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  التربيـة على املواطَنـة
قضايا التربية على املواطنة متعددة، وال أدعي يف حماضريت هذه أنين يف إن 

صدد حصرها، وإمنا سأقف على بعضها متمثالً يف حتديد املصطلحات، إذ سأقف 
، ومن مث سأبدي بعضا »املواطنة والوطنية والتربية على املواطنة«على مصطلحات 

 وبعضا من املالحظات على بعض من قيم التربية على املواطنة يف تراثنا العريب،
جوانب التربية على املواطنة، ومن هذه املالحظات جزئية النظرة إىل أهداف هذه 
التربية، والقصور يف تقدمي التربية على املواطنة يف مناهجنا التربوية، والنقص يف 
 الكفايات األساسية الالزمة للمواطن، وسيطرة التربية املستبدة، وغياب التنسيق بني
  .اجلهات املعنية، ويف القسم الرابع واألخري مثة وقفة على بعض من آليات التنفيذ

   حتديـد املصطلحـات–أوالً 

أريد أن أصلح الدولة «: »كونفوشيوس«سأل ملك الصني قدميا الفيلسوف 
  .»ابدأ بإصالح اللغة وحدد املصطلحات«: فأجابه الفيلسوف» ؟أفَبِم أبد

ذلك ألن حتديد املصطلحات ! ة دقيقة وحكيمةولكم كانت هذه اإلجاب
يساعد على إجياد اللغة املشتركة، فهما للمضمون، ووضوحا للرؤية، وتبيانا 

  .للمسار، ومتثالً لألهداف

ومن املالحظ يف جمال التربية على املواطنة أنه ما يزال مثة لبس يف املفاهيم 
 الوطنية؟ وما التربية على ما املواطنة؟ وما: والسؤال الرئيس. وتداخل بينها

  املواطنة؟
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  :لقد وردت تعريفات كثرية للمواطنة، ومن هذه التعريفات

 املواطنة هي العالقة اليت تربط بني املواطنني يف الوطن الواحد من جهة، -
وبينهم وبني الدولة من جهة أخرى، وتشمل تلك العالقة احلقوق والواجبات اليت 

  .كذلك احلريات واملسؤولياتتترتب على خمتلف األطراف، و

 املواطنة هي سيادة الشعب ملصريه تصميما وختطيطًا وتنفيذًا ومتابعة وتقوميا -
  .ومساَءلة

 املواطنة هي حتقيق للشروط وللمؤسسات السياسية واالقتصادية -
واالجتماعية والثقافية ملمارسة احلرية واملساواة والعدالة يف إطار دولة احلق 

  .والقانون

وتنظيم العالقات بني املواطنني الفعلي لسيادة القانون املواطنة هي اإلقرار  -
ومن أكرب . كافة، أفرادا ومجاعات، على أساس الدميقراطية والعدالة االجتماعية

دعائم املواطنة ترسيخ دولة احلق والقانون وثقافة حقوق اإلنسان، وبناء مؤسسات 
  .الدولة

ختصيب لألسئلة، وإنتاج للفكر، وتفاعل لآلراء،  املواطنة هي احلوار مبا هو -
وتبادل للرؤى، واحترام لتوجهات اآلخرين، ونبذ للتعصب والكراهية، وانفتاح 

  .متزن على كل الثقافات واحلوار الواعي معها

 املواطنة هي وعي وممارسة يف االنتماء للوطن، إذ إن املواطنة بالوعي -
جيعل مصلحة الوطن والوعي بالتحديات اليت والكيان الفاعل واإلرادة، ذلك كله 

  .يواجهها والذود عن أرضه ومحاه يف قمة األولويات
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 املواطنة هي حب الفرد لوطنه وانتماؤه إليه، والتزامه مببادئه وقيمه -
، والتفاين يف خدمته، والشعور مبشكالته، واإلسهام اإلجيايب مع غريه يف وقوانينه
  .حلها

اسني جوهريني يتمثالن يف املشاركة يف احلكم وتقوم املواطنة على أس
وبتحقيق هذين األساسني يتكون انتماء املواطن . واملساواة بني مجيع املواطنني

  .ووالؤه لوطنه، وتفاعله اإلجيايب مع مواطنيه، وممارسة حقوقه، وتأدية واجباته

وق وتتمثل احلقوق األساسية للمواطنة الدميقراطية يف احلقوق املدنية واحلق
أما الواجبات فتتمثل يف . السياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .احترام القوانني واألنظمة، ودفع الضرائب للدولة والدفاع عنها

وأساس حتقيق املواطنة أن يكون االنتماء إىل الوطن فوق أي انتماء آخر، فال 
 حزبية يف الدولة على االنتماء جيوز أن يقدم االنتماء أو الوالء السياسي ألي سلطة

أو الوالء لسلطة الدولة نفسها، ذلك ألن الدميقراطية هي نظام سياسي واجتماعي 
واقتصادي يقوم على حقوق اإلنسان يف احلرية واملساواة، وما يتفرع عنهما 

اخل، كما يقوم على دولة ...كاحلق يف احلرية، واحلق يف الشغل وتكافؤ الفرص 
يقوم كياا على مؤسسات سياسية واجتماعية تعلو على األفراد املؤسسات اليت 

مهما تكن مراتبهم وانتماءام العرقية والدينية واحلزبية، ألن الدميقراطية تعين أوالً 
وقبل كل شيء احترام حقوق اإلنسان، حقوقه الدميقراطية كحرية التعبري وحرية 

 الشغل ويف املساواة والعدالة إنشاء اجلمعيات واألحزاب، وحرية التنقل واحلق يف
  .اخل...ودفع الظلم
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وإذا كات املواطنة هي جمموع القيم اإلنسانية واملعايري السياسية والقانونية 
واملمارسات االجتماعية اليت متكن الفرد من االخنراط يف جمتمعه والتفاعل معه 

فإن املواطنة هي إجيابيا، واملشاركة يف تدبري شؤونه واحلفاظ على متاسكه ووحدته، 
احلصن احلصني املنيع على ثقافة التيئيس والتثبيط والتشاؤم والسلبية واالزامية، 
تفتح آفاقًا ملؤها الثقة باستشراف مستقبل أفضل، وتعمل على تشجيع املواهب 

  .املبدعة يف ارتياد آفاق هذا املستقبل األفضل

ه يف املقام األول قيم وخنلص إىل القول إن مفهوم املواطنة حيمل يف تضاعيف
االنتماء والوالء للوطن، وحيمل بالقدر نفسه معاينَ ترتبط مبمارسة احلقوق اليت 
يكلفها مثل هذا االنتماء يف إطار الشرعية الدستورية، كما ترتبط بالواجبات 
وااللتزامات من املواطن جتاه وطنه تترجم هذا الوالء وذلك االنتماء من خالل 

ة الفاعلة بكل أشكاهلا وصورها وفاء لاللتزامات األخالقية املشاركة السياسي
  .والقانونية واملدنية واالجتماعية

إن مفهوم املواطنة مفهوم دينامي يتعدى حالة السكون إىل حالة احلركة، فهو 
يشري إىل مشاركة فاعلة من املواطن جتاه جمتمعه الذي ينتمي إليه، وهو يعين تفاعالً 

