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 لطيفة الكندرم. د

 

 مقدمة
يتسع مدلوؿ النٍَّشء الرحب ليشَت إىل جيل الصِّغار مػا دامػوا 
يف طىػور التعلػػيم كهػػم أغلػػى مػػا سبلكػه األمػػم قاطبػػة كأكلئػػ  هػػم 

الػػيت تعطػػي الػػوطن ديبومتػػه كسبػػد الػػببلد باغبيويػػة  الفتيػػةالطليعػػة 
كهػػػال الطليعػػػة الصػػػاعدة كػػػاألرض الواعػػػدة يرجػػػى . كالتجديػػػد

خَتها كسباـ نبتها كهي أيضا مرآة استشػراؼ اآلفػاؽ اؼبسػتقبلية 
 ،الرحبػػػػػػة كهػػػػػػي سػػػػػػر نىضىػػػػػػارىًة اغبضػػػػػػارات عػػػػػػرب عصػػػػػػورها الزاهيػػػػػػة

  .بداعاهتا اػببلقةاك 
طنيػػة السػػليمة بًتبيػػة الٌناًشػػئىة تربيػػة قويبػػة أساسػػها قػػيم الػػوالء يبػػدأ الطريػػق إىل اؽبويػػة الو  

فالفاعليػػػػة الفرديػػػػة نتػػػػاج سياسػػػػات تربويػػػػة  كالعطػػػػاء كمضػػػػاء العزيبػػػػة الػػػػيت ال تعػػػػرؼ اليػػػػأس
  .مستدامة

مرتبطػػة ارتباطػا كثيقػا بقػػيم  -كعلػػى مػدار التػاريخ  –كقبػل كػل شػػيء فاؼبواطنػة اؼبسػئولة 
البلػد كال معػٌت ؽبػا بػبل فعػل يػًتجم الشػعار كينقػل القػوؿ  العمل كالعطاء كالاكد عن حيػاض

إىل حيز الوقائع اغبياتية كال يزاؿ الفرد منا يكتسب مهارات اؼبواطنة حىت يشبع حاجاته يف 
االنتمػػاء كيقػػـو بتحقيػػق الػػاات كهػػي عمليػػة تراكميػػة ناميػػة مسػػتمرة غػػَت مسػػتقرة ال تتوقػػف 

 . عية جوهرية كأزليةعند حد معُت، كمفهـو اؼبواطنة حاجة اجتما
اػبرب اؼبفرح يف هاا الصدد أف الناشئ يستقبل الًتبية اغبسنة كيتواصل معها بسرعة فبل 
يتنصل من تبعاهتا فبا يعود نفعه على اعبميع، كاػبرب احملزف أف إنباله يسػبب مبػوا سػريعا كبػو 

. بأمن الػوطنضرار كأعظمها خطرا تعاطي اؼبخدرات كاإلشىت السلبيات أقلها ترؾ اؼبدرسة 
 .ضركرة حتمية غبياة الببلد كالعباداعبادة كهكاا فإف الًتبية الوطنية 

 ناشػػئةال كهػػي بنػػاء اؽبويػػة الوطنيػػة لليتنػػاكؿ البحػػث الػػراهن قضػػية ذات أنبيػػة مصػػَتية أ
كهػػػي مسػػػئولية جسػػػيمة تتطلػػػب تضػػػافر صبيػػػع اعبهػػػود ااتمعيػػػة ال سػػػيما كأف العػػػا  يشػػػهد 
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يعػػيش يف بقعػػة كػػاف كتقنيػػة ال حصػػر ؽبػػا فػػاؼبواطن يف األمػػس   ربػػديات سياسػػية كاقتصػػادية
مػػن حولػػه إال يف نطػػاؽ ضػػيق األخػػرل جغرافيػػة ؿبػػدكدة كال يتػػأثر بصػػورة مباشػػرة بالشػػعوب 

أمػػا اليػػـو فاؼبواطنػػة مػػن اؼبفػػاهيم السياسػػية الػػيت بػػدأت تتغػػَت مبلؿبهػػا كتتػػأثر بالعوامػػل احملليػػة 
اؼبواطنػػػة العاؼبيػػػة كاؼبواطنػػػة البيئيػػػة كالرقميػػػة  كالعاؼبيػػػة حػػػىت ظهػػػرت مصػػػطلحات جديػػػدة مثػػػل

 إىل آخػػػػػر اؼبصػػػػػطلحات اغبيويػػػػػة اآلخػػػػػاة يف التكػػػػػاثر كالتػػػػػأثَت...كالدكليػػػػػة كتربيػػػػػة السػػػػػبلـ 
 . كاالتساع

كألف اغباجػػػة إىل اؼبػػػواطن الفعػػػاؿ حاجػػػة حتميػػػة كدائمػػػة فػػػإف صػػػناعة اؼبػػػواطن الصػػػا  
ؿبػػيط بيئتػػه، كالػػام يتبػػع القػػوؿ الطيػػب  اؼبػػؤمن بدينػػه كالػػواعي ألكلويػػات كطنػػه، كالفاعػػل يف

صػػناعة اإلنسػػاف أشبػػن  ات الػػدكؿ يف عػػا  متغػَت يعتػػرببالعمػل النػػافع باتػػت مػػن أهػم مسػػتلزم
استثمار كخَت ادخار أما الناشئ فهو جوهر ذل  االستثمار كمدار مػن مػدارات قباحػه يف 

 .شبكة العبلقات االجتماعية ذات اعباكر احمللية كاألغصاف الدكلية
اؼبواطنػػػة الواعيػػػة اؼبقركنػػػة بالعمػػػل اعبػػػاد كالاائقػػػة السػػػليمة هػػػي غايػػػة التنشػػػئة السياسػػػية 
الصحيحة للبنُت كالبنات كاليت تتخا من اؼبسئولية مدخبل إىل عا  اغبرية كهو عا  مػنعش 

الوطنيػة اغبقػة قيمػة خالػدة ذات ركافػد نقيػة تنبػع مػن ينػابيع ؿبليػة . نقي هبوائػه كمائػه كظبائػه
كعي اإلنساف بوطنيته أساس ترسػيخ . كإسبلمية كإنسانية ذبدد صفوها كتبدد كدرها كعربية

فػػإف اؼبواطنػػة كبػػو تربيػػة مسػػتدامة هويتػه، كاسػػتلهاـ مسػػتقبله، كال يتحقػػق الػػوعي إال بالسػػعي 
 . كفاءأمانة ك ك  ،كحركة كعطاء ،كالوطنية سلوؾ كانتماء

بقهػا كقػيم نعػيش ؽبػا كاؼبػريب يهػدؼ ال تستقيم اؼبواطنة بل اغبياة بأسرها ببل أخبلؽ نط
 :إىل غرس األخبلؽ اغبميدة كما أركع قوؿ أمَت الشعراء أضبد شوقي

 
 صىػػػػػػػبلحي أىمػػػػػػػرًؾى ًلؤلىخػػػػػػػبلًؽ مىرًجعيػػػػػػػهي 
ػػػًَت عاًفيىػػػةو   كىالػػػنىفسي ًمػػػن خىَتًهػػػا يف خى

 

 الػػػػػػػػػػػنىفسى بًػػػػػػػػػػػاألىخبلًؽ تىسػػػػػػػػػػػتىًقمً  
 فػىقىػػػػػػػػػػػوِّـً

ػػػػػػػرِّها يف مىرتىػػػػػػػعو كىًخػػػػػػػم  كىالػػػػػػػنىفسي ًمػػػػػػػن شى
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 :فصوؿ كهي كاآليت ستةوم هاا البحث على وبت
الفصػػل األكؿ كوبتػػوم علػػى أنبيػػة اؼبوضػػوع كسػػبب اختيػػارل مػػع ربديػػد أهػػداؼ كمػػنهج 

اؽبويػػػػة  –الًتبيػػػػة الوطنيػػػػة  –الوطنيػػػػة  –اؼبواطنػػػػة )البحػػػػث كتعريفػػػػات للكلمػػػػات اعبوهريػػػػة 
كم كرائػد مػن مث يقدـ البحػث نبػاة عػن رفاعػة الطهطػا( عبلقة الفلسفة بالسياسة -كالعوؼبة

 .ركاد تدريس مقرر الًتبية اؼبدنية
الفصػػل الثػػاين كيتضػػمن أنبيػػة بنػػاء اؽبويػػة الوطنيػػة كأهػػداؼ غػػرس قػػيم الػػوالء الػػوطٍت مث 

 .أنبية هاا اؼبوضوع يف األدب العريب
الفصػػػل الثالػػػث كينػػػاقش مفهػػػـو الثقافػػػة مث إشػػػكالية الفتػػػاة كمواطنػػػة فاعلػػػة كالعقبػػػات 

 .شئة السياسية الصحيحةالعديدة اليت تواجه التن
الفصل الرابع يعاجل موضوع كسائل ككسائط بناء اؽبوية الوطنية للناشئة مع الًتكيز على 

 ...(.االنًتنت)األسرة كاؼبدرسة كالًتبية اؼبتحفية كاؼبوسيقية كالبيئية كاؼبواطنة الرقمية 
ذلػ  كمػا الفصل اػبامس كيتحدث عػن اؼبواطنػة الواعيػة الفاعلػة مػن منظػور اإلسػبلـ ك 

كلكػػػي ال تكػػػوف الوطنيػػػة معزكلػػػة عػػػن . توضػػػحها اآليػػػات القرآنيػػػة الكريبػػػة كالسػػػنة اؼبطهػػػرة
التحوالت الدكلية كأكلويات اؼبنظومة العاؼبية حرصت الباحثة على تقدمي طائفػة مػن الوثػائق 

 .اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف من عدة مصادر
 .هم اؼبراجع العربية كاألجنبيةاػباسبة كالنتائج كالتوصيات كأ كيتضمنالفصل السادس 
ال يؤلػف عػا  عاقػل إال : إف التػأليف علػى سػبعة أقسػاـ" أجبد العلػـوذكر القنوجي يف 

فيهػػػا، كهػػػي إمػػػا شػػػيء   يسػػػبق إليػػػه فيخًتعػػػه، أك شػػػيء نػػػاقص يتممػػػه، أك شػػػيء مغلػػػق 
يشرحه، أك شيء طويل ىبتصػرل، دكف أف ىبػل بشػيء مػن معانيػه، أك شػيء متفػرؽ هبمعػه، 

كينبغػي لكػل مؤلػف كتػاب يف  .يء ـبػتلط يرتبػه، أك شػيء أخطػأ فيػه مصػنفه فيصػلحهأك ش
اسػتنباط شػيء كػاف معضػبل، أك صبعػه : فن قد سبق إليػه أف ال ىبلػو كتابػه مػن طبػس فوائػد

إف كػػػػاف مفرقػػػػا، أك شػػػػرحه إف كػػػػاف غامضػػػػا، أك حسػػػػن نظػػػػم كتػػػػأليف، أك إسػػػػقاط حشػػػػو 
 ."كتطويل



 14 

قػػػد قػػػرب اته بأفكػػػارل كمناقشػػػف البحػػػث الػػػراهن كيف ختػػػاـ هػػػال اؼبقدمػػػة أرجػػػو أف يكػػػو 
هػػال الدراسػػة كغَتهػػا  .كاسػػتنبط جديػػدا، كصبػػع نافعػػايػػدا، كأزاؿ إشػػكاال، كػبػػص مفيػػدا، بع

أرجػػو أف تكػػوف لبنػػة يف عمليػػة  مواضػػيعى علميٌػػة ميهٌمػػةن  تناقشػػهػػي مسػػانبة كطنيػػة متواضػػعة 
دل الناشػئة كصػوال إىل حيػاة استشراؼ اآلفػاؽ اؼبسػتقبلية لبنػاء هويػة كطنيػة كاعيػة كفاعلػة لػ

 .مدنية رغيدة
اللهم اجعل بلدنا هاا بلدا آمنا مطمئنػا كارزقػه اػبػَت الػوافر كاجعػل السػبلـ كاألمػاف يف  
كل البلػداف، كاحقػن دمػاء األبريػاء، كابسػط الرخػاء فػوؽ كػل أرض كربػت كػل ظبػاء، كأؽبػم 

 . نفوسنا الصبلح كالرشاد كالصفاء
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 الفصل األول

 ملخص الدراسة
هدفت الدراسة الراهنة إىل بياف طرائػق بنػاء اؽبويػة الوطنيػة للناشػئة ربديػدا كذلػ  مػن 
منظػػػور الًتبيػػػة الوطنيػػػة ألف االنتمػػػاء الػػػواعي يعمػػػق الضػػػبط االجتمػػػاعي كيرفػػػع مػػػن سػػػقف 
األمن القومي كيدفع صبيع فئػات ااتمػع يف اذبػال تكػوين كيػاف مػًتابط يفػوت الفرصػة علػى 

كمػػن جانػػب آخػػر فػػإف . عكػػر بقصػػد اؼبسػػاس بوحػػدة الػػوطن كسػػبلمتهاؼبتصػػيدين يف اؼبػػاء ال
 أصػػوؿ الًتبيػػة السياسػػية تسػػعى إىل أف ترتقػػي بالوسػػط اؼبدرسػػي كاألسػػرم عػػرب ثبلثػػة منافػػا

الثقػػة -التواصػػل-فػػن االسػػتماع)تنميػػة الفكػػر ، كهتػػايب الوجػػداف، كغػػرس اؼبهػػارات : كهػػي
حة الفػرد لتمػع اؼبػدين ؼبػا فيػه مصػفبا يزيد من سباسػ  كذبػانس صبيػع مؤسسػات اا( بالنفس

 . اعبماعة معاك 
اسػػػػػػتخدمت الباحثػػػػػػة يف دراسػػػػػػتها الراهنػػػػػػة اؼبػػػػػػنهج الوصػػػػػػفي التحليلػػػػػػي كذلػػػػػػ  عػػػػػػرب 

مقوماهتػػا كأخبلقياهتػػا كمضػػامينها اإلشػػارة إىل العديػػد مػػن اسػػتخبلص معػػا  الًتبيػػة الوطنيػػة ك 
الدراسػػات اؼبعنيػػة، كالكتػػب  عػػرب الرجػػوع إىلكتوجهاهتػػا كذبارهبػػا كأطرهػػا كجوهرهػػا كمعوقاهتػػا 

، كالتقارير الدكلية اغبديثة، كاؼبعلومات اؼبتوفرة هباا الشأف كذل  باسػتخداـ طريقػة  اؼبنشورة
 . ربليل احملتول الكيفي

هتػػػػوين بعػػػػمل حقػػػػوؽ اؼبػػػػرأة   مػػػػن مثػػػػلكأشػػػػار البحػػػػث إىل معوقػػػػات الوطنيػػػػة الفاعلػػػػة 
كالتعصب الديٍت كاغبزيب كالقبلي  كمواطنة ذات حقوؽ متكاملة كشيوع الواسطة كاحملسوبية

كناقش البحث أيضا مشكبلت عديدة زبل بقيم االنتماء كهي على اختبلؼ درجاهتا ... 
كأنواعهػػػػا فبارسػػػػات خاطئػػػػة دينيػػػػا كعقليػػػػا كإنسػػػػانيا كذات عواقػػػػب فادحػػػػة للفػػػػرد كقادحػػػػة 

 . كذات تأثَت جلي على مستقبل الناشئة للمجتمع

وجػػداين كالعطػػاء السػػلوكي شػػرطاف أساسػػياف لبنػػاء كمػػن نتػػائج البحػػث أف االنتمػػاء ال
تتكػػوف ك .  مرة كتضػػبط مسػػار اغبيػػاة اؼبدنيػػةأرضػػية خصػػبة تػػوفر البيئػػة الصػػاغبة للتنميػػة اؼبسػػت
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،  فبارسػة اغبقػوؽ كالواجبػاتك ،  االنتماءك ،  العلم:  الوطنية للناشئة من أربعة عناصر اؽبوية
كاؼبدرسػػػػة اؼبواطنػػػػة تفعيػػػػل دكر األسػػػػرة كمػػػػن كسػػػػائل غػػػػرس .  كااللتػػػػزاـ بػػػػاألخبلؽ اغبميػػػػدة
كغػػػػرس  ، كاؼبوسػػػػيقية كالًتبيػػػػة اؼبتحفيػػػػة ، كاسػػػػتثمار االنًتنػػػػت،  كاإلعػػػػبلـ كوسػػػػائط تربويػػػػة

 .  كاؼبواطنة البيئية كوسائل للتهايب كالتثقيف كالتدريب،  مهارات اغبياة
دعة اؼبفكػرة اؼبببتزكيد األسرة دبهارات غرس اؼبواطنة اؼبسئولة اغبالية كأكصت الدراسة 

احػػػًتاـ القػػػوانُت كربمػػػل كتنشػػػيط دكرهػػػا يف تػػػدريب الناشػػػئة علػػػى االلتػػػزاـ بقواعػػػد النظػػػاـ ك 
إىل اسػتثمار ...( اؼبساجد -عبلـ أجهزة اإل –اؼبدارس )ئط الًتبوية كدعوة الوسا ،اؼبسئولية

 .كالعطاء لئلنسانية الًتاث اإلسبلمي يف توعية كتوجيه السلوؾ كبو الوالء للوطن

 
 

 رابطة االجتماعيين مع
إىل مركػػػػز الطفولػػػػة يف دكلػػػػة الكويػػػػت بعثػػػػت رابطػػػػة االجتمػػػػاعُت ـ  ََِٔيف صػػػػيف 

األمومػػػة دعػػػوة كريبػػػة للمشػػػاركة يف اؼبلتقػػػى الثػػػامن عبمعيػػػات كركابػػػط االجتمػػػاعيُت يف دكؿ 
القبلية كالطائفية كالتجنيس يف ضوء "ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية كذل  ربت عنواف 

ت فكانػػت الػػدعوة مػػن بواعػػث تػػأليف هػػاا البحػػث إذ شػػرع" ت ااتمعيػػة كالدكليػػةالتحػػوال
كضػػػػع كرقػػػػة للملتقػػػػى مث بػػػػدأت شػػػػيئا فشػػػػيئا أتوسػػػػع يف الورقػػػػة إىل أف جػػػػاء هبػػػػاا يف بدايػػػػة 
 . الشكل

هػػاا اؼبلتقػػى اؼبوفػػق يف تنظػػيم لقػػائمُت علػػى اعبزيػػل إىل اكهبػػال اؼبناسػػبة أتقػػدـ بالشػػكر 
 . ، كتوقيته الزمٍت حيث أنه موضوع يف غاية األنبية ؿبليا كعاؼبيااختيار موضوعه، كؿباكرل

 .كفيما يلي نباة عن أهداؼ كؿباكر اؼبلتقى
 : األىداف 

إلقاء الضوء على التحػوالت الػيت طػرأت علػى ؾبتمعنػا اػبليجػي كأثرهػا علػى البنيػاف  .1
 . االجتماعي 
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تشخيصها كالتعرؼ  التعرؼ على موضوعات القبلية كالطائفية كالتجنيس ، كؿباكلة .2
 . عليها يف بعمل ااتمعات اػبليجية 

 . استخبلص اغبلوؿ اؼبقًتحة لآلثار السلبية للقبلية كالطائفية  .3

التعرؼ على كيفية مواجهة تل  اؼبوضوعات ، كاليت قد تثار كأزمات يف  .4
 . ااتمعات اػبليجية 

ئفية كالقبلية التعرؼ على األسباب كالعلل اليت تؤدم إىل إثارة موضوعات الطا .5
 . كالتجنيس كإبرازها 

 :المحاور 
 . التغَتات االجتماعية يف ضوء التحوالت اإلقليمية كالدكلية  .1
 . القبلية كالطائفية يف ثقافة ااتمع  .2

 .ظاهرة غَت ؿبددم اعبنسية كالقانوف الدكيل  .3

 . القبلية كالطائفية يف ظل الديبقراطية  .4

 .بناء اؽبوية الوطنية  .5

َت سػيكوف مػدار البحػث الػراهن مػع الًتكيػز علػى تربيػة الناشػئة ال سػيما يف كاحملور األخػ
 .اؼبراحل الدراسية اؼبختلفة
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 أسئلة البحث
 :يبكن صياغة مشكلة البحث الراهن يف التساؤؿ الرئيس التايل 

كيف يبكن تكريس كتفعيل مبادئ اؼبواطنة الفاعلة ذات اؽبوية السليمة لدل الناشئة 
 الفكرية يف حقل الًتبية السياسية اؼبعاصرة؟  يف ضوء األدبيات

يهدؼ البحث اغبايل إىل اإلجابة . كمن هاا التساؤؿ العاـ تتفرع ؾبموعة أسئلة فرعية
 :عن األسئلة التالية

 ما مقومات كأخبلقيات اؼبواطنة الصاغبة اليت تتمتع هبوية كاضحة اؼبعا ؟ .1

يف عميلة ...( اإلعبلـ-درسةاؼب-األسرة)كيف ننشط كنستثمر الوسائط الًتبوية  .2
 الًتبية الوطنية؟

 فبارسة دكرهن ؾبتمعيا؟أثناء واجه اإلناث ما العقبات اليت ت .3
 كيف نغرس اغبس الوطٍت يف نفوس الناشئة؟ .4

 ما الدركس اؼبستفادة من دراسة بناء اؽبوية الوطنية لدل الناشئة؟ .5

 منهج البحث
ة باسػػتخبلص معػػا  الًتبيػػة الوطنيػػة يف هػػال الدراسػػة الوصػػفية التحليليػػة سػػتقـو الباحثػػ

الدراسػات اؼبعنيػة،  عرب فحػصكمقوماهتا كأخبلقياهتا كمضامينها كأطرها كجوهرها كمعوقاهتا 
اؼبعلومػات اؼبتػوفرة هبػاا الشػأف كذلػ  مراجعػة كالكتب اؼبنشورة، كالتقػارير الدكليػة اغبديثػة، ك 
 .من خبلؿ استخداـ طريقة ربليل احملتول الكيفي

ربليػػػل احملتػػػول الكيفػػػي مػػػنهج حبثػػػي رصػػػُت يسػػػتخدمه البػػػاحثوف يف أصػػػوؿ إف مػػػنهج  
لدراسػة القضػايا الًتبويػة عػرب ربليػل كتفسػَت كاسػتنتاج ( ُٕص  ـ،ََِّاؽبنيدم، )بية الًت 

األبعػػاد اؽبامػػة يف القضػػية ؿبػػل البحػػث كتتبػػع اآلثػػار كالدراسػػات الػػواردة عنهػػا مػػع اسػػتجبلء 
ط ذل  كلػه باألدبيػات الًتبويػة اؼببثوثػة يف اؼبػوركث الفكػرم أثرها يف حياة الفرد كااتمع كرب

 . للمربُت
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 أبوسليماف عبداغبميد

 

احمللػػي كالقضػػايا اسػػتنباط اؼبسػػائل كتنظيمهػػا كربطهػػا بػػااتمع  ةكيقػػع علػػى كاهػػل الباحثػػ
 - إىل ذلػ  سػبيبل تمػا اسػتطاع –نظار إىل العقبات كاغبلوؿ كتدعيمها اعبارية كلفت األ

 .ثراء اؼبوضوعإجرائية الكفيلة بركج جبملة من اػبطوات اإلة مث اػببالرباهُت النقلية كالعقلي
 

 أىمية الموضوع

 :من عدة عوامل جوهرية أنبهاكطنيا تنبع أنبية دراسة بناء هوية الناشئة 

مرحلة الطفولة كالشباب مرحلة تأسيس كهي خَت فًتة  .1
 .لغرس القيم الفاضلة

  ربػػا الطفولػػة سػػول باهتمػػاـ ضػػئيل مػػن قبػػل علػػم " .2
كتعتػػػػرب التنشػػػػئة السياسػػػػية عنصػػػػرا . اسػػػػة كاؼبشػػػػتغلُت فيهػػػػاالسي

(. ٗـ، ص  ََِٔخلػف، " )هاما من عناصر تنشئة الطفػل
إٌف الطفػػػل كتنميتػػػه الفكريػػػة كالنفسػػػية، كانػػػت كمػػػا تػػػزاؿ سبثػػػل "

البعػػػد الغائػػػب يف أداء مفكػػػرم األمػػػة كدعػػػاة اإلصػػػبلح فيهػػػا، 
يهم، كالبد يػيٍعٌتى بالبالغُت كيوجه إل -كما يزاؿ-ككاف خطاهبم 

إلحػػػػػداث تغيػػػػػَت جػػػػػارم يف كجػػػػػداف األمػػػػػة كبنائهػػػػػا النفسػػػػػي 
كتكوينهػػػػا الفكػػػػرم أف يبػػػػادر اؼبفكػػػػركف كالعلمػػػػاء كاؼبثقفػػػػوف كالقػػػػادة إىل سػػػػد هػػػػال الثغػػػػرة 
كاسػتعادة األسػس الثقافيػػة كالًتبويػة حػػىت نسػتعيد هػاا البعػػد كنبػٍت القػػدرة كالطاقػة البلزمتػػُت 

 ََِِعبداغبميػػد أبوسػػليماف، " )الػػنفس كااتمػػعلنجػػاح مشػػركع اإلصػػبلح اإلسػػبلمي يف 
 (.ُُٕـ، ص 

إننػا إذا أردنػا أف نقػػـو بإصػبلح حقيقػػي تربػوم فبلبػد لنػػا مػن إعػػادة النظػر يف رؤيتنػػا  .3
اإلنسػػػػانية اغبضػػػػارية حبيػػػػث تسػػػػتعيد األمػػػػة كيسػػػػتعيد أبناؤهػػػػا اعبانػػػػب العػػػػاـ كاعبمػػػػاعي يف 

ار كالوطن كاألمة كاإلنسانية، كأف نعيد إىل التضامن كالتناصر بُت أبناء األمة يف األهل كاعبو 
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حياة أمتنا كتنظيماهتا كمؤسساهتا االجتماعية علػى كافػة اؼبسػتويات تػوازف األبعػاد اعبماعيػة 
ـ،  ََِِأبو سليماف، )حساف تقاف كاإلركح الباؿ كالعطاء كاإل كالفردية، كما نعيد إليها

  (.ُٕٔص 
 .غرس الوطنية عملية إنسانية ال غٌت عنها .4
 .كحقوؽ اإلنساف االهتماـ الدكيل اؼبتزايد بالسبلـ كالتسامح .5

ربديات العوؼبة كالصراع بُت األصالة كاؼبعاصرة من دكاعػي حفػا اؽبويػة الوطنيػة مػن  .6
 .التشويه كالشوائب

ربػػػػتم الًتبيػػػػػة الوقائيػػػػػة كضبايػػػػة األمػػػػػن الػػػػػوطٍت ربصػػػػػُت الناشػػػػئة ضػػػػػد تيػػػػػارات الغلػػػػػو  .7
 .كالتطرؼ

مفهػػػـو جديػػػد يف نظامنػػػا الًتبػػػوم العػػػريب كمػػػا أف اؼبكتبػػػة  مفهػػػـو اؼبواطنػػػة كتربيتهػػػا .8
كال زالػػػت ذبربػػػة  ،الًتبويػػػة العربيػػػة تفتقػػػر إىل كتابػػػات حديثػػػة كشػػػاملة يف ؾبػػػاؿ تربيػػػة اؼبواطنػػػة

 (ِِٗ، ُِ، ُٖـ، ص ََِٔاؼبعمرم، )تدريس اؼبواطنة يف البلداف العربية متواضعة 

تبصػػػَت اؼبػػػواطن حبقوقػػػه ككاجباتػػػه الناشػػػئة هػػػم قػػػادة التنميػػػة الوطنيػػػة كال منػػػاص مػػػن  .9
 .كالتشريعات السارية يف البلد كي تنتظم اغبياة كتزدهر

تلعب الدراسات دكرا كبَتا يف اكتشاؼ مناهج جديػدة لفهػم األمػور كإثػراء النقػاش  .11
 Lester)اؼبنطقي كالتفكَت الناقد كتلفت أنظارنا إىل نوافا جديػدة يف عمليػة صػناعة اغبيػاة 

& Lester, 2005, pp.2-3.) 

 (.McCollum, 2002, p. 170)تغَت دكر اؼبرأة يف ااتمع   .11

عن الًتبية كإعػادة تشػكيل الػوعي العػريب فػاكر ( ـ ََِٓ)كتب ؿبمد جواد رضا  .12
أف الػػوعي العػػريب اليػػـو يواجػػه عػػدة أزمػػات منهػػا مػػا يتعلػػق بًتبيػػة اؼبواطنػػة كمبػػدأ اؼبسػػئولية 

ربية كهال األزمة من مداخل دراسة أزمػة اؽبويػة كاعبزاء يف تقومي عمل األنظمة السياسية الع
 (.َِٓص )يف العا  العريب كهي قضية تربوية يف جوهرها 
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 .صباالإمزيد بياف لطائفة فبا سبق ذكرل  فيما يلي

كاؼبطلػػوب بنػػاء هويػػة . الًتبيػػة عمليػػة إنسػػانية ديناميكيػػة تراكميػػة كغػػرس اؼبواطنػػة كػػال 
فػالوطن لػيس مؤسسػات أك ترابػا أك نظامػػا ... ألكطػػافيف الوقػت الػام نبػٍت فيػه ا"اإلنسػاف 

ـ،  ُٕٗٗبػػرم، " )الػػوطن جػػزء مػػن إنسػػانية اإلنسػػاف. فقػػط، إنػػه اإلنسػػاف قبػػل كػػل شػػيء
ـ،  ََِِفروبػه، " )فاإلنساف هو علة كجود ااتمػع كالػوطن كلػيس العكػس" (ـَُِص 
ايػػػة بالًتبيػػػة كعليػػػه فهنػػػاؾ ؾبموعػػػة مػػػن األسػػػباب الرئيسػػػة الػػػيت تػػػدعو إىل العن. (ُْٕص 

كهػي ضػركرة اجتماعيػة . ضركرة كطنية لتنمية اإلحساس باالنتمػاء كباؽبويػة: "السياسية ألهنا
لتنمية اؼبعػارؼ كالقػدرات كالقػيم كاالذباهػات، كاؼبشػاركة يف خدمػة ااتمػع، كمعرفػة اغبقػوؽ 

فقنػػا كمػػا أف الًتبيػػة الوطنيػػة عػػبلكة علػػى ذلػػ  ضػػركرة دكليػػة إلعػػداد اؼبػػواطن ك . كالواجبػػات
 (.ـََِٔاغببيب، )للظركؼ كاؼبتغَتات الدكلية 

أك اؼبػػواطن  ال شػػ  أف أعظػػم أهػػداؼ الًتبيػػة قػػديبان كحػػديثان، هػػو إهبػػاد الفػػرد الصػػا " 
الصا ، أك اإلنساف الصا  النافع لنفسه كأمتػه، علػى االخػتبلؼ اؽبائػل جػدان حػوؿ مفهػـو 

"  كاؽبػدؼ مػن الوجػود كفلسػفة اغبيػاة، الصبلح كالفساد تبعان لبلخػتبلؼ يف العقائػد كالقػيم،
كمػػػن أهػػػم معػػػايَت تنميػػػة مرحلػػػة الطفولػػػة اؼببكػػػرة غػػػرس اؼبواطنػػػة   (.ـ ُٖٖٗعبػػػداػبالق، )

إف مػػػنهج تربيػػػة (. ْٕـ، ص  ََِٓحسػػػُت، )الصػػػاغبة عنػػػد الطفػػػل منػػػا نعومػػػة أظفػػػارل 
ات اإلنسػػػاف متوقػػػف علػػػػى األفكػػػار كاؼبعتقػػػػدات كالقناعػػػات الػػػيت تشػػػػكل اؼبهػػػارات كالعػػػػاد

كاؼبواطنػػة هػػي صػػناعة الًتبيػػة كهػػي السػػبيل إىل (. َُـ، ص ََِٔالبلحػػم، )كالسػػلوكيات 
، النزعة العقليةعلي، )ترصبتها إىل خصائص سلوكية كاذباهات عقلية عند الناشئُت كغَتهم 

الضػػركرم أف توجػػه عنايػػة خاصػػة "كيف كػػل األحػػواؿ فمػػن (. ِِٓ، ُِٗـ، ص  ََِٔ
هتم علػػػى فهػػػم احتياجػػػات الطفػػػل يف اؼبرحلػػػة اؼببكػػػرة كليكونػػػا إىل الوالػػػدين كاألسػػػرة ؼبسػػػاعد

قادرين على توفَت أسباب النمو السوم للقيم اػبلقيػة كالدينيػة كالوطنيػة ، كؼبسػاعدة الطفػل 
على التعبػَت الػاايت عػن طريػق سبكنػه مػن اللغػة كاكتسػاب مهػارات التفكػَت فضػبلن عػن سػائر 
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" كمبػػػػول اعبسػػػػدم كالعػػػػاطفي كالعقلػػػػيضػػػػركب النشػػػػاط الػػػػيت تػػػػؤدم إىل اكتمػػػػاؿ شخصػػػػية 
 ( . ـََِٔ، الًتبية اؼببكرة للطفل العريب يف عا  متغَتجامعة الدكؿ العربية، )

 :كمنا الصغر يتشرب الطفل معاين الوالء ككما قاؿ أضبد شوقي
يرًضعاتي سىكىنبى يف ًكجدانًًه       حيبَّ الًدياًر كىبًغضىةى األىعداءً 

 اؼب
 :قاؿ صا  عبدالقدكس

 قىد يىنفىعي األدب األطفاؿ يف صغر
 ًإفَّ الغيصوفي ًإذا قػىوَّمتىها ًاعتىدىلىت

 

 كىلىيسى يىنفىعي بىعد الكىثرىةي األىدىب 
 ذا قػىوَّمتىهي اػبىشبإكىال يىلُتي 

   
إىل أف ( Stanford Encyclopedia of Philosophy)تشَت موسوعة ستانفورد يف الفلسفة 

تدؿ على نزعة عقلية حىت بدأ الفبلسفة اؼبعاصركف يف البحث الطفل الصغَت يسأؿ أسئلة 
( Philosophical Thinking in Children)يف موضوع التفكَت الفلسفي عند األطفاؿ 

اؼبركنة كاػبصوبة كاإلبداع : كهال النزعة العقلية عند الطفل تتصف بالسمات التالية
 .كالتجدد 
داؼ اؼبراحػػل الدراسػػية يف الػػدكؿ األعضػػاء كثيقػػة األهػػداؼ العامػػة للتعلػػيم كأهػػكرد يف 

تعميػػق االنتمػػاء الػػوطٍت كاػبليجػػي "ضػػركرة ( ـ ََِٔ) دبكتػػب الًتبيػػة العػػريب لػػدكؿ اػبلػػيج
اؼببػػػٍت علػػػى فهػػػم صػػػحيح ؼبكتسػػػبات الػػػوطن اغبضػػػارية كتطلعاتػػػه اؼبسػػػتقبلية، كألنبيػػػة توثيػػػق 

كة بيػنهم حػق قػدرها، كلػدكر الركابط االجتماعية بُت اؼبواطنُت كضركرة تقدير اؼبصا  اؼبشًت 
اؼبػػواطن يف اغبفػػاظ علػػى هػػال اؼبكتسػػبات كضبايػػة كطنػػه مػػن األخطػػار كاإلسػػهاـ بفاعليػػة يف 

تنمية الشعور باؽبوية العربية للوطن تارىبػا كثقافػة "كمن اؼبهم ". تنميته كتقدمه كرقيه اؼبستمر
ديب كاحملافظػة علػى التقاليػد كمصَتا، دبا يؤدم إىل حػب إتقػاف اللغػة العربيػة كتقريػر تراثهػا األ

اؼبركػػػز العػػػريب " )العربيػػػة الرفيعػػػة كالتعريػػػف هبػػػا، كاسػػػتثمارها يف إثػػػراء حيػػػاة األجيػػػاؿ القادمػػػة
إف ربقيػق العدالػة بػُت اؼبػواطنُت كربقيػق االنتمػاء (. ِِ، ص للبحوث الًتبوية لدكؿ اػبلػيج
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ص )ة يف دكؿ اػبلػيج العربيػة لدل الفرد اػبليجي العريب من اؼببادئ الرئيسة للفلسفة الًتبوي
كاؼبػػواطن الػػام يكػػوف صػػاغبا يف كطنػػه ال شػػ  هػػو الشػػخص النػػافع ألمتػػه كعركبتػػه (. ّٓ

، ص حوارات اللحظػة اغبرجػةـ،  ََِٔلطيفة الكندرم، )فإحساف اؼبرء ألمه كأمته سواء 
ُُٕ.) 

إننػػا كبػػب كنكػػرل، "يقػػوؿ فركيػػد كألف مرحلػػة الطفولػػة مرحلػػة تشػػرب كامتصػػاص للقػػيم 
كلبػػاؼ كنشػػجع ، نشػػمئز كنقبػػل ، كنفعػػل كنػػًتؾ، عواطػػف كمنػػت فينػػا منػػا الطفولػػة، كال 

كؽبػػاا اعتػػرب (. ّٖـ، ص  ََِّكطفػػة كالرميضػػي، " )نػػدرم هبػػا إال بعػػد التحليػػل الشػػاؽ
علمػػاء الػػػنفس مرحلػػػة الطفولػػػة اؼببكػػرة مػػػن أهػػػم مراحػػػل تكػػوين الشخصػػػية اإلنسػػػانية كهػػػي 

كمػػػن هنػػػا فػػػإف . قباؿ كاختػػػزاؿ مػػػا يتعلمػػػه اإلنسػػػافمرحلػػػة تكػػػوف فيهػػػا الػػػنفس مهيػػػأة السػػػت
أهداؼ برنامج رياض األطفاؿ يف كليات الًتبية تؤكػد علػى إعػداد معلمػة تنمػي ركح الػوالء 

 .كاالنتماء كاؼبواطنة لدل أطفاؿ اؼبرحلة 
سػػػنوات يكػػػوف قػػػاببل  َُتؤكػػػد األحبػػػاث أف دمػػػاغ الطفػػػل يف الفػػػًتة مػػػن اؼبػػػيبلد إىل "
كهي فًتة يبكن اعتبارها قمة االستعداد للتعلم ، . عدد كصبلته العصبية كبَتة لزيادةبصورة  

كهػال النتػائج تشػَت إىل . فتعلم لغة جديدة مثبل يكوف أسرع يف فًتة ما قبػل العشػر سػنوات
أنبية االستثارة البصرية كالسمعية كالعضلية كاؼبعرفية كالعاطفية يف  مراحل العمر األكىل بدءا 

اؿ اػبػػػدج الػػػاين يػػػتم حضػػػنهم كؼبسػػػهم بصػػػورة مسػػػتمرة ، يزيػػػد كزهنػػػم فاألطفػػػ. مػػػن اؼبػػػيبلد
(. ٕ، صََِٔالصػػػوي ، "  )بصػػػورة مضػػػاعفة عػػػن الػػػاين ال وبصػػػلوف علػػػى نفػػػس اػبػػػربة

أف أكثر من نصف القدرة العقلية للطفل يتكامل قبػل أف يتجػاكز الرابعػة مػن " بلـو"كقاؿ "
مػػػػػن % َِعمػػػػرل، كقػػػػد كجػػػػد أيضػػػػا بػػػػأف 

 السػػػػػػنة األكىل مػػػػػػن النمػػػػػػو العقلػػػػػػي يػػػػػػتم يف
مػػن مبػػول العقلػػي يػػتم يف % َٓعمػػرل، كأف 

مػػػػن مبػػػػول % َٖعمػػػػر أربػػػػع سػػػػنوات، كأف 
سػػػػنوات، كأف  ٖالعقلػػػػي يتكامػػػػل يف عمػػػػر 
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(. ٖـ، ص  ََِْمػػػرداف كآخػػػركف، " )سػػػنة ُِمػػػن مبػػػول العقلػػػي يػػػتم يف عمػػػر %  ِٗ
أ مػػن سػػن التعلػػيم السياسػػي يبػػد كعلػػى ضػػوء اؼبعطيػػات السػػابقة ذهػػب بعػػمل اؼبػػربُت إىل أف

ـ، ص  ََِٔخلف، )الثالثة إذ يرتبط عاطفيا برموز بلدل كهيكل كصور نظامه السياسي 
َُ.) 

إسػػػًتاتيجية تطػػػوير الًتبيػػػة ( ـ ََِٔ)اؼبنظمػػػة العربيػػػة للًتبيػػػة كالثقافػػػة كالعلػػػـو نشػػػرت 
 : العربية كشددت يف كثيقتها على اؼببدأ الوطٍت يف الًتبية كيشمل األهداؼ التالية

 "يػػة هػػي األداة األساسػػية لغػػرس الػػركح الوطنيػػة كحػػب الػػوطن يف نفػػوس إف الًتب
 .الناشئة

 تعمل الًتبية على جعل الطفل منا صغرل ؿببا لوطنه كمنتميا إليه. 
  تعمػػل الًتبيػػة علػػى بنػػاء إنسػػاف وبػػًـت كوبػػب أبنػػاء كطنػػه الػػاين يعيشػػوف معػػه يف

كثركاتػػه نفػػس األرض كيتعػػاكف مػػع اعبميػػع مػػن أجػػل اغبفػػاظ علػػى كحػػدة الػػوطن 
 .كموجوداته

  جعل اإلنساف يشعر بأنبية كطنه يف مبول العقلي كاعبسمي كاالنفعايل كالوجداين
كأف الػػػػوطن هػػػػو الػػػػام يسػػػػاعدل علػػػػى ربقيػػػػق أهدافػػػػه الفرديػػػػة الػػػػيت يطمػػػػح إىل 

 .ربقيقها
  تربية النشء كتعميق اإليبػاف يف نفوسػهم بػأف حػب الػوطن هػو أسػاس تنمػو منػه

 (.ٓٗص " )نية ذبال أمته العربية كاإلنسانية صبعاءاالذباهات كاؼبيوؿ اإلنسا
ال حػا اؼبربػػوف تقبػػل األطفػاؿ اؼبعػػايَت االجتماعيػػة كامتصاصػػها حبيػث تصػػبح جػػزءا مػػن 

كمػػػػن هنػػػػا يتوجػػػػب علػػػػى ااتمػػػػع، كدكف توقػػػػف، أف يشػػػػارؾ اؼبعلػػػػم األفكػػػػار . شخصػػػػيتهم
الوسػػػػػط أف تغػػػػػرس يف األطفػػػػػاؿ مػػػػػن أجػػػػػل ربقيػػػػػق تكػػػػػاملهم مػػػػػع "كاؼبشػػػػػاعر الػػػػػيت هبػػػػػب 

كإذا   يكػن ااتمػع يقظػا كحاضػرا . االجتماعي الام يتوجب علػيهم العػيش يف أحضػاهنم
مػػن أجػػل توجيػػه الفعػػل الًتبػػوم كفػػق غايتػػه االجتماعيػػة احملػػددة، فػػإف ذلػػ  الفعػػل يوظػػف 
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بالضركرة يف خدمة العقائد اػباصة كبالتػايل فػإف الػركح الوطنيػة الكػربل تػاكب كتنشػطر إىل 
 (. ٕٗـ، ص  ُٔٗٗدكركامي، " )تناحرةنزعات متعددة كم

 :منها( McCollum, 2002, p. 170)تأخا الًتبية الوطنية أنبية كربل لعدة أسباب 
 –ذبػارة  -هجػرة –سػياحة )اغبركة النشطة للبشر كاالحتكاؾ اؼبتزايد بُت الشػعوب  .1
 (.عبلج -دراسة
 .مبو الوعي اعبماهَتم حبقوؽ األقليات كالفئات اػباصة .2
 .ة سياسية جديدة كاهنيار سياسات قديبةميبلد أنظم .3
 . ااتمعتنمية دكر اؼبرأة يف كتوسع تغَت  .4
 .أثر االقتصاد العاؼبي على مبط الوظائف .5
 .الثورة اؼبعلوماتيةتصاعد انعكاسات التطورات التقنية ك  .6
 .النمو السكاين .7
 . أكثرا انفتاحا  إهباد شكل جديد للمجتمع .8

مػن غػػرس  نسػاف كتطبيػق العدالػػة ال بػدخ حقػػوؽ اإليف إطػار سػعينا اؼبتواصػػل ذبػال ترسػي
مفهـو االحًتاـ كالتعاكف اؼبتبادؿ بػُت البشػر ال سػيما الناشػئة مػنهم يف كػل ؾبتمعػات العػا  
كهػػاا هػػو جػػوهر الًتبيػػة الوطنيػػة كمػػع مبػػو حركػػة العوؼبػػة تػػزداد اغباجػػة اؼبسػػتمرة إىل مثػػل هػػاا 

  تعػد الػدكؿ فقػط هػي اؼبهتمػة (.Adalbjarnardóttir, 2002, p. 131)الػنمط مػن الًتبيػة 
بتعزيػز االنتمػػاء الػوطٍت بػػل أصػبحت التكػػتبلت السياسػية كالكيانػػات الدكليػة سبػػوؿ اؼبشػػاريع 
كالدراسػات كاؼبػػؤسبرات اؼبتعلقػػة هبػاا اؼبوضػػوع كهنػػاؾ دراسػات أكاديبيػػة كإعبلميػػة متزايػػدة يف 

من اؼبنػاهج اؼبدرسػية تتطػرؽ إىل ككجد الباحثوف أف الكثَت . هاا األمر على الصعيد العاؼبي
الًتبية الوطنية بصورة جزئية تفتقر إىل النظرة الكلية كعليه يطالبوف بأف تكوف الًتبية الوطنية 
مبثوثػػػػة كوحػػػػدة كاملػػػػة يف اؼبنػػػػاهج الدراسػػػػية مػػػػن مرحلػػػػة ريػػػػاض األطفػػػػاؿ إىل هنايػػػػة السػػػػلم 

 (. Ichilov, 2004, pp. 1, 166, Osler, p. 63)التعليمي 
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غبفػػاظ علػػى حقػػوؽ اإلنسػػاف هػػو حجػػر األسػػاس يف اسػػتقرار أم ؾبتمػػع، فأينمػػا إف ا"
كمػػا ال شػػ  فيػػه أف لتعلػػيم . كجػػدت ؾبتمعنػػا مسػػتقرنا كجػػدت إنسػػاننا مطمئننػػا علػػى حقوقػػه

حقػػوؽ اإلنسػػاف لكػػل فػػرد مػػن أفػػراد ااتمػػع كإدخاؽبػػا يف ثقافتػػه كربويلهػػا إىل كاقػػع، مػػردكدنا  
، كاحًتامها كاغبفاظ عليها كالشعور بالكرامة كاغبرية ثانينا فبا كبَتنا يف تعزيز فهم حقوقه أكالن 

كهػػاا مػػا أيدتػػه . يدفعػػه إىل اؼبشػػاركة بفعاليػػة يف تنميػػة كطنػػه كرفاهيػػة ؾبتمعػػه كحفػػا السػػبلـ
 (.ـ ََِٔ، األنصارم، ِٗٓـ، ص  ََِْانظر عبدالكرمي، " )التجربة

ربويػػة كردت توصػػيات تتعلػػق كالتبديػػد رؤل ت.. التحديػػد : حقػػوؽ اإلنسػػاف"كيف مػػؤسبر 
اسػػػتخداـ أسػػػاليب تعليميػػػة شػػػائقة  "بتفعيػػػل آليػػػات جديػػػدة لتعلػػػيم حقػػػوؽ اإلنسػػػاف منهػػػا 

بداعيػػة إكالتفكػػَت يف أعمػػاؿ . قػػوؽ اإلنسػػافكالربؼبػػاف اؼبدرسػػي يف تفعيػػل فبارسػػة كاحػػًتاـ ح
معهػػػػد الدراسػػػػات الًتبويػػػػة، " )ربقػػػػق تفعيػػػػل فبارسػػػػة كاحػػػػًتاـ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف يف اؼبدرسػػػػة

 (.، بتصرؼّْٔـ، ص ََِْ
من الغريب أف قبد يف كثَت من الدكؿ أف اؼبيزانيات اليت زبصص كتصرؼ يف السػجوف 

كإف عمليػة ( White and Openshaw, p. 160)أكثػر مػن الػيت تصػرؼ علػى التعلػيم العػايل 
يثػػَت تسػػاؤالت هامػػة كهػػاا ال سػػيما يف الػػدكؿ الغربيػػة التسػػلح كاإلنفػػاؽ اؼبتزايػػد علػػى األمػػن 

ألمر برمته يعكػس مشػكلة حقيقػة تكشػف عػن إخفػاؽ اؼبػدارس جبميػع مناهجهػا كبراؾبهػا ا
كعلػػػى هػػػاا األسػػػاس يطالػػػب . يف إعػػػداد مػػػواطن صػػػا  -األسػػػرة بطبيعػػػة اغبػػػاؿفشػػػل ك  –

الًتبويػػػػوف دبراجعػػػػة شػػػػاملة لطرائػػػػق معاملتنػػػػا مػػػػع األطفػػػػاؿ يف الفصػػػػوؿ كاؼبنػػػػازؿ كالنظػػػػر يف 
 .ب اػبلللتصوي أساليبنا الًتبوية كأهدافها

كخبلصػػػة القػػػوؿ أف الًتبيػػػة الوطنيػػػة علػػػى مػػػر العصػػػور تلعػػػب دكرا مصػػػَتيا يف اسػػػتمرار 
كاسػػػتقرار الػػػدكؿ، كمػػػن أسػػػباب العنايػػػة بالًتبيػػػة الوطنيػػػة اليػػػـو أف العػػػا  يعػػػيش يف تغػػػَتات 
كصػػراعات كثػػَتة كمػػا أف اإلقبػػاؿ علػػى فبارسػػة االقػػًتاع يف االنتخابػػات بػػدأ يقػػل يف بعػػػمل 

اطية كعبلكة على ذل  فإف الدكؿ األكربية مثبل تؤمن بأف تربية الناشئة أفضػل الدكؿ الديبقر 
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كسيلة لتعزيز اغبس األكريب يف ضمائر فتياهنم كتوضح ؽبم قيم كهوية اغبضارة األكربية كدكر 
 (. Ross, 2002, p. 46-47... )اؼبعلمُت نشر ثقافة مشًتكة تقلص حاجز اللغة 

إف أكؿ كأهػػػػم كظيفػػػػة . ازدهػػػػار ااتمػػػػع الػػػػديبقراطي  الًتبيػػػػة مػػػػن أجػػػػل اؼبواطنػػػػة أسػػػػاس
للمدرسة يف األنظمة اليت تنهج النهج الديبقراطي إعطاء صبيع األطفػاؿ التعلػيم الكػايف كػي 
يأخػػػػػاكا حقػػػػػوقهم السياسػػػػػية كمػػػػػواطنُت بغػػػػػمل النظػػػػػر عػػػػػن أصػػػػػوؽبم العرقيػػػػػة كمسػػػػػتوياهتم 

ال شػػ  اؼبدرسػػة كمؤسسػػة ك (. Ichilo, 2002. p. 81)االقتصػػادية كمكػػانتهم االجتماعيػػة 
كهػي مػن اجتماعية ال تعمل إال يف ضػوء آليػات ؿبػددة كمنظمػة كصػوال لتحقيػق األهػداؼ 

أهػػػم مصػػػادر اإلصػػػبلح كالتغيػػػَت االجتمػػػاعي كالًتبػػػوم عمومػػػا كهػػػي شػػػديدة الصػػػلة باغبيػػػاة 
 مػن الثقافية كاالقتصادية فبا يعطيها مكانة كبَتة يف التأثَت إال أف صبيػع ااتمعػات قػد تعػاين

بػػُت مػػا يتعلمػػه الطالػػب يف اؼبدرسػػة كبػػُت اغبيػػاة العمليػػة اؼبليئػػة بالتحػػديات ظػػاهر انفصػػاؿ 
(Clarke, 2002, pp. 112, 113 ) فػاؼبنهج الدراسػي دبعنػال الشػامل كطريقػة التعلػيم كالتقيػيم

 مػػػن ركػػػائز الًتبيػػػة السػػػليمة القػػػادرة علػػػى تعبئػػػة اؼبتعلمػػػُت حبػػػب األرض الػػػيت يعيشػػػوف فيهػػػا
 .ف إليهاكينتمو 

إف غيػػاب أك ضػػعف التكػػاتف كالتعػػاطف كالتكافػػل دليػػل اكبسػػار اغبػػس الػػوطٍت  كمػػن 
عبلمػػات الفسػػاد يف الكثػػَت مػػن البلػػداف انتشػػار احملسػػوبية كالواسػػطة كإتػػبلؼ مرافػػق الدكلػػة 
كشػيوع الًتاخػػي كالتسػيب يف اقبػػاز األعمػػاؿ احملكومػة بػػالركتُت اؼبمػل كالتجػػاكزات الصػػارخة 

يهدد حركة كمستقبل مؤسسات التوجيه كالتعليم كهي القلب النابمل يف  حىت أصبح اػبطر
 . ااتمع اؼبتحضر

ة مػػػن التحػػػديات اؼبخيفػػػة عنػػػدما قامػػػت للقػػػد مػػػرت دكؿ اػبلػػػيج العػػػريب كغَتهػػػا بسلسػػػ
كال زالػػت القبليػػة كالنزعػػة . اعبماعػػات اؼبتطرفػػة بأعمػػاؿ صػػدمت كأفزعػػت كأضػػرت بػػاعبميع

تلعػب دكرا هػائبل يف توجيػه سػلوؾ األفػراد ك  يسػتطع كثػَت مػن  العرقية يف كطننػا العػريب كلػه
مػػن اؼبسػػائل هػػي اؼبثقفػػُت التحػػرر مػػن قيػػود القبليػػة كخاصػػة يف االنتخابػػات النيابيػػة كغَتهػػا ك 

 . اؼبصَتية اليت ربدد مصلحة كمستقبل البلداف
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لغػرب مػن من اؼبعلـو أف التحالفات القبلية كالغلػو الػديٍت كاؼبطػامع الشخصػية كالتبعيػة ل
العوائق اليت هتدد سبلمة اعبسد الوطٍت كله فاغبياة اؼبدنية الكريبة اؼبتحضرة تػرفمل اػبضػوع 

أحػدا التحػديات فػبل ذبامػل  ـللضغوط اليت هتػدد كياهنػا كتقػف صػفا كالبيػاف اؼبرصػوص أمػا
البلػػػد الطيػػػب هػػػو الػػػام يرفػػػع شػػػعار اغبريػػػة كالسػػػبلـ كالعػػػدؿ . يف مسػػػائل الوحػػػدة الوطنيػػػة

ُت كاؼبواطنػػػات كاؼبقيمػػػُت كاؼبقيمػػػات فيعػػػيش اؼبسػػػلم كغػػػَتل علػػػى حػػػد سػػػواء حيػػػاة للمػػػواطن
إنسػػػانية كريبػػػة تػػػرفمل اغبػػػركب األهليػػػة كتقتلػػػع حبكمػػػة جػػػاكر العنػػػف كالفوضػػػى كاإلرهػػػاب 

 . مهما كاف مصدرل كاظبه ككسيلته فمصلحة الوطن فوؽ كل اعتبار( ـََِْمل ، )
لػػػوالء الػػػوطٍت ال سػػػيما كأف العنػػػف كإف مػػػن كسػػػائل ترسػػػيخ األمػػػن الػػػوطٍت بػػػث ركح ا

الػػدغيم، )كالتطػػرؼ كالتعصػػب مػػن الظػػواهر االجتماعيػػة الػػيت بػػدأت هتػػدد أمػػن العػػا  بأسػػرل 
 (.ٕـ، ص ََِٔ، عبداايد، ُّٕـ، ص  ََِٔ
كاإلرهايب هو كاحد من أبنائنا ، أك إخواننا الاين نتحمل صبيعا مسئولية تركهم يقعوف "

، هػػػػو تػػػػوفَت األمػػػػن الفكػػػػرم كذلػػػػ  مػػػػن خػػػػبلؿ الوصػػػػوؿ  إف األمػػػػر اؼبطلػػػػوب" يف الشػػػػرؾ
 ََِِانظػػر إدريػػس، )بػػاؼبواطن إىل نبػػا كافػػة أنػػواع اإلرهػػاب عػػرب نشػػر القناعػػة الصػػحيحة 

إف اغبػػوار يضػػمن . كتنشػػيط اغبػػوار اؼببػػٍت علػػى احػػًتاـ الػػرأم اآلخػػر( َْٕ، ِْٔـ، ص 
ة التواصػػػل الًتبػػػوم كهػػػو منطلػػػق التجربػػػة الديبقراطيػػػة يف عمليػػػ"التواصػػػل بػػػُت األجيػػػاؿ كهػػػو 

اغبػػػوار الػػػام يقػػػـو علػػػى مبػػػدأ حريػػػة النقػػػد كإبػػػداء الػػػرأم بعيػػػدا عػػػن قػػػيم اػبجػػػل كاػبػػػوؼ 
فاألطفاؿ يعلنوف عن آرائهم كقيمهم كانتقػاداهتم كيطرحػوف أسػئلتهم يف . كالوجل كاإلرهاب

هاب، كطفة كالش" )أجواء حرة متكاملة تدفع هبم إىل مزيد من النمو كالعطاء نفسيا كعقليا
 (. ُٕ- ُٔـ، ص  ََِْ

ـ إىل أنبيػة ربديػد رؤيػة إسػًتاتيجية إلقامػة  ََِّأشار تقرير التنمية اإلنسػانية العربيػة 
أصػػابت عػػددا مػػن "ؾبتمػػع اؼبعرفػػة يف البلػػداف العربيػػة كتطػػرؽ التقريػػر إىل الثػػركة النفطيػػة الػػيت 
 .كاكتسػاب كنشػر اؼبعرفػة القيم كاغبوافز االجتماعية اليت كاف يبكن أف تؤازر كتسػند اإلبػداع

كلكن القيم السالبة اليت انتشرت خػبلؿ الفػًتة اؼباضػية قعػدت باإلبػداع كأفرغػت اؼبعرفػة مػن 
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فقػػػد ضػػػعفت القيمػػػة االجتماعيػػػة للعػػػا  كاؼبػػػتعلم كاؼبثقػػػف،  .مضػػػموهنا التنمػػػوم كاإلنسػػػاين
كحلت . ية إليهمابغمل النظر عن الوسائل اؼبؤدؿ االجتماعية العليا للثراء كاؼبا كباتت القيمة

كصبيع تلػ  اإلفػرازات هػي عقبػات حقيقيػة يف طريػق ". اؼبلكية كاالمتبلؾ ؿبل اؼبعرفة كالعلم
 .اؼبواطنة الفاعلة

يؤكد الباحثوف على إف العناية بالًتبية الوطنية نظريا كعمليا ؽبا تػاريخ تطػورم موغػل يف 
عي ألهنػا ترشػد الفكر االجتماالقدـ كربتل مكانة عظيمة كمنزلة كربل يف الًتاث اإلنساين ك 

صػػر ؽبػػا  فهػػي كسػػيلة للتواصػػل بػػُت البشػػر كطريقػػة هامػػة لتحقيػػق األمػػن حإىل فوائػػد صبػػة ال 
كتنميػػة اػبػػَتات كذبنػػب اؼبخػػاطر، كنشػػر الػػوعي بالقػػانوف كالنظػػاـ كااللتػػزاـ بػػاآلداب الكريبػػة 

ت الًتبيػػة الوطنيػػة ؽبػػاا أصػػبح. النابعػػة مػػن معػػُت التسػػامح، كمبػػادئ العدالػػة، كقػػيم اؼبسػػاكاة 
العمػػػػود الفقػػػػرم للتنشػػػػئة االجتماعيػػػػة عػػػػرب القػػػػركف كيف كػػػػل ااتمعػػػػات البشػػػػرية فهػػػػي مػػػػن 
مقومػػات اغبيػػاة اؼبدنيػػة كاؼبػػدف الفاضػػلة الػػيت يسػػعى اإلنسػػاف جاهػػدان إىل كضػػع لبناهتػػا علػػى 
أسس حضارية تعلي من شأف اإلنساف الام وبقق ذاته، كينمي مواهبػه، كيسػتثمر طاقاتػه، 

االنتماء للبلد كالوفاء ألهلػه فطػرة أصػيلة . عاكف مع غَتل يف ظل ؾبتمع وبًـت صبيع أفرادلكيت
يبيػل اإلنسػاف . ال فكرة دخيلة فاإلنساف دائم اغبنُت إىل اؼبوطن الام كلػد فيػه، كانتفػع منػه

بطبعػػػػه إىل االجتمػػػػاع بالنػػػػاس كيرغػػػػب يف اغبصػػػػوؿ علػػػػى االستحسػػػػاف االجتمػػػػاعي كؽبػػػػاا 
إف تربيػة اغبػس الػوطٍت يكػوف . لة مضرة بالصػحة النفسػية مامومػة خلقيػاالسبب كانت العز 

مػػػػن خػػػػبلؿ شػػػػحا اؼبهػػػػارات كاؼبعػػػػارؼ البلزمػػػػة لتعمػػػػَت اغبيػػػػاة علػػػػى أرض مشػػػػًتكة ذبمػػػػع 
. الطاقػػات كال تفرقهػػا كتوحػػد اعبهػػود كال تبػػددها كربػػًـت الفػػركؽ الفرديػػة كالثقافيػػة كال ربارهبػػا

 ال أداة تربير ألهنا ربارب باغبكمة صبيع ضػركب الفسػاد الًتبية الوطنية الواعية أساس تعمَت
كالتقليػػد كاعبمػػود كالطاعػػة العميػػاء للقػػوانُت غػػَت اؼبوضػػوعية فهػػي أظبػػى مػػن هػػاا اإلسػػفاؼ 

الًتبيػػة الوطنيػػة تقػػـو . الػػام قػػد يسػػوغه الفكػػر الػػديكتاتورم التسػػلطي يف احملػػيط السياسػػي
، فهػػي تنميػػة حقيقيػػة منظمػػة لقػػدرات الفػػرد الواعيػة علػػى أفعػػاؿ ال انفعػػاؿ كأعمػػاؿ ال أقػػواؿ
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كإمكانيات ااتمع كفػق قػيم العدالػة الػيت تنبػا التسػلط كسبقػت الظلػم كتػرفمل التحيػز اعبػائر 
 (.ـ، بتصرؼ كاختصار ََِْمل ، )اؼبتهور 

استنادا إىل معطيات ما سبق بيانه ، فإف العناية باؽبوية الوطنية كربديد مبلؿبها كتوجيه 
مسػػاراهتا حاجػػة مػػن حاجػػات اإلنسػػاف كااتمػػع كهػػي حاجػػة ملحػػة تغػػايها  حركتهػػا كتنميػػة

كربركهػػػا اغباجػػػة إىل االتصػػػاؿ كاألنػػػس باعبماعػػػة كاالنتمػػػاء ؽبػػػا كااللتػػػزاـ بتوجيهاهتػػػا كقيمهػػػا 
كمعايَتهػػا كمػػا أف العنايػػة باؽبويػػة الوطنيػػة كغرسػػها يف نفػػوس اليػػافعُت فريضػػة حضػػارية الزمػػة 

 تلػػػػ  اغباجػػػػة يف حيػػػػاة الناشػػػػئة ألف كتشػػػػتد.  صبيػػػػع األكقػػػػاتؼبواجهػػػػة األزمػػػػات اؼبدنيػػػػة يف
أساس اؼبسػَتة كؽبػاا فػإف دراسػة بنػاء اؽبويػة الوطنيػة للناشػئة قضػية جوهريػة  الفتياف كالفتيات
ال متػدفق جيػل لػه عطػاء  دؼ إىل تكػوينتنشػد اغبيػاة اآلمنػة اؼبنتجػة كهتػيف ااتمعات الػيت 

لف اااالت الدينيػة كاالقتصػادية كالصػحية كالثقافيػة ينقطع كيتمتع برأم عاـ مستنَت يف ـبت
ا فػىٍليػىٍعمىٍل اٍلعىاًمليوفى }ك كالسياسة كالًتفيهية  .(ُٔ: الصافات) {ًلًمٍثًل هىاى

 

 منطلقات
: الببلد الشيخ صباح األضبد اعبابر الصباح  أمَت من أقواؿ حضرة صاحب السمو

القانوف  ء منا الصغر على احًتاـككبن يف هاا الوطن نعمل جاهدين على تربية النش"
كالتمس  به، كعلى نشر معاين اغبرية 
 كاؼبساكاة كاؼبواطنة الصحيحة، كتأدية

خبلص يف العمل، كذل  كله الواجبات كاإل
من أجل أف تكوف حياهتم أكثر سعادة كرقيا 

حياتنا، كهو أمر ال تنفرد فيه اؼبؤسسات  من
إف العمل هو اغبياة، كهو الواجب  ...كااتمع الرظبية كإمبا يشًتؾ فيه البيت كاؼبدرسة

الام يقـو به كل فرد منا ذبال الكويت، كعلى كل كاحد منا، كهو يقـو هباا  الوطٍت
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خبلص، كذل  من أجل الكويت، إ يف عمله كأداء كاجبه بأمانة ك يراعي اهلل الواجب، أف
  (.باختصار" )لوالء لهخبلص كالوفاء كاعطال الكثَت كال يطلب منه سول اإلأ الوطن الام

سنة كتيعرِّؼ األمم اؼبتحػدة الطفػل بأنػه أم  ُٖسبتد مرحلة الطفولة من اؼبيبلد إىل سن 
صػػأ أك فتػػاة   يتجػػاكزا الثامنػػة عشػػرة كيعتػػرب الطفػػل فػػردا كعضػػوا يف أسػػرة كؾبتمػػع يف آف 

 .اؼبسػاكاةكالطفل هو إنساف له طائفة كاملة من مثل اغبقوؽ الصحية كالتعليميػة كحػق . معا
كتػػػػػػرل بعػػػػػػمل اؼبصػػػػػػادر الًتبويػػػػػػة أف الطفولػػػػػػة اؼببكػػػػػػرة سبتػػػػػػد مػػػػػػن اؼبػػػػػػيبلد إىل سػػػػػػن الثامنػػػػػػة 

(Greenwood Dictionary of Education, p. 115 .) 
أف التػٍَّربًيىة ذات معاف كثَتة كدالالت كاسعة فهػي تػدؿ يف كتشَت كتب اللغة العربية إىل 

نًشػػئة كاإلصػػبلح كالتثقيػػف كتنميػػة قػػول اإلنسػػاف ؾبملهػػا علػػى الزيػػادة كالنمػػو كالتحسػػُت كالتى 
  أمػػا الػػوطن عنػػد علمػػاء اللغػػة ....الطبيعيٌػػة كالعقليػػة كاألدبيػػة كالفنيػػة كاػبيليقيػػة كالنفسػػية اخ

كالػوطٍت هػو . العربية فهو مكافي إقامة اإلنساف كمقػرهل كعػزل كإليػه انتمػاؤيلي كيلًػدى بػه أك   يولػد
 .فع عن حيقوقه كيضحِّي حبياتًه من أجًلهً الفرد الام يتعٌلق بوطنه فيدا

كيف اإلطػار القػانوين فػإف اؼبواطنػػة هػي عضػوية كاملػة أساسػػها اؼبسػاكاة التامػة يف ااتمػػع 
كهو ما يعٍت أف كافة أبناء الشعب الاين يعيشوف يف الػوطن سواسػية بػدكف أدي سبييػز قػائم 

اؼبسػتول االقتصػادم أك االنتمػاء على أم معايَت ربكمية مثل الدين أك اعبنس أك اللوف أك 
السياسػي كاؼبوقػف الفكػػرم، كيرتػب التمتػػع باؼبواطنػة سلسػػلة مػن اغبقػػوؽ كالواجبػات ترتكػػز 
على أربع قيم ؿبوريػة هػي قيمػة اؼبسػاكاة كقيمػة اغبريػة كقيمػة اؼبشػاركة كاؼبسػئولية االجتماعيػة 

 (. ـ ََِٓإسحق، )
دبدلولػػػػه الواسػػػػع هػػػػو حػػػػب الػػػػوطن  (Patriotic Affiliation)إف االنتمػػػاء الػػػػوطٍت  

كالتضحية من أجله كالشعور باحًتاـ صبيع اؼبواطنُت كاؼبقيمُت كهو من جانب عملي يًتجم 
اعبانػػب الوجػػداين مػػن خػػبلؿ بػػاؿ الوسػػع الرتفػػاع شػػأف الػػوطن كإعػػبلء مكانتػػه كأداء دكر 

ث عػػػػن كهػػػػاا يقودنػػػا كبػػػػو اغبػػػدي. اؼبػػػواطن الػػػػام يتحمػػػل مسػػػػئولية اؼبواطنػػػة ذبػػػػال اآلخػػػرين
االنتماء الوطٍت لدل التلميا كهو شعورل بااته كالشعور بأنػه يتكامػل مػع غػَتل عػرب التعػاكف 
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الزكػػي ، ك فليػػة، )كالعمػػل اؼبشػػًتؾ كالشػػعور بأنػػه جػػزء هػػاـ مػػن كطنػػه كلبنػػة ضػػركرة مػػن لبناتػػه 
 (.ٗٓـ، ص  ََِْ

  اؼبشػػاعر الًتبيػة الوطنيػة رابطػة عميقػة كعاطفػة نبيلػة وبػػس هبػا اؼبػواطن كبػو كطنػه، كتلػ
النبيلػػػػة الدافقػػػػة هػػػػي أسػػػػاس اؼبواطنػػػػة الواعيػػػػة الػػػػيت تشػػػػدل كترشػػػػدل قطعػػػػا إىل بػػػػاؿ ااهػػػػود 

كإذا . كالتضحية باؼبوجود مػن أجػل تعمػَت اغبيػاة كتنظػيم ااتمػع كالوصػوؿ للغايػات الكػربل
أردنػػا أف تكػػوف اؼبواطنػػة سػػليمة كاؼبعادلػػة صػػحيحة فػػبل بػػد مػػن تربيػػة شػػاملة للطفػػل أساسػػها 

 .العدالة كاؼبسئولية كاؼبساكاة كالقانوف كي تتحقق اؼبقاصد اؼبرجوة معاين
ليس من شركط اؼبواطنة مطابقة األفكار كالقناعات بػُت اعبميػع كلكػن اؼبواطنػة بقيمهػا 
كمؤسساهتا هي اإلبداع اإلنساين غبفا اغبقوؽ كصيانة اؼبكاسب بإدارة حضارية تستوعب 

كإف التخلػػػف يف األمػػػم (. "ٓٗ، ص اؼبواطنػػػةاآلخػػػر كحقػػػوؽ ـ،  ََِٔؿبفػػػوظ، )التنػػػوع 
أصػػبح يقػػاس دبقػػدار التشػػاكر بػػُت اغبػػاكم كاحملكػػـو ، ككلمػػا زاد التشػػاكر زاد التقػػدـ كالبنػػاء، 

كيف ظل هاا النسق الفكػرم ال بػد (. ُّـ، ص ََِٔالببليل، " )كقل التقهقر كالتخلف
حلػة هامػة مػن مراحػل التغػَت يف القػرف اغبػادم كالعشػرين دبر "من التأكيػد علػى أف العػا  يبػر 

يف تارىبه، حيث التغَتات السريعة على اؼبسرح السياسي العاؼبي كاحمللي، تغَتات ربتم على 
 (.ِّٗ، ص ـ ََِٓالشاذيل، " )الًتبويُت إعداد الناشئة للتعامل مع هال اؼبرحلة

م يعتػٍت إف استمرارية ااتمع كهنضته كمركنته مرهونة دبدل قبػاح البنػاء االجتمػاعي الػا
بالفرد كيرفع من مستوال ككفاياته، كذل  انطبلقان من مسلمة أساسية مؤداها أف الفرد اللبنة 
األساسػػػية يف بنػػػاء ااتمػػػع ككلمػػػا كانػػػت اللبنػػػة قويػػػة كػػػاف البنػػػاء تامػػػا يف مضػػػمونه كشػػػكله، 

 .كحاضرل كمستقبله
تمعية اليت هتدؼ إىل كمن اؼبفاهيم اؽبامة يف عملية التنشئة السياسية مفهـو الشراكة اا

مسػػػاعدة اؼبػػػواطن علػػػى اكتسػػػاب اؼبشػػػاركة الفاعلػػػة اؼبرتكػػػزة علػػػى ربمػػػل اؼبسػػػئولية الفرديػػػة 
إف ضماف حيوية اؼبواطنة يستدعي إشػراؾ النػاس يف . "كتبعاهتا األخرل ذبال الوطن كااتمع

ظػيم صنع القرارات اليت سبس حياهتم كحاجاهتم بشكل يشعرهم بالرضا عن أم تقنػُت أك تن
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ذلػ  أنػه مػن اػبلػل االجتمػاعي أف نطالػب النػاس بػدعم شػيء أك « هم سانبوا يف صنعه»
مبعدكف عن تصور ميزاته كأبعادل، فضػبلن عػن التمثيػل فيػه، فالنػاس هبػب أال « هم»سبويله ك

ينحصػػػػر دكرهػػػػم يف االنصػػػػياع لؤلكامػػػػر كالقػػػػرارات، بػػػػل يف التػػػػأثَت فيهػػػػا كمػػػػن مث التػػػػأثر هبػػػػا 
 (.ـ ََِٔة، الشريد" )كذبسيدها

كال ريب أف الًتبيػة الوطنيػة السػليمة ال تتحقػق إال علػى مصػاغبة القػدمي النػافع باعبديػد 
الراقػػػي كاغبػػػث علػػػى تعلػػػم العلػػػـو كالفنػػػوف كال تكتمػػػل عمليػػػة هتػػػايب األخػػػبلؽ إال بتعويػػػد 
الناشئة خصوصا على فبارسة مبادئ اآلداب النبيلة كفبارسػة معػاين التسػامح كالعفػو كاغبريػة 

 .اؼبنتديات، كفضاءات ااتمعلعدالة يف رحاب األسرة، كأركقة اؼبدارس، كؿبيط كا
كاغبق أف االنتماء للوطن كاالنتماء لؤلـ سباما فالويف ألسرته حفي بوطنه، حريص علػى 

هاا هو اؼبنهج الفلسػفي كاإلطػار الفكػرم الػام ينبغػي أف نسػَت كبػول . كحدته كأمنه كرفعته
كانطبلقػػا مػػن هػػاا الفهػػم احملػػدد فػػإف مرحلػػة الطفولػػة . وطنيػػة اؼبسػػتقلةيف عمليػػة بنػػاء اؽبويػػة ال

هي أهم كأكؿ كأخطر مراحل تأسيس الوعي للمواطن الصا  اؼبصلح الام يستبطن الوالء 
كالوطنية يف . كيظهر الوفاء لؤلرض الام ينتمي إليها ، كيتصل بأهلها ، كينتفع من خَتاهتا

ربركهػػا كبػػو اإلحسػػاف يف ك وعػػة يف النفػػوس شػػريفة مطبهنايػػة اؼبطػػاؼ مشػػاعر لطيفػػة كشػػعائر 
 .العمل كاغبفاظ على اؼبصا  العليا للوطن

إف الطفػػل الػػام يػػتعلم النظػػاـ كالعفػػو كالرفػػق كالتعػػاكف كسػػائر القػػيم النبيلػػة يف البيئتػػُت 
األسػػػػرية كاؼبدرسػػػػية ال ريػػػػب أنػػػػه بصػػػػورة عفويػػػػة كبػػػػبل أدي مشػػػػقة سػػػػيًتجم ذلػػػػ  السػػػػلوؾ 

يته عنػدما يكػرب كيشػتد عػودل فيمػارس دكرل كمػواطن راشػد وبػًـت قػوانُت اؼبنضبط يف شخصػ
اؼبركر، كلوائح البلد كيباؿ جهدل كله لصيانة حقوؽ الوطن كالاكد عن حياضه كيسعى إىل 

ؿ كاجباتػػه ك كبعػػد هػػاا كلػػه كفػػوؽ ذلػػ  كلػػه يبػػارس حقوقػػه كيػػزا. جلػػب اػبػػَت لسػػماء قومػػه
الكريبػػػة هويػػػة أصػػػيلة لػػػه تػػػدؿ عليػػػه كال بػػػوعي كحػػػب كسبيػػػز حػػػىت تصػػػبح تلػػػ  اؼبمارسػػػات 

اؼبواطنة بػبل قػيم . يستغٍت عن نورها ألهنا مغركسة يف أعماقه كآسرة ؼبشاعرل، كموجهة لعقله
باعثة على العمل كببل كالء يصدقه الفعل كلمة جوفاء خادعة، كقبضة مػن اغبػركؼ اؼبزيفػة 
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إىل اللحػػد كػػي تصػػبح اؽبويػػة كال منػػاص أبػػدا مػػن تسػػخَت ينػػابيع الًتبيػػة كالتعلػػيم مػػن اؼبهػػد 
 .الوطنية كلمة شريفة ذات مضامُت عميقة، كتبعات كبَتة، كرسالة فعالة

مػن دكف كقماش كبييػه يف الصػباح البػاكر دكف تطبيق ليست الوطنية قضية شعار نرفعه 
أك مػػػواد دراسػػػية هػػػدل دكف مػػػن أك عبػػػارات نرددهػػػا بصػػػوت هػػػادر يف سػػػاحة العلػػػم كفػػػاء 

كلكن االنتماء مشاعر صادقة تستلـز فبارسات يف غاية النبػل بل تطبيق بنقررها يف مدارسنا 
 . يف ضوء هوية نصطب  هبا، كنعيش معها كهبا كمن أجلها

ػبدمػػة البلػػد إىل الرقػػي الصػػادؽ الطفػػل هػػو اللبنػػة األكىل يف بنػػاء شػػامخ يقػػودل الشػػوؽ 
يف صػغرل يف الغالػب  فػىتة االنتهاء ككل أمر يعتػادل الإف صفاء االبتداء من سبلم. كالسؤدد

يثبػػػػت يف كعيػػػػه كيواظػػػػب عليػػػػه يف فعلػػػػه حػػػػىت يصػػػػبح القلػػػػب طواعيػػػػة متيمػػػػا حبػػػػب الػػػػوطن 
 :باؼبلهيات كؽباا شدا الشاعر قائبلالباؿ كيصدؽ األمر مع كل شيء قبل أف ينشغل 

 أىتػػػاين هىواهػػػا قىبػػػلى أىف أىعػػػًرؼى اؽبىػػػول
 

نػػػػػػػػػػػػػػػا   فىصػػػػػػػػػػػػػػػادىؼى قىلبػػػػػػػػػػػػػػػان خالًيػػػػػػػػػػػػػػػان فػىتىمىكَّ
 

 :كقاؿ أبوسباـ
 نػىقِّل فيؤادىؾى حىيػثي ًشػئتى ًمػنى اؽبىػول
ػػػػػىت ػػػػػم مىنػػػػػزًؿو يف األىرًض يىألىفيػػػػػهي الفى  كى

 

بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب األىكَّؿً    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه ًإال لًلحى
نينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي أىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان ألىكًَّؿ مىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًؿً   كىحى

 

يف كتاهبم عن الوعي الًتبوم على أنبية تنشئة ( ـ ُِٖٗ)يؤكد جورج شهبل كآخركف 
كرة علػػى االعتػػزاز بػػوطنهم فيبػػاؿ الفػػرد مػػنهم أقصػػى اعبهػػود ألداء األفػػراد منػػا الطفولػػة البػػا 

علػػى أف  الػػوعي الًتبػػوميؤكػػد اؼبؤلفػػوف يف مصػػنفهم .  كاجباتػػه يف كطنػػه كذبػػال العػػا  بأسػػرل
األمة العربية تعاين من سيطرة الركح الفردية كالركح القبلية كالكثَت مػن التحػديات الػيت تعيػق 

ًتبيػػػػة الوطنيػػػػة هػػػػي الطريقػػػػة الصػػػػحيحة للقضػػػػاء علػػػػى هػػػػال النهضػػػػة الفعليػػػػة كؽبػػػػاا فػػػػإف ال
 :يستعرض اؼبؤلفوف صفات اؼبواطن الواعي الرشيد كمنها(. ِْٔص )اؼبعضبلت 

 .أف يؤمن باهلل كوبدد أهدافه كسلوكه على ضوء القيم كاؼبثل العليا .1
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 .أف يعرؼ نفسه كأمته كيقـو بدكرل كبوها ليناؿ حقوقه .2
 .ابيةأف يعرؼ كسائل اؼبشاركة اإلهب .3
 .أف يعرؼ مكاف كطنه من العا  .4

علػى ضػركرة  -اؼبػاكور قبػل قليػل– كمسػتقبل الػببلد العربيػة الوعي الًتبومكيؤكد كتاب 
ئوف الػوطن كالػػيت مػػن القوانُت اؼبتعلقػػة بشػػتنػػوير األفػػراد بػتزكيػد اؼبػػواطن باؼبعلومػػات اؼبطلوبػة ك 

 تور كػػي هبعػػل إرشػػػاداتهيات الدسػػلػػه طريقػػه يف اغبيػػاة كػػػأف يعػػرؼ أساسػػ وضػػحشػػأهنا أف ت
مرعية يف سلوكياته كيشػَت الكتػاب إىل كسػائل يبكػن االسػتعانة هبػا يف عمليػة الًتبيػة الوطنيػة 

من مثل توثيق عػرل األلفػة كالتعػاكف يف اؼبسػابقات الرياضػية كاؼبنتػديات ( ـ ََِْمل ، )
نهػػػا أف يػػػدرب الثقافيػػػة كالػػػرحبلت الكشػػػفية كاؼبشػػػاريع اػبَتيػػػة اػبادمػػػة ؼبصػػػا  ااتمػػػع، كم

 .التبلميا على شيء من اغبكم الاايت ليدبركا شؤكهنم بأنفسهم كدبساعدة اإلدارة اؼبدرسة
ال بػد ؼبعلػم الًتبيػة الوطنيػة أف يكػوف قػدكة كعبلكة على ذل  يشَت الكتاب إىل أنػه  

حسػػػػنة كيتػػػػابع األحػػػػداث اعباريػػػػة العامػػػػة كوبللهػػػػا بركيػػػػة كفػػػػق منطلقػػػػات الدسػػػػتور كثوابتػػػػه 
يف ربقيق األهداؼ العامة اؼبنسجمة مع سياسة البلد كما عليه أف يكوف متجردا  كيستغلها

األنانيػة كاعبشػع كػي يكػوف اؼبعلػم معلمػا بسػلوكه قبػل بعػة مػن دكافػع انالمن اؼبصػا  الااتيػة 
 (.  ِٖٓص )قوله 
تؤكػػػد الدراسػػػات األجنبيػػػة علػػػى أف مسػػػئولية الػػػدكؿ ترتكػػػز يف أف تسػػػاهم يف جعػػػل  

ؼبمارسة دكر فاعل يف ربمػل اؼبسػئوليات الوطنيػة مػن  كافة  على إعداد اؼبواطنُت الًتبية قادرة
 - Spajic)ؾبتمػػع ديبقراطػػي يسػػتلهم منػػه إطػػارل العػػاـ لبنػػاء نظرياتػػه كفبارسػػاته هبػػاد إأجػػل 

Vrkas, 2oo3, p. 50 .)ن قػيم الديبقراطيػة الػيت كمػن أهػم مفػردات اؼبواطنػة أف يػدرؾ اؼبػواط
بػػػادئ حياتيػػػة مثػػػل حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، كاغبريػػػة، كالعػػػدؿ، كالتسػػػامح، نبثػػػق منهػػػا ؾبموعػػػة مت

اغبقوؽ  يتسع نطاؽ اؼبفردات السياسية ليضمككال  (. Lemish, 2003, p. 53)كالتعددية 
االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية، كالدسػػػتور، كالعدالػػػة يف التعلػػػيم كمعرفػػػة اؼبشػػػكبلت الػػػيت تواجػػػه 

 (. Enslin, 2003, p. 73, 82)ااتمع ككل 



 36 

هػػل يبكػػن أف تكػػوف اغبكومػػات هػػي : كمػػن األسػػئلة اؼبطركحػػة يف اؼبيػػداف الًتبػػوم اليػػـو
اؼبهيمنػػػة فقػػػط يف عمليػػػة غػػػرس اؼبوطنػػػة أـ أف اؼبنظمػػػات قػػػد تلعػػػب دكرا مشػػػاهبا يف القػػػرف 
الواحػػػد كالعشػػػرين؟ مػػػا دكر التغػػػَتات العاؼبيػػػة علػػػى اغبكومػػػات احملليػػػة؟ مػػػا دكر اؼبنظمػػػات 

 (.Bottery, 2003, p. 101)السياسات العامة؟ الدكلية كاإلقليمية يف 
أف طبيعػػة الًتبيػػة ( Coleman & Print, 2003)تعتقػػد بعػػمل الدراسػػات التخصصػػية 
االسػػتنارة : ألجيػػاؿ القادمػػة علػػى دعػػامتُت كنبػػاالوطنيػػة تقػػـو علػػى أسػػاس أف اؼبدرسػػة تعػػد ا
اؼبربػػوف بضػػركرة أف تتطػػرؽ كيف هػػاا اؼبقػػاـ ينػػادم . الديبقراطيػػة أكال كاؼبشػػاركة السياسػػية ثانيػػا

أشػػار . الًتبيػػة الوطنيػػة إىل مفػػاهيم اؼبواطنػػة دبػػا يتوافػػق مػػع اؼبفػػاهيم احملليػػة كالتطػػورات العاؼبيػػة
البػػػػاحثوف إىل أركػػػػاف اؼبواطنػػػػة العاؼبيػػػػة كهػػػػي أربعػػػػة كتػػػػدكر يف جوهرهػػػػا حػػػػوؿ غػػػػرس مفهػػػػـو 

رات تتػيح ؽبػػم عمليػػة السػبلـ، كحقػػوؽ اإلنسػاف، كالديبقراطيػػة كالتقػػدـ، كتزكيػد الصػػغار دبهػػا
كالنػاظر إىل (. Osler & Starkey, 2003, p. 244)التغيػَت علػى اؼبسػتويُت احمللػي كالعػاؼبي 

هال األركاف هبػدها أساسػيات ال بػد أف تتضػمنها اؼبنػاهج الدراسػية ؼبػا فيهػا مػن أساسػيات 
 . تنشئة سياسية متكاملة

يف  تى أركػاف النظػاـ كلقػد شػاعكمن معا  السياسة اؼبعاصرة أف الدكلة ال تقـو إال علػ
 Separation of)العػػا  اليػػـو صػػي  كثػػَتة للضػػبط السياسػػي مػػن أنبهػػا فصػػل السػػلطات 

Powers ) التعػػػاليم اػباصػػػة بفصػػػل السػػػلطات إىل تشػػػريعية "كيػػػراد هبػػػاا اؼبصػػػلح السياسػػػي
ككػػاف لػػوؾ أكؿ مػػن اقػػًتح فصػػل السػػلطات، مث تطػػور األمػػر علػػى يػػدم . ةكتنفيايػػة كقضػػائي

إف دكر النظػاـ التعليمػي هػو تبسػيط هػال اؼبفػاهيم كػي  .( اؼبوسػوعة اؼباركسػية" )يسكيومونت
 .يدركها اؼبتعلم فيعرؼ طبيعة حركة ااتمع من حوله

. إف عمليػػة إعػػداد اؼبػػواطن اؼبسػػتنَت مهمػػة أساسػػية لكػػل األنظمػػة الًتبويػػة يف دكؿ العػػا 
راسػػػية أك مبثوثػػػة داخػػػل كمػػػن ذلػػػ  تضػػػع اغبكومػػػات بػػػرامج مفصػػػلة مسػػػتقلة كمقػػػررات د

اؼبناهج الدراسية لًتبية الناشئة كفق مفاهيم اؼبواطنة كي يفهم اؼبتعلم دكرل اغبايل كاؼبستقبلي 
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ال تتحقػػق اؼبواطنػػة . داخػل ااتمػػع الػػام ينتمػػي إليػػه كيضػػم يف بوتقتػػه عػػدة ثقافػػات متنوعػػة
 :العاؼبية إال دبراعاة األمور التالية

 .ليت ال زبل بالتزامات ااتمعتقبل االختبلفات الشخصية كا .1
 .العمل اعبماعي التعاكين غبل اؼبشكبلت كإشاعة العدؿ .2
 . احًتاـ االختبلفات اؼبتعلقة بالعرؽ كالثقافة .3

 .تكافؤ الفرص بُت الاكور كاإلناث .4

 .أف يدرؾ اؼبتعلم أف نظرته لآلخرين تتأثر بالبيئة اليت عاش فيها .5

 .من كافة اؼبخاطر  ضباية البيئة .6

 .Osler & Starkey, 2003, p)الوحدة كالعدالة على اؼبسػتول احمللػي كالعػاؼبي تعزيز  .7

244 - 247.) 

 .العناية التامة بالفئات اػباصة كتشجيعها على العمل اؼبنتج كربقيق الاات .8

يرل اؼبفكركف أف القيادة جزء هاـ مػن الًتبيػة الوطنيػة كينبغػي أف يتػدرب عليهػا الناشػئة 
اؽبػػدؼ مػػن تعزيػػز مفهػػـو القيػػادة أف يقػػـو اؼبػػواطن . ؼبراحػػل األكىلخاصػػة يف اؼبػػدارس كمنػػا ا

بدكرل يف اؼبشاركة السياسية كربط شروبة الشػباب دبشػكبلت ااتمػع كتشػجيعها علػى رسػم 
التطلعػػػػػات اؼبسػػػػػتقبلية كاالنضػػػػػماـ إىل اؼبنظمػػػػػات كاألنديػػػػػة كالنقابػػػػػات الوطنيػػػػػة كاإلقليميػػػػػة 

الًتبية اغبديثة يف ضوء بعمل الدراسات اؼبعاصػرة أف  ترل. كالعاؼبية ػبدمة الوطن كاإلنسانية
القيػػادة ليسػػت متعلقػػة بفئػػة أك طبقػػة هتػػيمن علػػى مقاليػػد األمػػور كربتكػػر السػػلطة أك سبػػارس 
اغبكػػم مػػع اقصػػاء اآلخػػرين بػػل هػػي فبارسػػة تسػػع اعبميػػع كال بػػد أف يعػػرؼ اؼبػػواطن حقوقػػه 

صػػنع القػػرارات عمليػػة عػػة كاملػػة يف كيتحمػػل اؼبسػػئوليات اؼبنوطػػة بػػه ليشػػارؾ حبريػػة تامػػة كقنا
 . ااتمعية

إف دكر اؼبدرسػػة هػػو تفعيػػل دكر الناشػػئة كحػػثهم علػػى تطبيػػق معػػاين الوطنيػػة مػػن خػػبلؿ 
تزكيدهم باؼبهارات القيادية البلزمة لكي يبارسوا دكرهم يف إبراز احتياجاهتم كالتعبَت السػليم 

 .   عن تطلعاهتم كاؼبشاركة الفاعلة يف حل مشكبلهتم
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إىل عػدة طرائػق لتنميػة اغبػس الػوطٍت فكريػا كعمليػا ( ـ ََِْملػ ، )شار البػاحثوف أ
كعاطفيػػا كفيمػػا يلػػي بعػػمل السػػبل التعليميػػة لتنميػػة اؼبواطنػػة مػػن خػػبلؿ مفهػػـو القيػػادة الػػيت 

 :تقـو على األركاف التالية
 .غرس الفضائل الفردية من مثل الشجاعة كالتضحية .1
 .تتزكيد اؼبتعلم خبطوات حل اؼبشكبل .2
 .التدريب على حسن ازباذ القرار .3
 .توثيق العبلقات التفاعلية مع اآلخرين .4
 .تعزز القيادة كتطبيق مفهـو الًتبية الوطنية .5
اسػػػػتثمار الػػػػًتاث الػػػػوطٍت كالعػػػػاؼبي كالقصػػػػص البانيػػػػة لؤلخػػػػبلؽ كاألدب الرفيػػػػع مػػػػن  .6

 (.O’Brien & Kohlmeier, 2003, p. 165)أفضل طرائق تعزيز الركح القيادية 

 :منهاالسليمة عدة مقومات للمواطنة  ؾهنا
 .تكوين اؼبعرفة الكافية كإذكاء ركح البحث العلمي لدل الناشئة .1
 .ربليل البيانات على اؼبستول الشخصي كاعبمعي .2
 .التأكيد على أف األفراد يستطيعوف تقدمي العوف الكبَت للوطن .3
 .طة اعبماعيةيف األنش ةشاركاؼب .4
 . اآلخرينـ ااحًت  .5
 .الرأم عن اؼبسئوؿ اغبر  َتعبالت .6
 .، اؼبهنية كالتطوعية اؼبسانبة يف تنشيط النقابات العاملة .7
 يف اإلثراء اؼبعريف يف ااتمع من خبلؿ الػتعلم كالتعلػيم كالػتعلم مػن اآلخػرين ةسانباؼب .8
(Stein, 2000, p. 145). 

قامػػػة رؤيػػػة اسػػػًتاتيجية إل"ـ علػػػى أف ربديػػػد  ََِّكيؤكػػػد تقريػػػر التنميػػػة اإلنسػػػانية العربيػػػة 
 :ؾبتمع اؼبعرفة يف البلداف العربية تنتظم حوؿ أركاف طبسة

 .إطبلؽ حريات الرأم كالتعبَت كالتنظيم، كضماهنا باغبكم الصا  -ُ
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النشر الكامل لتعليم راقي النوعية مع إيبلء عناية خاصة لطريف اؼبتصل التعليمي،  -ِ
 .كللتعلم اؼبستمر مدل اغبياة

ذاتية يف البحث كالتطوير الثقايف يف صبيع النشاطات  توطُت العلم كبناء قدرة -ّ
 .ااتمعية

 .التحوؿ اغبثيث كبو مبط إنتاج اؼبعرفة يف البنية االجتماعية كاالقتصادية العربية -ْ
العودة إىل : تأسيس مبوذج معريف عريب عاـ، أصيل، منفتح، كمستنَت يقـو على -ٓ

االجتهاد كتكريبه  كالنهوض باللغة  زصحيح الدين كزبليصه من التوظيف اؼبغرض، كحف
العربية  كاستحضار إضاءات الًتاث اؼبعريف العريب  إثراء التنوع الثقايف داخل األمة، 

 ".كدعمه، كاالحتفاء به  كاالنفتاح على الثقافات اإلنسانية األخرل
 كأشار التقرير اؼباكور إىل قضية مفصلية ال بد من التأكيد عليها دكف ملل كهي أف  
كال يقـو دكف اؼبعرفة . الدين كالثقافة كالتاريخ كالفبلح يف اؼبستقبل ربمل على اؼبعرفة"

حائل إال موركثات كضعية من صنع البشر، يف االجتماع كاالقتصاد، كقبل كل شيء يف 
كخليق بالعرب اليـو أف يصلحوا هال اؼبوركثات حىت تتبوأ أمتهم اؼبكانة اليت . السياسة
 (.بتصرؼ" )إباف ألفية اؼبعرفةق يف العا  تستح

إف اإلحسػػػاف للػػػوطن الػػػام ينتمػػػي إليػػػه الفػػػرد كاجػػػب مقػػػدس كمػػػن أكجػػػب الواجبػػػات 
مقولػػػة أخبلقيػػػة ( Duty)كالوىاًجػػػبي  .مصػػػلحة الغػػػَت ليصػػػب يفيتجػػػاكز الفػػػرد  فػػػالرب للػػػوطن

ـي به يستحق  ماهو كالواجب الوطٍت . كفلسفية تشَت إىل ما هو اٌلزًـ  يتحتَّم على اؼبرًء القيا
كال شػػ  أف الواجبػػات . تاركػػه الػػاـ كالتػػوبيخ كالعقػػاب إذا بلػػ  حػػدا يعاقػػب عليػػه القػػانوف

األخبلقيػػة هػػي قػػواـ الػػركابط الوطنيػػة كاؼبطلػػوب زيػػادة الػػوعي هبػػا كػػي ال يقػػع التفػػريط فيهػػا 
كلكػػػػي تسػػػػتقيم عمليػػػػة الضػػػػبط االجتمػػػػاعي، كتسػػػػتمر الًتبيػػػػة الشػػػػاملة، كتزدهػػػػر النهضػػػػة 

هػػدينا يف هنايػػة اؼبطػػاؼ إىل يود إزاء ربقيػػق اؼبواطنػػة الفاعلػػة الواجػػب اؼبنشػػء أداإف . الوطنيػػة
 .إقامة ؾبتمع يتمتع بصحة كطنية
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إف أداء الواجبات كخدمة البشر طريق الصػحة النفسػية كاكتسػاب السػَتة اغبسػنة ككمػا 
 :قاؿ الشافعي

ػػػػػػػػػقِّ ًعنػػػػػػػػػدى  ػػػػػػػػػةن لًلحى  قىضػػػػػػػػػائًهً  أىرل راحى
 

 عىلػػػػػػػى عىمػػػػػػػدً  كىيىثقيػػػػػػػلي يىومػػػػػػػان ًإف تػىرىكػػػػػػػتى  
 

لوحدة الشخصية  كسيلة طيعةكحدة التعليم أف ( ـ ََِٔ)يرل سعيد إظباعيل علي 
أف تكوف للتعليم فلسفة عامة تتسم باالتساؽ كالوحدة يف األسس "الوطنية كيقصد بال  

كأف تكوف للشخصية الوطنية أك . كاؼبقاصد، كتتنوع يف الطرؽ كالقنوات كالسبل كاألشكاؿ
ا الكلية العامة اليت سبيزها عن غَتها من الشخصيات القومية أك الوطنية ، كيف القومية ظباهت

 (.ِْص " )الوقت نفسه تتسع ساحتها للتنوع كالتعدد يف اؼبكونات كاالذباهات
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الدين كاألخبلؽ كالرقابة )العديد من عناصر الضبط االجتماعي الشكل التايل يوضح 
 :لوحدة الوطنيةاعزز تكهي عناصر ( الااتية كالعرؼ كالقانوف

 
 

لوحدة اعزز اليت تعديد من أهداؼ الضبط االجتماعي كيوضح الشكل التايل ال
 :الوطنية
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الوطنيػػة يف أربعػػة عناصػػر كعلػى ضػػوء مػػا سػػبق فػإف الباحثػػة تضػػع رؤيتهػػا لعناصػر الًتبيػػة 
 :شد بعضها بعضا كما يف الشكل التايلتمًتابطة 

 
كالدرايػػػة الكافيػػػة الػػيت تنمػػػو مػػػع اؼبزاكلػػة كتشػػػمل الػػػوعي العنصػػر األكؿ هػػػو العلػػػم النػػافع 

العميق بالواجبات كاغبقوؽ أما العنصر الثاين فهو االنتمػاء حبيػث تتشػكل الشخصػية كهػي 
موصولة بالوطن متعلقة به كجدانيا أما العنصر الثالث فهو فبارسػة اغبقػوؽ كالوجبػات دبعػٌت 

كأخػػػَتا فػػػإف األخػػػبلؽ . دنيػػػا اغبقيقػػػة العمػػػل كالبػػػاؿ كترصبػػػة اغبػػػب علػػػى أرض الواقػػػع كيف
يتخلػق اؼبػواطن بػاألخبلؽ الفاضػلة فػبل يتمػنن علػى مػن أعطػى فاغبميدة هي صماـ األماف 

كال يسػػػتغل عملػػػه كإحسػػػانه ؼبصػػػا  ذاتيػػػة ضػػػيقة تضػػػر باؼبصػػػلحة العامػػػة كهنػػػا يرتقػػػي الفػػػرد 
حسػػػػن  كاألخػػػػبلؽ مهػػػػارات بيتيػػػػة كمدرسػػػػية كؾبتمعيػػػػة مثػػػػل. بنفسػػػػه فيكػػػػوف ؿبسػػػػنا بعملػػػػه

كبػػال  يعػػيش اؼبػػواطن يف بيتػػه كمدرسػػته ... اإلنصػػات كفػػن التحػػدث كتكػػوين الصػػداقات
قاؿ . كؾبتمعه كهو ينفق كقته كجهدل كماله يف أكجه اػبَت كدبا يعود نفعه على الناس كلهم 

ػاًظًمُتى اٍلغىػٍياى كىاٍلعىػاًفُتى }تعاىل  ػبه  الًَّاينى يينًفقيوفى يف السَّرَّاء كىالضَّػرَّاء كىاٍلكى عىػًن النَّػاًس كىاللٌػهي وبًي
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بعػػػػد ذلػػػػ  كلػػػػه هػػػػي الػػػػيت ذبمػػػػع بػػػػُت  كالًتبيػػػػة اغبسػػػػنة(. ُّْآؿ عمػػػػراف){ اٍلميٍحًسػػػػًنُتى 
 ":النظرية أكثر األشياء عملية"كعلى حد تعبَت جوف ديوم أف ( العلم كالعمل)اغبسنيُت 

Theory is the most practical of all things. 
 

 مصطلحات أساسية
 نةالمواط

افػىقىػةن كىكىطَّنى نػىٍفسىهي عىلىى األىٍمًر تػىٍوًطيننا مىهَّدىهىا لًًفٍعًلًه كىذىلَّلىهىا كىكىاطىنىهي ميوىاطىنىػةن ًمثٍػلي كىافػىقىػهي ميوى "
ك " اغبيرِّيَّة"كالوىطنيَّة مصدر صناعي  اسم ىبتم بياء النسبة كتاء التأنيث مثل  ُ".كىٍزننا كىمىٍعٌتن 

نيَّة"ك" اؽبىمىًجيَّة"ك " ٍنسانًيَّةاإلً " ىدى
ىٍسؤيكليَّة" اؼب

 .هو منزؿ اإلقامة كاالستقراركالوطن   ".كاؼب
مكافي ًإقامًة اإًلنساف كىمقىرهل ، كإليه انتماؤل ، كيلد به "أف الوطن  اؼبعجم الوسيطكرد يف 
" هي كىالتٍَّضػػػًحيىةي ًمػػػٍن أىٍجلًػػػهً التػَّعىلهػػػقي بًػػػالوىطىًن كىحيبهػػػهي كىاإًلٍخػػػبلىصي لىػػػ"كالوىطىًنيَّػػػةي هػػػي ". أىك   يولػػػد

 (. اؼبغٍت)
إذ أف كاطػػن يف "  يػػر بعػػمل أهػػل اللغػػة داللػػة للفػػا اؼبواطنػػة علػػى مفهومهػػا اغبػػديث 

اللغػة تعػٍت ؾبػرد اؼبوافقػة، كاطنػت فبلننػا يعػٍت كافقػت مػرادل، لكػن آخػرين مػن اؼبعاصػػرين رأكا 
ايشػػػػة يف كطػػػػن كاحػػػػد مػػػػن لفظػػػػة إمكانيػػػػة بنػػػػاء داللػػػػة مقاربػػػػة للمفهػػػػـو اؼبعاصػػػػر دبعػػػػٌت اؼبع

فػػواطن فػػبلف فبلننػػا يعػػٍت عػػاش ( كطػػن)ال مػػن الفعػػل ( كاطػػن)اؼبشػػتقة مػػن الفعػػل ( اؼبواطنػػة)
الزنيػدم، " )معه يف كطن كاحد كما هو الشأف يف سػاكنه يعػٍت سػكن معػه يف مكػاف كاحػد

 (.ـََِٔ
أف  ختػػػػػارالختيػػػػػار لتعليػػػػػل اؼبايف كتابػػػػػه  كيف اؼبػػػػػوركث الفقهػػػػػي أشػػػػػار عبػػػػػد اهلل اغبنفػػػػػي

أصلي كيسمى أهليان، كهو الام يستقر اإلنساف فيه مع أهله، كالثاين كطن : األكطاف ثبلثة
إقامػػػة، كهػػػو الػػػام يدخلػػػه اؼبسػػػافر فينػػػوم أف يقػػػيم فيػػػه طبسػػػة عشػػػر يومػػػان، كالثالػػػث كطػػػن 

                                                 
  .اٍلوىاكي مىعى الطَّاء كىمىا يػيثػىلِّثػيهيمىا - ًكتىابي اٍلوىاكً  - اٍلًمصٍبىاح اؼبنَت يف غريب الشَّرٍح اٍلكىًبَت،   اٍلميٍقرًم ُ

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=39&MaksamID=537&ParagraphID=4839&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%E3%E6%C7%D8%E4%C9%230%230%230%23%23%23%23%23
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باختصػار، انظػر أيضػا )سكٍت، كهو أف يقيم اإلنساف يف مرحلة أقل مػن طبسػة عشػر يومػان 
 (. بسوطاؼبالسرخسي يف 

كقػد كانػت العػرب إمبػػا تنتسػب إىل قبائلهػا، فلمػا جػػاء "كذكػر ابػن الصػبلح يف مقدمتػػه 
اإلسبلـ، كغلب عليهم سكٌت القرل كاؼبدائن، حدث فيما بيػنهم االنتسػاب إىل األكطػاف،  
كمػػا كانػػت العجػػم تنتسػػب، كأضػػاع كثػػَت مػػنهم أنسػػاهبم، فلػػم يبػػقى ؽبػػم غػػَت االنتسػػاب إىل 

 ".أكطاهنم
ال ذكر الخػتبلؼ األكطػاف يف الشػريعة اإلسػبلمية إال فيمػا يتعلػق "د عبدل أنه يرل ؿبم

الشريعة كاحدة  ...بأحكاـ العبادات من قصر الصبلة للمسافر أك جواز الفطر يف رمضاف 
كاغبقػػػوؽ كاحػػػدة يسػػػتوم فيهػػػا اعبميػػػع يف أم مكػػػاف كػػػانوا مػػػن الػػػببلد اإلسػػػبلمية، فػػػوطن 

حملل الام ينوم اإلقامة فيه كيتخا فيه طريق كسبه لعيشه، اؼبسلم يف الببلد اإلسبلمية هو ا
كيقػػر فيػػه مػػع أهلػػه إف كػػاف لػػه أهػػل، كال ينظػػر إىل مولػػدل كال إىل البلػػد الػػام نشػػأ فيػػه، كال 

 .أهػػػل بلػػػدل األكؿ، كال إىل مػػػا يتعػػػارفوف عليػػػه يف األحكػػػاـ كاؼبعػػػامبلت يلتفػػػت إىل عػػػادات
انتقل إليه كاسػتقر  نفا فيه حكمه هو البلد الامكإمبا بلدل ككطنه الام هبرل عليه عرفه كي

 (. باختصار" )فيه
( ـ ََِٔ) اؽبويػات اؼبتعػددة للشػرؽ األكسػطيف كتابػة  ككتب اؼبستشػرؽ برنػارد لػويس

كيف غالػب األحيػاف كػاف الػوطن الكبلسػيكي "عن مفهػـو الػوطن يف الشػرؽ األكسػط فقػاؿ 
أكثػر مػن كونػه بلػدا بػاؼبعٌت اغبػديث ، ةإقلػيم أك حػىت قريػ، هو عبارة عن بلدة أك حىت جَتة

 .(ٖٗص " )للكلمة
كال شػػػ  أف التغيػػػَتات اؽبائلػػػة يف خريطػػػة الػػػوطن اإلسػػػبلمي بػػػل العػػػا  بأسػػػرل رافقتهػػػا 
اسػػػتحداث كيانػػػات سياسػػػية جديػػػدة، كتنظيمػػػات إداريػػػة ـبتلفػػػة، كمػػػدارات فكريػػػة متنوعػػػة 

م النصوص الواردة من قػادة كهال التحوالت اعبوهرية ال بد من استحضارها يف الاهن لفه
 .الفكر
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لح طكتعػرؼ دائػرة اؼبعػارؼ الربيطانيػة هػاا اؼبصػتعريػف للمواطنػة  ََّهناؾ أكثر مػن 
عبلقػػة بػػُت فػػرد كدكلػػة كمػػا وبػػددها قػػانوف تلػػ  الدكلػػة ، كدبػػا يتضػػمنه تلػػ  "بأنػػه يشػػَت إىل 

، ُّ ،ِٕـ، ص ََِٔ،  اؼبعمػرمانظػر )" العبلقة من كاجبات، كحقوؽ يف تلػ  الدكلػة
ؾبموعػػة مػػن اغبقػػوؽ كالواجبػػات "كمػػن تعريفػػات اؼبواطنػػة أهنػػا ، (ِِـ، ص ََِِسػػعد، 

اؼبوسػػوعة العربيػػة كتعػػرؼ (. ـََِٓالصػػبيح، )" يلتػػـز هبػػا الفػػرد نتيجػػة انتمائػػه اتمػػع معػػُت
تعبَت قدمي يعٍت حب الفرد كإخبلصه لوطنه الام يشمل االنتمػاء إىل "الوطنية بأهنا  العاؼبية

كيػوحي هػاا . ناس كالعادات كالتقاليد كالفخػر بالتػاريخ كالتفػاين يف خدمػة الػوطناألرض كال
 ".  اؼبصطلح بالتوحد مع األمة

الػػيت تشػػمل  dynamic ؾبموعػػة مػػن اؼبمارسػػات اغبيػػة اؼبتحركػػة citizenship اؼبواطنػػة"
كاؼبدنيػة كالقانونيػة كالثقافيػة كالًتبويػة، كالػيت تكونػت عػرب الوقػت نتيجػة  السياسية اؼبمارسات

يعػرؼ  كاؼبواطنػة أيضػا صػفة الفػرد الػام .الفكريػة للحركػات االجتماعيػة كالسياسػية كالقػوم
القػرارات كحػل  بفعاليػة يف ازبػاذ حقوقػه كمسػؤكلياته ذبػال ااتمػع الػام يعػيش فيػه، كيشػارؾ

نبػػا العنػػف  اعبمػػاعي مػػع اآلخػػرين مػػع تمػػع، كالتعػػاكف كالعمػػلاؼبشػػكبلت الػػيت تواجػػه اا
 التفكػَت الناقػد، كأف تكفػل الدكلػة ربقيػق كلديه القدرة علػى، كالتطرؼ يف التعبَت عن الرأم

" العقيػػدة تفرقػػةو بيػػنهم بسػػبب اللػػوف كاعبػػنس أك العدالػػة كاؼبسػػاكاة بػػُت صبيػػع اإلفػػراد دكف
 .(هػ، باختصارُِْٔالعبدالكرمي كنصار، )

عملية اكتسػاب معػارؼ كمهػارات "أف الًتبية اؼبواطنية هي ( ـ ََِِ)كيرل مبر فروبة 
، كبناء قيم كمواقف سلوكية تعزز ارتباط الفرد دبجتمعػه كبالدكلػة الػيت ينتمػي إليهػا كتسػاهم 

، ص ََِٓ، نصػػػػػار، ّْص " )يف مشػػػػاركته يف الشػػػػئوف االجتماعيػػػػػة كالسياسػػػػية لوطنػػػػه
ُٓ .) 

بػػُت مصػػطلح الوطنيػػة كاؼبواطنػػة رغػػم أكجػػه الشػػبه كالتػػداخل بػػُت يفػػرؽ بعػػمل البػػاحثُت 
إليػػػه،  تشػػػَت إىل شػػػعور الفػػػرد حببػػػة اتمعػػػه ككطنػػػه، كاعتػػػزازل باالنتمػػػاء الوطنيػػػة. "اؼبفهػػػومُت
للتضحية من أجله، كإقباله طواعيػة علػى اؼبشػاركة يف أنشػطة كإجػراءات كأعمػاؿ  كاستعدادل

http://www.minshawi.com/other/alabalkareem.htm
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مهػػػػػػػػاب "العلػػػػػػػػم 
نفػػػػػػػػػػػػوس األمػػػػػػػػػػػػم 
كمعػػػػػػػدؿ الطبػػػػػػػاع 

 " كالشيم
ؿبمػػػػػػػػػػد اػبوجػػػػػػػػػػػة 

 (.ـُُٓٗت )

 احملبػة كالػوالء طنيػة شػعور قلػأ ككجػداين ييػًتجم يفدبعػٌت أف الو . تسػتهدؼ اؼبصػلحة العامػة

فيشػػَت إىل " اؼبواطنػػة" مفهػػـو أمػػا. كاؼبيػػل كاالذبػػال اإلهبػػايب كالدافعيػػة الااتيػػة للعمػػل اػبػػبلؽ
تعكػػس حقػػوؽ الفػػرد ككاجباتػػه  اعبانػػب السػػلوكي الظػػاهر اؼبتمثػػل يف اؼبمارسػػات اغبيػػة الػػيت

ع كقيمػػه كقوانينػػه، كاؼبشػػاركة الفعالػػة يف األنشػػطة ذبػػال ؾبتمعػػه ككطنػػه، كالتزامػػه دببػػادئ ااتمػػ
العبػػػدالكرمي كنصػػػار، )" علػػػى مكتسػػػباته كاحملافظػػػة كاألعمػػػاؿ الػػػيت تسػػػتهدؼ رقػػػي الػػػوطن

 .(هػ، باختصارُِْٔ
صػػفة الوطنيػػة أكثػػر عمقنػػا مػػن صػػفة اؼبواطنػػة أك أهنػػا " كيػػاهب بعػػمل البػػاحثُت إىل أف

اطنػػة دبجػػرد انتسػػابه إىل صباعػػة أك لدكلػػة أعلػػى درجػػات اؼبواطنػػة، فػػالفرد يكتسػػب صػػفة اؼبو 
معينػة، كلكنػه ال يكتسػب صػفة الوطنيػة إال بالعمػل كالفعػل لصػا  هػال اعبماعػة أك الدكلػة 

 (.ـ ََِٔاغببيب، " )كتصبح اؼبصلحة العامة لديه أهم من مصلحته اػباصة
يػة بينهمػا كمهما يكن من أمر، فإف اؼبعاين الوطنية متداخلة كال ريب أف اؼبواطنة كالوطن

 . عبلقة تكامل كتبلحم كالثمرة كاحدة كالغاية مشًتكة
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 . يبُت اعبدكؿ التايل طائفة من حقوؽ ككاجبات اؼبواطن عموما
 الواجبات اغبقوؽ

 ؾبانية التعليم. 
 الرعاية الصحية كالسكنية. 
 ضماف اغبريات. 
  العقل)حفا الكليات اػبمس ،
نا فاإلنساف م(. العرض، النفس، اؼباؿ، الدين

طفولته له اغبق يف أف يتعرؼ على دينه كأف 
يكوف له نسب صحيح كيعيش يف أسرة 

 .                                                                 ربافا على حياته كفبتلكاته

 توفَت العدؿ كربقيق اؼبساكاة. 
 حرية العمل. 

 تكافؤ الفرص الوظيفية. 

 م شػرط حرية الفكر كاإلعراب عن الرأ
 .يتجاكز حدكد القانوف أف ال

  رعايػػػػػػػػػػة ذكم االحتياجػػػػػػػػػػات اػباصػػػػػػػػػػة
 .من النظرة السلبية كزبليصهم

 ةتوفَت اػبدمات  اؼبعيشية األساسي. 

 االلتزاـ باألخبلؽ اغبسنة. 
  اغبفاظ على البيئة الطبيعية 

 .كاؼبمتلكات العامة     
 اغبفاظ على الوحػدة الوطنية 

 .كالدفاع عن حياض الوطن
 فل االجتماعيالتكا. 
 احًتاـ كتطبيق القانوف. 
 التضحية كاإليثار. 

 اؼبسانبة يف تنمية ااتمع. 

