى المشكلة للهوياة الجزائرياة مناذ أزل ف ا «لقاد عرفات الجزائار اإلساالم
أثناااء النصااف الث ااني ماان القاارن األول هجري،فبااالرغم ماان الااردات التااي حاادثت بعااد
ذلك،فإن اإلسالم تمكن من قلوب الجزائريين مخر األمر،وأصبحوا يشكلون قوة إساالمية
عظيمة في الجهة الغربية مان العاالم اإلساالمي القاديم»( ، )11أماا لغاة الهوياة الجزائرياة
الرساامية فهااي العربي اة«ومااا لبثاات هااذه اللغااة–العربي اة -أن انتشاارت فااي الجزائاار حت اى
أصاااابحت ماااا ماااارور أربعااااة عشاااار قرنااااا ماااان حياااااة اإلسااااالم،اللغة الوطنيااااة لألمااااة
الجزائريااااة»( )12إلااااى جانااااب األمازيغيااااة كلغااااة وطنيااااة التااااي اعتماااادت منااااذ فتاااارة
وجيزة،والثقافة الجزائرياة* لهاا ارتبااط وثيا بالادين اإلساالمي فاال تكااد تحياد عناه فاي
مبادئه،وأخالقه التي جاء بها النبي محمد صلى هللا علياه وسالم هاذا فيماا يخاص الجاناب
الروحااي ماان هااذه الثقافااة يضاااف إليهااا الجانااب المااادي المتنااوع المتمث ال فااي العمااران
واألزيااء والعاادات والتقالياد،....أما التااريخ فيعاد حاضانة قوياة لمجمال عناصار الهوياة
الوطنية  ،ف يه نعثر علاى جميا الحلقاات المرتبطاة بشخصاية األماة الجزائرياة،وهويتها
وتاريخ الجزائر مشارف ؛ألناه ارتابط بثاورة الشارفاء،ثورة قادم فيهاا الشاعب الجزائاري
بطااوالت ،ودروس للمسااتعمر ال رنسااي الغاشاام الااذي سااعى بكاال قااوة لطمااس الهويااة
الجزائرياااة،وذلك بإصااارار الشاااعب الجزائاااري علاااى الك اااا المساااتمر لنيااال األرض
واسترجاع السيادة الوطنية فكان له ذلك.
وعلياااه فاااإن قضاااية تنمياااة الهوياااة الوطنياااة الجزائرياااة قضاااية التااازام وطناااي وديناااي
وتاااااريخي ومسااااتقبلي،بالقيم الحضااااارية والعااااادات والتقاليد،واللغااااة واللسااااان،والعقيدة
واإليمااان ،وتعزيزهااا واجااب وطنااي يقااا علااى عااات الجماعااة واألفراد،والحكوماااات
والمؤسسات معا،ونخص من بين هاذه المؤسساات المدرساة باعتبارهاا وسايلة المجتما
األولى في وقتنا الحالي للتنشئة االجتماعية والسياسية ،خاصة بعاد التطاور الاذي شاهده
عالمنا اليوم وتدهور واضمحالل،دور مؤسساات التنشائة االجتماعياة األخرى؛فأصاب
للمدرسة الدور الكبير البارز في إتمام دور المجتم وتنشئة أبنائه ،وتشكيل شخصياتهم
ونقل تراثه من أجل البقاء والمحافظة على كيانه ،وهويته الوطنياة ،وهاذا ماا ساعت إلياه
المدرساة الجزائرياة.
ثانيا :نظام الت ّعليم الجزائري والهو ّية الوطن ّية:
حرصاات المدرسااة الجزائري اة منااذ االسااتقالل أن تجس اد طمااو الش اعب فااي التقاادم
والتنميااة،وأن تسااتعيد مكونااات هويتااه ،وبعااده الثقااافي الااوطني الااذي ساالبه اإلسااتدمار
ال رنسااي الغاشاام ماان خااالل بناااء منظومااة تربوياة جزائرياة شااكال ومحتااوى تعكااس فااي
الوقااات ن ساااه خصوصااايات الشخصاااية الجزائرياااة اإلساااالمية ،وذلاااك وفقاااا لماااا سااانته
المرجعية المبينة في مختلف دساتير الدولة الجزائرية« فااألمر رقام  53 - 67الماؤرخ
في  17أفريل 1867م أول ناص تشاريعي علاى هاذا المساتوى وضا المعاالم واألساس
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القانوني اة للنظااام التعليمااي الجزائااري ،وشااكل اإلطااار التشااريعي لسياسااة التربيااة التااي
ترتكاااز علاااىو
 تأصيل الرو الوطنية والهوية الثقافية لدى الشعب الجزائري ،ونشر قيماه الروحياةوتقاليااده الحضااارية ،واختياراتااه األساسااية»( ،)13كمااا أن المبااادا األساسااية التااي بنياات
عليها السياسة التربوية فاي الجزائار أخاذت بعاين االعتباار البعاد الاوطني كحجار أسااس
حياااث «إن اإلساااالم والعروباااة واألمازيغياااة هاااي المكوناااات األساساااية لهوياااة األماااة
الجزائرياااة التاااي تكااارس أصاااالتها ،ويتعاااين علاااى المنظوماااة التربوياااة أن تعمااال علاااى
ترسيخها والنهوض بها لضمان الوحادة الوطنياة والمحافظاة علاى الشخصاية الجزائرياة
كما يتعين عليها – وهي تتطل نحو المستقبل – أن تعمل على إحكاام الاتالحم العضاوي
بااين هااذه القاايم األصاايلة ،وتقااودان األم اة إلااى التقاادم والحداثااة»(،)14وذلااك قصااد تحقي ا
غايااات ماان بينهااا و
»بناااء مجتم ا متكاماال متماسااك معتااز بأصااالته ،وواث ا فااي مسااتقبله حيااث يقااوم علااى
الهوية الوطنية المتمثلة في اإلسالم عقيدة وسلوكا وحضارة ،والذي يجب إباراز محتاواه
الروحاااي واألخالقاااي ،وإساااهامه الحضااااري واإلنسااااني ،وتعزياااز دوره كعامااال موحاااد
للشعب الجزائري،وفي العروبة حضارة وثقافة ولغة،التي تجسدها اللغة العربياة ،والتاي
يجااب أن تكااون األداة األولااى للمعرفااة فااي كاال مراحاال التعلاايم والتكااوين ،وعااالم الشاغل
ووسيلة لشباداع واالتصاال،والت اعل االجتمااعي والمهني،وفاي األمازيغياة ثقافاة وتراثاا
وجاازءا ال يتجاازأ ماان مقومااات الشخصااية الوطني اة التااي يجااب العنايااة والنهااوض بهااا
وإثراؤهااا فااي نطاااق الثقافااة الوطنيااة»(،) 15وتجسااد ذلااك فااي مختلااف مراحاال التعلاايم
بالجزائر.
كمااا أن المقاربااة الجدياادة التااي تبنتهااا المدرسااة الجزائريااة فااي المرحلااة األخياارة
(0222إلى يومناا هاذا) أخاذت بعاين االعتباار الهوياة الوطنياة ،والعناصار المشاكلة لهاا
كموضاوع رئايس ؛فثوابات الهوياة الوطنياة هاي الركاائز األساساية المؤسساة لألماة
الجزائرية« إذ جاء القانون التوجيهي للتربية ليؤكد على ضرورة تقوية الوعي ال اردي
والجمااعي بالهوياة الوطنياة لادى التالمياذ باعتبااره وثااق االنساجام االجتماعي،وذلاك