وأخيه يتعدى الوالءات التقليدية العائلية أو القبلية أو الطائفية راسخا بني املواطن 
أو املذهبية، ويهدف إىل تعميق املشاركة االقتصادية واخلدمة العامة والتطوع 

  .وغريها من القيم السامية اليت يفرضها مثل هذا االنتماء

  :وتتخذ املواطنة العديد من املسارات السلوكية اليت تتجلى يف

  .ء الذي يتبدى يف شعور داخلي يبعث على الوالء للوطن ولكل رموزه  االنتما-
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  .املساواة بني املواطنني املنتمني  إىل الوطن الواحد -

 ضمان الدولة عرب خمتلف مؤسساا مجلة من احلقوق الثقافية واالجتماعية -
 .والسياسية واالقتصادية ألفرادها

رف وتتطلبه املصلحة العامة  مشاركة الفرد يف خدمة وطنه مبا يقتضيه الظ-
 .تمعه

  . اضطالع الفرد بالواجبات جتاه الدولة-

 حتلي الفرد بقيم حضارية تعزز من مكانته ومكانة جمتمعه مثل قيم التضامن -
والتعارف والتآخي والتسامح واملساواة وقبول االختالف، واإلنصات إىل اآلخر، 

 .ونبذ خمتلف أشكال العنف

 أن تعريف مفهوم املواطنة يستلزم بالضرورة الوقوف على وجتدر اإلشارة إىل
مفهوم الوطن والوطنية، ومجيل أن نقف على هذا املفهوم من وجهة نظر بعض 

إن «: األدباء والساسة، فلنستمع إىل هذا املفهوم عند الشاعر نزار قباين يف قوله
 تتألف صورة الوطن عندي: مفهومي للوطن والوطنية مفهوم تركييب وبانورامي

ابتداء من حبة املطر، إىل ورقة الشجر، إىل ..! كالبناء السمفوين من ماليني األشياء
رغيف اخلبز، إىل مزراب املاء، إىل مكاتيب احلب، إىل رائحة الكتب، إىل طيارات 
الورق، إىل حوار الصراصري الليلية، إىل املشط املسافر يف شعر حبيبيت، إىل سجادة 

 ...ن احملفور على جبني أيبصالة أمي، إىل الزم

من هذه الشرفة الواسعة أرى الوطن، وأحتضنه وأتوحد معه، فالكتابة عن 
الوطن ليست موعظة وال خطبة وال افتتاحية جريدة يومية تتحدث بطريقة 
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دراماتيكية عن خيوله وبيارقه وفرسانه، وأعدائه الذين نضجت جلودهم قبل نضج 
  : قول أيب متاموهذه إشارة إىل(التني والعنب، 

 تسعون ألفًا كآساد الشرى نضجت  )أعمارهم قبل نضج التني والعنبِ

وعن بطوالت أمري املؤمنني الذي ميد رجليه فوق جفن الردى وهو نائم، 
  :وهذه إشارة إىل قول املتنيب يف سيف الدولة(

كأنك يف جفن الردى وهو نائم(  لواقف وما يف املوت شك وقفت 

وطن ليس أداة حربية فقط، وال هو جيب أمري املؤمنني فقط، بل هو إن ال
مسرح بشري كبري يضحك الناس فيه ويبكون، ويضجرون ويتشاجرون، 

  .»ويعشقون ويسكرون ويصلون، ويؤمنون ويكفرون، وينتصرون وينهزمون

  :وعندما يتحدث الشاعر عن وطنه يقول

  ....هنا جذوري

  ....هنا قليب

  ....هنا لغيت

  :ل الشاعرة طلعت الرفاعيوتقو
 هنا لغيت... هنا أهلي... هنا دياري من هاهنا الفجر يهدي الركب مطلعه

 أحنو على األرض صدري ال يفارقها حىت تعانقها من بعد أضلعه

  :ويقول حممود درويش
 هذه األرض جلد عظمي وقليب  فوق أعشاا يطري كنحله
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حافظ األسد فتعين أن حنب وطننا، وأن أما الوطنية يف نظر القائد اخلالد 
خنلص له، وأن نذود عنه دون تردد أو ختاذل، وأن نرفض كل إساءة توجه إليه، 

  .وأن نواجه بكل كفاءة وتصميم كل حتد يواجهه

الوطنية تعين أن نكون غيارى على كل ما يف الوطن، على اإلنسان واألرض، 
مدرسة، على كل درب على كل شجرة وعلى كل قطرة ماء، على كل بيت و

وشارع يف قرية أو مدينة، على كل زهرة ووردة يف طريق أو حديقة، أن نكون 
  .غيارى فنحافظ ونصون وحنسن كل شيء فوق أرض هذا الوطن وحتت مسائه

إن .  كل يف عمله بشكل دقيق ومنظمأن نستثمر الوقت،الوطنية تعين 
  .التفريط يف الوقت خطأ كبري كالتفريط بأي شيء مثني

الوطنية تعين أن نبين دون توقف، أن نتابع بناء األرض واإلنسان، وأن ندفع 
  .أمورنا دائما حنو األفضل

الوطنية تعين أن تكون جاهزيتنا للتضحية بأعمق معانيها ذات وترية عالية جدا 
  .من جهة ومستمرة غري منقطعة من جهة أخرى

هاد عندما يتطلب األمر إن الوطنية تعين اجلهد والعرق والتضحية واالستش
ذلك، ألن الوطن يعين اإلنسان واملكان معا، يعين اإلنسان واألرض متالزمني، 
وعندما ال يدافع اإلنسان عن الوطن فهو ال يدافع عن ذاته وهذا من الالمعقول، 

  .فالوطن غال، والوطن عزيز، والوطن شامخ، ألن الوطن هو ذاتنا

نية وتنميتها ألننا بذلك نرسخ القيم فلنؤكد ولنعمل من أجل ترسيخ الوط
  .ونتحرك بفاعلية حنو احلياة الفضلى
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إن الدعوة إىل ترسيخ الوطنية وتنميتها يتطلب التربية على املواطنة فما التربية 
  على املواطنة بعد أن تعرفنا مفهوم املواطنة والوطنية؟

واطنة املستنرية إن التربية على املواطنة هي عملية تنشئة اجتماعية، ذلك ألن امل
واملسؤولة وامللتزمة باملبادئ الدميقراطية واملشارِكة يف ممارسة الدميقراطية بصورة 
فعالة ونشطة ال ميكن أن تتأتى إال بالتربية والتعليم، فالتعليم أساس احلقوق املدنية 
 يف األلفية الثالثة، وهو مطلب سياسي لتنمية الشعور باملواطنة، وإشاعة الدميقراطية

  .والتحرر من مجيع أشكال العبودية والتخلف والتبعية

وبناء الفرد املتكامل واملتوزان يف جوانب شخصيته فكريا وروحيا واجتماعيا 
وإنسانيا، والواعي حلقوقه وامللتزم بواجباته، واملواكب لروح العصر، والصويف يف 

ة واخلري للناس كافة، حمبة وطنه، واملؤمن حبقوق اإلنسان ومبادئ العدالة واملساوا
والقادر على اإلنتاج والتنمية واملبادرة املبدعة، واملعتز بانتمائه إىل وطنه وأمته، 
واملتحلي بالروح العلمية واملوضوعية والسلوك الدميقراطي، واملتسم بالوسطية 