  االنتمػػػػػػػػػػػػػاء للػػػػػػػػػػػػػوطن كنبػػػػػػػػػػػػػا
 .العصبية

  اؼبسػػػػػػػػانبة الفاعلػػػػػػػػة يف حػػػػػػػػل
 .اؼبشكبلت ااتمعية

  احػػػػػػػػػًتاـ كتقػػػػػػػػػدير الوافػػػػػػػػػدين
 .يف ااتمع  كاألقليات
 

                 
 

 
 

 التربية الوطنية
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 كربقيػقهبب أف زبػدـ األغػراض السياسػية يف ؾبملها على أف الًتبية  الًتبية أعبلـيؤكد 
. العدؿ كنشر مظاهر اؼبساكاة كذل  أف موضوع الًتبية الوطنية كغرس الػوالء قضػية مصػَتية

هو أف يتم إعػداد اإلنسػاف ليكػوف مواطنػان  -عند اؼبفكرين األكائل  -اؽبدؼ األظبى للًتبية 
 .  صاغبان 

بتعاليمػػه السػػمحة أرسػػى قواعػػد العػػدؿ مػػع اعبميػػع كأتػػاح اغبريػػة كال ريػػب أف اإلسػػبلـ 
للجميع كعلى رأسها حرية العقيدة فسمح ألهل اؼبعتقدات األخرل دبمارسة شػعائر ديػنهم 

كعنػػػدما أقػػػاـ . مػػػع كامػػػل االحػػػًتاـ كاغبمايػػػة( ُٓـ، ص  ََِٔالبهنسػػػاكم، )حبريػػة تامػػػة 
ألكؿ مػػرة "نػة اؼبنػػورة كضػػع كثيقػة حػػددت النػأ صػػلى اهلل عليػػة كسػلم دكلػػة اإلسػػبلـ يف اؼبدي

يف التػػاريخ مفهػػـو اؼبواطنػػة كمفهػػـو التعػػايش الكامػػل بػػُت األديػػاف يف دكلػػة كاحػػدة، كربديػػد 
االلتزامػػػات علػػػى أبنػػػاء الػػػوطن الواحػػػد ذبػػػال بعضػػػهم كذبػػػال دكلػػػتهم كذبػػػال حكػػػومتهم كذبػػػال 

يػػات كقضػػايا األقل، ـ ََِٔؿبفػػوظ، : ، انظػػرُٓٔـ، ص  ََِٔالغضػػباف، " )أعػػدائهم
 (.ّٗ، ص الديبقراطية يف الوطن العريب

هػػػي الًتبيػػػة الػػػيت هتػػػدؼ إىل تكػػػوين اؼبػػػواطن الصػػػا  ككػػػال  إحاطتػػػه "يػػػة نالًتبيػػػة الوط
يوضػح عبلقػة الػام دبشاكل ؾبتمعه كمدل باؼبعلومات الضركرية لتوعيته ، كهػي ذلػ  العلػم 

نظمػة كقػوانُت كحقػوؽ ككاجبػات اؼبواطن ببيئته االجتماعية كما ينشأ عن هػال العبلقػة مػن أ
ـ،  ََِْفلية كالزكػي، " )كيتناكؿ بوجه خاص دراسة مبسطة للقانوف الدستورم كاإلدارم

 (.َٗ، ٗٗص 
كالًتبية الوطنية هػي تلػ  الًتبيػة الػيت تغػرس يف ( "ـ ُٕٗٗ)يقوؿ سعيد إظباعيل علي 

ه، يعػػػي تارىبػػػه الفػػػرد مشػػػاعر اغبػػػب كالػػػوالء كاؼبصػػػلحة يف دائػػػرة تتسػػػع باتسػػػاع الػػػوطن كلػػػ
كقضايال كمشاكله كآماله كطموحاته كينفعل هبػا كينشػط للمشػاركة ربقيقػا ؼبصػلحة اعبماعػة 

، َّـ، ص  ُٔٗٗ، اغبقيػػل، ِٔٓ – ِٓٓص  ِج" )الػػيت تشػػكل صبهػػور الػػوطن كلػػه
 (. ّٖـ، ص  ُّٖٗأضبد، 
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لفػػػرد كتشػػَت الًتبيػػة الوطنيػػة دبعناهػػا الواسػػع إىل ذلػػ  اعبانػػب مػػن الًتبيػػة الػػام يشػػعر ا
اغببيػػػب، )بصػػػفة اؼبواطنػػػة كوبققهػػػا فيػػػه، كالتأكيػػػد عليهػػػا إىل أف تتحػػػوؿ إىل صػػػفة الوطنيػػػة 

 (. ـََِٔ
تعد اؼبواطنة أحد مرتكزات كأهػداؼ الًتبيػة الوطنيػة ، بينمػا يعػد التسػامح كالسػبلـ مػن 

 يف الوقػػت الػػراهن، كاؼبػػراد بًتبيػػة اؼبواطنػػة( ُٗ، ص ََِٓاليتػػيم، )أهػػداؼ الًتبيػػة الدكليػػة 
إعداد الطفل كتشكيل هويته شيئا فشيئا ليكػوف عضػوا عػامبل يف كطنػه الػام ينتمػي إليػه ، 

 .كيدافع عنه، كوبافا عليه
الثقافة السياسية هي اؼبرجعية الثقافيػة للفػرد حبيػث سبػدل دبػا يتعلػق باغبيػاة السياسػية مػن 

ـ، ص  ََِِ، اغبػريب)قيم كاذباهات كنظم فيكتسب هويته كيتعلم الوالء كاالنتماء منهػا 
ىبتلػػف مفهػػـو الًتبيػػة الوطنيػػة مػػن أمػػة إىل أخػػرل بػػاختبلؼ فلسػػفة األمػػة الًتبويػػة (. َُُ

كبػػػػال  تتضػػػػح (. ُّـ، ص  ُٔٗٗاغبقيػػػػل، )كنظرهتػػػػا الكليػػػػة للكػػػػوف كالػػػػنفس كاغبيػػػػاة 
فالثقافة ذات شأفو كطػٍت  كؾبتمعػي  عظػيم فهػي صػانعة هيوًيَّػةو يصػنعها "عبلقة الثقافة باؽبوية 

سػػاف كتصػػنعه، كهػػي بانيػػة األكطػػاف كااتمعػػات كاألمػػم، كهػػي حافظػػة تراثهػػا كتارىبهػػا، اإلن
 (.ـ ََِٓبسيسو، " )كسجل حاضرها، كقاعدة تطورها اؼبستقبلي كمبائها

احًتاـ كيػاف الطفػل كأسػاس بػ( Clough & Holden, 2002, 0. 62) البػاحثوف نػادمي
كذلػ  يف ضػوء الًتبيػة ( Self-esteem and identity)لتكوين الثقة بالنفس كاؽبويػة اؼبسػتقلة 

كعنػػدما نسػػتعرض تػػاريخ الًتبيػػة قبػػد أف مػػن التحػػوالت اؽبامػػة فيػػه . االجتماعيػػة كاألخبلقيػػة
اعتبار التعلػيم مػن أكجػب حقػوؽ الطفػل كال بػد للدكلػة مػن ربقيػق قوامػة تامػة لتيسػَت شػأف 

جتماعية اليت تصػوغ مسػتقبل التعليم يف اؼبراحل األساسية فحق التعليم من أشبن اغبقوؽ اال
هػػدؼ تعلػػيم الناشػػئة علمػػا بػػأف هػػو اؼبػػواطنُت ليمارسػػوا حريػػاهتم اؼبدنيػػة بػػركح التعػػاكف كهػػاا 

 ,Olssen)الصػػحة االجتماعيػػة للمجتمػػع تعتمػػد اعتمػػادا كليػػا علػػى درجػػة تعلػػم أعضػػائه 

2002, p. 10)  كيف . (ِْٔـ، ص ََِٔرضػا، " )تسػقط الًتبيػة يسػقط ااتمػع"كعنػدما
اا اإلطػػار التعليمػػي فػػإف الصػػغار يكونػػوف هػػويتهم الوطنيػػة كمػػا يتصػػل هبػػا مػػن قػػيم كرؤل هػػ
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سياسية عرب ذبارهبم الشخصػية كخػرباهتم االجتماعيػة يف ؿبػيط األسػرة كمػع األصػحاب كيف 
كمػػػن هنػػػا تناشػػػد الدراسػػػات  (.Adalbjarnardóttir, 2002, p. 132)اؼبدرسػػػة كااتمػػػع 

دراسية حقوؽ الطفل الًتبوية كالدينيػة كاالجتماعيػة كاالقتصػادية اؼبعاصرة بتضمُت اؼبناهج ال
 (.ُِْ، ّٓـ، ص ََِٔالصليلي، )كالسياسية كالصحية 

 

 الهوِية والعولمة
مػع تزايػد كتػَتة العوؼبػة "إف سؤاؿ اؽبوية يبدك اليـو أكثر حضػوران يف كػل األقطػار العربيػة 

ىت بتجلياهتػػػػػػػا االقتصػػػػػػػادية، كاإلعبلميػػػػػػػة، كاؼباليػػػػػػػة، كحػػػػػػػ
ان علػػػى ااتمعػػػات يػػػاألمنيػػػة، كهػػػو مػػػا يطػػػرح ربػػػديان حقيق

العاؼبيػػػػػة عمومػػػػػان، كالعربيػػػػػة كاإلسػػػػػبلمية خصوصػػػػػان  ألف 
نسػػبة إسػػهامها يف حركيػػة العوؼبػػة كتػػدفقاهتا هػػي األقػػل، 

من مثىٌ هػي األكثػر عرضػة النعكاسػات العوؼبػة كآثارهػا السػلبية  كلػال  يبػدك مػن الضػركرم 
كفق نظرة كرؤية جديدة، تنفتح باذبال اؼبستقبل أكثر من انغبلقهػا  اليـو دراسة مفهـو اؽبوية

 (. ـََِٔزيادة، " )على اؼباضي
أننػػا بصػػدد عػػا  علػػى كشػػ  أف يصػػبح سػػوقا كاحػػدة تنػػزاح فيػػه  العوؼبػػة معػػاين"مػػن 

ليصبح ؿب  مركر السلعة هو مػدل تػوافر اؼبواصػفات القياسػية ، اغبدكد بُت األسواؽ احمللية
كإمبػا ، اؼبشػار إليهػا هنػا ليسػت فقػط السػلع اؼباديػة مػن غاائيػة كهندسػية مػثبلكالسػلع . فيها

فػػإذا  ، تفكػػَتل كمهاراتػػه، اإلنسػػاف كدبعػػٌت أصػػح عمػػل، يبتػػد مفهػػـو السػػلعة ليشػػمل اإلنسػػاف
حبيث ال هبوز لسػلطة ، كاف جواز اؼبركر لسلعة دكائية هو مدل توافر الشركط اؼبتفق عليها

فكػال  األمػر ، د حبجة أف هنػاؾ إنتاجػا ؿبليػا حباجػة إىل اغبمايػةؿبلية أف سبنع دخوؽبا الببل
إقبليػزم يتػوافر يف إعػدادل مػا هػو مطلػوب  طبيػب، مػثبل، فإذا كاف هنػاؾ، يف القول العاملة

، ؼبزيػػد مػػن التوسػػع ـََُِعلػػي، ) "ديريػػ فلػػه أف وبصػػل علػػى تػػرخيص بالعمػػل يف أم بلػػد
  (.ِٕـ، ص ََُِهبلؿ كآخركف، : انظر
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مػن شػركات دارس األجنبية يف األقطار العربية كغَتهػا إف اؼب
ربػػرص علػػى تػػوفَت التعلػػيم كالتػػدريب كاالسػػتثمار احملليػػة كاألجنبيػػة 

اؼبواصػػػػػػفات القياسػػػػػػية ؼبدارسػػػػػػها مػػػػػػن حيػػػػػػث اؼببػػػػػػاين كاؼبكتبػػػػػػات 
طمعػػا يف اغبصػػوؿ علػػى اعػػًتاؼ مػػن منظمػػة دكليػػة  ... كاؼبنػػاهج

كهػػػي ( ISO)مثػػػل اغبصػػػوؿ علػػػى شػػػهادة األيػػػزك مػػػن ذات ثقػػػل 
وف عليهػا يقبلػكأكليػاء األمػور فبا هبعػل الطػبلب شهادة يف اعبودة 

كهكػػاا تلػػ  اؽبيئػػات الػػيت ربػػاكؿ أف توفرهػػا  العاؼبيػػة ة كاؼبصػػداقيةبشػػكل متزايػػد نظػػرا للجػػود
 . أصبحت العوؼبة حقيقة يف معظم اؼبؤسسات كاؼبيادين

 International Organization forأف أيػػػػػزك  موسػػػػػوعة كيكيبيػػػػػدياذكػػػػػرت 

Standardization اؼبعػػػايَت مػػػن  هػػػي هيئػػػة دكليػػػة تضػػػم ربػػػت لوائهػػػا عػػػدة منظمػػػات لتوحيػػػد
يػزك هػو  أأصػل كلمػة . جل ااػاالت التقنيػة يزك على إهباد معايَت يف كتعمل األ. دكلة ُْٖ

منظمػة غػَت هادفػة للػربح كمػع  ياؼبنظمة ه. كتعٌت يساكم أك مساكم« يزكزأ»كلمة يونانية 
قػػػػوانُت كطنيػػػػة ؽبػػػػا اسػػػػتخدمتها الكثػػػػَت مػػػػن الػػػػدكؿ ك يتع معػػػػايَت دكليػػػػة كالػػػػسبكنهػػػا مػػػػن كضػػػػ

البيئػة  ثَت كبػَت يفصػبحت ؽبػا تػأصبحت اؼبنظمة أكػرب مػن ؾبػرد منظمػة غػَت هادفػة للػربح كأأ
األيػػػزك  شػػػهادات تصػػدر يتعتمػػػاد للشػػركات الػػػكػػل دكلػػػة جهػػة سبػػػنح اال  كأصػػػبح يف .الدكليػػة

صػػػدار اقبػػػة مرا مػػػع اؼبنظمػػػة الدكليػػػة يف Accreditation Bodyعتمػػػاد تتعػػػاكف جهػػػات االك 
 (.بتصرؼ)شهادات اؼبطابقة ؼبعايَت اؼبنظمة 

من ربديات العوؼبة اؼبتوقعة إزالة أك هتميش اغبدكد السياسػية للػدكؿ ككػال  إضػعاؼ ك 
زبػػػوؼ  ؾهنػػػا. دكرهػػػا الػػػداخلي يف التوجيػػػه كاالقتصػػػاد كالتنشػػػئة كتقػػػدمي اػبػػػدمات الصػػػحية

لوطنيػة فيصػبح التػأثَت الػوطٍت كالػدكيل هػو لػرأس اؼبػاؿ، كمػا يتمثػل بػه مشركع على السيادة ا
إف األنبيػػة االجتماعيػػة . مػػن شػػركات عمبلقػػة متعػػددة اعبنسػػيات أك تكػػتبلت ثقافيػػة دكليػػة

للدكؿ تتناسب كدكرها األمٍت كاالقتصادم كاالجتماعي كما ربققه من رفػال كاسػتقرار كأمػن 
هػػػا مػػػن فػػػرص متكافئػػػة كعادلػػػة تيسػػػر ؽبػػػم سػػػبل ربقيػػػق ككػػػال  مػػػا تتيحػػػه ؼبواطني. ؼبواطنيهػػػا
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إف أم خلػػػػل يف هػػػػاا . طموحػػػػاهتم اؼبشػػػػركعة، كأداء كاجبػػػػاهتم ذبػػػػال ؾبػػػػتمعهم كمػػػػواطنيهم
بادلػة الًتتيب ااتمعي بُت الدكلة كاألفػراد كمؤسسػات ااتمػع قػد يػؤدم إىل اهتػزاز الثقػة اؼبت

لسػػلأ مػػن العوؼبػػة فػػيمكن أف نػػرل ذا ذباكزنػػا هػػاا اعبانػػب اإعلػػى أنػػه . بػػُت هػػال األطػػراؼ
جانبػػػا اهبابيػػػا ؽبػػػاا اؼبنػػػزع العػػػوؼبي كبػػػو تضػػػيق نطػػػاؽ عمػػػل اغبكومػػػة كزيػػػادة اتسػػػاع القطػػػاع 

كللنظػػاـ السياسػػي كاجبػػات أساسػػية . إف الدكلػػة هػػي أحػػد أركػػاف بنػػاء أم ؾبتمػػع. اػبػػاص
 مػن ال ضػَت. كجد ألجلهػا مثػل حفػا األمػن كتػأمُت االسػتقرار ككػال  اإلشػراؼ كالتوجيػه

حفػػا األمػػن كالسػػبلـ كالسػػيادة احملليػػة كضبايػػة )أف تتخصػػص الػػدكؿ بوظائفهػػا اعبوهريػػة مػػن 
على أف تتيح مساحة أكرب ؼبؤسسات كقػول ااتمػع اؼبػدين لتػؤدم دكرهػا يف البنػاء ( ااتمع

 (.ـََِٔعليمات، )كاإلصبلح االجتماعي 
وطنيػػة كسػػَتكرهتا كمبػػت أنبيػػة عػػرب تارىبهػػا الطويػػل معنيػػة بفهػػم جػػوهر ال ًتبيػػةزالػػت ال كال

اؼبوضوع مع حركة العوؼبػة الػيت أدت إىل االحتكػاؾ اؼبتزايػد كالتواصػل اؼبسػتمر بػُت الشػعوب 
كاليـو فإف الطفل يف بريطانيا ال بػد أف يعػرؼ مػا . ذات الثقافات اؼبختلفة كاللغات اؼبتنوعة

ة ال بػد مػن أف يعػرؼ ىبص ثقافته ككنيسته كفلكلورل الشعأ كتاريخ بلػدل كيف نفػس اللحظػ
 .Jeremy, 2002, p)الثقافة اإلسبلمية ألف عدة مبليػُت مػن اؼبسػلمُت يعيشػوف يف بريطانيػا 

ككػػال  بالنسػػبة للطفػػل اؼبسػػلم ال بػػد لػػه نتيجػػة للتحػػوالت العاؼبيػػة مػػن معرفػػة ثقافػػات ( 25
هنػاؾ كؽبػاا ف. ة للتعامػل السػمح معهػايػالديانات األخرل بالقدر الام يتيح لػه مسػاحة كاف

دعوات متزايدة لتضمُت اؼبناهج الدراسية كاعبامعية ما يراعي تنوع الثقافػات كالػديانات مػن 
إف اإلحسػاس باؽبويػة مػن (. Banks, 2004, p. 3)أجل اؼبوازنػة الًتبويػة بػُت الوحػدة كالتنػوع 

 (ّٗـ، صََِٔ،  اؼبعمرم)أهم عناصر الوطنية 
ػػاًف . ل عػػن غػػَتل كربػػدد نسػػبهاؽبوًيػػة يف العمػػـو هػػي حقيقػػة الفػػرد الػػيت سبيػػز  كهيوًيَّػػةي اإًلٍنسى

ًقيقىتيهي األساسػية كىًصػفىاتيهي الػيت ال يسػتغٍت عنهػا أبػدا كالػيت تعينػه يف توجيػه سػلوكه كعنػدما . حى
يػَّػزىة كىأىصىػالىتهىا اؼبتفػردة" اؽٍبيوًيَّةي اٍلوىطىًنيَّةي "يقاؿ  كهكػاا . أم مىعىاًلمهىا اعبٍىٍوهىرًيَّػة كىخىصىاًئصػهىا اٍلميمى
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كاإلنسػاف بػػبل هويػػة . فلكػل شػػيء أك شػػخص حقيقػة سبيػػزل كتػػدؿ عليػه كتكشػػف خصائصػػه
 . يتشتت نبه، كتضيع مبلؿبه، كيضل طريقه فيدخل عا  التيه كالغموض ألنه ال يعي ذاته

هىويتػه ) كإذا كػاف بإمكػاف اإلنسػاف أف يغػٌَت مػن( "ـََِٓ)خالد الشريدة . يقوؿ د
بالضػػػم أم ( هيويتػػه)جنسػػػيته لظػػركؼ زمانيػػة أك مكانيػػػة فػػإف  أم بطاقػػة تعريفػػه أك( بػػالفتح

هػػو كطػػٍت  كهنػػا قبػػد التكامػػل بػػُت مػػا. عقيدتػػه ال تقبػػل ذلػػ  إال إذا غػػَت اإلنسػػاف حقيقتػػه
إذ مهمػػا اختلػػف الزمػػاف كاؼبكػػاف (. أم معتقػػدل) هػػو ديػػٍت  كبػػُت مػػا( أم جنسػػيته) حبػػت 

   ".ألم ظرؼ كاف فإف اإلنساف الصا  هو مقصد اإلسبلـ
كاألمػػة هػػي صباعػػة مػػن البشػػر  هػػي حػػب الػػوطن، كالقوميػػة هػػي حػػب األمػػة، اؽبويػػة"

بػركابط كقػيم كمفػاهيم مشػًتكة  جغرافية معينة كيرتبطوف مػع بعضػهم الػبعمل يشغلوف حدكدان 
صػػيانة هػػال القػػيم كاؼبفػػاهيم  معػػُت هػػو الدكلػػة الػػيت تتحمػػل مسػػئولية كفػػق إطػػار سياسػػي

األرض تعػرؼ باسػم الػوطن، كالقوميػة  اط الفػرد بقطعػة مػنفاؽبويػة هػي ارتبػ كلػاا،. اؼبشػًتكة
هػػػي ارتبػػػاط الفػػػرد جبماعػػػة مػػػن البشػػػر تعػػػرؼ باسػػػم األمػػػة، كحػػػب الػػػوطن يتضػػػمن حػػػب 

األمػػة يقتضػػي حػػب األرض الػػيت  ذلػػ  الػػوطن، كمػػا أف حػػب اؼبػػواطنُت الػػاين ينتمػػوف إىل
 .(هػُِْٔالعبدالكرمي كنصار، " )تعيش عليها تل  األمة

أكيد على أف القوميػة العربيػة ال تعػٍت قطػع الصػلة بالػدين كاالنسػبلخ منػه  كمن اؼبهم الت
 . كما يعتقد رهط من الكتاب

: أبػػػو اغبسػػػن النػػػدكم يف رسػػػالته اؼبشػػػهورة: كلقػػػد أحسػػػن الكاتػػػب اإلسػػػبلمي الشػػػهَت"
فمن اؼبؤسف اؼبخجل أف يقـو يف : حيث يقوؿ ما نصه( أيها العرب: اظبعوها مٍت صروبة)

العا  العريب، رجاؿ يدعوف إىل القوميػة العربيػة ااػردة مػن العقيػدة كالرسػالة، هاا الوقت يف 
كإىل قطع الصلة عن أعظم نأ عرفه تاريخ اإليباف، كعن أقول شخصػية ظهػرت يف العػا ، 
كعػػن أمػػب رابطػػة ركحيػػة ذبمػػع بػػُت األمػػم كاألفػػراد كاألشػػتات، إهنػػا جريبػػة قوميػػة تبػػز صبيػػع 

سػػػجلها تػػػاريخ هػػػال األمػػػة، كإهنػػػا حركػػػة هػػػدـ كزبريػػػب، تفػػػوؽ صبيػػػع اعبػػػرائم القوميػػػة، الػػػيت 
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اغبركات اؽبدامة اؼبعركفة يف التػاريخ، كإهنػا خطػوة حاظبػة مشػئومة، يف سػبيل الػدمار القػومي 
 (.ابن باز، باختصار" )كاالنتحار االجتماعي

كمنها يبكن ( ـََِٓمتويل، )تطرؽ الباحثوف إىل تعريف اؽبوية الدينية كالقومية 
عريف اؽبوية العربية اإلسبلمية إجرائيان بأهنا تفرد الشخصية العربية اإلسبلمية كأفراد ت

كؾبتمعات دبجموعة من الصفات كاػبصائص النظرية كالعملية اليت سبيزها جزئيا أك كليا عن 
باقي اؽبويات األخرل يف ميادين متنوعة كاليت تتضمن الدين كاللغة كالثقافة كالقيم 

ًصبػٍغىةى }قاؿ تعاىل  .ليت اصطبغت بصبغة اإلسبلـ كالعركبة منا أزمنة بعيدةاألخبلقية، كا
 (. ُّٖ: البقرة) { ... الٌلًه كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى الٌلًه ًصبػٍغىةن 

كعلػػى ضػػوء ذلػػ  ، يػػويل اؼبفكػػركف موضػػوع اؽبويػػة أنبيػػة قصػػول ألهنػػا أسػػاس الوطنيػػة 
ي فبارسػػػػة حياتيػػػػة ال تنفػػػػ  عػػػػن السػػػػليمة كاؽبويػػػػة بطبيعػػػػة اغبػػػػاؿ هػػػػي صػػػػبغة اإلنسػػػػاف كهػػػػ

تتكػػػوف هويػػػة الفػػػرد مػػػن عػػػدة مسػػػتويات أنبهػػػا الػػػوعي . كالفطػػػرة النقيػػػة الشخصػػػية السػػػوية
بالػػػاات كاإلحسػػػاس باػبصوصػػػية كالتػػػزكد بػػػاإلرادة فالقضػػػية ليسػػػت كيػػػف نلحػػػق بػػػالغرب 
فنصػػبح نسػػخة مػػن غَتنػػا كبػػتكم إىل معػػايَتهم الػػيت ليسػػت بالضػػركرة صػػحيحة بػػل القضػػية 

هػػي كيػػف نفهػػم ذاتنػػا فمػػن عػػرؼ نفسػػه عػػرؼ طريقػػه كعندئػػا نكتسػػب اغبقػػوؽ  اغبقيقيػػة
كقبػػدد حضػػورنا اغبضػػارم علػػى اؼبسػػتول العػػاؼبي بػػركح التعػػاكف كالسػػبلـ كال لبضػػع ؼبعػػايَت 

 .ضيقة تصنع يف الغرب أك توضع يف الشرؽ
من اؼبستحيل أف نتصػور أنفسػنا كنفهمهػا دبعػزؿ عػن اإلسػبلـ فهػو عػز كسػؤدد كشػرؼ 

لىقىٍد أىنزىٍلنىا ًإلىٍيكيٍم  }كؽباا قاؿ اؼبوىل سبحانه كتعاىل يف الدنيا كاآلخرة هال األمة وية كهكقدر 
 (.َُ: األنبياء) {ًكتىابان ًفيًه ذًٍكريكيٍم أىفىبل تػىٍعًقليوفى 

إف اإلحسػػاس باؽبويػػة خػػربة متعلمػػة كإذا انتقلنػػا إىل اغبػػديث عػػن مراحػػل مبػػو اإلنسػػاف فػػ
يعيشه األفراد يف ؾبتمعهم، أم هو خربة مبو الشخصية دبا يف تلػ  من الواقع الثقايف الام 

النمػػػػو " موضػػػػوع"ك" مغػػػػزل"كاإلحسػػػػاس باؽبويػػػػة هػػػػو . اػبػػػػربات مػػػػن ذبػػػػارب سػػػػارة كأليمػػػػة
ـ، ص  ََِْالرشػػػيدم، )اإلنسػػػاين ال سػػػيما يف مرحلػػػة اؼبراهقػػػة كفقػػػا لنظريػػػة أريكسػػػوف 
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مػػػع الكبػػػَت كالتػػػأثر بقيمػػػه الكليػػػة كاؼبراهقػػػة هػػػي مرحلػػػة الػػػدخوؿ يف اات(. ، باختصػػػارُُٔ
كهي مرحلة اإلحساس بالػاات كاالسػتقبلؿ كقػد تصػاحبها تػوترات نفسػية ناذبػة مػن القيػود 

كعلمػػاء الػػنفس يػػاهبوف (. ِْٖـ، ص  ََِٔالسػػركجي، كآخػػركف، )ااتمعيػػة كاألسػػرية 
سػػػنة هػػػي مرحلػػػة اإلحسػػػاس باؽبويػػػة كمػػػا يقػػػوؿ أريكسػػػوف  ُٖإىل  ُِإىل أنػػػه مػػػن سػػػن 

كمن هنا . كهي مرحلة استيعاب اؼبعاين الوطنية الرفيعة( ُّّـ،  ََِْف كآخركف، مردا)
 .ن اؽبوية هي نتاج احتكاؾ بااتمع كمبو شامل للفرديندرؾ أف عملية تكو 

كعلػػػى اؼبسػػػتول السياسػػػي ، يعػػػاين العػػػا  العػػػريب يف مرحلتػػػه الراهنػػػة مػػػن أزمػػػة حػػػادة يف 
وهن باألكهػػػاـ اػبمسػػػة الػػػيت تعيػػػق الشخصػػػية ربديػػػد هويتػػػه كيفسػػػر بعػػػمل البػػػاحثُت هػػػاا الػػػ

 :العربية
 .كهم اؽبوية .1
 .كهم أعلوية الاكر على األنثى .2
 .كهم أعلوية الغيأ على الفكر العلمي التجريأ .3
 . كهم اػبوؼ من اغبداثة كالديبقراطية .4

 (.ّْٕـ، ص  ََِٓرضا، )كهم اإلحساس بالتآمر العاؼبي ضد العرب  .5

إف اغبداثػة ال تعػػٍت . تلػػف يف اؼبػراد بالتجديػد كالتمػػدفكمػن جهػة أخػػرل فإننػا ال زلنػا لب
الفوضػػى كإنكػػار األصػػالة بػػل اغبداثػػة التقػػاء باغبيػػاة كالتواصػػل مػػع العصػػر دكف التنصػػل مػػن 

كؽباا فإنٍت يف العديػد مػن دراسػايت أنػول علػى ضػركرة أف  (ِِ، ص ََِٔعبلـ، )الًتاث 
الوقوؼ عندل فًتاثنا الًتبوم ننطلق منه نتعامل مع تراثنا الًتبوم على أساس النهوض به ال 

 .كال ننغلق فيه
إف اخطر ما يواجه نظامنا الًتبوم العريب اليػـو هػو بنػاء شخصػية الفػرد كاغبفػاظ علػى "

هويته الوطنية كالقومية بعيدا عن مؤثرات كإفرازات الثقافات الواردة الغريبػة عػن بيئتػه العربيػة 
ايف ربػػػت شػػػعار مػػػا يسػػػمى بالعوؼبػػػة كمػػػا ربملػػػه مػػػن اإلسػػػبلمية كالػػػيت تتجسػػػد يف الغػػػزك الثقػػػ

ؿبتويػػات ككسػػائل دخلػػت البيػػت العػػريب مػػن دكف اسػػتئااف ككضػػعت بصػػماهتا علػػى ربجػػيم 
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 عبدالحميد

 األنصاري
 

دكر األسرة كاؼبدرسة يف التنشئة كبالتايل تغريب الطفل العريب عن بيئته االجتماعية كالثقافية 
 التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة حيػػػػث أصػػػػبحت القنػػػػوات الفضػػػػائية اليػػػػـو مصػػػػدرا كطرفػػػػا فػػػػاعبل يف

لؤلطفاؿ ردبا ستقف األسرة كاؼبدرسة عاجزة يف مواجهة ما ستمررل مػن مضػامُت كؿبتويػات 
تربوية ظاهرة أك ـبيفة تعبػث يف خيػاؿ الطفػل العػريب لتغػَت مػن سػلوكياته كاذباهاتػه متجػاكزة 

 .(ََُِهيشاف، ) "اإلسبلمية –مرجعيات تنشئته يف بيئته العربية 
يػػػػػػػل إىل االنفتػػػػػػػاح كاالسػػػػػػػتنارة يػػػػػػػاهب بعػػػػػػػمل كيف توجػػػػػػػه يب

البػػػاحثُت كمػػػنهم عبداغبميػػػد األنصػػػارم إىل ضػػػركرة التحػػػرر مػػػن 
تربيػػة اػبػػوؼ فػػبل بػػد مػػن توجيػػه الًتبيػػة كبػػو التحػػديث كالتجديػػد 

هتػػػدؼ الًتبيػػػة اإلسػػػبلمية اآلمنػػػة إىل تكػػػوين الشخصػػػية "حيػػػث 
ليمػه اؼبتوازنة كاليت ذبمع بُت التمس  دببادئ الػدين اغبنيػف كتعا

كيف نفػػػػػس الوقػػػػػت ذبمػػػػػع بينهػػػػػا كبػػػػػُت مقومػػػػػات اغبيػػػػػاة  كقيمػػػػػه
اؼبعاصػػػػرة، شخصػػػػية متمسػػػػكة بػػػػدينها كهويتهػػػػا ككاثقػػػػة بنفسػػػػها 
  ،كمنفتحػػة علػػى عصػػرها كعلػػى ثقافػػات اآلخػػرين مػػن غػػَت عقػػد كهػػواجس كـبػػاكؼ كأكهػػاـ
إف . كػاػبوؼ مػن العوؼبػة كالتػوجس مػن الغػزك الفكػرم كأكهػاـ التػآمر العػاؼبي علػى اؼبسػلمُت

آفة الًتبية غَت السػوية نظرهتػا اؼبسػًتيبة يف اغبضػارة اؼبعاصػرة باعتبارهػا حضػارة غربيػة معاديػة 
تلػػػ  الًتبيػػػة تػػػورث أكالدنػػػا نفسػػػية قلقػػػة متػػػوترة ذبػػػال معطيػػػات اغبضػػػارة كذبعلهػػػم يف نفػػػور 

 (. ـََِٓاألنصارم، " )ككراهية لثمارها كتدفعهم إىل العزلة مث التهميش

يػػة ال تضػػر الوحػػدة الوطنيػة إذا سػػادت السػػماحة كرجاحػػة العقػػل إف اػبصوصػيات الدين
كؽباا قبػد سػبق اإلسػبلـ يف اغبػث علػى التعػايش السػلمي كتكػوين إرادة كاعيػة موجهػة كبػو 

ػػػمي الطَّيِّبىػػػاتي "قػػػاؿ تعػػاىل . فعػػل اػبػػػَت كالتجمػػػل بالفضػػػائل مػػع اؼبسػػػلم كغػػػَتل اٍليػىػػػٍوـى أيًحػػػلَّ لىكي
ـي الَّػػػًاينى أيكتيػػػواٍ  ػػػٍم كىطىعىػػػاميكيٍم ًحػػػله ؽبَّيػػػٍم كىاٍلميٍحصىػػػنىاتي ًمػػػنى اٍلميٍؤًمنىػػػاًت كىطىعىػػػا اٍلًكتىػػػابى ًحػػػلم لَّكي

ػػػرى  ػػػورىهينَّ ؿبيًٍصػػػًنُتى غىيػٍ ػػػوهينَّ أيجي كىاٍلميٍحصىػػػنىاتي ًمػػػنى الَّػػػًاينى أيكتيػػػواٍ اٍلًكتىػػػابى ًمػػػن قػىػػػٍبًلكيٍم ًإذىا آتػىٍيتيمي
افو كىمىػػن ػػاًفًحُتى كىالى ميتًَّخػػًام أىٍخػػدى ػػوى يف اآلًخػػرىًة ًمػػنى  ميسى ليػػهي كىهي ػػًبطى عىمى يىٍكفيػػٍر بًاإًليبىػػاًف فػىقىػػٍد حى
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 -أيهػا اؼبؤمنػوف -كمن سباـ نعمػة اهلل علػيكم اليػـو "قاؿ اؼبفسركف (. ٓ: اؼبائدة" )اػبٍىاًسرًينى 
ػػلَّ لكػػػم اغبػػبلؿ الطيػػػب ػػبى شػػػرعهم -كذبػػائحي اليهػػػود كالنصػػارل ، أف أىحى  -إف ذكَّوهػػػا حىسى

ػػلَّ لكػػم . ئحكم حػػبلؿ ؽبػػمحػػبلؿ لكػػم كذبػػا كهيػػنَّ ، نكػػاح احملصػػنات -أيهػػا اؼبؤمنػػوف-كأىحى
ككػػػال  نكػػػاحى اغبرائػػػر العفيفػػػات مػػػن ، العفيفػػػات عػػػن الػػػزي، اغبرائػػػر مػػػن النسػػػاء اؼبؤمنػػػات

كال متخػػام ، ككنػػتم أًعفَّػػاء غػػَت مػػرتكبُت للػػزي، اليهػػود كالنصػػارل إذا أعطيتمػػوهينَّ مهػػورهن
 (.التفسَت اؼبيسر" )بدينهنكأًمنتم من التأثر ، عشيقات
يعد العػا  العػريب اليػـو هػو دبثابػة ؾبمػع غػٍت بتػأثَتات عديػدة، كـبتلفػة، فػيقطن العػا  "

كلكػػن بػػالرغم مػػن ذلػػ  . العػػريب اآلف عػػدة صباعػػات ـبتلفػػة األعػػراؽ، كاللغػػات، كاألعػػراؼ
يعػػيش . العػػريب كلػػهيبثػػل اإلسػػبلـ كاللغػػة العربيػػة الظػػاهرتُت، الثقػػافيتُت، السػػائدتُت يف العػػا  

العػػرب علػػي مسػػاحة كاسػػعة ، كيسػػتمتعوف بػػركابط تارىبيػػة، كتقليديػػة موحػػدة، كبػػالرغم مػػن 
أهنػػم أعضػػاء كاحػػد كعشػػركف مدينػػة ـبتلفػػة، كلكػػن العػػرب يعتػػربكف أنفسػػهم جػػزء مػػن أمػػة 

يعػػزز، كينمػػي اربػػاد العػػرب أكثػػر بعضػػويتهم كاشػػًتاكهم يف جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة، . كاحػػدة
دـ اؼبؤسسات اإلقليمية يف العا ، فقد أسسػت اعبامعػة يف الثػاين كالعشػرين مػن فهي من أق

إف اؽبػػدؼ األساسػػي . قبػػل إنشػػاء اؼبقػػر الرظبػػي لؤلمػػم اؼبتحػػدة ُْٓٗشػػهر مػػارس، عػػاـ 
عبامعػة الػػدكؿ العربيػػة هػػو االنػػدماج الكلػػي مػػا بػػُت الػػدكؿ العربيػػة كذلػػ  مػػن خػػبلؿ تنظػػيم، 

ياسػػػػػػػي، كاالقتصػػػػػػػادم، كعلػػػػػػػي صػػػػػػػعيد اػبػػػػػػػدمات كتنػػػػػػػاغم نشػػػػػػػاطاهتا علػػػػػػػي الصػػػػػػػعيد الس
االجتماعيػػػة، كعلػػػي اؼبسػػػتوم التعليمػػػي، كعلػػػي مسػػػتوم االتصػػػاالت كأيضػػػا علػػػي اؼبسػػػتوم 

 (. جامعة الدكؿ العربية" )التطويرم، كالتكنولوجي، كالصناعي

إيػػبلء التنميػػة البشػػرية اهتمامػػان أكػػرب يف اؼبنطقػػة " إف الػػدكؿ العربيػػة تؤكػػد علػػى ضػػركرة 
مػن خػبلؿ سياسػات كطنيػة كإقليميػة هتػتم بصػحة اإلنسػاف كرعايػة الطفولػة كاألمومػة العربية 

كاحملافظػػة علػػى التماسػػ  األسػػرم كتطػػوير منػػاهج الًتبيػػة كالتعلػػيم يف ـبتلػػف اؼبراحػػل كدعػػم 
كرفع مستول الوعي كالثقافة كالتأهيل كتػوفَت أسػباب العػيش ، مراكز البحث العلمي كالتقٍت
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تمػػػػػع مهمػػػػػا اختلفػػػػػت منػػػػػاطق سػػػػػكناهم علػػػػػى أف تكػػػػػوف هػػػػػال الكػػػػػرمي لكافػػػػػة شػػػػػرائح اا
السياسات مبنية على اإلرث األخبلقي كالثقايف الام تتميز به حضارتنا العربية كاإلسبلمية 
مسػػتنَتين بالتجػػارب اغبضػػارية كاإلنسػػانية للشػػعوب األخػػرل كإدراكػػان إىل أف بنػػاء اإلنسػػاف 

 (.ـ ََِِ، عريبمسودة اإلعبلف ال" )هو غاية التنمية اؼبستدامة

كرغم أنبية الكبلـ السابق فإف الواقع يكشف عن ضركرة تطوير آليات عمليػة كاضػحة 
لتحقيػػػق األهػػػداؼ اؼبنشػػػودة علػػػى صػػػعيد الواقػػػع فاألمػػػة العربيػػػة تعػػػاين مػػػن أزمػػػات سياسػػػية 
كاقتصادية حادة كمزمنة كمازاؿ الوضع دكف اؼبستول اؼبطلوب كالتنميػة العربيػة اغبقيقػة أمنيػة 

ة اؼبنػػػػاؿ يف ظػػػػل الظػػػػركؼ الراهنػػػػة فبػػػػا يسػػػػتوجب إحػػػػداث تغػػػػَتات جاريػػػػة يف عمليػػػػة بعيػػػػد
 .اإلصبلح الًتبوم

الحػػػا اؼبراقبػػػوف أف العوؼبػػػة تػػػؤدم إىل تكػػػريس الثنائيػػػات كاالنشػػػطار يف اؽبويػػػة عمومػػػا 
نتيجة للصراع الدائم مع الغرب فصدمة العوؼبة تؤدم إىل انغبلؽ كانكفػاء كاالرتػداد للػاات 

كمػػا إىل ذلػػػ  مػػن تناقضػػػات كمػػن جهػػة أخػػػرل تقلصػػت سػػػيادة الدكلػػة نتيجػػػة  أك الػػاكباف
لعػػػػدـ قػػػػدرهتا علػػػػى السػػػػيطرة علػػػػى تػػػػدفق اؼبعلومػػػػات كسػػػػرعة التغػػػػَتات كزيػػػػادة االتصػػػػاالت 

 –كيعتقػػػد اؼبراقبػػػوف أف الغػػػزك الثقػػػايف الغػػػريب للعػػػا  العػػػريب (. ُِـ، ص  ََِٔالزيػػػود، )
دم بالعزلػػة خشػػية ضػػياع اؽبويػػة كلكػػن دكر أدل إىل ظهػػور تيػػارات تنػػا -علػػى حػػد قػػوؽبم 

ـ، ص  ََِِإسػػػعيد، )الًتبيػػػة هػػػو إعػػػادة التػػػوازف بػػػُت الثقافػػػة الوطنيػػػة كمتطلبػػػات العوؼبػػػة 
َّْ.) 

تشػػػكيل الفكػػػر الػػػوطٍت ال يػػػتم دبنػػػأل عػػػن أثػػػر اؼبتغػػػَتات العاؼبيػػػة "كغػػػٍت عػػػن البيػػػاف أف 
ي كمدل تأثَتل بل كتكييفه ما أمكن كبالتايل فاألخا باالعتبار للبعد العاؼب. اؼبتنوعة كتأثَتها

دقيق كحساس ال للنجاح فقط يف اغبفاظ علػى الوطنيػة   ليخدـ التوجهات احمللية هو ؿب ٌ 
بػػػل يف تنميػػػة معػػػٌت الفعػػػل فيهػػػا كالتفاعػػػل معهػػػا دبػػػا ىبػػػدـ اؼبصػػػا  العليػػػا للػػػوطن، ذلػػػ  أف 
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ع التوجهػػػات التقصػػػَت يف هػػػاا اؼبنحػػػى يهيػػػئ الػػػنفس لبلسػػػتجابة كاالخػػػًتاؽ مػػػن قبػػػل صػػػنا 
 (.ـََِٓالشريدة، " )األجنبية

يف   (ـََِٔ) كعلى هاا اػبط تقػوؿ الكاتبػة اإلماراتيػة األسػتاذة مػرمي عبػداهلل النعيمػي
إف تشرب القيم الوافدة كاالستسبلـ لطوفاف العوؼبة دكف تبٍت " يف سبيل التغيَت القيم كتاهبا

رة موقفػػػا كسػػػطي يسػػػاعد علػػػى ذبويػػػد االختيػػػارات كاسػػػتثمار الثػػػو 
لػػق فػػرص لتعزيػػز اؽبويػػة كدعػػم الػػاات  ال يعػػدك التكنولوجيػػة يف خ

" فػػػػػبلس كالعجػػػػػز عػػػػػن مواجهػػػػػة اآلخػػػػػرأف يكػػػػػوف دلػػػػػيبل علػػػػػى اال
 (. َُٗ، ص ََِٔ)

إف الًتبيػػػػػة العربيػػػػػة اؼبعاصػػػػػرة هتػػػػػدؼ إىل مسػػػػػاعدة اؼبػػػػػتعلم يف 
كإعػػػػػادة التػػػػػوازف يف حيػػػػػاة اؼبػػػػػواطنُت عامػػػػػة الراهنػػػػػة اجتيػػػػػاز األزمػػػػػة 

يػػػػاة مػػػػن خػػػػبلؿ اغبفػػػػاظ علػػػػى الثوابػػػػت األصػػػػيلة كمسػػػػايرة االذباهػػػػات كربسػػػػُت منحػػػػى اغب
خػػػبلؿ بأكلوياتنػػػا اإلسػػػبلمية كدكمبػػػا اإلاإلنسػػػانية اعبديػػػدة دكمبػػػا تنػػػاقمل مػػػع هويتنػػػا العربيػػػة 

كخبلفا لنظريات الصراع بُت اغبضارات فإف التفاعل اغبضارم بُت سكاف األرض  .الوطنية
ار اغبكومػػات علػػى اغبػػد مػػن نزعاهتػػا التوسػػعية جبػػن حتميػػات التفػػاؤؿ كمقدمػػة مفيػػدة إلمػػ

 .اؼبامومة كاليت هي دليل صارخ على انتهاؾ القيم اإلنسانية كاؼبواثيق الدكلية
إف التفاعل اغبضػارم يأخػا العديػد مػن الصػور كلكػن أنبهػا التفاعػل الثقػايف بػُت األمػم 

جارب البشػرية، أك فهي عملية كاعية كمتواصلة من التفاعل بُت الاات كبُت اغبضارات كالت
ما يطلق عليه يف علػم األنثركبولػوجي بعمليػة التثػاقف، أم تفاعػل الثقافػات كاسػتفادهتا مػن 
بعضػها الػبعمل دكف أف تػاكب كاحػدة منهػا يف األخػرل أك تطغػى كاحػدة علػى األخػػرل أك 

 (. ـََِْؼ ، ر عا)تدعي الوصاية على باقي الثقافات أك التجارب التنموية 
تفكػػػر اعبػػػاد يف سػػػر ر عػػػن مػػػا يسػػػمى بػػػالغزك الثقػػػايف صػػػرفنا عػػػن الإف اغبػػػديث اؼبسػػػتم

إف التحػػػديات اػبارجيػػػة ال تتعػػػاظم إال إذا كػػػاف الوضػػػع الػػػداخلي ضػػػعيفا، !! قابليتنػػػا للغػػػزك
هػػػل الغػػػزك الثقػػػايف كغػػػَتل يسػػػبب األذل أـ الضػػػرر؟ هػػػل . كالفكػػػر مفككػػػا، كاألداء هػػػزيبل
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ب مػػن االعػػًتاؼ بػػالتخلف الفكػػرم اغبػػديث اؼبسػػتمر عػػن الغػػزك الثقػػايف هػػو هػػركب مهػػا
للبنيػػة العربيػػة اؼبفككػػػة؟ هػػل لػػػـو اآلخػػر سػػًتة النجػػػاة للمػػواطن يف حبػػػار اؼبسػػئولية ككبػػػن يف 

 ؟مستول العا  العريب كلهعلى  نتاجالدرؾ األسفل من التبعية كقلة اإل
اؼبيػة كفيلػة كأخَتا فإف العناصر الثقافية االهبابية كجاكرها احمللية كالعربية كاإلسبلمية كالع

بتعويد األمم على اعبرم اؼبتزامن مع متطلبات العوؼبػة كربػوير ربػدياهتا إىل مكػامن قػوة كهػو 
هباد التوازف الركحػي كاؼبػادم يف اؼبواكبػة ًتبية يف قمة األكليات الوطنية إلاألمر الام يضع ال

 . الواعية ، كاؼبسانبة الفاعلة
وؼبة فقط هو قمة العجػز فالػدكؿ سبلػ  إف اغبديث عن سلبيات العكمهما يكن األمر ف

 .باكر طاقات النماء لتحقيق ذاهتا، كاالرتقاء بنفسها، كصناعة ؾبدها
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 الفلسفة والسياسة
كإذا يبمنػػا كجوهنػػا شػػطر التػػاريخ حبثػػا عػػن معػػا  مسػػَتة الًتبيػػة 
الوطنيػػػة يف اغبقػػػب اؼباضػػػية فنجػػػد الفكػػػر الًتبػػػوم يتحفنػػػا بوثػػػائق  

 . عن هاا األمر اؼبتشعب الشائ كثَتة كبيانات متنوعة 
قاـ اؼبصريوف القدماء بتوظيف القصة كاألدب يف بػث معػاين 

هبػػاء الػػػدين، )د كالشػػػوؽ للعػػودة إليػػػه لػػاغبنػػػُت للبإحيػػاء الوطنيػػة ك 
كلقد تػرؾ اؼبصػريوف القػدماء تراثػا زاخػرا يػدؿ داللػة قطعيػة علػى حسػن (. ْٗ، ص َََِ

 . شأنه إال أف الرخاء كاف من نصيب األغنياءاإلدارة كالتفاين يف هنضة الببلد كرفعة 
كيف اغبضارة الصينية قبد الًتبية أؽبمػت الشػعب حػب العمػل كالبػاؿ السػخي كقبحػت 

يف تقػػػػػػدير العمػػػػػػل اعبمػػػػػػاعي كإعػػػػػػبلء شػػػػػػأف اغبيػػػػػػاة 
الركحيػػػػػة يف حيػػػػػاة اإلنسػػػػػاف كلعػػػػػل العنايػػػػػة البالغػػػػػة 
باعبانب اػبلقي عند الصينيُت القدماء مػن أسػباب 

كرفعػػػػػػػػػػة حضػػػػػػػػػػارهتم، كعظمػػػػػػػػػػة  خلػػػػػػػػػػود ذكػػػػػػػػػػرهم،
 . سباسكهم

انتبػػػه أفبلطػػػوف إىل أنبيػػػة ربػػػط التعلػػػيم باؼبواطنػػػة كذلػػػ  يف كتابػػػه  كيف اغبضػػػارة اليونانيػػػة
ربقيػػق العػػدؿ كذلػػ  بػػأف يػػتعلم الطفػػل كيػػف علػػى كطالػػب بًتبيػػة اغبػػاكم كاحملكػػـو  القػػانوف

 .Heater, 2003, p)وبػوؿ الفضػائل إىل سػلوؾ فتتحػوؿ اغبكمػة النظريػة إىل عدالػة عمليػة 

كإذا كانػػت الدراسػػات اؼبستفيضػػة عػػن أثينػػا كأسػػربطة يف كتػػب تطػػور الفكػػر الًتبػػوم (. 13
تػػاكر بإعجػػاب تربيػػة اؼبواطنػػة عنػػد اليونػػاف فػػإف دراسػػات معاصػػرة تشػػدد علػػى أف اسػػتغبلؿ 
األطفاؿ جنسيا من األمور الػيت غفػل البػاحثوف عػن نقػدها أك ذباهلوهػا أثنػاء حػديثهم عػن 

 (. Bloch, 2001)يف الًتبية اليونانية الوطنية 
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ككػػػاف . أف أفبلطػػػوف   يشػػػر إىل الرقيػػػق" اعبمهوريػػػة"يلحػػػا يف " كعػػػبلكة علػػػى ذلػػػ  
ناهيػػ  بػػأف تكػػوف " صبهوريػػة"كجػػودهم ظػػاهرة اجتماعيػػة ال يبكػػن ذباهلهػػا يف حػػديث عػػن 

ضػػركرة كيعػػود هػػاا اإلغفػػاؿ إىل أف أفبلطػػوف كػػاف يكػػرل شػػرعة الػػرٌؽ، كإف تقبلهػػا ك. عادلػػة
كلكنه مع هال الكراهية   يعًتؼ للرقيق حبقوؽ اؼبواطنة . سيٌػئة فرضت نفسها على ااتمع
ككانت أثينا تستبعد من فبارسة اغبقوؽ السياسية العبيد  .كاؼبشاركة يف اؼبسئوليات السياسية

 .كالنساء كتقصرها على األحرار الاكور فجاء أفبلطػوف يف صبهوريتػه كأعطاهػا للنسػاء أيضػا
إف أفبلطػػوف يف ؿباكلتػػه لتحقيػػق العدالػػة   يكػػن . كشبػػة مفارقػػة أخػػرل ...كلكػػن دكف العبيػػد

عػػادالن سبامػػان ألنػػه افػػًتض أف تقػػـو الدكلػػة النموذجيػػة علػػى نظػػاـ الطبقػػات كاقػػًتح أف زبػػدع 
ككضعت يف . الطبقات الدنيا بأسطورة أف اآلؽبة اليت جبلتهم كضعت يف جبلة اغبكاـ ذهبان 

البنػػا، " )بينمػػا كضػػعت يف جبلػػة الػػزراع كالعمػػاؿ كباسػػان كحديػػدان . فضػػة" عديناؼبسػػا"جبلػػة 
 (.، باختصارـُٓٗٗ
 احملاسػن كاألضػداديف تعظػيم األكطػاف مػا ذكػرل اعبػاحا اليونػاف يف فبلسػفة  أقواؿكمن 

 يػػًتكح العليػػل بنسػػيم أرضػػه كمػػا تػػًتكح األرض اعبدبػػة ببػػل"جػػالينوس  قػػوؿحيػػث أشػػار إىل 
 "... ضه كأف الطبيعة تنزع إىل غاائهايداكم كل عليل بعقاقَت أر : اطكقاؿ بقر . اؼبطر

كإذا اذبهنػػا فكريػػا كبػػو تبلميػػا زينػػوف الفيلسػػوؼ اليونػػاين مػػن أصػػحاب اؼبدرسػػة الركاقيػػة 
فنجػػػػد أف السػػػػعادةى مػػػػن منظػػػػورل تػػػػربز يف اكتسػػػػاب الفضػػػػيلة كفبارسػػػػتها كهػػػػي ؿبػػػػور الًتبيػػػػة 

 . الشاملة
سػعادة اإلنسػاف تتمثٌػل يف إتبػاع القػانوف الطبيعػي، كالعػاؼبي، كاؼبدرسة الركاقيػة رأت أف "

حيػػث يكػػوف كػػل . كال بػػد أف تػػاكب الػػدكؿ يف حكومػػة عاؼبيػػة كاحػػدة تابعػػة لػػال  القػػانوف
أمػػا سيشػػركف، الفقيػػه القػػانوين يف اإلمرباطوريػػة الركمانيػػة، فقػػد اعتمػػد علػػى . فػػرد مواطنػػان ؽبػػا

. ذلػ  القػانوف الفطػرم يف كػل مكػاف كيف كػل زمػاف القانوف، كالعدالة الطبيعية، كاعتقد أنػه
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 لوك جون
 

كإمبا ربًـت القوانُت الوضعية إذا تطابقػت مػع . كأف الام يتمٌرد عليه، فإمبا يتهٌرب من نفسه
 .ُ"ذل  القانوف الطبيعي

 -ُِّٔ( )John Locke)يػػػػرل بعػػػػمل اؼبفكػػػػرين أف الفيلسػػػػوؼ االقبليػػػػزم جػػػػػوف لػػػػػػوؾ 
لقد أكػد لػوؾ علػى طبيعيػة اإلنسػاف كحقػػه يف . اإلنسافهػو اؼبنظػر األكؿ غبقوؽ ( ـَُْٕ

( On Toleration)« رسػػػالة يف التسػػػامح»كيف كتػػػابه . اغبيػػػاة، كاغبػػػرية، كاؼبسػػػاكاة، كاؼبػلكيػػػة
أكػد فيه مبػدأ اغبرية الام   وبصرل يف حػػرية الػػرأم كالفػكػػر كالتعبيػػر فحسػب، كإمبػا أيضنػػا "

كمػػن . عبػػػد، معتبػػػرنا أف الػػػدين يقػػػـو عػػػلى اإليبػػػػاف كلػػيس علػػى اإلكػػػػراليف حػػػرية العػقيػػػػدة كالت
هنػػػا، كلضمػػػاف حػػػرية العقيػػػدة كاؼبعتقػػػد كالتعبػػػد، دعػػػا إىل كجػػػوب فصػػػل الػػػدين عػػػن الدكلػػػة، 

 ََِٔشػاكم، " )يف أدبياتنػا السياسػية كالدينيػة كالفكريػة حالينػا« العلمانية»أم ما يسمى بػ
ح العقػػػػل البشػػػػرم هػػػػو اؼبشػػػػرع دكف االلتفػػػػات إىل رأم الػػػػدين كهػػػػو أمػػػػر كبػػػػال  يصػػػػب(. ـ

 .مستساغ كمستحسن يف الفكر الغريب
 ََِّالربيعػي، (  )ـُٕٗٗ-ُٖٕٗ)الفرنسية  جاء مفهـو اؼبواطن بعد ـباض الثورة

حيػػث حػػدثت تغيػػَتات جاريػػة يف ااتمػػع الغػػريب بشػػكلو عػػاـ كبػػاألخص يف  (َٓـ، ص 
عوب كبػدأت عبلقػات جديػدة كفارقػة نظاـ اغبكم كإدارة الشػ

يف تػػاريخ اإلنسػػانية تأخػػا ؿبلهػػا يف حيػػاة النػػاس فيمػػا يتصػػل 
بتػػػػداكؿ السػػػػلطة كتوزيػػػػع األدكار السياسػػػػية كبػػػػرزت متغػػػػَتات  
كثػػػَتة كفئػػػات جديػػػدة علػػػى اؼبسػػػرح السياسػػػي بعػػػد أف كػػػاف 

 . لعدة قركف قد أصابه الوهنصوت الشعب 
يثيػػػل  جالفرنسػػػية بشػػػكل متػػػدر  الثػػػورة أدخلػػػت كقػػػد

اؼب
اغبكػػم اؼبطلػػق للملػػوؾ،  الحقػػا الديبقراطيػػة إىل فرنسػػا كأهنػػت

كجعلػػػػػت الطبقػػػػػة اؼبتوسػػػػػطة أكثػػػػػر قػػػػػوة يف الرقابػػػػػة السياسػػػػػية 

                                                 
 . ّج. مناهجه كمقاصدل: التشريع اإلسبلميالسيد ؿبمد تقي اؼبدرسي،  ُ

http://www.almodarresi.com/books/708/index.htm 

http://www.almodarresi.com/books/708/index.htm
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 ستيوارت جون

 مل

مػا كػاف ألحػد  الثػورة كبعػد قيػاـ. كتوجيه مسػاراهتا فبػا قػاد إىل اختفػاء سػلطة اغبػاكم اؼبطلقػة
ظػر إىل سػلطاهتا كشػيء مطلػق فبيػزة أخػرل، أف تن من ملوؾ أكركبا أك نببلئهػا أك أم صباعػة

كيف هاا السياؽ السياسي اؼبتنامي بدأ تبلػور مفهػـو ... أك أف تتجاهل ميثيل اغبرية كاؼبساكاة
حقػػوؽ اإلنسػػاف كاؼبػػواطن لػػدل الغػػربيُت كلػػدل الشػػرقيُت فيمػػا بعػػد كبػػدأت الليرباليػػة تطغػػى 

اسية السابقة كالرسـو على األدبيات السياسية كألغت معطيات الثورة الفرنسية اؼبراسيم السي
اإلقطاعيػػة الػػيت كػػاف الفبلحػػوف مػػدينُت هبػػا ؼبػػبلؾ األرض، كمػػا ألغػػت اؼبيػػزات الضػػريبية الػػيت  

ذلػػػ   كانػػػت فبنوحػػػة لرجػػػاؿ الكنيسػػػة، كا مػػػنح اغبقػػػوؽ األساسػػػية لكػػػل اؼبػػػواطنُت، دبػػػا يف
ظػػػر ان)اغبريػػػة، كاؼبلكيػػػة، كاألمػػػن كمقاكمػػػة الظلػػػم باإلضػػػافة إىل ضػػػماف كجػػػود حكػػػم نيػػػايب 

 .(ـََِٔ، الشاكم، اؼبوسوعة العربية العاؼبية
مػن اؼبفػاهيم الرئيسػة يف الفكػر " اؼبواطنة"إىل أف ( ـ ََِِ)أشارت هبة رؤكؼ عزت 

الليربايل منا تبلورل يف القرف السابع عشر كنسق لؤلفكار كالقيم، مث تطبيقه يف الواقع الغريب 
ليُت، كمػػا ترتػػب علػػى ذلػػ  مػػن آثػػار علػػى يف ااػػالُت االقتصػػادم كالسياسػػي يف القػػرنُت التػػا

  ".الًتتيبات االجتماعية كالعبلقات اإلنسانية يف القرف العشرين مث مطلع قرننا هاا
 تكعػػػزز  ىل إنشػػػاء التعلػػػيم اؼبػػػنظم يف أكربػػػاإ( ـ ُْٖٔ)معاهػػػدة كسػػػتفاليا  كلقػػػد أدت

حيػث ... لنبيػل مػن أتبػاع األمػَت أك الكنيسػة أك افكرة اؼبواطنُت على حساب فكرة الرعايا 
(. ُٗـ، ص ََِِمبػر، )بدأ الفكر الديبقراطي يتطور من أجػل اؼبسػانبة يف بنػاء اؼبػواطن 

لقد أهنى صلح كستفاليا سيطرة البلهوت على العقل يف أكربا، كترؾ الطريق إىل ؿباكالت  "
 .(َُِٖٕديورانت، ص " )العقل كاجتهاداته، غَت معبد، كلكن يبكن اؼبركر فيه

بػػأف تكػػوف ( ـ ُّٕٖ – َُٖٔ( )John Stuart Mill)تيوارت مػػل جػػوف سػػ طالػػب
كنػػػادل بكفالػػػة ( Anderson, 1998)الديبقراطيػػػة جػػػوهر الًتبيػػػة 

اغبريػػة الفرديػػة للجميػػع دكف أف تصػػطدـ باؼبصػػلحة العامػػة كحػػث 
علػػى توسػػيع نطػػاؽ اغبريػػات كأشػػار إىل أف األفكػػار اعبديػػدة قػػد 
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ق اغبريػػات فالتعدديػػة نػػواة اغبيػػاة اؼبدنيػػة اؼبتحضػػرة تػػأيت مػػن األقليػػة كال وبػػق لؤلكثريػػة تضػػيي
(Gutek, 2005, p. 289. ) 

الفيلسوؼ الليربايل الوحيد الام شرع يف تطبيق مبادئ الليرباليػة "كيعد جوف ستيوارت 
علػػػى النسػػػاء، ليطالػػػب حبقػػػوقهن يف التعلػػػيم كالتثقيػػػف الشػػػامل كالتصػػػويت كاؼبسػػػاكاة أمػػػاـ 

الرجػػاؿ كخضػػوع النسػػاء شػػكبل مػػن أشػػكاؿ كثػػَتة شػػهدهتا  اعتػػرب مػػل سػػيطرة... القػػانوف 
. (ـ ََِٓاػبػػويل ، " )البشػػرية لبلسػػتبداد كسػػيطرة القػػول اعبػػائرة كسػػوء اسػػتخداـ السػػلطة

كبعػػد أف كانػػت فلسػػفة جػػوف منبػػوذة بػػدأت تنتشػػر مقاصػػدها البعيػػدة كمراميهػػا العميقػػة يف 
ُت تأخػػػا حقهػػػا مػػػن النظػػػر العػػػا  الغػػػريب كغػػػَتل كعػػػادت فكػػػرت تكػػػافؤ الفػػػرص بػػػُت اعبنسػػػ

 . كالتأثَت
كهاا ال يبنع من أف الغرب يف مسَتته كفلسفته ىبتلف اختبلفا تاما عػن الشػرؽ اؼبسػلم 
يف رؤيتػػػػه الفلسػػػػػفية إزاء حقيقػػػػة ربريػػػػػر الفػػػػرد إذ أف اغبريػػػػػة الغربيػػػػة هػػػػػي سػػػػيادة الفػػػػػرد دكف 

لواقػػػع هػػػو ضػػػبط مصػػػادمة ااتمػػػع أمػػػا الشػػػرؽ اؼبسػػػلم فهدفػػػه مػػػن إسبػػػاـ عمليػػػة التحػػػرر يف ا
السػػػلوؾ حبيػػػث يتفػػػق مػػػع ضػػػوابط الػػػدين الػػػام فيػػػه سػػػعادة اإلنسػػػاف أمػػػا مػػػاهب النفعيػػػة 

(principle of utility ) كعمـو اؼبااهب الوضعية اليت برزت يف الفلسػفة الغربيػة فهػي سبجػد
 .الفردية كتوسع اؼبساحات النسبية كهتمش كذبمد منظومة القيم الركحية كالتعاليم الدينية

 ستقبل اؼبسلموف اؼبرتكزات الديبقراطية كانعكاساهتا الفكرية على الوطنية؟كيف ا
كانت الديبقراطية يف السابق مرفوضة صبلة كتفصيبل يف الفكر اإلسبلمي ألف النظر ؽبا  
كػػػػاف يف العمػػػػـو كاإلطػػػػبلؽ، بلحػػػػاظ أهنػػػػا فلسػػػػفة كمػػػػاهب اجتمػػػػاعي يفػػػػوض كػػػػل شػػػػيء 

أمػا "كالػام يضػيف قػائبل ( ـ ُْٗٗ)يبلد للشعب دبا يف ذل  التشريع كمػا يقػوؿ زكػي اؼبػ
اليػػػػـو فػػػػإف الديبقراطيػػػػة زبضػػػػع لتشػػػػريح يف الفكػػػػر اإلسػػػػبلمي، ؼبعرفػػػػة مكوناهتػػػػا اعبوهريػػػػة، 
كالنتيجة القبوؿ لبعمل تل  اؼبكونات، ال كلها كالتعػايش السػلمي بػُت اعبماعػات كتػداكؿ 

حقػوؽ اإلنسػاف السلطة بشكل سلمي كأخا رضا الشعب يف االنتخاب كالًتشػيح كاحػًتاـ 
كهػاا التطػور بػدكرل يكشػف عػن ربػوؿ منهجػي يف . كالفصل بُت السلطات كما أشبه ذل 
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الفكػػػر اإلسػػػبلمي اؼبعاصػػػر الػػػام كػػػاف يغلػػػب عليػػػه اإلطبلقيػػػة سػػػابقا كيقػػػًتب مػػػن النسػػػبية 
كهػػػال هػػػي قاعػػػدة . كهػػػاا ربػػػوؿ هػػػاـ يضػػػمن الفكػػػر اإلسػػػبلمي حيويػػػة كيدفعػػػه مبػػػوا . اليػػػـو

كالتوازف يف نقد كتقومي الفكر اإلسبلمي لؤلفكار كالنظريػات كاؼبنػاهج مػن االنفتاح االهبابية 
زكػي  –كهاا التحليل الفلسػفي الرصػُت هبعػل الباحػث (. بتصرؼ يسَت" )مشارهبا اؼبختلفة

أف هناؾ نسبة من اغبق كالصواب يف تل  الفلسفات "يصل إىل نتيجة هامة كهي  -اؼبيبلد
سػػبة نتفػػق معهػػا كهػػال هػػي نظريػػة اؼبوافقػػة النسػػبية الػػيت كاؼبػػااهب كاؼبنػػاهج كحبػػدكد تلػػ  الن

 (.ُٕص " )ربتاج إىل تأسيس كفكر يف الفكر اإلسبلمي
يشػػَت اؼبفكػػركف العػػرب إىل كجػػود عبلقػػة عضػػوية بػػُت ااتمػػع اؼبػػدين كالديبقراطيػػة فهػػي 

معػا  قػادر علػى رعايػة عافيتػه كذبديػدها مػن حػُت آلخػر تعمل على قياـ ؾبتمػع متماسػ  
 (.ُٗ-َٗـ، ص ََِٔلباقي، عبدا)

تتهيػػػب الػػػدخوؿ يف الربؼبانػػػات حػػػىت كقػػػت قريػػػب كانػػػت الكثػػػَت مػػػن اغبركػػػات الدينيػػػة 
السياسػػػية ألهنػػػا نتػػػاج الفكػػػر الغػػػريب كألهنػػػا تتنػػػاقمل مػػػع أساسػػػيات دينيػػػة مث تغػػػَت موقفهػػػا 
ألسػػباب كثػػَتة كأصػػبحت تسػػارع يف حشػػد األصػػوات االنتخابيػػة غبجػػز اؼبقاعػػد ربػػت قبػػة 

  .الربؼباف
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 الطهطاوي رائدا
مػػػن أبػػػرز ركاد ( ُّٕٖ - َُُٖ  -هػػػػ  َُِٗ - ُُِٔ)رًفىاعىػػػة ألطىٍهطىػػػاكم يعػػػد 

يف التنبيػػه علػػى ضػػركرة اسػػتحداث مقػػرر مدرسػػي  العػػريب كسػػاهم نػػاالنهضػػة الفكريػػة يف عاؼب
كمػػػن اؼبعػػػركؼ أف (. ُِٖ ـ، ص ََِٓ، اؽبويػػػة كالتعلػػػيمعلػػػي، )يتصػػػل بالًتبيػػػة الوطنيػػػة 

. طىػػػاكم مػػػن أركػػػاف هنضػػػة مصػػػر العلميػػػة يف العصػػػر اغبػػػديث كتعلػػػم يف األزهػػػرلطىهٍ ارًفىاعىػػػة 
كأرسػػلته اغبكومػػة اؼبصػػرية إمامػػان للصػػبلة كالػػوعا مػػع بعثػػة مػػن الشػػباف كأكفػػدهتم إىل أكربػػا 
لتلقػػػي العلػػػـو اغبديثػػػة، فػػػدرس الفرنسػػػية كؼبػػػا عػػػاد إىل مصػػػر كيل رئاسػػػة الًتصبػػػة يف اؼبدرسػػػة 

قبلئػد كألػف كتػرجم عػن الفرنسػية كتبػان كثػَتة، منهػا ( ئع اؼبصػريةالوقػا)الطبية، كأنشأ جريدة 
 (.للزركلي األعبلـانظر ) اؼبفاخر يف غرائب عادات األكائل كاألكاخر

كمن أكضح ما كتبه الطهطاكم تعريفا بالًتبية بعبارة رشيقة كشاملة ؼبراحػل العمػر، قولػه 
دته إىل بلوغه حد الكرب، كتنمية ركحه تنمية أعضاء اؼبولود اغبسية من ابتداء كال"أف الًتبية 

 (. ِِٗ، ّـ، ج ُٖٗٗحسن، " )باؼبعارؼ الدينية كاؼبعاشية
أف الطهطػػاكم عػػرؼ ( ـ ََِْ)كعػػن الفكػػر الًتبػػوم للطهطػػاكم كتػػب فتحػػي عػػامر 

عمليػػػػة مبػػػػو تعمػػػػل علػػػػى تكػػػػوين اذباهػػػػات صػػػػاغبة للفػػػػرد، كتػػػػؤثر يف سػػػػلوكه "الًتبيػػػػة بأهنػػػػا 
نفسية ؿبورها أف الًتبية الصحيحة هػي الػيت تبلئػم اسػتعدادات كتصرفاته، كما تعرض آلراء 

الطفػل، كأف األطفػاؿ ـبتلفػوف يف الػاكاء، كأشػػار إىل أنبيػة الًتبيػة الدينيػة إىل جانػب الًتبيػػة 
اؼبعاشػػية كنصػػح اؼبعلػػم بعػػدـ تػػوبيخ الطفػػل إال سػػرا كأف تقػػـو عبلقتػػه بتلميػػال علػػى اغبػػب 

تػػػػاة كحػػػػرص علػػػػى اقتبػػػػاس مػػػػا يصػػػػلح للتطبيػػػػق يف كاهػػػػتم بالػػػػدعوة لتعلػػػػيم الف. كاإلخػػػػبلص
مدارسنا من اؼبدارس األجنبية كأشار يف طرؽ التدريس إىل أنبية اؼبطارحػة كاؼبنػاظرة كفضػلها 

كإذا كانت الوصية األكىل لرفاعة الطهطاكم هي ترقيػة اؼبػرأة إىل مسػتول يليػق . على التكرار
قػوؿ السػديد يف الكذلػ  يف كتابػه  تعلػق بتمػدف الػوطندبجتمع ناهمل، فإف كصػيته الثانيػة ت

، كيف هػاا الكتػاب يطػرح رفاعػة قضػية ذبديػد َُٕٖالػام صػدر عػاـ  االجتهاد كالتجديد
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الفكػػػر الػػػديٍت كربريػػػرل مػػػن إسػػػار التخلػػػف كربطػػػه بالعصػػػر كبقضػػػايال كسػػػبيله إىل ذلػػػ  بنػػػاء 
اعػػد أصػػوؿ الفقػػه علػػى أسػػاس اغبقػػوؽ الطبيعيػػة، كمفهػػـو اغبقػػوؽ الطبيعيػػة كػػاف مػػن أهػػم قو 

الفكػر الػػام أدل إىل قيػاـ الثػػورة الفرنسػية كبالػػاات يف مبػدأ اؼبسػػاكاة كالفطػرة الػػيت فطػػر اهلل 
 (. بتصرؼ يسَت" )الناس عليها

اإلرهاصػات األكىل غبركػة ااػددين يف إطػار "عػن ( ـ ََِْ)كتبت ليلى عبدالوهاب 
لعبلمػػػة رفاعػػػة رافػػػػع دعػػػوهتم إىل ربريػػػر اؼبػػػػرأة بنشػػػر كتػػػاب اؼبرشػػػػد األمػػػُت للبنػػػات كالبنػػػػُت ل

الطهطػػػػاكم، كفيػػػػه دعػػػػا إىل التعلػػػػيم اؼبخػػػػتلط للفتيػػػػاف كالفتيػػػػات كاعتػػػػربل ضػػػػركرة مػػػػن أجػػػػل 
تعلػػيم اؼبػػرأة هبعلهػػا قػػادرة علػػى )كمػػا أكػػد علػػى أف (. تسػػهيل كربسػػُت عمليػػة عقػػد القػػراف)

مشاركة الرجل يف األحاديث كتبادؿ اآلراء، كيعزز مكانتهػا يف قلػوب الرجػاؿ، كوبميهػا مػن 
كمن األنبية دبكاف (. ؽببلؾ يف كهدة األكهاـ كالطيش فتتحوؿ من امرأة جاهلة إىل متعلمةا

اإلشػػارة إىل أف الطهطػػػاكم قػػػد أدرؾ أنبيػػة الػػػدكر اإلنتػػػاجي للمػػػرأة، كقػػد ربػػػط بػػػُت التعلػػػيم 
إف التعلػػيم يسػػاعد اؼبػػرأة ألف ربػػدد لنفسػػها مكانػػان يف اغبيػػاة، يعودهػػا علػػى : )كالعمػػل بقولػػه
لعمػػل يف اغبقيقػػة، يصػػوف اؼبػػرأة كيػػدنيها مػػن الفضػػيلة، كإذا كانػػت بطالػػة الرجػػل العمػػل، فا

 ".كقد خطا قاسم أمُت هبال األفكار خطوات مهمة(. مدانة فإهنا عار كبَت بالنسبة للمرأة
كسػػػػاهم الطهطػػػػاكم يف عمليػػػػة الًتصبػػػػة كتقريػػػػب الفكػػػػر الغػػػػريب للقػػػػارئ العػػػػريب كتعتػػػػرب 

ف ذات تػػػأثَت كبػػػَت علػػػى اؼبسػػػَتة الفكريػػػة كالثقافيػػػة يف العػػػا  ؿباكالتػػػه الرائػػػدة يف هػػػاا اؼبيػػػدا
 (. Netton, 1992, p. 242)العريب 

كتطلع رفاعة إىل رفعة الوطن من خبلؿ اإلصبلح الًتبوم يف مصر عرب ذبديد كتنشيط 
ف كػػاف يػػرل أ الػػامدبسػػار أسػػتاذل العػػا  حسػػن العطػػار دكر اؼبؤسسػػات الثقافػػة كتػػأثر كثػػَتا 

كتغػػٌت رفاعػػة كلقػػد  ."أف تتغػػَت أحواؽبػػا كيتجػػدد هبػػا مػػن اؼبعػػارؼ مػػا لػػيس فيهػػابػػبلدل البػػد "
 يا صاح حبه الوطن       حلية كل فطن :حبب الوطن كثَتا كهو القائل
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 الفصل الثاني

 أىمية بناء الهوية الوطنية
أف وبػػافظوا علػػى اغبضػػارة كاؽبويػػة ، .. إف مفكػػرم هػػال األمػػة علػػيهم كاجػػب مقػػدس "

بفكرهم يف ضماف حق األجياؿ القادمة يف حيػاة أفضػل، ال يتخللهػا العنػف،  كأف يسهموا
كال يعصػػف هبػػا الػػدمار كال تسػػطحها سػػيطرة التكنولوجيػػا علػػى الثقافػػة كاعبػػاكر، كال هبرفهػػا 

تسػػػعى كػػػل (. ُِٕ، ص َََِهبػػػاء الػػػدين، " )طوفػػػاف اؼبعلومػػػات إىل التشػػػتت كالضػػػياع
كالوجود، كاؽبوية اؼبرنػة هػي اؽبويػة الناضػجة كتػؤمن  هوية للفرد أك اعبماعة إىل تأكيد الاات

 (. َُٕـ،  ُّٗٗميكشيللي، )باغبوار الام يسمح ألحاسيس اؽبوية البنائية بالتطور 
عػػػػػػرب صبيػػػػػػع القنػػػػػػوات ( اإلسػػػػػػبلـ كالعركبػػػػػػة)كوبتػػػػػػاج الطفػػػػػػل إىل تعلػػػػػػم اؽبويػػػػػػة الكػػػػػػربل 

ن العركبػػػػة ال بعػػػػريكالعنايػػػػة (. ِّٔ، ص ُٗٗٗ، الراشػػػػدك كطفػػػػة )االجتماعيػػػػة كالسياسػػػػية 
اإلسبلـ فاإلسبلـ مػن حتميػات حيػاة اؼبسػلم كفيػه ذكػرل أم عػزل  ركابطتقـو على ـباصمة 

كسػػػعادته كهػػػو اؼبهػػػيمن علػػػى كيػػػاف اؼبسػػػلم فيقػػػدـ لػػػه مرئيػػػات متنوعػػػة لفهػػػم اغبيػػػاة كعمػػػارة 
 :األرض كقديبا قاؿ عيسى بن فات 
 أىيب اإًلسبلـي ال أىبى يل ًسوالي 

 صيري ميدَّعيهً ًكبل اغبىيًَُّت يىن
 كىما حىسىبه كىلىو كىريمىت عيركؽه 

 

يمً   ًإذا فىخىركا بًبىكرو أىك سبى
ُ 
 لًيىلحىقىهي ًبام اغبىسىًب الصىميمً 
 كىلًكنَّ التىًقيَّ هيوى الكىرميي 

   

                                                 
 .كالبيت األكؿ ينسب أيضا إىل هنار بن توسعة ُ
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ال زالػػػػػػت ثقافتنػػػػػػػا العربيػػػػػػػة 
مصػػػػػػدر إؽبػػػػػػاـ للمبػػػػػػدعُت 
يف أرجػػاء العػػا  كلػػه فهػػاا 

( ـ ََِٓ)بػػػػاكلو كويلػػػػو 
األديػػب الربازيلػػي اؼبشػػهور 

كانػػػػػػػػػت الثقافػػػػػػػػػة "يقػػػػػػػػػوؿ 
العربيػػػػة إىل جػػػػانأ خػػػػبلؿ 

ص " ) معظػػم أيػػاـ حيػػايت
ُُ.) 

 

 
 

علػػى أف اغبػػديث عػػن حاضػػرنا ال يبكػػن أف "عائشػػة عبػػدالرضبن " بنػػت الشػػاطئ"تقػػوؿ 
يشق علينػا  يفهم ، ما   نصله دباضينا الام

لكػػػػػػػػي نعػػػػػػػػرؼ  -أف نتجاهلػػػػػػػػه ، إذ يعوزنػػػػػػػػا 
حقيقػػػة مكاننػػػا يف العػػػا  اليػػػـو ، كمبيػػػز دكرنػػػا 

أف نسػػػػػػػتكمل كعينػػػػػػػا لػػػػػػػاكاتنا ، كأف  -فيػػػػػػػه 
نفهػػػػػػػػػػػػػػم مقومػػػػػػػػػػػػػػات كجودنػػػػػػػػػػػػػػا كمكونػػػػػػػػػػػػػػات 

كؿبػػاؿ أف يتحقػػق لنػػا شػػيء مػػػن . شخصػػيتنا
ذاؾ، إذا بًتنػػا أنفسػػنا مػػن مػػاض لنػػا طويػػل بعيػػد، كأف 

" أعماقنػا مػن مػَتاث قػدمي قبهل مػا اسػتقر كتأصػل يف
 (.ـ، بتصرؼ ُٕٓٗمعارؼ الكويت، )

كمػػػن زاكيػػػة فلسػػػفية فػػػإف منػػػاهج التعلػػػيم اعبػػػامعي 
ال يبكػػن بنػػاء اؽبويػػة كمػػا قبلػػه هبػػب أف تغػػرس اؽبويػػة ك 

بػػػػبل فهػػػػم الواقػػػػع مػػػػن خػػػػبلؿ اؼبعاصػػػػرة، كاؼبعاصػػػػرة ال 
ربصػػػػػل إال باألصػػػػػالة كاألصػػػػػالة ؽبػػػػػا ثبلثػػػػػة مكونػػػػػات 

 :كهي بإهباز( ُٕٗ، ص ـََِٓطاهر، )أساسية 
 .اللغة كهي كعاء تراث السلف .1
 .الدين كاعتقاد كسلوؾ .2
التػػػػػػاريخ الػػػػػػام يشػػػػػػمل منظومػػػػػػة القػػػػػػيم الػػػػػػيت  .3

 .استقرت يف ضمَت األمة

تركػػز  - علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ -إسػػرائيل كؽبػػاا قبػػد 
على احملاكر السابقة على كجه التحديد كأساس لًتبية الناشئُت كتضعها يف سلم اهتماماهتا 

ـ، ص  ُٕٗٗعبػػداللطيف، ) ال تػػاكب الشخصػػية اليهوديػػة ككػػي ال تطمػػس معاؼبهػػا حػػىت
ٕ ،ّٓ .) 
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إف التوجهػػات اؼبعاصػػرة يف الًتبيػػة اؼببكػػرة تؤكػػد علػػى أف الشػػعار الػػام هبػػب أف ترفعػػه 
حيػػث يػػأيت (. التقانػػة -اؼبعرفػػة -العقػػل–القػػيم )هػػو "ااتمعػػات العربيػػة يف الوقػػت اغباضػػر 

اؼبربرات اليت تدفع إىل مزيد من العناية بالًتبيػة اؼببكػرة للطفػل العػريب تأكيد القيم على رأس 
  فالقيم اإلنسانية كاػبلقية كاالجتماعية هي تراث ىبلد اإلنساف كوبدد هويته بُت الشعوب 

كإذا أردنػػا ضبايػػػة قيمنػػا كمعتقػػػداتنا فػػبل بػػػد كأف ننقلهػػا إىل أبنائنػػػا منػػػا : كالثقافػػات األخػػػرل
فمػػػػن خػػػػبلؿ الًتبيػػػػة اؼببكػػػػرة يبكػػػػن أف نسػػػػهم يف تأكيػػػػد اؽبويػػػػة العربيػػػػة .. نعومػػػػة أظػػػػافرهم 

الًتبية : للمؤسبر اػبامس لوزراء الًتبية كالتعليم العرب الوثيقة الرئيسةكما كرد يف " اإلسبلمية
كنصػػت الوثيقػػة (. ـ ََِٔ)اؼببكػػرة للطفػػل العػػريب يف عػػا  متغػػَت كالػػام عقػػد يف القػػاهرة 

أطفالنا على التمس  بالعقيػدة الدينيػة السػمحة ، كاإليبػاف بػاهلل  كأف ننشئ"على أنه ال بد 
فهػال : ، كتعميق فكر الصػدؽ مػع الػنفس كمػع الغػَت، كتنميػة فكػر االنتمػاء كحػب الػوطن 

هي الدعائم األساسية للشخصية كهي طوؽ النجاة من الشركر احمليطة باإلنساف، ال سيما 
ا هػػو عػػاؼبي كمػػا هػػو ؿبلػػي كعلػػى الطفػػػل أف كأننػػا نعػػيش يف عصػػر يػػزداد فيػػه التػػوتر بػػُت مػػ

يستوعب حضػارة العػا  اعبديػد كمتغَتاتػه اؼبتبلحقػة دكف أف يفتقػد جػاكرل كدكف أف يتنكػر 
" ؽبويتػػه، كأف يػػتعلم كيػػف يوفػػق بػػُت التوجػػه اؼبػػادم للقػػرف اغبػػايل كالتوجػػه الركحػػي كاإلنسػػاين

عػريب "األطفػاؿ بكونػه كمن هنا ذهب اؼبربوف بأنه هبب أف يتسم منهج رياض (. ُُص )
" كؿبتػػػػوال كأنشػػػػطته: هبسػػػػد اؽبويػػػػة الوطنيػػػػة للمنطقػػػػة العربيػػػػة يف منطلقاتػػػػه كأسسػػػػه كأهدافػػػػه

ككال  سائر اؼبناهج الدراسية يف اؼبراحل الدراسية ( ِّـ، ص  ََِٔشريف كآخركف، )
 .التالية

عػػبلكة علػػى ذلػػ  فػػإف مضػػموف الػػًتاث اإلسػػبلمي دبػػا ينطػػوم عليػػه مػػن فػػيمل اغبقػػوؽ 
نسانية كمقوماهتا يشػكل عػامبل مهمػا مػن عوامػل كجودنػا اإلنسػاين ، كهػاا اؼبنحػى لقػيم اإل

اإلسػػػػبلـ يعصػػػػم مػػػػن الوقػػػػوع يف بػػػػراثن الضػػػػياع كوبػػػػافا علػػػػى اؼببلمػػػػح اػببلقػػػػة الػػػػيت سبيػػػػز 
 (.ُٔٓـ، ص  ََِِكطفة، )الشخصية العربية اؼبستقلة 
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كل اؽبويػػػػة التارىبيػػػػػة ال يبكننػػػػا أبػػػػدا التعامػػػػل مػػػػػع الػػػػًتاث بنظػػػػرة اسػػػػتخفاؼ ألنػػػػػه يشػػػػ
كاالجتماعيػػػة لؤلمػػػم فػػػالًتاث ذبػػػل لثقافػػػة ااتمػػػع كال ؾبتمػػػع مػػػن دكف ثقافػػػة فالقضػػػاء علػػػى 
الػػػًتاث كالتعامػػػل معػػػه كفػػػق اؼبػػػنهج اإلقصػػػائي أك التقليػػػل مػػػن شػػػأنه يعػػػٍت مصػػػادرة أساسػػػية 

مػػن أف هبػػب أف كبػػار ككبػػن كبػػاكؿ اغبصػػوؿ علػػى التنميػػة الغربيػػة . للهويػػة التارىبيػػة كالثقافيػػة
كبقق التنمية اغبقيقية فإذا كاف نقػد الػًتاث كإعػادة صػياغته مػن األمػور الضػركرية فػإف األمػة 
القادرة على ذل  هي أمة سبتل  هوية كاعيػة لًتاثهػا ككاعيػة غبقيقػة التطػورات اعبسػيمة الػيت 

  (.ـُٗٗٗرزؽ، ) ُربدث من حوؽبا

علػم "ألف اللغػة تػؤثر يف العقػل كمػن اؼبطلػوب االعتنػاء باللغػة العربيػة كيف هاا السياؽ، 
فإف . اللغة سلم كمرقاة إىل صبيع العلـو ، كمن   يعلم اللغة فبل سبيل له إىل ربصيل العلـو

ليػػػه سبهيػػػد اؼبرقػػػاة أكال مث بعػػػد مػػػن أراد أف يصػػػعد سػػػطحا ع
لػػ  يصػػعد، كعلػػم اللغػػة كسػػيلة عظيمػػة كمرقػػاة كبػػَتة فػػبل ذ

اللغػة أصػػل  يسػتغٍت طالػب العلػم عػن أحكػػاـ اللغػة فعلػم
ـ، ص ُٔٗٗ، الرسػػػػػػػػػالة اللدنيػػػػػػػػػةالغػػػػػػػػػزايل، " )األصػػػػػػػػػوؿ
كاليػػػـو فػػػإف قضػػػية اللغػػػة العربيػػػة ال تتوقػػػف عنػػػد (. ِِٖ

ـ،  ََِْالتػػػوهبرم، )الوظػػػائف التعليميػػػة كالًتبويػػػة بػػػل هػػػي قضػػػية سػػػيادة كهويػػػة ككجػػػود 
ّٓ .) 

الركاكة كمهما يكن من أمر، فإف ركود التعليم أصاب لغتنا العربية باعبمود، كأصبحت 
يف اللغة متفشية كاغباجة ماسة إىل التجديد يف تدريس لغتنا العربية بركح عصرية ال تفقدها 

 .صفاء أصالتهانقاء دقتها، ك 

كألف للمسػػػلمُت خصوصػػػيتهم عػػػرب القػػػركف فػػػإف الػػػدين اإلسػػػبلمي اغبنيػػػف وبػػػدد دائػػػرة 
ية كالتشريعية بصػورة النظاـ االجتماعي للمجتمع اؼبسلم جبميع أفرادل كيضع تعليماته العقد

                                                 
 "(اؽبوية الثقافية: "السنوم الرابع" كلمة سواء"مؤسبر . )الثقافة كالتنمية البشرية: مقاؿ بعنواف ُ
 12.htm-http://www.imamsadrnews.net/archeive/news1999/991111 

http://www.imamsadrnews.net/archeive/news1999/991111-12.htm
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ـ، ص ََِْغيلنػػر، )ذبمػػع بػػُت مػػا هػػو ديػػٍت كدنيػػوم كدبػػا يكفػػل عمليػػة التعػػايش السػػليم 
كوبدد اإلسبلـ طريقة اغبياة بوضوح، كهو األمر األساسػي الػام يولػد التمػايز كهبعػل ( ُٕ

ال هبػػػ التفػػػريطاؽبويػػػة اؼبسػػػلمة ذات ؿبػػػددات كربػػػوالت زبتلػػػف عػػػن غَتهػػػا فمػػػن اؼبسػػػتحيل 
ص الراسػػػخة فبػػػا يسػػػتدعي أف نضػػػع يف عػػػُت االعتبػػػار تعػػػاليم اإلسػػػبلـ كموجهػػػات اػبصػػػائ

 .ؼبعاعبة لفهم كتوجيه االذباهات كالسلوكيات يف ااتمعات اإلسبلمية

قامػػػػػت دكؿ اػبلػػػػػيج بوضػػػػػع كثيقػػػػػة مسػػػػػتقبلية ؼبسػػػػػَتهتا الًتبويػػػػػة كالتعليميػػػػػة فأصػػػػػدرت 
. الًتبيػة العػريب لػدكؿ اػبلػيجاستشراؼ مسػتقبل العمػل الًتبػوم يف الػدكؿ األعضػاء دبكتػب 

 :كتؤكد الوثيقة على ضركرة
طن اغبضػارية تعميق االنتماء الوطٍت كاػبليجي اؼببٍت على فهم صحيح ؼبكتسػبات الػو "

اؼبصػا  ، كألنبية توثيق الركابط االجتماعية بُت اؼبواطنُت كضػركرة تقػدير كتطلعاته اؼبستقبلية
يف اغبفػػاظ علػػى هػػال اؼبكتسػػبات كضبايػػة كطنػػه  ، كلػػدكر اؼبػػواطناؼبشػػًتكة بيػػنهم حػػق قػػدرها

كضػػركرة تنميػػة الشػػعور . مػػن األخطػػار كاإلسػػهاـ بفاعليػػة يف تنميتػػه كتقدمػػه كرقيػػه اؼبسػػتمر 
باؽبوية العربية للوطن تارىبان كثقافة كمصػَتان ، دبػا يػؤدم إىل حػب إتقػاف اللغػة العربيػة كتقػدير 

الرفيعة كالتعريف هبػا ، كاسػتثمارها يف إثػراء حيػاة  تراثها األديب كاحملافظة على التقاليد العربية
 (. بتصرؼ يسَت" )األجياؿ القادمة

كمػػػا زالػػػت الػػػدكؿ كالشػػػعوب تتخػػػا مػػػن الًتبيػػػة الوطنيػػػة أساسػػػان للتعلػػػيم بغػػػرض إعػػػداد 
اؼبػواطن الصػا  كغػرس مفهػػـو الػوالء مػن خػػبلؿ التأكيػد علػى أف اؼبػػواطن كمػا يسػتفيد مػػن 

نػػػد الًتبيػػػة اغبديثػػػة صبيػػػع مؤسسػػػاهتا . ف يػػػدافع عنهػػػا يف ببلئهػػػاالدكلػػػة يف رخائهػػػا فعليػػػه أ ذبي
لًتسػػػيخ معػػػاين اغبيػػػاة الديبقراطيػػػة ليشػػػارؾ ااتمػػػع جبميػػػع شػػػرائحه يف ازبػػػاذ القػػػرارات كفػػػق 
. ثوابػػت ااتمػػع علمػػان بػػأف الديبقراطيػػة ليسػػت ؾبػػرد انتخػػاب كترشػػيح كمهرجانػػات خطابيػػة

بلقػػات االجتماعيػػة بػػػُت طبقػػات ااتمػػع كتػػػاكيب هبػػب أف تقػػـو كسػػائط الًتبيػػػة بتعزيػػز الع
ال يتحقق غرس الوالء للوطن كتأصػيل العمػل . الفوارؽ اليت من شأهنا سبزيق الوحدة الوطنية

كاؼبدرسػة مػن شػأهنا أف تػريب اؼبتعلمػُت علػى فبارسػة معػاين . إال باحًتاـ قوانُت كدستور البلػد
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ؿ ميثػػاؽ اغبقػػوؽ كالواجبػػات اؼبنبثقػػة مػػن الوطنيػػة يف مبػػاين اؼبدرسػػة كخػػارج مبانيهػػا مػػن خػػبل
 .ء، كالعطاءقيم الفضيلة كالوفاء كالفداء، كالوال

 

 أىداف التربية الوطنية
ا كتنميػػة شخصػػيته إىل أقصػػى إمكاناهتػػا يػػيهػػدؼ تعلػػيم الطفػػل إىل تكوينػػه علميػػا كركح

، ص ـ ََِٔؿبمػد، )بقصد إعداد كتنمية اإلنساف اؼبؤمن بربػه ككطنػه فيقػيم اغبػق كاػبػَت 
كهتدؼ الًتبية الوطنيػة يف صػميمها إىل ترسػيخ انتمػاء اؼبػتعلم كإمبائػه ؼبمارسػة حقػوؽ (. ُٔ

 . اؼبواطنة ككاجباهتا كبث ركح الوالء كاغبفاظ على سبلمة ااتمع كصبيع مؤسساته
 :أهداؼ التنشئة السياسية للطفلكمن 

ربػػػػػط األطفػػػػػاؿ دبجػػػػػتمعهم عػػػػػن طريػػػػػق رفػػػػػع درجػػػػػة " .1
 .مكعيهم بأهداؼ ؾبتمعه

 .بناء كتنمية مشاعر الوالء كاالنتماء اتمعهم .2
 .تدريبهم على آداب السلوؾ االجتماعي اؼبتحضر .3
 .تدريبهم على فبارسة أدب اغبوار الديبقراطي الواعي .4
 .رفع درجة كعيهم باؼبوازنة بُت اغبقوؽ كالواجبات .5

، ص ََِٔخلػػػػف، " )رفػػػع درجػػػة كعػػػيهم بقضػػػػايا ؾبػػػتمعهم الداخليػػػة كاػبارجيػػػة .6
ِٗ.) 

الًتبيػػػة للمواطنػػػة هػػػي مسػػػاعدة األطفػػػاؿ علػػػى تطػػػوير كػػػل طاقػػػاهتم الكامنػػػة بوصػػػفهم 
 يكونوا منتجػُت كمسػئولُت كمهتمػُت دبػا حػوؽبم كأعضػاء مشػاركُت يف مواطنُت، فبا يعٍت أف

النجػاح يف اؼبدرسػػة، كازبػػاذ قػػرارات : علػػى هػػاا التعريػف فػػإف اؼبواطنػػة تشػػمل كبنػػاء. ااتمػع
خرين، كاؼبشاركة يف بنػاء ااتمػع، كبنػاء مهػارات شخصػية مثػل حػل مسئولة، كاالهتماـ باآل

العبػدالكرمي كالنصػار، )اؼبشكبلت، كقبوؿ رؤل متعددة، كبناء ؾبموعة مػن القػيم األساسػية 
 (.هػ، بتصرؼ  ُِْٔ
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علػى ؾبػالُت ( ـ، بتصػرؼ ََِْبػدر، )تركزت غايات الًتبيػة الوطنيػة كالتنشػئة اؼبدنيػة 
 : نبا 

  إعػػدادا مػػدنيا منسػػجما مػػع اؼببػػادئ اإلنسػػانية كاؼبكػػاـر األخبلقيػػة يف إعػػداد اؼبػػتعلم
 . ؾبتمعه
  تربيػػة الناشػػػئة علػػػى النقػػػد كالنقػػػاش كتقبػػػل اآلخػػػر، كحػػػل اؼبشػػػكبلت بػػػركح اؼبسػػػاؿبة

كالعدالػػة كاؼبسػػاكاة مػػع نظرائػػه مػػن اؼبػػواطنُت كأيضػػا اؼبقيمػػُت كسػػائر البشػػر بغػػمل النظػػر عػػن 
 . كثقافاهتم لوهنم كدينهم كجنسياهتم كلغاهتم

رظبػػػت بعػػػمل اؼبنظمػػػات العربيػػػة أهػػػداؼ التنشػػػئة اؼبدنيػػػة للناشػػػئة بشػػػيء مػػػن التفصػػػيل 
 .(ـ ََِْمل ، : ـ، انظر ََِْصبعية اؼبربات اػبَتية، )

يف اؼبرحلػػة االبتدائيػػة بالنقػػاط كالتنشػػئة اؼبدنيػػة كيبكػػن إهبػػاز أهػػم أهػػداؼ الًتبيػػة الوطنيػػة 
 :1التالية
كذلػػػ  : صػػػيته كتعويػػػدل علػػػى ربٌمػػػل مسػػػؤكلية أعمالػػػهتنميػػػة شػػػعور الطفػػػل بشخ" -ُ

 .باعتمادل على نفسه كتنمية ميوله للتعٌلم كاكتساب قواعد النظافة
تنمية الشػعور باالنتمػاء إىل األسػرة كمقدمػة أساسػية للتمػٌرس بػاحًتاـ النظػاـ العػاـ  -ِ

 .يف ااتمع األكرب
ؽ، آداب اغبػػديث، قواعػػد الصػػد: ترسػػيخ القػػيم اإلنسػػانية كاألخبلقيػػة مثػػل ؿباسػػن -ّ

 .اإلصغاء كاغبوار كاعبرأة األدبية، كإغاثة احملتاجُت
تنميػػػػة مفهػػػػـو االعػػػػًتاؼ بوجػػػػود اآلخػػػػرين يف ااتمػػػػع كاحػػػػًتاـ حريػػػػات اآلخػػػػرين  -ْ

 .كفبتلكاهتم يف إطار الصف كاؼبدرسة كاغبي
فظػة علػى احملاك العمػل، ك االجتهػاد، : إبراز قػيم اغبيػاة اليوميػة كالعمػل علػى تطبيقهػا -ٓ

 .الوقت، كاإلتقاف، كالتعلم، كالعمل يف األرض، كاحًتاـ اغبرؼ
                                                 

: انظر كزارة الًتبية كالتعليم العايل يف لبناف ُ
http://www.crdp.org/CRDP/all%20curriculum/Civic%20Education/Civic%2

0Education%20Curriculum%20_ar.htm 
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احػػًتاـ نظػػاـ ااتمػػع اؼبدرسػػي كقػػيم : تنميػػة الشػػعور باالنتمػػاء إىل اعبماعػػة كااتمػػع -ٔ
 .ااتمع اؼبدين كقوانينه كاكتساب مهارة التواصل مع أفراد ااتمع

ات العامػة، ككعػي اؼبػتعلم ألثرهػا يف التعٌرؼ على مؤسسات ااتمع اؼبدين، كاؼبلكي -ٕ
كإمبػػػاء إحساسػػػه دبسػػػؤكلية اغبفػػػاظ علػػػى هػػػال ..( الشػػػارع العػػػاـ، الكهربػػػاء)حياتػػػه اليوميػػػة 

 .اؼبرافق كاالقتصاد يف استهبلؾ طاقاهتا
تنمية الوعي البيئي كالتفاعل مع البيئة كاغبفاظ عليها كوهنا مصدر اعبماؿ كالراحة  -ٖ

 .فاهيةكمورد العيش كالنماء كالر 
تعزيز الشعور باؽبوية الوطنية كتنمية حب الوطن، كترسيخ هال اؽبوية باحًتاـ رموز  -ٗ

 (.العلم، النشيد، اآلثار)الوطن كمؤسساته 
تعزيػػز الشػػعور باؽبويػػة كاالنتمػػاء العػػربيُت مػػن خػػبلؿ تعريػػف اؼبػػتعلم بالعػػا  العػػريب  -َُ

 .اؼبادية اليت ذبمع البلداف العربيةكدبوقع بلدل كدكرل فيه، كمعرفة الركابط اؼبعنوية ك 
تزكيػػػػػػد اؼبػػػػػػتعلم دبفهػػػػػػـو الدكلػػػػػػة كمؤسسػػػػػػاهتا ككظائفهػػػػػػا، كتنميػػػػػػة كعيػػػػػػه ؼبفهػػػػػػـو  -ُُ

الديبقراطيػػة كغبػػق الشػػعب يف فبارسػػة السػػلطة مػػن خػػبلؿ االنتخابػػات، كتعريفػػه باؼبؤسسػػات 
  .كاإلدارات اليت تؤٌمن اػبدمات للمواطنُت، كربافا على أمنهم

 :ػباصة يف اؼبرحلتُت اؼبتوسطة كالثانوية فيمكن إهبازها بالنقاط التاليةأما األهداؼ ا
تعريػػػف اؼبػػػتعلم حبقوقػػػه ككاجباتػػػه كمسػػػؤكلياته الوطنيػػػة كتثبيػػػت التزامػػػه هبػػػا، كتدريبػػػه  -ُ

 .على فبارستها ، دبا يعٌزز الوحدة الوطنية كيكٌرس مبادئ العدالة
 .تعريف اؼبتعلم على أنبية األسرة -ِ
غبٌس اإلنساين كااللتزاـ اػبلقي لدل اؼبتعلم من خػبلؿ تعزيػز إيبانػه باؼبسػاكاة ترقية ا -ّ

 .كعدـ التمييز بُت البشر
 .تعريف اؼبتعلم على مؤسسات الدكلة كتوضيح كظائفها كمهماهتا -ْ
 .تدريب اؼبتعلم على اؼبشاركة يف اغبياة اؼبدنية -ٓ
 .يف نشر اؼبعارؼ كالقيم تعريف اؼبتعلم على أنبية كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ -ٔ
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غنػػػػاء ثقافػػػػة اؼبػػػػتعلم يف النػػػػواحي الصػػػػحية كالبيئيػػػػة كتدريبػػػػه علػػػػى احػػػػًتاـ القػػػػوانُت ا -ٕ
 .اؼبتعلقة هبما

 .تعريف اؼبتعلم على حركة قطاعات ااتمع االقتصادية -ٖ
تعزيػػػػػز اؽبويػػػػػة الوطنيػػػػػة عنػػػػػد اؼبػػػػػتعلم مػػػػػن خػػػػػبلؿ توضػػػػػيح مقػػػػػدمات هػػػػػال اؽبويػػػػػة  -ٗ

 .ة كاالجتماعية كالسياسية كاإلنسانيةكمضامينها األخبلقي
 .تعزيز اؽبوية كاالنتماء لؤلمة العربية كاإلسبلمية -َُ
تعريػػػػػػػف اؼبػػػػػػػتعلم علػػػػػػػى أهػػػػػػػم اؼبتغػػػػػػػَتات كالتحػػػػػػػوالت االجتماعيػػػػػػػة كالسياسػػػػػػػية  -ُُ

 .كاالقتصادية كالسكانية اليت سبر هبا ااتمعات اؼبعاصرة
ت الػيت تشػًتؾ ااتمعػات اؼبعاصػرة إطبلع اؼبتعلم على القضايا الكربل كالتحديا -ُِ

" كمسػػػػػاعدهتم علػػػػػى مواجهػػػػػة مػػػػػا يتعرضػػػػػوف لػػػػػه مػػػػػن كػػػػػوارث طبيعيػػػػػة كمشػػػػػكبلت إقليميػػػػػة
 (.باختصار كتصرؼ يسَت)

إف صبيع ما سبق ذكرل يرمي إىل توثيق العبلقة بُت الطفل كالبيئة الػيت نشػأ فيهػا كمػا  
كللًتبيػػة دكر سياسػػي يف تنميػػة ". نطلػػق عليػػه بتوثيػػق العبلقػػة أم اسػػتخداـ الًتبيػػة السياسػػية

اغبػػس الػػوطٍت عنػػد كػػل فػػرد كهػػاا اغبػػس الػػوطٍت يتمثػػل يف حػػب الػػوطن كإكبػػار الػػوالء لػػه 
كالتضحية إذا تعرض للخطػر، كالفخػر باالنتمػاء إليػه، كاإلخػبلص يف كػل عمػل يطلػب منػه 

، قمػرب" )لتحقيق الرفاهية كالتقدـ كالسعادة للجميع ككضع مصلحة الوطن فػوؽ كػل اعتبػار
دة قويػػػػػػة ؼبمارسػػػػػػػة ار إحػػػػػػب الػػػػػػوطن ال يغػػػػػػػٍت شػػػػػػيئا مػػػػػػػن دكف  إف(. َِّـ، ص  ََُِ

مقتضيات اغبػب فالسػفن ال ذبػرم علػى اليابسػة ككػال  الشػعارات كالػدموع ال تسػمن كال 
 .تغٍت من جوع

 :كتشَت إحدل الدراسات إىل أهداؼ سياسة التعليم إلعداد اؼبواطن الصا  كمنها
 .واطنفهم كقبوؿ اؼبسؤكلية كم" -
 .فهم اؽبيكل التنظيمي للدكلة على اؼبستول احمللى كاإلقليمي -
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 .فهم دكر األفراد يف عمليات ازباذ القرارات السياسية -
فهم مبادئ حقوؽ األفراد كتنمية القدرة على االختيار مع مراعاة قواعد كمبادئ  -

 .القوانُت اليت ربكم ااتمع
 .بهتقدير القانوف كاحًتامه كااللتزاـ  -
معرفة قضايا األمة اؼبعاصرة كتنمية مهارات التميز بُت البدائل اؼبختلفة خبصوص هال  -

 .القضايا
معرفة التحديات اليت تواجه ااتمع، ككضع اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا، كتنمية القدرة على  -

 .التمييز بُت البدائل اؼبختلفة كاختيار أفضل تل  البدائل
 .ات بعضها على بعمل، كأنبية العبلقات فيما بينهافهم أنبية اعتماد ااتمع -
فهم كسائل اؼبشاركة يف ازباذ القرار السياسي على اؼبستويات اؼبختلفة يف اؼبدرسة أك  -

 .اؼبنطقة، أك الدكلة، كإكساب الطلبة اؼبهارات البلزمة لال 
 :األهداؼ اؼبتعلقة باؼبواطنة يف مراحل التعليم العاـ

 . بعقيدهتم اإلسبلمية الصحيحةُتُت متمسكإعداد مواطنُت صاغب -
غرس حب الوطن يف نفوس الناشئة كالشباب ليزدادكا اعتزازنا به مع العمل من أجل  -

 .تقدمه كإعبلء شأنه كالاكد عن حياضه
تدريب الناشئة على كيفية التصدم ؼبشكبلت ؾبتمعهم ليتعرفوا من ناحية على طبيعة  -

ية أخرل أساليب البحث العلمي يف معاعبة القضايا هال اؼبشكبلت، كليألفوا من ناح
 .االجتماعية

يف نفوس الناشئة  -ما   يكن منافينا للدين  -غرس حب العمل أينا كاف نوعه  -
كالشباب ليس ألنبيته يف هنضة األمم كرفاهية أبنائها فحسب بل ألنه مطلوب شرعنا 

 .كسبيل إىل مرضاة اهلل عز كجل
اب دبؤسسات بلدهم كتنظيماته اغبضارية، كأف هال   تأت ؿبمل تعريف الناشئة كالشب -

مصادفة، بل شبرة عمل دؤكب ككفاح مرير كأهنا يف لباهبا مرآة صادقة لشخصية األمة 
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 .كأخبلقها
غرس حب النظاـ كاحًتاـ القانوف يف نفوس الناشئة كالشباب لكوف التقيد هباتُت  -

 .الفضيلتُت من مظاهر التمدف كالرقي
ئة الطبلب على العادات الصحيحة كقواعد األماف كالسبلمة العامة كحب الرياضة تنش -

 .كاأللعاب البدنية اؼبناسبة
 .تنمية اذباهات األخوة كالتفاهم كالتعاكف اليت هبب أف تسود اؼبواطنُت كالناس أصبعُت -
سرة تأصيل بر الوالدين يف نفوس الناشئة كاحًتاـ األقارب، كاحملافظة على كياف األ -

 .بوصفها النواة األساسية يف بناء ااتمع السليم
غرس ركح اؼببادرة لؤلعماؿ اػبَتية كالتطوعية اليت تسهم يف تأصيل معٌت اؼبواطنة  -

 (.اغببيب، باختصار كتصرؼ يسَت" )الصاغبة
الأ يب سي  ةبية الوطنية يف اؼبدارس قدمت شبككيف برنامج خاص عن أنبية الًت 

ه نطاؽ هاا األمر كبدأت برناؾبها التلفزيوين بسؤاؿ ؿبدد كهو ؼباذا برناؾبا كضحت في
وبتاج طبلب اؼبدارس كهم يف هاا القرف اعبديد إىل دراسة مادة الًتبية الوطنية علما بأف 
الكثَت من الناس   يدرسوها سابقا كهم اآلف يتمتعوف بدرجة عالية من األداء الوطٍت؟ 

عطاء الناشئة إاعبارية تستدعي    السؤاؿ أف طبيعة اغبياةككانت اإلجابة التفصيلية عن ذل
العديد من اؼبعلومات كاؼبهارات االقتصادية، كالبيئية، كالسياسية لفهم اغبياة اؼبعاصرة 

أشكاؿ السلطات كالثقافات كالديانات من أجل اؼبشاركة يف ؾبريات اغبياة بصورة معرفة ك 
اد اؼبدنية هتيئة اؼبتدرب على حسن ازباذ القرار كمن األهداؼ اؼبرجوة ؼبثل تل  اؼبو . أفضل

كعدـ قبوؿ اؼبعلومات دبجرد أننا ظبعناها من مصادرها بل ال مناص من سبحيصها قبل 
كعرض الربنامج التلفزيوين (. BBC News, 2006)الوثوؽ هبا كبناء القرارات عليها 

نية كمنها أف العوؼبة أفرزت الربيطاين اؼباكور العديد من القضايا اؼبفصلية اؼبرتبطة بالوط
ؾبموعة قيم عاؼبية وبتاج إىل فهمها الناشئة كي يتفاعلوا مع اغبياة اعبارية بطريقة سليمة 

 .كيكونوا عناصر كطنية تتسم برقي األداء
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سكن حب الوطن قلب اإلنساف منا القدـ كأخا األديب يعرب عن ذل  الشعور 
. فيمل مشاعرل كدرر عباراته فقاؿ الكثَت يف التغٍت يف حب الوطن شعرا كنثراالنبيل ب

يف تعمَت ربوع بلدهم هم كغَت األدب العريب الرفيع البديع الرقراؽ وببب معشر الشباب 
كاغبق أف ما قيل يف حب الوطن . كىباطب كجداهنم ككعيهم يف رسالتهم يف تعمَت اغبياة

يبدنا بالفخر كيبهد ؽبويتنا بالتواصل مع األجياؿ السابقة، كحقه يف تراثنا األديب األصيل 
حية كعبقرية عربية صادقة وبتاج اؼبربوف إىل كتوجهات كهو يف اؼبقاـ األكؿ نتاج ذبارب 

 . تل  التجارب كإمعاف النظر فيها كتوظيفها يف ربري  كإذكاء مشاعر الوفاء ذبال الوطن
عن أييبىٌ بًن كىٍعبو "اغبديث الصحيح  يف كما كردك ًتبية الكللشعر مكانة عظيمة يف 
قىاؿى رىسيوؿي اللًَّه صىلَّى اللَّهي ك   ".ًإٌف ًمنى الٌشٍعًر ًحٍكمىةى : "أىٌف الٌنٌأ صلى اهلل عليه كسلم قاؿ

إفَّ ًمٍن الشٍِّعًر ًحكىمنا كىًإفَّ ًمٍن }كعلى هاا النسق { إفَّ ًمٍن الشٍِّعًر ًحكىمنا}: عىلىٍيًه كىسىلَّمى 
كاؼبعٌت أف من الشعر ما وبث على " (. مصنفهيفركال ابن أيب شيبة ){ ٍلبػىيىاًف ًسٍحرناا

ألهنا سبنعها اغبسن كيبنع من القبيح ألف أصل اغبكمة يف اللغة اؼبنع، كمنه حكمة الدابة 
ىٍعٌتى أىٍف يػىبػٍ  .(العجلوين، باختصار" )أف تنصرؼ كيف شاءت

لي ى كىًإٌف ًمنى اٍلبػىيىاًف لىًسٍحران  اؼب
ًمٍن بػىيىانًًه أىٍف يبىٍدىحى اإلٍنسىافى فػىيىٍصديؽى ًفيًه حىىٌت يىٍصًرؼى اٍلقيليوبى ًإىلى قػىٍولًًه، مثيٌ يىايٌمهي فػىيىٍصديؽى 

قاؿ   (.أبو داكد)ًفيًه حىٌت يىٍصًرؼى اٍلقيليوبى ًإىلى قػىٍولًًه االىخىًر فكىأىنٌهي سىحىرى الٌساًمًعُتى ًباىًل ى 
 :الزهاكم
 شعر   يهززؾ عند ظباعه       فػىلىيسى خىليقا أف يقاؿ له شعرإذا ال

ظبعػػت إعرابيػػا يقػػوؿ إذا أردت أف تعػػرؼ الرجػػل فػػانظر كيػػف ربننػػه إىل "قػػاؿ األصػػمعي 
حػػػػب الػػػػوطن مػػػػن اإليبػػػػاف كإليػػػػه حنػػػػُت "كقػػػػالوا   (.العجلػػػػوين" )أكطانػػػػه، كتشػػػػوقه إىل إخوانػػػػه

 نػد كثػَت مػنم شػيوع الشػطر األكؿ منػه عكهاا األثر اعبميػل لػيس حبػديث نبػوم رغػ "الركباف
ػػاره حيبهػػ ى يىػػا بػىلىػػًدم ىبىًٍطفيػػًٍت يىٍسػػًبيًٍت "الرفيع جػػواهرم كقػػاؿ عبػػد. البػػاحثُت ، قػىهَّ ػػاره كقػػاؿ  ".قػىهَّ
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 عمػػرت البلػػداف حبػػب األكطػػاف واقػػال: ؿباسػػن حػػب الػػوطن" احملاسػػن كاألضػػداداعبػػاحا يف 
 .(بتصرؼ" )ا مشتاقة كإىل مولدها تواقةمن عبلمة الرشد أف تكوف النفس إىل أكطاهن: كقيل
كالعػػػرب تفػػػرؽ يف األكطػػػاف فيقولػػػوف ؼبسػػػكن اإلنسػػػاف كطػػػن، كؼبسػػػكن اإلبػػػل عطػػػن، "

كلؤلسد عرين كغابة، كللظأ كناس، كللضب كجار، كللطائر عش، كللزنبور كػور، كللَتبػوع 
 (.العسقبلين، اؼبناكم" )نافق، كللنمل قرية

ن كطنػه الػام تػىػرىٍص صػغَتا فػوؽ أرضػه كربػت ظبائػه، ال شيء أعػز عنػد العاقػل مػ"كقيل 
كانتفع زمنػا بنباتػه كحيوانػه، كعػاش فيػه آنسػا بػُت أهلػه كمػع عشػَتته،   يػألف إال معاهػدىل، 
ك  يرد إال مواردل، نظر قبل كػل شػيء شػكلىه فصػادؼ حبػه قلبػا خاليػا فػتمكن، كال يعػيش 

صػػػبح أهػػػل بػػػبلدل عػػػارفُت غبقػػػوقهم اإلنسػػػاف عيشػػػا رغػػػدا كال يسػػػعد سػػػعادة تامػػػة إال إذا أ
األشياء قيمة، كأعزها مطلوبا فيا طالب الشرؼ أحبػب  ككاجباهتم كأمسى العلم بينهم أرفعى 

 "كطنػػ  حبػػا كصػػنه صػػونا قيامػػا بواجبػػه كرعايػػة غبقػػه فػػإف حػػب الػػوطن مػػن ضبيػػد اػبصػػاؿ
 (.ناصف كآخركف)

 :قاؿ الشافعي كاصفا لوعة فراؽ الببلد
 سارؽو  ةي ـباف له الغريبى  ًإفَّ 
 كبػبلدىل أهلىه رى تاكَّ  فًإذا
 

 قً موثَّ  كذلٌةي  مديوفو  كخضوعي  
 خافػقً  طَتو  كجناح ففؤاديل

   