بتًرقية القيم المتصلة باإلسالم والعروبة واألمازيغية»( ،)16والمتص للجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية المعدلة الصادرة بتاريخ  06يناير0229م،يجاد الماادة الثانياة مان
األمر رقم  07- 05المؤرخ فاي 18رجاب عاام 1426ها  ،الموافا 23غشات* سانة
2005م تؤكد على أن رسالة المدرسة الجزائرية تتمثل في تكوين مواطن مزود بمعالم
وطنية أكيدة شديد التعل بقيم الشاعب الجزائاري ،وذلاك بغياة تجاذير الشاعور باالنتمااء
للشاعب الجزائاري فاي ن اوس أط الناا ،وتنشائتهم علاى حاب الجزائار ،ورو االعتازاز
باالنتمااء إليهاا ،وكاذا تعلقهام بالوحادة الوطنياة ،ووحادة التاراب الاوطني ورماوز األماة
وتاريخ ثورة أول نوفمبر ،ومبادئها النبيلة(.)17
وعليه فالمنظومة التربوية الجزائرية تسعى من خالل مناهجها التعليمية إلى إيصال
وادما القيم المتعلقة باالختيارات الوطنية التي من بينها قيم الهوية ؛ وانطالقاا مان ذلاك
ٕ
نطر السؤال التالي و
هل رسمت نصوص اللغة العربية في كتاب السنة الثالثة ثانوي معالم الهوية الوطنياة
الجزائرية ؟.
ّ
سبنة الث ّالثبة
لل
ة
ب
ي
العرب
غبة
ل
ال
كتبب
نصوص
في
ة
ي
الوطن
ة
ي
الهو
عناصر
ثالثا:حضور
ّ
ّ
ّ
ّ
ثبانوي:
النصااوص األدبياة «قطا مختااارة ماان الت اراث األدبااي يتااوافر فيهااا الجمااال ال نااي
وتعرض على التالميذ فكرة متكاملاة أو عادة أفكاار مترابطاة »(،)18ويعاد الانص األدباي
كنشاط تربوي في تعليمية اللغة العربية خاالل المرحلاة الثانوياة مهماا مان منطلا كوناه
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نصا احتماليا متعددا م توحا على كل القراءات المتنوعة التي تسهم فاي إغنائاه ،وإثرائاه
«إنه نشااط أساساي فاي تكاوين الماتعلم المعرفاي والوجاداني والمهااري»( ،)19ومان هناا
فالمتص للكتاب المدرسي الذي يعد «من أهام ،وأبارز الوساائل البصارية المعتمادة فاي
التعليم فهو المعجم الاذي يحاوي الماادة التعليمياة المطلوباة ،ويقادم الماواد الدراساية وفا
مانه محاادد»( )20يجااد نصوصاه تعتباار بااؤرة كال التعلمااات إذ تحتااوي علاى الكثياار ماان
المباادا األدبياة ذات الطااب اإلباداعي التاي تغاذي خياال الماتعلم ،وتصاقل ذوقاه وتثيار
مشاااعره ،وتنماي قدرتااه النقديااة التحليليااة ،وتبعااث قراءتهااا المتعااة والسارور فااي ن ااس
القارا هذا من جهة ،ومن أخرى يتخذ النص كمحور أساسي تدور حوله جمي ف ا روع
اللغة،فهو المنط ل في تدريسها ،واألساس في تحقيا ك اءاتهاا ؛إذ يمثال البنياة الكبارى
التي تظهر فيها كل المستويات اللغوية:الصرفية والنحوية،الصوتية الداللية ،واألسلوبية
كم ا تنعكس عليه المؤشرات السياقية(المقامية والثقافية واالجتماعية)*،واكتسى الانص
األدبي هذه األهمية في تعليم اللغة العربية انطالقا من مبدأ المقارباة النصاية التاي يعتماد
عليها األستاذ في معالجته البيداغوجية له إذ« تكون دراسة النص مقارباة عنادما تحااول
مالمسة سطحه ،والدنو منه بصدق دون الحكم المسب علياه،أي بجعال الدراساة اللغوياة
المنغلقاة أساسااا لاذلك»( )21وهااي تسام »بالكشااف عاان معااني الاانص وأبعااده ماان جهااه
ومبنااااه ،وهيكلتاااه مااان جهاااة أخااارى فضاااال عااان دراساااة ظااااهرة نحوياااة أو صااارفية
واستخرا العبارات ال نياة وتحليال الصاور ،فاساتغالل الانص بهاذه الطريقاة إنماا يجساد
لدى المتعلم النظرة الشاملة للغة،ويسهل عليه توظيف محتويات نشاطها أو فروعهاا.
ومناه نخلاص إلاى أن مان شاروط المقارباة النصاية ارتكازهاا علاى قواعاد التماسااك
والتاادر فااي الاانص ،حيااث يااتم فعاال الااتعلم للنصااوص والقواعااد والبالغااة وغيرهااا ماان
األنشطة األخرى في حركة حلزونية ال تراكمية ،إذ تبدو تلاك الصالة ال علياة المتواصالة
بااين األنشااطة المتكاملااة فااي خدمااة تنميااة ك اااءة المااتعلم ،واكتسااابه جملااة ماان القاادرات
والخبارات فااي شااكل مهااارات ،وك اااءات يمارسااها فااي تواصااله الشا وي والمكتااوب فااي
حياته المدرسية أو خارجها»(، )22وذلك مرتبط بمدى قدرة المتعلم علاى فهام النصاوص
وتأويلها؛وبالتالي تعد النصوص األدبية وعاء التراث قديمه وحديثه ،ومادتها التي يمكان
من خاللها تنمية مهارات الطالب اللغوية وال كرية،والتعبيرياة أو التذوقياة (،)23وتصاا
في شكل ك اءات تعمل على تنمية قادرات التلمياذ مان ناحياة لغوياة ،وتعمال علاى تغييار
سلوكه واتجاهه أو ما يعرف ببداغوجيا المعرفة من أجل اكتساب الك اءة«وهاي مرحلاة
تطااور تهاادف إلااى جعاال المعااارف والمعلومااات وساايلة لحاال مشااكالت الحياااة العصاارية
المعقدة من وجهة نظر ن عية »( )24هذا مان ناحياة ،ومان أخارى تساعى إلاى«تغييار فاي
االعتقادوفي المواقف والقيم ،والسلوك االجتماعي في السلوك اإلنسااني»(. )25
وعليه تعتبر تعليمية النصوص األدبياة فاي المرحلاة الثانوياة وسايلة مهماة لتثبيات
مبادا الهوية الوطنية ،إن تضمنت موضوعات تخصاها،وهذا ماا نساعى إلياه مان خاالل
تقديم قراءة فاحصة لمضامين نصوص اللغة العربية بكتاب السنة الثالثة ثاانوي بشاعبتيه
العلمية واألدبية،لمعرفة مدى تجليات ذلك -الهوية الوطنية،وعناصرها المشكلة لها -مان
خالل الجدول التالي و
أجمل القول في تقدير
الكفاءات
ص* الشعبة
عنوان
()28
()26
النص
المستهدفة الدّاعمة
النص
()27
للهويّة الوطنيّة
 أن يتعاارف التلميااذ يرماااي الشااااعر مااان خااااللعلاااى عظماااة الااادين ماااااااااد الرساااااااااول  -ص-
اإلسااااالمي المشااااكل وإباااراز مكانتاااه ،واإلشاااادة
في مد
90
لهويتااه الوطني اة ماان بص اته وخصاله إلى دعاوة
الرسول
خااااااااااالل عظمااااااااااة الناس إلاى االقتاداء بسايرته
أدبي
صلى هللا
11
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عليه وسلم
للبوصيري
المجتم
المعلوماتي
وتداعيات
العولمة
لمحمد
البخاري
الثقافة
العربية
لتوفي
الحكيم.

