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التربية على المواطنة

».المواطنة، الوطنية، التربية على المواطنة«أوالً ـ تحديد المصطلحات 

ثانياً ـ من قيم التربية على المواطنة في تراثنا األدبي.

ثالثاً ـ مالحظات على بعض جوانب التربية على المواطنة:

على المواطنة.ـ جزئية النظرة إلى أهداف التربية1

ـ القصور في تقديم التربية على المواطنة في مناهجنا التربوية.2

ـ النقص في الكفايات األساسية الالزمة للمواطنة.3

ـ سيطرة التربية المستبدة.4

ـ غياب التنسيق بين الجهات المعنية.5

رابعاً ـ من آليات التنفيذ.

 2006حبث ألقي يف مؤمتر مؤسسة الفكر العريب ببريوت عام.
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التربية على المواطنة

لــى املواطنــة متعــددة، وال أدعــي يف حماضــريت هــذه أنــين يف صــدد حصــرها، إن قضــايا الرتبيــة ع
املواطنـــة «وإمنـــا ســـأقف علـــى بعضـــها متمـــثالً يف حتديـــد املصـــطلحات، إذ ســـأقف علـــى مصـــطلحات 

،، ومــن مث ســأبدي بعضــاً مــن قــيم الرتبيــة علــى املواطنــة يف تراثنــا العــريب»والوطنيــة والرتبيــة علــى املواطنــة
ظــات علــى بعــض جوانــب الرتبيــة علــى املواطنــة، ومــن هــذه املالحظــات جزئيــة النظــرة وبعضــاً مــن املالح

يف تقــــدمي الرتبيــــة علــــى املواطنــــة يف مناهجنــــا الرتبويــــة، والــــنقص يف إىل أهــــداف هــــذه الرتبيــــة، والقصــــور
الكفايــات األساســية الالزمــة للمــواطن، وســيطرة الرتبيــة املســتبدة، وغيــاب التنســيق بــني اجلهــات املعنيــة،

واألخري مثة وقفة على بعض من آليات التنفيذ.الرابعويف القسم 

أوالًـ  تحديد المصطلحات

ـــة فَـــِبَم «: »كونفوشـــيوس«ســـأل ملـــك الصـــني قـــدمياً الفيلســـوف  أريـــد أن أصـــلح الدول
.»ابدأ بإصالح اللغة وحّدد املصطلحات«فأجابه الفيلسوف: » أبدأ؟

لـــك ألن حتديـــد املصـــطلحات يســـاعد علـــى ولكـــم كانـــت هـــذه اإلجابـــة دقيقـــة وحكيمـــة! ذ
إجياد اللغة املشرتكة، فهماً للمضمون، ووضوحاً للرؤية، وتبياناً للمسار، ومتثالً لألهداف.

ومــن املالحــظ يف جمــال الرتبيــة علــى املواطنــة أنــه مــا يــزال مثــة لــبس يف املفــاهيم وتــداخل 
بية على املواطنة؟بينها. والسؤال الرئيس: ما املواطنة؟ وما الوطنية؟ وما الرت 

لقد وردت تعريفات كثرية للمواطنة، ومن هذه التعريفات:
وبيـنهم وبـني الدولـة ،ـ املواطنة هي العالقة اليت تربط بني املواطنني يف الوطن الواحد مـن جهـة

مـــن جهـــة أخـــرى، وتشـــمل تلـــك العالقـــة احلقـــوق والواجبـــات الـــيت ترتتـــب علـــى خمتلـــف 
سؤوليات.اف، وكذلك احلريات واملطر األ
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ـ املواطنة هي سيادة الشعب ملصريه تصميماً وختطيطاً وتنفيذاً ومتابعة وتقومياً ومساَءلة.

ـ املواطنة هي حقوق وواجبات، وممارسة هلذه احلقوق والواجبات بكل وعي ومسؤولية.
ــــ املواطنـــة هـــي حتقيـــق للشـــروط وللمؤسســـات السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة 

سة احلرية واملساواة والعدالة يف إطار دولة احلق والقانون.ملمار 
وتنظـــيم العالقـــات بـــني املـــواطنني كافـــة، أفـــراداً الفعلـــي لســـيادة القـــانونــــ املواطنـــة هـــي اإلقـــرار 

ومجاعات، على أساس الدميقراطية والعدالة االجتماعية. ومن أكرب دعائم املواطنة ترسيخ 
اإلنسان، وبناء مؤسسات الدولة.دولة احلق والقانون وثقافة حقوق

تفاعـل لـآلراء، وتبـادل للـرؤى، و ـ املواطنة هي احلوار مبا هو ختصيب لألسـئلة، وإنتـاج للفكـر، 
واحـرتام لتوجهـات اآلخـرين، ونبــذ للتعصـب والكراهيـة، وانفتـاح متــزن علـى كـل الثقافــات 

واحلوار الواعي معها.
طن، إذ إن املواطنــــة بــــالوعي والكيــــان الفاعــــل ـــــ املواطنــــة هــــي وعــــي وممارســــة يف االنتمــــاء للــــو 

واإلرادة، ذلــك كلــه جيعــل مصــلحة الــوطن والــوعي بالتحــديات الــيت يواجههــا والــذود عــن 
أرضه ومحاه يف قمة األولويات.

، والتفـــاين يف وقوانينـــهه إليـــه، والتزامـــه مببادئـــه وقيمـــه ؤ ــــ املواطنـــة هـــي حـــب الفـــرد لوطنـــه وانتمـــا
ه، واإلسهام اإلجيايب مع غريه يف حلها.خدمته، والشعور مبشكالت

وتقـــوم املواطنـــة علـــى أساســـني جـــوهريني يتمـــثالن يف املشـــاركة يف احلكـــم واملســـاواة بـــني 
مجيع املواطنني. وبتحقيق هذين األساسني يتكون انتماء املـواطن ووالؤه لوطنـه، وتفاعلـه اإلجيـايب 

مع مواطنيه، وممارسة حقوقه، وتأدية واجباته.

حلقــوق األساســية للمواطنــة الدميقراطيــة يف احلقــوق املدنيــة واحلقــوق السياســية وتتمثــل ا
واحلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة. أمــا الواجبــات فتتمثــل يف احــرتام القــوانني واألنظمــة، 

ودفع الضرائب للدولة والدفاع عنها.
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ء آخر، فال جيـوز أن وأساس حتقيق املواطنة أن يكون االنتماء إىل الوطن فوق أي انتما
يقــدم االنتمــاء أو الــوالء السياســي ألي ســلطة حزبيــة يف الدولــة علــى االنتمــاء أو الــوالء لســلطة 

الدميقراطية هي نظام سياسي واجتمـاعي واقتصـادي يقـوم علـى حقـوق الدولة نفسها، ذلك ألن 
الشــــغل وتكــــافؤ واحلــــق يف ،ق يف احلريــــةومــــا يتفــــرع عنهمــــا كــــاحل،اإلنســــان يف احلريــــة واملســــاواة

التعبــري الدميقراطيــة تعــين أوالً وقبــل كــل شــيء احــرتام حقــوق اإلنســان، حقوقــه الدميقراطيــة كحريــة 
وحرية إنشاء اجلمعيات واألحزاب، وحريـة التنقـل، واحلـق يف الشـغل، ويف املسـاواة والعدالـة ودفـع 

الظلم... اخل.

وإذا كانت املواطنة هي جمموع القيم اإلنسانية واملعايري السياسية والقانونية واملمارسات 
إجيابيــاً، واملشــاركة يف تــدبري االجتماعيــة الــيت متكــن الفــرد مــن االخنــراط يف جمتمعــه والتفاعــل معــه

فـــإن املواطنــة هـــي احلصـــن احلصـــني ضـــّد ثقافـــة التيئـــيس شــؤونه واحلفـــاظ علـــى متاســـكه ووحدتـــه، 

ل األفضل.وتعمل على تشجيع املواهب املبدعة يف ارتياد آفاق هذا املستقب

ن مفهــــوم املواطنــــة حيمــــل يف ثنايــــاه يف املقــــام األول قــــيم االنتمــــاء إوخنلــــص إىل القــــول 
ها مثل هـذا االنتمـاء لوالوالء للوطن، وحيمل بالقدر نفسه معاين ترتبط مبمارسة احلقوق اليت يكف

ترتجم هذا يف إطار الشرعية الدستورية، كما ترتبط بالواجبات وااللتزامات من املواطن جتاه وطنه
الــــوالء وذلــــك االنتمــــاء مــــن خــــالل املشــــاركة السياســــية الفاعلــــة بكــــل أشــــكاهلا وصــــورها وفــــاء 

لاللتزامات األخالقية والقانونية واملدنية واالجتماعية.

إن مفهوم املواطنة مفهوم دينامي يتعدى حالة السكون إىل حالة احلركة، فهو يشري إىل 
إليـه، وهـو يعـين تفـاعالً راسـخاً بـني املـواطن عـه الـذي ينتمـيجمتممشـاركة فاعلـة مـن املـواطن جتـاه 

عميـق يـة أو الطائفيـة أو املذهبيـة، ويهـدف إىل تلوأخيه يتعدى الوالءات التقليديـة العائليـة أو القب
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ة العامــة والتطــوع وغريهــا مــن القــيم الســامية الــيت يفرضــها مثــل هــذا املشــاركة االقتصــادية واخلدمــ
االنتماء.