ر فهػػو مػػن بػػاب الػػتعلم كطلػػب كعنػػدما وبػػمل الشػػعراء كغػػَتهم علػػى االغػػًتاب كالسػػف
كال يعػػػٍت ذلػػػ  حبػػػاؿ مػػػن األحػػػواؿ تقليػػػل شػػػأف الػػػوطن فهػػػم علػػػى أرض الػػػوطن ... الػػػرزؽ 

 .ء سحرل يتأملوف، كبسحبه كنسائمه يأنسوفيعيشوف، كيف ظبا
 :كيتحدث الشافعي عن العامرم أم اإلنساف اؼبقيم فيقوؿ 

 كىرىدَّ ًإىلى األىٍكطىاًف كيلَّ غىرًيبً * سىقىى اللَّهي أىٍرضى العىاًمرًمِّ غىمىامىةن 
 :كيركل عن ابن حيوس

 ما بُت ذاؾى كهاا خطَّ ـبتارً   قد ديفعنا ًإىل حالىُت لست أرل
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 إما اؼبقاـ على خوؼو كمسغبةو 
 ؼبوتي أيسري من هاا كذاؾى كماكا

 من جاكرى األسدى   يأمٍن بوائقها
 

 أك الرحيل عن األكطاًف كالدارً 
 كربي اؼبماًت كال يف اؼبوًت من عارً 
 كليس لؤلسًد ًإبقاءه على اعبارً 

   

 (:ـ ٕٔٗ - ِّٗ/ هػ  ّٕٓ - َِّ)قاؿ أبو ًفراس اغبىمىداين 
 اهىأ حيبه الًدياًر ألىهًلها       كىلًلناًس فيما يىعشىقوفى مىااًهبي كىًمن مى 

 ُ:األكطافك  الديار بِّ حي  سبب ىعل هان نبِّ مي  الٌركمي ابن كقاؿ    
    أبيعىهي  أال آليت كطنه  كيل

 كنعمةن  الشبابً  شرخى  به عٍهدتي 
  كأنه حىتَّ  النفسي  ألفىٍتهي  فقد
 إليهم جاؿالرِّ  أكطاف ببكحي 
 ذكرهتم أكطاهنم كركاذ  إذا
 

 مالكا الدهرى  له غَتم أرل كأال 
 ًظبللكا يف أصبحوا قوـو  كنعمةً 
      هالكا غوًدٍرتي  بافى  إف جسده  ؽبا

 هنالكا بابالشَّ  قضاها مآرب
 لالكا فحنوا فيها باالصِّ  عهود

   

ة تزكج معاكي"البن عساكر عن اغبنُت إىل األكطاف كرد اػبرب التايل تاريخ دمشق كيف 
فبقيت عندل مديدة فسئمته فأنشأت  ِبن أيب سفياف ميسوف بنت حبدؿ الكلبية أـ يزيد

 :تقوؿ كحنت إىل كطنها
    لىبػىٍيته زبًفقي األركاحي فيه
 كأصواتي الرياًح بكل فىج  
 كبٍكرو يٍتبىعي األٍظعافى صىٍعبه 
 ككلبه ينبح الطيرَّاؽ عٌٍت 

 أحبه إيلَّ من قصرو مينيفً  
 أحبه إيل من نػىٍقر الدهفوؼً 

 من بػىٍغًل زىفيوؼً  أحبه إيل
 أحبه إيلَّ من ًقط  ألوؼً 

                                                 
كلػػػد كنشػػأ ببغػػداد، كمػػػات فيهػػا مسػػػموما . علػػي بػػن العبػػػاس، الركمػػي( ـ ٖٔٗ - ّٖٔ/ هػػػػ  ِّٖ - ُِِ)ابػػن الركمػػي  -ُ

 .بسبب هجاء كجهه ألحد خصومه

شاعرة إسبلمية تزكجها معاكية بن أيب سفياف كمن قبله تزكجت مػن زامػل بػن عبػد األعلػى فقتلػه أخ لػه  "مىٍيسوف بنت حبىٍدؿ   -ِ
 (.اؼبوسوعة الشعرية" )كاف قد خطبها مث تزكجها معاكية فولدت له يزيد، كطلقها كهي حامل به
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 كليٍبسي عباءةو كتقىره عٍيٍت
يػٍ   رىة يف ًكٍسًر بػىٍييتكأٍكلي كيسى

 كخىٍرؽو ًمن بٍت عمي كبيفً 
 خشونىةي ًعيشيت يف البٍدك أشهى
 فما أٍبغي سول كطٍت بديبل

 

 أحبه إيلَّ من لًٍبًس الشهفوؼً 
  من أىٍكًل الرَّغيفً أحبه إيلَّ 

 أحبه إيلَّ من ًعٍلجو عليفً 
 إىل نفسي من العيًش الظَّريفً 
 "فحسأ ذاؾى من كطن شرًيف

   

 :كقاؿ ؿبب الدين اػبطيب 
 ربن الكراـ ألكطاهنا حنُت الطيور ألككارها

    كتاكر فيها عهود الصبا فتزداد شوقا بتاكارها

 (: ـ ُِّٗ - ُٖٖٔ)كقاؿ أمَت الشعراء أضبد شوقي 
 هىب جىنَّةى اػبيلًد اليىمىن       ال شىيءى يىعًدؿي الوىطىن 

 :كقاؿ أيضا
 كىطىٍت لىو شيًغلتي بًاػبيلًد عىنهي       نازىعىتٍت ًإلىيًه يف اػبيلًد نىفسي

 :كمن شعرل
 كأف الٌلهى ًإذا قىسىمى اؼبعايل
 ترل جدان كلست ترل عليهم
 كليسوا أرغدى األحياًء عيشان 

 فعلوا فخَتي الناًس فعبلن ًإذا 
 كًإف سألتهمي األكطافي أعطىوا

 

 ألهًل الواجًب ادخرى الكماال 
 كلوعان بالصغائًر كاشتغاال
 كلكن أنعمى األحياًء باال
 كًإف قاليوا فأكرميهٍم مقاال
 دمان حران كأبناءى كماال

   

 :كقاؿ أحدهم
 يرل حٌب أكطانه كاجبا       فقَّدس يف النفس حب الوطنٍ 
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 - َُٓٗ/ هػػػػػػػ  َُّٔ - ُِّّ)كتػػػػػػرؾ الشػػػػػػاعر الفلسػػػػػػطيٍت إبػػػػػػراهيم طوقػػػػػػاف   
عػػاب )فيضػػا مػػن اؼبقطوعػػات األدبيػػة ككػػاف إبػػراهيم كمػػا كصػػفه أحػػد الكتػػاب ( ـ ُُْٗ

 اؼبوسػوعة الشػعريةكرد يف (. النغمات، ساحر الرنػات، تقسػم بػُت هػول دفػُت ككطػن حػزين
( بفلسػطُت)شػاعر غػزؿ، مػن أهػل نػابلس . إبراهيم طوقاف إبراهيم بػن عبػد الفتػاح طوقػاف"

تعلػػػػم يف اعبامعػػػػة األمريكيػػػػة ببػػػػَتكت، كبػػػػرع يف األدبػػػػُت العػػػػريب كاإلنكليػػػػزم، كتػػػػوىل قسػػػػم 
احملاضػرات يف ؿبطػة اإلذاعػة بفلسػػطُت كبػو طبػس سػنُت، كانتقػػل إىل بغػداد مدرسػان ، ككػػاف 

كمػن (. باختصػار" )ككػاف كديعػان مرحػان . يعاين مرضان يف العظػاـ، فأهنكػه السػفر فمػات شػابان 
 : شعرل

 يف صميم القلوب يأص اندماال كل جرح أصابكم حل منا

 يف سبيل األكطاف نفسان كماال ناػوبرس اهلل ؾبدنا ما بال 

 :كقرف صبيل الزهاكم بُت رخاء الشعب كبُت اغبرية فقاؿ
 كربَّ حرو رأل األكطافى صائرةن 
 يقوؿي قد كجبى اليوـى النزاعي ؽبا

 لطاًف لو أجرل الامماذا على الس
منىحى الرعيةى حىقَّها  تالٌله لو ى

 

 ًإىل الدماًر حبكًم العسًف كالنكبً  
 كأنه قبلى هاا اليـو   هببً 
 تشتاقيه األحراري من ًإصبلحً 
 لفىدالي كله الشعًب باألركاحً 

   

 : كأنشد عامر ؿبمد حبَتم
 ًإف العركبةى كالفصحى يشيدهنبا

 ك لغةه قوميةه ذبمعي األكطافى أ
 ال ينهملي الشعبي حىت يستقيمى له
 مضى الفحوؿي كباران يف مواهًبهم

 

 من عهًد يعربى أفعاؿه كأظباءي  
 فيها عن ااًد ًإفصاحه كًإضفاءي 
 من الببلغًة تعبَته كًإنشاءي 
 أشعارهم صحفه يف الدهًر غىرٌاءي 

   

 :كهو القائل
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 قباني نزار
 

 ال تنصفي األكطافى ًإال هنضةه 
  كثباتًهكًإذا سبادل الشعبي يف

 

 للعلًم تًتؾي ًظلَّهي فبدكدا 
 للمجًد، حطمى باليمًُت سدكدا

   

 : كقاؿ علي اعباـر
 عزيزه على األكطاًف أف شجاعةن 

 

 سبزقيها الشحنا يف غَت طائلً  
   

  :إلياس فرحاتكيقوؿ 
 كخَتي العيلى يف ماهأ دفعي ظا و 
 كذكده عن األكطاًف يف كيلِّ موقفو 

 

 كإهناضي جامثً  كًإنصاؼي مظلوـو  
 زباؼي به األكطافي ضبلى اؼبغارـً 

   

 :كقاؿ نزار قباين ىباطب الشاـ كىبطب كدها
 كددت لو زرعوين في  مئانة                   

 أك علقوين على األبواب قنديبل
 يا من على كرؽ الصفصاؼ يكتبٍت
 شعرا كينقشٍت يف األرض أيلوال

 يا شاـ إف كنت أخفي ما أكابدل 
 ل اغبب حب بعد ما قيبل فأصب

كيف قصػػػػػيدة تراعػػػػػي ذكؽ األطفػػػػػاؿ كحكمػػػػػة الكبػػػػػار قػػػػػاؿ الشػػػػػاعر الكػػػػػوييت يعقػػػػػوب 
 :السبيعي

 كويت يا أغلى كطن
 يا أرض آبائي اليت
 هبا عرفنا ربنا
 يا موطنا خَتاته

 غٌت ادؾ الزمػػن 
 كانت ؽبم خَت سكن
 كاػبَت كالفعل اغبسن

 له دكف شبػػنأله
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 ببلدنا ركح لنا
 ككبن نفدم أرضنا

 

 ككبن للركح البدف
 كاهلل وبفا الوطن
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 أحمد العدواني

 :كيقوؿ يعقوب الغنيم
 يا كويتى العيبل أتاًؾ السحابي 
 جبميلو من النباًت أثيثو 
 كتراءىٍت لنا األماين ًسراعان 

 

 فتجٌلٍت سهولينا كاؽًبضابي  
 ككركدو تشتاقيها األلباب

 كىتػىبىدَّل الزمافي كىٍهوى عيجاب 
 

 : بو ماضيكيقوؿ إيليا أ
 ليبنافي كاألمػػلي الام لاكيػػهً 
  كرببههي كالثلجي فػػي كاديػػػهً 
 باألقبم الزهػػػراًء تسًتضيهً 
 اثنػػػاف أعيا الدهرى أف ييبليهما
 تشتاقيهي كالصػػيفي فوؽ هضابه
 كإذا تػينػىقِّطيهي السمػػػاءي عشيػةن 

 

 كالشِّعري قاؿ بنيتي عرشػػي فيهً  
 ويػػػهً العقياف تستغ بقػػبلئد

 حتػػػى أعودى إليه أرضى التػػيهً 
 سألوا اعبمػاؿى فقاؿ هاا هيكلي
 كإذا سبده له ذيكػػاء حبالػػها
 كطٍت ستبقى األرضي عندم كلها

   

 

 أحمد العدوانيمع الشاعر 
يا دارنا يا دار كالػيت قصيدة ( ـَُٗٗ-ُُٓٗ) أضبد العدكاينكأنشد الشاعر الكوييت 

  :غنتها له سيدة الغناء العريب أـ كلثـو

 يا دارنا يا دارٍ 

 األحرارٍ  يا منبتى 

 يا قبمةن للسنا              

 ؼبٌتا على جبُت              

 السحري ؼبا دنا               

 األشعارٍ  غٌت ؽبا                

http://www.albabtainpoeticprize.org/poetdetails.aspx?ptid=19
http://www.albabtainpoeticprize.org/poetdetails.aspx?ptid=19
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 دارٍ  يا دارنا يا                             

 يا منبت األحرار                             

 برِّها التربي يف

 كالدره يف حبرها

 كاغبب يف صدرها

 األعطارٍ  نبع من

 دارٍ  دارنا يايا                              

 يا منبت األحرارٍ                              

 اعبدكدٍ  فيها تراث

 مواكب للخلودٍ 

 الحٍت عليها البنودٍ 

 األقمارٍ  تطاكؿي 

 دارٍ  يا دارىنا يا                            

 يا منبتى األحرارٍ                              

 البحارٍ  مىٍن غامركا يف

 لًقفارٍ كخاطركا يف ا

 كدكنوا للديارٍ 

 األسفارٍ  مفاخر

 يا دارنا يا دارٍ                  

 األحرارٍ  يا منبت                 

 يف الربِّ كانوا نىدل

 يف البحر كانوا هيدل

 الًعدل صدكا جيوش
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 كصارعوا التٌيارٍ 

 دارٍ  يا دارنا يا                 

 يا منبت األحرارٍ                  

 ا كاعبدكدٍ يا دارن

 عودٍ  ؽبم علينا

 ال عاش من ال يسودٍ 

 كوبفاي اآلثارٍ 

 دارٍ  يا دارىنا يا               

 يا منبت األحرار                

 عشقنا ثراؾً  -نعٍم 

 فداؾً  كعشنا -نعٍم 

 ككلهنا يف هواؾً 

 حامي اغبمى كاعبار

 دارٍ  يا دارىنا يا                 

 بتى األحرارٍ يا من                  

 قالوا الكويت استقلٍ 

 كملٍ  فقلتي بدره 

 اليـو طاب العملٍ 

 كطابت األخطارٍ 

 دارٍ  يا دارنا يا                

 يا منبت األحرارٍ                 

 يا خطوة للجهادٍ 

 الببلدٍ  ذباكزهتا
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 غدا نناؿي اؼبرادٍ 

 كنبل  األكطارٍ 

 دارٍ  يا دارىنا يا               

 يا منبتى األحرارٍ                

 مواعده للقدرٍ 

 اؼبنتظرٍ  دستورينا

 بًه يتمه الظفرٍ 

 كنقطفي األشبارٍ 

 الصباح يف ظل مشس       

 زعيمنا يف الكفاح       

 إىل مراقي النجاح      

 اؼبغوارٍ  أمَتنا        

 يا دارنا يا دارٍ               

 األحرارٍ  يا منبت                

 ؤلريجٍ يا نفحة ل

 مسٍَّت عركس اػبليجٍ 

 فجره كركضه هبيجٍ 

 أسعدى األطيارٍ  ما

 يا دارنا يا دارٍ              

 األحرارٍ  يا منبت            
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 مع الشاعرة سعاد الصباح
 

 نحن باقون ىنا
 

  .. كبن باقوف هنا

  لنا.. هال األرض من اؼباء إىل اؼباء 

  لنا ..كمن القلب إىل القلب 

  لنا..كمن اآلل إىل اآلل 

  كل دبوس إذا أدمى ببلدم

  هو يف قلأ أنا

  كبن باقوف هنا

  هال األرض هي األـ اليت ترضعنا

  كهي اػبيمة ، كاؼبعطف ، كاؼبلجأ

  كالثوب الام يسًتنا

  كهي السقف الام نأكم إليه

  .. كهي الصدر الام يدفئنا

  .. كهي اغبرؼ الام نكتبه

  .. كهي الشعر الام يكتبنا

  .. كلما هم أطلقوا سهما عليها

  غاص يف قلأ أنا

  من هنا.. سندباد كاف حبارا خليجيا عظيما 
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  كالاين اشًتكوا يف رحلة األحبلـ ، هم أكالدنا

  .. كاااديف اليت شقت جباؿ اؼبوج كانت من هنا

  .. مثلما يعرفنا.. إننا نعرؼ هاا البحر جدا 

  فعلى أمواجه الزرؽ كلدنا

  .. كمع األظباؾ يف البحر سبحنا

  .. كعشقنا.. كسهرنا .. لعبنا .. كمع الصبياف يف اغبي 

  هال األرض اليت تدعى الكويت

  هبة اهلل إلينا

  كرضاء األب كاألـ علينا

  كم زرعنا أرضها لببل كشعرا

  كم شردنا يف بواديها صغارا

  ا فشرباكلبلنا رملها شرب 

  كعلى بلور عينيها جلسنا نتمرل

  هال األرض اليت تدعى الكويت

  بيدر القمح الام يطعمنا

  نعمة الرب الام كرمنا

  كيد اهلل اليت ربرسنا

  .. قد عرفنا ألف حب قبلها

  .. كعرفنا ألف حب بعدها

  غَت أنا

  ما كجدنا امرأة أكثر سحرا

  ما كجدنا كطنا

  ا ، كال أرحم صدراأكثر ربنان
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  هال األرض اليت تدعى الكويت

  كلنا.. هي منا 

  .. هو يف قلأ أنا.. كل دبوس إذا أكجعها 

  .. هال األرض اليت تدعى الكويت

  .. كبن معجونوف يف ذراهتا

  .. كبن هاا اللؤلؤ اؼبخبوء يف أعماقها

  كبن هاا البلح األضبر يف لببلهتا

  غايف على شرفاهتاكبن هاا القمر ال

  هي عطر مبحر يف دمنا

  كمنارات أضاءت غدنا

  كهي قلب آخر يف قلبنا

  الكويتيوف باقوف هنا

  الكويتيوف باقوف هنا

  كصبيع العرب األشراؼ باقوف هنا

  .. باسم السيف.. الكويتيوف باسم اهلل 

  باسم األرض ، كاألطفاؿ ، كالتاريخ

  باقوف هنا

  ر الام يلثمنانلثم الثغ

 ُنقطع الكف اليت تضربنا

 

                                                 
: ، كأيضا موقع أدبِْـ، ص  َََِاؼبسعودم،  ُ

shqas&qid=64880http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat= 
 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=64880
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 وطنية الناشئة في أدب الغالييني

ـ عػن الوطنيػػة كفيمػػا  ُُْٗكمػن شػػارات األدب مػا كتبػػه مصػػطفى الغبلييػٍت يف عػػاـ 
يلػػػي تعريػػػف باألديػػػب مث نػػػص مقطوعتػػػه األدبيػػػة الرقراقػػػة يف عناصػػػر الوطنيػػػة اؼبطلوبػػػة لػػػدل 

 .عظة الناشئُتالناشئة من كتابه 
شاعر مػن اػبطبػاء ( ـ ُْْٗ - ُٖٖٔ/ هػ  ُّْٔ - َُّّ)صطفى الغبلييٍت م

الكتػػاب مػػن أعضػػاء اامػػع العلمػػي العػػريب مولػػدل ككفاتػػه ببػػَتكت كتعلػػم هبػػا كدبصػػر كتتلمػػا 
كعُت خطيبان للجيش العثمػاين الرابػع يف اغبػرب . ػ هَُِّعلى يد الشيخ ؿبمد عبدل سنة 

درسػػػان كبعػػػد اغبػػػرب أقػػػاـ مػػػدة بدمشػػػق كتطػػػوع للعمػػػل كعػػػاد إىل بػػػَتكت م. العاؼبيػػػة األكىل
كػػاف رئيسػػان للمجلػػس اإلسػػبلمي فيهػػا كقاضػػيان شػػرعيان إىل . جبيشػػها العػػريب كعػػاد إىل بػػَتكت

لبػاب اػبيػار يف سػَتة )، ك(عظػة الناشػئُت)ك( نظػرات يف اللغػة كاألدب: )من كتبػه. أف تويف
" كغَتهػػػػػا مػػػػػن الكتػػػػػب اؼبثػػػػػَتة( ٍتديػػػػػواف الغبلييػػػػػ)، ك(الػػػػػدركس العربيػػػػػة)، ك(النػػػػػأ اؼبختػػػػػار

ـ، ََِٔ، الرميضػػػػي، ْـ، ص ََِِ، باختصػػػار يسػػػػَت، الغبلييػػػٍت، اؼبوسػػػوعة الشػػػػعرية)
 :كؼبزيد من التوسع الرجاء االطبلع على موقع بَتكت(. َْٓص 
 .htmhttp://www.yabeyrouth.com/pages/index276 

ؼبصػػطفى الغبلييػػٍت كتػػاب أدب كهتػػايب كاجتمػػاع كسياسػػة  عظػػة الناشػػئُتكيعػد كتػػاب 
أىبٍػدىعى ًفيػًه التَّػٍألًيفى كىزىيػَّنىػهي حًبيٍسػًن التػٍَّرًصػيًع كىالتػٍَّرًصػيًف ، " ُكأخبلؽ كينطبق على كتابه ما قيل

ًة ، فػىهيوى  كىأىٍكدىعىهي اٍلمىعىاينى اٍلغىزًيرىةى بًاألىٍلفىاًظ اٍلوىًجيزىًة ، ةى بًاألىقٍػوىاًؿ السًَّديدى كىقػىرَّبى اٍلمىقىاًصدى اٍلبىًعيدى
ييسىاًجلي اٍلميطىوَّالًت عىلىى ًصغىًر حىٍجًمًه ، كىيػيبىاًهلي اٍلميٍختىصىرىاًت بًغىزىارىًة ًعٍلًمًه ، كىيىٍطليعي كىاٍلقىمىًر 

 ".سىنىاءن كىييٍشرًؽي كىالشٍَّمًس بػىٍهجىةن كىًضيىاءن 
 

 

                                                 
 http://feqh.al-islam.com: يف موقع اإلسبلـ هنىايىًة اٍلميٍحتىاًج إىلى شىرًٍح اٍلًمنٍػهىاجً انظر مقدمة كتاب  ُ

http://www.yabeyrouth.com/pages/index276.htm
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 نيةالوط
، كيزعم أنه يفدم الوطن بدمػه كمالػهما عجبت ألحد قط عجأ فبن يدعي الوطنية ، 

 .ِدبا يأتيه من ضركب النكاية فيه ُمث ترال شديدا يف زبريب صياصيه
لػػيس كػػل مػػن ينػػادم بالوطنيػػة كطنػػا ، حػػىت تػػرال عػػامبل للػػوطن دبػػا وبييػػه ، بػػاذال مػػا عػػز 

مػػع الناصػػبُت يف  ّإعػػبلء شػػانه ، كينصػػب كهػػاف يف سػػبيل ترقيػػه ، يسػػعى مػػع السػػاعُت يف
 .حفا كيانه 

، فقػػد بعػػد مػػا بينػػه كبػػُت  ْأمػػا مػػن يسػػعى فيمػػا يفػػت يف عضػػدل ، كيكسػػر يف سػػاعدل 
أف أين من الػوطنيُت : ، كمؤل األقطار صراخا ، كنادل يف األمة  ٓالوطنية ، كلو رفع عقَتته

 .اؼبخلصُت 
ٍت كػل الػوطٍت مػن كالػوط.  خدمته الوطنية اغبق هي حب إصبلح الوطن ، كالسعي يف

 .، كيبرض لتصح أمته يبوت ليحيا كطنه
نػػػا حقيقيػػػا حػػػىت يقػػػـو أال ، إف للػػػوطن علػػػى أبنائػػػه حقوقػػػا ، فكمػػػا ال يكػػػوف االبػػػن اب

،  ٔ، فكػػػال  ابػػػن الػػػوطن ، ال يكػػػوف ابنػػػا بػػػارا حػػػىت يػػػنهمل بأعبػػػاء خدمتػػػهبواجػػػب األبػػػوة
 . ٕدلسُتكيدفع عن ضبال اؼبؤذين ، كياكد عن حياضه اؼب

ُت بصػحيح األخػبلؽ ، اؼبغػركس يف قػؽ تكثَت سواد اؼبتعلمػُت ، اؼبتخلكمن  هال اغبقو 
كذل  ال يكوف إال بباؿ اؼبػاؿ " حب الوطن من اإليباف : " قلوهبم تل  اغبكمة اؼبشهورة 

يف سبيل اؼبصا  العامة ، كإفراغ الوسع يف تشييد اؼبدارس ، اليت تنفػث يف ركع النابتػة ركح 

                                                 
 .اغبصوف ، ككل ما امتنع به ، كاؼبفرد صيصة كصيصية : الصياصي  ُ

 .قهرل كظلمه : القهر ، يقاؿ نكال كنكى فيه ، أم: النكاية   ِ

 .يتعب : ينصب   ّ

 .كناية عن إضعاؼ القوة كتفريق األعواف : كفت العضد ككسر الساعد . هو من اؼبرفق إىل الكتف : العضد   ْ

 .الصوت : العقَتة  ٓ

 . األضباؿ الثقيلة ، كاؼبفرد عبء: األعباء ٔ

 .عن اؼبشًتم  كتم عيب السلعة: أف يظهر على خبلؼ ما هو عليه كأصل معنال : كالتدليس  –يدفع كيبنع : ياكد  ٕ
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مػىت  –لينهضػوا  ِكتنبت يف نفوسهم غراس الفضيلة كالعمل الصا ، هتيب هبم   ُطنية الو 
إىل خدمػػة هػػاا الػػوطن الػػتعس الػػام ضػػرة أبنػػاءل ، أكثػػر فبػػا ضػػر بػػه  –بلغػػوا مبلػػ  الرجوليػػة 

 .أعداؤل 
كعػػػن هػػػػؤالء النػػػابتُت تصػػػػدر مقومػػػات اغبيػػػػاة ؽبػػػػال األمػػػة الػػػػيت كػػػادت بسػػػػبب طبوؽبػػػػا 

 . ّار األمم اؼبندرسةكصبودها تكتب يف أسف
كدخلوا معػًتؾ اغبيػاة  –الاين يربوف تل  الًتبية الصحيحة  –مىت نشأ هؤالء التبلميا 

 .االجتماعية ، كاف منهم ما ال عُت رأت ، كال أذف ظبعت ، كال خطر على قلب بشر 
. كال سبكننػػػػا اغبيػػػػاة السػػػػعيدة إال هبمػػػػا . الًتبيػػػػة اغبػػػػق ركح اغبيػػػػاة ، كالعلػػػػم دـ الػػػػوطن 

 .فالًتبية تدفع إىل السعي كالعمل ، كالعلم يرشد إىل طريق السعادة 
كبػػػػن يف حاجػػػػة إىل اؼبصػػػػػانع الوطنيػػػػة ، كالتجػػػػػارة الوطنيػػػػة ، لتنػػػػػاؿ الػػػػببلد االسػػػػػتقبلؿ 
االقتصػػػادم ، كتػػػتخلص مػػػن نػػػَت اغباجػػػة إىل األجانػػػب فمػػػن سػػػعى كبػػػو اسػػػتقبلؿ الػػػوطن 

 .الام تنحٍت أمامه الرؤكس إجبلال كزبليصه من مد يدل إىل غَتل ، كاف الرجل الوطٍت
كمقػدمات االسػتقبلؿ تربيػة الناشػئُت كتعلػيمهم ليكونػوا يػد . إف لكل نتيجػة مقػدمات 

 .، فعلموا األكالد ، تسعد الببلد  هيف عركقالوطن العاملة ، كركحه اؼبقومة ، كدمه اعبارم 
انبػػوف كإمبػػا أك الو  ٓ، ال ينكرهػػا إال األفػػاكوف ْحػػب الػػوطن ملكػػة مػػن ملكػػات الػػنفس

عػػػن هػػػاا اغبػػػب فسػػػاد يف الًتبيػػػة ، أك خلػػػل يف الػػػدماغ ، أك عػػػرؽ كػػػاف  ٔيصػػػدؼ الػػػنفس 
،  ٕأجنبيا ، فهو يدفع الػدخيل إىل معػاداة كطػن فيػه كلػد ، كيف أرضػه نشػأ ، كبلبانػه تغػال

                                                 
 .النشء : كالنابتة  –القلب : كالركع  –ي قتل: تنفث   ُ

 .تناديهم : هتيب هبم  ِ

 .كاؼبندرسة اؼبنقرضة اليت انطمس ذكرها كؾبدها  –الكتب ، كاؼبفرد سفر : األسفار  ّ

 .صفة راسخة : ملكة  ْ
 .شد الكاب أالكاذبوف : األفاكوف  ٓ

 .أم صرفه عنه : ء، إذا انصرؼ عنه كأعرض كصرفه عنه كأصدفه عنه يصرؼ ، يقاؿ صدؼ عن الشي: يصدؼ  ٔ

 .الرضاع : اللباف   ٕ
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كهبعلػػه وبػػن إىل أرض   يعرفهػػا ، سػػول أهنػػا كانػػت منشػػأ أبيػػه أك آبائػػه مػػن قبػػل ، كيشػػوقه 
كيػا . ، سػول أنػه كػاف مػنهم  ةيفهم لغتهم ، كال ذبمعه هبم جامعرؼ عنهم كال إىل قـو يع

قػػاص كطػػن آكال كنصػػرل ، بعػػد أف نتيكتفػػي بػػال  اغبنػػُت فػػبل يسػػعى ال ليػػت مػػن كػػاف مثلػػه
 .كل مسعى يسعى إلهناضه  ِ ، كال يعمل إلحباط ُلفظت آباءل ببلدهم لفا النواة

ء ، فػػػاهنمل ، رعػػػاؾ اهلل للعلػػػم، كزبلػػػق فإليػػػ  أيهػػػا الػػػنشء الكػػػرمي ، تبسػػػط يػػػد الرجػػػا
 .إين ل  من اؼبنتظرين : بأخبلؽ أسبلف  ، فإف الوطن ينادي  

فهػػػػػم داء كطنػػػػػ  . كتنبػػػػػه لشػػػػػركرهم  ْكتػػػػػيقا غببػػػػػائلهم ّكاحػػػػػار أكلئػػػػػ  الدساسػػػػػُت
الوطن من قبل ، كما يعمل على إضعافه مػن بعػد ، إال  ٔكما هن . كالسم القتاؿ ٓالعضاؿ

 . ٕإهنم أعدل األعداء كأدكل األدكاءف. هؤالء اارمُت 
. تنػػاـ  ، كالعػػُت الػػيت ال ٖفكػػن علػػيهم اػبطػػب النػػازؿ ، كالػػداء القاتػػل ، كاؼبػػوت الػػزؤاـ

 .، كتقف باؼبرصاد ، ألهل الفساد  ٗكإياؾ أف يطيب ل  اؼبقاـ ، قبل أف تريش السهاـ
 .فحقق األمل وبي ب  الوطن 

                                                 
 .برزة التمر ككبول : النواة  –الطرح : كاللفا . طرحت : لفظت  ُ

 .إبطاؿ : إحباط  ِ

ىت إذا أمكنها اؼبرائي بعمله، فهو يندس أم يدخل مع األخيار كليس منهم كالدساس حية خبيثة تندس هادئة ، ح: الدساس  ّ
 .اللسع لسعت 

 .اؼبصايد : اؼبكايد ، كأصل معناها : اغببائل  ْ

 .الشديد الغالب : العضاؿ  ٓ

 .أضعف كأضٌت كأتعب : هن   ٔ

 .صبع داء : األدكاء  –شدها أ: أدكل األدكاء  ٕ

 .السريع الكريه : الزؤاـ  ٖ

 .النباؿ : كالسهاـ  –لتهيؤ للرمي كريش السهاـ كناية عن ا. تلزؽ عليها الريش : تريش السهاـ  ٗ
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 في فكر يوسف عبدالمعطي المواطن

 
 ربية كأم مواطن نريد؟أم ت
  :  مقدمة 

 أم تربية نريد ؟
ات االبػػػن اؼبػػػواطن الػػػام حػػػُت نػػػتكلم عػػػن الًتبيػػػة يقفػػػز إىل أذهاننػػػا علػػػى الفػػػور ظبػػػ

ف يف وؿ إىل اؼبزيد منها ، كمنهج متواز حب للمعرفة كرغبة يف الوص: يف عقله :  نتطلع إليه
ؿ للعقل فيما يسمع كيرل ، يػرفمل النظر إىل األمور ببل ربيز كال تفريط كال إفراط ، كأعما

هل سػػػفػػػبل يتسػػػرع يف اغبكػػػم  كال يست همعرفتػػػالظػػػن كيبحػػػث عػػػن الػػػدليل ، يعػػػرؼ حػػػدكد 
ذبتمػػع الفطػػرة الصػػافية مػػع التأمػػل كالعقػػل  :ث كيسػػتوثق كيف قلبػػهاإلقػػرار بػػالعجز ، بػػل يبحػػ

كذبػال  مػع نفسػه كمػن حولػه هليكوف اإليباف الواثق اػباشع ببل غلو الػام تنطػق بػه سػلوكيات
 .اؼبسارعة إيل اػبَت يف تواضع كيسر كعدالة مع العدك كالصديق ك عاؼبه باحملبة كالعدؿ 

حركػػة كشػػباب كاسػػتثمار للفػػراغ كتنميػػة للمواهػػب بالرياضػػة كاعبهػػد كالتػػوازف : كيف جسػػمه 
 .الام وبقق ؽباا اعبسد القوة كالصحة يف اعتداؿ كإتقاف ؼبا تتطلبه حياته من مهارات 

فهو معطاء مسارع للخَت ، مسارع إىل العفو كاؼبغفرة ، متجاكز عن اؽبفػوات : هكيف عبلقات
 .، حريص على التواصل الطيب مع اآلخرين دكف تضحية بالقيم أك تنازؿ 

عميػػػق االنتمػػػاء لوطنػػػه بالبػػػاؿ كالعطػػػاء ال الكلمػػػة كالشػػػعار ، بػػػالتطوع كالعػػػوف ال اؼبطالبػػػة 
 .كاعبمع لكل  اؼبزايا 
امػػػل ، كالتػػػوازف كالعتػػػداؿ ، كالسػػػلوؾ الفاعػػػل ال القػػػوؿ اؼبػػػردد يف بنػػػاء هػػػاا الشػػػموؿ كالتك

يط ، كالتنظػػػيم الشخصػػػية اإلنسػػػانية ال ينبػػػت عفػػػوا كالنباتػػػات الربيػػػة ، بػػػل هػػػو شبػػػرة التخطػػػ
 (.ّ، ِـ، ص ََِِ،  يعبد اؼبعط)كاعبهد كالتنسيق 
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 مسئولية األسرة
كتشػمل هػال اعبهػود [ اـ بػدكرهاال بد من أف تقػـو جهػود مؤسسػية ؼبسػاعدة األسػرة للقيػ]

 :ما ذكرنال من أمثلة يبكن أف تنظمها دكائر ثبلث 
 .التوعية كالتفهم ؼبهاـ األسرة كمتطلبات رعاية مبو الطفل كتوجيهه .ُ

كتب كأدلة علمية مبسطة توفر اؼبعلومات األساسية البلزمة لؤلسػرة للقيػاـ بأدكارهػا  .ِ
 .ربتاج إليها كإصدار دائرة معارؼ األسرة كأدلة ـبتلفة : 

هػػػػم ًتبويػػػػة يف ؾبػػػػاؿ أسػػػػاليب الرعايػػػػة كأفػػػػرص تػػػػدريب كحػػػػوار تقػػػػدمها اؼبؤسسػػػػة ال .ّ
اؼبشكبلت اليت تواجه جهود األسرة كاؼبدرسة يف تربية الطفل ، كسبل دعم التعػاكف 

 .بُت األسرة كاؼبدرسة كاؼبؤسسات االجتماعية األخرل

فاهيم من خبلؿ اغبوار مع كهدؼ هال الفرصة ليس تقدمي مقررات دراسية بل تنمية م
اػبػػربات كإنشػػاء حػػوار دائػػم للتعػػاكف  الػػوعي باألسػػاليب اؼبناسػػبة كتبػػادؿك   متخصصػػُت

 :كالًتكيز على األكليات اؼبطلوبة من األسرة يف ؾباؿ 
  البناء اؼبتكامل للشخصية من خبلؿ القدكة يف سلوؾ األسرة. 

 فل على القراءة تنمية الرغبة يف اؼبعرفة كالتعليم الاايت بتشجيع الط. 

  تنمية ميوؿ الطفل كتشجيع إبداعه. 

  األخػػر ، كالسػػعادة خبدمػػة بنػػاء االذباهػػات االهبابيػػة كػػالتطوع ، تقبػػل الػػرأم
 . ًتاـ األمباط الثقافية اؼبختلفة، كاحاآلخرين

تػػوفَت صػػيغة مؤسسػػية يف ااتمػػع احمللػػي تضػػم اؼبدرسػػة كاألسػػرة كفعاليػػات ااتمػػع . ْ     
،  يعبػد اؼبعطػ) كزيػادة فاعليػة دكر األسػرة كاؼبدرسػة كااتمػع يف ؾبلػس اآلبػاء  احمللي لػدعم
 (.َُ-ٗ ص ـ،ََِِ
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 في رثاء الشيخ جابر
 ! نبأ هاؿ أهل الديرة...  أمَت الببلد الشيخ جابر األضبد اعبابر الصباحكفاة 

د لقد فقدت الكويت أبا رحيما كقلبا عطوفا على شعبه كجَتانه   يًتدد يف مد ي
لقد عاش الشعب الكوييت آمنا . العوف للمحتاجُت يف أصعب األكقات كأشد الساعات

أسرة كاحدة كأصبحت تنعم بالديبقراطية كاغبياة الرغيدة  سياسية يفمطمئنا مع قيادته ال
قاطبة كأحزف " الديرة"فصربا يا أهل الكويت على نبأ هاؿ أهل 

 . ااتمع الدكيل بأسرل
ر رضبه اهلل بفضل من اهلل تعاىل مث لقد استطاع الشيخ جاب

بقيادته اغبكيمة أف يبٍت كويت الثقافة كالعلم كاإليباف كعمل على 
استكماؿ جهود أجدادل فصاف األمانة كسارت عجلة التنمية ببل 

كلقد قاد األمَت الراحل مرحلة تارىبية فريدة كأخا ىبوض ؿبنة الغزك العراقي على . توقف 
ل اهلل سبحانه بسفينة الكويت إىل شاطئ األمن كاألماف دكلة الكويت كأحبر بفض

كما قاـ جبدارة كحكمة بإعادة تعمَت الببلد فجعلها ، كأشرقت مشس اغبرية من جديد
لقد عٍت الشيخ جابر بقضايا . كاحة خضراء بعد أف أصبحت صحراء قاحلة بسبب الغزاة

ـبتلف ميادين التنمية فقد  كاجتماعيا كيف، كسياسيا، كاقتصاديا، الشعب الكوييت ثقافيا
أعطى حياة اؼبرأة الكويتية سبيزا بنيلها اغبقوؽ السياسية لتمارس حقها الربؼباين مع شقيقها 

إف نظرته االقتصادية الثاقبة إزاء األجياؿ القادمة قادته إىل إنشاء صندكؽ رصيد . الرجل
كثَتة يشهد هبا   كإذا ذهبنا نستقصي إسهامات أمَتنا الراحل فهي. األجياؿ القادمة
 . القاصي كالداين

رثاء العظماء يف غاية الصعوبة فالكلمات ال تنجح دكما يف ترصبة اؼبشاعر النبيلة 
لقد كاف ظبو األمَت الشيخ الراحل جابر األضبد الصباح . ..ػبواطر الدقيقة كاستخراج ا

ع بكائه من بكت الكويت م ...األب الرحيم ، كاغباكم اغبكيم، كالرجل األمُت العادؿ 
كعندما دخل الببلد بعد التحرير سجد هلل شاكرا حامدا ... فوؽ منرب األمم اؼبتحدة 
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كانت متعته يف رؤية الكويت برا كجوا فكانت طائرته كلما عاد من ... متجردا متواضعا 
ربي كل عاشق للوطن  -قبل أف هتبط على أرض الوطن  -أسفارل ربلق يف ظباء الكويت 

أما كلماته ... عزيزة للركح كقريبة للقلب كمعربة كذات معاين كطنية جليلة  كهي ربية رمزية
اليت عودنا عليها يف العشر األكاخر من شهر رمضاف فمازالت موضع تقدير كستظل  

تواجدل مع أبنائه كبناته يف غربتهم ... حرصه على الصبلة يف اغبضر كالسفر... كال  
مساندته ؼبؤسسة الكويت للتقدـ ... انُت نن كالفتشجيعه للف... الدراسية كاللقاء هبم 

هال الصور الصادقة كغَتها أكثر بكثَت مازالت يف ... تشجيعه للعمل اػبَتم... العلمي 
 . رضبه اهلل كأسكنه فسيح جناته... األذهاف راسخة زبلد ذكر ظبول يف سجل اػبالدين 

 ....عرفناؾ قائدا 
 ... كفقدناؾ كالدا 
 ...  الكرمي يف عطائهكداعا أيها األمَت

 ....كداعا أيها القائد اؼبتواضع 
 ...كداعا أيها األمَت العظيم يف صربل كتضحياته
 "...بابا جابر"كداعا كلمة يرددها األطفاؿ كلما قالوا 

 ...كداعا كمع  الدموع كالدعوات شاكرة ل  ، معجبة ب ، معًتفة بفيمل فضل  
 ....عرفناؾ قائدا 
 ... كفقدناؾ كالدا 

إف قضية العناية بالطفل "رحم اهلل أمَتنا الغايل الام قدـ للطفولة الكثَت فهو القائل 
كالطفل هو ثركة ااتمع اغبقيقية كهو ، تعٍت يف حقيقة األمر عناية باألسرة كااتمع

فعلينا أف نؤكد على أنبية الطفل ، كإف كنا نريد عاؼبا أكثر رحابة كتساؿبا كمبوا، مستقبله
 ".كاليت هي جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف، كحقوقه

كستظل صورت  الباظبة تريب األجياؿ تلو األجياؿ كتعلمها معاين حب الوطن ببل 
مقابل، كاإليباف الصادؽ ببل حدكد، كالتدين الصحيح يف كل األمور، كالوفاء الدائم يف  
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كالصرب ، رياءكل األكقات، كالتفكَت الصائب يف أصعب اؼبشكبلت، كالعمل اؼبخلص ببل 
كداعا أيها األمَت العادؿ كل  من اهلل جزيل األجر، كل  من . اعبميل مع خالص الدعاء

ًئنَّةي " إىل جنة اػبلد يا جابر اػبَت . الناس صبيل الاكر { ِٕ}يىا أىيػَّتػيهىا النػٍَّفسي اٍلميٍطمى
 ". {َّ}كىاٍدخيًلي جىنَّيًت { ِٗ}اًدمفىاٍدخيًلي يف ًعبى { ِٖ}اٍرًجًعي ًإىلى رىبًِّ  رىاًضيىةن مٍَّرًضيَّةن 
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 الفصل الثالث
 الثقافة الوطنية

ثقافة اؼبواطن هي اليت ربدد اذباهاته كبػو البيئػة ككبػو القضػايا 
السياسػػية كاالجتماعيػػة كالصػػحية كاؼباليػػة كهػػي الػػيت ربثػػه أك سبنعػػه 

مػػن فبارسػػة العمػػل اليػػدكم كالتعامػػل مػػع النػػاس مػػن جنسػػيات كديانػػات 
كهكػػاا هتػػيمن الثقافػػة . رعايػػة حػػق اؼبمتلكػػات التابعػػة لؤلفػػراد أك اؼبنظمػػاتتعلمػػه ك  ـبتلفػػة

مػن هنػا  . على سلوكياتنا اؼبعيشية يف كافة اؼبيػادين كتوجههػا كبػو مػا يعتنقػه الفػرد مػن أفكػار
كػاف االهتمػػاـ منصػػبا بالدرجػػة األكىل علػػى عناصػر صػػقل كتنميػػة ثقافػػة األفػػراد كاؼبؤسسػػات  

 .العصر كتفي باالحتياجات اغبياتيةكي ذبارم ربوالت 
ظهػػػر أثػػػر الثقافػػػة علػػػى سػػػلوكياتنا كتوجهاتنػػػا جبػػػبلء كدكف كبػػػَت عنػػػاء فػػػإف رسػػػومات يك 

األطفػػاؿ علػػى بسػػاطتها أك اختبلفهػػا عػػن رسػػـو الكبػػار تعكػػس ثقافػػة الفػػرد كتصػػور نظرتػػه 
ت كبػػال  فػػإف مسػػاقا. لؤلمػػور كتكشػػف عػػن اهتمامػػات الفػػرد كاذباهاتػػه كميولػػه كتطلعاتػػه

تصػػطب  بالبيئػػة احملليػػة ال ؿبالػػة كمػػا الػػيت يعاهتػػا ركيػػزة الشخصػػية اإلنسػػانية الثقافػػة بكػػل تفر 
 .تتأثر دبعارؼ العصر كتتكوف من تراكمات معرفية عديدة كخربات حياتية متنوعة

ج الغريب تزداد الدراسػات ذ كيف ضوء حديث البعمل عن االخًتاؽ الثقايف كهيمنة األمبو 
الظواهر االجتماعية اؼبعاصرة كتقدير أثرها على مفهـو اؼبواطنة من أجل  الًتبوية ؿباكلة فهم
كيػػػف : جابػػػة عػػػن السػػػؤاؿ التػػػايلكمػػػن هنػػػا تػػػأيت أنبيػػػة اإل. ية صػػػحيحةتػػػوفَت تنشػػػئة سياسػػػ

وازف يف تكػريس انتمػاء اؼبػواطن نلتمس العوف من فضاء الًتبية العربية كاإلسبلمية إلعػادة التػ
 يف عمارة األرض ؟  سيما الناشئ لتفعيل دكرل  ال

كعلػى رغػػم مػا تنفػػرد بػه اؼبواطنػػة كمػػا يتػداخل معهػػا مػن مفػػاهيم االنتمػاء إال أهنػػا كعلػػى 
مػػدل السػػنوات القليلػػة اؼباضػػية شػػهدت ربػػديان جديػػدانيى يتمثػػل يف عمليػػة االنفتػػاح الثقػػايف 
الػػػام تعػػػددت آلياتػػػه ككسػػػائله لتخاطػػػب الشػػػباب عػػػن بعػػػد متخطيػػػة كػػػل العقبػػػات لتقػػػدـ 
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مػػن التفسػػَتات كالتػػأكيبلت الػػيت قػػد تكػػوف منحرفػػة لؤلحػػداث اإلقليميػػة كالدكليػػة، العديػػد 
كتعرض إطاران مفاهيميان مغلفان بشعارات تأخا باؼبشػاعر كتػؤثر علػى مسػارب تفكػَت العقػوؿ 
خاصة لدل فئة الشباب كمن هم يف سن القابلية لبلحتواء أك االختطاؼ الفكرم كالثقايف 

ريػػة الػػيت يعيشػػوهنا، كيثػػَت ذلػػ  جػػدالن يف األكسػػاط السياسػػية حبكػػم خصػػائص اؼبرحلػػة العهم
كالدينية كالًتبويػة حػوؿ مػدل تػأثر مفهػـو اؼبواطنػة لػدل الشػباب هبػال األفكػار الػيت وبملهػا 
األثَت عػرب اغبػدكد ، كدكر مؤسسػات ااتمػع يف اغبفػاظ علػى البنيػة السػليمة لػوعي اؼبػواطن 

يت أنبية دراسة أثر االنفتاح الثقايف على أبعاد مفهـو يف هاا السياؽ تأ. كفبارسته للمواطنة 
  ( .ـََِٓالعامر ، )اؼبواطنة على الناشئة 

عرضة متتضمن الثقافة حصيلة هائلة من اؼبعارؼ كاؼبوركثات كهي يف عمومها متنامية ك 
ي أف الثػَّقىافىػػة العىامَّػػة هػػ اؼبعجػػم الوسػػيطكرد يف . للتحػػوالت كالزيػػادة كالنقصػػاف بصػػفة دكريػػة

ػا عىػٍن غىَتًٍ  ِـّ أما الثػَّقىافىةي الوىطىًنيَّةي فهػي مىػا يبيىيػِّزيهى ػا ؾبيٍمىلي العيليوـً كىالفينيوًف كىاآلدىاًب يف إطىارًهىا العىا هى
 . ًمنى مىعىاًرؼى كىعيليوـو كىفػينيوفو كىعىادىاتو كىتػىقىالًيدى، أٍم كيله مىا هيوى ميٍرتىًبطه حًبىضىارىهًتىا

ديدة يف معاجم اللغة العربية منها اغباؽ كالفطنة كسرعة أخا العلػم للثقافة معاف ع 
كفهمػػه كالتهػػايب كالًتبيػػة كالصػػقل كالتأديػػب كتقػػومي اؼبعػػوج مػػن األشػػياء كالبحػػث كالتنقيػػب 

، ََِٔ، خشػػػػبة، ِْـ، ص  ََِْ، كيػػػػح كآخػػػػركف، ُّٕـ، ص  ََِْحسػػػػاف، )
الثقافػػػػة بقولػػػػه  كمػػػػن حيػػػػث التعريػػػػف االصػػػػطبلحي عػػػػرؼ مالينوفسػػػػكي(. ِْٓ، ص ُج
ركح لطػكضع أفضل، كضع يواكػب اؼبشػاكل كاالثقافة هي جهاز فعاؿ ينتقل باإلنساف إىل )

اػباصػػػة الػػػػيت تواجػػػػه اإلنسػػػاف يف هػػػػاا ااتمػػػػع أك ذاؾ يف بيئتػػػه كيف سػػػػياؽ تلبيتػػػػه غباجاتػػػػه 
 (. األساسية

لكلػػي الثقافػػة هػػي ذلػػ  اؼبركػػب ا)تعريػػف تػػايلور إذ يقػػوؿ كلعػػل أشػػهر تعريفػػات الثقافػػة 
الػػام يشػػتمل علػػى اؼبعرفػػة كاؼبعتقػػد كالفػػن كاألدب كاألخػػبلؽ كالقػػانوف كالعػػرؼ كالقػػدرات 

كعرؼ مال  بػن نػأ (. كالعادات األخرل، اليت يكتسبها اإلنساف بوصفه عضوان يف ااتمع
ؾبموعػػة الصػػفات اػبلقيػػة كالقػػيم االجتماعيػػة الػػيت تػػؤثر يف الفػػرد منػػا كالدتػػه، )الثقافػػة بأهنػػا 
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ال شػػعوريان العبلقػػة الػػيت تػػربط سػػلوكه بأسػػلوب اغبيػػاة يف الوسػػط الػػام كتصػػبح 
  (.ـ، باختصار كتصرؼَََِجواد، " )كلد فيه

هػػي أسػػلوب كمػػنهج اغبيػػاة السػػائد " كيعػػرؼ ضبػػود عليمػػات الثقافػػة قػػائبل 
فػػػػإذا كػػػػاف ااتمػػػػع هػػػػو اإلطػػػػار أك البنػػػػاء الػػػػام تعػػػػيش فيػػػػه . يف ؾبتمػػػػع معػػػػُت

لثقافػػة هػػي مضػػموف هػػاا اإلطػػار كمػػا يػػدكر فيػػه مػػن ؾبموعػػة بشػػرية مػػا، فػػإف ا
الثقافػػة دبعناهػػا اؼبعػػريف . فػػااتمع كالثقافػػة مرتبطػػاف بشػػكل عضػػوم كثيػػق. نشػػاطات إنسػػانية

كالثقافػة اؼبعرفيػة، هػي كسػيلة التعبػَت عػن . الفكرم هي طرؼ من الثقافة دبعناها االجتماعي
عرفيػػة مػػن آفػػات هػػي أعػػراض ؼبػػا يصػػيب فمػػا يصػػيب الثقافػػة الفكريػػة اؼب. الثقافػػة االجتماعيػػة

كالثقافػػة اؼبعرفيػة الفكريػة يف احملصػلة هػػي إفػراز كنتػاج غبركػة ااتمػػع . الثقافػة دبعناهػا ااتمعػي
يػػػػه مػػػػن تفػػػػاعبلت اجتماعيػػػػة كنشػػػػاطات كمػػػػا هبػػػػرم ف

 (.باختصار" )نسانيةإ
تدؿ البنية الثقافية ألم ؾبتمع على مبط التفكػَت "

حيػػػػػث أف الثقافػػػػػة بكافػػػػػة  اعبمعػػػػػي، كالرصػػػػػيد اؼبعػػػػػريف
مضػػػػػػػامينها الظػػػػػػػاهرة كاؼبسػػػػػػػتًتة تتكػػػػػػػوف مػػػػػػػن تفاعػػػػػػػل 

كتػداخل ركافػد متعػػددة، كعوامػل كثػَتة، كقػػول مػؤثرة كمػا أف كسػػائط التثقيػف غػَت ؿبصػػورة 
يف أمبػػاط ثابتػػة فبػػا يسػػتلـز تشػػمَت السػػواعد مػػن أجػػل التنػػوع فيهػػا كبسػػط يػػد التجديػػد إليهػػا 

واكب مفردات كمعطيات الوسائل العصرية من جهة لتستوعب الفركؽ الفردية من جهة كلت
إف صياغة الشخصية الوطنية مرتبطة بعملية الثقافة السائدة يف ااتمػع ككلمػا عػاش . أخرل

اإلنسػػػاف يف منػػػاخ صػػػػحي ثقافيػػػا اسػػػػتطاع اكتسػػػاب حصػػػػيلة 
ثقافيػػة فاعلػػة معتدلػػة تسػػاعدل يف هتايبػػه عقػػبل كجسػػدا كخلقػػا 

 عمليػة سباسػ  ااتمػع كتفوقػه كعاطفة فبا له األثػر اإلهبػايب يف
إف ثقافتنػػػػػػػا الكويتيػػػػػػػة ربمػػػػػػػل يف طياهتػػػػػػػا . حاضػػػػػػػرا كمسػػػػػػػتقببل

مكونات ذات قيمػة عاليػة مػن مثػل الػًتابط األسػرم، كتبجيػل 
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الػػػدين، كإعانػػػة الضػػػعفاء كالفقػػػراء، كتعظػػػيم شػػػأف األخػػػبلؽ، كتقػػػدير العمػػػل كاإلتقػػػاف فيػػػه 
اغبفػاظ عليهػا كتعميقهػا خبطػوات  كحب التسامح كالسبلـ كهي يف ؾبملها مكونػات ينبغػي

مدركسة تضعها مؤسسات كطنية متخصصة ذات طبيعة استشارية كتنفياية تسػتطيع ترصبػة 
 (.ـ، باختصار كتصرؼ ََِٔفريق التأهيل الثقايف ، " )النظرية إىل تطبيق

كمن اغبقائق اؽبامة أف التغيَت الشػامل اؼبتكامػل الػام أحدثػه الػدين اإلسػبلمي اغبنيػف 
فػة ااتمػػع كبنيتػه كقيمػػه كمضػامينه هػػو أمشػػل تغيػَت عقػػدم كاجتمػاعي كثقػػايف يف نقػػل يف ثقا

حيػػػػاة معتنقيػػػػه مػػػػن ضػػػػيق الضػػػػبلؿ كالفوضػػػػى كاعبهػػػػل كاػبرافػػػػة إىل رحابػػػػة العػػػػدؿ كاؽبدايػػػػة 
 (.ِٗٓ ص ـ، ََِٓاػبميسي، )كاالستقرار كالتمدف 

 : كهتدؼ الثقافة الوطنية عموما إىل ربقيق اآليت
ينيػػة كهػػي قػػواـ رد كربديػػد معاؼبػػه الوطنيػػة فالثقافػػة ؽبػػا أطػػر تارىبيػػة كلغويػػة كدصػػياغة هويػػة الفػػ .1

اؽبويػػػػػة هػػػػػي انعكػػػػػاس ثقافػػػػػة ااتمػػػػػع علػػػػػى شخصػػػػػيات األفػػػػػراد كرؤيػػػػػتهم . "ثقافػػػػػة اؼبواطنػػػػػة
كاؽبوية بالنسبة للمجتمع هي اؼبظهر العاـ للسػلوؾ كاألفكػار الػيت سبيػزل عػن غػَتل . ألنفسهم

ٌت كتنشأ على صورة الثقافة دبعناهػا ااتمعػي كمػا يوجههػا مػن قػيم فاؽبوية تب. من ااتمعات
كيكاد يكوف موضوع ربدم العوؼبة للهوية كالاات من أبرز ما . كأعراؼ كعقائد كسلوكيات
يبكننػا التعػرؼ إىل . (ـ، باختصػار ََِٔعليمػات، " )دكهاهبمع عليػه دارسػو العوؼبػة كناقػ

لنػػاس هػػم الػػاين يشػػكلوف هػػويتهم علػػى ضػػوء اؽبويػػة علػػى أسػػاس رؤيػػة النػػاس ألنفسػػهم فا
 ََِِشػلق ، )كعيهم بالاات كهاا الوعي يتأثر بالثقافة السائدة أك ببعضػها علػى األقػل 

مدركػة أف كالشعوب يف سعيها لتحديد معػٌت ؽبويتهػا الثقافيػة إمبػا تعػي ذاهتػا .  (َِـ، ص 
جتمػػاعي كهػػاا يسػػتلـز االخػػتبلؼ يف اؽبويػػات الثقافيػػة هػػو الػػام يتػػيح ثػػراء يف احملتػػول اال

 (. ـََُِعيد، )التسامح كاغبوار ضماف فبارسة 
هبػػػاد أرضػػػية مشػػػًتكة بػػػُت اؼبػػػواطنُت كتعػػػريفهم بػػػاغبقوؽ كالواجبػػػات الػػػيت هػػػي لػػػب الثقافػػػة إ .2

 . السياسية
 .السلوؾ كمبط التفكَتضبط د النظاـ األخبلقي للمجتمع كقواعد يربد .3
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تنقل الثقافة على مر األجيػاؿ، فبلبػد أف نػورث  الًتبية. "تواصل األجياؿ يف ااتمع الواحد .4
الناشئة تػراث ااتمػع كركحػه، كاؼبعػارؼ كاألخػبلؽ كالتقاليػد كالفنػوف عػن طريػق التعلػيم ألف 
" هاا الػًتاث إف هػو إال األداة األساسػية الػيت ربػوؿ هػؤالء الػنشء إىل طػور اإلنسػاف كالرقػي

 (.، بتصرؼ كاختصارُٕكؿ ديورانت ، ص )

اد ااتمػػع للعمػػل كاإلبػػداع فضػػبل عػػن حفػػا حيػػاض الػػوطن كالػػاكد عػػن حػػدكدل ربفيػػز أفػػر  .5
 .كقيمه كأراضيه

إرشاد األفراد كاؼبؤسسػات إىل طرائػق التغلػب علػى التحػديات كتزكيػدهم بطرائػق استشػراؼ  .6
 .اؼبستقبل

ثقافيػػة الواعيػػة اؼبسػػئولة تقلػػص آفػػات العوؼبػػة االقتصػػادية الػػيت طغػػت فيهػػا موجػػات الاؼبواطنػػة  .7
م االسػػتهبلكية كالتخفيػػف مػػن غلػػواء النزعػػة الفرديػػة كتقليػػل التطػػرؼ اؼبػػادم يف السػػلوؾ القػػي

 .اإلنساين

تحقيػق اؼبصػا  العامػة بػُت األكطػاف كلمنافػا للتواصػل فهػي التعرؼ علػى ثقافػات الشػعوب  .8
 .كالشعوب كتوسيع أرضية التقارب كاالستقرار كالتعايش السلمي

لػ  مػن خػبلؿ مسػاعدة اإلنسػاف علػى فهػم نظػاـ ربقيق التماس  كالضبط االجتمػاعي كذ .9
اغبكم العػاـ بغػرض اؼبشػاركة يف مناشػطه كالتعػايش اغبكػيم مػع االختبلفػات كربقيػق التقػدـ 

 . كفق تطلعات كمصا  ااتمع يف إطار التسامح كاغبرية كالعدالة

القضاء على اعبهل أك على األقل تقليص آثارل يبكن للثقافة الصحيحة اؼبسانبة يف  .11
إف نشػػر الثقافػػة الصػػحيحة هػػي أسػػاس ؿباربػػة الثقافػػة السػػلبية فاإليبػػاف بالشػػعوذة . لسػػلبيةا

كترؾ باؿ األسباب كاحتقار اؼبهن اليدكية من اآلفات الثقافيػة الػيت ال يبكػن القضػاء عليهػا 
دبجػػػرد إصػػػدار القػػػوانُت الكاحبػػػة ؽبػػػا بػػػل ال بػػػد مػػػن تنميػػػة الػػػوعي خبطػػػورة تلػػػ  اؼبعتقػػػدات 

 .على تطبيق خطوات التفكَت العلمي كتدريب الناشئة
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إف الوثػػائق العربيػػة تؤكػػد أنبيػػة العنايػػة بالثقافػػة ال سػػيما علػػى مسػػتول الػػدكؿ كلقػػد أكػػد 
الػػدكرة )قػػادة الػػدكؿ العربيػػة، ااتمعػػوف يف ؾبلػػس جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة علػػى مسػػتول القمػػة 

رة التعػػػػاكف كاغبػػػػوار ضػػػػرك  "علػػػػى  ـ ََِٔ، يف اػبرطػػػػـو يف العػػػػاـ  (العاديػػػػة الثامنػػػػة عشػػػػرة
كاالحًتاـ اؼبتبادؿ بُت الشػعوب كالثقافػات، كبنػاء عػا  يسػودل االنفتػاح كالتسػامح، كاحػًتاـ 
... اؼبقدسػػات الدينيػػة كاؼبعتقػػدات عامػػل حاسػػم يف بنػػاء الثقػػة كجسػػور الصػػداقة بػػُت األمػػم

ؿبمػد صػلى  كنعرب عن رفضنا اغباـز كإدانتنا القاطعة لئلساءة كالتطاكؿ علػى الرسػوؿ الكػرمي
كنشػػٌدد علػػى احػػًتاـ حريػػة الػػرأم كالتعبػػَت دكف ... اهلل عليػػه كسػػلم، كأم مسػػاس باألديػػاف 

إخػػػبلؿ بثوابػػػت اإليبػػػاف للشػػػعوب كنؤكػػػد علػػػػى ضػػػركرة تبػػػٍت ثقافػػػة اغبػػػوار كالتحػػػالف بػػػػُت 
ػػػػا لؤلمػػػػن كالسػػػػلم الػػػػدكليُت كسػػػػعينا إىل ترسػػػػيخ قػػػػيم التسػػػػامح  اغبضػػػػارات كاألديػػػػاف تكريسن

ي، كالعمػػل مػػع اغبكومػػات كاؼبنظمػػات الدكليػػة كاإلقليميػػة مػػن أجػػل تعزيػػز كالتعػػايش السػػلم
 (.باختصار) ُ"آليات التفاعل للتعرؼ على ثقافة اآلخر كاحًتامها

كيندرج ربت باب الثقافة العديد من اؼبوضوعات كإذا أردنا أف نعرؼ أهم اؼبوضوعات 
وهػػػػا فنجػػػػدها تركػػػػز علػػػػى  الثقافيػػػػة الػػػػيت تسػػػػتحوذ علػػػػى السػػػػاحة العاؼبيػػػػة كتشػػػػد البػػػػاحثُت كب

مػػػػػن القضػػػػػايا اغبساسػػػػػة منهػػػػػا رفػػػػػع اؼبسػػػػػتول اؼبعػػػػػريف للشػػػػػعوب كمواجهػػػػػة قضػػػػػايا ؾبموعػػػػػة 
 .Ornstein & Levine, 2003, pp)اؼبسػكرات كاؼبخػدرات كالعنػف يف أكسػاط الشػباب 

اؼبسػػكرات مػػن مآسػػي ااتمعػػات صبيعػػا فهػػي آفػػات  قضػػية تبعػػد أف أصػػبح(  327 -296
 . الشعوب عرب القارات مهلكة تعاين منها كل

كال شػػ  أف اؼبنظمػػات احملليػػة كاإلقليميػػة كالدكليػػة كيانػػات ثقيلػػة الػػوزف 
كعظيمػػػػة التػػػػأثَت كبػػػػدأت تأخػػػػا نصػػػػيبا كبػػػػَتا يف تشػػػػكيل الثقافػػػػات حيػػػػث 
أصبحت قضية حقوؽ اإلنساف كحريته ككرامته من ضػمن القضػايا اعبوهريػة 

لسياسػػية كتسػػتحوذ يف كسػػائل اإلعػػبلـ كأخػػات تسػػيطر علػػى االهتمامػػات ا

                                                 
ُ http://islamonline.net/Arabic/doc/2006/03/article10.shtml 

http://islamonline.net/Arabic/doc/2006/03/article10.shtml
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مقتصػرة  من النػاس بعػد أف كانػت يف السػابق على فكر العامة
 .على النخب الثقافية بالدرجة األكىل

إف اغبفػػاظ علػػى ثقافػػة ااتمػػع األصػػلية يتطلػػب مػػن 
الػػػدكؿ الناميػػػة أف تقتػػػدم بالػػػدكؿ اؼبتقدمػػػة، مػػػن حيػػػث 
البحػػػث عػػػن العوامػػػل كالقػػػول الػػػيت جعلػػػت هػػػال الػػػدكؿ 

تبػػػػة مػػػػن التقػػػػدـ مػػػػن خػػػػبلؿ اغبفػػػػاظ علػػػػى ثقافاهتػػػػا كالعمػػػػل علػػػػى تصػػػل إىل هػػػػال اؼبر 
ذبديػػدها دبػػا وبقػػق ؽبػػا هػػاا الرقػػػي دكف اؼبسػػاس بالعناصػػر األصػػلية ؽبػػال الثقافػػػات ، 
علػػى أف يكػػوف هػػاا اإلقتػػداء بعيػػدان عػػن العقائػػد كاللغػػات ككػػال  بعيػػدان عنػػد األخػػا 

 (.ـ، باختصارََِٓهيكل، ) بالقشور دكف اعبوهر
أف الدراسػات العربيػة مػا زالػت يف ( "ـََِٓ)ث عثماف بن صا  العامر الحا الباح

حيػػػػز الًتكيػػػػز علػػػػى اإلطػػػػار الفكػػػػرم كاؼبفػػػػاهيمي يف حػػػػُت تركػػػػز الدراسػػػػات األجنبيػػػػة علػػػػى 
بشػػػركطها كاغبقػػػوؽ اآلليػػػات الفعليػػػة اؽبادفػػػة إىل نشػػػر كتنميػػػة ثقافػػػة اؼبواطنػػػة كزيػػػادة الػػػوعي 

التعليم يف دعمها أك تعزيزها من خػبلؿ بػرامج زبضػع  كالواجبات اليت وبددها القانوف كدكر
  ".للفحص كالتقومي بشكل مرحلي

كهػال اؼببلحظػػة يف غايػػة األنبيػػة كلتفػػادم اػبلػػل اؼبشػػار إليػػه 
جرائيػا مػع إلدراسات العربية يف هاا اؼبضمار فبل بد من تفعيل ا

بػػػػػػرامج -كتػػػػػػب)صػػػػػػدارات الػػػػػػيت زباطػػػػػػب الناشػػػػػػئة العنايػػػػػػة باإل
كمػا أف تأسػيس ...( مواقػع انًتنػت -ؾببلت -ةتلفزيونية حواري

ذات الصلة ( أهلية-حكومية)كتفعيل اؼبراكز كاؼبنابر اؼبتخصصة 
بالثقافػػة مػػػن مقومػػات ااتمػػػع اؼبػػدين الػػػيقا الػػام يكػػػرس ثقافػػة اؼبواطنػػػة حسػػب خطػػػوات 

 .منهجية تبلمس الواقع كتستطلع اؼبستقبل
النػاس كهػو مقتػبس  شػروبة مػنظػور فيما يلي مؤشر رقمي للوضع الثقػايف العػريب مػن من

 :موقع ديواف العرباستطبلع للرأم قاـ به من 
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 ما رأي  بالوضع
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 هبػػػػة الباحثػػػػة تػػػػرل   
أف كضػػػع اؼبػػػرأة العربيػػػة اليػػػـو   عػػػزت رؤكؼ
ليس كضػعان إسػبلميان، كلػيس هنػاؾ سبكػُت "

للمػػػرأة كال تشػػػارؾ بالدرجػػػة الكافيػػػة ال يف 
اغبياة العامة اؼبدنية كال يف اغبياة السياسػية 
كاؼبشػػػكلة أف الػػػرؤل اإلسػػػبلمية الػػػيت تقػػػدـ 

 ااتمػػػػػػع كال للمػػػػػػرأة ال تقػػػػػػدـ اؼبشػػػػػػاركة يف
تقػػدـ ؽبػػا دكرهػػا كفاعلػػة فيػػه، كحػػُت ييقػػدـ 
ؽبػػا اإلسػػبلـ فإنػػه يكػػوف يف صػػورة تصػػدها 
عػػن اؼبشػػاركة يف ااتمػػع، معتػػربان أف مطالبػػة 
اؼبػػرأة باغبجػػاب تعػػٍت االنعػػزاؿ عػػن ااتمػػع 
كعػػػػػدـ التفاعػػػػػل فيػػػػػه كاؼبشػػػػػاركة فيػػػػػه، كأنػػػػػه 
هبب عليهػا أف هتػتم بشػئوف أسػرهتا كرعايػة 

، كهػػػػػػػي فكػػػػػػرة يف عمومهػػػػػػػا أبنائهػػػػػػا فقػػػػػػط
إف اؼبػػػػػرأة تركػػػػػت  . مشػػػػػوهة عػػػػػن اإلسػػػػػبلـ

اؼبطالبػػة حبقوقهػػا ااتمعيػػة كأحيانػػان تطالػػب 
به كال يًتؾ ؽبا الرجل الفرصػة كيعوقهػا عػن 

الشػػػػملوؿ، " )أداء دكرهػػػػا ألسػػػػباب ـبتلفػػػػة
  (.ـ، باختصار ََِٔ

 

 الفتاة مواطنة فاعلة
إف اؼبتخصصػػػػػػػُت يف أصػػػػػػػوؿ الًتبيػػػػػػػة  

ي يؤكدكف على موضػوع اؼبػرأة كمواطنػة فهػ
اتمػػػػع العػػػػريب قضػػػػية يف غايػػػػة األنبيػػػػة يف ا

يقػػاظ اغبػػس الػػوطٍت إالنػػاهمل فػػبل بػػد مػػن 
للبنػػات كػػي يتػػأهلن للعمػػل كيتػػدربن علػػى 

ليتهن ال تقػػل شػػأنا ربمػػل اؼبسػػئولية فمسػػئو 
كدكر الًتبيػة مسػاعدة . البنػُتمسئولية عن 

الفتيػػػػات علػػػػى أف يعتػػػػدف علػػػػى مبلحظػػػػة 
النقػػػػػػائص كاؼبتاعػػػػػػب الػػػػػػيت قػػػػػػد تػػػػػػواجههن 

ملن على ربسُت كضػعهن ليشػًتكن يف كيع
النهضػػػػة الفكريػػػػة كاالقتصػػػػادية كالسياسػػػػية 
فقػػد مضػػت حقبػػة مػػن الػػزمن كانػػت فيهػػا 
اؼبرأة تعترب أدي مقامػا مػن الرجػل ك  يكػن 
لتعلػػيم البنػػات قيمػػة بػػارزة يف العػػا  العػػريب 

شػػػػػػػػػػػهبل )قبػػػػػػػػػػػل اغبػػػػػػػػػػػرب العاؼبيػػػػػػػػػػػة األكىل 
(. ُْٕ، ُْْـ، ص ُِٖٗكآخػػػػػػركف، 
ة اغبديثة تنادم بتنػوع التعلػيم كعليه فالًتبي

كتوسػػػػػيع ميادينػػػػػه ، كتػػػػػأمُت مبػػػػػدأ تكػػػػػافؤ 
ص التعليميػػػػػػػػػػة كااتمعيػػػػػػػػػػة للبنػػػػػػػػػػات الفػػػػػػػػػػر 
عػػدادهن للعمػػل اؼبنػػتج الػػام ترغػػب يف إل

االلتحاؽ به استكماال إلنسانيتها، كتنمية 
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علػػة إال دبشػػاركة البنػػُت كالبنػػات مشػػاركة فا ةال يبكػػن أف يبلػػ  غاياتػػه اؼبتوخػػا اتمعهػػا الػػام
 .عادلة

كثػػَتا مػػا نسػػمع أف اؼبػػرأة هػػي أـ كبنػػت كأخػػت كزكجػػة كموجبػػات للعنايػػة هبػػا مث ينتهػػي 
 . الكبلـ إىل هاا اغبد فقط

كاغبػػق أف ذلػػ  أمػػر حسػػن كلكػػن اؼبػػرأة إضػػافة إىل مػػا سػػبق مواطنػػة فاعلػػة مػػن الدرجػػة 
رأة يف األكىل كؽبػػا حقػػوؽ ككاجبػػات كرسػػالة مدنيػػة عظيمػػة الشػػأف كمتناغمػػة مػػع أهػػداؼ اؼبػػ
ديث حقل األسرة بل هي امتدادات طبيعة ؽبا فػاؼبرأة عمػاد األسػرة كااتمػع كال يكتمػل اغبػ

عضػػوا ناشػػطا يف الكيػػاف اؼبػػدين فهػػي ذات رسػػالة جوهريػػة أساسػػها  هػػاعػػن اؼبػػرأة إال باعتبار 
 . حرية االختيار كالعمل

 ظائف االجتماعيػةلؤلسف الشديد   تزؿ قضية اؼبرأة القائدة كالسياسية ككرائدة يف الو 
ألسػباب تارىبيػة  -عػن عمػد أك بغػَت عمػد  –ال يستسيغها الكثػَت مػن النػاس  كاالقتصادية

كهػاا االمتعػاض . كتراكمات فكرية ، كموركثات ثقافية سلبية كمػن اؼبطلػوب الػتخلص منهػا
مػػػن تػػػردم كضػػػع اؼبػػػرأة عمومػػػا لػػػن يثػػػبط اؼبسػػػَتة ذبػػػال بػػػاؿ جهػػػود موازيػػػة لتنشػػػيط اؼبػػػرأة يف 

  .ئف االجتماعية كغَتهاالوظا
مػػن العػػادات الشػػرقية الػػيت ربجبهػػا عػػن اؼبسػػانبة  غػػَت قليػػلتعػػيش اؼبػػرأة العربيػػة مػػع كػػم 

لقد ا اختزاؿ دكر اؼبػرأة يف البيػت . اغبضارية الفاعلة يف تنمية ؾبتمعها داخل كخارج منزؽبا
 ََِْدم كاؽبنيػ، النقيػب)ظػور تربػوم كيدرؾ اؼبتخصصوف يف القضايا االجتماعيػة مػن من

أف تفعيػػل دكر اؼبػػرأة كفػػق ؿبكمػػات الشػػريعة السػػمحة كبعيػػدان عػػن العػػادات ( ّْٗص ، ـ
ال سػيما أف ( ـ ََِّ، اغبيػدرم)اعبائرة مػن مطالػب اإلصػبلح يف الفكػر العػريب اؼبعاصػر 

ج الغريب اؼبتمركػز حػوؿ اؼبػرأة ذ األمبوذج الغريب وباكؿ أف يفرض كل قيمه على الشرؽ كاألمبو 
 . اع بُت القطبُت الرجل كاؼبرأة ال يقل خطرا عن الوضع السائد مهما كاف بائساكفكرة الصر 

كمع أف اإلسبلـ أكـر اؼبرأة مثل الرجل كساكانبا يف حق التعلػيم كالػتعلم إال أف الفكػر "
كبعضػػهم حصػػر تعليمهػػا يف ، الًتبػػوم اإلسػػبلمي   يهػػتم أك يركػػز كثػػَتا علػػى تعلػػيم اإلنػػاث
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هبػػػػػدر يب أف ألفػػػػػت  "قػػػػػاؿ مصػػػػػطفى كامػػػػػل 
أكؽبمػػػػا : ينأنظػػػػاركم عمومػػػػان إىل أمػػػػرين خطػػػػَت 

تربية البنػت الزمػة كضػركرية ألهنػا ذات الشػأف 
األكؿ يف تربيػػػػػػػة األطفػػػػػػػاؿ مػػػػػػػىت صػػػػػػػارت أمػػػػػػػان 
كرئيسة عائلتها كهي اليت عليها اعبػزء األعظػم 

كثانيهمػػػا أف تعلػػػيم . مػػػن أعمػػػاؿ هػػػاا الوجػػػود
البنػػُت كالبنػػات العلػػـو كالفنػػوف ال يفيػػد كحػػدل 
بػػػػل هبػػػػب قبػػػػل كػػػػل شػػػػيء تربيػػػػة الػػػػركح حػػػػىت 

طفػػػل مػػػىت شػػػٌب رجػػػبلن شػػػجاعان فبتلئػػػان يصػػػَت ال
كتصػَت . بالوطنية اغبقة قائمان باؼببادئ اعبنسية

الطفلػػػة مػػػىت شػػػبت امػػػرأة رشػػػيدة مػػػدبرة تعلػػػم 
أبناءهػػا ؿببػػة الػػببلد كتغػػرس يف قلػػوهبم كجػػوب 
التفػػػػػػػاين يف خدمػػػػػػػة األمػػػػػػػة كيف إعػػػػػػػبلء شػػػػػػػأف 

فتكػػػوف بػػػػال  اؼبػػػدارس منبػػػػع . الػػػوطن العزيػػػػز
..."  يػػػػػػػدحيػػػػػػػاة األمػػػػػػػة كمصػػػػػػػدر كجػػػػػػػود جد

 (.شيخو)
 

علػػيم يف مػػواد معينػػة البيػػت كضػػيق ؾبػػاالت الت
" مرتبطػػػػػػػػة بالفقػػػػػػػػه الػػػػػػػػديٍت كفػػػػػػػػركض العػػػػػػػػُت

 (.ص د، ََِٕ، ؿبجوب)
اؼبػػػػرأة شػػػػقيقة الرجػػػػل يف األسػػػػرة كالػػػػوطن 
كحقها يف خدمة بلدها كتنميته بشىت الطػرؽ 
العصػػػرية ال يقػػػل عػػػن دكر الرجػػػل أبػػػدان كمػػػن 
اؼبخجػػػػػل ألمػػػػػة كهبهػػػػػا اهلل سػػػػػبحانه احملجػػػػػة 

أف ( طهػػػرةالقػػػرآف الكػػػرمي كالسػػػنة اؼب)البيضػػػاء 
تصل اؼبرأة إىل مرحلػة مػن التهمػيش كالدكنيػة 
حىت غدت اسم اؼبػرأة يف ؾبلػس الرجػاؿ غػَت 
مستسػػػػػاغ بػػػػػل تتنػػػػػاثر الكثػػػػػَت مػػػػػن العبػػػػػارات 
الًتاثيػػػػة هنػػػػا كهنػػػػاؾ تصػػػػف النسػػػػاء بالسػػػػفه 
كتطالػػػػػب بػػػػػأف ال تػػػػػرل أحػػػػػدا كأف ال يراهػػػػػػا 

إف إشكالية اؼبرأة أعاقت عملية الًتبيػة . حدأ
الشػػػاملة كاغباجػػػة إىل فقػػػه  السػػػليمة كالتنميػػػة

 .رشيد كهدم سديد من ضركرات العصر
يعػػًتؼ بعػػمل اؼبػػراقبُت بػػأف حركػػة ربريػػر اؼبػػرأة الػػيت أفرزهتػػا حضػػارة الغػػرب رغػػم نواقصػػها 
اعبوهريػػة إال أنػػه مػػن اإلنصػػاؼ التأكيػػد علػػى أهنػػا كفػػرت فرصػػا جديػػدة تكفػػل للمػػرأة حركػػة 

يكػػػن مػػػن شػػػأف سػػػلبيات كحسػػػنات  كمهمػػػا(. ِٖـ، ص ََُِخػػػاسبي، )ؾبتمعيػػػة فاعلػػػة 
حركػػػػة ربريػػػػر اؼبػػػػرأة اؼبعاصػػػػرة بصػػػػورهتا الغربيػػػػة فإهنػػػػا يف هنايػػػػة اؼبطػػػػاؼ ال تتفػػػػق يف فلسػػػػفتها 

فالشرؽ ال يسعى ألف زبرج اؼبػرأة . كتارىبها كتطورها كمطالبها مع ركح الشرؽ كخصوصياته
ذ فبػػا يقػػود كبػػو لعقػػد مسػػابقات اعبمػػاؿ أك السػػيطرة علػػى الرجػػل أك االقتصػػاد كمراكػػز النفػػو 
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إف الظلػػم الػػام كقػػع علػػى . انفػػراط عقػػد األسػػرة كينػػار حبتميػػة الصػػداـ بػػُت الػػاكر كاألنثػػى
 . كما هو مقرر يف القواعد الفقهية  زىاؿي الضَّرىري بًالضَّرىرً إٍذ ال ياؼبرأة ال يرفع بظلم آخر 

 :قاؿ البحًتم
يستىجًَت 

يستىجَتي بًعىمرو ًعندى كيربىًتًه       كىاؼب
 ًمنى الرىمضاًء بًالنارً اؼب
فاػبطاب اؼبتمركز حوؿ األنثى هػو خطػاب يػؤدم إىل تفكيػ  األسػرة، كيعلػن حتميػة "

الصراع بُت الاكر كاألنثػى، كضػركرة كضػع هنايػة للتػاريخ الػاكورم األبػوم، كبدايػة التجريػب 
يف ببل ذاكرة تارىبية، كهو خطػاب يهػدؼ إىل توليػد القلػق كالضػيق كاؼبلػل كعػدـ الطمأنينػة 
" اؼبػػرأة، عػػن طريػػق إعػػادة تعريفهػػا، حبيػػث ال يبكػػن أف ربقػػق هويتهػػا إال خػػارج إطػػار األسػػرة

 (. ـََِٔجادك، )

تحا مبينا يف مسَتة ربريػر من اغبقائق اؼبوثقة أنه ال مراء يف أف الشرع اإلسبلمي حقق ف
اف فػػإف ، كاعبػػداؿ يف ذلػػ  ؿبػػاؿ عنػػد اؼبػػؤمنُت كاؼبنصػػفُت، كألف اإلسػػبلـ صػػماـ األمػػاؼبػػرأة

العودة اغبميدة إىل مقاصدل العظيمة يف شئوف اؼبرأة كسائر الشئوف من األمػور اؽبامػة لتعزيػز 
إف ترسػػيخ التفسػػَت الصػػحيح لػػدكر اؼبػػرأة أسػػريا . دكرهػػا كفػػق مرجعيػػة آمنػػة، شػػاملة، متوازنػػة

كؾبتمعػػػا سػػػيحافا علػػػى الرؤيػػػة الصػػػائبة لػػػدكر اؼبػػػرأة مػػػع أخيهػػػا الرجػػػل كهػػػاا ال يتحقػػػق إال 
تشػػػاؼ مػػػواطن الضػػػعف لعبلجهػػػا برحيػػػق اغبكمػػػة كال يليػػػق بنػػػا أف نعلػػػل تأخرنػػػا بكثػػػرة باك

اؼبػػؤامرات الغربيػػة كالظػػركؼ اػبارجيػػة فهػػي ال تنتهػػي بػػل هػػي مظهػػر مػػن مظػػاهر اؼبشػػكلة ال 
 . من أسباهبا الرئيسة

 هل تنبع إشكالية اؼبرأة العربية اؼبعاصرة من تداخل اعبانب الفقهي باؼبوركث الثقايف؟ 

 الشػػػرؽ نسػػػاء صبػػػاهَت" إف الناشػػػئُت عظػػػة كتابػػػه يف (ـ ََُِ) ن عبػػػارات الغبلييػػػٍتكمػػػ

 يف آلػػة اؼبػػرأة أف الرجػػاؿ ظػػن فقػػد .كالسػػوائم أنبلػػت قػػد السػػنُت مػػن مئػػات بضػػع كقبػػل اليػػـو
 مػا هتضػموااك  فبلوكػة، أك أسػَتا لتخلػق إال لػقزب   أهنػا زاعمُت شاؤكا، كيف يديركهنا أيديهم،
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 البيتيػػػة اغبيػػػاة بػػػال  فسػػػاءت .كالًتبيػػػة التعلػػػيم كحرموهػػػا كالطبيعيػػػة، رعيةالشػػػ اغبقػػػوؽ مػػػن ؽبػػػا

  (.ُِٔ ص) "األفراد باكبطاط اعبماعات كاكبطت األسرة، كفسدت
 ـ ُٖٗٔ العػػاـ يف الفتيػػاف العثمػػانيُت مػػاءزع أحػػد كمػػاؿ نػػامق كتػػب اؼبنػػواؿ هػػاا كعلػػى

 إال إلػػيهن ينظػػر كال .ألطفػػاؿا إقبػػاب سػػول البشػػرم للجػػنس فائػػدة أيػػة اآلف نسػػاؤنا تقػػدـ ال"
 تنشػئة إىل ذلػ  يػؤدم أف أكالهػا ،خطػَتة نتػائج ذلػ  على كيًتتب ...متعة أدكات بوصوفهن

 يوسػف كيتفػق (باختصػار ْٔ ص ، اػبطػأ؟ يكمػن إين ،ـ ََِٔ ،لويس) "ألكالدهن سيئة

 اءالنسػػػ أكضػػػاع تػػػردم مػػن إليػػػه التوصػػػل سػػبق مػػػا علػػػى  كثػػػَت كغَتنبػػا الغػػػزايل كؿبمػػػد القنػػاعي
 .األخَتة القركف يف اؼبسلمات
 :قائلة اؼبرأة لتهميش نقدها -ثورية بلغة - الصباح سعاد كتصف
 أنا من اػبليج

 ...امرأة مقهورة
 ..ربابة مكسورة

 ...شيء من األشياء
 ...أنوثيت فضيحة

 ...ثقافيت فضيحة... قصائدم فضيحة
 ...مؤمنة بعقلها.. امرأة كاثقة من نفسها
 ..ٍت ذكية كظبيةيقاؿ يف ببلدم بأن

 ...فكيف يبنعوف أف تفكر الظباء

 -ال شػػ  أف بعػػمل القضػػايا الػػيت نظػػن أهنػػا معلومػػة سػػلفا كهػػي ؿبػػل اتفػػاؽ قػػد تكػػوف 
قضػػايا نسػػبية تتفػػرع فيهػػا كجهػػات النظػػر كؽبػػاا  -بعػػد الدراسػػة كالتمحػػيص كالنقػػد الػػاايت 

اقعنا بداية اسػتئناؼ إف الوعي بو . كبتاج إىل ظباع صبيع األطراؼ بسعة صدر، كرحابة فكر
 .مسَتتنا الناهضة يف شىت اااالت
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 العابدين زين سهيلة
 

يظن البعمل بػأف اإلسػبلـ يريػد مػن اؼبػرأة البقػاء حبيسػة الػدار فػبل زبػرج منهػا كاغبػق أف 
كتعػػاين اؼبػػرأة العربيػػة مػػن ( ٕٔـ، ص  ُٖٔٗمطهػرم، )اإلسػبلـ ال يػػدعو إىل حػػبس اؼبػػرأة 
فالنظرة الًتاثية يف العديػد ( ُٕٓـ، ص  َََِاحملميد، )فقداف اؽبوية اإلسبلمية اغبقيقية 

من مفرداهتا قد تصور اؼبرأة تصويرا سلبيا كالنظرة اغبداثية تلهث خلف النموذج الغريب دكف 
 .أشد التعقيداألمر ضوابط فبا يعقد 

سػػػهيلة زيػػػن العابػػػدين تقػػػوؿ الكاتبػػػة السػػػعودية األسػػػتاذة 
يعػػد " ضبػػاد كهػػي تصػػف إشػػكالية اؼبػػرأة يف ااتمعػػات العربيػػة

اإلصػػبلح االجتمػػاعي القاعػػدة األساسػػية الػػيت يرتكػػز عليهػػا 
اإلصبلح الداخلي يف كل ؾباالتػه، فػإذا صػلح هػاا اعبانػب، 

كإنٍَّت " ".استقامت اغبياة يف ااتمع ، كصلحت صبيع مرافقه
أرل أفَّ صػػبلح اؼبػػرأة يف ااتمػػع مرهػػوف بنظرتػػه للمػػرأة ، فػػإٍف 

علػػػػػى أهٌنػػػػػا ناقصػػػػػة األهليػػػػػة،  نيظػػػػػر إىل اؼبػػػػػرأة النظػػػػػرة القائمػػػػػة
ػػا ؿبػػط كػػل فتنػػة ككػػل شػػهوة ، كمنبػػع كػػل فسػػاد ،  كتيعامػػل معاملػػة القاصػػر علػػى الػػدكاـ ،كأهنَّ
ػـر مػن حػق اؼبشػاركة يف اغبيػاة العامػة ، كال كاليػة ؽبػا،   كأنَّه ينبغػي حبسػها داخػل بيتهػا ، كربي

سبكػن هػؤالء اؼبتنطعػوف مػن كما ينظر ؽبا اؼبتنطعوف يف ؾبتمعاتنا ، كاستمرار هػال النظػرة ، ك 
اغبيلولػػة دكف حصػػوؿ اؼبػػرأة العربيػػة علػػى كامػػل حقوقهػػا يف اإلسػػبلـ ، سػػيكوف هبلكنػػا   إذ 

، ألفَّ (هلػػ  اؼبتنطعػػوف: )حػػاَّر الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم مػػن هػػاا التنطػػع بقولػػه ثبلثػػان 
ازباذهػػا ذريعػػة هػػؤالء بتػػنطعهم سيفسػػحوف ااػػاؿ ألعػػدائنا للنفػػوذ إلينػػا مػػن خػػبلؿ اؼبػػرأة ، ك 

،هبب أف يدرؾ هؤالء أفَّ هنػاؾ ضػغوطان دكليػة علينػا ، كأنَّػه "ربرير اؼبرأة"للتدخل يف شؤكننا 
ال كقت لدينا لنجادؿ كنناقش حىت يقنع هؤالء اؼبتنطعوف دبا للمرأة من حقوؽ يف اإلسبلـ 

قيمتهػا كقػدرها،  ، فعليهم أف ينظركا إىل اؼبػرأة نظػرة اإلسػبلـ ؽبػا، ال تلػ  النظػرة اؼبقللػة مػن
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كاؼبشػػككة يف قواهػػا العقليػػة ، كقػػدرهتا علػػى اغبفػػاظ علػػى نفسػػها كعرضػػها كشػػرفها، كمنعهػػا 
 (.بتصرؼ) "من حقها يف اؼبشاركة يف اغبياة العامة

لقد كثقنا باؼبرأة يف نقل السنة النبوية اؼبطهرة كآمنا أف اعبنة ربت أقدامها كظهرت 
دية ككثقنا باؼبرأة لعمل أدؽ العمليات يف عمرة النجارية كشهدة كفاطمة السمرقن

اؼبستشفيات ككثقنا هبا يف ترقية أساتاة اعبامعة كالكليات فهي تًتأس كثَت من عباف 
ال  –نقوؿ عنها عاطفية  كهي ربمل أمانة اغبفاظ على جيل بأكمله مثكغَتها الًتقيات 
لقد . هي عن اؼبنكررغم اػبطاب القرآين ؽبا بالصدع يف األمر باؼبعركؼ كالن -تستشار

صحابية كأقاـ صلى اهلل عليه كسلم دعائم  ّٖٖبايع الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم كبو 
النهضة كاؼبرأة إىل جانب الرجل ككاف للمرأة دكرها اؼبشهود ككبن نصر على اختزاؿ دكرها 

كيريب البعمل منا الفتيات بطريقة أك  -رغم أنبية عملها اؼبنزيل-يف بعمل شئوف البيت 
 . أخرل بعقلية تقليدية كيزداد الواقع تعقيداب

حاصركها .. كدكرها هامشيا.. كاف مزريا"إف كاقع اؼبرأة اؼبسلمة يف القركف األخَتة قد 
ككاجب تثقيفها يقع على .. هبوز للمرأة أف تدخل دكر العلم  كزعموا أنه ال.. كجٌهلوها

.. حرمت اؼبرأة من نور العلم  فقد.. كإذا كاف األب أك الزكج جاهبل .. أبيها أك زكجها
فقد رأكا اؼبيداف مفتوحا ال مقاكمة .. كاغتنمت اؼبدارس األجنبية الفرصة. كمن فقه اغبياة

فيه، كال شاغل يبلؤل، فعبئوا كل جهودهم كي ينفاكا إىل صميم بنياف األمة عن طريق 
نات هي بؤبؤ إف مدارس الب: التأثَت يف اؼبرأة صانعة األجياؿ، حىت قاؿ اؼبستشرؽ جب

فإف بعمل من يزعموف الغَتة على دين اهلل أرجعها .. فإذا حٌرر اإلسبلـ اؼبرأة ككٌرمها. عيٍت
من : رحم اهللي أياما كانت اؼبرأة ال زبرج فيها إال ثبلث مرات: إىل اعباهلية حيث يقوؿ

رفع  كإذا "!بطن أمها إىل العا ، كمن بيت أبيها إىل الزكج، كمن بيت زكجها إىل القرب
كدفعها إىل صبيع الساحات تعمل كتدعو كذباهد يف .. اإلسبلـ األكزار اليت تثقل كاهلها

جاء من يتمس  حبديث كاهن ضعيف منسوب إىل السيدة فاطمة رضي اهلل .. سبيل اهلل
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 إقباؿ اؼبطوع .د

إف اؼبرأة ال ترل أحدا كال يراها أحد، كقد أقر النأ صلى اهلل عليه كسلم : )عنها يقوؿ
يف بطاقات فرحها يتجنبوف  (.ذرية بعضها من بعمل: ىل صدرل كقاؿذل ، كضم ابنته إ

أف .. كنسي هؤالء الاين يزعموف الغَتة.. ككأف ؾبرد كتابة االسم عورة.. ذكر اظبها
ف األحاديث ربدثت عن خصوصيات البيت النبوم كذكرت أالقرآف ذكر أظباء النساء ك 

الام يباهي به اؼبسلموف إمبا قاـ على كإف علم التوثيق كالتجريح .. أظباء أمهات اؼبؤمنُت
 (.انظر الطحاف، باختصار" )تسلسل األظباء كمعرفة كل شيء عنها

مػػػػن اؼبهػػػػم أف نعػػػػًتؼ أنػػػػه علػػػػى مػػػػدار العصػػػػور ( " ـََِٔ)يقػػػػوؿ عبػػػػدالكرمي بكػػػػار 
اػبمسػػة اؼباضػػية كػػاف جػػل اهتمامنػػا مصػػركفنا إىل صػػيانة اؼبػػرأة اؼبسػػلمة كالتفكػػَت يف احملافظػػة 

مػػػن جهودنػػػا يف ذلػػػ ، كصػػػرفنا % َٖقػػػد صػػػرفنا . نعهػػػا مػػػن االخػػػتبلط بالرجػػػاؿعليهػػػا كم
إف علػى أهػل ". "منها على صعيد تنميتها كإعدادها للمهمات اؼبلقػاة علػى كاهلهػا% َِ

ا أمػػامهم إىل مػػا ال هنايػػة،  اػبػػَت كالغػػَتة علػػى اؼبػػرأة اؼبسػػلمة أف يػػدركوا أف الزمػػاف لػػيس فبتػػدن
اد إلصػػػػبلح شػػػػأف اؼبػػػػرأة مػػػػن أفػػػػق مبػػػػادئهم كمنطلقػػػػاهتم كأهنػػػػم إذا   يسػػػػعوا علػػػػى كبػػػػو جػػػػ

كرؤاهػػم، فػػػإف غػػَتهم سػػػينجز اؼبهمػػة كفػػػق مػػا يػػػرال، كعلػػيهم آنػػػااؾ أال 
 (.باختصار" )يلوموا إال أنفسهم

عػػن أنبيػػة دكر اؼبػػػرأة يف ( ـََِٔ) إقبػػاؿ اؼبطػػػوعكتبػػت الػػدكتورة 
ااتمع فأكدت على أف من كاجب اؼبرأة أف تقف جنبا إىل جنػب مػع 

فػػاؼبرأة تعتػػرب أصػػبل مػػن أصػػوؿ ااتمػػع ، إذا "لرجػػل يف إصػػبلح ااتمػػع ا
صػػػلحت صػػػلح ااتمػػػع كلػػػه، كهػػػي أسػػػاس مػػػن أسػػػس رقيػػػه، فالرجػػػل 

كاؼبرأة بفطنتها كذكائها كحسن تدبَتها قػد تغػَت أكضػاعا كثػَتة يف . الصا  تقـو بًتبيته امرأة
 (.ُْص " )ااتمع

إسػػػًتاتيجية تطػػػوير الًتبيػػػة ( ـ ََِٔ)ة كالعلػػػـو اؼبنظمػػػة العربيػػػة للًتبيػػػة كالثقافػػػنشػػػرت 
التفػػػاكت بػػػُت مكانػػػة اؼبػػػرأة كالرجػػػل كحرمػػػاف اؼبػػػرأة مػػػن كثػػػَت مػػػن "العربيػػػة كأكػػػدت علػػػى أف 

حقوقهػػػػا ككجػػػػود العديػػػػد مػػػػن العقبػػػػات االجتماعيػػػػة كاالقتصػػػػادية ربػػػػوؿ دكف سبكينهػػػػا مػػػػن 
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تكػػوين شخصػػية اإلنسػػاف اؼبشػػاركة مػػع الرجػػل يف ااتمػػع أدل إىل آثػػار نفسػػية متفاكتػػة يف 
 (. ْٗص " )العريب

أف اؼبتتبػػع الفػػاحص ( ـ ََِّ) ُتػػرل رقيػػة طػػه جػػابر العلػػواين
للمسػػػػار التػػػػارىبي كالسياسػػػػي كاالجتمػػػػاعي للمػػػػرأة اؼبسػػػػلمة يلحػػػػا 
شػػػيوع فبارسػػػات بعيػػػدة عػػػن ركح اإلسػػػبلـ ربجبهػػػا مػػػن أداء دكرهػػػا 

كااتمع فاؼبرأة اؼبدين كهي تستند لتقاليد قائمة تعزؿ اؼبرأة عن اغبياة 
يف غالػػػب ااتمعػػػات اؼبسػػػلمة حرمػػػت مػػػن أبسػػػط حقوقهػػػا فمنعػػػت 

كبػات كاقػع ااتمعػات . من التعليم كباتت فريسة سػهلة اؼبنػاؿ للجهػل كاػبرافػات كالشػعوذة
بيػد أف ذلػ  كلػه   يبنػع اؼبئػات مػن اؼبسػلمات مػن طلػب . اؼبسػلمة كاقعػا ربكمهػا التقاليػد

س كالربكز يف اغبياة العامة كحفظت كتب الًتاجم أظباء مئات من العلم كالقياـ دبهاـ التدري
العاؼبػػات الفاضػػبلت كلكػػن بقيػػت النسػػبة األضػػخم مػػن النسػػاء كلعػػدة قػػركف ؿبركمػػات مػػن 

كمػػػػن النتػػػػائج الػػػػيت (. ُّْ، ُِْص )حػػػػق التعلػػػػيم كاؼبشػػػػاركة اعبػػػػادة اؽبادفػػػػة يف ااتمػػػػع 
تراجعت اؼبرأة اؼبسلمة عن القياـ بدكرها : "ةتوصلت ؽبا دراسات رقية العلواين اغبقيقة التالي

اغبضارم يف العصػور البلحقػة لعصػر الصػدر األكؿ كاػببلفػة الراشػدة شػيئا فشػيئا، كانعزلػت 
 (.ُِص " )اؼبرأة عن اؼبشاركة اؼبيدانية يف ـبتلف اؼبناحي االجتماعية

( ـُٔٔٗ – َُُٗ)اؼبػػػػػرأة زينػػػػػة اغبيػػػػػاة كيصػػػػػفها الشػػػػػاعر الكػػػػػوييت ؿبمػػػػػود األيػػػػػويب 
 :بعبارات نابضة فيقوؿ عن صباؽبا كرسالتها اػبالدة يف تربية األبناء

                                                 
كؽبػا عػدة ( لعلػـو اإلنسػانيةزبصص فرعي يف ا -الفقػػػػه كأصوله )حصلت رقية العلواين على دكتورال يف الدراسات اإلسػػبلمية  ُ

تػػدبر القػػرآف الكػػرمي بػػُت  -قضػػايا اؼبػػرأة أمبوذجػػان "أثػػر العػػرؼ يف فهػػم النصػػوص  -تػػدبر اؼبعػػاين يف السػػبع اؼبثػػاين: )مؤلفػػات منهػػا
اغبضارة  -مفهـو اآلخر لدل اعبماعات اليهودية: )كتبت رقية عدة حبوث منشورة يف ؾببلت ؿبكمة منها(.  النظرية كالتطبيق

أسػػػباهبا .. ظػػػاهرة التقليػػػد -إشػػػكالية التأكيػػػل يف األديػػػاف -مػػػَتاث اؼبػػػرأة بػػػُت الػػػنص كالتأكيػػػل -سػػػبلمية آثارهػػػا كخصائصػػػهااإل
: انظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر (. أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ كالتقاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الغربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -كدكافعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويل
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 ؿبمود األيويب

 فقاؿ اغبق يل        .. من هام ؟: قلت
 صورة الطهر على األرض تسَت

 آية الطهر بدت لؤلؤة
 تتهادل خلف أسجاؼ اػبدكر 
 هي أنثى اعبسم كالركح معا

 كهي عُت العقل يف كل األمور
 أسب  اهلل عليها حلة

 َت ضالفردكس كالورد النمن سنا 
 هي موسيقى كمن أنغامها 

 يشرؽ اإلبداع يف الطفل الصغَت             
 :كقاؿ أمَت الشعراء

 ًإفَّ البىناتى ذىخائًره ًمن رىضبىةو       كىكينوزي حيب  صاًدؽو كىكىفاءً 
ييٍت كاغبق أف هناؾ تبلـز كبَت بُت عطاء اؼبرأة كهنضة الببلد أك كما قاؿ مصطفى الغبل

سػراع يف السػَت كبػو الػتعلم مث تنهمل نبة الفتيػات كيػدعوهن إىل االكهو يس( ـ ُْْٗت )
 :يعقب قائبل

ىعايل تيناًدم
 ًدياريًؾ بًٍنتى اؼب

 أىًجيأ النِّدا       
ياةي الببلًد  ًينيً  فيها حى  يبى

 دىلكفيها الرٌ       
فػوس اإلنػاث كالػاكور لتنميػة كامتدادا ؼبا سبق فإف مراكز التنشئة معنيػة ببػث الثقػة يف ن

كتعلػػيمهم فنػػوف ، اغبػػس القيػػادم كالفكػػر االسػػتباقي للجنسػػُت منػػا مرحلػػة الطفولػػة اؼببكػػرة
مشػػاركة  إف. اإلدارة كاغبػػوار كاؼبهػػارات اغبياتيػػة البلزمػػة ألهنػػا مرحلػػة تتسػػم باغبيويػػة كالنشػػاط

الديبوقراطيػة كتعزيػز جػودة اؼبرأة يف الريادة كالقيادة من اؼبؤكػد أهنػا ستسػاهم يف تقويػة جػاكر 



 121 

النمػػو االقتصػػادم كاالجتمػػاعي للمؤسسػػات فضػػبل عػػن أهنػػا مػػن أكجػػب اغبقػػوؽ اإلنسػػانية 
لال  بات من الضركرم أف تلعب اؼبػرأة دكرهػا النشػط يف مسػَتة . اليت تعكس رقي ااتمع

 .  ةالتنمية ااتمعية على أساس اؼبشاركة يف ازباذ القرار على الساحة احمللية كالدكلي
كضمن إشكالية اؼبرأة قبد تيارات اجتماعية كدينية رباكؿ فرض الفكر الػاكورم كإبقػاء 
اؼبػػرأة بعيػػدا عػػن التػػأثَت ااتمعػػي القػػائم علػػى اؼبواطنػػة الواعيػػة كذلػػ  باريعػػة األصػػالة كنقػػاء 
اؽبوية اإلسبلمية كضباية اؼبرأة من ـباطر العوؼبة كهاا الفكر ال يقل خطورة عن الفكر الػام 
تسػػوقه الفضػػائيات اؼبنحرفػػة الػػيت تػػربز مفػػاتن النسػػاء كهتػػرع للحػػث ؼبسػػابقات اعبمػػاؿ كتػػزين 

افالفسػػوؽ ف ػػٍندى اًف  سى ػػٍندى التشػػدد كمػػع أهػػوف  ًمٍطرىقىػػةاإلباحيػػة ك  وىقػىعىػػت اؼبػػرأة بػىػػٍُتى اؼبًٍطرىقىػػًة كالسَّ
  .كتفقد حقوقها اإلنسانية األساسية الشرين تضيع حقوؽ النساء

يتوجػػب "مهنػػا أسػػتاذة اإلعػػبلـ االجتمػػاعي كالثقػػايف يف جامعػػة دمشػػق فريػػاؿ . تقػػوؿ د
علػػى اؼبرجعيػػات اؼبؤسسػػية التقليديػػة أف تػػدرؾ خطػػورة كعقػػم اسػػتخداـ اؼبػػرأة اؼبسػػلمة درعػػا 
بشريا يرد غوائل ااريات العوؼبية اليت تتفاعػل دبوجػب قػوانُت موضػوعية، دبعػزؿ عػن العوامػل 

ة ربديدا كعن حرماهنا من خػوض ذبربػة االلبػراط الػواعي الااتية، كأف تكف عن إقصاء اؼبرأ
يف متغَتات الشرط اإلنساين الناصبة عن ركائز تقانية اؼبعلوماتية كثورات االتصػاؿ اإلنسػاين، 
كأف تػػنفمل غبػػػار القػػػركف اؼبػػػًتاكم لتعػػػود إىل تبػػٍت اؼبنطلقػػػات األساسػػػية الػػػواردة يف اػبطػػػاب 

ء كػػاف رجػػبل أـ امػػرأة ، كأف تتصػػدل ، يف الوقػػت اإلؽبػػي فيمػػا يػػرتبط دبكانػػة اإلنسػػاف، سػػوا
نفسػػػػه ، غبمػػػػى هتافػػػػت عػػػػا  الرجػػػػاؿ كبػػػػو أسػػػػوأ إفػػػػرازات العوؼبػػػػة كأكثرهػػػػا هتديػػػػدا لعناصػػػػر 

 ََِٓمهنا، " )االستقرار يف مكونات اؽبوية اإلسبلمية ، كؼبنظومة القيم اإلسبلمية الكلية
 .  كاليت يف هناية اؼبطاؼ تسلب اؼبرأة خصوصياهتا( ُٕـ، ص 

عبداغبميػػػػد األنصػػػػارم أف األنثػػػػى يف العػػػػا  العػػػػريب مهمشػػػػة يف اغبيػػػػاة العامػػػػة . يػػػػرل د
أننػػا ال نػػزاؿ نرسػػخ يف عقػػوؿ "كدائمػػا هنػػاؾ إسػػاءة ظػػن هبػػا كاؼبشػػكلة كمػػا يقػػوؿ الباحػػث 

أطفالنػػا صػػورة مشػػوهة للمػػرأة حينمػػا توضػػع الكتػػب كاؼبنػػاهج لػػتعكس فكػػرة كمػػاؿ الرجػػل 
يف األمػػػور، كحسػػػن إدارتػػػه للشػػػأف العػػػاـ يف مقابػػػل تأكيػػػد كأرجحيػػػة عقلػػػه، كحسػػػن تصػػػرفه 
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يػػه نقػػص اؼبػػرأة كطغيػػاف عاطفتهػػا كضػػعف شخصػػيتها، كسػػوء تػػدبَتها لؤلمػػور كهػػاا مػػا أظب
  ."باؼبوقف التمييزم

ال تتناكؿ كسائل اإلعبلـ إال بنسب ضئيلة مادة تثقيفية أك تعليمية موجهػة لؤلنثػى مػن 
ومػػػات اعبػػػادة كتسػػػاهم األجهػػػزة اإلعبلميػػػة يف ترسػػػيخ أجػػػل تنميػػػة قػػػدراهتا كإمػػػدادها باؼبعل

النظرة السػلبية لؤلنثػى إذ تربزهػا كمخلػوؽ خلػق إلمتػاع الرجػل فػبل تشػتغل بقضػايا ؾبتمعهػا 
 (. ُٕٕ،ُٕٔ، صـََُِرمزم، )ه السياسية كالوطنية العامة كال تتأثر دبشكبلت

القصر بغنائها كرقصها كانت اعبارية ال سيما يف عصر اػببلفة العباسية سبتع الرجل يف 
كجػػوارم األمػػس كػػن وبسػػن أداء الغنػػاء . كتعػػزؼ نوابػػ  األغبػػاف كمػػا تعػػرؼ صػػنوؼ العلػػـو

بالشػػػعر العػػػريب الفصػػػيح أمػػػا اعبػػػوارم اعبػػػدد يف الفضػػػائيات العربيػػػة فبػػػن ينشػػػركف الفسػػػوؽ 
ال هػؤالء إمػاء األضػواء . أكثػر تبػاالكالعرم فشرهن فػاش كهػن أسػوأ حػاال، كأرخػص شبنػا، ك 

إف اؼبرأة يف بيتها كؾبتمعها رمز العفة يف ألفاظهػا كأفعاؽبػا كهكػاا نػريب . موف كزنا للحياءيقي
 :قاؿ أبو سباـ. بناتنا على مواطن العزة اليت هي أساس اؼبواطنة الصاغبة

ىرءي ما ًاستىحيا خًبىَتو       
 يىعيشي اؼب

 كىيىبقى العودي ما بىًقيى الًلحاءي 
 خىَته        فىبل كىاللىًه ما يف العىيشً 

 كىال الدينيا ًإذا ذىهىبى اغبىياءي 
 

 :كقاؿ علي اعباـر
 ًكرٍبًيىاءي الشهعيوًب ًسره عيبلىهىا        ٍى تىسيٍد أيمَّةه ًببلى ًكرٍبًياءً 

إف الفتاة بفضل عوامل الضبط االجتماعي شػديدة اغبػرص علػى سبثػل اؼبفػاهيم الوطنيػة 
كلكن إذا شعرت أف بعمل اؼبهاـ ليست من صميم  حيث أهنا ربب دائما أف تظهر البلئق

لػػػػػال  ال بػػػػػد مػػػػػن ذبػػػػػانس ( َُُـ، ص  ََِٔالرشػػػػػيدم، )دكرهػػػػػا فلػػػػػن تتفاعػػػػػل معػػػػػه 
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مع سائر مراكػز التوجيػه يف  نبغي أف تتناقمل توجيهات األسرة الرسائل اؼبوجهة للفتاة فبل ي
 . ااتمع

ترل الباحثة الكويتية شيخة يوسف عبدالقادر بن 
أف من كاجب الربامج اإلعبلمية تسليط ( ـ ََِِ)جاسم 

الضوء على حقوؽ اؼبرأة بصورة جادة كمراعاة تصوير 
اؼبسلسبلت بطريقة تعكس مشاكل اؼبرأة اغبقيقية كرفع 
مستول اؼبايعُت كاؼبايعات حبيث تكوف عندهم قدرة على 
استيعاب إشكالية اؼبرأة كما أف اؼبناهج الدراسية هبب أف 

عاناة النساء قديبا كأف الفكر اؼبستنَت هو الام دحر فكر التشدد تسلط الضوء على م
هبب أف تعزز اؼبناهج "كتؤكد الباحثة أيضا على أنه (. َُِص )كالتسلط على اؼبرأة 

الصورة الصحيحة لطبيعة اؼبرأة كاالبتعاد عن كصفها بالضعف كاػبوؼ كسرعة االنفعاؿ 
كوف قوية مستقلة فستصبح كال ، كإف فإف ربيت ابنت  ألف ت... كالعاطفية الزائدة 

كبال  فإف (. َُِص " )ربيتها لتكوف ضعيفة ربتاج ؼبن يرعاها فستكوف كال 
الباحثة شيخة بن جاسم تطالب بتغيَت النظرة اؼبسيطرة على ااتمع كاليت تقلل من دكر 

 . اؼبرأة يف تنمية ذاهتا أكال كبالتايل تنمية ؾبتمعها ثانيا
 يف دكرهػا ؽبػا يكػوف أف كعملػت تعلمػت أف بعػد اؼبػرأة حػق نكمػ"يقػوؿ القرضػاكم 

 أخوهػا تعلػم كمػا اؼبػرأة تعلمػت فقػد اؼبختلفة، األنشطة ؾباالت كيف الببلد تنمية يف السياسة،

 الرجػل إف حػىت ااتمعػات مػن كثػَت يف اإلسػبلـ عػن غريبة تقاليد شيوع"مث أشار إىل " الرجل

 األكالد، ،العيػاؿ اعبماعػة،: يقػوؿ عيػب، اؼبػرأة ماسػ كػأف امرأته، اسم عن يتحدث أف ىبجل

 كاالجتماعيػة الفكريػة قضػايانا مػن ككثػَت كالتفػريط، اإلفراط بُت ضاعت اؼبرأة قضية.  األهل

 كمػن أخرل، ناحية من كالتفريط التسيب كأضاعها ناحية من كاإلفراط الغلو أضاعها الكربل،

 شػر اؼبػرأة :اغبكمػاء بعمل قاؿ حىت اؼبرأة، ةقضي يف كالشعراء كاغبكماء الفبلسفة اختلف قدمي

 البػد الشػر هػاا يكػوف مث كػامبلن  شػران  اهلل ىبلػق أف كمستحيل منها، البد أنه فيها ما كشر كلها
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برسػالة عظيمػة يف اغبيػاة  لتقػـو خلقػت اؼبػرأة بػللنػا   زبلػق   كلكنهػا ريػاحُت النسػاءك  منػه،
 ُ(.بتصرؼ)

يف  اَتة الػػػػػيت حصػػػػػلت عليهػػػػػكاؼبػػػػػرأة الكويتيػػػػػة رغػػػػػم اؼبكاسػػػػػب الكبػػػػػ
ال تػػزاؿ ؿبركمػػة مػػن بعػػمل اغبقػػوؽ االجتماعيػػة مثػػل "السػػنوات اؼباضػػية 

اغبػػق يف اغبصػػوؿ علػػى الرعايػػة السػػكنية للمػػرأة اؼبتزكجػػة مػػن غػػَت كػػوييت، 
ككػػال  مػػن تػػويل مناصػػب القضػػاء كالنيابػػة العامػػة ، إضػػافة إىل مػػا تواجهػػه اؼبػػرأة مػػن نظػػرة 

االجتمػػػاعي ، مػػػع مبلحظػػػة أف اؼبػػػرأة نفسػػػها زبضػػػع ؽبػػػاا  دكنيػػػة ربػػػت تػػػأثَت قػػػيم اؼبػػػوركث
، التميمػػػي، ُّّـ، ص ََِٓديػػػُت، " )اؼبػػػوركث كيقبػػػل بػػػه القسػػػم األعظػػػم مػػػن النسػػػاء

 (.ُِٗـ، ص ََِٔ
جاء يف اؼبادة : "سعد العنزم عن معاناة الفتيات يف الزكاج من كبار السن. قاؿ د

سب بُت الزكجُت حق للزكجة التنا: )من قانوف األحواؿ الشخصية الكويتية( ّٔ)
فاؼبادة السابقة نصت على التناسب بُت الزكجُت كجعلته حقا خالصا للزكجة، (. كحدها

ك  سبنع هاا الزكاج، كيف رأيي أف ما كرد يف اؼبادة السابقة حباجة إىل صياغة جديدة خاصة 
فزكاج الفتاة . يف هاا الزمن، كمراعاة الكوارث النفسية كالسلوكية الناذبة عن هاا الزكاج

الصغَتة بشيخ هـر ال يعصم الزكجة الفتاة، كال وبقق ؽبا اؽبناء كاالستقرار حىت كلو رغبت 
هي يف هاا الزكاج، فمفاسد هاا الزكاج كثَتة ال زبفى على أصحاب العقوؿ النَتة، فكاف 
لزاما على أهل االختصاص التدخل ؼبنع مثل هال الزهبات عمبل بالسياسية الشرعية، 

