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[1] 

 

ـدمةــــمق  

إن التعلــيم كــان وال يــزال الحصــن المنيع،الــذي تلجــأ إليــه وتحتمــي بأســواره األمم،عنــد مجابهـــة 
ظـــل التحـــوالت المتســـارعة التـــي رافقـــت نهايـــة هـــذه األهميـــة فـــي  وازدادتاألخطـــار والخطـــوب،

،وفي التقريـــر الـــذي رفعـــه الـــرئيس كافـــة األصـــعدة القـــرن الماضـــي وبدايـــة القـــرن الحـــالي علـــى
ـــيم فـــي الواليـــات  1983،للكـــونغرس ســـنة "رونالـــد ريغـــان"ريكـــياألم بســـبب تـــدني مســـتوى التعل

،دليــل ال يــدع « Nation at Risk» أمــة فــي خطــر"المتحــدة األمريكية،والــذي حمــل عنــوان
  .مجال للشك في أهمية التعليم في تطور األمم والمحافظة على تقدمها ورقيها

معـــزل عـــن هـــذه التغيـــرات التـــي تحـــدث مـــن  فـــي الضـــفة األخـــرى مـــن العالم،لســـنا فـــيونحـــن 
حولنا،وتؤثر في البناء السوسيوثقافي لمجتمعاتنا العربية واإلسالمية،وتجعل من نظمنا التربويـة 
فـــي أتـــون العاصـــفة،مما يســـتوجب المبـــادرة باإلصـــالح مـــن أجـــل مواكبـــة هـــذه التغيرات،بتـــوفير 

ــــم لهــــا ــــة،في "المنــــاخ المالئ ــــة اجتماعيــــة توافقي ــــق بيداغوجي ــــوي مجتمعــــي وف إطــــار مشــــروع ترب
  1."تكاملي،مؤسس على إرادة سياسية للتغيير واإلصالح وٕاعادة البناء

 المنظمـات الدوليـة للتربية،وتبنتـهإليـه فاالهتمام بالتربية ودورها فـي تحقيـق هـذا المشـروع،دعت 
رز الـدول منفــردة حينـا ومجتمعــة أحيانا،كمشــروع يحقـق الكفــاءات األساســية للتعلم،والتـي مــن أبــ

الكفــاءات األساســية للــتعلم "أهــدافها مــا ســطره االتحــاد األوروبــي  فــي هــذا المجال،والموســوم ب
،والـذي يرسـم جملـة مـن الكفـاءات األساسـية للتعلم،تكـون غايـات يحققهـا هـذا النـوع "مدى الحياة

مـــــن التعليم،فـــــي إخـــــراج مـــــواطن يتميـــــز بجملـــــة مـــــن الكفـــــاءات،تتلخص فـــــي أن يكـــــون قـــــادرا 
باللغـــــة األم،والتواصـــــل باللغـــــات األجنبيـــــة،والكفاءة فـــــي الرياضـــــيات،والكفاءة  التواصـــــل:"علـــــى

األساســـــية فـــــي مجـــــال العلـــــم والتكنولوجيا،والكفـــــاءة الرقميـــــة والـــــتعلم مـــــدى الحياة،والكفــــــاءات 
  2."والمدنية،وروح المبادرة والوعي والتعبير الثقافي ةاالجتماعي

ة القـرن الماضـي وبدايـة القـرن الحـالي،والتي والجزائر في ظـل التحـوالت التـي شـهدتها فـي نهايـ
التعدديــــة السياســــية وحريــــة  واعتمــــادمســــت الجوانــــب السياســــية مــــن خــــالل االنفتــــاح السياســــي 

،واالنتقال من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق،بكل مـا يترتـب عـن ذلـك واالتصالاإلعالم 
علــى هــذا مــا فــرض ،ةوالثقافي الجوانــب السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية تمــس مــن تغيــرات
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المدرســة الجزائريــة،باعتبارها جــزء ال يتجــزأ مــن المجتمع،بالمبــادرة باإلصــالح التربــوي المــؤدي 
 بمعـالم مـزود "كما حـددها القـانون التـوجيهي للتربيـة فـي مادتـه الثانيـةإلى تكـوين مـواطن الغـد،

 والتكيـف حولـه مـن العـالم فهـم علـى قـادر الجزائـري، الشـعب بقـيم التعلـق شـديد أكيـدة، وطنيـة
  ."العالمية الحضارة على ومتفتح فيه، والتأثير معه

لحــة علــى ضــرورة أن تــتم عمليــة اإلصــالح بشــكل يســمح بتكــوين وفــي ظــل هــذه التغيــرات  المُ 
ــم تــتمكن بعــد  مــن بنــاء "المــواطن الــذي ترســمه غايــات التربيــة فــي مجتمعاتنــا،والتي  مازالــت ل

  1."،حي حر فاعل وقادر على التعبير بشكل عقالني منفتحمجتمع مدني متناظم المأسسة
هــــــذا المجتمــــــع المــــــدني المنشــــــود،الذي يســــــتوجب أن يتشــــــبع أفــــــراده بقــــــيم المواطنــــــة وحقــــــوق 

فعــل هــذه القــيم فــي نفــوس الناشــئة،حتى تغــدو ســلوكا ناظمــا ألفــراد المجتمــع،ولن وأن نُ اإلنســان،
اجــب أن تضــطلع المدرســة بتحقيــق يحــدث ذلــك بعيــدا عــن أســوار المدرســة،حيث بــات مــن الو 

  2:جملة من األهداف تتلخص في ما يأتي
 الحقـوق فهـم و معرفـة و االجتماعيـة، للحيـاة والتحضـير والتسامح المدني الحس تنمية •

 .المدنية التربية خالل من والواجبات
 حيـاة تسـّير التـي والمؤسسـات التالميـذ حاجيـات مـع ومتماشـية مفيـدة معـارف تـأمين •

 .المجتمع
 .والطفل والمرأة اإلنسان حقوق واحترام معرفة نميةت •
 حقيقي فهم لتثبيت واإلقليمية الدولية والهيئات الوطنية المؤسسات واحترام معرفة ترقية •

 .العولمة سياق في الوطنية للحياة التلميذ، لدى
،كما وردت فـــي اإلعالنـــات ةالمنـــاهج التربويـــ يفـــ وحقـــوق اإلنســـانإن إدراج مفـــاهيم المواطنـــة 

صـــــادقت عليهـــــا الـــــدول األعضـــــاء فـــــي هيئـــــة األمـــــم لمعاهـــــدات والمواثيـــــق الدولية،العالميـــــة وا
أصــبحت علــى قــدر عــال مــن األهميــة فــي المتحــدة،ومن بينهــا الجزائــر كعضــو كامــل الحقوق،

مفـاهيم،التي تكتسـي صـفة العالميـة أو مـن المنـاهج هذه تكوين مواطن الغد،بفضل ما تتضمنه 
ة مفــاهيم ية أصــيلة،تبلورت عبــر فتــرات زمنيــة طويلة،لتشــكل منظومــالدوليــة،فهي حقــوق إنســان

التمتع بحقـــوق فـــ فال يمكـــن الفصـــل بـــين المواطنـــة وحقـــوق اإلنســـانالمواطنـــة وحقـــوق اإلنســـان،

                                                 
� هللا �� ا��ا	� وآ��ون �"��# 	���.36، ص ،
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تجســيد المواطنــة،فال يمكــن تصــور حقــوق المواطنــة فــي ظــل غيــاب  ركــن مــن أركــاناإلنســان 
  1.حقوق اإلنسان

تهـــــدف إلـــــى تحقيـــــق الســـــالم في بعـــــدها الـــــدولي إلنســـــان،فالتربيـــــة علـــــى المواطنـــــة وحقـــــوق ا
،ضـــرورة أن 1974العـــام لمنظمـــة اليونســـكو عـــام العالمي،فقـــد ورد ضـــمن توصـــيات المـــؤتمر 

تعمــل التربيــة علــى تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية،وتنمية التفــاهم والتســامح 
ية،وٕالى زيادة جهود األمـم المتحـدة والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدين

 2.لحفظ السالم العالمي
مفـاهيم المواطنــة وحقــوق  فــيالمتمثل فــي البحـث اختيــار موضــوع دراسـتنا،هـذا مــا دفـع بنــا إلـى 

رحلــة الهامــة فــي هذه الم،لــة التعلــيم المتوســطفــي محتــوى منــاهج التربيــة المدنيــة لمرحاإلنســان 
المواطن،بمــــــا تتميــــــز بــــــه مــــــن خصــــــائص نمــــــو نفســــــية واجتماعيــــــة  تكــــــوين شخصــــــية الفــــــرد

ور مفـــاهيم تحليـــل المحتـــوى لرصـــد ظهـــ داةأو التحليلـــي المـــنهج الوصـــفي ووجدانية،مســـتخدمين 
فــي  ي فقــط بــل نعمــل علــى تحليــل النتــائجبــالعرض الكمــ ي،وال نكتفــق اإلنســانو المواطنــة وحقــ

وفــق ســتة فصــول يــة تشــتمل علــى منهجخطــة ،وفق ضــوء التــراث النظــري والدراســات الســابقة
  :الترتيب اآلتي

 موضوع الدراسة: الفصل األول  •
الدراســة،  فوأهـدا،اختيـار الموضــوع وأهميته بمشــكلة الدراسـة، وأســبا خصـص لعـرض

إلــى الدراســات الســابقة التطــرق  ثــم،التعريفــات اإلجرائيــة للمفــاهيم األساســية ضــبطم كمــا تــ
  .وتحديد مدى االستفادة منها راساتمناقشة هذه الد ا، وأخير والمشابهة

 التربية والمواطنـــــــــــــــــــــــــة :الفصل الثاني 
لتطـــور مفهــوم المواطنـــة فـــي  التأصـــيل التـــاريخي والفكــريعلــى هــذا الفصـــل فـــي  نــاركز 

انطالقــا مــن العهــد اإلغريقــي حتــى  والفكــر الغربــي )قبــل اإلســالم وبعــده(العربــيالفكــر 
 ،لـــى المواطنـــةمفهـــوم التربيـــة ع دتـــم تحديـــ ا، كمـــقـــرن الحـــاليالقـــرن الماضـــي وبدايـــة ال

  .وأبعادها اوأهدافه
  

                                                 
1
Dominique Schnapper,qu’est –ce que la citoyenneté ?, France ,Gallimard edictions, 2000, p 153. 
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  التربية وحقوق اإلنسان: الفصل الثالث •

تحديــد ضــبط و هــوم حقــوق اإلنسان،و لتأصــيل التــاريخي والفكــري لمفهــذا الفصــل ليســعى 
ــــــــوق اإلنســــــــان، ــــــــة مفهــــــــوم حق ــــــــي عالق ــــــــة والبحث ف ــــــــاهيمالتربي ــــــــوق اإلنســــــــان  بمف حق

المواطنة وحقـوق اإلنسـان،وأخيرا تـم دورها في التربية على منظمة اليونسكو و و وأهدافها،
  .اإلنسان في العالم والوطن العربياستعراض نماذج من التربية على المواطنة وحقوق 

لمناهج التربوية والمواطنـة وحقـوق اإلنسـان فـي النظـام التربـوي فـي ا :الفصل الرابع •

 الجزائر

النظــــام التربــــوي فــــي الجزائــــر وتطــــوره قبــــل االســــتقالل بحــــث فــــي فــــرد هــــذا الفصــــل للأُ 
البحـــــــــــــــــث فـــــــــــــــــي المنــــــــــــــــاهج مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث مفهومها،أســـــــــــــــــس  تـــــــــــــــــموبعــــــــــــــــده،كما 

التربيــة المدنيــة فـــي تعزيــز مفــاهيم المواطنــة وحقـــوق  ودورإعــدادها،وأنواعها،ومكوناتها،
 المواطنــة وحقــوق اإلنســان فــي الدســتور الجزائــري،كما تــم رصــد تطــور مفهــوم اإلنســان،
إلى الدسـتور الحـالي،وأخيرا البحـث فـي موضـوع المواطنـة أول دستور جزائري  بدءا من

مــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي 04-08(فــــــــــــــي القــــــــــــــانون التــــــــــــــوجيهي للتربيــــــــــــــةوحقــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــان 
التربـــوي فـــي ظـــل اإلصـــالح تـــم إعـــداد المنـــاهج ،والـــذي علـــى أساســـه )23/01/2008

  .األخير
 ـــــــةالمنهجية للدراســـــــــــــــــــ اإلجراءات: الفصل الخامس •

تحديـد مجـال و  راسـة،من حيـث الزمـان والمحتـوى،وفي هذا الفصل تم ضبط حـدود الد  
 ،تحليـل المحتـوى داةالوصفي التحليلـي وأمنهج الفي والمتمثل المنهج المعتمد ينة و المعا

انجــاز شــبكة تحليـــل ثــم ،)فئــات التحليــل ووحــدة التحليــل(أدوات جمــع البيانــات ،وضــبط
احــث بصــياغتها قــام البموعــة مــن األســاتذة للتحكيم،بعــدها المحتــوى وعرضــها علــى مج

  .للتطبيقلتكون جاهزة في صورتها النهائية 

 نتــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــج الدراســـــــــــــــــــــــــــة عرض وتحليل: الفصل السادس •

لت ثالثــة فئــات والتــي شــم هاوفــي هــذا الفصــل تــم عــرض نتــائج الدراســة وفقــا لتســاؤالت
المدنيـــة والسياســـية،وذلك بتحديـــد  للبحـــث فـــي مفـــاهيم حقـــوق اإلنســـان رئيســـية، األولـــى

فـــي مفــــاهيم  للبحـــثالثانيـــة و فئاتهـــا الفرعيـــة،ثم مـــا يـــرتبط بهـــا مــــن فئـــات تحـــت فرعية،
الحقــــوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة،وما يــــرتبط بهــــا مــــن فئــــات فرعيــــة وتحــــت 
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رئيســية الثالثــة والمتمثلــة فــي مفــاهيم المواطنــة،وما يــرتبط بهــا مــن فرعيــة،وأخيرا الفئــة ال
فئـات فرعيــة للواجبـات المدنيــة والسياسـية واالقتصــادية واالجتماعيـة والثقافية،والمشــاركة 

  . المجتمعية،ومفاهيم االنتماء
علـى مـا تـم رصـده مـن تكـرارات ونسـب مئويـة  ءبنا تحليلها تموبعد عرض النتائج كميا 

ـــــراث النلمفـــــاهيم ا ـــــوق اإلنســـــان،في ضـــــوء الت ـــــة وحق ظـــــري والدراســـــات الســـــابقة لمواطن
قائمــة المراجــع ليتوج العمــل بخاتمــة تضــمنت النتــائج العامــة للدراســة،وأخيرا والمشــابهة،
 .والمالحق
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  تمهيد
يكتسي ضبط موضوع الدراسية أهمية كبيرة في رسم معـالم البحـث العلمي،وتوجيـه العمـل نحـو 

حو العمـل للوصـول للغايـة والتي ُتعتبر الدافع نالتي حددها الباحث لمسار بحثه،،هتحقيق أهداف
 عــن إشــكالية واستئناســا بجملــة مــن الدراســات الســابقة والمشــابهة لإلجابــةالمنشــودة مــن البحث،

  .لدراسة وتساؤالتهاا

  :إشكاليـــــــــــــــة الدراسة-1
بشـكلها الحــالي وبتصــوراتها حـول المــواطن وطبيعــة وحقــوق اإلنســان المواطنـة إن تبلـور مفهــوم 
يرتبط بجوانـــب فكريـــة واالنتقال مـــن مجتمـــع الرعايـــا إلـــى مجتمـــع المـــواطنين،،حقوقـــه  وواجباتـــه

فاإلغريق القـدامى هـم أول مـن سـاهم ،اإلنسـانيةوفلسفية  تضرب بجذورها في مخـزون التجربـة 
هـذه الفكـرة ،)the city state(الدولة المدينة  تبني فكرة  السياسي من خاللتأسيس الفكر في 

مصـر وآسـيا مـن خاصـة التراث اإلنساني والحضاري السابق،من التي تبلورت نتيجة االستفادة 
  .1الوسطى

 قتشــكل مفهــوم المواطنــة وحقــو ،دورا بــارزا فــي كمــا كــان للفكــر السياســي فــي العهــد الرومــاني
ــــا و اإلنســــان،زادها جهــــد مفكــــري عصــــر النهضــــة  ــــوار والثــــورة وضــــوحا،لغاية تجلي عصــــر األن

االنتقــال مــن وذلــك ب،ل كبيــر فــي تبلــور هــاذين المفهومينالتــي ســاهمت بشــك،)م1789(الفرنســية
قـدي بـين طـرفين همـا تعامفهوم الحق الطبيعي لإلنسـان،إلى الحقـوق المدنيـة النابعـة مـن شـرط 

مكانـة أو " المواطنة هـيف،لعقد االجتماعي أساس هذا التعاقدانظرية  ،حيث شكلتالدولة والفرد
،ومــن خــالل هــذه العالقــة يقــدم )دولــة(عالقــة اجتماعيــة بــين شــخص طبيعــي ومجتمــع سياســي

لشــخص الطــرف األول الوالء،ويتــولى الطــرف الثــاني مهمــة الحماية،وتتحــدد هــذه العالقــة بــين ا
  .2"والدولة عن طرق القانون كما يحكمها مبدأ المساواة

الل تحدة بعد الحـرب العالميـة الثانيـة فـي تجسـيد ذلـك مـن خـظهور منظمة األمم المساهم كما 
مـــن أهـــم مـــا ،)1948(اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســـانويعتبر المعاهـــدات والمواثيـــق الدوليـــة،

يولـد جميـع " اضـي حيـث جـاء فـي مادتـه األولـىلمأصدرته هـذه المنظمـة فـي منتصـف القـرن ا
هبــوا ضــميرا وعلــيهم أن يعامــل بعضــهم ا متســاوين فــي الكرامــة والحقوق،وقــد وُ النــاس أحــرارً 

                                                 

.15،ص2007،ا��ھ�ة،���ق ا����ن ،���� ا��ھ�ة �را
�تا���اط�� وا������ ��ؤل ا�	�� ا�������� د��ب، 
1
  

2
 ��� ا�����ع س، ����"�ط  ����%، ا�
$#�ر� ر، دا&��'�% ا(�&)  .56، ص1995، %ا
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عـن محددا في مواده الثالثين الحقوق والواجبات لكل إنسان،بغض النظر ".بعضا بروح اإلخاء
األصــل  ل الموقــف السياســي،أونتمــاء العرقــي أو الــديني أو اللغــوي أو الجنســي أو مــن خــالاال

فاإلنســان يســتمد قيمتــه مــن وجــوده اإلنســاني فهــو الــوطني أو االجتمــاعي أو الثــروة أو الميالد،
يتمتــع ذاتيــا بمقومــات اإلرادة والحريــة فــي االختيــار وعلــى هــذا األســاس تنشــأ منظومــة الحقــوق 

جبـــــات ومشـــــاركة وحقوقـــــا ووا مـــــن خـــــالل أبعـــــاد المواطنـــــة انتمـــــاءاذلـــــك  ويتجســـــدوالواجبـــــات، 
أوال مـن حيـث كونهـا إلـى ثالثـة عناصـر متميـزة للمواطنـة ) Cohen, J("كـوهن"مجتمعية،يشـير

مكانة قانونية تتحـدد بموجبهـا منظومـة مـن الحقـوق والواجبـات لألفـراد المـواطنين التـابعين لهـذه 
ما يعـزز لـديهم الدولة،وثانيا المواطنة كوجدان وانتماء،أي شعور األفراد باالنتماء لهـذه الدولـة،م

المشـــاركة بفعاليـــة فـــي الحيـــاة السياســـية واالجتماعيـــة،وثالثا المواطنـــة كممارســـة ومشـــاركة مـــن 
خــالل شــعور الفــرد بعضــويته فــي الدولــة فيبــادر إلــى العمــل بنشــاط فــي اســتعمال حقــه والقيــام 

  .1بواجبه
ـــة مـــن ـــه المختلفـــة فـــي تحديـــد أبعـــاد المواطن حقـــوق  ســـاهم تطـــور الفكـــر السياســـي عبـــر مراحل

وواجبات،تســـــتند لمنظومـــــة المعاهـــــدات والمواثيـــــق الدوليـــــة واإلعالنـــــات العالميـــــة،حيث تتجلـــــى 
  :المواطنة في بعدين أساسين هما

   :حقوقالمواطنة -1
فالمواطنة لم تتبلور وتكتسب أبعادها األساسية تشكل الحقوق بعدا أساسيا في مفهوم المواطنة،

داخل واالندماج بين مفهومي المواطنة وحقوق فالتإال بعد تطور مفهوم حقوق اإلنسان،
اإلنسان يشكل وحدة عضوية،كون األولى تستمد حقوقها من الثانية وتستند عليها في تحديد 
المفاهيم األساسية لحقوق المواطن اإلنسان بالدرجة األولى،ألنه ال يمكن أن يكتسب المواطن 

عليه فحقوق اإلنسان لبنة هامة من حقوق المواطنة ما لم تتضمن حقوقه األساسية كإنسان و 
لبنات المواطنة،فهي تتضمن حقوق المواطن والتي هي جزء ال يتجزأ من حقوقه 
كإنسان،خاصة بعد تأسيس منظمة األمم المتحدة،وكتابة المواثيق والعهود الدولية ودخولها 

ضية حيز التنفيذ،بحيث لم تعد مسألة حقوق اإلنسان شأنا داخليا لكل دولة بل صارت ق
عالمية،فالحقوق األساسية لإلنسان هي جوهر حقوق المواطنة،فالمواطنة ال يمكن لها أن 

                                                 
1
 Cohen, J, “Changing Paradigms of Citizenship and the Exclusiveness of the Demos”, SAGE (London, Thousand Oaks, 

CA and New Delhi), International Sociology, September 1999, 14 (3): 245–268. 
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،سواء ما تعلق بالحقوق المدنية تتطور وتزدهر في غياب االعتراف بحقوق اإلنسان األساسية
 أو الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،كحقالخ ...كالحرية والكرامة والمساواةوالسياسية 

والتي جاءت مفصلة في اإلعالنات العالمية والمعاهدات ،لعمل والتعليم والصحة والملكيةا
  .∗والمواثيق الدولية

  :واجباتالمواطنة -2
إن التمتع بمنظومة الحقوق اإلنسانية في كنف الدولة الوطنية،فرض على أفراد المجتمع 

اء كانت واجبات مدنية سو ضرورة القيام بتحمل المسؤوليات والواجبات تجاه هذه الدولة،
أداء الخدمة الوطنية،الدفاع عن الوطن في حالة و ،،كاحترام الدستور وقوانين الدولةوسياسية
واجبات اجتماعية واقتصادية وثقافية،كأداء ،واحترام رموز ومؤسسات الدولة،أو األخطار

بة التبذير ومحار  الضرائب والمحافظة على التراث الثقافي والبيئي،التسامح وحماية األسرة
هذا الشعور الوجداني حيث يساهم والفساد،كما يعتبر االنتماء ركنا أساسيا في المواطنة 

 الفرد، أعماق في أساسية حاجة"والحرص عليها فهو تفاعل الفرد مع بيئته باالنتماء للوطن في

 فيها يعيش التي البيئة مع الفرد فيها يتفاعل ومتشابكة، نشطة دينامية تتضمن مكتسبة وقيم

 والوطن، للدين، الحقيقي االنتساب في لمعين تتمث فكري اجتماعي إطار في الدخول إلى تدفعه

 وروحًا، فكرًا، العام والصالح الدين،والوطن، أجل من المخلص الدءوب الجاد والعمل واألسرة،

 وتنهض شأنه من تعلي التي الموجبة والقيم والقوانينبالمعايير، وثباتا،والتزاماً  وتضحيًة، وعمًال،

  .1"به
،فالتفاعل االجتماعي لفرد في الحياة العامةالمشاركة المجتمعة لتتجلى المواطنة في  كما

ضرورة من ضرورات المواطنة الفعالة في شتى الصور،سواء تعلق األمر بالترشح لالنتخابات 
في واالندماج المسؤوليات ،دة والجمعيات وتقلأو المشاركة في إنشاء األحزاب السياسي

ن الوطني وتفعيل المجتمع المدني بكل أطيافه،والتطوع والمشاركة في كل مجاالت التضام
  .الحركة الجمعوية
فكل القــــوانين ،تعزيــــز إنســــانية اإلنســــانلوحقــــوق اإلنســــان ز مفهــــوم المواطنــــة نتيجــــة لــــذلك بــــر 

مــن الدســتورية ســعت لتكــريس مبــدأ المواطنــة كمرجعيــة لضــبط الحقــوق والواجبــات بــين األفــراد 
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،فالمواطنة تسعى لرفع التمييز بين كل أطيـاف المجتمـع، بنـاءا جهة وبين الدولة من جهة ثانية
أو مــن طــرف الدولــة علــى معيــار الحقــوق والواجبــات كمرجعيــة لكــل ســلوك فــردي أو جمــاعي 

ولتعزيز االنتمــــاء الــــوطني لــــدى أفــــراد كســــلطة مخولــــة لتنظــــيم هــــذه العالقــــات،تجــــاه مواطنيهــــا 
التـــزام قـــانوني وأخالقـــي فالمواطنـــة ى ذلـــك فـــي مشـــاركتهم المجتمعيـــة االيجابية،ويتجلالمجتمـــع،

نظمهـا ومناهجهـا التعليميـة بـالغ األهميـة فـي كان للتربيـة ب،واجتماعي تجاه الوطن بكل مكوناته
وتكوين أفراد معتـزين بانتمـائهم ومتشـبعين بثقـافتهم الوطنيـة ومنفتحـين علـى تجسيد هذه األبعاد،

( األمــــم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافــــةمنظمــــة  أعطــــتلذا بحقــــوقهم اإلنســــانية،العــــالم،واعين 
للموضوع أهمية بالغة تجلت في عقد العديد مـن المـؤتمرات الدوليـة،مع نهايـة القـرن ،)اليونسكو
،مــن أجــل مناقشــة القضــايا واألهــداف والرهانــات 1993خــالل )،فينيــا،تونس�����7::�ل(الماضــي

وع تعلـيم حقـوق اإلنسان،وحصـل االتفـاق علـى تحديـد عشـرية األمـم التي يجب بحثها في موض
المتحــدة لترقيــة وتعلــيم حقــوق اإلنســان ونشــر ثقافــة الســلم،تحت إشــراف منظمــة األمــم المتحــدة 

ط عمـل وتـم وضـع مخطـ ،)2004-1995(،بـالفترة الممتـدة مـن)اليونسـكو(للتربية العلم والثقافة
 21 فـي إقـراره تم والذي ، 184 / 49 رقم القرار إلى ستناداوا ،من أجل تعليم حقوق اإلنسان

 كــانون/ينــاير 1 بــين الواقعــة تســنوا شــرالع العامــة الجمعيــة أعلنــت،)1994(رســمبدي
ــــــــى نهايــــــــة العــــــــام  1995الثــــــــاني ،كعقــــــــد لألمــــــــم المتحــــــــدة للتربيــــــــة علــــــــى حقــــــــوق 2004وٕال
 .)2004-1995(اإلنسان

فتســــارع لســــاحتين الوطنيــــة والدولية،علــــى االجزائــــر لــــم تكــــن بمنــــأى عــــن التغيــــرات الحاصــــلة و 
كان لـــــتقلص دور المعســـــكر األحـــــداث خاصـــــة فـــــي العقـــــدين األخيـــــرين مـــــن القـــــرن الماضـــــي،

بعـــد ســـقوط جـــدار بـــرلين وتفكـــك االتحـــاد الســـوفيتي االشـــتراكي فـــي الســـاحة السياســـية الدوليـــة 
ــــ وبــــروز األحاديــــة القطبيــــة وظهور ،ةللمعســــكر الرأســــمالي بزعامــــة الواليــــات المتحــــدة األمريكي

والكوكبيـــة والتـــي مـــن أمصـــطلحات جديـــدة ومفـــاهيم سياســـية واجتماعيـــة للقـــرن الجديد،العولمـــة 
االتصــال  ةالمــد اإلعالمــي الكبيــر مــن خــالل انتشــار المحطــات الفضــائية وســهولأبــرز ســماتها 

حـــــــداث والتواصـــــــل،وتحول العـــــــالم إلـــــــى قريـــــــة كونيـــــــة متراميـــــــة األطراف،أمـــــــا محليـــــــا كـــــــان أل
الجزائــري بمــا يتماشــى مــع المرحلــة الجديــدة للحيـــاة  ر،وتعــديل الدســتو )05/10/1988(أكتــوبر

وترســيم األمازيغيــة كمقــوم مــن مقومــات الديمقراطيـة وحريــة التعبيــر وٕانشــاء الجمعيــات السياسية،
والتخلــي عــن سياســة االقتصــاد الموجــه وتبنــي ،)األمازيغيــة-العربيــة-اإلســالم(الهويــة الوطنيــة 
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وما نجــــم عــــن ذلــــك مــــن تحــــوالت اجتماعيــــة ،المنافســــةقــــانون نظــــام اقتصــــادي حــــر يخضــــع ل
واقتصادية وسياسية في المجتمع الجزائري،لم تكن التربية بعيدا عن الحدث بـل كانـت فـي بـؤرة 

الجمعيــــات السياســــية والنقابـــات التابعــــة لقطــــاع التربية،وشــــريحة األحـــداث مــــن خــــالل مطالبـــة 
  .يستجيب لكل هذه المتغيرات بضرورة إصالح شامل للمنظومةواسعة من المجتمع 

شــــرعت الدولــــة الجزائريــــة فــــي إدخـــال تغييــــرات جزئيــــة علــــى النظــــام  مــــا ســـبقضــــوء كــــل  فـــي
لــم تكـن موجــودة مــن قبل،الديمقراطيــة نفســه فـي مواجهــة جملــة مـن المفــاهيم الـذي وجــد التربوي،
حزاب ة وحقــــوق اإلنســــان والمجتمــــع المـــــدني،األوالتواصـــــل،والمواطناالتصــــال التعبيــــر و حريــــة 

كان لزاما علـى الجزائـر أن تتكيـف مـع المسـتجدات وأن ال السياسية،الحقوق المدنية والسياسية،
تبقــى حبيســة نظــم ومنــاهج ال تمكنهــا مــن ولــوج األلفيــة الثالثــة،من خــالل تكــوين أفــراد منفتحــين 

يمليــه  لعــل أهــم مــا"ممــا يجعــل التربيــة أمــام تحــدي حقيقــيعلــى اآلخــر مــع اعتــزازهم بمقوماتهم،
عليهـــا هـــذا التغيـــر االجتمـــاعي الســـريع،هو أن تعـــد أفـــرادا قـــادرين علـــى ســـرعة التكيف،مـــالكين 

  1"ذاتهم وعلى اإلبقاء على جوهرها في آن واحد تجاوزعلى  لروح المبادرة،قادرين دوما
غير أن محاولة التجديد والتعديل الجزئي في النظام التربوي لم تكن كافية لتحقيق مـا جـاء فـي 

جزائري بعـد التعـديالت التـي مسـته خـالل فتـرة التسـعينيات مـن القـرن الماضـي،فكان الدستور ال
فكانت الجزائــر لزامــا تبنــي مقاربــة تربويــة جديــدة تكــون مؤهلــة لتحقيــق ذلــك اإلصــالح المنشــود،

،والتي شـــرعت فـــي تطبيقهـــا مـــع الـــدخول المدرســـي لســـنة مـــن اإلصـــالحاتمحطـــة جديـــدة مـــع 
 ن،حيث توجت بإصدار القـانو امال لكافة المراحل التعليميةا ش، متبنية إصالح)2003/2004(

والمتضـــمن القـــانون التـــوجيهي للتربية،الـــذي يعـــد بمثابـــة  23/01/2008المـــؤرخ فـــي  08-04
اإلطار القانوني و األساس الذي قامت عليه اإلصالحات فـي جميـع المراحـل التعليميـة، حيـث 

والتـي يحـددها القـانون فـي الغايـة مـن التربيـة نسجل في مجال الغايات والمبادئ العامة للتربيـة 
الوقـــت فـــي الجزائر،تكـــوين مـــواطن جزائـــري متشـــبع بثقافتـــه وتاريخـــه معتـــز بانتمائـــه وفـــي نفـــس 

  .متفتح على العالم الخارجي
لمنهــاج التربــوي كان ا،فج دراســية مالئمــة للتغيــرات المســجلةولــن يتحقــق ذلــك دون وضــع منــاه
 ،بمــا يتضــمنهعمليــة اإلصــالح مــن أجــل تجســيد هــذه الغاياتفــي مركــز اهتمــام القــائمين علــى 

مجموعــة مــن المعلومــات والحقــائق والمفــاهيم "ج هــوافالمنه،مــن مفــاهيم ومبــادئ وقــيم اجتماعيــة
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والمبــادئ والقــيم والنظريــات،التي تقــدم إلــى المتعلمــين فــي مرحلــة تعليميــة بعينها،وتحــت إشــراف 
التربـوي فـي الواقـع قـد يتجـاوز هـذا التعريـف ويصـبح  المدرسة الرسـمية وٕادارتهـا،إال أن المنهـاج

  .1"مجموعة من النوايا التربوية الرسمية أو التدريبية أو كليهما
على التواصـــل بشـــكل فعال،لبنـــاء ،ألســـتاذلمســـاعدة ال المنهـــاج التربـــوي يعـــد الوثيقـــة الرســـميةف

 الـــتعلمعمليـــة المســـتهدفة لتفعيـــل  مـــن خـــالل المعـــارف واألنشـــطةمـــع تالميـــذه قاعـــدة مشـــتركة 
مــادة التربيــة المدنيــة مــن حيث تعتبــر ،وحقــوق اإلنســان والتشــبع بمفــاهيم ومبــادئ وقــيم المواطنــة

تكــون الجوانــب المرتبطــة بعالقــة "التــي تســاهم فــي  أهــم المــواد التــي تكتســي صــفة اإلســتراتيجية
  2."بيراإلنسان بمجتمعه وبيئته ووطنه وأرضه سواء أكان وطنه الصغير أم وطنه العربي الك

لهذه األسباب كان تركيز النظام التربوي في الجزائر على ضـرورة أن تتضـمن مناهجـه مفـاهيم 
معتبرا التربيـة المواطنـة وحقـوق اإلنسـان،وهذا مـا جـاء ضـمن محتـوى القـانون التـوجيهي للتربيـة،

ونهــا لك" فــي المحتــوى المعرفــي والبيــداغوجي للنظــام التربــوي،وٕاســتراتيجية المدنيــة مــادة أساســية 
ـــــة  ـــــة واالجتماعي ـــــب الفكري ـــــا فـــــي الجوان ـــــا شـــــامال ومتوازن تهـــــتم بتكـــــوين شخصـــــية الفـــــرد تكوين

  .3"والسلوكية
في النظـام التربـوي وحقوق اإلنسان المواطنة مفاهيم البحث في كان وبناءا على ما تقدم ذكره، 

صـية الفـرد أهمية بالغة،نتيجة للدور الذي تلعبه هـذه التربيـة فـي تكـوين شخ يفي الجزائر يكتس
وبمــا تتضــمنه مــن مفــاهيم المواطنــة وحقــوق  حاضــرا ومســتقبال،فمن خــالل المنــاهج المســتخدمة

لتحقيــق غايــة مــن غايــات اإلصــالح التربــوي، فــي تكــوين مــواطن معتــز  ضــرورةاإلنســان، ُتعــد 
حقـوق انتمـاء و نته بكل أبعادها من بانتمائه الوطني متفتح على العالمي الخارجي،يمارس مواط

  .ومشاركة مجتمعية فعالة اتوواجب
ـــة إن  هـــو طريـــق النهضـــة الحقيقـــي،ألن أي تطـــور ال وحقـــوق اإلنســـان تفعيـــل مفـــاهيم المواطن

يكتــب لــه النجــاح مــا لــم يــتم فــي كنــف العدالــة والمســاواة والحريــة والمشــاركة الفعالــة واالنــدماج 
اإلنســــاني والتفتح علــــى اآلخــــر مــــن خــــالل البعــــد طواعيــــة فــــي النســــق المجتمعــــي العــــام،بكــــل 

كل هـــذه األســـس فـــي صـــلب والشـــعور باالنتمـــاء للمجتمـــع العـــالمي مـــع التشـــبع بـــالقيم الوطنيـــة،
ل البحــث فــي متضــمنات و ،وفي هــذا الســياق يــدور منحــى أطروحتنــا حــأهــداف أي نظــام تربــوي
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منهــــاج التربيــــة المدنيــــة لمرحلــــة التعلــــيم المتوســــط فــــي الجزائــــر،من مفــــاهيم المواطنــــة وحقــــوق 
يعتبــر تعلــيم المفــاهيم أســلوبا تعليميــا ناجعــا،نظرا للــدور الــذي يؤديــه فــي تكــوين اإلنســان،حيث 

األفــراد القــادرين علــى مجابهــة المواقــف المختلفــة فــي الحياة،بفضــل مــا يكتســبونه مــن مهــارات 
التفكيــر العلمــي وحــل المشــكالت،وقدرتهم علــى التكيــف مــع بيئــتهم االجتماعية،نتيجــة للمحتــوى 

راك محتــوى المفــاهيم التــي اكتســبوها وخصائصــها،مما يســاهم فــي انتقــال المعرفــي المــرتبط بــإد
ــتعلم مــن مســتوى آلخــر، فــي  مهــي األســاس الــذي يقــوم عليــه أي بنــاء معرفــي، وتســاهف أثــر ال

1.من خالل الربط بين الحقائق العلمية زيادة فهم التالميذ للمادة الدراسية،
 

  :التالي على النحوصيغ رئيس تساؤل حيث تنطلق دراستنا من 
ج التربيـة المدنيـة لمرحلـة التعلـيم اهمن من متضمنات وحقوق اإلنسان مفاهيم المواطنة هل

 ؟)2003/2004(في ظل اإلصالح التربوي األخير في الجزائرالمتوسط 

مــن  الدراســة إشــكالية موضــوع لــىع جابــةاإلحــاول ن كــل جوانبــهأن يســتوفي البحــث ومــن أجــل 
 :تيةاآلالفرعية التساؤالت  حطر  خالل

التربيـة المدنيـة منهاج المتضمنة في  اإلنسان حقوقل المدنية والسياسية ا هي المفاهيمم -1
 لمرحلة التعليم المتوسط في الجزائر؟

منهـاج المتضـمنة فـي  نسـاناإل لحقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافيةا هي المفاهيم م -2
 التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط في الجزائر؟

التربية المدنيـة  منهاجالمتضمنة في  المدنية والسياسيةواجبات المواطنة مفاهيم ي ما ه -3
 لمرحلة التعليم المتوسط في الجزائر؟

المتضــــمنة فــــي واجبــــات المواطنــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة مفــــاهيم مـــا هــــي  -4
 التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط في الجزائر؟ منهاج

التربية المدنيـة لمرحلـة التعلـيم  منهاجالمتضمنة في  المشاركة المجتمعيةما هي مفاهيم  -5
 المتوسط في الجزائر؟

التربيــة المدنيــة لمرحلــة التعلــيم المتوســط  منهــاجالمتضــمنة فــي  مــا هــي مفــاهيم االنتمــاء -6
 في الجزائر؟
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  أسباب اختيار الدراسةأهمية و  -2
  أهمية الدراســـــــــــــــة -2-1

أن نــوجز أهميــة دراســتنا فــي  اهميــة ســواء مــن الناحيــة النظريــة أو العمليــة، ويمكننــلكــل دراســة أ
  :أتيي ما

أهميـــة بالغـــة،من أجـــل تحســـين جـــودة التعلـــيم وتكـــوين يكتســـي إصـــالح المنـــاهج التربويـــة √√√√
هميـة عـن اإلصـالحات اإلنسان وفقا للفلسفة التربوية للمجتمع،وتحليل المناهج ونقـدها ال يقـل أ

،ألن التحليــل والنقــد هــو المصــباح الــذي نقتــدي بــه فــي تقــويم وتجويــد المنــاهج االتــي تســتهدفه
  .وتنقيحها

إبراز أهمية مفاهيم المواطنة وحقـوق اإلنسـان فـي تكـوين اإلنسـان المـواطن المتشـبع بحـب √√√√
الـــــوطن وروح االنتمـــــاء،الواعي بحقوقـــــه وواجباتـــــه الوطنيـــــة واإلنســـــانية والمتفـــــتح علـــــى العـــــالم 

  .شعور بنقص أو ترددالخارجي دون ال

إثــراء مجــال البحــوث فــي مجــال علــم اجتمــاع التربية،خاصــة فــي ظــل اإلصــالح التربــوي √√√√
  .األخير في الجزائر

تزويــد المختصــين فــي مجــال إعــداد المنــاهج والكتــب المدرســية،بجوانب القصــور والــنقص √√√√
  .في المفاهيم الضرورية لموضوع المواطنة وحقوق اإلنسان

ى متابعـــة عمليـــة اإلصـــالح التربـــوي،في انجـــاز عمليـــات المتابعـــة المشـــرفين علـــ تســـاعد√√√√
  .والتطوير والتقويم المستمر للمناهج التربوية

ــــم اجتمــــاع √√√√ ــــدا لبحــــوث أخــــرى فــــي ميــــدان عل يمكــــن أن تكــــون هــــذه الدراســــة منطلقــــا جدي
  .التربية،بناءا على ما توصلت إليه من نتائج

 أسباب اختيار الدراســــــــــــــة -2-2 
دوافــــع ذاتيــــة وأخــــرى موضــــوعية،ترجع إلــــى اهتمــــام الطالــــب الدراســــة لــــه موضــــوع اختيــــار إن 

الباحـــث بالمواضـــيع ذات الصـــلة بالمجـــال التربوي،ألنهـــا ضـــمن اختصاصـــه فـــي علـــم اجتمـــاع 
التعــرف رغبــة فــي و التربيــة، وتنميــة معارفــه بهــذا الموضــوع وتمتــين عالقتــه بهــذا التخصــص، 

ظــل  يفــي الجزائــر فــفــي المنهــاج التربــوي ة وحقــوق اإلنســان التربيــة علــى المواطنــ مكانــة علــى
،نظرا ألهمية هذه التربية في تكوين مـواطن متشـبع بقـيم وطنـه معتـز )2003(اإلصالح األخير
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التـــي رافقـــت مطلـــع األلفيـــة بتاريخـــه وثقافتـــه متفـــتح علـــى العـــالم الخـــارجي،وفي ظـــل التحـــوالت 
ــــة  ــــة األصــــعدة سياســــيا واقتصــــاديا الثالث ــــى كاف ــــى الصــــعيدين المحلــــي عل وثقافيا،المســــجلة عل

والعالمي،حيــث صــار التشــبع بقــيم المواطنــة وثقافــة حقــوق اإلنســان،ومدى تعزيزهمــا واحترامهمــا 
لتنميــة الشــاملة فــي معيــارا لرقــي وتطــور األمم،وصــمام أمــان لتعزيــز األمــن واالســتقرار ودعــم ل

 Dominique" م دومينيك شنابرين وعلى رأسههذا ما دفع بالعديد من المفكر  كافة المجاالت

Schnapper " إلى االعتقاد بأن المواطنة مبدأ ديمقراطيا موحدا وضروريا في كل المجتمعـات
  .1"الحديثة

فــي مناهجنــا  التربيــة علــى المواطنــة وحقــوق اإلنســانمكانــة بــات مــن الضــروري الوقــوف علــى  
نظرا لألهميــة التــي و ،ويــةالدراسية،خاصــة بعــد انقضــاء عقــد مــن الــزمن علــى اإلصــالحات الترب

  .في المنظومات اإلنسانية المختلفةميز موضوع المواطنة وحقوق اإلنسان تُ 
إن طــرح هــذا التســاؤل المشــروع فــي ظــل تنــامي العولمــة بكــل أبعادهــا المختلفــة لمعرفــة مــدى 
موائمـــــــة المنـــــــاهج الدراسية،واألســـــــاليب التربويـــــــة ألهـــــــداف التربيـــــــة علـــــــى المواطنـــــــة وحقـــــــوق 

أي إصالح تربوي يهدف إلى تحقيـق فعاليـة النظـام التربـوي هـو فـي حاجـة دومـا إلـى اإلنسان،ف
الدراســة والتحليــل والمســاءلة ،مــن أجــل تعزيــز وتثمــين الجوانــب اإليجابيــة فيــه وتقــويم وتصــحيح 

  . الجوانب السلبية من خالل نتائج البحث العلمي
  أهداف الدراســـــــــــــة -3

ها،يضــــعها الباحــــث فــــي بدايــــة مســــار بحثــــه،لتكون المحفــــز يقدراســــة أهــــداف تســــعى لتحقلكــــل 
والــدافع للعمل،فالهـــدف هــو الغايـــة المنشــودة مـــن أي عمل،والنتيجــة التـــي يرغــب الفـــرد فـــي أن 

وتاج جهـــده ونهايـــة ُمبتغاه،ودراســـتنا هـــذه تهـــدف إلـــى تحقيـــق جملـــة مـــن تكـــن محصـــلة أعمالـــه،
  :األهداف اآلتية

ـــــيم  للمواطنـــــة وحقـــــوق اإلنســـــانوالفرعيـــــة  إعـــــداد قائمـــــة المفـــــاهيم الرئيســـــية√√√√ ـــــة التعل لمرحل
  .،في ضوء اإلعالنات العالمية واالتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدوليةالمتوسط

المفــاهيم المدنيــة والسياســية لحقــوق اإلنســان المتضــمنة فــي منهــاج التربيــة المدنيــة  تحديــد√√√√
  لمرحلة التعليم المتوسط

                                                 
1
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واالجتماعيــة الثقافيــة لحقــوق اإلنســان المتضــمنة فــي منهــاج المفــاهيم االقتصــادية  تحديــد √√√√
  .المتوسطالتربية المدنية لمرحلة التعليم 

التربيــة المدنيــة  منهــاجالمتضــمنة فــي  واجبــات المواطنــة المدنيــة والسياسـيةمفــاهيم  تحديـد √√√√
  .لمرحلة التعليم المتوسط

التربيــة  منهــاجالمتضــمنة فـي  واجبــات المواطنـة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيـة تحديـد √√√√
  .المدنية لمرحلة التعليم المتوسط

التربيــة المدنيــة لمرحلــة التعلــيم  منهــاجالمتضــمنة فــي  مفــاهيم المشــاركة المجتمعيــةتحديــد  √√√√
  .المتوسط

  .التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط منهاجالمتضمنة في  مفاهيم االنتماء تحديد √√√√
 للمفاهيم األساسية للدراســـــة التعريفات اإلجرائية  -4

إن تحديـــد المفـــاهيم والمصـــطلحات ألي دراســـة علمية،يكتســـي أهميـــة بالغـــة فـــي مســـار البحـــث 
العلمي فهي النبراس الذي يرسم المعالم األساسية لمسار البحث،ويضفي على أهـداف الدراسـة 

ره مــــن أنــــواع وغاياتهـــا جانبــــا توضــــيحيا هامـــا لخدمــــة مســــار البحث،والبحــــث االجتمـــاعي كغيــــ
أن تحديــد  عبـد الباسـط محمـد الحسـن البحـوث يعـد تحديـد المفـاهيم مطلبـا ضـروريا حيــث يـرى 

  .1المفاهيم والمصطلحات العلمية أمرا ضروريا في البحث االجتماعي
العنصر األساسـي الـذي تتكـون منـه المعرفـة العقليـة "ويرى سعيد ناصف في أهمية المفهوم هو

ختلفة، فاألحكام والفـروض والقضـايا والنظريـات هـي عبـارة عـن أنسـاق بأشكالها ومستوياتها الم
 .2"من المفاهيم

كمـا أن االسـتغناء عـن تحديـد المفـاهيم يفقـد البحـث جانبـا هامـا مـن مسـاره العلمـي ويـؤثر علــى 
رسم معالم إستراتيجية البحث ومراحله وأهدافه،بل هنـاك مـن اعتبـر ذلـك تقصـيرا منهجيـا يجـب 

   3.تفاديه
  :دراسةلل األساسية هذا األساس تم تحديد وحصر جملة من المفاهيموعلى 
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  :المواطنة -4-1
تعــددت المفهومــات التــي توضــح ماهيــة المواطنــة كــل حســب الوجهــة التــي يتخــذها كخلفيــة 
ـــة،في حـــين يتفـــق معظـــم المنظـــرين علـــى أن المواطنـــة هـــي اكتســـاب جملـــة مـــن  إيديولوجي

بـين شـخص طبيعــي وآخـر معنـوي ممـثال فــي الحقـوق مقابـل أداء جملـة مــن الواجبـات،تقوم 
الدولــة بكــل أركانهــا،بمعنى أنهــا الترجمــة الواقعيــة ألحاســيس مشــاعر الــوالء واالنتمــاء وفهــم 

 .1المواطن لحقوقه وواجباته

  المفهوم اإلجرائي للمواطنة -4-1-1
واالجتماعيـــة والثقافيـــة واالقتصـــادية الحقـــوق والواجبـــات المدنيـــة والسياســـية  مجمـــوع 

المدنيــة لمرحلــة  ج التربيــةاهــفــي من المتضــمنةهيم االنتمــاء والمشــاركة المجتمعيــة ومفــا
  .التعليم المتوسط

  :حقوق اإلنسان -4-2
هي مجموعة من الحقوق والمطالب التي يجب أن يتمتع بها كل البشـر علـى قـدم المسـاواة 
ــــة  ــــة وحري ــــى أي أســــاس كان،وتشــــمل الحقــــوق السياســــية والمدنيــــة والمعنوي دون تمييــــز عل

هـــي "عطيـــة خليـــللعقيـــدة ،كمـــا تشـــمل الحقـــوق االقتصـــادية والثقافيـــة واالجتماعيـــة،يعرفها ا
مجموعــة االمتيــاز والحقــوق الطبيعيــة والتــي تشــمل كافــة جوانــب الحيــاة السياســية والمدنيــة 
واالجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة ويتمتــع بهــا كــل كــائن بشــري فــي كافــة مراحلــه العمريــة 

2بشكل فردي أو جماعي
 

  المفهوم اإلجرائي لحقوق اإلنسان -4-2-1
، واالقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة الحقــــوق المدنيــــة والسياســــيةمفــــاهيم مجمــــوع 
ي اإلعـالن وردت فـ افي منهاج التربية المدنية لمرحلـة التعلـيم المتوسـط، كمـ ةالمتضمن

  .والمواثيق المكملة له د، والعهو العالمي لحقوق اإلنسان
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 :لدراسيالمنهاج ا -4-3

شــــهد مفهــــوم المنهــــاج الدراســــي تطــــورا بــــين المفهــــوم بصــــورته التقليديــــة والتــــي تعنــــي مجمــــوع 
المعلومات والحقائق والمفاهيم واألفكار التي يدرسها التالميذ  في صورة مـواد دراسـية اصـطلح 

 .1على تسميتها بالمقررات الدراسية

ل العـــام الدراســـي للتالميـــذ،تحمل فـــالمواد الدراســـية كمقـــررات لمجموعـــة مـــن الـــدروس تقـــدم خـــال
جملة من المعارف والمعلومات التي يجب أن يتزود بهـا التلميـذ فـي مرحلـة عمريـة مـا،غير أن 
تطور المناهج الدراسـية مـن خـالل البحـث التربـوي قـاد إلـى ضـرورة أن يتضـمن المنهـاج جملـة 

يم،والكفــــــاءات مـــــن األهـــــداف وبيــــــداغوجيا التعلـــــيم واألنشـــــطة الصــــــفية وطـــــرق وأســـــاليب التقو 
المســــتهدفة مــــن خــــالل العمليــــة التعليميــــة التعلميــــة،أي مجمــــوع الخبــــرات التربويــــة االجتماعيــــة 

الــخ التــي تخططهــا المدرســة وتهيؤهــا لطالبهــا ليقومــوا ...والثقافيــة والرياضــية والفنيــة والعلميــة 
تغييـــر بتعلمهـــا داخـــل المدرســـة،أو خارجهـــا بهـــدف إكســـابهم أنماطـــا مـــن الســـلوك أو تعـــديل أو 

أنمـــاط أخـــرى مـــن الســـلوك نحـــو االتجـــاه المرغـــوب ومـــن خـــالل ممارســـتهم األنشـــطة الالزمـــة 
  .2والمصاحبة لتعلم تلك الخبرات تساعدهم في إنماء نموهم

  :جاالمفهوم اإلجرائي للمنه -4-3-1
ج هــافــي من ةالمتضــمنمــن مفــاهيم المواطنــة وحقــوق اإلنســان المحتــوى التعليمــي  هــو

ــة ل ــة المدني ــمالتربي ــي الجزائ ــيم المتوســط ف ــة التعل ــرحل ــى تهــدف  ير، والت ــز هــذه تإل عزي
  .لدى التالميذ المفاهيم

  :اإلصالح التربوي -4-4

إصــالح الخلــل أو حالــة عــدم التــوازن تســعى إلــى  مــن اإلجــراءات التربويــة التــي  منظومـة 
التـــــــي يشـــــــهدها النظـــــــام التربوي،نتيجـــــــة لجملـــــــة مـــــــن المتغيـــــــرات وقـــــــد يكـــــــون اإلصـــــــالح 

معـــــاني اجتماعيـــــة يـــــا أو كليـــــا حســـــب طبيعـــــة كـــــل نظـــــام، كمـــــا أنـــــه يتضـــــمن التربوي،جزئ
3.واقتصادية وسياسية
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و اإلصــــالح التربــــوي عمليــــة شــــاملة، تنطــــوي علــــى تغييــــرات هيكليــــة وهامــــة فــــي النظــــام  
التربـوي وعليـه يصـبح اإلصـالح التربـوي،كجزء ال يتجــزأ مـن عمليـة تحـول اجتمـاعي شــامل 

  . 1في المجتمع
  اإلجرائي لإلصالح التربوي التعريف -4-4-1

التــي تــم إدخالهــا علــى المنــاهج فــي الجزائر،انطالقــا مــن الشــروع فــي التربويــة التغيــرات 
ــــة ــــي )2003/2004(العملي ــــامن اســــتهدفت،والت ــــة ه ــــة المدني ــــيم ج التربي ــــة التعل لمرحل

القـانون التـوجيهي  حـددهاعلى مستوى مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنسان،كما المتوسط،
 .                                                                               الوطنية للتربية

  الدراسات السابقة و المشابهة-5
للدراســات الســابقة أهميــة فــي توجيــه الباحـــث ومســاعدته فــي تحقيــق أهــداف بحثــه،فهي الســـند 

ليســــتفيد منهـــا فــــي المعرفـــي والمنهجـــي الــــذي مـــن خاللــــه يكتشـــف الباحـــث أعمــــال مـــن سبقوه،
–محليــة ( التــي ســنوردها فــي هــذا الفصــل تــم ترتيبهــا بدايــة حســب مصــدرها تعمله،والدارســا

التــــي تشــــترك فــــي  تثــــم اعتمــــدنا الجانــــب الزمنــــي مــــن األحــــدث فــــي الدارســــا)أجنبيــــة–عربيــــة 
  .المصدر

  الدراسات المحلية-5-1
  دراسة النوي بالطاهر -5-1-1

 لتكـوين كإطـار المتوسط التعليم من الرابعة للسنة المدنية التربية لمنهاج المعرفية المضامين

 التعلـيم مـن الرابعـة للسـنة المدنيـة التربيـة لكتـاب تحليلية دراسة.التلميذ لدى المواطنة مفهوم

2011/2012 طبعة المتوسط
2.  

 التعلـيم اج التربيـة المدنيـة للسـنة الرابعـة مـنههدفت الدراسة إلى تحليل المضامين المعرفية لمن
نظـر المشـرع المدرسي،وكشـف  وجهـةوم المواطنـة مـن فهـلتخريج القيم ذات الصـلة بم،المتوسط

اتجـاه  في المستوى العملي التطبيقي من نتائج على تشكيل شخصـية التلميـذ فـي نهاما يتأتى م
  .لهبالنسبة  لتهافي التصرف انطالقا من دالطه وانخرا لها جهأي استدما،له لهاتمث
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نهج الوصــفي التحليلي،وأســلوب تحليــل المضــمون مــن اجــل اإلجابــة عــن اســتخدم الباحــث المــ
  .فرضيات دراسته

  شملت درسته كل المجاالت المعرفية لكتاب التربية المدنية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط 
  :توصل الباحث لجملة من النتائج في دراسته

 التربيـة جنهلمـ رفيـةالمع المضـامين اعتبـار تقـرر التـي المسـلمة صـحة علـى التأكيـد -1
 الجديـدة التربويـة اإلصـالحات وليـدة - المتوسـط التعلـيم مـن الرابعـة للسـنة ة،المدنيـ

 .2003 ديسمبر
 بـدور المتوسـط، التعلـيم مـن الرابعـة للسـنة المدنيـة التربيـة جنهـام مضـامين تضـطلع -2

 باالنتمـاء والشـعور المـدني الحـس وترسـيخ الوطنيـة الـروح تنميـة فيمـا يخـص أسـاس
 .التلميذ لدى لمواطنةوا

 قضـية تثبيـت فـي يهـاعل المعـول األدوات مـن كواحـدة جنهـاالم مضـامين اعتبـار يمكـن -3
 اإلسـالم بمبـادئ متشبع جيل تكوين في مةھوالمسا الوطنية، يةلهو ا االعتزاز بمقومات

 وكثقافـة كلغـة بالعروبـة واالعتـزاز والحضـارية، والثقافيـة الروحيـة واألخالقيـة وقيمـة
 .باألمازيغية كمقوم من مقومات الهوية وكحضارة،

 كـل مـع والتسـامح ،عهـمم الحـوار بجـدوى واالقتنـاع اآلخـرين علـى االنفتـاح مؤشر يعد  -4
 الثقافـة ومؤشـرات خصـائص ھ�مأ مـن والتطـرف، العنـف ونبـذ مختلـف،ھ�و  مـا

 .المواطنية الديمقراطية
 تهدفتاسـ قـد متوسـط،ال التعلـيم مـن الرابعـة للسـنة المدنيـة التربيـة جنهـام مضـامين إن -5

 المـتعلم تسـاعد قـد التـي المعـارف، مـن جملـة تقـديم خـالل مـن التالميـذ، عقـول تطـوير
 .العلمي االستقصاء مهاراتب وتزويده ،واهرالظ في البحث عمليات على

 المواطنـة، قـيم علـى ئتهموتنشـ التالميـذ لـدى الحـس المـدني تنميـة إلـى يسـعى المنهـاج  -6
 الحقـوق فـي المـواطنين تسـاوي فكـرة علـى إلنصـاف،والتأكيدوا العدالـة مبـادئنهم بتلقيـ

  .والواجبات
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     :)2009(دراسة سيف اإلسالم محمد شوية -2 -5-1
  1الجزائرية قيم  المواطنة في المناهج المدرسية

تهـــدف الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى قـــيم المواطنـــة فـــي كـــل مـــن كتـــب التربيـــة المدنيـــة والتـــاريخ 
) الســـنة التاســـعة أساســـي(ســـالمية مـــن الســـنة األخيـــرة للمرحلـــة اإلعداديـــةوالمطالعـــة والتربيـــة اإل

والتعــرف أيضــا علــى اتجاهــات هيئــة التــدريس نحــو دور الكتــب فــي ترســيخ قــيم المواطنــة لــدى 
  .تالميذ المرحلة األخيرة من التعليم اإلعدادي

  :تجلى ذلك من خالل أسئلة الدراسة والتي كانت كاآلتي
كـــل مـــن كتـــاب التربيـــة المدنيـــة ،كتـــاب التـــاريخ، كتـــاب فـــي  كيـــف هـــي  قـــيم المواطنـــة -1

 المطالعة ، و كتاب التربية اإلسالمية للسنة األخيرة من المرحلة اإلعدادية؟

مــا هــي اتجاهــات هيئــة التــدريس نحــو دور تلــك الكتــب فــي ترســيخ قــيم المواطنــة لــدى  -2
 ؟السنة األخيرة من المرحلة اإلعداديةتالميذ 

  : عينة الدراسة
، في مـواد )السنة التاسعة أساسي( الكتاب المدرسي للسنة األخيرة من التعليم اإلعدادي شملت

التربيــة المدنيــة والتـــاريخ والتربيــة اإلســـالمية والمطالعــة، مبــررا الباحـــث ذلــك بكـــون هــذه الســـنة 
تعتبــر المرحلــة المفتــرض فيهــا، نضــج التالميــذ وتشــبعهم بجملــة مــن القــيم الضــرورية لحيــاتهم 

عية،وكذلك هيئة التـدريس المشـرفة علـى تنفيـذ هـذه المنـاهج الدراسـية،المعدة مـن طـرف االجتما
وزارة التربيــــة الوطنيــــة والتــــي بحكــــم وظيفتهــــا لهــــا ســــلطة التقــــدير حــــول هــــذه المنــــاهج ومــــدى 
مســاهمتها فــي ترســيخ قــيم المواطنــة لــدى تالميــذ المرحلــة األخيــرة مــن التعلــيم اإلعــدادي،فكانت 

من مجمـوع هيئـة التـدريس للمرحلـة المتوسـطة %10معلم أي ما يعادل ) 200(العينة ممثلة ب
في متوسطات والية عنابـة،مركزا علـى شـرط الخبـرة فـي اختيـار أفـراد العينـة والتـي يجـب أن ال 

  .سنة20تقل عن 
  :أدوات جمع البيانات

ـــاب المدرســـي - ـــة والتـــاريخ والمطالعـــة والتربيـــة : الكت شـــملت الدراســـة كتـــب التربيـــة المدني
 ).السنة التاسعة أساسي(اإلسالمية من السنة األخيرة للمرحلة اإلعدادية
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ســؤاال لقيــاس اتجاهــات هيئــة التــدريس نحــو دور تلــك  30توزيــع اســتبيان يحتــوي علــى  -
ـــــــرة مـــــــن التعلـــــــيم  ـــــــة األخي ـــــــذ المرحل ـــــــدى تالمي ـــــــة ل ـــــــيم المواطن ـــــــي ترســـــــيخ ق ـــــــب ف الكت

فا،وتم توزيــع االســتبيان فــي اإلعدادي،مشــتقة مــن قــيم المواطنــة التــي أعــدها الباحــث ســل
 .2009األسبوع األول من شهر جوان 

  :نتائج الدراسة
ســـيطرة الواضـــحة وجليـــة لجملـــة مـــن القـــيم المعبـــرة عـــن الحقـــوق تهـــدف إلشـــعار  •

التلميـــذ بـــأن لـــه حقـــوق كمـــواطن يجـــب أن يعرفهـــا،وأن ترســـخ فـــي ذهنـــه ليكـــون 
ــــوع وتت ــــه،مهما كــــان شــــكل هــــذه الحقــــوق التــــي تتن ــــا بكــــل حقوق خــــذ عــــدة واعي

الحقــوق السياســية، الحقــوق االقتصــادية، الحقــوق االجتماعيــة، الحقــوق :أشــكال
 .، محاولة لبناء اإلنسان الجزائري الواعي بكافة حقوقه...الثقافية

إن طغيــان قــيم الحقــوق وتــواتر قيمــة الواجبــات بنســبة ثلــث الحقــوق قــد يكــون لــه  •
أولويـــة الحـــق علـــى أثـــر ســـلبي لـــدى التلميـــذ المواطن،حيـــث يرســـخ لديـــه  فكـــرة 

وعلــى . الواجــب ممــا قــد يفســح المجــال النتشــار األنانيــة وعــدم المبــاالة بــاآلخر
غــرار الواجبــات فالمســؤولية كعنصــر أساســي فــي تكــوين المواطنــة تــأتي بتــواتر 

ممـــا يعيـــق عمليـــة التكـــوين الفعـــال للمـــواطن الجزائـــري % 02.31ضـــئيل جـــدًا 
 .والمسئول يالواع

قــــيم المواطنــــة علــــى شــــكل ثنائيــــات وفــــي تــــرابط  فــــي كتــــاب التــــاريخ تــــم عــــرض •
ـــيم أخـــرى، ممـــا يضـــف ـــيم باعتبارهـــا كـــًال  يعالئقـــي مـــع ق ـــين هـــذه الق تجانســـا ب

عالقـــة : (متكـــامًال فـــي إطـــار خلـــق المـــواطن الصـــالح، مـــن خـــالل عـــدة أمثلـــة
، ويبـــدو أن عـــرض )... الواجـــب/الحـــق(، )األحـــزاب/القـــانون(، )بالحريـــة/الحـــق

 . ن فقط إجحاف في حق هذا المفهومقيمة المواطنة في كتابي

المواطنــــة والمجتمــــع الــــدولي،ركز الكتــــاب المدرســــي فــــي الكتــــب الثالثــــة علــــى   •
مفهـــوم المواطنـــة وعالقتهـــا بالتعـــايش الســـلمي مـــع اآلخر،حتـــى ال تكـــون قيمـــة 

المجتمـع الجزائـري عـن المجتمـع الـدولي، تـم ذكـر قيمـة  لالمواطنة محاولـة لعـز 
جي فـي ثالثـة كتـب وهـي محاولـة مـن المبـرمج لترسـيخ التفتح على العالم الخار 
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مواطنـــــة تتقبـــــل التعـــــايش مـــــع المحـــــيط الخـــــارجي،غير أن المبـــــرمج لـــــم يحـــــدد 
 .الميكانزمات التي يتم بها تقبل اآلخر 

  :ما يلي  وبعد سبر اتجاه هيئة التدريس تبين �
 الكتــاب المدرســي يرســخ فــي التلميــذأن اتجــاه هيئــة التــدريس يميــل نحــو فكــرة أن  •

 .قيم المواطنة عموما 

 الكتاب المدرسي يرسخ فـي التلميـذباإليجاب ، يميل اتجاه هيئة التدريس إلى أن  •
قيم متنوعة للمواطنة فمنها القيم السياسية بالدرجة األولـى تليهـا القـيم االجتماعيـة 

 .ثم قيم الوالء للوطن

خ فــــي الكتــــاب المدرســـي ال يرســــبالســـلب ، يميــــل اتجـــاه هيئــــة التــــدريس إلـــى أن  •
فهـــــم التعـــــاون الـــــدولي بـــــين  مشـــــاعر العـــــدل واإلنصـــــاف قـــــيم الواجبـــــات التلميـــــذ

االلتزام بالواجبات القومية فكرة التعاون مع المواطنين اآلخـرين فـي . المجتمعات 
  تحقيق األهداف القومية

  ) 2006(دراسة راضية بوزيان -3 -5-1
وســـيوتحليلية لكتـــب المـــواد دراســـة س(المواطنـــة والمؤسســـة التعليميـــة فـــي الجزائـــر        

1)االجتماعية نموذجا
 

ـــة  ـــة،كتاب التربي ـــة فـــي كتـــب المـــواد االجتماعي ـــيم المواطن ـــى ق ـــى التعـــرف عل تهـــدف الدراســـة إل
ــــة ــــة اإلعدادي ــــة للمرحل ــــي )  الســــنة التاســــعة أساســــي(المدني ــــة ف ــــة المواطن ــــد مكان نموذجا،وتحدي

  :ليةالمؤسسات التربوية في الجزائر من خالل طرح األسئلة التا
 ما مكانة التربية على المواطنة في مؤسساتنا التربوية؟ -

مـــا طبيعـــة القـــيم التـــي تحملهـــا كتـــب المـــواد االجتماعيـــة للصـــف التاســـع األساســـي فـــي  -
 الجزائر؟

مـــا أنمـــاط مـــا وراء الخطـــاب المتضـــمنة فـــي  هـــل هنـــاك تفـــاوت فـــي نســـب هـــذه القـــيم؟ -
 لجزائر؟نصوص كتب المواد االجتماعية في التعليم األساسي في ا

اســـتخدمت الباحثــــة المـــنهج الوصــــفي التحليلــــي وكـــذا مــــنهج تحليـــل المضــــمون،لتحديد النتــــائج 
  :التالية
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،وضــعف تــواتر الواجبــات كأســاس ) 30.84%(هيمنــة الحقــوق كأســاس للمواطنــة •
 ).%5.60(للمواطنة

 .الديمقراطية كدعامة أساسية للمواطنة ظهرت بنسب تواترية متوسطة •

حوظــــــا ال يعكــــــس أهميتــــــه حيــــــث لــــــم يســــــجل تــــــواتره االنتمــــــاء ســــــجل ضــــــعفا مل •
 ).%4.67(،أما الهوية الوطنية)%0.93(سوى

 ). %1.86(االنفتاح على اآلخر والمواطنة العالمية •

،انطالقا مـن فلسـفة ةغياب تام لتحديد المصـطلحات والمفـاهيم والكلمـات األساسـي •
لمفـاهيم فــي تربويـة واضـحة المعـالم،يفتح البـاب أمـام تــأويالت عديـدة وخلـط بـين ا

  . مرحلة التعليم األساسي
  الدراسات العربية-5-2
  )2012(دراسة حمدي حكمت البراوي -5-2-1

معلم التربية الوطنية في تدعيم مفـاهيم حقـوق اإلنسـان لـدى طلبـة المرحلـة األساسـية  دور
  .1بمحافظة غزة

حقـوق اإلنســان هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى دور معلـم التربيـة الوطنيـة فـي تـدعيم مفـاهيم 
وطرح الباحـث إشـكالية بحثـه لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر المـديرين والمشـرفين،

   :كما يلي
 المرحلة طلبة لدى اإلنسان حقوق مفاهيم تدعيم في الوطنية التربية معلم دور ما

  ؟ غزة بمحافظات األساسية
 موزعـة فقـرة ( 50 ) مـن سـتبانةاإل تكونـت حيـث سـتبانةواإل المقابلـة مـن الدراسـة أداة وتكونـت

 مفـاهيم تـدعيم فـي المعلم دور ومعوقات والسلوكي والوجداني المعرفي هي البعد أبعاد، )4(على

 والمقارنـة والتحليـل بالوصـف يقـوم الذي التحليلي، الوصفي المنهج الباحث واتبع.اإلنسان حقوق

 ،وتـم الدراسة لموضوع علمية إضافة إيجاد من الباحث مكنت تعميمات إلى الوصول أجل من ،

  .أسئلة الدراسة عن لإلجابة وذلك.(SPSS)برنامج باستخدام إحصائياً  وتحليلها البيانات جمع
  :نتائج الدراسة

 طلبة لدى اإلنسان حقوق مفاهيم تدعيم في لدوره الوطنية التربية معلم ممارسة درجة أن
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المجـاالت األربعـة التـي حــددها  والمشـرفين،في المـديرين نظـر وجهـة مـن األساسـية المرحلـة
  ).76.5%،%78.4،%81.8،%78.9( الباحث كانت ايجابية بحيث كانت على التوالي

 تـدعيم فـي الوطنيـة التربيـة معلـم دور درجـات متوسـطات بـين إحصـائية داللـة ذات فروق توجد ال
 العلمـي الجـنس والمؤهـل لمتغيـرات تبعـاً  األساسـية المرحلـة طلبـة لـدى اإلنسـان حقـوق مفـاهيم

العينــة،في حــين توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية تبعــا لمتغيــري  أفــراد لــدى الخبــرة وســنوات
  .المنطقة التعليمية والمهنة

 الخدمـة قبـل وذلـك الوطنيـة التربيـة لمعلمـي ومعلمـات الجيـد وأوصـى الباحـث بضـرورة اإلعـداد

 وتشـجيع الـذاتي، والنقـد قـدالن وتقبـل الطلبـة لـدى اإلنسـان حقـوق مفـاهيم تعميق أجل من وأثناءها

 يخـدم تطبيقـي عملـي بشـكل والمعلومـات المعـارف لتوظيـف أمـامهم الفـرص إتاحـة و الطلبـة

  .مجتمعهم
  )2011(زياد بركات و ليلى أبو علي دراسة -5-2-2

مظاهر المواطنة المجتمعية فـي المقـررات الدراسـية فـي العلـوم االجتماعيـة مـن وجهـة نظـر 
  1المعلمين

 والقانونية االجتماعية المجاالت في المجتمعية المواطنة مظاهر إلى هدفت الدراسة إلى التعرف

 التـاريخ( االجتماعيـة بـالعلوم المتعلقـة الفلسـطينية الدراسـية المقـررات فـي والسياسية واالقتصادية

 لهـذا ات،المقـرر  لهـذه المعلمـين نظـر وجهـة مـن )الوطنيـة والتربيـة المدنيـة والتربيـة والجغرافيـة

 المظـاهر فـي المجتمعيـة المواطنـة مظاهر لقياس فقرة ( 40 ) من مكونة استبانه طبقت الغرض

 هـذه يدرسـون طـولكرم محافظـة فـي الحكوميـة المـدارس فـي المعلمـين مـن عينـة علـى المختلفـة

  .ومعلمة معلًما ( 134 ) قوامها المقررات
 المنـاهج فـي المجتمعيـة المواطنـة هرمظـا أهـم مـا :طـرح الباحثـان السـؤال التـالي لدراسـتهما

 والقانونيـة، االجتماعيـة، :المجـاالت فـي وذلـك .نظـر المعلمـين؟ وجهـة مـن الفلسـطينية الدراسـية

  .والسياسية واالقتصادية،
  .استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف دراستهما

  :توصل الباحثان من خالل دراستهما إلى النتائج التالية

                                                 
1
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أن الترتيــــــب النســــــبي لمجــــــاالت المواطنــــــة المجتمعيــــــة تبعــــــا لظهورهــــــا قــــــي المقــــــررات  -
-االقتصـــادي-السياســـي-االجتمـــاعي: الدراســـية،كان وفقـــا لتقـــديرات المعلمـــين كالتـــالي

 .القانوني

نســـجل فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين المتوســـطات الحســـابية لتقـــديرات المعلمـــين لمظـــاهر  -
 :لدراسية تعزي إلىالمواطنة المجتمعية في المقررات ا

  .المرحلة التعليمية التي يدرس بها المعلم/المؤهل العلمي/متغير الجنس
  :توصيات الباحثين

 :اآلتية التوصيات اقتراح يمكن ومناقشتها الدراسة نتائج ضوء في

  .هادفة تعليمية برامج تطوير خالل من المواطنة مفهوم تعزيز -1
 .واقتصادية سياسية توعية وبرامج خطط وضع -2

 المواطنـة بمظـاهر الخصـوص وجـه علـى االجتماعيـة المـواد فـي المقـررات تـدعيم -3

 .المختلفة في المجاالت المجتمعية

 المواطنـة مفهـوم لتـدعيم المختلفـة والمقـررات المنـاهج فـي المواطنـة تربيـة بـرامج تعزيـز -4

 .االجتماعية المواد في مقررات الواردة

  )2009/2010(رنتيسيزكي رمزي مرتجى ومحمود محمد الدراسة -5-2-3
تقيــيم منــاهج التربيــة المدنيــة للصــفوف الســابع والثــامن والتاســع األساســي فــي ضــوء قــيم 

  1المواطنة
هدفت الدراسة إلى تقييم مناهج التربية المدنية للصفوف السـابع والثـامن والتاسـع األساسـي فـي 

لتربيـة المدنيـة،وتطابقها ضوء قيم المواطنة،وتحديد مدى توافر هذه القيم في المنـاهج الدراسـية ل
  .مع الخصوصية الفلسطينية

  :تجلى ذلك من خالل أسئلة الدراسة والتي كانت كاآلتي
ما هي قيم المواطنة المناسـبة لمنـاهج التربيـة المدنيـة للصـفوف السـابع والثـامن والتاسـع  -1

  األساسي؟
والثــامن  مــا مــدى تــوافر قــيم المواطنــة لمحتــوى منــاهج التربيــة المدنيــة للصــفوف الســابع -2

 والتاسع األساسي؟
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  :حدود الدراسة
محتوى مناهج التربية المدنية للصفوف السابع والثـامن والتاسـع األساسـي،المعتمدة مـن طـرف  

  .2009/2010وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 
  :المنهج المعتمد

لتربيـــة المدنيـــة حيـــث اعتمـــد الباحثـــان علـــى مـــنهج تحليـــل المضـــمون لتحليـــل محتـــوى منـــاهج ا
للصفوف السابع والثامن والتاسع األساسي، للتعـرف علـى دورهـا فـي تنميـة قـيم المواطنـة وبنـاء 

  .قائمة معيارية بقيم المواطنة المناسبة في ضوء الخصوصية الفلسطينية
  :نتائج الدراسة

تاسـع خلصت الدراسة بعد تحليـل مضـامين منـاهج التربيـة المدنيـة للصـفوف السـابع والثـامن وال
مــن التعلــيم األساســي،إلى تــدني محتــوى هــذه المنــاهج لقــيم المواطنــة وعــدم التــوازن فــي توزيعهــا 
حيـــث كانـــت حقـــوق اإلنســـان والقـــيم السياســـية والمســـؤولية االجتماعيـــة أعلـــى القيم،بينمـــا كـــان 

م واالنفتــاح علــى الثقافــات األخرى،أقــل القــي واالنتمــاء والتســامح الــوعي البيئــي والوحــدة الوطنيــة
تضـــمنا علـــى الـــرغم أهميتها،كمـــا خلصـــت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن التوصـــيات مـــن أهمهـــا 
تضمين المناهج هذه القيم،مع التركيز على قيم االنتماء والوحـدة الوطنيـة لمـا لهـا مـن دور فـي 
المحافظـــة علـــى النســـيج الـــوطني الفلســـطيني، فـــي ظـــل التحـــديات النـــي تواجـــه األمـــة فـــي هـــذا 

  .الزمن الصعب
  )2008/2009(دراسة معاذ نظمي بشير -5-2-4

 السابع السادس، الخامس، للصفوف وتقويمها الوطنية التربية كتب محتوى تحليل

1.الغربية الضفة شمال محافظات ومعلمات معلمي نظر وجهة من
 

 الخــامس، للصــفوف وتقويمهــا الوطنيـة التربيـة كتــب محتــوى تحليــل إلــى الدراسـة هـدفت

مـن خـالل  الغربيـة الضـفة شـمال محافظـات ومعلمـات معلمـي نظـر وجهـة مـن والسادس،والسـابع
 والمؤهـل الجـنس، :تحليـل محتـوى كتـب التربيـة المدنيـة للمراحـل السـابقة وفقـا للمتغيـرات التاليـة

  .المادة تدريس مرات وعدد والصف، المعلم، وخبرة العلمي،

                                                 
 ���1)م.غ(�_��ة ��7�0I�>(،V>3��،ح�'#��،��0&% ا>&�% ا�را
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 الوطنيـة التربية لميمع جميع من الدراسة مجتمع استخدم الباحث منهج تحليل المضمون،تكون

 عينـة وتكونـت ومعلمـة معلًمـا ( 819 ) عـددهم الغربيـة،والبالغ الضـفة شـمال محافظـات فـي

  .ومعلمة معلما ( 246 ) من الدراسة
  :نتائج الدراسة

إن درجة تقـويم المعلمـين والمعلمـات لكتـب التربيـة الوطنيـة لصـفوف الدراسـة فـي جميـع  -
 .المجاالت كانت مرتفعة جدا

تحقيــق المعــايير والمحتــوى واألنشــطة واألســئلة كانــت بدرجــة مرتفعــة،في حــين إن درجــة  -
 .تم تسجيل درجة متوسطة بالنسبة لتنظيم المحتوى وطريقة عرضه

تعـزي لمتغيـر )α= 0,05(   الداللـة مسـتوى علـى إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد ال -
النسـبة لمتغيـر المادة،بينمـا توجـد فـروق ب وتـدريس والصـف، العلمـي، والمؤهـل الجـنس
 .الخبرة

  :توصيات الباحث
 التعليميـة باألهـداف قائمـة وجـود يخـص فيمـا الوطنيـة، التربيـة كتـب إثـراء إعـادة ضـرورة  -1

 .تعليمية وحدة لكل

 .الوطنية التربية كتب وحدات من وحدة بكل الرئيسية لألفكار مناسبة ملخصات تضمين -2

 .تعريفاتها تتضمن بمقدمة وحدة كل بدء ضرورة -3

 التربية دروس وتمارين أسئلة ضمن )التفكير إطالق( مفتوحة إجابة ذات أسئلة جإدرا -4

  .الوطنية
  )2009(دراسة سمية شاتي يونس هندي  -5-2-5

1تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا في المنهاج الفلسطيني
 

ــــــــــى تحليــــــــــل ونقــــــــــد كتــــــــــب التربيــــــــــة الوطنيــــــــــة الفلســــــــــطينية للصــــــــــف وف هــــــــــدفت الدراســــــــــة إل
،فــي ضــوء جملــة مــن المعــايير المقترحــة،كانت علــى النحــو )األول،الثاني،الثالــث،الرابع(األربعــة
  :التالي
 .معايير خاصة بمحتوى كتب التربية الوطنية -

 .معايير خاصة بتنظيم المحتوى -

                                                 
 ���1)م.غ(�_��ة ��7�0I�>(،V>3��،ح�'#��،��0&% ا>&�% ا�را
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 .معايير خاصة بعرض المحتوى -

 .معايير خاصة بالتدريبات واألسئلة واألنشطة -

 :المنهج المعتمد -

  التحليلي الوصفي المنهج لباحثةا استخدمت
  :تساؤالت الدراسة -

  :والستفاء الدراسة حقها،طرحت الباحثة األسئلة التالية
 فـي حالًيـا المطبقـة الـدنيا األساسـية المرحلـة فـي الوطنيـة التربيـة كتـب ونقـد تحليل نتائج ما -1

 فلسطين؟

 نيا؟ الد األساسية المرحلة في الوطنية التربية لكتب الالزمة المعايير ما -2

 األساسـية المرحلة تالميذ على الوطنية التربية كتب في المعايير هذه تتحقق مدى أي إلى -3
 الدنيا؟

  :حدود الدراسة
 المرحلة طالب على المقررة الوطنية التربية كتب تحليل على الدراسة هذه اقتصرت -

  .والثاني األول الفصل بجزأيه والرابع، والثالث والثاني األول :للصفوف الدنيا األساسية
 ).2008/2009(جريت هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي  -

 :نتائج الدراسة

  :أظهرت نتائج الدراسة وفق المعايير المقترحة ما يلي
 ).%76.3(كانت لمعيار المحتوى الذي جاء بنسبة تحقيق مرتفعة: المرتبة األولى -

ـــــة - ـــــة الثاني ـــــذ:المرتب ـــــوى ال ـــــار تنظـــــيم المحت ـــــت لمعي ـــــق مرتفعـــــة كان ي جـــــاء بنســـــبة تحقي
 ).%76.1(أيضا

ــــــــذي جــــــــاء بنســــــــبة تحقيــــــــق :المرتبــــــــة الثالثــــــــة - كانــــــــت لمعيــــــــار األنشــــــــطة واألســــــــئلة ال
 ).%65.9(متوسطة

كانـــــت لمعيـــــار طريقـــــة عـــــرض المحتـــــوى الـــــذي جـــــاء بنســـــبة تحقيـــــق :المرتبـــــة الرابعـــــة -
 ).%54.4(متوسطة

  :للدراسة أوصت الباحثة في ختام دراستها بناءا على المعايير األربعة
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 مــن متعــاون فريــق خــالل مــن الكتــاب ضــرورة أن يــتم إعــداد :معيــار المحتــوى -

 و التـأليف مؤسسـات فـي النظـر إعـادة إلـى باإلضـافة التربية الوطنيـة، في المتخصصين
 الطـالب آراء أخـذ يـتم بحيـث قاعـدة المشـاركة، وزيـادة آلخـر، حـين مـن طواقمـه

 قبـل كامـل دراسـي عـام األمور،ولمـدة ليـاءوأو  والمشـرفين المعلمـين وكـذا المسـتهدفين،

  .تعميمه

 قبـل تعليميـة وأهـداف عامـة أهـداف علـى الكتـاب احتـواء ينبغـي :معيار تنظـيم المحتـوى -

 .موضوع كل

 للبحــث الدراســة موضــوعات علــى الكتــاب احتــواء ينبغــي :معيــار عــرض المحتــوى -

الطلبـة  وتشـجيع منهـاج،ال بنـاء فـي النفسـية باألسـس االهتمام وزيادة واالطالع، والتجريب
 المقـرر؛ فـي ليسـت عامـة موضـوعات إلـى باإلضـافة الخارجيـة، والقـراءة البحـث علـى

 .العلمي مستواه ورفع المعرفي، محصوله وزيادة التلميذ، معلومات إلثراء

 تنمـي وأسـئلة أنشـطة علـى الكتـاب احتـواء ينبغـي :معيار التدريبات واألسـئلة واألنشـطة -

 األمـر لهذا لما المشكالت، حل مهارات المنهاج وتضمين اإلبداع،و  التفكير الطالب عند

 تناسـب وأسـئلة، أنشـطة علـى الكتـاب يحتـوي أن وضـرورة .التفكيـر تعلـيم فـي أهميـة مـن

  .بينهم الفردية الفروق وتراعي الطالب ميول
  )1428/2007(وجيه بن قاسم القاسم بني صعبدراسة -5-2-6

  1نة الصالحة منهج التربية البدنية مثاالً دور المناهج في تنمية قيم المواط
تهــدف الدراســة إلــى تحديــد قــيم المواطنــة التــي تنميهــا منــاهج التربيــة المدنيــة فــي الطالب،مــن 

خــــــــالل تحليــــــــل مــــــــنهج التربيــــــــة المدنيــــــــة فــــــــي المملكــــــــة العربيــــــــة السعودية،للســــــــنة الدراســــــــية        
ربيـــة المدنيـــة ومـــا درجـــة التوافـــق ،للوقـــوف علـــى القـــيم التـــي تنميهـــا منـــاهج الت) 1427/1428(

بينهــا وبــين القــيم التــي تنميهــا كتــب التربيــة الوطنيــة،والتعرف علــى اآلليــات المتبعــة فــي تنميــة 
ما قيم المواطنـة التـي تنميهـا منـاهج التربيـة البدنيـة : كما يلي  ثالمواطنة،فكانت إشكالية الباح

  في الطالب ؟
،لإلجابــة عــن إشــكالية بحثــه ج الوصــفي التحليليألغــراض هــذه الدراســة يســتخدم الباحــث المــنه

  :ليتوصل إلى النتائج التالية
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وجود توافق بين ما تنميه التربية البدنية والتربية الوطنيـة مـن قـيم المواطنـة فـي المنـاهج  -
 .المعتمدة في المملكة العربية السعودية

المواطنـــة،كما  يســتخدم مـــنهج التربيــة البدنيـــة آليـــات وأســاليب متنوعـــة لـــدعم قــيم تنميـــة  -
 .يوجد انسجام تام بين المنهاجين

كما أوصى الباحث فـي ختـام دراسـته بضـرورة إثـراء مـنهج التربيـة البدنيـة بعـدد مـن قـيم التربيـة 
العمــــل التطــــوعي ، حــــب الــــوطن والــــدفاع عنــــه وعــــن مكتســــباته : الوطنيــــة ذات العالقــــة مثــــل 

الم ، التكافل والتـرابط االجتمـاعي األمـن واالعتزاز به وبمنجزاته ومنتجاته ، العمل ، آداب الس
النظــر فــي تقــديم قــيم تنميــة المواطنــة فــي مــنهج التربيــة البدنيــة بشــكل يحقــق  ةوالســالمة، إعــاد

 .المزيد من االستمرارية، وبشرط تناسب القيم مع مستوى نضج الطالب في المرحلة العمرية

  )2005(العزيز النصاردراسة راشد بن حسين العبد الكريم وصالح بن عبد  -5-2-7
التربيــة الوطنيــة فــي مــدارس المملكــة العربيــة الســعودية دراســة تحليليــة مقارنــة فــي ضــوء 

  1التوجهات التربوية الحديثة
هدفت هذه الدراسة إلـى التحليـل النـوعي لمقـررات التربيـة الوطنيـة لمرحلـة التعلـيم المتوسـط فـي 

ي تســلكه نظيراتهــا فــي المملكــة البريطانيــة،كما المملكــة العربيــة الســعودية،ومقارنته بالتوجــه الــذ
 نمـوذج هـدفت إلـى رصـد نقـاط االتفـاق واالخـتالف بـين المنهجـين السـعودي والبريطـاني، بنـاء

 ضـوء فـي السـعودية المملكـة العربيـة فـي المتوسـطة المرحلـة فـي الوطنيـة التربيـة لتـدريس مقتـرح

 منـه، ينطلـق الـذي الفلسـفي األسـاس يـدتحد علـى النمـوذج ويشـتمل .ةالحديثـ التربويـة التوجهـات

مفهـومي  مـن تنطلـق التـي األبعـاد ضـوئه فـي ويصـاغ واألنشـطة، والمحتـوى األهـداف منه ويشتق
  .والمواطنة الوطنية

 بالوصـف يهـتم الـذي الظـاهري الوصـفي المحتـوى تحليـل مـنهج الباحثـان اتبـع: المـنهج المعتمـد

المرحلـة  فـي الوطنيـة التربيـة كتـب تضـمنتها لتـيا العامة الظاهري النوعي للموضوعات واألفكار
  .بريطانيا في الوطنية التربية كتب وكذلك السعودية، العربية المملكة في المتوسطة
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  :حدود الدراسة
 األول المتوسطة الصفوف المرحلة طالب على المقررة الكتب تحليل على الدراسة هذه اقتصرت

 علـى الحاليـة الدراسـة اقتصـرت كمـا). 1424/1425(الدراسـي المتوسـط للعـام والثالـث والثـاني

  .في بريطانيا للسنة الدراسية نفسها المتوسطة المرحلة في المواطنة كتب تحليل
 :تساؤالت الدراسة -

 :طرح الباحثان األسئلة التالية

 الحديثة؟ التربوية االتجاهات ضوء في الوطنية التربية مفهوم ما -1

 العربية السعودية المملكة في المتوسطة المرحلة في الوطنية التربية منهج توافق مدى ما -2

 السؤال هذا عن اإلجابة وتتضمن الحديثة؟ التربوية التوجهات مع

  :هما مهمين، سؤالين عن اإلجابة
 موضوع السعودية العربية المملكة في التعليم نظام تناول كيف -أ

  المتوسطة؟ المرحلة في الوطنية التربية تدريس
 لتربية ا تدريس موضوع بريطانيا في التعليم ظامن تناول كيف - ب

  المتوسطة؟ المرحلة في الوطنية
 العربية المملكة في المتوسطة المرحلة في الوطنية التربية لمنهج المقترح النموذج ما -3

  الحديثة؟ التربوية التوجهات ظل في السعودية
 :نتائج الدراسة -

 والمحتـوى األهـداف شـملت لمنهجـينا بـين فـوارق خلـص الباحثـان مـن دراسـتهما إلـى وجـود

 الوطنيـة التربيـة مقـررات فـي مستويات ثالثة وجود التحليل من وتبين العرض واألنشطة وأسلوب

 المملكـة فـي المقـررات اقتصـرت بينمـا والمحلـي، والـوطني العـالمي المسـتوى :هـي بريطانيـا فـي

 كانـت واألنشـطة تـوىالمح مجـال وفـي .الـوطني المسـتوى علـى كبيـر بشـكل السـعودية العربيـة

 في للحوار، إلى وداعية والتفكير التأمل على الطالب ومحفزة وثرية متنوعة البريطانية المقررات

 اقتصـرت كمـا .المباشـر والطـرح والتركيـز االختصـار السـعودية المقـررات علـى غلـب حـين

 نيـة،بينماالوط إلـى مباشـر بشـكل تتعـرض ولـم المواطنـة، سـلوك تنميـة البريطانيـة علـى المقـررات

كمـا قـدم الباحثـان  .السـعودية المقـررات فـي ظـاهرة سـمة بالوطنيـة المتعلقـة الموضـوعات كانـت
 العربيـة المملكـة فـي المتوسـطة المرحلـة فـي الوطنيـة التربيـة لتطـوير مـنهج اً  مقتـرح نموذجـاً 
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 نـةالمواط وسـلوك الـوطني البعـد مـن متـوازن مـزيج علـى تقـوم رؤية شرعية على يعتمد السعودية،

 سـلوك وتعزيز )الوطن (للجماعة الوالء تنمية النموذج ويراعي الوطنية، التربية مقرر تدريس في

 المســتجدات علــى الســعودية،وينفتح والخصوصــية الهويــة علــى المواطنــة،كما يحــافظ

  .العصرية للقضايا العالمية،ويستجيب
  دراســــــــــــــــــــــــات أجنبية-5-3
  )Lavoie Simon, Jutras France،2011(دراسة-5-3-1

  1"الكيبيك في بها المعمول الدراسية البرامج في التسامح تعليم "وهي بعنوان
تهدف الدراسة انطالقا من كون المدرسة موقعا للتنشئة االجتماعية،خاصة في بلد يتميز 
 بالتعدد الثقافي المتنامي مثل الكيبك،يجعل من قيمة التسامح أولوية من أولويات أهداف

التعليم،يطرح الباحث مشكلة الدراسة حول األهداف التربوية وقيمة التسامح على النحو 
  هل األهداف التربوية تتضمن قيما للتسامح؟؟؟ وما هي اتجاهات هذه التربية؟؟؟: التالي

  :استخدم الباحث منهج تحليل المضمون لإلجابة عن مشكلته البحثية ليتوصل للنتائج التالية
ول يعتبر التسامح من أساسيات برنامج وزارة التربية،من خالل اعتماد في المستوى األ -

برنامج لنتعلم كيف نعيش،وفي المرحلة الثانوية يتعزز هذا الدور ليصبح التسامح 
عنصرا فعاال في التالحم االجتماعي،ضمن خمس مجاالت واسعة للتعلم التي يجب 

 ).ع ودورها في االنفتاحالمواطنة والمجتم(معالجتها في جميع أنحاء المنهج 
يكتسب الطالب من خالل التعلم التعاوني كفاءات مستعرضة تسمح للشخص  -

بالتكيف مع مختلف الحاالت،وتملك الموارد المعرفية والعاطفية واالجتماعية لمواصلة 
 .التعلم مدى الحياة

يكتسب الطالب كفاءات تأديبية حيث يصبحوا قادرين على اكتشاف ثقافات  -
عرف على التاريخ وتعلم المواطنة،والحد من أي سلوك تمييزي وبناء أخرى،والت

 .الضمير االجتماعي
يرى الباحث أن التسامح واحترام االختالف واالنفتاح على اآلخر يمر حتما بالمدرسة لذا 
يجب االهتمام بجملة من النقاط المساعدة على تحقيق األهداف من التربية على التسامح و 

                                                 
1
 Lavoie, Simon and Jutras, France "L’éducation à la tolérance dans les programmes d’études en vigueur au Québec," 

Canadian and International Education / Education canadienne et internationale: Vol. 40: Iss. 3, Article 3, (2011). 
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نا لنتعلم كيف نعيش معا،ليس شعارا أجوفا بل من خالل جملة من جعل المدرسة مكا
  :اإلجراءات التي تساعد على ذلك

المعلمين الرسمية أو غير الرسمية تجاه التربية من أجل التسامح  تعدم إغفال سلوكيا -
 .لذلك وجب خضوع المعلمين لتدريبات في هذا المجال

 .وضع خطة لتجنيب المدرسة مظاهر العنف المدرسي -
المعرفة بالثقافات الدينية المتعددة يساهم في تقريب وجهات النظر،والتدرب على  -

 .احترام الغير ونبذ األنانية الشخصية وعدم االكتراث باآلخرين
  )CANAN ASLAN، YASEMIN KARAMAN-KEPENEKCI2008(دراسة -5-3-2

فـي للغـة األم رسية دراسة مقارنة بين الكتب المد" التربية على حقوق اإلنسان" وهي بعنوان
  .1كل من تركيا وفرنسا

تهدف الدراسة إلـى إجـراء مقارنـة بـين متضـمنات الكتـب المدرسـية للغـة األم فـي كـل مـن تركيـا 
ــيم والــذي يشــمل الســنوات الخمــس  وفرنســا فــي مجــال حقــوق اإلنسان،للمســتوى األول مــن التعل

حليـل المضـمون ليتوصـل إلـى اسـتخدم الباحـث مـنهج تاألولى من التعليم األساسي في البلدين،
  :النتائج التالية

موضـــوع الحقـــوق والحريـــة ســـجل تـــواترا فـــي الكتـــب المدرســـية التركيـــة أكثـــر مـــن الكتـــب  -
 .المدرسية الفرنسية

 .موضوع الحياة الديمقراطية سجل تواترا في الكتب الفرنسية أكثر من الكتب التركية -
،ونبذ العنــف والتمييــز العنصــري الحقــوق الشخصــية االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية -

الطبقــة  وعلــى أســاس الجــنس أو اللغــة أو الــدين أو األمــة أو وجهــة النظــر السياســية أ
 .االجتماعية،من متضمنات الكتب المدرسية لكال البلدين

 .مبادئ التسامح والسالم الفرعية مسجلة في كال البلدين بقدر كاف -
توضـــيحية تشـــرح كيفيـــة بنـــاء عالقـــة احتـــواء الكتـــب المدرســـية الفرنســـية علـــى نصـــوص  -

 .تعايش مع اآلخر في ظل االحترام واحترام خصوصيات اآلخرين

                                                 
1 CANAN ASLAN, YASEMIN KARAMAN-KEPENEKCI, HUMAN RIGHTS EDUCATION: A COMPARISON OF MOTHER 

TONGUE TEXTBOOKS IN TURKEY AND FRANCE, Mediterranean Journal of Educational Studies, Vol. 13(1), pp. 101-124, 

2008. 
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الحجم الساعي في النظام الفرنسـي مـوزع بحيـث يـدرس التالميـذ نصـف سـاعة للصـفين  -
األول والثاني،وســاعتين لبقيــة الصــفوف الثالثــة أســبوعيا،من أجــل التربيــة علــى حقــوق 

كـــل أســـبوعين فـــي اجتماعـــات دوريـــة تســـاعدهم علـــى بنـــاء اإلنسان،ومشـــاركة التالميـــذ 
 .عالقات اجتماعية في ظل التربية على حقوق اإلنسان والمواطنة

يســاعدهم علــى التعــايش " العــيش معــا"وجــود برنــامج مرافقــة للطــالب فــي فرنســا بعنــوان  -
 .مع اآلخر وكيفية بناء عالقات االحترام المتبادل والتعاون

ـــوان ) César Birzéa،2006(دراســـة  -5-3-3 ـــي  "وهـــي بعن ـــة ف ـــة والمواطن التربي
  1"اروبأو 

جــاءت الدراســة فــي إطــار الســنة األوروبيــة للمواطنة،هــذا المشــروع الــذي تــم االتفــاق بشــأنه مــن 
أكتــــــوبر  11-10(طــــــرف رؤســــــاء االتحــــــاد األوروبــــــي فــــــي قمــــــتهم الثانيــــــة بستراســــــبورغ مــــــن 

ات الكبـــرى للمجلس،يحمـــل هـــذا األولويـــمـــن ) EDC(،منـــذ هـــذا التـــاريخ صـــار مشـــروع)1997
  :المشروع عدة أهداف نوجزها فيما يلي

 .تعزيز ثقافة الديمقراطية في المجتمع األوروبي -
 .خلق الشعور باالنتماء لمجتمع ديمقراطي وضرورة االلتزام بهذا التوجه -
رفع مستوى الوعي بالقيم األساسية المشتركة لبناء عالم أكثر حرية وعدال وتسامحا فـي  -

 .مع األوروبيالمجت
مــا هـو دور التربيــة فـي مواجهــة :وتمحـورت دراسـة الباحــث حـول اإلجابــة عـن ســؤال أساسـي هـ

  مشاكل المجتمع؟؟؟
حيث خلص الباحث إلى جملة من المشـكالت التـي تواجـه التربيـة علـى المواطنـة فـي المدرسـة 

  :لنقاط التاليةمما ينعكس سلبيا على المجتمع،حدد هذه المعيقات للتربية على المواطنة في ا
اقتصـــار بــــرامج التربيــــة علـــى المواطنــــة علــــى منـــاهج التربيــــة المدنيــــة فقط،وكــــذا  •

 ).ساعة أو ساعتين في األسبوع(الحجم الساعي غير الكافي
تــدريب المعلمــين علــى آليــات التــدريس مــن أجــل المواطنــة ســلبية فــي أغلــب دول  •

 .االتحاد األوروبي

                                                 
1
 César Birzéa , Éducation et citoyenneté en Europe, Actes du séminaire national  «La citoyenneté par 

l’éducation    » .eduscol.france.2006.p p , 16-11 . 
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واطنــة إال فــي شــقها الخــاص بتنظــيم الحيــاة اإلدارة المدرســية ال تهــتم بمبــادئ الم •
 .المدرسية

 .ضعف االهتمام بتدريس القيم في المناهج التربوية •
أكثــر بالعناصــر الســابقة الــذكر مركــزا علــى أهميــة تــدريس قــيم  ملــيخلص الــى ضــرورة االهتمــا

 يمكــن تحقيــق تربيــة مواطنيــة المواطنــة وحقــوق اإلنســان،ألنه بــدون قــيم مشــتركة بــين الجميــع ال
  .فعالة

  )1424/2003(طالل بن عبد الرحمن الحجيالن -5-3-4
ــاني عشــر فــي  ــوم االجتماعيــة واإلنســانية للصــفين الحــادي عشــر والث ــل لمنــاهج العل تحلي

  1أونتاريو بكندا
تهـــدف هـــذه الورقـــة إلـــى عـــرض تحليـــل الخصـــائص واالتجاهـــات الســـائدة فـــي منـــاهج العلـــوم 

،مســـتخدما شـــر والثـــاني عشـــر فـــي أونتـــاريو بكندااالجتماعيـــة و اإلنســـانية للصـــفين الحـــادي ع
  .المنهج الوصفي التحليلي

  :تهدف الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية
مـــا هـــي األســـس السياســـية والدينيـــة واالقتصـــادية واالجتماعيـــة التـــي يقـــوم عليهـــا المجتمـــع  -1

  الكندي ؟
 تماعية واإلنسانية؟ما مدى تأثير الخلفيات السياسية لكندا على المناهج العلوم االج -2

 ما مدى تأثير الخلفيات الدينية لكندا على المناهج العلوم االجتماعية واإلنسانية؟ -3

 ما مدى تأثير الخلفيات االجتماعية لكندا على المناهج العلوم االجتماعية واإلنسانية؟ -4

 ة؟ما مدى تأثير الخلفيات االقتصادية لكندا على المناهج العلوم االجتماعية واإلنساني -5

تلخصــت نتيجــة الباحــث فــي أن التعلــيم فــي كنــدا يعتمــد علــى أســس تاريخيــة وسياســية ودينيــة 
واقتصــادية واجتماعيــة ويعتمــد علــى التركيــز علــى تعزيــز اتجاهــات إيجابيــة نابعــة مــن الثقافــة 
الكندية نحو تبني الديمقراطية، احترام التعددية العرقية والدينيـة واللغويـة، االعتمـاد علـى الـنفس 

 .االستقالل االقتصاديو 

 )Alan Smith , Susan Fountain, Hugh McLean,2002(دراسة -5-3-5
 1"التربية المدنية في المدارس االبتدائية والثانوية في جمهورية صربيا"وهي بعنوان

                                                 
 aھ�#)
&�د،ا���ض،اW&4 وا���7�2�ت،:ور�% ����% #�وة 3#�ء ا d>)3�7�%،��0&% ا�% ا>�1424/2003
1
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تمـــت الدراســـة بالتعـــاون مـــع اليونســـكو واليونيســـيف ومعهـــد المجتمـــع المفتـــوح ووزارة التربيـــة 
  :ة الصربية،وتهدف الدراسة إلى والتعليم والرياض

 .تقييم محتوى المناهج الدراسية للتربية المدنية -
 .تقييم التدريب المقدم للمعلمين -
 .تقييم أساليب التدريس والمواد المستخدمة -
ـــــــــــــــــــــة ودرجـــــــــــــــــــــة الرضـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــديهم  - ـــــــــــــــــــــة المدني ـــــــــــــــــــــين بالتربي تصـــــــــــــــــــــورات المعني

 ).التالميذ،المعلمين،األولياء،مديري المدارس(
ن مــنهج تحليــل المضــمون ومــنهج التحليــل الوصــفي ومقــابالت مــع بعــض اســتخدم البــاحثي

  .ومصممي المالعب ناألكاديميي
  :الدراسة كما يلي تفكانت تساؤال

فـي المجـاالت  جمهوريـة صـربيا المـدارس االبتدائيـة فـي التربيـة المدنيـة فـيواقـع ما هـو  -
 ؟التالية
 العالقات بين الناس وداخل المجتمع  •
 بين الناسالتشابه واالختالف  •
 حقوق ومسؤوليات األطفال  •
  استخدام أساليب التعلم النشط، وتطبيقها على قضايا الحياة الحقيقية  •

فــي المجــاالت  جمهوريــة صــربيا المــدارس الثانويــة فــي التربيــة المدنيــة فــيواقــع مــا هــو  -
 ؟التالية
 التنوع بين الناس وداخل المجتمع  •
 الحقوق والمسؤوليات •
 العمليات الديمقراطية •
 "استخدام أساليب التعلم النشط، وتطبيقها على قضايا الحياة الحقيقية  •

  :خلصت مجموعة البحث إلى جملة من النتائج هي
 .كل المناهج الدراسية للتربية المدنية متناسبة مع أعمار التالميذ -

                                                                                                                                                         
1
 Alan Smith , Susan Fountain, Hugh McLean, Civic Education in Primary and Secondary Schools in the 

Republic of Serbia, UNICEF, UNESCO, Belgrade,2002. 
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ترى شريحة واسعة من المشـاركين فـي االسـتجواب أن التربيـة المدنيـة بـديل عـن التربيـة  -
 .الدينية

 .تدريب المعلمين سجل استجابة قوية أثناء فترة التدريب -
نقــص فــي إدراج مجموعــة مــن القضــايا فــي منــاهج التربيــة مثــل القضــايا المثيــرة للجــدل  -

كالعرقيــة واالخــتالف الــديني وعالقــة صــربيا بالعــالم وحقــوق األقليــات وتــدريب التالميــذ 
 .على مهارات التواصل وبناء عالقة جيدة مع اآلخرين

 .للتربية المدنية يعتبر غير كاف) بالدرجات(قويم الكمي الت -
  :التوصيات التي قدمتها مجموعة البحث هي

البحــــث عــــن اســــتراتيجيات فــــك االرتبــــاط بــــين التصــــور الســــائد لــــدى المعنيــــين بالتربيــــة  -
 .المدنية بأنها بديل عن التربية الدينية،بل يجب النظر إليها كأولوية وضرورية للجميع

ر التالميــــذ علــــى االختيــــار بــــين التعلــــيم الــــديني أو التعلــــيم المــــدني فــــي ال يجــــب إجبــــا -
 .المدارس

ال بـــد مـــن إعطـــاء اهتمـــام لمـــدى تـــوفر خيـــار حقيقـــي لكـــل تلميـــذ،وكيف يمكـــن معالجـــة  -
 .اآلثار اإلدارية أو الجداول الزمنية لهذه اإلجراءات من قبل المدارس

  ).David Kerr،1999(دراسة  -5-3-6

  1"ربية على المواطنة في المناهجالت" وهي بعنوان
والمؤسسة الوطنية ،)IRCAF(تعتبر هذه الدراسة المشتركة بين المجلة الدولية للمناهج والتقييم

والتي تستند إلى التحليل المقارن النوعي من  ،)NFER(للبحوث التربوية في انجلترا وويلز
إطار تقييم لكل بلد،شملت  م المناهج فيأجل إثراء برنامج األهداف التربوية وهيكل تنظي

- اليابان-ايطاليا-المجر-ألمانيا-فرنسا-كندا-استراليا-بريطانيا(الدراسة ستة عشر بلدا هي 
  ).الواليات المتحدة األمريكية-سويسرا-السويد-اسبانيا-سنغافورة-نيوزيلندا-هولندا-كوريا

  :وشملت الدراسة الجوانب التالية
 .لتنظيمالمناهج الدراسية من حيث البناء وا -
 .مقاربات التدريس والمناهج المدرسية -

                                                 
1
 David Kerr,CITIZENSHIP EDUCATION IN THE CURRICULUM: AN INTERNATIONAL REVIEW, National Foundation for 

Educational Research.uk.1999. 
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 .تدريب المعلمين وتخصصاتهم -
 .استخدام الكتب المدرسية -
 .ترتيبات التقييم والتطورات المستقبلية -

  :وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية
يتميز موضوع التربية على المواطنة بالعمق واالتساع والتعقيد أحيانا،فهو في حالة  -

 .استمرار في معظم البلدان كجزء من اإلصالح الشاملإلى التنقيح ب
البد من  كالدور الهام للسياق الثقافي في فهم موضوع التربية على المواطنة، لذل -

 .تكييفه بشكل مناسب مع ثقافة جديدة
وجود فجوة كبيرة ومستمرة بين الخطاب السياسي وواقع الممارسة في سياقات عديدة  -

 .دارس الخاصة والفصول الدراسيةمن المستوى الوطني إلى الم
االتفاق على الدور المركزي للمعلم في التربية على المواطنة،والحاجة إلى تدريب  -

 .أفضل للمعلمين وتحفيزهم على العمل لتعزيز التربية على المواطنة
  :كما أوصت الدراسة بضرورة

 .ان المختلفةإنشاء قاعدة بيانات حول التربية على المواطنة في كل بلد وبين البلد -
القواسم المشتركة هي المفتاح لتطور آليات وأساليب التربية على المواطنة،لذلك  -

 .فالبحث عن القواسم المشتركة والعمل في إطارها أمر في غاية األهمية
-المعلم-الباحث(ضرورة إشراك كل األطراف المعنية بموضوع التربية على المواطنة  -

  .)التالميذ -اآلباء-نالحكوميي المسؤولين-مصمم المناهج-السياسي
إن من نافلة القول األهمية المحورية للدراسات السابقة في أي مشروع بحثي،نظرا للسند 
النظري والمنهجي الذي تقدمه هذه الدراسات للباحث،وفي دراستنا هذه التي كان من ضمنها 

حيث تعتبر دراسة يها،دراسات محلية وأخرى عربية وأجنبية،حاولنا االستفادة من ما ورد ف
ودراسة راضية "قيم المواطنة في المناهج المدرسية الجزائرية"شوية سيف اإلسالم

المضامين " "النوي بالطاهر"ودراسة ،"المواطنة في المؤسسة التعليمية في الجزائر"بوزيان
المعرفية لمناهج التربية المدنية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط كإطار لتكوين مفهوم 

مرتبطة بدراستي نظرا للتشابه في إشكالية موضوع الدراسية،وكذلك الفئة "لمواطنة لدى التلميذا
سيف (المستهدفة لمرحلة التعليم المتوسط غير أن محتوى الكتب المدرسية التي قام الباحثان
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بتحليل محتواهما يعودان لفترة ما قبل اإلصالح التربوي لكن ذلك ال يمنع  )اإلسالم،بوزيان
االستفادة من الجوانب المنهجية والتراث النظري للدراسة والوقوف على مكامن النقص من 

  .والقصور في المناهج السابقة التي دعت لإلصالحات األخيرة
ـــة واألجنبيـــة فقـــد تميـــزت إلـــى ثـــالث مجموعـــات أساســـية،األولى عالجـــت  أمـــا الدراســـات العربي

نـــــــــة وحقـــــــــوق اإلنسان،دراســـــــــة        موضـــــــــوع دور المنـــــــــاهج التربويـــــــــة فـــــــــي ترســـــــــيخ قـــــــــيم المواط
)David Kerr،1999( طــالل بــن عبــد ودراســة "التربيــة علــى المواطنــة فــي المنــاهج" بعنــوان

ــــرحمن الحجــــيالن تحليــــل لمنــــاهج العلــــوم االجتماعيــــة واإلنســــانية للصــــفين )"1424/2003(ال
وجيـــــه بـــــن قاســـــم القاســـــم بنـــــي  ،ودراســـــة"الحـــــادي عشـــــر والثـــــاني عشـــــر فـــــي أونتـــــاريو بكنـــــدا

دور المنــاهج فــي تنميــة قــيم المواطنــة الصــالحة مــنهج التربيــة البدنيــة )"1428/2007(صــعب
ـــــاالً  ـــــدي "مث ـــــة ل ـــــي ترســـــيخ قـــــيم المواطن ـــــاهج ف ـــــى دور المن ـــــث ركـــــزت هـــــذه الدارســـــات عل ،حي

أما مركزة علــــى الجوانــــب الفلســــفية واالجتماعيــــة فــــي إعــــداد منــــاهج التربيــــة المدنيــــة،التالميــــذ،
م البــاحثون فيهـــا بتحليــل كتـــب التربيــة الوطنيــة وتحديـــد قــيم المواطنـــة قــافقـــد المجموعــة الثانيــة 

تحليـل كتـب التربيـة )"2009(دراسة سـمية شـاتي يـونس هنـدي وحقوق اإلنسان المتضمنة فيها،
 ) "César Birzéa،2006(،ودراسـة"الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا فـي المنهـاج الفلسـطيني

 Alan Smith , Susan Fountain, Hugh(  اســةودر "التربيــة والمواطنــة فــي أوروبــا 
McLean,2002(" التربيـــــــــة المدنيـــــــــة فـــــــــي المـــــــــدارس االبتدائيـــــــــة والثانويـــــــــة فـــــــــي جمهوريـــــــــة

التربيـة ")Alan   Smith , Susan Fountain, Hugh McLean,2002(،ودراسـة"صـربيا
ت و ليلــى أبــو زيــاد بركــا ،دراســة"المدنيــة فــي المــدارس االبتدائيــة والثانويــة فــي جمهوريــة صــربيا

مظــاهر المواطنــة المجتمعيــة فــي المقــررات الدراســية فــي العلــوم االجتماعيــة مــن )2011(علــي
 التربيـة كتـب محتـوى تحليـل)"2008/2009(وجهـة نظـر المعلمـين، دراسـة معـاذ نظمـي بشـير

 ومعلمـات معلمـي نظـر وجهـة مـن السـابع السـادس، الخـامس، للصـفوف وتقويمهـا الوطنيـة
 )Lavoie Simon, Jutras France ،2011(،دراسـة"الغربيـة فةالضـ شـمال محافظـات

  .تعليم التسامح في البرامج الدراسية المعمول بها في الكيبيك
مســـتندة فـــي تحليلهـــا علـــى منظومـــة القـــيم التـــي تضـــمنتها المعاهـــدات والمواثيـــق الدوليـــة،وتبيان 

ـــة التربيـــة علـــى المواطنـــة وحقـــوق اإلنســـان فـــي مجابهـــة مشـــكالت مجتم عيـــة،مثل التعـــدد أهمي
  .الثقافي والعرقي والديني في المجتمع
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ــــــــة فكانــــــــت دراســــــــة مح ــــــــة الوطنيةأمــــــــا المجموعــــــــة الثالث ــــــــاهج التربي ــــــــة بــــــــين من دراســــــــة          ،قارن
)CANAN ASLAN، YASEMIN KARAMAN-KEPENEKCI2008(التربيــة علــى " وهــي بعنــوان

دراسـة  فـي كـل مـن تركيـا وفرنسـا، للغة األمدراسة مقارنة بين الكتب المدرسية " حقوق اإلنسان
التربيـــة الوطنيـــة فـــي )2005(راشـــد بـــن حســـين العبـــد الكـــريم وصـــالح بـــن عبـــد العزيـــز النصـــار

  .مدارس المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التوجهات التربوية الحديثة
  :ا يليوٕاجماال يمكننا أن نوجز جوانب االستفادة من الدراسات السابقة في م

نظــرا ألن المنهــاج هــو الوثيقــة األساســية التــي "تحليــل المنــاهج" اختيــار موضــوع الدراســة -
تؤسس للكفاءات المستهدفة في التربية وترسم معالم تكوين الفـرد،ومن جهـة أخـرى نـدرة 

  .الدراسات في هذا المجال في الجزائر،خاصة مع اإلصالحات التربوية األخيرة
دارســات الســابقة معينــا جيــدا،إلطالع الباحــث علــى كيفيــة فــي المجــال النظري،شــكلت ال -

تفادة مـــن ذلـــك فـــي إعـــداد الوصـــول إلـــى مصـــادر التـــراث النظـــري للدراســـة،وكيفية االســـ
 .انجاز شبكة تحليل المحتوى ،خطة البحث

في مجال اختيار مناهج البحث استفاد الباحـث الجمـع بـين الجانـب الكمـي والكيفـي فـي  -
 .تحليل المضمون والمنهج الوصفي التحليليالدراسة،باستخدام أداة 

التعـــرف علــــى أهميـــة الفــــاعلين فـــي موضــــوع التربيـــة علــــى المواطنـــة وحقــــوق اإلنســــان  -
 .وشبكة العالقة بينهم تأثيرا وتأثرا

البحوث التي اعتمدت المقارنة بين المناهج المختلفة زودت الباحث بخلفيـة نظريـة عـن  -
لدراسة،واإلطالع على كيفية تعامل بيئات مختلفـة كيفية معالجة الجوانب التحليلية من ا

  ).فرنسا،تركيا،الكيبك،صربيا(عنا مع موضوع المواطنة وحقوق اإلنسان،
  خالصــــــــــــة

أهميـــة الدراســـة وأســـباب ٕابراز تســـاؤالتها،و ضـــبط و  تـــم فـــي هـــذا الفصـــل تحديـــد إشـــكالية الدراســـة
جرائيـــــة األساســــــية للدراســــــة،كما تــــــم ،وضــــــبط التعريفــــــات اإلواألهـــــداف المرجــــــوة منهااختيارها،

اســتعراض جملــة مــن الدراســات الســابقة والمشــابهة،للوقوف علــى الجوانــب المنهجيــة والنظريــة 
  .توضيح معالم مسار الدراسة،لالستئناس بها في تالتي تمت بها معالجة هذه الدارسا
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  :يدــــــــتمه

عبـر مراحـل التاريخ،انطالقـا مـن التـراث  ن المفاهيم التـي شـهدت تطـورا ملحوظـاإن المواطنة م
الفكـــري للمجتمعـــات القديمـــة اليونانيـــة والرومانيـــة مـــرورا بعصـــر النهضـــة األوربيـــة إلـــى يومنـــا 

مسـجال تحـوال فـي المعروف، هاإال بعد ظهور الدولـة الوطنيـة بشـكلالمفهوم  لم يتبلورحيث هذا،
مكثفـــا فـــي  فكـــان حضـــورهنيـــة خالل هـــذه المـــدة الزمبعـــا للمتغيـــرات التـــي شـــهدها العـــالم،ت بنائـــه

مبرزا الحــــالي،وبدايــــة القــــرن مع نهايــــة القــــرن الماضــــي أدبيــــات الفكــــر السياســــي واالجتمــــاعي،
 اإلنســــــانوحقــــــوق  والحريــــــة وبعض المتغيـــــرات كالديمقراطيــــــةالمواطنــــــة،العالقـــــة بــــــين مفهــــــوم 

هور جملـة مـن في العالم الليبرالي،وظسية خاصة في ظل تطور النظم السياوالمجتمع المدني، 
بعــــــد الحــــــرب العالميــــــة  ةاإلعالنــــــات العالميــــــة المتضــــــمنة قــــــوانين حقــــــوق اإلنســــــان األساســــــي

أنــه مــع نهايــة العقــد األخيــر مــن القــرن الماضــي،وبداية ظهــور تــداعيات العولمــة  رغيالثانيــة،
مفهومـــا  وجـــدت التربيـــة نفســـها فـــي مواجهـــة جملـــة مـــن التحديات،المرتبطـــة بموضـــوع المواطنـــة

  .تحهم على ثقافة اآلخرمع تف وكيفية تنميتها لدى األفراد تجاه أوطانهموٕاجراءا،
وذلك للوقــوف علــى أهــم ،لمفهــوم المواطنــة والفكــري التــاريخيالتأصــيل الفصــل  فــي هــذا نحــاول

المحطــات التــي لعبــت دورا هامــا،في تطــور المفهــوم نظــرا ألهميــة الخلفيــة التاريخيــة،ثم تحديــد 
ــــاهيم أهــــم  ــــي العصــــر الحــــديث،المواطنــــة مف ــــىمع تســــليط الضــــوء ف ــــة  عل ــــة بــــين التربي العالق

ترســــيخ مفهــــوم المواطنــــة فــــي وجــــدان الناشــــئة لتكــــوين  دور التربيــــة فــــي والمواطنــــة مــــن خــــالل
  .بفضل المناهج الدراسية المعتمدةاإلنسان الموطن، 
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  مفهوم المواطنةلتطور  والفكري  التأصيل التاريخي -1

  التأصيل التاريخي لمفهوم المواطنة في الفكر العربي  - 1-1

  :في الفكر العربي قبل اإلسالم  -1-1-1

رحــــم المجتمــــع الغربي،وترعــــرع بــــين أحضــــانه تغــــذي مــــن فكــــر إن مفهــــوم المواطنــــة نشــــأ فــــي 
فالسفته على امتداد التاريخ،وقد يكون هذا السبب المباشر في االختالف بين المفكرين العـرب 
وحتى بعض المستشرقين في مفهـوم المواطنـة فـي الفكـر العربـي،من حيـث الماهيـة بمعنـى هـل 

مدلوالت المفهوم في الفكر الغربي هـي نفسـها له جذور تاريخية في الفكر العربي أم ال؟؟ وهل 
فــي الفكــر العربــي أم أن االخــتالف ال يعــدو كونــه شــكليا فقــط ؟؟ كــل هــذه األســئلة كانــت مثــار 

  .دراسات وأبحاث أخذت الكثير من الجهد والوقت
إن الغور في تاريخ المجتمعات العربية قبل اإلسالم ونمـط بناهـا االجتماعي،يقودنـا إلـى تحديـد 

تكــز الــرئيس فــي تشــكل مفهــوم الدولــة نظريــا فــي الوجــدان العربــي الــذي يرتكــز علــى القبيلــة المر 
القبيلة هي أصل الدولـة ونواتهـا،وتقوم علـى رابطـة الـدم،بمعنى أن أفـراد "كأساس لتشكل الدولة،

القبيلة ينتمون لصلب رجـل واحد،وتشـكل األرض التـي نشـأت فيهـا ثـم األرض التـي هـي عليهـا 
  1".ومن أرضها تكونت دولتها وعلى رأسها سيد القبيلةضمن القبيلة 

تضـــم القبيلـــة أفرادهـــا لتشـــكل مـــن بيـــنهم مجلســـا هـــو مجلســـها يترأســـه ســـيد القبيلة،يشـــارك فـــي 
مناقشــة أمــور الســلم والحــرب وكــل الشــؤون المختلفــة للقبيلــة،وكل فــرد مــن المجتمــع يمثــل فئــة 

يــار هــؤالء الممثلــين ال يخضــع للمعــايير اجتماعيــة لهــا امتــدادها فــي صــلب القبيلــة،غير أن اخت
عليهـــا فـــي العصـــر الحـــالي فـــي مجــال االنتخاب،لكنهـــا كانـــت تقـــيم معـــايير أخالقيـــة  فالمتعــار 

وسياسية واجتماعية فـي اختيـار الفـرد لعضـوية مجلـس القبيلـة،يكون علـى قـدر كبيـر مـن الحلـم 
يكون مـن و المنتمـين للقبيلـة،ونكران الذات والتحلي بمكـارم األخـالق والـدفاع عـن حقـوق األفـراد 

السادة بحيث هذه المكانة تتوارث من جيل لجيل وفقا لسلسلة وراثية ترتـب المكانـة االجتماعيـة 
مكـن صـاحبها مـن في القبيلة،تلعب عوامـل هامـة كالمـال والجـاه والفصـاحة فـي البيـان مفـاتيح تُ 

أن يكون عنصرا ضمن مجلس القبيلة و تمثيل جزء من أفرادها،قد يكون هذا النسق فـي البنـاء 
السياسي للقبيلة إن جاز التعبير متماهيا مع أعراف وتقاليد المجتمعات في ذلـك العصـر،حيث 

الجـواري لم يكن لفئة من فئات المجتمع الحق في اكتساب الحقـوق المدنيـة والسياسـية،كالعبيد و 
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والنساء، فهـي تحـاول تحقيـق جـزءا مـن مبـادئ المواطنـة رغـم عـدم اسـتعمال المصـطلح،ويعتبر 
  .نمط القبيلة الواحدة وامتدادها في البوادي خاصة بسكانها ومميزا لهم

مختلفـة عـن طبيعـة البـوادي،  تأهـل الحضـر أو المـدن والقـرى فـي ذلـك الزمـان، فكانـحياة أما 
تضــم طوائــف وفئــات رســمت لهــا حــدود معينــة وحــددت بحــدود وقيــود  تشــمل عــدة قبائــل ةفالدولــ

وحــدد "الــخ ...فــال تتجاوزها،حيــث نجــد فــي جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة معين،ســبأ، حضــرموت
المجتمع مكانتها ومنزلتها بحيث جعـل مـن المجتمـع الجنـوبي مجتمعـا طبقيـا يتمتـع فيـه الملـوك 

ثم تلـيهم بقيـة الطبقـات رض بـأعلى المنـازل،وأصـحاب معبـد وأ ومن يأتي مـن بعـدهم مـن حكـام
حســب قوتهــا ومكانتهــا إلــى أن تصــل إلــى ســواد النــاس وأقلهــم منزلــة الرقيــق وأصــحاب الحــرف 

   1.المبتذلة
تعتبر المدينة أو القريـة أكثـر تطـورا فـي المجـال السياسـي مـن حيـاة الباديـة رغـم ارتكازهـا علـى 

نهمـــا هـــم االجتمـــاع واالتفـــاق بـــين هـــذه القبائـــل القبيلـــة كمرجـــع فـــي التأســـيس والتجمـــع،الفرق بي
بمعنـى أمـة أو قــوم " عـم"إلنشـاء تجمـع جديـد يأخـذ صـفة المجتمـع الحضـري يطلـق عليـه كلمـة 

تدل على تجمع حضري أهل مكـة،آل يثرب،ويعتبـر قصـي " أهل"و" آل" وجماعة وكانت كلمة 
عــد أن ثبتــت لــه بــن كــالب أول مــن جمــع النــاس حــول الكعبــة فــي تجمــع شــبه سياســي مــدني ب

رئاسة مكة ودانت له قبائلها بالوالء،فقام ببنـاء دار النـدوة التـي كانـت بمثابـة البرلمـان المصـغر 
   2.غير ملزمة اتناقش نخبة مكة فيها شؤون السلم والحرب فهي مجلس المدينة رغم أن قراراته
فـي التجمعـات  إن مفهوم المواطنة في الفكر العربي قبل اإلسالم شـهد تطـورا ملحوظـا وخاصـة

فــي جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة وحكوماتهــا فــي ســبأ ومعــين وحضــرموت،حيث تــدل الكتابــات 
التاريخيـــة وجـــود مصـــطلح لـــه صـــلة بالمواطنـــة والمـــواطنين بـــالمعنى الحـــديث،وهو  توالدارســـا
ويــراد بــه مواطنــو مملكــة أو إمــارة، ويــراد " أخمــس"أو " اخمــس"ويجمــع علــى"  خمــس"  حمصـطل

  3.ضر المستقرونبه أيضا الح
فــي بنــاء دار النــدوة،وحرص أعضــائها علــى " قصــي بــن كــالب"أمــا فــي مكــة فقــد كانــت مبــادرة 

المشورة والرأي السديد الذي قادهم في مرحلة تاريخية إلنشاء حلـف الفضـول،هذا الحلـف الـذي 
كان يهدف لحفظ حقوق األفـراد والـدفاع عنهـا بغـض النظـر عـن المظلـوم هـل هـو مـن مكـة أو 
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وارها،وهنا ُنسجل تطورا في مفهوم حقوق األفـراد بعـدما كانـت محصـورة فـي نطـاق ضـيق من ز 
هــو القبيلــة،بمعنى أن الفــرد كانــت ال تهمــه ســوى قضــايا قبيلتــه أو أحالفه،يــدافع عــنهم أمــا عــدا 
ذلــك فــال يهــتم لــه،لكن  بتشــكل هــذا الحلــف والمصــادقة عليــه كــان بمثابــة عهــد وميثــاق لحقــوق 

  .ب وضعت كلبنة في التاريخ اإلنساني من أجل حقوق اإلنساناإلنسان غير مكتو 
يعتبــر المجتمــع العربــي فــي عصــور مــا قبــل اإلســالم مجتمعــا قبليــا بامتياز،فالقبيلــة هــي عمــوده 

لــه قوانينــه وأعرافــه التــي ال يمكــن بــأي حــال مــن مركــز يــدور حــول أحداثــه كــل األفراد،الفقــري و 
قد تعرض صاحبها إلى فقـدان مكانتـه أو ا،وأي محاولة ل تجاوزها أو محاولة القفز عليهاألحوا

ربمـــا حياته،وعليـــه نســـجل العديـــد مـــن الســـلوكيات التـــي تتنـــافى مـــع مبـــادئ المواطنـــة كحقـــوق 
وواجبات في هذه المجتمعات،ولعل أهم حق هو حق الحياة،حيث كانت ظاهرة وأد البنـات مـن 

ني،ناهيك عـن امتهـان كرامـة المـرأة الظواهر التي تعتبر نقطـة سـوداء فـي سـجل التـاريخ اإلنسـا
وعدم تمتعها بجملة من الحقوق سواء كانت من الجواري أو من الحرائر،ولم تكن حماية المـرأة 

وقـد يحميهـا األب أو "والذود عنها سوى وجه مـن أوجـه صـيانة كرامـة وحيـاض صـاحب البيـت 
ي جواره،أو كـل مـا فـي الزوج،كما يحميها األخ واالبن حماية الواجب المفروض عليه لكل ما ف
ُيعتـــدى عليـــه فـــي كـــل أن حوزتـــه وحماه،فيعـــاب علـــى الرجـــل مـــنهم أن يهـــان حرمـــه كمـــا يعيبـــه،

  .1"محمي أو ممنوع ،ومنه فرسه ودابته وبئره ومرعاه
وانتشــار الــرق والعبوديــة والمــوالي فــي المجتمــع العربــي كبــاقي المجتمعــات فــي العــالم،غير أن 

م الرغبـة فـي دالستماتة حول الـدفاع عـن المـوروث التقليـدي وعـالمسجل في العالم العربي هو ا
إنـا وجـدنا "تغييره ،واعتبار كل من يجرأ على ذلك خارجـا عـن القـانون القبلـي ويسـتحق العقـاب،

  2".آبائنا على أمة وٕانا على أثارهم مقتدون
ال أن رغـم اقتنـاع بعـض مـن أصـحاب القــرار بخطـأ هـذا التقليـد أو معارضـته للفطـرة الطبيعيــة،إ

التقاليد واألعراف الموروثة في المجتمع العربي تمنع كل من يحاول التغييـر، قـد يكـون هـذا مـا 
يبـــرر عـــدم ظهـــور مـــن ُينظـــر فـــي هـــذه الحقبـــة الزمنيـــة مـــن تاريخنـــا لمفهـــوم المواطنـــة وحقـــوق 
اإلنســان أســوة بالشــعوب األخــرى كــاإلغريق والرمــان والفــرس إال بعــد ظهــور اإلســالم،فالمجتمع 

في حاجة إلى ما يشـبه الصـدمة االجتماعيـة التـي تعيـد لـه توازنـه الطبيعـي بعـد االنحـراف كان 
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الــــذي حــــدث لــــه وصــــار مــــن أســــس بنائه،وصــــعوبة تغييــــر هــــذا الواقــــع االجتمــــاعي بالوســــائل 
  .التقليدية وهذا مما نجح الدين الجديد في تحقيق جزء كبير من هذا الهدف

العربــي فــي شــبه الجزيــرة العربيــة مجتمعــا قبليــا كمــا ســبق اإلشــارة إليــه،يرفض 
التخلي عن عاداته وتقاليـده الموروثـة،ورغم استئناسـنا بـبعض الدراسـات التـي تشـير إلـى مفهـوم 
المواطنــة عنـــد ســاكني هـــذه البالد،حيــث كانـــت القبيلــة عنـــد البــدو هـــي االنتمــاء والوطن،لتأخـــذ 
فهــوم المواطنــة عنــد ســاكني الحضــر،فكان اإلســالم بدعوتــه محركــا 
ومحــررا للعقــول الجامــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة مخاطبــا العقــل والــروح معا،رغبــة فــي تحريــر 
المجتمــع مــن قــيم وأفكــار باليــة ال تســاهم فــي التطــور والرقــي بكــل أصــنافه،فكانت دعــوة النبــي 
يـــــاف المجتمـــــع تتقـــــدمهم طبقـــــة الفقـــــراء 
والمحرومين،كالعبيــــــد واإلمــــــاء وعامــــــة النــــــاس الــــــذين يشــــــعرون بالدونيــــــة فــــــي ســــــلم الترتيــــــب 
المجتمعي،نظــرا لحرمــانهم مــن حقــوقهم بكــل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنى،جــاءت أحاديــث النبــي 

ـــى أعجمـــي  إال التـــي تـــرى فـــي النـــاس سواســـية كأســـنان المشـــط،وال فـــرق لعربـــي عل
أبطــــل اإلســــالم كــــل الفــــوارق التــــي تميــــز بــــين النــــاس فــــي الجــــنس 
واللون،واللغــــة والنســــب واألرض والطبقــــة والمــــال والجــــاه،وربط هــــذه المســــاواة بشــــعائره اليوميــــة 

  .1"واألسبوعية والسنوية،ليتأكد للناس أنهم سواسية كأسنان المشط
بالســادة وحــث المــؤمنين بــالتقرب هللا بتحريــرهم والتكفيــر عــن 
أخطـائهم بالمسـاهمة فـي الحـد مــن ظـاهرة الرق،كمـا كـان تنظــيم المعـامالت بـين أفـراد المجتمــع 
والتــي تنبــذ العنــف والظلــم وتــرى فــي الضــعيف قويــا حتــى يأخــذ حقــه،وفي القــوي ضــعيف حتــى 
جتمع بكفتي الحقوق والواجبات،دون تمييـز بـين 
الجميع موالين أو مخالفين،سلطة ومعارضـة بمفهـوم العصـر الحـالي لتحقيـق األمـن والعدل،لقـد 

،حـدد فيهـا البنـود اعتبر جل المؤرخين وثيقة المدينة المنورة والتي كانت خطبة للنبـي محمـد
ورة،فكانـت هـذه الوثيقـة نـواة الدسـتور الـذي 
( يـــــــــــنظم العالقـــــــــــة بـــــــــــين مختلـــــــــــف فئـــــــــــات مجتمـــــــــــع المدينـــــــــــة مهمـــــــــــا كانـــــــــــت انتمـــــــــــاءاتهم،

هذا كتاب مـن محمـد النبـي بـين المـؤمنين مـن قـريش ويثـرب،ومن تـبعهم 
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الــــذي حــــدث لــــه وصــــار مــــن أســــس بنائه،وصــــعوبة تغييــــر هــــذا الواقــــع االجتمــــاعي بالوســــائل 
التقليدية وهذا مما نجح الدين الجديد في تحقيق جزء كبير من هذا الهدف

  بعد ظهور اإلسالم

العربــي فــي شــبه الجزيــرة العربيــة مجتمعــا قبليــا كمــا ســبق اإلشــارة إليــه،يرفض 
التخلي عن عاداته وتقاليـده الموروثـة،ورغم استئناسـنا بـبعض الدراسـات التـي تشـير إلـى مفهـوم 
المواطنــة عنـــد ســاكني هـــذه البالد،حيــث كانـــت القبيلــة عنـــد البــدو هـــي االنتمــاء والوطن،لتأخـــذ 

فهــوم المواطنــة عنــد ســاكني الحضــر،فكان اإلســالم بدعوتــه محركــا شــكال جديــدا يقتــرب مــن م
ومحــررا للعقــول الجامــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة مخاطبــا العقــل والــروح معا،رغبــة فــي تحريــر 
المجتمــع مــن قــيم وأفكــار باليــة ال تســاهم فــي التطــور والرقــي بكــل أصــنافه،فكانت دعــوة النبــي 

يـــــاف المجتمـــــع تتقـــــدمهم طبقـــــة الفقـــــراء محـــــط اهتمـــــام مـــــن طـــــرف كـــــل أط 
والمحرومين،كالعبيــــــد واإلمــــــاء وعامــــــة النــــــاس الــــــذين يشــــــعرون بالدونيــــــة فــــــي ســــــلم الترتيــــــب 
المجتمعي،نظــرا لحرمــانهم مــن حقــوقهم بكــل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنى،جــاءت أحاديــث النبــي 

ـــى أعجمـــي  التـــي تـــرى فـــي النـــاس سواســـية كأســـنان المشـــط،وال فـــرق لعربـــي عل
أبطــــل اإلســــالم كــــل الفــــوارق التــــي تميــــز بــــين النــــاس فــــي الجــــنس "بــــالتقوى والعمــــل الصــــالح،

واللون،واللغــــة والنســــب واألرض والطبقــــة والمــــال والجــــاه،وربط هــــذه المســــاواة بشــــعائره اليوميــــة 
واألسبوعية والسنوية،ليتأكد للناس أنهم سواسية كأسنان المشط

بالســادة وحــث المــؤمنين بــالتقرب هللا بتحريــرهم والتكفيــر عــن  والــدعوة لتحريــر العبيــد ومســاواتهم
أخطـائهم بالمسـاهمة فـي الحـد مــن ظـاهرة الرق،كمـا كـان تنظــيم المعـامالت بـين أفـراد المجتمــع 
والتــي تنبــذ العنــف والظلــم وتــرى فــي الضــعيف قويــا حتــى يأخــذ حقــه،وفي القــوي ضــعيف حتــى 

جتمع بكفتي الحقوق والواجبات،دون تمييـز بـين يؤخذ الحق منه،فاإلسالم جاء ليوازن تنظيم الم
الجميع موالين أو مخالفين،سلطة ومعارضـة بمفهـوم العصـر الحـالي لتحقيـق األمـن والعدل،لقـد 

اعتبر جل المؤرخين وثيقة المدينة المنورة والتي كانت خطبة للنبـي محمـد
ورة،فكانـت هـذه الوثيقـة نـواة الدسـتور الـذي األساسـية لدسـتور الدولـة اإلسـالمية فـي المدينـة المن

يـــــــــــنظم العالقـــــــــــة بـــــــــــين مختلـــــــــــف فئـــــــــــات مجتمـــــــــــع المدينـــــــــــة مهمـــــــــــا كانـــــــــــت انتمـــــــــــاءاتهم،
هذا كتاب مـن محمـد النبـي بـين المـؤمنين مـن قـريش ويثـرب،ومن تـبعهم "،)العرق،الدين،الجنس
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الــــذي حــــدث لــــه وصــــار مــــن أســــس بنائه،وصــــعوبة تغييــــر هــــذا الواقــــع االجتمــــاعي بالوســــائل 
التقليدية وهذا مما نجح الدين الجديد في تحقيق جزء كبير من هذا الهدف

بعد ظهور اإلسالم -1-1-2

العربــي فــي شــبه الجزيــرة العربيــة مجتمعــا قبليــا كمــا ســبق اإلشــارة إليــه،يرفض يعتبــر المجتمــع 
التخلي عن عاداته وتقاليـده الموروثـة،ورغم استئناسـنا بـبعض الدراسـات التـي تشـير إلـى مفهـوم 
المواطنــة عنـــد ســاكني هـــذه البالد،حيــث كانـــت القبيلــة عنـــد البــدو هـــي االنتمــاء والوطن،لتأخـــذ 

شــكال جديــدا يقتــرب مــن م
ومحــررا للعقــول الجامــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة مخاطبــا العقــل والــروح معا،رغبــة فــي تحريــر 
المجتمــع مــن قــيم وأفكــار باليــة ال تســاهم فــي التطــور والرقــي بكــل أصــنافه،فكانت دعــوة النبــي 

األمـــــي محمـــــد
والمحرومين،كالعبيــــــد واإلمــــــاء وعامــــــة النــــــاس الــــــذين يشــــــعرون بالدونيــــــة فــــــي ســــــلم الترتيــــــب 
المجتمعي،نظــرا لحرمــانهم مــن حقــوقهم بكــل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنى،جــاءت أحاديــث النبــي 

ـــى أعجمـــي محمـــد  التـــي تـــرى فـــي النـــاس سواســـية كأســـنان المشـــط،وال فـــرق لعربـــي عل
بــــالتقوى والعمــــل الصــــالح،

واللون،واللغــــة والنســــب واألرض والطبقــــة والمــــال والجــــاه،وربط هــــذه المســــاواة بشــــعائره اليوميــــة 
واألسبوعية والسنوية،ليتأكد للناس أنهم سواسية كأسنان المشط

والــدعوة لتحريــر العبيــد ومســاواتهم
أخطـائهم بالمسـاهمة فـي الحـد مــن ظـاهرة الرق،كمـا كـان تنظــيم المعـامالت بـين أفـراد المجتمــع 
والتــي تنبــذ العنــف والظلــم وتــرى فــي الضــعيف قويــا حتــى يأخــذ حقــه،وفي القــوي ضــعيف حتــى 

يؤخذ الحق منه،فاإلسالم جاء ليوازن تنظيم الم
الجميع موالين أو مخالفين،سلطة ومعارضـة بمفهـوم العصـر الحـالي لتحقيـق األمـن والعدل،لقـد 

اعتبر جل المؤرخين وثيقة المدينة المنورة والتي كانت خطبة للنبـي محمـد
األساسـية لدسـتور الدولـة اإلسـالمية فـي المدينـة المن

يـــــــــــنظم العالقـــــــــــة بـــــــــــين مختلـــــــــــف فئـــــــــــات مجتمـــــــــــع المدينـــــــــــة مهمـــــــــــا كانـــــــــــت انتمـــــــــــاءاتهم،
العرق،الدين،الجنس
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وف أمـة مـع إن يهود بني عـ..........
المــؤمنين، لليهــود ديــنهم وللمســلمين ديــنهم وأمــوالهم وأنفســهم إال مــن ظلــم وأثــم فإنــه ال ُيوتــُغ إال 

تعتبر وثيقة المدينـة كمحطـة تاريخيـة فـي تـاريخ الدولـة اإلسـالمية المؤسسـة علـى قـيم المواطنـة 
ـــة مـــن ا ـــي بضـــمان جمل لحقـــوق التـــي تشـــكل أســـس وحقـــوق اإلنســـان،من خـــالل التجســـيد الفعل
،حريــــة شخصــــية لكــــل أمــــة )مسلمون،مسيحيون،نصــــارى

وحرية حتـــرام فكـــان لهـــم محـــاكمهم وقضـــاتهم،
اقتصـــادية فـــي البيـــع والشـــراء والمعامالت،كمـــا كـــان للحقـــوق االجتماعيـــة حضـــورها مـــن خـــالل 
العدالة في التوزيع بين أفراد المجتمع لتشمل حتى المخالفين للمسلمين،وقد ال نجانب الصـواب 
إن قلنا أن بداية تحقيق المواطنة االجتماعية قد ظهـر فـي عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب،في 
معاملته لذلك اليهودي الذي وجده يتسـول،فأمر لـه بعطـاء مـن بيـت مـال المسـلمين وقـال قولتـه 

  .رة كيف نأخذ شبابه ونتركه بال معيل في هرمه فكانت بداية للضمان االجتماعي
فيــه  تيعتبــر المجتمــع اإلســالمي متفــردا فــي مجــال حقــوق اإلنســان والمواطنــة،في عصــر غابــ

هــذه القــيم خاصــة فــي مجتمــع الجزيــرة العربيــة،فجاء الــدين الجديــد مبشــرا بقــيم يســعى لتكريســها 
فـــراد والمســـاواة كأســـاس للمواطنـــة كمـــا ورد فـــي الوثيقـــة،فأحاديث 
كانت تتواتر للتأكيد على أن الرجال شـقائق النسـاء،وأن المـرأة مكرمـة ولهـا مـن 
الحقــــــوق وعليهــــــا مــــــن الواجبــــــات مثــــــل أخيهــــــا الرجل،فكانــــــت تمــــــارس العديــــــد مــــــن األعمــــــال 

.(*).  
أما في مجال وظائف الدولة فلم تكن المرأة محرومة منها،بل كانت ُتسـند لهـا بعـض الوظـائف 
فــي التســيير والتنفيــذ، فلقــد ولــى عمــر بــن الخطــاب الشــفا بنــت عبــد اهللا العدويــة علــى الســوق 

  
كثيــرة فهــي فــي  المشــاركة فــي الجيــوش بــالتمريض وحتــى القتــال فــي حــاالت

ا وبــين الرجــل والفيصــل بينهمــا هــو المقــدرة والكفاءة،ممــا يكــرس فعــال مبــدأ 

.125- 124،،ص ص 1985،�$�وت،14

تعتبر حادثة معارضة امرأة الخليفة عمر بن الخطاب عندما اقترح تحديد المهور،من أشهر المواقف التي تعتبر عن 
  . مكانة المرأة في اإلسالم كمواطنة  كاملة الحقوق،فكان رد عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر
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..........ولحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس 
المــؤمنين، لليهــود ديــنهم وللمســلمين ديــنهم وأمــوالهم وأنفســهم إال مــن ظلــم وأثــم فإنــه ال ُيوتــُغ إال 

1. 
تعتبر وثيقة المدينـة كمحطـة تاريخيـة فـي تـاريخ الدولـة اإلسـالمية المؤسسـة علـى قـيم المواطنـة 

ـــة مـــن ا ـــي بضـــمان جمل وحقـــوق اإلنســـان،من خـــالل التجســـيد الفعل
مسلمون،مسيحيون،نصــــارى( المواطنــــة الفعليــــة،من حريــــة المعتقــــد

حتـــرام فكـــان لهـــم محـــاكمهم وقضـــاتهم،تشـــريعات أحوالهـــا الشخصـــية والتـــي لهـــا كامـــل اال
اقتصـــادية فـــي البيـــع والشـــراء والمعامالت،كمـــا كـــان للحقـــوق االجتماعيـــة حضـــورها مـــن خـــالل 
العدالة في التوزيع بين أفراد المجتمع لتشمل حتى المخالفين للمسلمين،وقد ال نجانب الصـواب 
إن قلنا أن بداية تحقيق المواطنة االجتماعية قد ظهـر فـي عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب،في 
معاملته لذلك اليهودي الذي وجده يتسـول،فأمر لـه بعطـاء مـن بيـت مـال المسـلمين وقـال قولتـه 

رة كيف نأخذ شبابه ونتركه بال معيل في هرمه فكانت بداية للضمان االجتماعي
يعتبــر المجتمــع اإلســالمي متفــردا فــي مجــال حقــوق اإلنســان والمواطنــة،في عصــر غابــ

هــذه القــيم خاصــة فــي مجتمــع الجزيــرة العربيــة،فجاء الــدين الجديــد مبشــرا بقــيم يســعى لتكريســها 
فـــراد والمســـاواة كأســـاس للمواطنـــة كمـــا ورد فـــي الوثيقـــة،فأحاديث فـــي المجتمع،فكانـــت حريـــة األ

كانت تتواتر للتأكيد على أن الرجال شـقائق النسـاء،وأن المـرأة مكرمـة ولهـا مـن 
الحقــــــوق وعليهــــــا مــــــن الواجبــــــات مثــــــل أخيهــــــا الرجل،فكانــــــت تمــــــارس العديــــــد مــــــن األعمــــــال 

.حق المعارضةرية ولها يالتجارية،وتستشار في القضايا المص
أما في مجال وظائف الدولة فلم تكن المرأة محرومة منها،بل كانت ُتسـند لهـا بعـض الوظـائف 
فــي التســيير والتنفيــذ، فلقــد ولــى عمــر بــن الخطــاب الشــفا بنــت عبــد اهللا العدويــة علــى الســوق 

  2)ةوزيرة التجار (تحتسب وتراقب وهو ضرب من الوالية العامة
المشــاركة فــي الجيــوش بــالتمريض وحتــى القتــال فــي حــاالتكمــا كــان لهــا حــق 

ا وبــين الرجــل والفيصــل بينهمــا هــو المقــدرة والكفاءة،ممــا يكــرس فعــال مبــدأ وضــع المســاواة بينهــ
                                        