طنة العديد من املسارات السلوكية اليت تتجلى يف:وتتخذ املوا
ـ االنتماء الذي يتبدى يف شعور داخلي يبعث على الوالء للوطن ولكل رموزه.

ـ املساواة بني املواطنني املنتمني إىل الوطن الواحد.

دية ألفرادها.واالقتصا

ـ اضطالع الفرد بالواجبات جتاه الدولة.
بقـــيم حضـــارية تعـــزز مـــن مكانتـــه ومكانـــة جمتمعـــه مثـــل قـــيم التضـــامن والتعـــارف ــــ حتلـــي الفـــرد 

، ونبـــذ خمتلـــف رصـــات إىل اآلخـــوالتـــآخي والتســـامح واملســـاواة وقبـــول االخـــتالف، واإلن
أشكال العنف.

وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن تعريـــف مفهـــوم املواطنـــة يســـتلزم بالضـــرورة الوقـــوف علـــى مفهـــوم 
الـــوطن والوطنيـــة، ومجيـــل أن نقـــف علـــى هـــذا املفهـــوم مـــن وجهـــة نظـــر بعـــض األدبـــاء والساســـة، 

ي للـوطن والوطنيـة مفهـوم إن مفهـوم«فلنستمع إىل هذا املفهوم عنـد الشـاعر نـزار قبـاين يف قولـه: 
تركييب وبانورامي: صورة الوطن عندي تتألف كالبناء السمفوين من ماليني األشياء..! ابتداء مـن 
حبة املطر، إىل ورقة الشجر، إىل رغيـف اخلبـز، إىل مـزراب املـاء، إىل مكاتيـب احلـب، إىل رائحـة 

ملشط املسافر يف شـعر حبيبـيت، إىل الكتب، إىل طّيارات الورق، إىل حوار الصراصري الليلية، إىل ا
الزمن احملفور على جبني أيب...سجادة صالة أمي، إىل

مـــن هـــذه الشـــرفة الواســـعة أرى الـــوطن، وأحتضـــنه وأتوحـــد معـــه، فالكتابـــة عـــن الـــوطن 
ليســـت موعظـــة وال خطبـــة وال افتتاحيـــة جريـــدة يوميـــة تتحـــدث بطريقـــة دراماتيكيـــة عـــن خيولـــه 
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(وهــذه إشــارة إىل الــذين نِضــجت جلــودهم قبــل نضــج التــني والعنــب، وبيارقــه وفرســانه، وأعدائــه 
قول أيب متام:

أعمـــــارهم قبـــــل نضـــــج التـــــني والعنـــــِب)تســــعون ألفــــاً كآســــاد الشــــرى َنِضــــجت

وعن بطوالت أمري املؤمنني الذي ميد رجليه فوق جفن الردى وهو نـائم، (وهـذه إشـارة 
إىل قول املتنيب يف سيف الدولة:

ــــــردى وهــــــو نــــــائُم)املــــــوت شــــــٌك لواقــــــفٍ وقفــــــت ومــــــا يف  كأنــــــك يف جفــــــن ال

إن الـــوطن لـــيس أداة حربيـــة فقـــط، وال هـــو جيـــب أمـــري املـــؤمنني فقـــط، بـــل هـــو مســـرح 
بشري كبري يضحك الناس فيه ويبكون، ويضجرون ويتشاجرون، ويعشقون ويسكرون ويصـلون، 

».ويؤمنون ويكفرون، وينتصرون وينهزمون

وطنه يقول:وعندما يتحدث الشاعر عن 
هنا جذوري...

هنا قليب...

هنا لغيت...

وتقول الشاعرة طلعت الرفاعي:
مــن هاهنــا الفجــر يهــدي الركــب مطلعــههنـــا ديـــاري... هنـــا أهلـــي... هنـــا لغـــيت
حـــــــــــىت تعانقهـــــــــــا مـــــــــــن بعـــــــــــد أضـــــــــــلعهأحنـــو علـــى األرض صـــدري ال يفارقهـــا

ويقول حممود درويش:
أفــــــــــــــــوق هــــــــــذه األرض جلــــــــــد عظمــــــــــي وقلــــــــــيب

أما الوطنيـة يف نظـر القائـد اخلالـد حـافظ األسـد فتعـين أن حنـب وطننـا، وأن خنلـص لـه، 
وأن نــذود عنــه دون تــردد أو ختــاذل، وأن نــرفض كــل إســاءة توجــه إليــه، وأن نواجــه بكــل كفــاءة 

وتصميم كل حتد يواجهه.
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سان واألرض، على كل الوطنية تعين أن نكون غيارى على كل ما يف الوطن، على اإلن
شـجرة وعلـى كـل قطـرة مـاء، علـى كـل بيـت ومدرسـة، علـى كـل درب وشـارع يف قريـة أو مدينـة، 
علـى كــل زهـرة ووردة يف طريــق أو حديقـة، أن نكــون غيـارى فنحــافظ ونصـون وحنّســن كـل شــيء 

فوق أرض هذا الوطن وحتت مسائه.

نظم. إن التفـــريط يف ، كـــل يف عملـــه بشـــكل دقيـــق ومـــأن نســـتثمر الوقـــتالوطنيـــة تعـــين 
خطأ كبري كالتفريط بأي شيء مثني.الوقت 

الوطنيــة تعـــين أن نبـــين دون توقـــف، أن نتــابع بنـــاء األرض واإلنســـان، وأن نـــدفع أمورنـــا 
دائماً حنو األفضل.

الوطنيــة تعــين أن تكــون جاهزيتنــا للتضــحية بــأعمق معانيهــا ذات وتــرية عاليــة جــداً مــن 
جهة أخرى.جهة، ومستمرة غري منقطعة من 

إن الوطنية تعين اجلهد والعرق والتضـحية واالستشـهاد عنـدما يتطلـب األمـر ذلـك، ألن 
الــوطن يعــين اإلنســان واملكــان معــاً، يعــين اإلنســان واألرض متالزمــني، وعنــدما ال يــدافع اإلنســان 
عـن الـوطن فهـو ال يــدافع عـن ذاتـه، وهــذا مـن الالمعقـول، فـالوطن غــال، والـوطن عزيـز، والــوطن 

امخ، ألن الوطن هو ذاتنا.ش

فلنؤكـــد ولنعمـــل مـــن أجـــل ترســـيخ الوطنيـــة وتنميتهـــا ألننـــا بـــذلك نرســـخ القـــيم ونتحـــرك 
بفاعلية حنو احلياة األفضل.

إىل ترســـيخ الوطنيـــة وتنميتهــا يتطلـــب الرتبيـــة علـــى املواطنــة فمـــا الرتبيـــة علـــى ةإن الــدعو 
املواطنة بعد أن تعرفنا مفهوم املواطنة والوطنية؟

ــــك ألن املواطنــــة املســــتنرية إن  ــــة هــــي عمليــــة تنشــــئة اجتماعيــــة، ذل ــــة علــــى املواطن الرتبي
واملســؤولة وامللتزمــة باملبــادئ الدميقراطيــة واملشــاركة يف ممارســة الدميقراطيــة بصــورة فعالــة ونشــطة ال 
ميكــــن أن تتــــأتى إال بالرتبيــــة والتعلــــيم، فــــالتعليم أســــاس احلقــــوق املدنيــــة يف األلفيــــة الثالثــــة، وهــــو
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مطلب سياسي لتنمية الشعور باملواطنة، وإشـاعة الدميقراطيـة والتحـرر مـن مجيـع أشـكال العبوديـة 
والتخلف والتبعية.

وبناء الفرد املتكامـل واملتـوازن يف جوانـب شخصـيته فكريـاً وروحيـاً واجتماعيـاً وإنسـانياً، 
بـة وطنـه، واملـؤمن حبقـوق والواعي حلقوقه وامللتزم بواجباته، واملواكب لروح العصـر، والصـويف يف حم

اإلنســـان ومبـــادئ العدالـــة واملســـاواة واخلـــري للنـــاس كافـــة، والقـــادر علـــى اإلنتـــاج والتنميـــة واملبـــادرة 
املبدعــــــة، واملعتــــــز بانتمائــــــه إىل وطنــــــه وأمتــــــه، واملتحلــــــي بــــــالروح العلميــــــة واملوضــــــوعية والســــــلوك 

ئــــل دائمــــاً، ذلــــك كلــــه ال يــــتم إال الــــدميقراطي، واملتســــم بالوســــطية والتســــامح واالعتــــدال، واملتفا
بالرتبية.

فالرتبية على املواطنة هي:
ـ تربية على ثقافة أداء الواجبات قبل أخذ احلقوق.

ـ تربية على حقوق اإلنسان والدميقراطية عرب منهجية شاملة تربط بني الفكر والوجدان واألداء.
ــــة والتواصــــل االجتمــــاعي  بــــة والعدال

والتفاعل اإلجيايب.
ـ تربية على ثقافة التسامح واحلوار والسالم.

فرص عمل جديدة ال على التكيف مع البيئة فقط.ـ تربية على املبادرة وخلق 
ـ تربية على األسلوب العلمي، والتفكري النقدي يف املناقشة والبحث عن الوقائع واألدلة.