المصااااااط ى عليااااااه
السالم.

65

أدبي
و
علمي

علمي
17

اإلنسان
الكبير.
116
لمحمد
صال باوية

إشكالية
التعبير في
أدب
135
الجزائر
لسعاد محمد
خضر

أدبي
و
علمي

أدبي
و
علمي

 أن يكتشااف التلميااذخصوصااااااااااااااااااايات
اإلعااااااالم الحااااااديث
وظااااااهرة العولماااااة
ومثارها علاى هويتاه
الوطنية.
أن يتعااارف التلمياااذعلاااى واقاااا الثقافااااة
العربي اة مقارنااة م ا
الثقافة الغربية.
 أن يتمسااك التلميااذبثقافتااااااااه العربيااااااااة
اإلساااااالمية ح اظاااااا
على هويته الوطنية.
 أن يتعاارف التلميااذعلااااااااااى تاريخااااااااااه
الاااوطني مااان خاااالل
إدراكااه للقاايم النبيلااة
للثورة الجزائرية.
 أن ياااادرك التلميااااذأن تاريخااااااه جاااااازء
مهااااام مااااان هويتاااااه
الوطنية.

باإلضاااااااافة إلاااااااى قداساااااااة
الرساااالة الدينياااة اإلساااالمية
التي أوحى بها هللا عزوجل
على نبيه الكريم.
المجتماااا المعلوماااااتي هااااو
المجتمااا الاااذي تصااال فياااه
المعلومااااة ألي فاااارد أو أي
مجتماا فاااي أي مكاااان مااان
الكاااااارة األرضااااااية عباااااار
وسائل االتصال الحديثة.
يمكاااااان للعاااااارب إنهاااااااض
ثقااااافتهم بالعماااال الاااادؤوب
وباااااالجري واللحااااااق بماااااا
وصلت إليه الثقافاة الغربياة
مان أخاذها مان الحضااارات
األولى.

حاااااول الشاااااعر فااااي هااااذا
الاانص أن يرساام لنااا لوحااة
فنياة عان الثاورة الجزائرياة
بقيمهااااا اإلنسااااانية وأثرهااااا
علااى المسااتوى الااوطني إذ
بيناات األهااداف ماان الث اورة
أماا علااى المسااتوى العربااي
فقاااااااد أظهااااااارت ارتبااااااااط
الجزائااار باااالوطن العرباااي
وعلاااى المسااااتوى العااااالمي
فبينت أن الثاورة الجزائرياة
حينما قامت كانت مان أجال
الحرياااااااااااة واالساااااااااااتقالل
والسالم.
 أن يتعاارف التلميااذ تطر المؤل ة قضية األدبعلااااى أهميااااة اللغااااة الجزائري،وتخص األعمال
العربيااااة فااااي بناااااء التي كتبت باللغة ال رنساية.
وهااااي قضااااية نقديااااة تهااااتم
هويته الوطنية .
باااألدب الجزائااري المكسااو
بحل اة فرنسااية وطبيعااة هااذه
القضااية هااو الصااراع بااين
رأيين هماو
-1إن الكتاباااااااااااة باللغاااااااااااة
ال رنساااااااااااية فاااااااااااي األدب
الجزائري تعتبرأدبا وطنيا.
10
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751
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الحضارية
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أدبي
و
علمي

أدبي
و
علمي

 أن يتعرف الماتعلمعلااى بعااض بطااالت
الثورة الجزائرية.
أن يعتز التلميذ مانخاااالل ذلاااك بهويتاااه
الوطنية الناجمة عن
التضاااااحية باااااالن س
والن يس.

 أن يتباااين التلمياااذأثااااااااااااار الثاااااااااااااورة
الجزائرياااااة بقيمهاااااا
اإلنسااااااااانية علااااااااى
الشعراء الجزائريين
والعرب.
 أن يتعاارف التلميااذعلااى قيمااة األوراس
كرمز وطناي لهوياة
الثاااااورة الجزائرياااااة
التااي هااي جاازء ماان
هويته الوطنية.
أن يتعااارف التلمياااذعلااااااااااى القواساااااااااام
المشااااااااتركة باااااااااين
األديان السماوية في
المجااااااال الروحااااااي
والخلقي.
أن يتعااارف التلمياااذعلى حقيقاة التساام
األخالقااااي كمطلااااب
إنساني و أخالقي.
 أن يتعاارف التلميااذعلااى حقيقااة الت اعاال
الحضااااااااري باااااااين
الشاااااعوب العربياااااة
و الغربيااااااة دون أن
يمسااس ذلااك هويتااه
الوطنية.
11