 وا�#"� وا�)�ز&�،، �4�56 �(�ة ��3 ھ�1م���>�� 14 ط ، �@/? ا��/��

تعتبر حادثة معارضة امرأة الخليفة عمر بن الخطاب عندما اقترح تحديد المهور،من أشهر المواقف التي تعتبر عن 
مكانة المرأة في اإلسالم كمواطنة  كاملة الحقوق،فكان رد عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر
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ولحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس 
المــؤمنين، لليهــود ديــنهم وللمســلمين ديــنهم وأمــوالهم وأنفســهم إال مــن ظلــم وأثــم فإنــه ال ُيوتــُغ إال 

1"نفسه وأهل بيته

تعتبر وثيقة المدينـة كمحطـة تاريخيـة فـي تـاريخ الدولـة اإلسـالمية المؤسسـة علـى قـيم المواطنـة 
ـــة مـــن ا ـــي بضـــمان جمل وحقـــوق اإلنســـان،من خـــالل التجســـيد الفعل

المواطنــــة الفعليــــة،من حريــــة المعتقــــد
تشـــريعات أحوالهـــا الشخصـــية والتـــي لهـــا كامـــل اال

اقتصـــادية فـــي البيـــع والشـــراء والمعامالت،كمـــا كـــان للحقـــوق االجتماعيـــة حضـــورها مـــن خـــالل 
العدالة في التوزيع بين أفراد المجتمع لتشمل حتى المخالفين للمسلمين،وقد ال نجانب الصـواب 
إن قلنا أن بداية تحقيق المواطنة االجتماعية قد ظهـر فـي عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب،في 
معاملته لذلك اليهودي الذي وجده يتسـول،فأمر لـه بعطـاء مـن بيـت مـال المسـلمين وقـال قولتـه 

رة كيف نأخذ شبابه ونتركه بال معيل في هرمه فكانت بداية للضمان االجتماعيالمشهو 
يعتبــر المجتمــع اإلســالمي متفــردا فــي مجــال حقــوق اإلنســان والمواطنــة،في عصــر غابــ

هــذه القــيم خاصــة فــي مجتمــع الجزيــرة العربيــة،فجاء الــدين الجديــد مبشــرا بقــيم يســعى لتكريســها 
فـــي المجتمع،فكانـــت حريـــة األ

كانت تتواتر للتأكيد على أن الرجال شـقائق النسـاء،وأن المـرأة مكرمـة ولهـا مـن  النبي محمد
الحقــــــوق وعليهــــــا مــــــن الواجبــــــات مثــــــل أخيهــــــا الرجل،فكانــــــت تمــــــارس العديــــــد مــــــن األعمــــــال 

التجارية،وتستشار في القضايا المص
أما في مجال وظائف الدولة فلم تكن المرأة محرومة منها،بل كانت ُتسـند لهـا بعـض الوظـائف 
فــي التســيير والتنفيــذ، فلقــد ولــى عمــر بــن الخطــاب الشــفا بنــت عبــد اهللا العدويــة علــى الســوق 

تحتسب وتراقب وهو ضرب من الوالية العامة
كمــا كــان لهــا حــق 

وضــع المســاواة بينهــ
                                                 

، �4�56 �(�ة ��3 ھ�1م��
 ا�?Gم ھ�رون  1
  

  
تعتبر حادثة معارضة امرأة الخليفة عمر بن الخطاب عندما اقترح تحديد المهور،من أشهر المواقف التي تعتبر عن    (*)

مكانة المرأة في اإلسالم كمواطنة  كاملة الحقوق،فكان رد عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر
2
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المســاواة فــي الحقــوق الواجبــات فاإلســالم يــرى فــي المــرأة نصــف المجتمــع وال يمكــن بــأي حــال 
  .ما يعتقد البعضمن األحوال تعطيل نصف المجتمع ك

فكانت لهـم حقـوق المـواطنين فـي الدولـة اإلسـالمية ولعـل الشـواهد كثيـرة علـى  (*)أما أهل الذمة
تولى عدد من اليهود والنصـارى لمسـؤوليات فـي الدولـة العباسـية والعثمانيـة خاصـة،فكان مـنهم 

األحكــــام "فــــي كتابــــه " المــــاوردي"الطبيــــب واإلداري والعــــالم والــــوزير فقــــد أجــــاز الفقيــــه والعــــالم 
  .1مي وزارة التنفيذتولى الذ" السلطانية

ـــوطن مـــن اإليمـــان تتجســـد فـــي  ـــين اإليمـــان وحـــب األوطان،فحـــب ال إن اإلســـالم يـــربط دومـــا ب
الحرص على التشبع بقيم المحافظة على الوطن والدفاع عنـه ضـد كـل معتـدي،والحرص علـى 

  .أن يتمتع كل أفراده بالحرية والعدالة االجتماعية
ية واالجتماعية والثقافية،بدأت في الظهـور والتشـكل فـي إن المواطنة بحواملها القانونية والسياس

الفكر العربي اإلسالمي،انطالقا من بداية القرن التاسع عشـر،ويمكننا تحديـد ذلـك،في مـرحلتين 
  :بارزتين هما

  المواطنة في الفكر العربي اإلسالمي مع بداية النهضة -1-1-2-1

إن االهتمــام بمفهــوم المواطنــة فــي الفكــر العربــي اإلســالمي الحــديث يرجــع إلــى بــدايات القــرن 
التاســــع عشــــر مــــن طــــرف جملــــة مــــن المفكــــرين العرب،لتــــأثرهم بنتــــائج الثــــورة الفرنســــية،نتيجة 
للبعثــات العلميــة لــبالد الغرب،وتطــور الطباعــة والترجمــة ووصــول األنبــاء عــن التطــور والرقــي 

                                                 
هم المواطنون من غير المسلمين المتواجدين ضمن النسيج االجتماعي للمجتمع المسلم،رغم وجود رفض  أهل الذمة  (*)

لهذا المصطلح من طرف العديد من المفكرين،واعتباره مصطلحا يكرس تفرقة بين المواطنين على أساس الدين،ليجعل منهم 
على هذا الطرح، فيرى في أهل الذمة أو الذمي معني لكن هناك من يرد  وشعورهم بالدونية، مواطنين من الدرجة الثانية

األمان والعهد والضمان لهؤالء المواطنين،فهي بمثابة العهد من اهللا ورسوله في عنق المسلمين من أجل رعايتهم وحماية 
ب اآلخر حقوقهم ومعاملتهم المعاملة العادلة في حدود الدولة اإلسالمية،مما يبرهن على مدى قدرة اإلسالم على استيعا

وقبول التعدد الثقافي واإليمان المطلق بحقوق األقليات بشهادة العديد من المؤرخين الغربيين،وبتغير الظروف السياسية 
وظهور الدولة الوطنية بشكلها الحالي،وقيام كل أفرد المجتمع بواجب الدفاع عن األمة والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية 

ن وأي نقص في التمتع بحقوق المواطنة نجده يمس كل شرائح المجتمع،مما استوجب تجاوز واالجتماعية أصبحوا مواطني
هذا المصطلح الذي جاء في سياقه اللغوي المتعارف عليه في مجتمع شبه الجزيرة العربية،واستبداله بما يتماشى مع 

كاملة لجميع أفراد المجتمع مهما كانت المتغيرات الدولية بعد أربعة عشر قرنا من قيام الدولة اإلسالمية،فالمواطنة ال
معتقداتهم هي األنسب وفقا لروح النص القرآني والسنة النبوية،هذا ما رآه جمهرة من المفكرين،منهم محمد الغزالي،فهمي 

  .الخ...القرضاوييوسف  محمد عمارة، هويدي،سليم العوا،
��&�/; ا���:�وي، ��.24، ،ص 1992،ا���ھ�ة،3ط ،�()� وھ�،>(� ا��;,�(: �� ا��9+�� ا
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الـدول األوروبيـة،في كافـة مجـاالت الحيـاة وخاصـة المواطنـة ومـا تحملـه مـن  الذي وصلت إليه
قــيم العدالــة والمســاواة واإلخــاء والحريــة،والتي كانــت أحالمــا فــي أذهــان مفكــري عصــر النهضــة 
العربيـــــــــة،يرغبون فـــــــــي تحقيقهـــــــــا وخاصـــــــــة أن جـــــــــل الـــــــــدول العربيـــــــــة كانـــــــــت تحـــــــــت وطـــــــــأة 

اطنـة عن الوطن واالنتماء،ناهيك عن حقـوق المو االستعمار،فالحريات مقيدة وال مجال للحديث 
  .والحريات الفردية والجماعية

ـــة مـــن   ـــات جمل إن بدايـــة التفاعـــل مـــع مصـــطلح المواطنـــة فـــي الفكـــر العربي،نلمســـه فـــي كتاب
المفكــرين العــرب والمســلمين،الذين حــاولوا القيــام بعمليــة تجديــد فــي الفكــر السياســي العربــي،من 

لبحث عنهــا فــي العمــق العربــي واإلســالمي نظريــا وتطبيقيــا،يتجلي أجــل ترســيخ قــيم المواطنــة،وا
فـــــــي وجـــــــود فـــــــريقين كـــــــل يطـــــــرح أفكـــــــاره وتصـــــــوراته حـــــــول المواطنـــــــة فـــــــي الـــــــوطن العربـــــــي 
واإلسالمي،فهناك من يتبنـى الطـرح الغربـي كنمـوذج للمواطنـة بـإجراء إسـقاط كلـي علـى مـا يـتم 

حـــين ينبـــري الطـــرف اآلخـــر فـــي  فـــي المجتمـــع الغربـــي علـــى المجتمـــع العربـــي واإلســـالمي،في
الضــفة األخــرى رافضــا المواطنــة كمصــطلح يحمــل دالالت يــرى أنهــا ليســت مناســبة للمســلمين 
وتتنــاقض مــع قــيم ومبــادئ دينهم،وبدايــة مــن العقــدين األخيــرين مــن القــرن الماضــي حــاول ثلــة 

ي في موضـوع من المفكرين في العالم العربي واإلسالمي المزاوجة بين ما جاء في الفكر الغرب
المواطنــة والتــراث الثقــافي والــديني لألمــة،ففي ظــل المتغيــرات العالميــة والعولمــة صــار النقــاش 

فـي الغـرب ال جـدوى " citizenship"حول مدى موائمة مصطلح المواطنة في العـالم العربـي،و
فــي  منـه وال بـد مـن البحــث،لبلورة مفهومـا للمواطنـة يلبـي حاجــة المجتمعـات العربيـة واإلسـالمية

التطـــــور والرقـــــي مـــــن خـــــالل تحقيـــــق ديناميكيـــــة جديـــــدة للفكـــــر السياســـــي فـــــي العـــــالم العربـــــي 
واإلســـالمي،ُتمكن مــــن إحــــداث إقــــالع حضـــاري يســــاهم فــــي تغييــــر الواقـــع المتــــردي فــــي كافــــة 

  .المجاالت
مـــن البـــدايات األولـــى لـــدخول مفهـــوم ) 1873-1801(تعتبـــر كتابـــات رفاعـــة رافـــع الطهطـــاوي

السياســــي فــــي العــــالم العربي،بعــــد البعثــــة التــــي شــــارك فيهــــا نحــــو فرنســــا  المواطنــــة فــــي الفكــــر
مـن زار الـدول كـل لالستفادة من العلـوم واآلداب والفنـون التـي كانـت محـل إعجـاب مـن طـرف 

األوروبيـــة،حيث جـــاء كتابيـــه المرشـــد األمـــين للبنـــين والبنـــات و مـــنهج األلبـــاب المصـــرية فــــي 
لـة،فكان تخلـيص اإلبريـز إلـى رحلـة بـاريز الـذي صـدر مباهج اآلداب العصـرية ثمـرة لتلـك الرح

،تقــــديم لمجتمــــع بــــاريس للمصــــريين مــــن خــــالل مؤسســــاته السياســــية 1834فــــي القــــاهرة ســــنة 
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وأخالقــه وأعراف،وأدبــه وثقافتــه،غير أن أثــر مبــادئ حقــوق اإلنســان والمــواطن كــان لهــا القســم 
  .1األعظم في الكتاب

لقرآن والسنة وأفعـال الصـحابة والخلفـاء المسـلمين،وما حاول أن يستفيد من التراث اإلسالمي،ا 
الحظه من رقي وتطور في المعـامالت العصـرية كمـا وصـفها فـي الـدول األوروبيـة التـي زارهـا 
خاصة فرنسا،فجاء كتابه متضمنا قـيم حـب الـوطن واالنتمـاء واإلخـاء والتسـامح ونبـذ التعصـب 

 هتمــدن مــن خــالل جملــة مــن المظــاهر وربطــواحتــرام الحريــات العامــة والخاصــة،والدعوة إلــى ال
 بحمية وأزمان قرون مدة التَمدن نير من األوفر َحظَها تأخذ مملكة فكل"للتمدن بحب األوطان

عليهـا  والغيـرة الحقيقـي األوطـان ُحـب  بعضـهم َشـبهَ  فقـد األوطـان، حـب فـي أهلهـا ومغـاالتهم
 علـى الحـرارة َغَلَبـتْ  اإلنسـان ببـدن حلـتْ  متى األهلية األبدان من متمكنة محلية جديدة ةبحرار 

 التَمدِنيـة وولعـت بمنـافع المصـرية الـديار أبنـاء فـي الوطنية الحمية َظَهَرت إذا فلذلك الغريزية،
 الحقيقـي التمـدن مـن الـوطن لهـذا فَيْحُصـل األوليـة، القـوة علـى وتغلـب ناُرهـا َتْذُكوَ  أن َجَرمَ  فال

 والنقلـة بالحركـة والـنهض والكـدح الكـد زنـاد فَيْقـَدح األمنيـة، كمـالُ  ― والمـادي المعنـوي ―
   2."األوطار بلوغ األوطان َتَنال األخطار ركوب على واإلقدام

استطاع الطهطاوي أن يطرح مفهوم الوطنيـة والمواطنـة والعالقـة بينهمـا فـي المجتمـع المصـري 
معروفــــا فــــي المجتمعــــات العربيــــة مركــــزا علــــى الحقــــوق المدنيــــة هــــذا المفهــــوم الــــذي لــــم يكــــن 

 عمـوم علـى الكـالم وَبْسـطُ "سابقا،وربطه بالحقوق الشخصية لألفراد،وعالقة ذلك بالحقوق العامة
 أهـالي حقـوق:يعنـي ؛ةبـالحقوق المدنيـ :ُتَسـمى المملكـة، فـي حقوًقـا لهـم إن :ُيَقـال أن الرعيـة

 ُمَقاَبلـة فـي الشخصـية ةالخصوصـيبـالحقوق  :وُتَسـمى بعـض، علـى بعضـهم الواحـدة المملكـة
 وهـذه الحكومـة، فـي المعـامالت تـدور عليهـا التـي األحكـام عـن عبـارة وهـي العموميـة، الحقـوق
 والحـدود، والوصـايا، واألنكحـة،والفرائض، المعـامالت، عـن عبـارة الفقـه ُكتُـب فـي الحقـوق

 العمـران َأْهـل حقـوق هـي المذكورة ةفالحقوق المدني واألقضية، والبينات، والدعاوى، والجنايات،
 ومـا لهـم ومـا وأعراضـهم ونفوسـهم وَمَنـاِفِعِهمْ  وأمـوالهم أمالكهـم ِلِحْفـظ بعـض؛ علـى بعضـهم
  3.وُمَداَفَعةً  ُمَحاَفَظةً  عليهم
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فكانــت دعــوة الطهطــاوي لتحقيــق العدالــة بــين أفــراد الــوطن الواحــد مــدعاة لحــب األوطان،فكلمــا 
ـــــــة كـــــــان نتيجـــــــة ذلـــــــك اإلنتـــــــاج  ـــــــة والمســـــــاواة والطمأنين ـــــــوطن الواحـــــــد بالعدال ـــــــع أفـــــــراد ال تمت

  . واإلبداع،فالمواطنة يرى فيها رفاعة الطهطاوي مخرجا مناسبا لألمة لتحقيق الرقي والتقدم
تكللـــت زيارتـــه للـــدول األوروبيـــة بتأليفـــه لكتـــاب فقـــد ،)1889-1820(التونســـي أمـــا خيـــر الـــدين

ضــخم وضــع فيــه كــل مــا اســتطاع أن يســجله مــن أســباب لتطــور الــدول األوروبية،خاصــة فــي 
جوانب المعامالت واإلدارة،داعيا إلى ضرورة تبني طـرق وأسـاليب التمـدن التـي وصـلها الغـرب 

ي مــن الغــرب إذا كــان ال يخــالف شــريعتنا،ويذكر فــي واالســتفادة منها،وعــدم رفــض كــل مــا يــأت
إغـراء ذوي الغيـرة والحـزم مـن " مقدمة كتابة األهداف التـي يسـعى إليهـا مـن خـالل هـذا المؤلـف

رجــــال السياســــة والعلــــم بالتمــــاس مــــا يمكــــنهم مــــن الوســــائل الموصــــلة إلــــى حســــن حــــال األمــــة 
فــــالت مــــن عــــوام المســــلمين عــــن وتحــــذير ذوي الغ(.......) اإلســــالمية،وتنمية أســــباب تمــــدنها

فـإن األمـر إذا كـان (.....) تماديهم في اإلعراض عمـا يحمـد مـن سـيرة الغيـر الموافقـة لشـرعنا 
صــادرا عــن غيرنــا وكــان صــوابا موافقــا لألدلــة الســيما إذا كنــا عليــه وُأخــذ مــن أيــدينا فــال وجــه 

  1".إلنكاره
ســالمية بمــا يتوافــق مــع العصــر لقــد كانــت دعــوة خيــر الــدين صــريحة للتجديــد فــي الشــريعة اإل

،وال نبقــى حبيســي النصــوص التقليدية،فالتجديــد خاصــة فيمــا يتعلــق بالمصــالح العامــة ثالحــدي
للمواطنين وتمكينهم مـن الحصـول علـى حقـوقهم بيسـر وسـهولة،من خـالل تطـوير عمـل اإلدارة 

يقـــود إليهـــا ،التـــي موأعتبـــر أن التقـــدم الحاصـــل فـــي أوروبـــا ســـببه نجاحـــات حركـــة التنـــوير والعل
  2.النظام السياسي القائم على مبادئ العدالة والحرية الشخصية والمدنية

كمــا أشــار إلــى ضــرورة االنتبــاه أن األمــة اإلســالمية تضــم العديــد مــن األجنــاس المختلفــة لغويــا 
ودينيا وثقافيا،لعل خير التونسـي أول مـن دعـا إلـى المواطنـة الثقافيـة فـي العـالم العربي،واحتـرام 

ع الثقــافي مــن خــالل تــوفير قــدرا كافيــا مــن فهــم اآلخــر وتنميــة الشــعور باالنتمــاء بــين أفــراد التنــو 
الــــوطن الواحــــد،و تطــــوير آليــــات جديــــدة كمــــا فــــي أوروبــــا تضــــمن الحقــــوق المدنيــــة والسياســــية 
للمواطنين،تكون الحرية الشخصية مجسدة في حرية التصـرف فـي الـذات والكسـب مـع الشـعور 

الحريــة الشخصــية،هو إطــالق تصــرف اإلنســان فــي "تبعــة تصــرفاته بــاألمن وعــدم الخــوف مــن
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ذاتــه وكســبه مــع أمنــه علــى نفســه وعرضــه ومالــه ومســاواته ألبنــاء جنســه لــدى الحكم،بحيــث ال 
يخشى هضيمة فـي ذاتـه وكسـبه وال فـي سـائر حقوقـه،وال يحكـم عليـه بشـيء ال تقتضـيه قـوانين 

  1."البالد المقررة لدى المجالس
كـــــان مـــــن الرعيـــــل األول الـــــذين دعـــــوا إلـــــى ضـــــرورة ) 1883-1819(انيأمـــــا بطـــــرس البســـــت

االسـتفادة مــن العلـوم والفنــون األوروبيـة مــن أجـل المســاهمة فـي رقــي المجتمـع،وتنظيم وتطــوير 
الحيـاة االجتماعيــة فــي المجتمعــات الشــرقية،مركزا علــى ضــرورة التمييــز فــي عمليــة النقــل حتــى 

ة علــى الفــرد والمجتمع،كمــا يعتبــر مــن األوائــل الــذين ال يكــون تقليــد أعمــى تكــون نتائجــه ســلبي
نبهـــوا إلـــى ضـــرورة أن يـــتم تعلـــيم المـــرأة ومســـاهمتها فـــي الحيـــاة االجتماعيـــة،مركزا علـــى بنـــاء 
الوحــــــدة الوطنيــــــة التــــــي ال تســــــتثنى أي أحــــــد مــــــن المجتمع،بعيــــــدا عــــــن الطائفيــــــة و النعــــــرات 

" المدرســة الوطنيــة"أطلــق عليــه  الضــيقة،وأن الــوطن يتســع للجميــع مــن أجــل هــذا أنشــأ مدرســة
الطائفية لـتعلم مبـادئ الوطنيـة والتسـامح  متستقبل الجميع من فئات الشعب بعيدا عن انتماءاته

كمــا أرســى دعــائم أول موســوعة معــارف عربيــة " محــيط المحــيط"الــديني، مــن أهــم آثــاره معجــم 
  . على النمط األجنبي لكن بمصادر عربية

الحي إسهاماته فـي موضـوع المواطنة،كموضـوع طـرح للنقـاش فـي لقد كان للتيار السلفي اإلص
،يـدعو إلـى اإلصـالح )1897-1838(منتصف القرن التاسع عشر،فهذا جمال الدين األفغاني

انطالقـــــا مـــــن مبـــــادئ الشـــــريعة اإلسالمية،فأســـــس جريـــــدة العـــــروة الـــــوثقى رفقـــــة تلميـــــذه محمـــــد 
اإلسـالمية مـن أجـل النهضـة،ومجابهة  عبده،فكانت منبرا لدعوته لالتحـاد والتضـامن بـين األمـم

االســتعمار فــي الــدول اإلســالمية،فكانت فكــرة الجامعــة اإلســالمية التــي دعــا لهــا األفغــاني تــرى 
ــــالمجتمع  ــــذي يصــــفه ب ــــتالءم مــــع المجتمــــع اإلســــالمي ال ــــي،ال ت ــــالمفهوم الغرب فــــي المواطنــــة ب

ـــات والجنســـيات المختلفـــة  فـــي األمـــة اإلســـالمية المتكامـــل فـــي ظـــل العقيـــدة،وان الـــدعوة للقومي
هــــذا هـــو الســـر فـــي إعـــراض المســـلمين علــــى " مرفـــوض مـــن طـــرف المســـلمين،حيث يـــرى أن

نــــوع مــــن أنــــواع العصــــبيات،ما عــــدا  أياخــــتالف أقطــــارهم،عن اعتبــــار الجنســــيات ورفضــــهم 
عصـــبتهم اإلســـالمية،فإن المتـــدين بالـــدين اإلســـالمي متـــى رســـخ فيـــه اعتقـــاده،يلهو عـــن جنســـه 

  2."لى العالقة العامة وهي عالقة المعتقدروابط الخاصة،إوشعبه ويلتفت عن ال
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لم يتأثر األفغاني بمفهوم المواطنة في الفكر الغربي،بل رفع شعار ال قومية في اإلسـالم،داعيا 
واعتصــــموا بحبــــال الرابطــــة الدينيــــة التــــي هــــي أحكــــم "إلــــى االعتصــــام بحبــــال الرابطــــة الدينيــــة،
فارســـي بالهندي،والمصـــري بالمغربي،وقامـــت لهـــم مقـــام رابطـــة،اجتمع فيهـــا التركـــي بـــالعربي وال

  1"الرابطة النسبية
،فكان مربيا ومصلحا يعتبر التربية والتعليم ضرورة )1905- 1849(أما تلميذه محمد عبده

إلصالح المجتمع،ومنهج الوسطية واالعتدال أسلوبا في الدعوة إلى مبادئ وأهداف الدين 
هذان "هادف،معتبرا أن العدالة والعلم وجهان لعملة واحدةاإلسالمي،من أجل التغيير الهادئ وال

،متالزمان في عالم الوجود متى سبق أحدهما إلى )أعنى العدالة والعلم(األساسان الجليالن
جلي فإن العلم إذا انتشر في قوم أضاء لهم  اوسر هذ(....) بالد تبعه اآلخر على األثر

،والضار من النافع،فرسخ في عقولهم أن السبل واتضحت المسالك وميزوا الخير من الشر
 .2"المساواة والعدالة هما العلة األولى لدوام السعادة

لقد كانت دعوة محمد عبده مقتصرة على المواطنة المصرية،حيث ركز في دعوته على حب 
الوطن،من خالل الرابطة الوطنية بين جموع المواطنين التي تستوجب الحرص على حماية 

وجملة القول أن في الوطن من موجبات الحب " نه ألسباب ثالثة يحددهاالوطن والدفاع ع
أنه السكن الذي فيه الغذاء والوقاء واألهل :األول.والحرص والغيرة ثالثة تشبه أن تكون حدودا

أنه مكان الحقوق والواجبات التي هي مدار الحياة السياسية،وهما حسيان :والولد والثاني
النسبة التي يعلو بها اإلنسان ويعز أو يسفل ويذل وهو معنوي   أنه موضع :ظاهريان،والثالث

  .3"محض
لقد كان محمد عبده رائدا مصلحا تربويا واجتماعيا،يرى في التربية والتعليم حق من حقوق 
المواطنين على وطنهم،وفي المقابل عليهم واجبات تجاه هذا الوطن،ورغم الحالة التي كانت 

واإلسالمية،من جهل وتخلف وانتشار للخرافات واألباطيل إال أنه لم يكل عليها األمة العربية 
  .في الدعوة دوما إلى النهوض بالعلم والمعرفة،ألن ال بديل عنهما لتحقيق التقدم والرقي

،فكانت دعوته إلى تحرير الشعوب العربية )1902-1854(أما عبد الرحمن الكواكبي
االستبداد "واإلسالمية من آفة االستبداد التي يرى فيها سبب تخلف المسلمين عن ركب األمم،
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هو أصل كل بالء حل باألمة،من جهل وتخلف ألن من يعيش في ظله عاش خامال خامدا 
ف يميت ساعاته وأوقاته ويدرج أيامه وأعوامه،كأنه حريص ضائع القصد حائرا،ال يدري كي

  .1"على بلوغ أجله ليستتر تحت التراب
لقد دافع الكواكبي على حقوق المواطنة واإلنسان في إطار الدولة، التي تضمن وترعى هذه 
الحقوق،متسائال عن ماهية األمة؟ هل هي عبارة عن ركام من المخلوقات النامية،أو هي 

ها الحاكم،وهي ال تعدو أن تكون مجموعة من العبيد للحاكم حق التصرف في جمعية يملك
  2.مصيرهم كما يحلو له،أم هي جمع يجمعهم رابط جنس ولغة ووطن وحقوق مشتركة

إن الكواكبي يدافع على حقوق المواطنة من خالل تأثره بما شاهده في الغرب،فهو يرى أن 
بين الشعب وحكوماته،في إطار العدل والمساواة الغرب تطور بفضل هذه الحقوق وااللتزامات 

بين الجميع،واحترام الحريات الشخصية لألفراد الذين هم أحرارا في الفكر مطلقا وفي الفعل ما 
  3.لم يخالف القانون االجتماعي ألنهم أدرى بمنافعهم الشخصية

د ثم التركيز على فالتقدم والرقي ال يتأتى ألي أمة من األمم ما لم تتخلص أوال من االستبدا
التربية في إعداد النشء على قيم المواطنة وحقوق اإلنسان،وغيابها وخاصة في الشرق يرى 

إن التربية التي هي ضالة األمم وفقدها هو المصيبة العظمى "فيه الكواكبي مصيبة عظمى،
ع،ثم في الشرق،هي التربية المرتبة على إعداد العقل للتمييز ثم على حسن التفهيم واإلقنا

  4".التمرين والتعويد ثم حسن القدوة والمثال،ثم المواظبة أو التمادي
لقـد كانـت الحركـة اإلصـالحية فـي المشـرق تسـعى لتربيـة أجيـال تعـرف حقوقهـا وواجباتهـا تجـاه 
أوطانها،متـــأثرة بقـــيم المواطنـــة وحقـــوق اإلنســـان،التي وقفـــت عليهـــا فـــي المجتمعـــات األوروبيـــة 

،وفي المغـــرب العربـــي كـــان هنـــاك مصـــلحون ودعـــاة تحملـــوا مشـــقة للمطالبـــة بحقـــوق مـــواطنيهم
الــدفاع عــن شعوبهم،والســعي بالتربيــة والتعلــيم لكشــف غطــاء الجهــل عــن عقــول إخوانهم،وبعــث 
ــــى مــــر  ــــنهم عل ــــي تجمــــع بي ــــروابط الت ــــى ال ــــى عمــــق إل ــــيههم إل ــــوطن فــــي نفوســــهم وتنب حــــب ال

الهـدف مـن خـالل جمعيـة  ،سـاعيا لهـذا)1940-1889(العصور،فكان عبد الحميـد بـن بـاديس
،لتكـــــون منبـــــرا للـــــدفاع عـــــن حقـــــوق 1935العلمـــــاء المســـــلمين الجزائـــــريين التـــــي أسســـــها ســـــنة 
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الجزائـــريين كأمـــة واحـــدة لهـــا مـــن المقومـــات مـــا يجعلهـــا متميـــزة عـــن المجتمـــع الفرنســـي،فكانت 
يـدة مقاله الشهير فـي جر  حدة بين أفراد الوطن الواحد،وخير مثالخطبه ومقاالته تحث على الو 

إن أبنــاء يعــرب وأبنــاء أمــازيغ قــد جمــع بيــنهم "البصــائر،ما جمعتــه يــد اهللا ال تفرقــه يــد الشــيطان
اإلسالم منذ بضـعة عشـر قرنـا،ثم دأبـت تلـك القـرون تمـزج مـا بيـنهم فـي الشـدة والرخـاء،وتولف 
بيــنهم فــي العســر واليســر وتوحــدهم فــي الســراء والضــراء،حتى كونــت مــنهم منــذ أحقــاب بعيــدة 

  .1"مسلما جزائريا أمه الجزائر وأبوه اإلسالمعنصرا 
داعيا علماء األمة للعمل بجد مـن أجـل انتشـال األمـة مـن بـراثين الجهـل والتخلـف إلـى التطـور 

علـــيكم أن تلتفتـــوا إلـــى "والتحضـــر والمدنية،لمواكبـــة األمـــم األخـــرى وهـــي مســـألة بالغـــة األهميـــة
ا اكتســبتم مــن خبرة،محــافظين لهــا علــى أمــتكم فتنتشــلوها ممــا هــي فيــه بمــا عنــدكم مــن علم،وبمــ

  2"مقوماتها سائرين بها في موكب المدنية
إن جمعيـــة العلمـــاء "نائـــب رئـــيس الجمعيـــة دورهـــا ) 1965-1889(ويشــرح البشـــير اإلبراهيمـــي

تبنــي المقومــات التــي ال تكــون األمــة إال بهــا،وال تكــون وحــدة متماســكة األجــزاء إال بالمحافظــة 
خلــص أن ُيعينهــا علــى ذلــك وُينشــطها ويعــرف لهــا أعمالهــا، ال أن عليها،فواجــب كــل سياســي م

  .3"يخذلها وُيثبطها ويبسط لسانه بالسوء فيها
لقــــــد كــــــان اإلبراهيمــــــي قلمــــــا حــــــرا يصــــــدع بــــــالحق ويحلــــــل الواقــــــع الجزائري،مطالبــــــا بحقــــــوق 

ه المواطنين،ســواء الحقــوق المدنيــة أو السياســية، مــن خــالل مــا ينشــره فــي جرائــد الجمعيــة ويعلنــ
كمــا وصــفه البشــير  1936جــوان  7فــي الــداخل والخارج،وكــان المــؤتمر اإلســالمي الجزائــري 

اإلبراهيمـي بأنـه يــوم أغـر فـي تــاريخ الجزائـر التقــى فيـه الفكـر والعقيــدة،حيث التقـى المصــلحون 
والطرقيـــــة،وعلماء الـــــدين،وعلماء السياسة،والشـــــيوخ والشـــــبان،والتجار والفالحين،والعمال،فكـــــان 

أزهى أيام الجزائر اتفق الجميـع علـى اإلسـالم والجزائـر،وأن حقـوق الجزائـريين قسـمان يوما من 
قســـم بـــين وجلـــي ال يتجـــادل فيـــه اثنـــان وال يتشـــعب فيـــه رأي،ألنـــه عبـــارة عـــن مظـــالم صـــريحة 

وعقـد االجتماعـات والتجمعات،وحريـة إنشـاء ،والكتابة والتنقل،وأوضاع شاذة،كحرية الفكر القول
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لى تأمل ودقـة نظر،وهـي قوانين الجائرة،وقسم ثاني يحتاج إساجد، رفع كل الالمدارس وبناء الم
  1.الحقوق السياسية وأشد مسائل هذا القسم تعقيدا مسألة النيابة في البرلمان

وهنـــا نســـجل تطـــورا فـــي مواقـــف الجمعية،كجمعيـــة غيـــر سياســـية إلـــى جمعيـــة تطالـــب بحقـــوق 
ة دور كبير فـي الـدفاع عـن حقـوق الجزائريين،فـي الجزائريين المدنية والسياسية،لقد كان للجمعي

ظــل حقــوق اإلنســان مــن خــالل مطالبتهــا بالعدالــة والمســاواة بــين أصــحاب الحــق الشــرعي فــي 
التمتـــع بـــالحقوق وبـــين الوافـــدين مـــن بـــالد أخـــرى،ورغم أن الجمعيـــة فـــي قانونهـــا الـــداخلي تهـــتم 

التــــي أنشــــأتها،كانت تمــــارس بالتربيــــة والتعلــــيم وليســــت سياســــية لكنهــــا مــــن خــــالل مؤسســــاتها 
ســلكت الجمعيــة طريقهــا لتحقيــق "السياســة تحــت غطائهــا وهــذا مــا أشــار إليــه محمــد خيــر الــدين

هـــذه األهـــداف بتكـــوين المـــدارس الحرة،وبنـــاء المســـاجد وتأســـيس النـــوادي والكشـــافة اإلســـالمية 
المســلم وتحــت  الجزائريـة،وبعض الهيئــات والمنظمــات الفنيـة والرياضــية والخيرية،لتربيــة الشـباب

غطاء هذه األنشـطة كانـت تخـوض فـي األمـور السياسـية فـي كـل مـا يتصـل بـالوطن ومسـتقبله 
  .2"ومقومات الشخصية الجزائرية العربية

كمــا كـــان للمــرأة مكانـــة فــي خطـــاب واهتمــام اإلمـــام وجمعيــة العلماء،حاثـــا المجتمــع علـــى حـــق 
  3.لرجالالمرأة في التعليم إسوة بأخيها الرجل فالنساء شقائق ا

لقــد كــان اإلمــام وأعضــاء جمعيتــه يســعون لــيس للمطالبــة بــالحقوق المدنيــة والسياســية فقط،لقــد 
تحــت ضــغط  يتــرنحكــان عملهــم يهــدف الســترجاع وطــن ضــاع وحــق مســلوب،في ظــل مجتمــع 

الفقـــر والجهـــل والمـــرض،فلم تكـــن المهمـــة ســـهلة وال تســـمح بـــالتنظير لمفهـــوم المواطنـــة حقـــوق 
  .ل الغربيةاإلنسان كما في الدو 

  المواطنة في الفكر العربي اإلسالمي المعاصر -1-1-2-2
إن رصد صيرورة تطور مفهوم المواطنة في الفكر العربي اإلسالمي،وطيلة ما ينـاهز القـرنين  

مــن الزمان،بدايــة بالســعي للبحــث فــي موروثنــا الثقــافي والــديني،عن قــيم المواطنــة المفقــودة فــي 
حياتنــا اليوميــة والمجســدة فــي الغــرب،ورغم أن جــل الــدول العربيــة علــى امتــداد أقطارهــا كانــت 

هذا الغرب بأشـكال مختلفـة،ال يسـمح بطـرح مفهـوم المواطنـة بأبعادهـا المعروفـة فـي  تحت حكم
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ـــوطن مفقودا،فكـــان لزامـــا علـــى رواد النهضـــة  ـــا كـــان ال ـــة،ألننا فـــي مجتمعاتن المجتمعـــات الغربي
العربية اإلسالمية،الدعوة أوال إلـى حـب األوطـان والسـعي لتحريرهـا وبعثهـا مـن جديـد فـي شـكل 

الســـتمرارية،فكان االخـــتالف حـــول المرجعيـــة فـــي مبـــادئ المواطنـــة هـــل يضـــمن لهـــا التطـــور وا
  كييفها وفقا لقيم ديننا وثقافتنا؟؟ستكون غربية خالصة وفقا لمنشئها األول،أم يتم ت

بداية مع منتصف القرن الماضي وتزامنـا مـع نيـل غالبيـة الـدول العربيـة اسـتقاللها،عاد النقـاش 
للمواطنــة وأنصــار المرجعيــة اإلســالمية،بنوع مــن التشــدد مجــددا بــين أنصــار المرجعيــة القوميــة 

كل لفكرته التي يحملها تجاه اآلخر،لكن مع بداية العقدين األخيـرين للقـرن الماضـي وتـداعيات 
العولمة على الوطن العربي،وسعي أطراف عديدة لالسـتثمار فـي التعـدد الثقـافي والـديني لألمـة 

جهها العالم العربي من عنـف وٕارهـاب صـار دوليـا عـابرا التحديات التي يواو العربية واإلسالمية،
للقارات،ومشــكلة األقليــات فــي الــوطن العربــي ومحاولــة بعــض األطــراف لعــب هــذه الورقــة علــى 
امتـــداد مســـاحة الـــوطن العربي،رغبـــة فـــي تجزئـــة المجـــزأ وتفكيـــك المفكك،وربمـــا الوصـــول إلـــى 

ون علـى الشـرق للوصـول إلـى خارطـة القضاء على الدولـة القوميـة التـي نشـأت بعـد حملـة نـابلي
  . فسيفسائية للعالم العربي واإلسالمي

رغبـــة فـــي تفكيكهـــا وٕاضـــعاف قـــدراتها،يكون المســـتفيد منهـــا أطـــراف عـــدة لعـــل أبـــرزهم إســـرائيل 
بالدرجـــــة األولـــــى هـــــذا مـــــا تشـــــير إليـــــه كتابـــــات منظـــــري الدولـــــة العبريـــــة،حيث نشـــــرت جريـــــدة 

إن تفتيـــت لبنـــان بصـــورة مطلقـــة إلـــى خمـــس "،14/02/1982فـــي عـــدد )االتجاهـــات(كيفـــوكيم
مقاطعــات إقليميــة هــو ســابقة للعــالم العربــي بأســره،بما فــي ذلــك مصــر وســوريا والعــراق وشــبه 

،لــن تبقــى علــى )فــي المغــرب( الجزيــرة العربيــة،إن دوال مثــل ليبيــا والســودان والــدول األبعــد منهــا
ــــي انهيارهــــا وتفككهــــا ف ــــر مصــــر ف ــــة،بل ســــتقتفي أث ــــى تفتــــت مصــــر تفتــــت صــــورتها الحالي مت

،وٕان رؤية دولة قبطية مسـيحية فـي صـعيد مصـر إلـى جانـب عـدد مـن الـدول ذات ]!!![الباقون
ســلطة أقليــة مصــرية،ال ســلطة مركزيــة كمــا هــو الوضــع اآلن،هــو مفتــاح هــذا التطــور التــاريخي 

  .1"الذي أفرزته معاهدة السالم،لكنه ال يبدو مستبعدا في المدى الطويل
الــــديني وٕاذكــــاء النعــــرات الطائفية،ومحاولــــة تــــأجيج الصــــراع بــــين طبقــــات كمــــا كــــان للتطــــرف 

المجتمــــع العربي،بكــــل اختالفاتــــه العرقيــــة والدينيــــة والمذهبيــــة،كان ســــببا فــــي ظهــــور ثلــــة مــــن 
المفكـــرين فـــي العـــالم العربـــي اإلسالمي،تســـعى لـــرأب هـــذا الصـــدع المفتعـــل بـــالرجوع للمرجعيـــة 
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ن شــــوائب بقصــــد أو بغيره،خاصــــة فــــي مجــــال 
المواطنة وحقوق اإلنسان،حيث ُيعتبر فهمي هويدي من المفكرين الـداعين إلـى اسـتبدال مفهـوم 
أهل الذمة أو الذمي بمفهوم المواطنة الحديثة،المواطنة الكاملة لكل أفـراد المجتمـع مهمـا كانـت 
اير الفكـر الحـديث،نظرا لمـا علـق بـه مـن 
تصــــورات خاطئــــة حــــول نظــــرة اإلســــالم للمخــــالفين لــــه فــــي المعتقــــد ويعيشــــون ضــــمن الحــــدود 
إن عقــد الذمــة الــذي بــدأ التزامــا وأمانة،قــد انتهــى بفعــل الممارســات 

  .1"هانةالرديئة والمنافية لروح اإلسالم،إنه صار سبيال لالنتقاص والم
ويبـــرر ذلـــك بـــأن اســـتعمال هـــذا المفهـــوم ذو داللـــة لغويـــة فقـــط كانـــت ســـائدة فـــي شـــبه الجزيـــرة 
العربية،وال أرى وجها لاللتزام بهذا المصطلح في عصـرنا الحـالي،إزاء متغيـرات حـدثت وحملتـه 
إن موضـــوع مواطنـــة غيـــر المســـلم 
ـــه بـــين جمهـــرة العلمـــاء والمثقفـــين المســـلمين و المعاصـــرين،وأن هنـــاك  خـــالف علي
جهـــودا جـــادة لصـــياغة تصـــور ايجـــابي يؤســـس للتعـــايش مـــع غيـــر المســـلمين،على قاعـــدة البـــر 

،مـــن خـــالل "ذميـــون ال مواطنـــون"
استشــهاده بعــدم مشــاركة المخــالفين للمســلمين فــي مجــالس الحكــم واإلدارة فــي عهــد النبــي 

الــذين ال يؤمنــون بمبــادئ اإلســالم،ال يحــق لهــم أن يتولــوا رئاســة الحكومــة 
الشــورى بأنفســهم،كما ال يصــح لهــم أن يشــتركوا فــي انتخــاب الرجــال لهــذه 

عامـا  30وهذه الحجـة مـردود عليها،بأنهـا تقـيس 
الفـــارق فيـــه كبير،وغيـــر منصـــف إذ ال 
نـــــة فـــــي كيفيـــــة إدارة الدولـــــة وصـــــيغ التعبيـــــر عـــــن الشـــــرائح المختلفـــــة فـــــي 
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ــــق بهــــا مــــ ن شــــوائب بقصــــد أو بغيره،خاصــــة فــــي مجــــال اإلســــالمية خاصة،وتصــــحيح مــــا عل
المواطنة وحقوق اإلنسان،حيث ُيعتبر فهمي هويدي من المفكرين الـداعين إلـى اسـتبدال مفهـوم 
أهل الذمة أو الذمي بمفهوم المواطنة الحديثة،المواطنة الكاملة لكل أفـراد المجتمـع مهمـا كانـت 

اير الفكـر الحـديث،نظرا لمـا علـق بـه مـن انتماءاتهم،وُيرجع ذلك إلى أن هذا المفهوم لم يعد يسـ
تصــــورات خاطئــــة حــــول نظــــرة اإلســــالم للمخــــالفين لــــه فــــي المعتقــــد ويعيشــــون ضــــمن الحــــدود 

إن عقــد الذمــة الــذي بــدأ التزامــا وأمانة،قــد انتهــى بفعــل الممارســات "اإلقليميــة للدولــة اإلســالمية،
الرديئة والمنافية لروح اإلسالم،إنه صار سبيال لالنتقاص والم

ويبـــرر ذلـــك بـــأن اســـتعمال هـــذا المفهـــوم ذو داللـــة لغويـــة فقـــط كانـــت ســـائدة فـــي شـــبه الجزيـــرة 
العربية،وال أرى وجها لاللتزام بهذا المصطلح في عصـرنا الحـالي،إزاء متغيـرات حـدثت وحملتـه 

إن موضـــوع مواطنـــة غيـــر المســـلم "بغيـــر قصـــد مـــا يعينـــه فـــي زمـــن تشـــكيل الدولـــة اإلســـالمية،
ـــه بـــين جمهـــرة العلمـــاء والمثقفـــين المســـلمين و المعاصـــرين،وأن هنـــاك  خـــالف علي
جهـــودا جـــادة لصـــياغة تصـــور ايجـــابي يؤســـس للتعـــايش مـــع غيـــر المســـلمين،على قاعـــدة البـــر 

  .2"والقسط التي ابتغاها الشارع في الخطاب القرآني
ـــه  ـــه المـــودودي فـــي كتاب ـــى مـــا ذهـــب إلي ـــه عل "ويـــرد فـــي كتاب

استشــهاده بعــدم مشــاركة المخــالفين للمســلمين فــي مجــالس الحكــم واإلدارة فــي عهــد النبــي 
الــذين ال يؤمنــون بمبــادئ اإلســالم،ال يحــق لهــم أن يتولــوا رئاســة الحكومــة " وصــحابته وخلفائــه،

الشــورى بأنفســهم،كما ال يصــح لهــم أن يشــتركوا فــي انتخــاب الرجــال لهــذه أو عضــوية مجلــس 
  3."المناصب كالناخبين

وهذه الحجـة مـردود عليها،بأنهـا تقـيس "معتبرا استشهاد المودودي بذلك غير صحيح 
الفـــارق فيـــه كبير،وغيـــر منصـــف إذ ال  سقرنـــا،وهو قيـــا 14فقـــط مـــن عمـــر رســـالة مـــر عليهـــا 

نـــــة فـــــي كيفيـــــة إدارة الدولـــــة وصـــــيغ التعبيـــــر عـــــن الشـــــرائح المختلفـــــة فـــــي يحتمـــــل األمـــــر مقار 
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ــــق بهــــا مــــ اإلســــالمية خاصة،وتصــــحيح مــــا عل
المواطنة وحقوق اإلنسان،حيث ُيعتبر فهمي هويدي من المفكرين الـداعين إلـى اسـتبدال مفهـوم 
أهل الذمة أو الذمي بمفهوم المواطنة الحديثة،المواطنة الكاملة لكل أفـراد المجتمـع مهمـا كانـت 

انتماءاتهم،وُيرجع ذلك إلى أن هذا المفهوم لم يعد يسـ
تصــــورات خاطئــــة حــــول نظــــرة اإلســــالم للمخــــالفين لــــه فــــي المعتقــــد ويعيشــــون ضــــمن الحــــدود 

اإلقليميــة للدولــة اإلســالمية،
الرديئة والمنافية لروح اإلسالم،إنه صار سبيال لالنتقاص والم

ويبـــرر ذلـــك بـــأن اســـتعمال هـــذا المفهـــوم ذو داللـــة لغويـــة فقـــط كانـــت ســـائدة فـــي شـــبه الجزيـــرة 
العربية،وال أرى وجها لاللتزام بهذا المصطلح في عصـرنا الحـالي،إزاء متغيـرات حـدثت وحملتـه 

بغيـــر قصـــد مـــا يعينـــه فـــي زمـــن تشـــكيل الدولـــة اإلســـالمية،
ـــه بـــين جمهـــرة العلمـــاء والمثقفـــين المســـلمين و المعاصـــرين،وأن هنـــاك  مســـتمر،وال خـــالف علي

جهـــودا جـــادة لصـــياغة تصـــور ايجـــابي يؤســـس للتعـــايش مـــع غيـــر المســـلمين،على قاعـــدة البـــر 
والقسط التي ابتغاها الشارع في الخطاب القرآني

ـــه  ـــه المـــودودي فـــي كتاب ـــى مـــا ذهـــب إلي ـــه عل ويـــرد فـــي كتاب
استشــهاده بعــدم مشــاركة المخــالفين للمســلمين فــي مجــالس الحكــم واإلدارة فــي عهــد النبــي 

وصــحابته وخلفائــه،
أو عضــوية مجلــس 
المناصب كالناخبين

معتبرا استشهاد المودودي بذلك غير صحيح 
فقـــط مـــن عمـــر رســـالة مـــر عليهـــا 

يحتمـــــل األمـــــر مقار 
  .4"المجتمع
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ليوضح ظروف تشكل الدولة اإلسـالمية الفتيـة والـذي لـم يكـن يتطلـب فـي هـذا الظـرف إشـراك  
غيـــر الصـــحابة،لعدة أســـباب منهـــا أزمـــة الثقـــة التـــي كانـــت واقعـــة بـــين المســـلمين،ومن ناصـــبهم 

وهــل يعقــل أن يطالــب الخلفــاء الراشــدون فــي ذلــك " والنصــارى، العــداء فــي دعــوتهم مــن اليهــود
الوقـــت المبكر،بـــأن يضـــم مجـــالس ُشـــوراهم ممثلـــون مـــن غيـــر المســـلمين،بل هـــل كانـــت فكرتـــا 

  .1"واردة من األساس" المجلس"و" التمثيل"
إن المجتمــع ســواء كــان مــن المســلمين أو غيرهم،فــي حــدود الدولــة اإلقليميــة يــرى فــيهم فهمــي 

ولــم تعـد عالقــاتهم بالمسـلمين قائمــة علـى إجــارة "كاء أصــليين فـي أوطــان المسـلمين،هويـدي شـر 
قبيلة لقبيلـة أخـرى،أو خضـوع قبيلـة لقبيلـة أخرى،األمـر الـذي ينبغـي أن تسـقط معـه علـى الفـور 

  .2"ومهما كانت المبررات أي تصنيف لهم في مربع األجانب أو الغرباء
سلمة،جزء من المجتمع انصهرت مع مكوناته،وأن مـا أما محمد عمارة يرى في األقلية غير الم

نشهده من مشكالت وافدة مـع االسـتعمار وليسـت محلية،فالمسـلمون وبقيـة الفئـات التـي يتشـكل 
  3"لهم ما لنا وعليهم ما علينا"منها مجتمع الدولة اإلسالمية كانت متعايشة معا،وفق شريعة 

تمنحهــــا الدولــــة أو تحــــرم منهــــا مــــن  فالمواطنــــة حــــق إلهــــي بحــــق التكــــريم اإللهــــي ولــــيس هبــــة
شاءت،وفقا لدرجة التسامح في المجتمع و الدولة،فالمساواة فـي الحقـوق السياسـية واالجتماعيـة 
واالقتصادية،سواء لألقليات أو األغلبيات هي حق إلهـي بحكـم الخلـق والتكـريم اإللهـي المطلـق 

 4.لإلنسان
قـة المسـلمين بغيـرهم،من خـالل األحكـام ويؤيد هذا الطرح محمد سـليم العـوا حيـث يـرى فـي عال

النبويــة كمرجــع ومعيــار ُيعتــد بــه مــن أجــل تحديــد نمــط العالقــة بــين المســلمين ومــن خــالفهم فــي 
األحكــــام النبويــــة الخاصـــة بمعاملــــة غيــــر المســـلمين،هي المعيــــار للحكــــم علــــى األرآء "المعتقـــد،

هــاد الفقهــاء جــاز لنــا أن الفقهيــة المختلفــة فــي هــذا الخصــوص،فما وافــق هــذه األحكــام مــن اجت
مـا تعــارض معهـا أو تنــاقض فـال تثريــب علينــا إن  -إن حقـق المصــلحة فـي عصــرنا–نأخـذ بــه 

  .5"طرحناه جانبا،عند االجتهاد في تنظيم الدولة اإلسالمية الحديثة وأسقطناه من جانبنا
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ة ،والتـي ويذهب محمد سليم العوا إلى أبد من ذلك،عندما يجري مقارنة بين الدول غير المسـلم
يعيش على أراضيها ماليين المسلمين،وهم أقلية مقارنة بالسكان األصليين،ورغم ذلك يتمتعـون 
بكامــل الحريــة،في إقامــة دور عبــاداتهم والمؤسســات التــي تخــدم التجمــع المســلم،ثقافيا وتعليميــا 

اطنيهـا واجتماعيا واقتصاديا،ويتساءل إذا كانـت هـذه معاملـة الـدول غيـر اإلسـالمية ال تحـرم مو 
ـــادة يقيمونهـــا ألنفســـهم فهـــل نفعلهـــا  ـــى أراضـــيها مـــن حقهـــم فـــي دور عب ـــا عل أو المقيمـــين مؤقت

  1نحن؟؟؟
كمفكـر معاصـر ومـن فقهـاء القـانون فـي العـالم العربـي ) 1999-1924(بينما وليم سليم قـالدة

المواطنـة فـي مصـر خاصـة والعـالم العربي،وذلـك بتأصـيله لمفهـوم  ممن أبرز من نظـروا لمفهـو 
وعــي اإلنســان بأنــه عضــو أصــيل فــي الحيــاة العامــة،وليس "مواطنة،فالمواطنــة عنــد ولــيم ســليمال

  .2"مجرد مقيم خضع لنظام معين،دون أن ُيشارك في صنع القرارات داخل هذا النظام
  :يضع وليم سليم قالدة ركنان أساسيان للمواطنة

ـــم -1 ـــي الحك مفاضـــلة لخيـــر هـــذا الوطن،فكـــل  وعمـــل الجميـــع دون تمييـــز أ:المشـــاركة ف
الحقــوق المدنيــة والسياســية مكفولــة للجميــع دون تمييــز،وأي مفاضــلة علــى أســاس كــان 

 .مرفوضة
بــــــــين جميــــــــع المــــــــواطنين مهمــــــــا كانــــــــت انتمــــــــاءاتهم،العرق أو الــــــــدين أو  :المســــــــاواة -2

 ).حقوقا وواجبات(الخ فالكل سواسية أمام القانون....الجنس
ن أبـــــــرز المفكــــــرين فـــــــي مصـــــــر دعــــــوة للحـــــــوار اإلســـــــالمي يعتبــــــر ولـــــــيم ســـــــليمان قــــــالدة مـــــــ

المسيحي،مستشــــهدا بالتــــاريخ والجغرافيــــا التــــي وحــــدت الشــــعب المصــــري علــــى مــــدار القــــرون 
الماضـية،مهما كانـت ديانـاتهم أو طــوائفهم التـي ينتمـون إليها،مستشـهدا بمــا قـام بـه محمـد علــي 

أرسـلها إلـى أوربـا لهـذا الهـدف،فكان من أعمال لتحديث الدولة المصرية،والبعثات العلمية التي 
تكاتف العمل جماعيا بين كـل أطيـاف المجتمـع المصـري،نتيجة للـوعي الجمعـي لـدى المجتمـع 
بحقوق الوطن عليهم،ألن فقدان الحقوق السياسية والمدنية واالجتماعية لدى األفـراد تـؤدي بهـم 

عــن بــديل عنــه يتــوفر علــى إلــى فقــدان الشــعور باالنتمــاء،والتفكير فــي مغــادرة الــوطن والبحــث 
تحـــول  ىإن نجـــاح الجماعـــة فـــي اســـتخالص حقـــوق الـــوطن والمواطن،يـــؤدي إلـــ"هـــذه الحقـــوق،
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األرض إلى وطن واإلنسان الذي يحيا عليها ويشـارك فـي صـياغة مصـيرها إلـى مـواطن حينئـذ 
  .1"يسجل مضمون هذه اللحظة في وثيقة هي الدستور

ــــى ضــــرورة القطيعــــة  مــــن المفكــــرينفيعتبــــر عبــــد اهللا العــــروي أمــــا  المعاصــــرين،الذين دعــــوا إل
المعرفيــة مــع التــراث العربــي اإلســالمي،وتبني الحداثــة والكــف عــن االنكفــاء حــول الــذات وعــدم 
االنفتاح على اآلخر وخاصة الفكر الغربـي بمـا يحملـه مـن قـيم إنسـانية،هي باألسـاس قـيم ذات 

يــة المعاصـرة حســبه يميزهـا إلــى طـابع كـوني وليســت حكـرا علــى جـنس معين،فااليـدولوجيا العرب
ثـــالث تيـــارات أساســـية يفتـــرض كـــل تيـــار فيهـــا أنـــه علـــى علـــم بالمشـــكلة وأن الحـــل يكمـــن فيمـــا 

أم المشـــكالت فـــي المجتمـــع الحـــديث يتعلـــق "يصـــفه للمجتمـــع مـــن حلول،التيـــار األول يـــرى أن 
  .2"يبالعقيدة الدينية،والثاني بالتنظيم السياسي والثالث بالنشاط العلمي والصناع

معبرا عن ذلك بالشيخ والسياسي وداعية التقنية،فكل يرى في أطروحته الحل السحري،بينما 
يشير عبد اهللا العروي إلى ضرورة العمل على تطوير األحزاب السياسية،وأساليب أدائها 
وتنشيط المجتمع المدني،ودوره في ترسيخ قيم المواطنة،ألن غياب المواطنة تكون له آثار 

إذا انعدمت أو ضعفت المواطنة تحول مجلس النواب إلى هيئة "المجتمع برمتهسلبية على 
،كل عضو فيها يتصرف ةذات أفق أضيق من الوطن،وعادت الحكومة جماعة غير متجانس

  .3"بدوافع غير دستورية
 يلذا يقترح باإلضافة لذلك اللجوء إلى التربية المدنية للمسـاهمة فـي ترسـيخ قـيم المواطنـة، والتـ

ال بـــد لنـــا مـــن تربيـــة مخالفـــة،بل مناقضـــة "ورة يجـــب أن تكـــون مختلفـــة عـــن التربيـــة األمبالضـــر 
  .4"لتربية األم وهي التربية المدنية

لــم يحصــل "فــنحن مــا زلنــا بعيــدين عــن المواطنــة بمفهومهــا الحقيقــي فــي رأي عبــد اهللا العــروي،
ل،من التوكـــل إلـــى عنـــدنا الفطـــام الضـــروري مـــن الغريـــزة إلـــى العقـــل،من اإلتبـــاع إلـــى االســـتقال

  .5"الهمة،من المبايعة إلى المواطنة
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والــذي يعــد مــن أبــرز المفكــرين العــرب فــي العصــر ) 2010-1936(أمــا محمــد عابــد الجــابري
الحديث،لــه مؤلفــات كثيــرة تناولــت جوانــب عــدة مــن بنيــة العقــل العربــي إلــى نقــده،إلى ابــن رشــد 

ى القطيعــــــة مــــــع التــــــراث العربــــــي وفلســــــفته وحقــــــوق اإلنســــــان والديمقراطية،ودعوتــــــه لــــــيس إلــــــ
اإلسالمي،وٕانما إلى إعادة فهم التراث العربي اإلسالمي بعيدا عـن الذاتيـة،وأن ال يكـون التـراث 
ســيدا علــى الفكــر العربــي يوجهــه بعيــدا عــن الواقــع الــذي يعيشــه،بل يكــون نبراســا لــه يقتــدي بــه 

المي بعيدا عن التعصب لهـذا لرسم أفق المستقبل،فدعوته إلى قراءة جديدة للتراث العربي اإلس
يها،وهمــا الموضــوعية التراث،وهنــا يقتــرح عمليتــين أساســيتين للوصــول إلــى النتيجــة المرغــوب ف

وبهاتين العمليتين معا يصبح التراث موضوعا لنـا بـدل أن يبقـى موضـوعا فينا،يقـدم "والعقالنية،
هـم العالم،بـدل أن نتركـه نفسه ذاتا لنا،إن ذلك ما يجعلنا قادرين على أن ننوب نحـن عنـه فـي ف

  .1"ينوب عنا،وبعبارة أخرى أننا بذلك نتحرر من سلطته علينا ونمارس سلطتنا عليه
باللغة الفرنسـية و   (citoyen)ومواطن)  la citoyenneté(فالجابري يرى في مفهوم المواطنة

(Citizenchip) و (Citizen) العربية،فالمواطنـة ،ال تـؤدي المقصـود باللغـة ةباللغـة االنجليزيـ
ال تحيلنا إلى الوطن كما في اللغة العربيـة،بينما فـي اللغـة الفرنسـية واالنجليزيـة تحيـل الكلمتـان 
إلــى المدينــة،فيكون المعنــى باإلضــافة إلــى المشــاركة فــي الوطن،التمتــع بــالحقوق التــي يمتلكهــا 

  2.راد الرعيةالشخص للمشاركة في تدبير شؤون المدينة،تمييزا له عن العبد وأحد أف
ـــــاه السياســـــي مـــــن وجهـــــة نظـــــر  ـــــب تمامـــــا بمعن ـــــي غائ ـــــي العـــــالم العرب إن مفهـــــوم المـــــواطن ف
الجابري،ألن المواطن هو الشخص الذي ال يدين بالوالء ال للقبيلة وال للطائفـة وال حتـى لألسـرة 
وال لحكــم علــى رأســه فرد،عــادل أو غيــر عــادل،وال لدولــة يكــون بعــض القــائمين بهــا يســتمدون 

  3.هم من مصدر غير مصدر إرادة الشعب المعبر عنه تعبيرا حراسلطت
كمــا نبـــه الجــابري إلـــى عالقــة الـــوطن والمواطنـــة بالعولمــة،وخطر العولمـــة علــى الدولـــة واألمـــة 
والــوطن حســب وجهــة نظــره،يكمن فــي الســعي إلــى إضــعاف ســلطة الدولــة ومــا ينــتج عنــه هــو 

لـة والطائفـة والجهـة والتعصـب المـذهبي،كأطر الرجوع إلى مرحلة سـابقة للدولـة تكـون فيهـا القبي
  . 4سابقة للدولة تساهم في تفتيت المجتمع وتشتيت شمله
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فــي حــين يــرى المفكــر برهــان غليــون المشــكلة مــن زاويــة أخــرى تتعلــق بالــذات العربية،ودرجــة 
الوعي التي يمكن أن نصل إليها فـي هـذا العالم،خاصـة أن مشـكلة الـوعي الـذاتي عنـدنا تتميـز 

نعانيه من ثنائية دائمة،ال يرى العربـي ذاتـه إال مـن خاللهـا،فهي معممـة فـي الـوعي والعقـل بما 
والممارســة،الحديث والقــديم ،الســلفي والمتجدد،األصــولي والمعاصــر،الديني والعلماني،ممــا أثــر 

فهـي فـي أغلـب األحيـان إن لـم يكـن جميعها،منهجـا سـجاليا "على منهج دراسـتنا للفكـر والثقافـة،
ى تبريـــر تأكيـــدات ومواقـــف معينة،أصـــالية أو عصـــرية،والدفاع عنهـــا فـــي وجـــه خصـــم يقـــوم علـــ

  . 1"مفتعل
ومن هنـا نجـم الصـراع بـين الثقـافتين الغربيـة والعربيـة فـي وجـداننا،مما سـبب أزمـة فـي التعامـل 
مـــع المفـــاهيم الـــواردة مـــن الغرب،فهـــو يـــرى فـــي الغـــرب المســـتعمر بـــاألمس ومصـــدر الشـــرور 

نفـــس الوقـــت هـــو مصـــدر التكنولوجيـــا والحضـــارة والتطـــور والرقي،والمواطنـــة واآلثـــام كلهـــا،وفي 
تــاريخ "متــد فــي عمــق التــاريخ الحــديث كمــا يــري غليــونقـوق اإلنســان،إن جــذور هــذه األزمــة توح

  2."األزمة الواقعية التي تعيشها المدنية العربية ذاتها
ـــين أنـــاس أحرار،والك ـــر ب ـــدأ جـــاء بعـــد نضـــال مري ـــة كمب نيســـة المســـيحية فـــي يـــرى فـــي المواطن

قــــام علــــى احتــــرام الســــيادة الفرديــــة وكمصــــدر لتضــــامن حــــي بــــين أنــــاس أحــــرار فــــي "أوروبــــا،
  .3"االعتقاد،في مواجهة الكنيسة،بصالحية العقل اإلنساني كأساس للتفاهم العام

فالمواطنــة تؤســس علــى نظــام يقــر بــاالختالف والتنــاقض أحيانــا،في المصــالح االجتماعيــة لكــن 
تعمــل علــى ضــبط وتنظــيم هــذا " بــين أهــدافها األساســية كمــا يشــير لــذلك غليــونالمواطنــة مــن 

  .4"التناقض عن طريق تطوير وسائل الحق والقانون التي نسميها شكلية
إن المواطنـــة كمـــا يراهـــا برهـــان غليـــون كـــل ال يتجـــزأ، تهـــدف فـــي النهايـــة إلـــى تحقيـــق التمـــاهي 

طــرف كــل شــخص فــي المجموعــة  تقــوم علــى مبــدأ المشــاركة بكــل وعــي مــن"الجماعي،حيــث 
الوطنية دون استثناء،مهما كان ودون وصاية مـن أي نـوع كـان،في بنـاء اإلطـار الجمـاعي،أي 
في تأسيس السلطة والشأن العام،بما هو بناء اإلطار الجغرافي والعسـكري والسياسـي والقـانوني 

  .5"وهي قاعدة التضامن والتماهي الجماعي
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سدة في فكـرة الـوطن والشـعب مجـرد شـعارا أكثـر منـه حقيقـة فـي إن مسألة القومية العربية المج
الـــــوطن العربــــــي،ألن الواقــــــع السياســــــي وغيــــــاب الديمقراطيــــــة وآليــــــات التفعيــــــل السياســــــي فــــــي 
المجتمع،تـــؤدي إلـــى تحـــول المجتمعـــات إلـــى مجتمعـــات ريعيـــة هـــدفها اقتســـام الغنـــائم ال تنميـــة 

منه حقيقة معاشة ومـن غيـر الممكـن أن  بقيت فكرة الوطن والشعب شعارا مجردا أكثر"الوطن،
رديفـــا النتـــزاع  لينـــافس مفهـــوم االســـتلزام والزبونيـــة الحـــي واليـــومي،وبقي مفهـــوم السياســـة بالمثـــ

الســـلطة بأيـــة وســـيلة مثلمـــا بقـــي مضـــمون الســـلطة الحقيقـــي والعلني،االعتـــراف المتبـــادل بحـــق 
تالي ال فكرة المسؤولية الجماعيـة المشاركة في اقتسام غنائم النصر بين الفائزين،ولم تتعمق بال

  .1"وال فكرة المصالح العليا واإلرادة العمومية
أمـــا مســـألة الطائفيـــة فـــي المجتمعـــات العربيـــة،فيرى فيهـــا برهـــان غليون،رافـــدا مهمـــا فـــي تعزيـــز 
اُللحمة الوطنية،ويدعو إلى التخلـي عـن هـذا االعتقـاد السـائد بـأن التمـايز الـديني والثقـافي سـببا 

ا التمــايز الــذي يوجــد فــي كــل البلــدان يمكــن أن يكــون أساســا للغنــى الثقــافي والنصــهار فهــذ"لهــا،
  .2"كما يمكن أن يكون وسيلة للتفتيت 

حيــث إذا لــم يــتم النظــر لهــذه المســالة مــن كــل زواياهــا المختلفــة وحصــرها فــي الجوانــب الثقافيــة 
علـى اإلطـالق، والحـل  والعمل على معالجة هذا الجانب فقط للمشكلة،فإننا لـن نجـد أي مخـرج

مـن جهـة نظـر غليـون يكمـن فـي المواطنـة الكاملـة،دون أي تمييـز مـن خـالل تغليـب المصــلحة 
والتـي لـن يكـون هنـاك ضـمان أخالقـي الحتـرام المصـلحة العليـا "العامة فوق المصالح الجزئيـة،

علــى إال بمشــاركة جميــع أفــراد الجماعــة فــي تكــوين اإلرادة العامة،اســتخالص أغلبيــة سياســية 
  .3"صعيد التمثيل من خالل المؤسسات التمثيلية

ـــر لكـــل أفـــراد المجتمـــع دون تمييـــز،ألن  ـــة التعبي دون أن ُنهمـــل موضـــوع حقـــوق اإلنســـان وحري
الحريـــة الفكريـــة هـــي أســـاس ضـــروري لقيـــام الدولـــة القوميـــة الحديثـــة،والقمع الفكـــري يلغـــي فـــي 

األفـراد اإلفصـاح عـن والئهـم لهـا  حيـث ال تسـتطيع الدولـة أن تطلـب مـن"الحقيقة هـذا األسـاس،
  4."ح الجميع أحرارا في اآلراء والمعتقداتبوحدها إال بشرط أن يص
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ـــوعي العربـــي  ـــوطن العربـــي حســـب غليـــون تكمـــن فـــي اســـتعادة ال ـــة لل إن حـــل المشـــاكل المركب
بذاته،ومن خالل أدارك الذات والطاقات المتوفرة لهذا الوطن وأبنائه والعمل علـى بعـث عوامـل 

تمكنه من إطـالق نفسـه فـي العـالم،واالنخراط فيـه عندئـذ نعبـر مـن اغتيـال العقـل "يز التي التحف
  .1"إلى تحرير الذات

مــن بــين المفكــرين المعاصــرين،الذين كتبــوا فــي موضــوع الــذي يعتبــر خليفــة الكــواري  أمــا علــي
 المواطنــــة وحقــــوق اإلنســــان فــــي العــــالم العربــــي،من خــــالل العديــــد مــــن المؤلفــــات التــــي كتبهــــا
والنــدوات التــي نظمهــا،ومن أهــم مؤلفاتــه الخلــيج العربــي والديمقراطية،االســتبداد فــي نظــم الحكــم 

فــي البلــدان  ةالعربيــة،مفهوم األحــزاب الديمقراطيــة وواقــع األحــزاب العربية،المواطنــة والديمقراطيــ
  العربية،لماذا انتقل اآلخرون إلى الديمقراطية وتخلف العرب؟؟

ـــة مـــن األهـــداف فـــي غيـــاب مبـــدأ المواطنـــة،من  يطـــرح الكـــواري عـــدة أســـئلة حـــول تحقيـــق جمل
الكرامــة اإلنســانية،وبناء الدولــة الحديثة،الدولــة القابلــة للنمــو والقــادرة علــى تــوفير األمــن الــوطني 
في البالد العربية سلميا،وكيف يمكننا تحقيـق السـلم االجتمـاعي،والتحول الـديمقراطي المعاصـر 

ؤوننا،وتجنب الفتن والحروب األهليـة،كيف يحـدث كـل هـذا فـي للحد من التدخل األجنبي في ش
  2.غياب مبدأ المواطنة عن واقع العالم العربي

ــــي فأمــــا ســــمير مــــرقص  ــــت ف ــــة درعــــا حصــــينا ضــــد كــــل أشــــكال التفت ــــدأ المواطن ــــرى فــــي مب ي
المجتمـــع،فمن خـــالل ممارســـة المواطنـــة فـــي ســـياق المجـــال العـــام،أو كمـــا أطلـــق عليـــه اإلطـــار 

هـو الـذي يجعـل الخصوصـيات الثقافيـة تتفاعـل فـي مـا " انت اختالفاتهم الثقافيـةالجامع مهما ك
  3"بينها وتجعل كل طرف يقدم أفضل ما لديه من أجل الصالح العام وليس السجال المدمر

أشــواطا كبيــرة ال يســتهان بهــا انطالقــا مــن  عإن تطــور مفهــوم المواطنــة فــي الفكــر العربــي، قطــ
مرحلة مخاض مـن خـالل السـجال الـدائر  يكان المفهوم ف نأي عصر النهضة العربية األولى،

بــــين المفكــــرين حــــول صــــالحيته فــــي الــــوطن العربــــي واإلســــالمي؟وهل يســــتجيب لخصوصــــية 
المجتمعـــــات العربيـــــة واإلســـــالمية؟وما عالقـــــة المفهـــــوم بالجوانـــــب اللغويـــــة مـــــن جهـــــة والعلـــــوم 

مولية لكـــل بنـــي اإلنســـانية السياســـية مـــن جهـــة أخرى؟فهنـــاك مـــن رأى فـــي المفهـــوم اتســـاعا وشـــ
لتضـمنه قيمــا كونيــة،بإمكان أي كـان األخــذ بهــا وتطبيقهـا،في حــين هنــاك مـن رأي فــي المفهــوم 

                                                 
.150،��	� /��\،ص ا��GD ا�5ا����ھ�ن �g$�ن، 
1
  

2
 ا�(�اري،وآ-�ون،  V$�- ���)اط3- وا���7"�اطDا��- -)�  .152-150، ص ص �2001ت ا��[
ة ا����$،،�$�وت،���O درا/�� ا��,7ان ا���

�$���hd وآ-�ون،  /������ اD"ار ا�D.ا�،.138،ص �O��،2008 درا/�ت ا��[
ة ا����$
3
  



 التربية والمواطنــة            الفصل الثاني                                                                      

 

[67] 

 

اغترابـا صــريحا ويتضــمن قيمــا قــد ال تتطــابق والثقافــة العربيــة اإلســالمية،وهناك مــن نفــى وجــود 
وبرنــارد لــويس الـــذي المفهــوم تمامــا كــالمفكر الجـــابري لعــدم تــوفر الــدالالت للغويـــة واإلجرائيــة 

ــــــــــــب عــــــــــــن لغــــــــــــات الحضــــــــــــارة اإلســــــــــــالمية                     « Citizen»يعتبــــــــــــر المفهــــــــــــوم مــــــــــــواطن  غائ
جهــد ســخيف ومضــلل "،بينمــا المفكــر عزمــي بشــارة يعتبــر هــذا القــول)التركية،الفارســية،العربية( 

ال يمكـــن أن يقــــوم بالمهمــــة،وأن يحمـــل معــــاني المشــــاركة السياســــية " مــــواطن"وكـــأن مصــــطلح 
  .1"والحقوق والواجبات نفسها وغيرها

بشـير نـافع أبعـد فـي طرحـه لفكـرة إعـادة النظـر فـي مسـألة الدولـة والديمقراطيـة في حـين يـذهب 
الغائبــة والمغيبــة فــي الــوطن العربــي حكامــا ومحكومين،فــاألحزاب العربيــة والتــي يفتــرض فيهــا 
الحــــرص والنضــــال مــــن أجــــل الحريــــة والديمقراطية،نســــجل غيــــاب الديمقراطيــــة داخــــل دواليــــب 

قـــة العضــوية بـــين المواطنـــة والديمقراطيـــة،فال يمكـــن تصـــور تســييرها،وال يخفـــى علـــى أحـــد العال
الفعليـــة هـــو  ةنظامـــا ال ديمقراطـــي يطبـــق مبـــدأ المواطنة،ألنـــه بكـــل بســـاطة أحـــد أســـس المواطنـــ

المشــاركة فــي الحكم،لــذلك يــرى بشــير نــافع أن كـــل مــا نقولــه كــالم هامشــي، ويطــرح التســـاؤل 
اآلن،وكــل االنقالبــات  ىتاســع عشــر وحتــألن األمــر الجــاري منــذ منتصــف القــرن ال" لمــاذا؟؟؟ 

وحتـــى هـــذه اللحظـــة،هو إعـــادة تـــدوين،إعادة  1840إســـالميين أو علمـــانيين منـــذ الدولـــة عـــام :
هناك إجماع على أنه ليس هنـاك أي ديمقراطيـة (......) إنتاج للدولة نفسها لهذه الدولة ذاتها،

وضوع مضحك لكنه في غايـة في المنطقة العربية حتى داخل أحزاب المعارضة نفسها،هذا الم
الجديــــة،معناه أن موضــــوعة الديمقراطيــــة لــــيس لهــــا أســــاس فــــي المنطقــــة،والحل الــــذي أقترحــــه 

الـذي يقـول بإمكـاني أن « social Engineering »الـبعض لـذلك هـو حـل هندسـة اجتماعيـة 
  2."أعلم الناس كلهم كيف يكونون ديمقراطيين،لكن هذا لن يفيد

مفهـوم المواطنـة فـي الفكـر العربـي،ورغم التبـاين المسـجل فـي كثيـر إن رصد التطور التاريخي ل
مــن األطروحــات،إال أنهــا تجمــع كلهــا علــى ضــرورة اإلقــرار بالعمــل بمبــدأ المواطنــة فــي العــالم 
العربـــي واإلســـالمي،ألنه ال بـــديل عنهـــا فـــي ظـــل التركيبـــة المجتمعيـــة بكـــل أطيافهـــا والتـــي إن 

 ةاء واحــــد يضــــمن لهــــذا التعــــدد الثقــــافي الديمومــــتركــــت بــــدون العمــــل علــــى االنــــدماج فــــي وعــــ
واالســـتمرار وأن يكـــون عامـــل وحـــدة وتالحـــم ال عامـــل تفـــرق ونـــزاع،ولن يتـــأتى ذلـــك إال بوحـــدة 
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المشـــاعر بـــين أفـــراد الـــوطن الواحـــد،في ضـــرورة الحفـــاظ علـــى هـــذا الوطن،وتغليـــب المصـــلحة 
والواجبــات يتفــق حولهــا العامــة علــى الخاصة،والشــعور باالنتمــاء مــن خــالل منظومــة للحقــوق 

الجميع،تكـون قاعــدة قانونيــة تحظـى بــاالحترام والتقــدير مــن الجميع،تلعـب كــل مؤسســات الدولــة 
على ترسيخ مبدأ المواطنة في نفوس كل أبناء الوطن الواحد،ليشـعر كـل مـواطن بأنـه جـزء مـن 

لمنـــاهج هــذا النســيج االجتمــاعي،يكون للمؤسســات التربويــة دورا محوريــا فــي ذلــك مــن خــالل ا
الدراســـية واألنشـــطة المدرســـية التـــي تعـــزز فـــي وجـــدان التلميـــذ المـــواطن كـــل قـــيم المواطنـــة،ولن 
يكــــــون للمدرســــــة دور فعــــــال إذا لــــــم يكــــــن تجســــــيد قــــــيم المواطنــــــة فعليــــــا فــــــي كــــــل مؤسســــــات 
المجتمع،انطالقــــا مــــن األســــرة إلــــى الشــــارع إلــــى مؤسســــات الدولــــة العامــــة والخاصــــة،هنا فقــــط 

  .ا مواطنون فعالنستطيع أن نقول أنن
  في الفكر الغربي المواطنة متطور مفهو -1-2

  :المواطنة عند اليونان -1-2-1
فقد تجسـد هـذا إن مفهوم المواطنة ليس محض صدفة بل يمتد في عمـق التـاريخ اإلنسـاني،

للقرابــة البيولوجيــة كمــا فــي أول  االنتمــاءالمفهــوم قبــل نشــأة التجمعــات البشــرية،في صــيغة 
الجامعــة والقبيلــة  فــي صــيغة االنتمــاء إلــى األفكــارالتجمعــات البشــرية،ثم ظهــرت المواطنــة 

والعشـــيرة كمـــا فـــي التجمعـــات الزراعيـــة واألســـر الفرعونيـــة المصـــرية القديمـــة،ثم فـــي شـــكل 
     غيــــــره،كمــــــا فــــــي المجتمــــــع الهنــــــدي البــــــوذي و األســــــطورية االنتمــــــاء للكهنوتيــــــة والرمزيــــــة 

واالنتماء إلى الرجل األعلى،وممارسـة الفضـائل االجتماعيـة واألخالقيـة،في الثقافـة التربويـة 
  .1للكنفوشيوسية

فالحريــة أســس لــه اإلغريــق القدامى،أن هــذا المصــطلح قــد جــل المــؤرخين  غيــر أنــه يجمــع
ري الفلسفي متجليـا واحترام القوانين والمثل العليا والعدالة والديمقراطية،تضمنها إنتاجهم الفك

في كتابات أرسطو وأفالطون،وغيرهم من المفكـرين والفالسـفة الـذين أسسـوا القواعـد األولـى 
ـــأثير الحضـــارات القديمـــة فـــي  ـــه بـــالمجتمع،دون أن نغفـــل ت لتطـــور الفكـــر السياســـي وعالقت

  .رهو مصر وآسيا على الفكر اليوناني وتط
ــــــى لقــــــد دافــــــع مبــــــدأ تحقيــــــق العدالــــــة بــــــين أفــــــراد  أفالطــــــون فــــــي جمهوريتــــــه الفاضــــــلة عل

المجتمع،حيــث يــرى أن هــذا المبــدأ ال يتحقــق إال إذا اختصــت كــل طبقــة بإنجــاز مــا يناســب 
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قســم أفالطــون المجتمــع إلــى ثــالث طبقــات،األولى ومــن مميزاتهــا تكوينهــا وطبيعتها،حيــث يُ 
كم،فهـــي ؤهالنهـــا لتقلــد منصـــب الححصــولها علـــى قــدرا كـــاف مــن التربيـــة والتعلـــيم اللــذين يُ 

جنــد الــذين مــن القــادرة علــى توجيــه المجتمــع وقيادتــه،في حــين تكــون الطبقــة الثانيــة مــن ال
فضائلهم الشـجاعة التـي تمكـنهم مـن القيـام بـدورهم فـي حمايـة المجتمع،أمـا الطبقـة المنتجـة 
فهــي الطبقــة األقــل تعليمــا وتربيــة،لكن يجــب أن تلتــزم بالعفــة واالعتــدال لتــتمكن مــن الــتحكم 

تها وملذاتها،وبهـذا نحقـق العدالـة بـين طبقـات المجتمـع ألن األفـراد غيـر متسـاوون في شهوا
  .(*)في طبيعة تكوينهم مما يترتب عن ذلك اختالف في مراكزهم وأدوارهم في المجتمع

كـــرس الـــذي يُ ،المرتبطـــة بالبنـــاء االجتمـــاعي للمجتمـــع اليونانيإن الفلســـفة اليونانيـــة القديمـــة 
،فالبناء الهرمــــي لهــــذا كــــان لهــــا تــــأثير علــــى تحديــــد مفهــــوم المواطنــــة الطبقيــــة االجتماعيــــة

المجتمــع الــذي يجعــل مــن طبقــة العبيــد القاعــدة يضــع فــي أعلــى الهــرم الســيد أو المــواطن 
ـــة مـــن  ـــد والنشأة،ليكتســـب علـــى إثرهـــا جمل الـــذي يكتســـب صـــفة المواطنـــة مـــن خـــالل المول

الدولــة كانــت تشــغل /فالمدينــةلته،الحقــوق والمميــزات التــي تجعــل منــه مواطنــا فــي حــدود دو 
مجــال التفكيــر والتأمــل لــدى المفكــرين اإلغريــق وال يمكــن لهــم بنــاء تصــور حضــاري خــارج 

هــــي وحــــدة سياســــية كمــــا أنهــــا ليســــت تجمــــع مــــديني،إنها التنظــــيم "الدولــــة/ةمجالها،والمدينــــ
 السياسي واالجتماعي الموجود داخـل أراضـي محددة،وتضـم مدينـة أو عـدة مـدن،وما يلحـق

أو فئـــات اجتماعيـــة متباينـــة  classبهــا مـــن أراضـــي زراعية،ويســـكن المدينـــة ثـــالث طبقـــات
ـــة األولـــقاعدتـــه الطبقـــة  لبهـــرم تشـــغيمكـــن تشـــبيهها  التـــي تتكـــون مـــن العبيـــد  ىاالجتماعي

ويمثــل عــددهم الثلــث تقريبــا مــن تعــداد -يقــوم النشــاط االقتصــادي مالحــرفيين وعلــيهوالعمــال 
ســــكان المدينــــة كأثينــــا مثال،وكــــانوا محــــرومين مــــن صــــفة المواطنــــة وحقوقها،وبالتــــالي مــــن 

  .1"ممارسة أي نشاط سياسي
ثــم طبقـــة األجانـــب ورغـــم كـــونهم أحـــرارا إال أنهـــم ال يملكـــون صـــفة المـــواطن،ثم تـــأتي طبقـــة 

ون صــفة المواطنــة،ويحوزون علــى امتيــازات تمكــنهم مــن المشــاركة الــذين يكتســب المــواطنين
فالنظام السياســي فــي أثينــا فــي الحيــاة السياســية والحكــم واالهتمــام بالشــؤون العامــة للدولــة،

وقد لألثريــاء هــم وبنــوهم ونســاؤهم،كــان نظــام حكــم األقليــة،حيث ماانفــك الفقــراء مســتعبدين 

                                                 
(*)
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هـم كـانوا مسـتثمرين فـي حقـول األغنيـاء لقـاء تلـك ألن" أولـو السـدس"أو"صنائع"كانوا يدعون 
  .1األجرة

 فــي الحيــاة السياســية وااليجابيــة فأرســطو يــرى فــي معنــى المواطنــة مرادفــا للمشــاركة الفعالــة
األصــيل هــو الــذي  بالمشــاركة فــي الشــؤون العامــة،فالمواطن أرســطوتــرتبط المواطنــة عنــد "

حكم أو القضـاء أو فـي مجـالس في السواء   )Fonction public(   عامة يمارس وظيفة
،وتعتبر المشــاركة السياســية والتمثيليــة النيابية،وممارســة القضــاء والحكم،أهــم ســمات الشــعب

  .2"المواطنة عند أرسطو
مما تقدم يتضح لنا جليا أن مفهوم المواطنة عند اإلغريق يـرتبط بمشـاركة الفـرد فـي الحيـاة 

وتعفــى مــن  تتوارث هــذه الميــزةمعينــة، علــى فئــة اجتماعيــة االمواطنــة حكــر السياســية،كما أن 
 ا عــنقــد يشــغلهأو أي عمــل آخر، أو ممارســة التجــارةاألعبــاء المتعلقــة بالعمــل اليــدوي، كــل

يـاة عنـد أرسـطو هـي المشـاركة الفعالـة فـي الح ةالمقدسة،فالمواطنالسياسية  اممارسة مهامه
والتواجد الصوري،بل من جهـة التواجـد المكاني  دمرتبطة ال من جهة التواجغير "السياسية،

والتواجــد السياســي،بحكم أن المواطنــة أصــبحت مجــال تمثيــل األفراد،فــي المجــالس ،الواقعي
  .3"السياسية والقضائية

أن "فـــالمواطن األثينـــي يتميـــز بتغليـــب الصـــالح العـــام علـــى المصـــالح الخاصـــة،يقول بركليـــز
لالهتمام بالشـؤون الخاصـة،والذي ال يهـتم بالشـؤون المواطن األثيني ال يهمل شؤون الدولة 

  4"العامة يعتبر عديم النفع وال خير فيه
مــا يعــاب علــى الفلســفة اليونانيــة فــي نظرتهــا لمفهــوم المــواطن والمواطنــة،هو تلــك  أن غيــر

ًبــا النظـرة المتحيـزة لفئــة اجتماعيـة دون بقيــة فئـات المجتمع،لتجعــل مـن مفهــوم المواطنـة معي
مســتثنية بــذلك النســاء والعبيــد،أما األجانــب المقيمــين فكانــت ،واإلجرائيجانبــه القــانوني فــي 

  .تمنح لهم صفة المواطنة بشكل محدود
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  :المواطنة عند الرومان -1-2-2

 أرســطوللفكــر السياســي اليوناني،حيــث شــكلت أفكــار  الرومــاني امتــداد يالفكــر السياســإن 
،مرتكزة على مبدأ القـانون الطبيعـي الـذي هـو أصـل لهذا االمتداد األساسيةوأفالطون اللبنة 

أبــرز المفكــرين " شيشــرون"ويعتبراألشـياء،والذي يعتبــر القــانون المـدني نابعــا منــه وتابعــا لـه،
التجريـدي مـن خـالل فـي جانبـه الرومان الذي حاول االسـتفادة مـن الفكـر السياسـي األثيني،

 حيثالعملـي والتنظيمي،بسـن قـوانين إجرائيـة تنظيميـة، إلى الجانـببفلسفة القانون، االهتمام
ـــة بينهم،كـــان يرى ـــانون الـــذي وضـــع لتحقيـــق العدال لقـــد دافـــع ،كـــل النـــاس سواســـية أمـــام الق

وحمـل مشـعل الجمهوريـة الرومانيـة القديمـة ضـد كـل  "شيشرون بقوة على حقـوق المـواطنين،
وتســلح بالحريــة وبحــق تحريم،و محاولــة أوليغارشــية أو ديكتاتوريــة،مع مــا يتبعهمــا مــن حظــر 

كــل النــاس الجــدد فــي أن يكــون لهــم مكــان فــي الدولــة،وبحق كــل مــواطن شــريف أن يشــترك 
  1"بالشؤون العامة

لتشـكيل دولـة ستمد من المواطنين وأن السلطة ال بد أن تُ فالمواطنة يجب أن تشمل الجميع،
لعالقــــة بــــين أفــــراد ا مالــــذي يكــــون مــــن مهامــــه األساســــية تنظــــيالقــــانون أو مجتمــــع القانون،

يسـمو للقـانون الطبيعـي الـذي  جتمع مـن جهة،والدولـة ككيـان مستقل،يخضـع فيـه الجميـعالم
شـراف رومـا،ثم فكانت المواطنة في بداية األمر تقتصـر علـى أ ،فوق كل القوانين الوضعية

كما حــازت المســتعمرات التــي تتمتــع برضــا رومــا علــى تعمــيم صــفة توســعت لتشــمل العامــة،
الرومانيـة،كان نقـل  لإلمبراطوريـةوالحقيقة أن أكبر انجـاز سياسـي "،على مواطنيهاالمواطنة 

  .2"رعاياها تدريجيا إلى درجة المواطنة الرومانية
هـــذا التحـــول التـــدريجي أوجـــه،لما منحـــت المواطنـــة لجميـــع ســـكان اإلمبراطوريـــة  غحيـــث بلـــ

ة األثينية،اندماجيــــة لقــــد كانــــت المواطنــــة الرومانيــــة،وعلى العكــــس مــــن المواطنــــ"الرومانيــــة،
  .3"م212ممت تماما بعد مرسوم كاراكاال سنة وعُ 

باإلضــافة لحقــوق المواطنــة التــي تمتــع بهــا اإلغريق،كحــق ملكيــة األراضي،والمشــاركة فــي 
الحكومــة،وحق التصويت،وحضــور االجتماعـــات وشــغل وظــائف فـــي هيئــة المحلفـــين،وأداء 
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لهـم حـق إبـرام العقـود وكتابـة الوصـايا وحـق الخدمة العسكرية،فإن المـواطنين الرومـان كـان 
التقاضي،وخاصــــة مــــع اتســــاع رقعــــة اإلمبراطوريــــة وانضــــمام العديــــد مــــن الشــــعوب تحــــت 

  .(*)وصايتها
لقـد لعـب مفهــوم المواطنـة فـي اإلمبراطوريــة الرومانيـة،دورا كبيـرا فــي توسـع الدولـة وتطورهــا 

كمــا يمكننــا ألفــراد مجتمعها، حيــث صــارت مثــاال حيــا،لتوفر جانــب مــن الحريــة والديمقراطيــة
أن نســجل بدايــة تبلــور مفهــوم المجتمــع المدني،والمطالبــة بعدالــة أخالقيــة أوســع قــادرة علــى 

بأفكاره في إثراء مفهوم المجتمع المدني وسـعى "شيشرون"لقد ساهم تحقيق إنسانية اإلنسان،
فــالمجتمع هــو أكثــر مــن "إليجـاد تنظــيم يــوازن بــين القلــة المالكــة والكثــرة التــي ال تملــك شــيئا،

ــــي  ــــرءوا مــــن اآلم وحشــــة العــــيش ف ــــى مصــــالحهم الخاصــــة،لكي يب ــــراد ســــاعين إل تجمــــع أف
عزلة،إنــه مؤسســة طبيعيــة والتعبيــر السياســي عــن هــذه المؤسســة هــو رابطــة شــاملة ومهمــة 

  .1"ينتمي إليها األفراد
حكــــم غيــــر أن التمتــــع بمزايــــا المواطنــــة لــــم يــــدم طــــويال حتــــى عــــادت ســــيطرة اإلقطــــاع وت 

" شيشــــرون"ولم يســــتطع المفكــــرون مــــن أمثــــال الكنيســــة،في الحيــــاة السياســــية واالجتماعيــــة،
لتدخل روما مجددا نفق غياب الحريات والديمقراطية التي نـادى المحافظة على الجمهورية،

   .رون األوائل من اإلغريق والرومانبها المفك
  :تطور مفهوم المواطنة في عصر النهضة األوروبية -1-2-3

،والتخلي علــى الفكــر الــديمقراطي النــاتج عــن تــزاوج الفكــر الرومانيــة اإلمبراطوريــةإن ســقوط 
اإلغريقــي والرومــاني،أدى إلــى تراجــع مبــدأ المواطنــة فــي أوروبا،ودخولهــا فــي عصــر امتــد 

لــم تحســم "بــا خاضــعة لحكــم اإلقطــاع وســيطرة الكنيســة،و طــويال زهــاء األلــف عام،كانــت أور 
صــلح،لم تعلــن حــرب،لم تعقــد هدنــة،لم تفــتح مفاوضــة،لم يــتم زواج قضــية سياســية،ولم يبــرم 

إال بحضــور هــؤالء الرهبان،كمــا لــم يتركــوا أي مقعــد لغيــرهم فــي مجــالس األميــر أو مجــامع 
  .2"األمة
انتشــار الجهــل والتخلـــف فــي شـــتى منــاحي الحياة،وتعطيــل العمـــل العقلي،والنــزوح نحـــو إن 

فـــال مجـــال ،مهمـــا كـــان ذاك قـــوال أو فعالن الكنيســـة الخرافـــة وتصـــديق كـــل مـــا يصـــدر عـــ
                                                 


 �P ا�)j$'V &�	� ا��	�ع  �()�ب  &������� وا�#"�،ا���ھ�ة،ا�"��Dن ا��و� ا�)�n$; وا�)�	#�� 
ر،�<��� T�#�
 ا��� 
���،1938.
(*)

  
1
ا��9+�� ا����7	�ن اھ�I��غ،   �	�L، : ���،#�ن�وت،��$�،�	�(��  ا����$�i#�  .70.69ص ص  ،q��% TO�]2008 و[?�I PظT،ا�

2
  ،�$)?(Iن������ت �� ��ر�� ا��وX��	�L،:،ب���  .209،ص  �2011�
 هللا ا���وي،ا����O ا��R��S ا�����،ا�
ار ا��$�fء،ا�



 التربية والمواطنــة            الفصل الثاني                                                                      

 

[73] 

 

للحريـــات أو المســـاواة بـــين أفـــراد المجتمع،بـــل ســـاد النظـــام الطبقـــي معـــززا اســـتعباد طبقـــات 
فانتشــــار الــــرق وغيــــاب حقــــوق المرأة،وتســــلط فئــــة مــــن المجتمــــع علــــى لشعب،واســــعة مــــن ا

ورجــال ،والتي شــهدت صــراعا طــويال بــين رجــال اإلقطــاع مقــدرات وخيــرات الــبالد اقتصــاديا
الكنيســـة،من أجـــل الســـيطرة علـــى تســـيير وتنظـــيم الحيـــاة االجتماعيـــة والسياســـية بمـــا يخـــدم 

ال يمثـــل الخليـــة األولـــى فـــي بنـــاء المجتمع،إنمـــا فـــالفرد فـــي العصـــور الوســـطى،"مصـــالحها،
تتمثـــــل هـــــذه الوحـــــدة فـــــي المجموعة،ســـــواء كانـــــت الوحـــــدة الضـــــيعة اإلقطاعيـــــة أو كانـــــت 

لمدينــة ذات الكيــان السياســي المســتقل،أو كانــت النقابــة وهــي ا،)la commune(الكوميــون
  1."التي تنظم مصالح أبناء الحرفة الواحدة

فـــالفرد خـــالل هـــذه الحقبـــة مـــن التـــاريخ األوروبـــي،لم يكـــن لـــه اعتبـــار شخصـــي يمكنـــه مـــن 
ممارســة مواطنتــه بصــفة ايجابيــة،فال مجــال لإلبــداع وٕابــراز الكفــاءات الفرديــة،كما أن مجــال 

محـــــدود بـــــين أفـــــراد المجتمـــــع، أمـــــا مـــــن الناحيـــــة السياســـــية فكـــــان الحكـــــم  ؤ الفـــــرصتكـــــاف
الملكي،المســتمد شــرعيته مــن قــانون الحــق اإللهــي الــذي تدعمــه الكنيســة فأصــبحت تعــرف 

  .∗∗∗∗هذه الحقبة بالعصور الوسطى
كــل هــذه الظــروف أدت إلــى انطــالق موجــة مــن التمرد،علــى مبــادئ الســلطة الدينيــة ممثلــة 

ممثلـة فـي اإلمبراطور،وبـذلك كانـت االنطالقـة الفعليـة  ةالسلطة الدنيويفي الكنيسة،ومبادئ 
لحركـــة النهضـــة األوروبية،بدايـــة مـــن مطلـــع القـــرن الخـــامس عشـــر المـــيالدي وعلـــى مـــدى 

،تســـعى لتعزيـــز الحريـــة الدينيـــة قـــة فـــي شـــكل حركـــة إصـــالح دينـــي واجتماعيالقـــرون الالح
 .تي تعيد للفرد مكانته في المجتمعوالفكرية،وال

القـــرن الثالـــث عشـــر الميالدي،التـــي بلـــورت إرهاصـــات النهضـــة األوروبيـــة تعـــود لبدايـــة إن 
إعـادة اكتشـافها مـن خـالل الرجـوع لمصـادرها فـي  دمفهوم الديمقراطية في شكلها الجديد بعـ

التفكيــر  ات لتتــولى مهمــة نشــر الــوعي وترســيخوتأســيس الجامعــالفكــر اإلغريقــي والروماني،
باريس،وأكســــفورد فـــي انجلتــــرا فــــي القــــرن  فــــي والنقــــدي،فكانت جامعــــة الســـوربونالعقالنـــي 
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لوجدان األوروبي خاصة والعالمي عامة بعصر الظلمات والجهل،وغياب الحرية إن مصطلح القرون الوسطى،ارتبط في ا  ∗∗∗∗
،غير أن هذا المصطلح ال ينطبق على الواقع العربي الغربي الفكرية واإلبداع،واالضطهاد الديني والسياسي في العالم

واجتماعيا،سجل فيها العقل العربي واإلسالمي في هذه الحقبة،حيث كانت هذه  األلف عام من أزهى العصور،علميا وفكريا 
  .واإلسالمي،انجازات عالمية ال تزال حاضرة على مستوى الفكر اإلنساني
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وكــان الختــراع المطبعــة مــن الثالــث عشــر،ثم بقيــة الجامعــات األوروبيــة فــي القــرن الموالي،
توســـع حركـــة الترجمـــة خاصـــة لفكـــر وعلـــم م، دورا بـــارزا فـــي 1422عـــام " غـــوتنبرغ"طـــرف 

ومن هنـا انطلقـت حركـة قية وبرشـلونة وصـقلية،ليطلة والبندالعرب والمسلمين،في كل من ط
ــــــى  ــــــرد إل ــــــد،يرتقي باإلنســــــان مــــــن الف ــــــا لتؤســــــس لعصــــــر جدي ــــــي كامــــــل أوروب النهضــــــة ف

كانــت ترمــي التــي الحركــة اإلنســانية رافعــة شــعار إنســانية اإلنســان،من خــالل هــذه المواطن،
هــي ذلــك ة اإلنســانية النزعــ" فــي المــذهب اإلنســاني" غوتــه"يرىإلــى تكــوين مجتمــع الصــفوة،

  .1"الجهد المتواصل والمبذول،من أجل التوصل إلى أروع صيغة للوجود البشري
من خـــالل فالمـــذهب اإلنســـاني يشـــيد بعبقريـــة اإلنســـان وقـــدرة العقـــل البشـــري علـــى اإلبـــداع،

فقــد جــاء هــذا المــذهب النصــوص الكالسيكية،ودراســتها والبحــث عــن مكنوناتها، إلــىالرجــوع 
البرجوازية الناشئة،كما كـان معارضـا لكـل أفكـار  طبقةرضها رافضا لكل التصورات التي تف

بصلة لما كان سـائدا مـن  مع اإلقطاعيين،كما رفض كل ما يمتالسلطة الكنسية وتحالفها 
أخــالق وقــيم فــي القــرون الوســطى،فكانت دعوتــه خالصــة حــول فكــرة اإلنســان الحــر الــذي 

وتنميتهــــا وتشــــجيعها،كما كــــان فركزت علــــى اآلداب والفنــــون يملــــك ويقــــرر مصــــيره بنفســــه،
للتربية والتعليم أهمية كبيرة،فاألطفال يولدون علـى الفطـرة الطبيعيـة وبالتربيـة يـتم نقلهـم مـن 

وقـد نجحـت هـذه الحركـة فـي أمـرين هـامين علـى األقـل الحالة الطبيعية إلـى الحالـة الثقافية،
ا االعتقـاد القائــل بــأن بالنسـبة إلتبــاع هــذه الحركـة،األمر األول هــو أنهــا عـززت لــدى أفرادهــ

فـــــي ،وبإمكانك التفكيـــــر ةالتفـــــوق فـــــي الكالســـــيكيات يجعلـــــك إنســـــانا أفضـــــل وأكثـــــر إنســـــاني
التـي كـان يواجههـا الفرد،فيمـا يتعلـق بعالمـه االجتماعي،أمـا المشكالت المعنوية واألخالقية 

ــــه،وهو أنهــــا أقنعــــت الطــــال ــــذي نجحــــت في ــــاني ال ب والمــــوظفين أن دراســــة هــــذه األمــــر الث
ـــــــــــــــة النصـــــــــــــــ ـــــــــــــــة لتكـــــــــــــــوين النخب ـــــــــــــــد مناصـــــــــــــــب وص هـــــــــــــــي بواب ـــــــــــــــى تقل ـــــــــــــــادرة عل الق

التــي بــدأت اإلدارة البيروقراطيــة  ســكرتير،في إطــار طبقــات مــنكاهن،و ،سفير،محامي،هامة
  .2في االنتشار في أوربا بداية من القرن الخامس عشر

تطــور الفكــر السياســي نتيجــة لحركــة اإلصــالح الــديني واالجتمــاعي،التي ميــزت عصــر إن 
النهضــة األوروبيــة،وٕان كــان هنــاك اخــتالف فــي تحديــد المــدة الزمنيــة بدقــة،لكن هنــا إجمــاع 
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علــى أنهــا امتــدت مــن القــرن الثالــث عشــر حتــى القــرن الســادس عشــر،حيث شــملت كافــة 
حيـــث كـــان الصـــراع ســـيا ودينيـــا واقتصـــاديا وعلميا،تماعيا وسيامنـــاحي الحيـــاة األوروبيـــة،اج

شديدا بين النظام اإلقطاعي والكنيسـة مـن جهة،والبرجوازيـة الناشـئة مـن جهـة أخرى،ناهيـك 
عن حالة الفالحين والبسطاء من عامة الشعب،الواقع تحت قمع الملكيـة المطلقـة،واإلقطاع 

ر من أهم الـرواد الـذين طرحـوا فكـرة ويعتبر مارتن لوثآثاره المدمرة على البنية االجتماعية،و 
لكتــاب لــى الكنيســة مــن خــالل إعــادة قــراءة ااإلصــالح الــديني،محاوال إدخــال إصــالحات ع

واعتبارهــــا خارجــــة عــــن  بــــرفض الجهــــاز الكنســــي لكــــل أفكــــارهالمقــــدس،غير أنــــه اصــــطدم 
الــدين،فما كــان منــه ســوى االنفصــال عنهــا متخــذا لنفســه مــذهبا جديــدا وفــق رؤيتــه الفكريــة 
للـــدين ولعالقـــة الفـــرد بـــاهللا ممـــثال فـــي الكنيســـة،لقد أطلـــق لـــوثر هجومـــه األول علـــى ظـــاهرة 

م مما جعل عدد من اإلنسانيين المميزين منجـذبين نحـو أفكـاره 1517صكوك الغفران عام 
  .1ومؤيدين لها

حيث ساهمت هذه األفكار في تطور األسس الفكرية لحركة اإلصـالح الـديني واالجتمـاعي 
ي واألدبــي عصــر النهضــة عصــرا للتنــوير الفنــ)1757-1657"(برنانــدو فونتنيــل"وقــد اعتبــر

  .الذي سبق التنوير العلمي
مهدت فكانت هذه التطورات بداية لعهد جديد،تميز بـانطالق حركـة فكريـة فلسـفية وسياسـية،

لتطــــــور مفهــــــوم المواطنــــــة فــــــي الفكــــــر السياســــــي األوروبــــــي نتيجــــــة لتراجــــــع دور الكنيســــــة 
وبداية عصر التنوير األوروبي انطالقا مـن القـرن السـابع جراء الحروب الدينية،الكاثوليكية 

  .عشر
  :تطور مفهوم المواطنة في عصر التنوير األوروبي -1-2-4

شهد عصر األنوار األوروبي بداية مـن القـرن السـابع عشر،نشـاطا فلسـفيا وفكريـا كبيـرا،من 
وٕاذا كـــان اإلصـــالح الـــديني واالجتمـــاعي عنـــوان فالســـفة عصـــر التنـــوير األوروبـــي،طـــرف 

عصــر النهضــة األوروبيــة،فإن عصـــر التنــوير األوروبــي،أو عصـــر األنــوار كمــا يحـــب أن 
مفـاهيم ومصـطلحات،كانت محـل نقـاش واسـع مـن يصفه الكثيـر مـن المفكرين،شـهد ظهـور 

ة والحريــــــــة والتســــــــامح والمســــــــاواة والعدالــــــــء الفالســــــــفة والمفكرين،المواطنــــــــة طــــــــرف هــــــــؤال
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االجتماعية،وماهيـــة الدولـــة والســـلطة والعالقـــة بـــين الحـــاكم والمحكـــوم والديمقراطيـــة وأســـس 
ســس تطــور الفكـــر السياســي الليبرالي،الــذي تـــوج الحكــم الشــرعي،كل هــذه المفـــاهيم كانــت أ

بظهـــور مصـــطلحين هـــامين،المجتمع المـــدني والعقـــد االجتمـــاعي، اللـــذين كـــان لهمـــا األثـــر 
عصــر التنــوير األوروبي،ومــا تــاله مــن تطــور فــي فــي مواطنــة الكبيــر فــي تطــور مفهــوم ال

مــن الوقــوف  ولتحديــد مفهــوم المواطنــة فــي عصــر التنــوير األوروبي،البــدالعصــر الحديث،
ــــــى أهــــــم األفكــــــار التــــــي طرحهــــــا  مــــــن أبــــــرزهم تومــــــاس والذين فالســــــفة هــــــذا العصــــــر،عل

-1712(انجلترا،وجان جاك روسـومن )1704-1632(لوكوجون )1679-1588(هوبز
جـــورج و )1804-1724(وايمانويـــل كـــانط مـــن فرنســـا)1755-1689(ويســـكومونت) 1778

  .من هولندا)1677-1632( من ألمانيا،وسبينوزا) 1831-1770(هيجلويلهلم فريدريش 
هؤالء المفكرون والفالسـفة المنتمـين ألوروبـا الغربيـة والـذين قـادوا حركـة التنـوير فـي جانبهـا 

 Peter(الحركة إلى وقت غير بعيد،جاء المـؤرخ األمريكـيالفكري وارتبطت أسمائهم بهذه 
Gay ( في ستينيات القرن الماضي،ليؤكد أن حركة التنوير لم تقتصر على أوروبا فقط بـل

 ةا فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة حركـة تنويريـكانت في الضفة األخـرى لألطلسـي،وتحديد
ــــامين )1826-1743(فيضــــيف لقائمــــة مفكــــري التنــــوير كــــل مــــن تومــــاس جيفرســــون ،وبني

ــــــرنكلين ــــــي الواليــــــات )1790-1706(ف ــــــة والتنويريــــــة ف ،لمســــــاهمتهما فــــــي الحركــــــة الفكري
بالحريـة والسـعي نحـو السـعادة  ا،والتزامهـ)1770(سنة  ،بالثورة األمريكية ويستشهدالمتحدة،

  .(*)كانت تحقيقا لبرنامج التنوير

لوا وبشــكل مفصــل،كل األمــور المتعلقــة بحقــوق اإلنســان تنــاو  والمفكــرين هــؤالء الفالســفة إن
والمواطنة والسلطة ومشـروعيتها،وكيفية اكتسـابها والمشـاركة فيهـا،من خـالل تصـورهم للفـرد 
ذاتـــه بصـــفته ســـابقا للمجتمع،وبالتـــالي فهنـــاك حقـــوق فرديـــة ال يمكـــن التنـــازل عنها،وهنـــاك 

عنهــا الفــرد طواعيــة مقابــل الحصــول علــى األمــن والحمايــة،فكانت  حقــوق يمكــن أن يتنــازل
أهم نظرية جاءت لتطوير مفهوم المواطنة في عصر األنـوار،هي نظريـة العقـد االجتمـاعي 
والتي نركز هنا على ما كتبه كل مـن جـان جـاك روسـو،وهيجل وهـوبز ولـوك فـي تصـورهم 

  .على الحياة والممتلكاتللعقد االجتماعي كمخرج لحالة الفوضى وانعدام األمن 
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وقـــد ة علـــى مبـــدأ ســـيادة القـــانون والحق،مـــن أهـــم الفالســـفة الـــذين دافعـــوا بشـــد" هـــوبز"يعتبـــر
   .« Le Léviathan» "اللفياثـان"القانون الطبيعي السياسـيفصل ذلك في كتابه مبادئ 

ــــام يشــــرح مــــن خال الطبيعيــــة والسياســــية لســــلطة الدولــــة،األصــــول   لــــه الحالــــة الســــابقة لقي
و حياة اإلنسان السابقة لتشكل المجتمع فال وجود للملكية،فالفرد يملك حسـب رغبتـه ،الدولة

علـــــى الجميـــــع مـــــن أجـــــل غريـــــزة  فحـــــرب الجميـــــعفـــــي التملـــــك دون ضـــــوابط أو محـــــددات 
هي حــق طبيعــي لكــل فــرد وهنــا يــرى هــوبز مــن خــالل هــذا المبــدأ أنــه لــم يعــد هنــاك البقــاء،

لباطــل والعــدل والظلم،وبالتــالي تكــون النتيجــة أن ال مجــال لطــرح بعــض المفــاهيم كــالحق وا
 "هــوبز"أحــد بإمكانــه تحقيــق األمــن واالســتقرار،ومن هنــا تــأتي فكــرة العقــد االجتمــاعي عنــد 

مشـــيرا لمبـــدأ الحقـــوق كطـــرح هـــام مـــن خـــالل تنـــازل الفـــرد عـــن جملـــة مـــن حقوقـــه الطبيعية،
أن اإلنسـان ذئـب " هـوبز"واالسـتقرار،يرى المدنية،وأهمية المجتمع المدني فـي سـيادة األمـن 

لإلنســـان بحكـــم الفطـــرة والطبيعـــة،وأن الحيـــاة الطبيعيـــة مليئـــة باألخطـــار والشـــرور،لذا فهـــو 
يطرح فكرة العقد االجتماعي،من أجل التخلص من مشكلة قانون الغاب الـذي يسـود الحيـاة 

ير ومعالجـة جملـة توظيف مفهوم الحق الطبيعي من أجل تفسـ" هوبز"الطبيعة،لقد استطاع 
من األسئلة المطروحة،حول ماهية الوجـود اإلنسـاني وعالقـة الفـرد بـاآلخر مـن خـالل تبنـي 

مــا يــوفره مــن  جتمــع المــدني ومفهــوم المل وفقــا" هــوبز"ها فكــرة العقــد االجتمــاعي،والتي يفســر 
 د كـل الشـرور واآلثـامالم،وأن خـارج المجتمـع المـدني توجـأمن واستقرار وثراء اقتصادي وس

  .(*)يمكن للعقل البشري أن يتصورها ال تيال
وممـا تقـدم يــرى أن ال وجـود للحريـة المطلقــة،بل البـد للفــرد أن يتنـازل عـن جــزء مـن حقوقــه 

الـذي يسـعى جاهـدا مقابل التمتع باألمن على الحيـاة والممتلكـات،يكون هـذا التنـازل للحـاكم 
ـــد دافـــع  ـــة ألفـــراد هـــذا المجتمع،لق ـــوفير األمـــن والحماي ـــه مســـتعمال كـــل  "هـــوبز"لت عـــن فكرت

الحجج التي يراها مناسبة لذلك،مما جعله من المدافعين عـن الحكـم الملكـي المطلـق بشـكل 
لــيس لقوتــه الدكتاتوريــة الظالمــة،بل " التنــين"مبــررا وصــفه للحــاكم بــالوحش األســطوري كبير،

 جتمـاعي،لما يتمتع به من قوة تمكنه مـن إحقـاق الحـق وحمايـة الضـعفاء وتحقيـق السـلم اال
معتبـــرا المجتمـــع السياســـي ثمـــرة مـــن ثمـــار العقـــد االجتمـــاعي،والتي يمكنهـــا أن تســـاهم فـــي 
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لهــا ســلطة الدولــة للفرد،فكــان تطــور تحقيــق مبــدأ المواطنة،الــذي يــرى فيــه الحمايــة التــي تكف
ق الوضعي،والسـعي الفكر السياسي يرتكز لنظريـة الحـق الطبيعـي وعالقتهـا مـع نظريـة الحـ

لتوافـــق يضـــبط العالقـــة بـــين الحـــاكم والمحكوم،ويــــؤمن من أجـــل الوصـــول بينهمـــا،للتوفيـــق 
الحقــوق المنبثقــة عــن الطبيعــة األبديــة،حقوق الكــائن البشــري التــي ال "المجتمعــي راالســتقرا

يجـــــوز التصـــــرف بهـــــا فهـــــي حقـــــوق طبيعيـــــه،إنها مالزمـــــة لإلنســـــان بمعـــــزل عـــــن القـــــوانين 
يد إلــى جانــب وقــد ال تكون،وهكــذا ُشــ ةالطبيعيــالموضــوعة التــي قــد تكــون مطابقــة للقــوانين 

عامـل نظام الحـق الوضـعي،نظام الحـق الطبيعـي والقـوانين الطبيعيـة،ولم تكـن هـذه األخيـرة تُ 
بل علــى أنهـا قــيم هـا قـوانين مالزمــة للحيـاة الفعليـة،مـن قبـل منظــري الحـق الطبيعـي علــى أن

  .1"مجردة يمليها العقل على حياتنا
فــالتركيز علــى القــانون الطبيعــي وعالقتــه بالقــانون الوضــعي،وبروز العقالنيــة فــي الفكــر  إذا

السياسي الغربي،تهدف لتحقيـق العقـد االجتمـاعي الـذي كـان يـرى فيـه فالسـفة هـذا العصـر 
التــي تميــز المجتمــع فــي حالتــه الطبيعيــة،حيث والألمــن المخــرج الوحيــد مــن حالــة الفوضــى 

بيعي في الدفاع عن حقوقه المشروعة،لكن المشـكلة فـي كيفيـة أن لإلنسان حق ط"لوك"يرى
الحصول عن هذه الحقوق،بمعنى كل فرد في جماعة تعطى له الحريـة فـي تطبيـق القـانون 
والقصاص من أجل استرداد حقوقه،وهنا تعم الفوضى من خالل التحيز في فـرض القـانون 

ألن جمـع كافـة الســلطات  المطلــقضـرورة تجنـب الحكـم " لــوك"وٕاصـدار أحكامه،لـذلك يـرى 
فــي يــد فــرد أو مجموعــة تعيــق قيــام مجتمــع مــدني،إذا يــرى فــي المجتمــع المــدني الضــامن 
ـــــزة المجتمـــــع  ـــــث مـــــن مي ـــــين الحـــــاكم والمحكوم،حي ـــــي المجتمـــــع ب ـــــة قويمـــــة ف ـــــد لعالق الوحي

ســيطر علــى الفــرد فــي حالــة الطبيعة،عنــدما يفصــل فــي تجنــب التحيــز الــذي كــان يُ "المــدني
رد إلى جانب عالج هذا التحيز وذلك بإيجاد سلطة عامة يلجأ إليها كـل فـقضاياه الخاصة،

ـــولى عنـــه مهمـــة فـــض المنازعات، والفصـــل فـــي الخصـــومات وفـــي نفـــس الوقـــت تلزمـــه وتت
بالخضــوع ألحكامها،وهــذا ركــن هــام فــي قيــام المجتمــع المــدني،يفتقر إليــه الــذين يخضــعون 

  .2"لسيطرة الحكم المطلق
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حيـث " مونتسـكيو" كان أيضا من صميم اهتمامات " لوك"و" وبزه"إن ما دعا إليه كل من 
خالصة تجربـة كبيـرة لهـذا الفيلسـوف فـي مجـال التـاريخ والسياسـة " روح الشرائع"كان كتابه 

وتأمالتـــه التـــي أدرجهـــا فـــي هـــذا الكتاب،حيـــث كانـــت نظريـــة المســـاواة والحـــل الوســـط هـــي 
صــــاحب األفكــــار الدســــتورية الســــلطة وممارســــتها،فهو الســــائدة فــــي كــــل مــــا صــــاغه حــــول 

ضرورة الفصل بين السلطات الثالث،ألن هذا الفصل كفيل بـأن يسـاهم  اقترحالمعتدلة،كما 
القــوانين فــي ســياقاتها التاريخيــة،إذ  درسن وهــو أول مــكــبح الســلطات لبعضــها البعض،فــي 

الشــعوب ال يمكــن الفصــل بــين نشــوء القــوانين وامتــداداتها التاريخيــة المرتبطــة بسوســيولوجيا 
أن البشر بخـروجهم عـن الحالـة الطبيعيـة يتخلـون عـن  "ويسكمونت"ويرى وظروفها الخاصة،

اســتقاللهم الطبيعي،ليعيشــوا تحــت ســلطة القــوانين السياســية،يتخلون عــن مشــاعية الخيــرات 
ـــة الخاصـــة،وتنبثق هـــذه  تالطبيعية،ليعيشـــوا تحـــ ســـلطة القـــوانين المدنيـــة أي قـــوانين الملكي

  .1"قل،إن القانون إجماال هو العقل البشريالقوانين عن الع
ـــة " ويمونتســـك"والمواطنـــة عنـــد  هـــي االختيـــار الطـــوعي لإلنســـان بـــالعيش فـــي كنـــف الحماي

الدستورية من خالل المساواة في الحقوق والواجبات،والمساواة أمام القانون،فالدولـة حاضـرة 
والتفــاني  واإلخــالص لــههــو يبادلهــا حــب الــوطن لحمايــة الفــرد فــي كــل األحــوال والظروف،و 

فـــي احتـــرام القـــوانين مـــن خـــالل التمتـــع بحقوقـــه والقيـــام بواجباته،جســـد ذلـــك فـــي كتابـــه روح 
لو كنت قادرا على تزويد جميع الناس بأسباب جديـدة يحبـون بهـا واجبـاتهم وأميـرهم "الشرائع

 نووطنهم،وقـــوانينهم ويشـــعرون بـــأنهم ســـعداء فـــي كـــل بلـــد وكـــل حكومـــة وكـــل مركـــز يكونـــو 
  .2"يه،لعددتني من أسعد الورىف

لقـــد كانـــت كتابـــات مونتســــكيو مرجعـــا لواضـــعي الدســـاتير خاصـــة فـــي أوروبا،حيـــث يعتبـــر 
كتابه روح الشرائع خالصة إنتاجه الفكري ورؤيتـه لكيفيـة تنظـيم الحيـاة السياسـية،من خـالل 

بـل فكرة فصل السـلطات التـي نـادى بها،ونسـجل هنـا سـلمية مونتسـكيو حيـث لـم يكـن ثوريـا 
كان داعيا للتغيير السلمي من خـالل حـث السـلطات علـى التغييـر الهادئ،فقـد كـان يخشـى 
عواقـــب أي دعـــوة للتغييـــر العنيـــف،ورغم ذلـــك لقـــي ردودا عنيفـــا خاصـــة مـــن قبـــل أنصـــار 
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األخيـرة مـن عمـره فـي الـرد علـى خصـومه ومنتقديـه لمـا جـاء  السنواتالكنيسة حيث قضى 
  .في كتابه روح الشرائع

لــى مصــطلح المجتمــع المــدني وأهميتــه فــي إ" فلســفة الحــق"يشــير فــي كتابــه ف "لهيجــ"أمــا 
تحقيــق حاجــات الفــرد الخاصــة فــي إطــار الجماعــة،حيث يعتبــر المجتمــع هــو دولــة الحاجــة 

بــين الدولــة والفــرد موضــحا العالقــة االرتباطيــة بينهما،حيــث الدولــة " هيجــل"والتفــاهم،وربط 
والمجتمع المــدني يكتســب صــفة المــواطن إال فــي إطارهــا،هــي األصــل والفــرد تــابع لهــا،وال 

  1:يشمل اللحظات التالية
توســـط الحاجـــة وٕارضـــاء الفـــرد بواســـطة عمله،وكـــذلك بواســـطة إرضـــاء حاجـــات ســـائر   - أ

 .اآلخرين،وهذا هو نظام الواجبات
حمايــة الملكيــة بواســـطة إدارة :حقيقــة عنصــر الحريــة المتضــمن فــي هــذا النظــام  - ب

 .العدالة
 واإلجراءاتالحتياطية ضـد مـا يبقـى مـن العرضـية مثـل هـذا النظـام،ا اإلجراءات  - ت

ـــة،من حيـــث هـــي تكـــون مصـــلحة مشـــتركة،وذلك  ـــة بالمصـــالح الفردي المخصصـــة للعناي
  .بواسطة الشرطة والنقابة

مـن المـدافعين عـن الدولـة،ويرى أن اإلنسـان منـذ فجـر التـاريخ كـان سـعيه لتكـوين " هيجل"كان 
تطور تاريخي مستمر عبر الحقـب الزمنيـة المختلفـة،كما ال يخفـي هذه الدولة،التي وصلها بعد 

إيمانـه بـالحقوق المدنيــة المتجسـدة فـي الملكيــة الدسـتورية التمثيليـة،وكان يــؤمن بانتصـار الدولــة 
أنهــا الشــمول الكامــل لألمــة،التي ينظمهــا القــانون والمحــاكم "بامتيازاتها،حيــث كــان يعــرف الدولــة

خالقي،وهـــو مجتمـــع يكـــون فيـــه الفـــرد علـــى اتفـــاق كامـــل مـــع اإلرادة المدنيـــة،والمثل األعلـــى األ
  .2"الكلية للدولة

مــــن خــــالل إرضــــاء الرغبــــات والمصــــالح الخاصــــة بــــالفرد  قفالمواطنـــة فــــي نظــــر هيجــــل تتحقــــ
والجماعــة،واإليمان بعدالــة الدولــة ومؤسســاتها واالحتكــام لقوانينها،واعتبــار اإلنســان الطبيعــي ال 

مواطنتــه فــي إطــار المجتمــع  تكــون حريتــه مطلقــة بــل اإلنســان العاقــل هــو مــن يســتطيع تحقيــق
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جســيدها فــي الدولـة ذاتهــا،وهي فــي الواقــع أكبــر تجـد ت ةصــيرور الــذي يشــكل لحظـة فــي "المـدني،
  1."الدولة القومية

من أكثر فالسفة عصر التنوير اللذين أعطوا لمفهوم المواطنة أبعـادا " جان جاك روسو"يعتبر 
مـن  "روسـو"اتضمن اهتمام تواضحة وصريحة،فالعبودية وعدم المساواة وحقوق اإلنسان،كان

؟وهـل أجـازه مـا أصـل التفـاوت بـين الناس: "ديجـون"خالل اإلجابـة عـن سـؤال طرحتـه أكاديميـة 
 شــرح مــن خــالل رســالته التــي كتبهــا فــي أصــل التفــاوت بــين الناس،موضــحا القــانون الطبيعــي؟

" روســــو"لــــى الخيــــر والحــــب والنظــــام بالفطرة،فاإلنســــان عنــــد حالــــة اإلنســــان الطبيعية،الميالــــة إ
،غير أن فســــاده جــــاء مــــن المجتمــــع نتيجــــة للتفــــاوت بــــين النــــاس فــــي التمتــــع صــــالحا بفطرتــــه

نوع التفاوت الذي يسـود جميـع الشـعوب المتمدنـة،ما دام يبـاين "بالخيرات المشاعة في الطبيعة،
وأن يســـوق غبـــي رجـــال الـــذي يعـــرف بـــه،أن يقـــود ولـــد شـــائبا قـــانون الطبيعـــة،مهما كـــان الوجـــه 

ع بالزوائـــــد علـــــى حـــــين يحتــــاج الجمهـــــور الجـــــائع إلـــــى حكيمــــا،وأن تطفـــــح شـــــرذمة مـــــن األتبــــا
  .2"الضروري

الحقــوق والواجبــات  تنظـيمفكانـت دعوتــه إلـى اإلصــالح الشـامل والبحــث عـن هيئــة عادلـة تعيــد 
            لتحقيــــــق المســــــاواة والعدالــــــة،فكان هــــــذا الكتــــــاب مــــــدخال للعقــــــد االجتمــــــاعي الــــــذي نظــــــر لــــــه

والذي صار فيما بعد أنجيل الثورة الفرنسية وموجهها وقائدها الروحي،لما دعا لـه فـي ،"روسو "
وضح أن هدف كل نظام سياسي هو المحافظة على حقوق الفرد،وأن السـيادة كتابه هذا،حيث 

ر الســـلطة،وأن المجتمـــع السياســـي المـــنظم يبنـــى علـــى مجموعـــة مـــن دللشـــعب وحـــده وهـــو مصـــ
يث حـــــدد فـــــي كتابـــــه العقـــــد االجتمـــــاعي أو مبـــــادئ القـــــانون الحقـــــوق والواجبـــــات الطبيعيـــــة،ح

يضــع كــل منــا شخصــه وجميــع قوتــه تحــت إرادة اإلرادة "مــاعي أو الميثــاقفالعقــد االجتالطبيعي،
  .3"كل عضو كجزء خفي من المجموع-كهيئة–العامة،ونحن نتلقى 

تين،المشـاركة السياسـية دعـامتين أساسي تقوم علـى" روسو"حسب أسس ودعائم المجتمع المدني
والمساواة بين المواطنين،وهنا يقصد بالمساواة بين األفـراد فـي الحقـوق وااللتزامـات،ال االيجابية 
لمــدني الفاعــل هــو ذلــك الفــرد ا"روســو"فــي المكانــة االجتماعيــة والثروة،فــالمواطن عنــد المســاواة 

ته وحقوقه األساسـية فـي والذي يؤدي واجباته بإخالص وتفان،مقابل ضمان حريالمحب لوطنه،
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الحياة بكرامة،فمن خالل ممارسته لحقوقه الدسـتورية فـي اختيـار مـن يحكمونه،وتحديـد القـوانين 
الواجــب إتباعها،صــار واجبــا عليــه أن يكــون مطيعــا لــإلرادة العامــة التــي هــي تعبيــر عــن إرادتــه 

غالبـا "د االجتمـاعيمفهـوم اإلرادة العامـة والتـي وردت فـي كتابـه العقـ"روسو"الخالصة،لقد وضح
مـــــا يكـــــون هنـــــاك اخـــــتالف شـــــديد بـــــين إدارة الجميـــــع واإلرادة العامـــــة،فإن هـــــذه ال تنشـــــغل إال 

إذا هـي ليسـت إال مجمـوع إرادات بالمصلحة المشتركة،وال تنشـغل تلـك إال بالمصـلحة الخاصـة،
كـــان كـــان منهـــا ســـالبا ومـــا  جزئيـــة،فما عليـــك إال أن تـــزيح جانبـــا عـــن هـــذه اإلرادات نفســـها مـــا

  1"موجبا فأبطل بعضه بعضا،فسترى ما يحصل لك كمجموع فوارق إنما هو اإلرادة العامة
يمنحهـا القـانون ) اعتبارية(ويصبح بذلك المواطن في عالقة متبادلة مع الدولة كشخص معنوي

ـــة، وأهليـــة اكتســـاب الحقـــوق وتحمـــل االلتزامـــات، والذمـــة الماليـــة المســـتقلة؛  الشخصـــية القانوني
بلغـة  مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عـن األشـخاص الطبيعيـين المكـونين لهـاة على لتصبح قادر 

  .القانون الحالي،والفرد كشخص طبيعي،له حقوق وعليه واجبات والتزامات
وتربويـــا  امنصـــبا علـــى المـــواطن وأهميتـــه وذلـــك بتكوينـــه،تكوينا سياســـي"روســـو"ملقـــد كـــان اهتمـــا

ــــة واالرســــتقراطية  ــــالث حاالت،الملكي ــــى ث ــــذي قســــمه إل ــــه لنظــــام الحكــــم ال ــــد تطرق وأخالقيا،فعن
والديمقراطية،لكنه لـم يقتـرح نموذجـا عامـا يصـلح للجميـع بـل تـرك ذلـك مفتوحـا لكـل أمـة حسـب 

  .ظروفها وواقعها الذي يفرض نظاما معيينا
فهــوم المواطنــة مــن خــالل كتابــه فــي تعزيــز م) 1859-1805"( ألــيكس دوتوكفيــل"لقــد ســاهم 

الديمقراطيـــة فـــي أمريكـــا،ويعتبر مـــن األوائـــل الـــذي نبهـــوا لخطـــر ســـيطرة األغلبيـــة علـــى األقليـــة 
وممارســة الوصــاية علــى حقوقهــا المدنيــة والسياســية،والذي وجــه مــن خاللــه نقــده البــارع لــروح 

لــــنقص المتأصــــلة فــــي المســــاواة ومالحظاتــــه االنتقاديــــة علــــى البيروقراطيــــة وانتقــــاده لجوانــــب ا
  .2الديمقراطية أكثر صلة بالمجتمعات الحديثة

إن التطرق لفالسفة عصـر التنـوير ودوهـم فـي تبلـور مفهـوم المواطنـة وتطـوره،يحتم علينـا إبـراز 
،هــذا الفيلســوف الــذي "ايمانويــل كانــت"دور أحــد أعمــدة هــذا العصــر وهــو الفيلســوف األلمــاني 

الفلسفة من جهة،وأثر ذلك على تطـور الفكـر اإلنسـاني كانت له إسهامات عظيمة على تطور 
نشـــر كتابـــه نقـــد العقـــل المحـــض لتوضـــيح القيمـــة النســـبية للمبـــادئ العقليـــة،ثم نقـــد العقـــل برمته،

                                                 
1
�+���G أو ���دئ ا�"��Dن ا�;(����� ا��"7 اH	�ن 	�ك رو/�، �	�L،:،#�ن�وت،��$�،�	�(��  ا����$�i#�  11،ص�2011�
 ا���&� ��$a،ا�

2
  ،P&�(?�ز&; إ�	�)�(Dدو� �%)ا���7"�اط(--أ� Kوا�#"�،ا���ھ�ة،ا���70 إ� �	�(�� ��ت ���$�O،20109،ص.  



