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 : صملخّ ال

يث�� تدريس املواّد الّدراسّية ذات املرجعّية الدينّية إش�الّيات السيما �� مجتمعات قيد التحّول ع�� غرار   

ا�جتمع التو��ىّي، حيث ا�جهد منصّب ع�� توط�ن املواطنة لت�ون عقدا اجتماعّيا ناظما لعالقات األفراد  

التطّرق   املفيد  ي�ون من  املنطلق  بالدولة. ومن هذا  والتفك��  وا�جماعات  ال��بية اإلسالمّية  إ�� دور ماد�ي 

اإلسالمّي �� ال��بية ع�� املواطنة ال�ي جعل م��ا النظام ال��بوّي التو��ىّي مسألة أفقّية عابرة �ختلف املواّد  

تّم االشتغال ع��   ذلك  املواطنة. وألجل  بال��بية ع��  وسم 
ُ
ت ة 

ّ
بماّدة دراسّية مستقل يفردها  ولم  الّدراسّية، 

املاّدت�ن �� املرحلة الثانية من الّتعليم األسا�ىّي (املرحلة اإلعدادّية) و�� املرحلة الثانوّ�ة، ��دف البحث    برامج 

القيم   مستوى   �� املواطنة  ع��  بال��بية  الصلة  ذات  القضايا  الدراسيت�ن  املاّدت�ن  هات�ن  تناول  كيفّية  عن 

مَّ الوقوف عند أبرز التحّديات ال�ي ت
َ
واجههما �� سبيل االستفادة من تلك ال��بية �� تجديد واأل�عاد، ومن ث

   املواطنة.مقار�ة املدرسة التو�سية لل��بية ع�� 

 : ال�لمات املفاتيح 

 ال��بية اإلسالمّية، التفك�� اإلسالمي، املواطنة، ال��بية ع�� املواطنة، املواد ذات املرجعّية الدينّية.
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Abstract: 

The teaching of academic subjects with religious reference raises problems, 

especially in societies undergoing transformation such as the Tunisian society, where 

the effort is focused on integrating citizenship as a social contract that organizes the 

relations of individuals and groups with the State. From this standpoint, it is useful to 

address the role of the two subjects of Islamic Education and Islamic Thinking in 

education for citizenship, which the Tunisian educational system made of it a cross 

section issue that crosses the various academic subjects, so that it has not singled it 

out with its own subject that is labeled with “Citizenship Education”. For this reason, 

work was carried out on the two subjects' programs in the second part of basic 

education (preparatory level) and in the secondary level, with the aim of searching for 

how these two academic subjects deal with the issue of Citizenship Education at the 

level of values and dimensions, and then focusing on the most prominent challenges 

they face in order to benefit from that renewing education. 

Keywords: 

 Islamic education, Islamic thinking, citizenship, citizenship education, school 

subjects with religious reference 
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 : مقدمة ال  -1

ال��بوّي �� املنطقة العر�ّية،  تث�� مسألة تدريس املواد الدينّية �ساؤالت عند الكث�� من املهتّم�ن بالشأن  

م�ن حضارّ�ا، بمع�ى توطي��م �� هوّ���م الوطنّية حيث
ّ
مات واملتعل

ّ
ف�ي �� نظر البعض مدخل لتجذير املتعل

الّدين م�ّون أسا�ىّي من م�ّونات تلك الهوّ�ة، و�� �� نظر البعض اآلخر مصدر �شّدد �� الفكر، ومبعث

�بوي، م�ّون أسا�ىّي من م�ّونات منظومة  تطّرف، و�� �� نظر آخر�ن، وهم باأل 
ّ
ساس من املعنّي�ن بالشأن ال�

تر�وّ�ة، و�الّتا�� ف�ي �عمل ع�� تحقيق األهداف والغايات الّ�ي رسم��ا تلك املنظومة، وم��ا بالتحديد ت�و�ن