ــــ تربيــــة علــــى املشــــاركة يف حتمــــل املســــؤولية، وعلــــى الشــــعور باملســــؤولية جتــــاه حقــــوق األفــــراد ـ
واجلماعات.

ـ تربية على التحلي بالتفاؤل جتاه مواجهـة التحـديات وحمـاوالت التيئـيس والتثبـيط وغـرس روح 
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وكرامتها وقوة اإلرادة.ـ تربية على عزة النفس 

شـــروعيتها وتربيرهــــا داخـــل وعـــي اإلنســـان، مبـــا يســــمح مإن الرتبيـــة علـــى املواطنـــة جتـــد 
للجميع بالتعايش وحق الوجـود ومشـروعية االخـتالف، وإن قيمهـا تـرتبط بعمليـة الرتبيـة والتنشـئة 

فحسب، وإمنا يتم باالحتكاك ومعايشة املواقف واالجتاهات اإلجيابية.

ثانياً ـ من قيم التربية على المواطنة في تراثنا األدبي

إلشــارة تشــتمل علــى منظومــة مــن القــيم، وهــي قــيم إن الرتبيــة علــى املواطنــة كمــا ســبقت ا
حنن أوالء نسـّلط الضـوء علـى بعـض مـن هـذه القـيم يف تراثنـا عرفت

األديب القــدمي واملعاصــر بصــورة خاطفــة وســريعة، ومــن هــذه القــيم حــب الــوطن والتعلــق بــه، وخدمــة 
واملساواة والتمسك بالوحدة الوطنية.الوطن والتضحية يف سبيله، واحلرية والعدالة 

آ ـ حب الوطن والتعلق به والحنين إليه:

إن الوطن عزيز وغال، وما من أرض يف الدنيا تعدل أرضـه، ولكـم يعـز علـى املـرء أن يـدفن 
يف أرض غـــري أرض آبائـــه وأجـــداده، ولقـــد حكـــي أن ســـيدنا يوســـف عليـــه الســـالم أوصـــى أن حيمـــل 

ده، فمنـــع أهـــل مصـــر أوليـــاءه مـــن ذلـــك، فلمـــا بعـــث اهللا موســـى عليـــه نعشـــه إىل مقـــابر آبائـــه وأجـــدا
السالم، وأهلك اهللا فرعون، محله موسى إىل مقابر أهله فدفنه يف األرض املقدسة.

ويــروى أن االســكندر أوصــى أن حتمــل رمتــه يف تــابوت مــن ذهــب إىل بــالد الــروم حبــاً 
بوطنه.

يف جـراب ههم أخـذ معـه تربـة أرضـوقال اجلاحظ: كان نفر من الربامكة إذا سـافر أحـد
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!وما أرق قول بعضهم
ــــــــــــةٍ  وقـد يؤلــف الشــيء الــذي لــيس باحلســنبــــــــــــالد ألفناهــــــــــــا علــــــــــــى كــــــــــــل حال

وال ماؤهــــــــــا عــــــــــذٌب ولكنهــــــــــا وطــــــــــن!

وكلنا يتذكر قول ميسون:
مــــــــــــــــن قصــــــــــــــــر منيــــــــــــــــفأحــــــــــــــــبُّ إيلَّ لبيــــــــــــــــــــت ختفــــــــــــــــــــق األريــــــــــــــــــــاح فيــــــــــــــــــــه
أحـــــــــــــبُّ إيلَّ مـــــــــــــن لـــــــــــــبس الشـــــــــــــفوفولـــــــــــــــــــبس عبـــــــــــــــــــاءة وتقـــــــــــــــــــرَّ عيــــــــــــــــــــين
!فحســــــــــيب ذاك مـــــــــــن وطـــــــــــن شـــــــــــريففمـــــــــــا أبغـــــــــــي ســـــــــــوى وطـــــــــــين بـــــــــــديالً 

ويقول مجيل بثينة:
فيـــــــــــه هـــــــــــوى نفســـــــــــي وفيـــــــــــه شـــــــــــجينأنـــــــــــــــــــا مجيـــــــــــــــــــٌل واحلجـــــــــــــــــــاز وطـــــــــــــــــــين

وال يبتغي الشاعر جرير بداره داراً إذ يقول:
بالـــــــــــــــــدار داراً وال اجلــــــــــــــــــريان جريانــــــــــــــــــابـــــــــــــدالً حـــــــــــــّي املنـــــــــــــازل إذ ال نبتغـــــــــــــي

ــــــــلٍ  ــــــــان مــــــــن جب ــــــــل الرّي ــــــــذا جب ــــــــا حب وحبـــــــــــذا ســـــــــــاكن الريـــــــــــان مـــــــــــن كانـــــــــــاي
تأتيــــــــــك مــــــــــن جهــــــــــة الريّــــــــــان أحيانــــــــــاوحبـــــــــــــــــذا نفحــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن ميانيــــــــــــــــــةٍ 

وما أعذب قول ابن الدمينة:
لقـــــد زادين مســـــراك وجـــــداً علـــــى وجـــــدِ أال يـــا صـــبا جنـــد مـــىت هجـــت مـــن جنـــد

جليـــداً، وأبـــديت الـــذي مل تكـــن تبـــدييبكــــــي الوليــــــد ومل تكــــــنبكيــــــت كمــــــا 
وذبــــــــت مــــــــن الشــــــــوق املــــــــربّح والصــــــــدّ بكيــــــــت كمــــــــا يبكــــــــي احلــــــــزين صــــــــبابةً 

!وما أمسى قول ابن الرومي
وأال أرى غــــــــــريي لــــــــــه الــــــــــدهَر مالكــــــــــاويل وطـــــــــــــــــــــــٌن آليـــــــــــــــــــــــت أال أبيعـــــــــــــــــــــــه

ولكم تغىن أبو الفضل الوليد مبآثر وطنه إذ يقول:
ـــــــــــــــــامــــــــــــى فــــــــــــأدرت وجهــــــــــــيتــــــــــــذكرت احل ـــــــــــــــــذي فيـــــــــــــــــه ربين ـــــــــــــــــوطن ال إىل ال
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كما يقول:
فلــــــــم جتــــــــد وطنــــــــاً يغــــــــين عــــــــن الــــــــوطنواطـــــرب وأطـــــرْب نفوســـــاً شـــــاقها وطـــــنٌ 

ويقول أيضاً يف موضع آخر:
حــــــــــالوة عــــــــــيٍش فيـــــــــــه تــــــــــذكارها مـــــــــــرُّ إىل وطـــــــــين أصـــــــــبو وأذكـــــــــر يف النـــــــــوى

ويهنئ من عاش بني أهله يف وطنه قائًال:
فراحـــــــــُة القلـــــــــب يف الـــــــــدنيا بـــــــــال مثـــــــــنِ األهــــل يف وطــــنِ ســــعداً ملــــن عــــاش بــــني

ويرى الصاحب بن عباد أن أفضل عز يناله املرء إمنا هو يف وطنه فيقول:
وأعــــــــــــــــــــزه مــــــــــــــــــــا نيــــــــــــــــــــل يف الــــــــــــــــــــوطنِ فـــــــــــــــــــــــــالعزُّ مطلـــــــــــــــــــــــــوٌب وملـــــــــــــــــــــــــتمس

:ُعيينةة بن أيبنييوورد يف كتاب األغاين شعر ينسب إىل أيب عُ 
فــــــــالروح يف وطـــــــــٍن واجلســــــــُم يف وطـــــــــنِ جســـــمي معـــــي غـــــري أن الـــــروح عنـــــدكم
ـــــــاس مـــــــين أن يل جســـــــداً  ال روح فيـــــــــــــــه، ويل روٌح بـــــــــــــــال بـــــــــــــــدنِ فليعجـــــــب الن

وأما البعد عن الوطن فهو اِحلمام عينه يف نظر ابن الوردي:
ِمحــــــــــــــــاٌم قبــــــــــــــــل أن تلقــــــــــــــــى اِحلمامــــــــــــــــاففــــــــــــرط البعــــــــــــد عــــــــــــن وطــــــــــــٍن وأهــــــــــــلٍ 

ويف نظر ابن بابك أيضاً:
وفرقــــــــــة الــــــــــنفس تتلــــــــــو فرقــــــــــة الــــــــــوطننــــــــــاً هــــــــــذي بقيــــــــــة نفــــــــــٍس فارقــــــــــت وط

ولنستمع إىل أيب البقاء الرندي يف قوله عن محص:
رُّ املـــــــــــرَء أوطـــــــــــان؟غـــــــــــأبعــــــــــد محـــــــــــص توماشــــــــــــــــياً َمرِحــــــــــــــــاً يُلهيــــــــــــــــه موطنــــــــــــــــهُ 

وال شيء يعدل الوطن يف نظر أمري الشعراء شوقي حىت لو كان جنة اخللد:
ــــــــــــــــــــــــــــوطننميالـــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــْب جنـــــــــــــــــــــة اخللـــــــــــــــــــــد ال شــــــــــــــــــــــــــــيء يعــــــــــــــــــــــــــــِدُل ال