  .والتسامح واالعتدال، واملتفائل دائما، ذلك كله ال يتحقق إال بالتربية

  :املواطنة هيفالتربية على 

  .تربية على ثقافة أداء الواجبات قبل أخذ احلقوق -

تربية على حقوق اإلنسان والدميقراطية عرب منهجية شاملة تربط بني  -
 .الفكر والوجدان واألداء

تربية على التعاطف واملشاركة اتمعية والغريية واحملبة والعدالة والتواصل  -
 .االجتماعي والتفاعل اإلجيايب



  
  حممود السيد.  د– التربية على املواطنة

- ١٠٥ - 

 . ثقافة التسامح واحلوار والسالمتربية على -

تربية على املبادرة وخلق فرص عمل جديدة ال على التكيف مع البيئة  -
 .فقط

تربية على األسلوب العلمي، والتفكري النقدي يف املناقشة والبحث عن  -
 .الوقائع واألدلة

تربية على املشاركة يف حتمل املسؤولية، وعلى الشعور باملسؤولية جتاه  -
 .اد واجلماعاتحقوق األفر

 .تربية على متاسك اتمع ووحدته الوطنية والعمل املشترك -

تربية على التحلي بالتفاؤل جتاه مواجهة التحديات وحماوالت التيئيس  -
 .والتثبيط وغرس روح االزامية

 .تربية على عزة النفس وكرامتها وقوة اإلرادة -

نسان، مبا يسمح إن التربية على املواطنة جتد مشروعيتها داخل وعي اإل
للجميع بالتعايش وحق الوجود ومشروعية االختالف، وإن قيمها ترتبط بعملية 
التربية والتنشئة االجتماعية ألا عملية تواصلية وتفاعلية قبل أن تكون قواعد 
وقوانني ينبغي االلتزام ا، على أن التشبع ذه القيم وترسيخها وممارستها اليتحقق  

طفة الوطنية أو تعلمها فحسب، وإمنا يتحقق باالحتكام ومعايشة بطريق تعميق العا
  .املواقف واالجتاهات اإلجيابية
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ـًا     من قيم التربية على املواطنة يف تراثنا األديب–ثاني

إن التربية على املواطنة كما سبقت  اإلشارة  تشتمل على منظومة من القيم، 
ا حنن أوالء نسلّط الضوء على وهي قيم عرفت البشرية بعضها عرب مسريا، وه

بعض من هذه القيم يف تراثنا األديب القدمي واملعاصر بصورة خاطفة وسريعة، ومن 
هذه القيم حب الوطن والتعلق به، وخدمة الوطن والتضحية يف سبيله، واحلرية 

  .والعدالة واملساواة والتمسك بالوحدة الوطنية

  : حب الوطن  والتعلق به واحلنني إليه–أ 

ن الوطن عزيز وغال، وما من أرض يف الدنيا تعدل أرضه، ولكم يعز  على إ
املرء أن يدفن يف أرض غري أرض آبائه وأجداده، ولقد حكي أن سيدنا يوسف 
عليه السالم أوصى أن حيمل نعشه إىل مقابر آبائه وأجداده، فمنع أهل مصر أولياءه 

 فرعون، محله موسى إىل من ذلك، فلما بعث اهللا موسى عليه السالم، وأهلك اهللا
  .مقابر أهله  فدفنه يف األرض املقدسة

ويروى أن اإلسكندر أوصى أن حتمل رمته يف تابوت من ذهب إىل بالد 
  .الروم حبا بوطنه

كان نفر من الربامكة إذا سافر أحدهم أخذ معه تربة أرضه يف : وقال اجلاحظ
  .جراب يتداوى ا إذا ما أمل به مرض

  !بعضهموما أرق قول 
 بالد ألفناها على كل حالة وقد يؤلف الشيء الذي ليس باحلسن

 ونستعذب األرض اليت ال هوا ا !وال ماؤها عذب ولكنها وطن
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  :وكلنا يتذكر قول ميسون
 لبيت ختفق األرياح فيه  أحب إيل من قصر منيف

 ر عيينولُبس عباءة وتق  أحب إيلَّ من لبس الشفوف

 فما أبغي سوى وطين بديالً  !فحسيب ذاك من وطن شريف

  :ويقول مجيل بثينة
 أنا مجيلٌ واحلجاز وطين  فيه هوى نفسي وفيه شجين

  :وال يبتغي الشاعر جرير بداره دارا إذ يقول
 حي املنازل إذ ال نبتغي بدالً  بالدار دارا وال اجلريان جريانا

 ياحبذا جبل الريان من جبلٍ  ن من كاناوحبذا ساكن الريا

 وحبذا نفحات من ميانية  تأتيك من جهة الريان أحيانا

  :وما أعذب قول ابن الدمينة
ا على وجدأال يا صبا جند مىت هجت من جند لقد زادين مسراك وجد 

 بكيت كما يبكي الوليد ومل تكن جليدا، وأبديت الذي مل تكن تبدي

 بكيت كما يبكي احلزين صبابةً ن الشوق املربح والصدوذبت م

  !وما أمسى قول ابن الرومي
 ويل وطن آليت أال أبيعه  وأال أرى غريي له الدهر مالكا

  :ولكم تغىن أبو الفضل الوليد مبآثر وطنه إذ يقول
إىل الوطن الذي فيه ربينا  تذكرت احلمى فـأدرت وجهي 
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  :كما يقول
واطرب وأطرب نفوسا شاقها وطن   وطنا يغين عن الوطنفلم جتد 

  :ويقول أيضا يف موضع آخر
إىل وطين أصبو وأذكر يف النوى  حالوة عيشٍ فيه تذكارها مر 

  :ويهنئ من عاش بني أهله يف وطنه قائالً
 سعدا ملن عاش بني األهل يف وطنِ  فراحةُ القلب يف الدنيا بال مثنِ

  :احب بن عباد أن أفضل عز يناله املرء إمنا هو يف وطنه فيقولويرى الص
 فالعز مطلوب وملتمس  وأعزه ما نيل يف الوطنِ

  :وورد يف كتاب األغاين شعر ينسب إىل أيب عيينة بن أيب عيينة
 جسمي معي غري أن الروح عندكم  فالروح يف وطنٍ واجلسم يف وطنِ

 فليعجب الناس مين أن يل جسدا  دنال روح فيه، ويل روح بال ب

  :وأما البعد عن الوطن فهو احلمام عينه يف نظر ابن الوردي
 ففرط البعد عن وطنٍ وأهلٍ  حمام قبل أن تلقى احلماما

  :ويف نظر ابن بابك أيضا
 هذي بقية نفسٍ فارقت وطنا  وفرقة النفس تتلو فرقة الوطن

  :لرندي يف قوله عن محصولنستمع إىل أيب البقاء ا
 وماشيا مرِحا يلهيه موطنه  أبعد محص تغر املرَء أوطان؟

  :وال شيء يعدل الوطن يف نظر أمري الشعراء شوقي حىت لو كان جنة اخللد
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 هب جنة اخللد اليمن  ال شيء يعدلُ الوطن