 التربية والمواطنــة            الفصل الثاني                                                                      

 

[83] 

 

ــــم فــــي  ــــه لإلنســــان كعضــــو دائ ــــرزا رؤيت ــــة مب ــــه العقلي ــــد ملكــــة الحكم،ليوضــــح نزعت ــــي ونق العمل
الـة للفـرد فـي الحيـاة السياسـية،باعتباره المجتمع،وأنه مـدني بطبعـه فكانـت دعوتـه للمشـاركة الفع

هـو الـذي " كانـت"كائنا سياسيا عليه أن يحرص على حقوقه وواجباتـه،فالمواطن االيجـابي عنـد 
يـــؤدي واجبـــه فـــي االقتـــراع والمشـــاركة السياســـية،أما الـــذي يعـــزف عـــن ذلـــك فينعتـــه بـــالمواطن 

فــي " كانــت"مبــادئ التــي دعــا إليهــاالسلبي،فالمســاواة أمــام القــانون والحريــة والعدالــة كانــت مــن ال
وتـرك اآلخـرين يقودونـه دون  لعـدم اسـتعماله للعقـ إلـى اإلنسـانكل كتاباته،حيث يرجع أخطاء 

مـن المنظـرين للدولـة "كانـت"ولـذلك يعـد  هـو إعمـال للعقـل البشـري،" كانـت"فالتنوير عند  تفكير
تكمن فـي طـابع تطورهـا، ر الحداثة في مختلف مراحللى سيتؤثر ع أفكاره بقيتحيث "المدنية 

بســلوكه وأرائــه علــى المعنــى " كانــت"كافــة هــو مــدنيتها التــي عبــر لهــا نعثــر عليــه فــي ثناياهــا 
خل الـــدين والدولـــة فـــي شـــؤون الجامعـــة دالـــدقيق لهـــذه الصـــفة،بوقوفه العلنـــي فـــي كـــل أشـــكال تـــ

  1"والفكر
يســتمدها مــن كينونتــه تعتبــر اإلنســان مواطنــا كونيا،يحمــل قيمــا عالميــا " كانــت"فالمواطنــة عنــد 

فــي " كانــت"فتطبيــق أفكــار اإلنســانية،وبالتالي فهــو شــريك فــي الجــنس والنــوع لكــل إنســان آخر،
العـــدل والمســـاواة والحريـــة لكـــل فـــرد فـــي المجتمـــع تؤســـس لمواطنـــة كاملـــة غيـــر منقوصـــة،لذلك 

  .(*)ساهم كثيرا بكتاباته في وضع أسس القانون الدولي وحقوق اإلنسان
طنة نشأ وترعرع في أحضان الفكر الليبرالي،من خـالل أفكـار منظريـه وطـرحهم إن مفهوم الموا

عليـه المجتمـع والدولـة،غير أنـه ال يمكننـا المـرور علـى موضـوع المواطنـة للتصور الذي يكـون 
دون التطرق لمساهمة الفكر الماركسي،الذي خرج من عباءة الفكر الهيجلي، غيـر أن مـاركس 

تخــذ لنفســه تصــورا جديــدا للمجتمــع والدولــة والعالقــة بينهما،حيــث تمــرد علــى أســتاذه ومواطنه،وا
المســألة "يـرى أن الصــراع قائمـا وســيظل بــين طبقـة الكــادحين وأصــحاب رأس المـال،ففي كتابــه 

والذي انتقـد فيـه ،)1882-1809" (لبرونوباور"والذي ناقش فيه كتاب بنفس العنوان " اليهودية
بمزيــد مــن الحقــوق  مومطــالبتهانــدماجهم فــي المجتمــع األلماني،هــذا األخيــر عزلــة اليهــود وعــدم 

هذا المطلب غيـر واقعي،مؤكـدا علـى أن مطلـب المواطنـة هـو مطلـب  "برونوباور"حيث اعتبر 
المجتمع برمته وليس لليهود فقط،ثم تساءل كيف نحرركم ونحـن مازلنـا لـم نتحرر؟؟طالبـا مـنهم 
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ليس ثمة مـن هـو  "الندماج في المجتمع األلماني،التخلي عن االنغالق بحكم الدين اليهودي وا
؟ أنـــتم اليهـــود  نحن أنفســـنا لســـنا أحـــرارا، فكيـــف نســـتطيع تحريـــركم،متحـــرر سياســـيا فـــي ألمانيـــا

مـــن أجـــل  حـــين تطـــالبون ألنفســـكم كيهـــود بانعتـــاق خـــاص، علـــيكم أن تعملـــوا كألمـــان،ونأنـــاني
وأال تشـــعروا أن النـــوع الخـــاص  ي،وكبشـــر مـــن أجـــل االنعتـــاق البشـــر انعتـــاق ألمانيـــا السياسي،

  1".الضطهادكم و لُذلكم استثناء عن القاعدة وٕانما هو تأكيد لها
ينتقــــد كــــارل مــــاركس طبيعــــة النظــــام الرأســــمالي،ويرى أن فــــي طبيعتــــه تنــــاقض بــــين المبــــادئ 
األساسية للمواطنة من حرية ومسـاواة وعدالـة،في ظـل نظـام يحتكـر وسـائل اإلنتـاج لفئـة معينـة 

االمتيازات،لقد انتقد مـاركس الحقـوق الـواردة فـي إعـالن حقـوق اإلنسـان والمـواطن  ويعطيها كل
منبها للتمييـــز الـــذي جـــرى بـــين حقـــوق اإلنســـان واعتبرهـــا حقـــوق أنانيـــة وشـــكلية، 1789لســـنة 

  2وحقوق المواطن،متسائال من هو اإلنسان المتميز المواطن؟؟؟
ـــة التـــي يـــدعوها بالدولـــة ـــدافع مـــاركس عـــن تصـــوره للدول ـــة الماهيـــة  وي ـــة،التي هـــي دول العقالني

اإلنســـانية والتـــي هـــي كليـــة وكيفـــا وماهيـــة تمنـــع بشـــكل مطلـــق االنفصـــال والصـــراع،ألنها بكـــل 
بساطة تحتوي على تقسيم للوظائف بشكل تلقائي وطبيعي،مما يجعلها مركبات متناغمـة لحيـاة 

كـــــل أدوراهـــــا اجتماعيـــــة موحـــــدة،وليس بالضـــــرورة تحتـــــاج لقـــــوة خارجيـــــة تلعـــــب دور المنســـــق ل
ع اإلرادات قالنية صـراع الحقـوق والواجبـات ،صـراالمختلفة،وهنا يرى ماركس أن في الدولة الع

   3.الخاصة والعامة،أي صراع الفرد والمجتمع سيختفي من مسرح التاريخ
فـــالفكر الماركســـي علـــى النقـــيض مـــن الفكـــر الليبرالـــي الـــذي يمجـــد الفرد،ويعتبـــره األســـاس مـــن 
خــالل الــدفاع عــن حقوقــه كاملــة غيــر منقوصــة وال يحــق للدولــة التــدخل فــي خصوصــياته،في 
حـــين يـــرى الفكـــر الماركســـي أن الفـــرد ال قيمـــة لـــه أمـــام الجماعـــة الن حقوقـــه غيـــر ثابتـــة فهـــي 

ورات الجماعــة،ومن هنــا كــان االخــتالف الكبيــر فــي الرؤيــة بينهمــا متغيــرة بحكــم حاجــات وضــر 
لفكــــرة المــــواطن والمواطنــــة لــــذا ال نجــــد كثيــــر مصــــطلح المواطنــــة متــــداوال فــــي أدبيــــات الفكــــر 

  .  الشيوعي
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،غيــر أننــا ال فــي الفكــر الغربي رغــم قلــة مســاهمة الفكــر الماركســي فــي إثــراء مفهــوم المواطنــة
فـي تقـويم مسـاراته والسـعي لألفضـل  ياتـه الموجهـة للفكـر الليبرالـيمكن أن ننكر مسـاهمة انتقاد

  .في مجال حقوق اإلنسان والمواطنة
 كبيرا،ســواء علــى المســتوى المفهــوميوروبــي شــهدت تطــورا المواطنــة فــي عصــر التنــوير األإن 
أو الرومـان مبتـورة فـي   ناألثينيـي،حيث لم تعد تلك المواطنـة التـي عرفـت فـي عهـد اإلجرائيأو 

جانبها اإلجرائي،بل مهـدت مـن خـالل مـا أنجـزه هـؤالء الفالسـفة لمنظومـة حقوقيـة قويـة،أعادت 
مدنيـــة للفـــرد ال يوجـــد فصـــل بـــين الحقـــوق السياســـية وال هوأنـــلإلنســـان وضـــعه اإلنســـاني المتفرد،

فــرق بــين  ،ال يمكــن تصــور مــواطن بحقــوق سياســية دون حقــوق مدنيــة،وأن الوأنهمــا متكــاملين
اإلنسان والمواطن،لذلك كانت الدعوة إلى المساواة في الحقوق والواجبات بين بني البشر مهمـا 

ـــاءكـــان انتمائهم، ـــة بن ـــدا للمواطن ـــذلك مفهـــوم جدي ـــىمســـجلة ب العقـــد االجتمـــاعي والمجتمـــع  ا عل
مفهـــوم اإلرادة العامـــة كمـــا ســـبق اإلشـــارة ضـــمن وأسســـهما فـــي تكـــوين الفـــرد االيجابي،المـــدني 

ذلك،فكل هـــؤالء الفالســـفة عبـــروا بأشـــكال مختلفـــة عـــن تصـــورهم للمواطنـــة التـــي تســـمو بـــالفرد لـــ
لتحرره من كل أشـكال العبوديـة الظـاهرة والمستترة،ليصـبح مالكـا إلرادتـه ضـمن نسـق مجتمعـي 

يعبـــر فـــي مســـتهل كتابـــه " روســـو"يـــتم إعـــداده فـــي إطـــار مـــن االتفـــاق والشـــراكة المجتمعية،وهـــذا
إلـــى جمهوريـــة :اوت وفـــي أسســه بـــين البشـــر فــي رســـالته التـــي عنونهــاخطــاب فـــي أصــل التفـــ

عـن أمانيـه فـي المجتمـع الـذي ينشـده،من خـالل مـا عالجـه فـي كتبـه مـن نقـائص ينبغـي جنيف 
 الخترتلـــو أتـــيح لـــي أن اختـــار مســـقط رأســـي،"تـــداركها للوصـــول للمجتمـــع اإلنســـاني المنشـــود

حكمــه حكمــا صــالحا،مجتمعا فيــه يفــي بإمكــان  أيحــد مــداه بحــدود الملكــات اإلنســانية،مجتمــع يُ 
ففـي :كـره أحـد علـى أن يتخلـى لغيـره عـن وظـائف موكلـة إليـهكل شخص بالعمل الـذي لـه،فال يُ 

دولــة جميــع مــن فيهــا مــن األشــخاص بعضــهم يعــرف بعضــا،ممتنع أن تغيــب الرذيلــة ومكايــدها 
ة االلتقـــاء والتعـــارف ي ســـنالخفية،والفضـــيلة واحتشـــامها عـــن أنظـــار الجمهـــور وحكمـــه،وٕانما تـــأت

  . 1"لتجعل من حب الوطن أكثر منه حبا للمواطنين،ال حبا لألرضالوديعة تلك،
إن التوجه الليبرالي ورغـم مـا جـاء بـه مـن فتوحـات عظيمـة لإلنسـان مـن حيـث احتـرام الحقـوق  

والتي كانـت نتيجـة لصـراع مريـر لمـدة ،اإلنسـاني السياسية والمدنية واالجتماعية ألفراد المجتمع
قــرون تصــارعت فيهــا األفكــار وتالقحت،كــان التوجــه الرأســمالي ســيدا فيهــا حيــث ســيطر الفكــر 
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االقتصــــادي  رالليبرالـــي ودخلـــت أوروبـــا والعـــالم الجديــــد عصـــر ســـيطرة المال،وضـــرورة التطـــو 
ن أكثـر خاصـة فـي لتحقيق الرفاهية االجتماعية،طبعا كان هناك رابحون كثر في مقابل خاسري

تســتطع شــعوب أخــرى تملــك ققــت مــا لــم الضــفة األخــرى مــن العالم،باســتثناء اليابــان كدولــة ح
  .1مؤهالت أفضل منها على التطور والرقي

إال أن المعارضة كانت شـديدة مـن خـالل بـروز تيـارات جديـدة فـي أوروبـا،تتبنى أفكـار تسـعى  
لـرؤى وفـق مقاربـات جديدة،تسـتجيب للتغيـر من خاللها إلى اإلصـالح والتجديـد  فـي األفكـار وا

الحاصل في المجتمعـات الحديثة،فجـذور هـذه الـروح النقديـة،والبحث عـن مقاربـات جديـدة لحـل 
جملــة  مــن المشــكالت التــي بــدأت بــالظهور فــي المجتمعــات ذات التوجــه الليبرالــي، والحــد مــن 

األمم،تمتـد فـي عمـق  سيطرة األغلبية على حسـاب فئـات مـن النسـيج االجتمـاعي ألي أمـة مـن
فـي العديــد مــن الكتابـات التــي حــاول  تالتجربـة الليبراليــة سـواء فــي أوروبــا أو أمريكا،حيـث تجلــ

أصــحابها،تحليل الواقــع السياســي واالجتمــاعي لهــذه المجتمعــات والتنبــؤ بجملــة مــن األحــداث، 
 .كما نبه لذلك أليكسي دوتوكفيل في كتابه الديمقراطية في أمريكا

ميــــز القــــرن التاســــع عشــــر،هو ظهــــور مفهــــومي الليبراليــــة واالشــــتراكية وســــيادتهما إن أهــــم مــــا 
وتأثيرهمــا علــى مفهــوم المواطنــة،طبعا مــع فــارق فــي طريقــة تطبيــق مبــادئ كــل مفهــوم حســب 

 برالـي وأفـول نجـم الفكـر االشـتراكيالجهة التي تبنـت التطبيـق،غير أننـا نسـجل سـيادة الفكـر اللي
فــي كثيــر مــن الــدول التــي كانــت رائــدة فــي هــذا المجال،خاصــة بعــد تفكــك االتحــاد الســوفياتي 
سابقا،وسقوط جدار برلين وٕاعـالن نهايـة الحـرب البـاردة بـين المعسـكرين،غير أننـا ال يمكـن أن 
ننفــي دور الفكــر االشــتراكي فــي المســاهمة فــي تطــور مفهــوم المواطنــة فــي جوانبهــا اإلجرائيــة 

  .اقشة إخفاقاتها على مستوى التطبيقبعيدا عن من
 مواطنة في القرن العشرينال -1-2-5

والـــذي تمتـــد جـــذوره إلـــى الثـــورة االنجليزيـــة،التي أرســـت  يللتيـــار الليبرالـــالســـيطرة الواضـــحة إن 
لـــى الـــتخلص مـــن ســـيطرة الملـــك والكنيســـة كمـــا ســـبق الـــذي يهـــدف إ دعـــائم المجتمـــع الليبرالـــي

لــى الحريــة الفردية،فالنظريــة الفرديــة تســعى للــدفاع عــن والــدعوة إ التطــرق إليــه،وتحرير التجــارة
وخاصــة فــي شرط، الحقــوق الطبيعــة لألفراد،التــي تمكــنهم مــن ممارســة كــل حقــوقهم دون قيــد أو

ى هــذه النظرية،أتركــه يعمــل أصــدق تعبيــر علــ" آدم ســميث"مقولــة  و مــل واالقتصــاد،مجــال الع
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األساسـية المرجعيـات عـد المبـادئ تُ جملـة مـن إرساء فكان للتوجه الليبرالي السبق في ،دعه يمر
،أهمهــا التأكيــد علــى الحريــات والحقــوق فــي الفكــر السياســي الغربي فــي تحديــد مفهــوم المواطنــة

،النظام الــديمقراطي اختيــار ضــروري يالــى تجســيدها ميــدانوالعمــل عاحترامهــا  ةوضــرور الفرديــة 
الحــرة والنزيهــة،والتمثيل النيــابي والحــق فــي للمجتمعــات التــي تنشــد مواطنــة حقيقيــة،فاالنتخابات 

عـن األفكـار السياسـية قـوال وٕانشـاء األحـزاب والتعبيـر الحـر اختيار ممثلي الشـعب فـي البرلمان،
والفكـر وعـدم التـدخل فـي  المعتقـدنشر روح التسامح والمحبـة بـين أفـراد المجتمـع وحريـة وكتابة،

ــــة آمنــــة لكــــل أفــــراد المجتمــــع مــــن الحــــق فــــي العــــيش الكــــريم، تــــوفير بخصوصــــيات األفراد، يئ
كـــل هـــذه النقـــاط صـــارت مرجعيـــات فـــي المجتمـــع الغربـــي الحـــديث مســـؤوليات الدولـــة األولى،

لتحديد مـدى اسـتجابة المجتمـع لمفهـوم المجتمـع الحـر والـديمقراطي الـذي يحتـرم مبـدأ المواطنـة 
  .حقوقا وواجبات

وتشــــكل الدولــــة بــــالمفهوم  سياســــي،هامــــة فــــي تطــــور الفكــــر ال يعتبــــر القــــرن العشــــرين محطــــة
الحديث،غير أن هذا التطور كانت له بعـض اآلثـار السـلبية علـى البشـرية،فالحربين العـالميتين 

ــــى والثانيــــة ونتائجهمــــا السياســــية والعســــكرية واالجتماعية، ومشــــكل الهجــــرة نحــــو الشــــمال األول
النســـيج الواحـــد  ومـــا يرافقهـــا مـــن تبـــاين ثقـــافي داخـــلوالدينيـــة األقليـــات العرقيـــة  مشـــكل وظهـــور
ناهيـك بـين سـكان المـدن ونظـرائهم مـن سـكان األرياف، ةالتفاوت في االمتيازات والرفاهيللدولة،

عــن البحــث عــن األمــن واالســتقرار فــي دولــة الرفاهيــة التــي وعــد بهــا المفكــرون وضــحى مـــن 
موضــــوع الحقـــــوق المدنيـــــة فصور،أجلهــــا فئـــــات عديــــدة مـــــن الشــــعوب علـــــى مــــر األزمنـــــة والع

ة والديمقراطيـــة والنظـــام الدستوري،والمســـاواة فـــي الحقـــوق والواجبـــات بـــين الجميع،نبـــذ والسياســـي
كانــت فــي صــميم المطالــب أســاس كانــت،الجنس أوالــدين أو العرق،أي التفرقــة العنصــرية علــى 

ـــــة  التـــــي ينـــــادي بهـــــا المفكـــــرون والفالســـــفة والمناضـــــلون السياســـــيون مـــــن أجـــــل قضـــــايا الحري
فكان بحــق فتــرة زمنيــة مميــزة الكثيــر بعــد منتصــف القــرن الماضــي،والمســاواة،والتي تحقــق منهــا 

لما شهده من تطور في مجال المواطنة وحقوق اإلنسان،نظرا للوضعيات الجديدة التي ظهـرت 
والتـــي " ميـــل .س.ج" الفيلســـوف ،فلم تعـــد فكـــرةالليبرالـــيفـــي المجتمعـــات الحديثـــة ذات التوجـــه 

قليــــات بمفهــــوم العصــــر الحــــديث مجبــــرة علــــى األالصــــغيرة أو مفادهــــا أن الجماعــــات الثقافيــــة 
التخلــي عــن ثقافتهــا الموروثــة مقابــل ثقافــة األقوى،بــل صــار العكــس فاألقليــات العرقيــة والدينيــة 

ـــــة،تطالب  ـــــاحتراموالثقافي ـــــة،فكانت هـــــذه  ب ـــــي إطـــــار الجماعـــــة الوطني ـــــة ف لخصوصـــــيتها الثقافي
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،دافعا لثلــة مــن المفكــرين للســعي المشــكالت الحديثــة والتــي لــم يعرفهــا فالســفة القــرون الماضــية
وراء إعــادة صــياغة مفــاهيم جديــدة حــول المواطنــة ،تســتجيب للمتغيــرات التــي يشــهدها المجتمــع 

 "المواطنـــة والطبقـــة االجتماعيـــة"صـــدور كتـــاب  من أهـــم مـــا كتـــب فـــي هـــذا المجـــال،اإلنســـاني
إياهـــا إلـــى ثـــالث ،تنـــاول فيـــه مراحـــل تطـــور المواطنـــة عبـــر التاريخ،مقســـما "تومـــاس مارشـــال"ـلـــ

ة مـن القـرن الســابع محطـات أساسـية،المرحلة األولـى وهـي المواطنـة المدنيـة والتـي تحققـت بدايـ
اإلنســــان المــــواطن جملــــة مــــن حقوقــــه المدنية،المســــاواة أمــــام القانون،حريــــة عشــــر والتــــي نــــال 

ي حــق المعتقــد،التملك،حق الــدفاع،ثم المرحلــة الثانيــة وهــي المواطنــة السياســية والتــي تتجلــى فــ
والمشـــاركة فـــي الحكـــم واتســـاع هـــذه الـــدائرة لتشـــمل جـــزء مـــن األقليـــات الموجـــودة فـــي  االقتـــراع

الدولـــــة،وأخيرا المواطنــــــة االجتماعيــــــة متمثلــــــة فــــــي الحقــــــوق االجتماعيــــــة التــــــي ميــــــزت القــــــرن 
 .1العشرين،كالحق في العمل والحماية االجتماعية والحرية االقتصادية

المفكــــــــرين الــــــــذين تنــــــــاولوا موضــــــــوع العدالــــــــة وعالقتهــــــــا مــــــــن أهــــــــم " جــــــــون رولــــــــز"ويعتبــــــــر 
بالمواطنــة،ويعتبر كتابــة نظريــة العدالــة مرجعــا هامــا وملهمــا فــي بنــاء المجتمــع الليبرالي،حيــث 
تمثل نظريته في العدالة تصورا أمثل لعدالة سياسية تحقق قيم الحرية والمساواة بين المـواطنين 

  .لسفية والدينية والسياسيةبغض النظر عن اختالفاتهم،المذهبية والف
امتداد لما سبقها من نظريات العقـد االجتماعي،وٕانمـا تسـعى لمقاربـة " رولز"طبعا تعتبر نظرية 

،حيـث جديدة تهدف إلى إضفاء نوع من التجريد والتعميم بشكل أفضل لما تم طرحـه مـن أفكار
دم قـدرتهما علـى صـيانة سـابقة خاصـة النفعيـة والحدسـية بعـال تكبيـرا للنظريـا "رولـز"كان انتقاد

  2:الحقوق األساسية للمواطنين،تقوم نظرية العدالة عند رولز على مبدأين
الحريــة والمســاواة  ق، فتطبيــمبــدأ الحريــة والمســاواة مــن حيــث األهميــة والضــرورة :المبــدأ األول

  .بين الجميع في الحقوق والواجبات،بحيث يكون منسجما مع نسق حريات اآلخرين
  ) تبرير الالمساواة االقتصادية واالجتماعية(ال مساواة عادلة :المبدأ الثاني

ركز في نظريته على ضرورة االسـتفادة مـن حقـوق المواطنـة للجميـع،وأن يكـون تقسـيم الثـروات 
والعائدات في مصلحة جميع المواطنين،وأن تكون السلطة والمسؤولية في متنـاول الجميع،وفـق 

  .مبدأ تكافؤ الفرص وتكافؤ الظروف
                                                 

1
 Thomas humphrey Marshall, « Citizenship and social class,and other Essays »,Cambridge university 

press,1950,p p 10.11. 
2
 Johon Rawls,ATHEORY OF JUSTICE,Harvard University Press,1971,pp.53-54. 
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إن أهـــم مـــا ميـــز القـــرن العشـــرين هـــو ظهـــور مفـــاهيم جديـــدة ذات عالقـــة ارتباطيـــه مـــع مفهـــوم 
وبعــد هــذه الرحلــة الطويلــة مــن  اإلنســانيالمواطنة،فالديمقراطيــة كمفهــوم يمتــد فــي عمــق الفكــر 

التشــكل والتبلــور صــارا مفهومــا مالزمــا للمواطنــة،فالحقوق المدنيــة والسياســية واالجتماعيــة التــي 
ــــــة،الصــــــارت الركــــــ ــــــرد ائز األساســــــية للمواطن ــــــع بهــــــا الف ــــــي  يمكــــــن أن يتمت ظــــــل األنظمــــــة ف

عدالــــــة الشــــــمولية،فكانت الديمقراطيــــــة مفهومــــــا مالزمــــــا للمواطنة،خاصــــــة بعــــــد فشــــــل نظريــــــة ال
حاجة للخبز فقط،بـل يحتـاج لفضـاء حـر وديمقراطـي ليعبـر عـن  االجتماعية،فاإلنسان ليس في

  مسـمى كـان، أياف مـن المسـائلة أو العقاب،تحـت أفكاره وتصوراته قـوال وكتابـة دون أن يخـ
،فكانت الرؤية المعيارية لمفهوم المواطنة في صلب اهتمامات الفكر السياسـي فـي اذريعة م أو

  .هذا القرن،وبداية تشكل مفهوم الديمقراطية متعددة الثقافات وعالقتها بالمواطنة
يعـــرض فيـــه لمشـــكلة "ويـــل كيمليكـــا"ويعتبـــر كتـــاب أوديســـا التعدديـــة الثقافيـــة للفيلســـوف الكنـــدي 

التعددية الثقافيـة،وحقوق األقليـات ومفهـوم العدالـة والمسـاواة وكلهـا مفـاهيم لهـا عالقـة بـالتطبيق 
واالنــــدماج كلهــــا مواضــــيع والمواطنة،فمشــــكلة الســــكان األصــــليين والهجــــرة  للديمقراطيــــةالفعلــــي 

لتحقيـــق المواطنـــة الفاعلـــة،فال يمكـــن أن نـــتكلم عـــن مواطنـــة وجـــزء مـــن عمليـــة تـــاج لحلـــول تح
لقــد اعتبـــر أن مشــكلة األقليـــات ذريعـــة كانت، أيالمجتمــع يتعـــرض لإلقصــاء والتهمـــيش تحــت 

ثنية التي تعاني من التهميش جـزء مـن مشـكلة أكبـر فـي المجتمع،حيـث قـدم مثـاال آخـر عـن اإل
رأة فــي المجتمع،حيــث أن نســبة المــرأة فــي المجتمــع الكنــدي تشــكل ضــعف التمثيــل النيــابي للمــ

  .1%13في حين ال تصل نسبة تمثيلها في البرلمان الفيدرالي سوى % 50
إن مفهوم المواطنة في القـرن الماضـي وخاصـة فـي الربـع األخيـر منـه،لم تعـد حقـوق وواجبـات 

يبرالــي المبنــي علــى طــرح اللخاصــة بعــد ظهــور تيــارات جديــدة فــي هــذا القرن،منهــا مــن يتبنــى ال
ـــــة أو الحـــــق والتـــــي ال تفـــــرض تصـــــورا مســـــبقا بـــــل يـــــتم الوصـــــول إليهـــــا بشـــــكل  مبـــــادئ العدال

ه فالدولــة تســتمد شــرعيتها مــن كونهــا بكــل مؤسســاتها تقــف محايــدة تجــاه هــذا الــزخم نــإجرائي،وم
الـــذي  الكبيـــر لالخـــتالف فـــي التصـــورات واالتجاهـــات والمفـــاهيم الفرديـــة المختلفة،هـــذا الحيـــاد

يمكنهــــا مــــن تحقيــــق الســــلم االجتمــــاعي،غير أن هــــذا الطــــرح قوبــــل بانتقــــاد شــــديد مــــن طــــرف 
أن الدولــة هــي نتــاج مجتمعــي للفضــائل والخيــر  أصــحاب الــرأي المجتمعــي والــذي يــتلخص فــي

                                                 
1
 Kymlika will,Chapitre7 :Donner une voix aux minorités, dans la citoyenneté Multuculturelle,Paris,La 

Decouverte ,2001,p p,190,191. 
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" جـون رولــز"عنـه حـول جملـة مــن القـيم لتكـون مـا عبـر  المشـترك،ومن الواجـب أن يـتم االتفـاق
 والـــذي وضـــح فيـــه معنـــى المجتمـــع الحســـن صـــاف باإلجمـــاع المتشـــابكفـــي كتابـــة العدالـــة كإن

مختلفــة بــين األفــراد فــي المجتمــع الواحــد،لكنهم قــادرين التنظيم،حيــث يفتــرض وجــود تصــورات 
توافقا اجتماعيا نفسـيا خدمـة لمجـتمعهم وتحقيقـا  إحداثأرضية مشتركة تمكنهم من  إيجادعلى 

نفتـرض  نهامـا نحـالمتشـابك مركـزا  اإلجمـاعحنـا فكـرة فـي من"،ويقدم شرحا لهذه الفكـرة للعدالة،
ع حالـة دائمـة للمجتمـع الـديمقراطي،ولكل مفهـوم وأن هذا الواقـ وجود واقع هو التعددية المعقولة

سياســـــي نظـــــرة للعـــــالم السياســـــي واالجتماعي،ويعتمـــــد علـــــى وقـــــائع عامـــــة معينـــــة،تنتمي لعلـــــم 
   1."االجتماع السياسي وعلم النفس اإلنساني

  مـــن  الليبراليـــةتعـــزز الرقابـــة علـــى القـــوى غيـــر الديمقراطيـــة وغيـــر  الليبراليـــةالـــديمقراطيات إن 
والحل فـــي جميـــع هـــذه ي تقـــدمها الديمقراطيـــة الليبراليـــة،التإســـاءة اســـتخدام الحقـــوق والســـلطات،

  2:الحاالت هو مزيج من
وق اإلنســان لتطــوير ودعــم ثقافــة سياســية أوســع لحقــ التربيــة المدنيــة والتنشــئة السياســية،  - أ

 .الحقوق المدنية وليبرالية
آليــات للتعــرف علــى،ولإلعالن عن،اإلســاءات الحقيقيــة والمحتملــة التــي تتضــمن   - ب

سياســــات حريــــة الــــرأي ،وحريــــة النشــــر ،وحريــــة جمــــع المعلومات،ونقلهــــا ،واالستشــــارة، 
لـى محكمـة الـرأي العـام لكشـف وتهمـيش الميـول لتقديم القضايا إ–ومتطلبات المسؤولية 

 .الليبراليةغير 
الدولــــة مــــن منــــع أو عــــالج هــــذه  تمكــــنالضــــمانات القانونيــــة والدســــتورية التــــي   - ث

 .اإلساءات
شــهد العقــد األخيــر مــن القــرن الماضــي وبدايــة القــرن الحــالي تغيــرا فــي مفهــوم المواطنــة وفقــا 
للتصنيف الذي وضعه توماس مارشال فلم تعد المواطنة تـؤدي المعنـى الـذي جـاء فـي الحقـوق 
المدنيـة والسياسـية واالجتماعية،نتيجــة للتغيـر الحاصــل فـي المجــاالت االقتصـادية واالجتماعيــة 

فـــي العــالم،وبروز مفهـــوم جديــد هـــو العولمـــة بكــل تجلياتها،وهنـــا دخلــت المواطنـــة فـــي والثقافيــة 
مأزق جديد هو كيفية المحافظة علـى منظومـة القـيم الخاصـة بكـل تجمـع ثقـافي واجتمـاعي فـي 
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ومــا لهــذا االنفتــاح مــن آثــار نتيجــة المــد اإلعالمــي علــى اآلخر، حــين تــدعو العولمــة لالنفتــاح
مـــن جهـــة وســـهولة وســـرعة التواصـــل مـــن خـــالل منظومـــة تكنولوجيـــا  الكبيـــر والفضـــاء المفتـــوح

هــذا مــا دفــع عــدد مــن البــاحثين لطــرح أشــكال جديــدة مــن المواطنــة اإلعــالم واالتصــال الحديثة،
  1:تستجيب للتغير الحاصل،ومن أهم األشكال ما عرضه جون يوري وهي كالتالي

جموعـات بـالتنوع الثقـافي فـي الموتعنـى  (cultural citizenship): الثقافيـةالمواطنـة  •
 وحقهم فـي المشـاركة الكاملـة فـي مجتمعـاتهمحسـب العرق،الجنس،السـن،االجتماعيـة ،

(Richardson 1998) 
وتشــمل حقــوق األقليــات المنظمــة إلــى  (minority citizenship): مواطنــة األقليــة •

 .(Yuval-Davis 1997) .مجتمعات جديدة وتمتعها بالحقوق والواجبات كاملة
وتعنـــى بحقـــوق وواجبـــات المـــواطن :(ecological citizenship)مواطنـــة ايكولوجيـــة •

 van Steenbergen) .نحــو األرض،وتمتــد للنبــات والحيوان،جــودة الهــواء والمــاء

1994) 
وتعنـــى باتجاهـــات المـــواطنين  (cosmopolitan citizenship) :مواطنـــة عالميـــة •

 (Held 1995) .العالمية تجاه ثقافة اآلخرين في العالم
حــق المــواطنين فــي التمتــع بالســلع (consumer citizenship) :مواطنــة اســتهالكية •

 (Stevenson 1997) .والخدمات من القطاعين العام والخاص
وتعنـــى بحقـــوق ومســـؤوليات (mobility citizenship) ):الســـياحة(مواطنـــة التنقـــل •

  ..(Urry 1990) .الزوار تجاه األماكن الثقافية
الي،شــــهد تطــــورا كبيــــرا فــــي ظــــل فــــي القــــرن الماضــــي وبدايــــة القــــرن الحإن مفهــــوم المواطنــــة 

أو التحـــديات التـــي تطـــرأ علـــى الســـاحة الدولية،ســـواء كانـــت سياســـية أو اجتماعيـــة أو اقتصـــادية
،وفي كـــل مـــرة يحـــاول المفكـــرون كـــل فـــي مجـــال تخصصـــه أن يبـــث روحـــا جديـــدة فـــي ثقافيـــة

ســــــانية بــــــالمفهوم الشــــــامل لألنســــــنة فــــــي جميــــــع مجــــــاالت مفهــــــوم تســــــعى دومــــــا لخدمــــــة اإلنال
ـــــــاة، ـــــــديني أوالحي ـــــــي أو ال ـــــــه العرق ـــــــه  وتمكين اإلنســـــــان مهمـــــــا كـــــــان انتمائ ـــــــافي،من حقوق الثق

  .األساسية،المدنية والسياسية واالجتماعية،وتحديد واجباته تجاه المجتمع والدولة
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  المواطنة التربية علىمفهوم  -2

 التربية لغة واصطالحا-2-1

 :التربية لغة-2-1-1

اعتمــادا علــى المعــاجم العربيــة نجــد أن كلمــة تربيــة مــن الجــذر ربــا يربو،وقــد جــاءت بعــدة 
ـــــــاء زاد ونما،وأرتبيته،والرابيةــــــــ :معـــــــاني كمـــــــا فـــــــي القـــــــاموس المحـــــــيط ـــــــو وَرَب ـــــــا ُربًوا،كعل َرَب

  1.غذيته:نشأت،وربيته تربية:عالها،وربيت رباء وربيا
ورببـه تربيبـا وتربـة عـن الليحـاني بمعنـى ربـاه،وفي الحـديث لـك ورب ولده والصبي يربه ربا 

  .2نعمة ترُبها أي تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده
للغــــوي للتربيــــة يحيلنــــا إلــــى جــــانبين هــــامين فــــي هــــذا التعريــــف أولهمــــا النمــــو اإن التعريـــف 

قدراته العقلية وتتغذي كمـا  والزيادة المعرفية والفكرية للمتربي،من خالل الفعل التربوي تنمو
يتغذي الجسم حتى بلوغه مرحلة النضج العقلي،وثانيهما أن هذه التربية ال تتم دفعة واحـدة 
وٕانما تكون علـى مراحـل متباينـة وتـدريجيا مثـل النمـو الجسـماني،وأن هـذه التربيـة ال تـتم إال 

يعــــة مــــن بوجــــود فاعــــل حــــريص ومتمــــرس يرعــــى ويحــــافظ علــــى المتربــــي لبلوغــــه منزلــــة رف
  . التربية

  :التربية اصطالحا -2-1-2

عمليــة تــدريب أخالقــي أو هــي المجهــود االختيــاري الــذي يبذلــه "يــرى أفالطــون فــي التربيــة
الجيــل القــديم لنقــل العــادات الطيبــة للحيــاة ونقــل حكمــة الكبــار التــي وصــلوا إليهــا بتجــاربهم 

  .3"إلى الجيل الصغير
مســـار يقـــوم علـــى " فالتربيـــة هـــي تهـــذيب وتأديـــبالفلســـفية )Lalande(أمـــا موســـوعة الالنـــد

  4"تطور وظيفة أو عدة وظائف تطورا تدريجيا بالدربة،وعلى تجويدها وٕاتقانها
والتربيـــة عمليـــة ترســـيخ لجملـــة مـــن المبـــادئ والقـــيم والمثـــل العليـــا لـــدى الناشـــئة،تمكنهم مـــن 
اكتساب مجموعـة مـن المعـارف والسـلوكيات والمهارات،تجعـل مـنهم مـواطنين صـالحين فـي 
مجــتمعهم فــاعلين تجــاه قضــايا أمــتهم مســاهمين فــي حــل المشــكالت التــي تعترضــهم وفقــا 
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ـــذلك، د ونشـــاطات مـــن شـــأنها ألن تغـــذي الـــوعي الـــوطني فهـــي تـــدل علـــى مجموعـــة مـــوا"ل
  .1"وااللتزام الوطني بطبيعة مضمونها 

كــل مــا نقــوم بــه مــن أجــل أنفســنا،وما يقــوم بــه اآلخــرون مــن "أمــا سبنســر فيــرى فــي التربيــة
والمثـل األعلـى فـي التربيـة هـو أن نـزود اإلنسـان )....(أجلنا بغية التقرب من كمال طبيعتنا

ال تحاول أن تبني جانبا واحدا من المعرفة علـى حسـاب  )....(بكاملهابإعداد كامل للحياة 
ســـائر الجوانـــب األخرى،مهمـــا يكـــن ذلـــك الجانـــب هامـــا ولنـــوزع انتباهنـــا علـــى المجـــال كلـــه 
ولنجعـــل جهودنـــا متناســـبة مـــع قيمـــة كـــل جـــزء مـــن أجزائهـــا،وعلى العمـــوم إن الغـــرض مـــن 

لــى المعرفــة المهيــأة إلنمــاء الحيــاة التربيــة ينبغــي أن يكــون الحصــول بأكمــل وجــه ممكــن ع
إلــى الموضــوعات  ةالفرديــة واالجتماعيــة فــي جميــع وجوههــا  واالقتصــار علــى نظــرات عــابر 

  . 2."التي ال تحتل هذا الشأن في ذلك اإلنماء
اإلنســان بتنميــة الجوانــب اإلنســانية  ةللتربيــة أهميــة كبيــرة فــي إعــداد النشء،وتعزيــز إنســاني

التربيـة ال تهـدف إلـى المحافظـة علـى "كوين الفرد اإلنسـاني المتـوازنوتهذيبها،والعمل على ت
مفــردات الجــوهر اإلنســاني،وٕانما المحافظــة علــى المقــادير المطلوبــة منهــا والمحافظــة علــى 

  3."عالقات سوية فيما بينها بما يخدم التوازن العام للشخصية ويحول دون تشوهها
  المواطنة لغة واصطالحا-2-2

  :لغةالمواطنة -2-2-1

إن لفــظ مواطنــة ال يوجــد فــي قــواميس اللغــة العربيــة إال فــي مــا ندر،ويــذكر الجــابري أنــه لــم 
لســــان العــــرب والقــــاموس  "يعثــــر علــــى كلمــــة المواطنــــة فــــي كــــل معاجمنــــا العربيــــة القديمــــة

أما في نصوص الكتاب واألدباء فـاللفظ غائـب الخ ،...المحيط، والصحاح، وتاج العروس 
للعمـــاد ": خريـــدة القصـــر وجريـــدة العصـــر" بى أثـــر إال فـــي كتـــاأيضـــا،ولم أعثـــر لـــه علـــ

) هــ 597وتـوفي سـنة  519ولـد سـنة (صبهاني الذي عاش في القـرن السـادس الهجـري األ
إلـى ... أعيان وفضالء عصره من الخلفاء إلى الشعراء الخ،منطلقا من بغداد : وموضوعه

هـذا الكتـاب الضـخم فـي رسـالة مـرة واحـدة فـي " مواطنـة"وقد وردت كلمة ،المغرب واألندلس
مكتسـبة مــن األشـباح القدسـّية عــالًء، : "نقلهـا يمـدح فيهـا كاتبهــا بيـت مـن يمــدح بقولـه عنهـا
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ومقارنـــــة أهـــــل  مواطنـــــة األغفـــــال،ومنتســـــبة إلـــــى األشـــــخاص اإلنســـــية والًء، مترّفعـــــة عـــــن 
  .المصاحبة والعيش وهي بمعنى،  1."الّسفال

للغــة العربيــة حاضــرا للتــدليل علــى محــل اإلقامــة أمــا كلمــة وطــن فــإن وجودهــا فــي معــاجم ا
(...) والجمــع أوطــان (...) الــوطن المنـزل تقــيم بــه،وهو مـوطن اإلنســان ومحلـه "والسـكنى، 

و أوطنـــُت األرض ووطنتهـــا توطيًنـــا واســـتوطنتها أي اتخـــذتها موطًنا،وكـــذلك اإلتطـــان وهـــو 
ألمــر فهـــو مــوطن لـــه،والجمع  افتعــال منــه وغيره،أمـــا الَمــواِطَن فكـــل مقــام أقـــام بــه اإلنســـان

مواقفهـا وهـو :مرابضها وأماكنها التـي تـأوي إليهـا،ومواطن مكـة:أوطان،وأوطان الغنم والبقر 
اتخــذه وطن،يقــال أوطــن فــالن أرض :،وطن بالمكــان وأوطــن أقــام؛األخيرة أعلى،وأوطنــهكذلــ

  .2"كذا وكذا أي اتخذها محال وسكنا يقيم فيها 
وطــن بــالوطن وبالمكــان "عــن ابــن منظــور فــي لســان العــرب أمــا البســتاني فــال يختلــف كثيــرا

نفسـه علـى األمـر وطن َيِطُن وطًنا أقام به،وطن البلد توطيًنا اتخذه محال ومسـكًنا يقـيم بـه،و 
  .3"مهدها لفعله وذللها وسكنها وأقرها عليه،وواطنه على األمر مواطنة موافقة

  4. ،جنسية تابعية)citizenchip(يترجم كلمة مواطنة أما قاموس أكسفورد المحيط،
السياسي ومصطلحات المؤتمرات  سكما يربط بينها وبين الجنسية والتبعية، القامو 

 5.الدولية
إن لفظ مواطنة ال وجود لهـا فـي المعـاجم العربيـة القديمـة،ألن العـرب لـم تسـتخدم مصـطلح 

عـرب علـى لبـث ال"المواطن بهذه الصيغة ألن حياة العرب كانت تعتمد علـى النظـام القبلـي،
شـــــكل واحـــــد ال يعدونـــــه،من أشـــــكال االجتمـــــاع وهـــــو مـــــا يعبـــــر عنـــــه بالقبليـــــة،بحكم البيئـــــة 
الجغرافيـــة التـــي فرضـــتها الطبيعـــة فـــي جزيرتهم،وكانـــت هـــذه القبليـــة واجبـــة مـــن حيـــث أنهـــا 
أقصى ما يمكن أن تسمح به طبيعة األرض،التي يعيشون فوقها فهي ال تمدهم بـأكثر ممـا 

  .6"يتسق مع هذا النظام

                                                 
1
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فالقبيلــة هــي كــل شــيء فــي حيــاة الفــرد العربــي انتمــاءا وحبــا ودفاعــا،فلم يكــن للمصــطلح  
مدلوالته السياسية والقانونية واالجتماعية كما هـو متعـارف عليـه اآلن،وفـي عصـر النهضـة 
العربيــة لــم يكــن صــعبا الرجــوع إلــى الجــذر وطــن واســتخالص مصــطلحا يناســب المــدلوالت 

  .رحم الفكر الغربي الليبرالي لهذا المفهوم الذي ولد من
  المواطنة اصطالحا -2-2-2

تعــددت المفهومــات التــي توضــح ماهيــة المواطنــة كــل حســب الوجهــة التــي يتخــذها كخلفيــة 
ــــــاموس الشــــــامل  ــــــد المفهوم،يعرفهــــــا ق ــــــين شــــــخص " لتحدي ــــــة ب ــــــة اجتماعي ــــــة أو عالق مكان

الوالء،ويقــــدم  طبيعي،ومجتمــــع سياســــي يقــــدم فيهــــا الطــــرف األول مــــن خــــالل هــــذه العالقــــة
الطـــرف الثـــاني الحمايــــة ويحـــدد هــــذه العالقـــة القانون،صــــفة المـــواطن الــــذي يحـــدد حقوقــــه 

  .1"وواجباته الوطنية التي يتم تلقينها له عن طريق التربية الوطنية
عالقـــة بـــين فـــرد ودولـــة كمـــا يحـــددها قـــانون تلـــك الدولـــة،وهي "تعرفهـــا الموســـوعة البريطانيـــة

عليهـــا مـــن مســـؤوليات وواجبـــات وحقوق،كحـــق التصــــويت تعنـــي وضـــع حريـــة،وما يترتـــب 
والعمل في المناصب العامة،والمسؤوليات المعتادة للمواطنة هي الوالء والضـرائب والخدمـة 

  2"العسكرية
بأنهـا عالقـة بـين فـرد ودولـة كمـا يحـددها "أما دائرة المعارف البريطانية فتشير إلى المواطنـة

(.....) العالقــة مــن واجبــات وحقــوق فــي تلــك الدولــةقــانون تلــك الدولــة، وبمــا تتضــمنه تلــك 
ــــى المــــواطن حقوقــــا سياســــية، مثــــل حــــق االنتخــــاب وتــــولي  وعلــــى وجــــه العمــــوم تســــبغ عل

  3"المناصب العامة
الحقــــوق  اكمــــا ُيعبــــر عــــن المواطنــــة بــــاالنخراط العميــــق فــــي مبــــادئ عامــــة واحــــدة، أساســــه

المواطنــون بوصــفهم أفــراد قبــل أن يكونــوا جماعــات وطوائــف "والواجبــات التــي يتســاوى فيهــا 
  .4"وأديانا 

مكانــــة أو عالقــــة اجتماعيــــة بــــين شــــخص " أمــــا قــــاموس علــــم االجتمــــاع فيعــــرف المواطنــــة
،ومــن خــالل هــذه العالقــة يقــدم الطــرف األول الوالء،ويتــولى )دولــة(طبيعــي ومجتمــع سياســي
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اني مهمة الحماية،وتتحدد هـذه العالقـة بـين الشـخص والدولـة عـن طـرق القـانون الطرف الث
  1"كما يحكمها مبدأ المساواة

وهنــاك مــن يــربط المواطنــة بــالتمتع بالجنســية التــي يكتســبها الفرد،فهــي عالقــة عضــوية بــين 
الفرد من جهة وبين الوطن الذي يكتسب جنسيته،تتحدد هذه العالقة مـن خـالل مـا تفرضـه 

ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن واجبـــات تـــنص عليهـــا القـــوانين "الجنســـية مـــن حقـــوق والتزامـــاتهـــذه 
  .2"واألعراف،وتتحقق بها مقاصد حياة مشتركة يتقاسم خيراتها الجميع

فالمواطنـــة هـــي المســـاواة فـــي الحقـــوق والواجبات،وممارســـة األعمـــال بكـــل حريـــة فـــي إطـــار 
المواطنـــــة شــــأن أي عنصــــر مـــــن ف"منظومــــة متكاملــــة مــــن الحقـــــوق المدنيــــة واالجتماعيــــة 

العناصر المكونة للعملية السياسية في إطار العالقـة بـين الحكـام والمحكومين،تتـأثر إيجابـا 
المجتمعية،والمواطنــة تعتبــر تجســيدا للمشــاركة والمســاواة واقتســام المــوارد  ةوســلبا بالمنظومــ

جتماعيـة،فإنها وممارسة العمل بحريـة مـن خـالل منظومـة متكاملـة مـن الحقـوق المدنيـة واال
تتبلــــور بحســــب الظــــروف التاريخيــــة المواكبــــة للمجتمــــع،ومعنى ذلــــك أن المواطنــــة تتجــــاوز 

  .3"المفهوم الطائفي والملة والذمة على اعتبار المواطن يستوعب كل ما سبق
إلــى ثالثــة عناصــر متميــزة للمواطنــة،من حيــث كونهــا مكانــة قانونيــة ) Cohen, J(يشــير 

مــــــن الحقــــــوق والواجبــــــات لألفــــــراد المــــــواطنين التــــــابعين لهــــــذه تتحــــــدد بموجبهــــــا منظومــــــة 
الدولــة،وثانيا المواطنــة كوجــدان وانتمــاء،أي شــعور األفــراد باالنتمــاء لهــذه الدولــة،مما يعــزز 
ـــــة كممارســـــة  ـــــة،وثالثا المواطن ـــــاة السياســـــية واالجتماعي ـــــة فـــــي الحي ـــــديهم المشـــــاركة بفعالي ل

ولــــة فيبــــادر إلــــى العمــــل بنشــــاط فــــي ومشــــاركة مــــن خــــالل شــــعور الفــــرد بعضــــويته فــــي الد
  .4استعمال حقه والقيام بواجبه

لمواطنــة مـــن حيــث أنهـــا ُتضــفي صـــفة المــواطن علـــى يــرى أحمـــد زكــي بـــدوي وجهــا آخـــر ل
الفرد،لتحــدد علــى أثرهــا حقوقــه وواجباتــه وال تكــون هــذه المواطنــة كاملــة إال إذا كــان هنــاك 

المواطنـــة بنـــوع خـــاص بـــوالء المـــواطن تتميـــز "والء لهـــذا الـــوطن لخدمتـــه فـــي الســـلم والحـــرب
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لـــبالده وخـــدمتها فـــي أوقـــات الســـلم والحرب،والتعـــاون مـــع المـــواطنين اآلخـــرين فـــي تحقيـــق 
  .1"األهداف القومية

النـــــاس اليومية،مشـــــاركين " حركـــــة"أمـــــا ســـــمير مـــــرقص فيـــــرى فـــــي المواطنـــــة تعبيـــــر عـــــن 
واالجتماعيــة قتصــادية واال والسياســيةبأبعادهــا المدنيــة " الحقــوق"ومناضــلين مــن أجــل نيــل 

فــي "،على قاعــدة المســاواة مــع اآلخــرين،دون تمييــز ألي ســبب وانــدماج المــواطنين والثقافيــة
المـوارد العامـة والثـروة الوطنيـة مـع اآلخـرين الـذين " تقاسـم"بمـا يتـيح لهـم " العملية اإلنتاجيـة

  .2" يعيشون معهم في إطار الوطن الواحد
وق مقابـل أداء جملـة مـن الواجبـات،تقوم بـين شـخص المواطنة هي اكتساب جملة من الحقـ

طبيعي وآخر معنوي ممثال في الدولة بكل أركانهـا،بمعنى أنهـا الترجمـة الواقعيـة ألحاسـيس 
 .3وواجباته همشاعر الوالء واالنتماء وفهم المواطن لحقوق

لـــك وهنـــاك مـــن يـــربط المواطنـــة بســـياقاتها التاريخيـــة مبـــرزا أبعادهـــا المختلفة،ســـواء تعلـــق ذ
فالمواطنـــة مفهـــوم تـــاريخي شـــامل ومعقـــد لـــه "بالجوانـــب القانونيـــة أو الســـلوكية أو الثقافيـــة، 

أبعــاد عديـــدة ومتنوعـــة منهــا مـــا هـــو مـــادي قــانوني ، ومنهـــا مـــا هــو ثقـــافي ســـلوكي، ومنهـــا 
أيضا ما هو وسيلة أو غاية يمكن بلوغه تدريجيا ، لـذلك فـإن نوعيـة المواطنـة فـي دولـة مـا 

  .4"لسياسي والرقي الحضاريتتأثر بالنضج ا
فيؤكــد علــى طبيعــة المواطنــة النقديــة،التي تهــدف إلــى تكــريس أســبقية الصــالح " القبــاج"أمــا 

العــام علــى الخاص،وتهــدف إلــى المواطنــة االيجابيــة،التي مــن خصائصــها التــي ال تســمح 
التـي هـي التحليل المعمق للمواطنة "ألي اندفاع وجداني بأن يتحكم في خطابها أو مواقفها،

وضــع سياســي وقــانوني مـــن حيــث ســيرورتها وآلياتهــا،يظهر أنهـــا مــن طبيعــة عقليــة نقديـــة 
كــرؤى وســلوك ال تتــرك ألي انــدفاع وجــداني أن يــتحكم فــي خطابهــا أو مواقفها،هــذه الــرؤى 
العقلية النقدية تخص وتعزز سياسة الدولة وتكرس بها أسبقية الصـالح العـام علـى الصـالح 

يضـا هـي التـي تتـيح للدولـة أن تسـتنبط مـن المواطنـة االيجابيـة مفهـوم الخاص،تلك الـرؤى أ
،مـع )la raison d’état(أمنها لدرء كـل مسـاس بمصـالحها،وهذا هـو المقصـود بمصـطلح 
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االلتـــزام بعـــدم اســـتعمال هـــذا المبـــرر لإلســـاءة إلـــى األفـــراد وتعريضـــهم ألشـــكال التعنيـــف أو 
  .1"قانونيا راالضطهاد غير المبر 

طــارق البشــري فــي المواطنــة وصــفا لتحديــد الطــرف اآلخــر فــي العالقــة  مــع  فــي حــين يــرى
الدولــــة الحاكمــــة،وهنا يقــــرر تطــــور مفهــــوم العالقــــة بــــين الدولــــة والفــــرد الرعيــــة،التي كانــــت 
تحرص الدولـة علـى حمايـة مصـالح رعاياهـا،إلى الفـرد المـواطن الـذي يشـير إلـى المشـاركة 

نتخابات والرقابة بكل أشكالها المختلفـة وال يكـون في الحكم من خالل الوسائل المتاحة،كاال
ذلـــك متاحـــا إال مـــن خـــالل الجماعـــة السياســـية التـــي ينتمـــي إليهـــا هـــذا المواطن،فالمواطنـــة 

صـــفة للفـــرد الـــذي ينتمـــي إلـــى جماعـــة سياســـية معينـــة،تكون قـــد قامـــت علـــى أساســـها "هـــي
ياســي قامــت علــى الدولــة،أي هــي الصــفة التــي تتعلــق بــالفرد بمــا تــوافر فيــه مــن وصــف س

 .2"أساسه الدولة

أمـا عزمـي بشـارة فيطـرح مفهـوم المواطنــة المتسـاوية والمتجانسـة،التي تؤسـس لمفهـوم األمــة 
ال تمـر " دولة،بمعنى أن عالقة الفرد بدولتـه-المدنية والتي من مميزاتها تكريس العالقة فرد

  3"قة المواطنةدولة وهي عال-عبر العشيرة وال تمر عبر الطائفة،بل عبر عالقة فرد
 :المواطنة علىمفهوم التربية  -2-3

المواطنــة إلــى تكــوين الفــرد المواطن،المتشــبع بقــيم المواطنــة التــي تحــدد علــى تهــدف التربيــة 
،وواجباتــه نحــو هــذا المجتمـــع الثقافيةو واالقتصــادية واالجتماعيــة حقوقــه المدنيــة والسياســية 

التـام للـدفاع عـن هـذا المجتمع،ضـد كـل مـا من انتماء ووالء تكون محصـلة ذلـك االسـتعداد 
يهـــدد بقائـــه واســـتمرار وجـــوده،ولن يكـــون ذلـــك إال بترســـيخ هـــذه القـــيم فـــي وجدانـــه بواســـطة 

إن التربيـة علـى "التربية والتعليم،لتظهر في شـكل أدائـي يعبـر عـن روح المواطنـة الصـالحة،
ة على المشـاركة فـي الحيـاالمواطنة تعني بناء اإلنسان الحر الديمقراطي الذي يمتلك القدرة 

وبالتالي فــــإن هــــذا اإلنســــان ال يولــــد فــــي المصــــادفات ،السياســــية مشــــاركة فاعلــــة وحيويــــة
التاريخيـة العــابرة وال يوجــد فــي فــراغ اجتمــاعي، بـل هــو اإلنســان الــذي يتوجــب علــى التربيــة 

مـع أن تقوم بإعداده وتحضيره إنسانيا، للمشاركة الحرة في صنع المصير االجتماعي للمجت
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وٕاننـا لعلـى يقـين بأنـه مـن غيـر التربيـة الديمقراطيـة والتربيـة علـى المواطنـة .الذي ينتمي إليه
يتحــول المواطنـــون إلـــى رعايــا وأفـــراد ورعـــاع ال يمتلكـــون مصــيرهم السياســـي وغيـــر قـــادرين 

  . 1"على المشاركة في الحياة االجتماعية أو في الشأن العام
إلـى تكـوين األفـراد علـى أن يكونـوا فـاعلين،واثقين مـن كما تشير التربيـة مـن أجـل المواطنـة 

أنفسـهم قــادرين علــى الــدفاع عــن حقــوقهم بشــجاعة ،مشــاركين فــي تطــوير مجــتمعهم بفضــل 
ـــــيم التـــــي تســـــاعدهم علـــــى أن يكونـــــوا واثقـــــين فـــــي أنفســـــهم،يواجهون التمييـــــز " عمليـــــة التعل

الـذي يعيشـون فيـه  واالستبعاد بشجاعة،ويكون لهم صوت في تقرير شؤون مدارسهم والحي
ة فـي المجتمـع سـواء بـالرأي والمجتمع بأسره،وأخيرا يكون لهم إسهام فـي تطـوير جـودة الحيـا

  2."الخ..يرة أو بالعمل اإلبداعأو الخب
  :المواطنة علىمفاهيم ذات عالقة بالتربية  -2-4

  :المواطن -2-4-1
التــــي يكفلهــــا عضـــو فــــي دولــــة لـــه فيهــــا مــــا ألي شـــخص آخــــر مــــن الحقـــوق واالمتيــــازات "

  .3"دستورها،وعليه ما على أي شخص آخر من الواجبات التي يفرضها ذلك الدستور
  :الهوية -2-4-2

معطى قبلي سابق وجوديا على المواطنة،وهذه األخيرة استحقاق بعدي مكتسب يتحـدد فـي "
  4".ضوء الشروط والثوابت القبلية للهوية

النـاس وتصـورهم ألنفسـهم ولمـا يعتقـدون  فهـم"أما أنتوني غدنز فيرى فـي الهويـة بشـكل عـام
أنــه مهــم فــي حياتهم،ويتشــكل هــذا الفهــم مــن خصــائص محــددة تتخــذ مرتبــة األولويــة علــى 
غيرهـــــــا،من مصـــــــادر المعنـــــــى والداللـــــــة مـــــــن مصـــــــادر الهويـــــــة هـــــــذه الجنوســـــــة والتوجـــــــه 

  5"الجنسي،والجنسية والمنطلقات اإلثنية والطبقة االجتماعية
للمواطنة عالقة عضوية بمفهوم االنتماء،الذي يساهم من خالل هذا : االنتماء-2-4-3

 أعماق في أساسية حاجة"الشعور الوجداني باالنتماء للوطن في تفاعل الفرد مع بيئته

 التي البيئة مع الفرد فيها يتفاعل ومتشابكة، نشطة دينامية تتضمن مكتسبة وقيم الفرد،
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 الحقيقي االنتساب في لمعين تتمث فكري اجتماعي إطار في الدخول إلى تدفعه فيها يعيش

 والصالح والوطن، الدين، أجل من المخلص الدءوب الجاد والعمل واألسرة، والوطن، للدين،

 التي الموجبة والقيم بالمعايير،والقوانين وثباتاُ ،والتزاماً  وتضحيًة، وعمًال، وروحًا، فكرًا، العام

  1"به وتنهض شأنه، من تعلي
  :التربية الوطنية-2-4-4  

ويقصد بها عملية ترسـيخ لجملـة مـن المبـادئ والقـيم والمثـل العليـا لـدى الناشـئة،تمكنهم مـن 
اكتساب مجموعـة مـن المعـارف والسـلوكيات والمهارات،تجعـل مـنهم مـواطنين صـالحين فـي 
مجــتمعهم فــاعلين تجــاه قضــايا أمــتهم مســاهمين فــي حــل المشــكالت التــي تعترضــهم وفقــا 

بتنميـــة الشـــعور الوطني،وحـــب الـــوطن واالعتـــزاز بـــه وبتغذيـــة تعنـــى "لذلك،فالتربيـــة المدنيـــة
،حيـــــث تشـــــمل كـــــل (......)الـــــوالء الـــــوطني فـــــي نفـــــوس أفـــــراد الجماعـــــة الوطنيـــــة وفئاتهـــــا

وتتفاعــل مــع ظــروف -المدرســة–النشــاطات التربويــة والتعليميــة داخــل المؤسســة التعليميــة 
حيـــث تـــدل علـــى مـــواد ســـطا و حاجاتـــه وتراثـــه وتطلعاتـــه وأنظمتـــه وتحمـــل معنـــى  الـــوطن و

ونشــاطات مــن شــأنها أن تغــذي الــوعي الــوطني وااللتــزام الــوطني والعمــل الــوطني بطبيعــة 
  2."مضمونها

وتشـــترك مـــع التربيـــة مـــن أجـــل المواطنـــة مـــن خـــالل إعـــداد المـــواطن وفـــق تصـــور فلســـفي 
 فــي تفريقــه بينهمــا إال أنــه يــرى فــي التربيــة" شــبل بــدران"لماهيــة الوطن،وهــذا مــا ذهــب إليــه 

من أجل المواطنة جـزء مـن التربيـة الوطنيـة بحيـث ينصـب االهتمـام فيهـا علـى تنشـئة الفـرد 
مـن حيـث هــو عضـو بالفعــل فـي دولـة وطنيــة،ومن حيـث هــو بهـذه الصـفة داخــل فـي نظــام 

  .3"محدد من الواجبات والحقوق
حيــث تجســد هــذه التربيــة فــي المنــاهج التربويــة لكــل نظــام تربــوي،وتتم وفــق قواعــد وضــوابط 
ــــة  مرتبطــــة بالفلســــفة التربويــــة واالجتماعيــــة ألي نظــــام تربوي،حيــــث هنــــاك مــــن يعــــد التربي

يتضــمن عالقــة المــواطن ببيئتــه االجتماعيــة ،ومــا ينشــا عــن هــذه العالقــة مــن "الوطنيــة علمــا
  4."أنظمة وقوانين وحقوق وواجبات،ويتناول بنوع خاص دراسة القانون الدستوري واإلداري
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ملــة مــن المبــادئ والقــيم التــي ُترســخ فــي وجــدان الفــرد،وتنعكس هــي ج: الوطنيــة -2-4-5 
 الفـرد ذات فـي يسـتقر داخلـي شـعور" تجاه وطنـه،فهي حالـة شـعورية وجدانيـة هعلى سلوكيات

 علـــى والعمـــل  الـــوطن حـــب ممارســـات،مثل شـــكل علـــى الشـــعور هـــذا ويظهـــر وطنـــه،   تجـــاه

بالغــالي والنفــيس دفاعــًا عــن حياضــه وممتلكاتــه وعزتــه  عنه،والتضــحية والــدفاع شــأنه إعــالء
1"واستقالله وسالمة أراضيه،ومصالحه ومنجزاته وسمعته ومواطنيه

.  
  :المدنيــــــة التربية-2-4-6

تعتبـــر التربيـــة المدنيـــة مـــن خـــالل مـــا يتضـــمنه المنهـــاج الدراســـي وســـيلة هامـــة فـــي النظـــام 
يسـعى أي نظـام تربـوي لترسـيخها فـي وجـدان التربوي،بما تعكسه من قيم اجتماعيـة مختلفـة 

تكـــون الجوانـــب المرتبطـــة بعالقـــة اإلنســـان بمجتمعـــه وبيئتـــه ووطنـــه وأرضـــه ســـواء "الناشـــئة،
  2."أكان وطنه الصغير أم وطنه العربي الكبير

مجموعــة مـن الخبــرات المدنيــة مـن مفــاهيم وقــيم " فــي التربيـة المدنيــة" رائـدة خليــل"كمـا تــرى 
،تعزز الجانــــب المــــدني لــــدى التالميــــذ فــــي مختلــــف جوانــــب الحيــــاة تواتجاهــــات وممارســــا

المدنية،والنواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية،وذلك ليكونوا فاعلين مستقبال في بنـاء 
  3"مؤسسات المجتمع ،واالرتقاء به على أساس مبدأي الحقوق والواجبات

معــارف والحقــائق التاريخيــة التــي وســيلة لنقــل ال" يــرى فــي التربيــة المدنيــة"شــبل بــدران"أمــا 
تحقـــــق لـــــدى الـــــنشء والشـــــباب قـــــدرا عظيمـــــا مـــــن الوحـــــدة الوطنيـــــة،والتجانس االجتمـــــاعي 
واإلحســـاس بالواجـــب والشـــعور بـــالعزة القومية،وهـــذا المفهـــوم يغفـــل تمامـــا مـــا يتنـــامى لـــدى 
الشـــباب المعاصـــرين مـــن رغبـــة جارفـــة للتعامـــل مـــع وقـــائع الحيـــاة والعـــالم المعاصـــر محليـــا 

  4."وٕاقليميا ودوليا
  :يمكننا أن نحدد أهم ما تهدف إليه التربية المدنية

ترســــيخ القــــيم االجتماعيــــة والثقافيــــة فــــي وجــــدان التالميذ،الــــذين يمثلــــون مشــــاريع للفــــرد  •
 .المواطن الصالح مستقبال

 .تنمية روح المسؤولية والوالء للوطن •
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 .تنمية احترام الحريات العامة الفردية والجماعية •

ــــف  تشــــجيع • ــــك فــــي مختل ــــى ذل االنخــــراط فــــي العمــــل الجمــــاعي،من خــــالل التــــدرب عل
 .األنشطة المدرسية

 .إبراز التربية الصحية والبيئية في المجتمع وأهميتها •

 .تعزيز أهمية حقوق المواطن واإلنسان في ضمان العيش الكريم •

 .نبذ كل مظاهر التمييز تحت أي شكل كان •

 .ين أفراد المجتمع اإلنسانيإبراز العمق اإلنساني في المعامالت ب •

 :التربية السياسية-2-4-7

تعتبر التربية السياسـية نمطـا مـن التربيـة يكتسـي أهميـة بالغـة فـي بنـاء األمم،حيـث مـن خـالل  
هـــــذه التربيـــــة يـــــتم تكـــــوين األفـــــراد سياســـــيا،وفق جملـــــة مـــــن القـــــيم والمبـــــادئ المرتبطـــــة بالبيئـــــة 

عمليـــة ثنائيـــة التـــأثير فعـــن طريقهـــا يـــتم تلقـــين "االجتماعيـــة والسياســـية لكـــل نظـــام سياســـي،فهي
السياســــية،ونماذج الســــلوك السياســــي الــــذي يــــرتبط ببيئــــتهم  فاألفــــراد القــــيم والمعــــايير واألهــــدا

الثقافة السياسية من جيل إلى جيل أو العمل على خلـق ثقافـة  لويمكن أيضا نق(....)السياسية
المجتمع،كمـا أن التنشـئة السياسـية تـؤدي  سياسية جديدة تراها السلطة السياسية ضرورية لتقـدم

إلــى بنــاء األمــة مــن خــالل التكامــل السياســي والــذي يتحقــق عــن طريــق التجــانس داخــل الجســد 
  1"السياسي واالجتماعي،وٕايجاد إحساس مشترك بالتضامن والهوية الموحدة

نســجل هنــا العالقــة االرتباطيــة بــين الجوانــب السياســية واالجتماعيــة  فــي التربيــة السياســية،مما 
يعـــــزز مفهـــــوم المواطنـــــة عنـــــد األفراد،ســـــواء مـــــن خـــــالل مؤسســـــات التربيـــــة الرســـــمية أو غيـــــر 

والتي تعمل على تكوين وتنمية شخصية سياسية تتطابق مع الثقافة السياسية للقـائمين "الرسمية
بحيـث يكـون -بمسـتوياته–وتكوين وتنمية وعي سياسي -لدى كل مواطن-مؤسساتعلى هذه ال

المــواطن واعيــا وقــادرا وراغبــا فــي المشــاركة السياســية بفعاليــة فــي قضــايا مجتمعــه العامــة،بكل 
  2."صور المشاركة المتاحة والتي تؤدي غلى التغيير نحو األفضل
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المواطنة الفاعلة التي يطمح إليها كل نظـام فالرغبة في المشاركة في قضايا المجتمع،هي قمة 
سياســي ديمقراطي،حيــث تتــولى التربيــة والمجتمــع بكــل مؤسســاته القيــام بهــذا الــدور فــي التنشــئة 

  .السياسية لألفراد
  الديمــــــــــــــــــــــــــــقراطية-2-4-8

دكتاتوريـا بطبـق قـيم  ترتبط المواطنة ارتباطا وثيقا بالديمقراطية،فال يمكـن تصـور نظامـا شـموليا
 آرائهـم عـن التعبيـر فـي األفـراد حريـة"المواطنة،فالمواطنـة تعنـي الحريـة بمفهومهـا الشـامل أي 

التفكيـر  حريـة فـي وحقهـم والسياسـية االجتماعيـة واالقتصـادية الحيـاة ممارسـة فـي وحقهـم
 دون المجتمـع أفـراد لجميـع والمسـاواة العـدل وتحقيـق ،القـرار صـنع فـي والمشـاركة واإلبـداع

  1."تمييز
فالعنصـــر األساســـي فـــي "العالقـــة متبادلـــة ومتداخلـــة بـــين المواطنـــة والديمقراطيـــة واالنتمـــاءإن 

ــــة وقــــيم  ــــى المواطن ــــدون تربيــــة عل ــــق ب مفهــــوم المواطنــــة،هو االنتمــــاء الــــذي ال يمكــــن أن يتحق
المواطنة،فلـذلك المدنية،فهي ضرورية لتحقيق المواطنة،وهنا نستنتج بأنـه روح الديمقراطيـة هـي 

  2."يجب أن نعي حقيقة المواطنة التي هي القلب النابض لمفهوم الديمقراطية
  :المواطنة الفعالة-2-4-9

ـــادئ  ـــاهيم والمب ـــة المف ـــين الفـــرد والمجتمـــع فهـــي جمل ـــة ب ـــة عالمـــة حقوقي ـــة الفعال تعتبـــر المواطن
ــــة  ومنظومــــة القــــيم التــــي ســــبق اإلشــــارة إليها،باعتبارهــــا العضــــوية الديمقراطيــــة الواعيــــة والفعال

ــــة  ــــاة مجتمــــع أو مجموعــــة المجتمعات،بكــــل جوانبهــــا السياســــية واالجتماعي ــــي حي والمســــؤولة ف
  3."المحلية والقومية والعالمية توالمدنية والثقافية وعلى كل المستو�ا

  :المواطنة علىأهداف التربية -3

المواطنـــة مـــن خـــالل جملـــة المعـــارف والنشـــاطات، لتنميـــة شخصـــية الفـــرد  علـــىتســـعى التربيـــة 
المــــواطن القــــادر علــــى تحمــــل المســــؤولية والتفاعــــل بإيجابيــــة مــــع كــــل قضــــايا وطنــــه،في ظــــل 
المتغيــرات المحليــة والدوليــة،ولن يتحقــق ذلــك إال مــن خــالل منــاهج دراســية تتضــمن جملــة مــن 

  :قها ومن أهمها ما يلياألهداف التي تتوخى أي منظومة تربوية تحقي
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إكســاب التلميــذ معــارف حــول الحقــوق المدنيــة والسياســية واالجتماعيــة للمواطن،وتنميــة  -
 .1قيم الديمقراطية

ـــة واالجتماعيـــة،أل - ـــة المرتبطـــة بالجوانـــب الثقافي ـــيم الوطني ـــة وتعزيـــز مجموعـــة الق  يتنمي
 .نظام تربوي

 .عن المواطنة الفاعلة اتعبير الحرص على القيام بالواجبات كمقابل للحقوق المكتسبة،  -
واالعتـزاز بـالوطن والعمـل علـى حمايتـه والـدفاع عنـه ضـد كـل  ءتعزيز الشـعور باالنتمـا -

 .خطر
المنظمـة للعالقـات بـين األفـراد فيمـا بيـنهم مـن جهـة  ناحترام دسـتور الدولـة وكـل القـواني -

 .وعالقتهم بالدولة المنتمين إليها
 .احترام الرموز الوطنية وتمجيدها -
زيز المساواة كقيمة اجتماعية بين أفرد المجتمع الواحـد مهمـا كانـت اختالفـاتهم سـواء تع -

 .في الجنس أو اللغة أو الدين
تطــوير مهــارات المشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة االجتماعيــة والسياســية مــن خــالل التفاعــل  -

 .مع األحداث الوطنية
الثقــة فــي الــنفس مــن خــالل المســاهمة فــي تنميــة الجوانــب الروحيــة واألخالقيــة وتعزيــز  -

 .معرفة الحقوق والواجبات
 .تنمية مهارات اتخاذ القرار من خالل التدرب على وضعيات حل مشكلة -
 . احترام التعدد الثقافي في المجتمع مهما كان لغويا أو دينيا -
غرس ثقافة الحوار والتسامح والقدرة على التفاعـل االجتمـاعي مـن خـالل العالقـات فـي  -

 .االجتماعي التربويالوسط 
 .المساهمة في إعداد الفرد المواطن وفقا للمتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية -
 .معرفة عناصر البيئة وأهمية المحافظة عليها،تجسيدا للموطنة الصالحة -
 .معرفة عناصر التراث الوطني وأهميته في الحفاظ على الهوية الوطنية -
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  :التربية على المواطنة أبعاد-4

ومـن  المواطنة أبعـادا متعـددة وفقـا للزاويـة التـي يـتم مـن خاللهـا التنـاول للموضـوع، علىلتربية ل
 :أهم هذه األبعاد

 :الثقافي / البعد المعرفي -4-1
تشكل المعارف جانبا هاما في العملية التربوي،حيث تشكل هذه المنظومة من المعارف 

مهاراته المختلفة،فالقيم االجتماعية التي الركيزة التي يستند عليها التلميذ في تنمية مختلف 
فجملة المعارف هي المرآة العاكسة للمنظومة يتشبع بها التالميذ أثناء تكوينهم المدرسي،

الثقافية واالجتماعية المكونة للوحدة الوطنية بكل تجلياتها،والتي تسهم في تفعيل قيم الوالء 
التماسك  تغذى منهوحب الوطن،لتكون جملة المعارف صمام أمام ومنهل ي

االجتماعي،فالتشبع بالمعرفة التي تنمي ثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان،تتحول إلى سلوك 
 1.يطبع حياة الفرد والجماعة،يعبر عن نضج ثقافي وٕادراك حقيقي

   :البعد المهاراتي  -4-2
تربــوي التــي يســعى أي نظــام وصــقلها مــن أهــم األهــداف التربويــة  تعتبــر المهــارات وتنميتهــا

ـــــث تتوقـــــف نجاعـــــة هـــــذا النظـــــام  ـــــق هـــــذه لتحقيقهـــــا بحي ـــــى تحقي ـــــه عل ـــــى قدرت ـــــوي عل الترب
األهداف،والمهارات سواء كانـت حسـية أو حركيـة،هي نـاتج عمليـة تـدريب يمـر مـن خاللهـا 
التلميذ من مرحلة اكتساب المعارف إلى مرحلـة اسـتخدامها فـي المواقـف التعليميـة،والتكيف 

ة عالية،والمواطنــــة كمفهــــوم وقيمــــة تتطلــــب مهــــارة مركبــــة مــــن مــــع المواقــــف الجديــــدة بمهــــار 
المواقـف المختلفـة ،واالستفادة من ذلك في تحليـل التواصل الجيد ومعرفة الحقوق والواجبات

   .متقن،سواء في طرح األفكار أو في تنفيذهابشكل عقالني ومنطقي 

  :البعد االجتماعي  -4-3
درا مقبوال من التفاعل ف إلى تحقيق قالمواطنة،يهد علىإن البعد االجتماعي للتربية 

باستغالل معارفه المختلفة في تنمية قدراته للفرد المواطن مع بيئته االجتماعية،االجتماعي،
ومهارته في التواصل الجيد مع البيئة االجتماعية،محققا تكيفا عاليا مع مفردات بيئته مما 
يمكنه من التواصل االجتماعي الجيد،يبني من خالله قاعدة متينة تعزز لدية ما نفتقده في 

ة تعاني من عدم توافر هذه مجتمعاتنا وهو روح العمل الجماعي،فالمجتمعات العربي
                                                 

�ط�رق ��
 ا��ؤوف ������� ����.30،ص ،
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القيمة،لذا فنحن نبدي تفوقا مقبوال في األعمال التي نكلف بإنجازها بشكل فردي،ونخفق 
في األعمال التي تتطلب عمال جماعيا،وقد يكون خير ما نستدل به في هذا المقام،تحقيق 

مر برياضة النتائج المبهرة في الرياضات الفردية،وفقدان هذه االنتصارات عندما يتعلق األ
  .جماعية ككرة القدم مثال

  :البعد الوجداني -4-4
مما ال شك فيه أن وجدان الفرد يحرك سلوكه العام،فما استقر في الوجدان ينطبع على 
سلوكنا،والمواطنة قبل أن تكون مكانة سياسية أو سلوك فهي وجدان يزخر بالمشاعر 

الوطن واالعتزاز بالتراث  القوية تجاه موضوع المواطنة،فكلما عززنا هذا الشعور بحب
حتى إذا تحول هذا التلميذ مستقبال إلى مشارك فعلي في  المادي والمعنوي للفرد المواطن،

من بالغ األثر في نمذجة سلوكه العام،الحياة السياسية واالجتماعية،كان لهذا الشعور 
خالل المحافظة على محيطهم البيئي،ووطنهم بصون الممتلكات العامة والخاصة 

والحرص على التمتع بالحقوق كاملة غير المحافظة على كل المكتسبات الوطنية،و 
  .،وعدم االعتداء على حقوق اآلخرينمنقوصة
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  ملخص الفصل*

حطات األساسية التي تمت في هذا الفصل يمكننا أن نحدد أهم الم عرضهمن خالل ما تم 
  :معالجتها،وما تم استخالصه في هذا المجال

ليس وليد العصر الحديث بل هو مفهوم المواطنة يمتد في عمق التاريخ اإلنساني،و إن  -
لنضال الفكري أحد رحلة طويلة من النضال اإلنساني،على كافة المستويات،ا نتاج

 .أوجهها
تعتبر الحقوق المدنية والسياسية،الجيل األول في اكتساب حقوق المواطنة،لتتوج ببقية  -

 .والثقافية والبيئيةاعية االجتمالحقوق االقتصادية 
غياب مفهوم المواطنة في التراث العربي اإلسالمي بصورته وشكله الحالي في  -

الموروث الحضاري لألمة العربية اإلسالمية،فالمفهوم تولد في الغرب نتيجة النضال 
 .الكبير لهذه المجتمعات ضد الطغيان والظلم والعبودية

لرحالت العلمية والبعثات التي أرسلت إلى تعرف العرب على مفهوم المواطنة،بعد ا -
أوروبا،مع الرعيل األول أمثال رافع رفاعة الطهطاوي وجمال الدين األفغاني والكواكبي 

 .ومحمد عبده
يحاول جمهرة من علماء ومفكري العالم اإلسالمي،تلقف المفهوم من بيئته الحاضنة  -

مي،أمثال فهمي هويدي وٕاعادة صياغته وفق الفضاء السوسيوثقافي العربي اإلسال
 .خليفة الكواري،عزمي بشارة،محمد عمارة،سليم العوا،

أصبحت التربية من أهم الحوامل التي يمكنها أن تعزز من هذا المفهوم وقيمه  -
العالمية،فظهرت مفهومات جديدة التربية على المواطنة والتربية من أجل المواطنة،قد 

لتربية على المواطنة نحبوا،نظرا لكثير من نكون في وطننا العربي ما زلنا في مرحلة ا
 .المعوقات السياسية واالجتماعية والثقافية
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  تمهيد
حقـوق طبيعيـة فطريـة غيـر  كونهايمتـد فـي عمـق التـاريخ اإلنسـاني،إن موضوع حقوق اإلنسان 

قابلة للتجزئـة مرتبطـة بوجـود الفـرد اإلنسـاني،فكانت المجتمعـات البدائيـة تتمسـك بقـدر مـن هـذه 
التــي تبلــورت وأخــذت أشــكاال مــن غــذاء ومــأوى وأمــن  الحيــاةاألساســية ممثلــة فــي حــق  الحقــوق
بهــا  ي شــكل حضــارات يزخــرة فــلتجســيدها انطالقــا مــن بــزوغ فجــر التجمعــات اإلنســاني متعــددة

والذي ال يمكننــا بــأي حــال مــن األحــوال تجاهــل مســاهمة كــل أفــراد البشــرية اإلنســاني، مــوروثال
رغم وجــود انتهاكــات لهــذه الحقــوق وعبــر حقــب زمنيــة متتاليــة فــي التأصــيل لحقــوق اإلنســان،و 

ل دائم من أجـل ترسـيمها فـي شـكل مواثيـق وٕاعالنـات تتخـذ طـابع ناضل ويناضل اإلنسان بشك
اإللــــزام وااللتــــزام مــــن طــــرف الــــدول فــــي شــــكلها الحديث،مســــتعملة كافــــة الوســــائل واإلمكانــــات 
المتاحــة لترســيخ مبــادئ وقــيم حقــوق اإلنسان،نســعى فــي هــذا الفصــل إلــى تتبــع التــراث النظــري 

ـــة التاريخية اتهوصـــيرور اإلنســـاني فـــي التفاعـــل مـــع حقـــوق اإلنســـان  ،خاصـــة بعـــد ظهـــور الدول
ومســاهمتها الوطنيــة بمفهومهــا الحديث،وتشــكل عصــبة األمــم المتحــدة والمنظمــات التابعــة لها،

رؤيــة الموضــوع  يســمو فــوق كــل االختالفــات المســجلة فــي حقــوق اإلنســانفــي وضــع مفهــوم ل
الدراســية فــي ترســيخ هــذه أن نغفــل دور التربيــة مــن خــالل المنــاهج دون ،انطالقــا جوانــب ذاتيــة

كمنظمة عالمية تهـتم بقضـايا التربيـة فـي إعـداد  اليونسكو،مبرزين دور اإلنسانية المبادئ والقيم
الوثيـــق بـــين المواطنـــة  لالرتبـــاطبـــرامج خاصـــة بالتربيـــة علـــى المواطنـــة وحقـــوق اإلنســـان،نظرا 

ـــة وحقـــوق اإلنســـا ن فـــي العـــالم وحقـــوق اإلنســـان واســـتعراض نمـــاذج مـــن التربيـــة علـــى المواطن
إعداد المنـاهج التربويـة لتحقيـق هـذه الغايـات األساسـية  ةن العربي تكون نبراسا لفهم كيفيوالوط

  .في التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان
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مفهوم حقوق اإلنسان والفكري لتطور التأصيل التاريخي -1  
                              حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة - 1-1

 الحاجـــةب ،انطالقا مـــن شـــعورهبهـــا اإلنســـان هـــتماتعتبـــر حقـــوق اإلنســـان مـــن القضـــايا التـــي 
لجملــة مــن الحقــوق الطبيعيــة التــي ال يمكــن أن يتنــازل عنها،لــذا كانــت هــذه القضــية قديمــة 

فقد ذهـــــب بعـــــض البــــاحثين فـــــي تصـــــوراتهم للحيــــاة فـــــي العصـــــور قــــدم الوجـــــود اإلنســــاني،
البدائيــة،أنها قائمــة علــى مبــدأ تحقيــق الرغبــات الغريزيــة لألفراد،فكــان الجــنس مشــاع بشــكل 

ـــين الرجـــال والنســـاء وكانـــت الحقـــوق فـــي شـــكلها األساســـي  ـــام ب مـــن غـــذاء ومـــأوى وأمـــن ت
  .1في الطبيعةوحاجات جنسية مطالب فطرية،تدفع اإلنسان إلى وفائها مما 

تعقد الحياة االجتماعية وما ينجـر  نساني وما ينتج عن ذلك منغير أن الحاجة للتجمع اإل
عنه من مشكالت تتعلق بحرية األفراد،والرغبة في السيطرة واكتساب حقوق ومميـزات علـى 

دفعت لتلبية حاجاتهم البيولوجيـة والنفسـية واالجتماعيـة، حساب اآلخرين من أفراد المجتمع،
أفراد هذه التجمعات إلى البحث عن آليات لتنظيم العالقة بين أفرادها وتحديد أدوارهم مـن ب

ــــق فــــي إطــــار مــــا يســــمى خــــالل  ــــز التطبي ــــوق المتعــــارف عليهــــا حي وضــــع مجموعــــة الحق
كان االهتمـــام ،فةتـــبالعرف،يكتســـي صـــفة اإللـــزام مـــن طـــرف أفـــراد المجتمـــع رغـــم عـــدم كتاب

فــي بداياتــه يقــر العديــد مــن االنتهاكــات لهــذه الحقــوق مثــل الــرق  بموضــوع حقــوق اإلنســان
والتمييـــز علـــى أســـاس العـــرق والجـــنس والمعتقـــد،دون أن ننفـــي بـــدايات محتشـــمة للمطالبـــة 

ــــــوع  ابتحســــــين ظــــــروف الحيــــــاة لألفــــــراد وفقــــــ لمجموعــــــة مــــــن المرتكــــــزات لعــــــل أهمهــــــا الن
ي ترســيخ جملــة مــن مبــادئ فكان لمفكــري وحكــام هــذه الحقبــة الزمنيــة مســاهمة فــاإلنســاني،

حقــوق اإلنســان،كانت بمثابــة األرضــية التــي ناضــل مــن أجــل تنميتهــا وتــدعيمها مــن جــاء 
  . كل حسب ظروفه و البيئة التي ينتمي إليهابعدهم،

 عند قدماء المصريين-1-1-1
وتتميــز يتميــز المجتمــع المصــري القــديم،بوجود ثــالث طبقــات مكونــة لــه،هي طبقــة الكهنــة 

حوزه من امتيازات العلم والمعرفة،وسيطرتها على كل الوظـائف الهامـة لما ت بالسمو والرفعة
ـــة وتـــوفير األمـــن والســـالمة  ـــدفاع عـــن الدول ـــود وهـــم المكلفـــون بال ـــة،ثم طبقـــة الجن فـــي الدول
للجميع،فكانت لهم مكانة متميزة في الوسط االجتماعي،ثم طبقة المزارعين ورجـال المالحـة 
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أمـا علـى مسـتوى  ،ثـم العبيـدوالتجـارة وأخيـرا طبقـة العمـال  اعةالبحرية،ثم طبقة رجال الصـن
األســرة المصــرية القديمــة فنســجل تميزهــا بــالتنظيم وانتشــار جملــة مــن القــيم اإلنســانية التــي 
تحفظ ألفرادها حقـوقهم اإلنسـانية وتحـثهم علـى أداء واجبـاتهم بإخالص،فالجانـب األخالقـي 

ل حقـوق األبناء،فــإذا كــان للـزوج أطفــاال مــن يعتبـر عمــاد األسـرة المصــرية القديمــة مـن خــال
عليــــه بحكــــم العــــرف والقــــانون أن يحــــتفظ لهــــم األولــــى المتوفــــاة أو المطلقــــة،وجب  زوجتــــه
  .1يعهد به إليهم إن بلغوا سن الرشدم في الميراث إن كانوا صغارا وأن بحقوقه

 نو الحرفيــإن حــق الطفــل فــي اللعــب كــان حقــا مكرســا فــي المجتمــع المصــري القــديم، تفــنن 
شــاعت العــرائس والــدمى العاديــة بــين لعــب "حيــث  باألطفــال ةفــي انجــاز األلعــاب الخاصــ

األطفــال ومثلــت أشـــكاال إنســانية وأخـــرى حيوانيــة وثالثــة جمعـــت بــين هيئـــة اإلنســان وهيئـــة 
الحيوان،وصــــنعت بمــــا يناســــب إمكانيــــات األســــر المختلفــــة ،أي مــــن الخشــــب والصلصــــال 

  2."والعاجوالفخار والقاشاني والحجر 
أما حقوق اآلباء ورعايتهم فقد كانت مجسدة في المجتمع المصري القـديم،حيث يحضـى اآلبـاء 
باالحترام والتبجيل من طرف أبنائهم،يتجلى ذلك من خـالل كتابـات سـيرة حيـاتهم حيـث وصـف 
أحدهم العالقة بينه وبين أبيه وصفا دقيقـا لمـا كـان عليـه المجتمـع المصـري القـديم مـن تكـريس 

كنـت عكـاز الشـيخوخة فـي يـد أبـي مـا بقـي علـى وجـه " للحقوق والواجبـات فـي بعـدها اإلنسـاني
األرض،وكنــت أروح وأغــدو وفــق أمــره ولــم أخــالف أبــدا مــا قــرره فمــه،ولم أتعــود أن أتطلــع إليــه 

  .3"بنظرات كثيرة،وكنت أطأطئ بوجهي حين يحدثني
وضع قوانين وٕابرام اتفاقيـات دوليـة  أما على مستوى العالقات الدولية فقد تمكن المصريون من

ســـنة قبـــل المـــيالد، تميـــزت باحترامهـــا لمبـــادئ حقـــوق اإلنســـان مـــن  4000يعـــود بعضـــها إلـــى 
(  لحــــرب، كمــــا أن أحــــد ملــــوكهم وهــــوخــــالل المعــــامالت مــــع اآلخــــرين ســــواء فــــي الســــلم أو ا

حــد مــن قــد اصــدر فــي القــرن الثــامن قبــل المــيالد قانونــا تضــمن أحكامــا صــارمة ت) بوخوريــوس
  4.اللجوء إلى الربا الفاحش في التجارة
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  حضارة بالد الرافدين -1-1-2
تميــــزت بوضــــع مجموعــــة قوانين،تهــــدف  إنســــانيةشــــهدت بــــالد الرافــــدين قيــــام حضــــارة 

الســومري مــن أقــدم "أورنمــو"لتحقيــق العدالــة ورفــع الظلــم عــن المظلــومين،ويعتبر قــانون 
ق اإلنســـان،عالج فيـــه حقـــوق و مســـألة حقـــالنصـــوص القانونيـــة المكتشـــفة والتـــي عالجـــت 

مــــــن أصــــــحاب  "أورنمــــــو "المــــــرأة واألحــــــوال الشخصــــــية،وكيفية معاملــــــة العبيــــــد،ويعتبر
التشريعات المكتوبة في العـراق القـديم ولقـد عثـر علـى جـزء مـن صـورة متـأخرة لتشـريعه 
نســخت علــى وجهــي لوحــة طينيــة بعــد وفاتــه بثالثــة قرون،ويســتدل ممــا جــاء فيهــا أنــه 

الـديات علـى الجـروح التـي ال ى توحيد األوزان والمكاييل،كما استن قـانون دفـع عمل عل
  . 1لى الوفاةتؤدي إ

فقد أرسى جملة من القـوانين التـي تحتـرم ) م.ق1794-2017"(لبت عشتار"أما الملك 
ـــــل  ـــــرام حقـــــوق الطف ـــــع اإلســـــاءة إليهم،واحت ـــــد ومن ـــــادئ حقـــــوق اإلنســـــان،لحماية العبي مب

يعته المـتهم بـرئ حتـى تثبـت إدانته،وتضـمن اإلنسـان،وفي شـر  والحيوان،كما منع تعـذيب
،غيـــر أنـــه أكـــد علـــى جلـــب الرفاهيـــة اإلنســـانية "أورنمـــو" نقانونـــه مقدمـــة مشـــابهة لقـــانو 

  .2للسومريين واألكديين
من أعظم ملوك بالد الرافـدين،نظرا لمـا تميـز بـه )م.ق 1750-1793(يعتبر حمورابي 

ـــى الدولـــة مـــن قـــوة وشـــجاعة وصـــرامة فـــي تنفيـــذ  القـــوانين التـــي تتطلبهـــا المحافظـــة عل
وهيبتها،حيث وضع قانون يحمـل اسـمه تميـز بجملـة مـن األقسـام كـل قسـم مخـتص فـي 
جانـب مــن جوانـب تنظــيم وتسـيير دولتــه،حيث كتـب قانونــه علـى مســلة كبيـرة مــن حجــر 

،وهي اسطوانية الشكل،كتبت بـالخط سم 60سم وقطرها  225الديورانت األسود طولها 
مادة،تضــــم أقســــاما  300مــــادة وهنــــاك مــــن قــــال بأنهــــا  282مســــماري تحتــــوي علــــى لا

متخصصة حسب البنود التي تعالجها،من القضـاء إلـى السـرقة والنهب،وشـؤون الجـيش 
والبيــوع بالجملــة والــرهن وتنظــيم  والــدكاكينوأعمــال الحقــل والبســاتين وتنظيمهــا والمنازل،

 تحقوقها،والتعويضـــــــات والغرامـــــــاأعمـــــــال التجـــــــار الصغار،وقســـــــم خـــــــاص بالعائلـــــــة و 
 .3حقوقهم وواجباتهم من حيث الرقيقواألسعار واألجور،دون أن يستثني 
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فــالحقوق لــم تكــن محفوظــة فــي المجتمــع البــابلي بقــوة القــانون فقط،بــل هنــاك إجــراءات 
،تحدد شخصـيته مساعدة استحدثها المجتمع البابلي،فكـان لكـل فـرد بطاقـة هويـة خاصـة

وممتلكاتــه،حيث كــان لكــل بــابلي خــتم خــاص بــه يحملــه معــه،يقوم مقــام وتحفــظ حقوقــه 
  1."إثبات الهوية الشخصية لكل مواطن،ويساعده في حفظ حقوقه

كانــت صــناعة هــذه األختــام تــتم فــي ورشــات خاصة،تصــنع مــن الحجــارة وتــنقش حســب 
رغبــة وطلــب صــاحبه،وعلى كــل صــاحب خــتم أن يبلــغ علــى ضــياع ختمــه ليــتم إصــدار 

-فقــد الســيد ســـلكي"ل اســـم صــاحب الخــتم وتـــاريخ الضــياع بالشــكل التـــاليإعــالن يحمــ
أوراش ختمه األسود في اليوم األول من شباط،يلي ذلـك توقيـع الشـهود والكاتـب وتـاريخ 
واليوم الذي فقد فيه الختم وتـاريخ السـنة مـن حكـم الملـك أميـديتانا الـذي يصـادف السـنة 

  2"الثالثة والعشرين
طوة هامة فـي حفـظ حـق الهويـة الخاصـة واحتـرام أمـالك الغيـر تعتبر هذه اإلجراءات خ

  .وتنظيم الشؤون العامة والخاصة للمجتمع
تصــفح أقســام هــذا القــانون نســجل تميــزه بالشــمولية فــي تحديــد أقســام تســيير  لمــن خــال

دولـــة هيبتهـــا وديمومتها،طبعـــا لتضـــمن ل قـــوانينالدولـــة حســـب األهميـــة،من خـــالل ســـن 
العصـر،وٕان كنـا نسـجل الصـرامة والقسـوة المفرطـة فـي مـواد هـذا حسب مقتضيات ذلك 

القــانون خاصــة فيمــا يتعلــق بأحكــام اإلعــدام التــي تصــدر أحيانــا فــي بعــض القضــايا،ال 
يتناسب الجرم المقترف فيها مـع الحكـم باإلعـدام،إال أننـا نلمـس فـي جانـب آخـر حـرص 

اتهم بصــرامة واحتــرام ء واجبــصــان كــل الحقــوق لألفــراد مــن خــالل أداالملــك علــى أن ت
قبـل اآلخرين وعدم التعدي على حقوقهم،دون أن ننسى أننا نتكلم عن فترة زمنيـة غـابرة 

الميالد،لكنهــــا تبقــــى لبنــــة أساســــية ســــاهمت فــــي تبلــــور منظومــــة حقــــوق اإلنســــان علــــى 
  .المستوى الدولي
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  %4! ا��3 2 -1-1-3        

المجتمــع ربــع طبقــات تكــون يشــمل أإن المجتمــع اإلغريقــي مجتمــع طبقــي بامتياز،حيــث 
يقع في أعلى هرمها األشراف ونبالء المدينة وهم الحكـام والقضـاة والكهنـة،ثم أصـحاب 

ـــد،كان لهـــذا التقســـيم مُ  والتجـــار المهـــن وطبقـــة الفالحـــين ـــرا طبقـــة العبي نظـــروه مـــن وأخي
مـن الفالسفة والمفكرين على رأسهم أفالطون وأرسطو،فكانت المواطنة وحقوق اإلنسـان 

نصــيب األقليـــة تتمتـــع بهـــذه الصــفة ألنهـــا كانـــت مرتبطـــة أساســا بالمشـــاركة فـــي الحيـــاة 
ومن أهـــم القـــوانين وبالتالي خلـــق نظـــام غيـــر متـــوازن فـــي الحقـــوق والواجبـــات،السياســـية،
تمنح بموجبه الحقـوق المدنيـة " قانون دراكن"  ت سائدة في المجتمع اإلغريقي،التي كان

رون الحكـام التسـعة مـن وكـالء الخزينـة ممـن حصـلوا ثـروة لمحرزي السالح وكانوا يختا
أو المنا وزن أو نقـد فضـي يسـاوي صافية ال تقل عن عشرة أمناء،حيث المن أو المناة 

  . 1درهم100د قدماء اليونان عن
فـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية كمجـــال هـــام مـــن مجـــاالت حقـــوق اإلنســـان فـــي المجتمـــع 

ألفــراد مـن الشــعب،بل كانـت حكــرا علـى طبقــة واحــدة بهـا عمــوم ا تــعاألثينـي لــم يكـن يتم
مميزة في المجتمع وفق شروط تم تحديدها سلفا في غيـاب األطـراف المعنيـة،مما جعـل 
ـــــرا عـــــن هـــــذا الوضـــــع  ـــــورة تعبي ـــــي يتعـــــرض لموجـــــات مـــــن التـــــذمر والث المجتمـــــع األثين

ر فكــان اإلجمــاع علــى تــولي صــولون الســلطة وتســلم زمــام األمــور حيــث بــادالالمتوازن،
  .∗إلى سن قانون صار يعرف بقانون صولون

لقد كـان قـانون صـولون بالنسـبة للمجتمـع اإلغريقـي مخلصـا مـن العديـد مـن المشـكالت 
كاهله،وتحرمه من أهم الحقوق اإلنسانية وهي الحريـة،حيث قبلـه كـان  ترهقالتي كانت 

يتعــرض كــل مــدين تعســر فــي ســداد ديونــه،إلى خطــر فقــدان حريتــه الشخصــية ويصــبح 
حــرر الشــعب فــي "لــذلك فتســلم صــولون لزمــام الســلطة بــذلك عبــدا للــدائن نظيــره أمواله،

ض،وســن نظمــا وقــوانين الحاضــر والمســتقبل بتحظيــره بــأن تكــون األجســاد رهــائن القرو 

                                                 
.26،ص�5)� ���2أر��7، 
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اإلغريق،سـن قـانون ألغـى بموجبـه اسـترقاق المـدين المعسـر،وأعطى للمـرأة  17صولون شاعر وسياسي حكـيم مـن الحكمـاء * 
حقها في اإلرث الذي حرمت منه ،غير أنه أبقى على نظـام الـرق فـي المجتمـع ممـا يجعـل طبقـة كبيرة،فاقـدة لحقوقهـا المدنيـة 

   .ي تشكل مجاال هاما من مجاالت حقوق اإلنسانوالسياسية والت
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وألغى الـديون الخاصـة والعامـة وقـد سـموا هـذا اإللغـاء زحزحـة الـوقر كـأنهم أزاحـوا عبئـا 
  .1"على كواهلهم

ورغم أنها تعتبر من المرجعيات للفكـر إن السعي لدمقرطة الحياة في المجتمع اليوناني 
التـاريخ اإلنسـاني السياسي في زماننا،مقارنة بما كان سائدا في تلك الحقبـة الزمنيـة مـن 

ـــذي كـــان مـــن  ـــاني وال ـــم تكـــن شـــاملة لكـــل أفـــراد المجتمـــع اليون ـــة ل لكـــن هـــذه الديمقراطي
لتلـك الفتـرة يعتبـرون ذلـك تناقضـا  نالمفروض أن تعمـم علـى كـل الفئات،جعـل الدراسـيي

نحهــا صــريحا ألن العمليــة حصــرت فــي مواطنيهــا دون غيرهم،والــذي كــان يســتلزم أن تم
يبدو في تعاليمها بعض دالئل الشمول،لكن هـذه التعـاليم لـم  "السخاء،لغيرهم بمزيد من 

يتســـــــع نطاقهـــــــا،ال بـــــــل أنهـــــــا لـــــــم تشـــــــمل أناســـــــا يقيمـــــــون فـــــــي أراضـــــــيها منـــــــذ أجيـــــــال 
أحيانا،ويمارســون عمليــا حيــاة المــواطنين اليوميــة،إن هــذه الثغــرة مــن الناحيــة اإلنســانية 

لة مــن الخطــورة بحيــث ال يجــوز اليونانيــة الكالســيكية التــي تشــدنا إليهــا ألــف صــلة وصــ
  2."أن نشير إلى وجودها مجرد إشارة فقط

إن الحيــاة فــي المجتمــع اإلغريقــي مــن حيــث مبــادئ حقــوق اإلنســان كــان يشــوبها نقــص 
فــادح فــي مجــاال الحريــات والتمتــع بــالحقوق المدنيــة والسياســية واالجتماعيــة بمفهومهـــا 

ما جعــــل العديــــد مــــن الفالســــفة الشــــامل،بل كانــــت حكــــرا علــــى فئــــة اجتماعيــــة واحــــدة،م
ــــــك بأســــــاليب فــــــي كيفيــــــة العــــــيش فــــــي هــــــذا  ينتقــــــدون هــــــذا الوضــــــع معبــــــرين عــــــن ذل
المجتمع،فكانت المدرسة الكلبية والرواقية تسعى جاهدة للتخفيف من حدة هـذا التطـرف 

  .3الفكري والفلسفي لمسألة حقوق اإلنسان

  : �و5�ن%4! ا�-1-1-4        

ـــــه  الشـــــعب الرومـــــاني بتأسيســـــهإن  ـــــة رومـــــا القديمـــــة،قام بتنظـــــيم مؤسســـــات دولت لمدين
لتتوســع هــذه اليونانيــة  ةمتأثرا بــالفكر والفلســفالسياسـية والعســكرية والثقافيــة واالجتماعيــة،

،ســاهمت فــي بنــاء حضــارة زبامتياالدولــة شــرقا وغربــا مشــكلة دولــة اســتعمارية عســكرية 
حيث تميــز نظــامهم ،قويــة امتــدت لقــرون ســاهمت مــن خاللهــا فــي تطــوير نظــم الدولــة
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السياسي بالرقي فالملك أو اإلمبراطور ومجالس الشيوخ هي مصدر التشريع في الدولـة 
لى تبرير،فهـي قامـت بـبطء مة العالم،وال تحتاج سيطرة روما إبل صارت حكو الرومانية،

يتكـون مـن طبقـة األحـرار تميـز المجتمـع بنظـام طبقـي . 1على إدارة قضائية إمبراطورية
  :طبقة األحرار من أربع طبقات هي وتتكونرقاء،وطبقة اإل

 .طبقة النبالء •
 .طبقة األتباع •
 .طبقة العوام •
 .تقاءطبقة العُ  •

كانـــت الحقـــوق السياســـية مقتصـــرة علـــى الطبقـــات الـــثالث األولـــى مـــن طبقـــات األحرار،بينمـــا  
  .2األرقاء والعبيد حرمت منها طبقتا

األعـــراف والتقاليـــد واألســـاطير  تمكتوبة،وشـــمللقـــد كانـــت القـــوانين الرومانيـــة فـــي البدايـــة غيـــر 
،فكان النــبالء والســادة يســتبدون فــي أحكــامهم وفــق الملكيــةوبعــض المراســيم والتشــريفات الدينيــة 

مصــالحهم فكانــت الطبقــات األخــرى تتضــرر مـــن أفعالهم،ممــا أدى إلــى انتشــار التــذمر وعـــدم 
القـانون علـى تـدوين  نوٕاجبار المشـرعيمما دفع بالعامة لالحتجاج الرضا في المجتمع الرماني،

فــي األلــواح األثنــي عشــر تعلــق فــي الفــوروم ليطلــع عليهــا الجميــع ويعــرف الجميــع بموجــب أي 
   .3قانون يحاكمون

تعتبـــر أول قـــانون مكتـــوب فـــي الدولـــة إن القـــوانين التـــي تـــم تـــدوينها فـــي األلـــواح اإلثنـــي عشـــر 
  .4إيجاز وشدة وقطعيةالرومانية رغم ما تميزت به هذه القوانين من 

أمــا نظــام األســرة فكــان يقــوم علــى مبــدأ ســيادة األب،فهــو الســيد الــذي يملــك كــل شــيء،بما فــي 
ذلــك األفــراد حيــث يجيــز لــه القــانون حــق مــنح الحيــاة أو حرمانهــا ألحــد أفــراد أســرته،أما المــرأة 

ي التعامــل الرومانيــة فكانــت أفضــل حــاال مــن اليونانيــة حيــث تتميــز بقــدر مقبــول مــن الحريــة فــ
والخـــروج للحفـــالت والمســـارح واالحتفـــاالت الدينيـــة ومشـــاركة أفـــراد األســـرة الطعـــام علـــى نفـــس 
الطاولة،كما كان يسند إليه إدارة شؤون البيت،لكن مـا يعـاب علـى المجتمـع الرومـاني هـو عـدم 

قــات اهتمامــه بتعلــيم البنــات مقارنــة بــاألوالد الــذكور،ودعا أوكتــافيوس إلــى التشــدد فــي منــع العال
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غيــــر الشــــرعية بــــين الرجــــال والنســــاء ومعاقبــــة كــــل مرتكــــب لفعــــل الزنا،مشــــجعا بــــذلك الــــزواج 
  .1ومتشددا في مقاومة ظاهرة العزوبية المنتشرة في المجتمع الروماني في عهده

بــين اإلنســانية،حيث خ الشــعوب والحضــارات وصــمة عــار فــي جيعتبــر نظــام العبوديــة فــي تــاري
ــــراد و  ــــتم انتهــــاك حرمــــة األف ــــي اإلمبراطوريــــة ي ــــرق ف ــــة،ونظام ال ــــع مختلف اســــتعبادهم تحــــت ذرائ

مصـدر  والرومانية كان نظاما محكما يستفيد منه عدد كبيـر مـن النـبالء والتجـار والوسـطاء،فه
اقتصادي للعديد من رجال الحكم في الدولة الرومانية،فكان العبيد محرومـون مـن أبسـط قواعـد 

ة،وألن العبيد كانوا ال يحسنون القراءة والكتابـة فـإن مـا حقوق اإلنسان كالحق في الحياة والكرام
غيرهم،والحقيقـة أن شـعورهم الخـاص بمـا كـانوا يعانونـه شعرون به وصـلنا مـن خـالل مـا كتبـه ي

ــــــل اإلحســــــاس بكــــــل  ــــــب أو مؤلــــــف أن ينق ــــــال ويعجــــــز أي كات ــــــم فــــــوق الخي ــــــف وظل مــــــن حي
الفيلسـوف  الوقائع فـي حينها،يصـفتفاصيله،غير أننا نستأنس هنا ببعض ما كتبه من عايشوا 

إذا ســعل أحــد العبيــد أو عطــس مــن خــالل المأدبــة أو " بهــذه العبــاراتفضــائع الســادة " ســينيك"
فـــإذا أجــاب رافعـــا صـــوته قلـــيال (.....)طــرد الـــذباب متهاونـــا أو رمــى مفتاحـــا وســـمع لــه صـــوت

الغ فــــي لنـــا أن نضـــربه بالســـياط وكثيـــرا مـــا نبـــ ق، أيحـــودلـــت مالمـــح وجهـــه علـــى ســـوء خلـــق
  .2"الضرب،ونقطع له عضوا ونقلع سنا

لقــــد وصــــل تــــدني حقــــوق اإلنســــان فــــي الدولــــة الرومانيــــة وامتهــــان الكرامــــة اإلنســــانية حــــدا ال 
العبيـــد كـــانوا يعـــاملون معاملـــة غيـــر  أنيوصـــف،بحيث يشـــير العديـــد مـــن مفكـــري لتلـــك الحقبـــة،

عمالــــه مـــــن أن إنســــانية،وكان أدنــــى إلــــى مصــــلحة التـــــاجر أو صــــاحب المصــــنع أن يشــــتري 
  .3يستأجرهم

فتـرة قيامهـا،غير أننـا ال من انتهـاك لحقـوق اإلنسـان خـالل إن الدولة الرومانية ورغم ما يسجل 
شـــعوبهم مـــن أجـــل تحســـين ظـــروف  اإلمبراطوريـــةيمكـــن أن نغفـــل عـــن مـــا قـــام بـــه حكـــام هـــذه 

ــــك  وتــــرقيتهم مــــن رعايــــا إلــــى مــــواطنين يتمتعــــون بكافــــة الحقــــوق وعلــــيهم نفــــس الواجبات،فالمل
وســـع مـــن نظـــام المعونـــة الغذائيـــة ألفـــراد الشـــعب الفقراء،والرعايــــة ) م117-98 "(تراجـــادوس"

التعليميــة ألبنــاء الفقــراء فــي األقاليم،وقــدم للفالحــين المســاعدات والســلفيات الماديــة نظيــر نســبة 
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دودة مــــن الفائدة،بهــــدف إنعــــاش الزراعــــة فــــي ايطاليــــا كــــي تنــــافس نظيراتهــــا فــــي الواليــــات محــــ
  .1الرومانية الغربية

،فقـد حـرم علـى السـيد أن يقتـل عبـده أو يعذبـه أو حتـى )م138-117 "(هادريـانوس"أما الملـك 
ة،كمـا الحـق فـي الحيا ميبيعه كجالد يقتل أو ُيقتل،وكان هذا أول تشريع يعامل العبيـد كبشـر لهـ

ألغى حق رب األسرة في التحكم في منح أو رفض الحياة بالنسبة ألبنائه،وهو الحق المعـروف 
  .lus vitae necisque(2( حق الحياة أو عدمها باسم

  : ا�;4! وا�$�? -1-1-5   

يعتبـــر المجتمـــع الهنـــدي كغيـــرة مـــن المجتمعـــات القديمـــة،التي تكـــرس النظـــام الطبقـــي غيـــر أن 
المجتمـــــــع الهنـــــــدي يمتـــــــاز بالصـــــــرامة فـــــــي التطبيـــــــق،نظرا الرتبـــــــاط ذلـــــــك بالجوانـــــــب الدينيـــــــة 
عنــدهم،واعتبار أن التقســيم الطبقــي جــاء نتيجــة لرغبــة اإللــه براهمــا فــي ذلــك،وهو قــدر محتــوم 

وهـــــو أحـــــد حكـــــام الهنـــــد        " مـــــانو"قـــــانون لطبقـــــات والتـــــي أقـــــر بهـــــا مـــــرتبط بأصـــــل خلـــــق هـــــذه ا
 1200بيتـا مـن الشـعر،كانوا يرجعونـه إلـى سـنة  2685وهذا التشريع مؤلف مـن ،)م.ق 330(

  .3قبل الميالد،لكن الباحثين اليوم يردونه إلى القرون األولى بعد ميالد المسيح
القائـل بـأن كـل طائفـة خرجـت مـن جـزء مـن جاءت شريعته استهالال بالرمز البرهمـي المشـهور 

  :برهمة،وجعل لكل واحدة من هذه الطبقات أعماال خاصة
ـــدين والمتحكمـــون فـــي كـــل الشـــؤون باعتبـــارهم الصفوة،ومصـــدر : البراهمـــة • رجـــال ال

 .المعرفة
رجـــال الجـــيش والحكومـــة والحـــرب لهـــم مهمـــة حمايـــة الشعب،والتضـــحية :األكشـــترية •

 .وعدم االنهماك في الشهوات
 .لهم شؤون التجارة والزراعة وسائر الحرف،ودراسة الكتب المقدسة: الويشية •
 .وظيفتهم خدمة الطبقات السابقة :الشودرا •

وهـــم مـــن الســـكان األصـــليين الـــذي رفضـــوا التحـــول عـــن ديـــنهم فكـــان طبقـــة المنبـــوذين  كوهنـــا
يعيشـــون علـــى هـــامش المجتمـــع لـــيس لهـــم الحـــق فـــي ويـــدعون بزنـــوج الهنـــد مصـــيرهم العقاب،
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التصنيف ناهيك عن مبادئ الطبقية في المجتمع الهنـدي،والتي ال تسـمح بتغييـر الطبقـة فالكـل 
 .محكوم بأن يبقى في طبقته التي هي من اختيار اآللهة

اإلطـالع علـى  لويمكن اإلطالع على ما يعانيه الشودري من ظلـم وتمييـز عنصـري مـن خـال 
  :قوانين الواردة في شريعة منوبعض ال

 جمع إذا فالشودري القادرين، من ذلك على كان زائدة،ولو ثرواتٍ  يجمع أن للشودري يجوز ال
 مـن رجـًال  يسـاوي بـأن نفسه ُتحدثه الذي الدنيا الطبقة ابن نفي ويجب.ِبِقَحِته البراهمة آذى ماًال 
 أو بيـده منـه أعلـى هـو مـن عـال إذا يـده وتُقطـع.الـِوْرك تحـت ُيوسم وأن طبقته من أعلى طبقة

 طائفتـه باسـم أو باسـمه دعـاه مـا وٕاذا.الغضـب حـين برجلـه رفسـه إذا رجلـه وتُقطـع عصـاه،
 بصـب الملـك ويـأمر.قـراريط عشـرة طولـه النصـل مثلـوث ُمْحًمى خنجرٌ  فمه إلى أُدخل ُمَتشتًما

 أمـور فـي للبراهمـة رأًيـا بـه ُيبـدي مـا الوقاحـة مـن بلـغ إذا أذنيـه وفـي فمـه فـي حـار زيـتٍ 
  1.وظائفهم

أمـــا المجتمـــع الصـــيني فلـــم يكـــن مختلفـــا عـــن غيـــرة مـــن المجتمعـــات القديمـــة،من حيـــث انتشـــار 
النظـــام الطبقـــي فـــي المجتمـــع،والتمييز بـــين الســـكان وفـــق لمعـــايير يحـــددها عـــادة األقويـــاء فـــي 

ع تحــوز العديــد المجتمع،فكــان المجتمــع مكــون مــن طبقــة النــبالء وهــي أعلــى طبقــة فــي المجتمــ
وفالحـين وأدبـاء  وصـناعيينمـن الصـالحيات واالمتيـازات،ثم تـأتي الطبقـات األخـرى مـن تجـار 

وموظفين،ويــأتي العبيــد فــي ذيــل الترتيــب الطبقــي للمجتمع،وممــا يعكــس ضــعف مبــادئ حقــوق 
حيــــث ال "اإلنســــان فــــي المجتمــــع الصــــيني،ليس فقــــط فــــي معاملــــة العبيــــد بــــل حتــــى الفالحــــين 

باع األرض يسـتثمرون وينتقلـون معهـا مـن يـد صية ما وال يأتون بمبادرة ما،إنهم تُ يتمتعون بشخ
  .2"إلى يد أخرى دون أن يصبحوا لها مالكين بالمعنى الحصري

أما في مجال التفرقة بين الجنسين فكان المجتمع الصيني القديم،يولي اهتماما باألبناء الـذكور 
أمــا الفتــاة يســمح لهــا بالبقــاء مــع الــذكور حتــى ربيعهــا العاشــر،ثم "مــن حيــث التعلــيم والتــدريب،

يطلعونهــا علــى الــدور و تعــزل داخــل بيــت الحــريم يلقنونهــا أســاليب الطاعــة واألعمــال النســائية 
  . 3"ذي يستدعي القيام به في الحفالت الدينيةال
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ن العناصـر ألن إن موضوع حقوق اإلنسان في الحضارات الشرقية القديمة،يتشابه فـي كثيـر مـ
أهمها االنتهاكات المسجلة في مجال الحقوق األساسية لإلنسان،كحق الحيـاة والحريـة والكرامـة 

دهـا مفكـرون وفالسـفة وأحيانـا حكامـا يمنع مـن وجـود محطـات مضـيئة قاال والمساواة،لكن هذا 
لـى األخـوة صالحين،من أجل إرساء مبادئ حقوق اإلنسان والمطالبة بتطبيـق العدالـة والحـث ع

 احتــرامس علــى الفضــائل،فالبوذية كــان لهــا دور كبيــر فــي تفعيــل أهميــة اإلنســانية وتــدريب الــنف
يـر منـه فـي تعلـيم احتـرام في جانـب كب إن دورها الحضاري يكمن"الحياة ونبذ كل أشكال العنف

الحياة،كل حياة وهي فكرة قائمة علـى التـرابط بـين متغيـرات الحيـاة المتنوعـة،من مملكـة الجمـاد 
ومملكــة النبــات وصــوال إلــى الحيـــاة البشــرية،مرورا بكــل حلقــات الوجـــود مــن أصــغر مــا يدركـــه 

فهــم علمــي أو ومبــدأ البحــث الحثيــث عــن "Ahimsa"العقــل حتــى أكبــره،ومن هنــا مبــدأ الالعنــف
أســطوري للكــون،ومن المهــم أيضــا تحديــد مــا إذا كــان األمــر يتعلــق بــإدراك أو فهــم أو تعلــيم أو 

  .1"تجسيد للحدس األساسي الذي يفتح أبواب المعرفة
وصـــفة للتأمـــل والـــتخلص مـــن كـــل األمـــراض التـــي إن تعـــاليم البوذيـــة والتـــي كانـــت فـــي البدايـــة 

ومــا يترتــب عــن هــذا قــراءة للعــالم "اعــه تحولــت إلــى تصــيب الــنفس والبــدن،وبفعل معلمهــا وأتب
تأويالت وتفسيرات،وهي تنفتح على التأويالت الفلسفية الجافة،صارت أسـهل فهمـا  المنحى من

  2"بحثا عن غذاء وحماية" النبيه"على فئات السكان من أدنى الهرم االجتماعي التي تلجأ إلى 
 واإلخــاءيخ مبــادئ المحبــة والتســامح أمــا فــي الصــين فكــان كونفوشــيوس يناضــل مــن أجــل ترســ

بــين طالبــه،يعلمهم ويــدربهم علـــى تربيــة الــنفس والتحلــي بالفضـــائل معتبــرا أن التقســيم الطبقـــي 
للبشر مهما كان معيار هذا التصنيف،فهو مجحف ألن جميـع أفـراد البشـرية يمكـنهم أن يكونـوا 

نميــــة قــــدرات ومهــــارات فالتربية ضــــرورة لتفهي حــــق مــــن حقــــوقهم كبشــــر،نــــبالء بفعــــل التربيــــة،
فلقد أخذ علـى عاتقـه أن يجعـل األفراد،وقد برهن على ذلك ولم يترك األمر في مستواه النظري،

مـــن تالميـــذه نبالء،وعمــــل علـــى ذلـــك بــــأن اســـتقبل مجموعـــة مــــن الطـــالب عنـــده للدراســــة،من 
مختلف الطبقات االجتماعية،سواء من أحط الطبقات أو مـن أرقاها،وأخضـعهم لـنفس المسـتوى 
مـن التعلـيم والتــدريب،فكان أحـد تالميــذه مـن الطبقـات الوضــيعة اجتماعيـا،في مركــز متقـدم مــن 
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ــــيم التــــي يشــــرف عليهــــا  ــــة نتيجــــة لمــــا تعلمــــه خــــالل فتــــرة التــــدريب والتعل المســــؤولية فــــي الدول
   .1"في مجال التربية يجب أن ال تكون هناك تفرقة طبقية"كونفوشيوس،وقال 

 السماوية حقوق اإلنسان في الشرائع-1-2
خلق اهللا اإلنسان واستخلفه في أرضه وكرمه على سـائر مخلوقاتـه،بوافر الـنعم والخيـرات واهبـا 

ي تنظـيم شـؤونه العامـة والخاصـة،فكانت الشـرائع نبراسا يهتدي به ف إياه جوهرة العقل لتكون له
الســماوية والرســل هــي الصــلة المســتمرة بــين الخــالق ومخلوقاتــه،يحملها األنبيــاء والرســل أوامــر 

،كان لقـيم ومبـادئ حقـوق اإلنسـان جانبـا كبيـرا منها،حيـث الخاصـةو ونواهي تنظم الحياة العامة 
تراعي حقوق اإلنسان وتحثـه علـى التحلـي بهـا اشتملت كل الشرائع السماوية على قيم ومبادئ 

-اليهوديــة( واحترامهــا،وفي دراســتنا هــذه نهــتم بالجانــب الــوارد فــي النصــوص الســماوية الــثالث
،أي عـــرض مـــا ورد فـــي هـــذه الشـــرائع الســـماوية حاثـــا علـــى احتـــرام حقـــوق )اإلســـالم-المســـيحية

  .اإلنسان وداعيا إلى العمل على احترامها وتمجيدها
 :ق اإلنسان في اليهوديةحقو-1-2-1

على كافــة األنظمــة االقتصــادية اليهوديــة فــي وقــت استشــرى فيــه الظلــم والفســاد،ت تعــاليم جــاء
 تهدف إلـــى ترســـيخ جملـــة مـــن المبـــادئ  التـــي تقـــوم علـــى فكـــرة الحـــقواالجتماعيـــة والسياســـية،

اعتقـاد أن اهللا خلـق حيث تسود العدالة الربانية والحق اإللهي مسـتندة إلـى "اإللهي مالك الملك،
  .2"الدنيا لذا ارتكزت على ثالث أعمدة هي الحق والعدل والسالم

فاليهوديــة تحــث علــى حمايــة حــق الحياة،حيــث جــاءت فقــرات فــي األســفار الخمســة مؤكــدة هــذا 
كمـــا قـــدمت لنـــا قـــوانين "المعتـــدين، اعتـــداءالحق،داعيـــة لضـــمان وحمايـــة الـــروح اإلنســـانية مـــن 

علـــى هـــذه  اإلنســـانيلـــق بالقصـــاص بوجـــه عـــام بهـــدف حمايـــة الوجـــود إنســـانية عامـــة فيمـــا يتع
 .3"األرض

، قــيم تربويـة واجتماعيــة مـن خـالل الوصــايا العشـر فـي العهــد القـديم مـن كمـا ال تخلـوا اليهوديــة
وفـي الوصـية بالقناعـة  ياألنانية وتمني ما في يد الغير، والتحلـعلى احترام اآلخر وعدم  ثتح

ال تتمنــي بيــت رفيقــك وال تطلــب وتتمنــى زوجــة صــاحبك،وعبده وعقــاره وجميــع " ((.....ةالعاشــر 
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الشــره فــي القصــور المطيــرة والخيــول المشــجرة،فتكون أســوء  و مــا فــي دراه وثــوره وحماره،وٕايــاك
  .1....))وأخس من السارقينحال من المارقين 

الحرية وفك الرقاب من حقوق اإلنسان التي تدعو إليها اليهودية،خاصة في مجال أن  غير
َوإَِذا اْفَتَقَر َأُخوَك (دائما،نير العبودية،فإنها تدعو في المقابل إلى استعباد غير اليهود استعبادا 

ُيوِبيِل َيْخِدُم ِإَلى َسَنِة الْ ،َكَنِزيل َيُكوُن ِعْنَدكَ َكَأِجيٍر،،َتْعِبْدُه اْسِتْعَباَد َعْبدٍ ِعْنَدَك َوِبيَع َلَك، َفَال َتسْ 
َألنُهْم ،إَِلى ُمْلِك آَباِئِه َيْرِجعُ وَ ُه َوَيُعوُد ِإَلى َعِشيَرِتِه،ثُم َيْخُرُج ِمْن ِعْنِدَك ُهَو َوَبُنوُه َمعَ ِعْنَدَك،

اْخَش  ِبُعْنٍف، َبلِ  َال َتَتَسلْط َعَلْيهِ ، ُيَباُعوَن َبْيَع اْلَعِبيدِ الَ َرْجُتُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر،َعِبيِدي الِذيَن َأخْ 
َتْقَتُنوَن َعِبيًدا ِمْنُهْم ،لشُعوِب الِذيَن َحْوَلُكمْ َوَأما َعِبيُدَك َوإَِماُؤَك الِذيَن َيُكوُنوَن َلَك، َفِمَن ا،ِإلَهكَ 
ِئِرِهِم الِذيَن ِعْنَدُكُم َوَأْيًضا ِمْن َأْبَناِء اْلُمْسَتْوِطِنيَن الناِزِليَن ِعْنَدُكْم، ِمْنُهْم َتْقَتُنوَن َوِمْن َعَشا،َوإَِماءً 
ْن َبْعِدُكْم ِميَراَث َوَتْسَتْمِلُكوَنُهْم َألْبَناِئُكْم مِ ،َيِلُدوَنُهْم ِفي َأْرِضُكْم،َفَيُكوُنوَن ُمْلًكا َلُكمْ  الِذينَ 
  .2)ْط ِإْنَساٌن َعَلى َأِخيِه ِبُعْنفٍ َوَأما ِإْخَوُتُكْم َبُنو ِإْسَراِئيَل َفَال َيَتَسل ،ْعِبُدوَنُهْم ِإَلى الدْهرِ َتْستَ ،ُمْلكٍ 

فالنص هنا يحمل من معاني التفرقة العنصرية على أساس الجنس والمعتقد،بين اليهودي 
مبادئ األساسية لحق اإلنسان في البشرية،مما يعتبر تناقضا صارخا مع وغيره من بني 

فإن مع ما ورد في الديانة  أما فيما يتعلق بحرية وكرامة المرأةالوجود والعيش بحرية وكرامة،
اليهودية،فيه الكثير من اإلجحاف في حقوق المرأة  ويتجلى ذلك خصوصا في سلب المرأة 

ِإَذا َسَكَن ِإْخَوٌة َمًعا َوَماَت َواِحٌد ِمْنُهْم َوَلْيَس َلُه (،فقد جاء في سفر التثنيةاالختيارحريتها في 
تِخُذَها ِلَنْفِسِه ُخو َزْوِجَها َيْدُخُل َعَلْيَها َويَ أ،َ ى َخاِرٍج ِلَرُجل َأْجَنِبي ِإلَ اْبٌن، َفَال َتِصِر اْمَرَأُة اْلَمْيِت 

ْوجِ َوَيُقوُم َزْوَجًة، ُيْمَحى اْسُمُه ،َلَها ِبَواِجِب َأِخي الز ِذي َتِلُدُه َيُقوُم ِباْسِم َأِخيِه اْلَمْيِت، ِلَئالَواْلِبْكُر ال
  .3"ِمْن ِإْسَراِئيلَ 

يحق لها هذا  الزوج الميت لمن بعده من إخوته، وال هفالمرأة هي ميراث كالمتاع، يترك
مما الشك فيه ال يتفق وٕانسانية المرأة  ااعتبرت مارقة عن تعاليم الشريعة، وهذ الزواج، وٕاال

تقضي بعدم المباركة لألب إن كانت المولودة "وكيانها المستقل، كما أن الشرائع اليهودية 
  .4"عن عمل وليمة سن التكليف التي تقام للذكر عاالمتناأنثى، و 
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فالمرأة في الديانة اليهودية ال تتميز بالشخصية المستقلة،فهي تابعة للرجل يتملك زمام أمرها 
  .ويقرر كيف يشاء مصيرها،وهذا انتهاك صريح لحق من حقوق اإلنسان

  حقوق اإلنسان في المسيحية-1-2-2

لرفــع الظلــم عــن البشــرية مــن خــالل  تالــديانات الســماوية، جــاءتعتبــر المســيحية كغيرهــا مــن 
الـــــدعوة إلـــــى قــــــيم المحبـــــة والســــــالم،دعوة علـــــى لســـــان المســــــيح عليـــــه الســــــالم للعـــــودة للقــــــيم 
الروحيـــة،حيث ســـعى لتطهيـــر البشـــرية مـــن الرذائـــل وتـــدعيم قـــيم حقـــوق اإلنســـان،فلقيت دعوتـــه 

الظـــــــالمين وأصـــــــحاب  الترحيـــــــب مـــــــن طـــــــرف المضـــــــطهدين والـــــــرفض والمقاومـــــــة مـــــــن قبـــــــل
الداعمــة لحقــوق                                                                    المصــالح،تتلخص دعــوة المســيح عليــه الســالم فــي جملــة مــن القــيم اإلنســانية 

اإلنسان،فالمحبة التي دعا إليها المسيح عليه السالم أساس في تنمية عالقات اجتماعيـة جيـدة 
َلــْيَس َألَحــٍد ُحــب ،َبْعًضــا َكَمــا َأْحَبْبُتُكمْ  هــِذِه ِهــَي َوِصــيِتي َأْن ُتِحبــوا َبْعُضــُكمْ "،د المجتمــعبــين أفــرا

  1"َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه َألْجِل َأِحباِئهِ : َأْعَظُم ِمْن هَذا

قـدم علـى قد ورد في الوصايا العشر النهي عن قتل الـنفس واعتبـار مـن يُ فالحق في الحياة، أ��
قتل النفس مخطئ فـي حـق اإللـه،ألن مـن يهـب الحيـاة هـو فقـط مـن لـه الحـق فـي سـلبها،حيث 

ُكل َمْن ُيْبِغُض َأَخاُه َفُهَو َقاتِـُل َنْفـٍس، َوَأْنـُتْم َتْعَلُمـوَن َأن ُكـل "جاء في رسالة يوحنا الرسول األول
كمــا تــدعو المســيحية إلــى حريــة المعتقد،فاإلنســان  2".ٌة ِفيــهِ َقاِتــِل َنْفــٍس َلــْيَس َلــُه َحَيــاٌة َأَبِديــٌة ثَاِبَتــ

ه رأيــا أو يجبــره علــى القيــام بمــا ال يرغــب حـر فــي اختياراتــه وال يمكــن ألي كــان أن يفــرض عليـ
  .3"َمِن اْسَتَطاَع َأْن َيْقَبَل َفْلَيْقَبلْ  "فيه

  :4وتتلخص مبادئ المسيحية في ما يلي

 .األقوياء ما يشاءون بالضعفاءإنكار حق القوة في أن يفعل  •

 .التنفير من األنانية والظلم والحد من المظالم في كافة صورها •

 .البغضاءقيام مملكة السماء حيث المساواة والعدالة والخلو من  •

 .تحرر اإلنسان من األنانية وعبودية الجسم والمادة •
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اإلسالم هو خاتمة الرسائل السماوية،جاء ليخـرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور علـى يـد سـيد 
َوَمـا َأْرَسـْلَناَك "اسـتثناء، ن،فكانـت رسـالته عامـة لبنـي البشـر دو 

،ليبــين لهــم الطريــق المســتقيم موجهــا نــداءه إلــى النــاس بشــكل عام،مــدافعا 
يتمتع بها اإلنسان والتي سـخرها اهللا سـبحانه وتعـالى لكـل 

ــَماَواِت َوَمــا ِفــي اَألْرضِ  َر َلُكــْم َمــا ِفــي الس ــَه َســخالل َوَأْســَبَغ  َأَلــْم تَــَرْوا َأن
َعَلـــْيُكْم ِنَعَمـــُه َظـــاِهَرًة َوَباِطَنـــًة َوِمـــَن النـــاِس َمـــْن ُيَجـــاِدُل ِفـــي اللـــِه ِبَغْيـــِر ِعْلـــٍم َوال ُهـــًدى َوال ِكَتـــاٍب 
علـى أحسـن تقويم،وجعـل األنبيـاء والرسـل 
ــِريَن َوُمنــِذِريَن ِلــَئال َيُكــوَن ِللنــاِس َعَلــى  َبشُســًال م ر

إن موضـــوع حقـــوق اإلنســـان فـــي القـــرآن الكـــريم والســـيرة النبويـــة لـــم يتـــرك مجـــاال مـــن مجـــاالت 
مميزة لترسيخ هذه القيم،في زمن كانت هذه الحقوق منتهكـة 

فــي هــذا الجــزء  فــي غالــب التجمعــات البشــرية،على رأســها مجتمــع شــبه الجزيــرة العربيــة،نحاول
نوضـح كيـف عكـس اإلسـالم موضـوع حقـوق اإلنسـان مـن خـالل القـرآن الكـريم 

ـــــــــة والسياســـــــــية االجتماعيـــــــــة ومجال الحقـــــــــوق ،والســـــــــنة النبويـــــــــة،في مجـــــــــال الحقـــــــــوق المدني
الجيـــل الثالـــث مـــن قـــيم حقـــوق همـــل 

اإلنســـان وهـــو الحقـــوق الثقافيـــة والبيئة،هـــذه األخيـــرة والتـــي تعتبـــر خاتمـــة التطـــور المســـجل فـــي 

ركــز اإلســالم علــى أهميــة الــنفس البشــرية وقدســيتها،وحرم قتــل 
الــنفس بغيــر حـــق،واعتبر ذلــك بمثابــة قتـــل النــاس جميعــا،ومن أحياهـــا فكأنمــا أحيـــا 
ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلـى َبِنـي ِإْسـَراِئيَل َأنـُه َمـْن َقتَـَل َنْفًسـا ِبَغْيـِر َنْفـٍس 
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  حقوق اإلنسان في اإلسالم

اإلسالم هو خاتمة الرسائل السماوية،جاء ليخـرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور علـى يـد سـيد 
،فكانـت رسـالته عامـة لبنـي البشـر دو المرسلين محمد بـن عبـد اهللا 

،ليبــين لهــم الطريــق المســتقيم موجهــا نــداءه إلــى النــاس بشــكل عام،مــدافعا 1"ِإال َرْحَمــًة لْلَعــاَلِمينَ 
يتمتع بها اإلنسان والتي سـخرها اهللا سـبحانه وتعـالى لكـل عن الحقوق األساسية التي يجب أن 

ــَماَواِت َوَمــا ِفــي اَألْرضِ   "مخلوقاتــه دون اســتثناء َر َلُكــْم َمــا ِفــي الس ــَه َســخالل َأَلــْم تَــَرْوا َأن
َعَلـــْيُكْم ِنَعَمـــُه َظـــاِهَرًة َوَباِطَنـــًة َوِمـــَن النـــاِس َمـــْن ُيَجـــاِدُل ِفـــي اللـــِه ِبَغْيـــِر ِعْلـــٍم َوال ُهـــًدى َوال ِكَتـــاٍب 

علـى أحسـن تقويم،وجعـل األنبيـاء والرسـل  ،فاإلنسان خليفـة اهللا فـي األرض خلقـه وكرمـه
ــِريَن َوُمنــِذِريَن ِلــَئال َيُكــوَن ِللنــاِس َعَلــى " واآلخــرةمرشــدين إلــى ســعادة النــاس فــي الــدنيا  َبشُســًال م ر

ُسِل َوَكاَن اُهللا َعِزيزًا َحِكيما ٌة َبْعَد الر 3".اِهللا ُحج  
إن موضـــوع حقـــوق اإلنســـان فـــي القـــرآن الكـــريم والســـيرة النبويـــة لـــم يتـــرك مجـــاال مـــن مجـــاالت 

مميزة لترسيخ هذه القيم،في زمن كانت هذه الحقوق منتهكـة حقوق اإلنسان إال وكانت له نظرة 
فــي غالــب التجمعــات البشــرية،على رأســها مجتمــع شــبه الجزيــرة العربيــة،نحاول

نوضـح كيـف عكـس اإلسـالم موضـوع حقـوق اإلنسـان مـن خـالل القـرآن الكـريم 
ـــــــــة والسياســـــــــية والســـــــــنة النبويـــــــــة،في مجـــــــــال الحقـــــــــوق المدني

همـــل لـــم يُ كما ال يفوتنـــا هنـــا التنويـــه بـــأن اإلســـالم 
اإلنســـان وهـــو الحقـــوق الثقافيـــة والبيئة،هـــذه األخيـــرة والتـــي تعتبـــر خاتمـــة التطـــور المســـجل فـــي 

  .مجال حقوق اإلنسان في العصر الحديث
  سية في اإلسالمالحقوق المدنية والسيا

ــاة ــي الحي ركــز اإلســالم علــى أهميــة الــنفس البشــرية وقدســيتها،وحرم قتــل  :الحــق ف
الــنفس بغيــر حـــق،واعتبر ذلــك بمثابــة قتـــل النــاس جميعــا،ومن أحياهـــا فكأنمــا أحيـــا 

ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلـى َبِنـي ِإْسـَراِئيَل َأنـُه َمـْن َقتَـَل َنْفًسـا ِبَغْيـِر َنْفـٍس  "الناس جميعا،

                                         

الفصل الثالث                                                                  

حقوق اإلنسان في اإلسالم-1-2-3

اإلسالم هو خاتمة الرسائل السماوية،جاء ليخـرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور علـى يـد سـيد 
المرسلين محمد بـن عبـد اهللا 

ِإال َرْحَمــًة لْلَعــاَلِمينَ 
عن الحقوق األساسية التي يجب أن 

مخلوقاتــه دون اســتثناء
َعَلـــْيُكْم ِنَعَمـــُه َظـــاِهَرًة َوَباِطَنـــًة َوِمـــَن النـــاِس َمـــْن ُيَجـــاِدُل ِفـــي اللـــِه ِبَغْيـــِر ِعْلـــٍم َوال ُهـــًدى َوال ِكَتـــاٍب 

،فاإلنسان خليفـة اهللا فـي األرض خلقـه وكرمـه2"ُمِنيرٍ 
مرشــدين إلــى ســعادة النــاس فــي الــدنيا 

ُسِل َوَكاَن اُهللا َعِزيزًا َحِكيما ٌة َبْعَد الر اِهللا ُحج
إن موضـــوع حقـــوق اإلنســـان فـــي القـــرآن الكـــريم والســـيرة النبويـــة لـــم يتـــرك مجـــاال مـــن مجـــاالت 

حقوق اإلنسان إال وكانت له نظرة 
فــي غالــب التجمعــات البشــرية،على رأســها مجتمــع شــبه الجزيــرة العربيــة،نحاول

نوضـح كيـف عكـس اإلسـالم موضـوع حقـوق اإلنسـان مـن خـالل القـرآن الكـريم  من الدراسـة أن
ـــــــــة والسياســـــــــية والســـــــــنة النبويـــــــــة،في مجـــــــــال الحقـــــــــوق المدني

كما ال يفوتنـــا هنـــا التنويـــه بـــأن اإلســـالم واالقتصـــادية،
اإلنســـان وهـــو الحقـــوق الثقافيـــة والبيئة،هـــذه األخيـــرة والتـــي تعتبـــر خاتمـــة التطـــور المســـجل فـــي 

مجال حقوق اإلنسان في العصر الحديث
الحقوق المدنية والسيا-1-2-3-1

ــاة • ــي الحي الحــق ف
الــنفس بغيــر حـــق،واعتبر ذلــك بمثابــة قتـــل النــاس جميعــا،ومن أحياهـــا فكأنمــا أحيـــا 

الناس جميعا،
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ـــاَس  ـــا الن ـــا َأْحَي ـــا َفَكَأنَم ـــْن َأْحَياَه ـــا َوَم ـــاَس َجِميًع ـــَل الن ـــا َقَت ـــي اْألَْرِض َفَكَأنَم َأْو َفَســـاٍد ِف

ســالم تشــمل كــل ضـروب الحريــة مــن حريــة 
،والــــرق  دوالتعبيــــر والمعتقــــاألبــــدان مــــن الــــرق والعبوديــــة إلــــى حريــــة الفكــــر والــــرأي 

كمشــــكلة متعــــددة الجوانــــب الرتباطهــــا بجوانــــب اجتماعيــــة وثقافيــــة واقتصــــادية فــــي 
المجتمعــــات القديمــــة،لم تســــتطع كــــل الــــنظم السياســــية القديمــــة وال التعــــاليم الدينيــــة 
أشــكالها أن تحــد مــن هــذه الظــاهرة قبــل مجــيء اإلســالم،الذي اســتطاع أن 

،محصـلتها ومتدرجة سلميةيساهم في تفكيك عناصر هذه المعضلة بطريقة منهجية 
تخلــيص البشــرية مــن هــذه المشــكلة والقضــاء بشــكل نهائي،فكانــت مســاهمة اإلســالم 

والــذين يتــأملون "،كبيــرة جــدا علــى الصــعيد اإلنســاني فــي القضــاء علــى هــذه الظــاهرة
اهتمــام اإلســالم بــالتحرير التــدريجي لألرقــاء فــي المجتمــع الــذي ظهــر فيه،يــدركون 
الـــذي صـــنعه هـــذا التحرير،والـــذي كـــان مصـــرفا مـــن مصـــارف 
عــن كونــه قربــة إلــى اهللا وكفــارة لــذنوب مــن 

ربــط طاعـــة اهللا ورضـــاه والتكفيـــر عـــن الــذنوب،بالعتق وتحريـــر الرقـــاب مـــن نيـــر 
العبودية حفز المسلمين على المساهمة في ذلك،فاآليات القرآنية واألحاديـث النبويـة 

والحــث  توجــه المســلمين لــذلك بشــكل تــدريجي،كما تضــع ضــوابط فــي معاملــة العبيــد
وتحريرهم،فقـد ورد فـي  هممهيدا لعتق

للملــوك طعامــه وكســوته وال تكفونــه 

ال يقولن أحدكم عبدي وأمتـي كلكـم عبيـد اهللا وكـل نسـائكم إمـاء 
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ـــاَس  ـــا الن ـــا َأْحَي ـــا َفَكَأنَم ـــْن َأْحَياَه ـــا َوَم ـــاَس َجِميًع ـــَل الن ـــا َقَت ـــي اْألَْرِض َفَكَأنَم َأْو َفَســـاٍد ِف
 1."َجِميًعا

ســالم تشــمل كــل ضـروب الحريــة مــن حريــة والحريــة هنــا فـي اإل :الحــق فــي الحريــة
األبــــدان مــــن الــــرق والعبوديــــة إلــــى حريــــة الفكــــر والــــرأي 

كمشــــكلة متعــــددة الجوانــــب الرتباطهــــا بجوانــــب اجتماعيــــة وثقافيــــة واقتصــــادية فــــي 
المجتمعــــات القديمــــة،لم تســــتطع كــــل الــــنظم السياســــية القديمــــة وال التعــــاليم الدينيــــة 

أشــكالها أن تحــد مــن هــذه الظــاهرة قبــل مجــيء اإلســالم،الذي اســتطاع أن  بمختلــف
يساهم في تفكيك عناصر هذه المعضلة بطريقة منهجية 

تخلــيص البشــرية مــن هــذه المشــكلة والقضــاء بشــكل نهائي،فكانــت مســاهمة اإلســالم 
كبيــرة جــدا علــى الصــعيد اإلنســاني فــي القضــاء علــى هــذه الظــاهرة

اهتمــام اإلســالم بــالتحرير التــدريجي لألرقــاء فــي المجتمــع الــذي ظهــر فيه،يــدركون 
الـــذي صـــنعه هـــذا التحرير،والـــذي كـــان مصـــرفا مـــن مصـــارف " اإلنجـــاز اإليحـــائي

عــن كونــه قربــة إلــى اهللا وكفــارة لــذنوب مــن  الاألمــوال العامــة للدولــة اإلسالمية،فضــ
 . 2"يذنب من المسلمين

ربــط طاعـــة اهللا ورضـــاه والتكفيـــر عـــن الــذنوب،بالعتق وتحريـــر الرقـــاب مـــن نيـــر 
العبودية حفز المسلمين على المساهمة في ذلك،فاآليات القرآنية واألحاديـث النبويـة 

توجــه المســلمين لــذلك بشــكل تــدريجي،كما تضــع ضــوابط فــي معاملــة العبيــد
مهيدا لعتقعاملتهم معاملة إنسانية تعلى اإلحسان إليهم وم

للملــوك طعامــه وكســوته وال تكفونــه " الرســول عــن ةالــذي رواه أبــا هريــر  الحــديث
  .3"من العمل ما ال يطيق

ال يقولن أحدكم عبدي وأمتـي كلكـم عبيـد اهللا وكـل نسـائكم إمـاء " كما نهى النبي
  .4"اهللا،ولكن فليقل غالمي وجاريتي وفتاي وفتاتي
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ـــاَس  ـــا الن ـــا َأْحَي ـــا َفَكَأنَم ـــْن َأْحَياَه ـــا َوَم ـــاَس َجِميًع ـــَل الن ـــا َقَت ـــي اْألَْرِض َفَكَأنَم َأْو َفَســـاٍد ِف
َجِميًعا

الحــق فــي الحريــة •
األبــــدان مــــن الــــرق والعبوديــــة إلــــى حريــــة الفكــــر والــــرأي 

كمشــــكلة متعــــددة الجوانــــب الرتباطهــــا بجوانــــب اجتماعيــــة وثقافيــــة واقتصــــادية فــــي 
المجتمعــــات القديمــــة،لم تســــتطع كــــل الــــنظم السياســــية القديمــــة وال التعــــاليم الدينيــــة 

بمختلــف
يساهم في تفكيك عناصر هذه المعضلة بطريقة منهجية 

تخلــيص البشــرية مــن هــذه المشــكلة والقضــاء بشــكل نهائي،فكانــت مســاهمة اإلســالم 
كبيــرة جــدا علــى الصــعيد اإلنســاني فــي القضــاء علــى هــذه الظــاهرة

اهتمــام اإلســالم بــالتحرير التــدريجي لألرقــاء فــي المجتمــع الــذي ظهــر فيه،يــدركون 
اإلنجـــاز اإليحـــائي"

األمــوال العامــة للدولــة اإلسالمية،فضــ
يذنب من المسلمين

ربــط طاعـــة اهللا ورضـــاه والتكفيـــر عـــن الــذنوب،بالعتق وتحريـــر الرقـــاب مـــن نيـــر إن 
العبودية حفز المسلمين على المساهمة في ذلك،فاآليات القرآنية واألحاديـث النبويـة 

توجــه المســلمين لــذلك بشــكل تــدريجي،كما تضــع ضــوابط فــي معاملــة العبيــد
على اإلحسان إليهم وم

الحــديث
من العمل ما ال يطيق

كما نهى النبي
اهللا،ولكن فليقل غالمي وجاريتي وفتاي وفتاتي
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الفكرية من تفكر وتدبر وٕاعمال للعقـل فاألدلـة عليهـا مـن الكتـاب والسـنة 
ِسيُروا ِفي اْألَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبـَدَأ اْلَخْلـَق ثُـم اللـُه ُينِشـُئ 

أفضــل الجهــاد أمــا حريــة التعبيــر وٕابــداء الــرأي مهمــا كــان مؤلمــا فتــتلخص قولــه 

 ال إكـراه "و ،3"لكم دينكم ولي دين

مــن أهــم أهــدافها تحقيــق كرامــة اإلنســان 
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفـي اْلَبـر َواْلَبْحـِر َوَرَزْقَنـاُهْم ِمـَن  َوَلَقْد َكر

"5. 
انــــة واالحتقــــار عــــن اإلنســــان دون تمييــــز ألن 

 .الخطاب لم يكن موجها للمؤمنين فقط،بل جاء بصفة الجمع بني آدم
مشــاركة المســلم فــي كــل شــؤون تعطــي الشــريعة اإلســالمية ل

اســم الشــورى لمــا ،وٕابـداء رأيــه بكــل حريــة فكــان فــي القــرآن الكــريم ســورة تحمــل 
 .6"وأمرهم شورى بينهم

حــريص علــى تطبيــق هــذه القيمــة مــع أصــحابه،كما روى أبــا هريــرة 
 .7"ما رأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهللا 

كمـــا يحـــق لـــه أيضـــا المعارضـــة وٕابـــداء رأيـــه بكـــل حريـــة لعـــل مـــا حـــدث فـــي حادثـــة 
هللا،ومعارضــة ســعد بــن عبــادة لتعيــين أبــي 
بكر الصديق خليفة للمسلمين ورفضه المبايعة وبقي على ذلك حتى في عهد عمـر 
،ولــــم يثبــــت أن أجبــــره أحــــد علــــى 
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الفكرية من تفكر وتدبر وٕاعمال للعقـل فاألدلـة عليهـا مـن الكتـاب والسـنة أما الحرية 
ِسيُروا ِفي اْألَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبـَدَأ اْلَخْلـَق ثُـم اللـُه ُينِشـُئ  قل "كثيرة جدا،نورد منها 

  .1" النْشَأَة اْآلِخَرَة ِإن اللَه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ 

أمــا حريــة التعبيــر وٕابــداء الــرأي مهمــا كــان مؤلمــا فتــتلخص قولــه 
  .2"كلمة حق عند سلطان جائر

لكم دينكم ولي دين"قرها اآليةية العقيدة المكفولة في اإلسالم تُ أما حر 
 .4"قد تبين الرشد من الغيّ  الدين

مــن أهــم أهــدافها تحقيــق كرامــة اإلنســان  ةإن الشــريعة اإلســالمي :الحــق فــي الكرامــة
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفـي اْلَبـر َواْلَبْحـِر َوَرَزْقَنـاُهْم ِمـَن  "مصداقا لآلية الكريمة َوَلَقْد َكر

ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال  َباِت َوَفضيالط"
انــــة واالحتقــــار عــــن اإلنســــان دون تمييــــز ألن المه فهــــي دعــــوة صــــريحة إلــــى رفــــع

الخطاب لم يكن موجها للمؤمنين فقط،بل جاء بصفة الجمع بني آدم
تعطــي الشــريعة اإلســالمية ل :الحــق فــي المشــاركة

،وٕابـداء رأيــه بكــل حريــة فكــان فــي القــرآن الكــريم ســورة تحمــل الحياة
وأمرهم شورى بينهم"ة المسلمين حياهذه القيمة في 

حــريص علــى تطبيــق هــذه القيمــة مــع أصــحابه،كما روى أبــا هريــرة  وكــان النبــي
ما رأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهللا 

كمـــا يحـــق لـــه أيضـــا المعارضـــة وٕابـــداء رأيـــه بكـــل حريـــة لعـــل مـــا حـــدث فـــي حادثـــة 
هللا،ومعارضــة ســعد بــن عبــادة لتعيــين أبــي الســقيفة مــن أجــل اختيــار خليفــة لرســول ا

بكر الصديق خليفة للمسلمين ورفضه المبايعة وبقي على ذلك حتى في عهد عمـر 
،ولــــم يثبــــت أن أجبــــره أحــــد علــــى )م635-ه14(بــــن الخطــــاب حتــــى وافــــاه األجــــل

 .8البيعة
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أما الحرية 
كثيرة جدا،نورد منها 

النْشَأَة اْآلِخَرَة ِإن اللَه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ 
أمــا حريــة التعبيــر وٕابــداء الــرأي مهمــا كــان مؤلمــا فتــتلخص قولــه 

كلمة حق عند سلطان جائر"
أما حر 

الدينفي 
الحــق فــي الكرامــة •

مصداقا لآلية الكريمة
ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال  َباِت َوَفضيالط

فهــــي دعــــوة صــــريحة إلــــى رفــــع
الخطاب لم يكن موجها للمؤمنين فقط،بل جاء بصفة الجمع بني آدم

الحــق فــي المشــاركة •
الحياة

هذه القيمة في 
وكــان النبــي

ما رأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهللا "ذلك
كمـــا يحـــق لـــه أيضـــا المعارضـــة وٕابـــداء رأيـــه بكـــل حريـــة لعـــل مـــا حـــدث فـــي حادثـــة 

الســقيفة مــن أجــل اختيــار خليفــة لرســول ا
بكر الصديق خليفة للمسلمين ورفضه المبايعة وبقي على ذلك حتى في عهد عمـر 

بــــن الخطــــاب حتــــى وافــــاه األجــــل
البيعة

                                                
1
   �
dت،ا�  .20ا�+�,

345،ص 78�; ا�)��lي،ج  2
  

3

�ا�,�"�ون،  d06 ا.  

4
   �
d�1ة،ا  .256ا�

5
  �
d�7اء ،اX70ا.  

6
  �
d38ا�(�رى،ا.  

