
غيات بوفلجة .د.أ                                                    الوطنية والوحدة املواطنة قيم تعزيز في التربية دور   

 345                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

 وحدة الوطنيةالو دور التربية في تعزيز قيم املواطنة 
 

 بوفلجة غيات .أ.د

 جامعة وهرانـ  كلية العلوم االجتماعية ـ

ghiat_boufelja@yahoo.fr 
 امللخص

ّدعامة األساسية في تعليم املدرسة بأهدافها وممارساتها، ال مثلت

تسهم  ولخقايية  األ  وعار  العلمية امل وكتابة ال واألطفال مبادئ القراءة 

ثقافاتها  ييمها و تقاليد املجتمعات و وفي التنشئة االجتماعية على عادات 

 تحديات الحاضر وأهدا   فهي تعلّمهم تاريخ املاض ي و .حضاراتها و

 طموحات املستقبل  و

درسة الحديثة م  أهدافها لششمل تدري  املتمدرسنن امل لقد وسعت

م املواطةة االو قبول باآللخر الو تعايش الو على القدرة على االتصال  لزاام بقيم

كما  دفاع ع  حقوق اإلنسان، وتدعيم ييم الوحدة الوطةية الو 

تعليم التقاميذ تاريخ أجدادهم وتطّور بمةاهجها الدراسية  اضطلعت

نكساراتهم، واص وبطوالت األجداد وانتصاراتهم أحضارتهم، م  لخقال يص

وايع الحكام الحالينن وجهودهم في التةمية، وطموحاتهم في غد أفضل و 

تضح بذلك الدور املتعاظم وا تحديات التي يواجهونها الو للمواطةنن، 

تجاهات، وتدعيم الشعور باالنتماء االو قيم الو في توحيد األفكار للمدرسة 
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دفاع ع  الوط  لصون أمةه ال ويعزز االتجاهات نحولألمة، مما  للوط 

 دفاع ع  وحدته وتدعيم تطّوره وازدهاره الو 

تتطرق الورية إلى دور الزربية في تةمية النشء على ييم املواطةة 

دفاع ع  وحدته، ذلك أن مكانة املواط  الو شعور باالنتماء للوط  الو 

ه م  االضطرابات وكرامته ومصدر اعزاازه مرتبطة بوحدة الوط  وسقامت

 سياسية ورفاهيته االيتصادية الو جتماعية اال  واألمةية 

Abstract: 

Through its goals and practices, the school represents a mainstay in 

teaching children the ABC of reading, writing, scientific, and ethical 

knowledge. Also, education contributes to the socialization process on 

the customs, traditions, values, cultures, and civilizations of societies. 

Throughout education, children learn the history of the past, challenges 

of the present, and future prospects.  

Nowadays, the modern school has expanded its goals to include the 

training of school attendees on the ability to communicate, coexist, and 

accept the others; and a commitment to the values of citizenship, the 

defense of human rights, and strengthen the values of national unity. 

Besides, school’s curricula have undertaken teaching pupils the history 

of their ancestors and the evolution of civilization through stories of 

their grandparents’ courage, bravery, knighthood, their victories, or 

their defeats. In addition, these curricula recount the current status of 
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the present rulers, their efforts in the developmental process, their 

prospects for a better future for the citizens, and the challenges they 

face. Therefore, it has become clear that the school has a growing and 

important role in unifying ideas, values and trends, and strengthening 

the feeling of belonging to both the country and nation. This; in fact, 

reinforces the trends towards homeland security, defense of the 

country’s unity, and strengthen its development and prosperity. 

The present paper addresses the role of education in bringing up 

the Young on citizenship and the sense of belonging to the country/ or 

the homeland and to defend its unity ; for the citizen’s status, dignity, 

and source of pride is associated with the homeland’s unity, safety from 

several social and political turmoil, and economic welfare. 
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 . مقدمة:1

خطط التي تهّدد وحدة الو يتعرض الوط  العربي لكثنر م  املؤامرات 

تعر  املةطقة العربية في العصر الحديث  كياناته ومكشسباتها  وهكذا

يعر  ب "الربيع العربي"   اضطرابات سياسية  غنر مسبوية، فيما أصبح

ول حيث ظهرت اضطرابات اجتماعية وسياسية وأمةية في بعض الّد 

مة م  جهات أجةبية، وكانت العربية، نشيجة احتجاجات شعبية، مدعّ 

نشيجتها اضطرابات أمةية ولخسائر مادية وبشرية كبنرة، إلى درجة أنها 

  لبعض الدول  يامت بتهديد الوحدة الوطةية

إعدادهم  توعيتهم، و تدريبهم و مهّم في تعليم األفراد وللزربية دور 

يتصادية اال وصعوبات االجتماعية ال وملواجهة مختلف املشاكل 

وأن الدول الصةاعية املتقدمة تعود إلى الزربية عةد األزمات،  سياسية الو 

للبحث ع  الخلل واستعمال الزربية لتدارك الةقائص ومواجهة التحّديات 

لذلك فقا غرابة أن تعود الّدول العربية إلى الزربية   ( 155، 2001)حجازي: 

قات األجةبية في الشؤون الو مةية األ و ملواجهة التحّديات االجتماعية 
ّ
تدلخ

م املواطةة   وحدة الوطةية الو الدالخلية، واعتماد مةاهج تربوية لتدعيم ييم

 فالزربية هي الّدعامة األساسية في تعليم األطفال مبادئ القراءة

لخقايية، وتساهم في التنشئة االجتماعية األ و عار  العلمية املو كتابة الو 
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مهم تاريخ املاض ي  .على ييم املجتمعات وثقافاتها وحضاراتها
ّ
فهي تعل

 طموحات املستقبل و وتحّديات الحاضر وأهدا  

كما تساهم املدرسة بمةاهجها الّدراسية في تعليم التقاميذ تاريخ 

، م  لخقال يصص وبطوالت األجداد أجدادهم وتطّور حضارتهم

نكساراتهم، ووايع الحكام الحالينن وجهودهم في التةمية، واوانتصاراتهم أ

 وطموحاتهم في غد أفضل للمواطةنن 

ها معار  و 
ّ
م مشزركة بنن أبةاء الشع  الواحد، تسعى الزربية و كل ييم

يد وّسعت املدرسة الحديثة م  أهدافها لششمل و عموما إلى تدعيمها  

قبول باآللخر الو تعايش الو دري  املتمدرسنن على القدرة على االتصال ت

م املواطةة وحقوق اإلنسان، وتدعيم ييم الوحدة الوطةية االو   لزاام بقيم

م الو م  هةا يتضح دور الزربية في توحيد األفكار  تجاهات، االو قيم

ع دفاالو وتدعيم الشعور باالنتماء لألمة وللوط ، مما يعزز االتجاهات نح

ازدهاره  كما تبرز أهمية الزربية في  ع  الوط  لصون وحدته وتطّوره و

دفاع ع  الو شعور باالنتماء للوط  الو تةمية النشء على ييم املواطةة 

وحدته  ذلك أن مكانة املواط  وكرامته وازدهاره مرتبطة بوحدة الوط  

 سياسية الو جتماعية اال و وسقامته م  االضطرابات األمةية 

هكذا انتقلت  والزربية تحّوالت كبنرة في مجاالت اهتمامها   قد عرفتل

جتماعية اال و كتابة إلى تعليم مختلف املهارات العلمية الو م  تعليم القراءة 
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هةية، وألخنرا إلى تدري  أفراد املجتمع ليصبحوا مواطةنن صالحنن، م  املو 