  :ويقول أيضا
 د عنهوطين لو شغلت باخلل  نازعتين إليه يف اخللد نفسي

  :وعندما عاد إىل وطنه بعد منفاه يف األندلس يقول
 يا وطين لقيتك بعد يأسٍ  كأين قد لقيت بك الشبابا

  !وما أمجل قول الرافعي
 إين وإياك كاملنفي عن وطنٍ  أي البالد رأى مل ينسه الوطنا

  :ولوما أنبل مشاعر عبد ايد عرفة يف حال بعده عن وطنه، فها هو ذا يق
قزوالن يف جنيب ا أذب أملًا  ويكرب اهلمعن بلدي يوم إن غبت 

 فال تلمين إذا روحي ا التصقت  فالروح باجلسم منذ البدء تلتصق

 وكم تنازعين شوقي إىل بلدي  وكم تناهبين التسهيد واألرق

 أعيش يف غربيت جسما ويف وطين  يعيش قليب، وما بالبعد نفترق

وما أشد تعلّق الشاعر املهجري رشيد أيوب بأرضه ونسيمها وأهلها، فلقد 
  :ضيع قلبه يف تراا قائالً

 خلقت ولكن كي أموت ا حبا  لذاك تراين مستهاما ا صبا

 وما أنا ممن إن ترامت به النوى  تروعه الدنيا ولو ملئت رعبا

  سفح صنني موطناولكن يل يف  يعز علي أن أفارقه غصبا

 إذا ما ذكرت األهل فيه فإنين  لدى ذكرهم أستمطر الدمع منصبا



  
  حممود السيد.  د– التربية على املواطنة

- ١١٠ - 

 فلّله هاتيك الربا وربوعها  فإنـي قد ضيعت يف ترا القلبا

 ويا حبذا ذاك النسيم فإنه  لينعشين ذاك النسيم إذا هبا

  :ويقرن إبراهيم طوقان بني الدين وحب الوطن إذ يقول
 ديننا حبك يا هذا الوطن  فيه سواٌء والعلنسرنا 

  :كما يرى أمني تقي الدين أن حب الوطن واجب
 يرى حب أوطانه واجبا  فقدس يف النفس حب الوطنِ

  :وما أمسى دعوة أمري الشعراء شوقي إىل حب الوطن إذ يقول
نخا يأوطانه يوم نخالوطن  من ي كن إىل املوت على حب 

وإذا كان الوطن يشتمل فيما يشتمل عليه، على املكان الذي نشأ فيه اإلنسان 
  فما مسات هذا املكان حىت يغدو اإلنسان متعلقًا به؟

إن املكان يؤدي دورا هاما يف تشكيل وعي اإلنسان فهو البيت واألرض 
  .واألم، والذكريات والطفولة وهو املاضي الذي نعشق

من، ولكن ال وظيفة واحدة له، بل وظائف منها إن املكان بيت لتكثيف الز
دوره يف تشكيل الوعي الذي غالبا ما يتحدد حبدود املكان الذي ينتمي إليه 
اإلنسان، مث اإلحساس املرهف حبركة الزمن اليت غالبا ما تتحدد أيضا حبركة 

فحسب، اإلنسان يف املكان، املكان الواحد ال األمكنة، فاملكان ليس حيزا جغرافيا 
بل هو فضاء مفعم باحلياة أيضا، هو حيز له أبعاده وختومه احملدودة من جهة، ومن 
جهة ثانية فضاء مفتوح على أبعاد وختوم غري ثابتة، وتكاد تكون غري ائية، وهو 
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من جهة ثالثة فضاء فاعل تنهض بينه وبني سواه من مفردات الواقع عالقات جدل 
  .متعددة

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

 إياك يهوى  الفؤاد يا أمنا  من دون كل البالد أنت املىن

  :ويقول الرصايف
 مواطنكم يا قوم أم كرمية  تدر لكم منها مدى العمر ألبانُ

 ففي حضنها مهد لكم ومباَءة  يكم وحتنانُويف قلبها عطف عل

 فما بالكم ال حتسنون، وواجب  على االبن لألم الكرمية إحسانُ

  ويقول بدوي اجلبل
هذا األدمي أيب وأمي والبداية واملآب 

خابووسائدي وقالئدي ودمى الطفولة والس 

وال أُعاب من النجوم وال أُالم أغلى علي 

  :أجساد اآلباء واألجداد على حد تعبري حكيم املعرة يف قولهإن األرض 
خفِّف الوطَْء ما أظن أدمي  األرض إال من هذه األجساد

وقبيح بنا وإن قدم العهد     هوانُ اآلباء واألجداد

إا دم الشهداء وقد سقى تربتها ليحيا الوطن ويزدهر خصبا ومناًء كما جاء 
  :»أيب سلمى« الشاعر يف قول
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إمنا األحياُء يف هذا اجلماد  جامد ال تقل هذا تراب 

 واحفظ األجيال يف هذا الثرى  فالدم احلر من الترب ينادي

إن املكان مساحة حمددة من التضاريس تتضمن يف فضاءاا وحتوالا العادات 
  .سانوالتقاليد واملوروثات املختلفة واللغة والطبيعة واإلن

وإن الشعراء اجلاهليني صوروا األمكنة اليت عاش فيها األحبة، مث عنها ارحتلوا، 
لقد صوروا جباهلا ووهادها، ومرابعها، نباتاا وحيواناا، أمطارها وسحبها، 
وشهدنا كيف كان ارحتال أهلها وما خيلّفون وراءهم، وما تؤول إليه ديارهم، 

  .يام والبيوت والنؤي واحلجارة واألثايفوتعرفنا ببعض الصور الدقيقة عن اخل

إن هؤالء الشعراء عندما كانوا ميرون باألمكنة مل يكونوا ليقفوا عند داللتها 
اجلغرافية، وإمنا يقفون عند داللتها النفسية اليت حتمل معاين االرحتال والتخييم 
هم واالنطالق والتوقف، واليت تتالمح من ورائها أشباح األحبة وقد فرق بين

إا ال تتصل مبخلفات هؤالء الناس املرحتلني، بديارهم . النوى، وشحط بينهم البني
اليت غادروا وآثارهم اليت تركوا، وإمنا تتصل ؤالء الناس ذام، بأنفسهم، خبفق 
قلوم والتياع عواطفهم، باليد اليت متتد إىل اليد، مث ال متلك العني أن تنظر إىل 

  .ستاذنا املرحوم الدكتور شكري فيصلالعني كما صور ذلك أ

لقد أحب العريب أرضه، وارتبطت هذه األرض كذلك بأحبته، فإذا هي جزء 
من نفسه، وإذا هي مرتع ذكرياته وجمتلى خياالته، يف كل مكان ذكرى، ولكل 
جبل أو واد معىن، ولكل أرض مذاق وطعم تبعا لألحداث اليت امتزجت ا أو 

  :عركانت فوقها، يقول الشا
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 جرى السيل فاستبكاين السيل إذ  وفاضت له من مقليت غروب

منه قريب أنت بواد وما ذاك إال إذ تيقنت أنه  مير 

ا دونكم حىت إذا  انتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيبيكون أجاج 

أيا ساكين شرقي دجلة إنكم إىل القلب من أجل احلبيب حبيب 

» الشام« قباين املكان الذي نشأ فيه ومسقط رأسه لقد قرن الشاعر نزار
  :بالوالدة وبالسكن وباملاء وبالعشق وبالورود وباللؤلؤ وباحلزن إذ يقول