ويقول أيضاً:
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ــــــــــــــد نفســــــــــــــيوطـــــــــــين لـــــــــــو شـــــــــــغلت باخللـــــــــــد عنـــــــــــه ــــــــــــــه يف اخلل ــــــــــــــازعتين إلي ن

وعندما عاد إىل وطنه بعد منفاه يف األندلس يقول:
كــــــــــــأين قــــــــــــد لقيــــــــــــت بــــــــــــك الشــــــــــــبابايــــــــــــــا وطــــــــــــــين لقيتــــــــــــــك بعــــــــــــــد يــــــــــــــأسٍ 

!وما أمجل قول الرافعي
ـــــــــــــــاعــــــــــــــن وطــــــــــــــنٍ إين وإيــــــــــــــاك كــــــــــــــاملنفيِّ  ـــــــــــــــبالد رأى مل يُنســـــــــــــــه الوطن أيَّ ال

وما 
ـــــــــــــــزقُ إن غبــــــُت عــــــن بلــــــدي يومــــــاً أذب أملــــــاً  ـــــــــــــــيبَّ والن ويكـــــــــــــــرب اهلـــــــــــــــمُّ يف جن

فـــــــالروح باجلســـــــم منـــــــذ البـــــــدء تلتصـــــــق
وكــــــــــــــــــم تنــــــــــــــــــاهبين التســــــــــــــــــهيد واألرقوكــــــــــــم تنــــــــــــازعين شــــــــــــوقي إىل بلــــــــــــدي

يعــــــــــيش قلــــــــــيب، ومــــــــــا بالبعــــــــــد نفــــــــــرتقيف غـــــــربيت جســـــــماً ويف وطــــــــينأعـــــــيشُ 

وما أشّد تعّلق الشاعر املهجري رشـيد أيـوب بأرضـه ونسـيمها وأهلهـا، فلقـد ضـّيع قلبـه 

و خلقـــــت ولكــــــن كــــــي أمــــــ
ـــــــــــو ملئـــــــــــت رعبـــــــــــاترّوعـــــــــــه الـــــــــــدنياومـــــــا أنـــــــا ممـــــــن إن ترامـــــــت بـــــــه النـــــــوى ول
ـــــــــــــــــيَّ أن أفارقـــــــــــــــــه غصـــــــــــــــــباولكـــــــــنَّ يل يف ســــــــــفح صـــــــــنني موطنــــــــــاً  يعـــــــــــــــــزُّ عل
ر الـــــدمع منصـــــبامطلـــــدى ذكـــــرهم أســـــتإذا مــــــــــا ذكــــــــــرت األهــــــــــل فيــــــــــه فــــــــــإنين
فّللـــــــــــــــــه هاتيـــــــــــــــــك الربـــــــــــــــــا وربوعهـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــه لينعشــــــــــــــــــين ذاك النســــــــــــــــــيُم إذا هبــــــــــــــــــاويــــــــــــــــا حبــــــــــــــــذا ذاك النســــــــــــــــيم فإن

ويقرن إبراهيم طوقان بني الدين وحب الوطن إذ يقول:
ســـــــــــــــــــــرُّنا فيـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــواٌء والعلـــــــــــــــــــــنْ ديننـــــــــــــا حبـــــــــــــك يـــــــــــــا هـــــــــــــذا الـــــــــــــوطنْ 

كما يرى أمني تقي الدين أن حب الوطن واجب:
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فقــــــــــــّدس يف الــــــــــــنفس حــــــــــــبَّ الــــــــــــوطنِ يـــــــــــــــــــرى حـــــــــــــــــــبَّ أوطانـــــــــــــــــــه واجبـــــــــــــــــــاً 

وما أمسى دعوة أمري الشعراء شوقي إىل حب الوطن إذ يقول:
مــــــــــــــن َخيُــــــــــــــْن أوطانــــــــــــــه يومــــــــــــــاً ُخيَــــــــــــــنْ املـــــــوت علـــــــى حـــــــّب الـــــــوطنكـــــــن إىل

وإذا كــان الــوطن يشــتمل فيمــا يشــتمل عليــه، علــى املكــان الــذي نشــأ فيــه اإلنســان فمــا 
مسات هذا املكان حىت يغدو اإلنسان متعلقاً به؟

إن املكــــان يـــــؤدي دوراً هامــــاً يف تشـــــكيل وعـــــي اإلنســــان فهـــــو البيـــــت واألرض واألم، 
والطفولة وهو املاضي الذي نعشق.والذكريات

إن املكان بيت لتكثيـف الـزمن، ولكـن ال وظيفـة واحـدة لـه، بـل وظـائف منهـا دوره يف 
تشــكيل الــوعي الــذي غالبــاً مــا يتحــدد حبــدود املكــان الــذي ينتمــي إليــه اإلنســان، مث اإلحســاس 

ن، املكـــان الواحـــد ال املرهـــف حبركـــة الـــزمن الـــيت غالبـــاً مـــا تتحـــدد أيضـــاً حبركـــة اإلنســـان يف املكـــا
ز لــه األمكنــة، فاملكــان لــيس حيــزاً جغرافيــاً فحســب، بــل هــو فضــاء مفعــم باحليــاة أيضــاً، هــو حّيــ

أبعــاده وختومــه احملــدودة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة فضــاء مفتــوح علــى أبعــاد وختــوم غــري ثابتــة، 
مــن مفــردات 

الواقع عالقات جدل متعددة.

إن املكان حيدد اهلوية، وهو أشبه باألم، فهو مكان عاطفي حمبوب له رتبة احللم، وهو 
مولد لألشواق واحلب األزيل، أمل يقل الشاعر القروي:

ــــــــــــــا أمنــــــــــــــا ــــــــــــــاك يهــــــــــــــوى الفــــــــــــــؤاد ي ــــــــــبالد أنــــــــــت املــــــــــىنإي مــــــــــن دون كــــــــــل ال

ويقول الرصايف:
تــــــدر لكــــــم منهــــــا مــــــدى العمــــــر ألبــــــانُ رميــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــواطنكم يــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــوم أم ك

ويف قلبهــــــــــا عطــــــــــف علــــــــــيكم وحتنــــــــــانُ ففـــــــــي حضـــــــــنها مهـــــــــٌد لكـــــــــم ومبـــــــــاَءة
علــــــــى االبــــــــن لــــــــألم الكرميــــــــة إحســــــــانُ فمــــــــــا بــــــــــالكم ال حتســــــــــنون، وواجــــــــــب
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ويقول بدوي اجلبل:
هــــــــــــــــــذا األدمي أيب وأمــــــــــــــــــي والبدايــــــــــــــــــة واملــــــــــــــــــآب
ووســــــائدي وقالئــــــدي ودمــــــى الطفولــــــة والِســــــخاب

غلــــــــــى علــــــــــيَّ مــــــــــن النجــــــــــوم وال ُأالُم وال أُعــــــــــابُ أ

إن األرض أجساد اآلباء واألجداد على حد تعبري حكيم املعرة يف قوله:
ـــــــــــــــــــــــــوطء مـــــــــــــــــــــــــا أظـــــــــــــــــــــــــن أدمي األرض إال مـــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــذه األجســـــــــــــــــــــــــادخفـــــــــــــــــــــــــف ال

ـــــــــــــــــدم العهـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــا وإن ق ــــــــــــــــــــــــــــاء واألجــــــــــــــــــــــــــــدادوقبـــــــــــــــــيٌح بن هــــــــــــــــــــــــــــواُن اآلب

هـر خصـباً ومنـاًء كمـا جـاء يف قـول 
:»أيب سلمى«الشاعر 

ــــــــــــــــــراٌب جامــــــــــــــــــدٌ  إمنـــــــــــــــا األحيـــــــــــــــاُء يف هـــــــــــــــذا اجلمـــــــــــــــادِ ال تقــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا ت
ـــــــــــاديواحفـــــــــــِظ األجيـــــــــــال يف هـــــــــــذا الثـــــــــــرى ـــــــــــرتب ين ـــــــــــدُم احلـــــــــــر مـــــــــــن ال فال

املختلفة واللغة والطبيعة واإلنسان.والتقاليد واملوروثات 

وإن الشــعراء اجلــاهليني صــوروا األمكنــة الــيت عــاش فيهــا األحبــة، مث عنهــا ارحتلــوا، لقــد 

هم، وتعرفنا ببعض الصـور الدقيقـة عـن كان ارحتال أهلها وما خيّلفون وراءهم، وما تؤول إليه ديار 
واألثايف.واحلجارةاخليام والبيوت والنؤي 

إن هؤالء الشعراء عنـدما كـانوا ميـرون باألمكنـة مل يكونـوا ليقفـوا عنـد داللتهـا اجلغرافيـة، 
وإمنا يقفون عند داللتها النفسية الـيت حتمـل معـاين االرحتـال والتخيـيم واالنطـالق والتوقـف، والـيت 

مــن ورائهــا أشــباح األحبــة وقــد فــرَّ تــتالمح
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لعني أن تنظر إىل العني كما صّور ذلك أستاذنا املرحوم الدكتور شكري فيصل.ا