ويل األمر منع اؼبباح إذا نشأت عن مفسدة كالعجيب يف األمر يف هال األياـ رغبة بعمل فل
الفتيات يف مثل هال الزهبات طمعا يف ثركة األزكاج ككراثة فبتلكاهتم كهال البواعث كتل  
. الرغبات هي يف اغبقيقة بواعث غَت كريبة يف نظر اػبلق كال مرضية يف نظر الشريعة

                                                 
: موقع القرضاكم ُ

1&temphttp://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=2148&version=

late_id=104&parent_id=15 
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لام يقدر القيم كاألخبلؽ كاؼبعاين االجتماعية النبيلة يًتؾ التشريع فااتمع الواعي ا
ألبنائه تقدير الظركؼ كاؼبناسبات اليت يباح فيها الشيء أك يبنع فبا ىبتلف باختبلؼ 
الدكاعي كاألسباب كمن ذل  أف الشريعة اإلسبلمية اكتفت ببياف اغبكمة من الزكاج كبياف 

نه سببا لسكن النفس كاطمئناهنا كقيامها بواجباهتا كبناء غاياته االجتماعية النبيلة من كو 
 (. ٕص" )خلية اجتماعية صاغبة سبد ااتمع بنسل صا  قوم عامل

كألف الًتبية النظامية هبب أف تفػي دبتطلبػات ااتمػع كتعػاجل مشػكبلته فػإف العديػد مػن 
نػػػػاث كتوصػػػػي الدراسػػػػات تطالػػػػب بتغيػػػػَت اؼبنػػػػاهج الدراسػػػػية حبيػػػػث تكػػػػوف أداة لتمكػػػػُت اإل

 : باآليت
ضركرة تنقية اؼبناهج الدراسية الػيت تػدعم تػدين صػورة اؼبػرأة بالنسػبة للرجػل فالوالػد "  .1

دائما هو اؼبنػتج اؼبفكػر، أمػا اؼبػرأة فغالبػان مػا يسػند إليهػا األدكار التقليديػة كاؽبامشػية كالعمػل 
 .كغَتها.. اؼبنزيل 

 .ؽ ككاجبات اؼبرأةضركرة تضمُت اؼبناهج بأجزاء من القانوف توضح حقو  .2

ضػػركرة إدخػػاؿ مػػادة الًتبيػػة األسػػرية ضػػمن اؼبقػػررات الدراسػػية يف اؼبرحلػػة اإلعداديػػة  .3
كالتعلػػيم اعبػػامعي كذلػػ  هبػػدؼ إلغػػاء كافػػة أشػػكاؿ التميػػز ضػػد اؼبػػرأة لػػدل صبيػػع الطػػبلب 

 .كالطالبات كإعدادهم للقياـ باألدكار االجتماعية الصحيحة عند تكوين األسرة

لكتػػػب الدراسػػػية صػػػورة اؼبػػػرأة اؼببدعػػػة كالعاؼبػػػة كاؼبفكػػػرة كالسياسػػػية ضػػػركرة تضػػػمُت ا .4
 (.ـََِٓكـر الدين، " )كاؼبثقفة كعدـ االكتفاء بصورة اؼبرأة التقليدية اؼبستهلكة

 العناية كزيادة دراسية، مناهج كابتكار جديدة، مقررات تدريس أف إىل االنتبال من بد كال

 اليت العوائق ككشف ككاجباهتا حبقوقها تبصَتها أساس على تكوف أف هبب مناهجنا يف باؼبرأة

 التقليدية الدركس من كاقع هو ما كتكريس كزبديرها الخضاعها ال لتمكينها األنثى تواجه

 !!السنُت مئات منا الراكدة العادات عن النظر كتغمل الوافدة العادات هتاجم اليت النمطية
ػػوَّاءي  لىػػٍوال" أنػػه لتؤكػػد االنتشػػار ئعػػةذا ككتػػب دكتػػورال رسػػائل علينػػا زبػػرج اآلف كإىل  زبىيػػنٍ   ىٍ  حى
ػػا أينٍػثىػػى  الشػػجرة مػػن األكػػل آلدـ تزيينهػػا يف حػػواء مػػن كقػػع مػػا إىل إشػػارة فيػػه كأف "الػػدٍَّهرى  زىٍكجىهى
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 الرشػػػيد،) آلدـ زينتػػه حػػػىت إبلػػيس ؽبػػػا زيػػن مػػا قبلػػػت أهنػػا خيانتهػػػا فمعػػٌت ذلػػػ ، يف كقػػع حػػىت

، ص ُـ، ج ََِِالشػػرجبي،  ،ِٖٖ ص ـ، ََِٔ االسػػتانبويل، ،ٕٗ ص ، هػػػ ُِْٕ
 هػػػال مثػػػل إف .ُأخػػػرل شػػػرعية نصػػػوص ىبػػػالف الغريػػػب الفهػػػم هػػػاا كلكػػػن (.ّٗٓ، ُٗٓ

 تشػوش أك كتشػول الػانب عقػدة كتولػد اػبلق لبداية قاسبة كرؤية خاطئة نظرة تؤسس اؼبعتقدات

 اؼبػرأة بوعي يضر حواء مناأ إىل اللـو أصابع توجيه إف .ؽبا الرجل كرؤية لااهتا رؤيتها اؼبرأة على

 كاالعتقػاد االسػتعبلء سػلوكيات انتشػار إىل ذلػ  كيؤدم التمايز فكرة الرجل عند كيولد لااهتا

 الػام اؼبتحضر الواعي اؼبواطن األحواؿ من حباؿ يوجد لن ذل  ككل اؼبطلقة كالقيادة بالتفوؽ

 .فاضلالت ال التكامل دبنطق كيستثمرها اعبنسُت بُت الفركؽ كوبًـت يؤمن
علػػى أف ااتمعػػات اإلسػػبلمية ( ـََِٔ)يؤكػػد مفػػيت الػػديار اؼبصػػرية علػػي صبعػػة ؿبمػػد 

زبلػو مػػن كجػػود شػػكول العنػف ضػػد النسػػاء إال يف حػػاالت معػدكدة كقليلػػة ناذبػػة عػػن عػػدـ 
تعػػػيش يف  هكاؼبػػػرأة بعػػػد ذلػػػ  كلػػػ(. ٖٗص )التػػػزاـ تلػػػ  اغبػػػاالت بتعػػػاليم ديػػػنهم اغبنيػػػف 

(. الفػػوزاف)اين مػػن اؼبشػػكبلت اؼبزعومػػة مػػن أهنػػا طاقػػة معطلػػة ؾبتمعنػػا معػػززة مكرمػػة كال تعػػ
كلكن ذل  الػرأم اؼبتفائػل للسػادة األفاضػل مػن العلمػاء ال يبكػن االتفػاؽ عليػه إذ أف كاقػع 

بػل إف ! ال معػززة كال مكرمػة"مػن البػاحثُت يػدؿ علػى أهنػا كبػَت اؼبرأة العربية يف منظور عدد  
.. كإذا اسػػػتمر مثػػل هػػاا الوضػػػع، فسػػنكوف قريبػػػا . عػػريبدكر اؼبػػرأة منسػػي سبامػػػا يف العػػا  ال

(. ّْٔـ، ص  ََِٔانظػػػػػر حيػػػػػدر ، !" )خػػػػػارج ااموعػػػػػة الدكليػػػػػة كاؼبنظومػػػػػة اإلنسػػػػػانية
كالعنف الام تتعرض له النساء آفة عاؼبية منتشرة يف العا  بأسرل كما تشَت التقارير الدكلية 

ظػػػػاهرة "إف (. ُُٖص ، ـ ََِٔ، ، البػػػػازُِ، ص  ََِٔاألمػػػػم اؼبتحػػػػدة، )كغَتهػػػػا 
علػػى " ". العنػػف ضػػد اؼبػػرأة ظػػاهرة دكليػػة سػػائدة ال يسػػتثٌت منهػػا الػػدكؿ اؼبتقدمػػة أك الناميػػة

الػػرغم مػػن أننػػا صبيعػػا نػػدرؾ سبػػاـ اإلدراؾ كنعلػػم سبػػاـ العلػػم أف األنثػػى يف ببلدنػػا شػػأهنا شػػأف 
شػكاؿ إسػاءة األنثى يف ـبتلف دكؿ العا  كبشػكل خػاص الػدكؿ الشػرقية تعػاين مػن كافػة أ

اؼبعاملػػة كأهنػػا قػػد تعػػاين منهػػا ردبػػا بدرجػػة أكػػرب كأكسػػع انتشػػارا، إال أننػػا نعػػرؼ سبػػاـ اؼبعرفػػة  
                                                 

 .ّٗالعدد  –ؾبلة إسبلمية اؼبعرفة : فايز عبدالفتاح أبو عمَت -قواعد نقد اػبرب يف الكتاب كالسنة   ُ
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كػػػال  أف كافػػػة مظػػػاهر إسػػػاءة معاملػػػة األنثػػػى كتوجيػػػه العنػػػف ضػػػدها كاعبػػػور علػػػى بعػػػمل 
حقوقهػػا ترجػػع بالدرجػػة األكىل للممارسػػات اػباطئػػة كالعػػادات كالتقاليػػد كاألعػػراؼ السػػائدة 

ت بصلة ؼبوقف صبيع األدياف السماكية الػيت ظهػرت كبػدأت يف هػال اؼبنطقػة اؼبقدسػة كال سب
  (.ـََِٓكـر الدين، " )من العا 

إف التقليػػل مػػن هػػاا العنػػف كسػػائر مظػػاهر التمييػػز ضػػد اؼبػػرأة يتطلػػب إحػػداث تغػػَت يف 
ومػػػا كالػػػيت يف أعمػػػاؽ الثقافػػػة العربيػػػة عم أصػػػلةة كاؼبعتقػػػدات االجتماعيػػػة اؼبتالثقافػػػة كالاهنيػػػ

رصػد كربليػل مظػاهر العنػف ضػد فػبل بػد مػن  تعلي من شأف الػاكورة علػى حسػاب األنوثػة
اؼبػػرأة كالعمػػل علػػى ؿباصػػرة تلػػ  اؼبظػػاهر كدعػػم حقػػوؽ اؼبػػرأة كتوسػػيع نطػػاؽ هػػال اغبقػػوؽ 

ثقافتنػا اؼبوركثػة ال ربػًـت "يقػوؿ جػودت سػعيد (. ُّٖـ، ص ََِٔعبدالعزيز كآخػركف، )
، كتغلػب عليهػا اؼبفػاهيم اعباهليػة، كاػبطػأ منهػا أكػرب مػن خطػأ الرجػل اؼبرأة كال تعدؿ معهػا

 " .يف نظر ااتمع، كإف كاف اهلل ساكل بينهما يف اعبزاء
ربريػػػر األسػػػػرة،  كإذا كػػػاف هػػػاجس العنػػػف يػػػػدانبنا كلمػػػا ظهػػػرت ؾبموعػػػة إرهابيػػػػة فػػػإف

تخا من السػلم هباد مواطن يلعنف هي اػبطوة األكىل كاألعظم إلكاإلعبلـ ، كاؼبدرسة من ا
 .كاغبلم كاغبكمة كالعفو دستورا له يف أسرته كمنهجا له غبياته 

إف األطفػػاؿ الػػاين شػػاهدكا بالغػػان يبػػارس العنػػف فػػإهنم يكونػػوف أكثػػر قابليػػة ؼبمارسػػة " 
كوبػدث هػاا بغػمل النَّظػر عػن إذا مػا كػاف الطفػل قػد شػاهد . العنف مػع األطفػاؿ اآلخػرين
كأظهػرت دراسػات كثػَتة أف هػاا . م أك مػن خػبلؿ الكػارتوفهاا العنف يف الواقع أك يف فيل

التأثَت يكوف كبَتان إذا كاف الشخص الام يقػـو هبػاا العنػف شػخص لػه مكانػة رفيعػة لػدل 
الطفػػػل كتػػػؤدم هػػػال النماجػػػة إىل نزعػػػة إىل العنػػػف الػػػيت يبكػػػن إطفاؤهػػػا مؤقتػػػان عػػػن طريػػػق 

عاقب
ي
كيػتم تأجيػل فبارسػة العنػف  العقاب، كيستمر هاا االنطفاء خبلؿ كجود الشخص اؼب

كقػػد يػػتعلم األفػػراد كمنػػا مرحلػػة الطفولػػة أف اؼبشػػاكل يبكػػن حلهػػا باسػػتخداـ . حػػىت يػػاهب
 (.   ـ، باختصارََِٓالعرادم، )العنف 
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ليست هناؾ دراسات علمية كال إصدارات أكاديبية كافية كتفصيلية تتعرض ؼبشكبلت 
االنًتنػت تلقػي بعػمل األضػواء كلكػن  اؼبرأة فيما يتصل بالتحرش اعبنسي كإف كانػت شػبكة

للتنشػئة األسػرية أف ال تغػايل األكاف آف  (.Glacier, 20006, p. 372)معلوماهتػا غػَت دقيقػة 
يف قدر الرجل على حسػاب قػدر اؼبػرأة كعليهػا عػدـ إشػعار البنػت منػا كالدهتػا بأهنػا ضػئيلة 

ية الواعية الفاعلة كإذا هاا إذا أردنا تنشئة اؼبواطنة السو ( ْٖٓ، ص ُٕٗٗعلي، )األنبية 
 . أردنا تقوية منظومتنا القيمية 

كمن بقايا األعراؼ اليت ال زالت سائدة يف كثَت من الببلد العربية، كخاصة يف القػرل " 
أك لػػػػدل غػػػػػَت اؼبثقفػػػػػُت مػػػػػنهم، النظػػػػػرة الدكنيػػػػػة للمػػػػػرأة، كيظهػػػػػر ذلػػػػػ  مػػػػػن خػػػػػبلؿ بعػػػػػمل 

النسػاء يف بعػػمل اؼبنػػاطق ال يػػأكلن  ففػي اؼبمارسػػات قبػػد أف. اؼبمارسػات كاأللفػػاظ الشػػائعة
كمػػا قبػػد ! إال بعػػد الرجػػاؿ، بػػل قػػد يػػأكلن مػػن فضػػوؿ الطعػػاـ حػػىت كإف كػػاف الطعػػاـ كثػػَتان 

البعمل ال يسمح ؽبا بالركوب يف مقدمة السيارة، بػل تركػب يف قفػص السػيارة، كمنػه النظػرة 
أبغػمل اغبػبلؿ إىل اهلل احملتقرة للمرأة اؼبطلقة ككأهنا ارتكبػت جرمػان، كبػالرغم مػن أف الطػبلؽ 

فهو حػل ربػاين منطقػي لكثػَت مػن اؼبشػاكل األسػرية اؼبستعصػية بعػد فشػل اغبلػوؿ األخػرل، 
 (.ََِٔرجاء، " )كمسئوليته ال تتحملها اؼبرأة كحدها

، فػػػإذا شػػػاع يف بعػػػمل العصػػػور حػػػبس اؼبػػػرأة عػػػن العلػػػم ( "ـ ُّٗٗ)قػػػاؿ القرضػػػاكم 
كال يتػيح ؽبػا ، ال يعلمهػا الػزكج ، قطعة من أثاثػه كتركها يف البيت كأهنا ، كعزؽبا عن اغبياة 

إذا شػػػاعت هػػػال الصػػػورة  -حػػػىت إف اػبػػػركج إىل اؼبسػػجد أصػػػبح عليهػػػا ؿبرمػػاى  -أف تػػتعلم 
تبػػػػاع تقاليػػػػد مبالغػػػػة يف إك ، لػػػػو كاالكبػػػػراؼ عػػػػن هػػػػدم اإلسػػػػبلـ يومػػػا فمنشػػػػؤها اعبهػػػػل كالغ

، لتقاليػػد اؼببتدعػػة بػػاألمس كاإلسػػبلـ لػػيس مسػػؤكال عػػن هػػال ا،   يػػأذف هبػػا اهلل ، التزمػػت 
 ".كما أنه ليس مسؤكال عن تقاليد أخرل مسرفة ابتدعت اليـو 

يتطلػػب ( اؼبيػػل إىل العنػػف ضػػد اؼبػػرأة)ف عػػبلج العػػرض كتشػػَت الدراسػػات اؼبيدانيػػة إىل أ
كلكن التأثَت يف العوامل الثقافية باذبال معُت ليس بػاألمر . أكال كباألساس اجتثاث السبب 

لقػد تبػُت أف نسػبة غػَت قليلػة . م يبكن ربقيقه علػى مػدل القصػَت كاؼبتوسػط السهل أك الا
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إف ذلػػ  لػه تربيراتػػه اؼبتجػػارة يف ! مػن العينػػة تػرل ضػػركرة تبعيػػة الزكجػة بشػػكل كامػل للػػزكج 
أعمػػاؽ الثقافػػة كالعربيػػة عمومػػا ، مػػن هػػال التربيػػرات عوامػػل دينيػػة ، كمعتقػػدات اجتماعيػػة 

ها كتتجاهل يف الوقت نفسه مستلزمات كجود هػال الطاعػة تؤكد ضركرة طاعة الزكجة لزكج
إف التقليػػػل مػػػن هػػػاا العنػػػف يتطلػػػب . ، كتعلػػػي مػػػن شػػػأف الػػػاكورة علػػػى حسػػػاب األنوثػػػة

 (.ُّٖـ، ص  ََِٔعبدالعزيز كآخركف، )إحداث تغَت منظم يف الثقافة كالاهنية 
الػػت موجػػودة يف ينػػادم البػػاحثوف بتصػػويب اؼبفػػاهيم اػباطئػػة حػػوؿ دكر اؼبػػرأة كالػػيت ال ز 

الكتػػب الدراسػػية العربيػػة فهػػي زبتػػزؿ دكر اؼبػػرأة يف البيػػت كذبردهػػا مػػن مسػػئولياهتا كحقوقهػػا  
 (.Moughrabi, 2004, p. 418)كمواطنة داخل ااتمع 

هنػػاؾ تبعػػات هامػػة يبلحظهػػا الراصػػد تػػنجم عػػن نقػػص مشػػاركة النسػػاء يف عمليػػة ازبػػاذ 
 :القرار يف ااتمع

 .ؽ هامة ، فضبل عن مسئولياهتن كمواطناتحرماف النساء من حقو " .1

استبعاد آفاؽ النساء من السياسات كالتشػريعات الػيت سبػس ؾبتمعػاهتن كحيػاهتن  .2
 .اؼبعيشية

 .اغبيلولة دكف مشاركة النساء يف ربديد اؼبيزانية القومية كزبصيص اؼبوارد .3

اؼبيػة عهػد القيػادة الع" )حرماف ااتمع من مهارات النساء كمعارفهن كتصػوراهتن .4
 (.، بتصرؼُّٓـ، ص  ََِٔ، للنساء

كاألعمػػػاؿ  هنػػػاؾ ؾبموعػػػة مػػػن العوائػػػق الػػػيت ربػػػوؿ دكف مشػػػاركة النسػػػاء يف السياسػػػة
 :كاغبياة العامة كمنها اؼبدنية
 (.هتميش دكر األنثى)الًتبية النمطية للطفل  .1
 .اؼبمارسات كالسلوكيات التمييزية" .2

 عػػػػػدـ تكػػػػػافؤ عبلقػػػػػات القػػػػػوة بػػػػػُت الرجػػػػػل كاؼبػػػػػرأة يف .3
 .األسرة

 .مسئوليات النساء يف األسرة يف اعبانب اؼبعيشي كتربية األطفاؿ .4
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 .استبعاد اهتمامات النساء من جدكؿ األعماؿ السياسي .5

 .نقص التعليم .6

 .افتقاد اػبربة يف الشئوف العامة  .7

 .افتقاد كجود النماذج القيادية فضبل عن الدعم من النساء يف السلطة .8

 .تقاد فضبل عن الطبلؽاػبوؼ من العنف كالتحرش كاالن .9

 .الفقر .11

 .التكلفة العالية اليت يستلزمها السعي لتبوأ منصب عاـ .11

 .التمييز ضد نساء األقليات من كافة األنواع .12

 ".اػباسرين"ك" الفائزين"ثقافة اؼبواجهة السياسية، اليت زبلق  .13

يف كافػػػػة األغػػػػراض االجتماعيػػػػة " رأس األسػػػػرة اؼبعيشػػػػية"توصػػػػيف الرجػػػػل باعتبػػػػارل  .14
 .تصادية كالسياسيةكاالق

ـ، ص  ََِٔ، عهػػد القيػػادة العاؼبيػػة للنسػػاء)تػػدين تقػػدير النسػػاء النسػػاء لػػاكاهتن  .15
 (.، بتصرؼ يسَتُّٖ

إف ما يبعث على التفاؤؿ، هو أف يكوف كضػع اؼبػرأة موضػوعا تعاعبػه معظػم مبػادرات "
يا يف اإلصػػبلح العربيػػة اإلقليميػػة الوطنيػػة فبػػا يبػػُت أف هػػال القضػػية أصػػبحت عنصػػرا أساسػػ

لػػػػػاا تطالػػػػػب بعػػػػػمل الدراسػػػػػات (. ِٗـ، ص  ََِٓاؼبفػػػػػيت، )الرؤيػػػػػة العربيػػػػػة لئلصػػػػػبلح 
بتمكػػػُت اؼبػػػرأة مػػػن خػػػبلؿ إدخػػػاؿ ( ، بتصػػػرؼُّٗـ، ص  ََِٔعبػػػدالعزيز كآخػػػركف، )

مقررات الًتبية األسرية ضمن مناهج التعليم يف كافة اؼبراحل التعليميػة دبػا يتفػق كطبيعػة كػل 
إف ذلػػ  يتطلػػب أف تقػػـو . ؼبقػػرر تأكيػػد قيمػػة احػػًتاـ اؼبػػرأة مرحلػػة، علػػى أف يتضػػمن هػػاا ا

كأف يقػػـو اإلعػػبلـ عمومػػا دبراجعػػة  . كزارة الًتبيػػة بتبػػٍت تلػػ  الفكػػرة بواسػػطة خػػرباء ـبتصػػُت
كافػػة اؼبػػواد الدراميػػة كغَتهػػا اؼبتاحػػة لديػػه ، كذلػػ  مػػن منظػػور طبيعػػة الصػػورة الاهنيػػة الػػيت 

. حاؼ أك تعديل اؼبشػاهد الػيت تقلػل مػن شػأف اؼبػرأةتركجها عن اؼبرأة كدكرها ااتمعي مع 
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كأف تراعػػػػي هػػػػال اؼبسػػػػألة يف اؼبػػػػواد الدراسػػػػية كاإلعبلميػػػػة الػػػػيت سػػػػيتم إنتاجهػػػػا يف اغباضػػػػر 
 .كاؼبستقبل
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 أفضل مهنة للمرأة
أفضػػػػػل مهنػػػػػة للمػػػػػرأة هػػػػػي اؼبهنػػػػػة الػػػػػيت تتفػػػػػق مػػػػػع ميوؽبػػػػػا، 

تارها كتتماشى مع زبصصها، كتنفع أسرهتا، كزبدـ ؾبتمعها، كزب
هػال هػي طبسػة شػركط ال بػد مػن توافرهػا . اؼبرأة بكامػل حريتهػا

 . للمرأة الطموحة أثناء اختيار كظيفة اؼبستقبل
ال شػػػ  أف اختيػػػار اؼبػػػرأة لطبيعػػػة عملهػػػا خػػػارج اؼبنػػػزؿ مػػػن 

القضايا اؽبامة كاألساس يف ذل  أف كل األعماؿ اؼبفيدة للفرد كااتمػع مطلوبػة كيظػل رأم 
ركفهػػا كميوؽبػػا مػػن ؿبػػددات االختيػػار السػػليم كؽبػػاا يػػنص الدسػػتور الكػػوييت اؼبػػرأة كطبيعػػة ظ

 ".العمل كيف اختيار نوعه لكل كوييت اغبق يف" على أنه 
كال تتحقػػػق الفاعليػػػػة ااتمعيػػػػة كالتنميػػػػة اغبقيقػػػػة يف أم عمػػػػل إال 

 :خبمسة شركط ال بد من توفرها يف اؼبوظف مهما كانت كظيفته
 .الوظيفية الوعي باغبقوؽ كالواجبات .1

 .قوة األداء النابع من التخصص .2

 .األمانة يف ربمل اؼبسئولية .3

 .استشارة أهل االختصاص .4

الثقػػػػة بػػػػالنفس كالتشػػػػبث باألمػػػػل كاإلحسػػػػاف يف العمػػػػل اؼبػػػػدر للػػػػدخل اؼبػػػػايل  .5
 .كالعائد االقتصادم فبا ينعكس على رخاء البلد

انبيىا يىػػا أىبىػػًت اٍسػػ}قالػػت ابنػػة شػػعيب ؼبوسػػى  ػػرى مىػػًن اٍسػػتىٍأجىٍرتى قىالىػػٍت ًإٍحػػدى يػٍ تىٍأًجٍرلي ًإفَّ خى
إهنػػا اؼبػػرأة الػػيت سػػانبت يف كضػػع أسػػس القيػػادة كأركػػاف (.  ِٔ: القصػػص){ اٍلقىػػًومه األىًمػػُتي 

اإلدارة بكلمات موجزة كصػائبة كمعػايَت تقيػيم اؼبوظػف ال عبلقػة ؽبػا البتػة بالػاكورة كاألنوثػة 
تعلػػػم البشػػػرية كلهػػػا كتعطيهػػػا درسػػػا بليغػػػا يف  كاؼبػػػرأة أيضػػػا. أك النسػػػب كاػبلفيػػػة االقتصػػػادية

اس اغبكمػة القيم اؼبهنية السوية كتقدـ ذبربة رائعة يف هاا اؼبيداف فتؤكد على أف اؼبشورة أس
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ة فػػػػبل زبتػػػػار الفتػػػػاة كظيفتهػػػػا كال كجػػػػوهر القػػػػرارات السػػػػليم
تفصل يف األمور إال بعد أخػا االستشػارة مػن اؼبتخصصػُت 

. ربسم أمرهػا كترسػم مسػارها كعلى ضوء اؼبعلومات الدقيقة
ػػػا } قالػػػت بلقػػػيس الػػػيت حكمػػػت سػػػبأ جبػػػدارة  قىالىػػػٍت يىػػػا أىيػههى

ػػىتَّ تىٍشػػهىديكفً  ىػػؤلي أىفٍػتيػػوين يف أىٍمػػرًم مىػػا كينػػتي قىاًطعىػػةن أىٍمػػران حى
{ اؼب
 (.ِّ: النمل )

ة كتعزيز برامج التوعية الدينية كاالجتماعية كفيل بإهباد كعػي عػاـ بأنبيػإف تعليم اؼبرأة 
يسهم التعليم السليم يف عملية ترشيد خياراهتا كمػا تنظيم األسرة كرعاية األمومة كالطفولة ك 

يف تنظػػػيم حيػػػاة كحجػػػم  -هبابػػػاإسػػػلبا ك –ااتمػػػع تلعػػػب دكرا كبػػػَتا الثقافػػػة الشػػػائعة يف أف 
إف مسػتول . األسرة كربديد اإلقباب كاؼبيل كبو إقباب الاكور أك اغبػرص علػى كثػرة األبنػاء

م عنػػػد اؼبػػػرأة لػػػه صػػػلة جوهريػػػة حبجػػػم األسػػػرة حيػػػث سبيػػػل اؼبػػػرأة اؼبتعلمػػػة إىل ربسػػػُت التعلػػػي
مسػػػتول حياهتػػػا مػػػن خػػػبلؿ تعػػػديل الوضػػػع االقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي كربػػػرص علػػػى تػػػوفَت 

 (.  Ayoub, 2003)عناية أكرب  ؽبم أطفاؽبا فتوفر 
ة ماسة إىل كوادر أف ااتمع الكوييت الفيت كالعا  العريب عموما حباجكغٍت عن البياف 

نسػػػػػػائية فاعلػػػػػػة يف صبيػػػػػػع اؼبيػػػػػػادين التنمويػػػػػػة كمنهػػػػػػا اؼبيػػػػػػادين اإلعبلميػػػػػػة بكافػػػػػػة أطيافهػػػػػػا، 
إف ترغيػػب الفتيػػات يف ربقيػػق ذكاهتػػن داخػػل كخػػارج . كاالقتصػػادية، كالسياسػػية، كالتعليميػػة

 .من أعظم مهاـ مراكز التوجيه كالتثقيف اليـوبشكل متوازف اؼبنزؿ 
رأة على اؼبسػتول احمللػي كالعػاؼبي أثبتػت أهنػا مبدعػة كفاعلػة يف صبيػع أعتقد جازمة أف اؼب

كنتمػػػٌت أف تصػػبح اؼبػػػرأة يف بلػػداننا قاضػػػية . اغبقػػوؿ اؼبهنيػػة الػػػيت تشػػارؾ فيهػػػا نظريػػا كعمليػػا
يف حرية اختيار مهنتهػا كحػق كفقيهة يف ااامع الفقهية كغَتها كما نأمل أف تأخا كضعها 

إف كأد الطاقػات . مػىت شػاء ه عنهػاكوبجبػ ه منهػاحػد يسػلبركع كليس كفضل كمنػة مػن أمش
 .  النسائية يكوف حبرماهنا من أداء دكرها التنموم اؼبدين
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يؤؼبٍت أف أشاهد اؼبرأة كهي تتباؿ كي تكوف سلعة إعبلنية، كوبػزنٍت أف تقلػل امػرأة مػن 
كتتزين جمل من اعبميل أف تت. البيت، كيزعجٍت أف أظبع عن البطالة اؼبقنعةالعمل يف شأف 

حػػد التهافػػت، كمػػن اعبميػػل أف زبػػدـ اؼبػػرأة  إىل اؼبػػرأة كتعتػػٍت بنفسػػها كلكػػن دكف أف تصػػل
ؾبتمعها كربقق ذاهتا من غَت أف تغفل عن بيتهػا، كمػن اعبميػل أف تتفػرغ اؼبػرأة لبيتهػا كلكػن 
 بقناعتها كاختيارها كذل  بعد أف تستكمل تعليمهػا فالزكجػة الفاعلػة اؼبنتجػة يف دارهػا خػَت

  .من موظفة ال تنجز شيئا كال ربرؾ ساكنا
إف اؼبهػػػػن الشػػػػريفة كلهػػػػا ذات مقاصػػػػد إنسػػػػانية نبيلػػػػة، كغايػػػػات كطنيػػػػة عظيمػػػػة إذا   
ربققها اؼبرأة كالرجل أيضا يف عملهما فإف ذل  هدر للوقت، كاكبراؼ عن اؼبسار، كضػياع 

 .للقيم األخبلقية، كتفريط باألعراؼ اؼبهنية
قصَتة لدخوؿ اؼبػرأة الكويتيػة كالعربيػة يف رغم الفًتة الزمنية ال

الوظػػػػػػػػائف اؼبدنيػػػػػػػػة إال أف بصػػػػػػػػماهتا االهبابيػػػػػػػػة ؿبػػػػػػػػل تقػػػػػػػػدير 
 الكإعجػػػاب كإجػػػبلؿ كهػػػي تباشػػػَت خػػػَت مػػػا كانػػػت لتظهػػػر لػػػو 

 . اإلصرار يف التغيَت كاإلخبلص يف الباؿ
هنػاؾ مهػن حققػػت اؼبػرأة فيهػا قباحػػا كاضػحا مثػل التعلػػيم 

العمػػػل اإلدارم رغػػػم نػػػدرة القيػػػادات العليػػػا مػػػن النسػػػاء يف كالطػػب كالعمػػػل يف السػػػكرتارية ك 
 .هباد التوازف اؼبنشودإك  معظم اااالت كلكن الوقت كفيل بتغيَت الوضع إىل األفضل

أعتقػػد أف معظػػم اؼبهػػن اؼبناسػػبة للمػػرأة متاحػػة للمػػرأة الكويتيػػة كهنػػا يػػأيت دكر الًتبيػػة يف 
ل كقػػػد تتػػػدخل العػػػادات كالتقاليػػػد يف تشػػػجيع الفتيػػػات علػػػى اختيػػػار مػػػا يناسػػػبهن يف العمػػػ

توجيه الفتيات كهػاا األمػر يقػل غالبػا كلمػا زاد الػوعي الثقػايف كدرجػة التعلػيم كيتضػاءؿ مػع 
 . إصرار اؼبرأة يف التمتع دبمارسة حقوقها اؼبدنية اؼبكفولة يف الدساتَت الديبقراطية
عنػػت العديػػد مػػن كمػػن خػػبلؿ خػػربيت العمليػػة يف تقػػدمي االستشػػارات الًتبويػػة كجػػدت ت

اآلبػػاء كاألزكاج إذ هبػػربكف الفتيػػات علػػى اختيػػار زبصصػػات تػػؤهلهن لوظػػائف ال يػػرغنب هبػػا 
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كيرضػػػػػخن لضػػػػػغط الواقػػػػػع فبػػػػػا يػػػػػؤدم إىل مشػػػػػاكل ال حصػػػػػر ؽبػػػػػا يف مهنتهػػػػػا اؼبسػػػػػتقبلية، 
 .كشخصيتها اؼبستقلة، كمسَتهتا اؼبعيشية

دكرهػا يف اؼبنػزؿ إذا أحسػنت ال أجد أم تعارض يف التوفيػق بػُت دكر اؼبػرأة يف ااتمػع ك 
شػدة التحػديات أمػر فبكػن بعػوف اهلل تعػاىل كالنمػػاذج اؼبػرأة يف إدارة األمػرين معػا كهػاا رغػم 

كمػػن اؼبفػػاهيم اػباطئػػة أف تربيػػة األبنػػاء هػػي مسػػئولية تقػػع علػػى . الناجحػػة أكثػػر مػػن أف تعػػد
كل يف ؾباله كربت   عاتق األمهات كالصحيح أف اؼبسئولية كالرسالة مشًتكة بُت األب كاألـ

 .مظلة اغبب كالتعاكف كاؼبودة
هناؾ دعوات متشددة  تقلص من حركة اؼبرأة يف ااتمع كال تعمل على استثمار 

عن حكم دراسة النساء للهندسة كالكيمياء كرد . مواهب اإلناث إال يف أضيق اغبدكد
مل زبصصات هل هبوز للفتاة أف تدرس يف بع"سؤاؿ ألحد العلماء األفاضل كهاا نصه 

ليس للمرأة التخصص "فكاف اعبواب " الكيمياء كالفيزياء كغَتها ؟: العلـو الطبيعية مثل
الدراسات : فيما ليس من شأهنا، كأمامها الكثَت من اااالت اليت تتناسب معها ، مثل 

الكيمياء كاؽبندسة كالعمارة كالفل  : أما زبصصات. اإلسبلمية ، كقواعد اللغة العربية
افيا فبل تناسبها ، كينبغي أف زبتار ما ينفعها كينفع ؾبتمعها ، كما أف الرجاؿ يعدكف كاعبغر 

ـ، ص  ُٕٗٗدار ابن خزيبة، " )الطب النسائي، كالوالدة، كغَتها: ؽبا ما ىبصها مثل
كمن الغريب أيضا أف يطالب أحد الكتاب دبنع البنات من اػبركج كحدهن سواء ( . ُٓ

 ذل ، كيرل أنه ال بد من كجود احملـر معهن، كأال ىبرجن إال للسوؽ، أك للطبيب، أك غَت
ستحي من النزكؿ مع ؿبارمه فلياهب هبن إىل األسواؽ للحاجة اؼبلحة كإذا كاف الرجل ي

اػباصة بالنساء، أك ياهب هبن إىل بلدة قريبة من بلدته، كينزؿ معهن  حيث ال يعرفه 
 (.ٖٖ -ِٖ-ِٕـ، ص ُٕٗٗاغبمد، )أحد هناؾ 

رتكز للتعامل مع اؼبرأة هو أف نثق بقدراهتا يف خدمة أهم م
ة من نفسها كأسرهتا كؾبتمعها كعلينا أف ال نردد األقواؿ القديب
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 اهلل فضل حسين محمد
 

الناشئة من اإلناث  اؼبرأة بل بصورة اإلسبلـ كتشعر عماؿ للعقل فهي تضر دبكانةإدكف 
 . "النساء أسفه السفهاء"ثل قوؽبم بالدكنية م خصوصا

ٍرأىة"أعبلـ اؼبوقعُت  قاؿ ابن اعبوزية يف كىقىٍد . ضىًعيفىةي اٍلعىٍقًل قىًليلىةي الضٍَّبًط ًلمىا ربىٍفىظيهي  اٍلمى
ككلمة اؼبرأة ضعيفة  ".فىضَّلى اللَّهي الرِّجىاؿى عىلىى النِّسىاًء يف اٍلعيقيوًؿ كىاٍلفىٍهًم كىاغٍبًٍفًا كىالتٍَّمًييزً 

قيادة اؼبرأة للسيارة ال "ؿ أحد العلماء قا. أصبحت اليـو مسوغا النتقاص حقوقها اؼبدنية
كاؼبرأة ضعيفة تتحكم فيها العواطف كالرغبات غَت اغبميدة، كيف سبكينها من ... ذبوز 

القيادة إفبلت ؽبا من اؼبسئولية كالرقابة كالقوامة عليها من رجاؽبا، كألف قيادهتا للسيارة 
ربوجها إىل طلب رخصة قيادة كهاا وبوجها إىل التصوير، 
كتصوير النساء حىت يف هال اغبالة وبـر ؼبا فيه من الفتنة 

 .ُ"كاحملاذير العظيمة

 يؤكد ؿبمد حسُت فضل اهلل على أف اإلسبلـ أنصف

كل الًتاكمات التارىبية "اؼبرأة كالواقع اضطهدها كيقوؿ 
ضعيفة " أفقدهتا ثقتها بنفسها، فعندما كانوا يقولوف إف اؼبرأة

كانت تشعر أهنا كال ، " لبربع عق"أك أهنا " العقل
التارىبية كاؼبعاصرة أف اؼبرأة استطاعت أف  كقد رأينا من خبلؿ التجربة.. .ذل  كتسكن إىل

كاالقتصاد، كأهنا إذا   تتفوؽ على الرجل يف  زبوض يف مسائل السياسة كمسائل االجتماع
  .ِ(باختصار" )قباحاهتا الواقعية بعمل اؼبواقع، فإهنا ال تقل عنه يف

اآلراء اؼبتشددة يف عمل اؼبرأة كحركتها ااتمعية إف   تنتقص األنثى مباشرة فهي  إف
انطبلؽ طاقاهتا يف تقلل من قطعا تقلص من نشاطها كمساحة سعيها يف مناكب األرض ك 

                                                 
 .نقبل عن موقع نداء اإليباف ُ

(: موقع السيد ؿبمد حسُت فضل اهلل)موقع بينات  ِ
http://arabic.bayynat.org.lb/ousra/tadamonwoman.htm 

موقع%20السيد%20محمد%20حسين%20فضل%20الله
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كالشراكة  مراتب الفكر، كربجب مسانبات اؼبرأة كربرمها من عملية التنمية الشاملة
ذباهات العصرية يف القوانُت الدكلية كتضيق كاسعا كتتعارض مع ، كتغاير ركح االااتمعية 

ككل دكؿ العا  اليـو كقعت . حق اؼبرأة يف اختيار اؼبهنة الشريفة اليت زبتارها دبحمل إرادهتا
على مواثيق حقوؽ اإلنساف اليت تكفل مثل هال اغبقوؽ كربث السلطات الوطنية على 

ات الدكلية يف أساسياهتا ال زبل يقتفاكهال اال ناث يف شىت اؼبياديناستثمار قدرات اإل
 .دبحكمات الدين بل تتوافق مع ركح العدالة يف هاا الشأف

غوب للمػرأة إذا  العمل الام ينفع ااتمع كال يؤثر سلبا على أداء األسرة هو العمل اؼبر 
شخصػية كاؼبهن ذات تأثَت كبَت يف تطوير كنضج . ، كمؤهلة له هب ؤمنةمك كاف جاذبا ؽبا ، 

كهنػا ال أكد . اؼبرأة حيث تنمو مهنيا ، كربقق ذاهتػا، كتصػبح رافػدا مفيػدا ألسػرهتا كؾبتمعهػا
التقليػػل مػػن شػػأف األمومػػة بػػأم حػػاؿ مػػن األحػػواؿ فػػإف األمومػػة مػػن 
أكػػػـر الػػػنعم الػػػيت كهبهػػػا اؼبػػػوىل سػػػبحانه لئلنػػػاث كهػػػي ال تتنػػػا  مػػػع 

 .دكرهن يف اؼبسانبة يف العمل خارج اؼبنزؿ
للمػػػرأة مكانػػػة ( "ـ ََِٔ)مػػػد بػػػن راشػػػد آؿ مكتػػػـو يقػػػوؿ ؿب

خاصة يف ؾبتمعنا كهبب أف تربز يف صورة أكرب ألف لديها الكفػاءة 
" كاؼبستول التعليمي كالثقايف كتستحق أف تكـر كتتقلد اؼبناصب اليت تستحقها مهما علت

ص ) .هال رؤية صاغبة تتسق مع معاين العدالة الكاملة (. َُٖ
الرجػػػػػػل يف ضػػػػػػركرة االلتػػػػػػزاـ بػػػػػػاآلداب  كاؼبػػػػػػرأة مثلهػػػػػػا مثػػػػػػل

اإلسبلمية فاإلحساف يف العمل كاإلخػبلص، كالػتعلم الػدائم مػن 
مػػػن اؼبهػػػم أف ال يأخػػػا العمػػػل خػػػارج اؼبنػػػزؿ مػػػن . ركػػػائز التفػػػوؽ

كقػػػت األسػػػرة، كسػػػػر قبػػػاح أم موظفػػػة هػػػػو تعػػػاكف األهػػػل معهػػػػا 
ريػػة االختيػػار ، كاإليبػػاف كإتاحػػة الفرصػػة ؽبػػا لتنميػػة مواهبهػػا يف إطػػار اؼبصػػلحة اؼبشػػًتكة ، كح

بقػػدرات اؼبػػرأة يف مسػػَتة الػػوطن كال يبكػػن أف ننػػاؿ هػػال اػبػػَتات إال بتنشػػئة صػػاغبة تغػػرس 
تل  اؼبضامُت كتؤهل اعبيل الصاعد إىل التخصص العلمي كاالعتػزاز بالػاات كالتشػوؽ إىل 
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يم قػد يكػوف ككل امرأة عظيمػة جبانبهػا إنسػاف عظػ .خدمة اؼبعاين العريضة للمواطنة اؼبسئولة
 .لنصرهتاصادقا كسعى عرؼ مكانة األنثى ... رجبل أك أما أك أخا أك كريبا

 

 تأىيل المرأة سياسيا
اط ااتمػػع الكػػوييت هنػػاؾ جهػػد كبػػَت يبػػاؿ يف سػػبيل نشػػر الػػوعي السياسػػي يف أكسػػ 

أجندة تساعد على هتيئة األجواء ؼبزيد مػن العطػاء يف اغبقػل النسػوم الكػوييت  كذل  لوضع
كلقد شاركت يف عػدد مػن اؼبنتػديات الػيت اسػتهدفت نشػر الػوعي اعبمػاهَتم بقضػايا  مدنيا

النساء منها داخل كخارج قبة الربؼباف فوجدت صداها اغبسن يف تعضػيد التنشػئة السياسػية 
كاغبق أف مثػل هػال اؼبلتقيػات الكريبػة الػيت تضػم طاقػات نسػائية مػن شػىت . كتعميق رسالتها
فرصػة شبينػة ة يف اغبيػاة اؼبدنيػة ك تضخ دمػاء اغبيويػالتخصصات 

كتبػػػادؿ اػبػػػربات لػػػدعم ، كتوثيػػػق الصػػػبلت، لتعميػػػق العبلقػػػات
اغبػػراؾ االجتمػػاعي يف بلػػدنا اغببيػػب يف ظػػل قيادتنػػا السياسػػية 
اغبكيمػػػة الػػػػيت أثبتػػػت علػػػػى كافػػػة األصػػػػعدة مؤازرهتػػػا الصػػػػادقة 

 .غبقوؽ اؼبرأة السياسية
لقػػد سػػانبت ااػػالس ؿبصػػلة لكفػػاح اليػػـو برؼبػػاف اليػػـو شبػػرة لسػػعي األمػػس، كاؼبسػػتقبل 

يف تطػػػػػػور الفكػػػػػػر ( ـ  ُّٖٗؾبلػػػػػػس ك ـ  ُُِٗؾبلػػػػػػس الشػػػػػػورل األكؿ سػػػػػػنة )السػػػػػػابقة 
كمػن أقػواؿ يوسػف القنػاعي اؼبػأثورة يف  .ة يف الكويػتالدسػتوريالسياسي كتوسيع اؼبكاسب 

كبنػاء علػى " . ال حيػاة للػببلد إال بااػالس الدسػتورية"تنمية الػوعي السياسػي األصػيل قولػه 
رشػػػادات اؼبتعلقػػػة بعمليػػػة تأهيػػػل اؼبػػػرأة سياسػػػيا بيانػػػه فهنػػػاؾ صبلػػػة مػػػن اؼببػػػادئ كاإلمػػػا سػػػبق 
 :كمنها
  إف تربية البنات ال تقف عند إعدادهن ػبدمة البيت بل يتعدل التعليم هاا الدكر

 .اؼبهم ليضيف إليه أنبية إعدادهن ػبدمة ااتمع يف ؾباالت عديدة
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 زكريا فؤاد
 

 كاؼبشاركة اؼبطلوبة تكليػف . اؼبسئولية الواعية كاغبرية الصحيحة قرينة
ال تشريف كهي طريقة من طرؽ خدمة ااتمع، كسن القػوانُت علػى أسػس 
الديبقراطيػػػة كيف ذلػػػ  توسػػػيع ؼبػػػدارؾ اؼبػػػرأة، كاسػػػتثمار لطاقاهتػػػا اؼبعطلػػػة، 

 .كذبديد للثقة هبا
  إف خػػػػػربات اؼبػػػػػرأة فكػػػػػرا كثقافػػػػػة كسػػػػػلوكا سػػػػػتنمو

ارسة العمل الربؼباين كهو عمل سياسيا كلما سانبت يف فب
يقػػوؿ الػدكتور فػػؤاد زكريػػا . ال يسػتغٍت عػػن التفكػَت العلمػػي
 ظبػػػات التفكػػَت العلمػػػيمػػن "عػػن ظبػػات التفكػػػَت العلمػػي 

إف تػػراكم اػبػػربات مػػن أسػػباب علػػو البنػػاء أم : الًتاكميػػة
اؼبعػػريف كزيػػادة مسػػاحته كمػػن اؼببلحػػا أف العلػػـو التطبيقيػػة 

  ".أحسنت االستفادة من شبرات العقل تقفز قفزات هائلة كلما

 الثقافة عمليػة سياسػية يف جوهرهػا، كمػا أف السياسػة عمليػة "حامد عمار . يقوؿ د
 ".ثقافية يف حركتها

  توجيه صبيع فئات ااتمع كبو السياسة العادلة الشاملة دبستوياهتا اؼبختلفة لتحقيق
لرظبية لتكوين ثقافة سياسية ذل  التضامن فبل بد من تسخَت اؼبؤسسات الرظبية كغَت ا

 . كاعية تتحمل أعباء اؼبسئولية
 

 صفات المرشحة

o  أف تكػػوف اؼبرشػػحة قػػادرة علػػى ربمػػل األمانػػة كاؼبسػػئولية كمؤهلػػة مػػن حيػػث الكفػػاءة
 .كالشخصية كلديها الفهم الصحيح ألكضاع ااتمع الكوييت

o  كعػػػػي عػػػػاـ أف تكػػػػوف ذات إؼبػػػػاـ حسػػػػن دبػػػػواد الدسػػػػتور الكػػػػوييت كتشػػػػريعاته كذات
 . بااريات العاؼبية كاألحداث التارىبية اؽبامة ألهنا ربتوم على خربات هامة توسع األفق
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o  طػػبلع اؼبكثػػف علػػى االك استشػػارة أهػػل االختصػػاص كاالسػػتعانة بأصػػحاب اػبػػربات
 .القضايا اؼبصَتية

o اؼبسانبة يف عملية سبكُت اؼبرأة كتوسيع نطاؽ حرياهتا أسريا كؾبتمعيا . 
o على أف النضج السياسي عملية ربتاج إىل خربات تنمو مع الزمن فبل  توطن نفسها

إف العثػرات الػيت يسػتفاد منهػا اليػـو قػد . زبشى التحػديات بػل تسػتفيد منهػا للبنػاء كالعطػاء
 .تكوف من عبلمات التفوؽ مستقببل

o ة كتػػركيمل الػػنفس يبػػاؿ كػػل األسػػباب مث االسػػتعداد لقبػػوؿ نتػػائج اػبػػربات السياسػػ
السػليم مػع عواقػب األحػداث حبلوهػا كمرهػا، باهبابياهتػا كسػلبياهتا، بتحالفاهتػا  علػى التعامػل
 . كمكائدها

o  أف يكوف ؽبا قرارها اؼبستقل فبل تتبع الرجل أك اآلخرين يف قراراهتم من باب مسايرة
 :ًسياسىة األىٍمًر الواًقًع دكف قناعة شخصية ككما أيثًرى عن بعمل الشعراء أنَّه قاؿ

 رأمو فكٍن ذا عزيبةو      فًإف فسادى الرأًم أف تًتدداًإذا كنتى ذا 
o  أف تكػػوف ملمػػة بكيفيػػة إدارة اغبػػوار السياسػػي البنػػاء غػػَت اؼبتزمػػت كؽبػػا القػػدرة علػػى

 .التعامل اؼبهاب مع اؼبخالفُت ؽبا

o  أف ربػػػػافا اؼبػػػػرأة العربيػػػػة علػػػػى صبػػػػاؿ سبيزهػػػػا كهػػػػدكئها فػػػػبل تنسػػػػاؽ كبػػػػو اؼبهػػػػاترات
العبػػػػػػارات اؽبابطػػػػػػة، كتتحاشػػػػػػى اعبػػػػػػداؿ العقػػػػػػيم مهمػػػػػػا كانػػػػػػت اإلعبلميػػػػػػة، كال تسػػػػػػتخدـ 

قالت باحثة البادية الشاعرة مل  . اؼبسوغات، كعليها أف تتجمل باغبياء فاغبياء ماء اغبياة
        :1بنت حفٍت ناصف

                                                 
1
كاتبػة شػاعرة، خطيبػة، كانػت أشػهر " .ملػ  بنػت حفػٍت ناصػف( ـ ُُٖٗ - ُٖٖٔ/ هػػ  ُّّٕ - َُّْ) باحثػة الباديػة 

سػػنة ( دبلػػـو)فضػػليات اؼبسػػلمات يف عصػػرها، مولػػدها ككفاهتػػا يف القػػاهرة، تعلمػػت يف اؼبػػدارس اؼبصػػرية كأحػػرزت الشػػهادة العاليػػة 
ؽبػػا  .هػػػ، كأحسػػنت اإلنكليزيػػة كالفرنسػػية، كاشػػتغلت بػػالتعليم يف مػػدارس البنػػات األمَتيػػة، مث تزكجػػت بعبػػد السػػتار الباسػػلُُِّ

جػػزآف، طبػػع أكؽبمػػا كالثػػاين ـبطػػوط، كبػػدأت بتػػأليف كتػػاب ( النسػػائيات)صبعتهػػا يف كتػػاب ظبتػػه ( اعبريػػدة)الكثػػَت مػػن اؼبقػػاالت يف 
أحاطػػت فيػػه دبػػا كػػاف لصػػاحبة ( ط-باحثػػة الباديػة )كتػػاب ظبتػػه ( مػػي)فحالػػت كفاهتػػا دكف سبامػه، كلآلنسػػة  (حقػػوؽ النسػػاء)ظبتػه 

 .( ـ ََِّ، اؼبوسوعة الشعرية" )الًتصبة من األثر يف النهضة النسائية كالبيتية يف هاا العصر
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 إف الفتاة حديقة كحياؤها       كاؼباء موقوفا عليه بقاؤها
 

 تهيئة المرأة للحملة االنتخابية
  ات تدريبيةمقًتح لدكر 
 :اآليت على شملتكرش عمل مكثفة خاصة بإدارة اغبمبلت االنتخابية، إقامة 

   ها االنتخابية يف ضبلتؽبا تأهيل اؼبرشحة النتقاء أهدافها كاختيار األفراد اؼبساعدين
 .كمسَتهتا السياسية

  التعرؼ على اغبقوؽ كالواجبات السياسية. 
  الدكليةبعمل النظريات كالنظم احمللية ك مناقشة. 
 يف فهم الناس كحسن التعامل  التعرؼ على أهم نتائج علمي النفس كاالجتماع
 .معهم
 التدرب على فن استخداـ اإلعبلـ كالتكنولوجيا.  
 كاإلدارية تنمية الثقافة اغبوارية. 
 (االنًتنت -كونا)مصادر اؼبعلومات  إىل التدرب على الرجوع.... 
 مة لبلستفادة من خرباهتم يف هاا عقد لقاءات مع السادة أعضاء ؾبلس األ
 .اؼبيداف

 توعية اؼبرشحة بتاريخ دكلة الكويت سياسيا كبرؼبانيا. 

  اليت تواجه اؼبرأة يف الكويت كاقًتاح ... رصد اؼبشكبلت القانونية كاالجتماعية
 .اغبلوؿ اؼبناسبة

بَت دبركز حسن أبوطالب اػب. كأخَتا فبل بد من تسجيل حقيقة تارىبية ذكرها د
يبقى للكويت أهنا كانت من "دراسات السياسية كاالسًتاتيجية جبريدة األهراـ كهي أنه ال

مع اػبارج، كعرفت تعليم البنات مبكرا جدا،  أكائل الدكؿ اػبليجية اليت احتٌ  ؾبتمعها
ككال  إفساح اااؿ أمامهن للعمل كالتحرؾ اجتماعيا كثقافيا كفنيا، كيف الوقت نفسه 
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فيما مٌثل مفارقة كربل  .اغبقوؽ السياسيةالتضييق عليهن يف 
حُت اؼبقارنة مثبل مع دكؿ كقطر كعيماف عرفت تعليم البنات 
يف كقت الحق، كلكنها كٌفرت تل  اغبقوؽ للمرأة قبل ثبلث 
أك أربع سنوات مضت كبدرجة أقل من الضٌجة كاؼبمانعة 

ما هبرم يف ااتمعات العربية اػبليجية يبكن النظر . الداخلية
ليه كخطوات يف عملية سبكُت اؼبرأة اجتماعيا كسياسيا إ

كاقتصاديا، كهو سبكُت يصب يف اػبركج من كافة اؼبظا  كأشكاؿ التمييز السلأ اليت 
على مدار عقود عديدة مضت، كيستهدؼ  -كضمنها اػبليجية  -أحاطت باؼبرأة العربية 

معا، كتشكيل شخصيتها  إطبلؽ الطاقات الكامنة لدل اؼبرأة ػبدمة نفسها كؾبتمعها
كنظرا ألف تل  اؼبظا  كانت كما زالت تصب . اؼبستقلة بعيدا عن سطوة كهيمنة الرجل

لصا  فئات بعينها من الرجاؿ، كربميها ترسانة من القيم كالتفسَتات كالتأكيبلت للدين 
ليست بالضركرة ؿبل إصباع، فمن الطبيعي أف تثَت ردكد فعل تتسم بالشراسة كالتشبث 

 (. ـ، باختصارََِٓأبوطالب، " )القدمي اؼبعركؼب
 

 مبررات المشاركة السياسية للمرأة

السياسية يف اؼبرأة حقوقها  ستكملقبل أف ت فيما يلي مقالة صحفية قمت بكتابتها
مارس  ُهػ اؼبوافق  ُِْٔؿبـر  َِالثبلثاء  يف يـو جريدة الوطن اكنشرهتالكويت 
 .ُْ: ، صفحةّْ السنة-ْٖٖٖ/َُِْْـ، العدد  ََِٓ

لقد أحسنت جريدة الوطن الغراء بتبٍت قضػية توسػيع نطػاؽ العمػل الربؼبػاين كتعزيػزل مػن 
خبلؿ اؼبطالبة حبقػوؽ اؼبػرأة السياسػية كاملػة، ألف مػربرات اؼبشػاركة السياسػية للمػرأة أسػاس 

 اؼبطػاؼال أشػ  أبػدا بػأف اؼبػرأة سػتناؿ حقوقهػا كاملػة يف هنايػة . اؼبساكاة يف ااتمػع اؼبػدين
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 أول المبارك معصومة
 كويتية وزيرة

 

كلكػػن سػػتلعب اؼبوركثػػات االجتماعيػػة كغَتهػػا دكرا كبػػَتا يف عرقلػػة اؼبسػػَتة دبناقشػػات قديبػػة 
عقيمػػة يف الغالػػب كهػػي دائمػػا ؾبػػادالت مسػػتمرة تػػؤخر االقبػػازات اغباظبػػة لفػػًتة مػػن الػػزمن 
كلكنهػػا ال سبنػػع مسػػَتة اؼبػػرأة مػػن ربقيػػق اؼبػػراد علػػى اؼبسػػتول البعيػػد كتػػاريخ تعلػػيم اؼبػػرأة يف 

لقػػػد كتبػػت عػػػدة حبػػػوث . شػػرؽ كالغػػػرب قػػديبا كحػػػديثا يشػػػهد بػػال  فػػػالتغيَت أمػػر عسػػػَتال
زبصصػػػية يف شػػػأف إشػػػكالية اؼبػػػرأة مػػػن منظػػػور أصػػػوؿ الًتبيػػػة بغػػػرض تنميػػػة كعػػػي اإلنػػػاث 
سياسػػيا كمنػػا سػػن مبكػػرة مػػن خػػبلؿ ربسػػُت اؼبنػػاهج التعليميػػة كطرائػػق التنشػػئة االجتماعيػػة 

لعػػػب دكرهػػػا اغبضػػػارم علػػػى أرض الػػػوطن كيف فضػػػاء كصػػػوال إىل سبكينهػػػا نظريػػػا كعمليػػػا لت
 :كلقد كضعت كل تل  الدراسات على موقعي يف شبكة االنًتنت. اإلنسانية

http://www.geocities.com/alkanderi1 

مل بػػل إف مشػػاركة اؼبػػرأة يف حقػػل السياسػػة لػػيس مػػن بػػاب الػػًتؼ كمػػا يتػػوهم الػػبع 
اؼبؤسسػػات التعليميػػة اؼبتميػػزة، كاؼبنظمػػات الثقافيػػة العاؼبيػػة، كأمػػم األرض مػػن خلفهػػا تسػػعى 

كاؼبشػػاركة اؼبطلوبػػة . جاهػػدة إىل توسػػيع نطػػاؽ اغبريػػات يف أكطاهنػػا، كاغبريػػة قرينػػة اؼبسػػئولية
تكليػػػػف ال تشػػػػريف كهػػػػي طريقػػػػة مػػػػن طػػػػرؽ خدمػػػػة ااتمػػػػع، كسػػػػن القػػػػوانُت علػػػػى أسػػػػس 

 .ذل  توسيع ؼبدارؾ اؼبرأة، كاستثمار لطاقاهتا اؼبعطلة، كذبديد للثقة هباالديبقراطية كيف 
تػػدرؾ كػػل امػػرأة عظمػػة دكرهػػا يف رحػػاب األسػػرة كهػػاا ال يعػػٍت أف إسػػهاماهتا ـبتزلػػة  

يف ذل  الصرح النفػيس فػإف عمليػة تعمػَت اغبيػاة ترحػب بػاؼبرأة اؼبؤهلػة القػادرة علػى توسػيع 
مػػن الغريػػب . ؽ األسػػرةنشػػاطها كخرباهتػػا داخػػل كخػػارج نطػػا

جػػػدا أف يسػػػَت العػػػا  كلػػػه كبػػػو اؼبزيػػػد مػػػن اغبريػػػات كتوسػػػيع 
مساحات اػبيار كإبػداء الػرأم كالتنػوع يف الػرأم كالػبعمل يف 
هػػػػاا الػػػػوطن وبػػػػاكؿ تقلػػػػيص ذلػػػػ  كيريػػػػد أف يضػػػػيق كاسػػػػعا 

 .باسم الدين تارة كباسم العادات تارة أخرل
مػػػػػػػع إف تفعيػػػػػػػل دكر اؼبػػػػػػػرأة يف ااتمػػػػػػػع ال يتعػػػػػػػارض  

كظيفتها األسرية بل قد تساهم اؼبشاركة السياسية يف ربسُت نوعية حياة األسرة، كتزيد من 

http://www.geocities.com/alkanderi1
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. االندماج االجتماعي، كترتقي دبستول الثقافة العامة إذا أحسن الرجػل كاؼبػرأة إدارة األمػور
ال شػػ  أف مشػػاركة اؼبػػرأة للرجػػل يف إدارة األمػػور داخػػل األسػػرة أك يف قبػػة الربؼبػػاف ال تعػػٍت 
حل صبيع اؼبشاكل العالقة بل تعٍت توسيع دائرة اغبوار كازبػاذ القػرار كاالختيػار كهػي ألفػاظ 
كأفعػػػاؿ أخػػػات مكاهنػػػا اؼبرمػػػوؽ يف ااتمعػػػات اؼبدنيػػػة فانتعشػػػت اغبيػػػاة النيابيػػػة، كازدهػػػرت 
السلطة القضائية، كأبدعت اعبهات التنفياية رغم القصور البشرم الػام يعػًتم كػل عمػل 

 .  طلب التطوير كالتحسُت بصورة مستديبةإنساين فبا يت
تقػػػـو اؼبػػػرأة الكويتيػػػة العاملػػػة بػػػدكر متنػػػاـ يف خدمػػػة التنميػػػة الوطنيػػػة كهػػػاا يتطلػػػب أف 
تشارؾ يف صياغة كمناقشة كاقػًتاح القػوانُت كاؼبشػاريع الػيت تتعلػق حبياهتػا كػأـ كبنػت كأخػت 

خركج اؼبرأة للعمل فيه  يف األمس راهن البعمل على أف. كزكجة كموظفة كربة بيت كمواطنة
عكس ذل  كقبحت يف اؼبوازنة بػُت األمػرين معػا  -حبمد اهلل  –هدـ لؤلسرة فأثبتت اؼبرأة 

إىل حػػػد كبػػػَت كرغػػػم اؼبصػػػاعب الػػػيت تصػػػادفها ، حالفهػػػا التوفيػػػق يف إثػػػراء األسػػػرة بثقافتهػػػا 
 .  كخرباهتا كإسهاماهتا

مشػػاكلها ، كآماؽبػػػا، كأفكارهػػػا لػػػن إف عػػزؿ اؼبػػػرأة عػػػن اؼبشػػاركة اؼبباشػػػرة يف التعبػػػَت عػػػن 
ىبػػدـ مصػػلحة الػػوطن مهمػػا كانػػت اؼبوانػػع كسػػتظل الًتبيػػة اغبديثػػة تغػػرس قػػيم اؼبواطنػػة علػػى 
أساس العدالة بػُت اعبنسػُت كسػتظل القػوانُت اؼبتقدمػة، كاعبهػود ااػددة، كالبحػوث الًتبويػة 

ااتمعػات اغبديثػة  تطالب بتنمية الوعي السياسي للمرأة ال كاذبال تربوم معاصػر يف بعػمل
بل كأصل من أصوؿ الًتبية يف كل ؾبتمع وبًـت الدستور كيؤمن بقدرات اؼبرأة القياديػة الػيت 

 . ربتاج إىل أجواء اهبابية لصقل مواهبها، كتنمية ميوؽبا
أغتنم هال الفرصة ألشكر جريدة الػوطن علػى سػبقها يف تبػٍت ضبلػة إعبلميػة كاسػعة  

ات النهضػػػة العربيػػػة أال كهػػػو تنميػػػة كعػػػي اؼبػػػرأة حبقوقهػػػا ؼبعاعبػػػة موضػػػوع مػػػن أهػػػم موضػػػوع
اإلسػػبلـ : أضبػػد زكػػي يبػػاين . ؿبمػػد األشػػقر، ككتػػاب د. كإذا كانػػت مقػػاالت د. السياسػػية 

كاؼبػػػرأة قػػػد أثػػػرت جبػػػدارة اؼبيػػػداف كحركػػػت اؼبيػػػال الراكػػػدة مػػػن خػػػبلؿ صػػػحيفتكم الغػػػراء فػػػإف 
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، كسػػػػامية يف غاياهتػػػػا، كموفقػػػػة يف مبػػػػادرتكم اعبديػػػػدة يف مناصػػػػرة اؼبػػػػرأة رائػػػػدة يف عرضػػػػها
 . توقيتها

   

 عقبات في طريق الوطنية
  

معوقات ذاتية تنقسم اؼبعوقات اليت تواجه اؼبواطنة الصاغبة يف عاؼبنا العريب إىل قسمُت 
اؼبعوقات الااتية ذات صلة بالتمايز . فراز للمعوقات الااتيةإكمعوقات خارجية هي 
ة كاؼبناهج الدراسية القاصرة كعناصر الثقافة السلبية اليت تكرس كالطبقية كالعشائرية كاؼباهبي
أما . هباد اؼبواطنة اغبقيقيةاؼبصلحُت يف إأ متطلبات كتطلعات اؼبفاهيم اػباطئة كال تل

اؼبعوقات اػبارجية فمرتبطة هبيمنة القول الغربية كاكتفاء الفكر العريب دبشاهدة األحداث 
ال ش  أنه . صنعها أك على األقل التفاعل اإلهبايب معهاكعدـ القدرة على اؼبشاركة يف 

كالًتكيز على الًتبية الشاملة كعبلجها يبكن عبلج العجز اغبضارم عرب ربديد األسباب 
كيف هاا اؼبقاـ فإف الناشئة هم أنسب . النابعة من مقومات األصالة كاؼبعاصرة يف آف كاحد
 .ذاته، نافعا لغَتل، قائما برسالته اإلنسانيةشروبة لتصحيح اؼبسار العريب ليكوف فاعبل يف 

تسعى تربية التسامح إىل زيادة فرص التماس  اؼبدين كتأصيل ضػركرة االنػدماج الػوطٍت 
متفرقػة التحيػز الػام يظهػر بعػدة صػور  شػرمػن لناشػئة ا كقايػةفمل التعصب كذلػ  عػرب كخ
 :منها

 .فارسي -عريب -أبيمل -أسود –إثٍت : قالب مبطي عرقي  .1
 .أشعرم -صويف -غَت حنبلي -حنبلي -شيعي -سٍت: طي طائفيقالب مب .2
 ...عازمي -مطَتم: قالب مبطي قبلي .3
 ...غَت قبدم -قبدم: قالب مبطي جهوم .4
 ..حضرم -بدكم -بيسرم -أصيل: قالب مبطي ثقايف .5
 .هندم -مصرم -بدكف –كوييت : قالب مبطي سياسي .6
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 (. صرؼـ، بتُٓٗٗالنقيب، ... )علماين-مسلم: قالب مبطي عقائدم .7

كألف ااتمع الكوييت متعدد األعراؽ كالطوائف كالقبائل فإف اغباجة كبَتة لتأكيد قيم اغبوار 
كحقوؽ اإلنساف كاالذبال كبو احًتاـ اآلخر لدل النشء كهو مػا يبكػن الناشػئة يف اؼبسػتقبل 

ـ، ََِّكزارة الًتبيػػػػػػة، )مػػػػػػن عػػػػػػبلج مظػػػػػػاهر اػبلػػػػػػل يف اؼبمارسػػػػػػة السياسػػػػػػية يف ااتمػػػػػػع 
 (.  ِْ، ٓـ، ص َِِٓ – ََِٓ، اتيجية التعليم العاـ يف دكلة الكويتإسًت 

ب حػس التسػامح كركح التعػاكف كأهػم كمن اآلفات اؼبصػاحبة للتقسػيمات السػابقة غيػا
عػػراض ذلػػ  التحيػػز إلقػػاء اللػػـو علػػى اآلخػػرين كالتنمػػيط كنعػػت كػػل األشػػخاص مػػن فئػػة أ

ه كالتسػػػػلط كالطػػػػرد كالتمييػػػػز ، كالتشػػػػويكصػػػػاؼ غػػػػَت صػػػػحيحة كالتفرقػػػػة كالتعصػػػػبمعينػػػػة بأ
لبػاكر فبا يوجػد مػع مػركر الوقػت أرضػية خصػبة ( ِّٖـ، ص  ََُِالشراح، )العنصرم 

الفكػػر اؽبجػػومي الػػام يشػػول ظبعػػة الطػػرؼ اؼبخػػالف كهػػاا  انتشػػارالكراهيػػة كاؼبشػػاحنات ك 
كيفكػػػ  عػػػرل السػػػليم نتػػػاج ينهػػػ  قػػػول ااتمػػػع كيصػػػرفها عػػػن اإل األمػػػر يف هنايػػػة اؼبطػػػاؼ

 . كالتكامل كاالستقرارالوحدة 
 اؼبؤسسات اؽبامة ؼبواجهة التحيز االجتماعي اؼبقيتكلعل األسرة مث اؼبدرسة من ضمن 

إف . " كلكػػي تلعػػػب مراكػػػز التوجيػػػه دكرهػػػا فػػػاؼبطلوب منهػػػا تعميػػػق الػػػوعي حبقػػػوؽ اإلنسػػػاف
ف كيبكن للحيػاة اليوميػة اؼبدرسػية أ. أفضل طريقة لفهم حقوؽ اإلنساف هي فبارستها عملينا

تػػػوفر هػػػال اؼبمارسػػػة، كأف تعػػػزز الدراسػػػة النظريػػػة ؼبفػػػاهيم ؾبػػػردة كاغبريػػػة كالتسػػػامح كالعدالػػػة 
غَت أف اؼبدارس يف كثػَت مػن األحيػاف، تثػبط مراعػاة حقػوؽ اإلنسػاف بػدالن مػن أف . اغبقيقية

ككثَتنا ما تكوف هناؾ افًتاضات كأشكاؿ من التحيز ربػـر بعػمل األشػخاص . تشجع عليها
ن حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، فمػػػثبلن إذا ظبػػػح لػػػبعمل الطػػػبلب بشػػػتم طػػػبلب آخػػػرين يف اؼبدرسػػػة مػػػ

ينتمػػػوف إىل أقليػػػات دينيػػػة أك عرقيػػػة، ك  يتخػػػا اؼبعلمػػػوف أم إجػػػراء حبقهػػػم، فػػػإف هػػػاا يعػػػد 
كمن اؼبهم تغيػَت هػاا النػوع مػن الرسػائل  . دبنزلة رسالة إىل الطبلب بأف التعصب أمر مقبوؿ

 (.ـ ََِٔمنظمة العفو الدكلية، " )كي نضمن قباح تعليم حقوؽ اإلنساف
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األمػػػر اؼبطلػػػوب هػػػو لػػػيس قبػػػوؿ كاحػػػًتاـ االختبلفػػػات بػػػل 
الدرجػػة األرفػػع هػػي اسػػتثمار التنػػوع كاإلفػػادة مػػن االخػػتبلؼ 

كإعػػػبلء مكانػػػة اإلنسػػػاف كنقػػػل ااتمػػػع مػػػن  يف تنميػػػة الػػػوطن
 .ضيق االختبلؼ إىل سعة االئتبلؼ

ليم عمومػػا مػػن العقبػػات الػػيت تعصػػف بػػالتعكيف هػػاا الصػػدد ف
إف التعلػػيم الػػام مبارسػػه حػػىت اآلف تعلػػيم كافػػد دخيػػل   نبػػدع ال "ضػػمور اإلبػػداع الػػوطٍت 

مناهجه كال حىت براؾبه، تعلػيم كافػد إلينػا مػع اؼبػد االسػتعمارم ،   نكيفػه مػع ظركفنػا كمػع 
عنػه، اؼبرحلة التارىبية اليت نعيشها، كهاا يزيد من اغًتاب الطالب الام يتلقى تعليما غريبا 

 (.ُٔٗ، ص ََِٔطحاف، " )كأسلوبا ال هبد فيه ذاته أك ؾبتمعه أك هويته
كلسػائر القػيم هػي مرحلػة الطفولػة كالنشػوء الػيت ( اؼبواطنة الفاعلػة)إف أهم مرحلة لبناء "

ذبعػػػل الشػػػخص يعػػػيش اؼبواطنػػػة فكػػػرةن ككجػػػداننا، فكػػػم هػػػم الػػػاين اسػػػتوعبوا الوطنيػػػة فكػػػرنا 
حياهتم ال يكًتثوف هبا، بل ردبا استغلوها لتحقيق مصاغبهم كيصيحوف هبا كلكنهم يف كاقع 

  ربتل كجػداهنم منػا الصػغر حبيػث يشػعركف ( اؼبواطنة)إف السبب أف هال القيمة ! األنانية
أهنػػا األصػػل بالنسػػبة لوجػػودهم أكثػػر مػػن شخصػػياهتم كأف قيمػػتهم كعػػزهم يكػػوف بالتضػػحية 

 (.ََِٔالزنيدم، " )ؽبا فضبلن عن باؿ الطاقة ػبدمتها
؟.. أشػػػارت ثريػػػا الشػػػهرم إىل اغبضػػػارة األخبلقيػػػة  فكتبػػػت أف ! أيػػػن كبػػػن منهػػػا اليػػػـو

أطفالنا يركف السلوؾ االنتقائي الام يبارسه الكبار مع الفضائل فنحن ننتقي من األخبلؽ 
حسػب اؽبػول كقبمػػع الفضػائل يف سػػلة كاحػدة، مث اخًتنػػا منهػا فضػػيلة العفػة كحصػػرناها يف 

أيػن اإلحسػاس ! أيػن اغبػديث عػن الكػاب كالنكػث بػالوعود كالعهػود.. .اؼبرأة دكف الرجػل 
مث تشػػػَت الكاتبػػػػة إىل ... بػػػل أيػػػن جنايػػػة الظلػػػم ! بقيمػػػة العمػػػل كإتقانػػػه أك الوقػػػت كهػػػدرل

رشػػػوة كتبلعػػػب ككاسػػػطة ... كمػػػن التسػػػاهل الفضػػػائلي" معوقػػػات اؼبواطنػػػة الصػػػاغبة فتقػػػوؿ 
سػػػػاد اإلدارم كيشػػػػيع الصػػػػراع الطػػػػائفي كسػػػػرقة كنفػػػػاؽ كؿبسػػػػوبية كتػػػػدين إنتػػػػاج، ينتشػػػػر الف

كاؼباهأ كالعرقي، كيصبح االنتماء إىل اعبماعة أك اغبزب أعلى من االنتماء الوطٍت، فيفقد 
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اؼبواطن خارج الدائرة شعورل باؼبساكاة، كيتيقن حبصوؿ غَتل على امتيازات مػا كػاف ليحصػل 
يف خضػم ذلػ ؟ إف مػا وبػدد عليها لػوال انتمػاؤل العشػائرم أك اعبمػاعي، فمػاذا عػن الدكلػة 

 " .مسارنا السياسي كاؼبدين هو قباحنا أك إخفاقنا يف االنتصار يف معركة اؼبواجهة اغبضارية
كال  همف التبػػػاين ال يطغػػػى علػػػى حقػػػوقال يبكػػػن إلغػػػاء التبػػػاين بػػػُت النػػػاس لكػػػن اؼبهػػػم أ

نتمػاء لؤلسػرة أك أف االالتاكَت بػاؼبهم من ك . بينهم يلغي القدر الكايف من التعاكف كاالحًتاـ
يقػـو الوالػداف يف اغبيػاة اليوميػة . اؼباهب أك الطائفة ال يكوف على حساب اؼبصلحة العامة

ال شػعوريا فعنػدما يتحػدث اآلبػاء بعبػارات تتضػمن التحقػَت أك  ةبتلقُت الطفل مفػاهيم كثػَت 
التصػػػغَت لفئػػػة مػػػن النػػػاس داخػػػل ااتمػػػع أك خارجػػػه فػػػإف الطفػػػل يتشػػػرب هػػػال التوجهػػػات 

كلقػػػد حػػار القػػػرآف . در عنػػػه مسػػتقببل كتسػػػَت سػػلوكياته كتوجػػػه مشػػاعرل كبػػػو اآلخػػرينكتصػػ
ػا الَّػًاينى آمىنيػوا ال يىٍسػخىٍر قىػوـه } غايػة التنفػَت قػائبل  االكرمي من آفة السخرية كنفػر منهػ يىػا أىيػههى

ػػى أى  ػػاء عىسى ػػاء مِّػػن نِّسى ػػٍَتان مِّػػنػٍهيٍم كىال ًنسى ػػى أىف يىكيونيػػوا خى ػػٍَتان مِّػػنػٍهينَّ كىال مِّػػن قػىػػٍوـو عىسى ف يىكيػػنَّ خى
ػػػػوؽي بػىٍعػػػػدى اإًليبىػػػػاًف كىمىػػػػن  ٍَّ يػىتيػػػػٍب  ػػػػكيٍم كىال تػىنىػػػػابػىزيكا بًاألىٍلقىػػػػاًب بًػػػػٍئسى ااًلٍسػػػػمي اٍلفيسي تػىٍلًمػػػػزيكا أىنفيسى

 (.      ُُ: اغبجرات){ فىأيٍكلىًئ ى هيمي الظَّاًلميوفى 
لػػػػى اخػػػػتبلؼ ؼبػػػػواطنُت عكبشػػػػكل عػػػػاـ، يعػػػػاين ااتمػػػػع الكػػػػوييت، كخصوصػػػػا ؾبتمػػػػع ا"

سػػتهبلكية، كاؼبوقػػف السػػلأ ذبػػال قيمػػة العمػػل، كالػػركح االتكاليػػة ، أجيػػاؽبم تفشػػي القػػيم اال
ـ، ص ََِٓديػػػػُت، " )، كالنظػػػػرة االسػػػػتعبلئية ذبػػػػال الوافػػػػدين"دكلػػػػة الرعايػػػػة"الػػػػيت كلػػػػدهتا 

يفػػا أخػػا بعػػدا ـب...كإضػػافة إىل ذلػػ  فػػإف اإليبػػاف بػػاعبن كاغبسػػد كالعػػُت كالسػػحر (. ُّّ
 .ينايف اإليباف الصادؽ، كالعقل اؼبستنَت، كالنفس الراضية

تعػػاين الػػدكؿ العربيػػة مػػن صبلػػة قضػػايا مصػػَتية تػػؤثر سػػلبا علػػى مفهػػـو اؼبواطنػػة كعلػػى  
 :رأسها
 .تقلص مساحة اغبريات السياسية كاألكاديبية .1
 .هجرة العقوؿ .2

 .قصاء اآلخرإلية ك سيطرة العصبية كالقب .3
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عػػػداد اؼبػػػواطن الفطػػػن اللبيػػػب كدكرل يف إة اؼبخلػػػة دبهمػػػة بعػػػمل القػػػيم السػػػلبيانتشػػػار  .4
 .اإلنتاج اؼبعطاء

 .تقلص االستقبللية يف ازباذ القرارات .5

 .شيوع البطالة اؼبقنعة .6

 .انتشار الفكر الغيأ اػبرايف .7

كيف ؾباؿ تدريس الًتبية الوطنية فهناؾ عدة عقبات قد تواجه اؼبدارس كما أشارت 
 :نتائج إحدل الدراسات منها

 أف أهداؼ مادة الًتبية الوطنية كانت غَت كاضحة لدل كثَتو من اؼبعلمُت،" .1

  .بعمل األهداؼ ذات البعد الثقايف االجتماعي كاالقتصادم كخاصةن 

 .الوطنية قد أغفل بعمل جوانب احملتول ذات األنبية الكبَتة يف الًتبية أف اؼبقرر .2

اؼبناسبة  كالنشاطاتتوجد صعوبات لدل اؼبعلمُت يف االطبلع على الوسائل  أنه .3
  .ككيفية االستفادة منها للمادة

 تدريبية يف صبيع جوانب أف اؼبعلمُت عربكا عن قلة تدريبهم، كحاجتهم لدكرات .4

 .(هػُِْٔالعبدالكرمي كنصار، " )مادة الًتبية الوطنية لتأهيلهم بطريقة مناسبة

غادر  2000 ك 1998 يفبُت عام: "ـ ََِّكرد يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ 
كال تقتصػػر اػبسػػارة اؼبًتتبػػة علػػى هجػػرة هػػال  .طبيػػب عػػريب إىل أكركبػػا 15000 أكثػػر مػػن

الكفػػػػاءات علػػػػى ربمػػػػل ااتمعػػػػات العربيػػػػة تكلفػػػػة إعػػػػداد الكفػػػػاءات اؼبهػػػػاجرة إىل البلػػػػداف 
اؼبتقدمػػة األغػػٌت، بػػل لعػػل الكلفػػة األكػػرب هػػي تكلفػػة الفرصػػة اؼبضػػاعفة اؼبتمثلػػة يف تغييػػب 

 .سانبة اؼبنتظرة ؽبال الكفاءات يف التنميػة الوطنيػة كخباصػة يف بنػاء منظومػة اؼبعرفػة الوطنيػةاؼب
كتستدعي هال اػبسارة اؼبزدكجػة عمػبل جػادا لتقليلهػا إىل أدي حػد فبكػن، باالسػتفادة مػن 
الكفػػػػاءات العربيػػػػة اؼبهػػػػاجرة أثنػػػػاء كجودهػػػػا يف اؼبغػػػػًتب، أك لتحويلهػػػػا إىل مكسػػػػب هائػػػػل 

فػػاءات اؼبهػػاجرة للعػػودة، مؤقتػػا أك هنائيػػا، ؿبملػػة بػػرأس مػػاؿ معػػريف أضػػخم فبػػا باجتػػااب الك
كلن يتػأتى هػاا إال بقيػاـ مشػركع جػدم للنهضػة اإلنسػانية يف الػوطن العػريب يغػرم  .تركوا به
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الكفػػاءات اؼبهػػاجرة بػػػالعودة، اؼبؤقتػػة أك الدائمػػػة، كهبعػػل مشػػاركتهم منتجػػػة كؿبققػػة للػػػاات 
 . "حدكلنهضة األكطاف يف آف كا

كعلى صعيد الواقع ، سبتل  دكؿ اػبليج العريب ؾبموعة خربات يف غػرس مفهػـو الًتبيػة 
الوطنيػػة كهػػي ذبربػػة حققػػت الكثػػَت مػػن اؼبكاسػػب كال يبكػػن أبػػدا التقليػػل مػػن شػػأف اعبهػػود 
الرامية إىل تعميق مفهـو اؼبواطنة كاستكشاؼ التميز من خبلؿ أشعة اؼبدارس كنػور اؼبعاهػد 

 .ال بد أف تواجه أم نشاط إنساين له كزنه كقيمته كلكن التحديات
إىل أف مػػػادة الًتبيػػػة  )ـ ََِِاؼبوسػػػى، )يشػػػَت الواقػػػع يف بعػػػمل دكؿ اػبلػػػيج العػػػريب   

الوطنية قػد ربولػت إىل دركس يف التػاريخ كاعبغرافيػا كخرجػت يف ؿبتوياهتػا عػن نطػاؽ الػوطن 
فخرجػت عػػن مػدارها الصػػحيح  كأصػبحت فقػط مػػادة سبػؤل الفػػراغ الػام اختطػه كزارة الًتبيػػة

كال يبكػػن لوطننػػا أف يغػػرس الػػوالء يف الناشػػئة . كمقصػػدها الصػػريح فخرجػػت النتػػائج سػػلبية
يهربػػوف غبظػػة ترديػػد النشػػيد الػػوطٍت يف طػػوابَت الصػػباح يف " أهػػل السػػاحة"طاؼبػػا أف بعػػمل 

 .ساحات الوطن ظنا منهم بأف ربية العلم ال تتفق مع آداب الدين
أمػػاـ ربػػديات كثػػَتة ككبػػَتة مػػن مثػػل توجيػػه اؼبػػواطن كبػػو احػػًتاـ  يقػػف الػػوطن العػػريب 

اؼبؤسسػػات اؼبدنيػػة كاحػػًتاـ اللػػوائح كالػػنظم كتقػػدمي مصػػلحة الػػوطن علػػى اؼبصػػا  الشخصػػية 
هػػاا يتطلػػب تشػػجيع الفكػػر اؼبنهجػػي العلمػػي . كاؼبنػػافع القبليػػة كغَتهػػا مػػن معوقػػات التقػػدـ

شػػػكبلت كإدارة األمػػػور بػػػالطرؽ السػػػليمة الناقػػػد كتػػػدريب اؼبتعلمػػػُت علػػػى أسػػػاليب حػػػل اؼب
 .كاؼبعايَت اؼبوضوعية

كسػػػبق اإلشػػػارة إىل أف هنػػػاؾ طائفػػػة مػػػن العواقػػػب الػػػيت تعػػػًتض عمليػػػة تعميػػػق الػػػوعي 
الػػوطٍت الوحػػدة اؼبنشػػودة منهػػا اسػػتفحاؿ سػػيطرة االنتمػػاء القبلػػي كالطػػائفي كيبكػػن مشػػاهدة 

حيػػػث تطػػػل العصػػػبية برأسػػػها بصػػػورة تلػػػ  النزعػػػات بصػػػورة جليػػػة يف االنتخابػػػات الربؼبانيػػػة 
 . سافرة

إف مػػػن أسػػػباب التطػػػرؼ الػػػديٍت يف اغبيػػػاة اؼبعاصػػػرة ( ـ ََِْ)علػػػى الزميػػػع . يقػػػوؿ د
سػػػيطرة االنتمػػػاء القبلػػػي كالطػػػائفي علػػػى قطػػػاع كبػػػَت مػػػن ااتمػػػع، كارتبػػػاط الثقافػػػة القبليػػػة "
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 عمار حامد .د مع المؤلفة
 

شػػار احملافظػػة الػػيت ال تنبػػع  انت. كالطائفيػػة احملافظػػة بثقافػػة كمفػػاهيم التيػػارات الدينيػػة اؼبتشػػددة
كلهػػػا بالضػػػركرة مػػػن قواعػػػد الشػػػريعة، كتقػػػف حػػػائبل دكف إشػػػاعة كترسػػػيخ القػػػيم كاؼبشػػػاعر 
الوجدانية كاعبمالية الراقية، كممارسة الفنوف اؼبوسيقية كاألدبيػة كالتشػكيلية كاالسػتمتاع هبػا، 

حقيقػة مشػركعية ما يستدعي تنشيط البحػوث الشػرعية كاآلراء الفقهيػة الػيت تبػُت للجمهػور 
 (.، باختصارِٔص " )فبارسة هال الفنوف على اختبلؼ أشكاؽبا

 

ج الغػريب يشهد العا  العريب ضػغوطا عاؼبيػة لتبػٍت الديبقراطيػة بػالنموذ كمن جهة أخرل، 
نعكاسػػات سػلبية ال ربصػر فالشػػعوب الكريبػة ال تسػاؽ كبػػو اكفػرض هػال السياسػات ذات 

 . يت زبتار مصَتها بنفسها كتصرؼ أمورها بإرادهتااألهداؼ بالقوة كالًتهيب بل هي ال
 

قضػػػػايا ( "ـ ََِِ)يقػػػػوؿ حامػػػػد عمػػػػار 
ال  اؼبواطنة كالديبقراطيػة ال يبكػن اسػتَتادها ، كمػا 

كعلينػػػػػػػا أف نواصػػػػػػػل . يبكػػػػػػػن إعػػػػػػػادة إنتاجهػػػػػػػا
يف عمليػػة ديبقراطيػػة حواريػػة تقػػـو هبػػا "جهودنػػا 

فمػػػػن " القػػػػول الوطنيػػػػة لبنػػػػاء الديبقراطيػػػػة ذاهتػػػػا
قر مػػػػن خػػػػبلؿ ذبػػػػارب التػػػػاريخ اؼبعاصػػػػر اؼبسػػػػت

تشول الديبقراطية اؼبفركضة عػن غػَت أسػلوب ديبقراطػي كطػٍت معتمػد علػى جهودنػا الوطنيػة، 
يف مسػػاعيها بإرسػػاء نظػػاـ ديبقراطػػي دينػػامي متطػػور سػػاعية إىل أف تقيػػيم مؤسسػػاته حبيػػث 

ص " )إلنسانيةكذبديد أصولنا اغبضارية كرؤيتها ا...تستوعب مستجدات الساحة العاؼبية "
ِٔٓ.) 

ككػػل مهػػػتم بالشػػأف الػػػداخلي كاػبػػارجي لػػػببلدل يشػػعر بقلػػػق شػػديد إىل عمليػػػة إدخػػػاؿ 
الشػػباب يف متاهػػػات فكريػػػة توجػػد التنػػػاقمل يف عقػػػوؽبم بػػػُت الػػدين كركابػػػط الوطنيػػػة كتػػػركج 
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لكلمات ال تنطبق علػى الواقػع كذلػ  عػرب التغريػر بالشػباب كتعبئػتهم ؼبقاتلػة غػَت اؼبسػلمُت 
 .غ دام ببل مسو 

هػػ ، ص  ُِْْأمامػة، " )اعبهػاد يف اإلسػبلـ لػيس دفاعيػا"أف قػوؽبم كمن أمثلة ذل  
أف بعضػػػػػػهم كتػػػػػػوهم ... كأف آيػػػػػة السػػػػػػيف نسػػػػػخت آيػػػػػػات السػػػػػلم( ِّٓ، ُِْ، ّٕٔ
كتصػػطنع معركػػة كنبيػػة أك علػػى أقػػل تقػػدير معركػػة مبػػال  فيهػػا " الوطنيػػة تنػػايف الػػوالء كالػػرباء"
بػػػُت متطلبػػػات الػػػدين كأكلويػػػات ( ـ ََِٓالشػػػريدة، ،  مػػػااهب فكريػػػة معاصػػػرةقطػػػب، )

 . م العلماء إىل معسكرين متناقضُت إزاء ذل يتقسا الوطن ك 
اغبػػػدكد الواقعيػػػة معتػػػربة كأف كحػػػدة األمػػػة عاؼبيػػػان ال تتنػػػا  كخصوصػػػيتها "كاغبػػػق أف 

 كطنيػػان، فلكػػل  أنبيتػػه كاعتبػػارل كآثػػارل لكػػن نفػػي أم منهػػا لصػػا  اآلخػػر يعكػػس تقصػػَتان يف
اسػػػتدراؾ حقػػػائق الوطنيػػػة كأبعادهػػػا كمقاصػػػدها مػػػن جهػػػة كالشػػػريعة اإلسػػػبلمية مػػػن جهػػػة 

إف الفكػػػر السياسػػػي اإلسػػػبلمي ال يعػػػًتض علػػػى اؼبعػػػٌت السياسػػػي ؼبفهػػػـو الوطنيػػػة، . أيخػػػرل
فاؼبواطنػػػة الصػػػاغبة . كلكنػػػه يعطػػػي ؽبػػػاا اؼبفهػػػـو اتسػػػاعان حبيػػػث يصػػػبح مفهومػػػان أكثػػػر مشػػػوالن 

كػػػل زمػػػاف كمكػػػاف يف آخػػػر بػػػل هػػػال اؼبمارسػػػة مطلوبػػػة يف  ليسػػػت حكػػػرا علػػػى مكػػػاف دكف 
 ( .ـ، باختصارََِٓالشريدة، " ) الداخل كاػبارج

كإذا ربولنػا مػن اؼبعوقػػات الفكريػة إىل اؼبعوقػات السػػلوكية فإننػا قبػد سػػلوكيات كثػَتة تػػنم 
كيف هػاا السػياؽ شبػة سػلوكيات شػائنة . عن جهػل أك تقصػَت يف مراعػاة دكر اإلنسػاف اؼبػدين

 :ح اغبس الوطٍت كذبرح معانيه النبيلة من مثلتقد 
 .االحتفاظ باألسلحة يف اؼبنزؿ ببل ترخيص من اعبهات األمنية .1
إطػػػػبلؽ الطلقػػػػات الناريػػػػة مػػػػن األسػػػػلحة ابتهاجػػػػا بفػػػػرح الػػػػزكاج فبػػػػا يسػػػػبب الضػػػػرر  .2
 .لآلخرين
 .ترؾ القمامات على الشواطئ كيف اؼبنتزهات .3
 .عدـ التقيد بقوانُت اؼبركر .4
 .رضية الكاذبة ال سيما قبل العطل الرظبية كاألعياد الدينية كالوطنيةاإلجازات اؼب .5
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 .الرشوة .6

 .الوساطة يف أمور تعطل القانوف .7

كاسػػػتغبلؿ الفقػػػراء بػػػدفع ( تصػػػريح دخػػػوؿ الػػػببلد)اإلقامػػػات اسػػػتخراج اؼبتػػػاجرة يف  .8
 .مبال  خيالية

 .ذباكز القانوف كاالستهتار باؼبؤسسات الرقابية .9

 .كثراث بإفساح آفاؽ رحبة لتنميتهاث كعدـ اال عدـ احتواء طاقات اإلنا .11

-تصػػوير)انتهػاؾ حقػوؽ اؼبلكيػة بعػػدـ التقيػد دبواثيػق كقػوانُت ضبايػػة اؼبلكيػة الفكريػة  .11
 .إف احًتاـ اؼبواثيق الدكلية يعكس رؤية كعقلية مسئولة...(. نسخ أشرطة كبرامج-طباعة

  .اتًت على ذبار اؼبمنوعاؼبخدرات كتناكؿ اؼبسكرات كالتس تركيج .12

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حب الوطن كهي عاطفة إنسانية كشعور يربط الفرد بوطنه كيدفعه إىل العمل "الوطنية 
" اؼبثمر كالسعي اؼبتواصل يف سبيل رفع اظبه كإعبلء شأنه، كالقياـ بواجبه كبول خَت قياـ

كال يبكن ربقيق مقاصد الوطنية النبيلة عرب (. ِٓـ، ص  َََِهبلؿ كآخركف، )
فإن  تلمح ، كحُت تستمع إىل كثَت من احملطات اإلذاعية كالفضائية"س الكاب كالتدلي

على كبو كاضح كصريح التعصب لؤلكطاف كاألقطار كؿباكالت يائسة للحديث عن فضائل 



 154 

 فريري باولو
 

( َُُص، ـ ََِٔ، بكار كآؿ رشي" )غَت موجودة أك تضخيم لفضائل صغَتة
تجارب العربية أف تربية الن عرض كيبدك م .فالغايات النبيلة ال يليق هبا إال السبل الفاضلة

اؼبواطنة يف الوطن العريب تتسم بالًتكيز على اقبازات الدكلة أكثر من الًتكيز على حقوؽ 
 (.ِِٗـ، ص ََِٔ، اؼبعمرم)اؼبواطن 

ـ، ََِٓيػب، قب)العربية انتشػار أسػلوب التسػلط كمن التحديات اليت تواجه اؼبدارس 
 ,Moughrabi, 2004) كاكبسػار التوجيػه كالرعايػة كالتفتيش عند اؼبدراء كاؼبػوجهُت( ْٖص 

p. 419 .) ال بػػػد أف يشػػػعر كيتصػػػرؼ اؼبعلػػػم يف اؼبدرسػػػة بأنػػػه يعػػػيش يف أجػػػواء ديبقراطيػػػة
صحيحة تكوف أساس تعامله مع طبلبه من دكف تصنع كحىت ينشأ الطالب كهو يرل كاقػع 

ف الًتبػػويُت يتفقػػوف عػػبلكة علػى ذلػػ  فػإ. اؼبدرسػة متطػػابق مػع الواقػػع االجتمػاعي مػػن حولػه
مع اؼبريب الربازيلي بػاكلو فريػرم يف ضػركرة إلغػاء فكػرة التعلػيم علػى مبػط البنػوؾ  أف يسػتقبل 

إف تعليم القيم الوطنية ربرر العقوؿ كال . الطالب اؼبعلومات كوبفظها مث يكتبها يف االختبار
القػيم الوطنيػة تقبل أسلوب اغبفا األصم كال مناص من ذبديد أساليب التعليم كػي نغػرس 

البحػػػػث كاالستكشػػػاؼ كالػػػػرحبلت اؼبيدانيػػػة ككتابػػػػة ك الرفيعػػػة حبيػػػػث تعتمػػػد علػػػػى االختيػػػار 
كهػػػػي اؼبعركفػػػػة بالطريقػػػػة التقػػػػارير الناقػػػػدة كمػػػػا هػػػػي يف فلسػػػػفة جػػػػوف ديػػػػوم عنػػػػد الغػػػػرب 

ككمػػا أشػػار إىل بعضػػها ابػػن خلػػدكف عنػػد العػػرب  (Parker, 2004, p. 435)الرباغماتيػػة 
(Moughrabi, 2004, pp. 425-426 .) 

 Paulo)لو فريػػػرم ك كإزاء ذلػػػ  كلػػػه فػػػالتعليم ال يبكػػػن أف يكػػػوف حياديػػػا يف رأم بػػػا

Freire ) إنػػه إمػػا أف يكػػوف أداة سػػيطرة يػػدعم أفكػػار ( "ـُٖٗٗ-ُُِٗ)اؼبػػريب الربازيلػػي
الػيت " فبارسة اغبرية"القاهرين كيثبت االنصياع كاػبنوع، أك 
" يف حػػاؽبم كيغَتكهػػاتعػػُت اعبمػػاهَت علػػى أف يفكػػركا جيػػدا 

، ص ََُِ، الشػػػػػػػػػػػػػػػػراح ، ٕٔـ، ص ََِٔنيللػػػػػػػػػػػػػػػػر، )
اؼبدارس قد تكوف معػتقبلت قهػر ؼبػا ؽبػا مػن قػدرة (. ُّّ

إف . (ُٓٔـ، ص َََِكطفة، )على التأثَت كاإلخضاع 
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تساعد العقػل علػى التفكػَت إبداع ليس إيداع للمعلومات يف عقل اؼبتعلم بل عملية  التعليم
 . كاإلبداع

إف تربيتنػا اؼبعاصػرة "عن الًتبية العربية اؼبعاصػرة كقػاؿ( ـََِٔ)واد رضا كتب ؿبمد ج
بارعػػة براعػػة ال تضػػاهى يف تنشػػئة أجيالنػػا علػػى أف يفكػػركا أهنػػم غػػَت قػػادرين علػػى التفكػػَت، 
كهباا تقتل فيهم فعل العقل كسبيت فيهم ركح اإلبداع ألهنا تنتزع منهم جاكة اعبسارة علػى 

إف  "ابػن خلػدكف"ولية الرأم الصريح الصادؽ كربقق فػيهم مقولػة اقتحاـ ااهوؿ كضبل مسئ
 (.ُٓص " )لف العبودية كنب  بالنفاؽأمن كاف مربال بالعسف 

يعترب باكلو فريرم من أشهر فبلسفة القرف اؼباضي يف الًتبية السياسية كخبلصة رأيه أف 
. سيما يف العا  الثالثالتعليم سبيل تغيَت ااتمع كالطريق الصحيح للوصوؿ إىل اغبرية ال 

الام يتبادؿ فيه "كاؼبنهج الصحيح يف رؤية فريرم لتحقيق ذل  يرتكز على مبدأ اغبوار 
اؼبعلم كاؼبتعلم أدكارنبا  فيتعلم كل منهما من اآلخر، كيصبح موضوع اغبوار الام يدكر 

قراءة يف الغالب حوؿ أكضاع اؼبتعلمُت اؼبقهورين اغبياتية هو اؼبدخل إىل تعليمهم ال
( Banking" )التعليم البنكي"كهاا اؼبنهج مناقمل للمنهج الام أظبال فريرم بػ. كالكتابة

يف أدمغة " سابقة التجهيز"الام يقـو فيه اؼبعلم بإيداع اؼبعلومات اليت ربتويها اؼبقررات 
اؼبتعلمُت، الاين يقتصر دكرهم على التلقي السلأ لتل  اإليداعات، كمن شأف ذل  

الوضع القائم، كال " تكريس"لبنكي أف ىبرج قوالب مكررة من البشر تساهم يف التعليم ا
كيهدؼ ذل  اؼبنهج اغبوارم لدل . تسعى إىل تغيَتل مهما احتول من أكضاع جائرة

كالوعي النقدم هو مستول من الوعي يتميز . "الوعي النقدم"إىل خلق حالة من  فريرم
لفرد اؼبقهور، كاليت ردبا يكوف الفرد ذاته جزءنا بالعمق يف تفسَت اؼبشكبلت اليت يعيشها ا

كهاا الوعي هبعل اؼبقهورين ينتفضوف على كاقع . متآلفنا كمتعايشنا معها بل كمربرنا ؽبا
اليت يفرضها عليهم القاهركف بتحكمهم يف ( Culture of Silence" )ثقافة الصمت"

كاليت زبلق كعينا سلبيًّا  اؼبدارس كسائر اؼبؤسسات اليت تسهم يف تشكيل كعي ااتمع،
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لديهم هبعلهم يستبطنوف صورنا سلبية عن ذكاهتم، كذبعلهم يشعركف بعدـ قدرهتم على 
كيهدؼ فريرم من إكساب . إدارة شئوهنم بأنفسهم، كبأهنم دائما يف حاجة إىل قاهريهم

 Pedagogy of"اؼبقهورين ذل  الوعي النقدم إىل بث الثقة يف نفوسهم كتعليمهم األمل

Hope "موسوعة " )بقدرهتم على الفعل اإلهبايب لتغيَت كاقع القهر الام يعيشونه
 (.، باختصاركيكيبيديا

كال يبكن للعبلقات الًتبوية اؼبدرسية التلقينية اؼبنغلقة على نفسها كالبلمبالية باآلخر "
تمعاتنا كحبقوقه كبثقافته، أف تدعي القدرة على التنشئة اغبضارية اليت نرـك ربقيقها يف ؾب

فبلبد من إحبلؿ طرؽ تعليم بديلة للطرؽ التلقينية اليت ال تسمح بتبادؿ العبلقات . العربية
بُت اؼبعلم كاؼبتعلم، كتتيح للتبلميا فبارسة حقهم يف أف يشاركوا أك يناقشوا أك يبارسوا أك 
 يعملوا فكرهم فيما يتعلموف، كتكرس يف نفوسهم اإليباف حبق االختبلؼ كجدكل اغبوار
الثقايف كقيمة التواصل اغبضارم كالتبادؿ اؼبعريف اارد من كل تعصب كغلو أك أنانية أك 

كمن باب الًتبية على الديبقراطية كثقافة اؼبواطنة ترسيخ قيم التعاكف كالتضامن . انغبلؽ
فمن اؼبعلـو أف . كاؼبشاركة، كعلى اؼبدرسة أف تعكس ذل  يف مناهجها كفبارساهتا اليومية

لًتبية ال تقـو على النقل اؼبباشر للمعارؼ كتعليمها، كقيم التكافل كالتضامن ال عملية ا
فبار هال القيم يتم من خبلؿ . يبكن ربفيظها للتبلميا يف شكل منظومات أك أراجيز

إشاعتها يف اغبياة اؼبدرسية كيف العبلقات الًتبوية بُت اؼبعلمُت كالتبلميا على اختبلؼ 
 (.ـََِٔمهداد، " )جتماعية كأصوؽبم الثقافيةطبقاهتم كانتماءاهتم اال

إف تأهيل ااتمع عرب تنقية الًتاث القدمي كاؼبعاصر بداية سليمة لنشػر الػوعي السياسػي 
ال إىل اغبريػػة الواعيػػة اؼبتزنػػة الػػيت و الػػام وبػػرر عقػػل الفػػرد مػػن معوقػػات التعػػايش اإلهبػػايب كصػػ

 . هي من أهم دعائم اؼبواطنة
إعادة اكتشاؼ اؼبوارد الوطنيػة الػيت   يػتم الًتكيػز "ثقافة الوطنية تتطلب عملية تأهيل ال

فالػدكؿ الػيت صػنفت علػى أهنػا دكؿ نفطيػة لػديها مػن . إال على ما وبتاجػه االسػتعمار منهػا
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ن الكواكأ قاؿ عبد الرضب

 هيف كتاب( َُِٗ - ُْٖٓ)
ألفنا أف نعترب " االستبدادطبائع 

التصاغر أدبا، كالتالل لطفا، 
هانة تواضعا، كالرضا كقبوؿ اإل

بالظلم طاعة، كاإلقداـ هتورا، 
كحرية القوؿ كقاحة، كحرية الفكر  

... كفرا، كحب الوطن جنونا 
ترضوف بأدي اؼبعيشة عجزا 

تسمونه قناعة، كهتملوف شؤكنكم 
هتاكنا كتسمونه توكبل، سبوهوف عن 

هلكم األسباب بقضاء اهلل، ج
كتدفعوف عار اؼبسببات بعطفها 
على القدر، أال كاهلل ما هاا شأف 

تقرير التنمية اإلنسانية " )البشر
 (.العربية

اؼبػػػػوارد األخػػػػرل مػػػػا هبعػػػػل إنسػػػػاهنا فػػػػاعبلن قػػػػادران، 
إىل هنػػػاؾ حاجػػػة . كلػػػيس إنسػػػاننا ريعيػػػان مسػػػتهلكان 

الطبيعيػة كالبشػرية مػع بػاقي النظر يف تبادؿ اؼبوارد 
دكؿ كؾبتمعات العا  بصورة حػرة تلقائيػة متوازنػة 
يف فضػػػػاء إنسػػػػاين يقػػػػـو علػػػػى االعتمػػػػاد اؼبتبػػػػادؿ 
كلػػػػيس التبعيػػػػة كعلػػػػى االسػػػػتفادة اؼبتبادلػػػػة كلػػػػيس 
االستغبلؿ كعلػى التػوازف كالعػدؿ كلػيس التػدليس 

 (.ـ ََِْعارؼ، " )كالظلم كاعبور
كؿ ديورنػػت  يػػاكر قصػػة اغبضػػارةكيف كتػػاب 

أف بعػػػػػمل التيػػػػػارات الوطنيػػػػػة قػػػػػد تفهػػػػػم رسػػػػػالتها 
كنبػػا "بصػػورة تصػػطدـ مػػع القػػيم اإلنسػػانية فقػػاؿ 

الفبلسػػفة القوميػػة كالوطنيػػة علػػى أسػػاس أف هػػال 
األحاسيس كالعواطف تعمل على تضػييق مفهػـو 
اإلنسػػانية كااللتزامػػات اػبلقيػػة، كأهنػػا جعلػػت مػػن 

 شػػػػػػػعوهبم إىلالسػػػػػػػهل علػػػػػػػى اؼبلػػػػػػػوؾ أف يقػػػػػػػودكا 
يف القػػػاموس " الوطنيػػػة"كشػػػجبت مقالػػػة . اغبػػػرب

" باعتبارهػا أنانيػة ضػيقة األفػق" الوطنية"الفلسفي 
 (.َُِٕٕص )

كبال  ال بد للوطنية من أف سبتد أفقها كػي 
كإذا كانػػت الغػػَتة الوطنيػػة . تضػػم اؼبواطنػػة العاؼبيػػة

مطلوبػػة فػػإف الغلػػو يف كػػل األمػػور مػػامـو فعنػػدما 
شػػػائج العركبػػػة أك تصػػػبح العػػػرل الوطنيػػػة تفػػػرؽ ك 

الػدين أك ااتمػع اإلنسػػاين فثمػة مشػكلة يف فهػػم الوطنيػة  فالوطنيػة اغبقػػة تتسػق مػع احػػًتاـ 
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. الغَت كتتفق مع األخوة اإلسبلمية كهي دكائػر متصػلة متواصػلة ال تػرل فيهػا عوجػا كال أمتػا
ػػػػوىٍيكي }قػػػػاؿ تعػػػػاىل  ػػػػٍم تػيٍرضبىيػػػػوفى ًإمبَّىػػػػا اٍلميٍؤًمنيػػػػوفى ًإٍخػػػػوىةه فىأىٍصػػػػًلحيوا بػىػػػػٍُتى أىخى { ٍم كىاتػَّقيػػػػوا اللَّػػػػهى لىعىلَّكي

إف دائػػرة العبلقػػات علػػى مسػػتول البلػػد كاإلقلػػيم كاؼبلػػة كاإلنسػػانية بينهػػا (. َُ: اغبجػػرات)
تػػػرابط كثيػػػق كبالقػػػدر الػػػام وبػػػدث التنػػػاغم، كبقػػػق إنسػػػانيتنا، كنتمتػػػع يف حياتنػػػا ، كتسػػػَت 

كتضػػػػمر أشػػػػكاؿ اؼبنازعػػػػات  منظومػػػػة التضػػػػامن البشػػػػرم كتتجلػػػػى كتسػػػػمو معػػػػاين التعػػػػارؼ
ًة الوىطىًنيَّػةً "من اعبميل أف نؤمن بػأف . كالبغضاء ػٍيءى يػىٍعليػو عىلىػى اٍلمىٍصػلىحى كاؼبصػلحة يف  "الى شى

حنات كاإلحػػػػن كسبزيػػػػق الػػػػركابط اإلنسػػػػانية بػػػػل اؼبصػػػػا  اإطارهػػػػا الصػػػػحيح ال ربصػػػػل باؼبشػػػػ
بػأف اغبػوار هػو السػبيل لتحسػُت اغبيػاة مػع اإليبػاف  السػديد مشابكة كمشػًتكة كهػي السػبيل

إننػػا بطريقػػة غػػَت متعمػػدة نصػػطنع معػػارؾ . الوحيػػد للتقريػػب بػػُت الشػػعوب كتػػأليف القلػػوب
كنبيػػة حينمػػا نػػزعم أف هنػػاؾ تناقضػػات بػػُت حػػب الػػوطن كبػػُت حػػب األسػػرة أك العركبػػة أك 

 .كالصواب أهنا صبيعا حلقات فبتدة تقود إىل سعادة البشرية. اإلسبلـ أك اإلنسانية
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 الفصل الرابع

 وسائط ووسائل بناء الهوية 
 األسرة والمواطنة الصالحة

تشػػكل األسػػرة اللبنػػة األكىل يف بنػػاء الدكلػػة كربمػػل علػػى كاهلهػػا 
مسئولية رعاية األفراد كتبصَتهم بالبيئة من حػوؽبم كتػدريبهم علػى كظػائفهم االجتماعيػة يف 

لشػػباب فيعػػي الفػػرد، ذاتػػه كيفػػي بواجباتػػه صبيػػع اؼبراحػػل العمريػػة ال سػػيما مرحلػػة الطفولػػة كا
كاصػػػػر االنتمػػػػاء كينتسػػػػب إىل الػػػػوطن الػػػػيت هػػػػي أسػػػػرته الكبػػػػَتة كمسػػػػتقبله اؼبشػػػػرؽ، كتظػػػػل أ

 .كالتقدـ التمدف كالعطاء عصب
قيػٍل تػىعىػالىٍواٍ أىتٍػلي }نالت األسرة منزلة عظيمة يف التوجيهات القرآنية فقػاؿ اؼبػوىل سػبحانه 

ػانان كىالى تػىٍقتػيليػواٍ أىٍكالىدىكيػم مِّػٍن إٍمػبلىؽو مىا حىرَّـى رىبهكيٍم عىلى  ٍيًن ًإٍحسى ٍيئان كىبًاٍلوىالًػدى ٍيكيٍم أىالَّ تيٍشرًكيوٍا بًًه شى
 الَّيًت حىرَّـى كبٍَّني نػىٍرزيقيكيٍم كىًإيَّاهيٍم كىالى تػىٍقرىبيوٍا اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كىالى تػىٍقتػيليواٍ النػٍَّفسى 

كىقىضىى }كقاؿ سبحانه (.  ُُٓاألنعاـ)، {ٍم بًًه لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى الٌلهي ًإالَّ بًاغبٍىقِّ ذىًلكيٍم كىصَّاكي 
ػدينبيىا أىكٍ  ليغىنَّ ًعنػدىؾى اٍلًكبػىػرى أىحى ػانان ًإمَّػا يػىػبػٍ ٍيًن ًإٍحسى   ًكبلىنبيىػا فىػبلى رىبه ى أىالَّ تػىٍعبيػديكٍا ًإالَّ ًإيَّػالي كىبًاٍلوىالًػدى

 (. ِّ: اإلسراء){ تػىقيل ؽبَّيمىا أيؼ  كىالى تػىنػٍهىٍرنبيىا كىقيل ؽبَّيمىا قػىٍوالن كىريبان 
كتنبهت دساتَت الدكؿ إىل أنبية البعد االجتماعي فحظيت األسرة باهتماـ عريب 
كعاؼبي متزايد فهي من أهم مقومات ااتمعات كؽباا فإف الدستور الكوييت ينص على أف 

القانوف كياهنا ،  ااتمع ، قوامها الدين ، كاألخبلؽ كحب الوطن ، وبفااألسرة أساس " 
ككرد يف اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ . "كيقوم أكاصرها ، كوبمي يف ظلها األمومة كالطفولة

ككرد يف اإلعبلف ، "األسرة هي الوحدة الطبيعية كاألساسية للمجتمع"اإلنساف أف 
األسرة هي األساس يف بناء "اؼبؤسبر اإلسبلمي أف  اإلسبلمي غبقوؽ اإلنساف التابع ؼبنظمة

ااتمع كالزكاج أساس تكوينها كللرجاؿ كالنساء اغبق يف الزكاج كال ربوؿ دكف سبتعهم هباا 
اعبمعية الكويتية للمقومات األساسية " )اغبق قيود منشؤها العرؽ أك اللوف أك اعبنسية
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األسرة "العاؼبي غبقوؽ اإلنساف أف يف اإلعبلف كرد ك  (.ُِ، ص ََِٔ، غبقوؽ اإلنساف
 ".  هي اػبلية الطبيعية كاألساسية يف ااتمع، كؽبا حق التمتع حبماية ااتمع كالدكلة

كبن يف الغالب نعرؼ ماذا نريد من اؼبهارات ألطفالنا كلكػن كيػف نوصػل ؽبػم الفكػرة ك 
 ؟مث ندرهبم على فبارستها بأسلوب جااب

. عليه أف األسرة هي األساس األكؿ كاألفضل للًتبيةكمهما يكن األمر فمن اؼبتفق 
كألف األسرة أهم كسيط تربوم فإف الناشئة يكونوف مفاهيمهم السياسية األكىل من تل  

اؼبؤسسة اليت ينبغي أف تغرس اؼبعاين السامية للوطنية 
 .يف خطوطها العريضة كمضامينها العملية

كلكي تلعب األسرة دكرها اغبيوم يف عملية 
نشئة السياسية فهي مطالبة بتوفَت بيئة اهبابية الت

تنشر معاين االستماع اعبيد، كتشجع على اغبوار 
كالتواصل، كتعلي من شأف االنتماء للوطن، كتعرؼ 
حبقوؽ ككاجبات الوطن، كهتتم باؼبشكبلت اليت 

ية تصيب الببلد، كتأخا بيد األطفاؿ منا نعومة أظفارهم كبو احملافظة على الثركات الطبيع
كمن األنبية دبكاف أف تزرع الثقة يف نفوس األبناء كذل  من خبلؿ . كاؼبمتلكات العامة

 .احًتاـ ذكات األطفاؿ كالرفق يف تصويب سلوكياهتم اػباطئة
كفبا يسًتعي النظر أنه من البيت تتشكل كطنية الطفل كاذباهاته كميوله كبو الكثَت من 

عبلء شأف قيمة العمل إكمساعدة اعبَتاف، ك اـ اآلخرين، القضايا اؽبامة من مثل احًت 
كمن أجل أف تقـو األسرة بدكرها على أكمل . كربمل اؼبسئولية كمهارات اغبوار كالتعاكف

كجه فبل بد من بناء جسور التواصل مع مؤسسات التوجيه كاإلرشاد مثل اؼبسجد كاؼبدرسة 
كالشباب يف صبيع  كصوال إىل تقدمي رسالة موحدة زباطب عقل ككياف ككجداف األطفاؿ

 .مراحلهم العمرية
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 أحمد ليلى 
 

إف من أهم الواجبات الدينية " : كتبت ليلى األحدب
االهتماـ الشديد بتوجيه ، كاألخبلقية كالوطنية للوالدين

كتبدأ اؼبيوؿ . مشاعر األطفاؿ كمراقبة تنمية عواطفهم
العاطفية بالظهور منا األسابيع األكىل بصور متفاكتة 

العمر إذ يبقى ؽبا دكر كبَت يف  كتستمر كال  حىت هناية
إف ". "صبيع شؤكف اإلنساف كيف مراحل حياته اؼبختلفة
كإف االستجابة ؽباا اؼبيل الطبيعي كإشباع ، اغباجة إىل اغبب كاالهتماـ حاجة فطرية أصيلة
فالطفل الام يناؿ حظا كافرا من العطف . هال اغباجة جزء من اؼبنهاج الًتبوم السليم