7
،ص 73�; ا�)��lي، ج  

8
� ��G� 	��رة،  (�52���



ان                                           ــــــــوحقوق اإلنس التربية     الفصل الثالث                                                                  

 

 

 تتضــمن النصــوص القرآنيــة واألحاديــث النبويــة وأفعــال النبــي
ـــذي كـــان ســـائدا فـــي األمـــم السابقة،فاإلســـالم يـــؤمن  رؤيـــة جديـــدة لمفهـــوم األقليـــة ال

يــذكر بــه مســتخدما  الــذيبضــرورة االخــتالف والتنــوع رغــم المصــدر الواحــد للخليقــة 
اتُقوْا َربُكُم الـِذي َخَلَقُكـم مـن  َيا َأيَها الناُس 

اِحـــَدٍة َوَخَلـــَق ِمْنَهـــا َزْوَجَهـــا َوَبـــث ِمْنُهَمـــا ِرَجـــاًال َكِثيـــرًا َوِنَســـاء َواتقُـــوْا الّلـــَه الـــِذي 

ـــُق َوِمـــْن آَياِتـــِه " الخلـــق،قـــدرة اهللا على َخْل
ــاٍت لْلَعــاِلِمينَ  ــَك آلَي ــَواِنُكْم ِإن ِفــي َذِل ــَمَواِت َواَألْرِض َواْخــِتالُف َأْلِســَنِتُكْم َوَأْل فلكــل 2"الس،

  .3"ِلُكل َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا
،وحث علـــى ضـــرورة ءوع واالخـــتالف هـــو قاعـــدة ولـــيس اســـتثنا

احترامـــه فـــي إطـــار دولتـــه التـــي يـــدعو إليهـــا،وتعتبر وثيقـــة المدينـــة بمثابـــة الدســـتور 
طابعهـا التنــوع الثقافي،حيــث اعتبـر اليهــود أمــة 
ممــن كــان علــى ملــة النصــرانية كرهــا 
أهـــل الكتـــاب إال بـــالتي هـــي أحســـن،ويخفض لهـــم جنـــاح 

 .4"الرحمة،ويكف عنهم أذى المكروه،حيث كانوا وأين كانوا من البالد
العــدل اســمي الغايــات التــي تهــدف إليهــا الشــريعة اإلســالمية،إذا حــل 

ظلم الظلـــم غـــاب العـــدل،ألجل ذلـــك تضـــمن القـــرآن الكـــريم تحـــذيرا مـــن عواقـــب الظلم،فـــال
ِتْلـــَك آَيـــاُت الّلـــِه َنْتُلوَهـــا َعَلْيـــَك " ظلمـــات يـــوم القيامة،والعـــدل مـــن صـــفات اهللا جـــل جاللـــه

  .6"وال يظلم ربك أحدا"،

� ا�(�وق ا��و���،ا��1ھ�ة،(,�،2003.  
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تتضــمن النصــوص القرآنيــة واألحاديــث النبويــة وأفعــال النبــي :حقــوق األقليــات
ـــذي كـــان ســـائدا فـــي األمـــم السابقة،فاإلســـالم يـــؤمن  رؤيـــة جديـــدة لمفهـــوم األقليـــة ال

بضــرورة االخــتالف والتنــوع رغــم المصــدر الواحــد للخليقــة 
َيا َأيَها الناُس " لفظ الناس للداللة على عموم المخاطبة

اِحـــَدٍة َوَخَلـــَق ِمْنَهـــا َزْوَجَهـــا َوَبـــث ِمْنُهَمـــا ِرَجـــاًال َكِثيـــرًا َوِنَســـاء َواتقُـــوْا الّلـــَه الـــِذي نْفـــٍس وَ 
 .1"َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً 

قـــدرة اهللا على نمشـــيرا إلـــى التنـــوع بـــين بنـــي البشـــر لتبيـــا
ــاٍت لْلَعــاِلِمينَ  ــَك آلَي ــَواِنُكْم ِإن ِفــي َذِل ــَمَواِت َواَألْرِض َواْخــِتالُف َأْلِســَنِتُكْم َوَأْل الس

ِلُكل َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا""طريقته ونهجه في الحياة،
وع واالخـــتالف هـــو قاعـــدة ولـــيس اســـتثنافاإلســـالم اعتبـــر التنـــ

احترامـــه فـــي إطـــار دولتـــه التـــي يـــدعو إليهـــا،وتعتبر وثيقـــة المدينـــة بمثابـــة الدســـتور 
طابعهـا التنــوع الثقافي،حيــث اعتبـر اليهــود أمــة األول الـذي تــم وضـعه لتســيير دولــة 

ممــن كــان علــى ملــة النصــرانية كرهــا  دال يجبــر أحــ"وجــاء فــي الوثيقــة مــع المؤمنين،
أهـــل الكتـــاب إال بـــالتي هـــي أحســـن،ويخفض لهـــم جنـــاح  او علـــى اإلســـالم،وال تجـــادل

الرحمة،ويكف عنهم أذى المكروه،حيث كانوا وأين كانوا من البالد
العــدل اســمي الغايــات التــي تهــدف إليهــا الشــريعة اإلســالمية،إذا حــل  :العــدل والمســاواة

الظلـــم غـــاب العـــدل،ألجل ذلـــك تضـــمن القـــرآن الكـــريم تحـــذيرا مـــن عواقـــب الظلم،فـــال
ظلمـــات يـــوم القيامة،والعـــدل مـــن صـــفات اهللا جـــل جاللـــه

 .5"ِباْلَحق َوَما الّلُه ُيِريُد ُظْلمًا لْلَعاَلِمينَ 
،م على نفسه وجعله محرم على عبادهفقد حرم اهللا الظل
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حقــوق األقليــات •
ـــذي كـــان ســـائدا فـــي األمـــم السابقة،فاإلســـالم يـــؤمن  رؤيـــة جديـــدة لمفهـــوم األقليـــة ال

بضــرورة االخــتالف والتنــوع رغــم المصــدر الواحــد للخليقــة 
لفظ الناس للداللة على عموم المخاطبة

نْفـــٍس وَ 
َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً 

مشـــيرا إلـــى التنـــوع بـــين بنـــي البشـــر لتبيـــا
ــاٍت لْلَعــاِلِمينَ  ــَك آلَي ــَواِنُكْم ِإن ِفــي َذِل ــَمَواِت َواَألْرِض َواْخــِتالُف َأْلِســَنِتُكْم َوَأْل الس

طريقته ونهجه في الحياة،
فاإلســـالم اعتبـــر التنـــ

احترامـــه فـــي إطـــار دولتـــه التـــي يـــدعو إليهـــا،وتعتبر وثيقـــة المدينـــة بمثابـــة الدســـتور 
األول الـذي تــم وضـعه لتســيير دولــة 

مــع المؤمنين،
علـــى اإلســـالم،وال تجـــادل

الرحمة،ويكف عنهم أذى المكروه،حيث كانوا وأين كانوا من البالد
العــدل والمســاواة •

الظلـــم غـــاب العـــدل،ألجل ذلـــك تضـــمن القـــرآن الكـــريم تحـــذيرا مـــن عواقـــب الظلم،فـــال
ظلمـــات يـــوم القيامة،والعـــدل مـــن صـــفات اهللا جـــل جاللـــه

ِباْلَحق َوَما الّلُه ُيِريُد ُظْلمًا لْلَعاَلِمينَ 
فقد حرم اهللا الظل
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َوَلَقْد َأْهَلْكَنا اْلقُـُروَن ِمـن  "الذين سبقوهم من األمم لمث كما توعد الظالمين بالعقاب الشديد
ـــــا َظَلُمـــــوا ـــــاتِ  َقـــــْبِلُكْم َلم ـــــْوَم  َوَمـــــا َكـــــاُنوا ِلُيْؤِمُنـــــوا َوَجـــــاَءْتُهْم ُرُســـــُلُهم ِباْلَبيَن ِلَك َنْجـــــِزي اْلَق َكـــــذَٰ

  ".1اْلُمْجِرِمينَ 
أيهــــا النــــاس إن ربكــــم "والوجبــــاتفكــــل النــــاس مــــن أصــــل واحــــد متســــاوون فــــي الحقــــوق 

أال ال فضــــل لعربــــي علــــى عجمــــي،وال لعجمــــي علــــى عربــــي،وال واحــــد،وٕان أبــــاكم واحــــد،
 .2"ألحمر على أسود،وال ألسود على أحمر،إال بالتقوى 

مكانـــــة كبيـــــرة فـــــي المجتمع،باعتبارهـــــا شـــــقيقة  للمـــــرأةأعطـــــى اإلســـــالم  :حقـــــوق المـــــرأة •
وسمت وجودها فـي  التيوأن ال فرق بينهما،مخلصا المرأة من تلك النظرة الدونية  الرجل

ــَر َأَحــُدُهْم ِبــاألُنَثى َظــل َوْجهُــُه ُمْســَوّدًا َوُهــَو َكِظــيٌم َيتَــَواَرى ِمــَن "المجتمعــات القديمــة، َوإَِذا ُبش
ــــوٍن َأْم يَ  ــــى ُه ــــُكُه َعَل ــــِه َأُيْمِس ــــَر ِب ــــا ُبش ــــوِء َم ــــن ُس ــــْوِم ِم ــــا اْلَق ــــاء َم ــــي التــــَراِب َأَال َس ــــُه ِف ُدس

 .3"َيْحُكُمونَ 
كرمهــا وال واصــفا ســلوك المجتمــع باإلســاءة لمــن هــي ســببا فــي وجوده،بــل حــث كــل مــن يُ 

هنهـا من كانت له أنثـى فلـم يئـدها،ولم يُ " يفرق بينها وبين الذكور بالفوز برضا اهللا والجنة
  .4"عليها،أدخله اهللا الجنة ؤثر ولدهولم يُ 

والرجــــل بــــل جــــاء موجــــه لالثنــــين علــــى حــــد  ال يفــــرق بــــين المــــرأة يوالخطــــاب اإلســــالم
َوالـِذيَن اْسـَتَجاُبوا  ا َمـا َغِضـُبوا ُهـْم َيْغِفـُرونَوالِذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اِإلْثِم َواْلَفَواِحَش َوإِذَ "سواء

َوالِذيَن ِإَذا َأَصاَبُهُم اْلَبْغُي  َبْيَنُهْم َوِمما َرَزْقَناُهْم ُينِفُقونَ ِلَربِهْم َوَأَقاُموا الصالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى 
رفـع اإلسـالم عـن المـرأة مسـؤولية جـنس المولـود الـذي كانـت العـرب كما .5"ُهْم َينَتِصُرونَ 

تحملهـــا مســـؤوليته،وجعل ذلـــك مـــن قـــدر اهللا ومشـــيئته وبالتـــالي فـــال حـــرج عليهـــا إن هـــي 
ــهِ لِ  "أنجبــت بناتــا ــا َيَشــآُء َيَهــُب ِلَمــن َيَشــآُء ِإَناثــًا وَ  ّل ــُق َم ــُك الّســَماَواِت َواألْرِض َيْخُل َيَهــُب ُمْل

  .6"َأْو ُيَزّوُجُهْم ُذْكَرانًا َوإَِناثًا َوَيْجَعُل َمن َيَشآُء َعِقيمًا ِإّنُه َعِليٌم َقِديرٌ  ِلَمن َيَشآُء الّذُكورَ 
والمــرأة فــي العهــد النبــوي والخالفــة الراشــدة كانــت تشــارك فــي الحيــاة العامــة،اجتماعيا أو 
                   سياســــــــــــــيا ولــــــــــــــم يمنعهــــــــــــــا أحــــــــــــــد،بل كانــــــــــــــت تقــــــــــــــدم النصــــــــــــــيحة والمشــــــــــــــورة،وتتمتع 
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فـي أن أحـد لـم يمنـع النسـاء مـن " 
مــن القتــال فــي الميــدان إلــى إبــداء الــرأي عنــد 
طلبــه وبغيـــر طلــب،أداء لواجـــب النصـــيحة الملقــى علـــى عـــاتق المــؤمنين جميعـــا رجـــالهم 

 الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية في اإلسالم
هدف إلـــى المعرفـــة للعلـــم والعلمـــاء مكانـــة كبيـــرة فـــي اإلســـالم،ت

الكبــرى وهــي معرفــة الخــالق ســبحانه وتعالى،لــذلك أثنــى القــرآن الكــريم علــى العلمــاء   
 .2"ِإن اللَه َعِزيٌز َغُفورٌ 

َهـــاتُكْم َال َتْعَلُمـــوَن َوَاللـــه َأْخــَرَجُكْم ِمـــْن ُبطُــون  ُأم
  .3"َشْيًئا َوَجَعَل َلُكْم السْمع َواْألَْبَصار َواْألَْفِئَدة َلَعلُكْم َتْشُكُرونَ 
فـــة وســـيلة بيـــد أن هـــذه المعر "معرفـــة الكـــون والحيـــاة،

  ومليكــــــه،رب  شــــــيءق الكــــــون والحيــــــاة،رب كــــــل 

رجـالن  أنـه ذكـر للنبـي مـةمامكانة وأهمية العلماء فقد روى أبو أُ 
فضــــل العــــالم علــــى العابــــد، كفضــــلي علــــى 

التــي تحــث علــى طلــب العلــم وأهميتــه وحــق اإلنســان فــي الــتعلم 
من سلك طريقا يلتمس فيه علما،سهل اهللا لـه 

بضرورة االعتناء بأهل العلم وٕاكرامهم وتقـديم المسـاعدة لهم،خاصـة 
يـأتيكم رجـال مـن قبـل :"قالإن جاءوا طلبا للعلم،فقد روى سعيد الخذري أن النبي

"7.  
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" بكل حقوقها وتـؤدي واجباتها،وهـذا بكـل األدلـة القاطعـة
مــن القتــال فــي الميــدان إلــى إبــداء الــرأي عنــد : العــام بصــوره كلهــاالمشــاركة فــي الشــأن 

طلبــه وبغيـــر طلــب،أداء لواجـــب النصـــيحة الملقــى علـــى عـــاتق المــؤمنين جميعـــا رجـــالهم 
  
الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية في اإلسالم-

للعلـــم والعلمـــاء مكانـــة كبيـــرة فـــي اإلســـالم،ت: الحـــق فـــي التعلـــيم
الكبــرى وهــي معرفــة الخــالق ســبحانه وتعالى،لــذلك أثنــى القــرآن الكــريم علــى العلمــاء   

ِإن اللَه َعِزيٌز َغُفورٌ  َيْخَشى اللَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ 
َوَاللـــه َأْخــَرَجُكْم ِمـــْن ُبطُــون " وأمــتن اهللا علـــى عبــاده بنعمـــة العلــم

َشْيًئا َوَجَعَل َلُكْم السْمع َواْألَْبَصار َواْألَْفِئَدة َلَعلُكْم َتْشُكُرونَ 
معرفـــة الكـــون والحيـــاة،فالثقافـــة اإلنســـانية تهـــدف إلـــى 

ق الكــــــون والحيــــــاة،رب كــــــل لمعرفــــــة أعظم،هــــــي معرفــــــة خــــــال
  4" لعالمين

مكانة وأهمية العلماء فقد روى أبو أُ وبين النبي 
فضــــل العــــالم علــــى العابــــد، كفضــــلي علــــى "أحــــدهما عــــالم واآلخــــر عابــــد فقــــال

  . 5"أدناكم
التــي تحــث علــى طلــب العلــم وأهميتــه وحــق اإلنســان فــي الــتعلم وأحاديــث النبــي

من سلك طريقا يلتمس فيه علما،سهل اهللا لـه "قال كثيرة،عن أبي هريرة أن النبي
  .6"طريقا إلى الجنة

بضرورة االعتناء بأهل العلم وٕاكرامهم وتقـديم المسـاعدة لهم،خاصـة كما أوصى 
إن جاءوا طلبا للعلم،فقد روى سعيد الخذري أن النبي

"المشرق يتعلمون،فإذا جاؤوكم،فاستوصوا بهم خيرا
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بكل حقوقها وتـؤدي واجباتها،وهـذا بكـل األدلـة القاطعـة
المشــاركة فــي الشــأن 

طلبــه وبغيـــر طلــب،أداء لواجـــب النصـــيحة الملقــى علـــى عـــاتق المــؤمنين جميعـــا رجـــالهم 
  1"ونسائهم

1-2-3-2-
الحـــق فـــي التعلـــيم •

الكبــرى وهــي معرفــة الخــالق ســبحانه وتعالى،لــذلك أثنــى القــرآن الكــريم علــى العلمــاء   
َيْخَشى اللَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ  إنما"

وأمــتن اهللا علـــى عبــاده بنعمـــة العلــم
َشْيًئا َوَجَعَل َلُكْم السْمع َواْألَْبَصار َواْألَْفِئَدة َلَعلُكْم َتْشُكُرونَ 

فالثقافـــة اإلنســـانية تهـــدف إلـــى 
لمعرفــــــة أعظم،هــــــي معرفــــــة خــــــال

لعالمينا
وبين النبي 

أحــــدهما عــــالم واآلخــــر عابــــد فقــــال
أدناكم

وأحاديــث النبــي
كثيرة،عن أبي هريرة أن النبي

طريقا إلى الجنة
كما أوصى 

إن جاءوا طلبا للعلم،فقد روى سعيد الخذري أن النبي
المشرق يتعلمون،فإذا جاؤوكم،فاستوصوا بهم خيرا
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لفائــدة اإلنســان فــي الــدنيا علــى طلــب العلــم بكــل أصــنافه وضــروبه فاإلســالم يحــث 
علـــــوم الـــــبعض أن طلـــــب العلـــــم فـــــي اإلســـــالم يقتصـــــر علـــــى ال دواآلخرة،وقـــــد يعتقـــــ

ـــد ـــى زمنـــه توجـــه جمهـــور أنكـــر اإلمـــام ا"الشـــرعية،وهذا غيـــر صـــحيح فلق لغزالـــي عل
ـــد مـــن بـــ مـــيهم إلـــى الفقـــه ونحـــوه،على حـــين المتعل  إالالد المســـلمين،يوجـــد فـــي البل

طبيب يهودي أو نصراني،يوكل إليه عالج المسلمين والمسلمات وتوضـع بـين يديـه 
  .1"األرواح والعورات

اإلســـالم علـــى أن  ص، يحـــر فـــالتعليم حـــق مـــن حقـــوق اإلنســـان فـــي العلـــم والمعرفـــة
 .يتمتع بهذا الحق كل إنسان

أهـم غايـات  نمـ االجتماعيـة،تعتبـر الصـحة الجسـمية والنفسـية و : الحق في الصحة •
يســعى مــن خاللهــا إلــى تكــوين مجتمــع ســليم جســميا وعقليــا،من خــالل  يالتاإلسـالم،

تمتــــع أفــــراده بحقهــــم فــــي الصــــحة،وذلك بإتبــــاعهم جملــــة مــــن اإلرشــــادات الصــــحية 
وتــوفير متطلبــات الحيــاة الصــحية اآلمنة،فالنظافــة شــرط أساســي للصــحة لــذا جعــل 

َيـا َأيَهـا الـِذيَن " شـعائر الصـالة تقربـا هللا، منها اإلسالم فرضا على كـل مـن أراد أداء
َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلـى اْلَمَراِفـِق َواْمَسـُحوا ِبُرُءوِسـُكْم  آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الص

 .2"َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِن َوإِْن ُكْنُتْم ُجُنبًا َفاطهُروا
انتهاكـا لحقوقـه،فكان  السـلوكات التـي تضـر بصـحة اإلنسـا اعتبر اإلسالم كـللذلك 

تحـــــــريم الخمــــــــر لمــــــــا لهـــــــا مــــــــن آثــــــــار ســــــــلبية علـــــــى الصــــــــحة البدنيــــــــة والنفســــــــية 
واالجتماعيـــــــة،كما أن تحـــــــريم الشـــــــريعة اإلســـــــالمية للزنـــــــا جـــــــاء مـــــــن بـــــــاب حفـــــــظ 

حــرم  قــل إنمــا" الصــحة،معتبرا كــل مســبب لفقــدان اإلنســان ســالمته الصــحية فاحشــة
 .3"ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن

أولــى اإلســالم للرعايــة االجتماعيــة ألفــراد المجتمــع : الحــق فــي الرعايــة االجتماعيــة •
حق من حقوقهم اإلنسـانية التـي يجـب أن يتمتـع بهـا كـل فـرد فـي  يأهمية كبيرة، فه

وانــب الدولــة،مهما كــان انتمائــه أو عقيدته،فالرعايــة االجتماعيــة بمــا تتضــمنه مــن ج
األســــرة كونهــــا الخليــــة األساســــية فــــي المجتمــــع تجســــدت فــــي نظــــام ماديــــة ومعنوية،
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ســـواء مـــن حيـــث الجانـــب القـــانوني التنظيمي،بســـن 
ضــبط العالقــات بــين أفرادهــا مــن 

ينـال منهـا مـا هـو فـي حاجـة إليـه لكـل فـرد فـي األسـرة أن 
مــن كفايــة ماديــة ومــن رعايــة وحنــان فــي طفولتــه وشــيخوخته وعجزه،وللوالــدين علــى 

 .1"أوالدهما حق كفالتهما ماديا ورعايتهما بدنيا ونفسيا
فالعالقــة بــين األبنــاء واآلبــاء ال ينظــر اإلســالم إليهــا نظــرة بيولوجيــة بحتــة،بل هــي 

َوَقَضـــٰى َربـــَك َأال َتْعُبـــُدوا ِإال ِإيـــاُه  
ـا َيـْبُلَغن ِعْنـَدَك اْلِكَبـَر َأَحـُدُهَما َأْو ِكَالُهَمـا فَـَال َتُقـْل َلُهَمـا  َوَال ِإم ُأف

ـــذل ِمـــَن الرحْ  ـــِة َوُقـــْل َرب ا َجَنـــاَح ال َم

والرعايــــة االجتماعيــــة فــــي اإلســــالم حــــق مــــن حقــــوق اإلنســــان ال تشــــمل المســــلمين 
مهمـا كـان االخـتالف بيـنهم فـي العقيـدة،فهي تقـيم 
نظاما للرعاية االجتماعية يسجل له التـاريخ اإلنسـاني احترامـه لمسـاهمة األفـراد فـي 
بنــاء الدولـــة فـــي شبابهم،وضـــرورة اهتمـــام الدولــة بهـــم فـــي عجـــزهم ومرضهم،وقصـــة 

اس الخليفــة المســلم عمــر بــن الخطــاب مــع ذلــك الشــيخ الضــرير الــذي رآه يطلــب النــ
الكتاب أنت؟؟ قـال الرجـل يهودي،فقـال عمـر فمـا ألجـأك 

ثــم أرســل لخــازن الحاجــة والجزية،أخــذ بيــد عمــر وأعطــاه شــيئا 
واهللا مـا أنصـفنا إن : بيـت المـال أمـرا بصـرف إعانـة دائمـة لهـذا الرجـل وأمثالـه،وقال

   .3قط عليه وعلى أمثاله الجزية
عليـه القـرآن الكـريم والسـنة  حـث يعتبـر العمـل عبـادة فـي اإلسـالم

 .4"وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون
ي ألن يأخـــــــذ أحـــــــدكم أحبلـــــــه فيــــــــأت

،فيســـتغني بثمنهـــا،خير لـــه مـــن أن 
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ـــة  ســـواء مـــن حيـــث الجانـــب القـــانوني التنظيمي،بســـن  مميـــزةخصـــها اإلســـالم برعاي
ضــبط العالقــات بــين أفرادهــا مــن ديمومتهــا واســتمرارها و  قــوانين ضــابطة لهــا تــؤمن
ينـال منهـا مـا هـو فـي حاجـة إليـه لكـل فـرد فـي األسـرة أن "خالل الوجبـات والحقـوق،

مــن كفايــة ماديــة ومــن رعايــة وحنــان فــي طفولتــه وشــيخوخته وعجزه،وللوالــدين علــى 
أوالدهما حق كفالتهما ماديا ورعايتهما بدنيا ونفسيا

فالعالقــة بــين األبنــاء واآلبــاء ال ينظــر اإلســالم إليهــا نظــرة بيولوجيــة بحتــة،بل هــي 
 "ورد الجميـــل، عالقـــة مبنيـــة علـــى الحـــب والمـــودة

ـا َيـْبُلَغن ِعْنـَدَك اْلِكَبـَر َأَحـُدُهَما َأْو ِكَالُهَمـا فَـَال َتُقـْل َلُهَمـا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسـاًنا  ِإم
ـــا ـــا قَـــْوًال َكِريًم ـــا َوُقـــْل َلُهَم ـــ .َتْنَهْرُهَم ـــذل ِمـــَن الرحْ َواْخِفـــْض َلُهَم ا َجَنـــاَح ال

  .2" اْرَحْمُهَما
والرعايــــة االجتماعيــــة فــــي اإلســــالم حــــق مــــن حقــــوق اإلنســــان ال تشــــمل المســــلمين 

مهمـا كـان االخـتالف بيـنهم فـي العقيـدة،فهي تقـيم  عفقط،بل تشـمل كـل أفـراد المجتمـ
نظاما للرعاية االجتماعية يسجل له التـاريخ اإلنسـاني احترامـه لمسـاهمة األفـراد فـي 
بنــاء الدولـــة فـــي شبابهم،وضـــرورة اهتمـــام الدولــة بهـــم فـــي عجـــزهم ومرضهم،وقصـــة 

الخليفــة المســلم عمــر بــن الخطــاب مــع ذلــك الشــيخ الضــرير الــذي رآه يطلــب النــ
الكتاب أنت؟؟ قـال الرجـل يهودي،فقـال عمـر فمـا ألجـأك  أهلإحسانا،فسأله من أي 
الحاجــة والجزية،أخــذ بيــد عمــر وأعطــاه شــيئا :إلــى مــا أرى؟؟ قــال 

بيـت المـال أمـرا بصـرف إعانـة دائمـة لهـذا الرجـل وأمثالـه،وقال
قط عليه وعلى أمثاله الجزيةأكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم،وأس

يعتبـر العمـل عبـادة فـي اإلسـالم :الحق في العمـل
وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون "النبوية،

ألن يأخـــــــذ أحـــــــدكم أحبلـــــــه فيــــــــأت" واالكتســــــــابعلـــــــى العمـــــــل  وحـــــــث النبـــــــي
،فيســـتغني بثمنهـــا،خير لـــه مـــن أن فيبيعهافيجيء بحزمـــة حطـــب علـــى ظهــره الجبــل،

  .1"يسأل الناس أعطوه أو منعوه
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ـــة  خصـــها اإلســـالم برعاي
قــوانين ضــابطة لهــا تــؤمن
خالل الوجبـات والحقـوق،

مــن كفايــة ماديــة ومــن رعايــة وحنــان فــي طفولتــه وشــيخوخته وعجزه،وللوالــدين علــى 
أوالدهما حق كفالتهما ماديا ورعايتهما بدنيا ونفسيا

فالعالقــة بــين األبنــاء واآلبــاء ال ينظــر اإلســالم إليهــا نظــرة بيولوجيــة بحتــة،بل هــي 
عالقـــة مبنيـــة علـــى الحـــب والمـــودة

َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسـاًنا 
ـــا ـــا قَـــْوًال َكِريًم ـــا َوُقـــْل َلُهَم َتْنَهْرُهَم

اْرَحْمُهَما
والرعايــــة االجتماعيــــة فــــي اإلســــالم حــــق مــــن حقــــوق اإلنســــان ال تشــــمل المســــلمين 

فقط،بل تشـمل كـل أفـراد المجتمـ
نظاما للرعاية االجتماعية يسجل له التـاريخ اإلنسـاني احترامـه لمسـاهمة األفـراد فـي 
بنــاء الدولـــة فـــي شبابهم،وضـــرورة اهتمـــام الدولــة بهـــم فـــي عجـــزهم ومرضهم،وقصـــة 

الخليفــة المســلم عمــر بــن الخطــاب مــع ذلــك الشــيخ الضــرير الــذي رآه يطلــب النــ
إحسانا،فسأله من أي 
إلــى مــا أرى؟؟ قــال 

بيـت المـال أمـرا بصـرف إعانـة دائمـة لهـذا الرجـل وأمثالـه،وقال
أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم،وأس

الحق في العمـل •
النبوية،

وحـــــــث النبـــــــي
الجبــل،

يسأل الناس أعطوه أو منعوه
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وال َتْبَخُسـوا  "ذلك حقوقا يستفيد منها العامل مقابل ما يقدمه مـن خـدمات
النــــاَس َأْشــــَياَءُهْم وال تُْفِســــُدوا ِفــــي اَألْرِض َبْعــــَد إْصــــالِحَها َذِلُكــــْم َخْيــــٌر لُكــــْم إن ُكنــــُتم 

علــى أن يســتلم  نــيبفكــل عمــل لــه أجــر يقابلــه يســتفيد منــه العامــل وقــد حــث ال
ثالثــة أنــا : قــال اهللا تعــالى" عــن ربــه قــال

خصـــمهم يـــوم القيامـــة،رجل أعطـــى بـــي ثـــم غـــدر،ورجل بـــاع حـــرا فأكـــل ثمنـــه،ورجل 
يكلف العامل بأعمـال تشـق عليـه ال 
 .  

  5"ما أريد أن أشق عليك
اإلسـالمية تقـر  ة، فالشريعيعتبر حق التملك في اإلسالم حقا مشروعا

مــا يبذلــه كــل فــرد مــن نشــاط فــي 
ْزقِ  6"الر. 

َوَرَفْعَنــا ا َنْحــُن َقَســْمَنا َبْيــَنُهْم َمِعيَشــَتُهْم ِفــي اْلَحَيــاِة الــدْنيَ 
ــا  ــَك َخْيــٌر ِمما َوَرْحَمــُت َربِخــَذ َبْعُضــُهْم َبْعًضــا ُســْخِريِلَيت

َوَال تَـْأُكُلوا َأْمــَواَلُكم " كمـا حـرم االعتـداء علـى أمـوال وممتلكـات الغيـر بـدون وجـه حـق
ـــ ـــاِم ِلتَـــْأُكُلوا َفِريًقـــا م ْثِم َوَأنـــُتْم َبْيـــَنُكم ِباْلَباِطـــِل َوتُـــْدُلوا ِبَهـــا ِإَلـــى اْلُحك ْن َأْمـــَواِل النـــاِس ِبـــاْإلِ

ضــرورة فالشـريعة اإلســالمية تعتبــر الملكيــة حــق مــن حقــوق اإلنســان،وتحرص علــى 

إن الــدارس لمنظومــة حقــوق اإلنســان فــي التــراث اإلسالمي،يســتخلص أن حقــوق اإلنســان لهــا 
حقـــوق ( جـــذور عميقـــة فـــي التـــراث اإلسالمي،ســـواء كانـــت هـــذه الحقـــوق فـــي صـــيغتها الفئويـــة
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ذلك حقوقا يستفيد منها العامل مقابل ما يقدمه مـن خـدمات علىورتب 
النــــاَس َأْشــــَياَءُهْم وال تُْفِســــُدوا ِفــــي اَألْرِض َبْعــــَد إْصــــالِحَها َذِلُكــــْم َخْيــــٌر لُكــــْم إن ُكنــــُتم 

  .2"نَ 
فكــل عمــل لــه أجــر يقابلــه يســتفيد منــه العامــل وقــد حــث ال

عــن ربــه قــال روى النبــي العامــل أجــره دون مماطلــة
خصـــمهم يـــوم القيامـــة،رجل أعطـــى بـــي ثـــم غـــدر،ورجل بـــاع حـــرا فأكـــل ثمنـــه،ورجل 

يكلف العامل بأعمـال تشـق عليـه ال و .3"أستأجر أجير فأستوفى منه ولم يعطه أجره 
 4"ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها"تفوق جهده وطاقته

ما أريد أن أشق عليك"وفي قصة سيدنا شعيب مع سيدنا موسى
يعتبر حق التملك في اإلسالم حقا مشروعا: حق الملكية

مــا يبذلــه كــل فــرد مــن نشــاط فــي  ق، وفــالتفاضــل بــين األفــراد فــي الكســب والتملــك
َل َبْعَضُكمْ َواللُه " الحياة، ْزقِ ِفي  َبْعضٍ َعَلٰى  َفض الر

ــْم َيْقِســُموَن َرْحَمــَت َربــَك  َنْحــُن َقَســْمَنا َبْيــَنُهْم َمِعيَشــَتُهْم ِفــي اْلَحَيــاِة الــدْنيَ  َأُه
ــا َبْعَضــُهْم َفــْوَق َبْعــٍض َدَرَجــاٍت  ــَك َخْيــٌر ِمما َوَرْحَمــُت َربِخــَذ َبْعُضــُهْم َبْعًضــا ُســْخِريِلَيت

  .7"َيْجَمُعونَ 
كمـا حـرم االعتـداء علـى أمـوال وممتلكـات الغيـر بـدون وجـه حـق

ـــ ـــاِم ِلتَـــْأُكُلوا َفِريًقـــا م َبْيـــَنُكم ِباْلَباِطـــِل َوتُـــْدُلوا ِبَهـــا ِإَلـــى اْلُحك
  .8"َتْعَلُمونَ 

فالشـريعة اإلســالمية تعتبــر الملكيــة حــق مــن حقــوق اإلنســان،وتحرص علــى 
 .أن يتمتع كل فرد بهذا الحق

إن الــدارس لمنظومــة حقــوق اإلنســان فــي التــراث اإلسالمي،يســتخلص أن حقــوق اإلنســان لهــا 
جـــذور عميقـــة فـــي التـــراث اإلسالمي،ســـواء كانـــت هـــذه الحقـــوق فـــي صـــيغتها الفئويـــة
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ورتب 
النــــاَس َأْشــــَياَءُهْم وال تُْفِســــُدوا ِفــــي اَألْرِض َبْعــــَد إْصــــالِحَها َذِلُكــــْم َخْيــــٌر لُكــــْم إن ُكنــــُتم 

نَ مْؤِمِني
فكــل عمــل لــه أجــر يقابلــه يســتفيد منــه العامــل وقــد حــث ال

العامــل أجــره دون مماطلــة
خصـــمهم يـــوم القيامـــة،رجل أعطـــى بـــي ثـــم غـــدر،ورجل بـــاع حـــرا فأكـــل ثمنـــه،ورجل 

أستأجر أجير فأستوفى منه ولم يعطه أجره 
تفوق جهده وطاقته

وفي قصة سيدنا شعيب مع سيدنا موسى
حق الملكية •

التفاضــل بــين األفــراد فــي الكســب والتملــك
الحياة،

ــْم َيْقِســُموَن َرْحَمــَت َربــَك "" َأُه
َبْعَضــُهْم َفــْوَق َبْعــٍض َدَرَجــاٍت 

َيْجَمُعونَ 
كمـا حـرم االعتـداء علـى أمـوال وممتلكـات الغيـر بـدون وجـه حـق

ـــ ـــاِم ِلتَـــْأُكُلوا َفِريًقـــا م َبْيـــَنُكم ِباْلَباِطـــِل َوتُـــْدُلوا ِبَهـــا ِإَلـــى اْلُحك
َتْعَلُمونَ 

فالشـريعة اإلســالمية تعتبــر الملكيــة حــق مــن حقــوق اإلنســان،وتحرص علــى 
أن يتمتع كل فرد بهذا الحق

إن الــدارس لمنظومــة حقــوق اإلنســان فــي التــراث اإلسالمي،يســتخلص أن حقــوق اإلنســان لهــا 
جـــذور عميقـــة فـــي التـــراث اإلسالمي،ســـواء كانـــت هـــذه الحقـــوق فـــي صـــيغتها الفئويـــة
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سياســــية،حقوق  قحقــــو (،أو فــــي صــــيغتها المضــــمونية)األطفــــال،حقوق النســــاء،حقوق األجانــــب
 .1)ريةماعية،حقوق اقتصادية،حقوق فكاجت
  حقوق اإلنسان في العصور الوسطى-1-3

تميــزت فتــرة القــرون الوســطى بعــدم مراعــاة مبــادئ وأســس حقــوق اإلنســان،وانتهاكها خاصــة مــا 
شهده هذا العصر من حروب صليبية،سـاهمت فـي إحـداث شـرخ بـين الشـعوب واألمم،وشـوهت 

المطلــق ومبـــدأ المســـاواة بـــين علـــى مـــا ينــافي مبـــدأ العـــدل "واقــع حقـــوق اإلنســـان،نتيجة لقيامهــا 
الشــــــعوب فــــــي االعتبــــــار اإلنســــــاني،الذي مــــــن ثمرتــــــه المســــــاواة فــــــي هــــــذه الحقــــــوق ووحــــــدتها 

  .2"واحترامها
فــي تطــور لحقــوق اإلنســان،إال أنــه قــد ســاهم غيــر أن هــذا العصــر ورغــم مــا شــابه مــن انتهــاك 

 مفهــــــوم حقــــــوق اإلنســـــــان،حيث شــــــهدت نهايــــــة القـــــــرن الحــــــادي عشــــــر نزاعـــــــا شــــــديدا حـــــــول
السلطة،فكانت الكتابات السياسية غزيرة تميزت بالجدليـة فـي أساسـها،حيث كـان الحـوار الـدائر 

  .3في كل األوساط يبحث في تحديد اختصاص السلطتين الروحية والزمنية
،ســــيف الحكــــم وســــيف )Gelasianنظريــــة جالســــيوس (مــــا كــــان يعــــرف بنظريــــة الســــيفينأو  

نــــابع مــــن اإلرادة اإللهيــــة التــــي قضــــت بخضــــوع القداســــة،والتي تــــرى فــــي مفهــــوم الســــلطة أنــــه 
المجتمـــع اإلنســـاني إلـــى هـــاتين السلطتين،الســـلطة الروحيـــة المتمثلـــة فـــي رجـــال الدين،والســـلطة 

على أن تكون إدارة كـل الفئتـين طبقـا للقـانون السـماوي والقـانون "الزمنية ممثلة في رجال الدنيا،
  .4."يمكن أن يجمع بين القداسة والحكم ،فتقضي تعاليم الدين المسيحي بأن أحدا الالطبيعي

فكــان الصــراع كبيــرا بــين المعســكرين حــول أحقيــة البابــا فــي تنظــيم كــل شــؤون الحيــاة بمــا فيهــا 
مــن المــدافعين " جرجــوري الســابع"الحكــم،أو أحقيــة رجــال الســلطة الزمنيــة فــي ذلك،فكــان البابــا 

ـــــــــى ســـــــــلطة الكنيســـــــــة  ـــــــــعل ـــــــــا صـــــــــاحب الســـــــــلطان األعلى،أي ـــــــــك واعتبـــــــــار الباب ـــــــــي ذل " ده ف
ـــى"  Honorius"هونوريـــوس ـــه ســـنة "Summa Gloria"فـــي كتابـــه المجـــد األعل ،الـــذي كتب

والداعمة ألحقيــة الكنيســة والبابــاوات فــي الرئيســية فــي هــذا الموضــوع،م وقــد أخــذ حجتــه 1123
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أن أنه لم يكن لليهود ملوك إلـى  "اريخ اليهودي الذي يذكرتنظيم شؤون المجتمع،من تفسير الت
  .عليه السالم، 1."شاؤول،إذ كان األحبار يحكمون اليهود منذ زمن موسىتوج 

فكــان صــراع البارونــات ورجــال الكنيســة ومــن ورائهــم عامــة الشــعب مــع الملــك كبيــرا،أدى فــي 
" jean sans terre" جـون"النهايـة لحـدوث تمـرد وثـورة ضـد الظلـم والطغيـان،أجبرت الملـك 

-Magna(لعهـد والتـي أصـبحت تعـرف بالعهـد األعظـمعلـى التوقيـع علـى وثيقـة املك انجلتـرا 
Carta(  الشخصــية ،والتــي تــتلخص فــي المطالبــة بجملــة مــن الحقــوق األساســية م1215ســنة

عـــــــدم حـــــــبس إنســـــــان دون محاكمـــــــة ،إقـــــــرار نظـــــــام حمايتها،والمطالبـــــــة بضـــــــرورة  ةواإلنســـــــاني
مســتقبال فــي تحــول ،هــذه المطالــب التــي ســاهمت ن،إعطــاء البرلمــان ســلطة علــى الملكالمحلفي

  2الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية مقيدة
  حقوق اإلنسان في عصر النهضة األوروبية-1-4

،تحـوال بـارزا فـي أوروبـا بـين )م1215(يقة العهد األعظم بدايـة مـن القـرن الثالـث عشـرتعتبر وث
األعظـم أهـم وثيقـة الحكم الـدكتاتوري المطلـق للفـرد وبدايـة المشـاركة السياسـية،لذلك يعـد العهـد 

والتي لــم دنيــة والسياســية،دســتورية مكتوبــة تــدعم حقــوق اإلنســان خاصــة فــي مجــال الحقــوق الم
،لكنها سـاهمت بشـكل أساسـي مـن خـالل ل فعال إال بعـد مراحـل زمنيـة مديـدةترى التطبيق بشك

بحيـث صـارت مرجعيـة لـدى العامـة  الرمزية التي اكتسبتها في وجدان الشعب األوروبي عامـة،
والخاصــة فــي المطالبــة بــالحقوق،لتتوج بإصــدار عريضــة الحقــوق أو ملــتمس الحقــوق فــي عهــد 

م،والذي يمنع ويحضـر سـجن أي شـخص بـدون تهمـة حقيقـة،وال تعلـن 1628شارل األول سنة 
م تتويجـا للمطالبـة بهـذه الحقـوق 1689األحكام العرفية وقت السلم،ليكون إعـالن الحقـوق سـنة 

  .3الحياة،الحرية،البحث عن السعادة: على المبادئ الثالث وترسيمها وارتكز البيان
الملــوك مــن ســلطاتهم الدكتاتوريــة المســتبدة،حيث تــم تجريــد الملــك مــن ســلطة إيقــاف  دوتجريــ 

  .4القوانين وال اإلعفاء منها،وليس له سلطة فرض الضرائب دون موافقة البرلمان
واتســـاع مجـــال الترجمة، ةلتطـــور حركـــفـــي أوروبـــا نتيجـــة إن تطـــور الحركـــة الفكريـــة وازدهارهـــا 

ــــــديني واالجتمــــــاعي،وظهور المــــــذهب اإلنســــــاني الحريــــــة الفكرية، ــــــة حركــــــة اإلصــــــالح ال وبداي
  .1الحركة الفكرية اجتماعيا وسياسيا وثقافياومساهمته في تطور 
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 روسـو وهـوبز ومونتسـكو وبروز عدد كبيـر مـن المفكـرين خاصـة فـي فرنسـا وبريطانيـا وألمانيـا،
، بشــكل فعــال فــي بلــورة جملــة مــن المفــاهيم المرتبطــة بحقــوق اإلنســان ســاهموالــخ ا....ولــوك 
فــــي إطــــار واجبــــات وحقــــوق كــــل والقــــانون وســــيادته والعالقــــة بــــين الحــــاكم والمحكــــوم  ةالعدالــــ

منهما،فكانت أعمالهم الفنية واألدبية والسياسـية واالجتماعية،أرضـية صـلبة قامـت عليهـا حركـة 
  .التنوير األوروبي

  حقوق اإلنسان في عصر التنوير-1-5
بدايــة مــن القــرن الســابع عشــر شــهدت أوروبــا حركــة فكريــة واســعة شــملت كــل أصــناف العلــوم 
اإلنســانية واالجتماعيــة والتجريبية،تهــدف إلــى تحريــر اإلنســان مــن كــل ســلطة مهمــا كــان نوعهــا 

الغطـاء عنـه هذه الحركة إلـى كشـف تاركة المجال مفتوحا لسلطة واحدة هي العقل،الذي تدعو 
حرر من كل القيود،الن قدرة العقل البشري على التغلـب علـى كـل المعضـالت فـي تصـورها ليت

ال حدود له،فهيمنة رجال الدين الكنسي في أوروبا على نظام الحيـاة بكـل ضـروبها وانحرافـاتهم 
دون  المسجلة في هذا المجال،والتي تنافى الفطرة السليمة والعقل كجـوهرة تميـز الكـائن البشـري

الـدين ممـثال فـي رجـال البحـث العلمـي و  ن العداء بين رجـال الفكـرت،عزز مسواه من المخلوقا
ى تمجيـد العقـل التعاليم الكنسية التـي تـنظم حيـاة المجتمع،وظهـور حركـة التنـوير التـي تـدعو إلـ

حتى يسـاهم فـي بنـاء عالقـات جديـدة لإلنسـان تحقـق التصـالح مـع الـذات وتحريره مـن كـل قيـد،
برنــامج مــن العــداء للــدين والبحــث عــن الحريــة " هالتنــوير بأنــ" Peter Gay"مــع،يعرف والمجت

ذي يمكــن تحقيقــه باالســتعمال النقــدي للعقــل،من أجــل تغييــر عالقــات اإلنســان بنفســه والتقدم،الــ
  .2"وبالمجتمع

و رينيـــــه )1626-1562(إن مســـــاهمة مفكـــــري عصـــــر األنـــــوار مـــــن أمثـــــال فرنســـــيس بيكـــــون
) 1677-1632(،وبــــــاروخ ســــــبينوزا)1704-1632(وجــــــون لــــــوك،)1650-1550(ديكــــــارت
) 1804-1724(،وايمانويـــــل كـــــانط)1776-1711(،وديفيـــــد هيـــــوم)1778-1694(وفـــــولتير

،كل في مجال تخصصـه سـاهمت بشـكل كبيـر فـي نشـر ثقافـة )1727-1642(واسحاق نيوتن
التي كـــــــان ينظـــــــر إليهـــــــا وفـــــــق نظريـــــــة الحـــــــق وحقـــــــوق اإلنســـــــان،بـــــــادئ العدالـــــــة مالحريـــــــة و 

الطبيعي،بمعنــى أن حقــوق اإلنســان حقوقــا طبيعيــة يعرفهــا جميــع النــاس لدرجــة باتــت ال تحتــاج 
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مؤلـف كتـاب عصـر النهضـة الفرنسـي  1755عـام " دنيس ديدرو"إلى من يعرف بها،لقد كتب 
ن جميـع النــاس إن اسـتخدام هـذا المصـطلح مــألوف للغايـة حتـى يكـاد يكـو " عـن الحـق الطبيعـي

على قناعة داخلية،أن هذا الحق واضح وضوح الشمس وهـذا الشـعور داخلـي يتقاسـمه كـل مـن 
 .1"الفيلسوف والرجل العادي الذي لم يسبق له أن مارس التأمل قط

إن التأســـيس لحقـــوق اإلنســـان الـــذي جـــاء بـــه فالســـفة عصـــر األنـــوار األوروبي،يرجـــع بحقـــوق 
رة،فهو يتجـاوز الخصوصـيات الثقافيـة إلـى الحالـة الطبيعيـة اإلنسان لزمن ما قبل وجود الحضـا

التــي تســـكب الفـــرد حقوقــا أزليـــة مرتبطـــة بطبيعتــه اإلنســـانية غيـــر قابلــة للتجزئـــة أو التنـــازل إال 
بمحض اإلرادة اإلنسانية الحرة،وهنا نكون أمام وضع العقد االجتماعي الذي يبرر لقيام الدولـة 

ال عبــارة حقــوق طبيعيــة ،معنــاه التأســيس لهــذه الحقــوق وفــق إن اســتعمالحاميــة لحقــوق األفــراد،
ومنــه نخلــص إلــى مرجعيــة ســابقة علــى كــل مرجعيــة وكــل ثقافــة وحضــارة وكــل مجتمــع ودولة،

األســـاس الفلســـفي الـــذي تقـــوم عليـــه عالميـــة حقـــوق اإلنســـان يجعـــل طلـــب الشـــرعية "القـــول أن 
  .2"الثقافية لهذه الحقوق مسألة غير ذات موضوع

،ومصــادقة الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية )م1789(ذلــك قيــام الثــورة الفرنســية عــام  كــان محصــلة
علــى إعــالن حقــوق اإلنســان والمــواطن فــي نفــس السنة،وســقوط النظــام الملكــي المطلــق برحيــل 

،وبهذا صـــارت الثـــورة الفرنســـية دس عشـــر بعـــد صـــدور حكـــم اإلعـــدام ضـــدهالملـــك لـــويس الســـا
إعـالن حقـوق اإلنسـان  ةان والمـواطن مـن خـالل وثيقـمرجعية أساسية فـي تكـريس حقـوق اإلنسـ

كــــان إلغــــاء الملكيــــة المطلقــــة وقيــــام أول فوالتي تعتبــــر ديباجــــة لدســــتور هــــذه الثورة،والمــــواطن،
جمهوريــــــة تتبنــــــى مبــــــدأ فصــــــل الســــــلطات الــــــذي طالمــــــا نــــــادى بــــــه مفكــــــرو عصــــــر األنــــــوار 

،وفصــل الــدين عــن الدولــة إلبعــاد رجــال الكنيســة علــى مصــدر القرار،ومنــع تــدخلهم "مونتســكيو"
في تنظـيم الشـؤون العامـة والخاصـة للمجتمع،والعمـل علـى تكـريس المسـاواة والحريـة لكـل أفـراد 
المجتمـــع دون اســـتثناء مهمـــا كـــان نوعـــه،فإلغاء حقـــوق اإلقطـــاعيين وامتيـــازات النـــبالء ورجـــال 

ى آخــر حصــون النظــام الطبقــي فــي المجتمــع وحــرر األغلبيــة مــن نيــر التمييــز الدين،قضــى علــ
وهضــم الحقوق،كمــا تــم إقــرار مبــدأ العدالــة االجتماعيــة،والحق فــي التعلــيم اإلجبــاري والمجــاني 
للجميع،كما كان تحرير االقتصاد من مراقبة الدولـة وتنبنـي النظـام الرأسـمالي أهـم مـا ميـز هـذه 
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علــى نصــوص اعتبــرت بمثابــة الحقــوق المقدســة اإلنســانية وللمــواطنين اشــتمل اإلعــالن الثورة،
  1:من قبيل
يولـــد النـــاس ويظلـــون دائمـــا أحـــرار ومتســـاوين فـــي الحقوق،وبنـــاء عليـــه فاالمتيـــازات  •

 .المدنية ال يمكن أن تبنى إال على المنفعة العامة
لتــي إن غايـة كـل التنظيمــات السياسـية هــي الحفـاظ علــى حقـوق اإلنســان الطبيعيـة ا •

 .ال يجوز المساس بها،وهذه الحقوق هي الحرية والملكية واألمن ومقاومة الطغيان
ألي فرد أو مجموعة من األفـراد  زوال يجو األمة في جوهرها هي مصدر كل سيادة  •

 .أن تزاول أي سلطة ما لم تكن نابعة من األمة صراحة
خرين،ومباشـرة تقوم الحرية السياسية علـى القـدرة علـى عمـل أي شـيء ال يضـر باآل •

أي إنسان لحقوقه ال حدود لهـا إال الحـدود الالزمـة لضـمان مباشـرة أي إنسـان آخـر 
 .لنفس الحقوق مباشرة حرة،وهذه الحدود ال يقررها إال القانون

ال يجــوز للقــانون أن يحــرم شــيئا مــا لــم يكــن فيــه إضــرار بــالمجتمع وال تجــوز عرقلــة  •
 .إنسان على شيء لم يتطلبه القانونشيء لم يحرمه القانون،كما ال يجوز إكراه 

لقد كان نضال مفكري عصر النهضة والتنوير فـي أوروبا،بدايـة إلرسـاء قواعـد حقـوق اإلنسـان 
أهميــــة )1789(وإلعــــالن  وتضــــمينها فــــي دســــاتير الــــدول، والعمــــل علــــى انتشــــارها وتعميمهــــا،

تعبيــر عــن هــذه خاصــة فــي تــاريخ الحقــوق السياســية،نظرا لألثــر الكبيــر الــذي ســاهم بــه فــي ال
ــــــن )1791(وعنــــــدما صــــــدر دســــــتوروتجســــــيدها فــــــي دســــــاتير العديــــــد مــــــن الدول،الحقوق، أعل

لكــي يكــون الدســتور صــالحا،ينبغي أن يتأســس علــى حقــوق " باســم اللجنــة الدســتورية أنــه"مونيــه"
  .2"اإلنسان ويحميها،وينبغي معرفة الحقوق التي تمنحها العدالة الطبيعية لجميع األفراد

ه رجـال القـانون بكونـه إعالنـا متكامال،وتجسـد ذلـك مـن خـالل التعبيـر صـراحة فـي قد نظر إليل
،عن تعلقهما بمبـادئ اإلعـالن واعتبـاره )1958(وكذلك دستور) 1946(الدستور الفرنسي لسنة

  .3إعالنا عالميا
،بمثابـة المرجعيـة فـي )04/07/1776(اإلعالن األمريكـي لالسـتقالل فـي ي أمريكا فكان أما ف

جميع الناس خلقـوا "مجال حقوق اإلنسان وٕاعداد الدستور األمريكي،حيث جاء في فصله األول
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أحـــرارا ومســـتقلين،لهم حقوقـــا بالتســـاوي أساســـية وطبيعيـــة ال يمكـــنهم التخلـــي عنها،كـــالحق فـــي 
 .1"بوسائل الحصول على السعادة واألمن الحياة والحق في الحرية،مع تمتعهم

إن تطـــور النظـــام الرأســـمالي فـــي الــــدول الغربيـــة وبنـــاء اقتصـــاد قــــوى قـــام فـــي األســـاس علــــى 
رغم مـا حـدث مـن انتهاكـات لحقـوق اإلنسـان فـي العـالم و  استغالل ُمقدرات شعوب وأمم أخرى،

ي،بداية مـن القـرن سـالمخاصة مـع موجـة االسـتعمار الحديث،خاصـة فـي العـالمين العربـي واإل
،غير أن النضــال لــم يتوقــف فــي العــالم مــن أجــل التأســيس لحقــوق إنســان عالميــة التاســع عشــر

تتخــــذ مــــن الحقــــوق الطبيعيــــة مرجعــــا أساســــيا لها،كــــان القــــرن العشــــرين ميــــدانا فســــيحا لنموهــــا 
 .وتطورها

  حقوق اإلنسان في القرن العشرين-1-6
تطـور مفهــوم حقـوق اإلنســان،يمكننا أن نقســمها  يعتبـر القــرن العشـرين محطــة هامـة وبــارزة فــي

إلــى مــرحلتين بعــد الحــرب العالميــة األولــى وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة،لما لهــاتين المــرحلتين 
  .من إسهامات بارزة في تطور مفهوم حقوق اإلنسان

كـان للحــرب العالميـة األولــى ومــا نـتج عنهــا مـن تــدمير مــادي وبشـري،وانتهاك لحقــوق اإلنســان 
فع القائمين على تسـيير الشـؤون السياسـية فـي مفاوضـات فرسـاي لطـرح فكـرة تأسـيس عصـبة د

مـن اشـد المتحمسـين لهـذه الفكـرة التـي يـري " وودرو ويلسـون"األمم،والتي كان الـرئيس األمريكـي
فيها ضمانا لتحقيق السلم العالمي والحد من الحروب بين األمم،وتدعيم مبادئ حقوق اإلنسـان 

حقوقــا ال تقبــل التجزئــة،فكان اإلعــالن عــن تشــكل هــذه العصــبة بعــد مــؤتمر  مــن حيــث كونهــا
،وكان من أهدافها األساسية حل النزاعات بـين األمـم سـلميا 25/01/1919باريس للسالم في 

طريق المفاوضات والدبلوماسية،وتوفير األمن الجماعي وحماية األقليات،كما شـهدت هـذه  نع
ة،التي مــن أهــدافها األساســية حمايــة حقــوق العمــال والعمــل الفتــرة تشــكل منظمــة العمــل الدوليــ

علــى الحــد مــن العبوديــة وتجــارة العبيد،ومناهضــة كــل األفعــال التــي تتعــارض ومبــادئ حقــوق 
اإلنسان،ورغم أن عصبة األمم كانت تتشكل من كبار الدول التي لها مصالح في العالم والتـي 

صـبة تحـت ذرائـع شـتى،إال أن مسـاهمة هـذه تتمرد فـي كثيـر مـن األحيـان علـى قـرارات هـذه الع
العصــبة فــي تعمــيم وٕارســاء مبــادئ حقــوق اإلنســان ال يمكــن تجاهلــه فهــي لبنــة فــي بنــاء امتــد 
لحقب زمنيـة متواليـة،فما حـدث بعـد الحـرب العالميـة األولـى وتشـكل عصـبة األمـم يعتبـر تحـوال 
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أول مـــن وضـــع تصـــور " انطايمانويـــل كـــ"بـــارزا فـــي الفكـــر السياســـي العالمي،فهـــذه الفكـــرة يعتبـــر
للســـالم العــــالمي تســـاهم فيــــه كـــل الــــدول،من خــــالل تصـــرفها بــــاحترام تجـــاه مواطنيهــــا واحتــــرام 
حقوقهم،وقبــول األجانــب علــى أراضــيها وكفالــة حقــوقهم فــي اإلقامــة بحريــة، تهــدف للمحافظــة 

  .∗على السلم واألمن العالمي،تكون كل الدول مشاركة في وضع أسس عملها
بدايـــة القـــرن العشـــرين المجـــال الحقيقـــي لتطبيـــق أفكـــار ونظريـــات علمـــاء ومفكـــري وبهـــذا تعـــد 

العصـــور الســـابقة،لتطويرها وتنقيحهـــا خدمـــة لمبـــادئ وحقـــوق اإلنســـان مـــن حيـــث ســـن القـــوانين 
  .والبحث في آليات تجسيدها حتى ال تبقى مجرد أطر نظرية

ق اإلنســان بشــكل صــارخ،نتيجة لقــد كانــت الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا رافقهــا مــن انتهــاك لحقــو 
لألعمال الوحشية المرتكبة،قتل وٕابادة جماعيـة،وارتفاع حصـيلة الضـحايا لتعـد بالماليين،ناهيـك 
عن انتشار األوبئة واألمراض ومعطوبي الحـرب والمتضـررين بـدنيا ونفسـيا،فكان تأسـيس هيئـة 

ة لعهــد وضــع قــوانين ،بدايــ)24/10/1945(األمــم المتحــدة بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة
ومواثيــــــق لحقــــــوق اإلنســــــان وحــــــث الــــــدول علــــــى ضــــــرورة احترامهــــــا والســــــعي لوضــــــع آليــــــات 
تنفيـــذها،فكانت مرحلـــة بعـــد الحـــرب مرحلـــة المواثيـــق واإلعالنـــات واالتفاقيـــات الخاصـــة بحقـــوق 

،متضـــمنا مبـــادئ عامـــة )20/06/1948(اإلنســان،ويعتبر ميثـــاق األمـــم المتحـــدة الصــادر فـــي 
ي جــاءت نســان ُعــدت مرجعــا أساســيا لكــل المواثيــق واإلعالنــات واالتفاقيــات التــحــول حقــوق اإل

لمقاصـــد  ا،فقد ورد فـــي المـــادة األولـــى مـــن الفصـــل األول تحديـــدبعـــده مجســـدة لحقـــوق اإلنســـان
  :األمم المتحدة 

حفـظ السـلم واألمــن الـدولي، وتحقيقــًا لهـذه الغايـة تتخــذ الهيئـة التــدابير المشـتركة الفّعالــة  .1
األســـباب التـــي تهـــدد الســـلم وإلزالتهـــا، وتقمـــع أعمـــال العـــدوان وغيرهـــا مـــن وجـــوه لمنـــع 

اإلخــالل بالســلم، وتتــذّرع بالوســائل الســلمية، وفقــًا لمبــادئ العــدل والقــانون الــدولي، لحــل 
 .المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسلم أو لتسويتها

احتـرام المبــدأ الـذي يقضـي بالتسـوية فــي إنمـاء العالقـات الوديـة بـين األمــم علـى أسـاس  .2
الحقـــوق بـــين الشـــعوب وبـــأن يكـــون لكـــل منهـــا تقريـــر مصـــيرها، وكـــذلك اتخـــاذ التـــدابير 

 .األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام
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تحقيـــــــق التعـــــــاون الـــــــدولي علـــــــى حـــــــل المســـــــائل الدوليـــــــة ذات الصـــــــبغة االقتصـــــــادية  .3
ـــــى تعزيـــــز اح ـــــة واإلنســـــانية وعل ـــــة والثقافي ـــــرام حقـــــوق اإلنســـــان والحريـــــات واالجتماعي ت

األساســية للنــاس جميعــًا والتشــجيع علــى ذلــك إطالقــًا بــال تمييــز بســبب الجــنس أو اللغــة 
 .أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

جعــــل هــــذه الهيئــــة مرجعــــًا لتنســــيق أعمــــال األمــــم وتوجيههــــا نحــــو إدراك هــــذه الغايــــات  .4
  .المشتركة

نســان محصــلة الجهــود المبذولــة فــي مجــال تجســيد حقــوق ويعتبــر اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإل
   ∗.اإلنسان على المستوى العالمي

ـــدولي الخـــاص  ةباإلضـــاف ـــة والسياســـية، والعهـــد ال ـــالحقوق المدني ـــدولي الخـــاص ب ـــى العهـــد ال إل
وتــــــــم إقرارهمــــــــا فــــــــي ) 1951(بــــــــالحقوق االقتصــــــــادية واالجتماعيــــــــة والثقافيــــــــة صــــــــدرا ســــــــنة 

  .عهود والمواثيق ملزمة لدول المصادقة عليها،وتعتبر هذه ال)16/12/1966(
كما تعتبر هذه الفترة الممتدة مـن منتصـف القـرن العشـرين إلـى العقـد األخيـر منـه مـن أخصـب 
الفتـــرات التـــي تطـــور فيهـــا مفهـــوم حقـــوق اإلنسان،خاصـــة فـــي جوانبهـــا اإلجرائيـــة حيـــث شـــهدت 

جنــة حقــوق اإلنســان التابعــة مــيالد منظمــات دوليــة تتــابع مجــاالت حقــوق اإلنســان،ومن أهمهــا ل
تحت رعاية المجلس االقتصادي واالجتمـاعي )1946(،تأسست سنة)UNHRC(لألمم المتحدة

 ةالتــــابع لألمــــم المتحدة،تســــاعدها المفوضــــية الســــامية لحقــــوق اإلنســــان فــــي عملهــــا،تهتم بترقيــــ
  .وحماية حقوق اإلنسان

  
  
  
  
  

                                                 
،محصـلة لجهـود طويلـة مـن أجـل ترســيخ مبـادئ حقـوق اإلنسـان،جاء معبـرا عــن رأي 10/12/1948صـدر فــي  اإلعــالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان ∗

 السياسـيةاألمم المتحدة في حقوق اإلنسان الواجب التمتع بها من قبل كل إنسان دون تمييز،يتكون من ديباجة وثالثون مادة تتضمن الحقوق المدنيـة و 
علـى واجبـات الفـرد تجـاه المجتمـع بضـرورة )30-29(،كمـا نصـت المـادتين)27-22المـادة (قتصادية والثقافيـة،والحقوق االجتماعية واال)21-1المادة( 

 .احترام هذه الحقوق
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اإلنسان أهمية خاصة كمعيـار لتطـور األمـم ومع مطلع األلفية الثالثة ورغبة في إعطاء حقوق 
ورقيهـــا مـــن خـــالل رصـــد مـــدى احترامهـــا لهـــذه الحقـــوق، تـــم تعويضـــها بإنشـــاء مجلـــس حقـــوق 

  .∗اإلنسان
كمــا كــان لمنظمــة العفـــو الدوليــة دور كبيــر فـــي ترقيــة حقــوق اإلنســان والـــدفاع عــن كثيــر مـــن 

ة المســـتقلة والتـــي أسســـها ،حيث تعتبـــر هـــذه المنظمـــالقضـــايا المرتبطـــة بمجـــال حقـــوق اإلنســـان
تضــمنه مـــن حقـــوق  ا،أن اإلعـــالن العـــالمي لحقــوق اإلنســـان بمـــ)1961(عــام  "بيتــر بينيســـون"

بإيجـــاد عـــالم من خـــالل إنســـانية تســـعى لتجســـيدها وترقيتها،وتضـــع لـــذلك أهـــدافا لمجـــال عملهـــا
داخــل دفع تــ فهــيوعليــه،  اإلعــالن العــالمييتمتــع كــل فــرد فيــه بحقــوق اإلنســان المكفولــة فــي 

 1:أروقة األمم المتحدة باتجاه إنجاز ما يلي
 .المصادقة على جميع معاهدات حقوق اإلنسان ومعاييرها •
 .التطبيق الفعال لمعاهدات حقوق اإلنسان ومعاييرها الدولية •

                                                 
عـن تـدعيم تعزيـز جميـع حقـوق اإلنسـان  هيئـة حكوميـة دوليـة داخـل منظومـة األمـم المتحـدة مسـؤولةمجلـس حقـوق اإلنسـان   ∗

 والمجلـس لديـه القـدرة. حاالت انتهاكات حقوق اإلنسـان وتقـديم توصـيات بشـأنها وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول
ويعقـــد المجلـــس . اهتمامـــه طـــوال العـــام علـــى مناقشـــة جميـــع القضـــايا والحـــاالت المواضـــيعية لحقـــوق اإلنســـان التـــي تتطلـــب

تحـدة تنتخبهـا الجمعيـة دولـة عضـوًا فـي األمـم الم 47والمجلـس مؤلـف مـن  .جنيـف اجتماعاتـه فـي مكتـب األمـم المتحـدة فـي
المجلـس  ،أنشـأت لجنـة األمـم المتحـدة السـابقة لحقـوق اإلنسـان وقـد حـل مجلـس حقـوق اإلنسـان محـل. العامـة لألمـم المتحـدة

 19وُعقدت دورته األولي في الفترة من  .60/251 بموجب القرار 2006مارس /آذار 15في  الجمعية العامة لألمم المتحدة
الخاصــة بــه لتوجيــه عملــه و إنشــاء  "حزمــة بنــاء المؤسســات" وبعــد عــام، اعتمــد المجلــس. 2006يونيــه /حزيــران 30إلــى 

التــي ُتســتخدم لتقيــيم أوضــاع حقــوق  ســتعراض الــدوري الشــاملاال ومــن بــين هــذه اإلجــراءات واآلليــات آليــة.إجراءاتــه وآلياتــه
للمجلـس " الهيئـة الفكريـة"ا التـي ُتسـتخدم باعتبارهـ اللجنـة االستشـارية اإلنسان في جميع الدول األعضاء في األمم المتحـدة، و

الـذي يتـيح لألفـراد  إجـراء الشـكاوى التـي تـزوده بـالخبرات والمشـورة بشـأن القضـايا المواضـيعية فـي مجـال حقـوق اإلنسـان، و
اإلجــراءات  ويعمــل مجلــس حقــوق اإلنســان أيضــًا مــع .لــس إلــى انتهاكــات حقــوق اإلنســانوالمنظمــات اســترعاء انتبــاه المج

وتتـألف هـذه اإلجــراءات  .أمرهــا اآلن لألمـم المتحــدة التـي أنشـأتها اللجنــة السـابقة لحقـوق اإلنسـان ويتــولى المجلـس الخاصـة
 وخبراء مستقلين وأفرقة عاملة؛ ويضطلع هؤالء المقررون والممثلون والخبراء، الخاصة من مقررين خاصين وممثلين خاصين

بلــدان محـددة وبحثهـا وتقـديم المشــورة  كمـا تضـطلع هـذه األفرقـة، برصــد القضـايا المواضـيعية أو أوضـاع حقــوق اإلنسـان فـي
 :ولمزيــــــــــد مــــــــــن المعلومــــــــــات يرجــــــــــي الرجــــــــــوع لموقــــــــــع األمــــــــــم المتحــــــــــدة .علنــــــــــًا عنهــــــــــابخصوصـــــــــها واإلبــــــــــالغ 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspxhttps://www.amnesty.org/ar/what-we-
do/united-nations/  

1
 https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/united-nations/. 
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من قبيـل مناهضـة عقوبـة اإلعـدام  –عتماد معاهدات جديدة ُتعنى بقضايا جوهرية ا •
 .ُأقرت مؤخراأو معاهدة تجارة األسلحة التي 

جراء إصالحات مؤسسية في األمم المتحدة بغية التوصل إلى منظمة فعالـة وقويـة إ •
تحمـــــي حقـــــوق اإلنســـــان، ويشـــــمل ذلـــــك إصـــــالح هيئـــــات المعاهـــــدات واإلجـــــراءات 
الخاصـــة واســـتحداث منظمـــة أكثـــر قـــوة تكـــون تابعـــة لألمـــم المتحـــدة وُتعنـــى بحقـــوق 

 .المرأة
اإلنسان من المنظمات التي تنشط في مجـال حمايـة وترقيـة كما تعتبر المنظمة العربية لحقوق 

ليـة غيـر حكوميـة كمنظمـة دو  ،)01/12/1983(حقوق اإلنسان في العالم العربي،تأسست في 
حاصـــلة علـــى ،اإلنســـان علـــى الســـاحة العربيةوهـــدفها تعزيـــز احتـــرام حقـــوق ،ال تســـتهدف الربح

بـــاألمم المتحـــدة، وصـــفة العالقـــات الصـــفة االستشـــارية فـــي المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي 
التنظيميــــة بمنظمــــة اليونســــكو العالميــــة، وصــــفة المراقــــب بالهيئــــات المختصــــة بجامعــــة الــــدول 

  .1العربية واالتحاد األفريقي
كما تميز هذا القـرن فـي مجـال حقـوق اإلنسـان بصـدور اتفاقيـات إقليميـة لترقيـة وحمايـة حقـوق 

لحقــوق اإلنســان والتــي واكبـت اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنسـان،من أهمهــا االتفاقيــة األوروبيـة 
اإلنســـان،تعمل علـــى ترقيـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي الـــدول األوربيـــة والعمـــل علـــى ترقيـــة الجوانـــب 
االقتصـادية واالجتماعيــة،لتحقيق التقــارب بــين الـدول األوربيــة وقــد نجحــت فـي تجســيد ذلــك فــي 

واالتفاقيـة األمريكيـة ياسـية والـدفاع واألمن،االتحاد األوروبي،من خـالل الوحـدة االقتصـادية والس
والتي تعتبر الحقوق التي يتمتع بها اإلنسـان ليسـت مرتبطـة بإقامتـه فـي الدولـة  لحقوق اإلنسان

بقــــدر مــــا هــــي مرتبطــــة بكونــــه إنســــانا،فحقوق اإلنســــان التــــي اقرهــــا اإلعــــالن العــــالمي لحقــــوق 
مريكــي لحقــوق وواجبــات اإلنســـان،هي اإلنســان،واعتمدها ميثــاق الــدول األمريكيــة،واإلعالن األ

مرجعيــة هــذه االتفاقيــة التــي تؤكــد الــدول الموقعــة عليهــا علــى ضــرورة ترقيــة الحقــوق السياســية 
والمدنيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية الثقافيــة،وتكريس الديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة للمــواطن 

والذي أقرتـــه الـــدول األعضـــاء فـــي لحقـــوق اإلنســـان والشـــعوب، اإلفريقـــيأمـــا الميثـــاق األمريكي،
فـي )ليبيريـا(فـي منروفيـامنظمة الوحدة اإلفريقية،تم إعداده بصورة أوليه فـي المـؤتمر الـذي عقـد 

  ).1981(،ولم يدخل حيز التنفيذ إال عام )1979من يوليو30-17(الفترة الممتدة ما بين
                                                 

1
 http://aohr.net/portal/?cat=1. 
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الجامعــــــة العربيــــــة رقــــــم  سأمـــــا الميثــــــاق العربــــــي لحقــــــوق اإلنســــــان،والذي صــــــدر بقــــــرار مجلــــــ
،وتمــت المصــادقة علــى النســخة األحــدث منــه مــن قبــل مــؤتمر )15/08/1994(فــي )5437(

يهــدف الميثــاق إلــى وضــع حقــوق "،)23/05/2004(القمــة الســادس عشــر المنعقــد بتــونس فــي 
االهتمامــات الوطنيــة،التي تجعــل مــن حقــوق اإلنســان مــثال  ناإلنســان فــي الــدول العربيــة ضــم

توجيه إرادة اإلنسان في الدول العربية،وتمكنـه مـن االرتقـاء نحـو األفضـل وفقـا لية ساميا وأساس
  .1"لما ترتضيه القيم اإلنسانية السامية

وٕاذ نســـجل فـــي هـــذا المقـــام تـــأخر العـــالم العربـــي عـــن العـــالم الغربـــي فـــي مجـــال ترقيـــة حقـــوق 
يثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان وحمايتهــا،على األقــل مــن الناحيــة النظريــة بحيــث لــم يتجــاوز الم

ــــب جهــــدا  ــــي تتطل ــــات التفعيــــل الت ــــى تأسيســــه،ناهيك عــــن آلي ــــزمن عل لإلنســــان عقــــدين مــــن ال
مضاعفا،وتضــافر العديــد مــن المؤسســات السياســية واالجتماعيــة والتربويــة،لتعزيز ثقافــة حقــوق 

ال خاصــة مــع اإلنســان وتطويرها،وهــذا مــا تطمــح إليــه العديــد مــن الــدول العربيــة فــي هــذا المجــ
فتضمين مبادئ حقوق اإلنسان في الدسـاتير المختلفـة للـدول العربيـة،يبقى ة،األلفية الثالث لعمط

خطــوة أولــى فــي رحلــة طويلــة جــدا لتكــريس هــذه الحقــوق وترقيتهــا فــي كافــة المجاالت،المدنيــة 
والسياســــية واالقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافية،بــــدءا بأنظمــــة ديمقراطيــــة تكــــرس مبــــدأ الحريــــة 

والديمقراطيــــــة،ومناهج تربويــــــة تســـــــاهم فــــــي تنشــــــئة األجيـــــــال علــــــى احتــــــرام حقـــــــوق  والعدالــــــة
 واحترامهـاعنها اإلنسان،ومجتمع مدني فعال يحرص على تبني مبادئ حقوق اإلنسان والدفاع 

ــيم وترقيتها،بالتعــا ون مــع كافــة فئــات المجتمــع والدولة،وقــد حــث علــى ذلــك إعــالن القــاهرة لتعل
إن احتــرام حقــوق "أعتبــر نشــر هــذه الثقافــة مصــلحة عليــا للجميــع ونشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان و 

اإلنســان هــو مصــلحة عليا،لكــل فــرد وجماعــة وشــعب ولإلنســانية جمعاء،باعتبــار أن تمتــع كــل 
فرد بالكرامة والحرية والمساواة هو عامل حاسم في ازدهار الشخصـية اإلنسـانية،وفي النهـوض 

  .2"ة،وفي تعزيز الشعور بالمواطنةباألوطان وتنمية ثرواتها المادية والبشري
لقد شهد العالم خالل هذه األزمنة المتعاقبة تطورا كبيـرا فـي مجـال القـانون،ومن أهـم التطـورات 
التي سجلت فصل شخصـية الحـاكم عـن الدولـة ومشـروعية السـلطة،فلم يعـد الحـاكم هـو الدولـة 

مر الناهي بل صارت تحكـم العمليـة منظومـة قانونيـة،عبر طانها سلطانه ومالها ماله،هو اآلسل
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فــي مؤلفهمــا عــن القــانون  "بــارتملي ودويــز "القــانون بالمشــروعية،ويذهب األســتاذان فقهــاءعنهــا 
فكـرة عـدم  وانتهـاءسـيطرة القـانون وٕاعـالن علـوه وسـموه "الدستوري إلى تحديـد معنـى المشـروعية

علـى للقـانون وفـرض احتـرام القاعـدة القانونيـة خضوع السلطة للقانون،ذلك أن خضـوع السـلطة 
  1"من أصدر تلك القاعدة،طالما لم يلحقها تعديل هو جوهر فكرة المشروعية

مفهوم حقوق اإلنسان -2  
لمفهــوم حقــوق اإلنســان عبــر حقــب زمنيــة مختلفــة،أدى  والفكــري يالفلســف إن اســتعراض التطــور

والتي ترتكـز علـى مشـروعية إلى بلورة مفهوم حقوق اإلنسان نستعرضه في جملة مـن المفـاهيم،
هذه الحقوق كونها إنسانية غير قابلة للتجزئة وال للتمييز،سواء كانت حقوقا سياسـية ومدنيـة أو 

ق اإلنسـان لـم يعـد مسـألة فرديـة بـل أصـبح قضـية اقتصادية واجتماعيـة وثقافيـة،فاالهتمام بحقـو 
عالميـــة بإبعادهـــا اإلنســـانية،وهي معيـــار هـــام ومحـــدد أساســـي لرقـــي الـــدول والمجتمعـــات نظيـــر 
احتــــرام هــــذه الحقــــوق وترقيتها،وأثبــــت التجــــارب علــــى مــــر األزمنــــة أن تقييــــد الحريــــات وتكبيــــل 

  .2الحقوق هو سبب انهيار الحضارات والمجتمعات عبر العصور
مجموعـة االمتيـازات والحقـوق الطبيعيـة والتـي تشـمل كافـة "رى عطية خليل في حقوق اإلنسـاني

جوانب الحيـاة السياسـية والمدنيـة واالجتماعيـة واالقتصـادية والثقافيـة،ويتمتع بهـا كـل كـائن حـي 
  .3"بشري في كافة مراحله العمرية بشكل فردي أو جماعي

ن حـق أي كــائن بشـري التمتــع بهـا دون أي تمييــز تعتبـر حقـوق اإلنســان حقوقـا واجبــة الوفـاء،م
مطالب واجبة الوفاء بقدرات وٕامكانيات معينة يلزم توافرها على أسـس أخالقيـة "مهما كان نوعه

لكــل البشــر،دون تمييــز بســبب النــوع أو الجــنس أو اللــون أو العقيــدة،ودون أن يكــون ألي مــنهم 
 .4"التنازل عنها

هــي الحقــوق الواجبــة لــه،وتلك المفتــرض أن تكــون لــه "ســانأمــا أبــو ســخيلة فيــري فــي حقــوق اإلن
كإنســان،وتلزم لــه فــي حياتــه لزومــا معتــادا ليعــيش فــي مجتمــع حــر مســتقل بعيــدا عــن االســتبداد 
والظلــم والتــدخل فــي شــؤون الفــرد الخاصــة،إال فيمــا كــان وراء ذلــك مصــلحة عامــة للمجتمــع أو 
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متطلبـات الحيـاة وتطورهـا،وفي كــل  خاصـة بـذات الفرد،ومهمـا يكــن فـإن الحقـوق تتطـور حســب
  .1"يوم يقر اإلنسان حقوقا جديدة

وهنـــاك مـــن يعتبـــر حقـــوق اإلنســـان هـــي الحقـــوق الشخصـــية اإلنســـانية،في مقـــدمتها الحـــق فـــي 
الحيـــاة والحريـــة والكرامـــة،والعيش فـــي آمـــان علـــى شخصـــه وكرامتـــه كآدمي،كمـــا تشـــمل حقـــوق 

  .2واقتصادية وثقافية المواطن سواء كانت سياسية ومدنية أو اجتماعية
في حين يرى نعيم شالال مفهوم حقوق اإلنسـان مـن وجهـة المعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة،فهو 
مجموعـــة الـــنظم أو المعاهـــدات الدوليـــة التـــي توافقـــت الـــدول فـــي بينهـــا علـــى إقرارها،واعتمادهـــا 

 .3"لصون كرامة اإلنسان وتأمين حمايته وٕاستمراريته على هذا الكوكب
شروط الحيـاة االجتماعيـة التـي بـدونها ال يسـتطيع اإلنسـان التمتـع "بأنها"هارولدالسكي"ا ويعرفه

 .4"بإنسانيته على أفضل وجه ممكن
مجموعــة الحقــوق والمطالــب الواجــب الوفــاء بهــا لكــل البشــر،دونما "اأمــا يوســف عــواد فيــرى فيهــ

ى أن تلـــك القواعــــد تمييـــز بينهم،ولهـــذه الحقـــوق قواعـــد آمرة،حيـــث اســــتقر التعامـــل الـــدولي علـــ
ملزمة،حتى وٕان لم تقبل بها بعض الـدول،كونها تـنظم شـؤونا خطـرة ومهمـة جـدا فـي المحافظـة 

  5"على المجتمع الدولي
قد يكون هذا المفهـوم مـن المفـاهيم الجامعـة لتطـور حقـوق اإلنسـان مـن حقـوق طبيعية،يحـددها 

قــوق الفــرد والمجتمــع وكيفيــة العقــل البشــري كونهــا تولــد مــع الكــائن البشــري،إلى الصــراع بــين ح
بناء جسر هـذه العالقـة مـن خـالل نظريـة العقـد االجتمـاعي،ثم تطـور األفكـار الخاصـة بحقـوق 
اإلنسان من فكرة حماية الدولة لحقوق اإلنسان،إلى حماية المجتمع الدولي برمته لهـذه الحقـوق 

ـــتم االعتـــراف بها،ألنهـــا حقـــ ـــم ي ـــو ل ـــة وترقيتها،واعتبارهـــا ملزمـــة للجميـــع ول ـــة غيـــر قابلي وق أزلي
فهـــي حقــوق أصـــلية غيـــر متفرعـــة وغيـــر ممنوحة،تشـــرعها "للتجزئــة أو التمييـــز بـــين فـــرد وآخـــر،

طبيعة اإلنسان وتختص باستقاللها على كل سلطة،وبعلوها على كل إرادة فهي سـابقة للسـلطة 
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 أو أعلــــى منهــــا مرتبــــة ســــابقة للقــــانون الوضــــعي وأعلــــى منــــه مرتبــــة،فعلى الســــلطة و القــــانون
  .1"الوضعي أن يحمياها،وتتعلق مشروعيتهما بمدى احترامهما لها

رغــم مــا يســجل مــن اخــتالف فــي مفهــوم ومضــمون حقــوق اإلنســان،إال أن يوجــد اتفــاق حــول  
  :عناصر أساسية نوجزها في ما يلي

التكامــل بــين قطبــي التفاعــل االجتمــاعي حقــوق الفــرد مــن جهــة،واألمن االجتمــاعي  •
 .2أن تتحقق األولى على حساب الثانيةمن جهة أخرى،فال يمكن 

حقــــــــوق اإلنســــــــان بكــــــــل مجاالتها،المدنيــــــــة والسياســــــــية واالجتماعيــــــــة االقتصــــــــادية  •
 .والثقافية،كل ال يتجزأ وغير قابلة للمفاضلة فهي حقوقا إنسانية طبيعية

اإلنسان لم تعد قضية خاصـة بـدول أو أمـة بعينهـا،  قعالمية حقوق اإلنسان، فحقو  •
 تصـارت قضـية عالميـة كـل الـدول معنيـة بترقيتهـا واحترامهـا وتجسـيدها، اعترفـ لب

 .وصادقت عليها أم لم تفعل
  حقوق اإلنسان وأهدافهاعلى مفهوم التربية -3
  حقوق اإلنسان علىمفهوم التربية  -3-1

إن فكــرة تعلــيم حقــوق اإلنســان تطــورت مــع تطــور مفهــوم حقــوق اإلنســان،فالتربية علــى حقــوق 
ن أصبحت جزء ال يتجزأ من الحق في التعليم لكل إنسان،تكرسـه الدسـاتير الوطنيـة لكـل اإلنسا

أمـــة،فالمناهج التربويـــة تتضـــمن أهـــدافا تربويـــة تســـعى إليهـــا،وهي تزويـــد الناشـــئة بقـــيم ومفـــاهيم 
واتجاهــــات ومبــــادئ حقــــوق اإلنسان،تجســــيدا لمــــا ورد فــــي اإلعــــالن العــــالمي لحقــــوق اإلنســــان 

" مـن اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان تـنص علـى)26(ات الدوليـة،فالمادة والمواثيق والمعاهـد
يجــب أن تهــدف التربيــة إلــى إنمــاء شخصــية اإلنســان إنمــاء كــامال،وٕالى تعزيــز احتــرام اإلنســان 
والحريـــــات األساســـــية،وتنمية التفـــــاهم والتســـــامح والصـــــداقة بـــــين جميـــــع الشـــــعوب والجماعـــــات 

،فالتربيـــة علـــى حقـــوق "جهـــود األمـــم المتحـــدة لحفـــظ الســـالمالعنصـــرية أو الدينيـــة،وٕالى زيـــادة م
اإلنسان صارت ضمن المناهج الدراسية في العديد من الدول،بل هنـاك مـن وضـع لهـا منهاجـا 
خاصـا بهـا كمـادة مســتقلة،يمتحن فيهـا التالميـذ بشـكل دوري خــالل فصـول السـنة،فالتربية علــى 

ربويـــــة الهادفـــــة إلـــــى تنشـــــئة الفـــــرد سلســـــلة متكاملـــــة مـــــن النشـــــاطات الت" حقـــــوق اإلنســـــان هـــــي
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،من خالل توعيته بالحقائق والمفاهيم والمبادئ والقيم واالتجاهات والمهارات المتصـلة ااجتماعي
بحقوقــه اإلنســانية،التي أقرتهــا الشــرائع الســماوية والقــوانين والمواثيــق الدوليــة،وعلى نحــو يمكنــه 

  .1"والدفاع عنها من ممارسة مسؤولياته وواجباته في احترام هذه الحقوق
حقـــوق اإلنســـان ينظـــر لهـــا علـــى أنهـــا كـــل ســـبل التعلـــيم مهمـــا كانـــت المقاربـــات  علـــىفالتربيـــة 

البيداغوجيـــة التـــي تُنـــتهج لـــذلك،ألنها تهـــدف إلـــى تطـــوير المعـــارف والمهـــارات والقـــيم المرتبطـــة 
هـذه المبـادئ تعلـيم المـتعلم وتقـديره وفهمـه ل"بحقوق اإلنسان،بحيث يتنـاول هـذا النـوع مـن التعلـيم

  . 2"التي تشكل عدم مراعاتها مشكلة لمجتمع ما
إن تعلـــيم حقـــوق اإلنســـان يهـــدف باألســـاس إلـــى مســـاعدة األشـــخاص،على تنميـــة قـــدراتهم ممـــا 
يجعلهم أكثر فهما واستيعابا لحقوق اإلنسـان،وأهمية ذلـك تتجلـى فـي تحـول الفهـم لهـذه الحقـوق 

اإلقــرار بأهميــة حقــوق اإلنســان فــي حياتنا،ممــا مــن المســتوى المعرفي،إلــى المســتوى الوجــداني و 
ينطبع على سلوك األفراد احترامـا ودفاعـا عـن هـذه الحقـوق،فتعليم حقـوق اإلنسـان يعتبـر إطـارا 

فــي المجتمع،وتطــوير المعرفــة " ثقافــة حقوقيــة"لجميــع ســبل ووســائل التعلــيم التــي تســهم فــي بنــاء
  .3والمهارات والقيم المتعلقة بذلك

  حقوق اإلنسان على ربيةأهداف الت -3-2
إن للتربيــة دور محــوري وأساســي فــي ترســيخ ثقافــة حقــوق اإلنســان لتكــوين مــواطن الغد،لــذلك 
تــولي كــل الــدول فــي اســتراتيجياتها أهميــة بالغــة للتربيــة ودورهــا،ففي إســتراتيجية تطــوير التربيــة 

 ،والصادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فـي تـونس)اإلستراتيجية المحدثة(العربية
 علــى،حــددت جملــة مــن المبــادئ لتطــوير التربيــة العربيــة مــن بينها،مبــدأ التربيــة )2006(عــام 

الديمقراطية  وحقوق اإلنسان،حيث وضع لهـذه المبـدأ مجموعـة مـن المـدلوالت التـي تعبـر علـى 
   4:تحقيق هذه اإلستراتيجية منها

اشــئة فــي جميــع أن تعنــى التربيــة بترســيخ مفهــوم الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان لــدى الن •
 .مراحل التعليم
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أن تســــهم األنظمــــة التربويــــة مــــن خــــالل الممارســــات والتطبيقــــات العمليــــة علــــى العمــــل  •
بحقوق زمالئهم ومـن يعـيش معهـم فـي البيـت والمدرسـة والعمـل،  مالديمقراطي، واالهتما

 .االعتداء على حقوقهم موعد
األدوات  اوانين، باعتبارهـــأن تهـــتم التربيـــة بتنشـــئة الجيـــل علـــى حـــب النظـــام واحتـــرام القـــ •

التــي تضــمن تطبيــق الديمقراطيــة وتضــمن حقــوق اإلنســان فــي المجتمــع وعــدم االعتــداء 
 .عليه

أن تهــتم التربيــة بتعريــف الناشــئة بــالقوانين والتشــريعات الوطنيــة والقوميــة والعالميــة،التي  •
حلهم تعنــى بالديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان وشــرحها لهــم حســب مســتوياتهم الفكريــة ومــرا

 .العمرية
حقوق اإلنسان تستهدف الفـرد كمحـور عملها،ألنـه انطالقـا مـن إصـالح  علىإن عملية التربية 

الفـــرد تصـــلح النـــواة األولـــى للمجتمـــع وهـــي األسرة،وبصـــالح هـــذه األخيـــرة نكـــون حققنـــا صـــالح 
تـدعو المجتمع المحلي والعـالمي،ليعم السـالم اإلنسـانية جمعـاء بتعزيـز ونشـر هـذه الثقافـة التـي 

إلى التسامح والرفق واحترام خصوصيات الغير،وعدم التمييـز بـين بنـي البشـر علـى أي أسـاس 
فمعرفــة الحقــوق ضــرورية لتوجيــه القــوة وتجنيبهــا التعســف .الــخ...كـان دينــي أو عرقــي أو ثقــافي

أن الحق بغير قـوة ال حـول لـه،ولكن القـوة بغيـر " Duguit"والظلم،يؤكد على ذلك العميد دوغي
  .1"ربرية،فالقوة يجب أن يوجهها ويفيدها الحقالحق ب

ــيم ونشــر ثقافــة  علــى لــذلك تســعى التربيــة حقــوق اإلنســان كمــا جــاءت فــي إعــالن القــاهرة لتعل
الـدولي الثـاني لحركـة حقـوق اإلنسـان فـي العـالم العربـي   رحقوق اإلنسان الصادر عـن، المـؤتم

  :2إلى
دانية،والفكريـــة واالجتماعيـــة وتجـــذير تنميـــة وازدهـــار الشخصـــية اإلنســـانية بأبعادهـــا الوج •

 .إحساسها بالكرامة والحرية والمساواة والعمل االجتماعي والممارسة الديمقراطية
تعزيـز وعـي النـاس نســاء ورجـاال بحقـوقهم بمــا يسـاعد علـى تمكيــنهم مـن تحويـل مبــادئ  •

حقــــوق اإلنســـــان إلـــــى حقيقــــة اجتماعيـــــة وثقافيـــــة وسياســــية،ورفع قـــــدرتهم علـــــى الوفـــــاء 
 .،وصيانتها والنهوض بها على كافة المستوياتبها
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توطيد أواصر الصداقة والتضامن بين الشعوب،وتعزيز احترام حقـوق اآلخرين،وصـيانة  •
التعدد والتنوع الثقافي وازدهار الثقافـات القوميـة لكـل الجماعـات والشـعوب،وٕاغناء ثقافـة 

ف،ومناهضـة التعصـب الحوار والتسامح المتبـادل ونبـذ العنـف واإلرهـاب وتعزيـز الالعن
 .وٕاكساب جميع الناس مناعة ضد خطاب الكراهية

تعزيــز ثقافــة الســالم القــائم علــى العــدل واحتــرام حقــوق اإلنســان،وعلى رأســها الحــق فــي  •
تقريـــر المصـــير والحـــق فـــي مقاومـــة االحـــتالل ودمقرطـــة العالقـــات الدولية،ومؤسســـات 

 .المجتمع المدني بحيث تعكس المصالح المشتركة للبشرية
ــــوق  إن تهــــذيب ســــلوك الفــــرد مــــن خــــالل تنميــــة معارفــــه ووجدانــــه وتشــــبعها بقــــيم ايجابيــــة لحق

الخ،لتتجلـــى فـــي ســـلوكياته مـــن خـــالل القـــدرة علـــى ...اإلنســـان،العدالة والتســـامح واحتـــرام الغيـــر
التعايش السلمي مع اآلخرين محليا وعالميا،أصبحت ضرورة ملحـة ومطلبـا اجتماعيـا،نظرا لمـا 

العالميــة والعربيــة مــن تطــرف وٕارهــاب وتنــامى ثقافــة العنــف وعــدم التســامح بــين تشــهده الســاحة 
أوســاط الناشــئة،تتحمل نتيجتــه عــدة أطــراف مســاهمة فــي تكــريس هــذه الثقافــة،غير أن التربيــة 
تتحمــل نصــيبا فــي التصــدي لهــذه الظــاهرة،من خــالل نوعيــة المنــاهج التربويــة الواجــب إعــدادها 

محبـة واحتـرام اآلخـرين مهمـا كـان تنـوعهم الثقـافي أو السياسـي أو من أجل نشر ثقافة السلم وال
الخ،لذلك فالدعوة دوما متجددة إلـى ضـرورة مراجعـة المنـاهج التربويـة مـن أجـل تنقـيح ...الديني

المضـــامين التربويـــة وتطعيمهـــا دومـــا بقـــيم ومبـــادئ حقـــوق اإلنسان،وأنشـــطة بيداغوجيـــة هادفـــة 
 .تعزز من ثقافة حقوق اإلنسان

انفتــــــاح المدرســــــة علــــــى المحــــــيط االجتمــــــاعي مــــــن خــــــالل تــــــدريس قــــــيم ومبــــــادئ حقــــــوق إن 
اإلنســـان،يمكنها مـــن أن تســـاهم فـــي عمليـــة التغيـــر االجتمـــاعي،بتعزيز القـــيم االيجابيـــة لحقـــوق 
اإلنسـان،ونبذ القــيم السـلبية كــالتطرف وعـدم احتــرام خصوصــيات الغير،ومـا ينــتج عـن ذلــك مــن 

  .لمجتمعصراع تكون عواقبه وخيمة على ا
  وحقوق اإلنسان المواطنة علىمنظمة اليونسكو والتربية  -4

إن مــــا شــــهده العــــالم مــــن صــــراعات وحــــروب وعنــــف،وتكريس الكراهيــــة والعنصرية،وتصــــاعد 
التمييـــز العنصـــري واإلرهـــاب العـــابر للدول،وتفشـــي ثقافـــة الحقـــد وغيـــاب التســـامح والقـــدرة علـــى 

حــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ترفــع شــعار التربيــة التعــايش مــع اآلخر،جعــل مــن منظمــة األمــم المت
المواطنـــة وحقـــوق اإلنســـان العالميـــة أو الدولية،بهـــدف الـــتخلص مـــن المشـــكالت الســـالفة  علـــى
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ــ مهمــا مــن أبــرز القضــايا التــي تــم تناولهــا فــي اهيق اإلنســان ومفو المواطنــة  وحقــ تالــذكر فكان
 . العقود األخيرة من القرن الماضي

 هـذا األخيـروما ثـار حـول مـع تـداعيات العولمـة،خاصـة شـهد مفهـوم المواطنـة تطـورا كبيـرا  لقد
مــن اخــتالف بــين مؤيــد لــه واعتبــاره نتيجــة حتميــة لمرحلــة مــا بعــد الحداثــة التــي صــار عليهــا 

الخصوصـــيات  عـــوة للـــذوبان فـــي اآلخـــر والتخلـــي عـــنالعـــالم،ومن معـــارض معتبـــر المفهـــوم د
عفاء العـــالم أمـــام أقويائـــه،بل ذهـــب الـــبعض إلـــى اســـتبدال المصـــطلح الثقافيـــة واالجتماعيـــة لضـــ

بعيــد عــن عمــق هــذا االخــتالف ،فالــدعوة للمواطنــة العالميــة  باألمركــة،ولم يكــن مفهــوم المواطنــة
دعـــوة جديـــدة قديمـــة يســـعى الـــداعون إليهـــا لرفـــع مســـتوى التـــرابط بـــين بنـــي البشـــر مـــن مســـتوى 

ــــى مســــتوى البعــــد اإلنســــاني،إن ــــة تنبــــع مــــن فكــــرة الوحــــدة  القوميــــات إل فكــــرة المواطنــــة العالمي
اإلنســـــانية،معتبرة العـــــالم عائلـــــة واحـــــدة مرتبطـــــة ببعضـــــها الـــــبعض،وأن الـــــوالء البـــــد أن يكـــــون 

 ءدون أن يتضـــمن التخلـــي عـــن األحاســـيس الوطنيـــة،أو القضـــا" لإلنســـانية بمفهومهـــا الجـــامع،
  .1"الوحدة في ظل التنوع على التنوع الثقافي،ذلك ألن الهدف الكبير لهذه الدعوة هو

" برترانـد رسـل"حتى وٕان كان هـذا التصـور قـد يتطلـب ردحـا مـن الـزمن طـويال كمـا أشـار لـذلك 
هــو كــل مــا تحــاول جميــع تربيــة الــدول التحــول إليــه،هو "فــي توضــيح فكــرة الســعي لهــذا التصــور

ورة االرتبـــاط الـــدولي بـــإدراك جميـــع العنصـــر البشـــري كوحـــدة تعاونيـــة واحـــدة،حيث يصـــبح بصـــ
متزايــدة ضــروريا لحضــارتنا العلميــة،وٕان إنشــاء دولــة علميــة ومؤسســة ناتجــة عنهــا إلقامــة نظــام 
تربوي مقرر،ينتج اإلخالص للدولة العالميـة ممـا الشـك فيـه أن هـذا النظـام سـوف يتطلـب بـأي 
حال قرنا أو قرنين من الشدة المعينة،والتي ستعمل ضد تطور الفرد ولكن إذا كـان نقـيض هـذا 

  .2"االضطراب وموت الحضارة والثمن سيكون مستحق األداءيكون 
ويــرى فــي ذلــك حتميــة تاريخيــة يشــترك فيهــا التــاريخ والجغرافيــا لتحقيقها،فالمجتمعــات الحديثــة  

من خالل ما تتمتع به من تماثل وقدرة على التواصل أكثر من نظيراتها الغـابرة،تكون محصـلة 
غم تعـدد الرؤى،تسـاهم المواطنـة مـن خـالل فهـم أعمـق ذلك االندماج يوما ما في بوتقة واحدة ر 

إن المجتمعــات الحديثــة محبوكــة بتقــارب "مــن طــرف المــواطنين رجــاال ونســاء فــي تحقيــق ذلــك،
أكثـــر مـــن تلـــك التـــي كانـــت فـــي األيـــام الغـــابرة،في أجهزتهـــا االقتصـــادية والسياســـية،وٕاذا كانـــت 
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المواطنـة مـن جانـب أفـراد الرجـال  ستكون ناجحة يجب أن يكون هناك زيادة مطابقة فـي إدراك
 .1"والنساء

هـي مقاربـة تهـدف إلـى " أيـوا" راهـا قسـم التعلـيم بواليـةالمواطنـة العالميـة كمـا يفالتربية من أجـل 
إدراك الحقــائق وتبســيط التعقيــدات،وهي مهمــة ليســت بالســهلة ألنهــا تقتضــي تطــوير للتفاهمــات 

ســيتطلب التعــرض المتكــرر لألفكــار والقضــايا ذات الصــلة بموضــوع المواطنــة العالمية،والــذي 
   .2"الرئيسية

إن برنامج التعلـيم مـن أجـل المواطنـة العالمية،والـذي تسـعى اليونسـكو مـن خاللـه إلـى المـواطن 
العالمي،المتشــــبع بــــالقيم اإلنســــانية والتــــي تشــــتمل علــــى حقــــوق اإلنســــان والعدالــــة االجتماعيــــة 

يرمــى "وااللتــزام بالواجبــات التــي تمليهــا هــذه المكانــة والتنــوع والمســاواة،في إطــار تطبيــق الحقــوق
التعلــــيم مــــن أجــــل المواطنــــة العالميــــة إلــــى تجهيــــز المتعلمــــين مــــن كافــــة األعمــــار بهــــذه القــــيم 
والمعــارف والمهــارات القائمــة علــى حقــوق اإلنســان والعدالــة االجتماعيــة والتنــوع والمســاواة بــين 

يســـتهدف هـــذا التعلـــيم تمكـــين المتعلمـــين مـــن أن كما ،الجنســـين، فضـــًال عـــن االســـتدامة البيئيـــة
الكفــاءات والفــرص التــي  ويوفر أيضــًا للمتعلمــين،طنين عــالميين يتحلــون بالمســؤوليةيكونــوا مــوا

  3".تمكنهم من تطبيق حقوقهم والتزاماتهم، وذلك لتعزيز بناء عالم ومستقبل أفضل للجميع
جملـــــــة المفـــــــاهيم ""مصـــــــطفى قاســـــــم"يعرفهـــــــافالتربيـــــــة علـــــــى المواطنـــــــة فـــــــي بعـــــــدها العـــــــالمي 

والمبادئ،وأشــــكال الفهــــم واالتجاهــــات ومجموعــــة العــــادات والمهــــارات والســــلوكيات الضــــرورية 
لتفعيـــل عضـــوية المـــواطن،في المجتمـــع العـــالمي والتجـــارب علـــى القضـــايا واألحـــداث العالميـــة 

  .4"انطالقا من مفهوم المواطنة العالمية
دمج القــــيم الوطنيــــة مــــن حــــب لألوطــــان وتفــــان وٕاخــــالص فــــي إن المواطنــــة العالميــــة تســــعى لــــ

حمايتها،والتشــــبع بــــالقيم االجتماعيــــة والثقافيــــة والدينيــــة لكــــل مجتمــــع وفقــــا لخصوصــــياته،وقيم 
العالميــــــة ذات البعــــــد اإلنســــــاني كالمحبــــــة والســــــالم والتســــــامح واإلخــــــاء والــــــدفاع عــــــن حقــــــوق 

إلــى التحــرر مــن األحقــاد القوميــة،واعتبار  نزعــة ترمــي"اإلنســان،فالتربية علــى المواطنــة العالميــة
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2
 Iowa Departement of education,AGuit for intergrating Global Education Across the Curriculum,U.S.A. Iowa Departement of 

education,1989,P.5. 
3
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اإلنسانية أسرة واحدة وطنها العالم وأعضـاؤها أفـراد البشـر جميعـا دون اعتبار،الختالفـاتهم فـي 
  1."اللغة أو في الجنس أو في الوطن

كل ذلك تحت مظلة واحدة تكون التربية من أجل المواطنة العالميـة عنوانـا لها،بفضـل المنـاهج 
تعزيـــز  ليـــة،التي تســـعى اليونســـكو إلـــى تجســـيدها ميـــدانيا مـــن خـــالل الـــدعوة إلـــىالدراســـية الدو 

التنميـة الفكريـة والوجدانيــة للفرد،بحيـث يمكنـه ذلــك مـن الجمــع بـين جوانـب المعرفــة والـتعلم مــن 
جهة،والتدرب والعمل والمهارة من جهة ثانية،وتنمية الجوانب الوجدانية لديه،مما يعزز الشـعور 

تماعيــة وروح التضــامن مــع الفئــات األقــل حظــا مــن ســواها،فالمواطنة العالميــة بالمســؤولية االج
شـــعور باالنتمـــاء إلـــى مجتمـــع أوســـع يتخطـــى الحـــدود  المواطنـــة العالميـــة "كمـــا تراهـــا اليونســـكو

الوطنيــة، شــعور ُيبــرز القاســم المشــترك بــين البشــر ويتغــذى مــن أوجــه التــرابط بــين المســتويين 
   2".ن الوطني والدوليالمحلي والعالمي والمستويي

محــددة جملــة مــن 1974كانــت توصــيات مــؤتمر المنظمــة الدوليــة للتربيــة والثقافــة والعلوم،لعــام 
  :3التوصيات الواجب العمل على تجسيدها من طرف أعضاء المنظمة

 .التربية في جميع مراحلها وكافة أشكالها ىوٕاطار عالمي عل إضفاء بعد دولي •
الشـعوب وثقافـاتهم وحضـاراتهم وقيمهم،وأسـاليب حيـاتهم  السعي إلـى فهـم واحتـرام جميـع •

 .بما في ذلك ثقافات اإلثنيات المحلية وثقافات األمم األخرى
 .الوعي بتزايد التكافل بين الشعوب واألمم على الصعيد العالمي •
 .تنمية القدرة على االتصال باآلخرين والحوار معهم •
شـــــموله واجبـــــات األفـــــراد والفئـــــات  لعـــــدم اقتصـــــار الـــــوعي علـــــى الحقـــــوق وحـــــدها، بـــــ •

 .االجتماعية واألمم كل منها إزاء األخرى
 .فهم ضرورة التضامن والتعاون الدوليين •
 .تنمية استعداد الفرد لإلسهام في حل مشكالت مجتمعه المحلي ووطنه والعالم أجمع •

للتعلـيم مـن أجـل  األبعـاد المفهوميـة الرئيسـيةوقد حددت المنظمة الدولية للتربيـة والعلـم والثقافـة 
  ∗.المواطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة
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يوضح المهارات المعرفية واالجتماعية العاطفية والسلوكية للتربية من أجل )01(جدول 
  المواطنة العالمية والتنمية المستدامة

فيمـا يخـص يكتسـب المتعلمـون المعرفـة وملكتـي الفهـم والتفكيـر النقـدي   لمهارات المعرفية
  .تكافل البلدان والشعوب المختلفة/القضايا العالمية وترابط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــارات  المه
  االجتماعية العاطفية

يشـــعر المتعلمـــون باالنتمـــاء إلـــى إنســـانية مشـــتركة يتبـــادلون فيهـــا القـــيم 
ويظهر المتعلمــون تعاطفــًا ،ويتقاســمون المســؤوليات ويتمتعــون بــالحقوق

  .فات والتنوعوتضامنًا مع اآلخرين ويحترمون االختال
يتصــــّرف المتعلمــــون بطريقــــة فعالــــة ومســــؤولة فــــي الســــياقات المحليــــة   المهارات السلوكية

ــــد مــــن الســــالم  ــــاء عــــالم يتســــم بالمزي والوطنيــــة والعالميــــة مــــن أجــــل بن
  .ومقومات البقاء

منظمة،من أجل إعداد منـاهج من خالل هذه األبعاد التي جاءت كمحصلة لدراسة قامت بها ال
تربويـــة،تعمل علـــى إعـــداد المـــواطن العـــالمي بأبعـــاده اإلنســـانية المختلفـــة دون أن يتخلـــى علـــى 
خصوصــيته الثقافيــة واالجتماعيــة،بحيث جــاء المخطــط كمقاربــة إدماجيــة بــين األبعــاد المختلفــة 
للعمليـــــة التربويـــــة،فالجوانب المعرفيـــــة ال غنـــــى عنهـــــا لتزويـــــد الناشـــــئة بجملـــــة المعـــــارف التـــــي 

ا لتحديـــد مفهـــوم المواطنـــة وأهدافها،والبعـــد الوجـــداني العـــاطفي الـــذي مـــن خـــالل يسترشـــدون بهـــ
ـــديهم حـــب التعـــاون والتضـــامن بـــين بنـــي  مجموعـــة مـــن النشـــاطات التربويـــة والمعـــارف ينمـــو ل
اإلنســـانية الشـــتراكهم فـــي قواســـم عديـــدة مـــع احتـــرام التنـــوع الثقـــافي للجميع،أمـــا البعـــد الســـلوكي 

بـديها المتعلمــون تجـاه القضــايا المحليـة والعالميــة،والتي يجــب أن فيتجلـى فــي التصـرفات التــي ي
تكون مسؤولة وفعالة تهدف إلى بناء جسر مـن التعـاون والثقـة والتسـامح بـين الجميـع ونبـذ كـل 
أشكال التطرف والغلو،وعدم احترام خصوصيات الغير مهمـا كـان هـذا االخـتالف فـي اللغـة أو 

مواطنــة العالميــة تهــدف إلــى تكــوين مــواطن بالمواصــفات الــدين أو الجنس،فالتربيــة مــن أجــل ال
  1:التالية

                                                                                                                                                         
العـالم متخصصـين فـي مجـالي التعلـيم  ل بنـاًء علـى معلومـات قـدمها خبـراء مـن كـل أنحـاءقامت اليونسكو بإعـداد الجـدو     ∗∗∗∗

المواطنـة  أجـل التنميـة المسـتدامة، وبنـاًء علـى المشـاورة التقنيـة بشـأن التعلـيم مـن أجـل من أجل المواطنة العالمية والتعليم مـن
التعلـيم مـن أجـل المواطنــة العالميـة الـذي ُعقـد فــي  ، ومنتـدى اليونسـكو األول بشـأن2013العالميـة المعقـودة فـي سـيول عــام 

 .2013بانكوك عام 
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 .ومقاربة المشكالت ضمن منظور عالمي ةمعاجل •
 .التعود على التعاون وتحمل المسؤوليات •
 .قبول االختالفات الثقافية •
 .ممارسة التفكير النقدي والنسقي •
 .الوساطة وحل النزاعات بطريقة سلمية •
 .بيئةتغيير أنماط الحياة لحماية ال •
 .المشاركة الفعالة في الحياة السياسية •
  .الدفاع عن حقوق اإلنسان والمواطن •

ة          ثقافــاألمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والمنظمــة  نأمــا فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان، فــإ
،أعطــت للموضــوع أهميــة بالغــة تجلــت فــي عقــد العديــد مــن المــؤتمرات الدوليــة،مع )اليونســكو( 

،مــن أجــل مناقشــة القضــايا واألهــداف 1993خــالل )،فينيــا،تونسمونت(القــرن الماضــي نهايــة
ــيم حقــوق اإلنسان،وحصــل االتفــاق علــى تحديــد  والرهانــات التــي يجــب بحثهــا فــي موضــوع تعل
ــيم حقــوق اإلنســان ونشــر ثقافــة الســلم،تحت إشــراف منظمــة  عشــرية األمــم المتحــدة لترقيــة وتعل

وتـم وضـع  ،)2004-1995(،بـالفترة الممتـدة مـن)اليونسكو(لم والثقافةاألمم المتحدة للتربية الع
 ، 184 / 49 رقـم القـرار إلى ستناداوا مخطط عمل من أجل تعليم حقوق اإلنسان والمواطنة،

 1 بين الواقعة تسنوا شرالع العامة الجمعية أعلنت،)1994(رسمبدي 21 في إقراره تم والذي
،كعقــد لألمــم المتحــدة للتربيــة علــى حقــوق 2004وٕالــى نهايــة العــام  1995الثــاني كــانون/ينــاير

) 10فقــرة(،وتضــمن أهــداف خطــة العمــل التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة)2004-1995(اإلنســان
  1:ما يلي
 فـي سانإلن حقوق على التربية لتطوير الفعالة ستراتيجياتاإل وصياغة الحاجات تقييم •

سـمي وغيـر الر  الـتعلم فـي وكـذا المهنـي، التـدريب وفـي المدرسـي التعلـيم مراحـل كافـة
 .الرسمي

اإلنسـان علـى المسـتويات  حقـوق علـى التربيـة مجـال فـي والقـدرات البـرامج وتقويـة بنـاء •
 .الدولية واإلقليمية والوطنية والمحلية

 .اإلنسان حقوق على بالتربية المتعلقة للمواد قالمنس التطوير •
                                                 

 ،;�A�� ن�����.141،ص  2009ا���pب،5،إ.�ارات ا����B,�،،ط	@ء ��  و�/ھ� �B�Eس إدر
��E�F: B ،)أ���e وإ)���ت(���ق ا�
1
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 .اإلنسان حقوق حقوق على التربية تطوير في عالمإلا وسائل وقدرة دور تقوية •
 اللغـات، مـن ممكـن عـدد كبراإلنسـان بـأ لحقـوق العـالمي لإلعـالن العـالمي النشـر •

لــــذوي  االمختلفــــة فــــي القــــراءة والكتابــــة، وكــــذ تاألخــــرى المالئمــــة، للمســــتويا لواألشــــكا
 .االحتياجات الخاصة

أمــا فــي الــوطن العربــي فكانــت الــدعوة موجهــة لعديــد مــن الخبــراء وممثلــي الدول،للمشــاركة فــي 
ــــوق اإلنســــان، وبالتنســــيق مــــع مكتــــب مــــؤتمر دولــــي  ــــدعوة مــــن مركــــز القــــاهرة لدراســــات حق ب

المفوضــية الســامية لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان والشــبكة األورومتوســطية لحقــوق اإلنســان، 
الخبراء والمدافعين عن حقـوق اإلنسـان مـن العـالم العربـي، وبمسـاهمة  وبمشاركة نحو مائة من

قضايا تعليم ونشر ثقافة حقـوق  :خبراء من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا، انعقد مؤتمر
  .∗اإلنسان

كمــا كــان لجامعــة الــدول العربيــة دور فــي تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان مــن خــالل وضــع خطــة 
،تشـرف عليهـا الجامعـة العربيـة رغبـة مـن )2014-2009(عربية للتربية على حقـوق اإلنسـان 

تتضــمن الــدول األعضــاء فــي تنشــئة أجيــال مؤمنــة بحقــوق اإلنســان ومتمثلــة لها،فكانــت الخطــة 
  :وٕاجراءات تحقيقها وهي كاآلتي جملة من األهداف العامة

إدماج حقوق اإلنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل  :الهدف العام األول
  التعليمية

  :ويتحقق الهدف من خالل اآلتي
  .إجراء دراسات مسحية تشخيصية لواقع حقوق اإلنسان في المواد الدراسية -1

                                                 
صـة مـؤتمر بعد مراجعة الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، والوثائق واإلعالنات والتقارير الصادرة عـن المـؤتمرات الدوليـة واإلقليميـة ذات الصـلة، وخا ∗∗∗∗

ؤتمر الــدولي لتعلــيم حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة المنعقــد فــي ، والمــ)1988مالطــة (، ومــؤتمر اليونســكو )1978فيينــا (اليونســكو لتعلــيم حقــوق اإلنســان 
 1998داكـار (، والمؤتمر اإلقليمـي حـول التربيـة علـى حقـوق اإلنسـان فـى أفريقيـا )1993فيينا (، و المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان 1993مونت( ،

، والمــؤتمر اإلقليمــي حــول تعلــيم حقــوق اإلنســان فــي )1999بيــون بالهنــد (والمــؤتمر اإلقليمــي آلســيا والباســفيك حــول التعلــيم مــن أجــل حقــوق اإلنســان 
ــدولي األول للحركــة العربيــة لحقــوق اإلنســان )1999الربــاط (العــالم العربــي  ــدار البيضــاء (، والمــؤتمر ال ، وبعــد االطــالع علــى خطــة األمــم )1999ال

حتـــى منتصـــف العقـــد ،وبعـــد مناقشـــات مستفيضـــة علـــى مـــدار جلســـات ، والمنجـــزات التـــى تمـــت )2004-1995(المتحـــدة لعقـــد تعلـــيم حقـــوق اإلنســـان 
قـة بـين عـدم المؤتمر، أخذت في اعتبارهـا مـا يؤكـده التقريـر العـالمي عـن التنميـة البشـرية، والتقريـر الـدولي عـن الفسـاد فـي العـالم، مـن وجـود عالقـة وثي

ر الســلبية للعولمــة علــى الصــعيد االقتصــادي، وســوء اســتخدام اعتبــارات حقــوق احتــرام حقــوق اإلنســان، وتفشــي الفقــر والفســاد والقلــق المتزايــد بشــأن اآلثــا
إعـالن القـاهرة ”اإلنسان في العالقات الدولية، وانعكاس ذلك في الظلـم الفـادح الـذي حـاق بالشـعوب، وخاصـة فـي العـالم العربـي ،قـرر المـؤتمر إصـدار 

 :الموقــــع اإلليكترونــــي لمركــــز القــــاهرة لدراســــات حقــــوق اإلنســــان:ودة إلــــىلمزيــــد مــــن اإلطــــالع يرجــــي العــــ.“لتعلــــيم ونشــــر ثقافــــة حقــــوق اإلنســــان
http://www.cihrs.org/?p=3598  
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  .اإلنسان لدمجها في المناهج والبرامجبناء مصفوفة القيم والمبادئ والمفاهيم لحقوق  -2
  .تضمين حقوق اإلنسان في المنظومة التربوية ومؤسسات التنشئة االجتماعية -3
  .إعداد أدلة تربوية للتربية على ثقافة حقوق اإلنسان -4
  .وضع اآلليات واألساليب المناسبة للتقويم  -5

  تربية على حقوق اإلنسانتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها في مجال ال :الهدف العام الثاني
  :ويتحقق الهدف من خالل اآلتي

  .وضع  برامج تدريبية  للمعنيين بالتربية على حقوق اإلنسان -1
تخصيص مادة دراسية مستقلة لحقوق اإلنسان بمؤسسات التعليم العالي ومعاهد إعداد  -2

  .المعلمين ومراكز التدريب
  ة على حقوق اإلنسانتهيئة البيئة التعليمية للتربي :الهدف العام الثالث

  :ويتحقق الهدف من خالل اآلتي
  .دعم العالقات اإلنسانية وتعزيزها بين مختلف المكونات داخل المؤسسات التربوية -1
  .توفير مختلف التجهيزات والوسائط التعليمية المرتبطة بالتربية على حقوق اإلنسان -2
  .توظيف األنشطة التعليمية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان -3

  توسيع المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان :العام الرابعالهدف 
  :ويتحقق الهدف من خالل اآلتي

  .العمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في التربية على حقوق اإلنسان -1
  .تفعيل دور المؤسسات اإلعالمية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان -2
  .نسانتفعيل دور األسرة في التربية على حقوق اإل -3
 .تفعيل دور باقي مؤسسات التنشئة االجتماعية في مجال التربية على حقوق اإلنسان -4
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حيـــث جـــاءت الخطـــة العربيـــة للتربيـــة علـــى حقـــوق اإلنســـان متناغمـــة مـــع المســـتجدات المحليـــة 
والعالمية،ســواء تعلــق األمــر بالجوانــب البيداغوجيــة مــن بــرامج وســائل،أو بالجانــب البشــري مــن 

ومشـــرفين علــى العمليـــة،دون أن تهمـــل الخطــة المشـــاركة المجتمعيــة،ألن هـــذه الخطـــة مكــونين 
  .∗تستمد مرجعيتها من إعالنات ومواثيق دولية وعربية هامة

 حقوق اإلنسان في العالم والوطن العربيالمواطنة و  علىنماذج من التربية  -5
حدد مدى تطـور ورقـي اإلنسان،أصبحت معيارا حقيقيا يُ  قإن ثقافة التربية على المواطنة وحقو 

ــــت مؤشــــرا ــــة وتعــــززت كان ــــث كلمــــا ســــادت هــــذه الثقاف ــــارزا علــــى هــــذا الــــنمط مــــن  األمم،حي ب
هكــت عــززت مــن قــيم التخلف،وكانــت دلــيال علــى تــأخر هــذه األمــة التقــدم،وكلما اضــمحلت وانتُ 

  قوق ــــــــــزيز ثقافة المواطنة وحــــــول إلى تعرة،لذلك تسعى الدـــــــــاألمم المتحض ركب عن هالفـــوتخ
                                                 

∗

القاضـي  2007/ 29/3ع بتـاريخ .د  391في هذا اإلطار يأتي قرار مجلس جامعة الـدول العربيـة علـى مسـتوى القمـة بالريـاض رقـم  
لينسجم مع حرص جامعـة الـدول العربيـة إلنشـاء منظومـة  2014 -2009للفترة بوضع خطة عربية للتربية على مبادئ حقوق اإلنسان 

إقليمية عربية لحقوق اإلنسان تضمن حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها والتربية عليها كما يندرج في إطار الجهود العربية الراميـة إلـى 
حــول التربيـة علــى مبــادئ حقــوق اإلنســان فــي  1997بيــروت تعزيـز نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان والتربيــة عليهـا، ومتابعــة لتوصــيات نــدوة 

الخاصـة بالتربيـة  2003للتربية على حقوق اإلنسان في الدول العربيـة، ونـدوة بيـروت  1999التعليم األساسي، ومؤتمر الرباط اإلقليمي 
لمـنهج الدراسـي بـدول مجلـس التعـاون حول التربية على حقوق اإلنسان في ا 2004على حقوق اإلنسان بالتعليم الثانوي، وورشة الدوحة 

كمـا يـأتي هـذا .حول المساهمة العربية في البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان 2004بدول الخليج العربي، ووثيقة تونس 
المجلـس  الذي أوصى, الصادر عن لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة 2004/71القرار في سياق حرص عربي على تفعيل القرار 

بدعوة الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين بإعالن برنامجـًا عالميـًا للتثقيـف فـي  2004االقتصادي واالجتماعي في دورته لعام 
م وينقسـم إلـى مراحـل متعاقبـة مـن أجـل دعـم وتطـوير تنفيـذ البـرامج الخاصـة  2005كانون الثـاني / مجال حقوق اإلنسان يبدأ في يناير 

ف فـي مجـال حقـوق اإلنســان فـي جميـع القطاعـات ويطلـب القــرار مـن مفوضـية األمـم المتحـدة أن تعــد بالتعـاون مـع منظمـة األمــم بـالتثقي
ومــع سـائر العناصـر الفاعلـة المعنيـة الحكوميـة وغيــر الحكوميـة خطـة عمـل للمرحلـة األولــى ) اليونسـكو(المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة 

  .المي المفتوح تركز على نظم المدارس االبتدائية والثانويةمن البرنامج الع 2005-2007
وينسجم هذا القـرار كـذلك مـع المجهـودات التـي قامـت بهـا جامعـة الـدول العربيـة لمطالبـة الـدول العربيـة بمواصـلة تنفيـذ الفقـرة الثانيـة مـن 

مانـة العامـة ببرامجهـا وتجاربهـا الوطنيـة فـي والـداعي إلـى موافـاة األ 12/3/2001بتـاريخ ) 115(ع .د 6090قرار مجلس الجامعة رقم 
مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان وتعميمهــا علــى الــدول األعضــاء لالســتفادة منهــا فــي تبــادل التجــارب والخبــرات ، وتعزيــز التنســيق 

الثانيـة مـن قـرار مجلـس  والتعاون بين الجامـعات والجهات المعنية وخاصة أجهزة اإلعالم لنشر الوعي بحقوق اإلنسان، وكذلك مع الفقرة
بالمبــادرة باالسترشـاد بالدراســة التــي تـم إعــدادها فــي إطـار جامعــة الــدول  4/3/2006بتــاريخ ) 125(ع .د 6640جامعـة الــدول العربيـة 

خطوط استرشادية عامة لتعلـيم حقـوق اإلنسـان فـي الـدول العربيـة"العربية المتعلقة بالتربية على حقوق اإلنسان  ". القـرار كمـا يتنـاغم هـذا 
أيضًا مع ما أبدته الدول العربية من اهتمام متصاعد بالتربية على حقوق اإلنسـان والـذي ترجمتـه بعـض التجـارب الجـديرة بالتقـدير سـواء 
في مجال إدماج حقوق اإلنسان والتربية عليها أو مجال التدريب وكذلك في مجال وضع خطط واستراتيجيات واضحة المعالم واألهـداف 

ريبوفتـرات التــد وتنفيــذًا لتلـك التوجهــات تــم تشـكيل فريــق العمــل مـن الخبــراء العــرب إلعـداد مشــروع الخطــة العربيـة للتربيــة علــى حقــوق .
:لمزيــــــد مــــــن المعلومــــــات يرجــــــى الرجــــــوع إلــــــى".2008ينــــــاير -2007الــــــذي نفــــــذ مهمتــــــه خــــــالل ســــــبتمبر  2014-2009اإلنســــــان   

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/default.aspx 



ان                                           ــــــــوحقوق اإلنس التربية     الفصل الثالث                                                                  

 

[158] 

 

اإلنسان من خالل عدة وسائل،يأتي المنهاج الدراسي في مقدمتها لما للتربية من در فعـال فـي 
تكــوين مــواطن الغد،وســنحاول فـــي هــذا اإلطــار الوقــوف علـــى وضــعية التربيــة علــى المواطنـــة 

  .رب بعض دول العالم والوطن العربياوحقوق اإلنسان في المناهج التربوية،من خالل تج
 المواطنة وحقوق اإلنسان في العالم علىالتربية -5-1
  المواطنة وحقوق اإلنسان في الواليات المتحدة األمريكية علىالتربية -5-1-1

الواليات المتحدة األمريكية دولة اتحادية، تتميز بالتنوع الثقافي بل تعتبر نموذج مصغر للعـالم 
لغــــة متداولة،وعشــــرات الثقافــــات المتباينــــة والمعتقــــدات  ينثــــر مــــن أربعــــنجــــد أك فــــال غرابــــة أن

،علــى 21المختلفة،لــذلك اعتبــر مجلــس الواحــد والعشــرين إلعــداد المــدارس ونظــم التعلــيم للقــرن 
،على التكفـــل بحفـــظ حقـــوق كـــل تلميـــذ فـــي فهـــم ســـاعدة المـــربين والجمعيـــات المحليـــةوجـــوب م

لتـــي يـــرى المجلـــس بـــأن ذلـــك لـــن يتحقـــق إال بتـــدريس حقـــوق وتقــدير جمـــال الثقافـــات األخرى،وا
 .1اإلنسان بعمق،شعارهم في ذلك أن من الكثرة والتنوع نحقق الوحدة

يحظـــى التعلـــيم بأهميـــة كبيـــرة فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكية،ســـواء مـــن طـــرف السياســـيين أو 
ي عالميا،خاصــة المجتمــع المــدني،حيث يعتبــر أداة هامــة فــي المحافظــة علــى التفــوق األمريكــ

يحـث علـى ضـرورة مراجعـة الـذي  1983عـام "Nation at Risk"تقريـر أمـة فـي خطـر بعـد 
النظـــــام التربـــــوي ووضـــــع االســـــتراتيجيات الكفيلـــــة والتـــــي تضـــــمن التفـــــوق فـــــي القـــــرن الحـــــادي 
والعشــرين، ويتســم هــذا التقريــر بتحديــده لعــدة أهــداف إجرائيــة يــتم مــن خاللهــا تشــخيص النظــام 

ريكــــــي والعالمي،ووضــــــع االســــــتراتيجيات الكفيلــــــة بضــــــمان اســــــتجابته للتحــــــديات التربــــــوي األم
المستقبلية في نهاية القـرن العشـرين وبدايـة األلفيـة الثالثـة،فتم تحديـد جملـة مـن المبـادئ العامـة 

   2:التي يرتكز عليها النظام التربوي األمريكي

علـى اعتبـار أن ذلـك رفض األخذ بفكرة التوجيـه العقائـدي وفـرض الـنظم مـن الخـارج،  -
  .يمثل السلطة الديكتاتورية 

التأكيد علـى التهـذيب التلقـائي بغـرض حسـن التكيـف مـع المواقـف، أو الحصـول علـى  -
  .الشخصية البناءة النافعة للجميع

                                                 
�� ��"�،ا��ار ا��*�
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1
  

2
   ،;�B= :�D+ا� �  .122.121ص ص  .2008، دار ا���9+� ا�9�
�ة، 3�!� ا@�M�ھ�ت ا�����Jة �� �O ا������،��Eل ��G� أ�3 ا��"� ،7@�� 	



ان                                           ــــــــوحقوق اإلنس التربية     الفصل الثالث                                                                  

 

[159] 

 

األخــذ بفكــرة المدرســة العامــة ، مــن أجــل مناهضــة الطائفيــة ،علــى اعتبــار أن إنشــاء  -
 .األمريكيةمدرسة لمذهب ديني تمثل مخالفة للروح 

التأكيد على الهيمنـة المباشـرة للشـعب علـى منظومـة التعلـيم ، علـى اعتبـار أن التعلـيم  -
 .يعد مسئولية المجتمع

االهتمـــام بـــالفروق الفرديـــة وذلـــك مـــن خـــالل وجـــود اختيـــارات للطالـــب بـــين المقـــررات  -
 .الدراسية ، مع النمط الموحد في المناهج الدراسية

التعليمية لكل طالـب بغـض النظـر عـن اللـون أو الجـنس  االهتمام بمبدأ تكافؤ الفرص -
 .أو الموطن أو العقيدة

االهتمــام بالمدرســة الشــاملة مــن خــالل تقــديم بــرامج متنوعــة ســواء كانــت أكاديميــة أو  -
 .فنية وذلك من أجل مواجهة احتياجات وميول الطلبة

،غير أن هنـــاك لهـــذا فـــنظم التعلـــيم ليســـت موحـــدة بـــين الواليـــات نظـــرا لخصوصـــيات كـــل واليـــة
مبــادئ مركزيــة وأساســية تشــكل العمــود الفقــري لنظــام التربيــة والتعليم،تشــكل التربيــة  مــن أجــل 
المواطنــة وحقــوق اإلنســان أحــد أعمــدتها األساســية،ومن أهــم المبــادئ التــي يركــز عليهــا النظــام 

  :1التربوي األمريكي في كل الواليات المتحدة
  .ومة المحلية والفيدراليةفهم البنية األساسية والوظيفية للحك •
 .االرتقاء بالمجتمع سياسيــًا وديمقراطيــًا، لتحسين الوطنية الديمقراطية •
 .فهم مبادئ حقوق األفراد، مع مراعاة مبادئ الحرية والعدالة والمساواة •
 .فهم المشكالت المحلية والدولية، وأهمية االعتماد المتبادل بين المجتمعات •
 .لسياسية على المستويات المختلفة، واكتساب مهاراتهامعرفة وسائل المشاركة ا •
 .تحسين حقوق اإلنسان •

إن نظــام التربيــة والتعلــيم فــي الواليــات المتحــدة يركــز علــى التربيــة مــن أجــل المواطنــة وحقــوق 
اإلنسان،في إطار تكوين المواطن األمريكي المتميز باإليجابية،تجاه القضايا المحليـة والعالميـة 

هــم القضــايا المرتبطــة بتكوينــه المــدني فــي إطــار الدولــة الديمقراطية،وهــذا مــا مــن خــالل فهــم أ
أشــار إليــه مركــز التربيــة المدنيــة مــن خــالل وضــعه للمعــايير الوطنيــة حــول أهــم القضــايا ذات 
الصلة بالتربية المدنية،التي يجب أن تتمحور حولها عملية التربيـة المدنيـة وتتجسـد فـي منـاهج 

                                                 
1 http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=427&SubModel=138&ID=225.16/09/2015 16:03:26  
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ألســـئلة الخمســـة والتـــي تـــم تحديـــدها بدقـــة مـــن قبـــل هـــذا المركـــز فـــي عـــام التربيـــة،فكانت هـــذه ا
 1:،كما يلي1994
  ما هي الحكومة السياسية والحياة المدنية؟؟ -1
 ما هي أساسيات النظام السياسي األمريكي؟؟  -2
كيـــــف نشـــــأت الحكومـــــة مـــــن قبـــــل الدســـــتور،الذي يـــــدعم المبـــــادئ والقـــــيم الديمقراطيـــــة  -3

 األمريكية؟؟
 الواليات المتحدة األمريكية واألمم األخرى، والشؤون العالمية؟؟ ما هي العالقة بين -4
 ما دور المواطن في إطار الديمقراطية األمريكية؟ -5

مــن خـــالل اإلجابـــة علـــى المعـــايير األساســـية التــي تهـــدف لتحقيقهـــا التربيـــة المدنيـــة فـــي مطلـــع 
األمريكيــة،لتعزيز قــيم المواطنــة وحقــوق األلفيــة الثالثــة،يتم وضــع المنــاهج فــي الواليــات المتحــدة 

اإلنسان،الذي يحترم ثقافة ولغة غيره من مكونـات الوعـاء الثقـافي األمريكي،حـث تعتبـر التربيـة 
على هذه القيم صمام أمان،للمحافظة على استقرار المجتمع وديمومته في ظل تالقح الثقافـات 

 .كيوتعزيز قيم التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع األمري
دفع بأمريكا إلى الشروع في الدراسة والبحث بمناسـبة " أمة في خطر"إن التقرير السابق الذكر 

شـــرع فـــي دراســـة حـــول النظـــام التربـــوي األمريكـــي  1998ســـنة علـــى صـــدوره، ففـــي  15مـــرور 
ــيم  ــيم أمريكا،هــذا القــانون متضــمنا األهــداف القوميــة للتعل تهــدف إلــى إعــداد مشــروع قــانون تعل

  2:وهي  2000ونجرس في الواليات المتحدة يحدد أهدافا يجب تحقيقها بحلول عام وتبناه الك
  .يبدأ جميع التالميذ المدرسة مستعدين للتعلم •
  .على األقل%90تزيد نسبة التخرج في التعليم الثانوي إلى  •
: وقــــد أتقنــــوا دراســــة مــــواد جــــادة، تشــــمل 12و 8و 4ينهــــي جميــــع التالميــــذ الصــــفوف  •

يات والعلـــــوم واللغــــات األجنبيــــة، والتربيـــــة الوطنيــــة ونظــــام الحكـــــم االنجليزيــــة والرياضــــ
 .واالقتصاد والفنون والتاريخ والجغرافيا

                                                 
1
 Marie Mc Andrew,Caroline Tessier,Guy Bourgeault, L'éducation à la citoyenneté en milieu scolaire au Canada, aux États-Unis et en 

France : des orientations aux réalisations, Revue française de pédagogie. Volume 121, 1997. L'éducation comparée. pp. 51-52. 
2
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تتأكــد كـــل مدرســـة مـــن أن جميـــع التالميـــذ قـــد تعلمـــوا اســـتخدام عقـــولهم بطريقـــة جيـــدة ،  •
ـــتعلم والعمـــل المنـــتج فـــي  بحيـــث يصـــبحون مســـتعدين للمواطنـــة المســـئولة ،ومواصـــلة ال

 .يثاالقتصاد الحد
 .يحرز تالميذ األمة المركز األول على العالم في اإلنجاز في الرياضيات والعلوم •
يصـــبح كـــل بـــالغ متعلمـــا، يمتلـــك المعرفـــة والمهـــارات الالزمـــة للمنافســـة فـــي االقتصـــاد  •

 .العالمي ، ويمارس حقوق المواطنة وواجباتها
بيئـة يسـودها  تصبح كل مدرسة خالية من المخدرات والعنف والسالح والكحـول، وتـوفر •

 .النظام وتساعد على التعلم
يفيــــد المدرســــون مــــن بــــرامج التطــــوير المهنــــي ، ويحصــــلون علــــى المعرفــــة والمهــــارات  •

 .الالزمة لتعليم جميع التالميذ وٕاعدادهم للقرن المقبل
تشــجع كــل مدرســة علــى تكــوين شــراكات مــن أجــل زيــادة اهتمــام اآلبــاء ومســاهمتهم فــي  •

 .لعاطفي واألكاديمي لألطفالتطوير النمو االجتماعي وا
إن تعزيــز قــيم التســامح واحتــرام حقــوق اآلخــر وخصوصــياته،والتدرب علــى معالجــة المشــكالت 
بأســلوب الحـــوار المبنــي علـــى قــيم الحريـــة فــي طـــرح األفكــار والـــدفاع عنهــا بأســـلوب حضـــاري 
 وســلمي،كانت دومــا هــي صــمام المحافظــة علــى اســتقرار دول يتكــون نســيجها االجتمــاعي مــن
أطياف مختلفة ومتباينة ثقافيا ودينيا واثنيا،تتحمل التربية جانبا معتبرا فـي عمليـة إعـداد الـنشء 

  .وتدريبه على هذا النمط من السلوك االجتماعي الراقي
 )بريطانيا(المواطنة وحقوق اإلنسان في المملكة المتحدة علىالتربية  -5-1-2

البريطانيـــة تتكفـــل بـــه المؤسســـات الدينيـــة،حتى صـــدور لقـــد كـــان التعلـــيم فـــي المملكـــة المتحـــدة 
،الذي ألزم الحكومة باالهتمام بالتعليم وٕانشاء المدارس الحكومية ووضع المنـاهج 1870 نقانو 

تشـرف عليهـا المؤسسـات الدينيـة التطوعيـة،حتى صـدور  المالئمة،ومراقبة عملية التدريس التـي
ـــــيم والجهـــــات المعنيـــــة بالقيـــــام بهـــــذه الـــــذي حـــــدد مســـــتويات مهـــــام الت 1944"بتليـــــر" قـــــانون عل

المهام،وكيفيــــة انجازهــــا،من الحكومــــة المركزيــــة إلــــى الســــلطات التعليميــــة المحلية،وصــــوال إلــــى 
المـــدارس فـــي القاعـــدة،لتأتي مرحلـــة جديـــدة إلصـــالح التعلـــيم فـــي المملكـــة تجســـدت فـــي قـــوانين 

ام صـيغة القـدرات واسـتخدهذه الفترة تم إلغـاء عمليـة االنتقـاء بنـاًء علـى في   )1960-1986(
ــــانوي الشــــام ــــيم الث ــــيم االبتــــدائي  ل،التعل ــــي حركــــة التعل ــــل دور المجتمــــع للمشــــاركة ف ــــم تفعي وت
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تركيــز علــى هج ، والواإلعــدادي ، وقــد توالــت الــدعوات لتطــوير التعلــيم مــن خــالل تطــوير المنــا
ى م صـــدر قـــانون الشـــراكة الخاصـــة باآلبـــاء والـــذي أعطـــ1980وفي عـــام حاجـــة ســـوق العمـــل،

م 1986وفــي عــام ،أهميــة كبيــرة لآلبــاء وجعلهــم يشــاركون المــدارس فــي وضــع واتخــاذ القرارات
صــدر قــانون التعلــيم الــذي يقضــي بمشــاركة اآلبــاء بصــفتهم أعضــاء فــي مجلــس المدرســة فــي 

  1. التوظيف واإلدارة واإلشراف
ـــــــيم المواطنـــــــة فـــــــي المملكـــــــة  19/11/1997فـــــــي  تـــــــم تشـــــــكيل المجموعـــــــة االستشـــــــارية لتعل

المتحــــدة،والتي حـــــددت أهـــــدافها فـــــي تقـــــديم إطـــــار لتعزيـــــز المواطنـــــة وتعلـــــيم الديمقراطيـــــة فـــــي 
" Bernard Crick report"المـدارس،بحيث يعتمـد هـذا اإلطـار كمرجعيـة يعـرف بتقريـر كريـك

  2:وتضمن التقرير جملة من اإلجراءات التي تعزز التربية من أجل المواطنة في المدارس
ربـــط التالميــــذ مـــن خـــالل تــــدريس التربيـــة المدنيــــة : واألخالقيــــةالمســـؤولية االجتماعيـــة  •

والديمقراطية،بمكونات المجتمع من خالل منظومة الحقوق والواجبات وضرورة التفاعـل 
مـــــع مكونـــــات المجتمـــــع بالحـــــث علـــــى االنخـــــراط المجتمعـــــي الفعـــــال،لتحقيق المواطنـــــة 

 .النشطة
ــــة السياســــية • ــــي فهــــم المؤسســــات والممارســــ:المعرف ــــى ف ــــة،واألحزاب وتتجل ات الديمقراطي

 .وجماعات الضغط والهيئات التطوعية
 .معرفة الحقائق االقتصادية األساسية لحياة الكبار •
وتنمـي المعرفـة والقـيم والمهـارات لـدى الناشـئة مـن خـالل عمليـات : المعرفة االجتماعيـة •

مليــات التفاعــل فــي منــازلهم،وفي المجتمــع الكبيــر الــذي ينتمــون إليــه،اعتبارا أن هــذه الع
 .التفاعلية هي أساس النضج االجتماعي للتالميذ،حتى يصبحوا مواطنين فاعلين

توســـــيع مـــــدارك التالميـــــذ مـــــن خـــــالل معرفـــــة النشـــــاط المجتمعـــــي المحلـــــي واألوروبـــــي  •
 .والعالمي

وقــد تــم تطــوير برنــامج المواطنــة الجديــد مــن قبــل معهــد دراســات المواطنــة مــن خــالل مشــروع 
فــي الشــمال الغربي،ويســعى البرنـــامج " هـــالتون"تجريبــي مــع عــدد مـــن المــدارس االبتدائيــة فــي 

لمساعدة التالميذ على اكتساب مفهوم المواطنة من خـالل المبـادئ النـي تجعـل مـنهم مـواطنين 
                                                 

1 http://dr-saud-a.com/vb/printthread.php?t=55722&pp=10&page=1. 
2 Bernard Crick, Education for citizenship and the teaching of democacy in schools, Qualifications and Curriculum Authority, 

london,1998.p4. 
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م،من خالل تجاربهم اليومية وتشجيعهم من خالل أنشـطة صـفية وال صـفية فاعلين في مجتمعه
علــى مناقشــة أفكــارهم والبحــث فــي القضــايا التــي تهمهــم بكــل حريــة وديمقراطية،وتنميــة قــدراتهم 
ومـواهبهم فــي النقد،يــدعم البرنــامج بمالحظــات المعلمـين والتالميــذ،كما يــتم التعــرف علــى كيفيــة 

ط العالقـة بــين المدرسـة والمجتمــع المحلـي لتعزيــز التربيـة مــن عمـل المجلــس المحلي،بهـدف ربــ
 . 1أجل المواطنة وحقوق اإلنسان الفعالة

إيمانــا مــن الســلطات  كمــا كــان لــوزارة العــدل أيضــا مســاهمة فــي تعزيــز المواطنــة لــدى الشــباب،
ــــوي  ــــة وحقــــوق اإلنســــان،ال يتحمــــل النظــــام الترب ــــى المواطن ــــة عل البريطانيــــة أن موضــــوع التربي

ؤولية اإلشراف على تعزيزه بل يجب أن تتضـافر كـل الجهـود لنجـاح هـذا الهـدف،من خـالل مس
تأسيس لجنة المواطنـة لـدى الشـباب،لمعرفة اتجاهـات الشـباب نحـو المفهـوم والبحـث فـي كيفيـة 

  2.تعزيزه لديهم
  المواطنة وحقوق اإلنسان في فرنسا علىالتربية -5-1-3

مـن الـنظم التربويـة األوروبية،بإشـراف الكنيسـة علـى عمليـة تميز النظام التربوي الفرنسي كغيره 
،حيـث 1789إعـالن حقـوق اإلنسـان والمـواطن  التربية والتعليم إلى غاية قيام الثـورة الفرنسـية،و

ــــذي اســــتمر لغايــــة  1883تــــم وضــــع منهــــاج عــــام  ،حيــــث تمــــت مراجعتــــه وٕاحــــداث 1927وال
ة أواخـــــر الســـــتينات مـــــن القـــــرن تحســـــينات فـــــي بـــــرامج التعلـــــيم ليســـــتمر العمـــــل بهـــــا إلـــــى غايـــــ

  3:الماضي،عموما تميز النظام التربوي الفرنسي بجملة من المبادئ
ـــيم  - تعتبـــر الدولـــة الفرنســـية حريـــة التعلـــيم عـــام أو خـــاص مظهـــر مـــن :  :حريـــة التعل

مـــؤرخ فـــي  1557-59رقـــم ) loi Debré(مظـــاهر حريـــة التعبيـــر وقـــد أقـــره قـــانون 
بحقها فـي إصـدار الشـهادات، والرتـب العلميـة ، كما أن الدولة تحتفظ  1959.12.31

  .وأي شهادة ال يتم التصديق عليها من الهيئة الحكومية ال قيمة لها
تــم إقــرار مبــدأ مجانيــة التعلــيم االبتــدائي العــام، مــن أواخــر القــرن   : مجانيــة التعلــيم -

تـــم تمديـــده فـــي  ، وقـــد1881يونيـــو  16التاســـع عشـــر بموجـــب القـــانون الصـــادر فـــي 
  .1933مايو  31الثانوي بموجب القانون الصادر في  التعليم

                                                 
1 bid ,p13. 
2 Avril keating et autre, Citizenship Education in England 2001 - 2010: Young people’s practices and prospects for the future, 
Department for Education,london,nov 2010,p3. 
3 http://www.education.gouv.fr 
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التعلــــيم فــــي فرنســــا يطالــــب بالحيــــاد الفلســــفي والسياســــي الــــالزم للمعلمــــين : الحياديــــة -
 .والطالب

مبــدأ العلمانيــة فــي الــدين هــو أســاس النظــام التعليمــي الفرنســي منــذ أواخــر  :العلمانيــة -
 30و 1882مــــارس  28ين التعليم العــــام علمــــاني بموجــــب قــــوان،القــــرن التاســــع عشــــر

ـــدأ  ،1886أكتـــوبر  ـــيم والقـــوى العاملـــة والبـــرامج بمب فهـــي تضـــع التـــزام التربيـــة والتعل
ديسـمبر  09العلمانية ،وقد برزت أهمية القيم العلمانية في المدارس مـن خـالل قـانون 

 . الُمنشأ لعلمانية الدولة 1905

المقيمـين علـى التـراب الفرنسـي  التعليم إلزامي فـي فرنسـا للفرنسـيين أو :إلزامية التعليم -
،مـن سـن السادسـة إلـى )loi Jules Ferry du 28 mars 1882(بموجـب القـانون 

سـنة  16ثم تم تمديده إلى غاية  ،1936.08.09بموجب قانون ) سنة 14-13(غاية 
 .1959.01.06 مؤرخ في 45-59بموجب مرسوم رقم 

،حيـث أعيـد النظـر فـي كثيـر مـن 1968 وأهم تغير ميز النظام التربوي الفرنسي كان بعد أزمـة
القضــــايا المتعلقــــة بالتربيــــة والتعلــــيم فــــي فرنسا،كقضــــايا المواطنــــة وحقــــوق اإلنســــان التــــي بــــدأ 
االهتمام بها نظرا للتغيرات الحاصلة في المجتمع الفرنسي،وزيادة حجم المشـكالت االجتماعيـة 

اجعــــة النظــــام التربــــوي واالقتصــــادية،الناجمة عــــن تراكمــــات عــــدة عقود،ممــــا فــــرض ضــــرورة مر 
 .1والتفكير في المحتوى واألساليب التي تمكن من تكوين مواطنين فاعلين محليا وعالميا

ــــوق اإلنســــان هــــو ســــمة المجتمعــــات  إن التوجــــه العــــام نحــــو التربيــــة مــــن أجــــل المواطنــــة وحق
 تالدارسـااألوروبية عامة،بعد سقوط جدار برلين وٕاقامة اإلتحـاد األوروبـي بشـكله الحالي،فكـل 

األوروبية حول موضوع المواطنة وحقوق اإلنسان تركـز علـى  أهـداف أساسـية يجـب أن تنجـز 
مــن أجــل تكــوين مــواطن فعــال،فلم يعــد االهتمــام فقــط بنقــل المعــارف بــل صــار التركيــز علــى 

المهـارات  واكتسبيأن الطالب يجب أن بمعنى الكفاءات في األداء بعد الحصول على المعرفة،
2:لينومسؤو  ينحوا مواطنين نشطيصب األربع

 

علـى  ر، التأثيالمجتمع من خالل العمل التطوعي المشاركة في حياة(المهارات المدنية  -1
 .)السياسات العامة من خالل التصويت والعرائض

                                                 
1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,L'ÉDUCATION CIVIQUE À L'ÉCOLE, Avis du Conseil économique, social et environnemental sur le 

rapport présenté par M. Alain-Gérard Slama,22/04/2009.P7 
2 L’éducation à la citoyenneté en Europe, l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», (EACEA P9 Eurydice et soutien aux 

politiques). http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.p33./  
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 .)الذين يعيشون ويعملون معا، وحل النزاعات(المهارات االجتماعية   -2

 .)االستماع والفهم والمناقشة(مهارات االتصال   -3

 ).الثقافية تاالختالفا تقديربدء الحوار بين الثقافات (المهارات بين الثقافات  -4

إن تـــداعيات العولمـــة ألقـــت بظاللهـــا علـــى المجتمـــع األوروبـــي بشـــكل عـــام،والمجتمع الفرنســـي 
بشــــــــــكل خاص،حيــــــــــث يشــــــــــير المجلــــــــــس االقتصــــــــــادي االجتمــــــــــاعي والبيئــــــــــي فــــــــــي تقريــــــــــره 

  1:فيها صدمة العولمة،حيث يحددها كما يلي،إلى األزمات التي تسببت )22/04/2009(
وتســــــببت فــــــي إضــــــعاف إلــــــى حــــــد كبيــــــر شــــــرعية الســــــلطة ودورهــــــا :ســــــيادةالأزمــــــة  •

التاريخي،وكـان لهـذا السـبب تــأثير قـوي جـدا علـى المواطنين،وخاصــة فئـة الشـباب التــي 
 .صارت مطالبها بالحرية والحقوق بشكل أكبر،متناسية الواجبات والتضامن المجتمعي

إن انعـــــدام الثقـــــة أدى إلـــــى العـــــزوف عـــــن المشـــــاركة :لديمقراطيـــــة التشـــــاركيةأزمـــــة ا •
السياســية،واالمتناع عــن التصــويت واالقتراع،لــذا وجــب البحــث فــي كيفيــة نشــر الــوعي 

 .بين الطالب بأنه ال توجد حرية دون احترام القانون والحقوق والواجبات

قد ازدادت بشكل و  على التمويل،األزمة االقتصادية وتأثيرها على القدرة :أزمة الرفاهية •
االحتياجـــات الجديـــدة،  وفي الوقـــت نفســـه،المضـــايقات احتياجـــات الحمايـــة ضـــد خطيـــر

والرعايـة  ،الصحة وحماية البيئة نتيجة التقدم التكنولوجيمثل المساعدة على اإلنجاب، 
للتربية ،ومن هنـــا كانـــت الحاجـــة أكبـــر مـــن أي وقـــت مضـــى،الصـــحية فـــي المستشـــفيات

ي بين مفهومي األمن والمسؤولية التـالعالقة ك للتركيز على القضايا التي أثيرتالمدنية 
 .هي واحدة وغيرها من شروط الحرية

إن تنــامي النزعــة الفرديــة يهــدد التماســك االجتماعي،ممــا : أزمــة التماســك االجتمــاعي •
يــــــؤدي إلـــــــى عـــــــدم تكـــــــافؤ الفرص،ولمعالجـــــــة ذلـــــــك يجـــــــب التركيـــــــز علـــــــى التضـــــــامن 

  .نكون في حاجة ماسة للتربية المدنيةالمجتمعي،وهنا 
علـــى موضـــوع المواطنـــة وحقـــوق  زوهـــذا مـــا جعـــل المجلـــس الـــوطني للبـــرامج فـــي فرنســـا، يركـــ

التركيــز علــى التربيــة المدنيــة فــي المدرســة مــن  ثاإلنســان مــن المراحــل التعليميــة األولــى، حيــ
  2:المدنية أجل تكوين قاعدي يعزز قيم المواطنة،بوضع ثالث محاور أساسية للتربية

                                                 
1
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,L'ÉDUCATION CIVIQUE À L'ÉCOLE, Avis du Conseil économique, social et environnemental sur le 

rapport présenté par M. Alain-Gérard Slama,22/04/2009.p p ∏ 69.70. 
2
  Marie Mc Andrew,Caroline Tessier,Guy Bourgeault, L'éducation à la citoyenneté en milieu scolaire au Canada, aux États-Unis et en 

France : des orientations aux réalisations, Revue française de pédagogie. Volume 121, 1997. L'éducation comparée. p 62. 
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تعليم الطفل بأنه فرد ضمن مجموعة أخـرى مـن األفراد،لـه حقـوق وعليـه واجبات،داخـل  •
 .األسرة والمدرسة والمجتمع المحلي والعالمي

تعلـــيم الطفـــل بأنـــه عنصـــر فعـــال فـــي نظـــام ديمقراطـــي،ويتعلم حقوقـــه وواجباتـــه المدنيـــة  •
كمواطن،وتحديــــــــــــــــــد وضــــــــــــــــــعيته مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــالل تعميــــــــــــــــــق المفــــــــــــــــــاهيم الشــــــــــــــــــعبية 

 ).األمة،الدولة،الجمهورية(

تعلــيم الطفــل بأنــه عنصــر هــام فــي المجتمــع اإلنســاني ويعــرف وضعه،كعضــو فــي أمــة  •
ـــــيم الســـــالم والتضـــــامن  ـــــى الســـــيادة وق ـــــم معن ـــــين األمـــــم األخـــــرى،من خـــــالل تعل مـــــن ب

 .واالتجاهات وحماية البيئة كواجب أخالقي

بـــوي الفرنســـي،تجاوزت مرحلـــة إن التربيـــة مـــن أجـــل المواطنـــة وحقـــوق اإلنســـان فـــي النظـــام التر 
التعلــيم مــن أجــل اكتســاب المعــارف،إلى مرحلــة التربيــة المدمجــة مركــزة علــى األنشــطة الصــفية 

يــنص بوضــوح علــى  1996والالصــفية فــي تعزيــز ســلوك المواطنــة، إن المنشــور الصــادر فــي 
اص بـه أن تطبيق مناهج التربية المدنية من مسـؤولية الفريـق التعليمي،كـل حسـب المنهـاج الخـ

  .1والذي تكون تربية المواطنة مدمجة ضمن وحداته
  اليابانالمواطنة وحقوق اإلنسان في  علىالتربية  -5-1-4

بقـوة وفعاليـة المنـاهج الدراسـية،التي تسـعى للمحافظـة علـى التميـز  إن التعليم في اليابـان يتميـز
في المجال التعليمي والتربوي،من خـالل دعـم وتعزيـز الشـعور باالنتمـاء لألمـة اليابانية،وتوحيـد 

وهــذا يرجــع بالدرجــة الشــعر بــالحس القومي،وضــرورة الريــادة فــي المجــال العلمــي والتكنولوجي،
منــاهج مــن خــالل جملــة مــن المعايير،مرتبطــة بتطــوير ي بنــاء الاألولــى إلــى الطــرق المعتمــدة فــ

المناهج التربوية،وتفعيل العالقة بين المدرسـة والمجتمع،واالسـتخدام األمثـل لتكنولوجيـا اإلعـالم 
  .واالتصال في العملية التربوية

تجلى إن النظام التربوي في اليابـان يـولي أهميـة كبيـرة للتربيـة علـى المواطنـة وحقـوق اإلنسـان،ي
ذلك في المناهج المعدة لمختلـف مسـتويات التعليم،خاصـة التعلـيم األساسـي حيـث يعتبـر اللبنـة 
فــي تكــوين شخصــية الفــرد ومالمــح مــواطن المســتقبل،حيث جــاء فــي التقريــر المقــدم مــن طــرف 

مكــون مــن أربعــة  07/08/1987فــي ) NCER(المجلــس القــومي إلصــالح التعلــيم فــي اليابــان

                                                 
1

François GALICHET, L’éducation à la citoyenneté dans les programmes d’enseignement français nécessairement laïcs et leur mise 

en œuvre, Colloque international salésien de Lyon ( 20-24 août 2005).p10. 
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اإلصــــالح التــــي اقترحتهــــا اللجنــــة المكلفــــة باإلصــــالحات فــــي أكتــــوبر أجــــزاء يتضــــمن مالمــــح 
  1:،وأهم ما ورد فيها ويتعلق بالتربية على المواطنة وحقوق اإلنسان1986
 .التركيز في الصفين الثالث والرابع على مناهج المواطنة واختيار األصدقاء •

دراســـــــة (إلغـــــــاء مقـــــــررات العلـــــــوم االجتماعيـــــــة فـــــــي االبتـــــــدائي وتقـــــــديم مقـــــــرر جديـــــــد  •
 .،كمقرر متكامل)الحياة

 .جعل مادة االقتصاد المنزلي إجبارية في المرحلة الثانوية للجنسين •

 .االهتمام بدراسة وتدريس التربية الخلقية •

إن التربية من أجل المواطنة في اليابان،اتخذت بعد الحـرب العالميـة الثانيـة عـدة أشـكال يمكـن 
  2:أن نقسمها إلى ثالث فترات أساسية

وتميــزت بتركيزهــا علــى التعلــيم مــن خــالل ربــط العالقــة ) 1955-1947:(رة األولــىالفتــ •
بين المدرسة والمجتمع،من خالل المناهج الدراسية والدراسات االجتماعيـة،فكان التعلـيم 

 .من خالل المواطنة،يرتكز على طريقة حل المشكالت

ة،فكان التعلـيم يعـزز وتميزت باعتمادها المقاربـة المعرفيـ) 1985-1955:(الفترة الثانية •
 .من المعرفة والفهم لقيم المواطنة،فالتعليم في هذه المرحلة هو تعليم عن المواطنة

وتميزت فيه التربية من أجل المواطنـة،باعتماد مقاربـة ) ومنا هذاي-1985:(الفترة الثالثة •
القـــــدرات،والتركيز علـــــى األنشـــــطة المدرســـــية،التي تعـــــزز مـــــن دوافـــــع ســـــلوك المواطنـــــة 

 .حة النشطة والفعالةالصال

إن طبيعــة المجتمــع التقليــدي المحــافظ فــي اليابان،والــذي يتخــذ مــن المدرســة مــالذا وحصــنا 
للمحافظـــة علـــى عاداتـــه وتقاليـــده،فالنموذج التقليـــدي للمجتمـــع يفـــرض قيـــودا صـــارمة علـــى 
حرية التصرف بشكل فردي، وعلى التعبيـر عـن التنوع،فالمـدارس تواجـه مشـكالت األطفـال 
الوافـــدين مـــن بلـــدان أخـــرى بثقافـــات متعددة،لـــذلك يســـعى التعلـــيم مـــن خـــالل مناهجـــه علـــى 
ــــب أو  ــــك بالوافــــدين األجان ــــق ذل المســــاعدة فــــي تطــــوير مجتمــــع متعــــدد الثقافات،ســــواء تعل

  .3خالفات داخل المجموعة اليابانية،وأوجه التشابه مع مجموعات أخرى

                                                 

�ة ا��رد، ا���*�ر �، �,)ا����ر� وا������ت ا�������� �ا�����	� ا��9اد �7� 3,�،  /E177، ص2006، ة.
1
  

2
NORIO IKENO, Education In Japan After World War II International Journal of Citizenship and Teacher Education 

Citizenship, Vol 1, No. 2, December 2005,p 94  
3
 DAVID MCCULLOUGH, Moral and social education in Japanese schools: Conflicting conceptions of citizenship, 

Citizenship Teaching and Learning, Vol 4, No. 1, July 2008,p 32.  