جـزء مـن نفسـه، لقد أحـب العـريب أرضـه، وارتبطـت هـذه األرض كـذلك بأحبتـه، فـإذا هـي 
جمتلى خياالته، يف كل مكـان ذكـرى، ولكـل جبـل أو واد معـىن، ولكـل أرض وإذا هي مرتع ذكرياته و 

مذاق وطعم تبعاً لألحداث اليت
وفاضــــــــــت لــــــــــه مــــــــــن مقلــــــــــيتَّ غــــــــــروبكاين السيل إذ جرىبتسجرى السيل فا

ميـــــــــــــــرُّ بـــــــــــــــواٍد أنــــــــــــــــِت منـــــــــــــــه قريــــــــــــــــبُ ومــــــــــــــــــــــا ذاك إال إذ تيقنــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــه
انتهـــــى إلــــــيكم تلقـــــى طيــــــبكم فيطيــــــبُ يكــــــــــــون أجاجــــــــــــاً دونكــــــــــــم حــــــــــــىت إذا

مــــــــــــــن أجــــــــــــــل احلبيــــــــــــــب حبيــــــــــــــبُ القلــــــــــــــبأيــــــــــــــا ســــــــــــــاكين شــــــــــــــرقي دجلــــــــــــــة إنكــــــــــــــم إىل 

بـــالوالدة » الشــام«لقــد قــرن الشـــاعر نــزار قبـــاين املكــان الـــذي نشــأ فيـــه ومســقط رأســـه 
وبالسكن وباملاء وبالعشق وبالورود وباللؤلؤ وباحلزن إذ يقول:

لشامايف دمشق يسأمسقط ر 
واحد من بينكمهل

يعرف أين الشام؟
هل واحٌد من بينكم

لشام؟اكىن سأو من 
ء الشامرواه ما

واه عشق الشامك
تأكدوا يا ساديت

لن جتدوا يف كل أسواق الورود وردة كالشام
ويف كل دكاكني احللي مجيعها



16

لؤلؤة كالشام
لن جتدوا مدينة حزينة العينني مثل الشام

ب الشاعر تكرار لفظ الشام:عذولكم يست
شـــــــــــام يــــــــــــا شــــــــــــام يـــــــــــا أمــــــــــــرية حــــــــــــيب

شق قائًال:ويتغىن بدم
وبالبـــــــــــــــــــــــــــل وســـــــــــــــــــــــــــنابل وقبـــــــــــــــــــــــــــابقمـــــــــــــٌر دمشـــــــــــــقي يســـــــــــــافر يف دمــــــــــــــي
وبعطرهــــــــــــــــــــــا تتطيّــــــــــــــــــــــب األطيــــــــــــــــــــــابُ الفـــــــــــل يبـــــــــــدأ مــــــــــــن دمشـــــــــــق بياضــــــــــــه
أســــــــــندت رأســــــــــك جــــــــــدول ينســــــــــابُ واملــــــــــاُء يبــــــــــدأ مــــــــــن دمشــــــــــق فحيثمــــــــــا
فــــــــــــــــوق الشــــــــــــــــآم وشــــــــــــــــاعر جــــــــــــــــّوابوالشــــــــــــــعر عصــــــــــــــفور ميــــــــــــــد جناحـــــــــــــــه
لكبــــــــــــــــري ركــــــــــــــــابُ وتشــــــــــــــــد للفــــــــــــــــتح اواخليــــــــل يبــــــــدأ مــــــــن دمشــــــــق مســــــــارها

ومل تكن دمشق مسقط رأس الشاعر جبماهلـا مصـدر إهلـام الشـاعر الدمشـقي نـزار قبـاين 

ــــــــــــــــــــــــــــٌق تبــــــــــــــــــــــــــــارك ريب! ــــــــــــــــــــــــــــٌب وربٌّ غفــــــــــــــــــــــــــــورُ هــــــــــــــــــــــــــــذه جّل بلــــــــــــــــــــــــــــد طّي
ــــــــــــــــــــــــــــروض والســــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــراُق وال نا واحلُــــــــــــــــــــــــــــورُ اهلــــــــــــــــــــــــــــوى واهلــــــــــــــــــــــــــــواُء واجلــــــــــــــــــــــــــــدول الرق

ـــــــــــــــــــــــــربيُّ الشـــــــــــــــــــــــــذا، ومـــــــــــــــــــــــــاٌء منـــــــــــــــــــــــــريُ  ـــــــــــــــــــــــــٌض عن ـــــــــــــــــــــــــروض أري ـــــــــــــــــــــــــِد، ف حيثمـــــــــــــــــــــــــا تغت
وشـــــــــــــــــــعاع يـــــــــــــــــــِرُف، وهـــــــــــــــــــو منـــــــــــــــــــريُ وظـــــــــــــــالٌل ممـــــــــــــــدودة وهـــــــــــــــي تنــــــــــــــــدى

ـــــــــــــــــــانُري عســـــــــــــــــــجٍد، وعبـــــــــــــــــــريُ  مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــنا الشـــــــــــــــــــمس فوقهـــــــــــــــــــا، ومـــــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــــر دن

وهــا هــو ذا أمــري الشــعراء شــوقي يــؤمن بــاهللا ويســتثين مــن اإلميــان جنتــه ألن دمشــق هــي 
قول:اجلنة إذ ي

ـــــــــــــــــــاٌت ورحيـــــــــــــــــــانُ آمنـــــــــــــــُت بـــــــــــــــاهللا واســـــــــــــــتثنيت جنتـــــــــــــــه دمشـــــــــــــــــــق روح وجّن
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ب ـ خدمة الوطن والتضحية في سبيله:

طاملـــا وردت هـــذه القيمـــة يف أدب شـــعرائنا املعاصـــرين، وطاملـــا دعـــا إليهـــا أمـــري الشـــعراء 
شوقي وعززها إذ يقول:

وبالــــــــــــــــــــــــــــدنيا العزيــــــــــــــــــــــــــــزة نفتديــــــــــــــــــــــــــــهلنـــــــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــــــٌن بأنفســـــــــــــــــــــنا نقيـــــــــــــــــــــه

:ويقول أيضاً 
خـــــــدماً وبـــــــورك يف احلمـــــــى مـــــــن ســـــــّيدخـــــــدموا محـــــــى الـــــــوطن العزيـــــــز فبوركـــــــوا

ويقول طاهر احلداد التونسي يف ندائه وطنه:
بـــــــــك اعتـــــــــزازي وفيـــــــــك اليـــــــــوم آمـــــــــايلأفـــــديك يـــــا وطـــــين أفـــــديك يـــــا ســــــكين
ممــــــــــــا يســــــــــــومك ســــــــــــوءاً فيــــــــــــه إذ اليلأفـــــــــديك يـــــــــا وطـــــــــين بـــــــــالنفس واملـــــــــالِ 

يف عـــــــــــــــــزٍة ورخـــــــــــــــــاٍء هـــــــــــــــــانَئ البـــــــــــــــــالينال عــــيش يل أبتغــــي إن مل يعــــش وطــــ

ويرى خليل مطران أن ال ارتقاء لوطن بغري فداء وتضحية:
هــــــــــــل يرتقــــــــــــي وطــــــــــــٌن بغــــــــــــري فــــــــــــداِء؟الــــــــــــــوطَن العزيــــــــــــــَز بروحــــــــــــــهياملفتــــــــــــــد

ويف املعىن نفسه يقول الزهاوي:
حــــــــــــرٍّ علــــــــــــى الــــــــــــوطن العزيــــــــــــز يغــــــــــــارُ ال يرفـــــــع الـــــــوطن العزيـــــــز ســـــــوى امـــــــرئٍ 

ن يفديه على حّد تعبري الكاظمي إذ يقول:وإن الوطن ليفخر مب
ــــــــــــــــوطن العزيــــــــــــــــز فخــــــــــــــــورُ مـــــــــــن كـــــــــــان مثلـــــــــــك فاديـــــــــــاً أوطانـــــــــــه فبمثلــــــــــــــــه ال

ويقول علي اجلارم:
فكيــــــــــف إذا جنــــــــــا الــــــــــوطن املفــــــــــدى؟!حنيـــــــــــــــــــي املـــــــــــــــــــرء إن جنـــــــــــــــــــّى حيـــــــــــــــــــاةً 

ي األعــداء غــر 
لى الوطن فيقول:يف السيطرة ع
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متلكـــــــــــــــت العـــــــــــــــدى فيـــــــــــــــه احلصـــــــــــــــوناإذا مــــــــــــــا نـــــــــــــــام عــــــــــــــن وطـــــــــــــــٍن بنـــــــــــــــوه

وإن الدم لريخص يف الدفاع عن الوطن كما يرى الغالييين:
ألجـــــــــل هـــــــــواه يــــــــــرخص الـــــــــدم غاليــــــــــالعمــري ومــا عمــري ســوى حــّب مــوطنٍ 

اهاهذه أوطاننا حنمي مح
أي قلب مل يتيمه هواها

أي نفس حرة ليست فداها.

