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اؼبدرسة كمناهجهإُُ........................................................
الًتبية اؼبتحفية ُٖٔ...........................................................
اؼبوسيقىُُٗ................................................................
اؼبهارات اغبياتية ُٗٗ.........................................................
االنًتنت َِٗ................................................................
اؼبواطنة البيئيةُِْ..............................................................
هبل فرباير كاالنتماء الوطٍت ُِٕ..................................................
خطوات عملية يف تعميق اؼبواطنة َِِ............................................
معادلة اؽبوية الوطنيةِِّ........................................................
الفصل اػبامس ِّٔ..............................................................
اؼبواطنة الفاعلة يف اإلسبلـ ِّٔ..................................................
8

اآليات القرآنيةِِْ...........................................................
األحاديث النبويةِْٔ.........................................................
مقتطفات من الدستور الكوييتِِٓ............................................
مقتطفات من اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنسافِٓٔ...................................
نص اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ِٔٔ.........................................
الفصل السادسِْٕ..............................................................
اػباسبةِْٕ.....................................................................
النتائج ِٕٕ....................................................................
التوصياتَِٖ.................................................................
أهم اؼبراجع العربيةِِٖ..........................................................
أهم اؼبراجع األجنبيةَّٔ........................................................
الغبلؼ اػبارجي ُِّ.............................................................
رؤية اؼبركز اإلقليمي للطفولة كاألمومةُِّ.......................................... :
رسالة اؼبركزُِّ.................................................................:
شعار اؼبركزُِّ................................................................. :
كبو تنمية أسرية رائدةُِّ.........................................................
من أهداؼ اؼبركزُِّ.............................................................

9

11

مقدمة
الصغار مػا دامػوا
َّشء الرحب ليشَت إىل جيل ِّ
يتسع مدلوؿ الن ٍ
يف طىػور التعلػػيم كهػػم أغلػػى مػػا سبلكػه األمػػم قاطبػػة كأكلئػ هػػم
الطليعػػة الفتيػػة الػػيت تعطػػي الػػوطن ديبومتػػه كسبػػد الػػببلد باغبيويػػة
كالتجدي ػػد .كه ػػال الطليعػػة الص ػػاعدة كػػاألرض الواع ػػدة يرج ػػى
خَتها كسباـ نبتها كهي أيضا مرآة استشػراؼ اآلفػاؽ اؼبسػتقبلية
ض ػ ػ ىػارةً اغبض ػ ػػارات ع ػ ػػرب عص ػ ػػورها الزاهي ػ ػػة،
الرحب ػ ػػة كه ػ ػػي س ػ ػػر نى ى
د .لطيفة الكندرم
كابداعاهتا اػببلقة.
يبػػدأ الطريػػق إىل اؽبويػػة الوطنيػػة السػػليمة بًتبيػػة النٌ ً
اشػػئىة تربيػػة قويبػػة أساسػػها قػػيم الػػوالء
كالعطػ ػػاء كمضػ ػػاء العزيبػ ػػة الػ ػػيت ال تعػ ػػرؼ اليػ ػػأس فالفاعليػ ػػة الفردي ػػة نتػ ػػاج سياس ػػات تربويػ ػػة
مستدامة.
كقبػل كػل شػػيء فاؼبواطنػة اؼبسػئولة – كعلػػى مػدار التػاريخ  -مرتبطػػة ارتباطػا كثيقػا بقػػيم
العمل كالعطاء كالاكد عن حيػاض البلػد كال معػٌت ؽبػا بػبل فعػل يػًتجم الشػعار كينقػل القػوؿ
إىل حيز الوقائع اغبياتية كال يزاؿ الفرد منا يكتسب مهارات اؼبواطنة حىت يشبع حاجاته يف
االنتمػػاء كيقػػوـ بتحقيػػق الػػاات كهػػي عمليػػة تراكميػػة ناميػػة مسػػتمرة غػػَت مسػػتقرة ال تتوقػػف
عند حد معُت ،كمفهوـ اؼبواطنة حاجة اجتماعية جوهرية كأزلية.
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
شىت السلبيات أقلها ترؾ اؼبدرسة كأعظمها خطرا تعاطي اؼبخدرات كاإلضرار بأمن الػوطن.
كهكاا فإف الًتبية الوطنية اعبادة ضركرة حتمية غبياة الببلد كالعباد.
يتنػػاكؿ البحػػث ال ػراهن قضػػية ذات أنبيػػة مص ػَتية أال كهػػي بنػػاء اؽبويػػة الوطنيػػة للناشػػئة
كهػػي مسػػئولية جسػػيمة تتطلػػب تضػػافر صبيػػع اعبهػػود ااتمعيػػة ال سػػيما كأف العػػا يشػػهد
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ربػػديات سياسػػية كاقتصػػادية كتقنيػػة ال حصػػر ؽبػػا فػػاؼبواطن يف األمػػس كػػاف يعػػيش يف بقعػػة
جغرافيػػة ؿبػػدكدة كال يتػػأثر بصػػورة مباشػػرة بالشػػعوب األخػػرل مػػن حولػػه إال يف نطػػاؽ ضػػيق
أمػػا اليػػوـ فاؼبواطنػػة مػػن اؼبفػػاهيم السياسػػية الػػيت بػػدأت تتغػػَت مبلؿبهػػا كتتػػأثر بالعوامػػل احملليػػة
كالعاؼبيػػة حػػىت ظهػػرت مصػػطلحات جديػػدة مثػػل اؼبواطنػػة العاؼبيػػة كاؼبواطنػػة البيئيػػة كالرقميػػة
كالدكليػ ػػة كتربيػ ػػة الس ػ ػػبلـ ...إىل آخػ ػػر اؼبصػ ػػطلحات اغبيويػ ػػة اآلخػ ػػاة يف التكػ ػػاثر كالت ػ ػػأثَت
كاالتساع.
كألف اغباج ػػة إىل اؼب ػواطن الفع ػػاؿ حاج ػػة حتمي ػػة كدائم ػػة ف ػػإف ص ػػناعة اؼب ػواطن الص ػػا
اؼبػػؤمن بدينػػه كالػواعي ألكلويػػات كطنػػه ،كالفاعػػل يف ؿبػػيط بيئتػػه ،كالػػام يتبػػع القػػوؿ الطيػػب
بالعمػل النػػافع باتػػت مػػن أهػم مسػػتلزمات الػػدكؿ يف عػػا متغػَت يعتػػرب صػػناعة اإلنسػػاف أشبػػن
استثمار كخَت ادخار أما الناشئ فهو جوهر ذل االستثمار كمدار مػن مػدارات قباحػه يف
شبكة العبلقات االجتماعية ذات اعباكر احمللية كاألغصاف الدكلية.
اؼبواطنػػة الواعيػػة اؼبقركن ػػة بالعم ػػل اعب ػػاد كالاائق ػػة الس ػػليمة ه ػػي غاي ػػة التنش ػػئة السياس ػػية
الصحيحة للبنُت كالبنات كاليت تتخا من اؼبسئولية مدخبل إىل عا اغبرية كهو عا مػنعش
نقي هبوائػه كمائػه كظبائػه .الوطنيػة اغبقػة قيمػة خالػدة ذات ركافػد نقيػة تنبػع مػن ينػابيع ؿبليػة
كعربية كإسبلمية كإنسانية ذبدد صفوها كتبدد كدرها .كعي اإلنساف بوطنيته أساس ترسػيخ
هويتػه ،كاسػػتلهاـ مسػػتقبله ،كال يتحقػػق الػػوعي إال بالسػػعي كبػػو تربيػػة مسػػتدامة فػػإف اؼبواطنػػة
كالوطنية سلوؾ كانتماء ،كحركة كعطاء ،كأمانة ككفاء.
ال تستقيم اؼبواطنة بل اغبياة بأسرها ببل أخبلؽ نطبقهػا كقػيم نعػيش ؽبػا كاؼبػريب يهػدؼ
إىل غرس األخبلؽ اغبميدة كما أركع قوؿ أمَت الشعراء أضبد شوقي:
ً ً
ً
ػبلح أىم ػ ػ ػ ًرىؾ لؤلىخػ ػ ػػبلؽ ىمرجعيػ ػ ػػهي
ى
صػ ػ ػ ي
فس ًم ػػن ىخ ًَته ػػا يف ىخ ػ ًَت عافًيىػ وػة
ىكال ػػنى ي

فىػ ىقػ ػ ػ ػ ػ ِّػوًـ الػ ػ ػ ػ ػػنىفس بًػ ػ ػ ػ ػػاأل ً
ىخبلؽ تىسػ ػ ػ ػ ػػتى ًق ًم
ى
فس ًم ػ ػ ػػن ىش ػ ػ ػ ِّػرها يف ىمرتىػ ػ ػ ػ وع ىك ًخ ػ ػ ػػم
ىكال ػ ػ ػػنى ي
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وبتوم هاا البحث على ستة فصوؿ كهي كاآليت:
الفصػػل األكؿ كوبتػػوم علػػى أنبيػػة اؼبوضػػوع كسػػبب اختيػػارل مػػع ربديػػد أهػػداؼ كمػػنهج
البح ػػث كتعريفػ ػػات للكلم ػػات اعبوهريػ ػػة (اؼبواطن ػػة – الوطنيػ ػػة – الًتبي ػػة الوطنيػ ػػة – اؽبويػ ػػة
كالعوؼبة -عبلقة الفلسفة بالسياسة) مث يقدـ البحػث نبػاة عػن رفاعػة الطهطػاكم كرائػد مػن
ركاد تدريس مقرر الًتبية اؼبدنية.
الفصػػل الثػػاين كيتضػػمن أنبيػػة بنػػاء اؽبويػػة الوطنيػػة كأهػػداؼ غػػرس قػػيم الػػوالء الػػوطٍت مث
أنبية هاا اؼبوضوع يف األدب العريب.
الفص ػػل الثال ػػث كين ػػاقش مفه ػػوـ الثقاف ػػة مث إش ػػكالية الفت ػػاة كمواطن ػػة فاعل ػػة كالعقب ػػات
العديدة اليت تواجه التنشئة السياسية الصحيحة.
الفصل الرابع يعاجل موضوع كسائل ككسائط بناء اؽبوية الوطنية للناشئة مع الًتكيز على
األسرة كاؼبدرسة كالًتبية اؼبتحفية كاؼبوسيقية كالبيئية كاؼبواطنة الرقمية (االنًتنت.)...
الفصل اػبامس كيتحدث عػن اؼبواطنػة الواعيػة الفاعلػة مػن منظػور اإلسػبلـ كذلػ كمػا
توض ػػحها اآلي ػػات القرآني ػػة الكريب ػػة كالس ػػنة اؼبطه ػػرة .كلك ػػي ال تك ػػوف الوطني ػػة معزكل ػػة ع ػػن
التحوالت الدكلية كأكلويات اؼبنظومة العاؼبية حرصت الباحثة على تقدمي طائفػة مػن الوثػائق
اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف من عدة مصادر.
الفصل السادس كيتضمن اػباسبة كالنتائج كالتوصيات كأهم اؼبراجع العربية كاألجنبية.
ذكر القنوجي يف أجبد العلػوـ "إف التػأليف علػى سػبعة أقسػاـ :ال يؤلػف عػا عاقػل إال
فيه ػػا ،كه ػػي إم ػػا ش ػػيء يس ػػبق إلي ػػه فيخًتع ػػه ،أك ش ػػيء ن ػػاقص يتمم ػػه ،أك ش ػػيء مغل ػػق
يشرحه ،أك شيء طويل ىبتصػرل ،دكف أف ىبػل بشػيء مػن معانيػه ،أك شػيء متفػرؽ هبمعػه،
أك شيء ـبػتلط يرتبػه ،أك شػيء أخطػأ فيػه مصػنفه فيصػلحه .كينبغػي لكػل مؤلػف كتػاب يف
فن قد سبق إليػه أف ال ىبلػو كتابػه مػن طبػس فوائػد :اسػتنباط شػيء كػاف معضػبل ،أك صبعػه
إف ك ػػاف مفرق ػػا ،أك ش ػػرحه إف ك ػػاف غامض ػػا ،أك حس ػػن نظ ػػم كت ػػأليف ،أك إس ػػقاط حش ػػو
كتطويل".
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كيف ختػػاـ هػػال اؼبقدمػػة أرجػػو أف يكػػوف البحػػث ال ػراهن بأفكػػارل كمناقش ػاته قػػد قػػرب
بعيػػدا ،كأزاؿ إشػػكاال ،كػبػػص مفيػػدا ،كاسػػتنبط جديػػدا ،كصبػػع نافعػػا .هػػال الدراسػػة كغَتهػػا
همػةن أرجػػو أف تكػػوف لبنػػة يف عمليػػة
هػػي مسػػانبة كطنيػػة متواضػػعة ناقشػت مواضػ ى
ػيع علميٌػػة يم ٌ
استشراؼ اآلفػاؽ اؼبسػتقبلية لبنػاء هويػة كطنيػة كاعيػة كفاعلػة لػدل الناشػئة كصػوال إىل حيػاة
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
منظػػور الًتبيػػة الوطنيػػة ألف االنتم ػػاء ال ػواعي يعمػػق الضػػبط االجتمػػاعي كيرفػػع م ػػن سػػقف
األمن القومي كيدفع صبيع فئػات ااتمػع يف اذبػال تكػوين كيػاف مػًتابط يفػوت الفرصػة علػى
اؼبتصػػيدين يف اؼبػػاء العكػػر بقصػػد اؼبسػػاس بوحػػدة الػػوطن كسػػبلمته .كمػػن جانػػب آخػػر فػػإف
أصػػوؿ الًتبيػػة السياسػػية تسػػعى إىل أف ترتقػػي بالوسػػط اؼبدرسػػي كاألسػػرم عػػرب ثبلثػػة منافػػا
كهػػي :تنميػػة الفكػػر  ،كهتػػايب الوجػػداف ،كغػػرس اؼبهػػارات (فػػن االسػػتماع-التواصػػل-الثقػػة
بالنفس) فبا يزيد من سباسػ كذبػانس صبيػع مؤسسػات ااتمػع اؼبػدين ؼبػا فيػه مصػلحة الفػرد
كاعبماعة معا.
اس ػ ػػتخدمت الباحث ػ ػػة يف دراس ػ ػػتها الراهن ػ ػػة اؼب ػ ػػنهج الوص ػ ػػفي التحليل ػ ػػي كذلػ ػ ػ ع ػ ػػرب
اسػػتخبلص معػػا الًتبيػػة الوطنيػػة كاإلشػػارة إىل العديػػد مػػن مقوماهتػػا كأخبلقياهتػػا كمضػػامينها
كأطرهػػا كجوهرهػػا كمعوقاهتػػا كتوجهاهتػػا كذبارهبػػا عػػرب الرجػػوع إىل الدراسػػات اؼبعنيػػة ،كالكتػػب
اؼبنشورة  ،كالتقارير الدكلية اغبديثة ،كاؼبعلومات اؼبتوفرة هباا الشأف كذل باسػتخداـ طريقػة
ربليل احملتول الكيفي .
كأش ػػار البح ػػث إىل معوق ػػات الوطني ػػة الفاعل ػػة م ػػن مث ػػل هت ػػوين بع ػػمل حق ػػوؽ اؼبػ ػرأة
كمواطنة ذات حقوؽ متكاملة كشيوع الواسطة كاحملسوبية كالتعصب الديٍت كاغبزيب كالقبلي
 ...كناقش البحث أيضا مشكبلت عديدة زبل بقيم االنتماء كهي على اختبلؼ درجاهتا
كأنواعه ػػا فبارس ػػات خاطئ ػػة ديني ػػا كعقلي ػػا كإنس ػػانيا كذات عواق ػػب فادح ػػة للف ػػرد كقادح ػػة
للمجتمع كذات تأثَت جلي على مستقبل الناشئة.
كمػػن نتػػائج البحػػث أف االنتمػػاء الوجػػداين كالعطػػاء السػػلوكي شػػرطاف أساسػػياف لبنػػاء
أرضػػية خصػػبة تػػوفر البيئػػة الصػػاغبة للتنميػػة اؼبسػػتمرة كتضػػبط مسػػار اغبيػػاة اؼبدنيػػة  .كتتكػػوف
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اؽبوية الوطنية للناشئة من أربعة عناصر  :العلم  ،كاالنتماء  ،كفبارسػة اغبقػوؽ كالواجبػات ،
كااللتػ ػزاـ ب ػػاألخبلؽ اغبمي ػػدة  .كم ػػن كس ػػائل غ ػػرس اؼبواطن ػػة تفعي ػػل دكر األس ػػرة كاؼبدرس ػػة
كاإلع ػػبلـ كوس ػػائط تربوي ػػة  ،كاس ػػتثمار االنًتن ػػت  ،كالًتبي ػػة اؼبتحفي ػػة كاؼبوس ػػيقية  ،كغ ػػرس
مهارات اغبياة  ،كاؼبواطنة البيئية كوسائل للتهايب كالتثقيف كالتدريب .
كأكصت الدراسة اغبالية بتزكيد األسرة دبهارات غرس اؼبواطنة اؼبسئولة اؼببدعة اؼبفكػرة
كتنش ػػيط دكره ػػا يف ت ػػدريب الناش ػػئة عل ػػى االلت ػزاـ بقواع ػػد النظ ػػاـ كاح ػًتاـ الق ػوانُت كربم ػػل
اؼبسئولية ،كدعوة الوسائط الًتبوية (اؼبدارس – أجهزة اإلعبلـ  -اؼبساجد )...إىل اسػتثمار
الًتاث اإلسبلمي يف توعية كتوجيه السلوؾ كبو الوالء للوطن كالعطاء لئلنسانية.
مع رابطة االجتماعيين

يف ص ػػيف ََِٔ ـ بعث ػػت رابط ػػة االجتم ػػاعُت يف دكل ػػة الكوي ػػت إىل مرك ػػز الطفول ػػة
األمومػػة دعػػوة كريب ػػة للمشػػاركة يف اؼبلتق ػػى الثػػامن عبمعيػػات كركابػػط االجتم ػػاعيُت يف دكؿ
ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية كذل ربت عنواف "القبلية كالطائفية كالتجنيس يف ضوء
التحػػوالت ااتمعيػػة كالدكليػػة" فكانػػت الػػدعوة مػػن بواعػػث تػػأليف هػػاا البحػػث إذ شػػرعت
بداي ػػة يف كض ػػع كرق ػػة للملتق ػػى مث ب ػػدأت ش ػػيئا فش ػػيئا أتوس ػػع يف الورق ػػة إىل أف ج ػػاء هب ػػاا
الشكل.
كهبػػال اؼبناسػػبة أتقػػدـ بالشػػكر اعبزيػػل إىل القػػائمُت علػػى تنظػػيم هػػاا اؼبلتقػػى اؼبوفػػق يف
اختيار موضوعه ،كؿباكرل ،كتوقيته الزمٍت حيث أنه موضوع يف غاية األنبية ؿبليا كعاؼبيا.
كفيما يلي نباة عن أهداؼ كؿباكر اؼبلتقى.
األىداف :

 .1إلقاء الضوء على التحػوالت الػيت طػرأت علػى ؾبتمعنػا اػبليجػي كأثرهػا علػى البنيػاف
االجتماعي .
16

 .2التعرؼ على موضوعات القبلية كالطائفية كالتجنيس  ،كؿباكلة تشخيصها كالتعرؼ
عليها يف بعمل ااتمعات اػبليجية .
 .3استخبلص اغبلوؿ اؼبقًتحة لآلثار السلبية للقبلية كالطائفية .
 .4التعرؼ على كيفية مواجهة تل اؼبوضوعات  ،كاليت قد تثار كأزمات يف
ااتمعات اػبليجية .
 .5التعرؼ على األسباب كالعلل اليت تؤدم إىل إثارة موضوعات الطائفية كالقبلية
كالتجنيس كإبرازها .

المحاور :
 .1التغَتات االجتماعية يف ضوء التحوالت اإلقليمية كالدكلية .
 .2القبلية كالطائفية يف ثقافة ااتمع .
 .3ظاهرة غَت ؿبددم اعبنسية كالقانوف الدكيل .
 .4القبلية كالطائفية يف ظل الديبقراطية .
 .5بناء اؽبوية الوطنية .
كاحملور األخػَت سػيكوف مػدار البحػث الػراهن مػع الًتكيػز علػى تربيػة الناشػئة ال سػيما يف
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
يف ضوء األدبيات الفكرية يف حقل الًتبية السياسية اؼبعاصرة؟
كمن هاا التساؤؿ العاـ تتفرع ؾبموعة أسئلة فرعية .يهدؼ البحث اغبايل إىل اإلجابة
عن األسئلة التالية:
 .1ما مقومات كأخبلقيات اؼبواطنة الصاغبة اليت تتمتع هبوية كاضحة اؼبعا ؟
 .2كيف ننشط كنستثمر الوسائط الًتبوية (األسرة-اؼبدرسة-اإلعبلـ )...يف عميلة
الًتبية الوطنية؟
 .3ما العقبات اليت تواجه اإلناث أثناء فبارسة دكرهن ؾبتمعيا؟
 .4كيف نغرس اغبس الوطٍت يف نفوس الناشئة؟
 .5ما الدركس اؼبستفادة من دراسة بناء اؽبوية الوطنية لدل الناشئة؟
منهج البحث
يف هػػال الدراسػػة الوصػػفية التحليليػػة سػػتقوـ الباحث ػة باسػػتخبلص معػػا الًتبيػػة الوطنيػػة
كمقوماهتا كأخبلقياهتا كمضامينها كأطرها كجوهرها كمعوقاهتا عرب فحػص الدراسػات اؼبعنيػة،
كالكتب اؼبنشورة ،كالتقػارير الدكليػة اغبديثػة ،كمراجعػة اؼبعلومػات اؼبتػوفرة هبػاا الشػأف كذلػ
من خبلؿ استخداـ طريقة ربليل احملتول الكيفي.
إف مػػنهج ربليػػل احملتػػول الكيفػػي م ػػنهج حبثػػي رصػػُت يسػػتخدمه البػػاحثوف يف أص ػػوؿ
الًتبية (اؽبنيدمََِّ ،ـ ،ص ُٕ) لدراسػة القضػايا الًتبويػة عػرب ربليػل كتفسػَت كاسػتنتاج
األبعػػاد اؽبامػػة يف القضػػية ؿبػػل البحػػث كتتبػػع اآلثػػار كالدراسػػات الػواردة عنهػػا مػػع اسػػتجبلء
أثرها يف حياة الفرد كااتمع كربط ذل كلػه باألدبيػات الًتبويػة اؼببثوثػة يف اؼبػوركث الفكػرم
للمربُت.
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كيقػػع علػػى كاهػػل الباحثػة اسػػتنباط اؼبسػػائل كتنظيمهػػا كربطهػػا بػػااتمع احمللػػي كالقضػػايا
اعبارية كلفت األنظار إىل العقبات كاغبلوؿ كتدعيمها – مػا اسػتطاعت إىل ذلػ سػبيبل -
بالرباهُت النقلية كالعقلية مث اػبركج جبملة من اػبطوات اإلجرائية الكفيلة بإثراء اؼبوضوع.
أىمية الموضوع
تنبع أنبية دراسة بناء هوية الناشئة كطنيا من عدة عوامل جوهرية أنبها:
 .1مرحلة الطفولة كالشباب مرحلة تأسيس كهي خَت فًتة
لغرس القيم الفاضلة.
 " .2ربػػا الطفولػػة سػػول باهتمػػاـ ضػػئيل مػػن قبػػل علػػم
السياس ػػة كاؼبش ػػتغلُت فيه ػػا .كتعت ػػرب التنش ػػئة السياس ػػية عنصػ ػرا
هاما من عناصر تنشئة الطفػل" (خلػف ََِٔ ،ـ ،ص ٗ).
"إ ٌف الطفػػل كتنميتػػه الفكريػػة كالنفسػػية ،كانػػت كمػػا ت ػزاؿ سبثػػل
البعػػد الغائػػب يف أداء مفكػػرم األمػػة كدعػػاة اإلصػػبلح فيهػػا،
عبداغبميد أبوسليماف
ككاف خطاهبم -كما يزاؿ -يػي ٍع ىٌت بالبالغُت كيوجه إليهم ،كالبد
إلحػ ػػداث تغيػ ػػَت جػ ػػارم يف كجػ ػػداف األمػ ػػة كبنائهػ ػػا النفسػ ػػي
كتكوينهػ ػػا الفك ػػرم أف يب ػػادر اؼبفك ػػركف كالعلمػ ػػاء كاؼبثقفػ ػػوف كالقػ ػػادة إىل سػ ػػد هػ ػػال الثغ ػػرة
كاسػتعادة األسػس الثقافيػػة كالًتبويػة حػػىت نسػتعيد هػاا البعػػد كنبػٍت القػػدرة كالطاقػة البلزمتػػُت
لنجػػاح مشػػركع اإلصػػبلح اإلسػػبلمي يف الػػنفس كااتمػػع" (عبداغبميػػد أبوسػػليمافََِِ ،
ـ ،ص ُُٕ).
 .3إننػا إذا أردنػا أف نقػػوـ بإصػبلح حقيقػػي تربػوم فبلبػد لنػػا مػن إعػػادة النظػر يف رؤيتنػػا
اإلنس ػػانية اغبض ػػارية حبي ػػث تس ػػتعيد األم ػػة كيس ػػتعيد أبناؤه ػػا اعبان ػػب الع ػػاـ كاعبم ػػاعي يف
التضامن كالتناصر بُت أبناء األمة يف األهل كاعبوار كالوطن كاألمة كاإلنسانية ،كأف نعيد إىل
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حياة أمتنا كتنظيماهتا كمؤسساهتا االجتماعية علػى كافػة اؼبسػتويات تػوازف األبعػاد اعبماعيػة
كالفردية ،كما نعيد إليها ركح الباؿ كالعطاء كاإلتقاف كاإلحساف (أبو سليماف ََِِ ،ـ،
ص ُٕٔ).
 .4غرس الوطنية عملية إنسانية ال غٌت عنها.
 .5االهتماـ الدكيل اؼبتزايد بالسبلـ كالتسامح كحقوؽ اإلنساف.
 .6ربديات العوؼبة كالصراع بُت األصالة كاؼبعاصرة من دكاعػي حفػا اؽبويػة الوطنيػة مػن
التشويه كالشوائب.
 .7ربػ ػػتم الًتبيػ ػػة الوقائيػ ػػة كضبايػ ػػة األمػ ػػن الػ ػػوطٍت ربصػ ػػُت الناشػ ػػئة ضػ ػػد تيػ ػػارات الغلػ ػػو
كالتطرؼ.
 .8مفه ػػوـ اؼبواطن ػػة كتربيته ػػا مفه ػػوـ جدي ػػد يف نظامن ػػا الًتب ػػوم الع ػػريب كم ػػا أف اؼبكتب ػػة
الًتبويػػة العربيػػة تفتقػػر إىل كتابػػات حديثػػة كشػػاملة يف ؾبػػاؿ تربيػػة اؼبواطنػػة ،كال زالػػت ذبربػػة
تدريس اؼبواطنة يف البلداف العربية متواضعة (اؼبعمرمََِٔ ،ـ ،ص ُٖ)ِِٗ ،ُِ ،
 .9الناشػػئة ه ػػم قػػادة التنميػػة الوطنيػػة كال من ػػاص مػػن تبصػػَت اؼب ػواطن حبقوقػػه ككاجباتػػه
كالتشريعات السارية يف البلد كي تنتظم اغبياة كتزدهر.
 .11تلعب الدراسات دكرا كبَتا يف اكتشاؼ مناهج جديػدة لفهػم األمػور كإثػراء النقػاش
اؼبنطقي كالتفكَت الناقد كتلفت أنظارنا إىل نوافا جديػدة يف عمليػة صػناعة اغبيػاة ( Lester
.)& Lester, 2005, pp.2-3
 .11تغَت دكر اؼبرأة يف ااتمع (.)McCollum, 2002, p. 170
 .12كتب ؿبمد جواد رضا (ََِٓ ـ) عن الًتبية كإعػادة تشػكيل الػوعي العػريب فػاكر
أف الػػوعي العػػريب اليػػوـ يواجػػه عػػدة أزمػػات منهػػا مػػا يتعلػػق بًتبيػػة اؼبواطنػػة كمبػػدأ اؼبسػػئولية
كاعبزاء يف تقومي عمل األنظمة السياسية العربية كهال األزمة من مداخل دراسة أزمػة اؽبويػة
يف العا العريب كهي قضية تربوية يف جوهرها (ص َِٓ).
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فيما يلي مزيد بياف لطائفة فبا سبق ذكرل إصباال.
الًتبيػػة عمليػػة إنسػػانية ديناميكيػػة تراكميػػة كغػػرس اؼبواطنػػة كػػال  .كاؼبطلػػوب بنػػاء هويػػة
اإلنسػاف "يف الوقػت الػام نبػٍت فيػه األكطػػاف ...فػالوطن لػيس مؤسسػات أك ترابػا أك نظامػػا
فقػػط ،إنػػه اإلنسػػاف قبػػل كػػل شػػيء .الػػوطن جػػزء مػػن إنسػػانية اإلنسػػاف" (بػػرم ُٕٗٗ ،ـ،
ص َُِـ) "فاإلنساف هو علة كجود ااتمػع كالػوطن كلػيس العكػس" (فروبػه ََِِ ،ـ،
ص ُْٕ) .كعلي ػػه فهن ػػاؾ ؾبموع ػػة م ػػن األس ػػباب الرئيس ػػة ال ػػيت ت ػػدعو إىل العناي ػػة بالًتبي ػػة
السياسية ألهنا" :ضركرة كطنية لتنمية اإلحساس باالنتمػاء كباؽبويػة .كهػي ضػركرة اجتماعيػة
لتنمية اؼبعػارؼ كالقػدرات كالقػيم كاالذباهػات ،كاؼبشػاركة يف خدمػة ااتمػع ،كمعرفػة اغبقػوؽ
كالواجبػػات .كمػػا أف الًتبيػػة الوطنيػػة عػػبلكة علػػى ذل ػ ضػػركرة دكليػػة إلعػػداد اؼب ػواطن كف نقػػا
للظركؼ كاؼبتغَتات الدكلية (اغببيبََِٔ ،ـ).
" ال شػ أف أعظػػم أهػػداؼ الًتبيػػة قػػديبان كحػػديثان ،هػػو إهبػػاد الفػػرد الصػػا أك اؼبػواطن
الصا  ،أك اإلنساف الصا النافع لنفسه كأمتػه ،علػى االخػتبلؼ اؽبائػل جػدان حػوؿ مفهػوـ
الصبلح كالفساد تبعان لبلخػتبلؼ يف العقائػد كالقػيم ،كفلسػفة اغبيػاة ،كاؽبػدؼ مػن الوجػود"
(عبػػداػبالق ُٖٖٗ ،ـ) .كمػػن أهػػم معػػايَت تنميػػة مرحلػػة الطفولػػة اؼببكػػرة غػػرس اؼبواطنػػة
الصػػاغبة عن ػػد الطفػػل من ػػا نعومػػة أظف ػػارل (حسػػُت ََِٓ ،ـ ،ص ْٕ) .إف م ػػنهج تربيػػة
اإلنس ػػاف متوق ػػف عل ػػى األفك ػػار كاؼبعتق ػػدات كالقناع ػػات ال ػػيت تش ػػكل اؼبه ػػارات كالع ػػادات
كالسػػلوكيات (البلحػػمََِٔ ،ـ ،ص َُ) .كاؼبواطنػػة هػػي صػػناعة الًتبيػػة كهػػي السػػبيل إىل
ترصبتها إىل خصائص سلوكية كاذباهات عقلية عند الناشئُت كغَتهم (علي ،النزعة العقلية،
ََِٔ ـ ،ص ُِٗ .)ِِٓ ،كيف كػػل األح ػواؿ فمػػن "الضػػركرم أف توجػػه عنايػػة خاصػػة
إىل الوالػػدين كاألسػػرة ؼبسػػاعدهتم علػػى فهػػم احتياجػػات الطفػػل يف اؼبرحلػػة اؼببكػػرة كليكونػػا
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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ض ػػركب النش ػػاط ال ػػيت ت ػػؤدم إىل اكتم ػػاؿ شخص ػػية كمب ػػول اعبس ػػدم كالع ػػاطفي كالعقل ػػي"
(جامعة الدكؿ العربية ،الًتبية اؼببكرة للطفل العريب يف عا متغَتََِٔ ،ـ) .
كمنا الصغر يتشرب الطفل معاين الوالء ككما قاؿ أضبد شوقي:
الديا ًر كبًغضةى األ ً
ب ً
ً
ىعداء
نب يف ًكجدانًًه
يح َّ
ى ى
عات ىس ىك ى
اؼبيرض ي
قاؿ صا عبدالقدكس:
يس يىن ىف يع بىعد ال ىك ىثرةي األ ىىدب
قىد يىن ىف يع األدب األطفاؿ يف صغر
ىكلى ى
لُت إذا قىػ َّومتىهي اػبىشب
إً َّف الغيصو يف إًذا قىػ َّومتىها اًعتى ىدلىت
ىكال يى ي
تشَت موسوعة ستانفورد يف الفلسفة ( )Stanford Encyclopedia of Philosophyإىل أف
الطفل الصغَت يسأؿ أسئلة تدؿ على نزعة عقلية حىت بدأ الفبلسفة اؼبعاصركف يف البحث
يف موضوع التفكَت الفلسفي عند األطفاؿ ()Philosophical Thinking in Children
كهال النزعة العقلية عند الطفل تتصف بالسمات التالية :اؼبركنة كاػبصوبة كاإلبداع
كالتجدد .
كرد يف كثيقػػة األهػػداؼ العامػػة للتعلػػيم كأه ػداؼ اؼبراحػػل الدراسػػية يف الػػدكؿ األعضػػاء
دبكتػػب الًتبيػػة العػػريب لػػدكؿ اػبلػػيج (ََِٔ ـ) ضػػركرة "تعميػػق االنتمػػاء الػػوطٍت كاػبليجػػي
اؼببػػٍت علػػى فهػػم صػػحيح ؼبكتسػػبات الػػوطن اغبضػػارية كتطلعاتػػه اؼبسػػتقبلية ،كألنبيػػة توثيػػق
الركابط االجتماعية بُت اؼبواطنُت كضركرة تقدير اؼبصا اؼبشًتكة بيػنهم حػق قػدرها ،كلػدكر
اؼبػواطن يف اغبفػػاظ علػػى هػػال اؼبكتسػػبات كضبايػػة كطنػػه مػػن األخطػػار كاإلسػػهاـ بفاعليػػة يف
تنميته كتقدمه كرقيه اؼبستمر" .كمن اؼبهم "تنمية الشعور باؽبوية العربية للوطن تارىبػا كثقافػة
كمصَتا ،دبا يؤدم إىل حػب إتقػاف اللغػة العربيػة كتقريػر تراثهػا األديب كاحملافظػة علػى التقاليػد
العربيػػة الرفيع ػػة كالتعريػػف هب ػػا ،كاسػػتثمارها يف إث ػراء حيػػاة األجي ػػاؿ القادمػػة" (اؼبرك ػػز الع ػػريب
للبحوث الًتبوية لدكؿ اػبلػيج ،ص ِِ) .إف ربقيػق العدالػة بػُت اؼبػواطنُت كربقيػق االنتمػاء
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لدل الفرد اػبليجي العريب من اؼببادئ الرئيسة للفلسفة الًتبوية يف دكؿ اػبلػيج العربيػة (ص
ّٓ) .كاؼب ػواطن الػػام يكػػوف صػػاغبا يف كطنػػه ال شػ هػػو الشػػخص النػػافع ألمتػػه كعركبتػػه
فإحساف اؼبرء ألمه كأمته سواء (لطيفة الكندرم ََِٔ ،ـ ،حوارات اللحظػة اغبرجػة ،ص
ُُٕ).
كألف مرحلػػة الطفولػػة مرحلػػة تشػػرب كامتصػػاص للقػػيم يقػػوؿ فركيػػد "إننػػا كبػػب كنكػػرل،
كلبػػاؼ كنشػػجع  ،نشػػمئز كنقبػػل  ،كنفعػػل كنػػًتؾ ،عواطػػف كمنػػت فينػػا منػػا الطفولػػة ،كال
نػػدرم هبػػا إال بعػػد التحليػػل الشػػاؽ" (كطفػػة كالرميضػػي ََِّ ،ـ ،ص ّٖ) .كؽبػػاا اعتػػرب
علمػػاء الػػنفس مرحلػػة الطفولػػة اؼببكػػرة مػػن أهػػم مراحػػل تكػػوين الشخصػػية اإلنسػػانية كهػػي
مرحلػػة تكػػوف فيهػػا الػػنفس مهيػػأة السػػتقباؿ كاخت ػزاؿ مػػا يتعلمػػه اإلنسػػاف .كمػػن هنػػا ف ػػإف
أهداؼ برنامج رياض األطفاؿ يف كليات الًتبية تؤكػد علػى إعػداد معلمػة تنمػي ركح الػوالء
كاالنتماء كاؼبواطنة لدل أطفاؿ اؼبرحلة .
"تؤك ػػد األحب ػػاث أف دم ػػاغ الطف ػػل يف الف ػػًتة م ػػن اؼب ػػيبلد إىل َُ س ػػنوات يك ػػوف ق ػػاببل
بصورة كبَتة لزيادة عدد كصبلته العصبية .كهي فًتة يبكن اعتبارها قمة االستعداد للتعلم ،
فتعلم لغة جديدة مثبل يكوف أسرع يف فًتة ما قبػل العشػر سػنوات .كهػال النتػائج تشػَت إىل
أنبية االستثارة البصرية كالسمعية كالعضلية كاؼبعرفية كالعاطفية يف مراحل العمر األكىل بدءا
مػػن اؼبػػيبلد .فاألطف ػاؿ اػبػػدج الػػاين يػػتم حضػػنهم كؼبسػػهم بصػػورة مسػػتمرة  ،يزيػػد كزهنػػم
بصػػورة مضػػاعفة عػػن الػػاين ال وبصػػلوف علػػى نفػػس اػبػػربة" (الصػػوي  ،ََِٔ ،صٕ).
"كقاؿ "بلوـ" أف أكثر من نصف القدرة العقلية للطفل يتكامل قبػل أف يتجػاكز الرابعػة مػن
عمػ ػػرل ،كقػ ػػد كجػ ػػد أيضػ ػػا بػ ػػأف َِ %مػ ػػن
النم ػ ػػو العقلػ ػ ػػي ي ػ ػػتم يف السػ ػ ػػنة األكىل مػ ػ ػػن
عمػػرل ،كأف َٓ %مػػن مبػػول العقلػػي يػػتم يف
عم ػػر أربػ ػػع سػ ػػنوات ،كأف َٖ %مػ ػػن مبػ ػػول
العقل ػػي يتكام ػػل يف عم ػػر ٖ سػ ػػنوات ،كأف
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ِٗ  %م ػػن مب ػػول العقل ػػي ي ػػتم يف عم ػػر ُِ س ػػنة" (م ػػرداف كآخ ػػركف ََِْ ،ـ ،ص ٖ).
كعلػػى ضػػوء اؼبعطيػػات السػػابقة ذهػػب بعػػمل اؼبػربُت إىل أف التعلػػيم السياسػػي يبػػدأ مػػن سػػن
الثالثة إذ يرتبط عاطفيا برموز بلدل كهيكل كصور نظامه السياسي (خلف ََِٔ ،ـ ،ص
َُ).
نشػػرت اؼبنظم ػػة العربي ػػة للًتبي ػػة كالثقافػػة كالعل ػػوـ (ََِٔ ـ) إس ػًتاتيجية تط ػػوير الًتبي ػػة
العربية كشددت يف كثيقتها على اؼببدأ الوطٍت يف الًتبية كيشمل األهداؼ التالية:
" إف الًتبيػػة هػػي األداة األساسػػية لغػػرس الػػركح الوطنيػػة كحػػب الػػوطن يف نفػػوس
الناشئة.
 تعمل الًتبية على جعل الطفل منا صغرل ؿببا لوطنه كمنتميا إليه.
 تعمػػل الًتبيػػة علػػى بنػػاء إنسػػاف وبػػًتـ كوبػػب أبنػػاء كطنػػه الػػاين يعيشػػوف معػػه يف
نفػػس األرض كيتعػػاكف مػػع اعبميػػع مػػن أجػػل اغبفػػاظ علػػى كحػػدة الػػوطن كثركاتػػه
كموجوداته.
 جعل اإلنساف يشعر بأنبية كطنه يف مبول العقلي كاعبسمي كاالنفعايل كالوجداين
كأف ال ػػوطن ه ػػو ال ػػام يس ػػاعدل عل ػػى ربقي ػػق أهداف ػػه الفردي ػػة ال ػػيت يطم ػػح إىل
ربقيقها.
 تربية النشء كتعميق اإليبػاف يف نفوسػهم بػأف حػب الػوطن هػو أسػاس تنمػو منػه
االذباهات كاؼبيوؿ اإلنسانية ذبال أمته العربية كاإلنسانية صبعاء" (ص ٓٗ).
ال حػا اؼبربػػوف تقبػػل األطفػاؿ اؼبعػػايَت االجتماعيػػة كامتصاصػػها حبيػث تصػػبح جػػزءا مػػن
شخص ػػيتهم .كم ػػن هن ػػا يتوج ػػب عل ػػى ااتم ػػع ،كدكف توق ػػف ،أف يش ػػارؾ اؼبعل ػػم األفك ػػار
كاؼبش ػ ػػاعر ال ػ ػػيت هب ػ ػػب "أف تغ ػ ػػرس يف األطف ػ ػػاؿ م ػ ػػن أج ػ ػػل ربقي ػ ػػق تك ػ ػػاملهم م ػ ػػع الوس ػ ػػط
االجتماعي الام يتوجب علػيهم العػيش يف أحضػاهنم .كإذا يكػن ااتمػع يقظػا كحاضػرا
مػػن أجػػل توجيػػه الفعػػل الًتبػػوم كفػػق غايتػػه االجتماعيػػة احملػػددة ،فػػإف ذل ػ الفعػػل يوظػػف
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بالضركرة يف خدمة العقائد اػباصة كبالتػايل فػإف الػركح الوطنيػة الكػربل تػاكب كتنشػطر إىل
نزعات متعددة كمتناحرة" (دكركامي ُٗٗٔ ،ـ ،ص ٕٗ).
تأخا الًتبية الوطنية أنبية كربل لعدة أسباب ( )McCollum, 2002, p. 170منها:
 .1اغبركة النشطة للبشر كاالحتكاؾ اؼبتزايد بُت الشػعوب (سػياحة – هجػرة -ذبػارة –
دراسة -عبلج).
 .2مبو الوعي اعبماهَتم حبقوؽ األقليات كالفئات اػباصة.
 .3ميبلد أنظمة سياسية جديدة كاهنيار سياسات قديبة.
 .4تغَت كتوسع دكر اؼبرأة يف تنمية ااتمع .
 .5أثر االقتصاد العاؼبي على مبط الوظائف.
 .6انعكاسات التطورات التقنية كتصاعد الثورة اؼبعلوماتية.
 .7النمو السكاين.
 .8إهباد شكل جديد للمجتمع أكثرا انفتاحا .
يف إطػار سػعينا اؼبتواصػػل ذبػال ترسػيخ حقػػوؽ اإلنسػاف كتطبيػق العدالػػة ال بػد مػن غػػرس
مفهوـ 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
الػنمط مػن الًتبيػة ( .)Adalbjarnardóttir, 2002, p. 131تعػد الػدكؿ فقػط هػي اؼبهتمػة
بتعزيػز االنتمػػاء الػوطٍت بػػل أصػبحت التكػػتبلت السياسػية كالكيانػػات الدكليػة سبػػوؿ اؼبشػػاريع
كالدراسػات كاؼبػؤسبرات اؼبتعلقػػة هبػاا اؼبوضػػوع كهنػػاؾ دراسػات أكاديبيػػة كإعبلميػػة متزايػػدة يف
هاا األمر على الصعيد العاؼبي .ككجد الباحثوف أف الكثَت من اؼبنػاهج اؼبدرسػية تتطػرؽ إىل
الًتبية الوطنية بصورة جزئية تفتقر إىل النظرة الكلية كعليه يطالبوف بأف تكوف الًتبية الوطنية
مبثوث ػػة كوح ػػدة كامل ػػة يف اؼبن ػػاهج الدراس ػػية م ػػن مرحل ػػة ري ػػاض األطف ػػاؿ إىل هناي ػػة الس ػػلم
التعليمي (.)Ichilov, 2004, pp. 1, 166, Osler, p. 63
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"إف اغبفػػاظ علػػى حقػػوؽ اإلنسػػاف هػػو حجػػر األسػػاس يف اسػػتقرار أم ؾبتمػػع ،فأينمػػا
ػتقرا كجػػدت إنسػػانا مطمئننػػا علػػى حقوقػػه .كمػػا ال ش ػ فيػػه أف لتعلػػيم
كجػػدت ن
ؾبتمعػػا مسػ ن
ػردكدا
حقػػوؽ اإلنسػػاف لكػػل فػػرد مػػن أفػراد ااتمػػع كإدخاؽبػػا يف ثقافتػػه كربويلهػػا إىل كاقػػع ،مػ ن
كبَتا يف تعزيز فهم حقوقه أكالن ،كاحًتامها كاغبفاظ عليها كالشعور بالكرامة كاغبرية ثانينا فبا
ن
يدفعػػه إىل اؼبشػػاركة بفعاليػػة يف تنميػػة كطنػػه كرفاهيػػة ؾبتمعػػه كحفػػا السػػبلـ .كهػػاا مػػا أيدتػػه
التجربة" (انظر عبدالكرمي ََِْ ،ـ ،ص ِٗٓ ،األنصارم ََِٔ ،ـ).
كيف م ػؤسبر "حقػػوؽ اإلنسػػاف :التحديػػد  ..كالتبديػػد رؤل تربويػػة كردت توصػػيات تتعلػػق
بتفعي ػػل آليػػات جدي ػػدة لتعل ػػيم حق ػػوؽ اإلنس ػػاف منهػػا "اس ػػتخداـ أسػػاليب تعليميػػة ش ػػائقة
كالربؼبػػاف اؼبدرسػػي يف تفعيػػل فبارسػػة كاحػًتاـ حقػػوؽ اإلنسػػاف .كالتفكػػَت يف أعمػػاؿ إبداعيػػة
ربق ػػق تفعي ػػل فبارس ػػة كاح ػ ػًتاـ حق ػػوؽ اإلنس ػػاف يف اؼبدرس ػػة" (معه ػػد الدراس ػػات الًتبوي ػػة،
ََِْـ ،ص ّْٔ ،بتصرؼ).
من الغريب أف قبد يف كثَت من الدكؿ أف اؼبيزانيات اليت زبصص كتصرؼ يف السػجوف
أكثػر مػن الػيت تصػرؼ علػى التعلػيم العػايل ( )White and Openshaw, p. 160كإف عمليػة
التسػػلح كاإلنفػػاؽ اؼبتزايػػد علػػى األمػػن ال سػػيما يف الػػدكؿ الغربيػػة يثػػَت تسػػاؤالت هامػػة كهػػاا
األمر برمته يعكػس مشػكلة حقيقػة تكشػف عػن إخفػاؽ اؼبػدارس جبميػع مناهجهػا كبراؾبهػا
– كفش ػػل األس ػػرة بطبيع ػػة اغب ػػاؿ -يف إع ػػداد م ػواطن ص ػػا  .كعل ػػى ه ػػاا األس ػػاس يطال ػػب
الًتبوي ػػوف دبراجع ػػة ش ػػاملة لطرائ ػػق معاملتن ػػا م ػػع األطف ػػاؿ يف الفص ػػوؿ كاؼبن ػػازؿ كالنظ ػػر يف
أساليبنا الًتبوية كأهدافها لتصويب اػبلل.
كخبلصػػة الق ػػوؿ أف الًتبيػػة الوطني ػػة علػػى مػػر العص ػػور تلعػػب دكرا مص ػَتيا يف اس ػػتمرار
كاس ػػتقرار ال ػػدكؿ ،كم ػػن أس ػػباب العناي ػػة بالًتبي ػػة الوطني ػػة الي ػػوـ أف الع ػػا يع ػػيش يف تغ ػَتات
كص ػراعات كثػػَتة كمػػا أف اإلقبػػاؿ علػػى فبارسػػة االق ػًتاع يف االنتخابػػات بػػدأ يقػػل يف بعػػمل
الدكؿ الديبقراطية كعبلكة على ذل فإف الدكؿ األكربية مثبل تؤمن بأف تربية الناشئة أفضػل
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كسيلة لتعزيز اغبس األكريب يف ضمائر فتياهنم كتوضح ؽبم قيم كهوية اغبضارة األكربية كدكر
اؼبعلمُت نشر ثقافة مشًتكة تقلص حاجز اللغة .)Ross, 2002, p. 46-47( ...
الًتبي ػػة م ػػن أج ػػل اؼبواطن ػػة أس ػػاس ازده ػػار ااتم ػػع ال ػػديبقراطي  .إف أكؿ كأه ػػم كظيف ػػة
للمدرسة يف األنظمة اليت تنهج النهج الديبقراطي إعطاء صبيع األطفػاؿ التعلػيم الكػايف كػي
يأخ ػ ػػاكا حق ػ ػػوقهم السياسػ ػػية كم ػ ػواطنُت بغػ ػػمل النظػ ػػر ع ػ ػػن أص ػ ػػوؽبم العرقيػ ػػة كمس ػ ػػتوياهتم
االقتصػػادية كمكػػانتهم االجتماعيػػة ( .)Ichilo, 2002. p. 81كال شػ اؼبدرسػػة كمؤسسػػة
اجتماعية ال تعمل إال يف ضػوء آليػات ؿبػددة كمنظمػة كصػوال لتحقيػق األهػداؼ كهػي مػن
أهػػم مصػػادر اإلصػػبلح كالتغيػػَت االجتمػػاعي كالًتبػػوم عمومػػا كهػػي شػػديدة الصػػلة باغبيػػاة
الثقافية كاالقتصادية فبا يعطيها مكانة كبَتة يف التأثَت إال أف صبيػع ااتمعػات قػد تعػاين مػن
انفصػػاؿ ظػػاهر بػػُت مػػا يتعلمػػه الطالػػب يف اؼبدرسػػة كبػػُت اغبيػػاة العمليػػة اؼبليئػػة بالتحػػديات
( )Clarke, 2002, pp. 112, 113فػاؼبنهج الدراسػي دبعنػال الشػامل كطريقػة التعلػيم كالتقيػيم
م ػػن رك ػػائز الًتبي ػػة الس ػػليمة الق ػػادرة عل ػػى تعبئ ػػة اؼبتعلم ػػُت حب ػػب األرض ال ػػيت يعيش ػػوف فيه ػػا
كينتموف إليها.
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
حىت أصبح اػبطر يهدد حركة كمستقبل مؤسسات التوجيه كالتعليم كهي القلب النابمل يف
ااتمع اؼبتحضر.
لقػػد مػػرت دكؿ اػبلػػيج العػػريب كغَتهػػا بسلس ػلة مػػن التحػػديات اؼبخيفػػة عنػػدما قامػػت
اعبماعػػات اؼبتطرفػػة بأعمػػاؿ صػػدمت كأفزعػػت كأضػػرت بػػاعبميع .كال زالػػت القبليػػة كالنزعػػة
العرقية يف كطننػا العػريب كلػه تلعػب دكرا هػائبل يف توجيػه سػلوؾ األفػراد ك يسػتطع كثػَت مػن
اؼبثقفػػُت التحػػرر مػػن قيػػود القبليػػة كخاصػػة يف االنتخابػػات النيابيػػة كغَتهػػا كهػػي مػػن اؼبسػػائل
اؼبصَتية اليت ربدد مصلحة كمستقبل البلداف.
27

من اؼبعلوـ أف التحالفات القبلية كالغلػو الػديٍت كاؼبطػامع الشخصػية كالتبعيػة للغػرب مػن
العوائق اليت هتدد سبلمة اعبسد الوطٍت كله فاغبياة اؼبدنية الكريبة اؼبتحضرة تػرفمل اػبضػوع
للضغوط اليت هتػدد كياهنػا كتقػف صػفا كالبيػاف اؼبرصػوص أمػاـ التحػديات فػبل ذبامػل أحػدا
يف مسػػائل الوحػػدة الوطنيػػة .البلػػد الطيػػب هػػو الػػام يرفػػع شػػعار اغبريػػة كالسػػبلـ كالعػػدؿ
للم ػواطنُت كاؼبواطن ػػات كاؼبقيم ػػُت كاؼبقيم ػػات فيع ػػيش اؼبس ػػلم كغ ػػَتل عل ػػى ح ػػد س ػواء حي ػػاة
إنسػػانية كريبػػة تػػرفمل اغبػػركب األهليػػة كتقتلػػع حبكمػػة جػػاكر العنػػف كالفوضػػى كاإلرهػػاب
(مل ََِْ ،ـ) مهما كاف مصدرل كاظبه ككسيلته فمصلحة الوطن فوؽ كل اعتبار.
كإف م ػػن كس ػػائل ترس ػػيخ األم ػػن ال ػػوطٍت ب ػػث ركح ال ػػوالء ال ػػوطٍت ال س ػػيما كأف العن ػػف
كالتطػػرؼ كالتعصػػب مػػن الظػواهر االجتماعيػػة الػػيت بػػدأت هتػػدد أمػػن العػػا بأسػػرل (الػػدغيم،
ََِٔ ـ ،ص ُّٕ ،عبداايدََِٔ ،ـ ،ص ٕ).
"كاإلرهايب هو كاحد من أبنائنا  ،أك إخواننا الاين نتحمل صبيعا مسئولية تركهم يقعوف
يف الش ػػرؾ" إف األم ػػر اؼبطل ػػوب  ،ه ػػو ت ػػوفَت األم ػػن الفك ػػرم كذلػ ػ م ػػن خ ػػبلؿ الوص ػػوؿ
بػػاؼبواطن إىل نبػػا كافػػة أنػواع اإلرهػػاب عػػرب نشػػر القناعػػة الصػػحيحة (انظػػر إدريػػسََِِ ،
ـ ،ص ِْٔ )َْٕ ،كتنشػػيط اغب ػوار اؼببػػٍت علػػى اح ػًتاـ ال ػرأم اآلخػػر .إف اغب ػوار يضػػمن
التواصػػل بػػُت األجيػػاؿ كهػػو "منطلػػق التجربػػة الديبقراطيػػة يف عملي ػة التواصػػل الًتبػػوم كهػػو
اغب ػوار الػػام يق ػػوـ علػػى مبػػدأ حري ػػة النقػػد كإبػػداء ال ػرأم بعيػػدا عػػن ق ػػيم اػبجػػل كاػب ػػوؼ
كالوجل كاإلرهاب .فاألطفاؿ يعلنوف عن آرائهم كقيمهم كانتقػاداهتم كيطرحػوف أسػئلتهم يف
أجواء حرة متكاملة تدفع هبم إىل مزيد من النمو كالعطاء نفسيا كعقليا" (كطفة كالشهاب،
ََِْ ـ ،ص ُٔ .)ُٕ-
أشار تقرير التنمية اإلنسػانية العربيػة ََِّ ـ إىل أنبيػة ربديػد رؤيػة إسػًتاتيجية إلقامػة
ؾبتمػػع اؼبعرفػػة يف البلػػداف العربيػػة كتطػػرؽ التقريػػر إىل الثػػركة النفطيػػة الػػيت "أصػػابت عػػددا مػػن
القيم كاغبوافز االجتماعية اليت كاف يبكن أف تؤازر كتسػند اإلبػداع كاكتسػاب كنشػر اؼبعرفػة.
كلكن القيم السالبة اليت انتشرت خػبلؿ الفػًتة اؼباضػية قعػدت باإلبػداع كأفرغػت اؼبعرفػة مػن
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مض ػػموهنا التنم ػػوم كاإلنس ػػاين .فق ػػد ض ػػعفت القيم ػػة االجتماعيػػة للعػػا كاؼب ػػتعلم كاؼبثق ػػف،
كباتت القيمة االجتماعية العليا للثراء كاؼباؿ بغمل النظر عن الوسائل اؼبؤدية إليهما .كحلت
اؼبلكية كاالمتبلؾ ؿبل اؼبعرفة كالعلم" .كصبيع تلػ اإلفػرازات هػي عقبػات حقيقيػة يف طريػق
اؼبواطنة الفاعلة.
يؤكد الباحثوف على إف العناية بالًتبية الوطنية نظريا كعمليا ؽبا تػاريخ تطػورم موغػل يف
القدـ كربتل مكانة عظيمة كمنزلة كربل يف الًتاث اإلنساين كالفكر االجتماعي ألهنػا ترشػد
إىل فوائػػد صبػػة ال حصػػر ؽبػػا فهػػي كسػػيلة للتواصػػل بػػُت البشػػر كطريقػػة هامػػة لتحقيػػق األمػػن
كتنميػػة اػبػَتات كذبنػػب اؼبخػػاطر ،كنشػػر الػػوعي بالقػػانوف كالنظػػاـ كااللتػزاـ بػػاآلداب الكريبػػة
النابعػػة مػػن معػػُت التسػػامح ،كمبػػادئ العدالػػة ،كقػػيم اؼبسػػاكاة  .ؽبػػاا أصػػبحت الًتبيػػة الوطنيػػة
العم ػػود الفق ػػرم للتنش ػػئة االجتماعي ػػة ع ػػرب الق ػػركف كيف ك ػػل ااتمع ػػات البشػ ػرية فه ػػي م ػػن
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،
كيتعاكف مع غَتل يف ظل ؾبتمع وبًتـ صبيع أفرادل .االنتماء للبلد كالوفاء ألهلػه فطػرة أصػيلة
ال فكرة دخيلة فاإلنساف دائم اغبنُت إىل اؼبوطن الام كلػد فيػه ،كانتفػع منػه .يبيػل اإلنسػاف
بطبع ػػه إىل االجتم ػػاع بالن ػػاس كيرغ ػػب يف اغبص ػػوؿ عل ػػى االستحس ػػاف االجتم ػػاعي كؽب ػػاا
السبب كانت العزلة مضرة بالصػحة النفسػية مامومػة خلقيػا .إف تربيػة اغبػس الػوطٍت يكػوف
م ػػن خ ػػبلؿ ش ػػحا اؼبه ػػارات كاؼبع ػػارؼ البلزم ػػة لتعم ػػَت اغبي ػػاة عل ػػى أرض مش ػػًتكة ذبم ػػع
الطاقػػات كال تفرقهػػا كتوحػػد اعبهػػود كال تبػػددها كربػػًتـ الفػػركؽ الفرديػػة كالثقافيػػة كال ربارهبػػا.
الًتبية الوطنية الواعية أساس تعمَت ال أداة تربير ألهنا ربارب باغبكمة صبيع ضػركب الفسػاد
كالتقليػػد كاعبمػػود كالطاعػػة العميػػاء للق ػوانُت غػػَت اؼبوضػػوعية فهػػي أظبػػى مػػن هػػاا اإلسػػفاؼ
الػػام قػػد يسػػوغه الفكػػر الػػديكتاتورم التسػػلطي يف احملػػيط السياسػػي .تقػػوـ الًتبيػػة الوطنيػػة
الواعيػة علػػى أفعػػاؿ ال انفعػػاؿ كأعمػػاؿ ال أقػواؿ ،فهػػي تنميػػة حقيقيػػة منظمػػة لقػػدرات الفػػرد
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كإمكانيات ااتمع كفػق قػيم العدالػة الػيت تنبػا التسػلط كسبقػت الظلػم كتػرفمل التحيػز اعبػائر
اؼبتهور (مل  ََِْ ،ـ ،بتصرؼ كاختصار).
استنادا إىل معطيات ما سبق بيانه  ،فإف العناية باؽبوية الوطنية كربديد مبلؿبها كتوجيه
حركتهػػا كتنميػػة مسػػاراهتا حاجػػة مػػن حاجػػات اإلنسػػاف كااتمػػع كهػػي حاجػػة ملحػػة تغػػايها
كربركهػػا اغباجػػة إىل االتصػػاؿ كاألنػػس باعبماعػػة كاالنتمػػاء ؽبػػا كااللت ػزاـ بتوجيهاهتػػا كقيمهػػا
كمعايَتهػػا كمػػا أف العنايػػة باؽبويػػة الوطنيػػة كغرسػػها يف نفػػوس اليػػافعُت فريضػػة حضػػارية الزمػػة
ؼبواجه ػػة األزم ػػات اؼبدني ػػة يف صبي ػػع األكق ػػات .كتش ػػتد تلػ ػ اغباج ػػة يف حي ػػاة الناش ػػئة ألف
الفتياف كالفتيات أساس اؼبسػَتة كؽبػاا فػإف دراسػة بنػاء اؽبويػة الوطنيػة للناشػئة قضػية جوهريػة
يف ااتمعات الػيت تنشػد اغبيػاة اآلمنػة اؼبنتجػة كهتػدؼ إىل تكػوين جيػل لػه عطػاء متػدفق ال
ينقطع كيتمتع برأم عاـ مستنَت يف ـبتلف اااالت الدينيػة كاالقتصػادية كالصػحية كالثقافيػة
كالسياسة كالًتفيهية ك{لً ًمثٍ ًل ىه ىاا فىػ ٍليىػ ٍع ىم ٍل الٍ ىع ًامليو ىف} (الصافات.)ُٔ :
منطلقات
من أقواؿ حضرة صاحب السمو أمَت الببلد الشيخ صباح األضبد اعبابر الصباح :
"ككبن يف هاا الوطن نعمل جاهدين على تربية النشء منا الصغر على احًتاـ القانوف
كالتمس به ،كعلى نشر معاين اغبرية
كاؼبساكاة كاؼبواطنة الصحيحة ،كتأدية
الواجبات كاإلخبلص يف العمل ،كذل كله
من أجل أف تكوف حياهتم أكثر سعادة كرقيا
من حياتنا ،كهو أمر ال تنفرد فيه اؼبؤسسات
الرظبية كإمبا يشًتؾ فيه البيت كاؼبدرسة كااتمع ...إف العمل هو اغبياة ،كهو الواجب
الوطٍت الام يقوـ به كل فرد منا ذبال الكويت ،كعلى كل كاحد منا ،كهو يقوـ هباا
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الواجب ،أف يراعي اهلل يف عمله كأداء كاجبه بأمانة كإخبلص ،كذل من أجل الكويت،
الوطن الام أعطال الكثَت كال يطلب منه سول اإلخبلص كالوفاء كالوالء له" (باختصار).
عرؼ األمم اؼبتحػدة الطفػل بأنػه أم
سبتد مرحلة الطفولة من اؼبيبلد إىل سن ُٖ سنة كتي ِّ
صػػأ أك فتػػاة يتجػػاكزا الثامنػػة عشػػرة كيعتػػرب الطفػػل فػػردا كعض ػوا يف أسػػرة كؾبتمػػع يف آف
معا .كالطفل هو إنساف له طائفة كاملة من مثل اغبقوؽ الصحية كالتعليميػة كحػق اؼبسػاكاة.
كت ػ ػػرل بع ػ ػػمل اؼبص ػ ػػادر الًتبوي ػ ػػة أف الطفول ػ ػػة اؼببك ػ ػػرة سبت ػ ػػد م ػ ػػن اؼب ػ ػػيبلد إىل س ػ ػػن الثامن ػ ػػة
(.)Greenwood Dictionary of Education, p. 115
كتشَت كتب اللغة العربية إىل أف التػٍَّربًيىة ذات معاف كثَتة كدالالت كاسعة فهػي تػدؿ يف
ؾبملهػػا علػػى الزيػػادة كالنمػػو كالتحسػػُت كالتى ً
نشػػئة كاإلصػػبلح كالتثقيػػف كتنميػػة قػػول اإلنسػػاف
الطبيعيٌػػة كالعقليػػة كاألدبيػػة كالفنيػػة كاػبيليقيػػة كالنفسػػية اخ ....أمػػا الػػوطن عنػػد علمػػاء اللغػػة
ػاؤلي يكلً ىػد بػه أك يولػد .كالػوطٍت هػو
العربية فهو مكا يف إقامة اإلنساف كمقػهرل كعػزل كإليػه انتم ي
كيضحي حبياتًه من أجلً ًه.
الفرد الام يتعلٌق بوطنه فيدافع عن يحقوقه
ِّ
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
على أم معايَت ربكمية مثل الدين أك اعبنس أك اللوف أك اؼبسػتول االقتصػادم أك االنتمػاء
السياسػي كاؼبوقػف الفكػػرم ،كيرتػب التمتػػع باؼبواطنػة سلسػػلة مػن اغبقػػوؽ كالواجبػات ترتكػػز
على أربع قيم ؿبوريػة هػي قيمػة اؼبسػاكاة كقيمػة اغبريػة كقيمػة اؼبشػاركة كاؼبسػئولية االجتماعيػة
(إسحق ََِٓ ،ـ).
إف االنتم ػػاء ال ػػوطٍت ( )Patriotic Affiliationدبدلول ػػه الواس ػػع ه ػػو ح ػػب ال ػػوطن
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
اؼبػ ػواطن ال ػػام يتحم ػػل مس ػػئولية اؼبواطن ػػة ذب ػػال اآلخػ ػرين .كه ػػاا يقودن ػػا كب ػػو اغب ػػديث ع ػػن
االنتماء الوطٍت لدل التلميا كهو شعورل بااته كالشعور بأنػه يتكامػل مػع غػَتل عػرب التعػاكف
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كالعمػػل اؼبشػػًتؾ كالشػػعور بأنػػه جػػزء هػػاـ مػػن كطنػػه كلبنػػة ضػػركرة مػػن لبناتػػه (فليػػة ،كالزكػػي ،
ََِْ ـ ،ص ٗٓ).
الًتبيػة الوطنيػة رابطػة عميقػة كعاطفػة نبيلػة وبػػس هبػا اؼبػواطن كبػو كطنػه ،كتلػ اؼبشػػاعر
النبيل ػػة الدافق ػػة ه ػػي أس ػػاس اؼبواطن ػػة الواعي ػػة ال ػػيت تش ػػدل كترش ػػدل قطع ػػا إىل ب ػػاؿ ااه ػػود
كالتضحية باؼبوجود مػن أجػل تعمػَت اغبيػاة كتنظػيم ااتمػع كالوصػوؿ للغايػات الكػربل .كإذا
أردنػػا أف تكػػوف اؼبواطنػػة سػػليمة كاؼبعادلػػة صػػحيحة فػػبل بػػد مػػن تربيػػة شػػاملة للطفػػل أساسػػها
معاين العدالة كاؼبسئولية كاؼبساكاة كالقانوف كي تتحقق اؼبقاصد اؼبرجوة.
ليس من شركط اؼبواطنة مطابقة األفكار كالقناعات بػُت اعبميػع كلكػن اؼبواطنػة بقيمهػا
كمؤسساهتا هي اإلبداع اإلنساين غبفا اغبقوؽ كصيانة اؼبكاسب بإدارة حضارية تستوعب
التنػػوع (ؿبفػػوظ ََِٔ ،ـ ،اآلخػػر كحق ػػوؽ اؼبواطنػػة ،ص ٓٗ)" .كإف التخلػػف يف األم ػػم
أصػػبح يقػػاس دبقػػدار التشػػاكر بػػُت اغبػػاكم كاحملكػػوـ  ،ككلمػػا زاد التشػػاكر زاد التقػػدـ كالبنػػاء،
كقل التقهقر كالتخلف" (الببليلََِٔ ،ـ ،ص ُّ) .كيف ظل هاا النسق الفكػرم ال بػد
من التأكيػد علػى أف العػا يبػر "يف القػرف اغبػادم كالعشػرين دبرحلػة هامػة مػن مراحػل التغػَت
يف تارىبه ،حيث التغَتات السريعة على اؼبسرح السياسي العاؼبي كاحمللي ،تغَتات ربتم على
الًتبويُت إعداد الناشئة للتعامل مع هال اؼبرحلة" (الشاذيل ََِٓ ،ـ ،ص ِّٗ).
إف استمرارية ااتمع كهنضته كمركنته مرهونة دبدل قبػاح البنػاء االجتمػاعي الػام يعتػٍت
بالفرد كيرفع من مستوال ككفاياته ،كذل انطبلقان من مسلمة أساسية مؤداها أف الفرد اللبنة
األساسػػية يف بنػػاء ااتمػػع ككلمػػا كانػػت اللبنػػة قويػػة كػػاف البنػػاء تامػػا يف مضػػمونه كشػػكله،
كحاضرل كمستقبله.
كمن اؼبفاهيم اؽبامة يف عملية التنشئة السياسية مفهوـ الشراكة ااتمعية اليت هتدؼ إىل
مس ػػاعدة اؼبػ ػواطن عل ػػى اكتس ػػاب اؼبش ػػاركة الفاعل ػػة اؼبرتك ػػزة عل ػػى ربم ػػل اؼبس ػػئولية الفردي ػػة
كتبعاهتا األخرل ذبال الوطن كااتمع" .إف ضماف حيوية اؼبواطنة يستدعي إشػراؾ النػاس يف
صنع القرارات اليت سبس حياهتم كحاجاهتم بشكل يشعرهم بالرضا عن أم تقنػُت أك تنظػيم
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«هم سانبوا يف صنعه» ذلػ أنػه مػن اػبلػل االجتمػاعي أف نطالػب النػاس بػدعم شػيء أك
سبويله ك«هم» مبعدكف عن تصور ميزاته كأبعادل ،فضػبلن عػن التمثيػل فيػه ،فالنػاس هبػب أال
ينحص ػػر دكره ػػم يف االنص ػػياع لؤلكام ػػر كالقػ ػرارات ،ب ػػل يف الت ػػأثَت فيه ػػا كم ػػن مث الت ػػأثر هب ػػا
كذبسيدها" (الشريدة ََِٔ ،ـ).
كال ريب أف الًتبيػة الوطنيػة السػليمة ال تتحقػق إال علػى مصػاغبة القػدمي النػافع باعبديػد
الراقػػي كاغبػػث علػػى تعلػػم العلػػوـ كالفنػػوف كال تكتمػػل عمليػػة هتػػايب األخػػبلؽ إال بتعويػػد
الناشئة خصوصا على فبارسة مبادئ اآلداب النبيلة كفبارسػة معػاين التسػامح كالعفػو كاغبريػة
كالعدالة يف رحاب األسرة ،كأركقة اؼبدارس ،كؿبيط اؼبنتديات ،كفضاءات ااتمع.
كاغبق أف االنتماء للوطن كاالنتماء لؤلـ سباما فالويف ألسرته حفي بوطنه ،حريص علػى
كحدته كأمنه كرفعته .هاا هو اؼبنهج الفلسػفي كاإلطػار الفكػرم الػام ينبغػي أف نسػَت كبػول
يف عمليػػة بنػػاء اؽبويػػة الوطنيػػة اؼبسػػتقلة .كانطبلقػػا مػػن هػػاا الفهػػم احملػػدد فػػإف مرحلػػة الطفولػػة
هي أهم كأكؿ كأخطر مراحل تأسيس الوعي للمواطن الصا اؼبصلح الام يستبطن الوالء
كيظهر الوفاء لؤلرض الام ينتمي إليها  ،كيتصل بأهلها  ،كينتفع من خَتاهتا .كالوطنية يف
هنايػػة اؼبطػػاؼ مشػػاعر لطيفػػة كشػػعائر شػريفة مطبوعػػة يف النفػػوس كربركهػػا كبػػو اإلحسػػاف يف
العمل كاغبفاظ على اؼبصا العليا للوطن.
إف الطفػػل الػػام يػػتعلم النظػػاـ كالعفػػو كالرفػػق كالتعػػاكف كسػػائر القػػيم النبيلػػة يف البيئتػػُت
األسػ ػرية كاؼبدرس ػػية ال ري ػػب أن ػػه بص ػػورة عفوي ػػة كب ػػبل أدي مش ػػقة س ػػيًتجم ذلػ ػ الس ػػلوؾ
اؼبنضبط يف شخصػيته عنػدما يكػرب كيشػتد عػودل فيمػارس دكرل كمػواطن راشػد وبػًتـ قػوانُت
اؼبركر ،كلوائح البلد كيباؿ جهدل كله لصيانة حقوؽ الوطن كالاكد عن حياضه كيسعى إىل
جلػػب اػبػػَت لسػػماء قومػػه .كبعػػد هػػاا كلػػه كفػػوؽ ذل ػ كلػػه يبػػارس حقوقػػه كي ػزاكؿ كاجباتػػه
ب ػػوعي كحػػب كسبي ػػز ح ػػىت تص ػػبح تل ػ اؼبمارس ػػات الكريبػػة هوي ػػة أص ػػيلة ل ػػه ت ػػدؿ علي ػػه كال
يستغٍت عن نورها ألهنا مغركسة يف أعماقه كآسرة ؼبشاعرل ،كموجهة لعقله .اؼبواطنة بػبل قػيم
باعثة على العمل كببل كالء يصدقه الفعل كلمة جوفاء خادعة ،كقبضة مػن اغبػركؼ اؼبزيفػة
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كال منػػاص أبػػدا مػػن تسػػخَت ينػػابيع الًتبيػػة كالتعلػػيم مػػن اؼبهػػد إىل اللحػػد كػػي تصػػبح اؽبويػػة
الوطنية كلمة شريفة ذات مضامُت عميقة ،كتبعات كبَتة ،كرسالة فعالة.
ليست الوطنية قضية شعار نرفعه دكف تطبيق كقماش كبييػه يف الصػباح البػاكر مػن دكف
كف ػػاء أك عب ػػارات نردده ػػا بص ػػوت هػػادر يف س ػػاحة العلػػم م ػػن دكف هػػدل أك م ػواد دراس ػػية
نقررها يف مدارسنا ببل تطبيق كلكن االنتماء مشاعر صادقة تستلزـ فبارسات يف غاية النبػل
يف ضوء هوية نصطب هبا ،كنعيش معها كهبا كمن أجلها.
الطفػػل هػػو اللبنػػة األكىل يف بنػػاء شػػامخ يقػػودل الشػػوؽ الصػػادؽ ػبدمػػة البلػػد إىل الرقػػي
كالسؤدد .إف صفاء االبتداء من سبلمة االنتهاء ككل أمر يعتػادل الفػىت يف صػغرل يف الغالػب
يثب ػػت يف كعي ػػه كيواظ ػػب علي ػػه يف فعل ػػه ح ػػىت يص ػػبح القل ػػب طواعي ػػة متيم ػػا حب ػػب ال ػػوطن
كيصدؽ األمر مع كل شيء قبل أف ينشغل الباؿ باؼبلهيات كؽباا شدا الشاعر قائبل:
ؼ قىلب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان خالًي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان فىػتى ىم َّكنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ؼ اؽب ػىػول
ػاد ى
أىت ػػاين ىهواه ػػا قىب ػ ىػل أىف أىع ػ ًر ى
فىصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
كقاؿ أبوسباـ:
نىػقِّل فيؤاد ىؾ حي ي ً
ػئت ًم ىػن اؽبىػول
ػث ش ى
ى ى
ىكػ ػػم ىمن ػ ػ ًزوؿ يف األ ً
ىرض يىألىيفػ ػػهي ال ىفػ ػػىت

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا اغب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه ً ً
لحبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػب األ َّىكًؿ
ػب إال ل ى
ي
ىك ىحنيني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهي أىبىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدان أل َّىكًؿ ىمنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًزًؿ

يؤكد جورج شهبل كآخركف (ُِٖٗ ـ) يف كتاهبم عن الوعي الًتبوم على أنبية تنشئة
األفػراد منػػا الطفولػػة البػػاكرة علػػى االعتػزاز بػػوطنهم فيبػػاؿ الفػػرد مػػنهم أقصػػى اعبهػػود ألداء
كاجباتػػه يف كطنػػه كذبػػال العػػا بأسػػرل .يؤكػػد اؼبؤلفػػوف يف مصػػنفهم الػػوعي الًتبػػوم علػػى أف
األمة العربية تعاين من سيطرة الركح الفردية كالركح القبلية كالكثَت مػن التحػديات الػيت تعيػق
النهض ػػة الفعلي ػػة كؽب ػػاا ف ػػإف الًتبي ػػة الوطني ػػة ه ػػي الطريق ػػة الص ػػحيحة للقض ػػاء عل ػػى ه ػػال
اؼبعضبلت (ص ِْٔ) .يستعرض اؼبؤلفوف صفات اؼبواطن الواعي الرشيد كمنها:
 .1أف يؤمن باهلل كوبدد أهدافه كسلوكه على ضوء القيم كاؼبثل العليا.
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 .2أف يعرؼ نفسه كأمته كيقوـ بدكرل كبوها ليناؿ حقوقه.
 .3أف يعرؼ كسائل اؼبشاركة اإلهبابية.
 .4أف يعرؼ مكاف كطنه من العا .
كيؤكد كتاب الوعي الًتبوم كمسػتقبل الػببلد العربيػة –اؼبػاكور قبػل قليػل -علػى ضػركرة
تزكيػد اؼبػواطن باؼبعلومػػات اؼبطلوبػة كتنػػوير األفػراد بػالقوانُت اؼبتعلقػػة بشػئوف الػوطن كالػػيت مػػن
شػػأهنا أف توضػػح لػػه طريقػػه يف اغبيػػاة كػػأف يعػػرؼ أساس ػيات الدس ػتور كػػي هبعػػل إرشػػاداته
مرعية يف سلوكياته كيشػَت الكتػاب إىل كسػائل يبكػن االسػتعانة هبػا يف عمليػة الًتبيػة الوطنيػة
(مل  ََِْ ،ـ) من مثل توثيق عػرل األلفػة كالتعػاكف يف اؼبسػابقات الرياضػية كاؼبنتػديات
الثقافي ػػة كال ػػرحبلت الكش ػػفية كاؼبش ػػاريع اػبَتي ػػة اػبادم ػػة ؼبص ػػا ااتم ػػع ،كمنه ػػا أف ي ػػدرب
التبلميا على شيء من اغبكم الاايت ليدبركا شؤكهنم بأنفسهم كدبساعدة اإلدارة اؼبدرسة.
كعبلكة على ذل يشَت الكتاب إىل أنػه ال بػد ؼبعلػم الًتبيػة الوطنيػة أف يكػوف قػدكة
حس ػػنة كيت ػػابع األح ػػداث اعباري ػػة العام ػػة كوبلله ػػا بركي ػػة كف ػػق منطلق ػػات الدس ػػتور كثوابت ػػه
كيستغلها يف ربقيق األهداؼ العامة اؼبنسجمة مع سياسة البلد كما عليه أف يكوف متجردا
من اؼبصػا الااتيػة النابعػة مػن دكافػع األنانيػة كاعبشػع كػي يكػوف اؼبعلػم معلمػا بسػلوكه قبػل
قوله (ص ِٖٓ).
تؤكػػد الدراسػػات األجنبيػػة علػػى أف مسػػئولية الػػدكؿ ترتكػػز يف أف تسػػاهم يف جعػػل
الًتبية قادرة على إعداد اؼبواطنُت كافة ؼبمارسة دكر فاعل يف ربمػل اؼبسػئوليات الوطنيػة مػن
أجػػل إهبػػاد ؾبتمػػع ديبقراطػػي يسػػتلهم منػػه إطػػارل العػػاـ لبنػػاء نظرياتػػه كفبارسػػاته ( Spajic -
 .)Vrkas, 2oo3, p. 50كمػن أهػم مفػردات اؼبواطنػة أف يػدرؾ اؼبػواطن قػيم الديبقراطيػة الػيت
تنبث ػػق منه ػػا ؾبموع ػػة مب ػػادئ حياتي ػػة مث ػػل حق ػػوؽ اإلنس ػػاف ،كاغبري ػػة ،كالع ػػدؿ ،كالتس ػػامح،
كالتعددية ( .)Lemish, 2003, p. 53ككال يتسع نطاؽ اؼبفردات السياسية ليضم اغبقوؽ
االجتماعي ػػة كاالقتص ػػادية ،كالدس ػػتور ،كالعدال ػػة يف التعل ػػيم كمعرف ػػة اؼبش ػػكبلت ال ػػيت تواج ػػه
ااتمع ككل (.)Enslin, 2003, p. 73, 82
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كمػػن األسػػئلة اؼبطركحػػة يف اؼبيػػداف الًتبػػوم اليػػوـ :هػػل يبكػػن أف تكػػوف اغبكومػػات هػػي
اؼبهيمن ػػة فق ػػط يف عملي ػػة غ ػػرس اؼبوطن ػػة أـ أف اؼبنظم ػػات ق ػػد تلع ػػب دكرا مش ػػاهبا يف الق ػػرف
الواح ػػد كالعش ػرين؟ م ػػا دكر التغػ ػَتات العاؼبي ػػة عل ػػى اغبكوم ػػات احمللي ػػة؟ م ػػا دكر اؼبنظم ػػات
الدكلية كاإلقليمية يف السياسات العامة؟ (.)Bottery, 2003, p. 101
تعتقػػد بعػػمل الدراسػػات التخصصػػية ( )Coleman & Print, 2003أف طبيعػػة الًتبيػػة
الوطنيػػة تقػػوـ علػػى أسػػاس أف اؼبدرسػػة تعػػد األجيػػاؿ القادمػػة علػػى دعػػامتُت كنبػػا :االسػػتنارة
الديبقراطيػػة أكال كاؼبشػػاركة السياسػػية ثانيػػا .كيف هػػاا اؼبقػػاـ ينػػادم اؼبربػػوف بضػػركرة أف تتطػػرؽ
الًتبيػػة الوطنيػػة إىل مفػػاهيم اؼبواطنػػة دبػػا يتوافػػق مػػع اؼبفػػاهيم احملليػػة كالتطػػورات العاؼبيػػة .أشػػار
الب ػػاحثوف إىل أرك ػػاف اؼبواطن ػػة العاؼبي ػػة كه ػػي أربع ػػة كت ػػدكر يف جوهره ػػا ح ػػوؿ غ ػػرس مفه ػػوـ
السػبلـ ،كحقػػوؽ اإلنسػاف ،كالديبقراطيػػة كالتقػػدـ ،كتزكيػد الصػػغار دبهػػارات تتػيح ؽبػػم عمليػػة
التغيػَت علػى اؼبسػتويُت احمللػي كالعػاؼبي ( .)Osler & Starkey, 2003, p. 244كالنػاظر إىل
هال األركاف هبػدها أساسػيات ال بػد أف تتضػمنها اؼبنػاهج الدراسػية ؼبػا فيهػا مػن أساسػيات
تنشئة سياسية متكاملة.
كمن معا السياسة اؼبعاصرة أف الدكلة ال تقوـ إال علػى أركػاف النظػاـ كلقػد شػاعت يف
العػػا اليػػوـ صػػي كثػػَتة للضػػبط السياسػػي مػػن أنبهػػا فصػػل السػػلطات ( Separation of
 )Powersكي ػراد هب ػػاا اؼبص ػػلح السياس ػػي "التع ػػاليم اػباص ػػة بفص ػػل الس ػػلطات إىل تشػ ػريعية
كتنفيايػػة كقضػػائية .ككػػاف لػػوؾ أكؿ مػػن اقػػًتح فصػػل السػػلطات ،مث تطػػور األمػػر علػػى يػػدم
مونتيسكيو" (اؼبوسػوعة اؼباركسػية)  .إف دكر النظػاـ التعليمػي هػو تبسػيط هػال اؼبفػاهيم كػي
يدركها اؼبتعلم فيعرؼ طبيعة حركة ااتمع من حوله.
إف عمليػػة إعػػداد اؼبػواطن اؼبسػػتنَت مهمػػة أساسػػية لكػػل األنظمػػة الًتبويػػة يف دكؿ العػػا .
كم ػػن ذلػ ػ تض ػػع اغبكوم ػػات ب ػرامج مفص ػػلة مس ػػتقلة كمق ػػررات دراس ػػية أك مبثوث ػػة داخ ػػل
اؼبناهج الدراسية لًتبية الناشئة كفق مفاهيم اؼبواطنة كي يفهم اؼبتعلم دكرل اغبايل كاؼبستقبلي
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داخػل ااتمػػع الػػام ينتمػػي إليػػه كيضػػم يف بوتقتػػه عػػدة ثقافػػات متنوعػػة .ال تتحقػػق اؼبواطنػػة
العاؼبية إال دبراعاة األمور التالية:
 .1تقبل االختبلفات الشخصية كاليت ال زبل بالتزامات ااتمع.
 .2العمل اعبماعي التعاكين غبل اؼبشكبلت كإشاعة العدؿ.
 .3احًتاـ االختبلفات اؼبتعلقة بالعرؽ كالثقافة.
 .4تكافؤ الفرص بُت الاكور كاإلناث.
 .5أف يدرؾ اؼبتعلم أف نظرته لآلخرين تتأثر بالبيئة اليت عاش فيها.
 .6ضباية البيئة من كافة اؼبخاطر .
 .7تعزيز الوحدة كالعدالة على اؼبسػتول احمللػي كالعػاؼبي ( Osler & Starkey, 2003, p.
.)244 - 247
 .8العناية التامة بالفئات اػباصة كتشجيعها على العمل اؼبنتج كربقيق الاات.
يرل اؼبفكركف أف القيادة جزء هاـ مػن الًتبيػة الوطنيػة كينبغػي أف يتػدرب عليهػا الناشػئة
خاصػػة يف اؼبػػدارس كمنػػا اؼبراحػػل األكىل .اؽبػػدؼ مػػن تعزيػػز مفهػػوـ القيػػادة أف يقػػوـ اؼبػواطن
بدكرل يف اؼبشاركة السياسية كربط شروبة الشػباب دبشػكبلت ااتمػع كتشػجيعها علػى رسػم
التطلعػ ػػات اؼبس ػ ػػتقبلية كاالنضػ ػػماـ إىل اؼبنظمػ ػػات كاألنديػ ػػة كالنقابػ ػػات الوطنيػ ػػة كاإلقليميػ ػػة
كالعاؼبية ػبدمة الوطن كاإلنسانية .ترل الًتبية اغبديثة يف ضوء بعمل الدراسات اؼبعاصػرة أف
القيػػادة ليسػػت متعلقػػة بفئػػة أك طبقػػة هتػػيمن علػػى مقاليػػد األمػػور كربتكػػر السػػلطة أك سبػػارس
اغبكػػم مػػع اقصػػاء اآلخػرين بػػل هػػي فبارسػػة تسػػع اعبميػػع كال بػػد أف يعػػرؼ اؼبػواطن حقوقػػه
كيتحمػػل اؼبسػػئوليات اؼبنوطػػة بػػه ليشػػارؾ حبريػػة تامػػة كقناعػػة كاملػػة يف عمليػػة صػػنع القػرارات
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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أشار البػاحثوف (ملػ  ََِْ ،ـ) إىل عػدة طرائػق لتنميػة اغبػس الػوطٍت فكريػا كعمليػا
كعاطفيػػا كفيمػػا يلػػي بعػػمل السػػبل التعليميػػة لتنميػػة اؼبواطنػػة مػػن خػػبلؿ مفهػػوـ القيػػادة الػػيت
تقوـ على األركاف التالية:
 .1غرس الفضائل الفردية من مثل الشجاعة كالتضحية.
 .2تزكيد اؼبتعلم خبطوات حل اؼبشكبلت.
 .3التدريب على حسن ازباذ القرار.
 .4توثيق العبلقات التفاعلية مع اآلخرين.
 .5تعزز القيادة كتطبيق مفهوـ الًتبية الوطنية.
 .6اس ػػتثمار الػ ػًتاث ال ػػوطٍت كالع ػػاؼبي كالقص ػػص الباني ػػة لؤلخ ػػبلؽ كاألدب الرفي ػػع م ػػن
أفضل طرائق تعزيز الركح القيادية (.)O’Brien & Kohlmeier, 2003, p. 165
هناؾ عدة مقومات للمواطنة السليمة منها:
 .1تكوين اؼبعرفة الكافية كإذكاء ركح البحث العلمي لدل الناشئة.
 .2ربليل البيانات على اؼبستول الشخصي كاعبمعي.
 .3التأكيد على أف األفراد يستطيعوف تقدمي العوف الكبَت للوطن.
 .4اؼبشاركة يف األنشطة اعبماعية.
 .5احًتاـ اآلخرين .
 .6التعبَت اغبر اؼبسئوؿ عن الرأم .
 .7اؼبسانبة يف تنشيط النقابات العاملة  ،اؼبهنية كالتطوعية.
 .8اؼبسانبة يف اإلثراء اؼبعريف يف ااتمع من خبلؿ الػتعلم كالتعلػيم كالػتعلم مػن اآلخػرين
(.)Stein, 2000, p. 145
كيؤكػػد تقريػػر التنميػػة اإلنسػػانية العربيػػة ََِّ ـ علػػى أف ربديػػد "رؤيػػة اس ػًتاتيجية إلقامػػة
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.
ّ -توطُت العلم كبناء قدرة ذاتية يف البحث كالتطوير الثقايف يف صبيع النشاطات
ااتمعية.
ْ -التحوؿ اغبثيث كبو مبط إنتاج اؼبعرفة يف البنية االجتماعية كاالقتصادية العربية.
ٓ -تأسيس مبوذج معريف عريب عاـ ،أصيل ،منفتح ،كمستنَت يقوـ على :العودة إىل
صحيح الدين كزبليصه من التوظيف اؼبغرض ،كحفز االجتهاد كتكريبه كالنهوض باللغة
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
"الدين كالثقافة كالتاريخ كالفبلح يف اؼبستقبل ربمل على اؼبعرفة .كال يقوـ دكف اؼبعرفة
حائل إال موركثات كضعية من صنع البشر ،يف االجتماع كاالقتصاد ،كقبل كل شيء يف
السياسة .كخليق بالعرب اليوـ أف يصلحوا هال اؼبوركثات حىت تتبوأ أمتهم اؼبكانة اليت
تستحق يف العا إباف ألفية اؼبعرفة" (بتصرؼ).
إف اإلحسػػاف للػػوطن الػػام ينتمػػي إليػػه الفػػرد كاجػػب مقػػدس كمػػن أكجػػب الواجبػػات
ف ػػالرب لل ػػوطن يتج ػػاكز الف ػػرد ليص ػػب يف مص ػػلحة الغ ػػَت .ك ً
ػب ( )Dutyمقول ػػة أخبلقي ػػة
الواج ػ ي
ى
ً
القياـ به .كالواجب الوطٍت هو ما يستحق
كفلسفية تشَت إىل ما هو الٌ ًزـ يتحتَّم على اؼبرء ي
تاركػػه الػػاـ كالتػػوبيخ كالعقػػاب إذا بل ػ حػػدا يعاقػػب عليػػه القػػانوف .كال ش ػ أف الواجبػػات
األخبلقيػػة هػػي ق ػواـ الػػركابط الوطنيػػة كاؼبطلػػوب زيػػادة الػػوعي هبػػا كػػي ال يقػػع التف ػريط فيهػػا
كلكػ ػػي تسػ ػػتقيم عمليػ ػػة الضػ ػػبط االجتمػ ػػاعي ،كتسػ ػػتمر الًتبيػ ػػة الشػ ػػاملة ،كتزدهػ ػػر النهضػ ػػة
الوطنيػػة .إف أداء الواجػػب اؼبنش ػود إزاء ربقيػػق اؼبواطنػػة الفاعلػػة يهػػدينا يف هنايػػة اؼبطػػاؼ إىل
إقامة ؾبتمع يتمتع بصحة كطنية.
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إف أداء الواجبات كخدمة البشر طريق الصػحة النفسػية كاكتسػاب السػَتة اغبسػنة ككمػا
قاؿ الشافعي:
أىرل راح ػ ػ ػ ػةن لً
لحػ ػ ػ ػ ِّػق ًعنػ ػ ػ ػ ىػد قىضػ ػ ػ ػػائًًه
ى
ى

ػت ىعل ػ ػ ػػى ىعم ػ ػ ػ ًػد
ىكيىث يق ػ ػ ػ يػل يىومػ ػ ػ ػان إًف تىػىرك ػ ػ ػ ى

يرل سعيد إظباعيل علي (ََِٔ ـ) أف كحدة التعليم كسيلة طيعة لوحدة الشخصية
الوطنية كيقصد بال "أف تكوف للتعليم فلسفة عامة تتسم باالتساؽ كالوحدة يف األسس
كاؼبقاصد ،كتتنوع يف الطرؽ كالقنوات كالسبل كاألشكاؿ .كأف تكوف للشخصية الوطنية أك
القومية ظباهتا الكلية العامة اليت سبيزها عن غَتها من الشخصيات القومية أك الوطنية  ،كيف
الوقت نفسه تتسع ساحتها للتنوع كالتعدد يف اؼبكونات كاالذباهات" (ص ِْ).
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يوضح الشكل التايل العديد من عناصر الضبط االجتماعي (الدين كاألخبلؽ كالرقابة
الااتية كالعرؼ كالقانوف) كهي عناصر تعزز الوحدة الوطنية:

كيوضح الشكل التايل العديد من أهداؼ الضبط االجتماعي اليت تعزز الوحدة
الوطنية:
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كعلػى ضػػوء مػػا سػػبق فػإف الباحثػػة تضػػع رؤيتهػػا لعناصػر الًتبيػػة الوطنيػػة يف أربعػػة عناصػػر
مًتابطة تشد بعضها بعضا كما يف الشكل التايل:

العنصػػر األكؿ هػػو العلػػم النػػافع كالدرايػػة الكافيػػة الػػيت تنمػػو مػػع اؼبزاكلػػة كتشػػمل الػػوعي
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
العم ػػل كالب ػػاؿ كترصب ػػة اغب ػػب عل ػػى أرض الواق ػػع كيف دني ػػا اغبقيق ػػة .كأخػ ػَتا ف ػػإف األخ ػػبلؽ
اغبميدة هي صماـ األماف فيتخلػق اؼبػواطن بػاألخبلؽ الفاضػلة فػبل يتمػنن علػى مػن أعطػى
كال يسػػتغل عملػػه كإحسػػانه ؼبصػػا ذاتيػػة ضػػيقة تضػػر باؼبصػػلحة العامػػة كهنػػا يرتقػػي الفػػرد
بنفس ػػه فيك ػػوف ؿبس ػػنا بعمل ػػه .كاألخ ػػبلؽ مه ػػارات بيتي ػػة كمدرس ػػية كؾبتمعي ػػة مث ػػل حس ػػن
اإلنصػػات كفػػن التحػػدث كتكػػوين الصػػداقات ...كبػػال يعػػيش اؼب ػواطن يف بيتػػه كمدرسػػته
كؾبتمعه كهو ينفق كقته كجهدل كماله يف أكجه اػبَت كدبا يعود نفعه على الناس كلهم  .قاؿ
ػاظ ًمُت الٍغىػي ى ً
تعاىل {الَّ ً
ً
ُت ىعػ ًن النَّ ً
ػب
ا
السَّراء ىك َّ
ػاس ىكاللٌػهي يًوب ه
ين يي ًنف يقو ىف ًيف َّ
ا ىكالٍ ىعػاف ى
الض َّػراء ىكالٍ ىك ى ٍ
ى
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ًً
ُت } (آؿ عمػ ػرافُّْ) .كالًتبي ػػة اغبس ػػنة بع ػػد ذل ػ ػ كل ػػه ه ػػي ال ػػيت ذبم ػػع ب ػػُت
الٍ يم ٍحس ػػن ى
اغبسنيُت (العلم كالعمل) كعلى حد تعبَت جوف ديوم أف "النظرية أكثر األشياء عملية":
Theory is the most practical of all things.
مصطلحات أساسية
المواطنة
" ىكىكطَّ ىن نىػ ٍف ىسهي ىعلىى األ ٍىم ًر تىػ ٍو ًطيننا ىم َّه ىد ىها لًًف ٍعلً ًه ىكذىلَّلى ىها ىكىكاطىنىهي يم ىواطىنىػةن ًمثٍ يػل ىكافىػ ىقػهي يم ىوافىػ ىقػةن
ُ
الوطنيَّة مصدر صناعي اسم ىبتم بياء النسبة كتاء التأنيث مثل "اغبيِّريَّة" ك
ك
ىكٍزنا ىكىم ٍع نٌت" .ى
"ا ًإلنٍسانًيَّة" ك "اؽبىىم ًجيَّة" ك"اؼب ىدنيَّة" كاؼب ٍس يؤكليَّة" .كالوطن هو منزؿ اإلقامة كاالستقرار.
ى
ى
ً
ً
كرد يف اؼبعجم الوسيط أف الوطن "مكا يف إقامة ا ًإلنساف ىكم ىقهرل  ،كإليه انتماؤل  ،يكلد به
أىك يول ػػد" .كالوطىنًيَّػ ػةي ه ػػي "التػَّعلهػػق بًػػالوطى ًن كحبهػػه كا ًإلخػ ػبلىص لىػ ػه كالت ٍ ً ً
ىجلًػ ًػه"
َّض ػػحيىةي م ػ ٍػن أ ٍ
ى ي ى ىي يى ٍ ي يى
ى
(اؼبغٍت).
يػػر بعػػمل أهػػل اللغػػة داللػػة للفػػا اؼبواطنػػة علػػى مفهومهػػا اغبػػديث "إذ أف كاطػػن يف
اللغػة تعػٍت ؾبػرد اؼبوافقػة ،كاطنػت فبلنػا يعػٍت كافقػت مػرادل ،لكػن آخػرين مػن اؼبعاصػرين رأكا
إمكاني ػػة بن ػػاء دالل ػػة مقارب ػػة للمفه ػػوـ اؼبعاص ػػر دبع ػػٌت اؼبعايش ػػة يف كط ػػن كاح ػػد م ػػن لفظ ػػة
(اؼبواطنػػة) اؼبشػػتقة مػػن الفعػػل (كاطػػن) ال مػػن الفعػػل (كطػػن) فػواطن فػػبلف فبلنػػا يعػػٍت عػػاش
معه يف كطن كاحد كما هو الشأف يف سػاكنه يعػٍت سػكن معػه يف مكػاف كاحػد" (الزنيػدم،
ََِٔـ).
كيف اؼبػ ػػوركث الفقهػ ػػي أشػ ػػار عبػ ػػد اهلل اغبنفػ ػػي يف كتابػ ػػه االختيػ ػػار لتعليػ ػػل اؼبختػ ػػار أف
األكطاف ثبلثة :أصلي كيسمى أهليان ،كهو الام يستقر اإلنساف فيه مع أهله ،كالثاين كطن
إقامػػة ،كهػػو الػػام يدخلػػه اؼبسػػافر فينػػوم أف يقػػيم فيػػه طبسػػة عشػػر يوم ػان ،كالثالػػث كطػػن
ُ
ً
ً
اب الٍ ىوا ًك  -الٍ ىو ياك ىم ىع الطَّاء ىكىما يػيثىػلِّثيػ يه ىما.
الٍ يم ٍق ًرم  ،الٍمصٍبىاح اؼبنَت ًيف غريب الشَّرٍح الٍ ىكًبَت  -كتى ي

43

سكٍت ،كهو أف يقيم اإلنساف يف مرحلة أقل مػن طبسػة عشػر يومػان (باختصػار ،انظػر أيضػا
السرخسي يف اؼببسوط).
كذكػر ابػن الصػبلح يف مقدمتػػه "كقػد كانػت العػرب إمبػػا تنتسػب إىل قبائلهػا ،فلمػا جػػاء
اإلسبلـ ،كغلب عليهم سكٌت القرل كاؼبدائن ،حدث فيما بيػنهم االنتسػاب إىل األكطػاف،
كمػػا كانػػت العجػػم تنتسػػب ،كأضػػاع كثػػَت مػػنهم أنسػػاهبم ،فلػػم يبػ ىػق ؽبػػم غػػَت االنتسػػاب إىل
أكطاهنم".
يرل ؿبمد عبدل أنه "ال ذكر الخػتبلؼ األكطػاف يف الشػريعة اإلسػبلمية إال فيمػا يتعلػق
بأحكاـ العبادات من قصر الصبلة للمسافر أك جواز الفطر يف رمضاف  ...الشريعة كاحدة
كاغبق ػػوؽ كاح ػػدة يس ػػتوم فيه ػػا اعبمي ػػع يف أم مك ػػاف ك ػػانوا م ػػن ال ػػببلد اإلس ػػبلمية ،ف ػػوطن
اؼبسلم يف الببلد اإلسبلمية هو احملل الام ينوم اإلقامة فيه كيتخا فيه طريق كسبه لعيشه،
كيقػػر فيػػه مػػع أهلػػه إف كػػاف لػػه أهػػل ،كال ينظػػر إىل مولػػدل كال إىل البلػػد الػػام نشػػأ فيػػه ،كال
يلتفػػت إىل عػػادات أهػػل بلػػدل األكؿ ،كال إىل مػػا يتعػػارفوف عليػػه يف األحكػػاـ كاؼبعػػامبلت.
كإمبا بلدل ككطنه الام هبرل عليه عرفه كينفا فيه حكمه هو البلد الام انتقل إليه كاسػتقر
فيه" (باختصار).
ككتب اؼبستشػرؽ برنػارد لػويس يف كتابػة اؽبويػات اؼبتعػددة للشػرؽ األكسػط (ََِٔ ـ)
عن مفهػوـ الػوطن يف الشػرؽ األكسػط فقػاؿ "كيف غالػب األحيػاف كػاف الػوطن الكبلسػيكي
هو عبارة عن بلدة أك حىت جَتة ،إقلػيم أك حػىت قريػة ،أكثػر مػن كونػه بلػدا بػاؼبعٌت اغبػديث
للكلمة" (ص ٖٗ).
كال ش ػ أف التغي ػَتات اؽبائل ػػة يف خريط ػػة ال ػػوطن اإلس ػػبلمي ب ػػل الع ػػا بأس ػػرل رافقته ػػا
اسػػتحداث كيانػػات سياسػػية جديػػدة ،كتنظيمػػات إداريػػة ـبتلفػػة ،كمػػدارات فكريػػة متنوعػػة
كهال التحوالت اعبوهرية ال بد من استحضارها يف الاهن لفهم النصوص الواردة من قػادة
الفكر.

44

هناؾ أكثر مػن ََّ تعريػف للمواطنػة كتعػرؼ دائػرة اؼبعػارؼ الربيطانيػة هػاا اؼبصػطلح
بأنػػه يشػػَت إىل "عبلقػػة بػػُت فػػرد كدكلػػة كمػػا وبػػددها قػػانوف تلػ الدكلػػة  ،كدبػػا يتضػػمنه تلػ
العبلقة من كاجبات ،كحقوؽ يف تلػ الدكلػة" (انظػر اؼبعمػرم ََِٔ ،ـ ،ص ِٕ،ُّ ،
سػػعدََِِ ،ـ ،ص ِِ) ،كمػػن تعريفػػات اؼبواطنػػة أهنػػا "ؾبموعػػة مػػن اغبقػػوؽ كالواجبػػات
يلتػػزـ هبػػا الفػػرد نتيجػػة انتمائػػه اتمػػع معػػُت" (الصػػبيحََِٓ ،ـ) .كتعػػرؼ اؼبوسػػوعة العربيػػة
العاؼبية الوطنية بأهنا "تعبَت قدمي يعٍت حب الفرد كإخبلصه لوطنه الام يشمل االنتمػاء إىل
األرض كالناس كالعادات كالتقاليد كالفخػر بالتػاريخ كالتفػاين يف خدمػة الػوطن .كيػوحي هػاا
اؼبصطلح بالتوحد مع األمة".
"اؼبواطنػػة  citizenshipؾبموعػػة مػػن اؼبمارسػػات اغبيػػة اؼبتحركػػة  dynamicالػػيت تشػػمل
اؼبمارسات السياسية كاؼبدنيػة كالقانونيػة كالثقافيػة كالًتبويػة ،كالػيت تكونػت عػرب الوقػت نتيجػة
للحركػات االجتماعيػة كالسياسػية كالقػوم الفكريػة .كاؼبواطنػة أيضػا صػفة الفػرد الػام يعػرؼ
حقوقػه كمسػؤكلياته ذبػال ااتمػع الػام يعػيش فيػه ،كيشػارؾ بفعاليػة يف ازبػاذ القػرارات كحػل
اؼبشػػكبلت الػػيت تواجػػه ااتمػػع ،كالتعػػاكف كالعمػػل اعبمػػاعي مػػع اآلخ ػرين مػػع نبػػا العنػػف
كالتطرؼ يف التعبَت عن الرأم ،كلديه القدرة علػى التفكػَت الناقػد ،كأف تكفػل الدكلػة ربقيػق
العدالػػة كاؼبسػػاكاة بػػُت صبيػػع اإلف ػراد دكف تفرقػ وػة بيػػنهم بسػػبب اللػػوف كاعبػػنس أك العقيػػدة"
(العبدالكرمي كنصارُِْٔ ،هػ ،باختصار).
كيرل مبر فروبة (ََِِ ـ) أف الًتبية اؼبواطنية هي "عملية اكتسػاب معػارؼ كمهػارات
 ،كبناء قيم كمواقف سلوكية تعزز ارتباط الفرد دبجتمعػه كبالدكلػة الػيت ينتمػي إليهػا كتسػاهم
يف مشػ ػػاركته يف الشػ ػػئوف االجتماعيػ ػػة كالسياسػ ػػية لوطنػ ػػه" (ص ّْ ،نصػ ػػار ،ََِٓ ،ص
ُٓ).
يفػػرؽ بعػػمل البػػاحثُت بػػُت مصػػطلح الوطنيػػة كاؼبواطنػػة رغػػم أكجػػه الشػػبه كالتػػداخل بػػُت
اؼبفهػػومُت" .الوطنيػػة تشػػَت إىل شػػعور الفػػرد حببػػة اتمعػػه ككطنػػه ،كاعت ػزازل باالنتمػػاء إليػػه،
كاستعدادل للتضحية من أجله ،كإقباله طواعيػة علػى اؼبشػاركة يف أنشػطة كإجػراءات كأعمػاؿ
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تسػتهدؼ اؼبصػلحة العامػة .دبعػٌت أف الوطنيػة شػعور قلػأ ككجػداين ييػًتجم يف احملبػة كالػوالء
كاؼبيػػل كاالذبػػال اإلهبػػايب كالدافعيػػة الااتيػػة للعمػػل اػبػػبلؽ .أمػػا مفهػػوـ "اؼبواطنػػة" فيشػػَت إىل
اعبانػػب السػػلوكي الظػػاهر اؼبتمثػػل يف اؼبمارسػػات اغبيػػة الػػيت تعكػػس حقػػوؽ الفػػرد ككاجباتػػه
ذبػػال ؾبتمعػػه ككطنػػه ،كالتزامػػه دببػػادئ ااتم ػع كقيمػػه كقوانينػػه ،كاؼبشػػاركة الفعالػػة يف األنشػػطة
كاألعمػػاؿ الػػيت تسػػتهدؼ رقػػي الػػوطن كاحملافظػػة علػػى مكتسػػباته" (العبػػدالكرمي كنصػػار،
ُِْٔهػ ،باختصار).
كيػػاهب بعػػمل البػػاحثُت إىل أف" صػػفة الوطنيػػة أكثػػر عم نقػػا مػػن صػػفة اؼبواطنػػة أك أهنػػا
أعلػػى درجػػات اؼبواطنػػة ،فػػالفرد يكتسػػب صػػفة اؼبواطنػػة دبجػػرد انتسػػابه إىل صباعػػة أك لدكلػػة
معينػة ،كلكنػه ال يكتسػب صػفة الوطنيػة إال بالعمػل كالفعػل لصػا هػال اعبماعػة أك الدكلػة
كتصبح اؼبصلحة العامة لديه أهم من مصلحته اػباصة" (اغببيب ََِٔ ،ـ).
كمهما يكن من أمر ،فإف اؼبعاين الوطنية متداخلة كال ريب أف اؼبواطنة كالوطنيػة بينهمػا
عبلقة تكامل كتبلحم كالثمرة كاحدة كالغاية مشًتكة.

العل ػ ػ ػػم "مه ػ ػ ػػاب
نف ػ ػ ػ ػ ػػوس األم ػ ػ ػ ػ ػػم
كمع ػ ػ ػػدؿ الطب ػ ػ ػػاع
كالشيم"
ؿبمػ ػ ػ ػ ػػد اػبوجػ ػ ػ ػ ػػة
(ت ُُٓٗـ).
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يبُت اعبدكؿ التايل طائفة من حقوؽ ككاجبات اؼبواطن عموما.
الواجبات

اغبقوؽ
 ؾبانية التعليم.
 الرعاية الصحية كالسكنية.
 ضماف اغبريات.
 حفا الكليات اػبمس (العقل،
الدين ،اؼباؿ ،النفس ،العرض) .فاإلنساف منا
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.
 حرية الفكر كاإلعراب عن الرأم شػرط
أف ال يتجاكز حدكد القانوف.
 رعاي ػ ػ ػ ػػة ذكم االحتياج ػ ػ ػ ػػات اػباص ػ ػ ػ ػػة
كزبليصهم من النظرة السلبية.
 توفَت اػبدمات اؼبعيشية األساسية.

التربية الوطنية
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 االلتزاـ باألخبلؽ اغبسنة.
 اغبفاظ على البيئة الطبيعية
كاؼبمتلكات العامة.
 اغبفاظ على الوحػدة الوطنية
كالدفاع عن حياض الوطن.
 التكافل االجتماعي.
 احًتاـ كتطبيق القانوف.
 التضحية كاإليثار.
 اؼبسانبة يف تنمية ااتمع.
 االنتم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء لل ػ ػ ػ ػ ػ ػػوطن كنب ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
العصبية.
 اؼبس ػ ػ ػػانبة الفاعل ػ ػ ػػة يف ح ػ ػ ػػل
اؼبشكبلت ااتمعية.
 اح ػ ػ ػ ػًتاـ كتق ػ ػ ػ ػػدير الواف ػ ػ ػ ػػدين
كاألقليات يف ااتمع .