ان                                           ــــــــوحقوق اإلنس التربية     الفصل الثالث                                                                  

 

[168] 

 

  وطن العربيلالمواطنة وحقوق اإلنسان في ا علىالتربية  -5-2
  التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان في مصر-5-2-1

ســــعى النظــــام التربــــوي فــــي مصــــر مــــن منتصــــف القــــرن الماضــــي،مثل غالبيــــة الــــدول العربيــــة 
ــــــة تكــــــون فــــــي مســــــتوى تطلعــــــات  ــــــر االســــــتعمار،إلى وضــــــع سياســــــة تربوي المتحــــــررة مــــــن ني

التركيـــز فـــي البدايـــة علـــى هـــذا الشـــعب،بتحقيق التعلـــيم للجميـــع ومحاربـــة الجهـــل واألميـــة،فكان 
  1:التحدي الكبير،من خالل رسم سياسة تربوية تهدف إلى

 .تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في مراحل التعليم جميعها -

 .تعميم التعليم االبتدائي في أسرع وقت ممكن -

تخطيط التعليم في ما بعد المرحلة االبتدائية على أساس احتياجـات الـبالد وٕامكانياتهـا  -
ــــين واختصاصــــيين  ــــادة فني ــــه لتخــــريج ق ــــى يــــؤدي الغــــرض من ــــدعيم هــــذا التعليم،حت وت

 .للمستقبل

  .التوسع في التعليم الفني ولو كان ذلك على حساب التعليم العام -
يتميــــز النظــــام التعليمــــي فــــي مصــــر بــــالتنوع والتشــــعب مــــن دور الحضــــانة إلــــى غايــــة التعلــــيم 

ــيم الخــاص، ــيم العــام والتعل والتعليم األزهــري والفنــي،وتعليم استشــاري خــاص العالي،فهنــاك التعل
وتعلــيم مــزدوج اللغــة،تزداد حــدة وظهــورا فــي مرحلــة التعلــيم الثــانوي مــن خــالل تنــوع المرجعيــات 
الثقافية للمناهج المطبقة في هذه المدارس،مما يخلف مشكلة في كيفيـة تعلـيم وتـدريب الطـالب 

مفكـــــرين ينـــــادون بضـــــرورة وضـــــع  حقـــــوق اإلنســـــان،هذا مـــــا جعـــــل عـــــدةو علـــــى قـــــيم المواطنـــــة 
إن المرجعيـة الثقافيـة التـي نسـعى إليهـا،هي تلـك التـي "إستراتيجية فعالة لمجابهـة هـذه المشـكلة،

التجديــــد مــــن "تصــــل الماضــــي بالحاضــــر فــــي اتجــــاه المســــتقبل،ويتطلب ذلــــك تبنــــي إســــتراتيجية
الوحــــدة  ،بحيــــث ينظــــر إلــــى كــــل االزدواجيــــات بوصــــفها تنوعــــا فــــي إطــــار الوحــــدة،تلك"الــــداخل

المطلوب رسم معالمها وٕاطارها العام وأهـدافها وفلسـفتها،بحيث تكـون هـذه الوحـدة هـي العاصـم 
  .2"والحاكم لكل تنوع تعليمي وثقافي التعليم الثانوي

خاصة في ظـل مجتمـع متعـدد الثقافات،حيـث بـات مـن الضـروري تعميـق الدراسـة حـول الـرؤى 
المختلفة للمفاهيم وفق المقاربات والمداخل التي يعتمدها أصحاب كل تيار،لتوحيد الـرؤى لـيس 
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بالضرورة سيادة طرف على اآلخر،وٕانما بهدف االنـدماج فـي بوتقـة واحـدة تسـع الجميـع للعمـل 
لجميــع بــأن يكــون واعيــا بمحتــوى المفهوم،ســاعيا لتطبيــق وتجســيد مــا تــم وفــق شــروط تســمح ل

االتفاق حوله،خاصة أن مفهوم المواطنـة وحقـوق اإلنسـان يعتبـر مـدخال أساسـيا لمناقشـة جملـة 
ـــــومي للمواطنـــــة  ـــــس ق ـــــدعوة لتشـــــكيل مجل ـــــت ال ـــــة واالنتماء،فكان ـــــة بالهوي مـــــن القضـــــايا المتعلق

ح لتفعيل دورة التربية المدنية،ومن أهم المقترحـات الـواردة الفعالة،يشارك فيه الجميع يتبنى مقتر 
  1:في المبادرة

 .اإلسهام في االرتقاء بثقافة ومناخ المؤسسات المربية المقصودة وغير المقصودة -

التأكيــد علـــى أن مشـــاركة المــواطنين بكـــل أشـــكالها ومســتوياتها،إنما تـــنعكس أوال علـــى  -
 .صالح المواطنين ورفاهيتهم

ألســـــــس التاريخيـــــــة والفلســـــــفية والسياســـــــية واالجتماعيـــــــة واالقتصـــــــادية تعميـــــــق فهـــــــم ا -
 .الدستورية ةللديمقراطي

التعريــــــــف بــــــــالمجتمع المــــــــدني ومؤسســــــــاته وأهميتهــــــــا فــــــــي تفعيــــــــل وحــــــــث مشــــــــاركة  -
 .المواطنين،والتعريف بطبيعته وأغراض منظمات المجتمع المدني

حكومـــات المحليـــة تعزيـــز فهـــم كيـــف تعمـــل الحكومـــة الدستورية،وصـــالحيات وأدوار ال -
 .واإلقليمية

ـــــة الفعالة،والمشـــــاركة  - ـــــول واالتجاهـــــات والفضـــــائل الالزمـــــة للمواطن ـــــة القـــــيم والمي تنمي
 .السياسية والمدنية والمسؤولية االجتماعية

تعزيــز فهــم الدســتور والقــانون والوثــائق األساســية التــي تحكــم الحيــاة السياســية والمدنيــة  -
 .هم وبين الدولةوتحدد العالقات بين المواطنين وبين

 .فهم أهمية ومغزى السياسة الحكومية والمجتمع المدني للحياة اليومية للمواطنين -

تنميـــة اإلحســـاس بالفعاليـــة والكفـــاءة السياســـية والمدنيـــة وٕامكانيـــة تـــأثير المـــواطنين فـــي  -
 .السياسات العامة على كل المستويات

 .ولياتها والتزاماتهادعم فهم وتقدير أهمية التمسك بحقوق المواطنة وتولي مسؤ  -
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  التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان في المغرب -5-2-2
 1995بالمغرب سـنة  21بعد التقرير الذي أعده البنك الدولي حول التربية والتكوين في القرن 

والـــذي شـــخص فيـــه بشـــكل عـــام مفاصـــل الضـــعف والتـــأزم التـــي يعـــاني منهـــا النظـــام المدرســـي 
روع فـــــــي إصـــــــالحات تســـــــتجيب للمقـــــــاييس العالميـــــــة للتربيـــــــة بالمغرب،نصـــــــح بضـــــــرورة الشـــــــ

والتكـوين،وعلى اثـر ذلـك شــرع المغـرب فـي تعــديل المنـاهج التربويـة بمــا يتماشـى مـع التطــورات 
المســجلة محليــا وعالميــا،في مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان شــملت جوانــب النظــام التربــوي 

  1:وتجلت في ثالث مستويات رئيسية
ويهـــم الفــاعلين التربـــويين بحيـــث تـــم اســتثمار وعـــي األطـــر التعليميـــة بقضـــايا  :مســـتوى أول -

  .حقوق اإلنسان بإشراكهم في إنجاز مختلف العمليات المرصودة
ويتعلـــق بـــالبرامج الدراســـية، حيـــث تـــم رصـــد المضـــامين القابلـــة لالســـتثمار  :مســـتوى ثـــان -

اإلنســان، ومــن اســتعمال ودعمهــا بمضــامين جديــدة، تمكــن مــن تعزيــز مبــادئ ومفــاهيم حقــوق 
  .طرائق وأساليب تربوية مالئمة، تساير المستوى العقلي والعمري للتلميذ

ويخص إعداد الوسائل التعليمية والدالئل العلميـة والمرجعيـة وتحديـد األنشـطة :مستوى ثالث -
  .التربوية التي تساعد على توفير الجو المالئم لتحقيق األهداف المتوخاة

المستويات جاء الميثـاق الـوطني للتربيـة والتكـوين فـي غاياتـه الكبرى،موضـحا مـا ولتجسيد هذه 
  :ترمي إليه العملية التكوينية

 فـي ,األخـص علـى والطفـل ,عـام بوجـه المـتعلم جعـل مـن والتكـوين التربيـة نظـام إصـالح ينطلـق"

 السبل وفتح الشروط بتوفير وذلك،.التكوينية التربوية العملية خالل والفعل والتفكير االهتمام قلب

 مـدى الـتعلم علـى وقـادرين مـؤهلين متفتحـين ويكونـون ,ملكـاتهم ليصـقلوا المغـرب أطفـال أمـام

 والوجدانيـة البدنيـة وحاجـاتهم األطفـال بتطلعـات الـوعي ليقتضـي الغايـات هـذه بلـوغ وٕان.الحيـاة

 مـع المنسـجم التربـوي السـلوك نهج نفسه الوقت في يقتضي مام ,واالجتماعية والمعرفية والنفسية

 والمجتمع المربون يقف ثم ومن،بالمدرسة مرورا العملية الحياة إلى العائلي الوسط من الوعي هذا

 التقوية على والمساعدة واإلرشاد التفهم قوامه موقفا ,خاصة واألطفال ,عام المتعلمين تجاه برمته
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 القـيم واسـتيعاب االجتمـاعي، االنـدماج علـى وتنشـئتهم والعمليـة، الفكريـة لسـيرورتهم التدريجيـة

1"والمجتمعية والوطنية الدينية
.  

وانطالقــا مــن هــذا الميثــاق تــم الشــروع فــي اإلصــالحات التربويــة والتــي شــملت كــل مــواد التعلــيم 
فـــي مراحلـــه المختلفة،ونســـجل هنـــا خاصـــة فـــي مرحلـــة التعلـــيم المتوســـط،إدخال تعـــديالت علـــى 

الوطنية،حيث تم اسـتبداله بمنهـاج التربيـة علـى المواطنـة محـددا المنهاج المعد في مادة التربية 
تتــوخى التربيــة علــى المواطنــة تنميــة الــوعي بــالحقوق  "األهــداف التــي ترمــي إليهــا هــذه التربيــة

والمســؤوليات الفرديــة والجماعيــة، والتــدرب علــى ممارســتها، ممــا يــدعم المحــددات التــي تجعــل 
جذابـــة لـــذاتها أي بمـــا تـــوفره ، مفتوحـــة علـــى الحيـــاة، و ، المرتقبـــة مـــن خـــالل اإلصـــالحالمدرســـة

مـع  والعيش سويةلبناء الشخصية ، واكتساب االستقاللية، كل يوم كفضاء  للتالميذ والتلميذات
ولعل من المفيد التذكير بهذا الصدد بأن ممارسة المواطنة ليسـت .وممارسة المواطنةاآلخرين، 
يــــات شــــاركة فــــي الحيــــاة السياســــية، وخاصــــة العملالــــذي يخــــول الم" بالرشــــد القــــانوني"مرهونــــة 

بالسنوات األولـى مـن الحيـاة ، أشـكال وتعـابير وصـيغ لتلـك  ءابداالنتخابية، بل أن لكل مرحلة،
ربية على المواطنـة مـن وبناء على ذلك، فإن تصور الت.ال بهاالممارسة متى تم تحسيس األطف

من سلوكات مواطنة يوميـة متكيفـة مـع كـل أي من زاوية ما يمكن أن تنميه حاليا ،رهذا المنظا
ذلـك التـراكم الـذي  -مع مرور الزمن وتضافر جهـود قنـوات أخـرى -سن، من شأنه أن يحدث 

إراديـا متسـما رتهـا وتفعيلهـا أمـرا طبيعيا،يغرس قيم المواطنة في الفكـر والوجـدان ويجعـل مـن بلو 
  .2"بالديمومة

ق غايات اإلصالح في تكـوين مـواطن متشـبع إن المناهج التربوية في المغرب تسعى إلى تحقي
بقيمه الثقافية،يعتز بانتمائه الوطني ومتفـتح علـى العـالم مـن حولـه،غير أن هـذه المنـاهج تقابـل 

ففي دراســة حــول تقيــيم الكتــب المدرســية فــي بالنقــد الشــديد مــن طــرف المتــابعين للشــأن التربــوي،
إلــى أنــه يجــب االهتمــام بجملــة  ضــوء مبــادئ حقــوق اإلنســان والمســاواة بــين الجنسين،خلصــت

من المبـادئ والتـدخل لتنقيـة كـل مـا يخالفهـا مـن مضـامين خاصـة مـا يتنـافى مـع مبـدأ المسـاواة 
  .3على مستوى العرق والسن واللغة،أو ما يحد من حرية التفكير والتعبير والمعتقد
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راع حيـــث يـــرون فيهـــا منـــاهج مبتـــورة خاصـــة فيمـــا تعلـــق بموضـــوع حقـــوق اإلنســـان،فهي لـــم تـــ 
لــم يشــر الميثــاق ضــمن األهــداف "الجوانــب األساســية فــي مشــروع التربيــة علــى حقــوق اإلنســان

        العامــــة لمختلــــف أطــــوار التربيــــة والتكــــوين المنصــــوص عليــــه فــــي الدعامــــة الرابعــــة بالنســــبة ل
إلـــى أي هـــدف يتعلـــق بترســـيخ ثقافـــة حقـــوق اإلنســـان لـــدى ..) االبتـــدائي واإلعـــدادي والثـــانوي( 

التشــبع بــالقيم الدينيــة والخلقيــة والوطنيــة " الناشــئة، فكــل مــا هنالــك أن التعلــيم األولــي يرمــي إلــى
واإلنسانية ليصبحوا مواطنين معتزين بهويتهم وبتراثهم وواعين بتاريخهم ومندمجين فـاعلين فـي 

  .هناك فقط إشارة عابرة إلى حقوق اإلنسان ضمن مرامي السلك اإلعدادي". مجتمعهم
ـــة علـــى حقـــوق اإلنســـان ضـــمن أمـــا با ـــيم الثـــانوي فـــال وجـــود ألي إشـــارة إلـــى التربي لنســـبة للتعل

األهداف التي حددها الميثاق لهذا السلك؛ فالميثاق أثناء حديثه عـن حقـوق اإلنسـان فـي القسـم 
، لـــم يتحـــدث، وبشـــكل خجـــول وفـــي آخـــر فقـــرة مـــن الثوابـــت "المبـــادئ األساســـية"األول بعنـــوان 

التفــتح علــى معطيــات الحضــارة اإلنســانية العصــرية ومــا فيهــا مــن "علــى الخمســة للميثــاق إال 
 .1"آليات و أنظمة تكرس حقوق اإلنسان وتدعم كرامته

  التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان في تونس-5-2-3
مـــر إصـــالح التعلـــيم فـــي الجمهوريـــة التونســـية منـــذ استقاللها،بإصـــالحات تربويـــة بـــارزة كانـــت 

هــا الــبالد مــن أجــل مواكبــة التغيــر الحاصــل محليــا ودوليــا، تمثلــت فــي محطــات لمراحــل مــرت ب
ثــالث محطـــات كبــرى لإلصـــالح التربــوي توجـــت بقــوانين توجـــه هــذا اإلصـــالح وترســم معالمـــه 

  :البارزة وفقا للمراحل الزمنية التالية
  .04/11/1958/ هـ 1378ربيع الثاني 21مؤرخ في  118/58القانون-1
  .29/07/1991المؤرخ في  65/91القانون التوجيهي -2
 .23/07/2002المؤرخ في  80/2002القانون التوجيهي  -3

سعى النظام التربوي من خالل القانون التوجيهي األخير المتعلق بالتربية والتعليم األساسي 
إلى تبني مقاربة بيداغوجية حديثة ،تمكن التالميذ من اكتساب مهارات وكفاءات أساسية 

نين صالحين،معتزين بهويتهم بكل أبعادها ويتحلون بقدر كاف من حب تجعل منهم مواط
الوطن والوالء له مع التفتح على الحضارات اإلنسانية،جاء ذلك بشكل واضح وصريح في 
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تهدف التربية إلى تنشئة التالميذ علي الوفاء  "الفصل الثالث من القانون التوجيهي األخير
العتزاز به وترسيخ الوعي بالهوية الوطنية فيهم وتنمية لتونس والوالء لها وعلي حب الوطن وا

الشعور لديهم باالنتماء الحضاري في أبعاده الوطنية والمغاربية والعربية واإلسالمية واإلفريقية 
كما تهدف إلى غرس ما أجمع  .والمتوسطية ويتدعم عندهم التفتح علي الحضارة اإلنسانية

مين العلم والعمل والتضامن والتسامح واالعتدال وهي عليه التونسيون من قيم تنعقد علي تث
الضامنة إلرساء مجتمع متجّذر في مقومات شخصيته الحضارية متفتح علي الحداثة يستلهم 
المثل اإلنسانية العليا والمبادئ الكونية في الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية وحقوق 

  1"اإلنسان
ضــرورة دعــم الســلوك الحضــاري )2004/2008(ر التربــوي حــول التطــو  يوجــاء التقريــر الــوطن

فــي الوســط المدرســي والتربيــة علــى المواطنــة معتبــرا أن التربيــة تفقــد أهميتهــا إن هــي ظلــت فــي 
مستوى المعرفة فقط،ولم تؤدي دورها في بنـاء السـلوك اإلنسـاني والحضاري،خاصـة فـي مجـال 

إلــى دعــم الســلوك الحضــاري فــي الوســط لقــد احتلــت التوجهــات الراميــة "التربيــة علــى المواطنــة
المدرسي،وتنشـــــئة المتعلمـــــين علـــــى المواطنـــــة مكانـــــة محوريـــــة ضـــــمن الســـــدى المميـــــز للفعـــــل 
التربوي،وذلـــك مـــن منطلـــق اإليمـــان بـــأن التربيـــة تفقـــد جوهرهـــا إن هـــي اكتفـــت بـــالتمحور حـــول 
تعزيـــــــــز المعـــــــــارف فـــــــــي بعـــــــــدها األكـــــــــاديمي وأهملـــــــــت تنشـــــــــئة المتعلمـــــــــين علـــــــــى الســـــــــلوك 

اري،وتربيتهم على المواطنة،لذلك كانت العناية بالتنشـئة االجتماعيـة للمـتعلم مـن الثوابـت الحض
ـــــة فـــــي  ـــــف الخطـــــط والتوجهـــــات التربوي ـــــزة لمختل ـــــوي مـــــن الســـــمات الممي المرافقـــــة للفعـــــل الترب

  .2"تونس،وجعلت من الحياة المدرسية أفضل فضاء لتحقيق هذا التوجه
لتأكيـــــد علـــــى جملـــــة مـــــن الغايـــــات مـــــن العمليـــــة لـــــذا كـــــان القـــــانون التـــــوجيهي حريصـــــا علـــــى ا

التربوية،ضــــمنها مــــن خــــالل فصــــوله المختلفــــة،مبرزا أهميــــة التربيــــة فــــي تعزيــــز قــــيم المواطنــــة 
 ومتوازنا متينا تكوينا المتعلمين تكون المدرسة تؤمن "إلى) 48(وحقوق اإلنسان،يشير الفصل 

 للمشـاركة تـؤهلهم التـي الكفايـات واكتسـاب المعـارف امـتالك علـي وتسـاعدهم ،األبعـاد ومتعدد
 إرساء في والمساهمة الحياة مدى والتعلم ة،والثقافي واالجتماعية االقتصادية الحياة في الفاعلة
  هاتــــــ،كما يؤكد على هذه التوج"والتقدم داثةــــــــــــــالح مواكبة علي قادر ديمقراطي رــــــــــح مجتمع
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 وٕاكسـابهم للمتعلمـين المعرفـي التكـوين بمهمـة أساسـا المدرسـة تضـطلع )" 56(الفصـل  
 مراحـل كـل فـي تعمـل كمـا.،المـواطن علـي والتربيـة المسـائل حـل وفـي العمـل فـي منهجيـات

 التـي الموازيـة واألنشـطة المدرسـية الحيـاة تنظـيم وعبـر الدراسـة مجـاالت جميـع وفـي التعلـيم
 والتكـوين التعلـيم لمواصـلة صـلبة قاعـدة تمثـل عامـة ومهـارات كفايـات إكسـابهم علـي تقـدمها،
  ".التشغيل ولقابلية

كمــا يســعى النظــام التربــوي لتعزيــز قــيم المواطنــة وحقــوق اإلنســان مــن خــالل مشــاركة المجتمــع 
المـدني فـي العمليـة التربوية،بنشـر ثقافـة المواطنــة وحقـوق اإلنسـان مـن خـالل تحضـير مناشــير 
ــدليل المرجعــي  ومطبوعــات تحــث علــى التحلــي بقــيم المواطنــة وحقــوق اإلنســان،لعل أشــهرها ال

حيــث يحتــوي علــى شــروحات " حافلــة المواطنــة"ة الفعالــة والــذي جــاء بعنــوان للشــباب والمواطنــ
ـــة وحقـــوق  ـــيم ومهـــارات المواطن ـــة ق ـــى للشـــباب يســـتهدف تنمي ورســـومات موجهـــة بالدرجـــة األول

ـــديهم متضـــمنا محـــورين رئيســـيين،يتناول المحـــور األول  االعتـــراف مـــن...المواطنـــة: اإلنســـان ل
 المواطنـة :،ويتناول المحـور الثـانيوضـمانها الحقوق ةبكاف االعتراف إلى االنتخاب في بالحق
 ∗.المواطنة ممارسة وفضاءات اآلليات القانوني، اإلطار الفاعلة

دول مجلـس التعـاون لـدول الخلــيج التربيـة علـى المواطنـة وحقـوق اإلنســان فـي  -5-2-4
  العربي

العقـود الماضــية إن موضـوع المواطنـة فـي المجتمـع الخليجـي لــم يلـق االهتمـام المناسـب خـالل 
لكن االهتمـام بهـذا رغم تضمينه معظم الدسـاتير الصـادرة بعـد تشـكل الدولـة بمفهومهـا الحـديث،

المفهوم تنامي خاصة خالل العقد األخير من القـرن الماضـي،نتيجة للتحـديات المسـجلة محليـا 
يـــة وعالميا،فـــالتطور التكنولـــوجي والعلمـــي وانخفـــاض معـــدالت األميـــة فـــي المجتمعـــات الخليج

ـــين بـــاقي شـــعوب المعمورة،وتحســـن الوضـــع االقتصـــادي فـــي دول  وســـهولة االتصـــال بينهـــا وب
مجلــس التعــاون الخليجي،ممـــا جعلهــا محــط أنظـــار الكثيــر مــن األمـــم كفضــاء للعمــل والنشـــاط 
االقتصــادي،مما جعلهــا أمــام تحــديات كثيــرة مــن أهمهــا المحافظــة علــى الهويــة فــي ظــل موجــة 

الوافـدين بحيـث صـار النسـيج االجتمـاعي األصـلي للسـكان مهـدد  منح الجنسية لعـدد كبيـر مـن
باالضمحالل أمـام هـذه الموجه،صـار لزامـا علـى هـذه الـدول البحـث عـن مفـاهيم جديـدة تحـافظ 

تواجــه المنطقــة الخليجيــة تحــديات كثيــرة تمــر بهــا قــد تــؤثر فــي "علــى كيــان الدولــة وديمومتهــا،
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األصـليين مـن إجمـالي مجمـوع السـكان فـي دول  استقرارها وأمنها، حيث تصل نسبة المواطنين
 13المتحـدة، و  فـي دولـة اإلمـارات العربيـة%  12إلـى  2010الخليج طبقًا إلحصاءات عـام 

فـي %  70فـي مملكـة البحـرين، و %  48في دولة الكويت، و %  30في دولة قطر، و % 
لسـكاني يمثـل تحـديًا ومثـل هـذا الواقـع ا.في المملكة العربيـة السـعودية % 73سلطنة عمان، و 

لموضـــوع المواطنـــة فـــي المنطقـــة الخليجيـــة،التي ســـتجد نفســـها أمـــام مجتمـــع يمثـــل خليطـــًا مـــن 
ــــوب شــــرق آســــيا ــــى دول جن ــــي ينتمــــي معظمهــــا إل ــــين، : العرقيــــات الت الهند،وســــيريالنكا، والفلب

 وبــنجالديش، وباكســتان، وٕاندونيســيا، مــا قــد يتطلــب مســتقبًال أكثــر مــن التســامح إلنشــاء بعــض
  .1دور العبادة الخاصة بكل ديانة، أو المطالبة بحق التمثيل السياسي

من هذا المنطلق كان لموضوع المواطنة وحقوق اإلنسان،أهمية كبيرة لتجـاوز هـذه اإلشـكاليات 
الناجمـة عــن التعــدد العرقــي والثقـافي فــي المجتمــع الخليجي،كمــا أن االنفتـاح علــى العــالم جعــل 

حقـوقهم المدنيـة والسياسـية،والمطالبة بالديمقراطيـة كاختيـار ضـروري أبناء المنطقـة أكثـر وعيـا ب
،ومن هنـــا بـــرز الـــدور المحـــوري للتربيـــة فـــي تكـــوين األفـــراد للتعـــايش الســـلمي وضـــمان حقـــوقهم

كمواطنين متشبعين بحب وطنهم لديهم شعور عـال باالنتمـاء وضـرورة الـدفاع عـن هـذا الـوطن 
الســلمي بــين األمــم وتعزيــز قــيم التســامح واإلخــاء  وحمايتــه مــن كــل األخطار،وأهميــة التعــايش

والتربيـــة علـــى أن االخـــتالف والتنـــوع هـــو جســـر لالتحـــاد ونبـــذ للفرقـــة والتشـــتت،فالتنوع الثقـــافي 
والعرقـــي والـــديني إذا لـــم يـــزود بتربيـــة علميـــة صـــحيحة،يمكن ان يكـــون معـــول هـــدم فـــي البنـــاء 

س التعـــاون الخليجـــي النتهـــاج حيـــث نســـجل ســـعى دول مجلـــ االجتمـــاعي ألي أمـــة مـــن األمـــم،
ـــات جديـــدة تهـــدف لتنميـــة ثقافـــة حقـــوق اإلنســـان والمواطنـــة،من خـــالل مراجعـــة المنـــاهج  مقارب
التربوية وتضمينها لهذه المفاهيم والقيم،وتشجيع الجمعيات الوطنية لتبني هذا النهج،كمـا حـدث 

ــــــــــة لحقــــــــــوق اإلنســــــــــان  ــــــــــة الوطني ــــــــــة السعودية،بتأســــــــــيس الجمعي ــــــــــي فــــــــــي المملكــــــــــة العربي ف
 2:والتي من أهدافها)29/03/2004(

 الكتـاب مصـدره الـذي للحكـم األسـاس للنظـام وفقـاً  اإلنسـان حقـوق حمايـة علـى العمـل -1
 قالخاصـة بحقـو  والمواثيـق اإلعالنـات فـي ورد ومـا المرعيـة، لألنظمـة ووفقـا والسـنة

                                                 
1
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 المتحـدة ماإلسـالمي، واألمـ المـؤتمر منظمـة و العربيـة، الجامعـة عن الصادرة اإلنسان
 .اإلسالمية الشريعة يخالف ال وبما المختصة ولجانها ووكاالتها

 .المجال هذا في العاملة الدولية المنظمات مع التعاون -2
 .التسامح وعدم والتعذيب، والعنف، والتعسف، الظلم، ضد الوقوف -3

وفــي اإلمــارات العربيــة يشــكل موضــوع المواطنــة وحقــوق اإلنســان أهميــة بالغــة،نظرا لألســباب 
التــــي أشــــرنا إليهــــا ســــابقا،ودوما التربيــــة تتحمــــل جــــزءا غيــــر يســــير مــــن المشــــكلة التــــي تواجــــه 
المجتمعـــات بشـــكل عام،والمجتمعـــات الخليجيـــة بشـــكل خـــاص،في تحقيـــق حـــول أســـباب تـــدنى 

هــذا  فــيمــن الطلبــة الــذين شــاركوا  يــركثأشــار  "معرفــة الطلبــة اإلمــاراتيين بــوطنهم ومؤسســاته
ــــق  ــــىالتحقي ــــة مــــنهج  إل ــــةعــــدم كفاي ــــه  التربي ــــة وعــــدم فاعليت ــــيالوطني ــــدهم  ف  بالمعلومــــاتتزوي
 .1"للمواطنة الضرورية

تبقــى التربيــة تحتــل موقعــا هامــا فــي نشــر ثقافــة المواطنــة وحقــوق اإلنســان مــن خــالل المنــاهج 
 التربوية،التي تساهم فـي تعزيـز هـذه الثقافـة التـي بـدونها ال يمكـن أن نحقـق بـرامج التنميـة التـي

  .نسعى لتحقيقها في أوطاننا
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 الفصل خالصة
في هذا الفصل يمكننا أن نحدد أهم المحطات األساسية التي تم  من خالل ما تم معالجته

  :في هذا المجال ااستخالصه
           عمق التاريخ اإلنساني فيلفكري في مجال حقوق اإلنسان،يغور تطور االإن  -

،واإلنسان )30المائدة"(َأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِرينَقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه فَ  َنْفُسهُ َلُه  َفَطوَعتْ "منذ
يدافع ويناضل من أجل حقوقه الطبيعية األزلية،والتي تعتبر حقوقا فطرية غير قابلة 
للتنازل،غير أن المكتوب منها يؤسس لبدايتها من عهد اإلغريق،على يد الفالسفة 

 .الرواد
القرآن الكريم،السنة النبوية الشريفة،أقوال وأفعال المفكرين (مي التراث اإلسال -

حقوق يزخر بشتى الصور التي تؤسس ل،)ينوالحكماء والخلفاء المسلم
 .على أي أساس كاند التمييز العنصري اإلنسان،كالحرية والعدالة،والمساواة ونب

في العصر  جل المصطلحات والمفاهيم ذات العالقة بموضوع حقوق اإلنسان -
،تطورت في الغرب بفضل العمل المتواصل لهذه الشعوب من أجل تكريس الحديث

 .كل الجهود لتحقيق ذلك تتضافر وتعزيز هذه القيم وتجسيدها على أرض الواقع،
بعد موجة االستعمار الحديث وتعرض الكثير من شعوب العالم لفقدان حقوقهم  -

الحروب التي سادت العالم،والتي  اإلنسانية،ونضالهم من أجل نيل حريتهم،وموجة
كانت خاتمتها تأسيس منظمة األمم المتحدة،التي تسعى من خالل منظماتها 

كما تولد "المختلفة للعمل على غرس قيم التسامح والمحبة وثقافة حقوق اإلنسان،
فالقضية تربوية باألساس،لهذه األسباب " الحروب في أذهان األفراد،يولد السالم أيضا

إلى وضع برامج تربوية تهدف لنشر هذه " اليونسكو"ة األمم المتحدةسعت منظم
 .الثقافة والتربية عليها،من خالل تقديم المساعدات الفنية والمادية لدول المنظمة

قطعت الدول المتقدمة خاصة في أوروبا وأمريكا أشواطا كبيرة في تعزيز ثقافة التربية  -
 .وسلوكاعلى المواطنة وحقوق اإلنسان،فكرا وثقافة 

تسعى الدول العربية ومن بينها الجزائر،إلى مراجعة مناهجها التربوية حتى تتالءم  -
  .ربية على المواطنة وحقوق اإلنسانمع التوجهات الحديثة،للت

  



 
 
 

  
 

  

  تمهيد*

  النظام التربوي في الجزائر -1

 قبل االستقاللالنظام التربوي  -1-1

 بعد االستقاللالنظام التربوي  -1-2

 المنهاج التربوي -2

 التربوي مفهوم المنهاج -2-1

 أسس بناء المناهج التربوية -2-2
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 لتربية المدنية في تعزيز مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنساناج ادور منه -3

 مفهوم المواطنة وحقوق اإلنسان في الدستور الجزائري -4
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  تمهيـــــــــــــــــــــــد
وحقــوق اإلنســان مـــن المواضــيع التـــي أصــبحت تحتــل مســـاحة واســعة مـــن  ةيعتبــر موضــوع المواطنـــ

اهتمــام القــائمين علــى الشــأن التربوي،ســواء علــى مســتوى الــدول أو المنظمــات العالميــة،نظرا ألهميــة 
اإلنســانية فــي إطــار خصوصــياته هــذا النــوع مــن التربيــة فــي تكــوين المــواطن العــالمي المتشــبع بــالقيم 

  .الثقافية واالجتماعية،ولن يتحقق ذلك إال من خالل التربية الهادفة،بمناهجها ومقارباتها البيداغوجية
ـــذ االســـتقالل،إلى تكـــوين المـــواطن الجزائـــري المتشـــبع بقيمـــه  والنظـــام التربـــوي فـــي الجزائـــر ســـعى من

ية التي يتعرض لها النظـام التربـوي علـى مسـتوى الوطنية المتفتح على العالم،وما اإلصالحات التربو 
  .المناهج،إال دليل على الحرص على هذا التوجه

النظـــام التربـــوي فـــي الجزائر،قبـــل االحـــتالل الفرنســـي وضـــعية نحـــاول فـــي هـــذا الفصـــل التطـــرق إلـــى 
بـة وبعده،ثم للنظام التربوي بعد االستقالل والوقوف على أهـم المحطـات التـي مـر بهـا هـذا النظـام رغ

وأسـس قيامهـا ومكوناتهـا وأنواعهـا  مـن حيـث المفهـومفي اإلصالح والتجديد،وكذلك المنـاهج التربويـة 
حقــوق مجســدة للمواطنــة و فــي الدســتور الجزائــري منــذ تأسيسه، والوقــوف علــى أهــم المــواد التــي جــاءت

المواطنــــة  ،ومكانــــة)2008(لقــــانون التــــوجيهي للتربيــــة لقــــراءة تحليليــــة اإلنســــان،وفي الختــــام القيــــام ب
 .وحقوق اإلنسان فيه
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 النظام التربوي في الجزائر  -1
  :فصل حالة التعليم في الجزائر إلى مرحلتين أساسيتين همايمكننا أن نُ 

  النظام التربوي في الجزائر قبل االستقالل -1-1
  مرحلة العهد العثماني في الجزائر-1-1-1

نسـي كـان فـي أحسـن حاالته،وهـذا بشـهادة كـل مـن زاروا إن التعليم في الجزائر قبل االحتالل الفر 
) 1871(قـــدرت الكتاتيـــب والزوايـــا فـــي الجزائـــر ســـنة حيث الجزائـــر وأرخـــوا لتلـــك الفتـــرة الزمنيـــة،

،تقــــدم التعلــــيم علــــى القطــــر الجزائــــري شــــماال وجنوبابــــين زاويــــة وُكتــــاب موزعــــة  2000بحــــوالي 
تلميــذ ) 1400(مدرســة وتحتــوي علــى ) 90(تلميــذ تقريبــا فكانــت فــي قســنطينة مــثال ) 28000(لـــ

نسمة في نفـس السـنة حسـب اإلحصـائيات الرسـمية ) 24000(وسكانها قدروا ب ) 1873(سنة 
مدرسـة لتعلـيم القـراءة والكتابـة ) 100(زاوية في الجزائر العاصـمة ) 40(كان في نواحي تلمسان 

  .1والحساب
" ولســـــن اســـــترهازي"الجنـــــرال  ســـــجل حولهـــــا مالحظاتـــــهو لهـــــا كمـــــا ســـــجلت األميـــــة أدنـــــى نســـــبة 

)WilsenEstehazi (ــــا فــــي نفــــس الفتــــرة الزمنيــــة ــــذين " مقارنــــة بجنــــوب أوروب أن الجزائــــريين ال
يحســنون القــراءة والكتابــة كــانوا فــي ذلــك العهــد أكثــر مــن الفرنســيين الــذين كــانوا يقــرءون ويكتبــون 

فرنســـيون مـــن طبقـــة  مـــن الفرنســـيين كـــانوا أميـــين حينـــذاك ،وأن الجزائـــر احتلهـــا جنـــود%45،إن 
يجــــب علينــــا أن نعتــــرف احترامــــا للحقيقــــة أن المســــلمين فــــي أفريقيــــا (...) جاهلــــة تمــــام الجهــــل 

بية والتعليم عنايـة الشمالية رغم انخفاض مستوى العلوم فيها وقلة الكتب ،كانوا يولون مسائل التر 
  2."لها قيمتها

ــذاتي للتعلــيم،من  كــان خــالل عمليــة الوقــف اإلســالمي مــن الجزائريــون يعتمــدون علــى التمويــل ال
طـــرف المحســـنين،والهبات والتبرعـــات التـــي ترصـــد لمشـــروع تعلـــيم األطفـــال مـــن خـــالل المعاهـــد 
والمدارس الخاصة والزوايا والكتاتيب،فكانت مصادر تعليم الجزائريين متعددة كما أشار إلى ذلك 
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ــة - اجد والزوايــا بمــا تقدمــه مــن دروس فــي مجــاالت مختلفــة وتمثلهــا المســ  :المدرســة الجزائري
الــخ مــن العلــوم ذات الصــلة ...لعــل أبرزهــا تحفــيظ القــرآن الكــريم والنحــو والبالغــة والتفســير 

  .بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
وهي المدرسة التـي يجمـع فيهـا الطالـب بـين تكوينـه  :المدرسة المزدوجة الجزائرية اإلسالمية -

المدارس العربية إلكمال الدراسـة ثـم العـودة للجزائـر  و الجزائر،ومن ثم االلتحاق بالمعاهدفي 
كانا يقصـدهما الكثيـر  نعن ذلك جامع الزيتونة واألزهر اللذي للمباشرة العمل الوظيفي، كمثا

 .المعاهد في الشام والحجاز ضمن طلبة العلم من الجزائريين، وبع

ذه المدرسـة جـاءت بهـا طائفـة مـن علمـاء المسـلمين الـذين لـم وهـ :المدرسة اإلسالمية عموما -
فيهــا وظــائف مختلفــة كاإلفتــاء  افــي األصــل،ولكنهم اســتوطنوا الجزائــر وتولــو  نيكونــوا جزائــريي

 .واإلمامة، ساهموا هم أيضا في عمليات التكوين

ة مـن أجـل تنظـيم فالتعليم في العهد العثماني لم يكن من اهتمام الدولة،فلم تتدخل الدولـة العثمانيـ
لـم يكــن للعثمـانيين فــي الجزائـر سياســة للتعلـيم،وال خطــة رســمية " التعلـيم أو وضــع خطـة تعليميــة 

لتشــــجيعه والعنايــــة بأهلــــه وتطــــويره وتوجيهــــه وجهة،تخــــدم المصــــالح اإلســــالمية العليــــا مــــن جهــــة 
  .1"والمصالح الوطنية الجزائرية من جهة أخرى

ي الجزائـر مـن حيـث تطـويره واالسـتفادة ممـا كانـت عليـه أوروبـا إن عدم اهتمام األتراك بالتعليم ف
لــئن نجــح "مــن تطــور فــي ذلــك العصــر،رجح الكفــة للضــفة األخــرى فــي القيــام بــالغزو واالحــتالل،

العثمـــــانيون فـــــي إيقـــــاف الزحـــــف األســـــباني المســـــيحي إلـــــى بالدنـــــا،وتحرير المواقـــــع التـــــي كـــــانوا 
قـــــوا فـــــي النهـــــوض بنـــــا وٕالحاقنـــــا بركـــــب الحضـــــارة يحتلونهـــــا،وتولي الســـــلطة عنـــــدنا،فإنهم لـــــم يوف

المجاورة،فبقينــا  ةالحديثــة،وتمكيننا مــن التنظيمــات والتقنيــات التــي بفضــلها ارتقــت الــبالد األوروبيــ
  2"في وضع اقتصادي وسياسي وعسكري متدن

قــد يكــون التعلــيم فــي الجزائــر قبــل االحــتالل يركــز علــى التعلــيم الــديني بشــكل رئيســي،من خــالل 
ـــوم ا لقـــرآن مـــن حفـــظ وتفســـير وحـــديث وفقه،ويعتمـــد علـــى الحفـــظ واالســـتظهار والمســـجد هـــو عل

المؤسسة األولى لهذا التعليم بمساعدة الزوايا والكتاتيب،لكنـه حـافظ علـى الهويـة الوطنيـة للشـعب 
،ممــا صــعب علــى إدارة المحتــل تحقيــق )األمازيغيــة-العربيــة-اإلســالم( الجزائــري بأبعادهــا الثالثــة
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ـــــــــا،وتعتبر شـــــــــهادة ســـــــــتعمارية رغـــــــــم لجوئهـــــــــأهـــــــــدافها اال ـــــــــا وترهيب ـــــــــف الوســـــــــائل ترغيب ا لمختل
علــى حالــة التعلــيم فــي الجزائــر عنــد احــتالل  1850مــدير شــؤون الجزائــر   (Dumas)دومــاس

أن التعلـيم االبتـدائي كـان أكثـر انتشـارا فـي الجزائـر ممـا نعتقـد "  قـرفرنسا لهـا خيـر شـاهد حيـث يُ 
أهـــالي المقاطعـــات الـــثالث أن متوســـط عـــدد األشـــخاص مـــن عمومـــا، وقـــد أظهـــرت عالقتنـــا مـــع 

ـــــى األقـــــل المتوســـــط الـــــذي أعطتـــــه  ـــــذين يعرفـــــون القـــــراءة والكتابـــــة يســـــاوي عل جـــــنس الـــــذكور ال
مــن دون شــك، لكــن إن لــم يكــن جميــع األطفــال % 40فهنــاك حــوالي ...اإلحصــائيات عــن أريافنــا

مدرســـة، وكـــانوا يســـتطيعون اســـتظهار قـــد تعلمـــوا القـــراءة والكتابـــة، فـــإنهم قـــد ذهبـــوا جميعـــا إلـــى ال
األدعيـــة وبعـــض آيـــات القـــرآن، لقـــد كـــان لجميـــع القبائـــل واألحيـــاء الحضـــرية معلـــم مدرســـة قبـــل 

فـــي كـــل مقاطعـــة عـــدد الشـــباب  3000أو  2000االحـــتالل الفرنســـي، ويقـــدر دومـــاس بحـــوالي 
دد أولئـــك عـــ 800أو  600الـــذين يزاولـــون فـــي المـــدارس القرآنيـــة الـــدروس المتوســـطة، وبحـــوالي 

  1."دراسة علوم القانون وعلوم الدين الذين يتمكنون من
  )1962-1830(التعليم أثناء االحتالل الفرنسي -1-1-2

يين،فبعــد أن شــهدت فتــرة االحــتالل الفرنســي للجزائــر تراجعــا كبيــرا لمســتويات التعلــيم بــين الجزائر 
معيشـي مقبول،نتيجـة لعمليـة  السـكان يعيشـون فـي مسـتوىو كان نسبة األمية في مستوياتها الدنيا 

الوقف التي كانت تغطي كل مصاريف التعليم ومسـاعدة الفقـراء والمحتاجين،تحولـت حيـاتهم بعـد 
قدم بيدو،والمورسيير وبالنجيني ولوبيشو تقـديرات فـي مدينـة االحتالل إلى حياة البؤس والحرمان،

مـــــــن التالميـــــــذ،ففي         عليهـــــــا الكثيـــــــركانـــــــت المـــــــدارس كثيـــــــرة ويتـــــــردد " الجزائر،يشـــــــير لوبيشـــــــو
مدرســة ) 24(نســمة،كان هنــاك ) 12000(كــان هنــاك مــن بــين عــدد الســكان يقــدر ب) 1840(

مدرسـة تعلـم ) 14( لـم يكـن هنـاك أكثـر مـن)1946(تلميـذ،وفي فيفـري ) 600( تستقبل أكثـر مـن
ما تلميذ،لقد كان المساكين في السابق يحضـون بالتقدير،ويعيشـون عيشـة كريمـة،أ) 400(حوالي 

  2"اليوم وما عدا البعض منهم فقد كانوا جميعا يعيشون في بؤس
أن نسـبة المتعلمــين  ")1901(ســنة" دومـاس"الجنـرال الفرنســي سـنة مــن احـتالل يصــرح  70وبعـد 

االحـتالل أصـبحت نسـبة األميـين مـن الجزائـريين  ، وبعـد قـرن مـن% 3.8مـن األهـالي ال تتعـدى 
مــا تجــاوزت أعمــارهم بــين %  90ســنة، و 18لــى إ 5مــن  بــين مــن تتــراوح أعمــارهم%  92.2
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مــن مليــون ونصــف المليــون طفــل جزائــري فــي الشــوارع، وهــم فــي ســن  وتشــرد أكثــر.ثمــانين عاًمــا
  1" ...لم يجدوا المكان وال من ينفق عليهم الدراسة، ألنهم

واتبع المستدمر سياسة متدرجة في محاصرة السكان من أجـل تجريـدهم مـن مؤسسـاتهم التعليميـة 
التضـــييق علـــيهم،من خـــالل مصـــادرة أمـــالك الوقـــف وفـــرض قيـــود علـــى فـــتح المـــدارس العربيـــة و 

فكان الحصــول علــى رخصــة بوضــع شــروط لفتحهــا بواســطة تــراخيص تمــنح مــن اإلدارة الفرنســية،
بفــتح  لــهفــتح مدرســة أو كتــاب يتطلــب االلتــزام بشــروط صــارمة يجــب تنفيــذها حرفيــا حتــى يســمح 

  2:ما يليالمدرسة،حيث يجب التعهد ب
 .اقتصار التعليم على تحفيظ القرآن ال أكثر -1
عدم التعرض بأي وجه كان إلى تفسير اآليات القرآنية،خاصة تلك التي تحـض علـى الجهـاد  -2

 .في سبيل اهللا وتدعو لمحاربة الظلم واالستبداد
 .استبعاد تدريس تاريخ الجزائر وتاريخ العرب والمسلمين،وجغرافية الجزائر والبالد العربية -3
  .استبعاد األدب العربي بجميع علومه،واالمتناع عن تعليم المواد العلمية والرياضية -4

والتضــييق علــى تعلــم اللغــة العربيــة تمهيــدا لفــرض لغــة وحضــارة الوافــدين الجدد،وهــدم الكثيــر مــن 
المـــــدارس واالســـــتيالء عليهـــــا وتحويلهـــــا إلـــــى مقـــــرات إداريـــــة وعســـــكرية،تحت ذريعـــــة المصـــــلحة 

ياســـــة التعليميـــــة الفرنســـــية أقيمـــــت منـــــذ البدايـــــة بنيـــــة تجريـــــد هـــــذا الشـــــعب مـــــن ،ألن السالعامـــــة
هويـــــة الوطنيـــــة فـــــي هويته،وخاصـــــة اللغـــــة العربيـــــة واإلســـــالم مركـــــزين علـــــى ضـــــرب مكونـــــات ال

تحدي يواجهونه هو اإلسـالم فـي توحيـد أبنـاء المنطقة،هـذا مـا دفـع بالمبشـر  العمق،وكان أصعب
علينــا أن نخلــص هــذا الشــعب مــن " 1869ســنة  صــرح ي) 1825/1892(الكاردينــال الفيجــري 

قرآنــــه وعلينــــا أن نعتنــــي علــــى األقــــل باألطفــــال لتنشــــئتهم علــــى مبــــادئ غيــــر التــــي شــــب عليهــــا 
أجــدادهم،فإن مــن واجــب فرنســا تعلــيمهم اإلنجيــل أو طــردهم إلــى أقاصــي الصــحراء بعيــدين عــن 

  .3"العالم المتحضر
لم يلتحـــق بالمـــدارس الفرنســـية إال القليـــل نتيجـــة والشـــعب الجزائـــري بكـــل فئاتـــه كـــان يعـــي ذلـــك،ف

ــيم "للسياســة التــي انتهجتهــا فرنســا فــي التعامــل مــع أبنــاء المنطقــة، اعتــراض الجزائــريين علــى تعل
بــل نجــد ردود الفعــل الوطنيــة المتمثلــة فــي المقاومــة  الفرنســية كــان واضــحا منــذ بدايــة االحــتالل
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ار،وقـد اعتبـرت الوجـود الفرنسـي ضـربة صــليبية الشـعبية التـي رفعـت شـعار الجهـاد ومحاربــة الكف
جديــدة ضــد اإلســالم،والمعتقدات الدينية،ولــذلك ال غرابــة أن نجــد العائلــة الجزائريــة تــرفض إرســال 
أبنائهــا للمدرســـة الفرنســـية خوفـــا منهــا أن يتـــرك هـــؤالء األطفـــال ديــنهم ويمســـخون بمبـــادئ جديـــدة 

  .1"تراها غريبة ودخيلة على معتقداتهم المألوفة
المحتـل نـورد الجـدول  ويمكننا أن نسجل تطور التعليم الضعيف مقارنة بنظيـره المقـدم للفرنسـيين،

  2:القرن التاسع عشر لخال يالمسجلين في التعليم االبتدائ ذالتالي للتالمي
يوضح تطور أعداد التالميذ الجزائريين المسجلين في التعليم االبتدائي خالل ) 01(جدول 

  القرن التاسع عشر
  عدد التالميذ الجزائريين المسجلين  السنة الدراسية

1832  3172  
1883  4095  
1887  9064  
1891  11347  
1892  12263  
1896  19885  

بنظــرة فاحصــة للجــدول يتبــين لنــا مــدى القهــر والجهــل الــذي تعــرض لهــا أهــل الــبالد الحقيقيــون 
لــذي رفــع شــعار الحضــارة ســنة مــن االحــتالل ا 70خــالل فتــرة االحتالل،حيــث وبعــد مــا يقــارب 

ا،وتحديــدا فــي الجزائــر لــم يصــل عــدد التالميــذ المســجلين فــي المــدارس يوالتنــوير فــي شــمال أفريق
تلميــذ،ألن السياســة التعليميــة االســتعمارية كــان تتعامــل مــع التالميــذ الجزائــريين بصــورة  20000

ت أمــام الجزائــريين انتقائيــة فــي االلتحــاق بالمدارس،هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى بوضــع العقبــا
يلتحق العدد األكبر منهم بـالتكوين العـالي،فيكون مصـيرهم فـي أحسـن األحـوال االلتحـاق ال حتى 

 مهنيين بسطاء يستغلهم المستعمر فـي توسـيع شـبكة صـناعته أو تجارتـه وأعمالـه،أو أوكحرفيين 
فـي تيـارات االنحـراف ملقيا بالتالميذ الجزائريين في براثين الحرمان وما ينجر عنه من االنغمـاس 

 .3والدعارة واالندماج في عصابات االنحراف واإلجرام
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فالعملية ال تحتاج إلى كثير من االجتهاد،ألن إجراء مقارنة بسيطة بـين نسـبة التالميـذ الملتحقـين 
بالمــدارس مــن الفرنســيين مقارنــة بنظــرائهم مــن التالميــذ الجزائــريين فــي نفــس الفترة،وحســب عــدد 

  .هر جليا الغلبة فيه للسكان األصليين،لكن معطيات الجدول تقول عكس ذلكالسكان الذي يظ
 نيوضح المقارنة بين عدد األطفال في سن الدراسة والمسجلين فعليا بين الجزائريي) 02(جدول 

 والفرنسيين
 النسبة المئوية عدد المسجلين عدد األطفال في سن الدراسة الجنسية
%3.87 24565 633190 جزائرية  

نسيةفر   93531 78531 84%  
ال يحتـــاج إلـــى كثيـــر مـــن الفحـــص والتحليل،لنكتشـــف مـــدى الحيـــف  أيـــديناإن الجـــدول الـــذي بـــين 

حيــث عمـــدت الــذي تعــرض لــه الجزائريــون خــالل الفتـــرة االســتعمارية فــي مجــال التربيــة والتعليم،
عب ومحاولـة السياسة التعليميـة الفرنسـية خاصـة مـع بدايـة االحـتالل وبكـل قسـوة إلـى تجهيـل الشـ

فصله عن موروثه الثقـافي وهويتـه،فلم تكتـف بحمـالت التنصـير وتشـجيع األهـالي ترغيبـا وترهيبـا 
تبط العربيـة حتـى ال يـر  ةعلى ترك اإلسالم والتنصر،بل حاربت أهم مكون من مكوناتـه وهـو اللغـ

بلــغ بهــم  ،وتم ذلــك بهــدم المســاجد أو تحويلهــا لمقــرات إداريــة وعســكرية وأحيانــابالــدين اإلســالمي
االزدراء بمقدسات أصحاب األرض،بتحويل المـدارس إلـى إسـطبالت لخيـولهم مثـل مـا حـدث فـي 

ــــة وحضــــارة الســــكان  جــــامع كتشــــاوة بالعاصــــمة،لقد كــــان يســــود ــــل لثقاف ــــدى المحت جهــــل كبيــــر ل
األصليين بل كان متدثرا بتفوقه العلمي والتقني،معتبرا سكان هذه األرض برابرة ال حضـارة وفكـر 

إمــا عــن جهــل أو عمــدا،لكن هنــاك المنصــفين وٕان كــانوا قلــة أشــادوا بثقافــة ووعــي الشــعب لــديهم 
ـــيعلم الجميـــع  الجزائـــري وتمســـكه بـــالعلم وحبـــه له،لقـــد قطـــع علـــى نفســـه أن يكتـــب ذلـــك للتـــاريخ ل

لقـــد طلـــب "،)carette"(كاريــت"اندهاشــه بحـــب هــذا الشـــعب للعلــم وللـــدين اإلســالمي،إنه الحـــاكم 
د لبيــت طلبهم،ولكـنهم لــم يكلمـوني ال عــن الحجــز الـذي طــال ممتلكــاتهم وال منـي أهــالي بجايـة وقــ

عــن البــؤس الــذي ضــرب بأطنابــه فيهم،بــل طلبــوا منــي أن أرمــم مســجدهم وأن أبنــي لهــم مدرســة 
 1"وأمنح للمعلم راتبا،فنحن عاجزون عن تسديده

النـوع مـن التعلـيم  أما التعليم العالي فلم يكن بأحسن حال من التعليم األساسـي،حيث اقتصـر هـذا
ألن المحتــل كــان يعتبــر التعلــيم العــالي حكــرا علـــى إال علــى القلــة القليلــة مــن الشــعب الجزائــري،
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أبنائــه وأبنــاء مــن يوالونــه،فالتعليم العــالي يمكــن أن ُيكــون أفــرادا يطــالبون بالحريــة ويعملــون علــى 
ي حلقـــة مشـــكالت وفـــي تقريـــر قدمـــه ممثـــل جبهـــة التحريـــر الـــوطني فـــإخـــراج فرنســـا مـــن بالدهم،

،يبــين الهــوة الســحيقة بــين أبنــاء ) بنغــازي بليبيــا(التعلــيم الجــامعي فــي الــبالد العربيــة المنعقــدة فــي 
طالبــا  557طالبــا جامعيــا ال يوجــد ســوى 5146الجزائــريين واألوروبيــين فــي الجامعــة فمــن بــين  

  .1 1954جزائريا غادة الفاتح من نوفمبر
  ∗:والجدول التالي يوضح

  يوضح توزيع طلبة جامعة الجزائر حسب كليات الجامعة )03(جدول 
النســـــــــــــــــــــبة   الطلبة األوربيين  الكلية

  المئوية
الطلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الجزائريين
  النسبة المئوية

  %10.4  179 %89.51  1528  الحقوق
  %18.93  110  %81.06  471  الطب

  %08.43  34  %91.56  369  الصيدلة
  %12.94  172  %87.05  1157  اآلداب
  %07.39  63  %92.36  762  العلوم

  %10.96  558  %89.03  4530  المجموع
لي من الجزائريين،وفـي كـل الفـروع علميـة كانـت ايوضح الجدول تدني نسبة المنتسبين للتعليم الع
بالنسـبة للجزائريين،ممـا يبـرز مـدى التضـييق %11أو إنسانية واجتماعية،حيث لم تتجاوز النسبة 

ري حتــى ال يلتحــق بــالتعليم بشــكل عــام والتعلــيم الممــارس والحــواجز الموضــوعة فــي وجــه الجزائــ
العــالي بوجــه خــاص،رغم انقســام الساســة الفرنســيين حــول مشــكلة التعلــيم فــي الجزائــر بــين مؤيــد 

إال أن ومــــن يخــــالف ذلــــك الطــــرح،مــــن أجــــل تحقيــــق انــــدماج حقيقــــي لضــــرورة تعلــــيم الجزائــــريين 
مــن مســتواه العلمــي بــل كــان يهــدف المســعى الحقيقــي للمحتــل لــم يكــن تثقيــف الجزائــري وال الرفــع 

حيــث  لتكــوين أفــراد حســب الطلــب يكونــون مســاعدين لــه فــي إدارة شــؤون المســتعمرة،والتحكم فيهــا
بـأن الهـدف مـن كـل  (Fellman) (1946)بـاريس فـي السياسـية الشـؤون مكتـب صـرح مـدير

 يسـاعدوننا لرجـا إعـداد "الجهود المبذولة والتي يجب أن تبـذل فـي ميـدان تعلـيم الجزائـريين هـي 
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 لمتطلبـات وفـق العربـي المجتمـع تغييـر علـى جلـدتهم بنـي مـن المواطنين مع نشاطهم خالل من
  1"حضارتنا

وفــي مقابــل مــا تبذلــه اإلدارة الفرنســية مــن جهــود فــي مجــال التعليم،لتحقيــق أهــدافها االســتعمارية 
حضـارة والرقي،والقضــاء والتمكـين للغـة الفرنسـية فــي المجتمـع الجزائـري واعتبارهـا لغــة التطـور وال

غير الشــــعب علــــى مكانــــة اللغــــة العربيــــة والتشــــجيع علــــى جعلهــــا لغــــة المــــوتى والمــــآتم والقبــــور،
الجزائــري قــاوم هــذه السياســة بإمكانياتــه المتــوفرة مــن خــالل الزوايــا والكتاتيــب والمــدارس الخاصــة 

ق علـى هـذا النـوع الممولة من طرف بعض المحسنين،والتحايل على القوانين الفرنسية التـي تضـي
 100مــن التعليم،تعتبــر جمعيــة العلمــاء المســلمين التــي جــاءت كــرد فعــل الحتفــال فرنســا بمــرور 

كجمعيــة إصــالحية تربويــة تعمــل علــى  عــام علــى احــتالل الجزائــر وبمــا حققتــه فــي هــذا المجــال،
 17الثـاء تأسسـت جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين يـوم الثترسيخ ثوابت األمـة والـدفاع عنها،

 يفــي نــادي الترقــ 1931هـــ الموافــق لـــ الخــامس مــن مــاي  1349الحجــة عــام  مــن شــهر ذي
  .2بالعاصمة

تشــكلت الجمعيــة مــن مجموعــة مــن رجــال الفكــر واألدب والــدين تــابعين لنــادي الترقــي بالعاصــمة 
 ى دورمعروف عنهم الصالح والتطـوع لفعـل الخير،وكانـت نـداءاتهم األولـى وٕاعالنـاتهم تؤكـد علـ

حتى ال تثيـر أيـة مخـاوف لـدى اسـة،وأنهـا ال عالقـة لهـا بممارسـة السيالجمعية التهذيبي والتربـوي 
يمانا من قادتهـا تها،فكان اإلصالح عنوان رسالتها إالمحتل فيبادر برفض اعتمادها ومضايقة قاد

لمحاربـة  بأن إصالح المجتمع ال بد أم يمر بجسر التربية والتهذيب،وأن التعليم هو األداة المثلـى
وتكـــوين جيـــل يكـــون قـــادرا علـــى حمـــل لـــواء الجهـــاد ضـــد المحتل،فكـــان موضـــوع الهويـــة  المحتـــل

والمحافظــة عليهــا وخاصــة الــدين اإلســالمي محــور اهتمــام الجمعيــة،كان المســجد مركــز إشــعاع 
لنشــر الــوعي التربــوي مــن خــالل دروس الــوعظ واإلرشــاد،فالتربية كانــت هــي أســمى غايــة تنشــدها 

فــي فرنســا  منبهــا اإلبراهيمــيجاالتها،وهــذا مــا أشــار إليــه أحــد أقطابهــا الشــيخ البشــير الجمعيــة ور 
،معبـرا بصـدق عـن أهـداف ومبـادئ الجمعيـة تربويـا حيـث 1949سـنة ) 65(جريدة البصائر عـدد

ــا الحكومــة الفرنســية إن هــذه األمــة رضــيت ألبنائهــا ســوء التغذيــة ،ولكنهــا ال ترضــى " يقــول منبًه
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علـــى -أبـــدا-وأنهـــا صـــبرت مكرهـــة علـــى أســـباب الفقـــر ،لكنهـــا ال تصـــبر:بيـــةســـوء التر -أبـــدا-لهـــم
  .1"موجبات الكفر

إن حالة التعليم في الجزائر قبل االحتالل الفرنسي كانت محفوظة لكل جزائري،كحق مـن حقوقـه 
اإلنســانية التــي كــان مصــدرها التشــريع اإلســالمي الــذي يحــث علــى العلــم ويرغــب فيــه،ورغم مــا 

الطرق والوسائل التربويـة المنتهجـة فـي تلـك الحقبـة الزمنيـة،إال أن الجميـع يسجل من ضعف في 
كــان يتمتــع بالقــدرة علــى االلتحــاق بركــب المتعلمــين محــو األميــة كــأدنى هــدف يمكــن تحقيقــه،لكن 
بعــد خضــع الجزائــر للســيطرة العســكرية الفرنســية ومــا رافقهــا مــن سياســة تجهيــل وتجفيــف لمنــابع 

زائري،وحرمانـه مـن حقوقـه اإلنسـانية والتـي يعتبـر التعلـيم جـزءا مـن هـذه المعرفة فـي المجتمـع الج
ورغم المحـاوالت التـي سـعت السـلطات االسـتعمارية لتنفيـذها فـي مجـال التعليم،غيـر أنهـا الحقوق،

لــم تكــن كافيــة لتشــمل كــل أفــراد المجتمع،ألنهــا تميــزت باالنتقائيــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى لــم 
ســـوى بالقـــدر الـــذي يخـــدم أهـــدافها االســـتعمارية وهـــذا بشـــهادة قادتهـــا  تكـــن تهـــدف لتعمـــيم التعلـــيم

ومفكريها،وعلى العمـوم كانـت حقـوق اإلنسـان منتهكـة بشـكل صـارخ أبـان فتـرة االحـتالل الفرنسـي 
   .للجزائر

 النظام التربوي في الجزائر بعد االستقالل -1-2

الشـعب وأهدافه،ألنـه كـان بعيـدا  ورثت الجزائر بعد االستقالل نظاما تربويـا ال يسـتجيب لتطلعـات
عــــن الواقــــع االجتمــــاعي والثقــــافي لألمــــة الجزائريــــة كمــــا بينهــــا بيــــان أول نوفمبر،فكــــان إصــــالح 
ــــؤرق المســــؤولين  ــــة بمــــا يتماشــــى مــــع متطلبــــات المجتمــــع وطموحــــه هــــاجس ي المنظومــــة التربوي

  1962/ 15/09،حيث تم تنصيب لجنة إلصالح التعليم ووضع خطة تعليمية في نالجزائريي
دخـــول  أصـــعبكان أول دخـــول مدرســـي فـــي ظـــل االســـتقالل،شـــرع فـــي تنفيـــذها مـــع  اســـتعجاليه

مدرسي عاشته الجزائر في ظل غياب الهياكل القاعدية التي تسـتجيب لحجـم الطلـب االجتمـاعي 
والبيـداغوجي نتيجـة الهجـرة الجماعيـة ألغلـب المعلمـين  اإلداريللتعليم،ونقص فـادح فـي التـأطير 

والشــركات والمصــانع،رغبة فــي االســتفادة مــن الحــوافز التــي كانــت توضــع أمــامهم  راتاإلدانحــو 
الجزائـر وتركــوا  نالفرنســييلتحسـين مسـتواهم االجتماعي،إضــافة لمغـادرة عــدد كبيـر مــن المعلمـين 

وعلى ضـوء ذلـك يمكننـا أن نقسـم حالـة النظـام التربـوي المدارس بدون تأطير في مجال تدريسـهم،
  :مراحل أساسيةفي الجزائر إلى 
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  )1970-1962(المرحلة األولى -1-2-1  

من كمـــا ســـبق اإلشـــارة إليـــه كانـــت هـــذه الســـنوات األولـــى مـــن عمـــر النظـــام التربـــوي فـــي الجزائـــر،
أصـــعب المراحـــل نظـــرا لعديـــد مـــن التحـــديات التـــي كانـــت تقـــف فـــي وجـــه النظـــام التربـــوي وتعيـــق 

  :1بوي توجز في ما يليتقدمه،لعل أبرز السمات التي كانت تطبع النظام التر 
  .منظومة تربوية غريبة بمضامينها وتنظيمها ومهامها ومحدودة في طاقاتها •
 .عدد ضئيل من المتمدرسين،بالنسبة لحاجيات وطموحات مجتمع حديث •
 %.85نسبة من األميين تزيد عن  •

ادة للقــائمين علــى الشــأن التربــوي ومــن ورائهــم قيــ كــل هــذه األســباب كــان بمثابــة التحــدي األكبــر
وقــد  الــبالد السياســية،حيث أشــرف الــرئيس بــن بلــة شخصــيا علــى افتتــاح الموســم الدراســي األول،

بعــة للجــيش كلــف الجــيش الــوطني الشــعبي بــإخالء الثكنــات العســكرية والمؤسســات التــي كانــت تا
وللتـــذكير فـــإن الجـــيش الفرنســـي وأثنـــاء ى تكـــون جـــاهزة الســـتقبال التالميـــذ حتواإلدارة  الفرنســـية،

ابه مــن الثكنــات وقبــل تســليمها ألفــراد الجــيش الــوطني الشــعبي كــان يضــع فيهــا متفجــرات انســح
تسـببت فــي إصـابة الكثيــر مــن الجنـود الجزائــريين كمــا قـام بتــدمير المبــاني حتـى ال تعــود صــالحة 

  .2لالستعمال بعد ذلك
مـام بـأهم واالهت،)62/63(ومن أهم ما ميز هذه المرحلة تنصيب اللجنة الوطنية إلصـالح التعلـيم

  :3ومن أهم هذه اإلجراءاتالقضايا المستعجلة والتي تمس بالسيادة الوطنية 
  .ترسيم تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمي في مناهج التعليم -1
 .توجيه عناية لدروس التاريخ وتصحيح مسار تدريس هذه المادة -2
يشــكل عبئــا ثقــيال علــى  تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى تــوفير إطــارات التعلــيم التــي كــان توفيرهــا -3

 .الدولة نتيجة الفراغ الذي تركه المعلمون الفرنسيون المرحلون 
 .إبطال العمل بالقوانين واإلجراءات المدرسية التي تتعارض مع السيادة -4

ومــن أجــل تجســيد هــذه اإلجــراءات انطلقــت الدولــة الجزائريــة فــي تعريــب المراحــل األولــى مــن التعلــيم 
ثـم تتابعـت العمليـة حيـث كـان تعريـب السـنة  1965يب األولـى ابتـدائي سـنةاالبتدائي،حيث تقرر تعر 
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ـــيم 1967الثانيـــة كـــامال ســـنة  ـــدئ فـــي التعريـــب المرحلـــي حيـــث عربـــت الســـنوات مـــن التعل ،وهكـــذا ُب
  .1االبتدائي تعريبا كامال،وتم تعريب األدب والمواد االجتماعية

لتابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائـريين هذا على صعيد اللغة العربية كما تقرر إلحاق المدارس ا
بـــالتعليم العمـــومي قصـــد توحيـــد التعلـــيم االبتـــدائي تـــدريجيا،ونظرا للحاجـــة الملحـــة لســـد الـــنقص فــــي 
المعلمـــين عمـــدت الدولـــة إلــــى إجـــراءات  تســـاهم فــــي التخفيـــف مـــن حــــدة الـــنقص المـــادي والبشــــري 

،تمثلـت فـي توظيـف مباشـر للمعلمين،وطلـب توالتربوي للمدرسة الجزائرية تتلخص أهم هذه اإلجراءا
  .مساعدة األشقاء العرب األصدقاء في التأطير البيداغوجي،والرفع من ميزانية التربية والتعليم

 )1980-1971(المرحلة الثانية -1-2-2

شــــكلت هــــذه المرحلــــة االنطالقــــة الحقيقيــــة للمدرســــة الجزائريــــة،وذلك بالســــعي الســــترجاع هويــــة  
،انطالقا مــن المرحلــة االبتدائيــة ةة مــن خــالل اســتكمال تعريــب المراحــل التعليميــالمدرســة الجزائريــ

التـــي تـــم تعريبهـــا تعريبـــا كامال،والعمـــل بالنظـــام التعليمـــي المـــزدوج فـــي المـــرحلتين البـــاقيتين،نظرا 
فشــهدت هــذه المرحلــة تطــور فــي األقســام المعربــة وتراجــع ضــعف التــأطير البيــداغوجي الــوطني، 

  2:المزدوجة كما يوضحه الجدول التاليفي عدد األقسام 
  76/1977يوضح تطور نسبة المعربين في المدرسة الجزائرية ) 04(جدول 
  النسبة المئوية  المعربون  المجموع  التعليم

  %49.9  225314  480646  المتوسط
  %56.7  61590  108581  الثانوي
  %08.5  1000  11806  التقني

المعاهد التكنولوجية 
  يابتدائ/للتربية 

8230  7217  87.7%  

المعاهد التكنولوجية 
  متوسط/للتربية 

2966  2276  76.7%  

طــورا ملحوظــا بعــد سياســة الدولــة الهادفــة إلــى تــوفير مقعــد بيــداغوجي كمــا ســجل االنتســاب للتعلــيم ت
تم تسـجيل تقـدم ملحـوظ لكـل متمـدرس بلـغ السـن القانونيـة للتعلـيم،من خـالل مجانيـة التعلـيم وٕالزاميتـه،
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ــــــع الســــــنة ) 232000(كــــــان عــــــدد المســــــجلين 1970نة الدراســــــية ففــــــي الســــــ تلميــــــذ لكــــــن مــــــع مطل
  .1)420000(،كان عدد المسجلين 73/74الدراسية

كمــا كــان للتعلــيم األصــلي مســاهمة فعالــة فــي التعلــيم فــي الجزائــر بعــد االســتقالل،هذا التعلــيم الــذي 
سـتقالل لمجابهـة السياسـة التعليميـة يعتبر امتدادا للجهـود التـي كانـت تبـذل فـي مجـال التعلـيم قبـل اال

المتضــمن 71.12.31المــؤرخ فــي 299-71المرســوم االستعمارية،ســعت الدولــة الجزائريــة مــن خــالل 
ضع اآلليات الالزمـة ،إلى تقنين هذا النمط من التعليم وو التعليم األصلي والشؤون الدينية إنشاء وزارة

لمعاهــد التعلــيم األصــلي  يلعــدد اإلجمــالاليصــل  1963انطلقت بثمــان معاهــد ســنة ،لســير مؤسســاته
1976متوسطة سنة  و خمسة و خمسون, تسعة و عشرون ثانوية 

2 .  
رغم ما قدم هذا النوع من التعليم من خدمات للمجتمع،كـان يعتبـر فـي نظـر الـبعض مثـل االزدواجيـة 

 علـيم العـام،يخلق عدم تجانس في النظام التربوي مما عجـل بدمجـه فـي الت)عربي/فرنسي(في التعليم 
والمتضــمن إلحــاق التعلــيم األصــلي بــوزارة  08/10/1977المــؤرخ فــي  139-77 صــدور المرســومب

رى فــي مســألة إلغــاء التعلــيم األصــلي تــ،هــذا المرســوم الــذي كــان محــل انتقــاد مــن عــدة أطــراف التربية
ال مبــرر كــاف  محاربــة للغــة العربيــة واإلســالم وتحجــيم التعلــيم الــديني تشــجيعا لعلمانيــة الدولــة، وأنــه

ــيم، بــل ُعــد عنــد الــبعض  مــن األخطــاء التــي ارتكبــت دون تحديــد دقيــق  إللغــاء هــذا النــوع مــن التعل
  .3ومدروس لدواعي هذا اإللغاء

-76ألمـــــرامشـــــروع إصـــــالح المنظومــــة التربويـــــة مجســـــدافيتميــــزت هـــــذه المرحلـــــة أيضــــا بصـــــدور 
بنــي المقاربــة باألهــداف فــي وتوالمتضــمن إنشــاء المدرســة األساســية .16/04/1976المــؤرخ فــي35

  .المنهاج التربوي
 )2002-1981(المرحلة الثالثة -1-2-3

شهدت هذه المرحلة الشروع في التطبيق التدريجي للمناهج الجديدة للمدرسـة األساسـية،والتي توضـح 
  :4المادة الثانية من األمريةأهدافها 

  :يلمبادئ االشتراكية هرسالة النظام التربوي في نطاق القيم العربية واإلسالمية وا
  .تنمية شخصية األطفال والمواطنين وٕاعدادهم للعمل والحياة •

                                                 
1
 Khaled Chaib,PLAIDOYER pour une école créatrice de renaissance, Musk editions,Alger,2002,p19. 
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 .اكتساب المعارف العامة والعلمية والتكنولوجية  •
 .االستجابة للتطلعات الشعبية للعدالة والتقدم •
  .تنشئة األجيال على حب الوطن •

ــــــة  ــــــي المدرســــــة األساســــــية جــــــاءت اســــــتجابة للمطالب ــــــاهج الجديــــــدة ف بإصــــــالح للمنظومــــــة إن المن
التربوية،يستجيب لتطلعات المجتمع الجزائري،في تكوين مواطن متشـبع بقيمـة حـريص علـى اكتسـاب 

ونعتقد أن المدرسة األساسية بفضل وحدة مناهجهـا وتوجيههـا ،تمثـل خيـر "مقومات التقدم واالزدهار،
ل شـــــعارات حصــــن يمكــــن أن يتلقـــــى فيــــه الطفــــل المفـــــاهيم الصــــحيحة الواضــــحة ،والبعيـــــدة عــــن كــــ

  .1"الديماغوجية واالستهالك الفوري العاطفي
  :سعت األمرية إلى تجسيد جملة من المبادئ والغايات إلصالح النظام التربوي نوجزها في مايلي

 ).16المادة(اعتبار التربية مصلحة عليا من مصالح األمة •

اما فالتعليم سنوات أي لبلوغه ستة عشر ع 09ضمان التعليم في المدرسة لكل جزائري لمدة  •
ـــه المـــواد  ـــاري وهـــذا مـــا حددت ـــم إلغـــاء مســـابقة ).24و  5و 4(إلزامـــي، ومجـــاني وٕاجب حيـــث ت

الدخول إلى السنة األولى متوسط والتي كانت تشكل عقبـة كبيـرة فـي وجـه الكثيـرين لاللتحـاق 
بالمرحلة المتوسـطة، وتـم تعويضـها بامتحـان الـدخول إلـى السـنة األولـى ممـا أدى إلـى ارتفـاع 

  .%90ة الملتحقين بالتعليم المتوسط لتفوق نسبةنسب
 ).08المادة(التعليم باللغة العربية وفي جميع مستويات التربية والتكوين وفي جميع المواد •

 ).10المادة(النظام التربوي الوطني من اختصاص الدولة وعليه فال وجود لمدارس خاصة  •

رتبـاط الوثيـق بـين التربيـة والتنميـة فـال ربط النظام التربوي بالمخطط الشامل للتنميـة ،نظـرا لال •
 ).11المادة.(يمكن حدوث تنمية بدون تربية فاعلة

األمريـــة علـــى ضـــرورة ربـــط النظـــام التربـــوي بالحيـــاة  البعـــد العلمـــي والتكنولـــوجي حيـــث تحـــثُ  •
العلمية مع التفتح على عالم العلوم والتقنيـات،مع تخصـيص جـزء مـن المنـاهج للتـدريب علـى 

 ).12المادة(جة والمفيدة اجتماعيا واقتصاديا األعمال المنت

ربـــــــط المحتـــــــوى الدراســـــــي بـــــــالقيم العربيـــــــة و اإلسالمية،وخاصـــــــة فـــــــي العلـــــــوم االجتماعيـــــــة  •
 ).25المادة(
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االهتمـــام بالبحـــث التربـــوي نظـــرا ألهميـــة البحـــث التربـــوي علـــى كافـــة المســـتويات فـــي النظـــام  •
 ).60،59،58المواد(التربوي 

رســـي وفقـــا لقـــدرات التالميـــذ ومتطلبـــات التخطـــيط المدرســـي وحاجـــات االهتمـــام بالتوجيـــه المد •
 ).66،65،64،63،62،61المواد(النشاط الوطني 

اســتحداث مجــالس للتربيــة للمســاهمة فــي تنفيــذ سياســة التربيــة والتكــوين التــي حــددتها أحكــام  •
الـوزير أو األمر المتعلق بتنظيم التربية والتكوين،كما تتجلى مهمة مجلس التربية الذي يرأسـه 

1.ممثال عنه بمناقشة القضايا المتعلقة بالتربية والتكوين في جميع جوانبها
 

خــالل تقــديم يــد المســاعدة لمــن هــم فــي حاجــة  نالخدمــة االجتماعيــة فــي الوســط المدرســي، مــ •
 ةالكتـــاب المدرســـي النقـــل المدرســـي الصـــحة، التغذيـــ ةالمـــنح الدراســـية، ومجانيـــ ةلهـــا، بواســـط

 ).69،68،67المواد ( الخ ...المدرسية ماللواز 

تفعيل دور األسرة في الحياة المدرسية مـن خـالل خلـق جـو مـن الثقـة المتبادلـة بـين المعلمـين  •
  ).13المادة(واآلباء،وتفعيل عملية التواصل بين المدرسة والمجتمع

ئــه كــل هــذه الغايــات التــي جــاءت بهــا المدرســة األساســية،تهدف لبنــاء اإلنســان المتشــبع بثقافتــه وانتما
يمكننا أن نخلـــص ألهـــم ،الوطني،القـــادر علـــى اكتســـاب التكنولوجيـــا الحديثـــة التفاعـــل مـــع مـــا تنتجـــه

  2:خصائص المدرسة األساسية
هــي مدرســة ديمقراطيــة موحدة،تضــمن لكــل األطفــال الجزائــريين تربيــة متكاملــة تســاعد علــى  -

  .سنوات 09م النمو الشامل لشخصية األطفال من جوانبها المختلفة ،تربية إلزامية تدو 
مدرســـة وطنيـــة حيـــث تمـــنح التربيـــة باللغـــة العربيـــة ،وترتكـــز علـــى القـــيم العربيـــة واإلســـالمية  -

 .الوطنية اوعلى التراث الثقافي وتتكفل باهتمامات تنميته
 .مدرسة متعددة التقنيات تربط المعارف النظرية بتطبيقاتها التكنولوجية -

والسياسـية االقتصـادية للمجتمـع الجزائري،شـهدت لكن مـع مـرور الوقـت وتغيـر الظـروف االجتماعيـة 
ـــيم  ـــة التعل منـــاهج المدرســـة األساســـية إدخـــال تحســـينات عليها،إعـــادة هيلكـــة نظـــم عملهـــا،تعتبر هيكل
الثانوي من اهم العمليات التي خضعت لهـا المدرسـة األساسـية مـن أجـل أن يواكـب هـذا التعلـيم،نظم 

  3:التعليم الثانوي تهدف إلى فكانت إعادة هيكلةالتكوين الجامعي مستقبال 
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  .تخفيف الهيكلة الحالية وتفادي التخصص المبكر والدقيق، وتقليص عدد الُشعب -
تأجيل التوجيه المدقق إلى نهاية السنة األولى ثانوية ،باعتمـاد نظـام الجـذوع المشـتركة التـي  -

 :ترمي إلى
 .دعم مكتسبات التعليم األساسي -
 .ضمان تجانس أحسن بين التالميذ. -
 .لعناية بالتقويم باعتباره بعدا تربويا هاما وضرورياا -
 .وضع نظام للتوجيه يكون فعاال ومبنيا على مقاييس بيداغوجية موضوعية وشفافة  -
ضمان انسجام داخلي أحسن للتعليم الثانوي وتناسق أفضل بينه وبين التعلـيم األساسـي مـن  -

 .انيةجهة والتعليم الجامعي والتكوين المهني والشغل من جهة ث
إن أهم ما يسجل في هذه المرحلة هو الكم الهائل من عدد التالميذ المسجلين في مراحل التعليم 

التعليم ومجانيته،ساهمت في تزايد أعداد الملتحقين خاصة  إلزاميةالمختلفة،فالسياسة المنتهجة من 
تتناسب مع  بعد تقريب المدرسة من المواطن،وٕانشاء المدارس والمتوسطات والثانويات بأعداد

 07الكثافة السكانية للمواطنين،حيث بلغ عدد التالميذ المسجلين في التعليم األساسي ما يقارب 
1:هذا ما يوضحه الجدول التالي  .ماليين مع نهاية القرن الماضي  

 نيوضح تطور أعداد التالميذ المسجلين في المدرسة األساسية لألطوار الثالثة م) 05(جدول 
94/2000  

2000/1999 99/1998 98/1997 97/1996 96/1995 95/1994  

 

 

4 843 313 

 

 

4 778 870 

 

 

 

 

4 719 137 

 

 

4.674.947 4.617.728 4.548.827 

2،1ا���ر   

��
 أ�


ث 45,87 46,12 46,30 46,49 46,65 46,76�Wا ���� 
 

1 895 751 

 

1 898 748 

 

1 837 631 
1.762.761 1.691.561 1.651.510 

�
M�ر ا��ا� l
��
 أ�


ث 44,06 44,40 45,61 46,52 47,20 47,93�Wا ���� 
6 739 064  

6 677 618 

 

6 556 768 6.437.708 6.309.289 6.200.337 

3���ع 
>�3B] ا���ر 

��
�Oا 

ث 45,39 45,66 46,11 46,50 46,80 47,09�Wا ���� 

   

87,75 87,87 88,39 
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1:يوضح ذلك الجدول التاليانوي فقد سجل قفزة نوعية كما التعليم الثأما  

  94/2000المسجلين في الطور الثانوي من يوضح تطور أعداد التالميذ ) 06(جدول 
2000/99 99/98 98/1997 97/1996 96/1995 95/1994  

 
921 959 

 
909 927 

 
879 090 

 
855.481 853.303 821.059 

التالم�ذ 
املس�لني يف 

لثانويالتعلمي ا  

  53,73 
 

52,54 50,44 49,84 
 *س(بة إال$ث

ونســجل هنــا تحقيــق نســبة عاليــة مــن الملتحقــين بالثــانوي لصــالح اإلنــاث،التي لــم تكــن موجــودة ســابقا 
لعـــــدة أســـــباب،ربما أهمهـــــا بعــــــد الثانويـــــات علـــــى مقـــــر إقــــــامتهن ممـــــا يقـــــف حـــــاجزا دون مواصــــــلة 

الحـق فـي  اإلنسـانيةتعليم البنات،وأن مـن حقـوقهن  ةبأهمي اآلباءالوعي لدى  ىالدراسة،وارتفاع مستو 
،كمـــا تؤشـــر النســـب المســـجلة لتطـــور حضـــور اإلنـــاث فـــي المراحـــل الـــثالث للتعلـــيم علـــى أن التعليم

اإلنــاث أكثــر اجتهــادا مــن الذكور،عنــدما يتعلــق األمــر بالمســتويات األعلــى كالثــانوي والجامعــة حيــث 
  .نسجل أعلى النسب لصالح اإلناث

في المراحل التعليمية الثالث ثيوضح تطور حضور اإلنا )07(جدول   
  ثانوي  متوسط  ابتدائي  

1962  36% 28%  22%  
1999  46%  48%  56%  
2008  47%  49%  58%  

جبـــارة فـــي مجـــال التربيـــة  تإن هـــذه المرحلـــة مـــن تـــاريخ التعلـــيم فـــي الجزائـــر شـــهدت تحقيـــق انجـــازا
فـي بعـض الحـاالت علـى حسـاب الكيـف،إال أننـا  والتعليم،خاصة في الجوانب الكمية والتـي قـد تكـون

نعتبرها مرحلة ضرورة ومبررة ألي نظام تربوي يرث ما ورثته الجزائر من وضـعية تعلميـة كارثيـة مـا 
تحقـــق جملـــة مـــن االنجـــازات الهامـــة علـــى أن اســـتطاعت الجزائـــر  مـــن الجهـــد يقـــارب األربعـــة عقـــود
  :صعيد التربية والتعليم
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يــــة ضــــخمة مـــن مــــدارس ومتوســــطات وثانويـــات ومراكــــز جامعــــة بنيـــة قاعديــــة لهياكـــل تربو  -1
 17796إلــى1962ثانويــة فـي  39متوسـطة و 364مــن .وجامعـات ومعاهـد للبحــث والتوثيـق

 .1ثانوية 1699متوسطة و 4584 ابتدائية و

مركـــز 10جامعـــة و 50ومـــن جامعـــة واحـــدة وفـــرع جـــامعي فـــي وهـــران بلـــغ عـــدد الجامعـــات  -2
 04تحضـيرية و ةرسـمد 12عليـا لألسـاتذة و ةرسـمد 11مدرسة وطنية عليـا و 20و ةجامعي

مراكـز للبحـث العلمـي  12،أما في مجـال البحـث العلمـي فنسـجل  مدارس تحضيرية ودمجة
ثـــالث وكـــاالت للبحـــث العلمـــي مـــع انتشـــار العديـــد مـــن مخـــابر  03وحـــدات بحثيـــة و 04و

  2.البحث العلمي على مستوى الجامعات
 .لتربوي في كافة مراحله ومختلف مستوياتهجزأرة كاملة للقائمين على الشأن ا -3

مخـــزون بشـــري ورأســـمال كبيـــر يوجـــد بـــين أحضـــان الوســـط التربوي،مـــا يعـــادل ربـــع الســـكان  -4
1999/2000في الدخول المدرسي) 7.661.023(

3. 

 .%90فاقت سنة  16إلى  سنوات 06نسبة تمدرس فئة العمر من  -5

خـالل القضـاء علـى الفـوارق بـين  تحقيق مسـتوى عـالي مـن ديمقراطيـة التعلـيم ومجانيتـه مـن -6
حيـث سـجل  أبناء الجزائر في التحصيل الدراسي،وتقريب المدرسة والجامعة من كل مـواطن

،بلــغ 1962طالــب فــي 2600تطــور ملحــوظ للطلبــة الجــامعيين فــي كــل التخصصــات،فمن 
 .4طالبا)372000(1997عدد الطالب الجامعيين سنة

ادة تنظيمــه وهيكلتــه ليســتجيب لمتطلبــات الــبالد اتســاع مجــال التكــوين المهنــي والتمهــين وٕاعــ -7
 .من األيدي العاملة والفنية

أمام هـذا الكـم الهائـل مـن االنجـازات فـي مجـال التعليم،خاصـة فـي مجـال الهياكـل القاعديـة والتـأطير 
ونظـرا للتغيــرات الحاصــلة محليــا وعالميا،وجــد النظــام التربـوي نفســه فــي مواجهــة جملــة مــن التحــديات 

بات مـن الضـروري أن يتكيـف هـذا النظـام ة والسياسية واالقتصـادية والثقافيـة والتكنولوجيـة،االجتماعي
لمـا  فمع التطورات الجديدة،بانتهاج مقاربات جديدة للفعل التربوي بعدما تـم العمـل بالمقاربـة باألهـدا

حولنـا فاإلصالحات التربوية باتت ضرورة ملحة لتستجيب للمتغيرات مـن يزيد عن عقدين من الزمن،
إن وعــــي الفجــــوة الحضـــــارية بــــين العـــــرب " وســــد الفجــــوة التـــــي تتســــع كــــل يـــــوم بيننــــا وبــــين الغـــــرب
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ـــة مـــن  ـــد لـــيس بمعنـــى االســـتعارات التعليمي والغرب،يجعـــل مـــن التجديـــد التربـــوي مطلبـــا ملًحا،فالتجدي
1"االغرب،وٕانما ينبغي أن يعني انقالبا شامال في مضامين التربية الفكرية والنفسية ذاته

.   
كبيــــر مــــن أعلــــى مســــتوى فــــي الدولــــة حيــــث أشــــار لــــذلك رئــــيس  باهتمــــاموألهميــــة القطــــاع حضــــي 

إن إصــالح " الجمهوريــة فــي خطابــه مبــرزا أهميــة الهــدف النبيــل الــذي نســعى إليــه مــن هــذه العمليــة
المدرســة رهــان جــوهري بالنســبة للمجتمــع الجزائــري برمتــه،ذلك أن الخيــارات التــي ســوف يعلــن عنهــا 

كنا بقــيم تراثنـا الثقــافي والحضــاري وسـتعبر عــن طمـوح شــبيبتنا المشـروع وتوقهــا إلــى سـتعبر عــن تمسـ
إن المهمـــة التـــي .....بنـــاء مســـتقبلها بـــين أحضـــان مجتمـــع ديمقراطـــي وعصـــري متفـــتح علـــى العـــالم 

ذلــك أن .أنيطهـا بلجنــتكم المــوقرة مهمــة ثقيلــة بــدون شــك،ولكنها فــي ذات الوقــت مهمــة تســتحث الهمــم
وقف عليها ،وٕانني علـى يقـين مـن أن كـل واحـدة وواحـد مـنكم سـوف لـن يـدخر جهـدا مصير األمة مت

  .2"للمساهمة في بلوغ هذا الهدف النبيل
المـؤرخ  2000-101ولتوفير إطار العمل لإلعداد لمشـروع اإلصـالح التربوي،صـدر مرسـوم رئاسـي 

اس مقــاييس علميــة تكلــف اللجنــة علــى أســ" منــه  الثانيــةالمــادة  جــاء فــيوالــذي  2000مــايو  09فــي 
وبيداغوجية بإجراء تقييم للمنظومة التربوية القائمة،قصد إعداد تشخيص مؤهل وموضـوعي ومفصـل 
لجميـــع العناصـــر المكونـــة لمنظومـــة التربيـــة،والتكوين المهنـــي والتعلـــيم العـــالي ودراســـة إصـــالح كلـــي 

  3".وشامل للمنظومة التربوية على ضوء هذا التقييم
مــــايو  09الموافــــق  1421صــــفر عــــام  5مــــؤرخ فــــي  2000-102ســــي المرســــوم الرئاكمــــا صــــدر 

  .، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية2000
 )إلى يومنا هذا -2003(المرحلة الرابعة -1-2-4

،معتمـدة )2003/2004(شرع في تطبيق اإلصالحات التربويـة الجديـدة انطالقـا مـن الموسـم الدراسـي
هي المقاربة بالكفاءات كبديل للمقاربة باألهداف التي لم تعد في نظـر المختصـين فـي  مقاربة جديدة

التربيـــة تســـتجيب للتربيـــة الحديثـــة،التي تســـعى لتكـــوين فـــرد يتمتـــع بكفـــاءات تمكنـــه مـــن التكيـــف مـــع 
ـــــول للمشـــــكالت التـــــي تعتـــــرض طريقـــــه، ـــــرات مـــــن حولـــــه،واقتراح حل كمـــــا  محيطـــــه ومجابهـــــة المتغي

هـي كيفيـة التـأقلم مـع " في دراسـة حـول المقاربـة بالكفـاءات) philippe Merieu("فليب ميريو"يذكر
  .4"وضعيات معقدة
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،فهنا اإلصـالحاتشهد إصالح المنظومة التربية في الجزائر تباينـا صـارخ بـين مؤيـد ومعـارض لهـذه 
ـــة ـــدان التربي ـــة مـــن مي ـــى المدرســـة،وزحزحة اللغـــة العربي ـــة الفرنســـية عل  مـــن يـــرى فيهـــا تكـــريس للهيمن

وهكـذا "الوزير السابق للتربية علي بن محمد يشـير إلـى ذلـك صـراحة أساليب جديدة، باعتمادوالتعليم 
،وهي أن كــل إصــالح الخــالف ألنهــا واضــحة وضــوح النهــار يمكــن أن نخلــص إلــى حقيقــة ال تحتمــل

،مهمــــا تكــــن التغييــــرات ويشــــرف عليــــه المجلــــس األعلــــى الوقور تقومــــون بــــه أيهــــا الســــادة والســــيدات
هرية والتعـديالت األساسـية التـي يمكـن أن يـدخلها علـى المنظومـة التعليميـة،ال يمكـن أن يحظـى الجو 

 :بالرضا والقبول إال إذا أدى الوظيفة المرحلية وبشكل مقنع إلى إتاحة تحقيق الهدفين الخالدين

 .التعليم بالفرنسية •

  .1السماح بفتح المدارس الخاصة •
ن اإلصــــــالحات والتــــــدثر بموضــــــوع الهويــــــة مــــــن جهــــــة ثانيــــــة هنــــــاك مــــــن يــــــرى أن الخــــــوف مــــــ

الوطنيــة،والتخويف مــن االنفتــاح علــى اآلخــر يســاهم فــي تخلفنــا وفــي عــزل المدرســة عــن العــالم 
وهـــذا مـــا ذهــب إلـــى طرحـــه نـــور الـــدين  ويعمــق الفجـــوة بيننـــا وبـــين ولـــوج عــالم الحضـــارة والرقـــي،

ــــى شــــؤون المدرســــة  نالهويــــة هــــذا القــــائمي" هــــاجس"أدى بطبيعــــة الحــــال "طــــوالبي الثعــــالبي  عل
الجزائريـــة،إلى تصـــور توجههـــا وفقـــا لتمثـــل أنطولـــوجي للكينونـــة ومـــن هنـــا أصـــبح كـــل مـــن الـــدين 
واألعــراف الطائفيــة بــل وحتــى االشــتراكية الخاصــة،ُيكون عمــاد كــل نظامــه تمثلــه الثقافــة والهويــة 

ذ فـي تهيـيج في المدرسة إلى درجة أن ثقافة كل ما هو مقدس التي كما هو معـروف تتفـنن وتتلـذ
العاطفــة الجماعية،صــارت محــل أنشــطة تعليميــة هامــة ممــا كــان لــه انعكــاس نفســي ســلبي علــى 
التلميـــذ،ونفوره تـــدريجيا مـــن ســـيرورة التغييـــر والتجديـــد الثقـــافي حتـــى أنـــه مقارنـــة لمســـتوى العقلنـــة 

ظومـة العالي،الذي تتـبجح بـه هـذه المدرسـة المعولمـة سـالفة الـذكر فـإن مختلـف الفـاعلين فـي المن
التربوية الجزائرية وجدوا أنفسهم في وضعية مفارقـة بيداغوجيـة،حيث تحتـل ثقافـة الوجـدان جـوهر 

  2".الصفقة التربوية
ى نفسها وتعيد إنتـاج نفـس النمـاذج،وقلق القـائمين عليهـا هـو وعليه فالمدرسة الجزائرية منغلقة عل

  .3كيف يمكنهم المحافظة على هذه الهيمنة،دون البحث عن تطويرها
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توجت هذه العملية بصدور القانون التوجيهي للتربية الذي يرسم معالم المواطن المـراد تكوينـه ويحـدد 
  : يالمتمثلة فمعالم المدرسة المبتغاة 

تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة ،شـديد التعلـق بقـيم الشـعب الجزائـري قـادر علـى فهـم  •
  .تفتح على الحضارة العالميةالعالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه ،وم

 .تجذير االنتماء للجزائر وتعلق التالميذ بالوحدة الوطنية، ووحدة التراب ورموز األمة •

تقويـــة الـــوعي الفـــردي والجمـــاعي بالهويـــة الوطنيـــة، وذلـــك بترقيـــة القـــيم المتصـــلة باإلســـالم و  •
 .العروبة و األمازيغية

 .ترسيخ قيم ثورة نوفمبر ومبادئها النبيلة •

ـــــة والثقافيـــــة والحضـــــاريةتكـــــوي •       ن جيـــــل متشـــــبع بمبـــــادئ اإلســـــالم وقيمـــــه الروحيـــــة واألخالقي
 ).2المادة (

يضـــع عقوبـــة لكـــل ) 12(التعلـــيم اإللزامـــي فـــي القـــانون التـــوجيهي للتربيـــة مـــن خـــالل المـــادة  •
مخـــالف ألحكــــام هــــذه المادة،كمــــا اســــتفاد التالميـــذ المعوقــــون مــــن ســــنتين إضــــافيتين كتمديــــد 

 .لزامي كلما كانت حالتهم تستدعي ذلكللتمدرس اإل

التعلـــــيم باللغـــــة العربيـــــة فـــــي جميـــــع مســـــتويات التربيـــــة ســـــواء فـــــي المؤسســـــات العموميـــــة أو  •
 . المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم

إن إصالح أي منظومة تربوية ليكتب له النجاح، ينبغي إشراك جميـع األطـراف الفاعلـة فـي هـذه 
لمشروع الحيوي،الزالت اإلصالحات وبعد مـرور أكثـر مـن عقـد مـن المنظومة فالكل معني بهذا ا

 دالزمن خاضعة للمراجعة والتنقيح والتعديل،من خـالل االستشـارة وعقـد الملتقيـات والنـدوات لتحديـ
التدخالت المناسـبة،فال يكفـي أن نسـتورد مقاربـات بيداغوجيـة ومنـاهج جـاهزة سـاهمت فـي تطـور 

تمحـــيص للواقـــع المحلـــي والعمـــل علـــى تكييـــف ذلـــك مـــع ونجـــاح مجتمعـــات أخـــرى،دون دراســـة و 
معطيـات الواقـع بكــل تجلياته،لـذلك شـهدت المنــاهج التربويـة المعتمـدة فــي اإلصـالح األخيـر عــدة 
ــــك رغبــــة فــــي تحقيــــق أداء  ــــالتخفيف منهــــا أو إعــــادة الترتيــــب والعرض،كــــل ذل تنقيحــــات ســــواء ب

  . بيداغوجي فعال
  ج التربوياالمنه -2

ــــي تعتبــــر المنــــاهج الترب ــــتم توجيــــه عمليــــة الفعــــل التربــــوي ف ــــة هــــي األداة التــــي مــــن خاللهــــا ي وي
المدرسة،من خاللها يتم يناء الكفاءات والقدرات التي يجب أن يتوج بها الفعـل التربوي،كمـا يضـم 
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األنشطة المالئمة لتحقيق هذه الكفاءات والمهارات،كما تؤسس للعملية التقويمية من خـالل تقـويم 
لعمل التربوي،لذلك فعملية بناء المناهج تكتسي أهميـة بالغـة،ألنها ترتكـز كل نشاط مدرج ضمن ا

فـــي بنائهـــا علـــى عـــدة أســـس يجـــب مراعاتهـــا إلعـــداد المنـــاهج التربويـــة وفـــق الغايـــات واألهـــداف 
  .التربوية العليا

  ج التربويامفهوم المنه -2-1

ْم ِشــْرَعًة َوِمْنَهاًجــا َوَلــْو َشــاَء اللــُه ِلُكــل َجَعْلَنــا ِمــْنكُ " لىاوردت كلمــة المــنهج بمعنــى الطريق،قــال تعــ
 َجِميًعـا َفُيَنبـُئُكْم َلَجَعَلُكْم ُأمًة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلَيْبلُـَوُكْم ِفـي َمـا َآتَـاُكْم َفاْسـَتِبُقوا اْلَخْيـَراِت ِإَلـى اللـِه َمـْرِجُعُكمْ 

  1"ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن 

%Jsssssssssss ذ�rsssssssssss  لواضـــــــــــح الجلي،أمـــــــــــا فـــــــــــي اللغـــــــــــة األجنبيـــــــــــة فـــــــــــالمنهج هـــــــــــو الطريـــــــــــق ا$�
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تطــور المــنهج التربــوي تطــورا ملحوظــا عبــر مراحــل ارتبطــت بتطــور الدراســات فــي مجــال علــم الــنفس 
تين أساســيتين جمــل المختصــون فــي مجــال التربيــة،مراحل تطــور المــنهج فــي مــرحلوالتربيــة،وعموما يُ 

  ).حديث(و منهاج جديد )تقليدي(منهاج قديم 
  :ج التقليديامفهوم المنه -2-1-1

إن مفهـــوم المـــنهج التقليـــدي كـــان محصـــلة واقـــع اجتمـــاعي واقتصـــادي وسياســـي معين،لفتـــرة زمنيــــة 
حيث كــان دور المدرســـة معينــة،فكان يحمــل فـــي طياتــه فلســـفة الواقــع االجتمــاعي الـــذي ينتمــي إليـــه،

لى الجوانب المعرفية،فتزويد الطالب بكم هائل مـن المعلومـات واسـتذكارها كـان أقصـى مـا يقتصر ع
هـــو مجمـــوع المعلومـــات والحقـــائق  "يقدمـــه المـــنهج فـــي تلـــك الفتـــرة،دون البحـــث فـــي جوانـــب أخـــرى،

والمفــاهيم واألفكــار التــي يدرســها التالميــذ،في صــورة مــواد دراســية أصــطلح علــى تســميتها بــالمقررات 
  .3 الدراسية

ـــه ـــر مـــن المقـــررات الدراســـية التـــي تـــدرس لكـــل المتعلمين،وتحتـــوي هـــذه "كمـــا يعـــرف بأن ال يعنـــي أكث
المقــررات علــى معلومــات وثقافــات،تفرض علــى المتعلمــين وتلقــى عليهم،ويلقنهــا لهــم معلمــوهم داخــل 

  .4"تكون موزعة بانتظام في جدول روتيني يومي......حجرة الدراسة
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اســية التــي تقــدمها المدرســة للتالميــذ فــي مــادة معينــة،في صــف دراســي مجمــوع الموضــوعات الدر " أو
  .1"معين

إنــه حــين يطلــب مــن شــخص عــادي أن يصــف منهاجــا ما،فإنــه يــذكر "بقولــه" Zais"وقــد أوضــح زيــس
  2"غالبا قائمة من المواد أو المقررات الدراسية

،والمفاهيم والمبادئ والقـيم مجموعة من المعلومات والحقائق"المنهج كما أورده الخوالدة" برت"ويعرف 
والنظريــــــات،التي تقــــــدم للمتعلمــــــين فــــــي مرحلــــــة تعليميــــــة بعينها،وتحــــــت إشــــــراف المدرســــــة الرســــــمية 
وٕادارتهــا،إال أن المنهــاج التربــوي فــي الواقــع قــد يتجــاوز هــذا التعريــف ويصــبح مجموعــة منظمــة مــن 

 3"النوايا الرسمية أو التدريبية أو كليهما
ل المعرفــة بكــل والمفــاهيم والمعلومــات التــي يتضــمنها المنهــاج التربوي،تمثــهــذه الحقــائق  تكمــا كانــ

تنميـــة قـــدرات التالميـــذ المختلفـــة عـــن طريـــق االســـتفادة مـــن خبـــرات اآلخـــرين فـــي جوانبهـــا المختلفة،ل
أي أنهـــــا كانـــــت تتضـــــمن معلومـــــات علميـــــة ورياضـــــية ولفنـــــون جغرافيـــــة وتاريخيـــــة وفلســـــفية "الحيـــــاة
  .4"الخ...ودينية

يمكننـــا أن نســـجل جملـــة مـــن النقـــائص التـــي طبعـــت المـــنهج التقليـــدي،ومع مـــرور الوقـــت  ممـــا ســـبق
  :ظهرت عدم فاعليته في تكوين وٕاعداد األجيال

التركيـــز علـــى تنميـــة الجوانـــب العقليـــة لـــدى المتعلم،وٕاهمـــال الجوانـــب األخـــرى ممـــا أثـــر علـــى  •
عــدم تــوازن بــين حاجاتــه البنــاء العــام للفــرد فــي جوانبــه المختلفــة،وجعل منــه فــردا يعــاني مــن 

تــتم بمفهــوم "تــه وميولــه ومــا يتلقــاه فــي المدرســة،فكانت تنميــة العقــل وفقــا لمــنهج التقليــديورغبا
خــاص وبأســلوب غيــر ســليم،إذ مــن الممكــن أن نصــادف عالمــا فــي الرياضــيات،ولكنه يفشــل 

 5."في حل أبسط المشكالت الشخصية التي تصادفه في حياته االجتماعية
 .نشطة الصفية والالصفية والتركيز على الحفظ واالستظهار فقطضعف وغياب األ •
الــدور الســلبي للمعلــم مــن خــالل حصــر وظيفتــه فــي مصــدر للمعرفــة واســترجاعها مــن خــالل  •

 .الحفظ والتسميع
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عدم التوازن بين الجوانب النظرية للمنهاج والجوانب التطبيقيـة، فكانـت الجوانـب النظريـة هـي  •
 .أساس المناهج التربوية

لتقــويم التربــوي يقتصــر علــى مهــارة واحــدة ويهمــل المهــارات والقــدرات المختلفــة للطالب،ممــا ا •
يرفــع مــن نســبة التســرب المدرســي،فالطالب اللــذين ال يحســنون هــذه المهــارة يكــون مصــيرهم 

 .مغادرة صفوف المدرسة مبكرا
 1.اعتبار الكتاب المدرسي هو المصدر الوحيد للمعرفة وٕاهمال تام لما عداه •
لة المدرسة عن المجتمع،فالمدرسة غارقة في تحفيظ مـا فـي الكتـب مـن معلومـات ضـعيفة عز  •

 2.الصلة بحياة التالميذ
إغفال الحياة العملية والتحديات االقتصادية والمسـائل االجتماعيـة،التي تواجـه المـواطن يوميـا  •

  .3وعدم التعرض لها في الصف الدراسي بما فيه الكفاية
قـع االجتمـاعي والثقـافي واالقتصـادي يير وفـق مقاربـات جديـدة تسـتجيب للوامما استرعي ضرورة التغ

  4:والسياسي،ساهمت في ذلك جملة من العوامل نوجزها في ما يلي
والذي غير الكثير من القيم والمفـاهيم التغير الثقافي الناتج عن التطور العلمي والتكنولوجي، -

 .االجتماعية،التي كانت نمطا اجتماعيا سائدا
يــــر الــــذي طــــرأ علــــى أهــــداف التربيــــة ،وتغيــــر النظــــرة إلــــى وظيفــــة المدرســــة فــــي تلبيــــة التغ -

 .احتياجات مجتمع العصر الحديث
نتـــائج البحـــوث المعـــدة التـــي تناولـــت جوانـــب المـــنهج التقليـــدي،وأظهرت قصـــورا جوهريـــا فـــي  -

 .مفهومه
 .دراسات شاملة في ميدان علم النفس والتربية وعلم االجتماع -

  :ج الحديثانهمفهوم الم-2-1-2

اســــــتفاد البــــــاحثون مــــــن الدراســــــات التــــــي شــــــملت المنــــــاهج التربويــــــة بعــــــد الحــــــرب العالميــــــة الثانية،
التقليدية،وبينت أوجه القصور في مرتكزاتها وأسسها،فكان النظر إلى المنـاهج الجديـدة بمفهـوم يعـالج 

عقل،والعقــل لــيس ال نشــاط لــم يعــد العقــل جــوهرا محمــوال فــي جســم فنشــاط الجســم شــرط"هــذه الجوانــب،
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 اإلنسـانيومن العمل والنشاط تتولد المعاني ويدور الفكر وتتجمـع المعرفـة،فالتعليم إنه نشاط  ،جوهرا
  .1"إذن إنما هو موقف أو مشكلة تصارع اإلنسان وعليه التغلب عليها والخروج منها

لمدرسـة،وتوجه جميـع أوجـه التعلـيم التـي تخطـط فـي ا" المناهج الحديثـة بأنهـا Keer"جاك كيريعرف 
  .2"من قبلها سواء أكان هذا التعليم بشكل فردي أو بشكل جماعي،داخل المدرسة أو خارجها

مجموعة األنشطة والفرص التعليمية،التي تتـيح للمـتعلم التفكيـر واالبتكـار "ويعرفه عادل أبو العز بأنه
  3."مما يسهم في تعديل سلوك المتعلم،في المراحل التعليمية المختلفة

مصــــطلح منســــوج يطلــــق لإلشــــارة علــــى مجموعــــة مشــــروعة  "أحمــــد المهــــدي وآخــــرون فيعرفــــهأمــــا 
وصــادقة،من المعتقــدات والقــيم والمعــارف والمهــارات،وألوان التــذوق واالتجاهــات مــن شــأنها أن تــدفع 
من يكتسبونها بطريقة واعية أو غيـر واعيـة،إلى القيـام بأنمـاط معينـة مـن التفكيـر المكتسـب والسـلوك 

من خالل تواصلهم مع ذواتهـم وتعـاملهم مـع الـذوات والموضـوعات والكيانـات التـي تعـرض الظاهري 
  .4"لهم في بيئاتهم الطبيعية واالجتماعية

تهدف المناهج التربوية الحديث إلى تنمية جملة مـن الكفـاءات لـدى التالميـذ،تمكنهم مـن التكيـف مـع 
وعــة مــن العمليــات المدمجــة لتحقيــق حيث صــار ينظــر للمــنهج كمجمبيئــتهم الطبيعيــة واالجتماعيــة،

هو عملية إيجاد درجـة التطـابق بـين التفـاعالت المخطـط لها،والتفـاعالت األفقيـة ،وهـو " غاية التعلم،
 والمقصـــودة والمســـتهدفة،وه" خبـــرات الـــتعلم(عمليـــة ناتجـــة عـــن التخطـــيط ،وهـــو مجموعـــة الخبـــرات 
  .5"الخطة اإلجرائية التي توضع لتنفيذ جوانب عملية التعلم

فالمناهج الحديثة هي عملية تدريب على التعامل مع أفراد الجماعة والتكيف معها مـن خـالل معرفـة 
وتنميــة قدراتــه "تســتهدف التلميــذ كمحــور للعمليــة التعليميــة التعلميــة يمنظومــة الحقــوق والواجبــات فهــ

ع الـذي ينتمـي على التعاون وٕاكسابه مجموعة مـن االتجاهـات نحـو البيئـة التـي ينتسـب إليهـا والمجتمـ
  6."إليه،وكذلك إكسابه مجموعة من المهارات تتمثل في االتصاالت والتنظيم والتخطيط

ممــا تقــدم يمكننــا أن نحــدد ملمــح المنــاهج التربويــة الحديثــة والتــي تتمثــل فــي جملــة مــن الخصــائص 
  :تميز المنهج الحديث،والتي جاءت محصلة للبحوث والدراسات النقدية للمناهج التقليدية
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عتبـــار التلميـــذ هـــو محـــور العمليـــة التعليميـــة التعلميـــة،والعمل علـــى أن يكـــون موقـــف التلميـــذ ا •
 .ايجابي أثناء الفعل التربوي

 .التعليمية،واعتبارها أساس للتعلم داخل أو خارج المدرسة باألنشطةاالهتمام  •
اف تنميـــة الجوانـــب المختلفـــة للتلميـــذ عقليـــا ونفســـيا وحـــس حركيـــا،من خـــالل جملـــة مـــن األهـــد •

 .التربوية التي تنمي هذه الجوانب
ـــــــد لمصـــــــادر  • ـــــــد،فهو موجـــــــه وقائ ـــــــق المنهـــــــاج الجدي ـــــــم خـــــــالل تطبي ـــــــدور االيجـــــــابي للمعل ال

 .المعرفة،وكيفية الحصول عليها
 .االهتمام بتنظيم المعارف بشكل ال يعيق تحصيلها من طرف التالميذ •
 .للمجتمع الكبيرربط العالقة بين المدرسة والمجتمع،واعتبار المدرسة نموذج مصغر  •
ميــولهم وذلــك  إلشــباعتهيئــة الفرصــة أمــام التالميذ،"تعزيــز الجوانــب الفنيــة للتالميــذ مــن خــالل •

لجمعيــــات المختلفــــة،مثل الجمعيــــة الثقافيــــة عـــن طريــــق أنشــــطة عمليــــة تقــــوم بهــــا الجماعــــة وا
 1."والرياضية

التربــوي مــن خــالل يمكننــا أن نوضــح أهــم التحــوالت والتغيــرات التــي طــرأت علــى مفهــوم المنهــاج 
  2:الجدول التالي

  للمنهاج والمفهوم الحديث) التقليدي(يوضح بيان مقارنة بين المفهوم القديم) 08(جدول
  المفهوم الحديث  )التقليدي(المفهوم القديم  مجال المقارنة

  .مرن قابل للتعديل  .ثابت غير قابل للتعديل  الماهية
  .المقدماالهتمام بالنوع   .االهتمام بالكم المقدم

  .التنوع في المجاالت وتنمية التفكير  .التركيز على المجال المعرفي
  .االهتمام بالتنمية الشاملة  .االهتمام بالنمو العقلي

  .تكييف المنهاج ليتسق مع المتعلم  .تكييف المتعلم ليتسق مع المنهاج
  .تعددهاتنوع الفئات المعدة له و   .إعداد مختصين في المادة الدراسية  البناء

  .شمول االهتمام لمكونات المنهاج كلها  .التركيز على المادة العلمية
  .المحور الرئيس هو المتعلم  .المحور الرئيس هو المادة الدراسية

                                                 
� ا���ج��.41،ص �

1
  

،"�; J�;
.27،26،ص ص  '�ج� �!��7
ص	 أ�9" ا��5ا�"ة،��6 إ��
2
  



 الفصل الرابــــــــــع:المنـــــــــاهج التربــــــوية  و المواطنـــــــة وحقوق اإلنســــــــــــــان في  النظـــام  التربـــــــــوي في الجزائـــــر

 

[205] 

 

  .اعتماد سيكولوجية المتعلمين  .اعتماد التنظيم المنطقي للمادة
تكاملـــــــــــة األخـــــــــــذ بـــــــــــالمواد الدراســـــــــــية الم  .االخذ بالمواد الدراسية منفصلة

  .والمترابطة
  .تعدد المصادر  .محدودية المصادر  المعرفة والخبرة

طرائــــق التــــدريس 
  وأساليبه

االهتمــــــــام بتــــــــوفير الظــــــــروف المالئمــــــــة   .اعتماد اإللقاء والتلقين المباشر
  .للتعلم

  .التنوع في األنماط  األخذ بالنمطية المملة
  .اهتمامه بتنوع النشاط  ضعف االهتمام بالنشاط

  .تنوع الوسائل التعليمية المعينة  .محدودية الوسائل التعليمية المعينة  ئل التعليموسا
  .إيجابي وفعال  .سلبي وغير فعال  المتعلم

  .نجاحه محكوم بتقدمه في النتاجات  .نجاحه محكوم بنتيجة االختبارات
  المعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ح والثقــة عالقتــه بــالمتعلمين تتســم باالنفتــا  .عالقته بالمتعلمين تسلطية
  .واالحترام المتبادل

نجاحــه محكــوم بنجـــاح المتعلمــين فـــي 
  .االمتحانات

نجاحه محكوم بمدى مساعدته للمتعلمـين 
  .على النمو المتكامل

مراعاته للفروق الفردية بين المتعلمين 
  .ضعيفة

مراعاتـــه للفــــروق الفرديـــة بــــين المتعلمــــين 
  .قوية

التشــــــجيع علــــــى التنــــــافس فــــــي حفــــــظ 
  .مقررةالمادة ال

التشـــــــجيع علـــــــى التعـــــــاون فـــــــي اختيـــــــار 
  .األنشطة وطرق ممارستها

  .دوره مرن ومتطور  .دوره ثابت
  .الموازنة بين الثواب والعقاب  .اعتماد إستراتيجية العقاب

عالقــــة المدرســــة 
  باألسرة والبيئة

  .محل اهتمام قوي  .مهملة إلى حد كبير
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 أسس بناء المناهج التربوية -2-2

م عليها،لتكتمــل و ي محــور العمليــة التعليميــة،مما يســتلزم جملــة مــن األســس التــي يقــو ج التربــنهالمــ
فهــي القواعــد والمنطلقــات التــي يعتمــد عليهــا واضــعو جوانــب رســم معالمــه فــي بنــاء وتكــوين الفرد،

وٕان اختلفت األسس فيما بينها إال أنهـا تـؤدي هـدفا واحـدا هـو التكامـل المناهج في تصميمهم لها،
للتطـور الحاصـل فـي  اوفقـسمة من سمات هـذه األسـس  التغيريعتبر ية،و إعداد المناهج الترب في

ومن أهــم األســس التــي مجــال األفكــار والغايــات التــي يرســمها المجتمــع للتربيــة فــي تكــوين أفــراده،
  .تقوم عليها المناهج التربوية

  األساس الفلسفي -2-2-1

المنـــاهج التربوي،لمــا للفلســفة مـــن دور فــي وضـــع تشــكل الفلســفة أحـــد األســس التــي يقـــوم عليهــا 
يخلـو أي مـنهج مـن مرتكـزات  ،فالللحياة،مما يعزز االرتباط الوثيق بين الفلسفة والتربيةتصورات 

،فالفلسـفة هــي الحيــاة النظريــة بمــا تتضــمنه مـن مثــل عليــا وقيم،والتربيــة هــي طريقــة تجســيد فلسفية
  .1لمحققة لتلك المثل وتطبيقهاهذه الفلسفة،أي األداة العملية المرسومة ا

ـــــــة تجـــــــاه القضـــــــايا والموضـــــــوعات  ـــــــرؤى االجتماعي ـــــــرتبط األســـــــاس الفلســـــــفي بالتصـــــــورات وال ي
الجوهريــة،التي يجــب أن تكــون مــن متضــمنات المنــاهج الدراســية،لذا فالــدارس لألســاس الفلســفي 

  2:سيه أن يوضح جملة من األهداف لهذا األساللمناهج عل
فـي  األساسـيةت الفلسفية التي يؤمن بهـا الجميـع تجـاه الموضـوعات أن يبين الدارس الفرضيا •

 .االجتماعيةالفلسفة 

أن يحــدد الــدارس المقــوالت األساســية ودالالتهــا وفــق تصــور الفلســفة االجتماعيــة التــي تعــيش  •
 .في وجدان الجميع

) الخــــالق(نحــــو قضــــايا جوهريــــة هــــي اهللا  ةأن يقــــيس الــــدارس مضــــامين الفلســــفة االجتماعيــــ •
 ....والكون والحياة والمعرفة  عنسان والمجتمواإل

  .أن يوضح الدارس طبيعة العالقات بين فرضيات األساس الفلسفي وبناء المناهج •
  :من أهم الفلسفات التي تركت بصماتها في عملية بناء المناهج التربوية الفلسفات التالية
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  : الفلسفة المثالية  - أ

الـذي أسـس لهـذه  "أفالطون"ومن بعده تلميذه  "سقراط" تعود جذور الفلسفة المثالية إلى الفيلسوف
الفلســـفة مـــن منطلقـــات مثاليـــة مطلقـــة،ترى فـــي الفكـــرة موجـــودا متميـــزا ومتعاليـــا وعنصـــر المعرفـــة 

كمـا عنـدنا أي بفلسفته المثالية التي تنظر للعالم  "كانط"المطلقة التي هي الوجود ذاته،ومن بعده 
  .1تقد العالم على قد اإلنسان

الفلسـفة المثاليـة مـن العقـل محرابـا للمعرفـة تمجـده وتـرى فيـه جـوهر العـالم والـروح،ومن أهـم تتخذ 
  2:المبادئ التي جاءت بها هذه الفلسفة

 .اإلنسان أهم من الطبيعة -

 .حرية االختيار بين الصواب والخطأ -

 .العقل مركز الوجود،وهو جوهر العالم والروح -

و عـالم السـماء وهـي مطلقـة ـيمكن الوصـول إليهـا الحقـائق األوليـة موجـودة فـي عـالم المثـل أ -
 .عن طريق التفكير فقط

 .األفكار تنشأ حول الكون،تنبع من داخل اإلنسان وليس مستقلة عنه -

تــأثرت المنــاهج التربويــة لفتــرة زمنيــة كبيــرة بالفلســفة المثاليــة وبمــا جــاءت بــه مــن أفكــار حــول التربيــة 
ويــده بالمعــارف والمعلومــات الهــدف األســمى والغايــة الكبــرى وأســاليبها،فكان العقــل وكيفيــة تنميتــه وتز 

من أي منهاج تربوي،إال أن إهمالها لجوانب أخرى تؤثر على تكـوين الفرد،اظهـر قصـورا فـي التربيـة 
تصـدت لــه فلســفات أخــرى بالنقــد مبــرزة المثالــب التــي وقعــت فيهــا المثالية،محاولــة تصــحيح وٕاصــالح 

  .ها من نتائجالمناهج بناءا على ما توصلت إلي
  :الفلسفة الواقعية-ب

قامــت الفلســفة الواقعيــة لمواجهــة األفكــار التــي جــاءت بهــا الفلســفة المثاليــة،والتي كــان لتقصــيرها فــي 
جوانب هامـة فـي تربيـة الفرد،ومغاالتهـا فـي تمجيـد العقـل وعـدم االهتمـام بالجسـم والجوانـب التطبيقيـة 

مستقلة عن العقل،وترى في الكـون جملـة مـن الظـواهر تتعامل مع الظواهر الطبيعية في الحياة،فهي 
المرتبطة بسنن وقوانين كونية،قابلة للدراسة من خالل المالحظة والتجريـب،وتعتبر أن إدراك الحقيقـة 

  :هو غاية التعليم األسمى،ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها هذه الفلسفة 
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 .معرفة العالم عن طريق العلم وليس الفلسفة •

 م، والعــالزء مــن الطبيعــة ويمكــن التعــرف علــى أســراره عــن طريــق الحــواس والخبــراتالعــالم جــ •
 .موجود كما نراه ونحس به وليس كما نتخيله

 .المادية تعتمد على القوانين الطبيعية •

 .اإلنسان يمكن أن يصل إلى الحقيقة عن طريق األسلوب العلمي •

 .1رة أحدهما على اآلخر،وال وجود لسيط)انسجام تام(ال يمكن فصل العقل عن الجسم •

اهتمــت الواقعيــة بــدور المعلــم فــي نقــل المعــارف للطــالب وشــروط ذلــك مــن خــالل مجموعــة القــدرات 
ينبغــي أن يكــون "التـي يجــب أن يتصــف بهــذا العلــم ليكــون قــادرا علـى ممارســة هــذه الوظيفــة الســامية،

ب التعلـيم وامـتالك كتابـات قادرا على امـتالك المـاد والسـيطرة عليهـا،وأن يكـون لديـه معرفـة فـي أسـالي
ومهــــارات تقنيــــة إلنجــــاح عمليــــة التعليم،مــــع ســــلطة كاملــــة لتحديــــد التحصــــيل المطلوب،القــــائم علــــى 

  2."المحايدة المصنفة بصورة منطقية دون أن يسقط ذاتيته على الموضوع
  :ومن ابرز اآلثار التي تجلت في المناهج التربوية ذات االرتباط بالفلسفة الواقعية

االهتمــــــــام نحــــــــو العلــــــــوم الطبيعيــــــــة أكثــــــــر مــــــــن االهتمــــــــام بالدراســــــــات اإلنســــــــانية توجيــــــــه  -
 .النظرية،وبخاصة األدبية واللغوية منها،ألن الظواهر الطبيعية هي األولى بالدراسة

 .بدال من الجوانب النظريةاالهتمام بالجوانب العملية والتطبيقية  -

 .لمعرفة متغيرة وليست ثابتة ومطلقةإبراز فكرة النسبية في المحتويات الدراسية،باعتبار ا -

النظر إلى حاضـر المـتعلم وواقـع الحيـاة باعتبـاره أساسـا ومنطلقـا للنتاجـات التربويـة واختيـار  -
 .3المحتويات الدراسية

  :الفلسفة البراغماتية -ج 

أو كما يسميها البعض األدائيـة ظهـور المجتمـع الصـناعي فـي رافقت الفلسفة البراغماتية أو النفعية  
منتصف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،خاصة في أمريكا على يد مجموعة مـن الفالسـفة 

الفيلسـوف والمربـي الــذي رافقـت أفكــاره التربويـة الـنظم والمنــاهج التربويـة متــأثرة " جـون ديــوي"أشـهرهم 
ة تقــوم بمــا طرحــه مــن أفكــار ســاهمت فــي تفعيــل األداء التربــوي فــي المدرســة،بدعوته لمدرســة تقدميــ
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نـواحي إشـراكه فـي صـياغة األهـداف التـي توجـه  ةأهميـعلى أسس جديدة تهـتم بـالمتعلم وتؤكـد علـى 
  .نشاطه في عملية التعلم،والتي تعتبرها النقطة األكثر وجاهة في التربية التقدمية

  :ومن أهم المرتكزات التي تقوم عليها الفلسفة البراغماتية
 .ي المعيار الحقيقي لتحديد قيمتهاالمنفعة المرجوة من األشياء هي الت •

 .المثل والقيم متغيرة بحسب األحوال التي تكون عليها أحوال المجتمعات •

 .التكامل والتساند بين العقل والجسم واستحالة الفصل بينهما •

والحق ال يعــد حقــا حتــى يخضــع للتجربــة وضــع اإلنســان بنــاء علــى المنفعــة، نالمثــل والقــيم مــ •
1.حق وما عداه فهو باطل وته لإلنسان فهثبت بالتجربة منفعفإن 

 

في مجال التربية من خالل الفلسـفة البراغماتيـة فـي إرسـاء جملـة مـن " ديوي"لقد ساهمت كتابات 
  :األهداف للتربية

ـــى النمـــو الكامـــل المتكامـــل لشخصـــيته وعلـــى تفـــتح اســـتعداداته وطاقاتـــه  - مســـاعدة الفـــرد عل
 .تكون عملية نمو وعملية تفتح الستعدادات الفردوتنميتها،ألن التربية في نظره ال تعدو أن 

مساعدة الفرد على التكيف المستمر مع بيئته االجتماعية والطبيعيـة بـالخبرات التـي يتطلبهـا  -
 .هذا التكيف

 .إعداد الفرد للحياة المستقبلية،لكن من غير إهمال لمتطلبات حياته الحاضرة -

وتطويره،فكمـــا أن التربيـــة فـــي نظـــره هـــي إعـــادة بنـــاء الخبـــرة االجتماعيـــة وتحســـين المجتمـــع  -
عمليـــة نمـــو وتفـــتح لشخصـــية الفرد،فإنهـــا أيضـــا عمليـــة اجتماعيـــة تهـــدف لتطـــوير المجتمـــع 

   2.وتحسينه

  :ومن أهم اآلثار التي نسجلها لهذه الفلسفة في إعداد المناهج التربوية
ـــة التربويـــة وضـــرورة إشـــراكه فـــي وضـــع األهـــداف • ـــ،المـــتعلم هـــو محـــور العملي ك يـــرى وفي ذل

كما أنـه لـيس هنـاك نقـص فـي التربيـة التقليديـة أكبـر مـن إخفاقهـا فـي الحصـول علـى "" ديوي"
  3."تعاون التلميذ تعاونا ايجابيا في بناء األهداف التي تتضمنها دراسته
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أهداف التربية والمنـاهج ال تحـدد مسـبقا،فكل شـيء يخضـع للتجربـة،وتحقق منفعـة حاضـرة ال  •
في المستقبل،وبخاصة أن العالم متغيـر والمسـتقبل غيب،وهـذا ينسـجم يعني بقاؤها واستمرارها 

 .1مع فكر البراجماتيين الذي يرى التغير في المثل واألطر المرجعية

التـــرابط الـــذي يحقـــق وحـــدة المنهاج،فـــالمواد الدراســـية يجـــب أن تكـــون متســـاندة فـــي المســـتوى  •
تنسـيق منـاهج كـل مرحلـة بالمرحلـة الدراسي الواحد،ومع المستويات السابقة والالحقـة،فترابط و 

التــي تســبقها والمرحلــة التــي تليهــا،فلو أخــذنا مــثال منــاهج المرحلــة المتوســطة فمــن الضــروري 
2.ومناهج المرحلة الثانوية ةالربط بينها وبين مناهج المرحلة االبتدائي

 

   والثقافي األساس االجتماعي -2-2-2

تكزات التي يقوم عليها بناء وتصـميم المنـاهج لعـدة يعتبر األساس االجتماعي من أهم األسس والمر  
اعتبارات موضوعية،حيث أن لكل مجتمع خصوصياته الثقافية واالجتماعية من قيم وعـادات وتقاليـد 

هـــي مجموعـــة المقومـــات أو "وكـــذلك مشـــكالته المرتبطـــة ببنائـــه االجتماعيـــة وأنســـاق نظمـــه المختلفـــة،
فيــــه المتعلم،والتــــي يجــــب أخــــذها فــــي الحســــبان عنــــد  الركــــائز ذات العالقــــة بــــالمجتمع الــــذي يعــــيش

  .3."التخطيط للمنهج أو تضمنه أو تعديله أو تطويره
ي أفــراده،أو تهيئــتهم والمدرســة كمؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع المكلفــة بإحــداث التغيــر المطلــوب فــ

هــذا ياة،تمــع،من ثقافــة وقــيم ونظرتــه للكــون والح،صــار لزامــا أن تعكــس فلســفة ذلــك المجلهــذه التغير
المجتمع الذي يعتبره علماء االجتماع وحدة كلية متميزة تفـوق الوجـود الفردي،يجمـع بـين أفـراده ثقافـة 

  .4مشتركة ومميزة ويحتل حيزا محددا،ويتمتع أفراده بشعور الوحدة
 هـذه الثقافـة سـواء الماديـةفالثقافة المشتركة التي تعزز الشـعور باالنتمـاء والوحـدة بـين أفـراد المجتمع،

  :منها أو المعنوية،تتميز بخصائص عدة من أهمها
 .دون غيره من الكائنات األخرىخاصة بالنوع اإلنساني : الطابع اإلنساني •

 .من البيئة االجتماعية،أي من جيل إلى جيل آخر: صفات مكتسبة •

قابلية التغير والتطور حسب ظروف االتصال والتواصل المجتمعـي مـن مجتمـع :قابلية التغير •
 . 5التالي يحدث تغير في وتنقيح في القيم الثقافيةآلخر،وب
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ـــأي حـــال تجاهلها،ألنهـــا ســـمة مـــن ســـمات  ـــالتغير االجتمـــاعي صـــار حتميـــة اجتماعيـــة ال يمكـــن ب ف
فاألوضــاع الجديـــدة التـــي تطــرأ علـــى البنـــاء االجتمــاعي والـــنظم والعـــادات وأدوات "،اإلنســـانيالتجمــع 

إمـا فـي بنـاء فرعـي معـين أو السـلوك أو كنتـاج لتغيـر المجتمع،نتيجة لتشريع أو قاعدة جديدة لضبط 
  1."جانب من جوانب الوجود االجتماعي،أو البيئة الطبيعية أو االجتماعية

إن فلسفة المجتمع في الحياة من خـالل رؤيتـه حـول أهـم القضـايا األساسـية،وثقافته سـواء الماديـة أو 
تســــتجيب ألهــــداف المجتمــــع فــــي  ،حتىالمعنويــــة،يجب أن تكــــون مــــن متضــــمنات المنــــاهج التربويــــة

المحافظـــة علـــى ديمومتـــه مـــن جهة،وٕاحـــداث التغيـــر االجتمـــاعي المطلـــوب والـــذي يســـتجيب للتطـــور 
اف المجتمـــــــع والقـــــــائمين علـــــــى أطـــــــر الحاصـــــــل محليـــــــا وعالميـــــــا،ويكون محـــــــل رضـــــــا مـــــــن طـــــــرف 

لتي توارثتهــا إعـادة النظـر فـي العـادات واألفكـار والمهـارات االجتماعيـة،ا"تنفيـذه،فالمناهج تسـعى إلـى 
األجيــال حتــى تســير جنبــا إلــى جنــب مــع األوضــاع النفســية واالجتماعيــة واالقتصــادية الحديثــة،التي 

  2."حدثت بسبب التحول والتغير المستمرين في شتى المجاالت
  األساس المعرفي-2-2-3

كانــت المعرفــة فـــي مــا مضــى مـــن العصــور محــدودة،بحيث يمكـــن للفــرد أن يلــم بجلهـــا مــن مختلـــف 
وم،لكن مع مرور الزمن والتطور والنمو المسجل في مجال العلوم بشتى فروعها وأصنافها،صـار العل

التخصص سـمة العصـر،فكل علـم مـن العلـوم تولـد منـه عـدة تخصصـات فرعيـة وجزئيـة،مما انعكـس 
على العملية التعليمية،فالتراكم المعرفـي لـم يعـد بتلـك البسـاطة التـي تمكـن مـن تناقلـه مـن جيـل آلخـر 

وسهولة،بل صارت عمليـة تنظـيم المعـارف واختيارهـا والبحـث فـي درجـة ترابطهـا وتنسـيقها مـن  بيسر
أهم االنشغاالت لـدى البـاحثين والمهتمـين بالشـأن التربوي،ونتيجـة لـذلك صـار األسـاس المعرفـي أحـد 

ين فاألســس المعرفيــة للمنــاهج التربويــة تمكــن القــائمأهــم األســس التــي تبنــى عليهــا المنــاهج التربوية،
علــى بنــاء هــذه المنــاهج مــن انتقــاء وتنظــيم المعــارف وفــق المســتويات المناســبة للتالميــذ ممــا يمكــنهم 
مــن فهــم أساســياتها ومبادئها،واكتســاب قــدرات ومهــارات تفيــدهم فــي حيــاتهم حاضــرا ومســتقبال،وتنمي 

فيــــــة الرغبـــــة فـــــي الــــــتعلم والبحـــــث العلمـــــي والتكيـــــف مــــــع بيئـــــتهم االجتماعية،فاألســـــس المعر  لـــــديهم
فّكــر وحفــظ وتحليــل وتركيــب المحّصــلة الناتجــة عــن العملّيــات العقلّيــة مــن فهــم وٕادراك وتــدبير وت""هــي
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ـــة لها، باإلضـــافة وتخّيـــل  ـــة وذلـــك مـــن خـــالل تفاعلهـــا مـــع البيإلـــى عوامـــل الحـــّس المغذّي ئـــة الخارجّي
  .1" يرها وغوحقائق ونظم ثقافّية واجتماعّية من أشياء وموجودات وظواهر المحيطة باإلنسان،

تعــددت أراء المختصــين فــي مصــادر التــي يســتقي منهــا الفــرد المعرفــة ليتــزود بهــا مــن أجــل فهــم مــا 
يجري حوله من أحداث،واستخدام ما توصل إليه في إحداث تكيـف مـع البيئـة االجتماعيـة للفـرد بكـل 

  :مفرداتها المختلفة،لكن عموما يمكن الحصول على المعرفة من خالل المصادر التالية
األنبيـاء والمرسـلين والكتـب السـماوية التـي جـاؤوا بهـا لتزويـد البشـرية بجملـة  :الوحي اإللهـي -

 .من المعارف،الدينية والدنيوية

مــن خــالل اإلدراك والتفكيــر والتــذكر التــي يتميــز بهــا اإلنســان يمكنــه مــن  :العمليــات العقليــة -
 .خالل إعمال عقله في الكثير من القضايا للوصول إلى نتائج

التــي مــن خاللهــا يتصــل اإلنســان بمحيطــه،ويجمع المعــارف الضــرورية  :وظــائف الحســيةال -
 .للتكيف ومجابهة األخطار

الـذي تتوارثـه األجيـال المختلفـة مـن فنـون وشـعر وأمثـال وحكـم : التراث الثقافي واالجتماعي -
 .ومواقف إنسانية واجتماعية

ـــالمي اإلنســـاني - ـــراث الع فالتواصـــل بـــين وع إنساني،النـــاس شـــركاء فـــي مـــا يجمعهـــم كنـــ :الت
 .الحضارات اإلنسانية سبيل إلى التطور ونمو المعرفة في شتى المجاالت

ـــــاء وتنظـــــيم  ـــــة انتق ـــــي عملي ـــــد أن تراعـــــي هـــــذا األســـــاس ف ـــــة المعاصـــــرة الب ـــــاهج التربوي ـــــه فالمن وعلي
المعارف،وكــــذلك عالقتهــــا بالجوانــــب الدينيــــة للمجتمعــــات والعمليــــات العقليــــة،دون إهمــــال الجوانــــب 

ثقافية المحلية والتراث اإلنساني العالمي،لتحقق للنشء كمـا معرفيـا كافيـا يمكـنهم مـن خاللـه تحقيـق ال
 .التوازن المعرفي وتقبل التغير المرتقب في بيئتهم االجتماعية نحو األفضل

  األساس النفسي -2-2-4

فة والمفكـــرين إن التربيـــة فـــي ســـعيها إلـــى تكـــوين الفـــرد مـــرت بمراحـــل عديدة،شـــكلت فيهـــا أراء الفالســـ
موجهـات لهــذه العمليــة،فمن تمجيــد العقـل واعتبــار عــالم المثــل هـو األســمى،إلى النزعــة الواقعيــة التــي 
تــرى فــي المعرفــة عمليــة يمكــن الوصــول إليهــا بالبحــث والتجريــب واســتقراء الواقــع،إلى التســاؤل حــول 

نــى المنــاهج علــى مــا يمكــن ماهيــة المدرســة وأهــدافها والفائــدة والمنفعــة المرجــوة منها،وضــرورة أن تب
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تحقيقــه مــن فائــدة مــن هــذه العمليــة،كان يــتم ذلــك دومــا دون االهتمــام بــالمحور األساســي فــي العمليــة 
كلهـــا جوانـــب يجـــب مراعاتهـــا فـــي  يفالنمو الجســـمي للتلميـــذ والعقلـــي والنفســـي والوجـــدانوهـــو التلميـــذ،

حترامـه،فالجوانب النفسـية للمـتعلم إعداد المناهج وهذا ما صارت التربية الحديثة تحث على ضـرورة ا
مجمــــوع "تعتبــــر مــــن األســــس الهامــــة فــــي إعــــداد منــــاهج التربيــــة والتعليم،حثــــت تعتبــــر هــــذه األســــس 

المقومــات والقواعــد والمنطلقــات المتعلقــة بــالمتعلم مــن حيــث المرحلــة النمائيــة واالســتعدادات الفطريــة 
  .1"اهاتوالقدرات العقلية واالهتمامات الشخصية والميول واالتج

أدت هــــذه الدراســــات المختلفــــة لطبيعــــة اإلنسان،والفلســــفات التربويــــة المختلفــــة إلــــى حوصــــلة للتربيــــة 
الحديثة،تتلخص في مراعاة كل الجوانب األساسية للعملية التربوية بكل أبعادها،تستند فـي ذلـك علـى 

  2:الدراسات العلمية والنفسية والتربوية،فكان ما توصلت إليه يتلخص فيما يلي
اإلنســــان وحــــدة متكاملــــة ال يمكــــن تجزئتهــــا أي الفصــــل بــــين أوجــــه نمــــوه العقلــــي والجســــمي  •

واالنفعالي واالجتماعي،فهو يولد وعنده استعدادات خاصة ينميها تفاعله مع بيئته وتعلمـه مـا 
 له صلة بالحياة

 .اإلنسان بطبيعته متغير ينشد التكيف لظروف مجتمعه ويمكنه التطور •

وينــدفع إلــى أداء مختلــف الفعاليــات مــن أجــل ة تفاعلــه بكليتــه مــع بيئته،ك بنتيجــاإلنســان يســل •
 .إرضاء حاجاته

 أنواع المناهج -2-3

رغــم االخــتالف بــين البــاحثين فـــي مجــال التربيــة حــول أنـــواع المنــاهج التربويــة،يمكننا أن نميــز أهـــم 
) الـــواقعي(الرســـمي والمـــنهج غيـــر) التقليـــدي(المنـــاهج التـــي القـــت قبـــوال واتفاقـــا،وهي المـــنهج الرســـمي

كـــــل منهـــــا لـــــه والمنهج المجتمعـــــي والمـــــنهج الكـــــامن أو غيـــــر الظـــــاهر،)الضـــــمني(والمـــــنهج الخفـــــي 
غير أن أشهرها من حيـث التـأثير واالهتمـام بالدراسـة همـا المـنهج ،هومزاياخصائصه وأهدافه وعيوبه 

  .الرسمي والمنهج الخفي،وهما محل التعريف بهما في هذه الدراسة
  )التقليدي(ج الرسمياالمنه-2-3-1 

هو الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة التربية،والمتضمن تجسـيد غايـات ومرامـي النظـام التربـوي مـن 
خــالل جملــة المعــارف واألنشـــطة وأســاليب التقــويم،التي تهــدف لتنميـــة الجوانــب المعرفيــة والوجدانيـــة 
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تعلم التفكيــر واالبتكــار ممــا يســهم مجموعــة األنشــطة والفــرص التــي تتــيح للمــ"والســلوكية لــدى المــتعلم،
  1."في تعديل سلوك المتعلم،في المراحل التعليمية المختلفة

من أهــدافا كمــا يــرتبط هــذا المنــاهج بــالمحيط المدرســي،فهو وثيقــة صــادرة عــن الجهــات الرسمية،تتضــ
ومحتويـات معرفيـة مرتبطـة بمجـال زمنـي محـدد وضــمن إطـار فيزيقـي خـاص هـو المدرسـة كمؤسســة 

هـو تلـك الوثيقـة الرسـمية المقـررة مـن الجهـات المعنيـة عـن التربيـة "من مؤسسات التنشـئة االجتماعيـة
تدريســـــية والتعليم،المتضـــــمنة لألهـــــداف التربويـــــة العامـــــة والمحتـــــوى التعليمـــــي واألســـــاليب والطـــــرق ال

  2"والنشاطات التعليمية وأساليب التقويم،التي تكلف المدرسة كمؤسسة تعليمية بتقديمها للمتعلمين
لمنهـــاج لتجســـيد الفلســـفة التربويـــة للمجتمع،واالســـتجابة للتحـــديات التـــي تعتـــرض المجتمعـــات يســـعى ا

  3:مناهجعلى كافة المستويات،لذلك تؤثر عدة عوامل على اختيار األهداف المتضمنة في ال
 .التصور الفلسفي للغرض من العملية التربوية للمجتمع -

 .الغرض من البرنامج التعليمي في ضوء الحاج إليه -

 .متطلبات سوق العمل أو الطبيعة أو الدراسة المستقبلية التي يقترن بها المتعلم -

 .وضعي المجال الدراسي الذي يتناوله البرنامج التعليمي -

 .و اإلنساني المتكاملالجوانب التي يتطلبها النم -

 .اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة -

إن المناهج الرسمية هي الوثيقـة األساسـية المعتمـدة فـي المـدارس التعليميـة،والتي تجسـد غايـات 
ومرامــي النظــام التربوي،بكــل مــا تتضــمنه مــن معــارف وأنشــطة وأســاليب تقــويم،في إطــار زمنــي 

  .محدد لتنفيذ ذلك
  في المنهج الخ-2-3-2

إن المــنهج الخفــي مــرتبط بالفعــل التربــوي قــديما وحــديثا،تعود بــدايات التطــرق لماهيتــه ومفهومــه 
إلى الفيلسوف أفالطون ومن جاء بعده،فالطفل منذ الوالدة يبدأ مسـير التعلم،سـواء تـم ذلـك وفـق 

ات فالمتعلم يكتســب مفــاهيم واتجاهــمنــاهج مكتوبــة رســمية،أو مــن بيئتــه بكــل تجلياتهــا المختلفــة،
وقــيم لــيس بالضــرورة متضــمنة فــي المنهــاج الرسمي،يشــير هــذا المفهــوم إلــى أن المــنهج الخفــي 
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تعلـــــم الطفـــــل مـــــن الطبيعـــــة ومـــــن التصـــــميم التنظيمـــــي للمدرســـــة العامة،وكـــــذلك ســـــلوكيات "هـــــو
  1"واتجاهات المدرسين،وأعضاء اإلدارة المدرسية

نهج قـــد يكـــون مغـــايرا لمـــا يقـــوم فهـــم المعلـــم للمـــ"وهـــو مـــن علمـــاء المـــنهج بـــأن " جـــودالد"ويـــذكر 
بتدريسه فعال،ويؤكـد هـذا علـى دراسـة البيئـة التعليميـة التـي يـتم فيهـا تنفيـذ المـنهج وأثرهـا فـي مـا 

2".ى بالمنهج الخفيالطالب،وهي إشارة إلى وجود ما يسميتعلمه 
 

قــة فــالمنهج الخفــي أو الضــمني أو المســتتر،هو مــنهج ال يمكــن الــتحكم فيــه أو تحديــد معالمــه بد
كافية،ألنـــه ال يخضـــع لجهـــة معينـــة بـــل هـــو مجموعـــة مـــن الســـلوكيات والقـــيم واالتجاهـــات التـــي 

 فالكــائن"يكتسـبها المـتعلم نتيجـة التفاعــل االجتمـاعي داخـل الصـف أو خارجــه بقصـد أو بغيـره،

 مـن الـرغم علـى األشـياء، بعـض تعلـم وكيـف متـى بدقـة، التصـريح عـن عـاجز عمومـًا، البشـري

 أن كمـا أنفـه، ورغـم جزئـي وبشـكل تدريجيـة بطريقـة تـم الـتعلم ألن إليـه، بالنسـبة "أساسـية" كونهـا

 قـد عديـدة، لحظـات مـن تتـألف المعقـدة التكوينيـة فالتجربـة .األوان فـوات بعـد جـاء بـه، الفـرد وعي

 فصـله يصـعب واقـع عـن عبـارة فهـي وبالتالي طويلة، مراحل تتطلب لكنها ومتقطعة، وجيزة تكون

 التعـرف يسـهل مهيكلـة ودرجـات حاسـمة لحظـات بوجود اإلقرار تم ولو حتى ،األحداث تدفق عن

3"البعيد المدى على ديناميات تنتج أن حاسمة لحظة لكل يمكن ذلك، إلى باإلضافة .عليها
.  