ج ـ الحرية:

وهي من أمسى قيم الرتبية على املواطنة، إذ ال وطن من غري حرية:
وهـــــــــل يعـــــــــيش بغـــــــــري املهجـــــــــة البـــــــــدنُ فمـــــــــــــا يعـــــــــــــيش بـــــــــــــال حريـــــــــــــة وطـــــــــــــنٌ 

وهــي عميقــة اجلــذور يف تراثنـــا العــريب اإلســالمي، حــافظ عليهـــا القــرآن الكــرمي، فصـــان 
وقــِل احلــقُّ مــن ربكــم، فمــن شــاء فليــؤمن ومــن «ة االعتقــاد فقــال خماطبــاً نبيــه الكــرمي (ص): حريــ

ولــو شــاء «. ويقــول: »فــذّكر إمنــا أنــت مــذكر، لســت علــيهم مبســيطر«. ويقــول: »شــاء فليكفــر
. وهـذه اآليـات »ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعاً، أفأنت تكره النـاس حـىت يكونـوا مـؤمنني

سان يف االعتقاد، فهو حر يف أن يعتنق اإلسالم، لكنه إن أعرض فليس مـن حـق تقرر حرية اإلن
الرسول أن جيربه على ذلك.

«ومــا تــزال صــيحة اخللفيــة الفــاروق ترددهــا األجيــال: 
«.

ء، حــافظ لقــد حــافظ اإلســالم علــى قيمــة احلريــة للبشــر كافــة مــن دون متييــز أو اســتثنا
علــى حقهــم يف احليــاة والتمتــع بالطيبــات واحلــق يف حريــة االعتقــاد، واحلــق يف االخــتالف، ومــن 
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دون هذه احلقوق ال يستكمل الشخص البشري وجوده. حىت إن الطري ال حييا بغري حرية، وإننـا 
يف 

ذلك القفص على الرغم من أن مجيع مستلزمات احلياة املادية كانت متوفرة لديه فيقول:
كأمنــــــــــــــــــــــــا ينثــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــن كبــــــــــــــــــــــــدهألفيتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ينثــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أحلانــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
عشـــــــــــــــاً ومل حيمـــــــــــــــل ســـــــــــــــوى زهـــــــــــــــدهفعــــــــــــــــــــــــــــاف دينــــــــــــــــــــــــــــاه ومل يتخــــــــــــــــــــــــــــذ
األفــــــــــــــــراخ ذل القيــــــــــــــــد مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدهأىب عليــــــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــــــُرب أن يــــــــــــــــــــــــورث

ل:وهللا در الشاعر املاغوط إذ يقو 
إيه حرييت

إذا مل تكوين
ووهبُت الدنيا
فإين أحجم.

د ـ العدالة والمساواة:

عنـــدما ســـئل مـــدير إحـــدى الشـــركات الناجحـــة جـــداً يف أمريكـــا عـــن ســـّر جنـــاح شـــركته 
أجاب: إن السبب يرجع إىل أربعة عوامل هي:

ـ الصدق مع النفس ومع اآلخرين.1
ـ حتقيق العدالة بني العاملني واملرؤوسني.2
ـ إتقان العمل واالنتماء القوي إىل مكان العمل.3
ـ احلرص على السمعة الطيبة.4
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ويســـأل أحـــدنا: أي صـــدق يعلـــو علـــى أن يكـــون املـــرء صـــادقاً مـــع وطنـــه؟ وأي عدالـــة 

وعشائرية وعائلية وقبلية وإقليمية؟االجتماعية من طائفية ومذهبية

وأي انتماء فوق االنتماء للوطن تعلقاً به وحمبة صافية لـه وانـدفاعاً يف سـبيله وذوداً عـن 
محاه، وحرصاً على مسعته يف كل املواقف واألحايني؟ وعلـى الصـعيد الـوطين يـؤدي حتقيـق العدالـة 

و هـوى إىل وحـدة وطنيـة حقيقيـة، حتمـي واملساواة بني املـواطنني يف منـأى عـن أي حتيـز أو ميـل أ
الوطن، وتذود عن احلمى، وترد كيد األشرار والطامعني فيه، فها هو ذا الغالييين يقول:

ــــــت عــــــنهم احملــــــنُ إن الرجــــــــــــــــــال إذا عــــــــــــــــــدوا سواســــــــــــــــــية يف مــــــوطن األمــــــن زال

ولقد حققـت احلضـارة العربيـة اإلسـالمية املسـاواة بـني النـاس، ومل تكـن الوظـائف تسـند 
يف وصــف هــذه »مــارك ســايس«للمســتحق الكفــي يف منــأى عــن عقيدتــه ومذهبــه، ويقــول إال

كان املسيحيون واليهود والوثنيون واملسلمون على السواء يعملـون يف «احلضارة يف عهد الرشيد: 
.»خدمة احلكومة

وعلـــى هـــذا النحـــو كانـــت احللقـــات العلميـــة الشـــعبية، إذ كـــان العلمـــاء فيهـــا علـــى قـــدم 
رف النظــر عــن مــذاهبهم وعقائــدهم، قــال خلــف بــن املثــىن: لقــد شــهدنا عشــرة يف املســاواة بصــ

البصرة جيتمعون يف جملس ال يعرف مثلهم يف الـدنيا علمـاً ونباهـة وهـم اخلليـل بـن أمحـد صـاحب 
النحـــو (وهـــو ســـين) واحلمـــريي الشـــاعر (وهـــو شـــيعي) وصـــاحل بـــن عبـــد القـــدوس (وهـــو زنـــديق) 

ي) وبشــار بــن بــرد (وهــو شــعويب) ومحــاد عجــرد (وهــو ر فوســفيان بــن جماشــع (وهــو خــارجي صــ
زنــديق شــعويب) وابــن رأس اجلــالوت الشــاعر (وهــو يهــودي)، وابــن نظــري املــتكلم (وهــو نصــراين)، 

ي)، وكـــانوا جيتمعـــون ئوعمـــر بـــن املؤيـــد (وهـــو جموســـي) وابـــن ســـنان احلـــراين الشـــاعر (وهـــو صـــاب
جــو مــن الــود ال تكــاد تعــرف مــنهم أن فيتناشــدون األشــعار، ويتنــاقلون األخبــار، ويتحــدثون يف 

بينهم هذا االختالف يف عقائدهم ومذاهبهم.
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كمــا يعــود حتقيــق العدالــة واملســاواة بــني املــواطنني مــن جهــة أخــرى علــى احلــاكم نفســه 
بنعمة االستقرار واألمان، وال يغَيّنب عن الذهن قصيدة حـافظ إبـراهيم يف اخلليفـة الفـاروق عنـدما 

فراعـه مـا شـاهد مـن حـال اخلليفـة فيقـول الشـاعر حـافظ الفرس كسـرى كقدم إليه رسول من مل
إبراهيم مصوراً هذه احلال:

بـــــــــــني الرعيـــــــــــة عطـــــــــــالً وهـــــــــــو راعيهـــــــــــاوراع صــــــــاحب كســــــــرى أن رأى عمــــــــراً 
ســـــــوراً مـــــــن اجلنـــــــد واألحـــــــراس حيميهـــــــاوعهـــــــــــــــده مبلـــــــــــــــوك الفـــــــــــــــرس أن هلـــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــرأى ــــــــــــــة يف أمســــــــــــــى معرآه مســـــــــــــــــــــتغرقاً يف نومـــــــــــــــــــــه ف انيهــــــــــــــافيــــــــــــــه اجلالل
طــــــــــول العهــــــــــد يُبليهــــــــــاكــــــــــاد بــــــــــربدة،  فـــوق الثـــرى حتـــت ظـــل الـــدوح مشـــتمالً 
مــــــــــــــن األكاســــــــــــــر والــــــــــــــدنيا بأيــــــــــــــديهافهـــــــــــان يف عينـــــــــــه مـــــــــــا كـــــــــــان يكـــــــــــربه
وأصــــــــبح اجليــــــــل بعـــــــــد اجليــــــــل يرويهـــــــــاوقــــــــــال قولــــــــــة حــــــــــق أصــــــــــبحت مــــــــــثالً 
فنمـــــــــــَت نـــــــــــوم قريـــــــــــر العـــــــــــني هانيهـــــــــــاأِمنــــــــــت ملــــــــــا أقمــــــــــت العــــــــــدل بيــــــــــنهم

بالوحدة الوطنية:هـ التمسك

مـــن القـــيم الـــيت تســـعى الرتبيـــة علـــى املواطنـــة إىل تعزيزهـــا يف النفـــوس التمســـك بالوحـــدة 
الوطنيــة، ونبــذ كــل مــا يفــّرق بــني أبنــاء الــوطن، والثــورة عليــه، والعمــل علــى استئصــاله مــن النفــوس 

لوك جيانفهــا والعقــول، وهــذه القيمــة تــدعو إليهــا الــديانات الســماوية وتعززهــا، وإن انتهــاج أي ســ
يقول الرصايف:وعز الوطن ومثله،إمنا هو بعيد كل البعد عن الدين وقيمه

فمـــــــــــــــاذا علينـــــــــــــــا أن تعـــــــــــــــدد أديـــــــــــــــانُ إذا مجعتنــــــــــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــــــــــدة وطنيــــــــــــــــــــــــــة
لســـــــــــــــــان وأوطـــــــــــــــــان وبـــــــــــــــــاهللا إميـــــــــــــــــانإذا القـــــــــــــوم عمـــــــــــــتهم أمـــــــــــــور ثالثـــــــــــــة:
ــــــــــــأي اعتقــــــــــــاد مــــــــــــانع مــــــــــــن أخــــــــــــوة ف