 -0ورأي ال يعتااااااااارف إال
باللغة العربية.
ساااااجل الشاااااااعر إعجابااااااه
بااالثورة الجزائريااة ،وتغنااى
بأبطالها مان خاالل اإلشاادة
بالبطلاااااة جميلاااااة باااااوحيرد
وبطوالتهاااااا فاااااي مكافحاااااة
المسااتعمر ال رنسااي ،والتااي
تأخااذ سااياقا تاريخيااا اسااتند
عليااه الشاااعرمن أجاال فهاام
الرساااااالة؛ والمتمثااااال فاااااي
اسااااتذكار بطااااوالت خولااااة
بنت األزور.
الساار فااي تقااديس الشااعراء
جزائاريين وعرباا للثاورة
الجزائرياااااااة يكمااااااان فاااااااي
المعاااااااني الثوريااااااة التااااااي
تصااايب اإلنساااان أياااا كاااان
باالنبهاااار كلماااا ذكااار اسااام
"نااااوفمبر" ،وإلااااى صااااور
البطولة وال داء التي تتباادر
إلااى الااذهن كلمااا جاارى لااه
ذكااااار علاااااى اللساااااان هاااااذا
واساااااتمر األوراس ياااااربط
بين أمجاد الحاضر وأمجااد
الماضي.
تبنااااى الكاتااااب أطااااروحتين
أطروحااااااة مااااااراد إثباتهااااااا
وهاااي أن التسااااام الااااديني
مطلااب إنساااني دعاات إليااه
كااااال الاااااديانات الساااااماوية
أطروحااااة مااااراد دحضااااها
وهي و أن العائ يكمن فاي
الاااااااذين يتوهماااااااون أنهااااااام
يملكااااون الحقيقااااة المطلقااااة
ويستغلون األديان في أقدار
الناس و مصائرهم.
تناااول الاانص فكاارة صاادام
الحضاااااارات مااااان خاااااالل
الوقاااااوف علاااااى الصااااادمة
الحضارية و بيان م هومهاا
وأسبابها ،و نتائجها محاوال
إقناعناااا ب كااارة العاااودة إلاااى
الصااااااااااادمة الحضاااااااااااارية
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و
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 أن ياااادرك التلميااااذدور رجاااااااااااااااااااااااال
اإلصاااال فاااي بنااااء
مجتمعه و المحافظة
على هويتاه الوطنياة
االجتماعية.

 أن ياااادرك التلميااااذعالقاااااااااااة اللغاااااااااااة
بالوطنية.
أن يتعااااارف علاااااىخطاااااااااار اللغااااااااااات
األخااارى ،وتأثيرهاااا
في لغته العربية.
أن يااااادرك التلمياااااذأهمياااة ثقافاااة هويتاااه
الوطنية باساتعراض
أراء مختل ة حولها.

 أن يتعرف الماتعلمعلى شاجاعة أبطاال
الثورة الجزائرية.
أن يمجد التلميذ منخاااالل ذلاااك هويتاااه
الوطنية .
أن يقااااااف التلميااااااذ11

والااااااتخلص ماااااان بااااااراثين
الحضارة الغربية .
يعاااااااال الاااااااانص قضااااااااية
اجتماعي اة تتمث ال فااي إبااراز
المكاناااااااة التاااااااي يشاااااااغلها
المثق ااااااون فااااااي األمااااااة إذ
تحتاااا األماااة إلاااى مثق يهاااا
أيااااام األماااان لينهجااااوا لهااااا
سااابيل الساااعادة فاااي الحيااااة
ويزودوهااا بعلمهاام ومرائهاام
ليصااااال حالهاااااا ويساااااتقيم
أمرهااا ،وتحتااا إلاايهم أي اام
الخاااااوف إليجااااااد الحلاااااول
للمشاااااكل العالقااااة ،وقهااااار
المصااااعب التاااي تعتااارض
طريقها.
المشكلة الحضارية التي
يعالجها الكاتب هي التكلم
م القوم بلسان اآلخرين .
وتتمثل خطورتها في سلب
الشخصية الوطنية ،وأكد
الكاتب أن قوة وضعف لغة
أمة ما راج إلى عجز في
أن سنا .
أخااااذ هااااذا الاااانص طابعااااا
حجاجياااا بتبنياااه ازدواجياااة
األصااااااااالة و المعاصاااااااارة
و تباين األراء في ذلك باين
مواقااااف عصاااارانية تاااادعو
إلااااااى التمااااااوذ الغربااااااي
المعاصاااار وموقااااف ياااادعو
للتمساااك باااالنموذ العرباااي
اإلساااالمي ،وموقاااف أخيااار
انتقاااائي يااادعو إلاااى األخاااذ
بأحساان مااا فااي النمااوذجين
و التوفي بينها.
القضااية التااي يعالجهااا هااذا
المقتطف من رواياة األميار
هيو قضاية مقاوماة األميار
عبااااااد القااااااادر الجزائااااااري
لالحاااااتالل ال رنساااااي مااااان
خالل معركة الونشريس.
يصااااااور الاااااانص معاناااااااة
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علاااى معانااااة شاااعبه
فاااااااااااي مكافحتاااااااااااه
لالستعمار ال رنسي.
أن يااااادرك التلمياااااذأهمي اة التضااحية فااي
سبيل الوطن.
أن يعااي التلمياااذ أنالثقافاااة هاااي معياااار
لهويته الوطنية .
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 أن ياااادرك التلميااااذأن بقااااااااااء األمااااااااام
مرهاااون ببقااااء
هويتها.
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أن يتعااارف التلمياااذعلااااااااااى صااااااااااورة
المجتماا الجزائااري
و ساااااااااماته إباااااااااان
الثورة.
 أن ياااادرك التلميااااذدور المااااااارأة فاااااااي
تحرياار الااوطن مااان
المستدمر ال رنسي.

أن يتأك اد التلميااذ أنالثقافة معياار لتماايز
الهوياة الوطنياة عنااد
كل الشعوب .
أن يتعااارف التلمياااذعلااااااى نباااااال القاااااايم
االجتماعياااااااة فاااااااي
ثقافتاااااااااه العربياااااااااة
اإلسااااالمية مقارنااااة
م الثقافة الغربية.
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األهاااااااااالي مااااااااان قساااااااااوة
االستعمار ويبارز لناا كاذلك
بعض المظاهر االجتماعياة
المزرياااة التاااي كاااان يتمياااز
بهاااااااااا األهاااااااااالي وقااااااااات
االستعمار.
يطاااااار الكاتااااااب مشااااااكلة
الثقافاااااة ،واختالفهاااااا مااااان
مجتما آلخار فاال يمكان أن
تتوحااد ثقافااة األماام إال فااي
جانااب ماان جوانبهااا ،وهاايو
العلاااوم التاااي تعتبااار مجااااال
مشااتركا يجااب أن يت ا فيااه
النااس جميعااا ،والسابب فااي
اخااااااتالف الثقافااااااات هااااااو
اختالف العاادات والاديانات
والمبادا من مجتما آلخار
فمااا يمكاان أن يكااون مقبااوال
مصاااااوغا فاااااي مجتمااااا ال
يمكاان أن يكااون كااذلك فااي
مجتم مخر.
موضااااااوع هااااااذا المقطاااااا
المسااارحي يتعلااا باااالمرأة
الجزائريااااة إبااااان الثااااورة،
وهاااااااي مواقاااااااف متعلقاااااااة
بجواناااااب اجتماعياااااة مااااان
حيااااث كونهااااا أمااااا و أختااااا
وخالااااة و كنااااة ،ومرتبطااااة
بجوانااب سياسااية ماان حيااث
مساااندة الث اوار فااي مهم اتهم
وهااي فااي الحااالتين كلتيهمااا
رمز التضحية واللة فاطمة
نسومر نموذجا لذلك.
الموضااااوع الااااذي طرحااااه
الكاتاب فااي نصاه هااو ثقافااة
الغرب ومعاييرها،و السبب
فاااي اخاااتالف الثقافاااات هاااو
اختالف العادات و الديانات
و المبادا بالمجتمعاات فماا
يمكاان أن يكااون مقبااوال فااي
مجتم ا قااد يكااون مرفوضااا
فاي مجتما مخر،كماا يمكاان
الحكاااام ثقافااااة مجتماااا مااااا
بالساااااااااالب أو اإليجااااااااااااب
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أن يتعااارف التلمياااذعلااى معانااة الش اعب
الجزائااااااااري فااااااااي
المهجر أثناء الثورة
أن يتعااارف التلمياااذعلااى صاابر الشااعب
الجزائاااااري النااااااجم
عاااااااااااان همجيااااااااااااة
المستعمر ال رنسي.
أن يتعااارف التلمياااذعلااى القاايم المقدساااة
للثورة الجزائرية.
أن يتعااارف التلمياااذعلى مقاومة الشاعب
الجزائااااري للمحتاااال
مااااان أجااااال هويتاااااه
الوطنياااة باساااترجاع
أرضه بالقوة.