فالمنهج الخفي هو كل ما يتعلمه الطالب خـارج المنهاج،ممـا يشـكل دعمـا للمنهـاج الرسـمي فـي 
  :مزايا المنهج الخفيتحقيق أهداف التعلم،ومن أهم 

 .تخفيف العبء على المؤسسات التربوية •

يتم التعلم فيه من خالل نموذج القدوة والمالحظة،خاصة إذا كان فهـم المعلـم للمنهـاج يتوافـق  •
 .مع اتجاهاته وميوله،هنا يكون المعلم يمثل القدوة الحسنة للتلميذ

ه وزيــاد التمســك والعقيــدة والقــيم يتــيح المــنهج الخفــي لمعظــم أفــراد المجتمــع مــن االســتفادة منــ •
 .4المناهج الرسميةتحول دون إطالع أبناء األمة على  ظروفوالمبادئ ال سيما في 

وهذا ما تم في فترة تعـرض الـدول العربيـة واإلسـالمية،لحمالت االحـتالل والسـيطرة مـن طـرف الـدول 
مقاومة ،ورفض كـل محـاوالت األوربية الكبرى،فلم تفلح مناهجهم التي تم وضعها في اختراق جدار ال

  .إدماج الشعوب المحتلة في ثقافة وقيم المحتل
                                                 

� إ%	اھ�#، ��.12،ص '�ج� �!�37�"ي ;
1
  

.147، ص، '�ج� �!�7;�	 7�9 �9
دات 
2
  

 ،��	�% T��F��Z�,ا��� وا�وا ��EA�05!ج ا�97، ص 2010، 33;� ا�"�7 ا�5�
%�،3��� رؤى >	%���،3���� ;�" ا��7�6 ا�6$�
ن،;"د :،>	=��ا�
3
  

،"�63 �G��
.271،ص 1994
��3 ا���)��9،����
، ،ا��ا��5!ھX ا����,$*ا��
4
  



 الفصل الرابــــــــــع:المنـــــــــاهج التربــــــوية  و المواطنـــــــة وحقوق اإلنســــــــــــــان في  النظـــام  التربـــــــــوي في الجزائـــــر

 

[216] 

 

ـــــه وواقعـــــه  ـــــه وثقافت ـــــق مـــــع ميول ـــــوي إذا كـــــان ال يتف ـــــإن المـــــنهج الترب ـــــب ف ـــــى مســـــتوى الطال أمـــــا عل
االجتماعي،فإنـــه يجـــنح إلـــى المقاومـــة بطريقتـــه الخاصـــة مـــن خـــالل البحـــث عـــن النجـــاح مـــن خـــالل 

منهــاج أثــر فــي تكوينــه الشخصــي،وهي حالــة مــن التمــرد عــن مــا ال اســتعمال خبراتــه،دون أن يكــون لل
يتوافق مع قناعاته،وعل هذا األساس يـرى علمـاء التربيـة فـي المـنهج الخفـي سـلبيات يمكـن أن يكـون 

  1:لها أثر على العملي التعليمية تتجلى في ما يلي
ى انحـراف بمعلومـات غيـر صـحيحة وقـد تـؤدي إلـ رتعرض التلميذ إلى خبرات سـيئة أو يتـأث -

 .سلوكه

 .يعرقل سير المنهاج الرسمي ويحول دون أن يحقق أهدافه -

يبقـى المـنهج الخفــي واقعـة ملموسـة فــي الـنظم التربويـة،ال يمكــن تجاهلهـا بـل يجــب البحـث فـي كيفيــة 
االســـــتفادة منها،بضـــــرورة تكثيـــــف األنشـــــطة الالصـــــفية للســـــماح للتالميـــــذ بـــــالتعبير عـــــن أحاسيســـــهم 

لمــين علــى كيفيــة تطبيــق المنــاهج الرســمية وتوظيــف أمثــل للمــنهج الخفــي فــي ورغباتهم،وتــدريب المع
  .تفعيل العملية التربوية

  جامكونات المنه -2-4

ـــز بـــالترابط والتســـاند الـــوظيفي بينهـــا،لتحقيق غايـــة  يتكـــون المـــنهج مـــن مجموعـــة مـــن العناصـــر تتمي
  :صر األربعة التاليةالمنهج التربوي وبلوغ غاياته ومراميه التربوية،وتظهر ذلك في العنا

 .األهداف التعليمية -

 .المحتوى -

 . األنشطة -

 .التقويم -

إن األهـداف التعليميـة هــي الموجـه الحقيقــي لمحتـوى المنــاهج التربويـة،فعلى ضــوء األهـداف التربويــة 
العامــة والخاصــة والقــيم واالتجاهــات المهــارات الفكريــة والعلميــة،المراد تنميتهــا فــي شخصــية الفــرد،يتم 

هداف المناهج،والتي تؤثر بدورها على الكم المعرفي الذي يتم إعداده لخدمـة هـذه األهـداف تسطير أ
واختيـار الوسـائل  والطريقـة ن تحديد األهداف التربوية تسـاعد علـى رسـم الطريـق وتحديـد المحتـوىأل"
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مـال علـى تقـويم مناهجنـا وأع واألدوات المناسبة التي تساعد على تحقيق األهـداف كمـا أنهـا تسـاعدنا
  .1"اتالميذن

ـــــذي تلعبـــــه األنشـــــطة الصـــــفية والالصـــــفية فـــــي  تفعيـــــل العمليـــــة دون أن نهمـــــل الـــــدور المحـــــوري ال
ـــة،وأخيرا ضـــرورة وجـــود تقـــويم جـــاد وفعـــال لكـــل الخطـــوات الســـابقة وكيفيـــة تـــوفر اإلمكانـــات  التربوي

  .الالزمة لتحقيق ذلك

  األهداف التعليمية -2-4-1

إحــداث التغيــر فــي ســلوك المتعلمــين،من خــالل تعــديل الســلوك أو إن األهــداف التعليميــة تســعى إلــى 
بناء سـلوكيات جديدة،تسـتجيب للتغيـر الحاصـل مـن حولها،فاألهـداف التعليميـة تركـز علـى مـدخالت 

التغير المتوقع حدوثه فـي سـلوك التالميذ،نتيجـة لمـرورهم وتفـاعلهم مـع " ،فالهدف التعليمي هوالتعليم
اختيارها بقصد تحقيق النمو في شخصياتهم وتعديل سـلوكهم نحـو االتجـاه  الخبرات التعليمية التي تم

   2."المرغوب
هـــو عمليـــة مقصـــودة تهـــدف إلـــى إحـــداث تغيـــر فـــي ســـلوك التالميذ،وقـــد يكـــون هـــذا  الهـــدف التربـــوي
 حدوثـه متّوقـع  سـلوكي لتغيـر وصـف" حركـي، سحستوى المعرفي أو الوجداني أو الالتغير على الم

  .3"ام تعليمية بخبرة مروره بعد مالمتعل شخصية في
-المحصلة النهائية للعملية التربوية وهو الغاية المنشودة التي أنشـئت مـن أجلهـا المدرسـة"كما يعرف

فالهــدف األســاس لكــل نشــاط تعليمــي مقصــود المصــدر الــذي يوجــه العمليــة التربويــة لتحقيــق نتـــائج 
  4."مرغوب فيها

ألساســية للمحتــوى المعرفــي واألنشــطة التربويــة،التي علــى تعتبــر األهــداف التربويــة هــي الموجهــات ا
الشـروط التاليـة كـان ضوئها تتم عملية التقويم،فكلما كانت عملية صياغة األهداف التربويـة تتضـمن 

  5:المنهاج التربوي ذو فعالية أفضل
 .صيغة الهدف البد أن تتضمن استجابة الطالب لمحتوى المادة الدراسية •

تتضـــمن التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى ســـلوك الطـــالب وأدائهم،نتيجـــة  صـــيغة الهـــدف ال بـــد أن •
 .تعرضهم للخبرات التعليمية التي يوفرها المعلم لتالميذه
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صـــيغة الهــــدف ال بــــد ان تتضــــمن النــــواتج المتوقعــــة لعمليــــة التــــدريس أو التعلــــيم فــــي ســــلوك  •
  .الطالب وليس ما يفعله المعلم أثناء التدريس أو التعليم

  المحتوى-2-4-2

وجــــد عالقــــة ارتباطيــــه وثيقــــة الصــــلة بــــين األهــــداف التربويــــة والمحتــــوى،فعلى ضــــوئها يــــتم تحديــــد ت
المجــاالت المعرفيــة والتــي تتضــمن مــا يتعــرض لــه التلميــذ مــن خبــرات تعليميــة،تكون مرتبطــة بفلســفة 

المـــادة التعليميـــة ومـــا تشـــتمل عليـــه مـــن خبـــرات والتـــي "وغايـــات المجتمـــع مـــن التربيـــة،فالمحتوى هـــو
  .1"ح في ضوء أهداف مجددة بقصد تحقيق النمو الشامل للمتعلمتوض

إن ترتيب محتوى المناهج التربوية يخضع لجملة من المعايير،تجعل منه قـادرا علـى تحقيـق الغايـات 
  2:التي ألجلها تم إعداده،نوجزها في ما يأتي

مـن الصـفوف  ويعبر عنه بتلـك العالقـة الرأسـية بـين الموضـوعات الدراسـية: معيار االستمرار •
األولى في مرحلة االبتـدائي ،إلـى الصـف األخيـر مـن المرحلـة الثانويـة،فالمناهج المثاليـة هـي 

 .التي توفر هذا الشرط وال نسجل القطيعة المعرفية بين المراحل المختلفة للتعليم

ويقصد به الربط أفقيا كربط مادة الرياضيات بالعلوم من صف ما وقـد يكـون  :معيار التكامل •
بط عموديــا كــربط موضــوعات معينــة بموضــوعات ســابقة لــنفس المــادة لصــفوف ســابقة أو الــر 

 .الحقة

 .ويكون بوضع المواد المتخصصة في وحدات معا :معيار التوجيه •

  3:رأما بالنسبة لمعايير اختيار المحتوى فال بد من التقيد بجملة من المعايي
للمتغيــــــرات العلميــــــة الصــــــدق وصــــــحة المعلومــــــات ودقتهــــــا ومواكبتهــــــا :صــــــدق المحتــــــوى •

 .المعاصرة،وذات األهمية بالنسبة للمعلم والمتعلم

عـدم ارتبـاط المنهـاج بـالواقع االجتمـاعي والثقـافي  :االتساق مـع الواقـع االجتمـاعي والثقـافي •
 .للمتعلم،ينجم عنه آثار سلبية على العملية التربوية برمتها

ضــرا فــي محتــوى المنــاهج،فنحن ال البــد أن يكــون هــذا البعــد حا :البعــد اإلنســاني والعــالمي •
  .نعيش في معزل عن العالم اإلنساني المحيط بنا
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المــنهج الــذي يــنظم فــي مجاالتــه وفــي تعاقــب مــواده "المــنهج المتــوازن هــو  :معيــار التــوازن •
،أي جالتعليميــة بطريقــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تحقيــق األهــداف المفتــرض أن يؤديهــا المــنه

ابق بــين المــنهج بوصــفه وســيلة لتحقيــق غايــات وأهــداف،وليس أن المصــطلح هنــا يعنــى التطــ
 .1"غاية في ذاته ولذاته

وكــذلك التــوازن بــين النظــري والعملــي وبــين األكــاديمي والمهنــي وبــين حاجــات الفــرد وحاجــات 
  .المجتمع

  األنشطة المدرسية-2-4-3

اف التربويــة مهمــا تعتبــر األنشــطة التعليميــة القلــب النــابض للعمليــة التربويــة،فالمحتوى واألهــد
كانــت جيــدة،إذا لــم تكــن األنشــطة التربويــة المختــارة فــي مســتوى تحقيــق األهــداف والمحتـــوى 
التربوي،انعكس ذلك سلبا على المتعلم مـن خـالل مـا يكتسـبه مـن معـارف ومهـارات وكفـاءات 
تربويـــة واجتماعية،تمكنـــه مـــن التكيـــف الجيـــد مـــع محيطـــه االجتمـــاعي بكـــل تجلياته،فالنشـــاط 

الجهــد العقلــي أو البــدني الــذي يبذلــه المــتعلم أو المّعلــم مــن أجــل بلــوغ  "ليمــي يعــرف بأنــهالتع
  .2"ما هدف

قيــام المــتعلم أو المتــدرب بــأداء مهمــة مــا مخطــط لهــا ومقصــودة،بناء علــى "ويقصــد بهــا أيضــا
ـــم أو رغبـــة مـــن المتعلمـــين أنفســـهم داخـــل غرفـــة الصـــف أو خارجهـــا،وتكون  طلـــب مـــن المعل

  3"هيئة حركية أو لفظية أو كتابية االستجابة على
إن نجــاح األهــداف التربويــة المجســدة فــي محتــوى المنــاهج،ال يمكــن التنبــؤ بنجاحهــا مــا لــم تــراع فــي 

  :ذلك معايير جودة األنشطة التعليمية،والتي يجب أن تتوفر فيها جملة من الشروط
كـــــان التفاعـــــل  كلمـــــا كانـــــت العالقـــــة جيـــــدة:  االيجابيـــــة بـــــين المعلـــــم والمـــــتعلم ةالعالقـــــ -

ايجابيا،وســـجل التفاعـــل الصـــفي أعلـــى درجـــات تحققـــه،وتمكن المعلـــم مـــن تفعيـــل المواقــــف 
 .التعليمية لتساهم في تحقيق مهارة التواصل الجيد لدى التالميذ

ــــة - كلمــــا تجنــــب المعلــــم األنشــــطة النمطيــــة فــــي ممارســــته للفعــــل : تجنــــب األنشــــطة النمطي
ارســـة األنشـــطة وتحقيـــق تفاعـــل صـــفي جيد،ســـواء التربوي،كلمـــا زاد مشـــاركة تالميـــذه فـــي مم

4.داخل الفصل أو خارجه
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فــي اختيــار األنشــطة المناســبة لكــل  :مراعــاة حاجــات المــتعلم المعرفيــة والنفســية والحركيــة -
فئة عمرية حسب المستويات الدراسية،حتى ال يتسرب الملل لنفوس التالميـذ مـن جـراء عـدم 

 .واهم أو تفوق ذلكمناسبة األنشطة التعليمية،إما دون مست

ممـا يمكـن مسـاعدة التالميـذ الـذين يعـانون مـن صـعوبات  :مراعاة الفروق الفرديـة للتالميـذ -
 .في التعلم من االندماج مع زمالئهم،وتنمية مهاراتهم الفكرية والوجدانية والحركية

مـــن أجـــل تنميـــة مهـــارات المالحظـــة والتفســـير والتحليـــل  :التنويـــع فـــي األنشـــطة التعليميـــة -
 .ستنتاج والتركيب لدى التالميذواال

االســـتفادة مـــن الوســـائل التكنولوجيـــة فـــي العمليـــة التعليميـــة  :تكنولوجيـــا اإلعـــالم واالتصـــال -
التعلمية من أجل ربط الطالب بالتطور التكنولوجي والرفع مـن مهـاراتهم الفكريـة فـي تطـوير 

 .االبتكار واإلبداع لديهمكفاءة 

ورة خلــق تــوازن بــين المحتويــات ذات الطبيعــة النظريــة ضــر  :التــوازن بــين النظــري والعملــي -
مـن المنهاج،لتنميـة قـدرات ومهـارات المتعلمـين فـي البحـث عـن ) التطبيقيـة(والجوانب العملية

 .الحلول العملية،من خالل الكم النظري الذي يكتسبونه

  التقويــــــــــــــم-2-2-4

د مـدى فعاليـة المـنهج التربـوي فـي تحقيـق األهـداف إن التقويم هو األداة الفعالة التي تمكننا من تحدي
فعمليـــة التقـــويم ال تشـــمل الجوانـــب المسطرة،شـــريطة أن يـــتم هـــذا التقـــويم وفـــق معـــايير وأســـس متينة،

التربويـــة والنفســــية واالجتماعيــــة،بل تمتــــد للمقاربــــة البيداغوجيــــة المعتمــــدة ومــــدى موائمتهــــا لألهــــداف 
للمنهاج التربـوي علـى مـا يسـجل مـن سـلبيات بـل  ةانب التقويميوالغايات التربوية،وال يقتصر في الجو 

يشمل أيضا االيجابيات التي يتم تسجيلها،ألن كل ما يتعلق بالمنهاج سلبا أو إيجابـا هـو محـل تقـويم 
ونقد من أجل تحسين وتدعيم الجوانب االيجابية،والبحث عن بـدائل للجوانـب السـلبية المسـجلة،ونظرا 

لبيئـــة المدرســـية وتنفيـــذ المـــنهج التربوي،فـــإن عمليـــة التقـــويم تشـــمل هـــذه البيئـــة للعالقـــة الوثيقـــة بـــين ا
بالدراســة والتشــريح والبحــث عــن العالقــة المفصــلية بينهمــا،والوقوف علــى مــواطن الخلــل بينهــا وبــين 

العمليـة التـي " علـى مسـتوى عـال مـن الجـودة مسـتقبال،المنهج التربوي، مما يعزز بناء مناهج تربويـة 
األهـداف العامـة التـي يتضـمنها  الفرد أو الجماعة لمعرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقيـق يقوم بها
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المنشــــودة ألحســــن صــــورة  تحقيــــق األهــــداف يمكــــنضــــعف بــــه، ّحتـــى الالمـــنهج وكــــذا نقــــاط القــــوة و 
  1"ةممكن

  2:خمسة معايير للحكم على نجاح أو فشل أي منهج وهي" سكمن"وقد حدد 
 .الهدفالجهود المبذولة لتحقيق  -1

 .األداء في النتيجة المستحصلة في تنفيذ المنهج -2

 .مالئمة األداء أي نسبة الناتج المحقق إلى مجموع الفعاليات المطلوبة -3

 .الفعالية أي نسبة المخرجات إلى المدخالت -4

  .تحديد مدى سير المنهج وفق ما خطط له يالعملية، أ -5
ذ والمعلــم وصــوال للمــنهج التربــوي مــن حيــث إن التقــويم التربــوي يشــمل مجــاالت متعــددة بــدءا بالتلميــ

ـــويم ذاتهـــا تخضـــع مـــن حـــين آلخـــر إلـــى  ـــة التدريس،وكـــذلك طـــرق التق ـــة فـــي عملي ـــات التربوي المقارب
تغييـرات تسـتجيب للتطــور الحاصـل فـي ميــدان البحـث التربــوي والنفسـي،ومن أهـم أنــواع التقـويم التــي 

  :تنتهج في العملية التربوية
قيــــيم يهــــدف للوقــــوف علــــى حالــــة المكتســــبات القبليــــة لــــدى وهــــو ت :التقــــويم التشخيصــــي -

التالميــذ،ويكون فـــي وضـــعية االنطـــالق لـــتمكن األســتاذ مـــن تحديـــد العراقيـــل التـــي يمكـــن أن 
 .تحيل دون تحقيق أهداف المنهج التربوية

ـــويني - ـــويم التك ـــدى  :التق تقـــويم مســـتمر مـــالزم للفعـــل التربوي،يهـــدف لبنـــاء قاعـــدة معرفيـــة ل
ة قدرات ومهارات مختلفة لديهم،وتذليل كل الصعوبات التـي مـن شـأنها عرقلـة التالميذ وتنمي

الســـــير الحســـــن للعمليـــــة التربوية،والســـــهر علـــــى تتبـــــع مـــــدى نجـــــاح هـــــذه العمليـــــة فـــــي كـــــل 
 .مراحلها،خالل فترة أو فترات متباعدة

أو الختــامي ويكــون مــن أجــل تحديــد مــدى تمكــن التلميــذ مــن اكتســاب  :التقــويم التحصــيلي -
  .معينة خالل مدة زمنية محددة كفاءة

فــالتقويم التربــوي هــو عمليــة تتميــز باالســتمرارية وفيهــا يــتم جمــع المعلومــات الكميــة والكيفيــة،للوقوف 
علـــى مـــدى نجـــاح األهـــداف التعليميـــة المتضـــمنة فـــي المنـــاهج الدراسية،ويشـــمل هـــذا التقـــويم أســـس 
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مــا يطلــق عليــه بــالتقويم الــداخلي،أما ومقومــات المنهــاج ومــدى موائمــة ذلــك لألهــداف التربويــة،وهو 
  .1التقويم الخارجي فيقصد به التغيرات التي يحدثها المنهاج في سلوك التالميذ

عمليــة منهجيــة تتضــمن جمــع المعلومــات الكميــة والكيفيــة عــن ســمة " تقــويم المــنهج بأنــه فكمــا يعــر 
ا علــى ضـــوء أهـــداف معينــة مـــن الســمات المســـتهدفة بــالتقويم،ثم اســـتخدامها فــي إصـــدار حكــم عليهـــ

  .2"ومعايير محددة مسبقا،داخلية وخارجية
  :مما تقدم يمكننا أن نخلص إلى أن تقويم المنهج يشمل ما يلي

 .عملية جمع للمعلومات الكمية والكيفية •

 .معلومات وتفسيرها في ضوء معايير موضوعية بعيدا عن الذاتيةتحليل ال •

 .إصدار أحكام حول تحقق أهداف المنهج الداخلية •

 .إصدار أحكام حول تحقق أهداف المنهج خارجيا •

اقتـــراح جملـــة مـــن التوصـــيات التـــي تســـاهم فـــي إصـــالح المـــنهج التربوي،والرفـــع مـــن كفاءتـــه  •
 .ومعالجة اختالل تطبيقيه داخليا وخارجيا

 دور مناهج التربية المدنية في تعزيز مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنسان -3

يتضمنه المنهاج الدراسي وسيلة هامـة فـي النظـام التربوي،بمـا تعتبر التربية المدنية من خالل ما 
تكــون "تعكســه مــن قــيم اجتماعيــة مختلفــة يســعى أي نظــام تربــوي لترســيخها فــي وجــدان الناشــئة،

الجوانب المرتبطة بعالقة اإلنسـان بمجتمعـه وبيئتـه ووطنـه وأرضـه سـواء أكـان وطنـه الصـغير أم 
  3."وطنه العربي الكبير

، والتـي تهـدف المنـاهج التعليميـة مـن بـين المـواد المدرجـة فـي إسـتراتيجيةة مادة تعليمية التربية المدني
يم األساســــــية للديمقراطيــــــة الليبراليــــــة،ودعم المواطنــــــة الديمقراطيــــــة هإلــــــى التوعيــــــة بالمبــــــادئ والمفــــــا

  .4الفعالة،والمسئولة على أساس من الحقوق والواجبات
تهـتم لكونهـا " نيـة فـي الجزائر،مـادة إسـتراتيجية فـي تكـوين الفـردوقد اعتبرتها مناهج وزارة التربية الوط

فـــي الجوانـــب الفكريـــة واالجتماعيـــة والســـلوكية،يجعله شـــامال ومتوازنـــا بتكـــوين شخصـــية الفـــرد تكوينـــا 
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واعيــا بالتزاماته،شــاعرا بالمســؤولية كعضــو لــه حقوقــه فــي المجتمــع الــذي يســاهم فــي بنائــه،متكيفا مــع 
  1"دوليةالوضعيات المحلية وال

مجموعـة مـن الخبـرات المدنيـة مـن مفـاهيم وقـيم واتجاهـات " في التربيـة المدنيـة" رائدة خليل"كما ترى 
ـــــة،والنواحي توممارســـــا ـــــاة المدني ـــــب الحي ـــــف جوان ـــــذ فـــــي مختل ـــــدى التالمي ـــــب المـــــدني ل ،تعزز الجان

لمجتمــــع االجتماعيــــة واالقتصــــادية والسياســــية،وذلك ليكونــــوا فــــاعلين مســــتقبال فــــي بنــــاء مؤسســــات ا
  2"،واالرتقاء به على أساس مبدأي الحقوق والواجبات

وســيلة لنقــل المعــارف والحقــائق التاريخيــة التــي تحقــق لــدى " يــرى فــي التربيــة المدنيــة"شــبل بــدران"أمــا 
النشء والشباب قدرا عظيما من الوحدة الوطنية،والتجانس االجتمـاعي واإلحسـاس بالواجـب والشـعور 

فهوم يغفل تماما ما يتنامى لدى الشباب المعاصرين مـن رغبـة جارفـة للتعامـل بالعزة القومية،وهذا الم
  3."مع وقائع الحياة والعالم المعاصر محليا وٕاقليميا ودوليا

  :يمكننا أن نحدد أهم ما تهدف إليه التربية المدنية
اطن يع للفــرد المــو ترســيخ القــيم االجتماعيــة والثقافيــة فــي وجــدان التالميذ،الــذين يمثلــون مشــار  •

ـــــة  ـــــيم الهوي ـــــي تعتبـــــرالصـــــالح مستقبال،وتشـــــبعهم بق ـــــا علـــــى "الت ـــــي ســـــابق وجودي معطـــــى قبل
المواطنة،وهــذه األخيـــرة اســـتحقاق بعــدي مكتســـب يتحـــدد فـــي ضــوء الشـــروط والثوابـــت القبليـــة 

  4."للهوية
فهــم النــاس وتصــورهم ألنفســهم ولمــا يعتقــدون أنــه "أمــا أنتــوني غــدنز فيــرى فــي الهويــة بشــكل عــام

اتهم،ويتشــكل هــذا الفهــم مــن خصــائص محــددة تتخــذ مرتبــة األولويــة علــى غيرهــا،من مهــم فــي حي
مصادر المعنى والداللة من مصادر الهوية هذه الجنوسة والتوجه الجنسي،والجنسية والمنطلقـات 

  5"اإلثنية والطبقة االجتماعية
تفاعل  لوطن فيهذا الشعور الوجداني باالنتماء لنتماء،اال تساهم التربية المدنية في تعزيز 

 نشطة دينامية تتضمن مكتسبة وقيم الفرد، أعماق في أساسية حاجة"يمثل الفرد مع بيئته

 اجتماعي إطار في الدخول إلى تدفعه فيها يعيش التي البيئة مع الفرد فيها يتفاعل ومتشابكة،

 المخلص وبالدء الجاد والعمل واألسرة، والوطن، للدين، الحقيقي االنتساب في لمعين تتمث فكري
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 وثباتاُ ،والتزاماً  وتضحيًة، وعمًال، وروحًا، فكرًا، العام والصالح والوطن، الدين، أجل من

1"به وتنهض شأنه، من تعلي التي الموجبة والقيم والقوانينبالمعايير،
 

جملة من المبادئ والقيم التي تمثل تنمية روح المسؤولية والوالء للوطن،والتشبع بقيم الوطنية، •
" رسخ في وجدان الفرد،وتنعكس على سلوكياته تجاه وطنه،فهي حالة شعورية وجدانيةالتي تُ 
 ممارسات،مثل شكل على الشعور هذا ويظهر وطنه، تجاه الفرد ذات في يستقر داخلي شعور

بالغالي والنفيس دفاعًا عن  عنه،والتضحية والدفاع شأنه إعالء على والعمل  الوطن حب
تقالله وسالمة أراضيه،ومصالحه ومنجزاته وسمعته حياضه وممتلكاته وعزته واس

  2"ومواطنيه
 .تنمية احترام الحريات العامة الفردية والجماعية •

تشـــجيع االنخـــراط فـــي العمـــل الجمـــاعي،من خـــالل التـــدرب علـــى ذلـــك فـــي مختلـــف األنشـــطة  •
 .المدرسية

 .إبراز التربية الصحية والبيئية في المجتمع وأهميتها •

عضو في دولة له فيهـا مـا ك ن واإلنسان في ضمان العيش الكريم،مواطتعزيز أهمية حقوق ال •
ألي شــخص آخــر مــن الحقــوق واالمتيــازات التــي يكفلهــا دســتورها،وعليه مــا علــى أي شــخص 

 .3"آخر من الواجبات التي يفرضها ذلك الدستور

 .نبذ كل مظاهر التمييز تحت أي شكل كان •

 .اد المجتمع اإلنسانيإبراز العمق اإلنساني في المعامالت بين أفر  •

تـــرتبط المواطنـــة ارتباطـــا وثيقـــا بالديمقراطيـــة،فال يمكـــن تصـــور تعزيـــز قـــيم الديمقراطيـــة حيـــث  •
أي نظامـــا شـــموليا دكتاتوريـــا بطبـــق قـــيم المواطنة،فالمواطنـــة تعنـــي الحريـــة بمفهومهـــا الشـــامل 

 القتصـاديةاالجتماعيـة وا الحيـاة ممارسـة فـي وحقهـم آرائهـم عـن التعبيـر فـي األفـراد حريـة"
 العـدل وتحقيـق ،القـرار صـنع فـي والمشـاركة التفكيـر واإلبـداع حريـة فـي وحقهـم والسياسـية
  4."تمييز دون المجتمع أفراد لجميع والمساواة
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فالعنصــــر األساســــي فــــي مفهــــوم "فالعالقــــة متبادلــــة ومتداخلــــة بــــين المواطنــــة والديمقراطيــــة واالنتمــــاء
ــــذي ال يمكــــن أن  ــــة،فهي المواطنــــة،هو االنتمــــاء ال ــــيم المدني ــــى المواطنــــة وق ــــق بــــدون تربيــــة عل يتحق

ضـــرورية لتحقيـــق المواطنـــة،وهنا نســـتنتج بأنـــه روح الديمقراطيـــة هـــي المواطنة،فلـــذلك يجـــب أن نعـــي 
1."حقيقة المواطنة التي هي القلب النابض لمفهوم الديمقراطية

 

ف منــاهج التربيــة مــن أهــداالسياســية  تعتبــر التربيــةالــوعي السياســي لــدى التلميــذ حيــث تنميــة  •
،حيث من خالل هـذه التربيـة يـتم تكـوين األفـراد سياسـيا،وفق جملـة مـن القـيم والمبـادئ المدنية

عمليـــة ثنائيـــة التـــأثير فعـــن "المرتبطـــة بالبيئـــة االجتماعيـــة والسياســـية لكـــل نظـــام سياســـي،فهي
لسياسـي الــذي السياسـية،ونماذج السـلوك ا فطريقهـا يـتم تلقـين األفـراد القـيم والمعـايير واألهـدا

الثقافة السياسـية مـن جيـل إلـى جيـل أو العمـل  لويمكن أيضا نق(....)يرتبط ببيئتهم السياسية
علـــى خلـــق ثقافـــة سياســـية جديـــدة تراهـــا الســـلطة السياســـية ضـــرورية لتقـــدم المجتمع،كمـــا أن 
التنشئة السياسية تؤدي إلى بناء األمة من خالل التكامل السياسـي والـذي يتحقـق عـن طريـق 

تجـــانس داخــــل الجســــد السياســــي واالجتماعي،وٕايجـــاد إحســــاس مشــــترك بالتضــــامن والهويــــة ال
  2"الموحدة

نســجل هنــا العالقــة االرتباطيــة بــين الجوانــب السياســية واالجتماعيــة  فــي التربيــة السياســية،مما يعــزز 
تعمـل  والتـي"مفهوم المواطنة عند األفراد،سواء من خـالل مؤسسـات التربيـة الرسـمية أو غيـر الرسـمية

-علــى تكــوين وتنميــة شخصــية سياســية تتطــابق مــع الثقافــة السياســية للقــائمين علــى هــذه المؤسســات
بحيث يكون المواطن واعيا وقادرا وراغبـا -بمستوياته–وتكوين وتنمية وعي سياسي -لدى كل مواطن

ي تـؤدي ر المشـاركة المتاحـة والتـفي المشاركة السياسية بفعالية في قضايا مجتمعه العامـة،بكل صـو 
  3."ى التغيير نحو األفضلإل

فالرغبــة فــي المشــاركة فــي قضــايا المجتمــع،هي قمــة المواطنــة الفاعلــة التــي يطمــح إليهــا كــل نظــام 
دور فــــي التنشــــئة سياســــي ديمقراطي،حيــــث تتــــولى التربيــــة والمجتمــــع بكــــل مؤسســــاته القيــــام بهــــذا الــــ

التي سبق اإلشارة إليها،باعتبارهـا العضـوية جملة المفاهيم والمبادئ ومنظومة القيم  "السياسية لألفراد
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الديمقراطيــــة الواعيــــة والفعالــــة والمســــؤولة فــــي حيــــاة مجتمــــع أو مجموعــــة المجتمعات،بكــــل جوانبهــــا 
1."المحلية والقومية والعالمية تالسياسية واالجتماعية والمدنية والثقافية وعلى كل المستو�ا

 

ويقصد بها عملية ترسيخ لجملة من المبادئ ،الوطنيةقيم  عزيزوتساهم مناهج التربية المدنية في ت
والقيم والمثل العليا لدى الناشئة،تمكنهم من اكتساب مجموعة من المعارف والسلوكيات 
والمهارات،تجعل منهم مواطنين صالحين في مجتمعهم فاعلين تجاه قضايا أمتهم مساهمين في حل 

تعنى بتنمية الشعور الوطني،وحب الوطن "يةفالتربية المدنالمشكالت التي تعترضهم وفقا لذلك،
،حيث تشمل (......)واالعتزاز به وبتغذية الوالء الوطني في نفوس أفراد الجماعة الوطنية وفئاتها

 وتتفاعل مع ظروف الوطن و- المدرسة–كل النشاطات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة التعليمية 

نى سطا حيث تدل على مواد ونشاطات من شأنها أن حاجاته وتراثه وتطلعاته وأنظمته وتحمل مع
  2."تغذي الوعي الوطني وااللتزام الوطني والعمل الوطني بطبيعة مضمونها

مــــن خــــالل إعــــداد المــــواطن وفــــق تصــــور فلســــفي لماهيــــة  مــــع التربيــــة مــــن أجــــل المواطنــــةوتشــــترك 
مـن أجـل المواطنـة التربيـة فـي تفريقـه بينهمـا إال أنـه يـرى فـي  "شبل بـدران"الوطن،وهذا ما ذهب إليه 

نصـب االهتمـام فيهـا علـى تنشـئة الفـرد مـن حيـث هـو عضـو بالفعـل جزء من التربية الوطنية بحيث ي
  .3"في دولة وطنية،ومن حيث هو بهذه الصفة داخل في نظام محدد من الواجبات والحقوق

وضــوابط مرتبطــة حيــث تجســد هــذه التربيــة فــي المنــاهج التربويــة لكــل نظــام تربــوي،وتتم وفــق قواعــد 
يتضــمن "بالفلســفة التربويــة واالجتماعيــة ألي نظــام تربوي،حيــث هنــاك مــن يعــد التربيــة الوطنيــة علمــا

عالقـــــة المـــــواطن ببيئتـــــه االجتماعيـــــة ،ومـــــا ينشـــــا عـــــن هـــــذه العالقـــــة مـــــن أنظمـــــة وقـــــوانين وحقـــــوق 
  4."وواجبات،ويتناول بنوع خاص دراسة القانون الدستوري واإلداري

 الجزائري راإلنسان في الدستو  المواطنة وحقوق -4

إن التمتــع بحقــوق المواطنــة والتــي تســتمد مبادئهــا مــن المواثيــق الدوليــة واإلعالنــات العالميــة لحقــوق 
اإلنسـان،التي جــاءت محصـلة لعقــود عديــدة مـن النضــال اإلنســاني المستمر،لضـمان احتــرام منظومــة 

تؤســس لحيــاة إنســانية ورة ألي دولــة من خــالل إنشــاء الدســاتير التــي تعتبــر ضــر الحقــوق والواجبــات،
  .،بحيث صار احترام هذه الحقوق معيارا أساسيا في تحديد مدى تقدم الشعوب ورقيهاأفضل

 والشعب الجزائري كغيره من شعوب العالم التي تعرضت ألقسى درجات انتهاك حقوقها اإلنسانية 
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ناف وألــــوان التنكيــــل عــــام،ذاق فيــــه الشــــعب الجزائــــري كــــل أصــــ ةالحــــتالل تعــــدى المائــــبخضــــوعها 
والحرمان من أبسط الحقوق اإلنسانية ،رغم شعار الحضارة والمدنية الذي كان يرفع أمام الجميـع،إال 
أن الواقع المعاش كان عكس كل المبادئ والمواثيق التي أعلن عنها المحتـل وتعهـد بها،فكـان نتيجـة 

يه أقدام المحتل أرضـه لتتـوج بثـورة ذلك مقاومة عنيفة قام بها الشعب الجزائري،من أول يوم وطئت ف
مباركة،كخاتمة لمسيرة من النضـال نحـو الحرية،سـاهم نضـال الشـعب الجزائـري فـي بلـورة العديـد مـن 
الحقــوق اإلنســانية فــي العــالم وتجســيدها علــى أرض الواقع،خاصــة بعــد نيلــه اســتقالله وامتالكــه ألهــم 

ــــة والظــــروف حــــق مــــن حقوقــــه اإلنســــانية،وهو تحقيــــق مبــــدأ الســــيادة الوط نيــــة،ورغم صــــعوبة المرحل
السياســـية والتاريخيـــة،والمحيط العـــام الـــذي يكتنـــف الوضـــع لدولـــة فتيـــة،تعاني العديـــد مـــن المشـــكالت 

ع أحـد دفعة واحدة وعلى كفة األصعدة،إال أن ذلك لم يقف حائال أما القيادة السياسة للـبالد فـي وضـ
لبالد،يســاهم فــي تنظــيم الحيــاة العامــة للــبالد أهــم معــالم الســيادة الوطنيــة مــن خــالل اعتمــاد دســتور ل

ويؤسس لنواة أساسية في المجـال الدسـتوري،وحفظ كرامـة الجزائـري والمحافظـة علـى انجازاتـه وثورتـه 
  1963.1وبالده،فكان أول نواة للحياة الدستورية في الجزائر،هو دستور

بموافقته ة وحقـــوق اإلنســـان،ل الدســـتور األول للـــبالد أن يضـــع اللبنـــة األولـــى فـــي مجـــال المواطنـــحـــاو 
،وموافقـــــة الجزائـــــر علـــــى )1948(منـــــه علـــــى العـــــالمي لحقـــــوق اإلنســـــان) 11(الصـــــريحة فـــــي المـــــادة

ـــك اقتناعـــا منهـــا بضـــرورة التعـــاون  االنضـــمام لكـــل منظمـــة تســـتجيب لمطـــامح الشـــعب الجزائري،وذل
اســترجاع أهــم تمكــين الشــعب الجزائــري مــن لهــذه القناعــات بهــدف  اجاء هــذا الدســتور مجســد،الــدولي

حـــق االنتماء،فكـــان البـــاب األول بعنـــوان المبـــادئ واألهـــداف ممـــثال فـــي حـــق مـــن حقوقـــه اإلنســـانية 
األساسية،والذي ربط الجزائر بإطارها العربي واإلسالمي واإلفريقي،و بين رموزهـا الوطنيـة ممثلـة فـي 

  .ه في الحياة الوطنيةاللغة العربية واإلسالم والعلم الوطني،ومكانة الجيش الوطني الشعبي ودور 
أمــــا البــــاب الثــــاني فكــــان خــــاص بالحريــــات األساســــية،والذي تضــــمن جملــــة مــــن الحقــــوق األساســــية 

مبدأ المساواة بين المواطنين فـي الحقـوق والواجبـات دون مراعـاة ) 12(للمواطنة،حيث جاء في المادة
  .لجنس،فكل المواطنين إناثا وذكورا،لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات

حيث جـاءت تباعـا ناصـة ،أسسـت لمنظومـة الحقـوق المدنيـة والسياسـية،)20.19.15.14( أما المـواد
،ومنــع إيقــاف أو متابعــة أي )حرمــة المنــزل وســرية المراســالت(علــى احتــرام الحريــة الشخصــية مــن 

شــخص إال فــي األحــوال المنصــوص عليهــا قانونا،وأمــام القضــاة المعينــين بمقتضــاه،كما كــان لحريــة 
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عقـــد االجتماعات،والعمـــل النقـــابي  قافة والتعبيـــر وٕانشـــاء الجمعيـــات ومخاطبـــة الجمـــاهير وحـــالصـــح
  .يكفلها لكل المواطنين دون استثناء يوممارسة حق اإلضراب،من متضمنات الدستور الذ

،فأسســت لمنظومـة الحقـوق االجتماعيــة واالقتصـادية والثقافيـة،كما وردت فــي )18.17.16(أمـا المـواد
إلعالنات العالميـة،حيث نصـت علـى تمتـع األفـراد بحـق الحيـاة الالئقـة والتوزيـع العـادل المعاهدات وا

للثــروة الوطنية،وحمايــة الدولــة لألســرة باعتبارهــا الخليــة األساســية للمجتمع،كمــا تضــمن حــق التعلــيم 
  .لكل أفراد المجتمع) التعليم إجباري(

تلـــزم الجمهوريـــة ) 22(اســـية مـــادة تضـــمن فـــي مـــواده الخاصـــة بالحريـــات األس) 63(كمـــا أن دســـتور 
  .الجزائرية بضمان حق اللجوء لكل من يكافح في سبيل الحرية

كل فرد من استعمال الحريات السالفة الـذكر،في ممارسـة أي نشـاط ) 22(كما قيد الدستور في مادته
ارات اختيـ-سـالمة التـراب الـوطني-الوحـدة الوطنيـة-االسـتقالل( من شأنه اإلضـرار باألمـة الجزائريـة،

  ).جبهة التحرير الوطني كحزب وحيد-الشعب
جبهـــــة (هـــــذه المـــــادة التـــــي اعتبرهـــــا العديـــــد مـــــن المهتمـــــين بالدســـــتور خاصـــــة اعتمـــــاد حـــــزب وحيـــــد

  مما يجعل من ممارسة حق إنشاء األحزاب السياسية وحرية الترشح واالنتخاب والمعارضة)التحرير
وفير الحقـوق األساسـية للمواطنـة وحقــوق أمـور محرمة،وهـذه يجعـل مـن الدسـتور مبتـورا فــي مجـال تـ 

ــــى أن الوضــــع  ــــة عل ــــك الفترة،يقــــدمون أدل ــــي تل ــــى الشــــأن السياســــي ف ــــائمين عل اإلنســــان،غير أن الق
السياسي في الـبالد لـم يكـن يسـمح بـذلك،وأن خيـار توحيـد الـرؤى واالتجاهـات كـان هـو األسـلم للـبالد 

ظــروف للــم يــدم العمــل بــه طــويال نتيجــة فــي تلــك الفتــرة الحرجــة مــن تاريخهــا،غير أن هــذا الدســتور 
التجاذبات السياسية التي مرت بهـا البالد،الـذي أدى بـرئيس الجمهوريـة السـتعمال حقـه فـي اسـتعمال 

في حالة شعوره بخطر يتهدد البالد،وتم تجميد العمل بالدستور الذي لم يتجاوز العمل بـه )59(المادة
  .أسابيع 03

أيـــن صـــدر الدســـتور الثـــاني  1976،إلـــى غايـــة 1965جـــوان  05عاشـــت الجزائـــر فتـــرة انتقاليـــة بعـــد 
  1.للجمهورية الجزائرية
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عن سابقه،هو التطور الملحوظ في مجال حقـوق اإلنسـان والمـواطن،فعلى  1976أهم ما ميز دستور
مستوى المصطلح،استعمل الدستور السابق كلمة فرد أما الدستور الجديد فيسـتعمل كلمـة مـواطن لمـا 

ص،حيـــث خصـــص الفصـــلين الرابـــع والخـــامس علـــى التـــوالي لموضـــوع المواطنـــة لهـــا مـــن مـــدلول خا
وحقــوق اإلنســان والمواطن،تضــمن  ةالحريــات األساســي:وحقــوق اإلنســان،فجاء الفصــل الرابــع بعنــوان

جملــــــة مــــــن المــــــواد تعــــــزز مــــــن منظومــــــة الحقــــــوق المدنيــــــة والسياســــــية،حق المســــــاواة بــــــين جميــــــع 
كانـــــة المـــــرأة وضـــــمان كافـــــة حقوقهـــــا المدنيـــــة والسياســـــية لم رالدســـــتو ،تطـــــرق )39المـــــادة(المـــــواطنين

واحتـرام حريـة المـواطنين فالكـل أحـرار وال يجـوز تجـريم ،)42المادة(واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
شـــخص مـــا لـــم يثبـــت ذلـــك القضـــاء،بعد اســـتكمال كـــل اإلجـــراءات القانونية،فحصـــانة الفـــرد تضـــمنها 

ـــــة ـــــرأي كحقـــــوق يكفلهـــــا كمـــــا تطـــــرق الدســـــتو ) 48المـــــادة (الدول ـــــة ال ـــــد وحري ـــــة المعتق ـــــد لحري ر الجدي
ــــــــــــــر والتنقــــــــــــــل والترشــــــــــــــح لالنتخــــــــــــــاب وممارســــــــــــــة حــــــــــــــق ،)53المــــــــــــــادة(القــــــــــــــانون ــــــــــــــة التعبي حري
أمـــــــا الحقـــــــوق االجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة واالقتصادية،فجســـــــدتها المـــــــواد )58.57.55المـــــــواد(التصـــــــويت

االبتكـــار الفكـــري (ة الفكريـــة حيـــث ألول مـــرة يـــتكلم الدســـتور عـــن الملكيـــ)67.66.65.59.54(التاليـــة
للمـــواطن مضـــمون بقـــوة القـــانون،الحق فـــي العمـــل وممارســـة العمـــل النقابي،وحمايـــة )والفنـــي والعلمـــي

األسـرة وتعزيــز مــن دور ومكانــة التعلــيم بجعلـه إجبــاري ومجــاني لكافــة المــواطنين دون تمييز،والرعيــة 
المواطنين،فكانـــت هـــذه منظومـــة الصـــحية مـــن حيـــث التغطيـــة والمجانيـــة،كحق يضـــمنه القـــانون لكـــل 

الحقوق التي جاء بها الدستور،غير أن الجديد في الدستور هو تخصيصه الفصل الخامس لواجبـات 
،فــــاحترام مؤسســــات الدولــــة واالمتثــــال المــــواطن،حتى يســــتقيم األمــــر فالمواطنــــة هــــي حقــــوق وواجبات

وصــــيانة االســــتقالل الــــوطني ،حمايــــة الملكيــــة العموميــــة )74المــــادة(لقــــوانين الجمهوريــــة وتنظيماتهــــا
ــــة ــــوطن مــــن واجبــــات المواطن ــــدفاع عــــن ال فــــي أداء الضــــريبة لكــــل  ة،والمســــاوا)77.76المــــادتين(وال

ـــات )78المـــادة(المـــواطنين  ـــربيتهم والحـــرص عليهم،وواجب ـــات اآلبـــاء تجـــاه أبنـــائهم بت ،كمـــا حـــدد واجب
 ).80.79لمادتين ا(األبناء بمساعدة أوليائهم،واحترام حقوق اآلخرين وحرياتهم وكرامتهم

،هــو تركيــزه علــى 1976إن أهــم مــا يمكــن تســجيله فــي مجــال المواطنــة وحقــوق اإلنســان فــي دســتور
الجوانب االجتماعية واالقتصادية بشكل كبير،حيث سعى إلى تكريس العدالـة االجتماعيـة مـن خـالل 

ــيم والصــحة والســكن،أما فــي المجــال االقتصــادي فكــان تســيير المؤسســات و  فقــا لمبــدأ سياســات التعل
المقاربـــة االشـــتراكية،حيث ظهـــرت مؤسســـات التســـيير الـــذاتي،التي اعتمـــدت علـــى مجـــالس يؤسســـها 
العمــال تشــرف علــى إدارة المؤسســات االقتصــادية،رغم اعتــراف الدســتور بحــق الملكيــة إال االختيــار 
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االشــــتراكي،لم يكــــن يســــمح بتحريــــر االقتصــــاد الجزائــــري بشــــكل يســــمح بتطبيــــق هــــذه المــــادة بشــــكل 
كامل،كــل هــذه الحقــوق كانــت علــى حســاب الحقــوق السياســية والمدنيــة والتــي اختصــرت فــي حــزب 
ــــــى االنتمــــــاء  ــــــة،وأن يقتصــــــر األمــــــر عل ــــــا فــــــي الدول ــــــولي المناصــــــب العلي واحــــــد ومرشــــــح واحــــــد لت
للحزب،فالتعدديــة الحزبيــة بمفهومهــا الحــديث لــم تكــن مجســدة،بل هنــاك تيــارات داخــل جبهــة عريضــة 

  .وطنيهي جبهة التحرير ال
إلــــــى ثــــــالث تعــــــديالت مســــــت جوانــــــب تنظيميــــــة فيــــــه،كان آخرهــــــا تعــــــديل )1976(تعــــــرض دســــــتور

ــــــــي الجزائــــــــر بعــــــــد أحــــــــداث 1988 ــــــــذي ســــــــجل ف ــــــــذي كــــــــان نتيجــــــــة الحــــــــراك السياســــــــي ال  05وال
،والــذي أدى إلــى انتهــاج الســلطة القائمــة سياســة أكثــر انفتاحــا نحــو المجتمــع السياســي 1988أكتــوبر

جمعيـــــات ذات الطـــــابع السياســـــي،وفتح المجـــــال أمـــــام إنشـــــاء الجرائـــــد بفـــــتح المجـــــال أمـــــام تشـــــكيل ال
المعارضة للسلطة،للتعبير عن أرائها السياسية في إطار العلن والوضـوح،ولتحقيق انسـجام أكثـر بـين 

والمرحلـــة الجديـــدة فـــي تـــاريخ األمـــة الجزائرية،شـــرع فـــي استشـــارات واســـعة القتـــراح مشـــروع  رالدســـتو 
  .1)1989فيفري(ء على الشعب الجزائري،فكان دستوردستور جديد يعرض لالستفتا

تطورا ملحوظا خالف الدستورين السابقين في مجـال المواطنـة وحقـوق اإلنسـان )1989(دستورسجل 
جـــاء يمكننا أن نســـجل أهـــم النقـــاط التـــي شـــهدت تغيـــرا ملحوظا،فالشـــعب هـــو مصـــدر كـــل الســـلطات،

بشـكل )28(ساواة بـين المـواطنين وردت المـادةففي مجال المالفصل الرابع بعنوان الحقوق والحريات ،
كـل المـواطنين سواسـية أمـام القـانون،وال يمكـن أن يتـذرع " صريح وواضح جدا فـي تكـريس هـذا المبـدأ

بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخـر شخصـي 
  ".أو اجتماعي

ادية أو االجتماعيــة أو لمشــاركة فــي الحيــاة السياســية واالقتصــتــنص علــى المســاواة فــي ا) 30(المــادة
ـــة والسياســـية كـــان ســـمة مـــن ســـمات نصـــوص المـــواد التـــي جـــاء بهـــا ،الثقافيـــة احترام الحقـــوق المدني

ـــات الخاصـــة لألفـــراد،  الدســـتور،وتجلت بوضـــوح فـــي صـــراحة النصـــوص خاصـــة فيمـــا تعلـــق بالحري
لفكــري والفنـي والعلمــي مثــل مــا جــاء فــي الدســتور ا االبتكــارتــنص صــراحة علــى حريــة ) 36(فالمـادة 

الســـابق،غير أنهـــا تضـــيف فقـــرة هامـــة لزيـــادة التوضـــيح،وبما يتناســـب مـــع الفتـــرة التـــي تســـتعد الـــبالد 
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ال يجوز حجـز أي مطبـوع أو " لولوجها في ظل التعددية السياسية،حيث تشير الفقرة صراحة إلى أنه
  ".،إال بأمر قضائيواإلعالمتسجيل أو أي وسيلة أخرى من وسائل التبليغ 

من الدستور الجديد تحوال كبيرا في صياغة الدسـتور الجزائري،حيـث جـاءت ) 40(كما شكلت المادة 
فاتحة المجال أمام العمل والنشاط الحزبي الحر والمعارض،غير أنها قيـدت هـذا الحـق بـأن ال يكـون 

حــق إنشــاء "ســلم واألمــن الــوطنيبــأي حــال مــن األحــوال مــدعاة لضــرب الوحــدة الوطنيــة أو تهديــد ال
الجمعيات ذات الطابع السياسـي معتـرف بـه،وال يمكـن التـذرع بهـذا الحـق لضـرب الحريـات األساسـية 

  ".والوحدة الوطنية،والسالمة الترابية واستقالل البالد وسيادة الشعب
ـــــوق ) 45(كمـــــا ظهـــــرت المـــــادة ـــــرام حق ـــــي مجـــــال احت ـــــذي كـــــان مســـــجال ف لتضـــــع حـــــدا للتعســـــف ال

جاءت تي كانـت تسـتمر لفتـرات طويلـة جـدا،خاصة أثناء فترة التوقيف أثناء فترة التحريات ال،اإلنسان
ســاعة فقط،مــع ) 48(المــادة فــي غايــة االحتــرام لحقــوق اإلنســان،بتحديد الفتــرة المســموح بهــا قانونــا ب

وٕاخبـاره بحقـه فـي الفحـص الطبـي إن من االتصال بأهلـه ومـن حـق الـدفاع  المحتجزتمكين المواطن 
  .راد ذلكأ

أمــا فــي مجــال الحقــوق االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصــادية،ركز الدســتور الجديــد علــى أهميــة األســرة 
كخلية مهمة في البناء االجتماعي،تعمل الدولة على حمايتها والتكفل بكل من هم غيـر قـادرين علـى 

صــحة والحــق فــي التعلــيم والعمــل وال ةالعمل،وتضــمن لهــم حيــاة كريمــة،دون أن يغفــل الدســتور أهميــ
العمـل وممارسـة العمـل النقابي،كمـا شـمل تعــديل الدسـتور الترحيـب باألجانـب المقيمـين بصـفة شــرعة 

  ).64المادة ( على التراب الوطني،وضمان حماية شخصية لهم ولممتلكاتهم
بالبقـاء علـى التـراب الـوطني  الدسـتوربل امتد الدسـتور لحمايـة طـالبي اللجـوء السياسـي،الذين مكـنهم 

ال يمكـــن بـــأي حـــال طـــرد الجـــئ سياســـي يتمتـــع قانونـــا بحـــق اللجـــوء "رم تحـــت أي ظـــرف طـــردهموحـــ
  ."السياسي

الحــــر،وفتح المجــــال أمــــام  دوفــــي المجــــال االقتصــــادي عرفــــت الجزائــــر تحــــوال كبيــــرا نحــــو االقتصــــا
االستثمار الخاص الـوطني واألجنبي،تجسـيدا لحقـوق الملكيـة الفردية،وقـد كانـت الضـريبة كبيـرة أثنـاء 
تطبيــق هــذا القــانون علــى ذوي الــدخل المحــدود،في ظــل أزمــة اقتصــادية عالميــة وانخفــاض كبيــر فــي 
أسعار الـنفط الـذي كـان شـريان الحيـاة لدولـة فـي طريـق النمو،فالمؤسسـات متشـبعة بمـوظفين وعمـال 
 أحيانــا فــوق حاجتهــا،من أجــل تــوفير تغطيــة ماليــة لحيــاتهم،وبتطبيق القــوانين الجديــدة كــان ال بــد مــن
تسريح الفائض من العمـال،ليتحول الحـق فـي العمـل الـدائم حلـم شـريحة واسعة،صـارت تضـغط علـى 
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الحكومة من أجل الحفـاظ علـى مناصـب العمـل وعـدم تسـريح العمال،خاصـة مـع موجـة حريـة العمـل 
النقابي وحق اإلضراب،حيث شهدت الجزائر موجة من اإلضرابات مست كـل القطاعـات مـن التعلـيم 

لــى المؤسســات االقتصــادية،هذا الحــق الــذي لــم يكــن مســموحا بــه فــي الماضــي صــار إلــى الصــحة وإ 
الكل يسعى لضمان حقوقه من خالل التلـويح بـه،أو ممارسـته للضـغط علـى الحكومـة الجزائريـة،التي 

التــي عصــفت بــالجزائر مــع مطلــع وجــدت نفســها فــي أزمــة حقيقــة،غير أن األزمــة السياســية واألمنيــة 
،ممــا تطلــب إعــادة النظــر فيــه بــاقتراح )89(قــاط قصــور وضــعف فــي دســتورن كشــفت عــنالتسعينات،

   1.م1996مشروع جديد لدستور
م ليضــيف لبنــة جديــدة لضــمان حقــوق المــواطن المدنيــة والسياســية واالجتماعيــة 1996جــاء دســتور 

ـــة واالقتصـــادية، ) 59-29(جـــاءت المـــوادفـــي الفصـــل الرابـــع فـــي مجـــال الحقـــوق والحريـــات  والثقافي
فـــالمواطنون متســـاوون أمـــام القانون،الحريـــات م،1989ألهـــم الحقـــوق التـــي وردت فـــي دســـتورمجســـدة 

،التمتـــــع بحـــــق الجنســـــية واالنتمـــــاء،حقوق الـــــدفاع )32المـــــادة(األساســـــية وحقـــــوق اإلنســـــان مضـــــمونة
ـــة ،أمـــا فـــي المجـــال )32المـــادة(مضـــمونة لكـــل المواطنين،ســـواء بشـــكل فـــردي أو عـــن طريـــق الجمعي

خـالل االنتخاب،فكـل مـواطن بلـغ السـن القانونيـة لالنتخـاب لـه الحـق فـي أن السياسي وممارسته من 
ينتخــب ويــدلي بصــوته مشــاركا فــي الحيــاة السياســية،وال يمنــع أي مــواطن مــن الترشــح للوظــائف فــي 
الدولــة إال بمــانع قــانوني واضــح وجلــي ال يقبــل الشــك والتأويــل،وفي مجــال إنشــاء األحــزاب السياســي 

صــريحة فــي الحــق فــي ،"ق إنشــاء األحــزاب السياســية معتــرف بــه ومضــمونحــ "،) 42(جــاءت المــادة
من الدسـتور السـابق التـي كانـت تصـف األحـزاب ) 40(إنشاء األحزاب السياسية على خالف المادة 

م وضــعت قيــودا جديــدة 1996،غير أن المــادة الجديــدة فــي دســتوربالجمعيــات ذات الطــابع السياســي
كيفية إنشـاء األحزاب،خاصـة مـا تعلـق بإنشـاء األحـزاب علـى م في 1989تعالج القصور في دستور 

أساس ديني أو عرقي أو لغوي،ألن هذا األساس يساهم في زرع بذور الفرقة في النسيج االجتمـاعي 
  م 1989لألمة وتكون له عواقب وخيمية،حصدت الجزائر جزءا منها في دستور

قـيم والمكونــات األساسـية للهويــة وال يمكـن التـذرع بهــذا الحـق لضـرب الحريــات األساسـية، وال -
اسـتقالل الـبالد، وسـيادة الشـعب، الوطنية، والوحدة الوطنية،وأمن التراب الوطني وسالمته، و 

 .ذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولةكو 
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وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، ال يجوز تأسيس األحزاب السياسية علـى أسـاس دينـي  -
وال يجــوز لألحــزاب السياســية اللجــوء إلــى .أو مهنــي أو جهــوي أو جنســي أو لغــوي أو عرقــي

 .الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة

 .يحضر على األحزاب كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات األجنبية -

طبيعتهمــا انــت كراه مهمــا كــال يجــوز أن يلجــأ أي حــزب سياســي إلــى اســتعمال العنــف أو اإل -
 .أو شكلهما

 .تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون -

مجـال التربيــة والتعلـيم والصـحة،وحماية األسـرة ومجــازاة األوليـاء علـى تربيـة أبنــائهم أمـا بقيـة الحقـوق 
واألبنــــاء علــــى رعايــــة أوليائهم،وواجبــــات المــــواطن تجــــاه وطنــــه مــــن خــــالل الــــدفاع عنــــه فــــي الســــلم 

  .كات العامة والخاصة،كانت كلها مجسدة في مواد الدستور الجديدوالحرب،وحماية الممتل
ــــت هــــذه التعــــديالت فــــي 1996تعــــرض دســــتور  مجــــال م لتعــــديلين دســــتوريين بموجــــب قانونين،تمثل

  :يلي ماالمواطنة وحقوق اإلنسان 
  1:التعديل األول

–اإلسـالم ( وطنيـةنسجل في مجال الهوية الوطنية عزز الدستور المبادئ التي تقوم عليهـا الهويـة ال
مكــــرر واعتبــــار اللغــــة األمازيغيــــة لغــــة وطنيــــة،بمختلف  3مــــن خــــالل المــــادة ) األمازيغيــــة–العربيــــة 

تمازيغـت هـي "تنوعاتها اللسانية المختلفة عبر التراب الوطني،وضـرورة أن تعمـل الدولـة علـى ترقيتهـا
ية المســـتعملة عبـــر التـــراب انتعمـــل الدولـــة لترقيتهـــا وتطويرهـــا بكـــل تنوعاتهـــا اللســـ .ذلك لغـــة وطنيـــةكــ

  ."يالوطن
  2:التعديل الثاني

ــــم الــــوطني والنشــــيد الــــوطني مــــن مكاســــب أول نوفمبر،شــــكل العلــــم وخــــاتم الدولــــة،من  - العل
ــيهم واحتــرامهم مــن واجبــات كــل جزائــري،وال يجــوز  مقومــات الهويــة واالنتماء،فالمحافظــة عل

 .المساس بهم

الدولــة علــى ترقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة  تعمــل )"مكــرر 31المــادة(حمايــة المــرأة وحقوقهــا -
  ."ظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبةبتوسيع ح
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مـــواطن أن يـــؤدي بـــإخالص واجباتـــه تجـــاه العلـــى  )"مكـــرر 62المـــادة(فـــي مجـــال الواجبـــات  -
 .المجموعة الوطنية

 .ة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمانكواطن إزاء الوطن وٕاجبارية المشار التزام الم -

 .رامة ذويهم، والمجاهدينكرموز الثورة، وأرواح الشهداء، و  تضمن الدولة احترام -

 .تابة التاريخ وتعليمه لألجيال الناشئةكذلك على ترقية كوتعمل  -

ـــة حقـــوق اإلنســـان  ـــى ترقي ـــة مســـتمرة فـــي إعـــداد وتنقـــيح الدســـتور،والذي يســـعى دومـــا إل وتبقـــى الرحل
دئ أول نـوفمبر وتضـحيات الشـعب الجزائـر عبـر أزمنـة والمواطنة الحقة،من أجل تحقيـق أهـداف مبـا

ـــة االجتماعيـــة والعـــيش فـــي كنـــف الحريـــة  عديـــدة وحقـــب مديدة،تهـــدف دومـــا لتحقيـــق الكرامـــة والعدال
 .والعدالة والمساواة

المتضمن القانون 23/01/2008مؤرخ في 04-08لمواطنة وحقوق اإلنسان في القانون ا -5

  التوجيهي للتربية

هي للتربية جاء مـن أجـل تفعيـل دور المدرسـة فـي التربيـة والتكـوين نتيجـة للتغيـرات التوجي إن القانون
التـي حــدثت محليــا وعالميا،وصـار مــن الضــروري أن تواكــب المدرسـة الجزائريــة هــذه التحوالت،حيــث 
نســجل علــى المســتوى المحلي،إقــرار التعدديــة الحزبيــة والتخلــي عــن االقتصــاد الموجــه نحــو اقتصــاد 

مســتوى العـــالمي ظهــور مفهـــوم العولمــة بـــدءا باالقتصــاد وصـــوال للتربيــة والثقافـــة،التي الســوق،وعل ال
أصبحت في ظـل هـذا التحـول تحتـل مكانـة هامـة،فتطور األمـم ورقيهـا يقـاس بكـم المعـارف ونوعيتهـا 

تزويـد الناشـئة مـن األجيـال الجديـدة  فبات مـن الضـروريوالمهارات التكنولوجية التي يكتسبها أفرادها،
واتجاهــات تتماشــى مــع هــذه التحوالت،وتحــافظ علــى قــيم وتــراث وثقافــة هيم ومصــطلحات وقــيم بمفــا

واع بكــــل حقوقــــه وواجباتــــه،ومعتز بانتمائــــه فــــي مجتمــــع متفــــتح  ليتمكن المــــواطن مــــن العــــيشاألمــــة،
  .وثقافته

لهــذه األســباب كــان إصــالح المنظومــة التربويــة ضــمن أولويــات برنــامج رئــيس الجمهوريــة،حيث تــم 
،لتقـدم نتـائج أعمالهـا لمجلـس )2000(ب اللجنة الوطنية إلصـالح المنظومـة التربويـة فـي مـاي تنصي

،لتتــوج األعمــال بصــدور القــانون )2002(الحكومــة للمناقشــة خــالل شــهري فيفــري ومــارس مــن عــام 
  1.التوجيهي للتربية
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ضـــمن ثالثـــة المدرســـة الجزائرية،ت: خصـــص القـــانون التـــوجيهي للتربيـــة ضـــمن محتوياتـــه بابـــا بعنـــوان
  :فصول يعنى كل منها بما يأتي

 .غايات التربية: الفصل األول -1

 .مهام المدرسة: الفصل الثاني -2

 .المبادئ األساسية للسياسة التربوية: الفصل الثالث -3

إن الغايــات العليــا للتربيــة فــي الجزائر،تهــدف إلــى تكــوين مــواطن متشــبع بثقافتــه ومتفــتح علــى العــالم 
ه الغايـــات وتســـتمد مقوماتهـــا مـــن المبـــادئ المؤسســـة لألمـــة الجزائريـــة،تلك ومعتـــز بانتمائـــه،ترتبط هـــذ

،والدسـتور الجزائـري وكـل المواثيـق الخاصـة بالدولـة )1954(المبادئ المسجلة فـي بيـان أول نـوفمبر 
شـــديد  و  أكيـــدةعـــالم وطنيـــة بم مـــزود تكـــوين مـــواطن  درســـة  الجزائريـــة  فـــيالمرســـالة  تتمثـــل "الجزائريــة

متفــتح  و والتكيــف معــه والتــأثير  فيــه  حولــهعلــى فهــم العــالم مــن  قــادرو لشــعب الجزائــري بقــيم ا التعلــق
  . 1"الميةالع على  الحضارة

ــــوق اإلنســــان وهــــو حــــق  ــــة وحق ــــادئ المواطن ــــدأ مــــن مب ــــق أهــــم مب ــــي تســــعى لتحقي ــــات الت هــــذه الغاي
ه الغايـــة مـــن حيـــث جـــاءت المـــادة الثانيـــة مـــن القـــانون التـــوجيهي للتربيـــة محـــددة لمعـــالم هـــذاالنتماء،

  :التربية
لـــى حـــب  عنفـــوس  أطفالنـــا  وتنشـــئتهم  تجـــذير  الشـــعور  باالنتمـــاء  للشـــعب  الجزائـــري  فـــي •

ة  التــراب  ووحــد وكــذا  تعلقهــم  بالوحــدة  الوطنيــة واالعتــزاز  باالنتمــاء  إليهــا  وروحالجزائــر 
 .الوطني ورموز  األمة

 االجتمـاعي  وذلـكتبـاره وثـاق االنسـجام باعو الوطنيـة  بالهويـةالفردي والجمـاعي  تقوية الوعي •
 .واألمازيغيةصلة باإلسالم والعروبة المتبترقية  القيم 

مـن  الصـاعدة والمسـاهمةالنبيلة لـدى األجيـال  ومبادئها )1954(ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر  •
ي التـ األجيـال بـالقيمبتقويـة تعلـق هـذه  الجزائريـةفي تخليد صورة األمة  التاريخ الوطني خالل

 .بالدنا التاريخي والجغرافي والديني والثقافي تراثيجسدها 

 .والحضاريةواألخالقية والثقافية الروحية ه وقيماإلسالم   بمبادئ متشبع تكوين جيل •

 .ترقية  قيم  الجمهورية  ودولة  القانون •
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 فالمدرسة كمؤسسة مـن مؤسسـات المجتمع،يقـع علـى عاتقهـا جملـة مـن الوظائف،جـاء مؤكـدا عليهـا 
القــانون التــوجيهي للتربيــة،بتعزيز دورهــا كعنصــر إلثبــات الشخصــية الجزائريــة والمســاهمة فــي وحــدة 
الشعب الجزائري،من خالل ترسـيخ قـيم الوطنيـة بأبعادهـا الـثالث كمنـابع أساسـية يسـتمد منهـا الـنشء 

  :والدستور الجزائري  )1954(مقومات هويته كما جاءت في بيان أول نوفمبر
 .سالم الحضاري واإلنساني،ومساهمته في توحيد الشعب الجزائريإبراز دور اإل -

اللغـة العربيــة كلغـة حضــارة وثقافــة ومعـارف علميــة،ودورها فــي التكـوين والتحصــيل الدراســي  -
 .خالل مراحل التعليم المختلفة

وطنية تزخر بثقافة وتراث هام ،ساهم في الحفاظ على الشخصية الجزائريـة األمازيغية كلغة  -
 .ورعبر العص

أمــــا فــــي مجــــال الحقــــوق المدنيــــة والسياســــية،فجاء القــــانون التــــوجيهي حاثــــا علــــى ضــــرورة أن تــــؤدي 
 التنشـئةدرسـة  فـي مجـال الم تقـوم "ها في تشبع التالميذ بقـيم المواطنـة وحقـوق اإلنسـان،ر المدرسة دو 

 القــيمى احتــرام لهــا بتنشــئة  التالميــذ علــ اامتــداد تعتبــراالجتماعيــة باالتصــال الوثيــق مــع األســرة التــي 
مراعــاة  قواعـــد  الحيـــاة  اإلنســـانية وكـــذا  دنيــة  للمجتمـــع  الجزائـــري  والقــيمالمالروحيــة  واألخالقيـــة  و 

  )05المادة (."تمعلمجفي  ا
كـان ال بـد أن تضـطلع المدرسـة بمجموعـة مـن الوظـائف  ولتحقيق أهداف المدرسة فـي هـذا المجـال،

  :القانون التوجيهي للتربيةمن ) 05(كما وردت في المادة  لتحقيق ذلك
العدالـــة   ئمبـــادواطنـــة بتلقيـــنهم المقـــيم  علـــىلـــدى التالميـــذ وتنشـــئتهم  دنيالمـــتنميـــة الحـــس  -

والتضــامن   واحتــرام الغيــر والتســامحالحقــوق والواجبــات  فــي ننيواطالمــوتســاوي  واإلنصــاف
 .ين المواطنينب

لـــدى  يمقراطيـــة قافـــة  دوتنميـــة  ثاإلنســـان  وحقـــوقمـــنح  تربيـــة  تنســـجم مـــع حقـــوق الطفـــل  -
وبحملهــم علــى نبــذ التمييــز   األغلبيــةوالحــوار وقبــول رأي  النقــاشئ بإكســابهم  مبــاد التالميــذ

 .الحوار تفضيل والعنف وعلى

ســــؤولية  لمن الحريــــة واأ وجعلهــــم يــــدركونة إعــــداد  التالميــــذ بتلقيــــنهم آداب الحيــــاة الجماعيــــ -
 .متالزمتان

حيـــاتهم  ســـؤولية فـــي الموالتكيـــف وتحمـــل  واإلبـــداعرة بـــادالمعلـــى  قـــادرينين تكـــوين  مـــواطن -
 .المدنية والمهنية الشخصية
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أمــــا فــــي مجــــال حقــــوق اإلنســــان والمواطنــــة االجتماعيــــة واالقتصــــادية والثقافيــــة ،فقــــد جــــاء القــــانون 
التوجيهي،مجسدا ما جاء في الدستور الجزائري من احترام لهـذه الحقوق،حيـث جسـدها فـي مضـمونه 

  :من خالل ما يلي
التعلـــيم  إجبـــاري  " التعلـــيم مجـــاني وٕاجبـــاري علـــى طفـــل بلـــغ ســـن التمـــدرس، :مجـــال التعلـــيم  -1

ســنة  ) 16(عشــرة  ســت ســنوات إلــى) 6( ســت العمــر مــن غينوالفتيــان  البــال لجميــع  الفتيــات
دون تمييـــز علـــى أي أســـاس كـــان فـــي التعلـــيم األساسي،وضـــمان تـــوفير ،)12المـــادة "( كاملـــة

 لكـــلالتعلـــيم  تضـــمن الدولـــة الحـــق فـــي"مرحلـــة مـــا بعـــد األساســـي، شـــروط إكمـــال التعلـــيم فـــي
   ."الجغرافــــي لوضــــع  االجتمــــاعي أوا أو علــــى  الجــــنس جزائريــــة وجزائــــري دون تمييــــز قــــائم

 .)10المادة (

توعيـــة األجيـــال " التوعيـــة بأهميـــة العمـــل،ودوره فـــي تحقيـــق حيـــاة كريمـــة:المجـــال االقتصـــادي -2
امال حاســما مــن أجــل حيــاة كريمــة والئقة،والحصــول علــى الصــاعدة بأهميــة العمل،باعتبــاره عــ

االســــتقاللية،وباعتباره علــــى الخصــــوص ثــــروة دائمــــة تكفــــل تعــــويض نفــــاذ المــــوارد الطبيعيــــة 
 ).05المادة ."(وتضمن تنمية دائمة للبالد

تتكفـل المدرسـة بتـوفير األنشـطة الثقافيـة والرياضـية للتالميـذ،لتحقيق التـوازن  :المجال الثقافي -3
تسـاهم الجماعـات المحليـة فـي إطـار " سـي والبدني،وتسـهر علـى ترقيتهـا والمحافظـة عليهـاالنف

في التكفل بالطلـب االجتمـاعي للتربيـة الوطنية،السـيما فـي المخولة لها قانونا، تاالختصاصا
ـــة والرياضـــية ومســـاهمتها فـــي  ـــة النشـــاطات الثقافي انجـــاز الهياكـــل المدرســـية وصـــيانتها وترقي

 ). 09المادة ."(المدرسي النشاط االجتماعي

،التي تنص على ضـرورة االهتمـام )14(االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة من خالل المادة
االحتياجـات الخاصـة مـن التمتـع بحقهـم   ذوياألطفـال ين علـى تمكـ ةتسـهر الدولـ "بهذه الفئة،
غيرهـــا مـــن ؤسســـات االستشـــفائية و الم مـــعيســـهر قطـــاع التربيـــة الوطنيـــة بالتنســـيق ،فــي التعليم

المعـوقين  للتالميـذ درسـيالماغوجي األنسـب وعلـى اإلدمـاج البيدالتكفل  علىالمعنية الهياكل 
  ".وذوي األمراض المزمنة

وٕاجمــــاال يمكننــــا أن نخلــــص إلــــى أهميــــة التعلــــيم األساســــي فــــي بنــــاء قاعــــدة صــــلبة لمــــواطن 
أهـداف هـذا التعلـيم  من القانون التوجيهي للتربيـة،والتي تلخـص) 45(الغد،كما جاء في المادة

  :في ما يلي
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التعليميــــة التــــي تتضـــــمن   وادالمــــ فمختلــــ خـــــاللمــــنح  المحتويــــات  التربويــــة األساســــية مــــن       
 : التي  تمكن  التالميذ  من المعارف والمهارات والقيم والمواقف 

 .التعلم  مدى  حياتهم هارات  الكفيلة  بجعلهم  قادرين  علىالماكتساب  - 

مــن  االجتماعيــة والروحيــة واألخالقيــة النابعــة  والتقاليــدوالقــيم  ىبمــا يتماشــ يتهم هــو تعزيــز  - 
  .المشتركالثقافي  التراث

  .تمعلمجا ومقتضيات  الحياة  في المواطنة التشبع  بقيم - 

وفهــم العــالم الحــي والجامــد وكــذا  المشــكالت وحــلوالتحليــل واالســتدالل  المالحظــةتعلــم   - 
 .للصنع  واإلنتاج  وجيةالتكنول السيرورات

النقـــد   ال واإلبـــداع وروحوالخيـــ والفضـــول الجماليـــةتنميـــة إحســـاس التالميـــذ وصـــقل الـــروح  - 
 .فيهم

 .وتطبيقاتها  األولية   واالتصال التمكن  من  التكنولوجيات  الجديدة  لإلعالم - 

اتهم البدنيـة  قـدر  منسـجما وتنميـة نمـوا  أجسـامهمالعمل  على  توفير  ظروف تسمح بنمـو  - 
  .والمثابرة وقوة التحملالجهد ادرة  لديهم  وبذل المبتشجيع  روح  ،وواليدوية

وتقبـــل  االخـــتالف  والتعـــايش  الســـلمي   ،التفـــتح  علـــى  الحضـــارات  والثقافـــات  األجنبيـــة -
 .مع  الشعوب  األخرى

  .الحقاالتكوين  مواصلة الدراسة أو -       
ة جـاء لمعالجـة بعـض جوانـب الـنقص التـي ظهـرت مـع مـرور الوقـت فـي إن القانون التوجيهي للتربيـ

،كمــا جــاء اســتجابة للتغيــرات الحاصــلة محليــا وعالميــا،والتي لــم تكــن هــي نفســها وقــت )1976(أمريــة
  :إعداد األمرية،ويمكننا أن نسجل بعض نقاط التميز المسجلة للقانون التوجيهي مقارنة باألمرية

 .مستجدات محليا وعالمياتكييف النظام التربوي مع ال -1

 .تعلم اللغة األمازيغية في المدرسة الجزائرية،كمقوم من مقومات الهوية الوطنية إدراج -2

 .التربويةإدراج تعلم المعلوماتية في مجمل المؤسسات  -3

 .الطابع اإللزامي للتربية الرياضية من االبتدائي إلى الثانوي -4

 .جيةإنشاء مجلس وطني للمناهج،كهيئة علمية وبيداغو  -5

 ).كتوسط 04-ابتدائي 05( تنظيم التعليم األساسي -6

 :تنظيم مرحلة ما بعد األساسي -7
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 .شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،لتحضير الدراسات العليا: مسلك أكاديمي •

يجمــــع تخصصــــات التكــــوين والتعلــــيم المهنيين،ويحضــــر لإلدمــــاج فــــي ســــوق : مســــلك مهنــــي •
 .العمل

 .ين والمديرينصيانة حقوق وواجبات المدرس -8

 .تثمين القانون الخاص بوظيفة التدريس مهنيا واجتماعيا واقتصاديا -9

 .اعتبر جمعية أولياء التالميذ ومن خاللها األسرة شريكا اجتماعيا فاعال -10

 .إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين -11

 .نظام اعتماد الكتاب المدرسي وٕاقامةاحتكار الدولة للكتاب المدرسي، إلغاء -12

ويين الـــــذين يخضـــــعون للقـــــانون المعنـــــ أوالطبيعيـــــين  لألشـــــخاصالمتاحـــــة  كانيـــــةاإلم -13
 .بفتح مؤسسات للتربية والتعليم،في إطار الشروط التي يحددها التشريع والتنظيمالخاص 

ــــة كــــل األشــــخاص المخــــالفين ألحكــــام المــــادة -14 ــــانون،أي تلــــك ) 12(معاقب مــــن هــــذا الق
 .1للتعليم األساسي اإللزاميالمتعلقة بالجانب 
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  خالصة الفصل

من خالل ما تم التعرض له في هذا الفصل يمكننا أن نحدد أهم المحطات األساسية التي تمت 
  :معالجتها،وما تم استخالصه في هذا المجال

سعى النظام التربوي منذ فجر االسـتقالل،إلى العمـل علـى تضـمين المنـاهج التربويـة مفـاهيم  -
ا لمتطلبـــــات المرحلـــــة ومراعـــــاة للظـــــروف السياســـــية محليـــــا المواطنـــــة وحقـــــوق اإلنســـــان،وفق

 .وعالميا،والتوجهات الكبرى للسياسة الجزائرية

إن المنــاهج التربويــة هــي المــرآة العاكســة لفلســفة المجتمــع وتوجهاتــه ورؤيتــه وتصــوراته تجــاه  -
 القضـايا المحوريـة،فالمنهج التربــوي يتضـمن أسسـا فلســفية واجتماعيـة ونفسـية ومعرفية،وعــدم
مراعــاة هــذه األســس يجعــل مــن المنــاهج مبتــورة فــي جانبــا مــن جوانبهــا الهامــة،مما يــنعكس 

 .سلبا على تحقيق األهداف التربوية

يتكــون المنهــاج التربــوي مــن األهــداف التربويــة والمحتــوى واألنشــطة التعليميــة والتقويم،كلهــا  -
 .تهاعناصر يجمع بينها روابط وظيفية،فضعف أحدها يؤثر على العملية برم

لتعليميــة،تعتبر بمثابــة اتتضــمن المنــاهج التربويــة جملــة مــن المفــاهيم األساســية فــي العمليــة  -
حوامــل ثقافيــة واجتماعيــة لمقومــات وتــراث األمــة،وتربطها بمقومــات انتمائهــا الحضــاري،كما 

 .تعتبر المفاهيم جسورا ممتدة في اتجاه المستقبل

ادة إســــــــتراتيجية فــــــــي تكــــــــوين الفــــــــرد تعتبــــــــر منــــــــاهج التربيــــــــة المدنية،حلقــــــــة محوريــــــــة ومــــــــ -
 .المواطن،المتشبع قيمه وتراثه،والمتفتح على العالم اآلخر،والمعتز بانتمائه الحضاري

تتجلى أهمية اإلصالح التربوي في إدخـال التحسـينات والتجديـدات التربويـة الضـرورية علـى  -
هــــي فضــــاء  المنــــاهج،في ضــــوء تطــــور الدراســــات النفســــية واالجتماعيــــة،فالمناهج التربويــــة

 .لتصارع األفكار وتالقحها أيضا،من أجل نظام تربوي أكثر فعالية ونجاعة

،يعتبـــر قاعـــدة صـــلبة إلصـــالح المنظومـــة التربويـــة ،بمـــا )2008(القـــانون التـــوجيهي للتربيـــة -
  .76تضمنه من أبواب عالجت جوانب القصور والنقص في أمرية 
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  تمهيــــــد
فهــي التــي ترســم يعتبــر ضــبط اإلجــراءات المنهجيــة للدراســة مــن أهــم خطــوات البحــث العلمــي، 

علـى تحقيـق  معالم وآفـاق البحـث وتعطـى الباحـث األداة الفعالـة لمتابعـة خطـوات بحثه،والسـهر
منـه،فكلما كـان الباحـث علـى وعـي تـام بمجـاالت بحثـه وكيفيـة التعامـل معهـا األهداف المرجوة 

ود دراسـته بشـكل دقيق،واعيــا بالمحـاذير المنهجيــة دره،ضـابطا لحــمكنـا مـن المــنهج الـذي اختامت
  .كان النجاح حليفهالواجب تجنبها،

ومجــال المعاينــة  المعتمــد جحــدود الدراســة والمــنه ا الفصــل إضــافة لمــا تقــدم،يتم ضــبطوفــي هــذ
،لتكـــون )لُصـــنافةا(ووحـــدات التحليـــل وفئاته،وتوضـــيح خطـــوات إعـــداد شـــبكة تحليـــل المحتـــوى 

  .قيد الدراسة المنهاججاهزة للشروع في عملية تحليل محتوى 
إن وضع حدود للدراسة،يساهم في رسم معالم محددة تكـون محـل  :حدود الدراســـــــــــــــة-1

تركيــز وضــبط،حتى ال تخــرج عــن مســارها المنهجي،ســواء مــن الناحيــة الزمنيــة أو مــن 
 :ستنا هذه تتحدد من جانبين أساسيين هماوفي درا.ناحية محتوى مادة الدراسة

،إلـــى غايـــة الفتـــرة )2012/2013الســـنة الجامعيـــة (مـــن أول يـــوم للتســـجيل  :زمنيـــا - 1-1
 ).2016أفريل( ضوع الدراســــــــــــــــــــةالمقررة إلعداد البحث مو 

اقتصــرت الدراســة علــى المضــامين المرتبطــة بمفــاهيم المواطنــة وحقــوق  :المحتــوى  - 1-2
منــــاهج التربيــــة المدنيــــة لمرحلــــة التعلــــيم المتوســــط،في ظــــل اإلصــــالح اإلنســــان،في 

 ).2003/2003(التربوي األخير
  :عينة الدراســـــــــــــــــــــة-2

يعتبر اختيار العينة مرحلة ضرورية في انجاز البحوث العلمية،وكلما كان هذا االختيـار موفقـا 
صـــغيرة مـــن مجتمـــع البحـــث والتـــي  مجموعـــة"فـــي عمله،فالعينـــة هـــي للباحـــثكـــان الحـــظ حليفـــا 

  1."يمكن من خالل دراستها إلقاء الضوء على المجتمع البحثي الذي تم اختيارها منه
إن الدراسات االجتماعية في الغالـب منهـا يصـعب القيـام بدراسـة شـاملة لكـل مفـردات المجتمـع 

ألصــلي،لتكون األصــلي،لذا يلجــا الباحــث لتحديــد عينــة يــرى فيهــا القــدرة علــى تمثيــل المجتمــع ا
نتــائج العمــل وفقهــا قابلــة للتعميم،لــيس مــن الممكــن مــثال تحليــل كــل كتــب التربيــة المدنيــة التــي 
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ـــــب  ـــــة مـــــن هـــــذه الكت ـــــى اختيـــــار عين ـــــذ االســـــتقالل،فيلجأ الباحـــــث إل صـــــدرت فـــــي الجزائـــــر من
  .لتمثيلها،وٕاجراء الدراسة عليها ومن ثم تقييم النتائج المتحصل عليها 

ن اختيارنــا لمنهــاج التربيــة المدنيــة مجــاال للمعاينــة،نظرا لعــدة معطيــات وبنــاء علــى مــا تقــدم كــا
رشــحت بعــد القيــام بدراســة اســتطالعية حــول الدراســات الســابقة ذات العالقــة بموضــوع الدراســة 

واإلطالع علــى القــانون التــوجيهي للتربيــة بمــا تضــمنه مــن غايــات وأهــداف للتربيــة فــي الحاليــة،
علــــى قطــــاع التربيــــة والتعليم،وحرصــــهم علــــى أهميــــة التربيــــة  وتصــــريحات المســــؤولينالجزائر،

المدنيــة واعتبارهــا مــادة إســتراتيجية لتعزيــز ودعــم قــيم ومفــاهيم المواطنــة وحقــوق اإلنســان لــدى 
الناشــئة مــن األفراد،لصــقل شخصــياتهم والمســاهمة فــي تكــوين المــواطن الصالح،المتشــبع بقــيم 

  . أمته والمتفتح على العالم
وذلـــك بـــإجراء حصـــر لمنهـــاج التربيـــة المدنيـــة لمرحلـــة التعلـــيم المتوســـط أنموذجا، كـــان اختيارنـــا

شـــامل لكــــل المجـــاالت التــــي تحتويهـــا كتــــب التربيـــة المدنيــــة لمرحلـــة التعلــــيم المتوســــط،بطريقة 
قصــدية متعمـــدة فالعينــة القصـــدية فـــي مجــال دراســـتنا التـــي نــرى فيهـــا األنســـب لهــذا النـــوع مـــن 

ه العينة أحيانا بالعينة الغرضية ألنها تحقق في الغالب أغـراض الدراسات،حيث يطلق على هذ
  1.الباحث

إن هــذه الطريقـــة فـــي اختيـــار عينـــة البحـــث،توفر علـــى الباحـــث كثيـــرا مـــن الجهـــد والوقت،الـــذي 
يبذلـه فــي اختيــار العينــة،كونها ســهلة التحديــد يمكـن الوصــول إليهــا بكــل يســر،إال أن هــذا النــوع 

لمعـــالم اإلحصـــائية بالنســـبة للمجتمـــع األصـــلي،وأن يفتـــرض بنـــاء مـــن العينـــات يتطلـــب معرفـــة ا
  2.خصائص الوحدات على ما هي عليه

والتربية المدنية مادة من مواد التعليم في المدرسة الجزائرية،يتم تدريسها في كـل مراحـل التعلـيم 
األساسي،ســـواء مرحلـــة االبتــــدائي أو المتوســـط،والتي خصـــص لهــــا القـــانون التـــوجيهي للتربيــــة 
مكانة هامة في المنهاج الدراسي،بتخصيص مجال زمني لها خالل العام الدراسي،ووصـفه لهـا 
بالمادة اإلستراتيجية،واعتبارها من المواد األساسية في تنشئة األجيال على ثقافـة التقـدم والرقـي 
وتوطيــــــــــد دعــــــــــائم الســــــــــلم االجتمــــــــــاعي،واحترام القــــــــــيم الديمقراطيــــــــــة واالجتماعيــــــــــة وحقــــــــــوق 
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بارها وغيرها مـن مـواد العلـوم اإلنسـانية نابعـة مـن صـميم قـيم التقـدم والرقي،والكـل اإلنسان،واعت
  1.يعلم أنه ليس ثمة أية منظومة تربوية في العالم تجازف باالستغناء عن تدريسها

 ي، والتـــبالتحليـــل منهـــاج التربيـــة المدنيـــة لمرحلـــة التعلـــيم المتوســـط ســـنتناولوفـــي دراســـتنا هـــذه 
∗.ة األربعة لهذه المرحلةتجسدها الكتب المدرسي

  

  :كتاب التربية المدنية للسنة األولى متوسط -2-1
  للتعريف بكتاب التربية المدنية للسنة األولى من التعليم المتوسط) 10(جدول رقم

  الجزائر-وزارة التربية الوطنية-الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  المصدر
  الجديد في التربية المدنية  عنوان الكتاب

محمد –يمينة بلحسين-بلقاسم عمارة-بوخالفة كمال-عبد الرحمن زعتوت  المؤلفون
  برباش          

  03  المجاالت 

  123  عدد الصفحات

  2011/2012  تاريخ اإلصدار
  كتاب التربية المدنية للسنة الثانية متوسط - 2-2

  متوسطمن التعليم ال الثانيةللتعريف بكتاب التربية المدنية للسنة ) 11(جدول رقم
  الجزائر-وزارة التربية الوطنية-الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  المصدر

  التربية المدنية-سلسلة الوئام  عنوان الكتاب
  خالد بوشمة-العايب نور الدين -عبد الرحمان زعطوط-موسى صاري  المؤلفون
  06  المجاالت

  109  عدد الصفحات
  2012/2011  تاريخ اإلصدار
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  المدنية للسنة الثالثة متوسطكتاب التربية  - 2-3
  من التعليم المتوسط تاب التربية المدنية للسنة الثالثةللتعريف بك) 12(جدول رقم

  الجزائر-وزارة التربية الوطنية-الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  المصدر
  الجديد في التربية المدنية  عنوان الكتاب

محمد كيحل           -محمود بوعطية  -أحمد فريطس -محمد الشريف عميروش  المؤلفون

  06  المجاالت
  175  عدد الصفحات
  2011/2012  تاريخ اإلصدار

  متوسط اب التربية المدنية للسنة الرابعةكت - 2-4
  من التعليم المتوسط تاب التربية المدنية للسنة الرابعةللتعريف بك) 13(جدول رقم

  الجزائر-التربية الوطنيةوزارة -الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  المصدر
  الجديد في التربية المدنية  عنوان الكتاب

محمد كيحل              -محمود بوعطية -أحمد فريطس -محمد الشريف عميروش  المؤلفون

  07  المجاالت 
  190  عدد الصفحات
  2011/2012  تاريخ اإلصدار

  :المنهج المعتمد في الدراسة-3
كيدة،لرســـــم كيفيـــــة معالجـــــة الباحـــــث مســـــار ورة منهجيـــــة أيعتبـــــر تحديـــــد مـــــنهج للدراســـــة ضـــــر 

الكيفية أو الطريقـة التـي يتبعهـا الباحـث فـي " بحثه،حيث يرى عبد الباسط محمد حسن في ذلك
كيـــف يـــدرس الباحـــث :دراســـة المشـــكلة موضـــوع البحـــث،وهو يجيـــب علـــى الكلمـــة االســـتفهامية

 1."ع المنهجالموضوع الذي حدده؟فإن اإلجابة على ذلك تستلزم تحديد نو 
لبحـوث ا نظـرا لمـا تتمتـع بـه تحليـل المحتـوى، داةوأ التحليلـي منهج الوصـفيال بحثنا علىيعتمد 

تمكــن مــن فهي ،واالجتماعيــة والتربويــة أهميــًة متميــزًة فــي ميــادين الدراســة النفســية مــن الوصــفية
قائمــة بــين وتســتنبط العالقــات الهامــة الالراهنــة، الظــروف  نالعلميــة، عــ حقــائقالإلــى الوصــول 
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إن كــــان جمــــع البيانــــات وتــــوفير " ،ر معنــــى البيانــــاتيتفســــوتســــاعد علــــى  الظــــواهر المختلفــــة
تقتضـــيها الدراســة العلميـــة للظــواهر االجتماعيـــة ،إال أن  يالمعلومــات مـــن المســائل الهامـــة التــ

البحــث الوصــفي يــذهب إلــى مــدى أبعــد مــن ذلــك، بغيــة تحديــد الدرجــة التــي توجــد بهــا العوامــل 
هــذا باإلضــافة ة، وذلــك لتقــدير أهميتهــا النســبية ة فــي مواقــف معينــة وفــي ظــروف معينــالعاملــ

  1."إلسهامه المباشر في تحديد ما يوجد بين هذه العوامل من ارتباطات
فالمنهج الوصفي يهدف إلى جمع البيانات والحقائق،رغبة فـي تفسـيرها مـن أجـل الوصـول إلـى 

يختـــار الباحـــث مـــن الواقـــع الماثـــل بـــين يديـــه مـــا  ، حيـــثحلـــة التعمـــيم تحقيقـــا ألهـــداف العلـــممر 
وعمليـــة االنتقـــاء أو االختيـــار هـــذه هـــي المحـــور التـــي يـــدور حولهـــا '' يناســـب دراســـته أو بحثـــه 

  2''.المنهج الوصفي
  3:وتركز البحوث الوصفية على خمسة أسس هي 

صــية إمكانيـة االسـتعانة بــأدوات جمـع الحقــائق المختلفـة مثـل المالحظــة والمقابلـة الشخ -1
والبيانات المسجلة ،واستمارة البحث ،وعـرض البيانـات فـي صـورة جـداول أو رسـومات 

  .أو خرائط
،وتتحقق الكميــة مــن خــالل المســح االجتمــاعي وتحليــل يمكــن أن تكــون كميــة أو كيفيــة -2

 .البيانات الجاهزة وتحليل المضمون،والكيفية من خالل دراسة الحالة وتحليل الوثائق
 .نة تمثل المجتمع المدروسفية على اختيار عيالدراسات الوص تعتمد -3
ينبغـــي علـــى الباحـــث أن يقـــوم بعمليـــة التجريـــد لتمييـــز خصـــائص أو ســـمات الظـــاهرة  -4

 .المدروسة
تهــدف البحــوث الوصــفية إلــى الوصــول إلــى التعميم،الســتخالص أحكــام تصــدق علــى  -5

 .مختلف الفئات المكونة للظاهرة موضوع الدراسة
الـــذي يعتبـــره ،تحليـــل المحتوى ة للدراسة،تقتضـــي االســـتعانة بـــأداةيليـــإن الطبيعـــة الوصـــفية التحل

يـرى آخـرون جمهرة من علماء المناهج أسلوب أو تقنية مساعدة علـى العمـل البحثي،فـي حـين 
  .فيه منهجا قائما بذاته

  4:ن التعريفات لمفهوم تحليل المحتوىنورد في هذا المقام جملة م
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مضــمون هــو العــد اإلحصــائي للمعــاني التــي إن تحليــل ال ):KABLAN(تعريــف كــابالن •
 .تتضمنها المادة األساسية

إنــه األســلوب الــذي يهــدف إلــى تبويــب خصــائص المضــمون  :)JANIS(تعريــف جــانيس •
 .في فئات،وفقا لقواعد يحددها المحلل باعتباره باحثا علميا

إن لفــظ تحليــل المضــمون يســتخدم للتعبيــر عــن التحليــل  ):BARCUS(تعريــف بــاركوس •
مــي للرســائل االتصــالية،وهذا األســلوب العلمــي يتطلــب أن يكــون التحليــل فيــه دقيقــا العل

 .ومنهجيا
إن تحليــل المضــمون بحــث يســعى إلــى اكتشــاف عالقــات  ):HOLSTI(هولســتي تعريــف •

ارتباطيــة بــين الخصــائص المعبرة،فــي أي مــادة اتصــالية عــن طريــق التعــرف علــى هــذه 
 .الخصائص بطريقة موضوعية ومنهجية

تحليـــل المضـــمون هـــو أســـلوب يهـــدف إلـــى الوصـــف :)H.D.Lasswell(الزويـــل تعريـــف •
 .الدقيق والمحايد،لما يقال عن موضوع معين في وقت معين

تحليــل المضــمون يمكــن أن يجمــع بــين الكــم والكيــف  ):BERELSON(تعريــف برلســون •
 1.معا،والنسقي والكمي للمضمون الظاهر لعملية االتصال

  2:أهمها فتراضات يسعى إليها تحليل المحتوىاإلى عدة " برلسون"وقد أشار 
 .بيان االرتباط المفترض بين هذه الرسالة والمضمون  - أ

ـــى   - ب ـــأثير عل ـــين المضـــمون وتأثيره،ومـــدى قـــوة هـــذا الت ـــاط المفتـــرض ب بيـــان االرتب
 .الجمهور المتلقي

 .معرفة أغراض الجمهور المتلقي بعد تحليل المضمون الظاهر  - ت
ـــدائرة منهجـــا علميـــا خاصـــا  ون تحليـــل المحتـــوىوهـــو ممـــن يعـــد"رشـــدي طعيمـــة"أورد  تعريـــف ل

أحـــد المنـــاهج المســـتخدمة فـــي دراســـة مضـــمون " البريطانيـــة لمفهـــوم تحليـــل المحتـــوى المعـــارف
وســـائل االتصـــال المكتوبـــة أو المسموعة،بوضـــع خطـــة منظمـــة تبـــدأ باختيـــار عينـــة مـــن المـــادة 

  3."محل التحليل،وتصنيفها وتحليلها كميا وكيفيا
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إن كــان منهجــا أم  مستفيضــة حــول ماهيــة تحليــل المحتــوى بعــد دراســة" م محمــد حمــزةكــري"أمــا 
مـــنهج خـــاص كمـــي أو نوعي،مادتـــه مـــادة " بأنـــهحثيـــة،يخلص إلـــى تعريفـــه أســـلوب أو تقنيـــة ب

وٕان كان المحلـل يسـتطيع أن يـدعم تحليلـه بجمـع (االتصال اللغوية والصوتية والصورية وغيرها
يستهدف استكشـاف أو وصـف،أو تعليـل ظهـور )أشخاص مثالبيانات أخرى عن طريق مقابلة 

أو )لقائـــد معـــين لرســـائتحليـــل (خصـــائص معينـــة فـــي مضـــمون االتصـــال ســـواء أكـــان شخصـــيا
،مــن خــالل مرجعيــة نظريــة ذات )تحليــل مضــمون المقــاالت االفتتاحيــة لصــحيفة معينــة(جماعيــا

  1."قضية محددة
المنهجيـــة التـــي تســـعى إلـــى اكتشـــاف  مجموعـــة الخطـــوات"أمـــا محمـــد عبـــد الحميـــد فيعرفـــه بأنـــه

المعـــاني الكامنـــة فـــي المحتوى،والعالقـــات االرتباطيـــة بهـــذه المعـــاني،من خـــالل البحـــث الكمـــي 
  2."الموضوعي والمنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوى

علميـــة منظمـــة تتمثـــل فـــي إعـــادة تنظـــيم مـــادة االتصـــال اإلنســـاني " أمـــا الخوالـــدة وعيـــد فيعرفـــه
تحليــل،في منظومــات خاصة،تتســق مــع الرمــوز المفتاحيــة التــي وضــعها المحلــل المســتهدفة بال

 3."أساسا لعمله ويراها تناسب تحقيق أهدافه من عمله أو أهداف المستخدم لنتائج التحليل
ـــى  ـــد مـــن المـــرور إل ـــة ووصـــفها ال يفـــي بالغرض،بـــل ال ب ـــين جمـــع البيانـــات الكمي فالمزاوجـــة ب

حـد الوصـف أو ن المسـوح الوصـفية ال تقـف فقـط عنـد إ "تحليـلالخطوة الموالية والمتمثلة فـي ال
،ولكنهــا تبحــث أيضــا عــن أســباب وجــود الظــاهرة موضــوع الدراســة علــى هــذا تقريــر مــا هــو واقع

النحو وعوامل تطورها،بل يتعـدى عمليـة الوصـف فـي كثيـر مـن األحيـان إلـى التنبـؤ بمـا سـوف 
  .4''تكون عليه الظاهرة في المستقبل

من تحليل المحتوى منهجا يسعى إلى الدمج بـين الدراسـات الكميـة والنوعيـة،من وهذا ما يجعل 
  .أجل التوصل على نتائج ذات صبغة علمية مؤسسة قابلة للتعميم

ـــا فـــي بعـــض المحـــددات الخاصـــة بتعريـــف تحليـــل المحتـــوى يمكـــن مـــن خاللهـــا , هنـــاك اختالف
  5:تصنيف اتجاهات التعريف في اتجاهين أساسيين
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واسـتمر , هو االتجاه الوصفي في تحليل المحتوى والذي عاصر فتـرة النشـأة : ل االتجاه األو 
  .بعد ذلك وعنه استعار بعض الباحثين في مصر التعريف وخاصة في بحوث علم االجتماع 

وهو االتجاه االستداللي في التحليل الذي يتخطى مجـرد وصـف المحتـوى إلـى : االتجاه الثاني
العمليـــــة اإلعالميـــــة والمعـــــاني الضـــــمنية أو الكامنـــــة فـــــي  الخـــــروج باســـــتدالالت عـــــن عناصـــــر

  .ي ظهر في نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضيالمحتوى والذ
ــــى الخصــــائص التاليــــة لتحليــــل " برلســــون"يعتبــــر تعريــــف مــــن أشــــمل التعريفات،ألنــــه يؤكــــد عل

  1:المحتوى
ـــ • ل فقـــط وٕانمـــا يتعـــداه تحليـــل المحتـــوى ال يجـــري بغـــرض الحصـــر الكمـــي لوحـــدة التحلي

  .لمحاولة تحقيق هدف معين
إلــى  وءنسـان أو كتبــه صـراحة فقــط دون اللجـيقتصـر علــى وصـف الظــاهر ومـا قالــه اإل •

 .تأويله 
لم يحدد أسلوب اتصال دون غيره ولكن يمكن للباحث أن يطبقه على أي مادة اتصـال  •

 .مكتوبة أو مصورة
  .لتحليل المختارةأنه يعتمد على الرصد التكراري المنظم لوحدة ا •

  2:يستخدم في مجال التربية بشكل واسع لتحقيق أغراض كثيرة منها إن منهج تحليل المحتوى
التعرف علـى مـدى تـأثير المحتـوى للمـنهج التعليمي،بوصـف المحتـوى يمثـل المـادة التـي  -

 .تعبر عن النواتج التعليمية المخطط لها في المنهج
 .من أجل تطوير المنهجتزويد واضعي المناهج بما ينبغي فعله  -
الكشف عن مواطن القـوة والقصـور مـن خـالل اسـتخدام تحليـل المحتـوى ألغـراض تقـويم  -

 .المنهج
إثراء المنهج مما يجعله أكثر فاعلية في تحقيق األهداف من خالل ما يتوصل إليـه مـن  -

 .نتائج عن طريق التحليل
م بمــا ينبغــي فعلــه مــن أجــل إعانــة المعلمــين علــى إعــادة تنظــيم المــواد التعليميــة وتزويــده -

 .األداء ن، وتحسيالوسائل ر، واختياتنفيذ المنهج على مستوى التخطيط
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 .إعانة المعلمين على بناء االختبارات التحصيلية،واختيار طرائق التدريس المناسبة -
 ، فضـالإعانة مصممي الكتب على إخراجها بالشكل الذي يجعلها أكثـر جـذبا للمتعلمـين -

 .ا وتنظيم المحتوىعن اختيار محتواه
تهدف دراستنا إلى تحليل محتوى منهاج التربيـة المدنيـة،والبحث عـن متضـمناته مـن مفـاهيم 

يســتهدف وصــف المفــاهيم التــي يشــتمل "المواطنــة وحقــوق اإلنســان،هذا التحليــل المفــاهيمي،
  1."،ثم رصد تكرارات ورودها في المضمونعليها المحتوى

  .وصفي التحليلي بمساعدة أداة تحليل المضمونمما يبرر اعتمادنا على المنهج ال
  أدوات جمع البيانات -4

ـــى الم ـــات تســـتخدم مـــن أجـــل الحصـــول عل ـــة إن أدوات جمـــع البيان علومـــات والحقـــائق مـــن عين
يقصــد بهــا  ونعتمد فــي دراســتنا علــى شــبكة تحليــل المحتــوى كــأداة لجمــع المعلومــات،،الدراســة

ت ورصــد تكــرارات الظــواهر المنتظمــة فــي مــادة االســتمارة التــي يصــممها الباحــث لجمــع البيانــا
  2.االتصال محل التحليل

منهـــاج التربيـــة المدنيـــة لمرحلـــة التعلـــيم فـــي البيانـــات الضـــرورية نســـتهدف  دراســـتنا هـــذهوفـــي 
 هابهـدف تحديـد متضـمنات ك، وذلـتجسـده كتـب هـذه المـادة بمسـتوياتها األربعـة ي، والذالمتوسط

  :الخطوات التاليةذلك اعتمد الباحث  ق، ولتحقينمن مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنسا
  :تحديد فئات التحليل -4-1

بط فئــــات التحليــــل المناســــبة لبحثــــه تحليــــل المضــــمون إلــــى ضــــ أداةحــــث باســــتخدام ايحتــــاج الب
تصــنيف المحتــوى إلــى مجموعــات كبــرى لهــا مواصــفات وخصــائص متقاربــة أو "،ويقصــد بهــا 

لتحليــــل،فهي عناصــــر رئيســــية أو ثانويــــة،يتم وضــــع العمليــــة الباحــــث أساســــا متماثلة،يتخــــذها 
  3."وحدات التحليل فيها

أو هــــي مجموعـــــة مـــــن الكلمـــــات ذات معنــــى متشـــــابه أو تضـــــمينات مشـــــتركة،تمثل العناصـــــر 
  4).الخ....كلمة أو موضوع أو قيم(الرئيسية أو الثانوية التي يتم وضع وحدات التحليل فيها

  5".فئاته أن قيمة تحليل المضمون في"برلسون"ويرى 
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أول مــن قـــدم تصــنيفا للفئات،اتخــذ أساســا للتصـــنيف فــي الدراســات والبحـــوث " برلســون"ويعتبــر
الغربيــة والعربية،فقــد صــنفها إلــى نــوعين رئيســين،يندرج تحــت كــل منهمــا فئــات فرعيــة تفصــيلية 

  1:عديدة
يــدور النــوع األول مــن الفئــات الرئيســة حــول مضــمون مــادة االتصــال أو المعــاني التــي   •

 ،ماذا قيل؟؟؟)فئات محتوى االتصال(يها بيرلسونقلها،ويسمتن
فئــة -فئــة القــيم-فئــة المعــايير-فئــة االتجــاه-فئــة الموضــوع( ومــن أهــم فئــات مــادة االتصــال

-فئة منشأ الحـدث-فئة المصدر أو المرجع أو السلطة-فئة الفاعل-فئة السمات-األهداف
  .)فئة المستهدف

ل الشـــــــكل الـــــــذي قـــــــدم فيـــــــه هـــــــذا و ســـــــية حـــــــويـــــــدور النـــــــوع الثـــــــاني مـــــــن الفئـــــــات الرئي •
،كيــف )فئــات شــكل االتصــال(المضــمون،وانتقلت مــن خاللــه معــاني االتصال،ويســميه 

  قيل؟؟
إن موضــــوع دراســــتنا يتطلــــب اعتمــــاد الفئــــات الرئيســــية األولــــى فــــي مــــنهج تحليــــل المضــــمون  

األولـــى  ،ونختـــار منهـــا الفئـــةمـــاذا قيـــل ؟؟؟ )محتـــوى االتصـــال(والمتعلقـــة بفئـــة مـــادة االتصـــال 
ويقصــد بهــا الفئــات التــي تصــف ماهيــة المحتوى،وتســتهدف هــذه الفئــة المتعلقــة بفئــة الموضوع،

  2.الكشف عن مراكز االهتمام في المحتوى
وبموجب هذه الفئة يتم اعتبار مادة االتصال كلها موضوعا واحدا رئيسـيا،ثم يـتم تقسـيم محتـواه 

وعلـى هـذا األسـاس يمكـن " ئات أصـغرإلى موضوعات فرعية،ثم تقسم هذه الموضوعات إلى ف
اعتبـــار موضـــوع الكتـــاب أو الفـــيلم أو المقـــال الصـــحفي موضـــوعا رئيســـا ثـــم يقســـم إلـــى أجـــزاء 

  3."صغيرة تمثل الفئات الفرعية
إن فئــة الموضــوع تعتبــر الفئــة المالئمــة لدراســتنا الموســومة بمفــاهيم المواطنــة وحقــوق اإلنســان 

ن التحليـــــل يتطلـــــب تحديـــــد الفئـــــات الرئيســـــية والفرعيـــــة وهـــــذا النـــــوع مـــــ"فـــــي المنـــــاهج التربويـــــة،
  4."للمفاهيم،ثم رصد المفاهيم التي تنتمي إليها كل فئة من هذه الفئات

  :وبناء على ذلك تم تحديد الفئات الرئيسية والفرعية وتحت الفرعية وفقا للتسلسل اآلتي
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 نالمفاهيم المدنية والسياسية لحقوق اإلنسا: الفئة الرئيسة األولى
وتشــمل المؤشــرات التــي تحــدد منظومــة الجيــل األول مــن حقــوق اإلنســان،والمتمثلة فــي الحقــوق 
المدنيـة والسياسـية،كالحق فــي الحياة،والحريـة والمســاواة والعدالـة والتسـامح وتــوفر األمـن والســلم 

 .العالمي
 الحق في الحياة: األولىالفئة الفرعية 

  :الفئات تحت الفرعية
  القتل العمد -
 الجماعية اإلبادة -
 تجويع المدنيين -
 وقف عقوبة اإلعدام -

  الحق في الحرية:الفئة الفرعية الثانية
  :الفئات تحت الفرعية

 الرأي والتعبير -
 حرية الفكر -
 حرية المعتقد -
 حرية العبادة -
 واإلقامة حرية التنقل -
 اإلعالم واالتصال -

  الحق في المساواة:الفئة الفرعية الثالثة
  :الفئات تحت الفرعية

 نسينبين الج -
 تكافؤ الفرص أمام القضاء -
 عدم التمييز العنصري -
 أمام القانون -
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  الحق في الكرامة:الفئة الفرعية الرابعة
  :الفئات تحت الفرعية

 عدم الرق واالستعباد -
 والتحقير اإلهانةعدم  -
                          عدم االعتقال التعسفي -
 عدم التعذيب -
 احترام الحياة الخاصة -
 نسانانتهاك حقوق اإل -
 حماية حقوق اإلنسان -
 المواثيق الدولية لحماية حقوق اإلنسان -

  الحق في العدالــــــــــــــة: الفئة الفرعية الخامسة
  :الفئات تحت الفرعية

 استقاللية القضاء -
 حق الدفاع -
 عالنية الجلسات -
 حق االستئناف -
 حق الطعن -

  السلطة القضائية
  الحق في التسامح: الفئة الفرعية السادسة

  :فئات تحت الفرعيةال
 الحوار -
 التعصب -
 التجريح -
 النقد البناء -
 االختالف في الرأي -
 التحيز -
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 العفو -
  الحق في األمن: الفئة الفرعية السابعة
  :الفئات تحت الفرعية

 أمن األشخاص والجماعات -
 األمن الغذائي -
 نبذ العنف -
 حل النزاعات سلميا -
 الحروب مخاطر -
 الحد من سباق التسلح -
 حق تقرير المصير -

  لحقوق اإلنسان االجتماعية والثقافيةاالقتصادية و المفاهيم : الرئيسة الثانيةفئة ال
وتشمل المؤشرات التي تحدد منظومة الجيل الثاني من حقوق اإلنسان،والمتمثلة في الحقوق 

  .والثقافية،كالحق في التعليم والصحة والعمل والملكية وحماية التراث االجتماعيةو  االقتصادية
  الرعاية الصحية:عية األولىالفئة الفر 

  :الفئات تحت الفرعية
 حماية الطفولة واألمومة -
 ذوي االحتياجات الخاصة -
 الوقاية والعالج -
 البيئة النظيفة -
 حماية المستهلك -
 الضمان االجتماعي -
 التغذية الجيدة -
 المسكن الالئق -

  الحق في التعليم: الفئة الفرعية الثانية
  :الفئات تحت الفرعية

  مجانية التعليم -



 الفصـــــــل الخـــــــــامس:                                            اإلجــــــــــــــــــراءات المنهجـــــــية للدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

[255] 

 

 إلزامية التعليم األساسي -
 تعليم الجنسين -
 محو األمية -
 التعليم المتواصل -

  الحق في العمل: الفئة الفرعية الثالثة
 :الفئات تحت الفرعية

 مالئمة ظروف العمل -
 العمل بأجر يكافئ العمل -
 اختيار نوع العمل -
 الحق في الراحة -
 الحق في اإلضراب -
 تكوين نقابات العمل واالنخراط فيها -
 )الُسخرة(ل القسريحظر العم -
 حظر عمالة األطفال -
 الحق في التامين والتقاعد -
 الحماية من البطالة -

  الحق في الملكية: الفئة الفرعية الرابعة
  :الفئات تحت الفرعية

 الملكية الوطنية العمومية -
 الملكية الوطنية الخاصة -
 )ملكية الغير( لكية الخاصةالم -
 الملكية الفكرية -

  قوق التراثح: الفئة الفرعية الخامسة
  :الفئات تحت الفرعية

 التراث اإلنساني -
 التراث الطبيعي -



 الفصـــــــل الخـــــــــامس:                                            اإلجــــــــــــــــــراءات المنهجـــــــية للدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

[256] 

 

 التراث الثقافي -
 التراث الوطني -
 تصنيف اآلثار -
 األثريةالمعالم  -

  المواطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: الفئة الرئيسة الثالثة
االجتماعية واجبات المواطنة المدنية والسياسية و لمفاهيم  وتشمل المؤشرات المحددة

كما وردت في اإلعالنات ومفاهيم المشاركة المجتمعية واالنتماء،و واالقتصادية والثقافية،
  .العالمية والمواثيق المعاهدات الدولية

  مفاهيم واجبات المواطنة المدنية والسياسية: الفئة الفرعية األولى 
  :الفئات تحت الفرعية

 معرفة القانون -
 احترام القانون -
 وراحترام الدست -
 احترام الرموز الوطنية -
 احترام مؤسسات الدولة -
 احترام الملكية الفردية والجماعية -
 والخاصة الوطنية العموميةاحترام الملكية  -
 أداء الخدمة الوطنية -
 حب الوطن -
 حماية الوطن -
  والثقافية واالجتماعية مفاهيم واجبات المواطنة االقتصادية:الفئة الفرعية الثانية 

  :ةالفئات تحت الفرعي
 إتقان العمل -
 تحمل المسؤولية -
 أداء الضريبة -
 واإلسرافمحاربة التبذير  -
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 المحافظة على وسائل العمل -
 حماية البيئة -
 حماية التراث الوطني والعالمي -
 رعاية األبناء -
 حسن تربية األبناء -
 رعاية األصول والفروع -
  الحرص على الترابط األسري -

  معيةمفاهيم المشاركة المجت: الفئة الفرعية الثالثة
  :الفئات تحت الفرعية

 إنشاء األحزاب السياسية والجمعيات -
 االنخراط في األحزاب السياسية والجمعيات -
 الترشح واالنتخاب -
 التطوع والتعاون -
 ا���12  -
 تقلد الوظائف العامة -

  مفاهيم االنتماء: الفئة الفرعية الرابعة 
 :الفئات تحت الفرعية

 الجنسية -
 الهوية الشخصية -
 البعد اإلسالمي -
 البعد العربي -
 البعد األمازيغي -
 البعد المغاربي -
 البعد اإلفريقي -
 البعد المتوسطي -
 البعد العالمي -
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 الرموز الوطنية -
 الوحدة الوطنية -

  التحليل وحدة -4-2
إن محتوى التحليل يتكون من مجموعة من الوحدات اللغوية والتراكيب التي يعدها المصدر 

من أجل تحقيق أهداف معينة،وهذه الوحدات هي من عدها بعناية المرسل لها،باتجاه المتلقي يُ 
هي وحدات المحتوى التي يمكن إخضاعها للعد والقياس "تكون محل عملية التحليل،

تكرارها أو إبرازها دالالت تفيد الباحث في تفسير  وأ بسهولة،ويعطي وجودها أو غيابها
  1".النتائج الكمية

اعية هي اب اإلنساني في البحوث االجتمهذه الوحدات التي يعتمد عليها في تحليل الخط
والتي قد تكون كلمة أو جملة أو فقرة أو عمود أو مقال أو الوحدة التي ستعطي درجة،"

كما قد يكون سنتمترا من المساحة التي تشغلها الرسالة االتصالية ...موضوع أو فكرة شخصية
 2."أو دقيقة من زمن اإلرسال اإلذاعي أو التلفزيوني

-الشخصية-الفكرة-وحدة الكلمة( وحدات التي حددها الباحثين في مجال المنهجيةومن أهم ال
  ).وحدة الجملة أو الفقرة-الزمن والمساحة

وقد تكون معبرة عن معنى مجرد " كونها أصغر الوحدات لكلمةوسنعتمد في بحثنا هذه وحدة ا
  3."أو مفهوم معين وقد تعبر عن رمز أو مدلول أو شخصية

لموضوع دراستنا المتعلق بالبحث في مضامين منهاج التربية ،ومالئمة اخداموهي أسهلها است
تستخدم هذه الوحدة عندما يريد الباحث المدنية،من مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنسان،حيث 

أن يدرس بعض المفاهيم أو الشخصيات أو معرفة مستوى مقروئية المادة المكتوبة،أو في "
  4".الدراسات البنائية والداللية

  )الُصنافة(إعداد شبكة تحليل المحتوى -4-3
،قام الباحث باستعراض للتراث الفكري والمنهجي في )الصنافة(إلعداد شبكة تحليل المحتوى

،خصوصا الدراسات التي اعتمدت المواطنة وحقوق اإلنسان عالتحليل وموضو إعداد شبكات 
اإلعالنات والمعاهدات كدراسات سابقة في هذا البحث،كما قام الباحث باإلطالع على 
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والمواثيق والعهود الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المعتمدة وذات العالقة بموضوع 
  :بحثه،نذكر منها ما يأتي

،والذي أنشئت بموجبه منظمة  1945اعتمد هذا الميثاق عام :ميثاق األمم المتحدة  •
وأكد هذا الميثاق على مادة، 111األمم المتحدة، ويتكون هذا الميثاق من ديباجة و

 .احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
وأصبح جزءا من  1948قر هذا اإلعالن عام أُ :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان •

مادة تضمنت الحقوق الفردية لإلنسان المدنية  30القانون الدولي،ويتكون من ديباجة و
 . اوالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيره

الحقوق االقتصادية الخاص بالخاص بالحقوق المدنية والسياسية و  :انالدولي انالعهد •
في  2200المتحدة رقم  بقرار الجمعية العامة لألمما اعتمدواالجتماعية والثقافية،

اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية على حقوق  ،واشتمال1966
حقا جماعيا هو حق تقرير المصير  وأورد اإلنسانقوق ،وانشأ لجنة تعنى بحوالثقافية

 .1976،دخال حيز التطبيق في حق الشعوب في تقرير مصيرها أو
 . 1989لعام  اتفاقية حقوق الطفل •
ودخلت  1950نوفمبر  04صودق عليها في :االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان •

 .1953سبتمبر  03التطبيق في  حيز
ودخلت  1969نوفمبر  22صودق عليها في : قوق اإلنساناالتفاقية األمريكية لح •

 .18/07/1978حيز التنفيذ في 
 27/06/1981صودق عليه في : الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب •

 .21/10/1986ودخل حيز التنفيذ في 
ودخل حيز التنفيذ  23/05/2004صودق عليه في :الميثاق العربي لحقوق اإلنسان •

 .15/03/2008في 
التحليل كما  عد تحديد فئات ووحدةبعدها شرع الباحث في تصميم شبكة تحليل المحتوى ب

وحرصا من الباحث على تحقيق قدرا عال من الصدق والثبات لألداة سبق اإلشارة إليه،
  :المعتمدة في التحليل،اتبع الخطوات اآلتية
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  :صدق األداة-4-3-1
أن األداة تقيس بكفاءة ما "والذي يعني،)توىشبكة تحليل المح(للتأكد من صدق أداة التحليل

وضعت لقياسه،أي أنها تقوم بتحليل مادة االتصال وتعرف اتجاهاتها واستخالص الصفات 
  1."التي تميز ظواهرها دون أي عمل آخر

وبعد االنتهاء من تصميمها في صورتها األولية،قام الباحث بعرضها على مجموعة من 
  :يهم خبرة في هذا المجال إلبداء مالحظاتهم حولها من حيثاألساتذة الجامعيين الذين لد

 .مجاالت شبكة تحليل المحتوى ومدى موائمتها لموضوع الدراسة -
 .صحة تصنيف المفاهيم لكل مجال من مجاالت الشبكة -
 .السالمة اللغوية -

  :تكونت المجموعة من األساتذة اآلتية أسمائهم
  أعضاء لجنة التحكيماألساتذة يمثل قائمة بأسماء ) 14(جدول رقم

  عةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجام  اذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألست
  بسكــــــــــــــرة–جامعة محمد خيضر   زوزو رشيدد .أ
  بسكــــــــــــــرة–جامعة محمد خيضر   شوقي قاسمي. د
  ــــــــرةبسكــــــ–جامعة محمد خيضر   صباح سليماني. د
  بسكــــــــــــــرة–جامعة محمد خيضر   أسماء بن تركي. د
  بسكــــــــــــــرة–جامعة محمد خيضر   فتيحة طويل. د
  بسكــــــــــــــرة–جامعة محمد خيضر   مناصرية ميمونة. د
  بسكــــــــــــــرة–جامعة محمد خيضر   بن عامر وسيلة. د
  بسكــــــــــــــرة–ضر جامعة محمد خي  ساعد صباح. د

تم العمل بها  ي، والتمالحظات وتوجيهات من طرف األساتذة تسجيله منوبناء على ما تم 
  :في إعداد الشبكة في صورتها النهائية وذلك من خالل

 .األصليةاإلبقاء على مجاالت الشبكة التي وافق عليها األساتذة في صورتها  -
 .حذف بعض المفاهيم  المتشابهة -
 .ة مفاهيم جديدة لم تكن مدرجة في الشبكةإضاف -
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  :رتها النهائية وفق الترتيب اآلتيفي صو ) الصنافة(لتخرج شبكة التحليل
إلنسان المتضمنة في حقوق الالمفاهيم المدنية والسياسية  :الفئة الرئيسة األولى-1

  .التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسطمنهاج 
  األولى  لفرعيةالمفاهيم ا

 سطمتو 
  الثانية 
 متوسط

  الثالثة
 متوسط

الرابعة 
 متوسط

  النسبة المجموع
% 

 الترتيب

 التكرار التكرار التكرار التكرار
        الحق في الحياة

        ةــــــــــــــــــــــــالحري
        اواةـــــــــــــــــالمس
        ةــــــــــــــــــــــــالكرام
        ـــــــــــــــــــــةالعدالـــــ

               التسامح
               والسلم العالمي األمن

               المجموع الكلي
               %النسبة 

حقوق اإلنسان لوالثقافية  االجتماعيةو  االقتصادية مفاهيمال:الفئة الرئيسية الثانية -2
  التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط منهاجالمتضمنة في 

  األولى   الفرعية مفاهيمال
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
               الرعاية الصحية

               مــــــــــــــالتعلي
               لـــــــــــــــــالعم
               كيةــــــــــــالمل
                ـــــــــــتراثالـــــــ

                المجموع الكلي
                %النسبة 
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التربية المدنية لمرحلة  منهاجالمتضمنة في  مفاهيم المواطنة: الفئة الرئيسية الثالثة-3
  التعليم المتوسط

  األولى   الفرعية المفاهيم
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  ترتيبال

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
واجبات المواطنة المدنية 

 والسياسية
              

واجبات المواطنة 
االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية

              

               المشاركة المجتمعية
               االنتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
                المجموع الكلي

            %النسبة   

  الفرعية المدنية والسياسية لحقوق اإلنسان المفاهيم - 1-1
التربية المدنية لمرحلة  منهاجالفرعية للحق في الحياة المتضمنة في  تحتالمفاهيم  - 1- 1-1

  التعليم المتوسط
  األولى   الفرعيةتحت المفاهيم 

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  بالترتي

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
               القتل العمد

               اإلبادة الجماعية
               تجويع المدنيين

               وقف عقوبة اإلعدام
                المجموع الكلي

                %النسبة 

1 
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التربية المدنية لمرحلة  منهاجالفرعية لحق الحرية المتضمنة في  تحتالمفاهيم  -1-1-2
  لتعليم المتوسطا

تحت المفاهيم 
  الفرعية

  األولى 
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
               الرأي والتعبير

               حرية الفكر
               حرية المعتقد 
               حرية العبادة
 حرية التنقل

  قامةواإل
              

                اإلعالم واالتصال
                المجموع الكلي

                %النسبة 

التربية المدنية لمرحلة  منهاجالفرعية لحق المساواة المتضمنة في  تحتالمفاهيم  -1-1-3
  التعليم المتوسط

المفاهيم تحت 
  الفرعية

  األولى 
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  مجموعال
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
               بين الجنسين
               تكافؤ الفرص
عدم التمييز 

 العنصري
              

               قانونأمام ال
                المجموع الكلي

                %النسبة 
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لمرحلة  التربية المدنية منهاجالفرعية لحق الكرامة المتضمنة في  تحت المفاهيم -1-1-4
  التعليم المتوسط

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
               عدم الرق واالستعباد
               عدم اإلهانة والتحقير

               عدم االعتقال التعسفي
               لتعذيبعدم ا

                احترام الحياة الخاصة
               انتهاك حقوق اإلنسان 
                حماية حقوق اإلنسان

المواثيق الدولية لحماية 
  حقوق اإلنسان

              

                المجموع الكلي
                %النسبة 

ية لمرحلة التربية المدن منهاجالمتضمنة في  العدالة لحق الفرعية تحتالمفاهيم   -1-1-5
  التعليم المتوسط

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
               استقاللية القضاء

               حق الدفاع 
               عالنية الجلسات 

               حق االستئناف
                حق الطعن

               السلطة القضائية
                المجموع الكلي

                %النسبة 
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التربية المدنية لمرحلة  منهاجالمتضمنة في  التسامح لحق الفرعية تحتالمفاهيم  -1-1-6
  التعليم المتوسط

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  لمجموعا
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
               الحوار

               التعصب
               التجريح

               النقد البناء
                االختالف في الرأي

               التحيز
                العفو

                المجموع الكلي
                %النسبة 

  

التربية  منهاجمن والسلم العالمي المتضمنة في أل لحق الفرعية تحت المفاهيم-1-1-7
  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
               أمن األشخاص والجماعات

               ذائياألمن الغ
               نبذ العنف

               حل النزاعات سلميا
                الحروبمخاطر 

               الحد من سباق التسلح
                حق تقرير المصير

                المجموع الكلي
                %النسبة 
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  المفاهيم الفرعية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لحقوق اإلنسان -1 -2

التربية المدنية  منهاجالفرعية لحق الرعاية الصحية المتضمنة في  تتحالمفاهيم -2-1-1
  لمرحلة التعليم المتوسط

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
                حماية الطفولة واألمومة

                ذوي االحتياجات الخاصة
               الوقاية والعالج

               النظيفة البيئة 
               حماية المستهلك

                الضمان االجتماعي
               التغذية الجيدة
                المسكن الالئق
                المجموع الكلي

                %النسبة 

التربية المدنية لمرحلة  منهاجمنة في الفرعية لحق التعليم المتض تحتالمفاهيم -2-1-2
  التعليم المتوسط

  األولى   الفرعية تحت المفاهيم
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
               مجانية التعليم

               إلزامية التعليم األساسي
               جنسينتعليم ال

               محو األمية
               التعليم المتواصل

                المجموع الكلي
                %النسبة 
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التربية المدنية لمرحلة  منهاجلحق العمل المتضمنة في  الفرعيةتحت المفاهيم -2-1-3
  التعليم المتوسط

  األولى   الفرعية تحت المفاهيم
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

لرابعة ا
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
               مالئمة ظروف العمل

               العمل بآجر يكافئ العمل
               اختيار نوع العمل
                الحق في الراحة

                الحق في اإلضراب
تكوين نقابات العمل 

 واالنخراط فيها
              

                القسري حظر العمل
                حظر عمالة األطفال

                الحق في التأمين والتقاعد
               الحماية من البطالة

                المجموع الكلي
                %النسبة 

  
التربية المدنية لمرحلة  منهاجالفرعية لحق الملكية المتضمنة في تحت المفاهيم -2-1-4

  التعليم المتوسط
  األولى   يةالفرعتحت المفاهيم 

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
               الملكية الوطنية العمومية
               الملكية الوطنية الخاصة

ملكية ( الملكية الخاصة
 )الغير
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               الملكية الفكرية
                الكليالمجموع 

                %النسبة 

التربية المدنية لمرحلة  منهاجالفرعية لحق التراث المتضمنة في تحت المفاهيم -2-1-5
  التعليم المتوسط

  األولى   الفرعيةتحت المفاهيم 
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  لتكرارا  التكرار  التكرار  التكرار
               التراث اإلنساني
               التراث الطبيعي
               التراث الثقافي
               التراث الوطني
               تصنيف اآلثار
               المعالم اآلثرية
                المجموع الكلي

                %النسبة 

  مفاهيم المواطنة-3
دنية والسياسية المتضمنة في مفاهيم واجبات المواطنة الم:الفئة الفرعية األولى-3-1

 منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
  األولى   الفئات تحت الفرعية 

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

               معرفة القانون
               احترام القانون
               احترام الدستور
               الوطنية احترام الرموز

                احترام مؤسسات الدولة
احترام الملكية الفردية 

  والجماعية
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الوطنية  احترام الملكية
  والخاصة العمومية

              

               أداء الخدمة الوطنية
                حماية الوطن
                حب الوطن

                المجموع الكلي
                %النسبة 

والثقافية االجتماعية مفاهيم واجبات المواطنة االقتصادية : ة الثانيةالفئة الفرعي -3-2
  المتضمنة في منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط

  األولى   الفئات تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

               إتقان العمل
               ليةتحمل المسؤو 
               أداء الضريبة

               محاربة التبذير واإلسراف
               المحافظة على وسائل العمل

               حماية البيئة
               حماية التراث الوطني والعالمي

               رعاية األبناء
               حسن تربية األبناء

               رعاية األصول والفروع
               يالحرص على الترابط األسر 

                المجموع الكلي
                %النسبة 
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التربية  منهاجمفاهيم المشاركة المجتمعية المتضمنة في :الفئة الفرعية الثالثة -3-3
  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط

  األولى   الفئات تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  لترتيبا

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
إنشاء األحزاب السياسية 

 والجمعيات
              

االنخراط في األحزاب 
 السياسية والجمعيات

              

               الترشح واالنتخاب
               التطوع والتعاون

               التضامن
                تقلد الوظائف العامة

                المجموع الكلي
                %النسبة 

التربية المدنية لمرحلة  منهاجمفاهيم االنتماء المتضمنة في  :الفئة الفرعية الرابعة -3-4
 التعليم المتوسط

  األولى   الفئات تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
                ــــــــــــــــــــــــــةالجنسيـ

               الَهوية الشخصية
                البعد اإلسالمي

               البعد العربي
               البعد األمازيغي
                البعد المغاربي

               البعد المتوسطي
                البعد االفريقي
                البعد العالمي
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               الرموز الوطنية
                الوحدة الوطنية
                المجموع الكلي

                %النسبة 

  :قياس ثبات األداة -4-3-2
يمكنهـا مـن  أن يتـوافر ألدوات التحليـل مـا،يعني من ثبـات األداة فـي عمليـة التحليـل إن التحقق

  1."ما أعيد استخدامها من الباحث نفسه أو من غيره اإذإعطاء النتائج نفسها،
ربيـة المدنيـة لمرحلـة التعلـيم المتوسط،مسـتهدفا متضـمناتها مـن شرع الباحث في تحليل كتب الت

مفـــاهيم المواطنـــة وحقـــوق اإلنســـان،وبعد شـــهر مـــن التحليـــل األول،أعـــاد الباحـــث التحليـــل مـــرة 
أخــــرى،من أجــــل تحديــــد نســــبة االتفــــاق بــــين التحليــــل األول والتحليــــل الثاني،مســــتخدما معادلــــة 

  .Holsti"2"هولستي
  

PA=      2A 
                                                                      ) nA +nB      ( 

  :حيث
- )PA (معامل االتفاق بين التحليلين األول والثاني. 
- )A (الوحدات المشتركة في التحليلين األول والثاني. 
- )nA(عدد الوحدات التي وردت في التحليل األول. 
- )nB(حليل الثاني عدد الوحدات التي وردت في الت.  

  :فكانت نتيجة التحليل كاآلتي
PA=  2*167 

                                                                            365 
PA= 0.91                                                                           

  .جيدا لألداة المستخدمة في تحليل المحتوىقيمة عالية تحقق ثباتا )0.91(تعتبر القيمة

                                                 
1

 ��ج� .121،ص  BC4 ا
2

 ��ج� .41ص ، BC4 ا
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لمرحلـــة التعلـــيم  مـــن أســـاتذة التربيـــة المدنيـــة الباحـــث بأســـتاذ اســـتعانوللتأكـــد مـــن ثبـــات األداة 
الباحـث اسـتخدام األداة فـي  ي تدريس هذه المادة،حيـث طلـب منـهف بخبرة جيدة المتوسط،يتمتع

،،ثم قـــام الباحـــث لســـنة الرابعـــة متوســـطفـــي كتـــاب التربيـــة المدنيـــة ل تحديـــد المفـــاهيم المتضـــمنة
ــــة وآخــــر تحليــــل قــــام بــــه الباحــــث األســــتاذ تحليــــل معامــــل االتفــــاق بــــين بســــحاب  ،وفقــــا للمعال

ـــين قـــ وهـــي جيدة،تـــدل علـــى أن األداة  )0.89(رت بدالسابقة،فســـجل قيمـــة اتفـــاق بـــين التحليل
  .مقبولة بشكل كاف للعمل المطلوب

  دراسةاألساليب اإلحصائية المستخدمة في ال-5
وتســــهيل عمليــــة تســــاهم األســــاليب اإلحصــــائية المختلفــــة،في عــــرض نتــــائج الدراســــات العلمية،

لإلجابــة علــى المالئمــة اســتخدام بعــض مبــادئ اإلحصــاء الوصــفي ب وذلــكتحليــل هــذه النتائج،
وفي دراســتنا هــذه التــي تعتمــد علــى رصــد معــدل ظهــور المفــاهيم فــي منهــاج تســاؤالت الدراســة،

  :تمثلت هذه المبادئ فيفي شقها الكمي التربية المدنية،
  .التكرارات-
  .النسب المئوية-
  .ترتيب المفاهيم وفقا لمعدل ظهورها-
  .التمثيل البياني في مستطيالت ودوائر ثالثية األبعاد-
  :والنسب المئوية تالتكراراحساب  -5-1

ـــة وحقـــوق اإلنســـانمـــن خـــالل إنشـــاء جـــداول تضـــم تكـــرار  ، ات تتضـــمن مفـــاهيم المواطن
، منهـــاج التربيــة المدنيـــة ي، فــ)ظهورهـــا(النســب المئويـــة لحســاب نســـب تمثلهــا امســتخدم

  :للمعادلة التالية اوفق
  100× تكرار ظهور المفهوم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المجموع الكلي للمفاهيم    

لمــا ورد فــي شــبكة التحليــل بدايــة الفئــات  اوفقــ،المفاهيم اتوشــملت عمليــة حصــر تكــرار 
  .الرئيسية،ثم الفئات الفرعية وتحت الفرعية
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  :التوزيعات التكرارية -5-2

بشـكل  ا، وعرضـهالمسجلة فـي الجـداول وتهدف التوزيعات التكرارية إلى تبسيط البيانات
خــالل التمثيــل البيــاني  ن، مــعلــى القيــام بعمليــة التحليــل بيســر يســاعد ،مبســط ومناســب

حقــــوق أعمـــدة بيانيـــة تعكـــس مســـتوى ظهـــور مفـــاهيم المواطنـــة و  ي، فـــللنتـــائج المســـجلة
  .اإلنسان في المنهاج الدراسي

  حساب الوزن النسبي-5-3
المســتويات األربعــة،  يمســتوى دراسـي، وفــ لفــاهيم، لكــحسـاب الــوزن النســبي لظهـور الم

النتـائج بشـكل جيـد يسـاعد علـى  حذلك في مخطط دائـري ثالثـي األبعـاد، لتوضـي لوتمثي
  .تحليل البيانات
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  استمارة التحليل-5-4

  البيانات األولية:المحور األول
  :المستوى الدراسي-1

  الرابعة متوسط  ة متوسطالثالث  الثانية متوسط  األولى متوسط
        
  :تاريخ اإلصدار-2

2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  
        
  
  :عدد صفحات الكتاب-3
  
  :الرئيسية الفئات-4
  

  الثالثة  الثانية  األولى
      
  
  الفئات الفرعية-5
  

1  2  3  4  5  6  7  
              
  
  الفئات تحت الفرعية-6
  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
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 :خالصة الفصل

انطالقـــا مـــن كـــون اإلجـــراءات المنهجيـــة ألي دراســـة تمثـــل رســـم معـــالم ســـيرها،فقد تـــم فـــي هـــذا 
 )عينـة الدراسـة(ضبط حدود الدراسة زمنيا ومن حيث المحتوى،و تحديـد مجـال المعاينـةالفصل،

ربــــوي التربيــــة المدنيــــة لمرحلــــة التعلــــيم المتوســــط فــــي ظــــل اإلصــــالح الت منهــــاجالمتمثلــــة فــــي 
ـــل فـــي المـــنهج )2003/2004(األخيـــر ـــك قـــام الباحـــث بتحديـــد مـــنهج الدراســـة والمتمث ،بعـــد ذل

كمـا قـام  وصف وتحليل البيانـات المتحصـل عليهـا،ل المضمون وأداة تحليل  الوصفي التحليلي
ـــة المالئمـــة لموضـــوع دراســـتنا،الذي يتمحـــور حـــول محتـــوى ب اعتمـــاد فئـــة الموضـــوع كونهـــا الفئ

كونها أدق الوحدات،لتحديـد محتـوى  وحدة للتحليل الكلمة والتربية المدنية، االتصال في مناهج
،التـي تـم )الصـنافة(شـبكة تحليـل المحتـوى وانجازالمناهج من مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنسان،

اعتمادهــا بعــد خضــوعها الختبــارات الصــدق والثبــات،من طــرف أســاتذة محكمين،وأســاتذة فـــي 
التحليـــــل علـــــى فتـــــرات  تاختبـــــارا إجـــــراءبيـــــة المدنيـــــة،حيث تـــــم الميـــــدان العملـــــي لتـــــدريس التر 

  ).Holsti(متباعدة،وحساب قيمة الثبات بتطبيق معادلة هولستي
  
  
  
  
  
  
 



 
 

 
  دــــــــــــــــــتمهي

 عرض نتائج الدراســــــــــــــــة-1

 :النتائج المتعلقة بالفئة الرئيسية األولى -1-1

التربيــة المدنيــة لمرحلــة  لحقــوق اإلنســان المتضــمنة فــي منهــاج المفــاهيم المدنيــة والسياســية

  .التعليم المتوسط في الجزائر

 :نيةالنتائج المتعلقة بالفئة الرئيسية الثا -1-2

التربيــة  منهــاجالمتضــمنة فــي لحقــوق اإلنســان المفــاهيم االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة 

  .المدنية لمرحلة التعليم المتوسط في الجزائر

 مفاهيم المواطنة: لنتائج المتعلقة بالفئة الرئيسية الثالثةا -1-3

 تحليل نتائج الدراســــــــــــــــة-2

  :النتائج المتعلقة بالفئة الرئيسية األولى-2-1

المفاهيم المدنية والسياسية لحقوق اإلنسان المتضمنة في منهاج التربية المدنيـة لمرحلـة التعلـيم 

  .المتوسط في الجزائر

 :النتائج المتعلقة بالفئة الرئيسية الثانية-2-2

المتضمنة في منهاج التربية  المفاهيم االقتصادية واالجتماعية والثقافية لحقوق اإلنسان

  .المدنية لمرحلة التعليم المتوسط في الجزائر

  مفاهيم المواطنة: النتائج المتعلقة بالفئة الرئيسية الثالثة 2-3

  خالصــــــة*
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  :تمهيد
نشــرع فــي عــرض نتــائج الدراســة وفقــا للترتيــب المنهجــي حســب الفئــات الرئيســية للدراســة،ثم الفئــات 
الفرعيـة وتحــت الفرعية،معتمــدين التسلســل الــذي ورد فــي شــبكة التحليل،بــدءا بعــرض النتــائج التــي تــم 

ـــه رصـــدها فـــي صـــورتها النهائيـــة،ثم االنتقـــال إلـــى تجزئتهـــا بشـــكل مفصـــل وفقـــا لمـــا ورد اإلشـــ ارة إلي
الفا،من فئــات فرعيــة ثــم تحــت فرعيــة،ثم نعمــل علــى تحليــل النتــائج التــي تــم عرضــها علــى ضــوء ســ

لســـابقة ذات الصـــلة بموضـــوع ا تالتـــراث النظـــري للدراســـة فـــي المجـــال التربوي،واستئناســـا بالدارســـا
   .دراستنا

  عرض نتائج الدراســـــــــــــــــة-1
إلنســان المتضــمنة فــي حقــوق الالمدنيــة والسياســية المفــاهيم  :الفئــة الرئيســية األولــى-1-1

  .التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط هاجمن
المدنية والسياسية لحقوق اإلنسان المتضمنة  فرعيةالمفاهيم المعدل ظهور يوضح ) 15(الجدول 

  التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط هاجمنفي 
  األولى  لفرعيةالمفاهيم ا

 متوسط
  ثانية ال

 متوسط
  الثالثة

 متوسط
الرابعة 
 متوسط

  النسبة ؛المجموع
% 

 الترتيب

 التكرار التكرار التكرار التكرار
 07 02.20 10 10 00 00 00 الحق في الحياة

 01 24.00 109 86 12 01 10 ةــــــــــــــــــــــــالحري
 06 07.92 36 18 09 02 07 اواةـــــــــــــــــالمس

 03 18.50 84 75 01 03 05 ةــــــــــــــــــــــــرامالك
 04 14.97 68 38 14 16 00 العدالــــــــــــــــــــــــــة
  02  19.60  89  14  73  01  01 التسامح

والسلم  األمن
 العالمي

05  10  05  38  58  12.77  05  

    100  454  279  114  33  28 المجموع الكلي
  100  61.45  25.11  07.26  06.16 %النسبة 
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هــــاج التربيــــة المدنيــــة لمرحلــــة التعلــــيم منمــــن خــــالل الجــــدول أعــــاله يتضــــح لنــــا مســــتوى اهتمــــام 
ـــة يتصـــدر هـــذا  ـــة والسياســـية لحقـــوق اإلنســـان،حيث كـــان مفهـــوم الحري المتوســـط،بالمفاهيم المدني

،يليــــــه مفهــــــوم الكرامــــــة )%19.60(،ثــــــم مفهــــــوم التســــــامح بمعــــــدل%)24.00(االهتمــــــام بمعــــــدل
،أمـا مفهـوم األمـن )%14.97(،أما مفهوم العدالة فكان بنسبة ظهـور تقـدر بــ )%18.50(بمعدل

،فـــي حـــين لـــم )%12.77(والســـلم العـــالمي فقـــد جـــاء فـــي الترتيـــب مـــا قبـــل األخيـــر بمعـــدل ظهـــور
،أمــا مفهــوم الحــق فــي الحيــاة فقــد ســجل أدنــى ترتيــب ) %07.92(يســجل مفهــوم المســاواة ســوى 

  ).%02.20(بمعدل
  :هذا المجال من خالل الشكل اآلتي للنتائج المسجلة فيولتوضيح أكثر 
المدنية والسياسية لحقوق اإلنسان  فرعيةظهور المفاهيم المعدل يوضح ) 01(شكل 

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط التربية هاجمنالمتضمنة في 
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جــد هــذه الفئــة مــن المفــاهيم فــي مســتوى الســنة ،نســجل تواأمــا علــى كــل مســتوى مــن التعلــيم المتوســط 
،تليهــــا الســــنة الثالثــــة مــــن التعلــــيم )%61.45(الرابعــــة مــــن التعلــــيم المتوســــط بنســــبة عاليــــة وصــــلت

،فـــي حـــين كـــان تواجـــد هـــذه المفـــاهيم بشـــكل متـــدني فـــي كـــل مـــن الســـنة )%25.11(المتوسط،بنســـبة
  ).%06.16(،ثم األولى متوسط بنسبة )%07.26(الثانية بنسبة
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  :كما هو موضح في الشكل الموالي

ا	و�� ��و�ط
6%

ا�����  ��و�ط
7%

ا������ ��و�ط
26%

ا�را��� ��و�ط
61%

��دل ظ�ور ���وم ا��وق ا��د��� وا������� ��وق ا	���ن  )02(��ل 
 � ����ج ا��ر��� ا��د��� ��ر��� ا�����م ا���و�ط

  

ـــة-1-2 ـــة الرئيســـية الثاني ـــاهيمال:الفئ ـــةو  االقتصـــادية مف ـــة  االجتماعي ـــوق اإلنســـان لوالثقافي حق
 التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسطنهاج المتضمنة في م

حقوق لماعية والثقافية االقتصادية االجت الفرعية مفاهيمالمعدل ظهور يوضح ) 16(جدول
  التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط هاجمناإلنسان المتضمنة في 

  األولى   الفرعية المفاهيم
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
  02  26.53  82  08  54  15  05 الرعاية الصحية

  03  15.21  47  08  02  31  06 مــــــــــــــالتعلي
  01  32.68  101  59  28  10  04 لـــــــــــــــــالعم
  05  10.67  33  09  19  02  03 كيةــــــــــــالمل

  04  14.88  46  05  02  09  30  الــــــــــــــــــتراث
    100  309  89  105  67  48  المجموع الكلي

  100  28.80  33.98  21.68  15.53  %النسبة   
ـــــيم اهتمـــــام منهـــــامســـــتوى مـــــن خـــــالل الجـــــدول أعـــــاله يتضـــــح لنـــــا  ـــــة التعل ج التربيـــــة المدنيـــــة لمرحل

المتوســـط،بالمفاهيم االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة لحقـــوق اإلنســـان،حيث ســـجلت مفـــاهيم العمـــل 
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يـــة الصـــحية ،فـــي حـــين جـــاءت فـــي المرتبـــة الثانيـــة مفـــاهيم الرعا)%32.68(أعلـــى نســـبة ظهـــور ب
،أمــا مفــاهيم الملكيــة فكانــت فــي )%15.21(،تليهــا مفــاهيم حقــوق التعلــيم بنســبة)%26.53(  بنســبة

  ).%14.88(،بعد مفاهيم التراث التي سجلت نسبة ظهور)%10.67(المرتبة األخيرة بنسبة
  :هذا المجال من خالل الشكل اآلتي ولتوضيح أكثر للنتائج المسجلة في

لحقوق اإلنسان االقتصادية االجتماعية والثقافية  ر المفاهيم الفرعيةظهو  معدليوضح ) 03(شكل
  .التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط هاجمنالمتضمنة في 
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ا���ل

����ا��
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هــذه الفئــة مــن المفــاهيم فــي مســتوى الســنة تواجــد  لأمــا علــى كــل مســتوى مــن التعلــيم المتوسط،نســج

،تليهــــا الســــنة الرابعــــة مــــن التعلــــيم )%33.98(لمتوســــط بنســــبة عاليــــة وصــــلتالثالثــــة مــــن التعلــــيم ا
،في حين كـان تواجـد هـذه المفـاهيم بشـكل أقـل فـي كـل مـن السـنة الثانيـة )%28.80(المتوسط،بنسبة

  ).%15.53(،ثم األولى متوسط بنسبة )%21.68(بنسبة
  :كما هو موضح في الشكل الموالي
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ا	و�� ��و�ط
15%

ا����� ��و�ط
22%

ا������ ��و�ط
34%

ا�را��� ��و�ط
29%

��دل ظ�ور ���وم ا��وق ا$&�%�د�� ا$#���"�� وا�!� �� )04(��ل 

وق ا	���ن  � ����ج ا��ر��� ا��د��� ��ر��� ا�����م ا���و�ط��.