ـ طفولته ينشأ ذا ركح طيبة كنفس ؿببة للناس كاػبَت كيكوف سلوكه طبيعيا كاغبناف يف أيا
طيلة أدكار حياته  أما الطفل احملرـك من اغبب كاغبناف فإنه يفقد الثقة باآلخرين كيبل  

كما يؤكد عليه العا  . ركحا ملؤها التشاـؤ كاليأس كيكوف على شفا جرؼ من االكبراؼ
ل الام حـر من عطف أمه صغَتا ال يستطيع أف يثق النفسي إري  إريكسوف أف الطف

 ".بالناس كبَتا كالطفل الام   وبـر من هال العاطفة اؽبامة
إف الضمانات اغبقيقية للممارسة الوطنية السليمة ال تكمن يف تل  اآلفاؽ اليت ربدد "

م اؼبواطنػة معا  الفضاء االجتماعي كالثقايف ، كإمبا تتمثل يف مدل تشرب أفػراد ااتمػع لقػي
اغبقيقية منا الصغر كالتدريب على فبارستها عمليان يف ـبتلف اؼبؤسسات كالوسائط الًتبويػة 

إف الًتبيػػة علػػى اؼبواطنػػة (. " ـ ََِٓالعػػامر، " )حسػػب طبيعػػة اؼبرحلػػة الػػيت يبػػر هبػػا الفػػرد
الصػبيح، " )مسؤكلية مشًتكة تشًتؾ فيها اؼبدرسة مع البيت مػع مؤسسػات ااتمػع األخػرل

علػػى أنبيػػة دكر األسػػرة يف رسػػم مػػدارات ( ـ ََِْ)فػػايز مػػراد دنػػدش  يؤكػػد(. ـ ََِٓ
يكمػػػن التػػػأثَت الثقػػػايف لؤلسػػػرة أساسػػػا يف تأثَتهػػػا يف نظػػػاـ القػػػيم عنػػػد الطفػػػل "الفػػػرد حيػػػث 

فبػػا يسػػاعد الطفػػل علػػى تشػػرب قػػيم اؼبواطنػػة كمفرداهتػػا النظريػػة كالعمليػػة  ،(ِٕٔ" )النػػامي
طفل نصيبه من االرتواء مػن قػيم االنتمػاء كحػب العمػل كالتفػاؤؿ كمنا مرحلة باكرة يأخا ال

كبػال  فالدراسػات متفقػة علػى . كسائر اؼبهارات اغبياتية اليت تكفل حيػاة مطمئنػة كراشػدة
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من أهم الوسائط اؼبؤثرة يف عملية التطبيع االجتمػاعي أك مػا يطلػق عليػه التنشػئة أف األسرة 
  (.Enculturation)الثقافية 

ولػػػػة كاؼبراهقػػػػة نبػػػػا اؼبرحلتػػػػاف اللتػػػػاف يػػػػتم فيهمػػػػا إرسػػػػاء قواعػػػػد البنػػػػاء النفسػػػػي إٌف الطف
كلآلباء يف هػال اؼبرحلػة بالدرجػة األكىل األثػر األكػرب يف تشػكيل نفسػية الناشػئة . كالوجداين

كطبيعة انفعاالهتا الوجدانية، فالوالداف نبا دبنػزلة العدسات اؼبلونة علػى أعػُت األبنػاء، فلػيس 
مػا يػرل الناشػئ أك يسػمع، كلكػن اؼبهػم كيػف يفهػم مػا يػرل كيػدرؾ مػا يسػمع،  اؼبهم معها

ألٌف تػػػػػػأثَت اآلبػػػػػػاء كتوجيهػػػػػػاهتم كأسػػػػػػاليبهم يف التواصػػػػػػل مػػػػػػع هػػػػػػؤالء األطفػػػػػػاؿ كاليػػػػػػافعُت 
كمساعدهتم يف اختيار أصدقائهم كجلسائهم له أكرب األثر يف تشكيل كجداهنم كنفسػياهتم 

إٌف . الناشػػئ كقدراتػػه العقليػػة كالنفسػػية كاعبسػػمانية كبالكيفيػػة كبالقػػدر الػػام تطيقػػه طاقػػات
تػػوفَت الثقافػػة الًتبويػػة السػػليمة لآلبػػاء كتزكيػػدهم بػػاػبربات البلزمػػة سػػيكوف لػػه أكػػرب األثػػر يف 

إٌف مػا يقػع فيػه اآلبػاء مػن التقصػَت . توجهات الناشػئة كتكػوين عقليػاهتم، كبنػاء شخصػياهتم
إٌف كاجػػػػب . كمػػػػا وبقػػػػق مصػػػػلحة أبنػػػػائهمراجػػػػع يف الغالػػػػب إىل جهلهػػػػم بػػػػاؼبطلوب مػػػػنهم 

اؼبفكرين كالًتبويُت أف يقدموا القدر الكايف اؼبيسر مػن األدبيػات العلميػة الًتبويػة الػيت تبصػر 
 (.َُْـ، ص  ََِِأبوسليماف، )اآلباء فيمكنهم من أداء مهمتهم كتوجيه أبنائهم 

تنشػػئة الناشػػئة دير باالهتمػػاـ أف تراجعػػا عجيبػػا بػػدأ يصػػيب نصػػيب األسػػرة يف مػػن اعبػػك 
كإذا كانػػت األـ تتعهػػد برعايػػة . ـبيفػػةمتفرقػػة ك حيػػث بػػدأ يػػتقلص دكرهػػا بصػػورة ملحوظػػة ك 

دبقػػار أعمػػاؽبم كدخػػوؿ اليػػـو الطفػل بشػػكل شػػامل يف سػػنواته األكىل فػػإف التحػاؽ األمهػػات 
اؼبربيػػػات إىل البيػػػوت لتفػػػادم الػػػنقص أحػػػدث تغػػػَتات دراماتيكيػػػة يف اؼبشػػػهد العػػػائلي فمػػػا 

شئة االجتماعية خاضعة سباما لسلطاف األسرة بػل كال حػىت الدكلػة نفسػها حيػث عادت التن
أصبحت احملطات الفضائية تزاحم مراكز التنشئة كقد تتفوؽ عليها أحيانا من حيػث التػأثَت 
. كقػػػدرة االسػػػتقطاب كاإلقنػػػاع كالتوجيػػػه كاإلرشػػػاد فبػػػا قػػػد يولػػػد بيئػػػة فاسػػػدة كثقافػػػة مشػػػوهة

اليػػػػػـو حباجػػػػػة حقيقيػػػػػة لتجديػػػػػد آلياهتػػػػػا ؼبواجهػػػػػة كمواكبػػػػػة  اسػػػػػتنادا إىل مػػػػػا سػػػػػبق فاألسػػػػػرة
اؼبسػػػتجدات حبيػػػث تصػػػبح لتوجيهػػػات األسػػػرة اليػػػد العليػػػا أمػػػبل يف ضػػػبط الواقػػػع كتقلػػػيص 
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م كفبارسػػػػة يكتظػػػػل األسػػػػرة البوابػػػػة اغبقيقيػػػػة لتعلػػػػ. سػػػػلبيات الفضػػػػائيات كسػػػػائر التحػػػػديات
 .اؼبواطنة الفاعلة

 

 األسرة وغرس التسامح
كويػػت قبػػل فػػًتة باألحػػداث اإلرهابيػػة الػػيت هػػزت ضػػمَت كػػل إنسػػاف لقػػد امتيحنػػت ال

إف فػؤاد كػل مسػا  . يعرؼ قيمة السػبلـ كاألمػن كالديبقراطيػة كاالسػتقرار
لقػػد قػػاـ رجػػاؿ . يتػػأ  عنػػدما يستشػػعر فداحػػة إراقػػة الػػدماء كجريبػػة نكػػراء

، األمػػن البواسػػل بػػدكرهم البطػػويل اػبالػػد يف مواجهػػة فلػػوؿ اإلرهػػاب
راهن يتطلػػب مػػن كػػل أسػػرة كويتيػػة كغػػَت كويتيػػة أف تقػػـو كالوضػػع الػػ

 .بدكرها الًتبوم اؼبنشود لتوجيه فلاات األكباد كبو طريق الرشاد
كدكر األسػرة اغبيػوم يف ، سيتطرؽ البحث هنا إىل بعػمل أسػباب التطػرؼ 

نشػػر ثقافػػة السػػبلـ كالتسػػامح كالعفػػو يف ظػػل معطيػػات أصػػوؿ الًتبيػػة الػػيت تعػػُت الفػػرد علػػى 
ـ طامػػة كػػربل هػػزت العػػا   ََُِسػػبتمرب  -ُُإذا كانػػت أحػػداث . ب علػػى احملػػنالتغلػػ

يف غايػػػة كغَتهػػػا كلػػػه، فػػػإف األحػػػداث اإلرهابيػػػة اإلجراميػػػة الػػػيت حػػػدثت يف دكلػػػة الكويػػػت 
كأعتقد أهنا ؿبطة ال مفر منها لليقظة كاغبار لتغيَت الكثَت مػن اؼبسػلمات اؼبتعلقػة ، اػبطورة
يػػػات اؼبرتبطػػػة باؼبسػػػتقبل علػػػى مسػػػتول التطبيػػػع االجتمػػػاعي كمراجعػػػة صبيػػػع اؼبعط، بػػػاألمن
كذبنب الكوارث الفكريػة التكفَتيػة الػيت ، كااتمعي ؼبعرفة موطن اػبلل، كاؼبدرسي، األسرم

 .راح ضحيتها األبرياء من شهداء الواجب
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 مبررات العناية ببرامج الشباب 
الغػة  إذ أف األطفػاؿ كالشػباب إف العناية بربامج الشػباب أسػريا كؾبتمعيػا ؽبػا أنبيػة ب 

تقريبػا مػن السػكاف أم أف هنػاؾ %   ْٓيف الوطن العريب يبثلوف نسبة كبَتة قد تصل إىل 
أكثر من مئة مليوف طفل عريب ، كؾبتمعنا الكػوييت ترتفػع فيػه نسػبة الفئػات العمريػة الشػابة 

النسػػػػب كتػػػػأيت خطػػػػورة ارتفػػػػاع . تقريبػػػػا مػػػػن ؾبمػػػػوع السػػػػكاف الكػػػػويتيُت% ِٔلتصػػػػل إىل 
اؼبػػػاكورة سػػػابقا إىل حاجتهػػػا لعنايػػػة تامػػػة كبػػػرامج تثقيفيػػػة ذات مواصػػػفات خاصػػػة تتضػػػمن 
الًتبيػػة السػػلمية انطبلقػػا مػػن ثوابػػت ثقافتنػػا الوطنيػػة، كمػػركرا بالتجػػارب النافعػػة قػػديبا كحػػديثا 

 . يف شىت الثقافات اإلقليمية كالعاؼبية
بػػاليت هػػي أحسػػن كالػػيت تقتضػػي تنميػػة إف الًتبيػػة الوقائيػػة ربػػًـت اسػػتخداـ تربيػػة ااادلػػة 

كأقصػد بالقاعػدة السػابقة أف يبيػز الشػاب . الفكر الناقد كالعمل اؼبنػتج عنػد اعبيػل الصػاعد
، اإلصػػػبلح كالوصػػػايةبػػػُت ك ، بػػػُت الػػػرأم كاغبقيقػػػة، بػػػُت الشػػػرع كالفقػػػه، بػػػُت الػػػدين كالتػػػدين

  الوطنية الكربل كال فينبا إغباؽ األذل باآلخرين كيناقش األفكار الدخيلة يف ضوء اؼبصا
ينجرؼ مع الفكر العاطفي الام يزين له الباطل الػام قػد هبػدل علػى صػفحات اإلنًتنػت 

جد كشػعائر اأك يسمعه من أصدقاء السوء أك اعبماعػات الضػالة الػيت ردبػا ازبػات مػن اؼبسػ
ن إف بنػاء العقػل الناقػد كذبديػد اػبطػاب الػديٍت مػ. اإلسبلـ مدخبل لًتكيج األفكػار اؼبنكػرة

إف الشباب طاقة هائلة إف   تنشػغل . ضمن األكلويات اليت تفرضها طبيعة اؼبرحلة القادمة
 .باػبَت فستشغلنا صبيعا بالشر

شبػػة مشػػكلة فعليػػة يعػػاين منهػػا بعػػمل الشػػباب كالتحػػرؾ 
 .على اؼبستويُت الفكرم كالسلوكي الفورم مطلوب
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 نموذج لتضليل الشباب
هكػاا هبػب أف تكػوف كالتفػاؤؿ ال يعػٍت تػرؾ اغبػار إف األسرة دائمػا متفائلػة كاثقػة ك  

بػػل ال بػػد مػػن معرفػػة طرائػػق إغػػواء الشػػباب الػػيت تسػػتخدـ لغسػػل العقػػوؿ تػػدرهبيا فيتحػػوؿ 
أهله بعاؽ يلحق أشد األذل عنيف الشاب اللطيف احملب لوطنه، البار بأسرته إىل ـبلوؽ 

 . كبلدل
ـو ابتلينػػػا بفتنػػػة تفجػػػَت العبػػػاد يف األمػػػس القريػػػب كنػػػا لبشػػػى الغلػػػو كؿبنػػػة التكفػػػَت كاليػػػ

إف جنػػوف . اؼبنشػػآت كاألمػػاكن اغبيويػػة تػػدمَت كاؼبعاهػػدين كاألجانػػب اؼبسػػاؼبُت فضػػبل عػػن 
كأصػبح ذلػ  ذريعػة  ناشبابباسم اعبهاد أفسد عقوؿ فئة من كالعمليات االنتحارية التفجَت 

إف الفهم السػقيم ؼبسػائل . لتدخل األجنأ يف شئوف البلداف العربية
قىػػاؿى رىسيػػوؿي اهلًل . ن آفػػة اآلفػػات كسػػبب هػػبلؾ ااتمعػػاتالػػدي
ػػػػػػػػلَّمى - لىػػػػػػػػ ى اٍلميتػىنىطِّعيػػػػػػػػوفى : "-صىػػػػػػػػلَّى اهللي عىلىٍيػػػػػػػػًه كىسى قىاؽبىىػػػػػػػػا " هى

اؼبغػػػػػػػػػػالوف : كاؼبقصػػػػػػػػػػود بػػػػػػػػػػاؼبتنطعُت(. رىكىالي ميٍسػػػػػػػػػػًلمه )"ثىبلىثػػػػػػػػػػان 
  .كاٍلميبىالًغيوفى يف األمور قوال كفعبل

دين يريح إف الفهم الصحيح لل"قاؿ عطية صقر 
اإلنساف كيقيه شر االكبراؼ ، كيريح الناس منه كيعطى 
فتاكل " )صورة طيبة ؽباا الدين اػباا ، تبعد عنه ما يفًتيه اؼبفًتكف

 (.األزهر ؼبئة عاـ
 . اؼبواطن اغبر ضد اإلرهاب مهما كانت األسباب

 .إف اإلرهاب أكرب دليل على جفاؼ العاطفة ككساد الفكر
إعػػػداد القػػػادة الفػػػوارس هبجػػػػر فسػػػػاد اؼبتطػػػرفُت مثػػػل كتػػػاب إف الػػػام يػػػتفحص كتػػػب 

 سػػيجد تعبئػػة نفسػػية( الربقػػاكمعاصػػم بػػن ؿبمػػد بػػن طػػاهر )أليب ؿبمػػد اؼبقدسػػػي  اؼبػػػػػػدارس
كيػػدعو الكاتػػب ، كاؼبنظمػػات التعليميػػة، كاغبكومػػات، كعقليػػة جليػػة كتفصػػيلية ضػػد الػػدكؿ

ميػػػة مث وبتقػػػر الدسػػػتور الكػػػوييت صػػػراحة إىل اعتػػػزاؿ اؼبػػػدارس كيفضػػػل تػػػرؾ الوظػػػائف اغبكو 
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ككتػػب بإسػػهاب عػػن اؼبنػػاهج التعليميػػة الكويتيػػة كغَتهػػا كدكرهػػا يف نشػػر ، كالنشػػيد الػػوطٍت
. قػارئ علػى ذلػ  الكتػاب اعبػائر( 17626)لقد اطلع مػا ال يقػل عػن . الضبلؿ كما يزعم

القػت لؤلسػف الشػديد ركاجػا يف صػفوؼ  -كغَتهػا أكثػر كأمػر -إف مثل هػال الضػبلالت
. كما زالت تشحن الشباب العريب ضد ؾبتمعاهتم اؼبسلمة اآلمنة، عقوؿ اؼبريضة كشحنتهاال

لقػد اختػار اؼبتطرفػوف طريػق اؽبػدـ ألف عمليػة البنػاء كالتعمػَت عمليػة طويلػة كشػاقة كمسػػتمرة 
كتبػػػػدأ مػػػػن الػػػػنفس كمػػػػا أهنػػػػا تسػػػػتوجب احػػػػًتاـ ااتمػػػػع جبميػػػػع طػػػػوائفهم كالتعػػػػاكف معهػػػػم 

 .كإحساف الظن هبم
 

 علم يحارب اإلرىابال
 - ُليػػػوف ليػػػدرماف: نػػػاقش العػػػا  الكبػػػَت، ـ الداميػػػة ََُِبعػػػد أحػػػداث سػػػبتمرب  

، تربػوم مػن منظػور( Terrorism)موضػوع اإلرهػاب  –اغبائز علػى جػائزة نوبػل يف الفيزيػاء 
لقػػد شػػدد ليػػدرماف علػػى ضػػركرة غػػرس مهػػارات . كمػػن اؼبفيػػد اسػػتعراض بعػػمل خرباتػػه هنػػا

 :التفكَت 
(inculcate a way of thinking) ،ككضح أنبية التعلم كالتعليم: 
 (We must teach; and we must learn) ،أك كمػا يقػوؿ، كطالػب دبعاعبػة اعبهػل: 

كدعا إىل معرفة طبيعة العلػـو العصػرية إذ أصػبح ، (war on ignorance)اغبرب ضد اعبهل 
كالتعلػػيم خػػارج نطػػاؽ ، اؼبنػػاهجكمراجعػػة ، كإىل دراسػػة الثقافػػات اؼبتنوعػػة، العلػػم ال كطػػن لػػه

 .كترسيخ قيم الديبقراطية كالسبلـ ، اؼبدرسة
 

                                                 
ُ col.club.fr/ciret/bulletin/bhttp://niُٔ/bُٔcُٕ.htm 

 

http://nicol.club.fr/ciret/bulletin/b16/b16c17.htm
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 سبل نشر ثقافة التسامح 
شبة اسًتاتيجيات هامػة لتفعيػل دكر األسػرة يف نشػر ثقافػة التسػامح كاغبػب كاؼبػودة كسػأذكر 

 :بعضا منها يف النقاط التالية
 ين كبػػػُت األكالد يف فػػػًتات فػػػتح قنػػػوات اغبػػػوار الثنػػػائي كاعبمػػػاعي البنػػػاء بػػػُت الوالػػػد
كهبنبهػػا اكتسػػاب ، فػػإف اغبػػوار الػػدكرم يقػػي العقػػل مػػن مبػػو التوجهػػات السػػلبية، منتظمػػة 

اؼبيػػػوؿ العدكانيػػػة يف سػػػن مبكػػػرة كهبتػػػث الفػػػب يف مهػػػدها كقبػػػل أف تصػػػبح ظػػػاهرة العنػػػف 
كالفكػػػػرة السػػػػيئة  ، اغبػػػػوار اؽبػػػػادؼ يقػػػػي اعبميػػػػع مصػػػػارع السػػػػوء. مستشػػػػرية فكػػػػرا كتطبيقػػػػا

 .صغر الشرر هبب التعامل مع آثارل قبل فوات األكافكمست

  إحياء تراثنػا الكػوييت العػريب األصػيل اؼبتمحػور حػوؿ قػيم اؼبػودة كالعشػرة اغبسػنة مػع
قػػاؿ مصػلح الكويػػت يوسػف بػػن عيسػى القنػػاعي كاصػػفا . األقربػاء كالغربػػاء علػى حػػد سػواء

 ."تضارب كال تقاتل بينهم هبرم ال "صبلح جيل األجداد 
 فراغ بأنشطة نافعة كمتنوعة حسب ميوؿ األطفاؿ كالشبابملء ال. 
 اإليباف الواعي بالديبقراطية كآلية للتعايش كاالنفتاح يف ااتمع اؼبدين. 
  ييرًيػدي "الًتكيز على مقاصد الدين من مثل أف الدين يسر كصباؿ كتفاؤؿ لقوله تعاىل

ػػمي  ػػمي اٍلييٍسػػرى كىالى ييرًيػػدي ًبكي : كعػػن أيب موسػػى، قػػاؿ.  )ُٖٓاآليػػة  : البقػػرة ( "اٍلعيٍسػػرى اللٌػػهي ًبكي
ركال " )من سلم اؼبسلموف من لسانه كيػدل: "أم اإلسبلـ أفضل؟ قاؿ! يا رسوؿ اهلل: قلت
تماسػ  كعػدـ كمػن هػاا القبيػل تعظػيم دمػاء النػاس كحرمػة إراقتهػا، كاالعتصػاـ بال، (مسلم
إف طلػػب العلػػم جهػػاد، كجهػػود الشػػباب هبػػب أف تتوجػػه إىل ذلػػ  الغػػرض النبيػػل . التفػػرؽ

الػػام فيػػه هنضػػة للػػوطن ، كمػػن اػبػػداع تعبئػػة عقػػوؽبم، كإثػػارة نفوسػػهم، كشػػحن أركاحهػػم 
بالغلو ربت راية اعبهاد فهاا ظلم كتزكير كاإلسبلـ دين سبلـ كال ؾباؿ أبدا لسف  الدماء 

-قىػاؿى رىسيػوؿي اهلًل لقد ضيق بعػمل اؼبسػلمُت سػعة اإلسػبلـ كيف شػأهنم . ر القتلالربيئة كتربي
ػػػلَّمى  لىػػػ ى اٍلميتػىنىطِّعيػػػوفى : "-صىػػػلَّى اهللي عىلىٍيػػػًه كىسى هلػػػ  اؼبتعمقػػػوف الغػػػالوف : أم .قىاؽبىىػػػا ثىبلىثػػػان " هى

 (.صحيح مسلم بشرح النوكم)اااكزكف اغبدكد يف أقواؽبم كأفعاؽبم 

http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=28
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=28


 169 

 ات أساس تعديل التصرفاتالتصور  إف تغيَت . 

  التنويػػػػع يف الثقافػػػػة القرائيػػػػة كالتعليميػػػػة يف دائػػػػرة األسػػػػرة كخارجهػػػػا   فالػػػػاهاب إىل
كمعرفػة ثقافػات ، حلقات العلم داخل اؼبساجد أمر صبيل كال يتناقمل أبدا مع قػراءة الشػعر

. طيافهػاكالتبحر يف العلـو غَت الشرعية كالتمتػع بػالفنوف اعبميلػة علػى اخػتبلؼ أ، الشعوب
 .إف أنشطة األسرة كحواراهتا هبب أف تقرف بانسجاـ بُت التثقيف الديٍت كالدنيوم

  تبصػػػػَت الناشػػػػػئة بأسػػػػاليب اؼبكػػػػػر كاػبػػػػػداع الػػػػيت يسػػػػػتخدمها اؼبتطرفػػػػوف مػػػػػن الفتيػػػػػة
أصحاب الفتنة عندما يقوموف بػًتكيج أفكػارهم التكفَتيػة حيػث أهنػم يسػتخدموف اإلمعػاف 

، كتسػػػفيه رأم اؼبخػػػالفُت، كاالجتماعػػػات اؼبغلقػػػة، ر اؼبباغػػػتكالسػػػف، يف السػػػرية يف العمػػػل
كالتمويػػػل اؼبػػػايل ، كاألظبػػػاء اغبركيػػػة للتمويػػػه كالتخفػػػي، كاسػػػتخداـ العنػػػف اللفظػػػي كالفعلػػػي

اػبػػػارجي أك غػػػَتل، كاالقتصػػػار علػػػى قػػػراءة رسػػػائل ؿبػػػددة 
 .ؾبهولة اؼبصدر

  من اؼبفيد جدا أف قبلس مػع أبنائنػا لنعػرؼ بعػمل
زكركهنػػػا علػػػى شػػػبكة االنًتنػػػت ال لنتجسػػػس اؼبواقػػػع الػػػيت ي

علػػػػػيهم كلكػػػػػن ؼبتػػػػػابعتهم حبكمػػػػػة كتػػػػػوجيههم برفػػػػػق فػػػػػإف 
اغباسب اآليل يلعب دكرا كبَتا يف بناء القيم كهدمها فهو سبلح قوم وبتاج إىل الوعي يف 

 .استخدامه كاإليباف باهبابياته كعدـ االستهتار بسلبياته

 هػػل اػبػػَت كالصػػبلح التأكيػػد علػػى حػػب ارتيػػاد اؼبسػػاجد كمصػػاحبة أ
 . ألهنم وببوف كل الناس كال يرتضوف العبث بأمن كسبلمة الوطن أبدا

 االسػػػػتفادة مػػػػن كتػػػػب أصػػػػوؿ الًتبيػػػػة يف تثقيػػػػف الشػػػػػباب ،
، كاالجتماعيػػػة، ألهنػػػا تقػػػدـ ؽبػػػم شبػػػرة العلػػػـو النفسػػػية، كتػػػوجيههم

كالشخصػػػػية اؼبتزنػػػػة، ، كالتارىبيػػػػة يف موضػػػػوع التنشػػػػئة الصػػػػحيحة
إف طائفػػة مػػن الكتػػب الدينيػػة تصػػور . َت كالتعبػػَتكأساسػػيات التغيػػ
كقضػػػايا قطعيػػػة نصػػػية أساسػػػها التحػػػرمي كزبتػػػزؿ ، كاللبػػػاس، كاالخػػػتبلط، قضػػػايا اؼبوسػػػيقى
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فبػػا قػػد يولػػد شػػعور االحتقػػار ... كتنػػتج كرهػػا ، كتضػػيق كاسػػعا، كتسػػطح األمػػور، اؼبسػػائل
لػػام قػػد يشػػكل تػػوترا كهػػو األمػػر ا، كمػػن مث نبػػا ااتمػػع كلػػه، كاالحتكػػار لفكػػر اآلخػػرين

كتناقضػػػػا يف الواقػػػػع عنػػػػد اؼبتطػػػػرفُت الػػػػاين ابتعػػػػدكا عػػػػن مػػػػدارج الًتبيػػػػة ، كتشػػػػددا يف العقػػػػل
. كاحػًتاـ التعدديػػة الفكريػة كالثقافيػػة، كقبػوؿ االخػػتبلؼ، كالبحػػث العلمػي اؼبػػتقن ، الدائمػة

يػة يف األمس صرؼ اؼبتطرفوف األكقات يف مواجهات فكريػة متشػددة غبسػم القضػايا اػببلف
كنشػػػػر قػػػػيم اغبػػػػب بػػػػُت النػػػػاس ، ، كاؼبكتبػػػػات، كاعبامعػػػػات، كتركػػػػوا تعمػػػػَت األرض، اعبزئيػػػػة

مث هػػػاهم اليػػػـو يهلكػػػوف النفػػػوس كيفتحػػػوف .. كاحػػػًتاـ العمػػػل كالوقػػػت ، كتشػػػجيع القػػػراءة 
كجبهلهػػم اؼبركػػب اػبطػَت   يفرقػػوا بػػُت ، بػاب الفػػب ربػت رايػػة اعبهػػاد، كاعبهػاد مػػنهم بػرمء

 .التعمَت كالتدمَت
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 المدرسة ومناىجها 
يف هػػػػػاا اؼببحػػػػػث سػػػػػيكوف اغبػػػػػديث 
عػػػن صبلػػػة أمػػػور كهػػػي تػػػدكر حػػػوؿ أنبيػػػة 
اؼبدرسػػػػػػة يف غػػػػػػرس الًتبيػػػػػػة الوطنيػػػػػػة كدكر 
اؼبنػػػاهج الدراسػػػية كأنبيػػػة خدمػػػة ااتمػػػع، 

 .كعناصر الًتبية الوطنية كدكر اؼبعلمُت كل حسب زبصصه يف تنمية القيم النبيلة
رائػػد –( ُُٕٗ - ُٖٖٓ) ُفكػػر الفرنسػػي إميػػل دكر كػػامييعتقػػد اؼبيف رؤيػػة مشوليػػة ، 

أف سباسػػػ  ااتمػػػع يػػػؤثر علػػػى السػػػلوؾ الفػػػردم كهبعلػػػه أكثػػػر  –العلػػػـو االجتماعيػػػة الغربيػػػة
، كأف التوازف أساس اغبياة البشػرية كمػن خػبلؿ رؤيػة (Cockerham, 2007, p. 78)انضباطا 

اجتماعية تعكس النظرية الوظيفية يؤكد دكر كامي على أف الفرد يتشػكل مػن خػبلؿ ااتمػع  
كي يستمر الوجود اإلنساين كالزالت هال الرؤية الوظيفية تربر عملية إهبػاد اؼبػواطن كالًتبيػة 

رؤية جوف ديػوم ـبتلفػة حيػث يػرل ديػوم أف كظيفػة اؼبدرسػة  هي سبيل ربقيق ذل  كلكن
هي أف تزرع العدالة االجتماعية كتدفع اعبميع لبلورة رغبػاهتم يف أرض الواقػع كدنيػا اغبقيقػة 

(Ross, 2002, p. 52.) 

                                                 

ائم بااته يهدؼ إىل كشف كعلم مستقل ق  علم االجتماعتأثر دكركامي دبؤلفات أكغست كونت كاستقى منها مشركع تكريس  ُ
 االنتحػاركعػن  قواعػد اؼبػنهج السوسػيولوجيفنجػد ؽبػاا االهتمػاـ صػدل يف أعمالػه عػن . ااتمػعالقواعد اليت زبضع ؽبػا تطػورات 

كػػػاف دكركػػػامي يكػػػرل . اجػػػه اؼبشػػػاكل اؼبختلفػػػة دبنػػػاهج خاصػػػة كمػػػن منظػػػور اجتمػػػاعيحيػػػث تتجلػػػى رغبتػػػه يف أف يو  الًتبيػػػةكعػػػن 
ػا يسػٌلط الضػوء علػى آفػات ااتمػع كيسػتعاف بػه غبػٌل  التأمبلت الفلسفية العقيمة كلال  ابتغى أف هبعل من علػم االجتمػاع علمن

فلػال  أكىل دكر كػامي عنايػة كػربل للمشػاكل الًتبويػة إذ أف الًتبيػة . ااتمػعبعمل مشاكله عن طريق ربسُت العبلقات بػُت الفػرد 
قد تفسر لنا هال التصػورات اهتمػاـ دركهػامي دبشػاكل زمنػه إذ أف اثنػُت مػن كتبػه . تلعب دكرنا أساسيان يف اندماج الفرد يف ااتمع

، باختصػػار، كيكيبيػػدياموسػػوعة " )طرابات االجتماعيػػة اؼبتولػػدة عػػن التصػػنيع اؼبفػػاجئ الػػام انتػػاب ؾبتمعػػات عصػػرلتتنػػاكؿ االضػػ
 (.ّٔـ، ص ََِٓ، غدنز، ِٓـ، ص  ََِٓ، ، اغبسنَُِ- ُٗٗـ، ص  ََِٓنظر أيضا اػبميسي، ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/1858
http://ar.wikipedia.org/wiki/1917
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
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ينػػػادم الًتبويػػػػوف اليػػػػـو بضػػػػركرة تطػػػػوير ( العمليػػػػة)كاعتمػػػادا علػػػػى الفلسػػػػفة الرباغماتيػػػػة 
كاهتماماتػػه ( child-centered curriculum)يػث تتمحػػور حػوؿ الطفػػل اؼبنػاهج الدراسػػية حب

أمػػا الًتبيػػة الػػيت تركػػزت علػػى ( Ross, 2002, p. 55)اغبياتيػػة ذات الصػػبغة اإلنسػػانية اؼبرنػػة 
الكتػػػب كالتقيػػػد اغبػػػريف باغبصػػػص الدراسػػػية فهػػػي غػػػَت ؾبديػػػة ألهنػػػا أنبلػػػت رغبػػػات الطفػػػل 

لكن اؼبشكلة (. Al-Rashidi, 2005)ملية التعلم كأبعدت األسرة عن اؼبشاركة الفاعلة يف ع
يف تنميػػة قػػيم اؼبواطنػػة أهنػػا عمليػػة صػػعبة القيػػاس مقارنػػة بػػتعلم السػػباحة أك لغػػة مػػن اللغػػات 
كمػػن اػبطػػورة دبكػػاف أف تتحػػوؿ الًتبيػػة الوطنيػػة إىل مػػادة غبفػػا اؼبعلومػػات فَتسػػب الطالػػب 

كاؼبقاصػػػد الوطنيػػػة إىل كجهػػػة  إذا   يبتلػػػ  اؼبعلومػػػة الصػػػحيحة كبػػػال  تنحػػػرؼ األهػػػداؼ
 (.Ross, 2002, p. 59-60)مغايرة 

يػػػؤدم اؼبػػػنهج اؼبدرسػػػي دكران كبػػػَتان يف إعػػػداد األجيػػػاؿ الناشػػػئة دبػػػا يتفػػػق كالفلسػػػفة الػػػيت 
كهو كال  أداة فعالػة يف معاعبػة اؼبشػكبلت الػيت يعانيهػا احملػيط الػيت نبػت . يعتنقها ااتمع

كلكػػػػي يكتػػػػب للمػػػػنهج اؼبدرسػػػػي النجػػػػاح . اجػػػػه بيئتػػػػهتو  فيػػػػه، كيف مقابلػػػػة التحػػػػديات الػػػػيت
كيكتسػػػب اغبيويػػػػة، كيػػػػؤدم األدكار الوطنيػػػػة اؼبنوطػػػػة بػػػه، ينبغػػػػي مراعػػػػاة األسػػػػس الفلسػػػػفية 

كمػػع . زبطيطػػه، كتصػػميمه، كتنفيػػال كتقويبػػه عنػػد الشػػركع يف عمليػػة كاالجتماعيػػة كالنفسػػية
متػػػه، إال أف األسػػػػاس صبيعهػػػػا يف عمليػػػة بنػػػاء اؼبػػػنهج، كيف قبػػػاح مه أنبيػػػة تلػػػ  األسػػػس
اؼبػنهج، كذلػ  نظػران لظػركؼ   أقول أسس اؼبنهج اؼبدرسي تػأثَتان يف ـبططػي االجتماعي يعد

أم  كػػل ؾبتمػػع، كخصوصػػياته، كعاداتػػه، كطموحاتػػه، كمشػػكبلته الػػيت زبتلػػف عػػن ظػػركؼ
إف أهم خصائص اؼبواطنة الصاغبة اليت هبػب الًتكيػز عليهػا يف تػدريس الًتبيػة . ؾبتمع آخر 

  :نية هيالوط
 معرفة األحداث اعبارية كربط التلميا باغبياة الواقعية،  .1
 اؼبشاركة يف شؤكف ااتمع كاؼبدرسة، تشجيع الطالب على ك  .2
 يكلف هبا الفرد،  كقبوؿ اؼبسؤكلية اليت .3
 كاالهتماـ بشؤكف اآلخرين، .4



 173 

 اعبيدة،  كاألخبلؽ كااللتزاـ بالسلوؾ اغبميد .5
 ااتمع،  كالصبلحيات اليت زبدـكالتقبل للسلطة بناءن على الشرعية  .6
 على مناقشة األفكار كاآلراء،  كالقدرة .7
 اغبكيم،  كالقدرة على ازباذ القرار .8
العبػدالكرمي كنصػار، )كأنظمتها كلوائحها، كإهباد ركح حػب الػوطن  كمعرفة اغبكومة .9
 .(هػُِْٔ
 

  معلم االجتماعيات
كال يبكػن أبػدا زرع الوطنيػة  يقػـو معلػم االجتماعيػات بػدكر كبػَت يف نشػر القػيم الوطنيػة

 :ببل تربة تارىبية كصدؽ شوقي كهو يقوؿ
 مىثىلي القىوـً نىسوا تارىبىهيم       
 كىلىقيطو عىيَّ يف الناًس اًنًتسابا
 أىك كىمىغلوبو عىلى ذاًكرىةو       
 يىشتىكي ًمن ًصلىًة اؼباضي اًنًقضابا

دراسػػة تػػريب  اسػػة تػػاريخ هػػال األمػػةلػػن يتحقػػق االنتمػػاء إىل األمػػة اإلسػػبلمية إال بدر " 
العاطفة، كربقػق االرتبػاط كاحملبػة، كذبعػل الفػرد يعػيش آالـ أمتػه كآماؽبػا، كالفػرد الػام هبهػل 

ـ، انظػػر أيضػػا دار التوحيػػد، ُٖٖٗعبػػداػبالق، " ) تػػاريخ أمتػػه يعػػيش مبتوتػػان مقطوعػػان عنهػػا
كعنػػػػػػػػدما تػػػػػػػػدرس الدراسػػػػػػػػات "  (.ُٗـ، ص  ُٕٗٗ

تفكػػػػػػػػػػَت التػػػػػػػػػػأملي كالبحػػػػػػػػػػث االجتماعيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن أجػػػػػػػػػػل ال
كاالستقصػػػػػاء، فػػػػػإف الًتبيػػػػػة الوطنيػػػػػة تسػػػػػعى إىل اسػػػػػتخداـ 
عمليػػات التفكػػَت كاغبصػػوؿ علػػى اؼبعػػارؼ كاؼبعلومػػات الػػيت 
وبتاج اؼبواطن إىل معرفتها الزباذ القرارات كحل اؼبشػكبلت 
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كعند تدريس الدراسات االجتماعيػة مػن أجػل النقػد االجتمػاعي، فػإف الًتبيػة . اليت تواجهه
الوطنيػػة تسػػعى إىل تنميػػة قػػدرة الطالػػب الختبػػار كنقػػد كتنقػػيح الػػًتاث السػػابق أك التقليػػدم 

كعنػػػد تػػػدريس . كالوضػػػع االجتمػػػاعي القػػػائم مػػػن خػػػبلؿ اسػػػتخداـ طريقػػػة حػػػل اؼبشػػػكبلت
االجتماعيات من أجل مبو الشخصية، فإف الًتبيػة الوطنيػة هتػتم بتطػوير كمبػو اؼبفهػـو الػاايت 

 (.ـ ََِٔاغببيب، " )الطالب بفاعلية كإحساس قوم اإلهبايب كتطوير شخصية

كتعد الدراسات االجتماعيػة مػن أرحػب اؼبيػادين لغػرس قػيم الػوالء كلكػن صبيػع اؼبنػاهج 
إيػػػبلء عنايػػػة خاصػػػة " مػػػن اؼبطلػػػوب. اـ بالػػػدكر نفسػػػه بصػػػورة تكامليػػػةالدراسػػية يبكنهػػػا القيػػػ

مػػن اؼبػػواد التعليميػػة، دبػػا يف  لتحسػػُت اؼبنػػاهج التعليميػػة، كمضػػامُت الكتػػب اؼبدرسػػية كغَتهػػا
ذلػػ  التكنولوجيػػات اعبديػػدة، بغيػػة تنشػػئة مػػواطنُت متضػػامنُت، كمسػػؤكلُت متفتحػػُت علػػى 
الثقافػػػػات األخػػػػرل، يقػػػػدركف قيمػػػػة اغبريػػػػة، كوبًتمػػػػوف كرامػػػػة اإلنسػػػػاف، كاخػػػػتبلؼ البشػػػػر، 

 (.ـََِٔمنظمة العفو الدكلية، " )لنزاعات أك حلها بوسائل البل عنفكبوسعهم درء ا

كمن اؼبعلـو قطعػا أف كقػائع التػاريخ ؽبػا دالالت اؼبطلػوب تتبعهػا بالتبصػر كالتػدبر ففيهػا 
ػافى "عظات ألهل األلبػاب لقولػه عػز كجػل  ػرىةه أليٍكيل األىٍلبىػاًب مىػا كى ػافى يف قىصىًصػًهٍم ًعبػٍ لىقىػٍد كى

يٍػػػًه كىتػىٍفًصػػػيلى  ػػػًديثان يػيٍفتػىػػػرىل كىلىػػػػًكن تىٍصػػػًديقى الَّػػػًام بػىػػػٍُتى يىدى ػػػدنل كىرىضٍبىػػػةن لِّقىػػػٍوـو   حى ػػػٍيءو كىهي ػػػلَّ شى كي
كاألمػػم الػػيت تػػتعا مػػن دركس اؼباضػػي هػػي األمػػم القػػادرة علػػى (. ُُُ: يوسػػف" )يػيٍؤًمنيػػوفى 
 .الرقي

كلعل من أهم الدركس اليت نستنبطها من تارىبنػا العػريب فيمػا يتصػل بوحػدة الصػف أف 
خسػرنا "دينيػة ؽبػا نتػائج شػائنة فلقػد اؼبشاحنات بُت األفراد كاغبركات الفكرية كالفلسفية كال

كخسػرنا قػول كانػت ... اغبب كاأللفة دبا ذاع من اإلحػن كالبغضػاء بػُت الطوائػف اؼبختلفػة 
نتجػت كهال القول لو كانت كجهت كجهة خػَت ، أل. تنفع لو ذبمعت فلما تفرقت فنيت
كهػاا (. ُٕٗ، ص ْـ، جََِْأمػُت، " )شػر ضػاعت ةنتاجا باهرا، فلمػا كجهػت كجهػ
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الػػدرس يف غايػػة األنبيػػة للجميػػع كعلػػى كجػػه اػبصػػوص للناشػػئة كػػي ال يكػػرر التػػاريخ نفسػػه 
قػاؿ . ، كتتعثػر اعبهػود، كتشػتعل اغبػركب األهليػةكتتبعثػر الطاقػات ،فيستمر النزيف الفكرم
ػػٍم كىاٍصػػربيكاٍ ًإفَّ كىأىًطيعيػػواٍ اللٌػػهى كىرىسيػػولىهي كىالى }اغبػػق تبػػارؾ كتعػػاىل  ػػليواٍ كىتىػػٍاهىبى روبيكي تػىنىػػازىعيواٍ فػىتػىٍفشى
كمصػر يسػتغل الصػراعات  كاغبق أف العدك يف كػل عصػر(. ْٔاألنفاؿ){ الٌلهى مىعى الصَّاًبرًينى 

 .ذالؿ الشعوب كإحكاـ السيطرة على الببلدالداخلية إل
على البحث عن اؼبعرفة كؽباا يقـو كالتاريخ بوقائعه ككثائقه يعطي الطفل هوية كطنية كيدربه 

بعػػمل اؼبتخصصػػُت بالدراسػػات االجتماعيػػة بنشػػر كثػػائق تارىبيػػة صػػحيحة عػػن بلػػدهم كؽبػػا 
صبغة تعليمية فيضعوف ؽبا صبلة من األسئلة اليت تعلمهم التفكَت الناقد كربثهم على التحرم 

ها يف اغباضػػر مػػن صػػدؽ البيانػػات كاسػػتخراج الفوائػػد األخبلقيػػة مػػن اؼباضػػي ككيفيػػة توضػػيح
 ,Dull, Lee)كمثػل هػال احملػاكالت الًتبويػة تسػتغل شػبكة االنًتنػت لنشػر سبارينهػا اؼبدرسػية 

And Clarke, 2004, p. 374 .) هػػال التمػػارين اؼبدرسػػية تضػػفي ركح اعبديػػة كالتشػػويق يف
الفصػل كذبعػػل الطالػػب يتخلػػق بػػأخبلؽ اؼبػػؤرخ الػام يبتلػػ  عقليػػة ناقػػدة تسػػتقي اؼبعرفػػة مػػن 

رها الصحيحة كال تنجرؼ مع سفاسف القيل كالقاؿ كزعم فبلف كفبلف دكف سند كال مصاد
بػئس ": سنن أيب داكدكيف ".  إياكم كالظن فإفَّ الظن أكاب اغبديث"كيف اغبديث . برهاف

جػػػػل عينيػػػػه مػػػػا   الرَّ  مى رً إفَّ أفػػػػرل الفػػػػرم أف ييػػػػ:  "حػػػػديث آخػػػػركيف " زعمػػػػوا: مطيػػػػة الرَّجػػػػل
القصػص كاؼبواقػف اؼبعػربة الػيت بتارىبنا الوطٍت كالعريب كاإلسػبلمي زاخػر كال ريب أف ..". رياتى 

يبكػػن أف نضػػعها علػػػى شػػبكة االنًتنػػت مث نضػػػع ؽبػػا أسػػئلة تناسػػػب أعمػػارهم كتقػػػودهم إىل 
طىلىػػبى : سػػنة اؼبوقػػف التػػايل ََُِكمػػن اؼبواقػػف الػػيت كقعػػت قبػػل . القػػيم اإلنسػػانية الرفيعػػة
يوى 
ػػد اؼب ػػري أىبيػػػو ؿبيىمَّ ىٍعػػريٍكؼي بًػػػأىيب دىاكيدفىػػػقي ًمػػنى اإًلمىػػػاـً األىًميػٍ

 سيػػلىٍيمىاف بًػػػًن األىٍشػػعىًث اٍلسجسػػػتىاين اؼب
ألىٍكالىًد اػبيلفىاًء ؾبىًٍلسػان لًػيعيلِّمىهيٍم ألنػَّهيػم  ىبيىصِّصى أىٍف ( ـ ٖٖٖ – ُٕٖ= هػ  ِٕٓ - َِِ)

ًمػَتً الى ييرًيػديٍكفى أىٍف هبىًٍلسيػٍوا مىػػعى عىامَّػًة اٍلنَّػػاًس فػىقىػاؿى أبػيػػ ػًبيٍ : "ٍو دىاكيد ًلؤلىيى ػاًل فىػػبلى سى ػػا،  لى أىمَّػػا هى هى ًإلىيػٍ
الػًتاث العػريب يف ترسػيخ قػيم كإف اسػتلهاـ . ُ" يف اٍلًعٍلػًم سىػوىاءه [ غنػيهم كفقػَتهم]ألىفَّ النَّاسى 

                                                 
 (.ُِٔ، ص ُّالاَّهأ، ج) ُ



 176 

 الدين، كإما نظَته ل  يف إما أخه يف: صنفاف"كذكر النويرم أف الناس العدالة ضركرة عصرية 
 " .اػبلق
إىل أف الكتػػب  الدراسػػات األكاديبيػػة مػػن جهػػة أخػػرل تشػػَتك 

اؼبدرسػػية يف كثػػَت مػػن الػػدكؿ كمنهػػا الواليػػات اؼبتحػػدة ربتػػوم علػػى 
أكاذيب يركيها اؼبعلمػوف نقػبل عػن اؼبنػاهج الػيت يقومػوف بتدريسػها 

(Brighouse, 2005, 157, 159 ) فيربركف احتبلؿ الدكؿ كاالعتداء
راية الوطنية فبػا يشػعل مػا يبكػن  على الغَت كتضخيم اغبقائق ربت

إف القصػص اغبقيقيػة  (.culture wars)تسػميته بػاغبركب الثقافيػة 
كاؽبوية الصادقة هي اليت تركم قصة كفاحنا يف سبيل التواصل مع غَتنا مػع اإليبػاف بقػدرتنا 

 (. Williams, 2005, p. 231)على بناء عبلقات إنسانية سوية أساسها العدالة كالوعي 
 التربية اإلسالمية معلم

كال ريػػػػػب أف معلػػػػػم الًتبيػػػػػة اإلسػػػػػبلمية يلعػػػػػب دكرا عظيمػػػػػا يف بنػػػػػاء 
إىل يػػـو النػػاس هػػاا ااتمعػػات اإلسػػبلمية منػػا فجػػر اإلسػػبلـ 

كاؼبطلػػػوب منػػػه نشػػػر الفكػػػر الوسػػػطي السػػػمح كذبديػػػد كسػػػائل 
كال شػػ  . التعلػيم كجعػل اؼبنػاهج الدراسػػية أكثػر تشػويقا كنفعػا

القػرآف الكػرمي كالسػنة اؼبطهػرة كنبػا منبػع أف اإلسبلـ يركز علػى 
أف يعتنػػػوا بػػػالقرآف الكػػػرمي "مشػػػارؽ األرض كمغارهبػػػا علػػػيهم  صبيعػػػا يفاؼبسػػػلموف . الفضػػػائل

تػػػبلكة كحفظػػػا كتػػػدبرا كدراسػػػة كتطبيقػػػا كتنفيػػػاا ، فبػػػالقرآف الكػػػرمي تسػػػتقيم األلسػػػنة باللغػػػة، 
النفػػػػوس بػػػػاألخبلؽ ، كيقػػػػول  كتقػػػػول العقيػػػػدة باإليبػػػػاف ، كتتسػػػػع اؼبػػػػدارؾ بالثقافػػػػة، كتزكػػػػو

علػػػيهم أف يعتنػػػوا بػػػالقرآف الكػػػرمي ليسػػػدكا منافػػػا  .ااتمػػػع بالعمػػػل ، كتػػػنهمل األمػػػة بالنظػػػاـ
االعتػػػداء علػػػى األكطػػػاف ،  االسػػػتعمار يفالعػػػدك إىل العقائػػػد كاألخػػػبلؽ، كلتبطػػػل ؿبػػػاكالت 

 (.ـََِٔصقر، " )كلينهمل ااتمع دبا يدعو إليه من عمل على أساس العلم كاإليباف
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كغَتهػػا مػػن االعتمػػاد الكبػػَت علػػى يف مدارسػػنا العربيػػة كتعػػاين طرائػػق الًتبيػػة اإلسػػبلمية 
كمػن أهػم . اغبفا كالتلقُت كشحا الااكرة بعيدان عن التفكر كاؼبقارنة كالتمييز كتنمية الفكػر

الوسػػػائل اؼبسػػػاعدة علػػػى إدراؾ الطػػػبلب فػػػن اإلبػػػداع، إكثػػػار اؼبػػػدرس مػػػن السػػػؤاؿ، حبيػػػث 
لة الكثَتة اؼبتتابعة اؼبتتالية مدخبلن للدرس، كليس بالضػركرة أف تػتم اإلجابػة عػن تكوف األسئ

كل األسئلة فاؼبهم أننػا عىلَّمنػا الطلبػة كالطالبػات طريقػة السػؤاؿ، كطريقػة الوصػوؿ للمعلومػة 
. اؼبطلوبػػة عػػن طريػػق سػػؤاؿ مباشػػر أك غػػَت مباشػػر، لبعضػػهم أك صبػػيعهم، كمػػن اؼبعلػػم كغػػَتل

عانة بأسػػػلوب االبتكػػػار باالسػػػتثارة حبيػػػث تكػػػوف مهمػػػة اؼبػػػدرس اسػػػتثارة كيبكػػػن هنػػػا االسػػػت
الطبلب، عن طريق طرح بعمل التعليقات القصػَتة اؼبثػَتة، كذلػ  مػن أجػل اسػتدعاء اآلراء 

كهنػػا سػػيقـو اؼبػػدرس بػػدكر اؼبػػدرب كاؼبستشػػار  أم أف دكرل ال يكمػػن يف صػػب . كاألفكػػار
اؼبعلومػػات، كاإلشػػراؼ علػػى تػػوجيههم الوجهػػة اؼبعلومػػات صػػبان، كإمبػػا بتوجيػػه الطػػبلب كبػػو 

الصػػػحيحة، كتػػػدريبهم علػػػى ركح التسػػػاؤؿ كالنقػػػاش، كتشػػػجيعهم علػػػى ذلػػػ   أم أف يػػػتم 
عػػػرض اؼبوضػػػوع علػػػى هيئػػػة مشػػػكلة أك تسػػػاؤؿ يثػػػَت اهتمػػػاـ التبلميػػػا كتفكػػػَتهم لتحقيػػػق 

ناسػبة أهداؼ تدريس اؼبهػارات كاؼبعػارؼ، كإتاحػة الفرصػة ؽبػم مػع اؼبعلػم لوضػع الفػركض اؼب
 (.   ـ ََِٔزكزك، )غبل اؼبشكلة 

  معلم اللغة العربية
كيستطيع معلم اللغة العربية أيضا أف يسهم يف التكوين الثقايف بعدة طػرؽ منهػا العنايػة 
بالصػحافة كاإلذاعػػة اؼبدرسػية كصباعػػة التمثيػل كتوظيػػف اؼبناسػبات القوميػػة كالوطنيػة كالدينيػػة 

 (. َُ-ٔـ، ص  ََِّعلي، )ليتشرب الطفل القيم الكربل 
 :كلغتنا العربية لغة ثرية ككما قاؿ حافا إبراهيم

 أىنا البىحري يف أىحشائًًه الديره كاًمنه       فػىهىل سىأىلوا الغىٌواصى عىن صىدىفايت



 178 

كالشػػعر العػػػريب يبػػػوج ببحػػػار مػػن األنػػػوار األخبلقيػػػة فػػػإذا تفػػوؽ الطفػػػل يف اللغػػػة كظبػػػت 
ريب مرشػػػػدا لػػػػه حيػػػػث الفضػػػػائل كؿبركػػػػا لػػػػه كبػػػػو كػػػػرمي ذائقتػػػػه اللغويػػػػة كجػػػػد يف األدب العػػػػ

 :قاؿ أبو سباـ. الشمائل
ىكاًرـي 
 كىلىوال ًخبلؿه سىنَّها الًشعري ما دىرل       بيغاةي النىدل ًمن أىينى تيؤتى اؼب

 :كمن شعرل اعبزؿ
 ًإذا جارىيتى يف خيليقو دىنيئان 
خازم

ى
تىًنبي اؼب  رىأىيتي اغبيرَّ هبى
 سىيىأيت كىما ًمن ًشدَّةو ًإال

 

اريًه سىواءي    فىأىنتى كىمىن ذبي
ميًه عىًن الغىدًر الوىفاءي   كىوبى
ا ًمن بىعًد ًشدَّهًتا رىخاءي   ؽبى

   

كيستطيع اؼبعلم عموما زيادة اغبس الوطٍت عرب األناشيد كاالحتفاؿ باؼبناسبات الوطنية 
قػػاؿ تعػػاىل  (.ِٕـ،  ََِْمػػرداف كآخػػركف، )كذكػػر خػػَتات البلػػد كتقدمػػه كالتغػػٍت جبمالػػه 

ػػٍم كىاٍشػػكيريكا لىػػهي بػىٍلػػدىةه طىيِّبىػػةه كىرىبم غىفيػػوره " كقػػاؿ جػػل ثنػػاؤل ( ُٓ: سػػبأ" )كيليػػوا ًمػػن رٍِّزًؽ رىبِّكي
مع التأكيػد دكمػا علػى أف اهلل نسػب األرض (. ُُ: الضحى" )كىأىمَّا بًًنٍعمىًة رىبِّ ى فىحىدٍِّث "

يىػا ًعبىػاًدمى الَّػًاينى آمىنيػوا " قػاؿ تعػاىل ف ضيف مناكػب األر إليه كي ال نغفل عن فبارسػة اػبػَت 
قيػػٍل يىػػا ًعبىػػاًد الَّػػًاينى "، كقػػاؿ سػػبحانه (ٔٓ: العنكبػػوت" )ًإفَّ أىٍرًضػػي كىاًسػػعىةه فىًإيَّػػامى فىاٍعبيػػديكًف 

نٍػيىا حىسىنىةه كىأىٍرضي اللًَّه كىاًسعى  ًاًل الده ةه ًإمبَّىا يػيػوى َّ الصَّػاًبريكفى آمىنيوا اتػَّقيوا رىبَّكيٍم لًلًَّاينى أىٍحسىنيوا يف هى
 (.َُ: الزمر" )أىٍجرىهيم بًغىٍَتً ًحسىابو 

 :كمن الشعر الام يبكن تقديبه لؤلطفاؿ قوؿ مصطفى صادؽ الرافعي 
 كبني يف هال اؼبدارس نسعى
 كترانا أكطانهنا خَت قوـو 
 عن قريبو نكوفي فيها رجاالن 
 فادرأكا اعبهلى باؼبعارًؼ عنا

 راعًة كالاؿً رب هام يد الض

 لنربَّ الوالدات كالوالدينا 
 ففبلحي األكطاًف يف أيدينا
 كنريب بناتنا كالبنينا
 كاتقوا اهللى أيها الناسي فينا
 فوؽ عبادؾى احملسنينا
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 يا إؽبي دعاؾ طفله صغَته 
 

 فتقبل يا أكرـى األكرمينا
   

 المدرسة والواقع
ب اغبكومػػة كمػػن هنػػا فػػإف اؼبنػػاهج   تعػد غايػػة التعلػػيم زبػػريج مػػوظفُت للعمػػل يف مكاتػ

إف التعليم يسعى لًتبية الفرد بصورة شاملة للمسانبة الفاعلة . الدراسية القديبة غَت صاغبة 
 (.ِْٔـ،  ََُِسعد، )يف اغبياة ذاهتا 

إف العناية بالًتبية الوقائية تكشف لنا أف هنػاؾ حاجػة ماسػة إىل تعلػيم الناشػئة التفكػَت 
كمػػػػن (. ّٕهػػػػػ، ص  ُُْٖاغبػػػػدرم، )ي كالتخطػػػػيط الصػػػػحيح السػػػػليم كالقيػػػػاس اؼبنطقػػػػ

ربصػػُت الناشػػئة ضػػد اؼبػػؤثرات اغبضػػارية كالثقافيػػة الوافػػدة غػػَت اؼبتفقػػة "ضػػركرة األنبيػة دبكػػاف 
اؼبركػز العػريب للبحػوث الًتبويػة لػدكؿ اػبلػيج، " )كثوابت اؽبوية اغبضػارية للمجتمػع اػبليجػي

 (.ّٗـ، ص ََِٔ
كنظريػػة الػػاكاءات " نظريػػات الػػتعلم"مػػع الطفػػل أف يػػدرؾ كمػػن اؼبهػػم لكػػل مػػن يتعامػػل 

ؽبػورد غػاردنر فالطفػل عنػدل ذكػاء ( Multiple Intelligence Theory)اؼبتعػددة 
مػػػػػرداف .. )قي كمنطقػػػػػي كاجتمػػػػػاعي كجسػػػػػمي كشخصػػػػػي لغػػػػػوم كموسػػػػػي
ـ، جاسػػػػػػػػم ملػػػػػػػػ ،  ََِٓ، حسػػػػػػػػُت، ُّٗـ، ص  ََِْكآخػػػػػػػػركف، 
ويػػع أسػػاليب غػػرس كعلػػى ضػػوء ذلػػ  ال بػػد مػػن تن( َُٓـ، ص  ََِٔ

نر أف أهػم إسػهاـ يبكػن أف يقدمػه ديرل غػار . اؼبفاهيم كعلى رأسها مفهـو اؼبواطنة الصاغبة
إبػػراهيم، )الػػتعلم مػػن أجػػل تنميػػة عقػػوؿ األطفػػاؿ هػػو إرشػػادهم كبػػو ااػػاالت الػػيت تناسػػبهم 

 (.َِْـ، ص  ََِْ
نها بل يستطيع كمن هنا فإف نظرية الاكاء اؼبتعدد ال تشَت إىل طريقة تعليمية بعي"

اؼبدرس أف يستخلص طرقا كثَتة تناسب اؼبوقف كتناسب اؼبسألة كتناسب كل طالب على 
كهكاا فإف اؼبدرس هو اؼبنوط . حدة حسب معطيات أنواع الاكاء اليت يتمتع هبا الطالب
إف هال النظرية تزكد اؼبدرسُت . باختيار اؼبناسب كإىل أم مدل يقـو بتوظيف هال النظرية
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كال  بإطار معريف عملي كي يتم تفصيل التعليم على مقاس الطالب، إف صح   كاآلباء
 (.ََِْخليل، " )التعبَت 

كمػػػن أجػػػل رفػػػع الػػػوعي باالنتمػػػاء الػػػوطٍت يطالػػػب بعػػػمل اؼبػػػربُت بعقػػػد دكرات خاصػػػة 
 :للمعلمات يف اؼبرحلة االبتدائية كذل  لتزكيدهم بأمرين 

كاالجتمػػاعي للطفػػل كمناقشػػة أثرهػػا يف النظريػػات اغبديثػػة اؼبتعلقػػة بػػالنمو األخبلقػػي  .1
الواقػػػع كالقضػػػايا اؼبتعلقػػػة هبػػػا مػػػع حػػػث كتشػػػجيع للمعلمػػػات علػػػى التعبػػػَت عػػػن انطباعػػػاهتم 

 .كربليبلهتم
طرائػػػػػػق التعلػػػػػػيم الفعػػػػػػاؿ لتنميػػػػػػة األخػػػػػػبلؽ االجتماعيػػػػػػة كاؼبهػػػػػػارات السػػػػػػليمة غبػػػػػػل  .2

قػػػاش الثنػػػػائي النك اؼبشػػػكبلت عنػػػد األطفػػػاؿ كذلػػػػ  عػػػرب مػػػنهج اللعػػػػب ، كسبثيػػػل األدكار ، 
كاعبمػاعي، كاألسػئلة السػقراطية،  كإسػًتاتيجية ربليػل كحػل اؼبشػكبلت االجتماعيػة الواقعيػػة 

 ,Adalbjarnardóttir)أك االفًتاضػػػية كذلػػػ  يف دائػػػرة األسػػػرة أك األصػػػحاب أك اؼبدرسػػػة 

2002, p. 137.) 

امج تشػػَت الدراسػػات اؼبيدانيػػة إىل نتػػائج مشػػجعة جػػدا إذ أف مثػػل هػػال الػػدكرات كالػػرب 
توثق عبلقات الطػبلب بعضػهم ( Adalbjarnardóttir, 2002, p. 139)التدريبية للمعلمات 

طف كالتسػػػػامح بػػػػبعمل كذبعلهػػػػا أكثػػػػر ترابطػػػػا ألهنػػػػا تبػػػػث يف الطػػػػبلب ركح التعػػػػاكف كالتعػػػػا
ظهار قدر كبَت من النضج يف حل كمناقشة القضػايا اغبياتيػة ككػال  إكالتفاهم عبلكة على 
 مهارات هامة للتعامل مػع الطػبلب لغػرس الػوعي الػوطٍت فبػا يسػاعد فإف اؼبعلمات اكتسنب

 .حتما يف إهباد بيئة اجتماعية اهبابية
معظػػػػػم  يف% -َٗ-َٖتؤكػػػػػد الدراسػػػػػات علػػػػػى أف الغالبيػػػػػة العظمػػػػػى مػػػػػن اؼبعلمػػػػػُت 

يػركف أف مػادة الًتبيػة الوطنيػة "كالعشػرين اؼبشػاركة يف دراسػة مػن الدراسػات  األقطار الثمانية
تكػػػن نظػػػرة اؼبعلمػػػُت متطابقػػػة حػػػوؿ أنبيػػػة اؼبوضػػػوعات  ك . يػػػة للطػػػبلب كالدكلػػػةمػػػادة ؾبد
السياسػية ككػال   مثػل التػاريخ الػوطٍت، كااللبػراط يف األحػزاب الًتبيػة الوطنيػة التقليديػة يف

. كالبيئة، كاؼبوضػوعات ذات الصػفة العاؼبيػة حقوؽ اإلنساف، اؼبوضوعات األكثر حداثة مثل
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سػنة ال يبيلػوف إىل األمػور السياسػية، يف  (ُْ)الطػبلب يف سػن  كمػا أظهػرت الدراسػة أف
كفيمػا يتعلػق . التصويت عندما وبُت الوقػت لػال  ترغب يف من هال الفئة% َٖحُت أف 

ألسػػباب  اؼبػػاؿ باألنشػػطة االجتماعيػػة، فػػإف أكثػػر مػػن نصػػف هػػؤالء الطػػبلب وببػػاكف صبػػع
  (.هػُِْٔ، العبدالكرمي كنصار) اجتماعية تعود بالنفع على ااتمع
أف يشػػػعر كػػػل طالػػػب بأنػػػه حػػػر يف التعبػػػَت عمػػػا يف ذهنػػػه " هتػػػدؼ الًتبيػػػة الوطنيػػػة إىل 
كأف يعتػػػػػاد الطػػػػػبلب االسػػػػػتماع لآلخػػػػػرين، كاحػػػػػًتامهم، . كالػػػػػدفاع عػػػػػن مصػػػػػاغبه اػباصػػػػػة

أف يعتػػاد الطػػبلب كهتػػدؼ إىل . كاالهتمػػاـ دبػػا يقولػػوف، كالتفكػػَت فيمػػا هػػو أصػػلح لؤلغلبيػػة
ـ، ََِٔاغببيػػػب، " )االهتمػػػاـ بوجهػػػة نظػػػر األقليػػػات كاعبماعػػػة ككػػػلاغبػػػوار اؼبفتػػػوح مػػػع 

 (.باختصار
التبلميػػػا علػػػى االلبػػػراط يف اعبمعيػػػات الًتبويػػػة الػػػيت "كاؼبػػػدارس بػػػال  معنيػػػة بتشػػػجيع 

صبعيػػػات التعػػػاكف اؼبدرسػػػي، كاألنديػػػة : تعمػػػل كتنشػػػط يف كنػػػف اؼبؤسسػػػة اؼبدرسػػػية، أمثػػػاؿ
ككػال  إشػراؾ التلميػا يف . م يف تسيَتها كتدبَت شأهناالرياضية كالثقافية اؼبدرسية، كإشراكه

بعػػػػمل االجتماعػػػػات اؼبدرسػػػػية التعليميػػػػة كالًتبويػػػػة كالتأديبيػػػػة، كإسػػػػناد أدكار كمهػػػػاـ ضػػػػمن 
 .االجتماعات لتحسيسه بأنبية رأيه كربميله حصته من اؼبسؤكلية يف تسيَت شأف مؤسسته

، كجعػػل التبلميػػا ؿبػػور  تنظػػيم النشػػاطات الكػػربل مػػن حفػػبلت كمهرجانػػات كمعػػارض ٭
 .كل هال النشاطات اليت تقاـ يف اؼبدرسة

تنظػػػيم احملاضػػػرات كالنػػػدكات كحلقػػػات التػػػدريس اعبزئػػػي باسػػػتغبلؿ مناسػػػبات األعيػػػاد  ٭
 .كاألياـ الوطنية كالدكلية

إحػػػداث قنػػػوات اتصػػػاؿ ككسػػػائل إعػػػبلـ كتثقيػػػف رخيصػػػة كميسػػػورة مثػػػل اؼبطبوعػػػات  ٭
ؼبلصػػػػقات كاؼبطويػػػػات الػػػػيت ينبغػػػػي إعػػػػدادها بعنايػػػػة كإتقػػػػاف كالنشػػػػرات اإلعبلميػػػػة اؼبػػػػوجزة كا

 (.ـ، باختصارََِٔمهداد، " )كبإشراؾ التبلميا
اسػػػػػتثمار الغػػػػػػَتة الوطنيػػػػػػة علػػػػػػى اؽبػػػػػػدر "كيف هػػػػػاا اؼبسػػػػػػل  فػػػػػػإف اؼبدرسػػػػػػة مػػػػػػدعوة إىل 

" يف توجيه الطػبلب كبػو األعمػاؿ اليدكيػة اغبرفيػة( بسبب كفرة األيدم الوافدة)االقتصادم 
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كتنظػػػيم مسػػػابقات ثقافيػػػة لتشػػػجيع الشػػػباب علػػػى كتابػػػة اؼبقػػػاالت (. ـََِٔاغببشػػػي، )
 -االسػػػتهتار)عػػػن السػػػلوكيات السػػػلبية الػػػيت تضػػػر بػػػأمن الػػػببلد السػػػاخرة كرسػػػم اللوحػػػات 

 (.اػبوؼ -الكسل-اؼبخدرات –اإلرهاب  -التقليد األعمى للغرب
هنػػاؾ تطػػابق بػػُت  كتبلػػ  اؼبدرسػػة أقصػػى درجػػات الفاعليػػة يف الًتبيػػة الوطنيػػة إذا كػػاف" 

مناهجهػػا النظريػػة كبراؾبهػػا التطبيقيػػة، كلكػػن حينمػػا يوجػػد تنػػاقمل يصػػبح تػػأثَت اؼبدرسػػة يف 
ػػػا مثػػػل . هػػػاا ااػػػاؿ ضػػػعيفنا كمثػػػاؿ ذلػػػ  أف تتضػػػمن مقػػػررات الًتبيػػػة الوطنيػػػة كالتػػػاريخ قيمن

 الكرامػػة اإلنسػػانية كاؼبسػػاكاة بػػُت البشػػر، بينمػػا تنطػػوم معاملػػة اؼبعلمػػُت للطػػبلب علػػى كػػل
إذ هبػػػب أف تتحػػػوؿ اؼبدرسػػػة إىل ؾبتمػػػع حقيقػػػي يبػػػارس فيػػػه . شػػػيء عػػػدا الكرامػػػة كاؼبسػػػاكاة

الػػنشء اغبيػػاة االجتماعيػػة الصػػحيحة، كيبػػارس فيهػػا اؼبسػػؤكلية كاالسػػتقبلؿ كالتعػػاكف كإنكػػار 
الاات، كأف هبد يف فبارسة هال الصفات مػا يشػجعه علػى التمسػ  هبػا يف اؼبسػتقبل، كإذا 

ىل الفاعليػػة اؼبطلوبػػة فػػإف ذلػػ  سػػيؤدم إىل تنميػػة مواطنػػة فعالػػة كعػػن مػػا ربولػػت مدارسػػنا إ
" السػػػؤاؿ اؼبطػػػركح كاؽبػػػاـ مػػػا األسػػػاليب كالطػػػرؽ التدريسػػػية للًتبيػػػة الوطنيػػػة كتنميػػػة اؼبواطنػػػة

 (.ـ ََِٔاغببيب، )
كهنػاؾ طائفػة مػن األسػاليب العمليػػة الػيت يبكػن مػن خبلؽبػػا تعويػد الطالػب علػى مهػػارة 

 :احملليُت كالدكليُت منها التعاكف مع جَتانه
 .كضع الطالب يف مواقف تفاعلية حقيقية يدرؾ من خبلؽبا أنبية االنتماء لوطنه -
ربط الطالب بفكرة أف ااتمعات اإلنسانية كلها جاءت من نسػل كاحػد، كهػو آدـ  -

 . عليه السبلـ
ت ربػػط الطالػػب بفكػػرة أف الكػػرة األرضػػية أرض مشػػًتكة عبميػػع البشػػر مهمػػا اختلفػػ -

 .ألواهنم كأدياهنم
الصػػػحة، »إلقػػػاء الضػػػوء علػػػى بعػػػمل النجػػػاح الػػػام ربقػػػق يف ؾبػػػاؿ التعػػػاكف الػػػدكيل  -

، التعليم، االقتصاد  .«العلـو
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إبػػراز الػػدكر اؽبائػػل لوسػػائل االتصػػاؿ كاؼبعاهػػدات التجاريػػة يف إقامػػة عبلقػػة قويػػة بػػُت  -
 (.اغببيب، باختصار)الدكؿ 

 خدمة المجتمع
ؿ وببػػه الطفػػل تعينػػه علػػى فهػػم أركػػاف اؼبواطنػػة الػػيت تعلمػػه ربمػػل خدمػػة ااتمػػع يف ؾبػػا
كال بد من التأكيػد علػى أف الًتبيػة غػَت مقتصػرة علػى ( Gage, 2002)اؼبسئولية االجتماعية 

مسػػػاعدة أمينػػػة )كيبكػػػن أف زبتػػػار الطالبػػػة كظيفػػػة رببهػػػا . الكتػػػاب اؼبدرسػػػي داخػػػل الفصػػػل
كتنفػق بعػمل السػاعات طػواؿ الفصػل الدراسػي .( ..اؼبكتبة أك مساعدة معلمة الًتبية الفنيػة

مػػػػػع أمينػػػػػة اؼبكتبػػػػػة تعينهػػػػػا يف مهمتهػػػػػا كػػػػػي تػػػػػتعلم الطالبػػػػػة الثقػػػػػة 
بػػػػػالنفس، كتعتػػػػػاد خدمػػػػػة ااتمػػػػػع، كتػػػػػدرؾ العقبػػػػػات الػػػػػيت تواجػػػػػه 
يف . العاملُت يف ااتمع كطرائػق حلهػا كاألنظمػة الػيت ربكػم حياتنػا

زا عػػػن الفوائػػػد هنايػػػة الفصػػػل الدراسػػػي تكتػػػب الطالبػػػة تقريػػػرا مػػػوج
 .األكاديبية اليت تعلمتها كاؼبسئوليات اليت مارستها

حقػػا خدمػػة ااتمػػع يف الصػػغر هبعلػػه ال إف تعويػػد الطفػػل علػػى
ؿببػػا للعمػػل التطػػوعي الػػام يثػػرل اغبيػػاة اإلنسػػانية اؼببنيػػة علػػى قػػيم 

يعػرؼ العمػل االجتمػاعي التطػوعي كمػا تقػوؿ دالؿ فيصػل الػزبن . العطاء كالباؿ كالسخاء
بأنػػػػه ذلػػػػ  النشػػػػاط االجتمػػػػاعي الػػػػام يؤديػػػػه أفػػػػراد ااتمػػػػع داخػػػػل اؽبيئػػػػات ( "ـََِٔ)

كاؼبؤسسػػات األهليػػة يغلػػب عليهػػا الطػػابع الشػػػعأ ، كتسػػمى صبعيػػات النفػػع العػػاـ األهليػػػة 
 (. ُْٗص " )كالعمل هبا من دكف عائد مادم للقائمُت عليه

وؼبػػة كأثبتػػت إحصػػائية يف إف اؼبتطػػوعُت كالعمػػل التطػػوعي أصػػبحا جػػزءا مػػن منظومػػة الع
من اؼبتطوعُت يقوموف بنشاطهم ألهنم يسعدكف دبساعدة اآلخرين مػنهم % َٓالربازيل أف 

مػػػنهم قػػػاموا هبػػػال النشػػػاطات مػػػن % ُّأحسػػػوا بواجػػػب مسػػػاعدة احملتػػػاجُت، ك% ّٖ، 
 (.  ُٕ، ٖـ، ص ََُِالصرعاكم كالربيعاف، )منطلق ديٍت كتعليمي 
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مػػع الطػػبلب الػػام يعيشػػوف فيػػه كجعلهػػم يسػػهموف مػػن إف ربػػط اؼبػػنهج اؼبدرسػػي دبجت"
خػػػػبلؿ تعلػػػػيمهم يف خدمػػػػة ؾبػػػػتمعهم احمللػػػػي سػػػػوؼ هبػػػػٍت فوائػػػػدان كبػػػػَتة يعػػػػود نفعهػػػػا علػػػػى 
الطػػبلب أنفسػػهم كؾبػػتمعهم مػػن خػػبلؿ دراسػػة مشػػكبلته كاؼبشػػاركة فيػػه كاالهتمػػاـ بتطػػويرل 

أحػد (: Service learning)كالػتعلم اػبػدمي . كعبلقته بالطالب من خبلؿ اؼبنهج التعليمػي
الػام ( مػنهج الًتبيػة الوطنيػة)الطرؽ التدريسية اليت هتػتم بالطالػب كتػرتبط بػاؼبنهج اؼبدرسػي 

يهػػػدؼ إىل خدمػػػة ااتمػػػع احمللػػػي مػػػن خػػػبلؿ فبارسػػػة الطػػػبلب كتنفيػػػاهم لػػػبعمل الػػػربامج 
تلػأ  كاؼبشركعات اؽبادفة إىل تطوير معػارفهم كاذباهػاهتم كقػدراهتم، كمشػاركتهم الفاعلػة الػيت

احتياجػػػات ؾبػػػتمعهم أك بيئػػػتهم احملليػػػة، كربقػػػق التعػػػاكف كالتواصػػػل بػػػُت الطػػػبلب كاؼبدرسػػػة 
علػػى تطػػوير ؿبتػػول الًتبيػػة الوطنيػػة دبػػا يسػػاعد علػػى "كتطالػػب الدراسػػات بالعمػػل " كااتمػػع

كتػػػدريس الًتبيػػػة الوطنيػػػة مػػػن خػػػبلؿ ربطهػػػا . مشػػػاركة الطػػػبلب يف ؾبػػػتمعهم مشػػػاركة فاعلػػػة
ته مػن خػبلؿ مشػركعات الػتعلم اػبػدمي باسػتخداـ طريقػة الػتعلم اػبػدمي  بااتمع كمشكبل

كهػػػػايب، )كأحػػػػد الطػػػػرؽ التدريسػػػػية الناجحػػػػة يف تػػػػدريس الًتبيػػػػة الوطنيػػػػة باؼبرحلػػػػة الثانويػػػػة 
 (.هػ، باختصار ُِْٓ
" ال بد من ربط مناهج الًتبية الوطنية يف اؼبدارس باغبياة العملية كخدمة ااتمع"
إعادة كاؼبطلوب (. ُْٖـ، ص ََِٔ، اؼبعمرم، انظر أيضا ّٕص ـ، ََِٓاػبرايف، )

النظر يف طريقة كأسلوب تأليف مقررات الًتبية الوطنية لتصبح أكثر اعتمادنا على جوانب 
حية كتفاعلية قدر  كجعل الدركس التشويق كاإلثارة العلمية كاستخداـ الوسائل اؼبعينة،

رة الًتبية يف الكويت مناهجها باستحداث كلقد عززت كزا(. ـ ََِٔالنصار، )اؼبستطاع 
مقرر مهارات اغبياة هبدؼ بناء مواطن كوييت كفق أهداؼ تربوية ربقق مبول كنضجه 

ـ، ص  ََِٔ، الصبيح، ّٓـ، ص  ََِٓاغبمد، " )العقلي كالنفسي كاعبسدم
ـ، ص  ََُِالشراح، )إف تدريس القانوف يساعد على ترسيخ قيم اؼبواطنة (. َُّ
ا قامت دكلة الكويت بتعزيز عملية تعميق الوعي الوطٍت كتأصيله عرب كؽبا( ِْْ



 185 

العنزم، )لصفوؼ اؼبرحلة الثانوية الثبلثة " الدستور كحقوؽ اإلنساف"استحداث مقرر 
 (.ِّـ، ص ََِٔ، اؽباشم، ٓـ، ص  ََِٔكآخركف ، 

اؼبػدين  إف التنميػة ااتمعيػة هػي جهػد تعػاكين بػُت أجهػزة الدكلػة كبػُت تنظيمػات ااتمػع
كهكػػػاا فػػػإف التنميػػػة ااتمعيػػػة تضػػػم كػػػل اعبهػػػود . مػػػن أجػػػل الرقػػػي بػػػااتمع بكافػػػة جوانبػػػه

اؼبنظمة اليت تسعى إىل االرتقاء بػاؼبواطنُت يف إطػار منظومػة القػيم كالثوابػت االجتماعيػة مػن 
كمػػن أهػػم مقومػػات التنميػػة (. َٖـ، ص  ََِٓاؼبزركعػػي، )أجػػل ربقيػػق غايػػات التنميػػة 

 (:ٔٗـ، ص ََِٓاؼبضف، )ااتمعية 
 .اؼبشاركة الرظبية كالشعبية .1
 .الديبقراطية .2
 .االنتماء كالوالء للوطن .3
 .اؼبساكاة بُت اؼبواطنُت يف اغبقوؽ كالواجبات .4
  .التعاكف كاحًتاـ الرأم اآلخر .5

هبػػب العمػػل علػػى تعزيػػز اؼبمارسػػة الديبقراطيػػة، كتشػػجيع ثقافػػة اغبػػوار كبػػديل للعنػػف "
يف بػرامج التنميػة الوطنيػة الػيت هبػب أف نوليهػا أنبيػة قصػول ، كالػيت كمعاعبة الضعف اؼبزمن 

الطػراح، " )من شأهنا أف زبلق الفرص كتشيع أجواء التفاؤؿ كاألمل يف نفوس جيل الشباب
إف التفػػػاؤؿ برؾبػػػة عقليػػػة توجػػػه اؼبػػػرء إىل فعػػػل اػبػػػَت كاالسػػػتمتاع يف (. ٔٔـ، ص  ََِْ

 :اغبياة ككما قاؿ إيليا أبو ماضي
 م نفسػه بغػيػر جػمػاؿكالػا

 ال يرل يف الوجود شيئػا صبيػبل
اؼبطلػػػػػػوب دائمػػػػػػا تنسػػػػػػيق العمػػػػػػل بػػػػػػُت القطاعػػػػػػات 
اغبكوميػػػػة كالشػػػػعبية للتعريػػػػف بقيمػػػػة اغبيػػػػاة الديبقراطيػػػػة 
كأنبيػػػػػة فهػػػػػم كتطبيػػػػػق مقاصػػػػػد الدسػػػػػتور الكػػػػػوييت كركح 

 . اؼبواثيق الدكلية
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 جوف كوتن دانا

 التربية المتحفية
طت اغبركة التعليمية كسائل الًتبية ال حصر ؽبا ككلما خ

خطوات ثابتة كبو التنويع يف التدريس كإضافة عنصر اؼبرح 
. ية ؼبراكز التوجيهو التشويق زادت الفاعلية الًتبإذكاء ركح ك 

كلقد أضحت اؼبتاحف التارىبية كالطبيعية كالعلمية من 
مصادر تربية اؼبواطن فهي توفر بيئة فكرية جاذبة ال سيما 

كتركم عطشهم يف االستكشاؼ فتنمي عقوؽبم  ناشئةلل
 .إليها وفالصحيح كالوالء للبيئة اليت ينتمكسبهد ؽبم الطريق يف اذبال التفكَت 

تشػػػَت اؼبراجػػػع األكاديبيػػػة إىل أف اؼبتػػػاحف منػػػا بػػػداياهتا يف الواليػػػات اؼبتحػػػدة   تقػػػًتف 
بطت الًتبيػة بالعلم أك الثقافة كالبحث كالدراسة مثلما ارتبطت بتعزيز الديبقراطية كبال  ارت

يف هنايػة القػرف التاسػع عشػر ذهػب اؼبتخصصػوف يف نظريػات . اؼبتحفية بًتسيخ هوية الوطن
التعلم إىل أف الًتبية اغبديثة هبب أف تتخا مػن اؼبتػاحف كغَتهػا مؤسسػات تعليميػة فػالعلم 

غػَت يف غايػة الثػراء الثقػايف ليس يف اعبامعة كاؼبدارس كالكتب فقط بل هناؾ مصادر أخػرل 
 . تاب اؼبدرسيالك

اؼبتخصػػص  –( John Cotton Dana)قػاـ جػػوف كػػوتن دانػػا 
لثقافػػػة اأدكات لنشػػػر بػػػالًتكيز علػػػى اؼبتػػػاحف كػػػ -بعلػػػم اؼبكتبػػػات
 ,Ellenbogen, 2003, vol. 5. p. 1716)العامػػة للمػػواطنُت 

1717.)  
كتشَت نتائج الدراسات اغبديثة إىل أف اؼبتاحف ال تػوفر ؾبػرد 

سػرة بػل أيضػا تػوفر مسػاعدة مباشػرة للجهػود مادة تعليمية ثريػة لؤل
 (. Ellenbogen, 2003, vol. 5. p. 1718)اؼبدرسية على حد سواء 
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الًتبوية مرموقػة يف عػا  اؼبكتبػات حيػث ( ُِٗٗ-ُٖٔٓ)إف جهود جوف كوتن دانا 
سػػػػاهم يف ازدهارهػػػػا ال سػػػػيما عبػػػػاب األطفػػػػاؿ كبػػػػو ؿبتوياهتػػػػا كمػػػػا أف جهػػػػودل يف الًتبيػػػػة 

 .تقل أنبية عن إسهاماته األخرل اؼبتحفية ال
أصػػػبحت قضػػػية إنشػػػاء متػػػاحف لؤلطفػػػاؿ ذات منػػػافع كثػػػَتة كلقػػػد كيف االذبػػػال نفسػػػه، 

عػػػػاـ القامػػػػت الواليػػػػات اؼبتحػػػػدة األمريكيػػػػة بإنشػػػػاء أكؿ متحػػػػف لؤلطفػػػػاؿ يف نيويػػػػورؾ يف 
أنػػػا أظبػػػع فأنسػػػى، كأرل فأتػػػاكر، "كالًتبيػػػة اؼبتحفيػػػة للطفػػػل تقػػػـو علػػػى فلسػػػفة  .ـ ُٖٗٗ

لقد أصبحت الًتبية اؼبتحفية للطفل قضية عربية ؽبا العديد من األهػداؼ " . عمل فأفهمكأ
(. ِْْـ، ص  ََِٓحسػػُت، )مػػن مثػػل تأكيػػد اؽبويػػة كاألصػػوؿ الثقافيػػة للطفػػل العػػريب 

  .ُكهكاا تصبح اؼبتاحف ذات أهداؼ تربوية كليست تركوبية تثقيفية فقط
دراف   تعػػػػد اؼبتػػػػاحف يف العصػػػػر اغباضػػػػر ؾبػػػػرد جػػػػ"

اؼباضػػي، كإمبػػا  كخػػزائن غبفػػا بعػػمل اآلثػػار كمػػا كانػػت يف
صػػارت مؤسسػػات تربويػػة كعلميػػة تػػؤدم دكرا بػػال  األنبيػػة 

كالتنػػػوير لكػػػل شػػػرائح كطوائػػػف األمػػػة  يف ؾبػػػاؿ التثقيػػػف
كخباصػػػػة الشػػػػباب حيػػػػث يبكػػػػنهم مػػػػن خبلؽبػػػػا معرفػػػػة الكثػػػػَت عػػػػن تػػػػاريخ كحضػػػػارة كطػػػػنهم 

بقوف يف كػل ؾبػاؿ مػن ؾبػاالت ة الػيت قػاـ هبػا الػركاد السػاكاؼبراحل اليت مر هبا كاعبهود الكبػَت 
 .اؼباضي دبا يدفعنا لبناء اغباضر كاؼبستقبل ، فهي ربتفا بااكرة األمة كما ا إقبازل يفةاغبيا

الًتبوية اليت دخلت حديثا اؼبناهج الدراسية خبلؿ السنوات  كمادة الًتبية اؼبتحفية من اؼبواد
دكؿ العا  اؼبتقدـ هبدؼ إكساب الطبلب عادة زيػارة اؼبتػاحف  القليلة اؼباضية يف كثَت من
للتاريخ كالعلػم كتػدريبهم علػي أسػاليب البحػث كاالسػتفادة العلميػة  كآداهبا كاحًتامها كحـر
اغبيػػوم كاؼبػػؤثر يف تربيػػة الػػنشء كبػػاألثر االهبػػايب ؼبػػا تعرضػػه كتقدمػػة مػػن  منهػػا، إيبانػػا بػػدكرها

الشػػباب دبػػا ال يبكػػن ربقيقػػه داخػػل الصػػف الدراسػػي مػػواد كمقتنيػػات علػػي نفػػوس كعقػػوؿ 

                                                 
ُ http://www.gem.org.uk/about/about.html 

 

http://www.gem.org.uk/about/about.html
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التقليديػػة فزيػػارة كاحػػدة للمتحػػف تػػوفر جهػػدا هػػائبل مػػن جانػػب  بالوسػػائل كطػػرؽ التػػدريس
اعبهػػد توصػػيل اؼبعلومػػة كاالنطبػػاع كاألثػػر اؼبنشػػود يف نفػػوس  اؼبعلػػم كلػػن يسػػتطيع رغػػم هػػاا
كمػػا  فتػػوفرل زيػػادة اؼبتػػاحللمتعػػة كاعبانػػب الًتفيهػػي الػػام  كعقػػوؿ هػػؤالء الػػنشء باإلضػػافة
: متحػػف التعلػػيم" )كتعميػػق اإليبػػاف ببلػػدهم كاالنتمػػاء إليهػػا تغرسػػه يف أعمػػاقهم مػػن قػػيم

 (.كزارة الًتبية كالتعليم: صبهورية مصر العربية

 
كيظػػػػل السػػػػؤاؿ األكػػػػرب حػػػػوؿ ذلكػػػػم الػػػػًتاث العػػػػريب اإلسػػػػبلمي العريػػػػق إىل أم مػػػػدل 

أم مػػدل حفظنػػال مػػن يػػد النسػػياف النػػا؟ كإىل اسػػتفدنا منػػه يف ذبػػاير هويتنػػا يف حػػس أطف
ة تراثنا ؟ كأخَتا هل نباؿ؟ كإىل أم مدل قبحنا يف تسخَت التكنولوجيا الرقمية يف خدمكاإل

كهل استطعنا استلهاـ اؼبعاين الرفيعػة البانيػة  توظيف ماضينا الستقباؿ ما هو آت قبحنا يف
 ؟لدعائم النهضة من ثركتنا الًتاثية

داين أف تراثنا منسي كصدؽ كؿ ديورانت حيث يقوؿ يف كتابه ذائع يدرؾ القاصي كال
أف آالفان من اؼبخطوطات العربية يف العلـو كاآلداب كالفلسفة ال " قصة اغبضارةالصيت 

ففي اسطنبوؿ كحدها ثبلثوف من مكتبات . تزاؿ ـببوءة يف مكتبات العا  اإلسبلمي
اليسَت كيف القاهرة كدمشق كاؼبوصل كبغداد  اؼبساجد   يرى الضوء من ـبطوطاهتا إال النزر

كدؽبي ؾبموعات ضخمة   يعنى أحد حىت بوضع فهارس ؽبا كيف األسكولاير بالقرب من 
مدريد مكتبة ضخمة   يفرغ بعد من إحصاء ما فيها من ـبطوطات إسبلمية يف العلـو 

ال جزءان صغَتان فبا كليس ما نعرفه من شبار الفكر اإلسبلمي إ. كاآلداب كالشريعة كالفلسفة
بقي من تراث اؼبسلمُت كليس هاا اعبزء الباقي إال قسمان ضئيبلن فبا أشبرته قرائحهم كليس 
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 الشهري ثريا

 

كإذا كشف العلماء عن هاا الًتاث . ما أثبتنال يف هال الصحف إال نقطة من حبر تراثهم
عصور اؼبنسي فأكرب ظننا أننا سنضع القرف العاشر من تاريخ اإلسبلـ يف الشرؽ بُت ال

 (.، باختصارْْْٔ-ّْْٔص، " )الاهبية يف تاريخ العقل البشرم
فكم منا " كعلى اؼبستول القطرم ( ـ ََِٔ)تقوؿ الكاتبة السعودية ثريا الشهرم 
ككم من اؼبدارس أخات على عاتقها كيف سلم ! قد زار بالفعل كتعرؼ على آثار ببلدل

ا مدل ثقافة اآلثار كأنبية أحجارها يف كم... أكلوياهتا تنظيم رحبلت طبلبية ؽبال اآلثار
ما مدل استيعاب أبنائنا كتقبلهم لزيارة آثارهم الوطنية أك آثار الببلد اليت ! مفهومنا اغبيايت

ما درجة الشغف العريب عمومان برسالة الرحبلت السياحية للتعرؼ على آثار ! يزكركهنا
ثاهتم اليت تبحث يف أرضنا، ككثَتان دائمان ما نسمع عن علماء اآلثار األجانب كبع! األقواـ

ما قرأنا عن اسم غريب اكتشف الكنز الفبلين كاغبفر العبلين، طبعان ال ىبلو األمر من 
بعمل األظباء العربية، كلكن االكتشافات األهم غالبان ما ارتبطت جبهود هؤالء األباعد، 

ددكف االذباهات بل كبتمويلهم اؼبادم كال ، فماذا كنا نفعل كأين كنا نبيت كهم وب
!" زاحة الستار عن آثارناالتنقيب كيفوزكف بإب قوموفوف اػبطط كهبلبوف اؼبعدات كيكيرظب
 (. تصرؼب)

كهػػاا هػػو "لتسػػجل لنػػا حادثػػة ذات عػػرب فتقػػوؿ  كاتبػػةكسبضػػى ال
اؼبليػػػػاردير األسػػػػًتايل يوصػػػػي قبػػػػل كفاتػػػػه دببلػػػػ  طبسػػػػة مبليػػػػُت دكالر 

لآلثار اؼبصرية تقديران منػه للدكتور زاهي حواس رئيس االس األعلى 
عبهػػود الرجػػل يف تنميػػة العمػػل األثػػرم يف مصػػر، كبػػالرغم مػػن تنػػازؿ 
حواس الرظبي عن كامل اؼببل  لتمويل قطاع الًتبية اؼبتحفية لؤلطفاؿ 
كرفػػػع مسػػػتول الػػػوعي اآلثػػػارم لػػػديهم، كالػػػام هػػػو تصػػػرؼ ال يقػػػل 

دد إال أننػػا هنػػا بصػػ. ركعػػة كربٌضػػرا عػػن سػػخاء صػػاحب اؼبػػاؿ نفسػػه
التعػػػرض للفتػػػة هػػػاا اإلنسػػػاف األجنػػػأ كالغريػػػب لرجػػػل   يعرفػػػه يومػػػان يف حياتػػػه، كلردبػػػا كػػػل 
صلته به ال تتعدل بعمل كلمػات للحػواس ربػدث فيهػا عػن اآلثػار كأنبيتهػا، غػَت أف الفػرؽ 
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بػػػُت هػػػؤالء كبيننػػػػا يكمػػػن يف كلمػػػػة التقػػػدير، كالتمثيػػػل العملػػػػي ؽبػػػاا التقػػػػدير، كال أدرم   
القضايا اػباسرة كنتنافس يف صرؼ األمػواؿ علػى معاركهػا، كننسػى كنتغافػل ننشغل يف تبٍت 

 (.باختصار! )عن الًتفع إىل ما هو أظبى كأنفع إنسانيان 
 متحف إنشاء يبكن إيرادل، سبق ما ضوء كعلى

 يف اإلسبلمي كتراثه كعركبته بدكلته اؼبواطن يربط كطٍت
يؤىسَّسىات

 لياتكك كمكتبات مدارس من بويةالًتَّ  اؼب

 أك صاالتل ككلياتنا مدارسنا ربتاج .انًتنت كصفحات
 كإسبلمية كطنية مباذج تتضمن كاسعة غرؼ األقل على

 كعينات كؾبسمات ظبعية كأشرطة كأفبلـ صور عرب كذل  العربية كحضارتنا احمللي تارىبنا من

 امةاؽب كاألحداث البارزة، كالشخصيات ادرة،النَّ  اؼبخطوطات تستعرض جاابة تعليمية
 كاألشكاؿ كاآلالت اعبميلة، سـوكالره  الطبيعية كالبيئة كاؼبعدنية، الورقية العمبلتك  كاػبرائط،

 عرب كغَتهم كالبلحقوف السابقوف هاعابتد اليت ناعاتكالصِّ 
 كبطريقة كاحد مكاف يف ااسمات هال عرض .القركف

 اؼبواطن تربط كمتطورة تنوعةمي  تقنية كسائل عرب كفبتعة جاذبة

  مثلهم كالعطاء ؽبم االنتماء على كربثه أجدادل، دبجد صغَتال

 .رصيدهم إىل كيضيف سبيلهم فيسل 
 – العلمية– التارىبية) اؼبتجددة التَّعليمية اؼبتاحف إف
 أجهزة قاعاهتا يف تكوف أف يبكن ...(اؼبوسيقية-الربؼبانية

 العاؼبية باؼبتاحف االتصاؿ من الزَّائر ليتمكن اآليل اغباسب

 . الرقمية اؼبواطنة ارسكيب
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 العرب ديواف موقع يف كرد
 التايل اإلحصاء

 

 الموسيقى؟ ىل تحب
 

  نعم

 70% 

  ال

 18% 

  غَت مهتم

 12% 

   1873صواتاأل 
 

 

 الموسيقى 
اؼبوسيقى يف أهبى صورها كأنصع معانيها هي اللغة العاؼبية 
السلسػػػػة السػػػػاحرة العريقػػػػة الػػػػيت تفقههػػػػا صبيػػػػع الشػػػػعوب عػػػػرب 

القركف كتتفاعل معها فهي زباطب اعبسد كالعقل كالركح كالنفس كالقلػب بغػمل النظػر عػن 
اؼبشػاهد للعيػاف القػدرة الفائقػة للموسػيقى علػى  كمػن. عمر كثقافة كمكاف كمكانػة اإلنسػاف

بػػػث اغبمػػػاس كجلػػػب النشػػػاط فلهػػػاا أصػػػبحت اؼبوسػػػيقى 
 . العسكرية ركيزة هامة من ركائز التعبئة النفسية

كمػػػػػػن خػػػػػػبلؿ ذبػػػػػػربيت الشخصػػػػػػية أثنػػػػػػاء غػػػػػػزك العػػػػػػراؽ 
للكويت كانت األغباف الوطنيػة اغبماسػية ذات اإليقاعػات 

اكمػػػػة الكويتيػػػة عػػػػرب اإلذاعػػػػة السػػػريعة القويػػػػة الػػػيت تبثهػػػػا اؼبق
اؼبتنقلػػة يف غايػػة األنبيػػة للمػػرابطُت داخػػل الكويػػت فكانػػت 

 . عونا ألبنائنا، كمددا لعزائمنا، كبلسما عبراحنا
إف اؼبوسػػػػػيقى حبػػػػػد ذاهتػػػػػا أصػػػػػبحت أحػػػػػد مقومػػػػػات  "

الًتبيػػة اغبديثػػة الػػيت رافقػػت الطفػػل منػػا الركضػػة كمػػا بعػػدها 
ة الػػػيت يبكػػػن فيهػػػا مػػػن مراحػػػل حػػػىت حلػػػوؿ اؼبرحلػػػة الدراسػػػي

" الطالػػػب أف يتخصػػػص باؼبوسػػػيقى أك بػػػالفرع الػػػام ىبتػػػارل
تعرب اؼبوسيقى دائمنا عن أحواؿ الفػرد (. " ـََِٓعلي، )

" كااتمػػػػع، كهػػػػي دائمػػػػة السػػػػعي كراء اغبػػػػديث الػػػػام يعػػػػرب عػػػػن العصػػػػر الػػػػام كتبػػػػت فيػػػػه
 للموسػػػػيقى أنبيػػػػة يف حياتنػػػػا كيف بنػػػػاء ااتمعػػػػات ؽبػػػػاا(. ـ ََُِالصػػػػياد، )

يسعى الكثَتكف إىل نشر الثقافة اؼبوسيقية اعبادة كإيضػاح دكر 
الًتبيػة اؼبوسػػيقية بوجػػه خػػاص يف بنػاء شخصػػيات شػػروبيت األطفػػاؿ 

  (.ََِـ، ص  ََِْـ، كونان ، ََِٓاؼبنصور، )كالشباب 
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كاللعػػػب كالغنػػػاء كاغبركػػػة خصػػػائص سػػػلوكية مبلزمػػػة للطفػػػل كاؼبوسػػػيقى دبػػػا ربملػػػه مػػػن 
ـ،  ََِٓيػػونس، )ة ؽبػػا تػأثَتات إهبابيػػة علػى مبػػو الطفػل منػػا مػيبلدل مػدلوالت صبيلػػة فبتعػ

كتشػػػػػَت نتػػػػػائج الدراسػػػػػات اؼبيدانيػػػػػة إىل أف اؼبوسػػػػػيقى تنمػػػػػي قػػػػػدرة الطفػػػػػل علػػػػػى ( ْْص 
كيعػػػػدد (. Kreeft, 2006)االسػػػػتماع كالػػػػتعلم كربسػػػػُت درجاتػػػػه اؼبدرسػػػػية يف االختبػػػػارات 

بكػػرة فيػػاكركف أثػػر األغبػػاف الواضػػح يف تنميػػة الًتبويػػوف فوائػػد اؼبوسػػيقى يف مرحلػػة الطفولػػة اؼب
عاف بتػػأثَت اؼبوسػػيقى يف الًتبيػػة تسػػطػػبلب، كيف تكػػوين األصػػدقاء، كمػػا ياللغػػة، كيف تعػػاكف ال

(. Colwell, 2003 , vol, 5, p. 1722)اػباصػة ، كالعػبلج كاكتشػاؼ اؼببػدعُت كاؼبوهػوبُت 
عيػة كأداء أعمػاؽبم، كعنػدما تصاحب اؼبوسيقى األطفػاؿ يف مبلعػبهم ، كأنشػطتهم االجتما

ككجػدت (. Campbell, 1998, p. 168)ينفػرد الواحػد مػنهم بنفسػه بعيػدا عػن أعػُت النػاس 
الدراسات أف الطفل الرضيع يستفيد من الربامج اؼبوسيقية كتوفر له مساحة للنمو مػن عػدة 

 كلكػػػن ال ينبغػػي الغلػػو يف عػػػرض( . Suthers, 2004)جوانػػب نفسػػية كاجتماعيػػة كعقليػػػة 
إمكانيػػات اؼبوسػػيقى يف الًتبيػػة فػػبل وبػػق إجبػػار صبيػػع الطػػبلب علػػى الػػتعلم بطريقػػة كاحػػدة 

 (.Strickland, 2001)الختبلؼ الطباع كتنوع األذكاؽ 
يؤكػػػػػد مبػػػػػر فروبػػػػػه  -دراسػػػػػة ميدانيػػػػػة –فعاليػػػػػة اؼبدرسػػػػػة يف الًتبيػػػػػة اؼبواطنيػػػػػة كيف كتابػػػػػه 

. اغبقيقيػػػػة، كؽبمػػػػا أبعػػػػاد كطنيػػػػة اللغػػػػة العاؼبيػػػػة"أف الفػػػػن كاؼبوسػػػػيقى نبػػػػا علػػػػى ( ـََِِ)
 علػػػػى أنبيتهػػػػا يف اؼبدرسػػػػة ينمػػػػي يف الطػػػػبلب شػػػػعورا باؼبواطنػػػػة فاألغػػػػاين الوطنيػػػػةكالتأكيػػػػد 

سياسػػػػية ، كتشػػػػحن  –كالشػػػػعبية كالفلكلػػػػور كالرسػػػػـو تقػػػػدـ كسػػػػائل ؼبػػػػواد تربيػػػػة اجتماعيػػػػة 
  (.ْٔص " ) النفوس حبب لؤلرض اليت حضنت هال الفنوف كمبدعيها

 :قاؿ العقاد
 لغو ااانة بل معاف تؤثر                     ذا غنت فليس غناؤها إأمم 

أف التعلػػيم العػػادم يطػػور العقػػل ، كيفػػتح اآلفػػاؽ ، "يػػرل اؼبفكػػر الشػػهَت إدكارد سػػعيد 
كإذا تكامل االثناف سيخلقاف جيبل جديدا منفتحػا . كلكن التعليم اؼبوسيقي يطور الشعور 
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تلفػػػػػة ، عمػػػػػا عودتػػػػػه عليػػػػػه علػػػػػى اؼبسػػػػػتقبل، يفكػػػػػر بطريقػػػػػة ـب
 (.ّٓـ، ص ََِٔسعيد، " )اغبكومات

كتػػػأثَت اؼبوسػػػيقى يف النػػػاس عمومػػػا كالطفػػػل علػػػى كجػػػه 
اػبصػػػوص أبلػػػ  مػػػن تػػػأثَت كلمػػػات األغنيػػػة اؼبسػػػموعة، كيف  

كثػػػَت مػػػن اغبػػػاالت يػػػردد األطفػػػاؿ أغنيػػػات كهػػػم يف غايػػػة االنفعػػػاؿ دكف أف يػػػدركوا معػػػاين 
، كهال الظواهر فيها داللة على سرعة استجابتهم للنغم الكلمات كغاياهتا يف تل  األغاين

كاؼبوسػػيقى كلغػػة عاؼبيػػة يسػػتطيع . اعبميػػل كاؼبػػؤثر قبػػل إدراكهػػم ؼبضػػموف األغنيػػة اؼبسػػموعة
. اإلنسػػاف العػػادم أف يتػػاكقها كوبسػػها فيشػػعر بالسػػعادة كاالرتيػػاح كهػػي لغػػة زباطػػب الػػركح

كحػػػاؿ بعػػػمل النػػػاس مػػػع   -قتػػػل الوقػػػت فاؼبوسػػػيقى اعبػػػادة ليسػػػت أداة للهػػػو كالتسػػػلية أك ل
 كلكنهػػا أداة للتثقيػػف كالتهػػايب كمتعػػة الػػاهن كالػػركح كأداة فاعلػػة لرفػػع اؽبمػػم -اؼبوسػػيقى
كلكػػي يسػػتطيع اإلنسػػاف أف يتػػاكؽ اؼبوسػػيقى كيتػػأثر هبػػا ال بػػد أف يبػػرف منػػا . كإزالػػة اؽبمػػـو

(. تصػػرؼ، بِّٕـ، ص  ََِْكيػػح كآخػركف، )الطفولػة علػى اإلحسػػاس بػالنغم اعبميػل 
  :قاؿ الشاعر

 عاعبت أنواع السركر فلم أجد       أندل على ركحي من األنغاـ
كيقػػػف الكثػػػَت مػػػن علمػػػاء الػػػدين كقفػػػة شػػػديدة تنفػػػر مػػػن ظبػػػاع األنغػػػاـ حػػػىت قػػػاؿ ابػػػن 

 :اعبوزية
 حب الكتاب كحب أغباف الغنا       يف قلب عبد ليس هبتمعاف

 :كبنقيضه قاؿ معركؼ الرصايف
 لب الفىتأرل اؽبم يتعب ق

 فبادر إليها كال تكًًتث
 

 كعنه األغاين تزيل التعب 
 ؼبا جاء من ذٌمها يف الكتب

   

 :كل أمر زاد عن حدل انقلب إىل ضدل فقاؿعلى االعتداؿ يف ظباع األغاين ف كأكد
 كلو شهدٍت برفعت  النجـو  كال تًتفىعٌن عن اؼببلهي
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يطربات فىتن طركبان 
 ككن يف اؼب

 كقف عند اغبدكد ببل تعدٌ 
 كؽبوكال تشتطَّ يف طرب 

 فإف كافقتٍت كجربت جىريي
 

ا الكرمي  فإف الناس أطرهبي
 إىل ما ليس وبمدل اغبليم
 فكٌل ميقارؼو شىططان ذميم
 كإال فاتى  الطبع السليم

   

كرغػػػم ربفػػػا بعػػػمل علمػػػاء الػػػدين علػػػى ظبػػػاع اؼبوسػػػيقى بػػػل أنكػػػر الػػػبعمل حػػػىت ظبػػػاع 
إال أف  -كهػػػم ؿبػػػل احػػػًتاـ كتقػػػػدير  -( َِـ، ص  ََِٔاؼبػػػرم، )األناشػػػيد اإلسػػػبلمية 

طائفة غَت قليلة مػن علمػاء الػدين ذبيػز ظبػاع كتعلػم اؼبوسػيقى كتؤكػد علػى أنبيػة األغبػاف يف 
حيػػػاة اإلنسػػػاف كهتػػػايب طباعػػػه كمػػػنهم علػػػي الطنطػػػاكم كمصػػػطفى الزرقػػػا كؿبمػػػود شػػػلتوت 

 . كجاد اغبق كالغزايل القدمي كاغبديث كالقرضاكم كغَتهم 
ظبػػػاع اؼبوسػػػيقى "أف  فتػػػاكل األزهػػػر ؼبئػػػة عػػػاـ الصػػػادرة مػػػن دار اإلفتػػػاء اؼبصػػػرية كرد يف

كحضػػور ؾبالسػػها كتعلمهػػا أيػػا كانػػت آالهتػػا مػػن اؼبباحػػات مػػا   تكػػن ؿبركػػة للغرائػػز باعثػػة 
 لػرقص كالفسػق كالفجػور  أك أكقعػت يفعلى اؽبول كالغوايػة كالغػزؿ كااػوف مقًتنػة بػاػبمر كا

كيف هػػػاا العصػػػر فػػػإف  (.باختصػػػار، برنػػػامج احملػػػدث) " الواجبػػػاتاؼبنكػػػرات أك أؽبػػػت عػػػن 
لكػل شػخص حػق اؼبشػاركة . " االستمتاع بالفنوف من حقوؽ اإلنسػاف علػى مسػتول العػا 
عػػبلف العػػاؼبي يػػه اإلكمػػا نػػص عل" اغبػػرة يف حيػػاة ااتمػػع الثقافيػػة، ك  االسػػتمتاع بػػالفنوف

 .غبقوؽ اإلنساف
انتشػػار احملافظػػة الػػيت ال تنبػػع كلهػػا "ظػػاهر التشػػدد مػػن م( ـ ََِْ)يقػػوؿ علػػي الزميػػع 

بالضركرة مػن قواعػد الشػريعة، كتقػف حػائبل دكف إشػاعة كترسػيخ القػيم كاؼبشػاعر الوجدانيػة 
كاعبماليػػػػة الراقيػػػػة، كممارسػػػػة الفنػػػػوف اؼبوسػػػػيقية كاألدبيػػػػة كالتشػػػػكيلية كاالسػػػػتمتاع هبػػػػا، مػػػػا 

يت تبػػػُت للجمهػػػور حقيقػػػة مشػػػركعية يسػػػتدعي تنشػػػيط البحػػػوث الشػػػرعية كاآلراء الفقهيػػػة الػػػ
فاػبطػاب الػديٍت يغلػب  (.، باختصػارِٔص " )فبارسة هال الفنوف على اختبلؼ أشكاؽبا
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التزمػػت كالتشػػدد يف قضػػية اللهػػو كالػػًتكيح كالغنػػاء ( ـ ََِْ)عليػػه كمػػا يقػػوؿ القرضػػاكم 
 (. ُُٗص )كاؼبوسيقى 
كالدنا على ثقافات العصػر كعلػى كمن العناصر الضركرية البلزمة للًتبية اآلمنة انفتاح أ"

الفنػػوف كاآلداب كاؼبوسػػيقى ككػػل اؽبوايػػات النافعػػة كاألنشػػطة اؼبتنوعػػة الرياضػػية كاالجتماعيػػة 
كالثقافية فال  هبعل منهم أشخاصان أكثر إنسانية كأشد حبان للحيػاة كتعاطفػان مػع اآلخػرين 

 .( ََِٓاألنصارم، " )كاحًتامان غبقوقهم كآرائهم كثقافاهتم
 :معركؼ الرصايف قاؿ

 فإف الركح تغاكها األغاين
 كيصقلها اعبماؿ إذا رأته

 

ها الصىوت الرخيم   كهبلو نبى
 كتصدئها القبائح كاؽبمـو

   

هػػ  ٓٗٓ – َِٓ) ُكيف إطار فلسفة اؼبوسيقى يف اغبضارة اإلسبلمية، اهتم ابػن رشػد
ضػػػائل يف باؼبوسػػػيقى كفػػػرع مػػػن فػػػركع الفلسػػػفة كآمػػػن أف غػػػرس الف( ـ ُُٖٗ-ُُِٔ= 

النفػوس ضػػركرة أكيػػدة، كأف السػػبيل إىل ذلػػ  كسػػيلتاف نبػػا الرياضػػة كاؼبوسػػيقى، كإذا كانػػت 
الرياضة عندل تعػٍت غػرس الفضػائل اعبسػدية كىبشػن هبػا عػود اإلنسػاف، فػإف اؼبوسػيقى تعػٌت 
بتثقيػػف الػػنفس كتركيضػػها علػػى الفضػػائل اػبلقيػػة كتلطػػف مػػن خشػػونة الطبػػع كلػػال  فهػػو 

راؼ يف طلبهػػػا ألف اػبػػػركج عػػػن قاعػػػدة االعتػػػداؿ يف االسػػػتماع إىل يصػػػر علػػػى عػػػدـ اإلسػػػ
كرأل ابػػن رشػػد أف اؼبوسػػيقى القػػادرة علػػى . اؼبوسػػيقى يػػؤدم ال ؿبالػػة إىل نقػػيمل مػػا يػػراد هبػػا

                                                 
بػػة يف أسػػرة قضػػاة كيلًػػدى بقرط. ؿبمػػد بػػن أضبػػد بػػن ؿبمػػد بػػن ريٍشػػد ككنيتػػه، أبػػو الوليػػد"  اؼبوسػػوعة العربيػػة العاؼبيػػةكرد يف   ُ
كيعتػربكف تفكػَتل يف . الرشػدية بأكركبػا ربمػل اظبػه كقامػت مدرسػة فلسػفية بالشارح األكرب يف أكركبا رشد ابن عيرؼ. كجال كعلم

ػا رشػد ابػن كما كاف.لتسمح باؼبزج بُت العقل كالنقل أكركبا مبوذجنا للفكر اغبر إذ أف النصرانية ما كانت
ن
يف الطػب، كػال    عاؼب

الكتب يف الطب كالفلسفة كعلػم الكػبلـ كالفلػ  كالفقػه كالنحػو، غػَت أف كتبػه الػيت  عدد كبَت من رشد كالبن .ا قديرناكاف فقيهن 
بُت اغبكمة كالشريعة من االتصاؿ   الكلٌيات يف الطب  هتافت الٌتهافت  فصل اؼبقاؿ فيما : ضبلت شهرته إىل اليـو طبسة هي

 .(باختصار)" كهناية اؼبقتىًصد تهدمناهج األدلة يف عقائد اؼبلة  بداية اا

 



 196 

القيػػػاـ هبػػػال اؼبهمػػػة موسػػػيقى غنائيػػػة لكلماهتػػػا مضػػػموف أخبلقػػػي، فاؼبوسػػػيقى يف نظػػػرل هػػػي 
ل على حكمة اؼبضموف فهو ال يؤثر األسلوب كرغم إصرار " األقاكيل اغبكيمة ذات اللحن"

اػبطايب يف الشعر اؼبغٌت كما أنه يرفمل أغاين الشكول كالرعب، ككل تقليػد حػريف لؤلشػياء 
الػػػيت ال تعقػػػل كال تشػػػرؼ اإلنسػػػاف كصػػػيحات اغبيوانػػػات كأصػػػوات الطبيعػػػة كذلػػػ  لسػػػوء 

كهػو حػث اؼبػرء  تأثَتها يف اؼبستمع كيف رأيه أف اؽبدؼ األساسي للموسيقى أخبلقػي ؿبػمل
 (. ـ َََِانظر العظمة، " )على الشجاعة كاالعتداؿ

الًتبيػػػػة اؼبوسػػػػيقية مػػػػادة تربويػػػػة هتػػػػتم بتنميػػػػة التػػػػاكؽ كاغبػػػػس اؼبوسػػػػيقي لػػػػدل الطالػػػػب "
كتتضمن القيم كاالذباهات الفنيػة الػيت تربطػه بوطنػه كبيئتػه عػن طريػق تراثػه اؼبوسػيقي الزاخػر 

ة كقيمػػه دل ذلػػ  إىل االهتمػػاـ جبوانػػب مبػػول الشخصػػيباإليقاعػػات كاألغبػػاف اؼبميػػزة ، كيتعػػ
بتكاريػػػػػة كتنشػػػػػئته لتقػػػػػدير الػػػػػًتاث كأداء الشػػػػػعوب كااتمعػػػػػات كسػػػػػلوكه كتنميػػػػػة قدراتػػػػػه اال

 . األخرل
 : الًتبية اؼبوسيقية كمن أهداؼ

 . اغبفاظ على الًتاث الشعأ كتأكيد االنتماء للوطن -
 . عن طريق األناشيد اؽبادفةتنمية كعي الطالب ببعمل اؼبفاهيم كترسيخها  -
 . تنمية الاكؽ اللغوم كاإلحساس باعبماؿ اؼبوسيقي -
 . اكتشاؼ ذكم اؼبواهب كالقدرات اؼبوسيقية -
 . إكساب الطبلب اؼبهارات اؼبوسيقية كالغنائية -
 . العمل على استثمار أكقات فراغ الطالب -
مدرسػػػػة اإلبػػػػداع " )ابهتيئػػػػة الطالػػػػب لتقبػػػػل الػػػػدركس كزيػػػػادة قدرتػػػػه علػػػػى االسػػػػتيع -

 (. ـََِٔاػباصة، 
التعرؼ على الثقافات األخرل كالتواصل معهػا دبػا وبقػق التعػاكف بػُت تلػ  الػدكؿ فبػا -

 .يوسع مساحات االلتقاء كاالرتقاء
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علػػػى أنبيػػػة األغػػػاين اؼبصػػػاحبة أللعػػػاب األطفػػػاؿ كأنشػػػطتهم الًتكوبيػػػة "يؤكػػػد البػػػاحثوف 
تماعيػػة كالثقافيػػة صبيعنػػا، فاؼبوسػػيقى كلغػػة عاؼبيػػة تنمػػي كالتعليميػػة مػػن النػػواحي النفسػػية كاالج

مواهب الطفل كملكاته الاهنية كمهاراته اغبركية باإلضافة إىل أف األلعاب الغنائية تنمػي يف 
الطفػػل ركح اؼبشػػاركة كاالنتمػػاء كالتعػػاكف للجماعػػة، كتنميػػة اغباسػػة السػػمعية، كمػػا ال يبكننػػا 

ية الطفػػػػػل العػػػػػريب مػػػػػن خػػػػػبلؿ تعزيػػػػػز إحساسػػػػػه أف نغفػػػػػل أنبيػػػػػة األغنيػػػػػة يف تنميػػػػػة شخصػػػػػ
 (.ـَََِدركيش، " )خبصوصية شعبه العريب اغبضارية كالثقافية العريقة

كمػػػن اؼببلحػػػا يف كػػػل دكؿ العػػػا  أف اؼبوسػػػيقى الوطنيػػػة علػػػى كجػػػه اػبصػػػوص أخػػػات 
موقعػػا هامػػا يف غػػرس اغبمػػاس كاغبػػس الػػوطٍت كالطفػػل يتعلػػق هبػػا ، كيػػتعلم منهػػا، كيسػػتمتع 

كتزخػػر شػػبكة االنًتنػػت بالعديػػد مػػن األغػػاين الوطنيػػة الػػيت يبكػػن . ا اسػػتمع إليهػػافيهػػا كلمػػ
 :استثمارها أسريا كمدرسيا كمن اؼبواقع اليت توفر مثل هال اػبدمة موقع قطوؼ لؤلغاين

of/modules.php?name=Content&pa=showpage&pihttp://www.q6of.com/q6

d=93 
أف اؼبوسػػػيقى مػػػن اعبوانػػػب ( ِْٕـ، ص  ََِْكيػػػح كآخػػػركف، )الحػػػا الدارسػػػوف 

اؼبهملػػة يف ثقافػػة الطفػػل العػػريب فمػػادة الًتبيػػة اؼبوسػػيقية يف اؼبػػدارس ذات أهػػداؼ ضػػيقة ال 
تينيػػػػة ترتكػػػػز علػػػػى تتجػػػػاكز اؼبناسػػػػبات كاغبفػػػػبلت الوطنيػػػػة كهػػػػي تػػػػدرس بطريقػػػػة تلقينيػػػػة رك 

ؿبفوظػػػات ألكقػػػات حصػػػص النشػػػاط كلفئػػػة معينػػػة مػػػن الطػػػبلب كالطالبػػػات كهػػػاا ال يفػػػي 
 .باؼبطلوب كؽباا فإف الثقافة اؼبوسيقية للجميع تكاد أف تكوف معدكمة يف كاقعنا

 :إسهاـ اؼبوسيقى يف تنمية اؼبواطنة من خبلؿالتعرؼ إىل كبصفة عامة يكمن 
وسػػيقى ، مػػع اإلحسػػاس حباجػػات اآلخػػرين كتقبػػل مشػػاركة اآلخػػرين يف إنتػػاج اؼب .ُ

 .كجهات نظرهم
 .تعكس اؼبوسيقى أسلوب حياة الناس، كتفكَتهم، كمشاعرهم .ِ
 .تنمية جانب اغبقوؽ كاؼبسئوليات الوطنية .ّ
 .تنمية جوانب التطوع عند الطبلب كالطالبات .ْ

http://www.q6of.com/q6of/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=93
http://www.q6of.com/q6of/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=93
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مػػن خػػبلؿ توظيػػف الفػػن ( السػػمعية كالبصػػرية)تعزيػػز أنبيػػة الوسػػائط اؼبعلوماتيػػة  .ٓ
 . ؼبوسيقي يف إنتاج األفبلـ كالربامج اإلذاعيةا
 .تنمية البعد العاؼبي للمواطنة .ٔ
 (.، بتصرؼُُٔ-ُُٓـ، ص ََِٔاؼبعمرم، )تنمية اللغة  .ٕ

ال خػػَت يف اؼبوسػػيقى الػػيت تلهػػي بأغباهنػػا كأنغامهػػا كأكتارهػػا اؼبطربػػة عػػن أداء الواجبػػات 
شػػيد سػػاحر للسػػامعُت تضػػم األنغػػاـ فهػػي نادفػػة الراقيػػة أمػػا اؼبوسػػيقى اؽب ،كالوفػػاء بػػاغبقوؽ

فس كتػػػػبهج كاألغبػػػاف الػػػػيت ترقػػػػق ذكؽ اإلنسػػػاف، كتسػػػػعد األركاح، كتشػػػػرؽ علػػػى حنايػػػػا الػػػػن
نعمػػػة تطػػػرد اؼبلػػػل كاعبفػػػاء، كفػػػوؽ ذلػػػ  كلػػػه مبػػػاء ك كاؼبوسػػػيقى  .األجسػػػاد، كذبمػػػل اغبضػػػارة

فنػوف فليس هناؾ أطرب كأشجى كأعاب من األنغاـ ذات اؼبغػزل النبيػل كاؼبوسػيقى أرقػى ال
خػػواء  -علػػى اخػػتبلؼ أطيافػػه  -كإف اغبيػػاة مػػن غػػَت رحيػػق الفػػن اؽبػػادؼ  .الرفيعػػة البديعػػة

 .كجفاء إىل أبعد اغبدكد
 :قاؿ أضبد شوقي كاصفا ركعة الفنوف حبسن مرهف كتصوير دقيق

ـي الفىنِّ فيما حىولىهي   لىوال اًبًتسا
 جىرِّد ًمنى الفىنِّ اغبىياةى كىما حىوىت

 اغبىياةى طىبيعىةه  بًالفىنِّ عاعبىتً 
 تىأكم إًلىيها الركحي ًمن رىمضاًئها
ىماًلً  كيلِّها

 نىبملي اغبىضارىًة يف اؼب
 

 ظىلَّ الويجودي جىهامىةن كىجىفاءى  
ًد اغبىياةى ًمنى اعبىماًؿ خىبلءى   ذبًى
 قىد عاعبىىت بًالواحىًة الصىحراءى 
 فػىتيصيبي ًظبلن أىك تيصاًدؼي ماءى 

 الداء يدؽ أك السبلمة هبرم
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 المهارات الحياتية
تساهم الًتبية اغبياتية يف بناء اؼبواطن اؼبدرؾ 
لدكرل كالقائم على ذبنيد نفسه يف هنضة بلدل إذ 
تقـو مهارات اغبياة بإعداد الطفل كالشاب للحياة 
اليومية الفاعلة نفسيا كعقليا كاجتماعيا كجسديا 

اجه يف اغبياة اؼبدنية فيزاكؿ حياته بركح متوثبة كتزكدل باالذباهات البناءة اليت تزيد من اندم
ؤكد الدراسات العلمية كمن جانب آخر ت. تعمر اغبياة كتواجه التحديات بإيباف كحكمة

ضباية الفرد تنمية ك على أف تدريس مقرر اؼبهارات اغبياتية يلعب دكران كبَتان يف اؼبتزايدة 
 . من العادات السيئةكااتمع 

اختياراتنا للمعلمُت كمناهجنا "ُت أننا أنبلنا يف يؤكد بعمل اؼبراقب
ا أكثر أنبية من  كشعب اإلشراؼ للصفوؼ األكلية جانبنا مهمنا جدن

مفردات اؼبقرر كأكثر أنبية من حفا نصوص الدرس، لعل أكؽبا كأنبها إؼباـ 
اؼبعلم كقدرته على إكساب الطبلب مهارات اجتماعية ال غٌت له عنها 

اقات، كمراعاة مشاعر الغَت، كالتفاكض، كاالستماع لوجهات نظر تكوين الصد: فمنها»
كال يقل أنبية للطفل عن إتقاف مهارة القراءة كالكتابة كالعمليات « اآلخرين كتقبلها كنقدها

كبالتايل فإف سبكُت (. َُّـ، ص ََِٔ، اؼبعمرم، ـ ََِٔالعمرم، " )اغبسابية
كالتفاكض كاغبوار كحل اؼبشكبلت من أهم الطلبة من مهارات اغبياة اؼبعاصرة كاالتصاؿ 

 (.ـ ََِٔاغببيب، )أساليب تعزيز تربية اؼبواطنة عرب التنسيق كالشراكة 
اؼبهػارات الػيت علػى الطػبلب تعلمهػا كػي يبارسػوا حقػوقهم كتنقسػم إىل يؤكد الباحثوف علػى 

 :ثبلثة أنواع 
تعػػاكف الػػيت وبتاجهػػا الفػػرد كتعػػٍت مهػػارات االتصػػاؿ كال  interactingمهػػارات التفاعػػل "    .ُ

 .ؼبمارسة العمل اؼبدين كالسياسي
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كتعٍت اؼبهارات اليت وبتاجها اؼبواطن من أجػل متابعػة أعمػاؿ  monitoringمهارات اؼبراقبة   .ِ
 .القادة السياسيُت كاؼبؤسسات السياسية كتقويبها

طن مػن أجػل التػأثَت يف كتعػٍت اؼبهػارات الػيت وبتاجهػا اؼبػوا influencing  مهارات التػأثَت    .ّ
 . ـبرجات اغبياة السياسية كاؼبدنية

كوبػػػدد عػػػدد مػػػن البػػػاحثُت اؽبػػػدؼ األسػػػاس للًتبيػػػة الوطنيػػػة بػػػأف يفهػػػم الطػػػبلب دكرهػػػم يف 
كيػػركف أنػػه يتوقػػع مػػن . اغباضػػر كاؼبسػػتقبل مػػن خػػبلؿ اإلطػػار القػػانوين الػػام وبكػػم بلػػدهم

ياسػػػػية كالدينيػػػػة كاالجتماعيػػػػة الطػػػػبلب أف يتعلمػػػػوا عػػػػن مؤسسػػػػات بلػػػػدهم القانونيػػػػة كالس
 (.ـ ََِٓالصبيح، " )كاالقتصادية

يف  كلقد شاركت مع لببة من الباحثُت يف إعداد سلسلة كتب 
هاا اؼبضمار كذل  ربت إشراؼ اللجنة االجتماعية التابعة 
للجنة االستشارية العليا للعمل على استكماؿ تطبيق أحكاـ 

السلسلة من اؼبشاريع الشريعة اإلسبلمية يف الديواف األمَتم ك 
كفيما يلي استعراض . الًتبوية الرائدة يف هاا اغبقل اغبيوم

ألنبيته كمربراته كفوائدل كآفاقه للطفل كحياته العامة من جهة 
كأثرل اإلهبايب على إهباد اؼبواطن اؼبسئوؿ كالبيئة اؼبنتجة من 

 . جهة أخرل
 :تضمن مشركع مهارات اغبياة على عدة أهداؼ منها

 خاء كركح األسرة للوطن كتقوية ركابط التضامن كاإل شعور الفرد باالنتماء تنمية
 .الواحدة بُت أبناء الوطن

 سبلـ دينا كيؤكد على حريته ككرامته لحياة الفعالة يف ؾبتمع يعتز باإلإعداد الفرد ل
 .كاحًتاـ رأم اآلخرين كالنزكؿ على رأم اعبماعة كفبارسة مهارات العمل اعبماعي

 فرد للعمل يف خدمة ااتمع يف اذباهات اهبابية تقدر العمل كالعاملُتإعداد ال. 
 العناية حبفا التوازف بُت قيم ااتمع الركحية كاؼبادية لدل الفرد. 