ســـــم الـــــدين يـــــدعو مفرّقـــــاً فمـــــن قـــــام با

وما أمسى ما دعا إليه عمر أبو ريشة يف قوله:
باســــــــــم الشــــــــــرائع أنــــــــــت أكــــــــــرب جمــــــــــرميـــــــــا مـــــــــن يفـــــــــّرق بـــــــــني أكبـــــــــاد الـــــــــورى
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ــــــــــــــــدين إال شــــــــــــــــعلة وّضــــــــــــــــاءة ــــــــــام املظلــــــــــممــــــــــــــــا ال ــــــــــق األن ــــــــــى أف بزغــــــــــت عل

المواطنةثالثاًـ  مالحظات على بعض جوانب التربية على

بعــد عرضــنا الســابق نســأل: مــا واقــع الرتبيــة علــى املواطنــة يف مناهجنــا الرتبويــة؟ هــذا مــا 
سنحاول اإلجابة عنه بإبداء عدد من املالحظات على هذا الواقع، وتتجلى هذه املالحظات يف 

يف والـــنقصيف مناهجنـــا، والقصـــور يف تقـــدميها ،جزئيـــة النظـــرة إىل أهـــداف الرتبيـــة علـــى املواطنـــة
ة وغيـاب التنسـيق بـني اجلهـات ،وسيطرة الرتبية املسـتبد،الكفايات األساسية للرتبية على املواطنة

.املعنية

ـ جزئية النظرة إلى أهداف التربية على المواطنة1

ياق ثالثية األبعاد فكراً ونزوعاً وسلوكاً، أو معرفة ووجداناً وأداًء.شودة يف هذا السناخلربة امل

ففي اجلانب املعريف ال بّد من أن يتعرف الناشئ هويته وانتماءه وعلم بـالده، ونشـيدها 
لــوطين، واملناســبات الوطنيــة، وتــاريخ وطنــه، وجغرافيتــه وتراثــه ولغتــه، ودســتوره وأنظمتــه، وحقــوق 

ـــــاإلنســـــان: طفـــــالً وامـــــرأة مـــــع األوطـــــان األخـــــرى، هوذوي احلاجـــــات اخلاصـــــة، وعالقـــــات وطن
والتحديات اليت تواجه وطنه... اخل.

ويتضمن البعد الوجداين مـن اخلـربة يف هـذا السـياق حزمـة مـن املشـاعر والقـيم واملواقـف 
ل: حــــب النظــــام والعــــدل مثــــواالجتاهــــات: اعتــــزازاً واحرتامــــاً وحرصــــاً وانتمــــاًء وحمبــــًة وتعلقــــاً مــــن 

ســتقالل، واحـرتام القــوانني السـاواة، واإلحسـاس بالكرامــة، والشـعور باملســؤولية، واإلحسـاس باوامل
واألنظمة، واحرتام التعددية، والتعلق بالقيم اإلنسانية... اخل.
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أما اجلانب األدائي فيتمثل يف السلوك واملمارسة واالنسجام بني القـول والعمـل، واملبـدأ 
والتعبــري عــن املواقــف واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات، ووضــع احللــول، والتطبيــق والــدعوة واملمارســة، 

وقبول التعددية واالختالف، والدفاع عن حقوق اآلخرين، واحملافظة عليها حفاظه علـى حقوقـه، 
ونبذ التعصب والعنصرية، والتمرد على أي خلل يكتنف املصلحة العامة... اخل.

لرتبية على املواطنة وهي:ومثة من يفرق بني ثالثة مفاهيم يف جمال ا
ــــ الرتبيــــة عــــن املواطنــــة وهــــو مــــا يتعلــــق بتقــــدمي املعرفــــة عــــن التــــاريخ الــــوطين وبنيــــة احلكومــــة 1 ـ

ـ الرتبية من خالل املواطنة وهو ما يتعلق بإشراك الناشئة يف أنشطة التعليم بالعمل واخلربات 2
تمع احمللي.

ـــ الرتبيــة مــن أجــل املواطنــة أو علــى املواطنــة، وتشــمل اخلــربة بأبعادهــا املتعــددة: فكــراً ونزوعــاً 3
وأداًء، معرفة وفهماً ومهارات وقيماً.

ولكن من الاملناهج وأساليب التدريس، 
ذات أبعاد حملية وعاملية يف الوقت نفسه، وال تقف على اجلانب املعريف وحده، وإمنا تتجاوزه إىل 

النقد والتفكري الناقد، وال تركز على الثقافة السياسية وحدها، وإمنا تركز على القيم اإلنسانية.

اطنـة ال ميكـن تعلمهـا مـن الكتـب واملقـررات الدراسـية وحـدها، بـل والرتبية مـن أجـل املو 
تعتمــد يف الدرجــة األوىل علــى املمارســات والتطبيقــات الــيت جتــري يف املدرســة والبيئــة احملليــة أســرة 
وجمتمعـاً، إذ ال يكفــي علـى اإلطــالق أن يعــرف املواطنـون مبــادئ املواطنــة ومعناهـا احلقيقــي، ومــا 

تأدية للواجبـات، بـل جيـب أن يقـوم هـؤالء املواطنـون باملمارسـة العمليـة يرتتب عليها من حقوق و 
بالفعل على أرض الواقع.



24

ـ القصور في تقديم التربية على المواطنة في مناهجنا التربوية2

مثـــة قصـــور يف تقـــدمي موضـــوعات الرتبيـــة مـــن أجـــل املواطنـــة يف مناهجنـــا الرتبويـــة، إذ إن 
التـدريس تعتمـد التحفـيظ والتسـميع، أمـا التقـومي فـال يف، وطريقة الرتكيز ينصب على اجلانب املعر 

يقيس إال املستوى األول من مستويات املعرفة متمثالً يف احلفظ والتذكر واالسرتجاع.

إن الرتبيــة علــى املواطنــة لــن تتحقــق أهــدافها إال بــالرتكيز علــى املشــاركة مبــا فيهــا الرتكيــز 
كيز على املسؤولية االجتماعية واألخالقية ثقًة بالنفس وسـلوكاً 
مسؤوًال أخالقيـاً واجتماعيـاً يف داخـل الصـف ويف خارجـه وجتـاه اآلخـرين، والرتكيـز علـى املشـاركة 

.واختاذ القرارات... اخل

والــدرس النــاجح يف جمــال الرتبيــة علــى املواطنــة هــو الــدرس الزاخــر باألنشــطة املشــجعة 
علـى التأمــل والتفكـري والبحــث عـن مصــادر املعلومـات كــأن يطلـب إىل الناشــئ: صـّمْم، قــارن أو 

العلميــــة وازْن، علّــــْق، احبــــْث، اكتــــْب، حتقــــْق... اخل، وذلــــك كلــــه يف جــــو مــــن التشــــويق واإلثــــارة 
لتقنيات والوسائل، حبيث يفسواستخدام ا

ال ميكـــن للمـــرء أن «: »كونفوشـــيوس«ويعملـــوا، متعـــاونني ومتضـــامنني ومشـــاركني، وقـــدمياً قـــال 
.»حيصل على املعرفة إال بعد أن يتعلم كيف يفكر

ملتكامــل ال تقتصــر فيمــا تقدمــه الشــمويل انــاهج الرتبويــة مبفهومهــا املنظــوميكمــا أن امل
علــى مــا جيــري يف داخــل الصــفوف، وإمنــا تتجــاوزه إىل البيئــة احملليــة، وإىل مــا جيــري يف العــامل، وال 
بــّد أن تكــون املناشــط الــيت يتفاعــل معهــا الناشــئة شــاملة ملختلــف هــذه األبعــاد: ممارســة ومشــاركة 

وزيـارات علـى مجيـع الصـعد جتســيداً ملفهـوم املواطنـة مـن حيـ
اخل.لقانونية والثقافية والرتبوية...املتحركة اليت تشمل املمارسات املدنية وا



25

ومــن هنــا كــان تطــوير املنــاهج الرتبويــة يســتلزم حتليــل حمتــوى املنــاهج بغيــة تعزيــز اإلجيــايب 
، والرتكيــز علــى األنشــطة منهــا يف كــل املراحــل ويف مجيــع املــواد الدراســية، واســتدراك غــري املوجــود

املتعلقــــة باملوضــــوع، والــــربط بــــني النظــــري والعملــــي، والرتكيــــز علــــى املمارســــات، وتطــــوير طرائــــق 
التدريس وأساليب التقومي، والعزوف عن اللفظيـة والتلقـني إىل املشـاركة واملمارسـة واحليـاة النابضـة 

الوطنيــة الصــحيحة تعمــل وال «الزاخــرة باملناشــط والفعاليــات، ورحــم اهللا ســعد زغلــول إذ يقــول: 
.»تقول

ـ النقص في الكفـايات األساسية الالزمة للمواطنة الحق3

إذا كانــــت الرتبيــــة علــــى املواطنــــة أو مــــن أجلهــــا تتضــــمن جمموعــــة مــــن املبــــادئ والقــــيم 

والدميقراطية، وحقوق اإلنسان، والتسـامح، واحلـوار، وقبـول اآلخـر، والتنـوع، والتعدديـة، والدولة، 
، وعـــدم ، وممارســـة احلقـــوق، وتأديـــة الواجبـــات وتكـــافؤ الفـــرص واملســـاواة بـــني األفـــرادوالالمركزيـــة

والعمــــل التمييــــز، والعــــدل واحــــرتام القــــانون، والتفكــــري العلمــــي والنقــــدي واإلبــــداعي، واملشــــاركة 
والتعـارف وااللتــزام، وروح املسـؤولية، وإتقــان العمـل، واملشـاركة يف اختــاذ القـرار، واحــرتام وعيالتطـ

اإلبداع العلمي وتقديره والتنمية املستدامة... اخل فإن هذه الرتبية ال بـّد هلـا مـن إكسـاب املـواطن 
الناشئ الكفايات األساسية اليت متكنه من أن:

ويؤمن مببادئ العدالة االجتماعية.ـ يؤدي واجباته، ويتمسك حبقوقه، 
ـ يتحمل املسؤولية، وميارس األساليب العقالنية يف التفكري واحلوار.