  
  

ــة الرئيســية الثالثــة-1-3 ــة:الفئ ــاهيم المواطن ــة اهــالمتضــمنة فــي من مف ــة لمرحل ــة المدني ج التربي
 التعليم المتوسط

التربية المدنية  هاجمنالمتضمنة في الفرعية للمواطنة  مفاهيمال معدل ظهوريوضح ) 17(جدول
  لمرحلة التعليم المتوسط

  األولى   الفرعية المفاهيم
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  ةالثالث
  متوسط

الرابعــــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
واجبـــــــــــــات المواطنـــــــــــــة 

 المدنية والسياسية
19  15  32  19  85  15.26  04  

واجبـــــــــــــات المواطنـــــــــــــة 
االقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية 

 واالجتماعية والثقافية

41  63  31  16  151  27.10  02  

  01  6732.  182  49  37  83  13 المشاركة المجتمعية
  03  24.95  139  66  04  35  34 االنتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
    100  557  150  104  196  107  المجموع الكلي

  100  26.92  18.67  35.18  19.21  %النسبة   
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ـــــيم اهـــــاهتمـــــام منمســـــتوى مـــــن خـــــالل الجـــــدول أعـــــاله يتضـــــح لنـــــا  ـــــة التعل ج التربيـــــة المدنيـــــة لمرحل
ـــــــةاالمتوســـــــط،بمفاهيم  ـــــــاهيم لمواطن ـــــــة،حيث ســـــــجلت مف ـــــــى نســـــــبة ظهـــــــور  المشـــــــاركة المجتمعي أعل

ــــــاهيم )%32.67(ب ــــــة مف ــــــة الثاني ــــــة االقتصــــــادية ،فــــــي حــــــين جــــــاءت فــــــي المرتب ــــــات المواطن واجب
،أمــــا مفــــاهيم )%24.95(بنســــبة مفــــاهيم االنتمــــاء،تليهــــا )%27.10( بنســــبة واالجتماعيــــة والثقافيــــة،

  ).%15.26(ت في المرتبة األخيرة بنسبةفكان واجبات المواطنة المدنية والسياسية
  :هذا المجال من خالل الشكل اآلتي ولتوضيح أكثر للنتائج المسجلة في

المدنية  ج التربيةهاة في منالمتضمن مواطنةلل الفرعية مفاهيمالظهور  معدليوضح ) 05(شكل
  لمرحلة التعليم المتوسط
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هــذه الفئــة مــن المفــاهيم فــي مســتوى الســنة تواجــد  لنســجلتعلــيم المتوسط،أمــا علــى كــل مســتوى مــن ا
الســــنة الرابعــــة مــــن التعلــــيم  ا، تليهــــ)%35.18(الثانيــــة مــــن التعلــــيم المتوســــط بنســــبة عاليــــة وصــــلت

 في كـل مـن السـنة األولـى ،في حين كان تواجد هذه المفاهيم بشكل أقل)%26.92(، بنسبةالمتوسط
  ).%18.67(متوسط بنسبة  ة،ثم الثالث)%19.21(بنسبة

  :كما هو موضح في الشكل الموالي
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ا	و�� ��و�ط
19%

ا����� ��و�ط
35%

ا������ ��و�ط
19%

ا�را��� ��و�ط
27%

��دل ظ�ور ���وم ا��واط��  � ����ج ا��ر��� ا��د��� ��ر��� )06(��ل 
.ا�����م ا���و�ط

  
  

بعد عرض النتائج للفئـات الرئيسـية لشـبكة تحليـل المحتوى،نشـرع فـي عـرض النتـائج حسـب تسلسـلها 
التربيـة  فـي منهـاج ظهورهـا تحـت فرعية،وحسـاب تكـرارات وما تتضمنه من فئاتوفقا للفئات الفرعية،

  .دنية لمرحلة التعليم المتوسطالم
  الحقوق المدنية والسياسية: الفئة الرئيسية األولى - 1-1
  الحق في الحياة: الفئة الفرعية األولى -1-1-1

  التربية المدنية هاجمنيوضح المفاهيم تحت الفرعية للحق في الحياة المتضمنة في ) 18(جدول 
  لمرحلة التعليم المتوسط

المفـــــــــــــاهيم تحـــــــــــــت 
  الفرعية

   األولى
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
  03  20  02  02  00  00  00 القتل العمد

  01  40  04  04  00  00  00 اإلبادة الجماعية
  02  30  03  03  00  00  00 تجويع المدنيين

وقــــــــــــــــــف عقوبــــــــــــــــــة 
 اإلعدام

00  00  00  01  01  10  04  

    100  10  10  00  00  00  المجموع الكلي
  100  100  00  00  00  %النسبة 
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 مدنيـــة بمفهـــوم الحـــق فـــي الحيـــاة ،إذج التربيـــة المســـتوى اهتمـــام منهـــامـــن خـــالل الجـــدول يتضـــح لنـــا 
،أمــا مفهــوم تجويــع المــدنيين كمفهــوم يعبــر عــن )%40(ظهــور مفهــوم اإلبــادة الجماعيــة بنســبة نســجل

،فــي حــين ســجل كــل مــن وقــف عقوبــة )%30(اإلنســان الطبيعيــة،فجاء بنســبةســلب حــق مــن حقــوق 
   ).%10(و) %20(اإلعدام والقتل العمد،أضعف نسبة على التوالي

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي
 التربية هاجمنالمتضمنة في حق في الحياة تحت الفرعية للمفاهيم الظهور  معدليوضح ) 07(شكل

  سطالمدنية لمرحلة التعليم المتو 

  

فـي السـنة الرابعـة  وحيـدنسـجل ظهـور هـذا الحـق بشـكل ، أما على كل مسـتوى مـن التعلـيم المتوسـط 
  ).%100(بمتوسط 

  :كما هو موضح في الشكل الموالي
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  حق الحريـــــــــــة :الثانية الفرعية الفئة-1-1-2
التربية  هاجمنالمتضمنة في  الحريةلحق المفاهيم تحت الفرعية معدل ظهور يوضح ) 19(جدول 

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
المفــــــــــاهيم تحــــــــــت 

  الفرعية
  األولى 
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعــــــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
  01  46.78  51  42  03  01  05 الرأي والتعبير

  03  11.00  12  11  01  00  00 حرية الفكر
  05  07.33  08  07  01  00  00 حرية المعتقد 
  06  01.83  02  02  00  00  00 حرية العبادة

  حريـــــــــــــة التنقـــــــــــــل
  واإلقامة

04  00  02  04  10  09.16  04  

  02  23.86  26  20  05  00  01  اإلعالم واالتصال
    100  109  86  12  01  10  المجموع الكلي

    100  78.89  11.00  0.91  09.17  %النسبة 
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ظهـور  نسـجل،إذ  الحريـةالتربيـة المدنيـة بمفهـوم  منهـاجاهتمـام  مستوى من خالل الجدول يتضح لنا
ـــر بـــأعلى نســـبة قـــدرت ب ،يليهـــا مفهـــوم الحـــق فـــي اإلعـــالم )%46.78(مفهـــوم حريـــة الـــرأي والتعبي

مفهـوم  كـان،فـي حـين )%11.00(نسـبةسـجل الفكـر ف،أما مفهـوم حريـة )%23.86(واالتصال بنسبة
ـــــــــة ال ـــــــــة الرابعـــــــــة حري ـــــــــي المرتب ـــــــــل واإلقامـــــــــة ف ـــــــــد )%09.16(بتنق ـــــــــة المعتق ـــــــــه مفهـــــــــوم حري ،يلي

ــــــدر ،فــــــي حــــــين ظهــــــر )%07.33(بنســــــبة ــــــرة بنســــــبة تق ــــــة العبــــــادة فــــــي المرتبــــــة األخي مفهــــــوم حري
   .)%01.83(ب

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي
التربية  هاجمنالمتضمنة في  حق الحريةل الفرعية تحت  مفاهيمالظهور  معدليوضح ) 09(شكل

  .المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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نسجل ظهور هذا الحق بشكل أساسي فـي كـل مـن السـنة ،أما على كل مستوى من التعليم المتوسط 

ثـم السـنة ،)%11(بنسـبةمتوسـط ،تليهـا السـنة الثالثـة )%78.89(بنسبة كبيرة تقدر ب متوسط الرابعة
  .)%0.91(بمعدل ظهور ضعيف  متوسط  والسنة الثانية )%09.17(بنسبة متوسط  األولى

  :كما هو موضح في الشكل الموالي
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ا	و�� ��و�ط
9%

ا����� ��و�ط
1%

ا������ ��و�ط
11%

ا�را��� ��و�ط
79%

��دل ظ�ور ���وم ا��ق  � ا��ر��  � ����ج ا��ر��� ا��د��� )10(��ل 
��ر��� ا�����م ا���و�ط

  

  الحق في المساواة:الفئة الفرعية الثالثة-1-1-3
التربية  هاجمنالمتضمنة في  اةالمساو  لحقالمفاهيم تحت الفرعية  معدل ظهور يوضح) 20(جدول 

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
المفـــــــــــــاهيم تحـــــــــــــت 

  الفرعية
  األولى 
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعــــــــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
  01  33.33  12  02  05  02  03 بين الجنسين
  04  16.66  06  04  00  00  02 تكافؤ الفرص

عـــــــــــــــــدم التمييــــــــــــــــــز 
 العنصري

01  00  03  07  11  30.55  02  

  03  19.44  07  05  01  00  01 أمام القانون
    100  36  18  09  02  07  المجموع الكلي

  100  50  25  05.55  19.44  %النسبة 
هـور ظ نسجل إذ المساواة،التربية المدنية بمفهوم  منهاجاهتمام مستوى من خالل الجدول يتضح لنا 

،يليهـــــا مفهـــــوم عـــــدم التمييـــــز )%33.33(بـــــأعلى نســـــبة قـــــدرت ب المســـــاواة بـــــين الجنســـــين  مفهـــــوم
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،فــي حــين )%19.44(،أمــا مفهــوم المســاواة أمــام القــانون فســجل نســبة)%30.55(العنصــري بنســبة
  ).%16.66(جاء مفهوم تحقيق تكافؤ الفرص في المرتبة األخيرة ب

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي 
 التربية هاجمنالمتضمنة في  المساواةحق الفرعية لتحت مفاهيم الضح معدل ظهور يو ) 11(شكل

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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نسجل ظهور هذا الحق بشكل أساسي فـي كـل مـن السـنة ،أما على كل مستوى من التعليم المتوسط 

األولـــى ثـــم الســـنة ،)%25(هـــا الســـنة الثالثـــة بنســـبة،تلي)%50(بنســـبة كبيـــرة تقـــدر بمتوســـط الرابعـــة 
  .)%05.55(والسنة الثانية بمعدل ظهور ضعيف  )%19.44(بنسبة

  :كما هو موضح في الشكل الموالي
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6%

ا������ ��و�ط
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ا�را��� ��و�ط
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��دل ظ�ور ���وم �ق ا����واة   � ����ج ا��ر��� ا��د��� )12(��ل 
��ر��� ا�����م ا���و�ط

  

  الحق في الكرامــــة:الفرعية الرابعةالفئة  -1-1-4
التربية  هاجمنالمتضمنة في  الكرامة لحقيوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية ) 21(جدول 

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
المفــــــــــاهيم تحــــــــــت 

  الفرعية
  األولى 
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعـــــــــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
عــــــــــــــــــــدم الــــــــــــــــــــرق 

 واالستعباد
00  00  00  08  08  09.52  05  

ــــــــــــــة عــــــــــــــدم  اإلهان
 والتحقير

00  01  00  05  06  07.14  07  

عـــــــــــدم االعتقـــــــــــال 
 التعسفي

00  00  00  11  11  13.09  03  

  06  08.33  07  06  00  01  00 عدم التعذيب
احتــــــــــــرام الحيـــــــــــــاة 

  الخاصة
05  01  00  06  12  14.28  02  

ـــــــــــوق  انتهـــــــــــاك حق
 اإلنسان

00  00  01  24  25  29.76  01  
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ــــــــــــة حقــــــــــــوق  حماي
  اإلنسان

00  00  00  10  10  11.90  04  

ــــــة  ــــــق الدولي المواثي
  لحقوق اإلنسان

00  00  00  05  05  05.95  08  

  75  01  03  05  المجموع الكلي
  

84  100    

  100  89.28  01.19  03.57  05.95  %النسبة 
ظهـور  ،إذا نسـجلالكرامـةالتربيـة المدنيـة بمفهـوم  هـاجمناهتمـام مستوى من خالل الجدول يتضح لنا 

ــــاة )%29.76(نســــبة قــــدرت ب مفهــــوم  انتهــــاك حقــــوق اإلنســــان بــــأعلى ،يليهــــا مفهــــوم احتــــرام الحي
،أمـا مفهـوم حمايـة )%13.09(،ثم مفهوم عـدم االعتقـال التعسـفي بنسـبة)%14.28(الخاصة  بنسبة

أمـا مفهـوم عـدم الـرق واالسـتعباد فكـان معـدل ظهـوره بنسـبة ،)%11.90(حقوق اإلنسان فسجل نسبة
،أمــا مفهــوم عــدم اإلهانــة والتحقيــر فجــاء )%08.33(ومفهــوم عــدم التعــذيب كــان بنســبة)09.52%(

فـي حـين جـاء مفهـوم معرفـة المواثيـق الدوليـة لحقـوق ) %07.14(في المرتبة السـابعة بمعـدل ظهـور
  ).%05.95(اإلنسان في المرتبة األخيرة ب

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي 
 التربية هاجمنالمتضمنة في الفرعية لحق الكرامة تحت يوضح معدل ظهور المفاهيم ) 13(شكل

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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نســجل ظهــور هــذا الحــق بشــكل أساســي فــي كــل مــن  ،أمــا علــى كــل مســتوى مــن التعلــيم المتوســط 
ثـــم الســـنة ،)%05.95(بنســـبة ،تليهـــا الســـنة األولـــى)%89.28(الســـنة الرابعـــة بنســـبة كبيـــرة تقـــدر ب

كمــا هــو موضــح فــي .)%01.19(والســنة الثالثــة بمعــدل ظهــور ضــعيف  )%03.57(الثانيــة بنســبة
  :الشكل الموالي
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89%

معدل ظهور مفهوم الكرامة في منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم )14(شكل 
المتوسط

  

  الحق في العدالــــــــــــــــــــة:الفئة الفرعية الخامسة-1-1-5
التربية  هاجمنالمتضمنة في  العدالة لحقيوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية ) 22(جدول 

  لمرحلة التعليم المتوسطالمدنية 
  األولى   المفاهيم تحت الفرعية

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعــــــــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
  03  19.11  13  06  00  07  00 استقاللية القضاء

  05  07.35  05  02  00  03  00 حق الدفاع 
  06  04.41  03  02  00  01  00  عالنية الجلسات
  02  22.05  15  05  10  00  00 حق االستئناف
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  04  08.82  06  04  02  00  00  حق الطعن
  01  38.23  26  19  02  05  00 السلطة القضائية

    100  68  38  14  16  00  المجموع الكلي
  100  55.88  20.58  23.52  00  %النسبة 

ظهـور  نسـجل ذ،إالعدالـةلتربيـة المدنيـة بمفهـوم امنهـاج اهتمـام مسـتوى من خالل الجـدول يتضـح لنـا 
ــــــأعلى نســــــبة قــــــدرت بمفهــــــوم  ،يليهــــــا مفهــــــوم حــــــق االســــــتئناف  )%38.23(الســــــلطة القضــــــائية ب

،أمـــا مفهـــوم حـــق الـــدفاع فســـجل )%19.11(،ثـــم مفهـــوم اســـتقاللية القضـــاء بنســـبة)%22.05(بنســـبة
  ).%04.41(يرة ب،في حين جاء مفهوم عالنية الجلسات في المرتبة األخ)%07.35(نسبة

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي
 التربية هاجمنالمتضمنة في الفرعية لحق العدالة تحت يوضح معدل ظهور المفاهيم ) 15(شكل

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط

  
مــن  نســجل ظهــور هــذا الحــق بشــكل أساســي فــي كــل ،أمــا علــى كــل مســتوى مــن التعلــيم المتوســط 

ثـــم ،)%23.52(بنســبة ،تليهـــا الســنة الثانيـــة)%55.88(بنســبة كبيـــرة تقــدر ب متوســـط الســنة الرابعــة
كمـــا هـــو  م العدالـــة فـــي الســـنة األولـــى متوســـط،وغيـــاب تـــام لمفهـــو  )%20.58(الســـنة الثالثـــة بنســـبة

  :موضح في الشكل الموالي
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��دل ظ�ور ���وم ا��دا��  � ����ج ا��ر��� ا��د��� ��ر��� ا�����م )16(��ل 
ا���و�ط

  
  التسامححق :الفئة الفرعية السادسة -1-1-6

التربية  هاجمنالمتضمنة في  التسامح لحقيوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية ) 23(جدول 
  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعـــــــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  رارالتك  التكرار  التكرار  التكرار
  01  75.28  67  07  58  01  01 الحوار

  05  03.37  03  01  02  00  00 التعصب
  02  07.86  07  01  06  00  00 التجريح

  06  02.24  02  00  02  00  00 النقد البناء
  04  04.49  04  00  04  00  00  االختالف في الرأي

  07  01.12  01  00  01  00  00 التحيز
  03  05.61  05  05  00  00  00  العفو

    100  89  14  73  01  01  الكلي المجموع
  100  15.73  82.02  01.12  01.12  %النسبة 
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ظهـور  ،إذا نسـجلالتسـامحالتربية المدنية بمفهوم  منهاجاهتمام مستوى من خالل الجدول يتضح لنا 
،ثـم مفهـوم )%07.86(بنسبةالتجريح ،يليها مفهوم )%75.28(مفهوم  الحوار بأعلى نسبة قدرت ب

،فــي حــين ســجل )%04.49(فظهــر بنســبة أمــا االخــتالف فــي الــرأي،)%05.61(ســجل نســبة العفــو
 اأمــ) %02.38(أمــا مفهــوم النقــد البنــاء فظهــر بنســبة، )%03.37(بنســبة  االتعصــب ظهــور مفهــوم 
  ).%01.12(في المرتبة األخيرة ب التحيز فجاءمفهوم 

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي
 التربية هاجمنالمتضمنة في  التسامحلحق  الفرعيةتحت يوضح معدل ظهور المفاهيم ) 17(شكل

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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كل أساســي فــي كــل مــن نســجل ظهــور هــذا الحــق بشــ ،أمــا علــى كــل مســتوى مــن التعلــيم المتوســط 

ثـــم ،)%15.73(بنســـبة ،تليهـــا الســـنة الرابعـــة)%82.02(بنســـبة كبيـــرة تقــدر بمتوســـط الســنة الثالثـــة 
  .)%01.12(والتي كانت ضعيفة والمقدرة ب األولى والثانية بنفس النسبةالسنة 

  :كما هو موضح في الشكل الموالي
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م1
1%

م 2
1%

ا������ ��و�ط
82%

ا�را��� ��و�ط
16%

��دل ظ�ور ���وم ا�����)  � ����ج ا��ر��� ا��د��� ��ر��� ا�����م ) 18(��ل 
ا���و�ط

  
  حق األمن والسلم العالمي:الفرعية السابعةالفئة  -1-1-7

المتضمنة في  ياألمن والسلم العالم لحقيوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية ) 24(جدول 
  التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط هاجمن

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعـــــــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
أمـــــــــــــــــــــن األشـــــــــــــــــــــخاص 

 والجماعات
05  03  02  05  15  25.86  01  

  05  08.62  05  02  00  03  00 ذائياألمن الغ
  03  18.96  11  04  03  04  00 نبذ العنف

  04  10.34  06  06  00  00  00 حل النزاعات سلميا
  06  06.89  04  04  00  00  00  مخاطر الحروب

  02  24.13  14  14  00  00  00 الحد من سباق التسلح
  07  05.17  03  03  00  00  00  حق تقرير المصير

    100  58  38  05  10  05  المجموع الكلي
  100  65.51  08.62  17.24  08.62  %النسبة 
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،إذ ميالسـلم واألمـن العـالالتربيـة المدنيـة بمفهـوم  منهـاجاهتمـام مسـتوى من خالل الجدول يتضح لنـا 
يليهــا مفهــوم ) %25.86( أمــن األشــخاص والجماعــات بنســبة عاليــة تقــدر بظهــور مفهــوم  نســجل

تقـــدر ب  ربنســـبة ظهـــو نبـــذ العنـــف مفهـــوم  ثـــم،)%24.13(الحـــد مـــن ســـباق التســـلح نســـبة قـــدرت ب
 األمـــن الغـــذائي،أمـــا مفهـــوم )%10.34(بنســـبةفكـــان  حـــل النزاعـــات ســـلميامفهـــوم  ،أمـــا)18.96%(

، أمـا )%06.89(الحـروبمخـاطر ،فـي حـين سـجل مفهـوم )%08.62(تقـدر ب رنسـبة ظهـو فسجل 
  ).%05.17(ب بنسبة ظهور تقدر فجاء في المرتبة األخيرة حق تقرير المصير

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي
في  ةالمتضمن األمن والسلم العالمي الفرعية لحقتحت يوضح معدل ظهور المفاهيم ) 19(شكل

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط التربية هاجمن
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ل مـن السـنة كل أساسي فـي كـنسجل ظهور هذا الحق بش،أما على كل مستوى من التعليم المتوسط 

ثــم الســـنة ،)%17.24(بنســـبة،تليهــا الســـنة الثانيــة )%65.51(بنســـبة كبيــرة تقـــدر بمتوســط الرابعــة 
  .)%08.62( واألولى بنفس نسبة الظهور والمقدرة ب الثالثة

  :كما هو موضح في الشكل الموالي



 ـــــــــــــــــــــةنتائج الدراسـعرض وتحليل                                الفصل السادس                       

 

[297] 

 

ا	و�� ��و�ط
9%

ا����� ��و�ط
17%

ا������ ��و�ط
9%

ا�را��� ��و�ط
65%
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  جتماعية والثقافيةالحقوق االقتصادية واال:الفئة الرئيسية الثانية-1-2
  الرعاية الصحية:الفئة الفرعية األولى -1-2-1

المتضمنة في  الرعاية الصحية لحقيوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية ) 25(جدول 
  التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط منهاج

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعـــــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
حمايـــــــــــــــــــــة الطفولــــــــــــــــــــــة 

 واألمومة
02  06  18  02  28  34.14  02  

ذوي االحتياجــــــــــــــــــــــــــــــــات 
  الخاصة

01  02  00  00  03  03.65  06  

  04  08.53  07  01  01  05  00 الوقاية والعالج
  07  02.43  02  01  01  00  00  البيئة النظيفة
  08  00  00  00  00  00  00 هلكحماية المست

  01  35.36  29  01  26  00  02  الضمان االجتماعي
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  03  10.97  09  01  08  00  00 التغذية الجيدة
  05  04.87  04  02  00  02  00  المسكن الالئق
    100  82  08  54  15  05  المجموع الكلي

  100  09.75  65.85  18.29  06.09  %النسبة 
 نسـجل،إذ الرعاية الصـحيةالتربية المدنية بمفهوم  منهاجام اهتممستوى من خالل الجدول يتضح لنا 

يليهــا مفهــوم حمايــة الطفولــة ) %35.36(ظهــور مفهــوم الضــمان االجتمــاعي بنســبة عاليــة تقــدر ب 
،أمـا مفهـوم الوقايـة )%10.97(،ثم مفهوم التغذية الجيدة بنسبة)%34.14(نسبة قدرت ببواألمومة 

،فـــي حـــين )%04.87(هـــوم المســـكن الالئـــق فســـجل نســـبة،أمـــا مف)%08.53(والعـــالج فكـــان بنســـبة
، أمـا حـق البيئـة )%03.65(نسـبة ظهـور تقـدر ب سجل مفهوم االهتمام بذوي االحتياجات الخاصـة

  ).%05.17( كان بمعدل ظهور نسبيالنظيفة 
  .كما نسجل غياب مفهوم حماية المستهلك

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي
 هاجمنفي  ةالمتضمن الفرعية لحق الرعاية الصحيةتحت  يوضح معدل ظهور المفاهيم) 21(شكل

 المدنية لمرحلة التعليم المتوسط التربية
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كل أساسي فـي كـل مـن السـنة نسجل ظهور هذا الحق بش،أما على كل مستوى من التعليم المتوسط 
ثـــم الســـنة ،)%18.29(بنســـبةانيـــة ،تليهـــا الســـنة الث)%65.85(بنســـبة كبيـــرة تقـــدر بمتوســـط الثالثـــة 

  .)%06.09(وأخيرا السنة األولى بنسبة )%09.75(الرابعة بنسبة
  :كما هو موضح في الشكل الموالي
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  الحق في التعليم:الفئة الفرعية الثانية -1-2-2
التربية  هاجمنفي المتضمنة  التعليم لحقيوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية ) 26(جدول 

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
  األولى   المفاهيم تحت الفرعية

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعـــــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
  02  21.27  10  04  02  01  03 مجانية التعليم

  03  06.38  03  01  00  01  01 إلزامية التعليم األساسي
  05  02.12  01  00  00  00  01 تعليم الجنسين

  01  65.95  31  02  00  29  00 محو األمية
  04  04.25  02  01  00  00  01 التعليم المتواصل
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    100  47  08  02  31  06  المجموع الكلي
      100  17.02  04.25  65.95  12.76  %النسبة 

 نســجل،إذ حــق التعلــيمالتربيــة المدنيــة بمفهــوم  منهــاجاهتمــام مســتوى مــن خــالل الجــدول يتضــح لنــا 
نســـبة ب مجانيـــة التعلـــيميليهـــا مفهـــوم ) %65.95(ظهـــور مفهـــوم محـــو األميـــة بنســـبة عاليـــة تقـــدر ب 

فكـان  التعلـيم المتواصـل،أما مفهوم )%06.38(بنسبة إلزامية التعليم،ثم مفهوم )%21.27(قدرت ب
  ).%02.12(ن نسبة ضعيفة تقدر بتعليم الجنسيفي حين سجل مفهوم  ،)%04.25(بنسبة

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي
 التربية منهاجفي  ةالمتضمن يوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية لحق التعليم) 23(شكل

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط

0

5

10

15

20

25

30

ا	و�� ��و�ط ا����� ��و�ط ا������ ��و�ط ا�را��� ��و�ط

�� ا�����م�#�

إ�زا��� ا�����م ا	����

��م ا�#��ن��

��و ا	���

ا�����م ا���وا�ل

 
ل أساسي فـي كـل مـن السـنة كنسجل ظهور هذا الحق بش،أما على كل مستوى من التعليم المتوسط 

ثــم الســـنة ،)%17.02(ةبنســـب ،تليهــا الســـنة الرابعــة)%65.95(بنســـبة كبيــرة تقـــدر بمتوســط الثانيــة 
  .)%04.25(وأخيرا السنة الثالثة بنسبة  )%12.76(بنسبة ىاألول

  :كما هو موضح في الشكل الموالي
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  ق في العملالح:الفئة الفرعية الثالثة -1-2-3
التربية  هاجمنالمتضمنة في  العمل لحقيوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية ) 27(جدول 

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
  األولى   المفاهيم تحت الفرعية

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعـــــــــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  كرارالت  التكرار  التكرار  التكرار
  05  08.91  09  04  01  03  01 مالئمة ظروف العمل

  04  09.90  10  06  01  01  02 العمل بآجر يكافئ العمل
  11  99.00  01  01  00  00  00 اختيار نوع العمل
  06  06.93  07  04  01  01  01 الحق في الراحة

  07  04.95  05  03  02  00  00 الحق في اإلضراب
تكـــــــــوين نقابـــــــــات العمـــــــــل 

 واالنخراط فيها
00  01  06  32  39  38.61  01  

حظـــــــــــــــــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــــــــــــــــل 
  )الُسخرة(القسري

00  00  00  04  04  03.96  08  

  10  01.98  02  00  00  02  00  حظر عمالة األطفال
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  02  12.87  13  02  09  02  00  الحق في التأمين والتقاعد
  03  10.89  11  03  08  00  00 الحماية من البطالة

    100  101  59  28  10  04  المجموع الكلي
  100  41.58  27.72  09.90  96.03  % النسبة

 نســجل ،إذحــق العمــلالتربيــة المدنيــة بمفهــوم  منهــاجاهتمــام مســتوى مــن خــالل الجــدول يتضــح لنــا 
يليهــا مفهــوم ) %38.61(النخــراط فيهــا بنســبة عاليــة تقــدر بظهــور مفهــوم تكــوين نقابــات العمــل وا

ـــــــة ،ثـــــــم مفهـــــــوم ا)%12.87(الحـــــــق فـــــــي التـــــــأمين والتقاعـــــــد نســـــــبة قـــــــدرت ب لحمايـــــــة مـــــــن البطال
، فــي حــين ســجل )%09.90(،أمــا مفهــوم العمــل بــأجر يكــافئ العمــل فكــان بنســبة)%10.89(بنســبة

أمــا مفهــوم الحــق فــي الراحــة فكــان بمعــدل ،)%08.91(مفهــوم مالئمــة ظــروف العمــل نســبة تقــدر ب
) خرةالُسـ(ومفهـوم حظـر العمـل القسـري ،)%04.95(نسـبةبالحق فـي اإلضـراب  ومفهوم)06.93%(

ـــة األطفـــال )%03.96(جل نســـبة ظهـــور تقـــدر بســـ ـــغ معـــدل ظهـــور مفهـــوم حظـــر عمال ، بينمـــا بل
  ).%00.99(أما حق اختيار نوع العمل فجاء بنسبة جد متدنية بلغت)01.98%(

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي
 التربية هاجمنفي  ةالمتضمن العمليوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية لحق ) 25(شكل

  رحلة التعليم المتوسطالمدنية لم
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كل أساســي فــي كــل مــن نســجل ظهــور هــذا الحــق بشــ ،أمــا علــى كــل مســتوى مــن التعلــيم المتوســط 
ثـــم ،)%27.72(ةبنســـب،تليهـــا الســـنة الثالثـــة )%58.41(بنســـبة كبيـــرة تقــدر بمتوســـط الســنة الرابعـــة 

  .)%03.96(ى  بنسبة وأخيرا السنة األول)%09.90(السنة الثانية بنسبة
  :كما هو موضح في الشكل الموالي

ا	و�� ��و�ط
4% ا����� ��و�ط

10%

ا������ ��و�ط
ا�را��� ��و�ط28%

58%

��دل ظ�ور ���وم ا��ق  � ا���ل  � ����ج ا��ر��� ا��د��� )26(��ل 
��ر��� ا�����م ا���و�ط

  
  حق الملكية:الفئة الفرعية الرابعة-1-2-4

التربية  هاجمنالمتضمنة في  الملكية لحقيوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية ) 28(جدول 
  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط

  ولى األ  المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعـــــــــــــة 
  متوسط

المجمـــــو 
  ع

  النسبة
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
  01  42.42  14  02  11  00  01 الملكية الوطنية العمومية
  02  24.24  08  02  06  00  00 الملكية الوطنية الخاصة

  04  15.15  05  01  02  00  02  الخاصةالملكية 
  03  18.18  06  04  00  02  00 الملكية الفكرية
    100  33  09  19  02  03  المجموع الكلي

  100  27.27  57.57  06.06  09.09  %النسبة 
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ظهـور  نسـجل،إذ الملكيـةالتربيـة المدنيـة بمفهـوم  منهـاجاهتمـام مسـتوى من خالل الجدول يتضـح لنـا 
يليهــا مفهــوم الملكيــة الوطنيــة ) %42.42(مفهــوم الملكيــة الوطنيــة العموميــة بنســبة عاليــة تقــدر ب 

،أمــــا الملكيــــة )%18.18(،ثــــم مفهــــوم الملكيــــة الفكريــــة بنســــبة)%24.24(الخاصــــة نســــبة قــــدرت ب
  ).%15.15(فكان بنسبة) ملكية الغير(الخاصة

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي
 بيةالتر  هاجمنفي  ةالمتضمن الملكية يوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية لحق) 27(شكل

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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كل أساســي فــي كــل مــن ظهــور هــذا الحــق بشــ لنســج ،أمــا علــى كــل مســتوى مــن التعلــيم المتوســط 

الســـنة ثـــم ،)%27.27(ةبنســـب الرابعـــة،تليهـــا الســـنة )%57.57(تقـــدر ب عاليـــةبنســـبة  ةالســـنة الثالثـــ
  .)%06.06(بنسبة الثانية ة وأخيرا السن)%09.06(بنسبة ىاألول

  :كما هو موضح في الشكل الموالي
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ا	و�� ��و�ط
9%

ا����� ��و�ط
6%

ا������ ��و�ط
58%

ا�را��� ��و�ط
27%

��دل ظ�ور ���وم �ق ا������  � ����ج ��ر��� ا��د��� )28(��ل 
��ر��� ا�����م ا���و�ط

  

  حق التراث:الفئة الفرعية الخامسة -1-2-5
التربية  هاجمنالمتضمنة في  التراث لحقيوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية ) 29(جدول 

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
  األولى   يةالمفاهيم تحت الفرع

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعـــــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
  01  23.91  11  03  00  01  07 التراث اإلنساني
  03  17.39  08  00  00  02  06 التراث الطبيعي
  02  19.56  09  02  00  03  04 التراث الثقافي
  05  13.04  06  00  00  03  03 يالتراث الوطن

  06  10.86  05  00  00  00  05 تصنيف اآلثار
  04  15.21  07  00  02  00  05 المعالم اآلثرية
    100  46  05  02  09  30  المجموع الكلي

  100  10.86  04.34  19.56  65.21  %النسبة 
ظهــور  نسـجل ،إذالتـراثالتربيـة المدنيـة بمفهــوم  منهـاجاهتمــام مسـتوى مـن خـالل الجـدول يتضــح لنـا 

يليهـا مفهـوم التـراث الثقـافي بنسـبة قـدرت ) %23.91(مفهوم التراث اإلنساني بنسـبة عاليـة تقـدر ب 
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،أمــا مفهـــوم المعــالم األثريـــة وضـــرورة )%17.39(،ثــم مفهـــوم التــراث الطبيعـــي بنســـبة)%19.56(ب
در تقــ رنســبة ظهــو ،فــي حــين ســجل مفهــوم التــراث الــوطني )%15.21(نســبةفســجل ظهــورا بحمايتهــا 

  .)%10.86(،أما تصنيف المعالم األثرية فجاء في الترتيب األخير بنسبة)%13.04(ب 
  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي

 التربية هاجمنفي  ةالمتضمن التراثيوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية لحق ) 29(شكل
  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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كل أساسي فـي كـل مـن السـنة نسجل ظهور هذا الحق بش،مستوى من التعليم المتوسط  أما على كل
ثــم الســنة ،)%19.56(ةبنســب،تليهــا الســنة الثانيــة )%65.21(تقــدر ب عاليــةبنســبة  متوســط  األولــى

  .)%04.34(وأخيرا السنة الثالثة بنسبة  )%10.86(الرابعة بنسبة
  :كما هو موضح في الشكل الموالي
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  مفاهيم المواطنـــــــــــــــــــــة: الفئة الرئيسية الثالثة - 1-3
  مفاهيم واجبات المواطنة المدنية والسياسية :الفئة الفرعية األولى -1-3-1

 يوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية لواجبات المواطنة المدنية والسياسية) 30(جدول 
  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط التربية منهاجالمتضمنة في 

  األولى   الفئات تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  02  14.11  12  01  05  02  04 معرفة القانون
  01  23.52  20  02  12  02  04 احترام القانون
  05  10.58  09  06  02  00  01 احترام الدستور

  06  09.41  08  01  02  05  00 رام الرموز الوطنيةاحت
  08  04.70  04  02  02  00  00  احترام مؤسسات الدولة

الفرديـــــــــة  احتـــــــــرام الملكيـــــــــة
  والجماعية

  

04  01  02  03  10  11.76  04  

الوطنيــــــــة احتــــــــرام الملكيــــــــة 
  والخاصة العمومية

02  04  03  02  11  12.94  03  
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  09  03.52  03  00  02  00  01 أداء الخدمة الوطنية
  10  02.35  02  00  00  00  02  حب الوطن

  07  07.05  06  02  02  01  01 حماية الوطن
    100  85  19  32  15  19  المجموع الكلي

  100  22.35  37.64  17.64  22.35  %النسبة 
المدنيـة  بمفـاهيم واجبـات المواطنـةالتربية المدنيـة  منهاجاهتمام يتضح لنا مستوى من خالل الجدول 

يليهــا مفهــوم معرفــة ) %23.52(ظهــور احتــرام القــانون بنســبة عاليــة تقــدر ب  لنســج،إذ والسياســية
العموميــــــة والخاصــــــة الوطنيــــــة مفهــــــوم احتــــــرام الملكيــــــة  ،ثــــــم)%14.11(القــــــانون بنســــــبة قــــــدرت ب

،فــي حــين )%11.76(نســبةب فكــان احتــرام الملكيــة الفرديــة والجماعيــة،أمــا مفهــوم )%12.94(بنســبة
فجــــــــــاء  احتــــــــــرام الرمــــــــــوز الوطنيــــــــــة،أمــــــــــا )%10.58(بةنســــــــــ احتــــــــــرام الدســــــــــتورســــــــــجل مفهــــــــــوم 

،ومفهــــوم احتـــــرام )%07.05(أمـــــا مفهــــوم حمايـــــة الــــوطن فكـــــان بنســــبة ظهـــــور ،)%09.41(بنســــبة
،فـــي حـــين لـــم يســـجل )%04.70(مؤسســـات الدولـــة جـــاء فـــي الترتيـــب الثـــامن بمعـــدل نســـبي للظهـــور
أمـا مفهـوم حـب الـوطن )%03.52(مفهوم أداء الخدمة الوطنية كواجب من واجبـات المواطنـة سـوى 

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي ).%02.35(فقط جاء في الترتيب األخير بنسبة
 واجبات المواطنة المدنية والسياسيةتحت الفرعية لمفاهيم اليوضح معدل ظهور ) 31(شكل

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط التربية هاجمنفي  ةالمتضمن
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كل أساســي فــي كــل مــن بشــ لمفهــومظهــور هــذا ا لنســج ،علــى كــل مســتوى مــن التعلــيم المتوســط أمــا 
،تليهــا كــل مــن الســنة األولــى والرابعــة بــنفس )%37.64(تقــدر ب عاليــةبنســبة  متوســط الســنة الثالثــة

  .)%17.64(السنة الثانية بنسبة األخيروفي ،)%22.35(بالنسبة في الظهور والمقدرة  
  :شكل المواليكما هو موضح في ال
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��دل ظ�ور ���وم وا#��ت ا��واط�� ا��د��� وا�������  � ����ج )32(��ل 
ا��ر��� ا��د��� ��ر��� ا�����م ا���و�ط

  
  

  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمفاهيم واجبات المواطنة  :الفئة الفرعية الثانية -1-3-2
يوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية لواجبات المواطنة االقتصادية واالجتماعية ) 31(جدول 

  نية لمرحلة التعليم المتوسطالتربية المد منهاجالمتضمنة في  والثقافية
  األولى   الفئات تحت الفرعية

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعــــــــة 
  متوسط

المجــــــم
  وع

  النسبة
% 

  الترتيب

  06  05.96  09  00  01  03  05 إتقان العمل
  01  20.52  31  00  02  26  03 تحمل المسؤولية

  09  03.97  06  00  02  00  04 أداء الضريبة
  04  11.92  18  00  11  06  01 ير واإلسرافمحاربة التبذ

  11  02.64  04  00  00  02  02المحافظــــــــة علــــــــى وســــــــائل 
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 العمل
  02  17.21  26  08  00  12  06 حماية البيئة

حمايـــــــــة التـــــــــراث الـــــــــوطني 
 والعالمي

17  03  00  03  23  15.23  03  

  08  04.63  07  02  02  02  01 رعاية األبناء
  07  05.29  08  02  03  02  01 حسن تربية األبناء

  05  09.27  14  01  10  02  01 رعاية األصول والفروع
الحـــــــــرص علـــــــــى التــــــــــرابط 

 األسري
00  05  00  00  05  03.31  10  

    100  151  16  31  63  41  المجموع الكلي
  100  10.59  20.52  41.72  27.15  %النسبة 

طنــــة بمفــــاهيم واجبــــات المواالتربيــــة المدنيـــة  منهــــاجاهتمـــام مســــتوى مـــن خــــالل الجــــدول يتضـــح لنــــا 
ظهــــــور مفهـــــوم تحمـــــل المســــــؤولية بنســـــبة تقــــــدر ب  نســـــجل االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة والثقافيــــــة،إذ

،ثم مفهوم حمايـة التـراث الـوطني )%17.21(يليها مفهوم حماية البيئة بنسبة قدرت ب) 20.52%(
،فـي حـين )%11.92(،أما مفهوم محاربـة التبـذير واإلسـراف فكـان بنسـبة)%15.23(والعالمي بنسبة

ـــــة األصـــــول والفـــــروع نســـــبةســـــجل م ـــــط جـــــاء )%09.27(فهـــــوم رعاي ـــــان العمـــــل فق ،أمـــــا مفهـــــوم إتق
،أمـا مفهـوم رعايـة )%07.29(مفهوم حسن تربية األبناء فسـجل معـدل ظهـورأما ،)%05.96(بنسبة

نسـبة ،في حين لـم يسـجل مفهـوم أداء الضـريبة سـوى )%04.63(تقدر ب ربنسبة ظهو األبناء فكان 
ـــــــــى وســـــــــائل العمـــــــــل الترتيـــــــــب األخيـــــــــر فـــــــــي حـــــــــين ســـــــــجل مفهـــــــــو ) 03.97%( م المحافظـــــــــة عل

  .)%02.64(بنسبة
  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي

االقتصادية واالجتماعية  واجبات المواطنةتحت الفرعية لمفاهيم اليوضح معدل ظهور ) 33(شكل
  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط التربية هاجمنفي  ةالمتضمن والثقافية
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ا	و�� ��و�ط ا����� ��و�ط ا������ ��و�ط ا�را��� ��و�ط

إ�&�ن ا���ل

���ل ا���ؤو���

أداء ا�=ر���

���ر�� ا���ذ�ر وا-�راف

ا�����ظ� ��� و��9ل ا���ل

� ����� ا���9

����� ا��راث ا�وط� وا������

ر���� ا	��ء

��ن �ر��� ا	��ء

ر���� ا	�ول وا�,روع

ا��رص ��� ا��را�ط ا	�ري

  
كل أساســي فــي كــل مــن بشــ لمفهــومظهــور هــذا ا لنســج،أمــا علــى كــل مســتوى مــن التعلــيم المتوســط 

. )%27.15(بنســـبة ،تليهـــا الســـنة األولـــى)%41.72(تقـــدر ب عاليـــةبنســـبة  متوســـط  الســـنة الثانيـــة
  .)%10.59(بنسبة الرابعةوفي األخير السنة ،)%20.52(نسبةبوالثالثة 

  :اليكما هو موضح في الشكل المو 
  

ا	و�� ��و�ط
27%

ا����� ��و�ط
42%

ا������ ��و�ط
20%

ا�را��� ��و�ط
11%

��دل ظ�ور ���وم وا#��ت ا��واط�� ا$&�%�د�� وا$#���"�� )34(��ل 
وا�!� ��   � ����ج ��ر��� ا��د��� ��ر��� ا�����م ا���و�ط

  

  



 ـــــــــــــــــــــةنتائج الدراسـعرض وتحليل                                الفصل السادس                       

 

[312] 

 

   المشاركة المجتمعيةمفاهيم  :الفئة الفرعية الثالثة-1-3-3
 منهاجالمتضمنة في  يوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية للمشاركة المجتمعية) 32(جدول 

  التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
  األولى   الفئات تحت الفرعية

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
إنشـــــــــــــــــــــاء األحـــــــــــــــــــــزاب 

 السياسية والجمعيات
04  00  12  14  30  16.48  04  

االنخــــراط فــــي األحــــزاب 
 السياسية والجمعيات

01  00  01  01  03  01.64  06  

  02  26.92  49  03  05  35  06 الترشح واالنتخاب
  01  31.31  57  16  12  27  02 التطوع والتعاون

  03  20.87  38  10  07  21  00 التضامن
  05  05  00  00  00  تقلد الوظائف العامة

  
02.74  05  

    100  182  49  37  83  13  المجموع الكلي
  100  26.92  20.32  45.60  07.14  %النسبة 

 بمفـاهيم المشـاركة المجتمعيــة،إذنيــة التربيـة المد منهـاجاهتمــام مسـتوى مـن خـالل الجـدول يتضــح لنـا 
يليهــا مفهــوم الترشــح واالنتخــاب ) %31.31(وم التطــوع والتعــاون بنســبة تقــدر بظهــور مفهــ نســجل

إنشـــاء األحــــزاب ،أمـــا مفهــــوم )%20.87(،ثـــم مفهــــوم التضـــامن بنســــبة)%26.92(بنســـبة قــــدرت ب
 ائف العامـــــةتقلـــــد الوظـــــ،فـــــي حـــــين ســـــجل مفهـــــوم )%16.48(فكـــــان بنســـــبة السياســـــية والجمعيـــــات

الترتيــب فقــد كــان فــي  االنخــراط فــي األحــزاب السياســية والجمعيــاتمفهــوم أمــا ، ،)%02.74(نســبة
  .)%01.64(األخير بنسبة

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي
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 هاجمنفي  ةالمتضمن للمشاركة المجتمعيةيوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية ) 35(شكل
  لمتوسطالمدنية لمرحلة التعليم ا التربية

  
 متوســط فــي الســنة الثانيــة لمفهــومظهــور هــذا ا لنســج،أمــا علــى كــل مســتوى مــن التعلــيم المتوســط 

الثالثــــــــــة ،ثــــــــــم )%26.92(بنســــــــــبة ،تليهــــــــــا الســــــــــنة الرابعــــــــــة)%45.60(تقــــــــــدر ب عاليــــــــــةبنســــــــــبة 
  .)%07.14(وفي األخير السنة األولى بنسبة،)%20.32(نسبةب

 :الموالي ي الشكلكما هو موضح ف

ا	و�� ��و�ط
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��دل ظ�ور ���وم ا����ر�� ا��#�����  � ����ج ا��ر��� )36(��ل 
ا��د��� ��ر��� ا�����م ا���و�ط
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   االنتمـــــــــــــــــاءمفاهيم  :الفئة الفرعية الرابعة-1-3-4
التربية  هاجمنالمتضمنة في  يوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية لالنتماء) 33(جدول 

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
الفئـــــــــــــــــات تحـــــــــــــــــت 

  الفرعية
  األولى 
  متوسط

  ثانية ال
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعـــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار
  01  23.74  33  05  00  00  28  الجنسيـــــــــــــــــــــــــــــــة

  08  05.03  07  00  00  01  06 الهوية الشخصية
  03  11.51  16  13  00  03  00  البعد اإلسالمي

  04  10.07  14  11  00  03  00 عربيالبعد ال
  06  06.47  09  07  00  02  00 البعد األمازيغي
  07  05.75  08  06  00  02  00  البعد المغاربي

  10  03.59  05  04  00  01  00 البعد المتوسطي
  09  04.31  06  05  00  01  00  البعد اإلفريقي
  11  02.15  03  03  00  00  00 البعد العالمي

  02  19.42  27  03  02  22  00 الرموز الوطنية
  05  07.91  11  09  02  00  00  الوحدة الوطنية
    100  139  66  04  35  34  المجموع الكلي

  100  47.48  02.87  25.17  24.46  %النسبة 
ظهـور  نسـجل بمفـاهيم االنتمـاء،إذالتربية المدنيـة  منهاجاهتمام مستوى من خالل الجدول يتضح لنا 

ـــــــدر ب  ـــــــدرت ي) %23.74(مفهـــــــوم الجنســـــــية بنســـــــبة تق ـــــــة بنســـــــبة ق ليهـــــــا مفهـــــــوم الرمـــــــوز الوطني
،ثـم )%10.07(،ثـم البعـد العربـي بنسـبة)%11.51(،ثم مفهوم البعد اإلسالمي بنسـبة)%19.42(ب

،فــي حــين ســجل )%06.47( ثــم البعــد األمــازيغي بنســبة،)%07.91(نســبةالوطنيــة بمفهــوم الوحــدة 
فـــي الترتيـــب الثـــامن بنســـبة أمـــا مفهـــوم الهويـــة الشخصـــية فجـــاء ،)%05.75(نســـبةالبعـــد المغـــاربي 
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،أما البعـد المتوسـطي )%04.31(أما البعد اإلفريقي فكانت نسبة ظهور تقدر ب) %05.03(ظهور
  ).%02.15(في حين جاء البعد العالمي في المرتبة األخيرة بنسبة) %03.59(فسجل نسبة 

  :كما يوضح ذلك الشكل اآلتي
المدنية  التربية هاجمنفي  ةالمتضمن نتماءلاليوضح معدل ظهور المفاهيم تحت الفرعية ) 37(شكل

  لمرحلة التعليم المتوسط
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متوســط فــي الســنة الرابعــة  لمفهــومظهــور هــذا ا لنســج ،أمــا علــى كــل مســتوى مــن التعلــيم المتوســط 

بة ،ثـــم الســـنة األولـــى بنســـ)%25.17(بنســـبة ،تليهـــا الســـنة الثانيـــة)%47.48(تقـــدر ب عاليـــةبنســـبة 
  .)%02.87(وفي األخير السنة الثالثة بنسبة،)%24.46(ظهور تقدر ب 

  :كما هو موضح في الشكل الموالي
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  تحليل نتائج الدراسة -2
ج إلنسان المتضمنة فـي منهـاحقوق الالمفاهيم المدنية والسياسية :الفئة الرئيسية األولى -2-1

  .لتعليم المتوسطالتربية المدنية لمرحلة ا
إن التشـــبع بثقافـــة المواطنـــة و حقـــوق اإلنســـان يتطلـــب منـــا جميعـــا الحـــرص علـــى نشـــر هـــذه الثقافـــة 
وتعزيزها عند الناشئة،منذ نعومة أظفـارهم حتـى تسـتقر فـي وجـدانهم وتـنعكس سـلوكا فـي حيـاتهم،ولن 

ة والفضــــاء يــــميتحقــــق هــــذا المطلــــب بعيــــدا عــــن الــــدور المحــــوري للتربيــــة مــــن خــــالل المنــــاهج التعلي
المدرسـي عموما،الـذي أصـبح فـي ظـل التحـوالت األخيــرة مـع بدايـة األلفيـة الثالثة،يسـعى لتعزيـز هــذه 
 الثقافــة فكــرا وممارســة مــن خــالل تضــمين المنــاهج الدراســية،لجملة مــن المفــاهيم المرتبطــة بالمواطنــة

األول فـي دراسـتنا علـى ،فكـان التسـاؤل حقوقا وواجبـات ومشـاركة مجتمعيـة وحقوق اإلنسان،انتماءا و 
 :النحو التالي

لحقـــوق اإلنســـان المتضـــمنة فـــي منهـــاج التربيـــة المدنيـــة لمرحلـــة  ا هـــي المفـــاهيم المدنيـــة والسياســـيةمـــ
  التعليم المتوسط في الجزائر؟

إن البحـــث فـــي موضـــوع حقـــوق اإلنســـان فـــي المنـــاهج التربويـــة،يحلينا حتمـــا علـــى الجيـــل األول مـــن 
األمــــــم المتحــــــدة والمجتمــــــع الــــــدولي فــــــي شــــــكل معاهــــــدات وٕاعالنــــــات  الحقــــــوق التــــــي أقرتهــــــا هيئــــــة

ومواثيق،تحت اسم الحقوق المدنية والسياسية،هذه الحقوق التي تساهم في تكوين مـواطن واع بكامـل 
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حقوقـــه اإلنســـانية التـــي تضـــمن لـــه مواطنـــة فعالـــة وحقيقيـــة،حيث تشـــير المـــادة األولـــى مـــن اإلعـــالن 
يــع النــاس أحــرار متســاوين فــي الكرامــة والحقــوق وقــد وهبــوا عقــال يولــد جم"العــالمي لحقــوق اإلنســان

  ".وضميرا،وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح اإلخاء
كــل المــواطنين سواســية أمــام القــانون،وال يمكــن أن )"29(كمــا أن الدســتور الجزائــري يــنُص فــي مادتــه

أي،أو أي شـــرط أو ظـــرف ســـببه إلـــى المولـــد،أو العـــرق ،أو الجـــنس ،أو الـــر  دُيتـــذرع بـــأي تمييـــز يعـــو 
  ".آخر،شخصي أو اجتماعي

في مجال الغايات والمبادئ العامة للتربيـة فـي الجزائر،تكـوين مـواطن والقانون التوجيهي للتربية حدد 
  .الوقت متفتح على العالم الخارجيجزائري متشبع بثقافته وتاريخه معتز بانتمائه وفي نفس 

ية التـي تضـطلع بمهمـة تكـوين الفـرد المواطن،لـذا يـرى مفكـرو تعتبر التربية المدنية من المـواد الدراسـ
التربيــة أن إعــداد مناهجهــا ال يمكــن أن يؤســس فــي غيبــة مــن وعــي القــائمين علــى صــناعة المنــاهج 

الحرية،الديمقراطيـة،حقوق اإلنسـان،قبول "والمقررات الدراسية التـي يجـب أن تتضـمن مفـاهيم أساسـية 
تمييـــــز أو تفرقـــــة جنســـــية أو عرقيـــــة أو اجتماعيـــــة أو دينيـــــة أو اآلخـــــر،تعظيم قـــــدرات اإلنســـــان دون 

  .1"الخ...سياسية
إن رصد الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها منهاج التربية المدنية لمرحلـة التعلـيم المتوسـط فـي 
الجزائر،والموافقــــة لمــــا ورد فــــي اإلعالنــــات والمواثيــــق والمعاهــــدات الدوليــــة،كما تمــــت اإلشــــارة إليــــه 

،وبعد حســاب التكــرارات المســجلة فــي المســتويات األربعــة لمرحلــة التعلــيم المتوســط،أمكننا مــن ســابقا
انجـــاز مخطـــط التوزيـــع النســـبي للمفـــاهيم الفرعيـــة للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية المتضـــمنة فـــي منهـــاج 

  :التربية المدنية،كما يوضحها الشكل اآلتي
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ية المدنية والسياسية لحقوق اإلنسان المتضمنة في يوضح التوزيع النسبي للمفاهيم الفرع)39(شكل
  .منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط

  

 منهـاجيوضح لنا التوزيع النسبي لمفاهيم الحقـوق المدنيـة والسياسـية،أن هـذه األخيـرة مـن متضـمنات 
ــــيم المتوســــط فــــي الج ــــة التعل ــــة لمرحل ــــائج التربيــــة المدني ــــل للنت ــــي تســــتوقفنا بالدراســــة والتحلي زائر،والت
التربيـة المدنيـة لمرحلـة التعلـيم المتوسـط،من  منهـاجالمحصل عليـه حسـب نسـبة ومعـدل ظهورهـا فـي 

  .المفهوم األكثر ظهورا إلى األقل ظهورا
  :الحريةحق مفهوم -2-1-1

،ألن %)24.00(علــىيتجلــى لنــا مــن خــالل الشــكل الســابق أن مفهــوم حــق الحريــة ســجل النســبة األ
هذا المفهوم يشكل محور الحياة اإلنسانية،فاإلنسان ال معنى لحياته إن فقد حريته،فالحريـة بمفهومهـا 
الشامل تمس كل جوانب الحياة للفرد،سواء من الناحية الفكريـة أو المعتقـد أو الـرأي والتعبير،فالتربيـة 

ليديـة الضيقة،لتضـعه فـي عـالم ينضـح تحرير الفرد من حصار التصـورات التق"تتحمل جزء كبير في 
  1".بمختلف عطاءات العقالنية والتصورات العلمية

لكل شخص الحق في حريـة "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تُنص على أنه)19(كما أن المادة
الــرأي والتعبيــر ويشــمل هــذا الحــق فــي حريــة اعتنــاق اآلراء دون أي تدخل،واســتقاء األنبــاء واألفكــار 

  "ا وٕاذاعتها بأية وسيلة كانت بدون تقيد بالحدود الجغرافيةوتلقيه
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كمــــا أن التحــــول الــــديمقراطي الــــذي انتهجتــــه الدولــــة الجزائريــــة بدايــــة مــــن العقــــد األخيــــر مــــن القــــرن 
الماضي،يتطلب إعداد األجيال القادمة على فهـم وٕادراك هـذه المفـاهيم وترسـيخها فـي عقـول ووجـدان 

حلـــــون بقـــــدر مقبـــــول مـــــن معرفـــــة حقـــــوقهم وحـــــدود حريـــــاتهم وعالقـــــتهم التالميـــــذ،ليكونوا مـــــواطنين يت
ــــة بمفهومهــــا  ــــع أفرادهــــا بالحري ــــة،دون أن يتمت ــــاآلخرين،فال يمكــــن أن نتصــــور أمــــة متحضــــرة وراقي ب
الشامل،سواء حرية الفكر أو الرأي والتعبير،أو حريـة المعتقـد والعبـادة والتنقـل واإلقامـة،دون أن نغفـل 

والتواصـــــــل بكـــــــل أشـــــــكاله وضـــــــروبه،كونه حـــــــق أصـــــــيل مـــــــن حقـــــــوق أهميـــــــة االتصـــــــال واإلعـــــــالم 
اإلنسان،دعت إليه المواثيق والمعاهدات الدولية،ومن قبلهـا الـديانات السـماوية السمحة،وناضـلت مـن 
أجلــه األمــم والشــعوب،كل ذلــك يجعــل مــن مفهــوم الحريــة غايــة مــن غايــات أي نظــام تربــوي يســعى 

نـاهج التربيـة المدنيـة فـي الجزائر،تتضـمن هـذا الحـق كمـا وم.لتكوين جيل واع بحقوقه مدرك لواجباتـه
وهذا مــا يتوافــق مــع دراســة نــور الــدين طــوالبي حيــث ســجل مفهــوم الحريــة فــي يظهــره الشــكل الســابق،

  .1)%25.4(الكتب المدرسية للمرحلة  للتعليم األساسي في الجزائر نسبة ظهور تقدر ب
اهيم تحت الفرعيـة لهـذا الحـق ومـدى توافرهـا فـي غير أننا نسعى للبحث بشكل أكثر تفصيال،في المف

  :مناهج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط،كما يوضحها الشكل الموالي
يوضح التوزيع النسبي للمفاهيم تحت الفرعية لحق الحرية المتضمنة في منهاج التربية )40(شكل

  .المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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ـــــر مفهـــــوم حريـــــة الـــــرأي والتعبيـــــر المفهـــــوم األكثـــــر ظهـــــورا مـــــن مفـــــاهيم الحرية،بنســـــبة بلغـــــت  يعتب
،فهو حجر األساس في مفهـوم الحريـة،فتمتع اإلنسـان بالحريـة يتطلـب حتما،القـدرة علـى )46.78%(

  1.التعبير وٕابداء الرأي وأن يعتنق ما يشاء
ربيــة علـى قــيم ومبــادئ الحريــة يســاهم فــي تكــوين إن الحريـة شــرط أساســي للتقــدم والتطــور والرقي،فالت

أفــراد فــاعلين فــي مجتمعــاتهم،راقين بإنســانياتهم متحلــين بالفضــائل والخلــق الحســن،وهذا مــا نبــه إليــه 
وذلـك أّن إرهـاف الحــّد بـالّتعليم مضـّر بــالمتعّلم " بقولـه العالمـة ابـن خلـدون فــي القـرن الثـامن الهجــري

ــه مــن  ومــن كــان مربــاه بالعســف والقهــر مــن المتعّلمــين أو .ســوء الملكــةســّيما فــي أصــاغر الولــد ألّن
وذهب بنشـــاطها ودعـــاه إلـــى ،قهـــر وضـــّيق عـــن الـــّنفس فـــي انبســـاطهاالمماليـــك أو الخـــدم ســـطا بـــه ال

وهو الّتظـــاهر بغيـــر مـــا فـــي ضـــميره خوفـــا مـــن انبســـاط األيـــدي ،مـــل علـــى الكـــذب والخبـــثالكســـل وحُ 
تـي ك وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني اإلنسـانّية الّ لذل،لقهر عليه وعّلمه المكر والخديعةبا

وصار عيـاال علـى غيـره فـي ،حمّية والمدافعة عن نفسه ومنزلهوهي ال،له من حيث االجتماع والّتمّرن
فانقبضت عن غايتهـا ومـدى إنسـانّيتها ،عن اكتساب الفضائل والخلق الجميلذلك بل وكسلت الّنفس 

ت فــــي قبضـــة القهــــر ونـــال منهــــا وهكـــذا وقــــع لكـــّل أّمــــة حصـــل. لينفـــارتكس وعـــاد فــــي أســـفل الّســــاف
  2."العسف

والجزائـر بدايــة مــن العقــد األخيــر مــن القـرن الماضي،شــهدت تحــوالت سياســية واجتماعيــة واقتصــادية 
بارزة،نقلتهـــا مـــن التوجـــه السياســـي األحـــادي الـــذي يـــرفض التعدديـــة الحزبيـــة،إلى التوجـــه القـــائم علـــى 

فحريــة الــرأي والتعبيــر مــن الحقــوق التــي كرســها  انيــة إنشــاء األحــزاب السياســية،التعــدد السياســي وٕامك
  ."حريات التعبير،وٕانشاء الجمعيات،واالجتماع مضمونة للمواطن)"41(الجزائري في مادته رالدستو 

ومـــن االقتصـــاد الموجـــه إلـــى االقتصـــاد الليبرالـــي الحر،ومـــا يـــرتبط بـــذلك مـــن تحـــوالت علـــى الصـــعيد 
جتمـــاعي والثقـــافي،ونظرا ألهميـــة هـــذا المفهـــوم فـــي ســـياق التحـــول الـــديمقراطي الـــذي االقتصـــادي واال

تشــهده البالد،وضـــرورة أن تتضـــمن المنـــاهج التربويـــة مفـــاهيم تخـــدم التغيـــرات السياســـية واالجتماعيـــة 
المســـجلة،والتي يعتـــرف بهـــا العديـــد مـــن المتـــابعين للشـــأن الجزائري،ويقـــرون بـــأن الجزائـــر فـــي مجـــال 

أن "والتعبيــر صــارت مــن أكبــر ســاحات التعبيــر انفتاحــا إذ يســتطيع المــواطن الجزائــري  حريــة الــرأي
يعبــر عــن آرائــه ومواقفــه مــن مختلــف القضــايا واألطــراف بمــا فيهــا الشخصــيات السياســية البارزة،بــل 
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حتى شخص رئـيس الجمهوريـة،بل وتتمـادى األغلبيـة فـي سـخريتها مـن تلـك الشخصـيات علنـا،وحتى 
  .1"ولين وأجهزة األمنعلى مسمع المسؤ 

أمــــــــا مفهــــــــوم اإلعــــــــالم واالتصــــــــال فيــــــــأتي مباشــــــــرة فــــــــي الترتيــــــــب مــــــــن حيــــــــث الظهــــــــور النســــــــبي 
واالتصــــــال بكــــــل وســــــائله مــــــن الحقــــــوق التــــــي يضــــــمنها الدســــــتور  م، فــــــاإلعال)%23.86(بمعــــــدل

الجزائري،ســواء تعلــق األمــر بــالخبر أو بســرية المراســالت أو االتصــاالت فهــي مضــمونة وتعتبــر مــن 
  ).من الدستور الجزائري 39المادة ( المواطن وتحمى بقوة القانون حرمة

كمـــا تتضـــمن منـــاهج التعلـــيم المتوســـط للتربيـــة المدنية،حريـــة الفكـــر الـــذي ســـجل نســـبة ظهـــور تقـــدر 
ـــــ والتــــي كرســــها الدســــتور الجزائــــري فــــي )%09.16(يليهــــا حريــــة اإلقامــــة والتنقــــل بــــــ) %11.00(بـ

بحقوقـه المدنيـة والسياسـية،أن يختـار بحريـة مـوطن إقامتـه وأن  مـواطن يتمتـع لكـل يحـق)" 44(مادتـه
 "ينتقل عبر التراب الوطني،حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له

،فـــي حــين ســـجل مفهــوم حريـــة العبــادة معـــدل ظهــور ضـــعيف ب )%07.33(ثــم حــق حريـــة المعتقــد
ل كبيـــر وموســـع فـــي مـــادة التربيـــة ،قـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى أن هـــذا الحـــق يـــتم تناولـــه بشـــك)01.83%(

  .اإلسالمية
التربـــوي للتربيـــة المدنيـــة يســـعى لتعزيـــز مفهـــوم الحريـــة كحـــق أصـــيل مـــن الحقـــوق المدنيـــة  لمنهـــاجفا

وهـذا مـا يتوافـق مـع والسياسية للمواطن،لما لـه مـن دور فـي تكـوين مـواطن الغد،المتشـبع بقـيم الحرية،
 مــن الرابعــة للســنة المدنيــة التربيــة لمنهــاج يــةالمعرف المضــامينحــول " النــوي بالطــاهر"دراســة 

  2).%34.38(التعليم،بتسجيل أكبر قيمة في الظهور لكلمة حرية التعبير بنسبة
  حق التسامح -2-1-2

حيث سـجل ،جاءت مفهوم التسـامح فـي الترتيـب الثـاني مـن حيـث الظهـور فـي منهـاج التربيـة المدنيـة
فـي تـأمين االسـتقرار االجتمـاعي فـي المسـاهمة ،مما يعكس أهميته )%19.60(نسبة ظهور تقدر ب

،وال يمكن أن نؤسـس لهـذه القيمـة االجتماعيـة فـي نشر ثقافة التعايش السلميبين أبناء األمة الواحدة،
المجتمع،دون تنميـة قيمـا أخـرى ونشـر مفـاهيم ذات عالقـة بالتسـامح،فال يمكـن تصـور انتشـار لثقافـة 

يعتبــر التســامح مــن المفــاهيم التــي ،حيث اهرة التعصــبالتســامح فــي غيــاب ثقافــة الحــوار وتفشــي ظــ
الناشــئة،كون هــذه المفــاهيم تعبيــر عــن الســلوك الحضــاري تســعى الــنظم التربويــة لتعزيزهــا فــي نفــوس 
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الراقي،والتســـامح كقيمـــة إنســـانية ســـامية دعـــت إليهـــا كـــل الـــديانات السماوية،وتضـــمنتها كـــل المواثيـــق 
  ∗.والمعاهدات الدولية

  :بحث في المفاهيم الفرعية المرتبطة بمفهوم التسامح،كما يوضحها الشكل الموالي،لذا حاولنا ال
يوضح التوزيع النسبي للمفاهيم تحت الفرعية لحق التسامح المتضمنة في منهاج التربية )41(شكل

  .المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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المفــاهيم تحــت الفرعيــة لمفهــوم التســامح،أن مفهــوم الحــوار يظهــر لنــا التوزيــع النســبي لمعــدل ظهــور 

،وهـي قيمـة عاليـة تـدل علـى أهميـة )%75.28(جاء في المرتبة األولى بمعـدل ظهـور نسـبي يقـدر بـــ
هــذا المفهوم،حيــث نســجل ظهــوره فــي المســتويات األربــع لمرحلــة التعلــيم المتوســط،هذا الظهــور دليــل 

ديد جاءت نتيجة للحاجة الماسة لتعزيـز هـذه القيمـة اإلنسـانية على أن قيمة التسامح في المنهاج الج
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فـــي أوســـاط التالميـــذ كـــونهم مواطنـــو المســـتقبل،وأن التســـامح ال يكفـــي القـــانون لفرضـــه بـــل نحـــن فـــي 
حاجـــة إلـــى التعلـــيم بمختلـــف صـــيغه للمســـاهمة فـــي تعزيـــز هـــذه القيمة،وهـــذا مـــا دعـــت إليـــة منظمـــة 

الخمســــين لتأسيســــها،معتبرة أن التعلــــيم مهــــم جــــدا لنشــــر ثقافــــة  بمناســــبة احتفالهــــا بالعيــــد" اليونســــكو"
فغالبًا مــا اجهــة التعصــب فــي المواقــف الفرديــة،إن القــوانين ضــرورية لكنهــا ليســت كافيــة لمو "التســامح

ثقافـات واألمـم الخـوف مـن المجهـول، مـن اآلخـر، مـن ال: يكون التعصب متجذرًا في الجهل والخـوف
كـان سـواء عور مفـرط بالثقـة بـالنفس والغرور،لتعصب ارتباطا وثيقـًا بشـكما يرتبط اوالديانات األخرى،

ال بد من التشديد أكثـر مـن مفاهيم تدرس وتعلم في سن مبكرة،لذلك  وهيشخصيًا أو وطنيًا أو دينيًا،
ـــيم األطفـــال  ـــذل جهـــود إضـــافية لتعل ـــى ب ـــيم األفضـــل وعل ـــيم والتعل ـــد مـــن التعل ـــوفير المزي ـــى ت قبـــل عل

ســـان وســـبل العـــيش األخرى،ويجـــب تشـــجيع األطفال،ســـواء فـــي المنـــزل أم فـــي حقـــوق اإلنالتســـامح و 
فـــإن التعلـــيم ال يبـــدأ أو ينتهـــي فـــي المدرســـة بـــل هـــو على التمتـــع باالنفتـــاح والفضـــول،لذلك المدرســـة،
ولن تتكلــل مســاعي بنــاء التســامح عبــر التعلــيم بالنجــاح مــا لــم تصــل إلــى تمر مــدى الحيــاة،تجربــة تســ

مــن المنــزل والمــدارس ومكــان العمــل وصــوًال إلــى : وتحصــل فــي كــل مكــان مجمــل الشــرائح العمريــة
وأخيرًا وليس آخـرًا إلـى ميـدان التسـلية وعلـى الطـرق السـريعة طبيق القانون والتدريب القانوني،مجال ت

 1".للمعلومات
،نظـرا ألهميـة الـوعي بهـذا المفهـوم )%07.86(يأتي في المرتبة الثانية مفهوم التجريح بمعـدل ظهـور

ي نشر ثقافة التسامح في المجتمع،فانكفاء هـذا السـلوك فـي أوسـاط األفـراد يعـزز مـن روح التسـامح ف
هــذا )%05.61(وقبــول اآلخــر ونشــر قــيم المحبــة والســالم،يأتي بعــده مفهــوم العفــو بظهــور يقــدر ب

 المفهوم الذي يحتاج إلى تدعيم أكبر خاصـة مـن خـالل تراثنـا الثقـافي واالجتماعي،حيـث لـم يـرد هـذا
المفهوم في مناهج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط،إال مرتبطـة بمنظمـة العفـو الدوليـة،ثم كـان 

،وهــي قيمــة متدنيــة تحتــاج )%04.76(لمفهــوم االخــتالف فــي الــرأي معــدل نســبي للظهــور يقــدر بـــ 
ي للتــدعيم مــن أجــل ترســيخها فــي وجــدان الناشــئة،أما مفهــوم التعصــب فقــد ســجل ظهــور نســبي متــدن

نظـــرا ألهميـــة المفهـــوم وحاجـــة الناشـــئة للتشـــبع بفهـــم أعمـــق لمخـــاطر تفشـــي هـــذه )%03.37(جـــدا،
،يليــه مفهــوم ) %02.38(الظــاهرة علــى الفــرد والمجتمع،كمــا أن مفهــوم النقــد البنــاء لــم يســجل ســوى

  ).%01.19(التحيز بمعدل ظهور ضعيف جدا يقدر ب
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دنيـة مـن خـالل عـرض ايجابيـات المفهـوم،وعرض إن مفهوم التسامح تم تعزيزه في منهـاج التربيـة الم
المفـــاهيم ذات الصـــبغة الســـلبية والمنفـــرة والتـــي تســـاهم فـــي انكفـــاء المفهوم،وهـــذا مـــا يتوافـــق ودراســـة 

 هذه تعكس"حول وضعية قيم التسامح في المنظومة التعليمية في المملكة المغربية" جمال بنحمدان'
 اإليجابيـة،لكنها تجلياتـه نعـ بالحـديث التسـامح مـةقي ترسـيخ علـى تركـز تربويـة اختيـارات النصوص

 الكفايـات أن ذلـك ومعنـى وغيرهمـا والتمييـز التعصـب مثـل تجنبـه ينبغـي لمـا نمـاذج أيضـا تقـدم
 طريقـة وهـي،واالختالف والتسـامح التعـايش قـيم ويخـالف ينـاقض ممـا بـالتنفير ترسيخها يتم المتوخاة
  1"والقياس بالمقارنة تسمح فعالة تعليمية

  الكرامةحق مفهوم -2-1-3
يأتي مفهوم حق الكرامة في المرتبـة الثالثـة مـن الفئـات الفرعيـة للحقـوق المدنيـة والسياسـية مـن حيـث 

،حيث يرتبط هذا المفهوم بمنظومـة حقـوق )%17.63(التربية المدنية،محققا نسبة منهاجالظهور في 
عيــة لحــق الكرامــة،كما يوضــحها اإلنســان والمواطنــة،ومن خــالل رصــدنا لمعــدل ظهــور المفــاهيم الفر 

  :الشكل اآلتي
يوضح التوزيع النسبي للمفاهيم تحت الفرعية لحق الكرامة المتضمنة في منهاج التربية )42(شكل

  .المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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م الفرعيــة لحــق ، األكثــر ظهــورا مــن جملــة المفــاهي)%29.76(يعتبــر مفهــوم انتهــاك حقــوق اإلنســان
الكرامة،وهـــذا نظـــرا لمـــا يمثلــــه هـــذا المفهـــوم فـــي المحافظــــة علـــى الكرامـــة اإلنســـانية،فانتهاك حقــــوق 
اإلنســــــان بمفهومهـــــــا العـــــــام فقــــــدان للكرامـــــــة اإلنســـــــانية التـــــــي دعــــــت إليهـــــــا المواثيـــــــق والمعاهـــــــدات 

ــــة،فانتهاك حقــــوق اإلنســــان يعنــــي عــــدم احترامهــــا واالعتــــداء علــــى كــــل حــــق أقرتــــه  المواثيــــق الدولي
والمعاهدات الدولية في مجال حقوق اإلنسان،وقد أقرت األمم المتحدة أساليب وآليـات لحمايـة حقـوق 
ــــــي أو إقليمــــــي أو محلي،كاللجنــــــة األوروبيــــــة لحقــــــوق اإلنســــــان،والمحكمة  اإلنســــــان،ذات طــــــابع دول

مـــن األوروبيـــة لحقـــوق اإلنســـان،وهي ذات طـــابع دولـــي يمكـــن رفـــع قضـــايا انتهـــاك حقـــوق اإلنســـان 
خاللها،ضد كل منتهك لهذه الحقوق،كما توجد اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان والمحكمـة األمريكيـة 
لحقوق اإلنسان،وفي أفريقا اللجنة األفريقيـة لحقـوق اإلنسـان،والمحكمة األفريقيـة لحقـوق اإلنسـان،كما 

المحكمة العربيــة علــى اعتمــاد اللجنــة العربيــة لحقــوق اإلنســان،و  )1986( تــم المصــادقة فــي ديســمبر
لحقــوق اإلنســان،وفي الجزائــر تحمــى حقــوق اإلنســان،انطالقا مــن الدســتور والقــوانين الفرعيــة المنبثقــة 
عنه،باإلضافة إلى األجهـزة الوطنيـة التـي تسـهر علـى احتـرام قـوانين الجمهوريـة،كما تسـاهم جمعيـات 

ن وٕاعــــداد تقـــــارير الــــدفاع عــــن حقــــوق اإلنســـــان فــــي الجزائــــر علـــــى مراقبــــة وضــــعية حقـــــوق اإلنســــا
حولها،منهــــــــا الرابطــــــــة الجزائريــــــــة لحقــــــــوق اإلنســــــــان،الجمعية الجزائريــــــــة التابعــــــــة لمنظمــــــــة العفــــــــو 
الدولية،الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل،واللجنة الوطنيـة االستشـارية لترقيـة حقـوق اإلنسـان 

  .وحمايتها
مــن حرمــة لهــذه الحيــاة،فال يجــوز  ، بمــا تشــمله)%14.28(أمــا مفهــوم حمايــة الحيــاة الخاصــة لألفــراد

  .انتهاك حرمة األشخاص من مراقبة أو تجسس على أمورهم الشخصية
،صـونا )%13.09(يأتي بعـدها مفهـوم عـدم االعتقـال التعسـفي فـي المرتبـة الثالثـة مـن حيـث الظهـور

في بـاب لكرامة اإلنسان كما أقرتها المواثيق الدولية،وكرسها الدستور الجزائري ضمن مواده الخاصة 
الحقـــوق والحريات،بحيـــث ال يجـــوز اعتقـــال الشـــخص دون أن تثبـــت عليـــه التهمـــة المنســـوبة إليـــه،في 

،فالحمايـــة الحقيقيـــة لحقـــوق )%11.90(حــين ورد مفهـــوم حمايـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي المرتبـــة الرابعـــة
فــي  اإلنسـان تنطلــق أساسـا مــن عقـل اإلنســان ذاته،فسـن ترســانة مـن القــوانين لحمايـة حقــوق اإلنسـان

غيـــاب تربيــــة جــــادة تســــاهم فــــي بنــــاء اإلنســـان وتشــــكيل وعيــــه بأهميــــة هــــذا االحتــــرام،لن تكــــون ذات 
جدوى،فالتربيـــــة علـــــى حقـــــوق اإلنســـــان وحمايتهـــــا واحترامها،صـــــار ينظـــــر إليهـــــا بدرجـــــة كبيـــــرة مـــــن 

  .األهمية،لتحقيق ما تعجز القوانين عن فعله



 ـــــــــــــــــــــةنتائج الدراسـعرض وتحليل                                الفصل السادس                       

 

[326] 

 

،والـذي يسـجل كوصـمة )%09.52(در بفي حين كان معدل ظهور مفهوم عدم الرق واالستعباد يقـ
زمــن عــار فــي جبــين اإلنسانية،فاســتعباد اإلنســان ألخيــه اإلنســان مــن أشــنع مــا عرفــت البشــرية،وفي 

تقره وتمارسه، كان اإلسـالم سـباقا للمطالبـة بتحريـر العبيـد مـن رق كان الرق من أعراف المجتمعات 
اســـتعبدتم الناس؟؟وقـــد ولـــدتهم أمهـــاتهم متـــى " عمـــر بـــن الخطـــاب"االســـتعباد،ومقولة الخليفـــة المســـلم 

والــذين يتــأملون "ال زالــت تتــردد عبــر قــرون، واإلســالم ربــط تحريــر العبيــد بالعبــادة والتقــرب هللا،" أحــرارا
" اإلنجـاز اإليحـائي"اهتمام اإلسالم بالتحرير التدريجي لألرقـاء فـي المجتمـع الـذي ظهـر فيه،يـدركون 

فا مــن مصــارف األمــوال العامــة للدولــة اإلسالمية،فضــال الــذي صــنعه هــذا التحرير،والــذي كــان مصــر 
  .1"عن كونه قربة إلى اهللا وكفارة لذنوب من يذنب من المسلمين

،أما عدم اإلهانة والتحقيـر فقـد )%08.33(أما مفهوم عدم التعذيب فقد سجل معدل ظهور يقدر ب 
ق اإلنسـان،كان فـي ، فـي حـين معرفـة المواثيـق الدوليـة لحقـو )%07.14(حقق معدل ظهور يقـدر ب

  ).%05.95(الترتيب األخير بمعدل ظهور متدني يقدر ب 
  العدالـــــــــــــــــةحق مفهوم  -2-1-4

يعتبـــر مفهـــوم العدالـــة مـــن المفـــاهيم التـــي تـــرتبط بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية لحقـــوق اإلنســـان،والتي 
في الترتيب الرابع للمفاهيم الفرعيـة التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط، منهاجنسجل ظهورها في 
،ولتوضــيح أكثــر لمعــدل ظهــور هــذا المفهــوم فــي منــاهج التربيــة )%14.62(ب ربمعــدل ظهــور يقــد

  :المدنية،كما يوضحها الشكل التالي
يوضح التوزيع النسبي للمفاهيم تحت الفرعية لحق العدالة المتضمنة في منهاج التربية )43(شكل

  .المتوسطالمدنية لمرحلة التعليم 
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تعتبــر الســلطة القضــائية حــامي العدالــة والحريصــة علــى تنفيــذ قراراتهــا بكــل صــرامة ودقة،لــذا احتــل 
،يليــــه مفهــــوم حــــق )%38.23(التربيــــة المدنيــــة منهــــاجمفهــــوم الســــلطة القضــــائية أعلــــى ظهــــور فــــي 

ل متقاضـــي بـــأن يحمـــى مـــن كـــل ،فمصـــداقية العدالـــة ترتكـــز علـــى حـــق كـــ)%22.05(االســـتئناف ب
يحمـي القـانون )" 150(تعسف أو انتهاك لحقوقه من طرف القاضي،وهذا ما أقره الدستور في المـادة

وهـــذا ال يتحقـــق إال بوجـــود جهـــاز ".المتقاضـــي مـــن أي تعســـف،أو أي انحـــراف يصـــدر مـــن القاضـــي
،فـي )%19.11(لثالـثقضائي مسـتقل ونزيه،لـذا مباشـرة نجـد مفهـوم اسـتقاللية القضـاء فـي الترتيـب ا

  ).10%(حين نسجل ظهور مفاهيم حق الطعن والدفاع وعالنية الجلسات،بنسب ال تتعدى 
  األمن والسلم العالميحق مفهوم  -2-1-5

تســـعى كـــل األمـــم لنشـــر ثقافـــة األمـــن والســـلم العـــالمي طبقـــا لتوجيهـــات األمـــم المتحـــدة،حيث ورد فـــي 
لمــا كانــت الحــروب تتولــد :"تابعــة لهــا تعنــى بالتربيــة  أهم منظمــة،الميثــاق التأسيســي لليونســكوديباجــة 

  . "في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تُبنى حصون السالم
،ولتوضـيح أكبـر للتوزيـع )%11.86(التربيـة المدنيـة ظهـور نسـبي بلـغ منهـاجفكان لهـذا المفهـوم فـي 

  :النسبي لهذا المفهوم،كما يوضحها الشكل اآلتي
سبي للمفاهيم تحت الفرعية لحق األمن والسلم العالمي المتضمنة في يوضح التوزيع الن)44(شكل

  .منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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قبـــل أن يكـــون  نيعتبـــر تـــوفير األمـــن لألشـــخاص والجماعـــات مـــن حقـــوق اإلنســـان األساســـية، واألمـــ
لحكومــات تجــاه مواطنيهــا هــو ثقافــة مجتمعيــة،في حاجــة إجــراء قــانوني وٕاداري مــن واجبــات الــدول وا

ـــز فـــي نفـــوس البشـــر،من خـــالل منظومـــة تربويـــة تحمـــل ضـــمن مناهجهـــا قيمـــا  إلـــى الترســـيخ والتعزي
ومفــاهيم تســاهم فــي نشـــر ثقافــة األمــن والســـلم،ومنهاج التربيــة المدنيــة لمرحلـــة التعلــيم المتوســط فـــي 

إن الســلم االجتمــاعي ال يعنــي "،)%25.86(ق بالحــ اأعلــى نســبة فــي الظهــور لهــذ لالجزائــر يســج
انطبــاق أفكــار وأراء كــل المجتمع،إنمــا هــو احتــرام االختيــار الفكــري الــذي التــزم بــه كــل واحــد،والعمل 
على تشكيل مجموعة من القواعد والمبادئ التـي تحتـرم هـذا االختيار،وتسـمح لجميـع الشـرائح والقـوى 

رك اإليديولوجي والوطني،مع وجود اختالف فـي وجهـات االجتماعية على التعايش على قاعدة المشت
  1."النظر وتباين في األفكار والمواقف

الــذي يشــكل تهديــدا للحيــاة اإلنســانية،في حــين ) %24.13(يليهــا مفهــوم الحــد مــن ســباق التســلح ب
نظـــــرا لمـــــا يشـــــكله مـــــن تهديـــــد لألمـــــن ) %18.96(جـــــاء مفهـــــوم نبـــــذ العنـــــف فـــــي المرتبـــــة الثالثـــــة 

ر وتنامي ظاهرة العنف في اآلونة األخيرة،سواء في المجتمـع بشـكل عـام أو فـي الميـدان العام،فانتشا
التربوي،دفع بالكثير من الباحثين إلى إجراء دراسات للوقوف علـى أسـباب هـذه الظـاهرة وخاصـة فـي 
الوســط التربوي،الــذي هــو جــزء مــن المجتمــع الكبير،يكفــي أن نعــرف أن المدرســة الجزائريــة تضــم مــا 

ماليـــين تلميذ،وعليـــه فـــالتركيز علـــى تنميـــة ثقافـــة الســـلم واألمـــن ونبـــذ كـــل أشـــكال العنـــف  08يقـــارب 
والتطرف،ضـــرورة ملحـــة خاصـــة فـــي أوســـاط هـــذه الفئـــة الهشـــة،والتي يمكـــن مـــن خـــالل مـــا تتضـــمنه 
المنــاهج التربويــة مــن مفــاهيم وقــيم واتجاهــات وأنشــطة موجهــة تعمــل علــى ترســيخها فــي وجــدان هــذه 

جها لسلوكياتهم في المحيط المدرسي والمجتمع بشكل عام،حتى تحقـق الـنظم التربويـة الفئة،لتكون مو 
أهــدافها فــي الوصــول إلــى مجتمعــات خاليــة مــن كــل مظــاهر التطــرف والعنف،خاصــة أن منظومتنــا 
من القيم المستمدة من تاريخنا وديننا اإلسالمي الحنيف،تعتبر معـين ال ينضـب مـن األدلـة والبـراهين 

المنحــى ونبــذه،غير أننــا نســجل عــدم ظهــور هــذا المفهــوم فــي الســنة األولــى متوســط  علــى رفــض هــذا
تماما،أما فـي بـاقي السـنوات فكـان ظهـوره بشـكل ضـعيف،حيث لـم يتكـرر فـي السـنوات الـثالث سـوى 
احــد عشــر مـــرة فقط،فالمدرســة هــي فضـــاء حــامي ومحمي،فهـــي تضــطلع بنقــل قـــيم وثقافــة المجتمـــع 

ماية أطفالنا من الوقوع في مزالـق االنحراف،والمحافظـة علـى اسـتمرارية وتكوين إطارات المستقبل وح
ـــــة مـــــن كـــــل مـــــا يهـــــدد محيطهـــــا وأمنهـــــا  ـــــة الدول األمـــــة وديمومتهـــــا،وفي نفـــــس الوقـــــت تتمتـــــع بحماي
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واســــــــتقرارها،وهذه الــــــــدعوة لنبــــــــذ العنــــــــف صــــــــادرة عــــــــن منظمــــــــة األمــــــــم المتحــــــــدة للتربيــــــــة والعلــــــــم 
مــن مــرة إلــى ضــرورة أن تتضــمن المنــاهج التربويــة مفــاهيم  ،التــي دعــت فــي أكثــر)اليونســكو(والثقافــة

وقــيم المواطنــة وحقــوق اإلنســان،والتي مــن بينهــا الحــق فــي حيــاة خاليــة مــن العنــف بكــل أشــكاله،في 
  1.المدرسة أو في غيرها من مؤسسات المجتمع

  المساواةحق مفهوم  -2-1-6
لمدنيـة لمرحلـة التعلـيم المتوسـط،قدرت التربيـة ا منهـاجأما مفهوم المسـاواة فقـد حقـق نسـبة ظهـور فـي 

،وللوقوف على التمثيـل النسـبي للمفـاهيم الفرعيـة لحـق المسـاواة كمـا يوضـحها الشـكل )%07.47(ب
  :التالي
يوضح التوزيع النسبي للمفاهيم تحت الفرعية لحق المساواة المتضمنة في منهاج التربية )45(شكل
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بـــــين الجنســـــين فـــــي الحقـــــوق والواجبات،نـــــابع مـــــن المواثيـــــق والمعاهـــــدات  ةإن الـــــدعوة إلـــــى المســـــاوا
الدوليــة،التي تــدعو لرفــع هــذا الظلــم عــن جــزء مهــم مــن المجتمع،وطاقــة معطلــة فيــه  بحرمانهــا مــن 

ـــع بحقوقهـــا المدنيـــة والسياســـية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية والثقافيـــة،بنا ء علـــى الجـــنس، فـــالمرأة التمت
شــقيقة الرجــل ونصــف المجتمــع لهــا مــا لــه وعليهــا مــا عليــه،من حقــوق وواجبــات قــال عليــه الصــالة 

سـورة البقـرة (" َلُهن ِمْثُل الِذي َعَلْيِهن ِباْلَمْعُروفِ " ،وقال عز من قائـل "النساء شقائق الرجال"والسالم
لدولية والعهود المختلفة تدعو إلى ضرورة أن ال يكـون ا ق،كما أن اإلعالنات العالمية والمواثي)228

                                                 
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001607/160787e.pdf, UNESCO’S Work on Education for Peace and Non-Violence. 
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تمييــز بــين بنــي البشــر علــى أســاس الجنس،فالكــل لــه نفــس الحقــوق وعليــه نفــس الواجبات،فالمســاواة 
االجتماعية بين المـرأة والرجـل باتـت مطلبـا عالميـا،نظرا لمـا تعانيـه الكثيـر مـن النسـاء فـي العـالم مـن 

ــة فــي القضــاء علــى هــذا التمييــز مــن خــالل مظــاهر التمييــز بســبب الجنس،والت ربيــة تعتبــر أداة فعال
والتربوية،لقـــــد أدرجـــــت لجنـــــة القضـــــاء علـــــى التمييـــــز ضـــــد المـــــرأة فـــــي توصـــــيتها  ةالبـــــرامج التعليميـــــ

اعتمــاد بــرامج تعليميــة وٕاعالميــة،اعتمادا فعــاال يســاعد "،بحــث جميــع الــدول األطــراف علــى )02(رقــم
ممارســات الحاليــة،التي تعرقــل إعمــال مبــدأ المســاواة االجتماعيــة فــي القضــاء علــى ألــوان التحامــل وال

  1"للمرأة على نحو تام
يحـدث التمييـز  "فالتمييز بين الجنسين وفقا لما يـراه المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لألمـم المتحـدة

المباشــر عنــدما يكــون اخــتالف المعاملــة قائمــا بصــورة صــريحة علــى أوجــه تمييــز تقــوم حصــرا علــى 
يمكــــــن تبريرهــــــا بشــــــكل  ال ي، التــــــالمميــــــزة للرجــــــال أو النســــــاء ص، والخصــــــائنــــــوع الجــــــنس أســــــاس

 ∗".موضوعي
التربيــة المدنيـة لمرحلـة التعلــيم المتوسط،نسـجل معــدل ظهـور عـال لمفهــوم حـق المســاواة  منهـاجوفـي 

،وهي نسبة ظهور تعبر على أهمية هـذا المفهـوم وضـرورة أن يعـي )%33.33(بين الجنسين بنسبة 
يــذنا أهميــة المســاواة فــي تحقيــق التــوازن االجتماعي،يــأتي بعهــده  فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث تالم

،وهــي نسـبة تعكــس أهميــة )%30.55(الظهـور مفهــوم عـدم التمييــز العنصـري بنســبة ظهــور تقـدر ب
لكــل إنســان حــق التمتــع بكافــة "هــذا المفهــوم بمــا يتماشــى وأهــداف اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان

والحريـــات الـــواردة فـــي هـــذا اإلعـــالن دون أي تمييز،كـــالتمييز بســـبب العنصـــر أو اللـــون أو  الحقـــوق
الجنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي السياسـي أو أي رأي آخـر،أو األصـل الـوطني أو االجتمـاعي أو 

مــن اإلعــالن ) 02المــادة ."(الثــروة أو المــيالد أو أي وضــع آخــر،دون أيــة تفرقــة بــين الرجــال والنســاء
 .لعالمي لحقوق اإلنسانا

أمــا المســاواة أمــا القــانون كحــق أصــيل مــن الحقــوق اإلنســان،لتكريس ثقافــة المســاواة بــين الجميــع أمــا 
ـــــــت نســـــــبة  ـــــــي يكـــــــون عليهـــــــا المواطن،فحقق ـــــــة الت ـــــــة االجتماعي ـــــــانون،بغض النظـــــــر عـــــــن المكان الق
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مــا كــان ،أمــا مفهــوم تكــافؤ الفــرص للجميــع بغــض النظــر عــن أي عامــل مــؤثر مه)%19.44(ظهــور
  ).%16.66(نوعه حقق  نسبة ظهور تقدر ب 

  مفهوم الحق في الحياة -2-1-7
،ولـم يظهـر هـذا المفهـوم )%02.20(أما مفهـوم الحـق فـي الحيـاة فكانـت نسـبة ظهـوره هـي األضـعف

  :الموالي سوى في الرابعة متوسط،ونسجل غيابه في بقية السنوات، وهذا ما يوضحه الشكل 
سبي للمفاهيم تحت الفرعية للحق في الحياة المتضمنة في منهاج يوضح التوزيع الن)46(شكل
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تتجلــى أهميــة هــذا المفهــوم فــي تعزيــز أهميــة الــنفس وعظمتهــا عنــد خالقها،فهنــاك الكثيــر مــن اآليــات 

تعطــي للحــق فــي الحيــاة أهميــة كبيرة،وتتوعــد كــل مــن القرآنيــة واألحاديــث التــي تعــزز هــذا المفهــوم و 
ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنـا َعَلـى َبِنـي ِإْسـَراِئيَل َأنـُه َمـْن َقَتـَل َنْفًسـا "ينتهك حرمة هذه الحياة بأقسى العقوبات

جميعـا اَهـا َفَكَأنَمـا َأْحَيـا النـاَس ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَألْرِض َفَكَأنَما َقَتَل النـاَس َجِميًعـا َوَمـْن َأْحيَ 
  ).32سورة المائدة "(
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنُم َخاِلـًدا ِفيَهـا َوَغِضـَب اللـُه َعَلْيـِه َوَلَعَنـُه َوَأَعـد َلـ"قال أيضـاو  َتَعمُه َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا م

  ).93اآلية .سورة النساء" (َعَذاًبا َعِظيًما
بالغـــة األهميـــة فـــي تكـــوين اتجاهـــات وقـــيم األفراد،فـــإن تعزيـــز قـــيم المرحلـــة العمريـــة  خاصـــة فـــي هـــذه

هده مــن تفشــي ظــاهرة ظــة عليهــا ضــرورة ملحــة،في ظــل مــا نشــومفــاهيم قيمــة الحيــاة وأهميــة المحاف
  .التطرف واإلرهاب وانتهاك حرمات النفس البشرية
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ــديانات الســماوية  وطالبــت بصــونه واحترامه،وتربيــة فــالحق فــي الحيــاة حــق أصــيل دعــت إليــه كــل ال
الناشئة على مفهوم احترام النفس البشرية وحقها في الحياة،يساهم في إعداد أفراد ينبذون كل أشـكال 
العنــف والتطــرف المــؤدي إلــى إزهــاق هــذه الــنفس الكريمــة،وهو مــا تســعى الــنظم التربويــة لتحقيقــه،وٕاذ 

،ممــا يجعــل مــن ترســيخه فــي )%20(لمدنيــةنســجل هنــا تــدنى ظهــور هــذا المفهــوم فــي كتــب التربيــة ا
  .وجدان التالميذ ال يصل إلى مبتغاة

) %30(وتجويــع المــدنيين) %40(كمــا تــم تســجيل ظهــور نســبي لمفهــومي اإلبــادة الجماعيــة بنســبة  
كمفــاهيم منافيــة لمبــادئ حقــوق اإلنســان،أما عقوبــة اإلعــدام بــين التوقيــف واإللغــاء فســجلت أضــعف 

ء عقوبة اإلعدام أو توقيفهـا فـي الجزائـر تخضـع لقـوانين الجمهوريـة،ووفقا ،حيث أن إلغا)%10(نسبة
  .الحترام منظومة حقوق اإلنسان

فـي كتـب التربيـة المدنيـة لمرحلـة التعلـيم  هعلى العموم فمفهوم الحق في الحياة سجل أدنـى مسـتوى لـ
رارات،ممـا يـدل علـى المتوسط،بحيث لم يتجاوز تكرار المفاهيم المرتبطـة بـالحق فـي الحيـاة العشـر تك

عــدم االهتمــام بهــذا المفهــوم رغــم أهميتــه فــي ترســيخ قــيم احتــرام حــق الحيــاة والمحافظــة علــى الــنفس 
  .البشرية

أن مفــاهيم الحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تــم رصــدها فــي منــاهج  إلــى مــن خــالل مــا تقــدم نخلــص
مفاهيم،وهــذا مــا يتوافــق مــع دراســة التربيــة المدنية،تشــكل النســبة األكبــر فــي الظهــور مــن بــين بقيــة ال

  .1)2009/2010(مرتجى والرنتيسي 
مهـام  نومـ القانون التوجيهي للتربية يضع هذه الحقوق من ضمن غايات التربية في الجزائـركما أن 

تنميـــة الحـــس المـــدني لـــدى التالميذ،وتنشـــئتهم علـــى قـــيم المواطنـــة،بتلقينهم مبـــادئ العدالـــة "المدرســـة 
مـــــواطنين فـــــي الحقـــــوق والواجبات،والتســـــامح واحتـــــرام الغيـــــر والتضـــــامن بـــــين واإلنصاف،وتســـــاوي ال

  2."المواطنين
ورغــم ذلــك نســجل تــدني ظهــور بعــض المفــاهيم نظــرا ألهميتهــا فــي تشــكل الــوعي المــدني والسياســي 
لدى التالميذ،كمفهوم الحق في الحياة ونبذ العنف،والتعصب والتجريح،االختالف فـي الـرأي،ألن هـذه 

ضــرورية فــي هــذه المرحلــة العمريــة لتشــكل قاعــدة هــذا الــوعي فــي تكــوين مــواطن الغد،الــذي المفــاهيم 
  . نرغب في أن يكون مواطنا متشبعا بقيم وطنه األصيلة ومتفتح على العالم
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ج التربيــة المدنيــة لمرحلــة التعلــيم المتوســط فكــان اهــالثــاني فــي موضــوع دراســتنا حــول من أمــا الجــزء
  . اتها من جملة المفاهيم االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيتمثل في البحث عن متضمن

إلنســـان حقـــوق ال االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــةالمفـــاهيم :الفئـــة الرئيســـية الثانيـــة -2-2
 .ج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسطالمتضمنة في منها

  :وكان التساؤل على النحو اآلتي
التربيـــة منهـــاج لحقـــوق اإلنســـان المتضـــمنة فـــي  والثقافيـــة ةاالجتماعيـــا هـــي المفـــاهيم االقتصـــادية و مـــ

  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط في الجزائر؟
تعتبر الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،الجيل الثاني من حقوق اإلنسان التي تـم إقرارهـا فـي 

اج التربيـة المدنية،بعـد حسـاب العهد الثاني الخاص بحقـوق اإلنسـان،وٕان رصـد هـذه الحقـوق فـي منهـ
  :التكرارات والنسب المئوية لمعدل ظهورها،أمكننا من انجاز الشكل اآلتي

المتضمنة في  والثقافية ةيوضح التوزيع النسبي للمفاهيم الفرعية االقتصادية واالجتماعي)47(شكل
  .التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط منهاج
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  حق العملمفهوم -2-2-1
مــن خــالل الشــكل الــذي تــم انجــازه يتضــح لنــا أن حــق العمــل قــد حقــق نســبة ظهــور عاليــة تقــدر بـــ 

،من مجموع المفاهيم الفرعية االقتصادية واالجتماعية والثقافية،هذا لما يتميز بـه مفهـوم )32.68%(
نســان،حيث تتجلــى رســالته فــي العمــل مــن أهميــة فــي حيــاة اإلنســان،فمفهوم العمــل يــرتبط بوجــود اإل

تعميـــر األرض،مـــن خـــالل العمـــل واإلنتـــاج،غير أن اســـتغالل اإلنســـان ألخيـــه اإلنســـان بشـــكل غيـــر 
معقـــول وال مقبـــول،وعبر أزمنـــة مديـــدة،دفعت هـــذا اإلنســـان المقهـــور إلـــى النضـــال مـــن أجـــل اســـتعادة 

افؤ الطــرفين فــي تقــديم حقوقــه وتنظــيم العالقــة بينــه وبــين أخيــه اإلنســان،عالقة تكــون مــن خــالل تكــ
الخدمة وتلقى ما يقابلها،واستمر هذا النضال إلـى يومنـا هـذا رغـم تحسـن ظـروف العمل،بسـن قـوانين 
صـارمة لتنظــيم العالقــة بــين العامـل ورب العمــل،ظهرن فــي شــكل عهـد اقتصــادي واجتمــاعي وثقــافي 

مـن الحقـوق يتمتـع  صادر عن هيئة األمم المتحدة،صـادقت عليـه غالبيـة األعضـاء،يتجلى فـي جملـة
بها العامل،وهي من صلب حقوق اإلنسان،التي من الواجب أن يعرفها كل فـرد ليكـون واعيـا بحقوقـه 
األساســــــــية،كما وردت فــــــــي المعاهــــــــدات والمواثيــــــــق الدوليــــــــة وتــــــــم إقرارهــــــــا مــــــــن طــــــــرف المجتمــــــــع 

نتاجيـة وعالقـات ومفهوم العمل بطبيعة الحال مركب تتفاعل فيه المعرفة والخبـرة والمهـارة اإل"الدولي،
األداء فــــي التركيــــب الوظيفي،ونوعيــــة قطــــاع النشــــاط االقتصــــادي أو االجتماعي،وطبيعــــة عالقــــات 

  1."اإلنتاج وعوامله،وحراك القوى المنتجة رأسيا وأفقيا
أصــيلة،ُتعرف بحقــوق لتؤســس لحقــوق إنســانية  لغيــر أن فــي مجــال الحقــوق تنــتظم كــل هــذا العوامــ

إال بمساهمة المناهج التربوية،من خالل تعزيز مفهـوم العمـل فـي نفـوس ،ولن يكون ذلك ممكنا العمل
  .ذه المفاهيم كحقوق إنسانية أصيلةالتالميذ،و إكسابهم ه

ولتحديد معدل الظهور النسبي للمفاهيم المرتبطة بحق العمل،نعمل على رصـد ظهورهـا وترتيبهـا فـي 
  :ها الشكل اآلتيمنهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط،كما يوضح
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التربية منهاج المتضمنة في  يوضح التوزيع النسبي للمفاهيم تحت الفرعية لحق العمل)48(شكل
  .المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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لعل من نافلة القول أن المحافظة علـى حقـوق العمـال وصـون كرامتهم،كـان نتيجـة النضـال المسـتمر 
قامـــــت بـــــه الحركـــــات العماليـــــة عبـــــر التـــــاريخ مـــــن خـــــالل نقابـــــات العمـــــل،التي تشـــــكلت لهـــــذا الـــــذي 

الغرض،وأسســــت لحــــق إنســــاني أصــــيل مــــن حقــــوق اإلنســــان،وهو حــــق تكــــوين النقابــــات واالنخــــراط 
ــيم المتوســط نســجل معــدل ظهــور قــوي  لهــذا المفهــوم  منهــاجفيهــا،وفي  التربيــة المدنيــة لمرحلــة التعل

لـــى أهميـــة هـــذا الحق،أمـــا مفهـــوم الحـــق فـــي التـــأمين والتقاعـــد فســـجل نســـبة ،تعبيـــرا ع)%38.61(بــــ
،هذه النسبة التي تعكس أهمية حق التأمين في حياة العمال وحقـوقهم فـي التقاعـد )%12.87(ظهور

ـــــدر  ـــــة معـــــدل ظهـــــور نســـــبي يق ـــــة مـــــن البطال ـــــاتهم،في حـــــين ســـــجل مفهـــــوم الحماي ـــــة واجب بعـــــد تأدي
ة مـن المفــاهيم التــي تعتبـر علــى درجــة مـن األهميــة فــي ،كمــا نســجل تـدني فــي مجموعــ)%10.89(بــ

،مالئمـة )%09.90(هذا المجال مثل مفهوم العمل بأجر يكافئ الجهد المبـذول والتـي ظهـرت بمعـدل
،أمـا مفـاهيم الحــق فـي الراحـة والحــق فـي اإلضـراب وحظــر )%08.91( ظـروف العمـل التـي ســجلت

مـا مفهـوم حظـر عمالـة األطفـال فقـد ظهـر ،أ)%07.00(العمل القسري،فقد سجلت ظهور ال يتعدى 
،وهذا الحضور ال يتناسب مـع هـذه المشـكلة التـي باتـت تـؤرق )%01.98(بمعدل ضعيف لم يتجاوز

المنظمــــات العالميــــة لحقــــوق اإلنســــان، وتــــؤثر علــــى نمــــو األطفــــال الجســــماني و العقلــــي والوجــــداني 
ة الهشـــة مـــن المجتمع،وتعريـــف واالجتمـــاعي وجـــاءت اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل لتشـــرع لحمايـــة هـــذه الفئـــ
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األطفـــال بحقــــوقهم المشـــروعة،وتوعية المجتمــــع بهـــذه الحقــــوق والحـــث علــــى عـــدم انتهاكها،وتوضــــح 
تعتــرف الــدول األطــراف بحــّق الطفــل فــي حمايتــه مــن "مــن االتفاقيــة ذلــك بشــكل صــريح) 32(المــادة 

ل إعاقـة لتعلـيم الطفـل، االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمـل يــرجح أن يكـون خطيـرا أو أن يمثّـ
ـــــوي، أو  ــــــي، أو الروحـــــي، أو المعن ــــــدني، أو العقل أو أن يكـــــون ضـــــارا بصـــــحة الطفـــــل أو بنمــــــوه الب

  ∗"االجتماعي
إن المفـــاهيم المرتبطـــة بحـــق العمـــل ســـجلت ظهـــورا نســـبيا عاليا،واحتلـــت تواجـــدا متقـــدما فـــي منهـــاج 

يـــدل علـــى أهميـــة هـــذه المفـــاهيم فـــي هـــذه  التربيـــة المدنيـــة لمرحلـــة التعلـــيم المتوســـط فـــي الجزائر،ممـــا
و ناصــر "ياسـين علــي المقوسـي"المرحلـة العمريـة الهامــة مـن حيـاة اإلنســان،وهذا مـا يتفـق مــع دراسـة 

أحمــد الخوالــدة،في دراســتهم التحليليــة حــول مفهومــات حقــوق اإلنســان المتضــمنة فــي منــاهج التربيــة 
  1).الثامن والتاسع والعاشر(لصفوفاإلسالمية في المدارس األساسية العليا في األردن،ل

والتــي خلصــت إلــى احــتالل حقــوق العمــل مــن حيــث الظهــور فــي منهــاج التربيــة اإلســالمية،للمرتبة 
األولـــى فـــي كـــل مـــن الصـــفين الثـــامن والعاشـــر والرتبـــة الرابعـــة فـــي الصـــف التاســـع،وهذا يتوافـــق مـــع 

  .لتعليميةدراستنا في تحقيق مفاهيم العمل لنسبة ظهور جيدة في المناهج ا
  الرعاية الصحيةحق مفهوم -2-2-2

،ممـــا يعكـــس أهميـــة هـــذه )%26.53(تشـــكل مفـــاهيم الرعايـــة الصـــحية المرتبـــة الثانيـــة بمعـــدل ظهـــور
المفـــاهيم فـــي منظومـــة حقـــوق اإلنســـان،وللوقوف علـــى معـــدل ظهورهـــا النســـبي وترتيبهـــا فـــي منهـــاج 

  :اآلتيالتربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط،تم انجاز الشكل 
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 منهاجالمتضمنة في  يوضح التوزيع النسبي للمفاهيم تحت الفرعية لحق الرعاية الصحية)49(شكل
  .التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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ـــــوق اإلنســـــان فـــــي  ـــــي أقرهـــــا اإلعـــــالن العـــــالمي لحق ـــــوق الت ـــــر الضـــــمان االجتمـــــاعي مـــــن الحق يعتب

وفـي أن تحقـق ، بصفته عضوا فـي المجتمـع الحـق فـي الضـمانة االجتماعيـةلكل شخص )"22(مادته
الحقوق االقتصــادية وبمــا يتفــق ونظــم كــل دولــة ومواردهــا،بوســاطة المجهــود القــومي والتعــاون الــدولي 

  ".غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته واالجتماعية والتربوية التي ال
متقـدما علـى كـل المفـاهيم ) %35.36(نسبي مرتفع بــحقق مفهوم الضمان االجتماعي معدل ظهور 

األخرى،ممــا يبــرز أهميــة هــذا المفهــوم للتــدليل علــى تــوفر الرعايــة الصــحية الجيــدة،فكل دولــة ملزمــة 
بتـــــــــوفير الحمايـــــــــة الصـــــــــحية لمواطنيهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل الضـــــــــمانة االجتماعيـــــــــة الشـــــــــاملة،والتغطية 

  .لشيخوخة المتقدمةالصحية،انطالقا من المرحلة الجنينية إلى مراحل ا
ــــ ـــة الطفولـــة واألمومـــة حقـــق ظهـــورا نســـبيا يقـــدر بــــــ ـــة )%34.14(مفهـــوم حـــق حماي وجـــاء فـــي المرتب

الثانية،فحماية الطفولة واألمومة حق من الحقوق التي أقرهـا اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان،حيث 
رعايـة خاصـتين، ويـنعم كـل لألمومـة والطفولـة الحـق فـي مسـاعدة و  "إلـى) 02(فقـرة) 25(تشير المادة

ن ربــاط شــرعي أو بطريقــة غيــر األطفــال بــنفس الحمايــة االجتماعيــة ســواء أكانــت والدتهــم ناتجــة عــ
  .فالطفل مهما كان وضعه االجتماعي،يتمتع بحماية ورعاية صحية يكفلها له القانون".شرعية
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،فـي حـين )%10.97(أما التغذية الجيدة كحق من حقوق اإلنسـان،فقد سـجلت ظهـورا نسـبيا يقـدر ب
،وهو معدل يعتبر متـدني مقارنـة )%08.53(كان ظهور مفهوم الوقاية والعالج بمعدل نسبي يقدر بــ

باألهميـــة التـــي يتمتـــع بهـــا هـــذا المفهوم،فنشـــر ثقافـــة الوقايـــة بـــدال مـــن العـــالج بـــين أوســـاط التالميـــذ 
  .اضمواطنو المستقبل،يساهم في نشر الوعي الصحي،والتقليل من انتشار األمر 

،أمـا حقـوق )%04.87(كما نسجل تدني ظهور مفهوم الحـق فـي المسـكن الالئـق الـذي سـجل ظهـور
،وأخيـــرا مفهـــوم البيئـــة النظيفـــة )%03.65(ذوي االحتياجـــات الخاصـــة فكـــان ظهورهـــا النســـبي بمعـــدل

  ).%02.43(كان بمعدل ظهور جد متدني يقدر ب
ء بهــــا اإلعــــالن العــــالمي لحقــــوق إن حــــق الرعايــــة الصــــحية مــــن فئــــة الحقــــوق األساســــية التــــي جــــا

اإلنســــان،وكل المعاهــــدات والمواثيــــق الدوليــــة ذات الشــــأن بحفــــظ كرامــــة اإلنســــان وحقوقــــه،وهي مــــن 
  .متضمنات مناهج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط

  مفهوم حق التعليم -2-2-3
الثالــث مــن الحقــوق  بعــد مفهــوم الرعايــة الصحية،نســجل ظهــور مفهــوم الحــق فــي التعلــيم فــي الترتيــب

ـــــــــغ  التـــــــــي وردت فـــــــــي اإلعـــــــــالن العـــــــــالمي لحقـــــــــوق و ،)%15.21(االجتماعية،بمعـــــــــدل ظهـــــــــور بل
اإلنســان،وللوقوف علــى المعــدل النســبي لهــذه الفئــة مــن الحقــوق فــي منهــاج التربيــة المدنيــة لمرحلــة 

  :التعليم المتوسط،تم إنجاز المخطط اآلتي
التربية منهاج المتضمنة في  لفرعية لحق التعليميوضح التوزيع النسبي للمفاهيم تحت ا)50(شكل

  .المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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يعتبـــر التعلـــيم حـــق مـــن حقـــوق اإلنســـان األساســـية ،فاألمـــة المتعلمـــة أمـــة تملـــك إرادتها،وقـــادرة علـــى 
إبراز أهمية هذا الحق للناشـئة  ومناهج التربية المدنية تعمل علىمجابهة التحديات مهما كان نوعها،

مـــن خـــالل جملـــة مـــن المفـــاهيم ســـيتم التطـــرق لهـــا وفقا،لترتيـــب ظهورهـــا النســـبي فـــي منـــاهج التربيـــة 
  .المدنية

،وهــو )%65.95(التربيــة المدنيــة بمعــدل نســبي منهــاجيعتبــر مفهــوم محــو األميــة األكثــر ظهــورا فــي 
حمـــل مؤشـــرات لدرجـــة األهميـــة التـــي يمثلهـــا معـــدل مرتفـــع مقارنـــة بالمفـــاهيم األخرى،وبالتـــالي فهـــو ي

التعلــيم فــي حيــاة األمم،فــالعلم والتعلــيم مفــاهيم حــث عليهــا اإلســالم،يكفي أن أول خطــاب مباشــر مــن 
ْنَساَن ِمـْن َعَلـٍق * الِذي َخَلَق  ْقَرْأ ِباْسِم َربكَ " السماء إلى األرض كـان اْقـَرْأ َوَربـَك اْألَْكـَرُم * َخَلَق اإلِْ

 * َم ِباْلَقَلِم الْنَساَن َما َلْم َيْعَلمْ * ِذي َعل   ).5-1سورة العلق آية('َعلَم اإلِْ
ــــا،فهي مرادفــــة  ــــة بكــــل أشــــكالها،ثقافيا وسياســــيا واجتماعي ــــة مشــــكلة تحــــول دون تحقيــــق التنمي فاألمي

ة لـتعلم للتخلف،لذا تسعى األمم للتخلص منها،بوضع برامج لتعليم الكبار وتزويدهم بالقواعد األساسي
  1:الكتابة والقراءة،فهي تسعى إلى تحقيق جملة من األهداف اآلتية

توفير فرص حقيقة لكل مواطن،فاتته فترة التعلـيم فـي الصـغر،وحرم نتيجـة لـذلك مـن السـيطرة  •
 .على األبجديات،التي تدخله إلى قلب مجتمعه تاريخا وثقافة وحلما

رضـها التطـور علـى أولئـك الـذين كـانوا توفير فرص حقيقية تسمح باكتسـاب مهـارات جديدة،يف •
 .يمارسون العمل،على أساس رصيد قديم من المهارات والمعلومات

بلــورة قــيم جديــدة تســعف النــاس بالســلوكيات الواعية،وتضــع أقــدامهم علــى مشــارف المســتقبل  •
 .المأمول

 ،ممــا يظهــر أهميــة هــذا الحــق فــي حيــاة)%21.27(أمــا مجانيــة التعلــيم ســجلت نســبة ظهــور وصــلت
اإلنســـــان،والذي كرســـــته المعاهـــــدات الدوليـــــة ورعتـــــه المنظمـــــات الدوليـــــة كحـــــق أصـــــيل مـــــن حقـــــوق 

 امجانيـ االبتـدائي التعلـيم لجعـ "من اتفاقيـة مكافحـة التمييـز فـي التعلـيم تقـرر) أ 04(اإلنسان،المادة 
 لوجعـ ,عللجميـ عامـة بصـفة المنـال وسـهل رامتـواف أشـكاله بشـتى الثـانوي التعلـيم وجعـل اوٕاجباريـ

                                                 
1
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 يفرضـه بمـا الجميـع التـزام وضـمان ,الفـردي القـدرات أسـاس علـى للجميـع امتاحـ كـذلك العـالي التعليم
  ∗."باالنتظام في المدرسة القانون

 التعليم،مضـمون التعلـيم فـي الحـق "يـنص علـى) 53(وفـي الجزائـر الدسـتور الجزائـري فـي مادتـه 
  "القانون يحددها التي الشروط حسب مجاني

ــــأمـــا إجباريـــة ال ،وهـــي نســـبة متدنيـــة مقارنـــة )%06.38(تعلـــيم األساســـي فظهـــرت بنســـبة أقـــل تقـــدر بـ
بأهميــة هــذا المفهوم،فــالتعليم فــي المرحلــة األساســية إجبــاري بقــوة القانون،وقــد تتأســس الدولــة أو مــن 
ينوب عنها أو جمعيات المجتمع المدني،كأطراف مدنية لرفع قضية أمام المحاكم تلزم كـل مـن يمنـع 

،أمــا حــق )%04.25(ن االلتحــاق بالمدرســة،في حــين ســجل مفهــوم حــق التعلــيم المتواصــل أبنائــه مــ
رغــم أهميــة هــذا المفهــوم ،غيــر أن التطــرق لمفهــوم ) %02.12(ضــعيفة ةتعلــيم الجنســين فكــان بنســب

المســاواة بــين الجنســين فــي حــق المســاواة،يكفي لتــدعيم هــذا المفهــوم وتوضــيحه للناشــئة،باعتباره حــق 
نســانية األصــيلة،والتي ال يمكــن التنــازل عنها،طبقــا للمعاهــدات واإلعالنــات والمواثيــق مــن الحقــوق اإل

  .الدولية
   مفهوم حق التراث  -2-2-4

يعتبـــر التـــراث مـــن حقـــوق اإلنســـان األصـــيلة التـــي أقرتهـــا هيئـــة األمـــم المتحـــدة،وتم المصـــادقة عليهـــا 
وق ثقافيـــــة تشـــــمل تراثـــــه بكـــــل ضـــــمن اإلعالنـــــات والمعاهـــــدات والمواثيـــــق الدوليـــــة،فلكل إنســـــان حقـــــ

هـذه المفـاهيم التـي بـات مـن الضـروري ترسـيخها بالتربيـة أصنافه،وآثاره وحقه فـي تصـنيفها وحمايتها،
الثقـافي  ثفي وجدان األفراد،لتكون أداة لفهم الذات واحترام خصوصيات اآلخر،والتعامـل مـع المـورو 

وتـدمير للمعـالم األثريـة فـي كثيـر مـن  بوعي أكبر،ولعل ما يحدث من نهب لآلثـار يالمادي والالماد
  .دول العالم،يؤسس لغياب ثقافة احترام التراث وصيانته

للتعريـف بـه فـي أوسـاط الناشـئة،  جوالجزائر تزخر بمعالم وآثـار طبيعيـة وتـراث ثقـافي وٕانسـاني، يحتـا
أن يكــون للتربيــة نصــيب غيــر هــين فــي المســاهمة فــي هــذه  بيجــ مــن كــل خطــر، هولضـمان حمايتــ

  .مليةالع
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ومفهــوم التــراث فــي منهــاج التربيــة المدنيــة لمرحلــة التعلــيم المتوســط حقــق معــدل ظهــور نســبي يقــدر 
وللوقــــوف علــــى المفــــاهيم الفرعيــــة ذات العالقــــة بحقــــوق التــــراث فــــي منهــــاج التربيــــة ) %14.88(ب

ظهـور المدنية لمرحلة التعليم المتوسط في الجزائر، تم انجاز مخطط يوضـح التوزيـع النسـبي لمعـدل 
  :هذه المفاهيم،كما يوضحها الشكل الموالي

التربية منهاج يوضح التوزيع النسبي للمفاهيم تحت الفرعية لحق التراث المتضمنة في )51(شكل
  .المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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التــراث،أن مفهــوم التــراث يتجلــى لنــا مــن خــالل التوزيــع النســبي لمعــدل ظهــور المفــاهيم الفرعيــة لحــق 
ـــ ،نظــرا لمــا )%23.91(اإلنســاني ســجل أكبــر ظهــور مــن بــين المفــاهيم بمعــدل ظهــور نســبي يقــدر بـ

ـــاريخ  ـــين بنـــي اإلنســـانية،فالتراث هـــو عامـــل مـــن عوامـــل فهـــم الت ـــه التـــراث اإلنســـاني المشـــترك ب يمثل
مفهـــــــوم التـــــــراث البشـــــــري،كما يعتبـــــــر مـــــــن القـــــــيم الحضـــــــارية للمجتمع،يـــــــأتي فـــــــي المرتبـــــــة الثانيـــــــة 

ـــــــــافي ــــــــــ)المـــــــــادي والالمـــــــــادي (الثق ـــــــــدر بـ ـــــــــراث الطبيعـــــــــي )%19.56(بمعـــــــــدل ظهـــــــــور يق ـــــــــم الت ،ث
أمـا التـراث الـوطني )%15.21(،أما مفهوم المعالم األثرية فقد حقق نسـبة ظهـور )%17.39(بمعدل

  ).%10.86(،يليه مفهوم تصنيف اآلثار بمعدل ظهور)%13.04(سجل نسبة متدنية تقدر بــ
هــذا المجــال تــدني ظهــور مفهــوم التــراث الــوطني ســواء ماديــا أو الماديا،فغيــاب أهميــة  إذ نســجل فــي

السياحة الثقافية كمفهوم لتعزيز االهتمام بالجوانب الثقافية في وجدان التالميـذ،مما يعـزز لـديهم حـب 
  .الوطن والشعور باالنتماء،مما ينعكس ايجابيا على سلوكياتهم
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  مفهوم حق الملكية -2-2-5
الملكية من المفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان،تتجلى في حق اإلنسان في أن يتصرف في مـا  تعتبر

أو فكريـة،واإلعالنات العالميـة والمواثيـق )ماديـة(يملك دون أي ضغط،سواء كانـت هـذه الملكيـة عينيـة
، كمـا يضــمن "الملكيـة الخاصـة مضـمونة)" 52(والمعاهـدات تقـر بذلك،والدسـتور الجزائـري فـي مادتـه

 والعلمــي والفنــي الفكــري االبتكــار حريــة"الملكيــة الفكريــة وحــق االبتكــار)38(الدسـتور فــي مادتــه
  "القانون يحميها المؤلف حقوق،للمواطن مضمونة

معــدل ظهــر نســبي لهــذا المفهــوم يقــدر  لوفــي منهــاج التربيــة المدنيــة لمرحلــة التعلــيم المتوســط، نســج
ت العالقـــة بحقـــوق الملكيـــة فـــي منهـــاج التربيـــة وللوقـــوف علـــى المفـــاهيم الفرعيـــة ذا) %10.97(ب

المدنية لمرحلة التعليم المتوسط في الجزائر، تم انجاز مخطط يوضـح التوزيـع النسـبي لمعـدل ظهـور 
  :هذه المفاهيم،كما يوضحها الشكل الموالي

التربية منهاج المتضمنة في  يوضح التوزيع النسبي للمفاهيم تحت الفرعية لحق الملكية)52(شكل
  .مدنية لمرحلة التعليم المتوسطال
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يوضح لنا التوزيع النسبي لحق الملكية،معدل الظهـور النسـبي للمفـاهيم تحـت الفرعيـة المرتبطـة بهـذا 
الحق في كتب التربية المدنية،حيث يـأتي مفهـوم الملكيـة الوطنيـة العموميـة فـي الرتبـة األولـى بمعـدل 

،نظـرا ألهميـة هـذا المفهـوم الـذي يجـب أن يعيـه التالميذ،ألنـه يشـكل سـندا )%42.42(ظهور يقدر بــ
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قويــا فــي بنــاء تصــور حــول الملكيــة العموميــة،وأهميتها لكافــة أفــراد المجتمع،وكيــف أن تخريــب هــذه 
الملكيــــة،يعود ســــلبا علــــى الجميع،وحمايتهــــا وصــــونها يكــــون لــــه بــــالغ األثــــر الجيــــد علــــى كــــل أفــــراد 

ــــالمجتمع،يليهـــا مف ،حيـــث يصـــبح )%24.24(هـــوم الملكيـــة الوطنيـــة الخاصـــة بمعـــدل ظهـــور يقـــدر بـ
بمقـــدور التالميـــذ التمييـــز بـــين الملكيـــة الوطنيـــة عموميـــة أو خاصـــة،مدركا فائـــدتها للجميـــع،في حـــين 

،من حق التأليف إلى االبتكار،ممـا يعـزز )%18.18(سجل مفهوم الملكية الفكرية معدل ظهور بلغ 
االجتهــاد واالبتكــار،ألن حقــوق كــل مجتهــد يحميهــا القانون،يليــه مفهــوم حــق فــي نفــوس التالميــذ حــب 

،وهنـا الملكيـة الخاصـة تعنـي أنـه بإمكـان الفـرد أن يتملـك مـا يشـاء مـن )ملكية الغيـر(الملكية الخاصة
أمالك عينيـة،يجب أن تحتـرم مـن طـرف القـانون والغير،وبالمقابـل عليـه أن يعـي أن اآلخـر مـن حقـه 

 .ماماأن يتملك مثله ت
إن الحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة مــن متضــمنات منهــاج التربيــة المدنيــة لمرحلــة التعلــيم 
المتوسط في الجزائر،غير أننا نسـجل ضـعف وتـدني ظهـور بعـض المفـاهيم رغـم أهميتهـا فـي تكـوين 

حتياجـــــات وعـــــي الناشـــــئة بحقـــــوقهم االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة،كمفهوم االهتمـــــام بـــــذوي اال
الخاصة،والبيئة النظيفة،وغياب تام لمفهوم حماية المستهلك رغم أهمية هذا المفهوم في ظل اقتصـاد 
الســــوق،كما أن مفهــــوم عمالــــة األطفــــال وحمــــايتهم مــــن الخطــــر كحــــق أساســــي لهــــم ظهــــرت بنســــب 

راث متدنيــة،كما نســجل فــي المجــال الثقــافي غيــاب مفــاهيم الثقافــة الســياحية وتــدني ظهــور مفهــوم التــ
  .الوطني

،في منهـاج التربيـة المدنيـة لمرحلـة )المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية(إن الحقوق 
،مما يـدلل علـى أن مفـاهيم الحقـوق )%58.33(التعليم المتوسط،سجلت معدل ظهور مرتفع يقدر ب

  :الشكل الموالي تشكل النسبة األعلى في الظهور في منهاج التربية المدنية،كما يوضح ذلك
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.ا���و�ط

 
أمــا الجــزء الثالــث مــن موضــوع دراســتنا حــول منهــاج التربيــة المدنيــة لمرحلــة التعلــيم المتوســط فكــان 

  . يتمثل في البحث عن متضمناتها من مفاهيم المواطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
التربيــة المدنيــة لمرحلــة  منهــاجالمتضــمنة فــي  المواطنــةمفــاهيم : الفئــة الرئيســية الثالثــة -2-3

  .التعليم المتوسط
إن المواطنــة ســلوك يتحلــى بــه الفرد،ليعبــر مــن خاللــه علــى مــدى وعيــه بحقوقــه وواجباتــه،نابعا مــن 
شعوره بانتمائه لهذا الوطن،وال يمكن أن يتحقق ذلك إال إذا تشبع وجدانه بمفاهيم هذه المواطنـة،التي 

مؤسسات المجتمع منذ بداية تشـكل وعيـه االجتمـاعي والسياسي،والمدرسـة كمؤسسـة مـن  يستقيها من
مؤسســــات المجتمع،تتحمــــل نصــــيب مــــن هــــذه المسؤولية،بفضــــل متضــــمنات مناهجهــــا مــــن الحقــــوق 

 .والواجبات ومفاهيم االنتماء والمشاركة المجتمعية
  :حيث كان تساؤلنا على النحو اآلتي

  منة في منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط في الجزائر؟ا هي مفاهيم المواطنة المتضم
تتجلــــى واجبــــات المواطنــــة فــــي شــــقين أساســــين شــــق مــــدني سياســــي واآلخــــر اقتصــــادي واجتمــــاعي 
وثقافي،كمـــا ســـبق اإلشـــارة إليـــه فـــي شـــبكة تحليـــل المحتوى،ولإلجابـــة علـــى تســـاؤلنا حـــول متضـــمنات 

مواطنــة، نعمــل علــى إنجــاز التوزيــع النســبي لمعــدل ظهــور هــذه منهــاج التربيــة المدنيــة مــن مفــاهيم ال
المفاهيم،وفقــا لنتــائج حســاب التكــرارات والنســب المئويــة الناتجــة عــن تحليــل محتويــات منهــاج التربيــة 

  .المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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 ج التربيــة المدنيــة لمرحلــةمدنيــة والسياســية المتضــمنة فــي منهــاواجبــات المواطنــة ال -2-3-1
  التعليم المتوسط

ج التربيــة المدنيــة لمرحلــة بي فــي منهــاســجلت واجبــات المواطنــة المدنيــة والسياســية معــدل ظهــر نســ
جبـات المواطنـة واوللوقوف على المفاهيم الفرعية ذات العالقة ب،)%15.26(التعليم المتوسط يقدر بـــ

وسـط فـي الجزائـر، تـم انجـاز مخطـط المدنية والسياسية في منهاج التربية المدنيـة لمرحلـة التعلـيم المت
  :يوضح التوزيع النسبي لمعدل ظهور هذه المفاهيم،كما يوضحها الشكل الموالي

 يوضح التوزيع النسبي للمفاهيم تحت الفرعية لواجبات المواطنة المدنية والسياسية)54(شكل
  .المتضمنة في منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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يتضـــح لنـــا مـــن خـــالل التوزيـــع النســـبي لمعـــدل الظهـــور،أن مفهـــوم احتـــرام القـــانون ســـجل أكبـــر نســـبة 
ـــــــــ ،فمــــــــن أوكــــــــد واجبــــــــات المواطنــــــــة احتــــــــرام المــــــــواطن للقــــــــانون وااللتــــــــزام )%23.52(والمقــــــــدرة بــ

مــن  بنصوصــه،والوقوف عنــد حــدوده ال يتجاوزها،واالحتكــام إليــه فــي حــل كــل مــا يعترضــه فــي حياتــه
حــول المضــامين المعرفيــة فــي كتــاب التربيــة " الطــاهر النــوي"صــعوبات، وهــذا مــا يتوافــق مــع دراســة 

ـــة للســـنة الرابعـــة متوســـط،حيث بلغـــت نســـبة ظهـــور احتـــرام القـــانون  ،وهـــي نســـبة )%55.18(المدني
  1.ظهور جد عالية

                                                 
  ،
.354ص ."�!�  ���ا�)#ي 	���1ھ
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ـــ عرفــة القــانون ،نظــرا ألن م)%14.11(يلــي ذلــك مفهــوم معرفــة القــانون بمعــدل ظهــور نســبي يقــدر بـ
أيضـــا مـــن خـــالل رصـــد مؤشـــرات "صـــباح ســـليماني "أكدتـــه دراســـة  ،هـــذا مـــاضـــرورية فـــي حيـــاة الفرد

التربية الديمقراطية،حيث حصل مؤشر المواطن والقانون،في كتب التربية المدنيـة لمرحلتـي االبتـدائي 
  .1)267(والمتوسط على أعلى تكرار يقدر ب

ــــــــة ال ــــــــة الوطني ــــــــرام الملكي ــــــــدر أمــــــــا مفهــــــــوم احت ــــــــة والخاصــــــــة،فقد ســــــــجل ظهــــــــورا نســــــــبيا يق عمومي
ــــ ـــة هـــذه الممتلكـــات )%12.94(بـ ـــاهيم فـــي تشـــكيل وعـــي الناشـــئة بأهمي ـــة هـــذه المف ،ممـــا يؤكـــد أهمي

وضـــرورة المحافظـــة عليها،ألنهـــا ملـــك الجميـــع ويســـتفيد منهـــا كـــل أبنـــاء الوطن،فالممتلكـــات الوطنيـــة 
شــواطئ،مياه بحريــة،الثروات والمــوارد ( بيعيــةســواء العموميــة التــي تتمثــل فــي األمــالك العموميــة الط

المــــوانئ المدنيــــة والعســــكرية،المطارات،الطرق والمنشئات،البســــاتين (أو االصــــطناعية.....)الطبيعيــــة
،أو األمــــــــالك الوطنيــــــــة ....)العمومية،المنشــــــــئات ووســــــــائل الــــــــدفاع المخصصــــــــة لحمايــــــــة الــــــــوطن

  .،والتي تستغل في الخدمة العموميةالخاصة،التابعة ألمالك الدولة أو البلدية أو الوالية
فمـــــا نســـــجله بكـــــل أســـــف مـــــن تخريـــــب متعمـــــد فـــــي محطـــــات نقـــــل المســـــافرين والمـــــدارس والمرافـــــق 
العامــة،وحتى لــبعض األمــالك الخاصــة،يدل علــى ضــعف الــوعي لــدى مــن يقــوم بذلك،نتيجــة لغيــاب 

ســـية فـــإن  درجـــة مفهـــوم الملكيـــة الوطنيـــة العموميـــة والخاصـــة،التي إن تـــوفرت ضـــمن المنـــاهج الدرا
توافرهــــــا ال ترقــــــى إلــــــى المســــــتوى المطلــــــوب،دون أن ننــــــاقش طريقــــــة عرضــــــها أو كيفيــــــة توصــــــيلها 

  .للتالميذ،فتلك مسألة أخرى
ــــ ،محـــتال المرتبـــة )%11.76(أمـــا مفهـــوم الملكيـــة الفرديـــة والجماعية،فقـــد حقـــق ظهـــورا نســـبيا يقـــدر بـ

فـــول قانونـــا،لكن القـــانون ال يكفـــي حـــق مكالرابعـــة مـــن حيـــث الظهور،فالملكيـــة الفرديـــة أو الجماعيـــة 
وحــــده لتحقيــــق االحترام،فــــاألمر يتعــــدى لنشــــر ثقافــــة احتــــرام أمــــالك الغير،هــــذه الثقافــــة ال تكــــون إال 

 .بالتربية على هذه القيم من خالل وعي األفراد،بأهمية سيادة القانون واحترم خصوصيات الغير
،أمــا احتــرام الرمــوز )%10.58(يقــدر بــــ فــي حــين ســجل مفهــوم احتــرام الدســتور معــدل ظهــور نســبي

،في حين كان ظهور مفهوم حمايـة الـوطن بمعـدل )%09.41(تقدر بــ الوطنية فقد حقق نسبة ظهور
ـــ ،وهــي نســبة متدنيــة،أما مفهــوم احتــرام مؤسســات الدولــة فلــم يحقــق ســوى معــدل )%07.05(يقــدر بـ
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ـــ ،فــي )%03.52(يقــدر بــــ عــدل نســبي،يليــه مفهــوم أداء الخدمــة الوطنيــة بم)%04.70(نســبي يقــدر بـ
  ).%02.35(حين جاء في نهاية الترتيب مفهوم حب الوطن بمعدل ضعيف يقدر بــ

إن واجبـــــات المواطنـــــة المدنيـــــة والسياســـــية،من متضـــــمنات منهـــــاج التربيـــــة المدنيـــــة لمرحلـــــة التعلـــــيم 
لــــوطن المتوســـط،غير أننــــا نســــجل تــــدني نســـبة ظهــــور بعــــض المفــــاهيم رغـــم أهميتهــــا،فمفهوم حــــب ا

وحمايته،ومفهوم أداء الخدمة الوطنية كمفاهيم في صلب واجبات المواطنة،باإلضـافة لمفـاهيم احتـرام 
مؤسســـــات الدولـــــة،تحتاج إلـــــى تـــــدعيم فـــــي منهـــــاج التربيـــــة المدنيـــــة ،لتحقيـــــق التـــــوازن بـــــين الحقـــــوق 

  .والواجبات
  واجبات المواطنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية -2-3-2

التربيــة منهــاج معــدل ظهــر نســبي فــي المواطنــة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة جبــات ســجلت وا
  .)%27.10(المدنية لمرحلة التعليم المتوسط يقدر بـــ

جبات المواطنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية فـي واوللوقوف على المفاهيم الفرعية ذات العالقة ب
متوسط في الجزائر، تم انجـاز مخطـط يوضـح التوزيـع النسـبي منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم ال

  :لمعدل ظهور هذه المفاهيم،كما يوضحها الشكل الموالي
يوضح التوزيع النسبي للمفاهيم تحت الفرعية لواجبات المواطنة االقتصادية واالجتماعية )55(شكل

  .التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط منهاجالمتضمنة في  والثقافية
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يظهر التوزيع النسبي لمعدل الظهور لمفاهيم واجبات المواطنة االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،أن 
،نظــــــرا ألهميــــــة هــــــذا )%20.52(مفهــــــوم تحمــــــل المســــــؤولية حقــــــق معــــــدل ظهــــــور مرتفــــــع يقــــــدر بــــــــ
و "زكـــي رمـــزي"يتوافـــق مـــع دراســـة المفهوم،فتحمـــل المســـؤولية دليـــل علـــى المواطنـــة الفعالة،وهـــذا مـــا 

،حــول تقيــيم منهــاج التربيــة المدنيــة للصــفوف الســابع والثــامن والتاســع مــن التعلــيم "محمــود الرنتيســي"
األساسـي فـي ضـوء قـيم المواطنـة فـي غزة،حيـث توصـلت الدراسـة أن قـيم المسـؤولية االجتماعيـة،من 

  1).%11.90(أعلى القيم ظهورا حيث سجلت 
لبيئــة فجــاء فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الظهور،حيــث ســجل معــدل نســبي يقــدر أمــا مفهــوم حمايــة ا

،ممـــا يبـــرز أهميـــة البيئــة فـــي منهـــاج التربيـــة المدنيــة،فاألمم يقـــاس مـــدى رقيهـــا بدرجـــة )%17.21(بــــ
التربويـة الحديثـة علـى تضـمين مفـاهيم حمايـة البيئـة  ماحترامها للبيئة والمحافظة عليها،لذا تركز النظ

 للصـف الوطنيـة التربيـة كتـاب تقويم" مراشده أحمد حسين"جها،وهذا ما توافق مع دراسة ضمن مناه
،حيـث توصـلت الدراسـة إلـى أن محتـوى كتـب التربيـة األردن فـي األساسـي التعلـيم مرحلـة مـن التاسـع

) 250(المدنية،يوجـــــه المـــــتعلم لخدمـــــة البيئـــــة والمحافظـــــة عليها،وســـــجل متوســـــط حســـــابي يقـــــدر ب
  2.،وهو مستوى مقبول)0.64(وانحراف معياري

نظــرا ) %15.23(أمــا مفهــوم حمايــة التــراث الــوطني والعالمي،فقــد حقــق معــدل ظهــور نســبي يقــدر بــــ
ألهميـــة هـــذا المفهوم،فـــالتراث الـــوطني هـــو تـــاريخ األمـــة ودفتـــر هويتها،الـــذي بفضـــله ُيعـــرف الســـابق 

جـب معرفتـه واحترامـه والمحافظـة بأمجاد أمته،والتراث اإلنساني هـو نتـاج عمـل اإلنسـانية  وا قالالح
عليه كموروث حضاري إنساني،لكل بني اإلنسانية الحق في االطالع عليـه،والجزائر بهـا العديـد مـن 
المعــالم التــي صــنفت ضــمن التــراث اإلنساني،فالقصــبة مــثال معلــم حضــاري مشــترك أصــبح مصــنفا 

ا أبناؤنا،فتســاهم المعرفــة لهــذه عالميا،كمـا يوجــد الكثيــر مــن المصــنفات العالميــة التــي يجــب أن يعرفهــ
المعــالم فــي تكــوين ثقافــة الــوعي بالتــاريخ اإلنســاني المشــترك،مما يهــذب النفــوس ويحقــق ســبل تفعيــل 

  .الروابط المشتركة بين بني البشر
،فاالقتصـاد )%11.92(أما مفهوم محاربة التبـذير واإلسـراف فقـد سـجل معـدل ظهـور نسـبي يقـدر ب

ِإن اْلُمَبــذِريَن َكــاُنوا "لتبــذير واإلســراف،قيمة سـامية حــث عليهــا اإلسـالم،فـي الحيــاة ضــروري ومحاربـة ا
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ـــَياِطينِ  ـــِه َكفُـــورً ِإْخــَواَن الشـــْيَطاُن ِلَرب فـــالنظم التربويـــة تســـعى مـــن خـــالل )27آيـــة-اإلســـراء( "ا،َوَكاَن الش،
  .االقتصادي مناهجها لتعزيز قيم االقتصاد ومحاربة التبذير واإلسراف والفساد،ونشر الوعي

إن األسرة تعتبر النواة األساسـية فـي المجتمع،بصـالحها يصـلح المجتمع،لـذا كـان االهتمـام بهـا كبيـرا 
مــن طــرف غالبيــة الــدول،والحرص علــى أن تتمتــع بكــل حقوقهــا،وأن تقــوم بكــل واجباتهــا،حتى الــدول 

عـــن دور األســـرة فـــي التــي قامـــت علـــى النزعـــة الفرديـــة وتمجيـــد الفرد،تعتبــر أنـــه ال يمكـــن االســـتغناء 
تحقيــــــق التــــــوازن االجتماعي،واألســــــرة فــــــي مجتمعاتنــــــا العربيــــــة واإلســــــالمية،تمتد لتشــــــمل األصــــــول 

يجازي القانون اآلباء على القيام بواجـب "يُنص على ) 65(والفروع،لذا فالدستور الجزائري في مادته 
  "إلى آبائهم ومساعدتهم تربية أبنائهم ورعايتهم،كما يجازي األبناء على القيام بواجب اإلحسان

فالمواطنــة الفعالــة تتطلــب مــن األفــراد أن يقومــوا بواجــب حســن تربيــة أبنائهم،كمــا يقومــون باإلحســان 
آلبـــائهم ومســـاعدتهم،وهذا مـــا يتوافـــق مـــع ظهـــور مفهـــوم رعايـــة األصـــول والفـــروع فـــي منهـــاج التربيـــة 

  .)%09.27(المدنية لمرحلة التعليم المتوسط،بمعدل ظهور نسبي بلغ 
كمــا نســجل مــن خــالل تحليــل محتــوى منهــاج التربيــة المدنيــة لمرحلــة التعلــيم المتوســط،ظهور نســبي 
متدني لجملة من مفاهيم واجبات المواطنة االقتصادية،والتي تعتبر من المفاهيم التـي يجـب الحـرص 
علــى أن تكــون مــن متضــمنات المنــاهج التربويــة بنســب كافية،تســاهم فــي تشــكل الــوعي االقتصــادي 

االجتماعي والثقافي لدى الناشئة،نسجل في هذا المقام تدني ظهور مفهوم إتقـان العمل،حيـث سـجل و 
،رغــم أهميــة هــذا المفهــوم الــذي نحــن فــي حاجــة لتنميتــه فــي )%05.96(معــدل ظهــور نســبي يقــدر بـــ

ــدينا مــن تاريخنــا  وجــدان الناشــئة،لما لــه مــن دور حاضــرا ومســتقبال،ورغم وجــود تــراث نظــري كبيــر ل
نا وديننا،إال أننا لم نسـجل اسـتغالل لـذلك فـي تـدعيم هـذا المفهـوم فـي المنـاهج قيـد التحليل،يـأتي وقيم

،هــذا المفهــوم الــذي )%03.97(بعــده مفهــوم أداء الضــريبة،الذي ســجل نســبة ظهــور ضــعيفة تقــدر بــــ
يتمتــع بأهميــة كبيــرة فــي العديــد مــن المجتمعــات خاصــة األوروبيــة منها،حيــث يعتبــر هــاجس التهــرب 
الضريبي مؤرقا لصاحبه على المستوى النفسي أكثـر مـن المسـتوى القانوني،حيـث يعتبـر كـل متهـرب 

ه فــي مناهجنــا مــن أدنــى مـن أداء الضــريبة فــي مصــاف مــن خـان وطنــه،في حــين نجــد مســتوى ظهـور 
ـــــــد كانـــــــت نســـــــبة ظهـــــــوره متدنيـــــــة حيـــــــث بلغـــــــت نســـــــب الظهور، أمـــــــا مفهـــــــوم التـــــــرابط األســـــــري فق

  .مكن من أن تعمق محتوى هذا النوع من المفاهيم في وجدان أبنائنا،وهي نسبة ال ت)03.31%(
ـــــاهيم المواطنـــــة  ـــــي حـــــين ســـــجل مفهـــــوم المحافظـــــة علـــــى وســـــائل العمـــــل أضـــــعف نســـــبة فـــــي مف ف

،هـــذه النســـبة ال تخـــدم مطلقـــا هـــذا المفهـــوم )%02.64(االقتصـــادية،حيث بلـــغ معـــدل ظهـــوره النســـبي
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ي حاجـة ماسـة لترسـيخ قيمهـا فـي وجـدان أبنائنـا،حتى الذي يعتبر من المفاهيم األساسية،التي نحن فـ
يشــبوا وهــم كلهــم حــرص علــى مــا يكــون بــين أيــديهم مــن وســائل للعمل،انطالقــا مــن مؤسســاتهم التــي 

  .يتلقون فيها تعليمهم وتكوينهم،إلى مستقر عملهم مستقبال كإطارات ومهنيين في مراكز عملهم
ــــــة ــــــة مــــــن متضــــــمنات منهــــــاج التربي ــــــات المواطن ــــــيم المتوســــــط فــــــي  إن واجب ــــــة التعل ــــــة لمرحل المدني

الجزائر،ولتقـــــدير مســـــتوى التمثيـــــل النســـــبي لهـــــا فـــــي منـــــاهج التربيـــــة المدنية،مقارنـــــة بـــــالحقوق بكـــــل 
أصــنافها،مدنية وسياســية أو اقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة،وللوقوف علــى حجــم التمثيــل النســبي لهــذه 

  :اليالواجبات،تم انجاز وفقا لنتائج الدراسة الشكل المو 
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،للحقــوق والــذي ســجل معــدل نســبي للظهــور )53الشــكل رقــم (مــن خــالل المقارنــة بــين التمثيــل األول 

ــــ ، والـــذي ســـجل معـــدل نســـبي للظهـــور يقـــدر )56الشـــكل (،والتمثيـــل الثـــاني للواجبـــات)%58(يقـــدر بـ
نهـاج التربيـة المدنيـة لمرحلـة التعلـيم ،نسجل هنـا عـدم التـوازن بـين الحقـوق والواجبـات فـي م)%18(بــ

والتـي خلصـت إلـى أن قـيم الحقـوق تفـوق بكثيـر " راضـية بوزيـان"المتوسط،وهذا ما يتوافق مع دراسـة 
  1.قيم الواجبات في كتب المواد االجتماعية في الجزائر

  مفاهيم المشاركة المجتمعية-2-3-3
مواطن الفعال هو المواطن المشارك فـي الحيـاة د المواطنة،فالاتمثل المشاركة المجتمعية بعدا من أبع

وقـــــد ســـــجلت فـــــي منهـــــاج التربيـــــة المدنيـــــة لمرحلـــــة التعلـــــيم  االجتماعيـــــة والسياســـــية والثقافيـــــة لوطنه،
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وللوقـــــوف علـــــى مســـــتوى ظهـــــور مفـــــاهيم المشـــــاركة ــــــ )%32.67(المتوســـــط ظهـــــورا نســـــبيا يقـــــدر بــــــ
  :الشكل الموالي تم انجازالمجتمعية،

 منهاجالمتضمنة في  زيع النسبي للمفاهيم تحت الفرعية للمشاركة المجتمعيةيوضح التو  )57(شكل
  .التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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ـــى  ـــدفع بأفرادهـــا إل ـــات واحترامها،ممـــا ي ـــوفر الحقـــوق والحري إن تطـــور األمـــم ورقيهـــا مرهـــون بمـــدى ت

ين فــاعلين مـن خـالل مشــاركتهم المجتمعيـة،في إحـداث التغييــر التحـول مـن أفــراد منفعلين،إلـى مـواطن
المطلـــوب فـــي المجتمع،لتحقيـــق أهـــدافهم المشتركة،والســـهر علـــى مـــدى تطبيـــق هـــذه األهـــداف ســـواء 
كانت هذه المتابعة مباشرة أو غير مباشرة،فاالنكفاء واالنزواء بعيدا عن األحداث ،له عواقب وخيمـة 

مــا كانــت مشــاركة الفــرد فــي الحيــاة االجتماعيــة ُمفعلــة،أدت إلــى نمــو نفســيا واجتماعيــا علــى الفرد،وكل
وتطــور إحساســه بكيانــه الشخصــي،ودوره فــي إحــداث التغييــر فــي المجتمع،والمنــاهج التربويــة تســعى 

  .لتعزيز هذه القيم في نفوس الناشئة،ليكونوا مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم مستقبال
لمفـاهيم المشـاركة المجتمعيـة،أن مفهـوم التطـوع والتعـاون حقـق يظهر التوزيع النسبي لمعدل الظهـور 

،فــــالتطوع والتعــــاون قيمتــــان اجتماعيتــــان بوجودهمــــا فــــي أي )%31.31(معــــدل ظهــــور مرتفــــع يقــــدر
مجتمع،يدالن على مدى التجانس والترابط بين أفراد هذا المجتمع،والمجتمع الجزائـري متأصـلتان فيـه 
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المــوروث الشــعبي الجزائري،تعنــي الكثيــر فــي نفــس الجزائري،فهــي  فــي)التــويزة (بشــكل ملفــت لالنتبــاه،
  .سلوك حضاري راق يهدف لتقديم يد العون لمن هو في حاجة له دون انتظار مقابل مادي

،فاالنتخـاب عمليـة )%26.92(أما مفهوم الترشح واالنتخاب فقـد حقـق معـدل ظهـور نسـبي يقـدر ب 
كل مباشـــر للمترشـــح،وغير مباشـــر للمنتخـــب حيـــث هامـــة فـــي المشـــاركة فـــي إدارة شـــؤون الـــبالد بشـــ

يساهم المواطن المترشح في حالـة فـوزه فـي تحقيـق أهـداف مجتمعـه والسـهر عليها،ويسـاهم المنتخـب 
فـــي اختيـــار مـــن يمثلـــه فـــي إدارة شـــؤونه والســـهر علـــى تطبيـــق أهدافه،لقـــد أصـــبح ينظـــر إلـــى مفهـــوم 

ركة اجتماعية ،هـدفها تحريـر األفـراد ودفعهـم ح"المواطنة باعتباره مجال يتعدى منظومة الحقوق إلى 
إلى العمل بفعالية،للتمكن من تركيب تاريخهم،والمساهمة في بناء مجتمـع ديمقراطي،يضـمن مختلـف 

  1."حقوقهم،كما يضمن حريتهم وكرامتهم
،وهــي نســبة مقبولــة نظــرا )%20.87(أمــا مفهــوم التضــامن فقــد ســجل معــدل ظهــور نســبي يقــدر ب

م فــي حيـاة اإلنســان عمومــا والجزائــري خصوصا،فالتضـامن مــن القــيم التــي يتميــز ألهميـة هــذا المفهــو 
بها الجزائري،وعبر مراحل تاريخه وفي كـل المحطـات الحاسـمة،يكون الجزائـري مسـاهما بشـكل فعـال 

  ∗.في كل عمل تضامني سواء مع أبناء بلده أو أشقائه أو من يتقاسم معهم فضاء اإلنسانية الرحب
ب السياسية والجمعيات،معيار على فعالية المشاركة الشـعبية فـي صـنع القرار،فكلمـا إن إنشاء األحزا

كانـــت هنـــا أحـــزاب قويـــة ســـواء فـــي الســـلطة أو المعارضة،شـــكلت صـــمام أمـــان وضـــمانة حقيقـــة لقـــوة 
  .وتقدم األمة،لذلك فالمشاركة السياسية ضرورية لتطور األمم وتقدمها،وترسيخ قيم المواطنة الفعالة

،فــي )%16.48(فهــوم إنشــاء األحــزاب السياســية والجمعيات،معــدل ظهــور نســبي يقــدر بلقــد حقــق م
،أمـــا )%02.74(حـــين نســـجل ظهـــور متـــدني لمفهـــوم تقلـــد الوظـــائف العامـــة بمعـــدل نســـبي يقـــدر ب 

مفهوم االنخراط في األحزاب السياسية والجمعيات،فقد جاء في الترتيـب األخيـر بمعـدل ظهـور نسـبي 
ليلـــــــــى أبـــــــــو  "و"زيـــــــــاد بركـــــــــات  "دراســـــــــة مـــــــــا يتوافـــــــــق مـــــــــع دراســـــــــة،وهـــــــــذا )%01.64(يقـــــــــدر ب

مظــاهر المواطنــة المجتمعيـة فــي المقــررات الدراسـية فــي العلــوم االجتماعيـة مــن وجهــة )2011("علـي
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، نسـبة ظهـور ضـعيفة النيابيـة االنتخابـات أعمـال فـي الفعالـة المشـاركة،حيـث سـجلت نظـر المعلمين
  1. )%0.42(جدا تقدر ب

مشــاركة المجتمعيـة، مــن متضـمنات منهـاج التربيــة المدنيـة لمرحلــة التعلـيم المتوســط إن مـن مفـاهيم ال
فـــي الجزائر،ولتقـــدير مســـتوى التمثيـــل النســـبي لهـــا فـــي منـــاهج التربيـــة المدنية،مقارنـــة بـــالحقوق بكـــل 
أصـــنافها،مدنية وسياســـية أو اقتصـــادية واجتماعيـــة وثقافيـــة وواجبـــات المواطنـــة،وللوقوف علـــى حجـــم 

  :لنسبي لهذه المفاهيم،تم انجاز الشكل المواليالتمثيل ا

ا��'�ر�� ا��#�����
14%

�&�� ا��,�ھ�م
86%

ا���!�ل ا����� ���دل ظ�ور ���ھ�م ا����ر�� )58(��ل 
 ��ا��#����� ا������4  � ����ج ا��ر��� ا��د��� ��ر�

.ا�����م ا���و�ط

  

  مفاهيـــــــــــــــــــم االنتمـــــــــــــــــــــــــــــاء -2-3-4
يــــرتبط مفهــــوم االنتمــــاء بالمواطنــــة،التي تعنــــي تمتــــع الفــــرد بحقوقــــه المدنيــــة والسياســــية واالقتصــــادية 