 مارسات الديمقراطية عةدهم املو لخقال تدعيم ييم املواطةة 

 الدراسةمشكلة 

الشباب وانشغاالتهم، يقاحظ عدم رضاهم ع   الو إن املتشبع ألح

وميل  ، انحرافاتو وايعهم وتذمرهم مةه، مما أدى إلى ظهور احتجاجات 

ما نشاهده في دول عربية كاملغرب و للهجرة القانونية وغنر الشرعية، وه

جزائر وتونس ومصر     نشاهد أيضا توسع بعض الظواهر السلبية الو 

تطر  الو عةف الو ها اإلدمان على املخّدرات وتوسع ظاهرة االنتحار ومن

رهاب  كما يمك  إرجاع ثورات الشباب في بعض املجتمعات العربية إلى اإل و 

 عدم شعورهم بانتمائهم لوطنهم وإهمال حكامهم ملوضوع املواطةة 

حاولت بعض الّدول العربية استعمال أسالي  ايتصادية إلرضاء 

ستقرار هها وثةههم ع  الهجرة، م  اال و إلى حّ  أوطانهم  الشباب ودفعهم

لخقال الّسعي إلى تشغيلهم وتشجيعهم على إنشاء مؤسساتهم االيتصادية 

الخاصة  حيث بذلت الجهات املعةية جهودا معتبرة تتمثل في مةح الشباب 

ساعدات، إال أن املو قروض الو تيسنرات الو العاطل مختلف املساعدات 

والء له الو تغينر ييم الشباب ودفعهم لحّ  الوط   ذلك لم يفلح في

 ستقرار به اال و 
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إن مشاكل الشباب واحتجاجاتهم املتكّررة في بعض الّدول العربية، 

يؤكد فشل ممارسات األنظمة الزربوية في الوط  العربي، وعجزها ع  

ما يتطل  إعادة إصقاح املةظومة و غرس ييم املواطةة عةد الشباب  وه

   أجل تدعيم ييم املواطةة وحّ  الوط  عةد النشء الصاعد الزربوية م

مفهوم  وفيأهمية الزربية في إيجاد املواط  الصالح،  تبحث الورية في 

تداعيات تبني ييم  تشساءل حول ةاهج الزربوية املعززة لها  كما املو املواطةة 

 إيقاءاملواطةة على ممارسات األفراد في املجتمعات املعاصرة، وضرورة 

الدول العربية العةاية  القصوى ملوضوع املواطةة وممارساتها االجتماعية 

 سياسية ملواجهة تحديات العصر الو 

 اإلطار الفكري للدراسة

 . واقع وتحديات ممارسات املواطنة في الوطن العربي:

يعر  العصر الحالي تحّديات أمةية كبنرة، ولخاصة بعد سقوط 

الواحد، وما تبع ذلك م  عوملة االتحاد السوفياتي وهيمةة القط  

يتصادية وفي االو متوحشة، وتدلخل القوى األجةبية في القضايا السياسية 

ما يتطل  م  الدول العربية إعادة ترتي  و السيادة الوطةية للدول  وه

البيت الدالخلي، واعتماد إصقاح املةظومة الزربوية ملواجهة تحديات 

  العصر 

ربون العرب، م  املو ولون السياسيون رغم الجهود التي يبذلها املسؤ 
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طلبة، م  لخقال املمارسات الو أجل تدعيم ييم املواطةة عةد التقاميذ 

ةاهج الزربوية إال أن الةشيجة تبق  غنر كافية  ورغم عدد الةصو  املو 

واط  املو واطةة املو قررات التي تتطرق إلى حّ  الوط ، املو الدراسية 

ملجتمعات العربية عموما، يقاحظ درجة الصالح، إال أن املتشبع لوايع ا

 مرتفعة م  تذّمر الشباب وعدم رضاهم ع  وايعهم 

مارسات الزربوية املو هكذا نجد عّدة مؤشرات تدّل على فشل السياسة 

املرتبطة بتدعيم ييم املواطةة  يمك  استنتاج ذلك م  لخقال انششار 

تكاسل، الو العةف في املدارس ولخارجها، وجةوح الشباب إلى التهاون 

وإهمال الدراسة ومغادرة املدارس في س  مبكرة، وانششار اإلدمان على 

نحرا   بل يصل األمر بالبعض اال و غنرها م  مظاهر التهاون و املخدرات، 

 ستهزاء برموزه اال و أحيانا إلى سّ  الوط  

ذلك أن أهم ظاهرة تدّل على ضعف وازع املوطةة، ما أمك  مقاحظته 

مةية وانششار العةف السياس ي، في إطار ما واياسية في صورة اضطرابات س

يعر  بالربيع العربي ببعض الدول العربية، وأن الدول العربية األلخرى 

 ليست في مةأى ع  ذلك 

كما أن مواضيع املواطةة في املةاهج الدراسية وممارساتها م  حقوق 

 شاركة السياسية للمواطةنن وواجباتهم، ليست االنشغالاملو اإلنسان 
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األساس ي لكثنر م  الدول العربية، وبالتالي، ليست م  صميم اهتمام 

 وعةاية املةظومات الزربوية بتلك الدول 

 األهداف التقليدية للتربية:

م  أهدا  الزربية التقليدية تعليم األجيال الّصاعدة مبادئ القراءة 

مة ساهاملو كتابة، مما يساعد الشباب على االطقاع على تاريخ األجداد الو 

ية السائدة  ويد ساهمت املؤسسات الزربوية 
ّ
في إثراء الثقافة املحل

التقليدية في نشر الثقافة العلمية، حيث وصل األمر إلى إيجاد شعراء 

 وأدباء بل حتى علماء ساهموا في إثراء الحضارة اإلنسانية 

ز على تحفيظ القرآن 
ّ
بعد ظهور اإلسقام، توّسعت أهدا  الزربية لزرك

حاديث الةبوية الشريفة، ويد وصل بعض العلماء درجة م  األ و الكريم، 

العلم أصبحوا مفّسري  ومجتهدي  ويضاة، بل نبغ كثنر منهم في عصور 

ومع التطورات االيتصادية، وظهور حر  تتطل   اإلسقام الذهبية 

كفاءات علمية وتكةولوجية، ظهرت الحاجة إلى ِحر  ومهارات جديدة  

سسات الزربوية، م  املدرسة إلى الجامعة ومراكز ويد ساهمت مختلف املؤ 

هةدسنن املو خبراء الو التدري ، في إعداد وتخريج عدد كبنر م  الفةينن 

 صةاعية الو يتصادية االو إلدارة االيتصاد ومختلف املصالح اإلدارية 

تعليم، الو ورغم تطّور الحر  ومهام املتخرجنن م  يطاعات الزربية 

تلقنن، ملختلف املعلومات الو صرة في التعليم بقيت أهدا  الزربية مةح
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وظيفة و قيام بمهام حرفية أالو داءات الضرورية للتواصل االجتمايي األ و 

