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  :ملخص	اقال	العلمي	

دت�بالخصوص�ع�ى�حتمية�تقديم�بدائل�تربوية�حقيقية�لقد�أفرز�الفعل�العولم��
ّ
ال;/بوي�جملة�تغي0/ات�هامة�و�خط0/ة�-ي�الوقت�ذاته�أك

هن�عصرية�الطرح�Oسيما�-ي�بعدها�الهوياتي�الوط��Jالذي�كث0/ا�ما�ارتبط�بإشكالية�ال;/بية�واAواطنة،�و-ي�الوقت�ذاته�محاولة�مسايرة�الرا

ر 
ّ
�ال;/بوي�اAؤث بشكل�أو�بآخر�-ي�أفكار�اAتمدرس،�بل�وVخطر�من�ذلك�Vفكار�اAرتبطة�بالديمقراطية�ال;/بوية�التعليمية��الدوUي�-ي�بعده

�الفكر�والطرح �الهوية�.. وحرية �ع�ى ̂مكان �قدر� �اAحافظة �الوقت�ذاته �و-ي �البدائل �هذه �مع abcيتما� �فكر�تربوي�حقيقي �إيجاد وبالتاUي

  .". l’algerianité"الوطنية�وبشكل�خاص�

�حضاري  �تربوي �مشروع �اعتقادنا �-ي �اAواطنة�،هوإذا �قيم �بفضل �التنموية �الحركة �تفعيل �-ي �يساهم �ديمقراطية�  قد �رأسها وع�ى

�هو�تحقيق�قدر�من�التنمية�xقتصادية�،حقيقية �وأن�Vهم�بعد�كل�هذا بعيدة�عن�أية�نماذج�مؤدلجة��Oمجتمعية�و�Oواقعية�سّيما

̂جتماعية��  ....و

abstract : 

educational globalization have produced serious changes and at the same time stressed in 

particular the imperative of providing real alternatives educational modern 

subtraction,especially in the national identity which often associated with problematic of 

education,citizenship and at the same time trying to cope with the current international 

beyond educational influential dimension in ideas of the learners, and even more serious ideas 

associated with educational democracy and  freedom of thought and subtraction .. so we have 

to find educational thought that suits these alternatives and at the same time conserve  the 

national identity , especially the «  algerianity »   

 it is a civilized educational project which may contribute to activate the development process 

thanks to the values of citizenship and on her head a real democracy is far from any 

ideological forms and not realistic in order to realize an economic and social development… 
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  :مــــــــقــــدمـــــة

	بانQRاء	
ّ
Tإ	لها	ايةQV	Tو	مدW	طويلة	عملية	يYو	\جتماعية،	وبيئته	الفرد	ب_ن	وتفاعل	تكيف	عملية	ال��بية

ولعل	أبرز	وظائف	ال��بية	نقل	Wنماط	السلوكية	للفرد	من	اجتمع	...Yي	أيضا	أهم	أداة	للتغي_�	\جتماcي..الحياة

نابعة	من	قيم	ومعتقدات	ونظم	وسلوك	الجماعة	الvw	يعيش	فيه	ليبقى	الهدف		،كساب	الفرد	خ>�ات	اجتماعيةوإ

  ...Wسا~{v	تحقيق	:نسان	لذاته

	إ�ىتقابل	هذه	العملية	:نسانية	الهامة	فكر	تربوي	حديث	الطرح	والتأث_�	طبع	سمات	العصر	الحديث،	وأدى	

تغي_�ات	تربوية	سريعة	 ي	كافة	مجاTت	الحياة	Tسّيما	مع	تسخ_�	التكنولوجيا	الحديثة،	Wمر	الذي	يجلنا	نؤكد	

لسفة�تربوية�تقّدم�القواعد�العامة�والروابط�البنيوية�ع�ى	أهمية	طرح	مسائل	شائكة	 ي	ارحلة	الحالية	مرتبطة	بف

ية�موّجهة�لكافة�اAعني0ن�بالخ�/ة�ال;/بوية�-ي��وسياسة	تربوية،واAنهجية��جزاء�الظاهرة�ال;/بوية
ّ
ل�مرجعية�كل

ّ
تمث

  ..اعتمدة	وطبيعة	الب��	التعليمية	ومناهج	وطرق	التدريس	ووسائل	التعليم	مختلفصورها�ومواقعها�وأزمن��ا

̂سف تبعاد�-ي�الوقت�الذي�نتحدث�فيه�عن�أزمة�هوية�وأزمة�منظومة�تربوية�أو�هشاشة�مكّونا��ا�واعتمادها�مبدأ�

متناهية�ع�ى�اAجتمع�.. ال;/بوي�اAنتج�لفكر�تربوي�اغ;/ابي
ّ
تطرح�باAقابل�مسألة�العوAة�اAعرفية�وتأث0/ا��ا�ال�

قد�يطرح�هنا�مفهوم�الظلم�وانعدام�مساواة�وال���أفرزت�حالة�من�التبعية�اAعرفية،�بل�أخطر�من�ذلك�..الجزائري 

̂جتما�ّي�عن�الذات�ال���عندما�تفرض�قواني��ا�التفس0/ّية�وقيمها،�وتس�ى�فكرية�رمزية�نابع�من�نماذج�تربوية�للتعب0 �/

د�الهيمنة�الثقافية�وعدم�xع;/اف�با�خر�أو�حx�a�ّزدراء�إUى ِ
ّ
  .إلغاء��خرين،�تول

�أهم�الخطوات�ال���ينب�ي�اتخاذها�علىطريق�العوAة�تربية�وتكوين"تب��Jفكرة�هامة�و�ي�أن�إلىيقودنا�هذا�الطرح�

�من��ي،�وهذا�يقت��abإعادة�النظر�-zimmermanال���طرحها�» اAواطنة�العوAية«^نسان�القادر�ع�ى
ً
ال;/بية�بدءا

فلسفته�وان��اًء�بصياغة�وبناء�اAوقف�التعليم��وفق�معاي0/�جديدة�للحكم�ع�ى�النتاج�ال;/بويفي�إطار�نواتج�سلوكية�

�خارج�إيقاع�عصر�معاي0/�جودة�عاAية�اس;/شادابثقافة��إUىتستند�
ً
�وتعليميا

ً
الجودة�العاAية�ح��O�aيكون�تربويا

دة�عنه
ّ
  )1..(العوAةوصورة�اAستقبل�اAتول

لقد�بات�من�الضروري�إعادة�النظر�-ي�النظام�ال;/بوي�ومحاولة�تقديم�بدائل�تربوية�قد�تتما�abcومجتمع�اAعرفة�

هذا�اAتغ0/�اAتعدد�Vبعاد�الذي�أصبح�من�أبرز��،0/معتمدة�مبادئ�حديثة�لعل�أبرزها�الديمقراطية�وحرية�التعب

وقد�ظهر�بشكل�مؤثر�جدا�-ي�الكث0/�من�اAجتمعات�اAتقدمة�أساسه��،الطروحات�القادمة�مع�التيار�اAعر-ي�الحديث

حاليا��بل�هو�اAفهوم�Vك»/�سوادا�،حرية�الرأي�والتعب0/�واAساواة�والعدالة�وغ0/ها�من�القيم�^نسانية�ال���تحويه

̂رهاب�ال;/بوي�-ي�..وبامتياز فهل�يمكن�تجسيده�واقعيا�ونحن��Oنزال�نعاني�من�الكث0/�من�مظاهر�العنف�والتسلط�و

̂ص�حات�اAعتمدة بل��ي�الوسائل�ال;/بوية�التعب0/ية�اAهيمنة�كفكر�وكأسلوب�..اAنظومة�ال;/بوية�الجزائرية�رغم�كل�

؟؟�تساؤOت�نحاول�طرح�أبعادها�-ي�هذه�الورقة�العلمية�من�..ابا�تربويا�حقيقيا�تربوي�وال���أنتجت�-ي�اعتقادنا�إغ;/ 

  ..أك»/�من�دراسة�سوسيوتربوية��إUىخ�ل�مجموع�محاور�نعتقد�أ°�ا�هامة�جدا�و�تحتاج�
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  :...و	تنميط	ثقا ي	مفروض..اس�QRك	دائم	للمضام_ن..إستمرارية	 ي	التأث_�..العوة-1

م�
ُ
والعاAية�والعالم�واص�حا�تع��Jأن�يصطبغ�كوكب�Vرض�بصبغة�واحدة�تشملجميع�Vقوام�العوAة�لغة�من�التعول

والشعوب�وتوحيدأنشط��ا�xقتصادية�وxجتماعية�والفكرية�من�غ0/�اعتبار�Oخت�ف�Vديانو�الثقافاتوالجنسيات�و�

  ..Vعراق

�-ي�جميع�xتجاهات�لتوصيفحركة�ا
ً
لتغي0/�اAتواصلة،�وا�Aحظ�ع�ى�التعريفات��ي�إذن�مفهوم�شموUي�يذهب�عميقا

̧�الواضح�ع�ى�البعد�xقتصادي�لها��ن�مفهوم�العوAة�بداية�لهع�قة�وطيدة� ال���أوردها�الباحثونواAفكرون�ال;/ك0

�من�الكتاب�يذهبون�
ً
–تعميم�نموذج�الحضارة�الغربية:أنالعوAة�تع��JإUىبا¹قتصاد�والرأسمالية�وهذا�ما�جعل�عددا

  )2..(وأنماطها�الفكرية�والسياسية�وxقتصادية�والثقافية�ع�ى�العالم�كله�–Vمريكية�خاصة

إن�اAضمون�الرئي��bÀللعوAةكما�نعرفها�اليوم�هو�أن�اAجتمعات�البشرية�ال���كانت�تعيش�كل�واحدة�

منارتباطها�بالتاريخ�تاريخي��االخاصة،و�حسب�ترا�Áا�الخاص�و�وت0/ة�تطورها�و�نّموها�اAستقلة�نسبيا،ع�ى�الرغم�

�ي�أيضا�س0/ورة�تس�ى�لجعل�العالم�قرية�كونية�..العالم�،�قد�أصبحت�تعيش�-ي�تاريخية�واحدة�و�ليس�-ي�تاريخ�واحد

توحيد�الو�ي�و�توحيد��إUى�ي�إذا�ميل�..بما�توÄي�به�كلمة�القرية�منع�قات�قرابة�و�جوار�و�محدودية�-ي�اAكان�و�الزمان

̂نتاج�وxس���ك،أيالقيم�وتوحيد�طرائق�ال   )3..(قيام�مجتمع�إنساني�واحد�إUىسلوك�وأنماط�

̂جتماع�اAعاصرون،�و�تتجسد�-ي� ̂جتماعية�ال���يع�È��Jا�علماء� تمثل�العوAة�إذا�واحدة�من�أهم�و�أبرز�الظواهر�

̂جتماعية�وتداخل�إعتماد�بعضها�ع�ى�بعض�ب0ن�مختلف�أرجاء�العالم لظاهرة�من�ناحية�وتش0/�ا.تكاثف�الع�قات�

̧ايدة�يعيشون�-ي��إUىأخرى� تؤثر�فيه�أفعالنا�ع�ى��خرين�مثلما�ت;/ك�" عالم�واحد"أن�ب��Jالبشر�قد�أصبحوا�بصورة�م;

هذا�وتصّور�-ي�أغلب�Vحيان�باعتبارها�..وتمس�العوAة�-ي�هذه��ونة�حياة�الناس..فيه�مشك�ت�العالم�آثارها�علينا

فالعوAة��ي�اAحصلة�ال��ائية�لتضافر�.AغاOة�-ي�التبسيط�اAخّل ا�إUىظاهرة�إقتصادية،�غ0/�أن�وجهة�النظر�هذه�تميل�

̂جتماعية Vمام�تقانات�اAعلومات�و^تصاOت��إUىوتكمن�وراء�اندفاعها�.العوامل�السياسية�و^قتصادية�والثقافية�و

  ) 4..(ال���زادت�من�كثافة�شعوب�العالم�وعّجلت��Èا�و�وّسعت�من�نطاقها

̂دراك�لبعدها�وغاي��ا،و�الوقوف��إUىات�ال���تحتاج��ي�أيضا�من�اAوضوع قدر�كب0/�من�الفهم�لعمقها�و�جوهرها،و

للتمك0ن�لها�بش��aالطرق�و�مختلف�الوسائل،وقد�أجمعت�الدراسات�اAعاصرة�أن�نظام�العوAة�أصبح�يشكل�اليوم�

ن�Oبد�أن�نفهم�العوAة�بإعتبارها�ومن�هنا�كا..نظاما�و�ظاهرة�اجتماعية�كونية�و�فكرة�العالم�قرية�كونية�واحدة،

̂ع�مية� ̂جتماعية�والثقافية�ومن�Vنظمة� منظومة�من�اAبادئ�السياسية�و^قتصادية�ومن�اAفاهيم�

̂يديولوÏي�لنظام�العوAة   ..واAعلوماتية،ومن�أنماط�السلوك�ومناهج�الحياة،وذلك�هو�العمق�الفكري�والثقا-ي�و

هيمنة�الفكر�والثقافة�الغربية�ع�ى�الثقافات�Vخرى�بدعوى�التعاون��إUىالكث0/ين�ينضرون�إل�Òا�ع�ى�أ°�ا�عملية���دف�

وع�ى�هذا�..والتواصل�وإزالة�الحدود�واAسافات�ب0ن�الدول�والشعوب،ولد�Ôا�قدرات�إستثنائية�للتغلغل�وبالتاUي�للتأث0/

ثوابت��إUىعوAة�تمثل�خطرا�مدمرا�ع�ى�الشعوب�و�Vمم�ال���تفتقر�Vساس�و�إنط�قا�من�حقائق�Vشياء،�فال
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ثقافية،والشعوب�الضعيفة�إقتصاديا�واAتخلفة�تنمويا،ف�O��Õتملك�أن�تقاوم�الضغوط�الثقافية��أو�تصمد�أمام�

وحضاريا��̂غراءات�القوية�لتحافظ�ع�ى�نصاعة�هويا��ا،و�طهارة�خصوصيا��ا�ع�ى�عكس�تلك�ال���تملك�رصيدا�ثقافيا

̂ستقرار�و�ترسيخ�قواعده� ̂جتماعية،-ي�موازاة�مع�العمل�من�أجل�تقوية� غنيا،و�ال���تملك�التنمية�^قتصادية�و�

̧�فقط�ع�ى�الجانب�^قتصادي�و�السيا��bÖللعوAة� �إUىع�ى�جميع�اAستويات،و�هنا�يجب�أن�نش0/�أنه��Oيجب�ال;/ك0

̂يديولوجية�و��درجة�يجعل�الكث0/�من�اAفكرين�يغفلون�عن الجوانب�Vخرى�و�خاصة�فيما�يتعلق�بالناحية�الثقافية�و�

  )5...(الدينية

يه�Aفهوم�العوAة،سواء�انطلق�من�النظر�إل�Òا�باعتبارها�مرحلة�تاريخية،أو�بوصفها�
ّ
وأيا�كان�التعريف�الذي�يمكن�تبن

ورة�إجتماعية�و�تكنولوجية،و�أيا�تكن�الصبغة�تجليات�لظواهر�إقتصادية،أو�إنتصارا�للقيم�Vمريكية،أو�باحتسا�Èا�ث

�تكن�درجة�اAوضوعية�والحياد�العلم��الذي�
ّ
ال���يصطبغ��Èا�ذلك�التعريف،ثقافية�أم�سياسية�أم�إقتصادية،و�أيا

يمكن�لذلك�التعريف�أن�يزعم�تمتعه��Èا،�فإنه�يظل�عاجزا�عن�التنصل�من�التعب�È�/0ذه�الدرجة�أو�تلك�من�القوة�عن�

  ..يم�Vمريكية�-ي�مسرحه،تعب0/ا�ي;/اوح�بينالرفض�والقبول حضور�الق

فالعوAة�و-ي�أبسط�تحديدا��ا��ي�خضوع�لجملة�من�القواعد�و�اAعاي0/�الدولية�ال���تعيد�تنظيم�مجاOت�كانت�تدخل�

زالة�-ي�صميم�سيادة�كل�دولة،�بدءا�بحقوق�^نسان�-ي�الحقل�السيا�bÖ،مرورا�باقتصاد�السوق�وما�ينادي�به�من�إ

�Oجال�^قتصادي،وصوAلكية�-ي�اAال�و�السلع�والخدمات�والعمالة�وحقوق�اAى�انتقال�رأس�ا�انتقال��إUىالقيود�ع

̧�الثقا-ي   ..اAعلومات�و�Vفكار�-ي�الح0

يقابل�هذا�الطرح�و�با�همية�نفسها�مسألة�الهوية�و�الهوية�الثقافيـة�بالخصوص�و�ال���حضيت�باهتمام�الكثيـر�من�

Âس�مية�الذي�أصبح�ا فكرين�وVدباء�-ي�مختلف�الثقافات،وتزايد�^هتمام�-ي�الفتـرة�Vخ0/ة�بمفهوم�الهوية�العربيـة�

تعزيزها�و�ترسيخها�لدى�النشأ�و�الشباب،�Aا�ي;/تب�ع�ى�ذلك�من�تعزيز��إUىمن�أهم�Vهداف�ال���تس�ى�ال;/بية�العربية�

  )6..(يات�الجديـدة�-ي�عصر�العوAةالتقـدم�-ي�ظل�التحد  ̂نتماء�وتحقيق

̂نتماء�و�اAرجعية��و�ي�مأخوذة��من�كلمة�هو�أي�جوهر�ال�bÚء�و�حقيقته�أي� يع��Jمصطلح�الهوية�الذات�و�Vصل�و�

أما�..من�أنا�؟�من�نحن؟من�هو؟: أن�هوية�الشخص�تع��Jثوابته�و�أيضا�مبادئه�و�يكفي�طرح�السؤال�التاUي�لبيان�ذلك

�ى�أ°�ا�الحقيقة�اAطلقة�اAشتملة�ع�ى�الحقائق�إشتمال�النواة�ع�ى�الشجرة�-ي�الغيب�أي�تلك�اصط�حا�فتعرف�ع

الصفة�والثابتة�والذات�ال����Oتتبدل�و��Oتتأثر�و��Oتسمح�لغ0/ها�من�الهويات�أن�تصبح�مكا°�ا�أو�تكون�نقيضا�

هم�ركائزها�^نسان�فهو�محور�وأساس�ولعل�أ..فالهوية�تبقى�قائمة�مادامت�الذات�قائمة�وع�ى�قيد�الحياة..لها

  )7...(الهوية

̂جتماعيةو� ̧اتالجسمية�والنفسيةوالذهنيةواAعنويةوالقانونيةو� هذا�و�يعت�/�الكث0/�من�الباحث0ن�الهويةمجموعةاAم0

الثقافية�التييستطيعالفرد�منخ�لهاأنيعرفنفسهو�أنيقّدمنفسهلßخرين،و�أنيتعرفالناسعليه،أو�

̧اتالتيمن خ�لهايشعرالفردبأ°�موجودكإنسان،لهجملةمنالوظائف�وVدوار�اAم0

  التيبواسط��ايشعرأيضابأ°�مقبولومع;/ف�àكماهومنطرف��خرين،أوحتىمنطرف
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  )8..(جماعته،أوالثقافةالتيينتميإل�Òا

وهادفة��إن�أهم�اAقوماتاAساعدةعلىتحصينوحدةالهويةفيالبناءxجتماعيال;/بيةxجتماعية�باعتبارها�عملية�موجهة

ذات�قيمة�معنوية�وسلوكية�ومادية�واجتماعية�تتمثâص�فيصونالفطرةالخ0/ة�و�

السليمةلâفراد،وذلكفيمراحلمبكرةمنس��م،كماتجدينفعاغ0/�محدود-ي�

اعتبارال;/بيةxجإلىوموقفم��ذاالقبيل،يؤديبنا.ملكا��م،وطاقا��مالتييمتلكو°�امنطبيع��موباOكتسابو تنميةوصقلمواه�àم

̧جمع�الطابعاOجتماعيللشخصية،مّمايصبحلهادOلةواضحة�اجتماعياتماعية� وما�..أ°�اOتخرجعن�كو°�اتم;

فال;/بية�..فوقذلكإيجادوحدةللهويةتعتمدعلى;/بيةاجتماعيةمؤسسةذاتمقاصد�متكاملة

دونإنكار�تقديرذوا��م،وxندماجاAثمرمعأقرا°�ممنالناس،و�إلى̂جتماعية�ÈذهاAواصفاتواAحددات،سوف�تقودVفراد

ل�متيازاتوالفض�Aوجود،والذينيشكلونالجماعةو�اAجتمعوVمةالتيينتمون�

  )9..(إل�Òامنبتاووجداناوسلوكا،وعم�وطموحاوتضحيات�فيإطارموحدوآمنومستقر�و�مزدهرتربوياواجتماعيا

̂جتماعية�ال���تحدد�موقع�الفاعل0ن�و  توّجه�تصورا��م�و�إن�تكوين�الهوية�فعل�إجتما�ي�بٌناء،�يتم�داخل�Vطر�

إن�الهوية�..خيارا��م،و�بذلك��Oتكون�الهوية�مجرد�وهم��°�ا�تتمتع�بفاعلية�اجتماعية�ولها�آثار�اجتماعية�حقيقية

�ي�اAشاركة�الوجدانية�الجماعية�و�ي�أساس�كل�أنواع�الهويات،�°�ا�ترّبي�الشعور�بالهوية�من�خ�ل� الجماعية

مة�اAرجعيـة،الهوية�الجماعية�تعت�/�عنصر�تجانس�و�تماسك�اAجتمع،�بحيث�يجب�الشعور�باOنتماء�أو�الشعور�بالقي

  )10..(”أنا�“ ع�ى�“ نحن�“ أن�يط�ى�

  :..هويات	جاهزة	لقولبة	Wضعف	و	Wك��	اس�QRكا..العوة	و	ال��بية	-2

،�أو�)اAح�ي(فضائه�القريبيظّل�النظام�ال;/بوي�من�أك»/�النظم�اAجتمعية�حساسية�للتغ0/ات�الحادثة�منحولـه�-ي�

،ولذافهو�مطالب�دوما�بأن�ينخرط�-ي�ع�قات�تفاعل�نشط�مع�اAتغ0/اتاAحيطة�به،�حيث��O)الكونى(فضائه�البعيد

يعمل�-ي�فراغ،كما��Oُيقبل�منه�أن�يتخلف�عن�حركةالتغ0/ات�العلمية�و�التكنولوجية�واAعرفية�والثقافية�الك�/ى�من�

�من�فلسفته�و�توّجهاته�الفكرية�وان��اء�بما�يقّدمداخل�حجرات�الدراسة�مع��Jبالتعامل�مع�فالنظام�ال;/بوي�ب..حوله
ً
دءا

ب�aJعلمية�ومعرفية�وتكنولوجية�وثقافية،�اAتغ0/ات�ف�Òا�أك»/من�الثوابت،و^نشغال�باAستقبل�ف�Òا�أك»/�من�xنشغال�

،وما�»التغ0/«لبحث�-ي�إشكالياتالع�قة�ب0ن�ال;/بية�وو�رغم�قدم�إنشغال�ال;/بوي0ن�وغ0/هم�با..بكلمن�اAا��bëو�الحاضر

يات�تواجههم�-ي�تحديدالغايات�ال;/بويـة،ورسم�السياسات�وxس;/اتيجيات،وتنظيم�اAناهج�وبرامج� يمثله�ذلك�من�تحّدِ

ال;/بوي0ن��ونشأت�عن�تنام�Òا�و�تداعيا��ا،باتتتمثل�التحّدي�Vك�/�أمام»العوAة«،فإن�التحديات�ال��aصاحبت..التعليم

  )11(وغ0/هم�من�اAعني0ن�بالشأن�ال;/بوى�من�مختلفجوانبه

لقد�أخذت�معالم�العوAة�و�تداعيا��ا�و�تجلّيا��ا�تتضح�بصورة�تكشف�عنتوجها��ا�^قتصادية�و�السياسية�و�الثقافية�

قات�اAتواصلة�-ي�إنتاجاAعرفة�بمختلف�أشكالها�ومختلف�ميادين�توظيفها،و�-�إUى
ّ
ي�الجانب��خر�جانب�التدف

انبثاق�و��إUىللعوAةتتداخل�نتائج�ومعطيات�الثورات�العلمية�والتكنولوجية�واAعلوماتية�بمختلف�تياراتالعوAة�مما�أدى�

د�كث0/�من�الهواجس�^نسانية�بشأن�الجدل�حول�منافعالعوAة�و�مضارها�حول�ما�تطرحه�-ي�Vفق�من�
ّ
تول
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ومرّد�.هذا�الجانب�يختلف�-ي�تقديره�و�تقويمه�من�حيث�منافعه�^نسانية�بيدأن.آمال،وحول�ما�تسببه�من�إخفاقات

�واعدة�للمشاركة�-ي�صنع�مستقبل�أفضل�ولك��ا-ي�الجانب��خر�من��إUىذلك�
ً
أنتلك�الثورات�تتيح�للبشرية�كلها�فرصا

ك�/�من�البشر�-ي�القطاع�V»��ميش�« بتحديد�صورة�اAستقبللبعض�القوى�،و»xنفراد«التوقع�أن�تحمل�احتماOت

  العالم�خارج�عملية�صنعاAستقبل؟؟

،و�Oنستطيعاليوم�أن�نتحدث�عن�حداثة�أو�°�ضة�
ً
�وتأثرا
ً
ير��ن�كل�فعìنساني�ومنه�ال;/بوي�اليوم�بطابعه�الكوني�تأث0/ا

̂عتبار�كونية�اAجاOلحيوي�لهذه�الحداثة�أو�لتلك�ال��ضة صورة�مباشرة�فنحن�نتأثر�ونؤثر�ب. تربوية�دون�أن�نأخذ�-ي�

وإذا�كان�من�فعل�..وغ0/�مباشرةبمنظومة�الفعاليات�الكونية�سياسية�و�اقتصادية،و�تكنولوجية�و�ثقافية،�بل�و�قيمية