  مسقط رأسي يف دمشق الشام

  هل واحد من بينكم

  يعرف أين الشام؟

  هل واحد بينكم

  أو من سكىن الشام؟

  رواه ماء الشام

  كواه عشق الشام

  تأكدوا ياساديت

  ا يف كل أسواق الورود وردة كالشاملن جتدو

  ويف كل دكاكني احللي مجيعها 

  لؤلؤوة كالشام

  لن جتدوا مدينة حزينة العينني مثل الشام
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  :ولكم يستعذب الشاعر تكرار لفظ الشام
 شام يا شام يا أمرية حيب  كيف ينسى غرامه انونُ

  :ويتغىن بدمشق قائالً
 يسافر يف دميقمر دمشقي   وبالبل وسنابل وقباب

ب األطيابالفل يبدأ من دمشق بياضه  وبعطرها تتطي 

واملاُء يبدأ من دمشق فحيثما  أسندت رأسك جدول ينساب 

 والشعر عصفور ميد جناحه  فوق الشآم وشاعر جواب

واخليل يبدأ من دمشق مسارها  وتشد للفتح الكبري ركاب 

ماهلا مصدر إهلام الشاعر الدمشقي ومل تكن دمشق مسقط رأس الشاعر جب
نزار قباين فقط، وإمنا استهوت شعراء كبارا قصدوها فها هو ذا الشاعر حممد جة 

  :األثري يقول
غفور ورب بتبارك ريب  بلد طي هذه جلّق! 

والروض والسنا واحلُور اهلوى واهلواُء واجلدول الرقراق 

 ي الشذا، وماٌء منريحيثما تغتد، فروض أريض عنرب

وهو منري ،وظاللٌ ممدودة وهي تندى  وشعاع يرِف 

وعبري ،عسجد من سنا الشمس فوقها، ومن الزهر دنانري 

وها هو ذا أمري الشعراء شوقي يؤمن باهللا ويستثين من اإلميان جنته ألن دمشق 
  :هي اجلنة إذ يقول
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 باهللا واستثنيت جنتهآمنت   دمشق روح وجنات ورحيانُ

  : خدمة الوطن والتضحية يف سبيله-ب

طاملا وردت هذه القيمة يف أدب شعرائنا املعاصرين، وطاملا دعا إليها أمري 
  :الشعراء شوقي وعززها إذ يقول

 لنا وطن بأنفسنا نقيه  وبالدنيا العزيزة نفتديه

  :ويقول أيضا
 ى الوطن العزيز فبوركواخدموا مح  خدما وبورك يف احلمى من سيد

  :ويقول طاهر احلداد التونسي يف ندائه وطنه
 أفديك يا وطين أفديك يا سكين  بك اعتزازي وفيك اليوم آمايل

 أفديك يا وطين بالنفس واملالِ  مـما يسومك سوًءا فيه إذاليل

 ال عيش يل أبتغي إن مل يعش وطين  يف عزة ورخاٍء هانئَ البال

  :يل مطران أن ال ارتقاء لوطن بغري فداء وتضحيةويرى خل
 املفتدي الوطن العزيز بروحه  هل يرتقي وطن بغري فداِء؟

  :ويف املعىن نفسه يقول الزهاوي
على الوطن العزيز يغار ال يرفع الوطن العزيز سوى امرئٍ  حر 

  :وإن الوطن ليفخر مبن يفديه على حد تعبري الكاظمي إذ يقول
 من كان مثلك فاديا أوطانه  مثله الوطن العزيز فخورفب

  :ويقول علي اجلارم
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 حنيي املرء إن جنّى حياةً  !فكيف إذا جنا الوطن املفدى؟

ويرى أمحد تقي الدين أن يف تقاعس املواطنني عن خدمة أوطام ما يغري 
  :األعداء يف السيطرة على الوطن فيقول

 إذا ما نام عن وطنٍ بنوه  متلكت العدى فيه احلصونا

  :وإن الدم لريخص يف الدفاع عن الوطن كما يرى الغالييين
لعمري وما عمري سوى حب موطنٍ   ألجل هواه يرخص الدم غاليا

  :وها هي ذي النفوس احلرة تفدي أوطاا كما يرى أنور العطار

  هذه أوطاننا حنمي محاها

  أي قلب مل يتيمه هواها

  .ست فداهاأي نفس حرة لي

  : احلريـة-ج

  :وهي من أمسى قيم التربية على املواطنة، إذ ال وطن من غري حرية
 فما يعيش بال حرية وطن  وهل يعيش بغري املهجة البدنُ

وهي عميقة اجلذور يف تراثنا العريب اإلسالمي، حافظ عليها القرآن الكرمي، 
لِ الْحق من ربكُم فَمن شاَء وقُ  :فصان حرية االعتقاد خماطبا نبيه الكرمي 

كْفُراَء فَلْيش نمو نمؤفَلْي] ويقول]. ٢٩:الكهف :ذَكِّرم تا أَنمإِن فَذَكِّر. 
ولَو شاَء ربك آلمن من : ويقول]. ٢٢-٢١:الغاشية[  لَست علَيهِم بِمصيطرٍ
]. ٩٩:يونس[ عا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمنِنيفي اَألرضِ كُلُّهم جمي
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وهذه اآليات تقرر حرية اإلنسان يف االعتقاد، فهو حر يف أن يعتنق اإلسالم، لكنه 
  .إن أعرض فليس من حق الرسول أن جيربه على ذلك

ناس وقد مىت استعبدمت ال«: وما تزال صيحة اخلليفة الفاروق ترددها األجيال
  .»ولدم أُمهام أحرارا

لقد حافظ اإلسالم على قيمة احلرية للبشر كافة من دون متييز أو استثناء، 
حافظ على حقهم يف احلياة والتمتع بالطيبات واحلق يف حرية االعتقاد، واحلق يف 

حىت . االختالف، ومن دون هذه احلقوق ال يستكمل الشخص البشري وجوده
 بغري حرية، وإننا لنتذكر يف هذا اال تصوير الشاعر عمر أيب إن الطري ال حييا

ريشة لبلبل يف قفصه، وكيف أنه مل ينبِ عشا يف ذلك القفص، مع أن مجيع 
  :مستلزمات احلياة املادية كانت متوفرة لديه فيقول

 ألفيته ينثر أحلانه  كأمنا ينثر من كبده

 ومل يتخذفعاف دنياه   عشا ومل حيمـل سوى زهـده

 أىب عليه الكرب أن يورث  األفراخ ذل القيد من بعده

  :وهللا در الشاعر املاغوط إذ يقول

  إيه حرييت

  إذا مل تكوين

  ووهبت الدنيا

  .فإين أحجم
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  : العدالة واملساواة-د

عندما سئل مدير إحدى الشركات الناجحة جدا يف أمريكا عن سر جناح 
  : إىل أربعة عوامل هيإن السبب يرجع: شركته أجاب