يؤكد أعبلـ الًتبية على أف الًتبية يف ؾبملها هبب أف زبػدـ األغػراض السياسػية كربقيػق
العدؿ كنشر مظاهر اؼبساكاة كذل أف موضوع الًتبية الوطنية كغرس الػوالء قضػية مصػَتية.
اؽبدؼ األظبى للًتبية  -عند اؼبفكرين األكائل  -هو أف يتم إعػداد اإلنسػاف ليكػوف مواطنػان
صاغبان .
كال ريػػب أف اإلسػػبلـ بتعاليمػػه السػػمحة أرسػػى قواعػػد العػػدؿ مػػع اعبميػػع كأتػػاح اغبريػػة
للجميع كعلى رأسها حرية العقيدة فسمح ألهل اؼبعتقدات األخرل دبمارسة شػعائر ديػنهم
حبريػػة تامػػة (البهنسػػاكم ََِٔ ،ـ ،ص ُٓ) مػػع كامػػل االح ػًتاـ كاغبمايػػة .كعنػػدما أقػػاـ
النػأ صػػلى اهلل عليػػة كسػلم دكلػػة اإلسػػبلـ يف اؼبدينػة اؼبنػػورة كضػػع كثيقػة حػػددت "ألكؿ مػػرة
يف التػػاريخ مفهػػوـ اؼبواطنػػة كمفهػػوـ التعػػايش الكامػػل بػػُت األديػػاف يف دكلػػة كاحػػدة ،كربديػػد
االلتزامػػات علػػى أبنػػاء الػػوطن الواحػػد ذبػػال بعضػػهم كذبػػال دكلػػتهم كذبػػال حكػػومتهم كذبػػال
أعػػدائهم" (الغضػػباف ََِٔ ،ـ ،ص ُٓٔ ،انظػػر :ؿبفػػوظ ََِٔ ،ـ ،األقليػػات كقضػػايا
الديبقراطية يف الوطن العريب ،ص ّٗ).
الًتبيػػة الوطنيػػة "هػػي الًتبي ػػة ال ػػيت هت ػػدؼ إىل تك ػػوين اؼب ػواطن الص ػػا كك ػػال إحاطت ػػه
دبشاكل ؾبتمعه كمدل باؼبعلومات الضركرية لتوعيته  ،كهػي ذلػ العلػم الػام يوضػح عبلقػة
اؼبواطن ببيئته االجتماعية كما ينشأ عن هػال العبلقػة مػن أنظمػة كقػوانُت كحقػوؽ ككاجبػات
كيتناكؿ بوجه خاص دراسة مبسطة للقانوف الدستورم كاإلدارم" (فلية كالزكػي ََِْ ،ـ،
ص ٗٗ.)َٗ ،
يقوؿ سعيد إظباعيل علي (ُٕٗٗ ـ) "كالًتبية الوطنية هػي تلػ الًتبيػة الػيت تغػرس يف
الف ػػرد مش ػػاعر اغب ػػب كال ػػوالء كاؼبص ػػلحة يف دائ ػػرة تتس ػػع باتس ػػاع ال ػػوطن كلػ ػه ،يع ػػي تارىب ػػه
كقضايال كمشاكله كآماله كطموحاته كينفعل هبػا كينشػط للمشػاركة ربقيقػا ؼبصػلحة اعبماعػة
الػػيت تشػػكل صبهػػور الػػوطن كلػػه" (جِ ص ِٓٓ – ِٔٓ ،اغبقيػػل ُٗٗٔ ،ـ ،ص َّ،
أضبد ُّٖٗ ،ـ ،ص ّٖ).
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كتشػػَت الًتبيػػة الوطنيػػة دبعناهػػا الواسػػع إىل ذل ػ اعبانػػب مػػن الًتبيػػة الػػام يشػػعر الفػػرد
بص ػػفة اؼبواطنػػة كوبققه ػػا في ػػه ،كالتأكي ػػد عليهػػا إىل أف تتح ػػوؿ إىل ص ػػفة الوطنيػػة (اغببي ػػب،
ََِٔـ).
تعد اؼبواطنة أحد مرتكزات كأهػداؼ الًتبيػة الوطنيػة  ،بينمػا يعػد التسػامح كالسػبلـ مػن
أهػػداؼ الًتبيػػة الدكليػػة (اليتػػيم ،ََِٓ ،ص ُٗ) يف الوقػػت الػراهن ،كاؼبػراد بًتبيػػة اؼبواطنػػة
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
قيم كاذباهات كنظم فيكتسب هويته كيتعلم الوالء كاالنتماء منهػا (اغبػريب ََِِ ،ـ ،ص
َُُ) .ىبتلػػف مفهػػوـ الًتبيػػة الوطنيػػة مػػن أمػػة إىل أخػػرل بػػاختبلؼ فلسػػفة األمػػة الًتبويػػة
كنظرهت ػػا الكلي ػػة للك ػػوف كال ػػنفس كاغبي ػػاة (اغبقي ػػل ُٗٗٔ ،ـ ،ص ُّ) .كب ػػال تتض ػػح
عبلقة الثقافة باؽبوية "فالثقافة ذات و
شأف كطػٍت كؾبتمعػي عظػيم فهػي صػانعة يه ًويَّ وػة يصػنعها
اإلنسػػاف كتصػػنعه ،كهػػي بانيػػة األكطػػاف كااتمعػػات كاألمػػم ،كهػػي حافظػػة تراثهػػا كتارىبهػػا،
كسجل حاضرها ،كقاعدة تطورها اؼبستقبلي كمبائها" (بسيسو ََِٓ ،ـ).
ينػادم البػاحثوف ( )Clough & Holden, 2002, 0. 62بػاحًتاـ كيػاف الطفػل كأسػاس
لتكوين الثقة بالنفس كاؽبويػة اؼبسػتقلة ( )Self-esteem and identityكذلػ يف ضػوء الًتبيػة
االجتماعيػػة كاألخبلقيػػة .كعنػػدما نسػػتعرض تػػاريخ الًتبيػػة قبػػد أف مػػن التحػػوالت اؽبامػػة فيػػه
اعتبار التعلػيم مػن أكجػب حقػوؽ الطفػل كال بػد للدكلػة مػن ربقيػق قوامػة تامػة لتيسػَت شػأف
التعليم يف اؼبراحل األساسية فحق التعليم من أشبن اغبقوؽ االجتماعية اليت تصػوغ مسػتقبل
اؼبػواطنُت ليمارسػوا حريػػاهتم اؼبدنيػػة بػػركح التعػػاكف كهػػاا هػػو هػػدؼ تعلػػيم الناشػػئة علمػػا بػػأف
الصػػحة االجتماعيػػة للمجتمػػع تعتمػػد اعتمػػادا كليػػا علػػى درجػػة تعلػػم أعضػػائه ( Olssen,
 )2002, p. 10كعنػدما "تسػقط الًتبيػة يسػقط ااتمػع" (رضػأََِ ،ـ ،ص ِْٔ) .كيف
هػاا اإلطػػار التعليمػػي فػػإف الصػػغار يكونػػوف هػػويتهم الوطنيػػة كمػػا يتصػػل هبػػا مػػن قػػيم كرؤل
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سياسية عرب ذبارهبم الشخصػية كخػرباهتم االجتماعيػة يف ؿبػيط األسػرة كمػع األصػحاب كيف
اؼبدرسػػة كااتمػػع ( .)Adalbjarnardóttir, 2002, p. 132كمػػن هنػػا تناشػػد الدراسػػات
اؼبعاصرة بتضمُت اؼبناهج الدراسية حقوؽ الطفل الًتبوية كالدينيػة كاالجتماعيػة كاالقتصػادية
كالسياسية كالصحية (الصليلئََِ ،ـ ،ص ّٓ.)ُِْ ،
اله ِوية والعولمة
إف سؤاؿ اؽبوية يبدك اليوـ أكثر حضػوران يف كػل األقطػار العربيػة "مػع تزايػد كتػَتة العوؼبػة
بتجلياهت ػ ػ ػػا االقتصػ ػ ػػادية ،كاإلعبلميػ ػ ػػة ،كاؼباليػ ػ ػػة ،كح ػ ػ ػىت
األمنيػػة ،كهػػو مػػا يطػػرح ربػػديان حقيقي ػان علػػى ااتمعػػات
العاؼبي ػ ػػة عمومػ ػ ػان ،كالعربي ػ ػػة كاإلس ػ ػػبلمية خصوصػ ػ ػان ألف
نسػػبة إسػػهامها يف حركيػػة العوؼبػػة كتػػدفقاهتا هػػي األقػػل،
من ىمثٌ هػي األكثػر عرضػة النعكاسػات العوؼبػة كآثارهػا السػلبية كلػال يبػدك مػن الضػركرم
اليوـ دراسة مفهوـ اؽبوية كفق نظرة كرؤية جديدة ،تنفتح باذبال اؼبستقبل أكثر من انغبلقهػا
على اؼباضي" (زيادةََِٔ ،ـ).
مػػن "معػػاين العوؼبػػة أننػػا بصػػدد عػػا علػػى كش ػ أف يصػػبح سػػوقا كاحػػدة تنػزاح فيػػه
اغبدكد بُت األسواؽ احمللية ،ليصبح ؿب مركر السلعة هو مػدل تػوافر اؼبواصػفات القياسػية
فيها .كالسػلع اؼبشػار إليهػا هنػا ليسػت فقػط السػلع اؼباديػة مػن غاائيػة كهندسػية مػثبل ،كإمبػا
يبتػػد مفهػػوـ السػػلعة ليشػػمل اإلنسػػاف ،كدبعػػٌت أصػػح عمػػل اإلنسػػاف ،تفكػػَتل كمهاراتػػه ،فػػإذا
كاف جواز اؼبركر لسلعة دكائية هو مدل توافر الشركط اؼبتفق عليها ،حبيث ال هبوز لسػلطة
ؿبلية أف سبنع دخوؽبا الببلد حبجة أف هنػاؾ إنتاجػا ؿبليػا حباجػة إىل اغبمايػة ،فكػال األمػر
يف القول العاملة ،فإذا كاف هنػاؾ ،مػثبل ،طبيػب إقبليػزم يتػوافر يف إعػدادل مػا هػو مطلػوب
فلػػه أف وبصػػل علػػى تػػرخيص بالعمػػل يف أم بلػػد يريػد" (علػػيََُِ ،ـ ،ؼبزيػػد مػػن التوسػػع
انظر :هبلؿ كآخركفََُِ ،ـ ،ص ِٕ).
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إف اؼبدارس األجنبية يف األقطار العربية كغَتهػا مػن شػركات
التعلػػيم كالتػػدريب كاالسػػتثمار احملليػػة كاألجنبيػػة ربػػرص علػػى تػػوفَت
اؼبواص ػ ػػفات القياس ػ ػػية ؼبدارس ػ ػػها م ػ ػػن حي ػ ػػث اؼبب ػ ػػاين كاؼبكتب ػ ػػات
كاؼبنػػاهج  ...طمعػػا يف اغبصػػوؿ علػػى اع ػًتاؼ مػػن منظمػػة دكليػػة
ذات ثق ػػل م ػػن مث ػػل اغبص ػػوؿ عل ػػى ش ػػهادة األي ػػزك ( )ISOكه ػػي
شهادة يف اعبودة فبا هبعػل الطػبلب كأكليػاء األمػور يقبلػوف عليهػا
بشػػكل متزايػػد نظػرا للجػػودة كاؼبصػػداقية العاؼبيػػة الػػيت ربػػاكؿ أف توفرهػػا تلػ اؽبيئػػات كهكػػاا
أصبحت العوؼبة حقيقة يف معظم اؼبؤسسات كاؼبيادين.
International Organization for
ذك ػ ػػرت موس ػ ػػوعة كيكيبي ػ ػػديا أف أي ػ ػػزك
 Standardizationهػػي هيئػػة دكليػػة تض ػػم ربػػت لوائهػػا عػػدة منظمػػات لتوحيػػد اؼبعػػايَت م ػػن
ُْٖ دكلة .كتعمل األيزك على إهباد معايَت يف جل ااػاالت التقنيػة  .أصػل كلمػة أيػزك هػو
كلمة يونانية «أيزكز» كتعٌت يساكم أك مساكم .اؼبنظمة هي منظمػة غػَت هادفػة للػربح كمػع
سبكنه ػػا م ػػن كضػ ػع مع ػػايَت دكلي ػػة كالػ ػيت اس ػػتخدمتها الكث ػػَت م ػػن ال ػػدكؿ كقػ ػوانُت كطني ػػة ؽب ػػا
أصبحت اؼبنظمة أكػرب مػن ؾبػرد منظمػة غػَت هادفػة للػربح كأصػبحت ؽبػا تػأثَت كبػَت يف البيئػة
الدكليػػة .كأصػػبح يف كػػل دكلػػة جهػػة سبػػنح االعتمػػاد للشػػركات ال ػيت تصػػدر شػػهادات األيػػزك
كتتع ػػاكف جه ػػات االعتم ػػاد  Accreditation Bodyم ػػع اؼبنظم ػػة الدكلي ػػة يف مراقب ػػة اص ػػدار
شهادات اؼبطابقة ؼبعايَت اؼبنظمة (بتصرؼ).
كمن ربديات العوؼبة اؼبتوقعة إزالة أك هتميش اغبدكد السياسػية للػدكؿ ككػال إضػعاؼ
دكرهػػا الػػداخلي يف التوجيػػه كاالقتصػػاد كالتنشػػئة كتقػػدمي اػبػػدمات الصػػحية .هنػػاؾ زبػػوؼ
مشركع على السيادة الوطنيػة فيصػبح التػأثَت الػوطٍت كالػدكيل هػو لػرأس اؼبػاؿ ،كمػا يتمثػل بػه
مػػن شػػركات عمبلقػػة متعػػددة اعبنسػػيات أك تكػػتبلت ثقافيػػة دكليػػة .إف األنبيػػة االجتماعيػػة
للدكؿ تتناسب كدكرها األمٍت كاالقتصادم كاالجتماعي كما ربققه من رفػال كاسػتقرار كأمػن
ؼبواطنيهػػا .ككػػال مػػا تتيحػػه ؼبواطنيهػػا مػػن فػػرص متكافئػػة كعادلػػة تيسػػر ؽبػػم سػػبل ربقيػػق
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طموحػ ػػاهتم اؼبشػ ػػركعة ،كأداء كاجبػ ػػاهتم ذبػ ػػال ؾبػ ػػتمعهم كم ػ ػواطنيهم .إف أم خلػ ػػل يف هػ ػػاا
الًتتيب ااتمعي بُت الدكلة كاألفػراد كمؤسسػات ااتمػع قػد يػؤدم إىل اهتػزاز الثقػة اؼبتبادلػة
بػػُت هػػال األط ػراؼ .علػػى أنػػه إذا ذباكزنػػا هػػاا اعبانػػب السػػلأ مػػن العوؼبػػة فػػيمكن أف نػػرل
جانبػػا اهبابيػػا ؽبػػاا اؼبنػػزع الع ػوؼبي كبػػو تضػػيق نطػػاؽ عمػػل اغبكومػػة كزيػػادة اتسػػاع القطػػاع
اػبػػاص .إف الدكلػػة هػػي أحػػد أركػػاف بنػػاء أم ؾبتمػػع .كللنظػػاـ السياسػػي كاجبػػات أساسػػية
كجد ألجلهػا مثػل حفػا األمػن كتػأمُت االسػتقرار ككػال اإلشػراؼ كالتوجيػه .ال ضػَت مػن
أف تتخصػػص الػػدكؿ بوظائفهػػا اعبوهريػػة مػػن (حفػػا األمػػن كالسػػبلـ كالسػػيادة احملليػػة كضبايػػة
ااتمع) على أف تتيح مساحة أكرب ؼبؤسسات كقػول ااتمػع اؼبػدين لتػؤدم دكرهػا يف البنػاء
كاإلصبلح االجتماعي (عليماتََِٔ ،ـ).
كال زالػػت الًتبيػػة عػػرب تارىبهػػا الطويػػل معنيػػة بفهػػم جػػوهر الوطنيػػة كسػػَتكرهتا كمبػػت أنبيػػة
اؼبوضوع مع حركة العوؼبػة الػيت أدت إىل االحتكػاؾ اؼبتزايػد كالتواصػل اؼبسػتمر بػُت الشػعوب
ذات الثقافات اؼبختلفة كاللغات اؼبتنوعة .كاليوـ فإف الطفل يف بريطانيا ال بػد أف يعػرؼ مػا
ىبص ثقافته ككنيسته كفلكلورل الشعأ كتاريخ بلػدل كيف نفػس اللحظػة ال بػد مػن أف يعػرؼ
الثقافة اإلسبلمية ألف عدة مبليػُت مػن اؼبسػلمُت يعيشػوف يف بريطانيػا ( Jeremy, 2002, p.
 )25ككػػال بالنسػػبة للطفػػل اؼبسػػلم ال بػػد لػػه نتيجػػة للتحػػوالت العاؼبيػػة مػػن معرفػػة ثقافػػات
الديانات األخرل بالقدر الام يتيح لػه مسػاحة كافيػة للتعامػل السػمح معهػا .كؽبػاا فهنػاؾ
دعوات متزايدة لتضمُت اؼبناهج الدراسية كاعبامعية ما يراعي تنوع الثقافػات كالػديانات مػن
أجل اؼبوازنػة الًتبويػة بػُت الوحػدة كالتنػوع ( .)Banks, 2004, p. 3إف اإلحسػاس باؽبويػة مػن
أهم عناصر الوطنية (اؼبعمرم ََِٔ ،ـ ،صّٗ)
اؽب ًويػػة يف العمػػوـ هػػي حقيقػػة الفػػرد الػػيت سبيػػزل عػػن غػػَتل كربػػدد نسػػبه .كه ًويَّػةي ا ًإلنٍسػ ً
ػاف
ي
ى
ىح ًقي ىقتيهي األساسػية ىك ًصػ ىفاتيهي الػيت ال يسػتغٍت عنهػا أبػدا كالػيت تعينػه يف توجيػه سػلوكه .كعنػدما
ً
اعبوه ًريَّػة كخ ً
ً
ىصػالى ىتها اؼبتفػردة .كهكػاا
مها ٍىٍ ى ى ى ى
صائص ىػها الٍ يم ىميَّػ ىػزة ىكأ ى
يقاؿ "ا ٍؽبيًويَّةي الٍ ىوطىنيَّةي" أم ىم ىعال ى
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فلكػل شػػيء أك شػػخص حقيقػة سبيػػزل كتػػدؿ عليػه كتكشػػف خصائصػػه .كاإلنسػاف بػػبل هويػػة
يتشتت نبه ،كتضيع مبلؿبه ،كيضل طريقه فيدخل عا التيه كالغموض ألنه ال يعي ذاته.
يقوؿ د .خالد الشريدة (ََِٓـ) "كإذا كػاف بإمكػاف اإلنسػاف أف يغ ٌػَت مػن ( ىهويتػه
بػػالفتح) أم بطاقػػة تعريفػػه أك جنسػػيته لظػػركؼ زمانيػػة أك مكانيػػة فػػإف ( يهويتػػه) بالضػػم أم
عقيدتػػه ال تقبػػل ذل ػ إال إذا غػػَت اإلنسػػاف حقيقتػػه .كهنػػا قبػػد التكامػػل بػػُت مػػا هػػو كطػػٍت
حبػػت ( أم جنسػػيته) كبػػُت مػػا هػػو ديػػٍت ( أم معتقػػدل) .إذ مهمػػا اختلػػف الزمػػاف كاؼبكػػاف
ألم ظرؼ كاف فإف اإلنساف الصا هو مقصد اإلسبلـ".
"اؽبويػػة هػػي حػػب الػػوطن ،كالقوميػػة هػػي حػػب األمػػة ،كاألمػػة هػػي صباعػػة مػػن البشػػر
يشغلوف حدكدان جغرافية معينة كيرتبطوف مػع بعضػهم الػبعمل بػركابط كقػيم كمفػاهيم مشػًتكة
كفػػق إطػػار سياسػػي معػػُت هػػو الدكلػػة الػػيت تتحمػػل مسػػئولية صػػيانة هػػال القػػيم كاؼبفػػاهيم
اؼبشػًتكة .كلػاا ،فاؽبويػة هػي ارتبػاط الفػرد بقطعػة مػن األرض تعػرؼ باسػم الػوطن ،كالقوميػة
ه ػػي ارتب ػػاط الف ػػرد جبماع ػػة م ػػن البش ػػر تع ػػرؼ باس ػػم األم ػػة ،كح ػػب ال ػػوطن يتض ػػمن ح ػػب
اؼبػواطنُت الػػاين ينتمػػوف إىل ذل ػ الػػوطن ،كمػػا أف حػػب األمػػة يقتضػػي حػػب األرض الػػيت
تعيش عليها تل األمة" (العبدالكرمي كنصارُِْٔ ،هػ).
كمن اؼبهم التأكيد على أف القوميػة العربيػة ال تعػٍت قطػع الصػلة بالػدين كاالنسػبلخ منػه
كما يعتقد رهط من الكتاب.
"كلقػػد أحسػػن الكاتػػب اإلسػػبلمي الشػػهَت :أبػػو اغبسػػن النػػدكم يف رسػػالته اؼبشػػهورة:
(اظبعوها مٍت صروبة :أيها العرب) حيث يقوؿ ما نصه :فمن اؼبؤسف اؼبخجل أف يقوـ يف
هاا الوقت يف العا العريب ،رجاؿ يدعوف إىل القوميػة العربيػة ااػردة مػن العقيػدة كالرسػالة،
كإىل قطع الصلة عن أعظم نأ عرفه تاريخ اإليباف ،كعن أقول شخصػية ظهػرت يف العػا ،
كعػػن أمػػب رابطػػة ركحيػػة ذبمػػع بػػُت األمػػم كاألف ػراد كاألشػػتات ،إهنػػا جريبػػة قوميػػة تبػػز صبيػػع
اعب ػرائم القوميػػة ،الػػيت سػػجلها تػػاريخ هػػال األمػػة ،كإهنػػا حركػػة هػػدـ كزبريػػب ،تفػػوؽ صبيػػع
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اغبركات اؽبدامة اؼبعركفة يف التػاريخ ،كإهنػا خطػوة حاظبػة مشػئومة ،يف سػبيل الػدمار القػومي
كاالنتحار االجتماعي" (ابن باز ،باختصار).
تطرؽ الباحثوف إىل تعريف اؽبوية الدينية كالقومية (متويلََِٓ ،ـ) كمنها يبكن
تعريف اؽبوية العربية اإلسبلمية إجرائيان بأهنا تفرد الشخصية العربية اإلسبلمية كأفراد
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
األخبلقية ،كاليت اصطبغت بصبغة اإلسبلـ كالعركبة منا أزمنة بعيدة .قاؿ تعاىل { ًصٍبػغىةى
ً
ىح ىس ين ًم ىن اللٌ ًه ًصٍبػغىةن ( } ...البقرة.)ُّٖ :
اللٌه ىكىم ٍن أ ٍ
كعلػػى ضػػوء ذل ػ  ،يػػويل اؼبفكػػركف موضػػوع اؽبويػػة أنبيػػة قصػػول ألهنػػا أسػػاس الوطنيػػة
الس ػػليمة كاؽبوي ػػة بطبيع ػػة اغب ػػاؿ ه ػػي ص ػػبغة اإلنس ػػاف كهػ ػي فبارس ػػة حياتي ػػة ال تنفػ ػ ع ػػن
الشخص ػػية الس ػػوية كالفط ػػرة النقي ػػة .تتك ػػوف هوي ػػة الف ػػرد م ػػن ع ػػدة مس ػػتويات أنبه ػػا ال ػػوعي
بال ػػاات كاإلحس ػػاس باػبصوص ػػية كالت ػػزكد ب ػػاإلرادة فالقض ػػية ليس ػػت كي ػػف نلح ػػق ب ػػالغرب
فنصػػبح نسػػخة مػػن غَتنػػا كبػػتكم إىل معػػايَتهم الػػيت ليسػػت بالضػػركرة صػػحيحة بػػل القضػػية
اغبقيقيػػة هػػي كيػػف نفهػػم ذاتنػػا فمػػن عػػرؼ نفسػػه عػػرؼ طريقػػه كعندئػػا نكتسػػب اغبقػػوؽ
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
ىنزلٍنىا إًلىٍي يك ٍم
كقدر كهوية هال األمة يف الدنيا كاآلخرة كؽباا قاؿ اؼبوىل سبحانه كتعاىل {لىىق ٍد أ ى
كًتىابان فً ًيه ًذ ٍكيريك ٍم أىفىبل تىػ ٍع ًقليو ىف } (األنبياء.)َُ :
كإذا انتقلنػػا إىل اغبػػديث عػػن مراحػػل مبػػو اإلنسػػاف فػإف اإلحسػػاس باؽبويػػة خػػربة متعلمػػة
من الواقع الثقايف الام يعيشه األفراد يف ؾبتمعهم ،أم هو خربة مبو الشخصية دبا يف تلػ
اػبػ ػربات م ػػن ذب ػػارب س ػػارة كأليم ػػة .كاإلحس ػػاس باؽبوي ػػة ه ػػو "مغ ػػزل" ك"موض ػػوع" النم ػػو
اإلنس ػػاين ال س ػػيما يف مرحل ػػة اؼبراهق ػػة كفق ػػا لنظري ػػة أريكس ػػوف (الرش ػػيدم ََِْ ،ـ ،ص
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ُُٔ ،باختصػػار) .كاؼبراهقػػة هػػي مرحلػػة الػػدخوؿ يف ااتمػػع الكبػػَت كالتػػأثر بقيمػػه الكليػػة
كهي مرحلة اإلحساس بالػاات كاالسػتقبلؿ كقػد تصػاحبها تػوترات نفسػية ناذبػة مػن القيػود
ااتمعيػػة كاألسػرية (السػػركجي ،كآخػػركف ََِٔ ،ـ ،ص ِْٖ) .كعلمػػاء الػػنفس يػػاهبوف
إىل أن ػػه م ػػن س ػػن ُِ إىل ُٖ س ػػنة ه ػػي مرحل ػػة اإلحس ػػاس باؽبوي ػػة كم ػػا يق ػػوؿ أريكس ػػوف
(مرداف كآخركف ََِْ ،ـ )ُّّ ،كهي مرحلة استيعاب اؼبعاين الوطنية الرفيعة .كمن هنا
ندرؾ أف عملية تكوين اؽبوية هي نتاج احتكاؾ بااتمع كمبو شامل للفرد.
كعلػػى اؼبسػػتول السياسػػي  ،يعػػاين العػػا العػػريب يف مرحلتػػه الراهنػػة مػػن أزمػػة حػػادة يف
ربديػػد هويتػػه كيفسػػر بعػػمل البػػاحثُت هػػاا ال ػوهن باألكهػػاـ اػبمسػػة الػػيت تعيػػق الشخصػػية
العربية:
 .1كهم اؽبوية.
 .2كهم أعلوية الاكر على األنثى.
 .3كهم أعلوية الغيأ على الفكر العلمي التجريأ.
 .4كهم اػبوؼ من اغبداثة كالديبقراطية.
 .5كهم اإلحساس بالتآمر العاؼبي ضد العرب (رضا ََِٓ ،ـ ،ص ّْٕ).
كمػن جهػة أخػػرل فإننػا ال زلنػا لبتلػػف يف اؼبػراد بالتجديػد كالتمػػدف .إف اغبداثػة ال تعػػٍت
الفوضػػى كإنكػػار األصػػالة بػػل اغبداثػػة التقػػاء باغبيػػاة كالتواصػػل مػػع العصػػر دكف التنصػػل مػػن
الًتاث (عبلـ ،ََِٔ ،ص ِِ) كؽباا فإنٍت يف العديػد مػن دراسػايت أنػول علػى ضػركرة أف
نتعامل مع تراثنا الًتبوم على أساس النهوض به ال الوقوؼ عندل فًتاثنا الًتبوم ننطلق منه
كال ننغلق فيه.
"إف اخطر ما يواجه نظامنا الًتبوم العريب اليػوـ هػو بنػاء شخصػية الفػرد كاغبفػاظ علػى
هويته الوطنية كالقومية بعيدا عن مؤثرات كإفرازات الثقافات الواردة الغريبػة عػن بيئتػه العربيػة
اإلسػػبلمية كالػػيت تتجسػػد يف الغػػزك الثق ػايف ربػػت شػػعار مػػا يسػػمى بالعوؼبػػة كمػػا ربملػػه مػػن
ؿبتويػػات ككسػػائل دخلػػت البيػػت العػػريب مػػن دكف اسػػتئااف ككضػػعت بصػػماهتا علػػى ربجػػيم
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دكر األسرة كاؼبدرسة يف التنشئة كبالتايل تغريب الطفل العريب عن بيئته االجتماعية كالثقافية
حي ػػث أص ػػبحت القن ػ ػوات الفض ػػائية اليػ ػػوـ مص ػػدرا كطرف ػػا ف ػػاعبل يف التنش ػػئة االجتماعيػ ػػة
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
مرجعيات تنشئته يف بيئته العربية – اإلسبلمية" (هيشاف.)ََُِ ،
كيف توجػ ػ ػػه يبيػ ػ ػػل إىل االنفتػ ػ ػػاح كاالسػ ػ ػػتنارة يػ ػ ػػاهب بعػ ػ ػػمل
الب ػػاحثُت كم ػػنهم عبداغبمي ػػد األنص ػػارم إىل ض ػػركرة التح ػػرر م ػػن
تربيػػة اػبػػوؼ فػػبل بػػد مػػن توجيػػه الًتبيػػة كبػػو التحػػديث كالتجديػػد
حي ػػث "هت ػػدؼ الًتبي ػػة اإلس ػػبلمية اآلمن ػػة إىل تك ػػوين الشخص ػػية
اؼبتوازنة كاليت ذبمع بُت التمس دببادئ الػدين اغبنيػف كتعاليمػه
عبدالحميد
كقيم ػ ػػه كيف نف ػ ػػس الوق ػ ػػت ذبم ػ ػػع بينه ػ ػػا كب ػ ػػُت مقوم ػ ػػات اغبي ػ ػػاة
األنصاري
اؼبعاص ػػرة ،شخص ػػية متمس ػػكة ب ػػدينها كهويته ػػا ككاثق ػػة بنفس ػػها
كمنفتحػػة علػػى عصػػرها كعلػػى ثقافػػات اآلخ ػرين مػػن غػػَت عقػػد كه ػواجس كـبػػاكؼ كأكهػػاـ،
كػاػبوؼ مػن العوؼبػة كالتػوجس مػن الغػزك الفكػرم كأكهػاـ التػآمر العػاؼبي علػى اؼبسػلمُت .إف
آفة الًتبية غَت السػوية نظرهتػا اؼبسػًتيبة يف اغبضػارة اؼبعاصػرة باعتبارهػا حضػارة غربيػة معاديػة
تل ػ الًتبي ػػة ت ػػورث أكالدن ػػا نفس ػػية قلق ػػة مت ػػوترة ذبػػال معطي ػػات اغبضػػارة كذبعله ػػم يف نف ػػور
ككراهية لثمارها كتدفعهم إىل العزلة مث التهميش" (األنصارمََِٓ ،ـ).
إف اػبصوصػيات الدينيػػة ال تضػػر الوحػػدة الوطنيػة إذا سػػادت السػػماحة كرجاحػػة العقػػل
كؽباا قبػد سػبق اإلسػبلـ يف اغبػث علػى التعػايش السػلمي كتكػوين إرادة كاعيػة موجهػة كبػو
ً
ػات
فعػػل اػبػػَت كالتجمػػل بالفضػػائل مػػع اؼبسػػلم كغػػَتل .قػػاؿ تعػػاىل "الٍيى ػ ٍػوىـ أيحػ َّػل لى يكػ يػم الطَّيِّبىػ ي
كطىعػػاـ الَّػ ًػاين أيكتيػواٍ الٍ ًكتىػػاب ًحػػلم لَّ يكػػم كطىعػػام يكم ًحػ هػل َّؽبػػم كالٍمحصػػنىات ًمػػن الٍمؤًمنىػ ً
ػات
ي ٍ ى ي ٍ ى ي ى يٍ
ى
ٍى ى ي ٍ
ى ى ي ى
ً
ًً
كالٍمحصػػنىات ًمػػن الَّػ ًػاين أيكتيػواٍ الٍ ًكتىػ ً
ُت ىغٍي ػ ىػر
ػوريه َّن يٍؿبصػػن ى
ػاب مػػن قى ػ ٍػبل يك ٍم إً ىذا آتىػٍيتي يمػ ي
ى
ػوه َّن أ ي
يجػ ى
ى
ى يٍ ى ي ى
ط عمليػػه كهػػو ًيف ً
مسػػافً ًحُت كالى مت ً
َّخػ ًػام أىخػ ىػد واف كمػػن ي ٍك يفػػر بًا ًإليبػى ً
ػاف فىػ ىق ػ ٍد ىح ػبً
اآلخػ ىػرةً ًمػ ىػن
ى
ى
ٍ
ي
ي
يى ىى ي
ىى ى ٍ
ى ى ى
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ٍ ً
ين" (اؼبائدة .)ٓ :قاؿ اؼبفسركف "كمن سباـ نعمػة اهلل علػيكم اليػوـ  -أيهػا اؼبؤمنػوف-
اػبىاس ًر ى
ػائح اليهػػود كالنصػػارل  -إف َّ
ػب شػػرعهم-
أف أ ى
ىحػ َّػل لكػػم اغبػػبلؿ الطيػػب ،كذبػ ي
ذكوهػػا ىح ىسػ ى
كهػ َّػن
ىحػ َّػل لكػػم -أيهػػا اؼبؤمنػػوف -نكػػاح احملصػػنات ،ي
حػػبلؿ لكػػم كذبػػائحكم حػػبلؿ ؽبػػم .كأ ى
ػاح اغبرائػػر العفيفػػات مػػن
اغبرائػػر مػػن النسػػاء اؼبؤمنػػات ،العفيفػػات عػػن الػػزي ،ككػػال نكػ ى
اليهػػود كالنصػػارل إذا أعطيتمػػوه َّن مهػػورهن ،ككنػػتم ً
أع َّفػػاء غػػَت مػرتكبُت للػػزي ،كال متخػػام
ي
عشيقات ،ك ًأمنتم من التأثر بدينهن" (التفسَت اؼبيسر).
"يعد العػا العػريب اليػوـ هػو دبثابػة ؾبمػع غػٍت بتػأثَتات عديػدة ،كـبتلفػة ،فػيقطن العػا
العػػريب اآلف عػػدة صباعػػات ـبتلفػػة األع ػراؽ ،كاللغػػات ،كاألع ػراؼ .كلكػػن بػػالرغم مػػن ذل ػ
يبثػػل اإلسػػبلـ كاللغػػة العربيػػة الظػػاهرتُت ،الثقػػافيتُت ،السػػائدتُت يف العػػا العػػريب كلػػه .يعػػيش
العػػرب علػػي مسػػاحة كاسػػعة  ،كيسػػتمتعوف بػػركابط تارىبيػػة ،كتقليديػػة موحػػدة ،كبػػالرغم مػػن
أهنػػم أعضػػاء كاحػػد كعشػػركف مدينػػة ـبتلفػػة ،كلكػػن العػػرب يعتػػربكف أنفسػػهم جػػزء مػػن أمػػة
كاحػػدة .يعػػزز ،كينمػػي اربػػاد العػػرب أكثػػر بعضػػويتهم كاشػًتاكهم يف جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة،
فهي من أقدـ اؼبؤسسات اإلقليمية يف العا  ،فقد أسسػت اعبامعػة يف الثػاين كالعشػرين مػن
شػػهر مػػارس ،عػػاـ ُْٓٗ قبػػل إنشػػاء اؼبقػػر الرظبػػي لؤلمػػم اؼبتحػػدة .إف اؽبػػدؼ األساسػػي
عبامعػة الػػدكؿ العربيػػة هػػو االنػػدماج الكلػػي مػػا بػػُت الػػدكؿ العربيػػة كذلػ مػػن خػػبلؿ تنظػػيم،
كتنػ ػ ػػاغم نشػ ػ ػػاطاهتا علػ ػ ػػي الصػ ػ ػػعيد السياسػ ػ ػػي ،كاالقتصػ ػ ػػادم ،كعلػ ػ ػػي صػ ػ ػػعيد اػبػ ػ ػػدمات
االجتماعيػػة ،كعلػػي اؼبسػػتوم التعليمػػي ،كعلػػي مسػػتوم االتصػػاالت كأيضػػا علػػي اؼبسػػتوم
التطويرم ،كالتكنولوجي ،كالصناعي" (جامعة الدكؿ العربية).
إف الػػدكؿ العربيػػة تؤكػػد علػػى ضػػركرة " إيػػبلء التنميػػة البش ػرية اهتمام ػان أكػػرب يف اؼبنطقػػة
العربية مػن خػبلؿ سياسػات كطنيػة كإقليميػة هتػتم بصػحة اإلنسػاف كرعايػة الطفولػة كاألمومػة
كاحملافظػػة علػػى التماسػ األسػػرم كتطػػوير منػػاهج الًتبيػػة كالتعلػػيم يف ـبتلػػف اؼبراحػػل كدعػػم
مراكز البحث العلمي كالتقٍت ،كرفع مستول الوعي كالثقافة كالتأهيل كتػوفَت أسػباب العػيش
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الكػ ػػرمي لكاف ػ ػػة ش ػ ػرائح ااتم ػ ػػع مهم ػ ػػا اختلف ػ ػػت منػ ػػاطق س ػ ػػكناهم عل ػ ػػى أف تك ػ ػػوف ه ػ ػػال
السياسات مبنية على اإلرث األخبلقي كالثقايف الام تتميز به حضارتنا العربية كاإلسبلمية
مسػػتنَتين بالتجػػارب اغبضػػارية كاإلنسػػانية للشػػعوب األخػػرل كإدراك ػان إىل أف بنػػاء اإلنسػػاف
هو غاية التنمية اؼبستدامة" (مسودة اإلعبلف العريب ََِِ ،ـ).
كرغم أنبية الكبلـ السابق فإف الواقع يكشف عن ضركرة تطوير آليات عمليػة كاضػحة
لتحقيػػق األهػػداؼ اؼبنشػػودة علػػى صػػعيد الواقػػع فاألمػػة العربيػػة تعػػاين مػػن أزمػػات سياسػػية
كاقتصادية حادة كمزمنة كمازاؿ الوضع دكف اؼبستول اؼبطلوب كالتنميػة العربيػة اغبقيقػة أمنيػة
بعي ػػدة اؼبن ػػاؿ يف ظ ػػل الظ ػػركؼ الراهن ػػة فب ػػا يس ػػتوجب إح ػػداث تغػ ػَتات جاري ػػة يف عملي ػػة
اإلصبلح الًتبوم.
الح ػػا اؼبراقب ػػوف أف العوؼبػػة ت ػػؤدم إىل تك ػريس الثنائي ػػات كاالنشػػطار يف اؽبوي ػػة عموم ػػا
نتيجة للصراع الدائم مع الغرب فصدمة العوؼبة تؤدم إىل انغبلؽ كانكفػاء كاالرتػداد للػاات
أك الػػاكباف كمػػا إىل ذل ػ مػػن تناقضػػات كمػػن جهػػة أخػػرل تقلصػػت سػػيادة الدكلػػة نتيجػػة
لع ػػدـ ق ػػدرهتا عل ػػى الس ػػيطرة عل ػػى ت ػػدفق اؼبعلوم ػػات كس ػػرعة التغػ ػَتات كزي ػػادة االتص ػػاالت
(الزي ػػود ََِٔ ،ـ ،ص ُِ) .كيعتق ػػد اؼبراقب ػػوف أف الغ ػػزك الثق ػػايف الغ ػػريب للع ػػا الع ػػريب –
علػػى حػػد قػػوؽبم  -أدل إىل ظهػػور تيػػارات تنػػادم بالعزلػػة خشػػية ضػػياع اؽبويػػة كلكػػن دكر
الًتبيػػة هػػو إعػػادة الت ػوازف بػػُت الثقافػػة الوطنيػػة كمتطلبػػات العوؼبػػة (إسػػعيد ََِِ ،ـ ،ص
َّْ).
كغػػٍت عػػن البيػػاف أف "تشػػكيل الفكػػر الػػوطٍت ال يػػتم دبنػػأل عػػن أثػػر اؼبتغ ػَتات العاؼبيػػة
اؼبتنوعة كتأثَتها .كبالتايل فاألخا باالعتبار للبعد العاؼبي كمدل تأثَتل بل كتكييفه ما أمكن
ليخدـ التوجهات احمللية هو ؿب ٌ دقيق كحساس ال للنجاح فقط يف اغبفاظ علػى الوطنيػة
بػػل يف تنميػػة معػػٌت الفعػػل فيهػػا كالتفاعػػل معهػػا دبػػا ىبػػدـ اؼبصػػا العليػػا للػػوطن ،ذل ػ أف
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التقصػػَت يف ه ػػاا اؼبنح ػػى يهي ػػئ ال ػػنفس لبلس ػػتجابة كاالخ ػًتاؽ م ػػن قب ػػل ص ػػناع التوجه ػػات
األجنبية" (الشريدةََِٓ ،ـ).
كعلى هاا اػبط تقػوؿ الكاتبػة اإلماراتيػة األسػتاذة مػرمي عبػداهلل النعيمػي (ََِٔـ) يف
كتاهبا القيم يف سبيل التغيَت "إف تشرب القيم الوافدة كاالستسبلـ لطوفاف العوؼبة دكف تبٍت
موقف ػػا كس ػػطي يس ػػاعد عل ػػى ذبوي ػػد االختي ػػارات كاس ػػتثمار الث ػػورة
التكنولوجيػػة يف خلػػق فػػرص لتعزيػػز اؽبويػػة كدعػػم الػػاات ال يعػػدك
أف يكػ ػػوف دلػ ػػيبل علػ ػػى االفػ ػػبلس كالعجػ ػػز عػ ػػن مواجهػ ػػة اآلخػ ػػر"
(ََِٔ ،ص َُٗ).
إف الًتبي ػ ػػة العربي ػ ػػة اؼبعاص ػ ػػرة هت ػ ػػدؼ إىل مس ػ ػػاعدة اؼب ػ ػػتعلم يف
اجتيػ ػػاز األزمػ ػػة الراهنػ ػػة كإعػ ػػادة الت ػ ػوازف يف حيػ ػػاة اؼب ػ ػواطنُت عامػ ػػة
كربس ػػُت منح ػػى اغبي ػػاة م ػػن خ ػػبلؿ اغبف ػػاظ عل ػػى الثواب ػػت األص ػػيلة كمس ػػايرة االذباه ػػات
اإلنس ػػانية اعبدي ػػدة دكمب ػػا تن ػػاقمل م ػػع هويتن ػػا العربي ػػة اإلس ػػبلمية كدكمب ػػا اإلخ ػػبلؿ بأكلوياتن ػػا
الوطنية .كخبلفا لنظريات الصراع بُت اغبضارات فإف التفاعل اغبضارم بُت سكاف األرض
م ػن حتميػػات التفػػاؤؿ كمقدمػػة مفيػػدة إلجب ػار اغبكومػػات علػػى اغبػػد مػػن نزعاهتػػا التوسػػعية
اؼبامومة كاليت هي دليل صارخ على انتهاؾ القيم اإلنسانية كاؼبواثيق الدكلية.
إف التفاعل اغبضػارم يأخػا العديػد مػن الصػور كلكػن أنبهػا التفاعػل الثقػايف بػُت األمػم
فهي عملية كاعية كمتواصلة من التفاعل بُت الاات كبُت اغبضارات كالتجارب البشػرية ،أك
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
تدعي الوصاية على باقي الثقافات أك التجارب التنموية (عارؼ ََِْ ،ـ).
إف اغبػػديث اؼبسػػتمر عػػن مػػا يسػػمى بػػالغزك الثقػػايف صػػرفنا ع ػػن التفكػػر اعبػػاد يف سػػر
قابليتنػػا للغػػزك!! إف التحػػديات اػبارجيػػة ال تتعػػاظم إال إذا كػػاف الوضػػع الػػداخلي ضػػعيفا،
كالفك ػػر مفكك ػػا ،كاألداء ه ػزيبل .ه ػػل الغ ػػزك الثق ػػايف كغ ػػَتل يس ػػبب األذل أـ الض ػػرر؟ ه ػػل
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اغبػػديث اؼبسػػتمر عػػن الغػػزك الثقػػايف هػػو هػػركب مهػػاب مػػن االع ػًتاؼ بػػالتخلف الفكػػرم
للبنيػػة العربيػػة اؼبفككػػة؟ هػػل لػػوـ اآلخػػر سػػًتة النجػػاة للم ػواطن يف حبػػار اؼبسػػئولية ككبػػن يف
الدرؾ األسفل من التبعية كقلة اإلنتاج على مستول العا العريب كله؟
كأخَتا فإف العناصر الثقافية االهبابية كجاكرها احمللية كالعربية كاإلسبلمية كالعاؼبيػة كفيلػة
بتعويد األمم على اعبرم اؼبتزامن مع متطلبات العوؼبػة كربػوير ربػدياهتا إىل مكػامن قػوة كهػو
األمر الام يضع الًتبية يف قمة األكليات الوطنية إلهباد التوازف الركحػي كاؼبػادم يف اؼبواكبػة
الواعية  ،كاؼبسانبة الفاعلة.
كمهما يكن األمر فإف اغبديث عن سلبيات العوؼبة فقط هو قمة العجػز فالػدكؿ سبلػ
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
الوطنيػػة يف اغبقػػب اؼباضػػية فنج ػػد الفكػػر الًتب ػػوم يتحفنػػا بوث ػػائق
كثَتة كبيانات متنوعة عن هاا األمر اؼبتشعب الشائ .
قاـ اؼبصريوف القدماء بتوظيف القصة كاألدب يف بػث معػاين
الوطنيػػة كإحيػػاء اغبنػػُت للبل ػد كالشػػوؽ للعػػودة إليػػه (هبػػاء الػػدين،
َََِ ،ص ْٗ) .كلقد تػرؾ اؼبصػريوف القػدماء تراثػا زاخػرا يػدؿ داللػة قطعيػة علػى حسػن
اإلدارة كالتفاين يف هنضة الببلد كرفعة شأنه إال أف الرخاء كاف من نصيب األغنياء.
كيف اغبضارة الصينية قبد الًتبية أؽبمػت الشػعب حػب العمػل كالبػاؿ السػخي كقبحػت
يف تق ػ ػػدير العم ػ ػػل اعبم ػ ػػاعي كإع ػ ػػبلء ش ػ ػػأف اغبي ػ ػػاة
الركحي ػ ػػة يف حي ػ ػػاة اإلنس ػ ػػاف كلع ػ ػػل العناي ػ ػػة البالغ ػ ػػة
باعبانب اػبلقي عند الصينيُت القدماء مػن أسػباب
خلػ ػ ػ ػ ػػود ذكػ ػ ػ ػ ػػرهم ،كرفعػ ػ ػ ػ ػػة حضػ ػ ػ ػ ػػارهتم ،كعظمػ ػ ػ ػ ػػة
سباسكهم.
كيف اغبضػػارة اليونانيػػة انتبػػه أفبلطػػوف إىل أنبيػػة ربػػط التعلػػيم باؼبواطنػػة كذل ػ يف كتابػػه
القػػانوف كطالػػب بًتبيػػة اغبػػاكم كاحملكػػوـ علػػى ربقيػػق العػػدؿ كذلػ بػػأف يػػتعلم الطفػػل كيػػف
وبػوؿ الفضػائل إىل سػلوؾ فتتحػوؿ اغبكمػة النظريػة إىل عدالػة عمليػة ( Heater, 2003, p.
 .)13كإذا كانػػت الدراسػػات اؼبستفيضػػة عػػن أثينػػا كأسػػربطة يف كتػػب تطػػور الفكػػر الًتبػػوم
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
الوطنية يف الًتبية اليونانية (.)Bloch, 2001
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كع ػػبلكة عل ػػى ذل ػ " يلح ػػا يف "اعبمهوري ػػة" أف أفبلط ػػوف يش ػػر إىل الرقي ػػق .كك ػػاف
كجػػودهم ظػػاهرة اجتماعيػػة ال يبكػػن ذباهلهػػا يف حػػديث عػػن "صبهوريػػة" ناهيػ بػػأف تكػػوف
ػرؽ ،كإف تقبلهػػا كضػػركرة
عادلػػة .كيعػػود هػػاا اإلغفػػاؿ إىل أف أفبلطػػوف كػػاف يكػػرل شػػرعة الػ ٌ
سيٌػئة فرضت نفسها على ااتمع .كلكنه مع هال الكراهية يعًتؼ للرقيق حبقوؽ اؼبواطنة
كاؼبشاركة يف اؼبسئوليات السياسية .ككانت أثينا تستبعد من فبارسة اغبقوؽ السياسية العبيد
كالنساء كتقصرها على األحرار الاكور فجاء أفبلطػوف يف صبهوريتػه كأعطاهػا للنسػاء أيضػا.
كلكػػن دكف العبيػػد ...كشبػػة مفارقػػة أخػػرل .إف أفبلطػػوف يف ؿباكلتػػه لتحقيػػق العدالػػة يكػػن
عػػادالن سبام ػان ألنػػه افػػًتض أف تقػػوـ الدكلػػة النموذجيػػة علػػى نظػػاـ الطبقػػات كاقػػًتح أف زبػػدع
الطبقات الدنيا بأسطورة أف اآلؽبة اليت جبلتهم كضعت يف جبلة اغبكاـ ذهبان .ككضعت يف
جبلػػة "اؼبسػػاعدين" فضػػة .بينمػػا كضػػعت يف جبلػػة الػػزراع كالعمػػاؿ كباس ػان كحديػػدان " (البنػػا،
ُٓٗٗـ ،باختصار).

كمن أقواؿ فبلسػفة اليونػاف يف تعظػيم األكطػاف مػا ذكػرل اعبػاحا يف احملاسػن كاألضػداد

حيػػث أشػػار إىل قػػوؿ جػػالينوس "يػػًتكح العليػػل بنسػػيم أرضػػه كمػػا تػػًتكح األرض اعبدبػػة ببػػل
اؼبطر .كقاؿ بقراط :يداكم كل عليل بعقاقَت أرضه كأف الطبيعة تنزع إىل غاائها "...
كإذا اذبهنػػا فكريػػا كبػػو تبلميػػا زينػػوف الفيلسػػوؼ اليونػػاين مػػن أصػػحاب اؼبدرسػػة الركاقيػػة
فنج ػػد أف الس ػػعاد ىة م ػػن منظ ػػورل ت ػػربز يف اكتس ػػاب الفض ػػيلة كفبارس ػػتها كه ػػي ؿب ػػور الًتبي ػػة
الشاملة.
"كاؼبدرسة الركاقيػة رأت أف سػعادة اإلنسػاف تتمثٌػل يف إتبػاع القػانوف الطبيعػي ،كالعػاؼبي،
كال بػػد أف تػػاكب الػػدكؿ يف حكومػػة عاؼبيػػة كاحػػدة تابعػػة لػػال القػػانوف .حيػػث يكػػوف كػػل
فػػرد مواطن ػان ؽبػػا .أمػػا سيشػػركف ،الفقيػػه القػػانوين يف اإلمرباطوريػػة الركمانيػػة ،فقػػد اعتمػػد علػػى
القانوف ،كالعدالة الطبيعية ،كاعتقد أنػه ذلػ القػانوف الفطػرم يف كػل مكػاف كيف كػل زمػاف.
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يتهرب من نفسه .كإمبا ربًتـ القوانُت الوضعية إذا تطابقػت مػع
يتمرد عليه ،فإمبا ٌ
كأف الام ٌ
ذل القانوف الطبيعي"ُ.
ي ػػرل بع ػػمل اؼبفك ػ ػرين أف الفيلس ػػوؼ االقبلي ػػزم ج ػ ػػوف ل ػ ػػوؾ (-ُِّٔ( )John Locke
َُْٕـ) هػو اؼبنظػر األكؿ غبقوؽ اإلنساف .لقد أكػد لػوؾ علػى طبيعيػة اإلنسػاف كحقػػه يف
اغبيػػاة ،كاغب ػرية ،كاؼبس ػػاكاة ،كاؼبػلكيػػة .كيف كت ػػابه «رس ػػالة يف التسػػامح» ()On Toleration
أيضػػا
"أكػد فيه مبػدأ اغبرية الام وبصرل يف ح ػرية ال ػرأم كالفػكػػر كالتعبيػػر فحسػب ،كإمبػا ن
يف ح ػرية العػقي ػػدة كالتعب ػػد ،معتب ػ نػرا أف ال ػػدين يق ػػوـ ع ػػلى اإليب ػػاف كلػػيس علػػى اإلكػ ػرال .كمػػن
هنػػا ،كلضمػػاف ح ػرية العقيػػدة كاؼبعتقػػد كالتعبػػد ،دعػػا إىل كجػػوب فصػػل الػػدين عػػن الدكلػػة،
أم ما يسمى بػ«العلمانية» يف أدبياتنػا السياسػية كالدينيػة كالفكريػة حالينػا" (شػاكمََِٔ ،
ـ) .كب ػػال يص ػػبح العقػ ػػل البش ػػرم هػ ػػو اؼبش ػػرع دكف االلتف ػػات إىل رأم الػ ػػدين كه ػػو أمػ ػػر
مستساغ كمستحسن يف الفكر الغريب.
جاء مفهوـ اؼبواطن بعد ـباض الثورة الفرنسية (ُُٖٕٕٗٗٗ-ـ) (الربيعػيََِّ ،
ـ ،ص َٓ) حيػػث حػػدثت تغيػَتات جاريػػة يف ااتمػػع الغػػريب بشػ و
ػكل عػػاـ كبػػاألخص يف
نظاـ اغبكم كإدارة الشػعوب كبػدأت عبلقػات جديػدة كفارقػة
يف تػػاريخ اإلنسػػانية تأخػػا ؿبلهػػا يف حيػػاة النػػاس فيمػػا يتصػػل
بت ػػداكؿ الس ػػلطة كتوزي ػػع األدكار السياس ػػية كب ػػرزت متغ ػ ػَتات
كث ػػَتة كفئ ػػات جدي ػػدة عل ػػى اؼبس ػػرح السياس ػػي بع ػػد أف ك ػػاف
صوت الشعب قد أصابه الوهن لعدة قركف.
كقػػد أدخلػػت الثػػورة الفرنسػػية بشػػكل متػػدرج اؼبثيػػل
ي
جون لوك
الديبقراطيػػة إىل فرنسػػا كأهنػػت الحقػػا اغبكػػم اؼبطلػػق للملػػوؾ،
كجعل ػ ػػت الطبق ػ ػػة اؼبتوس ػ ػػطة أكثػ ػػر ق ػ ػػوة يف الرقاب ػ ػػة السياس ػ ػػية
ُ السيد ؿبمد تقي اؼبدرسي ،التشريع اإلسبلمي :مناهجه كمقاصدل .جّ.
http://www.almodarresi.com/books/708/index.htm
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كتوجيه مسػاراهتا فبػا قػاد إىل اختفػاء سػلطة اغبػاكم اؼبطلقػة .كبعػد قيػاـ الثػورة مػا كػاف ألحػد
من ملوؾ أكركبا أك نببلئهػا أك أم صباعػة فبيػزة أخػرل ،أف تنظػر إىل سػلطاهتا كشػيء مطلػق
أك أف تتجاهل يمثيل اغبرية كاؼبساكاة ...كيف هاا السياؽ السياسي اؼبتنامي بدأ تبلػور مفهػوـ
حقػػوؽ اإلنسػػاف كاؼبػواطن لػػدل الغػربيُت كلػػدل الشػػرقيُت فيمػػا بعػػد كبػػدأت الليرباليػػة تطغػػى
على األدبيات السياسية كألغت معطيات الثورة الفرنسية اؼبراسيم السياسية السابقة كالرسوـ
اإلقطاعيػػة الػػيت كػػاف الفبلحػػوف مػػدينُت هبػػا ؼبػػبلؾ األرض ،كمػػا ألغػػت اؼبيػزات الضػريبية الػػيت
كانػػت فبنوحػػة لرجػػاؿ الكنيسػػة ،كا مػػنح اغبقػػوؽ األساسػػية لكػػل اؼب ػواطنُت ،دبػػا يف ذل ػ
اغبريػػة ،كاؼبلكيػػة ،كاألمػػن كمقاكمػػة الظلػػم باإلضػػافة إىل ضػػماف كجػػود حكػػم نيػػايب (انظػػر
اؼبوسوعة العربية العاؼبية ،الشاكمََِٔ ،ـ).
أشارت هبة رؤكؼ عزت (ََِِ ـ) إىل أف "اؼبواطنة" مػن اؼبفػاهيم الرئيسػة يف الفكػر
الليربايل منا تبلورل يف القرف السابع عشر كنسق لؤلفكار كالقيم ،مث تطبيقه يف الواقع الغريب
يف ااػػالُت االقتصػػادم كالسياسػػي يف القػرنُت التػػاليُت ،كمػػا ترتػػب علػػى ذلػ مػػن آثػػار علػػى
الًتتيبات االجتماعية كالعبلقات اإلنسانية يف القرف العشرين مث مطلع قرننا هاا".
كلقػػد أدت معاهػػدة كسػػتفاليا (ُْٖٔ ـ) إىل إنشػػاء التعلػػيم اؼب ػػنظم يف أكربػػا كعػػززت
فكرة اؼبواطنُت على حساب فكرة الرعايا مػن أتبػاع األمػَت أك الكنيسػة أك النبيػل  ...حيػث
بدأ الفكر الديبقراطي يتطور من أجػل اؼبسػانبة يف بنػاء اؼبػواطن (مبػرََِِ ،ـ ،ص ُٗ).
" لقد أهنى صلح كستفاليا سيطرة البلهوت على العقل يف أكربا ،كترؾ الطريق إىل ؿباكالت
العقل كاجتهاداته ،غَت معبد ،كلكن يبكن اؼبركر فيه" (ديورانت ،ص َُِٖٕ).
طالػػب جػػوف سػتيوارت مػػل ( ُّٖٕ – َُٖٔ( )John Stuart Millـ) بػػأف تكػػوف
الديبقراطيػػة جػػوهر الًتبيػػة ( )Anderson, 1998كنػػادل بكفالػػة
اغبريػػة الفرديػػة للجميػػع دكف أف تصػػطدـ باؼبصػػلحة العامػػة كحػػث
علػػى توسػػيع نطػػاؽ اغبريػػات كأشػػار إىل أف األفكػػار اعبديػػدة قػػد
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جون ستيوارت

تػػأيت مػػن األقليػػة كال وبػػق لؤلكثريػػة تضػػييق اغبريػػات فالتعدديػػة ن ػواة اغبيػػاة اؼبدنيػػة اؼبتحضػػرة
(. )Gutek, 2005, p. 289
كيعد جوف ستيوارت "الفيلسوؼ الليربايل الوحيد الام شرع يف تطبيق مبادئ الليرباليػة
عل ػػى النس ػػاء ،ليطال ػػب حبق ػػوقهن يف التعل ػػيم كالتثقي ػػف الش ػػامل كالتص ػػويت كاؼبس ػػاكاة أم ػػاـ
القػػانوف  ...اعتػػرب مػػل سػػيطرة الرجػػاؿ كخضػػوع النسػػاء شػػكبل مػػن أشػػكاؿ كثػػَتة شػػهدهتا
البشػرية لبلسػػتبداد كسػػيطرة القػػول اعبػػائرة كسػػوء اسػػتخداـ السػػلطة" (اػبػػويل  ََِٓ ،ـ).
كبعػػد أف كانػػت فلسػػفة جػػوف منبػػوذة بػػدأت تنتشػػر مقاصػػدها البعيػػدة كمراميهػػا العميقػػة يف
العػػا الغػػريب كغػػَتل كعػػادت فكػػرت تكػػافؤ الفػػرص بػػُت اعبنس ػُت تأخػػا حقهػػا مػػن النظػػر
كالتأثَت.
كهاا ال يبنع من أف الغرب يف مسَتته كفلسفته ىبتلف اختبلفا تاما عػن الشػرؽ اؼبسػلم
يف رؤيتػ ػػه الفلسػ ػػفية إزاء حقيقػ ػػة ربريػ ػػر الفػ ػػرد إذ أف اغبريػ ػػة الغربيػ ػػة هػ ػػي سػ ػػيادة الفػ ػػرد دكف
مصػػادمة ااتمػػع أمػػا الشػػرؽ اؼبسػػلم فهدفػػه مػػن إسبػػاـ عمليػػة التحػػرر يف الواقػػع هػػو ضػػبط
الس ػػلوؾ حبي ػػث يتف ػػق م ػػع ض ػوابط ال ػػدين ال ػػام في ػػه س ػػعادة اإلنس ػػاف أم ػػا م ػػاهب النفعي ػػة
( )principle of utilityكعموـ اؼبااهب الوضعية اليت برزت يف الفلسػفة الغربيػة فهػي سبجػد
الفردية كتوسع اؼبساحات النسبية كهتمش كذبمد منظومة القيم الركحية كالتعاليم الدينية.
كيف استقبل اؼبسلموف اؼبرتكزات الديبقراطية كانعكاساهتا الفكرية على الوطنية؟
كانت الديبقراطية يف السابق مرفوضة صبلة كتفصيبل يف الفكر اإلسبلمي ألف النظر ؽبا
ك ػػاف يف العم ػػوـ كاإلط ػػبلؽ ،بلح ػػاظ أهن ػػا فلس ػػفة كم ػػاهب اجتم ػػاعي يف ػػوض ك ػػل ش ػػيء
للشعب دبا يف ذل التشريع كمػا يقػوؿ زكػي اؼبػيبلد (ُْٗٗ ـ) كالػام يضػيف قػائبل "أمػا
الي ػػوـ ف ػػإف الديبقراطي ػػة زبضػ ػػع لتش ػ ػريح يف الفك ػػر اإلسػ ػػبلمي ،ؼبعرف ػػة مكوناهتػ ػػا اعبوهريػ ػػة،
كالنتيجة القبوؿ لبعمل تل اؼبكونات ،ال كلها كالتعػايش السػلمي بػُت اعبماعػات كتػداكؿ
السلطة بشكل سلمي كأخا رضا الشعب يف االنتخاب كالًتشػيح كاحػًتاـ حقػوؽ اإلنسػاف
كالفصل بُت السلطات كما أشبه ذل  .كهػاا التطػور بػدكرل يكشػف عػن ربػوؿ منهجػي يف
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الفكػػر اإلسػػبلمي اؼبعاصػػر الػػام كػػاف يغلػػب عليػػه اإلطبلقيػػة سػػابقا كيقػػًتب مػػن النسػػبية
اليػػوـ .كهػػاا ربػػوؿ هػػاـ يضػػمن الفكػػر اإلسػػبلمي حيويػػة كيدفعػػه مب ػوا  .كهػػال هػػي قاعػػدة
االنفتاح االهبابية كالتوازف يف نقد كتقومي الفكر اإلسبلمي لؤلفكار كالنظريػات كاؼبنػاهج مػن
مشارهبا اؼبختلفة" (بتصرؼ يسَت) .كهاا التحليل الفلسػفي الرصػُت هبعػل الباحػث – زكػي
اؼبيبلد -يصل إىل نتيجة هامة كهي "أف هناؾ نسبة من اغبق كالصواب يف تل الفلسفات
كاؼبػػااهب كاؼبنػػاهج كحبػػدكد تل ػ النسػػبة نتفػػق معهػػا كهػػال هػػي نظريػػة اؼبوافقػػة النسػػبية الػػيت
ربتاج إىل تأسيس كفكر يف الفكر اإلسبلمي" (ص ُٕ).
يشػػَت اؼبفكػػركف العػػرب إىل كجػػود عبلقػػة عضػػوية بػػُت ااتمػػع اؼبػػدين كالديبقراطيػػة فهػػي
تعمل على قياـ ؾبتمػع متماسػ معػا قػادر علػى رعايػة عافيتػه كذبديػدها مػن حػُت آلخػر
(عبدالباقئََِ ،ـ ،ص َٗ.)ُٗ-
كانػػت الكثػػَت مػػن اغبركػػات الدينيػػة حػػىت كقػػت قريػػب تتهيػػب الػػدخوؿ يف الربؼبانػػات
السياس ػػية ألهن ػػا نت ػػاج الفك ػػر الغ ػػريب كألهن ػػا تتن ػػاقمل م ػػع أساس ػػيات ديني ػػة مث تغ ػػَت موقفه ػػا
ألسػػباب كثػػَتة كأصػػبحت تسػػارع يف حشػػد األص ػوات االنتخابيػػة غبجػػز اؼبقاعػػد ربػػت قبػػة
الربؼباف.
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الطهطاوي رائدا
اعػػة ألطى ٍهطىػػاكم (ُُِٔ  َُِٗ -هػ ػ  )ُّٖٕ - َُُٖ -مػػن أبػػرز ركاد
يعػػد ًرفى ى
النهضػػة الفكريػػة يف عاؼبنػػا العػػريب كسػػاهم يف التنبيػػه علػػى ضػػركرة اسػػتحداث مقػػرر مدرسػػي
يتصػػل بالًتبيػػة الوطنيػػة (علػػي ،اؽبويػػة كالتعلػػيم ََِٓ ،ـ ،ص ُِٖ) .كمػػن اؼبعػػركؼ أف
اعػػة الطى ٍهطىػػاكم م ػػن أرك ػػاف هنض ػػة مص ػػر العلمي ػػة يف العص ػػر اغب ػػديث كتعل ػػم يف األزه ػػر.
ًرفى ى

كأرسػػلته اغبكومػػة اؼبص ػرية إمام ػان للصػػبلة كالػػوعا مػػع بعثػػة مػػن الشػػباف كأكفػػدهتم إىل أكربػػا
لتلقػػي العلػػوـ اغبديثػػة ،فػػدرس الفرنسػػية كؼبػػا عػػاد إىل مصػػر كيل رئاسػػة الًتصبػػة يف اؼبدرسػػة
الطبية ،كأنشأ جريدة (الوقػائع اؼبصػرية) كألػف كتػرجم عػن الفرنسػية كتبػان كثػَتة ،منهػا قبلئػد
اؼبفاخر يف غرائب عادات األكائل كاألكاخر (انظر األعبلـ للزركلي).
كمن أكضح ما كتبه الطهطاكم تعريفا بالًتبية بعبارة رشيقة كشاملة ؼبراحػل العمػر ،قولػه
أف الًتبية "تنمية أعضاء اؼبولود اغبسية من ابتداء كالدته إىل بلوغه حد الكرب ،كتنمية ركحه
باؼبعارؼ الدينية كاؼبعاشية" (حسن ُٖٗٗ ،ـ ،جّ.)ِِٗ ،
كعػػن الفكػػر الًتبػػوم للطهطػػاكم كتػػب فتحػػي عػػامر (ََِْ ـ) أف الطهطػػاكم عػػرؼ
الًتبي ػػة بأهن ػػا "عملي ػػة مب ػػو تعم ػػل عل ػػى تك ػػوين اذباه ػػات ص ػػاغبة للف ػػرد ،كت ػػؤثر يف س ػػلوكه
كتصرفاته ،كما تعرض آلراء نفسية ؿبورها أف الًتبية الصحيحة هػي الػيت تبلئػم اسػتعدادات
الطفػل ،كأف األطفػاؿ ـبتلفػوف يف الػاكاء ،كأشػػار إىل أنبيػة الًتبيػة الدينيػة إىل جانػب الًتبيػػة
اؼبعاشػػية كنصػػح اؼبعلػػم بعػػدـ تػػوبيخ الطفػػل إال س ػرا كأف تقػػوـ عبلقتػػه بتلميػػال علػػى اغبػػب
كاإلخ ػػبلص .كاه ػػتم بال ػػدعوة لتعل ػػيم الفت ػػاة كح ػػرص عل ػػى اقتب ػػاس م ػػا يص ػػلح للتطبي ػػق يف
مدارسنا من اؼبدارس األجنبية كأشار يف طرؽ التدريس إىل أنبية اؼبطارحػة كاؼبنػاظرة كفضػلها
على التكرار .كإذا كانت الوصية األكىل لرفاعة الطهطاكم هي ترقيػة اؼبػرأة إىل مسػتول يليػق
دبجتمع ناهمل ،فإف كصػيته الثانيػة تتعلػق بتمػدف الػوطن كذلػ يف كتابػه القػوؿ السػديد يف
االجتهاد كالتجديد الػام صػدر عػاـ َُٕٖ ،كيف هػاا الكتػاب يطػرح رفاعػة قضػية ذبديػد
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الفكػػر الػػديٍت كربريػػرل مػػن إسػػار التخلػػف كربطػػه بالعصػػر كبقضػػايال كسػػبيله إىل ذل ػ بنػػاء
أصػػوؿ الفقػػه علػػى أسػػاس اغبقػػوؽ الطبيعيػػة ،كمفهػػوـ اغبقػػوؽ الطبيعيػػة كػػاف مػػن أهػػم قواعػػد
الفكػر الػػام أدل إىل قيػاـ الثػػورة الفرنسػية كبالػػاات يف مبػدأ اؼبسػػاكاة كالفطػرة الػػيت فطػػر اهلل
الناس عليها" (بتصرؼ يسَت).
كتبت ليلى عبدالوهاب (ََِْ ـ) عػن "اإلرهاصػات األكىل غبركػة ااػددين يف إطػار
دع ػػوهتم إىل ربري ػػر اؼبػ ػرأة بنش ػػر كت ػػاب اؼبرش ػػد األم ػػُت للبن ػػات كالبن ػػُت للعبلم ػػة رفاع ػػة راف ػػع
الطهط ػػاكم ،كفي ػػه دع ػػا إىل التعل ػػيم اؼبخ ػػتلط للفتي ػػاف كالفتي ػػات كاعت ػػربل ض ػػركرة م ػػن أج ػػل
(تسػػهيل كربسػػُت عمليػػة عقػػد القػراف) .كمػػا أكػػد علػػى أف (تعلػػيم اؼبػرأة هبعلهػػا قػػادرة علػػى
مشاركة الرجل يف األحاديث كتبادؿ اآلراء ،كيعزز مكانتهػا يف قلػوب الرجػاؿ ،كوبميهػا مػن
اؽببلؾ يف كهدة األكهاـ كالطيش فتتحوؿ من امرأة جاهلة إىل متعلمة) .كمن األنبية دبكاف
اإلشػػارة إىل أف الطهطػػاكم قػػد أدرؾ أنبيػػة الػػدكر اإلنتػػاجي للم ػرأة ،كقػػد ربػػط بػػُت التعلػػيم
كالعمػػل بقولػػه( :إف التعلػػيم يسػػاعد اؼبػرأة ألف ربػػدد لنفسػػها مكانػان يف اغبيػػاة ،يعودهػػا علػػى
العمػػل ،فالعمػػل يف اغبقيقػػة ،يصػػوف اؼب ػرأة كيػػدنيها مػػن الفضػػيلة ،كإذا كانػػت بطالػػة الرجػػل
مدانة فإهنا عار كبَت بالنسبة للمرأة) .كقد خطا قاسم أمُت هبال األفكار خطوات مهمة".
كس ػػاهم الطهط ػػاكم يف عملي ػػة الًتصب ػػة كتقري ػػب الفك ػػر الغ ػػريب للق ػػارئ الع ػػريب كتعت ػػرب
ؿباكالت ػػه الرائ ػػدة يف ه ػػاا اؼبي ػػداف ذات ت ػػأثَت كب ػػَت علػػى اؼبسػػَتة الفكري ػػة كالثقافيػػة يف الع ػػا
العريب (.)Netton, 1992, p. 242
كتطلع رفاعة إىل رفعة الوطن من خبلؿ اإلصبلح الًتبوم يف مصر عرب ذبديد كتنشيط
دكر اؼبؤسسػػات الثقافػػة كتػػأثر كثػَتا دبسػػار أسػػتاذل العػػا حسػػن العطػػار الػػام كػػاف يػػرل أف
"بػػبلدل البػػد أف تتغػػَت أحواؽبػػا كيتجػػدد هبػػا مػػن اؼبعػػارؼ مػػا لػػيس فيهػػا" .كلقػػد كتغػػٌت رفاعػػة
حلية كل فطن
حب الوطن
حبب الوطن كثَتا كهو القائل :يا صاح ه
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الفصل الثاني
أىمية بناء الهوية الوطنية
"إف مفكػػرم هػػال األمػػة علػػيهم كاجػػب مقػػدس  ..أف وبػػافظوا علػػى اغبضػػارة كاؽبويػػة ،
كأف يسهموا بفكرهم يف ضماف حق األجياؿ القادمة يف حيػاة أفضػل ،ال يتخللهػا العنػف،
كال يعصػػف هبػػا الػػدمار كال تسػػطحها سػػيطرة التكنولوجيػػا علػػى الثقافػػة كاعبػػاكر ،كال هبرفهػػا
طوفػػاف اؼبعلومػػات إىل التشػػتت كالضػػياع" (هبػػاء الػػدين ،َََِ ،ص ُِٕ) .تسػػعى كػػل
هوية للفرد أك اعبماعة إىل تأكيد الاات كالوجود ،كاؽبوية اؼبرنػة هػي اؽبويػة الناضػجة كتػؤمن
باغبوار الام يسمح ألحاسيس اؽبوية البنائية بالتطور (ميكشيللي ُّٗٗ ،ـ.)َُٕ ،
كوبت ػ ػػاج الطف ػ ػػل إىل تعل ػ ػػم اؽبوي ػ ػػة الك ػ ػػربل (اإلس ػ ػػبلـ كالعركب ػ ػػة) ع ػ ػػرب صبي ػ ػػع القنػ ػ ػوات
االجتماعي ػػة كالسياس ػػية (كطف ػػة كالراش ػػد ،ُٗٗٗ ،ص ِّٔ) .كالعناي ػػة بعػ ػرين العركب ػػة ال
تقوـ على ـباصمة ركابط اإلسبلـ فاإلسبلـ مػن حتميػات حيػاة اؼبسػلم كفيػه ذكػرل أم عػزل
كسػػعادته كهػػو اؼبهػػيمن علػػى كيػػاف اؼبسػػلم فيقػػدـ لػػه مرئيػػات متنوعػػة لفهػػم اغبيػػاة كعمػػارة
األرض كقديبا قاؿ عيسى بن فات :
ًُ
ً
إًذا فى ىخركا بًبىك ور أىك ىسبيم
ىب يل سوالي
سبلـ ال أ ى
أىيب ا ًإل ي
ً
ُت ينصر مد ً
ً
لح ىقهي بًام اغبىس ً
الصمي ًم
َّعيه
ب ى
ليى ى
كبل اغبىيَّ ً ى ي ي ي
ى
ً
ً
ركؽ
ب ىكلىو ىكيرىمت عي ه
ىكلك َّن التىق َّي يه ىو ال ىكرميي
ىكما ىح ىس ه

ُ كالبيت األكؿ ينسب أيضا إىل هنار بن توسعة.
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تقػػوؿ "بنػػت الشػػاطئ" عائشػػة عبػػدالرضبن "علػػى أف اغبػػديث عػػن حاضػرنا ال يبكػػن أف
يفهم  ،ما نصله دباضينا الام يشق علينػا
أف نتجاهل ػ ػ ػػه  ،إذ يعوزن ػ ػ ػػا  -لك ػ ػ ػػي نع ػ ػ ػػرؼ
حقيقػػة مكاننػػا يف العػػا اليػػوـ  ،كمبيػػز دكرنػػا
فيػ ػ ػػه  -أف نس ػ ػ ػػتكمل كعين ػ ػ ػػا لػ ػ ػػاكاتنا  ،كأف
نفه ػ ػ ػ ػ ػ ػػم مقوم ػ ػ ػ ػ ػ ػػات كجودن ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كمكون ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
شخصػػيتنا .كؿبػػاؿ أف يتحقػػق لنػػا شػػيء مػػن
ذاؾ ،إذا بًتنػػا أنفسػػنا مػػن مػػاض لنػػا طويػػل بعيػػد ،كأف
ال زالػ ػ ػػت ثقافتنػ ػ ػػا العربيػ ػ ػػة
قبهل مػا اسػتقر كتأصػل يف أعماقنػا مػن مػَتاث قػدمي"
مص ػ ػػدر إؽب ػ ػػاـ للمب ػ ػػدعُت
(معارؼ الكويت ُٕٗٓ ،ـ ،بتصرؼ).
يف أرجػػاء العػػا كلػػه فهػػاا
كمػػن زاكيػػة فلسػػفية فػػإف منػػاهج التعلػػيم اعبػػامعي
ب ػػاكلو كويل ػػو (ََِٓ ـ)
كمػػا قبلػػه هبػػب أف تغػػرس اؽبويػػة كال يبكػػن بنػػاء اؽبويػػة
األديػػب الربازيلػػي اؼبشػػهور
ب ػػبل فه ػػم الواق ػػع م ػػن خ ػػبلؿ اؼبعاص ػػرة ،كاؼبعاص ػػرة ال
يقػ ػ ػ ػػوؿ "كانػ ػ ػ ػػت الثقافػ ػ ػ ػػة
ربص ػ ػػل إال باألص ػ ػػالة كاألص ػ ػػالة ؽب ػ ػػا ثبلثػ ػػة مكون ػ ػػات
العربي ػػة إىل ج ػػانأ خ ػػبلؿ
معظػػم أيػػاـ حيػػايت" ( ص
أساسية (طاهرََِٓ ،ـ ،ص ُٕٗ) كهي بإهباز:
ُُ).
 .1اللغة كهي كعاء تراث السلف.
 .2الدين كاعتقاد كسلوؾ.
 .3الت ػ ػػاريخ ال ػ ػػام يش ػ ػػمل منظوم ػ ػػة الق ػ ػػيم ال ػ ػػيت
استقرت يف ضمَت األمة.
كؽبػػاا قبػػد إس ػرائيل  -علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ  -تركػػز
على احملاكر السابقة على كجه التحديد كأساس لًتبية الناشئُت كتضعها يف سلم اهتماماهتا
حػػىت ال تػػاكب الشخصػػية اليهوديػػة ككػػي ال تطمػػس معاؼبهػػا (عبػػداللطيف ُٕٗٗ ،ـ ،ص
ٕ.)ّٓ ،
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إف التوجهػػات اؼبعاصػػرة يف الًتبيػػة اؼببكػػرة تؤكػػد علػػى أف الشػػعار الػػام هبػػب أف ترفعػػه
ااتمعػػات العربيػػة يف الوقػػت اغباضػػر "هػػو (القػػيم –العقػػل -اؼبعرفػػة -التقانػػة) .حيػػث يػػأيت
تأكيد القيم على رأس اؼبربرات اليت تدفع إىل مزيد من العناية بالًتبيػة اؼببكػرة للطفػل العػريب
فالقيم اإلنسانية كاػبلقية كاالجتماعية هي تراث ىبلد اإلنساف كوبدد هويته بُت الشعوب
كالثقافػػات األخػػرل :كإذا أردنػػا ضبايػػة قيمنػػا كمعتقػػداتنا فػػبل بػػد كأف ننقلهػػا إىل أبنائنػػا منػػا
نعوم ػػة أظ ػػافرهم  ..فم ػػن خ ػػبلؿ الًتبي ػػة اؼببك ػػرة يبك ػػن أف نس ػػهم يف تأكي ػػد اؽبوي ػػة العربي ػػة
اإلسبلمية" كما كرد يف الوثيقة الرئيسة للمؤسبر اػبامس لوزراء الًتبية كالتعليم العرب :الًتبية
اؼببكػػرة للطفػػل العػػريب يف عػػا متغػػَت كالػػام عقػػد يف القػػاهرة (ََِٔ ـ) .كنصػػت الوثيقػػة
على أنه ال بد "كأف ننشئ أطفالنا على التمس بالعقيػدة الدينيػة السػمحة  ،كاإليبػاف بػاهلل
 ،كتعميق فكر الصػدؽ مػع الػنفس كمػع الغػَت ،كتنميػة فكػر االنتمػاء كحػب الػوطن  :فهػال
هي الدعائم األساسية للشخصية كهي طوؽ النجاة من الشركر احمليطة باإلنساف ،ال سيما
كأننػػا نعػػيش يف عصػػر يػػزداد فيػػه التػػوتر بػػُت م ػا هػػو عػػاؼبي كمػػا هػػو ؿبلػػي كعلػػى الطفػػل أف
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"
(ص ُُ) .كمن هنا ذهب اؼبربوف بأنه هبب أف يتسم منهج رياض األطفػاؿ بكونػه "عػريب
هبس ػػد اؽبوي ػػة الوطني ػػة للمنطق ػػة العربي ػػة يف منطلقات ػػه كأسس ػػه كأهداف ػػه :كؿبتػ ػوال كأنش ػػطته"
(شريف كآخركف ََِٔ ،ـ ،ص ِّ) ككال سائر اؼبناهج الدراسية يف اؼبراحل الدراسية
التالية.
عػػبلكة علػػى ذلػ فػػإف مضػػموف الػًتاث اإلسػػبلمي دبػػا ينطػػوم عليػػه مػػن فػػيمل اغبقػػوؽ
اإلنسانية كمقوماهتا يشػكل عػامبل مهمػا مػن عوامػل كجودنػا اإلنسػاين  ،كهػاا اؼبنحػى لقػيم
اإلسػ ػػبلـ يعصػ ػػم مػ ػػن الوقػ ػػوع يف ب ػ ػراثن الضػ ػػياع كوب ػػافا علػ ػػى اؼببلمػ ػػح اػببلقػ ػػة الػ ػػيت سبيػ ػػز
الشخصية العربية اؼبستقلة (كطفة ََِِ ،ـ ،ص ُٔٓ).
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ال يبكننػ ػػا أبػ ػػدا التعامػ ػػل مػ ػػع ال ػ ػًتاث بنظػ ػػرة اسػ ػػتخفاؼ ألنػ ػػه يش ػ ػكل اؽبويػ ػػة التارىبيػ ػػة
كاالجتماعيػػة لؤلمػػم فػػالًتاث ذبػػل لثقافػػة ااتمػػع كال ؾبتمػػع مػػن دكف ثقافػػة فالقضػػاء علػػى
ال ػًتاث كالتعامػػل معػػه كفػػق اؼبػػنهج اإلقصػػائي أك التقليػػل مػػن شػػأنه يعػػٍت مصػػادرة أساسػػية
للهويػػة التارىبيػػة كالثقافيػػة .هبػػب أف كبػػار ككبػػن كبػػاكؿ اغبصػػوؿ علػػى التنميػػة الغربيػػة مػػن أف
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
ربدث من حوؽباُ (رزؽُٗٗٗ ،ـ).
كيف هاا السياؽ ،مػن اؼبطلػوب االعتنػاء باللغػة العربيػة ألف اللغػة تػؤثر يف العقػل ك"علػم
اللغة سلم كمرقاة إىل صبيع العلوـ  ،كمن يعلم اللغة فبل سبيل له إىل ربصيل العلوـ .فإف
م ػػن أراد أف يص ػػعد س ػػطحا علي ػػه سبهي ػػد اؼبرق ػػاة أكال مث بع ػػد
ذلػ يصػػعد ،كعلػػم اللغػػة كسػػيلة عظيمػػة كمرقػػاة كبػػَتة فػػبل
يسػتغٍت طالػب العلػم عػن أحكػػاـ اللغػة فعلػم اللغػة أصػػل
األصػ ػ ػ ػػوؿ" (الغ ػ ػ ػ ػزايل ،الرسػ ػ ػ ػػالة اللدني ػ ػ ػػةُٗٗٔ ،ـ ،ص
ِِٖ) .كالي ػػوـ ف ػػإف قض ػػية اللغ ػػة العربي ػػة ال تتوق ػػف عن ػػد
الوظػػائف التعليمي ػػة كالًتبوي ػػة ب ػػل ه ػػي قضػػية س ػػيادة كهوي ػػة ككج ػػود (الت ػػوهبرم ََِْ ،ـ،
ّٓ).
كمهما يكن من أمر ،فإف ركود التعليم أصاب لغتنا العربية باعبمود ،كأصبحت الركاكة
يف اللغة متفشية كاغباجة ماسة إىل التجديد يف تدريس لغتنا العربية بركح عصرية ال تفقدها
نقاء دقتها ،كصفاء أصالتها.
كألف للمسػػلمُت خصوصػػيتهم عػػرب القػػركف فػػإف الػػدين اإلسػػبلمي اغبنيػػف وبػػدد دائػػرة
النظاـ االجتماعي للمجتمع اؼبسلم جبميع أفرادل كيضع تعليماته العقدية كالتشريعية بصػورة
ُ مقاؿ بعنواف :الثقافة كالتنمية البشرية( .مؤسبر "كلمة سواء" السنوم الرابع" :اؽبوية الثقافية")
http://www.imamsadrnews.net/archeive/news1999/991111-12.htm
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ذبمػػع بػػُت مػػا هػػو ديػػٍت كدنيػػوم كدبػػا يكفػػل عمليػػة التعػػايش السػػليم (غيلنػػرََِْ ،ـ ،ص
ُٕ) كوبدد اإلسبلـ طريقة اغبياة بوضوح ،كهو األمر األساسػي الػام يولػد التمػايز كهبعػل
اؽبويػػة اؼبس ػػلمة ذات ؿبػػددات كرب ػػوالت زبتلػػف ع ػػن غَتهػػا فم ػػن اؼبسػػتحيل التف ػريط هب ػال
اػبصػػائص الراسػػخة فبػػا يسػػتدعي أف نضػػع يف عػػُت االعتبػػار تعػػاليم اإلسػػبلـ كموجهػػات
ؼبعاعبة لفهم كتوجيه االذباهات كالسلوكيات يف ااتمعات اإلسبلمية.
قام ػ ػػت دكؿ اػبل ػ ػػيج بوض ػ ػػع كثيق ػ ػػة مس ػ ػػتقبلية ؼبس ػ ػػَتهتا الًتبوي ػ ػػة كالتعليمي ػ ػػة فأص ػ ػػدرت
استشراؼ مسػتقبل العمػل الًتبػوم يف الػدكؿ األعضػاء دبكتػب الًتبيػة العػريب لػدكؿ اػبلػيج.
كتؤكد الوثيقة على ضركرة:
"تعميق االنتماء الوطٍت كاػبليجي اؼببٍت على فهم صحيح ؼبكتسػبات الػوطن اغبضػارية
كتطلعاته اؼبستقبلية ،كألنبية توثيق الركابط االجتماعية بُت اؼبواطنُت كضػركرة تقػدير اؼبصػا
اؼبشػػًتكة بيػػنهم حػػق قػػدرها ،كلػػدكر اؼبػواطن يف اغبفػػاظ علػػى هػػال اؼبكتسػػبات كضبايػػة كطنػػه
مػػن األخطػػار كاإلسػػهاـ بفاعليػػة يف تنميتػػه كتقدمػػه كرقيػػه اؼبسػػتمر  .كضػػركرة تنميػػة الشػػعور
باؽبوية العربية للوطن تارىبان كثقافة كمصػَتان  ،دبػا يػؤدم إىل حػب إتقػاف اللغػة العربيػة كتقػدير
تراثها األديب كاحملافظة على التقاليد العربية الرفيعة كالتعريف هبػا  ،كاسػتثمارها يف إثػراء حيػاة
األجياؿ القادمة" (بتصرؼ يسَت).
كمػػا زالػػت الػػدكؿ كالشػػعوب تتخػػا مػػن الًتبيػػة الوطنيػػة أساس ػان للتعلػػيم بغػػرض إعػػداد
اؼبػواطن الصػا كغػرس مفهػػوـ الػوالء مػن خػػبلؿ التأكيػد علػى أف اؼبػواطن كمػا يسػتفيد مػػن
الدكلػػة يف رخائهػػا فعليػػه أف يػػدافع عنهػػا يف ببلئهػػا .يذبنػػد الًتبيػػة اغبديثػػة صبيػػع مؤسسػػاهتا
لًتس ػػيخ مع ػػاين اغبيػػاة الديبقراطيػػة ليش ػػارؾ ااتم ػػع جبميػػع ش ػرائحه يف ازبػػاذ الق ػرارات كف ػػق
ثوابػػت ااتمػػع علم ػان بػػأف الديبقراطيػػة ليسػػت ؾبػػرد انتخػػاب كترشػػيح كمهرجانػػات خطابيػػة.
هبػػب أف تقػػوـ كسػػائط الًتبيػػة بتعزيػػز العبلقػػات االجتماعيػػة بػػُت طبقػػات ااتمػػع كتػػاكيب
الفوارؽ اليت من شأهنا سبزيق الوحدة الوطنية .ال يتحقق غرس الوالء للوطن كتأصػيل العمػل
إال باحًتاـ قوانُت كدستور البلػد .كاؼبدرسػة مػن شػأهنا أف تػريب اؼبتعلمػُت علػى فبارسػة معػاين
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الوطنيػػة يف مبػػاين اؼبدرسػػة كخػػارج مبانيهػػا مػػن خػػبلؿ ميثػػاؽ اغبقػػوؽ كالواجبػػات اؼبنبثقػػة مػػن
قيم الفضيلة كالوفاء كالفداء ،كالوالء ،كالعطاء.
أىداف التربية الوطنية
يهػػدؼ تعلػػيم الطفػػل إىل تكوينػػه علميػػا كركحيػا كتنميػػة شخصػػيته إىل أقصػػى إمكاناهتػػا
بقصد إعداد كتنمية اإلنساف اؼبؤمن بربػه ككطنػه فيقػيم اغبػق كاػبػَت (ؿبمػد ََِٔ ،ـ ،ص
ُٔ) .كهتدؼ الًتبية الوطنيػة يف صػميمها إىل ترسػيخ انتمػاء اؼبػتعلم كإمبائػه ؼبمارسػة حقػوؽ
اؼبواطنة ككاجباهتا كبث ركح الوالء كاغبفاظ على سبلمة ااتمع كصبيع مؤسساته.
كمن أهداؼ التنشئة السياسية للطفل:
" .1رب ػ ػػط األطف ػ ػػاؿ دبج ػ ػػتمعهم ع ػ ػػن طري ػ ػػق رف ػ ػػع درج ػ ػػة
كعيهم بأهداؼ ؾبتمعهم.
 .2بناء كتنمية مشاعر الوالء كاالنتماء اتمعهم.
 .3تدريبهم على آداب السلوؾ االجتماعي اؼبتحضر.
 .4تدريبهم على فبارسة أدب اغبوار الديبقراطي الواعي.
 .5رفع درجة كعيهم باؼبوازنة بُت اغبقوؽ كالواجبات.
 .6رف ػػع درج ػػة كع ػػيهم بقض ػػايا ؾب ػػتمعهم الداخلي ػػة كاػبارجي ػػة" (خل ػػف ،ََِٔ ،ص
ِٗ).
الًتبي ػػة للمواطن ػػة ه ػػي مس ػػاعدة األطف ػػاؿ عل ػػى تط ػػوير ك ػػل طاق ػػاهتم الكامن ػػة بوص ػػفهم
مواطنُت ،فبا يعٍت أف يكونوا منتجػُت كمسػئولُت كمهتمػُت دبػا حػوؽبم كأعضػاء مشػاركُت يف
ااتمػع .كبنػػاء علػػى هػػاا التعريػف فػػإف اؼبواطنػػة تشػػمل :النجػاح يف اؼبدرسػػة ،كازبػػاذ قػرارات
مسئولة ،كاالهتماـ باآلخرين ،كاؼبشاركة يف بنػاء ااتمػع ،كبنػاء مهػارات شخصػية مثػل حػل
اؼبشكبلت ،كقبوؿ رؤل متعددة ،كبناء ؾبموعة مػن القػيم األساسػية (العبػدالكرمي كالنصػار،
ُِْٔ هػ ،بتصرؼ ).
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تركزت غايات الًتبيػة الوطنيػة كالتنشػئة اؼبدنيػة (بػدر ََِْ ،ـ ،بتصػرؼ) علػى ؾبػالُت
نبا :
 إعػػداد اؼبػػتعلم إعػػدادا مػػدنيا منسػػجما مػػع اؼببػػادئ اإلنسػػانية كاؼبكػػارـ األخبلقيػػة يف
ؾبتمعه.
 تربيػػة الناشػػئة علػػى النقػػد كالنقػػاش كتقبػػل اآلخػػر ،كحػػل اؼبشػػكبلت بػػركح اؼبسػػاؿبة
كالعدالػػة كاؼبسػػاكاة مػػع نظرائػػه مػػن اؼب ػواطنُت كأيضػػا اؼبقيمػػُت كسػػائر البشػػر بغػػمل النظػػر عػػن
لوهنم كدينهم كجنسياهتم كلغاهتم كثقافاهتم.
رظبػػت بعػػمل اؼبنظمػػات العربيػػة أهػػداؼ التنشػػئة اؼبدنيػػة للناشػػئة بشػػيء مػػن التفصػػيل
(صبعية اؼبربات اػبَتية ََِْ ،ـ ،انظر :مل  ََِْ ،ـ).
كيبكػػن إهبػػاز أهػػم أهػػداؼ الًتبيػػة الوطنيػػة كالتنشػػئة اؼبدنيػػة يف اؼبرحلػػة االبتدائيػػة بالنقػػاط
التالية:1
ربم ػػل مس ػػؤكلية أعمال ػػه :كذلػ ػ
ُ" -تنمي ػػة ش ػػعور الطف ػػل بشخص ػػيته كتعوي ػػدل عل ػػى ٌ
باعتمادل على نفسه كتنمية ميوله للتعلٌم كاكتساب قواعد النظافة.
ِ -تنمية الشػعور باالنتمػاء إىل األسػرة كمقدمػة أساسػية للتم ٌػرس بػاحًتاـ النظػاـ العػاـ
يف ااتمع األكرب.
ّ -ترسػػيخ القػػيم اإلنسػػانية كاألخبلقيػػة مثػػل ؿباسػػن :الصػػدؽ ،آداب اغبػػديث ،قواعػػد
اإلصغاء كاغبوار كاعبرأة األدبية ،كإغاثة احملتاجُت.
ْ -تنميػ ػػة مفهػ ػػوـ االع ػ ػًتاؼ بوجػ ػػود اآلخ ػ ػرين يف ااتمػ ػػع كاح ػ ػًتاـ حريػ ػػات اآلخ ػ ػرين
كفبتلكاهتم يف إطار الصف كاؼبدرسة كاغبي.
ٓ -إبراز قػيم اغبيػاة اليوميػة كالعمػل علػى تطبيقهػا :االجتهػاد ،كالعمػل ،كاحملافظػة علػى
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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ٔ -تنميػػة الشػػعور باالنتمػػاء إىل اعبماعػػة كااتمػػع :احػًتاـ نظػػاـ ااتمػػع اؼبدرسػػي كقػػيم
ااتمع اؼبدين كقوانينه كاكتساب مهارة التواصل مع أفراد ااتمع.
التعرؼ على مؤسسات ااتمع اؼبدين ،كاؼبلكيات العامػة ،ككعػي اؼبػتعلم ألثرهػا يف
ٌٕ -
حيات ػػه اليومي ػػة (الش ػػارع الع ػػاـ ،الكهرب ػػاء )..كإمب ػػاء إحساس ػػه دبس ػػؤكلية اغبف ػػاظ عل ػػى ه ػػال
اؼبرافق كاالقتصاد يف استهبلؾ طاقاهتا.
ٖ -تنمية الوعي البيئي كالتفاعل مع البيئة كاغبفاظ عليها كوهنا مصدر اعبماؿ كالراحة
كمورد العيش كالنماء كالرفاهية.
ٗ -تعزيز الشعور باؽبوية الوطنية كتنمية حب الوطن ،كترسيخ هال اؽبوية باحًتاـ رموز
الوطن كمؤسساته (العلم ،النشيد ،اآلثار).
َُ -تعزيػػز الشػػعور باؽبويػػة كاالنتمػػاء العػربيُت مػػن خػػبلؿ تعريػػف اؼبػػتعلم بالعػػا العػػريب
كدبوقع بلدل كدكرل فيه ،كمعرفة الركابط اؼبعنوية كاؼبادية اليت ذبمع البلداف العربية.
ُُ -تزكي ػ ػػد اؼب ػ ػػتعلم دبفه ػ ػػوـ الدكل ػ ػػة كمؤسس ػ ػػاهتا ككظائفه ػ ػػا ،كتنمي ػ ػػة كعي ػ ػػه ؼبفه ػ ػػوـ
الديبقراطيػػة كغبػػق الشػػعب يف فبارسػػة السػػلطة مػػن خػػبلؿ االنتخابػػات ،كتعريفػػه باؼبؤسسػػات
تؤمن اػبدمات للمواطنُت ،كربافا على أمنهم.
كاإلدارات اليت ٌ
أما األهداؼ اػباصة يف اؼبرحلتُت اؼبتوسطة كالثانوية فيمكن إهبازها بالنقاط التالية:
ُ -تعريػػف اؼبػػتعلم حبقوقػػه ككاجباتػػه كمسػػؤكلياته الوطنيػػة كتثبيػػت التزامػػه هبػػا ،كتدريبػػه
كيكرس مبادئ العدالة.
على فبارستها  ،دبا ٌ
يعزز الوحدة الوطنية ٌ
ِ -تعريف اؼبتعلم على أنبية األسرة.
غبس 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.
ٔ -تعريف اؼبتعلم على أنبية كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ يف نشر اؼبعارؼ كالقيم.
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ٕ -اغن ػػاء ثقاف ػػة اؼب ػػتعلم يف النػ ػواحي الص ػػحية كالبيئي ػػة كتدريب ػػه عل ػػى احػ ػًتاـ القػ ػوانُت
اؼبتعلقة هبما.
ٖ -تعريف اؼبتعلم على حركة قطاعات ااتمع االقتصادية.
ٗ -تعزيػ ػػز اؽبوي ػ ػػة الوطني ػ ػػة عن ػ ػػد اؼب ػ ػػتعلم م ػ ػػن خ ػ ػػبلؿ توض ػ ػػيح مق ػ ػػدمات ه ػ ػػال اؽبوي ػ ػػة
كمضامينها األخبلقية كاالجتماعية كالسياسية كاإلنسانية.
َُ -تعزيز اؽبوية كاالنتماء لؤلمة العربية كاإلسبلمية.
ُُ -تعري ػ ػ ػػف اؼب ػ ػ ػػتعلم عل ػ ػ ػػى أه ػ ػ ػػم اؼبتغ ػ ػ ػَتات كالتح ػ ػ ػػوالت االجتماعي ػ ػ ػػة كالسياس ػ ػ ػػية
كاالقتصادية كالسكانية اليت سبر هبا ااتمعات اؼبعاصرة.
ُِ -إطبلع اؼبتعلم على القضايا الكربل كالتحديات الػيت تشػًتؾ ااتمعػات اؼبعاصػرة
كمسػ ػػاعدهتم علػ ػػى مواجهػ ػػة مػ ػػا يتعرضػ ػػوف لػ ػػه مػ ػػن ك ػ ػوارث طبيعيػ ػػة كمشػ ػػكبلت إقليميػ ػػة"
(باختصار كتصرؼ يسَت).
إف صبيع ما سبق ذكرل يرمي إىل توثيق العبلقة بُت الطفل كالبيئة الػيت نشػأ فيهػا كمػا
نطلػػق عليػػه بتوثيػػق العبلقػػة أم اسػػتخداـ الًتبيػػة السياسػػية" .كللًتبيػػة دكر سياسػػي يف تنميػػة
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
لتحقيق الرفاهية كالتقدـ كالسعادة للجميع ككضع مصلحة الوطن فػوؽ كػل اعتبػار" (قمػرب،
ََُِ ـ ،ص َِّ) .إف حػ ػ ػػب الػ ػ ػػوطن ال يغػ ػ ػػٍت شػ ػ ػػيئا مػ ػ ػػن دكف إرادة قويػ ػ ػػة ؼبمارسػ ػ ػػة
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:
 "فهم كقبوؿ اؼبسؤكلية كمواطن. -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 كمبادئالقوانُت اليت ربكم ااتمع.
 تقدير القانوف كاحًتامه كااللتزاـ به. معرفة قضايا األمة اؼبعاصرة كتنمية مهارات التميز بُت البدائل اؼبختلفة خبصوص هالالقضايا.
 معرفة التحديات اليت تواجه ااتمع ،ككضع اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا ،كتنمية القدرة علىالتمييز بُت البدائل اؼبختلفة كاختيار أفضل تل البدائل.
 فهم أنبية اعتماد ااتمعات بعضها على بعمل ،كأنبية العبلقات فيما بينها. فهم كسائل اؼبشاركة يف ازباذ القرار السياسي على اؼبستويات اؼبختلفة يف اؼبدرسة أكاؼبنطقة ،أك الدكلة ،كإكساب الطلبة اؼبهارات البلزمة لال .
األهداؼ اؼبتعلقة باؼبواطنة يف مراحل التعليم العاـ:
 إعداد مواطنُت صاغبُت متمسكُت بعقيدهتم اإلسبلمية الصحيحة. غرس حب الوطن يف نفوس الناشئة كالشباب ليزدادكا اعتز نازا به مع العمل من أجلتقدمه كإعبلء شأنه كالاكد عن حياضه.
 تدريب الناشئة على كيفية التصدم ؼبشكبلت ؾبتمعهم ليتعرفوا من ناحية على طبيعةهال اؼبشكبلت ،كليألفوا من ناحية أخرل أساليب البحث العلمي يف معاعبة القضايا
االجتماعية.
 غرس حب العمل أينا كاف نوعه  -ما يكن منافينا للدين  -يف نفوس الناشئةشرعا
كالشباب ليس ألنبيته يف هنضة األمم كرفاهية أبنائها فحسب بل ألنه مطلوب ن
كسبيل إىل مرضاة اهلل عز كجل.
 تعريف الناشئة كالشباب دبؤسسات بلدهم كتنظيماته اغبضارية ،كأف هال تأت ؿبملمصادفة ،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 هباتُتالفضيلتُت من مظاهر التمدف كالرقي.
 تنشئة الطبلب على العادات الصحيحة كقواعد األماف كالسبلمة العامة كحب الرياضةكاأللعاب البدنية اؼبناسبة.
 تنمية اذباهات األخوة كالتفاهم كالتعاكف اليت هبب أف تسود اؼبواطنُت كالناس أصبعُت. تأصيل بر الوالدين يف نفوس الناشئة كاحًتاـ األقارب ،كاحملافظة على كياف األسرةبوصفها النواة األساسية يف بناء ااتمع السليم.
 غرس ركح اؼببادرة لؤلعماؿ اػبَتية كالتطوعية اليت تسهم يف تأصيل معٌت اؼبواطنةالصاغبة" (اغببيب ،باختصار كتصرؼ يسَت).
كيف برنامج خاص عن أنبية الًتبية الوطنية يف اؼبدارس قدمت شبكة الأ يب سي
برناؾبا كضحت فيه نطاؽ هاا األمر كبدأت برناؾبها التلفزيوين بسؤاؿ ؿبدد كهو ؼباذا
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؟
ككانت اإلجابة التفصيلية عن ذل السؤاؿ أف طبيعة اغبياة اعبارية تستدعي إعطاء الناشئة
العديد من اؼبعلومات كاؼبهارات االقتصادية ،كالبيئية ،كالسياسية لفهم اغبياة اؼبعاصرة
كمعرفة أشكاؿ السلطات كالثقافات كالديانات من أجل اؼبشاركة يف ؾبريات اغبياة بصورة
أفضل .كمن األهداؼ اؼبرجوة ؼبثل تل اؼبواد اؼبدنية هتيئة اؼبتدرب على حسن ازباذ القرار
كعدـ قبوؿ اؼبعلومات دبجرد أننا ظبعناها من مصادرها بل ال مناص من سبحيصها قبل
الوثوؽ هبا كبناء القرارات عليها ( .)BBC News, 2006كعرض الربنامج التلفزيوين
الربيطاين اؼباكور العديد من القضايا اؼبفصلية اؼبرتبطة بالوطنية كمنها أف العوؼبة أفرزت
ؾبموعة قيم عاؼبية وبتاج إىل فهمها الناشئة كي يتفاعلوا مع اغبياة اعبارية بطريقة سليمة
كيكونوا عناصر كطنية تتسم برقي األداء.
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الوطنية في أدبنا العربي الجميل

سكن حب الوطن قلب اإلنساف منا القدـ كأخا األديب يعرب عن ذل الشعور
النبيل بفيمل مشاعرل كدرر عباراته فقاؿ الكثَت يف التغٍت يف حب الوطن شعرا كنثرا.
األدب العريب الرفيع البديع الرقراؽ وببب معشر الشباب كغَتهم يف تعمَت ربوع بلدهم
كىباطب كجداهنم ككعيهم يف رسالتهم يف تعمَت اغبياة .كاغبق أف ما قيل يف حب الوطن
كحقه يف تراثنا األديب األصيل يبدنا بالفخر كيبهد ؽبويتنا بالتواصل مع األجياؿ السابقة،
كهو يف اؼبقاـ األكؿ نتاج ذبارب كتوجهات حية كعبقرية عربية صادقة وبتاج اؼبربوف إىل
تل التجارب كإمعاف النظر فيها كتوظيفها يف ربري كإذكاء مشاعر الوفاء ذبال الوطن.
كللشعر مكانة عظيمة يف الًتبية ككما كرد يف اغبديث الصحيح "عن أ ىييب ب ًن ىك ٍع و
ب
ٌ
اؿ رس ي ً
أى ٌف النٌأ صلى اهلل عليه كسلم قاؿ" :إً ٌف ًمن ٌ ً
صلَّى اللَّهي
وؿ اللَّه ى
الش ٍع ًر ح ٍك ىمةى" .كقى ى ى ي
ى
ٌ
إف ًمن الشِّع ًر ًح ىكما} كعلى هاا النسق { َّ ً
ً
ِّع ًر ًح ىك نما ىكإً َّف ًم ٍن
إف م ٍن الش ٍ
ىعلىٍيه ىك ىسلَّ ىم ٍ ٍ َّ { :
ن
الٍبػي ً
اف ًس ٍحنرا} (ركال ابن أيب شيبة يف مصنفه)" .كاؼبعٌت أف من الشعر ما وبث على
ىى
اغبسن كيبنع من القبيح ألف أصل اغبكمة يف اللغة اؼبنع ،كمنه حكمة الدابة ألهنا سبنعها
أف تنصرؼ كيف شاءت" (العجلوين ،باختصار) .كإً ٌف ًمن الٍبػي ً
اف لى ًس ٍحران اؼب ٍع ىٌت أى ٍف يىػٍبػلي ى
ى ى ىى
ى
ًً
ًً
ً ًً
ص يد ىؽ
ص ًر ى
وب إً ىىل قىػ ٍوله ،يمثٌ يى يا ٌمهي فىػيى ٍ
ص يد ىؽ فيه ىح ٌىت يى ٍ
م ٍن بىػيىانه أى ٍف يبىٍ ىد ىح اإلنٍ ىسا ىف فىػيى ٍ
ؼ الٍ يقلي ى
ؼ الٍ يقليوب إً ىىل قىػولًًه االىخ ًر ف ىكأىنٌه سحر ً ً
ًً
ُت بً ىالً ى (أبو داكد) .قاؿ
ص ًر ى
السامع ى
حىت يى ٍ
ى
فيه ٌ
ى
ٍ
ي ى ىى ٌ
الزهاكم:
يس ىخليقا أف يقاؿ له شعر
إذا الشعر يهززؾ عند ظباعه
فىػلى ى
قػػاؿ األصػػمعي "ظبعػػت إعرابيػػا يقػػوؿ إذا أردت أف تعػػرؼ الرجػػل فػػانظر كيػػف ربننػػه إىل
أكطان ػػه ،كتش ػػوقه إىل إخوان ػػه" (العجل ػػوين) .كق ػػالوا "ح ػػب ال ػػوطن م ػػن اإليب ػػاف كإلي ػػه حن ػػُت
الركباف" كهاا األثر اعبميػل لػيس حبػديث نبػوم رغػم شػيوع الشػطر األكؿ منػه عنػد كثػَت مػن
ػار يحبهػ ى يىػػا بىػلىػ ًػدم ىىبٍ ًط يفػ ًػٍت يى ٍسػبً ًيٍت" .كقػػاؿ
ػار ،قىػ َّهػ ه
البػػاحثُت .كقػػاؿ عبػػدالرفيع ج ػواهرم "قىػ َّهػ ه
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اعبػػاحا يف احملاسػػن كاألضػػداد "ؿباسػػن حػػب الػػوطن :قػػالوا حبػػب األكطػػاف عمػػرت البلػػداف
كقيل :من عبلمة الرشد أف تكوف النفس إىل أكطاهنا مشتاقة كإىل مولدها تواقة" (بتصرؼ).
"كالعػػرب تف ػػرؽ يف األكط ػػاف فيقول ػػوف ؼبس ػػكن اإلنس ػػاف كطػػن ،كؼبس ػػكن اإلب ػػل عط ػػن،
كلؤلسد عرين كغابة ،كللظأ كناس ،كللضب كجار ،كللطائر عش ،كللزنبور كػور ،كللَتبػوع
نافق ،كللنمل قرية" (العسقبلين ،اؼبناكم).
كقيل "ال شيء أعػز عنػد العاقػل مػن كطنػه الػام تىػ ىػرٍص صػغَتا فػوؽ أرضػه كربػت ظبائػه،
كانتفع زمنػا بنباتػه كحيوانػه ،كعػاش فيػه آنسػا بػُت أهلػه كمػع عشػَتته ،يػألف إال معاه ىػدل،
ك يرد إال مواردل ،نظر قبل كػل شػيء شػكلىه فصػادؼ حبػه قلبػا خاليػا فػتمكن ،كال يعػيش
اإلنس ػػاف عيش ػػا رغ ػػدا كال يس ػػعد س ػػعادة تام ػػة إال إذا أص ػػبح أه ػػل ب ػػبلدل ع ػػارفُت غبق ػػوقهم
أرفع األشياء قيمة ،كأعزها مطلوبا فيا طالب الشرؼ أحبػب
ككاجباهتم كأمسى العلم بينهم ى
كطن ػ حبػػا كصػػنه صػػونا قيامػػا بواجبػػه كرعايػػة غبقػػه فػػإف حػػب الػػوطن مػػن ضبيػػد اػبصػػاؿ"
(ناصف كآخركف).
قاؿ الشافعي كاصفا لوعة فراؽ الببلد:
و
و
ً
مديوف كذلٌةي موثًَّق
سارؽ
يب له ـبافةي
كخضوعي
إ َّف الغر ى
َّ
ففؤ يادل كجناح ط وَت خاف ًػق
ػبلدل
فًإذا
تاكىر أهلىه كب ى
كعنػػدما وبػػمل الشػػعراء كغػػَتهم علػػى االغ ػًتاب كالسػػفر فهػػو مػػن بػػاب الػػتعلم كطلػػب
الػػرزؽ  ...كال يعػػٍت ذل ػ حبػػاؿ مػػن األح ػواؿ تقليػػل شػػأف الػػوطن فهػػم علػػى أرض الػػوطن
يعيشوف ،كيف ظباء سحرل يتأملوف ،كبسحبه كنسائمه يأنسوف.
كيتحدث الشافعي عن العامرم أم اإلنساف اؼبقيم فيقوؿ :
س ىقى اللَّه أىرض ً
م ىغمامةن * كرَّد إً ىىل األىكطى ً
اف يك َّل ىغ ًر ً
يب
ي ٍ ى ى
ٍ
ى
العام ًر ِّ ى ى ى ى
كيركل عن ابن حيوس:
َّ
خط ـبتا ًر
ذاؾ كهاا
قد يدفعنا إًىل حالىُت لست أرل
ما بُت ى
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و
و
كمسغبة
خوؼ
إما اؼبقاـ على
كذاؾ كما
أيسر من هاا ى
كا ي
ؼبوت ي
يأمن بوائقها
األسد
جاكر
ى
ٍ
من ى

ً
األكطاف كالدا ًر
أك الرحيل عن
اؼبمات كال يف ً
ً
اؼبوت من عا ًر
كرب
ي
ً
لؤلسد إًبقاءه على اعبا ًر
كليس

قاؿ أبو فًراس اغبى ىمداين (َِّ  ّٕٓ -هػ  ٕٗٔ - ِّٗ /ـ):
كلً
لناس فيما يعشقو ىف م ً
الديا ًر ألىهلً
ب ً
ً
ً
ب
ااه
ها
اهأ يح ه
ى
ىكمن ىم ى
ى
ى
ى ي
ُ
ب الديار كاألكطاف:
الركمي يمنبِّهان على سبب يح ِّ
كقاؿ ابن ٌ
الدهر مالكا
كيل
كطن آليت أال ى
ه
أبيعهي كأال أرل غَتم له ى
كنعمة و
ً
ً
قوـ أصبحوا يف ًظبللكا
دت به شر ىخ
الشباب كنعمةن
عه ي
ٍ
ً
ت هالكا
النفس َّ
حىت كأنه ؽبا جس هد إف با ىف غود ٍر ي
فقد أل ىفٍتهي
ي
الشباب هنالكا
الرجاؿ إليهم مآرب قضاها َّ
كحبب أكطاف ِّ
ي
الصبا فيها فحنوا لالكا
إذا ذكركا أكطاهنم ذكرهتم عهود ِّ
كيف تاريخ دمشق البن عساكر عن اغبنُت إىل األكطاف كرد اػبرب التايل "تزكج معاكية
بن أيب سفياف ميسوف بنت حبدؿ الكلبية أـ يزيدِ فبقيت عندل مديدة فسئمته فأنشأت
تقوؿ كحنت إىل كطنها:
ً
إيل من قص ور م ً
نيف
اح فيه
ه
أحب َّ
لىبىػٍي ه
ي
ت زبف يق األرك ي
أحب إيل من نػى ٍقر الد ً
هفوؼ
ياح بكل فىج
ات الر ً
ه
كأصو ي
أحب إيل من بػ ٍغ ًل زفي ً
وؼ
ب
ه
ى ى
كب ٍك ور يٍتبى يع األظٍعا ىف ى
ص ٍع ه
ً
ألوؼ
إيل من قًط
عٍت
ه
أحب َّ
كلب ينبح الطيَّراؽ ٌ
ك ه
ُ -ابػػن الركمػػي (ُِِ  ِّٖ -هػ ػ  ٖٗٔ - ّٖٔ /ـ) علػػي بػػن العبػػاس ،الركمػػي .كلػػد كنشػػأ ببغػػداد ،كمػػات فيهػػا مسػػموما
بسبب هجاء كجهه ألحد خصومه.
ِ -ىمٍيسوف بنت ىٍحبدؿ " شاعرة إسبلمية تزكجها معاكية بن أيب سفياف كمن قبله تزكجت مػن زامػل بػن عبػد األعلػى فقتلػه أخ لػه
كاف قد خطبها مث تزكجها معاكية فولدت له يزيد ،كطلقها كهي حامل به" (اؼبوسوعة الشعرية).