 بكفاءة على أحس  ما يرام 

ساتذة على األ و تتمنا املمارسات الزربوية التقليدية ههيمةة املدّرسنن 

 جسدي لدفعالو عةف اللفظي الو العملية الزربوية، واعتماد الضغط 

م علههم، يد ال اال و التقاميذ إلى الدراسة  نضباط، وفرض أفكار وييم

ما يؤدي عادة إلى و يتقبلونها، إال أنهم يتظاهرون بقبولها غصبا عنهم  وه

شسّرب الو فشل العملية الزربوية وانششار العةف وارتفاع نس  الفشل 

 املدرس ي 

ملعرفة هكذا، يرتكز مشروع املدرسة التقليدية، املتمثل في بةاء ا

تكةولوجية على حساب ييم املواطةة الو العلمية، وعلى املهارات الفةية 

 تعايش السلمي في املجتمع  الو 

 التحّوالت االجتماعية وتوّسع أهداف التربية:

عر  العالم مع نهاية القرن العشري  تحّوالت كبنرة، ولخاصة مع 

د صاح  ذلك تصال  وياالو ظهور مفهوم العوملة، وانششار وسائل اإلعقام 

ظهور مفاهيم سياسية واجتماعية متعّددة، سبق الغرب إلى تطبيقها 

لدول الجةوب، ومنها الدول العربية، إلى احزرامها  م  هذه  تهودعو 

املفاهيم، نجد الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وما يزرت  عنهما م  حقوق 
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عيش الو م  األ و زربية الو ّسك  الو وواجبات، إلى جان  الحق في الّصحة 

 الكريم 

سياسية وانششار الويي في املجتمع، الو فإن التحّوالت االجتماعية  لذلك

عوامل أّدت إلى توّسع أهدا  الزربية  إذ لم تعد مةحصرة في تعليم 

م الو ه  املِ و شروط ممارسة بعض الِحر   ظائف، بل تعّدتهما إلى ييم وم

سم به م  ييم أوسع وأشمل، وم  أهّمها إيجاد املواط  الصالح، وما يش

قبول الو املواطةة، وم  سلوكات تتمثل في القدرة على التواصل مع الغنر، 

 لزاام بواجبات املواطةة اإلو تعايش الّسلمي معه، الو باآللخر 

هجرات الو إن توّسع وسائل االتصال م  لخقال اإلنزرنت، وكثرة الّسفر 

لثقافات خارجية، عوامل أّدت إلى ظهور مجتمعات متةوعة االو الدالخلية 

ما حّتم على املدرسة إدراج موضوع املواطةة وييم الشسامح و عراق، وهاأل و 

 في مةاهجها الّدراسية 

رغم نجاح الزربية التقليدية في تدري  تقةينن ومهةدسنن أكفاء، إال ب

في تدري  النشء الصاعد على جوان  مهمة  -إلى حّد كبنر  -أنها فشلت 

تطّر   وهي جوان  مهّمة الو بذ العةف تكافل االجتمايي ونالو كاملواطةة 

عةاية، بسب  ما إلهمالها الو ساسة مةحها حّقها م  األهمية الو على املربنن 

ستقرار الدول  رغم تزايد أهمية وام  تداعيات لخطنرة على األم  القومي 
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موضوع املواطةة في العصر الحالي، إال أن الجهود املوجهة لها في الوط  

 فية  العربي تبق  غنر كا

 قيم املواطنة: حول 

جتماعية، اال و م  املفاهيم الشائعة االستعمال في العلوم اإلنسانية 

م"  أول ما ظهر هذا املفهوم كان عةد الفقاسفة، نظرا ملا  نجد مفهوم "القيم

يحتله في الحياة الوجدانية لإلنسان وارتباطها بحياته  ويد تّم التطّرق 

قدام  مثل أفقاطون، وعةد الفقاسفة ملفهوم القيم م  طر  الفقاسفة ال

ماكس شيللر" و"نيكوالي مارتمان"، "واملحدثنن ومنهم "نيششة" و"كانط" 

(  كما 2011: عبد هللا موس ىمريكينن )األ و وآلخرون م  الباحثنن األوروبينن 

اهتم علماء الةفس وعلماء االجتماع بموضوع القيم، ومنهم "ثرسطون" 

 .(82، 2008شدي: و"سبرنجر"  و"ألبورت"  )الرا

بادئ املو ترى "سلوى الجسار" أن القيم هي "مجموعة م  املعتقدات 

حكام التي تتكّون لدى الفرد م  لخقال تفاعله مع املوايف األ و عاينر املو 

خبرات، بحيث تمكةه م  الختيار أهدافه التي تحّدد مسار حياته، الو 

لفظي الو أ سلوك العلميالو تجاهات أاالو وتتجّسد لخقال االهتمامات، أ

 ( 3، 2009بطريقة مباشرة وغنر مباشرة" )الجسار: 

هةاك الختقا  بنن الباحثنن في تحديد مفهوم "القيم"، إذ استخلص 

 "الجقاد" استعمال املفهوم في ثقاثة اتجاهات:
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  القيم باعتبارها مجموعة م  املعاينر التي يحكم هها على األشياء 1

 قبيح الو بالحس  

 باعتبارها تفضيقات يختارها الفرد     الةظر إلى القيم2

دوافع واهتمامات واتجاهات و   الةظرة إلى القيم باعتبارها حاجات 3

 ( 24-21، 2005ومعتقدات ترتبط بالفرد )الجقاد: 

بأنها العقاية التي تربط بنن الفرد املواط  أّما املواطةة فيمك  تعريفها 

في الدستور  لهذا  ودولته، كما يحّددها القانون، وهي عادة محّددة

فالدولة ملزمة بتوفنر مجموعة م  الحقوق ملواطةهها، مقابل مجموعة م  

  م  املواطةنن تأديتها  فالعقاية إذا بنن االو الواجبات 
ّ
لزاامات التي يتطل

واجبات، الو حكوم عقاية تعايدية على شبكة م  الحقوق املو الحاكم 

شرائع الو لوضعية تعايد معةوي عام وشامل تحكمه القواننن او وه

ألفراد  وصف سياس ي''السماوية  يرى "القّباج محمد"، أن املواطةة هي 

 فهي املجتمع املةضوينن تحت دولة وط  تشبّنى االلختيار الديمقراطي،

 على الجنسية وتجعل العقاية مع الّدولة عقاية شراكة فيو وضعية تسم

األنظمة  ن الشأن فيغنر تبعية كما كا وعقاية تشاركية الوط ،

 :جابّ قلا) ''ُيعتبر فهها األفراد رعايا ال مواطةنن يطاعية التياإلو االسشبدادية 

2006، 40)  
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جاء في دائرة املعار  البريطانية ع  "املواطةة بأنها عقاية بنن الفرد 

دولة كما يحّددها يانون تلك الدولة، وبما تتضمةه تلك العقاية م  الو 

 ( 118، 2001واجبات وحقوق" )الكواري: 