حداثي�كوني�يجب�أن�نحّدد�ُسبل�وآليات�التعاملمعه،�فإن�العوAةال����Oنستطيع�أن�نتجاهل�انعكاسا��او�تداعيا��ا�

نظر�إل�Òا�نظرة�نقدية�منهجية�باعتبارها�واقع�موضو�ي�يجبأ�Oنرفضه�برّمته،أو�ال���تتغلغل�-ي�أعماق�وجودنا،وأن�ن

̂فادة�من�معطياته�و�تجنب�مخاطره يته،وإنما�علينا�من�خ�ل�فهمه�ونقده�أننحّدد�ُسبل�التعامل�معه�و� ِ
ّ
  ..نقبلـه�بكل

̂عتبار�ث   :�ث�عمليات�تكشف�عن�جوهرها�وإذا�أردنا�^ق;/اب�من�صياغةتعريف�شامل�للعوAة�ف��بد�أن�نضع�-ي�

  إنتشار�اAعلومات�بحيث�تصبح�متاحة�للجميع:VوUى

 تذويب�الحدود�ب0ن�الدول�الثانية

 ..تتمثل�-ي�زيادة�معدOت�التشابه�بينالجماعات�واAجتمعات�واAؤسسات�الثالثة

�عن�أ°�اعملية�مستمرة�تكشف�كل�ي
ً
وم�عن�وجه�جديد�من�وجوهها�و�ي�-ي�الحقيقة�ظاهرة�غيـر�مكتملة�ا�Aمح،�فض�

 )12..(اAتعددة

  :..:فراز	ال��بوي	و	تأث_�اته	ع�ى	النشأ-3

إذا�كانت�ال;/بية�وسيلة�اAجتمع�الفعالة�ال���يستطيع�عن�طريقها�تحقيق�أهدافه�الوجودية�والفكرية�والسياسية�

وxجتماعية�والثقافية�وxقتصادية�بما�يتفق�مع�تصور�أبناء�اAجتمع�للوجود،وما�ينبثق�عن�هذا�التصور�من�مفاهيم�

ة�ومجموعة�اAعارف�العلمية�والوسائل�ال;/بوية�ال���توّصل�وعقائد�وأفكار�وذلك�عن�طريق�استخدام�اAعلومات�كاف

إل�Òا�^نسان�-ي�تأهيل�أفراد�اAجتمع�بحسب�ميولهم�وقدرا��م�ال;/اثية�ليكونوا�ع�ى�أفضل�مستوى�ف��Jّ-ي�تقديم�

  .. الخدمات�اAعتمدة�Aجتمعهم

وأنتج��الكث0/�من�مظاهر��ب0/�ع�ى�الفعل�ال;/بوي أثر�بشكل�كالوضع�الهوياتي�الجزائري�اAتأزم�قد�فإنه�و�باAقابل�نجد�أن�

بل�و�صّعب�ع�ى�الكث0/ين�رسم�صورة�ذاتية�واضحة�ومحّددة�..الصراع�الذاتي�مع��خر�اAختلف�فكريا�و�إيديولوجيا

اAعالم�جزائرية�بالخصوص�عاجزة�عن�التموضع�إجتماعيا�-ي�ظل�الطروحات�الفكرية�العاAية�ال���كث0/ا�ما�تس��دف�

حقيقيا�لكل�إفرازا��ا�السياسية�و�^قتصادية�و�نابل�و�تتخذ�من�هذه�Vبعاد�رها..تقادنا�أبعاد�الهوية�الوطنية-ي�اع

  ...̂جتماعية�و�الثقافية�و�ال;/بوية
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فأمام�هذا�الوضع�العولم��الخاص�الذي�يحاول�و�بكل�الوسائل�اAعرفية�و�اAعلوماتية�ال���أصبحت�-ي�متناول�

̂جتماعية�ال;/بوية�بالخصوص�الثابتة�نسبياو�أمام�..الكث0/ين بل�و�ربما�اAتناقضة�-ي�الكث0/�من�مضامي��ا�..الصور�

أصبح�من�الضروري�-ي�هذه�اAرحلة�بالذات�تقديم�بدائل�تربوية�معرفية�تتما�abcو�التغ0/ات�العاAية�و�تساير�التقّدم�

ل�و�اAس0ّ/�ب;/سانة�مفاهيمية�أبرزها�الديمقراطية�وحرية�ب..اAعر-ي�اAهيمن�بكل�Vشكال�والتصورات�الحديثة�واAعاصرة

و�ال���قد�تضع�أي�متعلم�-ي�مواقع�كث0/ة�أبرزها�اAقارنة�..الرأي�وحرية�التعب0/�وحقوق�^نسان�وغ0/ها

إنتماء�للفض..العجز�عن�التعب0/..الرفض�لهذا�اAعطى.. التناقض�مع�اAعطى�اAعر-ي�الخاص...اAعرفية
ّ
اء�الشعور�بال�

  ....̂غ;/اب�ال;/بوي�..̂جتما�ي

̂شكاليات�مرحلية�أو�آنية،و�لك��ا�-ي�اعتقادنا�مستمرة�التأث0/��ن�اAضمون�اAعر-ي�مستمر�و��ن� قد�تبدو�إذا�هذه�

السياسات�ال;/بوية�بتجار�Èا�اAختلفة�أثبتت�عجزها�نتيجة�التقليد�اAتواصل�للمنتج�اAعر-ي�ال;/بوي�الغربي�دون�

̂عتبار�الخصوصية�الهوياتية�الجزائريةتمحيص� نقطة�هامة�جدا�و��ي�أن��إUىلنصل��algerianité ...أو�Vخذ�بع0ن�

  ..العبث�الهوياتي�يع��Jبالضرورة�إغ;/اب�إجتما�ي�و�حالة�إست�ب�دائمة�

مرحلة�من�اAراحل�إن�النظام�ال;/بوي�-ي�ال��اية�ما�هو�إ�Oواحد�من�وسائل�إثبات�الهوية،والذي�تب0ّن�بأنه�-ي�كل�

أحد�أهم�الفضاءات�xجتماعية�ال���يتم�ف�Òا�..التاريخية�وفقا�لهيمنة�أحد�Vطر�الهوياتية�Vمازيغية،�و�الفرنكفونية

الصراع�أحيانا�والتفاوض�أحيانا�أخرى�ب0ن�مختلف�الهويات�الحاضرة،موازاة�مع�التحوOت�ال���يعرفها�النظام�ال;/بوي�

أو�xجتماعية،إن�كان�ع�ى�اAستوى�اAح�ي،^قليم��أو��xقتصاديةي�عموما،السياسيةم��ا،خصوصا�والنظام�اAجتم�

  ...العالم�

وما�دام�السلوك�الهوياتي�هو�جملة�اس;/اتيجيات�فردية�أو�جماعية،يتم�تنظيم�بموج�àا�ع�قات�Vفراد�مع�ذوا��م��ومع�

طبع�تطور�التشكي�ت�الهوياتية�للجزائري0ن�وتعاق�àا،بأ°�م�غ0/هم؛�فإنه�تمت�معاينة�و�-ي�خضم�السياق�التاريðي�الذي�

أصبحوا�اليوم�يطورون�إس;/اتيجيات�هوياتية�جديدة�تتوازى�والواقع�الجديد�الذي�أفرزته�التحوOت�ال���

هذه�xس;/اتيجيات��خذة�بع0ن�xعتبار�اAرجعيات�ال���فرض��ا�تفاعل�ث�ثية�اAوقع�الجغرا-ي،�الفتح�..عاشوها

س�مي�وxستعمار�xم�/ياUي،من�جهة؛كما�تمت�معاينة،من�جهة�ثانية�أن�التشكي�ت�الهوياتية��Oيمكن�توكيلها�̂ 

َرد�و�بشكل�شامل�و�متكامل�Aختلف�اAؤسسات�الثقافية�ال;/بوية�ضمن�السياقات�التاريخية�
ُ
Aؤسسة�دون�أخرى،بل�ت

ل���يتم�ف�Òا�تطوير�اس;/اتيجيات�التما�ي،باعتبارها�تنشط�ذلك،ح��aوإن�كانت�اAدرسة،أحد�اAؤسسات�ا...اAختلفة

ضمن�مجال�يكتنفه�التناقض�و�باعتبارها�أيضا�مؤسسة�رامزة�للدولة،ومن�ثم�ف��Õمسؤولة�عن�ترقية�التشكيل�

̂يديولوÏي�والهوياتي�الرسم��من�جهة،و�أ°�ا�مؤسسة�مكونة�ومس0/ة�با�ساس،اعتماد�ع�ى�العامل�البشري�

Vخ0/�الذي�قد�يملك�إيديولوجيات�هوياتية�مواجهة�ومعارضة�لتلك�الخاصة�بالدولة،من�جهة�أخرى��اAجتم�ي،هذا

)..13(  
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،و�هو�الوضع�الذي�..إضطرابات�ذاتوية�و�غ0/ها..عنف...��ميش..لقد�أنتج�الوضع�الهوياتي�اAتأزم�حاOت�إقصاء�إجتما�ي

و�-ي�حاOت�كث0/ة�عن�Oو�ي�Aضامي��ا�اAحددة�..اس���ك�الكث0/�من�اAتنجات�الفكرية�العوAية�الجاهزة�إUىأدى�

  ..Vهداف�و�ال���غالبا�ما�سببت�تناقضات�فكرية�و�إيديولوجية�وصلت�حد�الصدامات�

يته�الفرعية،�و�ب0ن�من�فب0ن�من�يحاول�تحديد�الهوية�الجزائرية�-ي�صورة�جامدة�و�ثابتة،و�ب0ن�من�يدافع�ع�ى�هويا

يحاول�وضعها�-ي�سياق�عالم��أو�با�حرى�عولم��وفقا�للتحوOت�الجديدة�نتسائل�عن�دور�اAنظومة�ال;/بوية�-ي�

و��Ôرم،�بل�و�قد�يتعرض��زمات�و�اضطرابات�تؤدي�به�.. يتغ0/.. يبaJ.. ينمو.. يولد�واقع�"تحديدها�علميا�باعتبارها�

و�ي��Èذه�الصفات،�تكتنف�درجات�عالية�من�الصعوبة�و�التعقيد�والتنوع�للدOلة�ع��ا�أو�...لحاOت�xست�ب�وxغ;/اب

فردا�أكان�أو��( كما�أ°�ا�تتعدى�كو°�ا�مجرد�قائمة�مرجعية�خارجية�مـن�السمات�ال���تدل�ع�ى�فاعل�ما�.لتعريفها

  )...جماعة

ليل�مفهوم�الهوية�-ي�اAجتمع�الجزائري،�باعتبارها�و�أخذا��-ي�الحسبان�لكل�هذه�xعتبارات،تظهر�ضرورة�التدرج�-ي�تح

تماما�كما�تتب0ن��..شعور�داخ�ي�منوع�و�ذا�وظائف�محددة،�يصل�لربط�ع�قات�متشابكة�معأحاسيس�إنسانية�أخرى 

أهمية�ال;/ّيث�-ي�عرض�تطور�آليات�التشكيل�الهوياتي�وتحليل�مراحل�تبلورها�لدى�النموذج�الجزائري،من�

أن�الحديث�اليوم�أصبح�بد�Ôيا�عن�xرتباط�الوثيق�ب0ن�مفهوم�الهوية�ومفاهيم�الثقافة�واللغة�جهة؛وانط�قا�من�

الوطنية�والشخصية�والتكوين،بل�وع�ى�أساس�هذا�xرتباط،صار�Vن;/وبلوجيون،علماء�xجتماع��والنفس�يفسرون�

دثت�ب0ن�اAجتمعات�ككل،أو�سواء�أح..)صراعات،تنافس،حروب،ضياع،�نجاح،عدم�تكيف( عدة�عمليات�اجتماعية

حيث�يكفي�تصفح�جل�التحلي�ت�ال���تتم��لية�عمل�التشكي�ت�الهوياتية�..ب0ن�Vفراد�فيما�بي��م،من�جهة�أخرى 

واAعوقات�ال���تع;/ض�س0/ها،�ح��aيتم�التحقق�بأن�التعرض�لها�يؤدي�بالضرورة�لتناول�مختلف�آليات�عمل�

�إUىفطاAا�أن�الفرد�إجتما�ي�بالطبع،و�ملزم�تبعا�لذلك�با¹نتماء�..صية�واللغويةالتكوينات�والتشكي�ت�الثقافية،الشخ

جماعات�معينة�تساعده�ع�ى�صبغه�بمعاي0/�وسمات�محددة،كما�أ°�ا�تنظمها�-ي�صور�قارة�بذا��ا،يمكن�جردها�و�

̂ن...تبوي�àا�علنا�وظاهرا�أو�ضمنيا تماء�ولعل�أول�ما�يتكون�من�السمات،�ي�تلك�ال���تنجر�عن�

واللغة،�كل�ذلك�ليتم�تكوين�ما�يسم�aالهوية�الثقافية�)الدين(للعقيدة..)الوطن،اAدينة،القرية،العائلة،Vسرة،(للمكان

كَون�من�اللغة،الدين،الثقافة�اAرجعية�Vساسية�والحدود�. Vصلية
ُ
Aركب�اÂجماع�عن�كو°�ا�ا هذه�Vخ0/ة،�ال���يتم�

��  )"14..(ا�القاعديةالبسيكولوجية�للجماعة�وشخصي

و�لعل�مجال�الطرح�والتحليل�الذي��Ôمنا�بشكل�خاص�هو�اAنظومة�ال;/بوية،�و�Oشك�أن�منظومة�ال;/بية�-ي�الجزائر�

تواجه�ع�ى�غرار�نظ0/ا��ا�-ي�الدول�العربية�هذا�الرهان�ولكن�اAقاربة�تختلف�تبعا�لخصوصية�اAوروث�والحاضر�

̂طار�الفكري�هو�الديمقراطية�وحرية�الفكر�ونعتقد�أن�أهم�عنصر�مؤث..والتوقعات و�بداي��ا�تكون�مع�التأكيد�ر�-ي�هذا�

̂جتما�ي�والسياسيوب0ن�الديمقراطية�-ي�بعدها�ال;/بوي،إذ� ع�ى�أن�هناك�ترابط�وثيق�ب0ن�الديمقراطية�ببعد�Ôا�

/بوية،�فديمقراطية�اAجتمع�Oيمكن�Aظاهر�الحياة�الديمقراطية�أو�التسلطية�-ي�اAجتمع�أن�تنفصل�عن�دور��ا�ال;
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̂جتماعية��Oيمكن�أن�تنفصل�عن�ديمقراطية�اAؤسسات�ال;/بوية�اAعنية�بإنتاج�وإعادة�إنتاج�الحياة� السياسية�و

̂ستبداد�و�الحرية   ...xجتماعية�بكل�ما�تنطوي�عليه�هذه�الحياة�من�معالم�

د�النتائج�إن�معطيات�بعض�الدراسات�وVبحاث�اAيدانية�ال���أجريت�حو 
ّ
ل�ظاهرتي�التسلط�و�التسامح�ال;/بوي0ن�تؤك

  :التالية�

  قضية�السلطة�و�الحرية�-ي�ال;/بية�تشكل�انعكاسا�لقضايا�إجتماعية�متعددة�أهمها�مسألة�الطبيعية� �

 .^نسانية،�و�قضية�اAعرفة،و�قضية�السلطة�السياسية،و�قضية�أصل�العدوان�و�العنف�

د� �
ّ
�تول �ظاهرة �من�مجتمعات�القسر�و�^كراه �إرتبطت�بالتطور�xجتما�ي �ثقافية �الدونية،و�القهر�ظاهرة مع

  ...مجتمعات�مركبة�إUىبسيطة�

̂جتماعية�دورا�كب0/ا�-ي�التأث0/�سلبا�أو�إيجابيا�-ي�بنية�الشخصية �   .يلعب�أسلوب�التنشئة�

� � ̂عتباطية � �التسلطية ̂جتماعية � �أساليب�التنشئة ̂ �إUىتؤدي �و �النفسية �البنية �و�العقلية�هدم جتماعية

̂جتماعية�اAعتدلة�والديمقراطية�ع�ى�بناء�الشخصية� للشخصية�^نسانية�واغ;/ا�Èا،-ي�ح0ن�تعمل�التنشئة�

̂ستق�ل� ̂عتماد�ع�ى�النفس،�وتحقيق� ̂نجاز�و ^نسانية�اAتكاملة�من�حيث�الذكاء�والقدرةع�ى�التكيف،�و

  ...وxتصاف�باAودة�وVصالة

� Aتباين�ا� �أساسا �يعود �الفلسفية�و�الجمالية �نظر��ا �و�تسامحها،و�-ي طها
ّ
�مستوى�تسل تباين��إUىجتمعات�-ي

̂جتماعية�السائدة  .أنماط�التنشئة�

̂بداعية�و�الحرية�الشخصية�ال���تنبثق�عن�أجواء�الحرية�داخل�العائلة،و� � هناك�ع�قة�ترابط�قوية�ب0ن�

̂بداعية�يملك القدرة�ع�ى�أن�يكون�حرا�إزاء�بعض�الصعوبات�و�التحديات�و��بالتاUي�فإن�من�يملك�الروح�

̂جتماعية   . يكون�أقدر�ع�ى�إيجاد�حلول�للمشك�ت�

ع�ى�الرغم�من�أن�أغلب�العلماء�يؤكدون�أن�العدوانية�عند�Vطفال�ذات�منشأ�فطري،و�أ°�ا�موجودة�منذ� �

�أ°�ا�ت
ّ
Oدة�فيما�يطلق�عليه�علماء�النفس�منطق�الهو،إOلحظة�الو�Oى�كنتيجة�لعملية�كبت�UوVنشأ�بالدرجة�

�تنشئة� �عملية �bالطفل�يقت�� �عند �فإن�ضبط�العدوانية �،و�بالتاUي �عند�الفرد تنفصل�عن�النمو�الطبي�ي

 .إجتماعية�مناسبة

� �
ّ
Oىالشّدة�وسيلة�غ0/�مجدية�-ي�ضبط�العدوانية�،فالعقاب�الجسدي�لن�يؤدي�إUمزيد�من�الحصار�و�القلق��إ

 .نفو�الخوف�و�الع

إن�التسلط�ال;/بوي�يقوم�ع�ى�مبدأ�الع�قات�^كراهية�العمودية،كما�أن�اAجتمع�يفرز�شروط�إعادة�إنتاج� �

�يشحن�بطاقة� �و�العامة �الخاصة �حياته �-ي �العنف�xجتما�ي �أجواء التسلط��ن�^نسان�الذي�يعيش�-ي

�إUىل;/بوي�قد�تعود�و�بدرجة�كب0/ة�و�لذلك�فإن�درجة�القهر�ا.إنفعالية�عادة�ما�تنفجر�ضد�من�هم�أك»/�ضعفا

�اAجتمع �-ي �السائدة ̂جتما�ي �القهر� �و�...ظروف �الدونية �مركبات �و �نقص �عقد �يعانون �الذين فاAربون

 ...اضطرابات�نفسية�هم�غالبا�الذين�يسقطون�بؤسهم�و�شقا�õم�و�أحاسيس�دوني��م�ع�ى�من�يربون 

بناء�شخصيات�إنسانية�إنطوائية�غ0/�واثقة�من�نفسها��Uىإإن�Vساليب�التسلطية�-ي�ال;/بية�غالبا�ما�تؤدي� �

 )15....(تعاني�مخاوف�مرضية�غ0/�طبيعية

هذا�يع��Jأن�Vساليب�ال;/بوية�اAتعسفة�و�القائمة�ع�ى�الصرامة�و�القسوة�و�إنزال�العقاب�بصورة�مستمرة�و�الصد�و�

̂جتما�ي�و�غ0/ها�من�مظاهر�التسلط�ال;/بوي�ستؤثر�تأث0/ا�بالغا� الزجر�و�انعدام�حرية�الرأي�و�التعب0/�و�Vمن�النف��bÀو�
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البحث�عن�Vفضل�و��إUىلرئي��bÀ-ي�إنتاج�فكر�تربوي�إغ;/ابي�قد�تدفع�با�فراد�ع�ى�الفرد�مستقب��و�قد�تكون�السبب�ا

و�قد�تنتج�إرهابا�فكريا�يصل�حد�العنف�و�..Vنسب�و�Vحسن�-ي�فضاءات�أخرى�-ي�ظل�إفرازات�العوAة�ال;/بوية�

 ...التطرف�و�الهدم�

  .: ..لهويةتحديات	من	أجل	الحفاظ	ع�ى	ا..اسألة	ال��بوية	و	الفعل	العوي-4

ما�من�أحد�يستطيع�إنكار�ما�عرفه�العالم�من�تغ0/ات�وتحوOت�بسبب�التطور�التكنولوÏي�والتقدم�العلميو�الثورة�

̂ستعمار�من�مفهومه�العسكري� �إUىالكب0/ة�ال���عرف��ا�العقليات�والذهنيات�بفعل�انتشار�مبادئ�العوAة�وانتقال�

رفته�شعوب�العالم�الثالث�من�استعمار�وحروب�فإن�°�ض��ا�العلمية�والفكرية�ونظرا�Aا�ع..اAفهوم�الثقا-ي�والعقائدي

عرفت�الكث0/�من�التع»/ات�مما�جعل�أفرادها�ينساقون�دون�إرادة�لتأث0/�الفكر�العولم�،وضاعت�هويا��م�الخاصة�

  )16...(عاAية��Oتؤمن�إ�OباAادة�و�بغلبة�Vقوى وثقافا��م�اAحلية�لحساب�ثقافة�

حد��Oيكون��ي��إUىإقصاء�الخصوصيات�و�الهويات�الثقافية�Vخرى��إUىلثقافة�اAعوAة�تس�ى�تب0ّن�واقعيا�أن�القد�

̂طار�ال;/بوي�محل�البحث�و�التحليل�أ°�ا�تفرض�...مجتمع�ثقافة�ذاتية�أو�هوية�شخصية و�لعل�أهم�سلبيا��ا�-ي�

صياغة�اAناهج�وال�/امج�التعليمية�-ي�اAدارس�والجامعات�واAعاهد�والكليات�وفقا�للتطور�العالم��الديمقراطي�-ي�

حيث�تكون�تلك�اAناهج�وال�/امج�موّجهة�من�طرف�الغرب�وما�يساير�تطلعاته�الدول�اAتطورة�علميا�وتكنولوجيا�ب

  .. وتوجهاته�و�ي�برامج�تعمل�ع�ى�تصديرها�لتحقيق�أغراضها�السياسية�والثقافية�و�ال;/بوية

لبية�-ي�مقابل�ذلك��Oنزال�نعاني�-ي�اAجتمع�الجزائري�من�إشكال�أرهق�الكث0/�من�الباحث0ن�واAهتم0ن�Oنعكاساته�الس

̂شكال�الهوياتي   ...ع�ى�الفعل�ال;/بوي�واAتمثل�-ي�

̂حساس�با¹نتماء ̂جتما�ي�و�للجماعة�أو�للمجتمع�من�أهم�عناصر�تكوين�الهوية�إن� ولعل�فقدانه�يع��J..للفضاء�

̂طار�نؤكد�ع�ى�الدور�الحقيقي�الذي�يمكن�أن�تلعبه�اAدرسة�-ي�التأسيس�له..أزمة�هوياتية�حقيقية كشعور�و��-ي�هذا�

د�الكث0/�من�الباحث0ن�ع�ى�أهمية�هذا�العنصر�و�لعل�أبرزهم�ماسلو��الذي�يرى�بأن�xنتماء�من�أهم�..كسلوك
ّ
لقد�أك

الدوافع�الخارجية�ال���تدفع�الفرد�للقيام�بأفعال�معينة�إرضاء�للمحيط0ن،�و�قرنه�بالحب�للتغلب�ع�ى�مشاعر�الوحدة�

  )17..(ندماجو�xغ;/اب�والس�ي�ل� 

 ̂ ̂جتما�ي�يشكل�خاص�ظاهرة�إجتماعية�خط0/ة�جدا�Aا�لها�من�أبعاد�عميقة�و�آثار�سلبية�جّمة�تحّدد�و� غ;/اب�

هو�..فاAغ;/ب�هو�ذاك�من�لم�تتمكن�ذاته�من�التعرف�ع�ى�ذات��خر..كيانات�Vفراد�و�اAؤسسات�و�كيانات�اAجتمعات

̂جتما�ي معيارية�اAرتبطة�بغياب�نسق�قيم��منسجم�و�متكامل�نتيجة�و�لعّل�أبرز�أب..أيضا�ظاهرة�مدّمرة�للبناء�
ّ
xعاده�

̂جتماعية�و�تناقض�اAفاهيم�واAعاني�الرمزية�ال���تمررها�ع�/�خطابا��ا�و�ال���تتسم� لتعدد�مؤسسات�التنشئة�

مقبول 
ّ
 ..با¹خت�ف�لدرجة�التناقض،فيصعب�إدراك�الصواب�من�الخطأ�واAقبول�من�ال�

ّ
هدفية�و�إضافة�غ�ى�ال�

حرية�و�ال���تجعل�الفرد�فريسة�الخضوع�و�التبعية
ّ
  ) 18..(ال�
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و�الذي�نعت�/ه�نتاجا�تربويا�هاما�-ي�إطار�اAسألة�الفكرية�اAطروحة�"-ي�دراسة�ميدانية�ع�ى�عينة�من�الشباب�الجام�ي�

ل�-ي�كيفية�نظر�إنطلقت�ف�Òا�من�تساؤل�..."اAواطنة..̂نتماء..الديمقراطية..الهوية"الخط0/ةبأبعادها
ّ
خط0/�جدا�تمث

وهل�أن��فات�xجتماعية�الكث0/ة�ال���ظهرت�خاصة�بعد�العشرية�السوداء�ما�..الشباب�للوطن،و�إحساسهم�اتجاهه