82

و
عيٍت
س عباءة كت ىقهر ٍ
كليٍب ي
كأ ٍك يل يك ىسٍيػىرة يف كً ٍس ًر بىػٍييت
ً
كبيف
كخٍروؽ ًمن بٍت عمي
ى
خشونىةي ًعيشيت يف الب ٍدك أشهى
فما أبٍغي سول كطٍت بديبل

س الش ً
إيل من لًٍب ً
هفوؼ
ه
أحب َّ
الر ً
غيف
ه
إيل من أى ٍك ًل َّ
أحب َّ
ً
عليف
إيل من ًع ٍل وج
ه
أحب َّ
العيش الظَّر ً
ً
يف
إىل نفسي من
ذاؾ من كطن شريًف"
فحسأ ى

كقاؿ ؿبب الدين اػبطيب :
ربن الكراـ ألكطاهنا حنُت الطيور ألككارها
كتاكر فيها عهود الصبا فتزداد شوقا بتاكارها
كقاؿ أمَت الشعراء أضبد شوقي (ُٖٖٔ  ُِّٗ -ـ):
ً
هب جنَّةى اػب ً
الوطىن
لد اليى ىمن
ى ى ي
ال ىشيءى يىعد يؿ ى
كقاؿ أيضا:
نازعتٍت إًلى ًيه يف اػب ً
ً
ً
لد نىفسي
ي
ىى
ىكطىٍت لىو يشغ ي
لت بًاػبيلد ىعنهي
كمن شعرل:
ً
ً
ادخر الكماال
كأف اللٌهى إًذا قى ىس ىم اؼبعايل
ألهل الواجب ى
كلوعان بالصغائ ًر كاشتغاال
ترل جدان كلست ترل عليهم
ً
ً
األحياء باال
أنعم
كلكن
أرغد
كليسوا
األحياء عيشان
ى
ى
ً
ً
هم مقاال
كإًف قاليوا
الناس فعبلن
ي
فأكرم ٍ
إذا فعلوا فخَتي
دمان حران كأبناءى كماال
سألتهم األكطا يف أعطىوا
كإًف
ي
كقاؿ أحدهم:
حب أكطانه كاجبا
يرل ٌ

الوطن
َّفقدس يف النفس حب ٍ
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كت ػ ػػرؾ الش ػ ػػاعر الفلس ػ ػػطيٍت إبػ ػ ػراهيم طوق ػ ػػاف (ُِّّ  َُّٔ -ه ػ ػ ػ - َُٗٓ /
ُُْٗ ـ) فيضػػا مػػن اؼبقطوعػػات األدبيػػة ككػػاف إبػراهيم كمػػا كصػػفه أحػػد الكتػػاب (عػػاب
النغمات ،ساحر الرنػات ،تقسػم بػُت هػول دفػُت ككطػن حػزين) .كرد يف اؼبوسػوعة الشػعرية
"إبراهيم طوقاف إبراهيم بػن عبػد الفتػاح طوقػاف .شػاعر غػزؿ ،مػن أهػل نػابلس (بفلسػطُت)
تعل ػػم يف اعبامع ػػة األمريكي ػػة بب ػػَتكت ،كب ػػرع يف األدب ػػُت الع ػػريب كاإلنكلي ػػزم ،كت ػػوىل قس ػػم
احملاضػرات يف ؿبطػة اإلذاعػة بفلسػػطُت كبػو طبػس سػنُت ،كانتقػػل إىل بغػداد مدرسػان  ،ككػػاف
يعاين مرضان يف العظػاـ ،فأهنكػه السػفر فمػات شػابان .ككػاف كديعػان مرحػان" (باختصػار) .كمػن
شعرل:
كل جرح أصابكم حل منا

يف صميم القلوب يأص اندماال

وبرس اهلل ؾبدنا ما بالػنا

يف سبيل األكطاف نفسان كماال

كقرف صبيل الزهاكم بُت رخاء الشعب كبُت اغبرية فقاؿ:
ً
العسف ك ً
النكب
كرب ح ور رأل األكطا ىف صائرةن إًىل الدما ًر حبك ًم
َّ
ً
هبب
قبل هاا اليوـ
يقوؿ قد
ي
كجب ى
ى
اليوـ النزاعي ؽبا كأنه ى
ماذا على الس ً
صبلح
لطاف لو أجرل الام تشتاقيه األحر يار من إً ً
ً
الشعب باألرك ًاح
كل
ه
تاللٌه لوى منى ىح الرعيةى ىح َّقها ل ىفدالي
كأنشد عامر ؿبمد حبَتم:
يشدهنبا
إًف العركبةى كالفصحى ي
ذبمع األكطا ىف أك لغةه
قوميةه
ي
يستقيم له
الشعب حىت
ينهمل
ال
ي
ي
ى
الفحوؿ كباران يف مواهبًهم
مضى
ي

ً
يعرب
عهد
من
ه
ى
أفعاؿ كأظباءي
ً
فصاح كإً
ااد إً
ضفاء
فيها عن
ه
ي
ً
ً
من الببلغة تعبَته كإنشاءي
أشعارهم
ه
صحف يف الده ًر ىغٌراءي

كهو القائل:
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ً
ظلَّهي
باليم ً
ُت

ال
تنصف األكطا ىف إًال هنضةه
ي
الشعب يف كثباتًه
كإًذا سبادل
ي

تًتؾ
للعل ًم
ي
ً
حطم
،
للمجد
ى

كقاؿ علي اعبارـ:
ً
عز هيز على
األكطاف أف شجاعةن

سبزقيها الشحنا يف غَت ً
طائل

كيقوؿ إلياس فرحات:
دفع ظا و
كخَتي العيلى يف ماهأ ي
ً
و
موقف
األكطاف يف يك ِّل
كذكد عن
ه

فبدكدا
سدكدا

و
كإهناض ً
جامث
مظلوـ
نصاؼ
كإً ي
ي
زباؼ به األكطاف ضبل ً
اؼبغارـ
ي
ي ى

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
نزار قباني
يا شاـ إف كنت أخفي ما أكابدل
فأصبل اغبب حب بعد ما قيبل
كيف قص ػ ػػيدة تراع ػ ػػي ذكؽ األطف ػ ػػاؿ كحكم ػ ػػة الكب ػ ػػار ق ػ ػػاؿ الش ػ ػػاعر الك ػ ػػوييت يعق ػ ػػوب
السبيعي:
غٌت ادؾ الزمػػن
كويت يا أغلى كطن
كانت ؽبم خَت سكن
يا أرض آبائي اليت
كاػبَت كالفعل اغبسن
ربنا
عرفنا
هبا
شبػػن
دكف
ألهله
خَتاته
موطنا
يا
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ببلدنا
ككبن

ركح
نفدم

لنا
أرضنا

ككبن
كاهلل

للركح
وبفا
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البدف
الوطن

كيقوؿ يعقوب الغنيم:
يا كويت العبل ً
السحاب
أتاؾ
ى ي
ي
ً
و
و
أثيث
النبات
جبميل من
ت لنا األماين ًسراعان
كتراءى ٍ
كيقوؿ إيليا أبو ماضي:
ليبنا يف كاألمػ يػل الام
الثلج فػػي
كرببههي ك ي
الزهػ ػر ًاء
باألقبم
الدهر أف
اثن ػػاف أعيا
ى
ػيف فوؽ
تشتاقيهي كالصػ ي
كإذا تػينىػ ِّقطيهي السم ػػاءي

لاكيػ ًػه
كادي ػ ًػه
ً
تسًتضيه
ييبليهما
هضابه
عشيػةن

فتجلٌت سهولينا كاؽبً
ضاب
ٍ
ي
و
األلباب
تشتاقيها
ككركد
ىكتىػبىدَّل الزما يف ىكٍه ىو عيجاب
كالشِّعر قاؿ بنيت عرشػػي ً
فيه
ي
ي
تستغوي ػ ًػه
العقياف
بقػػبلئد
أرض التػ ًػيه
أعود إليه
حت ػػى
ى
ى
ػاؿ فقاؿ هاا هيكلي
سألوا اعبم ى
كإذا سب هد له ذيكػػاء حبالػػها
األرض عندم كلها
كطٍت ستبقى
ي

مع الشاعر أحمد العدواني
كأنشد الشاعر الكوييت أضبد العدكاين (َُُُٓٗٗٗ-ـ) قصيدة يا دارنا يا دار كالػيت
غنتها له سيدة الغناء العريب أـ كلثوـ:
دار
يا دارنا يا ٍ
منبت األحر ٍار
يا ى
يا قبمةن للسنا
على جبُت اؼبٌت
أحمد العدواني
السحر ؼبا دنا
ي
األشعار
غٌت ؽبا
ٍ
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التربي يف ِّبرها
كالد هر يف حبرها
كاغبب يف صدرها
األعطار
نبع من
ٍ

اعبدكد
فيها تراث
ٍ
للخلود
مواكب
ٍ
البنود
الحت عليها ٍ
ٍ
األقمار
تطاكؿ
ي
ٍ

دار
يا دارنا يا ٍ
يا منبت األحرار

دار
يا دارنا يا ٍ
يا منبت األحر ٍار

دار
دارنا يا ٍ
يا ى
منبت األحر ٍار
يا ى
البحار
ىم ٍن غامركا يف ٍ
ً
فار
كخاطركا يف الق ٍ
للديار
كدكنوا ٍ
األسفار
مفاخر
ٍ
دار
يا دارنا يا ٍ
يا منبت األحر ٍار
الرب كانوا نىدل
يف ِّ
يف البحر كانوا يهدل
صدكا جيوش العًدل
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كصارعوا التيٌ ٍار
دار
يا دارنا يا ٍ
يا منبت األحر ٍار
اعبدكد
يا دارنا ك ٍ
عود
ؽبم علينا ٍ
يسود
ال عاش من ال ٍ
اآلثار
كوبف ي
ا ٍ
دار
دارنا يا ٍ
يا ى
يا منبت األحرار
نعم  -عشقنا ثر ًاؾ
ٍ
نعم  -كعشنا ً
فداؾ
ٍ
ككلهنا يف هو ًاؾ
حامي اغبمى كاعبار
دار
دارنا يا ٍ
يا ى
بت األحر ٍار
يا من ى
استقل
قالوا الكويت
ٍ
كمل
ي
فقلت ه
بدر ٍ
العمل
اليوـ طاب ٍ
األخطار
كطابت
ٍ
دار
يا دارنا يا ٍ
يا منبت األحر ٍار
للجهاد
يا خطوة
ٍ
الببلد
ذباكزهتا ٍ
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نناؿ اؼبر ٍاد
غدا ي
األكطار
كنبل
ٍ
دار
دارنا يا ٍ
يا ى
منبت األحر ٍار
يا ى
للقدر
مواع هد ٍ
اؼبنتظر
دستورنا ٍ
ي
ً
الظفر
به يت هم ٍ
األشبار
ي
كنقطف ٍ
يف ظل مشس الصباح
زعيمنا يف الكفاح
إىل مراقي النجاح
أمَتنا اؼبغو ٍار
دار
يا دارنا يا ٍ
يا منبت األحر ٍار
يج
يا نفحة لؤلر ٍ
اػبليج
ت عركس
َّ
مس ٍ
ٍ
هبيج
فجر
ه
كركض ٍ
ه
األطيار
أسعد
ما ى
ٍ
دار
يا دارنا يا ٍ
يا منبت األحر ٍار
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مع الشاعرة سعاد الصباح

نحن باقون ىنا
هنا ..

كبن باقوف
هال األرض من اؼباء إىل اؼباء  ..لنا
كمن القلب إىل القلب  ..لنا
كمن اآلل إىل اآلل ..لنا
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
سندباد كاف حبارا خليجيا عظيما  ..من هنا
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كالاين اشًتكوا يف رحلة األحبلـ  ،هم أكالدنا
كاااديف اليت شقت جباؿ اؼبوج كانت من هنا ..
إننا نعرؼ هاا البحر جدا  ..مثلما يعرفنا ..
فعلى أمواجه الزرؽ كلدنا
كمع األظباؾ يف البحر سبحنا ..
كمع الصبياف يف اغبي  ..لعبنا  ..كسهرنا  ..كعشقنا ..
هال األرض اليت تدعى الكويت
هبة اهلل إلينا
كرضاء األب كاألـ علينا
كم زرعنا أرضها لببل كشعرا
كم شردنا يف بواديها صغارا
كلبلنا رملها شربا فشربا
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
أكثر ربنانا  ،كال أرحم صدرا
92

هال األرض اليت تدعى الكويت
هي منا  ..كلنا
كل دبوس إذا أكجعها  ..هو يف قلأ أنا ..
هال األرض اليت تدعى الكويت ..
كبن معجونوف يف ذراهتا ..
كبن هاا اللؤلؤ اؼبخبوء يف أعماقها ..
كبن هاا البلح األضبر يف لببلهتا
كبن هاا القمر الغايف على شرفاهتا
هي عطر مبحر يف دمنا
كمنارات أضاءت غدنا
كهي قلب آخر يف قلبنا
الكويتيوف باقوف هنا
الكويتيوف باقوف هنا
كصبيع العرب األشراؼ باقوف هنا
الكويتيوف باسم اهلل  ..باسم السيف ..
باسم األرض  ،كاألطفاؿ  ،كالتاريخ
باقوف هنا
نلثم الثغر الام يلثمنا
نقطع الكف اليت تضربناُ

ُ اؼبسعودم َََِ ،ـ ،ص ِْ ،كأيضا موقع أدب:
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=64880
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وطنية الناشئة في أدب الغالييني

كمػن شػػارات األدب مػا كتبػػه مصػػطفى الغبلييػٍت يف عػػاـ ُُْٗ ـ عػن الوطنيػػة كفيمػػا
يلػػي تعريػػف باألديػػب مث نػػص مقطوعتػػه األدبيػػة الرقراقػػة يف عناصػػر الوطنيػػة اؼبطلوبػػة لػػدل
الناشئة من كتابه عظة الناشئُت.
مصطفى الغبلييٍت (َُّّ  ُّْٔ -هػ  ُْْٗ - ُٖٖٔ /ـ) شاعر مػن اػبطبػاء
الكتػػاب مػػن أعضػػاء اامػػع العلمػػي العػػريب مولػػدل ككفاتػػه ببػػَتكت كتعلػػم هبػػا كدبصػػر كتتلمػػا
على يد الشيخ ؿبمد عبدل سنة َُِّهػ .كعُت خطيبان للجيش العثمػاين الرابػع يف اغبػرب
العاؼبي ػػة األكىل .كع ػػاد إىل ب ػػَتكت مدرسػ ػان كبع ػػد اغب ػػرب أق ػػاـ م ػػدة بدمش ػػق كتط ػػوع للعم ػػل
جبيشػػها العػػريب كعػػاد إىل بػػَتكت .كػػاف رئيسػان للمجلػػس اإلسػػبلمي فيهػػا كقاضػػيان شػػرعيان إىل
أف تويف .من كتبػه( :نظػرات يف اللغػة كاألدب) ك(عظػة الناشػئُت) ،ك(لبػاب اػبيػار يف سػَتة
الن ػ ػػأ اؼبخت ػ ػػار) ،ك(ال ػ ػػدركس العربي ػ ػػة) ،ك(دي ػ ػواف الغبليي ػ ػٍت) كغَته ػ ػػا م ػ ػػن الكت ػ ػػب اؼبث ػ ػػَتة"
(اؼبوس ػػوعة الش ػػعرية ،باختص ػػار يس ػػَت ،الغبليي ػػٍتََِِ ،ـ ،ص ْ ،الرميض ػػئََِ ،ـ،
ص َْٓ) .كؼبزيد من التوسع الرجاء االطبلع على موقع بَتكت:
http://www.yabeyrouth.com/pages/index276.htm

كيعػد كتػػاب عظػػة الناشػػئُت ؼبصػػطفى الغبلييػػٍت كتػػاب أدب كهتػػايب كاجتمػػاع كسياسػػة
كأخبلؽ كينطبق على كتابه ما قيلُ "أىب ىػدع فًي ًػه التَّػأٍلً
يف كىزيػَّنىػهي ًحبسػ ًن التػَّر ًصػي ًع كالتػَّر ًص ً
ػيف ،
ى
ٍ ى
ي
ى ٍ
ٍ ٍ
ى
ً ً
اظ الٍوًجيزةً  ،كقىػَّرب الٍم ىق ً
يدةً  ،فىػ يه ىو
يد ىة بًاألىقٍػ ىو ًاؿ َّ
الس ًد ى
اص ىد الٍبىعً ى
ىكأ ٍىكىد ىعهي الٍ ىم ىع ًاينى الٍغى ًز ىيرىة باألىلٍ ىف ى ى ى ى ى
ً
ً
اهل الٍمختىصر ً
ً
ًً
ً
ات بًغىىز ىارةً ًع ٍل ًم ًه  ،ىكيىطٍلي يع ىكالٍ ىق ىم ًر
يي ىساج يل الٍ يمطىَّوالت ىعلىى صغى ًر ىح ٍجمه  ،ىكيػيبى ي ي ٍ ىى
َّم ً
س بىػ ٍه ىجةن ىك ًضيىاءن".
ىسنىاءن ىكيي ٍش ًر يؽ ىكالش ٍ

اج يف موقع اإلسبلـhttp://feqh.al-islam.com :
اج ىإىل شىرًٍح الًٍمنػٍهى ً
ُ انظر مقدمة كتاب ًهنىايىًة الٍميحٍتى ً
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الوطنية
ما عجبت ألحد قط عجأ فبن يدعي الوطنية  ،كيزعم أنه يفدم الوطن بدمػه كمالػه،
مث ترال شديدا يف زبريب صياصيهُ دبا يأتيه من ضركب النكاية فيهِ.
لػػيس كػػل مػػن ينػػادم بالوطنيػػة كطنػػا  ،حػػىت تػرال عػػامبل للػػوطن دبػػا وبييػػه  ،بػػاذال مػػا عػػز
كهػػاف يف سػػبيل ترقيػػه  ،يسػػعى مػػع السػػاعُت يف إعػػبلء شػػانه  ،كينصػػبّ مػػع الناصػػبُت يف
حفا كيانه .
أمػػا مػػن يسػػعى فيمػػا يفػػت يف عضػػدل  ،كيكسػػر يف سػػاعدل ْ  ،فقػػد بعػػد مػػا بينػػه كبػػُت
الوطنية  ،كلو رفع عقَتتهٓ  ،كمؤل األقطار صراخا  ،كنادل يف األمة  :أف أين من الػوطنيُت
اؼبخلصُت .
الوطنية اغبق هي حب إصبلح الوطن  ،كالسعي يف خدمته  .كالػوطٍت كػل الػوطٍت مػن
يبوت ليحيا كطنه ،كيبرض لتصح أمته .
أال  ،إف لل ػػوطن عل ػػى أبنائ ػػه حقوق ػػا  ،فكم ػػا ال يك ػػوف االب ػػن ابن ػػا حقيقي ػػا ح ػػىت يق ػػوـ
بواجػػب األبػػوة ،فكػػال ابػػن الػػوطن  ،ال يكػػوف ابنػػا بػػارا حػػىت يػػنهمل بأعبػػاء خدمتػػهٔ ،
كيدفع عن ضبال اؼبؤذين  ،كياكد عن حياضه اؼبدلسُتٕ .
كمن هال اغبقوؽ تكثَت سواد اؼبتعلمػُت  ،اؼبتخلقػُت بصػحيح األخػبلؽ  ،اؼبغػركس يف
قلوهبم تل اغبكمة اؼبشهورة  " :حب الوطن من اإليباف " كذل ال يكوف إال بباؿ اؼبػاؿ
يف سبيل اؼبصا العامة  ،كإفراغ الوسع يف تشييد اؼبدارس  ،اليت تنفػث يف ركع النابتػة ركح
ُ الصياصي  :اغبصوف  ،ككل ما امتنع به  ،كاؼبفرد صيصة كصيصية .
ِ النكاية  :القهر  ،يقاؿ نكال كنكى فيه  ،أم :قهرل كظلمه .
ّ ينصب  :يتعب .
ْ العضد  :هو من اؼبرفق إىل الكتف  .كفت العضد ككسر الساعد  :كناية عن إضعاؼ القوة كتفريق األعواف .
ٓ العقَتة  :الصوت .
ٔ األعباء :األضباؿ الثقيلة  ،كاؼبفرد عبء.
ٕ ياكد  :يدفع كيبنع – كالتدليس  :أف يظهر على خبلؼ ما هو عليه كأصل معنال  :كتم عيب السلعة عن اؼبشًتم .
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الوطنية ُ كتنبت يف نفوسهم غراس الفضيلة كالعمل الصا  ،هتيب هبم ِ لينهضػوا – مػىت
بلغػوا مبلػ الرجوليػػة – إىل خدمػػة هػػاا الػػوطن الػػتعس الػػام ضػػرة أبنػػاءل  ،أكثػػر فبػػا ضػػر بػػه
أعداؤل .
كع ػػن ه ػػؤالء الن ػػابتُت تص ػػدر مقوم ػػات اغبي ػػاة ؽب ػػال األم ػػة ال ػػيت ك ػػادت بس ػػبب طبوؽب ػػا
كصبودها تكتب يف أسفار األمم اؼبندرسةّ .
مىت نشأ هؤالء التبلميا – الاين يربوف تل الًتبية الصحيحة – كدخلوا معػًتؾ اغبيػاة
االجتماعية  ،كاف منهم ما ال عُت رأت  ،كال أذف ظبعت  ،كال خطر على قلب بشر .
الًتبي ػػة اغب ػػق ركح اغبي ػػاة  ،كالعل ػػم دـ ال ػػوطن  .كال سبكنن ػػا اغبي ػػاة الس ػػعيدة إال هبم ػػا .
فالًتبية تدفع إىل السعي كالعمل  ،كالعلم يرشد إىل طريق السعادة .
كبػ ػػن يف حاجػ ػػة إىل اؼبصػ ػػانع الوطنيػ ػػة  ،كالتجػ ػػارة الوطنيػ ػػة  ،لتنػ ػػاؿ الػ ػػببلد االسػ ػػتقبلؿ
االقتص ػػادم  ،كت ػػتخلص م ػػن ن ػػَت اغباج ػػة إىل األجانػػب فم ػػن س ػػعى كب ػػو اس ػػتقبلؿ ال ػػوطن
كزبليصه من مد يدل إىل غَتل  ،كاف الرجل الوطٍت الام تنحٍت أمامه الرؤكس إجبلال.
إف لكل نتيجػة مقػدمات  .كمقػدمات االسػتقبلؿ تربيػة الناشػئُت كتعلػيمهم ليكونػوا يػد
الوطن العاملة  ،كركحه اؼبقومة  ،كدمه اعبارم يف عركقه  ،فعلموا األكالد  ،تسعد الببلد .
حػػب الػػوطن ملكػػة مػػن ملكػػات الػػنفسْ  ،ال ينكرهػػا إال األفػػاكوفٓ أك الوانبػػوف كإمبػػا
يصػػدؼ الػػنفس ٔ عػػن هػػاا اغبػػب فسػػاد يف الًتبيػػة  ،أك خلػػل يف الػػدماغ  ،أك عػػرؽ كػػاف
أجنبيا  ،فهو يدفع الػدخيل إىل معػاداة كطػن فيػه كلػد  ،كيف أرضػه نشػأ  ،كبلبانػه تغػالٕ ،
ُ تنفث  :تلقي – كالركع  :القلب – كالنابتة  :النشء .
ِ هتيب هبم  :تناديهم .
ّ األسفار  :الكتب  ،كاؼبفرد سفر – كاؼبندرسة اؼبنقرضة اليت انطمس ذكرها كؾبدها .
ْ ملكة  :صفة راسخة .
ٓ األفاكوف  :الكاذبوف أشد الكاب .
ٔ يصدؼ  :يصرؼ  ،يقاؿ صدؼ عن الشيء ،إذا انصرؼ عنه كأعرض كصرفه عنه كأصدفه عنه  :أم صرفه عنه .
ٕ اللباف  :الرضاع .
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كهبعلػػه وبػػن إىل أرض يعرفهػػا  ،سػػول أهنػػا كانػػت منشػػأ أبيػػه أك آبائػػه مػػن قبػػل  ،كيشػػوقه
إىل قوـ يعرؼ عنهم كال يفهم لغتهم  ،كال ذبمعه هبم جامعة  ،سػول أنػه كػاف مػنهم  .كيػا
ليػػت مػػن كػػاف مثلػػه يكتفػػي بػػال اغبنػػُت فػػبل يسػػعى النتقػػاص كطػػن آكال كنصػػرل  ،بعػػد أف
لفظت آباءل ببلدهم لفا النواةُ  ،كال يعمل إلحباطِ كل مسعى يسعى إلهناضه .
فإلي ػ أيه ػػا ال ػػنشء الك ػػرمي  ،تبس ػػط ي ػػد الرج ػػاء  ،ف ػػاهنمل  ،رع ػػاؾ اهلل للعل ػػم ،كزبل ػػق
بأخبلؽ أسبلف  ،فإف الوطن ينادي  :إين ل من اؼبنتظرين .
كاحػ ػػار أكلئ ػ ػ الدساس ػ ػػُتّ كت ػ ػػيقا غببػ ػػائلهمْ كتنب ػ ػػه لشػ ػػركرهم  .فه ػ ػػم داء كطن ػ ػ
العضاؿٓ كالسم القتاؿ .كما هن ٔ الوطن من قبل  ،كما يعمل على إضعافه مػن بعػد  ،إال
هؤالء اارمُت  .فإهنم أعدل األعداء كأدكل األدكاءٕ .
فكػػن علػػيهم اػبطػػب النػػازؿ  ،كالػػداء القاتػػل  ،كاؼبػػوت الػػزؤاـٖ  ،كالعػػُت الػػيت ال تنػػاـ .
كإياؾ أف يطيب ل اؼبقاـ  ،قبل أف تريش السهاـٗ  ،كتقف باؼبرصاد  ،ألهل الفساد .
فحقق األمل وبي ب الوطن .

ُ لفظت  :طرحت  .كاللفا  :الطرح – النواة  :برزة التمر ككبول .
ِ إحباط  :إبطاؿ .
ّ الدساس  :اؼبرائي بعمله ،فهو يندس أم يدخل مع األخيار كليس منهم كالدساس حية خبيثة تندس هادئة  ،حىت إذا أمكنها
اللسع لسعت .
ْ اغببائل  :اؼبكايد  ،كأصل معناها  :اؼبصايد .
ٓ العضاؿ  :الشديد الغالب .
ٔ هن  :أضعف كأضٌت كأتعب .
ٕ أدكل األدكاء  :أشدها – األدكاء  :صبع داء .
ٖ الزؤاـ  :السريع الكريه .
ٗ تريش السهاـ  :تلزؽ عليها الريش  .كريش السهاـ كناية عن التهيؤ للرمي – كالسهاـ  :النباؿ .
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المواطن في فكر يوسف عبدالمعطي
أم تربية كأم مواطن نريد؟
مقدمة :
أم تربية نريد ؟
حػػُت نػػتكلم عػػن الًتبيػػة يقفػػز إىل أذهاننػػا علػػى الفػػور ظب ػات االبػػن اؼب ػواطن الػػام
نتطلع إليه  :يف عقله  :حب للمعرفة كرغبة يف الوصوؿ إىل اؼبزيد منها  ،كمنهج متوازف يف
النظر إىل األمور ببل ربيز كال تفريط كال إفراط  ،كأعماؿ للعقل فيما يسمع كيرل  ،يػرفمل
الظ ػػن كيبحػػث ع ػػن ال ػػدليل  ،يعػػرؼ ح ػػدكد معرفت ػه فػػبل يتس ػػرع يف اغبكػػم كال يستس ػهل
اإلقػرار بػػالعجز  ،بػػل يبحػث كيسػػتوثق كيف قلبػػه :ذبتمػػع الفطػػرة الصػػافية مػػع التأمػػل كالعقػػل
ليكوف اإليباف الواثق اػباشع ببل غلو الػام تنطػق بػه سػلوكياته مػع نفسػه كمػن حولػه كذبػال
عاؼبه باحملبة كالعدؿ كاؼبسارعة إيل اػبَت يف تواضع كيسر كعدالة مع العدك كالصديق .
كيف جسػػمه  :حركػػة كشػػباب كاسػػتثمار للف ػراغ كتنميػػة للمواهػػب بالرياضػػة كاعبهػػد كالت ػوازف
الام وبقق ؽباا اعبسد القوة كالصحة يف اعتداؿ كإتقاف ؼبا تتطلبه حياته من مهارات .
كيف عبلقاته :فهو معطاء مسارع للخَت  ،مسارع إىل العفو كاؼبغفرة  ،متجاكز عن اؽبفػوات
 ،حريص على التواصل الطيب مع اآلخرين دكف تضحية بالقيم أك تنازؿ .
عميػػق االنتمػػاء لوطنػػه بالبػػاؿ كالعطػػاء ال الكلمػػة كالشػػعار  ،بػػالتطوع كالعػػوف ال اؼبطالبػػة
كاعبمع لكل اؼبزايا .
هػػاا الشػػموؿ كالتكامػػل  ،كالت ػوازف كالعتػػداؿ  ،كالسػػلوؾ الفاعػػل ال القػػوؿ اؼبػػردد يف بنػػاء
الشخصػػية اإلنسػػانية ال ينبػػت عف ػوا كالنباتػػات الربيػػة  ،بػػل هػػو شبػػرة التخط ػيط  ،كالتنظػػيم
كاعبهد كالتنسيق (عبد اؼبعطي ََِِ ،ـ ،ص ِ.)ّ ،
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مسئولية األسرة
[ال بد من أف تقػوـ جهػود مؤسسػية ؼبسػاعدة األسػرة للقيػاـ بػدكرها] كتشػمل هػال اعبهػود
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
 :كإصدار دائرة معارؼ األسرة كأدلة ـبتلفة ربتاج إليها .
ّ .ف ػػرص ت ػػدريب كح ػ ػوار تق ػػدمها اؼبؤسس ػػة الًتبوي ػػة يف ؾب ػػاؿ أس ػػاليب الرعاي ػػة كأه ػػم
اؼبشكبلت اليت تواجه جهود األسرة كاؼبدرسة يف تربية الطفل  ،كسبل دعم التعػاكف
بُت األسرة كاؼبدرسة كاؼبؤسسات االجتماعية األخرل.
كهدؼ هال الفرصة ليس تقدمي مقررات دراسية بل تنمية مفاهيم من خبلؿ اغبوار مع
متخصصػػُت كالػػوعي باألسػػاليب اؼبناسػػبة كتبػػادؿ اػبػربات كإنشػػاء ح ػوار دائػػم للتعػػاكف
كالًتكيز على األكليات اؼبطلوبة من األسرة يف ؾباؿ :
البناء اؼبتكامل للشخصية من خبلؿ القدكة يف سلوؾ األسرة .
تنمية الرغبة يف اؼبعرفة كالتعليم الاايت بتشجيع الطفل على القراءة .
تنمية ميوؿ الطفل كتشجيع إبداعه .
بنػػاء االذباهػػات االهبابيػػة كػػالتطوع  ،تقبػػل ال ػرأم األخػػر  ،كالسػػعادة خبدمػػة
اآلخرين ،كاحًتاـ األمباط الثقافية اؼبختلفة.
ْ .تػػوفَت صػػيغة مؤسسػػية يف ااتمػػع احمللػػي تضػػم اؼبدرسػػة كاألسػػرة كفعاليػػات ااتمػػع
احمللي لػدعم كزيػادة فاعليػة دكر األسػرة كاؼبدرسػة كااتمػع يف ؾبلػس اآلبػاء ( عبػد اؼبعطػي ،
ََِِـ ،ص ٗ.)َُ-
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في رثاء الشيخ جابر
كفاة أمَت الببلد الشيخ جابر األضبد اعبابر الصباح  ...نبأ هاؿ أهل الديرة!
لقد فقدت الكويت أبا رحيما كقلبا عطوفا على شعبه كجَتانه يًتدد يف مد يد
العوف للمحتاجُت يف أصعب األكقات كأشد الساعات .لقد عاش الشعب الكوييت آمنا
مطمئنا مع قيادته السياسية يف أسرة كاحدة كأصبحت تنعم بالديبقراطية كاغبياة الرغيدة
فصربا يا أهل الكويت على نبأ هاؿ أهل "الديرة" قاطبة كأحزف
ااتمع الدكيل بأسرل.
لقد استطاع الشيخ جابر رضبه اهلل بفضل من اهلل تعاىل مث
بقيادته اغبكيمة أف يبٍت كويت الثقافة كالعلم كاإليباف كعمل على
استكماؿ جهود أجدادل فصاف األمانة كسارت عجلة التنمية ببل
توقف  .كلقد قاد األمَت الراحل مرحلة تارىبية فريدة كأخا ىبوض ؿبنة الغزك العراقي على
دكلة الكويت كأحبر بفضل اهلل سبحانه بسفينة الكويت إىل شاطئ األمن كاألماف
كأشرقت مشس اغبرية من جديد ،كما قاـ جبدارة كحكمة بإعادة تعمَت الببلد فجعلها
كاحة خضراء بعد أف أصبحت صحراء قاحلة بسبب الغزاة .لقد عٍت الشيخ جابر بقضايا
الشعب الكوييت ثقافيا ،كاقتصاديا ،كسياسيا ،كاجتماعيا كيف ـبتلف ميادين التنمية فقد
أعطى حياة اؼبرأة الكويتية سبيزا بنيلها اغبقوؽ السياسية لتمارس حقها الربؼباين مع شقيقها
الرجل .إف نظرته االقتصادية الثاقبة إزاء األجياؿ القادمة قادته إىل إنشاء صندكؽ رصيد
األجياؿ القادمة .كإذا ذهبنا نستقصي إسهامات أمَتنا الراحل فهي كثَتة يشهد هبا
القاصي كالداين.
رثاء العظماء يف غاية الصعوبة فالكلمات ال تنجح دكما يف ترصبة اؼبشاعر النبيلة
كاستخراج اػبواطر الدقيقة  ...لقد كاف ظبو األمَت الشيخ الراحل جابر األضبد الصباح
األب الرحيم  ،كاغباكم اغبكيم ،كالرجل األمُت العادؿ  ...بكت الكويت مع بكائه من
فوؽ منرب األمم اؼبتحدة  ...كعندما دخل الببلد بعد التحرير سجد هلل شاكرا حامدا
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متجردا متواضعا  ...كانت متعته يف رؤية الكويت برا كجوا فكانت طائرته كلما عاد من
أسفارل ربلق يف ظباء الكويت  -قبل أف هتبط على أرض الوطن  -ربي كل عاشق للوطن
كهي ربية رمزية عزيزة للركح كقريبة للقلب كمعربة كذات معاين كطنية جليلة  ...أما كلماته
اليت عودنا عليها يف العشر األكاخر من شهر رمضاف فمازالت موضع تقدير كستظل
كال  ...حرصه على الصبلة يف اغبضر كالسفر ...تواجدل مع أبنائه كبناته يف غربتهم
الدراسية كاللقاء هبم  ...تشجيعه للفن كالفنانُت  ...مساندته ؼبؤسسة الكويت للتقدـ
العلمي  ...تشجيعه للعمل اػبَتم ...هال الصور الصادقة كغَتها أكثر بكثَت مازالت يف
األذهاف راسخة زبلد ذكر ظبول يف سجل اػبالدين  ...رضبه اهلل كأسكنه فسيح جناته.
عرفناؾ قائدا ....
كفقدناؾ كالدا ...
كداعا أيها األمَت الكرمي يف عطائه...
كداعا أيها القائد اؼبتواضع ....
كداعا أيها األمَت العظيم يف صربل كتضحياته...
كداعا كلمة يرددها األطفاؿ كلما قالوا "بابا جابر"...
كداعا كمع الدموع كالدعوات شاكرة ل  ،معجبة ب  ،معًتفة بفيمل فضل ...
عرفناؾ قائدا ....
كفقدناؾ كالدا ...
رحم اهلل أمَتنا الغايل الام قدـ للطفولة الكثَت فهو القائل "إف قضية العناية بالطفل
تعٍت يف حقيقة األمر عناية باألسرة كااتمع ،كالطفل هو ثركة ااتمع اغبقيقية كهو
مستقبله ،كإف كنا نريد عاؼبا أكثر رحابة كتساؿبا كمبوا ،فعلينا أف نؤكد على أنبية الطفل
كحقوقه ،كاليت هي جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف".
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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كل األكقات ،كالتفكَت الصائب يف أصعب اؼبشكبلت ،كالعمل اؼبخلص ببل رياء ،كالصرب
اعبميل مع خالص الدعاء .كداعا أيها األمَت العادؿ كل من اهلل جزيل األجر ،كل من
س الٍ يمطٍ ىمئًنَّةي {ِٕ}
الناس صبيل الاكر .إىل جنة اػبلد يا جابر اػبَت " يىا أىيػَّتيػ ىها النَّػ ٍف ي
ارًجعًي إً ىىل ربِّ ً ر ً
اضيىةن َّمٍر ًضيَّةن {ِٖ} فى ٍاد يخلًي ًيف عًبى ًادم{ِٗ} ىك ٍاد يخلًي ىجن ًَّيت{َّ}".
ٍ
ى ى
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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
ـبتلفػػة كتعلمػػه رعايػػة حػػق اؼبمتلكػػات التابعػػة لؤلف ػراد أك اؼبنظمػػات .كهكػػاا هتػػيمن الثقافػػة
على سلوكياتنا اؼبعيشية يف كافة اؼبيػادين كتوجههػا كبػو مػا يعتنقػه الفػرد مػن أفكػار .مػن هنػا
كػاف االهتمػػاـ منصػػبا بالدرجػػة األكىل علػػى عناصػر صػػقل كتنميػػة ثقافػػة األفػراد كاؼبؤسسػػات
كي ذبارم ربوالت العصر كتفي باالحتياجات اغبياتية.
كيظه ػػر أث ػػر الثقاف ػػة عل ػػى س ػػلوكياتنا كتوجهاتن ػػا جب ػػبلء كدكف كب ػػَت عن ػػاء ف ػػإف رس ػػومات
األطفػػاؿ علػػى بسػػاطتها أك اختبلفهػػا عػػن رسػػوـ الكبػػار تعكػػس ثقافػػة الفػػرد كتصػػور نظرتػػه
لؤلمػػور كتكشػػف عػػن اهتمامػػات الفػػرد كاذباهاتػػه كميولػػه كتطلعاتػػه .كبػػال فػػإف مسػػاقات
الثقافػػة بكػػل تفريعاهتػػا ركيػػزة الشخصػػية اإلنسػػانية الػػيت تصػػطب بالبيئػػة احملليػػة ال ؿبالػػة كمػػا
تتأثر دبعارؼ العصر كتتكوف من تراكمات معرفية عديدة كخربات حياتية متنوعة.
كيف ضوء حديث البعمل عن االخًتاؽ الثقايف كهيمنة األمبوذج الغريب تزداد الدراسػات
الًتبوية ؿباكلة فهم الظواهر االجتماعية اؼبعاصرة كتقدير أثرها على مفهوـ اؼبواطنة من أجل
تػػوفَت تنشػػئة سياس ػية صػػحيحة .كمػػن هنػػا تػػأيت أنبيػػة اإلجابػػة عػػن الس ػؤاؿ التػػايل :كيػػف
نلتمس العوف من فضاء الًتبية العربية كاإلسبلمية إلعػادة التػوازف يف تكػريس انتمػاء اؼبػواطن
ال سيما الناشئ لتفعيل دكرل يف عمارة األرض ؟
كعلػى رغػػم مػا تنفػػرد بػه اؼبواطنػػة كمػػا يتػداخل معهػػا مػن مفػػاهيم االنتمػاء إال أهنػػا كعلػػى
مػػدل السػػنوات القليلػػة اؼباضػػية شػػهدت ربػػديان جديػػدان ىي يتمثػػل يف عمليػػة االنفتػػاح الثقػػايف
الػػام تعػػددت آلياتػػه ككسػػائله لتخاطػػب الشػػباب عػػن بعػػد متخطيػػة كػػل العقبػػات لتقػػدـ
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العديػػد مػػن التفس ػَتات كالتػػأكيبلت الػػيت قػػد تكػػوف منحرفػػة لؤلحػػداث اإلقليميػػة كالدكليػػة،
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
حبكػػم خصػػائص اؼبرحلػػة العهمريػػة الػػيت يعيشػػوهنا ،كيثػػَت ذل ػ جػػدالن يف األكسػػاط السياسػػية
كالدينية كالًتبويػة حػوؿ مػدل تػأثر مفهػوـ اؼبواطنػة لػدل الشػباب هبػال األفكػار الػيت وبملهػا
األثَت عػرب اغبػدكد  ،كدكر مؤسسػات ااتمػع يف اغبفػاظ علػى البنيػة السػليمة لػوعي اؼبػواطن
كفبارسته للمواطنة  .يف هاا السياؽ تأيت أنبية دراسة أثر االنفتاح الثقايف على أبعاد مفهوـ
اؼبواطنة على الناشئة (العامر ََِٓ ،ـ) .
تتضمن الثقافة حصيلة هائلة من اؼبعارؼ كاؼبوركثات كهي يف عمومها متنامية كمعرضة
الع َّامػػة هػي
للتحػػوالت كالزيػػادة كالنقصػػاف بصػػفة دكريػػة .كرد يف اؼبعجػػم الوسػػيط أف الثَّػ ىقافىػػة ى
ً
ً
وف ك ى ً
الوطىنًيَّةي فهػي ىمػا ييبىيِّػيزىهػا ىع ٍػن ىغ ًٍَتىهػا
اآلداب ًيف إطىا ًرىها ى
يٍؾب ىم يل العيليوـ ىكال يفني ى
الع ِّاـ أما الثَّػ ىقافىةي ى
ًمن معا ًر ى و
وف كعاد و
و
ض ىارًهتىا.
أم يك هل ىما يه ىو يمٍرتىبً ه
ات ىكتىػ ىقالً ى
ط ًحبى ى
ؼ ىكعيليوـ ىكفيػني ى ى ى
ى ىى
يدٍ ،
للثقافة معاف عديدة يف معاجم اللغة العربية منها اغباؽ كالفطنة كسرعة أخا العلػم
كفهمػػه كالتهػػايب كالًتبيػػة كالصػػقل كالتأديػػب كتقػػومي اؼبعػػوج مػػن األشػػياء كالبحػػث كالتنقيػػب
(حس ػػاف ََِْ ،ـ ،ص ُّٕ ،كيػ ػػح كآخ ػػركف ََِْ ،ـ ،ص ِْ ،خشػ ػػبة،ََِٔ ،
جُ ،ص ِْٓ) .كم ػػن حي ػػث التعري ػػف االص ػػطبلحي ع ػػرؼ مالينوفس ػػكي الثقاف ػػة بقول ػػه
(الثقافة هي جهاز فعاؿ ينتقل باإلنساف إىل كضع أفضل ،كضع يواكػب اؼبشػاكل كالطػركح
اػباص ػػة ال ػػيت تواج ػػه اإلنس ػػاف يف ه ػػاا ااتم ػػع أك ذاؾ يف بيئت ػػه كيف س ػػياؽ تلبيت ػػه غباجات ػػه
األساسية).
كلعػػل أشػػهر تعريفػػات الثقافػػة تعريػػف تػػايلور إذ يقػػوؿ (الثقافػػة هػػي ذلػ اؼبركػػب الكلػػي
الػػام يشػػتمل علػػى اؼبعرفػػة كاؼبعتقػػد كالفػػن كاألدب كاألخػػبلؽ كالقػػانوف كالعػػرؼ كالقػػدرات
كالعادات األخرل ،اليت يكتسبها اإلنساف بوصفه عضوان يف ااتمع) .كعرؼ مال بػن نػأ
الثقافػػة بأهنػػا (ؾبموعػػة الصػػفات اػبلقيػػة كالقػػيم االجتماعيػػة الػػيت تػػؤثر يف الفػػرد منػػا كالدتػػه،
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كتصػػبح ال شػػعوريان العبلقػػة الػػيت تػربط سػػلوكه بأسػػلوب اغبيػػاة يف الوسػػط الػػام
كلد فيه" (جوادَََِ ،ـ ،باختصار كتصرؼ).
كيعػػرؼ ضبػػود عليمػػات الثقافػػة قػػائبل " هػػي أسػػلوب كمػػنهج اغبيػػاة السػػائد
يف ؾبتم ػػع مع ػػُت .ف ػػإذا ك ػػاف ااتم ػػع ه ػػو اإلط ػػار أك البن ػػاء ال ػػام تع ػػيش في ػػه
ؾبموعػػة بش ػرية مػػا ،فػػإف الثقافػػة هػػي مضػػموف هػػاا اإلطػػار كمػػا يػػدكر فيػػه مػػن
نشػػاطات إنسػػانية .فػػااتمع كالثقافػػة مرتبطػػاف بشػػكل عضػػوم كثيػػق .الثقافػػة دبعناهػػا اؼبعػػريف
الفكرم هي طرؼ من الثقافة دبعناها االجتماعي .كالثقافػة اؼبعرفيػة ،هػي كسػيلة التعبػَت عػن
الثقافػػة االجتماعيػػة .فمػػا يصػػيب الثقافػػة الفكريػػة اؼبعرفيػػة مػػن آفػػات هػػي أعػراض ؼبػػا يصػػيب
الثقافػة دبعناهػا ااتمعػي .كالثقافػػة اؼبعرفيػة الفكريػة يف احملصػلة هػػي إفػراز كنتػاج غبركػة ااتمػػع
كم ػػا هب ػػرم في ػػه م ػػن تف ػػاعبلت اجتماعي ػػة كنش ػػاطات
إنسانية" (باختصار).
"تدؿ البنية الثقافية ألم ؾبتمع على مبط التفكػَت
اعبمعػ ػػي ،كالرصػ ػػيد اؼبعػ ػػريف حيػ ػػث أف الثقافػ ػػة بكافػ ػػة
مضػ ػ ػػامينها الظػ ػ ػػاهرة كاؼبسػ ػ ػػتًتة تتكػ ػ ػػوف مػ ػ ػػن تفاعػ ػ ػػل
كتػداخل ركافػد متعػػددة ،كعوامػل كثػَتة ،كقػػول مػؤثرة كمػا أف كسػػائط التثقيػف غػَت ؿبصػػورة
يف أمبػػاط ثابتػػة فبػػا يسػػتلزـ تشػػمَت السػواعد مػػن أجػػل التنػػوع فيهػػا كبسػػط يػػد التجديػػد إليهػػا
لتستوعب الفركؽ الفردية من جهة كلتواكب مفردات كمعطيات الوسائل العصرية من جهة
أخرل .إف صياغة الشخصية الوطنية مرتبطة بعملية الثقافة السائدة يف ااتمػع ككلمػا عػاش
اإلنس ػػاف يف من ػػاخ ص ػػحي ثقافي ػػا اس ػػتطاع اكتس ػػاب حص ػػيلة
ثقافيػػة فاعلػػة معتدلػػة تسػػاعدل يف هتايبػػه عقػػبل كجسػػدا كخلقػػا
كعاطفة فبا له األثػر اإلهبػايب يف عمليػة سباسػ ااتمػع كتفوقػه
حاض ػ ػ ػرا كمسػ ػ ػػتقببل .إف ثقافتنػ ػ ػػا الكويتيػ ػ ػػة ربمػ ػ ػػل يف طياهتػ ػ ػػا
مكونات ذات قيمػة عاليػة مػن مثػل الػًتابط األسػرم ،كتبجيػل
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ال ػػدين ،كإعان ػػة الضػػعفاء كالفق ػراء ،كتعظ ػػيم ش ػػأف األخ ػػبلؽ ،كتق ػػدير العمػػل كاإلتق ػػاف في ػػه
كحب التسامح كالسبلـ كهي يف ؾبملها مكونػات ينبغػي اغبفػاظ عليهػا كتعميقهػا خبطػوات
مدركسة تضعها مؤسسات كطنية متخصصة ذات طبيعة استشارية كتنفياية تسػتطيع ترصبػة
النظرية إىل تطبيق" (فريق التأهيل الثقايف  ََِٔ ،ـ ،باختصار كتصرؼ).
كمن اغبقائق اؽبامة أف التغيَت الشػامل اؼبتكامػل الػام أحدثػه الػدين اإلسػبلمي اغبنيػف
يف ثقافػة ااتمػػع كبنيتػه كقيمػػه كمضػامينه هػػو أمشػػل تغيػَت عقػػدم كاجتمػاعي كثقػػايف يف نقػػل
حي ػػاة معتنقي ػػه م ػػن ض ػػيق الض ػػبلؿ كالفوض ػػى كاعبه ػػل كاػبراف ػػة إىل رحاب ػػة الع ػػدؿ كاؽبداي ػػة
كاالستقرار كالتمدف (اػبميسي ََِٓ ،ـ ،ص ِٗٓ).
كهتدؼ الثقافة الوطنية عموما إىل ربقيق اآليت :
 .1صػػياغة هويػػة الفػرد كربديػػد معاؼبػػه الوطنيػػة فالثقافػػة ؽبػػا أطػػر تارىبيػػة كلغويػػة كدينيػػة كهػػي قػواـ
ثقافػ ػػة اؼبواطنػ ػػة" .اؽبويػ ػػة هػ ػػي انعكػ ػػاس ثقافػ ػػة ااتمػ ػػع علػ ػػى شخصػ ػػيات األف ػ ػراد كرؤيػ ػػتهم
ألنفسهم .كاؽبوية بالنسبة للمجتمع هي اؼبظهر العاـ للسػلوؾ كاألفكػار الػيت سبيػزل عػن غػَتل
من ااتمعات .فاؽبوية تبٌت كتنشأ على صورة الثقافة دبعناهػا ااتمعػي كمػا يوجههػا مػن قػيم
كأعراؼ كعقائد كسلوكيات .كيكاد يكوف موضوع ربدم العوؼبة للهوية كالاات من أبرز ما
هبمع عليػه دارسػو العوؼبػة كناقػدكها" (عليمػات ََِٔ ،ـ ،باختصػار) .يبكننػا التعػرؼ إىل
اؽبويػػة علػػى أسػػاس رؤيػػة النػػاس ألنفسػػهم فالنػػاس هػػم الػػاين يشػػكلوف هػػويتهم علػػى ضػػوء
كعيهم بالاات كهاا الوعي يتأثر بالثقافة السائدة أك ببعضػها علػى األقػل (شػلق ََِِ ،
ـ ،ص َِ)  .كالشعوب يف سعيها لتحديد معػٌت ؽبويتهػا الثقافيػة إمبػا تعػي ذاهتػا مدركػة أف
االخػػتبلؼ يف اؽبويػػات الثقافيػػة هػػو الػػام يتػػيح ث ػراء يف احملتػػول االجتمػػاعي كهػػاا يسػػتلزـ
ضماف فبارسة التسامح كاغبوار (عيدََُِ ،ـ).
 .2إهبػػاد أرضػػية مشػػًتكة ب ػػُت اؼب ػواطنُت كتع ػريفهم ب ػػاغبقوؽ كالواجبػػات ال ػػيت ه ػػي ل ػػب الثقاف ػػة
السياسية.
 .3ربديد النظاـ األخبلقي للمجتمع كقواعد ضبط السلوؾ كمبط التفكَت.
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 .4تواصل األجياؿ يف ااتمع الواحد" .الًتبية تنقل الثقافة على مر األجيػاؿ ،فبلبػد أف نػورث
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"
(كؿ ديورانت  ،ص ُٕ ،بتصرؼ كاختصار).
 .5ربفيػػز أفػػراد ااتمػػع للعمػػل كاإلبػػداع فضػػبل عػػن حفػػا حيػػاض الػػوطن كالػػاكد عػػن حػػدكدل
كقيمه كأراضيه.
 .6إرشاد األفراد كاؼبؤسسػات إىل طرائػق التغلػب علػى التحػديات كتزكيػدهم بطرائػق استشػراؼ
اؼبستقبل.
 .7اؼبواطنػػة الثقافيػػة الواعيػػة اؼبسػػئولة تقلػػص آفػػات العوؼبػػة االقتصػػادية الػػيت طغػػت فيهػػا موجػػات
القػػيم االسػػتهبلكية كالتخفيػػف مػػن غلػواء النزعػػة الفرديػػة كتقليػػل التطػػرؼ اؼبػػادم يف السػػلوؾ
اإلنساين.
 .8التعرؼ علػى ثقافػات الشػعوب فهػي منافػا للتواصػل كلتحقيػق اؼبصػا العامػة بػُت األكطػاف
كالشعوب كتوسيع أرضية التقارب كاالستقرار كالتعايش السلمي.
 .9ربقيق التماس كالضبط االجتمػاعي كذلػ مػن خػبلؿ مسػاعدة اإلنسػاف علػى فهػم نظػاـ
اغبكم العػاـ بغػرض اؼبشػاركة يف مناشػطه كالتعػايش اغبكػيم مػع االختبلفػات كربقيػق التقػدـ
كفق تطلعات كمصا ااتمع يف إطار التسامح كاغبرية كالعدالة.
يبكن للثقافة الصحيحة اؼبسانبة يف القضاء على اعبهل أك على األقل تقليص آثارل
.11
السػػلبية .إف نشػػر الثقافػػة الصػػحيحة هػػي أسػػاس ؿباربػػة الثقافػػة السػػلبية فاإليبػػاف بالشػػعوذة
كترؾ باؿ األسباب كاحتقار اؼبهن اليدكية من اآلفات الثقافيػة الػيت ال يبكػن القضػاء عليهػا
دبجػػرد إص ػػدار الق ػوانُت الكاحب ػػة ؽب ػػا ب ػػل ال ب ػػد م ػػن تنميػػة ال ػػوعي خبط ػػورة تل ػ اؼبعتق ػػدات
كتدريب الناشئة على تطبيق خطوات التفكَت العلمي.
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إف الوثػػائق العربيػػة تؤكػػد أنبيػػة العنايػػة بالثقافػػة ال سػػيما علػػى مسػػتول الػػدكؿ كلقػػد أكػػد
قػػادة الػػدكؿ العربيػػة ،ااتمعػػوف يف ؾبلػػس جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة علػػى مسػػتول القمػػة (الػػدكرة
العادي ػػة الثامن ػػة عش ػػرة)  ،يف اػبرط ػػوـ يف الع ػػاـ ََِٔ ـ عل ػػى " ض ػػركرة التع ػػاكف كاغبػ ػوار
كاالحًتاـ اؼبتبادؿ بُت الشػعوب كالثقافػات ،كبنػاء عػا يسػودل االنفتػاح كالتسػامح ،كاحػًتاـ
اؼبقدسػػات الدينيػػة كاؼبعتقػػدات عامػػل حاسػػم يف بنػػاء الثقػػة كجسػػور الصػػداقة بػػُت األمػػم...
كنعرب عن رفضنا اغبازـ كإدانتنا القاطعة لئلساءة كالتطاكؿ علػى الرسػوؿ الكػرمي ؿبمػد صػلى
اهلل عليػػه كسػػلم ،كأم مسػػاس باألديػػاف  ...كنش ػ ٌدد علػػى اح ػًتاـ حريػػة ال ػرأم كالتعبػػَت دكف
إخ ػػبلؿ بثواب ػػت اإليب ػػاف للش ػػعوب كنؤك ػػد عل ػػى ض ػػركرة تب ػػٍت ثقاف ػػة اغبػ ػوار كالتح ػػالف ب ػػُت
يس ػػا لؤلم ػػن كالس ػػلم ال ػػدكليُت كس ػػعينا إىل ترس ػػيخ ق ػػيم التس ػػامح
اغبض ػػارات كاألدي ػػاف تكر ن
كالتعػػايش السػػلمي ،كالعمػػل مػػع اغبكومػػات كاؼبنظمػػات الدكليػػة كاإلقليميػػة مػػن أجػػل تعزيػػز
آليات التفاعل للتعرؼ على ثقافة اآلخر كاحًتامها"ُ (باختصار).
كيندرج ربت باب الثقافة العديد من اؼبوضوعات كإذا أردنا أف نعرؼ أهم اؼبوضوعات
الثقافي ػػة ال ػػيت تس ػػتحوذ عل ػػى الس ػػاحة العاؼبي ػػة كتش ػػد الب ػػاحثُت كبوه ػػا فنج ػػدها ترك ػػز عل ػػى
ؾبموعػ ػػة مػ ػػن القضػ ػػايا اغبساسػ ػػة منهػ ػػا رفػ ػػع اؼبسػ ػػتول اؼبعػ ػػريف للشػ ػػعوب كمواجهػ ػػة قضػ ػػايا
اؼبسػكرات كاؼبخػدرات كالعنػف يف أكسػاط الشػباب ( Ornstein & Levine, 2003, pp.
 )296- 327بعػػد أف أصػػبحت قضػػية اؼبسػػكرات مػػن مآسػػي ااتمعػػات صبيعػػا فهػػي آفػػات
مهلكة تعاين منها كل الشعوب عرب القارات.
كال ش ػ أف اؼبنظمػػات احملليػػة كاإلقليميػػة كالدكليػػة كيانػػات ثقيلػػة الػػوزف
كعظيم ػػة الت ػػأثَت كب ػػدأت تأخ ػػا نص ػػيبا كبػ ػَتا يف تش ػػكيل الثقاف ػػات حي ػػث
أصبحت قضية حقوؽ اإلنساف كحريته ككرامته من ضػمن القضػايا اعبوهريػة
يف كسػػائل اإلعػػبلـ كأخػػات تسػػيطر علػػى االهتمامػػات السياسػػية كتسػػتحوذ
ُ http://islamonline.net/Arabic/doc/2006/03/article10.shtml
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على فكر العامة من النػاس بعػد أف كانػت يف السػابق مقتصػرة
على النخب الثقافية بالدرجة األكىل.
إف اغبفػػاظ علػػى ثقافػػة ااتمػػع األصػػلية يتطلػػب مػػن
الػػدكؿ النامي ػػة أف تقتػػدم بال ػػدكؿ اؼبتقدمػػة ،م ػػن حيػػث
البح ػػث ع ػػن العوام ػػل كالق ػػول ال ػػيت جعل ػػت ه ػػال ال ػػدكؿ
تص ػػل إىل ه ػػال اؼبرتب ػػة م ػػن التق ػػدـ م ػػن خ ػػبلؿ اغبف ػػاظ عل ػػى ثقافاهت ػػا كالعم ػػل عل ػػى
ذبديػػدها دبػػا وبقػػق ؽبػػا هػػاا الرقػػي دكف اؼبسػػاس بالعناصػػر األصػػلية ؽبػػال الثقافػػات ،
علػػى أف يكػػوف هػػاا اإلقتػػداء بعيػػدان عػػن العقائػػد كاللغػػات ككػػال بعيػػدان عنػػد األخػػا
بالقشور دكف اعبوهر ( هيكلََِٓ ،ـ ،باختصار).
الحا الباحث عثماف بن صا العامر (ََِٓـ) "أف الدراسػات العربيػة مػا زالػت يف
حي ػػز الًتكي ػػز عل ػػى اإلط ػػار الفك ػػرم كاؼبف ػػاهيمي يف ح ػػُت ترك ػػز الدراس ػػات األجنبي ػػة عل ػػى
اآلليػػات الفعليػػة اؽبادفػػة إىل نشػػر كتنميػػة ثقافػػة اؼبواطنػػة كزيػػادة الػػوعي بشػػركطها كاغبق ػػوؽ
كالواجبات اليت وبددها القانوف كدكر التعليم يف دعمها أك تعزيزها من خػبلؿ بػرامج زبضػع
للفحص كالتقومي بشكل مرحلي".
كهػال اؼببلحظػػة يف غايػػة األنبيػػة كلتفػػادم اػبلػػل اؼبشػػار إليػػه
فبل بد من تفعيل الدراسات العربية يف هاا اؼبضمار إجرائيػا مػع
العناي ػ ػػة باإلص ػ ػػدارات الػ ػ ػػيت زباط ػ ػػب الناشػ ػ ػػئة (كت ػ ػػب-ب ػ ػ ػرامج
تلفزيونية حوارية -ؾببلت -مواقػع انًتنػت )...كمػا أف تأسػيس
كتفعيل اؼبراكز كاؼبنابر اؼبتخصصة (حكومية-أهلية) ذات الصلة
بالثقافػػة مػػن مقومػػات ااتمػػع اؼبػػدين الػػيقا الػػام يكػػرس ثقافػػة اؼبواطنػػة حسػػب خط ػوات
منهجية تبلمس الواقع كتستطلع اؼبستقبل.
فيما يلي مؤشر رقمي للوضع الثقػايف العػريب مػن منظػور شػروبة مػن النػاس كهػو مقتػبس
من استطبلع للرأم قاـ به موقع ديواف العرب:
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ما رأي بالوضع
الثقايف العريب اليوـ؟؟
جيد جدا
14%

متوسط

هل تعتقد أف
اعبمعيات الثقافية
كاألدبية تلعب دكرا
كافيا على
الصعيدين الثقايف
كالسياسي؟
أكافق بشدة

15%

متخلف

20%
29%

ربت الصفر
36%

أكافق
19%

ال أكافق
21%

ال اعرؼ

ال أكافق بتاتا

6%

األصوات
1286

24%

ال أدرم
16%
األصوات 901
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الفتاة مواطنة فاعلة
إف اؼبتخصص ػ ػ ػػُت يف أص ػ ػ ػػوؿ الًتبي ػ ػ ػػة
يؤكدكف على موضػوع اؼبػرأة كمواطنػة فهػي
قض ػػية يف غاي ػػة األنبي ػػة يف ااتم ػػع الع ػػريب
النػػاهمل فػػبل بػػد مػػن إيقػػاظ اغبػػس الػػوطٍت
للبنػػات كػػي يتػػأهلن للعمػػل كيتػػدربن علػػى
ربمػػل اؼبسػػئولية فمسػػئوليتهن ال تقػػل شػػأنا
عن مسئولية البنػُت .كدكر الًتبيػة مسػاعدة
الفتي ػػات عل ػػى أف يعت ػػدف عل ػػى مبلحظ ػػة
النق ػ ػػائص كاؼبتاع ػ ػػب ال ػ ػػيت ق ػ ػػد تػ ػ ػواجههن
كيعملن على ربسُت كضػعهن ليشػًتكن يف
النهض ػػة الفكري ػػة كاالقتص ػػادية كالسياس ػػية
فقػػد مضػػت حقبػػة مػػن الػػزمن كانػػت فيهػػا
اؼبرأة تعترب أدي مقامػا مػن الرجػل ك يكػن
لتعلػػيم البنػػات قيمػػة بػػارزة يف العػػا العػػريب
قب ػ ػ ػ ػ ػػل اغب ػ ػ ػ ػ ػػرب العاؼبي ػ ػ ػ ػ ػػة األكىل (ش ػ ػ ػ ػ ػػهبل
كآخ ػ ػػركفُِٖٗ ،ـ ،ص ُْْ.)ُْٕ ،
كعليه فالًتبية اغبديثة تنادم بتنػوع التعلػيم
كتوس ػ ػػيع ميادين ػ ػػه  ،كت ػ ػػأمُت مب ػ ػػدأ تك ػ ػػافؤ
الف ػ ػ ػ ػػرص التعليمي ػ ػ ػ ػػة كااتمعي ػ ػ ػ ػػة للبن ػ ػ ػ ػػات
إلعػػدادهن للعمػػل اؼبنػػتج الػػام ترغػػب يف
االلتحاؽ به استكماال إلنسانيتها ،كتنمية

ت ػػرل الباحث ػػة هب ػػة
رؤكؼ عػػزت أف كضػػع اؼب ػرأة العربيػػة اليػػوـ
"ليس كضػعان إسػبلميان ،كلػيس هنػاؾ سبكػُت
للم ػرأة كال تش ػػارؾ بالدرج ػػة الكافي ػػة ال يف
اغبياة العامة اؼبدنية كال يف اغبياة السياسػية
كاؼبشػػكلة أف الػػرؤل اإلسػػبلمية الػػيت تق ػػدـ
للم ػ ػ ػرأة ال تق ػ ػػدـ اؼبش ػ ػػاركة يف ااتم ػ ػػع كال
تقػػدـ ؽبػػا دكرهػػا كفاعلػػة فيػػه ،كحػػُت ييقػػدـ
ؽبػػا اإلسػػبلـ فإنػػه يكػػوف يف صػػورة تصػػدها
عػػن اؼبشػػاركة يف ااتمػػع ،معتػربان أف مطالبػػة