واطةة عضوية كاملة في املجتمع  يرى "باكر وبذلك يتضح أن امل

ه يمك  تصنيف املواطةة في ثقاثة
ّ
  :تايو تسم مصطف " أن

   حّريات العامةال ووتشمل الحقوق  :مدنية ــ

   تضم  مختلف أوجه املشاركة السياسيةوت :سياسية ــ

الرفاهية االيتصادية  على حق الفرد في وتحتوي  :اجتماعية ــ

   2004(باكر: )م  األ و جتماعية اال و 

إن توّسع مفهوم املواطةة وتعقده، جعله يتجاوز العقاية بنن الحقوق 

واجبات، ليصبح ثقافة وممارسات يومية، بل أسلوب حياة  يرى نجي  الو 

م  ثقافة املجتمع، اطةة تكم  فيالقوة الحقيقية للمو ''كمال أن  إذ أن ييم

املواطةنن وعقاياتهم االجتماعية ومفاهيمهم املتصلة بقضية املواطةة 

   2004(كمال: ) ''تمثل الشرط األساس لتأمنن هذه الحقوق     وحقويها

م  لخقال االطقاع على مختلف تعاريف املواطةة، يتضح لةا أن لها 

ُبعدي ، فاألول يانوني يقتض ي فرض العدالة بنن املواطةنن في كافة 

تعاون بنن الو حبة املو ثقة الو ثاني إنساني يفرض االحزرام الو املجاالت، 

هذا نجد ل ( 41، 2006لواحدة )لخالدي: أفراد املجتمع دالخل الدولة ا
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قاربات التي تةظر إلى املواطةة باعتبارها ثقافة املو مجموعة م  املفاهيم 

(  وفي كّل 2009ثقافة املواطةة )الزيدي: و تربية على املواطةة أو املشاركة أ

الحاالت، تتطل  املواطةة تربية وتدريبا وتوعية، وهي جوان  مهمة 

 ملدرسة الحديثة وحّساسة، تتكفل هها ا

 ممارساتها: وتطّور مفهوم املواطنة 

تطّور مفهوم املواطةة عبر العصور، ويد ايزرن بمسعى اإلنسان في 

شاركة في اتخاذ القرارات  يرى "الكواري" أن "تاريخ املو ساواة املو العدل 

عدل الو تاريخ سعى فيه اإلنسان م  أجل اإلنصا  و مبدأ املواطةة ه

سعي لإلنسان ألخذ شكل الحركات االجتماعية مةذ ييام ساواة  هذا الاملو 

(  ويد ساهمت تلك 07، 2001الحكومات الزراعية" القديمة )الكواري: 

الحكومات، كةشيجة ملختلف االنتفاضات االجتماعية عبر التاريخ، في وضع 

أساس للمساواة، مما ساهم في  بلورة مفهوم املواطةة في صورتها الحديثة 

ييم وحقوق وواجبات  إن الحقوق التي أصبح يتمتع هها وما تمثله م  

دارة م  اإل و املواط  في عصرنا الحالي، أّدت إلى انتقال أسالي  الحكم 

 أسالي  مطلقة إلى أسالي  مقّيدة 

تضاعفت مسؤوليات الدولة الرسمية تجاه مواطةهها، لتلبية  لقد

في حقوق مجموعة م  املطال  التي أصبحت حقويا للمواطةنن وتتمثل 

ساواة، وحرية التعبنر، املو عدالة الو عةاية الصحية، الو تعليم، الو الزربية 
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ن تلبية هذه ذلك أ تقدير الو وكرامة العيش، إلى جان  الحق في االحزرام 

طمئةان، إنه الشعور اال و الحقوق يؤدي إلى شعور املواطةنن بالرضا 

  لزااماتاالو باملواطةة الحقة، مما تزرت  عةه مجموعة م  الواجبات 

 حاجة لتدعيم قيم املواطنة:الو التحّوالت االجتماعية 

عرفت املجتمعات الحديثة تحوالت اجتماعية كبنرة، نشيجة توّسع 

تصال  االو تعليم، وانششار الجامعات وتوّسع تكةولوجيا اإلعقام الو الزربية 

ما سمح للشباب بالتعّر  على ما يحدث في العالم م  تغنرات و وه

ت سياسية وايتصادية، مما شجعهم على املشاركة السياسية وممارسا

 باعتبارها حق وواج ، وسلوك سياس ي مرتبط باملواطةة 

 إن انششار التعليم بنن املواطةنن ووعههم بما يدور حولهم م  تغنرات

سياسية واجتماعية وايتصادية، وتوّسع السفر إلى مختلف األيطار 

ثقافات، عوامل جعلت الو رات ى مواط  مختلف الحضاالو ةاطق، املو 

املواطةنن م  الشباب أكثر وعيا بوايعهم مقارنة بما يشاهدونه في مةاطق 

 .ألخرى 

على رأسها الشباب، يطالبون بحقويهم و كّل ذلك جعل الشعوب 

تخرجون م  املو تمثلة في حقوق املواطةة  إذ أصبح الشباب املو كاملة، 

تقويم الو رة التفكنر جامعات، أكثر وعيا بضرو الو مختلف املعاهد 

وتمحيص األفكار، يبل اتخاذ مختلف القرارات وتبني مختلف الخيارات  
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وأصبحوا أكثر حرية وتفتحا على الوايع، وأكثر تشبعا لألحداث وأكثر تحليقا 

ما و وانتقادا ملا يدور حولهم، إذ أنهم ال يؤمةون إال بما يقتةعون به، وه

 ية في تلقيةه إياهم نجحت الجامعات العربية، وحتى الّدول

لي لسلطة اآلو هكذا لم يعد شباب اليوم يشعرون بوالئهم الطبيعي 

يبلية يتوارثها شيولخها، بل أنهم أصبحوا يقّومون أداءات الحكام، 

تابعة، وسسعون إلى أن املو نتقاد اال و ويطالبون بحقويهم في إبداء الرأي 

تصادية، بل حتى ياالو يتولى أكفأ الةاس مةاص  املسؤولية االجتماعية 

 لخاصة املحلية منها، فيما يسمح به نظام الحكم  السياسية و

وفقا ملفهوم املواطةة، لم يعد الةظر إلى الفرد كرعية عليه واجبات 

فقط، كما كان في السابق  وإنما أصبح مواطةا له حقوق إلى جان  ما 

راد سيطرة على األفاملو عليه م  واجبات  ولم تعد الدولة هي املهيمةة 

املتواجدي  ضم  حدود الوط ، وإنما أصبح هؤالء األفراد شركاء، وم  

حقهم املشاركة في اتخاذ كثنر م  القرارات، م  لخقال االسششارات 

االنتخابية املختلفة  كما أن الديمقراطية مرتبطة بحرية التعبنر 

  آليات  لذلكقضاء  ال وواستققالية الصحافة 
ّ
فإن املواطةة تتطل

وهياكل يانونية وكفاءات واستعدادات تساهم األنظمة الزربوية  تةظيمية،

  في إعدادها

 الشروط النفسية التربوية للمواطنة:
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إلى جان  حقوق املواطةة، ينبغي على املواط  في العصر الحديث 