أن يتيقن التلمياذ أنالقضاااية ال لساااطينية
قضية قومياة وجازء
ال يتجزء من هويتاه
القومية العربية .
أن يتأك اد التلميااذ أنأرض فلسااطين هااي
أرضاااه مااان خاااالل
رصااااااااااد ت اعاااااااااال
الشاااعراء الجااازائيين
مااااااااااا فلساااااااااااطين
المحتلة.

باااااااالطالع علااااااى صااااااور
الحياة في كال أماة و رصاد
القيم التي تختص بها .
صااااور مالااااك حااااداد فاااااي
روايتااااااه معاناااااااة الشااااااعب
الجزائااااااري ماااااان خااااااالل
الشاعرخالد بان طوباال فاي
المهجاار وقااد بلغااه خباار
وطنه وشعبه الذي ما يزال
تحااات قساااوة
يعاااي
االستعمار ويكتوي بناره.
المااتمعن فااي ثنايااا األبيااات
يلمااا مااان الوهلاااة األولاااى
األبعاد الروحية والتاريخياة
التي أراد الشااعر أن ياربط
بهااااااا الثااااااورة الجزائريااااااة
الكبااااارى إذ جعلهااااااا بعثااااااا
جدياااااااادا لشااااااااعب قبااااااااره
االسااااتعمار فكاناااات بمثابااااة
اليقااين الااذي دفاا بالشاااعر
إلى اإليمان فهي مظهر من
الوجود اإللهي ،وهي ثاورة
الشااارفاء العااارب المقدساااة
طباعهم.
كتااب عبااد هللا الركيبااي هااذا
النص حتى يثير إلى اهتمام
األدباء الجزائريين بالقضية
ال لسااطينية و بقضااايا األم اة
العربياااة اإلساااالمية فهااام ال
يعيشون بمناأى عماا يحادث
فيهاااااااا فااااااااالتزام األدباااااااااء
الجزائااريين ال يعنااي البقاااء
في حدود الجزائار لمعالجاة
مشااااكل الاااوطن فهااام أدبااااء
مت تحون على العالم بأساره
يعاااااالجون الميساااااي أينماااااا
وجاادت ،و تسااتح القضااية
ال لسطينية كل هذا االهتماام
ألن كااال شااااعر نظااار إلاااى
فلسطين على أنها أرضه.