 211 

  بناء الفرد دبا يناسب طبيعة ااتمع الكوييت كفلسفته كطبيعة العصر الام نعيش
 .صرة يف إعدادلفيه مع مراعاة مطالب مبول كاالذباهات الًتبوية اؼبعا

اؼبهىارةي هي اغًباؽي يف األمر كإٍحكاميهي  كمثاله عرفت هال الفتاة باؼبهارة يف كتابة 
كاؼبهارات اغبياتية هي ؾبموعة طرائق مكتسبة تساعد الفرد على البقاء . الرسائل كالقصص

األدبية كالركحية كاالجتماعية )كالنمو كربسُت مستول اؼبعيشة على كافة األصعدة 
كتعرب عن فاعلية اإلنساف يف تكوين العبلقات كالتكيف مع النفس ( لصحية كالعقليةكا

كالبشر، كما تساعد مهارات اغبياة على حل اؼبشكبلت، كاكتشاؼ اؼبعارؼ، كضبط 
كهكاا فمهارات اغبياة عادات . األمور كتنظيمها دبوضوعية، كوبتاج إليها مدل اغبياة

بطريقة متدرجة ليمارسها كعادة يومية من عادات  ؿبمودة كقيم ضركرية يتعلمها الفرد
النجاح كالرقي من مثل عادة االستماع كالتحدث كالكتابة كتكوين الصداقة كالثقة بالنفس 

 . كاالعتاار كالتخطيط للمستقبل
يتسم مقرر مهارات اغبياة بالواقعية ألنه شديد الصلة دبجريات األمور كما أنه يتسم 

من خبلؿ اكتشافها كاحًتامها مث تطويرها ربت إشراؼ كتشجيع  دبراعاة الفركؽ الفردية
إف إنتاج الطالب سيتضاعف كلما أبصر قدراته كعرؼ سبل استثمارها . أهل االختصاص

يف األنشطة الصفية كالبلصفية فاغبياة كلها مدرسة ثرية ؼبن أراد أف يتعلم من دركسها 
 .الغنية كشاراهتا الاهبية

الوطنيػػة حػػاؽ اؼبهػػارات األساسػػية فعلػػى الطػػبلب أف يكونػػوا  مػػن أهػػم ـبرجػػات الًتبيػػة
 :قادرين على

 .العمل مستقلُت كمتعاكنُت مع ؾبموعات إلهناء مهمة معينة    .ُ
 .ربديد مصادر اؼبعلومات كاألفكار كاغبصوؿ عليها كاستخدامها    .ِ
تابػػػػػػة أك يف االستفسػػػػػػار كاإلجابػػػػػػة بطريقػػػػػػة بنائيػػػػػػة علػػػػػػى أفكػػػػػػار اآلخػػػػػػرين كتصػػػػػػرفاهتم ك    .ّ

 .اؼبناظرات
 .اؼبشاركة يف اؼبناقشات بطريقة كاثقة كجباهزية مع احًتاـ مشاركة اآلخرين    .ْ
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 .ازباذ قرارات بناء على معلومات موثوقة فيما يتعلق بالقضايا السياسية كاحمللية كالبيئية    .ٓ
 .شكبلتاؼبثابرة كقوة التحمل إذا كاف ذل  مناسبا يف مواجهة الصعاب كاؼب    .ٔ
التفػػػاكض كالتسػػػوية كمسػػػاعدة اآلخػػػرين مػػػن أجػػػل فهػػػم اػبػػػبلؼ كاحًتامػػػه عنػػػدما يظهػػػر،   .ٕ

 (.الصبيح، بتصرؼ)ككال  التفرقة بُت اإلصباع كاؼبسايرة 
كتأسيسان على ما سبق التعريف به، فإف مهارات اغبياة هتدؼ إىل بناء أساسيات 

النفسية كاالجتماعية كاعبسدية  الشخصية القادرة على النمو السليم من كافة اعبوانب
كالعقلية كي تصبح شخصية سوية مؤهلة نظريا كعمليا ؼبمارسة اغبقوؽ، كأداء الواجبات، 
كالتكيف مع ااتمع، كالتمتع باغبياة، كقادرة على التفاعل مع حركة ااتمع كالتصرؼ 

ما إىل تربية كألف الطفل وبتاج دائ. الصحيح مع التغَتات كالتحديات اليت تواجه الفرد
موجهة، كثقافة مقنعة، كتدريبات هادفة ؽباا فإف كتب مهارات اغبياة تعمل على تكثيف 

كما ربث . جرعات الفنوف اغبياتية للطفل لتوفر له اؼبزيد من األماف كالثقة كالرؤية اؼبتفائلة
من مثل مهارات اغبياة على االعتناء باألنشطة اؼبدرسية كاؼبنزلية اليت تؤكد على التفاعل 

اؼبعايشة اؼبيدانية كاؼبشاريع التعاكنية اليت يعدها كينفاها الطبلب بإشراؼ أهل االختصاص 
 .داخل كخارج أسوار اؼبدرسة

كالػػػام سػػػػانبت يف إعػػػػداد مادتػػػػه  مهػػػػارات اغبيػػػػاةيتضػػػمن اعبػػػػزء اػبػػػػامس مػػػن كتػػػػاب 
 :ية اآلتيةعلى أنشطة متنوعة كهي تسعى يف ؾبموعها إىل مراعاة اؼببادئ الًتبو العلمية 

  قاؿ جيٍنديبه البىجىًليه كينَّا ًغٍلمىانان حىزىاًكرىةن . تعميق اؼبعاين اإليبانية
 -مىعى رىسيٍوًؿ اهلًل  ُ

فػىتػىعىلٍَّمنىا اإًليٍبىافى قػىٍبلى أىٍف نػىػتػىعىلَّمى القيػٍرآفى، مثيَّ تػىعىلٍَّمنىػا القيػٍرآفى، فىاٍزدىٍدنىػا  -صىلَّى اهللي عىلىٍيًه كىسىلَّمى 
 . ًِإيٍبىانان  بًهً 

   ػػػا اغبًٍلػػػم "توجيػػػه اؼبػػػتعلم إىل تعػػػديل سػػػلوكه كيف اغبػػػديث إمبػػػا الًعٍلػػػمي بػػػالٌتعلهًم، كًإمبَّ
 . ُ"بالتَّحلهم، كمىٍن يتحرَّ اػبيػٍرى يػيٍعطىهي، كىمٍن يػىتًَّق الشَّر يػيوىقَّهي 

                                                 
 . حىزىاًكرىة صبىٍع حىٍزكىرو كحىزىكَّرو، كهو الام قارب البلوغُ
 . الدرر السنيةكموقع ( يف موقع احملدث)معجم الطرباين الكبَت كسنن ابن ماجه ك سَت أعبلـ النببلءانظر ِ
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 قػػاؿ ابػػن قػػيم . تػػدريب اؼبػػتعلم علػػى اؼبهػػارات مػػن خػػبلؿ اؼبواظبػػة علػػى التػػدريبات
فمػػن زاكؿ شػػيئان كاعتػػادل كسبػػرف عليػػه صػػار ملكػػة لػػه، " اؼبػػزاكالت تعطػػي اؼبلكػػات"وزيػػة اعب

 .كسجيةن فيه، كطبيعةن منه

  كنعمة عظيمة ال بد من   -بكافة أشكاله  –تعويد الطفل على النظر إىل الاكاء
لىٍقنىا اإًلنسىافى يف أى "قاؿ اهلل سبحانه كتعاىل . شكرها بالرعاية كاؽبداية  "ٍحسىًن تػىٍقًوميو لىقىٍد خى

 [.ْاآلية  التُت سورة]

  يتعُت علينا إعداد الطفل قبػل البلػوغ علػى ربػرم الصػدؽ كربمػل اؼبسػئولية لػبعمل
أعمالػػػه ألنػػػه سػػػيبل  سػػػن التكليػػػف كعليػػػه العنايػػػة بنفسػػػه صػػػحيا كأمنيػػػا كمػػػا هبػػػب عليػػػه 

ػٍل ًمثٍػقىػػاؿى ذىرَّةو "قػاؿ جػل ثنػاؤل . الكػاب كالسػرقة كالغيبػة كاعبػداؿ العقػيم ذبنػب ػن يػىٍعمى فىمى
ػػػػٍَتان يػىػػػػػرىلي  ػػػػػرٌان يػىػػػػػرىلي [ ٕ] خى ػػػػػٍل ًمثٍػقىػػػػػاؿى ذىرَّةو شى [" ٖ] "كىمىػػػػػن يػىٍعمى

 (.الزلزلة سورة )

 مػػػػػػػػن خػػػػػػػػبلؿ تنشػػػػػػػػيط العقػػػػػػػػل  ترسػػػػػػػػيخ التسػػػػػػػػامح
كتشػػجيع طػػرح األسػػئلة كالتعبػػَت عػػن اؼبشػػاعر كفػػتح اؼبزيػػد 

 .من أبواب اغبوار يف البيت كاؼبدرسة على حد سواء

  تعويػػػد الطفػػػػل علػػػى أف يػػػػتعلم ليػػػتحكم بتصػػػػرفاته فػػػبل يتبػػػػع هػػػوال يف اإلفػػػػراط يف
ويػػػدهم كفصػػػل اؼبقػػػاؿ يف تربيػػػة األطفػػػاؿ هػػػو تع. مشػػػاهدة التلفػػػاز أك األكػػػل أك اللعػػػب

 .االعتداؿ يف كل األحواؿ

  مػن حيػث ( مفكرتػه)تشجيع الطفل على تػدكين يومياتػه كزيػادة االعتنػاء بتعليقتػه
 .اؼبضموف كالشكل

  كترسيخ أنبية اغبرص . غرس معاين السعي كباؿ ااهود للحصوؿ على اؼبقصود
م كال يسػػتغٍت كاؼبثػػابرة كحػػب العلػػم كاالجتهػػاد كاألخػػبلؽ الكريبػػة الػػيت وبتػػاج إليهػػا اؼبػػتعل

 :قاؿ اإلماـ الشافعي. عنها اؼبسلم
                                                                                                                                                        

 (.ُْٔص  ُج ين،صحيح اعبامع الصغَت لؤللباانظر  ركال الدار قطٍت يف اإلفراد) ّ

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=597
http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=599
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 " كاعبىده ييٍدين كلَّ أمرو شاسعو    كاعبىده يفتحي كلَّ بابو مغلقً "
كيتحقػػػق ذلػػػ  بتػػػوفَت األجػػػواء البلزمػػػة لبلنطػػػبلؽ كاؼببػػػادرة كالشػػػعور بأنبيػػػة العمػػػل 

 .التعاكين
ػػمٍ  "قػػاؿ تعػػاىل  ػػيػىرىل اللٌػػهي عىمىلىكي ليػػواٍ فىسى ػػتػيرىدهكفى ًإىلى عىػػا ًً  كىقيػػًل اٍعمى كىرىسيػػوليهي كىاٍلميٍؤًمنيػػوفى كىسى

 [.َُٓاآلية  التوبة] اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة فػىيػينىبِّئيكيم دبىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى 
يػػػار بعػػػمل األنشػػػطة مػػػن كػػػل درس يف مػػػن اؼبتوقػػػع أف تقػػػـو اؼبعلمػػػة أك كيل األمػػػر باخت

اؼبريب الناجح هو الام ينتقي األنشطة الػيت . الكتاب فبل يتم التقيد جبميع أنشطة الكتاب
تتناسػػػب مػػػع اؼبرحلػػػة العمريػػػة، كرغبػػػات اؼبتعلمػػػُت، كالوقػػػت اؼبخصػػػص للنشػػػاط، كالوسػػػائل 

وير األنشػػػطة كااػػػاؿ مفتػػػوح سبامػػػا إلضػػػافة أنشػػػطة جديػػػدة كربػػػوير كتطػػػ. التعليميػػػة اؼبتاحػػػة
 .اغبالية

يهدؼ إىل تقوية « مهارات اغبياة»أف منهج  ُذكر عبداهلل الشيخ خلف الدحياف
مقرر مهارات »االنتماء للوطن كبناء إنساف قادر على مواجهة التحديات اليومية كأف 

اغبياة الام أقبزته اللجنة العليا يهدؼ إىل إعداد الفرد للحياة الفاعلة كتنشئته تنشئة قوية 
يف اعبوانب الركحية كالفكرية كاػبلقية كاالجتماعية كاعبسمية بصورة تتميز باعبدية 
كالصبلبة كالتضحية كتزكيدل باؼبهارات كاالذباهات اليت ذبعله قادران على مواجهة 

كاؼبنهج يلعب دكران كبَتان يف ضباية . «التحديات كاؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا يف حياته اليومية
ت الضارة كالسيئة، كوبدد اؽبوية العربية اإلسبلمية كيقوم االنتماء للوطن، الفرد من العادا

 .كيعتمد على التفاعل االهبايب بُت اؼبعلم كاؼبتعلم بعيدان عن اااالت الدراسية التقليدية

                                                 
ُ http://icmkw.org/?interview=25&cat=avo_interview 

 

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=203
http://icmkw.org/?interview=25&cat=avo_interview
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  -كقػػػد شػػػارؾ يف إعػػػداد كتػػػأليف الكتػػػب اؼبقػػػررة 
 -مػػػن الصػػػف األكؿ إىل الصػػػف اػبػػػامس االبتػػػدائي 

ت اغبيػػػػاة لببػػػػة مػػػػن اؼبعنيػػػػُت يف ؾبػػػػاؿ ؼبشػػػػركع مهػػػػارا
 .أصوؿ الًتبية كالطفولة كاؼبناهج كعلم النفس الًتبوم
وبتاج الطفل إىل تعلم مهارات اغبياة األساسية 
يف اؼبدرسة كذل  بصورة منظمة كعرب خربات تعليمية 
منهجية ألهنا تعُت على صناعة اغبياة كتفعيل 

هناؾ صبلة  .الطاقات اؼبعطلة كتعميق معاين اؼبواطنة
من االعتبارات اؼبوضوعية الداعية إىل إفراد منهج 

 . دراسي يركز على اؼبهارات اغبياتية
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كفيما يلي خبلصة مربرات استحداث منهج دراسي 
 :لغرس مهارات اغبياة 

تطبيق بعمل اؼبقاصد اؼباكورة يف األهداؼ العامة  .1
للًتبية يف دكلة الكويت كذل  فيما يتصل بربط التعليم 

تنمي اؼبهارات السليمة اغبس . فرد كالبيئة كاغبياةبال
الوطٍت، كالوعي األمٍت، كاؼبستول الصحي كما تشجع 
 . االستفادة اغبكيمة للموارد الطبيعة اؼبتاحة كاؼبرافق العامة

تؤكد الدراسات العلمية اؼبتزايدة على أف تدريس 
من مقرر اؼبهارات اغبياتية يلعب دكران كبَتان يف ضباية الفرد 

العادات السيئة، عبلكة على ذل  فإنه يغرس توجهات إهبابية ككاقعية كبو حركة اغبياة ، 
ألف تدريس مثل ذل  اؼبقرر يرشد الطالب إىل أيسر السبل للتعامل السليم، كالتواصل 

 . الصحيح، كالتفكَت اؼبنطقي
اغبياة ربقيق اهبابية اؼبدرسة كاألسرة يف تلبية احتياجات الفرد ؼبعايشة مواقف  .2

 . اليومية بصورة صحيحة كحضارية
كلقد صحَّ عن النًَّأ صلى اهلل عليه . تنمية ثقة الطالب بنفسه كالشعور بالتميز .3

أم كله مييىسَّره ليمضي يف تنمية استعداداته " كله امرلءو ميهيأ ؼبًا خيًلقى لهي "كسلم أنَّه قاؿ 
: سورة البقرة" )ميوىلِّيهىا فىاٍستىًبقيوٍا اػبٍىيػٍرىاتً  كىًلكيل  ًكٍجهىةه هيوى "قاؿ جل ثناؤل . حسب قدراته

ُّٖ.) 

: كهي.  رعاية اؼبقاصد اإلسبلمية العامة اؼبعركفة بالكليات أك الضركرات اػبمس .4
من خبلؿ قراءة كاعية ألحكاـ الشريعة الغراء . ضباية النفس كالعقل كالدين كاؼباؿ كالنسل
 . م بلورة ما ظبول بالكليات اػبمساستطاع علماؤنا يف القرف الثالث اؽبجر 
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وبار اؼبتخصصوف يف الاكاء العاطفي من  .5
النتائج الوخيمة إلنباؿ تدريس اؼبهارات اغبياتية ، 
فالطفل هبب أف يتعلم بصورة منظمة صبلة من 

التعاطف مع اآلخرين، كضبط : اآلداب مثل
النفس، كالوعي بالاات، كفن االستماع كحل 

. مواجهة السلوؾ العدكايناؼبشكبلت، كالتعاكف، ك 
هبب أف تتضمن مناهج التعليم بصورة كاضحة 
أهدافان تسعى إىل غرس اؼبهارات الضركرية للطفل ، 

 .فبل نًتؾ أمر تعليمها لعامل اؼبصادفة
تشػػػػػجيع اغبػػػػػوار داخػػػػػل الفصػػػػػل كيف نطػػػػػاؽ  .6

األسػػػرة حػػػوؿ اؼبهػػػارات اغبياتيػػػة مػػػن أفضػػػل كسػػػائل 
عات الثابتػة، كتتػيح التنشئة الصاغبة، ألهنا تولد القنا

فػػػػػػػرص التواصػػػػػػػػل ، خاصػػػػػػػة مػػػػػػػػع األطفػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػاين 
 .يتخوفوف من اؼبشاركة اإلهبابية

" مهػػػػػػػػػػػػػػػػارات اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػاة"يشػػػػػػػػػػػػػػػػجع مػػػػػػػػػػػػػػػػنهج  .7
االستكشػػػػاؼ كالبحػػػػث مػػػػن خػػػػبلؿ طػػػػرح األسػػػػػئلة 
كاؼبناقشػػػػػػة ، كصبػػػػػػع الصػػػػػػور مػػػػػػن ااػػػػػػبلت كاعبرائػػػػػػد 
كاغباسػػػػػػػػوب مػػػػػػػػع مبلحظػػػػػػػػة الظػػػػػػػػواهر ، كاقتنػػػػػػػػاص 

وائػػػدها كالتعليػػػق عليهػػػا، كاسػػػتماع القصػػػص النافعػػػة، كظبػػػاع األحػػػداث اعباريػػػة ، كذبميػػػع ف
 . األغاين اؽبادفة
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إهباد بيئات كمواقف كسبارين تعليمية لتطبيق  .8
األهداؼ السابقة ،  كتعويد الطالب على فبارسة األفكار 
اإلهبابية اؼببتكرة بصورة فردية كصباعية، كبأساليب متنوعة 

 .لمكخطوات منطقية بغرض تنويع مصادر التع

بالقيم  -على حد سواء  –تزكيد الاكور كاإلناث  .9
السلوكية اإلهبابية يف ربقيق الاات، كهتايب اؼبواهب، 

تطالب الدراسات . كتنمية ااتمع، كصناعة اغبياة
األكاديبية حوؿ صورة اؼبرأة يف كتب التعليم األساسي بتغيَت االذباهات السلبية السائدة 

اؼبعاملة بُت الاكور كبو اؼبرأة كذبسَت الفجوة يف 
 . كاإلناث

لقد قاـ فريق العمل اؼبختص يف إعداد منهج 
يف اللجنة االجتماعية التابعة " مهارات اغبياة"

للجنة االستشارية العليا للعمل على استكماؿ 
تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية جبهود مكثفة 

كمادة تتضمن يف " مهارات اغبياة"لتوفَت منهج 
يتميز هاا اؼبنهج خبركجه . ية اغبياتيةمفرداهتا الًتب

عن اؼبألوؼ يف اؼبناهج التقليدية التلقينية ألنه 
يعتمد على التدريبات كتنويع مصادر اؼبعرفة 

كمشاركة الطالب العملية يف الفصل كخارجه من أجل تأصيل مهارات كمفاهيم كقيم 
ستثمر ركائع الًتاث يف عبلكة على ذل  فإف اؼبقرر سي. حياتية إهبابية يف سلوكه اليومي

عملية ستيستخدـ باستمرار ؼبتابعة  -ماكرة الطالب كأكراؽ عمله  - ُالًتبية فالتعليقة
                                                 

تأليف بدر مل  كلطيفة الكندرم نبال كافية عن فلسفة التعليقة التعليميػة  ننطلق منه كال ننغلق فيه : تراثنا الًتبوميف كتاب  ُ
صبعها تعاليق كتعليقات كيقصد هبػا مػاكرة الطالػب أك اؼبعلػم ، يسػجل فيهػا مػا يتصػل -التعليقة . ن مهارات الكتابةكمهارة م
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التعليقة تشبه يف كثَت من جوانبها فكرة اؼبلف . التحصيل العلمي كاالجتماعي للطالب
 .كاليت أصبحت من طرائق التعليم اؽبامة Portfolioالتػٍَّعًلٍيمي 

كإف مشركع "رشيد ضبد اغبمد . الًتبية ككزير التعليم العايل األسبق د قاؿ معايل كزير
من  اليت أعدته اللجنة للصف األكؿ ( مهارات اغبياة)مقرر 

اؼبرحلة االبتدائية لينهمل برهانا صادقا على مدل 
اهتماـ اللجنة باااؿ الًتبوم كحرصها على إثرائه 

 ".كإسهامه يف تعزيز خرباته
 
 

 االنترنت 
حت شػػػبكة االنًتنػػػت مػػػن أكسػػػع أكعيػػػة اؼبعرفػػػة، كمػػػن أصػػػب

. أمتػػع كسػػائل الػػتعلم، كمػػن أهػػم مصػػادر التػػأثَت يف أكبػػاء العػػا  
د أف شػػػبكات كإذا التفتنػػػا كبػػػو مبػػػو النسػػػيج االلكػػػًتكين فإننػػػا قبػػػ

بشػػكل ملحػػوظ كال نظػػَت لػػه يف سػػابق العهػػود ففػػي كػػل يػػـو بػػل يف كػػل  االنًتنػػت تتجػػدد
ال شػ  أف التوظيػف اغبكػيم ب آفاقػا بشػكل منقطػع النظػَت ك ساعة ربقق اكتسػاحا كتكسػ

بداع البشرم اؼبتألق ظبة العصر كأبعػد مػن ذلػ  لغػة العصػر لػال  فػإف التفاعػل مػع ؽباا اإل
كمػن نتػاج اؼبخػاض التكنولػوجي اؼبعاصػر . التقنية الرقمية مسػئولية كطنيػة ذات أنبيػة قصػول

لوجيػػا التعلػػيم، كالػػتعلم الػػاايت عػػرب أنػػه أفػػرز مصػػطلحات كفبارسػػات جديػػدة مػػن مثػػل تكنو 
ة يف إشػارة كاضػحة إىل آداب اؼبػواطن اؼبسػئوؿ يف اسػتخداـ يػالتقنية اغبديثػة، كاؼبواطنػة الرقم

كعلػى . التقنية اؼبعاصرة مع احًتاـ كامل لسيادة القػانوف، كتقػدير الثقافػات، كضبايػة اغبقػوؽ
العػػا  بػػدأت تػػزداد عػػرب تلػػ  ضػػوء التغػػَتات اؼبتبلحقػػة فػػإف حركػػة االتصػػاالت بػػُت سػػكاف 

                                                                                                                                                        

عػػرؼ اؼبسػػلموف التعليقػػة منػػا أكثػػر مػػن ألػػف سػػنة كاسػػتخدموها صػػغاران ككبػػاران يف العلػػـو العقليػػة . دبوضػػوع العلػػم الػػام يدرسػػه
 . تفت كلمة التعليقة من الساحة العملية كالعلمية كغدت كلمة غريبةكالنقلية ، كمع مركر الزمن كألسباب كثَتة اخ
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الشػػبكات العنكبوتيػػة الػػيت تتضػػمن النتػػاج السػػليم كالسػػقيم مػػن 
البيانػػػػات كاؼبسػػػػاجبلت كالعبلقػػػػات كال بػػػػػد مػػػػن ربػػػػرم الصػػػػػا  

يػػز الػػواعي يف حػػد ذاتػػه مهػػارة هامػػة ال يكتػػبليف الطػػا  كهػػاا التم
 .يستغٍت عنها اؼبواطن يف مثل هاا العصر

يقػػػـو هبػػػا الطػػػبلب يف معاهػػػد كمػػػن اؼبشػػػاريع الػػػيت يبكػػػن أف 
مثػػل االنًتنػػت  علػػى شػػبكةالعلػػم زيػػارة مواقػػع الربؼبانػػات العربيػػة 

ؾبلس األمة يف دكلة الكويت كيبكن أداء هاا التمرين اؼبدرسػي مػن خػبلؿ فػرؽ حبثيػة موقع 
هيػػدا لعرضػػها يهػػا سػػلفا سبيقػػـو كػػل فريػػق بتتبػػع مسػػألة ؿبػػددة ا االتفػػاؽ عل. داخػػل الفصػػل
 http://www.ommah-kw.com: عنواف اؼبوقع هو  .حقاأماـ الطبلب ال

 
 
 

 

 Digital Literacy for)لقد غدت اؼبعرفة بالتكنولوجيا الرقمية مرتبطة باؼبواطنة الفاعلة 

Effective Citizenship ) كؽبػاا تقػـو اؼبػدارس بتعلػيم كتػدريب األطفػاؿ علػى الػوعي بأنبيػة
 ,Berson, I. R. , . Berson)اسػػتخداـ التقنيػػة اغبديثػػة حبكمػػة داخػػل كخػػارج اؼبدرسػػة 

2003 .) 
كهػو ( Digital Citizenship)كيف جامعة كنساس يطرح الباحثوف فكرة اؼبواطنة الرقميػة 

حػػديث يقصػػد بػػه تكػػريس السػػلوؾ اؼبرغػػوب يف اسػػتخداـ التكنولوجيػػا كيتضػػمن لح طمصػػ
تخداـ التقنية اغبديثة حيث يقـو الطالب باسػتغبلؿ االنًتنػت هاا اؼبصطلح على آداب اس

بصػورة صػحيحة مػػع مراعػاة حقػوؽ اؼبلكيػػة كالبعػد عػن سػػرقة ( الرسػالة االلكًتكنيػػة)كاإليبيػل 
أعماؿ اآلخرين كعدـ مشاهدة الصور اؼبخلة باآلداب كعدـ استخداـ اؽباتف النقػاؿ أثنػاء 

http://www.ommah-kw.com/
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هال اؼبشكبلت الطارئة على ااتمع اؼبدرسي  اغبصص الدراسية إذ تدؿ الوقائع على تفاقم
 (. Ribble and Bailey, 2004)كهتدد مصا  ااتمع ككل 

االنًتنت مصدر أساسػي للمعلومػات البحثيػة لعػدد كبػَت مػن الطػبلب مػن صبيػع أقطػار 
كيف ( Lester & Lester, 2004, p. 32)العػا  
طػرؽ البحػث عػن اؼبعلومػات مػن خػبلؿ كتابه 

يؤكػػػػػػػػد يعقػػػػػػػػوب الكنػػػػػػػػدرم  نػػػػػػػػتشػػػػػػػػبكة االنًت 
علػػػػػػى أف اؼبناقشػػػػػػة عػػػػػػرب االنًتنػػػػػػت ( ـََِٔ)

تتسػػم بػػركح الديبقراطيػػة العامػػة كالػػيت تػػؤدم يف 
الغالػػػػب إىل اإلسػػػػهاـ يف بلػػػػورة الػػػػرأم كالفكػػػػر 

كتػػػب العديػػػد مػػػن علمػػػاء االجتمػػػاع عػػػن تطػػػوير الكيانػػػات االجتماعيػػػة عػػػرب (. َُّص )
 News)بػُت البشػر فااموعػات اإلخباريػة  االنًتنػت الرقميػة كهػي سػاحة للحػوار كالتواصػل

Group ) كحجػػػػػػرات الدردشػػػػػػة(Chat Room ) كالًتاسػػػػػػل االلكػػػػػػًتكين بػػػػػػُت ااموعػػػػػػات
(eGroups ) تفسح اااؿ للتعبػَت عػن الػرأم كإعػبلف

 ََِٓصػػا ، )اآلراء كالتواصػػل مػػع مبليػػُت البشػػر 
كمػػػػػػػػػن البلفػػػػػػػػػت للنظػػػػػػػػػر أف مقػػػػػػػػػاهي (. ِْـ، ص 

لعػػػا  متقػػػدمها كناميهػػػا االنًتنػػػت انتشػػػرت يف دكؿ ا
كأخا الباحثوف يف علػم االجتمػاعي الًتبػوم بدراسػة 
آثارهػػػػػػا علػػػػػػى األطفػػػػػػاؿ كالشػػػػػػباب كالبنػػػػػػاء األسػػػػػػرم 

 (.ُُِ-ُُُـ، ص  ََِٓاػبميسي، )
 ََِٓالناشف، )كبال  تسهم شبكة االنًتنت يف مبو القدرات اؼبعرفية كاالجتماعية 

راطية الرقميػة تسػاعد علػى زيػادة فاعليػة كاالنًتنت ساحة من ساحات الديبق( ُّّـ، ص 
اؼبشػاركة الشػػعبية يف عمليػة ازبػػاذ القػرار كإدارة اؼبؤسسػػات كالتواصػل بػػُت اؼبسػئولُت كأعضػػاء 
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تقدمي البيانػات الكفيلػة برفػع أهنا تقـو بعبلكة على ( َُُـ، ص  ََِٓأبوزيد، )ااتمع 
 . مستول الوعي السياسي اعبماهَتم

م هبػب أف يعتػاد علػى أف يسػتغل التقنيػة اغبديثػة ككػل األمػور كال ش  أف الطفل اؼبسػل
النافعػػة علػػى أف ال تصػػرفه عػػن أداء الصػػبلة يف كقتهػػا مػػع ضػػركرة التخلػػق بػػالقيم اإلسػػبلمية 

كلعػػل أكػػرب عقبػػة . سػػفاؼ كاإلسػػراؼاإل السػػقوط يف خانػػةتعصػػم الفػػرد كااتمػػع مػػن الػػيت 
عػريب مػازاؿ ضػعيفا فضػبل عػن كجػود مفػاهيم تواجه أطفالنػا يف عػا  االنًتنػت أف التواجػد ال

 (.ُِٓـ، ص  ََُِاػبطيب كآخركف، )غَت سوية تركج عرب اؼبواقع اؽبابطة 
عػن اؼبواطنػة كمػدل تأثرهػا سػلبا ( Stephen Doyle, 2001. p. 228)ديػل كتب ستيفن 

 ذكػػػػر سػػػػتيفن أف اؼبواطنػػػػة تعػػػػٍت تنميػػػػة اؼبسػػػػئولية. بػػػػا باالنًتنػػػػت كالتطػػػػور التكنولػػػػوجيكإهبا
شبة . األخبلقية كاالجتماعية ، كاؼبشاركة يف اؼبناشط اؼبدنية، كتطوير مهارة التفكَت السياسي

فيقػـو ( Hackers)نقاط كثَتة تربط االنًتنت باؼبواطنة بعضها سلبية مثل لصوص االنًتنػت 
التجسس كالتزكيػر كسػرقة اؼبعلومػات القرصنة ك مستخدـ الكمبيوتر بأعماؿ غَت قانونية مثل 

 سلم البنتاغوف من شر كعبػث ذلػ  االعتػداء رغػم التقنيػات األمنيػة الصػارمة كاؼبتقدمػةك  ي
 . اليت سبتلكها

كمػػن سػػلبيات االنًتنػػت أيضػػا نشػػر الصػػور كاألفػػبلـ اإلباحيػػة كسػػرقة بػػرامج األلعػػاب ، 
كمػػػػػن أخطػػػػػر إفػػػػػرازات االنًتنػػػػػت بػػػػػث . كنسػػػػػخ األلبومػػػػػات اؼبوسػػػػػيقية كاألفػػػػػبلـ السػػػػػينمائية

. رضػػػػة فبػػػػا يثػػػػَت الفتنػػػػة داخػػػػل البلػػػػدالشػػػػائعات اؼبغ
إضػػافة ؼبػػا سػػبق أشػػار سػػتيفن إىل ظػػاهرة اإلدمػػاف 
. علػػػػى االنًتنػػػػت كشػػػػبهها باإلدمػػػػاف علػػػػى القمػػػػار

مواقػػػع االنًتنػػػت بفضػػػح االخًتاقػػػات بعػػػمل كتقػػـو 
الػػػػيت تقػػػػع يف الػػػػدكؿ البوليسػػػػية الػػػػيت تكمػػػػم أفػػػػوال اؼبػػػػواطنُت كلكػػػػن االنًتنػػػػت يضػػػػمن سبريػػػػر 

ولة لكشف االخًتاقات اليت تتعرض ؽبػا حقػوؽ اإلنسػاف يف أم بقعػة اؼبعلومات للعا  بسه
 Human Rights)كمػػن أشػهر اؼبواقػػع الػيت تػػوفر اػبدمػة السػػابقة موقػع . مػن بقػػاع اؼبعمػورة
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Watch )كعنواهنػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػبكة االنًتنػػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػػو منظمػػػػػػػػػػة هيػػػػػػػػػػومن رايػػػػػػػػػػتس كتػػػػػػػػػػش :
(http://www.hrw.org .) 

 يبكننػػا كبػػن يف العػػا  العػػريب أف نعتػػرب صبيػػع البيانػػات يف اؼبوقػػع اؼبػػاكور آنفػػا تتمتػػع كال
بالدقة التامة ككال  األمر بالنسبة للكثَت من التقارير الغربية عن حقوؽ اإلنسػاف يف العػا  

 (.ـََِٓؾبلس الوزراء، )العريب 
إىل دكر ( ٔٗٓ، ص ِج)كيف كتابػػػػه موسػػػػوعة التػػػػدريس يشػػػػَت ؾبػػػػدم عزيػػػػز إبػػػػراهيم 

. االنًتنت يف تعلم التفكَت كال شػ  أف اؼبػواطن الػواعي هػو الػام يتصػف بسػبلمة التفكػَت
عندما تتم عملية التعلم عرب شبكة االنًتنت، فال  يتحقق من خػبلؿ تفكػَت راؽ، إذ ال "

يبكػػن للمػػتعلم فبارسػػة النشػػاطات الػػيت تتطلبهػػا عمليػػات البحػػث كاسػػًتجاع اؼبعلومػػات دكف 
كال . مليػػات عقليػػة عليػػا، يبكػػن عػػن طريقهػػا ربػػط اؼبوضػػوعات مػػع بعضػػها الػػبعملالقيػػاـ بع

ىبتلف اثناف أف ااتمعػات حباجػة إىل مػن يسػتخدـ إمكاناتػه العقليػة كاؼبعرفيػة فػالتفكَت هػو 
مبدأ العمل، كال يستطيع أحد أف يعمل بػدكف أف يفكػر ، كبقػدر ظبػو هػاا التفكػَت تسػمو 

 (.ِٓ-ِْـ، ص ََِٓفخرك، " )األعماؿ
ػاًء اٍلمىٍعميػورىةً كمن اهبابيات انتشػار شػبكات االنًتنػت  أهنػا تقػـو بتشػجيع العمػل  يف أىٍرجى

التطوعي، كتتمتػع مواقػع االنًتنػت بسػهولة نشػر البيانػات عػن أهػدافها كأنشػطتها كتطلعاهتػا 
فبػػػػا يسػػػػػاعدها بشػػػػػكل ملمػػػػوس علػػػػػى أف ذبػػػػػاب اؼبهتمػػػػُت باألعمػػػػػاؿ اػبَتيػػػػػة كترغػػػػػب يف 

كػػػن مناقشػػػة الكثػػػَت مػػػن كعػػػرب االنًتنػػػت يب. كالتعػػػاكف معهػػػا دكف كبػػػَت عنػػػاءااللتحػػػاؽ هبػػػا 
أعػػداد بشػػرية  إىل مػػع تػػوفر فرصػػة هائلػػة للوصػػوؿ  جتماعيػػة كالسياسػػية حبريػػة تامػػةالقضػػايا اال

لقػػد تسػػلل االنًتنػػت إىل أكسػػاط الشػػباب كحػػىت . كبػػَتة لتوسػػيع نطػػاؽ التوعيػػة اعبماهَتيػػة
ة الستثمار فبيزات جهاز اغباسب اآليل الػام وبتػاج األطفاؿ كال بد من كضع رؤية كاضح

 . ؼبراف كدراية كذكاء كي نوجهه كبو خدمة أهداؼ اؼبواطنة احمللية كالعاؼبية على حد سواء
 

 

http://www.hrw.org/
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 المواطنة البيئية
ربظى قضايا البيئة باهتمػاـ بػال  يف الًتبيػة اؼبعاصػرة ألهنػا سبػس صػحة اإلنسػاف كحياتػه  

لدراسػات إىل أف أهػم بػرامج الًتبيػة البيئيػة قباحػا هػي الػيت تقػـو كتشَت ا. ككجودل كمستقبله
بزيػػادة الػػوعي البيئػػي لػػدل األطفػػاؿ كأسػػرهم كيف تعػػديل االذباهػػات كإكسػػاب السػػلوكيات 

أساسػػػػان أف " اؼبواطنػػػػة البيئيػػػػة"كتعػػػػٍت (. "ِـ، ص ََِِكػػػػـر الػػػػدين، )اعبيػػػػدة كبػػػػو البيئػػػػة 
البيئيػػػة، مسػػػتوعبان ألهػػػم مسػػػائلها متحفػػػزان يكػػػوف مػػػواطن هػػػاا العصػػػر كاعيػػػان بػػػأهم القضػػػايا 

ه إىل كهػػػاا مػػػا يدفعػػػ. األرض عامػػػة لصػػػوف كسػػػط عيشػػػه خاصػػػة كاالهتمػػػاـ بصػػػحة كوكػػػب
التحػػػديات الػػػيت تواجػػػه أجيػػػاؿ اغباضػػػر  ة ذبػػػال ؾبتمعػػػه لرفػػػع كػػػلاؼبشػػػاركة الفعالػػػة كاؼبسػػػؤكل

كاؼبواطنػػػػة يف مفهومهػػػػا اؼبتطػػػػور ال تعػػػػٍت أف يكػػػػوف . كاؼبسػػػػتقبل
بػػل كػػال  عضػػوان  مواطنػػان داخػػل كطنػػه فحسػػبمػػواطن العصػػر 

نشػػػػػيطان كفػػػػػاعبلن يف ؾبموعػػػػػة بشػػػػػرية أكسػػػػػع أم أف لػػػػػه كػػػػػال  
تعػػيش خػػارج كطنػػه كهػػو بالتػػايل مػػواطن  كاجبػػات ذبػػال شػػعوب

صبعيػػػػة " )أكػػػػرب ذك صػػػػبغة عاؼبيػػػػة كهػػػػاا مػػػػا وبملػػػػه مسػػػػؤكليات
كتػؤدم الًتبيػة البيئيػة إىل غػرس " .(ـََِٔالبحرين النسػائية، 

كهػػػي شػػػعور الفػػػرد باالنتمػػػاء إىل اعبماعػػػة كاؼبصػػػا  اؼبواطنػػػة ، 
 (. َّْـ، ص  ََِٓاؽبدهود، )اؼبشًتكة 

كمػػن كسػػػائل تعميػػػق الػػركح الوطنيػػػة يف نفػػػوس األطفػػػاؿ إيػػبلء العنايػػػة البلزمػػػة بالًتبيػػػة 
ة كربط ذل  هبدم اإلسبلـ كؽباا ال بد من إفراد موضوعات تعاجل هاا األمػر فيعػرؼ يالبيئ

يعيػػة  الربيػػة كالبحريػػة، كالبيئػػة البشػػرية كاؼبرافػػق العامػػة كطػػرؽ اغبفػػاظ علػػى الطفػػل بيئتػػه الطب
كمػن أجػل أف تصػبح العنايػة بالبيئػة ... الطاقة كالنباتات كباب من أبواب الشػكر كالعبػادة 

عػػادات يوميػػة كفبارسػػات حضػػارية تسػػتوجب ترشػػيد االسػػتهبلؾ كترسػػخ السػػلوؾ اؼبقتصػػد 
كيليػػػواٍ }اؽبػػػدر كاإلسػػػراؼ انطبلقػػػا مػػػن قولػػػه سػػػبحانه كربػػػمل علػػػى تنميػػػة البيئػػػة كربػػػار مػػػن 
فىػػاذٍكيريكاٍ آالء }، كقولػػه (َٔالبقػػرة){ ألىٍرًض ميٍفًسػػًدينى كىاٍشػػرىبيواٍ ًمػػن رٍِّزًؽ اللَّػػًه كىالى تػىٍعثػىػػٍواٍ يف ا
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ػلَّ  كقاؿى رىسيوؿي اللًَّه صىلَّى اللَّهي . ْٕاألعراؼ{الٌلًه كىالى تػىٍعثػىٍوا يف األىٍرًض ميٍفًسًدينى  : معىلىيػًه كسى
ػػػرٌان ًمػػٍن بىطٍػػػنو  مىػػا مىػػؤلى آدىًمػػػيه ًكعىػػاء) ػػػاته ييًقٍمػػنى صيػػػٍلبىهي . شى فىػػًإٍف غىلىبىػػػًت . حىٍسػػبي اآلدىًمػػيِّ ليقىٍيمى

، كىثيلثه لًلشَّرىاًب، كىثػيليثه لًلنػَّفىسً   (.سنن ابن ماجه( )اآلدىًميَّ نػىٍفسيهي، فػىثػيليثه لًلطَّعاـً

مية زاخرة بركائع ال حصر ؽبا ربت هاا الباب كربث صراحة كال ريب أف الًتبية اإلسبل
على العناية بالبيئة كما فيها من خَتات كـبلوقات كاؼبسلم مأمور شرعا باإلحساف حىت إىل 

 : كيف اغبػديث الشػريف عىػٍن أىيب هيرىيٍػػرىةى، عىػٍن رىسيػوًؿ اهلًل صػلى اهلل عليػه كسػلم قىػاؿى . اغبيواف

ػاًش دىخىلىًت اٍمرىأىةه النَّ  ػلىتػٍهىا تىأىكػلي ًمػٍن خىشى ػا كىالى ًهػيى أٍرسى تػٍهى ػا، فىػبلى ًهػيى أىٍطعىمى ، يف ًهرًَّة رىبىطىتػٍهى ارى
تفخيم الانب كلو صغَتان "قاؿ العلماء كيف اغبديث  (.ركال ابن ماجه) "األىٍرًض حىىتَّ مىاتىتٍ 

كأف تعػػايب اغبيػػواف حػػراـ كأنػػه يسػػلط يػػـو القيامػػة 
ديث السػػابق أيضػػا حػػل علػػى ظاؼبػػه كيؤخػػا مػػن اغبػػ

ازبػػػػاذ اؽبػػػػر كرباطهػػػػا بشػػػػرط إطعامهػػػػا كسػػػػقيها كإف 
اؼبنػػػػػاكم، باختصػػػػػار " )نفقػػػػػة اغبيػػػػػواف علػػػػػى مالكػػػػػه

 (.كتصرؼ
كيف سنن أيب داكد عن أيب هيرىيٍػرىةى أٌف رىسيػوؿى اهلل 

ػػػػله يبىًٍشػػػػي : "صػػػػلى اهلل عليػػػػه كسػػػػلم قػػػػاؿى  ػػػػا رىجي نىمى بػىيػٍ
، فىاٍشتىٌد عىلىٍيًه اٍلعىطىشي فػى  ٍلػبه يػىٍلهىػثي يىٍأكيػلي ًبطىرًيقو ٌ خىرىجى، فىػإذىا كى وىجىدى بًٍئران فػىنػىزىؿى ًفيهىا فىشىًربى مثي
ػافى بػىلىغىػًٍت، : الثٌػرىل ًمنى اٍلعىطىًش، فػىقىاؿى الٌرجيلي  ا اٍلكىٍلبي ًمنى اٍلعىطىػًش ًمثٍػلى الٌػًام كى لىقىٍد بػىلى ى هىاى

ٍلػبى فىشىػكىرى اهلل  فػىنػىزىؿى اٍلًبئػٍرى كىمىؤلى خيٌفهي فىأٍمسىكىهي بًًفيػهً  ػىٌت رىقىػى فىسىػقىى اٍلكى لىػهي فػىغىفىػرى لىػهي فقػاليوا حى
ًبدو رىٍطبىةو أٍجره يىا  اًئًم ألىٍجران؟ قاؿى يف كيٌل ذىاًت كى   ".رىسيوؿ اهلل كىإٌف لىنىا يف اٍلبػىهى

إف الًتبية اغبديثة ال تنظر إىل مرحلة رياض األطفاؿ كمرحلة كمالية بل هي مرحلة 
 غاية األنبية يستطيع الطفل أف ينهل من معُت اؼبعرفة كفيها تتشكل معا  أساسية يف

شخصيته إال أننا يف الوطن العريب ما زلنا حباجة إىل نشر هاا التعليم فمعدالت االلتحاؽ 
اؼبتدنية برياض األطفاؿ يف بعمل الدكؿ العربية تدؿ على ضركرة باؿ اعبهود لضماف توفَت 
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التعليم البيئي يف رؤيػة 
اليونسػػػػػػػػػػػػػػػػػكو قػػػػػػػػػػػػػػػػػواـ 
مستقبل أفضل كأكثػر 
الوسائل تأثَتا كفاعلية 
ؼبواجهػػػػػػػػػػػػػة ربػػػػػػػػػػػػػديات 

 اؼبستقبل

كمن اؼبطلوب أيضا كضع الربامج اؼبتخصصة . ميع شرائح ااتمعهال اػبدمة التعليمية عب
لال  مع هتيئة الكوادر ذات الكفاءة كاإلعداد السليم للتعامل مع طبلب مرحلة رياض 

 .سبكُت الفئات اػباصة ألخا حقهم يف تعليم متكاملإىل األطفاؿ إضافة 
بلؿ خدمة هناؾ مناهج دراسية أعدت خصيصا لؤلطفاؿ كي يكونوا قادة من خ

 Malek, 2005, Virginia Board Of) اؼبواطنة ؼبشاركة يف إدارته على مفهـوبلدهم كا

Education, 2003 ) كذل  ربت شعار مارس القيادة عرب اػبدمة العامة(Practicing 

Leadership Through Service .) العملية للناشئة جديرة كالنماذج التجارب تل  ك
ناسب منها كصوال إىل إهباد مناهج متطورة تبث اؼبعاين الوطنية تبٍت اؼبمن أجل بالدراسة 

 . بطريقة عصرية دكف التفريط باػبصوصية اليت سبيز كل قطر عن اآلخر
  :األهداؼ الرئيسية لربنامج اؼبواطنة البيئية" 

 .اليت تساهم يف اإلصبلح البيئي من أجل التنمية اؼبستدامة إكساب اؼبواطنُت اؼبهارات .1

  
 .اؼبتبع يف اغبياة العامة السلوؾ البيئي ربسُت .2

كاؼبطالبػػة بإثبػػات عػػدـ كجػػود أضػػرار  كقايػػة البيئػػة مػػن اؼبشػػاريع الػػيت تلحػػق األضػػرار هبػػا، .3
 .بعيدة اؼبدل لؤلنشطة البيئية اؼبقًتحة

اؼبشػاركة يف  اإلسهاـ يف رفع مستول اؼبعرفة كالثقافة البيئية العامة لؤلفراد كربفيػزهم علػى .4
 .ات ككضع اغبلوؿ اؼبعنية بالشؤكف البيئية كالتنمويةازباذ القرار 

 تبػػادؿ اػبػػربات بػػُت اؼبنظمػػات اغبكوميػػة كغػػَت اغبكوميػػة كبػػُت اللجنػػة اػباصػػة بربنػػامج .5
برنػػامج األمػػم اؼبتحػػدة للبيئػػة لػػدكؿ  اؼبواطنة البيئية التػابع إىل 

صبعية " ) غرب آسيا  .(ـََِٔالبحرين النسائية، 
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 الوطنيىال فبراير واالنتماء 
 ينتسب كشعب يظله، كطن عن يستغٍت ال اإلنساف إف
كتسػػػػتمع إليػػػػه كتتػػػػيح لػػػػه فرصػػػػة  شػػػػئونه تػػػػنظم كحكومػػػػة لػػػػه،

 . اؼبشاركة الفاعلة
 الػػػوطٍت بػػػاليـو وبتػػػػفل أف علػػػى الكػػػوييت الشػػػعب اعتػػػاد
 طابعػػػػا االحتفػػػػاالت هػػػػال طػػػػابع كيكػػػػوف، فربايػػػػر ِٓ بتػػػػاريخ
 فرحػة عػن تعػرب اليت السارة الربامج من العديد يتضمن متنوعا

 شػهرا فربايػر شػهر أصػبح لقػد ذلػ  على عبلكة. الكرمي الكوييت كالشعب الرشيدة اغبكومة
 الكػويتيُت قلػوب علػى عزيػزة أخػرل مناسػبة على الحتوائه السنة شهور من غَتل عن متميزان 
 شػػػهور لسػػػبعة امتػػػد الػػػام اآلمث العراقػػػي العػػػدكاف مػػػن الكويػػػت دكلػػػة ربريػػػر مناسػػػبة كهػػػي
 .كاؼبقاكمة كاؼبشقة بالعناء مليئة عجاؼ

 كاحػد شػهر يف اؼبناسػبات هػال جبمػع يفكػركف اؼبسئولُت جعلت اعتبارات عدة هناؾ
 :كمن تل  االعتبارات فرباير هبل دبهرجاف كتسميته

 .توحيد الربامج اؼبتفرقة كصبع اعبهود اؼبباكلة .1

حتفػػاؿ ـ كاال ُُٗٗفربايػػر  ِٔكػػاف ربريػػر الكويػػت مػػن العػػدكاف العراقػػي يف  .2
 . فرباير منا عهد الشيخ عبداهلل السا  أبو الدستور ِٓباليـو الوطٍت يف 

فغالبنػا مػا يكػوف اؽبػواء شهر فرباير من الشػهور اؼبميػزة كخاصػة يف جػول البػديع  .3
اؽٍبىػوىاءي الطٍَّلػقي . كمتزامنا مع عطلة الربيع كما تنعم الػببلد هبطػوؿ األمطػارصبيبل 

كاإلكثػػػػار مػػػػن ( الكشػػػػتات)كج إىل اؼبتنزهػػػػات يغػػػػرم كثػػػػَت مػػػػن النػػػػاس يف اػبػػػػر 
 . التجمعات العائلية

استغبلؿ هاا الشهر بعمػل اؼبهرجانػات اؼبوسػيقية كتشػجيع اغبركػة االقتصػادية  .4
 ...من خبلؿ مهرجانات التسوؽ كإقامة اؼبعارض كتنشيط حركة السياحة
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ة تنميػػة مهػػارات الشػػباب اإلبداعيػػة كالثقافيػػة عػػن طريػػق اؼبسػػابقات كاألنشػػط  .5
 .الًتبوية

يف شػػهر فربايػػر مػػن ثقافيػػا كفنيػػا كرياضػػيا  تقػػـو كزاريت اإلعػػبلـ كالًتبيػػة بأنشػػطة ـبتلفػػة
أجل نشر مظاهر الفرح يف أرجاء الببلد كهي يف ؾبملها تعزز الثقافة السياسية كتقوم ركح 
الػػػوالء للػػػوطن كلؤلسػػػرة اغباكمػػػة الػػػيت هنجػػػت هنجػػػا ديبقراطيػػػا يف كافػػػة اؼبيػػػادين كمازالػػػت 

 .كويت حكومة كشعبا تعمق مفاهيم اؼبشاركة الشعبيةال
شػػهر فربايػػر يف دكلػػة الكويػػت مػػن أفضػػل الشػػهور يف تنميػػة الػػوعي السياسػػي كتطبيػػق 

الػػاين يعشػػقوف اؼبػػرح كاغبريػػة كاإلبػػداع  كالشػػباب قػػيم اؼبواطنػػة ال سػػيما يف نفػػوس األطفػػاؿ
ة تتعمػق يف الوجػداف إف هال اؼبناسبات من كل عاـ ذكرل خالد. كالتعاكف كاالستكشاؼ

كتتجػػدد يف النفػػوس كتفػػيمل دبعػػاين التضػػحية كالفػػداء لكويتنػػا الغاليػػة مػػوطن العػػز كالفخػػر 
 .كاألؾباد

 Patriotic)يبكػػػػػن اسػػػػػتغبلؿ هػػػػػال اؼبناسػػػػػبات يف تعزيػػػػػز قضػػػػػية االنتمػػػػػاء الػػػػػوطٍت 

Affiliation ) ضة  أف نعمل صبيعا على إعبلء شأف الوطن كبلورة هنكتعميق اؽبوية الكويتية ك
كويػػػت األجيػػػاؿ الصػػػاعدة كأف نؤكػػػد علػػػى أف الكويػػػت كاحػػػة األمػػػن .. كويػػػت اؼبسػػػتقبل

 . كاألماف يف ظل قيادتنا اغبكيمة، كؾبلسنا اؼبوقر، كدستورنا الشامخ
 : كمن األهداؼ الًتبوية ؽبال االحتفاالت العظيمة

وار اغبػػػتنشػػػيط ك الطبيعيػػػة توجيػػػه أفػػػراد ااتمػػػع كبػػػو العلػػػم كحسػػػن اسػػػتخداـ اؼبػػػوارد  .1
 .كتنمية اؼبهارات اغبياتيةالوطنية اؼبسئولية حث اعبميع على ربمل الفعاؿ ك 

 .تشجيعهم على االنضماـ إىل اؼبنظمات كاألندية كالنقابات الوطنية ػبدمة الوطن .2
 .تعريفهم حبقوقهم ككاجباهتم كمسؤكلياهتم الوطنية، كتدريبهم على فبارستها .3

مػػن خػػبلؿ تعزيػػز إيبػػاهنم باؼبسػػاكاة كاغبريػػة  تأكيػػد القػػيم اػبلقيػػة لػػدل أفػػراد ااتمػػع .4
 .كالعدؿ
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كإمبػػػاء إحساسػػػهم ، تعػػػريفهم علػػػى مؤسسػػػات الدكلػػػة كتوضػػػيح كظائفهػػػا كمهماهتػػػا  .5
 .دبسؤكلية اغبفاظ على مرافقها كاالقتصاد يف استهبلؾ طاقاهتا كمواردها

 .تفعيل القنوات اإلعبلمية السمعية كالبصرية يف نشر الثقافة كاؼبعارؼ كالقيم .6

تعزيز اؽبوية الوطنية من خبلؿ توضيح مضامينها األخبلقية كاالجتماعيػة كالسياسػية  .7
علػػػػم الدكلػػػػة، )كترسػػػػيخ هػػػػال اؽبويػػػة بػػػػاحًتاـ رمػػػػوز الػػػوطن كمؤسسػػػػاته ، كاإلنسػػػانية

 (.النشيد الوطٍت، اآلثار التارىبية

ظ حبمايػػة البيئػػة كاغبفػػاتعميػػق اؼبفػػاهيم اػباصػػة التشػػديد علػػى تنميػػة الػػوعي البيئػػي ك   .8
صػػوف اؼبرافػػق العامػػة إف . عليهػػا كوهنػػا مصػػدر اعبمػػاؿ، كمػػورد العػػيش، كأمانػػة دينيػػة 

 .كالبيئة احمليطة هو جزء ال يتجزأ من كطنية الفرد كمدل انتمائه لوطنه
كهكػاا فػػإف اعبمػع بػػُت هػال اؼبناسػػبات يف شػهر كاحػػد ذبمػع اعبهػػود كتثػرم األفكػػار 

 .كتقوم العبلقات بُت مؤسسات ااتمع اؼبدين
دكف أف نتجػػاكز حػػدكدنا كلبػػرؽ قيمنػػا يف اؼبناسػػبات السػػارة كيػػف نعػػرب عػػن فرحتنػػا 

 كنؤذم غَتنا؟ 
تأخػػاها نشػػوة الفػػرح فتتجػػاكز حػػدكد  - مػػن الشػػباب -مػػن اؼببلحػػا أف فئػػة قليلػػة 

األدب يف إظهػػار فرحتهػػا يف هػػال االحتفػػاالت فػػبل تتقيػػد بػػالقوانُت اؼبركريػػة كاألخبلقيػػات 
كاغبػػق أف معظػػم الشػػباب يف بلػػدنا اغببيػػب . يسػػفر عػػن خسػػائر فادحػػةالعامػػة األمػػر الػػام 
كيقضػػػي احتفػػػاالت العيػػػد الػػػوطٍت بػػػركح باظبػػػة كيتجمػػػل بػػػاألخبلؽ النبيلػػػة يتسػػػم بػػػاألدب 

كآداب حسنة تعكس أخبلقيات األجداد كاعبدات الاين كانوا يعظموف من شأف السلوؾ 
 . اغبميد كوبًتموف مشاعر اآلخرين

يػػد الػػوطٍت أبػػدا إال بػػاكر مػػآثر شػػهداء الكويػػت الػػاين أرخصػػوا ال تكتمػػل فرحػػة الع
كحػػرم بنػػا أف نتػػاكر يف مثػػل هػػال اؼبناسػػبات . النفػػوس كأراقػػوا الػػدماء مػػن أجػػل عػػزة دكلتنػػا

اعبليلة قصص الرعيل األكؿ الاين أحسنوا يف نشر العلم كاؼبعرفة يف ربوع هاا الوطن العزيز 
بػػن ؿبمػػد الفارسػػي الػػام سبيػػز بالػػاكاء كفصػػاحة  مػػن أمثػػاؿ الشػػيخ عبػػداهلل الػػدحياف كأضبػػد
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كالشيخ عبداهلل بن الشيخ مساعد العازمي الػام سػاهم يف تنميػة الػوعي الصػحي ، اللساف
ككال  الشيخ يوسف بن عيسى القناعي معلم الكويت األكؿ كاؼبطوعة عائشة عبدالرضبن 

 . اؼبضاحكة كاؼبعلمة مرمي عبداؼبل  الصا  أكؿ معلمة كويتية
ؿ اهلل سػػبحانه أف هبعػػل أيامنػػا كلهػػا أعيػػاد هنػػاء كرخػػاء كأف هبنػػب ببلدنػػا احملػػن نسػػأ

 .من مكركل كشعبها كحفا اهلل الكويت
 خطوات عملية في تعميق المواطنة

ال تتحقػػق الًتبيػػة الوطنيػػة الفاعلػػة عنػػد األطفػػاؿ إال باإلحسػػاف يف ترسػػيخ ؾبموعػػة قػػيم 
كؽباا فإف اؼبهمة كبَتة كمتشػعبة ... ية كثقافية دينية كصحية كاجتماعية كنفسية كصبالية كبيئ

كشػػػاملة كمتجػػػددة لكػػػي نػػػوفر بيئػػػة مفعمػػػة باؼببػػػادئ اغبسػػػنة كهػػػي دبثابػػػة ؿبػػػددات سػػػلوكية 
 .هتيمن على النشاط الفردم كاعبماعي

أشػارت العديػد مػػن الدراسػات العاؼبيػة إىل خطػػوات عمليػة لتعميػػق 
( U.S. Department of Education, 2005)اؼبواطنػة يف نفػوس الناشػئة 

كال شػػ  أف تتػػابع اػبطػػوات كربػػرم اإلهبابيػػات مفتػػاح ربقيػػق الغايػػات 
مػػػػع التأكيػػػػد علػػػػى أف كػػػػل ؾبتمػػػػع لػػػػه خصوصػػػػياته يف تنشػػػػيط اؼبعػػػػاين 

إهنػا خطػوات عمليػة صػغَتة كبسػيطة كلكػن . الوطنية يف نفوس أعضػائه
كلػػػيس أدؿ علػػػى ذلػػػ  مػػػن حػػػاؿ تتػػػابع . مكاسػػػبها اؼبسػػػتقبلية أكيػػػدة

  .ت اؼباء على الصخور فتؤثر هبا رغم رقة حاؿ اؼباء كصبلبة الصخورقطرا
 (:ـ ُٖٗٗ - ُٕٖٔ/ هػ  ُُّٔ - ُِّٖ) ُقاؿ قبيب اغبداد

 إف حب األكطاف عدؿ كحلم
 كاصطبار على الزماف

 كثبات كعزة ككفاء 
 كتأليف قلوب كغَتة كإباء

                                                 
( األهػراـ)كلد يف بَتكت، كتعلم هبا كباإلسكندرية، ككاف يف هال مػن كتػاب جريػدة . قبيب اغبداد صحفي أديب، له شعر  -ُ

له . هبا عاد إىل اإلسكندرية فتويفيومية، مث أسبوعية بالقاهرة، ك ( لساف العرب)، كأصدر مع آخرين جريدة (أنيس اعبليس)كؾبلة 
مسػرحية، ( ضبػداف)، ك(شػهداء الغػراـ)، ك(ركاية صبلح الػدين األيػويب)قصص ركائية منها : له. كهو ديواف شعرل( تاكار الصبا)
 (.، باختصاراؼبوسوعة الشعريةانظر (. )الفرساف الثبلثة)ترصبها عن الفرنسية، ك( السيد)ك
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 كجهاد يف كل فضل كحرية
 

 قوؿ كأنفس مشاء
   

ال بد للمرء من أف يًتص على معايل األمور كيستعاب الكفاح  القىٍوًؿ أنه كًمٍن نىاًفلىًة 
كي يناؿ مقصودل ، كيسعد أسرته كيرفع شأف بلدل كاألخبلؽ بوابة ذل  اػبَت كله أك كما 

 :ُقاؿ الباركم
 

 كىمىٍن تىكيًن العىٍلياءي نًبَّةى نػىٍفًسهً 
 ًإذا أىنا  ى أيٍعًط اٍلمىكاًرـى حىقَّها

 

 الًَّام يػىٍلقىالي فيها ؿبيىبَّبي  فىكيله  
 فىبل عىزَّين خاؿه كىال ضىمًٍَّت أىبي 

   

 

                                                 
أكؿ نػاهمل بالشػعر العػريب مػن كبوتػه، يف العصػر (. "ـ َُْٗ - ُّٖٗ/ هػػ  ُِِّ - ُِٓٓ)ؿبمود سامي الباركدم  -ِ

كؼبػا حػػدثت الثػورة العرابيػػة  . كرحػػل إىل األسػتانة فػأتقن الفارسػػية كالًتكيػة. اغبػديث، مولػدل ككفاتػػه دبصػر، تعلػم يف اؼبدرسػػة اغبربيػة
م بإعدامػػػه، مث أبػػػدؿ اغبكػػػم بػػػالنفي إىل جزيػػػرة كػػػاف يف صػػػفوؼ الثػػػائرين، كدخػػػل اإلقبليػػػز القػػػاهرة، فقػػػبمل عليػػػه كسػػػجن كحكػػػ

حيث أقاـ سبعة عشػر عامػان، أكثرهػا يف كنػدا تعلػم اإلقبليزيػة يف خبلؽبػا كتػرجم كتبػان إىل العربيػة ككػفَّ بصػرل كعفػي عنػه . سيبلف
، سػوعة الشػعريةاؼبو " )أما شعرل فيصح ازباذل فاربة لؤلسلوب العصػرم الراقػي بعػد إسػفاؼ الػنظم. فعاد إىل مصرػ  هُُّٕسنة 

 (.باختصار
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 مارتن لوثر كنج

الػاكاء ال ( Martin Luther King)يقػوؿ مػارتن لػوثر كػنج 
يكفػػػػػي كلكػػػػػن الػػػػػاكاء مػػػػػع األخػػػػػبلؽ نبػػػػػا معػػػػػا هػػػػػدؼ الًتبيػػػػػة 

(. U.S. Department of Education, 2005, P. II)اغبقيقيػة 
 Backus)م مواضيع الًتبية األخبلقيػة كؽباا فإف اؼبواطنة من أه

& others, 2004, p. 9.) 
 
 
 
 

اؼبواطنػة اؼبسػئولة ربقيػق فيما يلي الفتات ـبتصرة ال بد أف نراها كنزرعها يف طريقنا كبو 
مزاكلتهػػا علػػى الشػػأف ربتػػاج للمراجعػػة كاؼبواظبػػة عظيمػػة  ،كهػػي رغػػم بسػػاطتها عميقػػة األثػػر

 .قدر اؼبستطاع
بػػاكرة دع طفلػػ  يشػػارؾ يف اختيػػار مبلبسػػه كأكلػػه كحاجياتػػه كأشػػعرل منػػا الطفولػػة ال -

 .بأنبية ذكقه كاختياراته
 .شجعه على اؼبشاركة يف العمل التطوعي -
نػػػاقش معػػػه تػػػاريخ العظمػػػاء ؿبليػػػا كعربيػػػا كإسػػػبلميا كعاؼبيػػػا يف صبيػػػع ميػػػادين العلػػػـو  -

، انظر كارنيجي) اغبياة؟ كالسؤاؿ األهم هو كيف قبح هؤالء يف. كالثقافة كاآلداب كالفنوف
 (.ـ ََِٓـ، الكريباين، ََِْ
 .تعلم اللغات األجنبية كسيلة لتنمية التسامح كتوسيع نطاؽ التعارؼ-

يقػوؿ أحػد . ضرب األمثاؿ العربية كالعاؼبية فػإف الًتبيػة باألمثػاؿ مػن ألػواف التعلػيم -
كقػاؿ تومػاس كارليػل ". أنا مغـر جػدا بػببلدم ، كلكنػٍت ال أبغػمل أم أمػة أخػرل"اغبكماء 

  ."صبيل أف يبوت اإلنساف من أجل كطنه كلكن األصبل أف وبيا من أجل هاا الوطن"
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ربػػػدث معػػػه عػػػن دكر الوقػػػف اإلسػػػبلمي عػػػرب القػػػركف السػػػالفة كإىل اليػػػـو يف هنضػػػة  -
 .العلـو كالبلداف اإلسبلمية كاكشف له أنبية اؼبسانبات ااتمعية

ااتمعيػػػة ككػػػن مشػػػجعا ؽبػػػا للمزيػػػد مػػػن اإلبػػػداعات بػػػرز إسػػػهامات اؼبػػػرأة األسػػػرية ك ا -
 .كعلمه عدـ السماح لنفسه من التقليل من شأف اؼبرأة ال يف القوؿ كال الفعل

ادع ضيوفا من اعبنسيات كالثقافات األخرل إىل بيت  كػي يػرل أبنػاؤؾ عمليػا أنبيػة  -
 .التسامح كالتنوع كتطبيقاته

هػا كعلمػه أف اؼبػواطن الصػا  ال يسػػتغٍت اصػطحب طفلػ  إىل اؼبكتبػة العامػة أك غَت  -
 .عن زيارة اؼبكتبات بصفة منتظمة فاؼبواطنة فكر كمشاعر كنشاط

 .ناقشه بلطف يف الكتب أك القصص اليت وببها أك يريد القراءة عنها-
عرفه األمر اغبسن كحارل من ضدل فبل بد أف يعرؼ الكـر كيكرل البخل كال بػد أف  -

 .إف الفضائل تتجلى دبعرفة أضدادهاكعاقبة الغدر كقبحه، ف يعرؼ أنبية الوفاء كفضله
اصػػطحب ابنػػ  معػػ  أحيانػػا لزيػػارة اؼبقػػرات االنتخابيػػة كعرفػػه بأنبيػػة الربؼبػػاف كقيمػػه  -

 .االهبابية يف توجيه اغبياة اؼبدنية

علمه يف حياته الدراسية كغَتها ضركرة مزاكلة الصرب فهو هاـ يف حيػاة اؼبػؤمن كعلػم  -
كاألعماؿ الصاغبة كذبنب السيئات مندرجة "يقوؿ ابن عاشور . اكلة كعدـ اليأسأبناءؾ احمل
رتيػاض بػاألخبلؽ اغبميػدة مبلؾ فضائل األخػبلؽ كلهػا فػإف اال كالتخلق بالصرب. يف الصرب

ال ىبلو من ضبل اؼبرء نفسه علػى ـبالفػة شػهوات كثػَتة، ففػي ـبالفتهػا تعػب يقتضػي الصػرب 
ككػال  األعمػاؿ الصػاغبة  .. ؽ ملكػة ؼبػن راض نفسػه عليهػاعليه حىت تصَت مكاـر األخػبل

 (.باختصار" )كلها ال زبلو من إكرال النفس على ترؾ ما يبيل إليه

 .علمه اغبمد كالشكر كالاكر يف صغائر األمور ككبَتها كقبل تناكؿ الطعاـ كبعدل -
سػوؽ أك قيمة الوقت كاغتنامه ككن له خَت مثاؿ فبل تنجرؼ أك تسرؼ يف التبذكرل  -

 .مشاهدة التلفاز كال تنساؽ خلف اعبلسات االجتماعية عديبة اعبدكل
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علمػػػه سػػػلم األكلويػػػات فػػػبل ينشػػػغل باللعػػػب قبػػػل إسبػػػاـ فركضػػػه اؼبدرسػػػية كالتكػػػاليف  -
 .اؼبنزلية الضركرية

ربدث مع ابن  عن أهم القرارات اليت ازباهتا بنفس  أك ازباها ابن  أك شاهدها  -
هػػػػػا كحلػػػػػل االهبابيػػػػػات كالسػػػػػلبيات كاكشػػػػػف لػػػػػه أك سػػػػػاعدل يف أف يف التلفػػػػػاز أك ظبػػػػػع عن

التحػػػػػرؾ يف الوقػػػػػت  -أخػػػػػا اؼبشػػػػػورة-الًتيػػػػػث)يكتشػػػػػف طرائػػػػػق ازبػػػػػاذ القػػػػػرارات السػػػػػليمة 
تفضػػيل اغبلػػوؿ اعبوهريػػة  -تطبيػػق قاعػػدة أخػػف الضػػررين -مراعػػاة حػػق اآلخػػرين-اؼبناسػػب

 (.ربقيق العدالة -على اغبلوؿ اعبزئية
يأخػػا كأف يهػػب قبػػل أف يطالػػب أك كمػػا قػػاؿ جػػوف كنيػػدم  علمػػه أف يقػػدـ قبػػل أف -
 ."ال تسأؿ ماذا يقدـ ل  الوطن بل اسأؿ ماذا تقدـ أنت للوطن"

 .علمه أف الناس بأخبلقهم كأعماؽبم ال بأنساهبم كأمواؽبم -
 .علمه عدـ قبوؿ الظلم أك السكوت عنه أك التسًت عليه -
كذكػػرل بقصػػة األرنػػب اؼبغػػركر الػػام علمػػه أف الغػػركر أسػػرع كأسػػهل الطػػرؽ للخسػػارة  -

 .خسر أماـ السلحفاة ااتهدة
عن اإلشاعات كهي أخبار مغرضة غَت موثوؽ هبػا فػبل يصػدؽ كػل  ربدث مع ابن  -

ن كانتشػػار اؼبعتقػػدات تكلػػم عػػن خطرهػػا يف تفكيػػ  كحػػدة ااتمػػع كزعزعػػة األمػػ. مػػا يسػػمع
إف اخػػػػتبلؽ كتػػػػركيج . اع هيبػػػػة اؼبؤسسػػػػات اؼبختصػػػػة كتػػػػاهب اعبهػػػػود هػػػػدر ياػباطئػػػػة كتضػػػػ

األخبار ببل تأكد مػن سػبلمتها تتنػا  مػع دكر اؼبػواطن الصػا  الػام ينبغػي أف يشػارؾ مػن 
لقد قرف القرآف الكرمي بُت تركيج األنباء الكاذبة كبُت الندامػة . حوله كيتحمل أمانة الكلمة

ػاءكيٍم فىاًسػقه بًنىبىػأو فػى }فقاؿ  الىػةو فػىتيٍصػًبحيوا يىا أىيػههىا الَّػًاينى آمىنيػوا ًإف جى تىبػىيػَّنيػوا أىف تيًصػيبيوا قػىٍومػان جًبىهى
األصل يف هاا الشأف هػو أف األخبػار الصػحيحة (. ٔ: اغبجرات){ عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمُتى 
إف الببلغػػػات . اؼبوصػػػوفة بالعػػػدؿ كالضػػػبط يف النقػػػل  ثقػػػةادر الصػػػادقة اؼبو تؤخػػػا مػػػن اؼبصػػػ

تشػػػػػيع اإلشػػػػػاعة يف . اغبيػػػػػاة اؽبانئػػػػػة كتشػػػػػتت اعبهػػػػػودالكاذبػػػػػة كاؼبعلومػػػػػات اؼبضػػػػػللة تضػػػػػر 
ااتمعات اليت تتخا من التسلط سياسة للببلد كما تكثػر اإلشػاعات أثنػاء الفػب كاغبػركب 
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العمل بقانوف الطوارئ كتعليق القوانُت كاؼبماطلة أثناء تعطيل الدستور ك يف فًتات كالقبلقل ك 
 . يف تطبيق اللوائح

كاطلػػػب مػػػا تريػػػد  ...امػػػل معهػػػم يف ؿبطػػػة البنػػػزين كاؼبطعػػػم ظهػػػر االبتسػػػامة ؼبػػػن تتعا -
االبتسػامة ال تكلػف شػيئا كمفعوؽبػا عظػيم . بلباقة فاألخبلؽ اغبسنة أساس اؼبواطنة الفاعلػة

 .كأجرها عند اهلل أعظم
ؼبػػػػن تتحػػػػدث إليػػػػه أك وبػػػػدث  ( انظػػػػر بػػػػاحًتاـ كأدب)ال هتمػػػػل االتصػػػػاؿ البصػػػػرم  -

لو ظبحت، شػكرا، آسػف ، عفػوا ، إذا بػدر منػ  اػبطػأ  كاستخدـ عبارات التقدير كاؼبودة 
نزع فتيل مشكبلت كثػَتة كال بػد تكي يقلدؾ ابن  كيسَت على درب  كهي كلمات ذهبية 

يف البيػػت كخارجػػه كال يكػػوف  فبارسػػتهاسػػتخداـ األلفػػاظ اغبسػػنة ك أف يعتػػاد األطفػػاؿ علػػى ا
 .ذل  إال بأف مبارس ذل  كله معهم

بأسػػلوب حضػػارم كصػػوب ... ت يف اؼبنػػزؿ أك اؼبطعػػم أك قػػم بالتعامػػل مػػع العػػامبل -
 .أخطاءهم برفق كسعة صدر

تأكػػػػػد قبػػػػل أف ذبلػػػػػس أف كبػػػػار السػػػػػن كذكم ذا كنػػػػت جالسػػػػا يف اؼبنػػػػػزؿ أك غػػػػَتل إ -
إف خدمػة احملتػاج مػن أزكػى األفعػاؿ كأا . اغباجات اػباصة يف كضػع مػريح قبػل أف تسػًتيح

 .العبادات اليت وببها اهلل سبحانه كتعاىل
اكتب على بطاقة أنيقة كلمات عميقة تعرب عن الشكر كمشاعر الود ؼبن يقػدـ لػ   -

خدمات نبيلة كعلم ابن  ذل  كاحرص على أف يشاهدؾ كأنت تشكر الناس كتشكر اهلل 
 .فهما كجهاف لعملة كاحدة

نػػاقش ابنػػ  حػػوؿ السػػلوكيات االهبابيػػة كالسػػلبية الػػيت شػػاهدها أثنػػاء احتفػػاؿ النػػاس  -
 .لوطٍتبالعيد ا
 .اهتم بالعطورات كالركائح اعبميلة فإهنا ذبلب السركر كتشيع البهجة -
فبػػػػػػػا يعػػػػػػػزز االقتصػػػػػػػاد يف  (Recycling)علمػػػػػػػه االسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػن اؼبخلفػػػػػػػات البيئيػػػػػػػة  -

 .االستهبلؾ
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 .احرص على أف تتصرؼ بأسلوب سليم كما ربب أف يتصرؼ طفل   -
ورا خياليػة اذهػب معػه لرؤيػة مػا ال هتمل االسػتماع لطفلػ  حػىت لػو قػاؿ أنػه يػرل أمػ -

 يدعيػػه كيقلقػػه كأقنعػػه برفػػق فإنػػه قػػد يقتنػػع بػػأمور ـبيفػػة كمػػن اػبطػػأ ذباهلهػػا كػػي ال تكػػرب يف
فلنسػتمع ألبنائنػا اليػـو كػي يسػتمعوا هباد اؼبواطن الصا  إف االستماع مهارة هامة إل. ذهنه

 .لنا غدا بآذاف صاغية، كقلوب كاعية، كنيات صاغبة
أماـ طفل  كن أمينا كاعتار فالكل يقع يف األخطػاء كال حاجػة لشػرح إذا أخطأت  -

أنػا أخطػأت كلػن أعػود إىل هػاا األمػر ...كاف ينبغي أف ال أفعػل ذلػ ..."التفاصيل للطفل
إذا عػػػػايش ..."   أقصػػػػد ذلػػػػ  ة العزيػػػػز يتأنػػػػا آسػػػػف يػػػػا زكجػػػػ...أسػػػػأؿ اهلل أف يغفػػػػر يل...

كالتوبػػة كاالعتػػاار فػػإف الطفػػل يف غػػدل لػػن الطفػػل بيئػػة تقػػدر اغبكمػػة كتعػػرؼ فنػػوف األكبػػة 
ككػػػم مػػػن زلػػػة صػػػغَتة كػػػربت مػػػع ... يتمػػػادل يف أخطائػػػه ، كلػػػن يكػػػابر يف الرجػػػوع لصػػػوابه 

اإلصرار كالعنػاد فأهلكػت أهلهػا ككػم مػن مشػكلة عويصػة عوعبػت بسػهولة عػرب كلمػة فيهػا 
 . االعًتاؼ بالتقصَت فلم تتفاقم ك  تتأـز األمور

اعتػػاار الػػزكج لزكجتػػه، األخ )دين كهػػم يصػػوبوف زالهتػػم بتواضػػع رؤيػػة األطفػػاؿ للراشػػ -
يػػؤثر إهبابػػا يف مبػػوهم اػبلقػػي كثقػػتهم بأنفسػػهم كإدراؾ طبيعػػة العبلقػػات ...( الكبػَت للصػػغَت

 .االجتماعية السليمة
ػػػة"اغبػػػرص علػػػى مصػػػاحبة األخيػػػار  - ػػػا تػيٍنتػىقىػػػى  كىؾبيىالىسى ػػػبلـً كىمى أىقٍػػػػوىاـو يػىٍنتػىقيػػػوفى ًخيىػػػارى اٍلكى

 ".أىطىاًيبي الثَّمىرً 
اتػػرؾ اعبػػداؿ كاؼبػػراء فمػػا طػػاؿ جػػدؿ إال كدخػػل الباطػػل فيػػه ككػػاف للشػػيطاف نصػػيب  -
ػٍن تػىػرىؾى اؼبًػرىاءى : "صػلى اهلل عليػه كسػلمقاؿى رىسيوؿي اهلل . منه أىنىػا زىًعػيمه بًبػىٍيػتو يف رىبىػمًل اعبٍىنٌػًة ًلمى

قاٌ، كىبًبػىٍيتو يف ػًابى كىًإٍف كػاف مىازًحػان، كىبًبػىٍيػتو يف أٍعلىػى ًلمىٍن تػىػرىؾى  كىسىًط اعبٍىٌنةً  كىًإٍف كىافى ؿبًي اٍلكى
 .كسط الشيء: كالرهٍبملي (. سنن أيب داكد" )اعبٍىٌنًة ًلمىٍن حىٌسنى خيليقىهي 

علمه أف ال يًتدد يف استشارة اآلباء كالبحث اؼبستمر عن اغبلػوؿ الناجعػة إذا عجػز  -
 ...".هديد شديد ـبيف هددل أحد أصحابه بت"عن حل مسألة عويصة 
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مهمػا أخطػػأ الطفػل فػػبل بػػد مػن احػػًتاـ ذاتػه كتبجيػػل شخصػػه كتوجيػه اللػػـو للسػػلوؾ  -
الكلمػات (. أنػت فاشػل...أنت لست ابٍت..ال أحب )السلأ دكف التلفا بألفاظ جارحة 

 .البايئة اليت تؤذم السمع كتؤرؽ القلب ال تفارؽ الااكرة إال بشق األنفس
بػػل ارصػػد االهبابيػػات كامػػدح األفعػػاؿ اغبسػػنة كال تفػػوت فػػرص ال تتصػػيد األخطػػاء  -

 .الثناء عليها كطبق قاعدة اغبسنات ياهنب السيئات، كاالهبابيات سبحو السلبيات
حرصػػػ  علػػػى أداء الصػػػبلة كقػػػراءة القػػػرآف كالتصػػػدؽ علػػػى الفقػػػراء كحسػػػن معاملػػػة   -

أفضل زاد تقدمه ألهل   الناس كاإلحساف يف العمل كالتجرد يف طلب العلم كتنمية ااتمع
 . كلوطن 
زاكؿ أدب االسػػػػػتئااف كلمػػػػػا تػػػػػأخرت عػػػػػن  -

اؼبنػػػزؿ فاتصػػػل بزكجتػػػ  كػػػي ال تقلػػػق عليػػػ  ككػػػي 
يػػػػتعلم الصػػػػغار أف االسػػػػتئااف يف البيػػػػت كاؼبدرسػػػػة 

اليػػػػػػػـو يرانػػػػػػػا الطفػػػػػػػل . يلػػػػػػػـز اعبميػػػػػػػع... كالنػػػػػػػادم
  .كيسمعنا كغدا يسَت على خطانا كيدعو لنا

فزيونيػػػة اؼبفيػػػدة مػػػع أطفالػػػ  كحلػػػل مضػػػامينها األخبلقيػػػة شػػػاهد بعػػػمل الػػػربامج التل -
  .كاجعلها مادة حوارية لتوثيق الصبلت كتصويب الزالت

اصػػطحب طفلػػ  ؼبشػػاهدة اؼبباريػػات الرياضػػية كربػػاكر معػػه عػػن األخػػبلؽ الرياضػػية  -
 .كأنبيتها ككيفية اكتساهبا كفبارستها

مػػػور كػػػأف نسػػػأؿ الطفػػػل مػػػاذا قػػػم باسػػػتثارة العقػػػل كسبرينػػػه علػػػى النظػػػر يف عواقػػػب األ -
ال ننظػػػػف فنػػػػاء ...ال نغيػػػػث اؼبلهػػػػوؼ...  نعطػػػػف علػػػػى الصػػػػغَت..وبػػػػدث إذا   نتصػػػػدؽ

لػػو ...لػػو كضػػعنا الثيػػاب اؼبلونػػة مػػع الثيػػاب البيضػػاء يف جهػػاز الغسػػيل دفعػػة كاحػػدة...الػػدار
 ...تركنا اؽبرة ببل طعاـ
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كالشػػركات الرائػػدة يف  عاصػػطحب ابنػػ  إىل اؼبعػػا  السػػياحية يف البلػػد كأهػػم اؼبصػػان -
 .نتاج الوطٍت فالصناعات الوطنية فخر ككرامةالعمل كاإل
 .ربدث مع اليافعُت عن أنبية غمل البصر كاحًتاـ مشاعر اآلخرين -
احرص على رؤية األماكن النظيفػة يف اؼبرافػق العامػة كربػدث عػن قيمػة اغبفػاظ علػى  -

 .اؼبمتلكات كسبل بناء ااتمع كدعم رقيه
ات كطاقػػػات ابنتػػػ  يف خدمػػػة أسػػػرهتا كقيػػػادة ؾبتمعهػػػا كسػػػاهم يف تػػػاليل ثػػػق بقػػػدر  -

الصػػػعاب ؽبػػػػا ككػػػن فخػػػػورا هبػػػا كلمػػػػا قامػػػت بفعػػػػل حسػػػن كأشػػػػعرها دببلػػػ  سػػػػركرؾ كعظػػػػيم 
... الفتيػػػػات خلقػػػػن لتعمػػػػَت اغبيػػػػاة كتطبيػػػػق مكػػػػاـر األخػػػػبلؽ يف البيػػػػت كخارجػػػػه. فرحتػػػػ 

 .مواطنة من الدرجة الثانيةكاألنثى ليست 
اعبػػوائز العينيػػة كاجعػػل طفلػػ  يقػػـو بواجباتػػه الضػػركرية اغبضػػارية ألنػػه  ال تكثػػر مػػن -

 U.S. Department of) مسػػئوؿ عنهػػا كوبػػب القيػػاـ هبػػا كهبػػد الراحػػة كاغببػػور يف إسبامهػػا

Education, 2005) .اؽبدايا الرمزية كسائل كليست غايات. 
كربليػػػل أنبيػػػة اف دراسػػػة سػػػَتة ركاد العمػػػل اػبػػػَتم يف الػػػوطن العػػػريب كاإلسػػػبلمي كبيػػػ -

 -عبػػػداهلل النػػػورم  -يوسػػػف القنػػػاعي)مسػػػَتة اػبػػػَت كالنهضػػػة ااتمعيػػػة  يفأعمػػػاؽبم اعبليلػػػة 
ـ  ََِٔكاؼبفكر البنغبلديشي ؿبمد يونس الام حصل على جائزة نوبل للسبلـ يف العاـ 

 ...(.كذل  عبهودل يف مكافحة الفقر كخدمة البشر
 .الفردم كاعبماعيشجع مبادرات الطفل يف العمل التطوعي  -
التحػػػديات  –القػػػيم االسػػػتهبلكية )ربػػػدث معػػػه عػػػن التحػػػديات الػػػيت تواجػػػه البلػػػد  -

 -التطػػػػرؼ الػػػػديٍت –التلػػػػوث البيئػػػػي  -علػػػػى عوائػػػػد الػػػػنفطالكلػػػػي االعتمػػػػاد  -األخبلقيػػػػة
 ...(.الركتُت اإلدارم-احملسوبية
عبنسػػػُت اغتػػػنم اعبلسػػػات العائليػػػة لتحليػػػل أسػػػباب قبػػػاح الشخصػػػيات اؼببدعػػػة مػػػن ا -

 .عربيا كعاؼبيا
؟ هل سانبت يف -  رسم ابتسامة على كجول اآلخرين اليـو
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ماذا قدمنا ػبدمػة كطننػا، كنصػرة : مرف ابن  كابنت  على اإلجابة عن السؤاؿ التايل -
ديننػا، كإسػعاد اإلنسػاف حيثمػػا كػاف؟ كيػف نسػاند كنطػػور اعبهػود اؼبباكلػة كنشػيع شػػحنات 

 اؼبواطنة فيها؟
دكمػػا سػػَتة النػػأ صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم كطبػػق مبػػادئ اإلسػػبلـ يف  راجػػع مػػع ابنػػ  -

االقتصػػػاد كيف اؼبأكػػػل كاؼبشػػػرب كاإلحسػػػاف يف العمػػػل كأداء الشػػػعائر خبشػػػوع، كالتلطػػػف يف 
فىًبمىا رىضٍبىةو مِّنى الٌلًه لًنتى ؽبىيٍم كىلىٍو كينتى فىظٌان غىلًػياى }قاؿ جل ثناؤل . الناس صبيعاالتعامل مع 
ػػػاًكٍرهيٍم يف األىٍمػػػًر فىػػػًإذىا عىزىٍمػػػتى اٍلقىٍلػػػًب الى  ٍولًػػػ ى فىػػػاٍعفي عىػػػنػٍهيٍم كىاٍسػػػتػىٍغًفٍر ؽبىيػػػٍم كىشى نفىضهػػػواٍ ًمػػػٍن حى

به اٍلميتػىوىكًِّلُتى  كصػفوة القػوؿ أف السػَتة (. ُٗٓ: آؿ عمراف ){ فػىتػىوىكٍَّل عىلىى الٌلًه ًإفَّ الٌلهى وبًي
 .ريبة كمواطنة سليمة ؿبليا كعاؼبياة يف حقيقتها قصة ناصعة لصناعة حياة كيالنبو 
نػػػوع ثقافػػػة ابنػػػ  كمصػػػادرها كربػػػاكر معػػػه يف موضػػػوعات دينيػػػة كرياضػػػية كاجتماعيػػػة  -
 ...كسياسية
 .كاالختيارعامل ابن  بأسلوب اغبوار ككفر مساحات اغبرية اؼبسئولة  -
زيػػػػارة مػػػػريمل، التصػػػػدؽ )زاكؿ معػػػػه صػػػػور التكافػػػػل االجتمػػػػاعي كالػػػػًتابط العضػػػػوم  -
 ...(. االشًتاؾ يف عمل تطوعي لتنظيف شاطئ البحر زيارة اؼبعارض اػبَتية، ؿ، باؼبا
النظػػػػر لػػػػاكم االحتياجػػػػات اػباصػػػػة بثقػػػػة كتقػػػػدير كاذكػػػػر دكرهػػػػم اغبيػػػػوم يف تنميػػػػة  -

ااتمػػع كتػػاكر األظبػػاء البلمعػػة كغَتهػػا الػػيت خػػدمت البشػػرية رغػػم التحػػديات الصػػحية الػػيت 
 .كاجهتها
األقليػػات كاؼبقيمػػُت كسػػاهم يف تػػوفَت البيئػػة الكريبػػة ؽبػػم  التحػػدث بػػأدب كتقػػدير عػػن -
ٍيػفى }قػاؿ تعػاىل . الػيت تعيػنهم علػى بنػاء ااتمػع( الكلمػة الطيبػة كاؼبعاملػة اغبسػنة) أى ٍى تػىػرى كى

ػػا يف السَّػػمىاء  ػػػجىرةو طىيِّبىػػةو أىٍصػػليهىا ثىابًػػػته كىفػىٍرعيهى ػػةن طىيِّبىػػةن كىشى ًلمى : بػػػراهيمإ){ ضىػػرىبى اللٌػػهي مىػػػثىبلن كى
ِْ.) 
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التعػػػاكف التػػػاـ مػػػع مؤسسػػػات ااتمػػػع اؼبػػػدين األمنيػػػة كالصػػػحية  -
 . كاػبَتية كصوال إىل ربقيق اؼبواطنة الفاعلة

  .حببه يف رسم أك تصوير اؼبعا  الرئيسة يف بلدل  -
االمتنػاع عػن مشػاهدة الػػربامج التلفزيونيػة اؽبابطػة فػإف غػػمل  -

 .البصر كالعفة من أخبلقيات اإلسبلـ
تػدريب الطفػل علػى ضػػبط الػنفس كالتحلػي بػػاغبلم كعػدـ االنسػياؽ كراء اسػػتفزازات  -

 .األصحاب
 .التعاكف مع إدارة اؼبدرسة لتوفَت األمن كالسبلمة كالبعد عن إشعاؿ الفب -
ناقش معه معٌت الصػداقة كطػرؽ كسػب األصػدقاء كمعػايَت اختيػارهم كاغتػنم الفػرص  -

 .إليهم بالعبارات اؼبناسبة للتعرؼ على أصدقاء أطفال  كالتودد
دع الطفل يشعر بأف دؼء األهل كحناهنم ال يقل أنبية عن حب البلد كأمنػه كخػَت  -

 .الناس خَتهم ألهاليهم كأكطاهنم
االسػػػػتماع إىل األغبػػػػاف اؼبوسػػػػيقية اؽبادفػػػػة كسػػػػيلة رائعػػػػة لغػػػػرس اؼبشػػػػاعر النبيلػػػػة ذبػػػػال  -
 .الوطن
س اإلدارة كازبػػػاذ القػػػرار ككفػػػر الفػػػرص عػػػود ابنػػػ  كابنتػػػ  علػػػى فنػػػوف القيػػػادة كأسػػػ -

دعهمػػا يقومػػاف بشػػراء ... اؼبناسػػبة ؽبمػػا لتصػػميم كإدارة مشػػركعات عائليػػة تركوبيػػة كثقافيػػة 
 ...التااكر كترتيب األمور كتقدير اؼبيزانية اؼبالية للمشركع

شػػػاركه يف قػػػػراءة األخبػػػار اؽبامػػػػة مػػػن الصػػػػحف كااػػػبلت كاسػػػػتغلها يف تعميػػػق قػػػػيم  -
 .الوطٍتاالنتماء 
كعليػه أف يبلػ   ...علمه عدـ العبث بأم جسم غريب يشاهدل يف اؼبدرسػة أك الػرب  -

 ... الكبار كيبتعد عن مكاف اػبطر 
 ...علمه أف ال يركب سيارة الغرباء  -
 .ناقش معهم سبل تنشيط السياحة يف البلد كسبل مواجهة التباير يف صبيع اؼبيادين -
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كورة سابقا يف تعميػق اؼبواطنػة لػدل الناشػئة تنػدرج ربػت كأخَتا فإف صبيع اػبطوات اؼبا 
 :باب أك أكثر من األبواب التالية

 .اغبفاظ على النفس كنشر األمن .ُ

 .تنمية الفكر .ِ
 .هتايب الوجداف .ّ
 .جادة اؼبهاراتإ .ْ

ئة ككبػػػن نػػػيمم كجوهنػػػا كبػػػو ال بػػػد مػػػن اؼبوازنػػػة يف اشػػػباعها يف الناشػػػ ؿبػػػاكر أربعػػػةهػػػال 
ػػٍَتو }قػػاؿ تعػػاىل . عاؼبيػػاليػػا، ؿبليػػا ك سػػئولة علميػػا كعمممواطنػػة  كىمىػػا تػيقىػػدِّميواٍ ألىنفيًسػػكيم مِّػػٍن خى

ديكلي ًعندى الٌلًه ًإفَّ الٌلهى دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته   (.َُُ: البقرة){ ذبًى
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 معادلة الهوية الوطنية
كسائل فاعلة + أخبلؽ فاضلة + تطبيق للحقوؽ كالواجبات + علم كبصَتة + أصالة 

 ة كاعيةمواطن= 
يهدؼ اعبدكؿ التايل إىل تقدمي خريطة انسيابية توضح أهم األخبلقيات اليت تقػود إىل 
تنمية اؼبواطنة كالوطنية بصورة كاعية كيبكن للمريب استثمارها كذل  عرب ربديد خلق يف كل 

هػػال اػبريطػػة . أسػػبوع كالًتكيػػز عليػػه عػػن طريػػق اختيػػار الوسػػائل كالػػربامج كاألكقػػات اؼبناسػػبة
نسػيابية تقػػدـ لؤلسػرة، كاؼبدرسػػة ، كمراكػز التوجيػػه كاإلرشػاد رؤيػػة كليػة كخطػػوات إجرائيػػة اال

يقػػػػـو اؼبػػػػريب يف كػػػل أسػػػػبوع بتحديػػػد خلػػػػق مػػػػن . لتحديػػػد كتنفيػػػػا براؾبهػػػا بصػػػػورة منظمػػػة 
األخبلقيػػػػػات الفاضػػػػػلة مث ىبتػػػػػار كسػػػػػيلة مناسػػػػػبة لتطبيػػػػػق اػبلػػػػػق حسػػػػػب ميػػػػػوؿ اؼبتعلمػػػػػُت 

 .كحاجاهتم

 كالربامج الفاعلة الوسائل لفاضلةا منابع األخبلقيات

الوفػاء  -الرضبة – الصدؽ – اإلخبلص
 -الػػػػػرب بالوالػػػػػدين –العلػػػػػم  –العػػػػػدؿ  -

اإلحسػػػػاف إىل -الصػػػرب -اغبلػػػم -األمانػػػة
تغليػب مصػلحة  -قبوؿ االعتػاار -اعبار

نبػػػػا  -اعبماعػػػػة علػػػػى اؼبصػػػػلحة الفرديػػػػة 
ؿباربػػػػػة  -الػػػػػدفاع عػػػػػن الػػػػػوطن -العنػػػػػف

 –لػػػػػنفس ضػػػػػبط ا -الشػػػػػائعات اؼبغرضػػػػػة
 -حػػب االستكشػػاؼ -اؼببػػادرة –القػػوة 
 –التعػػاكف  –اإلخػػاء  –اغبيػػاء  -اؼبثػػابرة

 -التفػػاؤؿ -التفكػػَت العلمػػي كنبػػا اػبرافػػة
احػػػػػػػػػًتاـ  -إحسػػػػػػػػػاف الظػػػػػػػػػن -التسػػػػػػػػػامح

 -حسػػػن الظػػػن باإلمكانػػػات – القػػػدكة
اؼبوسػػػػيقى  –األدب العػػػػريب –التػػػػدريب 

 - الًتبيػة البيئيػة -اؼبتحف التعليمي  –
 -مناقشػػة – اؽبػػدايا -التعػػارؼ -اغبػػوار

-الًتبية بضرب األمثػاؿ كركايػة األشػعار
 -احملاضػػػػػرة –الصػػػػػداقة  -ازبػػػػػاذ القػػػػػرار

ركايػػػػة القصػػػػص  - دراسػػػػة سػػػػَت النػػػػببلء
تعلػػػػػػػػيم اؼبهػػػػػػػػارات  –البانيػػػػػػػػة لؤلخػػػػػػػػبلؽ

 -مشػػػػػػاهدة أفػػػػػػبلـ الفيػػػػػػديو - اغبياتيػػػػػة
الزيارات  -فادة من اابلت كاعبرائد اإل

 -استضػػػػػػافة شخصػػػػػػيات  -اػبارجيػػػػػػة 
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اإلحسػػػػػػػػػػػػاف يف  -التواضػػػػػػػػػػػػع-اآلخػػػػػػػػػػػػرين
التواصػػػػػػػػػػػل  -حػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػوطن -العمػػػػػػػػػػػل

احػػػػػػًتاـ الكبػػػػػػَت كالعػػػػػػا   –االجتمػػػػػػاعي 
ويػػػػػػػػة االعتػػػػػػػػزاز باؽب-كأصػػػػػػػػحاب الفضػػػػػػػػل

الوطنيػػػػػة كاػبليجيػػػػػة كالعربيػػػػػة كاإلسػػػػػبلمية 
اغبفػػػػػػػػػػػػاظ علػػػػػػػػػػػػى البيئػػػػػػػػػػػػة  -كاإلنسػػػػػػػػػػػػانية
د بػػػػػػػػػػػػػاؿ القناعػػػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػػ-كاؼبمتلكػػػػػػػػػػػػػات
علػػػػػػى اهلل سػػػػػػبحانه  التوكػػػػػػل -األسػػػػػػباب
 -التواصػػػػػػػػي بػػػػػػػػاغبق -الػػػػػػػػدعاء-كتعػػػػػػػػاىل
سػبلمة -التصدؽ -صلة األرحاـ-اإليثار

-العفػػػػػة-الكػػػػػـر-الصػػػػػدر مػػػػػن األحقػػػػػاد
-النظػػاـ-عفػة اللسػػاف-حسػن االسػػتماع

اغبفػػػػػػػاظ علػػػػػػػى -حػػػػػػػًتاـ قػػػػػػػوانُت الدكلػػػػػػػةا
 .اؼبستندات الرظبية

عمػػػػػػػػل اؼبشػػػػػػػػاريع  -التمثيػػػػػػػػل كاؼبسػػػػػػػػرح 
-االنًتنػػػػت -اؼبيدانيػػػػة للمصػػػػانع احملليػػػػة

الكتػػػػػب اؼبواظبػػػػة علػػػػى االطػػػػبلع علػػػػى 
زيػػػارة  -كزيػػارة اؼبكتبػػات بصػػػفة منتظمػػة

ربػػػػط رسػػػػالة -اؼبعػػػػا  التارىبيػػػػة كالوطنيػػػػة
توظيػػػػػػف  -اؼبسػػػػػجد بأكلويػػػػػػات الػػػػػػوطن

إقامػػػػػة )الػػػػػديوانيات يف بػػػػػث الوطنيػػػػػات 
العمػػػػل  –( مسػػػػابقات ثقافيػػػػة كرياضػػػػية

 -الرسػػػػػم -اؼبعػػػػارض اػبَتيػػػػة-التطػػػػوعي
التأمػػػػػل كاألسػػػػػئلة السػػػػػقراطية -يرالتصػػػػػو 
كعمػػػػػػػػػل مفكػػػػػػػػػرة  التػػػػػػػػػدكين -ثرائيػػػػػػػػػةاإل

اإلفادة من األعيػاد  -(تعليقة)شخصية 
اسػػػػػتثمار األسػػػػواؽ يف تعزيػػػػػز  -الوطنيػػػػة

 .األخبلؽ كنشر الوعي الوطٍت
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 ورقة التطبيق العملي
 ََِٕفرباير 

ربديد  األسابيع
 اػبلق

االحتياجا الوسيلة
 ت

 طريقة التقييم

عمل ؾبلة  التسامح األكؿ
عن شعوب 
العا  
 كثقافاهتا
كإقامة 

رض صغَت مع
عن عادات 
كتقاليد 
الشعوب يف 
ملبسهم 
 كمأكلهم

االستعانة 
بالصور 
كاغبقائق 
من شبكة 
االنًتنت 
 كاابلت

االنتهاء من العمل يف 
صحة  -الوقت احملدد
فهم اؼبادة -اؼبعلومات

ااموعة كحسن 
تعاكف أعضاء -عرضها

الفريق يف عملية إسباـ 
 . اؼبشركع

    الثاين 
 

 

 الثالث
 

    

 رابعال
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 البنيان المرصوص عند البشر والحجر
دائما أكد ألسرت  كلطبلب  يف اؼبدرسة كصبيع األصحاب أف البلد وبتاج إىل كل 

كهبدر بنا أف نركم للشباب قصة . عضو من أعضاء ااتمع فالكل مهم يف اؼبدينة الفاضلة
صغَت الام رمى عن اغبجر ال( ُٕٓٗ – ُٖٖٗ)رمزية لشاعر اؼبهجر إيليا أبو ماضي 

نفسه من اعبدار فاهنار السد العظيم كغرقت اؼبدينة ألف حجرا صغَتا احتقر نفسه كفارؽ 
 .اعبدار فاهنار

 ظبع الليل ذك النجـو أنينا
 اؽبمس فاكبٌت فوقها كمسًتؽ

 فرأل أهلها نياما كأهل الكهف
 كرأل السٌد خلفها ؿبكم البنياف

 ذاؾ األنُت من حجر يف السد كاف
 شأين يقوؿ يف الكوف أٌم شأف

 ال رخاـ أنا فأكبت سبثاال
 لست أرضا فأرشف اؼباء

 درا تنافس الغادة اغبسنا لست
 ال أنا دمعة كال أنا عُت
 حجر أغَت أنا كحقَت

 ؤلغادر هاا الوجود كأمضيف
 مكانة ، كهو يشكو كهول من

 فإذا... فتح الفجر جفنه
 

 كهو يغشى اؼبدينة البيضاء 
 ءيطيل السكوت كاإلصغا

 كال ضوضاء ال جلبة 
 كاؼباء يشبه الصحراء 

 ُيشكو اؼبقادر العمياء
 لست شيئا فيه كلست هباء

 تكوف بناء كال صخرة
 أك ماء فأركم اغبدائق الغٌناء
 فيه اؼبليحة اغبسناء
 لست خاال أك كجنة ضبراء

 ال مضاء ال صباال ، ال حكمة ،
 بسبلـ ، إين كرهت البقاء
 اءاألرض كالشهب كالدجى كالسم
 الطوفاف يغشى اؼبدينة البيضاء

 

                                                 
 .ذبرم حبكمة كعناية إؽبية عادلة اؼبقادير ُ
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 الفصل الخامس
 المواطنة الفاعلة في اإلسالم

للدين أثر حاسم يف تكوين اؼبواطن الصا  فػإف السػلوكيات الػيت تػنجم عػن التػدين  
الصػػحيح هتػػدم إىل فعػػل اػبػػَتات كذبنػػب السػػيئات فبػػا يعػػود نفعػػه حتمػػا علػػى البيئػػة الػػيت 

 . يعيش فيها اإلنساف
طػػار الػػوطٍت الفسػػيح، ترشػػد تعػػاليم اإلسػػبلـ كافػػة إىل تكػػوين فػػرد مهػػاب، كيف هػػاا اإل

كؾبتمع فاضل، كمستقبل زاهر أساسه كرامة اإلنساف كالعدالة كالرضبة كاإلحساف، فاإلسبلـ 
كمن هنا فإف الًتبية السليمة . دين األخبلؽ العظيمة كالتعامل اعبميل مع اؼبسلمُت كغَتهم

قريب كلمات كمعاين األخػبلؽ القرآنيػة كالنبويػة غبػس الناشػئة هي اليت تأخا على عاتقها ت
كصػػوال إىل تكػػوين جيػػل يػػتمم مسػػَتة اػبػػَت يف بلػػدل كيسػػتكمل مكاسػػبها الشػػعبية كيفػػيمل 

 . عليها اكتشافات جديدة كيفتح ؽبا مسارات مفيدة تنعش اؼبوركث الثقايف اإلنساين
إعػػػداد اؼبػػػواطن الصػػػا  "إىل   -مػػػن ضػػػمن مػػػا هتػػػدؼ إليػػػه -هتػػػدؼ الشػػػعائر الدينيػػػة 