  .الصدق مع النفس ومع اآلخرين -١

 .حتقيق العدالة بني العاملني واملرؤوسني -٢

 .إتقان العمل واالنتماء القوي إىل مكان العمل -٣

 .احلرص على السمعة الطيبة -٤

أي صدق يعلو على أن يكون املرء صادقًا مع وطنه؟ وأي : ويسأل أحدنا
ملواطنني يف ضوء قدرام وكفايام يف منأى عدالة ومساواة أمسى من املساواة بني ا

  عن األمراض االجتماعية من طائفية ومذهبية وعشائرية وعائلية وقبلية وإقليمية؟

وأي انتماء فوق االنتماء للوطن تعلقًا به وحمبة صافية له واندفاعا يف سبيله 
عيد وذودا عن محاه، وحرصا على مسعته يف كل املواقف واألحايني؟ وعلى الص

الوطين يؤدي حتقيق العدالة واملساواة بني املواطنني يف منأى عن أي حتيز أو ميل أو 
هوى إىل وحدة وطنية حقيقية، حتمي الوطن، وتذود عن احلمى، وترد كيد 

  :األشرار والطامعني فيه، فها هو ذا الغالييين يقول
إن الرجال إذا عدوا سواسية  يف موطن األمن زالت عنهم احملن 

ولقد حققت احلضارة العربية اإلسالمية املساواة بني الناس، ومل تكن 
مارك «الوظائف تسند إال للمستحق الكفي يف منأى عن عقيدته ومذهبه، ويقول 

كان املسيحيون واليهود «: يف وصف هذه احلضارة يف عهد الرشيد» سايس
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  .»نيون واملسلمون على السواء يعملون يف خدمة احلكومةوالوث

ى هذا النحو كانت احللقات العلمية الشعبية، إذ كان العلماء فيها على وعل
لقد : قدم املساواة بصرف النظر عن مذاهبهم وعقائدهم، قال خلف بن املثىن

شهدنا عشرة يف البصرة جيتمعون يف جملس ال يعرف مثلهم يف الدنيا علما ونباهة 
) وهو شيعي( الشاعر واحلمريي) وهو سين(وهم اخلليل بن أمحد صاحب النحو 

) وهو خارجي صفري(وسفيان بن جماشع ) وهو زنديق(وصاحل بن عبد القدوس 
وابن رأس ) وهو زنديق شعويب(ومحاد عجرد ) وهو شعويب(وبشار بن برد 

، وعمر بن )وهو نصراين(، وابن نظري املتكلم )وهو يهودي(اجلالوت الشاعر 
، وكانوا جيتمعون )وهو صابئي(عر وابن سنان احلراين الشا) وهو جموسي(املؤيد 

فيتناشدون األشعار، ويتناقلون األخبار، ويتحدثون يف جو من الود ال تكاد تعرف 
  .منهم أن بينهم هذا االختالف يف عقائدهم ومذاهبهم

كما يعود حتقيق العدالة واملساواة بني املواطنني من جهة أخرى على احلاكم 
 يغيبن عن الذهن قصيدة حافظ إبراهيم يف نفسه بنعمة االستقرار واألمان، وال

اخلليفة الفاروق عندما قدم إليه رسول من ملك الفرس كسرى فراعه ما شاهد من 
  :حال اخلليفة فيقول الشاعر حافظ إبراهيم مصورا هذه احلال

 وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا  بني الرعية عطالً وهو راعيها

 وعهده مبلوك الفرس أن هلا  اسورا من اجلند واألحراس حيميه

 رآه مستغرقًا يف نومه فرأى  فيه اجلاللة يف أمسى معانيها

 فوق الثرى حتت ظل الدوح مشتمالً  بربدة، كاد طول العهد يبليها
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 فهان يف عينه ما كان يكربه  من األكاسر والدنيا بأيديها

 بحت مثالًوقال قولة حق أص  وأصبح اجليل بعد اجليل يرويها

 أمنت ملا أقمت العدل بينهم  فنمت نوم قرير العني هانيها

  : التمسك بالوحدة الوطنية-ه 

من القيم اليت تسعى التربية على املواطنة إىل تعزيزها يف النفوس التمسك 
بالوحدة الوطنية، ونبذ كل ما يفرق بني أبناء الوطن، والثورة عليه، والعمل على 

النفوس والعقول، وهذه القيمة تدعو إليها الديانات السماوية استئصاله من 
وتعززها، وإن انتهاج أي سلوك جيانفها إمنا هو بعيد كل البعد عن الدين وقيمه 

  :وعز الوطن ومثله، يقول الرصايف
 إذا مجعتنا وحدة وطنية  فماذا علينا أن تعدد أديانُ

 : أمور ثالثةإذا القوم عمتهم  لسان وأوطان وباهللا إميان

 فأي اعتقاد مانع من أخوة  ا قال إجنيلٌ كما قال قرآن

 فمن قام باسم الدين يدعو مفرقًا  فدعواه يف أصل الديانة تانُ

  :وما أمسى ما دعا إليه عمر أبو ريشة يف قوله
 يامن يفرق بني أكباد الورى  باسم الشرائع أنت أكرب جمرم

 ما الدين إال شعلة وضاءة   املظلمبزغت على أفق األنام
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ـًا     مالحظات على بعض جوانب التربية على املواطنة–ثالث

ماواقع التربية على املواطنة يف مناهجنا التربوية؟ : بعد عرضنا السابق نسأل
هذا ما سنحاول اإلجابة عنه بإبداء عدد من املالحظات على هذا الواقع، وتتجلى 

ئية النظرة إىل أهداف التربية على املواطنة، والقصور يف هذه املالحظات يف جز
تقدميها يف مناهجنا، والنقص يف الكفايات األساسية للتربية على املواطنة، وسيطرة 

  .التربية املستبدة، وغياب التنسيق بني اجلهات املعنية

   جزئية النظرة إىل أهداف التربية على املواطنة– ١

ا دف إىل تزويد الناشئة باخلربات، كانت اخلربة ملا كانت التربية ومن أجله
املنشودة يف هذا السياق ثالثية األبعاد فكرا ونزوعا وسلوكًا، أو معرفة ووجدانا 

  .وأداًء

ففي اجلانب املعريف ال بد من أن يتعرف الناشىء هويته وانتماءه وعلم بالده، 
وجغرافيته وتراثه ولغته، ونشيدها الوطين، واملناسبات الوطنية، وتاريخ وطنه، 

طفالً وامرأة وذوي احلاجات اخلاصة، : ودستوره وأنظمته، وحقوق اإلنسان
  .اخل...وعالقات وطنه باألوطان األخرى، والتحديات اليت تواجه وطنه

ويتضمن البعد الوجداين من اخلربة يف هذا السياق حزمة من املشاعر والقيم 
: راما وحرصا وانتماًء وحمبةً وتعلقًا من مثلاعتزازا واحت: واملواقف واالجتاهات

حب النظام والعدل واملساواة، واإلحساس بالكرامة، والشعور باملسؤولية، 
واإلحساس باالستقالل، واحترام القوانني واألنظمة، واحترام التعددية، والتعلق 

  اخل...بالقيم اإلنسانية
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االنسجام بني القول أما اجلانب األدائي فيتمثل يف السلوك واملمارسة و
والعمل، واملبدأ والتطبيق والدعوة واملمارسة، والتعبري عن املواقف واملشاركة يف 
اختاذ القرارات ووضع احللول، وقبول التعددية واالختالف، والدفاع عن حقوق 
اآلخرين، واحملافظة عليها حفاظه على حقوقه، ونبذ التعصب والعنصرية، والتمرد 