يتض لنا من خالل الجدول أن نصوص اللغة العربية بكتاب السانة الثالثاة ثاانوي قاد
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أوردت مضامينها مجموعة من األهداف التي كانت ترمي إليها التًربية في الجزائار مان
خالل ما سنه الدستور الجزائري ،والتي كان لها دور كبير في تدعيم ،وترسايخ الهوياة
الوطنية في ن وس التالميذ فالك ااءات الموضاوعة لهاذه النصاوص،والمراد مان التالمياذ
تحقيقها تؤكد ذلك ؛إذ نجد مختلف عناصر الهوية الوطنية الجزائرية بمختلف أبعادها قاد
تاام اإلشااارة إليهااا فااي النصااوص األدبيااة،وكل عنصاار تاام التطاارق إليااه بمعالجااة خاص اة
كاآلتيو
أ/البدّين :ارتكازت النصاوص الموضاوعة لهاذا الغارض علاى البعاد العاام للادين
اإلسالمي من خالل اسم الجاللة هللا والرسل واألنبياء ،وهو ما رسامه ناص "فبي مبد
الرسول صلّى هللا عليه وسلم" للبوصيري الاذي باين مكاناة النباي علياه أفضال الصاالة
ّ
والسالم من باقي األنبيااء والرسال هاي مكاناة ت اوق ارت ااع الساماء قادرا ،وتسامو علاى
جميا الرساال واألنبياااء قيمااة وشااأنا ،فقااد أرسااله هللا إلااى النااس كاف اة ،وخااتم بااه الرساال
واألنبياء ،وأعطاه الشا اعة العظماى وحاده ياوم القياماة ،فالهادف الموضاوع لهاذا الانص
هو إدراك التلميذ عظمة دينه اإلساالمي المشاكل لهويتاه الوطنياة مان خاالل عظماة نبياه
المصااط ى عليااه الصااالة والس االم ،فالاادين عمومااا«عاماال أساسااي،وجوهري بااه يتحق ا
تكامل الجماعة ،وتماسكها ووحدتها  ،وبه يحافظ على عالقته االجتماعية التاي تضامن
لل رد التكيف و االندما ،واالستقرار الن سي»(، )29وقد استطاع الشاعر البوصيري فاي
هذه القصيدة اإلقناع باذلك ؛ ألناه ركاز علاى صا اته الحساية والمعنوياة  ،فأمتعناا بمادي
في ذات الرسول وص اته ،فلقد بل الكمال خللقا وخلقا ،و حوى كال معااني ال ضايلة،كما
ننسباني -علاى أن التساام
تبنى الكاتب عقيل يوسف في نصاه-الت ّسبام البدّيني مطلبب
ّ
الديني مطلب إنساني دعت إليه كل الديانات السماوية كمطلب إنسااني وأخالقاي ،وعلاى
التلمياذ أن يعاي ذلاك.
ب /اللّغة:عالجت نصوص الكتاب المدرسي موضوع اللغاة العربياة ،وأهميتهاا فاي بنااء
الهوية الوطنية  ،إذ طر نص "نشكاليّة الت ّعبير في أدب الجزائر" لسعاد محمبد خضبر
في أن اللغة انعكاس لهوية صااحبها ،وقادم الانص نموذجاا للغاة كتاباات األدب الاوطني
أثناء ثورة التحرير،وتضاربها بين العربية و ال رنسية ،وأثر ذلك على شخصاية األدياب
وهويته الوطنية ،والكاتبة قدمت طرحها بشاكل موضاوعي فارغم أن األدياب الجزائاري
استطاع أن ين ذ مما كاان يادبره لاه المساتعمر ،ولام يتجارد مان شخصايته ،إال أن بعاض
األدباء عجزوا عان التعبيار بشاكل أفضال عان مشااعرهم ،واعتباروا أن لغاة العادو هاي
سجن ،ومن ى يحاصرهم مثل ما هو شأن الروائي،والشاعر الجزائري مالاك حداد؛وهاذا
إن دل علااى شاايء فإنمااا ياادل علااى أثاار اللغااة فااي تكااوين شخصااية ال اارد ،وهويتااه فهااي
«بمثابة العمود ال قري لوحدة األمة واللحمة األساساية وراء تماساكها باعتبارهاا الحجار
شخص بيّة" لعبببد المجيببد مزيببان
األساسااي فااي االنتماااء»( ،)30وعااال نااص "اللّغببة و ال ّ
مشكلة يعيشها أبناؤنا اليوم،وهي التحدث بلغات اآلخرين حيث أكد الكاتب على خطاورة
ذلااك فااي ساالب الشخصااية الوطني اة ،والغايااة التااي أرادهااا ماان وراء تحليلااه هااو محاربااة
األمية  ،والنهوض باللغة العربية كمكون أساسي للهوية الوطنية ،وذلك ألن لغة مجتما
ما تعكس حياة هذا المجتم بكال إخاالص ،وعلياه فتمساك التلمياذ باللغاة الوطنياة ؛تعناي
االعتازاز باالوطن والتضاحية مان أجلاه.
ج/الث ّقافة :المتأمل لنصوص الكتااب التاي عالجات الثقافاة فاي عالقتهاا بالمحافظاة علاى
الهوي اة الوطني اة يجااد أنهااا اعتماادت علااى المقارنااة بااين مبااادا الثقافااة العربي اة ،والثقافااة
الغربية ،والتي تخص الجانب الروحي منها حتى يعي التلميذ قداسة ،وعظم ونبال ثقافتاه
العربية المشتقة مبادؤها من الدين اإلسالمي مقارنة م الثقافة الغربياة ،وخيار مان مثال
ذلااك نااص "ثقافببة أخرل"لزكببي نجيببب محمببود حينمااا قاادم نماااذ ماان واق ا حياااة ثقافااة
الغاارب ومعاييرهااا ،فااي حااين عكااف توفيببا الحكببيم فااي نص اه "الث ّقافببة العرب ّي بة" عل اى
توضي السبل إلنهااض العارب لثقاافتهم ،وذلاك بالعمال الادؤوب،وبالجري واللحااق بماا
وصلت إليه الثقافة الغربية بالجم بين الحداثة وتراثنا ،وحسن استغالل ثقافة الغيار كماا
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صنعت الحضاارة اإلساالمية فاي عصاورها الزاهياة،في حاين أكاد ناص "ثقافبة حبوار"
لخالد بن العزيز أبو خليل أن الثقافة هي معيار للهوية الوطنية فال يمكن أن تتوحد ثقافاة
األمم إال في جانب من جوانبها ،وهي العلوم ،ونختم بنص "منزلة المثقّفين فبي ام ّمبة"
لإلبراهيمي الذي أكد على دور المثق ين فاي المحافظاة علاى الهوياة الوطنياة ،فماا دعات
ّ
إليه هذه النصوص مجتمعة في حديثها عن الثقافة تذكرنا بمقولة غانديو" نوافاذ غرفتاي
م توحة على كل ثقافات العالم شرط أن ال تقتلعني من جذوري".
د/الت ّاريخ :قدمت نصوص الكتاب المتناولة لموضاوع التااريخ البعاد الاوطني العاام مان
خالل التركيز على الجزائر ومدنها وثورتها التحريرية ،وهذا أمار مان شاأنه أن يثاري
معارف التالميذ حول بالدهم وتاريخها النضالي ،ويزيد من اعتزازهم ببالدهم وهاويتهم
وهذا أحد غايات التربية بالمدرسة الجزائرية في«ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر1954م
ومبادئها النبيلة لدى األجيال الصاعدة ،والمساهمة من خالل التاريخ الوطني فاي
تخليد صاورة األماة الجزائرياة بتقوياة تعلا هاذه األجياال باالقيم التاي يجسادها
تراث بالدنا التاريخي والجغرافي والديني والثقافي» 31؛ لذا كان التاريخ أكثار أبعااد
الهوياة الوطنياة تنااوال ؛إذ قادمت نصاوص الكتااب المدرساي صاورة الثاورة الجزائرياة
الجامعة بين البطولة والمأساة ،بين الظلم والمقاومة ،بين القهر واالستعمار ،بين الحرياة
شرفاء" لمفدي زكريّا الذي تغناى بحباه
وطلب االستقالل ،وهذا ما رسمه نص "ثورة ال ّ
للوطن ،وأشاد بمقومات الشخصاية الوطنياة ،كماا وصاف تضاحيات المجاهادين والثاوار
و ك ا المجاهدين و بطوالتهم ،وبين نص "اإلنسان الكبير" ،لمحمد صال باوية القايم
شبببعر
النبيلاااة التاااي قامااات ألجلهاااا الثورة،وأشااااد الركيباااي فاااي نصاااه " اموراس فبببي ال ّ
العربي" بجبل األوراس معقل للثوارالاذي أصاب رمازا وطنياا لهوياة الثاورة الجزائرياة
التي هي جزء من هويتنا الوطنية ،وصورت بعض النصاوص النثرياة كانص "ال ّطريبا
نلبى قريبة ال ّطبوب" لمح ّمبد شبنّوفي معانااة الشاعب الجزائاري فاي ك احاه ما المساتدمر
ال رنسي ،كما أشادت بعض النصوص بالشخصيات الرمزية التي ارتابط اسامها باالثورة
الجزائرياة كاااألمير عبااد القااادر  ،وخولااة جرجاارة اللااة فاطمااة نسااومر  ،كمااا بااين نااص
"جميلبببة" لمح ّمبببد شبببفيا كمبببالي صاااورة الجزائااار الثاااائرة مااان خاااالل صاااورة المااارأة
الجزائرية -جميلة بوحيرد نموذجا -الثاائرة التاي أبات إال أن تقاف ما أخيهاا الرجال فاي
مقارعااة المسااتعمر ال رنسااي ،وتقاادم للمسااتعمر ن سااه ،وللعااالم كل اه دروسااا فااي البطولااة
والشجاعة ،والهدف الرئيس من كل هذه النصوص هو أن يتعرف التلميذ علاى مقاوماة
الشعب الجزائري للمحتل ال رنسي من أجل هويته الوطنية التي يجب عليه أن يعتاز بهاا
ويحافظ عليها ،و يكون خير خلف لخير سالف .
الركيببي التالحماات التاي
ورسم لنا نص" فلسطين فبي الشّبعر الجزائبري" لعببد هللا ّ
ولادتها ثااورة نااوفمبر فااي الشاعر الجزائااري الااذي تناااول موضااوع ثااورة فلسااطين بثااراء
كبير ،إذ كان من الطبيعي أن ين عل الشاعر الجزائاري ما األحاداث السياساية ،وقضاايا
الشعوب العربية ،و ك احاتها الوطنية وثوراتها التحررية ،ألجل تأكيد شاعورهم القاومي
من جهة ،وحتى يتيقن التلميذ أن القضية ال لسطينية قضية قومياة ،وجازء ال يتجازء مان
هويته القومية العربية .
الخاتمة:
بعد هذه الدراسة ال احصة التي حاولنا فيها تسليط الضوء على المدرسة
الجزائرية،ومدى سعيها الدؤوب في العمل على ترسيخ الهوية الوطنية لدى التالميذ من
خالل قراءة لنصوص اللغة العربية بكتاب السنة الثالثة ثانوي نصل إلى النتائ اآلتيةو
 -1حرصت المدرسة الجزائرية في دساتيرها التشريعية على ترسيخ الهوية
الوطنية من خالل نظامها التعليمي فالمقاربة الجديدة للتعليم الثانوي أنموذ لذلك .
 -0تضمنت نصوص اللغة العربية للتعليم الثانوي مجموعة من الك اءات المستهدفة
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اللغة العربية في هذه المرحلة من