الًتبيػػة )العامػػل لدينػػه كدنيػػال، اؼبتفاعػػل مػػع ؾبتمعػػه، فالدراسػػة الدينيػػة يف األصػػل ضػػرب مػػن 
غايتهػػا إعػػداد اؼبػػواطن الصػػا  اؼبثقػػف، كلػػال  كػػاف طلػػب العلػػم فريضػػة علػػى كػػل ( الوطنيػػة

رد فاإلسػػبلـ ديػػن يتطلػػب مػػن كػػل فػػ. مسػػلم كمسػػلمة، ك  يقتصػػر علػػى طبقػػة متميػػزة بعينهػػا
معرفػػة تامػػة بفركضػػه ككاجباتػػه، ألف علػػى هػػال الفػػركض كالواجبػػات يتوقػػف عليهػػا مسػػل  
الفػرد يف ااتمػع، كلػو جهػل النػاس هػال الواجبػات الفرديػة النفػرط عقػد النظػاـ يف ااتمػع، 
كعمت الفوضى، فهي تنظم حياة ااتمع كحياة األفراد، كعليها يقػـو كيػاف ااموعػة، ككػل 

" البشػر تقػدمهم، كهػي يف عمومهػا تتضػمن اعبانػب الركحػي كاالجتمػاعيما يتصل بتطوير 
 (.قاسم، بتصرؼ)

الػػػيت تػػػوحي " إف الصػػػبلة يف اؼبسػػػجد صباعػػػة مػػػثبل تعمػػػق الصػػػبلت االجتماعيػػػة كهػػػي 
يظهػػر أثرهػػا  .النظػػاـ كاحػػًتاـ القيػػادة كعػػدـ الشػػاكذ عػػن اعبماعػػة بالتعػػاكف كالوحػػدة كحػػب

ايػػة األكطػػاف ، جػػاء فيهػػا قػػوؿ ؼبنظمػػة لػػرد العػػدكاف كضبكقػػت اغبػػرب ، كهػػى التعبئػػة العامػػة ا
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 سػػبيل اهلل تعػػاىل أفضػػل مػػن صػػبلته الصػػف يف مقػػاـ الرجػػل يف" كسػػلمصػػلى اهلل عليػػه  النػػأ
فتػاكل األزهػر ؼبئػة عػاـ الصػادرة مػن دار )ركال الًتمام بسػند صػحيح . يف بيته سبعُت عاما
 .(بتصرؼ اإلفتاء اؼبصرية،

يف  األحاديػث ألكيل األلبػاب كال بػد مػن اسػتثمارلػئ شبينػة كاغبديث النبوم الشػريف آل
الرَّاضًبيػػػػوفى يػىػػػػٍرضبىيهيٍم "كرد يف اغبػػػػديث الصػػػػحيح . غػػػػرس القػػػػيم الفاضػػػػلة التحػػػػديث ك عمليػػػػة 

ػػػمىاًء  قػػػاؿ شػػػراح  .(ركال ابػػػن أيب شػػػيبة" )الػػػرَّضٍبىن، اٍرضبىيػػػوا أىٍهػػػلى األىٍرًض يػىػػػٍرضبىٍكيٍم مىػػػٍن يف السَّ
فيػػه اغبػػمل علػػى اسػػتعماؿ الرضبػػة عبميػػع اػبلػػق، فيػػدخل اؼبػػؤمن كالكػػافر  "اغبػػديث النبػػوم 

كالبهػػػػػائم كاؼبملػػػػػوؾ منهػػػػػا كغػػػػػَت اؼبملػػػػػوؾ، كيػػػػػدخل يف الرضبػػػػػة التعاهػػػػػد باإلطعػػػػػاـ كالسػػػػػقي 
فإف كاف "كقاؿ أحد الصاغبُت (. اؼبباركفورم" )كالتخفيف يف اغبمل كترؾ التعدم بالضرب
لنفسػػ  كلغػػَتؾ كال تسػػتبد خبػػَتؾ فػػارحم اعباهػػل لػ  شػػوؽ إىل رضبػػة مػػن اللٌػػه فكػػن رحيمػػان 

بعلم  كالاليل جباه  كالفقَت دبال  كالكبَت كالصغَت بشفقت  كرأفت  كالعصاة بػدعوت  
كالبهائم بعطف  كرفع غضب  فأقرب الناس من رضبة الٌله أرضبهم ػبلقه فكل ما يفعلػه مػن 

 (.اؼبناكم" )خَت دؽ أك جل فهو صادر عن صفة الرضبة
بػههيٍم ًإلىٍيًه أىنٍػفىعيهيٍم لًًعيىالهً : "ديث الشريفكيف اغب  ".اػبٍىٍلقي كيلههيٍم ًعيىاؿي الٌلًه، كىأىحى

 :قاؿ أبو العتاهية
 اػبىلقي كيليهيمي ًعيا
بػههيم طيرٌان ًإيلى   فىأىحى

 

تى ًظبللًهً    ؿي اللىًه ربى
 ًق أىبػىرههيم بًًعيالًهً 

   

        
صػػػحاب نقػػػرأ يف السػػػَتة النبويػػػة عػػػن عائشػػػة رضػػػي اهلل كيف حسػػػن اؼبعاشػػػرة كالوفػػػاء باأل

كيػف أنػتم  : جػاءت عجػوز إىل رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػه كسػلم فقػاؿ: "تعاىل عنها قالػت
فلمػػا خرجػػت . كيػف حػػالكم كيػػف كنػتم بعػػدنا، قالػػت خبػػَت بػأيب أنػػت كأمػػي يػا رسػػوؿ اهلل

ائشػة إهنػا كانػت تأتينػا يػا ع: قلت يػا رسػوؿ اهلل تقبػل علػى هػال العجػوز هػاا اإلقبػاؿ فقػاؿ



 238 

كعلػػػى مثػػػل هػػػال الشػػػمائل الكريبػػػة يصػػػبح  ."زمػػػاف خدهبػػػة كإف حسػػػن العهػػػد مػػػن اإليبػػػاف
كردبػا ذبػح "كعن بػرل صػلى اهلل عليػه كسػلم بزكجتػه نقػرأ . ااتمع كالبنياف الواحد يف سباسكه

 أم أصدقائها صبع( صدائق خدهبة. )الشاة مث يقطعها أعضاء مث يبعثها يف صدائق خدهبة
كمطابقػػػة اغبػػػديث . مػػػن اإلهػػػداء أم يػػػتحفهن إياهػػػا( فيهػػػديها ؽبػػػن)صػػػديقة كهػػػي احملبوبػػػة 

للبػػاب يف إهػػداء النػػأ صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم اللحػػم ألصػػدقاء خدهبػػة كخبلئلهػػا رعيػػان منػػه 
 (. ربفة األحوذماؼبباركفورم، " )لامامها كحفظان لعهدها

لتفرؽ كاألنانية، كذـ التناحر كمن جانب آخر ، لقد شن اإلسبلـ هجوما ضاريا على ا
 .كحار من التفاخر باأللقاب كنبا االنتصار للقبيلة على حساب الفضيلة

إف الػػدين القػػومي هػػو الػػام وبػػرص علػػى أمػػن ااتمػػع كيزيػػدل سباسػػكا كينهػػى أفػػرادل عػػن 
إشاعة الرعب يف القلوب كلو كاف ذل  مزاحا كلعبا فبل وبمل اإلنساف السبلح علػى غػَتل 

الرعػػب يف األنفػػس فسػػبلمة النػػاس غايػػة عظيمػػة كاألصػػل صػػيانتها مػػن اؼبخػػاطر  كال يػػدخل
مىٍن أىشىارى ًإىلىى أىًخيًه حًبىًديدىةو، : "-صىلَّى اهللي عىلىٍيًه كىسىلَّمى -قاؿى أىبيو اٍلقىاًسًم ... جبميع درجاهتا 

ػػالي  ػػافى أىخى ػػىتَّى يىدىعىػػهي كىًإٍف كى ػػةى تػىٍلعىنيػػهي، حى ركال مسػػلم يف صػػحيحه ،  ) ."ألىبًيػػًه كىأيمِّػػهً  فىػػًإفَّ اٍلمىبلىًئكى
إذا كػػاف ضبػػل السػػػبلح جرمػػه عظػػيم كضػػػررل جسػػيم فكيػػػف ( كتػػاب الػػرب كالصػػػلة كاآلداب

قػػاؿ جػػل ثنػػاؤل ! ككيػػف بقيػػادة السػػيارة بسػػرعة جنونيػػة هتػػدد أركاح العبػػاد!! بسػػف  الػػدماء
نىا عىلىى بىًٍت ًإٍسػرىائًيلى أىنَّػهي } تىبػٍ ػادو يف األىٍرًض  ًمٍن أىٍجًل ذىًل ى كى مىػن قػىتىػلى نػىٍفسػان بًغىػٍَتً نػىٍفػسو أىٍك فىسى

ػػػػلينىا  ػػػػاءتٍػهيٍم ريسي يعػػػػان كىلىقىػػػػٍد جى ػػػػا فىكىأىمبَّىػػػػا أىٍحيىػػػػا النَّػػػػاسى صبًى يعػػػػان كىمىػػػػٍن أىٍحيىاهى فىكىأىمبَّىػػػػا قػىتىػػػػلى النَّػػػػاسى صبًى
قػاؿ اؼبفسػركف (. ِّ: اؼبائػدة){ ًض لىميٍسػرًفيوفى بًالبػىيػِّنىاًت مثيَّ ًإفَّ كىًثَتان مِّنػٍهيم بػىٍعدى ذىًل ى يف األىرٍ 

، التفسػػَت اؼبيسػػر" )فاغبفػػاظ علػػى حرمػػة إنسػػاف كاحػػد حفػػاظ علػػى حرمػػات النػػاس كلهػػم" 
كالسػػبلـ هػػو  ،كفبػػا سػػبق يتضػػح جليػػا عظمػػة اإلسػػبلـ يف نشػػر السػػبلـ(. اؼبصػػحف الرقمػػي

تمع بػبل سػبلـ ؾبتمػع بػبل كاا .لب الوطنية كصماـ األماف لديبومة كسعادة اغبياة اإلنسانية
 .نظاـ يسودل اػبوؼ كالظلم كالدمار
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كمػػن أهػػم مسػػؤكليات اؼبػػنهج الًتبػػوم الػػيت هبػػب القيػػاـ هبػػا يف ؾبػػاؿ تربيػػة السػػبلـ، أف " 
يؤكػػد التعلػػيم دائمػػا علػػى عػػدـ كجػػود تعػػارض بػػُت الوطنيػػة كاإلنسػػانية، فيكسػػب الطػػبلب 

كااتمػػػع احمللػػػي دبصػػػاغبه كمؤسسػػػاته،  مقومػػػات االنتمػػػاء للػػػوطن متمػػػثبلن يف الػػػوالء لؤلسػػػرة
كااتمع الوطٍت دبنظماته كهيئاته، كيكمل ذل  باالنتماء العػاؼبي، كتنميػة مسػؤكلية التبلميػا 

 (.اغببيب، بتصرؼ" )كتربيتهم دبا وبقق البعد اإلنساين الام يقـو عليه ااتمع الدكيل
كاؼبسػافر لػه ... يفعػل امػاذيف سػفرل ككيػف يصػلي ك اؼبسػافر كيعلمنا اإلسبلـ ماذا يقوؿ 

ألف السػػػفر مظنػػػة حصػػػوؿ انكسػػػار القلػػػب بطػػػوؿ الغربػػػة عػػػن األكطػػػاف " دعػػػوة مسػػػتجابة 
هكػػاا فالوجػػداف الػػديٍت ال يلغػػي الفطػػرة يف حػػب ك ، (اؼبنػػاكم" )ل اؼبشػػاؽ كاالنكسػػاركربمػػ

 .الوطن بل يراعيه كيثٍت عليه كيوظفه يف مراعاة اغبقوؽ
مػن حقػوؽ الشػعب علػى اؼبؤسسػات اػبَتيػة كغَتهػا  كيف ظل اؼبنهج اإلسبلمي قبد أنػه

اإلسػػهاـ يف التنميػػة الوطنيػػة، كاؼببػػادرة إىل األعمػػاؿ اإلغاثيػػة، كعػػدـ مصػػادمة قػػيم ااتمػػع "
مػن حقػوؽ الشػػعب . دبمارسػة أك تػركيج مػا يسػيء إىل ديػن أك تقاليػد الػوطن اؼبتواطػأ عليهػا

موظبينػػا إليػػه حبيػػث ال زبرجهػػا مػػن  أيضنػػا علػػى هػػال اؼبؤسسػػات أف توجػػه زكاهتػػا الػػيت زبرجهػػا
الزنيػػػػػدم، " اإلطػػػػػار الػػػػػوطٍت إال يف حػػػػػاؿ االسػػػػػتغناء عنهػػػػػا كفػػػػػق دراسػػػػػات مسػػػػػحية كافيػػػػػة

 (.ـََِٔ

إف تعػػاليم اإلسػػبلـ السػػمحة تعمػػل علػػى تأسػػيس عبلقػػات اجتماعيػػة متينػػة كيف نفػػس 
دير اللحظة تأصل يف الػنفس أنبيػة السػلوؾ اغبسػن كالػام إف   هبلػب اػبػَت يف أحسػن تقػ

ال يبكػػن . فإنػػه لػػن يػػأت بالشػػر فػػاؼبواطن مطالػػب بػػأف يسػػلم النػػاس مػػن أذال يف أقػػل تقػػدير
 . أبدا أف يكوف اؼبواطن صاغبا إال باألخبلؽ الكريبة يبارسها مع الناس صبيعا

 :األخبلؽ سر بناء كبقاء كمباء األمم قاطبة
ا األيمىمي األىخبلؽي ما بىًقيىت       فإف نبو ذهبت أ  خبلقهم ذهبواكىًإمبَّ

، فعلى اإلنسػاف أف تكػوف سػريرته كريبػة "  مكاـر األخبلؽيقوؿ ابن العثيمُت يف كتابه 
كصػػػدر ، كأف يبلقػػػي النػػػاس بوجػػػه طلػػػق ، كالصػػػرب ، كاغبلػػػم ، كالشػػػجاعة ، فيحػػػب الكػػػـر 
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أ صػلى كقػد قػاؿ النػ. فكل هال اػبصاؿ مػن مكػاـر األخػبلؽ ، كنفس مطمئنة ، منشرح 
فينبغػػي أف يكػػوف ، (ركال أبػػو داكد( )أكمػػل اؼبػػؤمنُت إيبانػػان أحسػػنهم خلقػػان )اهلل عليػه كسػػلم 

ألف اإلنساف إذا علم بأنػه لػن يكػوف كامػل اإليبػاف ، هاا اغبديث دائمان نصب عُت اؼبؤمن 
إال إذا أحسػػن خلقػػه كػػاف ذلػػ  دافعػػان لػػه علػػى التخلػػق دبكػػاـر األخػػبلؽ كمعػػايل الصػػفات 

 ".كترؾ سفاسفها
بلـ يػدكر ة الفاعلة هي الػيت تركػز علػى معػاين العدالػة فالقسػط مػدار اإلسػاؼبواطنة الواعي

ٍلنىا ريسيػلىنىا بًاٍلبػىيػِّنىػاًت كىأىنزىٍلنىػا } قاؿ جل ثناؤل. عند حدكدل قفمعه كيتجه باذباهه كي لىقىٍد أىٍرسى
ػًديده كىمىنىػاًفعي لًلنَّػاًس مىعىهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى لًيػىقيػوـى النَّػاسي بًاٍلًقٍسػًط كىأىنزىٍلنىػا اغبٍىدً  يػدى ًفيػًه بىػٍأسه شى
قػاؿ اؼبفسػركف (. ِٓ: اغبديػد){ كىلًيػىٍعلىمى اللَّهي مىػن يىنصيػريلي كىريسيػلىهي بًاٍلغىٍيػًب ًإفَّ اللَّػهى قىػًومم عىزًيػزه 

كأنزلنػػا ، كأنزلنػػا معهػػم الكتػػاب باألحكػػاـ كالشػػرائع، قػػد أرسػػلنا رسػػلنا بػػاغبجج الواضػػحات"
 (.التفسَت اؼبيسر" )يتعامل الناس بينهم بالعدؿاؼبيزاف  ل

ًمٍن فػىتىاكىل إمىػاـً  فىصل  - إٍعبلـ اؼبوقعُت عىٍن رىٌب العاؼبُتقاؿ ابن قيم اعبوزية يف كتابه 
ريسيػلىهي كىأىنٍػػزىؿى كيتيبىػهي لًيػىقيػوـى النَّػاسي بًاٍلًقٍسػًط ، كىهيػوى فىًإفَّ اللَّهى أىٍرسىػلى " اٍلعىمىلي بًالسِّيىاسىةً  - اٍلميٍفًتُتى 

امىٍت بًًه السَّمىوىاتي كىاألىٍرضي ، فىًإذىا ظىهىرىٍت أىمىارىاتي اغبٍىقِّ ، كىقىامىٍت أىًدلَّػةي اٍلعىٍقػًل اٍلعىٍدؿي الًَّام قى 
 وبىٍصيػٍر ، كىأىٍسفىرى صيٍبحيهي بًأىمِّ طىرًيقو كىافى   فػىثىمَّ شىرٍعي اللًَّه كىًدينيهي كىًرضىالي كىأىٍمػريلي ، كىاىللَّػهي تػىعىػاىلى  ىٍ 

ػرىلي ًمػٍن الطهػريًؽ الَّػيًت ًهػيى أىقٍػػوىل ًمٍنػهي كىأىدىؿه طيريؽى اٍلعىدٍ   كىأىٍبطىػلى غىيػٍ
ًؿ كىأىًدلَّتىهي كىأىمىارىاتًًه يف نػىٍوعو كىاًحدو

ـي النَّػاًس بً  ى دبىا شىرىعىهي ًمٍن الطهريًؽ أىفَّ مىٍقصيودىلي إقىامىةي اغبٍىقِّ كىاٍلعىػٍدًؿ كىًقيىػا ًط اٍلًقٍسػكىأىٍظهىري ، بىٍل بػىُتَّ
ػػا كىميٍقتىضىػػاهىا  ًبهى ػػبى اغبٍيٍكػػمي دبيوجى كىالطهػػريؽي . ، فىػػأىمه طىرًيػػقو ايٍسػػتيٍخرًجى هًبىػػا اغبٍىػػقه كىمىٍعرًفىػػةي اٍلعىػػٍدًؿ كىجى

ػػا الَّػػيًت ًهػػيى اٍلمىقىاًصػػدي ، كىلىًكػػٍن نػىبَّػػهى  ػػرىادي غىايىاتػيهى ػػاًئلي ال تػيػػرىادي لًػػاىكىاهًتىا ، كىًإمبَّىػػا اٍلمي  دبىػػا أىٍسػػبىابه كىكىسى
ػقِّ إال ٍثًبتىػًة لًٍلحى ػدى طىرًيقنػا ًمػٍن الطهػريًؽ اٍلمي كىًهػيى  شىرىعىهي ًمٍن الطهريًؽ عىلىى أىٍسػبىاهًبىا كىأىٍمثىاؽًبىػا ، كىلىػٍن ذبًى
اًملىػًة ًخػبلؼي ذىلًػ ى ؟ كىال نػىقيػوؿي  ػٍل ييظىػنه بًالشَّػرًيعىًة اٍلكى إفَّ :  ًشٍرعىةه كىسىًبيله لًلدَّاللىًة عىلىيػٍهىا ، كىهى
ػػا كىبىػػابه ًمػػٍن أىبٍػوىاهًبىػػ ػػٍزءه ًمػػٍن أىٍجزىاًئهى اًملىػػًة ، بىػػٍل ًهػػيى جي ػػرًيعىًة اٍلكى ػػةى اٍلعىاًدلىػػةى ـبيىالًفىػػةه لًلشَّ ا ، السِّيىاسى

 ". فىًهيى ًمٍن الشَّرٍعً كىًإال فىًإذىا كىانىٍت عىٍدال كىتىٍسًميىتػيهىا ًسيىاسىةن أىٍمره اٍصًطبلًحيم ، 

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=34&MaksamID=628&ParagraphID=1031&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%241%23%E6%E3%DA%D1%DD%C9%20%C7%E1%DA%CF%E1%20%E6%CC%C8%230%230%230%23%23%23%23%23
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=34&MaksamID=628&ParagraphID=1031&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%241%23%E6%E3%DA%D1%DD%C9%20%C7%E1%DA%CF%E1%20%E6%CC%C8%230%230%230%23%23%23%23%23
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 .يف اإلسبلـ، كهو كبلـ نفيس يانه أساس السياسة كهاا الام سبق ب

كاغبػػػديث عػػػن العدالػػػة يقودنػػػا إىل لػػػوف تربػػػوم مػػػن ألوانػػػه كهػػػو العػػػدؿ الًتبػػػوم  أف  
وبصل كل إنساف على حقه يف التعليم كالًتبية بغمل النظر عن أية عوائق ليست من كسبه 

علػػي، )ى أسػػاس سػػعيه هػػو مثػػل الفقػػر كاؼبػػاهب كالبيئػػة حبيػػث يػػتم التعامػػل مػػع اإلنسػػاف علػػ
إف مثػػل هػػال اؼببػػادئ كالقواعػػد اؼبنظمػػة، مػػن شػػأهنا أف تعمػػل علػػى "(. ّٓـ، ص  ََِِ
ػػا " بنيػػة أساسػػية"تػػوفَت  عنػػدما يعػػيش التعلػػيم يف كنفهػػا، فإهنػػا تػػوفر لػػه قواعػػد للعمػػل، كأسسن

علػػػي، " )للتنظػػػيم، كهػػػاا كلػػػه مػػػن شػػػأنه أف يرفػػػع مػػػن كفايػػػة التعلػػػيم ككفاءتػػػه إىل حػػػد كبػػػَت
 (. ٕـ، ص  ََِّ

ات العػػدؿ عمومػا الطهػػر الػػوطٍت كهػو اغبفػػاظ علػػى القػػيم ز فػػراإكمػن 
عظميػػػة كتطهػػػَت ااتمػػػع مػػػن رجػػػس الكػػػربل كنشػػػر األخػػػبلؽ ال

قػػػػات كالتػػػػورع عػػػػن اخػػػػتبلس األمػػػػواؿ العامػػػػة أك االعتػػػػداء بو اؼب
ػػا الَّػػًاينى آمىنيػػواٍ ًإمبَّىػػا }قػػاؿ تعػػاىل . علػػى حقػػوؽ اآلخػػرين يىػػا أىيػههى

ػػٍيطىاًف اػبٍىٍمػػري كى  ػػًل الشَّ ٍيًسػػري كىاألىنصىػػابي كىاألىٍزالىـي رًٍجػػسه مِّػػٍن عىمى اٍلمى
ػػٍم تػيٍفًلحيػػوفى  كىالى }"كقػػاؿ جػػل ثنػػاؤل (. َٗ: اؼبائػػدة){ فىػػاٍجتىًنبيولي لىعىلَّكي

ػًبيبلن  ػاء سى ػةن كىسى ػافى فىاًحشى علػى ضػوء تلػ  التوجيهػات (. ِّ: اإلسػراء){ تػىٍقرىبيػواٍ الػزِّيى ًإنَّػهي كى
فػػػػإف ااتمػػػػع اإلسػػػػبلمي وببػػػػا اػبػػػػَتات كعمػػػػل الصػػػػاغبات كينبػػػػا اؼبنكػػػػرات كفعػػػػل  اإلؽبيػػػػة
فبا يتيح أرضية صاغبة لنمو الشخصية الفاضلة كااتمع  اؼبستقيمئات كهاا هو السبيل يالس

كالطهػر الػوطٍت . اؼبتماس  الام ينشد االستقرار كاغبياة الراضية يف أحواله الدقيقة كاعبليلػة
كإتقػػاف العمػػل كربػػرم اغبػػبلؿ كالبعػػد عػػن األخػػبلؽ اؼبامومػػة كال يتحصػػل  النزاهػػةيتمثػػل يف 

كألف اإلسػبلـ ديػن الواقعيػة فلقػد فػتح أبػواب أكال إىل دبمارسة الطهر على اؼبسػتول الفػردم 
كؾباهػدة الػنفس رفيعػة القػدر كجليلػة اؼبكانػة ألف الػًتابط العضػوم يف ااتمػع ال يػتم  .التوبة

 .إال بأعضاء أصحاء
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ا يلػػي طائفػػة مباركػػة مػػن آيػػات الػػاكر اغبكػػيم الػػيت تؤسػػس الفػػرد السػػوم كااتمػػع كفيمػػ

  بػػبل -ء ااتمػػع اإلسػػبلمي القػػادر القػػوم إذا اسػػتثمرنا هػػال اإلرشػػادات الربانيػػة حبكمػػة لبنػػا
علػػػػى التفاعػػػػل مػػػػع اغبضػػػػارة اإلنسػػػػانية اؼبعاصػػػػرة يف صبيػػػػع أبعادهػػػػا السياسػػػػية  -كبػػػَت عنػػػػاء

 .الثقافيةكاعبمالية كاالجتماعية ك 
 

 اآليات القرآنية
فيما يلي طائفة عطرة من القيم القرآنية السامية اليت تقػود إىل مواطنػة مسػئولة، كعقػوؿ 
سػػليمة، كسػػلوكيات قويبػػة كمػػن شػػأهنا أف تضػػبط حياتنػػا، كترتقػػي دبسػػتول تعليمنػػا، كتػػنهمل 

 :انبأداء ؾبتمعنا إذا حافظنا على أف نضعها نصب أعين
 
 { اء كىاٍعتىًصػػميواٍ حًبى ػػتى اللٌػػًه عىلىػػٍيكيٍم ًإٍذ كينػػتيٍم أىٍعػػدى ػػريكاٍ نًٍعمى يعػػان كىالى تػىفىرَّقيػػواٍ كىاذٍكي ٍبػػًل اللٌػػًه صبًى

ػفىا حيٍفػرىةو مِّػنى النَّػاًر فىأىنقىػاىكي  ًتًه ًإٍخوىانان كىكينتيٍم عىلىىى شى ػا  فىأىلَّفى بػىٍُتى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيم بًًنٍعمى م مِّنػٍهى
ي   (.َُّ: آؿ عمراف){ الٌلهي لىكيٍم آيىاتًًه لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى  كىاىًل ى يػيبػىُتِّ

 { ػػمي اٍلًكتىػػابى كىاٍلًميػػزىافى لًيػىقيػػوـى النَّػػاسي بًاٍلًقٍسػػًط ػػٍلنىا ريسيػػلىنىا بًاٍلبػىيػِّنىػػاًت كىأىنزىٍلنىػػا مىعىهي لىقىػػٍد أىٍرسى
ػًديده كىمىنىػاًفعي لًلنَّػاسً  كىلًػيػىٍعلىمى اللَّػهي مىػن يىنصيػريلي كىريسيػلىهي بًاٍلغىٍيػًب ًإفَّ اللَّػهى  كىأىنزىٍلنىا اغبٍىًديدى ًفيػًه بىػٍأسه شى

 (.ِٓ: اغبديد){ قىًومم عىزًيزه 

 { يىا أىيػههىا الًَّاينى آمىنيواٍ اتػَّقيواٍ الٌلهى كىكيونيواٍ مىعى الصَّاًدًقُتى }(التوبة :ُُٗ.) 

 { ًػػػػًر  كىلٍػػػتىكين مِّػػػنكيٍم أيمَّػػػةه يىػػػٍدعيوفى ًإىلى اػبٍىػػػػٍَت ػػػٍوفى عىػػػًن اٍلمينكى هى كىيىػػػٍأميريكفى بًػػػاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ
 (.َُْ: آؿ عمراف){ كىأيٍكلىػًئ ى هيمي اٍلميٍفًلحيوفى 

 { ػنػىهيٍم كىفبَّػا رىزىقٍػنىػاهيٍم يينًفقيػوفى ٍم كىأىقىاميوا الصَّبلةى كىأىٍمريهيٍم شيػورىل بػىيػٍ كىالًَّاينى اٍستىجىابيوا لًرىهبًِّ
 (.ّٖ: الشورل){ 
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 { ػػػعىًة أىف يػيٍؤتيػػػوا أيٍكيل كى ال يىٍأتىػػػًل أيٍكليػػػوا اٍلفىٍضػػػًل ًمػػػنكيٍم كىالسَّ
ًبيًل اللًَّه  كىٍليػىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا اٍلقيٍرصى كىاٍلمىسىاًكُتى كىاٍلميهىاًجرًينى يف سى

ػػػػٍم كىاللَّػػػػهي غىفيػػػػوره رًَّحػػػػيمه أىال بهػػػػوفى أىف يػىٍغًفػػػػرى اللَّػػػػهي لىكي : النػػػػور) { ربًي
ِِ.) 

 {ػػػػني كىقيػػػػ : اإلسػػػػراء){ ...ل لًِّعبىػػػػاًدم يػىقيوليػػػػواٍ الَّػػػػيًت ًهػػػػيى أىٍحسى
ّٓ .) 

 { يىا أىيػههىا الًَّاينى آمىنيواٍ أىٍكفيواٍ بًاٍلعيقيوًد... }(اؼبائدة :ُ.) 

 { َّػػػني ًإف ػػػاًدؽٍبيم بًػػػالَّيًت ًهػػػيى أىٍحسى ػػػنىًة كىجى ٍوًعظىػػػًة اغبٍىسى ػػػًة كىاٍلمى ػػػًبيًل رىبِّػػػ ى بًاغبًٍٍكمى  ادٍعي ًإىًل سى
ًبيًلًه كىهيوى أىٍعلىمي بًاٍلميٍهتىًدينى   (.ُِٓ: النحل){ رىبَّ ى هيوى أىٍعلىمي دبىن ضىلَّ عىن سى

 { ٍيًمنػػػان عىلىٍيػػػًه يٍػػػًه ًمػػػنى اٍلًكتىػػػاًب كىميهى ػػػا بػىػػػٍُتى يىدى قان لِّمى كىأىنزىٍلنىػػػا ًإلىٍيػػػ ى اٍلًكتىػػػابى بًػػػاغبٍىقِّ ميصىػػػدِّ
نػىهيم دبىا أىنزىؿى الٌلهي  كىالى تػىتًَّبٍع أىٍهوىاءهيٍم عىمَّا جىاءؾى ًمنى اغبٍىقِّ ًلكيل  جىعىٍلنىا ًمنكيٍم ًشٍرعىةن فىاٍحكيم بػىيػٍ

ػػرى  ليػػوىكيٍم يف مىػػا آتىػػاكيم فىاٍسػػتىًبقيوا اػبىيػٍ ػػٍم أيمَّػػةن كىاًحػػدىةن كىلىػػػًكن لِّيىبػٍ ػػاء اللٌػػهي عبىىعىلىكي اًت كىًمنػٍهىاجػػان كىلىػػٍو شى
يعان فػى   (.ْٖ: اؼبائدة){ يػينىبِّئيكيم دبىا كينتيٍم ًفيًه زبىٍتىًلفيوفى ًإىلى اهلل مىٍرًجعيكيٍم صبًى

 {اهيمي اللَّهي كىأيٍكلىًئ ى هيٍم أيٍكليوا  الًَّاينى يىٍستىًمعيوفى اٍلقىٍوؿى فػىيىتًَّبعيوفى أىٍحسىنىهي أيٍكلىًئ ى الًَّاينى هىدى
 (. ُٖ: الزمر){ األىٍلبىابً 

 { يعػان ًإفَّ كىًلكيل  ًكٍجهىةه هيوى ميوىلِّيهىا فىاٍستىًبقيوٍا اػبٍىيػٍرىاًت أىٍينى مىا تىكيونيواٍ يىػٍأًت ًبكيػمي اللٌػهي صبًى
  (.ُْٖ: البقرة){ الٌلهى عىلىى كيلِّ شىٍيءو قىًديره 

 { ًػػرو كىأينثىػػى كىجىعىٍلنىػػاكيٍم شيػػعيوبان كىقػىبىائًػػلى لًتػىعىػػارىفيوا إ لىٍقنىػػاكيم مِّػػن ذىكى ػػا النَّػػاسي ًإنَّػػا خى فَّ يىػػا أىيػههى
 (.ُّ: اغبجرات){ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اللًَّه أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اللَّهى عىًليمه خىًبَته 

 { ػػبه ـى خيػػايكاٍ زًينىػػتىكيٍم ًعنػػدى كيػػلِّ مىٍسػػًجدو ككيليػػواٍ كىاٍشػػرىبيواٍ كىالى تيٍسػػرًفيواٍ ًإنَّػػهي الى وبًي يىػػا بىػػًٍت آدى
  (.ُّ: األعراؼ){ اٍلميٍسرًًفُتى 

 { ا أىٍهلى اٍلًكتىاًب ًإال بًػالَّيًت ًهػيى أىٍحسىػني ًإال الَّػًاينى ظىلىميػوا ًمػنػٍهيٍم كىقيوليػوا آمىنَّػا كىال ذبيىاًدليو
نىا كىأينزًؿى ًإلىٍيكيٍم كىًإؽبىينىا كىًإؽبىيكيٍم كىاًحده كىكبىٍني لىهي ميٍسًلميوفى   (.ْٔ: العنكبوت){ بًالًَّام أينزًؿى ًإلىيػٍ
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 {اتي بػىٍعضيػػهيٍم أىٍكلًيىػػاءي بػىٍعػػملو يىػػٍأميريكفى بًػػاٍلمىٍعريكًؼ كىاٍلميٍؤًمنيػػوفى كىاٍلميٍؤًمنىػػ
ػاةى كىييًطيعيػوفى اللَّػهى كىرىسيػولىهي  كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىييًقيميػوفى الصَّػبلةى كىيػيٍؤتيػوفى الزَّكى

 (. سورة التوبة){ ( ُٕ)أيكلىًئ ى سىيػىٍرضبىيهيمي اللَّهي ًإفَّ اللَّهى عىزًيزه حىًكيمه 

  { ٍبًاٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن اعبٍىاًهًلُتى  خيًا اٍلعىٍفوى كىٍأمير(ُٗٗ) } (سورة األعراؼ). 

 { ػٍَتان مِّػنػٍهيٍم كىال ًنسىػاء يىا أىيػههىا الًَّاينى آمىنيوا ال يىٍسخىٍر قىوـه مِّن قػىٍوـو عىسىػى أىف يىكيونيػوا خى
 تػىٍلًمػزيكا أىنفيسىػكيٍم كىال تػىنىػابػىزيكا بًاألىٍلقىػاًب بًػٍئسى ااًلٍسػمي اليىكينَّ خىٍَتان مِّنػٍهينَّ كى  مِّن نِّسىاء عىسىى أىف

 (.ُُ: اغبجرات){ اٍلفيسيوؽي بػىٍعدى اإًليبىاًف كىمىن  ٍَّ يػىتيٍب فىأيٍكلىًئ ى هيمي الظَّاًلميوفى 

 { ػػػػػػوىٍيكيٍم كىاتػَّقيػػػػػػوا ػػػػػػٍم تػيٍرضبىيػػػػػػوفى اللَّػػػػػػهى ًإمبَّىػػػػػػا اٍلميٍؤًمنيػػػػػػوفى ًإٍخػػػػػػوىةه فىأىٍصػػػػػػًلحيوا بػىػػػػػػٍُتى أىخى { لىعىلَّكي
 (.َُ: اغبجرات)

 { ػػػػوكيم مِّػػػػن ًديىػػػػارًكيٍم أىف يًن كى ٍى ىبيٍرًجي ػػػػاكيمي اللَّػػػػهي عىػػػػًن الَّػػػػًاينى  ٍى يػيقىػػػػاتًليوكيٍم يف الػػػػدِّ هى ال يػىنػٍ
به اٍلميٍقًسًطُتى   (.ٖ: اؼبمتحنة ){ تػىبػىرهكهيٍم كىتػيٍقًسطيوا ًإلىٍيًهٍم ًإفَّ اللَّهى وبًي

 { هيٍم ألىمىانىاهًتًٍم كىعىٍهًدًهٍم رىاعيوفى  كىالًَّاينى }(اؼبؤمنوف :ٖ.) 

  ً{ به مىن كىافى ـبيٍتىاالن فىخيوران  (. ّٔ: النساء){ إفَّ الٌلهى الى وبًي

 "  ًػػػافى لىًفػػػي خيٍسػػػرو { ُ}كىاٍلعىٍصػػػر ًإال الَّػػػًاينى آمىنيػػػوا كىعىًمليػػػوا الصَّػػػاغبًىاًت { ِ}ًإفَّ اإًلنسى
 (.العصر" ){ّ}كىتػىوىاصىٍوا بًالصَّرٍبً كىتػىوىاصىٍوا بًاغبٍىقِّ 

 "ػاًف ًإال {ّٖ}أىال تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل ػٍعيىهي { ّٗ} مىػا سىػعىىكىأىف لٍَّيسى ًلئًلنسى كىأىفَّ سى
 (.النجم" ){َْ}سىٍوؼى يػيرىل
 { كىمىن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّه فػىهيوى حىٍسبيهي }(الطبلؽ :ّ.) 

  "ػًر كىاٍصػػربٍ عىلىػى مىػػا أىصىػػابى ى ًإفَّ يىػا بػيػػٍتىَّ أىقًػًم الصَّػػ بلةى كىٍأميػٍر بًػػاٍلمىٍعريكًؼ كىانٍػهى عىػػًن اٍلمينكى
ٍػػًش يف األىٍرًض مىرىحػػان ًإفَّ اللَّػػهى ال { ُٕ}ذىلًػػ ى ًمػػٍن عىػػٍزـً األيميػػورً  ػػدَّؾى لًلنَّػػاًس كىال سبى كىال تيصىػػعٍِّر خى
به كيلَّ ـبيٍتىاؿو فىخيورو  ػرى األىٍصػوىاًت  كىاٍقًصٍد يف { ُٖ}وبًي مىٍشػًي ى كىاٍغضيػمٍل ًمػن صىػٍوًت ى ًإفَّ أىنكى

 (.لقماف" ){ُٗ}لىصىٍوتي اغبٍىًمَتً 
 { بهوفى أىف يػىٍغًفرى اللَّهي لىكيٍم   (.ِِ: النور){ كىٍليػىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا أىال ربًي
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 { ػػػاًر ًسػػػرٌان كىعىبلى ًػػػٍم كىالى الَّػػػًاينى يينًفقيػػػوفى أىٍمػػػوىاؽبىيم بًاللٍَّيػػػًل كىالنػَّهى ػػػٍم أىٍجػػػريهيٍم ًعنػػػدى رىهبِّ نًيىػػػةن فػىلىهي
 (.ِْٕ: البقرة){ خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى هيٍم وبىٍزىنيوفى 

 { ػػاتو كىالنٍَّخػػلى كىالػػزَّرٍعى ـبيٍتىًلفػػان أيكيليػػهي ػػرى مىٍعريكشى ػػاتو كىغىيػٍ نَّػػاتو مٍَّعريكشى ػػأى جى ػػوى الَّػػًام أىنشى كىهي
ػػ ػػابًهو كيليػػواٍ ًمػػن شبىىػػرًًل ًإذىا أىشٍبىػػرى كىآتيػػواٍ حىقَّػػهي يػىػػٍوـى حىصىػػاًدًل كىالى كىالزَّيٍػتيػػوفى كىالرهمَّػػافى ميتىشى ػػرى ميتىشى اهًبان كىغىيػٍ

به اٍلميٍسرًًفُتى   (.ُُْ: األنعاـ){ تيٍسرًفيواٍ ًإنَّهي الى وبًي

 { ػػػمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىاٍخػػػًتبلؼي أىٍلًسػػػنىًتكيٍم كىأى ٍلػػػقي السَّ كيٍم ًإفَّ يف ذىلًػػػ ى لٍػػػوىانً كىًمػػػٍن آيىاتًػػػًه خى
 (.ِِ: الرـك){ يىاتو لٍِّلعىاًلًمُتى آل

 { ػػنىآفي قػىػػٍوـو اء بًاٍلًقٍسػػًط كىالى هبىٍػػرًمىنَّكيٍم شى ػػا الَّػػًاينى آمىنيػػواٍ كيونيػػواٍ قػىػػوَّاًمُتى لًلٌػػًه شيػػهىدى يىػػا أىيػههى
ليػوفى عىلىى أىالَّ تػىٍعػًدليوٍا اٍعػًدليواٍ هيػوى أىقٍػػرىبي لًلتػٍَّقػوىل كىاتػَّقيػواٍ ا بًػَته دبىػا تػىٍعمى : اؼبائػدة){ للٌػهى ًإفَّ اللٌػهى خى

ٖ.) 

 {ٍيػلى كىاٍلًميػزىا لي ى أىشيدَّلي كىأىٍكفيػواٍ اٍلكى فى كىالى تػىٍقرىبيوٍا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ بًالَّيًت ًهيى أىٍحسىني حىىتَّ يػىبػٍ
لِّػػفي نػىٍفسػػان ًإالَّ كيٍسػػعىهىا كىًإذىا قػيٍلػػتيمٍ  ػػافى ذىا قػيػػٍرصى كىبًعىٍهػػًد اللٌػػًه أىٍكفيػػواٍ  بًاٍلًقٍسػػًط الى نيكى فىاٍعػػًدليواٍ كىلىػػٍو كى

 (.ُِٓ: األنعاـ){ ذىًلكيٍم كىصَّاكيم بًًه لىعىلَّكيٍم تىاىكَّريكفى 

 { ليغىنَّ ًعنػػػػدىؾى اٍلًكبػىػػػػرى ػػػػانان ًإمَّػػػػا يػىػػػػبػٍ ٍيًن ًإٍحسى كىقىضىػػػػى رىبهػػػػ ى أىالَّ تػىٍعبيػػػػديكاٍ ًإالَّ ًإيَّػػػػالي كىبًاٍلوىالًػػػػدى
 (.ِّ: اإلسراء){ حىدينبيىا أىٍك ًكبلىنبيىا فىبلى تػىقيل ؽبَّيمىا أيؼ  كىالى تػىنػٍهىٍرنبيىا كىقيل ؽبَّيمىا قػىٍوالن كىريبان أى 

 " ٍػػػػر ػػػػرٍ { ٗ}فىأىمَّػػػػا اٍليىتًػػػػيمى فىػػػػػبل تػىٍقهى هى ػػػػػاًئلى فىػػػػبل تػىنػٍ ػػػػًة رىبِّػػػػػ ى { َُ}كىأىمَّػػػػا السَّ كىأىمَّػػػػػا بًًنٍعمى
 (.الضحى) "{ُُ}فىحىدِّثٍ 
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 ديث النبويةاألحا
 

-صىلَّى اهللي عىلىٍيًه كىسىلَّمى -قىاؿى رىسيوؿي اهلًل : عىًن النػهٍعمىاًف ٍبًن بىًشَتو، قىاؿى  .1
ػػًد، ًإذىا : " ًهٍم كىتػىعىػػاطيًفًهٍم، مىثىػػلي اعبٍىسى ػػٍؤًمًنُتى يف تػىػػوىادًِّهٍم كىتػىػػرىاضبًي مىثىػػلي اٍلمي

ػػائًري اعبٍى  اعىىى لىػػهي سى ، تىػػدى ػػىى اٍشػػتىكىىى ًمٍنػػهي عيٍضػػوه ػػهىًر كىاغبٍيمَّ ػػًد بًالسَّ ركال " )سى
 (.مسلم

ػػلَّمى -قىػاؿى يل رىسيػػوؿي اللَّػػًه : عىػٍن أىيب ذىر  قىػػاؿى  .2 : -صىػلَّى اهللي عىلىٍيػػًه كىسى
ػػاًلًق النَّػػاسى خًبيليػػقو  ػػا كىخى ػػنىةى سبىٍحيهى ػػيِّئىةى اغبٍىسى ػػا كيٍنػػتى كىأىٍتبًػػٍع السَّ ٍيثيمى اتَّػػًق اللَّػػًه حى

 (.، كتاب الرب كالصلةمسنن الًتما" )حىسىنو 

ػلَّمى قىػاؿى  .3 يىػاًف : "عىٍن أىيب ميوسىى عىٍن النًَّأِّ صىلَّى اللَّهي عىلىٍيػًه كىسى اٍلبػينػٍ ًإفَّ اٍلميػٍؤًمنى لًٍلميػٍؤًمًن كى
 . (ميتػَّفىقه عىلىٍيهً ) "يىشيده بػىٍعضيهي بػىٍعضنا كىشىبَّ ى أىصىابًعىهي 

، قىاؿى  .4 ػلَّمى - قىاؿى يل النًَّأه : عىٍن أىيب ذىر  ٍعػريكًؼ : "-صىلَّى اهللي عىلىٍيػًه كىسى الى ربىًٍقػرىفَّ ًمػنى اٍلمى
ٍيئان، كىلىو أىٍف تػىٍلقىىى أىخىاؾى ًبوىٍجهو طىٍلقو   (. ركال مسلم" )شى

بػٍعىةه ييًظلههيٍم اللَّهي " .5 ػأى يف عً سى ـي اٍلعىػاًدؿي كىشىػابم نىشى بىػادىًة يف ًظلًِّه يػىٍوـى ال ًظلَّ ًإال ًظلههي اإًلمىا
ًف ربىىابَّا يف اللًَّه اٍجتىمىعىا عىلىٍيًه كىتػىفىرَّقىا عىلىٍيػًه كىرىجيػله لَّقه يف اٍلمىسىاًجًد كىرىجيبلرىبًِّه كىرىجيله قػىٍلبيهي ميعى 

ال تػىٍعلىمى  طىلىبىٍتهي اٍمرىأىةه ذىاتي مىٍنًصبو كىصبىىاؿو فػىقىاؿى ًإينِّ أىخىاؼي اللَّهى كىرىجيله تىصىدَّؽى أىٍخفىى حىىتَّ 
نىالي  الًينا فػىفىاضىٍت عىيػٍ ًينيهي كىرىجيله ذىكىرى اللَّهى خى  (.ركال البخارم" )مًشىاليهي مىا تػيٍنًفقي يبى

ػرىقىٍت فػىقىػاليوا :عىٍن عىاًئشىةى  .6 ػٍرأىًة اٍلمىٍخزيكًميَّػًة الَّػيًت سى ػٍأفي اٍلمى لِّػمي : أىفَّ قػيرىٍيشان أىنبىَّهيػٍم شى مىػٍن ييكى
ػػا رىسيػػوؿى ا ػػلَّمى -هلًل ًفيهى ػػامىةي، ًحػػبه : فػىقىػػاليوا ؟-صىػػلَّى اهللي عىلىٍيػػًه كىسى كىمىػػٍن هبىٍػػًتىًئي عىلىٍيػػًه إالَّ أيسى
 ؟-صىلَّى اهللي عىلىٍيًه كىسىلَّمى -رىسيوًؿ اهلًل 

ػػامىةي، فػىقىػػاؿى رىسيػػوؿي اهلًل  ػػهي أيسى ػػلَّمى -فىكىلَّمى ػػد  ًمػػنٍ : "-صىػػلَّى اهللي عىلىٍيػػًه كىسى حيػػديكًد  أىتىٍشػػفىعي يف حى
ـى فىاٍختىطىبى  "اهلًل؟ ػانيوا إذىا سىػرىؽى : "فػىقىاؿى  مثيَّ قىا لىكيٍم، أىنػَّهيػٍم كى أىيػههىا النَّاسي ًإمبَّىا أىٍهلىػ ى الَّػًاينى قػىػبػٍ

، أىقىاميوا عىلىٍيًه اغبٍىدَّ الضًَّعي ًفيًهمي الشَّرًيفي تػىرىكيولي، كىإذىا سىرىؽى ًفيًهمي    (.ركال البخارم) " ...في
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ـي رىاعو كىمىٍسػػئيوؿه عىػػٍن رىًعيَّتًػػًه كي " .7 ػػٍم مىٍسػػئيوؿه عىػػٍن رىًعيَّتًػػًه اإلمىػػا ػػٍم رىاعو كىكيلهكي لهكي
ػا  ػٍرأىةي رىاًعيىػةه يف بػىٍيػًت زىٍكًجهى كىالرَّجيلي رىاعو يف أىٍهًلًه كىهيوى مىٍسػئيوؿه عىػٍن رىًعيَّتًػًه كىاٍلمى

  (.ركال البخارم) "كىمىٍسئيولىةه عىٍن رىًعيًَّتهىا

يػٍره كىأىحىبه : "-صىلَّى اهللي عىلىٍيًه كىسىلَّمى -قىاؿى رىسيوؿي اهلًل  .8 اٍلميٍؤًمني اٍلقىًومه خى
، اٍحػًرٍص عىلىػىى مىػا يػىنػٍفىعيػ ى كىاٍسػتىًعٍن  يػٍره ًإىلىى اهلًل ًمنى اٍلميٍؤًمًن الضًَّعيًف، كىيف كيل  خى

ا، كىلىًكٍن قيػلٍ : تػىقيلٍ  بًالٌلًه، كىالى تػىٍعًجٍز، كىًإٍف أىصىابى ى شىٍيءه فىبلى  ا كىكىاى : لىو أىينَّ فػىعىٍلتي كىافى كىاى
 (.رىكىالي ميٍسًلمه " )قىدىري اهلًل كىمىا شىاءى فػىعىلى، فىًإفَّ لىو تػىٍفتىحي عىمىلى الشٍَّيطىاًف 

ػػلَّمى -قىػػاؿى رىسيػػوؿي اهلًل  .9 ػػ: "-صىػػلَّى اهلل عىلىٍيػػًه كىسى ػػنَّ يف اإًلٍسػػبلىـً سيػػنَّةن حىسى نىةن، فػىلىػػهي مىػػٍن سى
ػػنَّ يف  ػػٍيءه، كىمىػػٍن سى ػػورًًهٍم شى لي ًمػػٍن غىػػٍَتً أىٍف يػىػػنػٍقيصى ًمػػٍن أيجي ػػا كىأىٍجػػري مىػػٍن عىًمػػلى هًبىػػا بػىٍعػػدى أىٍجريهى
ػػا كىًكٍزري مىػٍن عىًمػػلى هًبىػا ًمػػٍن بػىٍعػًدًل، ًمػػٍن غىػٍَتً أىٍف يػىػػنػٍقيصى  ػػافى عىلىٍيػًه ًكٍزريهى ػيِّئىةن، كى اإًلٍسػبلىـً سيػػنَّةن سى

 .رىكىالي ميٍسًلمه " أىٍكزىارًًهٍم شىٍيءه ًمٍن 

ػا مىثىػلي قػىػٍوـو "قىاؿى النًَّأه صىلَّى اللَّهي عىلىٍيًه كىسىلَّمى  .11 مىثىلي اٍلميٍدًهًن يف حيػديكًد اللَّػًه كىاٍلوىاقًػًع ًفيهى
ػػػػا فى  ػػػػًفينىةن فىصىػػػػارى بػىٍعضيػػػػهيٍم يف أىٍسػػػػفىًلهىا كىصىػػػػارى بػىٍعضيػػػػهيٍم يف أىٍعبلهى ػػػػافى الَّػػػػًام يف اٍسػػػتػىهىميوا سى كى

قيػػػري أىٍسػػػفىلى  ػػػا فىجىعىػػػلى يػىنػٍ ػػػاى فىٍأسن ػػػا فػىتىػػػأىذٍَّكا بًػػػًه فىأىخى ػػػاًء عىلىػػػى الَّػػػًاينى يف أىٍعبلهى  أىٍسػػػفىًلهىا يبىيػػػرهكفى بًاٍلمى
ٍيًه أىقٍبىٍولي  السًَّفينىًة فىأىتػىٍولي فػىقىاليوا مىا لى ى قىاؿى تىأىذَّيٍػتيٍم يب كىال بيدَّ يل ًمٍن اٍلمىاًء فىًإٍف أىخىايكا عىلىى يىدى

 (.اٍلبيخىارًمه ال ك ر " )كىقبىٍَّوا أىنٍػفيسىهيٍم كىًإٍف تػىرىكيولي أىٍهلىكيولي كىأىٍهلىكيوا أىنٍػفيسىهيمٍ 

التػػػػاجري الصَّػػػػدكؽي األمػػػػُتي، مػػػػع النَّبيِّػػػػُت : "عػػػػن النَّػػػػأِّ صػػػػلَّى اللَّػػػػهي عىليػػػػًه كسػػػػلَّم قػػػػاؿ .11
  (.مامركال الًت " )كالصِّدِّيقُتى كالشههداءً 

تًػػًه كىمىػٍن فػىػػرَّجى عىػػٍن ميٍسػًلمو كيٍربىػػةن فػىػػرَّجى اللَّػػهي  .12 ػػافى اللَّػػهي يف حىاجى ػػًة أىًخيػًه كى ػػافى يف حىاجى كىمىػٍن كى
تػىرىلي اللَّهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً   .ركال البخارم" عىٍنهي كيٍربىةن ًمٍن كيريبىاًت يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة كىمىٍن سىتػىرى ميٍسًلمنا سى

ػػىتَّ ظىنػىٍنػػتي قىػػاؿى " .13 ػػلَّمى مىػػا زىاؿى ًجرٍبًيػػلي ييوًصػػيًٍت بًاعبٍىػػاًر حى رىسيػػوؿي اللَّػػًه صىػػلَّى اللَّػػهي عىلىٍيػػًه كىسى
 (.متفق عليه" )أىنَّهي سىيػيوىرِّثيهي 
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يٍػفىػةى قىػػاؿى  .14 ػلَّمى قىػاؿى رىسيػػوؿي اللَّػًه : عىػٍن حياى  ال تىكيونيػػوا ًإمَّعىػةن تػىقيوليػػوفى : "صىػػلَّى اللَّػهي عىلىٍيػػًه كىسى
ػػػنى النَّػػػاسي أىٍف  ػػػكيٍم ًإٍف أىٍحسى ػػػوا ظىلىٍمنىػػػا كىلىًكػػػٍن كىطِّنيػػػوا أىنٍػفيسى ػػػنَّا كىًإٍف ظىلىمي ػػػنى النَّػػػاسي أىٍحسى ًإٍف أىٍحسى

 (. ركال الًتمام يف سننه" )ربيًٍسنيوا كىًإٍف أىسىاءيكا فىبل تىٍظًلميوا
بي ًإذىا عىًملى أىحىديكيٍم عمىبلن أىٍف يػيٍتًقنى " .15  (.ركال أبو يعلى" )هي ًإفَّ الٌلهى وبًي
ػػلَّمى -قىػػاؿ رىسيػػوؿي اهلًل  .16 ػػػاؾى يف : "-صىػػلَّى اهللي عىلىٍيػػػًه كىسى الٍػػربه حيٍسػػػني اػٍبيٍلػػًق، كىاإًلمٍثي مىػػا حى

، كىكىرًٍهتى أىٍف يىطًَّلعى عىلىٍيًه النَّاسي    (.ركال مسلم" )نػىٍفًس ى
ػا كىًإٍف قىػلَّ أىحى : "-صىلَّى اهللي عىلىيًه كىسىلَّمى -قىاؿى رىسيوؿي اهلًل  .17 ػاًؿ ًإىلى اهلل أىٍدكىميهى " به األىٍعمى
 (.ركال مسلم)

ػػلَّم .18 لػػيسى منَّػػا مػػن   يػػرحىٍم صػػغَتنا ك  يعػػرٍؼ : )قػػاؿى رىسيػػوؿي اللَّػػًه صىػػلَّى اللَّػػهي عىلىيػػًه كسى
 (.ركال الًتمام( )شرؼى كبَتنىا

 (.الًتمام" )ًلي ى الى تيٍظًهًر الشَّمىاتىةى ألىًخي ى فػىيػىٍرضبىيهي اللَّهي كىيػىٍبتى " .19

ما شيءه أثقلي مػن ميػزاًف اؼبػؤمًن يػوـى القيامػًة ": لَّى اللَّهي عىلىيًه كسىلَّمقاؿى رىسيوؿي اللًَّه صى  .21
 .(ركال الًتمام)  "تعاىل لييبغملي الفاًحشى البامءى  من خيلقو حسنو فإفَّ اهللى 

ػػلَّم .21 ػػعيوا النَّػػاسى بًػػأىٍموىاًلكيٍم كىلىًكػػٍن  إنَّكيػػمٍ } : قػػاؿى رىسيػػوؿي اللَّػػًه صىػػلَّى اللَّػػهي عىلىيػػًه كسى لىػػٍن تىسى
 .{يىسىعيهيٍم ًمٍنكيٍم بىٍسطي اٍلوىٍجًه كىحيٍسني اػٍبيليًق 

ػػرى  .22 ػػلَّمى -أىفَّ رىسيػػوؿى اهلًل : عىػػًن ابٍػػًن عيمى ػػافى ثىبلىثىػػة، فىػػبلى : "قىػػاؿى  -صىػػلَّى اهللي عىلىٍيػػًه كىسى ًإذىا كى
 (كال مسلمر " )يػىتػىنىاجىىى اثٍػنىاًف ديكفى كىاًحدو 

ػػػلَّم : عػػػن أيب هيرىيػػػرىةى قػػػاؿ .23 أدِّ األمانػػػةى إىل مػػػن "قػػػاؿ رسيػػػوؿي اللَّػػػًه صػػػلَّى اللَّػػػهي عليػػػًه كسى
، كال زبيٍن من خان ى   (.ركال الًتمام" )اٍئتمن ى

ػلَّمى -عىػٍن أىنىػسو عىػٍن النَّػًأِّ  .24 ػػبَّ : " قىػػاؿى -صىػػلَّى اللَّػهي عىلىٍيػًه كىسى ػديكيٍم حىػىتَّ وبًي  ال يػيػٍؤًمني أىحى
به لًنػىٍفًسهً   (.ركال البخارم" )ألىًخيًه مىا وبًي

كىمىا انٍػتػىقىمى رىسيوؿي اللًَّه صىلَّى اللَّهي عىلىٍيػًه : " ... عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اللَّهي عىنػٍهىا أىنػَّهىا قىالىتٍ  .25
 (.ركال البخارم)" كىسىلَّمى لًنػىٍفًسًه ًإال أىٍف تػيٍنتػىهى ى حيٍرمىةي اللًَّه فػىيػىٍنتىًقمى لًلًَّه هًبىا
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لٌلًه صلى اهلل عليه كسلم عىٍن البػىرىاًء ٍبًن عىاًزٍب  أىفَّ رىسيوؿي ا .26
نٍيا أىٍهوىفي علىى اهلًل ًمنٍ " :قىاؿى  سنن ) "قػىٍتًل ميٍؤًمنو بًغىٍَتً حىق   لىزىكىاؿي الده

  (.ابن ماجه

ػػػػػػوؿي اهلًل  .27 ػػػػػػلَّمى -قػػػػػػاؿى رىسي بػػػػػػان ألىٍمػػػػػػ: "-صىػػػػػػلَّى اهللي عىلىٍيػػػػػػًه كىسى ًر عىجى
ػػػػػرَّاءي  سى ػػػٍؤًمًن، ًإٍف أىصىػػػابػىٍتهي  ػػػدو ًإالَّ لًٍلمي ، كىلىػػػٍيسى ذىاؾى ألىحى ػػػره يػٍ ػػػٍؤًمًن، ًإفَّ أىٍمػػػرىلي كيلهػػػهي خى اٍلمي

، فىكىافى خىٍَتان لىهي  ، فىكىافى خىٍَتان لىهي، كىًإٍف أىصىابػىٍتهي ضىرَّاءي صىبػىرى    (.ركال مسلم" )شىكىرى

ػلَّم قػاؿ عن أيب هيرىيرىةى، أفَّ رىسيوؿى اللَّ  .28 ػبه ظبػحى البيػًع، "ًه صػلَّى اللَّػهي عليػًه كسى إفَّ اهللى وبي
 (.سنن الًتمام" )ظبحى الشِّراًء ظبحى القضاءً 

 (.ركال مسلم" )كىاهللي يف عىٍوًف اٍلعىٍبًد مىا كىافى اٍلعىٍبدي يف عىٍوًف أىًخيهً "  .29

ػده لًلَّػًه : "قىاؿى  -ًه كىسىلَّمى صىلَّى اهللي عىلىيٍ -عىٍن رىسيوًؿ اهلًل : عىٍن أىيب هيرىيٍػرىةى  .31 كىمىا تػىوىاضىػعى أىحى
 (.ركال مسلم" )ًإالَّ رىفػىعىهي اللَّهي 

الى يىٍدخيلي اعبٍىنَّةى مىٍن الى : "قىاؿى  -صىلَّى اهللي عىلىٍيًه كسىلَّم-أىفَّ رىسيوؿى اهلًل : عىٍن أىيب هيرىيٍػرىةى  .31
 (.ركال مسلم" )يىٍأمىني جىاريلي بػىوىائًقىهي 

ػافى اللَّػهي يف اٍلمي " .32 ػًة أىًخيػًه كى ػافى يف حىاجى ٍسًلمي أىخيو اٍلميٍسًلًم ال يىٍظًلميهي كىال ييٍسػًلميهي كىمىػٍن كى
ػػتػى  تًػػًه كىمىػػٍن فػىػػرَّجى عىػػٍن ميٍسػػًلمو كيٍربىػػةن فػىػػرَّجى اللَّػػهي عىٍنػػهي كيٍربىػػةن ًمػػٍن كيريبىػػاًت يػىػػٍوـً اٍلًقيىامىػػًة كىمىػػٍن سى رى حىاجى

تػىرىلي ا  (.ركال البخارم" )للَّهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً ميٍسًلمنا سى

ػػػدى : "عػػٍن أىيب هيرىيٍػػػرىةى أىٌف النٌػػػٌأ صػػلى اهلل عليػػػه كسػػلم قػػػاؿى  .33 ػػػدى، فىػػًإٌف اغبٍىسى ًإيىػػاكيٍم كىاغبٍىسى
، أىٍك قاؿى اٍلعيٍشبى   (.سنن أيب داكد" )يىٍأكيلي اغبٍىسىنىاًت كما تىٍأكيلي الٌناري اغبٍىطىبى

مىٍن كىظىمى غىٍيظان، كىهيوى قىاًدره عىلىػى أىٍف يػيٍنًفػاىلي، : )صىلَّى اللَّهي عىلىيًه كسىلَّمقاؿى رىسيوؿي اللًَّه  .34
ػػػاءى  ػػػىتَّ ىبيىيػِّػػػرىلي يف أىمِّ اغبٍيػػػوًر شى سػػػنن ابػػػن ( )دىعىػػػالي اهللي عىلىػػػى ريءيكًس اػبٍىبلىئًػػػًق يػىػػػٍوـى اٍلًقيىامىػػػًة، حى

 (.ماجه

ػػلَّملَّى اللَّػػػهي عىلىيػػػقػػاؿى رىسيػػػوؿي اللَّػػػًه صىػػػ .35   "إفَّ الغػػػادرى يينصػػػبي لػػػهي لػػػواءه يػػػوـى القيامػػػةً ": ًه كسى
 (.سنن الًتمام)
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لهوا مىػا سبىىسَّػٍكتيٍم تػىرىٍكت ًفيكيٍم أىٍمػرىٍيًن لىػٍن تىًضػ} : قاؿى رىسيوؿي اللًَّه صىلَّى اللَّهي عىلىيًه كسىلَّم .36
 .{ ًكتىابى اللًَّه ، كىسينَّةى رىسيولًًه : هًبًمىا

ػػػلَّمقػػػاؿى رىسيػػػوؿي اللَّػػػ .37 ػػػمىاتىةى ألىًخيػػػ ى فػىيػىٍرضبىيػػػهي اللَّػػػهي : "ًه صىػػػلَّى اللَّػػػهي عىلىيػػػًه كسى الى تيٍظًهػػػًر الشَّ
 (.الًتمام" )كىيػىٍبتىًلي ى 

عن بن عمر أف رجبل جاء إىل النػأ صػلى اهلل عليػه كسػلم فقػاؿ يػا رسػوؿ اهلل أم " .38
اهلل عليػػه كسػػلم النػػاس أحػػب إىل اهلل كأم األعمػػاؿ أحػػب إىل اهلل فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى 

أحب الناس إىل اهلل تعاىل أنفعهم للناس كأحب األعماؿ إىل اهلل تعاىل سركر تدخله علػى 
مسلم أك تكشف عنه كربة أك تقضػي عنػه دينػا أك تطػرد عنػه جوعػا كألف أمشػي مػع أخػي 
يف حاجة أحب إيل من أف أعتكف يف هاا اؼبسجد يعٍت مسػجد اؼبدينػة شػهرا كمػن كػف 

كظػم غيظػه كلػو شػاء أف يبضػيه أمضػال مػؤل اهلل قلبػه رجػاء يػػـو ورتػه كمػن  غضػبه سػًت اهلل ع
" القيامػػة كمػػن مشػػى مػػع أخيػػه يف حاجػػة حػػىت يتهيػػأ لػػه أثبػػت اهلل قدمػػه يػػـو تػػزكؿ األقػػداـ

 (.معجم الطرباين الكبَت)

ػلَّمى  .39 ػونل ميتَّ ثىػبل} : قىاؿى صىلَّى اللَّهي عىلىٍيًه كىسى ػاته شيػحم ميطىػاعه كىهى ػابي ثه ميٍهًلكى بىػعه كىًإٍعجى
ٍرًء بًنػىٍفًسهً   .{ اٍلمى

ػػػػوؿي اهلًل  .41 ػػػػلَّمى -قىػػػػاؿى رىسي ركال " )الصَّػػػػبػٍري ًعٍنػػػػدى الصَّػػػػػٍدمىًة األيكىلى : "-صىػػػػلَّى اهلل عىلىٍيػػػػػًه كىسى
 (.مسلم

ػػػلَّم .41 ًليلًػػػه: "قػػػاؿى رىسيػػػوؿي اللَّػػػًه صىػػػلَّى اللَّػػػهي عىلىيػػػًه كسى ىػػػٍرءي عىلىػػػى ًديػػػن خى
ركال أبػػػو داكد " )اؼب

 (.كالًتمام

ػػػلَّم .42 بػيػػػرىٍت ًخيىانىػػػةن أىٍف " :قػػػاؿى رىسيػػػوؿي اللَّػػػًه صىػػػلَّى اللَّػػػهي عىلىيػػػًه كسى كى
ػاًذبه  ػًديثان هيػوى لىػ ى بًػًه ميصىػٌدؽه كىأىنٍػتى لىػهي بًػًه كى ػاؾى حى ركال " )ربيىٌدثى أىخى

 (.أبو داكد

 (.ركال مسلم" )قىةو مىا نػىقىصى مىاؿه ًمٍن صىدى : "قاؿى رىسيوؿي اللًَّه صىلَّى اللَّهي عىلىيًه كسىلَّم .43
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ػػاًبران يػىقيػػوؿي : عىػػٍن أىيب سيػػٍفيىافى قىػػاؿى  .44 ٍعػػتي جى ٍعػػتي النَّػػًأَّ : ظبًى ػػلَّم-ظبًى  -صىػػلَّى اهللي عىلىٍيػػًه كسى
 (.ركال مسلم" )ًإفَّ بػىٍُتى الرَّجيًل كىبػىٍُتى الشٍِّرًؾ كىاٍلكيٍفًر تػىٍرؾى الصَّبلىةً : "يػىقيوؿي 

ػػلَّمقػػاؿى رىسيػػوؿي اللَّػػًه صىػػلَّى اللَّػػ  .45 ٍػػشى ًمػػٍن ًذم اٍلعىػػٍرًش " : هي عىلىيػػًه كسى أىٍنًفػػٍق بًػػبلىالن، كىالى زبى
 (.ركال البزار" )إٍقبلىالن 

ػػػلَّم .46 ركال ( )كىمىػػػا زىادى اهللي عىٍبػػػدان بًعىٍفػػػوو ًإالَّ ًعػػػزَّان : )قػػػاؿى رىسيػػػوؿي اللَّػػػًه صىػػػلَّى اللَّػػػهي عىلىيػػػًه كسى
 (.مسلم

 (.ركال مسلم" )كىمىٍن غىشَّنىا فػىلىٍيسى ًمنَّا: "يًه كسىلَّمقاؿى رىسيوؿي اللًَّه صىلَّى اللَّهي عىلى  .47

ػػػلَّمى قىػػػاؿى  .48 لىػػػٍيسى : "عىػػػٍن أىيب هيرىيٍػػػػرىةى رىًضػػػيى اللَّػػػهي عىٍنػػػهي أىفَّ رىسيػػػوؿى اللَّػػػًه صىػػػلَّى اللَّػػػهي عىلىٍيػػػًه كىسى
ًٍل ي نػىٍفسىهي ًعٍندى الٍ   (.ركال البخارم" )غىضىبً الشًَّديدي بًالصهرىعىًة ًإمبَّىا الشًَّديدي الًَّام يبى

ػلَّمى -قىاؿى رىسيوؿي اهلًل  .49 ػره كىأىحىػبه ًإىلىى اهلًل ًمػنى : "-صىػلَّى اهللي عىلىٍيػًه كىسى يػٍ اٍلميػٍؤًمني اٍلقىػًومه خى
، اٍحػًرٍص عىلىػىى مىػا يػىنػٍفىعيػ ى كىاٍسػتىًعٍن بًاللٌػًه، كىالى تػىٍعًجػٍز، كىًإفٍ  ػره يػٍ  اٍلميٍؤًمًن الضَّػًعيًف، كىيف كيػل  خى

ا، كىلىًكٍن قيلٍ : أىصىابى ى شىٍيءه فىبلى تػىقيلٍ  ا كىكىاى ػاءى فػىعىػلى، : لىو أىينَّ فػىعىٍلتي كىافى كىاى قىػدىري اهلًل كىمىػا شى
 (.ركال مسلم" )فىًإفَّ لىو تػىٍفتىحي عىمىلى الشٍَّيطىاًف 

اهلًل صلى اهلل عليه كسلم .51 سىًدًل، آًمنىػان يف  ن يف جى مىٍن أىٍصبىح ًمٍنكيٍم ميعىا: ) قىاؿى رىسيوؿ ي
نٍػيىاس  (.سنن ابن ماجه( )ٍربًًه، ًعٍندىلي قيوتي يػىٍوًمًه فىكىأىمبَّىا ًحيزىٍت لىهي الده

ػا -عىٍن عىٍبًد اللَّػًه بٍػًن عىٍمػروك  .51 ػلَّمى صىػلَّى اللَّػ-عىػٍن النَّػًأِّ -رىًضػيى اللَّػهي عىنػٍهيمى -هي عىلىٍيػًه كىسى
  (.ركال البخارم" )ٍسًلميوفى ًمٍن ًلسىانًًه كىيىًدلً اٍلميٍسًلمي مىٍن سىًلمى اٍلمي : "قىاؿى 
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 مقتطفات من الدستور الكويتي

 مكونات الدستور الكوييت

 الدكلة كنظاـ اغبكم: األكؿ الباب   

 اؼبقومات األساسية للمجتمع الكوييت:  الثاين الباب   

 اغبقوؽ كالواجبات العامة: الثالث الباب   

 السلطات:  الرابع الباب   

 .أحكاـ عامة كأحكاـ مؤقتة :اػبامس الباب   

  ٔالباب األكؿ مادة 

، السلطات صبيعا نظاـ اغبكم يف دكلة الكويت ديبقراطي ، السيادة فيه لؤلمة مصدر
 . كتكوف فبارسة السيادة على الوجه اؼببُت هباا الدستور

 (لمجتمع الكوييتاؼبقومات األساسية ل)الباب الثاين 

  ٕمادة 

    .كاؼبساكاة دعامات ااتمع ، كالتعاكف كالًتاحم صلة كثقى بُت اؼبواطنُت العدؿ كاغبرية

  ٖمادة 

  . كالطمأنينة كتكافؤ الفرص للمواطنُت منالدكلة دعامات ااتمع كتكفل األ تصوف

   

  ٗمادة 

القانوف كياهنا ،  لوطن ، وبفااألسرة أساس ااتمع ، قوامها الدين ، كاألخبلؽ كحب ا
  . كيقوم أكاصرها ، كوبمي يف ظلها األمومة كالطفولة

   

http://www.ommah-kw.com/constitution1.asp
http://www.ommah-kw.com/constitution1.asp
http://www.ommah-kw.com/constitution2.asp
http://www.ommah-kw.com/constitution2.asp
http://www.ommah-kw.com/constitution3.asp
http://www.ommah-kw.com/constitution3.asp
http://www.ommah-kw.com/constitution4.asp
http://www.ommah-kw.com/constitution4.asp
http://www.ommah-kw.com/constitution5.asp
http://www.ommah-kw.com/constitution5.asp
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  َُمادة 

  . االستغبلؿ كتقيه اإلنباؿ األديب كاعبسماين كالركحي ترعى الدكلة النشء كربميه من

   

  ُُمادة 

، كما  الشيخوخة أك اؼبرض أك العجز عن العمل تكفل الدكلة اؼبعونة للمواطنُت يف حالة
  . كاؼبعونة االجتماعية كالرعاية الصحية توفر ؽبم خدمات التأمُت االجتماعي

   

  ُِمادة 

  . نسانيةاإل سبلمي كالعريب ، كتسهم يف ركب اغبضارةتصوف الدكلة الًتاث اإل

   

  ُّمادة 

  . أساسي لتقدـ ااتمع ، تكفله الدكلة كترعال التعليم ركن

   

  ُْمادة 

البحث  العلـو كاآلداب كالفنوف كتشجعترعى الدكلة 
  . العلمي

   

  ُٓمادة 

الدكلة بالصحة العامة كبوسائل الوقاية كالعبلج  تعٌت
  . من األمراض كاألكبئة

   

  ُٔمادة 

مقومات أساسية لكياف  اؼبلكية كرأس اؼباؿ كالعمل
جتماعية ينظمها كظيفة ا الدكلة االجتماعي كللثركة الوطنية ، كهي صبيعا حقوؽ فردية ذات

  . القانوف
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  ُٕمادة 

لؤلمواؿ العامة حرمة ، كضبايتها كاجب على كل 
  . مواطن

 )العامة اغبقوؽ كالواجبات)الباب الثالث  

  َْمادة 

داب ، قانوف كيف حدكد النظاـ العاـ كاآلالدكلة كفقا لل التعليم حق للكويتيُت ، تكفله
  . ىل كفقا للقانوفمراحله األك  كالتعليم الزامي ؾباين يف

. البلزمة للقضاء على األمية كيضع القانوف اػبطة
1
  

  . كهتتم الدكلة خاصة بنمو الشباب البدين كاػبلقي كالعقلي

  ُْمادة 

  . العمل كيف اختيار نوعه لكل كوييت اغبق يف

 اػبَت العاـ ، كتقـو الدكلة على كالعمل كاجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة كيستوجبه
  . توفَتل للمواطنُت كعلى عدالة شركطه

 
   

                                                 
عاما،  ٓٓللكويتيُت تًتكز أمية الكويتيُت يف اإلناث البليت أعمارهن أكرب من % ٔنسبة األمية يف دكلة الكويت قد بلغت  -ُ

ااموعة اإلحصائية كزارة لًتبية، % ) ٗ,ُتقريبا ، أما الاكور الكويتيُت بلغت النسبة % ُُكقد بلغت نسبة األمية بينهن 
 (.ِْـ، ص ََِٔ- ََِٓ، للتعليم
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 ورد في المذكرة التفسيرية

كػرمهم يف كتابػه العزيػز  كاستشرافان ؼبكانػة مػن" كشاكرهم يف األمر " امتثاال لقوله تعايل 
، ... عليػه كسػلم يف اؼبشػورة  كتأسػيان بسػنة رسػوله صػلى اهلل" كأمرهم شورل بيػنهم " بقوله 

قواعػػد اغبكػػم ، كبرغبػػة كاعيػػة يف  اإلسػػبلمي يف بنػػاء ااتمػػع كإرسػػاءكمتابعػػة لركػػب تراثنػػا 
اإلنسػػػاين كعظػػػات التجػػػارب  االسػػػتجابة لسػػػنة التطػػػور كاإلفػػػادة مػػػن مسػػػتحدثات الفكػػػر

اؼبعػػاين صبيعػػا، كضػػع  يهػػدم ذلػػ  كلػػه ، كيػػوحي هػػال. . . الدسػػتورية يف الػػدكؿ األخػػرل 
  . دستور دكلة الكويت

 حق للكويتيُت تكفله الدكلة كفقا للقانوف كيف حدكد -دة دبقتضى هال اؼبا -التعليم 

بإمكانيات  النظاـ العاـ كاآلداب ، كهو ، كسائر اغبقوؽ كاغبريات العامة، ؿبدكد طبيعيا
كاآلداب إمبا  الدكلة كمدل طاقتها ، كما أف النص على التزاـ هاا اغبق حدكد النظاـ العاـ

صبيعها إمبا  ذل  ألف اغبقوؽ كاغبريات( كرةال ىبلو من النفع كالتا )هو ربصيل حاصل 
  . تقـو داخل تل  اغبدكد

مراحله األكىل  التعليم إلزامي ؾباين يف" كقد تضمنت هال اؼبادة كال  النص على أف 
كيقصد باؼبراحل األكىل ما يبل  هناية " كفقا للقانوف 
، كال ينبغي أف يتجاكز اإللزاـ هال  التعليم اؼبتوسط

 ألف يف -ي مرحلة يف ذاهتا متقدمة كه -اؼبرحلة 

التجاكز مساسان حبرية الوالدين يف توجيه أكالدهم ، 
للبنات يف تل   فضبل عن تعار تقرير هاا اإللزاـ

 . السن كدبراعاة كاقع تقاليدنا هباا اػبصوص
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اإللزاـ ربميل كيل  كحيث يكوف اإللزاـ هبب أف تكوف كال  ؾبانيته إذ ال يتصور مع
اػباص باإللزاـ ، أما    جاء حكم ااانية مكمل للنصلركفات الدراسية ، كبااألمر باؼبص

العادم كتفصله قوانُت  موضوع ااانية يف غَت نطاؽ اإللزاـ فأمر ىبتص بتنظيمه اؼبشرع
  ...التعليم 

مقتطفااااات ماااان الميثاااااق العربااااي لحقااااوق 
 اإلنسان

 ُالنسخة األحدث

شرة اعتمد من قبل القمة العربية السادسة ع
 اليت استضافتها تونس

 ََِْأيار /مايو ِّ
 الديباجة

انطبلقػػان مػػن إيبػػاف األمػػة العربيػػة بكرامػػة اإلنسػػاف الػػام أعػػزل اهلل منػػا بػػدء اػبليقػػة كبػػأف 
الوطن العريب مهد الػديانات كمػوطن اغبضػارات ذات القػيم اإلنسػانية السػامية الػيت أكػدت 

كربقيقا للمبادئ اػبالدة للدين . كاؼبساكاة حقه يف حياة كريبة على أسس من اغبرية كالعدؿ
. اإلسبلمي اغبنيف كالديانات السماكية األخػرل يف األخػوة كاؼبسػاكاة كالتسػامح بػُت البشػر
كاعتزازان منها دبا أرسته عرب تارىبها الطويل من قيم كمبادئ إنسانية كاف ؽبا الدكر الكبػَت يف 

مقصدان ألهل األرض كالباحثُت عن اؼبعرفة نشر مراكز العمل بُت الشرؽ كالغرب ما جعلها 
 .كاغبكمة

كإيبانان منها بوحدة الػوطن العػريب مناضػبلن دكف حريتػه، مػدافعان عػن حػق األمػم يف تقريػر 
مصػػػَتها كاحملافظػػػة علػػػى ثركاهتػػػا كتنميتهػػػا، كإيبانػػػا بسػػػيادة القػػػانوف كدكرل يف ضبايػػػة حقػػػوؽ 

بػأف سبتػع اإلنسػاف باغبريػة كالعدالػة كتكػافؤ  اإلنساف يف مفهومهػا الشػامل كاؼبتكامػل، كإيبانػان 
                                                 

 http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/regdoc.html: مكتبة حقوؽ اإلنساف ، جامعة مينسوتا ُ
 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/regdoc.html
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كرفضان ألشكاؿ العنصرية كالصهيونية كافة اليت تشػكل . الفرص هو معيار أصالة أم ؾبتمع
انتهاكان غبقوؽ اإلنساف كهتديدان للسلم كاألمن العاؼبيُت، كإقراران باالرتباط الوثيق بُت حقوؽ 

بػػادئ ميثػػاؽ األمػػم اؼبتحػػدة كاإلعػػبلف العػػاؼبي اإلنسػػاف كالسػػلم كاألمػػن العػػاؼبيُت، كتأكيػػدان ؼب
غبقوؽ اإلنساف كأحكاـ العهدين الدكليُت لؤلمػم اؼبتحػدة بشػأف اغبقػوؽ اؼبدنيػة كالسياسػية 
كاغبقػػوؽ االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة كمػػع األخػػا يف االعتبػػار إعػػبلف القػػاهرة بشػػأف 

 .حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ
 :األطراؼ يف هاا اؼبيثاؽ على اآليتكبناء على ما تقدـ اتفقت 

 ُمادة 
يهػدؼ هػػاا اؼبيثػاؽ يف إطػػار اؽبويػة الوطنيػػة للػدكؿ العربيػػة كالشػعور باالنتمػػاء اغبضػػارم 

 : اؼبشًتؾ إىل ربقيق الغايات اآلتية
كضع حقوؽ اإلنساف يف الدكؿ العربية ضػمن االهتمامػات الوطنيػة األساسػية الػيت  -ُ

سامية كأساسية توجه إرادة اإلنساف يف الدكؿ العربية كسبكنه  ذبعل من حقوؽ اإلنساف مثبلن 
 .من االرتقاء كبو األفضل كفقان ؼبا ترتضيه القيم اإلنسانية النبيلة

تنشػػػئة اإلنسػػػاف يف الػػػدكؿ العربيػػػة علػػػى االعتػػػزاز هبويتػػػه كعلػػػى الوفػػػاء لوطنػػػه أرضػػػا  -ِ
تسػامح كاالنفتػاح علػى اآلخػر كتارىبا كمصا  مشًتكة مع التشبع بثقافة التآخي البشػرم كال

 .كفقا ؼبا تقتضيه اؼببادئ كالقيم اإلنسانية كتل  اؼبعلنة يف اؼبواثيق الدكلية غبقوؽ اإلنساف
إعداد األجياؿ يف الدكؿ العربية غبياة حرة مسئولة يف ؾبتمع مدين متضامن كقػائم  -ّ

سػػػػاكاة كالتسػػػػامح علػػػػى الػػػػتبلـز بػػػػُت الػػػػوعي بػػػػاغبقوؽ كااللتػػػػزاـ بالواجبػػػػات كتسػػػػودل قػػػػيم اؼب
 .كاالعتداؿ
ترسيخ اؼببدأ القاضي بأف صبيع حقوؽ اإلنساف عاؼبية كغَت قابلة للتجزئة كمًتابطة  -ْ

 .كمتشابكة
 ِمادة 
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للشعوب كافة اغبق يف تقرير مصَتها كالسيطرة على ثركاهتا كمواردهػا كؽبػا اغبػق يف  -ُ
يػػػػػة تنميتهػػػػػا االقتصػػػػػادية أف تقػػػػػرر حبريػػػػػة اختيػػػػػار مبػػػػػط نظامهػػػػػا السياسػػػػػي كأف تواصػػػػػل حبر 

 .كاالجتماعية كالثقافية
 .للشعوب اغبق يف العيش ربت ظل السيادة الوطنية كالوحدة الًتابية -ِ
أف أشػػػكاؿ العنصػػػرية كالصػػػهيونية كاالحػػػتبلؿ كالسػػػيطرة األجنبيػػػة كافػػػة هػػػي ربػػػػد  -ّ

دانة للكرامة اإلنسانية كعائق أساسي وبوؿ دكف اغبقوؽ األساسية للشعوب كمن الواجب إ
 .صبيع فبارساهتا كالعمل على إزالتها

 .للشعوب كافة اغبق يف مقاكمة االحتبلؿ األجنأ -ْ
 ٓمادة 
 .اغبق يف اغبياة حق مبلـز لكل شخص -ُ
 .وبمي القانوف هاا اغبق، كال هبوز حرماف أحد من حياته تعسفا -ِ

 ٔمادة 
ة كفقػان للتشػريعات النافػاة ال هبوز اغبكػم بعقوبػة اإلعػداـ إال يف اعبنايػات بالغػة اػبطػور 

كقت ارتكاب اعبريبة كدبقتضى حكم هنػائي صػادر عػن ؿبكمػة ـبتصػة، كلكػل ؿبكػـو عليػه 
 . بعقوبة اإلعداـ اغبق يف طلب العفو أك استبداؽبا بعقوبة أخف

 ٕمادة 
ال هبػػػوز اغبكػػػم باإلعػػػداـ علػػػى أشػػػخاص دكف الثمانيػػػة عشػػػر عامػػػان مػػػا   تػػػنص  -ُ

 .ارتكاب اعبريبة على خبلؼ ذل  التشريعات النافاة كقت
ال هبوز تنفيا حكم اإلعداـ على امرأة حامل حىت تضع ضبلها أك على أـ مرضػع  -ِ

 .إال بعد انقضاء عامُت على تاريخ الوالدة، كيف كل األحواؿ تغلب مصلحة الرضيع
 ٗمادة 

ال هبػػوز إجػػراء ذبػػارب طبيػػة أك علميػػة علػػى أم شػػخص أك اسػػتغبلؿ أعضػػائه مػػن دكف 
ائه اغبػػػػر كإدراكػػػػه الكامػػػػل للمضػػػػاعفات الػػػػيت قػػػػد تػػػػنجم عنهػػػػا، مػػػػع مراعػػػػاة الضػػػػوابط رضػػػػ
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كالقواعد األخبلقية كاإلنسػانية كاؼبهنيػة كالتقيػد بػاإلجراءات الطبيػة الكفيلػة بضػماف سػبلمته 
كال هبػػوز بػػأم حػػاؿ مػػن األحػػواؿ . الشخصػػية كفقػػا للتشػػريعات النافػػاة يف كػػل دكلػػة طػػرؼ

 .االذبار باألعضاء البشرية
 ُُمادة 

 .صبيع األشخاص متساككف أماـ القانوف كؽبم اغبق يف التمتع حبمايته من دكف سبييز
 ُِمادة 

كتضػػمن الػػدكؿ األطػػراؼ اسػػتقبلؿ القضػػاء . صبيػػع األشػػخاص متسػػاككف أمػػاـ القضػػاء
كضباية القضاة من أم تدخل أك ضغوط أك هتديدات، كمػا تضػمن حػق التقاضػي بدرجاتػه 

 .الكل شخص خاضع لواليته
 ُّمادة 
لكػػل شػػخص اغبػػق يف ؿباكمػػة عادلػػة تتػػوافر فيهػػا ضػػمانات كافيػػة كذبريهػػا ؿبكمػػة  -ُ

كذلػػ  يف مواجهػػة أيػػة هتمػػة جزائيػػة . ـبتصػػة كمسػػتقلة كنزيهػػة كمنشػػأة سػػابقا حبكػػم القػػانوف
توجػػػه إليػػػه أك للبػػػت يف حقوقػػػه أك التزاماتػػػه، كتكفػػػل كػػػل دكلػػػة طػػػرؼ لغػػػَت القػػػادرين ماليػػػان 

 .للدفاع عن حقوقهم اإلعانة العدلية
تكوف احملاكمة علنية إال يف حػاالت اسػتثنائية تقتضػيها مصػلحة العدالػة يف ؾبتمػع  -ِ

 .وبًـت اغبريات كحقوؽ اإلنساف
 ُٓمادة 

ال جريبة كال عقوبة إال بنص تشريعي سابق، كيطبق يف صبيع األحواؿ القػانوف األصػلح 
 .للمتهم
 ُٕمادة 

ل اؼبعػرض لؤلخطػار أك اعبػانح الػام تعلقػت تكفل كل دكلػة طػرؼ بوجػه خػاص للطفػ
بػػه هتمػػة، اغبػػق يف نظػػاـ قضػػائي خػػاص باألحػػداث يف صبيػػع أطػػوار التتبػػع كاحملاكمػػة كتنفيػػا 
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األحكػػاـ، كيف معاملػػة خاصػػة تتفػػق مػػع سػػنه كتصػػوف كرامتػػه كتيسػػر تأهيلػػه كإعػػادة إدماجػػه 
 .كقيامه بدكر بناء يف ااتمع
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 َِمادة 
ركمُت من حريتهم معاملة إنسانية ربًـت الكرامة يعامل صبيع األشخاص احمل -ُ

 .اؼبتأصلة يف اإلنساف
 .يفصل اؼبتهموف عن اؼبدانُت كيعاملوف معاملة تتفق مع كوهنم غَت مدانُت -ِ

يراعػػػػى يف نظػػػػاـ السػػػػجوف أف يهػػػػدؼ إىل إصػػػػبلح اؼبسػػػػجونُت كإعػػػػادة تػػػػأهيلهم  -ّ
 .اجتماعيا
 ِٓمادة 

ىل األقليػات مػن التمتػع بثقافاهتػا كاسػتخداـ لغتهػا ال هبوز حرماف األشخاص اؼبنتمػُت إ
 .كفبارسة تعاليم دينها كينظم القانوف التمتع هبال اغبقوؽ

 ِٔمادة 
لكػػل شػػخص يوجػػد بشػػكل قػػانوين علػػى إقلػػيم دكلػػة طػػرؼ حريػػة التنقػػل كاختيػػار  -ُ

 .مكاف اإلقامة يف أية جهة من هاا اإلقليم يف حدكد التشريعات النافاة 
يػػة دكلػػة طػػػرؼ إبعػػاد أم شػػخص ال وبمػػػل جنسػػيتها كمتواجػػد بصػػػورة ال هبػػوز أل -ِ

شػػرعية علػػى أراضػػيها إال دبوجػػب قػػرار صػػادر كفقػػا للقػػانوف كبعػػد سبكينػػه مػػن عػػرض تظلمػػه 
علػى اعبهػة اؼبختصػػة مػا   ربػػتم دكاعػي األمػػن الػوطٍت خػػبلؼ ذلػ  كيف كػػل األحػواؿ يبنػػع 

 .اإلبعاد اعبماعي
 ِٕمادة 
أك غَت قػانوين منػع أم شػخص مػن مغػادرة أم بلػد دبػا يف ال هبوز بشكل تعسفي  -ُ

 .ذل  بلدل أك فرض حظر على إقامته يف أية جهة أك إلزامه باإلقامة يف هاا البلد
 .ال هبوز نفي أم شخص من بلدل أك منعه من العودة إليه -ِ
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 ِٖمادة 
لكػػل شػػخص اغبػػق يف طلػػب اللجػػوء السياسػػي إىل بلػػد آخػػر هربػػا مػػن االضػػطهاد كال 

نتفػع هبػاا اغبػق مػن هبػرم تتبعػه مػن أجػل جريبػة هتػم اغبػق العػاـ كال هبػوز تسػليم البلجئػُت ي
 .السياسيُت
 ِٗمادة 
لكػل شػخص اغبػق يف التمتػػع جبنسػية كال هبػوز إسػػقاطها عػن أم شػخص بشػػكل  -ُ

 .تعسفي أك غَت قانوين
عاهتا للػػدكؿ األطػػراؼ أف تتخػػا اإلجػػراءات الػػيت تراهػػا مناسػػبة كدبػػا يتفػػق مػػع تشػػري -ِ

الداخلية اػباصة باعبنسية يف سبكُت األطفاؿ من اكتساب جنسية األـ مػع مراعػاة مصػلحة 
 .الطفل يف كل األحواؿ

ال ينكر حق الشخص يف اكتساب جنسية أخرل مع مراعػاة اإلجػراءات القانونيػة  -ّ
 .الداخلية لبلدل
 َّمادة 
فرض أيػة قيػود عليهػا لكل شخص اغبق يف حرية الفكر كالعقيدة كالدين كال هبوز  -ُ

 .إال دبا ينص عليه التشريع النافا
ال هبوز إخضاع حرية اإلنساف يف إظهار دينه أك معتقدل أك فبارسة شعائرل الدينية  -ِ

دبفػػػردل أك مػػػع غػػػَتل إال للقيػػػود الػػػيت يػػػػنص عليهػػػا القػػػانوف كالػػػيت تكػػػوف ضػػػركرية يف ؾبتمػػػػع 
مة العامػة أك النظػاـ العػاـ أك الصػحة متسامح وبًـت اغبريات كحقوؽ اإلنساف غبمايػة السػبل

 .العامة أك اآلداب العامة أك غبماية حقوؽ اآلخرين كحرياهتم األساسية
 .لآلباء أك األكصياء حرية تأمُت تربية أكالدهم دينيان كخلقيان  -ّ

 ّّمادة 
كالزكاج بُت الرجل كاؼبرأة أساس . األسرة هي الوحدة الطبيعية كاألساسية للمجتمع -ُ
نها كللرجل كاؼبرأة ابتػداء مػن بلػوغ سػن الػزكاج حػق التػزكج كتأسػيس أسػرة كفػق شػركط تكوي
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كأركػاف الػزكاج، كال ينعقػد الػػزكاج إال برضػا الطػرفُت رضػان كػػامبلن ال إكػرال فيػه كيػنظم التشػػريع 
 .النافا حقوؽ ككاجبات الرجل كاؼبرأة عند انعقاد الزكاج كخبلؿ قيامه كلدل اكببلله

كااتمػع ضبايػة األسػرة كتقويػة أكاصػرها كضبايػة األفػراد داخلهػا كحظػر تكفل الدكلػة  -ِ
كمػػا . ـبتلػػف أشػػكاؿ العنػػف كإسػػاءة اؼبعاملػػة بػػُت أعضػػائها كخصوصػػان ضػػد اؼبػػرأة كالطفػػل

تكفل لؤلمومة كالطفولة كالشيخوخة كذكم االحتياجات اػباصة اغبمايػة كالرعايػة البلزمتػُت 
 .رص التنمية البدنية كالعقليةكتكفل أيضا للناشئُت كالشباب أكرب ف

تتخػػا الػػدكؿ األطػػراؼ كػػل التػػدابَت التشػػريعية كاإلداريػػة كالقضػػائية لضػػماف ضبايػػة  -ّ
الطفػػل كبقائػػه كمبائػػه كرفاهيتػػه يف جػػو مػػن اغبريػػة كالكرامػػة كاعتبػػار مصػػلحته الفضػػلى اؼبعيػػار 

لبلكبػػراؼ أك  األساسػػي لكػػل التػػدابَت اؼبتخػػاة بشػػأنه يف صبيػػع األحػػواؿ كسػػواء كػػاف معرضػػان 
 .جاكبان 
تتخػػػا الػػػدكؿ األطػػػراؼ كػػػل التػػػدابَت الضػػػركرية لضػػػماف اغبػػػق يف فبارسػػػة الرياضػػػة  -ْ

 .البدنية كخصوصا للشباب
 ّٔمادة 

تضػػمن الػػدكؿ األطػػراؼ حػػق كػػل مػػواطن يف الضػػماف االجتمػػاعي دبػػا يف ذلػػ  التػػأمُت 
 .االجتماعي
 ّٕمادة 

سػػية كعلػػى صبيػػع الػػدكؿ أف تضػػع اغبػػق يف التنميػػة هػػو حػػق مػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف األسا
السياسات اإلمبائية كالتدابَت البلزمة لضماف هاا اغبق، كعليها السعي لتفعيل قيم التضامن 
كالتعػػػاكف فيمػػػا بينهػػػا كعلػػػى اؼبسػػػتول الػػػدكيل للقضػػػاء علػػػى الفقػػػر كربقيػػػق تنميػػػة اقتصػػػادية 

سػهاـ يف ربقيػق كاجتماعية كثقافية كسياسية، كدبوجب هػاا اغبػق لكػل مػواطن اؼبشػاركة كاإل
 .التنمية كالتمتع دبزاياها كشبارها
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 ّٖمادة 
لكل شخص اغبق يف مستول معيشي كاؼ لػه كألسػرته كيػوفر الرفاهيػة كالعػيش الكػرمي 
من غااء ككساء كمسػكن كخػدمات كلػه اغبػق يف بيئػة سػليمة كعلػى الػدكؿ األطػراؼ ازبػاذ 

 .التدابَت البلزمة كفقا إلمكاناهتا إلنفاذ هال اغبقوؽ
 َْمادة 
تلتـز الدكؿ األطراؼ بتوفَت اغبياة الكريبة لاكم اإلعاقات النفسية كاعبسدية كاليت  -ُ

 .تكفل ؽبم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم كتيسَت مشاركتهم الفعلية يف ااتمع
كمػػػا . تػػػوفر الػػػدكؿ األطػػػراؼ اػبػػػدمات االجتماعيػػػة ؾبانػػػان عبميػػػع ذكم اإلعاقػػػات -ِ

اؼبػػادم للمحتػػاج مػػن هػػؤالء األشػػخاص كأسػػرهم أك لؤلسػػر الػػيت ترعػػاهم كمػػا تػػوفر الػػدعم 
تقـو بكل ما يلـز لتجنب إيوائهم يف مؤسسات الرعاية ك  صبيػع األحػواؿ تراعػى اؼبصػلحة 

 .الفضلى للشخص اؼبعوؽ
تتخػػػا الػػػدكؿ األطػػػراؼ كػػػل التػػػدابَت البلزمػػػػة للحػػػد مػػػن اإلعاقػػػات بكػػػل السػػػػبل  -ّ

 .الصحة الوقائية كنشر الوعي كالتثقيف اؼبمكنة دبا فيها برامج
توفر الدكؿ األطػراؼ كػل اػبػدمات التعليميػة اؼبناسػبة لؤلشػخاص ذكم اإلعاقػات  -ْ

آخاة يف االعتبار أنبية الدمج يف النظاـ التعليمي كأنبية التدريب كالتأهيػل اؼبهػٍت كاإلعػداد 
 .اصؼبمارسة العمل كتوفَت العمل اؼبناسب يف القطاع اغبكومي أك اػب

تػػوفر الػػدكؿ األطػػراؼ كػػل اػبػػدمات الصػػحية اؼبناسػػبة لؤلشػػخاص ذكم اإلعاقػػات  -ٓ
 .دبا فيها إعادة التأهيل لدؾبهم يف ااتمع

سبكػػػن الػػػدكؿ األطػػػراؼ األشػػػخاص ذكم اإلعاقػػػات مػػػن اسػػػتخداـ مرافػػػق اػبدمػػػة  -ٔ
 .العامة كاػباصة
 ُْمادة 
 .غبق يف التعليمكلكل شخص ا. ؿبو األمية التزاـ كاجب على الدكلة -ُ
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تضػػمن الػػدكؿ األطػػرؼ ؼبواطنيهػػا ؾبانيػػة التعلػػيم علػػى األقػػل يف مرحلتيػػه االبتدائيػػة  -ِ
كاألساسية كيكػوف التعلػيم االبتػدائي إلزاميػان كمتاحػان دبختلػف مراحلػه كأكضػاعه للجميػع مػن 

 .دكف سبييز
شػراكة بػُت تتخػا الػدكؿ األطػرؼ يف صبيػع اؼبيػادين كػل التػدابَت اؼبناسػبة لتحقيػق ال -ّ

 .الرجل كاؼبرأة من أجل ربقيق أهداؼ التنمية الوطنية
تضمن الدكؿ األطراؼ توفَت تعلػيم يسػتهدؼ التنميػة الكاملػة لشخصػية اإلنسػاف  -ْ

 .كتعزيز احًتاـ حقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية
تعمػل الػدكؿ األطػراؼ علػػى دمػج مبػادئ حقػػوؽ اإلنسػاف كاغبريػات األساسػػية يف  -ٓ
 .كاألنشطة التعليمية كبرامج الًتبية كالتكوين كالتدريب الرظبية كغَت الرظبيةاؼبناهج 
تضمن الدكؿ األطراؼ كضع اآلليات الكفيلة بتحقيق التعلم اؼبستمر مدل اغبياة  -ٔ

 .لكل اؼبواطنُت ككضع خطة كطنية لتعليم الكبار
 ِْمادة 
وائػػػد التقػػػدـ العلمػػػي لكػػػل شػػػخص حػػػق اؼبشػػػاركة يف اغبيػػػاة الثقافيػػػة كيف التمتػػػع بف -ُ

 .كتطبيقاته
تعهد الدكؿ األطراؼ باحًتاـ حرية البحث العلمػي كتكفػل ضبايػة اؼبصػا  اؼبعنويػة  -ِ

 .كاؼبادية الناذبة عن اإلنتاج العلمي أك األديب أك الفٍت
تسػػػػعى الػػػػدكؿ األطػػػػراؼ للعمػػػػل اؼبشػػػػًتؾ كتعزيػػػػز التعػػػػاكف فيمػػػػا بينهػػػػا علػػػػى كػػػػل  -ّ

هل الثقافة كاإلبداع كمنظماهتم من أجػل تطػوير الػربامج العمليػة األصعدة كدبشاركة كاملة أل
 .كالًتفيهية كالثقافية كالفنية كتنفياها

 ّْمادة 
ال هبػػػوز تفسػػػَت هػػػاا اؼبيثػػػاؽ أك تأكيلػػػه علػػػى كبػػػو ينػػػتقص مػػػن اغبقػػػوؽ كاغبريػػػات الػػػيت 

الدكليػػة  ربميهػػا القػػوانُت الداخليػػة للػػدكؿ األطػػراؼ أك القػػوانُت اؼبنصػػوص عليهػػا يف اؼبواثيػػق
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كاإلقليميػػػة غبقػػػوؽ اإلنسػػػاف الػػػيت صػػػدقت عليهػػػا أك أقرهتػػػا دبػػػا فيهػػػا حقػػػوؽ اؼبػػػرأة كالطفػػػل 
 .كاألشخاص اؼبنتمُت إىل األقليات

 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساننص 
 Universal)اعتمدت اعبمعية العامة لؤلمػم اؼبتحػدة اإلعػبلف العػاؼبي غبقػوؽ اإلنسػاف 

Declaration of Human Rights ) فيمػػا يلػػي نػػص الوثيقػػة نقػػبل عػػن  .ـ ُْٖٗيف عػػاـ
 :ُجامعة منسوتا

 
 اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف 

 اعتمد كنشر على اؼبؤل دبوجب قرار اعبمعية العامة 
كانوف   َُاؼبؤرخ يف ( ّ-د)ألف  ُِٕلؤلمم اؼبتحدة 

  ُْٖٗديسمرب /األكؿ
 
  الديباجة

رة البشػػرية مػػن كرامػػة أصػػيلة فػػيهم، كمػػن حقػػوؽ ؼبػػا كػػاف اإلقػػرار دبػػا عبميػػع أعضػػاء األسػػ
متسػػاكية كثابتػػة، يشػػكل أسػػاس اغبريػػة كالعػػدؿ كالسػػبلـ يف العػػا ، كؼبػػا كػػاف ذباهػػل حقػػوؽ 
اإلنسػاف كازدراؤهػا قػد أفضػػيا إىل أعمػاؿ أثػارت بربريتهػا الضػػمَت اإلنسػاين، ككػاف البشػر قػػد 

لتحرر من اػبوؼ كالفاقػة، كػأظبى مػا نادكا ببزكغ عا  يتمتعوف فيه حبرية القوؿ كالعقيدة كبا
ترنو إليه نفوسهم، كؼبا كاف من األساسي أف تتمتع حقوؽ اإلنسػاف حبمايػة النظػاـ القػانوين 
إذا أريد للبشر أال يضطركا آخر األمر إىل اللياذ بالتمرد على الطغياف كاالضطهاد، كؼبا كاف 

ا كانػت شػعوب األمػم اؼبتحػدة من اعبوهرم العمل على تنمية عبلقات كدية بُت األمم، كؼب
                                                 

ُ http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html 
 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html
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قػػد أعػػادت يف اؼبيثػػاؽ تأكيػػد إيباهنػػا حبقػػوؽ اإلنسػػاف األساسػػية، كبكرامػػة اإلنسػػاف كقػػدرل، 
كبتسػػاكم الرجػػاؿ كالنسػػاء يف اغبقػػوؽ، كحزمػػت أمرهػػا علػػى النهػػوض بالتقػػدـ االجتمػػاعي 
كبتحسػػػػُت مسػػػػتويات اغبيػػػػاة يف جػػػػو مػػػػن اغبريػػػػة أفسػػػػح، كؼبػػػػا كانػػػػت الػػػػدكؿ األعضػػػػاء قػػػػد 

هدت بالعمل، بالتعػاكف مػع األمػم اؼبتحػدة علػى ضػماف تعزيػز االحػًتاـ كاؼبراعػاة العػاؼبيُت تع
غبقوؽ اإلنساف كحرياته األساسية، كؼبػا كػاف التقػاء اعبميػع علػى فهػم مشػًتؾ ؽبػال اغبقػوؽ 

تنشػػر علػػى اؼبػػؤل  فػػإف اعبمعيػػة العامػةكاغبريػات أمػػرا بػػال  الضػركرة لتمػػاـ الوفػػاء هبػػاا التعهػد، 
عػػبلف العػػاؼبي غبقػػوؽ اإلنسػػاف بوصػػفه اؼبثػػل األعلػػى اؼبشػػًتؾ الػػام ينبغػػي أف تبلغػػه  هػػاا اإل

كافة الشعوب ككافة األمم، كيما يسعى صبيع أفراد ااتمع كهيئاتػه، كاضػعُت هػاا اإلعػبلف 
نصػػب أعيػػنهم علػػى الػػدكاـ، كمػػن خػػبلؿ التعلػػيم كالًتبيػػة، إىل توطيػػد احػػًتاـ هػػال اغبقػػوؽ 

ا، بالتدابَت اؼبطػردة الوطنيػة كالدكليػة، االعػًتاؼ العػاؼبي هبػا كمراعاهتػا كاغبريات، ككيما يكفلو 
الفعلية، فيما بُت شعوب الدكؿ األعضػاء ذاهتػا كفيمػا بػُت شػعوب األقػاليم اؼبوضػوعة ربػت 

 . كاليتها على السواء
 ُاؼبادة 

داف كهم قد كهبوا العقل كالوج. يولد صبيع الناس أحرارا كمتساكين يف الكرامة كاغبقوؽ
 . كعليهم أف يعاملوا بعضهم بعضا بركح اإلخاء

 
 ِاؼبادة 

لكل إنساف حق التمتع جبميع اغبقػوؽ كاغبريػات اؼبػاكورة يف هػاا اإلعػبلف، دكمبػا سبييػز 
من أم نوع، كال سػيما التمييػز بسػبب العنصػر، أك اللػوف، أك اعبػنس، أك اللغػة، أك الػدين، 

وطٍت أك االجتمػاعي، أك الثػركة، أك اؼبولػد، أك أك الرأم سياسيا كغَت سياسي، أك األصػل الػ
كفضبل عن ذل  ال هبوز التمييز علي أسػاس الوضػع السياسػي أك القػانوين . أم كضع آخر

أك الػػدكيل للبلػػد أك اإلقلػػيم الػػام ينتمػػي إليػػه الشػػخص، سػػواء أكػػاف مسػػتقبل أك موضػػوعا 
 . علي سيادته ربت الوصاية أك غَت متمتع باغبكم الاايت أـ خاضعا ألم قيد آخر
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 ّاؼبادة 
 . لكل فرد حق يف اغبياة كاغبرية ك  األماف على شخصه

 ْاؼبادة 
 . ال هبوز اسًتقاؽ أحد أك استعبادل، كوبظر الرؽ كاالذبار بالرقيق جبميع صورنبا

 ٓاؼبادة 
ال هبوز إخضاع أحد للتعايب كال للمعاملة أك العقوبة القاسية أك البلإنسانية أك 

 . امةاغباطة بالكر 
 ٔاؼبادة 

 . لكل إنساف، يف كل مكاف، اغبق بأف يعًتؼ له بالشخصية القانونية
 ٕاؼبادة 

الناس صبيعا سواء أماـ القانوف، كهم يتساككف يف حق التمتع حبماية القانوف دكمبا 
سبييز،، كما يتساككف يف حق التمتع باغبماية من أم سبييز ينته  هاا اإلعبلف كمن أم 

 . هاا التمييزربريمل على مثل 
 ٖاؼبادة 

لكل شخص حق اللجوء إىل احملاكم الوطنية اؼبختصة إلنصافه الفعلي من أية أعماؿ 
 . تنته  اغبقوؽ األساسية اليت يبنحها إيال الدستور أك القانوف

 ٗاؼبادة 
 . ال هبوز اعتقاؿ أم إنساف أك حجزل أك نفيه تعسفا

 َُاؼبادة 
مة مع اآلخرين، اغبق يف أف تنظر قضيته ؿبكمة لكل إنساف، على قدـ اؼبساكاة التا

مستقلة كؿبايدة، نظرا منصفا كعلنيا، للفصل يف حقوقه كالتزاماته ك  أية هتمة جزائية توجه 
 . إليه

 ُُاؼبادة 
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كل شخص متهم جبريبة يعترب بريئا إىل أف يثبت ارتكابه ؽبا قانونا يف ؿباكمة علنيػة  .1
 .ات البلزمة للدفاع عن نفسهتكوف قد كفرت له فيها صبيع الضمان

ال يداف أم شخص جبريبة بسػبب أم عمػل أك امتنػاع عػن عمػل   يكػن يف حينػه . ِ
يشكل جرما دبقتضى القانوف الوطٍت أك الدكيل، كما ال توقع عليه أية عقوبة أشد من تل  

 . اليت كانت سارية يف الوقت الام ارتكب فيه الفعل اعبرمي
 ُِاؼبادة 

أحد لتدخل تعسفي يف حياته اػباصة أك يف شؤكف أسرته أك مسكنه ال هبوز تعريمل 
كلكل شخص حق يف أف وبميه القانوف من . أك مراسبلته، كال غبمبلت سبس شرفه كظبعته

 . مثل ذل  التدخل أك تل  اغبمبلت
 

 ُّاؼبادة 
 . لكل فرد حق يف حرية التنقل ك  اختيار ؿبل إقامته داخل حدكد الدكلة. ُ
 . د حق يف مغادرة أم بلد، دبا يف ذل  بلدل، ك  العودة إىل بلدللكل فر . ِ

 ُْاؼبادة 
 . لكل فرد حق التماس ملجأ يف بلداف أخرل كالتمتع به خبلصا من االضطهاد. ُ
ال يبكن التارع هباا اغبق إذا كانت هناؾ مبلحقة ناشئة بالفعل عن جريبة غَت . ِ

 . ؼبتحدة كمبادئهاسياسية أك عن أعماؿ تناقمل مقاصد األمم ا
 ُٓاؼبادة 

 . لكل فرد حق التمتع جبنسية ما. ُ
 . ال هبوز، تعسفا، حرماف أم شخص من جنسيته كال من حقه يف تغيَت جنسيته. ِ
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 ُٔاؼبادة 
للرجل كاؼبرأة، مىت أدركا سن البلوغ، حق التزكج كتأسيس أسرة، دكف أم قيد . ُ

اكياف يف اغبقوؽ لدل التزكج كخبلؿ قياـ كنبا متس. بسبب العرؽ أك اعبنسية أك الدين
 . الزكاج كلدل اكببلله

 . ال يعقد الزكاج إال برضا الطرفُت اؼبزمع زكاجهما رضاء كامبل ال إكرال فيه. ِ
األسرة هي اػبلية الطبيعية كاألساسية يف ااتمع، كؽبا حق التمتع حبماية ااتمع . ّ

 . كالدكلة
 ُٕاؼبادة 

 . تمل ، دبفردل أك باالشًتاؾ مع غَتللكل فرد حق يف ال. ُ
 . ال هبوز ذبريد أحد من ملكه تعسفا. ِ

 ُٖاؼبادة 
لكل شخص حق يف حرية الفكر كالوجداف كالدين، كيشمل هاا اغبق حريته يف تغيَت 

دينه أك معتقدل، كحريته يف إظهار دينه أك معتقدل بالتعبد كإقامة الشعائر كاؼبمارسة 
 . ع صباعة، كأماـ اؼبؤل أك على حدلكالتعليم، دبفردل أك م

 ُٗاؼبادة 
لكل شخص حق التمتع حبرية الرأم كالتعبَت، كيشمل هاا اغبق حريته يف اعتناؽ 

اآلراء دكف مضايقة، ك  التماس األنباء كاألفكار كتلقيها كنقلها إىل اآلخرين، بأية كسيلة 
 . كدكمبا اعتبار للحدكد

 َِاؼبادة 
 . االشًتاؾ يف االجتماعات كاعبمعيات السلميةلكل شخص حق يف حرية . ُ
 . ال هبوز إرغاـ أحد على االنتماء إىل صبعية ما. ِ
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 ُِاؼبادة 
لكل شخص حق اؼبشاركة يف إدارة الشئوف العامة لبلدل، إما مباشرة كإما بواسطة . ُ

 . فبثلُت ىبتاركف يف حرية
 . امة يف بلدللكل شخص، بالتساكم مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف الع. ِ
إرادة الشعب هي مناط سلطة اغبكم، كهبب أف تتجلى هال اإلرادة من خبلؿ . ّ

انتخابات نزيهة ذبرل دكريا باالقًتاع العاـ كعلى قدـ اؼبساكاة بُت الناخبُت كبالتصويت 
 . السرم أك بإجراء مكافئ من حيث ضماف حرية التصويت

 ِِاؼبادة 
حق يف الضماف االجتماعي، كمن حقه أف  لكل شخص، بوصفه عضوا يف ااتمع،

توفر له، من خبلؿ ااهود القومي كالتعاكف الدكيل، كدبا يتفق مع هيكل كل دكلة 
كمواردها، اغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اليت ال غٌت عنها لكرامته كلتنامي 

 . شخصيته يف حرية
 ِّاؼبادة 

ر عمله، ك  شركط عمل عادلة لكل شخص حق العمل، ك  حرية اختيا. ُ
 . كمرضية، ك  اغبماية من البطالة

 . عبميع األفراد، دكف أم سبييز، اغبق يف أجر متساك على العمل اؼبتساكم. ِ
لكل فرد يعمل حق يف مكافأة عادلة كمرضية تكفل له كألسرته عيشة الئقة بالكرامة . ّ

 . ماية االجتماعيةالبشرية، كتستكمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرل للح
 . لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين كاالنضماـ إليها من أجل ضباية مصاغبه. ْ

 ِْاؼبادة 
لكل شخص حق يف الراحة كأكقات الفراغ، كخصوصا يف ربديد معقوؿ لساعات 

 . العمل ك  إجازات دكرية مأجورة
 ِٓاؼبادة 
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كالرفاهة له كألسرته،  لكل شخص حق يف مستول معيشة يكفى لضماف الصحة. ُ
كخاصة على صعيد اؼبأكل كاؼبلبس كاؼبسكن كالعناية الطبية كصعيد اػبدمات االجتماعية 
الضركرية، كله اغبق يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أك اؼبرض أك العجز أك الًتمل 

 . عيشهأك الشيخوخة أك غَت ذل  من الظركؼ اػبارجة عن إرادته كاليت تفقدل أسباب 
كعبميع األطفاؿ حق التمتع . لؤلمومة كالطفولة حق يف رعاية كمساعدة خاصتُت. ِ

 . باات اغبماية االجتماعية سواء كلدكا يف إطار الزكاج أك خارج هاا اإلطار
 ِٔاؼبادة 

كهبب أف يوفر التعليم ؾبانا، على األقل يف مرحلتيه . لكل شخص حق يف التعليم. ُ
كيكوف التعليم الفٍت كاؼبهٍت متاحا . كيكوف التعليم االبتدائي إلزاميا. االبتدائية كاألساسية

 . كيكوف التعليم العايل متاحا للجميع تبعا لكفاءهتم. للعمـو
هبب أف يستهدؼ التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنساف كتعزيز احًتاـ حقوؽ . ِ

تسامح كالصداقة بُت صبيع كما هبب أف يعزز التفاهم كال. اإلنساف كاغبريات األساسية
األمم كصبيع الفئات العنصرية أك الدينية، كأف يؤيد األنشطة اليت تضطلع هبا األمم اؼبتحدة 

 . غبفا السبلـ
 . لآلباء، على سبيل األكلوية، حق اختيار نوع التعليم الام يعطى ألكالدهم. ّ

 ِٕاؼبادة 
افية، ك  االستمتاع لكل شخص حق اؼبشاركة اغبرة يف حياة ااتمع الثق. ُ

 . بالفنوف، كاإلسهاـ يف التقدـ العلمي ك  الفوائد اليت تنجم عنه
لكل شخص حق يف ضباية اؼبصا  اؼبعنوية كاؼبادية اؼبًتتبة على أم إنتاج علمي أك . ِ

 . أديب أك فٍت من صنعه
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 ِٖاؼبادة 
غبقوؽ كاغبريات لكل فرد حق التمتع بنظاـ اجتماعي كدكيل يبكن أف تتحقق يف ظله ا

