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أهداف الدرس. -1 :التعريف بأهمية المدرسة في تغيير المجتمع....................
ملخص :تلعب المدرسة دورا بارزا في تغيير المجتمعات ،وذلك بفضل جهود الفاعلين
القائمين على تحقيق المناهج التربوية التي تجعل من إبن اليوم رجل الغد

من المالحظ أن التعميم لعب دو ار ىاما في التغير اإلجتماعي في الجزائر الممارس من طرف
بعض المدارس الحرة و جمعيات و عمى رأسيم جمعية العمماء المسممين  ،و ىذا ما نجده أيضا في

العصر الحديث في أوربا حيث كان الفيمسوف األلماني " فيختو " ينادي قومو بوجوب اإلعتماد عمى

التعميم في بحث الشخصية القومية األلمانية و توحيد األمة األلمانية التي كانت ممزقة في القرن ، 18
حيث كان يرد عمى من ينتقدونو في أن التعميم يستغرق وقتا طويال  ،و لكن الوقت الالزم لتحقيق ىذه
الغاية يجب أال يحول دون إىتمامنا بو إىتماما كبي ار  ،ألن الغد أىم من اليوم و

ال سيما أن زمام اليوم

قد خرج من أيدينا  ،و ما نممكو اآلن ىو الغد وحده  ،فيجب عمينا أن نبذل كل ما نستطيع لتحسين ىذا

الغد و لذلك يحث " فيختو " جميع األلمان عمى تعميم التعميم عمى ىذه األسس الجديدة و يؤكد أن ما
سيصرف في ىذا السبيل سيوفر عمى األمة نفقات كثيرة و سيعود عمييا بمنافع كبيرة " .

كما لعب التعميم دو ار أساسيا في إستغالل شعوب البمقان و من بينيا األمة اليونانية عن الخالفة

العثمانية و تكوين دولة قومية لميونانيين تجمع شمميم و تعيد ليم مجد اإلمبراطورية البيزنطية حيث
أكثروا من إنشاء المدارس لنشر الثقافة اليونانية و المغة اليونانية بين اليونانيين " .

كما نجد جمال الدين األفغاني يبين دور التعميم في بناء الشخصية الوطنية و القومية لمجماعة و

المحافظة عمييا حيث قال " ال جامعة لقوم ال لسان ليم  ،و ال لسان لقوم ال آداب ليم  ،و ال عز لقوم

ال تاريخ ليم  ،و ال تاريخ لقوم لم يقم منيم أساطير تحمي و تحي آثار رجال تاريخيا فتعمل عمميم  ،و

تنسج عمى منواليم  ،و ىذا كمو يتوقف عمى تعميم وطني بدايتو الوطن و وسطو الوطن و غايتو الوطن "

.

و المدرسة كما يمكن أن تكون عامل بناء و دعم لكيان الشخصية الوطنية و القومية  ،تكون أيضا عامل
ىدم و تخريب لمقومات ىذه الشخصية فقد جعمت فرنسا عمى سبيل المثال من التعميم و المدرسة سالحا

ماضيا لمحاربة الشخصية الوطنية للجزائر و محاولة القضاء على مقوماتها األساسية التي هي اللغة
العربية و التاريخ العربي اإلسالمي و الدين اإلسالمي و الوطنية الجزائرية "  ،و نالحظ أن المدارس

الفرنسية بإمكانياتيا و دورىا المرسوم بكل دقة و ميارة في ىذا الميدان كما خطو ليا قادة اإلحتالل

حيث كانت أولى توصيات قادة فرنسا في باريس لجيشيم الزاحف عمى الجزائر " عمموا لغتنا  ،وانشروىا
حتى تحكم الجزائر فإذا حكمت لغتنا الجزائر فقد حكمناىا حقيقة " .

و لكن المدرسة الجزائرية تحت لواء عممائيا عممت بجد لمحفاظ عمى الشخصية الجزائرية و التي

تتمثل في المغة العربية  ،الدين اإلسالمي  ،التاريخ العربي اإلسالمي لمجزائر الثقافة العربية اإلسالمية

 ،الوطن الجزائري  ،و قد عالج إبن باديس ىذا الموضوع في مقال تحت عنوان ( ماجمعتو يد اهلل ال

تفرقو يد الشيطان )  " :إن أبناء يعرب  ،و أبناء مازيغ قد جمع بينيم اإلسالم منذ بضعة عشر قرنا ثم
دأبت تمك القرون تمزج مابينيم في الشدة و الرخاء و تؤلف بينيم في العسر و اليسر  ،و توحدىم في

السراء و الضراء حتى كونت منيم خالل أحقاب بعيدة عنص ار مسمما جزائريا  ،أمو الجزائر و أبوه
اإلسالم "  ،و بذلك لعب التعميم دو ار بار از في إستقالل البالد و ىذه المرحمة تعتبر نقطة جديدة تستمزم
تغيرات جذرية في جميع الميادين و خاصة ميدان التربية و التعميم.