اؼب ػرأة باغبجػػاب تعػػٍت االنع ػزاؿ عػػن ااتمػػع
كعػ ػػدـ التفاعػ ػػل فيػ ػػه كاؼبشػ ػػاركة فيػ ػػه ،كأنػ ػػه
هبب عليهػا أف هتػتم بشػئوف أسػرهتا كرعايػة
أبنائهػ ػ ػػا فقػ ػ ػػط ،كهػ ػ ػػي فكػ ػ ػػرة يف عمومهػ ػ ػػا
مش ػ ػػوهة ع ػ ػػن اإلس ػ ػػبلـ  .إف اؼب ػ ػرأة ترك ػ ػػت
اؼبطالبػػة حبقوقهػػا ااتمعيػػة كأحيان ػان تطالػػب
به كال يًتؾ ؽبا الرجل الفرصػة كيعوقهػا عػن
أداء دكره ػػا ألس ػػباب ـبتلف ػػة" (الش ػػملوؿ،
ََِٔ ـ ،باختصار).
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اتمعهػػا الػػام ال يبكػػن أف يبل ػ غاياتػػه اؼبتوخػػاة إال دبشػػاركة البنػػُت كالبنػػات مشػػاركة فاعلػػة
عادلة.
كثػَتا مػػا نسػػمع أف اؼبػرأة هػػي أـ كبنػػت كأخػػت كزكجػػة كموجبػػات للعنايػػة هبػػا مث ينتهػػي
الكبلـ إىل هاا اغبد فقط.
كاغبػػق أف ذلػ أمػػر حسػػن كلكػػن اؼبػرأة إضػػافة إىل مػػا سػػبق مواطنػػة فاعلػػة مػػن الدرجػػة
األكىل كؽبػػا حقػػوؽ ككاجبػػات كرسػػالة مدنيػػة عظيمػػة الشػػأف كمتناغمػػة مػػع أهػػداؼ اؼب ػرأة يف
حقل األسرة بل هي امتدادات طبيعة ؽبا فػاؼبرأة عمػاد األسػرة كااتمػع كال يكتمػل اغبػديث
عػػن اؼبػرأة إال باعتبارهػػا عض ػوا ناشػػطا يف الكيػػاف اؼبػػدين فهػػي ذات رسػػالة جوهريػػة أساسػػها
حرية االختيار كالعمل.
لؤلسف الشديد تزؿ قضية اؼبرأة القائدة كالسياسية ككرائدة يف الوظائف االجتماعيػة
كاالقتصادية ال يستسيغها الكثػَت مػن النػاس – عػن عمػد أك بغػَت عمػد  -ألسػباب تارىبيػة
كتراكمات فكرية  ،كموركثات ثقافية سلبية كمػن اؼبطلػوب الػتخلص منهػا .كهػاا االمتعػاض
مػػن تػػردم كضػػع اؼب ػرأة عمومػػا لػػن يثػػبط اؼبسػػَتة ذبػػال بػػاؿ جهػػود موازيػػة لتنشػػيط اؼب ػرأة يف
الوظائف االجتماعية كغَتها.
تعػػيش اؼبػرأة العربيػػة مػػع كػػم غػػَت قليػػل مػػن العػػادات الشػػرقية الػػيت ربجبهػػا عػػن اؼبسػػانبة
اغبضارية الفاعلة يف تنمية ؾبتمعها داخل كخارج منزؽبا .لقد ا اختزاؿ دكر اؼبػرأة يف البيػت
كيدرؾ اؼبتخصصوف يف القضايا االجتماعيػة مػن منظػور تربػوم (النقيػب ،كاؽبنيػدم ََِْ
ـ ،ص ّْٗ) أف تفعيػػل دكر اؼب ػرأة كفػػق ؿبكمػػات الش ػريعة السػػمحة كبعيػػدان عػػن العػػادات
اعبائرة مػن مطالػب اإلصػبلح يف الفكػر العػريب اؼبعاصػر (اغبيػدرم ََِّ ،ـ) ال سػيما أف
األمبوذج الغريب وباكؿ أف يفرض كل قيمه على الشرؽ كاألمبوذج الغريب اؼبتمركػز حػوؿ اؼبػرأة
كفكرة الصراع بُت القطبُت الرجل كاؼبرأة ال يقل خطرا عن الوضع السائد مهما كاف بائسا.
"كمع أف اإلسبلـ أكرـ اؼبرأة مثل الرجل كساكانبا يف حق التعلػيم كالػتعلم إال أف الفكػر
الًتبػػوم اإلسػػبلمي يهػػتم أك يركػػز كثػَتا علػػى تعلػػيم اإلنػػاث ،كبعضػػهم حصػػر تعليمهػػا يف
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البيػػت كضػػيق ؾبػػاالت التعلػػيم يف مػواد معينػػة
مرتبطػ ػ ػ ػػة بالفقػ ػ ػ ػػه الػ ػ ػ ػػديٍت كفػ ػ ػ ػػركض العػ ػ ػ ػػُت"
(ؿبجوب ،ََِٕ ،ص د).
اؼبػ ػرأة ش ػػقيقة الرج ػػل يف األس ػػرة كال ػػوطن
كحقها يف خدمة بلدها كتنميته بشىت الطػرؽ
العص ػرية ال يق ػػل ع ػػن دكر الرج ػػل أب ػػدان كم ػػن
اؼبخج ػ ػػل ألم ػ ػػة كهبه ػ ػػا اهلل س ػ ػػبحانه احملج ػ ػػة
ب ػػل هب ػػب قب ػػل ك ػػل ش ػػيء تربي ػػة ال ػػركح ح ػػىت
البيضػػاء (القػػرآف الكػػرمي كالسػػنة اؼبطهػػرة) أف
ػب رج ػبلن شػػجاعان فبتلئ ػان
تصل اؼبرأة إىل مرحلػة مػن التهمػيش كالدكنيػة يصػػَت الطفػػل مػػىت شػ ٌ
بالوطنية اغبقة قائمان باؼببادئ اعبنسية .كتصػَت
حىت غدت اسم اؼبػرأة يف ؾبلػس الرجػاؿ غػَت
الطفل ػػة م ػػىت ش ػػبت ام ػرأة رش ػػيدة م ػػدبرة تعل ػػم
مستس ػ ػػاغ ب ػ ػػل تتن ػ ػػاثر الكث ػ ػػَت م ػ ػػن العب ػ ػػارات أبناءهػػا ؿببػػة الػػببلد كتغػػرس يف قلػػوهبم كجػػوب
الًتاثي ػػة هن ػػا كهنػ ػػاؾ تص ػػف النس ػػاء بالسػ ػػفه التفػ ػ ػػاين يف خدمػ ػ ػػة األمػ ػ ػػة كيف إعػ ػ ػػبلء شػ ػ ػػأف
كتطال ػ ػػب ب ػ ػػأف ال ت ػ ػػرل أح ػ ػػدا كأف ال يراه ػ ػػا ال ػػوطن العزي ػػز .فتك ػػوف ب ػػال اؼب ػػدارس منب ػػع
أحد .إف إشكالية اؼبرأة أعاقت عملية الًتبيػة حي ػ ػ ػػاة األم ػ ػ ػػة كمص ػ ػ ػػدر كج ػ ػ ػػود جدي ػ ػ ػػد "...
الس ػػليمة كالتنمي ػػة الش ػػاملة كاغباج ػػة إىل فق ػػه (شيخو).
رشيد كهدم سديد من ضركرات العصر.
يعػػًتؼ بعػػمل اؼبػراقبُت بػػأف حركػػة ربريػػر اؼبػرأة الػػيت أفرزهتػػا حضػػارة الغػػرب رغػػم نواقصػػها
اعبوهريػػة إال أنػػه مػػن اإلنصػػاؼ التأكيػػد علػػى أهنػػا كفػػرت فرصػػا جديػػدة تكفػػل للمػرأة حركػػة
ؾبتمعيػػة فاعلػػة (خػػاسبيََُِ ،ـ ،ص ِٖ) .كمهمػػا يكػػن مػػن شػػأف سػػلبيات كحسػػنات
حرك ػػة ربري ػػر اؼبػ ػرأة اؼبعاص ػػرة بص ػػورهتا الغربي ػػة فإهن ػػا يف هناي ػػة اؼبط ػػاؼ ال تتف ػػق يف فلس ػػفتها
كتارىبها كتطورها كمطالبها مع ركح الشرؽ كخصوصياته .فالشرؽ ال يسعى ألف زبرج اؼبػرأة
لعقػػد مسػػابقات اعبمػػاؿ أك السػػيطرة علػػى الرجػػل أك االقتصػػاد كمراكػػز النفػػوذ فبػػا يقػػود كبػػو
ق ػ ػػاؿ مص ػ ػػطفى كام ػ ػػل " هب ػ ػػدر يب أف ألف ػ ػػت
أنظ ػػاركم عمومػ ػان إىل أمػ ػرين خط ػػَتين :أكؽبم ػػا
تربية البنػت الزمػة كضػركرية ألهنػا ذات الشػأف
األكؿ يف تربيػ ػ ػػة األطفػ ػ ػػاؿ مػ ػ ػػىت صػ ػ ػػارت أم ػ ػ ػان
كرئيسة عائلتها كهي اليت عليها اعبػزء األعظػم
مػػن أعمػػاؿ هػػاا الوجػػود .كثانيهمػػا أف تعلػػيم
البنػػُت كالبنػػات العلػػوـ كالفنػػوف ال يفيػػد كحػػدل
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انفػراط عقػػد األسػػرة كينػػار حبتميػػة الصػػداـ بػػُت الػػاكر كاألنثػػى .إف الظلػػم الػػام كقػػع علػػى
اؼبرأة ال يرفع بظلم آخر إ ٍذ ال يىز ياؿ الضىَّرير بًالضىَّرًر كما هو مقرر يف القواعد الفقهية.
قاؿ البحًتم:
ىكاؼبستج ًَت ًمن الر ً
مضاء بًالنا ًر
ند يكربىتً ًه
اؼبستىجَتي بً ىعم ور ًع ى
ى
ى ى
ي
ي
"فاػبطاب اؼبتمركز حوؿ األنثى هػو خطػاب يػؤدم إىل تفكيػ األسػرة ،كيعلػن حتميػة
الصراع بُت الاكر كاألنثػى ،كضػركرة كضػع هنايػة للتػاريخ الػاكورم األبػوم ،كبدايػة التجريػب
ببل ذاكرة تارىبية ،كهو خطػاب يهػدؼ إىل توليػد القلػق كالضػيق كاؼبلػل كعػدـ الطمأنينػة يف
اؼبػرأة ،عػػن طريػػق إعػػادة تعريفهػػا ،حبيػػث ال يبكػػن أف ربقػػق هويتهػػا إال خػػارج إطػػار األسػػرة"
(جادكََِٔ ،ـ).
من اغبقائق اؼبوثقة أنه ال مراء يف أف الشرع اإلسبلمي حقق فتحا مبينا يف مسَتة ربريػر
اؼب ػرأة ،كاعبػػداؿ يف ذل ػ ؿبػػاؿ عنػػد اؼبػػؤمنُت كاؼبنصػػفُت ،كألف اإلسػػبلـ صػػماـ األم ػاف فػػإف
العودة اغبميدة إىل مقاصدل العظيمة يف شئوف اؼبرأة كسائر الشئوف من األمػور اؽبامػة لتعزيػز
دكرهػػا كفػػق مرجعيػػة آمنػػة ،شػػاملة ،متوازنػػة .إف ترسػػيخ التفسػػَت الصػػحيح لػػدكر اؼب ػرأة أس ػريا
كؾبتمعػػا سػػيحافا علػػى الرؤيػػة الصػػائبة لػػدكر اؼب ػرأة مػػع أخيهػػا الرجػػل كهػػاا ال يتحقػػق إال
باكتشػػاؼ م ػواطن الضػػعف لعبلجهػػا برحيػػق اغبكمػػة كال يليػػق بنػػا أف نعلػػل تأخرنػػا بكثػػرة
اؼبػؤامرات 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؟
كم ػن عبػػارات الغبلييػػٍت (ََُِ ـ) يف كتابػػه عظػػة الناشػػئُت إف "صبػػاهَت نسػػاء الشػػرؽ
اليػػوـ كقبػػل بضػػع مئػػات مػػن السػػنُت قػػد أنبلػػت كالس ػوائم .فقػػد ظػػن الرجػػاؿ أف اؼب ػرأة آلػػة يف
أيديهم ،يديركهنا كيف شاؤكا ،زاعمُت أهنػا زبلػق إال لتخلػق أسػَتا أك فبلوكػة ،كاهتضػموا مػا
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ؽبػػا مػػن اغبقػػوؽ الش ػرعية كالطبيعيػػة ،كحرموهػػا التعلػػيم كالًتبيػػة .فسػػاءت بػػال اغبيػػاة البيتيػػة
كفسدت األسرة ،كاكبطت اعبماعات باكبطاط األفراد" (ص ُِٔ).
كعلػػى هػػاا اؼبنػواؿ كتػػب نػػامق كمػػاؿ أحػػد زعمػػاء العثمػػانيُت الفتيػػاف يف العػػاـ ُٖٗٔ ـ
"ال تقػػدـ نسػػاؤنا اآلف أيػػة فائػػدة للجػػنس البشػػرم سػػول إقبػػاب األطفػػاؿ .كال ينظػػر إلػػيهن إال
بوصوفهن أدكات متعة ...كيًتتب على ذلػ نتػائج خطػَتة ،أكالهػا أف يػؤدم ذلػ إىل تنشػئة
سيئة ألكالدهن" (لويس ََِٔ ،ـ ،إين يكمػن اػبطػأ؟  ،ص ْٔ باختصػار) كيتفػق يوسػف
القنػػاعي كؿبمػػد الغ ػزايل كغَتنبػػا كثػػَت علػػى مػػا سػػبق التوصػػل إليػػه مػػن تػػردم أكضػػاع النس ػاء
اؼبسلمات يف القركف األخَتة.
كتصف سعاد الصباح  -بلغة ثورية -نقدها لتهميش اؼبرأة قائلة:
أنا من اػبليج
امرأة مقهورة...
ربابة مكسورة..
شيء من األشياء...
أنوثيت فضيحة...
قصائدم فضيحة ...ثقافيت فضيحة...
امرأة كاثقة من نفسها ..مؤمنة بعقلها...
يقاؿ يف ببلدم بأنٍت ذكية كظبية..
فكيف يبنعوف أف تفكر الظباء...
ال شػ أف بعػػمل القضػػايا الػػيت نظػػن أهنػػا معلومػػة سػػلفا كهػػي ؿبػػل اتفػػاؽ قػػد تكػػوف -
بعػػد الدراسػػة كالتمحػػيص كالنقػػد الػػاايت  -قضػػايا نسػػبية تتفػػرع فيهػػا كجهػػات النظػػر كؽبػػاا
كبتاج إىل ظباع صبيع األطراؼ بسعة صدر ،كرحابة فكر .إف الوعي بواقعنا بداية اسػتئناؼ
مسَتتنا الناهضة يف شىت اااالت.
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يظن البعمل بػأف اإلسػبلـ يريػد مػن اؼبػرأة البقػاء حبيسػة الػدار فػبل زبػرج منهػا كاغبػق أف
اإلسػبلـ ال يػػدعو إىل حػػبس اؼبػرأة (مطهػرم ُٖٗٔ ،ـ ،ص ٕٔ) كتعػػاين اؼبػرأة العربيػػة مػػن
فقداف اؽبوية اإلسبلمية اغبقيقية (احملميد َََِ ،ـ ،ص ُٕٓ) فالنظرة الًتاثية يف العديػد
من مفرداهتا قد تصور اؼبرأة تصويرا سلبيا كالنظرة اغبداثية تلهث خلف النموذج الغريب دكف
ضوابط فبا يعقد األمر أشد التعقيد.
تقػػوؿ الكاتبػػة السػػعودية األسػػتاذة سػػهيلة زيػػن العابػػدين
ضبػػاد كهػػي تصػػف إشػػكالية اؼبػرأة يف ااتمعػػات العربيػػة "يعػػد
اإلصػػبلح االجتمػػاعي القاعػػدة األساسػػية الػػيت يرتكػػز عليهػػا
اإلصبلح الداخلي يف كل ؾباالتػه ،فػإذا صػلح هػاا اعبانػب،
استقامت اغبياة يف ااتمع  ،كصلحت صبيع مرافقه"" .كإنٍَّت
أرل َّ
أف صػػبلح اؼبػرأة يف ااتمػػع مرهػػوف بنظرتػػه للمػرأة  ،فػػإ ٍف
سهيلة زين العابدين
نيظػ ػػر إىل اؼب ػ ػرأة النظػ ػػرة القائمػ ػػة علػ ػػى ٌأهنػ ػػا ناقصػ ػػة األهليػ ػػة،
كتيعامػػل معاملػػة القاصػػر علػػى الػػدكاـ ،ك َّأهنػػا ؿبػػط كػػل فتنػػة ككػػل شػػهوة  ،كمنبػػع كػػل فسػػاد ،
كربػرـ مػن حػق اؼبشػاركة يف اغبيػاة العامػة  ،كال كاليػة ؽبػا،
كأنَّه ينبغػي حبسػها داخػل بيتهػا  ،ي
كما ينظر ؽبا اؼبتنطعوف يف ؾبتمعاتنا  ،كاستمرار هػال النظػرة  ،كسبكػن هػؤالء اؼبتنطعػوف مػن
اغبيلولػػة دكف حصػػوؿ اؼبػرأة العربيػػة علػػى كامػػل حقوقهػػا يف اإلسػػبلـ  ،سػػيكوف هبلكنػػا إذ
حػ َّػار الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم مػػن هػػاا التنطػػع بقولػػه ثبلثػان( :هلػ اؼبتنطعػػوف)َّ ،
ألف
هػػؤالء بتػػنطعهم سيفسػػحوف ااػػاؿ ألعػػدائنا للنفػػوذ إلينػػا مػػن خػػبلؿ اؼبػرأة  ،كازباذهػػا ذريعػػة
للتدخل يف شؤكننا "ربرير اؼبرأة"،هبب أف يدرؾ هؤالء َّ
أف هنػاؾ ضػغوطان دكليػة علينػا  ،كأنَّػه
ال كقت لدينا لنجادؿ كنناقش حىت يقنع هؤالء اؼبتنطعوف دبا للمرأة من حقوؽ يف اإلسبلـ
 ،فعليهم أف ينظركا إىل اؼبػرأة نظػرة اإلسػبلـ ؽبػا ،ال تلػ النظػرة اؼبقللػة مػن قيمتهػا كقػدرها،
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كاؼبشػػككة يف قواهػػا العقليػػة  ،كقػػدرهتا علػػى اغبفػػاظ علػػى نفسػػها كعرضػػها كشػػرفها ،كمنعهػػا
من حقها يف اؼبشاركة يف اغبياة العامة" (بتصرؼ).
لقد كثقنا باؼبرأة يف نقل السنة النبوية اؼبطهرة كآمنا أف اعبنة ربت أقدامها كظهرت
عمرة النجارية كشهدة كفاطمة السمرقندية ككثقنا باؼبرأة لعمل أدؽ العمليات يف
اؼبستشفيات ككثقنا هبا يف ترقية أساتاة اعبامعة كالكليات فهي تًتأس كثَت من عباف
الًتقيات كغَتها كهي ربمل أمانة اغبفاظ على جيل بأكمله مث نقوؿ عنها عاطفية – ال
تستشار -رغم اػبطاب القرآين ؽبا بالصدع يف األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر .لقد
بايع الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم كبو ّٖٖ صحابية كأقاـ صلى اهلل عليه كسلم دعائم
النهضة كاؼبرأة إىل جانب الرجل ككاف للمرأة دكرها اؼبشهود ككبن نصر على اختزاؿ دكرها
يف بعمل شئوف البيت -رغم أنبية عملها اؼبنزيل -كيريب البعمل منا الفتيات بطريقة أك
بأخرل بعقلية تقليدية كيزداد الواقع تعقيدا.
إف كاقع اؼبرأة اؼبسلمة يف القركف األخَتة قد "كاف مزريا ..كدكرها هامشيا ..حاصركها
كجهلوها ..كزعموا أنه ال هبوز للمرأة أف تدخل دكر العلم  ..ككاجب تثقيفها يقع على
ٌ
أبيها أك زكجها ..كإذا كاف األب أك الزكج جاهبل  ..فقد حرمت اؼبرأة من نور العلم ..
كمن فقه اغبياة .كاغتنمت اؼبدارس األجنبية الفرصة ..فقد رأكا اؼبيداف مفتوحا ال مقاكمة
فيه ،كال شاغل يبلؤل ،فعبئوا كل جهودهم كي ينفاكا إىل صميم بنياف األمة عن طريق
التأثَت يف اؼبرأة صانعة األجياؿ ،حىت قاؿ اؼبستشرؽ جب :إف مدارس البنات هي بؤبؤ
كرمها ..فإف بعمل من يزعموف الغَتة على دين اهلل أرجعها
حرر اإلسبلـ اؼبرأة ك ٌ
عيٍت .فإذا ٌ
إىل اعباهلية حيث يقوؿ :رحم اهللي أياما كانت اؼبرأة ال زبرج فيها إال ثبلث مرات :من
بطن أمها إىل العا  ،كمن بيت أبيها إىل الزكج ،كمن بيت زكجها إىل القرب"! كإذا رفع
اإلسبلـ األكزار اليت تثقل كاهلها ..كدفعها إىل صبيع الساحات تعمل كتدعو كذباهد يف
سبيل اهلل ..جاء من يتمس حبديث كاهن ضعيف منسوب إىل السيدة فاطمة رضي اهلل
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عنها يقوؿ( :إف اؼبرأة ال ترل أحدا كال يراها أحد ،كقد أقر النأ صلى اهلل عليه كسلم
ذل  ،كضم ابنته إىل صدرل كقاؿ :ذرية بعضها من بعمل) .يف بطاقات فرحها يتجنبوف
ذكر اظبها ..ككأف ؾبرد كتابة االسم عورة ..كنسي هؤالء الاين يزعموف الغَتة ..أف
القرآف ذكر أظباء النساء كأف األحاديث ربدثت عن خصوصيات البيت النبوم كذكرت
أظباء أمهات اؼبؤمنُت ..كإف علم التوثيق كالتجريح الام يباهي به اؼبسلموف إمبا قاـ على
تسلسل األظباء كمعرفة كل شيء عنها" (انظر الطحاف ،باختصار).
يق ػػوؿ عب ػػدالكرمي بك ػػار (ََِٔـ) " م ػػن اؼبه ػػم أف نع ػػًتؼ أن ػػه عل ػػى م ػػدار العص ػػور
اػبمسػػة اؼباضػػية كػػاف جػػل اهتمامنػػا مصػػركفنا إىل صػػيانة اؼبػرأة اؼبسػػلمة كالتفكػػَت يف احملافظػػة
عليهػػا كمنعهػػا مػػن االخػػتبلط بالرجػػاؿ .قػػد صػػرفنا َٖ %مػػن جهودنػػا يف ذل ػ  ،كصػػرفنا
َِ %منها على صعيد تنميتها كإعدادها للمهمات اؼبلقػاة علػى كاهلهػا"" .إف علػى أهػل
اػبػػَت كالغػػَتة علػػى اؼب ػرأة اؼبسػػلمة أف يػػدركوا أف الزمػػاف لػػيس فبتػ نػدا أمػػامهم إىل مػػا ال هنايػػة،
كأهن ػػم إذا يس ػػعوا عل ػػى كب ػػو جػ ػاد إلص ػػبلح ش ػػأف اؼبػ ػرأة م ػػن أف ػػق مب ػػادئهم كمنطلق ػػاهتم
كرؤاهػػم ،فػػإف غػػَتهم سػػينجز اؼبهمػػة كفػػق مػػا ي ػرال ،كعلػػيهم آنػػااؾ أال
يلوموا إال أنفسهم" (باختصار).
كتبػػت الػػدكتورة إقبػػاؿ اؼبطػػوع (ََِٔـ) عػػن أنبيػػة دكر اؼب ػرأة يف
ااتمع فأكدت على أف من كاجب اؼبرأة أف تقف جنبا إىل جنػب مػع
الرجػػل يف إصػػبلح ااتمػػع "فػػاؼبرأة تعتػػرب أصػػبل مػػن أصػػوؿ ااتمػػع  ،إذا
ص ػػلحت ص ػػلح ااتم ػػع كل ػػه ،كه ػػي أس ػػاس م ػػن أس ػػس رقي ػػه ،فالرج ػػل د .إقباؿ اؼبطوع
الصا تقوـ بًتبيته امرأة .كاؼبرأة بفطنتها كذكائها كحسن تدبَتها قػد تغػَت أكضػاعا كثػَتة يف
ااتمع" (ص ُْ).
نشػػرت اؼبنظم ػػة العربي ػػة للًتبي ػػة كالثقاف ػة كالعل ػػوـ (ََِٔ ـ) إس ػًتاتيجية تط ػػوير الًتبي ػػة
العربيػػة كأكػػدت علػػى أف "التفػػاكت بػػُت مكانػػة اؼب ػرأة كالرجػػل كحرمػػاف اؼب ػرأة مػػن كثػػَت مػػن
حقوقه ػػا ككج ػػود العدي ػػد م ػػن العقب ػػات االجتماعي ػػة كاالقتص ػػادية رب ػػوؿ دكف سبكينه ػػا م ػػن
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اؼبشػػاركة مػػع الرجػػل يف ااتمػػع أدل إىل آثػػار نفسػػية متفاكتػػة يف تكػػوين شخصػػية اإلنسػػاف
العريب" (ص ْٗ).
تػػرل رقيػػة طػػه جػػابر العل ػواينُ (ََِّ ـ) أف اؼبتتبػػع الفػػاحص
للمس ػػار الت ػػارىبي كالسياس ػػي كاالجتم ػػاعي للمػ ػرأة اؼبس ػػلمة يلح ػػا
ش ػػيوع فبارسػػات بعي ػػدة عػػن ركح اإلس ػػبلـ ربجبه ػػا مػػن أداء دكره ػػا
اؼبدين كهي تستند لتقاليد قائمة تعزؿ اؼبرأة عن اغبياة كااتمع فاؼبرأة
يف غالػػب ااتمعػػات اؼبسػػلمة حرمػػت مػػن أبسػػط حقوقهػػا فمنعػػت
من التعليم كباتت فريسة سػهلة اؼبنػاؿ للجهػل كاػبرافػات كالشػعوذة .كبػات كاقػع ااتمعػات
اؼبسػلمة كاقعػا ربكمهػا التقاليػد .بيػد أف ذلػ كلػه يبنػع اؼبئػات مػن اؼبسػلمات مػن طلػب
العلم كالقياـ دبهاـ التدريس كالربكز يف اغبياة العامة كحفظت كتب الًتاجم أظباء مئات من
العاؼبػػات الفاضػػبلت كلكػػن بقيػػت النسػػبة األضػػخم مػػن النسػػاء كلعػػدة قػػركف ؿبركمػػات مػػن
ح ػػق التعل ػػيم كاؼبش ػػاركة اعب ػػادة اؽبادف ػػة يف ااتم ػػع (ص ُِْ .)ُّْ ،كم ػػن النت ػػائج ال ػػيت
توصلت ؽبا دراسات رقية العلواين اغبقيقة التالية" :تراجعت اؼبرأة اؼبسلمة عن القياـ بدكرها
اغبضارم يف العصػور البلحقػة لعصػر الصػدر األكؿ كاػببلفػة الراشػدة شػيئا فشػيئا ،كانعزلػت
اؼبرأة عن اؼبشاركة اؼبيدانية يف ـبتلف اؼبناحي االجتماعية" (ص ُِ).
اؼب ػ ػرأة زين ػ ػػة اغبي ػ ػػاة كيص ػ ػػفها الش ػ ػػاعر الك ػ ػػوييت ؿبم ػ ػػود األي ػ ػػويب (َُُٗ – ُٔٔٗـ)
بعبارات نابضة فيقوؿ عن صباؽبا كرسالتها اػبالدة يف تربية األبناء:
ُ حصلت رقية العلواين على دكتورال يف الدراسات اإلسػػبلمية (الفقػ ػػه كأصوله  -زبصص فرعي يف العلػوـ اإلنسػانية) كؽبػا عػدة
مؤلفػػات منهػػا( :تػػدبر اؼبعػػاين يف السػػبع اؼبثػػاين -أثػػر العػػرؼ يف فهػػم النصػػوص "قضػػايا اؼبػرأة أمبوذجػان -تػػدبر القػػرآف الكػػرمي بػػُت
النظرية كالتطبيق) .كتبت رقية عدة حبوث منشورة يف ؾببلت ؿبكمة منها( :مفهوـ اآلخر لدل اعبماعات اليهودية -اغبضارة
اإلس ػػبلمية آثاره ػػا كخصائص ػػها -م ػَتاث اؼب ػرأة ب ػػُت ال ػػنص كالتأكي ػػل -إش ػػكالية التأكي ػػل يف األدي ػػاف -ظ ػػاهرة التقلي ػػد ..أس ػػباهبا
كدكافعه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يف الفك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر األص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػويل -أحك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ األس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرة ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُت اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ كالتقالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الغربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة) .انظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر :
http://pr.sv.net/aw/2005/April/arabic/main.htm
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قلت :من هام ؟ ..فقاؿ اغبق يل
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
من سنا الفردكس كالورد النضَت
هي موسيقى كمن أنغامها
ؿبمود األيويب
يشرؽ اإلبداع يف الطفل الصغَت
كقاؿ أمَت الشعراء:
صاد وؽ كك ً
كيكنوز حب ً
فاء
نات ذىخائًهر ًمن ىرضبىوة
إً َّف البى ى
ى ي ي
ىى
كاغبق أف هناؾ تبلزـ كبَت بُت عطاء اؼبرأة كهنضة الببلد أك كما قاؿ مصطفى الغبلييٍت
(ت ُْْٗ ـ) كهو يستنهمل نبة الفتيػات كيػدعوهن إىل االسػراع يف السػَت كبػو الػتعلم مث
يعقب قائبل:
ًديارًؾ بًٍنت اؼبعايل تي ً
نادم
ي ًى ى
أىجيأ النِّدا
ىيبًيني ً فيها حياةي ً
الببلد
ى
الرىدل
كفيها ٌ
كامتدادا ؼبا سبق فإف مراكز التنشئة معنيػة ببػث الثقػة يف نفػوس اإلنػاث كالػاكور لتنميػة
اغبػػس القيػػادم كالفكػػر االسػػتباقي للجنسػػُت منػػا مرحلػػة الطفولػػة اؼببكػػرة ،كتعلػػيمهم فنػػوف
اإلدارة كاغبػوار كاؼبهػػارات اغبياتيػػة البلزمػػة ألهنػػا مرحلػػة تتسػػم باغبيويػػة كالنشػػاط .إف مشػػاركة
اؼبرأة يف الريادة كالقيادة من اؼبؤكػد أهنػا ستسػاهم يف تقويػة جػاكر الديبوقراطيػة كتعزيػز جػودة
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النمػػو االقتصػػادم كاالجتمػػاعي للمؤسسػػات فضػػبل عػػن أهنػػا مػػن أكجػػب اغبقػػوؽ اإلنسػػانية
اليت تعكس رقي ااتمع .لال بات من الضركرم أف تلعب اؼبػرأة دكرهػا النشػط يف مسػَتة
التنمية ااتمعية على أساس اؼبشاركة يف ازباذ القرار على الساحة احمللية كالدكلية .
كضمن إشكالية اؼبرأة قبد تيارات اجتماعية كدينية رباكؿ فرض الفكر الػاكورم كإبقػاء
اؼب ػرأة بعيػػدا عػػن التػػأثَت ااتمعػػي القػػائم علػػى اؼبواطنػػة الواعيػػة كذل ػ 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 كتػزين
الفسػػوؽ فوقىػعػػت اؼبػرأة ب ػ ً
السػٍن ىد ًاف ىسػٍن ىداف اإلباحيػػة كًمطٍىرقىػػة التشػػدد كمػػع أهػػوف
ػُت اؼبطٍىرقىػ ًػة ك َّ
ى ٍى
ىى
الشرين تضيع حقوؽ النساء كتفقد حقوقها اإلنسانية األساسية.
تقػػوؿ د .فريػػاؿ مهنػػا أسػػتاذة اإلعػػبلـ االجتمػػاعي كالثقػػايف يف جامعػػة دمشػػق "يتوجػػب
علػػى اؼبرجعيػػات اؼبؤسسػػية التقليديػػة أف تػػدرؾ خطػػورة كعقػػم اسػػتخداـ اؼبػرأة اؼبسػػلمة درعػػا
بشريا يرد غوائل ااريات العوؼبية اليت تتفاعػل دبوجػب قػوانُت موضػوعية ،دبعػزؿ عػن العوامػل
الااتية ،كأف تكف عن إقصاء اؼبرأة ربديدا كعن حرماهنا من خػوض ذبربػة االلبػراط الػواعي
يف متغَتات الشرط اإلنساين الناصبة عن ركائز تقانية اؼبعلوماتية كثورات االتصػاؿ اإلنسػاين،
كأف تػػنفمل غبػػار القػػركف اؼب ػًتاكم لتعػػود إىل تبػػٍت اؼبنطلقػػات األساسػػية ال ػواردة يف اػبطػػاب
اإلؽبػػي فيمػػا يػرتبط دبكانػػة اإلنسػػاف ،س ػواء كػػاف رجػػبل أـ امػرأة  ،كأف تتصػػدل  ،يف الوقػػت
نفس ػػه  ،غبم ػػى هتاف ػػت ع ػػا الرج ػػاؿ كب ػػو أسػ ػوأ إفػ ػرازات العوؼب ػػة كأكثره ػػا هتدي ػػدا لعناص ػػر
االستقرار يف مكونات اؽبوية اإلسبلمية  ،كؼبنظومة القيم اإلسبلمية الكلية" (مهنآََِ ،
ـ ،ص ُٕ) كاليت يف هناية اؼبطاؼ تسلب اؼبرأة خصوصياهتا.
ي ػػرل د .عبداغبمي ػػد األنص ػػارم أف األنث ػػى يف الع ػػا الع ػػريب مهمش ػػة يف اغبي ػػاة العام ػػة
كدائمػػا هنػػاؾ إسػػاءة ظػػن هبػػا كاؼبشػػكلة كمػػا يقػػوؿ الباحػػث "أننػػا ال ن ػزاؿ نرسػػخ يف عقػػوؿ
أطفالنػػا صػػورة مشػػوهة للم ػرأة حينمػػا توضػػع الكتػػب كاؼبنػػاهج لػػتعكس فكػػرة كمػػاؿ الرجػػل
كأرجحيػػة عقلػػه ،كحسػػن تصػػرفه يف األمػػور ،كحسػػن إدارتػػه للشػػأف العػػاـ يف مقابػػل تأكيػػد
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نقػػص اؼب ػرأة كطغيػػاف عاطفتهػػا كضػػعف شخصػػيتها ،كسػػوء تػػدبَتها لؤلمػػور كهػػاا مػػا أظبيػػه
باؼبوقف التمييزم".
ال تتناكؿ كسائل اإلعبلـ إال بنسب ضئيلة مادة تثقيفية أك تعليمية موجهػة لؤلنثػى مػن
أج ػػل تنمي ػػة ق ػػدراهتا كإم ػػدادها باؼبعلوم ػػات اعب ػػادة كتس ػػاهم األجه ػػزة اإلعبلمي ػػة يف ترس ػػيخ
النظرة السػلبية لؤلنثػى إذ تربزهػا كمخلػوؽ خلػق إلمتػاع الرجػل فػبل تشػتغل بقضػايا ؾبتمعهػا
العامة كال تتأثر دبشكبلته السياسية كالوطنية (رمزمََُِ ،ـ ،صُٕٔ.)ُٕٕ،
كانت اعبارية ال سيما يف عصر اػببلفة العباسية سبتع الرجل يف القصر بغنائها كرقصها
كتعػػزؼ نواب ػ األغبػػاف كمػػا تعػػرؼ صػػنوؼ العلػػوـ .كج ػوارم األمػػس كػػن وبسػػن أداء الغنػػاء
بالش ػػعر الع ػػريب الفص ػػيح أم ػػا اعب ػوارم اعب ػػدد يف الفض ػػائيات العربي ػػة فب ػػن ينش ػػركف الفس ػػوؽ
كالعرم فشرهن فػاش كهػن أسػوأ حػاال ،كأرخػص شبنػا ،كأكثػر تبػاال .هػؤالء إمػاء األضػواء ال
يقيموف كزنا للحياء .إف اؼبرأة يف بيتها كؾبتمعها رمز العفة يف ألفاظهػا كأفعاؽبػا كهكػاا نػريب
بناتنا على مواطن العزة اليت هي أساس اؼبواطنة الصاغبة .قاؿ أبو سباـ:
عيش اؼبرءي ما اًستىحيا ًخبى وَت
ي
ي
ى
ى
ً
ً
ىكيىبقى ي
العود ما بىق ىي اللحاءي
ً
الع ً
فىبل ىكاللىه ما يف ى
يش ىخَته
كال ي ً
ى
ب اغبىياءي
الدنيا إذا ذى ىه ى
كقاؿ علي اعبارـ:
ى تىس ٍد أ َّيمةه بًبلى كً ًرب ً
كً ًٍربياء الشهع ً
ياء
وب ًسهر عيبلى ىها
ٍ
ىي ي
ٍ ي
إف الفتاة بفضل عوامل الضبط االجتماعي شػديدة اغبػرص علػى سبثػل اؼبفػاهيم الوطنيػة
حيث أهنا ربب دائما أف تظهر البلئق كلكن إذا شعرت أف بعمل اؼبهاـ ليست من صميم
دكرهػ ػػا فلػ ػػن تتفاعػ ػػل معػ ػػه (الرشػ ػػيدم ََِٔ ،ـ ،ص َُُ) لػ ػػال ال بػ ػػد مػ ػػن ذبػ ػػانس
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الرسائل اؼبوجهة للفتاة فبل ينبغي أف تتناقمل توجيهات األسرة مع سائر مراكػز التوجيػه يف
ااتمع.
ترل الباحثة الكويتية شيخة يوسف عبدالقادر بن
جاسم (ََِِ ـ) أف من كاجب الربامج اإلعبلمية تسليط
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
تسلط الضوء على معاناة النساء قديبا كأف الفكر اؼبستنَت هو الام دحر فكر التشدد
كالتسلط على اؼبرأة (ص َُِ) .كتؤكد الباحثة أيضا على أنه "هبب أف تعزز اؼبناهج
الصورة الصحيحة لطبيعة اؼبرأة كاالبتعاد عن كصفها بالضعف كاػبوؼ كسرعة االنفعاؿ
كالعاطفية الزائدة  ...فإف ربيت ابنت ألف تكوف قوية مستقلة فستصبح كال  ،كإف
ربيتها لتكوف ضعيفة ربتاج ؼبن يرعاها فستكوف كال " (ص َُِ) .كبال فإف
الباحثة شيخة بن جاسم تطالب بتغيَت النظرة اؼبسيطرة على ااتمع كاليت تقلل من دكر
اؼبرأة يف تنمية ذاهتا أكال كبالتايل تنمية ؾبتمعها ثانيا.
يقػوؿ القرضػاكم "كمػن حػق اؼبػرأة بعػد أف تعلمػت كعملػت أف يكػوف ؽبػا دكرهػا يف
السياسة ،يف تنمية الببلد كيف ؾباالت األنشطة اؼبختلفة ،فقػد تعلمػت اؼبػرأة كمػا تعلػم أخوهػا
الرجل" مث أشار إىل "شيوع تقاليد غريبة عػن اإلسػبلـ يف كثػَت مػن ااتمعػات حػىت إف الرجػل
ىبجل أف يتحدث عن اسم امرأته ،كػأف اسػم اؼبػرأة عيػب ،يقػوؿ :اعبماعػة ،العيػاؿ ،األكالد،
األهل  .قضية اؼبرأة ضاعت بُت اإلفراط كالتفػريط ،ككثػَت مػن قضػايانا الفكريػة كاالجتماعيػة
الكربل ،أضاعها الغلو كاإلفراط من ناحية كأضاعها التسيب كالتفريط من ناحية أخرل ،كمػن
قدمي اختلف الفبلسفة كاغبكماء كالشعراء يف قضية اؼبرأة ،حىت قاؿ بعمل اغبكمػاء :اؼبػرأة شػر
كلها كشر ما فيها أنه البد منها ،كمستحيل أف ىبلػق اهلل شػران كػامبلن مث يكػوف هػاا الشػر البػد
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منػه ،كالنسػاء ريػاحُت كلكنهػا زبلػق لنػا بػل اؼبػرأة خلقػت لتقػوـ برسػالة عظيمػة يف اغبيػاة
ُ
(بتصرؼ).
كاؼب ػ ػرأة الكويتيػ ػػة رغػ ػػم اؼبكاسػ ػػب الكب ػ ػَتة الػ ػػيت حصػ ػػلت عليه ػ ػا يف
السػػنوات اؼباضػػية "ال ت ػزاؿ ؿبركمػػة مػػن بعػػمل اغبقػػوؽ االجتماعيػػة مثػػل
اغبػػق يف اغبصػػوؿ علػػى الرعايػػة السػػكنية للمػرأة اؼبتزكجػػة مػػن غػػَت كػػوييت،
ككػػال مػػن تػػويل مناصػػب القضػػاء كالنيابػػة العامػػة  ،إضػػافة إىل مػػا تواجهػػه اؼب ػرأة مػػن نظػػرة
دكني ػػة رب ػػت ت ػػأثَت ق ػػيم اؼب ػػوركث االجتم ػػاعي  ،م ػػع مبلحظ ػػة أف اؼب ػرأة نفس ػػها زبض ػػع ؽب ػػاا
اؼب ػػوركث كيقب ػػل بػػه القس ػػم األعظ ػػم م ػػن النسػػاء" (دي ػػُتََِٓ ،ـ ،ص ُّّ ،التميم ػػي،
ََِٔـ ،ص ُِٗ).
قاؿ د .سعد العنزم عن معاناة الفتيات يف الزكاج من كبار السن" :جاء يف اؼبادة
(ّٔ) من قانوف األحواؿ الشخصية الكويتية( :التناسب بُت الزكجُت حق للزكجة
كحدها) .فاؼبادة السابقة نصت على التناسب بُت الزكجُت كجعلته حقا خالصا للزكجة،
ك سبنع هاا الزكاج ،كيف رأيي أف ما كرد يف اؼبادة السابقة حباجة إىل صياغة جديدة خاصة
يف هاا الزمن ،كمراعاة الكوارث النفسية كالسلوكية الناذبة عن هاا الزكاج .فزكاج الفتاة
الصغَتة بشيخ هرـ 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،
فلويل األمر منع اؼبباح إذا نشأت عن مفسدة كالعجيب يف األمر يف هال األياـ رغبة بعمل
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:
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=2148&version=1&temp
late_id=104&parent_id=15
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فااتمع الواعي الام يقدر القيم كاألخبلؽ كاؼبعاين االجتماعية النبيلة يًتؾ التشريع
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
غاياته االجتماعية النبيلة من كونه سببا لسكن النفس كاطمئناهنا كقيامها بواجباهتا كبناء
خلية اجتماعية صاغبة سبد ااتمع بنسل صا قوم عامل" (صٕ).
كألف الًتبية النظامية هبب أف تفػي دبتطلبػات ااتمػع كتعػاجل مشػكبلته فػإف العديػد مػن
الدراس ػػات تطال ػػب بتغي ػػَت اؼبن ػػاهج الدراس ػػية حبي ػػث تك ػػوف أداة لتمك ػػُت اإلن ػػاث كتوص ػػي
باآليت:
 " .1ضركرة تنقية اؼبناهج الدراسية الػيت تػدعم تػدين صػورة اؼبػرأة بالنسػبة للرجػل فالوالػد
دائما هو اؼبنػتج اؼبفكػر ،أمػا اؼبػرأة فغالبػان مػا يسػند إليهػا األدكار التقليديػة كاؽبامشػية كالعمػل
اؼبنزيل  ..كغَتها.
 .2ضركرة تضمُت اؼبناهج بأجزاء من القانوف توضح حقوؽ ككاجبات اؼبرأة.
 .3ضػػركرة إدخػػاؿ مػػادة الًتبيػػة األس ػرية ضػػمن اؼبقػػررات الدراسػػية يف اؼبرحلػػة اإلعداديػػة
كالتعلػػيم اعبػػامعي كذلػ هبػػدؼ إلغػػاء كافػػة أشػػكاؿ التميػػز ضػػد اؼبػرأة لػػدل صبيػػع الطػػبلب
كالطالبات كإعدادهم للقياـ باألدكار االجتماعية الصحيحة عند تكوين األسرة.
 .4ضػػركرة تضػػمُت الكتػػب الدراسػػية ص ػػورة اؼب ػرأة اؼببدعػػة كالعاؼبػػة كاؼبفكػػرة كالسياسػػية
كاؼبثقفة كعدـ االكتفاء بصورة اؼبرأة التقليدية اؼبستهلكة" (كرـ الدينََِٓ ،ـ).
كال بد من االنتبال إىل أف تدريس مقررات جديدة ،كابتكار مناهج دراسية ،كزيادة العناية
باؼبرأة يف مناهجنا هبب أف تكوف على أساس تبصَتها حبقوقها ككاجباهتا ككشف العوائق اليت
تواجه األنثى لتمكينها ال الخضاعها كزبديرها كتكريس ما هو كاقع من الدركس التقليدية
النمطية اليت هتاجم العادات الوافدة كتغمل النظر عن العادات الراكدة منا مئات السنُت!!
كإىل اآلف زبػػرج علينػػا رسػػائل دكتػػورال ككتػػب ذائعػػة االنتشػػار لتؤكػػد أنػػه "لىػ ٍػوال ىحػ َّػواءي ىٍ ىزبيػ ٍػن
َّهىر" كأف فيػػه إشػػارة إىل مػػا كقػػع مػػن حػواء يف تزيينهػػا آلدـ األكػػل مػػن الشػػجرة
أينٍػثىػػى ىزٍك ىج ىهػػا الػػد ٍ
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حػػىت كقػػع يف ذل ػ  ،فمعػػٌت خيانتهػػا أهنػػا قبلػػت مػػا زيػػن ؽبػػا إبلػػيس حػػىت زينتػػه آلدـ (الرشػػيد،
ُِْٕ هػ ػ  ،ص ٕٗ ،االسػػتانبويل ََِٔ ،ـ ،ص ِٖٖ ،الشػػرجبي ََِِ ،ـ ،جُ ،ص
ُٗٓ .)ّٓٗ ،كلك ػػن ه ػػاا الفه ػػم الغري ػػب ىب ػػالف نص ػػوص ش ػػرعية أخ ػػرلُ .إف مث ػػل ه ػػال
اؼبعتقدات تؤسس نظرة خاطئة كرؤية قاسبة لبداية اػبلق كتولػد عقػدة الػانب كتشػول أك تشػوش
على اؼبرأة رؤيتها لااهتا كرؤية الرجل ؽبا .إف توجيه أصابع اللوـ إىل أمنا حواء يضر بوعي اؼبػرأة
لااهتا كيولد عند الرجل فكرة التمايز كيؤدم ذلػ إىل انتشػار سػلوكيات االسػتعبلء كاالعتقػاد
بالتفوؽ كالقيادة اؼبطلقة ككل ذل لن يوجد حباؿ من األحواؿ اؼبواطن الواعي اؼبتحضر الػام
يؤمن كوبًتـ الفركؽ بُت اعبنسُت كيستثمرها دبنطق التكامل ال التفاضل.
يؤكػػد مفػػيت الػػديار اؼبصػرية علػػي صبعػػة ؿبمػػد (ََِٔـ) علػػى أف ااتمعػػات اإلسػػبلمية
زبلػو مػػن كجػػود شػػكول العنػف ضػػد النسػػاء إال يف حػػاالت معػدكدة كقليلػػة ناذبػػة عػػن عػػدـ
الت ػزاـ تل ػ اغبػػاالت بتع ػػاليم دي ػػنهم اغبني ػػف (ص ٖٗ) .كاؼب ػرأة بع ػػد ذل ػ كل ػه تع ػػيش يف
ؾبتمعنػػا معػػززة مكرمػػة كال تع ػاين مػػن اؼبشػػكبلت اؼبزعومػػة مػػن أهنػػا طاقػػة معطلػػة (الفػػوزاف).
كلكن ذل الػرأم اؼبتفائػل للسػادة األفاضػل مػن العلمػاء ال يبكػن االتفػاؽ عليػه إذ أف كاقػع
اؼبرأة العربية يف منظور عدد كبػَت مػن البػاحثُت يػدؿ علػى أهنػا "ال معػززة كال مكرمػة! بػل إف
دكر اؼب ػرأة منسػػي سبامػػا يف العػػا العػػريب .كإذا اسػػتمر مثػػل هػػاا الوضػػع ،فسػػنكوف قريبػػا ..
خػ ػػارج ااموعػ ػػة الدكليػ ػػة كاؼبنظومػ ػػة اإلنسػ ػػانية!" (انظػ ػػر حيػ ػػدر  ََِٔ ،ـ ،ص ّْٔ).
كالعنف الام تتعرض له النساء آفة عاؼبية منتشرة يف العا بأسرل كما تشَت التقارير الدكلية
كغَته ػػا (األم ػػم اؼبتح ػػدة ، ََِٔ ،ص ُِ ،الب ػػاز ََِٔ ،ـ ،ص ُُٖ) .إف "ظ ػػاهرة
العنػػف ضػػد اؼبػرأة ظػػاهرة دكليػػة سػػائدة ال يسػػتثٌت منهػػا الػػدكؿ اؼبتقدمػػة أك الناميػػة" " .علػػى
الػػرغم مػػن أننػػا صبيعػػا نػػدرؾ سبػػاـ اإلدراؾ كنعلػػم سبػػاـ العلػػم أف األنثػػى يف ببلدنػػا شػػأهنا شػػأف
األنثى يف ـبتلف دكؿ العا كبشػكل خػاص الػدكؿ الشػرقية تعػاين مػن كافػة أشػكاؿ إسػاءة
اؼبعاملػػة كأهنػػا قػػد تعػػاين منهػػا ردبػػا بدرجػػة أكػػرب كأكسػػع انتشػػارا ،إال أننػػا نعػػرؼ سبػػاـ اؼبعرفػػة
ُ
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كػػال أف كافػػة مظػػاهر إسػػاءة معاملػػة األنثػػى كتوجيػػه العنػػف ضػػدها كاعبػػور علػػى بعػػمل
حقوقهػػا ترجػػع بالدرجػػة األكىل للممارسػػات اػباطئػػة كالعػػادات كالتقاليػػد كاألعػراؼ السػػائدة
كال سبت بصلة ؼبوقف صبيع األدياف السماكية الػيت ظهػرت كبػدأت يف هػال اؼبنطقػة اؼبقدسػة
من العا " (كرـ الدينََِٓ ،ـ).
إف التقليػػل مػػن هػػاا العنػػف كسػػائر مظػػاهر التمييػػز ضػػد اؼبػرأة يتطلػػب إحػػداث تغػػَت يف
الثقافػػة كالاهني ػة كاؼبعتقػػدات االجتماعيػػة اؼبتأصػػلة يف أعمػػاؽ الثقافػػة العربيػػة عمومػػا كالػػيت
تعلي من شأف الػاكورة علػى حسػاب األنوثػة فػبل بػد مػن رصػد كربليػل مظػاهر العنػف ضػد
اؼب ػرأة كالعمػػل علػػى ؿباصػػرة تل ػ اؼبظػػاهر كدعػػم حقػػوؽ اؼب ػرأة كتوسػػيع نطػػاؽ هػػال اغبقػػوؽ
(عبدالعزيز كآخػركفََِٔ ،ـ ،ص ُّٖ) .يقػوؿ جػودت سػعيد "ثقافتنػا اؼبوركثػة ال ربػًتـ
اؼبرأة كال تعدؿ معهػا ،كتغلػب عليهػا اؼبفػاهيم اعباهليػة ،كاػبطػأ منهػا أكػرب مػن خطػأ الرجػل
يف نظر ااتمع ،كإف كاف اهلل ساكل بينهما يف اعبزاء".
كإذا ك ػػاف ه ػػاجس العن ػػف ي ػػدانبنا كلم ػػا ظه ػػرت ؾبموع ػػة إرهابي ػػة ف ػػإف ربري ػػر األس ػػرة،
كاإلعبلـ  ،كاؼبدرسة من العنف هي اػبطوة األكىل كاألعظم إلهباد مواطن يتخا من السػلم
كاغبلم كاغبكمة كالعفو دستورا له يف أسرته كمنهجا له غبياته .
"إف األطفػػاؿ الػػاين شػػاهدكا بالغ ػان يبػػارس العنػػف فػػإهنم يكونػػوف أكثػػر قابليػػة ؼبمارسػػة
العنف مػع األطفػاؿ اآلخػرين .كوبػدث هػاا بغػمل النَّظػر عػن إذا مػا كػاف الطفػل قػد شػاهد
هاا العنف يف الواقع أك يف فيلم أك مػن خػبلؿ الكػارتوف .كأظهػرت دراسػات كثػَتة أف هػاا
التأثَت يكوف كبَتان إذا كاف الشخص الام يقػوـ هبػاا العنػف شػخص لػه مكانػة رفيعػة لػدل
الطفػػل كتػػؤدم هػػال النماجػػة إىل نزعػػة إىل العن ػػف الػػيت يبكػػن إطفاؤهػػا مؤقت ػان عػػن طري ػػق
العقاب ،كيستمر هاا االنطفاء خبلؿ كجود الشخص اؼبعاقب كيػتم تأجيػل فبارسػة العنػف
ي
حػػىت يػػاهب .كقػػد يػػتعلم األفػراد كمنػػا مرحلػػة الطفولػػة أف اؼبشػػاكل يبكػػن حلهػػا باسػػتخداـ
العنف (العرادمََِٓ ،ـ ،باختصار).
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ليست هناؾ دراسات علمية كال إصدارات أكاديبية كافية كتفصيلية تتعرض ؼبشكبلت
اؼبرأة فيما يتصل بالتحرش اعبنسي كإف كانػت شػبكة االنًتنػت تلقػي بعػمل األضػواء كلكػن
معلوماهتػا غػَت دقيقػة ( .)Glacier, 20006, p. 372آف األكاف للتنشػئة األسػرية أف ال تغػايل
يف قدر الرجل على حسػاب قػدر اؼبػرأة كعليهػا عػدـ إشػعار البنػت منػا كالدهتػا بأهنػا ضػئيلة
األنبية (علي ،ُٕٗٗ ،ص ْٖٓ) هاا إذا أردنا تنشئة اؼبواطنة السوية الواعية الفاعلة كإذا
أردنا تقوية منظومتنا القيمية .
" كمن بقايا األعراؼ اليت ال زالت سائدة يف كثَت من الببلد العربية ،كخاصة يف القػرل
أك لػ ػػدل غػ ػػَت اؼبثقفػ ػػُت مػ ػػنهم ،النظػ ػػرة الدكنيػ ػػة للم ػ ػرأة ،كيظهػ ػػر ذل ػ ػ مػ ػػن خػ ػػبلؿ بعػ ػػمل
اؼبمارسػات كاأللفػػاظ الشػػائعة .ففػي اؼبمارسػػات قبػػد أف النسػاء يف بعػػمل اؼبنػػاطق ال يػػأكلن
إال بعػػد الرجػػاؿ ،بػػل قػػد يػػأكلن مػػن فضػػوؿ الطعػػاـ حػػىت كإف كػػاف الطعػػاـ كثػَتان! كمػػا قبػػد
البعمل ال يسمح ؽبا بالركوب يف مقدمة السيارة ،بػل تركػب يف قفػص السػيارة ،كمنػه النظػرة
احملتقرة للمرأة اؼبطلقة ككأهنا ارتكبػت جرمػان ،كبػالرغم مػن أف الطػبلؽ أبغػمل اغبػبلؿ إىل اهلل
فهو حػل ربػاين منطقػي لكثػَت مػن اؼبشػاكل األسػرية اؼبستعصػية بعػد فشػل اغبلػوؿ األخػرل،
كمسئوليته ال تتحملها اؼبرأة كحدها" (رجاء.)ََِٔ ،
ق ػػاؿ القرض ػػاكم (ُّٗٗ ـ) "ف ػػإذا ش ػػاع يف بع ػػمل العص ػػور ح ػػبس اؼب ػرأة ع ػػن العل ػػم ،
كعزؽبا عن اغبياة  ،كتركها يف البيت كأهنا قطعة من أثاثػه  ،ال يعلمهػا الػزكج  ،كال يتػيح ؽبػا
أف تػػتعلم  -حػػىت إف اػبػػركج إىل اؼبسػػجد أصػػبح عليهػػا ؿبرم ػاى  -إذا شػػاعت هػػال الصػػورة
يوم ػػا فمنش ػػؤها اعبه ػػل كالغل ػػو كاالكبػ ػراؼ ع ػػن ه ػػدم اإلس ػػبلـ  ،كإتب ػػاع تقالي ػػد مبالغ ػػة يف
التزمػػت  ،يػػأذف هبػػا اهلل  ،كاإلسػػبلـ لػػيس مسػػؤكال عػػن هػػال التقاليػػد اؼببتدعػػة بػػاألمس ،
كما أنه ليس مسؤكال عن تقاليد أخرل مسرفة ابتدعت اليوـ ".
كتشػػَت الدراسػػات اؼبيدانيػػة إىل أف عػػبلج العػػرض (اؼبيػػل إىل العنػػف ضػػد اؼبػرأة) يتطلػػب
أكال كباألساس اجتثاث السبب  .كلكن التأثَت يف العوامل الثقافية باذبال معُت ليس بػاألمر
السهل أك الام يبكن ربقيقه علػى مػدل القصػَت كاؼبتوسػط  .لقػد تبػُت أف نسػبة غػَت قليلػة
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مػن العينػػة تػرل ضػػركرة تبعيػػة الزكجػة بشػػكل كامػل للػػزكج ! إف ذلػ لػه تربيراتػػه اؼبتجػػارة يف
أعمػػاؽ الثقافػػة كالعربيػػة عمومػػا  ،مػػن هػػال التربي ػرات عوامػػل دينيػػة  ،كمعتقػػدات اجتماعيػػة
تؤكد ضركرة طاعة الزكجة لزكجها كتتجاهل يف الوقت نفسه مستلزمات كجود هػال الطاعػة
 ،كتعل ػػي م ػػن ش ػػأف ال ػػاكورة عل ػػى حس ػػاب األنوث ػػة .إف التقلي ػػل م ػػن ه ػػاا العن ػػف يتطل ػػب
إحداث تغَت منظم يف الثقافة كالاهنية (عبدالعزيز كآخركف ََِٔ ،ـ ،ص ُّٖ).
ينػػادم البػػاحثوف بتصػػويب اؼبفػػاهيم اػباطئػػة حػػوؿ دكر اؼبػرأة كالػػيت ال زالػػت موجػػودة يف
الكتػػب الدراسػػية العربيػػة فهػػي زبتػػزؿ دكر اؼبػرأة يف البيػػت كذبردهػػا مػػن مسػػئولياهتا كحقوقهػػا
كمواطنة داخل ااتمع (.)Moughrabi, 2004, p. 418
هنػػاؾ تبعػػات هامػػة يبلحظهػػا الراصػػد تػػنجم عػػن نقػػص مشػػاركة النسػػاء يف عمليػػة ازبػػاذ
القرار يف ااتمع:
" .1حرماف النساء من حقوؽ هامة  ،فضبل عن مسئولياهتن كمواطنات.
 .2استبعاد آفاؽ النساء من السياسات كالتشػريعات الػيت سبػس ؾبتمعػاهتن كحيػاهتن
اؼبعيشية.
 .3اغبيلولة دكف مشاركة النساء يف ربديد اؼبيزانية القومية كزبصيص اؼبوارد.
 .4حرماف ااتمع من مهارات النساء كمعارفهن كتصػوراهتن" (عهػد القيػادة العاؼبيػة
للنساء ََِٔ ،ـ ،ص ُّٓ ،بتصرؼ).
هنػػاؾ ؾبموعػػة مػػن العوائػػق الػػيت ربػػوؿ دكف مشػػاركة النسػػاء يف السياسػػة كاألعمػػاؿ
اؼبدنية كاغبياة العامة كمنها:
 .1الًتبية النمطية للطفل (هتميش دكر األنثى).
" .2اؼبمارسات كالسلوكيات التمييزية.
 .3عػ ػػدـ تكػ ػػافؤ عبلق ػ ػػات القػ ػػوة ب ػ ػػُت الرج ػ ػػل كاؼب ػ ػرأة يف
األسرة.
 .4مسئوليات النساء يف األسرة يف اعبانب اؼبعيشي كتربية األطفاؿ.
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 .5استبعاد اهتمامات النساء من جدكؿ األعماؿ السياسي.
 .6نقص التعليم.
 .7افتقاد اػبربة يف الشئوف العامة .
 .8افتقاد كجود النماذج القيادية فضبل عن الدعم من النساء يف السلطة.
 .9اػبوؼ من العنف كالتحرش كاالنتقاد فضبل عن الطبلؽ.
 .11الفقر.
 .11التكلفة العالية اليت يستلزمها السعي لتبوأ منصب عاـ.
 .12التمييز ضد نساء األقليات من كافة األنواع.
 .13ثقافة اؼبواجهة السياسية ،اليت زبلق "الفائزين" ك"اػباسرين".
 .14توص ػػيف الرج ػػل باعتب ػػارل "رأس األس ػػرة اؼبعيش ػػية" يف كاف ػػة األغ ػ ػراض االجتماعي ػػة
كاالقتصادية كالسياسية.
 .15تػػدين تقػػدير النسػػاء النسػػاء لػػاكاهتن (عهػػد القيػػادة العاؼبيػػة للنسػػاء ََِٔ ،ـ ،ص
ُّٖ ،بتصرؼ يسَت).
"إف ما يبعث على التفاؤؿ ،هو أف يكوف كضػع اؼبػرأة موضػوعا تعاعبػه معظػم مبػادرات
اإلصػػبلح العربيػػة اإلقليميػػة الوطنيػػة فبػػا يبػػُت أف هػػال القضػػية أصػػبحت عنص ػرا أساس ػيا يف
الرؤيػ ػػة العربيػ ػػة لئلصػ ػػبلح (اؼبفػ ػػيت ََِٓ ،ـ ،ص ِٗ) .لػ ػػاا تطالػ ػػب بعػ ػػمل الدراسػ ػػات
(عب ػػدالعزيز كآخ ػػركف ََِٔ ،ـ ،ص ُّٗ ،بتصػػرؼ) بتمك ػػُت اؼب ػرأة مػػن خ ػػبلؿ إدخ ػػاؿ
مقررات الًتبية األسرية ضمن مناهج التعليم يف كافة اؼبراحل التعليميػة دبػا يتفػق كطبيعػة كػل
مرحلػػة ،علػػى أف يتضػػمن هػػاا اؼبقػػرر تأكيػػد قيمػػة احػًتاـ اؼبػرأة  .إف ذلػ يتطلػػب أف تقػػوـ
كزارة الًتبيػػة بتبػػٍت تل ػ الفكػػرة بواسػػطة خ ػرباء ـبتصػػُت .كأف يقػػوـ اإلعػػبلـ عمومػػا دبراجعػػة
كافػػة اؼب ػواد الدراميػػة كغَتهػػا اؼبتاحػػة لديػػه  ،كذل ػ مػػن منظػػور طبيعػػة الصػػورة الاهنيػػة الػػيت
تركجها عن اؼبرأة كدكرها ااتمعي مع حاؼ أك تعديل اؼبشػاهد الػيت تقلػل مػن شػأف اؼبػرأة.
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كأف تراعػ ػػي هػ ػػال اؼبسػ ػػألة يف اؼب ػ ػواد الدراسػ ػػية كاإلعبلميػ ػػة الػ ػػيت سػ ػػيتم إنتاجهػ ػػا يف اغباضػ ػػر
كاؼبستقبل.
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أفضل مهنة للمرأة
أفض ػ ػػل مهن ػ ػػة للم ػ ػرأة ه ػ ػػي اؼبهن ػ ػػة ال ػ ػػيت تتف ػ ػػق م ػ ػػع ميوؽب ػ ػػا،
كتتماشى مع زبصصها ،كتنفع أسرهتا ،كزبدـ ؾبتمعها ،كزبتارها
اؼبرأة بكامػل حريتهػا .هػال هػي طبسػة شػركط ال بػد مػن توافرهػا
للمرأة الطموحة أثناء اختيار كظيفة اؼبستقبل.
ال ش ػ أف اختي ػػار اؼب ػرأة لطبيع ػػة عمله ػػا خ ػػارج اؼبن ػػزؿ م ػػن
القضايا اؽبامة كاألساس يف ذل أف كل األعماؿ اؼبفيدة للفرد كااتمػع مطلوبػة كيظػل رأم
اؼب ػرأة كطبيعػػة ظركفهػػا كميوؽبػػا مػػن ؿبػػددات االختيػػار السػػليم كؽبػػاا يػػنص الدسػػتور الكػػوييت
على أنه " لكل كوييت اغبق يف العمل كيف اختيار نوعه".
كال تتحق ػػق الفاعلي ػػة ااتمعي ػػة كالتنمي ػػة اغبقيق ػػة يف أم عم ػػل إال
خبمسة شركط ال بد من توفرها يف اؼبوظف مهما كانت كظيفته:
 .1الوعي باغبقوؽ كالواجبات الوظيفية.
 .2قوة األداء النابع من التخصص.
 .3األمانة يف ربمل اؼبسئولية.
 .4استشارة أهل االختصاص.
 .5الثق ػػة ب ػػالنفس كالتش ػػبث باألم ػػل كاإلحس ػػاف يف العم ػػل اؼب ػػدر لل ػػدخل اؼب ػػايل
كالعائد االقتصادم فبا ينعكس على رخاء البلد.
ػت ً
ً
ت
قالػػت ابنػػة شػػعيب ؼبوسػػى {قىالىػ ٍ
اسػػتىأٍ ىجٍر ى
اسػتىأٍجٍرلي إً َّف ىخٍي ػ ىػر ىمػ ًن ٍ
ػت إً ٍحػ ىػد يانبىا يىػػا أىبىػ ٍ
الٍ ىقػ ًو ه ً
ػُت} (القصػػص .)ِٔ :إهنػػا اؼبػرأة الػػيت سػػانبت يف كضػػع أسػػس القيػػادة كأركػػاف
م األىمػ ي
اإلدارة بكلمات موجزة كصػائبة كمعػايَت تقيػيم اؼبوظػف ال عبلقػة ؽبػا البتػة بالػاكورة كاألنوثػة
أك النسػػب كاػبلفيػػة االقتصػػادية .كاؼب ػرأة أيضػػا تعلػػم البش ػرية كلهػػا كتعطيهػػا درسػػا بليغػػا يف
القيم اؼبهنية السوية كتقدـ ذبربة رائعة يف هاا اؼبيداف فتؤكد على أف اؼبشورة أساس اغبكمػة
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كج ػػوهر القػ ػرارات الس ػػليمة ف ػػبل زبت ػػار الفت ػػاة كظيفته ػػا كال
تفصل يف األمور إال بعد أخػا االستشػارة مػن اؼبتخصصػُت
كعلى ضوء اؼبعلومات الدقيقة ربسم أمرهػا كترسػم مسػارها.
ػت يىػػا أىيػه ىهػػا
قالػػت بلقػػيس الػػيت حكمػػت سػػبأ جبػػدارة { قىالىػ ٍ
ً
اطعػةن أىمػران حػ َّػىت تى ٍشػػه يد ً
كف}
اؼبػىؤلي أىفٍػتيػ ًػوين ًيف أ ٍىمػ ًرم ىمػػا يكنػ ي
ى
ػت قى ى ٍ ى
(النمل .)ِّ :
إف تعليم اؼبرأة كتعزيز برامج التوعية الدينية كاالجتماعية كفيل بإهباد كعػي عػاـ بأنبيػة
تنظيم األسرة كرعاية األمومة كالطفولة كيسهم التعليم السليم يف عملية ترشيد خياراهتا كمػا
أف الثقاف ػػة الش ػػائعة يف ااتم ػػع تلع ػػب دكرا كب ػَتا –س ػػلبا كإهباب ػػا -يف تنظ ػػيم حي ػػاة كحج ػػم
األسرة كربديد اإلقباب كاؼبيل كبو إقباب الاكور أك اغبػرص علػى كثػرة األبنػاء .إف مسػتول
التعل ػػيم عن ػػد اؼب ػرأة ل ػػه ص ػػلة جوهري ػػة حبج ػػم األس ػػرة حي ػػث سبي ػػل اؼب ػرأة اؼبتعلم ػػة إىل ربس ػػُت
مس ػػتول حياهت ػػا م ػػن خ ػػبلؿ تع ػػديل الوض ػػع االقتص ػػادم كاالجتم ػػاعي كرب ػػرص عل ػػى ت ػػوفَت
أطفاؽبا فتوفر ؽبم عناية أكرب (.)Ayoub, 2003
كغٍت عن البياف أف ااتمع الكوييت الفيت كالعا العريب عموما حباجة ماسة إىل كوادر
نس ػ ػػائية فاعل ػ ػػة يف صبي ػ ػػع اؼبي ػ ػػادين التنموي ػ ػػة كمنه ػ ػػا اؼبي ػ ػػادين اإلعبلمي ػ ػػة بكاف ػ ػػة أطيافه ػ ػػا،
كاالقتصػػادية ،كالسياسػػية ،كالتعليميػػة .إف ترغيػػب الفتيػػات يف ربقيػػق ذكاهتػػن داخػػل كخػػارج
اؼبنزؿ بشكل متوازف من أعظم مهاـ مراكز التوجيه كالتثقيف اليوـ.
أعتقد جازمة أف اؼبرأة على اؼبسػتول احمللػي كالعػاؼبي أثبتػت أهنػا مبدعػة كفاعلػة يف صبيػع
اغبقػػوؿ اؼبهنيػػة الػػيت تشػػارؾ فيهػػا نظريػػا كعمليػػا .كنتمػػٌت أف تصػػبح اؼب ػرأة يف بلػػداننا قاضػػية
كفقيهة يف ااامع الفقهية كغَتها كما نأمل أف تأخا كضعها يف حرية اختيار مهنتهػا كحػق
مشركع كليس كفضل كمنػة مػن أحػد يسػلبه منهػا كوبجبػه عنهػا مػىت شػاء .إف كأد الطاقػات
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
شأف العمل يف البيت ،كيزعجٍت أف أظبع عن البطالة اؼبقنعة .من اعبميل أف تتجمل كتتزين
اؼب ػرأة كتعتػػٍت بنفسػػها كلكػػن دكف أف تصػػل إىل حػػد التهافػػت ،كمػػن اعبميػػل أف زبػػدـ اؼب ػرأة
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 اؼبه ػػن الشػ ػريفة كله ػػا ذات مقاص ػػد إنس ػػانية نبيل ػػة ،كغاي ػػات كطني ػػة عظيم ػػة إذا
ربققها اؼبرأة كالرجل أيضا يف عملهما فإف ذل هدر للوقت ،كاكبراؼ عن اؼبسار ،كضػياع
للقيم األخبلقية ،كتفريط باألعراؼ اؼبهنية.
رغم الفًتة الزمنية القصَتة لدخوؿ اؼبػرأة الكويتيػة كالعربيػة يف
الوظ ػ ػ ػػائف اؼبدني ػ ػ ػػة إال أف بص ػ ػ ػػماهتا االهبابي ػ ػ ػػة ؿب ػ ػ ػػل تق ػ ػ ػػدير
كإعجػػاب كإجػػبلؿ كهػػي تباشػػَت خػػَت مػػا كانػػت لتظهػػر لػػوال
اإلصرار يف التغيَت كاإلخبلص يف الباؿ.
هنػاؾ مهػن حققػػت اؼبػرأة فيهػا قباحػػا كاضػحا مثػل التعلػػيم
كالطػػب كالعمػػل يف السػػكرتارية كالعمػػل اإلدارم رغػػم نػػدرة القيػػادات العليػػا مػػن النسػػاء يف
معظم اااالت كلكن الوقت كفيل بتغيَت الوضع إىل األفضل كإهباد التوازف اؼبنشود.
أعتقػػد أف معظػػم اؼبهػػن اؼبناسػػبة للمػرأة متاحػػة للمػرأة الكويتيػػة كهنػػا يػػأيت دكر الًتبيػػة يف
تشػػجيع الفتيػػات علػػى اختيػػار مػػا يناسػػبهن يف العم ػل كقػػد تتػػدخل العػػادات كالتقاليػػد يف
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.
كمػػن خػػبلؿ خػػربيت العمليػػة يف تقػػدمي االستشػػارات الًتبويػػة كجػػدت تعنػػت العديػػد مػػن
اآلبػػاء كاألزكاج إذ هبػػربكف الفتيػػات علػػى اختيػػار زبصصػػات تػػؤهلهن لوظػػائف ال يػػرغنب هبػػا
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كيرض ػ ػػخن لض ػ ػػغط الواق ػ ػػع فب ػ ػػا ي ػ ػػؤدم إىل مش ػ ػػاكل ال حص ػ ػػر ؽب ػ ػػا يف مهنته ػ ػػا اؼبس ػ ػػتقبلية،
كشخصيتها اؼبستقلة ،كمسَتهتا اؼبعيشية.
ال أجد أم تعارض يف التوفيػق بػُت دكر اؼبػرأة يف ااتمػع كدكرهػا يف اؼبنػزؿ إذا أحسػنت
اؼبػرأة يف إدارة األمػرين معػا كهػاا رغػم شػدة التحػديات أمػر فبكػن بعػوف اهلل تعػاىل كالنمػػاذج
الناجحػػة أكثػػر مػػن أف تعػػد .كمػػن اؼبفػػاهيم اػباطئػػة أف تربيػػة األبنػػاء هػػي مسػػئولية تقػػع علػػى
عاتق األمهات كالصحيح أف اؼبسئولية كالرسالة مشًتكة بُت األب كاألـ كل يف ؾباله كربت
مظلة اغبب كالتعاكف كاؼبودة.
هناؾ دعوات متشددة تقلص من حركة اؼبرأة يف ااتمع كال تعمل على استثمار
مواهب اإلناث إال يف أضيق اغبدكد .عن حكم دراسة النساء للهندسة كالكيمياء كرد
سؤاؿ ألحد العلماء األفاضل كهاا نصه "هل هبوز للفتاة أف تدرس يف بعمل زبصصات
العلوـ الطبيعية مثل :الكيمياء كالفيزياء كغَتها ؟" فكاف اعبواب "ليس للمرأة التخصص
فيما ليس من شأهنا ،كأمامها الكثَت من اااالت اليت تتناسب معها  ،مثل  :الدراسات
اإلسبلمية  ،كقواعد اللغة العربية .أما زبصصات :الكيمياء كاؽبندسة كالعمارة كالفل
كاعبغرافيا فبل تناسبها  ،كينبغي أف زبتار ما ينفعها كينفع ؾبتمعها  ،كما أف الرجاؿ يعدكف
ؽبا ما ىبصها مثل :الطب النسائي ،كالوالدة ،كغَتها" (دار ابن خزيبة ُٕٗٗ ،ـ ،ص
ُٓ)  .كمن الغريب أيضا أف يطالب أحد الكتاب دبنع البنات من اػبركج كحدهن سواء
للسوؽ ،أك للطبيب ،أك غَت ذل  ،كيرل أنه ال بد من كجود احملرـ معهن ،كأال ىبرجن إال
للحاجة اؼبلحة كإذا كاف الرجل يستحي من النزكؿ مع ؿبارمه فلياهب هبن إىل األسواؽ
اػباصة بالنساء ،أك ياهب هبن إىل بلدة قريبة من بلدته ،كينزؿ معهن حيث ال يعرفه
أحد هناؾ (اغبمدُٕٗٗ ،ـ ،ص ِٕ.)ٖٖ -ِٖ-
أهم مرتكز للتعامل مع اؼبرأة هو أف نثق بقدراهتا يف خدمة
نفسها كأسرهتا كؾبتمعها كعلينا أف ال نردد األقواؿ القديبة من
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دكف إعماؿ للعقل فهي تضر دبكانة اؼبرأة بل بصورة اإلسبلـ كتشعر الناشئة من اإلناث
خصوصا بالدكنية مثل قوؽبم "النساء أسفه السفهاء".
ضعًي ىفةي الٍ ىع ٍق ًل قىلًيلىةي الضٍَّب ًط لً ىما ىٍرب ىفظيهي .ىكقى ٍد
قاؿ ابن اعبوزية يف أعبلـ اؼبوقعُت "الٍ ىمٍرأىة ى
اؿ ىعلىى النِّس ًاء ًيف الٍع يق ً
اغبًٍف ًا ىكالت ٍَّميًي ًز" .ككلمة اؼبرأة ضعيفة
وؿ ىكالٍ ىف ٍه ًم ىك ٍ
الر ىج ى
َّل اللَّهي ِّ
ي
ى
فىض ى
أصبحت اليوـ مسوغا النتقاص حقوقها اؼبدنية .قاؿ أحد العلماء "قيادة اؼبرأة للسيارة ال
ذبوز  ...كاؼبرأة ضعيفة تتحكم فيها العواطف كالرغبات غَت اغبميدة ،كيف سبكينها من
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 وبرـ ؼبا فيه من الفتنة
كاحملاذير العظيمة"ُ.
يؤكد ؿبمد حسُت فضل اهلل على أف اإلسبلـ أنصف
اؼبرأة كالواقع اضطهدها كيقوؿ "كل الًتاكمات التارىبية
أفقدهتا ثقتها بنفسها ،فعندما كانوا يقولوف إف اؼبرأة "ضعيفة
محمد حسين فضل اهلل
العقل" أك أهنا "بربع عقل" كانت تشعر أهنا كال ،
كتسكن إىل ذل  ...كقد رأينا من خبلؿ التجربة التارىبية كاؼبعاصرة أف اؼبرأة استطاعت أف
زبوض يف مسائل السياسة كمسائل االجتماع كاالقتصاد ،كأهنا إذا تتفوؽ على الرجل يف
ِ
بعمل اؼبواقع ،فإهنا ال تقل عنه يف قباحاهتا الواقعية" (باختصار) .
إف اآلراء اؼبتشددة يف عمل اؼبرأة كحركتها ااتمعية إف تنتقص األنثى مباشرة فهي
قطعا تقلص من نشاطها كمساحة سعيها يف مناكب األرض كتقلل من انطبلؽ طاقاهتا يف
ُ نقبل عن موقع نداء اإليباف.
ِ موقع بينات (موقع السيد ؿبمد حسُت فضل اهلل):
http://arabic.bayynat.org.lb/ousra/tadamonwoman.htm
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مراتب الفكر ،كربجب مسانبات اؼبرأة كربرمها من عملية التنمية الشاملة كالشراكة
ااتمعية  ،كتغاير ركح االذباهات العصرية يف القوانُت الدكلية كتضيق كاسعا كتتعارض مع
حق اؼبرأة يف اختيار اؼبهنة الشريفة اليت زبتارها دبحمل إرادهتا .ككل دكؿ العا اليوـ كقعت
على مواثيق حقوؽ اإلنساف اليت تكفل مثل هال اغبقوؽ كربث السلطات الوطنية على
استثمار قدرات اإلناث يف شىت اؼبيادين كهال االتفاقيات الدكلية يف أساسياهتا ال زبل
دبحكمات الدين بل تتوافق مع ركح العدالة يف هاا الشأف.
العمل الام ينفع ااتمع كال يؤثر سلبا على أداء األسرة هو العمل اؼبرغوب للمػرأة إذا
كاف جاذبا ؽبا  ،كمؤمنة به ،كمؤهلة له  .كاؼبهن ذات تأثَت كبَت يف تطوير كنضج شخصػية
اؼبرأة حيث تنمو مهنيا  ،كربقق ذاهتػا ،كتصػبح رافػدا مفيػدا ألسػرهتا كؾبتمعهػا .كهنػا ال أكد
التقليػػل مػػن شػػأف األمومػػة بػػأم حػػاؿ مػػن األحػواؿ فػػإف األمومػػة مػػن
أكػػرـ الػػنعم الػػيت كهبهػػا اؼبػػوىل سػػبحانه لئلنػػاث كهػػي ال تتنػػا مػػع
دكرهن يف اؼبسانبة يف العمل خارج اؼبنزؿ.
يق ػػوؿ ؿبم ػػد ب ػػن راش ػػد آؿ مكت ػػوـ (ََِٔ ـ) "للم ػرأة مكان ػػة
خاصة يف ؾبتمعنا كهبب أف تربز يف صورة أكرب ألف لديها الكفػاءة
كاؼبستول التعليمي كالثقايف كتستحق أف تكرـ كتتقلد اؼبناصب اليت تستحقها مهما علت"
َُٖ) .هال رؤية صاغبة تتسق مع معاين العدالة الكاملة .
(ص
كاؼب ػ ػ ػرأة مثله ػ ػػا مث ػ ػػل الرج ػ ػػل يف ض ػ ػػركرة االلت ػ ػ ػزاـ ب ػ ػػاآلداب
اإلسبلمية فاإلحساف يف العمل كاإلخػبلص ،كالػتعلم الػدائم مػن
ركػػائز التف ػػوؽ .م ػػن اؼبه ػػم أف ال يأخ ػػا العمػػل خػػارج اؼبنػػزؿ م ػػن
كق ػػت األس ػػرة ،كس ػػر قب ػػاح أم موظف ػػة ه ػػو تع ػػاكف األه ػػل معه ػػا
كإتاحػػة الفرصػػة ؽبػػا لتنميػػة مواهبهػػا يف إطػػار اؼبصػػلحة اؼبشػػًتكة  ،كحريػػة االختيػػار  ،كاإليبػػاف
بقػػدرات اؼب ػرأة يف مسػػَتة الػػوطن كال يبكػػن أف ننػػاؿ هػػال اػب ػَتات إال بتنشػػئة صػػاغبة تغػػرس
تل اؼبضامُت كتؤهل اعبيل الصاعد إىل التخصص العلمي كاالعتػزاز بالػاات كالتشػوؽ إىل
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خدمة اؼبعاين العريضة للمواطنة اؼبسئولة .ككل امرأة عظيمػة جبانبهػا إنسػاف عظػيم قػد يكػوف
رجبل أك أما أك أخا أك كريبا ...عرؼ مكانة األنثى كسعى صادقا لنصرهتا.
تأىيل المرأة سياسيا
هنػػاؾ جهػػد كبػػَت يبػػاؿ يف سػػبيل نشػػر الػػوعي السياسػػي يف أكسػاط ااتمػػع الكػػوييت
كذل لوضع أجندة تساعد على هتيئة األجواء ؼبزيد مػن العطػاء يف اغبقػل النسػوم الكػوييت
مدنيا كلقد شاركت يف عػدد مػن اؼبنتػديات الػيت اسػتهدفت نشػر الػوعي اعبمػاهَتم بقضػايا
النساء منها داخل كخارج قبة الربؼباف فوجدت صداها اغبسن يف تعضػيد التنشػئة السياسػية
كتعميق رسالتها .كاغبق أف مثػل هػال اؼبلتقيػات الكريبػة الػيت تضػم طاقػات نسػائية مػن شػىت
التخصصات تضخ دمػاء اغبيويػة يف اغبيػاة اؼبدنيػة كفرصػة شبينػة
لتعميػػق العبلقػػات ،كتوثي ػػق الصػػبلت ،كتبػػادؿ اػب ػربات لػػدعم
اغبػراؾ االجتمػػاعي يف بلػػدنا اغببيػػب يف ظػػل قيادتنػػا السياسػػية
اغبكيم ػػة ال ػػيت أثبت ػػت عل ػػى كاف ػػة األص ػػعدة مؤازرهت ػػا الص ػػادقة
غبقوؽ اؼبرأة السياسية.
برؼبػػاف اليػػوـ شبػػرة لسػػعي األمػػس ،كاؼبسػػتقبل ؿبصػػلة لكفػػاح اليػػوـ لقػػد سػػانبت ااػػالس
الس ػ ػػابقة (ؾبل ػ ػػس الش ػ ػػورل األكؿ س ػ ػػنة ُُِٗ ـ كؾبل ػ ػػس ُّٖٗ ـ ) يف تط ػ ػػور الفك ػ ػػر
السياسي كتوسيع اؼبكاسب الدسػتورية يف الكويػت .كمػن أقػواؿ يوسػف القنػاعي اؼبػأثورة يف
تنمية الػوعي السياسػي األصػيل قولػه "ال حيػاة للػببلد إال بااػالس الدسػتورية"  .كبنػاء علػى
مػػا سػػبق بيانػػه فهنػػاؾ صبلػػة مػػن اؼببػػادئ كاإلرشػػادات اؼبتعلقػػة بعمليػػة تأهيػػل اؼب ػرأة سياسػػيا
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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 كاغبرية الصحيحة قرينة اؼبسئولية الواعية .كاؼبشاركة اؼبطلوبة تكليػف
ال تشريف كهي طريقة من طرؽ خدمة ااتمع ،كسن القػوانُت علػى أسػس
الديبقراطيػػة كيف ذل ػ توسػػيع ؼب ػػدارؾ اؼب ػرأة ،كاس ػػتثمار لطاقاهتػػا اؼبعطلػػة،
كذبديد للثقة هبا.
 إف خػ ػ ػربات اؼبػ ػ ػرأة فكػ ػ ػرا كثقاف ػ ػػة كس ػ ػػلوكا س ػ ػػتنمو
سياسيا كلما سانبت يف فبارسة العمل الربؼباين كهو عمل
ال يسػتغٍت عػػن التفكػَت العلمػػي .يقػػوؿ الػدكتور فػؤاد زكريػػا
عػػن ظبػػات التفكػػَت العلمػػي "مػػن ظبػػات التفكػػَت العلمػػي
الًتاكميػػة :أم إف ت ػراكم اػب ػربات مػػن أسػػباب علػػو البنػػاء
فؤاد زكريا
اؼبعػػريف كزيػػادة مسػػاحته كمػػن اؼببلحػػا أف العلػػوـ التطبيقيػػة
تقفز قفزات هائلة كلما أحسنت االستفادة من شبرات العقل".
 يقوؿ د .حامد عمار "الثقافة عمليػة سياسػية يف جوهرهػا ،كمػا أف السياسػة عمليػة
ثقافية يف حركتها".
 توجيه صبيع فئات ااتمع كبو السياسة العادلة الشاملة دبستوياهتا اؼبختلفة لتحقيق
ذل التضامن فبل بد من تسخَت اؼبؤسسات الرظبية كغَت الرظبية لتكوين ثقافة سياسية
كاعية تتحمل أعباء اؼبسئولية.
صفات المرشحة

 oأف تكػػوف اؼبرشػػحة قػػادرة علػػى ربمػػل األمانػػة كاؼبسػػئولية كمؤهلػػة مػػن حيػػث الكفػػاءة
كالشخصية كلديها الفهم الصحيح ألكضاع ااتمع الكوييت.
 oأف تك ػػوف ذات إؼب ػػاـ حس ػػن دبػ ػواد الدس ػػتور الك ػػوييت كتشػ ػريعاته كذات كع ػػي ع ػػاـ
بااريات العاؼبية كاألحداث التارىبية اؽبامة ألهنا ربتوم على خربات هامة توسع األفق.
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 oاستشػػارة أهػػل االختصػػاص كاالسػػتعانة بأصػػحاب اػبػربات كاالطػػبلع اؼبكثػػف علػػى
القضايا اؼبصَتية.
 oاؼبسانبة يف عملية سبكُت اؼبرأة كتوسيع نطاؽ حرياهتا أسريا كؾبتمعيا.
 oتوطن نفسها على أف النضج السياسي عملية ربتاج إىل خربات تنمو مع الزمن فبل
زبشى التحػديات بػل تسػتفيد منهػا للبنػاء كالعطػاء .إف العثػرات الػيت يسػتفاد منهػا اليػوـ قػد
تكوف من عبلمات التفوؽ مستقببل.
 oبػػاؿ كػػل األسػػباب مث االسػػتعداد لقبػػوؿ نتػػائج اػب ػربات السياس ػية كتػػركيمل الػػنفس
علػى التعامػل السػليم مػع عواقػب األحػداث حبلوهػا كمرهػا ،باهبابياهتػا كسػلبياهتا ،بتحالفاهتػا
كمكائدها.
 oأف يكوف ؽبا قرارها اؼبستقل فبل تتبع الرجل أك اآلخرين يف قراراهتم من باب مسايرة
ً
ياسة األ ٍىم ًر الواقً ًع دكف قناعة شخصية ككما أيثًىر عن بعمل الشعراء أنَّه قاؿ:
س ى
و
فساد الرأ ًم أف تًتددا
فكن ذا عزيبة فًإف ى
إًذا ى
كنت ذا رأ وم ٍ
 oأف تكػػوف ملمػػة بكيفيػػة إدارة اغبػوار السياسػػي البنػػاء غػػَت اؼبتزمػػت كؽبػػا القػػدرة علػػى
التعامل اؼبهاب مع اؼبخالفُت ؽبا.
 oأف رب ػػافا اؼب ػ ػرأة العربي ػػة عل ػػى صب ػػاؿ سبيزه ػػا كه ػػدكئها ف ػػبل تنس ػػاؽ كب ػػو اؼبه ػػاترات
اإلعبلمي ػ ػػة ،كال تس ػ ػػتخدـ العب ػ ػػارات اؽبابط ػ ػػة ،كتتحاش ػ ػػى اعب ػ ػػداؿ العق ػ ػػيم مهم ػ ػػا كان ػ ػػت
اؼبسوغات ،كعليها أف تتجمل باغبياء فاغبياء ماء اغبياة .قالت باحثة البادية الشاعرة مل
بنت حفٍت ناصف:1
 1باحثػة الباديػة (َُّْ  ُّّٕ -ه ػ  ُُٖٗ - ُٖٖٔ /ـ) ملػ بنػت حفػٍت ناصػف" .كاتبػة شػاعرة ،خطيبػة ،كانػت أشػهر
فضػػليات اؼبسػػلمات يف عصػػرها ،مولػػدها ككفاهتػػا يف القػػاهرة ،تعلمػػت يف اؼبػػدارس اؼبص ػرية كأحػػرزت الشػػهادة العاليػػة (دبلػػوـ) سػػنة
ُُِّ ه ػػ ،كأحسػػنت اإلنكليزيػػة كالفرنسػػية ،كاشػػتغلت بػػالتعليم يف مػػدارس البنػػات األمَتيػػة ،مث تزكجػػت بعبػػد السػػتار الباسػػل .ؽبػػا
الكثػػَت مػػن اؼبقػػاالت يف (اعبريػػدة) صبعتهػػا يف كتػػاب ظبتػػه (النسػػائيات) جػػزآف ،طبػػع أكؽبمػػا كالثػػاين ـبطػػوط ،كبػػدأت بتػػأليف كتػػاب
ظبتػه (حقػػوؽ النسػػاء) فحالػػت كفاهتػػا دكف سبامػه ،كلآلنسػػة (مػػي) كتػػاب ظبتػػه (باحثػػة الباديػة -ط) أحاطػػت فيػػه دبػػا كػػاف لصػػاحبة
الًتصبة من األثر يف النهضة النسائية كالبيتية يف هاا العصر" (اؼبوسوعة الشعرية ََِّ ،ـ) .
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إف الفتاة حديقة كحياؤها

كاؼباء موقوفا عليه بقاؤها

تهيئة المرأة للحملة االنتخابية
مقًتح لدكرات تدريبية
إقامة كرش عمل مكثفة خاصة بإدارة اغبمبلت االنتخابية ،تشمل على اآليت:
 تأهيل اؼبرشحة النتقاء أهدافها كاختيار األفراد اؼبساعدين ؽبا يف ضبلتها االنتخابية
كمسَتهتا السياسية.
 التعرؼ على اغبقوؽ كالواجبات السياسية.
 مناقشة بعمل النظريات كالنظم احمللية كالدكلية.
 التعرؼ على أهم نتائج علمي النفس كاالجتماع يف فهم الناس كحسن التعامل
معهم.
 التدرب على فن استخداـ اإلعبلـ كالتكنولوجيا.
 تنمية الثقافة اغبوارية كاإلدارية.
 التدرب على الرجوع إىل مصادر اؼبعلومات (كونا -االنًتنت.)...
 عقد لقاءات مع السادة أعضاء ؾبلس األمة لبلستفادة من خرباهتم يف هاا
اؼبيداف.
 توعية اؼبرشحة بتاريخ دكلة الكويت سياسيا كبرؼبانيا.
 رصد اؼبشكبلت القانونية كاالجتماعية  ...اليت تواجه اؼبرأة يف الكويت كاقًتاح
اغبلوؿ اؼبناسبة.
كأخَتا فبل بد من تسجيل حقيقة تارىبية ذكرها د .حسن أبوطالب اػببَت دبركز
الدراسات السياسية كاالسًتاتيجية جبريدة األهراـ كهي أنه "يبقى للكويت أهنا كانت من
أكائل الدكؿ اػبليجية اليت احت ٌ ؾبتمعها مع اػبارج ،كعرفت تعليم البنات مبكرا جدا،
ككال إفساح اااؿ أمامهن للعمل كالتحرؾ اجتماعيا كثقافيا كفنيا ،كيف الوقت نفسه
141

التضييق عليهن يف اغبقوؽ السياسية .فيما مثٌل مفارقة كربل
حُت اؼبقارنة مثبل مع دكؿ كقطر كعيماف عرفت تعليم البنات
يف كقت الحق ،كلكنها كفٌرت تل اغبقوؽ للمرأة قبل ثبلث
الضجة كاؼبمانعة
أك أربع سنوات مضت كبدرجة أقل من
ٌ
الداخلية .ما هبرم يف ااتمعات العربية اػبليجية يبكن النظر
إليه كخطوات يف عملية سبكُت اؼبرأة اجتماعيا كسياسيا
كاقتصاديا ،كهو سبكُت يصب يف اػبركج من كافة اؼبظا كأشكاؿ التمييز السلأ اليت
أحاطت باؼبرأة العربية  -كضمنها اػبليجية  -على مدار عقود عديدة مضت ،كيستهدؼ
إطبلؽ الطاقات الكامنة لدل اؼبرأة ػبدمة نفسها كؾبتمعها معا ،كتشكيل شخصيتها
اؼبستقلة بعيدا عن سطوة كهيمنة الرجل .كنظرا ألف تل اؼبظا كانت كما زالت تصب
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
بالقدمي اؼبعركؼ" (أبوطالبََِٓ ،ـ ،باختصار).
مبررات المشاركة السياسية للمرأة
فيما يلي مقالة صحفية قمت بكتابتها قبل أف تستكمل اؼبرأة حقوقها السياسية يف
الكويت كنشرهتا جريدة الوطن يف يوـ الثبلثاء َِ ؿبرـ ُِْٔ هػ اؼبوافق ُ مارس
ََِٓ ـ ،العدد َُِْْ-ْٖٖٖ/السنة ّْ ،صفحة.ُْ :
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
اؼبساكاة يف ااتمػع اؼبػدين .ال أشػ أبػدا بػأف اؼبػرأة سػتناؿ حقوقهػا كاملػة يف هنايػة اؼبطػاؼ
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كلكػػن سػػتلعب اؼبوركثػػات االجتماعيػػة كغَتهػػا دكرا كبػَتا يف عرقلػػة اؼبسػػَتة دبناقشػػات قديبػػة
عقيمػػة يف الغالػػب كهػػي دائمػػا ؾبػػادالت مسػػتمرة تػػؤخر االقبػػازات اغباظبػػة لفػػًتة مػػن الػػزمن
كلكنهػػا ال سبنػػع مسػػَتة اؼب ػرأة مػػن ربقيػػق اؼب ػراد علػػى اؼبسػػتول البعيػػد كتػػاريخ تعلػػيم اؼب ػرأة يف
الشػػرؽ كالغػػرب قػػديبا كحػػديثا يشػػهد بػػال فػػالتغيَت أمػػر عسػػَت .لقػػد كتبػػت عػػدة حبػػوث
زبصص ػػية يف ش ػػأف إش ػػكالية اؼب ػرأة م ػػن منظ ػػور أص ػػوؿ الًتبي ػػة بغ ػػرض تنمي ػػة كع ػػي اإلن ػػاث
سياسػػيا كمنػػا سػػن مبكػػرة مػػن خػػبلؿ ربسػػُت اؼبنػػاهج التعليميػػة كطرائػػق التنشػػئة االجتماعيػػة
كص ػػوال إىل سبكينه ػػا نظري ػػا كعملي ػػا لتلع ػػب دكره ػػا اغبضػػارم عل ػػى أرض ال ػػوطن كيف فض ػػاء
اإلنسانية .كلقد كضعت كل تل الدراسات على موقعي يف شبكة االنًتنت:
http://www.geocities.com/alkanderi1

إف مشػػاركة اؼب ػرأة يف حقػػل السياسػػة لػػيس مػػن بػػاب الػػًتؼ كمػػا يتػػوهم الػػبعمل بػػل
اؼبؤسسػػات التعليميػػة اؼبتميػػزة ،كاؼبنظمػػات الثقافيػػة العاؼبيػػة ،كأمػػم األرض مػػن خلفهػػا تسػػعى
جاهػػدة إىل توسػػيع نطػػاؽ اغبريػػات يف أكطاهنػػا ،كاغبريػػة قرينػػة اؼبسػػئولية .كاؼبشػػاركة اؼبطلوبػػة
تكلي ػػف ال تشػ ػريف كه ػػي طريق ػػة م ػػن ط ػػرؽ خدم ػػة ااتم ػػع ،كس ػػن القػ ػوانُت عل ػػى أس ػػس
الديبقراطية كيف ذل توسيع ؼبدارؾ اؼبرأة ،كاستثمار لطاقاهتا اؼبعطلة ،كذبديد للثقة هبا.
تػػدرؾ كػػل امػرأة 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
نشػػاطها كخرباهتػػا داخػػل كخػػارج نطػػاؽ األسػػرة .مػػن الغريػػب
جػػدا أف يسػػَت العػػا كلػػه كبػػو اؼبزيػػد مػػن اغبريػػات كتوسػػيع
مساحات اػبيار كإبػداء الػرأم كالتنػوع يف الػرأم كالػبعمل يف
ه ػػاا ال ػػوطن وب ػػاكؿ تقل ػػيص ذلػ ػ كيري ػػد أف يض ػػيق كاس ػػعا
معصومة المبارك أول
باسم الدين تارة كباسم العادات تارة أخرل.
وزيرة كويتية
إف تفعيػ ػ ػػل دكر اؼب ػ ػ ػرأة يف ااتمػ ػ ػػع ال يتعػ ػ ػػارض مػ ػ ػػع
كظيفتها األسرية بل قد تساهم اؼبشاركة السياسية يف ربسُت نوعية حياة األسرة ،كتزيد من
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االندماج االجتماعي ،كترتقي دبستول الثقافة العامة إذا أحسن الرجػل كاؼبػرأة إدارة األمػور.
ال ش ػ أف مشػػاركة اؼب ػرأة 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
كأفعػػاؿ أخػػات مكاهنػػا اؼبرمػػوؽ يف ااتمعػػات اؼبدنيػػة فانتعشػػت اغبيػػاة النيابيػػة ،كازدهػػرت
السلطة القضائية ،كأبدعت اعبهات التنفياية رغم القصور البشرم الػام يعػًتم كػل عمػل
إنساين فبا يتطلب التطوير كالتحسُت بصورة مستديبة.
تق ػػوـ اؼب ػرأة الكويتي ػػة العامل ػػة ب ػػدكر متن ػػاـ يف خدم ػػة التنمي ػػة الوطني ػػة كه ػػاا يتطل ػػب أف
تشارؾ يف صياغة كمناقشة كاقػًتاح القػوانُت كاؼبشػاريع الػيت تتعلػق حبياهتػا كػأـ كبنػت كأخػت
كزكجة كموظفة كربة بيت كمواطنة .يف األمس راهن البعمل على أف خركج اؼبرأة للعمل فيه
هدـ لؤلسرة فأثبتت اؼبرأة – حبمد اهلل  -عكس ذل كقبحت يف اؼبوازنة بػُت األمػرين معػا
إىل حػػد كبػػَت كرغػػم اؼبصػػاعب الػػيت تصػػادفها  ،حالفهػػا التوفيػػق يف إث ػراء األسػػرة بثقافتهػػا
كخرباهتا كإسهاماهتا.
إف عػػزؿ اؼب ػرأة عػػن اؼبشػػاركة اؼبباشػػرة يف التعبػػَت عػػن مشػػاكلها  ،كآماؽبػػا ،كأفكارهػػا لػػن
ىبػػدـ مصػػلحة الػػوطن مهمػػا كانػػت اؼبوانػػع كسػػتظل الًتبيػػة اغبديثػػة تغػػرس قػػيم اؼبواطنػػة علػػى
أساس العدالة بػُت اعبنسػُت كسػتظل القػوانُت اؼبتقدمػة ،كاعبهػود ااػددة ،كالبحػوث الًتبويػة
تطالب بتنمية الوعي السياسي للمرأة ال كاذبال تربوم معاصػر يف بعػمل ااتمعػات اغبديثػة
بل كأصل من أصوؿ الًتبية يف كل ؾبتمع وبًتـ 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
ؼبعاعبػػة موضػػوع مػػن أهػػم موضػػوعات النهضػػة العربيػػة أال كهػػو تنميػػة كعػػي اؼب ػرأة حبقوقهػػا
السياسػػية  .كإذا كانػػت مقػػاالت د .ؿبمػػد األشػػقر ،ككتػػاب د .أضبػػد زكػػي يبػػاين  :اإلسػػبلـ
كاؼب ػرأة قػػد أثػػرت جبػػدارة اؼبيػػداف كحركػػت اؼبيػػال الراكػػدة مػػن خػػبلؿ صػػحيفتكم الغ ػراء فػػإف
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مب ػػادرتكم اعبديػ ػػدة يف مناص ػػرة اؼب ػ ػرأة رائ ػػدة يف عرضػ ػػها ،كس ػػامية يف غاياهتػ ػػا ،كموفقػ ػػة يف
توقيتها.
عقبات في طريق الوطنية
تنقسم اؼبعوقات اليت تواجه اؼبواطنة الصاغبة يف عاؼبنا العريب إىل قسمُت معوقات ذاتية
كمعوقات خارجية هي إفراز للمعوقات الااتية .اؼبعوقات الااتية ذات صلة بالتمايز
كالطبقية كالعشائرية كاؼباهبية كاؼبناهج الدراسية القاصرة كعناصر الثقافة السلبية اليت تكرس
اؼبفاهيم اػباطئة كال تلأ متطلبات كتطلعات اؼبصلحُت يف إهباد اؼبواطنة اغبقيقية .أما
اؼبعوقات اػبارجية فمرتبطة هبيمنة القول الغربية كاكتفاء الفكر العريب دبشاهدة األحداث
كعدـ القدرة على اؼبشاركة يف صنعها أك على األقل التفاعل اإلهبايب معها .ال ش أنه
يبكن عبلج العجز اغبضارم عرب ربديد األسباب كعبلجها كالًتكيز على الًتبية الشاملة
النابعة من مقومات األصالة كاؼبعاصرة يف آف كاحد .كيف هاا اؼبقاـ فإف الناشئة هم أنسب
شروبة لتصحيح اؼبسار العريب ليكوف فاعبل يف ذاته ،نافعا لغَتل ،قائما برسالته اإلنسانية.
تسعى تربية التسامح إىل زيادة فرص التماس اؼبدين كتأصيل ضػركرة االنػدماج الػوطٍت
كخفمل التعصب كذلػ عػرب كقايػة الناشػئة مػن شػر التحيػز الػام يظهػر بعػدة صػور متفرقػة
منها:
 .1قالب مبطي عرقي  :إثٍت – أسود -أبيمل -عريب -فارسي.
 .2قالب مبطي طائفي :سٍت -شيعي -حنبلي -غَت حنبلي -صويف -أشعرم.
 .3قالب مبطي قبلي :مطَتم -عازمي...
 .4قالب مبطي جهوم :قبدم -غَت قبدم...
 .5قالب مبطي ثقايف :أصيل -بيسرم -بدكم -حضرم..
 .6قالب مبطي سياسي :كوييت – بدكف -مصرم -هندم.
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 .7قالب مبطي عقائدم :مسلم-علماين( ...النقيبُٗٗٓ ،ـ ،بتصرؼ).
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
م ػ ػػن ع ػ ػػبلج مظ ػ ػػاهر اػبل ػ ػػل يف اؼبمارس ػ ػػة السياس ػ ػػية يف ااتم ػ ػػع (كزارة الًتبي ػ ػػةََِّ ،ـ،
إسًتاتيجية التعليم العاـ يف دكلة الكويتَِِٓ – ََِٓ ،ـ ،ص ٓ.)ِْ ،
كمن اآلفات اؼبصػاحبة للتقسػيمات السػابقة غيػاب حػس التسػامح كركح التعػاكف كأهػم
أع ػراض ذل ػ التحيػػز إلقػػاء اللػػوـ علػػى اآلخ ػرين كالتنمػػيط كنعػػت كػػل األشػػخاص مػػن فئػػة
معين ػػة بأكص ػػاؼ غ ػػَت ص ػػحيحة كالتفرق ػػة كالتعص ػػب ،كالتش ػػويه كالتس ػػلط كالط ػػرد كالتميي ػػز
العنصرم (الشراح ََُِ ،ـ ،ص ِّٖ) فبا يوجػد مػع مػركر الوقػت أرضػية خصػبة لبػاكر
الكراهيػػة كاؼبشػػاحنات كانتشػػار الفكػػر اؽبجػػومي الػػام يشػػول ظبعػػة الطػػرؼ اؼبخػػالف كهػػاا
األمػػر يف هنايػػة اؼبطػػاؼ ينه ػ قػػول ااتمػػع كيصػػرفها عػػن اإلنتػػاج السػػليم كيفك ػ عػػرل
الوحدة كالتكامل كاالستقرار.
كلعل األسرة مث اؼبدرسة من ضمن اؼبؤسسات اؽبامة ؼبواجهة التحيز االجتماعي اؼبقيت
كلكػػي تلعػػب مراكػػز التوجيػػه دكرهػػا فػػاؼبطلوب منهػػا تعميػػق الػػوعي حبقػػوؽ اإلنسػػاف " .إف
أفضل طريقة لفهم حقوؽ اإلنساف هي فبارستها عملينا .كيبكن للحيػاة اليوميػة اؼبدرسػية أف
تػػوفر هػػال اؼبمارسػػة ،كأف تعػػزز الدراسػػة النظريػػة ؼبفػػاهيم ؾبػػردة كاغبريػػة كالتسػػامح كالعدالػػة
اغبقيقية .غَت أف اؼبدارس يف كثػَت مػن األحيػاف ،تثػبط مراعػاة حقػوؽ اإلنسػاف بػدالن مػن أف
كثَتا ما تكوف هناؾ افًتاضات كأشكاؿ من التحيز ربػرـ بعػمل األشػخاص
تشجع عليها .ك ن
يف اؼبدرس ػػة م ػن حق ػػوؽ اإلنس ػػاف ،فم ػػثبلن إذا ظب ػػح ل ػػبعمل الط ػػبلب بش ػػتم ط ػػبلب آخ ػرين
ينتمػػوف إىل أقليػػات دينيػػة أك عرقيػػة ،ك يتخػػا اؼبعلمػػوف أم إج ػراء حبقهػػم ،فػػإف هػػاا يعػػد
دبنزلة رسالة إىل الطبلب بأف التعصب أمر مقبوؿ .كمن اؼبهم تغيػَت هػاا النػوع مػن الرسػائل
كي نضمن قباح تعليم حقوؽ اإلنساف" (منظمة العفو الدكلية ََِٔ ،ـ).
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األمػػر اؼبطلػػوب هػػو لػػيس قبػػوؿ كاح ػًتاـ االختبلفػػات بػػل
الدرجػػة األرفػػع هػػي اسػػتثمار التنػػوع كاإلفػػادة مػػن االخػػتبلؼ
يف تنميػػة الػػوطن كإعػػبلء مكانػػة اإلنسػػاف كنقػػل ااتمػػع مػػن
ضيق االختبلؼ إىل سعة االئتبلؼ.
كيف هػػاا الصػػدد فمػػن العقبػػات الػػيت تعصػػف بػػالتعليم عمومػػا
ضػػمور اإلبػػداع الػػوطٍت "إف التعلػػيم الػػام مبارسػػه حػػىت اآلف تعلػػيم كافػػد دخيػػل نبػػدع ال
مناهجه كال حىت براؾبه ،تعلػيم كافػد إلينػا مػع اؼبػد االسػتعمارم  ،نكيفػه مػع ظركفنػا كمػع
اؼبرحلة التارىبية اليت نعيشها ،كهاا يزيد من اغًتاب الطالب الام يتلقى تعليما غريبا عنػه،
كأسلوبا ال هبد فيه ذاته أك ؾبتمعه أك هويته" (طحاف ،ََِٔ ،ص ُٔٗ).
"إف أهم مرحلة لبناء (اؼبواطنة الفاعلػة) كلسػائر القػيم هػي مرحلػة الطفولػة كالنشػوء الػيت
ذبع ػػل الش ػػخص يع ػػيش اؼبواطن ػػة فك ػػرنة ككج ػػدانا ،فك ػػم ه ػػم ال ػػاين اس ػػتوعبوا الوطني ػػة فك ػ نػرا
كيصيحوف هبا كلكنهم يف كاقع حياهتم ال يكًتثوف هبا ،بل ردبا استغلوها لتحقيق مصاغبهم
األنانية! إف السبب أف هال القيمة (اؼبواطنة) ربتل كجػداهنم منػا الصػغر حبيػث يشػعركف
أهنػػا األصػػل بالنسػػبة لوجػػودهم أكثػػر مػػن شخصػػياهتم كأف قيمػػتهم كعػػزهم يكػػوف بالتضػػحية
ؽبا فضبلن عن باؿ الطاقة ػبدمتها" (الزنيدم.)ََِٔ ،
أش ػػارت ثري ػػا الش ػػهرم إىل اغبض ػػارة األخبلقي ػػة  ..أي ػػن كب ػػن منه ػػا الي ػػوـ؟! فكتب ػػت أف
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 كحصػرناها يف
اؼبرأة دكف الرجػل  ...أيػن اغبػديث عػن الكػاب كالنكػث بػالوعود كالعهػود! أيػن اإلحسػاس
بقيم ػػة العم ػػل كإتقان ػػه أك الوق ػػت كه ػػدرل! ب ػػل أي ػػن جناي ػػة الظل ػػم  ...مث تش ػػَت الكاتب ػػة إىل
معوقػػات اؼبواطنػػة الصػػاغبة فتقػػوؿ " كمػػن التسػػاهل الفضػػائلي ...رشػػوة كتبلعػػب ككاسػػطة
كسػ ػرقة كنف ػػاؽ كؿبس ػػوبية كت ػػدين إنت ػػاج ،ينتش ػػر الفس ػػاد اإلدارم كيش ػػيع الصػ ػراع الط ػػائفي
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
عليها لػوال انتمػاؤل العشػائرم أك اعبمػاعي ،فمػاذا عػن الدكلػة يف خضػم ذلػ ؟ إف مػا وبػدد
مسارنا السياسي كاؼبدين هو قباحنا أك إخفاقنا يف االنتصار يف معركة اؼبواجهة اغبضارية" .
ال يبكػػن إلغػػاء التبػػاين بػػُت النػػاس لكػػن اؼبهػػم أف التبػػاين ال يطغػػى علػػى حقػػوقهم كال
يلغي القدر الكايف من التعاكف كاالحًتاـ بينهم .كمن اؼبهم التاكَت بػأف االنتمػاء لؤلسػرة أك
اؼباهب أك الطائفة ال يكوف على حساب اؼبصلحة العامة .يقػوـ الوالػداف يف اغبيػاة اليوميػة
بتلقُت الطفل مفػاهيم كثػَتة ال شػعوريا فعنػدما يتحػدث اآلبػاء بعبػارات تتضػمن التحقػَت أك
التص ػػغَت لفئ ػػة م ػػن الن ػػاس داخ ػػل ااتم ػػع أك خارجػػه ف ػػإف الطف ػػل يتشػػرب ه ػػال التوجه ػػات
كتص ػدر عنػػه مسػػتقببل كتسػػَت سػػلوكياته كتوجػػه مشػػاعرل كبػػو اآلخ ػرين .كلقػػد حػػار القػػرآف
الكرمي من آفة السخرية كنفػر منهػا غايػة التنفػَت قػائبل {يػا أىيػههػا الَّ ً
ػوـ
ػا
ػخٍر قى ه
ين ىآمنيػوا ال يى ٍس ى
ى ى
ى
و
ً
ِّسػػاء ىع ىسػػى أىف يى يكػ َّػن ىخػ ٍػَتان ِّمػٍنػ يه َّن ىكال
ِّمػػن قىػ ٍػوـ ىع ىسػػى أىف يى يكونيػوا ىخػ ٍػَتان ِّمػٍنػ يه ٍم ىكال ن ىسػػاء ِّمػػن ن ى
ً
ػاب بًػ ٍػئس ً
تىػ ٍل ًم ػ يػزكا أىن يفسػ ػ يكم كال تىػنى ػػابػيزكا بًاألىلٍ ىق ػ ً
ػب
اال ٍس ػ يػم الٍ يف يس ػ ي
ى
ػوؽ بىػ ٍع ػ ىػد ا ًإليبىػػاف ىكىم ػػن ٍَّ يىػتي ػ ٍ
ى ٍى
ى
فىأ ٍيكلىئً ى يه يم الظَّالً يمو ىف} (اغبجرات.)ُُ :
"كبش ػػكل ع ػػاـ ،يع ػػاين ااتم ػػع الك ػػوييت ،كخصوص ػػا ؾبتم ػػع اؼبػ ػواطنُت عل ػػى اخ ػػتبلؼ
أجيػػاؽبم تفشػػي القػػيم االسػػتهبلكية ،كاؼبوقػػف السػػلأ ذبػػال قيمػػة العمػػل ،كالػػركح االتكاليػػة ،
ال ػػيت كل ػػدهتا "دكل ػػة الرعاي ػػة" ،كالنظ ػػرة االس ػػتعبلئية ذب ػػال الواف ػػدين" (دي ػػُتََِٓ ،ـ ،ص
ُّّ) .كإضػػافة إىل ذلػ فػػإف اإليبػػاف بػػاعبن كاغبسػػد كالعػػُت كالسػػحر ...أخػػا بعػػدا ـبيفػػا
ينايف اإليباف الصادؽ ،كالعقل اؼبستنَت ،كالنفس الراضية.
تعػػاين الػػدكؿ العربيػػة مػػن صبلػػة قضػػايا مص ػَتية تػػؤثر سػػلبا علػػى مفهػػوـ اؼبواطنػػة كعلػػى
رأسها:
 .1تقلص مساحة اغبريات السياسية كاألكاديبية.
 .2هجرة العقوؿ.
 .3سيطرة العصبية كالقبلية كإقصاء اآلخر.
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 .4انتشػػار بعػػمل القػػيم السػػلبية اؼبخلػػة دبهمػػة إعػػداد اؼب ػواطن الفطػػن اللبيػػب كدكرل يف
اإلنتاج اؼبعطاء.
 .5تقلص االستقبللية يف ازباذ القرارات.
 .6شيوع البطالة اؼبقنعة.
 .7انتشار الفكر الغيأ اػبرايف.
كيف ؾباؿ تدريس الًتبية الوطنية فهناؾ عدة عقبات قد تواجه اؼبدارس كما أشارت
نتائج إحدل الدراسات منها:
" .1أف أهداؼ مادة الًتبية الوطنية كانت غَت كاضحة لدل كث وَت من اؼبعلمُت،
كخاصةن بعمل األهداؼ ذات البعد الثقايف االجتماعي كاالقتصادم .
 .2أف اؼبقرر قد أغفل بعمل جوانب احملتول ذات األنبية الكبَتة يف الًتبية الوطنية.
 .3أنه توجد صعوبات لدل اؼبعلمُت يف االطبلع على الوسائل كالنشاطات اؼبناسبة
للمادة ككيفية االستفادة منها .
 .4أف اؼبعلمُت عربكا عن قلة تدريبهم ،كحاجتهم لدكرات تدريبية يف صبيع جوانب
مادة الًتبية الوطنية لتأهيلهم بطريقة مناسبة" (العبدالكرمي كنصارُِْٔ ،هػ).
كرد يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ ََِّ ـ" :فبُت عامي  1998ك  2000غادر
أكثػػر مػػن  15000طبيػػب عػػريب إىل أكركبػػا .كال تقتصػػر اػبسػػارة اؼبًتتبػػة علػػى هجػػرة هػػال
الكف ػػاءات عل ػػى ربم ػػل ااتمع ػػات العربي ػػة تكلف ػػة إع ػػداد الكف ػػاءات اؼبه ػػاجرة إىل البل ػػداف
اؼبتقدمػػة األغػػٌت ،بػػل لعػػل الكلفػػة األكػػرب هػػي تكلفػػة الفرصػػة اؼبضػػاعفة اؼبتمثلػػة يف تغييػػب
اؼبسانبة اؼبنتظرة ؽبال الكفاءات يف التنميػة الوطنيػة كخباصػة يف بنػاء منظومػة اؼبعرفػة الوطنيػة.
كتستدعي هال اػبسارة اؼبزدكجػة عمػبل جػادا لتقليلهػا إىل أدي حػد فبكػن ،باالسػتفادة مػن
الكف ػػاءات العربي ػػة اؼبه ػػاجرة أثن ػػاء كجوده ػػا يف اؼبغ ػػًتب ،أك لتحويله ػػا إىل مكس ػػب هائ ػػل
باجتػػااب الكفػػاءات اؼبهػػاجرة للعػػودة ،مؤقتػػا أك هنائيػػا ،ؿبملػػة بػرأس مػػاؿ معػػريف أضػػخم فبػػا
تركوا به .كلن يتػأتى هػاا إال بقيػاـ مشػركع جػدم للنهضػة اإلنسػانية يف الػوطن العػريب يغػرم
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الكفػػاءات اؼبهػػاجرة بػػالعودة ،اؼبؤقتػػة أك الدائمػػة ،كهبعػػل مشػػاركتهم منتجػػة كؿبققػػة للػػاات
كلنهضة األكطاف يف آف كاحد".
كعلى صعيد الواقع  ،سبتل دكؿ اػبليج العريب ؾبموعة خربات يف غػرس مفهػوـ الًتبيػة
الوطنيػػة كهػػي ذبربػػة حققػػت الكثػػَت مػػن اؼبكاسػػب كال يبكػػن أبػػدا التقليػػل مػػن شػػأف اعبهػػود
الرامية إىل تعميق مفهوـ اؼبواطنة كاستكشاؼ التميز من خبلؿ أشعة اؼبدارس كنػور اؼبعاهػد
كلكن التحديات ال بد أف تواجه أم نشاط إنساين له كزنه كقيمته.
يشػػَت الواقػػع يف بعػػمل دكؿ اػبلػػيج العػػريب (اؼبوسػػى ََِِ ،ـ( إىل أف مػػادة الًتبيػػة
الوطنية قػد ربولػت إىل دركس يف التػاريخ كاعبغرافيػا كخرجػت يف ؿبتوياهتػا عػن نطػاؽ الػوطن
كأصػبحت فقػط مػػادة سبػؤل الفػراغ الػام اختطػه كزارة الًتبيػػة فخرجػت عػػن مػدارها الصػػحيح
كمقصػػدها الص ػريح فخرجػػت النتػػائج سػػلبية .كال يبكػػن لوطننػػا أف يغػػرس الػػوالء يف الناشػػئة
طاؼبػػا أف بعػػمل "أهػػل السػػاحة" يهربػػوف غبظػػة ترديػػد النشػػيد الػػوطٍت يف ط ػوابَت الصػػباح يف
ساحات الوطن ظنا منهم بأف ربية العلم ال تتفق مع آداب الدين.
يقػػف الػػوطن العػػريب أمػػاـ ربػػديات كثػػَتة ككبػػَتة مػػن مثػػل توجيػػه اؼبػواطن كبػػو احػًتاـ
اؼبؤسسػػات اؼبدنيػػة كاحػًتاـ اللػوائح كالػػنظم كتقػػدمي مصػػلحة الػػوطن علػػى اؼبصػػا الشخصػػية
كاؼبنػػافع القبليػػة كغَتهػػا مػػن معوقػػات التقػػدـ .هػػاا يتطلػػب تشػػجيع الفكػػر اؼبنهجػػي العلمػػي
الناق ػػد كت ػػدريب اؼبتعلم ػػُت عل ػػى أس ػػاليب ح ػػل اؼبش ػػكبلت كإدارة األم ػػور ب ػػالطرؽ الس ػػليمة
كاؼبعايَت اؼبوضوعية.
كس ػػبق اإلش ػػارة إىل أف هن ػػاؾ طائف ػػة م ػػن العواق ػػب ال ػػيت تع ػػًتض عملي ػػة تعمي ػػق ال ػػوعي
الػػوطٍت الوحػػدة اؼبنشػػودة منهػػا اسػػتفحاؿ سػػيطرة االنتمػػاء القبلػػي كالطػػائفي كيبكػػن مشػػاهدة
تل ػ النزعػػات بصػػورة جليػػة يف االنتخابػػات الربؼبانيػػة حيػػث تطػػل العصػػبية برأسػػها بصػػورة
سافرة.
يقػػوؿ د .علػػى الزميػػع (ََِْ ـ) إف مػػن أسػػباب التطػػرؼ الػػديٍت يف اغبيػػاة اؼبعاصػػرة
"سػػيطرة االنتمػػاء القبلػػي كالطػػائفي عل ػػى قطػػاع كبػػَت م ػػن ااتمػػع ،كارتبػػاط الثقافػػة القبليػػة
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كالطائفيػػة احملافظػػة بثقافػػة كمفػػاهيم التيػػارات الدينيػػة اؼبتشػػددة .انتشػػار احملافظػػة الػػيت ال تنبػػع
كله ػػا بالض ػػركرة م ػػن قواع ػػد الش ػريعة ،كتق ػػف ح ػػائبل دكف إش ػػاعة كترس ػػيخ الق ػػيم كاؼبش ػػاعر
الوجدانية كاعبمالية الراقية ،كممارسة الفنوف اؼبوسيقية كاألدبيػة كالتشػكيلية كاالسػتمتاع هبػا،
ما يستدعي تنشيط البحػوث الشػرعية كاآلراء الفقهيػة الػيت تبػُت للجمهػور حقيقػة مشػركعية
فبارسة هال الفنوف على اختبلؼ أشكاؽبا" (ص ِٔ ،باختصار).
كمن جهة أخرل ،يشهد العا العريب ضػغوطا عاؼبيػة لتبػٍت الديبقراطيػة بػالنموذج الغػريب
كفػرض هػال السياسػات ذات انعكاسػػات سػلبية ال ربصػر فالشػػعوب الكريبػة ال تسػاؽ كبػػو
األهداؼ بالقوة كالًتهيب بل هي اليت زبتار مصَتها بنفسها كتصرؼ أمورها بإرادهتا.
يق ػػوؿ حام ػػد عم ػػار (ََِِ ـ) "قض ػػايا
ال
اؼبواطنة كالديبقراطيػة ال يبكػن اسػتَتادها  ،كمػا
يبك ػ ػ ػػن إع ػ ػ ػػادة إنتاجه ػ ػ ػػا .كعلين ػ ػ ػػا أف نواص ػ ػ ػػل
جهودنػػا "يف عمليػػة ديبقراطيػػة حواريػػة تقػػوـ هبػػا
الق ػػول الوطني ػػة لبن ػػاء الديبقراطي ػػة ذاهت ػػا" فم ػػن
المؤلفة مع د .حامد عمار
اؼبس ػػتقر مػ ػػن خػ ػػبلؿ ذبػ ػػارب التػ ػػاريخ اؼبعاصػ ػػر
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
"تستوعب مستجدات الساحة العاؼبية ...كذبديد أصولنا اغبضارية كرؤيتها اإلنسانية" (ص
ِٓٔ).
ككػػل مهػػتم بالشػػأف الػػداخلي كاػبػػارجي لػػببلدل يشػػعر بقلػػق شػػديد إىل عمليػػة إدخػػاؿ
الشػػباب يف متاهػػات فكريػػة توجػػد التنػػاقمل يف عقػػوؽبم بػػُت الػػدين كركابػػط الوطنيػػة كتػػركج
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لكلمات ال تنطبق علػى الواقػع كذلػ عػرب التغريػر بالشػباب كتعبئػتهم ؼبقاتلػة غػَت اؼبسػلمُت
ببل مسوغ دام .
كمن أمثلة ذل قػوؽبم أف "اعبهػاد يف اإلسػبلـ لػيس دفاعيػا" (أمامػة ُِْْ ،ه ػ  ،ص
ّٕٔ )ِّٓ ،ُِْ ،كأف آي ػ ػػة الس ػ ػػيف نس ػ ػػخت آي ػ ػػات الس ػ ػػلم ...كت ػ ػػوهم بعض ػ ػػهم أف
"الوطنيػػة تنػػايف الػػوالء كال ػرباء" كتصػػطنع معركػػة كنبيػػة أك علػػى أقػػل تقػػدير معركػػة مبػػال فيهػػا
(قطػػب ،م ػػااهب فكريػػة معاصػػرة  ،الش ػريدةََِٓ ،ـ ) ب ػػُت متطلبػػات ال ػػدين كأكلوي ػػات
الوطن كا تقسيم العلماء إىل معسكرين متناقضُت إزاء ذل .
كاغب ػػق أف "اغب ػػدكد الواقعي ػػة معت ػػربة كأف كح ػػدة األم ػػة عاؼبي ػان ال تتن ػػا كخصوص ػػيتها
كطني ػان ،فلكػػل أنبيتػػه كاعتبػػارل كآثػػارل لكػػن نفػػي أم منهػػا لصػػا اآلخػػر يعكػػس تقص ػَتان يف
اس ػػتدراؾ حق ػػائق الوطني ػػة كأبعاده ػػا كمقاص ػػدها م ػػن جه ػػة كالش ػريعة اإلس ػػبلمية م ػػن جه ػػة
أيخػػرل .إف الفكػػر السياسػػي اإلسػػبلمي ال يعػػًتض علػػى اؼبعػػٌت السياسػػي ؼبفهػػوـ الوطنيػػة،
كلكنػػه يعطػػي ؽبػػاا اؼبفهػػوـ اتسػػاعان حبيػػث يصػػبح مفهوم ػان أكثػػر مشػػوالن .فاؼبواطنػػة الص ػػاغبة
ليسػػت حك ػرا علػػى مكػػاف دكف آخػػر بػػل هػػال اؼبمارسػػة مطلوبػػة يف كػػل زمػػاف كمكػػاف يف
الداخل كاػبارج " (الشريدةََِٓ ،ـ ،باختصار) .
كإذا ربولنػا مػن اؼبعوقػػات الفكريػة إىل اؼبعوقػات السػػلوكية فإننػا قبػد سػػلوكيات كثػَتة تػػنم
عن جهػل أك تقصػَت يف مراعػاة دكر اإلنسػاف اؼبػدين .كيف هػاا السػياؽ شبػة سػلوكيات شػائنة
تقدح اغبس الوطٍت كذبرح معانيه النبيلة من مثل:
 .1االحتفاظ باألسلحة يف اؼبنزؿ ببل ترخيص من اعبهات األمنية.
 .2إط ػػبلؽ الطلق ػػات الناري ػػة م ػػن األس ػػلحة ابتهاج ػػا بف ػػرح ال ػػزكاج فب ػػا يس ػػبب الض ػػرر
لآلخرين.
 .3ترؾ القمامات على الشواطئ كيف اؼبنتزهات.
 .4عدـ التقيد بقوانُت اؼبركر.
 .5اإلجازات اؼبرضية الكاذبة ال سيما قبل العطل الرظبية كاألعياد الدينية كالوطنية.
152

 .6الرشوة.
 .7الوساطة يف أمور تعطل القانوف.
 .8اؼبت ػػاجرة يف اس ػػتخراج اإلقام ػػات (تص ػريح دخ ػػوؿ ال ػػببلد) كاس ػػتغبلؿ الفق ػراء ب ػػدفع
مبال خيالية.
 .9ذباكز القانوف كاالستهتار باؼبؤسسات الرقابية.
 .11عدـ احتواء طاقات اإلناث كعدـ االكثراث بإفساح آفاؽ رحبة لتنميتها.
 .11انتهػاؾ حقػوؽ اؼبلكيػة بعػػدـ التقيػد دبواثيػق كقػوانُت ضبايػػة اؼبلكيػة الفكريػة (تصػػوير-
طباعة-نسخ أشرطة كبرامج .)...إف احًتاـ اؼبواثيق الدكلية يعكس رؤية كعقلية مسئولة.
 .12تركيج اؼبخدرات كتناكؿ اؼبسكرات كالتسًت على ذبار اؼبمنوعات.

الوطنية "حب الوطن كهي عاطفة إنسانية كشعور يربط الفرد بوطنه كيدفعه إىل العمل
اؼبثمر كالسعي اؼبتواصل يف سبيل رفع اظبه كإعبلء شأنه ،كالقياـ بواجبه كبول خَت قياـ"
(هبلؿ كآخركف َََِ ،ـ ،ص ِٓ) .كال يبكن ربقيق مقاصد الوطنية النبيلة عرب
الكاب كالتدليس "كحُت تستمع إىل كثَت من احملطات اإلذاعية كالفضائية ،فإن تلمح
على كبو كاضح كصريح التعصب لؤلكطاف كاألقطار كؿباكالت يائسة للحديث عن فضائل
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غَت موجودة أك تضخيم لفضائل صغَتة" (بكار كآؿ رشي ََِٔ ،ـ ،صَُُ)
فالغايات النبيلة ال يليق هبا إال السبل الفاضلة .كيبدك من عرض التجارب العربية أف تربية
اؼبواطنة يف الوطن العريب تتسم بالًتكيز على اقبازات الدكلة أكثر من الًتكيز على حقوؽ
اؼبواطن (اؼبعمرمََِٔ ،ـ ،ص ِِٗ).
كمن التحديات اليت تواجه اؼبدارس العربية انتشػار أسػلوب التسػلط (قبيػبََِٓ ،ـ،
ص ْٖ) كالتفتيش عند اؼبدراء كاؼبػوجهُت كاكبسػار التوجيػه كالرعايػة ( Moughrabi, 2004,
 .)p. 419ال ب ػػد أف يش ػػعر كيتص ػػرؼ اؼبعل ػػم يف اؼبدرس ػػة بأن ػػه يع ػػيش يف أج ػواء ديبقراطي ػػة
صحيحة تكوف أساس تعامله مع طبلبه من دكف تصنع كحىت ينشأ الطالب كهو يرل كاقػع
اؼبدرسػة متطػػابق مػع الواقػػع االجتمػاعي مػػن حولػه .عػػبلكة علػى ذلػ فػإف الًتبػػويُت يتفقػػوف
مع اؼبريب الربازيلي بػاكلو فريػرم يف ضػركرة إلغػاء فكػرة التعلػيم علػى مبػط البنػوؾ أف يسػتقبل
الطالب اؼبعلومات كوبفظها مث يكتبها يف االختبار .إف تعليم القيم الوطنية ربرر العقوؿ كال
تقبل أسلوب اغبفا األصم كال مناص من ذبديد أساليب التعليم كػي نغػرس القػيم الوطنيػة
الرفيع ػػة حبي ػػث تعتم ػػد عل ػػى االختي ػػار كالبح ػػث كاالستكش ػػاؼ كال ػػرحبلت اؼبيداني ػػة ككتاب ػػة
التقػ ػػارير الناقػ ػػدة كمػ ػػا هػ ػػي يف فلسػ ػػفة جػ ػػوف ديػ ػػوم عنػ ػػد الغ ػػرب كهػ ػػي اؼبعركفػ ػػة بالطريقػ ػػة
الرباغماتيػػة ( )Parker, 2004, p. 435ككمػػا أشػػار إىل بعضػػها ابػػن خلػػدكف عنػػد العػػرب
(.)Moughrabi, 2004, pp. 425-426
كإزاء ذلػ ػ كل ػػه ف ػػالتعليم ال يبك ػػن أف يك ػػوف حيادي ػػا يف رأم ب ػػاكلو فري ػػرم ( Paulo
 )Freireاؼبػػريب الربازيلػػي (ُُُِٖٗٗٗ-ـ) "إنػػه إمػػا أف يكػػوف أداة سػػيطرة يػػدعم أفكػػار
القاهرين كيثبت االنصياع كاػبنوع ،أك "فبارسة اغبرية" الػيت
تعػػُت اعبمػػاهَت علػػى أف يفكػػركا جيػػدا يف حػػاؽبم كيغَتكهػػا"
(نيلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرََِٔ ،ـ ،ص ٕٔ ،الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراح  ،ََُِ ،ص
ُّّ) .اؼبدارس قد تكوف معػتقبلت قهػر ؼبػا ؽبػا مػن قػدرة
على التأثَت كاإلخضاع (كطفةَََِ ،ـ ،ص ُٓٔ) .إف
باولو فريري
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التعليم ليس إيداع للمعلومات يف عقل اؼبتعلم بل عملية إبداع تساعد العقػل علػى التفكػَت
كاإلبداع.
كتب ؿبمد جواد رضا (ََِٔـ) عن الًتبية العربية اؼبعاصػرة كقػاؿ"إف تربيتنػا اؼبعاصػرة
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
اقتحاـ ااهوؿ كضبل مسئولية الرأم الصريح الصادؽ كربقق فػيهم مقولػة "ابػن خلػدكف" إف
من كاف مربال بالعسف ألف العبودية كنب بالنفاؽ" (ص ُٓ).
يعترب باكلو فريرم من أشهر فبلسفة القرف اؼباضي يف الًتبية السياسية كخبلصة رأيه أف
التعليم سبيل تغيَت ااتمع كالطريق الصحيح للوصوؿ إىل اغبرية ال سيما يف العا الثالث.
كاؼبنهج الصحيح يف رؤية فريرم لتحقيق ذل يرتكز على مبدأ اغبوار "الام يتبادؿ فيه
اؼبعلم كاؼبتعلم أدكارنبا فيتعلم كل منهما من اآلخر ،كيصبح موضوع اغبوار الام يدكر
يف الغالب حوؿ أكضاع اؼبتعلمُت اؼبقهورين اغبياتية هو اؼبدخل إىل تعليمهم القراءة
كالكتابة .كهاا اؼبنهج مناقمل للمنهج الام أظبال فريرم بػ"التعليم البنكي" ()Banking
الام يقوـ فيه اؼبعلم بإيداع اؼبعلومات اليت ربتويها اؼبقررات "سابقة التجهيز" يف أدمغة
اؼبتعلمُت ،الاين يقتصر دكرهم على التلقي السلأ لتل اإليداعات ،كمن شأف ذل
التعليم البنكي أف ىبرج قوالب مكررة من البشر تساهم يف "تكريس" الوضع القائم ،كال
تسعى إىل تغيَتل مهما احتول من أكضاع جائرة .كيهدؼ ذل اؼبنهج اغبوارم لدل
فريرم إىل خلق حالة من "الوعي النقدم" .كالوعي النقدم هو مستول من الوعي يتميز
بالعمق يف تفسَت اؼبشكبلت اليت يعيشها الفرد اؼبقهور ،كاليت ردبا يكوف الفرد ذاته جزءنا
كمربرا ؽبا .كهاا الوعي هبعل اؼبقهورين ينتفضوف على كاقع
متآل نفا
ن
كمتعايشا معها بل ن
"ثقافة الصمت" ( )Culture of Silenceاليت يفرضها عليهم القاهركف بتحكمهم يف
اؼبدارس كسائر اؼبؤسسات اليت تسهم يف تشكيل كعي ااتمع ،كاليت زبلق كعينا سلبيًّا
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صورا سلبية عن ذكاهتم ،كذبعلهم يشعركف بعدـ قدرهتم على
لديهم هبعلهم يستبطنوف ن
إدارة شئوهنم بأنفسهم ،كبأهنم دائما يف حاجة إىل قاهريهم .كيهدؼ فريرم من إكساب
اؼبقهورين ذل الوعي النقدم إىل بث الثقة يف نفوسهم كتعليمهم األمل" Pedagogy of
 "Hopeبقدرهتم على الفعل اإلهبايب لتغيَت كاقع القهر الام يعيشونه" (موسوعة
كيكيبيديا ،باختصار).
"كال يبكن للعبلقات الًتبوية اؼبدرسية التلقينية اؼبنغلقة على نفسها كالبلمبالية باآلخر
كحبقوقه كبثقافته ،أف تدعي القدرة على التنشئة اغبضارية اليت نركـ ربقيقها يف ؾبتمعاتنا
العربية .فبلبد من إحبلؿ طرؽ تعليم بديلة للطرؽ التلقينية اليت ال تسمح بتبادؿ العبلقات
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
انغبلؽ .كمن باب الًتبية على الديبقراطية كثقافة اؼبواطنة ترسيخ قيم التعاكف كالتضامن
كاؼبشاركة ،كعلى اؼبدرسة أف تعكس ذل يف مناهجها كفبارساهتا اليومية .فمن اؼبعلوـ أف
عملية الًتبية ال تقوـ على النقل اؼبباشر للمعارؼ كتعليمها ،كقيم التكافل كالتضامن ال
يبكن ربفيظها للتبلميا يف شكل منظومات أك أراجيز .فبار هال القيم يتم من خبلؿ
إشاعتها يف اغبياة اؼبدرسية كيف العبلقات الًتبوية بُت اؼبعلمُت كالتبلميا على اختبلؼ
طبقاهتم كانتماءاهتم االجتماعية كأصوؽبم الثقافية" (مهدادََِٔ ،ـ).
إف تأهيل ااتمع عرب تنقية الًتاث القدمي كاؼبعاصر بداية سليمة لنشػر الػوعي السياسػي
الػػام وبػػرر عقػػل الفػػرد مػػن معوقػػات التعػػايش اإلهبػػايب كصػوال إىل اغبريػػة الواعيػػة اؼبتزنػػة الػػيت
هي من أهم دعائم اؼبواطنة.
تتطلب عملية تأهيل الثقافة الوطنية "إعادة اكتشاؼ اؼبوارد الوطنيػة الػيت يػتم الًتكيػز
إال على ما وبتاجػه االسػتعمار منهػا .فالػدكؿ الػيت صػنفت علػى أهنػا دكؿ نفطيػة لػديها مػن
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اؼبػ ػوارد األخ ػػرل م ػػا هبع ػػل إنس ػػاهنا ف ػػاعبلن ق ػػادران،
كلػػيس إنسػػانا ريعي ػان مسػػتهلكان .هنػػاؾ حاجػػة إىل
النظر يف تبادؿ اؼبوارد الطبيعيػة كالبشػرية مػع بػاقي
دكؿ كؾبتمعات العا بصورة حػرة تلقائيػة متوازنػة
يف فض ػػاء إنس ػػاين يق ػػوـ عل ػػى االعتم ػػاد اؼبتب ػػادؿ
كل ػػيس التبعي ػػة كعل ػػى االس ػػتفادة اؼبتبادل ػػة كل ػػيس
قاؿ عبد الرضبن الكواكأ
االستغبلؿ كعلػى التػوازف كالعػدؿ كلػيس التػدليس
(ُْٖٓ  )َُِٗ -يف كتابه
كالظلم كاعبور" (عارؼ ََِْ ،ـ).
طبائع االستبداد "ألفنا أف نعترب
كيف كتػػاب قصػػة اغبضػػارة يػػاكر كؿ ديورنػػت
التصاغر أدبا ،كالتالل لطفا،
أف بعػ ػػمل التيػ ػػارات الوطنيػ ػػة قػ ػػد تفهػ ػػم رسػ ػػالتها
كقبوؿ اإلهانة تواضعا ،كالرضا
بالظلم طاعة ،كاإلقداـ هتورا،
بصػػورة تصػػطدـ مػػع القػػيم اإلنسػػانية فقػػاؿ "كنبػػا
كحرية القوؿ كقاحة ،كحرية الفكر
الفبلسػػفة القوميػػة كالوطنيػػة علػػى أسػػاس أف هػػال
كفرا ،كحب الوطن جنونا ...
األحاسيس كالعواطف تعمل على تضػييق مفهػوـ
ترضوف بأدي اؼبعيشة عجزا
اإلنسػػانية كااللتزامػػات اػبلقيػػة ،كأهنػػا جعلػػت مػػن
تسمونه قناعة ،كهتملوف شؤكنكم
الس ػ ػ ػػهل عل ػ ػ ػػى اؼبل ػ ػ ػػوؾ أف يق ػ ػ ػػودكا ش ػ ػ ػػعوهبم إىل
هتاكنا كتسمونه توكبل ،سبوهوف عن
اغب ػػرب .كش ػػجبت مقال ػػة "الوطني ػػة" يف الق ػػاموس
جهلكم األسباب بقضاء اهلل،
الفلسفي "الوطنية" باعتبارهػا أنانيػة ضػيقة األفػق"
كتدفعوف عار اؼبسببات بعطفها
(ص َُِٕٕ).
على القدر ،أال كاهلل ما هاا شأف
كبال ال بد للوطنية من أف سبتد أفقها كػي
البشر" (تقرير التنمية اإلنسانية
العربية).
تضػػم اؼبواطنػػة العاؼبيػػة .كإذا كانػػت الغػػَتة الوطنيػػة
مطلوبػػة فػػإف الغلػػو يف كػػل األمػػور مػػاموـ فعنػػدما
تص ػػبح الع ػػرل الوطني ػػة تف ػػرؽ كش ػػائج العركب ػػة أك
الػدين أك ااتمػع اإلنسػػاين فثمػة مشػكلة يف فهػػم الوطنيػة فالوطنيػة اغبقػػة تتسػق مػع احػًتاـ
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الغَت كتتفق مع األخوة اإلسبلمية كهي دكائػر متصػلة متواصػلة ال تػرل فيهػا عوجػا كال أمتػا.
ق ػػاؿ تع ػػاىل {إًَّمبىػػا الٍمؤًمن ػػو ىف إًخ ػػوةه فىأ ً
ىخ ػ ىػويٍ يك ٍم ىكاتَّػ يقػ ػوا اللَّ ػػهى لى ىعلَّ يك ػ ٍػم تيػٍر ىضبيػػو ىف}
يٍ ي
ىص ػػل يحوا بىػ ػ ٍ ى
ػُت أ ى
ٍى ٍ
(اغبج ػرات .)َُ :إف دائػػرة العبلقػػات علػػى مسػػتول البلػػد كاإلقلػػيم كاؼبلػػة كاإلنسػػانية بينهػػا
ت ػرابط كثي ػػق كبالق ػػدر الػػام وب ػػدث التنػػاغم ،كبق ػػق إنس ػػانيتنا ،كنتمت ػػع يف حياتنػػا  ،كتس ػػَت
منظوم ػػة التض ػػامن البش ػػرم كتتجل ػػى كتس ػػمو مع ػػاين التع ػػارؼ كتض ػػمر أش ػػكاؿ اؼبنازع ػػات
كالبغضاء .من اعبميل أف نؤمن بػأف "الى ىشػيء يػعليػو علىػى الٍم ً
الوطىنًيَّ ًػة" كاؼبصػلحة يف
ٍ ى ىٍ ى ى ٍ
صػلى ىحة ى
إطاره ػػا الص ػػحيح ال ربص ػػل باؼبشػ ػاحنات كاإلح ػػن كسبزي ػػق ال ػػركابط اإلنس ػػانية ب ػػل اؼبص ػػا
مشابكة كمشػًتكة كهػي السػبيل السػديد لتحسػُت اغبيػاة مػع اإليبػاف بػأف اغبػوار هػو السػبيل
الوحيػػد للتقريػػب بػػُت الشػػعوب كتػػأليف القلػػوب .إننػػا بطريقػػة غػػَت متعمػػدة نصػػطنع معػػارؾ
كنبيػػة حينمػػا نػػزعم أف هنػػاؾ تناقضػػات بػػُت حػػب الػػوطن كبػػُت حػػب األسػػرة أك العركبػػة أك
اإلسبلـ أك اإلنسانية .كالصواب أهنا صبيعا حلقات فبتدة تقود إىل سعادة البشرية.
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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
صبيػػع اؼبراحػػل العمريػػة ال سػػيما مرحلػػة الطفولػػة كالشػػباب فيعػػي الفػػرد ،ذاتػػه كيفػػي بواجباتػػه
كينتس ػػب إىل ال ػػوطن ال ػػيت ه ػػي أسػ ػرته الكب ػػَتة كمس ػػتقبله اؼبش ػػرؽ ،كتظ ػػل أكاص ػػر االنتم ػػاء
كالعطاء عصب التمدف كالتقدـ.
نالت األسرة منزلة عظيمة يف التوجيهات القرآنية فقػاؿ اؼبػوىل سػبحانه {قي ٍػل تىػ ىعػالى ٍواٍ أىتٍ يػل
ىما ىحَّرىـ ىربه يك ٍم ىعلىٍي يك ٍم أىالَّ تي ٍش ًريكواٍ بًًه ىشٍيئان ىكبًالٍ ىوالً ىػديٍ ًن إً ٍح ىسػانان ىكالى تىػ ٍقتيػليػواٍ أ ٍىكالى ىد يكػم ِّم ٍػن ٍإمػبلى وؽ
ً
ً
س الًَّيت ىحَّرىـ
ٍَّكب ين نىػٍريزقي يك ٍم ىكإًيَّ ي
اه ٍم ىكالى تىػ ٍقىربيواٍ الٍ ىف ىواح ى
ش ىما ظى ىهىر مٍنػ ىها ىكىما بىطى ىن ىكالى تىػ ٍقتيػليواٍ النَّػ ٍف ى
ً
ً
ضى
اللٌهي إًالَّ بً ٍ
اغبى ِّق ذىلً يك ٍم ىك َّ
صا يك ٍم بًه لى ىعلَّ يك ٍم تىػ ٍعقليو ىف}( ،األنعاـُُٓ) .كقاؿ سبحانه { ىكقى ى
ً
ً
ً
ً ً
ً ً
ىح يػد ينبىا أ ٍىك كًبلى ينبىػا فىػبلى
ىربه ى أىالَّ تىػ ٍعبي يػدكاٍ إالَّ إيَّػالي ىكبًالٍ ىوال ىػديٍ ًن إ ٍح ىسػانان إ َّمػا يىػٍبػليغى َّن عن ىػد ىؾ الٍكبىػ ىػر أ ى
تىػ يقل َّؽبيىما أيؼ ىكالى تىػٍنػ ىهٍرينبىا ىكقيل َّؽبيىما قىػ ٍوالن ىك ًريبان} (اإلسراء.)ِّ :
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
" األسرة أساس ااتمع  ،قوامها الدين  ،كاألخبلؽ كحب الوطن  ،وبفا القانوف كياهنا ،
كيقوم أكاصرها  ،كوبمي يف ظلها األمومة كالطفولة" .ككرد يف اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ
اإلنساف أف "األسرة هي الوحدة الطبيعية كاألساسية للمجتمع" ،ككرد يف اإلعبلف
اإلسبلمي غبقوؽ اإلنساف التابع ؼبنظمة اؼبؤسبر اإلسبلمي أف "األسرة هي األساس يف بناء
ااتمع كالزكاج أساس تكوينها كللرجاؿ كالنساء اغبق يف الزكاج كال ربوؿ دكف سبتعهم هباا
اغبق قيود منشؤها العرؽ أك اللوف أك اعبنسية" (اعبمعية الكويتية للمقومات األساسية
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غبقوؽ اإلنساف ،ََِٔ ،ص ُِ) .ككرد يف اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف أف "األسرة
هي اػبلية الطبيعية كاألساسية يف ااتمع ،كؽبا حق التمتع حبماية ااتمع كالدكلة".
ككبن يف الغالب نعرؼ ماذا نريد من اؼبهارات ألطفالنا كلكػن كيػف نوصػل ؽبػم الفكػرة
بأسلوب جااب مث ندرهبم على فبارستها؟
كمهما يكن األمر فمن اؼبتفق عليه أف األسرة هي األساس األكؿ كاألفضل للًتبية.
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
التنشئة السياسية فهي مطالبة بتوفَت بيئة اهبابية
تنشر معاين االستماع اعبيد ،كتشجع على اغبوار
كالتواصل ،كتعلي من شأف االنتماء للوطن ،كتعرؼ
حبقوؽ ككاجبات الوطن ،كهتتم باؼبشكبلت اليت
تصيب الببلد ،كتأخا بيد األطفاؿ منا نعومة أظفارهم كبو احملافظة على الثركات الطبيعية
كاؼبمتلكات العامة .كمن األنبية دبكاف أف تزرع الثقة يف نفوس األبناء كذل من خبلؿ
احًتاـ ذكات األطفاؿ كالرفق يف تصويب سلوكياهتم اػباطئة.
كفبا يسًتعي النظر أنه من البيت تتشكل كطنية الطفل كاذباهاته كميوله كبو الكثَت من
القضايا اؽبامة من مثل احًتاـ اآلخرين ،كمساعدة اعبَتاف ،كإعبلء شأف قيمة العمل
كربمل اؼبسئولية كمهارات اغبوار كالتعاكف .كمن أجل أف تقوـ األسرة بدكرها على أكمل
كجه فبل بد من بناء جسور التواصل مع مؤسسات التوجيه كاإلرشاد مثل اؼبسجد كاؼبدرسة
كصوال إىل تقدمي رسالة موحدة زباطب عقل ككياف ككجداف األطفاؿ كالشباب يف صبيع
مراحلهم العمرية.
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كتبت ليلى األحدب " :إف من أهم الواجبات الدينية
كاألخبلقية كالوطنية للوالدين ،االهتماـ الشديد بتوجيه
مشاعر األطفاؿ كمراقبة تنمية عواطفهم .كتبدأ اؼبيوؿ
العاطفية بالظهور منا األسابيع األكىل بصور متفاكتة
كتستمر كال حىت هناية العمر إذ يبقى ؽبا دكر كبَت يف
ليلى أحمد
صبيع شؤكف اإلنساف كيف مراحل حياته اؼبختلفة"" .إف
اغباجة إىل اغبب كاالهتماـ حاجة فطرية أصيلة ،كإف االستجابة ؽباا اؼبيل الطبيعي كإشباع
هال اغباجة جزء من اؼبنهاج الًتبوم السليم .فالطفل الام يناؿ حظا كافرا من العطف
كاغبناف يف أياـ طفولته ينشأ ذا ركح طيبة كنفس ؿببة للناس كاػبَت كيكوف سلوكه طبيعيا
طيلة أدكار حياته أما الطفل احملركـ من اغبب كاغبناف فإنه يفقد الثقة باآلخرين كيبل
ركحا ملؤها التشاؤـ كاليأس كيكوف على شفا جرؼ من االكبراؼ .كما يؤكد عليه العا
النفسي إري إريكسوف أف الطفل الام حرـ من عطف أمه صغَتا ال يستطيع أف يثق
بالناس كبَتا كالطفل الام وبرـ من هال العاطفة اؽبامة".
"إف الضمانات اغبقيقية للممارسة الوطنية السليمة ال تكمن يف تل اآلفاؽ اليت ربدد
معا الفضاء االجتماعي كالثقايف  ،كإمبا تتمثل يف مدل تشرب أفػراد ااتمػع لقػيم اؼبواطنػة
اغبقيقية منا الصغر كالتدريب على فبارستها عمليان يف ـبتلف اؼبؤسسات كالوسائط الًتبويػة
حسػػب طبيعػػة اؼبرحلػػة الػػيت يبػػر هبػػا الفػػرد" (العػػامر ََِٓ ،ـ) " .إف الًتبيػػة علػػى اؼبواطنػػة
مسؤكلية مشًتكة تشًتؾ فيها اؼبدرسة مع البيت مػع مؤسسػات ااتمػع األخػرل" (الصػبيح،
ََِٓ ـ) .يؤكػػد فػػايز م ػراد دنػػدش (ََِْ ـ) علػػى أنبيػػة دكر األسػػرة يف رسػػم مػػدارات
الفػػرد حيػػث "يكمػػن التػػأثَت الثقػػايف لؤلسػػرة أساسػػا يف تأثَتهػػا يف نظػػاـ القػػيم عنػػد الطفػػل
النػػامي" (ِٕٔ) ،فبػػا يسػػاعد الطفػػل علػػى تشػػرب قػػيم اؼبواطنػػة كمفرداهتػػا النظريػػة كالعمليػػة
كمنا مرحلة باكرة يأخا الطفل نصيبه من االرتواء مػن قػيم االنتمػاء كحػب العمػل كالتفػاؤؿ
كسائر اؼبهارات اغبياتية اليت تكفل حيػاة مطمئنػة كراشػدة .كبػال فالدراسػات متفقػة علػى
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أف األسرة من أهم الوسائط اؼبؤثرة يف عملية التطبيع االجتمػاعي أك مػا يطلػق عليػه التنشػئة
الثقافية (.)Enculturation
إ ٌف الطفول ػػة كاؼبراهق ػػة نب ػػا اؼبرحلتػ ػػاف اللت ػػاف ي ػػتم فيهم ػػا إرسػ ػػاء قواع ػػد البن ػػاء النفسػ ػػي
كالوجداين .كلآلباء يف هػال اؼبرحلػة بالدرجػة األكىل األثػر األكػرب يف تشػكيل نفسػية الناشػئة
كطبيعة انفعاالهتا الوجدانية ،فالوالداف نبا دبنػزلة العدسات اؼبلونة علػى أعػُت األبنػاء ،فلػيس
اؼبهم معها مػا يػرل الناشػئ أك يسػمع ،كلكػن اؼبهػم كيػف يفهػم مػا يػرل كيػدرؾ مػا يسػمع،
أل ٌف تػ ػ ػػأثَت اآلبػ ػ ػػاء كتوجيهػ ػ ػػاهتم كأسػ ػ ػػاليبهم يف التواصػ ػ ػػل مػ ػ ػػع هػ ػ ػػؤالء األطفػ ػ ػػاؿ كاليػ ػ ػػافعُت
كمساعدهتم يف اختيار أصدقائهم كجلسائهم له أكرب األثر يف تشكيل كجداهنم كنفسػياهتم
كبالكيفيػػة كبالقػػدر الػػام تطيقػػه طاقػػات الناشػػئ كقدراتػػه العقليػػة كالنفسػػية كاعبسػػمانية .إ ٌف
تػػوفَت الثقافػػة الًتبويػػة السػػليمة لآلبػػاء كتزكيػػدهم بػػاػبربات البلزمػػة سػػيكوف لػػه أكػػرب األثػػر يف
توجهات الناشػئة كتكػوين عقليػاهتم ،كبنػاء شخصػياهتم .إ ٌف مػا يقػع فيػه اآلبػاء مػن التقصػَت
راج ػػع يف الغال ػػب إىل جهله ػػم ب ػػاؼبطلوب م ػػنهم كم ػػا وبق ػػق مص ػػلحة أبن ػػائهم .إ ٌف كاج ػػب
اؼبفكرين كالًتبويُت أف يقدموا القدر الكايف اؼبيسر مػن األدبيػات العلميػة الًتبويػة الػيت تبصػر
اآلباء فيمكنهم من أداء مهمتهم كتوجيه أبنائهم (أبوسليماف ََِِ ،ـ ،ص َُْ).
كمػػن اعبػدير باالهتمػػاـ أف تراجعػػا عجيبػػا بػػدأ يصػػيب نصػػيب األسػػرة يف تنشػػئة الناشػػئة
حيػػث بػػدأ يػػتقلص دكرهػػا بصػػورة ملحوظػػة كمتفرقػػة كـبيفػػة .كإذا كانػػت األـ تتعهػػد برعايػػة
الطفػل بشػػكل شػػامل يف سػػنواته األكىل فػػإف التحػاؽ األمهػػات اليػػوـ دبقػػار أعمػػاؽبم كدخػػوؿ
اؼبربيػػات إىل البي ػػوت لتفػػادم ال ػػنقص أح ػػدث تغ ػَتات دراماتيكيػػة يف اؼبش ػػهد العػػائلي فم ػػا
عادت التنشئة االجتماعية خاضعة سباما لسلطاف األسرة بػل كال حػىت الدكلػة نفسػها حيػث
أصبحت احملطات الفضائية تزاحم مراكز التنشئة كقد تتفوؽ عليها أحيانا من حيػث التػأثَت
كقػػدرة االسػػتقطاب كاإلقنػػاع كالتوجيػػه كاإلرشػػاد فبػػا قػػد يولػػد بيئػػة فاسػػدة كثقافػػة مشػػوهة.
اسػ ػػتنادا إىل م ػ ػػا سػ ػػبق فاألسػ ػػرة الي ػ ػػوـ حباجػ ػػة حقيقيػ ػػة لتجديػ ػػد آلياهتػ ػػا ؼبواجهػ ػػة كمواكبػ ػػة
اؼبس ػػتجدات حبي ػػث تص ػػبح لتوجيه ػػات األس ػػرة الي ػػد العلي ػػا أم ػػبل يف ض ػػبط الواق ػػع كتقل ػػيص
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س ػػلبيات الفض ػػائيات كس ػػائر التح ػػديات .كتظ ػػل األس ػػرة البواب ػػة اغبقيقي ػػة لتعلػ ػيم كفبارس ػػة
اؼبواطنة الفاعلة.
األسرة وغرس التسامح
لقػػد امتيحنػػت الكويػػت قبػػل فػػًتة باألحػػداث اإلرهابيػػة الػػيت هػػزت ضػػمَت كػػل إنسػػاف
يعرؼ قيمة السػبلـ كاألمػن كالديبقراطيػة كاالسػتقرار .إف فػؤاد كػل مسػا
يتػػأ عنػػدما يستشػػعر فداحػػة إراقػػة الػػدماء كجريبػػة نكػراء .لقػػد قػػاـ رجػػاؿ
األمػػن البواسػػل بػػدكرهم البطػػويل اػبالػػد يف مواجهػػة فلػػوؿ اإلرهػػاب،
كالوضػػع ال ػراهن يتطلػػب مػػن كػػل أسػػرة كويتيػػة كغػػَت كويتيػػة أف تقػػوـ
بدكرها الًتبوم اؼبنشود لتوجيه فلاات األكباد كبو طريق الرشاد.
سيتطرؽ البحث هنا إىل بعػمل أسػباب التطػرؼ ،كدكر األسػرة اغبيػوم يف
نشػػر ثقافػػة السػػبلـ كالتسػػامح كالعفػػو يف ظػػل معطيػػات أصػػوؿ الًتبيػػة الػػيت تعػػُت الفػػرد علػػى
التغل ػب علػػى احملػػن .إذا كانػػت أحػػداث ُُ -سػػبتمرب ََُِـ طامػػة كػػربل هػػزت العػػا
كلػػه ،فػػإف األحػػداث اإلرهابيػػة اإلجراميػػة الػػيت حػػدثت يف دكلػػة الكويػػت كغَتهػػا يف غايػػة
اػبطورة ،كأعتقد أهنا ؿبطة ال مفر منها لليقظة كاغبار لتغيَت الكثَت مػن اؼبسػلمات اؼبتعلقػة
ب ػػاألمن ،كمراجع ػػة صبي ػػع اؼبعطي ػػات اؼبرتبط ػػة باؼبس ػػتقبل عل ػػى مس ػػتول التطبي ػػع االجتم ػػاعي
األسرم ،كاؼبدرسي ،كااتمعي ؼبعرفة موطن اػبلل ،كذبنب الكوارث الفكريػة التكفَتيػة الػيت
راح ضحيتها األبرياء من شهداء الواجب.
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مبررات العناية ببرامج الشباب
إف العناية بربامج الشػباب أسػريا كؾبتمعيػا ؽبػا أنبيػة بالغػة إذ أف األطفػاؿ كالشػباب
يف الوطن العريب يبثلوف نسبة كبَتة قد تصل إىل ْٓ  %تقريبػا مػن السػكاف أم أف هنػاؾ
أكثر من مئة مليوف طفل عريب  ،كؾبتمعنا الكػوييت ترتفػع فيػه نسػبة الفئػات العمريػة الشػابة
لتص ػػل إىل ِٔ %تقريب ػػا م ػػن ؾبم ػػوع الس ػػكاف الك ػػويتيُت .كت ػػأيت خط ػػورة ارتف ػػاع النس ػػب
اؼبػػاكورة سػػابقا إىل حاجتهػػا لعنايػػة تامػػة كب ػرامج تثقيفيػػة ذات مواصػػفات خاصػػة تتضػػمن
الًتبيػػة السػػلمية انطبلقػػا مػػن ثوابػػت ثقافتنػػا الوطنيػػة ،كمػػركرا بالتجػػارب النافعػػة قػػديبا كحػػديثا
يف شىت الثقافات اإلقليمية كالعاؼبية.
إف الًتبيػػة الوقائيػػة ربػػًتـ اسػػتخداـ تربيػػة ااادلػػة بػػاليت هػػي أحسػػن كالػػيت تقتضػػي تنميػػة
الفكر الناقد كالعمل اؼبنػتج عنػد اعبيػل الصػاعد .كأقصػد بالقاعػدة السػابقة أف يبيػز الشػاب
بػػُت الػػدين كالتػػدين ،بػػُت الشػػرع كالفقػػه ،بػػُت ال ػرأم كاغبقيقػػة ،كبػػُت اإلصػػبلح كالوصػػاية،
فينبا إغباؽ األذل باآلخرين كيناقش األفكار الدخيلة يف ضوء اؼبصا الوطنية الكربل كال
ينجرؼ مع الفكر العاطفي الام يزين له الباطل الػام قػد هبػدل علػى صػفحات اإلنًتنػت
أك يسمعه من أصدقاء السوء أك اعبماعػات الضػالة الػيت ردبػا ازبػات مػن اؼبسػاجد كشػعائر
اإلسبلـ مدخبل لًتكيج األفكػار اؼبنكػرة .إف بنػاء العقػل الناقػد كذبديػد اػبطػاب الػديٍت مػن
ضمن األكلويات اليت تفرضها طبيعة اؼبرحلة القادمة .إف الشباب طاقة هائلة إف تنشػغل
باػبَت فستشغلنا صبيعا بالشر.
شبػػة مشػػكلة فعليػػة يعػػاين منهػػا بعػػمل الشػػباب كالتحػػرؾ
الفورم مطلوب على اؼبستويُت الفكرم كالسلوكي.
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نموذج لتضليل الشباب
إف األسرة دائمػا متفائلػة كاثقػة كهكػاا هبػب أف تكػوف كالتفػاؤؿ ال يعػٍت تػرؾ اغبػار
بػػل ال بػػد مػػن معرفػػة طرائػػق إغ ػواء الشػػباب الػػيت تسػػتخدـ لغسػػل العقػػوؿ تػػدرهبيا فيتحػػوؿ
الشاب اللطيف احملب لوطنه ،البار بأسرته إىل ـبلوؽ عنيف عاؽ يلحق أشد األذل بأهله
كبلدل.
يف األمػػس القريػػب كنػػا لبشػػى الغلػػو كؿبنػػة التكفػػَت كالي ػوـ ابتلينػػا بفتنػػة تفجػػَت العبػػاد
كاؼبعاهػػدين كاألجانػػب اؼبسػػاؼبُت فضػػبل عػػن تػػدمَت اؼبنشػػآت كاألمػػاكن اغبيويػػة  .إف جنػػوف
التفجَت كالعمليات االنتحارية باسم اعبهاد أفسد عقوؿ فئة من شبابنا كأصػبح ذلػ ذريعػة
لتدخل األجنأ يف شئوف البلداف العربية .إف الفهم السػقيم ؼبسػائل
ػوؿ اهللً
ػاؿ ىر يسػ ي
الػػدين آفػػة اآلفػػات كسػػبب هػػبلؾ ااتمعػػات .قىػ ى
صػ ػ ػ ػلَّى اهللي ىعلىٍي ػ ػ ػ ًػه ىك ىسػ ػ ػ ػلَّ ىم " :-ىهلىػ ػ ػ ػ ى الٍ يمتىػنىطِّعي ػ ػ ػػو ىف" قىا ىؽبىػ ػ ػػا
ىثىبلىث ػ ػ ػ ػ ػان"( ىرىكالي يم ٍسػ ػ ػ ػ ػػلً هم) .كاؼبقصػ ػ ػ ػ ػػود ب ػ ػ ػ ػػاؼبتنطعُت :اؼبغػ ػ ػ ػ ػػالوف
كالٍ يمبىالًغيو ىف يف األمور قوال كفعبل.
قاؿ عطية صقر "إف الفهم الصحيح للدين يريح
اإلنساف كيقيه شر االكبراؼ  ،كيريح الناس منه كيعطى
صورة طيبة ؽباا الدين اػباا  ،تبعد عنه ما يفًتيه اؼبفًتكف" (فتاكل
األزهر ؼبئة عاـ).
اؼبواطن اغبر ضد اإلرهاب مهما كانت األسباب.
إف اإلرهاب أكرب دليل على جفاؼ العاطفة ككساد الفكر.
إف الػػام يػػتفحص كتػػب اؼبتطػػرفُت مثػػل كتػػاب إعػػداد القػػادة الف ػوارس هبج ػػر فس ػػاد
اؼب ػ ػػدارس أليب ؿبمػػد اؼبقدسػػي (عاصػػم بػػن ؿبمػػد بػػن طػػاهر الربقػػاكم) سػػيجد تعبئػػة نفسػػية
كعقليػػة جليػػة كتفصػػيلية ضػػد الػػدكؿ ،كاغبكومػػات ،كاؼبنظمػػات التعليميػػة ،كيػػدعو الكاتػػب
ص ػراحة إىل اعت ػزاؿ اؼبػػدارس كيفض ػػل تػػرؾ الوظػػائف اغبكوميػػة مث وبتقػػر الدسػػتور الك ػػوييت
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كالنشػػيد الػػوطٍت ،ككتػػب بإسػػهاب عػػن اؼبنػػاهج التعليميػػة الكويتيػػة كغَتهػػا كدكرهػػا يف نشػػر
الضبلؿ كما يزعم .لقد اطلع مػا ال يقػل عػن ( )17626قػارئ علػى ذلػ الكتػاب اعبػائر.
إف مثل هػال الضػبلالت -كغَتهػا أكثػر كأمػر -القػت لؤلسػف الشػديد ركاجػا يف صػفوؼ
العقوؿ اؼبريضة كشحنتها ،كما زالت تشحن الشباب العريب ضد ؾبتمعاهتم اؼبسلمة اآلمنة.
لقػد اختػار اؼبتطرفػوف طريػق اؽبػدـ ألف عمليػة البنػاء كالتعمػَت عمليػة طويلػة كشػاقة كمسػػتمرة
كتب ػػدأ م ػػن ال ػػنفس كم ػػا أهن ػػا تس ػػتوجب احػ ػًتاـ ااتم ػػع جبمي ػػع طػ ػوائفهم كالتع ػػاكف معه ػػم
كإحساف الظن هبم.
العلم يحارب اإلرىاب
بعػػد أحػػداث سػػبتمرب ََُِ ـ الداميػػة ،نػػاقش العػػا الكبػػَت :ليػػوف ليػػدرمافُ -
اغبائز علػى جػائزة نوبػل يف الفيزيػاء – موضػوع اإلرهػاب ( )Terrorismمػن منظػور تربػوم،
كمػػن اؼبفيػػد اسػػتعراض بعػػمل خرباتػػه هنػػا .لقػػد شػػدد ليػػدرماف علػػى ضػػركرة غػػرس مهػػارات
التفكَت :
( ،)inculcate a way of thinkingككضح أنبية التعلم كالتعليم:
( ،)We must teach; and we must learnكطالػب دبعاعبػة اعبهػل ،أك كمػا يقػوؿ:
اغبرب ضد اعبهل ( ،)war on ignoranceكدعا إىل معرفة طبيعة العلػوـ العصػرية إذ أصػبح
العلػػم ال كطػػن لػػه ،كإىل دراسػػة الثقافػػات اؼبتنوعػػة ،كمراجعػػة اؼبنػػاهج ،كالتعلػػيم خػػارج نطػػاؽ
اؼبدرسة ،كترسيخ قيم الديبقراطية كالسبلـ .