̂غ;/اب�ال���يعيشها�هؤOء�الشباب؟وهل�أن�السبب�-ي�هذا�يعود�لفقدان�الثقة��Èذا�الوطن� �ي�إ�Oتعب0/�عن�حالة�

̂حساس�بعدم�xنتماء له�و�بالتاUي�وجود�أزمة�هوية�أكيدة؟�و�لعّل�الظاهرة�ال���أثارت�هذا�التساؤل�بحدة��ي��و

  ..ظاهرة�الحراقة�ال���كشفت�عن�التباعد�الكب0/�ب0ن�الشباب�و�وطن�كب0/�-ي�بعده�التاريðي�و�اAادي�بحجم�الجزائر

̂نتماء�له�غالبا�ما�يكون�̂حساس�باOغ;/اب�يكون�غالبا�ذو�بعد�شخ��bøأو�Oوأأن��إUىتوصلت�الدراسة� ن�الوطن�و�

̂طار�يرى�إريكسون�أن�اضطراب�الهوية�يظهر�-ي�سلوكيات�مضادة�للمجتمع�..قضية�ذات�بعد�اجتما�ي�أك»/� و�-ي�هذا�

كما�أن�التناقض�ب0ن�..كما�تظهر�معه�اتجاهات�نحو�تغي0/�الوطن�و�الهروب�منه�بحثا�عن�تحقيق�الذات�-ي�مكان�آخر�

تفرض�ذا��ا�بقوة�التاريخ�و�اAنجزات�ال���حقق��ا�لâفراد�و�اAجتمع�عموما�-ي�أحلك�الظروف�و��مرجعية�تقليدية

منظومة�عصرية�تبحث�عن�مجال�ت�/ز�فيه�إمكانيا��ا�-ي�ظل�تطور�هائل�يعرفه�العالم�-ي�كل�اAجاOت�يجد�الشاب�

 ̂ يديولوجية�ال���تتبناها�كل�منظومة،و�لهذا�نفسه�تا�õا�و�غ0/�قادر�ع�ى�تب��Jرؤية�واضحة�و�صريحة�تجاه�التيارات�

^نس�خ�الثقا-ي�الذي�ينضوي�عن�معاش�Oواع�-ي�-وما�زالت�تنتج–يرى�نور�الدين�طوال��ùأن�هذه�الوضعية��أنتجت

  الثقافة�

̂حساس�باOغ;/اب ل�القيم�الغربية�و�هو�ما�يفسر�
ّ
  ) 19..(يسيطر�فيه�غالبا�شعور�مذنب�بتمث

د�أن�الفعل�ال;/بوي�مؤثر�جدا�-ي�حياة�الفرد�الجزائري��و�قد�نتساءل�عن�أهمية
ّ
̂طار�الفكري�اAطروح�لنؤك الدراسة�-ي�

و�أن�فشل�البعد�اAدني�الذي�كث0/ا�ما�ُيطرح�للحفظ�دون�الو�ي�بقيمة�تأث0/ه�-ي�تكوين�شخصية�الفرد�الجزائري�و�

̂حساس�بالتاUي�هويته�قد�أثر�سلبا،بل�وأفرز�الكث0/�من�مظاهر�العنف�ال;/بو  ̂جتما�ي�ال���تعكس�-ي�الغالب� ي�و

إنتماء،ويستمر�التأث0/�السل��ùعن�طريق�إعتماد�فعل�تربوي�متسلط�غالبا�ما�يتحول�
ّ
إرهاب�تربوي�يمارس�ع�ى��إUىبال�

  ...لنتساءل�هل�فع��حققت�مادة�ال;/بية�اAدنية�أهدافها�اAرجوة�-ي�ظل�العوAة...اAتمدرس

راسة�السابقة�أن�التقمصات�Vساسية�-ي�حياة�الطفل�و�ال���تب��Jشخصيته�كراشد�تستند�و�كنتيجة�هامة�تؤكد�الد

و�ي�....الصور�الذهنية�ال���يكتس�àا�-ي�طفولته�عن�مفاهيم��خر�و�الشريك�xجتما�ي�واAحيط�و�اAجتمع�والوطن�إUى

 ̂ شارات�العامة�إل�Òا�كمواد�تدّرس�دون�إقحام�مهام�توكل�لâسرة�أو�Oثم�اAدرسة�واAؤسسات�ال;/بوية�ثانيا�لكن�تبقى�

̂حساس�بالهوية�الحقيقية   )20...(الطفل�-ي�نشاطات�تؤسس�لسلوك�اAواطنة�وxنتماء�لديه�محاوOت�فاشلة�ل;/سيخ�

لقد�عملت�كث0/�من�الدول�العربية�و�م��ا�الجزائر�ع�ى�تحديث�أنظم��ا�ال;/بوية؛ح��aتبدو�غ0/�متخلفة�عن�إيقاع�

العصر،ولكن�هذا�التحديث�اقتصر�ع�ى�البيئة�اAاديةوالتنظيمية�والشكلية�لهذه�النظم،أو�ما�يمكن�تسميته�باAظاهر�

،بيد�أن�هذه�النظم�لم�...)اAبانى،اAرافق،Vدوات�والتقنيات،التمويل،التدريب،أشكاOلتعليم(الخارجية�للتحديثال;/بوى 

ومن�ثم،عجزهذه�النظم�عن�تكوين�-ـ�بنية�ووظائف.-ي�النظام�برمتهالحداثة�إUىتتجاوز�التحديث�الشك�ي،لتنتقل�

لقد�وظفت�اAؤسسات�ال;/بوية�..^نسان�القادر�ع�ى�العيش�والتفاعل�-ى�عصر�ما�بعدالحداثة�بمختلف�معطياته
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̂نتقائية�-ي�ا �يعزز�اتجاهات�التسلط،�و^كراه�و
ً
�طبقيا

ً
�أيديولوجيا،وما�زالت�تلعب�دورا

ً
لوطن�العربي�العربيةتوظيفا

حّد�كب0/،ف��Õبأساليب�عملها،�و�آليات�اشتغالهاتعمل�بصورة�واعية�شعورية�أو�Oشعورية�ع�ى�تعزيز�قيم�التسلط��إUى

̂صطفاء ̧عة�العقلية�وتحقيقالتكامل�..و�التمايز�و�^كراه�و� ý̂بداع�وال ل�بصورة�عامة�اتجاهات�العمل�الحر�و�
ّ
و�تعط

  ..-ي�الشخصية�^نسانية

شغلت�ال;/بية�العربية�بمنطق�التحديث،فراحت�النظم�ال;/بوية�العربية�تجلب�التقنيات�الحديثة،وتب�aJمختلف�فقد�إن

أما�الحداثة�الحقيقية�ال���تتصل�..اAظاهرالخارجية�لل;/بية�والتعليم�من�مدارس�ومباني�وأدوات�وإدارة�وتقنيات�حديثة

̧عة�العقلية�-ى�^نسان،و�ترسيخ�الروح�العلمية�بالجوهر�والروح�الحقيقية�للعملية�ال;/بويةوالقدرة�ع ýى�بناء�ال�

فلم�تنشغل��Èا�تربيتنا�العربية�ح���aن،ولذا�أضحت�خارج�حركة�...وتدعيم�قيما¹بداع،و�الحرية،و�حقوق�^نسان

  )22..(التغ0/ات�الك�/ى�من�حولها

  :الخاتمة

ل;/بوية�و�ما�يقدم�من�مضام0ن�و�معارف�و�معلومات،و�وقفة�علمية�تربوية�Aراجعة�اAمارسات�اإلىأعتقد�أننا�بحاجة�

س��لك��Èا-الكيفية�ال��
ُ
̂شكاOت�ال���..هذه�اAعارف-ت ̂ص�حات�يطرح�الكث0/�من� فاAشهد�ال;/بوي�الجزائري�و�رغم�كل�

ساني�و�تتعلقبواقعه�و�مستقبله�فيالعوAة�و�-ي�عصر�أصبح�مص0/�الخاص�ملتحمامعاAص0/العامالذييحكماAجتمع�^ن

  ...أمام�تغ0ّ/ات�عوAية�فاقت�اAنطق�و�اAعقول 

ن�التحديات�ال���تفرضها�طبيعة�اAرحلة�الراهنة�اAس0ّ/ة�بتوّجهات�عوAية�يجعلنا�نؤكد�ع�ى�أن�نجاح�العملية�ال;/بوي�إ

فإذا�كّنا�نعاني�من�فقر�فكري�و�قصور�التجديد�-ي��داء�اAدر��bÖ..يتوقف�ع�ى�مكّونات�الفكر�ال;/بوي�والبيئة�ال;/بوية�

من�مضام0ن�اAناهج�ال;/بوية�اAعتمدة�بشكل�رسم��بأدوات�تغي0/�محدودة��و�ضعف�أو�ح��aانعدام�استيعاب�الكث0/ 