الداعمة للهوية الوطنية،وهو ما سطره منها
التعليم.
 -5تبين لنا من خالل نصوص اللغة العربية بالتعليم الثانوي أنها أخذت بعين
االعتبار الهوية الوطنية ،وعناصرها المشكلة لها ،وهو ما عكسته محتويات الكتاب
المدرسي.
 -4أخذت الهوية الوطني ة في نصوص اللغة العربية بالتعليم الثانوي بعدا قوميا
حينما عالجت القضية ال لسطينية واعتبرتها جزء من الهوية الوطنية،وفي ذلك إيمان
بوحدة الجر العربي ف لسطين قضية العرب قاطبة.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن نجا ك اءات هذه النصوص في ترسيخ ،وتثبيت
مبادا الهوية الوطنية مرهون بنجا العملية التعليمية التعلمية القائمة أساسا على
األستاذ الذي يعمل كوسيط بين نصوص الكتاب المدرسي،والتلميذ ،وكذا الوسط
المدرسي.
اإلحاالت والهوامش:
( )1ينظر و معجم المعاني الجام  ،على الموق االلكترونيو
https://www.almaany.com/ar/dict/ar ، /ar/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9تاريخ الزيارة
0216/27/04م في الساعة 20و.18
( )2عبد المانعم الح نايو المعجام الشاامل لمصاطلحات ال لسا ة ،مكتباة مادبولي ،القااهرة
0222م  ،ص .843، 844
( )3شما بنت محماد بان خالاد مل نهياانو التنمياة الثقافياة و تعزياز الهوياة الوطنياة ،ط1
دار العين للنشر ،القاهرة0215،م ،ص.72
( )4المرج ن سه  ،ص .63
( )5خلياال الجاارو الروس ،المعجاام العربااي الحااديث ،باااريس ،مكتبااة الروس1865،م
ص.1082
( )6عبد المنعم الح نيو المعجم الشامل لمصطلحات ال لس ة  ،ص.811
( )7محمد إبراهي مم عيدم :الهويةم والقل واإلباداع ،ط  ،1دار القااهرة ،مصار 2002 ،م
ص .01
م
م
( )8أحماد بان نعماان :الهوياة الوطنياة الحقاائ والمغالطاات ،دار األماة ،بار الكي اان
الجزائر ،ص .08
( )9محمد صاال الهرماساي ومقارباة قاي إشاكالية الهوياة (المغارب العرباي المعاصار)
دار ال كر دمش 0221،م ،ص.82/ 06
( )10فتحااااي التريكاااايوالهويااااة ورهاناتهااااا ،ترجمااااةو نااااور الاااادين السااااافي ،و زهياااار
المدنيني،الدار المتوسطة للنشر،تونس0212،م،ص .44
( )11عبااد الملااك مرتاااضو أصااالة الشخصااية الجزائرية،مجل اة األصااالة،وزارة التعلاايم
األصلي و الشؤون الدينية ،عدد 9ماي/جوان 1860م ،ص .003
*لالط االع علااى الثقافااة الجزائري اة وأهاام مااا يميزهااا ينظروعبااد الملااك مرتاااضوأصااالة
الشخصية الجزائرية ،مرج ساب .
( )12عبد الملك مرتاض،أصالة الشخصية الجزائرية  ،ص.002
( )13وزارة التربياة الوطنياةو النشارة الرسامية للتربياة .مجموعاة النصاوص الخاصاة
بتنظيم الحياة المدرسية،المديرية ال رعية للتوثي  ،الجزائر ،مارس1885،م ،ص .15
( )14المرج ن سه  ،ص13
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( )15لكحال لخضار ،إصاال المنظوماة التربوياة فاي المغارب العرباي باين البعاد
التااريخي وتحاديات العولماة (الجزائار نموذجا)،دفااتر المخبار ،دورياة علمياة محكماة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعاة محماد خيضار–بساكرة ،-المجلاد  ،0العادد 1
سبتمبر 2006م ،ص. 176
()16ينظرو الم تشية العامةو دراساة القاانون التاوجيهي للتربياة الوطنياة ،وزارة التربياة
الوطنية،الجزائر،ص .20
سنَّة ال َّ
*غشت هو ال َّ
ش ْمسيَّة لويسمى أليْضا ً أوت.
ال
م
ش ْهر الثَّامن
نل
َّ
( )17ينظارو الجريادة الرسامية للجمهورياة الجزائرياة الصاادرة بتااريخ  06ينااير
 0229م ،العدد ،4ص .29
()18زكرياااا إساااماعيل،طرق تااادريس اللغاااة العربياااة،دار الجامعاااة المعرفياااة ،القااااهرة
مصر 1888م ،ص .030
()19وزارة التربية ،إعاداد :هيئاة التاأطير بالمعهاد وتعليمياة ماادة األدب العرباي للتعلايم
الثانوي  ،المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية ، ،الحرا  ،الجزائر  ،ص .77
( )20عبد المجيد عيسانيومقاييس بناء المحتاوى اللغاوي،ط ،1مطبعاة مازوار ،الاوادي
0212م ،ص .115
*يمكن االطالع على ذلك في الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية.
( )21منااذر عياشاايو الكتابااة الثانيااة وفاتحااة المتعااة ،المركااز الثقااافي العربااي ،الطبعااة
األولى1889 ،م ،ص .149
( )22المقاربااة النصااية  ،الرائااد ،يومي اة إخباري اة وطني اة  ،علااى الموق ا االلكتروناايو
elraaed.com/ara/news/23376المقاربة-النصاية ،.htmlتااريخ الزياارة ياوم0217/25/11م في الساعة و 50و.18
( )23ينظاارو جااودة الركااابيو طاارق تاادريس اللغااة العربياة  ،دار ال كر،دمشا  ،سااوريا
0223م ،ص.160
( )24وزارة التربيااة الوطني اة و دلياال األسااتاذ -اللغااة العربيااة و مدابهااا للساانة الثالثااة ماان
التعليم الثانوي(جمي الشعب).-إشراف الشريف مريبعي  ،الديوان الاوطني للمطبوعاات
المدرسية  ،الجزائر  ،ص .28
( )25المرج ن سه ،ص .12
( )26لالط االع علااى النصااوص يمكاان الرجااوع إلااى الكتاااب المدرسااي اللغااة العربي اة
و مدابهااا للس انة الثالثااة ثااانوي للش اعب العلمي اة ،وزارة التربيااة الوطني اة ،ط ،1الااديوان
الوطني للمطبوعاات المدرساية  ،الجزائار 0229/0226 ،م ،والكتااب المدرساي اللغاة
العربية و مدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانوي للشاعبتين مداب و فلسا ة  /مداب ولغاات