ُ .htmُٕcُٔ/bُٔhttp://nicol.club.fr/ciret/bulletin/b
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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:
 فػػتح قن ػوات اغب ػوار الثنػػائي كاعبم ػػاعي البن ػػاء بػػُت الوال ػػدين كبػػُت األكالد يف ف ػًتات
منتظمػػة  ،فػػإف اغب ػوار الػػدكرم يقػػي العقػػل مػػن مبػػو التوجهػػات السػػلبية ،كهبنبهػػا اكتسػػاب
اؼبي ػػوؿ العدكاني ػػة يف س ػػن مبك ػػرة كهبت ػػث الف ػػب يف مه ػػدها كقب ػػل أف تص ػػبح ظ ػػاهرة العن ػػف
مستشػ ػرية فكػ ػرا كتطبيق ػػا .اغب ػ ػوار اؽب ػػادؼ يق ػػي اعبمي ػػع مص ػػارع الس ػػوء ،كالفك ػػرة الس ػػيئة
كمستصغر الشرر هبب التعامل مع آثارل قبل فوات األكاف.
 إحياء تراثنػا الكػوييت العػريب األصػيل اؼبتمحػور حػوؿ قػيم اؼبػودة كالعشػرة اغبسػنة مػع
األقربػاء كالغربػػاء علػى حػػد سػواء .قػػاؿ مصػلح الكويػػت يوسػف بػػن عيسػى القنػػاعي كاصػػفا
صبلح جيل األجداد " ال هبرم بينهم تقاتل كال تضارب".

 ملء الفراغ بأنشطة نافعة كمتنوعة حسب ميوؿ األطفاؿ كالشباب.
 اإليباف الواعي بالديبقراطية كآلية للتعايش كاالنفتاح يف ااتمع اؼبدين.
 الًتكيز على مقاصد الدين من مثل أف الدين يسر كصباؿ كتفاؤؿ لقوله تعاىل "ييًري يػد
اللٌػػهي بً يكػ يػم الٍيي ٍسػ ىػر ىكالى ييًريػ يػد بً يكػ يػم الٍعي ٍسػ ىػر" )البقػػرة  :اآليػػة ُٖٓ(  .كعػػن أيب موسػػى ،قػػاؿ:
قلت :يا رسوؿ اهلل! أم اإلسبلـ أفضل؟ قاؿ" :من سلم اؼبسلموف من لسانه كيػدل" (ركال
مسلم) ،كمػن هػاا القبيػل تعظػيم دمػاء النػاس كحرمػة إراقتهػا ،كاالعتصػاـ بالتماسػ كعػدـ
التفػػرؽ .إف طلػػب العلػػم جهػػاد ،كجهػػود الشػػباب هبػػب أف تتوجػػه إىل ذلػ الغػػرض النبيػػل
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
ػوؿ اهللً -
ػاؿ ىر يس ي
الربيئة كتربير القتل .لقد ضيق بعػمل اؼبسػلمُت سػعة اإلسػبلـ كيف شػأهنم قى ى
ص ػلَّى اهللي ىعلىٍي ػ ًػه ىك ىس ػلَّ ىم " :-ىهلى ػ ى الٍ يمتىػنىطِّعيػػو ىف" قىا ىؽبػىػا ثىبلىث ػان .أم :هل ػ اؼبتعمق ػػوف الغ ػػالوف
ى
اااكزكف اغبدكد يف أقواؽبم كأفعاؽبم (صحيح مسلم بشرح النوكم).
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 إف تغيَت التصورات أساس تعديل التصرفات.
 التنوي ػػع يف الثقاف ػػة القرائي ػػة كالتعليمي ػػة يف دائ ػػرة األس ػػرة كخارجه ػػا فال ػػاهاب إىل
حلقات العلم داخل اؼبساجد أمر صبيل كال يتناقمل أبدا مع قػراءة الشػعر ،كمعرفػة ثقافػات
الشعوب ،كالتبحر يف العلوـ غَت الشرعية كالتمتػع بػالفنوف اعبميلػة علػى اخػتبلؼ أطيافهػا.
إف أنشطة األسرة كحواراهتا هبب أف تقرف بانسجاـ بُت التثقيف الديٍت كالدنيوم.
 تبصػ ػػَت الناشػ ػػئة بأسػ ػػاليب اؼبكػ ػػر كاػبػ ػػداع الػ ػػيت يسػ ػػتخدمها اؼبتطرفػ ػػوف مػ ػػن الفتيػ ػػة
أصحاب الفتنة عندما يقوموف بػًتكيج أفكػارهم التكفَتيػة حيػث أهنػم يسػتخدموف اإلمعػاف
يف الس ػرية يف العم ػػل ،كالس ػػفر اؼبباغ ػػت ،كاالجتماع ػػات اؼبغلق ػػة ،كتس ػػفيه رأم اؼبخ ػػالفُت،
كاس ػػتخداـ العن ػػف اللفظػػي كالفعل ػػي ،كاألظب ػػاء اغبركيػػة للتموي ػػه كالتخفػػي ،كالتموي ػػل اؼب ػػايل
اػبػػارجي أك غػػَتل ،كاالقتص ػػار عل ػػى ق ػراءة رس ػػائل ؿبػػددة
ؾبهولة اؼبصدر.
 من اؼبفيد جدا أف قبلس مػع أبنائنػا لنعػرؼ بعػمل
اؼبواقػػع الػػيت يزكركهنػػا علػػى شػػبكة االنًتنػػت ال لنتجسػػس
علػ ػػيهم كلكػ ػػن ؼبتػ ػػابعتهم حبكمػ ػػة كتػ ػػوجيههم برفػ ػػق فػ ػػإف
اغباسب اآليل يلعب دكرا كبَتا يف بناء القيم كهدمها فهو سبلح قوم وبتاج إىل الوعي يف
استخدامه كاإليباف باهبابياته كعدـ االستهتار بسلبياته.
 التأكيػػد علػػى حػػب ارتيػػاد اؼبسػػاجد كمصػػاحبة أهػػل اػبػػَت كالصػػبلح
ألهنم وببوف كل الناس كال يرتضوف العبث بأمن كسبلمة الوطن أبدا.
 االسػ ػػتفادة مػ ػػن كتػ ػػب أصػ ػػوؿ الًتبيػ ػػة يف تثقيػ ػػف الشػ ػػباب،
كتػػوجيههم ،ألهنػػا تقػػدـ ؽبػػم شبػػرة العلػػوـ النفسػػية ،كاالجتماعيػػة،
كالتارىبيػ ػػة يف موضػ ػػوع التنش ػػئة الصػ ػػحيحة ،كالشخصػ ػػية اؼبتزنػ ػػة،
كأساسػػيات التغي ػَت كالتعبػػَت .إف طائفػػة مػػن الكتػػب الدينيػػة تصػػور
قضػػايا اؼبوس ػػيقى ،كاالخ ػػتبلط ،كاللب ػػاس ،كقض ػػايا قطعي ػػة نص ػػية أساس ػػها التح ػػرمي كزبت ػػزؿ
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اؼبسػػائل ،كتسػػطح األمػػور ،كتضػػيق كاسػػعا ،كتنػػتج كرهػػا  ...فبػػا قػػد يولػػد شػػعور االحتقػػار
كاالحتكػػار لفكػػر اآلخ ػرين ،كمػػن مث نبػػا ااتمػػع كلػػه ،كهػػو األمػػر الػػام قػػد يشػػكل تػػوترا
كتش ػػددا يف العق ػػل ،كتناقض ػػا يف الواق ػػع عن ػػد اؼبتط ػػرفُت ال ػػاين ابتع ػػدكا ع ػػن م ػػدارج الًتبي ػػة
الدائمػة ،كالبحػػث العلمػي اؼبػػتقن  ،كقبػوؿ االخػػتبلؼ ،كاحػًتاـ التعدديػػة الفكريػة كالثقافيػػة.
يف األمس صرؼ اؼبتطرفوف األكقات يف مواجهات فكريػة متشػددة غبسػم القضػايا اػببلفيػة
اعبزئي ػػة ،كتركػ ػوا تعم ػػَت األرض ،كاعبامع ػػات ،كاؼبكتب ػػات ،كنش ػػر ق ػػيم اغب ػػب ب ػػُت الن ػػاس ،
كاح ػًتاـ العمػػل كالوقػػت  ،كتشػػجيع الق ػراءة  ..مث هػػاهم اليػػوـ يهلكػػوف النفػػوس كيفتحػػوف
بػاب الفػػب ربػت رايػػة اعبهػػاد ،كاعبهػاد مػػنهم بػرمء ،كجبهلهػػم اؼبركػػب اػبطػَت يفرقػوا بػػُت
التعمَت كالتدمَت.
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المدرسة ومناىجها

يف ه ػ ػػاا اؼببح ػ ػػث س ػ ػػيكوف اغب ػ ػػديث
ع ػػن صبل ػػة أم ػػور كه ػػي ت ػػدكر ح ػػوؿ أنبي ػػة
اؼبدرس ػ ػػة يف غ ػ ػػرس الًتبي ػ ػػة الوطني ػ ػػة كدكر
اؼبن ػػاهج الدراس ػػية كأنبي ػػة خدم ػػة ااتم ػػع،
كعناصر الًتبية الوطنية كدكر اؼبعلمُت كل حسب زبصصه يف تنمية القيم النبيلة.
يف رؤيػػة مشوليػػة  ،يعتقػػد اؼبفكػػر الفرنسػػي إميػػل دكر كػػاميُ (ُٖٖٓ – )ُُٕٗ -رائػػد
العل ػػوـ االجتماعيػػة الغربي ػػة– أف سباس ػ ااتم ػػع ي ػػؤثر عل ػػى الس ػػلوؾ الف ػػردم كهبعلػػه أكث ػػر
انضباطا ( ،)Cockerham, 2007, p. 78كأف التوازف أساس اغبياة البشػرية كمػن خػبلؿ رؤيػة
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
هي سبيل ربقيق ذل كلكن رؤية جوف ديػوم ـبتلفػة حيػث يػرل ديػوم أف كظيفػة اؼبدرسػة
هي أف تزرع العدالة االجتماعية كتدفع اعبميع لبلورة رغبػاهتم يف أرض الواقػع كدنيػا اغبقيقػة
(.)Ross, 2002, p. 52

ُ تأثر دكركامي دبؤلفات أكغست كونت كاستقى منها مشركع تكريس علم االجتماع كعلم مستقل قائم بااته يهدؼ إىل كشف
القواعد اليت زبضع ؽبػا تطػورات ااتمػع .فنجػد ؽبػاا االهتمػاـ صػدل يف أعمالػه عػن قواعػد اؼبػنهج السوسػيولوجي كعػن االنتحػار
كعػػن الًتبي ػػة حيػػث تتجل ػػى رغبتػػه يف أف يواج ػػه اؼبشػػاكل اؼبختلف ػػة دبن ػػاهج خاصػػة كم ػػن منظػػور اجتم ػػاعي .كػػاف دكرك ػػامي يك ػػرل
علمػا يسػلٌط الضػوء علػى آفػات ااتمػع كيسػتعاف بػه غب ٌػل
التأمبلت الفلسفية العقيمة كلال ابتغى أف هبعل من علػم االجتمػاع ن
بعمل مشاكله عن طريق ربسُت العبلقات بػُت الفػرد ااتمػع .فلػال أكىل دكر كػامي عنايػة كػربل للمشػاكل الًتبويػة إذ أف الًتبيػة
دكرا أساسيان يف اندماج الفرد يف ااتمع .قد تفسر لنا هال التصػورات اهتمػاـ دركهػامي دبشػاكل زمنػه إذ أف اثنػُت مػن كتبػه
تلعب ن
تتنػػاكؿ االضػطرابات االجتماعيػػة اؼبتولػػدة عػػن التصػػنيع اؼبفػػاجئ الػػام انتػػاب ؾبتمعػػات عصػػرل" (موسػػوعة كيكيبيػػديا ،باختصػػار،
انظر أيضا اػبميسي ََِٓ ،ـ ،ص ُٗٗ  ،َُِ-اغبسن ََِٓ ،ـ ،ص ِٓ ،غدنزََِٓ ،ـ ،ص ّٔ).
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كاعتم ػػادا عل ػػى الفلس ػػفة الرباغماتي ػػة (العملي ػػة) ين ػػادم الًتبوي ػػوف الي ػػوـ بض ػػركرة تط ػػوير
اؼبنػاهج الدراسػػية حبيػث تتمحػػور حػوؿ الطفػػل ( )child-centered curriculumكاهتماماتػػه
اغبياتيػػة ذات الصػػبغة اإلنسػػانية اؼبرنػػة ( )Ross, 2002, p. 55أمػػا الًتبيػػة الػػيت تركػػزت علػػى
الكتػػب كالتقي ػػد اغبػػريف باغبصػػص الدراسػػية فهػػي غػػَت ؾبديػػة ألهنػػا أنبلػػت رغب ػػات الطف ػػل
كأبعدت األسرة عن اؼبشاركة الفاعلة يف عملية التعلم ( .)Al-Rashidi, 2005لكن اؼبشكلة
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
إذا يبتل ػ اؼبعلومػػة الص ػػحيحة كب ػػال تنح ػػرؼ األهػػداؼ كاؼبقاصػػد الوطنيػػة إىل كجه ػػة
مغايرة (.)Ross, 2002, p. 59-60
يػػؤدم اؼبػػنهج اؼبدرسػػي دكران كب ػَتان يف إعػػداد األجيػػاؿ الناشػػئة دبػػا يتفػػق كالفلسػػفة الػػيت
يعتنقها ااتمع .كهو كال أداة فعالػة يف معاعبػة اؼبشػكبلت الػيت يعانيهػا احملػيط الػيت نبػت
في ػػه ،كيف مقابل ػػة التح ػػديات ال ػػيت تواج ػػه بيئت ػػه .كلك ػػي يكت ػػب للم ػػنهج اؼبدرس ػػي النج ػػاح
كيكتس ػػب اغبيوي ػػة ،كي ػػؤدم األدكار الوطني ػػة اؼبنوط ػػة ب ػػه ،ينبغ ػػي مراع ػػاة األس ػػس الفلس ػػفية
كاالجتماعيػػة كالنفسػػية عنػػد الشػػركع يف عمليػػة زبطيطػػه ،كتصػػميمه ،كتنفيػػال كتقويبػػه .كمػػع
أنبي ػػة تلػ ػ األس ػػس صبيعه ػػا يف عملي ػػة بن ػػاء اؼب ػػنهج ،كيف قب ػػاح مهمت ػػه ،إال أف األس ػػاس
االجتماعي يعد أقول أسس اؼبنهج اؼبدرسي تػأثَتان يف ـبططػي اؼبػنهج ،كذلػ نظػران لظػركؼ
كػػل ؾبتمػػع ،كخصوصػػياته ،كعاداتػػه ،كطموحاتػػه ،كمشػػكبلته الػػيت زبتلػػف عػػن ظػػركؼ أم
ؾبتمع آخر  .إف أهم خصائص اؼبواطنة الصاغبة اليت هبػب الًتكيػز عليهػا يف تػدريس الًتبيػة
الوطنية هي :
 .1معرفة األحداث اعبارية كربط التلميا باغبياة الواقعية،
 .2كتشجيع الطالب على اؼبشاركة يف شؤكف ااتمع كاؼبدرسة،
 .3كقبوؿ اؼبسؤكلية اليت يكلف هبا الفرد،
 .4كاالهتماـ بشؤكف اآلخرين،
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 .5كااللتزاـ بالسلوؾ اغبميد كاألخبلؽ اعبيدة،
 .6كالتقبل للسلطة بناءن على الشرعية كالصبلحيات اليت زبدـ ااتمع،
 .7كالقدرة على مناقشة األفكار كاآلراء،
 .8كالقدرة على ازباذ القرار اغبكيم،
 .9كمعرفة اغبكومة كأنظمتها كلوائحها ،كإهباد ركح حػب الػوطن (العبػدالكرمي كنصػار،
ُِْٔهػ).
معلم االجتماعيات
يقػوـ معلػم االجتماعيػات بػدكر كبػَت يف نشػر القػيم الوطنيػة كال يبكػن أبػدا زرع الوطنيػة
ببل تربة تارىبية كصدؽ شوقي كهو يقوؿ:
ىمثى يل ال ىق ًوـ نىسوا تارىبى يهم
ىكلى و
قيط ىع َّي يف ً
الناس اًنتًسابا
أىك ىكم و
غلوب ىعلى ذاكًرةو
ى
ى
يىشتىكي ًمن ًصلى ًة اؼباضي اً ًنقضابا
" لػػن يتحقػػق االنتمػػاء إىل األمػػة اإلسػػبلمية إال بدراسػػة تػػاريخ هػػال األمػػة دراسػػة تػػريب
العاطفة ،كربقػق االرتبػاط كاحملبػة ،كذبعػل الفػرد يعػيش آالـ أمتػه كآماؽبػا ،كالفػرد الػام هبهػل
تػػاريخ أمتػػه يعػػيش مبتوت ػان مقطوع ػان عنهػػا" (عبػػداػبالقُٖٖٗ ،ـ ،انظػػر أيضػػا دار التوحيػػد،
ُٕٗٗ ـ ،ص ُٗ)" .كعن ػ ػ ػػدما ت ػ ػ ػػدرس الدراس ػ ػ ػػات
االجتماعيػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػػن أجػ ػ ػ ػ ػػل التفكػ ػ ػ ػ ػػَت التػ ػ ػ ػ ػػأملي كالبحػ ػ ػ ػ ػػث
كاالستقص ػ ػػاء ،ف ػ ػػإف الًتبي ػ ػػة الوطني ػ ػػة تس ػ ػػعى إىل اس ػ ػػتخداـ
عمليػػات التفكػػَت كاغبصػػوؿ علػػى اؼبعػػارؼ كاؼبعلومػػات الػػيت
وبتاج اؼبواطن إىل معرفتها الزباذ القرارات كحل اؼبشػكبلت
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اليت تواجهه .كعند تدريس الدراسات االجتماعيػة مػن أجػل النقػد االجتمػاعي ،فػإف الًتبيػة
الوطنيػػة تسػػعى إىل تنميػػة قػػدرة الطالػػب الختبػػار كنقػػد كتنقػػيح الػًتاث السػػابق أك التقليػػدم
كالوضػػع االجتمػػاعي القػػائم مػػن خػػبلؿ اسػػتخداـ طريقػػة حػػل اؼبشػػكبلت .كعنػػد تػػدريس
االجتماعيات من أجل مبو الشخصية ،فإف الًتبيػة الوطنيػة هتػتم بتطػوير كمبػو اؼبفهػوـ الػاايت
اإلهبايب كتطوير شخصية الطالب بفاعلية كإحساس قوم" (اغببيب ََِٔ ،ـ).
كتعد الدراسات االجتماعيػة مػن أرحػب اؼبيػادين لغػرس قػيم الػوالء كلكػن صبيػع اؼبنػاهج
الدراسػػية يبكنهػػا القي ػاـ بالػػدكر نفسػػه بصػػورة تكامليػػة .مػػن اؼبطلػػوب "إيػػبلء عنايػػة خاصػػة
لتحسػػُت اؼبنػػاهج التعليميػػة ،كمضػػامُت الكتػػب اؼبدرسػػية كغَتهػػا مػػن اؼبػواد التعليميػػة ،دبػػا يف
ذل ػ التكنولوجيػػات اعبديػػدة ،بغيػػة تنشػػئة م ػواطنُت متضػػامنُت ،كمسػػؤكلُت متفتحػػُت علػػى
الثقاف ػػات األخ ػػرل ،يق ػػدركف قيم ػػة اغبري ػػة ،كوبًتم ػػوف كرام ػػة اإلنس ػػاف ،كاخ ػػتبلؼ البش ػػر،
كبوسعهم درء النزاعات أك حلها بوسائل البل عنف" (منظمة العفو الدكليةََِٔ ،ـ).
كمن اؼبعلوـ قطعػا أف كقػائع التػاريخ ؽبػا دالالت اؼبطلػوب تتبعهػا بالتبصػر كالتػدبر ففيهػا
عظات ألهل األلبػاب لقولػه عػز كجػل "لىىقػ ٍد ىكػا ىف ًيف قى ً
صػ ًهم ًعٍبػػرةه أليكًيل األىلٍب ً
ػاب ىمػا ىكػا ىف
ى
ى
ص ٍ ى ٍ
ح ػ ًػديثان يػ ٍفتى ػػرل كلىػ ػ ً
ػكن تىص ػ ًػديق الَّػ ًػام ب ػػُت ي ىدي ػ ًػه كتىػ ٍف ً
ػيل يك ػ َّػل ىش ػ ٍػي وء ىكيه ػ نػدل ىكىر ٍضبى ػةن لِّىق ػ ٍػووـ
ػ
ص
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى ي ى ى
ى
يػي ٍؤًمنيػػو ىف" (يوسػػف .)ُُُ :كاألمػػم الػػيت تػػتعا مػػن دركس اؼباضػػي هػػي األمػػم القػػادرة علػػى
الرقي.
كلعل من أهم الدركس اليت نستنبطها من تارىبنػا العػريب فيمػا يتصػل بوحػدة الصػف أف
اؼبشاحنات بُت األفراد كاغبركات الفكرية كالفلسفية كالدينيػة ؽبػا نتػائج شػائنة فلقػد "خسػرنا
اغبب كاأللفة دبا ذاع من اإلحػن كالبغضػاء بػُت الطوائػف اؼبختلفػة  ...كخسػرنا قػول كانػت
تنفع لو ذبمعت فلما تفرقت فنيت .كهال القول لو كانت كجهت كجهة خػَت  ،ألنتجػت
نتاجا باهرا ،فلمػا كجهػت كجهػة شػر ضػاعت" (أمػُتََِْ ،ـ ،جْ ،ص ُٕٗ) .كهػاا
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الػػدرس يف غايػػة األنبيػػة للجميػػع كعلػػى كجػػه اػبصػػوص للناشػػئة كػػي ال يكػػرر التػػاريخ نفسػػه
فيستمر النزيف الفكرم ،كتتبعثػر الطاقػات ،كتتعثػر اعبهػود ،كتشػتعل اغبػركب األهليػة .قػاؿ
ً
اصػًػربيكاٍ إً َّف
ب ًروبي يكػ ٍػم ىك ٍ
اغبػػق تبػػارؾ كتعػػاىل { ىكأىطيعيػواٍ اللٌػػهى ىكىر يسػولىهي ىكالى تىػنىػ ىػازعيواٍ فىػتىػ ٍف ىشػليواٍ ىكتىػ ٍا ىه ى
اللٌهى مع َّ ً
ين} (األنفاؿْٔ) .كاغبق أف العدك يف كػل عصػر كمصػر يسػتغل الصػراعات
ىى
الصاب ًر ى
الداخلية إلذالؿ الشعوب كإحكاـ السيطرة على الببلد.
كالتاريخ بوقائعه ككثائقه يعطي الطفل هوية كطنية كيدربه على البحث عن اؼبعرفة كؽباا يقوـ
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
مػػن صػػدؽ البيانػػات كاسػػتخراج الفوائػػد األخبلقيػػة مػػن اؼباضػػي ككيفيػػة توضػػيحها يف اغباضػػر
كمثػل هػال احملػاكالت الًتبويػة تسػتغل شػبكة االنًتنػت لنشػر سبارينهػا اؼبدرسػية ( Dull, Lee,
 .)And Clarke, 2004, p. 374هػػال التمػػارين اؼبدرسػػية تضػػفي ركح اعبديػػة كالتشػػويق يف
الفصػل كذبعػػل الطالػػب يتخلػػق بػػأخبلؽ اؼبػػؤرخ الػام يبتلػ عقليػػة ناقػػدة تسػػتقي اؼبعرفػػة مػػن
مصادرها الصحيحة كال تنجرؼ مع سفاسف القيل كالقاؿ كزعم فبلف كفبلف دكف سند كال
برهاف .كيف اغبديث "إياكم كالظن َّ
فإف الظن أكاب اغبديث" .كيف سنن أيب داكد" :بػئس
الرج ػػل :زعمػ ػوا" كيف ح ػػديث آخ ػػرَّ " :
الرج ػػل عيني ػػه م ػػا
م َّ
مطي ػػة َّ
إف أف ػػرل الف ػػرم أف ييػ ػ ًر ى
تىريا ."..كال ريب أف تارىبنا الوطٍت كالعريب كاإلسػبلمي زاخػر بالقصػص كاؼبواقػف اؼبعػربة الػيت
يبكػػن أف نضػػعها علػػى شػػبكة االنًتنػػت مث نضػػع ؽبػػا أسػػئلة تناسػػب أعمػػارهم كتقػػودهم إىل
ػب
القػػيم اإلنسػػانية الرفيعػػة .كمػػن اؼبواقػػف الػػيت كقعػػت قبػػل ََُِ سػػنة اؼبوقػػف التػػايل :طىلىػ ى
األ ًىمي ػػر أىبػػو يؿب َّمػػد اؼبوفىػػق ًمػػن ا ًإلمػ ًػاـ س ػلىيماف بًػ ًن األى ٍشػػع ً
ؼ بًػأىيب ىد ياكد
ث الٍسجسػػتى ًاين اٍؼب ٍعػ يػرٍك ي
ى
ٍ ي ي ى يى ي ى ى ي ٍ ى
ى
ص أل ٍىكالى ًد اػبيل ىف ًاء ىٍؾبلًسػان لًػيعيلِّ ىم يه ٍم ألنػَّ يهػم
(َِِ  ِٕٓ -هػ = ُٕٖ – ٖٖٖ ـ) أى ٍف يىبى ِّ
ص ى
ً
الى ييًري يػد ٍك ىف أى ٍف ىٍهبلً يس ٍػوا ىمػ ىػع ىع َّام ًػة اٍلنَّػ ً
ىي ًمػ ًَت" :أ َّىمػػا ىهػالً فىػبلى ىسػبًٍي ىل إًلىٍيػ ىهػػا،
ػاس فىػ ىق ى
ػاؿ أبيػ ٍو ىد ياكد لؤل ى
أل َّ
َّاس [غنػيهم كفقػَتهم] ًيف الٍعًٍلػ ًم ىس ىػواءه" ُ .كإف اسػتلهاـ الػًتاث العػريب يف ترسػيخ قػيم
ىف الن ى
ُ ( َّ
الاهأ ،جُّ ،ص ُِٔ).
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أخ يف الدين ،كإما نظَته ل يف
العدالة ضركرة عصرية كذكر النويرم أف الناس "صنفاف :إما ه
اػبلق" .
كمػػن جهػػة أخػػرل تشػػَت الدراسػػات األكاديبيػػة إىل أف الكتػػب
اؼبدرسػػية يف كثػػَت مػػن الػػدكؿ كمنهػػا الواليػػات اؼبتحػػدة ربتػػوم علػػى
أكاذيب يركيها اؼبعلمػوف نقػبل عػن اؼبنػاهج الػيت يقومػوف بتدريسػها
( )Brighouse, 2005, 157, 159فيربركف احتبلؿ الدكؿ كاالعتداء
على الغَت كتضخيم اغبقائق ربت راية الوطنية فبػا يشػعل مػا يبكػن
تسػميته بػاغبركب الثقافيػة ( .)culture warsإف القصػص اغبقيقيػة
كاؽبوية الصادقة هي اليت تركم قصة كفاحنا يف سبيل التواصل مع غَتنا مػع اإليبػاف بقػدرتنا
على بناء عبلقات إنسانية سوية أساسها العدالة كالوعي (.)Williams, 2005, p. 231
معلم التربية اإلسالمية

كال ريػ ػػب أف معلػ ػػم الًتبيػ ػػة اإلسػ ػػبلمية يلعػ ػػب دكرا عظيمػ ػػا يف بنػ ػػاء
ااتمعػػات اإلسػػبلمية منػػا فجػػر اإلسػػبلـ إىل يػػوـ النػػاس هػػاا
كاؼبطلػػوب منػػه نشػػر الفكػػر الوسػػطي السػػمح كذبديػػد كسػػائل
التعلػيم كجعػل اؼبنػاهج الدراسػػية أكثػر تشػويقا كنفعػا .كال شػ
أف اإلسبلـ يركز علػى القػرآف الكػرمي كالسػنة اؼبطهػرة كنبػا منبػع
الفضػػائل .اؼبسػػلموف صبيعػػا يف مشػػارؽ األرض كمغارهبػػا علػػيهم "أف يعتن ػوا بػػالقرآف الكػػرمي
تػػبلكة كحفظػػا كتػػدبرا كدراسػػة كتطبيقػػا كتنفيػػاا  ،فبػػالقرآف الكػػرمي تسػػتقيم األلسػػنة باللغػػة،
كتق ػػول العقي ػػدة باإليب ػػاف  ،كتتس ػػع اؼب ػػدارؾ بالثقاف ػػة ،كتزك ػػو النف ػػوس ب ػػاألخبلؽ  ،كيق ػػول
ااتمػػع بالعمػػل  ،كتػػنهمل األمػػة بالنظػػاـ .عل ػػيهم أف يعتن ػوا بػػالقرآف الكػػرمي ليسػػدكا مناف ػػا
العػػدك إىل العقائػػد كاألخػػبلؽ ،كلتبطػػل ؿبػػاكالت االسػػتعمار يف االعتػػداء علػػى األكطػػاف ،
كلينهمل ااتمع دبا يدعو إليه من عمل على أساس العلم كاإليباف" (صقرََِٔ ،ـ).
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كتعػػاين طرائػػق الًتبيػػة اإلسػػبلمية يف مدارسػػنا العربيػػة كغَتهػػا مػػن االعتمػػاد الكبػػَت علػػى
اغبفا كالتلقُت كشحا الااكرة بعيدان عن التفكر كاؼبقارنة كالتمييز كتنمية الفكػر .كمػن أهػم
الوسػػائل اؼبسػػاعدة علػػى إدراؾ الطػػبلب فػػن اإلب ػػداع ،إكثػػار اؼبػػدرس مػػن الس ػؤاؿ ،حبي ػػث
تكوف األسئلة الكثَتة اؼبتتابعة اؼبتتالية مدخبلن للدرس ،كليس بالضػركرة أف تػتم اإلجابػة عػن
كل األسئلة فاؼبهم أننػا ىعلَّمنػا الطلبػة كالطالبػات طريقػة السػؤاؿ ،كطريقػة الوصػوؿ للمعلومػة
اؼبطلوبػػة عػػن طريػػق سػؤاؿ مباشػػر أك غػػَت مباشػػر ،لبعضػػهم أك صبػػيعهم ،كمػػن اؼبعلػػم كغػػَتل.
كيبك ػػن هن ػػا االس ػػتعانة بأس ػػلوب االبتك ػػار باالس ػػتثارة حبيػػث تك ػػوف مهمػػة اؼب ػػدرس اس ػػتثارة
الطبلب ،عن طريق طرح بعمل التعليقات القصػَتة اؼبثػَتة ،كذلػ مػن أجػل اسػتدعاء اآلراء
كاألفكػػار .كهنػػا سػػيقوـ اؼبػػدرس بػػدكر اؼبػػدرب كاؼبستشػػار أم أف دكرل ال يكمػػن يف صػػب
اؼبعلومػػات صػػبان ،كإمبػػا بتوجيػػه الطػػبلب كبػػو اؼبعلومػػات ،كاإلشػراؼ علػػى تػػوجيههم الوجهػػة
الصػػحيحة ،كتػػدريبهم علػػى ركح التسػػاؤؿ كالنقػػاش ،كتش ػػجيعهم علػػى ذل ػ أم أف ي ػػتم
ع ػػرض اؼبوض ػػوع عل ػػى هيئ ػػة مش ػػكلة أك تس ػػاؤؿ يث ػػَت اهتم ػػاـ التبلمي ػػا كتفك ػػَتهم لتحقي ػػق
أهداؼ تدريس اؼبهػارات كاؼبعػارؼ ،كإتاحػة الفرصػة ؽبػم مػع اؼبعلػم لوضػع الفػركض اؼبناسػبة
غبل اؼبشكلة (زكزك ََِٔ ،ـ).
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
ليتشرب الطفل القيم الكربل (علي ََِّ ،ـ ،ص ٔ.)َُ-
كلغتنا العربية لغة ثرية ككما قاؿ حافا إبراهيم:
الد هر ً
ص ىدفايت
كام هن
حر يف أىحشائًًه ي
اص ىعن ى
فىػ ىهل ىسأىلوا الغى ٌو ى
أىنا البى ي
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كالشػػعر العػػريب يبػػوج ببحػػار مػػن األن ػوار األخبلقيػػة فػػإذا تفػػوؽ الطفػػل يف اللغػػة كظبػػت
ذائقت ػػه اللغوي ػػة كج ػػد يف األدب الع ػ ػريب مرش ػػدا ل ػػه حيػ ػػث الفض ػػائل كؿبركػ ػػا ل ػػه كبػ ػػو ك ػػرمي
الشمائل .قاؿ أبو سباـ:
بلؿ سنَّها ً
ىين تيؤتى اؼبكا ًريـ
بيغاةي النىدل ًمن أ
عر ما ىدرل
الش
ىكلىوال ًخ ه
ى
ى
ي
ى
كمن شعرل اعبزؿ:
ً
ً
يت يف يخلي وق ىدنيئان فىأ ى
جار ى
إذا ى
ىنت ىكىمن يذباريه ىسواءي
ً
ً
ً
ىرأ ي
الوفاءي
ىيت اغبيَّر ىهبتىن ي
ب اؼبىخازم ىكىوبميه ىع ًن الغىدر ى
عد ًشد ً
كما ًمن ًشدَّةو إًال سيأيت ىؽبا ًمن ب ً
خاء
ر
ا
َّهت
ى
ىى
ى
ى ي
كيستطيع اؼبعلم عموما زيادة اغبس الوطٍت عرب األناشيد كاالحتفاؿ باؼبناسبات الوطنية
كذكػػر خػَتات البلػػد كتقدمػػه كالتغػػٍت جبمالػػه (مػػرداف كآخػػركف ََِْ ،ـ .)ِٕ ،قػػاؿ تعػػاىل
ػور " (سػػبأ )ُٓ :كقػػاؿ جػػل ثنػػاؤل
" يكليػوا ًمػػن ِّرٍزًؽ ىربِّ يكػ ٍػم ىكا ٍش ػ يكيركا لىػػهي بىػ ٍلػ ىػدةه طىيِّبىػةه ىكىر م
ب ىغ يفػ ه
ِّث " (الضحى .)ُُ :مع التأكيػد دكمػا علػى أف اهلل نسػب األرض
" ىكأ َّىما بًنً ٍع ىم ًة ىربِّ ى فى ىحد ٍ
ػاد َّ ً
ً ً
ين ىآمنيػوا
م الػا ى
إليه كي ال نغفل عن فبارسػة اػبػَت يف مناكػب األرض فقػاؿ تعػاىل " يىػا عبى ى
ً ً َّ ً
إً َّف أىر ًضػػي ك ًاسػػعةه فىًإيػَّػام فى ٍ ً
ين
ٍ ى ى
اعبيػ يػدكف " (العنكبػػوت ،)ٓٔ :كقػػاؿ سػػبحانه "قيػ ٍػل يىػػا عبىػػاد الػػا ى
ى
ًً
ًً
الصػابًيرك ىف
ض اللَّ ًه ىك ًاس ىعةه إًَّمبىا يػي ىػو َّ َّ
ىح ىسنيوا ًيف ىهال ال هدنٍػيىا ىح ىسنىةه ىكأ ٍىر ي
ين أ ٍ
ىآمنيوا اتَّػ يقوا ىربَّ يك ٍم للَّا ى
ىجريهم بًغى ًٍَت ًحس و
اب" (الزمر.)َُ :
أ ٍى
ى
كمن الشعر الام يبكن تقديبه لؤلطفاؿ قوؿ مصطفى صادؽ الرافعي :
لنرب الوالدات كالوالدينا
كبن يف هال اؼبدارس نسعى
َّ
ي
كترانا أكطانهنا خَت و
ً
األكطاف يف أيدينا
ففبلح
قوـ
ي
عن قر و
كالبنينا
بناتنا
كنريب
يب نكو يف فيها رجاالن
ً
الناس فينا
كاتقوا اهللى أيها
باؼبعارؼ عنا
اعبهل
فادرأكا
ي
ى
رب هام يد الضر ً
اعة ك ً
عبادؾ احملسنينا
فوؽ
الاؿ
ى
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صغَت
طفل
ه
يا إؽبي دعاؾ ه

أكرـ األكرمينا
فتقبل يا
ى

المدرسة والواقع

تعػد غايػػة التعلػػيم زبػريج مػػوظفُت للعمػػل يف مكاتػب اغبكومػػة كمػػن هنػػا فػػإف اؼبنػػاهج
الدراسية القديبة غَت صاغبة  .إف التعليم يسعى لًتبية الفرد بصورة شاملة للمسانبة الفاعلة
يف اغبياة ذاهتا (سعد ََُِ ،ـ.)ِْٔ ،
إف العناية بالًتبية الوقائية تكشف لنا أف هنػاؾ حاجػة ماسػة إىل تعلػيم الناشػئة التفكػَت
السػ ػػليم كالقيػ ػػاس اؼبنطق ػ ػي كالتخطػ ػػيط الصػ ػػحيح (اغبػ ػػدرم ُُْٖ ،ه ػ ػػ ،ص ّٕ) .كمػ ػػن
األنبيػة دبكػػاف ضػػركرة "ربصػػُت الناشػػئة ضػػد اؼبػػؤثرات اغبضػػارية كالثقافيػػة الوافػػدة غػػَت اؼبتفقػػة
كثوابت اؽبوية اغبضػارية للمجتمػع اػبليجػي" (اؼبركػز العػريب للبحػوث الًتبويػة لػدكؿ اػبلػيج،
ََِٔـ ،ص ّٗ).
كمػػن اؼبهػػم لكػػل مػػن يتعامػػل مػػع الطفػػل أف يػػدرؾ "نظريػػات الػػتعلم" كنظريػػة الػػاكاءات
اؼبتعػددة ( )Multiple Intelligence Theoryؽبػورد غػاردنر فالطفػل عنػدل ذكػاء
لغ ػ ػػوم كموس ػ ػػيقي كمنطق ػ ػػي كاجتم ػ ػػاعي كجس ػ ػػمي كشخص ػ ػػي ( ..م ػ ػػرداف
كآخ ػ ػ ػػركف ََِْ ،ـ ،ص ُّٗ ،حس ػ ػ ػػُت ََِٓ ،ـ ،جاس ػ ػ ػػم مل ػ ػ ػ ػ ،
ََِٔ ـ ،ص َُٓ) كعلػػى ضػػوء ذلػ ال بػػد مػػن تنويػػع أسػػاليب غػػرس
اؼبفاهيم كعلى رأسها مفهوـ اؼبواطنة الصاغبة .يرل غػاردنر أف أهػم إسػهاـ يبكػن أف يقدمػه
الػػتعلم مػػن أجػػل تنميػػة عقػػوؿ األطفػػاؿ هػػو إرشػػادهم كبػػو ااػػاالت الػػيت تناسػػبهم (إبػراهيم،
ََِْ ـ ،ص َِْ).
"كمن هنا فإف نظرية الاكاء اؼبتعدد ال تشَت إىل طريقة تعليمية بعينها بل يستطيع
اؼبدرس أف يستخلص طرقا كثَتة تناسب اؼبوقف كتناسب اؼبسألة كتناسب كل طالب على
حدة حسب معطيات أنواع الاكاء اليت يتمتع هبا الطالب .كهكاا فإف اؼبدرس هو اؼبنوط
باختيار اؼبناسب كإىل أم مدل يقوـ بتوظيف هال النظرية .إف هال النظرية تزكد اؼبدرسُت
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كاآلباء كال بإطار معريف عملي كي يتم تفصيل التعليم على مقاس الطالب ،إف صح
التعبَت " (خليل.)ََِْ ،
كم ػػن أج ػػل رف ػػع ال ػػوعي باالنتم ػػاء ال ػػوطٍت يطال ػػب بع ػػمل اؼب ػربُت بعق ػػد دكرات خاص ػػة
للمعلمات يف اؼبرحلة االبتدائية كذل لتزكيدهم بأمرين :
 .1النظريػػات اغبديثػػة اؼبتعلقػػة بػػالنمو األخبلقػػي كاالجتمػػاعي للطفػػل كمناقشػػة أثرهػػا يف
الواقػػع كالقضػػايا اؼبتعلقػػة هبػػا مػػع حػػث كتشػػجيع للمعلمػػات علػػى التعبػػَت عػػن انطباعػػاهتم
كربليبلهتم.
 .2طرائ ػ ػػق التعل ػ ػػيم الفع ػ ػػاؿ لتنمي ػ ػػة األخ ػ ػػبلؽ االجتماعي ػ ػػة كاؼبه ػ ػػارات الس ػ ػػليمة غب ػ ػػل
اؼبش ػػكبلت عن ػػد األطف ػػاؿ كذلػ ػ ع ػػرب م ػػنهج اللع ػػب  ،كسبثي ػػل األدكار  ،كالنق ػػاش الثن ػػائي
كاعبمػاعي ،كاألسػئلة السػقراطية ،كإسػًتاتيجية ربليػل كحػل اؼبشػكبلت االجتماعيػة الواقعيػػة
أك االفًتاض ػػية كذل ػ يف دائ ػػرة األس ػػرة أك األص ػػحاب أك اؼبدرس ػػة ( Adalbjarnardóttir,
.)2002, p. 137
تشػػَت الدراسػػات اؼبيدانيػػة إىل نتػػائج مشػػجعة جػػدا إذ أف مثػػل هػػال الػػدكرات كالػػربامج
التدريبية للمعلمات ( )Adalbjarnardóttir, 2002, p. 139توثق عبلقات الطػبلب بعضػهم
ب ػػبعمل كذبعله ػػا أكث ػػر ترابط ػػا ألهن ػػا تب ػػث يف الط ػػبلب ركح التع ػػاكف كالتع ػػاطف كالتس ػػامح
كالتفاهم عبلكة على إظهار قدر كبَت من النضج يف حل كمناقشة القضػايا اغبياتيػة ككػال
فإف اؼبعلمات اكتسنب مهارات هامة للتعامل مػع الطػبلب لغػرس الػوعي الػوطٍت فبػا يسػاعد
حتما يف إهباد بيئة اجتماعية اهبابية.
تؤكػ ػػد الدراسػ ػػات علػ ػػى أف الغالبيػ ػػة العظمػ ػػى مػ ػػن اؼبعلمػ ػػُت َٖ %-َٗ-يف معظ ػ ػػم
األقطار الثمانية كالعشػرين اؼبشػاركة يف دراسػة مػن الدراسػات "يػركف أف مػادة الًتبيػة الوطنيػة
مػػادة ؾبدي ػػة للط ػػبلب كالدكلػػة .ك تك ػػن نظ ػػرة اؼبعلم ػػُت متطابقػػة ح ػػوؿ أنبيػػة اؼبوض ػػوعات
التقليديػة يف الًتبيػة الوطنيػة مثػل التػاريخ الػوطٍت ،كااللبػراط يف األحػزاب السياسػية ككػال
اؼبوضوعات األكثر حداثة مثل حقوؽ اإلنساف ،كالبيئة ،كاؼبوضػوعات ذات الصػفة العاؼبيػة.
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كمػا أظهػرت الدراسػة أف الطػبلب يف سػن (ُْ) سػنة ال يبيلػوف إىل األمػور السياسػية ،يف
حُت أف َٖ %من هال الفئة ترغب يف التصويت عندما وبُت الوقػت لػال  .كفيمػا يتعلػق
باألنشػػطة االجتماعيػػة ،فػػإف أكثػػر مػػن نصػػف هػػؤالء الطػػبلب وببػػاكف صبػػع اؼبػػاؿ ألسػػباب
اجتماعية تعود بالنفع على ااتمع (العبدالكرمي كنصارُِْٔ ،هػ).
هت ػػدؼ الًتبي ػػة الوطني ػػة إىل " أف يش ػػعر ك ػػل طال ػػب بأن ػػه ح ػػر يف التعب ػػَت عم ػػا يف ذهن ػػه
كال ػ ػػدفاع ع ػ ػػن مص ػ ػػاغبه اػباص ػ ػػة .كأف يعت ػ ػػاد الط ػ ػػبلب االس ػ ػػتماع لآلخ ػ ػرين ،كاحػ ػ ػًتامهم،
كاالهتمػػاـ دبػػا يقولػػوف ،كالتفكػػَت فيمػػا هػػو أصػػلح لؤلغلبيػػة .كهتػػدؼ إىل أف يعتػػاد الطػػبلب
اغب ػوار اؼبفتػػوح مػػع االهتمػػاـ بوجهػػة نظػػر األقليػػات كاعبماعػػة ككػػل" (اغببيػػبََِٔ ،ـ،
باختصار).
كاؼب ػػدارس ب ػػال معنيػػة بتش ػػجيع "التبلمي ػػا عل ػػى االلب ػراط يف اعبمعيػػات الًتبوي ػػة ال ػػيت
تعم ػػل كتنش ػػط يف كن ػػف اؼبؤسس ػػة اؼبدرس ػػية ،أمث ػػاؿ :صبعي ػػات التع ػػاكف اؼبدرس ػػي ،كاألندي ػػة
الرياضية كالثقافية اؼبدرسية ،كإشراكهم يف تسيَتها كتدبَت شأهنا .ككػال إشػراؾ التلميػا يف
بع ػػمل االجتماع ػػات اؼبدرس ػػية التعليمي ػػة كالًتبوي ػػة كالتأديبي ػػة ،كإس ػػناد أدكار كمه ػػاـ ض ػػمن
االجتماعات لتحسيسه بأنبية رأيه كربميله حصته من اؼبسؤكلية يف تسيَت شأف مؤسسته.
٭ تنظػػيم النشػػاطات الكػػربل مػػن حفػػبلت كمهرجانػػات كمعػػارض ،كجعػػل التبلميػػا ؿبػػور
كل هال النشاطات اليت تقاـ يف اؼبدرسة.
٭ تنظػػيم احملاض ػرات كالنػػدكات كحلقػػات التػػدريس اعبزئػػي باسػػتغبلؿ مناسػػبات األعيػػاد
كاألياـ الوطنية كالدكلية.
٭ إح ػػداث قن ػوات اتص ػػاؿ ككس ػػائل إع ػػبلـ كتثقي ػػف رخيص ػػة كميس ػػورة مث ػػل اؼبطبوع ػػات
كالنشػ ػرات اإلعبلمي ػػة اؼب ػػوجزة كاؼبلص ػػقات كاؼبطوي ػػات ال ػػيت ينبغ ػػي إع ػػدادها بعناي ػػة كإتق ػػاف
كبإشراؾ التبلميا" (مهدادََِٔ ،ـ ،باختصار).
كيف ه ػ ػػاا اؼبس ػ ػػل ف ػ ػػإف اؼبدرس ػ ػػة م ػ ػػدعوة إىل "اس ػ ػػتثمار الغ ػ ػػَتة الوطني ػ ػػة عل ػ ػػى اؽب ػ ػػدر
االقتصادم (بسبب كفرة األيدم الوافدة) يف توجيه الطػبلب كبػو األعمػاؿ اليدكيػة اغبرفيػة"
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(اغببش ػػئََِ ،ـ) .كتنظ ػػيم مس ػػابقات ثقافي ػػة لتش ػػجيع الش ػػباب عل ػػى كتاب ػػة اؼبق ػػاالت
كرس ػػم اللوح ػػات الس ػػاخرة ع ػػن الس ػػلوكيات الس ػػلبية ال ػػيت تض ػػر ب ػػأمن ال ػػببلد (االس ػػتهتار-
التقليد األعمى للغرب -اإلرهاب – اؼبخدرات-الكسل -اػبوؼ).
" كتبل ػ اؼبدرسػػة أقصػػى درجػػات الفاعليػػة يف الًتبيػػة الوطنيػػة إذا كػػاف هنػػاؾ تطػػابق بػػُت
مناهجهػػا النظريػػة كبراؾبهػػا التطبيقيػػة ،كلكػػن حينمػػا يوجػػد تنػػاقمل يصػػبح تػػأثَت اؼبدرسػػة يف
قيم ػػا مث ػػل
ه ػػاا اا ػػاؿ ض ػػعي نفا .كمث ػػاؿ ذل ػ أف تتض ػػمن مق ػػررات الًتبي ػػة الوطني ػػة كالت ػػاريخ ن
الكرامػػة اإلنسػػانية كاؼبسػػاكاة بػػُت البشػػر ،بينمػػا تنطػػوم معاملػػة اؼبعلمػػُت للطػػبلب علػػى كػػل
شػػيء عػػدا الكرامػػة كاؼبسػػاكاة .إذ هبػػب أف تتحػػوؿ اؼبدرسػػة إىل ؾبتمػػع حقيقػػي يبػػارس فيػػه
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
مػػا ربولػػت مدارسػػنا إىل الفاعليػػة اؼبطلوبػػة فػػإف ذل ػ سػػيؤدم إىل تنميػػة مواطنػػة فعالػػة كعػػن
الس ػؤاؿ اؼبط ػػركح كاؽب ػػاـ م ػػا األس ػػاليب كالط ػػرؽ التدريس ػػية للًتبي ػػة الوطني ػػة كتنمي ػػة اؼبواطن ػػة"
(اغببيب ََِٔ ،ـ).
كهنػاؾ طائفػة مػن األسػاليب العمليػػة الػيت يبكػن مػن خبلؽبػػا تعويػد الطالػب علػى مهػػارة
التعاكف مع جَتانه احملليُت كالدكليُت منها:
 كضع الطالب يف مواقف تفاعلية حقيقية يدرؾ من خبلؽبا أنبية االنتماء لوطنه. ربط الطالب بفكرة أف ااتمعات اإلنسانية كلها جاءت من نسػل كاحػد ،كهػو آدـعليه السبلـ.
 ربػػط الطالػػب بفكػػرة أف الكػػرة األرضػػية أرض مشػػًتكة عبميػػع البشػػر مهمػػا اختلف ػتألواهنم كأدياهنم.
 إلقػػاء الضػػوء علػػى بعػػمل النجػػاح الػػام ربقػػق يف ؾبػػاؿ التعػػاكف الػػدكيل «الصػػحة،العلوـ ،التعليم ،االقتصاد».
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 إبػراز الػػدكر اؽبائػػل لوسػػائل االتصػػاؿ كاؼبعاهػػدات التجاريػػة يف إقامػػة عبلقػػة قويػػة بػػُتالدكؿ (اغببيب ،باختصار).
خدمة المجتمع

خدمػػة ااتمػػع يف ؾبػػاؿ وببػػه الطفػػل تعينػػه علػػى فهػػم أركػػاف اؼبواطنػػة الػػيت تعلمػػه ربمػػل
اؼبسئولية االجتماعية ( )Gage, 2002كال بد من التأكيػد علػى أف الًتبيػة غػَت مقتصػرة علػى
الكتػػاب اؼبدرسػػي داخ ػػل الفصػػل .كيبك ػػن أف زبتػػار الطالبػػة كظيفػػة رببهػػا (مسػػاعدة أمينػػة
اؼبكتبة أك مساعدة معلمة الًتبية الفنيػة )...كتنفػق بعػمل السػاعات طػواؿ الفصػل الدراسػي
مػ ػػع أمينػ ػػة اؼبكتب ػ ػػة تعينه ػ ػػا يف مهمتهػ ػػا ك ػ ػػي تػ ػػتعلم الطالبػ ػػة الثقػ ػػة
بػ ػػالنفس ،كتعتػ ػػاد خدمػ ػػة ااتمػ ػػع ،كتػ ػػدرؾ العقبػ ػػات الػ ػػيت تواجػ ػػه
العاملُت يف ااتمع كطرائػق حلهػا كاألنظمػة الػيت ربكػم حياتنػا .يف
هناي ػػة الفص ػػل الدراس ػػي تكت ػػب الطالب ػػة تقري ػرا م ػػوجزا ع ػػن الفوائ ػػد
األكاديبية اليت تعلمتها كاؼبسئوليات اليت مارستها.
إف تعويػػد الطفػػل علػػى خدمػػة ااتمػػع يف الصػػغر هبعلػػه الحقػػا
ؿببػػا للعمػػل التطػػوعي الػػام يثػػرل اغبيػػاة اإلنسػػانية اؼببنيػػة علػػى قػػيم
العطاء كالباؿ كالسخاء .يعػرؼ العمػل االجتمػاعي التطػوعي كمػا تقػوؿ دالؿ فيصػل الػزبن
(ََِٔـ) "بأن ػػه ذل ػ ػ النش ػػاط االجتم ػػاعي ال ػػام يؤدي ػػه أف ػ ػراد ااتم ػػع داخ ػػل اؽبيئ ػػات
كاؼبؤسسػػات األهليػػة يغلػػب عليهػػا الطػػابع الشػػعأ  ،كتسػػمى صبعيػػات النفػػع العػػاـ األهليػػة
كالعمل هبا من دكف عائد مادم للقائمُت عليه" (ص ُْٗ).
إف اؼبتطػػوعُت كالعمػػل التطػػوعي أصػػبحا جػػزءا مػػن منظومػػة العوؼبػػة كأثبتػػت إحصػػائية يف
الربازيل أف َٓ %من اؼبتطوعُت يقوموف بنشاطهم ألهنم يسعدكف دبساعدة اآلخرين مػنهم
 %ّٖ ،أحس ػوا بواجػػب مسػػاعدة احملتػػاجُت ،كُّ %مػػنهم قػػاموا هبػػال النشػػاطات م ػػن
منطلق ديٍت كتعليمي (الصرعاكم كالربيعافََُِ ،ـ ،ص ٖ.)ُٕ ،
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"إف ربػػط اؼبػػنهج اؼبدرسػػي دبجتمػػع الطػػبلب الػػام يعيشػػوف فيػػه كجعلهػػم يسػػهموف مػػن
خ ػػبلؿ تعل ػػيمهم يف خدم ػػة ؾب ػػتمعهم احملل ػػي س ػػوؼ هب ػػٍت فوائ ػػدان كب ػػَتة يع ػػود نفعه ػػا عل ػػى
الطػػبلب أنفسػػهم كؾبػػتمعهم مػػن خػػبلؿ دراسػػة مشػػكبلته كاؼبشػػاركة فيػػه كاالهتمػػاـ بتطػػويرل
كعبلقته بالطالب من خبلؿ اؼبنهج التعليمػي .كالػتعلم اػبػدمي ( :)Service learningأحػد
الطرؽ التدريسية اليت هتػتم بالطالػب كتػرتبط بػاؼبنهج اؼبدرسػي (مػنهج الًتبيػة الوطنيػة) الػام
يه ػػدؼ إىل خدم ػػة ااتم ػػع احملل ػػي م ػػن خ ػػبلؿ فبارس ػػة الط ػػبلب كتنفي ػػاهم ل ػػبعمل الػ ػربامج
كاؼبشركعات اؽبادفة إىل تطوير معػارفهم كاذباهػاهتم كقػدراهتم ،كمشػاركتهم الفاعلػة الػيت تلػأ
احتياج ػػات ؾب ػػتمعهم أك بيئ ػػتهم احمللي ػػة ،كربق ػػق التع ػػاكف كالتواص ػػل ب ػػُت الط ػػبلب كاؼبدرس ػػة
كااتمػػع" كتطالػػب الدراسػػات بالعمػػل "علػػى تطػػوير ؿبتػػول الًتبيػػة الوطنيػػة دبػػا يسػػاعد علػػى
مشػػاركة الطػػبلب يف ؾبػػتمعهم مشػػاركة فاعلػػة .كتػػدريس الًتبيػػة الوطنيػػة مػػن خػػبلؿ ربطهػػا
بااتمع كمشكبلته مػن خػبلؿ مشػركعات الػتعلم اػبػدمي باسػتخداـ طريقػة الػتعلم اػبػدمي
كأح ػػد الط ػػرؽ التدريس ػػية الناجح ػػة يف ت ػػدريس الًتبي ػػة الوطني ػػة باؼبرحل ػػة الثانوي ػػة (كه ػػايب،
ُِْٓهػ ،باختصار ).
"ال بد من ربط مناهج الًتبية الوطنية يف اؼبدارس باغبياة العملية كخدمة ااتمع"
(اػبرايفََِٓ ،ـ ،ص ّٕ ،انظر أيضا اؼبعمرمََِٔ ،ـ ،ص ُْٖ) .كاؼبطلوب إعادة
اعتمادا على جوانب
النظر يف طريقة كأسلوب تأليف مقررات الًتبية الوطنية لتصبح أكثر
ن
التشويق كاإلثارة العلمية كاستخداـ الوسائل اؼبعينة ،كجعل الدركس حية كتفاعلية قدر
اؼبستطاع (النصار ََِٔ ،ـ) .كلقد عززت كزارة الًتبية يف الكويت مناهجها باستحداث
مقرر مهارات اغبياة هبدؼ بناء مواطن كوييت كفق أهداؼ تربوية ربقق مبول كنضجه
العقلي كالنفسي كاعبسدم" (اغبمد ََِٓ ،ـ ،ص ّٓ ،الصبيح ََِٔ ،ـ ،ص
َُّ) .إف تدريس القانوف يساعد على ترسيخ قيم اؼبواطنة (الشراح ََُِ ،ـ ،ص
ِْْ) كؽباا قامت دكلة الكويت بتعزيز عملية تعميق الوعي الوطٍت كتأصيله عرب
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استحداث مقرر "الدستور كحقوؽ اإلنساف" لصفوؼ اؼبرحلة الثانوية الثبلثة (العنزم،
كآخركف  ََِٔ ،ـ ،ص ٓ ،اؽباشمََِٔ ،ـ ،ص ِّ).
إف التنميػة ااتمعيػة هػي جهػد تعػاكين بػُت أجهػزة الدكلػة كبػُت تنظيمػات ااتمػع اؼبػدين
مػػن أجػػل الرق ػػي بػػااتمع بكافػػة جوانبػػه .كهكػػاا فػػإف التنميػػة ااتمعيػػة تضػػم كػػل اعبه ػػود
اؼبنظمة اليت تسعى إىل االرتقاء بػاؼبواطنُت يف إطػار منظومػة القػيم كالثوابػت االجتماعيػة مػن
أجػػل ربقيػػق غايػػات التنميػػة (اؼبزركعػػي ََِٓ ،ـ ،ص َٖ) .كمػػن أهػػم مقومػػات التنميػػة
ااتمعية (اؼبضفََِٓ ،ـ ،ص ٔٗ):
 .1اؼبشاركة الرظبية كالشعبية.
 .2الديبقراطية.
 .3االنتماء كالوالء للوطن.
 .4اؼبساكاة بُت اؼبواطنُت يف اغبقوؽ كالواجبات.
 .5التعاكف كاحًتاـ الرأم اآلخر.
"هبػػب العمػػل علػػى تعزيػػز اؼبمارسػػة الديبقراطيػػة ،كتشػػجيع ثقافػػة اغب ػوار كبػػديل للعنػػف
كمعاعبة الضعف اؼبزمن يف بػرامج التنميػة الوطنيػة الػيت هبػب أف نوليهػا أنبيػة قصػول  ،كالػيت
من شأهنا أف زبلق الفرص كتشيع أجواء التفاؤؿ كاألمل يف نفوس جيل الشباب" (الطػراح،
ََِْ ـ ،ص ٔٔ) .إف التف ػػاؤؿ برؾب ػػة عقلي ػػة توج ػػه اؼب ػػرء إىل فع ػػل اػب ػػَت كاالس ػػتمتاع يف
اغبياة ككما قاؿ إيليا أبو ماضي:
كالػام نفسػه بغػيػر جػمػاؿ
ال يرل يف الوجود شيئػا صبيػبل
اؼبطل ػ ػػوب دائم ػ ػػا تنس ػ ػػيق العم ػ ػػل ب ػ ػػُت القطاع ػ ػػات
اغبكومي ػػة كالش ػػعبية للتعري ػػف بقيم ػػة اغبي ػػاة الديبقراطي ػػة
كأنبيػ ػػة فهػ ػػم كتطبيػ ػػق مقاصػ ػػد الدسػ ػػتور الكػ ػػوييت كركح
اؼبواثيق الدكلية.
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التربية المتحفية
كسائل الًتبية ال حصر ؽبا ككلما خطت اغبركة التعليمية
خطوات ثابتة كبو التنويع يف التدريس كإضافة عنصر اؼبرح
كإذكاء ركح التشويق زادت الفاعلية الًتبوية ؼبراكز التوجيه.
كلقد أضحت اؼبتاحف التارىبية كالطبيعية كالعلمية من
مصادر تربية اؼبواطن فهي توفر بيئة فكرية جاذبة ال سيما
للناشئة فتنمي عقوؽبم كتركم عطشهم يف االستكشاؼ
كسبهد ؽبم الطريق يف اذبال التفكَت الصحيح كالوالء للبيئة اليت ينتموف إليها.
تشػػَت اؼبراجػػع األكاديبيػػة إىل أف اؼبتػػاحف منػػا بػػداياهتا يف الواليػػات اؼبتحػػدة تقػػًتف
بالعلم أك الثقافة كالبحث كالدراسة مثلما ارتبطت بتعزيز الديبقراطية كبال ارتبطت الًتبيػة
اؼبتحفية بًتسيخ هوية الوطن .يف هنايػة القػرف التاسػع عشػر ذهػب اؼبتخصصػوف يف نظريػات
التعلم إىل أف الًتبية اغبديثة هبب أف تتخا مػن اؼبتػاحف كغَتهػا مؤسسػات تعليميػة فػالعلم
ليس يف اعبامعة كاؼبدارس كالكتب فقط بل هناؾ مصادر أخػرل يف غايػة الثػراء الثقػايف غػَت
الكتاب اؼبدرسي.
قػاـ جػػوف كػػوتن دانػػا ( – )John Cotton Danaاؼبتخصػػص
بعلػػم اؼبكتبػػات -بػػالًتكيز علػػى اؼبتػػاحف ك ػأدكات لنشػػر الثقافػػة
العامػػة للم ػواطنُت ( Ellenbogen, 2003, vol. 5. p. 1716,
.)1717
كتشَت نتائج الدراسات اغبديثة إىل أف اؼبتاحف ال تػوفر ؾبػرد
جوف كوتن دانا مادة تعليمية ثريػة لؤلسػرة بػل أيضػا تػوفر مسػاعدة مباشػرة للجهػود
اؼبدرسية على حد سواء (.)Ellenbogen, 2003, vol. 5. p. 1718
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إف جهود جوف كوتن دانا (ُٖٔٓ )ُِٗٗ-الًتبوية مرموقػة يف عػا اؼبكتبػات حيػث
س ػػاهم يف ازدهاره ػػا ال س ػػيما عب ػػاب األطف ػػاؿ كب ػػو ؿبتوياهت ػػا كم ػػا أف جه ػػودل يف الًتبي ػػة
اؼبتحفية ال تقل أنبية عن إسهاماته األخرل.
كيف االذبػػال نفسػػه ،أصػػبحت قضػػية إنشػػاء متػػاحف لؤلطفػػاؿ ذات منػػافع كثػػَتة كلقػػد
قام ػػت الوالي ػػات اؼبتح ػػدة األمريكي ػػة بإنش ػػاء أكؿ متح ػػف لؤلطف ػػاؿ يف نيوي ػػورؾ يف الع ػػاـ
ُٖٗٗ ـ .كالًتبيػػة اؼبتحفيػػة للطفػػل تق ػػوـ علػػى فلسػػفة "أنػػا أظبػػع فأنسػػى ،كأرل فأت ػػاكر،
كأعمل فأفهم"  .لقد أصبحت الًتبية اؼبتحفية للطفل قضية عربية ؽبا العديد من األهػداؼ
مػػن مثػػل تأكيػػد اؽبويػػة كاألصػػوؿ الثقافيػػة للطفػػل العػػريب (حسػػُت ََِٓ ،ـ ،ص ِْْ).
كهكاا تصبح اؼبتاحف ذات أهداؼ تربوية كليست تركوبية تثقيفية فقطُ.
" تعػ ػػد اؼبتػ ػػاحف يف العصػ ػػر اغباض ػػر ؾبػ ػػرد ج ػ ػدراف
كخػزائن غبفػػا بعػػمل اآلثػػار كمػػا كانػػت يف اؼباضػػي ،كإمبػػا
صػػارت مؤسسػػات تربويػػة كعلميػػة تػػؤدم دكرا بػػال األنبيػػة
يف ؾبػػاؿ التثقيػػف كالتن ػػوير لكػػل ش ػرائح كطوائػػف األمػػة
كخباص ػػة الش ػػباب حي ػػث يبك ػػنهم م ػػن خبلؽب ػػا معرف ػػة الكث ػػَت ع ػػن ت ػػاريخ كحض ػػارة كط ػػنهم
كاؼبراحل اليت مر هبا كاعبهود الكبػَتة الػيت قػاـ هبػا الػركاد السػابقوف يف كػل ؾبػاؿ مػن ؾبػاالت
اغبياة ،فهي ربتفا بااكرة األمة كما ا إقبازل يف اؼباضي دبا يدفعنا لبناء اغباضر كاؼبستقبل.
كمادة الًتبية اؼبتحفية من اؼبواد الًتبوية اليت دخلت حديثا اؼبناهج الدراسية خبلؿ السنوات
القليلة اؼباضية يف كثَت من دكؿ العا اؼبتقدـ هبدؼ إكساب الطبلب عادة زيػارة اؼبتػاحف
كآداهبا كاحًتامها كحرـ للتاريخ كالعلػم كتػدريبهم علػي أسػاليب البحػث كاالسػتفادة العلميػة
منهػػا ،إيبانػػا بػػدكرها اغبيػػوم كاؼبػػؤثر يف تربيػػة الػػنشء كبػػاألثر االهبػػايب ؼبػػا تعرضػػه كتقدمػػة مػػن
م ػواد كمقتنيػػات علػػي نفػػوس كعقػػوؿ الشػػباب دبػػا ال يبكػػن ربقيقػػه داخػػل الصػػف الدراسػػي
ُ http://www.gem.org.uk/about/about.html
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بالوسػػائل كطػػرؽ التػػدريس التقليديػػة فزيػػارة كاحػػدة للمتحػػف تػػوفر جهػػدا هػػائبل مػػن جانػػب
اؼبعلػػم كلػػن يسػػتطيع رغػػم هػػاا اعبهػػد توصػػيل اؼبعلومػػة كاالنطبػػاع كاألثػػر اؼبنشػػود يف نفػػوس
كعقػػوؿ هػػؤالء الػػنشء باإلضػػافة للمتعػػة كاعبانػػب الًتفيهػػي الػػام تػػوفرل زيػػادة اؼبتػػاحف كمػػا
تغرسػػه يف أعمػػاقهم مػػن قػػيم كتعميػػق اإليبػػاف ببلػػدهم كاالنتمػػاء إليهػػا" (متحػػف التعلػػيم:
صبهورية مصر العربية :كزارة الًتبية كالتعليم).

كيظ ػػل الس ػ ػؤاؿ األك ػػرب ح ػػوؿ ذلك ػػم ال ػ ػًتاث الع ػػريب اإلس ػػبلمي العري ػػق إىل أم م ػػدل
اسػػتفدنا منػػه يف ذبػػاير هويتنػػا يف حػػس أطفالنػػا؟ كإىل أم مػػدل حفظنػػال مػػن يػػد النسػػياف
كاإلنباؿ؟ كإىل أم مدل قبحنا يف تسخَت التكنولوجيا الرقمية يف خدمة تراثنا ؟ كأخَتا هل
قبحنا يف توظيف ماضينا الستقباؿ ما هو آت كهل استطعنا استلهاـ اؼبعاين الرفيعػة البانيػة
لدعائم النهضة من ثركتنا الًتاثية؟
يدرؾ القاصي كالداين أف تراثنا منسي كصدؽ كؿ ديورانت حيث يقوؿ يف كتابه ذائع
الصيت قصة اغبضارة "أف آالفان من اؼبخطوطات العربية يف العلوـ كاآلداب كالفلسفة ال
تزاؿ ـببوءة يف مكتبات العا اإلسبلمي .ففي اسطنبوؿ كحدها ثبلثوف من مكتبات
اؼبساجد ىير الضوء من ـبطوطاهتا إال النزر اليسَت كيف القاهرة كدمشق كاؼبوصل كبغداد
يعن أحد حىت بوضع فهارس ؽبا كيف األسكولاير بالقرب من
كدؽبي ؾبموعات ضخمة
ى
مدريد مكتبة ضخمة يفرغ بعد من إحصاء ما فيها من ـبطوطات إسبلمية يف العلوـ
كاآلداب كالشريعة كالفلسفة .كليس ما نعرفه من شبار الفكر اإلسبلمي إال جزءان صغَتان فبا
بقي من تراث اؼبسلمُت كليس هاا اعبزء الباقي إال قسمان ضئيبلن فبا أشبرته قرائحهم كليس
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ما أثبتنال يف هال الصحف إال نقطة من حبر تراثهم .كإذا كشف العلماء عن هاا الًتاث
اؼبنسي فأكرب ظننا أننا سنضع القرف العاشر من تاريخ اإلسبلـ يف الشرؽ بُت العصور
الاهبية يف تاريخ العقل البشرم" (ص ،ْْْٔ-ّْْٔ ،باختصار).
تقوؿ الكاتبة السعودية ثريا الشهرم (ََِٔ ـ) كعلى اؼبستول القطرم " فكم منا
قد زار بالفعل كتعرؼ على آثار ببلدل! ككم من اؼبدارس أخات على عاتقها كيف سلم
أكلوياهتا تنظيم رحبلت طبلبية ؽبال اآلثار ...كما مدل ثقافة اآلثار كأنبية أحجارها يف
مفهومنا اغبيايت! ما مدل استيعاب أبنائنا كتقبلهم لزيارة آثارهم الوطنية أك آثار الببلد اليت
يزكركهنا! ما درجة الشغف العريب عمومان برسالة الرحبلت السياحية للتعرؼ على آثار
األقواـ! دائمان ما نسمع عن علماء اآلثار األجانب كبعثاهتم اليت تبحث يف أرضنا ،ككثَتان
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،
بل كبتمويلهم اؼبادم كال  ،فماذا كنا نفعل كأين كنا نبيت كهم وبددكف االذباهات
كيرظبوف اػبطط كهبلبوف اؼبعدات كيقوموف بالتنقيب كيفوزكف بإزاحة الستار عن آثارنا!"
(بتصرؼ).
كسبضػػى الكاتبػػة لتسػػجل لنػػا حادثػػة ذات عػػرب فتقػػوؿ "كهػػاا هػػو
اؼبلي ػػاردير األس ػ ػًتايل يوصػ ػػي قب ػػل كفات ػػه دببل ػ ػ طبس ػػة مبليػ ػػُت دكالر
ثريا الشهري
للدكتور زاهي حواس رئيس االس األعلى لآلثار اؼبصرية تقديران منػه
عبهػػود الرجػػل يف تنميػػة العمػػل األثػػرم يف مصػػر ،كبػػالرغم مػػن تنػػازؿ
حواس الرظبي عن كامل اؼببل لتمويل قطاع الًتبية اؼبتحفية لؤلطفاؿ
كرف ػػع مس ػػتول ال ػػوعي اآلث ػػارم ل ػػديهم ،كال ػػام ه ػػو تص ػػرؼ ال يق ػػل
كربض ػرا عػػن سػػخاء صػػاحب اؼبػػاؿ نفسػػه .إال أننػػا هنػػا بص ػدد
ركعػػة ٌ
التعػػرض للفتػػة هػػاا اإلنسػػاف األجنػػأ كالغريػػب لرجػػل يعرفػػه يوم ػان يف حياتػػه ،كلردبػػا كػػل
صلته به ال تتعدل بعمل كلمػات للحػواس ربػدث فيهػا عػن اآلثػار كأنبيتهػا ،غػَت أف الفػرؽ
189

ب ػػُت ه ػػؤالء كبينن ػػا يكم ػػن يف كلم ػػة التق ػػدير ،كالتمثي ػػل العمل ػػي ؽب ػػاا التق ػػدير ،كال أدرم
ننشغل يف تبٍت القضايا اػباسرة كنتنافس يف صرؼ األمػواؿ علػى معاركهػا ،كننسػى كنتغافػل
عن الًتفع إىل ما هو أظبى كأنفع إنسانيان! (باختصار).
كعلى ضوء ما سبق إيرادل ،يبكن إنشاء متحف
كطٍت يربط اؼبواطن بدكلته كعركبته كتراثه اإلسبلمي يف
الًتبوية من مدارس كمكتبات ككليات
اؼب ىؤ َّس ىسات َّ
ي
كصفحات انًتنت .ربتاج مدارسنا ككلياتنا لصاالت أك
على األقل غرؼ كاسعة تتضمن مباذج كطنية كإسبلمية
من تارىبنا احمللي كحضارتنا العربية كذل عرب صور كأفبلـ كأشرطة ظبعية كؾبسمات كعينات
تعليمية جاابة تستعرض اؼبخطوطات النَّادرة ،كالشخصيات البارزة ،كاألحداث اؽبامة
كاػبرائط ،كالعمبلت الورقية كاؼبعدنية ،كالبيئة الطبيعية كالهرسوـ اعبميلة ،كاآلالت كاألشكاؿ
الصناعات اليت ابتدعها السابقوف كالبلحقوف كغَتهم عرب
ك ِّ
القركف .عرض هال ااسمات يف مكاف كاحد كبطريقة
جاذبة كفبتعة عرب كسائل تقنية يمتنوعة كمتطورة تربط اؼبواطن
الصغَت دبجد أجدادل ،كربثه على االنتماء ؽبم كالعطاء مثلهم
فيسل سبيلهم كيضيف إىل رصيدهم.
إف اؼبتاحف التَّعليمية اؼبتجددة (التارىبية –العلمية –
الربؼبانية-اؼبوسيقية )...يبكن أف تكوف يف قاعاهتا أجهزة
الزائر من االتصاؿ باؼبتاحف العاؼبية
اغباسب اآليل ليتمكن َّ
كيبارس اؼبواطنة الرقمية .
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الموسيقى
اؼبوسيقى يف أهبى صورها كأنصع معانيها هي اللغة العاؼبية
السلس ػػة الس ػػاحرة العريق ػػة ال ػػيت تفقهه ػػا صبي ػػع الش ػػعوب ع ػػرب
القركف كتتفاعل معها فهي زباطب اعبسد كالعقل كالركح كالنفس كالقلػب بغػمل النظػر عػن
عمر كثقافة كمكاف كمكانػة اإلنسػاف .كمػن اؼبشػاهد للعيػاف القػدرة الفائقػة للموسػيقى علػى
ب ػػث اغبم ػػاس كجل ػػب النش ػػاط فله ػػاا أص ػػبحت اؼبوس ػػيقى
العسكرية ركيزة هامة من ركائز التعبئة النفسية.
كرد يف موقع ديواف العرب
كم ػ ػػن خ ػ ػػبلؿ ذب ػ ػ ػربيت الشخص ػ ػػية أثن ػ ػػاء غ ػ ػػزك العػ ػ ػراؽ
اإلحصاء التايل
للكويت كانت األغباف الوطنيػة اغبماسػية ذات اإليقاعػات
ىل تحب الموسيقى؟
السػ ػريعة القوي ػػة ال ػػيت تبثه ػػا اؼبقاكم ػػة الكويتي ػػة ع ػػرب اإلذاع ػػة
نعم
اؼبتنقلػػة يف غايػػة األنبيػػة للمػرابطُت داخػػل الكويػػت فكانػػت
70%
عونا ألبنائنا ،كمددا لعزائمنا ،كبلسما عبراحنا.
ال

" إف اؼبوسػ ػػيقى حبػ ػػد ذاهتػ ػػا أصػ ػػبحت أحػ ػػد مقومػ ػػات
الًتبيػػة اغبديثػػة الػػيت رافقػػت الطفػػل منػػا الركضػػة كمػػا بعػػدها
12%
مػػن مراحػػل حػػىت حلػػوؿ اؼبرحلػػة الدراسػػية الػػيت يبكػػن فيهػػا
األصوات 1873
الطالػػب أف يتخصػػص باؼبوسػػيقى أك بػػالفرع الػػام ىبتػػارل"
دائما عن أحواؿ الفػرد
(عليََِٓ ،ـ) " .تعرب اؼبوسيقى ن
كااتم ػػع ،كه ػػي دائم ػػة الس ػػعي كراء اغب ػػديث ال ػػام يع ػػرب ع ػػن العص ػػر ال ػػام كتب ػػت في ػػه"
(الص ػػياد ََُِ ،ـ) .للموس ػػيقى أنبي ػػة يف حياتن ػػا كيف بن ػػاء ااتمع ػػات ؽب ػػاا
يسعى الكثَتكف إىل نشر الثقافة اؼبوسيقية اعبادة كإيضػاح دكر
الًتبيػة اؼبوسػػيقية بوجػػه خػػاص يف بنػاء شخصػػيات شػػروبيت األطفػػاؿ
كالشباب (اؼبنصورََِٓ ،ـ ،كونان  ََِْ ،ـ ،ص ََِ).
18%
غَت مهتم
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كاللع ػػب كالغن ػػاء كاغبرك ػػة خص ػػائص س ػػلوكية مبلزم ػػة للطف ػػل كاؼبوس ػػيقى دب ػػا ربمل ػػه م ػػن
مػدلوالت صبيلػػة فبتعػة ؽبػػا تػأثَتات إهبابيػػة علػى مبػػو الطفػل منػػا مػيبلدل (يػػونس ََِٓ ،ـ،
ص ْْ) كتشػ ػػَت نتػ ػػائج الدراسػ ػػات اؼبيدانيػ ػػة إىل أف اؼبوسػ ػػيقى تنمػ ػػي قػ ػػدرة الطفػ ػػل علػ ػػى
االس ػػتماع كال ػػتعلم كربس ػػُت درجات ػػه اؼبدرس ػػية يف االختب ػػارات ( .)Kreeft, 2006كيع ػػدد
الًتبويػػوف فوائػػد اؼبوسػػيقى يف مرحلػػة الطفولػػة اؼببكػػرة فيػػاكركف أثػػر األغبػػاف الواضػػح يف تنميػػة
اللغػػة ،كيف تعػػاكف الطػػبلب ،كيف تكػػوين األصػػدقاء ،كمػػا يسػتعاف بتػػأثَت اؼبوسػػيقى يف الًتبيػػة
اػباصػة  ،كالعػبلج كاكتشػاؼ اؼببػدعُت كاؼبوهػوبُت (.)Colwell, 2003 , vol, 5, p. 1722
تصاحب اؼبوسيقى األطفػاؿ يف مبلعػبهم  ،كأنشػطتهم االجتماعيػة كأداء أعمػاؽبم ،كعنػدما
ينفػرد الواحػد مػنهم بنفسػه بعيػدا عػن أعػُت النػاس ( .)Campbell, 1998, p. 168ككجػدت
الدراسات أف الطفل الرضيع يستفيد من الربامج اؼبوسيقية كتوفر له مساحة للنمو مػن عػدة
جوانػػب نفسػػية كاجتماعيػػة كعقليػػة ( . )Suthers, 2004كلكػػن ال ينبغػػي الغلػػو يف عػػرض
إمكانيػػات اؼبوسػػيقى يف الًتبيػػة فػػبل وبػػق إجبػػار صبيػػع الطػػبلب علػػى الػػتعلم بطريقػػة كاحػػدة
الختبلؼ الطباع كتنوع األذكاؽ (.)Strickland, 2001
كيف كتابػ ػػه فعالي ػ ػػة اؼبدرسػ ػػة يف الًتبي ػ ػػة اؼبواطنيػ ػػة – دراس ػ ػػة ميدانيػ ػػة -يؤك ػ ػػد مبػ ػػر فروب ػ ػػه
(ََِِـ) عل ػػى أف الفػ ػػن كاؼبوس ػػيقى نبػ ػػا "اللغ ػػة العاؼبي ػػة اغبقيقي ػػة ،كؽبم ػػا أبع ػػاد كطني ػػة.
كالتأكي ػػد عل ػػى أنبيته ػػا يف اؼبدرس ػػة ينم ػػي يف الط ػػبلب ش ػػعورا باؼبواطن ػػة فاألغ ػػاين الوطني ػػة
كالش ػػعبية كالفلكل ػػور كالرس ػػوـ تق ػػدـ كس ػػائل ؼبػ ػواد تربي ػػة اجتماعي ػػة – سياس ػػية  ،كتش ػػحن
النفوس حبب لؤلرض اليت حضنت هال الفنوف كمبدعيها " (ص ْٔ).
قاؿ العقاد:
لغو ااانة بل معاف تؤثر
أمم إذا غنت فليس غناؤها
يػػرل اؼبفكػػر الشػػهَت إدكارد سػػعيد "أف التعلػػيم العػػادم يطػػور العقػػل  ،كيفػػتح اآلفػػاؽ ،
كلكن التعليم اؼبوسيقي يطور الشعور  .كإذا تكامل االثناف سيخلقاف جيبل جديدا منفتحػا
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علػ ػػى اؼبسػ ػػتقبل ،يفكػ ػػر بطريقػ ػػة ـبتلفػ ػػة  ،عمػ ػػا عودتػ ػػه عليػ ػػه
اغبكومات" (سعيدََِٔ ،ـ ،ص ّٓ).
كت ػػأثَت اؼبوس ػػيقى يف الن ػػاس عموم ػػا كالطف ػػل عل ػػى كج ػػه
اػبص ػػوص أبل ػ م ػػن ت ػػأثَت كلم ػػات األغني ػػة اؼبس ػػموعة ،كيف
كثػػَت مػػن اغبػػاالت يػػردد األطفػػاؿ أغنيػػات كهػػم يف غايػػة االنفعػػاؿ دكف أف يػػدركوا معػػاين
الكلمات كغاياهتا يف تل األغاين ،كهال الظواهر فيها داللة على سرعة استجابتهم للنغم
اعبميػػل كاؼبػػؤثر قبػػل إدراكهػػم ؼبضػػموف األغنيػػة اؼبسػػموعة .كاؼبوسػػيقى كلغػػة عاؼبيػػة يسػػتطيع
اإلنسػػاف العػػادم أف يتػػاكقها كوبسػػها فيشػػعر بالسػػعادة كاالرتيػػاح كهػػي لغػػة زباطػػب الػػركح.
فاؼبوسػػيقى اعبػػادة ليسػػت أداة للهػػو كالتسػػلية أك لقتػػل الوقػػت  -كحػػاؿ بعػػمل النػػاس مػػع
اؼبوسػػيقى -كلكنهػػا أداة للتثقيػػف كالتهػػايب كمتعػػة الػػاهن كالػػركح كأداة فاعلػػة لرفػػع اؽبمػػم
كإزالػػة اؽبمػػوـ .كلكػػي يسػػتطيع اإلنسػػاف أف يتػػاكؽ اؼبوسػػيقى كيتػػأثر هبػػا ال بػػد أف يبػػرف منػػا
الطفولػة علػى اإلحسػػاس بػالنغم اعبميػل (كيػػح كآخػركف ََِْ ،ـ ،ص ِّٕ ،بتصػػرؼ).
قاؿ الشاعر:
أندل على ركحي من األنغاـ
عاعبت أنواع السركر فلم أجد
كيقػػف الكثػػَت مػػن علمػػاء الػػدين كقفػػة شػػديدة تنفػػر مػػن ظبػػاع األنغػػاـ حػػىت قػػاؿ ابػػن
اعبوزية:
يف قلب عبد ليس هبتمعاف
حب الكتاب كحب أغباف الغنا
كبنقيضه قاؿ معركؼ الرصايف:
كعنه األغاين تزيل التعب
أرل اؽبم يتعب قلب الفىت
ذمها يف الكتب
فبادر إليها كال تك ًًتث
ؼبا جاء من ٌ
كأكد على االعتداؿ يف ظباع األغاين فكل أمر زاد عن حدل انقلب إىل ضدل فقاؿ:
شهدت برفعت النجوـ
عن عن اؼببلهي كلو
ٍ
كال تًتفى ٌ
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فىت طركبان
ككن يف اؼبيطربات ن
كقف عند اغبدكد ببل تع ٌد
َّ
تشتط يف طرب كؽبو
كال
فإف كافقتٍت كجربت ىجريي

فإف الناس أطريهبا الكرمي
إىل ما ليس وبمدل اغبليم
فكل م و
قارؼ ىشططان ذميم
ٌ ي
كإال فاتى الطبع السليم

كرغػػم ربفػػا بعػػمل علمػػاء ال ػػدين علػػى ظبػػاع اؼبوسػػيقى ب ػػل أنكػػر الػػبعمل حػػىت ظبػػاع
األناش ػػيد اإلس ػػبلمية (اؼب ػػرم ََِٔ ،ـ ،ص َِ)  -كه ػػم ؿب ػػل احػ ػًتاـ كتق ػػدير  -إال أف
طائفة غَت قليلة مػن علمػاء الػدين ذبيػز ظبػاع كتعلػم اؼبوسػيقى كتؤكػد علػى أنبيػة األغبػاف يف
حيػػاة اإلنسػػاف كهتػػايب طباعػػه كمػػنهم علػػي الطنطػػاكم كمصػػطفى الزرقػػا كؿبمػػود شػػلتوت
كجاد اغبق كالغزايل القدمي كاغبديث كالقرضاكم كغَتهم .
كرد يف فت ػػاكل األزه ػػر ؼبئ ػػة ع ػػاـ الص ػػادرة م ػػن دار اإلفت ػػاء اؼبص ػرية أف "ظب ػػاع اؼبوس ػػيقى
كحضػػور ؾبالسػػها كتعلمهػػا أيػػا كانػػت آالهتػػا مػػن اؼبباحػػات مػػا تكػػن ؿبركػػة للغرائػػز باعثػػة
على اؽبول كالغوايػة كالغػزؿ كااػوف مقًتنػة بػاػبمر كالػرقص كالفسػق كالفجػور أك أكقعػت يف
اؼبنك ػرات أك أؽب ػػت ع ػػن الواجب ػػات" ( باختص ػػار ،برن ػػامج احمل ػػدث) .كيف ه ػػاا العص ػػر ف ػػإف
االستمتاع بالفنوف من حقوؽ اإلنسػاف علػى مسػتول العػا  " .لكػل شػخص حػق اؼبشػاركة
اغبػػرة يف حيػػاة ااتمػػع الثقافيػػة ،ك االسػػتمتاع بػػالفنوف" كمػػا نػػص عليػػه اإلعػػبلف العػػاؼبي
غبقوؽ اإلنساف.
يقػػوؿ علػػي الزميػػع (ََِْ ـ) مػػن مظػػاهر التشػػدد "انتشػػار احملافظػػة الػػيت ال تنبػػع كلهػػا
بالضركرة مػن قواعػد الشػريعة ،كتقػف حػائبل دكف إشػاعة كترسػيخ القػيم كاؼبشػاعر الوجدانيػة
كاعبمالي ػػة الراقي ػػة ،كممارس ػػة الفن ػػوف اؼبوس ػػيقية كاألدبي ػػة كالتش ػػكيلية كاالس ػػتمتاع هب ػػا ،م ػػا
يسػػتدعي تنشػػيط البحػػوث الشػػرعية كاآلراء الفقهيػػة ال ػيت تبػػُت للجمهػػور حقيقػػة مشػػركعية
فبارسة هال الفنوف على اختبلؼ أشكاؽبا" (ص ِٔ ،باختصػار) .فاػبطػاب الػديٍت يغلػب
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عليػػه كمػػا يقػػوؿ القرضػػاكم (ََِْ ـ) التزمػػت كالتشػػدد يف قضػػية اللهػػو كالػػًتكيح كالغنػػاء
كاؼبوسيقى (ص ُُٗ).
"كمن العناصر الضركرية البلزمة للًتبية اآلمنة انفتاح أكالدنا على ثقافات العصػر كعلػى
الفنػػوف كاآلداب كاؼبوسػػيقى ككػػل اؽبوايػػات النافعػػة كاألنشػػطة اؼبتنوعػػة الرياضػػية كاالجتماعيػػة
كالثقافية فال هبعل منهم أشخاصان أكثر إنسانية كأشد حبان للحيػاة كتعاطفػان مػع اآلخػرين
كاحًتامان غبقوقهم كآرائهم كثقافاهتم" (األنصارم. )ََِٓ ،
قاؿ معركؼ الرصايف:
الصوت الرخيم
فإف الركح تغاكها األغاين
كهبلو ىنبها ى
كتصدئها القبائح كاؽبموـ
كيصقلها اعبماؿ إذا رأته
كيف إطار فلسفة اؼبوسيقى يف اغبضارة اإلسبلمية ،اهتم ابػن رشػدُ (َِٓ – ٓٗٓ ه ػ
= ُُِٔ ُُٖٗ-ـ) باؼبوس ػػيقى كف ػػرع م ػػن ف ػػركع الفلس ػػفة كآم ػػن أف غ ػػرس الفض ػػائل يف
النفػوس ضػػركرة أكيػػدة ،كأف السػػبيل إىل ذلػ 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
يصػػر عل ػػى ع ػػدـ اإلس ػراؼ يف طلبه ػػا ألف اػب ػػركج ع ػػن قاع ػػدة االعت ػػداؿ يف االس ػػتماع إىل
اؼبوسػػيقى يػػؤدم ال ؿبالػػة إىل نقػػيمل مػػا يػراد هبػػا .كرأل ابػػن رشػػد أف اؼبوسػػيقى القػػادرة علػػى
ُ كرد يف اؼبوسػػوعة العربيػػة العاؼبيػػة " ؿبمػػد بػػن أضبػػد بػػن ؿبمػػد بػػن ير ٍشػػد ككنيتػػه ،أبػػو الوليػػد .يكلًػ ىػد بقرطبػػة يف أسػػرة قضػػاة
كجال كعلم .يعرؼ ابن رشد يف أكركبا بالشارح األكرب كقامػت مدرسػة فلسػفية بأكركبػا ربمػل اظبػه الرشػدية .كيعتػربكف تفكػَتل يف
مبوذجا للفكر اغبر إذ أف النصرانية ما كانت لتسمح باؼبزج بُت العقل كالنقل.كما كاف ابػن رشػد عاؼبػا يف الطػب ،كػال
أكركبا ن
ن
قديرا .كالبن رشد عدد كبَت من الكتب يف الطب كالفلسفة كعلػم الكػبلـ كالفلػ كالفقػه كالنحػو ،غػَت أف كتبػه الػيت
كاف ن
فقيها ن
ضبلت شهرته إىل اليوـ طبسة هي  :الكليٌات يف الطب هتافت التٌهافت فصل اؼبقاؿ فيما بُت اغبكمة كالشريعة من االتصاؿ
مناهج األدلة يف عقائد اؼبلة بداية ااتهد كهناية اؼبقتى ً
صد" (باختصار).
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القيػػاـ هبػػال اؼبهمػػة موسػػيقى غنائيػػة لكلماهتػػا مضػػموف أخبلقػػي ،فاؼبوسػػيقى يف نظػػرل هػػي
"األقاكيل اغبكيمة ذات اللحن" كرغم إصرارل على حكمة اؼبضموف فهو ال يؤثر األسلوب
اػبطايب يف الشعر اؼبغٌت كما أنه يرفمل أغاين الشكول كالرعب ،ككل تقليػد حػريف لؤلشػياء
ال ػػيت ال تعق ػػل كال تش ػػرؼ اإلنس ػػاف كص ػػيحات اغبيوان ػػات كأص ػوات الطبيع ػػة كذل ػ لس ػػوء
تأثَتها يف اؼبستمع كيف رأيه أف اؽبدؼ األساسي للموسيقى أخبلقػي ؿبػمل كهػو حػث اؼبػرء
على الشجاعة كاالعتداؿ" (انظر العظمة َََِ ،ـ).
"الًتبي ػػة اؼبوس ػػيقية م ػػادة تربوي ػػة هت ػػتم بتنمي ػػة الت ػػاكؽ كاغب ػػس اؼبوس ػػيقي ل ػػدل الطال ػػب
كتتضمن القيم كاالذباهات الفنيػة الػيت تربطػه بوطنػه كبيئتػه عػن طريػق تراثػه اؼبوسػيقي الزاخػر
باإليقاعػػات كاألغبػػاف اؼبميػػزة  ،كيتع ػدل ذل ػ إىل االهتمػػاـ جبوانػػب مبػػول الشخصػػية كقيمػػه
كس ػ ػػلوكه كتنميػ ػػة قدرات ػ ػػه االبتكاريػ ػػة كتنش ػ ػػئته لتق ػ ػػدير ال ػ ػًتاث كأداء الشػ ػػعوب كااتمع ػ ػػات
األخرل.
كمن أهداؼ الًتبية اؼبوسيقية:
 اغبفاظ على الًتاث الشعأ كتأكيد االنتماء للوطن. تنمية كعي الطالب ببعمل اؼبفاهيم كترسيخها عن طريق األناشيد اؽبادفة. تنمية الاكؽ اللغوم كاإلحساس باعبماؿ اؼبوسيقي. اكتشاؼ ذكم اؼبواهب كالقدرات اؼبوسيقية. إكساب الطبلب اؼبهارات اؼبوسيقية كالغنائية. العمل على استثمار أكقات فراغ الطالب. هتيئ ػػة الطال ػػب لتقب ػػل ال ػػدركس كزي ػػادة قدرت ػػه عل ػػى االس ػػتيعاب" (مدرس ػػة اإلب ػػداعاػباصةََِٔ ،ـ).
التعرؼ على الثقافات األخرل كالتواصل معهػا دبػا وبقػق التعػاكف بػُت تلػ الػدكؿ فبػايوسع مساحات االلتقاء كاالرتقاء.
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يؤكػػد البػػاحثوف "علػػى أنبيػػة األغػػاين اؼبصػػاحبة أللعػػاب األطفػػاؿ كأنشػػطتهم الًتكوبيػػة
صبيعػػا ،فاؼبوسػػيقى كلغػػة عاؼبيػػة تنمػػي
كالتعليميػػة مػػن النػواحي النفسػػية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة ن
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
أف نغفػ ػػل أنبيػ ػػة األغنيػ ػػة يف تنميػ ػػة شخص ػ ػية الطفػ ػػل العػ ػػريب مػ ػػن خػ ػػبلؿ تعزيػ ػػز إحساسػ ػػه
خبصوصية شعبه العريب اغبضارية كالثقافية العريقة" (دركيشَََِ ،ـ).
كمػػن اؼببلحػػا يف كػػل دكؿ العػػا أف اؼبوسػػيقى الوطنيػػة علػػى كجػػه اػبصػػوص أخػػات
موقعػػا هامػػا يف غػػرس اغبمػػاس كاغبػػس الػػوطٍت كالطفػػل يتعلػػق هبػػا  ،كيػػتعلم منهػػا ،كيسػػتمتع
فيهػػا كلم ػا اسػػتمع إليهػػا .كتزخػػر شػػبكة االنًتنػػت بالعديػػد مػػن األغػػاين الوطنيػػة الػػيت يبكػػن
استثمارها أسريا كمدرسيا كمن اؼبواقع اليت توفر مثل هال اػبدمة موقع قطوؼ لؤلغاين:
http://www.q6of.com/q6of/modules.php?name=Content&pa=showpage&pi
d=93