ف��إUىجدا�أّدت�-ي�ال��اية�
ّ
العلوم�التطبيقية�-ي�الحقول�العلمية�و�التقنية�اAدرسة�عن�مجاراة�̂سهام�-ي�تخل

 ..واAعلوماتية�ال���أحرز��ا�كث0/�من�دول�العالم�-ي�مختلف�مناÄي�الحياة�العلمية�و�الفكرية

تفعيل�العمل�ال;/بوي�و�الذي�لن�يتحقق�دونما�وجود�بيئة�إقتصادية�و��إUىهذا�يع��Jأن�اAجتمع�بحاجة�ماسة�

اجتماعية�و�ثقافية�و�سياسية�و�فكرية�يسودها�العدل�و�حرية�الرأي�و�صناعة�Vفكار�الجديدة�و�تحم�Òا�قوة�القانون�

من�جهة،و�اAد�العولم��من�جهة�ثانية�نعتقد�أن�البدائل�ال;/بوية�أمام�هذا�الواقع�ال;/بوي�اAتأزم�و�..فعليا��Oصوريا

 :ال���قد�تمكننا�من�تحقيق�حد�أدنى�من�اAواجهة�و�التقدم�تكمن�فيما�ي�ي

  

  :اطلب	Wول 
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̧ايدا�من�اAعرفة�اAتطورة�وع�ى�نحو�مستمر�و�كذلك��إUىينب�ي�ع�ى�منظومتنا�ال;/بوية�أن�تنقل�بكفاءة� الت�ميذ�قدرا�م;

حشدا�من�طرق�العمل�و�الخ�/ة�يت�ءم�مع�حضارة�تقودها�اAعرفة��ن�هذا�التوجه�يشكل�أساس�اAهارات�ال���يتطل�àا�

  ..اAستقبل

  :اطلب	الثاني

̂رتباك�مع�تدفق��ع�ى�منظومتنا�ال;/بوية�إيجاد�Vطر�اAرجعية�و�ت�/زها�تلك�ال�� ̂نصياع�و تجعل�با¹مكان�عدم�

اAعلومات،كما�تعمل�ع�ى�تنمية�الفرد�اAتوازن�نفسيا�واجتماعيا،الوا�ي�بأصوله�ومرجعياته،�تكوين�و�ي�بالذات،و�ي�

ب�منطق�الحوار�ع�ى�منطق�^قصاء،و�تشج
ّ
ع�با�خر،و�وعيا�باللحظة�التاريخية�ال���نعيشها،هذه�اAكونات�مجتمعة�تغل

̂خت�ف�والتفتح�بعيدا�عن�أي�أيديولوجية�ساذجة ̂يجابي�و�تدعم�   ..فكرة�التبادل�

إن�محور�اAعرفة�هو�الذي�سيمكننا�من�محاورة�العوAة�الثقافية�و�الفكرية�و�اAنظومة�ال;/بوي��ي�القلب�النابض�-ي�

  ..هذا�اAحور�مما�يعكس�ضرورة�^هتمام��Èا�Aا�تستحقه�من�مكانة

  هذين�اAطلب0ن�Oبد�من�رسم�فلسفة�تربوية�إجتماعية�واقعية�متماسكةح��aنتمك�من�تحقيق�أربع�و�لتحقيق�

  :غايات�أساسية��ي

  إكتساب�اAعرفة �

  إكتساب�القدرة�ع�ى�التكيف �

  إكتساب�القدرة�ع�ى�تنمية�الذات�و�القدرات�الشخصية �

  ..إعداد�الفرد�القادر�ع�ى�مواجهة�زمن�العوAة� �

  :إ�Oإذا�اح;/منا�اAبادئ��تيةو�لن�يتحقق�هذا�الكل�

  "كائنمكرم""اAجتمع�و�الكون�ككل�اAبدأ�^نساني�أي�تأكيد�مكانة�الفرد�-ي� �

 تنمية�التعاون�ب0ن�Vفراد�و�اح;/ام�الرأي��خر�:اAبدأ�الديمقراطي �

 ترسيخ�العلم�لدى�اAتعلم�منهجا�و�محتوى�و�إسهاما:مبدأ�التوجيه�للعلم �

 الربط�ب0ن�الفكر�و�العمل�و�إعداد�الطالب�Aطلب�العلم:للعلممبدأ�ال;/بية� �

 إعداد�اAتعلم�لìندماج�-ي�اAجتمع�و�التكيف�معه:مبدأ�التوجيه�للحياة �

 إعداد�اAتعلم�من�جميع�النواÄي�وفق�منطق�الفرد�اAتوازن :مبدأ�ال;/بية�اAتكاملة �

 مبدأ�اAواطنة �

 :ام�جدا�هوتجسيد�شعار�إنساني�تربوي�ه�إUىو�أخ0/ا�نصل�

  .."تعلم�لتشارك��خرين..تعلم�لتكون ..تعلم�لتعمل..تعلم�لتعرف"

  :اراجع	اعتمدة	 ي	اقال	العلمي
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1-�bÀى�:س�مة�الخمي�التجديد�-ي�فلسفة�ال;/بية�العربية�Aواجهة�تحّديات�العوAة،رؤية�نقدية�من�منظور�مستقب�ي�ع

:http://socio.montadarabi.com/t3063-topic  

̂جتماع،ترجمة�فايز�الصّياغ،مركز�دراسات�الوحدة�العربية،الطبعة�الرابعة،ب0/وت،:نتوني�غيدنزأ-2   2005علم�

̂س�مي�:سعيد�عبده�إسماعيل-3 أرقام�وحقائق،دار�Vندلس�الخضراء،جدة،السعودية،�الطبعة�: العوAة�والعالم�

   V2001وUى�

  ،دار�الفكر،دمشق����2002وعوAة�الثقافة،الطبعةالثانية،سم0/�أم0ن،ثقافة�العوAة�. برهان�غليون،�د�-4

̂س�مية�وتحديات�العوAة:ص�/ينة�مي�ط-5   http://www.aranthropos.com:ع�ى��الهوية�العربية�

  نفس�اAرجع-6

̂جتماعية�و�^نسانية،�العدد�الرابع�:زغو�محمد-7   جامعة�الشلف��2010أثر�العوAة�ع�ى�الهوية�الثقافية�لâفراد�والشعوب،Vكاديمية�للدراسات�

�والتوزيع،الجزائر :محمدمسلم-8 �لوشن-9 2004خصوصياتالهويةوتحدياتالعوAة،الطبعةVوUى،دارقرطبةللنشر �لو :حس0ن ̂س;/اتي	ي � حدة�التعميق

̂جتما�ي،رؤية�سوسيولوجية�مس ̂جتماعية،جامعة�ورقلة،العدد�الثامن�جوان��تقبلية،-ي�مجلة�العلوم�^نسانيةالهوية�-ي�البناء�   2012و�

 ص�/ينة�مي�ط،نفس�اAرجع�-10

11 -�bÀرجع:س�مة�الخميAنفس�ا 

  نفس�اAرجع- 12

حيال�التشكيل�الهوياتي�-ي�اAجتمع�الجزائري،ورقة�اس;/اتيجياتالفعل�و�رد�الفعل�لدى�الشباب�:نوال�حمادوش- 13

̂جتماع،جامعة�جيجل، �3-2علمية�قّدمت�-ي�اAلتقى�الوط��Jحول�الشباب�و�العنف�-ي�اAجتمع�الجزائري،قسم�علم�

  2012ماي�

�2003اAسألة�الثقافية�وقضايا�اللسان�والهوية،ديوان�اAطبوعات�الجامعية،�الجزائر،�:محمد�العربي�ولد�خليفة- 14

  .110،ص�

  مجلة�العلوم�^نسانية،جامعة�منتوري،�مظاهر�التسلط�-ي�الثقافة�العربية�اAعاصرة،الجزائر،:ع�ي�وطفة- 15

  .17،ص11،1999عدد

̂حساس�بالهوية�الوطنية�و�الشعور�باOغ;/اب�لدى�الشباب�الجزائري،ورقة�علمية�قّدمت��:حنيفة�صال
ي- 16 فقدان��

̂جتماع�جامعة�جيجل،-ي�اAلتقى�الوط��Jحول�العل ̂جتماعية�و�قضايا�اAجتمع،قسم�علم�   2011وم�

  ).    41،�ص2000لطيفة�خضر،�-17"

̂غ;/اب�الثقا-:نادية�هيشور �- 18 ̂س���ك�و�     2010،مخ�/�علم�إ¹تصال�و�ال;/جمة،ي،�-ي�العوAة�و�الهوية�الثقافيةنمط�

  حنيفة�صال
ي�،نفس�اAرجع���- 19
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  نفس�اAرجع- 20

  مة�الخمي��bÀنفس�اAرجعس� - 21
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