 . اؼبنصوص عليها يف هاا اإلعبلف ربققا تاما
 ِٗاؼبادة 

على كل فرد كاجبات إزاء اعبماعة، اليت فيها كحدها يبكن أف تنمو شخصيته . ُ
 . النمو اغبر الكامل

ال ىبضع أم فرد، يف فبارسة حقوقه كحرياته، إال للقيود اليت يقررها القانوف مستهدفا . ِ
ف االعًتاؼ الواجب حبقوؽ كحريات اآلخرين كاحًتامها، كالوفاء منها، حصرا، ضما

 . بالعادؿ من مقتضيات الفضيلة كالنظاـ العاـ كرفال اعبميع يف ؾبتمع ديبقراطي
ال هبوز يف أم حاؿ أف سبارس هال اغبقوؽ على كبو يناقمل مقاصد األمم اؼبتحدة . ّ

 . كمبادئها
 َّاؼبادة 

ز تأكيله على كبو يفيد انطواءل على زبويل أية دكلة ليس يف هاا اإلعبلف أم نص هبو 
أك صباعة، أك أم فرد، أم حق يف القياـ بأم نشاط أك بأم فعل يهدؼ إىل هدـ أم من 

 .اغبقوؽ كاغبريات اؼبنصوص عليها فيه
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دؽ النيػػػػػػػػػات ، كسػػػػػػػػػبلمة تكشػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػ

النفػػػػػػػوس، كيف النوائػػػػػػػب تظهػػػػػػػر اغبقػػػػػػػائق 
كطنيػػػػػة  -كبػػػػػبل ريػػػػػاء  -كتتضػػػػػح جبػػػػػبلء 

الشػػػػػػػػعوب، كصػػػػػػػػدؽ صػػػػػػػػمودها، كقػػػػػػػػوة 
ثقافتهػػػػػػػػا، كثبػػػػػػػػات حكوماهتػػػػػػػػا، كنزاهػػػػػػػػة 

إف حػػػػػب الػػػػػوطن سػػػػػلوؾ نبيػػػػػل . أفرادهػػػػػا
يغايػػه شػػعور كنشػػاط فباثػػل لػػه يف االذبػػال 

 .كالعمق كاالرتفاع كاالتساع
فإننػػػػػػا نػػػػػػدخل يف دبجػػػػػػرد ذكػػػػػػر الوطنيػػػػػػة  

هػػػػػػػي ركػػػػػػػائز العصػػػػػػػر جوهريػػػػػػػة مفػػػػػػػردات 
اغبػػػػديث مػػػػن مثػػػػل اغبقػػػػوؽ كالواجبػػػػات، 
كاغبػػػػػوار كاغبريػػػػػات، كاالنتمػػػػػاء كاؼبسػػػػػاكاة 
كاؼبسػػئولية كمػػن أجػػل ترسػػيخها يف حػػس 
الناشئة يسعى اؼبربوف إىل تنويػع كسػائلهم 
التعليميػػػػػػػة، كذبديػػػػػػػد طػػػػػػػرائقهم البحثيػػػػػػػة، 

 .كربديث فلسفتهم الًتبوية

 

 

 الفصل السادس

 الخاتمة
 بػػػػػدأت هػػػػػاا العمػػػػػل فػػػػػربزت يف ذهػػػػػٍت

متشػػػػػػػعبة فأكجسػػػػػػػت خيفػػػػػػػة منهػػػػػػػا  قضػػػػػػػايا
 يسػػػػػػػػع كمشػػػػػػػػقة القػػػػػػػػراءة فالوقػػػػػػػػت قػػػػػػػػد ال

كاإلضػػػػػػػػػافة كالًتصبػػػػػػػػػة كالبحػػػػػػػػػث كالتػػػػػػػػػدكين 
الػػػػػػيت ال يبكػػػػػػػن  صػػػػػػاعبكالتنسػػػػػػيق مػػػػػػن اؼب

التهوين منها بل يضع ؽبا كػل باحػث ألػف 
حسػػػاب، كلكػػػن دبجػػػرد أف بػػػدأت البحػػػث 

 -بتوفيػػػػػق مػػػػػن اهلل  –اغبػػػػػايل حػػػػػىت رأيػػػػػت 
أمػػػامي فاتضػػػحت الرؤيػػػة  السػػػحب تنقشػػػع

كأخػػػػػػات تػػػػػػزداد كضػػػػػػوحا يف ذهػػػػػػٍت كلمػػػػػػا 
ت شوطا يف كتابة هاا البحػث الػام تقدم

يسػػػرل اهلل يل كحببػػػه إىل قلػػػأ كهكػػػاا تبػػػدأ 
األمور صػعبة يف أكؿ ظهورهػا كلكػن اليسػر 
يػػػػػأيت الحقػػػػػا كهػػػػػال سػػػػػنة اغبيػػػػػاة يف عػػػػػا  
الكتابػػػػػػػة كالتػػػػػػػػأليف كالبحػػػػػػػػث كالتحصػػػػػػػػيل 

مىػػػا اٍلعىنىػػػاءي "كصػػػدؽ القائػػل  اؼبعيشػػػةكشػػئوف 
اءً   ".ًإالَّ يف ااًلبًٍتدى
عراض اؼبفصػػػػػل لفهػػػػػم مػػػػػن االسػػػػػتقبػػػػػد 

مقومػػػػػات كقػػػػػيم كمضػػػػػامُت الًتبيػػػػػة اؼبدنيػػػػػة 
كسػػػػػبل غػػػػػرس حاسػػػػػة االنتمػػػػػاء الػػػػػوطٍت يف 
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ػػبىابًًه   بنػػاء اؽبويػػة الوطنيػػة مهمػػة مهمػػةأف الطفػػل كالشػػاب اليػػافع الػػام مىػػا زىاؿى يف نىضىػػارىًة شى
صل شاقة كقديبة كال زالت سارية كلكنها هادفة كال غٌت عنها فهي رسالة مصَتية تكفل توا

األجيػػاؿ، كمبلػػ  العلػػم يف ذلػػ  كلػػه أف الفػػرد وبتػػاج إىل حضػػن ااتمػػع كمػػا وبتػػاج الرضػػيع 
 . إىل دؼء أمه كي يهتدم إىل أمثل الطرؽ كلكي يسل  الطريق القومي

لعػػػدة اعتبػػػارات  كاؽبويػػػة الااتيػػػة العاؼبيػػػةتزايػػػد الدراسػػػات يف ميػػػداف الًتبيػػػة الوطنيػػػة ت 
 :منها

 .ةتنمية الناشئة بصورة شامل .1

 .االهتماـ اؼبتنامي حبقوؽ اإلنساف .2
 .العناية باغبياة الديبقراطية كتوسيع دائرة اؼبشاركة السياسية .3
 .زيادة اؼبنظمات كالنقابات اؼبدنية الفاعلة .4
 .االنفتاح السياسي كاالقتصادم على ااتمعات األخرل .5
ن جهػة توسيع نطاؽ التعدديػة الثقافيػة كالتسػامح كالتعػايش داخػل ااتمػع الواحػد مػ .6

 (.Smith & print, 2003)كاألمم األخرل من جهة ثانية 

ينظػػر الًتبويػػوف إىل اؼبنػػاهج الدراسػػية كقػػوة هامػػة لتجسػػَت الفجػػوة كتقليػػل اؼبنازعػػات  .7
 (.Smith, 2003, p. 15)بُت البلداف 

 .خصوصية ااتمعات كاحًتاـ االختبلفات كاألقليات .8

 .سبكُت اؼبرأة للمشاركة اؼبدنية الفاعلة .9

 .كربديات العوؼبة فاظ على اؽبوية من رياح التغريباغب .11
إف بناء هوية الطفل الوطنية عملية أساسية قوامها األخبلؽ النبيلػة، كالػوعي الصػحيح، 
كاؼبشػػػػاعر اعبياشػػػػة، كالتجػػػػارب النافعػػػػة، كالتنشػػػػئة السػػػػليمة، كاؼبتابعػػػػة اؼبسػػػػتديبة، كالػػػػربامج 

قػػػػوة لصػػػػناعة الشخصػػػػيات الوطنيػػػػة العصػػػػرية، كالرؤيػػػػة الصػػػػائبة، كهػػػػي مػػػػن أهػػػػم مصػػػػادر ال
كؽبػػػػاا حظػػػػي هػػػػاا اؼبوضػػػػوع ظػػػػاهرا كباطنػػػػا بعنايػػػػة تامػػػػة مػػػػن . كصػػػػياغة ااتمعػػػػات القويػػػػة
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ؼبػػا لػػه  -منػػا القػػدـ إىل اليػػـو  -اؼبتخصصػػُت يف اغبقػػل الًتبػػوم 
 . من ذبليات اهبابية على نسيج ااتمع ككاقعه كمستقبله
لبالغػة الػيت كعلى ضوء معطيات هال الدراسة نلحا العنايػة ا

كجهها اؼبفكركف للًتبية الوطنية كمدل عنػايتهم بدراسػة مقومػات 
الًتبيػػػة الوطنيػػػػة ألهنػػػا صػػػػماـ األمػػػاـ الػػػػام يسػػػاعد األفػػػػراد علػػػى اؼبشػػػػاركة الفاعلػػػة يف بنػػػػاء 

إف اؽبوية الوطنية زبلق اذباهات اهبابية حياؿ النظاـ العاـ كتفسح اااؿ للجميع . ؾبتمعهم
رة الشئوف العامة كتزكد األفراد بالعبلقات اؼبقبولة ألداء الوظػائف كفبارسػة يف اؼبشاركة يف إدا

اغبقػػوؽ علػػى الوجػػه الصػػحيح فبػػا وبسػػن مػػن مبػػط اغبيػػاة كوبقػػق اؼبزيػػد مػػن األمػػاف كاإلخػػاء 
 . كالرخاء

اؼبواطنة يف أظبى مراتبها من اؼبفاهيم العصرية النَتة الػيت تقلػص اآلثػار الضػارة للتعصػب 
زبيػة كاحملسػوبية كالعنػػف كتفسػح ااػاؿ للنزاهػة كالتػػدبر كالعمػل كالبػاؿ كالكفػػاءة كالقبليػة كاغب

اؼبسػػػاكاة كاغبػػػب كالتسػػػامح فػػػالوطن يسػػػع صبيػػػع أفػػػرادل الطهػػػر الػػػوطٍت ك كتػػػريب الناشػػػئة علػػػى 
نسػػمات كيعػػاملهم دببػػدأ العدالػػة كوبػػًـت خصوصػػيات كزبصصػػات كػػل فػػرد بػػل يبػػد اعبميػػع ب

بشػرط أف تقػًتف اغبريػة باؼبسػئولية لضػماف  سػاكاةة ؼبمارسػة اؼباغبماية الكافيػنفحات اغبرية ك 
 .تكافل ااتمع

كبعػػد أف أنعمنػػا الفكػػر يف قضػػايا الًتبيػػة الوطنيػػة نلمػػح أف العديػػد مػػن غايػػات التنشػػئة 
نيا منسػػػجما مػػػع اؼبدنيػػة تركػػػزت علػػػى إعػػػداد الفتيػػػاف كالفتيػػػات علػػى حػػػد سػػػواء إعػػػدادا مػػػد

إلنسػػانية، كاؼبكػاـر األخبلقيػػة، كتػدريب الناشػػئة علػى مزاكلػػة ، كاؼببػادئ االفضػائل اإلسػػبلمية
تقػاف مهػارة حػل اؼبشػكبلت، بػركح اؼبسػاؿبة كالعدالػة إقد كفبارسػة النقػاش كتقبػل اآلخػر ك الن

كاؼبساكاة كحب اػبػَت مػع اؼبػواطنُت كأيضػا اؼبقيمػُت كسػائر البشػر دبعػزؿ عػن منػابتهم كلػوهنم 
طلبػات اغبيػاة كمكػانتهم االجتماعيػة كاالقتصػادية فمت كدينهم كجنسياهتم كلغاهتم كثقافػاهتم

 . نكارها أك التنازؿ عنهااألساسية ال ؾباؿ إل
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. ات ندرسػػها، أك رايػػات نرفعهػػاكصػػفوة القػػوؿ أف الوطنيػػة أخبلقيػػات مبارسػػها ال شػػعار 
 .تقاف العمل هو ركح ؿببة الوطن كمن يعتصم بال  يغنم كبه الببلد تنعمإإف 

لقػػدير أف ينفػػع هبػػاا اعبهػػد كأف يلهمنػػا صبيعػػا أيسػػر السػػبل كأفضػػلها كأسػػأؿ اهلل العلػػي ا
 . لسخاء كرخاء الوطن كأف يوفق اؼبساعي اؼبباكلة للحفاظ على أمنه كتراثه كمكاسبه

 . اللهم ارزقنا اؼبزيد من التوفيق يف هنضة الببلد كالعباد
 

 النتائج
فشػيئا ليكػوف عضػوا عػامبل  اؼبراد بًتبية اؼبواطنػة إعػداد الناشػئ كتشػكيل هويتػه شػيئا .1

اؼبواطنػػػػة هػػػي مزاكلػػػة لؤلخػػػػبلؽ . يف كطنػػػه الػػػام ينتمػػػػي إليػػػه، كيػػػدافع عنػػػػه، كوبػػػافا عليػػػه
 .ثقافة ااتمع سبجدهااغبميدة اليت 

شػػػرطاف أساسػػػياف لبنػػػاء ( الوطنيػػػة)كالعطػػػاء السػػػلوكي ( اؼبواطنػػػة)االنتمػػػاء الوجػػػداين  .2
 .اغبياة اؼبدنيةأرضية خصبة تؤهل للتنمية اؼبستدامة كتضبط مسار 

اؼبواطنػػػػػة معنيػػػػػة بتنميػػػػػة اؼبسػػػػػئولية األخبلقيػػػػػة كاالجتماعيػػػػػة، كاؼبشػػػػػاركة يف اؼبناشػػػػػط  .3
ال يبكػػػن أبػػػدا الفصػػػل بػػػُت مشػػػاعر حػػػب  .االجتماعيػػػة، كتطػػػوير مهػػػارة التفكػػػَت السياسػػػي

 .الوطن كبُت العمل اعباد

لػػػى أسػػػاس علػػػى فبارسػػػة مبػػػادئ التعػػػايش كإقػػػرار اؼبشػػػاركة اعبمعيػػػة ع الًتبيػػػة القائمػػػة .4
 .اؼبواطنة الواعية الفاعلة، كفيلة بًتسيخ الوحدة الوطنية كازدهار اغبياة اؼبدنية

األصػػػػالة كاؼبعاصػػػػرة ركيزتػػػػاف يف تكػػػػوين اؽبويػػػػة الوطنيػػػػة الكويتيػػػػة العربيػػػػة اإلسػػػػبلمية  .5
األصػػالة هػػي االنتفػػاع مػػن الػػًتاث كاغبفػػاظ علػػى االسػػتقبللية يف رحػػاب الػػدين  .اإلنسػػانية

كاؼبعاصرة هي التواصل مع ركائع العصر دكف تنكر إلهبابيات اؼباضي كهػاا  ،ةكالتاريخ كاللغ
يسػػػػتلـز اإلطػػػػبلع علػػػػى القػػػػوانُت الدكليػػػػة كمراعاهتػػػػا كاؼبسػػػػانبة يف تنميػػػػة اؼبػػػػَتاث اإلنسػػػػاين  

 .كأعضاء شركاء يف األسرة الدكلية
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نفػػي اػبػػبلؼ كاالختبلفػػات سبامػػا بػػل اؼبواطنػػة الصػػحيحة  لػػيس مػػن شػػركط اؼبواطنػػة .6
ظبػػػة  مث اسػػػتثمار االختبلفػػػات إف تقبػػػل مث احػػػًتاـ. حػػػب بػػػالتنوع كاالخػػػتبلؼ اؼبوضػػػوعيتر 

 .حضارية سبيز اؼبواطنة اليت تتمتع بالرشد

أكػرب عقبػة تواجػه الناشػػئة يف عػا  االنًتنػت أف التواجػد العػػريب مػازاؿ ضػعيفا فضػػبل  .7
عػػن الفضػػائيات  الػػيت ال تقػػل ضػػررا عػػن كجػػود مفػػاهيم غػػَت سػػوية تػػركج عػػرب اؼبواقػػع اؽبابطػػة

 .كسائر التحديات

تعاين اؼبرأة العربية من عوائػق عديػدة ربػوؿ بينهػا كبػُت فبارسػة حقوقهػا اؼبدنيػة كاملػة  .8
كسبنعها من إطػبلؽ الطاقػات الكامنػة لػديها ػبدمػة بلػدها كتطػوير ذاهتػا كال بػد مػن مواجهػة 

يػػػة اإلسػػػبلمية هػػػاا األمػػػر كسبكينهػػػا منػػػا مرحلػػػة الطفولػػػة لتلعػػػب دكرهػػػا اغبضػػػارم كفػػػق الرؤ 
 .اؼبنزؿ كخارجهرحاب الوسطية القائمة على أساس النساء شقائق الرجاؿ يف 

تتحمل الدكلة عبء تطبيق القوانُت كتوفَت اغبقوؽ اإلنسانية كعلى رأسػها اغبريػات  .9
العامة كالشراكة السياسية ككلما كانت حازمة يف أدائها كاف اؼبواطن ابنػا بػارا بوطنػه، مػزاكال 

  .عما يف حياته، عادال يف سلوكياتهلواجباته، من

كسػػػائل غػػػرس اؼبواطنػػػة كتنشػػػيط الوطنيػػػة كثػػػَتة جػػػدا مػػػن أنبهػػػا تفعيػػػل دكر األسػػػرة  .11
كغػػرس كاؼبوسػػيقية كاؼبدرسػػة كاإلعػػبلـ كوسػػائط تربويػػة كاسػػتثمار االنًتنػػت كالًتبيػػة اؼبتحفيػػة 

العيػػػد )ث اعباريػػػة كاؼبواطنػػػة البيئيػػػة كاسػػػتثمار األحػػػدا...( اغبػػػوار كالتعػػػاكف)مهػػػارات اغبيػػػاة 
  .كوسائل للتهايب كالتثقيف كالتدريب...( الوطٍت

كمػػػػػن الوسػػػػػػائل التعليميػػػػػػة ااديػػػػػػة يف غػػػػػرس القػػػػػػيم االسػػػػػػتعانة بأسػػػػػػلوب االبتكػػػػػػار  .11
باالستثارة  حبيث تكوف مهمة اؼبريب اسػتثارة اؼبػتعلم، كجػاب انتباهػه، كشػحا تفكػَتل عػن 

أجػػل اسػػتدعاء اآلراء كاسػػتثارة األفكػػار طريػػق طػػرح العديػػد مػػن القضػػايا اؼبثػػَتة، كذلػػ  مػػن 
ء األعمػػاؿ كهػػاا أدام إىل اإلحسػاف يف كسبهيػدا لتكػػوين كعػي عميػػق كمهػػارات سػليمة تػػؤد

 . مبط تعليمي مغاير سباما لطريقة التلقُت العقيم كاالستظهار اؼبمل للمعلومات
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ي العميااااق بقااايم الااااوالء نشااار الاااوع
المزيااد  الااوطني بدايااة الطريااق نحااو

 .االستقرار واالرتقاء المدني من
 

هأ التعصػػب اؼبػػاك كاحملسػػوبية  "واسػػطةال"معوقػػات الػػوالء الػػوطٍت كثػػَتة منهػػا شػػيوع  .12
كالطهػػر الػػوطٍت هػػال كغَتهػػا مشػػكبلت كعقبػػات زبػػل بقػػيم االنتمػػاء ... كاغبػػزيب كالقبلػػي 
على اختبلؼ درجاهتا كأنواعها هي فبارسات خاطئػة دينيػا كعقليػا اؼبامومة كهال النزعات 

 . كإنسانيا كذات عواقب فادحة للفرد كقادحة للمجتمع

تربيػػػة الناشػػػئة تربيػػػة أخبلقيػػػة سػػػديدة أعظػػػم قػػػوة  .13
اء هويػػػػة كطنيػػػػة ترحػػػػب بػػػػالتنوع كتسػػػػتثمرل يف دائػػػػرة لبنػػػػ

التسػامح كاغبػػوار كالقػيم اؼبشػػًتكة للبنػاء كدبػػا ينسػجم مػػع 
 .معطيات اؼبواطنة العاؼبية

: الوطنيػػة للناشػػئة مػػن أربعػػة عناصػػر تتكػػوف اؽبويػػة .14
التحلػي ، ك علػى أكمػل كجػه تفبارسة اغبقػوؽ كالواجبػاك ، الصادؽ االنتماءك ،  النافع العلم
 :كما هو مبُت يف الشكل التايل  الكريبة ؽاألخبلب
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 التوصيات
تزكيد األسرة دبهارات غرس اؼبواطنة اؼبسئولة كتنشيط دكرها يف تدريب الناشئة على  .1

 .االلتزاـ بقواعد النظاـ كاحًتاـ القوانُت كربمل اؼبسئولية

ر تضػػػمُت اؼبنػػػاهج اؼبدرسػػػية اؼبفػػػاهيم الوطنيػػػة منػػػا مرحلػػػة ريػػػاض األطفػػػاؿ إىل آخػػػ .2
 .مرحلة

إىل اسػػػتثمار ...( اؼبسػػػاجد -أجهػػػزة اإلعػػػبلـ  –اؼبػػػدارس )دعػػػوة الوسػػػائط الًتبويػػػة  .3
 .كاستلهاـ معاين التسامح الًتاث اإلسبلمي يف توعية كتوجيه السلوؾ كبو الوالء للوطن

إف األمػػػر اؼبطلػػػوب، هػػػو أف تتنػػػاكؿ كسػػػائل اإلعػػػبلـ مػػػادة تثقيفيػػػة تعليميػػػة موجهػػػة  .4
راهتا الوطنيػػة كإمػػدادها باؼبعلومػػات اعبػػادة كتربزهػػا بصػػورة إهبابيػػة  للمػػرأة مػػن أجػػل تنميػػة قػػد

كمواطنػػػػة تشػػػػتغل بقضػػػػايا ؾبتمعهػػػػا العامػػػػة كتتػػػػأثر دبشػػػػكبلته السياسػػػػية كغَتهػػػػا كتبصػػػػرها 
 .باؼبعوقات الفكرية كالًتاثية كاالجتماعية اليت تقلص حركتها كتقلل من قيمتها

ثػػراء مفهػػـو الوطنيػػة كاؼبواطنػػة هبػػب أف تقػػـو مؤسسػػات اإلعػػبلـ بتعميػػق كتطبيػػق كإ .5
 .بطريقة موضوعية ال سيما يف األعياد الوطنية

تطبيػػػػق خبلصػػػػة الدراسػػػػات األكاديبيػػػػة كاألحبػػػػاث الفكريػػػػة كاؼبػػػػؤسبرات التخصصػػػػية  .6
كاغبلقػػات النقاشػػية اػباصػػة بقضػػايا اؽبويػػة الوطنيػػة كربويػػل توصػػياهتا كمقارباهتػػا النظريػػػة إىل 

األدب العػػػريب يف ركائػػػع ع اسػػػتثمار الفكػػػر الًتبػػػوم ك كاقػػػع ملمػػػوس كمنهجيػػػات تطبيقيػػػة مػػػ
 .توسيع مدارؾ الناشئة سياسيا

 عػػربإعػػادة اؽبيبػػة لتطبيػػق القػػوانُت كنشػػر مقاصػػدها كيبػػدأ تػػدريب الطفػػل علػػى ذلػػ   .7
احًتاـ قوانُت األسرة كاؼبدرسة كيليه فهم اللػوائح كاألنظمػة اؼبدنيػة مث معرفػة حقػوؽ اإلنسػاف 

 .عاؼبيا
، تخصصػػػة لرصػػػد اؼبشػػػاكل السػػػلوكية لػػػدل األطفػػػاؿ كاؼبػػػراهقُتإهبػػػاد مؤسسػػػات م .8

 .معها بصورة منظمة كالعمل على التعامل
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، احًتاـ اآلخرين، التسامح)غرس مفهـو اؼبهارات اغبياتية يف نفوس األبناء كالبنات  .9
الثقػػػػػة كالػػػػػتحكم ... اغبػػػػػوار اإلهبػػػػػايب، االعتػػػػػاار، االعػػػػػًتاؼ باػبطػػػػػأ ، اؼبسػػػػػاكاة، الصػػػػػداقة
 (. بالنفس

العمػػل علػػى اغبػػد مػػن جلػػب اؼبربيػػات األجنبيػػات كإنشػػاء حضػػانات متخصصػػة يف  .11
 .أماكن العمل لرعاية أطفاؿ النساء العامبلت

حػػػػمل النقابػػػػات كاالربػػػػادات اؼبهنيػػػػة كغَتهػػػػا مػػػػن مؤسسػػػػات ااتمػػػػع اؼبػػػػدين علػػػػى  .11
 مساندة رسالة اؼبدرسػة كذلػ  يف عمليػة اغبفػاظ علػى اؽبويػة الوطنيػة األصػيلة للناشػئة عػرب

اغبفػػاظ علػػى صبػػاؿ كنصػػاعة اللغػػة العربيػػة -االعتػػزاز بالػػدين-ؿباسػػن العػػادات)اغبػػث علػػى 
 ...(.الفصيحة
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 أىم المراجع العربية
 

: عماف، موسوعة التدريس(. ـ ََِْ -هػ ُِْْ)ؾبدم عزيز ، إبراهيم
 .دار اؼبسَتة

علم نفس النمو  يف. النمو اؼبعريف(. ـ ََِْ)إبراهيم، معصومة أضبد 
 .اعبامعة العربية اؼبفتوحة: الكويت، ُط. (ـ ََِْ)كآخركف ، تأليف عبدالكرمي ؿبمد عثماف (ولةالطف)

يصىنَّف يف اغبديث كىاآلثار. ابن أيب شيبة  .ُُ: َِإصدار : برنامج احملدث .اؼب
ركح موقع . نقد القومية العربية على ضوء اإلسبلـ كالواقع. ابن باز، عبدالعزيز

 (.www.islamspirit.com) :اإلسبلـ
. ُط. اؼبرأة كالعدالة من منظور ليربايل(. ـ ََِِ -هػ  ُِّْ)ابن جاسم، شيخة يوسف عبدالقادر 

 .الكويت
حقوؽ اؼبرأة يف اإلسبلـ )االكًتاث حبقوؽ اؼبرأة (. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)ابن اػبوجة، ؿبمد بن مصطفى 

 .دار ابن حـز: ، بَتكتُط. ضبط كتعليق ؿبمد شايب شريف. (سس الشرعية للمعاشرة الزكجيةكاأل
 .ُُ: َِإصدار : برنامج احملدث. مقدمة ابن الصبلح يف علـو اغبديث. ابن الصبلح
 . (تفسَت ابن عاشور)كالتنوير  التحرير.  مد الطاهرابن عاشور، ؿب
 .ُُ: َِصدار إ: برنامج احملدث. تاريخ دمشق .ابن عساكر
 (.www.islamspirit.com) موقع ركح اإلسبلـ. مكاـر األخبلؽ. ابن العثيمُت

 http://www.muhaddith.org :احملدثموقع . لساف العرب(. ََِٓ)ابن اؼبنظور اإلفريقي 
أصوؿ الًتبية بُت األصالة (. ـََُِ -هػ ُِِْ)ؿبمد ضبيداف ، العبادم. صبحي ضبداف، جبللةأبو 
 .مكتبة الفبلح: ، الكويتُط. كاؼبعاصرة

تطوير  –مشكبلت اؼبناهج  –األساسيات : اؼبناهج الًتبوية اؼبعاصرة(. ـ َََِ)أبوحويج ، مركاف 
 .للنشر ، الدار العلمية الدكلية، كدار الثقافة ُط. كربديث

 .ُُ: َِإصدار : برنامج احملدث. سينىني أيب دىاكيد. أبو دىاكيد     

 (.ُٔ)كتاب العريب : الكويت. اؼبعرفة كصناعة اؼبستقبل(. ـ ََِٓ)أبو زيد ، أضبد 
العبلقة بُت الرؤية الكونية كاؼبنهجية : اإلصبلح الًتبوم(. ـ ََِِ -هػ  ُِّْ)، عبداغبميد أبو سليماف

صيف  ِٗاؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي، السنة الثامنة، العدد . إسبلمية اؼبعرفة. ألداء الًتبوماؼبعرفية كا
 .ـ ََِِ -هػ  ُِّْ

http://www.islamspirit.com/
http://www.islamspirit.com/
http://www.muhaddith.org/
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: إسبلـ أكف الين. سبكُت اؼبرأة اػبليجية بُت الوعي كالقيود(. ـ ََِٓ)طالب، حسن  أبو
http://www.islamonline.net/arabic/adam/2005/06/article08.shtml 

 .، الكويت ُط . الًتبية اغبياتية( ـ َََِ)األضبد، عبدالرضبن أضبد 
 .اؼبعجم اؼبوجز يف اؼبصطلحات الًتبوية: مفاهيم تربوية(. ـ ُّٖٗ= هػ  َُّْ)أضبد، مَتغٍت دفع اهلل 

 .العلميةدار البحوث : الكويت.  ُط
: ، دمشقُط(. دراسة يف حياته كشعرل) خليفة الوقياف يف رحلة اغبلم كاؽبم(. ـ ََِِ)إدريس، قبمة 

 . دار الدل
 .دار ابن اعبوزم: الرياض . التجديد يف الفكر اإلسبلمي(. هػ  ُِْٕ)أسامة، عدناف ؿبمد 

 ،ُط .السعيد اإلسبلمي اجالزك  أك :العركس ربفة (.ـ ََِٔ - هػ ُِْٔ) مهدم ؿبمود اإلستانبويل،
 .كالتوزيع للنشر اؼبعارؼ مكتبة : الرياض

 :موقع إسبلـ أكف الين. اؼبواطنة بُت اؼبفهـو كاؼبمارسة(. ـ ََِٓ -هػ  ُِْٓ)إسحق، جورج 
. اؼبنطلقات كاؼبعطيات كاآلفاؽ: هال هي العوؼبة(. ـ ََِِ -هػ  ُِِْ)إسعيد، ؿبمد توهيل عبد 

 .حمكتبة الفبل: ، الكويتُط
. الثقافة كااتمع اإلسبلمي( ِ: )سلسلة اإلسبلـ كالعلـو اإلنسانية(. ـ ُٖٖٗ)إظباعيل، زكي ؿبمد 

 .دار اؼبطبوعات اعبديدة: اإلسكندرية
، ؿبمد بن راشد   .موتيفيت للنشر: ، ديبّط. التحديات يف سباؽ التميز..رؤييت(. ـ ََِٔ)آؿ مكتـو

يف . العنف الام تتعرض له النساء)آفة عاؼبية : مم اؼبتحدةاأل(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ) األمم اؼبتحدة
 .ـ ََِٔأكتوبر  ُِ، اػبميس  ُّْٖٓ(: الكويت) الرأم العاـجريدة 
 .دار الكتب العلمية: بَتكت، ْ- ُج ، ُط . ظهر اإلسبلـ(. ـ ََِْ -هػ  ُِْٓ)أضبد ، أمُت

حبث الًتبية كإعادة تشكيل الوعي العريب اؼبداخبلت كاؼبناقشات على (. ـ ََِٓ)األنصارم ، عبداغبميد 
أحباث كمناقشات ندكة مهرجاف القرين . العصر العريب اعبديد الواقع كالتحدياتيف . للدكتور ؿبمد جواد رضا

التحدم الثقايف  –التحدم السياسي )اعبزء األكؿ . دكلة الكويت –ـ  ََِْيناير  ٕ-ٓالثقايف العاشر 
 .االس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب :الكويت(. كالًتبوم كاإلعبلمي

اغبلقة النقاشية كرقة عمل مقدمة يف . حق الطفل يف تربية آمنة(. ـ ََِٓ)األنصارم، عبداغبميد 
 .اؼبركز اإلقليمي للطفولة كاألمومة: الكويت. من اإلساءة  كيف كبمي أطفالنا: اػبليجية

يف ؾبلة : السعودية. وؿ تعليم حقوؽ اإلنسافح(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)األنصارم، لبٌت عبدالرضبن 
 http://www.almarefah.com/article.php?id=262: موقع اؼبعرفة. اؼبعرفة

دار : ، الكويت  ِط.  اؼبوازين يف األخبلؽ كنظاـ اغبياة(. ـ ََِٓ)األيويب ، ؿبمود شوقي عبداهلل 
 .قرطاس

http://www.islamonline.net/arabic/adam/2005/06/article08.shtml
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 .عويدات: بَتكت. اؼبشوهة(. ـ ََِٔ)رانيا ، الباز
 .دار الببلد:  ، جدةُط. مقدمة يف الًتبية: اؼبدخل إىل أسس الًتبية(. ـُُٗٗ)ش، أمَتة خب

موقع أماف .  دكر اؼبناهج التعليمية يف مواجهة العنف(. ـ ََِْ)بدر، ميشاؿ 
 http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw40.htm(.األردف)

 .دار التعارؼ للمطبوعات .الركحي كاإلصبلح االجتماعي اإلمباء(. ـُٕٗٗ-ُّٗٗ)برم، عبداللطيف 
 تستهدؼي  أكلية مدكنة "اؽبويػة عن الدِّفاع كمعركة لثقافػة"ا أك كاؽبوية الثقافة(. ـََِٓ)الرَّضبن  بسيسو، عبد

: موقع مؤسسة فلسطُت للثقافة. كخبلَّؽ شيجاعو  فكرم   حوار كإطبلؽ التفكَت إثارةى 
http://www.thaqafa.org/Main/default.aspx?_ContentType=ART&_ContentID=

7a473402-4607-4c62-9d5b-bf55dbe78d16 
التأـز الفكرم يف : األسئلة احملظورة(. ػه ُِْٕ –ـ  ََِٔ)عبلء الدين ، عبدالكرمي كآؿ رشي، بكار

 .مركز الراية للتنمية الفكرية: جدة. كاقعنا اإلسبلمي اؼبعاصر
على « احملافظة»من جهودنا لػ%  َٖ: طواؿ طبسة قركف(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)بكار، عبدالكرمي 

:  عرفةموقع اؼب: السعودية. اؼبعرفةيف ؾبلة  !!اؼبرأة« تنمية»من جهودنا لػ% َِاؼبرأة
http://www.almarefah.com/article.php?id=329 

 .، الكويت، دار اقرأُط. مبلمح الناجحُت(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)الببليل ، عبداغبميد 
: قع صباؿ البنامو . نظرية العدؿ يف الفكر األكريب كالفكر اإلسبلمي(. ـُٓٗٗ)البنا، صباؿ 

http://www.islamiccall.org/Nazariyyatul'adl_Ind.htm 
األنباء تنشر : قدمته اللجنة االستشارية الستكماؿ تطبيق الشريعة إىل كزارة الًتبية(. ـََِّ)بندؽ، مرمي 

 .ـ ََِّمايو  ُْاألربعاء : األنباءصحيفة ". ناعة اغبياةص"أكؿ منهج دراسي بعنواف 
 .دار اؼبعارؼ: القاهرة. الوطنية يف عا  ببل هوية(. ـ َََِ)هباء الدين، حسُت كامل 

دار : ، الكويتُط. اإلصبلح اإلسبلمي اغبائر بُت أهله(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)البهنساكم، سا  
 .اقرأ

 . احملدثبرنامج . سنن الًتمام. الًتمام 
 دراسات مرجعيةيف . الًتبية يف مرحلة الطفولة اؼببكرة كرهانات اؼبستدامة(. ـ ََِٔ)تريبش، قباة الصقلي 

سبتمرب  ُُ-َُالقاهرة . الًتبية اؼببكرة للطفل العريب يف عا  متغَت. اؼبؤسبر اػبامس لوزراء الًتبية كالتعليم العرب
 .كصبهورية مصر العربية( إدارة الًتبية)ـو اؼبنظمة للًتبية كالثقافة كالعل. ـ ََِٔ

 .السعودية. برنامج اؼبصحف الرقمي(. ُِْٓ) التفسَت اؼبيسر
 . هيئة األمم اؼبتحدة. ـ ََِِ تقرير التنمية اإلنسانية العربية

http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2002.html 

 . هيئة األمم اؼبتحدة. ـ ََِّ تقرير التنمية اإلنسانية العربية

http://www.thaqafa.org/Main/default.aspx?_ContentType=ART&_ContentID=7a473402-4607-4c62-9d5b-bf55dbe78d16
http://www.thaqafa.org/Main/default.aspx?_ContentType=ART&_ContentID=7a473402-4607-4c62-9d5b-bf55dbe78d16
http://www.almarefah.com/article.php?id=329
http://www.islamiccall.org/Nazariyyatul'adl_Ind.htm
http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2002.html
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http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2003.html 
موقع إسبلـ أكف . الطهطاكم بُت األزهر كباريس(. ـ ََِّ= هػ  ُِْٓ)سباـ، أضبد 

 http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/08/article26a.shtml:الين

 .دار قرطاس: ، الكويتِط. أحباث يف تاريخ الكويت(. ـََِٔ)التميمي، عبداؼبال  خلف 
 ْْٔٓ/َََُُالعدد ، الوطنيف جريدة . يوميات بوقتادة كبونبيل(. ـ ََِٔهػ  ُِْٕ)ؿبمد ، ثبلب

 .ِٔص  ْٓالسنة  –
 .اامع الثقايف: أبوظأ. اؼبوسوعة الشعرية. حملاسن كاألضدادا.  اعباحا 
اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التميز ضد اؼبرأة  (.ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)أميمة منَت  جادك،

CEDAW .موقع اؼبعرفة. اؼبعرفةيف ؾبلة : السعودية :
http://www.almarefah.com/article.php?id=341 

: موقع اعبامعة العربية. مقدمة عن العا  العريب -اغبضارة العربية . اعبامعة الدكؿ العربية
http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=256&level_id

=245 
تقومي اؼبنجزات كمواجهات التحديات  :الًتبية كالتنمية(. ـ ُٔٗٗ= هػ  ُُْٔ)لعزيز عبداهلل اعببلؿ، عبدا

 .الدار الًتبوية للدراسات كاالستشارات: الرياض. (ـ ُٓٗٗ – ُٖٓٗ)يف دكؿ اػبليج العربية 
 .برنامج اؼبواطنة البيئية. صبعية البحرين النسائية

http://www.bahrainws.org/Subpages/CitizinShip1.aspx 
 .الكويت. النشرة التعريفية(. ـََِٔ) اعبمعية الكويتية للمقومات األساسية غبقوؽ اإلنساف

 :ية اؼبرباتموقع صبع: لبناف. الًتبية اؼبدنية: اؼبناهج الًتبوية(. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)صبعية اؼبربات اػبَتية 
 http://www.mabarrat.org.lb/arabic/d3/manaheg/madaniya/index.shtml:اػبَتية

 .ْْعدد : ؾبلة النبأ. مفهـو الثقافة بُت اللغة كاالصطبلح(. ـ َََِ -هػ  ُُِْ)جواد، إبراهيم ؿبمد 
http://www.annabaa.org/nba44/nazarat.htm 

 http://jawdatsaid.net: موقع جودت سعيد نت. اإلسبلـ كقضية اؼبرأة.  جودت سعيد
 http://feqh.al-islam.com: موقع اإلسبلـ .إٍعبلـ اؼبوقعُت عىٍن رىٌب العاؼبُت. اعبوزية، ابن قيم
. اؼبعرفةيف ؾبلة . أساليب تعزيز تربية اؼبواطنة عرب التنسيق كالشراكة (.ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)حامد، ؿبمد 

 http://www.almarefah.com/article.php?id=698 :موقع اؼبعرفة: السعودية
يف ؾبلة : السعودية. اؼبدرسة التدريب اؼبهٍت يف كرش خارج (.ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)اغببشي، عبداهلل 

 http://www.almarefah.com/article.php?id=619:  موقع اؼبعرفة. اؼبعرفة
يف ؾبلة : السعودية. االذباهات اؼبعاصرة يف تربية اؼبواطنة(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)اغببيب، فهد إبراهيم 

 http://www.almarefah.com/article.php?id=691: موقع اؼبعرفة. ةاؼبعرف

http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2003.html
http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=256&level_id=245
http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=256&level_id=245
http://www.bahrainws.org/Subpages/CitizinShip1.aspx
http://www.annabaa.org/nba44/nazarat.htm
http://jawdatsaid.net/
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=34&MaksamID=628&ParagraphID=1031&Sharh=0&HitNo=0&Source=1&SearchString=G%241%23%E6%E3%DA%D1%DD%C9%20%C7%E1%DA%CF%E1%20%E6%CC%C8%230%230%230%23%23%23%23%23
http://feqh.al-islam.com/
http://www.almarefah.com/article.php?id=698
http://www.almarefah.com/article.php?id=619
http://www.almarefah.com/article.php?id=691
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الًتبية الوقائية يف اإلسبلـ كمدل استفادة اؼبدرسة (. هػ ُُْٖ)اغبدرم، خليل بن عبداهلل بن عبدالرضبن 
 .جامعة أـ القرل :اؼبملكة العربية السعودية .الثانوية منها

مؤسسة غراس : ، الكويتُط. الًتبية كالقيم السياسية(. ـ ََِِ -هػ  ُِِْ)اغبريب، سعود هبلؿ 
 . للنشر كالتوزيع

دار الكتاب : ، العُتّط. أصوؿ الًتبية( ـ ََِْهػ  ُِْٓ)حساف ، حساف ؿبمد ، كآخركف 
 . اعبامعي

 . دار كائل: ، األردفُط. معلم االجتماع الًتبو (. ـََِٓ)اغبسن ، إحساف ؿبمد 
 .سفَت :القاهرة. موسوعة سفَت لًتبية األبناءيف . رفاعة الطهطاكم(. ـ ُٖٗٗ)حسن ، زينب حسن 

قراءة )من العودة إىل الاات إيل اؼبفكر اؼبسئوؿ : علي شريعيت(. ـ ََِٓ)حسن، ؿبمد ؿبمود عبد العاؿ 
، كلية االقتصاد كالعلـو جامعة القاهرة. إظباعيل د الفتاحسيف الدين عب/ د. أ: إشراؼ(. يف ربليل النص

(: ـ ََِٔ-ّ-ِتاريخ دخوؿ اؼبوقع )موقع الوحدة اإلسبلمية  .قسم العلـو السياسية، السياسية
http://www.alwihdah.com/download.asp 

االكتشاؼ اؼببكر لقدرات الاكاءات اؼبتعددة دبرحلة (. ـ ََِٓ -هػ  ُِْٔ)حسُت ، ؿبمد عبداؽبادم 
 .دار الفكر: ، األردف ُط. الطفولة اؼببكرة
. ّط. الوطنية كمتطلباهتا يف ضوء تعاليم اإلسبلـ(. ـ ُٔٗٗ= هػ  ُُْٕ)سليماف عبدالرضبن  ،اغبقيل
 .الرياض

: إسبلـ أكنبلينموقع . اؼبرأة كقضايا اإلصبلح( . ََِّ)ضباد، سهيلة زين العابدين 
http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/02/article02_16.shtml 

 .كويت تايبز: ، الكويتْط. مدخل إىل أصوؿ الًتبية(.  ـُٓٗٗ)ضبادة، عبداحملسن 
، ِػ  ُمناهج الدراسية كحاجات ااتمع اإلمارايت (. ـ ََِْ= هػ  ُِْٓ)اغبمادم،  حسُت علي  
ابريل  ِٕهػ اؼبوافق  ُُِْؿبـر  ِِجريدة البياف اإلماراتية، اػبميس   .التعليمية ربديات تواجه االسًتاتيجية

 http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/04/27/ray/7.htm .ـَََِ
. دكر الًتبية يف التنمية ااتمعيةيف . الًتبية الوطنية يف اؼبدرسة(. ـََِٓ -هػ  ُِْٔ)اغبمد ، رشيد ضبد 

 . اؼبركز العريب للبحوث الًتبوية لدكؿ اػبليج: الكويت. الدكرة الثانية عشرة: اؼبوسم الثقايف الًتبوم للمركز
اؼبظاهر ، سبل الوقاية : التقصَت يف تربية األكالد(. ـ ََِِ -هػ  ُِّْ)بن إبراهيم  اغبمد، ؿبمد

 .، الرياض، دار ابن خزيبةْط. كالعبلج
كعليه تعليقات لفضيلة اؼبرحـو . الختيار لتعليل اؼبختارا .عبد اهلل بن ؿبمود بن مودكد اؼبوصلي، اغبنفي

 .ُُ: َِر إصدا: برنامج احملدث. الشيخ ؿبمود أبو دقيقة

http://www.alwihdah.com/download.asp
http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/02/article02_16.shtml
http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/04/27/ray/7.htm
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دراسات يف . الًتبية اؼببكرة يف الوطن العريب كربديات ؾبتمع اؼبعرفة(. ـ ََِٔ)حنفي، قدرم ؿبمود 
 ُُ-َُالقاهرة . الًتبية اؼببكرة للطفل العريب يف عا  متغَت. اؼبؤسبر اػبامس لوزراء الًتبية كالتعليم العرب. مرجعية
 .كصبهورية مصر العربية( إدارة الًتبية)لعلـو اؼبنظمة للًتبية كالثقافة كا. ـ ََِٔسبتمرب 

ؿباكالت يف نقد الاات الاات كاستكشاؼ ": بن لكن"اػبركج من مدار (. ـ ََِٔ)حيدر، خليل 
 .، الكويتُط. جاكر التعثر
 .دار الساقي: بَتكت، ُط. النظاـ األبوم كإشكالية اعبنس عند العرب(. ـ ََِّ)إبراهيم ، اغبيدرم
، ُط. سرمد الطائي: ترصبة. مقاربات يف دكر اؼبرأة كالشباب: ااتمع اؼبدين(. ـ ََُِ)ؿبمد ، خاسبي
 .دار الفكر اؼبعاصر: بَتكت

دكر يف . التنمية ااتمعية يف اؼبؤسسات الًتبوية(. ـََِٓ -هػ  ُِْٔ)اػبرايف، فايزة ؿبمد عبداحملسن 
اؼبركز العريب للبحوث : الكويت. الدكرة الثانية عشرة: ركزاؼبوسم الثقايف الًتبوم للم. الًتبية يف التنمية ااتمعية
 . الًتبوية لدكؿ اػبليج
 .مكتبة األسرة: القاهرة. سلسلة الفكر. مصطلحات الفكر اغبديث(. ـََِٔ)خشبة، سامي 

 .مكتبة دار الثقافة: عماف. أثر كسائل اإلعبلـ على الطفل(. ـ ََُِ)إبراهيم ياسُت كآخركف ، اػبطيب
عا  : ، القاهرةُط. التنشئة السياسية لطفل ما قبل اؼبدرسة(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)ل خلف، أم

 . الكتب
، يـو اعبمعة جريدة الوطن(. ّ)من مواسم الثقافة يف الكويت (. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)خلف، عبداهلل 

السنة  ْْْٖ: رقم العدد. ـ ََِْ – ُ – ُٔ
ِْ:http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=5&topic=220215 

ؾبلة التجديد . الاكاء اؼبتعدد: توجهات معاصرة يف التعٌلم كالتعليم(. ـ ََِْ)خليل، سعادة عبدالرحيم 
: (ـََِٔ-ٗ-ِٖتاريخ دخوؿ اؼبوقع ) العريب

http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=3179   
الضبط االجتماعي يف ااتمع العريب من منظور (. ـ ََِٓ -هػ  ُِْٔ)السيد سبلمة ، اػبميسي

 .مكتبة الرشد: بَتكت. تربوم

 -، أكتوبرّْ، االد ِالعدد .  عا  الفكريف . النسوية كفلسفة العلم(. ـ ََِٓ)اػبويل، يبٌت طريف 
 .ـ ََِٓديسمرب 

 .، الرياض، دار ابن خزيبةُط. فتاكل للمدرسُت كالطبلب(. ـ ُٕٗٗ -هػ  ُُْٕ)دار ابن خزيبة 
 .دار التوحيد: ، الكويتُط .مبادئ يف تربية النشء اؼبسلم(. ـ ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖ)دار التوحيد 
: موقع إسبلـ أكنبلين.  عصر األغاين االلكًتكنيةأطفالنا يف(. ـَََِ)دركيش، مٌت 

http://www.islamonline.net/arabic/adam/2000/11/article16.shtml 

http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=5&topic=220215
http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=3179
http://www.islamonline.net/arabic/adam/2000/11/article16.shtml
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 : مدرسة لتعليم السياسة للنساء(. ـ ََُِ)  مٌت،  دركيش
http://www.islamonline.net/arabic/adam/2001/06/article17.shtml 

 .ؾبلس األمة: الكويت. (ـََُِ) دستور دكلة الكويت
االكبراؼ الفكرم كأثرل على األمن الوطٍت يف دكؿ ؾبلس (. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)الدغيم ، ؿبمد دغيم 
 (.ألمانة العامةا)ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية : الرياض. التعاكف لدكؿ اػبليج العربية
 .ُُ: َِإصدار : برنامج احملدث. معجم القواعد العربية. الدقر، عبدالغٍت 

 .دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر: اإلسكندرية. يف أصوؿ الًتبية(. ـ ََِْ)فايز مراد ، دندش
 .دار معد: ، دمشقٓط. علي أسعد كطفة. ترصبة د. الًتبية كااتمع(. ـُٔٗٗ)دكركامي، إميل 
: اامع الثقايف( اإلمارات. )قصة اغبضارة(. ـ ََِٓ)ديورانت، كؿ 

http://www.civilizationstory.com/civilization 
دار  :، الكويتُط. آفاقها–ربدياهتا -كاقعها-مسارها: الديبقراطية يف الكويت(. ـ ََِٓ)ديُت، أضبد 

 .قرطاس
 http://www.muhaddith.org :، موقع احملدث سَت أعبلـ النببلء(. ََِٓ)الاهأ 

 .األكائل: ، سوريةُط. "مقاربات معرفية"ربوالت الاات الثقايف العريب (. ـ ََِّ)الربيعو، إظباعيل 
. إسبلمية اؼبعرفة .العربية بُت أعراؼ ؾبتمعها كثوابت اإلسبلـ  اؼبرأة(. ـ ََِٔ)رجاء، أمة اإلسبلـ أضبد 
 :إسبلمية اؼبعرفة، موقع ُْالعدد . اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي

http://eiiit.org/article_read.asp?articleID=715&catID=256&adad=296 
 .دار الشركؽ: األردف. اؼبدخل إىل الًتبية كالتعليم(. ـُٕٗٗ. )الرشداف، عبداهلل، كجعنيٍت، نعيم 

: موقع اؼبعرفة. اؼبعرفةيف ؾبلة : السعودية. الًتبية كاؼبواطنة(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)الرشيد، ؿبمد بن أضبد 
http://www.almarefah.com/article.php?id=700 

 ،ُط .ربليلية أدبية دراسة :القرآين القصص يف اؼبرأة شخصية (.هػُِْٕ) فهد بنت ؿبمد بنت نورة الرشيد،
 .اعبوزم ابن دار :الرياض

الكويت مؤسسة : ، الكويتُط. اؼبوسوعة العلمية للًتبية(. ـ ََِْ)الرشيدم ، بشَت صا  كآخركف 
 .للتقدـ العلمي

درجة سبثل معلمي اؼبرحلة الثانوية للمفاهيم الوطنية (. ـ ََِٔ)الرشيدم، براؾ صنت عايمل الرشيدم 
 .كلية الدراسات العليا: اعبامعة األردنية. كاذباهات الطلبة كبوها يف دكلة الكويت

ؾبموعة إقباز : ، الكويتِط. نظرية االختيار كتطبيقاهتا يف علم النفس(. ـ ََِِ)الرشيدم، بشَت 
 .العاؼبية

العصر العريب اعبديد الواقع يف . الًتبية كإعادة تشكيل الوعي العريب(. ـ ََِٓ)رضا ، ضبد جواد 
. دكلة الكويت –ـ  ََِْيناير  ٕ-ٓأحباث كمناقشات ندكة مهرجاف القرين الثقايف العاشر . كالتحديات

http://www.civilizationstory.com/civilization
http://www.muhaddith.org/
http://eiiit.org/article_read.asp?articleID=715&catID=256&adad=296
http://www.almarefah.com/article.php?id=700
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االس الوطٍت للثقافة كالفنوف : الكويت(. قايف كالًتبوم كاإلعبلميالتحدم الث –التحدم السياسي )اعبزء األكؿ 
 .كاآلداب

سلفية الًتبية أـ مستقبلية اإلنساف يف سباؽ األمم : العرب كالًتبية كالعا (. ـ ََِٓ)رضا، ؿبمد جواد 
 .اعبمعية الكويتية لتقدـ الطفولة العربية: الكويت. إىل مواقع القوة

 .الدار اؼبصرية اللبنانية: ، القاهرةُط. اؼبرأة كاإلعبلـ يف عا  متغَت(. ـ ََُِ-هػ  ُِِْ)رمزم، ناهد 
 .، الكويتُط. اؼبساجبلت يف عيوف الشعر(. ـََِٔ)الرميضي، سا  خالد 

 .دار الطليعة: بَتكت، ِط، ظبَت كـر :ترصبة. اؼبوسوعة الفلسفية(. ـ ََِٔ)ن يكيود، ركزنتاؿ
. اؼبدخل إىل الًتبية(. ـ ََِّ= هػ  ُِْْ)دهود، دالؿ عبدالواحد الركيشد، فهد عبدالرضبن كاؽب

 .مكتبة الطالب اعبامعي: الكويت.  ُط. ؿبمد اؼبأموف ؿبمد علي احملرزم. د: مراجعة
مركز : جامعة الكويت .آف األكاف لقرارات تارىبية يف منطقة اػبليج(. ـ ََِّ)زانوياف ، فاهاف 

 . ليةالدراسات اإلسًتاتيجية كاؼبستقب
الثقافة يف . من منظور ثقافة االستدامة: الوضعية التنموية للتعليم العريب(. ـ ََِّ)زاهر، ضياء الدين 
 .دائرة الثقافة كاإلعبلـ: الشارقة. يوسف عيدايب: إعداد. (ندكة خرباء)كالتعليم يف التنمية العربية 
 .دار القرطاس: ، الكويتُط. رؤل اجتماعية كثقافية(. ـََِٔ)الزبن، دالؿ فيصل 

يتوقع مناخان  ََِّ - ََِْالتقرير االسًتاتيجي اػبليجي (. ـ ََِْ= هػ  ُِْٓ)الزكرم، علي 
موقع . يف اػبليج مصحوبا بعنف داخلي كتراجع يف احتماالت اغبركب اإلقليمية ديبقراطيان إصبلحيان جديدان 

 http://www.alwihdah.com/view.asp?cat=2&id=153 :الوحدة اإلسبلمية
ندكة . رؤية كاقعية: التطرؼ يف الكويت اعباكر كاألسباب؟ يف : التطرؼ الديٍت(. ـ ََِْ)الزميع، على 

االس : الكويت. ـ ََِِديسمرب  ِِعقدت على هامش معرض الكويت السابع كالعشرين للكتاب يف 
 .فة كالفنوف كاآلدابالوطٍت للثقا

. اؼبعرفةيف ؾبلة . مبدأ اؼبواطنة يف ااتمع السعودم (.ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)الزنيدم، عبدالرضبن 
 http://www.almarefah.com/article.php?id=690:  موقع اؼبعرفة: السعودية

. إسبلمية اؼبعرفة. ؼبقررات الفقه كأصوله التفكَت اإلبداعي يف اؼبناهج الدراسية. (ـََِٔ)زكزك، فريدة 
: إسبلمية اؼبعرفة، موقع  ُْالعدد . اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي

http://www.eiiit.org/article_read.asp?articleID=771&catID=256&adad=300 

. إسبلمية اؼبعرفة. السياسات القومية كربوؿ دكر الدكلة بُت أزمػة اؽبػوية(. ََِٔ)زيادة، رضواف جودة 
 :إسبلمية اؼبعرفة، موقع َْالعدد . اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي

http://eiiit.org/article_read.asp?articleID=760&catID=256&adad=299 

http://www.alwihdah.com/view.asp?cat=2&id=153
http://www.almarefah.com/article.php?id=690
http://eiiit.org/article_read.asp?articleID=760&catID=256&adad=299
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 .مركز الراية للتنمية الفكرية: ، جدةُط. ساعة حب مع نزار قباين(. ـ ََِٔ)زينو، إيباف 
 .دار الشركؽ: ، األردفُط. الشباب كالقيم يف عا  متغَت(. ـ ََِٔ)الزيود، فباجد 

 : موقع القصة السورية. إيليا أبوماضي أنشودة التفاؤؿ(. ـََِٔ)سا ، أشرؼ السيد 
: موقع احملدث. اؼبقاصد اغبسنة(. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)السخاكم 

http://www.muhaddith.org  
 .ُُ: َِإصدار : برنامج احملدث. اؼببسوط. السرخسي 

 .عا  الكتب: القاهرة. موسوعة األـ كالطفل، ِط(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)السركجي، ؿبمود كآخركف 
النصوص التعليمية بُت منهجيات التمكن  مفهـو كقضايا اؼبواطنة يف(. ـ ََِِ)أضبد يوسف ، سعد

 .ـ ََِِأكتوبر ، السنة الثالثة، العدد الثامن. عا  اؼبعرفةيف . كؿبتويات التعبئة
 . ـََِٔيونيو  ُٕٓ، العدد ؾبلة العريبيف . قالوا(. ـََِٔ)سعيد، إدكارد 

اؼبؤسبر  دراسات مرجعيةيف . ينأدكار الدكلة كااتمع اؼبد: الًتبية اؼببكرة(. ـ ََِٔ)سبلمة ، كفاء ؿبمد 
سبتمرب  ُُ-َُالقاهرة . الًتبية اؼببكرة للطفل العريب يف عا  متغَت. اػبامس لوزراء الًتبية كالتعليم العرب

 .كصبهورية مصر العربية( إدارة الًتبية)اؼبنظمة للًتبية كالثقافة كالعلـو . ـ ََِٔ
موقع . ة اعبامع الصغَتكزياد(.  ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)السيوطي، عبدالرضبن 

  http://www.muhaddith.org:احملدث
الشاذيل، عادؿ إبراهيم عبداهلل مدل اكتساب التبلميا اؼبرحلة اإلعدادية األزهرية للمفاهيم السياسية 

اعبزء األكؿ، أكتوبر  ُِٕالعدد . ؾبلة الًتبيةيف . اؼبتضمنة يف كتب الدراسات االجتماعية اؼبقررة عليهم
 .امعة األزهرـ، جََِٓ

يف ؾبلة : السعودية. اعباكر التارىبية ؼبفهػـو حقوؽ اإلنساف(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)الشاكم، برهاف 
 http://www.almarefah.com/article.php?id=260: موقع اؼبعرفة. اؼبعرفة

لفكر دار ا: ، الكويت ُط. ربليل كنقد: الًتبية كاالنتماء الوطٍت(. ـ ََُِ)الشراح، يعقوب أضبد 
 .اغبديث

 .اؼباكور خالد .د  له قدـ .اؼبطهرة النبوية السنة رحاب يف اؼبرأة (.ـ ََِِ - هػ ُِّْ) علي الشرجبي،
 تطبيق استكماؿ على للعمل العليا االستشارية اللجنة :الكويت ،ُط .عدم كطارؽ غيث أضبد :كراجعه صححه
 .الشريعة أحكاـ

. رؤية يف السياسة االجتماعية: صناعة اؼبواطنة يف عا  متغَت (.ـََِٓ)الشريدة ، خالد بن عبد العزيز  
موقع : اؼبملكة العربية السعودية(. الباحة: كرقة حبث مقدمة للقاء قادة العمل الًتبوم يف كزارة الًتبية كالتعليم)

 (:مركز اؼبصادر الًتبوية –كزارة الًتبية كالتعليم ) اؼبكتبة الرقمية
http://www.informatics.gov.sa/ebook/index.php?subcat=5&PHPSESSID=6c4f

d1a4a9783f68d1bad94fd6473594 
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إىل بدائل .. افتقاد االنتماء للوطن يدفع. الشباب كاؼبواطنة(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)الشريدة، خالد  
 http://www.almarefah.com/article.php?id=574: موقع اؼبعرفة. اؼبعرفةيف ؾبلة ! خطرة

 .دليل تنفيا الوحدات األساسية: اؼبنهج العريب لرياض األطفاؿ (. ـََِٔ)دية ؿبمود  كآخركف شريف، نا
 . اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو: تونس

: الكويتية جريدة الوطنيف . هل العلمانية تناكئ الدين(. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)الشطي، إظباعيل 
 ََِْ/ُ/ٔالثبلثاء - األخَتة 

  http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=7&topic=217640:ـ
دراسات يف . إشكاليات اغبتمية التارىبية كاإلرادة ، صعود الدكلة كهبوطها(. ـ ََِِ)، الفضل شلق
اؼبؤسسة اؼبل  عبدالعزيز آؿ سعود للدراسات اإلسبلمية : الدار البيضاء. ُٔ-ُٓ: عدد مزدكج.  مغاربية

 .كالعلـو اإلنسانية
كاؼبطالبة .. لست راضية عن كضع اؼبرأة: هبة رؤكؼ. د(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)الشملوؿ، كالء 

: موقع ؽبا أكف الين. (ّػُ)باغبجاب ال تعٍت االنعزاؿ 
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=10665&task=view

&sectionid=1     أماف موقع كأيضا: http://www.amanjordan.org/a-

news/wmprint.php?ArtID=3215 
؟.. اغبضارة األخبلقية (. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)الشهرم، ثريا  جريدة الشرؽ ! أين كبن منها اليـو
موقع جريدة الشرؽ . ََُٖٔالعدد  ََِٔيوليو  َُهػ  ُِْٕالثاي  صبػادل ُْاالثنيػن : األكسط الدكلية

: األكسط
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issue=10086&article=372479 

. جدلية كنوز األرض كاكتشافها: اليونسكو إىل مبادرات األفرادمن (. ََِٔ -هػ  ُِْٕ)الشهرم، ثريا 
موقع جريدة  .َُُِْالعدد  ََِٔسبتمرب  ْهػ  ُِْٕشعبػاف  ُُاالثنيػن : جريدة الشرؽ األكسط الدكلية

الشرؽ 
:األكسط

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=381174&issue=10142 
دار العلم :  ، بَتكتٓط. الوعي الًتبوم كمستقبل الببلد العربية(.  ـُِٖٗ)جورج كآخركف  ،شهبل
 .للمبليُت

 .الثقايف اامع :اؼبتحدة العربية اإلمارات دكلةCOD  .الشعرية اؼبوسوعة(. ـ ََِّ)شوقي، أضبد 
 .تاريخ اآلداب العربية. لويس شيخو، 

 .دار اؽببلؿ: مصر. صدمة اإلنًتنت كأزمة اؼبثقفُت(. ـ ََِٓهػ  ُِْٔ)صا ، أضبد 

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=10665&task=view&sectionid=1
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=10665&task=view&sectionid=1
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issue=10086&article=372479
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=381174&issue=10142
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اؼبواطنة كما يتصورها طبلب اؼبرحلة الثانوية يف اؼبملكة العربية (. ـ ََِٓ)الصبيح، عبداهلل بن ناصر 
 .إىل اللقاء الثالث عشر لقادة العمل الًتبويُتحبث مقدـ )السعودية كعبلقة ذل  ببعمل اؼبؤسسات االجتماعية 

يف ؿبيط ذبربة الدكؿ األعضاء دبكتب : العمل الًتبوم اؼبشًتؾ(. ـ ََِٔ)الصبيح، نورية صبيح براؾ 
اؼبوسم الثقايف الًتبوم . كحدة أهداؼ كتنوع خربات... العمل الًتبوم اؼبشًتؾ يف . الًتبية العريب لدكؿ اػبليج

 . اؼبركز العريب للبحوث الًتبوية لدكؿ اػبليج: الكويت. لثالثة عشرةالدكرة ا: للمركز
مؤسبر التطوع السادس عشر يف أمسًتداـ (. ـ ََُِ)الصرعاكم، عبالعزيز عبداهلل ، الربيعاف، وبي ؿبمد 

 .رابطة االجتماعيُت: الكويت. (األراضي الواطئة هولندا)
: َِإصدار : برنامج احملدث .درة من دار اإلفتاء اؼبصريةفتاكل األزهر ؼبئة عاـ الصا. الكتب. صقر، عطية

ُُ. 
مدل تضمن كتب الًتبية اإلسبلمية ؼببادئ حقوؽ الطفل يف اؼبرحلة (. ـََِٔ)الصليلي، علي عايد 
 .جامعة عماف العربية للدراسات العليا: األردف. االبتدائية يف دكلة الكويت

كاػبصائص اعبسمية كالعقلية كاالجتماعية كاالنفعالية  اؼبكونات(. ـ ََِٔ)الصوي ، سهاـ عبدالرضبن 
اؼبؤسبر اػبامس لوزراء الًتبية . دراسات مرجعيةيف (. سنوات ٔإىل  ّمن )للطفل يف مرحلة ما قبل اؼبدرسة 

اؼبنظمة للًتبية . ـ ََِٔسبتمرب  ُُ-َُالقاهرة . الًتبية اؼببكرة للطفل العريب يف عا  متغَت. كالتعليم العرب
 .كصبهورية مصر العربية( إدارة الًتبية)لثقافة كالعلـو كا

: موقع إسبلـ أكنبلين !التحوالت.. اؼبوسيقى يف العصر اغبديث(. ـ ََُِ)الصياد، ؿبسن 
http://www.islamonline.net/arabic/arts/2001/07/article23.shtml 

 .هنضة مصر: ، القاهرةُط. الفلسفة اإلسبلمية يف العصر اغبديث(. ـ ََِٓ)طاهر، حامد 
: حوارات اللحظة اغبرجة. اعبامعة يف الببلد اإلسبلمية بُت الواقع كاؼبثاؿ(. ـ ََِٔ)طحاف، ؿبمد صباؿ 

. جورج جبورم. ؿبمد حامد كمن تقدمي دمن إعداد نعيم صا  إبراهيم كباظبة .  قراءات عربية لتحديات الراهن
 .دار الرائي للدراسات كالًتصبة كالنشر: ، دمشقُط

 .الدعوة موكب يف اؼبرأة ، مصطفى الطحاف،
. رؤية كاقعية: التطرؼ يف الكويتيف . تداعيات كجهود: اإلرهاب كالتطرؼ(. ـ ََِْ) يالطراح ، عل

: الكويت. ـ ََِِديسمرب  ِِللكتاب يف  ندكة عقدت على هامش معرض الكويت السابع كالعشرين
 .االس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب

 .االس األعلى للثقافة: مصر. اؼبرشد األمُت للبنات كالبنُت(. ـ ََِِ)الطهطاكم، رفاعة 

موقع . إعادة االعتبار لئلنساف..مفهـو التنمية (. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)عارؼ، نصر ؿبمد عارؼ 
 :ينإسبلـ أكف ال

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/02/article01.shtml 

http://www.islamonline.net/arabic/arts/2001/07/article23.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/02/article01.shtml
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موقع . إعادة االعتبار لئلنساف..مفهـو التنمية (. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)عارؼ، نصر ؿبمد عارؼ 
 إسبلـ أكف

 http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/02/article01.shtml:الين

 .، الكويتُط. قراءات يف أصوؿ الًتبية(. ـ ََِِ -هػ  ُِّْ)العازمي، عبداهلل سا  الغبيشاف 
 .دار القلم: ، الكويتُمدخل إىل مبادئ الًتبية، ط(.  ـُْٖٗ)عالية، ؿبمد كآخركف 

 باألرض، كالدكلة غايتها تقدمي اؼبنافع الوطن عندل رابطة اإلنساف(. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)فتحي ، عامر

. 

:" أثر االنفتاح الثقايف على مفهـو اؼبواطنة لدل الشباب السعودم(. ـََِٓ)العامر، عثماف بن صا  
مركز اؼبصادر  –كزارة الًتبية كالتعليم )اؼبكتبة الرقمية موقع : اؼبملكة العربية السعودية.  "دراسة استكشافية 

(: الًتبوية
http://www.informatics.gov.sa/ebook/comment.php?dlid=45&PHPSESSID=1c

d8c65cc5fb6317a2a7d6cfed683d31 
مبوذج األمانة : دكر الوقف يف تنمية ااتمع اؼبدين(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)عبدالباقي، إبراهيم ؿبمود 
 .األمانة العامة لؤلكقاؼ: الكويت. العامة لؤلكقاؼ بدكلة الكويت

الًتبية الوطنية يف مدارس اؼبملكة (. ُِْٔ)عبدالعزيز العبد الكرمي، راشد بن حسُت، كالنصػار صا  بن 
دراسة مقدمة للقاء السنوم الثالث . ضوء التوجهات الًتبوية اغبديثة دراسة ربليلية مقارنة يف :العربية السعودية

: موقع اؼبنشاكم. هػُِْٔعشر لقادة العمل الًتبوم ، الباحة 
http://www.minshawi.com/other/alabalkareem.htm 

مؤسسة جائزة عبد  .)شعرل حياته كدراسة فنية يف)إبراهيم طوقاف (. ـ ََِِ) عبد اهلل، ؿبمد حسن
 :العزيز سعود البابطُت لئلبداع الشعرم

http://www.albabtainpoeticprize.org/bookDetails.aspx?bid=35 
 توجيهات تربوية مستقبلية لبناء اإلنساف الصا  يف(. ـ ُٖٖٗ -هػ  َُْٗ)عبداػبالق، عبدالرضبن 

-http://www.al: موقع نداء اإليباف.    الوطن العريب

eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=311&CID=1 
دراسة ميدانية على ) اؼبيل إىل العنف ضد اؼبرأة يف ااتمع الكوييت (. ـ ََِٔ)عبدالعزيز، بركات كآخركف 
 .اف األمَتمإدارة البحوث كالدراسات، مكتب اإلمباء االجتماعي، الديو : الكويت. (عينة من اؼبواطنُت الكويتيُت

تعليم حقوؽ اإلنساف باعبامعات العربية كعبلقته بالتنمية البشرية (. ـ ََِْ)عبدالكرمي، هنى حامد 
معهد الدراسات : جامعة القاهرة.  "كالتبديد رؤل تربوية.. التحديد : حقوؽ اإلنساف "مؤسبر يف . للطبلب
 . الًتبوية

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/02/article01.shtml
http://www.informatics.gov.sa/ebook/comment.php?dlid=45&PHPSESSID=1cd8c65cc5fb6317a2a7d6cfed683d31
http://www.informatics.gov.sa/ebook/comment.php?dlid=45&PHPSESSID=1cd8c65cc5fb6317a2a7d6cfed683d31
http://www.minshawi.com/other/alabalkareem.htm
http://www.albabtainpoeticprize.org/bookDetails.aspx?bid=35
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=311&CID=1
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=311&CID=1
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=311&CID=1
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 . دار القلم: ، دمشقُط. اليهود أطفاؽبم هكاا يريب(. ـ ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖ)عبداللطيف، سناء 
مكتبػػػة : القػػػاهرة. سلسػػػلة العلػػػـو االجتماعيػػػة. ثقافػػػة العنػػػف يف العػػػا  العػػػريب(. ـََِٔ)عبداايػػػد، كحيػػػد 

 .األسرة
عبنػػة بنػػاء منػػاهج الًتبيػػة الوطنيػػة : أم تربيػػة كأم مػػواطن نريػػد؟ كزارة الًتبيػػة (. ـََِِ)عبػػداؼبعطي، يوسػػف 

 .كالتنشئة اؼبدنية
  .دار فرحة للنشر كالتوزيع: مصر. دراسات تربوية يف البيئة اػبليجية(. ـ ََِّ)عبدالوهاب، ظبَت 
موقع . ازدكاجية الفكر كتأثَتل يف الوعي عند اؼبرأة العربية(. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)عبدالوهاب ، ليلى 

 http://www.balagh.com/deen/y41f2cav.htm:الببلغ

 .ُُ: َِإصدار : برنامج احملدث .فتاكل األزهر ؼبئة عاـ الصادرة من دار اإلفتاء اؼبصرية. عبدل، ؿبمد 
اؼبنهج الًتبوم للحركة اإلسبلمية اؼبعاصرة كأثرل (. ـََِٓ -هػ  ُِْٔ)العتيقي، عبداهلل سليماف عبداهلل 

 .اؼبنار اإلسبلمية ، مكتبةُط. على ااتمع الكوييت
  http://www.muhaddith.org:موقع احملدث. كشف اػبفاء(. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)العجلوين 

: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطُت لئلبداع الشعرم. العدكاين األعماؿ الشعرية الكاملة
http://www.albabtainpoeticprize.org/readbook.aspx?bid=50 

كرقة عمل . العبلقة بُت العنف اؼبوجه ضد األمهات كتعرض أطفاؽبن لئلساءة(. ـ ََِٓ)العرادم، كفاء 
 .اؼبركز شبه اإلقليمي للطفولة كاألمومة: الكويت.  كيف كبمي أطفالنا: اغبلقة النقاشية اػبليجيةمقدمة يف 
: إسبلـ أكف الين. كتوازنات السياسة... اؼبرأة الكويتية بُت الشرع (. ـ ََِٓ)  بة رؤكؼه،  عزت

http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp 
: الين إسبلـ أكف. بُت مثاليات اعبماعة كأساطَت الفردانية.. اؼبواطنة(. ـ ََِِ)عزت، هبة رءكؼ 

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2002/05/article2.shtml 
 .ُُ: َِإصدار : برنامج احملدث. فتح البارم يف شرح صحيح البخارم. العسقبلين

صبادل  ُٗاألحد : بياف الثقافة. رشد اؼبوسيقية الواقعية كالتنظَت يف فلسفة ابن(. ـَََِ)العظمة ، زينة 
: موقع البياف. ّٔلعددا-َََِسبتمرب  ُٕهػ ُُِْاالخرة 

http://www.albayan.co.ae/albayan/culture/2000/issue36/music/2.htm 
عربية للًتبية اؼبنظمة ال: تونس. األسس اؼبعرفية كالتكنولوجية للفكر الًتبوم العريب اؼبعاصر. العقاد، ليلى 
:  كالثقافة كالعلـو

http://www.alecso.org.tn/arabe/pages/tarbia_arabe_islamic_index.htm 
العدد : م العاـجريدة الرأ: الكويت. اغبداثة ال تعٍت الفوضى(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)عبلـ، مدحت 

 .ـََِٔأكتوبر  ّالثبلثاء،  ُّْْٗ

http://www.balagh.com/deen/y41f2cav.htm
http://www.albabtainpoeticprize.org/readbook.aspx?bid=50
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp
http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2002/05/article2.shtml
http://www.albayan.co.ae/albayan/culture/2000/issue36/music/2.htm
http://www.alecso.org.tn/arabe/pages/tarbia_arabe_islamic_index.htm
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. (قضايا اؼبرأة مبوذجا)أثر العرؼ يف فهم النصوص (. ـ ََِّ -هػ  ُِْْ)العلواين، رقية طه جابر 
 .دار الفكر اؼبعاصر: ، دمشقُط

مدخل إىل نظاـ اػبطاب يف الفكر اإلسبلمي  -إصبلح الفكر اإلسبلمي (. ـ ُٖٗٗ) طه جابرالعلواين، 
تاريخ )موقع الوحدة اإلسبلمية . ـُٖٗٗالكتاب الثاين عشر  -(قضايا إسبلمية معاصرة)سلسلة . اؼبعاصر

 http://www.alwihdah.com(: ـ ََِٓ -ٗ-ُّدخوؿ اؼبوقع 
: العراؽ. ؾبلة الرأم اآلخر. اؼبوسيقى كالطفل(. ـ ََِٓ)علي، أسعد ؿبمد 

http://www.sotakhr.com/index.php?id=1803 
دار اؼبعرفػة : ، اإلسػكندريةُط. عوؼبػة الديبقراطيػة بػُت ااتمػع كالسياسػة(. ـ ََُِ)علػي، سػعيد إظباعيػل  

 .اعبامعية

. إسبلمية اؼبعرفة. ية كأسباب زبلفهامركزية القضية الًتبو (. ـ ََِِ -هػ  ُِّْ)علي، سعيد إظباعيل 
 .ـ ََِِ -هػ  ُِّْصيف  ِٗاؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي، السنة الثامنة، العدد 

 .عا  الكتب: ، القاهرةُط. اؽبوية كالتعليم(. ـ ََِٓ-هػ  ُِْٓ)علي، سعيد إظباعيل 
 .سفَت:  القاهرة. األبناء موسوعة سفَت لًتبيةيف . الًتبية الوطنية(. ـُٖٗٗ)علي، سعيد إظباعيل 
 .عا  الكتب: ، القاهرةُط. ثقافة البعد الواحد(. ـ ََِّ)علي، سعيد إظباعيل 
، العدد اؼبسلم اؼبعاصر. إسهاـ اؼبدرسة اؼبالكية يف الفكر الًتبوم اؼبعاصر(. ـََِّ)علي، سعيد إظباعيل 

: موقع ببليو إسبلـ نت. ُِٓ-ُٖ، ص صََِّ-ََِِ، َُٕ
http://biblio.islamonline.net/Elibrary/Arabic/e_text/textCard.asp?page=7&tID=

2&ID=268 
 .عا  الكتب: ، القاهرةُط. النزعة العقلية يف الفكر الًتبوم اإلسبلمي(. ـ ََِٔ)علي، سعيد إظباعيل 
. الديبوقراطيةيف ؾبلة . كحدة التعليم طريقا لوحدة الشخصية الوطنية(. ـ ََِٔ)علي، سعيد إظباعيل 

 .ـََِٔ، يوليو ِّمصر، السنة السادسة، العدد 
االجتماعي ،  مكتب اإلمباء. البناء القيمي يف ااتمع الكوييت( ـُٕٗٗ)علي، سعيد إظباعيل كآخركف 

 .الديواف األمَتم

اؼبعهد العاؼبي للفكر . إسبلمية اؼبعرفة. الثقافة اإلسبلمية كربدم العوؼبة(. ـََِٔ)عليمات، ضبود 
 :إسبلمية اؼبعرفة، موقع ِْالعدد . اإلسبلمي

http://www.eiiit.org/article_read.asp?articleID=603&catID=256&adad=289 
. تداعياته الًتبوية كالثقافية يف الوطن العريبك  ََُِاغبادم عشر من سبتمرب (. ـ ََِِ)عمار، حامد 

 .الدار اؼبصرية اللبنانية: ، القاهرةُط
. أصوؿ الًتبية التارىبية كاالجتماعية كالنفسية كالفلسفية(. ـَََِ -هػ ُُِْ)ؿبمد حسن ، العمايرة

 .دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة: عماف

http://www.alwihdah.com/
http://www.sotakhr.com/index.php?id=1803
http://biblio.islamonline.net/Elibrary/Arabic/e_text/textCard.asp?page=7&tID=2&ID=268
http://biblio.islamonline.net/Elibrary/Arabic/e_text/textCard.asp?page=7&tID=2&ID=268
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يف ؾبلة  !!كاؼبعلموف أيضنا... مهارات أنبلها اؼبنهج(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)العمرم، ناصر ؿبمد 
 http://www.almarefah.com/article.php?id=209: موقع اؼبعرفة. اؼبعرفة

 . بيةكزارة الًت : ، الكويتُط. الدستور كحقوؽ اإلنساف(. ـ ََِٔ -هػ ُِْٕ)العنزم، رشيد ضبد 
دراسة للنظرية العامة للجنسية كللمرسـو األمَتم رقم : اعبنسية الكويتية(. ـ ُٖٗٗ)العنزم، رشيد ضبد 

 .الكويت. بشأف اعبنسية الكويتية كتعديبلته  ُٗٓٗلسنة  ُٓ
يف جريدة . العبلقات األسرية يف  قانوف األحواؿ الشخصية(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)العنزم، سعد 

 . ـ صفحة الوطن اإلسبلمي ََِٔأكتوبر  ِٕ: الكويت. ْٓالسنة -ّْٗٓ-َُُْٕالعدد . الوطن
االس العريب . الطفولة العربية يف ؾبلة. اؽبوية الثقافية العربية يف عا  متغَت(. ـََُِ)عيد، ؿبمد إبراهيم 

 .ـََُِاالد األكؿ، العدد الثالث ، خريف . للطفولة كالتنمية
. (الطبعة التجريبية)دليل اؼبعلم يف تدريس مقرر مهارات اغبياة (. ـ ََِْ)عيسى، ؿبمد رفقي كآخركف 

 (.اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكماؿ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية)الديواف األمَتم : الكويت
مركز دراسات : بَتكت، ْط. فايز الصباغ: ترصبة كتقدمي. علم االجتماع(. ـ ََِٓ)وين أنت ،غدنز
 .لعربيةالوحدة ا

 .ؾبموعة رسائل الغزايل. الرسالة اللدنية(.  ـُٔٗٗ)الغزايل 
 .هنضة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر: القاهرة. خلق اؼبسلم(. ـ ََِِ)ؿبمد ، الغزايل

. ؿبمد صلى اهلل عليه كسلميف ". سلم ال حرب"العبلقات الدكلية النبوية (. ـ ََِٔ)الغضباف، منَت 
 .مركز الراية للتنمية الفكرية: ، جدةُط. تأليف القرين كآخركف

، ُط. كتاب أخبلؽ كآداب كاجتماع: عظة الناشئُت(. ـ ََُِ= هػ  ُِِْ)الغبلييٍت، مصطفى 
 .دار الكتب العلمية: بَتكت

 .دار الكتب العلمية: ، بَتكتْط. جامع الدركس العربية(. ـ ََِِ= هػ  ُِْْ)الغبلييٍت، مصطفى 
ترصبة الدكتور أبوبكر أضبد باقادر، مراجعة الدكتور رضواف . ؾبتمع مسلم(. ـ ََِٓ)غيلنر، إرنست 

 .اؼبدار اإلسبلمي: ، بَتكتُط. السيد
 .ُُ: َِإصدار : برنامج احملدث .فتاكل األزهر ؼبئة عاـ الصادرة من دار اإلفتاء اؼبصرية

  http://www.muhaddith.org: موقع احملدث. تاكرة اؼبوضوعات(. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)الفىٌتًٍت 
صبعية اؼبعلمُت : ، الكويتّط. ـبتصر مهارات التفكَت لآلباء كاؼبعلمُت(. ـََِٓ)فخرك ، عبدالناصر 

 .الكويتية
شركة : ، بَتكتُط. -دراسة ميدانية –فعالية اؼبدرسة يف الًتبية اؼبواطنية (. ـ ََِِ)فروبه ، مبر 

 .اؼبطبوعات

http://www.almarefah.com/article.php?id=209
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اإلطار اؼبنهجي لفريق التأهيل : الثقافة مقوماهتا كمعوقاهتا(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)فريق التأهيل الثقايف 
 .كرقة غَت منشورة: الكويت. الثقايف يف مكتب اإلمباء االجتماعي يف الديواف األمَتم ، اؼبسودة األكىل

. معجم مصطلحات الًتبية لفظا كاصطبلحا(. ـ ََِْ)فلية، فاركؽ عبدل الزكي، أضبد عبدالفتاح 
 .دار الوفاء: اإلسكندرية 

إعداد . اإلصدار األكؿ. صا  بن عبداهلل الفوزاف/ اؼبكتبة االلكًتكنية للشيخ. الفوزاف، صا  بن عبداهلل 
 (. www.islamspirit.com)  موقع ركح اإلسبلـ
: ؟ موقع ببلغةما قيمة اغبركات اليت نؤديها أثناء الصبل. قاسم، عوف 

http://www.balagh.com/deen/c50nvf9m.htm 
 .ُُ: َِإصدار : برنامج احملدث. ؾبمع اغبكم كاألمثاؿ يف الشعر العريب. قىػبِّش، أضبد

 :موقع القرضاكم. ااتمع اؼبسلم الام ننشدل مبلمح (.ـ ُّٗٗ -هػ  ُُّْ)القرضاكم، يوسف 
، القاهرة، دار ُط. خطابنا اإلسبلمي يف عصر العوؼبة(. ـ ََِْ -هػ  ُِْْ)القرضاكم، يوسف 

 .الشركؽ
 . عاصرةاؼبااهب الفكرية اؼب. قطب، ؿبمد 
 .دار الثقافة: قطر. بانوراما األصوؿ العامة للًتبية(. ـََُِ) قمرب، ؿبمود

 .دار الثقافة: الدكحة. دراسات يف أصوؿ الًتبية(. ـُْٗٗ -هػُُّْ)قمرب، ؿبمود كآخركف 
موقع . اؼبلتقطات(. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)القناعي، يوسف بن عيسى 

 http://www.alqenaei.net:القناعات
 .ُُ: َِإصدار : برنامج احملدث. أجبد العلـو(.  ـ ََِٔ – ُِْٕ)القنوجي 

: بَتكت، ُط. انعاـ اعبندم: تعريب. كيف قبح هؤالء باغبياة(. ـ ََِْ -هػ  ُِْْ)ديل ، كارنيجي
 .دار اؼبرتضى

 عا  اؼبعرفة. رافيا يف تفسَت الظواهر اإلنسانيةأنبية اعبغ: اعبغرافيا الثقافية(. ـ ََِٓ)كران  ، ماي  
 .االس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب: الكويت(. ُّٕ)

ؼبؤسبر دكر تربية كرقة حبثية أعددت . دكر األسرة يف بناء شخصية الطفل(. ـ ََُِ)كـر الدين، ليلى 
 .مركز دراسات الطفولة: القاهرة. الطفل يف اإلصبلح اغبضارم

. تعديل اذباهات كفبارسات الطفل كاألسرة كبو البيئة كالقضايا البيئية(. ـ ََِِ)ين، ليلى كـر الد
 . القاهرة، كرقت غَت منشورة
كيف : اغبلقة النقاشية اػبليجيةكرقة عمل مقدمة يف . إساءة معاملة األنثى(. ـ ََِٓ)كـر الدين، ليلى 

 .ة كاألمومةاؼبركز شبه اإلقليمي للطفول: الكويت.  كبمي أطفالنا

http://www.islamspirit.com/
http://www.balagh.com/deen/c50nvf9m.htm
http://www.qaradawi.net/site/topics/static.asp?cu_no=2&lng=0&template_id=92&temp_type=42&parent_id=12
http://www.qaradawi.net/site/topics/static.asp?cu_no=2&lng=0&template_id=92&temp_type=42&parent_id=12
http://www.alqenaei.net/
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مكتبة : ، الكويتِط كيف أصبحوا عظماء؟(. ـ ََِٓ -هػ  ُِْٓ)الكريباين، سعد سعود 
 .العجَتم

مكتبة : الكويت. يف أصوؿ الًتبية(.  ـُِٗٗ -هػُُِْ)كرمي، ؿبمد أضبد، كالركام، ؿبمد خلفاف 
 .الفبلح

مكتبة :  الرياض، ُط. مقدمة يف أصوؿ الًتبية(.  ـُٕٗٗ -هػ ُُْٖ)كشمَتم، ؿبمد عثماف 
 .العبيكاف

اللجنة : ، الكويتُط. مهارات اغبياة للصف األكؿ االبتدائي(. ـََِْ= هػ ُِْْ)لطيفة ، الكندرم
 .الديواف األمَتم -االستشارية العليا للعمل على استكماؿ تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

: الكويت، ُط. ة أصوؿ الًتبيةتعليق(. ـََِِ= هػ ُِّْ) بدر ؿبمد ، لطيفة حسُت كمل ، الكندرم
 .مكتبة الفبلح

قراءات عربية : حوارات اللحظة اغبرجةيف . الًتبية كالتعليم يف الوطن العريب(. ـ ََِٔ)الكندرم، لطيفة 
، ُط. جورج جبورم. من إعداد نعيم صا  إبراهيم كباظبة ؿبمد حامد كمن تقدمي د.  لتحديات الراهن

 .الًتصبة كالنشردار الرائي للدراسات ك : دمشق
لطيفة . موقع د(. ـ ََِٔ= هػ  ُِْٕ)الكندرم، لطيفة حسُت 

 http://www.geocities.com/alkanderi1:الكندرم
من منظور الشيخ ؿبمد  اؼبرأةتربية (. ـ ََِّ= ػ ه ُِْْ)الكندرم، لطيفة حسُت كمل ، بدر ؿبمد 

 . معهد الدراسات الًتبوية: جامعة القاهرة، العدد الرابع( ََِّ)أكتوبر ، ؾبلة العلـو الًتبويةيف . الغزايل،
: ، الكويتُط. دليل اؼبعلم للصف اػبامس االبتدائي(. ـََِٔ= هػ ُِْٕ)لطيفة، كآخركف ، الكندرم

 .الديواف األمَتم -لعليا للعمل على استكماؿ تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلميةاللجنة االستشارية ا
. طرؽ البحث عن اؼبعلومات من خبلؿ شبكة االنًتنت(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)الكندرم، يعقوب 

 .دار اقرأ: ، الكويتُط
ع ارباد الكٌتاب العرب موق. قاسم اؼبقداد. د: ترصبة.  مفهـو الثقافة فػي العلػػـو االجتماعػػػية. كوش، دكين
 http://www.awu-dam.org :على شبكة اإلنًتنت

، ُط. ترصبة منصور القاضي. اعبهل اعبديد كمشكلة الثقافة(. ـ ََِْ -هػ  ُِْْ)توما دك  كونان ،
 .ؾبد: بَتكت

: ترصبة صباؿ صيداكم، تدقيق لغوم. العاؼبي ركاية من ركائع األدب: اػبيميائي(. ـ ََِٔ)كويلو، باكلو 
 .شركة اؼبطبوعات للتوزيع كالنشر: بَتكت. ٕط. يوسف طعمة

 . ُط. اغبفا الًتبوم للقرآف كصناعة اإلنساف(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)البلحم ، خالد بن عبدالكرمي 

http://www.geocities.com/alkanderi1
http://www.geocities.com/alkanderi1
http://www.geocities.com/alkanderi1
http://www.geocities.com/alkanderi1
http://www.awu-dam.org/
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عماد : ترصبة. كسطصداـ اإلسبلـ كاغبداثة يف الشرؽ األ: أين يكمن اػبطأ؟(. ـ ََِٔ)برنارد ، لويس
 .دار الرأم: دمشق، ُط. شيخة

  .دار الينابيع: دمشق، حسن حبرم: ترصبة. اؽبويات اؼبتعددة للشرؽ األكسط(. ـ ََِٔ)برنارد ، لويس
: َِإصدار : برنامج احملدث. ربفة األحوذم، شرح جامع الًتمام. اؼبباركفورم، ؿبمد بن عبدالرضبن 

ُُ. 
: كزارة الًتبية كالتعليم: ة مصر العربيةموقع صبهوري. متحف التعليم

http://www.emoe.org/Student/inside.aspx?sub1=museum 
 ةاؼبملك. اغبفاظ على اؽبوية العربية اإلسبلمية يف مدرسة اؼبستقبل(. ـََِٓ)متويل، نبيل 
(: مركز اؼبصادر الًتبوية –كزارة الًتبية كالتعليم )اؼبكتبة الرقمية موقع : ةالعربية السعودي

http://www.informatics.gov.sa/ebook/index.php?subcat=5&PHPSESSID=f58f

13653557a4aab48f14ccbcedd2fb 

يئات تقرير اللجنة اؼبختصة لدراسة تقارير حقوؽ اإلنساف الصادرة عن اؽب(. ـََِٓ)ؾبلس الوزراء 
. كاؼبنظمات الدكلية بشأف الرد على تقرير كزير اػبارجية األمريكية عن فبارسات حقوؽ اإلنساف يف دكلة الكويت

 .الكويت
 .عا  الكتب اغبديث: األردف، ُط. الًتبية كالتعليم يف كتب الًتاث(. ـ ََِٕ)عباس ، ؿبجوب

 .ز الراية للتنمية الفكريةمرك: ، جدةُط. اآلخر كحقوؽ اؼبواطنة(. ـ ََِٔ)ؿبفوظ، ؿبمد 
مصر، . الديبوقراطيةيف ؾبلة . األقليات كقضايا الديبقراطية يف الوطن العريب(. ـ ََِٔ)ؿبفوظ، ؿبمد 

 .ـََِٔ، يوليو ِّالسنة السادسة، العدد 
 .دار اؼبناهج: ، عمافُط. أصوؿ الًتبية(. ـ ََُِ -هػ  ُُِْ)ؿبمد ، أضبد علي اغباج 

اؼبرأة يف اغبضارة اإلسبلمية بُت نصوص الشرع كتراث الفقه (. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)ؿبمد، علي صبعة 
 . دار السبلـ: ، القاهرةُط. كالواقع اؼبعيش

صبهورية . مرحلة رياض األطفاؿ( ُ)سلسلة التشريعات الًتبوية (. ـ ََِٔ)ؿبمد، مصطفى عبدالسميع 
 . اؼبركز القومي للبحوث الًتبوية كالتنمية: مصر العربية

: ،  بَتكتِط. اؼبرأة اؼبسلمة كمتطلبات التنمية كالبناء(. ـ َََِ=  َُِْ)احملميد، خدهبة عبداؽبادم 
 . اؼبركز اإلسبلمي للدراسات
. مسقط. الًتبية الوسيقية. (ـ ََِٔ -هػ ُِْٕ)مدرسة اإلبداع اػباصة 

http://www.ibdaa.edu.om/music.htm 
: تونس. اؼبرجع الًتبوم العريب لربامج رياض األطفاؿ(. ـ ََِْ)مرداف، قبم الدين علي ، كآخركف 
 .اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو 

http://www.emoe.org/Student/inside.aspx?sub1=museum
http://www.ibdaa.edu.om/music.htm
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. من اإلساءة كيف كبمي أطفالنا: اغبلقة النقاشية اػبليجية(. ـََِٓ)اؼبركز اإلقليمي للطفولة كاألمومة 
 .، الكويتُط

كثيقة األهداؼ العامة للتعليم (. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)ركز العريب للبحوث الًتبوية لدكؿ اػبليج اؼب
اؼبركز العريب للبحوث : الكويت. كأهداؼ اؼبراحل الدراسية يف الدكؿ األعضاء دبكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج

  .الًتبوية لدكؿ اػبليج
. تنمية ااتمعية مسئولية مشًتكة بُت مؤسسات ااتمعال(. ـََِٓ -هػ  ُِْٔ)اؼبزركعي، أضبد يوسف 

اؼبركز العريب : الكويت. الدكرة الثانية عشرة: اؼبوسم الثقايف الًتبوم للمركز. دكر الًتبية يف التنمية ااتمعيةيف 
 . للبحوث الًتبوية لدكؿ اػبليج

 .اموعة اإلعبلمية العاؼبيةا: الكويت، ُط. ضبامة السبلـ: سعاد الصباح(. ـ َََِ)على ، اؼبسعودم
مسودة اإلعبلف العريب اؼبقدـ ؼبؤسبر القمة العاؼبي للتنمية اؼبستدامة الام سيعقد يف مدينة جوهانسربج 

-www.undp.org/ capacity21/docs/Arab  . ـََِِ/ٗ/ٗ-ِجبنوب أفريقيا خبلؿ الفًتة 

Declaration-for-WSSD.doc 

يف . اؼبقومات األساسية للتنمية ااتمعية يف اؼبؤسسة الًتبوية(. ـََِٓ -هػ  ُِْٔ)اؼبضف، ضبود فهد 
اؼبركز العريب : الكويت. الدكرة الثانية عشرة: اؼبوسم الثقايف الًتبوم للمركز. دكر الًتبية يف التنمية ااتمعية
 . للبحوث الًتبوية لدكؿ اػبليج

لفقه السياسي للمرأة اؼبسلمة يف ضوء الكتاب ا(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)اؼبطوع، إقباؿ عبدالعزيز عبداهلل 
 .معهد الكويت للدراسات القضائية كالقانونية: ، الكويتِط. كالسنة النبوية

 http://lexicons.ajeeb.com: موقع عجيب(. ـ ََِٓ= هػ  ُِْٔ) اؼبعاجم العربية
 .الطبعة الثانية. (ـُٕٓٗ -هػ ُّٕٔ)اؼبوسم الثقايف الثالث  ؿباضرات(. ـ ُٕٓٗ)معارؼ الكويت 
 /http://lexicons.sakhr.com: موقع صخر. اؼبعاجم العربية. اؼبعجم الوسيط

توجهات كذبارب عاؼبية يف : تربية اؼبواطنة (. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)اؼبعمرم، سيف بن ناصر بن علي 
 .مكتبة اعبيل الواعد: ، سلطنة عمافُط. إعداد اؼبواطن الصا 

: توصيات اؼبؤسبر العلمي الثاين دبعهد الدراسات كالبحوث الًتبوية(. ـََِْ)معهد الدراسات الًتبوية 
معهد الدراسات : جامعة القاهرة". كالتبديد رؤل تربوية.. التحديد : حقوؽ اإلنساف "يف مؤسبر . جامعة القاهرة

 .ًتبويةال
 :"دليل تدريأ"العمل احمللي اىل التغيَت العاؼبي  حقوؽ النساء من (ـََِٔ)معهد القيادة العاؼبية للنساء 

ترصبة مركز القاهرة غبقوؽ . العامة كاإلعبلـ اإلنسانية للنساء كالفتيات يف السياسية كاغبياة اغبقوؽ: الفصل الثامن
: موقع أماف. اإلنساف

http://www.amanjordan.org/downloads/index.php?action=file&id=161 

http://lexicons.ajeeb.com/
http://lexicons.sakhr.com/
http://www.amanjordan.org/downloads/index.php?action=category&id=16
http://www.amanjordan.org/downloads/index.php?action=category&id=16
http://www.amanjordan.org/downloads/index.php?action=file&id=161
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 http://lexicons.sakhr.com: موقع صخر. اؼبعاجم العربية. اؼبغٍت
السنة . ؾبلة حوار العربيف . ال بد من تشريعات جديدة لتفعيل دكر اؼبرأة(. ـ ََِٓ) إنعاـ ، اؼبفيت
 . ٖالعدد / األكىل

بىاح اٍلميًنًَت يف غىرًيًب الشَّرًٍح اٍلًمصٍ (. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ) ، أىضٍبىدي ٍبني ؿبيىمًَّد ٍبًن عىًلي  اٍلفىيهوًميه  اٍلميٍقرًم
 http://feqh.al-islam.com: موقع اإلسبلـ .اٍلكىًبَتً 

استشراؼ مستقبل العمل الًتبوم يف الدكؿ (. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج 
: موقع مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج .يجاألعضاء دبكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبل

http://www.abegs.org  
: مكتبة حقوؽ اإلنساف ، جامعة مينسوتا

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/regdoc.html 
: دراسة  (.دكر اإلنتاجية كاإلبداع) العربية  اػبصوصية يف الثقافة القومية( ُٔٗٗ)ظباعيل اؼبلحم،  إ
-http://www.awu-dam.org/book/addes/asmael/ind-book: الكتاب العرب  منشورات ارباد

sd001.htm 
: بدر مل . موقع د(. ـ ََِْ= هػ  ُِْْ)ؿبمد  بدر، مل 

http://www.geocities.com/ta3leqa1 
تصورات لتحسُت : التعليم الديٍت(. ـ ََِْ -هػ  ُِْٓ)لطيفة حسُت ، بدر ؿبمد كالكندرم، مل 
 .لبناف، ـ ََِْصيف ، السنة اػبامسة ، عشرالعدد اػبامس . ؾبلة اغبياة الطيبةيف . اؼبخرجات

صورة (. ـ ََِْ -هػ  ُِْٓ)مل ،  بدر ؿبمد  ك اليعقوب، علي ؿبمد ، كالكندرم،  لطيفة حسُت 
.. التحديد : حقوؽ اإلنساف "مؤسبر يف .  اؼبرأة يف كتب اللغة العربية يف اؼبرحلة االبتدائية يف دكلة الكويت

 . معهد الدراسات الًتبوية: القاهرة جامعة.  "كالتبديد رؤل تربوية
 . حبث غَت منشور. الًتبية الوطنية يف األلفية الثالثة(. ـ ََِْ)مل ، بدر ؿبمد 
الفكر الًتبوم عند معلم الكويت (. ـ ََِٓ -هػ ُِْٔ)كالكندرم، لطيفة حسُت ، مل ، بدر ؿبمد 
 .االة الًتبوية : جامعة الكويت. األكؿ الشيخ القناعي

. ننطلق منه كال ننغلق فيه: تراثنا الًتبوم(. ـ ََِٔ=  هػ  ُِْٕ)مل ، بدر، كالكندرم، لطيفة 
 .مكتبة الفبلح: الكويت

 .أجياؿ: ، الكويتُط. (ّ)مفكرة صناع النجاح (. ـ ََِٔ -هػ ُِْٕ)مل ، جاسم 
إصدار : برنامج احملدث. فيمل القدير، شرح اعبامع الصغَت(. ـ ََِٔ – ُِْٕ)عبد الرؤكؼ   اؼبناكم، 

َِ :ُُ. 

: دركب موقع. ُشيء من الثقافة اؼبوسيقية (. ـ ََِٓ)اؼبنصور ، مازف 
http://www.doroob.com/?p=943 

http://lexicons.sakhr.com/
http://feqh.al-islam.com/
http://www.abegs.org/
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/regdoc.html
http://www.awu-dam.org/book/addes/asmael/ind-book-sd001.htm
http://www.awu-dam.org/book/addes/asmael/ind-book-sd001.htm
http://www.awu-dam.org/book/addes/asmael/ind-book-sd001.htm
http://www.geocities.com/ta3leqa1
http://www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/joe/arabic/default.asp
http://www.doroob.com/?p=943
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: الكويت. اػبطة الشاملة للثقافة العربية(. ـ ُٖٔٗ -هػ  َُْٕ)فة كالعلـو اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقا
 .ذات السبلسل

اإلسًتاتيجية )إسًتاتيجية تطوير الًتبية العربية ( ـ ََِٔ)اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو 
 .تونس. (اؼبستحدثة

: موقع اؼبعرفة. اؼبعرفةيف ؾبلة : عوديةالس. دليل تعليم حقوؽ اإلنساف(. ـ ََِٔ) منظمة العفو الدكلية
http://www.almarefah.com/article.php?id=266 

اؼبؤسبر (. ـ ََِٔ)كزارة الًتبية كالتعليم )كصبهورية مصر العربية ( إدارة الًتبية)اؼبنظمة للًتبية كالثقافة كالعلـو 
سبتمرب  ُُ-َُالقاهرة . الًتبية اؼببكرة للطفل العريب يف عا  متغَت. مس لوزراء الًتبية كالتعليم العرباػبا

 .الوثيقة الرئيسة. ـ ََِٔ
يف ؾبلة . اغبياة اؼبدرسية كرشة الًتبية على اؼبواطنة كربقيق التنمية(. ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)مهداد، الزبَت 

 http://www.almarefah.com/article.php?id=1269:  موقع اؼبعرفة. اؼبعرفة
: جعفر صادؽ اػبليلي، مراجعة كتقومي النص : ترصبة . مسألة اغبجاب(. ـ ُٖٔٗ)مهرم، مرتضى 

 . دار الشهيد. مرتضي األسدم كالعبدالكرمي الزهَتم
إشكالية اعبهاد يف عصر اؼبعلوماتية عرب معضبلت اؽبوية كالسيادة (. ـ ََِٓ -هػ  ُِْٔ)مهنا، فرياؿ 

 .دار الكتاب العريب: دمشق. كاآلخر
 .اامع الثقايف: دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدةCD (. ـََِّ) اؼبوسوعة الشعرية

 http://www.mawsoah.net :موقع اؼبوسوعة العربية(. ـََِْ) اؼبوسوعة العربية العاؼبية
:  موقع أرشيف اؼباركسيُت على االنًتنت: فصل السلطات . اؼبوسوعة اؼباركسية

http://www.marxists.org/arabic/glossary/terms/20.htm#separation_of_powers 
  http://ar.wikipedia.org .كيكيبيدياموسوعة 

( َّٔ)العدد . جريدة الوطن السعوديةيف . الًتبية الوطنية(. ـ ََِِ= هػ  ُِّْ)اؼبوسى، علي سعد 
. ـََِِمايو  ِٓهػ اؼبوافق ُِّْربيع األكؿ  ُّ  السنة الثانية ػ السبت

http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-05-25/writers/writers04.htm 
 http://www.syrianstory.com: موقع القصة السورية

 http://www.yabeyrouth.com/pages/index276.htm: موقع بَتكت
 :ديواف العربموقع 

http://www.diwanalarab.com/sympoll/index.php?dispid=9&vo=9#sondage 
 .فرنسيةدار النشر ال: ، دمشقُط. ترصبة علي كطفة. اؽبوية(. ـ ُّٗٗ)ميكشيللي، إليكس 

، بَتكت ُط. الوحدة كالتعددية كاغبوار يف اػبطاب اإلسبلمي اؼبعاصر(. ـ ُْٗٗ-ُُْٓ)اؼبيبلد، زكي 
 .دار الصفوة: 

http://www.almarefah.com/article.php?id=266
http://www.almarefah.com/article.php?id=1269
http://www.mawsoah.net/
http://www.marxists.org/arabic/glossary/terms/20.htm#separation_of_powers
http://ar.wikipedia.org/
http://www.syrianstory.com/
http://www.yabeyrouth.com/pages/index276.htm
http://www.diwanalarab.com/sympoll/index.php?dispid=9&vo=9#sondage
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: ، القاهرةُط. قضايا معاصرة يف تربية الطفولة اؼببكرة(. ـ ََِٓ -هػ  ُِْٓ)الناشف، هدل ؿبمود 
 .دار الفكر العريب

 .دار عمار للنشر:  األردف. س الًتبيةأس(. ـُٖٗٗ -هػ َُْٗ)ناصر، إبراهيم  
حقق عليه كأعرب أمثلته كحل سبارينه عبلء الدين  .الدركس النحوية(. ـ ََِٔ – ُِْٕ)ناصف، حفٍت 

 .ُُ: َِإصدار : برنامج احملدث. عطية
دخل إىل علم النفس كتطبيقاته يف : علم النفس كاغبياة(. ـ ََِِ= هػ  ُِّْ)قبايت، ؿبمد عثماف 

 .دار القلم: الكويت. مزيدة كمنقحة ُِط. اغبياة
 .دار الوراؽ: بَتكت، ُط. ربديات كآفاؽ: ثقافة األطفاؿ( ـََِّ -هػ ُِّْ)نزار ، قبار

. ربديات كآفاؽ اؼبستقبل: تطوير منظومة الًتبية العربية من أجل سبكُت الشباب(. ََِٓ)قبيب، كماؿ 
 .جامعة الدكؿ العربية: صبهورية مصر العربية

الًتبية الوطنية يف مدارس اؼبملكة العربية  (.ـ ََِٔ -هػ  ُِْٕ)ار، صا  بن عبدالعزيز النصػ
موقع . اؼبعرفةيف ؾبلة : السعودية. دراسة ربليلية مقارنة يف ضوء التوجهات الًتبوية اغبديثة:السعودية
 http://www.almarefah.com/article.php?id=692:اؼبعرفة

: بَتكت، ِط مواطنا؟، مىت يصَت الفرد يف الدكؿ العربية: يف الًتبية كالسياسة(. ـ ََِٓ)ناصيف ، نصار
 .دار الطليعة
. قراءات يف الًتبية اإلسبلمية(. ـ ََِْ -هػ ُِْْ)صباؿ ؿبمد ، عبدالرضبن ، ك اؽبنيدم، النقيب
 .مكتبة الرشد: الرياض
تربية التسامح كضركرات التكافل يف . االندماج الوطٍت كتنشئة األطفاؿ(. ـُٓٗٗ)ب، خلدكف النقي
 .اعبمعية الكويتية لتقدـ الطفولة العربية: الكويت. الكتاب السنوم العاشر. االجتماعي
 .اامع الثقايف: اإلمارات . اؼبوسوعة الشعريةيف . هناية األرب يف فنوف األدب(. ََِّ)النويرم 

: اؼبوسم الثقايف الثبلثوفيف . الوحدة الوطنية يف مواجهة الظواهر اؼبستجدة(. ـََِٓ)لنيبارم، عبداهلل ا
 .رابطة االجتماعيُت: الكويت. الظواهر اؼبستجدة على ااتمع الكوييت

ترصبة سعيد إظباعيل علي كبدر جويعد . اغبركة الفكرية يف الًتبية اغبديثة(. ـ ََِٔ)ؼ . نيللر، جورج
 .مكتبة عا  الكتب: القاهرة. العتيأ

-َُُْٓالعدد : ، الكويتالوطنيف جريدة !!. اغبساب..عليكم (. ـ ََِٔ-ُِْٕ)اؽباشم، فؤاد 
 .ََِٔ-ُُ-ّيـو اعبمعة . ْٓالسنة -ََٓٓ

دكر كل من األسرة كاؼبدرسة يف تنمية الوعي البيئي كمدل التكامل (. ََِٓ)اؽبدهود، دالؿ عبدالواحد 
 .ـ، جامعة األزهرََِٓاعبزء األكؿ، أكتوبر  ُِٕالعدد . ؾبلة الًتبيةيف .  دكلة الكويتبينهما يف

http://www.almarefah.com/article.php?id=692
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-دراسة ميدانية–دكر كزارة الًتبية يف هتيئة الطلبة ؼبواجهة عصر العوؼبة  (.ـ ََُِ)هبلؿ، فتحي كآخركف 
 .لدراسات اؼبستقبليةكزارة الًتبية، مركز البحوث الًتبوية كاؼبناهج، إدارة البحوث الًتبوية، قسم ا. 

كزارة : الكويت. تنمية اؼبواطنة لدل طلبة اؼبرحلة الثانوية بدكلة الكويت(. ـ َََِ)هبلؿ، فتحي كآخركف 
 .الًتبية، مركز البحوث الًتبوية كاؼبناهج، إدارة البحوث الًتبوية، قسم الدراسات اؼبستقبلية

، ّط. كما تبدك يف بعمل كتب الًتاث  شخصية الطفل اؼبسلم(. ـََِّ)صباؿ ؿبمد ؿبمد ، اؽبنيدم
 .مكتبة الرشد: الرياض

 .الكويت .معجم علم اؼبناهج(. ـ ََِِ)علي إظباعيل ، اؽبويل
موقع : األردف. عنفال اإلسبلمية يف مواجهة -أساليب الًتبية العربية (. ـ ََُِ)صباح عدامه هيشاف، 

(: ـََِٔ-ٗ-ِٖتاريخ دخوؿ اؼبوقع )أماف 
http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw39.htm 

فة ؾبتمعه كاالحتكاؾ تربية كتنشئة الفرد يف إطار متوازف بُت ثقا(. ـ ََِٓ)هيكل  سا  حسن علي 
كزارة ) اؼبكتبة الرقميةموقع : اؼبملكة العربية السعودية(. دراسة مفاهيمية ربليلية)بالثقافات ااتمعية األخرل 

(: مركز اؼبصادر الًتبوية –الًتبية كالتعليم 
ttp://www.informatics.gov.sa/ebook/comment.php?dlid=48&PHPSESSID=6c4

fd1a4a9783f68d1bad94fd6473594 
إدارة )كزارة الًتبية : الكويت. ـََِٔ-ََِٓاإلحصائية للتعليم  ااموعة(. ـََِٔ)كزارة الًتبية 

 (.التخطيط كاؼبعلومات
 .الكويت. إسًتاتيجية التعليم العاـ يف دكلة الكويت(. ـََِّ)كزارة الًتبية 

الكويت، . ؾبلة الطفولة العربيةيف . الًتبية على اؼبواطنة يف عا  متغَت(. ـََِٔ)كطفة، علي أسعد 
 .ـََِٔاالد السابع، العدد السادس كالعشركف ، مارس . اعبمعية الكويتية لتقدـ الطفولة العربية

 .تصورات علمية كعقائد نقدية: الًتبية قبل اؼبدرسة(. ـ ََِّ)خالد ، علي أسعد كالرميضي، كطفة
 .مكتبة لطالب اعبامعي: الكويت

دراسة يف . التنشئة االجتماعية يف ااتمع الكوييت(. ـََِْ)الشهاب، علي جاسم  -كطفة، علي أسعد 
 .مكتبة الطالب اعبامعي: ، الكويت ُط. انطباعات طبلب اؼبرحلة اؼبتوسطة

: ، بَتكتِط. بنية السلطة كإشكالية التسلط الًتبوم يف الوطن العريب(. ـ َََِ)كطفة، علي أسعد 
 .يةمركز دراسات الوحدة العرب
: ، اإلماراتُط. الًتبية إزاء ربديات التعصب كالعنف يف العا  العريب(. ـ ََِِ)كطفة، علي أسعد 

 .مركز اإلمارات للدراسات كالبحوث اإلسًتاتيجية
 ُط. الًتبية كحقوؽ اإلنساف يف الوطن العريب(. ـُٗٗٗ)الراشد صا  أضبد ك كطفة، على أسعد، 

 .مكتبة الفبلح: الكويت

http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw39.htm
http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw39.htm
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بااتمع من خبلؿ  منهج الًتبية الوطنية يف اؼبرحلة الثانوية ربط(. هػ  ُِْٓ) سا  بن عليالوهايب، 
: اؼبنشاكم للدراسات كالبحوثموقع . اػبدمي مشركعات التعلم

http://www.minshawi.com/other/wahabi.htm 
د علي . أ: مراجعة كتقدمي. ثقافة الطفل(. ـ ََِْ – ُِْٓ)إبراهيم كآخركف  كيح، ؿبمد عبدالرزاؽ

 .  دار الفكر: ، األردفُط. خليل مصطفى
، أسسه: األسلوب اإلبداعي يف تعليم طفل ما قبل اؼبدرسة(. ـ ََِٓ -هػ  ُِْٓ)عزيزة ، اليتيم
 .مكتبة الفبلح: الكويت، ُط .ؾباالته، مهاراته

 .، الكويتُط. اؼبوسوعة الربؼبانية(. ـ ََِّ)بداهلل اليعقوب، علي ؿبمد ع
. كبػػو االسػػتثمار األمثػػل يف تربيػػة الطفولػػة اؼببكػػرة: سػػيكولوجية الطفولػػة اؼببكػػرة(. ـََِٓ) ، ؿبمػػد ؿبمػػود بػػٍتيػػونس

 .دار الثقافة: ، األردفُط
 
 
 
 

http://www.minshawi.com/other/wahabi.htm
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 الغالف الخارجي

 

 :رؤية المركز اإلقليمي للطفولة واألمومة
أف يكوف اؼبركز من أبرز اؼبراكز الرائػدة الػيت تػوفر خػدمات تربويػة كمهػارات تعليميػة لؤلسػرة كتقػدـ استشػارات أسػرية 

 .متميزة يف ؾباؿ تربية كتعليم األبناء كالبنات
 

 :رسالة المركز
تنميػػة األسػػرة انطبلقػػا مػػن مبػػادئ الًتبيػػة اغبديثػػة كمقومػػات كاحتياجػػات كتطلعػػات مسػػاعدة األفػػراد كاؼبؤسسػػات يف 

 .ااتمع
 

 : شعار المركز
 كبو تنمية أسرية رائدة

 
 من أىداف المركز
فهػػػم كتطبيػػػػق القػػػيم األسػػػػرية األصػػػيلة كذلػػػػ  بطريقػػػػة متخصصػػػة كسياسػػػػات كاضػػػحة مػػػػن أجػػػػل  .ُ

 .احملافظة على اؽبوية
 .علمية القادرة على التخطيط كالعمل اؼبنتج كالتنمية اؼبستمرةاؼبسانبة يف بناء العقلية ال .ِ

ترسػػيخ قيمػػة اغبػػوار االهبػػايب كاإليبػػاف بالتعدديػػة كالتسػػامح يف التعامػػل مػػع اآلخػػرين كتوسػػيع نطػػاؽ  .ّ
 . االختيار اغبر اؼببٍت على ربمل اؼبسئولية

منطلػػػق النسػػػاء شػػػقائق  مػػػن العمػػػل علػػػي سبكػػػُت اؼبػػػرأة مػػػن اؼبشػػػاركة يف اغبيػػػاة العامػػػة كاالجتماعيػػػة .ْ
كمسػػػػػاعدة اؼبػػػػػرأة يف فبارسػػػػػة دكرهػػػػػا ااتمعػػػػػي بصػػػػػورة كاعيػػػػػة كمتزنػػػػػة دكف التخلػػػػػي عػػػػػن ، الرجػػػػػاؿ

 .مسئوليتها األسرية

 