الح ػػا الدارس ػػوف (كي ػػح كآخ ػػركف ََِْ ،ـ ،ص ِْٕ) أف اؼبوس ػػيقى م ػػن اعبوان ػػب
اؼبهملػػة يف ثقافػػة الطفػػل العػػريب فمػػادة الًتبيػػة اؼبوسػػيقية يف اؼبػػدارس ذات أهػػداؼ ضػػيقة ال
تتج ػػاكز اؼبناس ػػبات كاغبف ػػبلت الوطني ػػة كه ػػي ت ػػدرس بطريق ػػة تلقيني ػػة ركتيني ػػة ترتك ػػز عل ػػى
ؿبفوظػػات ألكقػػات حصػػص النش ػػاط كلفئػػة معينػػة م ػػن الط ػػبلب كالطالبػػات كه ػػاا ال يف ػػي
باؼبطلوب كؽباا فإف الثقافة اؼبوسيقية للجميع تكاد أف تكوف معدكمة يف كاقعنا.
كبصفة عامة يكمن التعرؼ إىل إسهاـ اؼبوسيقى يف تنمية اؼبواطنة من خبلؿ:
ُ .مشػػاركة اآلخػرين يف إنتػػاج اؼبوسػػيقى  ،مػػع اإلحسػػاس حباجػػات اآلخػرين كتقبػػل
كجهات نظرهم.
ِ .تعكس اؼبوسيقى أسلوب حياة الناس ،كتفكَتهم ،كمشاعرهم.
ّ .تنمية جانب اغبقوؽ كاؼبسئوليات الوطنية.
ْ .تنمية جوانب التطوع عند الطبلب كالطالبات.
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ٓ .تعزيػػز أنبيػػة الوسػػائط اؼبعلوماتيػػة (السػػمعية كالبص ػرية) مػػن خػػبلؿ توظيػػف الفػػن
اؼبوسيقي يف إنتاج األفبلـ كالربامج اإلذاعية.
ٔ .تنمية البعد العاؼبي للمواطنة.
ٕ .تنمية اللغة (اؼبعمرمََِٔ ،ـ ،ص ُُٓ ،ُُٔ-بتصرؼ).
ال خػػَت يف اؼبوسػػيقى الػػيت تلهػػي بأغباهنػػا كأنغامهػػا كأكتارهػػا اؼبطربػػة عػػن أداء الواجبػػات
كالوفػػاء بػػاغبقوؽ ،أمػػا اؼبوسػػيقى اؽبادفػػة الراقيػػة فهػػي نشػػيد سػػاحر للسػػامعُت تضػػم األنغػػاـ
كاألغب ػػاف ال ػػيت ترق ػػق ذكؽ اإلنس ػػاف ،كتس ػػعد األركاح ،كتش ػػرؽ عل ػػى حناي ػػا ال ػػنفس كت ػػبهج
األجسػػاد ،كذبمػػل اغبضػػارة .كاؼبوسػػيقى مبػػاء كنعمػػة تطػػرد اؼبلػػل كاعبفػػاء ،كفػػوؽ ذل ػ كلػػه
فليس هناؾ أطرب كأشجى كأعاب من األنغاـ ذات اؼبغػزل النبيػل كاؼبوسػيقى أرقػى الفنػوف
الرفيعػػة البديعػػة .كإف اغبيػػاة مػػن غػػَت رحيػػق الفػػن اؽبػػادؼ  -علػػى اخػػتبلؼ أطيافػػه  -خػواء
كجفاء إىل أبعد اغبدكد.
قاؿ أضبد شوقي كاصفا ركعة الفنوف حبسن مرهف كتصوير دقيق:
لىوال اًبتً
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ى
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المهارات الحياتية
تساهم الًتبية اغبياتية يف بناء اؼبواطن اؼبدرؾ
لدكرل كالقائم على ذبنيد نفسه يف هنضة بلدل إذ
تقوـ مهارات اغبياة بإعداد الطفل كالشاب للحياة
اليومية الفاعلة نفسيا كعقليا كاجتماعيا كجسديا
كتزكدل باالذباهات البناءة اليت تزيد من اندماجه يف اغبياة اؼبدنية فيزاكؿ حياته بركح متوثبة
تعمر اغبياة كتواجه التحديات بإيباف كحكمة .كمن جانب آخر تؤكد الدراسات العلمية
اؼبتزايدة على أف تدريس مقرر اؼبهارات اغبياتية يلعب دكران كبَتان يف تنمية كضباية الفرد
كااتمع من العادات السيئة.
يؤكد بعمل اؼبراقبُت أننا أنبلنا يف "اختياراتنا للمعلمُت كمناهجنا
جدا أكثر أنبية من
مهما ن
كشعب اإلشراؼ للصفوؼ األكلية جانبنا ن
مفردات اؼبقرر كأكثر أنبية من حفا نصوص الدرس ،لعل أكؽبا كأنبها إؼباـ
اؼبعلم كقدرته على إكساب الطبلب مهارات اجتماعية ال غٌت له عنها
«فمنها :تكوين الصداقات ،كمراعاة مشاعر الغَت ،كالتفاكض ،كاالستماع لوجهات نظر
اآلخرين كتقبلها كنقدها» كال يقل أنبية للطفل عن إتقاف مهارة القراءة كالكتابة كالعمليات
اغبسابية" (العمرم ََِٔ ،ـ ،اؼبعمرمََِٔ ،ـ ،ص َُّ) .كبالتايل فإف سبكُت
الطلبة من مهارات اغبياة اؼبعاصرة كاالتصاؿ كالتفاكض كاغبوار كحل اؼبشكبلت من أهم
أساليب تعزيز تربية اؼبواطنة عرب التنسيق كالشراكة (اغببيب ََِٔ ،ـ).
يؤكد الباحثوف علػى اؼبهػارات الػيت علػى الطػبلب تعلمهػا كػي يبارسػوا حقػوقهم كتنقسػم إىل
ثبلثة أنواع :
ُ" .مهػػارات التفاعػػل  interactingكتعػػٍت مهػػارات االتصػػاؿ كالتعػػاكف الػػيت وبتاجهػػا الفػػرد
ؼبمارسة العمل اؼبدين كالسياسي.
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ِ .مهارات اؼبراقبة  monitoringكتعٍت اؼبهارات اليت وبتاجها اؼبواطن من أجػل متابعػة أعمػاؿ
القادة السياسيُت كاؼبؤسسات السياسية كتقويبها.
ّ .مهارات التػأثَت  influencingكتعػٍت اؼبهػارات الػيت وبتاجهػا اؼبػواطن مػن أجػل التػأثَت يف
ـبرجات اغبياة السياسية كاؼبدنية.
كوبػػدد عػػدد مػػن البػػاحثُت اؽبػػدؼ األسػػاس للًتبيػػة الوطنيػػة بػػأف يفهػػم الطػػبلب دكرهػػم يف
اغباضػػر كاؼبسػػتقبل مػػن خػػبلؿ اإلطػػار القػػانوين الػػام وبكػػم بلػػدهم .كيػػركف أنػػه يتوقػػع مػػن
الطػ ػػبلب أف يتعلم ػ ػوا عػ ػػن مؤسسػ ػػات بلػ ػػدهم القانونيػ ػػة كالسياس ػػية كالدينيػ ػػة كاالجتماعيػ ػػة
كاالقتصادية" (الصبيح ََِٓ ،ـ).
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
الشريعة اإلسبلمية يف الديواف األمَتم كالسلسلة من اؼبشاريع
الًتبوية الرائدة يف هاا اغبقل اغبيوم .كفيما يلي استعراض
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:
 تنمية شعور الفرد باالنتماء للوطن كتقوية ركابط التضامن كاإلخاء كركح األسرة
الواحدة بُت أبناء الوطن.
 إعداد الفرد للحياة الفعالة يف ؾبتمع يعتز باإلسبلـ دينا كيؤكد على حريته ككرامته
كاحًتاـ رأم اآلخرين كالنزكؿ على رأم اعبماعة كفبارسة مهارات العمل اعبماعي.
 إعداد الفرد للعمل يف خدمة ااتمع يف اذباهات اهبابية تقدر العمل كالعاملُت.
 العناية حبفا التوازف بُت قيم ااتمع الركحية كاؼبادية لدل الفرد.
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 بناء الفرد دبا يناسب طبيعة ااتمع الكوييت كفلسفته كطبيعة العصر الام نعيش
فيه مع مراعاة مطالب مبول كاالذباهات الًتبوية اؼبعاصرة يف إعدادل.
كامهي كمثاله عرفت هال الفتاة باؼبهارة يف كتابة
اؼبهارةي هي اغبً ي
اؽ يف األمر ٍ
ى
كإح ي
الرسائل كالقصص .كاؼبهارات اغبياتية هي ؾبموعة طرائق مكتسبة تساعد الفرد على البقاء
كالنمو كربسُت مستول اؼبعيشة على كافة األصعدة (األدبية كالركحية كاالجتماعية
كالصحية كالعقلية) كتعرب عن فاعلية اإلنساف يف تكوين العبلقات كالتكيف مع النفس
كالبشر ،كما تساعد مهارات اغبياة على حل اؼبشكبلت ،كاكتشاؼ اؼبعارؼ ،كضبط
األمور كتنظيمها دبوضوعية ،كوبتاج إليها مدل اغبياة .كهكاا فمهارات اغبياة عادات
ؿبمودة كقيم ضركرية يتعلمها الفرد بطريقة متدرجة ليمارسها كعادة يومية من عادات
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
دبراعاة الفركؽ الفردية من خبلؿ اكتشافها كاحًتامها مث تطويرها ربت إشراؼ كتشجيع
أهل االختصاص .إف إنتاج الطالب سيتضاعف كلما أبصر قدراته كعرؼ سبل استثمارها
يف األنشطة الصفية كالبلصفية فاغبياة كلها مدرسة ثرية ؼبن أراد أف يتعلم من دركسها
الغنية كشاراهتا الاهبية.
مػػن أهػػم ـبرجػػات الًتبيػػة الوطنيػػة حػػاؽ اؼبهػػارات األساسػػية فعلػػى الطػػبلب أف يكون ػوا
قادرين على:
ُ .العمل مستقلُت كمتعاكنُت مع ؾبموعات إلهناء مهمة معينة.
ِ .ربديد مصادر اؼبعلومات كاألفكار كاغبصوؿ عليها كاستخدامها.
ّ .االستفس ػ ػػار كاإلجاب ػ ػػة بطريق ػ ػػة بنائي ػ ػػة عل ػ ػػى أفك ػ ػػار اآلخػ ػ ػرين كتص ػ ػػرفاهتم كتاب ػ ػػة أك يف
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.
ٔ .اؼبثابرة كقوة التحمل إذا كاف ذل مناسبا يف مواجهة الصعاب كاؼبشكبلت.
ٕ .التفػػاكض كالتسػػوية كمسػػاعدة اآلخ ػرين مػػن أجػػل فهػػم اػبػػبلؼ كاحًتامػػه عنػػدما يظهػػر،
ككال التفرقة بُت اإلصباع كاؼبسايرة (الصبيح ،بتصرؼ).
كتأسيسان على ما سبق التعريف به ،فإف مهارات اغبياة هتدؼ إىل بناء أساسيات
الشخصية القادرة على النمو السليم من كافة اعبوانب النفسية كاالجتماعية كاعبسدية
كالعقلية كي تصبح شخصية سوية مؤهلة نظريا كعمليا ؼبمارسة اغبقوؽ ،كأداء الواجبات،
كالتكيف مع ااتمع ،كالتمتع باغبياة ،كقادرة على التفاعل مع حركة ااتمع كالتصرؼ
الصحيح مع التغَتات كالتحديات اليت تواجه الفرد .كألف الطفل وبتاج دائما إىل تربية
موجهة ،كثقافة مقنعة ،كتدريبات هادفة ؽباا فإف كتب مهارات اغبياة تعمل على تكثيف
جرعات الفنوف اغبياتية للطفل لتوفر له اؼبزيد من األماف كالثقة كالرؤية اؼبتفائلة .كما ربث
مهارات اغبياة على االعتناء باألنشطة اؼبدرسية كاؼبنزلية اليت تؤكد على التفاعل من مثل
اؼبعايشة اؼبيدانية كاؼبشاريع التعاكنية اليت يعدها كينفاها الطبلب بإشراؼ أهل االختصاص
داخل كخارج أسوار اؼبدرسة.
يتض ػػمن اعب ػػزء اػب ػػامس م ػػن كت ػػاب مه ػػارات اغبي ػػاة كال ػػام س ػػانبت يف إع ػػداد مادت ػػه
العلمية على أنشطة متنوعة كهي تسعى يف ؾبموعها إىل مراعاة اؼببادئ الًتبوية اآلتية:
ب البى ىجلً هي يكنَّا ًغ ٍل ىمانان ىحىزا ًكىرنةُ ىم ىع ىر يس ٍوًؿ اهللً -
 تعميق اؼبعاين اإليبانية .قاؿ يجٍن يد ه
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًه ىك ىسلَّ ىم -فىػتىػ ىعلَّ ٍمنىا ا ًإلٍيبىا ىف قىػٍب ىل أى ٍف نىػتىػ ىعلَّ ىم ال يق ٍػرآ ىف ،يمثَّ تىػ ىعلَّ ٍمنىػا ال يق ٍػرآ ىف ،فى ٍازىد ٍدنىػا
ى
بًًه إًٍيبىانانِ.
 توجيػػه اؼب ػػتعلم إىل تعػػديل س ػػلوكه كيف اغب ػػديث "إمبػػا العًٍلػ يػم بػػالتٌعله ًم ،كإًَّمبػػا اغبًٍلػػم
من يىػت ًَّق الشَّر يػي ىوقَّهي"ُ.
كم ٍن َّ
بالتَّحلهم ،ى
يتحر اػبٍيػىر يػي ٍعطىهي ،ىك ٍ
ُ
كحىزَّكور ،كهو الام قارب البلوغ.
ىحىزا ًكىرة صبىٍع ىح ٍزىكور ى
ِانظر سَت أعبلـ النببلء كسنن ابن ماجه كمعجم الطرباين الكبَت (يف موقع احملدث) كموقع الدرر السنية.
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 تػػدريب اؼبػػتعلم علػػى اؼبهػػارات مػػن خػػبلؿ اؼبواظبػػة علػػى التػػدريبات .قػػاؿ ابػػن قػػيم
اعبوزيػػة "اؼبػزاكالت تعطػػي اؼبلكػػات" فمػػن زاكؿ شػػيئان كاعتػػادل كسبػػرف عليػػه صػػار ملكػػة لػػه،
كسجيةن فيه ،كطبيعةن منه.
 تعويد الطفل على النظر إىل الاكاء – بكافة أشكاله  -كنعمة عظيمة ال بد من
ً
نسا ىف ًيف أى ٍح ىس ًن تىػ ٍق ًو ومي"
شكرها بالرعاية كاؽبداية .قاؿ اهلل سبحانه كتعاىل "لىىق ٍد ىخلى ٍقنىا اإل ى
[سورة التُت اآلية ْ].
 يتعُت علينا إعداد الطفل قبػل البلػوغ علػى ربػرم الصػدؽ كربمػل اؼبسػئولية لػبعمل
أعمالػػه ألنػػه سػػيبل سػػن التكليػػف كعليػػه العنايػػة بنفسػػه صػػحيا كأمنيػػا كمػػا هبػػب عليػػه
ػاؿ ىذ َّرةو
ذبنػب الكػاب كالسػرقة كالغيبػة كاعبػداؿ العقػيم .قػاؿ جػل ثنػاؤل "فى ىمػن يىػ ٍع ىم ٍػل ًمثٍػ ىقػ ى
ػاؿ ذى َّرةو ىشػ ػ ٌػران يىػ ػ ىػرلي" [ٖ]"
ىخػ ػ ٍػَتان يىػ ػ ىػرلي [ٕ] ىكىمػ ػػن يىػ ٍع ىمػ ػ ٍػل ًمثٍػ ىقػ ػ ى
(سورة الزلزلة).
 ترس ػ ػ ػػيخ التس ػ ػ ػػامح م ػ ػ ػػن خ ػ ػ ػػبلؿ تنش ػ ػ ػػيط العق ػ ػ ػػل
كتشػػجيع طػػرح األسػػئلة كالتعبػػَت عػػن اؼبشػػاعر كفػػتح اؼبزيػػد
من أبواب اغبوار يف البيت كاؼبدرسة على حد سواء.
 تعوي ػػد الطف ػػل عل ػػى أف ي ػػتعلم لي ػػتحكم بتص ػػرفاته ف ػػبل يتب ػػع هػ ػوال يف اإلفػ ػراط يف
مش ػػاهدة التلف ػػاز أك األك ػػل أك اللع ػػب .كفص ػػل اؼبق ػػاؿ يف تربي ػػة األطف ػػاؿ ه ػػو تعوي ػػدهم
االعتداؿ يف كل األحواؿ.
 تشجيع الطفل على تػدكين يومياتػه كزيػادة االعتنػاء بتعليقتػه (مفكرتػه) مػن حيػث
اؼبضموف كالشكل.
 غرس معاين السعي كباؿ ااهود للحصوؿ على اؼبقصود .كترسيخ أنبية اغبرص
كاؼبثػػابرة كحػػب العلػػم كاالجتهػػاد كاألخػػبلؽ الكريبػػة الػػيت وبتػػاج إليهػػا اؼبػػتعلم كال يسػػتغٍت
عنها اؼبسلم .قاؿ اإلماـ الشافعي:
ّ (ركال الدار قطٍت يف اإلفراد انظر صحيح اعبامع الصغَت لؤللباين ،جُ ص ُْٔ).
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كل و
باب ً
مغلق"
يفتح َّ
"كاعبى هد يي ٍدين َّ
كل أم ور شاس وع كاعبى هد ي
كيتحق ػػق ذل ػ بت ػػوفَت األج ػواء البلزم ػػة لبلنط ػػبلؽ كاؼبب ػػادرة كالش ػػعور بأنبي ػػة العم ػػل
التعاكين.
قػػاؿ تعػػاىل " كقيػ ًػل اعمليػواٍ فىس ػيػرل اللٌػػه عملى يكػػم كرس ػوليه كالٍمؤًمنػػو ىف كس ػتػرهدك ىف إً ىىل عػػا ً
ى
ى ٍ ى ى ىى ي ى ى ٍ ىى ي ي ى ي ٍ ي ى ى يى
الٍغىٍي ً
َّه ىادةً فىػييػنىبِّئي يكم ًدبىا يكنتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف [التوبة اآلية َُٓ].
ب ىكالش ى
م ػػن اؼبتوق ػػع أف تق ػػوـ اؼبعلم ػػة أك كيل األم ػػر باختي ػػار بع ػػمل األنش ػػطة م ػػن ك ػػل درس يف
الكتاب فبل يتم التقيد جبميع أنشطة الكتاب .اؼبريب الناجح هو الام ينتقي األنشطة الػيت
تتناسػػب مػػع اؼبرحلػػة العمريػػة ،كرغبػػات اؼبتعلمػػُت ،كالوقػػت اؼبخصػػص للنشػػاط ،كالوسػػائل
التعليمي ػػة اؼبتاح ػػة .كاا ػػاؿ مفت ػػوح سبام ػػا إلض ػػافة أنش ػػطة جدي ػػدة كرب ػػوير كتط ػوير األنش ػػطة
اغبالية.
ذكر عبداهلل الشيخ خلف الدحيافُ أف منهج «مهارات اغبياة» يهدؼ إىل تقوية
االنتماء للوطن كبناء إنساف قادر على مواجهة التحديات اليومية كأف «مقرر مهارات
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
التحديات كاؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا يف حياته اليومية» .كاؼبنهج يلعب دكران كبَتان يف ضباية
الفرد من العادات الضارة كالسيئة ،كوبدد اؽبوية العربية اإلسبلمية كيقوم االنتماء للوطن،
كيعتمد على التفاعل االهبايب بُت اؼبعلم كاؼبتعلم بعيدان عن اااالت الدراسية التقليدية.

ُ http://icmkw.org/?interview=25&cat=avo_interview
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كقػػد شػػارؾ يف إعػػداد كتػػأليف الكتػػب اؼبقػػررة -
م ػػن الص ػػف األكؿ إىل الص ػػف اػب ػػامس االبت ػػدائي -
ؼبش ػػركع مهػ ػػارات اغبيػ ػػاة لبب ػػة مػ ػػن اؼبعنيػ ػػُت يف ؾبػ ػػاؿ
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
الطاقات اؼبعطلة كتعميق معاين اؼبواطنة .هناؾ صبلة
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 :
 .1تطبيق بعمل اؼبقاصد اؼباكورة يف األهداؼ العامة
للًتبية يف دكلة الكويت كذل فيما يتصل بربط التعليم
بالفرد كالبيئة كاغبياة .تنمي اؼبهارات السليمة اغبس
الوطٍت ،كالوعي األمٍت ،كاؼبستول الصحي كما تشجع
االستفادة اغبكيمة للموارد الطبيعة اؼبتاحة كاؼبرافق العامة.
تؤكد الدراسات العلمية اؼبتزايدة على أف تدريس
مقرر اؼبهارات اغبياتية يلعب دكران كبَتان يف ضباية الفرد من
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.
 .2ربقيق اهبابية اؼبدرسة كاألسرة يف تلبية احتياجات الفرد ؼبعايشة مواقف اغبياة
اليومية بصورة صحيحة كحضارية.
صح عن النًَّأ صلى اهلل عليه
 .3تنمية ثقة الطالب بنفسه كالشعور بالتميز .كلقد َّ
و
امرلء مهيأ ؼبًا خلً
كل يميى َّسهر ليمضي يف تنمية استعداداته
أم
"
له
ق
كل
كسلم أنَّه قاؿ " ه
ي
ي
ى
ي
ه
اػبيػر ً
حسب قدراته .قاؿ جل ثناؤل "كلً يكل ًك ٍج ىهةه يهو يمولِّ ىيها فى ٍ ً
ات" (سورة البقرة:
ى
ى ى
استىب يقواٍ ٍىٍ ى
ُّٖ).
 .4رعاية اؼبقاصد اإلسبلمية العامة اؼبعركفة بالكليات أك الضركرات اػبمس .كهي:
ضباية النفس كالعقل كالدين كاؼباؿ كالنسل .من خبلؿ قراءة كاعية ألحكاـ الشريعة الغراء
استطاع علماؤنا يف القرف الثالث اؽبجرم بلورة ما ظبول بالكليات اػبمس.
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 .5وبار اؼبتخصصوف يف الاكاء العاطفي من
النتائج الوخيمة إلنباؿ تدريس اؼبهارات اغبياتية ،
فالطفل هبب أف يتعلم بصورة منظمة صبلة من
اآلداب مثل :التعاطف مع اآلخرين ،كضبط
النفس ،كالوعي بالاات ،كفن االستماع كحل
اؼبشكبلت ،كالتعاكف ،كمواجهة السلوؾ العدكاين.
هبب أف تتضمن مناهج التعليم بصورة كاضحة
أهدافان تسعى إىل غرس اؼبهارات الضركرية للطفل ،
فبل نًتؾ أمر تعليمها لعامل اؼبصادفة.
 .6تشػ ػػجيع اغب ػ ػوار داخػ ػػل الفص ػ ػػل كيف نطػ ػػاؽ
األس ػػرة ح ػػوؿ اؼبه ػػارات اغبياتي ػػة م ػػن أفض ػػل كس ػػائل
التنشئة الصاغبة ،ألهنا تولد القناعات الثابتػة ،كتتػيح
ف ػ ػ ػػرص التواص ػ ػ ػػل  ،خاص ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػع األطف ػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػػاين
يتخوفوف من اؼبشاركة اإلهبابية.
 .7يش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجع م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنهج "مه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات اغبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة"
االستكشػ ػػاؼ كالبحػ ػػث مػ ػػن خػ ػػبلؿ طػ ػػرح األسػ ػػئلة
كاؼبناقش ػ ػػة  ،كصب ػ ػػع الص ػ ػػور م ػ ػػن اا ػ ػػبلت كاعبرائ ػ ػػد
كاغباسػ ػ ػ ػػوب مػ ػ ػ ػػع مبلحظ ػ ػ ػػة الظ ػ ػ ػ ػواهر  ،كاقتنػ ػ ػ ػػاص
األح ػػداث اعباري ػػة  ،كذبمي ػػع فوائ ػػدها كالتعلي ػػق عليه ػػا ،كاس ػػتماع القص ػػص النافع ػػة ،كظب ػػاع
األغاين اؽبادفة.
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 .8إهباد بيئات كمواقف كسبارين تعليمية لتطبيق
األهداؼ السابقة  ،كتعويد الطالب على فبارسة األفكار
اإلهبابية اؼببتكرة بصورة فردية كصباعية ،كبأساليب متنوعة
كخطوات منطقية بغرض تنويع مصادر التعلم.
 .9تزكيد الاكور كاإلناث – على حد سواء  -بالقيم
السلوكية اإلهبابية يف ربقيق الاات ،كهتايب اؼبواهب،
كتنمية ااتمع ،كصناعة اغبياة .تطالب الدراسات
األكاديبية حوؿ صورة اؼبرأة يف كتب التعليم األساسي بتغيَت االذباهات السلبية السائدة
كبو اؼبرأة كذبسَت الفجوة يف اؼبعاملة بُت الاكور
كاإلناث.
لقد قاـ فريق العمل اؼبختص يف إعداد منهج
"مهارات اغبياة" يف اللجنة االجتماعية التابعة
للجنة االستشارية العليا للعمل على استكماؿ
تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية جبهود مكثفة
لتوفَت منهج "مهارات اغبياة" كمادة تتضمن يف
مفرداهتا الًتبية اغبياتية .يتميز هاا اؼبنهج خبركجه
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
حياتية إهبابية يف سلوكه اليومي .عبلكة على ذل فإف اؼبقرر سيستثمر ركائع الًتاث يف
الًتبية فالتعليقةُ  -ماكرة الطالب كأكراؽ عمله  -ستيستخدـ باستمرار ؼبتابعة عملية
ُ يف كتاب تراثنا الًتبوم :ننطلق منه كال ننغلق فيه تأليف بدر مل كلطيفة الكندرم نبال كافية عن فلسفة التعليقة التعليميػة
كمهارة من مهارات الكتابة .التعليقة  -صبعها تعاليق كتعليقات كيقصد هبػا مػاكرة الطالػب أك اؼبعلػم  ،يسػجل فيهػا مػا يتصػل
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التحصيل العلمي كاالجتماعي للطالب .التعليقة تشبه يف كثَت من جوانبها فكرة اؼبلف
التػ ٍَّعلًٍيمي  Portfolioكاليت أصبحت من طرائق التعليم اؽبامة.
قاؿ معايل كزير الًتبية ككزير التعليم العايل األسبق د .رشيد ضبد اغبمد "كإف مشركع
من
مقرر (مهارات اغبياة) اليت أعدته اللجنة للصف األكؿ
اؼبرحلة االبتدائية لينهمل برهانا صادقا على مدل
اهتماـ اللجنة باااؿ الًتبوم كحرصها على إثرائه
كإسهامه يف تعزيز خرباته".

االنترنت
أص ػػبحت ش ػػبكة االنًتن ػػت م ػػن أكس ػػع أكعي ػػة اؼبعرف ػػة ،كم ػػن
أمتػػع كسػػائل الػػتعلم ،كمػػن أهػػم مصػػادر التػػأثَت يف أكبػػاء العػػا .
كإذا التفتنػػا كبػػو مبػػو النسػػيج االلكػػًتكين فإننػػا قب ػد أف شػػبكات
االنًتنػػت تتجػػدد بشػػكل ملحػػوظ كال نظػػَت لػػه يف سػػابق العهػػود ففػػي كػػل يػػوـ بػػل يف كػػل
ساعة ربقق اكتسػاحا كتكسػب آفاقػا بشػكل منقطػع النظػَت كال شػ أف التوظيػف اغبكػيم
ؽباا اإلبداع البشرم اؼبتألق ظبة العصر كأبعػد مػن ذلػ لغػة العصػر لػال فػإف التفاعػل مػع
التقنية الرقمية مسػئولية كطنيػة ذات أنبيػة قصػول .كمػن نتػاج اؼبخػاض التكنولػوجي اؼبعاصػر
أنػػه أفػػرز مصػػطلحات كفبارسػػات جديػػدة مػػن مثػػل تكنولوجيػػا التعلػػيم ،كالػػتعلم الػػاايت عػػرب
التقنية اغبديثػة ،كاؼبواطنػة الرقميػة يف إشػارة كاضػحة إىل آداب اؼبػواطن اؼبسػئوؿ يف اسػتخداـ
التقنية اؼبعاصرة مع احًتاـ كامل لسيادة القػانوف ،كتقػدير الثقافػات ،كضبايػة اغبقػوؽ .كعلػى
ضػػوء التغػَتات اؼبتبلحقػػة فػػإف حركػػة االتصػػاالت بػػُت سػػكاف العػػا بػػدأت تػػزداد عػػرب تل ػ
دبوضػػوع العلػػم الػػام يدرسػػه .عػػرؼ اؼبسػػلموف التعليقػػة منػػا أكثػػر مػػن ألػػف سػػنة كاسػػتخدموها صػػغاران ككبػػاران يف العلػػوـ العقليػػة
كالنقلية  ،كمع مركر الزمن كألسباب كثَتة اخ تفت كلمة التعليقة من الساحة العملية كالعلمية كغدت كلمة غريبة.
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الشػػبكات العنكبوتيػػة الػػيت تتضػػمن النتػػاج السػػليم كالسػػقيم مػػن
البيانػ ػػات كاؼبسػ ػػاجبلت كالعبلقػ ػػات كال بػ ػػد مػ ػػن ربػ ػػرم الصػ ػػا
كتػػبليف الطػػا كهػػاا التمييػػز الػواعي يف حػػد ذاتػػه مهػػارة هامػػة ال
يستغٍت عنها اؼبواطن يف مثل هاا العصر.
كمػػن اؼبشػػاريع الػػيت يبكػػن أف يقػػوـ هبػػا الطػػبلب يف معاهػػد
العلػػم زيػػارة مواقػػع الربؼبانػػات العربيػػة علػػى شػػبكة االنًتنػػت مثػػل
موقع ؾبلس األمة يف دكلة الكويت كيبكن أداء هاا التمرين اؼبدرسػي مػن خػبلؿ فػرؽ حبثيػة
داخػػل الفصػػل .يقػػوـ كػػل فريػػق بتتبػػع مسػػألة ؿبػػددة ا االتفػػاؽ عليهػػا سػػلفا سبهيػػدا لعرضػػها
أماـ الطبلب الحقا .عنواف اؼبوقع هوhttp://www.ommah-kw.com :

( Digital Literacy for

لقد غدت اؼبعرفة بالتكنولوجيا الرقمية مرتبطة باؼبواطنة الفاعلة
 )Effective Citizenshipكؽبػاا تقػوـ اؼبػدارس بتعلػيم كتػدريب األطفػاؿ علػى الػوعي بأنبيػة
اسػػتخداـ التقنيػػة اغبديثػػة حبكمػػة داخػػل كخػػارج اؼبدرسػػة ( Berson, I. R. , . Berson,
.)2003
كيف جامعة كنساس يطرح الباحثوف فكرة اؼبواطنة الرقميػة ( )Digital Citizenshipكهػو
مص ػطلح حػػديث يقصػػد بػػه تك ػريس السػػلوؾ اؼبرغػػوب يف اسػػتخداـ التكنولوجيػػا كيتضػػمن
هاا اؼبصطلح على آداب استخداـ التقنية اغبديثة حيث يقوـ الطالب باسػتغبلؿ االنًتنػت
كاإليبيػل (الرسػالة االلكًتكنيػػة) بصػورة صػحيحة مػػع مراعػاة حقػوؽ اؼبلكيػػة كالبعػد عػن سػػرقة
أعماؿ اآلخرين كعدـ مشاهدة الصور اؼبخلة باآلداب كعدـ استخداـ اؽباتف النقػاؿ أثنػاء
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اغبصص الدراسية إذ تدؿ الوقائع على تفاقم هال اؼبشكبلت الطارئة على ااتمع اؼبدرسي
كهتدد مصا ااتمع ككل (.)Ribble and Bailey, 2004
االنًتنت مصدر أساسػي للمعلومػات البحثيػة لعػدد كبػَت مػن الطػبلب مػن صبيػع أقطػار
العػا ( )Lester & Lester, 2004, p. 32كيف
كتابه طػرؽ البحػث عػن اؼبعلومػات مػن خػبلؿ
ش ػ ػ ػػبكة االنًتن ػ ػ ػػت يؤك ػ ػ ػػد يعق ػ ػ ػػوب الكن ػ ػ ػػدرم
(ََِٔـ) عل ػ ػػى أف اؼبناقش ػ ػػة ع ػ ػػرب االنًتن ػ ػػت
تتسػػم بػػركح الديبقراطيػػة العامػػة كالػػيت تػػؤدم يف
الغال ػػب إىل اإلسػ ػػهاـ يف بلػ ػػورة ال ػ ػرأم كالفكػ ػػر
(ص َُّ) .كتػػب العديػػد مػػن علمػػاء االجتمػػاع عػػن تطػػوير الكيانػػات االجتماعيػػة عػػرب
االنًتنػت الرقميػة كهػي سػاحة للحػوار كالتواصػل بػُت البشػر فااموعػات اإلخباريػة ( News
 )Groupكحجػ ػ ػرات الدردش ػ ػػة ( )Chat Roomكالًتاس ػ ػػل االلك ػ ػػًتكين ب ػ ػػُت ااموع ػ ػػات
( )eGroupsتفسح اااؿ للتعبػَت عػن الػرأم كإعػبلف
اآلراء كالتواصػػل مػػع مبليػػُت البشػػر (صػػا ََِٓ ،
ـ ،ص ِْ) .كم ػ ػ ػ ػػن البلف ػ ػ ػ ػػت للنظ ػ ػ ػ ػػر أف مق ػ ػ ػ ػػاهي
االنًتن ػػت انتش ػػرت يف دكؿ الع ػػا متق ػػدمها كناميه ػػا
كأخا الباحثوف يف علػم االجتمػاعي الًتبػوم بدراسػة
آثاره ػ ػػا عل ػ ػػى األطف ػ ػػاؿ كالش ػ ػػباب كالبن ػ ػػاء األس ػ ػػرم
(اػبميسي ََِٓ ،ـ ،ص ُُُ.)ُُِ-
كبال تسهم شبكة االنًتنت يف مبو القدرات اؼبعرفية كاالجتماعية (الناشفََِٓ ،
ـ ،ص ُّّ) كاالنًتنت ساحة من ساحات الديبقراطية الرقميػة تسػاعد علػى زيػادة فاعليػة
اؼبشػاركة الشػػعبية يف عمليػة ازبػػاذ القػرار كإدارة اؼبؤسسػػات كالتواصػل بػػُت اؼبسػئولُت كأعضػػاء

211

ااتمع (أبوزيد ََِٓ ،ـ ،ص َُُ) عبلكة على أهنا تقوـ بتقدمي البيانػات الكفيلػة برفػع
مستول الوعي السياسي اعبماهَتم.
كال ش أف الطفل اؼبسػلم هبػب أف يعتػاد علػى أف يسػتغل التقنيػة اغبديثػة ككػل األمػور
النافعػػة علػػى أف ال تصػرفه عػػن أداء الصػػبلة يف كقتهػػا مػػع ضػػركرة التخلػػق بػػالقيم اإلسػػبلمية
الػػيت تعصػػم الفػػرد كااتمػػع مػػن السػػقوط يف خانػػة اإلسػػفاؼ كاإلس ػراؼ .كلعػػل أكػػرب عقبػػة
تواجه أطفالنػا يف عػا االنًتنػت أف التواجػد العػريب مػازاؿ ضػعيفا فضػبل عػن كجػود مفػاهيم
غَت سوية تركج عرب اؼبواقع اؽبابطة (اػبطيب كآخركف ََُِ ،ـ ،ص ُِٓ).
كتب ستيفن ديػل ( )Stephen Doyle, 2001. p. 228عػن اؼبواطنػة كمػدل تأثرهػا سػلبا
كإهباب ػػا باالنًتن ػػت كالتط ػػور التكنول ػػوجي .ذك ػػر س ػػتيفن أف اؼبواطن ػػة تع ػػٍت تنمي ػػة اؼبس ػػئولية
األخبلقية كاالجتماعية  ،كاؼبشاركة يف اؼبناشط اؼبدنية ،كتطوير مهارة التفكَت السياسي .شبة
نقاط كثَتة تربط االنًتنت باؼبواطنة بعضها سلبية مثل لصوص االنًتنػت ( )Hackersفيقػوـ
مستخدـ الكمبيوتر بأعماؿ غَت قانونية مثل القرصنة كالتجسس كالتزكيػر كسػرقة اؼبعلومػات
ك يسلم البنتاغوف من شر كعبػث ذلػ االعتػداء رغػم التقنيػات األمنيػة الصػارمة كاؼبتقدمػة
اليت سبتلكها.
كمػػن سػػلبيات االنًتنػػت أيضػػا نشػػر الصػػور كاألفػػبلـ اإلباحيػػة كسػػرقة ب ػرامج األلعػػاب ،
كنسػ ػػخ األلبومػ ػػات اؼبوسػ ػػيقية كاألفػ ػػبلـ السػ ػػينمائية .كمػ ػػن أخطػ ػػر إف ػ ػرازات االنًتنػ ػػت بػ ػػث
الش ػػائعات اؼبغرض ػػة فب ػػا يث ػػَت الفتن ػػة داخ ػػل البل ػػد.
إضػػافة ؼبػػا سػػبق أشػػار سػػتيفن إىل ظػػاهرة اإلدمػػاف
عل ػػى االنًتن ػػت كش ػػبهها باإلدم ػػاف عل ػػى القم ػػار.
كتقػػوـ بعػػمل مواقػػع االنًتنػػت بفضػػح االخًتاقػػات
ال ػػيت تق ػػع يف ال ػػدكؿ البوليس ػػية ال ػػيت تكم ػػم أفػ ػوال اؼبػ ػواطنُت كلك ػػن االنًتن ػػت يض ػػمن سبري ػػر
اؼبعلومات للعا بسهولة لكشف االخًتاقات اليت تتعرض ؽبػا حقػوؽ اإلنسػاف يف أم بقعػة
مػن بقػػاع اؼبعمػورة .كمػػن أشػهر اؼبواقػػع الػيت تػػوفر اػبدمػة السػػابقة موقػع ( Human Rights
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 )Watchمنظم ػ ػ ػ ػػة هيػ ػ ػ ػ ػػومن رايػ ػ ػ ػ ػػتس كت ػ ػ ػ ػػش كعنواهن ػ ػ ػ ػػا علػ ػ ػ ػ ػػى ش ػ ػ ػ ػػبكة االنًتنػ ػ ػ ػ ػػت هػ ػ ػ ػ ػػو:
(.)http://www.hrw.org
كال يبكننػػا كبػػن يف العػػا العػػريب أف نعتػػرب صبيػػع البيانػػات يف اؼبوقػػع اؼبػػاكور آنفػػا تتمتػػع
بالدقة التامة ككال األمر بالنسبة للكثَت من التقارير الغربية عن حقوؽ اإلنسػاف يف العػا
العريب (ؾبلس الوزراءََِٓ ،ـ).
كيف كتاب ػػه موس ػػوعة الت ػػدريس يش ػػَت ؾب ػػدم عزي ػػز إب ػ ػراهيم (جِ ،ص ٔٗٓ) إىل دكر
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
القيػػاـ بعمليػػات عقليػػة عليػػا ،يبكػػن عػػن طريقهػػا ربػػط اؼبوضػػوعات مػػع بعضػػها الػػبعمل .كال
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
األعماؿ" (فخركََِٓ ،ـ ،ص ِْ.)ِٓ-
ً
ػورةً أهنػا تقػوـ بتشػجيع العمػل
كمن اهبابيات انتشػار شػبكات االنًتنػت ًيف أ ٍىر ىجػاء الٍ ىم ٍع يم ى
التطوعي ،كتتمتػع مواقػع االنًتنػت بسػهولة نشػر البيانػات عػن أهػدافها كأنشػطتها كتطلعاهتػا
فبػ ػػا يسػ ػػاعدها بشػ ػػكل ملمػ ػػوس علػ ػػى أف ذبػ ػػاب اؼبهتمػ ػػُت باألعمػ ػػاؿ اػبَتيػ ػػة كترغػ ػػب يف
االلتح ػػاؽ هب ػػا كالتع ػػاكف معه ػػا دكف كب ػػَت عن ػػاء .كع ػػرب االنًتن ػػت يبك ػػن مناقش ػػة الكث ػػَت م ػػن
القضػػايا االجتماعيػػة كالسياسػػية حبريػػة تامػػة مػػع تػػوفر فرصػػة هائلػػة للوصػػوؿ إىل أعػػداد بشػرية
كبػػَتة لتوسػػيع نطػػاؽ التوعيػػة اعبماهَتيػػة .لقػػد تسػػلل االنًتنػػت إىل أكسػػاط الشػػباب كحػػىت
األطفاؿ كال بد من كضع رؤية كاضحة الستثمار فبيزات جهاز اغباسب اآليل الػام وبتػاج
ؼبراف كدراية كذكاء كي نوجهه كبو خدمة أهداؼ اؼبواطنة احمللية كالعاؼبية على حد سواء.
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المواطنة البيئية
ربظى قضايا البيئة باهتمػاـ بػال يف الًتبيػة اؼبعاصػرة ألهنػا سبػس صػحة اإلنسػاف كحياتػه
ككجودل كمستقبله .كتشَت الدراسػات إىل أف أهػم بػرامج الًتبيػة البيئيػة قباحػا هػي الػيت تقػوـ
بزيػػادة الػػوعي البيئػػي لػػدل األطفػػاؿ كأسػػرهم كيف تعػػديل االذباهػػات كإكسػػاب السػػلوكيات
اعبي ػػدة كب ػػو البيئ ػػة (ك ػػرـ ال ػػدينََِِ ،ـ ،ص ِ)" .كتع ػػٍت "اؼبواطن ػػة البيئي ػػة" أساسػ ػان أف
يكػػوف م ػواطن هػػاا العصػػر كاعي ػان بػػأهم القضػػايا البيئيػػة ،مسػػتوعبان ألهػػم مسػػائلها متحف ػزان
لصػػوف كسػػط عيشػػه خاصػػة كاالهتمػػاـ بصػػحة كوكػػب األرض عامػػة .كهػػاا مػػا يدفع ػه إىل
اؼبشػػاركة الفعالػػة كاؼبسػػؤكلة ذبػػال ؾبتمعػػه لرفػػع كػػل التحػػديات الػػيت تواجػػه أجيػػاؿ اغباضػػر
كاؼبس ػػتقبل .كاؼبواطن ػػة يف مفهومه ػػا اؼبتط ػػور ال تع ػػٍت أف يك ػػوف
مػواطن العصػػر مواطنػان داخػػل كطنػػه فحسػػب بػػل كػػال عضػوان
نشػ ػػيطان كفػ ػػاعبلن يف ؾبموعػ ػػة بش ػ ػرية أكسػ ػػع أم أف لػ ػػه كػ ػػال
كاجبػػات ذبػػال شػػعوب تعػػيش خػػارج كطنػػه كهػػو بالتػػايل مػواطن
ذك ص ػػبغة عاؼبي ػػة كه ػػاا م ػػا وبمل ػػه مس ػػؤكليات أك ػػرب" (صبعي ػػة
البحرين النسػائيةََِٔ ،ـ)" .كتػؤدم الًتبيػة البيئيػة إىل غػرس
اؼبواطن ػػة  ،كه ػػي ش ػػعور الف ػػرد باالنتم ػػاء إىل اعبماع ػػة كاؼبص ػػا
اؼبشًتكة (اؽبدهود ََِٓ ،ـ ،ص َّْ ).
كمػػن كسػػائل تعميػػق الػػركح الوطنيػػة يف نفػػوس األطفػػاؿ إيػػبلء العنايػػة البلزمػػة بالًتبيػػة
البيئية كربط ذل هبدم اإلسبلـ كؽباا ال بد من إفراد موضوعات تعاجل هاا األمػر فيعػرؼ
الطفػػل بيئتػػه الطبيعيػػة الربيػػة كالبحريػػة ،كالبيئػػة البش ػرية كاؼبرافػػق العامػػة كطػػرؽ اغبفػػاظ علػػى
الطاقة كالنباتات كباب من أبواب الشػكر كالعبػادة  ...كمػن أجػل أف تصػبح العنايػة بالبيئػة
عػػادات يوميػػة كفبارسػػات حضػػارية تسػػتوجب ترشػػيد االسػػتهبلؾ كترسػػخ السػػلوؾ اؼبقتصػػد
كربػػمل علػػى تنميػػة البيئػػة كربػػار مػػن اؽبػػدر كاإلس ػراؼ انطبلقػػا مػػن قولػػه سػػبحانه { يكلي ػواٍ
كا ٍشػػربواٍ ًمػػن ِّرزًؽ اللَّػ ًػه كالى تىػعث ػػواٍ ًيف األىر ً ً ً
ين } (البقػػرةَٔ) ،كقولػػه {فىػػاذٍ يكيركاٍ آالء
ٍ
ٍ
ى ىي
ى ٍى ٍ
ض يم ٍفسػػد ى
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اللٌ ًه كالى تىػعثػوا ًيف األىر ً ً ً
ً
كقاؿ رس ي ً
كسػلَّم:
وؿ اللَّه ى
ٍ
صلَّى اللَّهي ىعلىيػه ى
ين }األعراؼْٕ .ى ى ي
ى ٍى ٍ
ض يم ٍفسد ى
(مػػا م ػؤلى آد ًمػػي ًكعػػاء ىشػػران ًمػػن بطٍ ػ ون .حسػػب ً
ػات ي ًقمػػن ص ػ ٍلبه .فىػًإ ٍف ىغلىبػ ً
ػت
ىٍ ي ى
اآلدمػ ِّػي ليىقٍي ىمػ ه ي ٍ ى ي ى ي
ى
ى ى ى ه ى ٌ ٍى
اآلد ًم َّي نىػ ٍفسهي ،فىػثيػلي ه ً َّ ً
لث لًلشَّر ً
ث لًلنَّػ ىف ً
س) (سنن ابن ماجه).
اب ،ىكثػيلي ه
ى
ث للطعاـ ،ىكثي ه ى
ي
كال ريب أف الًتبية اإلسبلمية زاخرة بركائع ال حصر ؽبا ربت هاا الباب كربث صراحة
على العناية بالبيئة كما فيها من خَتات كـبلوقات كاؼبسلم مأمور شرعا باإلحساف حىت إىل
اغبيواف .كيف اغبػديث الشػريف ىعػن أًىيب هريػػرىة ،ىعػن رس ً
ػاؿ :
ػوؿ اهللً صػلى اهلل عليػه كسػلم قى ى
ٍ ي ىٍ ى ٍ ى ي
دخلى ً
ت ٍامىرأىةه النَّ ىارً ،يف ًهَّرةً ىربىطىٍتػ ىهػا ،فىػبلى ًهػي أىطٍ ىع ىمٍتػ ىهػا ىكالى ًهػي ٍأر ىسػلىٍتػ ىها تىأىكػل ًم ٍػن ىخ ىش ً
ػاش
ىى
ي
ى
ى
األ ٍىر ً
ت" (ركال ابن ماجه) .قاؿ العلماء كيف اغبديث "تفخيم الانب كلو صغَتان
ض ىح َّىت ىماتى ٍ
كأف تعػػايب اغبي ػواف ح ػراـ كأنػػه يسػػلط يػػوـ القيامػػة
علػػى ظاؼبػػه كيؤخػػا مػػن اغبػديث السػػابق أيضػػا حػػل
ازب ػػاذ اؽب ػػر كرباطه ػػا بش ػػرط إطعامه ػػا كس ػػقيها كإف
نفقػ ػػة اغبي ػ ػواف علػ ػػى مالكػ ػػه" (اؼبنػ ػػاكم ،باختصػ ػػار
كتصرؼ).
ػوؿ اهلل
كيف سنن أيب داكد عن أيب يهىريٍػىرةى أ ٌف ىر يس ى
ػاؿ" :بىػٍيػنى ىم ػػا ىر يج ػ هػل يبىٍ ًش ػػي
ص ػػلى اهلل علي ػػه كس ػػلم ق ػ ى
ً
ً
ػث يىأٍ يك يػل
ػب يىػ ٍل ىه ي
ش فىػ ىو ىج ىد بًٍئران فىػنىػىزىؿ ف ىيها فى ىش ًر ى
بًطى ًر ويق ،فىا ٍشتى ٌد ىعلىٍيه الٍ ىعطى ي
ب يمثٌ ىخىر ىج ،فىػإذىا ىك ٍل ه
ب ًم ىن الٍ ىعطى ً
الثٌػىرل ًم ىن الٍ ىعطى ً
ػش ًمثٍ ىػل الٌ ًػام ىكػا ىف بىػلىغى ًػٍت،
ش ،فىػ ىق ى
الر يج يل :لىىق ٍد بىػلى ى ىه ىاا الٍ ىك ٍل ي
اؿ ٌ
ًً ً
ً
ػب فى ىشػ ىكىر اهلل لىػهي فىػغى ىف ىػر لىػهي فقػاليوا
فىػنىػىزىؿ الٍبٍئػىر ىكىمؤلى يخ ٌفهي فى ٍأم ىس ىكهي بفيػه ىح ٌػىت ىرقىػى فى ىسػ ىقى الٍ ىك ٍل ى
ً و و
ً
أجهر".
ىجران؟ ى
قاؿ يف يك ٌل ىذات ىكبًد ىرطٍبىة ٍ
يىا ىر يسوؿ اهلل ىكإ ٌف لىنىا يف الٍبىػ ىهائ ًم أل ٍ
إف الًتبية اغبديثة ال تنظر إىل مرحلة رياض األطفاؿ كمرحلة كمالية بل هي مرحلة
أساسية يف غاية األنبية يستطيع الطفل أف ينهل من معُت اؼبعرفة كفيها تتشكل معا
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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هال اػبدمة التعليمية عبميع شرائح ااتمع .كمن اؼبطلوب أيضا كضع الربامج اؼبتخصصة
لال مع هتيئة الكوادر ذات الكفاءة كاإلعداد السليم للتعامل مع طبلب مرحلة رياض
األطفاؿ إضافة إىل سبكُت الفئات اػباصة ألخا حقهم يف تعليم متكامل.
هناؾ مناهج دراسية أعدت خصيصا لؤلطفاؿ كي يكونوا قادة من خبلؿ خدمة
بلدهم كاؼبشاركة يف إدارته على مفهوـ اؼبواطنة ( Malek, 2005, Virginia Board Of
 )Education, 2003كذل ربت شعار مارس القيادة عرب اػبدمة العامة ( Practicing
 .)Leadership Through Serviceكتل التجارب كالنماذج العملية للناشئة جديرة
بالدراسة من أجل تبٍت اؼبناسب منها كصوال إىل إهباد مناهج متطورة تبث اؼبعاين الوطنية
بطريقة عصرية دكف التفريط باػبصوصية اليت سبيز كل قطر عن اآلخر.
" األهداؼ الرئيسية لربنامج اؼبواطنة البيئية :
 .1إكساب اؼبواطنُت اؼبهارات اليت تساهم يف اإلصبلح البيئي من أجل التنمية اؼبستدامة .
العامة.

 .2ربسُت السلوؾ البيئي اؼبتبع يف اغبياة
 .3كقايػػة البيئػػة مػػن اؼبشػػاريع الػػيت تلحػػق األضػرار هبػػا ،كاؼبطالبػػة بإثبػػات عػػدـ كجػػود أضػرار
بعيدة اؼبدل لؤلنشطة البيئية اؼبقًتحة.
 .4اإلسهاـ يف رفع مستول اؼبعرفة كالثقافة البيئية العامة لؤلفراد كربفيػزهم علػى اؼبشػاركة يف
ازباذ القرارات ككضع اغبلوؿ اؼبعنية بالشؤكف البيئية كالتنموية.
 .5تبػػادؿ اػب ػربات بػػُت اؼبنظمػػات اغبكوميػػة كغػػَت اغبكوميػػة كبػػُت اللجنػػة اػباصػػة بربنػػامج
برنػػامج األمػػم اؼبتحػػدة للبيئػػة لػػدكؿ
اؼبواطنة البيئية التػابع إىل
البحرين النسائيةََِٔ ،ـ).
غرب آسيا " (صبعية
التعليم البيئي يف رؤيػة
اليونس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكو ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواـ
مستقبل أفضل كأكثػر
الوسائل تأثَتا كفاعلية
ؼبواجهػ ػ ػ ػ ػ ػػة ربػ ػ ػ ػ ػ ػػديات
اؼبستقبل
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ىال فبراير واالنتماء الوطني
إف اإلنساف ال يستغٍت عن كطن يظله ،كشعب ينتسب
ل ػػه ،كحكوم ػػة ت ػػنظم ش ػػئونه كتس ػػتمع إلي ػػه كتت ػػيح ل ػػه فرص ػػة
اؼبشاركة الفاعلة.
اعت ػػاد الش ػػعب الك ػػوييت علػػى أف وبت ػػفل ب ػػاليوـ ال ػػوطٍت
بت ػػاريخ ِٓ فرباي ػػر ،كيك ػػوف ط ػػابع ه ػػال االحتف ػػاالت طابع ػػا
متنوعا يتضمن العديد من الربامج السارة اليت تعػرب عػن فرحػة
اغبكومة الرشيدة كالشعب الكوييت الكرمي .عبلكة على ذلػ لقػد أصػبح شػهر فربايػر شػهرا
متميزان عن غَتل من شهور السنة الحتوائه على مناسػبة أخػرل عزيػزة علػى قلػوب الكػويتيُت
كه ػػي مناس ػػبة ربري ػػر دكل ػػة الكوي ػػت م ػػن الع ػػدكاف العراق ػػي اآلمث ال ػػام امت ػػد لس ػػبعة ش ػػهور
عجاؼ مليئة بالعناء كاؼبشقة كاؼبقاكمة.
هناؾ عدة اعتبارات جعلت اؼبسئولُت يفكػركف جبمػع هػال اؼبناسػبات يف شػهر كاحػد
كتسميته دبهرجاف هبل فرباير كمن تل االعتبارات:
 .1توحيد الربامج اؼبتفرقة كصبع اعبهود اؼبباكلة.
 .2كػػاف ربريػػر الكويػػت مػػن العػػدكاف العراقػػي يف ِٔ فربايػػر ُُٗٗ ـ كاالحتفػػاؿ
باليوـ الوطٍت يف ِٓ فرباير منا عهد الشيخ عبداهلل السا أبو الدستور.
 .3شهر فرباير من الشػهور اؼبميػزة كخاصػة يف جػول البػديع فغالبنػا مػا يكػوف اؽبػواء
صبيبل كمتزامنا مع عطلة الربيع كما تنعم الػببلد هبطػوؿ األمطػار .ا ٍؽبىىػواءي الطٍَّل يػق
يغ ػػرم كث ػػَت م ػػن الن ػػاس يف اػب ػػركج إىل اؼبتنزه ػػات (الكش ػػتات) كاإلكث ػػار م ػػن
التجمعات العائلية.
 .4استغبلؿ هاا الشهر بعمػل اؼبهرجانػات اؼبوسػيقية كتشػجيع اغبركػة االقتصػادية
من خبلؿ مهرجانات التسوؽ كإقامة اؼبعارض كتنشيط حركة السياحة...
217

 .5تنميػػة مهػػارات الشػػباب اإلبداعيػػة كالثقافيػػة عػػن طريػػق اؼبسػػابقات كاألنشػػطة
الًتبوية.
تقػػوـ كزاريت اإلعػػبلـ كالًتبيػػة بأنشػػطة ـبتلفػػة ثقافيػػا كفنيػػا كرياضػػيا يف شػػهر فربايػػر مػػن
أجل نشر مظاهر الفرح يف أرجاء الببلد كهي يف ؾبملها تعزز الثقافة السياسية كتقوم ركح
ال ػػوالء لل ػػوطن كلؤلس ػػرة اغباكم ػػة ال ػػيت هنج ػػت هنج ػػا ديبقراطي ػػا يف كاف ػػة اؼبي ػػادين كمازال ػػت
الكويت حكومة كشعبا تعمق مفاهيم اؼبشاركة الشعبية.
شػػهر فربايػػر يف دكلػػة الكويػػت مػػن أفضػػل الشػػهور يف تنميػػة الػػوعي السياسػػي كتطبيػػق
قػػيم اؼبواطنػػة ال سػػيما يف نفػػوس األطفػػاؿ كالشػػباب الػػاين يعشػػقوف اؼبػػرح كاغبريػػة كاإلبػػداع
كالتعاكف كاالستكشاؼ .إف هال اؼبناسبات من كل عاـ ذكرل خالدة تتعمػق يف الوجػداف
كتتجػػدد يف النفػػوس كتفػػيمل دبعػػاين التضػػحية كالفػػداء لكويتنػػا الغاليػػة مػػوطن العػػز كالفخػػر
كاألؾباد.
يبكػ ػػن اسػ ػػتغبلؿ هػ ػػال اؼبناسػ ػػبات يف تعزيػ ػػز قضػ ػػية االنتمػ ػػاء الػ ػػوطٍت ( Patriotic
 )Affiliationكتعميق اؽبوية الكويتية كأف نعمل صبيعا على إعبلء شأف الوطن كبلورة هنضة
كوي ػػت اؼبس ػػتقبل ..كوي ػػت األجي ػػاؿ الص ػػاعدة كأف نؤك ػػد عل ػػى أف الكوي ػػت كاح ػػة األم ػػن
كاألماف يف ظل قيادتنا اغبكيمة ،كؾبلسنا اؼبوقر ،كدستورنا الشامخ.
كمن األهداؼ الًتبوية ؽبال االحتفاالت العظيمة:
 .1توجيػػه أف ػراد ااتمػػع كب ػػو العل ػػم كحسػػن اسػػتخداـ اؼب ػوارد الطبيعيػػة كتنشػػيط اغب ػوار
الفعاؿ كحث اعبميع على ربمل اؼبسئولية الوطنية كتنمية اؼبهارات اغبياتية.
 .2تشجيعهم على االنضماـ إىل اؼبنظمات كاألندية كالنقابات الوطنية ػبدمة الوطن.
 .3تعريفهم حبقوقهم ككاجباهتم كمسؤكلياهتم الوطنية ،كتدريبهم على فبارستها.
 .4تأكيػػد القػػيم اػبلقيػػة لػػدل أف ػراد ااتمػػع مػػن خػػبلؿ تعزيػػز إيبػػاهنم باؼبسػػاكاة كاغبريػػة
كالعدؿ.
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 .5تع ػريفهم علػػى مؤسسػػات الدكلػػة كتوضػػيح كظائفهػػا كمهماهتػػا ،كإمبػػاء إحساسػػهم
دبسؤكلية اغبفاظ على مرافقها كاالقتصاد يف استهبلؾ طاقاهتا كمواردها.
 .6تفعيل القنوات اإلعبلمية السمعية كالبصرية يف نشر الثقافة كاؼبعارؼ كالقيم.
 .7تعزيز اؽبوية الوطنية من خبلؿ توضيح مضامينها األخبلقية كاالجتماعيػة كالسياسػية
كاإلنس ػػانية ،كترس ػػيخ ه ػػال اؽبوي ػػة ب ػػاحًتاـ رم ػػوز ال ػػوطن كمؤسس ػػاته (عل ػػم الدكل ػػة،
النشيد الوطٍت ،اآلثار التارىبية).
 .8التشػػديد علػػى تنميػػة الػػوعي البيئػػي كتعميػػق اؼبفػػاهيم اػباصػػة حبمايػػة البيئػػة كاغبفػػاظ
عليهػػا كوهنػػا مصػػدر اعبمػػاؿ ،كمػػورد العػػيش ،كأمانػػة دينيػػة  .إف صػػوف اؼبرافػػق العامػػة
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.
كيػػف نعػػرب عػػن فرحتنػػا يف اؼبناسػػبات السػػارة دكف أف نتجػػاكز حػػدكدنا كلبػػرؽ قيمنػػا
كنؤذم غَتنا؟
مػػن اؼببلحػػا أف فئػػة قليلػػة  -مػػن الشػػباب  -تأخػػاها نشػػوة الفػػرح فتتجػػاكز حػػدكد
األدب يف إظهػػار فرحتهػػا يف هػػال االحتفػػاالت فػػبل تتقيػػد بػػالقوانُت اؼبركريػػة كاألخبلقيػػات
العامػػة األمػػر الػػام يسػػفر عػػن خسػػائر فادحػػة .كاغبػػق أف معظػػم الشػػباب يف بلػػدنا اغببيػػب
يتسػػم بػػاألدب كيتجمػػل بػػاألخبلؽ النبيلػػة كيقضػػي احتفػػاالت العيػػد الػػوطٍت بػػركح باظبػػة
كآداب حسنة تعكس أخبلقيات األجداد كاعبدات الاين كانوا يعظموف من شأف السلوؾ
اغبميد كوبًتموف مشاعر اآلخرين.
ال تكتمػػل فرحػػة العيػػد الػػوطٍت أبػػدا إال بػػاكر مػػآثر شػػهداء الكويػػت الػػاين أرخصػوا
النفػػوس كأراقػوا الػػدماء مػػن أجػػل عػػزة دكلتنػػا .كحػػرم بنػػا أف نتػػاكر يف مثػػل هػػال اؼبناسػػبات
اعبليلة قصص الرعيل األكؿ الاين أحسنوا يف نشر العلم كاؼبعرفة يف ربوع هاا الوطن العزيز
مػػن أمثػػاؿ الشػػيخ عبػػداهلل الػػدحياف كأضبػػد بػػن ؿبمػػد الفارسػػي الػػام سبيػػز بالػػاكاء كفصػػاحة
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اللساف ،كالشيخ عبداهلل بن الشيخ مساعد العازمي الػام سػاهم يف تنميػة الػوعي الصػحي
ككال الشيخ يوسف بن عيسى القناعي معلم الكويت األكؿ كاؼبطوعة عائشة عبدالرضبن
اؼبضاحكة كاؼبعلمة مرمي عبداؼبل الصا أكؿ معلمة كويتية.
نسػػأؿ اهلل سػػبحانه أف هبعػػل أيامنػػا كلهػػا أعيػػاد هنػػاء كرخػػاء كأف هبنػػب ببلدنػػا احملػػن
كحفا اهلل الكويت كشعبها من مكركل.
خطوات عملية في تعميق المواطنة
ال تتحقػػق الًتبيػػة الوطنيػػة الفاعلػػة عنػػد األطفػػاؿ إال باإلحسػػاف يف ترسػػيخ ؾبموعػػة قػػيم
دينية كصحية كاجتماعية كنفسية كصبالية كبيئية كثقافية  ...كؽباا فإف اؼبهمة كبَتة كمتشػعبة
كشػػاملة كمتجػػددة لكػػي ن ػػوفر بيئػػة مفعمػػة باؼببػػادئ اغبسػػنة كهػػي دبثابػػة ؿبػػددات س ػػلوكية
هتيمن على النشاط الفردم كاعبماعي.
أشػارت العديػد مػػن الدراسػات العاؼبيػة إىل خطػوات عمليػة لتعميػػق
اؼبواطنػة يف نفػوس الناشػئة ()U.S. Department of Education, 2005
كال شػ أف تتػػابع اػبطػوات كربػػرم اإلهبابيػػات مفتػػاح ربقيػػق الغايػػات
م ػػع التأكي ػػد عل ػػى أف ك ػػل ؾبتم ػػع ل ػػه خصوص ػػياته يف تنش ػػيط اؼبع ػػاين
الوطنية يف نفوس أعضػائه .إهنػا خطػوات عمليػة صػغَتة كبسػيطة كلكػن
مكاس ػػبها اؼبس ػػتقبلية أكي ػػدة .كل ػػيس أدؿ عل ػػى ذل ػ م ػػن ح ػػاؿ تت ػػابع
قطرات اؼباء على الصخور فتؤثر هبا رغم رقة حاؿ اؼباء كصبلبة الصخور.
قاؿ قبيب اغبدادُ (ُِّٖ  ُُّٔ -هػ  ُٖٗٗ - ُٖٕٔ /ـ):
ككفاء
كعزة
كثبات
إف حب األكطاف عدؿ كحلم
كتأليف قلوب كغَتة كإباء
كاصطبار على الزماف
ُ -قبيب اغبداد صحفي أديب ،له شعر .كلد يف بَتكت ،كتعلم هبا كباإلسكندرية ،ككاف يف هال مػن كتػاب جريػدة (األهػراـ)
كؾبلة (أنيس اعبليس) ،كأصدر مع آخرين جريدة (لساف العرب) يومية ،مث أسبوعية بالقاهرة ،كعاد إىل اإلسكندرية فتويف هبا .له
(تاكار الصبا) كهو ديواف شعرل .له :قصص ركائية منها (ركاية صبلح الػدين األيػويب) ،ك(شػهداء الغػراـ) ،ك(ضبػداف) مسػرحية،
ك(السيد) ترصبها عن الفرنسية ،ك(الفرساف الثبلثة)( .انظر اؼبوسوعة الشعرية ،باختصار).
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كجهاد يف كل فضل كحرية

كأنفس

قوؿ

مشاء

ً
كم ٍن نىافًلى ًة ال ىق ٍوًؿ أنه ال بد للمرء من أف يًتص على معايل األمور كيستعاب الكفاح
كي يناؿ مقصودل  ،كيسعد أسرته كيرفع شأف بلدل كاألخبلؽ بوابة ذل اػبَت كله أك كما
قاؿ الباركمُ:
ً
الع ٍلياءي نبَّةى
ىكىم ٍن تى يك ًن ى
إًذا أىنا ى أ ٍيع ًط الٍ ىمكا ًرىـ

نىػ ٍف ًس ًه
ىح َّقها

ً
فى يك هل الَّام يىػ ٍل ىقالي
خاؿ ىكال
فىبل ىعَّزًين ه

ب
فيها يؿبىبَّ ي
ىب
ى
ض َّم ًٍت أ ي

ِ -ؿبمود سامي الباركدم (ُِٓٓ  ُِِّ -ه ػ  َُْٗ - ُّٖٗ /ـ)" .أكؿ نػاهمل بالشػعر العػريب مػن كبوتػه ،يف العصػر
اغبػديث ،مولػدل ككفاتػػه دبصػر ،تعلػم يف اؼبدرسػػة اغبربيػة .كرحػػل إىل األسػتانة فػأتقن الفارسػػية كالًتكيػة .كؼبػا حػػدثت الثػورة العرابيػػة
كػػاف يف صػػفوؼ الثػػائرين ،كدخػػل اإلقبليػػز القػػاهرة ،فقػػبمل عليػػه كسػػجن كحك ػم بإعدامػػه ،مث أبػػدؿ اغبكػػم بػػالنفي إىل جزيػػرة
ػف بصػرل كعفػي عنػه
سيبلف .حيث أقاـ سبعة عشػر عامػان ،أكثرهػا يف كنػدا تعلػم اإلقبليزيػة يف خبلؽبػا كتػرجم كتبػان إىل العربيػة كك َّ
سنة ُُّٕهػ فعاد إىل مصر .أما شعرل فيصح ازباذل فاربة لؤلسلوب العصػرم الراقػي بعػد إسػفاؼ الػنظم" (اؼبوسػوعة الشػعرية،
باختصار).
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يقػوؿ مػارتن لػوثر كػنج ( )Martin Luther Kingالػاكاء ال
يكفػ ػػي كلكػ ػػن الػ ػػاكاء مػ ػػع األخػ ػػبلؽ نبػ ػػا معػ ػػا هػ ػػدؼ الًتبيػ ػػة
اغبقيقيػة (.)U.S. Department of Education, 2005, P. II
كؽباا فإف اؼبواطنة من أهم مواضيع الًتبية األخبلقيػة ( Backus
.)& others, 2004, p. 9

مارتن لوثر كنج

فيما يلي الفتات ـبتصرة ال بد أف نراها كنزرعها يف طريقنا كبو ربقيػق اؼبواطنػة اؼبسػئولة
كهػػي رغػػم بسػػاطتها عميقػػة األثػػر ،عظيمػػة الشػػأف ربتػػاج للمراجعػػة كاؼبواظبػػة علػػى مزاكلتهػػا
قدر اؼبستطاع.
 منػػا الطفولػػة البػػاكرة دع طفلػ يشػػارؾ يف اختيػػار مبلبسػػه كأكلػػه كحاجياتػػه كأشػػعرلبأنبية ذكقه كاختياراته.
 شجعه على اؼبشاركة يف العمل التطوعي. نػػاقش مع ػػه ت ػػاريخ العظم ػػاء ؿبلي ػػا كعربي ػػا كإس ػػبلميا كعاؼبيػػا يف صبي ػػع مي ػػادين العل ػػوـكالثقافة كاآلداب كالفنوف .كالسؤاؿ األهم هو كيف قبح هؤالء يف اغبياة؟ (انظر كارنيجي،
ََِْـ ،الكريباين ََِٓ ،ـ).
تعلم اللغات األجنبية كسيلة لتنمية التسامح كتوسيع نطاؽ التعارؼ. ضرب األمثاؿ العربية كالعاؼبية فػإف الًتبيػة باألمثػاؿ مػن ألػواف التعلػيم .يقػوؿ أحػداغبكماء "أنا مغرـ جػدا بػببلدم  ،كلكنػٍت ال أبغػمل أم أمػة أخػرل" .كقػاؿ تومػاس كارليػل
"صبيل أف يبوت اإلنساف من أجل كطنه كلكن األصبل أف وبيا من أجل هاا الوطن".
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 رب ػػدث مع ػػه ع ػػن دكر الوق ػػف اإلس ػػبلمي ع ػػرب الق ػػركف الس ػػالفة كإىل الي ػػوـ يف هنض ػػةالعلوـ كالبلداف اإلسبلمية كاكشف له أنبية اؼبسانبات ااتمعية.
 ابػػرز إس ػػهامات اؼب ػرأة األس ػرية كااتمعي ػػة كك ػػن مش ػػجعا ؽب ػػا للمزي ػػد م ػػن اإلب ػػداعاتكعلمه 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 أنبيػةالتسامح كالتنوع كتطبيقاته.
 اصػطحب طفلػ إىل اؼبكتبػة العامػة أك غَتهػا كعلمػه أف اؼبػواطن الصػا ال يسػػتغٍتعن 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 الكرـ كيكرل البخل كال بػد أفيعرؼ أنبية الوفاء كفضله كعاقبة الغدر كقبحه ،فإف الفضائل تتجلى دبعرفة أضدادها.
 اصػػطحب ابنػ معػ أحيانػػا لزيػػارة اؼبقػرات االنتخابيػػة كعرفػػه بأنبيػػة الربؼبػػاف كقيمػػهاالهبابية يف توجيه اغبياة اؼبدنية.
 علمه يف حياته الدراسية كغَتها ضركرة مزاكلة الصرب فهو هاـ يف حيػاة اؼبػؤمن كعلػمأبناءؾ احملاكلة كعدـ اليأس .يقوؿ ابن عاشور "كاألعماؿ الصاغبة كذبنب السيئات مندرجة
يف الصرب .كالتخلق بالصرب مبلؾ فضائل األخػبلؽ كلهػا فػإف االرتيػاض بػاألخبلؽ اغبميػدة
ال ىبلو من ضبل اؼبرء نفسه علػى ـبالفػة شػهوات كثػَتة ،ففػي ـبالفتهػا تعػب يقتضػي الصػرب
عليه حىت تصَت مكارـ األخػبلؽ ملكػة ؼبػن راض نفسػه عليهػا ..ككػال األعمػاؿ الصػاغبة
كلها ال زبلو من إكرال النفس على ترؾ ما يبيل إليه" (باختصار).
 علمه اغبمد كالشكر كالاكر يف صغائر األمور ككبَتها كقبل تناكؿ الطعاـ كبعدل. ذكرل بقيمة الوقت كاغتنامه ككن له خَت مثاؿ فبل تنجرؼ أك تسرؼ يف التسػوؽ أكمشاهدة التلفاز كال تنساؽ خلف اعبلسات االجتماعية عديبة اعبدكل.
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 علمػػه سػػلم األكلويػػات فػػبل ينشػػغل باللعػػب قبػػل إسبػػاـ فركضػػه اؼبدرسػػية كالتكػػاليفاؼبنزلية الضركرية.
 ربدث مع ابن عن أهم القرارات اليت ازباهتا بنفس أك ازباها ابن أك شاهدهايف التلفػ ػػاز أك ظبػ ػػع عنهػ ػػا كحلػ ػػل االهبابيػ ػػات كالسػ ػػلبيات كاكشػ ػػف لػ ػػه أك سػ ػػاعدل يف أف
يكتشػ ػػف طرائػ ػػق ازبػ ػػاذ الق ػ ػرارات السػ ػػليمة (الًتيػ ػػث-أخػ ػػا اؼبشػ ػػورة -التحػ ػػرؾ يف الوقػ ػػت
اؼبناسػػب-مراعػػاة حػػق اآلخػرين -تطبيػػق قاعػػدة أخػػف الضػػررين -تفضػػيل اغبلػػوؿ اعبوهريػػة
على اغبلوؿ اعبزئية -ربقيق العدالة).
 علمػػه أف يقػػدـ قبػػل أف يأخػػا كأف يهػػب قبػػل أف يطالػػب أك كمػػا قػػاؿ جػػوف كنيػػدم"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. علمػػه أف الغػػركر أسػػرع كأسػػهل الطػػرؽ للخسػػارة كذكػػرل بقصػػة األرنػػب اؼبغػػركر الػػامخسر أماـ السلحفاة ااتهدة.
 ربدث مع ابن عن اإلشاعات كهي أخبار مغرضة غَت موثوؽ هبػا فػبل يصػدؽ كػلمػػا يسػػمع .تكلػػم عػػن خطرهػػا يف تفكيػ كحػػدة ااتمػػع كزعزعػػة األمػن كانتشػػار اؼبعتقػػدات
اػباطئ ػػة كتضػ ػيع هيب ػػة اؼبؤسس ػػات اؼبختص ػػة كت ػػاهب اعبه ػػود ه ػػدرا .إف اخ ػػتبلؽ كت ػػركيج
األخبار ببل تأكد مػن سػبلمتها تتنػا مػع دكر اؼبػواطن الصػا الػام ينبغػي أف يشػارؾ مػن
حوله كيتحمل أمانة الكلمة .لقد قرف القرآف الكرمي بُت تركيج األنباء الكاذبة كبُت الندامػة
و
َّ ً
ً و
ً
ً
صػبً يحوا
ين ىآمنيػوا إًف ىجػاء يك ٍم فىاس هػق بًنىبىػأ فىػتىبىػيَّػنيػوا أىف تيصػيبيوا قىػ ٍومػان جبى ىهالىػة فىػتي ٍ
فقاؿ {يىا أىيػه ىها الػا ى
ًً
ُت} (اغبجرات .)ٔ :األصل يف هاا الشأف هػو أف األخبػار الصػحيحة
ىعلىى ىما فىػ ىع ٍلتي ٍم نىادم ى
تؤخ ػػا م ػػن اؼبص ػادر الص ػػادقة اؼبوثق ػػة اؼبوص ػػوفة بالع ػػدؿ كالض ػػبط يف النق ػػل  .إف الببلغ ػػات
الكاذب ػ ػػة كاؼبعلوم ػ ػػات اؼبض ػ ػػللة تض ػ ػػر اغبي ػ ػػاة اؽبانئ ػ ػػة كتش ػ ػػتت اعبه ػ ػػود .تش ػ ػػيع اإلش ػ ػػاعة يف
ااتمعات اليت تتخا من التسلط سياسة للببلد كما تكثػر اإلشػاعات أثنػاء الفػب كاغبػركب
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كالقبلقل كيف فًتات تعطيل الدستور كأثناء العمل بقانوف الطوارئ كتعليق القوانُت كاؼبماطلة
يف تطبيق اللوائح.
 اظهػػر االبتسػػامة ؼبػػن تتعامػػل معهػػم يف ؿبطػػة البن ػزين كاؼبطعػػم  ...كاطلػػب مػػا تريػػدبلباقة فاألخبلؽ اغبسنة أساس اؼبواطنة الفاعلػة .االبتسػامة ال تكلػف شػيئا كمفعوؽبػا عظػيم
كأجرها عند اهلل أعظم.
 ال هتم ػػل االتص ػػاؿ البص ػػرم (انظ ػػر ب ػػاحًتاـ كأدب) ؼب ػػن تتح ػػدث إلي ػػه أك وب ػػدثكاستخدـ عبارات التقدير كاؼبودة لو ظبحت ،شػكرا ،آسػف  ،عفػوا  ،إذا بػدر منػ اػبطػأ
كي يقلدؾ ابن كيسَت على درب كهي كلمات ذهبية تنزع فتيل مشكبلت كثػَتة كال بػد
أف يعتػػاد األطفػػاؿ علػػى اسػػتخداـ األلفػػاظ اغبسػػنة كفبارسػػتها يف البيػػت كخارجػػه كال يكػػوف
ذل إال بأف مبارس ذل كله معهم.
 قػػم بالتعامػػل مػػع العػػامبلت يف اؼبنػػزؿ أك اؼبطعػػم أك  ...بأسػػلوب حضػػارم كصػػوبأخطاءهم برفق كسعة صدر.
 إذا كنػ ػػت جالسػ ػػا يف اؼبنػ ػػزؿ أك غػ ػػَتل تأكػ ػػد قبػ ػػل أف ذبلػ ػػس أف كبػ ػػار السػ ػػن كذكماغباجات اػباصة يف كضػع مػريح قبػل أف تسػًتيح .إف خدمػة احملتػاج مػن أزكػى األفعػاؿ كأا
العبادات اليت وببها اهلل سبحانه كتعاىل.
 اكتب على بطاقة أنيقة كلمات عميقة تعرب عن الشكر كمشاعر الود ؼبن يقػدـ لػخدمات نبيلة كعلم ابن ذل كاحرص على أف يشاهدؾ كأنت تشكر الناس كتشكر اهلل
فهما كجهاف لعملة كاحدة.
 نػػاقش ابنػ حػػوؿ السػػلوكيات االهبابيػػة كالسػػلبية الػػيت شػػاهدها أثنػػاء احتفػػاؿ النػػاسبالعيد الوطٍت.
 اهتم بالعطورات كالركائح اعبميلة فإهنا ذبلب السركر كتشيع البهجة. علمػ ػ ػػه االسػ ػ ػػتفادة مػ ػ ػػن اؼبخلفػ ػ ػػات البيئيػ ػ ػػة ( )Recyclingفبػ ػ ػػا يعػ ػ ػػزز االقتصػ ػ ػػاد يفاالستهبلؾ.
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 احرص على أف تتصرؼ بأسلوب سليم كما ربب أف يتصرؼ طفل . ال هتمل االسػتماع لطفلػ حػىت لػو قػاؿ أنػه يػرل أمػورا خياليػة اذهػب معػه لرؤيػة مػايدعيػػه كيقلقػػه كأقنعػػه برفػػق فإنػػه قػػد يقتنػػع بػػأمور ـبيفػػة كمػػن اػبطػػأ ذباهلهػػا كػػي ال تكػػرب يف
ذهنه .إف االستماع مهارة هامة إلهباد اؼبواطن الصا فلنسػتمع ألبنائنػا اليػوـ كػي يسػتمعوا
لنا غدا بآذاف صاغية ،كقلوب كاعية ،كنيات صاغبة.
 إذا أخطأت أماـ طفل كن أمينا كاعتار فالكل يقع يف األخطػاء كال حاجػة لشػرحالتفاصيل للطفل"...كاف ينبغي أف ال أفعػل ذلػ ...أنػا أخطػأت كلػن أعػود إىل هػاا األمػر
...أس ػػأؿ اهلل أف يغف ػػر يل...أن ػػا آس ػػف ي ػػا زكجػ ػيت العزي ػػزة أقص ػػد ذلػ ػ  "...إذا ع ػػايش
الطفػػل بيئػػة تقػػدر اغبكمػػة كتعػػرؼ فنػػوف األكبػػة كالتوبػػة كاالعتػػاار فػػإف الطفػػل يف غػػدل لػػن
يتمػػادل يف أخطائػػه  ،كلػػن يكػػابر يف الرجػػوع لص ػوابه  ...ككػػم مػػن زلػػة صػػغَتة كػػربت مػػع
اإلصرار كالعنػاد فأهلكػت أهلهػا ككػم مػن مشػكلة عويصػة عوعبػت بسػهولة عػرب كلمػة فيهػا
االعًتاؼ بالتقصَت فلم تتفاقم ك تتأزـ األمور.
 رؤيػػة األطفػػاؿ للراشػدين كهػػم يصػػوبوف زالهتػػم بتواضػػع (اعتػػاار الػػزكج لزكجتػػه ،األخالكبػَت للصػػغَت )...يػػؤثر إهبابػػا يف مبػػوهم اػبلقػػي كثقػػتهم بأنفسػػهم كإدراؾ طبيعػػة العبلقػػات
االجتماعية السليمة.
 اغبػػرص علػػى مصػػاحبة األخيػػار "كيؾبىالىسػػة أىقٍ ػػو واـ يػٍنتىػ يقػػو ىف ًخيػػار الٍ ىكػ ًػبلـ ىك ىمػػا تيػٍنتىػ ىقػػى
ى ى ى ى
ىى
ً
ب الث ىَّم ًر".
أىطىاي ي
 اتػػرؾ اعبػػداؿ كاؼبػراء فمػػا طػػاؿ جػػدؿ إال كدخػػل الباطػػل فيػػه ككػػاف للشػػيطاف نصػػيبوؿ اهلل صػلى اهلل عليػه كسػلم" :أىنىػا ىز ًعػيم بًبػي و
ػت يف ىربى ً
اعبىنٌ ًػة لً ىم ٍػن تىػ ىػرىؾ اؼبًىػر ىاء
ػمل ٍ
قاؿ ىر يس ي
منه .ى
ه ىٍ
ً
اعبنٌ ًة لًمن تىػػرىؾ الٍ ىك ًػاب كإً ٍف كػاف ما ًزحػان ،كبًبػي و
ً ً و
ً
أعلىػى
ػت يف ٍ
ى ىٍ
ى
ى ى
ىكإ ٍف ىكا ىف يؿبقاٌ ،ىكببىػٍيت يف ىك ىسط ٍى ى ٍ ى
ًًٍ
مل :كسط الشيء.
اعبىنٌة ل ىم ٍن ىح ٌس ىن يخليىقهي" (سنن أيب داكد) .كالهربٍ ي
 علمه أف ال يًتدد يف استشارة اآلباء كالبحث اؼبستمر عن اغبلػوؿ الناجعػة إذا عجػزعن حل مسألة عويصة "هددل أحد أصحابه بتهديد شديد ـبيف ."...
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 مهمػا أخطػػأ الطفػل فػػبل بػػد مػن احػًتاـ ذاتػه كتبجيػػل شخصػػه كتوجيػه اللػػوـ للسػػلوؾالسلأ دكف التلفا بألفاظ جارحة (ال أحب ..أنت لست ابٍت...أنػت فاشػل) .الكلمػات
البايئة اليت تؤذم السمع كتؤرؽ القلب ال تفارؽ الااكرة إال بشق األنفس.
 ال تتصػػيد األخطػػاء بػػل ارصػػد االهبابيػػات كامػػدح األفعػػاؿ اغبسػػنة كال تفػػوت فػػرصالثناء عليها كطبق قاعدة اغبسنات ياهنب السيئات ،كاالهبابيات سبحو السلبيات.
 حرص ػ عل ػػى أداء الص ػػبلة كق ػراءة الق ػػرآف كالتص ػػدؽ عل ػػى الفق ػراء كحس ػػن معامل ػػةالناس كاإلحساف يف العمل كالتجرد يف طلب العلم كتنمية ااتمع أفضل زاد تقدمه ألهل
كلوطن .
 زاكؿ أدب االسػ ػػتئااف كلمػ ػػا تػ ػػأخرت عػ ػػناؼبنػػزؿ فاتصػػل بزكجت ػ كػػي ال تقلػػق علي ػ ككػػي
ي ػػتعلم الص ػػغار أف االس ػػتئااف يف البي ػػت كاؼبدرس ػػة
كالن ػ ػ ػػادم ...يل ػ ػ ػػزـ اعبمي ػ ػ ػػع .الي ػ ػ ػػوـ يران ػ ػ ػػا الطف ػ ػ ػػل
كيسمعنا كغدا يسَت على خطانا كيدعو لنا.
 ش ػػاهد بع ػػمل ال ػربامج التلفزيوني ػػة اؼبفي ػػدة م ػػع أطفال ػ كحل ػػل مض ػػامينها األخبلقي ػػةكاجعلها مادة حوارية لتوثيق الصبلت كتصويب الزالت.
 اصػػطحب طفل ػ ؼبشػػاهدة اؼبباريػػات الرياضػػية كربػػاكر معػػه عػػن األخػػبلؽ الرياضػػيةكأنبيتها ككيفية اكتساهبا كفبارستها.
 قػػم باسػػتثارة العقػػل كسبرينػػه علػػى النظػػر يف عواقػػب األمػػور كػػأف نسػػأؿ الطفػػل مػػاذاوب ػػدث إذا نتص ػػدؽ ..نعط ػػف عل ػػى الص ػػغَت...ال نغي ػػث اؼبله ػػوؼ...ال ننظ ػػف فن ػػاء
الػػدار...لػػو كضػػعنا الثيػػاب اؼبلونػػة مػػع الثيػػاب البيضػػاء يف جهػػاز الغسػػيل دفعػػة كاحػػدة...لػػو
تركنا اؽبرة ببل طعاـ...
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 اصػػطحب ابن ػ إىل اؼبعػػا السػػياحية يف البلػػد كأهػػم اؼبصػػانع كالشػػركات الرائػػدة يفالعمل كاإلنتاج الوطٍت فالصناعات الوطنية فخر ككرامة.
 ربدث مع اليافعُت عن أنبية غمل البصر كاحًتاـ مشاعر اآلخرين. احرص على رؤية األماكن النظيفػة يف اؼبرافػق العامػة كربػدث عػن قيمػة اغبفػاظ علػىاؼبمتلكات كسبل بناء ااتمع كدعم رقيه.
 ث ػػق بق ػػدرات كطاق ػػات ابنت ػ يف خدم ػػة أس ػرهتا كقي ػػادة ؾبتمعه ػػا كس ػػاهم يف ت ػػاليلالص ػػعاب ؽب ػػا كك ػػن فخ ػػورا هب ػػا كلم ػػا قام ػػت بفع ػػل حس ػػن كأش ػػعرها دببلػ ػ س ػػركرؾ كعظ ػػيم
فرحتػ ػ  .الفتي ػػات خلق ػػن لتعم ػػَت اغبي ػػاة كتطبي ػػق مك ػػارـ األخ ػػبلؽ يف البي ػػت كخارج ػػه...
كاألنثى ليست مواطنة من الدرجة الثانية.
 ال تكثػػر مػػن اعب ػوائز العينيػػة كاجعػػل طفل ػ يقػػوـ بواجباتػػه الضػػركرية اغبضػػارية ألنػػهمسػػئوؿ عنهػػا كوبػػب القيػػاـ هبػػا كهبػػد الراحػػة كاغببػػور يف إسبامهػػا ( U.S. Department of
 .)Education, 2005اؽبدايا الرمزية كسائل كليست غايات.
 دراسػػة سػػَتة ركاد العم ػػل اػبػػَتم يف ال ػػوطن العػػريب كاإلسػػبلمي كبي ػاف كربليػػل أنبيػػةأعمػػاؽبم اعبليلػػة يف مسػػَتة اػبػػَت كالنهضػػة ااتمعيػػة (يوسػػف القنػػاعي -عبػػداهلل النػػورم -
كاؼبفكر البنغبلديشي ؿبمد يونس الام حصل على جائزة نوبل للسبلـ يف العاـ ََِٔ ـ
كذل عبهودل يف مكافحة الفقر كخدمة البشر.)...
 شجع مبادرات الطفل يف العمل التطوعي الفردم كاعبماعي. رب ػػدث مع ػػه ع ػػن التح ػػديات ال ػػيت تواج ػػه البل ػػد (الق ػػيم االس ػػتهبلكية – التح ػػدياتاألخبلقي ػػة -االعتم ػػاد الكل ػػي عل ػػى عوائ ػػد ال ػػنفط -التل ػػوث البيئ ػػي – التط ػػرؼ ال ػػديٍت-
احملسوبية-الركتُت اإلدارم.)...
 اغتػػنم اعبلسػػات العائليػػة لتحليػػل أسػػباب قبػػاح الشخصػػيات اؼببدعػػة مػػن اعبنسػػُتعربيا كعاؼبيا.
 هل سانبت يف رسم ابتسامة على كجول اآلخرين اليوـ؟228

 مرف ابن كابنت على اإلجابة عن السؤاؿ التايل :ماذا قدمنا ػبدمػة كطننػا ،كنصػرةديننػا ،كإسػعاد اإلنسػاف حيثمػػا كػاف؟ كيػف نسػاند كنطػػور اعبهػود اؼبباكلػة كنشػيع شػػحنات
اؼبواطنة فيها؟
 راجػػع مػػع ابن ػ دكمػػا سػػَتة النػػأ صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم كطبػػق مبػػادئ اإلسػػبلـ يفاالقتصػػاد كيف اؼبأكػػل كاؼبشػػرب كاإلحسػػاف يف العمػػل كأداء الشػػعائر خبشػػوع ،كالتلطػػف يف
ًً
و
ا
نت فىظٌان ىغلًػي ى
نت ىؽبي ٍم ىكلى ٍو يك ى
التعامل مع الناس صبيعا .قاؿ جل ثناؤل {فىبً ىما ىر ٍضبىة ِّم ىن اللٌه ل ى
ض ػواٍ ًمػػن حولًػ فىػػاعف ع ػٍنػهم ك ً
الٍ ىق ٍلػ ً
ػت
اس ػتىػ ٍغفٍر ىؽبػي ٍػم ىك ىشػػا ًكٍريه ٍم ًيف األ ٍىم ػ ًر فىػًإ ىذا ىعىزٍمػ ى
ػب الىن ىف ه ٍ ى ٍ ى ٍ ي ى ي ٍ ى ٍ
ً
ُت } (آؿ عمراف  .)ُٓٗ :كصػفوة القػوؿ أف السػَتة
فىػتىػ ىوَّك ٍل ىعلىى اللٌ ًه إً َّف اللٌهى يًوب ه
ب الٍ يمتىػ ىوِّكل ى
النبوية يف حقيقتها قصة ناصعة لصناعة حياة كريبة كمواطنة سليمة ؿبليا كعاؼبيا.
 نػػوع ثقافػػة ابن ػ كمصػػادرها كربػػاكر معػػه يف موضػػوعات دينيػػة كرياضػػية كاجتماعيػػةكسياسية...
 عامل ابن بأسلوب اغبوار ككفر مساحات اغبرية اؼبسئولة كاالختيار. زاكؿ مع ػػه ص ػػور التكاف ػػل االجتم ػػاعي كالػ ػًتابط العض ػػوم (زي ػػارة مػ ػريمل ،التص ػػدؽباؼباؿ ،زيارة اؼبعارض اػبَتية ،االشًتاؾ يف عمل تطوعي لتنظيف شاطئ البحر .)...
 النظ ػػر ل ػػاكم االحتياج ػػات اػباص ػػة بثق ػػة كتق ػػدير كاذك ػػر دكره ػػم اغبي ػػوم يف تنمي ػػةااتمػػع كتػػاكر األظبػػاء البلمعػػة كغَتهػػا الػػيت خػػدمت البشػرية رغػػم التحػػديات الصػػحية الػػيت
كاجهتها.
 التحػػدث بػػأدب كتقػػدير عػػن األقليػػات كاؼبقيمػػُت كسػػاهم يف تػػوفَت البيئػػة الكريبػػة ؽبػػمػف
(الكلمػة الطيبػة كاؼبعاملػة اغبسػنة) الػيت تعيػنهم علػى بنػاء ااتمػع .قػاؿ تعػاىل {أى ىٍ تىػ ىػر ىكٍي ى
ً
و
السػ ىػماء } (إب ػراهيم:
ػت ىكفىػٍرعي ىهػػا ًيف َّ
ى
ىص ػلي ىها ثىابًػ ه
ػجرةو طىيِّبىػػة أ ٍ
ضػ ىػر ى
ب اللٌػػهي ىمػػثىبلن ىكل ىم ػةن طىيِّبى ػةن ىك ىشػ ى
ِْ).
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 التعػػاكف التػػاـ م ػػع مؤسس ػػات ااتمػػع اؼب ػػدين األمنيػػة كالص ػػحيةكاػبَتية كصوال إىل ربقيق اؼبواطنة الفاعلة.
 حببه يف رسم أك تصوير اؼبعا الرئيسة يف بلدل . االمتنػاع عػن مشػاهدة الػربامج التلفزيونيػة اؽبابطػة فػإف غػػملالبصر كالعفة من أخبلقيات اإلسبلـ.
 تػدريب الطفػل علػى ضػػبط الػنفس كالتحلػي بػػاغبلم كعػدـ االنسػياؽ كراء اسػػتفزازاتاألصحاب.
 التعاكف مع إدارة اؼبدرسة لتوفَت األمن كالسبلمة كالبعد عن إشعاؿ الفب. ناقش معه معٌت الصػداقة كطػرؽ كسػب األصػدقاء كمعػايَت اختيػارهم كاغتػنم الفػرصللتعرؼ على أصدقاء أطفال كالتودد إليهم بالعبارات اؼبناسبة.
 دع الطفل يشعر بأف دؼء األهل كحناهنم ال يقل أنبية عن حب البلد كأمنػه كخػَتالناس خَتهم ألهاليهم كأكطاهنم.
 االس ػػتماع إىل األغب ػػاف اؼبوس ػػيقية اؽبادف ػػة كس ػػيلة رائع ػػة لغ ػػرس اؼبش ػػاعر النبيل ػػة ذب ػػالالوطن.
 ع ػػود ابنػ ػ كابنتػ ػ عل ػػى فن ػػوف القي ػػادة كأسػ ػس اإلدارة كازب ػػاذ الق ػرار ككف ػػر الف ػػرصاؼبناسػػبة ؽبمػػا لتصػػميم كإدارة مشػػركعات عائليػػة تركوبيػػة كثقافيػػة  ...دعهمػػا يقومػػاف بش ػراء
التااكر كترتيب األمور كتقدير اؼبيزانية اؼبالية للمشركع...
 ش ػػاركه يف قػ ػراءة األخب ػػار اؽبام ػػة م ػػن الص ػػحف كاا ػػبلت كاس ػػتغلها يف تعمي ػػق ق ػػيماالنتماء الوطٍت.
 علمه عدـ العبث بأم جسم غريب يشاهدل يف اؼبدرسػة أك الػرب  ...كعليػه أف يبلػالكبار كيبتعد عن مكاف اػبطر ...
 علمه أف ال يركب سيارة الغرباء ... ناقش معهم سبل تنشيط السياحة يف البلد كسبل مواجهة التباير يف صبيع اؼبيادين.231

كأخَتا فإف صبيع اػبطوات اؼباكورة سابقا يف تعميػق اؼبواطنػة لػدل الناشػئة تنػدرج ربػت
باب أك أكثر من األبواب التالية:
ُ .اغبفاظ على النفس كنشر األمن.
ِ .تنمية الفكر.
ّ .هتايب الوجداف.
ْ .إجادة اؼبهارات.
هػػال أربعػػة ؿبػػاكر ال بػػد مػػن اؼبوازنػػة يف اشػػباعها يف الناش ػئة ككبػػن نػػيمم كجوهنػػا كبػػو
ِّمواٍ ألىن يف ًسػ يكم ِّمػ ٍػن ىخػ ٍوػَت
مواطنػػة مسػػئولة علميػػا كعمليػػا ،ؿبليػػا كعاؼبيػػا .قػػاؿ تعػػاىل { ىكىمػػا تيػ ىقػػد ي
ند اللٌ ًه إً َّف اللٌه ًدبىا تىػعمليو ىف ب ً
صَته} (البقرة.)َُُ :
ىًذب يدكلي ًع ى
ى ٍى ى
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معادلة الهوية الوطنية
أصالة  +علم كبصَتة  +تطبيق للحقوؽ كالواجبات  +أخبلؽ فاضلة  +كسائل فاعلة
= مواطنة كاعية
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
أسػػبوع كالًتكيػػز عليػػه عػػن طريػػق اختيػػار الوسػػائل كالػربامج كاألكقػػات اؼبناسػػبة .هػػال اػبريطػػة
االنسػيابية تقػػدـ لؤلسػرة ،كاؼبدرسػػة  ،كمراكػز التوجيػػه كاإلرشػاد رؤيػػة كليػة كخطػوات إجرائيػػة
لتحدي ػػد كتنفي ػػا براؾبه ػػا بص ػػورة منظم ػػة  .يق ػػوـ اؼب ػػريب يف ك ػػل أس ػػبوع بتحدي ػػد خل ػػق م ػػن
األخبلقي ػ ػػات الفاض ػ ػػلة مث ىبت ػ ػػار كس ػ ػػيلة مناس ػ ػػبة لتطبيػ ػػق اػبل ػ ػػق حس ػ ػػب مي ػ ػػوؿ اؼبتعلم ػ ػػُت
كحاجاهتم.
منابع األخبلقيات الفاضلة
اإلخبلص – الصدؽ – الرضبة -الوفػاء
 العػ ػػدؿ – العلػ ػػم – الػ ػػرب بالوالػ ػػدين-األمان ػػة -اغبل ػػم -الص ػػرب-اإلحس ػػاف إىل
اعبار -قبوؿ االعتػاار -تغليػب مصػلحة
اعبماع ػػة عل ػػى اؼبص ػػلحة الفردي ػػة  -نب ػػا
العن ػ ػػف -ال ػ ػػدفاع ع ػ ػػن ال ػ ػػوطن -ؿبارب ػ ػػة
الشػ ػػائعات اؼبغرضػ ػػة -ضػ ػػبط الػ ػػنفس –
القػػوة – اؼببػػادرة -حػػب االستكشػػاؼ-
اؼبثػػابرة -اغبيػػاء – اإلخػػاء – التعػػاكف –
التفكػػَت العلمػػي كنبػػا اػبرافػػة -التفػػاؤؿ-
التسػ ػ ػ ػػامح -إحسػ ػ ػ ػػاف الظػ ػ ػ ػػن -اح ػ ػ ػ ػًتاـ

الوسائل كالربامج الفاعلة
الق ػػدكة – حس ػػن الظ ػػن باإلمكان ػػات-
الت ػػدريب – األدب الع ػػريب– اؼبوس ػػيقى
– اؼبتحف التعليمي  -الًتبيػة البيئيػة -
اغبػوار -التعػػارؼ -اؽبػػدايا – مناقشػػة-
الًتبية بضرب األمثػاؿ كركايػة األشػعار-
ازب ػ ػػاذ الق ػ ػرار -الص ػ ػػداقة – احملاض ػ ػػرة-
دراس ػػة س ػػَت الن ػػببلء  -ركاي ػػة القص ػػص
الباني ػ ػ ػػة لؤلخ ػ ػ ػػبلؽ– تعل ػ ػ ػػيم اؼبه ػ ػ ػػارات
اغبياتي ػ ػػة  -مش ػ ػػاهدة أف ػ ػػبلـ الفي ػ ػػديو-
اإلفادة من اابلت كاعبرائد  -الزيارات
اػبارجي ػ ػػة  -استض ػ ػػافة شخصػ ػ ػػيات -
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اآلخ ػ ػ ػ ػ ػ ػرين-التواض ػ ػ ػ ػ ػػع -اإلحس ػ ػ ػ ػ ػػاف يف
العمػ ػ ػ ػ ػػل -حػ ػ ػ ػ ػػب الػ ػ ػ ػ ػػوطن -التواصػ ػ ػ ػ ػػل
االجتمػ ػ ػػاعي – اح ػ ػ ػًتاـ الكبػ ػ ػػَت كالعػ ػ ػػا
كأص ػ ػ ػػحاب الفض ػ ػ ػػل-االعتػ ػ ػ ػزاز باؽبوي ػ ػ ػػة
الوطنيػ ػػة كاػبليجيػ ػػة كالعربيػ ػػة كاإلسػ ػػبلمية
كاإلنس ػ ػ ػ ػ ػػانية -اغبف ػ ػ ػ ػ ػػاظ عل ػ ػ ػ ػ ػػى البيئ ػ ػ ػ ػ ػػة
كاؼبمتلكػ ػ ػ ػ ػ ػػات-القناعػ ػ ػ ػ ػ ػػة بع ػ ػ ػ ػ ػ ػد بػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
األس ػ ػػباب -التوك ػ ػػل عل ػ ػػى اهلل س ػ ػػبحانه
كتع ػ ػ ػػاىل-ال ػ ػ ػػدعاء-التواص ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػاغبق -
اإليثار-صلة األرحاـ -التصدؽ-سػبلمة
الص ػ ػػدر م ػ ػػن األحق ػ ػػاد-الك ػ ػػرـ-العف ػ ػػة-
حسػن االسػػتماع-عفػة اللسػػاف-النظػػاـ-
اح ػ ػ ػًتاـ ق ػ ػ ػوانُت الدكلػ ػ ػػة-اغبفػ ػ ػػاظ علػ ػ ػػى
اؼبستندات الرظبية.

التمثي ػ ػ ػػل كاؼبس ػ ػ ػػرح  -عم ػ ػ ػػل اؼبش ػ ػ ػػاريع
اؼبيداني ػػة للمص ػػانع احمللي ػػة -االنًتن ػػت-
اؼبواظبػ ػػة علػ ػػى االطػ ػػبلع علػ ػػى الكتػ ػػب
كزيػػارة اؼبكتبػػات بصػػفة منتظمػػة -زيػػارة
اؼبع ػػا التارىبي ػػة كالوطني ػػة-رب ػػط رس ػػالة
اؼبس ػ ػػجد بأكلوي ػ ػػات ال ػ ػػوطن -توظي ػ ػػف
الػ ػػديوانيات يف بػ ػػث الوطنيػ ػػات (إقامػ ػػة
مس ػػابقات ثقافي ػػة كرياض ػػية) – العم ػػل
التطػ ػػوعي-اؼبعػ ػػارض اػبَتيػ ػػة -الرسػ ػػم-
التصػ ػػوير-التأمػ ػػل كاألس ػ ػػئلة الس ػ ػػقراطية
اإلثرائيػ ػ ػ ػػة -الت ػ ػ ػ ػػدكين كعم ػ ػ ػ ػػل مفك ػ ػ ػ ػػرة
شخصية (تعليقة) -اإلفادة من األعيػاد
الوطنيػ ػػة -اسػ ػػتثمار األس ػ ػواؽ يف تعزيػ ػػز
األخبلؽ كنشر الوعي الوطٍت.
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ورقة التطبيق العملي
فرباير ََِٕ

األسابيع
األكؿ

ربديد
اػبلق

الوسيلة

التسامح عمل ؾبلة
عن شعوب
العا
كثقافاهتا
كإقامة
معرض صغَت
عن عادات
كتقاليد
الشعوب يف
ملبسهم
كمأكلهم

االحتياجا
ت

طريقة التقييم

االستعانة
بالصور
كاغبقائق
من شبكة
االنًتنت
كاابلت

االنتهاء من العمل يف
الوقت احملدد -صحة
اؼبعلومات-فهم اؼبادة
ااموعة كحسن
عرضها-تعاكف أعضاء
الفريق يف عملية إسباـ
اؼبشركع.