االلزاام بمجموعة م  الواجبات، التي يتحتم عليه احزرامها وتطبيقها، 

دفاع ع  الو قبول باآللخر، الو يش السلمي وتتمثل في اعتماد أسالي  التعا

حقوق اإلنسان وممارستها  كما يلزام املواط  بتجة  العةف الجسدي 

جتماعية م  لخقال الحوار اال و هةية املو لفظي، وحّل املشاكل السياسية الو 

تطر  في الو يتةاع، ونبذ العةف بكل أشكاله االو يةاع اإلو تواصل الو 

دينية  وهي ييم وممارسات تتطل  مةاهج الو فكار السياسية األ و املوايف 

وممارسات تربوية لغرسها وتدعيمها عةد األجيال الصاعدة، م  املدرسة 

 إلى الجامعة  

كل ذلك يتطل  أفرادا أكفاء، لهم يدرات وكفاءات نفسية وتربوية 

قدرة على التعبنر وتحمل الو يجابية اإل و وعلمية، تتمثل في الثقة بالةفس 

تتطل  الرغبة في املشاركة في الحياة االجتماعية املسؤوليات  كما 

ما يمك  للمدرسة املساهمة في و وه واجبات ال ووممارسة الحقوق 

إيجاده، م  لخقال ألخذ البعد البشري وييم املواطةة وممارساتها بعنن 

ممارساتها التعليمية،  االعتبار في إطار املةظومة الزربوية بمةاهجها و

كما أن ذلك يتطل  ربط املدرسة  ية املتبعة وأسالي  اإلدارة الزربو 

طلبة في التعامل الو جتمع عموما، وإشراك التقاميذ املو باملجتمع املدني 

تكافل الو اإليجابي مع املحيط، م  لخقال املساهمة في حمقات التطّوع 
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كما  حفاظ على البيئة وتبني أسالي  التةمية املستدامة الو االجتمايي 

تجاهات بنن أفراد الدولة االو ي توحيد األفكار تساهم ييم املواطةة ف

 الواحدة، مما يجعلها ضرورية لبةاء الدولة العصرية 

 دور املدرسة في تنمية قَيم املواطنة:

للمدرسة دور كبنر في تدعيم ييم املواطةة م  لخقال مختلف 

املمارسات  يرى "صديقي عبد الوهاب"، أن "املدرسة عموما فضاء لزرسيخ 

جتماعية  فهي تربي على املواطةة اال و القيم الدينية، الثقافية  مجموعة م 

سلوك املدني القويم، الكفيل باحزرام الو عتدال اال و شسامح الو الصالحة 

 ( 62، 2011اآللخر في االلختقا ، وح  الوط " )صديقي: 

يرى أحمد الكبس ي أن "أي نظام سليم لزربية وتعليم النشء يج  أن 

 يهد  إلى:

 واط  لتحمل واجبات املواطةة   إعداد امل1

   إعداد املواط  ليكس  عيشه 2

 ( 7، 2009  إعداد املواط  لآلداء بمختلف الزااماته"  )الكبس ي: 3

لم تعد املواطةة دروسا نظرية يتم تلقينها في األيسام بطريقة سطحية 

يد و درسة  املو شارع الو نما هي ممارسات يومية في البيت واعابرة، 

يتعلمها األطفال م  لخقال املمارسات الزربوية للمدرسنن  أصبحت أهدافا

مةحهم فر  حرية و تعامل اإلدارة مع التقاميذ، و ساعدي  الزربوينن املو 
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م الو ساهمة في اتخاذ بعض القرارات على مستوى القسم املو التعبنر 
ّ
ّتحك

مهم 
ّ
ممارساتها، محورا النشغال و وهكذا أصبحت املواطةة، بقيمها  في تعل

 املختلفة املةاهج الدراسية، عبر مراحل التعليم  مخططي

  املدّعمة لقيم املواطنة: دراسيةاملناهج ال 

تشمل املةاهج الدراسية مجموعة م  املواد العلمية التي تساهم في 

زربية الو تةمية ييم املواطةة عةد التقاميذ، وتتمثل أهمها في الزربية املدنية، 

لغة العربية وآداهها، وغنرها م  العلوم الو ا، جغرافيالو تاريخ، الو اإلسقامية، 

طلبة م  التعليم التحضنري إلى الو االجتماعية، التي تستمّر مع التقاميذ 

 ويمك  توضيحها فيما يلي: ، الجامعة

  الزربية املدنية: يتعلم التقاميذ م  لخقال الزربية املدنية وايع 1

ة مثل املجلس البلدي التةظيم اإلداري للدولة، وأنماط املجالس املةتخب

تقسيم اإلداري الو برملان ومهام أعضائه وأدوارهم، الو ومجلس الشورى أ

للبقاد، وغنرها م  املؤسسات الدستورية التي تشكل الةظام السياس ي 

داري للوط   كما تتطرق إلى بعض ممارسات أنظمة الحكم السائدة، اإل و 

حكومة الو الجمهورية  رئيس ومنر أاأل  ومهام امللك أ كعمليات االنتخاب و

 وزراء، وحقوق املواطةنن وواجباتهم الو 

  الزربية اإلسقامية: وتساعد على تقديم اإلسقام الصحيح م  لخقال 2

شرح القواعد األساسية لإلسقام، م  شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا 
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رسول هللا، وإيامة صقاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مل  

إليه سبيقا  كما يتّم تعريف النشء الصاعد بمصادر الششرسع استطاع 

كت  الو اإلسقامي، م  يرآن كريم وسةة نبّيه األمنن، وتعريفه باألديان 

خلفاء الراشدي  رضوان هللا الو السماوية، إلى جان  بعض الصحابة 

عزااز اال و ما يعّزز القيم اإلسقامية وما تتضمةه م  حّ  الوط  و علههم  وه

  ه وأمجاده بتاريخ

م  أهم املواد الدراسية املعززة لقيم املواطةة    التاريخ: ُيعتبر التاريخ 3

طلبة على ماض ي أجدادهم وبطوالتهم، الو فم  لخقاله يتعر  التقاميذ 

كما تركز مادة ومحاربتهم ألعدائهم، ومعاركهم وانتصاراتهم وانهزاماتهم  

الحديثة، وما تطل  ذلك  التاريخ على التحوالت السياسية ونشأة الدولة

قاومة البطولية املو م  حروب ضد املحتلنن عبر التاريخ الطويل، 

تضحيات، كدروس لألجيال الو تاريخ زالخر بالبطوالت و للمحتلنن  وه

 تفاني في الدفاع عةه  الو الصاعدة ع  حّ  الوط  

  الجغرافيا: تساهم الجغرافيا في التقري  بنن األجيال الصاعدة م  4

تعريفهم بمةاطق البقاد وتةوعها وتكاملها، ولخنراتها الباطةية ومراكز لخقال 

ما و ثرواتها، وموايع مؤسساتها الصةاعية وأهم مظاهرها السياحية، وه

تقارب بنن تقاميذ وطلبة مختلف املةاطق، مما الو يساهم في التعار  
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يقرههم إلى بعضهم البعض، ويقّرب أفكارهم وييمهم وثقافتهم، وسساهم في 