ـ ميارس النقد، ويشارك يف اختاذ القرار.
وميارس العمل اجلماعي والتطوعي يف حياته.ـ يعمل بروح الفريق، 

بانتمائه إىل وطنه وأمته.ـ يعتز 
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ـ يهتم مبشكالت وطنه، وحيمي إجنازاته، وحيافظ على استقراره.
ـ يتمثل القيم العلمية من مثل األمانة واملوضوعية وحب االكتشاف واملثابرة.

اخلاصة، ويضحي من أجل الصاحل العام.ـ يقدر املصلحة العامة، ويقدمها على مصلحته
الوحدة الوطنية، ويوظفها يف مصلحة الوطن.ـ يؤمن بالتعددية يف إطار

ـ يتقبل اآلخر، ويقدر رأيه، وحيرتم وجهات النظر األخرى يف منأى عن أي تشنج أو تعصب 
أو تزمت.

ـ يتحلى باخللق الرفيع.
ـ يتقن عمله.

ولتحقيق هذه الكفايات ال بّد من:
آ ـ املران واملمارسة والتدريب.

منأى عن التدريب الببغائي.ب ـ الفهم وإدراك العالقات يف
ج ـ توافر القدوة احلسنة من املشرفني واملدربني واملعنيني.

د ـ توفري التشجيع والتعزيز للممارسات اإلجيابية.
عالجها.على هـ ـ التوجيه إىل مواضع اخللل يف األداء، والعمل 

وتساحماً وتشجيعاً... اخل.حمبة ورفقاً واجلامعة و ـ سريورة القيم اإلنسانية يف أجواء املدرسة 

ـ سيطرة التربية المستبدة يحول دون تحقيق األهداف4

مــــن املالحــــظ أن األجــــواء الــــيت يتفاعــــل معهــــا الناشــــئة يف األســــرة واملدرســــة واجلامعــــة 

شتهم واالستماع إىل وجهات نظرهم، واملعلم يفرض رأيه علـى ناشـئته، ويعاقـب وحيول دون مناق
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من خيالف ما يؤمن بـه، وال يسـتطيع النقـاش واحلـوار ألنـه أَلِـف أسـاليب التلقـني واحلفـظ وامتثـال 
ناشـــئته آلرائـــه. واملنـــاهج الرتبويـــة تبـــىن مـــن وجهـــة نظـــر الكبـــار ويف منـــأى عـــن حاجـــات الناشـــئة 

هم خرجوا عنها يف االمتحانات.

وهـذه األســاليب املســتبدة حتــول دون تفــتح احلريــة واالســتقالل والثقــة بــالنفس واملبــادرة، 
وأي خطـــر خطـــر اهنــة والريـــاء واالمتثــال واإلذعـــان، ويف ذلــك دوتعــّود الناشـــئة علــى التظـــاهر وامل

ـ غياب التنسيق بين الجهات المعنية5

اكــــل أن إن الرتبيــــة علــــى املواطنــــة شــــأن جمتمعــــي، وعلــــى مجيــــع البــــىن االجتماعيــــة واهلي
تضطلع بدورها يف ترسيخ مفاهيم الرتبية على املواطنة ومبادئها ويف التدرب على ممارستها.

ويســـتدعي ذلـــك وضـــوح الرؤيـــة، وحتديـــد األهـــداف، واالنطـــالق مـــن اســـرتاتيجية واحـــدة، 
وإعالمــاً وجمتمعــاً، والتنســيق بــني وجامعــة والتنســيق بــني مجيــع املؤسســات االجتماعيــة أســرة ومدرســة 

ليم النظامي وغري النظـامي والالنظـامي، والتنسـيق بـني القطـاع العـام واخلـاص واجلمعيـات األهليـة، التع
ولــألم دور كبــري يف إرضــاع أبنائهــا حــب الــوطن والتضــحية يف ســبيله وللقــدوة احلســنة مــن املســؤولني

هم أّىن كانت دور كبري يف ترسيخ الرتبية على املواطنة.عكافة يف مواق

تضـعو نسيق من األمهية مبكـان ألن البنـاء ال ميكـن لـه أن يرتفـع إذا مـا وتعد عملية الت
خر من طرف آخر.أُ لبنات مدرض البناء إىل هعنة من طرف وتلب

ورحم اهللا شاعرنا العريب إذ يقول:
إذا كنـــــــــــــت تبنيـــــــــــــه وغـــــــــــــريُك يهـــــــــــــدم؟وهــــــــــــل يبلــــــــــــغ البنيــــــــــــان يومــــــــــــاً متامــــــــــــه
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طلــب إىل امللــك »س الســادس عشــرلــوي«يــروى أن أحــد وزراء فرنســا يف عهــد امللــك «
أن يعفو عن قريب له كان قد ارتكب خطأ حبـق الـبالد، فصـرفه امللـك بلطـف بعـد أن أفهمـه أن 

استجابة طلبه غري ممكنة.

ويف اليوم التايل عاد الوزير يطلب العفو جمدداً قائالً للملك:
فأجابه امللك:ـ موالي إنين بإحلاحي على جاللتكم أقوم بواجيب حنو قرييب املتهم، 
».ـ وأنا بعدم استجابيت لطلبكم، أقوم بواجيب حنو قرييب الواجب الوطين

رابعاًـ  من آليات التنفيذ

ملا كان حتقيق الرتبية من أجل املواطنة يستلزم عمالً دؤوباً يشمل جماالت خمتلفة تطلب 
ذلك تضافر اجلهود واعتماد آليات متعددة للتنفيذ ومنها:

للمعنيني من معلمني وموجهني ومشرفني... اخل.ات تدريبية ـ إقامة دور 1
ـــ عقــد ورشــات عمــل، واســتخدام الطرائــق احلديثــة يف التنفيــذ مــن مثــل الزيــارات والعصــف 2

الدماغي ولعب األدوار واملقابالت... اخل.
ـ وضع أدلة ومطويات ونشرات يف جمال التوعية لألهلني واملعلمني واملعنيني كافة.3
املنــاهج الرتبويــة يف املراحــل كافــة، ويف املــواد كافــة، ويف منــاهج حمــو األميــة مبفــاهيم ـــ تشــريب4

الرتبية على املواطنة، ووضع مواد مستقلة هلا مع النمو الفكري للناشئة.
ـ تشـجيع الناشـئة علـى االنضـمام إىل اجلمعيـات واألنديـة يف املـدارس واجلامعـات واالشـرتاك 5

.»رياضية كانت أو اجتماعية أو ثقافية... اخل«املناشط يف االجتماعات، مع تنويع 
ـ تشجيع املبادرات اإلجيابية ونشر ثقافة العمل التطـوعي والتـدريب عليـه يف ميـادين متعـددة 6

نظافــة احلــي والشــارع والبيئــة احمليطــة، تنظــيم املــرور، تــرميم املبــاين، اإلســهام يف عمليــات «
.»اصة... اخلحمو األمية، العناية بذوي احلاجات اخل
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ـــ إســـهام وســـائل اإلعـــالم والنشـــر يف جمـــال التوعيـــة بالرتبيـــة علـــى املواطنـــة مـــن حيـــث إقامـــة 7 ـ
الندوات وتقدمي املسلسالت واملسرحيات... اخل.

ـ إسـهام املؤسسـات الدينيـة ودور العبـادة يف جمـاالت التوعيـة حبيـث يشـتمل اخلطـاب الـديين 8
املستنري على ترسيخ مبادئ هذه الرتبي

ـ توظيف بعض أشكال التعبري الفين واجلماهريي يف ترسيخ الرتبية على املواطنة.9
ـ اإلكثار من الزيارات امليدانية للمواقع األثرية وصروح الوطن احلضارية وتبادل الزيارات.10
املكتبـات املنزليـة ملسـرح اجلـوال، وتزويـد ـ االهتمـام باملكتبـات املتنقلـة يف املنـاطق النائيـة وبا11

بالنشرات والكتب واملطويـات واألشـرطة الراميـة إىل تعزيـز الرتبيـة علـى واجلامعية واملدرسية 
املواطنة.