  .اخل...املصلحة العامةعلى أي خلل يكتنف 

  : ومثة من يفرق بني ثالثة مفاهيم يف جمال التربية على املواطنة وهي

التربية عن املواطنة وهو ما يتعلق بتقدمي املعرفة عن التاريخ الوطين وبنية  -١
  .اخل...احلكومة وعملياا واحلياة السياسية

 أنشطة التربية من خالل املواطنة وهو ما يتعلق بإشراك الناشئة يف -٢
 .التعليم بالعمل واخلربات التشاركية يف املدرسة واتمع احمللي

التربية من أجل املواطنة أو على املواطنة، وتشمل اخلربة جبوانبها  -٣
 .فكرا ونزوعا وأداًء، معرفة وفما ومهارات وقيما: املتعددة

ملواطنة من والقضية األساسية يف هذا اال أنه من السهولة تنفيذ التربية عن ا
خالل املناهج وأساليب التدريس، ولكن من الصعوبة مبكان حتقيق التربية من أجل 

إا تربية ذات جوانب حملية وعاملية يف الوقت نفسه، وال تقف على . املواطنة
اجلانب املعريف وحده، وإمنا تتجاوزه إىل النقد والتفكري الناقد، وال تركز على 

  .إمنا تركز على القيم اإلنسانيةالثقافة السياسية وحدها، و

والتربية من أجل املواطنة ال ميكن تعلمها من الكتب واملقررات الدراسية 
وحدها، بل تعتمد يف الدرجة األوىل على املمارسات والتطبيقات اليت جتري يف 
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املدرسة والبيئة احمللية أسرة وجمتمعا، إذ ال يكفي على اإلطالق أن يعرف املواطنون 
املواطنة ومعناها احلقيقي، ومايترتب عليها من حقوق وتأدية للواجبات، بل مبادئ 

  .جيب أن يقوم هؤالء املواطنون باملمارسة العملية بالفعل على أرض الواقع

   القصور يف تقدمي التربية على املواطنة يف مناهجنا التربوية-٢

نا التربوية، مثة قصور يف تقدمي موضوعات التربية من أجل املواطنة يف مناهج
إذ إن التركيز ينصب على اجلانب املعريف، وطريقة التدريس تعتمد التحفيظ 
والتسميع، أما التقومي فال يقيس إال املستوى األول من مستويات املعرفة متمثالً يف 

  .احلفظ والتذكر واالسترجاع

إن التربية على املواطنة لن تتحقق أهدافها إال بالتركيز على املشاركة، 
شمل التركيز على القيم واألعمال اتمعية والتركيز على املسؤولية وت

االجتماعية واألخالقية ثقةً بالنفس وسلوكًا مسؤوالً أخالقيا واجتماعيا يف 
داخل الصف ويف خارجه وجتاه اآلخرين، والتركيز على املشاركة اتمعية 

 يف أساليب حل وتقدمي اخلدمة للمجتمع، إضافة إىل الوعي السياسي متمثالً
  .اخل... النـزاعات واختاذ القرارات

والدرس الناجح يف جمال التربية على املواطنة هو الدرس الزاخر باألنشطة 
املشجعة على التأمل والتفكري والبحث عن مصادر املعلومات، كأن يطلب إىل 

 كله يف اخل، وذلك... صمم، قارن أو وازِنْ، علّق، احبثْ، اكتب، حتقق: الناشئ
جو من التشويق واإلثارة العلمية واستعمال التقنيات والوسائل، حبيث يفسح يف 
اال للناشئة ألن يشاركوا، ويناقشوا، وميارسوا، ويعملوا، متعاونني ومتضامنني 
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ال ميكن للمرء أن حيصل على املعرفة «: »كونفوشيوس«ومشاركني، وقدميا قال 
  .»إال بعد أن يتعلم كيف يفكر

 إن املناهج التربوية مبفهومها املنظومي الشمويل املتكامل ال تقتصر فيما مث
تقدمه على ما جيري يف داخل الصفوف، وإمنا تتجاوزه إىل البيئة احمللية، وإىل ما 
جيري يف العامل، وال بد أن تكون املناشط اليت يتفاعل معها الناشئة شاملة ملختلف 

رات على مجيع الصعد جتسيدا ملفهوم املواطنة ممارسة ومشاركة وزيا: هذه اجلوانب
من حيث إا جمموعة من املمارسات احلية املتحركة اليت تشمل املمارسات املدنية 

  .اخل... والقانونية والثقافية والتربوية

ومن هنا كان تطوير املناهج التربوية يستلزم حتليل حمتوى املناهج بغية تعزيز 
ل ويف مجيع املواد الدراسية، واستدراك غري املوجود، اإلجيايب منها يف كل املراح

والتركيز على األنشطة املتعلقة باملوضوع، والربط بني النظري والعملي، والتركيز 
على املمارسات، وتطوير طرائق التدريس وأساليب التقومي، والعزوف عن اللفظية 

ملناشط والفعاليات، والتلقني إىل املشاركة واملمارسة واحلياة النابضة الزاخرة با
  .»الوطنية الصحيحة تعمل وال تقول«: ورحم اهللا سعد زغلول إذ يقول

   النقص يف الكفايات األساسية الالزمة للمواطنة احلق-٣

إذا كانت التربية على املواطنة أو من أجلها تتضمن جمموعة من املبادئ والقيم 
تمع واالحترام املتبادل والتوجهات واملمارسات، يتمثل بعضها يف الشراكة مع ا

بني املواطن والدولة، والدميقراطية، وحقوق اإلنسان، والتسامح، واحلوار، وقبول 
اآلخر، والتنوع، والتعددية، والالمركزية، وممارسة احلقوق، وتأدية الواجبات 



  
  حممود السيد.  د– التربية على املواطنة

- ١٢٥ - 

وتكافؤ الفرص واملساواة بني األفراد، وعدم التمييز، والعدل واحترام القانون، 
لعلمي والنقدي واإلبداعي، واملشاركة والعمل التطوعي والتعارف والتفكري ا

وااللتزام، وروح املسؤولية، وإتقان العمل، واملشاركة يف اختاذ القرار، واحترام 
اخل فإن هذه التربية ال بد هلا من ... اإلبداع العلمي وتقديره والتنمية املستدامة

  : متكنه من أنإكساب املواطن الناشئ الكفايات األساسية اليت

  . يؤدي واجباته، ويتمسك حبقوقه، ويؤمن مببادئ العدالة االجتماعية-

  . يتحمل املسؤولية، وميارس األساليب العقالنية يف التفكري واحلوار-

  . ميارس النقد، ويشارك يف اختاذ القرار-

  . يعمل بروح الفريق، وميارس العمل اجلماعي والتطوعي يف حياته-

  .ة الوطنية على أا ضرورة حتمية للتقدم يؤمن بالوحد-

  . يعتز بانتمائه إىل وطنه وأمته-

  . يهتم مبشكالت وطنه، وحيمي إجنازاته، وحيافظ على استقراره-

  . يتمثل القيم العلمية من مثل األمانة واملوضوعية وحب االكتشاف واملثابرة-

 من أجل  يقدر املصلحة العامة، ويقدمها على مصلحته اخلاصة، ويضحي-
  .املصلحة العامة

 . يؤمن بالتعددية يف إطار الوحدة الوطنية، ويوظفها يف مصلحة الوطن-

 يتقبل اآلخر، ويقدر رأيه، وحيترم وجهات النظر األخرى يف منأى عن أي -
  .تشنج أو تعصب أو تزمت
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  .يتحلى باخللق الرفيع -