تتجلى في مشاركة الفرد بفاعلية في مجتمعه،وٕاحساسه بانتمائـه الوطني،الـذي واالجتماعية والثقافية،و 
" Enslin"يعزز لديك الوالء له،والحرص على الدفاع عنه،والشعور برابط الوحـدة الوطنيـة،يرى إنسـلن

أن اإلنسان في المجتمع حتى يتصف بالمواطنة عليه التمتـع بجملـة مـن الخصـائص والفضـائل،منها 
والجسارة ومشاعر العدل واإلنصاف،ومشـاعر التحضـر والكياسـة والتسـامح ومشـاعر مشاعر اإلقدام 

  2."التضامن واإلحساس باالنتماء
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كـــان أول نـــوفمبر "والمـــواطن الجزائـــري معتـــز بانتمائـــه كمـــا وضـــحها الدســـتور الجزائـــري فـــي ديباجتـــه
هـا مختلـف نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس،واجهت ب 1954

االعتـــــــــداءات علـــــــــى ثقافتهـــــــــا وقيمها،والمكونـــــــــات األساســـــــــية لهويتهـــــــــا وهـــــــــي اإلســـــــــالم والعروبـــــــــة 
إن الجزائر أرض اإلسـالم،وجزء ال يتجـزأ مـن المغـرب العربـي الكبيـر،وأرض عربيـة ......واألمازيغية

ـــــــــذي  وبـــــــــالد متوســـــــــطية وافريقيـــــــــة،تعتز بإشـــــــــعاع ثورتهـــــــــا،ثورة أول نوفمبر،ويشـــــــــرفها االحتـــــــــرام ال
  ."أحرزته،وعرفت كيف تحافظ عليه،بالتزامها إزاء القضايا العادلة في العالم

ـــ )%24.95(وقــد ســجلت فــي منهــاج التربيــة المدنيــة لمرحلــة التعلــيم  المتوســط ظهــورا نســبيا يقــدر بـــ
 :تم انجاز الشكل الموالي،االنتماءوللوقوف على مستوى ظهور مفاهيم 

التربية  منهاجالمتضمنة في  م تحت الفرعية لالنتماءيوضح التوزيع النسبي للمفاهي )59(شكل
  .المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
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وال يجــوز .مــن اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان،لكل فــرد حــق التمتــع بجنســية مــا) 15(طبقــا للمــادة
انتمـاء وهـي حـق كـل فـرد أن حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكـار حقـه فـي تغييرها،فالجنسـية 

يكون له انتماء،يترتب عليه جملة مـن الحقـوق والواجبـات،وفي منهـاج التربيـة المدنيـة لمرحلـة التعلـيم 
  ).%23.74(المتوسط،سجل مفهوم الجنسية أعلى معدل للظهور بلغ 
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بـة بطاقـة أما مفهوم الرموز الوطنية بكل ما تمثله،من عنـوان للسـيادة الوطنيـة و االسـتقالل فهـي بمثا
أول -العاصـمة-الدولـة مخـات-العملـة-شعار الجمهوريـة-النشيد الوطني-العلم الوطني( تعريف للدولة

  ).%19.42(،فقد حقق معدل نسبي للظهور يقدر ب)شكل خريطة الجزائر-نوفمبر
،فالشـــــعب الجزائـــــري شـــــعب )%11.51(أمـــــا البعـــــد اإلســـــالمي فقـــــد ســـــجل معـــــدل ظهـــــور يقـــــدر ب

فـــي توحيـــد انتمائـــه لحاضـــرة اإلســـالم،وقد رد اإلمـــام ابـــن بـــاديس علـــى كـــل  موحـــد،لعب اإلســـالم دورا
مـا جمعتـه يـد اهللا ال تفرقـه يـد "داعية للتفرقة والعنصـرية والتعصـب،بمقال فـي جريـدة البصـائر بعنـوان

إن أبنــاء يعــرب وأبنــاء أمــازيغ قــد جمــع بيــنهم اإلســالم منــذ بضــعة عشــر قرنــا،ثم "جــاء فيــه"الشــيطان
تمــزج مــا بيــنهم فــي الشــدة والرخــاء،وتولف بيــنهم فــي العســر واليســر وتوحــدهم فــي  دأبــت تلــك القــرون

الســـراء والضــــراء،حتى كونــــت مــــنهم منــــذ أحقــــاب بعيـــدة عنصــــرا مســــلما جزائريــــا أمــــه الجزائــــر وأبــــوه 
  .1"اإلسالم

أرض عربيـــة ،كمـــا ورد فـــي  ر، فـــالجزائ)%10.07( أمـــا البعـــد العربـــي فحقـــق نســـبة ظهـــور تقـــدر ب
تور الجزائري،وفــي العبــارة تأكيــد علــى عروبــة األرض،فهــي تنتمــي حضــاريا لهــذا الجــزء ديباجــة الدســ

  .من العالم العربي الممتد من المحيط إلى الخليج
إن الشـــعور باالنتمـــاء يقـــوي روابـــط الوحـــدة بـــين أفـــراد المجتمع،لشـــعورهم بالحاجـــة للتجمـــع والتفاعـــل 

قدمته،فالوحــدة الوطنيــة مفهــوم يحتــاج دومــا فاإلنســان مــدني بطبعــه،كما أشــار لــذلك بــن خلــدون فــي م
للتـــدعيم فـــي نفـــوس الناشـــئة،ألن الوحـــدة الوطنيـــة هـــي صـــمام أمـــان هـــذا الـــوطن،وٕاذ نســـجل ظهورهـــا 

،وهـي فـي الترتيـب الخـامس،إال أننـا نـرى أن ظهورهـا غيـر كـاف وهـو فـي حاجـة )%07.91(بمعدل 
  .إلى مراجعة وتدعيم

،يــأتي فــي الترتيــب الثالــث بعــد )%06.47(يــة ظهــر بمعــدل البعــد األمــازيغي فــي كتــب التربيــة المدن
البعد اإلسالمي والعربي،ليبـرز قيمـة هـذا البعـد فـي تشـكيل الهويـة الوطنيـة،واعتزاز الشـعب الجزائـري 

  .بمقومات هويته الثالث
،وهــي نســبة ال تعكــس قيمــة المفهــوم )%05.75(فــي حــين كــان للبعــد المغــاربي نســبة ظهــور بلغــت 

د شــعوب وزعمــاء المغــرب العربي،فــي تشــكيل وحــدة مغاربيــة علــى أســاس التكامــل كطمــوح وحلــم روا
فـــــــي مجـــــــاالت عديـــــــدة،أما البعـــــــد األفريقـــــــي والـــــــذي يعتبـــــــر عمـــــــق الجزائـــــــر التاريخي،منـــــــذ قـــــــرون 
عديـــدة،والجزائر دولـــة افريقيـــة رائدة،بـــذلت جهـــودا كبيـــرة ومضـــنية لمســـاعدة الـــدول األفريقيـــة فـــي نيـــل 
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هيك عــن المســاعدات الماديــة وفــتح أراضــيها لكــل الجــئ هــو فــي حاجــة حقهــا فــي تقريــر مصــيرها،نا
للمساعدة،نتيجة الحروب والمجاعة،غير أن مفهوم البعـد األفريقـي لـم يحقـق سـوى نسـبة ظهـور تقـدر 

  .،وهي نسبة ال تعكس دور وأهمية الجزائر في القارة األفريقية)%04.31(ب
ال تعكــس العالقــة )%03.59(ر متدنيــة بلغــتأمــا مفهــوم البعــد األورومتوســطي فقــد ســجل نســبة ظهــو 

بــين الجزائــر واالتحــاد األوروبي،فــالجزائر دولــة متوســطية محوريــة فهــي تطــل علــى البحــر المتوســط 
كم،تربطهــا بأوروبــا عالقــات اقتصــادية وثقافيــة وسياســية،كما يوجــد عــدد 1200بشــريط بحــري يتجــاوز

ن الجزائري،كمـا يعتبـر االتحـاد األوروبـي كبير مـن المهـاجرين خاصـة فـي فرنسـا، ممثلـين فـي البرلمـا
مـن الصـادرات الجزائريـة توجـه ) %70(الشريك التجاري األول للجزائـر خـالل كـل الفترات،حيـث أن 

  1.من وارداتها تأتي من أوروبا) %60(نحو أوروبا،في حين أن أكثر من 
أمــــــــا البعــــــــد العــــــــالمي فجــــــــاء فــــــــي الترتيــــــــب األخيــــــــر بمعــــــــدل ظهــــــــور نســــــــبي ضــــــــعيف يقــــــــدر ب 

ــــــي مجــــــال )02.15%( ــــــي العــــــالم مــــــن تطــــــور ف ،وهــــــذا الظهــــــور ال يعكــــــس مــــــا يحــــــدث حولنــــــا ف
االتصـــاالت،فالعالم صـــار قريـــة صـــغيرة متراميـــة األطراف،والبعـــد العـــالمي بكـــل مـــا يحملـــه مـــن قـــيم 
ــــــنظم التربويــــــة فــــــي تشــــــبع الناشــــــئة بــــــالقيم  إنســــــانية اإلنسان،صــــــار مــــــن الضــــــروري أن تســــــاهم ال

  .تسامح والعالقات بين بني اإلنسان في بعدها العالمياإلنسانية،التي تحث على ال
ـــــيم المتوســـــط فـــــي  ـــــة لمرحلـــــة التعل ـــــة المدني ـــــاهج التربي ـــــاهيم االنتمـــــاء،من متضـــــمنات من إن مـــــن مف
الجزائر،ولتقـــــدير مســـــتوى التمثيـــــل النســـــبي لهـــــا فـــــي منـــــاهج التربيـــــة المدنية،مقارنـــــة بـــــالحقوق بكـــــل 

عيـــــــــة وثقافيـــــــــة وواجبـــــــــات المواطنـــــــــة والمشـــــــــاركة أصـــــــــنافها،مدنية وسياســـــــــية أو اقتصـــــــــادية واجتما
  :المجتمعية،وللوقوف على حجم التمثيل النسبي لهذه المفاهيم،هذا ما يوضحه الشكل الموالي
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�,�ھ�م ا$���ء
10%

�&�� ا��,�ھ�م
90%

ا���!�ل ا����� ���دل ظ�ور ���ھ�م ا$����ء )60(��ل 
ا������4  � ����ج ا��ر��� ا��د��� ��ر��� ا�����م 

.ا���و�ط

  

  
إن تحليــل منهــاج التربيــة المدنيــة لمرحلــة التعلــيم المتوســط،يمكننا مــن تحديــد المفــاهيم األكثــر ظهــورا 

ي مفـــاهيم الحقـــوق والتـــي ظهـــرت بنســـب متقدمـــة ضـــمن محتـــوى منهـــاج التربيـــة المدنيـــة والمتمثلـــة فـــ
وهــي نســبة جــد مرتفعــة،مما يجعــل منهــا ) %58(لمرحلــة التعلــيم المتوســط،والتي بلغــت معــدل ظهــور

  .عامال يساهم في الالتوازن في محتوى المنهاج من مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنسان
،قـــــد يـــــؤدي إلـــــى تشـــــكيل وعـــــي لـــــدى هشـــــكل كبيـــــر وملفـــــت لالنتباإن التركيـــــز علـــــى الحقـــــوق فقـــــط ب

الناشـــئة،بأهمية الحقـــوق علـــى حســـاب الواجبات،وبالتـــالي المســـاهمة مـــن حيـــث نعلـــم أو ال نعلـــم فـــي 
دفتــــي ميــــزان  ســــتقبل األمــــة،فالواجبات والحقــــوق همــــاترســــيخ هــــذا الشــــعور لــــدى فئــــة هــــي عمــــاد م

عليـــه أن يبـــذل جهـــدا فـــي القيـــام بواجباتـــه،كما  الحيـــاة،فعلى قـــدر حـــرص الفـــرد أن ينـــال حقوقـــه،يجب
نسجل تدني ظهر مفهوم االنتماء،هذا المفهوم الذي يرتبط بتكوين الشخصـية الوطنيـة الجزائريـة بكـل 
أبعادها كمـا حـددها الدسـتور الجزائري،ولتحديـد نسـب تـوزع معـدالت ظهـور مفـاهيم المواطنـة وحقـوق 

  :اإلنسان،تم انجاز الشكل الموالي
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و�وق ا	���ن  � ����ج ا��ر��� ا��د��� ��ر��� ا�����م 

ا���و�ط

  
  

إن عدم التوازن في نسبة ظهور مفاهيم المواطنـة وحقـوق اإلنسـان،في منـاهج التربيـة المدنيـة لمرحلـة 
التعلــيم المتوســط،دفعنا للبحــث أكثــر بصــورة مفصــلة عــن مكــامن هــذا الالتــوازن فــي التوزيــع النســبي 

  :توزيع اآلتيللمفاهيم،بالبحث في نسبة ظهورها في كل منهاج على حدا،حسب ال
  منهاج التربية المدنية لألولى متوسط •
التربية  منهاجيوضح التوزيع النسبي لمعدل ظهور مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنسان في )34(جدول

  .المدنية للسنة األولى متوسط
  

  %النسبة  التكرار  المفاهيــــــــــــــــــــــــم
  15.30  28  الحقوق المدنية والسياسية

القتصــــــــــــادية واالجتماعيــــــــــــة الحقــــــــــــوق ا
  والثقافية

48  26.22  

  32.78  60  واجبات المواطنة
  07.10  13  المشاركة المجتمعية

  18.57  34  االنتماء
  100  183  المجموع
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يظهر لنا الجدول أن السنة األولى متوسط تتميـز بـالتوزيع النسـبي لمعـدالت ظهـور مفـاهيم المواطنـة 
،بينمــا واجبــات ) %41.52(ا،حيــث شــكلت نســبة الحقــوقوحقــوق اإلنسان،بشــكل متــوازن إلــى حــد م

،وهــي نســب تحقــق التــوازن بــين الحقــوق والواجبات،كمــا يوضـــح )%32.78(المواطنــة ســجلت نســبة
  :ذلك الشكل الموالي
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ا(و�8 ��و�ط

  

  منهاج التربية المدنية للسنة الثانية متوسط  •
التربية  منهاجاهيم المواطنة وحقوق اإلنسان في يوضح التوزيع النسبي لمعدل ظهور مف)35(جدول

  .المدنية للسنة الثانية متوسط
  %النسبة  التكرار  المفاهيــــــــــــــــــــــــم

  11.14  33  الحقوق المدنية والسياسية
الحقــــــــــــوق االقتصــــــــــــادية واالجتماعيــــــــــــة 

  والثقافية
67  22.63  

  26.35  78  واجبات المواطنة
  28.04  83  المشاركة المجتمعية

  11.82  35  االنتماء
  100  296  المجموع
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يظهــر لنــا الجــدول أن منهــاج الســنة الثانيــة متوســط يتميــز بــالتوزيع النســبي لمعــدالت ظهــور مفــاهيم 
،بينمــا ) %33.77(المواطنــة وحقــوق اإلنسان،بشــكل متــوازن إلــى حــد ما،حيــث شــكلت نســبة الحقــوق

قــق التــوازن بــين الحقــوق والواجبات،كمــا ،وهــي نســب تح)%26.35(واجبــات المواطنــة ســجلت نســبة
  :يوضح ذلك الشكل الموالي

  

ا��,�ھ�م ا��د�� وا�������
11%

ا��,�ھ�م ا$%���د�� 
وا$#������ وا��&����

23%

�وا#��ت ا��واط
26%

ا��'�ر�� ا��#�����
28%

ا$���ء
12%

ا���دل ا����� �ظ�ور ���ھ�م ا��واط�� و�وق )63(��ل 
ا	���ن  � ����ج ا��ر��� ا��د��� ����� ا�!���� ��و�ط

  

  متوسط  الثالثةالتربية المدنية للسنة منهاج  •
التربية منهاج يوضح التوزيع النسبي لمعدل ظهور مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنسان في )36(جدول

  .المدنية للسنة الثالثة متوسط
  %النسبة  التكرار  ـــــــــــــــــــــــمالمفاهيـ

  36.47  120  الحقوق المدنية والسياسية
الحقــــــــــــوق االقتصــــــــــــادية واالجتماعيــــــــــــة 

  والثقافية
105  31.91  

  19.14  63  واجبات المواطنة
  11.24  37  المشاركة المجتمعية

  01.21  04  االنتماء
  100  329  المجموع
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ثــة متوســط يتميــز بــالتوزيع النســبي لمعــدالت ظهــور مفــاهيم يظهــر لنــا الجــدول أن منهــاج الســنة الثال
،بينمـا واجبـات ) %69(المواطنة وحقوق اإلنسان،بشكل ال يحقـق التوازن،حيـث شـكلت نسـبة الحقـوق

،وهــــــي نســــــب ال تحقــــــق التــــــوازن بــــــين الحقــــــوق والواجبــــــات وبقيــــــة )%19(المواطنــــــة ســــــجلت نســــــبة
  :ح ذلك الشكل المواليالمفاهيم،مع معدل ضعيف لمفاهيم االنتماء كما يوض

  

  

ا��&وق ا��د�� وا�������
37%

ا��&وق ا$%���د�� 
وا$#������ وا��&����

32%

�وا#��ت ا��واط
19%

ا��'�ر�� ا��#�����
11%

ا$���ء
1%

ا���دل ا����� �ظ�ور ���ھ�م ا��واط�� و�ق )64(��ل 
ا	���ن  � ����ج ا��ر��� ا��د��� ����� ا�!��!� ��و�ط

  

  متوسطالرابعة التربية المدنية للسنة منهاج  •
التربية  منهاجيوضح التوزيع النسبي لمعدل ظهور مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنسان في )37(جدول

  .المدنية للسنة الرابعة متوسط
  %النسبة  التكرار  المفاهيــــــــــــــــــــــــم

  54.82  290  الحقوق المدنية والسياسية
الحقــــــــــــوق االقتصــــــــــــادية واالجتماعيــــــــــــة 

  والثقافية
89  16.82  

  06.61  35  واجبات المواطنة
  09.26  49  المشاركة المجتمعية

  12.47  66  االنتماء
  100  529  المجموع
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هــور مفــاهيم يظهــر لنــا الجــدول أن منهــاج الســنة الرابعــة متوســط يتميــز بــالتوزيع النســبي لمعــدالت ظ
،بينمـا واجبـات ) %72(المواطنة وحقوق اإلنسان،بشكل ال يحقـق التوازن،حيـث شـكلت نسـبة الحقـوق

،وهــي نســب ال تحقــق التــوازن بــين الحقــوق والواجبــات وبقيــة المفــاهيم )%06(المواطنــة ســجلت نســبة
  :،كما يوضح ذلك الشكل الموالي

  

ا��&وق ا��د�� وا�������
55%

ا��&وق ا$%���د�� 
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17%

�وا#��ت ا��واط
6%
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9%

ا$���ء
13%

ا���دل ا����� �ظ�ور ���ھ�م ا��واط�� و�وق )65(��ل 
ا	���ن  � ����ج ا��ر��� ا��د��� ����� ا�را��� ��و�ط

 

زن فــي معـــدل الظهــور النســـبي لمفــاهيم المواطنــة وحقـــوق اإلنســان،في منهـــاج نســجل هنــا عـــدم التــوا
التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط،حيث ظهر ذلك جليا،في السنة الثالثة والرابعـة متوسـط،اللتان 
يتميزان بنمو جسمي وعقلي ووجداني لهذه الفئة،في مرحلة هامة مـن حيـاة التلميـذ،لها دور كبيـر فـي 

مح شخصيته مسـتقبال،ليكون مواطنـا واعيـا بحقوقـه ملتزمـا بـأداء واجباتـه،مما يسـتلزم تحقيـق رسم مال
توازن في نسبة ظهور الحقوق والواجبـات،لكي ال يسـتقر فـي وجـدان أبنائنـا سـلوك المطالبـة بـالحقوق 
وٕاهمــال أداء الواجبات،كمــا هــو موضــح فــي الشــكلين الســابقين،قد يكــون مــرد ذلــك إلــى الســرعة فــي 

  .اد المناهج التي رافقت الشروع في عملية اإلصالح التربويإعد
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  خالصة
حيـــث تـــم عـــرض هـــذه إن عمليـــة عـــرض نتـــائج الدراســـة وتحليلهـــا مـــن أهـــم خطـــوات البحـــث العلمي،

وفقـــا للتســـاؤالت التـــي وضـــعها الباحـــث فـــي مرحلـــة االنطالق،والتـــي علـــى ضـــوئها تـــم تحديـــد النتـــائج 
بعض األســاليب اإلحصــائية،كالتكرارات والنســب مســتعينا بــة التحليل،الفئــات الرئيســية والفرعيــة لعمليــ

المئوية والدوائر التمثيلية ثالثية األبعاد،وترتيب ظهورها وفقا لذلك،بعد ذلك شرع الباحث علـى ضـوء 
التـــراث النظـــري للدراســـة ومستأنســـا بالدراســـات الســـابقة التـــي اعتمـــدها فـــي تحليـــل النتـــائج المحصـــل 

  .بخاتمة للموضوع تتضمن أهم النتائج لإلجابة على تساؤالت الدراسة عليها،ليتوج العمل
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  ــــــةالخاتم

يـز تعز ال يكفـي لسن ترسانة مـن القـوانين الناظمـة للسـلوك اإلنسـاني فـي غيـاب دور التربيـة،إن 
دور التربيــة فــي هــذا المجــال،من خــالل مما ســاهم فــي تنــامي ،المواطنــة وحقــوق اإلنســانثقافــة 

ــــة المنتهجة،والمضــــامين األساســــية للمنــــاهج المعتمــــدة فــــ ــــي المقاربــــات البيداغوجي ي البحــــث ف
التعليم،وعالقتهــا بمفــاهيم المواطنــة وحقــوق اإلنســان،والحرص علــى أن تعطــى أهميــة لتضــمين 

لتكوين أفـراد واعـين بحقـوقهم اإلنسانية،حريصـين علـى أداء هذه المفـاهيم فـي المنـاهج التربويـة،
واجبــاتهم بكــل تفــان وٕاخالص،مشــاركين فــي مجــتمعهم بفعاليــة،يتميزون بشــعور االنتمــاء تجــاه 

هــــــذا الفضــــــاء اإلنســــــاني لاألصــــــلية،دون أن يحــــــول ذلــــــك مــــــن شــــــعورهم باالنتمــــــاء أوطــــــانهم 
ر هـــام فــــي نشـــر ثقافـــة التعــــايش و الكبير،مهمـــا كـــان تنـــوع الثقافــــات وتباينها،لتصـــبح للتربيـــة د

  .السلمي بين الشعوب،ونشر روح المحبة والتسامح واإلخاء
يــة المدنيــة لمرحلــة التعلــيم ج الترباوأطروحتنــا تهــتم فــي هــذا المجــال بالبحــث فــي مضــامين منهــ

وبعد إجـــــراء تحليـــــل لمحتـــــوى المتوســـــط فـــــي الجزائـــــر،من مفـــــاهيم المواطنـــــة وحقـــــوق اإلنســـــان،
ـــــ منهـــــاجمضـــــامين  ـــــيم المتوســـــط فـــــي ظـــــل اإلصـــــالح التربـــــوي  ةالتربيـــــة المدنيـــــة، لمرحل التعل

 اإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســةلــك مــن أمكننــا ذ).2011/2012التربيــة المدنيــة منهــاج(األخيــر
  :تسجيل النتائج اآلتيةو 

مــن دون شــك أن التحــوالت السياســية التــي شــهدتها الجزائر،فــي نهايــة القــرن الماضــي وبدايــة 
القـــرن الحـــالي،من انفتـــاح سياســـي وتعدديـــة حزبيـــة وحريـــة إعـــالم واتصـــال،ألقت بظاللهـــا علـــى 

اد وتكـوين محتويات المنـاهج التعليميـة،من أجـل مواكبـة التغيـرات الحاصلة،والمسـاهمة فـي إعـد
ـــة،وفقا لمـــا ورد فـــي  ـــة والدولي مـــواطنين مـــؤهلين للتفاعـــل مـــع المســـتجدات،على الســـاحة الوطني
 الدسـتور الجزائــري مــن تعديالت،وتجسـيدا لألهــداف المســطرة فـي مجــال التربيــة والتكــوين،والتي

  .حددها القانون التوجيهي للتربية
 ظهــور مفــاهيم الحريــة،حيث بلغــتارتفــاع معــدل  مجــال الحقــوق المدنيــة والسياســية،نســجل فــي 

،لالرتبـــاط الوثيـــق بـــين مفهـــوم الحريـــة واالنفتـــاح السياســـي واالقتصـــادي،ومن )%24.00(نســـبة
بـــين المفـــاهيم الداعمــــة لمفهـــوم الحريـــة نســــجل معـــدل ظهـــور لمفهــــوم حريـــة التعبيـــر يقــــدر ب 

وهـــي نســـبة تعكـــس ،)%19.60(،كمـــا ســـجل مفهـــوم التســـامح معـــدل ظهـــور بلـــغ)46.78%(
م القــــائمين علــــى سياســــة التعلــــيم فــــي الجزائــــر علــــى ترســــيخ هــــذا المفهــــوم فــــي وجــــدان اهتمــــا
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م االجتمــــاعي والتعــــايش الســــلمي بــــين الشــــعوب،ومن المفــــاهيم لالناشــــئة،لدوره فــــي تحقيــــق الســــ
مرتفــــــع جــــــدا يقــــــدر الداعمــــــة لمفهــــــوم التسامح،ســــــجل مفهــــــوم الحــــــوار معــــــدل ظهــــــور نســــــبي 

والعدالــــة  )%17.63(لمفهــــومي الكرامــــة ب ة،كمــــا نســــجل نســــبة ظهــــور مقبولــــ)%75.28(ب
،وكلهــــا مفــــاهيم مرتبطــــة بمنظومــــة الحقــــوق المدنيــــة والسياســــية،التي ودت فــــي )%14.62(ب

  .اإلعالنات العالمية والمعاهدات والمواثيق الدولية
التربيـة  منهـاجرغم النسبة الكبيرة التي احتلتها مفاهيم الحقـوق المدنيـة والسياسـية فـي مضـامين 

،إال أننـا نسـجل تـدني ظهـور بعـض )%35.22(لة التعليم المتوسط،والتي تقدر بمرحالمدنية ل
المفاهيم رغم أهميتها في هذه المرحلة العمرية،في تشكيل الوعي المدني والسياسي،مثل مفهـوم 

ومفهـوم والتعصـب والتحيز،نبـذ العنف،و ،)%07.74(المساواة الذي سجل نسبة ظهور تقـدر ب
ــــذي ســــجل ــــاة ال ــــي الحي ــــدر ب الحــــق ف ــــنفس البشــــرية )%02.20(نســــبة ظهــــور تق ،فــــاحترام ال

وتمجيـــدها وعظمـــة حقهـــا عنـــد المـــولى ســـبحانه وتعـــالى،والقوانين الدولية،خاصـــة فـــي ظـــل مـــا 
يشــهده العــالم مــن فضــائع وجــرائم فــي حــق البشــرية،وٕازهاق ألرواح بريئــة ال ذنــب لها،كــل ذلــك 

نفس البشرية،وضـــرورة المحافظـــة يـــدعو إلـــى تعزيـــز مفـــاهيم قيمـــة الحـــق فـــي الحياة،وحرمـــة الـــ
  .عليها

إن التحوالت التي شـهدتها الجزائـر فـي المجـال االقتصـادي،بانتقالها مـن االقتصـاد الموجـه مـن 
طـــرف الدولـــة،إلى االقتصـــاد الليبرالـــي الحر،المؤســـس علـــى قـــانون العـــرض والطلـــب،دفع إلـــى 

دراك التحـوالت التـي تحـدث إجراء تغييرات على النظام التربوي،إلعـداد مـواطنين قـادرين علـى إ
ومن خــــالل تحليلنــــا هم مــــن التكيــــف مــــع المرحلــــة القادمــــة،مــــن حولهم،واكتســــاب مفــــاهيم تمكــــن

  :التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط،أمكننا من تسجيل  النتائج اآلتيةمنهاج لمحتوى 
يقــدر ســجلت مفــاهيم حقــوق العمــل أعلــى نســبة فــي الظهــور مــن الحقــوق االقتصــادية،بظهور 

،وهذا يعكس حجم أهمية مفهوم حق العمل في المجـال االقتصادي،خاصـة مـع )%32.68(ب
التحــــوالت الجديــــدة،التي بــــات مــــن الضــــروري أن يكتســــب أبناؤنــــا مفــــاهيم التوجــــه االقتصــــادي 
الجديــد،وأن يعــي كــل فــرد حقوقــه فــي هــذا المجال،خاصــة إذا علمنــا أن هــذه الفئــة مــن التالميــذ 

لمتوسط،سيتوجه قسم منها إلى التكوين المهني،ومنه إلـى سـوق العمل،لـذلك في مرحلة التعليم ا
نســجل مــن بــين المفــاهيم الداعمــة لحــق العمــل ظهــور مفهــوم تكــوين النقابــات واالنخــراط فيهــا 
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ــــدر ب  ــــدر )%38.61(بمعــــدل ظهــــور يق ــــأمين والتقاعــــد بنســــبة تق ــــي الت يليــــه مفهــــوم الحــــق ف
  .)%12.87(ب

التربيـــة المدنية،بمعـــدل ظهـــور  منهـــاجة،فكان مـــن متضـــمنات أمـــا مفهـــوم حـــق الرعايـــة الصـــحي
،لمــا تشــكله هــذه الحقــوق مــن أهميــة فــي قائمــة الحقــوق االجتماعيــة التــي )%26.53(يقــدر ب

  .أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية في ميدان حقوق اإلنسان
ج اهــتضــمنات منساســي،فقد كانــت مــن مأمــا مفهــوم حقــوق التعلــيم ومجانيتــه وٕالزاميــة التعلــيم األ

،كما سـجل مفهـوم التـراث معـدل يقـدر )%15.21(التربية المدنية،بمعدل ظهور مقبول يقدر ب
  .)%10.67(يليه حق الملكية معدل ظهور يقدر ب)%14.88(ب

التربيـــة المدنيـــة لمرحلـــة  منهـــاجإن الحقـــوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة،من متضـــمنات 
،وهـــي نســـبة عاليـــة مقارنـــة ببقيـــة المفـــاهيم )%23.11(ر بالتعلـــيم المتوسط،بنســـبة ظهـــور تقـــد

التربيــــة المدنيــــة،غير أننــــا نســــجل تــــدني مســــتوى ظهــــور بعــــض المفــــاهيم  منهــــاجالــــواردة فــــي 
المرتبطــــة بــــالحقوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافية،فبالنســــبة لمفهــــوم العمل،نســــجل تـــــدني 

،حيث لـم يسـجل سـوى نسـبة ظهـور ظهور مفهوم اختيار نوع العمل كحق من الحقوق األصيلة
،والحق في اإلضراب سجل ظهورا منخفضا ال يعكس ضـرورة توضـيح هـذا )%0.99(تقدر ب

،كمـــا ســـجل مفهـــوم )%04.95(الحـــق للناشـــئة حيـــث لـــم يظهـــر ســـوى بمعـــدل ظهـــور يقـــدر ب
حظــــــــر عمالــــــــة األطفــــــــال مســــــــتوى متــــــــدني مــــــــن الظهــــــــور رغــــــــم أهميتــــــــه،حيث لــــــــم يســــــــجل 

  .)%01.98(سوى
نسـبة ظهـور مرتفعـة  تقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة، سـجلمدنية والسياسية واالإن الحقوق ال

مـا يبـرز االهتمـام  ا، وهـذمجموع المفاهيم المستهدفة في هـذه المرحلـة ن، م)%58(جدا بلغت 
  .الشديد من طرف واضعي المناهج بفئة الحقوق

،معدل ظهــور والسياســية المدنيــة ســجلت مفــاهيم واجبــات المواطنــةأمــا فــي مجــال المواطنة،فقــد 
من مجمـوع مفـاهيم المواطنة،تصـدر فيهـا مفهـوم احتـرام القـانون النسـبة األعلـى )%15.26(بلغ

،يليـه مفهـوم معرفـة القـانون بمعـدل ظهـور يقـدر )%23.52(في الظهور بمعدل نسبي يقـدر ب
،في حين نسجل تدني جملة من مفاهيم واجبات المواطنـة رغـم أهميتهـا،كمفهوم )%14.11(ب

،ومفهـوم حـب الـوطن الـذي )%03.53(أداء الخدمة الوطنية الذي سجل نسـبة ظهـور تقـدر ب
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،ومفهــوم احتــرام مؤسســات الدولــة الــذي ســجل معــدل )%02.35(ســجل نســبة ظهــور تقــدر ب
 .)%04.70(ظهور

معـدل ظهـور نسـبي سـجلت ،فقـد واجبات المواطنة االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأما مفاهيم 
فيهـا مفهـوم تحمـل المسـؤولية الـذي  ، تصـدرمن مجمـوع مفـاهيم المواطنـة )%27.10(يقدر ب

،يليـــــه مفهـــــوم حمايـــــة البيئة،بمعـــــدل ظهـــــور يقـــــدر )%20.52(ســـــجل معـــــدل ظهـــــور يقـــــدر ب
ــــــدر )%17.21(ب ــــــوطني والعالمي،بمعــــــدل ظهــــــور نســــــبي يق ــــــة التــــــراث ال ،ثــــــم مفهــــــوم حماي
ل مفهــوم أداء الضـــريبة ،مــع تســجيل تــدني مفــاهيم علـــى درجــة مــن األهميــة،مث)%15.23(ب

،ومفهـــــوم إتقــــان العمـــــل الـــــذي ســـــجل معـــــدل ظهـــــور )%03.97(الــــذي ســـــجل معـــــدل ظهـــــور 
)05.96%(. 

إن مفــاهيم واجبــات المواطنــة المدنيــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة،تعتبر مــن 
ا نســـجل التربيـــة المدنيـــة،كما بينـــت ذلـــك عمليـــة تحليـــل  المحتـــوى ،غيـــر أننـــ منهـــاجمتضـــمنات 

حيــث سـجلت معــدل ظهــور فـي منهــاج التربيــة المدنيــة  التربيــة المدنيــة منهـاجتـدني تمثيلهــا فــي 
،ممـــا يســـبب حالـــة عـــدم تـــوازن بـــين عـــرض الحقـــوق مقابـــل  )%18(لمرحلـــة التعلـــيم المتوســـط

الواجبات،هـــذه الحالـــة مـــن عـــدم التـــوازن والتـــي كانـــت مجســـدة فـــي منـــاهج التربيـــة المدنيـــة فـــي 
فـــي تحليلـــه لكتـــاب "ســـيف اإلســـالم شـــوية"اإلصـــالح،والذي وقفـــت عليـــه دراســـة مرحلـــة مـــا قبـــل 

التربيـــة المدنيـــة للســـنة التاســـعة مـــن التعلـــيم األساســـي ســـابقا،حيث أســـفرت النتـــائج علـــى نســـبة 
،مقابـل قـيم الواجبـات التـي حققـت نسـبة ظهـر تقـدر )%30.18(للحقـوق قـدرت ب ةظهور كبيـر 

   1.)%05.60(ب
المنـــاهج الجديـــدة لنســـبة تمثيـــل الواجبـــات مقابـــل الحقوق،حيـــث بلـــغ رغـــم تســـجيلنا لتحســـن فـــي 

مــن مجمــوع المفــاهيم الــواردة فــي )%18(معــدل ظهــر واجبــات المواطنــة فــي المنــاهج الجديــدة 
ــيم المتوســط،غير أن هــذا التحســن ال ُيعــد كافيــا،ألن حالــة  منهــاج التربيــة المدنيــة لمرحلــة التعل

لواجبات،ُيشـكل فـي وعـي المتلقـي أهميـة الحصـول الالتوازن في عـرض الحقـوق علـى حسـاب ا
  .على الحقوق،وُيهمل القيام بالواجبات،مما يعزز قيم التهاون والكسل والتواكل

وفي منـــاهج التربيـــة المدنيـــة كـــان لهـــذه معيـــة هـــي عنـــوان المواطنـــة الفعالـــة،المجت المشـــاركةإن 
مــن مجمــوع مفــاهيم  )%32.67(المفــاهيم المرتبطــة بالمشــاركة المجتمعيــة ظهــور نســبي يقــدر
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أمــا معــدل  ،)%31.31(المواطنــة،حيث كــان لمفهــوم التطــوع والتعــاون ظهــور نســبي يقــدر ب
،مـــن مجمـــوع المفـــاهيم )%14(ظهـــور المشـــاركة المجتمعيـــة فقـــد ســـجل معـــدل ظهـــور يقـــدر ب

 .التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط منهاجالواردة في 

ســلوك المواطنــة  ة،فالشــعور باالنتمــاء يســاهم فــي تفعيــليشــكل مفهــوم االنتمــاء اســمنت المواطن
مــن مجمــوع مفــاهيم )%24.95(ظهــور نســبي لهــذا المفهــوم بمعــدل يقــدر بالفعالــة،واذ نســجل 

،يليـــه مفهـــوم الرمـــوز )%23.74(،حيث ســـجل مفهـــوم الجنســـية أعلـــى معـــدل يقـــدر بالمواطنـــة
ــــثالث اإلســــالم ،أمــــا مفــــاهيم الهويــــة الوطنيــــة بأبع)%19.42(الوطنيــــة بمعــــدل ظهــــور ادهــــا ال

،فــي حـــين )%06.47(،والبعــد األمــازيغي)%10.07(،ثــم البعــد العربــي ب)%11.51(بمعــدل
،معـدل ظهـور لـم يتجـاوز فــي )المغاربي،المتوسـطي،اإلفريقي،العالمي(  سـجلت األبعـاد األخـرى

،أمـا معـدل ظهـور مفهـوم االنتمـاء بالنسـبة لمجمـوع المفـاهيم الـواردة فـي )%05(أحسن األحوال
المدنيــة لمرحلــة التعلــيم المتوســط،فقد كــان متــدنيا حيــث ســجل نســبة ظهــور تقــدر  التربيــةنهــاج م

 .)%10(ب

ـــة عـــن إشـــكالية  منهـــاجإن تحليـــل  ـــيم المتوســـط،أمكننا مـــن اإلجاب ـــة التعل ـــة المدنيـــة لمرحل التربي
 يالتربيــة المدنيــة مــن مفــاهيم المواطنــة وحقــوق اإلنســان، والتــمنهــاج الدراســة حــول متضــمنات 

  :لصت إلى أنخ
تضمن قدرا مقبوال من مفـاهيم المواطنـة وحقـوق المدنية لمرحلة التعليم المتوسط،يالتربية  منهاج

اإلنسان،بما يتوافق مع ما ورد فـي اإلعالنـات العالميـة والمواثيـق والمعاهـدات الدوليـة،وما جـاء 
ي بعـــــض فـــــي الدســـــتور الجزائري،والقـــــانون التـــــوجيهي للتربيـــــة،غير أننـــــا نســـــجل ضـــــعف وتـــــدن

 .مقابل الواجباتللحقوق وعدم التوازن في نسبة التمثيل كمفاهيم االنتماء،المفاهيم،
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  المصادر:أوال

 القرآن الكريم -1

 الكتاب المقدس -2

 كتب الحديث -3

ــــاج مختصــــر صــــحيح الجــــامع الصــــغيرأحمــــد نصــــر اهللا صــــبري، - ،ألفــــا للنشــــر واإلنت

 .2008الفني،مصر،

،دار 5ج التـــــاج الجـــــامع لألصـــــول فـــــي أحاديـــــث الرســـــولمنصـــــور علـــــي ناصـــــف، -

 .ت.الجيل،بيروت،د

محمــد فــؤاد عبــد :،تحقيــق1ج ماجــهســنن ابــن أبــي عبــد اهللا محمــد بــن يزيــد القزوينــي،  -

 .ت،.الباقي،دار  إحياء الكتب العربية،القاهرة،د

شــــــعيب :،تحقيــــــق)ســــــنن الترمــــــذي(الجــــــامع الكبيــــــرالترمــــــذي أبــــــي عيســــــى محمــــــد، -

  .األرنؤوطي،عبد اللطيف حرز اهللا، دار الرسالة العالمية،بيروت،دت

 )1996-1989-1976-1963(الدستور الجزائري -4

  والقواميسالمعاجم :ثانيا

،دار لســــــان العــــــربابــــــن منظــــــور، أبــــــي الفضــــــل جمــــــال الــــــدين محمــــــد بــــــن مكــــــرم،  -1

 .،د تصادر،بيروت

 .1982،مكتبة لبنان،لبنان،معجم مصطلحات العلوم االجتماعيةأحمد زكي بدوي، -2

خليــــــل أحمــــــد خليل،منشــــــورات :،تعريــــــبموســــــوعة الالنــــــد الفلســــــفيةأندريــــــه الالنــــــد، -3

 .1،المجلد 2001باريس،-ويدات،بيروتع

فـــــــــــايز الصـــــــــــباغ،المنظمة العربيـــــــــــة :،ترجمـــــــــــةعلـــــــــــم االجتمـــــــــــاعأنتـــــــــــوني غـــــــــــدنز، -4

 .2005للترجمة،بيروت،لبنان،

 .،مكتبة لبنان،بيروت،دتمحيط المحيطبطرس البستاني، -5

 محمـد عثمان،الشـركة العربيـة:،ترجمـة)المفـاهيم األساسـية(علم االجتمـاعجون سكوت، -6

 .2009لألبحا والنشر،بيروت،لبنان،
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أنسـام محمـد األسـعد،دار ومكتبـة :،ترجمـةمصطلحات علم االجتمـاعمعجم جيل فيريـول، -7

 .2011الهالل للطباعة والنشر،بيروت،لبنان،

أنــــس محمــــد :،تحقيــــقالقــــاموس المحــــيطمجـــد الــــدين محمــــد بـــن يعقــــوب الفيروزآبــــادي، -8

 .2008الشامي وزكريا جابر أحمد،دار الحديث،القاهرة،

،الهيئــــة العامــــة لشــــؤون المطــــابع معجــــم علــــم الــــنفس والتربيــــةمجمــــع اللغــــة العربيــــة، -9

 .1984،جمهورية مصر العربية،1األميرية،ج

،أكاديميا أنترنشـيونال )عربي -انجليزي (قاموس أكسفورد المحيط محمد بدوي، -10

 .2003للطباعة والنشر،بيروت،

ـــــوم نخبـــــة مـــــن أســـــاتذة قســـــم علـــــم االجتمـــــاع، -11 المرجـــــع فـــــي مصـــــطلحات العل

 .ت.كندرية، د،دار المعرفة الجامعية،اإلساالجتماعية

مصـــــــــطلحات المـــــــــؤتمرات -القـــــــــاموس السياســـــــــيلحـــــــــام وآخـــــــــرون،.م.س -12

 .2004،بيروت،لبنان،الدولية

، دار المعرفيــة الجامعيــة، اإلســكندرية، ، قــاموس علــم االجتمــاععــاطف غيــث -13

1995. 

،دار الخطــــابي للطباعــــة معجــــم علــــوم التربيــــةعبـــد اللطيــــف الفرابــــي وآخــــرون، -14

 .1994والنشر،المغرب،

ــة( الشــاملصــالح مصــلح أحمــد،  -15 ــوم االجتماعي ــاموس مصــطلحات العل ،دار )ق

  .1999عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،المملكة العربية السعودية،

  الكتب باللغة العربية :ثالثا

 كتب المواطنــــــــــة •
ــــــــــــةأمــــــــــــاني غــــــــــــازي جــــــــــــرار، -1 ــــــــــــة العالمي ــــــــــــل لالمواطن ــــــــــــع،دار وائ  لنشــــــــــــر والتوزي

 .2011،)األردن(،عمان

ــة،المواطن العــالمي،األخالق السياســية أوتفريــد هوفــه، -2 مــواطن االقتصــاد،مواطن الدول

عبــــــــــــد الحميــــــــــــد مرزوق،المركــــــــــــز القــــــــــــومي :،ترجمــــــــــــةفــــــــــــي عصــــــــــــر العولمــــــــــــة

 .2010للترجمة،القاهرة،
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،منتــــــــدى الفكــــــــر حــــــــول المواطنــــــــة فــــــــي الــــــــوطن العربــــــــيالحســــــــن بــــــــن طــــــــالل، -3

 .2008العربي،عمان،األردن،

ــيمأحمــد عبــد اهللا وآخــرون، -4  ،مركــز الجزويــت الثقــافيومســتقبل المجتمــع المــدني التعل

 .2001،اإلسكندرية،

 .، كتاب المختار، د تحقوق أهل الذمةأبو األعلى المودودي، -5

المواطنــــة فــــي القــــانون الــــدولي والشــــريعة اينـــاس محمـــد البهجي،يوســــف المصـــري، -6

 .2013،المركز القومي لإلصدارات القانونية،القاهرة،اإلسالمية

،، مركـــز دراســـات المواطنـــة والديمقراطيـــة فـــي البلـــدان العربيـــةوآخـــرون،بشـــير نـــافع  -7

 .2001،)لبنان(الوحدة العربية،بيروت

مركـز دراسـات الوحـدة ،)دراسات نقدية(حول الخيار الديمقراطيبرهان غليون وآخرون، -8

 .1994بيروت،لبنان،،العربية

للطباعـــــــة ،دار الطليعـــــــة المســـــــألة الطائفيـــــــة ومشـــــــكلة األقليـــــــاتبرهـــــــان غليـــــــون، -9

 .1979والنشر،بيروت،

ـــــان  -10 ـــــدار المركـــــز مـــــن أجـــــل الديمقراطيـــــة،برهـــــان غليون،بي ـــــافي العربي،ال الثق

 .2006، 5،طالبيضاء

 .1986،معهد اإلنماء العربي،بيروت،مجتمع النخبةبرهان غليون، -11

 .2013،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،التربية الدوليةنبيل سعد خليل، -12

،ترجمـــــة محمـــــود شـــــوقي الكيال،مطـــــابع شـــــركة يـــــةالحكومـــــة المدنجـــــون لـــــوك، -13

 .اإلعالنات الشرقية،القاهرة

علي حاكم صالح وحسـن ناظم،المنظمـة : ،ترجمةالمجتمع المدنيجون اهرنبرغ، -14

 .2008،بيروت،لبنان،العربية للترجمة

المجتمـــع المـــدني فـــي القـــرن (بنـــاء مجتمـــع مـــن المـــواطنيندون إي أيبرلـــي، -15

 للنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــع،هشـــــــــــام عبــــــــــد اهللا،األهليـــــــــــة :ترجمـــــــــــة،)الحـــــــــــادي والعشـــــــــــرين

 .2003عمان،األردن،

سـعيد شـحاتة،الهيئة العامـة :،إعـداد تنفيـذ،الدولة نظريـا وعمليـاهارولد ج السكي -16

 .2012،القاهرة،2،طلقصور الثقافة
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 .2001القاهرة،، دار الشروق،مبدأ المواطنــــةوليم سليمان قالدة، -17

ــــــىزكيــــــة عراقــــــي سيناصــــــر، -18 ــــــة عل ــــــاهج  التربي ــــــة مــــــن خــــــالل المن المواطن

 .2006،مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية،الرباط،التعليمية

،دار الحــوار للنشــر مفهــوم المدينــة فــي كتــاب السياســة ألرســطوحـاتم النقــاطي، -19

 .1995،)سورية(والتوزيع،الالذقية

دليـــــــــــل (الشـــــــــــباب والمواطنـــــــــــة الفعالـــــــــــةحفيظـــــــــــة شقير،يســـــــــــرا فـــــــــــراوس، -20

 .2014،تونس،)مرجعي

،مركــــز دراســــات الوحــــدة الحــــوار القــــومي اإلســــالميالبشــــري وآخــــرون،طــــارق  -21

 .2008العربية،بيروت،لبنان،

اتجاهــــات عربيــــة 'المواطنــــة والتربيــــة الوطنيــــة،طــــارق عبــــد الــــرؤوف عــــامر، -22

 .2012،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع،القاهرة،"وعالمية

،دار شـريعة اإلسـالم صـالحة للتطبيـق فـي كـل زمـان ومكـانيوسف القرضاوي، -23

 .1993،القاهرة،2،طالصحوة للنشر والتوزيع

 .2001،القاهرة،3،ط،دار الشروقفي فقه الدولة اإلسالميةيوسف القرضاوي، -24

،مكتبــــة وهبــــة، غيــــر المســــلمين فــــي المجتمــــع اإلســــالمييوســــف القرضــــاوي، -25

 .1992،القاهرة،3ط

،دار التنــــــــــــــــــوير للطباعــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــألة الطائفيــــــــــــــــــةكــــــــــــــــــاظم شــــــــــــــــــبيب، -26

 .2011والنشر،بيروت،لبنان،

،سلســـــلة أوراق عربيـــــة المواطنـــــة والتربيـــــة علـــــى قيمهـــــاكمــــال عبـــــد اللطيــــف، -27

 .2012،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،)33(

مكتبـة الشـروق ،)الماضي والحاضر والمسـتقبل(اإلسالم واألقلياتمحمد عمـارة ، -28

 .2003الدولية،القاهرة،

 .1987،دار الشروق،القاهرة،األقباط في مصرمحمد سليم العوا، -29

ـــة ر مباركيـــة، منيـــ -30 ـــة الديمقراطيـــة المعاصـــرة وحال ـــة فـــي الدول مفهـــوم المواطن

  .2013راسات الوحدة العربية،لبنان،،مركز دالمواطنة في الجزائر
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-التربيــة مــن أجــل المواطنــة فــي العــالم العربــيمحمــد فــاعور،مروان المعشــر، -31

 .2011كارنيغي للشرق األوسط،بيروت،،مركز مفتاح المستقبل

،مركـــــــــــز دراســـــــــــات الوحـــــــــــدة التـــــــــــراث والحداثـــــــــــةالجـــــــــــابري،محمــــــــــد عابـــــــــــد  -32

 .1991العربية،بيروت،

ــــة مصــــطفى قاســــم -33 ــــيم والمواطن ــــي المدرســــة (،التعل ــــة ف ــــة المدني ــــع التربي واق

 .2006،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،القاهرة،)المصرية

،ترجمــة ميشــيل كيلو،التنــوير للطباعــة والنشــر نظريــة الدولــةنيكــوالس بــوالنتزاس، -34

 .2010،بيروت،لبنان،2،طوالتوزيع

ــــل ســــعد خليــــل، -35 للنشــــر ،دار الفجــــر التربيــــة الدوليــــة أصــــولها وتطبيقاتهــــانبي

 .2013والتوزيع،القاهرة،مصر،

المصــــرية  ، الــــدارفــــي التربيــــة والتحــــول الــــديمقراطيســــعيد إســــماعيل عمــــرو، -36

 .2007اللبنانية،القاهرة،

 .2008نسان،القاهرة،،اسات حقوق اإلمركز القاهرة لدر  ،المواطنةسامح فوزي، -37

ــة وٕاشــكالية المواطنــة ســيدي محمــد ولــديب، -38 ــة "الدول قــراءة فــي مفهــوم المواطن

 .2010،)األردن(والتوزيع،عمانكنوز المعرفة العلمية للنشر ،"العربية

منشـورات اتحـاد ،"المواطنـة أنموذجـا"من قضايا الفكـر السياسـيسهيل عروسي، -39

 .2010الكتاب العرب،دمشق،

ـــــومي اإلســـــالميوآخـــــرون،ســـــميرمرقص  -40 ،مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة الحـــــوار الق

 .2008العربية،

بشــير نــافع :فــي"مفهــوم المواطنــة فــي الــدول الديمقراطيــة"،علــى خليفــة الكــواري -41

مركـــز :وآخرون،المواطنـــة والديمقراطيـــة فـــي الـــدول العربيـــة،تحرير علـــي خليفـــة الكـــواري

 .2001دراسات الوحدة العربية،بيروت،

ــــومي اإلســــالمي ن،عزمــــي بشــــارة وآخــــرو  -42 ،مركــــز دراســــات الوحــــدة الحــــوار الق

 .2008العربية،بيروت،لبنان،

المركـز العربـي لألبحـاث ودراسـات ،)دراسة نقدية(المجتمع المدنيعزمي بشارة، -43

 .2012،الدوحة،قطر،6،طالسياسة
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،مخبـــر المواطنـــة والوحـــدة الوطنيـــة فـــي الـــوطن العربـــيعمــار جفـــال وآخـــرون، -44

 .2009والسياسية،مراكش،المغرب،الدراسات الدستورية 

ــــــــةعبــــــــد اهللا العــــــــروي، -45 ــــــــدار ،9ط،المركــــــــز الثقــــــــافي العربــــــــي،مفهــــــــوم الدول ال

 .2009البيضاء،المغرب،

،المركـــز الثقـــافي العربي،الـــدار االيـــدولوجيا العربيـــة المعاصـــرةعبـــد اهللا العـــروي، -46

 .1995البيضاء،بيروت،

ـــــــــوان السياســـــــــةعبـــــــــد اهللا العـــــــــروي، -47 الـــــــــدار ،المركـــــــــز العربـــــــــي الثقـــــــــافي، دي

 .2009البيضاء،بيروت،

،المركــز الثقــافي العربي،الــدار االصــالحات العربيــة والدولــة الوطنيــةعلـي أمليــل، -48

 .1985البيضاء،المغرب،

قــيم المواطنــة لــدى الشــباب وٕاســهامها فــي تعزيــز عبــد اهللا بــن ســعيد آل عبــود، -49

 .2011،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض،األمن الوقائي

-المكتبــة العصــرية، صــيدا، منشــورات المــرأة فــي القــرآنمحمــود العقــاد،عبــاس  -50

 .بيروت،د ت

ــة فــي الفكــر العربــي اإلســالميعبــد الجليــل أبــو المجــد، -51 ،أفريقيــا مفهــوم المواطن

 .2010،)المغرب(الشرق،الدار البيضاء

لنشـــــــر ،دار كنـــــــوز المعرفـــــــة لاالنتمـــــــاء والمواطنـــــــةعلـــــــى ســـــــالمة الخضـــــــور، -52

 .2011،)األردن(والتوزيع،عمان

 .1999،القاهرة،3،دار الشروق،طمواطنون ال ذميونفهمي هويدي، -53

مركــز القــاهرة لدراســات ،"تســاؤل الــزمن الصــعب"المواطنــة والعولمــة قايـد ديــاب، -54

 .2007حقوق اإلنسان،القاهرة،

ـــــةريتشـــــارد مينشـــــن، -55 ـــــي عصـــــر العولم ـــــة ف ـــــة والمواطن ـــــاس : ،ترجمـــــةاألم عب

  .2009للكتاب،سوريا،عباس،الهيئة العامة السورية، 

، الـدار المصـرية التربية المدنية التعليم والمواطنة وحقوق اإلنسانل يـدران،بش -56

 .2009اللبنانية،القاهرة،
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اتحــاد المجتمــع المــدني والدولــة السياســية فــي الــوطن العربــي،توفيــق المــديني، -57

 .1997الكتاب العرب،دمشق،

،دار تنشـــئة السياســـيةالتربيـــة الوطنيـــة والختـــام العناتي،محمـــد عصـــام طربيـــة، -58

 .2007،)األردن(الحامد للنشر والتوزيع،عمان

ــــةغســــان طــــه وآخــــرون -59 ــــة والدول ــــات واتجاهــــات:،المواطن ،منتــــدى الفكــــر مقارب

  .2010اللبناني،لبنان،

 كتب حقوق اإلنسان •
،دار النهضـــــــة الميثــــــاق العربـــــــي لحقـــــــوق اإلنســــــانإبــــــراهيم علــــــي بـــــــدوي الشــــــيخ، -1

 .2004العربية،القاهرة،

 .1994،الهيئة العامة للكتاب،القاهرة،جمهورية أفالطونمطر،أميرة حلمي  -2

 ،)نظــرة اجتماعيــة(الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان أبــو الحســن عبــد الموجــود إبــراهيم، -3

 .2012،اإلسكندريةالمكتب الجامعي الحديث،

،دار حقوق اإلنسـان مـن منظـور عصـريأنتوني ووديوس،ترجمة محمد أحمد المغربي، -4

 .2007،القاهرة، الفجر للنشر والتوزيع

عثمـــــــان أمين،مكتبـــــــة األنجلـــــــو :،ترجمـــــــةمشـــــــروع الســـــــالم الـــــــدائمايمانويـــــــل كانـــــــت، -5

 .1952المصرية،القاهرة،

،المكتبـة العصـرية )الفلسـفة والواقـع(تعليم حقوق اإلنسانايميل فهمي شنودة وآخـرون، -6

 .2009ع،.م.للنشر والتوزيع،ج

، مركــز واإلســالمية والعربيــةحقــوق اإلنســان الــرؤى العالميــة برهــان غليــون وآخــرون، -7

 .2005،)لبنان(دراسات الوحدة العربية،بيروت

دراســة وضــعية قــيم التســامح فــي المنظومــة التعليميــة فــي المملكــة جمــال بنحمــدان، -8

 .2012،مركز رام اهللا لدراسة حقوق اإلنسان،رام اهللا،المغربية

 كريـــــة،مركـــــز الرايـــــة للتنميـــــة الفومضـــــات فـــــي ثقافـــــة حقـــــوق اإلنســـــانهيـــــثم منـــــاع، -9

 .2006،جدة،

حقــوق اإلنســان فــي القــرآن الكــريم ودورهــا فــي التنشــئة وليــد رفيــق العياصــرة، -10

 .2008،)األردن(،دار الحامد،عمان االجتماعية
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،دار الفكـر الجامعي،اإلسـكندرية المرأة والطفل وحقوق اإلنسانوائل أنور بندق، -11

 .،دت

الوحدة ،مركز دراسات حقوق اإلنسان في الوطن العربيحسين جميل، -12

  .1986العربية،بيروت،

حقــــوق اإلنســــان بــــين مطرقــــة اإلرهــــاب وســــندان حســــنين المحمــــدي بــــوادي، -13

 .2006،دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية،الغرب

،دار المناهج للنشر حقوق اإلنسان في الحياة التربويةيوسف عواد وآخرون، -14

 .2008،)األردن(والتوزيع،عمان

،دار الشروق،القاهرة القانون حصاد القرن العشرين في علميحي الجمل، -15

،2006. 

ــة"حقــوق اإلنســان يوســف البحيــري، -16 ــات الرقاب ــة وآلي ــايير الدولي المطبعــة ،"المع

 .2010،)المغرب(والوراقة الوطنية الداوديات،مراكش

 .2001،دار الصحوة،القاهرة، الرسول والعلميوسف القرضاوي، -17

ـــين هانـــت -18 حنا،كلمـــات عربيـــة ،ترجمـــة فايقـــة جـــرجس ،نشـــأة حقـــوق اإلنســـانل

 .2013للترجمة والنشر،القاهرة،

عالء شلبي ونزهة جيسوس :ترجمة ،)أسئلة وٕاجابات(حقوق اإلنسانليا ليفين، -19

 .2009المغرب،5إدريسي،إصدارات اليونسكو،،ط

حقـوق اإلنسـان فـي التـراث محمد جالء إدريس،آمـال محمـد عبـد الـرحمن ربيـع، -20

 .2006اآلداب،القاهرة،،مكتبة الديني الغربي واإلسالمي

 .1993،دار الزهراء للنشر،القاهرة،تفسير الوصايا العشرمحمد الهواري، -21

،المجلـس الـوطني 89،عـالم المعرفة،عـدد اإلسالم وحقوق اإلنسانمحمد عمارة، -22

  .1985للثقافة والفنون واآلداب،الكويت،

،مكتبــة الشــروق الماضــي والحاضــر والمســتقبل-،إلســالم واألقليــاتمحمــد عمــارة -23

 .2003الدولية،القاهرة،

،المركــز المصــري المــرأة والعمــل العــام مــن منظــور إســالميمحمــد ســليم العــوا، -24

 .2001لحقوق المرأة،القاهرة،
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ة،نهضـة حقوق اإلنسان بين تعليم اإلسالم وٕاعالن األمم المتحدمحمد الغزالـي، -25

 .2005مصر للطباعة والنشر،القاهرة،

،دار والعالقــات الدوليــة فــي اإلســالمالحقــوق والواجبــات محمــد رأفــت عثمــان، -26

 .1991الضياء،القاهرة،

،المركـــــز الثقـــــافي األســـــس الفكريـــــة لثقافـــــة حقـــــوق اإلنســـــانمحمـــــد ســـــبيال، -27

 .2010العربي،الدار البيضاء،المغرب،

،مركــــز دراســـات الوحــــدة الديمقراطيــــة وحقـــوق اإلنســــانمحمـــد عابـــد الجــــابري، -28

 .2004،)لبنان(،بيروت3،طالعربية

،دار الوثـــــائق الدوليـــــة المعنيـــــة بحقـــــوق اإلنســـــانبســـــيوني،محمـــــود شـــــريف  -29

 .2006،القاهرة،3،طالشروق

 ،3ط،المؤسســة الحديثــة للكتــاب،المرتكــز فــي حقــوق اإلنســاننزيــه نعــيم شــالال، -30

 .2010،)لبنان(طرابلس

،دار الثقافـــــــــــــة للنشـــــــــــــر حقـــــــــــــوق اإلنســـــــــــــانســـــــــــــهيل حســـــــــــــين الفـــــــــــــتالوي، -31

 .2010،)األردن(،عمان3،طوالتوزيع

فــــي اثنــــي "حقــــوق اإلنســــان وضــــماناتها األساســــيةب،ســــعدي محمــــد الخطيــــ -32

 .2007،)لبنان(،بيروت3،ط،منشورات الحلبي الحقوقية"وعشرين دولة عربية

،منشورات المعهد حقوق اإلنسان مفاهيمها وأسسهاسليم اللغماتي وآخرون، -33

 .2003العربي لحقوق اإلنسان،تونس،

ـــة،  -34 ـــة ، أساســـيات فـــي حقـــوق اإلنســـان والتربيـــةعطيـــة خليـــل عطي دار البداي

 .2010،)األردن(،عمان3،طناشرون وموزعون

،دار أســامة للنشــر و حقــوق اإلنســان فــي ظــل العولمــةعلــي يوســف الشــكري، -35

 .2010،)األردن(عمان،التوزيع

،ديــــــوان المطبوعــــــات حقــــــوق اإلنســــــان وحقــــــوق الشــــــعوبعمــــــر ســــــعد اهللا، -36

 .2007الجامعية،الجزائر،

 .1999رة،،القاه3،دار الشروق،ط،إحقاق الحقفهمي هويدي -37
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ــي حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســيةغــازي حســن صــباريني، -38 ،دار الــوجيز ف

 .2011،عمان،األردن،3الثقافة للنشر والتوزيع، ط

 كتب الفكر السياسي •
،مكتــب الفكــر والتوعيــة تومــاس هــوبز وفلســفته السياســيةإحســان عبــد الهــادي النائــب، -1

 .2012،)العراق(لالتحاد الوطني الكردستاني،كردستان

أحمــد شــحالن،مركز :،نقلــه مــن العبريــة إلــى العربيــةالضــروري فــي السياســةرشــد، ابــن -2

 .1998دراسات الوحدة العربية،بيروت،لبنان،

وزارة األوقــــــــــــاف والشــــــــــــؤون ،)دراســــــــــــة نقديــــــــــــة(الفكــــــــــــر العربــــــــــــيأنورالجنـــــــــــدي، -3

 .1987اإلسالمية،الكويت،

ــــم االجتمــــاعأنتــــوني غــــدنز،كارين بيردســــال، -4 ــــة"عل  فــــايز:،ترجمــــة"مــــع مــــدخالت عربي

 .2005الصياغ،المنظمة العربية للترجمة، 

ــــي معركــــة النهضــــةأنــــور عبــــد الملــــك، -5 ــــي ف بــــدر الــــدين :،ترجمــــة وٕاعــــدادالفكــــر العرب

 .1981، 3عرودكي،دار اآلداب، ط

، مركـز لمـاذا انتقـل اآلخـرون إلـى الديمقراطيـة وتـأخر العـرب؟أمحمد مـالكي وآخـرون، -6

  .2009،)لبنان(بيروت،ة العربيةدراسات الوحد

 وحـدة العربيـة، مركـز دراسـات الالحوار القومي اإلسالميرب المرزوقي وآخرون،أبو يع -7

  .2007،)لبنان(بيروت،

ـــمايمانويـــل كنـــت، -8 ـــة الحك ـــد ملك غـــانم هنا،المنظمـــة العربيـــة للترجمـــة،بيروت :،ترجمـــةنق

 .2007،لبنان،

ــــة الرفاهيــــة االجتماعيــــةأحمــــد الســــيد النجــــار وآخــــرون، -9 ،مركــــز دراســــات الوحــــدة دول

 .2006العربية،بيروت،لبنان،

ـــورةبـــاوم،ايريـــك هوبز  -10 ترجمـــة فـــايز الصـــباغ،مركز ،)1848-1789(عصـــر الث

 .2007بيروت،لبنان،،دراسات الوحدة العربية

فـــــايز الصـــــباغ،المنظمة العربيـــــة :،ترجمـــــةعصـــــر رأس المـــــالاريـــــك هوبزبـــــاوم، -11

 .2008للترجمة،بيروت،
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ل،افريقيـا الشـرقية،الدار ؟ ترجمـة عبـد الـرحيم حز هل نسير للهاويةإدغار مـوران، -12

 .2012البيضاء،المغرب،

ـــــــــة أفالطـــــــــونأمـــــــــاني حلمـــــــــي مطـــــــــر، -13 ،الهيئـــــــــة المصـــــــــرية العامـــــــــة جمهوري

 .1991للكتاب،القاهرة،

،تعريــب وتعليـق األب أوغســطينس بربارة،الهيئـة العامــة دســتور اآلثنيـينآرسـطو، -14

 .2013السورية للكتاب،دمشق،

مجاهـــــد عبـــــد المـــــنعم :مـــــةترجاألســـــس األخالقيـــــة للماركســـــية،أوجـــــين كامنكـــــا، -15

 .2011مجاهد،المركز القومي للترجمة،القاهرة،

،ترجمــة المصـطفى حســوني،دار توبقــال الدولــة والتعـدد الثقــافيباتريـك ســافيدان، -16

 .2011الدار البيضاء،المغرب،،للنشر

ـــــــــــــذاتي،برهـــــــــــــان غليـــــــــــــون -17 ـــــــــــــوعي ال المؤسســـــــــــــة العربيـــــــــــــة للدراســـــــــــــات  ،ال

 .1992والنشر،بيروت،

،الـدار 4،المركـز القـافي العربـي، طالسياسـة ،الدولـة والـدين، نقـد برهان غليون -18

 .2007البيضاء،بيروت،

الـدار ،ترجمة نظير جاهل،المركز الثقافي العربـي، العنف الرمزيبيير بورديو، - -19

 .1994البيضاء،المغرب،

مــاهر تريمش،المنظمــة :،ترجمــةإعــادة اإلنتــاجبيــار بورديــو وجــان كلــود باســرون، -20

 .2007،لبنان،بيروتالعربية للترجمة،

،ترجمــة علــي مقلد،الــدار العالميــة تــاريخ الفكــر السياســيجــان توشــار وآخــرون، -21

 .1983للطباعة والنشر والتوزيع،لبنان،بيروت،

،ترجمــة فــي العقــد االجتمــاعي أو مبــادئ القــانون السياســيجــان جــاك روســو، -22

 .2011عبد العزيز لبيب،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،لبنان،

،ترجمــــة حســــن جــــالل العروســــي،الهيئة تطــــور الفكــــر السياســــيســــباين،جـــورج  -23

 .2010المصرية العامة للكتاب،القاهرة،

،ترجمــة محمــد مصــطفى غنيم،الجمعيــة المصــرية الفكــر السياســيجلــين تينــدر، -24

 .1993،القاهرة،المعرفة والثقافة العالمية لنشر
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خطــــــاب فـــــــي أصـــــــل التفــــــاوت وفـــــــي أسســـــــه بـــــــين جــــــان جــــــاك روســـــــو، -25

 .2009،بيروت،لبنان،لس غانم،المنظمة العربية للترجمةبو :،ترجمةالبشر

حيـــــــدر حـــــــاج :ترجمـــــــة،)إعـــــــادة صـــــــياغة(العدالـــــــة كإنصـــــــافجـــــــون رولـــــــز، -26

 .2009اسماعيل،المنظمة العربية للترجمة،بيروت،لبنان،

،كلمـــات عربيـــة المرشـــد إلـــى الديمقراطيـــة-ألـــيكس دوتوكفيـــلجوزيـــف إبســـتاين، -27

 .2010للترجمة والنشر،القاهرة،

ـــــــدين الحســـــــيني األفغاني،محمـــــــد عبـــــــده،جمـــــــ -28 ـــــــةال ال ـــــــار الكامل ـــــــروة (اآلث الع

 .2002سيد هادي خسروشاهي،مكتبة الشروق الدولية،القاهرة،:إعداد وتقديم،)الوثقى

تحقيـق محمـد عمـارة، بيروت،المؤسسـة : األعمـال الكاملـةجمال الـدين األفغـاني، -29

 .1979العربية للدراسات والنشر،

ــــــــــــــــردورينـــــــــــــــدا أوتـــــــــــــــرام، -30 ماجـــــــــــــــد مـــــــــــــــوريس إبـــــــــــــــراهيم،دار :،ترجمـــــــــــــــةالتنوي

 .2008،بيروت،لبنان،،يالفاراب

ـــيهاشـــم صـــالح، -31 ـــوير األوروب ـــى التن  ،،دار الطليعـــة للطباعـــة والنشـــرمـــدخل إل

 .2005بيروت،لبنان،

،الشـــــركة العربيـــــة لألبحـــــاث تحـــــوالت مفهـــــوم القوميـــــة العربيـــــةهـــــاني عـــــواد، -32

 .2003والنشر،بيروت،لبنان،

إمـام عبــد الفتـاح إمام،عــالم :،ترجمــة1،جالثقافيـةأوديســيا التعدديــة ويـل كيمليكـا، -33

 .2011المعرفة،الكويت،

، ،الفكــر االجتمــاعي والسياســي الحــديث فــي لبنــان وســوريا ومصــرليفــين. ا.ز -34

 .1978بشير السباعي،دار ابن خلدون،بيروت،:ترجمة

،مركـــــــز دراســـــــات الوحـــــــدة االغتـــــــراب فـــــــي الثقافـــــــة العربيـــــــةحلـــــــيم بركـــــــات، -35

 .2006،بيروت،لبنان،،العربية

ــــــــــــــيحامــــــــــــــد عمــــــــــــــار -36 ــــــــــــــاء اإلنســــــــــــــان العرب ــــــــــــــي بن ،دار المعرفــــــــــــــة ،ف

  .1988الجامعية،اإلسكندرية،

سـعيد الغانمي،المنظمـة :،ترجمةمفاتيح اصطالحية جديدةطوني بينيت وآخرون، -37

  .2010بيروت،لبنان،للترجمة،العربية 
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عصـــــــر اإلصـــــــالح -أســـــــس الفكـــــــر السياســـــــي الحـــــــديثكـــــــوينتن ســـــــكنر، -38

 .2012حيدر حاج اسماعيل،منظمة الترجمة العربية،بيروت،لبنان،:ترجمة،2الديني،ج

خمســـــــون مفكـــــــرا أساســـــــيا معاصـــــــرا مـــــــن البنيويـــــــة إلـــــــى ليتشـــــــه جـــــــون، -39

 .2008بيروت،لبنان،،فاتن البستاني،المنظمة العربية للترجمة:،ترجمةالحداثة

،ترجمـة عبـد اهللا العروي،المركـز الثقـافي تـأمالت فـي تـاريخ الرومـانمونتسيكيو، -40

 .2011،الدار البيضاء،المغرب،العربي

عـــــــــــــــــــــادل زعيتـــــــــــــــــــــر،دار :،ترجمـــــــــــــــــــــة1روح الشـــــــــــــــــــــرائع،جمونتيســـــــــــــــــــــكيو، -41

 .1953المعارف،القاهرة،

عـــــــــــــــــــــادل زعيتـــــــــــــــــــــر،دار :،ترجمـــــــــــــــــــــة2روح الشـــــــــــــــــــــرائع،جمونتيســـــــــــــــــــــكيو، -42

 .1954المعارف،القاهرة،

 .2003،دار الطليعة،بيروت،لبنان،يجب الدفاع عن المجتمعميشيل فوكو، -43

،دار المعرفـة المعرفة والسـلطة عنـد ميسشـيل فوكـونظرية محمد على الكـردي، -44

 .1992الجامعية،االسكندرية،ج م ع ،

عـــة ،نهضـــة مصـــر للطبامخـــاطر العولمـــة علـــى الهويـــة الثقافيـــةمحمــد عمـــارة، -45

 .1999والنشر والتوزيع،القاهرة،

،مطبعـــــــــة لجنـــــــــة التـــــــــأليف القـــــــــانون الرمـــــــــانيمحمـــــــــد عبـــــــــد المـــــــــنعم بـــــــــدر، -46

 .1938والنشر،القاهرة،

كــــز دراســــات الوحــــدة قضــــايا فــــي الفكــــر المعاصــــر،مرلجــــابري،محمــــد عابــــد ا -47

 .1997العربية،بيروت،

،تحقيـــــــــــــــق محمـــــــــــــــد عمـــــــــــــــارة،دار األعمـــــــــــــــال الكاملـــــــــــــــةمحمـــــــــــــــد عبـــــــــــــــده، -48

 .1993،القاهرة،3،طالشروق

: ، جمـع وتقـديمآثـار اإلمـام محمـد البشـير اإلبراهيمـيمحمد البشـير اإلبراهيمـي، -49

 .1997،بيروت،1،جأحمد طالب اإلبراهيمي،دار الغرب اإلسالمي

،المركـــز العــــالمي للوســــطية، الكويــــت، الوســــطية السياســــيةمحمـــد ســــليم العــــوا، -50

2007. 
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،دار الوســيط فــي الــنظم السياســية والقــانون الدســتورينعمــان أحمــد الخطيــب، -51

 .2012،)األردن(،عمان8،طالثقافة للنشر والتوزيع

ــــــــد هيجــــــــلعبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــدوي، -52 ،دار فلســــــــفة القــــــــانون والسياســــــــة عن

 .1996الشروق،القاهرة،

أســــعد :،تحقيــــقطبــــائع االســــتبداد ومصــــارع االســــتعبادعبـــد الــــرحمن الكــــواكبي، -53

 .1984السحمراني،دار النفائس،بيروت،

 .1968دار المعارف،القاهرة،رواد المثالية  في الفلسفة الغربية،عثمان أمين، -54

دار الفكـــــــــر للطباعـــــــــة والنشـــــــــر المقدمـــــــــــــــــــــة،عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن خلـــــــــدون، -55

 .2008التوزيع،بيروت،لبنان،و 

ــات العامــة فــي الفكــر والنظــام السياســي فــي عبــد الحكــيم حســن العيلــي، -56 الحري

 .1983،دار الفكر العربي،اإلسالم

،ترجمـــــة هنرييـــــت عبـــــودي،دار الطليعـــــة للطباعـــــة فلســـــفة األنـــــوارفـــــولغين،.ف -57

 .2011والنشر،بيروت،لبنان،

د الفتــاح إمــام،دار عبــ: ،ترجمــةتطــور هيجــل الروحــيريتشــارد كرونــر وآخــرون، -58

 .2009،بيروت،لبنان،التنوير

أبحـــاث فـــي النظريـــة العامـــة فـــي العقالنيـــة العمـــل االجتمـــاعي ريمـــون بـــودن، -59

 جــــــــــــورج ســــــــــــليمان،المنظمة العربيــــــــــــة للترجمــــــــــــة:،ترجمــــــــــــةوالحــــــــــــس والمشــــــــــــترك

 .2010،بيروت،لبنان،

ترجمـــة محمـــد فاضـــل طبـــاخ،مركز دراســـات الوحـــدة الديمقراطيـــة،تشـــارلز تيللـــي، -60

 .2010العربية،بيروت،لبنان،

سـعد هجـرس،دار أويـا للطباعـة والنشـر :،ترجمـةمدرسـة فرانكفـورتتوم بوتومور، -61

 .2004والتوزيع والتنمية الثقافية،بيروت،

ديانـا حبيب،بشـرى صـعب،هيئة أبـو ظبـي للثقافـة :ترجمـةاللفياثان،توماس هوبز، -62

 .2011،اإلمارات العربية،)كلمة(والتراث
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 كتب المناهج  •
، مكتبــة اإلشــعاع للطباعــة  المــنهج العلمــي فــي العلــوم االجتماعيــةعلــى شــتا ، الســيد -1

 .1997والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،

،دار الكتـــــــب أســـــــاليبه وتقنياتـــــــه:البحـــــــث العلمـــــــيالعجيلـــــــي ســـــــركز،عياد امطيـــــــر، -2

 .2002الوطنية،طرابلس،ليبيا،

،دار المــــــــــنهج المدرســــــــــي المعاصــــــــــرأحمــــــــــد المهــــــــــدي عبــــــــــد الحلــــــــــيم وآخــــــــــرون، -3

 .2008،)األردن(المسيرة،عمان

 .1994،الجامعة المفتوحة،ليبيا،المناهج التربويةالفالوقي محمد، -4

ــــــــــــــــــــــــــاهجحلمــــــــــــــــــــــــــي أحمــــــــــــــــــــــــــد الوكيل،محمــــــــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــــــين المفتــــــــــــــــــــــــــي، -5 ( المن

ـــــــــــــــــــــــــــــــو ،)المفهوم،العناصر،األســـــــــــــــــــــــــــــــس،التنظيمات،التطوير مكتبـــــــــــــــــــــــــــــــة األنجل

 .2004المصرية،القاهرة،

 ،دار المســيرة،ج وتنظيمهــاأســس بنــاء المنــاهحلمــي أحمــد الوكيل،محمــد أمــين المفتــي، -6

 .2008عمان،األردن،3ط

ـــــــومحســـــــين عبـــــــد الحميـــــــد رشـــــــوان، -7 ـــــــاهج العل ـــــــي من ،مؤسســـــــة شـــــــباب الجامعـــــــة، ف

 .2003اإلسكندرية،

،دار أســـــــــــــــس بنـــــــــــــــاء المنـــــــــــــــاهج التربويـــــــــــــــةمحمـــــــــــــــد محمـــــــــــــــود الخوالـــــــــــــــدة، -8

 .2004،)األردن(المسيرة،عمان

ـــــــــــة المعاصـــــــــــرةمـــــــــــروان أبـــــــــــو حـــــــــــويج، -9 ـــــــــــاهج التربوي ،دار الثقافـــــــــــة للنشـــــــــــر المن

 .2006،)األردن(التوزيع،عمانو 

ــــاهج الدراســــيةمحمــــد أبــــو زيــــد إبراهيم،أســــماء محمــــود غــــانم، -10 تخطيطهــــا -المن

 .1993،دار المعرفة الجامعية،القاهرة،وتطويرها


��������ود ا��وا���������دة، -11�

��������د �
،دار أ���������س ����������ء ا�����������ھ� ا��ر�و����������
 .2004ا�
��رة،�
�ن،ا�ردن،

،منشــــــأة معــــــارف، وكيف؟تكتــــــب بحثــــــا اجتماعيــــــامحمــــــد ســــــعيد فرح،لمــــــاذا؟ -12

 .2002اإلسكندرية،

،دار صــــفاء للنشــــر )أسســــه وتحليلــــه(المــــنهج التربــــوي  منــــى يــــونس بحــــري، -13

 .2012والتوزيع،عمان،األردن، 
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ــــةمحمــــد محمــــود الخوالــــدة، -14 ــــاهج التربوي ــــاء المن ــــاب -أســــس بن وتصــــميم الكت

 .2007،،عمان،األردن،2،دار المسيرة طالتعليمي

ار الحامــــــــــــد للنشــــــــــــر ،دلمنــــــــــــاهج التربويــــــــــــةمحمــــــــــــد حســــــــــــن حمــــــــــــادات،ا -15

 .2008والتوزيع،عمان،األردن،

ــــــــة،مجــــــــدي عزيــــــــز إبــــــــراهيم، -16 ــــــــاهج التربوي ــــــــو موســــــــوعة المن مكتبــــــــة األنجل

 .2000المصرية،القاهرة،

،دار الفكــــر ناشــــرون بنــــاء المنــــاهج وتخطيطهــــامحمـــد صــــابر ســــليم وآخــــرون، -17

 .2006،)األردن(وموزعون،عمان

الجــــامعي الحــــديث،  المكتــــب بنــــاء المنــــاهج التربويــــة،محمــــد هاشــــم فــــالوقي،  -18

 .1997اإلسكندرية،

،دار فلســـــفتها،بناؤها،تقويمها:المنـــــاهج الدراســـــيةمـــــاهر اســـــماعيل الجعفـــــري، -19

 .2010،)األردن(البازوردي العلمية للنشر والتوزيع،عمان

ســهيلة كــاظم الفتالوي،أحمــد هاللي،المنهــاج التعليمــي والتوجــه اإليــديولوجي،دار  -20

 .2005،)األردن(الشروق،عمان،

، مكتبـة محاضرات في  تصميم البحوث االجتماعيـة وتنفيـذها اصـف ، سعيد ن -21

 .1997زهراء الشرق،القاهرة ،

،ديـــــوان منهجيـــــة البحـــــث فـــــي العلـــــوم السياســـــية واإلعـــــالمعـــــامر مصـــــباح، -22

 .2008المطبوعات الجامعية،الجزائر،

ــــاهج وطــــرق البحــــث عبــــد اهللا محمــــد عبــــد الــــرحمن ومحمــــد علــــي البــــدوي، -23 من

 .2002المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية،،دار االجتماعي

ــــــــــد الباســــــــــط محمــــــــــد حســــــــــن، -24 ،مكتبــــــــــة أصــــــــــول البحــــــــــث االجتمــــــــــاعيعب

 .1990،مصر،11وهبة،ط

ـــــاهج المعاصـــــرعـــــادل أبـــــو العـــــز ســـــالمة، -25 ة،دار الثقافـــــة للنشـــــر تخطـــــيط المن

 .2008، )األردن(والتوزيع،عمان

ــــــو العــــــز ســــــالمة، -26 ــــــاعــــــادل أب ــــــاهج وتنظيمه ــــــة -تخطــــــيط المن ــــــين النظري ب

 .2006،)األردن(عمان،2ط ديبونو للطباع والنشر والتوزيع،،والتطبيق
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،منشـورات جامعـة ،أسس المنهجية فـي العلـوم االجتماعيـةفضيل دليو وآخرون -27

 .1999منتوري ،قسنطينة،

 ،دار الفكــــــر العربـــــــي،تخطـــــــيط المـــــــنهج وتطـــــــويرهصــــــالح هنـــــــدي وآخــــــرون، -28

 .1999عمان،األردن،،3ط

ـــــــــة محمـــــــــود، -29 ـــــــــدين عرف ،عـــــــــالم دراســـــــــيمفهومـــــــــات المـــــــــنهج الصـــــــــالح ال

 .2006الكتب،القاهرة،

ــــــاهج الدراســــــيةصــــــالح عبــــــد الحميــــــد مصــــــطفى، -30 عناصــــــرها وأسســــــها (المن

 .2000،دار المريخ للنشر،المملكة العربية السعودية،)وتصنيفاتها

، دار المنـــاهج التربويـــة الحديثـــةتوفيـــق أحمـــد مرعـــي، محمـــد محمـــود الحليـــة،  -31

 .2004المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان، 

، ، دار طرائـــق التـــدريس العامـــةمـــد مرعـــي، محمـــد محمـــود الحليـــة، توفيـــق أح -32

 .2002، )األردن(، عمان3المسيرة للنشر والتوزيع، ط 

مؤسســــــــة شــــــــباب الجامعــــــــة،  ، منــــــــاهج البحــــــــثغــــــــازي حســــــــين عنايــــــــة ،   -33

 .2007اإلسكندرية،

 كتب التربية  •
ـــــة والثقافـــــة والعلـــــوم، -1 ـــــة للتربي ـــــة المنظمـــــة العربي ـــــةإســـــتراتيجية تطـــــوير التربي ( العربي

 .2006إدارة التربية،تونس،،)اإلستراتيجية المحدثة

،المؤسسـة الوطنيـة للفنـون  التعلـيم فـي الجزائـر قبـل وبعـد االسـتقاللالطاهر زرهـوني ، -2

 .1994،)الجزائر(المطبعية، رغاية 

 .1993، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائرالتربية ومتطلباتهابوفلجة غياث ، -3

ـــد رســـل، -4 ســـمير عبده،منشـــورات دار مكتبـــة :،ترجمـــةوالنظـــام االجتمـــاعي التربيـــةبرتران

 .الحياة،بيروت،لبنان،د ت

ــــربــــوبكر بــــن بوزيــــد ، -5 ــــي الجزائ ــــة ف ــــات وانجــــازات،-إصــــالح التربي دار القصــــبة رهان

 .2009للنشر،الجزائر،

، تقريــر قدمتــه اللجنــة الدوليــة المعنيــة بالتربيــة الــتعلم ذلــك الكنــز المكنــونجــاك ديلــور،  -6

 ) .1996(الحادي والعشرون، اليونيسكو، للقرن 
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، تدريس مفاهيم اللغـة العربيـة والرياضـيات جودة أحمد سعادة وجمال يعقوب اليوسف -7

 .1988،دار الجيل،بيروت،بيروت، والعلوم والتربية االجتماعية

ــي نظــم جمــال محمــد أبــو الوفــا ،ســالمة عبــد العظــيم حســين،  -8 االتجاهــات المعاصــرة ف

 .2008دار الجامعة الجديدة، بنها،  التعليم،

، دار وائـل للنشـر،عمان التجديدات التربويةدالل ملحس استيتية،عمر موسى سرحان،  -9

 .2008،) األردن(

قضــايا ومســائل (فهــم الطفولــة المبكــرةهلــين بين،ترجمــة غــالم أحمــد إصــالح،  -10

 .2008،)ج م ع (مجموعة النيل العربية،القاهرة،)جدلية

، عـــالم الكتــــب اإلصـــالح التربـــوي فــــي العـــالم الثالـــث،حســـن حســـين البـــيالوي -11

 .1998،القاهرة، 

ـــة والثقافـــةحامـــد عمـــار ، -12 ،مكتبـــة الـــدار العربيـــة للكتـــاب ،  دراســـات فـــي التربي

  .2006القاهرة،

، المكتـــــب العربـــــي الحـــــديث التربيـــــة والمجتمـــــعحســـــين عبـــــد الحميـــــد رشـــــوان،  -13

  .2002،اإلسكندرية،

، دار المعرفــة الجامعيــة، اإلســكندرية، العربــيفــي بنــاء اإلنســان حامــد عمــار ،  -14

 .14، الكتاب 1988

 )ملخــص(التقريـر العـالمي لرصـد التعلـيم للجميـع كيفـين واتكينـز وآخـرون ،  - -15

  .2007.،ترجمة سيمون البستاني وآخرون ،اليونسكو

دليــل المعلــم لتحســين طــرق التعلــيم والــتعلم فــي كــوثر جــين كوجــك وآخــرون،  -16

 .2008مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية ، بيروت، ، مدارس الوطن العربي

، مركــز دراســات "خارطــة طريــق"اإلصــالح التربــوي العربــي محمــد رضــا جــواد، -17

 .2006،)لبنان(الوحدة العربية،بيروت

الـــدار  ،2ط،المركـــز الثقـــافي العربـــيفـــي المســـألة التربويـــة ،مصـــطفى محســـن، -18

 .2002،)المغرب(البيضاء

ـــــــــويالخطـــــــــاب اإلصـــــــــالحي مصـــــــــطفى محســـــــــن، -19 ـــــــــافي  الترب ،المركـــــــــز الثق

 .1999،)لبنان(العربي،بيروت
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ـــةمحمـــد محمـــود الخوالـــدة،  -20 ، )األردن(، دار المســـيرة ،عمـــان مقدمـــة فـــي التربي

2003.  

ـــة واالقتصـــادية محمـــد لبيـــب النجيحـــي ،  -21 ـــة االجتماعي ـــي التنمي ـــة ف دور التربي

  .1981، بيروت ،2ط،،دار النهضة العربيةللدول النامية

، عــالم إلصــالح والتجديــد التربــوي فــي العصــر الحــديثامحمــد منيــر مرســي،  -22

 .1996الكتب، القاهرة، 

ــة واألمــلمحســن خضــر ، -23 ــين الكارث ــي ب ــيم العرب ،الــدار المصــرية مســتقبل التعل

 .2008اللبنانية،

المراهــــق،دار الراتــــب ،التربيــــة النفســــية للطفــــل ومحمــــد عبــــد الــــرحمن عيســــوي -24

 .2000الجامعية،لبنان،

،دار النشـــــــــــــــــر ،التنشـــــــــــــــــئة السياســـــــــــــــــيةمحمــــــــــــــــود حســـــــــــــــــن إســـــــــــــــــماعيل -25

 .1997للجامعات،القاهرة،

المراهــــق،دار الراتــــب ،التربيــــة النفســــية للطفــــل ومحمــــد عبــــد الــــرحمن عيســــوي -26

 .2000الجامعية،لبنان،

،مركـــز دراســـات اإلصـــالح التربـــوي العربـــي خارطـــة طريـــقمحمـــد جـــواد رضـــا ، -27

 .2006الوحدة العربية ،بيروت ،

ـــــــينعيمـــــــان عثمـــــــان، -28 ـــــــة مـــــــن دون تعل ،المركـــــــز الثقـــــــافي العربي،الـــــــدار متربي

 .2009،)المغرب(البيضاء

ـــــــد الوهـــــــاب وآخـــــــرون، -29 ـــــــد نـــــــادر أســـــــعد عب ـــــــوم لمعاه ـــــــدريس العل ـــــــق ت طرائ

 .1991،مطبعة وزارة التربية والتعليم،بغداد،المعلمين

،دار الفجــــر للنشــــر  أصــــولها وتطبيقاتهــــا-التربيــــة الدوليــــةنبيــــل ســــعد خليــــل، -30

 .2013والتوزيع،القاهرة،

التغيــــــر (تحـــــوير البيــــــداغوجيا فـــــي الجزائـــــر،طـــــوالبي الثعـــــالبي،نـــــور الـــــدين  -31

،ترجمـــة ناصـــر موســـى بختـــي )االجتماعي،تصـــور الهويـــة وتحـــوير التربيـــة فـــي الجزائـــر

 .2005،)المغرب(وآخرون،مكتب اليونسكو اإلقليمي للمغرب العربي،الرباط
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،دار الفرقــــــــــان للنشــــــــــر علــــــــــم الــــــــــنفس التربــــــــــويعبــــــــــد المجيــــــــــد نشــــــــــواتي، -32

 .2003،)عمان(،عمان4والتوزيع،ط

الــدار المصــرية النظريــة التربويــة وجــدل األفكــار والتحــديات،عبــد الفتــاح تركــي، -33

 .2010اللبنانية،القاهرة،

عمـار طالبي،الشـركة : ،إعـداد وتصـنيفآثار ابن باديسعبد الحميد بن بـاديس، -34

 .1997، 3الجزائرية، ط 

،الــدار العربيــة كــار التربويــةتطــور النظريــات واألفعمــر محمــد التــومي الشــيباني، -35

 .1977تونس،-للكتاب،ليبيا

ــدائم، -36 مــن العصــور القديمــة حتــى أوائــل :التربيــة عبــر التــاريخعبــد اهللا عبــد ال

 .1984،،بيروت،لبنان، 5،دار العلم للماليين، طالقرن العشرين

، مركــــز دراســــات الوحــــدة نحــــو فلســــفة تربويــــة عربيــــة عبــــد اهللا عبــــد الــــدائم، -37

 .2000بيروت، ، 2العربية،ط

،مركـز التربية والتنوير فـي تنميـة المجتمـع العربـيعبد اهللا عبد الدائم وآخرون، -38

 .2005دراسات الوحدة العربية،بيروت،لبنان،

 .2011،دمشق،3ط،دار القلم،،حول التربية والتعليمعبد الكريم بكار -39

 ، مكتبــة جزيــرةالتربيــة المقارنــة والسياســات التعليميــةعبــد الجــواد ســيد بكــر،  -40

 .2006الورد، المنصورة، 

، مـدخل ودراسـة قضــايا علـم االجتمـاع التربــويعلـى بوعناقـة وبلقاسـم ســالطنية، -41

 .المفاهيم،دار الهدى النشر والتوزيع،الجزائر،ب ت

جســور للنشــر المدرســة فــي الجزائريــة حقــائق وٕاشــكاالت ، عبــد القــادر فضــيل، -42

 .2009والتوزيع،الجزائر،

ــــةعلــــي خليــــل أبــــو العينــــين و آخــــرون، -43 ، دار الفكــــر األصــــول الفلســــفّية للتربي

 .2003للطباعة والنشر والتوزيع،عمان،األردن، 

،الــدار المصــرية النظريــة التربويــة وجــدل األفكــار والتحــدياتعبــد الفتــاح تركــي، -44

 .2010اللبنانية،القاهرة،

 .2009عالم التربية،الدار البيضاء،،سوسيولوجيا المدرسةعبد الكريم غريب، -45
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 ر،دار الشـروق للنشـالمدخل إلى التربية والتعلـيمن،نعيم جعنينـي،عبد اهللا الرشدا -46

 .2006،)األردن(عمان،2طوالتوزيع،

ــــن محمــــد، -47 ــــي ب ،دار معركــــة المصــــير والهويــــة فــــي المنظومــــة التعليميــــةعل

 .2001لجزائر،األمة،ا

، بنية السلطة وإلشكالية التسـلط التربـوي فـي الـوطن العربـيعلى أسعد وطفـة، -48

 .2000،)لبنان(بيروت،2طالعربية،مركز دراسات الوحدة 

ــيم للقــرن فرانــك ويثرو،ترجمــة محمــد نبيــل نوفــل،  -49 إعــداد المــدارس ونظــم التعل

 .2008،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،الحادي والعشرين

،مؤسســة اقــرأ للنشــر والتوزيــع أوراق فــي التربيــة السياســيةفتحــي شــهاب الــدين، -50

 .2011والترجمة،القاهرة،

،دار الوفـاء جهود اليونسكو في تطوير التعليم األساسيتبولي،صالح الدين الم -51

 .2003لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية،

،مكتبـــة المـــدخل إلـــى البحـــث فـــي العلـــوم الســـلوكيةصـــالح بـــن حمـــد العســـاف، -52

 .2006، الرياض،4العبيكان،ط

،مكتبــــــة المجتمـــــــع العربـــــــي للنشـــــــر المدرســـــــة والمجتمـــــــعرائــــــدة خليـــــــل ســـــــالم، -53

 .2006والتوزيع،عمان،األردن،

ــة شــيل يــدران، -54 ــيم والحري الــدار  ،"قــراءات فــي المشــهد التربــوي المعاصــر"التعل

 .2011المصرية اللبنانية،القاهرة،

 كتب تاريخية •
ــــافيأبــــو القاســــم ســــعد اهللا ، .1 ــــر الثق ــــاريخ الجزائ ــــع  ت ، الشــــركة الوطنيــــة للنشــــر والتوزي

 .1991،الجزائر،

،دار النهضـــة العربيـــة تـــاريخ الشـــرق األدنـــى والقـــديمدراســـات فـــي أحمـــد أمـــين ســـليم، .2

 .1989للطباعة والنشر،بيروت،

محمد علي أبـو :،ترجمة1ج،اضمحالل اإلمبراطورية الرومانية وسقوطها،ادوارد جيبون .3

 .1997القاهرة،،2،طدرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب
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نـــــــــان الشـــــــــرق واليو -تـــــــــاريخ الحضـــــــــارات العـــــــــامأندريـــــــــه إيمار،جانين،أوبوايـــــــــه، .4

، بيــروت، 2أبــو ريحان،منشــورات عويــدات، ط.ج.داغــر وفــؤاد .م.فريــد:،ترجمــةالقديمــة

1986. 

ـــارأحمـــد غـــانم حـــافظ، .5 ـــى االنهي ـــة الرومانيـــة مـــن النشـــأة إل ،دار المعرفـــة اإلمبراطوري

 .2008الجامعية،اإلسكندرية،

محمـــد عبـــد الكـــريم :،ترجمـــةالمواجهـــات الثقافيـــة فـــي الجزائـــر المســـتعمرةايفـــون تيـــران، .6

 .2007وزغلة،دار القصبة للنشر،الجزائر،أ

ـــاريخ الجزائـــر الحـــديث والمعاصـــرأحمـــد مريـــوش، .7 ،كنـــوز 1،جدراســـات وأبحـــاث فـــي ت

 .2013المعرفة،الجزائر،

ـــــةباتريـــــك لـــــورو، .8 ـــــة الروماني جـــــورج كتـــــورة،دار الكتـــــاب الجديـــــدة :،ترجمـــــةاإلمبراطوري

 .2008المتحدة،بيروت،

 ،دار النفــائسقاعــدة الثــورة الجزائريــةعبــد الحميــد بــن بــاديس وبنــاء بســام العســلي، .9

 .1993،بيروت،

ــل اإلســالمجــواد علــي،   .10 ــاريخ العــرب قب ،الجــزء الخامس،جامعــة المفصــل فــي ت

  .1993بغداد،

،جامعــــة األول،الجــــزء المفصــــل فــــي تــــاريخ العــــرب قبــــل اإلســــالمجــــواد علــــي، .11

 .1993بغداد،

ـــابلي وعصـــرههورســـت كلينكـــل، .12 ر محمـــد وحيـــد خياطـــة،دا:،تعريـــبحمـــورابي الب

 .1990المنارة للدراسات والترجمة والنشر،سوريا، 

عبــد :،ترجمــةالفكــر الصــيني مــن كونفوشــيوس إلــى ماوتســي تــونجج كريــل،.هـــ .13

 .1971الحليم سالم،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر،د ب،

زكــــي نجيـــــب :، ترجمـــــةالهنـــــد وجيرانهــــا-قصـــــة الحضـــــارةوايريــــل ديورانــــت ،  .14

 ،بيروت،د ت،1،المجلد3محمود،الجزء

ـــــةلفنســـــون،.كلـــــود ب  .15 ـــــد،دار الكتـــــاب الجديـــــدة :،ترجمـــــةالبوذي محمـــــد علـــــى مقل

  .2008المتحدة،بيروت،

ـــــدينمحمـــــد خيـــــر الـــــدين، .16 ،مطبعـــــة دحلـــــب، مـــــذكرات الشـــــيخ محمـــــد خيـــــر ال

 .1985الجزائر،
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، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر ، تهذيب سيرة بني هشامعبد السالم هـارون .17

 .1985،بيروت،14،طزيعوالتو 

ـــــــــــــــيعبـــــــــــــــد اهللا العاليلـــــــــــــــي، .18 ـــــــــــــــاريخ العرب ،دار مقـــــــــــــــدمات لفهـــــــــــــــم الت

  .1994الجديد،بيروت،لبنان،

ــــي عكاشــــة وآخــــرون، .19 ــــانعل ــــد، اليونــــان والروم ،دار األمــــل للنشــــر والتوزيع،أرب

1991. 

،الهيئــة المصــرية األســرة المصــرية فــي عصــورها القديمــةعبــد العزيــز صــالح، .20

 .ت.دالعامة للكتابـ ،القاهرة، 

محمــد كــرد علي،الــدار العالميــة :،ترجمــةتــاريخ حضــارات العــالمشــارل ســنيوبوس، .21

 .2012للكتب والنشر،الجيزة،

محمـــــــــــــود األمـــــــــــــين،دار الـــــــــــــوراق للنشـــــــــــــر :،ترجمـــــــــــــةشـــــــــــــريعة حمـــــــــــــورابي .22

 .2007المحدودة،لندن،

،ترجمـة محمـد حيـاتن،دار الجزائريون والمسـألة اللغويـةخولة طالب االبراهيمي، .23

 .2007الحكمة،الجزائر،

ــــدين التونســــي، .24 ــــك،خيــــر ال ــــة أحــــوال الممال ــــي معرف ــــوم المســــالك ف مطبعــــة أق

 .هـ 1284الدولة،تونس،

  كتب تحليل المحتوى •
،الـــدار 3،مطبعـــة النجـــاح الجديـــدة،ط منهجيـــة البحـــث وتحليـــل المضـــمونأحمـــد أوزي، -1

 .2015البيضاء ،المغرب،

ــــل وائــــل عبــــد اهللا محمــــد،ريم أحمــــد عبــــد العظــــيم، -2 ــــوم تحلي ــــي العل ــــتج ف ــــوى المن محت

 .2012،)األردن(،عمان1،ط، دار المسيرة للنشر والتوزيعاإلنسانية

ــة الجــامعيينيوســف تمــار، -3 ــاحثين والطلب ــل المحتــوى للب كــوم للدراســات .،طاكســيجتحلي

 .2007،الجزائر،والنشر والتوزيع

،دار ومكتبـــة البصـــائر الخطـــاب كمـــادة للبحـــث:تحليـــل المضـــمونكـــريم محمـــد حمـــزة، -4

 .عة والنشر والتوزيع،بيروت،لبنانللطبا

للطباعــة  ،دار ومكتبــة الهــالل،تحليــل المحتــوى فــي بحــوث اإلعــالممحمــد عبــد الحميــد، -5

 .2009والنشر،بيروت،لبنان،
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ـــب ناصـــر أحمـــد الخوالـــدة،يحيى إســـماعيل عيـــد، -6 ـــاهج والكت ـــي المن ـــوى ف ـــل المحت تحلي

 .2014. ،زمزم موزعون وناشرون،عمان،األردنالمدرسية

ـــــــوم اإلنســـــــانيةطعيمـــــــة،رشـــــــدي أحمـــــــد  -7 ـــــــي العل ـــــــوى ف ـــــــل المحت ،دار الفكـــــــر تحلي

  .1987العربي،القاهرة،

  كتب اليكترونية •
،ترجمـــة إبـــراهيم البيلـــي محروس،مؤسســـة هنـــداوي عصـــر النهضـــةجيـــري بورتـــون، -1

 .2013للتربية والتعليم،القاهرة،

هنــداوي عــادل زعيتر،مؤسســة :،ترجمــةأصــل التفــاوت بــين النــاسجـان جــاك روســو، -2

 2013،للتعليم والثقافة،القاهرة 

ــد االجتمــاعيجــان جــاك روســو، -3 ــيم عــادل زعيتر،مؤسســة :،ترجمــةالعق هنــداوي للتعل

 .2013،والثقافة،القاهرة

فائقـــة جـــرجس حنا،مؤسســـة هنـــداوي :،ترجمـــةنشـــأة حقـــوق اإلنســـانهيلـــين هانـــت، -4

 .2013للتعليم والثقافة،القاهرة،

 .2012،هنداوي للتعليم والثقافة،القاهرة ماهي النهضة،مؤسسةسالمة موسى، -5

ـــــــاهج اآلداب رفاعـــــــة رافـــــــع الطهطـــــــاوي، -6 ـــــــاب المصـــــــرية فـــــــي مب ـــــــاهج األلب من

 .2014،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،القاهرة،العصرية

عـــــادل زعيتر،مؤسســـــة هنـــــداوي للتعلـــــيم :،ترجمـــــةحضـــــارة الهنـــــدغوســــتاف لوبـــــون، -7

 .2014،،القاهرةوالثقافة

  والدورياتالمجالت : رابعا

ـــةالعربـــي فرحـــاتي، -1 ـــة المواطن ـــة-تربي ـــة؟،-الديمقراطي ـــة عالق ـــة أي سلســـلة دفـــاتر العولم

 .2005،ديسمبر 01العدد الجزائر،المخبر،جامعة بسكرة،

تقيــيم محتــوى منــاهج التربيــة المدنيــة زكــي رمــزي مرتجــى ومحمــود محمــد الرنتيســي، -2

الجامعـــــة ،مجلـــــة للصـــــفوف الســـــابع والثـــــامن والتاســـــع فـــــي ضـــــوء قـــــيم المواطنـــــة

،غزة،المجلــــد التاســــع عشــــر،العدد الثــــاني،يونيو )سلســــلة الدراســــات اإلنســــانية(اإلســــالمية

2011. 
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 التعلـيم مرحلـة مـن التاسـع للصـف الوطنيـة التربيـة كتـاب تقـويممراشده، أحمد حسين -3

 .2007 األول العدد - 23 المجلد – دمشق جامعة ، مجلةاألردن في األساسي

مفهومـات حقـوق اإلنسـان فـي اإلسـالم فـي أحمـد الخوالـدة،ياسين علي القوسي،ناصـر  -4

مجلــة ،)دراســة تحليليــة(كتــب التربيــة اإلســالمية للمرحلــة األساســية العليــا فــي األردن،

 ).03،عدد2012(،10اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس،سوريا،مجلد 

الصـف العاشـر فاعلية برنـامج تعليمـي مقتـرح فـي إكسـاب طلبـة ماهر مفلح الزيـادات، -5

، مجلـة األساسي للمفاهيم الديمقراطية في مبحث التربية الوطنية والمدنيـة فـي األردن

،المجلــــــد الســـــــادس عشـــــــر،العدد )سلســــــلة الدراســـــــات اإلســـــــالمية(الجامعــــــة اإلســـــــالمية 

 .2008الثاني،

طنيـــــــــــة للنشـــــــــــر ،الشـــــــــــركة الو 2عيـــــــــــون البصـــــــــــائر محمـــــــــــد البشـــــــــــير اإلبراهيمـــــــــــي، -6

 .والتوزيع،الجزائر،دت

ـــاج ، محمـــد -7 ـــة  المواطنـــة وتجلياتهـــا المعاصـــرة فـــي زمـــن العولمـــةمصـــطفى القب ،مجل

 .2007جوان -،ماي08عدد الجزائر،المربي،المركز الوطني للوثائق التربوية،

فاعلية برنـامج تعليمـي مقتـرح فـي إكسـاب طلبـة الصـف العاشـر ماهر مفلح الزيـادات، -8

، مجلـة والمدنيـة فـي األردن األساسي للمفاهيم الديمقراطية في مبحث التربية الوطنية

،المجلــــــد الســـــــادس عشـــــــر،العدد )سلســــــلة الدراســـــــات اإلســـــــالمية(الجامعــــــة اإلســـــــالمية 

 .2008الثاني،

دراســة تقويميــة للكتــب المدرســية الجديــدة فــي ضــوء مبــادئ حقــوق مصــطفى كــاك، -9

،دفـاتر التربيـة والتكـوين،المجلس األعلـى للتربية،الـدار اإلنسان والمساواة بين الجنسـين

 .3بيضاء،المغرب،عدد ال

ــيم العربــي والحكومــةمحمــد البشــير اإلبراهيمــي، -10 ، عيــون البصــائر ،الشــركة التعل

 . 1971الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر،

تعلـــيم حقـــوق اإلنســـان بالجامعـــات العربيـــة وعالقتـــه نهـــى حامـــد عبـــد الكـــريم، -11

،رؤى تربوية،عقـــد "والتبديـــدمـــؤتمر حقـــوق اإلنســـان التجديـــد "بالتنميـــة البشـــرية للطـــالب،

،مجلــــة العلــــوم التربوية،جامعــــة القاهرة،معهــــد 2004يوليــــو  15-14خــــالل الفتــــرة بــــين 

 .الدراسات التربوية
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تنمية وعي الشباب بحقوق سارة صالح الخشمي،هيفاء عبد الرحمان الشلهوب، -12

م ،مجلـــة العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعية،جامعـــة اإلمـــااإلنســـان لرفـــع مســـتوى المواطنـــة

 .2012، 25محمد بن سعود،المملكة العربية السعودية،عدد 

التربية من أجـل المواطنـة فـي دول مجلـس سيف بن ناصر بن علي المعمري، -13

،مجلة رؤى إستراتيجية،مركز اإلمارات للدراسات والبحـوث التعاون لدول الخليج العربية

 .2017يوليو،،07اإلستراتيجية،اإلمارات العربية المتحدة،المجلد الثاني،العدد

،مجلـة التربيـة، وزارة  تأمالت في أهداف المدرسة األساسـيةعبد الرزاق قسـوم ، -14

 .2،عدد1982أفريل /التربية والتعليم األساسي،الجزائر،مارس 

ــــرزاق اللموشــــي، -15 ــــة الســــلم عبــــد ال ــــق ثقاف ــــي تحقي ــــة ف ــــاهج التعليمي دور المن

 4-3(دد ، ، ع2014،مجلة جيل حقوق اإلنسان،لبنان، ،أغسطس االجتماعي

البصـائر،عدد  ما جمعتـه يـد اهللا ال تفرقـه يـد الشـيطان عبد الحميد بن باديس، -16

 .،الجزائر18/01/1936،السنة األولى،3

فريــديريك (الحــق الــداللي لمفهــوم المجتمــع المــدني فــي فكــر  عبــد اهللا موســى، -17

 .2009، ،إضافات،العدد ،)هيغل

الشـراكة األورومتوسـطية  التجارة الخارجية الجزائرية بين اتفاقفيصل بهلولي، -18

جامعـة (صـادية، مجلـة الباحث،كليـة العلـوم االقتواإلنظمام إلـى منظمـة التجـارة العالميـة

 .2012. 11عدد ،،ورقلة)قاصدي مرباح 

عز الدين الخطابي،مجلـة :،ترجمةالمنهاج الشكلي والواقعي والخفيفليب بيرنو، -19

 .2010، 33رؤى تربوية،مؤسسة عبد المحسن القحطان،عدد 

ـــر صـــغيري أحمـــد ، -20 ـــي الجزائ ـــة ف ، مجلـــة )1972-1923(السياســـة التعليمي

 .2006،ماي 2،العدد )الجزائر(منتدى األستاذ ،المدرسة العليا لألساتذة،قسنطينة

،مجلـة إضـافات،مركز المواطنة والمؤسسة التعليمية فـي الجزائـرراضة بوزيـان، -21

 ،2009، 6دراسات الوحدة العربية،العدد 

ــيم الجــامعي وفــق سياســة التــوازن الجهوي،مجلــة تطــوير  تركــي رابــح ، -22 التعل

 .1983ديسمبر/، نوفمبر 78وزارة الثقافة،الجزائر،عدد  لثقافة،
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خالــد البهــالي وعبــد اهللا صــبري، اإلصــالحات الدســتورية الجديــدة ورهــان تكــريس  -23

ديجنبــر، -،نــوفمبر107عــددالمجلــة المغربيــة لــإلدارة المحليــة والتنميــة، قــيم المواطنــة

2012. 

  الرسائل واألطروحات الجامعية: خامسا

 مـن الرابعـة للسـنة المدنيـة التربيـة لمنهـاج المعرفيـة المضـامين الطـاهر بـن النـوي، -1

أطروحـة دكتـوراه العلـوم  التلميـذ، لدى المواطنة مفهوم لتكوين كإطار المتوسط التعليم

/ 2013، جامعة محمد خيضـر ،بسـكرة، )م.غ( تخصص علوم التربية:في  علم النفس

2014 . 

برنــامج مقتــرح لتعلــيم المفــاهيم األساســية للخــرائط لتالميــذ األصــبحي ســامي شمســان، -2

 .1993ستير،جامعة عين شمس،مصر،،رسالة ماجالمرحلة اإلعدادية في اليمن

معلم التربيـة الوطنيـة فـي تـدعيم مفـاهيم حقـوق اإلنسـان دور حمدي حكمت البراوي، -3

،كليـــــة )م.غ(رســـــالة ماجســـــتير ،لـــــدى طلبـــــة المرحلـــــة األساســـــية بمحافظـــــة غـــــزة

 .2012التربية،جامعة األزهر،غزة،

ـــ -4 ـــرحمن الحجـــيالن،طـــالل ب ـــة واإلنســـانية ن عبـــد ال ـــوم االجتماعي ـــاهج العل ـــل لمن تحلي

ــا ــي أونت ــاني عشــر ف ورقــة مقدمــة لنــدوة بنــاء ، ريو بكنــداللصــفين الحــادي عشــر والث

 .1424/2003األسس والمنطلقات،كلية التربية،جامعة الملك سعود،الرياض،:المناهج

 الخـامس، للصـفوف وتقويمها الوطنية التربية كتب محتوى تحليل،معاذ نظمي بشير -5

، الغربيـة الضـفة شـمال محافظـات ومعلمات معلمي نظر وجهة من السابع السادس،

،فــــي المنـــــاهج وطــــرق التدريس،كليـــــة الدراســــات العليا،جامعـــــة )م.غ(ماجســـــتير مــــذكرة 

 .2009.النجاح،نابلس،فلسطين

تحليـل كتــب التربيــة الوطنيــة للمرحلــة األساســية الــدنيا فــي سـمية شــاتي يـونس هنــدي، -6

،فـــــي المنـــــاهج وطـــــرق التدريس،كليـــــة )م.غ(مـــــذكرة ماجســـــتير ، المنهـــــاج الفلســـــطيني

  2009.النجاح،نابلس،فلسطينالدراسات العليا،جامعة 
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ـــة صـــباح ســـليماني، -7 ـــر،بين األســـس االجتماعي ـــي الجزائ ـــة ف ـــاهج التربوي إصـــالح المن

،جامعـــة )م.غ(أطروحـــة دكتـــوراه العلـــوم فـــي علـــم اجتمـــاع التنميـــة،والتحـــديات العالميـــة،

 .2011/2012محمد خيضر،بسكرة،

ـــة خريجـــيسوســـيولوجيا المثقفـــين فـــي الجزائـــرقنـــزار نعيمـــة، -8 التعلـــيم  ،وضـــعية ومكان

،جامعــــــــــــــــــة )غ،م(مــــــــــــــــــذكرة ماجســــــــــــــــــتبر) حســــــــــــــــــين داي(األصــــــــــــــــــلي،معهد بلكــــــــــــــــــين

 .2004/2005الجزائر،

  الملتقيات: اسادس

تنصيب اللجنة الوطنية إلصـالح المنظومـة  بمناسبة ،)خطاب(السيد رئيس الجمهورية -1

 .2000ماي  13،نادي الصنوبر ،الجزائر،التربوي

،ورقـة المنـاهج الدراسـية بسـلطنة عمـانالتربيـة الوطنيـة فـي الشيدي محمد بن خلفان، -2

 .2004عمل مقدمة لورشة عمل الموطنة في المنهج الدراسي،مسقط،

التفــاهم :توصــية مــؤتمر المنظمــة الدوليــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم بعنــوان"اليونيســكو -3

العالمي،والتعــاون والســالم علــى الصــعيد الدولي،والتربيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان 

المنعقـد فـي بـاريس فـي الفتـرة  18المؤتمر العام للمنظمة فـي دورتـه "األساسيةوحرياته 

 .1974،باريس،اليونيسكو،1974نوفمبر  23أكتوبر إلى  17من 

،أعمــال الملتقـى الــدولي حــول االســتعمار والمقاومــة بــين األمــس واليــومالهـادي بكــوش، -4

رة االســـــــــــــــــتعمار بـــــــــــــــــين الحقيقـــــــــــــــــة التاريخيـــــــــــــــــة والجـــــــــــــــــدل السياسي،منشـــــــــــــــــورات وزا

 .،الجزائر2008،المجاهدين

ج فــي تنميــة قــيم المواطنــة الصــالحة ھ، دور المنــاوجيــه بــن قاســم القاســم بنــي صــعب -5

ـــــــ ـــــــاالھامن ـــــــة مث ـــــــة البدني ـــــــة".  ج التربي ـــــــة البدني ـــــــة . مـــــــؤتمر التربي المملكـــــــة العربي

 .2007.السعودية

ـــى أبـــو علـــي دراســـة -6 ـــي المقـــررات ،زيـــاد بركـــات و ليل ـــة ف ـــة المجتمعي مظـــاهر المواطن

ورقـة بحـث علميـة مقدمـة  ،الدراسية في العلوم االجتماعيـة مـن وجهـة نظـر المعلمـين

 الحاضــر :والمجتمــع التربيــة” إلــى المــؤتمر العلمــي الرابــع لجامعــة جــرش األهلــي

 .2011مارس  31-29“والمستقبل
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،أبحـاث مـؤتمر التربيـة  المدرسة الجزائريـة فـي ضـوء المقاربـة بالكفـاءاتليلى جباري، -7

 .4/2010/ 8-7في عالم متغير،الجامعة الهاشمية ،األردن،

دراســة قــيم المواطنــة فــي المنــاهج المدرســية الجزائريــة،ســيف اإلســالم محمــد شــوية، -8

مقدمــة إلـــى مـــؤتمر نحـــو اســـتثمار أفضـــل للعلــوم التربويـــة والنفســـية فـــي ضـــوء تحـــديات 

 .  2009العصر،كلية التربية،جامعة دمشق،

ـــة اشـــد عبـــد الكـــريم وصـــالح النضـــار،ر  -9 ـــة العربي ـــي مـــدارس المملك ـــة ف ـــة الوطني التربي

دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التوجهات التربوية الحديثـة،بحث مقـدم للقـاء : السعودية

 .2005/1426الثالث عشر لقادة العمل التربوي،الباحة،المملكة العربية السعودية،

  :المنشورات الرسمية:سابعا

، الديوان منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسطالتربية الوطنية،وزارة   -01

  .2013وعات المدرسية،الجزائر،الوطني للمطب

 .2000،الرباط،الميثاق الوطني للتربية والتكوينالمملكة المغربية، -02

المنـــــــــاهج التربويــــــــــة للســــــــــلك (الكتــــــــــاب األبــــــــــيضوزارة التربيـــــــــة الوطنيـــــــــة، -03

 .2002،المغرب،)اإلعدادي

ــدة وٕاصــالح المجلــس األعلــى للتربيــة ،  -04 ــة الجدي ــادئ العامــة للسياســة التربوي المب

 .1998،ملخص الوثيقة القاعدية، الجزائر،مارس التعليم األساسي

 11مؤرخ في  1533،منشور رقم النشرة الرسمية للتربية الوطنيةج،ج،د،ش،  -05

  .بإعادة هيكلة التعليم الثانوي يتعلق 1992س ر ما

ـــــــوجيهي الوطنية،النشـــــــرة الرســـــــمية،وزارة التربيـــــــة  -06 ـــــــانون الت عـــــــدد خـــــــاص بالق

 .2008،المديرية الفرعية للتوثيق التربوي،الجزائر،للتربية
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  الدولية والعهود اإلعالنات واالتفاقياتالمواثيق و : ثامنا

 ).1945يونيه /حزيران 26(المتحدة،هيئة األمم المتحدة،ميثاق األمم  -1

اإلنسان،هيئة األمم المتحدة، الجمعية العامة ،قرار رقم اإلعالن العالمي لحقوق  -2

 .1948ديسمبر /كانون األول 10المؤرخ في  ).د - 3(ألف-217

ودخلت حيز  1950نوفمبر  04صودق عليها في :االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان -3

 .1953سبتمبر  03التطبيق في 

مؤرخ في )21- د(ألف2200قرارالمدنية والسياسية،  بالحقوق الخاص الدولي العهد -4

16/12/1966. 

-د(ألف2200والثقافية، قرار واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد -5

 .16/12/1966مؤرخ في )21

ودخلت  1969نوفمبر  22صودق عليها في : االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان -6

 .18/07/1978حيز التنفيذ في 

 .1989اتفاقية حقوق الطفل لعام  -7

ودخل  27/06/1981صودق عليه في : الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب -8

 .21/10/1986حيز التنفيذ في 

إعالن القاهرة لتعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، المؤتمر الدولي الثاني لحركة حقوق  -9

 .16/10/2000-13اإلنسان في العالم العربي، القاهرة من 

ودخل حيز  23/05/2004صودق عليه في: نسانالميثاق العربي لحقوق اإل -10

 .15/03/2008التنفيذ في 

 

  القوانين والمراسيم: تاسعا

ـــاريخ  06-79القـــانون  -1 ـــة  07بت ـــدة الرســـمية رقـــم -1979جويلي ـــاريخ  28بالجري  10بت

 .1979جويلية 
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 15بتــــاريخ  03الجريــــدة الرســــمية رقــــم -1980جــــانفي  12بتــــاريخ  01-80القــــانون  -2

 .1980جانفي 

م، 2002أفريـــل  10هـــ الموافــق لـــ1423محــرم  27رخ فــي ؤ المــ 03-02القــانون رقــم  -3

أفريــــل  14هـــــ الموافــــق لـــــ  1423صــــفر  01الصــــادرة فــــي  25الجريــــدة الرســــمية رقــــم 

  .م2002

المتضـمن  2008ينـاير  23هـ الموافق لـــ  1429محرم  15مؤرخ في  04-08قانون  -4

محــرم  19الصــادرة فــي  04الرســمية رقــم صــدر بالجريــدة ،  القــانون التــوجيهي للتربيــة

 .2008يناير  27هــ الموافق لــ  1429

 2008نـوفمبر  15هــ الموافـق 1429ذي القعـدة  17المؤرخ في  19-08القانون رقم  -5

نـوفمبر  16هــ، الموافـق  429ذو القعدة  8الصادرة بتاريخ  63م،الجريدة الرسمية رقم 

  .م 2008

نـــــوفمبر  22هـــــ الموافــــق لــــــ 1393قعــــدة عـــــام ذو ال30الصــــادر فــــي  97-76األمــــر  -6

 24،الموافــق لــــ1396ذو الحجــة  02الصــادرة فــي  94بالجريــدة الرســمية رقــم .1976

 .1976نوفمبر 

،الجريـــــــــــــــــــــــــــدة 1976.04.16مـــــــــــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــــــــــي  68-76ش،مرســـــــــــــــــــــــــــوم .د.ج.ج -7

  .،يتعلق بمجلس التربية1976.04.23، 13،السنة33الرسمية،عدد

فيفـــــــري  28هــــــــ الموافـــــــق لــــــــ 1409 رجـــــــب 22مـــــــؤرخ فـــــــي  18-89المرســـــــوم رقـــــــم  -8

 01هـــــالموافق لـــــ1409رجــــب  23الصــــادرة فــــي -09م،بالجريــــدة الرســــمية رقــــم 1989

  .1989مارس 

ـــــاريخ  223-88المرســـــوم  -9 ـــــوفمبر  05بت ـــــدة الرســـــمية -1988ن ـــــاريخ  45الجري  05بت

  .1988نوفمبر 

 07هــــ الموافــق لـــ1417رجــب  26المــؤرخ فــي  438-96المرســوم الرئاســي رقــم -10

هــــــ 1417رجــــب  27الصــــادرة بتــــاريخ  76م، الجريــــدة الرســــمية رقــــم 1996ديســــمبر 

 .م1996ديسمبر  08الموافق لــ 

الموافـق  1421صفر عـام  5مؤرخ في  2000-101مرسوم رئاسي رقم من  -11

  .،يتضمن إحداث اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية2000مايو  09
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  االعالن العالمي لحقوق االنسان

  

  1948ديسمبر /كانون األول 10المؤرخ في  (3- د(ألف  217اعُتمد بموجب قرار الجمعية العامة 

  

العالمي لحقوق اإلنسان وأصدرته،  ، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن1948ديسمبر /كانون األول 10في 

وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان األعضاء . ويرد النص الكامل لإلعالن في الصفحات التالية

أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، والسيما في المدارس والمعاهد التعليمية "كافة أن تدعو لنص اإلعالن و

 ".ن أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو األقاليماألخرى، دو

  الديباجة

االعرتاف بالكرامة املتأصلة يف مجيع أعضاء األسرة البشرية وحبقوقهم املتساوية الثابتة هو  لما كان
  .أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل

آذت الضمري اإلنساين، وكان  تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إىل أعمال مهجية ولما كان
  .غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عامل يتمتع فيه الفرد حبرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة

من الضروري أن يتوىل القانون محاية حقوق اإلنسان لكيال يضطر املرء آخر األمر إىل التمرد  ولما كان
  .على االستبداد والظلم

شعوب األمم املتحدة قد أكدت يف امليثاق من جديد إمياا حبقوق اإلنسان األساسية  ولما كانت
وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي 

  .االجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح

بالتعاون مع األمم املتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق  الدول األعضاء قد تعهدت ولما كانت
  .اإلنسان واحلريات األساسية واحرتامها

  .لإلدراك العام هلذه احلقوق واحلريات األمهية الكربى للوفاء التام ذا التعهد ولما كان

رتك الذي على أنه املستوى املشفإن الجمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم حىت يسعى كل فرد وهيئة يف اتمع، واضعني على الدوام 

هذا اإلعالن نصب أعينهم، إىل توطيد احرتام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعليم والرتبية واختاذ 
املية فعالة بني الدول األعضاء إجراءات مطردة، قومية وعاملية، لضمان االعرتاف ا ومراعاا بصورة ع

  .ذاا وشعوب البقاع اخلاضعة لسلطاا

  1المادة 

يولد مجيع الناس أحراراً متساوين يف الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا عقالً وضمرياً وعليهم أن يعامل 
 .بعضهم بعضاً بروح اإلخاء

  



   2المادة 

هذا اإلعالن، دون أي متييز، كالتمييز  لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف
بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل 

وفضال . الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بني الرجال والنساء
اسه الوضع السياسي أو القانوين أو الدويل لبلد أو البقعة اليت عما تقدم فلن يكون هناك أي متييز أس

ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو حتت الوصاية أو غري متمتع باحلكم 
  .الذايت أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود

   3المادة 

  .لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه

   4المادة 

  .الجيوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص، وحيظر االسرتقاق وجتارة الرقيق بكافة أوضاعهما

   5المادة 

  .اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة

   6المادة 

  .لكل إنسان أينما وجد احلق يف أن يعرتف بشخصيته القانونية

   7لمادة ا

كل الناس سواسية أمام القانون وهلم احلق يف التمتع حبماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن هلم 
  .مجيعا احلق يف محاية متساوية ضد أي متيز خيل ذا اإلعالن وضد أي حتريض على متييز كهذا

   8المادة 

ال فيها اعتداء على احلقوق لكل شخص احلق يف أن يلجأ إىل احملاكم الوطنية إلنصافه عن أعم
  .األساسية اليت مينحها له القانون

   9المادة 

  .ال جيوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً 

   10المادة 

لكل إنسان احلق، على قدم املساواة التامة مع اآلخرين، يف أن تنظر قضيته أمام حمكمة مستقلة نزيهة 
  .قه والتزاماته وأية مة جنائية توجه إليهنظراً عادًال علنياً للفصل يف حقو 



   11المادة 

كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئاً إىل أن تثبت إدانته قانوناً مبحاكمة علنية تؤمن له فيها )  1( 
  .الضمانات الضرورية للدفاع عنه

يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو االمتناع عن أداة عمل إال إذا كان ذلك يعترب جرماً  ال)  2( 
وفقاً للقانون الوطين أو الدويل وقت االرتكاب، كذلك ال توقع عليه عقوبة أشد من تلك اليت كان 

  .جيوز توقيعها وقت ارتكاب اجلرمية

   12المادة 

و أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت على ال يعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أ
  .شرفه ومسعته، ولكل شخص احلق يف محاية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت

   13المادة 

  .لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل إقامته داخل حدود كل دولة)  1( 

  .له العودة إليهحيق لكل فرد أن يغادر أية بالد مبا يف ذلك بلده كما حيق )  2( 

   14المادة 

  .لكل فرد احلق يف أن يلجأ إىل بالد أخرى أو حياول االلتجاء إليها هرباً من االضطهاد)  1( 

ال ينتفع ذا احلق من قدم للمحاكمة يف جرائم غري سياسية أو ألعمال تناقض أغراض األمم )  2( 
  .املتحدة ومبادئها

   15المادة 

  .جبنسية مالكل فرد حق التمتع )  1( 

  .ال جيوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه يف تغيريها)  2( 

   16المادة 

للرجل واملرأة مىت بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب اجلنس أو )  1( 
  .الدين، وهلما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند احنالله

  .الزواج إال برضى الطرفني الراغبني يف الزواج رضى كامالً ال إكراه فيهال يربم عقد )  2( 

  .األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع وهلا حق التمتع حبماية اتمع والدولة)  3( 

   17المادة 

  .لكل شخص حق التملك مبفرده أو باالشرتاك مع غريه)  1( 

  .جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفاً  ال)  2( 



   18المادة 

لكل شخص احلق يف حرية التفكري والضمري والدين، ويشمل هذا احلق حرية تغيري ديانته أو عقيدته، 
  .وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعاا سواء أكان ذلك سراً أم مع اجلماعة

   19المادة 

حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل،  لكل شخص احلق يف
  .واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية

   20المادة 

  .لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات واجلماعات السلمية)  1( 

  .على االنضمام إىل مجعية ما ال جيوز إرغام أحد)  2( 

   21المادة 

لكل فرد احلق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون )  1( 
  .اختياراً حراً 

  .لكل شخص نفس احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد)  2( 

حلكومة، ويعرب عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة ا)  3( 
جتري على أساس االقرتاع السري وعلى قدم املساواة بني اجلميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن 

  .حرية التصويت

   22المادة 

لكل شخص بصفته عضواً يف اتمع احلق يف الضمانة االجتماعية ويف أن حتقق بوساطة اهود 
تعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والرتبوية اليت القومي وال

  .الغىن عنها لكرامته وللنمو احلر لشخصيته

   23المادة 

لكل شخص احلق يف العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق احلماية من )  1( 
  .البطالة

  .أي متييز احلق يف أجر متساو للعمللكل فرد دون )  2( 

لكل فرد يقوم بعمل احلق يف أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان )  3( 
  .تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية االجتماعية

  .لكل شخص احلق يف أن ينشئ وينضم إىل نقابات محاية ملصلحته)  4( 



   24المادة 

شخص احلق يف الراحة، ويف أوقات الفراغ، والسيما يف حتديد معقول لساعات العمل ويف  لكل
  .عطالت دورية بأجر

   25المادة 

لكل شخص احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته، )  1( 
االجتماعية الالزمة، وله احلق  ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات

يف تأمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض والعجز والرتمل والشيخوخة وغري ذلك من فقدان وسائل 
  .العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته

لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة ورعاية خاصتني، وينعم كل األطفال بنفس احلماية )  2( 
  .نت والدم ناجتة عن رباط شرعي أو بطريقة غري شرعيةاالجتماعية سواء أكا

   26المادة 

لكل شخص احلق يف التعلم، وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل واألساسية على األقل )  1( 
باان، وأن يكون التعليم األويل إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفين واملهين، وأن ييسر القبول للتعليم 

  .عايل على قدم املساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءةال

جيب أن دف الرتبية إىل إمناء شخصية اإلنسان إمناء كامًال، وإىل تعزيز احرتام اإلنسان )  2( 
واحلريات األساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع الشعوب واجلماعات العنصرية أو 

  .هود األمم املتحدة حلفظ السالمالدينية، وإىل زيادة جم

  .لآلباء احلق األول يف اختيار نوع تربية أوالدهم)  3( 

   27المادة 

لكل فرد احلق يف أن يشرتك اشرتاكاً حراً يف حياة اتمع الثقايف ويف االستمتاع بالفنون )  1( 
  .واملسامهة يف التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه

  .محاية املصاحل األدبية واملادية املرتتبة على إنتاجه العلمي أو األديب أو الفين لكل فرد احلق يف)  2( 

   28المادة 

لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقتضاه احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف 
  .هذا اإلعالن حتققاً تاما

 

 

 



   29المادة 

  .الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو منواً حراُ كامالً على كل فرد واجبات حنو اتمع )  1( 

خيضع الفرد يف ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود اليت يقررها القانون فقط، لضمان االعرتاف )  2( 
حبقوق الغري وحرياته واحرتامها ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق يف 

  .طيجمتمع دميقرا

ال يصح حبال من األحوال أن متارس هذه احلقوق ممارسة تتناقض مع أغراض األمم املتحدة )  3( 
  .ومبادئها

   30المادة 

ليس يف هذا اإلعالن نص جيوز تأويله على أنه خيول لدولة أو مجاعة أو فرد أي حق يف القيام بنشاط 
  .أو تأدية عمل يهدف إىل هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه

  

   2003األمم املتحدة، © مجيع احلقوق حمفوظة  -  أعدها لإلنرتنت قسم موقع األمم املتحدة يف إدارة شؤون اإلعالم
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                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                         

بسكرة-جامعة محمد خيضر  

 كلية العلوم اإلنسانية االجتماعية

  قسم علم االجتماع

  طلب تحكيم    :الموضوع

  / )ة(المحترم) ة(ذاألستا

  تحية طيبة وبعد

في مناهج المتضمنة حقوق اإلنسان  والمواطنة مفاهيم  أقوم بدراسة حوليشرفني أن أعلمكم بأني 

،في إطار األخير ل اإلصالح التربويظفي الجزائر في لمرحلة التعليم المتوسط التربية المدنية 

لخبرتكم وتجربتكم في هذا  استكمال بحث أطروحة دكتوراه العلوم في علم اجتماع التربية،ونظرا

  :من حيث )استمارة تحليل المضمون(المجال أرجو منكم التكرم بالمساهمة في تحكيم هذه األداة

 .قائمة المفاهيم األساسية والفرعية المدنية والسياسية لحقوق اإلنسان -

 .قائمة المفاهيم األساسية والفرعية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لحقوق اإلنسان -

 .واجبات المواطنة السياسية والمدنيةمفاهيم  -

 .واجبات المواطنة االجتماعية واالقتصادية والثقافيةمفاهيم  -

  

  شكرا على حرصكم وتعاونكم واهتمامكم

  مع خالص مودتي واحترامي                                                         

                           :لدكتورشراف اتحت إ                                                              :الطالب

أحمد                                                                            فريجة                      هياق                                         إبراهيم

  

 



 

إلنسان المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة حقوق الالمفاهيم المدنية والسياسية : الفئة الرئيسة األولى -1

 .التعليم المتوسط

يوضح المفاهيم الفرعية المدنية والسياسية لحقوق اإلنسان المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة ) 01(جدول
  التعليم المتوسط

  األولى  لفرعيةالمفاهيم ا
 متوسط

  الثانية 
 متوسط

  الثالثة
 متوسط

الرابعة 
 متوسط

  النسبة ؛المجموع
% 

 الترتيب

 التكرار التكرار التكرار التكرار

        الحق في الحياة
        ةــــــــــــــــــــــــالحري
        اواةـــــــــــــــــالمس

        ةــــــــــــــــــــــــالكرام
        العدالــــــــــــــــــــــــــة

               التسامح
               والسلم العالمي األمن

               المجموع الكلي
           %النسبة 
حقوق اإلنسان المتضمنة في مناهج التربية لاالجتماعية واالقتصادية والثقافية  مفاهيمال:الفئة الرئيسية الثانية  -2

 التعليم المتوسطالمدنية لمرحلة 

يوضح المفاهيم الفرعية المدنية والسياسية لحقوق اإلنسان المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة ) 02(جدول
  التعليم المتوسط

  األولى   الفرعية المفاهيم
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

               الرعاية الصحية
               مــــــــــــــالتعلي
               لـــــــــــــــــالعم
               كيةــــــــــــالمل

                الــــــــــــــــــتراث
                المجموع الكلي

            %النسبة 
 

 

 

 

 



 

 المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط مفاهيم المواطنة:الفئة الرئيسية الثالثة-3

  المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسطالمواطنة يوضح مفاهيم ) 03(جدول
  األولى   الفرعية المفاهيم

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

واجبات المواطنة المدنية 
 والسياسية

              

واجبات المواطنة االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية

              

               المشاركة المجتمعية
               االنتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
                المجموع الكلي

            %النسبة 
  تحت الفرعية المدنية والسياسية لحقوق اإلنسانالمفاهيم  - 1-1

تحت الفرعية للحق في الحياة المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة التعليم  المفاهيميوضح  )04(جدول 1- 1-1
  المتوسط

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

               القتل العمد
               اإلبادة الجماعية
               تجويع المدنيين

               وقف عقوبة اإلعدام
                المجموع الكلي

            %النسبة 
التربية المدنية لمرحلة التعليم المفاهيم تحت الفرعية لحق الحرية المتضمنة في مناهج  يوضح) 05(جدول -2- 1- 1

  المتوسط
  األولى   المفاهيم تحت الفرعية

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

               الرأي والتعبير
               حرية الفكر

               حرية المعتقد 
               حرية العبادة
                واإلقامة  حرية التنقل



 

                اإلعالم واالتصال
                المجموع الكلي

              %النسبة 
  
المفاهيم تحت الفرعية لحق المساواة المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة التعليم يوضح ) 06(جدول -3- 1- 1

  المتوسط
  األولى   المفاهيم تحت الفرعية

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

               بين الجنسين
               تكافؤ الفرص

               عدم التمييز العنصري
               قانونأمام ال

                المجموع الكلي
            %النسبة 

 
المفاهيم تحت الفرعية لحق الكرامة المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة التعليم يوضح ) 07(جدول -4- 1- 1

  المتوسط
  األولى   المفاهيم تحت الفرعية

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

               عدم الرق واالستعباد
               عدم اإلهانة والتحقير

               عدم االعتقال التعسفي
               عدم التعذيب

                احترام الحياة الخاصة
               حقوق اإلنسانانتهاك 
                حقوق اإلنسانحماية 

حقوق لالمواثيق الدولية 
  اإلنسان

              

                المجموع الكلي

            %النسبة 
 
 



 

المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة التعليم  العدالة لحق الفرعية تحتلمفاهيم يوضح ا) 08(جدول -5- 1- 1
  المتوسط

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

               القضاءاستقاللية 
               حق الدفاع 

               عالنية الجلسات 
               حق االستئناف

                حق الطعن
               السلطة القضائية

                المجموع الكلي
            %النسبة 

المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة التعليم  التسامح لحق الفرعية تحتالمفاهيم يوضح ) 09(جدول -6- 1- 1
  المتوسط

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

               الحوار
               التعصب
               التجريح

               البناءالنقد 
                االختالف في الرأي

               التحيز
                العفو

                المجموع الكلي
            %النسبة 

 
ألمن والسلم العالمي المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة  لحق الفرعية تحت لمفاهيميوضح ا) 10(جدول-7- 1- 1

  التعليم المتوسط
  األولى   المفاهيم تحت الفرعية

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

               أمن األشخاص والجماعات
               األمن الغذائي



 

               نبذ العنف
               حل النزاعات سلميا

                الحروب مخاطر
               الحد من سباق التسلح

                حق تقرير المصير
                المجموع الكلي

            %النسبة 
  المفاهيم تحت الفرعية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لحقوق اإلنسان - 1- 2

المفاهيم تحت الفرعية لحق الرعاية الصحية المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة يوضح ) 11(جدول -1- 1- 2
  المتوسطالتعليم 

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

               حماية الطفولة واألمومة

                ذوي االحتياجات الخاصة

               الوقاية والعالج
                النظيفةالبيئة 

               حماية المستهلك
                الضمان االجتماعي

               التغذية الجيدة
                المسكن الالئق
                المجموع الكلي

            %النسبة 
المفاهيم تحت الفرعية لحق التعليم المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة التعليم يوضح ) 12(جدول -2- 1- 2

  المتوسط
  األولى   تحت الفرعيةالمفاهيم 

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

               مجانية التعليم
               إلزامية التعليم األساسي

               تعليم الجنسين
               محو األمية

               التعليم المتواصل
                المجموع الكلي

                %النسبة 



 

المفاهيم الفرعية تحت لحق العمل المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة التعليم يوضح ) 13(جدول -3- 1- 2
  المتوسط

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

               مالئمة ظروف العمل
               العمل بآجر يكافئ العمل

               اختيار نوع العمل
               الحق في الراحة

               اإلضرابالحق في 
               تكوين نقابات العمل واالنخراط فيها

                )الُسخرة(حظر العمل القسري
                األطفالحظر عمالة 

                الحق في التأمين والتقاعد
               الحماية من البطالة

                المجموع الكلي
            %النسبة 

المفاهيم الفرعية تحت لحق الملكية المتضمنة في منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم يوضح ) 14(جدول -4- 1- 2
  المتوسط

  األولى   المفاهيم تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

               الملكية الوطنية العمومية
               الملكية الوطنية الخاصة

               )ملكية الغير( الخاصةالملكية ا
               الملكية الفكرية
                المجموع الكلي

            %النسبة 
المفاهيم الفرعية تحت لحق التراث المتضمنة في منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم يوضح ) 15(جدول -5- 1- 2

  المتوسط
  األولى   المفاهيم تحت الفرعية

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

               التراث اإلنساني
               التراث الطبيعي



 

               التراث الثقافي
               التراث الوطني
               تصنيف اآلثار
               المعالم اآلثرية
                المجموع الكلي

   %النسبة 
  

        

مفاهيم واجبات المواطنة المدنية والسياسية المتضمنة في منهاج التربية يوضح ) 16(جدول :الفئة الفرعية األولى- 3-1
 المدنية لمرحلة التعليم المتوسط

  األولى   الفئات تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعــــــــــــــــــــة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

               معرفة القانون
               احترام القانون

               الدستوراحترام 
               احترام الرموز الوطنية
                احترام مؤسسات الدولة

                احترام الملكية الفردية والجماعية
ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــرام الملكي ـــــــــــــــــة احت الوطني

  والخاصة ةالعمومي
              

               أداء الخدمة الوطنية
                نحب الوط

               حماية الوطن
                المجموع الكلي

            %النسبة 
والثقافيـة المتضـمنة فـي  االجتماعيـة مفـاهيم واجبـات المواطنـة واالقتصـاديةيوضـح ) 17(جـدول: الفئة الفرعية الثانيـة-3-2

  منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط
  األولى   الفئات تحت الفرعية

  متوسط
  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

               إتقان العمل
               تحمل المسؤولية

               أداء الضريبة
               محاربة التبذير واإلسراف

               المحافظة على وسائل العمل
               حماية البيئة

               حماية التراث الوطني والعالمي



 

               رعاية األبناء
               األبناءحسن تربية 

               رعاية األصول والفروع
               الحرص على الترابط األسري

                المجموع الكلي
            %النسبة 

  

مفاهيم المشاركة المجتمعية المتضمنة في مناهج التربية المدنية لمرحلة يوضح ) 18(جدول :الفئة الفرعية الثالثة- 3-3
  التعليم المتوسط

  األولى   الفئات تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

إنشاء األحزاب السياسية 
 والجمعيات

              

االنخراط في األحزاب السياسية 
 والجمعيات

              

               الترشح واالنتخاب
               التطوع والتعاون

               التضامن
                تقلد الوظائف العامة

                المجموع الكلي
            %النسبة 

  

مفـــاهيم االنتمـــاء المتضـــمنة فـــي منـــاهج التربيـــة المدنيـــة لمرحلـــة التعلـــيم يوضـــح ) 19(جـــدول: الفئـــة الفرعيـــة الرابعـــة-3-4
 المتوسط

  األولى   الفئات تحت الفرعية
  متوسط

  الثانية 
  متوسط

  الثالثة
  متوسط

الرابعة 
  متوسط

  النسبة  المجموع
% 

  الترتيب

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

                الجنسيـــــــــــــــــــــــــــــــة
               الهوية الشخصية
                البعد اإلسالمي

               البعد العربي
               البعد األمازيغي
                البعد المغاربي

               البعد المتوسطي



 

                البعد اإلفريقي
               البعد العالمي

               الرموز الوطنية
                الوحدة الوطنية
                المجموع الكلي

            %النسبة 
 
 



  ملخص

إلــى البحــث فــي متضــمنات منــاهج التربيــة المدنيــة لمرحلــة التعلــيم المتوســط فــي  الدراســةتهــدف 

هج الجزائر،من مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنسان،ولتحقيق أهـداف الدراسة،اسـتخدم الباحـث المـن

ــــي بمســــاعدة أداة تحليــــل المضــــمون،كما تــــم تحديــــد فئــــات الدراســــة الرئيســــية  الوصــــفي التحليل

وللتأكـد مـن  قـام ببنـاء شـبكة تحليـل المحتـوى،ثم ،عتمد الباحث الكلمـة وحـدة للتحليـلوالفرعية،وا

التعـــديالت  إجـــراءلتحكيمهـــا،ثم مـــن األســـاتذة الجـــامعيين  عرضـــها علـــى مجموعـــةصــدق األداة 

لحسـاب " هولسـتي"تطبيـق معادلـة تـم ت األداة،ولقيـاس ثبـاوفق مالحظـات لجنـة التحكيم، عليها

ـــين التحليـــل األول والثاني، ( بعـــض األســـاليب اإلحصـــائية كمـــا قـــام الباحـــث باســـتخدامالفـــرق ب

تفريـــغ  وبعـــد)التكرارات،النســـب المئويـــة،التمثيل البيـــاني فـــي مســـتطيالت ودوائـــر ثالثيـــة األبعـــاد

  :نتائج الدراسة في جداول وبيانات تمثيلية وتحليلها،خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية

المواطنــــة وحقــــوق  م، مفــــاهيتتضــــمن منــــاهج التربيــــة المدنيــــة لمرحلــــة التعلــــيم المتوســــط -1

 .وردت في اإلعالنات والمواثيق والمعاهدات الدولية ا، كماإلنسان

ـــــــــر مـــــــــن معـــــــــدل ظهـــــــــور ).%58(التمثيـــــــــل النســـــــــبي لمعـــــــــدل ظهـــــــــور الحقـــــــــوق  -2 أكب

 .حالة ال توازن بين مفاهيم الحقوق والواجبات ، الذي يحدث).%18(الواجبات

خاصـــة مفـــاهيم التضـــامن  )%14(مفـــاهيم المشـــاركة المجتمعيـــة ســـجلت مســـتوى حســـن -3

 .والتطوع والمشاركة االنتخابية

 قالضـــريبة، حـــ ءحمايـــة المســـتهلك، أدا: ضـــعف ظهـــور بعـــض المفـــاهيم الهامـــة مثـــل -4

 .العنف،السياحة،إتقان العمل ذالحياة، نب

،خاصــة مفــاهيم )%10(مســتوى ظهــور مفــاهيم االنتمــاء ســجلت معــدل متــدني يقــدر ب -5

 .الوحدة الوطنية



Résumé 

Cette étude vise à rechercher dans le contenu des programmes de l’éducation civique dans la 

L'enseignement moyen en Algérie, concernant les concepts de la citoyenneté et droits de 

l’homme dans ces programmes, et pour atteindre les objectifs de l'étude, le chercheur à utilisé 

la méthode descriptive analytique, à l’aide de l’outil d’analyse du contenu. 

Les catégories principales et subsidiaires de l'étude ont été également identifiées, le chercheur 

à utilise '' le mot ''en tant qu'unité d’analyse, et construit un réseau d’analyse du contenu pour 

confirmer la fiabilité de l’outil, il l’exposé à un groupe des professeurs universitaires pour 

qu’ils fasse leurs évaluations et établir les ajustements et les modifications selon les 

remarques du jury. 

Pour que nous puissions mesurer la stabilité de l'outil, l’équation de « Holsti » a été appliquée 

pour calculer la différence entre la première et la deuxième analyse, le chercheur par 

conséquent avait utilisé quelques méthodes statistiques (les doublons, les pourcentages, la 

représentation graphique dans des Rectangles et des Cercles tridimensionnels), et après 

l'insertion des résultats dans des tableaux et des graphiques, puis les avoir analysé nous avons 

conclu les résultats suivants :  

1- Les programmes d'éducation civique à L'enseignement moyen en Algérie Incluent des 

concepts de la citoyenneté et les droits de l’homme, tel qu’ils étaient exposés dans les 

conventions internationales. 

2- le taux d’apparence des droits (58%) dans La représentation proportionnelle est 

beaucoup plus que les devoirs (18%), et ça donne un cas de déséquilibre entre leurs 

concepts. 

3- Les concepts de la participation communautaire avaient marqués un niveau acceptable 

(14%) surtout concernant les concepts de la solidarité, le volontariat, la participation 

dans les élections. 

4- Une faiblesse marquante sur L’apparence de certains concepts importants comme : La 

protection du consommateur, le paiement des impôts, le droit à la vie, le rejet de la 

violence, le tourisme, La maîtrise de travail. 

5- Un faible taux d’apparence sur les concepts d'appartenance (10%) surtout les concepts 

de la nationalisme. 
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