 التعريف هها 

  اللغة العربية وآداهها: لدروس للغة العربية وآداهها دور في تقوية 5

دبي عةد التقاميذ، وتساهم في إبراز حضارة األمة األ و الذوق الجمالي 

ينن، املو دباء العرب األ و وثقافتها  يتم ذلك م  لخقال التعريف بالشعراء 
ّ
حل

قصائدهم ويبرزون يوتهم حدثنن الذي  يتغةون باملو سواء القدام  منهم أ

ما يؤدي إلى الشعور باالعزااز و دبي  وهاأل و ويدرتهم على اإلبداع الفكري 

ما يساهم في تعزيز ييم املواطةة و نتماء للوط  وحضارته وثقافته، وهاال و 

وهكذا تساهم املةاهج الدراسية في توحيد األفكار  وحدة الوطةية الو 

هم، مما يساهم في إيجاد ثقافة وطرائق التفكنر واتجاهات األفراد وييم

 مشزركة تعزز وحدتهم 

ّعمها املدرسة:
َ
 طبيعة القيم التي تد

تسعى املةظومة الزربوية م  لخقال مختلف ممارساتها إلى تدعيم 

مجموعة م  القيم يمك  تصنيفها إلى ييم اجتماعية، وييم يومية وييم 

 إنسانية، ويمك  توضيحها كما يلي:

 ا  ييم اجتماعية:

موايع العمل وأثةاء و كز على التعامقات االجتماعية في األحياء تر و 

 يمك  إبرازها م  لخقال: و القيام بمختلف النشاطات اليومية، 
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تعايش السلمي: م  القيم التي تةال اهتماما في الو ييم الشسامح  -

نبذ العةف، و تعايش السلمي الو البرامج الزربوية، نجد ييم الشسامح 

 سياسية ال ووار لحّل املشاكل االجتماعية عتماد أسالي  الحوا

تكافل االجتمايي: تهد  الزربية م  لخقال مختلف الو ييم التعاون  -

ما نشاهده في و تكافل االجتمايي، وهالو مةاهجها إلى تدعيم ييم التعاون 

ساعدة، ولخاصة املو طلبة في مختلف حمقات التطّوع الو إشراك التقاميذ 

 حدوث الكوارث  في الحاالت االستثةائية مثل

ييم حقوق اإلنسان: تعتبر حقوق اإلنسان م  أهم دعائم املواطةة   -

لذلك تهتم هها املدرسة، حيث أن هذه املمارسة حق وواج ، تعمل 

 املجتمعات الحديثة على تطبيقها في الحياة اليومية للمواطةنن  

 نشاطات اليوميةالو ال تقتصر املدرسة على تةمية القيم االجتماعية 

 للمواطةنن، بل تتعداها إلى القيم املرتبطة بالتعامل مع الدولة ومع الوط  

 : ب. قيم قومية

وتهتم بعقاية الحاكم باملحكوم، وبعقاية املواط  بوطةه، وبأسالي  

وط ، ويمك  الو ممارسات املواطةنن لحقويهم السياسية وواجباتهم نح

 تحديدها في العةاصر التالية:
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دفاع ع  مقوماته: م  ضم  أهدا  الزربية لاو ييم حّ  الوط   -

م حّ  الوط ،  دفاع ع  مقوماته م  عقيدة ولغة ولخيارات الو تعزيز ييم

 سياسية  

ييم املساهمة في صةع القرارات: لقد ظهرت أسالي  حديثة في  -

إشراك املواطةنن في عمليات صةاعة واتخاذ القرارات، م  لخقال الحوار 

ر ع  االنشغاالت  ويد توّسعت هذه تصال ومةح فر  التعبناالو 

سياسية، وأصبحت م  أهم الو جتماعية اال و املمارسات إلى املجاالت املهةية 

األسالي  الحديثة التي تمةح املواطةنن فر  الزرشح وتحمل املسؤوليات 

في مختلف املستويات، ومراكز اتخاذ القرارات، حس  القواننن املعمول 

 د املواط  القادر على ذلك هها  وتساهم الزربية في إعدا

ييم االلزاام بالواجبات الوطةية: كثنرا ما يركز الشباب على الحقوق  -

ويشةاس ى الواجبات  إال أن املواطةة السليمة هي التي يلزام فهها املواطةون 

شرائع السائدة الو عرا  األ و بواجباتهم املختلفة، حس  ما تقّره القواننن 

 في املجتمع 

دولة هةاك الو واجبات نحالو القيم املرتبطة بالحقوق إلى جان  هذه 

 ييم إنسانية تهد  الزربية عموما، وفي أي مكان لتدعيمها 

 ج. قيم إنسانية:
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جتمعات في عالم واحد، يشزركون في مجموعة م  املو يعيش األفراد 

القيم اإلنسانية  تسعى الزربية الحديثة إلى تدرسسها ِبغّض الةظر ع  

فشئةا أم أبيةا فإنةا نعيش في عالم بدأت فيه حدود  أماك  تواجدها 

تصال، وأمام تشابك العقايات االو الدول تتقاش ى أمام تكةولوجيا اإلعقام 

مةية  األ و سياسية الو يتصادية االو الدولية في مختلف املجاالت االجتماعية 

غرب، الو وأصبحت هةاك ييم إنسانية سائدة، لم تعد حكرا على الشرق أ

حت ييما عاملية، يج  تدرسسها، وليست مؤسسات الزربية في وإنما أصب

 الوط  العربي استثةاء لذلك 

تي يتم بموجبها تساوي الو ييم الديمقراطية: ترتبط الديمقراطية  -    

الفر  بنن املواطةنن في عمليات املساهمة في اتخاذ القرارات وصةاعتها 

ات، مما يساهم في ساهمة في مرايبة تةفيذها على مختلف املستوياملو 

 محاربة الفساد 

ييم العوملة: نشاهد مةذ ظهور مفهوم العوملة وفرضها م  طر   -   

تعليم، مما يؤكد الو سياسة الو الدول العظمى، مظاهر تشابك االيتصاد 

توسع العوملة، إلى درجة تحققت املقولة "أنةا أصبحةا نعيش في يرية 

طرق إلى العوملة وضرورة صغنرة"  وأصبح م  غنر املمك  تجاهل الت

 التفاعل معها إيجابيا فيما يخدم املصالح القومية   
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م  هةا يتضح لةا تةوع القيم التي تدعمها املدرسة، في عالم معقد 

ومششابك، يرتبط فيه املاض ي بالحاضر وبآمال وطموحات املستقبل، 

ضا ويرتبط فيه الثقافي الحضاري بااليتصادي  كما يعر  العصر الحالي أي

ييما متةايضة تعكسها الثةائية التي يعرفها العقل العربي مثل: األصالة 

تقليد وغنرها   إال أن املمارسات الزربوية تتعامل الو عاصرة، الحداثة املو 

 معها بإيجابية وحةكة، لتجة  الصراعات القيمية في املجتمع 

 دور التربية في تمكين الطلبة من كفاءات ممارسة املواطنة:

نظمة، األ و شعوب الو املواطةة ييما نظرية يتغنى هها األفراد ليست 

ويرفعونها شعارا إعقاميا برايا، بقدر ما هي ممارسات في حاجة إلى مهارات 

يتدرب علهها و ويدرات نفسية وسلوكية تنشأ علهها األجيال الصاعدة 

طلبة عبر مراحل التعليم، م  الحضانة إلى الجامعة  تبرز هذه الو التقاميذ 

تعايش مع الغنر في مجتمعات الو حوار الو ملمارسات في القدرة على التعبنر ا

 لوان األو حضارات بل حتى األديان الو ثقافات الو متعددة األعراق 

تصرفات املربنن و ما يمك  تعلمه م  لخقال املمارسات الزربوية و هو 

طلبة  بحيث يسمح للطلبة بإبداء الو طرق التعامل مع التقاميذ و ساتذة األ و 

إشعارهم بأهمية ما يقدمونه و ستماع إلههم اال و نتقادات اال و فكار األ و اآلراء 

مةح الطلبة و ايزراحات  لذا يج  إيجاد الظرو  املةاسبة  وم  أفكار 

تقبل انتقاداتهم إن وجدت، و فر  التعبنر عما يخالجهم م  انشغاالت، 
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ةاسبة مساعدتهم على إيجاد الحلول املو ةقاش، الو تدريبهم على الحوار و 

 جتماعية عقائقية واللمشاكل املطروحة، سواء كانت دراسية أ

تساهم اإلدارة املدرسية م  لخقال التعامل بإيجابية مع الطلبة 

تعامل معهم كأفراد لهم حقوق وعلههم الو تحاور معهم عةد الحاجة، الو 

ما و ستماع إلى انشغاالتهم الزربوية بل وحتى االجتماعية، وهاال و واجبات، 

 إدارتها و لدور الزربوي للمدرسة يعزز ا

هكذا فإن إشراك الطلبة في بعض األنشطة االجتماعية م  لخقال و 

تفتح على املحيط، عوامل تساهم في تمكنن الو مختلف عمليات التطّوع 

ما يتطل  ذلك و واجبات، و الطلبة م  آليات ممارسة املواطةة م  حقوق 

 اجتماعية   و مهارات نفسية و م  كفاءات 

مدرسنن وطايم و مكوناتها، م  إدارة و تشارك عةاصر املدرسة ههذا و 

طرائق التدرسس في تدعيم ييم و إداري، إلى جان  املةاهج الدراسية 

املوطةة عةد التقاميذ وتةميتها في نفوسهم، لكي يشبوا على فهمها 

م التقاميذ مفهوم وييم املواطةة ويبدؤون ممارستها و ممارستها  و 
ّ
ههذا يتعل

الزربوي دالخل املدرسة، يبل تطبيقها في املحيط االجتمايي،  في املجتمع

 وفي املحيط السياس ي بعد ذلك 

شعور الو م  هةا تبرز أهمية الزربية في تةمية النشء على ييم املواطةة 

دفاع ع  وحدته، ذلك أن مكانة املواط  وكرامته الو باالنتماء للوط  
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طرابات األمةية وازدهاره مرتبطة بوحدة الوط  وسقامته م  االض

 سياسية الو جتماعية اال و 

 والء للوطن:الو دور املواطنة في تعزيز قيم االنتماء 

إن تلبية حاجات املواطةنن وإشراكهم في اتخاذ القرارات، تؤدي إلى 

الشعور بأهميتهم باعتبارهم جزء م  هذا الوط ، وبالتالي يشعرون 

ما يؤدي إلى والء و وهم  وسعزاون بانتمائهم له، األ و رتياح اال و بالرضا 

املواطةنن لحكامهم ولوطنهم، مما يؤدي إلى تعزيز العقاية بنن الحاكم 

 حكوم املو 

يرى أحمد محمد، أنه "عةد تحدثةا ع  الوحدة الوطةية فإنةا نقصد 

 العمل م  أجل:

 تعزيز وتعميق مفهوم الوالء للوط   -

 مة األ و وحدة املشاعر تجاه يضايا الوط   -

 البرامج وليس التصادم  التكامل في -

 وحدة األهدا   -

 ( 13، 2009مراعاة لخصوصيات شرائح املجتمع"  )الكبس ي:  -

كما تزرت  ع  رضا املواطةنن وشعورهم باالنتماء الزاامهم بمجموعة 

م  الواجبات، تتمثل أهمها في احزرام القواننن، واحزرام املسئولنن، 

ما و حضارية، وهالو الثقافية  دفاع ع  الوط  وع  استقراره ومقوماتهالو 
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يشمل أولياء األمر، ويكون ذلك ع  ايتةاع وطواعية وليس نشيجة يهر 

ق، كما نشاهده عةد مواطني كثنر م  الدول التي ال يشعرون و ولخو ، أ
ّ
تمل

 فهها بمواطةتهم 

نتماء للوط  هي الحلول املساعدة في اال و وهكذا فإن الشعور بالوالء 

أن شعبا يتكون م  فرق وطوائف ويبائل مواجهة التحديات  ذلك "

ويةحدر م  أصول يومية متةوعة وأيليات يومية ألخرى، ال  ، متعددة

، 2009يوجد ما يجمع بنن كل هذه املكونات إال الوالء للوط  )الكبس ي: 

 ما تساهم الزربية بأهدافها ومةاهجها وممارساتها في تجسيده و (  وه16

 الوطنية:أهمية املواطنة في تعزيز الوحدة 

إن تبني أفراد املجتمع لقيم املواطةة وايتةاعهم هها، يؤدي إلى مجموعة 

جتماعية، معبر عنها بمجموعة م  السلوكات، اال و م  املظاهر الةفسية 

عزااز بتاريخها ومقوماتها اال و تتمثل أهمها في الشعور باالنتماء لألمة 

دي إلى الوحدة حضارية، وبالتالي الشعور بالوالء مما يؤ الو الثقافية 

 دفاع ع  الوط  وكرامته الو 

ذلك أن املةاهج الدراسية ومحتوياتها تكون نابعة م  سياسة الدولة 

األرسطي القائل بأن  –وفلسفتها الزربوية، تطبيقا للمبدأ األفقاطوني 

 (  161، 1976الزربية جزء م  استقرار الدولة )عّبود عبد الغني: 

سياسينن الذي  تفطةوا إلى أهمية ويد كان نابليون م  القادة ال
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الزربية وضرورة السيطرة علهها، وتسخنرها لخدمة السياسة  حيث كان 

يرى أنه ربما كانت مسألة التعليم أهم املسائل السياسية ألنه ل  تكون 

م 
ّ
هةاك دولة ذات استقرار متنن، ما لم يك  لديها هيئة تدرسس تعل

م الطفل مةذ التقاميذ مبادئ مقّررة واضحة يشّبون ع
ّ
لهها  وأنه إذا لم نعل

ذا مذه  حّر فل  تكون و ملكيا كاثوليكيا أو حداثته أن يكون جمهوريا أ

الدولة ممثلة للشع   وإنما ستكون نظاما يائما على يواعد واهية معرضا 

  ( Coupland, 1940: 40ضطرابات باستمرار )اال و للققايل 

اء استقرار الدول ووحدتها م  هةا كانت الزربية والزالت أهم يواعد بة

م املواطةنن مةذ نعومة أظافرهم املبادئ الدينية 
ّ
م  لخقال مةاهج تعل

مارسات الثقافية وييم املجتمع وتاريخ أجداده، املو قيم الوطةية الو 

وسياسة وطةه ليش  علهها، مما يدعم انششار ييم الوحدة الوطةية 

 دفاع عنها الو 

 طنة:دور اإلسالم في تدعيم قيم املوا 

أت  اإلسقام بششرسعاته اإلنسانية يبل ظهور الةظريات الغربية حول 

املواطةة، بآيات يرآنية وأحاديث نبوية شريفة، تحّدد حقوق اإلنسان 

مارسات اإلسقامية في مختلف املوايف االجتماعية املو ومكانته في اإلسقام، 

ّرم املواط  الو هةية املو 
م
م تك  نسان عموما إلاو سياسية، وكلها ممارسات وييم



غيات بوفلجة .د.أ                                                    الوطنية والوحدة املواطنة قيم تعزيز في التربية دور   