الثاين
الثالث
الرابع
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البنيان المرصوص عند البشر والحجر
دائما أكد ألسرت كلطبلب يف اؼبدرسة كصبيع األصحاب أف البلد وبتاج إىل كل
عضو من أعضاء ااتمع فالكل مهم يف اؼبدينة الفاضلة .كهبدر بنا أف نركم للشباب قصة
رمزية لشاعر اؼبهجر إيليا أبو ماضي (ُٖٖٗ – ُٕٓٗ) عن اغبجر الصغَت الام رمى
نفسه من اعبدار فاهنار السد العظيم كغرقت اؼبدينة ألف حجرا صغَتا احتقر نفسه كفارؽ
اعبدار فاهنار.
ظبع الليل ذك النجوـ أنينا كهو يغشى اؼبدينة البيضاء
كاإلصغاء
السكوت
فاكبٌت فوقها كمسًتؽ اؽبمس يطيل
ال جلبة كال ضوضاء
فرأل أهلها نياما كأهل الكهف
الصحراء
يشبه
كرأل الس ٌد خلفها ؿبكم البنياف كاؼباء
ُ
العمياء
اؼبقادر
كاف ذاؾ األنُت من حجر يف السد يشكو
أم شأف يقوؿ يف الكوف شأين لست شيئا فيه كلست هباء
ٌ
ال رخاـ أنا فأكبت سبثاال كال صخرة تكوف بناء
اؼباء أك ماء فأركم اغبدائق الغنٌاء
فأرشف
أرضا
لست
اغبسناء
اؼبليحة
لست درا تنافس الغادة اغبسنا فيه
ال أنا دمعة كال أنا عُت لست خاال أك كجنة ضبراء
كحقَت ال صباال  ،ال حكمة  ،ال مضاء
أنا
أغَت
حجر
فؤلغادر هاا الوجود كأمضي بسبلـ  ،إين كرهت البقاء
كهول من مكانة  ،كهو يشكو األرض كالشهب كالدجى كالسماء
فإذا الطوفاف يغشى اؼبدينة البيضاء
الفجر جفنه...
فتح

ُ اؼبقادير ذبرم حبكمة كعناية إؽبية عادلة.
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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 اػب ػَتات كذبنػػب السػػيئات فبػػا يعػػود نفعػػه حتمػػا علػػى البيئػػة الػػيت
يعيش فيها اإلنساف.
كيف هػػاا اإلطػػار الػػوطٍت الفسػػيح ،ترشػػد تعػػاليم اإلسػػبلـ كافػػة إىل تكػػوين فػػرد مهػػاب،
كؾبتمع فاضل ،كمستقبل زاهر أساسه كرامة اإلنساف كالعدالة كالرضبة كاإلحساف ،فاإلسبلـ
دين األخبلؽ العظيمة كالتعامل اعبميل مع اؼبسلمُت كغَتهم .كمن هنا فإف الًتبية السليمة
هي اليت تأخا على عاتقها تقريب كلمات كمعاين األخػبلؽ القرآنيػة كالنبويػة غبػس الناشػئة
كصػػوال إىل تكػػوين جيػػل يػػتمم مسػػَتة اػبػػَت يف بلػػدل كيسػػتكمل مكاسػػبها الشػػعبية كيفػػيمل
عليها اكتشافات جديدة كيفتح ؽبا مسارات مفيدة تنعش اؼبوركث الثقايف اإلنساين.
هت ػػدؼ الش ػػعائر الديني ػػة  -م ػػن ض ػػمن مػػا هت ػػدؼ إلي ػػه -إىل "إع ػػداد اؼب ػواطن الص ػػا
العامػػل لدينػػه كدنيػػال ،اؼبتفاعػػل مػػع ؾبتمعػػه ،فالدراسػػة الدينيػػة يف األصػػل ضػػرب مػػن (الًتبيػػة
الوطنيػػة) غايتهػػا إعػػداد اؼبػواطن الصػػا اؼبثقػػف ،كلػػال كػػاف طلػػب العلػػم فريضػػة علػػى كػػل
مسػػلم كمسػػلمة ،ك يقتصػػر علػػى طبقػػة متميػػزة بعينهػػا .فاإلسػػبلـ ديػػن يتطلػػب مػػن كػػل فػرد
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 يقػوـ كيػاف ااموعػة ،ككػل
ما يتصل بتطوير البشػر تقػدمهم ،كهػي يف عمومهػا تتضػمن اعبانػب الركحػي كاالجتمػاعي"
(قاسم ،بتصرؼ).
إف الص ػػبلة يف اؼبس ػػجد صباع ػػة م ػػثبل تعم ػػق الصػػبلت االجتماعيػػة كهػػي " ال ػػيت ت ػػوحي
بالتعػػاكف كالوحػػدة كحػػب النظػػاـ كاح ػًتاـ القيػػادة كعػػدـ الشػػاكذ عػػن اعبماعػػة .يظهػػر أثرهػػا
كقػػت اغبػػرب  ،كهػػى التعبئػػة العامػػة اؼبنظمػػة لػػرد العػػدكاف كضبايػػة األكطػػاف  ،جػػاء فيهػػا قػػوؿ
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النػػأ صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم" مقػػاـ الرجػػل يف الصػػف يف سػػبيل اهلل تعػػاىل أفضػػل مػػن صػػبلته
يف بيته سبعُت عاما .ركال الًتمام بسػند صػحيح (فتػاكل األزهػر ؼبئػة عػاـ الصػادرة مػن دار
اإلفتاء اؼبصرية ،بتصرؼ).
كاغبديث النبوم الشػريف آللػئ شبينػة ألكيل األلبػاب كال بػد مػن اسػتثمار األحاديػث يف
الر ًاضبيػػو ىف يىػ ػ ٍػر ىضبي يه ٍم
عملي ػػة التح ػػديث كغ ػػرس الق ػػيم الفاض ػػلة  .كرد يف اغب ػػديث الص ػػحيح " َّ
ال ػ َّػر ٍضبىنٍ ،ار ىضبيػ ػوا أ ٍىه ػػل األ ٍىر ً
الس ػ ىػم ًاء " (ركال اب ػػن أيب ش ػػيبة) .ق ػػاؿ شػ ػراح
ض يىػ ػ ٍػر ىضبٍ يك ٍم ىم ػ ٍػن ًيف َّ
ى
اغبػػديث النبػػوم " فيػػه اغبػػمل علػػى اسػػتعماؿ الرضبػػة عبميػػع اػبلػػق ،فيػػدخل اؼبػػؤمن كالكػػافر
كالبهػ ػػائم كاؼبملػ ػػوؾ منهػ ػػا كغػ ػػَت اؼبملػ ػػوؾ ،كيػ ػػدخل يف الرضبػ ػػة التعاهػ ػػد باإلطعػ ػػاـ كالسػ ػػقي
كالتخفيف يف اغبمل كترؾ التعدم بالضرب" (اؼبباركفورم) .كقاؿ أحد الصاغبُت "فإف كاف
لػ شػػوؽ إىل رضبػػة مػػن اللٌػػه فكػػن رحيمػان لنفسػ كلغػػَتؾ كال تسػػتبد خبػػَتؾ فػػارحم اعباهػػل
بعلم كالاليل جباه كالفقَت دبال كالكبَت كالصغَت بشفقت كرأفت كالعصاة بػدعوت
كالبهائم بعطف كرفع غضب فأقرب الناس من رضبة اللٌه أرضبهم ػبلقه فكل ما يفعلػه مػن
خَت دؽ أك جل فهو صادر عن صفة الرضبة" (اؼبناكم).
اؿ اللٌ ًه ،كأىحبهػهم إًلىي ًه أىنٍػ ىفعهم لًعًي ً
اله".
كيف اغبديث الشريفٍ " :
اػبىٍل يق يكله يه ٍم ًعيى ي
ى ى ي ٍ ٍ يي ٍ ى
قاؿ أبو العتاهية:
ً
ت ًظبللًًه
ًعيا
يكلي يه يم
لق
يؿ اللىه ىرب ى
اػبى ي
بًعًيالًًه
أىبىػهريهم
ًق
إً ىيل
ىحبهػ يهم
طيٌران
فىأ ى

كيف حسػػن اؼبعاشػػرة كالوفػػاء باألصػػحاب نق ػرأ يف السػػَتة النبويػػة عػػن عائشػػة رضػػي اهلل
تعاىل عنها قالػت" :جػاءت عجػوز إىل رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػه كسػلم فقػاؿ :كيػف أنػتم
كيػف حػػالكم كيػػف كنػتم بعػػدنا ،قالػػت خبػػَت بػأيب أنػػت كأمػػي يػا رسػػوؿ اهلل .فلمػػا خرجػػت
قلت يػا رسػوؿ اهلل تقبػل علػى هػال العجػوز هػاا اإلقبػاؿ فقػاؿ :يػا عائشػة إهنػا كانػت تأتينػا
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زم ػػاف خدهب ػػة كإف حس ػػن العه ػػد م ػػن اإليب ػػاف ".كعل ػػى مث ػػل ه ػػال الش ػػمائل الكريب ػػة يص ػػبح
ااتمع كالبنياف الواحد يف سباسكه .كعن بػرل صػلى اهلل عليػه كسػلم بزكجتػه نقػرأ "كردبػا ذبػح
الشاة مث يقطعها أعضاء مث يبعثها يف صدائق خدهبة( .صدائق خدهبة) أم أصدقائها صبع
صػػديقة كهػػي احملبوبػػة (فيهػػديها ؽبػػن) مػػن اإلهػػداء أم يػػتحفهن إياهػػا .كمطابقػػة اغبػػديث
للبػػاب يف إهػػداء النػػأ صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم اللحػػم ألصػػدقاء خدهبػػة كخبلئلهػػا رعي ػان منػػه
لامامها كحفظان لعهدها" (اؼبباركفورم ،ربفة األحوذم).
كمن جانب آخر  ،لقد شن اإلسبلـ هجوما ضاريا على التفرؽ كاألنانية ،كذـ التناحر
كحار من التفاخر باأللقاب كنبا االنتصار للقبيلة على حساب الفضيلة.
إف الػػدين القػػومي هػػو الػػام وبػػرص علػػى أمػػن ااتمػػع كيزيػػدل سباسػػكا كينهػػى أفػرادل عػػن
إشاعة الرعب يف القلوب كلو كاف ذل مزاحا كلعبا فبل وبمل اإلنساف السبلح علػى غػَتل
كال يػػدخل الرعػػب يف األنفػػس فسػػبلمة النػػاس غايػػة عظيمػػة كاألصػػل صػػيانتها مػػن اؼبخػػاطر
ىشار إً ىىل أ ً
قاؿ أىبو الٍ ىق ً
اس ً
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًه ىك ىسلَّ
يدةو،
أ
ن
م
"
:
م
م
ىخ ًيه ًحبى ًد ى
ى
ى
ى
جبميع درجاهتا  ...ى ي
ٍ
ى
ى
ى
ىخػػالي ألىبًيػ ًػه ىكأ ِّيمػ ًػه( ".ركال مسػػلم يف صػػحيحه ،
فىػًإ َّف الٍ ىمبلىئً ىك ػةى تىػ ٍل ىعنيػػهي ،ىحػ ىَّ
ػىت يى ىد ىعػػهي ىكإً ٍف ىكػػا ىف أ ى
كتػػاب الػػرب كالصػػلة كاآلداب) إذا كػػاف ضبػػل السػػبلح جرمػػه عظػػيم كضػػررل جسػػيم فكيػػف
بسػػف الػػدماء!! ككيػػف بقيػػادة السػػيارة بسػػرعة جنونيػػة هتػػدد أركاح العبػػاد! قػػاؿ جػػل ثنػػاؤل
ػس أىك فىس و
{ً
ىج ًل ذىلً ى ىكتىٍبػنىا ىعلىى بىًٍت إً ٍسػرائًيل أىنَّػهي ىمػن قىػتىػل نىػ ٍفسػان بًغى ًٍ
ػاد ًيف األ ٍىر ً
و
ض
ف
ػ
ن
ػَت
أ
ن
م
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ى
ى ى
صبيعػ ػان كم ػػن أىحياه ػػا فى ىكأَّىمبىػػا أىحي ػػا النَّ ػػاس ىً
فى ىكأَّىمبىػػا قىػتى ػػل النَّ ػ ً
صبيعػ ػان ىكلىىقػ ػ ٍد ىج ػػاءتٍػ يه ٍم ير يسػ ػلينىا
ػاس ى ى ى ٍ ٍ ى ى
ٍى
ى
ى ى
بًالبػيِّػنى ً
ات يمثَّ إً َّف ىكثًَتان ِّمٍنػ يهم بىػ ٍع ىد ذىلً ى ًيف األ ٍىر ً
ض لى يم ٍسػ ًرفيو ىف} (اؼبائػدة .)ِّ :قػاؿ اؼبفسػركف
ى
" فاغبفػػاظ علػػى حرمػػة إنسػػاف كاحػػد حفػػاظ علػػى حرمػػات النػػاس كلهػػم" (التفسػػَت اؼبيسػػر،
اؼبصػػحف الرقمػػي) .كفبػػا سػػبق يتضػػح جليػػا عظمػػة اإلسػػبلـ يف نشػػر السػػبلـ ،كالسػػبلـ هػػو
لب الوطنية كصماـ األماف لديبومة كسعادة اغبياة اإلنسانية .كااتمع بػبل سػبلـ ؾبتمػع بػبل
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
مقوم ػػات االنتم ػػاء لل ػػوطن متم ػػثبلن يف ال ػػوالء لؤلس ػػرة كااتم ػػع احملل ػػي دبص ػػاغبه كمؤسس ػػاته،
كااتمع الوطٍت دبنظماته كهيئاته ،كيكمل ذل باالنتماء العػاؼبي ،كتنميػة مسػؤكلية التبلميػا
كتربيتهم دبا وبقق البعد اإلنساين الام يقوـ عليه ااتمع الدكيل" (اغببيب ،بتصرؼ).
كيعلمنا اإلسبلـ ماذا يقوؿ اؼبسػافر يف سػفرل ككيػف يصػلي كمػاذا يفعػل ...كاؼبسػافر لػه
دع ػػوة مس ػػتجابة " ألف الس ػػفر مظن ػػة حص ػػوؿ انكسػػار القل ػػب بط ػػوؿ الغرب ػػة ع ػػن األكط ػػاف
كربم ػل اؼبشػػاؽ كاالنكسػػار" (اؼبنػػاكم) ،كهكػػاا فالوجػػداف الػػديٍت ال يلغػػي الفطػػرة يف حػػب
الوطن بل يراعيه كيثٍت عليه كيوظفه يف مراعاة اغبقوؽ.
كيف ظل اؼبنهج اإلسبلمي قبد أنػه مػن حقػوؽ الشػعب علػى اؼبؤسسػات اػبَتيػة كغَتهػا
"اإلسػػهاـ يف التنميػػة الوطنيػػة ،كاؼببػػادرة إىل األعمػػاؿ اإلغاثيػػة ،كعػػدـ مصػػادمة قػػيم ااتمػػع
دبمارسػة أك تػركيج مػا يسػيء إىل ديػن أك تقاليػد الػوطن اؼبتواطػأ عليهػا .مػن حقػوؽ الشػػعب
أيضػػا علػػى هػػال اؼبؤسسػػات أف توجػػه زكاهتػػا الػػيت زبرجهػػا موظبينػػا إليػػه حبيػػث ال زبرجهػػا مػػن
ن
اإلطػ ػػار الػ ػػوطٍت إال يف حػ ػػاؿ االسػ ػػتغناء عنهػ ػػا كفػ ػػق دراسػ ػػات مسػ ػػحية كافيػ ػػة" الزنيػ ػػدم،
ََِٔـ).
إف تعػػاليم اإلسػػبلـ السػػمحة تعمػػل علػػى تأسػػيس عبلقػػات اجتماعيػػة متينػػة كيف نفػػس
اللحظة تأصل يف الػنفس أنبيػة السػلوؾ اغبسػن كالػام إف هبلػب اػبػَت يف أحسػن تقػدير
فإنػػه لػػن يػػأت بالشػػر فػػاؼبواطن مطالػػب بػػأف يسػػلم النػػاس مػػن أذال يف أقػػل تقػػدير .ال يبكػػن
أبدا أف يكوف اؼبواطن صاغبا إال باألخبلؽ الكريبة يبارسها مع الناس صبيعا.
األخبلؽ سر بناء كبقاء كمباء األمم قاطبة:
فإف نبو ذهبت أخبلقهم ذهبوا
ىخبلؽ ما بىًقيىت
ىكإًَّمبا األ ىيم يم األ ي
يقوؿ ابن العثيمُت يف كتابه مكارـ األخبلؽ " فعلى اإلنسػاف أف تكػوف سػريرته كريبػة ،
فيحػػب الكػػرـ  ،كالشػػجاعة  ،كاغبلػػم  ،كالصػػرب  ،كأف يبلقػػي النػػاس بوجػػه طلػػق  ،كصػػدر
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منشرح  ،كنفس مطمئنة  ،فكل هال اػبصاؿ مػن مكػارـ األخػبلؽ  .كقػد قػاؿ النػأ صػلى
اهلل عليػه كسػػلم (أكمػػل اؼبػػؤمنُت إيبانػان أحسػػنهم خلقػان ) (ركال أبػػو داكد) ،فينبغػػي أف يكػػوف
هاا اغبديث دائمان نصب عُت اؼبؤمن  ،ألف اإلنساف إذا علم بأنػه لػن يكػوف كامػل اإليبػاف
إال إذا أحسػػن خلقػػه كػػاف ذل ػ دافع ػان لػػه علػػى التخلػػق دبكػػارـ األخػػبلؽ كمعػػايل الصػػفات
كترؾ سفاسفها".
اؼبواطنة الواعية الفاعلة هي الػيت تركػز علػى معػاين العدالػة فالقسػط مػدار اإلسػبلـ يػدكر
ً
ىنزلٍنىػا
معه كيتجه باذباهه كيقف عند حدكدل .قاؿ جل ثناؤل {لىىق ٍد أ ٍىر ىس ٍلنىا ير يسػلىنىا بًالٍبىػيِّػنىػات ىكأ ى
اغب ًدي ىػد فًي ً
معهم الٍ ًكتىاب كالٍ ًميزا ىف لًيػ يقػوـ النَّػاس بًالٍ ًقس ً
س ىش ًػدي هد ىكىمنىػافً يع لًلنَّ ً
ٍ
ػاس
أ
ػ
ب
ػه
ػا
ن
ل
ىنز
أ
ك
ػط
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ه
ى ى ى ى ى ي ٍ ى
ىىي ي
ً
نصػرلي كر يسػلىهي بًالٍغىٍي ً
م ىع ًزي هػز } (اغبديػد .)ِٓ :قػاؿ اؼبفسػركف
ػب إً َّف اللَّػهى قىػ ًو م
ىكليىػ ٍعلى ىم اللَّهي ىمػن يى ي ي ى ي
"قػػد أرسػػلنا رسػػلنا بػػاغبجج الواضػػحات ،كأنزلنػػا معهػػم الكتػػاب باألحكػػاـ كالشػرائع ،كأنزلنػػا
اؼبيزاف ليتعامل الناس بينهم بالعدؿ" (التفسَت اؼبيسر).
ب العاؼبُت  -فىصل ًم ٍن فىػتى ىاكل ىإم ًػاـ
قاؿ ابن قيم اعبوزية يف كتابه إعٍبلـ اؼبوقعُت عىنٍ رى ٌ
ً
السي ً
ً
ً
ػاس بًالٍ ًق ٍس ًػط  ،ىكيه ىػو
الٍ يم ٍفت ى
اسة "فىًإ َّف اللَّهى أ ٍىر ىس ىػل ير يسػلىهي ىكأىنٍػ ىػزىؿ يكتيبىػهي ليىػ يق ى
ُت  -الٍ ىع ىم يل ب ِّ ى ى
ػوـ النَّ ي
ً
ت أ ًىدلَّػةي الٍ ىع ٍق ًػل
ات ٍ
ت بًًه َّ
ض  ،فىًإذىا ظى ىهىر ٍ
اغبى ِّق  ،ىكقى ىام ٍ
الٍ ىع ٍد يؿ الَّام قى ىام ٍ
ت أ ىىم ىار ي
الس ىم ىو ي
ات ىكاأل ٍىر ي
ً ً
ص ٍػر
ضالي ىكأ ٍىم يػرلي  ،ىكاىللَّػهي تىػ ىع ى
صٍب يحهي بًأ ِّ
ىم طى ًر ويق ىكا ىف فىػثى َّم ىشٍرعي اللَّه ىكدينيهي ىكًر ى
 ،ىكأ ٍ
ػاىل ىٍ ىٍوب ي
ىس ىفىر ي
طير ىؽ الٍع ٍد ًؿ كأ ًىدلَّتىه كأىماراتًًه ًيف نىػووع ك ً
اح ود ىكأىبٍطى ىػل ىغٍيػ ىػرلي ًم ٍػن الطه يػرًؽ الَّ ًػيت ًه ىػي أىقٍػ ىػول ًمٍنػهي ىكأ ىىد هؿ
ٍ ى
ي ى ى يىىى
ً ً
ػاـ النَّ ً
ُت ًدبىا ىشىر ىعهي ًم ٍن الطهيرًؽ أ َّ
ػاس بًالٍ ًق ٍسػ ًط
ودلي إقى ىامةي ٍ
صى
ىكأىظٍ ىهير  ،بى ٍل بىػ َّ ى
ىف ىم ٍق ي
اغبى ِّق ىكالٍ ىعػ ٍدؿ ىكقيى ي
م طى ًريػ وػق ايسػػتيخر ً
اغبػ هق كمع ًرفىػةي الٍعػ ٍد ًؿ كجػػب ٍ ً
ػاها  .ىكالطهػ يػر يؽ
 ،فىػأى ه
وجبً ىهػػا ىكيم ٍقتى ى
ضػ ى
اغبي ٍكػ يػم دبي ى
ٍ ٍ ى
ًج هبػىػا ٍى ى ى ٍ ى ى ى ى
أىسػػباب ككسػػائًل ال تيػػراد لًػ ىاك ًاهتىا  ،كإًَّمبػىػا الٍمػػراد ىغاياتيػهػػا الَّػ ًػيت ًهػػي الٍم ىق ً
اصػ يػد  ،ىكلى ًكػ ٍػن نىػبَّػػهى ًدبػىػا
يى ي ى ى
ى ى
ى
ٍ ى ه ىى ى ي ى ي ى
ً
ً
ىسػبى ًاهبىا ىكأ ٍىمثى ًاؽبىػا  ،ىكلى ٍػن ىًذب ىػد طى ًري نقػا ًم ٍػن الطه يػرًؽ الٍ يمثٍبًتى ًػة لًٍل ىح ِّػق إال ىكًه ىػي
ىشىر ىعهي م ٍن الطهيرؽ ىعلىى أ ٍ
ً
ً
ػوؿ َّ :
إف
ػبلؼ ىذلًػ ى ؟ ىكال نىػ يق ي
يل لًلدَّاللىًة ىعلىٍيػ ىها  ،ىكىه ٍػل ييظىػ هن بًالشَّػ ًر ىيع ًة الٍ ىك ًاملى ًػة ًخ ي
شٍر ىعةه ىك ىسب ه
ً ً ً
لش ػ ًريع ًة الٍ ىك ًاملىػ ًػة  ،بػػل ًهػػي جػػزء ًمػػن أ ً
ػاب ًمػ ٍػن أىبٍػ ىو ًاهبىػا ،
ِّ
ىجىزائ ىهػػا ىكبىػ ه
ى ٍ ى ي ٍه ٍ ٍ
اس ػةى الٍ ىعادلىػةى يـبىال ىف ػةه ل َّ ى
السيى ى
كتىس ًميتيػها ًسياسةن أىمر ً ً
ت ىع ٍدال فى ًه ىي ًم ٍن الشٍَّرًع".
اصطبلح مي  ،ىكإًال فىًإ ىذا ىكانى ٍ
ى ٍ ى ى ى ى ٍه ٍ
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كهاا الام سبق بيانه أساس السياسة يف اإلسبلـ ،كهو كبلـ نفيس .
كاغبػػديث عػػن العدالػػة يقودنػػا إىل ل ػػوف تربػػوم مػػن ألوانػػه كهػػو العػػدؿ الًتب ػػوم أف
وبصل كل إنساف على حقه يف التعليم كالًتبية بغمل النظر عن أية عوائق ليست من كسبه
هػػو مثػػل الفقػػر كاؼبػػاهب كالبيئػػة حبيػػث يػػتم التعامػػل مػػع اإلنسػػاف علػى أسػػاس سػػعيه (علػػي،
ََِِ ـ ،ص ّٓ)" .إف مثػػل هػػال اؼببػػادئ كالقواعػػد اؼبنظمػػة ،مػػن شػػأهنا أف تعمػػل علػػى
أسسػػا
تػػوفَت "بنيػػة أساسػػية" عنػػدما يعػػيش التعلػػيم يف كنفهػػا ،فإهنػػا تػػوفر لػػه قواعػػد للعمػػل ،ك ن
للتنظػػيم ،كهػػاا كلػػه مػػن شػػأنه أف يرفػػع مػػن كفايػػة التعلػػيم ككفاءتػػه إىل حػػد كبػػَت" (علػػي،
ََِّ ـ ،ص ٕ).
كمػن إفػرازات العػػدؿ عمومػا الطهػػر الػػوطٍت كهػو اغبفػػاظ علػػى القػػيم
الك ػػربل كنش ػػر األخ ػػبلؽ العظمي ػػة كتطه ػػَت ااتم ػػع م ػػن رج ػػس
اؼبوبق ػػات كالت ػػورع ع ػػن اخ ػػتبلس األمػ ػواؿ العام ػػة أك االعت ػػداء
علػػى حقػػوؽ اآلخ ػرين .قػػاؿ تعػػاىل {يػػا أىيػههػػا الَّػ ً
ين ىآمنيػواٍ إًَّمبػىػا
ػا
ى ى
ى
ً
الشػػيطى ً
ً
اف
ٍ
ػس ِّمػ ٍػن ىع ىمػ ًػل َّ ٍ
اػبى ٍمػ يػر ىكالٍ ىمٍيسػ يػر ىكاأل ى
ىنصػ ي
ػاب ىكاأل ٍىزالى يـ ر ٍجػ ه
ػاجتىنًبيولي لى ىعلَّ يكػ ٍػم تيػ ٍفلً يحػػو ىف} (اؼبائػػدة .)َٗ :كقػػاؿ جػػل ثنػػاؤل "{ ىكالى
فىػ ٍ
تىػ ٍقربػواٍ ال ِّػزي إًنَّػه ىكػا ىف فى ً
اح ىشػةن ىك ىسػاء ىسػبًيبلن } (اإلسػراء .)ِّ :علػى ضػوء تلػ التوجيهػات
ىي ى ي
اإلؽبي ػػة ف ػػإف ااتم ػػع اإلس ػػبلمي وبب ػػا اػبػ ػَتات كعم ػػل الص ػػاغبات كينب ػػا اؼبنك ػ ػرات كفع ػػل
السيئات كهاا هو السبيل اؼبستقيم فبا يتيح أرضية صاغبة لنمو الشخصية الفاضلة كااتمع
اؼبتماس الام ينشد االستقرار كاغبياة الراضية يف أحواله الدقيقة كاعبليلػة .كالطهػر الػوطٍت
يتمثػػل يف النزاهػػة كإتقػػاف العمػػل كربػػرم اغبػػبلؿ كالبعػػد عػػن األخػػبلؽ اؼبامومػػة كال يتحصػػل
إىل دبمارسة الطهر على اؼبسػتول الفػردم أكال كألف اإلسػبلـ ديػن الواقعيػة فلقػد فػتح أبػواب
التوبة .كؾباهػدة الػنفس رفيعػة القػدر كجليلػة اؼبكانػة ألف الػًتابط العضػوم يف ااتمػع ال يػتم
إال بأعضاء أصحاء.
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كفيمػا يلػػي طائفػػة مباركػػة مػػن آيػػات الػػاكر اغبكػػيم الػػيت تؤسػػس الفػػرد السػػوم كااتمػػع
القػػوم إذا اسػػتثمرنا هػػال اإلرشػػادات الربانيػػة حبكمػػة لبنػػاء ااتمػػع اإلسػػبلمي القػػادر  -بػػبل
كب ػػَت عن ػػاء -عل ػػى التفاع ػػل م ػػع اغبض ػػارة اإلنس ػػانية اؼبعاص ػػرة يف صبي ػػع أبعاده ػػا السياس ػػية
كاعبمالية كاالجتماعية كالثقافية.
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
بأداء ؾبتمعنا إذا حافظنا على أف نضعها نصب أعيننا:
ً
ً ً
ً ً
ػت اللٌػ ًػه ىعلىػ ٍػي يك ٍم إً ٍذ يكنػػتي ٍم أ ٍىعػ ىػداء
 { ىك ٍاعتىصػ يػمواٍ حبىٍبػ ًػل اللٌػػه ىصبيعػان ىكالى تىػ ىفَّرقيػواٍ ىكاذٍ يكػ يػركاٍ ن ٍع ىمػ ى
ىصبى ٍحتيم بًنً ٍع ىمتً ًه إً ٍخ ىوانان ىكيكنتي ٍم ىعلى ىى ىشػ ىفا يح ٍف ىػرةو ِّم ىػن النَّػا ًر فىأىن ىقػ ىا يكم ِّمٍنػ ىهػا
فىأىلَّ ى
ف بىػ ٍ ى
ُت قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ً
ُت اللٌهي لى يك ٍم آيىاتًًه لى ىعلَّ يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف } (آؿ عمراف.)َُّ :
ىك ىال ى يػيبىػ ِّ ي
ً ً
ً
ً
ػاس بًالٍ ًق ٍسػ ًػط
{ لىىقػ ٍد أ ٍىر ىسػ ٍلنىا ير يسػلىنىا بًالٍبىػيِّػنىػػات ىكأ ى
ػاب ىكالٍميػىػزا ىف ليىػ يقػ ى
ىنزلٍنىػػا ىم ىع يهػ يػم الٍكتىػ ى
ػوـ النَّػ ي
ػاس كلً
يد فًي ًػه بػأٍس ش ًػدي هد كمنػافًع لً
اغب ً
نصػرلي كر يسػلىهي بًالٍغىٍي ً
َّ
ً
ي
ػن
م
ػه
ل
ال
م
ل
ع
ػ
ي
ػ
َّ
ن
ل
د
ى
ى
ى
ى
ٍ
ػب إً َّف اللَّػهى
ي
ىكأ ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ىنزلٍنىا ٍى
ي
ه
ي ىي
ى
ى ى
م ىع ًز هيز } (اغبديد.)ِٓ :
قى ًو م
{ يا أىيػهها الَّ ًاين آمنواٍ اتَّػ يقواٍ اللٌه كيكونيواٍ مع َّ ً ً
ُت } (التوبة.)ُُٗ :
ى ىي
الصادق ى
ى ى
ى ى ىى
اػب ػ ًػَت كيػ ػأٍمرك ىف بًػػالٍمعر ً
ً
كؼ ىكيىػٍنػ ىه ػ ٍػو ىف ىعػ ػ ًن الٍ يمن ىكػ ػ ًر
ى ٍي
 { ىكلٍ ػػتى يكن ِّم ػػن يك ٍم أ َّيمػ ػةه يىػ ػ ٍدعيو ىف إ ىىل ٍى ٍ ى ى ي ي
ىكأ ٍيكلىػئً ى يه يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف } (آؿ عمراف.)َُْ :
الصبل ىة كأىمرهم شػورل بػي ػنػهم كً
َّ ً
ًً
َّ
ػاه ٍم يي ًنف يقػو ىف
ن
ػ
ق
ز
ر
ػا
فب
ٍ
ى
ى
استى ىجابيوا لىرِّهب ٍم ىكأىقى ياموا َّ ى ٍ ي ي ٍ ي ى ىٍ ى ي ٍ ى ى ي
ين ٍ
 { ىكالا ى
} (الشورل.)ّٖ :
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الس ػ ىػع ًة أىف يػي ٍؤتي ػوا أ ٍيكًيل
ض ػ ًػل ًم ػػن يك ٍم ىك َّ
 { ىكال يىأٍتىػ ًػل أ ٍيكلي ػوا الٍ ىف ٍ
الٍ يقرص كالٍمساكًُت كالٍمه ً
ً
ً
ص ىف يحوا
ر
اج
ين ًيف ىسبً ًيل اللَّه ىكلٍيىػ ٍع يفوا ىكلٍيى ٍ
ٍى ى ى ى ى ى ي ى ى
أىال يًرببه ػػو ىف أىف يػ ٍغ ًفػ ػػر اللَّ ػػه لى يكػ ػػم كاللَّ ػػه ىغ يفػ ػ ً
ػيم } (النػ ػػور:
ى ى ي ٍى ي ه
ػور َّرح ػ ه
ِِ).
ً
ً ً
ىح ىس ػ يػن ( }...اإلسػ ػراء:
 { ىكقيػ ػل لِّعبى ػػادم يىػ يقوليػ ػواٍ الَّػ ًػيت ه ػ ىػي أ ٍ
ّٓ).
{ يا أىيػهها الَّ ًاين آمنيواٍ أىكفيواٍ بًالٍع يق ً
ود ( }...اؼبائدة.)ُ :
ي
ى ى
ى ى ٍ
ً
اغبً ٍكمػ ًػة كالٍمو ًعظىػ ًػة ٍ ً ً
ً
ًً ً
ىح ىسػ يػن إً َّف
اغبى ىسػػنىة ىك ىجػػاد ٍؽبيم بًػػالًَّيت هػ ىػي أ ٍ
ٍ { ادعي إىل ىس ػب ًيل ىربِّػ ى ب ٍ ى ى ى ٍ
ً ً
ً ًً
ين } (النحل.)ُِٓ :
ىربَّ ى يه ىو أ ٍىعلى يم ًدبىن ى
ض َّل ىعن ىسبيله ىكيه ىو أ ٍىعلى يم بالٍ يم ٍهتىد ى
{ كأىنزلٍنىػػا إًلىي ػ ى الٍ ً
ػُت ي ىديٍػ ًػه ًمػػن الٍ ًكتىػ ً
ػاب بً
ِّ
ػاب ىكيم ىهٍي ًمن ػان ىعلىٍيػ ًػه
ػ
ب
ػا
ػ
م
ل
ا
ِّق
ػد
ػ
ص
م
ق
ػاغب
ػ
ػ
ت
ك
ٍ
ِّ
ن
ى
ٍ
ى
ىى ٍ
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ً
اءؾ ًم ىن ٍ
اءه ٍم ىع َّما ىج ى
اغبى ِّق لً يكل ىج ىع ٍلنىا ًمن يك ٍم ًشٍر ىعةن
ىنزىؿ اللٌهي ىكالى تىػتَّبً ٍع أ ٍىه ىو ي
فى ٍ
اح يكم بىػٍيػنىػ يهم دبىا أ ى
ػكن لِّيبػليػػويكم ًيف مػػا آتىػػا يكم فىاسػػتىبً يقوا اػبي ػػر ً
احػ ىػدةن كلىػ ً
كًمٍنػهاجػان كلىػػو ىشػػاء اللٌػػه ىعبعلى يكػػم أ َّيمػةن ك ً
ات
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ى
ى ى ىٍ
ٍ
ى
ي ىى ٍ ى
ى
ى
إً ىىل اهلل مرًجع يكم ىً
صبيعان فىػييػنىبِّئي يكم ًدبىا يكنتي ٍم فً ًيه ىزبٍتىلً يفو ىف } (اؼبائدة.)ْٖ :
ىٍ ي ٍ
ً َّ ً
َّ ً
ً
ين ىه ىد ياه يم اللَّهي ىكأ ٍيكلىئً ى يه ٍم أ ٍيكليوا
ين يى ٍستىمعيو ىف الٍ ىق ٍوىؿ فىػيىتَّبًعيو ىف أ ٍ
ىح ىسنىهي أ ٍيكلىئ ى الا ى
 { ال ا ى
األىلٍب ً
اب} (الزمر.)ُٖ :
ى
ات أىين ما تى يكونيواٍ يػأٍ ً
{ كلً يكل ًكجهةه هو مولِّيها فىاستىبً يقواٍ ٍ ً
ت بً يكػم اللٌػه ىً
صبيعػان إً َّف
ي ي
ٍ ى يى يى ى ٍ
ى
اػبىٍيػىر ٍ ى ى
ى
اللٌهى ىعلىى يك ِّل ىش ٍي وء قى ًد هير } (البقرة.)ُْٖ :
ػاس إًنػَّػا ىخلى ٍقنىػػا يكم ِّمػػن ذى ىكػ ور ىكأينثىػػى ىك ىج ىع ٍلنىػػا يك ٍم يشػػعيوبان ىكقىػبىائػً ىػل لًتىػ ىعػ ىػارفيوا إً َّف
{ يىػػا أىيػه ىهػػا النَّػ ي
ً
أى ٍكرم يكم ًع ى ً
ً
يم ىخبًَته } (اغبجرات.)ُّ :
ند اللَّه أىتٍػ ىقا يك ٍم إ َّف اللَّهى ىعل ه
ىى ٍ
ػب
آد ىـ يخػ ياكاٍ ًزينىػػتى يك ٍم ًعنػ ىػد يكػ ِّػل ىم ٍسػ ًػج ود كيكليػواٍ ىكا ٍشػ ىػربيواٍ ىكالى تي ٍسػ ًرفيواٍ إًنػَّػهي الى يًوبػ ه
{ يىػػا بىػ ًػٍت ى
ً
ُت} (األعراؼ.)ُّ :
الٍ يم ٍس ًرف ى
ً َّ ً
ً
{ كال يذبى ًادليوا أ ٍىهل الٍ ًكتى ً
ين ظىلى يمػوا ًمػٍنػ يه ٍم ىكقيوليػوا ىآمنَّػا
اب إًال بًػالًَّيت ه ىػي أ ٍ
ى
ىح ىس يػن إال الػا ى
ى
بًالَّ ًام أين ًزىؿ إًلىيػنىا كأين ًزىؿ إًلىي يكم كإً ىؽبنىا كإً ىؽب يكم ك ً
اح هد ىكىٍكب ين لىهي يم ٍسلً يمو ىف} (العنكبوت.)ْٔ :
ٍ ٍى ي ى ي ٍى
ٍ ى
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ً
ػمل ي ػأٍمرك ىف بًػػالٍمعر ً
ً
ً
كؼ
ات بىػ ٍع ي
 { ىكالٍ يم ٍؤمنيػػو ىف ىكالٍ يم ٍؤمنىػ ي
ى ٍي
ضػ يػه ٍم أ ٍىكليىػػاءي بىػ ٍعػ و ى ي ي
كيػٍنػهو ىف ع ًن الٍمٍن ىك ًر كي ً
ً
الصػبل ىة ىكيػي ٍؤتيػو ىف َّ
ق
يمػو ىف َّ
الزىكػا ىة ىكييطيعيػو ىف اللَّػهى ىكىر يسػولىهي
ىى ى ٍ ى ي ىي ي
ً
ً
ً
يم (ُٕ) } (سورة التوبة).
أيكلىئ ى ىسيىػٍر ىضبي يه يم اللَّهي إ َّف اللَّهى ىع ًز هيز ىحك ه
ؼ كأىع ًرض ع ًن ٍ ً ً
ً
ً
ُت (ُٗٗ) } (سورة األعراؼ).
 { يخا الٍ ىع ٍف ىو ىكأٍ يمٍر بًالٍعيٍر ى ٍ ٍ ى
اعبىاهل ى
َّ ً
وـ ِّمن قىػ ٍووـ ىع ىسػى أىف يى يكونػيوا ىخ ٍػَتان ِّمػٍنػ يه ٍم ىكال نً ىسػاء
ين ىآمنيوا ال يى ٍس ىخٍر قى ه
{ يىا أىيػه ىها الا ى
ػاب بًٍػئس ً
ِّمن نِّساء ىعسى أىف ي يك َّن ىخ ٍَتان ِّمٍنػه َّن كال تىػ ٍل ًم يػزكا أىن يفسػ يكم كال تىػنىػابػيزكا بًاألىلٍ ىق ً
اال ٍس يػم
ى ٍى ى
ى
ي ى
ى ى
ى
ً
ب فىأ ٍيكلىئً ى يه يم الظَّالً يمو ىف } (اغبجرات.)ُُ :
الٍ يف يس ي
وؽ بىػ ٍع ىد ا ًإليبىاف ىكىمن ٍَّ يىػتي ٍ
{ إًَّمبىػ ػػا الٍمؤًمن ػ ػػو ىف إًخ ػ ػػوةه فىأ ً
ىخ ػ ػ ىػويٍ يك ٍم ىكاتَّػ يقػ ػ ػوا اللَّ ػ ػػهى لى ىعلَّ يك ػ ػ ٍػم تيػٍر ىضبيػ ػػو ىف}
يٍ ي
ىص ػ ػػل يحوا بىػ ػ ػ ٍ ى
ػُت أ ى
ٍ ى ٍ
(اغبجرات.)َُ :
{ ال يػٍنػه ػػا يكم اللَّ ػػه عػ ػ ًن الَّػ ً
ين ىٍ يػي ىق ػػاتًليويك ٍم ًيف ال ػػدِّي ًن ىكىٍ يىبٍ ًر يج ػػويكم ِّم ػػن ًديىػػا ًريك ٍم أىف
ػا
ىى ي يى
ى
ًً
ُت } (اؼبمتحنة .)ٖ :
كه ٍم ىكتيػ ٍق ًسطيوا إًلىٍي ًه ٍم إً َّف اللَّهى يًوب ه
ب الٍ يم ٍقسط ى
تىػبىػهر ي
{ كالَّ ً
ين يه ٍم أل ىىمانىاهتًً ٍم ىك ىع ٍه ًد ًه ٍم ىراعيو ىف} (اؼبؤمنوف.)ٖ :
ا
ى ى
َّ ً { 
ب ىمن ىكا ىف ـبيٍتىاالن فى يخوران} (النساء.)ّٔ :
إف اللٌهى الى يًوب ه
 " كالٍعص ػ ًر{ُ} إً َّف ا ًإلنسػػا ىف لىًفػػي خس ػ ور{ِ} إًال الَّػ ًػاين آمن ػوا كع ًملي ػوا َّ ً
ػاغب ً
ات
ى ىي ى ى
ى ىٍ
الصػ ى
يٍ
ى
الص ًٍرب{ّ}" (العصر).
اص ٍوا بً ٍ
اص ٍوا بً َّ
اغبى ِّق ىكتىػ ىو ى
ىكتىػ ىو ى
" أىال تى ًزر كا ًزرةه ًكٍزر أيخرل{ّٖ} كأىف لَّيس لً ًئلنس ً
ػاف إًال ىمػا ىس ىػعى{ّٗ} ىكأ َّ
ىف ىس ٍػعيىهي
ي ى ى ى ٍى
ى ٍ ى ى
ؼ يػيىرل{َْ}" (النجم).
ىس ٍو ى
 { ىكىمن يىػتىػ ىوَّك ٍل ىعلىى اللَّ ًه فىػ يه ىو ىح ٍسبيهي} (الطبلؽ.)ّ :
ً
كؼ كانٍػهى ىعػ ًن الٍمن ىكػ ًر ك ٍ ً
ً
ىصػػابى ى إً َّف
ػٍت أىقًػ ًم َّ
 " يىػا بيػ ىَّ
اصػ ٍػرب ىعلىػى ىمػػا أ ى
ي ى
الصػبل ىة ىكأٍ يم ٍػر بػػالٍ ىم ٍعير ى
ً ً ً
ػش ًيف األ ٍىر ً
ػاس ىكال ىسبػٍ ً
َّؾ لًلنَّػ ً
ض ىمىرحػان إً َّف اللَّػػهى ال
صػ ِّػعٍر ىخػػد ى
ىذلػ ى مػ ٍػن ىعػ ٍػزـ األ ييمػػوًر{ُٕ} ىكال تي ى
ص ٍد ًيف م ٍشػيً ى كا ٍغضػمل ًمػن صػوتً ى إً َّف أىن ىكػر األىصػو ً
ب يك َّل ـبيٍتى واؿ فىخوور{ُٖ} كاقٍ ً
ات
يًوب ه
ى ي ٍ
ي
ى
ىٍ
ى
ى ٍى
اغبى ًم ًَت{ُٗ}" (لقماف).
ت ٍ
ص ٍو ي
لى ى
ص ىف يحوا أىال يًرببهو ىف أىف يىػ ٍغ ًفىر اللَّهي لى يك ٍم } (النور.)ِِ :
 { ىكلٍيىػ ٍع يفوا ىكلٍيى ٍ
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ً
{ الَّػ ًػاين ي ًنف يقػػو ىف أىمػػوا ىؽبم بًاللَّيػ ًػل كالنػ ً
ىجػ يػريه ٍم ًعنػ ىػد ىرِّهبًػ ٍػم ىكالى
َّهػػا ًر سػ ٌػران ىك ىعبلىنيى ػةن فىػلى يهػ ٍػم أ ٍ
ٍى ي ٍ ى ى
ىي
ؼ ىعلىٍي ًه ٍم ىكالى يه ٍم ىٍوبىزنيو ىف } (البقرة.)ِْٕ :
ىخ ٍو ه
ػات كالنَّخػػل كالػ َّػزر ً
ً
ػات ك ىغي ػػر معر ى و
ػات َّمعر ى و
ىنشػأى جنَّػ و
كشػ ى ٍ ى ى ٍ ى
ع ـبيٍتىلفػان أي يكليػػهي
 { ىكيهػ ىػو الَّػػام أ ى ى
كشػ ى ٍ ى ى ٍ ي
ٍي
الزيػتػػو ىف كالهرَّمػػا ىف متش ػ ًاهبان ك ىغي ػػر متشػػابًوه يكليػواٍ ًمػػن ىشبىػ ًرلً إً ىذا أٍىشبػىػر كآتيػواٍ ح َّقػػه ي ػػوـ حصػ ً
ػادلً ىكالى
يى ى ى ٍ ى يى ى
ى ى ى ي ى ٍى ى ى
ىك ٍَّ ي ى
ً
ُت } (األنعاـ.)ُُْ :
تي ٍس ًرفيواٍ إًنَّهي الى يًوب ه
ب الٍ يم ٍس ًرف ى
ً
السػػماك ً
ًً
ً
ات ىكاأل ٍىر ً
اخػػتً ي
بلؼ أىلٍ ًسػػنىتً يك ٍم ىكأىلٍػ ىػوانً يك ٍم إً َّف ًيف ىذل ػ ى
ض ىك ٍ
 { ىكمػ ٍػن آيىاتػػه ىخ ٍلػ يػق َّ ى ى
و ًً
ُت } (الركـ.)ِِ :
آليىات لٍِّل ىعالم ى
{ يػػا أىيػههػػا الَّػ ً
ً
ُت لًلٌػ ًػه يشػ ىػه ىداء بًالٍ ًق ٍسػ ًػط ىكالى ىٍهب ػ ًرىمنَّ يك ٍم ىشػػنىآ يف قىػ ٍػووـ
ػا
ين ىآمنيػواٍ يكونيػواٍ قىػ َّػوام ى
ى ى
ى
ً
ً
ب لًلتَّػ ٍق ىػول ىكاتَّػ يقػواٍ اللٌػهى إً َّف اللٌػهى ىخبًػَته ًدبىػا تىػ ٍع ىمليػو ىف } (اؼبائػدة:
ىعلىى أىالَّ تىػ ٍعػدليواٍ ٍاعػدليواٍ يه ىػو أىقٍػ ىػر ي
ٖ).
ً
{ كالى تىػ ٍقربواٍ م ى ً
ىشدَّلي ىكأ ٍىكفيػواٍ الٍ ىكٍي ىػل ىكالٍ ًمي ىػزا ىف
ىح ىس ين ىح َّىت يىػٍبػلي ى أ ي
اؿ الٍيىتي ًم إًالَّ بًالًَّيت ه ىي أ ٍ
ى ىي ى
ً ً
اعػ ًػدليواٍ ىكلىػ ٍػو ىكػػا ىف ذىا قيػ ٍػرىص ىكبً ىع ٍهػ ًػد اللٌػ ًػه أ ٍىكفيػواٍ
ػف نىػ ٍفسػان إًالَّ يك ٍسػ ىػع ىها ىكإًذىا قيػ ٍلػػتي ٍم فى ٍ
بًالٍق ٍسػػط الى ني ىكلِّػ ي
صا يكم بًًه لى ىعلَّ يك ٍم تى ىا َّكيرك ىف } (األنعاـ.)ُِٓ :
ىذلً يك ٍم ىك َّ
ض ػػى ىربهػ ػ ى أىالَّ تىػ ٍعبي ػ يػدكاٍ إًالَّ إًيَّػػالي ىكبًالٍ ىوالًػ ىػديٍ ًن إً ٍح ىس ػػانان إً َّم ػػا يىػ ػٍبػليغى َّن ًعن ػ ىػد ىؾ الٍ ًكبىػ ػ ىػر
 { ىكقى ى
أى ىح يد ينبىا أ ٍىك كًبلى ينبىا فىبلى تىػ يقل َّؽبيىما أيؼ ىكالى تىػٍنػ ىهٍرينبىا ىكقيل َّؽبيىما قىػ ٍوالن ىك ًريبان } (اإلسراء.)ِّ :
" فىأ َّىمػ ػػا الٍيتً
ػ
ػ
ػيم فىػ ػػبل تىػ ٍق ىهػ ػ ٍػر{ٗ} ىكأ َّىمػ ػػا َّ
السػ ػػائً ىل فىػ ػػبل تىػٍنػ ىهػ ػ ٍػر{َُ} ىكأ َّىمػ ػػا بًنً ٍع ىمػ ػ ًػة ىربِّػ ػ ى
ى ى
ِّث{ُُ}" (الضحى).
فى ىحد ٍ
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األحاديث النبوية
اؿ رس ي ً
 .1ع ًن النػهعم ً
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًه ىك ىسلَّ ىم-
اف بٍ ًن بى ًش وَت ،قى ى
وؿ اهلل  -ى
اؿ :قى ى ى ي
ى ٍى
" :مثىػػل الٍمػ ٍػؤًمنًُت ًيف تىػػو ِّاد ًهم كتىػػر يً
اعبى ىسػ ًػد ،إً ىذا
اضب ًه ٍم ىكتىػ ىعػػاطيًف ًه ٍم ،ىمثىػ يػل ٍ
ى ي ي ى ى ٍىى
اغبي َّمػ ىػى" (ركال
السػ ىػه ًر ىك ٍ
اع ىى لىػػهي ىسػػائًير ٍ
اعبى ىسػ ًػد بً َّ
ا ٍشػػتى ىك ىى ًمٍنػػهي عي ٍ
ضػ هػو ،تىػ ىػد ى
مسلم).
ػاؿ ًيل رسػ ي ً
صػلَّى اهللي ىعلىٍيػ ًػه ىك ىسػلَّ ىم:-
 .2ىع ٍػن أًىيب ذىر قىػ ى
ػوؿ اللَّػػه  -ى
ػاؿ :قى ى ى ي
ً
ًً
ػاس ًخبيليػ وػق
الس ػيِّئىةى ٍ
ػت ىكأىتٍبًػ ٍػع َّ
اتَّػ ًػق اللَّػػه ىحٍيثي ىمػػا يكٍنػ ى
اغبى ىسػػنىةى سبىٍ يح ىهػػا ىك ىخػػالق النَّػ ى
ىح ىس ون" (سنن الًتمام ،كتاب الرب كالصلة).
ػاؿ" :إً َّف الٍم ٍػؤًمن لًٍلم ٍػؤًم ًن ىكالٍبػٍنػي ً
ػاف
صلَّى اللَّهي ىعلىٍي ًػه ىك ىسػلَّ ىم قى ى
وسى ىع ٍن النً ِّ
َّأ ى
يى
 .3ىع ٍن أًىيب يم ى
ي ى ي
ىصابً ىعهي" ( يمتَّػ ىف هق ىعلىٍي ًه).
ضهي بىػ ٍع ن
يى يش هد بىػ ٍع ي
ضا ىك ىشبَّ ى أ ى
اؿ ًيل النًَّأ -صلَّى اهلل علىي ًػه كسػلَّم" :-الى ىرب ًقػر َّف ًمػن الٍمعػر ً
كؼ
اؿ :قى ى
 .4ىع ٍن أًىيب ىذر ،قى ى
ٍ ى ى ى ٍي
ه ى ي ىٍ ىى ى
اؾ بًىو ٍج وه طىٍل وق" (ركال مسلم).
ىخ ى
ىشٍيئان ،ىكلىو أى ٍف تىػ ٍل ىق ىى أ ى
ػاب نىشػأى ًيف ًعبػادةً
ً
 " .5ىسٍبػ ىعةه يي ًظله يه ٍم اللَّهي ًيف ًظلِّ ًه يىػ ٍوىـ ال ًظ َّل إًال ًظلههي ا ًإل ىم ياـ الٍ ىعػاد يؿ ىك ىش م ى
ىى
ًً
ً
ً
ً
اجتى ىم ىعا ىعلىٍي ًه ىكتىػ ىفَّرقىا ىعلىٍي ًػه ىكىر يج هػل
ىربِّه ىكىر يج هل قىػ ٍلبيهي يم ىعلَّ هق ًيف الٍ ىم ىساجد ىكىر يجبلف ىربىابَّا ًيف اللَّه ٍ
طىلىبٍته امرأىةه ىذات مٍن ً
صو
ىخ ىفى ىح َّىت ال تىػ ٍعلى ىم
ب ىك ىصبى واؿ فىػ ىق ى
صد ى
ىخ ي
َّؽ أ ٍ
اؿ إً ِّين أ ى
اؼ اللَّهى ىكىر يج هل تى ى
ى ي ٍى ي ى
ً
ً
ً ً
ت ىعٍيػنىالي" (ركال البخارم).
مشىاليهي ىما تػيٍنف يق ىيبينيهي ىكىر يج هل ذى ىكىر اللَّهى ىخالينا فىػ ىف ى
اض ٍ
ً
ًً
 .6ىع ٍن ىعائً ىشةى :أ َّ
ت فىػ ىقػاليوا :ىم ٍػن يي ىكلِّ يػم
ىف قيػىريٍشان أ ىىنبَّ يه ٍػم ىشػأٍ يف الٍ ىم ٍػرأىة الٍ ىم ٍخيزكميَّػة الَّ ًػيت ىس ىػرقى ٍ
ػوؿ اهللً -ص ػلَّى اهلل علىيػ ًػه كس ػلَّم-؟ فىػ ىقػػاليوا :كمػػن ىهبػ ًػًت ي ً
ػب
فً ىيهػػا ىر يسػ ى
ػامةيً ،حػ ه
ىى ٍ ٍ ى
ى
يسػ ى
ئ ىعلىٍيػػه إالَّ أ ى
ي ىٍ ىى ى
ً ً
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًه ىك ىسلَّ ىم-؟
ىر يسوؿ اهلل  -ى
ػوؿ اهللً -ص ػلَّى اهلل علىيػ ًػه كس ػلَّم" :-أىتى ٍش ػ ىفع ًيف حػػد ًمػػن حػ يػد ً
كد
ػاؿ ىر يسػ ي
ػامةي ،فىػ ىقػ ى
ى
ي ى ٍ ي
يسػ ى
فى ىكلَّ ىمػػهي أ ى
ي ىٍ ىى ى
اؿ" :أىيػهها النَّاس إًَّمبىا أىهلىػ الَّ ً
ً
ين قىػٍبػلى يك ٍم ،أىنػَّ يه ٍػم ىكػانيوا إ ىذا ىس ىػر ىؽ
ػا
ٍ ى
اهلل؟" يمثَّ قى ىاـ فى ٍ
ب فىػ ىق ى ى
ى
اختىطى ى
ي
ً
ً
اغبى َّد( " ...ركال البخارم).
فًي ًه يم َّ
ف ،أىقى ياموا ىعلىٍي ًه ٍ
يف تىػىريكولي ،ىكإ ىذا ىسىر ىؽ في ًه يم الضَّعي ي
الش ًر ي
246

ً ًً
وؿ ىعػ ٍػن ىر ًعيَّتًػ ًػه
ػاـ ىر واع ىكىم ٍسػػئي ه
 " .7يكله يكػ ٍػم ىر واع ىكيكله يكػ ٍػم ىم ٍسػػئي ه
اإلمػ ي
وؿ ىعػ ٍػن ىرعيَّتػػه ى
ً
ً ًً
اعيػةه ًيف بػي ً
ػت ىزٍكًج ىهػا
الر يج يل ىر واع ًيف أ ٍىهلً ًه ىكيه ىو ىم ٍسػئي ه
ىك َّ
وؿ ىع ٍػن ىرعيَّتػه ىكالٍ ىم ٍػرأىةي ىر ى ىٍ
ىكىم ٍسئيولىةه ىع ٍن ىر ًعيَّتً ىها" (ركال البخارم).
اؿ رس ي ً
ب
ىح ه
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًه ىك ىسلَّ ىم" :-الٍ يم ٍؤًم ين الٍ ىق ًو ه
وؿ اهلل  -ى
م ىخٍيػهر ىكأ ى
 .8قى ى ى ي
ً
إً ى ً ً
ً ً
اسػتىعً ٍن
ىل اهلل م ىن الٍ يم ٍؤم ًن الضَّعيف ،ىكًيف يكل ىخٍيػهرٍ ،
ص ىعلى ىػى ىمػا يىػٍنػ ىفعيػ ى ىك ٍ
احػ ًر ٍ
ى
ً
ً
ت ىكا ىف ىك ىاا ىكىك ىاا ،ىكلى ًك ٍن قي ٍػل:
ىصابى ى ىش ٍيءه فىبلى تىػ يق ٍل :لىو أ َّ
ىين فىػ ىع ٍل ي
بًاللٌه ،ىكالى تىػ ٍعجٍز ،ىكإً ٍف أ ى
قى ىدر اهللً كما ىشاء فىػعل ،فىًإ َّف لىو تىػ ٍفتىح عمل الشَّيطى ً
اف " ( ىرىكالي يم ٍسلً هم).
ي ىى ى ٍ
ي ىى ى ى ى
ً
ػاؿ رسػ ي ً
صػلَّى اهلل ىعلىٍيػػه ىك ىسػلَّ ىم " :-ىمػ ٍػن ىسػ َّػن ًيف ا ًإل ٍسػبلىًـ يسػنَّةن ىح ىسػنىةن ،فىػلىػػهي
ػوؿ اهلل  -ى
 .9قىػ ى ى ي
أىجرهػػا كأىجػػر مػػن ع ًمػػل ًهبػػا بػعػ ىػدل ًمػػن ىغػ ًػَت أى ٍف ي ػٍنػ يق ً
يجػػوًرًه ٍم ىشػ ٍػيءه ،ىكىمػ ٍػن ىسػ َّػن ًيف
ص مػ ٍػن أ ي
ٍ يى ى ٍ ي ى ٍ ى ى ى ى ٍ ي ٍ ٍ ى ى
ًً ً
ً ً ً
ً
ً
ص
ا ًإل ٍسػبلىـ يسػنَّةن ىسػيِّئىةن ،ىكػػا ىف ىعلىٍيػه ًكٍزيرىهػػا ىكًكٍزير ىم ٍػن ىعمػ ىػل هبىػا مػ ٍػن بىػ ٍعػدل ،مػ ٍػن ىغ ًٍػَت أى ٍف يىػٍنػ يق ى
ًم ٍن أ ٍىكىزا ًرًه ٍم ىش ٍيءه" ىرىكالي يم ٍسلً هم.
اؿ النًَّأ صلَّى اللَّه علىي ًه كسلَّم "مثل الٍم ٍد ًه ًن ًيف ح يػد ً
كد اللَّ ًػه ىكالٍ ىواقًػ ًع فً ىيهػا ىمثى يػل قىػ ٍػووـ
 .11قى ى ه ى
ي
ي ى ٍ ى ى ى ىى ي ي
اسػ ػتػهموا س ػ ًػفينةن فىص ػػار بػعض ػػهم ًيف أ ً
بله ػػا فى ىك ػػا ىف الَّػ ًػام ًيف
ص ػ ىػار بىػ ٍع ي
ض ػ يػه ٍم ًيف أ ٍىع ى
ٍ ىى ي ى ى ى ى ىٍ ي ي ٍ ٍ
ىسػ ػ ىفل ىها ىك ى
ً ً
َّ ً
أ ً
ً
ىس ػ ىف ىل
ين ًيف أ ٍىع ى
بلهػػا فىػتى ػأىذَّ ٍكا بًػػه فىأ ى
ىخ ػ ىا فىأٍ نسػػا فى ىج ىعػ ىػل يىػٍنػ يقػ يػر أ ٍ
ٍ
ىس ػ ىفل ىها ىيبيػهرك ىف بالٍ ىمػػاء ىعلىػػى الػػا ى
ً
ً
ً
الس ًفينى ًة فىأىتىػ ٍولي فىػ ىقاليوا ىما لى ى قى ى
َّ
اؿ تىأىذَّيٍػتي ٍم ًيب ىكال بي َّد ًيل م ٍن الٍ ىماء فىًإ ٍف أ ى
ىخ ياكا ىعلىى يى ىديٍه أ ٍىقبى ٍولي
م).
ىكقبىَّ ٍوا أىنٍػ يف ىس يه ٍم ىكإً ٍف تىػىريكولي أ ٍىهلى يكولي ىكأ ٍىهلى يكوا أىنٍػ يف ىس يه ٍم" (ركال الٍبي ىخا ًر ه
ً َّ
 .11ع ػػن النَّ ػ ِّ َّ َّ
ػُت ،م ػػع النَّبيِّ ػػُت
ػاجر َّ
الص ػ ي
ػدكؽ األم ػ ي
ػأ ص ػ ػلى الل ػػهي ىعلي ػػه كس ػ ػلم ق ػػاؿ" :الت ػ ي
الصدِّيقُت كالش ً
ههداء" (ركال الًتمام).
ك ِّ ى
ً
ىخي ًػه ىكػػا ىف اللَّػػه ًيف ح ً ً
 .12كمػن ىكػػا ىف ًيف حاجػ ًػة أ ً
اجتػػه ىكىم ٍػن فىػَّػر ىج ىعػ ٍػن يم ٍسػل وم يكٍربىػةن فىػَّػر ىج اللَّػػهي
ي ى ى
ى ى
ىى ٍ
عٍنه يكربةن ًمن يكرب ً
ات يىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ًة ىكىم ٍن ىستىػىر يم ٍسلً نما ىستىػىرلي اللَّهي يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة" ركال البخارم.
ى ي ٍ ى ٍ يى
ػوؿ اللَّػ ًػه صػلَّى اللَّػػه علىيػ ًػه كسػلَّم مػػا ىز ىاؿ ًج ًربيػػل ي ً
ػت
وصػ ًػيٍت بً ٍ
ػاؿ ىر يسػ ي
" .13قىػ ى
اعبىػػا ًر ىحػ َّػىت ظىنىػٍنػ ي
ى
ٍ يي
ي ىٍ ىى ى ى
أىنَّهي ىسييػ ىوِّرثيهي" (متفق عليه).
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ػاؿ رسػ ي ً
صػلَّى اللَّػهي ىعلىٍيػ ًػه ىك ىسػلَّ ىم" :ال تى يكونػيوا إً َّم ىعػةن تىػ يقوليػػو ىف
 .14ىع ٍػن يح ىايٍػ ىفػةى قىػ ى
ػوؿ اللَّػه ى
ػاؿ :قى ى ى ي
ً
ػاس أى ٍف
ىح ىس ػنَّا ىكإً ٍف ظىلى يم ػوا ظىلى ٍمنىػػا ىكلىكػ ٍػن ىكطِّنيػوا أىنٍػ يف ىس ػ يك ٍم إً ٍف أ ٍ
ػاس أ ٍ
إً ٍف أ ٍ
ىح ىسػ ىػن النَّػ ي
ىح ىسػ ىػن النَّػ ي
ً ً
ىساءيكا فىبل تىظٍلً يموا" (ركال الًتمام يف سننه).
يٍربسنيوا ىكإ ٍف أ ى
" .15إً َّف اللٌه يًوب ً ً
عمبلن أى ٍف يػيٍت ًقنىهي" (ركال أبو يعلى).
ب إ ىذا ىعم ىل أ ى
ىح يد يك ٍم ى
ى ي
 .16قىػػاؿ رسػ ي ً
ػاؾ ًيف
ػرب يح ٍسػ يػن ٍ
اػبيٍلػ ًػق ،ىكا ًإل ٍمثي ىمػػا ىحػ ى
ص ػلَّى اهللي ىعلىٍيػ ًػه ىك ىس ػلَّ ىم" :-الٍػ ً ه
ػوؿ اهلل  -ى
ىي
نىػ ٍف ًس ى  ،كىك ًرهت أى ٍف يطَّلًع علىي ً
َّاس" (ركال مسلم).
ن
ال
ه
ى ٍ ى ى ى ىٍ
ي
ً
اؿ رس ي ً
ىعم ً
ػاؿ إً ىىل اهلل أ ٍىد ىكيم ىهػا ىكإً ٍف قى َّػل"
ىح ه
وؿ اهلل  -ى
صلَّى اهللي ىعلىيه ىك ىسلَّ ىم" :-أ ى
 .17قى ى ى ي
ب األ ٍ ى
(ركال مسلم).
ػوؿ اللَّػ ًػه صػلَّى اللَّػػه علىيػ ً
كسػلَّ
ػرؼ
ػ
ل
(
:
م
ػه
ػاؿ ىر يسػ ي
 .18قػ ى
ػرح ٍم صػػغَتنا ك يعػ ٍ
يى
ى
ػيس منَّػػا مػػن يػ ى
ى
ى
شرؼ كبَتنىا) (ركال الًتمام).
ى
" .19الى تيظٍ ًه ًر الشَّماتىةى أل ً
ىخي ى فىػيىػٍر ىضبيهي اللَّهي ىكيىػٍبتىلًي ى " (الًتمام).
ى
وؿ اللَّ ًه صلَّى اللَّه على ً
ً
كسلَّ
ػوـ القيام ًػة
شيء
ما
"
:
م
يه
قاؿ ىر يس ي
 .21ى
يى
أثقل مػن ميػزاف اؼبػؤم ًن ي ى
ى
ى
ه
ي
ً
من يخ ولق حس ون َّ
ش البامءى" (ركال الًتمام).
فإف اهللى تعاىل ليي ي
بغمل الفاح ى
ػوؿ اللَّػ ًػه صػلَّى اللَّػػه علىيػ ً
كسػلَّ
َّ
ػاس بًػأ ٍىم ىوالً يك ٍم ىكلى ًكػ ٍػن
ػ
َّ
ن
ال
ا
و
ػع
ػ
س
ت
ػن
ػ
ل
ػم
ػ
ك
ن
إ
{
:
م
ػه
ي
ػاؿ ىر يسػ ي
 .21قػ ى
ى
ى
يى
ي
ى
ٍ
ى
ٍ
ى
ى
اػبيلي ًق }.
ط الٍ ىو ٍج ًه ىك يح ٍس ين ٍ
يى ىسعي يه ٍم ًمٍن يك ٍم بى ٍس ي
ىف رسػ ى ً
صػلَّى اهللي ىعلىٍيػ ًػه ىك ىسػلَّ ىم -قىػ ى
ػاؿ" :إًذىا ىكػػا ىف ثىبلىثػىػة ،فىػبلى
ػوؿ اهلل  -ى
 .22ىعػ ًن ابٍػ ًن عي ىمػ ىػر :أ َّ ى ي
اف دك ىف ك ً
ً
اح ود" (ركال مسلم)
يىػتىػنى ى
اج ىى اثٍػنى ي ى
ً
 .23ع ػػن أيب هري ػػرةى ق ػػاؿ :ق ػػاؿ رس ػ ي ً
كس ػلَّم " ِّأد األمان ػةى إىل م ػػن
ػوؿ اللَّػػه ص ػلَّى اللَّػػهي علي ػػه ى
ي
يى ى
ائٍتمن ى  ،كال زبي ٍن من خان ى " (ركال الًتمام).
ً
 .24ىع ٍػن أىنى و
ػب
صػلَّى اللَّػهي ىعلىٍي ًػه ىك ىسػلَّ ىم -قىػ ى
ىحػ يد يك ٍم ىح َّػىت يًوبػ َّ
ػس ىع ٍػن النًَّ ِّ
ػأ  -ى
ػاؿ " :ال يػي ٍػؤم ين أ ى
أل ً
ب لًنىػ ٍف ًس ًه" (ركال البخارم).
ىخ ًيه ىما يًوب ه
 .25عن عائً ىشةى ر ًضي اللَّه عٍنػها أىنػَّها قىالىت ... " :كما انٍػتىػ ىقم رس ي ً
صلَّى اللَّهي ىعلىٍي ًػه
ىٍ ى ى ى ي ى ى ى ٍ
وؿ اللَّه ى
ىى
ى ىي
ىك ىسلَّ ىم لًنىػ ٍف ًس ًه إًال أى ٍف تيػٍنتىػ ىه ى يحٍرىمةي اللَّ ًه فىػيىػٍنتى ًق ىم لًلَّ ًه ًهبىا" (ركال البخارم).
248

ً
ب أ َّ
وؿ اللٌ ًه صلى اهلل عليه كسلم
ىف ىر يس ي
 .26ىع ٍن البىػىراء بٍ ًن ىعا ًز ٍ
اؿ" :لىىزىك ياؿ ال هدنٍيا أ ٍىه ىو يف علىى اهللً ًم ٍن قىػٍت ًل يم ٍؤًم ون بًغى ًٍَت ىحق" (سنن
قى ى
ابن ماجه).
ػاؿ رس ػ ػ ي ً
صػ ػ ػلَّى اهللي ىعلىٍي ػ ػ ًػه ىك ىسػ ػ ػلَّ ىم " :-ىع ىجبػ ػ ػان أل ٍىمػ ػ ػ ًر
ػوؿ اهلل  -ى
 .27ق ػ ػ ى ى ي
الٍمػ ٍػؤًم ًن ،إً َّف أىمػػرل يكلهػػه خي ػػر ،كلىػػيس ىذ ىاؾ أل و ً ً
ىصػػابىػٍتهي
ىحػػد إًالَّ ل ٍل يمػ ٍػؤم ًن ،إً ٍف أ ى
ى
ي
ىسػ ػ َّػراءي
ٍ ىي ي ى ٍ ه ى ٍ ى
صبىػىر ،فى ىكا ىف ىخ ٍَتان لىهي" (ركال مسلم).
ىصابىػٍتهي ى
ضَّراءي ى
ىش ىكىر ،فى ىكا ىف ىخ ٍَتان لىهي ،ىكإً ٍف أ ى
ً
أف رس ى ً
كسػلَّم قػاؿ " َّ
ػب ظب ىػح البيػ ًع،
إف اهللى يوب ه
وؿ اللَّه صػلَّى اللَّػهي عليػه ى
 .28عن أيب يهىر ىيرىة َّ ،ى ي
ً
الشر ً
القضاء" (سنن الًتمام).
ظبح
اء
ظبح ِّ
ى
ى
 " .29كاهلل ًيف عو ًف الٍعب ًد ما ىكا ىف الٍعب يد ًيف عو ًف أ ً
ىخ ًيه" (ركال مسلم).
ىٍ
ى ي ى ٍ ىٍ ى
ىٍ
ً ً
ىحػ هد لًلَّ ًػه
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًه ىك ىسلَّ ىم -قى ى
اؿ " :ىكىما تىػ ىو ى
 .31ىع ٍن أًىيب يهىريٍػىرةى :ىع ٍن ىر يسوؿ اهلل  -ى
اض ىػع أ ى
إًالَّ ىرفىػ ىعهي اللَّهي" (ركال مسلم).
ً
ىف رس ى ً
اؿ" :الى يى ٍد يخ يل ٍ
كسلَّم -قى ى
اعبىنَّةى ىم ٍن الى
وؿ اهلل  -ى
صلَّى اهللي ىعلىٍيه ى
 .31ىع ٍن أًىيب يهىريٍػىرةى :أ َّ ى ي
يىأٍ ىم ين ىج يارلي بىػ ىوائًىقهي" (ركال مسلم).
" .32الٍمسلًم أىخو الٍمسلً ًم ال يظٍلًمه كال يسػلًمه كمػن ىكػا ىف ًيف حاج ًػة أ ً
ىخي ًػه ىكػا ىف اللَّػهي ًيف
ى ى
ى ي ي ى ي ٍ ي ي ىى ٍ
يٍ ي ي يٍ
حاجتًػ ًػه كمػػن فىػ َّػرج عػػن مسػػلً وم يكرب ػةن فىػ َّػرج اللَّػػه عٍنػػه يكربػةن ًمػػن يكربػ ً
ػات يىػ ٍػوًـ الٍ ًقيى ىامػ ًػة ىكىمػ ٍػن ىس ػتىػىر
ى ى ى ى ٍ ى ى ٍ ي ٍ ٍ ى ى ي ى ي ٍ ى ٍ يى
يم ٍسلً نما ىستىػىرلي اللَّهي يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة" (ركال البخارم).
ً
اغبى ىسػ ىػد
اغبى ىسػ ىػد ،فىػًإ ٌف ٍ
ػاؿ" :إًيىػػا يك ٍم ىك ٍ
ػأ صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم قػ ى
 .33عػ ٍػن أىيب يهىريٍػ ىػرىة أى ٌف النٌػ ٌ
اغبسنى ً
ب" (سنن أيب داكد).
ات كما تىأٍ يك يل النٌ يار ٍ
ب ،أ ٍىك ى
قاؿ الٍعي ٍش ى
اغبىطى ى
يىأٍ يك يل ٍى ى
ً
قاؿ رس ي ً
كسلَّم ( :ىم ٍن ىكظى ىم ىغٍيظان ،ىكيه ىو قى ًادهر ىعلىػى أى ٍف يػيٍن ًفػ ىالي،
وؿ اللَّه ى
صلَّى اللَّهي ىعلىيه ى
 .34ى ى ي
ىد ىع ػػالي اهللي ىعلى ػػى يرءي ً
اغبيػػوًر ىش ػػاءى) (س ػػنن اب ػػن
ىم ٍ
كس ٍ
اػبىبلىئًػ ًػق يىػ ػ ٍػوىـ الٍ ًقيى ىام ػ ًػة ،ىح ػ َّػىت يىبىيِّػ ػ ىػرلي ًيف أ ِّ
ماجه).
ً
ػاؿ رسػ ي ً
كس ػلَّمَّ " :
ػوـ القيامػ ًػة"
ػب لػػهي ل ػواءه يػ ى
ػوؿ اللَّػػه ى
ص ػلَّى اللَّػػهي ىعلىي ػه ى
 .35قػ ى ى ي
إف الغػ ى
ػادر يينصػ ي
(سنن الًتمام).
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وؿ اللَّ ًه صلَّى اللَّه على ًيه كسلَّم { :تىػرٍكت فًي يكم أىمػري ًن لىػن تى ً
ضػلهوا ىمػا ىسبى َّسػ ٍكتي ٍم
قاؿ ىر يس ي
 .36ى
ى
ٍ ٍ ىٍ ٍ
يى ى
ى
ًً ً
اب اللَّ ًه  ،ىك يسنَّةى ىر يسولًًه } .
هب ىما :كتى ى
ً
ً
ػاؿ رسػ ي ً
كس ػلَّم" :الى تيظٍ ًه ػ ًر َّ
الشػ ىػماتىةى ألىخي ػ ى فىػيىػٍر ىضبيػػهي اللَّػػهي
ػوؿ اللَّ ػه ى
ص ػلَّى اللَّػػهي ىعلىيػػه ى
 .37قػ ى ى ي
ىكيىػٍبتىلًي ى " (الًتمام).
" .38عن بن عمر أف رجبل جاء إىل النػأ صػلى اهلل عليػه كسػلم فقػاؿ يػا رسػوؿ اهلل أم
النػػاس أحػػب إىل اهلل كأم األعمػػاؿ أحػػب إىل اهلل فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم
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
غضػبه سػًت اهلل عورتػه كمػن كظػم غيظػه كلػو شػاء أف يبضػيه أمضػال مػؤل اهلل قلبػه رجػاء يػػوـ
القيامػػة كمػػن مشػػى مػػع أخيػػه يف حاجػػة حػػىت يتهيػػأ لػػه أثبػػت اهلل قدمػػه يػػوـ تػػزكؿ األقػػداـ"
(معجم الطرباين الكبَت).
اؿ صلَّى اللَّه علىي ًه كسػلَّم  { :ثىػبل ه ً
ػاب
ث يم ٍهل ىك ه
ػات يشػ مح يمطىػاعه ىكىه نػول يمتَّبى هػع ىكإً ٍع ىج ي
 .39قى ى ى
ي ىٍ ىى ى
الٍ ىمٍرًء بًنىػ ٍف ًس ًه} .
ػاؿ رسػ ػ ي ً
يكىل" (ركال
الص ػ ػ ٍد ىم ًة األ ى
الص ػ ػٍبػير ًعٍنػ ػ ىػد َّ
ص ػ ػلَّى اهلل ىعلىٍيػ ػ ًػه ىك ىس ػ ػلَّ ىمَّ " :-
ػوؿ اهلل  -ى
 .41قىػ ػ ى ى ي
مسلم).
كس ػلَّم" :اؼبػ ٍػرءي ىعلىػػى ًديػػن ىخلًيلًػػه" (ركال أب ػػو داكد
ص ػلَّى اللَّػػهي ىعلىيػ ًػه
ػوؿ اللَّػ ًػه
ػاؿ ىر يسػ ي
 .41قػ ى
ى
ى
ى
كالًتمام).
ً
ػاؿ رسػ ي ً
ت ًخيىانىػةن أى ٍف
كس ػلَّم " :ىكبي ػ ىػر ٍ
ػوؿ اللَّػػه ى
ص ػلَّى اللَّػػهي ىعلىيػػه ى
 .42قػ ى ى ي
ث أىخ ى ً
ً ً
ً
ب" (ركال
صػ ٌد هؽ ىكأىنٍ ى
ػت لىػهي بًػه ىكػاذ ه
يربى ٌد ى ى
ػاؾ ىحػديثان يه ىػو لىػ ى بًػه يم ى
أبو داكد).
وؿ اللَّ ًه صلَّى اللَّه على ًيه كسلَّم" :ما نىػ ىقص م ه ً
ص ىدقىوة" (ركال مسلم).
قاؿ ىر يس ي
 .43ى
اؿ م ٍن ى
ى
ى ى
ى
يى ى
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ً
ػاؿ :ىًظبعػػت جػػابًران يػ يقػ ي ً
كس ػلَّم-
ػت النَّػ ً َّ
ػوؿ :ىظب ٍعػ ي
ػأ  -ى
 .44ىعػ ٍػن أًىيب يس ػ ٍفيىا ىف قىػ ى ٍ ي ى ى
ص ػلَّى اهللي ىعلىٍيػػه ى
الصبلىةً" (ركال مسلم).
يىػ يق ي
ُت الشٍِّرًؾ ىكالٍ يك ٍف ًر تىػٍرىؾ َّ
ُت َّ
الر يج ًل ىكبىػ ٍ ى
وؿ" :إً َّف بىػ ٍ ى
ً
ً
ػاؿ رسػ ي ً
ػش ًمػ ٍػن ًذم الٍ ىعػ ٍػر ًش
كس ػلَّم " :أىنٍفػ ٍػق بًػبلىالن ،ىكالى ىزبٍػ ى
ػوؿ اللَّػػه ى
ص ػلَّى اللَّػهي ىعلىيػػه ى
 .45قػ ى ى ي
إقٍبلىالن" (ركال البزار).
ً
ػاؿ رس ػ ي ً
كسػ ػلَّم ( :ىكىم ػػا ىز ىاد اهللي ىعٍب ػػدان بً ىع ٍفػ ػ وو إًالَّ ًع ػ َّػزان) (ركال
ػوؿ اللَّػػه ى
صػ ػلَّى اللَّػػهي ىعلىي ػػه ى
 .46ق ػ ى ى ي
مسلم).
وؿ اللَّ ًه صلَّى اللَّه على ً
كسلَّ
س ًمنَّا" (ركال مسلم).
ي
ل
ػ
ف
ا
َّن
ش
غ
ن
م
ك
"
:
م
يه
قاؿ ىر يس ي
 .47ى
ى
ى
ى
ى
يى
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ػوؿ اللَّػ ً
ص ػلَّى اللَّػػهي ىعلىٍيػ ًػه ىك ىس ػلَّ
 .48ىعػ ٍػن أًىيب يهىريٍ ػ ىػرىة ىر ًضػػي اللَّػػهي ىعٍنػػهي أ َّ
س
ػي
ػ
ل
"
:
ػاؿ
ػ
ق
م
ػه
ى
ىف ىر يسػ ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
َّد ي ً ً
صرع ًة إًَّمبىا الش ً
الش ً
ً
ضً
ب" (ركال البخارم).
َّد ي
يد الَّام يبىٍل ي نىػ ٍف ىسهي عٍن ىد الٍغى ى
يد بًال ه ى ى
اؿ رس ي ً
ىل اهللً ًم ىػن
ػب إً ىى
ىح ه
صػلَّى اهللي ىعلىٍي ًػه ىك ىسػلَّ ىم" :-الٍ يم ٍػؤًم ين الٍ ىقػ ًو ه
وؿ اهلل  -ى
م ىخٍيػ هػر ىكأ ى
 .49قى ى ى ي
الٍم ٍؤًم ًن َّ ً ً
اسػتىعً ٍن بًاللٌ ًػه ،ىكالى تىػ ٍع ًج ٍػز ،ىكإً ٍف
الضػعيف ،ىكًيف يكػل ىخٍيػ هػرٍ ،
ص ىعلى ىػى ىمػا يىػٍنػ ىفعيػ ى ىك ٍ
احػ ًر ٍ
ي
ت ىكا ىف ىك ىاا ىكىك ىاا ،ىكلى ًك ٍن قي ٍل :قى ىػد ير اهللً ىكىمػا ىشػاءى فىػ ىع ىػل،
ىصابى ى ىش ٍيءه فىبلى تىػ يق ٍل :لىو أ َّ
ىين فىػ ىع ٍل ي
أى
فىًإ َّف لىو تىػ ٍفتىح عمل الشَّيطى ً
اف " (ركال مسلم).
ي ىى ى ٍ
ً
ىصبىح ًمٍن يك ٍم يم ىعا ن ًيف ىج ىس ًدلًً ،آمنىػان ًيف
 .51قى ى
اؿ ىر يسوؿي اهلل صلى اهلل عليه كسلم ( :ىم ٍن أ ٍ
ً
ًً
ً ً
ت لىهي ال هدنٍػيىا) (سنن ابن ماجه).
وت يىػ ٍومه فى ىكأَّىمبىا ح ىيز ٍ
س ٍربًه ،عٍن ىدلي قي ي
ً ً
ً
صػلَّى اللَّػهي ىعلىٍي ًػه ىك ىسػلَّ ىم -
 .51ىع ٍن ىعٍبد اللَّػه بٍػ ًن ىع ٍمػ ورك  -ىرض ىػي اللَّػهي ىعٍنػ يه ىمػا  -ىع ٍػن النًَّ ِّ
ػأ  -ى
اؿ" :الٍ يم ٍسلً يم ىم ٍن ىسلً ىم الٍ يم ٍسلً يمو ىف ًم ٍن لً ىسانًًه ىكيى ًدلً" (ركال البخارم).
قى ى
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مقتطفات من الدستور الكويتي
مكونات الدستور الكوييت
الباب األكؿ :الدكلة كنظاـ اغبكم
الباب الثاين  :اؼبقومات األساسية للمجتمع الكوييت
الباب الثالث :اغبقوؽ كالواجبات العامة
الباب الرابع  :السلطات
الباب اػبامس :أحكاـ عامة كأحكاـ

مؤقتة.

الباب األكؿ مادة ٔ
نظاـ اغبكم يف دكلة الكويت ديبقراطي  ،السيادة فيه لؤلمة مصدر السلطات صبيعا،
كتكوف فبارسة السيادة على الوجه اؼببُت هباا الدستور.
الباب الثاين (اؼبقومات األساسية للمجتمع الكوييت)
مادة ٕ
العدؿ كاغبرية كاؼبساكاة دعامات ااتمع  ،كالتعاكف كالًتاحم صلة كثقى بُت اؼبواطنُت.
مادة ٖ
تصوف الدكلة دعامات ااتمع كتكفل األمن كالطمأنينة كتكافؤ الفرص للمواطنُت .
مادة ٗ
األسرة أساس ااتمع  ،قوامها الدين  ،كاألخبلؽ كحب الوطن  ،وبفا القانوف كياهنا ،
كيقوم أكاصرها  ،كوبمي يف ظلها األمومة كالطفولة .
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مادة َُ
ترعى الدكلة النشء كربميه من االستغبلؿ كتقيه اإلنباؿ األديب كاعبسماين كالركحي .
مادة ُُ
تكفل الدكلة اؼبعونة للمواطنُت يف حالة الشيخوخة أك اؼبرض أك العجز عن العمل  ،كما
توفر ؽبم خدمات التأمُت االجتماعي كاؼبعونة االجتماعية كالرعاية الصحية .
مادة ُِ
تصوف الدكلة الًتاث اإلسبلمي كالعريب  ،كتسهم يف ركب اغبضارة اإلنسانية .
مادة ُّ
التعليم ركن أساسي لتقدـ ااتمع  ،تكفله الدكلة كترعال .
مادة ُْ
ترعى الدكلة العلوـ كاآلداب كالفنوف كتشجع البحث
العلمي .
مادة ُٓ
تعٌت الدكلة بالصحة العامة كبوسائل الوقاية كالعبلج
من األمراض كاألكبئة .
مادة ُٔ
اؼبلكية كرأس اؼباؿ كالعمل مقومات أساسية لكياف
الدكلة االجتماعي كللثركة الوطنية  ،كهي صبيعا حقوؽ فردية ذات كظيفة اجتماعية ينظمها
القانوف .
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مادة ُٕ
لؤلمواؿ العامة حرمة  ،كضبايتها كاجب على كل
مواطن .
الباب الثالث (اغبقوؽ

كالواجبات العامة(

مادة َْ
التعليم حق للكويتيُت  ،تكفله الدكلة كفقا للقانوف كيف حدكد النظاـ العاـ كاآلداب ،
كالتعليم الزامي ؾباين يف مراحله األكىل كفقا للقانوف .
كيضع القانوف اػبطة البلزمة للقضاء على األمية .1
كهتتم الدكلة خاصة بنمو الشباب البدين كاػبلقي كالعقلي .
مادة ُْ
لكل كوييت اغبق يف العمل كيف اختيار نوعه .
كالعمل كاجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة كيستوجبه اػبَت العاـ  ،كتقوـ الدكلة على
توفَتل للمواطنُت كعلى عدالة شركطه .

ُ -نسبة األمية يف دكلة الكويت قد بلغت ٔ %للكويتيُت تًتكز أمية الكويتيُت يف اإلناث البليت أعمارهن أكرب من ٓٓ عاما،
كقد بلغت نسبة األمية بينهن ُُ %تقريبا  ،أما الاكور الكويتيُت بلغت النسبة ٗ( % ُ,كزارة لًتبية ،ااموعة اإلحصائية
للتعليمََِٔ- ََِٓ ،ـ ،ص ِْ).
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ورد في المذكرة التفسيرية
امتثاال لقوله تعايل " كشاكرهم يف األمر " كاستشرافان ؼبكانػة مػن كػرمهم يف كتابػه العزيػز
بقوله " كأمرهم شورل بيػنهم " كتأسػيان بسػنة رسػوله صػلى اهلل عليػه كسػلم يف اؼبشػورة ، ...
كمتابعػػة لركػػب تراثنػػا اإلسػػبلمي يف بنػػاء ااتمػػع كإرسػػاء قواعػػد اغبكػػم  ،كبرغبػػة كاعيػػة يف
االسػػتجابة لسػػنة التط ػػور كاإلفػػادة م ػػن مس ػػتحدثات الفكػػر اإلنس ػػاين كعظػػات التج ػػارب
الدسػػتورية يف الػػدكؿ األخػػرل  . . .يهػػدم ذلػ كلػػه  ،كيػػوحي هػػال اؼبعػػاين صبيعػػا ،كضػػع
دستور دكلة الكويت .
التعليم  -دبقتضى هال اؼبادة  -حق للكويتيُت تكفله الدكلة كفقا للقانوف كيف حدكد
النظاـ العاـ كاآلداب  ،كهو  ،كسائر اغبقوؽ كاغبريات العامة ،ؿبدكد طبيعيا بإمكانيات
الدكلة كمدل طاقتها  ،كما أف النص على التزاـ هاا اغبق حدكد النظاـ العاـ كاآلداب إمبا
هو ربصيل حاصل (ال ىبلو من النفع كالتاكرة) ذل ألف اغبقوؽ كاغبريات صبيعها إمبا
تقوـ داخل تل اغبدكد .
كقد تضمنت هال اؼبادة كال النص على أف " التعليم إلزامي ؾباين يف مراحله األكىل
كفقا للقانوف " كيقصد باؼبراحل األكىل ما يبل هناية
التعليم اؼبتوسط  ،كال ينبغي أف يتجاكز اإللزاـ هال
اؼبرحلة  -كهي مرحلة يف ذاهتا متقدمة  -ألف يف
التجاكز مساسان حبرية الوالدين يف توجيه أكالدهم ،
فضبل عن تعار تقرير هاا اإللزاـ للبنات يف تل
السن كدبراعاة كاقع تقاليدنا هباا اػبصوص.
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كحيث يكوف اإللزاـ هبب أف تكوف كال ؾبانيته إذ ال يتصور مع اإللزاـ ربميل كيل
األمر باؼبصركفات الدراسية  ،كبال جاء حكم ااانية مكمل للنص اػباص باإللزاـ  ،أما
موضوع ااانية يف غَت نطاؽ اإللزاـ فأمر ىبتص بتنظيمه اؼبشرع العادم كتفصله قوانُت
التعليم . ..
مقتطف ااات م اان الميث اااق العرب ااي لحق ااوق

اإلنسان

ُ

النسخة األحدث
اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة
اليت استضافتها تونس
ِّ مايو/أيار ََِْ
الديباجة
انطبلقػان 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
حقه يف حياة كريبة على أسس من اغبرية كالعدؿ كاؼبساكاة .كربقيقا للمبادئ اػبالدة للدين
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
نشر مراكز العمل بُت الشرؽ كالغرب ما جعلها مقصدان ألهل األرض كالباحثُت عن اؼبعرفة
كاغبكمة.
كإيبانان منها بوحدة الػوطن العػريب مناضػبلن دكف حريتػه ،مػدافعان عػن حػق األمػم يف تقريػر
مص ػػَتها كاحملافظ ػػة عل ػػى ثركاهت ػػا كتنميته ػػا ،كإيبان ػػا بس ػػيادة الق ػػانوف كدكرل يف ضباي ػػة حق ػػوؽ
اإلنساف يف مفهومهػا الشػامل كاؼبتكامػل ،كإيبانػان بػأف سبتػع اإلنسػاف باغبريػة كالعدالػة كتكػافؤ
ُ مكتبة حقوؽ اإلنساف  ،جامعة مينسوتاhttp://www1.umn.edu/humanrts/arabic/regdoc.html :
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الفرص هو معيار أصالة أم ؾبتمع .كرفضان ألشكاؿ العنصرية كالصهيونية كافة اليت تشػكل
انتهاكان غبقوؽ اإلنساف كهتديدان للسلم كاألمن العاؼبيُت ،كإقراران باالرتباط الوثيق بُت حقوؽ
اإلنسػػاف كالسػػلم كاألمػػن العػػاؼبيُت ،كتأكيػػدان ؼببػػادئ ميثػػاؽ األمػػم اؼبتحػػدة كاإلعػػبلف العػػاؼبي
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.
كبناء على ما تقدـ اتفقت األطراؼ يف هاا اؼبيثاؽ على اآليت:
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
ذبعل من حقوؽ اإلنساف مثبلن سامية كأساسية توجه إرادة اإلنساف يف الدكؿ العربية كسبكنه
من االرتقاء كبو األفضل كفقان ؼبا ترتضيه القيم اإلنسانية النبيلة.
ِ -تنشػػئة اإلنسػػاف يف الػػدكؿ العربيػػة علػػى االعت ػزاز هبويتػػه كعلػػى الوفػػاء لوطنػػه أرضػػا
كتارىبا كمصا مشًتكة مع التشبع بثقافة التآخي البشػرم كالتسػامح كاالنفتػاح علػى اآلخػر
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
عل ػػى ال ػػتبلزـ ب ػػُت ال ػػوعي ب ػػاغبقوؽ كااللتػ ػزاـ بالواجب ػػات كتس ػػودل ق ػػيم اؼبس ػػاكاة كالتس ػػامح
كاالعتداؿ.
ْ -ترسيخ اؼببدأ القاضي بأف صبيع حقوؽ اإلنساف عاؼبية كغَت قابلة للتجزئة كمًتابطة
كمتشابكة.
مادة ِ

257

ُ -للشعوب كافة اغبق يف تقرير مصَتها كالسيطرة على ثركاهتا كمواردهػا كؽبػا اغبػق يف
أف تق ػ ػػرر حبري ػ ػػة اختي ػ ػػار مب ػ ػػط نظامه ػ ػػا السياس ػ ػػي كأف تواص ػ ػػل حبري ػ ػػة تنميته ػ ػػا االقتص ػ ػػادية
كاالجتماعية كالثقافية.
ِ -للشعوب اغبق يف العيش ربت ظل السيادة الوطنية كالوحدة الًتابية.
ّ -أف أش ػػكاؿ العنصػ ػرية كالص ػػهيونية كاالح ػػتبلؿ كالس ػػيطرة األجنبي ػػة كاف ػػة ه ػػي رب ػػد
للكرامة اإلنسانية كعائق أساسي وبوؿ دكف اغبقوؽ األساسية للشعوب كمن الواجب إدانة
صبيع فبارساهتا كالعمل على إزالتها.
ْ -للشعوب كافة اغبق يف مقاكمة االحتبلؿ األجنأ.
مادة ٓ
ُ -اغبق يف اغبياة حق مبلزـ لكل شخص.
ِ -وبمي القانوف هاا اغبق ،كال هبوز حرماف أحد من حياته تعسفا.
مادة ٔ
ال هبوز اغبكػم بعقوبػة اإلعػداـ إال يف اعبنايػات بالغػة اػبطػورة كفقػان للتشػريعات النافػاة
كقت ارتكاب اعبريبة كدبقتضى حكم هنػائي صػادر عػن ؿبكمػة ـبتصػة ،كلكػل ؿبكػوـ عليػه
بعقوبة اإلعداـ اغبق يف طلب العفو أك استبداؽبا بعقوبة أخف.
مادة ٕ
ُ -ال هب ػػوز اغبك ػػم باإلع ػػداـ عل ػػى أش ػػخاص دكف الثماني ػػة عش ػػر عامػ ػان م ػػا ت ػػنص
التشريعات النافاة كقت ارتكاب اعبريبة على خبلؼ ذل .
ِ -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 إجػراء ذبػػارب طبيػػة أك علميػػة علػػى أم شػػخص أك اسػػتغبلؿ أعضػػائه مػػن دكف
رضػ ػائه اغب ػػر كإدراك ػػه الكام ػػل للمض ػػاعفات ال ػػيت ق ػػد ت ػػنجم عنه ػػا ،م ػػع مراع ػػاة الضػ ػوابط
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كالقواعد األخبلقية كاإلنسػانية كاؼبهنيػة كالتقيػد بػاإلجراءات الطبيػة الكفيلػة بضػماف سػبلمته
الشخصػػية كفقػػا للتشػريعات النافػػاة يف كػػل دكلػػة طػػرؼ .كال هبػػوز بػػأم حػػاؿ مػػن األحػواؿ
االذبار باألعضاء البشرية.
مادة ُُ
صبيع األشخاص متساككف أماـ القانوف كؽبم اغبق يف التمتع حبمايته من دكف سبييز.
مادة ُِ
صبيػػع األشػػخاص متسػػاككف أمػػاـ القضػػاء .كتضػػمن الػػدكؿ األط ػراؼ اسػػتقبلؿ القضػػاء
كضباية القضاة من أم تدخل أك ضغوط أك هتديدات ،كمػا تضػمن حػق التقاضػي بدرجاتػه
لكل شخص خاضع لواليتها.
مادة ُّ
ُ -لكػػل شػػخص اغبػػق يف ؿباكمػػة عادلػػة تتػوافر فيهػػا ضػػمانات كافيػػة كذبريهػػا ؿبكمػػة
ـبتصػػة كمسػػتقلة كنزيهػػة كمنشػػأة سػػابقا حبكػػم القػػانوف .كذلػ يف مواجهػػة أيػػة هتمػػة جزائيػػة
توجػػه إليػػه أك للبػػت يف حقوقػػه أك التزاماتػػه ،كتكفػػل كػػل دكلػػة طػػرؼ لغػػَت القػػادرين مالي ػان
اإلعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم.
ِ -تكوف احملاكمة علنية إال يف حػاالت اسػتثنائية تقتضػيها مصػلحة العدالػة يف ؾبتمػع
وبًتـ اغبريات كحقوؽ اإلنساف.
مادة ُٓ
ال جريبة كال عقوبة إال بنص تشريعي سابق ،كيطبق يف صبيع األحواؿ القػانوف األصػلح
للمتهم.
مادة ُٕ
تكفل كل دكلػة طػرؼ بوجػه خػاص للطفػل اؼبعػرض لؤلخطػار أك اعبػانح الػام تعلقػت
بػػه هتمػػة ،اغبػػق يف نظػػاـ قضػػائي خػػاص باألحػػداث يف صبيػػع أطػوار التتبػػع كاحملاكمػػة كتنفيػػا

259

األحكػػاـ ،كيف معاملػػة خاصػػة تتفػػق مػػع سػػنه كتصػػوف كرامتػػه كتيسػػر تأهيلػػه كإعػػادة إدماجػػه
كقيامه بدكر بناء يف ااتمع.
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مادة َِ
ُ -يعامل صبيع األشخاص احملركمُت من حريتهم معاملة إنسانية ربًتـ الكرامة
اؼبتأصلة يف اإلنساف.
ِ -يفصل اؼبتهموف عن اؼبدانُت كيعاملوف معاملة تتفق مع كوهنم غَت مدانُت.
ّ -يراع ػػى يف نظ ػػاـ الس ػػجوف أف يهػ ػػدؼ إىل إصػ ػػبلح اؼبس ػػجونُت كإع ػػادة تػ ػػأهيلهم
اجتماعيا.
مادة ِٓ
ال هبوز حرماف األشخاص اؼبنتمػُت إىل األقليػات مػن التمتػع بثقافاهتػا كاسػتخداـ لغتهػا
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 .
ِ -ال هبػػوز أليػػة دكلػػة طػػرؼ إبعػػاد أم شػػخص ال وبمػػل جنسػػيتها كمتواجػػد بصػػورة
شػػرعية علػػى أراضػػيها إال دبوجػػب قػرار 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 ِٕ
ُ -ال هبوز بشكل تعسفي أك غَت قػانوين منػع أم شػخص مػن مغػادرة أم بلػد دبػا يف
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
ينتفػع هبػاا اغبػق مػن هبػرم تتبعػه مػن أجػل جريبػة هتػم اغبػق العػاـ كال هبػوز تسػليم البلجئػُت
السياسيُت.
مادة ِٗ
ُ -لكػل شػخص اغبػق يف التمتػػع جبنسػية كال هبػوز إسػػقاطها عػن أم شػخص بشػػكل
تعسفي أك غَت قانوين.
ِ -للػػدكؿ األط ػراؼ أف تتخػػا اإلج ػراءات الػػيت تراهػػا مناسػػبة كدبػػا يتفػػق مػػع تش ػريعاهتا
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 َّ
ُ -لكل شخص اغبق يف حرية الفكر كالعقيدة كالدين كال هبوز فرض أيػة قيػود عليهػا
إال دبا ينص عليه التشريع النافا.
ِ -ال هبوز إخضاع حرية اإلنساف يف إظهار دينه أك معتقدل أك فبارسة شعائرل الدينية
دبف ػػردل أك م ػػع غ ػػَتل إال للقي ػػود ال ػػيت ي ػػنص عليه ػػا الق ػػانوف كال ػػيت تك ػػوف ض ػػركرية يف ؾبتم ػػع
متسامح وبًتـ اغبريات كحقوؽ اإلنساف غبمايػة السػبلمة العامػة أك النظػاـ العػاـ أك الصػحة
العامة أك اآلداب العامة أك غبماية حقوؽ اآلخرين كحرياهتم األساسية.
ّ -لآلباء أك األكصياء حرية تأمُت تربية أكالدهم دينيان كخلقيان.
مادة ّّ
ُ -األسرة هي الوحدة الطبيعية كاألساسية للمجتمع .كالزكاج بُت الرجل كاؼبرأة أساس
تكوينها كللرجل كاؼبرأة ابتػداء مػن بلػوغ سػن الػزكاج حػق التػزكج كتأسػيس أسػرة كفػق شػركط
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كأركػاف الػزكاج ،كال ينعقػد الػػزكاج إال برضػا الطػرفُت رضػان كػػامبلن ال إكػرال فيػه كيػنظم التشػريع
النافا حقوؽ ككاجبات الرجل كاؼبرأة عند انعقاد الزكاج كخبلؿ قيامه كلدل اكببلله.
ِ -تكفل الدكلػة كااتمػع ضبايػة األسػرة كتقويػة أكاصػرها كضبايػة األفػراد داخلهػا كحظػر
ـبتلػػف أشػػكاؿ العنػػف كإسػػاءة اؼبعاملػػة بػػُت أعضػػائها كخصوصػان ضػػد اؼبػرأة كالطفػػل .كمػػا
تكفل لؤلمومة كالطفولة كالشيخوخة كذكم االحتياجات اػباصة اغبمايػة كالرعايػة البلزمتػُت
كتكفل أيضا للناشئُت كالشباب أكرب فرص التنمية البدنية كالعقلية.
ّ -تتخػػا الػػدكؿ األط ػراؼ كػػل التػػدابَت التش ػريعية كاإلداريػػة كالقضػػائية لضػػماف ضبايػػة
الطفػػل كبقائػػه كمبائػػه كرفاهيتػػه يف جػػو مػػن اغبريػػة كالكرامػػة كاعتبػػار مصػػلحته الفضػػلى اؼبعيػػار
األساسػػي لكػػل التػػدابَت اؼبتخػػاة بشػػأنه يف صبيػػع األحػواؿ كسػواء كػػاف معرضػان لبلكبػراؼ أك
جاكبان.
ْ -تتخ ػػا ال ػػدكؿ األط ػراؼ ك ػػل الت ػػدابَت الض ػػركرية لض ػػماف اغب ػػق يف فبارس ػػة الرياض ػػة
البدنية كخصوصا للشباب.
مادة ّٔ
تضػػمن الػػدكؿ األطػراؼ حػػق كػػل مػواطن يف الضػػماف االجتمػػاعي دبػػا يف ذلػ التػػأمُت
االجتماعي.
مادة ّٕ
اغبػػق يف التنميػػة هػػو حػػق مػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف األساسػػية كعلػػى صبيػػع الػػدكؿ أف تضػػع
السياسات اإلمبائية كالتدابَت البلزمة لضماف هاا اغبق ،كعليها السعي لتفعيل قيم التضامن
كالتع ػػاكف فيم ػػا بينهػػا كعل ػػى اؼبس ػػتول ال ػػدكيل للقضػػاء عل ػػى الفقػػر كربقي ػػق تنميػػة اقتص ػػادية
كاجتماعية كثقافية كسياسية ،كدبوجب هػاا اغبػق لكػل مػواطن اؼبشػاركة كاإلسػهاـ يف ربقيػق
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 َْ
ُ -تلتزـ الدكؿ األطراؼ بتوفَت اغبياة الكريبة لاكم اإلعاقات النفسية كاعبسدية كاليت
تكفل ؽبم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم كتيسَت مشاركتهم الفعلية يف ااتمع.
ِ -تػػوفر الػػدكؿ األط ػراؼ اػبػػدمات االجتماعيػػة ؾبان ػان عبميػػع ذكم اإلعاقػػات .كمػػا
تػػوفر الػػدعم اؼبػػادم للمحتػػاج مػػن هػػؤالء األشػػخاص كأسػػرهم أك لؤلسػػر الػػيت ترعػػاهم كمػػا
تقوـ بكل ما يلزـ لتجنب إيوائهم يف مؤسسات الرعاية ك صبيػع األحػواؿ تراعػى اؼبصػلحة
الفضلى للشخص اؼبعوؽ.
ّ -تتخ ػػا ال ػػدكؿ األطػ ػراؼ ك ػػل الت ػػدابَت البلزم ػػة للح ػػد م ػػن اإلعاق ػػات بك ػػل الس ػػبل
اؼبمكنة دبا فيها برامج الصحة الوقائية كنشر الوعي كالتثقيف.
ْ -توفر الدكؿ األطػراؼ كػل اػبػدمات التعليميػة اؼبناسػبة لؤلشػخاص ذكم اإلعاقػات
آخاة يف االعتبار أنبية الدمج يف النظاـ التعليمي كأنبية التدريب كالتأهيػل اؼبهػٍت كاإلعػداد
ؼبمارسة العمل كتوفَت العمل اؼبناسب يف القطاع اغبكومي أك اػباص.
ٓ -تػػوفر الػػدكؿ األطػراؼ كػػل اػبػػدمات الصػػحية اؼبناسػػبة لؤلشػػخاص ذكم اإلعاقػػات
دبا فيها إعادة التأهيل لدؾبهم يف ااتمع.
ٔ -سبكػػن الػػدكؿ األط ػراؼ األشػػخاص ذكم اإلعاقػػات مػػن اسػػتخداـ مرافػػق اػبدمػػة
العامة كاػباصة.
مادة ُْ
ُ -ؿبو األمية التزاـ كاجب على الدكلة .كلكل شخص اغبق يف التعليم.
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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.
ّ -تتخػا الػدكؿ األطػرؼ يف صبيػع اؼبيػادين كػل التػدابَت اؼبناسػبة لتحقيػق الشػراكة بػُت
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
اؼبناهج كاألنشطة التعليمية كبرامج الًتبية كالتكوين كالتدريب الرظبية كغَت الرظبية.
ٔ -تضمن الدكؿ األطراؼ كضع اآلليات الكفيلة بتحقيق التعلم اؼبستمر مدل اغبياة
لكل اؼبواطنُت ككضع خطة كطنية لتعليم الكبار.
مادة ِْ
ُ -لكػػل شػػخص حػػق اؼبشػػاركة يف اغبيػػاة الثقافيػػة كيف التمتػػع بفوائػػد التقػػدـ العلمػػي
كتطبيقاته.
ِ -تعهد الدكؿ األطراؼ باحًتاـ حرية البحث العلمػي كتكفػل ضبايػة اؼبصػا اؼبعنويػة
كاؼبادية الناذبة عن اإلنتاج العلمي أك األديب أك الفٍت.
ّ -تس ػػعى ال ػػدكؿ األط ػ ػراؼ للعم ػػل اؼبش ػػًتؾ كتعزي ػػز التع ػػاكف فيم ػػا بينه ػػا عل ػػى ك ػػل
األصعدة كدبشاركة كاملة ألهل الثقافة كاإلبداع كمنظماهتم من أجػل تطػوير الػربامج العمليػة
كالًتفيهية كالثقافية كالفنية كتنفياها.
مادة ّْ
ال هب ػػوز تفس ػػَت ه ػػاا اؼبيث ػػاؽ أك تأكيل ػػه عل ػػى كب ػػو ين ػػتقص م ػػن اغبق ػػوؽ كاغبري ػػات ال ػػيت
ربميهػػا الق ػوانُت الداخليػػة للػػدكؿ األطػراؼ أك الق ػوانُت اؼبنصػػوص عليهػػا يف اؼبواثيػػق الدكليػػة
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كاإلقليمي ػػة غبق ػػوؽ اإلنس ػػاف ال ػػيت ص ػػدقت عليه ػػا أك أقرهت ػػا دب ػػا فيه ػػا حق ػػوؽ اؼب ػرأة كالطف ػػل
كاألشخاص اؼبنتمُت إىل األقليات.
نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
( Universal

اعتمدت اعبمعية العامة لؤلمػم اؼبتحػدة اإلعػبلف العػاؼبي غبقػوؽ اإلنسػاف
 )Declaration of Human Rightsيف عػػاـ ُْٖٗ ـ .فيمػػا يلػػي نػػص الوثيقػػة نقػػبل عػػن
جامعة منسوتاُ:
اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف
اعتمد كنشر على اؼبؤل دبوجب قرار اعبمعية العامة
لؤلمم اؼبتحدة ُِٕ ألف (د )ّ-اؼبؤرخ يف َُ كانوف
األكؿ/ديسمرب ُْٖٗ
الديباجة
ؼبػػا كػػاف اإلقػرار دبػػا عبميػػع أعضػػاء األسػرة البشػرية مػػن كرامػػة أصػػيلة فػػيهم ،كمػػن حقػػوؽ
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
نادكا ببزكغ عا يتمتعوف فيه حبرية القوؿ كالعقيدة كبالتحرر من اػبوؼ كالفاقػة ،كػأظبى مػا
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
من اعبوهرم العمل على تنمية عبلقات كدية بُت األمم ،كؼبا كانػت شػعوب األمػم اؼبتحػدة
ُ 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
كبتحس ػػُت مس ػػتويات اغبي ػػاة يف ج ػػو م ػػن اغبري ػػة أفس ػػح ،كؼب ػػا كان ػػت ال ػػدكؿ األعض ػػاء ق ػػد
تعهدت بالعمل ،بالتعػاكف مػع األمػم اؼبتحػدة علػى ضػماف تعزيػز االحػًتاـ كاؼبراعػاة العػاؼبيُت
غبقوؽ اإلنساف كحرياته األساسية ،كؼبػا كػاف التقػاء اعبميػع علػى فهػم مشػًتؾ ؽبػال اغبقػوؽ
كاغبريػات أمػرا بػػال الضػركرة لتمػػاـ الوفػػاء هبػػاا التعهػد ،فػػإف اعبمعيػػة العامػة تنشػػر علػػى اؼبػػؤل
هػػاا اإلعػػبلف العػػاؼبي غبقػػوؽ اإلنسػػاف بوصػػفه اؼبثػػل األعلػػى اؼبشػػًتؾ الػػام ينبغػػي أف تبلغػػه
كافة الشعوب ككافة األمم ،كيما يسعى صبيع أفراد ااتمع كهيئاتػه ،كاضػعُت هػاا اإلعػبلف
نصػػب أعيػػنهم علػػى الػػدكاـ ،كمػػن خػػبلؿ التعلػػيم كالًتبيػػة ،إىل توطيػػد اح ػًتاـ هػػال اغبقػػوؽ
كاغبريات ،ككيما يكفلوا ،بالتدابَت اؼبطػردة الوطنيػة كالدكليػة ،االعػًتاؼ العػاؼبي هبػا كمراعاهتػا
الفعلية ،فيما بُت شعوب الدكؿ األعضػاء ذاهتػا كفيمػا بػُت شػعوب األقػاليم اؼبوضػوعة ربػت
كاليتها على السواء.
اؼبادة ُ
يولد صبيع الناس أحرارا كمتساكين يف الكرامة كاغبقوؽ .كهم قد كهبوا العقل كالوجداف
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،
أك الرأم سياسيا كغَت سياسي ،أك األصػل الػوطٍت أك االجتمػاعي ،أك الثػركة ،أك اؼبولػد ،أك
أم كضع آخر .كفضبل عن ذل ال هبوز التمييز علي أسػاس الوضػع السياسػي أك القػانوين
أك الػػدكيل للبلػػد أك اإلقلػػيم الػػام ينتمػػي إليػػه الشػػخص ،س ػواء أكػػاف مسػػتقبل أك موضػػوعا
ربت الوصاية أك غَت متمتع باغبكم الاايت أـ خاضعا ألم قيد آخر علي سيادته.
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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
اغباطة بالكرامة.
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
ربريمل على مثل هاا التمييز.
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 َُ
لكل إنساف ،على قدـ اؼبساكاة التامة مع اآلخرين ،اغبق يف أف تنظر قضيته ؿبكمة
مستقلة كؿبايدة ،نظرا منصفا كعلنيا ،للفصل يف حقوقه كالتزاماته ك أية هتمة جزائية توجه
إليه.
اؼبادة ُُ
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 .1كل شخص متهم جبريبة يعترب بريئا إىل أف يثبت ارتكابه ؽبا قانونا يف ؿباكمة علنيػة
تكوف قد كفرت له فيها صبيع الضمانات البلزمة للدفاع عن نفسه.
ِ .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 ُِ
ال هبوز تعريمل أحد لتدخل تعسفي يف حياته اػباصة أك يف شؤكف أسرته أك مسكنه
أك مراسبلته ،كال غبمبلت سبس شرفه كظبعته .كلكل شخص حق يف أف وبميه القانوف من
مثل ذل التدخل أك تل اغبمبلت.
اؼبادة ُّ
ُ .لكل فرد حق يف حرية التنقل ك اختيار ؿبل إقامته داخل حدكد الدكلة.
ِ .لكل فرد حق يف مغادرة أم بلد ،دبا يف ذل بلدل ،ك العودة إىل بلدل.
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
سياسية أك عن أعماؿ تناقمل مقاصد األمم اؼبتحدة كمبادئها.
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
بسبب العرؽ أك اعبنسية أك الدين .كنبا متساكياف يف اغبقوؽ لدل التزكج كخبلؿ قياـ
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 ُٕ
ُ .لكل فرد حق يف التمل  ،دبفردل أك باالشًتاؾ مع غَتل.
ِ .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
كالتعليم ،دبفردل أك مع صباعة ،كأماـ اؼبؤل أك على حدل.
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 َِ
ُ .لكل شخص حق يف حرية االشًتاؾ يف االجتماعات كاعبمعيات السلمية.
ِ .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.
ِ .لكل شخص ،بالتساكم مع اآلخرين ،حق تقلد الوظائف العامة يف بلدل.
ّ .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 ِِ
لكل شخص ،بوصفه عضوا يف ااتمع ،حق يف الضماف االجتماعي ،كمن حقه أف
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 ِّ
ُ .لكل شخص حق العمل ،ك حرية اختيار عمله ،ك شركط عمل عادلة
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
البشرية ،كتستكمل ،عند االقتضاء ،بوسائل أخرل للحماية االجتماعية.
ْ .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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ُ .لكل شخص حق يف مستول معيشة يكفى لضماف الصحة كالرفاهة له كألسرته،
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
أك الشيخوخة أك غَت ذل من الظركؼ اػبارجة عن إرادته كاليت تفقدل أسباب عيشه.
ِ .لؤلمومة كالطفولة حق يف رعاية كمساعدة خاصتُت .كعبميع األطفاؿ حق التمتع
باات اغبماية االجتماعية سواء كلدكا يف إطار الزكاج أك خارج هاا اإلطار.
اؼبادة ِٔ
ُ .لكل شخص حق يف التعليم .كهبب أف يوفر التعليم ؾبانا ،على األقل يف مرحلتيه
االبتدائية كاألساسية .كيكوف التعليم االبتدائي إلزاميا .كيكوف التعليم الفٍت كاؼبهٍت متاحا
للعموـ .كيكوف التعليم العايل متاحا للجميع تبعا لكفاءهتم.
ِ .هبب أف يستهدؼ التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنساف كتعزيز احًتاـ حقوؽ
اإلنساف كاغبريات األساسية .كما هبب أف يعزز التفاهم كالتسامح كالصداقة بُت صبيع
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 ِٕ
ُ .لكل شخص حق اؼبشاركة اغبرة يف حياة ااتمع الثقافية ،ك االستمتاع
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 ِٖ
لكل فرد حق التمتع بنظاـ اجتماعي كدكيل يبكن أف تتحقق يف ظله اغبقوؽ كاغبريات
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
منها ،حصرا ،ضماف االعًتاؼ الواجب حبقوؽ كحريات اآلخرين كاحًتامها ،كالوفاء
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 َّ
ليس يف هاا اإلعبلف أم نص هبوز تأكيله على كبو يفيد انطواءل على زبويل أية دكلة
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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الفصل السادس
الخاتمة
بػ ػػدأت هػ ػػاا العمػ ػػل فػ ػػربزت يف ذهػ ػػٍت
قضػ ػ ػػايا متشػ ػ ػػعبة فأكجسػ ػ ػػت خيفػ ػ ػػة منهػ ػ ػػا
فالوقػ ػ ػ ػػت قػ ػ ػ ػػد ال يسػ ػ ػ ػػع كمشػ ػ ػ ػػقة الق ػ ػ ػ ػراءة
كالبحػ ػ ػ ػػث كالتػ ػ ػ ػػدكين كالًتصبػ ػ ػ ػػة كاإلضػ ػ ػ ػػافة
كالتنسػ ػ ػػيق مػ ػ ػػن اؼبصػ ػ ػػاعب الػ ػ ػػيت ال يبكػ ػ ػػن
التهوين منها بل يضع ؽبا كػل باحػث ألػف
حسػػاب ،كلكػػن دبجػػرد أف بػػدأت البحػػث
اغبػ ػػايل ح ػ ػػىت رأيػ ػػت – بتوفيػ ػػق م ػ ػػن اهلل -
الس ػػحب تنقش ػػع أم ػػامي فاتض ػػحت الرؤي ػػة
كأخ ػ ػػات ت ػ ػػزداد كض ػ ػػوحا يف ذه ػ ػػٍت كلم ػ ػػا
تقدمت شوطا يف كتابة هاا البحػث الػام
يس ػػرل اهلل يل كحبب ػػه إىل قل ػػأ كهك ػػاا تب ػػدأ
األمور صػعبة يف أكؿ ظهورهػا كلكػن اليسػر
ي ػ ػػأيت الحق ػ ػػا كه ػ ػػال س ػ ػػنة اغبي ػ ػػاة يف ع ػ ػػا
الكتاب ػ ػ ػػة كالت ػ ػ ػػأليف كالبح ػ ػ ػػث كالتحص ػ ػ ػػيل
كشػػئوف اؼبعيشػػة كصػػدؽ القائػػل " ىمػػا الٍ ىعنىػػاءي
إًالَّ ًيف ً
االبٍتً ىد ًاء".
قبػ ػػد م ػ ػػن االسػ ػػتعراض اؼبفص ػ ػػل لفه ػ ػػم
مقوم ػ ػػات كق ػ ػػيم كمض ػ ػػامُت الًتبي ػ ػػة اؼبدني ػ ػػة
كسػ ػػبل غػ ػػرس حاسػ ػػة االنتم ػ ػػاء ال ػ ػػوطٍت يف