أجنبية وزارة التربية الوطنياة ،ط ،5الاديوان الاوطني للمطبوعاات المدرساية  ،الجزائار
0211/0212م.
*تاام تاارقيم ص ا حات النصااوص المشااتركة بااين الش اعبتين العلمااي و األدبااي ماان الكتاااب
المدرسي اللغة العربية ومدابها للسنة الثالثاة مان التعلايم الثاانوي للشاعبتين مداب وفلسا ة
مداب ولغات أجنبية.
( )27يعتماد األساتاذ فاي صاياغة الك ااءات المساتهدفة مان الادروس اساتنادا إلاى منهااا
الساانة الثالثااة ماان التعلاايم الثااانوي العااام والتكنولااوجي (اللغااة العربيااة ومدابهااا) ،وزارة
التربية الوطنية،اللجنة الوطنية للمناه ،مديرية التعليم الثانوي،الجزائر،مارس0227م.
( )28أجمل القول في تقدير النصوهي المرحلة األخيرة في تحليل النص األدبي ،وفيهاا
يستخلص التلميذ ما فهمه من النص المادروس ،علاى أن تكاون هاذه النتيجاة هاي تجسايد
للك اءات المستهدفة من تحليل النص األدبي .
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( )29بن عبد هللا محمدوسيكوباتولوجيا الشخصية المغاربية ،ديوان المطبوعات
الجامعية،الجزائر0212،م ،ص62
( )30لطي ة إبراهيم خضروهويتنا إلى أين؟ ،ط ،1عالم الكتب ،القاهرة0228،م
ص044
( )31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،مرج ساب  ،ص .29
قائمة المراجع:
أوال :الكتب:
ّ
 -1أحمد بن نعمان :الهويةم الوطنيةم الحقائ والمغالطات ،دار األمة ،بر الكي ان
الجزائر(دت).
 -0بن عبد هللا محمدوسيكوباتولوجيا الشخصية المغاربية ،ديوان المطبوعات
الجامعية،الجزائر0212،م.
 -5الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ  06يناير  0229م
العدد.24
 -4جودة الركابيو طرق تدريس اللغة العربية  ،دار ال كر،دمش  ،سوريا 0223م.
 -3خليل الجرو الروس ،المعجم العربي الحديث ،باريس ،مكتبة الروس1865،م.
 -7زكريا إسماعيل،طرق تدريس اللغة العربية،دار الجامعة المعرفية ،القاهرة ،مصر
1888م.
 -6شما بنت محمد بن خالد مل نهيانو التنمية الثقافية و تعزيز الهوية الوطنية ،ط 1دار
العين للنشر ،القاهرة0215،م.
 -9عبد المجيد عيسانيومقاييس بناء المحتوى اللغوي،ط ،1مطبعة مزوار ،الوادي
0212م.
 -8عبد المنعم الح نيو المعجم الشامل لمصطلحات ال لس ة ،مكتبة مدبولي ،القاهرة
0222م.
 -12فتحي التريكيوالهوية ورهاناتها ،ترجمةو نور الدين السافي و زهير المدنيني
الدار المتوسطة للنشر،تونس0212،م.
 -11لطي ة إبراهيم خضروهويتنا إلى أين؟ ،ط ،1عالم الكتب ،القاهرة0228،م.
 -10محمد إبراهي مم عيدم :الهويةم والقل واإلبداع ،ط  ،1دار القاهرة ،مصر 2002 ،م.
 -15محمد صال الهرماسي ومقاربة قي إشكالية الهوية (المغرب العربي المعاصر)
دار ال كر دمش 0221،م.
 -14الم تشية العامةو دراسة القانون التوجيهي للتربية الوطنية ،وزارة التربية الوطنية
الجزائر(،دت)
 -13منذر عياشيو الكتابة الثانية وفاتحة المتعة ،المركز الثقافي العربي ،الطبعة
األولى1889 ،م.
 -17وزارة التربية الوطنية و الكتاب المدرسي اللغة العربية و مدابها للسنة الثالثة
ثانوي للشعب العلمية ط ،1الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  ،الجزائر،
 0229/0226م.
 -16وزارة التربية الوطنية و الكتاب المدرسي اللغة العربية و مدابها للسنة الثالثة من
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التعليم الثانوي للشعبتين مداب و فلس ة  /مداب ولغات أجنبية ،ط ،5الديوان الوطني
للمطبوعات المدرسية  ،الجزائر0211/0212،م.
 -19وزارة التربية الوطنية و دليل االستاذ اللغة العربية و مدابها للسنة الثالثة من
التعليم الثانوي(جمي الشعب)،إشراف الشريف مريبعي  ،الديوان الوطني للمطبوعات
المدرسية  ،الجزائر(،دت).
 -18وزارة التربية الوطنيةو النشرة الرسمية للتربية .مجموعة النصوص الخاصة
بتنظيم الحياة المدرسية،المديرية ال رعية للتوثي  ،الجزائر ،مارس1885،م.
 -02وزارة التربية الوطنية ،اللجنة الوطنية للمناه ،منها السنة الثالثة من التعليم
الثانوي العام والتكنولوجي( اللغة العربية ومدابها)  ،مديرية التعليم الثانوي،الجزائر
مارس  0227م.
 -01وزارة التربية ،إعداد :هيئة التأطير بالمعهد تعليمية مادة األدب العربي للتعليم
الثانوي  ،المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية ، ،الحرا  ،الجزائر(،دت).
ّ
المجلت:
ثانيا:
 -1عبد المالك مرتاض،أصالة الشخصية الجزائرية ،مجلة األصالة ،وزارة التعليم
األصلي والشؤون الدينية،عدد،29ماي/جوان 1860م.
 -0لكحل لخضر ،إصال المنظومة التربوية في المغرب العربي بين البعد التاريخي
وتحديات العولمة (الجزائر نموذجا)،دفاتر المخبر ،دورية علمية محكمة كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر–بسكرة ،-المجلد  ،0العدد  1سبتمبر
2006م.
ثالثا :الروابط اإللكترونية:
 -1معجم المعاني الجام  ،على الموق االلكترونيو
https://www.almaany.com/ar/dict/ar ، /ar/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9تاريخ الزيارةو
0216/27/04م في الساعة 20و.18
 -0المقاربة النصية  ،الرائد ،يومية إخبارية وطنية  ،على الموق االلكترونيو
elraaed.com/ara/news/23376المقاربة-النصية ،.htmlتاريخ الزيارة يوم0217/25/11م في الساعة و 50و.18
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