 375                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

ِصُموا فالوحدة الوطةية فريضة شرعية لقوله سبحانه وتعالى: ) اْعتم وم
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م
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م
 ف

 زرمي(  ال وداود و أب

ساواة املو يد ترب  الصحابة رضوان هللا علههم على ييم العدل و 

ما عّبر عةه "عمر ب  الخطاب" رض ي هللا و هها، وه واطةة الحقة، وعملوااملو 

  عةه بمقولته املأثورة "
ً
  " متى استعبدتم الةاس ويد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

نها لم وامع ذلك فإن كثنرا م  الّدول أهملت اإلسقام وممارساته، أ

تطبق ييمه وتعاليمه، ويد أصبحت مضطرة اآلن بسب  الضغوط 

االهتمام باملواطةة  كما أن غالبية الدول العربية  دالخلية، علىالو األجةبية 

 ألخذت املواطةة شعارا أجو ، دون اتخاذ لخطوات جّدية في تطبيقها 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5586
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بادرة إلى نشر وتطبيق املو ذلك ال بّد م  مسايرة التحّوالت العاملية، 

ييم املواطةة، فةح  أولى هها، وأن دينةا الحةيف أير شرائعها مةذ لخمس 

مورست في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، ولخلفائه عشرة يرنا، ويد 

الراشدي  رضوان هللا علههم  حيث نعم املسلمون الذي  كانوا مةضوينن 

رضا ع  حكامهم الو ستقرار اال و تحت الخقافة اإلسقامية باألم  

 وممارساتهم، رغم أنه لم يك  هةاك أحزاب وال نظم انتخابات 

 خالصات ونتائج :

إن ممارسة املواطةة  ي ملواجهة تحديات العصر:اإلصالح التربو  

وتطبيق مبادئها يتطل  اتخاذ يرارات جريئة وشجاعة في هذا االتجاه  

جتمايي املةاس  لذلك، واتخاذ اال و يتمثل ذلك في إيجاد املةاخ السياس ي 

تعليم للمساهمة في الو اإلجراءات املةاسبة، ومنها إصقاح مةظومة الزربية 

ما يتطل  إعادة و وه يبه على ممارسات ييم املواطةة توعية النشء وتدر 

إصقاح املةظومات الزربوية بأهدافها ومةاهجها، وتدعيمها بإصقاحات تمس 

ها إلى تعزيز ييم املواطةة ونشر االطمئةان 
ّ
م  األ و عّدة مجاالت، تهد  كل

 بنن املواطةنن 

حيد لقد أصبحت املواطةة وممارساتها على أرض الوايع هي السبيل الو 

جمعيات الدولية لحقوق اإلنسان الو لتجة  ضغوط الدول العظمى 

وغنرها م  الجمعيات غنر الحكومية، وإفشال سعهها في تحريك شعوب 



غيات بوفلجة .د.أ                                                    الوطنية والوحدة املواطنة قيم تعزيز في التربية دور   

 377                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

تلك الدول لقانتفاضة ضد حكامها، ألجةدات تبق  لخفية  وهي تستعمل 

هذه الضغوط البزااز الدول العربية للحصول على مكاس  سياسية 

 ضارية وايتصادية بل حتى ح

لذا يج  العةاية بحاجات املواطةنن، وتسخنر املةظومة الزربوية 

لتوعيتهم وإعدادهم للمستقبل في عالم ال يرحم  إن تدعيم ييم املواطةة 

سقامية م  استعمالها ألغراض اإل و وممارساتها يحّص  املجتمعات العربية 

رت في تخدم مصالح أجةبية  وليس بغري  أن انتفاضات الربيع العربي ظه

دول يبل غنرها، إلهمال تلك الدول لقيم املواطةة عةد شعوهها  ويد ال 

تحدث في دول عربية ألخرى، ويمك  إرجاع ذلك لِحكمها، وتدعيمهم لقيم 

املواطةة، م  لخقال سياسات العةاية باملواطةنن وتحسنن ظروفهم 

سياسية، الو يتصادية االو تكفل بانشغاالتهم االجتماعية الو املعيشية 

تعامل معه الو جتمعات العربية تعزيزه املو ما يج  على الحكومات و هو 

 بإيجابية 

 خاتمة:

جتماعية وتدالخلت عةاصرها، اال و لقد تعقدت الحياة السياسية 

قيام بمجموعة م  الو وأصبح م  الضروري االستجابة للتغنرات العاملية، 

إن التعامل اإلصقاحات ملواجهة التحوالت العاملية ومسايرة شروط العوملة  

اإليجابي مع التغنرات ونجاح املدرسة في ترسيخ ييم املواطةة، واعتبار 



غيات بوفلجة .د.أ                                                    الوطنية والوحدة املواطنة قيم تعزيز في التربية دور   

 378                                             2015ديسمبر –العدد  الحادي عشر  –مجلة تنمية املوارد البشرية 

 
 

شعوب العربية الو ما يجة  الدول و األفراد شركاء ال مجرد رعايا، وه

 تدلخقات األجةبية الو الضغوط 

يد أصبحت الحاجة ملحة للعودة إلى يطاعات الزربية، بما في ذلك و 

فهم أسباب االضطرابات الشبابية  الجامعة ومراكز البحوث، ملحاولة

بحث ال وقيام باإلجراءات الضرورية لتجةبها أالو ومصادر الخلل، ودراستها 

ق املةاسبة ملواجهتها  ويد أثبشت التجارب أن الحلول األمةية ائع  الطر 

أصبحت غنر مجدية، ويبق  املجال الزربوي واعتماد أسالي  علمية 

املثلى ملواجهات االحتجاجات  حوار املتحضر، هي الطرق الو مدروسة 

االجتماعية  لذا عليةا الرجوع إلى التدييق في الزربية وأهدافها ومةاهجها 

تعامل م  الو ومراجعة ممارساتها، وإصقاحها ملسايرة التحوالت املعاصرة، 

 لخقالها مع أفكار وييم شباب اليوم رجال ونساء الغد 

الرنانة،  ما يستحيل تحقيقه ع  طريق الخط  السياسيةو هو 

برامج اإلعقامية ذات اإللخراج الجذاب، الو دينية، الو واعظ األلخقايية املو 

يةاع اإلو قبول الو تدري  الو تعليم الو إنما يتم تحقيقه ع  طريق الزربية و 

يتةاع، في عصر أصبح الشباب أكثر وعيا وأكثر جرأة للتعبنر ع  االو 

 ما تساهم املدرسة في تحقيقه  و هو مطالبهم، 
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