للقػػيم الوطنيػػة كركابطهػػا ذبليػػات ؾبتمعيػػة
تكش ػ ػ ػ ػػف ص ػ ػ ػ ػدؽ الني ػ ػ ػ ػػات  ،كس ػ ػ ػ ػػبلمة
النفػ ػ ػػوس ،كيف النوائػ ػ ػػب تظهػ ػ ػػر اغبقػ ػ ػػائق
كتتض ػ ػػح جب ػ ػػبلء  -كب ػ ػػبل ري ػ ػػاء  -كطني ػ ػػة
الشػ ػ ػ ػػعوب ،كصػ ػ ػ ػػدؽ صػ ػ ػ ػػمودها ،كقػ ػ ػ ػػوة
ثقافتهػ ػ ػ ػػا ،كثب ػ ػ ػػات حكوماهتػ ػ ػ ػػا ،كنزاهػ ػ ػ ػػة
أفرادهػ ػػا .إف حػ ػػب الػ ػػوطن سػ ػػلوؾ نبيػ ػػل
يغايػػه شػػعور كنشػػاط فباثػػل لػػه يف االذبػػال
كالعمق كاالرتفاع كاالتساع.
دبج ػ ػػرد ذك ػ ػػر الوطني ػ ػػة فإنن ػ ػػا ن ػ ػػدخل يف
مف ػ ػ ػػردات جوهري ػ ػ ػػة ه ػ ػ ػػي رك ػ ػ ػػائز العص ػ ػ ػػر
اغب ػػديث م ػػن مث ػػل اغبق ػػوؽ كالواجب ػػات،
كاغبػ ػ ػوار كاغبري ػ ػػات ،كاالنتم ػ ػػاء كاؼبس ػ ػػاكاة
كاؼبسػػئولية كمػػن أجػػل ترسػػيخها يف حػػس
الناشئة يسعى اؼبربوف إىل تنويػع كسػائلهم
التعليميػ ػ ػػة ،كذبديػ ػ ػػد ط ػ ػ ػرائقهم البحثيػ ػ ػػة،
كربديث فلسفتهم الًتبوية.
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ضػ ىػارةً ىشػػبىابًًه أف مهمػػة بنػػاء اؽبويػػة الوطنيػػة مهمػػة
الطفػػل كالشػػاب اليػػافع الػػام ىمػػا ىز ىاؿ ًيف نى ى
شاقة كقديبة كال زالت سارية كلكنها هادفة كال غٌت عنها فهي رسالة مصَتية تكفل تواصل
األجيػػاؿ ،كمبلػ العلػػم يف ذلػ كلػػه أف الفػػرد وبتػػاج إىل حضػػن ااتمػػع كمػػا وبتػػاج الرضػػيع
إىل دؼء أمه كي يهتدم إىل أمثل الطرؽ كلكي يسل الطريق القومي.
تتزاي ػػد الدراس ػػات يف مي ػػداف الًتبي ػػة الوطني ػػة كاؽبويػػة الااتي ػػة العاؼبي ػػة لع ػػدة اعتب ػػارات
منها:
 .1تنمية الناشئة بصورة شاملة.
 .2االهتماـ اؼبتنامي حبقوؽ اإلنساف.
 .3العناية باغبياة الديبقراطية كتوسيع دائرة اؼبشاركة السياسية.
 .4زيادة اؼبنظمات كالنقابات اؼبدنية الفاعلة.
 .5االنفتاح السياسي كاالقتصادم على ااتمعات األخرل.
 .6توسيع نطاؽ التعدديػة الثقافيػة كالتسػامح كالتعػايش داخػل ااتمػع الواحػد مػن جهػة
كاألمم األخرل من جهة ثانية (.)Smith & print, 2003
 .7ينظػػر الًتبويػػوف إىل اؼبنػػاهج الدراسػػية كقػػوة هامػػة لتجسػػَت الفجػػوة كتقليػػل اؼبنازعػػات
بُت البلداف (.)Smith, 2003, p. 15
 .8خصوصية ااتمعات كاحًتاـ االختبلفات كاألقليات.
 .9سبكُت اؼبرأة للمشاركة اؼبدنية الفاعلة.
 .11اغبفاظ على اؽبوية من رياح التغريب كربديات العوؼبة.
إف بناء هوية الطفل الوطنية عملية أساسية قوامها األخبلؽ النبيلػة ،كالػوعي الصػحيح،
كاؼبشػ ػػاعر اعبياشػ ػػة ،كالتجػ ػػارب النافعػ ػػة ،كالتنشػ ػػئة السػ ػػليمة ،كاؼبتابعػ ػػة اؼبسػ ػػتديبة ،كال ػ ػربامج
العصػ ػرية ،كالرؤي ػػة الص ػػائبة ،كه ػػي م ػػن أه ػػم مص ػػادر الق ػػوة لص ػػناعة الشخص ػػيات الوطني ػػة
كص ػػياغة ااتمع ػػات القوي ػػة .كؽب ػػاا حظ ػػي ه ػػاا اؼبوض ػػوع ظ ػػاهرا كباطن ػػا بعناي ػػة تام ػػة م ػػن
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اؼبتخصصػػُت يف اغبقػػل الًتبػػوم  -منػػا القػػدـ إىل اليػػوـ  -ؼبػػا لػػه
من ذبليات اهبابية على نسيج ااتمع ككاقعه كمستقبله.
كعلى ضوء معطيات هال الدراسة نلحا العنايػة البالغػة الػيت
كجهها اؼبفكركف للًتبية الوطنية كمدل عنػايتهم بدراسػة مقومػات
الًتبي ػػة الوطني ػػة ألهن ػػا ص ػػماـ األم ػػاـ ال ػػام يس ػػاعد األفػ ػراد عل ػػى اؼبش ػػاركة الفاعل ػػة يف بن ػػاء
ؾبتمعهم .إف اؽبوية الوطنية زبلق اذباهات اهبابية حياؿ النظاـ العاـ كتفسح اااؿ للجميع
يف اؼبشاركة يف إدارة الشئوف العامة كتزكد األفراد بالعبلقات اؼبقبولة ألداء الوظػائف كفبارسػة
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
كالقبليػة كاغبزبيػة كاحملسػوبية كالعنػػف كتفسػح ااػاؿ للنزاهػة كالتػػدبر كالعمػل كالبػاؿ كالكفػػاءة
كتػػريب الناشػػئة علػػى الطهػػر الػػوطٍت كاؼبسػػاكاة كاغبػػب كالتسػػامح فػػالوطن يسػػع صبيػػع أف ػرادل
كيعػػاملهم دببػػدأ العدالػػة كوبػػًتـ خصوصػػيات كزبصصػػات كػػل فػػرد بػػل يبػػد اعبميػػع بنسػػمات
اغبرية كنفحات اغبماية الكافيػة ؼبمارسػة اؼبسػاكاة بشػرط أف تقػًتف اغبريػة باؼبسػئولية لضػماف
تكافل ااتمع.
كبعػػد أف أنعمنػػا الفكػػر يف قضػػايا الًتبيػػة الوطنيػػة نلمػػح أف العديػػد مػػن غايػػات التنشػػئة
اؼبدنيػػة تركػػزت علػػى إعػػداد الفتيػػاف كالفتيػػات علػػى حػػد س ػواء إعػػدادا مػػدنيا منسػػجما مػػع
الفضػائل اإلسػػبلمية ،كاؼببػادئ اإلنسػػانية ،كاؼبكػارـ األخبلقيػػة ،كتػدريب الناشػػئة علػى مزاكلػػة
النقد كفبارسػة النقػاش كتقبػل اآلخػر كإتقػاف مهػارة حػل اؼبشػكبلت ،بػركح اؼبسػاؿبة كالعدالػة
كاؼبساكاة كحب اػبػَت مػع اؼبػواطنُت كأيضػا اؼبقيمػُت كسػائر البشػر دبعػزؿ عػن منػابتهم كلػوهنم
كدينهم كجنسياهتم كلغاهتم كثقافػاهتم كمكػانتهم االجتماعيػة كاالقتصػادية فمتطلبػات اغبيػاة
األساسية ال ؾباؿ إلنكارها أك التنازؿ عنها.
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كصػػفوة القػػوؿ أف الوطنيػػة أخبلقيػػات مبارسػػها ال شػػعارات ندرسػػها ،أك رايػػات نرفعهػػا.
إف إتقاف العمل هو ركح ؿببة الوطن كمن يعتصم بال يغنم كبه الببلد تنعم.
كأسػػأؿ اهلل العلػػي القػػدير أف ينفػػع هبػػاا اعبهػػد كأف يلهمنػػا صبيعػػا أيسػػر السػػبل كأفضػػلها
لسخاء كرخاء الوطن كأف يوفق اؼبساعي اؼبباكلة للحفاظ على أمنه كتراثه كمكاسبه.
اللهم ارزقنا اؼبزيد من التوفيق يف هنضة الببلد كالعباد.
النتائج
 .1اؼبراد بًتبية اؼبواطنػة إعػداد الناشػئ كتشػكيل هويتػه شػيئا فشػيئا ليكػوف عضػوا عػامبل
يف كطن ػػه ال ػػام ينتم ػػي إلي ػػه ،كي ػػدافع عن ػػه ،كوب ػػافا علي ػػه .اؼبواطن ػػة ه ػػي مزاكل ػػة لؤلخ ػػبلؽ
اغبميدة اليت سبجدها ثقافة ااتمع.
 .2االنتمػػاء الوجػػداين (اؼبواطنػػة) كالعطػػاء السػػلوكي (الوطنيػػة) شػػرطاف أساسػػياف لبنػػاء
أرضية خصبة تؤهل للتنمية اؼبستدامة كتضبط مسار اغبياة اؼبدنية.
 .3اؼبواطنػ ػػة معني ػ ػػة بتنميػ ػػة اؼبس ػ ػػئولية األخبلقيػ ػػة كاالجتماعيػ ػػة ،كاؼبشػ ػػاركة يف اؼبناش ػ ػػط
االجتماعيػػة ،كتطػػوير مه ػػارة التفكػػَت السياسػػي .ال يبك ػػن أبػػدا الفصػػل بػػُت مشػػاعر ح ػػب
الوطن كبُت العمل اعباد.
 .4الًتبيػػة القائمػػة علػػى فبارسػػة مبػػادئ التعػػايش كإق ػرار اؼبشػػاركة اعبمعيػػة علػػى أسػػاس
اؼبواطنة الواعية الفاعلة ،كفيلة بًتسيخ الوحدة الوطنية كازدهار اغبياة اؼبدنية.
 .5األص ػػالة كاؼبعاص ػػرة ركيزت ػػاف يف تك ػػوين اؽبوي ػػة الوطني ػػة الكويتي ػػة العربي ػػة اإلس ػػبلمية
اإلنسػػانية .األصػػالة هػػي االنتفػػاع مػػن ال ػًتاث كاغبفػػاظ علػػى االسػػتقبللية يف رحػػاب الػػدين
كالتاريخ كاللغة ،كاؼبعاصرة هي التواصل مع ركائع العصر دكف تنكر إلهبابيات اؼباضي كهػاا
يس ػػتلزـ اإلط ػػبلع عل ػػى الق ػ ػوانُت الدكلي ػػة كمراعاهت ػػا كاؼبس ػػانبة يف تنمي ػػة اؼب ػ ػَتاث اإلنسػ ػػاين
كأعضاء شركاء يف األسرة الدكلية.
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 .6لػػيس مػػن شػػركط اؼبواطنػػة نفػػي اػبػػبلؼ كاالختبلفػػات سبامػػا بػػل اؼبواطنػػة الصػػحيحة
ترح ػػب بػػالتنوع كاالخ ػػتبلؼ اؼبوض ػػوعي .إف تقب ػػل مث اح ػًتاـ مث اس ػػتثمار االختبلفػػات ظب ػػة
حضارية سبيز اؼبواطنة اليت تتمتع بالرشد.
 .7أكػرب عقبػة تواجػه الناشػػئة يف عػا االنًتنػت أف التواجػد العػػريب مػازاؿ ضػعيفا فضػػبل
عػػن كجػػود مفػػاهيم غػػَت سػػوية تػػركج عػػرب اؼبواقػػع اؽبابطػػة الػػيت ال تقػػل ضػػررا عػػن الفضػػائيات
كسائر التحديات.
 .8تعاين اؼبرأة العربية من عوائػق عديػدة ربػوؿ بينهػا كبػُت فبارسػة حقوقهػا اؼبدنيػة كاملػة
كسبنعها من إطػبلؽ الطاقػات الكامنػة لػديها ػبدمػة بلػدها كتطػوير ذاهتػا كال بػد مػن مواجهػة
ه ػػاا األم ػػر كسبكينهػػا من ػػا مرحلػػة الطفول ػػة لتلع ػػب دكره ػػا اغبضػػارم كف ػػق الرؤيػػة اإلس ػػبلمية
الوسطية القائمة على أساس النساء شقائق الرجاؿ يف رحاب اؼبنزؿ كخارجه.
 .9تتحمل الدكلة عبء تطبيق القوانُت كتوفَت اغبقوؽ اإلنسانية كعلى رأسػها اغبريػات
العامة كالشراكة السياسية ككلما كانت حازمة يف أدائها كاف اؼبواطن ابنػا بػارا بوطنػه ،مػزاكال
لواجباته ،منعما يف حياته ،عادال يف سلوكياته.
 .11كس ػػائل غ ػػرس اؼبواطن ػػة كتنش ػػيط الوطني ػػة كث ػػَتة ج ػػدا م ػػن أنبه ػػا تفعي ػػل دكر األس ػػرة
كاؼبدرسػػة كاإلعػػبلـ كوسػػائط تربويػػة كاسػػتثمار االنًتنػػت كالًتبيػػة اؼبتحفيػػة كاؼبوسػػيقية كغػػرس
مهػػارات اغبيػػاة (اغب ػوار كالتعػػاكف )...كاؼبواطنػػة البيئيػػة كاسػػتثمار األحػػداث اعباريػػة (العيػػد
الوطٍت )...كوسائل للتهايب كالتثقيف كالتدريب.
 .11كم ػ ػػن الوس ػ ػػائل التعليمي ػ ػػة اادي ػ ػػة يف غ ػ ػػرس الق ػ ػػيم االس ػ ػػتعانة بأس ػ ػػلوب االبتك ػ ػػار
باالستثارة حبيث تكوف مهمة اؼبريب اسػتثارة اؼبػتعلم ،كجػاب انتباهػه ،كشػحا تفكػَتل عػن
طريػػق طػػرح العديػػد مػػن القضػػايا اؼبثػػَتة ،كذلػ مػػن أجػػل اسػػتدعاء اآلراء كاسػػتثارة األفكػػار
كسبهيػدا لتكػػوين كعػي عميػػق كمهػػارات سػليمة تػػؤدم إىل اإلحسػاف يف أداء األعمػػاؿ كهػػاا
مبط تعليمي مغاير سباما لطريقة التلقُت العقيم كاالستظهار اؼبمل للمعلومات.
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 .12معوقػػات الػػوالء الػػوطٍت كثػػَتة منهػػا شػػيوع "الواسػػطة" كاحملسػػوبية كالتعصػػب اؼبػػاهأ
كاغبػػزيب كالقبلػػي  ...هػػال كغَتهػػا مشػػكبلت كعقبػػات زبػػل بقػػيم االنتمػػاء كالطهػػر الػػوطٍت
كهال النزعات اؼبامومة على اختبلؼ درجاهتا كأنواعها هي فبارسات خاطئػة دينيػا كعقليػا
كإنسانيا كذات عواقب فادحة للفرد كقادحة للمجتمع.
 .13تربي ػػة الناش ػػئة تربي ػػة أخبلقي ػػة س ػػديدة أعظ ػػم ق ػػوة
نش اار ال ااوعي العمي ااق بق اايم ال ااوالء
لبن ػ ػاء هوي ػػة كطنيػ ػػة ترحػ ػػب بػ ػػالتنوع كتسػ ػػتثمرل يف دائ ػػرة
الااوطني بدايااة الطريااق نحااو المزيااد
التسػامح كاغبػوار كالقػيم اؼبشػػًتكة للبنػاء كدبػػا ينسػجم مػػع
من االستقرار واالرتقاء المدني.
معطيات اؼبواطنة العاؼبية.
 .14تتكػػوف اؽبويػػة الوطنيػػة للناشػػئة مػػن أربعػػة عناصػػر:
العلم النافع  ،كاالنتماء الصادؽ ،كفبارسة اغبقػوؽ كالواجبػات علػى أكمػل كجػه ،كالتحلػي
باألخبلؽ الكريبة كما هو مبُت يف الشكل التايل:
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التوصيات
 .1تزكيد األسرة دبهارات غرس اؼبواطنة اؼبسئولة كتنشيط دكرها يف تدريب الناشئة على
االلتزاـ بقواعد النظاـ كاحًتاـ القوانُت كربمل اؼبسئولية.
 .2تض ػػمُت اؼبن ػػاهج اؼبدرس ػػية اؼبف ػػاهيم الوطني ػػة من ػػا مرحل ػػة ري ػػاض األطف ػػاؿ إىل آخػ ػر
مرحلة.
 .3دعػػوة الوسػػائط الًتبويػػة (اؼبػػدارس – أجهػػزة اإلعػػبلـ  -اؼبسػػاجد )...إىل اسػػتثمار
الًتاث اإلسبلمي يف توعية كتوجيه السلوؾ كبو الوالء للوطن كاستلهاـ معاين التسامح.
 .4إف األمػػر اؼبطلػػوب ،هػػو أف تتن ػػاكؿ كسػػائل اإلعػػبلـ مػػادة تثقيفيػػة تعليميػػة موجهػػة
للم ػرأة مػػن أجػػل تنميػػة قػػدراهتا الوطنيػػة كإمػػدادها باؼبعلومػػات اعبػػادة كتربزهػػا بصػػورة إهبابيػػة
كمواطن ػػة تش ػػتغل بقض ػػايا ؾبتمعه ػػا العام ػػة كتت ػػأثر دبش ػػكبلته السياس ػػية كغَته ػػا كتبص ػػرها
باؼبعوقات الفكرية كالًتاثية كاالجتماعية اليت تقلص حركتها كتقلل من قيمتها.
 .5هبػػب أف تقػػوـ مؤسسػػات اإلعػػبلـ بتعميػػق كتطبيػػق كإث ػراء مفهػػوـ الوطنيػػة كاؼبواطنػػة
بطريقة موضوعية ال سيما يف األعياد الوطنية.
 .6تطبي ػػق خبلص ػػة الدراس ػػات األكاديبي ػػة كاألحب ػػاث الفكري ػػة كاؼب ػ ػؤسبرات التخصص ػػية
كاغبلقػػات النقاشػػية اػباصػػة بقضػػايا اؽبويػػة الوطنيػػة كربويػػل توصػػياهتا كمقارباهتػػا النظريػػة إىل
كاق ػػع ملم ػػوس كمنهجي ػػات تطبيقي ػػة م ػع اس ػػتثمار الفك ػػر الًتب ػػوم كركائ ػػع األدب الع ػػريب يف
توسيع مدارؾ الناشئة سياسيا.
 .7إعػػادة اؽبيبػػة لتطبيػػق القػوانُت كنشػػر مقاصػػدها كيبػػدأ تػػدريب الطفػػل علػػى ذلػ عػػرب
احًتاـ قوانُت األسرة كاؼبدرسة كيليه فهم اللػوائح كاألنظمػة اؼبدنيػة مث معرفػة حقػوؽ اإلنسػاف
عاؼبيا.
 .8إهب ػػاد مؤسس ػػات متخصص ػػة لرص ػػد اؼبش ػػاكل الس ػػلوكية ل ػػدل األطف ػػاؿ كاؼب ػراهقُت،
كالعمل على التعامل معها بصورة منظمة.
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 .9غرس مفهوـ اؼبهارات اغبياتية يف نفوس األبناء كالبنات (التسامح ،احًتاـ اآلخرين،
الصػ ػػداقة ،اؼبسػ ػػاكاة ،اغب ػ ػوار اإلهبػ ػػايب ،االعتػ ػػاار ،االع ػ ػًتاؼ باػبطػ ػػأ  ...الثقػ ػػة كالػ ػػتحكم
بالنفس).
 .11العمػػل علػػى اغبػػد مػػن جلػػب اؼبربيػػات األجنبيػػات كإنشػػاء حضػػانات متخصصػػة يف
أماكن العمل لرعاية أطفاؿ النساء العامبلت.
 .11ح ػػمل النقاب ػػات كاالرب ػػادات اؼبهني ػػة كغَته ػػا م ػػن مؤسس ػػات ااتم ػػع اؼب ػػدين عل ػػى
مساندة رسالة اؼبدرسػة كذلػ يف عمليػة اغبفػاظ علػى اؽبويػة الوطنيػة األصػيلة للناشػئة عػرب
اغبػػث علػػى (ؿباسػػن العػػادات-االعتػزاز بالػػدين-اغبفػػاظ علػػى صبػػاؿ كنصػػاعة اللغػػة العربيػػة
الفصيحة.)...
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أىم المراجع العربية
إبراهيم ،ؾبدم عزيز (ُِْْهػ  ََِْ -ـ) .موسوعة التدريس ،عماف:
دار اؼبسَتة.
إبراهيم ،معصومة أضبد (ََِْ ـ) .النمو اؼبعريف .يف علم نفس النمو
(الطفولة) تأليف عبدالكرمي ؿبمد عثماف ،كآخركف (ََِْ ـ) .طُ ،الكويت :اعبامعة العربية اؼبفتوحة.
ابن أيب شيبة .اؼبصىنَّف يف اغبديث كىاآلثار .برنامج احملدث :إصدار َِ.ُُ :
ي
ابن باز ،عبدالعزيز .نقد القومية العربية على ضوء اإلسبلـ كالواقع .موقع ركح
اإلسبلـ.)www.islamspirit.com( :

ابن جاسم ،شيخة يوسف عبدالقادر (ُِّْ هػ  ََِِ -ـ) .اؼبرأة كالعدالة من منظور ليربايل .طُ.
الكويت.
ابن اػبوجة ،ؿبمد بن مصطفى (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .االكًتاث حبقوؽ اؼبرأة (حقوؽ اؼبرأة يف اإلسبلـ
كاألسس الشرعية للمعاشرة الزكجية) .ضبط كتعليق ؿبمد شايب شريف .طُ ،بَتكت :دار ابن حزـ.
ابن الصبلح .مقدمة ابن الصبلح يف علوـ اغبديث .برنامج احملدث :إصدار َِ.ُُ :
ابن عاشور ،ؿبمد الطاهر  .التحرير كالتنوير (تفسَت ابن عاشور).
ابن عساكر .تاريخ دمشق .برنامج احملدث :إصدار َِ.ُُ :

ابن العثيمُت .مكارـ األخبلؽ .موقع ركح اإلسبلـ (.)www.islamspirit.com
ابن اؼبنظور اإلفريقي (ََِٓ) .لساف العرب .موقع احملدثhttp://www.muhaddith.org:
أبو جبللة ،صبحي ضبداف .العبادم ،ؿبمد ضبيداف (ُِِْهػ ََُِ -ـ) .أصوؿ الًتبية بُت األصالة
كاؼبعاصرة .طُ ،الكويت :مكتبة الفبلح.

أبوحويج  ،مركاف (َََِ ـ) .اؼبناهج الًتبوية اؼبعاصرة :األساسيات – مشكبلت اؼبناهج – تطوير
كربديث .طُ  ،الدار العلمية الدكلية ،كدار الثقافة للنشر.
أبو ىد ياكد .سينىني أيب دىاكيد .برنامج احملدث :إصدار َِ.ُُ :
أبو زيد  ،أضبد (ََِٓ ـ) .اؼبعرفة كصناعة اؼبستقبل .الكويت :كتاب العريب (ُٔ).

أبو سليماف ،عبداغبميد (ُِّْ هػ  ََِِ -ـ) .اإلصبلح الًتبوم :العبلقة بُت الرؤية الكونية كاؼبنهجية
اؼبعرفية كاألداء الًتبوم .إسبلمية اؼبعرفة .اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي ،السنة الثامنة ،العدد ِٗ صيف
ُِّْ هػ  ََِِ -ـ.
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أبو طالب ،حسن (ََِٓ ـ) .سبكُت اؼبرأة اػبليجية بُت الوعي كالقيود .إسبلـ أكف الين:
http://www.islamonline.net/arabic/adam/2005/06/article08.shtml

األضبد ،عبدالرضبن أضبد (َََِ ـ) الًتبية اغبياتية .ط ُ  ،الكويت.

أضبد ،مَتغٍت دفع اهلل (َُّْ هػ = ُّٖٗ ـ) .مفاهيم تربوية :اؼبعجم اؼبوجز يف اؼبصطلحات الًتبوية.

طُ  .الكويت :دار البحوث العلمية.
إدريس ،قبمة (ََِِ ـ) .خليفة الوقياف يف رحلة اغبلم كاؽبم (دراسة يف حياته كشعرل) .طُ ،دمشق:

دار الدل.
أسامة ،عدناف ؿبمد (ُِْٕ هػ ) .التجديد يف الفكر اإلسبلمي .الرياض  :دار ابن اعبوزم.
اإلستانبويل ،ؿبمود مهدم (ُِْٔ هػ  ََِٔ -ـ) .ربفة العركس :أك الزكاج اإلسبلمي السعيد .طُ،
الرياض  :مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع.
إسحق ،جورج (ُِْٓ هػ  ََِٓ -ـ) .اؼبواطنة بُت اؼبفهوـ كاؼبمارسة .موقع إسبلـ أكف الين:
إسعيد ،ؿبمد توهيل عبد (ُِِْ هػ  ََِِ -ـ) .هال هي العوؼبة :اؼبنطلقات كاؼبعطيات كاآلفاؽ.
طُ ،الكويت :مكتبة الفبلح.

إظباعيل ،زكي ؿبمد (ُٖٖٗ ـ) .سلسلة اإلسبلـ كالعلوـ اإلنسانية )ِ( :الثقافة كااتمع اإلسبلمي.
اإلسكندرية :دار اؼبطبوعات اعبديدة.
آؿ مكتوـ ،ؿبمد بن راشد (ََِٔ ـ) .رؤييت..التحديات يف سباؽ التميز .طّ ،ديب :موتيفيت للنشر.
األمم اؼبتحدة (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .األمم اؼبتحدة :آفة عاؼبية (العنف الام تتعرض له النساء .يف

جريدة الرأم العاـ (الكويت) ، ُّْٖٓ :اػبميس ُِ أكتوبر ََِٔ ـ.
أمُت ،أضبد (ُِْٓ هػ  ََِْ -ـ) .ظهر اإلسبلـ .ط ُ ،ج ُ  ،ْ-بَتكت :دار الكتب العلمية.
األنصارم  ،عبداغبميد (ََِٓ ـ) .اؼبداخبلت كاؼبناقشات على حبث الًتبية كإعادة تشكيل الوعي العريب
للدكتور ؿبمد جواد رضا .يف العصر العريب اعبديد الواقع كالتحديات .أحباث كمناقشات ندكة مهرجاف القرين
الثقايف العاشر ٓ ٕ-يناير ََِْ ـ – دكلة الكويت .اعبزء األكؿ (التحدم السياسي – التحدم الثقايف
كالًتبوم كاإلعبلمي) .الكويت :االس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب.
األنصارم ،عبداغبميد (ََِٓ ـ) .حق الطفل يف تربية آمنة .كرقة عمل مقدمة يف اغبلقة النقاشية

اػبليجية :كيف كبمي أطفالنا من اإلساءة  .الكويت :اؼبركز اإلقليمي للطفولة كاألمومة.
األنصارم ،لبٌت عبدالرضبن (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .حوؿ تعليم حقوؽ اإلنساف .السعودية :يف ؾبلة
اؼبعرفة .موقع اؼبعرفةhttp://www.almarefah.com/article.php?id=262 :
األيويب  ،ؿبمود شوقي عبداهلل (ََِٓ ـ) .اؼبوازين يف األخبلؽ كنظاـ اغبياة  .طِ  ،الكويت  :دار
قرطاس.
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الباز ،رانيا (ََِٔ ـ) .اؼبشوهة .بَتكت :عويدات.
خبش ،أمَتة (ُُٗٗـ) .اؼبدخل إىل أسس الًتبية :مقدمة يف الًتبية .طُ ،جدة :دار الببلد.

بدر ،ميشاؿ (ََِْ ـ) .دكر اؼبناهج التعليمية يف مواجهة العنف  .موقع أماف
(األردف)http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw40.htm.
برم ،عبداللطيف (ُُّٕٗٗٗٗ-ـ) .اإلمباء الركحي كاإلصبلح االجتماعي .دار التعارؼ للمطبوعات.
ؼ
بسيسو ،عبد َّ
الرضبن (ََِٓـ) .الثقافة كاؽبوية أك ا"لثقافػة كمعركة الدِّفاع عن اؽبويػة" مدكنة أكلية تستهد ي

إثارةى التفكَت كإطبلؽ حوار فكرم شيجا وع كخبلَّؽ .موقع مؤسسة فلسطُت للثقافة:

=http://www.thaqafa.org/Main/default.aspx?_ContentType=ART&_ContentID
7a473402-4607-4c62-9d5b-bf55dbe78d16

بكار ،عبدالكرمي كآؿ رشي ،عبلء الدين (ََِٔ ـ – ُِْٕ هػ) .األسئلة احملظورة :التأزـ الفكرم يف
كاقعنا اإلسبلمي اؼبعاصر .جدة :مركز الراية للتنمية الفكرية.

بكار ،عبدالكرمي (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .طواؿ طبسة قركف % َٖ :من جهودنا لػ«احملافظة» على
اؼبرأةَِ %من جهودنا لػ«تنمية» اؼبرأة!! يف ؾبلة اؼبعرفة .السعودية :موقع اؼبعرفة:
http://www.almarefah.com/article.php?id=329

الببليل  ،عبداغبميد (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .مبلمح الناجحُت .طُ ،الكويت ،دار اقرأ.
البنا ،صباؿ (ُٓٗٗـ) .نظرية العدؿ يف الفكر األكريب كالفكر اإلسبلمي .موقع صباؿ البنا:

http://www.islamiccall.org/Nazariyyatul'adl_Ind.htm

بندؽ ،مرمي (ََِّـ) .قدمته اللجنة االستشارية الستكماؿ تطبيق الشريعة إىل كزارة الًتبية :األنباء تنشر
أكؿ منهج دراسي بعنواف "صناعة اغبياة" .صحيفة األنباء :األربعاء ُْ مايو ََِّ ـ.

اقرأ.

هباء الدين ،حسُت كامل (َََِ ـ) .الوطنية يف عا ببل هوية .القاهرة :دار اؼبعارؼ.
البهنساكم ،سا (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .اإلصبلح اإلسبلمي اغبائر بُت أهله .طُ ،الكويت :دار

الًتمام  .سنن الًتمام .برنامج احملدث.

تريبش ،قباة الصقلي (ََِٔ ـ) .الًتبية يف مرحلة الطفولة اؼببكرة كرهانات اؼبستدامة .يف دراسات مرجعية

اؼبؤسبر اػبامس لوزراء الًتبية كالتعليم العرب .الًتبية اؼببكرة للطفل العريب يف عا متغَت .القاهرة َُ ُُ-سبتمرب
ََِٔ ـ .اؼبنظمة للًتبية كالثقافة كالعلوـ (إدارة الًتبية) كصبهورية مصر العربية.
التفسَت اؼبيسر (ُِْٓ) .برنامج اؼبصحف الرقمي .السعودية.
تقرير التنمية اإلنسانية العربية ََِِ ـ .هيئة األمم اؼبتحدة.
http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2002.html

تقرير التنمية اإلنسانية العربية ََِّ ـ .هيئة األمم اؼبتحدة.
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http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2003.html

سباـ ،أضبد (ُِْٓ هػ = ََِّ ـ) .الطهطاكم بُت األزهر كباريس .موقع إسبلـ أكف
الينhttp://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/08/article26a.shtml:

التميمي ،عبداؼبال خلف (ََِٔـ) .أحباث يف تاريخ الكويت .طِ ،الكويت :دار قرطاس.
ثبلب ،ؿبمد (ُِْٕ هػ ََِٔ ـ) .يوميات بوقتادة كبونبيل .يف جريدة الوطن ،العدد َََُُْْٓٔ/
– السنة ْٓ ص ِٔ.

اعباحا  .احملاسن كاألضداد .اؼبوسوعة الشعرية .أبوظأ :اامع الثقايف.
جادك ،أميمة منَت (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التميز ضد اؼبرأة
 .CEDAWالسعودية :يف ؾبلة اؼبعرفة .موقع اؼبعرفة:
http://www.almarefah.com/article.php?id=341

اعبامعة الدكؿ العربية .اغبضارة العربية  -مقدمة عن العا العريب .موقع اعبامعة العربية:

http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=256&level_id
=245

اعببلؿ ،عبدالعزيز عبداهلل (ُُْٔ هػ = ُٔٗٗ ـ) .الًتبية كالتنمية :تقومي اؼبنجزات كمواجهات التحديات
يف دكؿ اػبليج العربية (ُٖٓٗ – ُٓٗٗ ـ) .الرياض :الدار الًتبوية للدراسات كاالستشارات.
صبعية البحرين النسائية .برنامج اؼبواطنة البيئية.
http://www.bahrainws.org/Subpages/CitizinShip1.aspx

اعبمعية الكويتية للمقومات األساسية غبقوؽ اإلنساف (ََِٔـ) .النشرة التعريفية .الكويت.
صبعية اؼبربات اػبَتية (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .اؼبناهج الًتبوية :الًتبية اؼبدنية .لبناف :موقع صبعية اؼبربات:

اػبَتيةhttp://www.mabarrat.org.lb/arabic/d3/manaheg/madaniya/index.shtml :

جواد ،إبراهيم ؿبمد (ُُِْ هػ  َََِ -ـ) .مفهوـ الثقافة بُت اللغة كاالصطبلح .ؾبلة النبأ :عدد ْْ.

http://www.annabaa.org/nba44/nazarat.htm

جودت سعيد  .اإلسبلـ كقضية اؼبرأة .موقع جودت سعيد نتhttp://jawdatsaid.net :

ب العاؼبُت .موقع اإلسبلـhttp://feqh.al-islam.com :
اعبوزية ،ابن قيم .إعٍبلـ اؼبوقعُت عىنٍ رى ٌ

حامد ،ؿبمد (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .أساليب تعزيز تربية اؼبواطنة عرب التنسيق كالشراكة .يف ؾبلة اؼبعرفة.
السعودية :موقع اؼبعرفةhttp://www.almarefah.com/article.php?id=698 :
اغببشي ،عبداهلل (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .التدريب اؼبهٍت يف كرش خارج اؼبدرسة .السعودية :يف ؾبلة
اؼبعرفة .موقع اؼبعرفةhttp://www.almarefah.com/article.php?id=619 :
اغببيب ،فهد إبراهيم (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .االذباهات اؼبعاصرة يف تربية اؼبواطنة .السعودية :يف ؾبلة
اؼبعرفة .موقع اؼبعرفةhttp://www.almarefah.com/article.php?id=691 :
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اغبدرم ،خليل بن عبداهلل بن عبدالرضبن (ُُْٖ هػ) .الًتبية الوقائية يف اإلسبلـ كمدل استفادة اؼبدرسة
الثانوية منها .اؼبملكة العربية السعودية :جامعة أـ القرل.
اغبريب ،سعود هبلؿ (ُِِْ هػ  ََِِ -ـ) .الًتبية كالقيم السياسية .طُ ،الكويت :مؤسسة غراس

للنشر كالتوزيع.
حساف  ،حساف ؿبمد  ،كآخركف (ُِْٓ هػ ََِْ ـ) أصوؿ الًتبية .طّ ،العُت :دار الكتاب
اعبامعي.

اغبسن  ،إحساف ؿبمد (ََِٓـ) .علم االجتماع الًتبوم .طُ ،األردف :دار كائل.
حسن  ،زينب حسن (ُٖٗٗ ـ) .رفاعة الطهطاكم .يف موسوعة سفَت لًتبية األبناء .القاهرة :سفَت.
حسن ،ؿبمد ؿبمود عبد العاؿ (ََِٓ ـ) .علي شريعيت :من العودة إىل الاات إيل اؼبفكر اؼبسئوؿ (قراءة

يف ربليل النص) .إشراؼ :أ .د /سيف الدين عبد الفتاح إظباعيل .جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد كالعلوـ
السياسية ،قسم العلوـ السياسية .موقع الوحدة اإلسبلمية (تاريخ دخوؿ اؼبوقع ِ ََِٔ-ّ-ـ):
http://www.alwihdah.com/download.asp

حسُت  ،ؿبمد عبداؽبادم (ُِْٔ هػ  ََِٓ -ـ) .االكتشاؼ اؼببكر لقدرات الاكاءات اؼبتعددة دبرحلة
الطفولة اؼببكرة .طُ ،األردف  :دار الفكر.
اغبقيل ،سليماف عبدالرضبن (ُُْٕ هػ = ُٔٗٗ ـ) .الوطنية كمتطلباهتا يف ضوء تعاليم اإلسبلـ .طّ.

الرياض.
ضباد ،سهيلة زين العابدين (ََِّ)  .اؼبرأة كقضايا اإلصبلح .موقع إسبلـ أكنبلين:

http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/02/article02_16.shtml

ضبادة ،عبداحملسن (ُٓٗٗـ) .مدخل إىل أصوؿ الًتبية .طْ ،الكويت :كويت تايبز.
اغبمادم ،حسُت علي (ُِْٓ هػ = ََِْ ـ) .مناهج الدراسية كحاجات ااتمع اإلمارايت ُ ػ ِ،
ربديات تواجه االسًتاتيجية التعليمية  .جريدة البياف اإلماراتية ،اػبميس ِِ ؿبرـ ُُِْ هػ اؼبوافق ِٕ ابريل
َََِـhttp://www.albayan.co.ae/albayan/2000/04/27/ray/7.htm.

اغبمد  ،رشيد ضبد (ُِْٔ هػ ََِٓ -ـ) .الًتبية الوطنية يف اؼبدرسة .يف دكر الًتبية يف التنمية ااتمعية.
اؼبوسم الثقايف الًتبوم للمركز :الدكرة الثانية عشرة .الكويت :اؼبركز العريب للبحوث الًتبوية لدكؿ اػبليج.

اغبمد ،ؿبمد بن إبراهيم (ُِّْ هػ  ََِِ -ـ) .التقصَت يف تربية األكالد :اؼبظاهر  ،سبل الوقاية
كالعبلج .طْ ،الرياض ،دار ابن خزيبة.
اغبنفي ،عبد اهلل بن ؿبمود بن مودكد اؼبوصلي .االختيار لتعليل اؼبختار .كعليه تعليقات لفضيلة اؼبرحوـ
الشيخ ؿبمود أبو دقيقة .برنامج احملدث :إصدار َِ.ُُ :
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حنفي ،قدرم ؿبمود (ََِٔ ـ) .الًتبية اؼببكرة يف الوطن العريب كربديات ؾبتمع اؼبعرفة .يف دراسات
مرجعية .اؼبؤسبر اػبامس لوزراء الًتبية كالتعليم العرب .الًتبية اؼببكرة للطفل العريب يف عا متغَت .القاهرة َُُُ-

سبتمرب ََِٔ ـ .اؼبنظمة للًتبية كالثقافة كالعلوـ (إدارة الًتبية) كصبهورية مصر العربية.
حيدر ،خليل (ََِٔ ـ) .اػبركج من مدار "بن لكن" :ؿباكالت يف نقد الاات الاات كاستكشاؼ
جاكر التعثر .طُ ،الكويت.
اغبيدرم ،إبراهيم (ََِّ ـ) .النظاـ األبوم كإشكالية اعبنس عند العرب .طُ ،بَتكت :دار الساقي.

خاسبي ،ؿبمد (ََُِ ـ) .ااتمع اؼبدين :مقاربات يف دكر اؼبرأة كالشباب .ترصبة :سرمد الطائي .طُ،
بَتكت :دار الفكر اؼبعاصر.
اػبرايف ،فايزة ؿبمد عبداحملسن (ُِْٔ هػ ََِٓ -ـ) .التنمية ااتمعية يف اؼبؤسسات الًتبوية .يف دكر

الًتبية يف التنمية ااتمعية .اؼبوسم الثقايف الًتبوم للمركز :الدكرة الثانية عشرة .الكويت :اؼبركز العريب للبحوث
الًتبوية لدكؿ اػبليج.
خشبة ،سامي (ََِٔـ) .مصطلحات الفكر اغبديث .سلسلة الفكر .القاهرة :مكتبة األسرة.
اػبطيب ،إبراهيم ياسُت كآخركف (ََُِ ـ) .أثر كسائل اإلعبلـ على الطفل .عماف :مكتبة دار الثقافة.

خلف ،أمل (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .التنشئة السياسية لطفل ما قبل اؼبدرسة .طُ ،القاهرة :عا
الكتب.
خلف ،عبداهلل (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .من مواسم الثقافة يف الكويت (ّ) .جريدة الوطن ،يوـ اعبمعة

ُٔ – ُ – ََِْ ـ .رقم العدد ْْْٖ :السنة
ِْhttp://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=5&topic=220215:
خليل ،سعادة عبدالرحيم (ََِْ ـ) .توجهات معاصرة يف التعلٌم كالتعليم :الاكاء اؼبتعدد .ؾبلة التجديد
العريب (تاريخ دخوؿ اؼبوقع ََِِٖٔ-ٗ-ـ):
http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=3179

اػبميسي ،السيد سبلمة (ُِْٔ هػ  ََِٓ -ـ) .الضبط االجتماعي يف ااتمع العريب من منظور
تربوم .بَتكت :مكتبة الرشد.
اػبويل ،يبٌت طريف (ََِٓ ـ) .النسوية كفلسفة العلم .يف عا الفكر  .العدد ِ ،االد ّْ ،أكتوبر-

ديسمرب ََِٓ ـ.
دار ابن خزيبة (ُُْٕ هػ  ُٕٗٗ -ـ) .فتاكل للمدرسُت كالطبلب .طُ ،الرياض ،دار ابن خزيبة.
دار التوحيد (ُُْٖ هػ  ُٕٗٗ -ـ) .مبادئ يف تربية النشء اؼبسلم .طُ ،الكويت :دار التوحيد.
دركيش ،مٌت (َََِـ) .أطفالنا يف عصر األغاين االلكًتكنية .موقع إسبلـ أكنبلين:

http://www.islamonline.net/arabic/adam/2000/11/article16.shtml
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دركيش  ،مٌت (ََُِ ـ) .مدرسة لتعليم السياسة للنساء :
http://www.islamonline.net/arabic/adam/2001/06/article17.shtml

دستور دكلة الكويت (ََُِـ) .الكويت :ؾبلس األمة.

الدغيم  ،ؿبمد دغيم (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .االكبراؼ الفكرم كأثرل على األمن الوطٍت يف دكؿ ؾبلس
التعاكف لدكؿ اػبليج العربية .الرياض :ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية (األمانة العامة).
الدقر ،عبدالغٍت  .معجم القواعد العربية .برنامج احملدث :إصدار َِ.ُُ :
دندش ،فايز مراد (ََِْ ـ) .يف أصوؿ الًتبية .اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر.
دكركامي ،إميل (ُٔٗٗـ) .الًتبية كااتمع .ترصبة د .علي أسعد كطفة .طٓ ،دمشق :دار معد.
ديورانت ،كؿ (ََِٓ ـ) .قصة اغبضارة( .اإلمارات) اامع الثقايف:
http://www.civilizationstory.com/civilization

ديُت ،أضبد (ََِٓ ـ) .الديبقراطية يف الكويت :مسارها-كاقعها-ربدياهتا –آفاقها .طُ ،الكويت :دار
قرطاس.
الاهأ (ََِٓ) .سَت أعبلـ النببلء  ،موقع احملدثhttp://www.muhaddith.org:
الربيعو ،إظباعيل (ََِّ ـ) .ربوالت الاات الثقايف العريب "مقاربات معرفية" .طُ ،سورية :األكائل.

رجاء ،أمة اإلسبلـ أضبد (ََِٔ ـ) .اؼبرأة العربية بُت أعراؼ ؾبتمعها كثوابت اإلسبلـ  .إسبلمية اؼبعرفة.
اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي .العدد ُْ ،موقع إسبلمية اؼبعرفة:

http://eiiit.org/article_read.asp?articleID=715&catID=256&adad=296

الرشداف ،عبداهلل ،كجعنيٍت ،نعيمُٕٗٗ( .ـ) .اؼبدخل إىل الًتبية كالتعليم .األردف :دار الشركؽ.

الرشيد ،ؿبمد بن أضبد (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .الًتبية كاؼبواطنة .السعودية :يف ؾبلة اؼبعرفة .موقع اؼبعرفة:
http://www.almarefah.com/article.php?id=700

الرشيد ،نورة بنت ؿبمد بنت فهد (ُِْٕهػ) .شخصية اؼبرأة يف القصص القرآين :دراسة أدبية ربليلية .طُ،
الرياض :دار ابن اعبوزم.

الرشيدم  ،بشَت صا كآخركف (ََِْ ـ) .اؼبوسوعة العلمية للًتبية .طُ ،الكويت :مؤسسة الكويت
للتقدـ العلمي.
الرشيدم ،براؾ صنت عايمل الرشيدم (ََِٔ ـ) .درجة سبثل معلمي اؼبرحلة الثانوية للمفاهيم الوطنية
كاذباهات الطلبة كبوها يف دكلة الكويت .اعبامعة األردنية :كلية الدراسات العليا.
الرشيدم ،بشَت (ََِِ ـ) .نظرية االختيار كتطبيقاهتا يف علم النفس .طِ ،الكويت :ؾبموعة إقباز
العاؼبية.
رضا  ،ضبد جواد (ََِٓ ـ) .الًتبية كإعادة تشكيل الوعي العريب .يف العصر العريب اعبديد الواقع

كالتحديات .أحباث كمناقشات ندكة مهرجاف القرين الثقايف العاشر ٓ ٕ-يناير ََِْ ـ – دكلة الكويت.
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اعبزء األكؿ (التحدم السياسي – التحدم الثقايف كالًتبوم كاإلعبلمي) .الكويت :االس الوطٍت للثقافة كالفنوف
كاآلداب.

رضا ،ؿبمد جواد (ََِٓ ـ) .العرب كالًتبية كالعا  :سلفية الًتبية أـ مستقبلية اإلنساف يف سباؽ األمم
إىل مواقع القوة .الكويت :اعبمعية الكويتية لتقدـ الطفولة العربية.
رمزم ،ناهد (ُِِْ هػ  ََُِ-ـ) .اؼبرأة كاإلعبلـ يف عا متغَت .طُ ،القاهرة :الدار اؼبصرية اللبنانية.
الرميضي ،سا خالد (ََِٔـ) .اؼبساجبلت يف عيوف الشعر .طُ ،الكويت.
ركزنتاؿ ،كيودين (ََِٔ ـ) .اؼبوسوعة الفلسفية .ترصبة :ظبَت كرـ ،طِ ،بَتكت :دار الطليعة.
الركيشد ،فهد عبدالرضبن كاؽبدهود ،دالؿ عبدالواحد (ُِْْ هػ = ََِّ ـ) .اؼبدخل إىل الًتبية.

مراجعة :د .ؿبمد اؼبأموف ؿبمد علي احملرزم .طُ  .الكويت :مكتبة الطالب اعبامعي.

زانوياف  ،فاهاف (ََِّ ـ) .آف األكاف لقرارات تارىبية يف منطقة اػبليج .جامعة الكويت :مركز
الدراسات اإلسًتاتيجية كاؼبستقبلية.

زاهر ،ضياء الدين (ََِّ ـ) .الوضعية التنموية للتعليم العريب :من منظور ثقافة االستدامة .يف الثقافة
كالتعليم يف التنمية العربية (ندكة خرباء) .إعداد :يوسف عيدايب .الشارقة :دائرة الثقافة كاإلعبلـ.
الزبن ،دالؿ فيصل (ََِٔـ) .رؤل اجتماعية كثقافية .طُ ،الكويت :دار القرطاس.
الزكرم ،علي (ُِْٓ هػ = ََِْ ـ) .التقرير االسًتاتيجي اػبليجي ََِْ  ََِّ -يتوقع مناخان
ديبقراطيان إصبلحيان جديدان يف اػبليج مصحوبا بعنف داخلي كتراجع يف احتماالت اغبركب اإلقليمية .موقع
الوحدة اإلسبلميةhttp://www.alwihdah.com/view.asp?cat=2&id=153:

الزميع ،على (ََِْ ـ) .التطرؼ الديٍت :اعباكر كاألسباب؟ يف التطرؼ يف الكويت  :رؤية كاقعية .ندكة
عقدت على هامش معرض الكويت السابع كالعشرين للكتاب يف ِِ ديسمرب ََِِ ـ .الكويت :االس
الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب.

الزنيدم ،عبدالرضبن (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .مبدأ اؼبواطنة يف ااتمع السعودم .يف ؾبلة اؼبعرفة.
السعودية :موقع اؼبعرفةhttp://www.almarefah.com/article.php?id=690 :
زكزك ،فريدة (ََِٔـ) .التفكَت اإلبداعي يف اؼبناهج الدراسية ؼبقررات الفقه كأصوله .إسبلمية اؼبعرفة.
اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي .العدد ُْ  ،موقع إسبلمية اؼبعرفة:

http://www.eiiit.org/article_read.asp?articleID=771&catID=256&adad=300

زيادة ،رضواف جودة (ََِٔ) .أزمػة اؽبػوية بُت السياسات القومية كربوؿ دكر الدكلة .إسبلمية اؼبعرفة.

اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي .العدد َْ ،موقع إسبلمية اؼبعرفة:

http://eiiit.org/article_read.asp?articleID=760&catID=256&adad=299
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زينو ،إيباف (ََِٔ ـ) .ساعة حب مع نزار قباين .طُ ،جدة :مركز الراية للتنمية الفكرية.
الزيود ،فباجد (ََِٔ ـ) .الشباب كالقيم يف عا متغَت .طُ ،األردف :دار الشركؽ.
سا  ،أشرؼ السيد (ََِٔـ) .إيليا أبوماضي أنشودة التفاؤؿ .موقع القصة السورية:
السخاكم (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .اؼبقاصد اغبسنة .موقع احملدث:

http://www.muhaddith.org

السرخسي  .اؼببسوط .برنامج احملدث :إصدار َِ.ُُ :

السركجي ،ؿبمود كآخركف (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .طِ ،موسوعة األـ كالطفل .القاهرة :عا الكتب.
سعد ،أضبد يوسف (ََِِ ـ) .مفهوـ كقضايا اؼبواطنة يف النصوص التعليمية بُت منهجيات التمكن
كؿبتويات التعبئة .يف عا اؼبعرفة .العدد الثامن ،السنة الثالثة ،أكتوبر ََِِ ـ.
سعيد ،إدكارد (ََِٔـ) .قالوا .يف ؾبلة العريب ،العدد ُٕٓ يونيو ََِٔـ.

سبلمة  ،كفاء ؿبمد (ََِٔ ـ) .الًتبية اؼببكرة :أدكار الدكلة كااتمع اؼبدين .يف دراسات مرجعية اؼبؤسبر
اػبامس لوزراء الًتبية كالتعليم العرب .الًتبية اؼببكرة للطفل العريب يف عا متغَت .القاهرة َُ ُُ-سبتمرب
ََِٔ ـ .اؼبنظمة للًتبية كالثقافة كالعلوـ (إدارة الًتبية) كصبهورية مصر العربية.

السيوطي ،عبدالرضبن (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .كزيادة اعبامع الصغَت .موقع
احملدثhttp://www.muhaddith.org:
الشاذيل ،عادؿ إبراهيم عبداهلل مدل اكتساب التبلميا اؼبرحلة اإلعدادية األزهرية للمفاهيم السياسية
اؼبتضمنة يف كتب الدراسات االجتماعية اؼبقررة عليهم .يف ؾبلة الًتبية .العدد ُِٕ اعبزء األكؿ ،أكتوبر

ََِٓـ ،جامعة األزهر.
الشاكم ،برهاف (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .اعباكر التارىبية ؼبفهػوـ حقوؽ اإلنساف .السعودية :يف ؾبلة
اؼبعرفة .موقع اؼبعرفةhttp://www.almarefah.com/article.php?id=260 :

الشراح ،يعقوب أضبد (ََُِ ـ) .الًتبية كاالنتماء الوطٍت :ربليل كنقد .طُ ،الكويت  :دار الفكر
اغبديث.
الشرجبي ،علي (ُِّْ هػ  ََِِ -ـ) .اؼبرأة يف رحاب السنة النبوية اؼبطهرة .قدـ له د .خالد اؼباكور.
صححه كراجعه :أضبد غيث كطارؽ عدم .طُ ،الكويت :اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكماؿ تطبيق
أحكاـ الشريعة.
الشريدة  ،خالد بن عبد العزيز (ََِٓـ) .صناعة اؼبواطنة يف عا متغَت :رؤية يف السياسة االجتماعية.
(كرقة حبث مقدمة للقاء قادة العمل الًتبوم يف كزارة الًتبية كالتعليم :الباحة) .اؼبملكة العربية السعودية :موقع
اؼبكتبة الرقمية (كزارة الًتبية كالتعليم – مركز اؼبصادر الًتبوية):

http://www.informatics.gov.sa/ebook/index.php?subcat=5&PHPSESSID=6c4f
d1a4a9783f68d1bad94fd6473594
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الشريدة ،خالد (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .الشباب كاؼبواطنة .افتقاد االنتماء للوطن يدفع ..إىل بدائل
خطرة! يف ؾبلة اؼبعرفة .موقع اؼبعرفةhttp://www.almarefah.com/article.php?id=574 :

شريف ،نادية ؿبمود كآخركف (ََِٔـ) .اؼبنهج العريب لرياض األطفاؿ  :دليل تنفيا الوحدات األساسية.

تونس :اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلوـ.
الشطي ،إظباعيل (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .هل العلمانية تناكئ الدين .يف جريدة الوطن الكويتية:
األخَتة  -الثبلثاء ََِْٔ/ُ/
ـhttp://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=7&topic=217640 :

شلق ،الفضل (ََِِ ـ) .إشكاليات اغبتمية التارىبية كاإلرادة  ،صعود الدكلة كهبوطها .يف دراسات
مغاربية  .عدد مزدكج .ُٔ-ُٓ :الدار البيضاء :اؼبؤسسة اؼبل عبدالعزيز آؿ سعود للدراسات اإلسبلمية
كالعلوـ اإلنسانية.
الشملوؿ ،كالء (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .د .هبة رؤكؼ :لست راضية عن كضع اؼبرأة ..كاؼبطالبة
باغبجاب ال تعٍت االنعزاؿ (ُػّ) .موقع ؽبا أكف الين:

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=10665&task=view
 &sectionid=1كأيضا موقع أمافhttp://www.amanjordan.org/a- :
news/wmprint.php?ArtID=3215

الشهرم ،ثريا (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .اغبضارة األخبلقية  ..أين كبن منها اليوـ؟! جريدة الشرؽ
األكسط الدكلية :االثنيػن ُْ صبػادل الثاي ُِْٕ هػ َُ يوليو ََِٔ العدد ََُٖٔ .موقع جريدة الشرؽ

األكسط:

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issue=10086&article=372479

الشهرم ،ثريا (ُِْٕ هػ  .)ََِٔ -من اليونسكو إىل مبادرات األفراد :جدلية كنوز األرض كاكتشافها.
جريدة الشرؽ األكسط الدكلية :االثنيػن ُُ شعبػاف ُِْٕ هػ ْ سبتمرب ََِٔ العدد َُُِْ .موقع جريدة

الشرؽ
األكسط:

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=381174&issue=10142

شهبل ،جورج كآخركف (ُِٖٗـ) .الوعي الًتبوم كمستقبل الببلد العربية .طٓ ،بَتكت :دار العلم

للمبليُت.
شوقي ،أضبد (ََِّ ـ) .اؼبوسوعة الشعرية COD .دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة :اامع الثقايف.
شيخو ،لويس  .تاريخ اآلداب العربية.
صا  ،أضبد (ُِْٔ هػ ََِٓ ـ) .صدمة اإلنًتنت كأزمة اؼبثقفُت .مصر :دار اؽببلؿ.
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الصبيح ،عبداهلل بن ناصر (ََِٓ ـ) .اؼبواطنة كما يتصورها طبلب اؼبرحلة الثانوية يف اؼبملكة العربية
السعودية كعبلقة ذل ببعمل اؼبؤسسات االجتماعية (حبث مقدـ إىل اللقاء الثالث عشر لقادة العمل الًتبويُت.
الصبيح ،نورية صبيح براؾ (ََِٔ ـ) .العمل الًتبوم اؼبشًتؾ :يف ؿبيط ذبربة الدكؿ األعضاء دبكتب
الًتبية العريب لدكؿ اػبليج .يف العمل الًتبوم اؼبشًتؾ  ...كحدة أهداؼ كتنوع خربات .اؼبوسم الثقايف الًتبوم
للمركز :الدكرة الثالثة عشرة .الكويت :اؼبركز العريب للبحوث الًتبوية لدكؿ اػبليج.
الصرعاكم ،عبالعزيز عبداهلل  ،الربيعاف ،وبي ؿبمد (ََُِ ـ) .مؤسبر التطوع السادس عشر يف أمسًتداـ

(األراضي الواطئة هولندا) .الكويت :رابطة االجتماعيُت.
صقر ،عطية .الكتب .فتاكل األزهر ؼبئة عاـ الصادرة من دار اإلفتاء اؼبصرية .برنامج احملدث :إصدار َِ:
ُُ.

الصليلي ،علي عايد (ََِٔـ) .مدل تضمن كتب الًتبية اإلسبلمية ؼببادئ حقوؽ الطفل يف اؼبرحلة
االبتدائية يف دكلة الكويت .األردف :جامعة عماف العربية للدراسات العليا.

الصوي  ،سهاـ عبدالرضبن (ََِٔ ـ) .اؼبكونات كاػبصائص اعبسمية كالعقلية كاالجتماعية كاالنفعالية
للطفل يف مرحلة ما قبل اؼبدرسة (من ّ إىل ٔ سنوات) .يف دراسات مرجعية .اؼبؤسبر اػبامس لوزراء الًتبية

كالتعليم العرب .الًتبية اؼببكرة للطفل العريب يف عا متغَت .القاهرة َُ ُُ-سبتمرب ََِٔ ـ .اؼبنظمة للًتبية
كالثقافة كالعلوـ (إدارة الًتبية) كصبهورية مصر العربية.
الصياد ،ؿبسن (ََُِ ـ) .اؼبوسيقى يف العصر اغبديث ..التحوالت! موقع إسبلـ أكنبلين:
http://www.islamonline.net/arabic/arts/2001/07/article23.shtml

طاهر ،حامد (ََِٓ ـ) .الفلسفة اإلسبلمية يف العصر اغبديث .طُ ،القاهرة :هنضة مصر.
طحاف ،ؿبمد صباؿ (ََِٔ ـ) .اعبامعة يف الببلد اإلسبلمية بُت الواقع كاؼبثاؿ .حوارات اللحظة اغبرجة:
قراءات عربية لتحديات الراهن  .من إعداد نعيم صا إبراهيم كباظبة ؿبمد حامد كمن تقدمي د .جورج جبورم.

طُ ،دمشق :دار الرائي للدراسات كالًتصبة كالنشر.
الطحاف ،مصطفى  ،اؼبرأة يف موكب الدعوة.
الطراح  ،علي (ََِْ ـ) .اإلرهاب كالتطرؼ :تداعيات كجهود .يف التطرؼ يف الكويت :رؤية كاقعية.
ندكة عقدت على هامش معرض الكويت السابع كالعشرين للكتاب يف ِِ ديسمرب ََِِ ـ .الكويت:
االس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب.
الطهطاكم ،رفاعة (ََِِ ـ) .اؼبرشد األمُت للبنات كالبنُت .مصر :االس األعلى للثقافة.
عارؼ ،نصر ؿبمد عارؼ (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .مفهوـ التنمية ..إعادة االعتبار لئلنساف .موقع

إسبلـ أكف الين:

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/02/article01.shtml
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عارؼ ،نصر ؿبمد عارؼ (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .مفهوـ التنمية ..إعادة االعتبار لئلنساف .موقع
إسبلـ أكف
الينhttp://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/02/article01.shtml :
العازمي ،عبداهلل سا الغبيشاف (ُِّْ هػ  ََِِ -ـ) .قراءات يف أصوؿ الًتبية .طُ ،الكويت.
عالية ،ؿبمد كآخركف (ُْٖٗـ) .مدخل إىل مبادئ الًتبية ،طُ ،الكويت :دار القلم.
.

عامر ،فتحي (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .الوطن عندل رابطة اإلنساف باألرض ،كالدكلة غايتها تقدمي اؼبنافع

العامر ،عثماف بن صا (ََِٓـ) .أثر االنفتاح الثقايف على مفهوـ اؼبواطنة لدل الشباب السعودم":
دراسة استكشافية " .اؼبملكة العربية السعودية :موقع اؼبكتبة الرقمية (كزارة الًتبية كالتعليم – مركز اؼبصادر

الًتبوية):

http://www.informatics.gov.sa/ebook/comment.php?dlid=45&PHPSESSID=1c
d8c65cc5fb6317a2a7d6cfed683d31

عبدالباقي ،إبراهيم ؿبمود (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .دكر الوقف يف تنمية ااتمع اؼبدين :مبوذج األمانة
العامة لؤلكقاؼ بدكلة الكويت .الكويت :األمانة العامة لؤلكقاؼ.
العبد الكرمي ،راشد بن حسُت ،كالنصػار صا بن عبدالعزيز (ُِْٔ) .الًتبية الوطنية يف مدارس اؼبملكة
العربية السعودية :دراسة ربليلية مقارنة يف ضوء التوجهات الًتبوية اغبديثة .دراسة مقدمة للقاء السنوم الثالث
عشر لقادة العمل الًتبوم  ،الباحة ُِْٔهػ .موقع اؼبنشاكم:

http://www.minshawi.com/other/alabalkareem.htm

عبد اهلل ،ؿبمد حسن (ََِِ ـ) .إبراهيم طوقاف (حياته كدراسة فنية يف شعرل( .مؤسسة جائزة عبد
العزيز سعود البابطُت لئلبداع الشعرم:
http://www.albabtainpoeticprize.org/bookDetails.aspx?bid=35

عبداػبالق ،عبدالرضبن (َُْٗ هػ  ُٖٖٗ -ـ) .توجيهات تربوية مستقبلية لبناء اإلنساف الصا يف
الوطن العريب  .موقع نداء اإليبافhttp://www.al- :
eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=311&CID=1

عبدالعزيز ،بركات كآخركف (ََِٔ ـ) .اؼبيل إىل العنف ضد اؼبرأة يف ااتمع الكوييت ( دراسة ميدانية على
عينة من اؼبواطنُت الكويتيُت) .الكويت :إدارة البحوث كالدراسات ،مكتب اإلمباء االجتماعي ،الديواف األمَتم.

عبدالكرمي ،هنى حامد (ََِْ ـ) .تعليم حقوؽ اإلنساف باعبامعات العربية كعبلقته بالتنمية البشرية
للطبلب .يف مؤسبر "حقوؽ اإلنساف  :التحديد  ..كالتبديد رؤل تربوية" .جامعة القاهرة :معهد الدراسات
الًتبوية.
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عبداللطيف ،سناء (ُُْٖ هػ  ُٕٗٗ -ـ) .هكاا يريب اليهود أطفاؽبم .طُ ،دمشق :دار القلم.
عبداايػػد ،كحيػػد (ََِٔـ) .ثقافػػة العنػػف يف العػػا العػػريب .سلسػػلة العل ػػوـ االجتماعيػػة .القػػاهرة :مكتب ػػة

األسرة.
عبػػداؼبعطي ،يوسػػف (ََِِـ) .أم تربيػػة كأم م ػواطن نريػػد؟ كزارة الًتبيػػة  :عبنػػة بنػػاء منػػاهج الًتبيػػة الوطنيػػة
كالتنشئة اؼبدنية.
عبدالوهاب ،ظبَت (ََِّ ـ) .دراسات تربوية يف البيئة اػبليجية .مصر :دار فرحة للنشر كالتوزيع.

عبدالوهاب  ،ليلى (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .ازدكاجية الفكر كتأثَتل يف الوعي عند اؼبرأة العربية .موقع
الببلغhttp://www.balagh.com/deen/y41f2cav.htm:
عبدل ،ؿبمد  .فتاكل األزهر ؼبئة عاـ الصادرة من دار اإلفتاء اؼبصرية .برنامج احملدث :إصدار َِ.ُُ :

العتيقي ،عبداهلل سليماف عبداهلل (ُِْٔ هػ ََِٓ -ـ) .اؼبنهج الًتبوم للحركة اإلسبلمية اؼبعاصرة كأثرل
على ااتمع الكوييت .طُ ،مكتبة اؼبنار اإلسبلمية.
العجلوين (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .كشف اػبفاء .موقع احملدثhttp://www.muhaddith.org:
العدكاين األعماؿ الشعرية الكاملة .مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطُت لئلبداع الشعرم:
http://www.albabtainpoeticprize.org/readbook.aspx?bid=50

العرادم ،كفاء (ََِٓ ـ) .العبلقة بُت العنف اؼبوجه ضد األمهات كتعرض أطفاؽبن لئلساءة .كرقة عمل
مقدمة يف اغبلقة النقاشية اػبليجية :كيف كبمي أطفالنا  .الكويت :اؼبركز شبه اإلقليمي للطفولة كاألمومة.
عزت  ،هبة رؤكؼ (ََِٓ ـ) .اؼبرأة الكويتية بُت الشرع  ...كتوازنات السياسة .إسبلـ أكف الين:
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-10/ahlan-1.asp

عزت ،هبة رءكؼ (ََِِ ـ) .اؼبواطنة ..بُت مثاليات اعبماعة كأساطَت الفردانية .إسبلـ أكف الين:

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2002/05/article2.shtml

العسقبلين .فتح البارم يف شرح صحيح البخارم .برنامج احملدث :إصدار َِ.ُُ :

العظمة  ،زينة (َََِـ) .الواقعية كالتنظَت يف فلسفة ابن رشد اؼبوسيقية .بياف الثقافة :األحد ُٗ صبادل
االخرة ُُِْهػ ُٕ سبتمرب َََِ-العددّٔ .موقع البياف:
http://www.albayan.co.ae/albayan/culture/2000/issue36/music/2.htm

العقاد ،ليلى  .األسس اؼبعرفية كالتكنولوجية للفكر الًتبوم العريب اؼبعاصر .تونس :اؼبنظمة العربية للًتبية

كالثقافة كالعلوـ:

http://www.alecso.org.tn/arabe/pages/tarbia_arabe_islamic_index.htm

عبلـ ،مدحت (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .اغبداثة ال تعٍت الفوضى .الكويت :جريدة الرأم العاـ :العدد
ُّْْٗ الثبلثاء ّ ،أكتوبر ََِٔـ.
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العلواين ،رقية طه جابر (ُِْْ هػ  ََِّ -ـ) .أثر العرؼ يف فهم النصوص (قضايا اؼبرأة مبوذجا).
طُ ،دمشق :دار الفكر اؼبعاصر.

العلواين ،طه جابر (ُٖٗٗ ـ) .إصبلح الفكر اإلسبلمي  -مدخل إىل نظاـ اػبطاب يف الفكر اإلسبلمي
اؼبعاصر .سلسلة (قضايا إسبلمية معاصرة) -الكتاب الثاين عشر ُٖٗٗـ .موقع الوحدة اإلسبلمية (تاريخ
دخوؿ اؼبوقع ُّ ََِٓ -ٗ-ـ)http://www.alwihdah.com :

علي ،أسعد ؿبمد (ََِٓ ـ) .اؼبوسيقى كالطفل .ؾبلة الرأم اآلخر .العراؽ:

http://www.sotakhr.com/index.php?id=1803

علػي ،سػعيد إظباعيػل (ََُِ ـ) .عوؼبػة الديبقراطيػة بػُت ااتمػع كالسياسػة .طُ ،اإلسػكندرية :دار اؼبعرفػة
اعبامعية.
علي ،سعيد إظباعيل (ُِّْ هػ  ََِِ -ـ) .مركزية القضية الًتبوية كأسباب زبلفها .إسبلمية اؼبعرفة.
اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي ،السنة الثامنة ،العدد ِٗ صيف ُِّْ هػ  ََِِ -ـ.
علي ،سعيد إظباعيل (ُِْٓ هػ  ََِٓ-ـ) .اؽبوية كالتعليم .طُ ،القاهرة :عا الكتب.
علي ،سعيد إظباعيل (ُٖٗٗـ) .الًتبية الوطنية .يف موسوعة سفَت لًتبية األبناء .القاهرة :سفَت.

علي ،سعيد إظباعيل (ََِّ ـ) .ثقافة البعد الواحد .طُ ،القاهرة :عا الكتب.
علي ،سعيد إظباعيل (ََِّـ) .إسهاـ اؼبدرسة اؼبالكية يف الفكر الًتبوم اؼبعاصر .اؼبسلم اؼبعاصر ،العدد
َُٕ ،ََِّ-ََِِ ،ص صُٖ .ُِٓ-موقع ببليو إسبلـ نت:
=http://biblio.islamonline.net/Elibrary/Arabic/e_text/textCard.asp?page=7&tID
2&ID=268

علي ،سعيد إظباعيل (ََِٔ ـ) .النزعة العقلية يف الفكر الًتبوم اإلسبلمي .طُ ،القاهرة :عا الكتب.

علي ،سعيد إظباعيل (ََِٔ ـ) .كحدة التعليم طريقا لوحدة الشخصية الوطنية .يف ؾبلة الديبوقراطية.
مصر ،السنة السادسة ،العدد ِّ ،يوليو ََِٔـ.
علي ،سعيد إظباعيل كآخركف (ُٕٗٗـ) البناء القيمي يف ااتمع الكوييت .مكتب اإلمباء االجتماعي ،

الديواف األمَتم.
عليمات ،ضبود (ََِٔـ) .الثقافة اإلسبلمية كربدم العوؼبة .إسبلمية اؼبعرفة .اؼبعهد العاؼبي للفكر
اإلسبلمي .العدد ِْ ،موقع إسبلمية اؼبعرفة:

http://www.eiiit.org/article_read.asp?articleID=603&catID=256&adad=289

عمار ،حامد (ََِِ ـ) .اغبادم عشر من سبتمرب ََُِ كتداعياته الًتبوية كالثقافية يف الوطن العريب.
طُ ،القاهرة :الدار اؼبصرية اللبنانية.
العمايرة ،ؿبمد حسن (ُُِْهػ َََِ -ـ) .أصوؿ الًتبية التارىبية كاالجتماعية كالنفسية كالفلسفية.
عماف :دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة.
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أيضا!! يف ؾبلة
العمرم ،ناصر ؿبمد (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .مهارات أنبلها اؼبنهج ...كاؼبعلموف ن
اؼبعرفة .موقع اؼبعرفةhttp://www.almarefah.com/article.php?id=209 :

العنزم ،رشيد ضبد (ُِْٕهػ  ََِٔ -ـ) .الدستور كحقوؽ اإلنساف .طُ ،الكويت :كزارة الًتبية.
العنزم ،رشيد ضبد (ُٖٗٗ ـ) .اعبنسية الكويتية :دراسة للنظرية العامة للجنسية كللمرسوـ األمَتم رقم
ُٓ لسنة ُٗٓٗ بشأف اعبنسية الكويتية كتعديبلته .الكويت.
العنزم ،سعد (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .العبلقات األسرية يف قانوف األحواؿ الشخصية .يف جريدة

الوطن .العدد َُُْٕ-ّْٓٗ-السنة ْٓ .الكويت ِٕ :أكتوبر ََِٔ ـ صفحة الوطن اإلسبلمي.
عيد ،ؿبمد إبراهيم (ََُِـ) .اؽبوية الثقافية العربية يف عا متغَت .يف ؾبلة الطفولة العربية .االس العريب
للطفولة كالتنمية .االد األكؿ ،العدد الثالث  ،خريف ََُِـ.

عيسى ،ؿبمد رفقي كآخركف (ََِْ ـ) .دليل اؼبعلم يف تدريس مقرر مهارات اغبياة (الطبعة التجريبية).
الكويت :الديواف األمَتم (اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكماؿ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية).
غدنز ،أنتوين (ََِٓ ـ) .علم االجتماع .ترصبة كتقدمي :فايز الصباغ .طْ ،بَتكت :مركز دراسات
الوحدة العربية.
الغزايل (ُٔٗٗـ) .الرسالة اللدنية .ؾبموعة رسائل الغزايل.
الغزايل ،ؿبمد (ََِِ ـ) .خلق اؼبسلم .القاهرة :هنضة مصر للطباعة كالتوزيع كالنشر.
الغضباف ،منَت (ََِٔ ـ) .العبلقات الدكلية النبوية "سلم ال حرب" .يف ؿبمد صلى اهلل عليه كسلم.

تأليف القرين كآخركف .طُ ،جدة :مركز الراية للتنمية الفكرية.
الغبلييٍت ،مصطفى (ُِِْ هػ = ََُِ ـ) .عظة الناشئُت :كتاب أخبلؽ كآداب كاجتماع .طُ،
بَتكت :دار الكتب العلمية.
الغبلييٍت ،مصطفى (ُِْْ هػ = ََِِ ـ) .جامع الدركس العربية .طْ ،بَتكت :دار الكتب العلمية.

غيلنر ،إرنست (ََِٓ ـ) .ؾبتمع مسلم .ترصبة الدكتور أبوبكر أضبد باقادر ،مراجعة الدكتور رضواف
السيد .طُ ،بَتكت :اؼبدار اإلسبلمي.
فتاكل األزهر ؼبئة عاـ الصادرة من دار اإلفتاء اؼبصرية .برنامج احملدث :إصدار َِ.ُُ :
ال ىفتًٌٍت (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .تاكرة اؼبوضوعات .موقع احملدثhttp://www.muhaddith.org :
فخرك  ،عبدالناصر (ََِٓـ) .ـبتصر مهارات التفكَت لآلباء كاؼبعلمُت .طّ ،الكويت :صبعية اؼبعلمُت
الكويتية.
فروبه  ،مبر (ََِِ ـ) .فعالية اؼبدرسة يف الًتبية اؼبواطنية – دراسة ميدانية .-طُ ،بَتكت :شركة

اؼبطبوعات.
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فريق التأهيل الثقايف (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .الثقافة مقوماهتا كمعوقاهتا :اإلطار اؼبنهجي لفريق التأهيل
الثقايف يف مكتب اإلمباء االجتماعي يف الديواف األمَتم  ،اؼبسودة األكىل .الكويت :كرقة غَت منشورة.
فلية ،فاركؽ عبدل الزكي ،أضبد عبدالفتاح (ََِْ ـ) .معجم مصطلحات الًتبية لفظا كاصطبلحا.

اإلسكندرية  :دار الوفاء.
الفوزاف ،صا بن عبداهلل  .اؼبكتبة االلكًتكنية للشيخ /صا بن عبداهلل الفوزاف .اإلصدار األكؿ .إعداد
موقع ركح اإلسبلـ ( .) www.islamspirit.com
قاسم ،عوف  .ما قيمة اغبركات اليت نؤديها أثناء الصبلة؟ موقع ببلغ:

http://www.balagh.com/deen/c50nvf9m.htm

قىػبِّش ،أضبد .ؾبمع اغبكم كاألمثاؿ يف الشعر العريب .برنامج احملدث :إصدار َِ.ُُ :
القرضاكم ،يوسف (ُُّْ هػ  ُّٗٗ -ـ) .مبلمح ااتمع اؼبسلم الام ننشدل .موقع القرضاكم:

القرضاكم ،يوسف (ُِْْ هػ  ََِْ -ـ) .خطابنا اإلسبلمي يف عصر العوؼبة .طُ ،القاهرة ،دار
الشركؽ.
قطب ،ؿبمد  .اؼبااهب الفكرية اؼبعاصرة.

قمرب ،ؿبمود (ََُِـ) .بانوراما األصوؿ العامة للًتبية .قطر :دار الثقافة.
قمرب ،ؿبمود كآخركف (ُُّْهػُْٗٗ -ـ) .دراسات يف أصوؿ الًتبية .الدكحة :دار الثقافة.
القناعي ،يوسف بن عيسى (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .اؼبلتقطات .موقع
القناعاتhttp://www.alqenaei.net:

القنوجي (ُِْٕ – ََِٔ ـ) .أجبد العلوـ .برنامج احملدث :إصدار َِ.ُُ :
كارنيجي ،ديل (ُِْْ هػ  ََِْ -ـ) .كيف قبح هؤالء باغبياة .تعريب :انعاـ اعبندم .طُ ،بَتكت:
دار اؼبرتضى.

كران  ،ماي (ََِٓ ـ) .اعبغرافيا الثقافية :أنبية اعبغرافيا يف تفسَت الظواهر اإلنسانية .عا اؼبعرفة
(ُّٕ) .الكويت :االس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب.
كرـ الدين ،ليلى (ََُِ ـ) .دكر األسرة يف بناء شخصية الطفل .كرقة حبثية أعددت ؼبؤسبر دكر تربية
الطفل يف اإلصبلح اغبضارم .القاهرة :مركز دراسات الطفولة.

كرـ الدين ،ليلى (ََِِ ـ) .تعديل اذباهات كفبارسات الطفل كاألسرة كبو البيئة كالقضايا البيئية.
القاهرة ،كرقت غَت منشورة.
كرـ الدين ،ليلى (ََِٓ ـ) .إساءة معاملة األنثى .كرقة عمل مقدمة يف اغبلقة النقاشية اػبليجية :كيف

كبمي أطفالنا  .الكويت :اؼبركز شبه اإلقليمي للطفولة كاألمومة.
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الكريباين ،سعد سعود (ُِْٓ هػ  ََِٓ -ـ) .كيف أصبحوا عظماء؟ طِ ،الكويت :مكتبة
العجَتم.

كرمي ،ؿبمد أضبد ،كالركام ،ؿبمد خلفاف (ُُِْهػُِٗٗ -ـ) .يف أصوؿ الًتبية .الكويت :مكتبة
الفبلح.
كشمَتم ،ؿبمد عثماف (ُُْٖهػ ُٕٗٗ -ـ) .مقدمة يف أصوؿ الًتبية .طُ ،الرياض :مكتبة
العبيكاف.

الكندرم ،لطيفة (ُِْْهػ = ََِْـ) .مهارات اغبياة للصف األكؿ االبتدائي .طُ ،الكويت :اللجنة
االستشارية العليا للعمل على استكماؿ تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية -الديواف األمَتم.
الكندرم ،لطيفة حسُت كمل  ،بدر ؿبمد ( ُِّْهػ = ََِِـ) .تعليقة أصوؿ الًتبية .طُ ،الكويت:

مكتبة الفبلح.
الكندرم ،لطيفة (ََِٔ ـ) .الًتبية كالتعليم يف الوطن العريب .يف حوارات اللحظة اغبرجة :قراءات عربية
لتحديات الراهن  .من إعداد نعيم صا إبراهيم كباظبة ؿبمد حامد كمن تقدمي د .جورج جبورم .طُ،
دمشق :دار الرائي للدراسات كالًتصبة كالنشر.

الكندرم ،لطيفة حسُت (ُِْٕ هػ = ََِٔ ـ) .موقع د .لطيفة
الكندرمhttp://www.geocities.com/alkanderi1:

الكندرم ،لطيفة حسُت كمل  ،بدر ؿبمد (ُِْْ هػ = ََِّ ـ) .تربية اؼبرأة من منظور الشيخ ؿبمد

الغزايل .،يف ؾبلة العلوـ الًتبوية ،أكتوبر (ََِّ) العدد الرابع ،جامعة القاهرة :معهد الدراسات الًتبوية.
الكندرم ،لطيفة ،كآخركف (ُِْٕهػ = ََِٔـ) .دليل اؼبعلم للصف اػبامس االبتدائي .طُ ،الكويت:
اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكماؿ تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية -الديواف األمَتم.
الكندرم ،يعقوب (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .طرؽ البحث عن اؼبعلومات من خبلؿ شبكة االنًتنت.
طُ ،الكويت :دار اقرأ.
كوش ،دكين .مفهوـ الثقافة فػي العلػػوـ االجتماع ػػية .ترصبة :د .قاسم اؼبقداد .موقع ارباد الكتٌاب العرب
على شبكة اإلنًتنتhttp://www.awu-dam.org:

كونان  ،توما دك (ُِْْ هػ  ََِْ -ـ) .اعبهل اعبديد كمشكلة الثقافة .ترصبة منصور القاضي .طُ،
بَتكت :ؾبد.
كويلو ،باكلو (ََِٔ ـ) .اػبيميائي :ركاية من ركائع األدب العاؼبي .ترصبة صباؿ صيداكم ،تدقيق لغوم:
يوسف طعمة .طٕ .بَتكت :شركة اؼبطبوعات للتوزيع كالنشر.
البلحم  ،خالد بن عبدالكرمي (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .اغبفا الًتبوم للقرآف كصناعة اإلنساف .طُ.
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لويس ،برنارد (ََِٔ ـ) .أين يكمن اػبطأ؟ :صداـ اإلسبلـ كاغبداثة يف الشرؽ األكسط .ترصبة :عماد
شيخة .طُ ،دمشق :دار الرأم.

ُُ.

لويس ،برنارد (ََِٔ ـ) .اؽبويات اؼبتعددة للشرؽ األكسط .ترصبة :حسن حبرم ،دمشق :دار الينابيع.
اؼبباركفورم ،ؿبمد بن عبدالرضبن  .ربفة األحوذم ،شرح جامع الًتمام .برنامج احملدث :إصدار َِ:
متحف التعليم .موقع صبهورية مصر العربية :كزارة الًتبية كالتعليم:

http://www.emoe.org/Student/inside.aspx?sub1=museum

متويل ،نبيل (ََِٓـ) .اغبفاظ على اؽبوية العربية اإلسبلمية يف مدرسة اؼبستقبل .اؼبملكة
العربية السعودية :موقع اؼبكتبة الرقمية (كزارة الًتبية كالتعليم – مركز اؼبصادر الًتبوية):
http://www.informatics.gov.sa/ebook/index.php?subcat=5&PHPSESSID=f58f
13653557a4aab48f14ccbcedd2fb

ؾبلس الوزراء (ََِٓـ) .تقرير اللجنة اؼبختصة لدراسة تقارير حقوؽ اإلنساف الصادرة عن اؽبيئات
كاؼبنظمات الدكلية بشأف الرد على تقرير كزير اػبارجية األمريكية عن فبارسات حقوؽ اإلنساف يف دكلة الكويت.
الكويت.
ؿبجوب ،عباس (ََِٕ ـ) .الًتبية كالتعليم يف كتب الًتاث .طُ ،األردف :عا الكتب اغبديث.
ؿبفوظ ،ؿبمد (ََِٔ ـ) .اآلخر كحقوؽ اؼبواطنة .طُ ،جدة :مركز الراية للتنمية الفكرية.
ؿبفوظ ،ؿبمد (ََِٔ ـ) .األقليات كقضايا الديبقراطية يف الوطن العريب .يف ؾبلة الديبوقراطية .مصر،
السنة السادسة ،العدد ِّ ،يوليو ََِٔـ.

ؿبمد  ،أضبد علي اغباج (ُُِْ هػ  ََُِ -ـ) .أصوؿ الًتبية .طُ ،عماف :دار اؼبناهج.
ؿبمد ،علي صبعة (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .اؼبرأة يف اغبضارة اإلسبلمية بُت نصوص الشرع كتراث الفقه
كالواقع اؼبعيش .طُ ،القاهرة :دار السبلـ.

ؿبمد ،مصطفى عبدالسميع (ََِٔ ـ) .سلسلة التشريعات الًتبوية (ُ) مرحلة رياض األطفاؿ .صبهورية
مصر العربية :اؼبركز القومي للبحوث الًتبوية كالتنمية.
احملميد ،خدهبة عبداؽبادم (َُِْ = َََِ ـ) .اؼبرأة اؼبسلمة كمتطلبات التنمية كالبناء .طِ ،بَتكت:
اؼبركز اإلسبلمي للدراسات.
مدرسة اإلبداع اػباصة (ُِْٕهػ  ََِٔ -ـ) .الًتبية الوسيقية .مسقط.

http://www.ibdaa.edu.om/music.htm

مرداف ،قبم الدين علي  ،كآخركف (ََِْ ـ) .اؼبرجع الًتبوم العريب لربامج رياض األطفاؿ .تونس:
اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلوـ .
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اؼبركز اإلقليمي للطفولة كاألمومة (ََِٓـ) .اغبلقة النقاشية اػبليجية :كيف كبمي أطفالنا من اإلساءة.
طُ ،الكويت.

اؼبركز العريب للبحوث الًتبوية لدكؿ اػبليج (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .كثيقة األهداؼ العامة للتعليم
كأهداؼ اؼبراحل الدراسية يف الدكؿ األعضاء دبكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج .الكويت :اؼبركز العريب للبحوث

الًتبوية لدكؿ اػبليج.
اؼبزركعي ،أضبد يوسف (ُِْٔ هػ ََِٓ -ـ) .التنمية ااتمعية مسئولية مشًتكة بُت مؤسسات ااتمع.

يف دكر الًتبية يف التنمية ااتمعية .اؼبوسم الثقايف الًتبوم للمركز :الدكرة الثانية عشرة .الكويت :اؼبركز العريب
للبحوث الًتبوية لدكؿ اػبليج.
اؼبسعودم ،على (َََِ ـ) .سعاد الصباح :ضبامة السبلـ .طُ ،الكويت :ااموعة اإلعبلمية العاؼبية.
مسودة اإلعبلف العريب اؼبقدـ ؼبؤسبر القمة العاؼبي للتنمية اؼبستدامة الام سيعقد يف مدينة جوهانسربج
جبنوب أفريقيا خبلؿ الفًتة ََِِِ/ٗ/ٗ-ـwww.undp.org/ capacity21/docs/Arab- .

Declaration-for-WSSD.doc

اؼبضف ،ضبود فهد (ُِْٔ هػ ََِٓ -ـ) .اؼبقومات األساسية للتنمية ااتمعية يف اؼبؤسسة الًتبوية .يف

دكر الًتبية يف التنمية ااتمعية .اؼبوسم الثقايف الًتبوم للمركز :الدكرة الثانية عشرة .الكويت :اؼبركز العريب
للبحوث الًتبوية لدكؿ اػبليج.
اؼبطوع ،إقباؿ عبدالعزيز عبداهلل (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .الفقه السياسي للمرأة اؼبسلمة يف ضوء الكتاب
كالسنة النبوية .طِ ،الكويت :معهد الكويت للدراسات القضائية كالقانونية.
اؼبعاجم العربية (ُِْٔ هػ = ََِٓ ـ) .موقع عجيبhttp://lexicons.ajeeb.com :

معارؼ الكويت (ُٕٓٗ ـ) .ؿباضرات اؼبوسم الثقايف الثالث (ُّٕٔهػ ُٕٗٓ -ـ) .الطبعة الثانية.
اؼبعجم الوسيط .اؼبعاجم العربية .موقع صخر/http://lexicons.sakhr.com :

اؼبعمرم ،سيف بن ناصر بن علي (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .تربية اؼبواطنة  :توجهات كذبارب عاؼبية يف
إعداد اؼبواطن الصا  .طُ ،سلطنة عماف :مكتبة اعبيل الواعد.

معهد الدراسات الًتبوية (ََِْـ) .توصيات اؼبؤسبر العلمي الثاين دبعهد الدراسات كالبحوث الًتبوية:
جامعة القاهرة .يف مؤسبر "حقوؽ اإلنساف  :التحديد  ..كالتبديد رؤل تربوية" .جامعة القاهرة :معهد الدراسات

الًتبوية.
معهد القيادة العاؼبية للنساء (ََِٔـ) حقوؽ النساء من العمل احمللي اىل التغيَت العاؼبي "دليل تدريأ":
الفصل الثامن :اغبقوؽ اإلنسانية للنساء كالفتيات يف السياسية كاغبياة العامة كاإلعبلـ .ترصبة مركز القاهرة غبقوؽ
اإلنساف .موقع أماف:
http://www.amanjordan.org/downloads/index.php?action=file&id=161
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اؼبغٍت .اؼبعاجم العربية .موقع صخرhttp://lexicons.sakhr.com :

اؼبفيت ،إنعاـ ( ََِٓ ـ) .ال بد من تشريعات جديدة لتفعيل دكر اؼبرأة .يف ؾبلة حوار العرب .السنة

األكىل /العدد ٖ.
الٍ يم ٍق ًرم  ،أ ٍىضبى يد بٍ ين يؿبى َّم ًد بٍ ًن ىعلًي الٍ ىفيه ًوم هي (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .الًٍمصٍبىاح الٍميًن ًَت ًيف غىًر ً
يب الشَّرًٍح
كًب ًَت .موقع اإلسبلـhttp://feqh.al-islam.com :
الٍ ى
مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .استشراؼ مستقبل العمل الًتبوم يف الدكؿ
األعضاء دبكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج .موقع مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج:

http://www.abegs.org

مكتبة حقوؽ اإلنساف  ،جامعة مينسوتا:
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/regdoc.html

اؼبلحم ،إظباعيل (ُٔٗٗ) اػبصوصية يف الثقافة القومية العربية ( دكر اإلنتاجية كاإلبداع) .دراسة :
منشورات ارباد الكتاب العرب http://www.awu-dam.org/book/addes/asmael/ind-book- :
sd001.htm

مل  ،بدر ؿبمد (ُِْْ هػ = ََِْ ـ) .موقع د .بدر مل :

http://www.geocities.com/ta3leqa1

مل  ،بدر ؿبمد كالكندرم ،لطيفة حسُت (ُِْٓ هػ  ََِْ -ـ) .التعليم الديٍت :تصورات لتحسُت
اؼبخرجات .يف ؾبلة اغبياة الطيبة .العدد اػبامس عشر ،السنة اػبامسة  ،صيف ََِْ ـ ،لبناف.
مل  ،بدر ؿبمد ك اليعقوب ،علي ؿبمد  ،كالكندرم ،لطيفة حسُت (ُِْٓ هػ  ََِْ -ـ) .صورة

اؼبرأة يف كتب اللغة العربية يف اؼبرحلة االبتدائية يف دكلة الكويت .يف مؤسبر "حقوؽ اإلنساف  :التحديد ..
كالتبديد رؤل تربوية" .جامعة القاهرة :معهد الدراسات الًتبوية.
مل  ،بدر ؿبمد (ََِْ ـ) .الًتبية الوطنية يف األلفية الثالثة .حبث غَت منشور.

مل  ،بدر ؿبمد  ،كالكندرم ،لطيفة حسُت (ُِْٔهػ  ََِٓ -ـ) .الفكر الًتبوم عند معلم الكويت

األكؿ الشيخ القناعي .جامعة الكويت :االة الًتبوية .
مل  ،بدر ،كالكندرم ،لطيفة (ُِْٕ هػ = ََِٔ ـ) .تراثنا الًتبوم :ننطلق منه كال ننغلق فيه.
الكويت :مكتبة الفبلح.

مل  ،جاسم (ُِْٕهػ  ََِٔ -ـ) .مفكرة صناع النجاح (ّ) .طُ ،الكويت :أجياؿ.
اؼبناكم ،عبد الرؤكؼ (ُِْٕ – ََِٔ ـ) .فيمل القدير ،شرح اعبامع الصغَت .برنامج احملدث :إصدار
َِ.ُُ :
اؼبنصور  ،مازف (ََِٓ ـ) .شيء من الثقافة اؼبوسيقية ُ .موقع دركب:
http://www.doroob.com/?p=943
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اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلوـ (َُْٕ هػ  ُٖٗٔ -ـ) .اػبطة الشاملة للثقافة العربية .الكويت:
ذات السبلسل.

اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلوـ (ََِٔ ـ) إسًتاتيجية تطوير الًتبية العربية (اإلسًتاتيجية
اؼبستحدثة) .تونس.
منظمة العفو الدكلية (ََِٔ ـ) .دليل تعليم حقوؽ اإلنساف .السعودية :يف ؾبلة اؼبعرفة .موقع اؼبعرفة:
http://www.almarefah.com/article.php?id=266

اؼبنظمة للًتبية كالثقافة كالعلوـ (إدارة الًتبية) كصبهورية مصر العربية (كزارة الًتبية كالتعليم (ََِٔ ـ) .اؼبؤسبر
اػبامس لوزراء الًتبية كالتعليم العرب .الًتبية اؼببكرة للطفل العريب يف عا متغَت .القاهرة َُ ُُ-سبتمرب
ََِٔ ـ .الوثيقة الرئيسة.
مهداد ،الزبَت (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .اغبياة اؼبدرسية كرشة الًتبية على اؼبواطنة كربقيق التنمية .يف ؾبلة
اؼبعرفة .موقع اؼبعرفةhttp://www.almarefah.com/article.php?id=1269 :

مهرم ،مرتضى (ُٖٔٗ ـ) .مسألة اغبجاب .ترصبة  :جعفر صادؽ اػبليلي ،مراجعة كتقومي النص :
مرتضي األسدم كالعبدالكرمي الزهَتم .دار الشهيد.

مهنا ،فرياؿ (ُِْٔ هػ  ََِٓ -ـ) .إشكالية اعبهاد يف عصر اؼبعلوماتية عرب معضبلت اؽبوية كالسيادة
كاآلخر .دمشق :دار الكتاب العريب.
اؼبوسوعة الشعرية (ََِّـ) CD .دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة :اامع الثقايف.
اؼبوسوعة العربية العاؼبية (ََِْـ) .موقع اؼبوسوعة العربيةhttp://www.mawsoah.net:
اؼبوسوعة اؼباركسية .فصل السلطات  :موقع أرشيف اؼباركسيُت على االنًتنت:
http://www.marxists.org/arabic/glossary/terms/20.htm#separation_of_powers
موسوعة كيكيبيدياhttp://ar.wikipedia.org .

اؼبوسى ،علي سعد (ُِّْ هػ = ََِِ ـ) .الًتبية الوطنية .يف جريدة الوطن السعودية .العدد (َّٔ)

السنة الثانية ػ السبت ُّ ربيع األكؿ ُِّْهػ اؼبوافق ِٓ مايو ََِِـ.

http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-05-25/writers/writers04.htm
موقع القصة السوريةhttp://www.syrianstory.com :
موقع بَتكتhttp://www.yabeyrouth.com/pages/index276.htm :

موقع ديواف العرب:

http://www.diwanalarab.com/sympoll/index.php?dispid=9&vo=9#sondage

ميكشيللي ،إليكس (ُّٗٗ ـ) .اؽبوية .ترصبة علي كطفة .طُ ،دمشق :دار النشر الفرنسية.
اؼبيبلد ،زكي (ُُْٓ ُْٗٗ-ـ) .الوحدة كالتعددية كاغبوار يف اػبطاب اإلسبلمي اؼبعاصر .طُ ،بَتكت

 :دار الصفوة.
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الناشف ،هدل ؿبمود (ُِْٓ هػ  ََِٓ -ـ) .قضايا معاصرة يف تربية الطفولة اؼببكرة .طُ ،القاهرة:
دار الفكر العريب.

ناصر ،إبراهيم (َُْٗهػ ُٖٗٗ -ـ) .أسس الًتبية .األردف :دار عمار للنشر.
ناصف ،حفٍت (ُِْٕ – ََِٔ ـ) .الدركس النحوية .حقق عليه كأعرب أمثلته كحل سبارينه عبلء الدين
عطية .برنامج احملدث :إصدار َِ.ُُ :
قبايت ،ؿبمد عثماف (ُِّْ هػ = ََِِ ـ) .علم النفس كاغبياة :دخل إىل علم النفس كتطبيقاته يف
اغبياة .طُِ مزيدة كمنقحة .الكويت :دار القلم.
قبار ،نزار (ُِّْهػ ََِّ -ـ) ثقافة األطفاؿ :ربديات كآفاؽ .طُ ،بَتكت :دار الوراؽ.
قبيب ،كماؿ (ََِٓ) .تطوير منظومة الًتبية العربية من أجل سبكُت الشباب :ربديات كآفاؽ اؼبستقبل.

صبهورية مصر العربية :جامعة الدكؿ العربية.
النصػار ،صا بن عبدالعزيز (ُِْٕ هػ  ََِٔ -ـ) .الًتبية الوطنية يف مدارس اؼبملكة العربية
السعودية:دراسة ربليلية مقارنة يف ضوء التوجهات الًتبوية اغبديثة .السعودية :يف ؾبلة اؼبعرفة .موقع
اؼبعرفةhttp://www.almarefah.com/article.php?id=692:

نصار ،ناصيف (ََِٓ ـ) .يف الًتبية كالسياسة :مىت يصَت الفرد يف الدكؿ العربية ،مواطنا؟ طِ ،بَتكت:
دار الطليعة.
النقيب ،عبدالرضبن  ،ك اؽبنيدم ،صباؿ ؿبمد (ُِْْهػ  ََِْ -ـ) .قراءات يف الًتبية اإلسبلمية.

الرياض :مكتبة الرشد.
النقيب ،خلدكف (ُٓٗٗـ) .االندماج الوطٍت كتنشئة األطفاؿ .يف تربية التسامح كضركرات التكافل
االجتماعي .الكتاب السنوم العاشر .الكويت :اعبمعية الكويتية لتقدـ الطفولة العربية.
النويرم (ََِّ) .هناية األرب يف فنوف األدب .يف اؼبوسوعة الشعرية .اإلمارات  :اامع الثقايف.

النيبارم ،عبداهلل (ََِٓـ) .الوحدة الوطنية يف مواجهة الظواهر اؼبستجدة .يف اؼبوسم الثقايف الثبلثوف:
الظواهر اؼبستجدة على ااتمع الكوييت .الكويت :رابطة االجتماعيُت.
نيللر ،جورج .ؼ (ََِٔ ـ) .اغبركة الفكرية يف الًتبية اغبديثة .ترصبة سعيد إظباعيل علي كبدر جويعد

العتيأ .القاهرة :مكتبة عا الكتب.
اؽباشم ،فؤاد (ُِْٕ ََِٔ-ـ) .عليكم ..اغبساب!! .يف جريدة الوطن ،الكويت :العدد َُُْٓ-
ََٓٓ-السنة ْٓ .يوـ اعبمعة ّ.ََِٔ-ُُ-
اؽبدهود ،دالؿ عبدالواحد (ََِٓ) .دكر كل من األسرة كاؼبدرسة يف تنمية الوعي البيئي كمدل التكامل
بينهما يف دكلة الكويت .يف ؾبلة الًتبية .العدد ُِٕ اعبزء األكؿ ،أكتوبر ََِٓـ ،جامعة األزهر.
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هبلؿ ،فتحي كآخركف (ََُِ ـ) .دكر كزارة الًتبية يف هتيئة الطلبة ؼبواجهة عصر العوؼبة –دراسة ميدانية-

 .كزارة الًتبية ،مركز البحوث الًتبوية كاؼبناهج ،إدارة البحوث الًتبوية ،قسم الدراسات اؼبستقبلية.

هبلؿ ،فتحي كآخركف (َََِ ـ) .تنمية اؼبواطنة لدل طلبة اؼبرحلة الثانوية بدكلة الكويت .الكويت :كزارة
الًتبية ،مركز البحوث الًتبوية كاؼبناهج ،إدارة البحوث الًتبوية ،قسم الدراسات اؼبستقبلية.
اؽبنيدم ،صباؿ ؿبمد ؿبمد (ََِّـ) .شخصية الطفل اؼبسلم كما تبدك يف بعمل كتب الًتاث .طّ،
الرياض :مكتبة الرشد.

اؽبويل ،علي إظباعيل (ََِِ ـ) .معجم علم اؼبناهج .الكويت.
هيشاف ،صباح عدامه (ََُِ ـ) .أساليب الًتبية العربية  -اإلسبلمية يف مواجهة العنف .األردف :موقع
أماف (تاريخ دخوؿ اؼبوقع ََِِٖٔ-ٗ-ـ):
http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw39.htm

هيكل سا حسن علي (ََِٓ ـ) .تربية كتنشئة الفرد يف إطار متوازف بُت ثقافة ؾبتمعه كاالحتكاؾ
بالثقافات ااتمعية األخرل (دراسة مفاهيمية ربليلية) .اؼبملكة العربية السعودية :موقع اؼبكتبة الرقمية (كزارة
الًتبية كالتعليم – مركز اؼبصادر الًتبوية):
ttp://www.informatics.gov.sa/ebook/comment.php?dlid=48&PHPSESSID=6c4
fd1a4a9783f68d1bad94fd6473594

كزارة الًتبية (ََِٔـ) .ااموعة اإلحصائية للتعليم ََََِِٓٔ-ـ .الكويت :كزارة الًتبية (إدارة
التخطيط كاؼبعلومات).
كزارة الًتبية (ََِّـ) .إسًتاتيجية التعليم العاـ يف دكلة الكويت .الكويت.

كطفة ،علي أسعد (ََِٔـ) .الًتبية على اؼبواطنة يف عا متغَت .يف ؾبلة الطفولة العربية .الكويت،
اعبمعية الكويتية لتقدـ الطفولة العربية .االد السابع ،العدد السادس كالعشركف  ،مارس ََِٔـ.
كطفة ،علي أسعد كالرميضي ،خالد (ََِّ ـ) .الًتبية قبل اؼبدرسة :تصورات علمية كعقائد نقدية.

الكويت :مكتبة لطالب اعبامعي.
كطفة ،علي أسعد  -الشهاب ،علي جاسم (ََِْـ) .التنشئة االجتماعية يف ااتمع الكوييت .دراسة يف
انطباعات طبلب اؼبرحلة اؼبتوسطة .طُ ،الكويت  :مكتبة الطالب اعبامعي.
كطفة ،علي أسعد (َََِ ـ) .بنية السلطة كإشكالية التسلط الًتبوم يف الوطن العريب .طِ ،بَتكت:
مركز دراسات الوحدة العربية.
كطفة ،علي أسعد (ََِِ ـ) .الًتبية إزاء ربديات التعصب كالعنف يف العا العريب .طُ ،اإلمارات:
مركز اإلمارات للدراسات كالبحوث اإلسًتاتيجية.

كطفة ،على أسعد ،كالراشد صا أضبد (ُٗٗٗـ) .الًتبية كحقوؽ اإلنساف يف الوطن العريب .طُ
الكويت :مكتبة الفبلح.
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الوهايب ،سا بن علي (ُِْٓ هػ ) .ربط منهج الًتبية الوطنية يف اؼبرحلة الثانوية بااتمع من خبلؿ
مشركعات التعلم اػبدمي .موقع اؼبنشاكم للدراسات كالبحوث:
http://www.minshawi.com/other/wahabi.htm

كيح ،ؿبمد عبدالرزاؽ إبراهيم كآخركف (ُِْٓ – ََِْ ـ) .ثقافة الطفل .مراجعة كتقدمي :أ .د علي
خليل مصطفى .طُ ،األردف :دار الفكر.

اليتيم ،عزيزة (ُِْٓ هػ  ََِٓ -ـ) .األسلوب اإلبداعي يف تعليم طفل ما قبل اؼبدرسة :أسسه،
مهاراته ،ؾباالته .طُ ،الكويت :مكتبة الفبلح.
اليعقوب ،علي ؿبمد عبداهلل (ََِّ ـ) .اؼبوسوعة الربؼبانية .طُ ،الكويت.
يػػونس ،ؿبمػػد ؿبمػػود بػػٍت (ََِٓـ) .سػػيكولوجية الطفولػػة اؼببكػػرة :كبػػو االسػػتثمار األمثػػل يف تربيػػة الطفولػػة اؼببكػػرة.
طُ ،األردف :دار الثقافة.
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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:

مسػػاعدة األفػراد كاؼبؤسسػػات يف تنميػػة األسػػرة انطبلقػػا مػػن مبػػادئ الًتبيػػة اغبديثػػة كمقومػػات كاحتياجػػات كتطلعػػات
ااتمع.
شعار المركز:

كبو تنمية أسرية رائدة

من أىداف المركز

ُ .فه ػػم كتطبي ػػق الق ػػيم األسػ ػرية األص ػػيلة كذلػ ػ بطريق ػػة متخصص ػػة كسياس ػػات كاض ػػحة م ػػن أج ػػل
احملافظة على اؽبوية.
ِ .اؼبسانبة يف بناء العقلية العلمية القادرة على التخطيط كالعمل اؼبنتج كالتنمية اؼبستمرة.
ّ .ترسػػيخ قيمػػة اغبػوار االهبػػايب كاإليبػػاف بالتعدديػػة كالتسػػامح يف التعامػػل مػػع اآلخػرين كتوسػػيع نطػػاؽ
االختيار اغبر اؼببٍت على ربمل اؼبسئولية.
ْ .العمػػل علػػي سبكػػُت اؼب ػرأة مػػن اؼبشػػاركة يف اغبيػػاة العامػػة كاالجتماعيػػة مػػن منطلػػق النسػػاء شػػقائق
الرجػ ػػاؿ ،كمسػ ػػاعدة اؼب ػ ػرأة يف فبارسػ ػػة دكرهػ ػػا ااتمعػ ػػي بصػ ػػورة كاعيػ ػػة كمتزنػ ػػة دكف التخلػ ػػي عػ ػػن
مسئوليتها األسرية.
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