 .يتقن عمله -

  :ولتحقيق هذه الكفايات ال بد من

  .مارسة والتدريب املران وامل-أ

  . الفهم وإدراك العالقات يف منأى عن التدريب الببغائي-ب

  . توفُّر القدوة احلسنة من املشرفني واملدربني واملعنيني-ج

  . توفري التشجيع والتعزيز للممارسات اإلجيابية-د

  . التوجيه إىل مواضع اخللل يف األداء، والعمل على عالجها-ه

 يف أجواء املدرسة واجلامعة حمبة ورفقًا وتساحما  سريورة القيم اإلنسانية-و
  .اخل... وتشجيعا

   سيطرة التربية املستبدة حيول دون حتقيق األهداف-٤

من املالحظ أن األجواء اليت يتفاعل معها الناشئة يف األسرة واملدرسة 
واجلامعة واتمع ال متارس فيها األساليب الدميقراطية يف األعم األغلب، فاألب 
يفرض رأيه على أوالده، وحيول دون مناقشتهم واالستماع إىل وجهات نظرهم، 
واملعلم يفرض رأيه على ناشئته، ويعاقب من خيالف ما يؤمن به، وال يستطيع 

واملناهج . النقاش واحلوار ألنه أَلف أساليب التلقني واحلفظ وامتثال ناشئته آلرائه
أى عن حاجات الناشئة واهتمامام التربوية تبىن من وجهة نظر الكبار ويف من

ورغبام وميوهلم، واملدرس يف اجلامعة أو املعهد يقدم مقررات حياسب طالبه إن 
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  .هم خرجوا عنها يف االمتحانات

وهذه األساليب املستبدة حتول دون تفتح احلرية واالستقالل والثقة بالنفس 
ياء واالمتثال واإلذعان، ويف واملبادرة، وتعود الناشئة على التظاهر واملداهنة والر

ذلك خطر وأي خطر على تكوين شخصيات هشة تعد عامل هدم يف صرح 
اتمع، وال يعتمد عليها يف امللمات بسبب عدم بنياا البنيان السليم واملتوازن 

  .والقوي والواثق من نفسه

   غياب التنسيق بني اجلهات املعنية-٥

، وعلى مجيع البىن االجتماعية واهلياكل إن التربية على املواطنة شأن جمتمعي
أن تضطلع بدورها يف ترسيخ مفاهيم التربية على املواطنة ومبادئها ويف التدرب 

  .على ممارستها

ويستدعي ذلك وضوح الرؤية، وحتديد األهداف، واالنطالق من استراتيجية 
عالما واحدة، والتنسيق بني مجيع املؤسسات االجتماعية أسرة ومدرسة وجامعة وإ

وجمتمعا، والتنسيق بني التعليم النظامي وغري النظامي والالنظامي، والتنسيق بني 
القطاع العام واخلاص واجلمعيات األهلية، ولألم دور كبري يف إرضاع أبنائها حب 
الوطن والتضحية يف سبيله وللقدوة احلسنة من املسؤولني كافة يف مواقعهم أنى 

  .تربية على املواطنةكانت دور كبري يف ترسيخ ال

وتعد عملية التنسيق من األمهية مبكان ألن البناء ال ميكن له أن يرتفع إذا ما 
  .وضعت لبنة من طرف وتعرض البناء إىل هدم لبنات أُخر من طرف آخر

  :ورحم اهللا شاعرنا العريب إذ يقول
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 وهل يبلغ البنيان يوما متامه  إذا كنت تبنيه وغريك يهدم؟

طلب » لويس السادس عشر« أحد وزراء فرنسا يف عهد امللك يروى أن«
إىل امللك أن يعفو عن قريب له كان قد ارتكب خطأ حبق البالد، فصرفه امللك 

  .بلطف بعد أن أفهمه أن استجابة طلبه غري ممكنة

  :ويف اليوم التايل عاد الوزير يطلب العفو جمددا قائالً للملك

تكم أقوم بواجيب حنو قرييب املتهم، فأجابه  موالي إنين بإحلاحي على جالل-
  :امللك

  .»وأنا بعدم استجابيت لطلبكم، أقوم بواجيب حنو قرييب الواجب الوطين -

ـًا    من آليات التنفيـذ-رابع

ملا كان حتقيق التربية من أجل املواطنة يستلزم عمالً دؤوبا يشمل جماالت 
  :ت متعددة للتنفيذ ومنهاخمتلفة، تطَلَّب ذلك تضافر اجلهود واعتماد آليا

  .اخل...  إقامة دورات تدريبية للمعنيني من معلمني وموجهني ومشرفني-١

 عقد ورشات عمل، واستعمال الطرائق احلديثة يف التنفيذ من مثل -٢
  .اخل... الزيارات والعصف الدماغي ولعب األدوار واملقابالت

 واملعلمني  وضع أدلة ومطويات ونشرات يف جمال التبصري لألهلني-٣
  .واملعنيني كافة

 تشريب املناهج التربوية يف املراحل كافة، ويف املواد كافة، ويف مناهج حمو -٤
  .األمية مبفاهيم التربية على املواطنة، ووضع مواد مستقلة هلا مع النمو الفكري للناشئة
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 تشجيع الناشئة على االنضمام إىل اجلمعيات واألندية يف املدارس -٥
رياضية كانت أو «ت واالشتراك يف االجتماعات، مع تنويع املناشط واجلامعا

  .»اخل...اجتماعية أو ثقافية

 تشجيع املبادرات اإلجيابية ونشر ثقافة العمل التطوعي والتدريب عليه يف -٦
نظافة احلي والشارع والبيئة احمليطة، تنظيم املرور، ترميم املباين، «ميادين متعددة 

  .»اخل...حمو األمية، العناية بذوي احلاجات اخلاصةاإلسهام يف عمليات 

 إسهام وسائل اإلعالم والنشر يف جمال التبصري بالتربية على املواطنة من -٧
  .اخل... حيث إقامة الندوات وتقدمي املسلسالت واملسرحيات

 إسهام املؤسسات الدينية ودور العبادات يف جماالت التبصري حبيث -٨
املستنري على ترسيخ مبادئ هذه التربية وانتهاج السلوكات يشتمل اخلطاب الديين 
  .الصحيحة يف ميداا

 توظيف بعض أشكال التعبري الفين واجلماهريي يف ترسيخ التربية على -٩
  .املواطنة

 اإلكثار من الزيارات امليدانية للمواقع األثرية وصروح الوطن احلضارية -١٠
  .وتبادل الزيارات

بات املتنقلة يف املناطق النائية وباملسرح اجلوال، وتزويد  االهتمام باملكت-١١
املكتبات املنـزلية واملدرسية واجلامعية بالنشرات والكتب واملطويات واألشرطة 

  .الرامية إىل تعزيز التربية على املواطنة