مدى انخراطاملواطن الفاعل القادر ع�� االنخراط �� تدب�� الشأن العام بمبادرة ومسؤولّية. وحّ�ى نتبّ�ن  

واملساهمة   العامة  ا�حياة   �� االندماج  ع��  القادر  املواطن  اإل�سان  بناء   �� الدينّية  املرجعّية  ذات  املواد 

ي  
ّ
بفعالّية �� صنع السياسة العامة، ي�ون من الوجيھ االنطالق من دراسة حالة، واخ��نا أن ت�ون �� ماد�

التو�سّية. ال��بية والتفك�� اإلسالمّي باملنظومة ال��بوّ�ة 

اإلشکالّیة: -2

إذا �ان ت�و�ن املواطن هدفا رئيسّيا للمنظومة ال��بوّ�ة التو�سّية مثلما نّص ع�� ذلك القانون التوجي�ّي

ھ من املهّم التساؤل عن دور مختلف املواد الدراسّية �� تحقيق  2002لل��بية والتعليم املدر�ىي (جو�لية  
ّ
)، فإن

هذا   وضمن  الهدف،  ال��بية  ذلك  ملاّد�ي  دور  أي  وهو:  أال  الدراسة  لهذه  املركزي  السؤال  ى 
ّ
يتأ� السياق 

بمع�ى كيف  ؟اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي �� ال��بية ع�� املواطنة ال�ي �� هدف رئيس للمنظومة ال��بوّ�ة

ان دراسيتان ذواتا مرجعّية دينّية �� بناء املواطن؟ أو باألحرى كيف �سهم  
ّ
ان ذواتا خلفّية  �ساهم مادت

ّ
مادت

نظرّ�ة دينّية �� تحقيق مقولة مدنّية �� املواطنة؟ وما القيم ال�ي �شتغل عل��ا؟ وما البعد أو األ�عاد ال�ي

ز عل��ا؟
ّ

 ترك

منهجّیة الدراسة:  -3

ز ع�� مسائل من قبيل "ت�افؤ  
ّ

تندرج الّدراسة ضمن ما �عرف �علم اجتماع ال��بية ا�جديد، الذي يرك

ال��بوّ�ةالفرص والتن العملّية  ال�ي تحكم  ظيم املدر�ىّي وعملّية اختيار املعرفة املدرسّية وانتقا��ا والقيود 

". �عبارة أخرى، تنت�ي الّدراسة إ�� ما يوسم1داخل الفصل الّدرا�ىّي ومدخالت العملّية ال��بوّ�ة ومخرجا��ا

املا�ىي) القرن  (ثمانينات  حديث  "كتخّصص  املنا�ج"  "علم  2بـ"سوسيولوجيا  مع  يقطع  تخّصص  وهو   ،"

جاه الوظيفي أو املارك�ىيّ -االجتماع القديم  
ّ
حيث اهتّم فقط بتحليل العالقات البنيوّ�ة  -كما عّ�� عنھ االت

". ومن هنا فإن هذه الدراسة تتناول بالبحث أحد م�ّونات  3خارج املدرسة وأغفل تحليل ا�حقائق اليومّية

ل نّصا قانونّيا، أي  امل��اج ال��بوّي للمادت�ن الّدراس
ّ
يت�ن موضوع البحث، أال وهو ال��نامج الدرا�ىّي الذي "يمث

89، ص 2017 منتدى المعارف، بيروت، ،عبد الغني عماد؛ علم اجتماع التربية: االّتجاهات والمدارس والمقاربات -1
، 2019، 2شمس برينت، سال، ط ،مداخل للنقد واالستشراف :رشيد جرمونّي؛ المنظومات التربوّية العربّية والتحّدي المعرفي - 2
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مرجعا وطنّيا يتعّ�ن اعتماده من ِقَبِل من لهم مسؤولّية تر�ية الّناشئة و�عليمهم و�عدادهم للعيش �� ا�جتمع  

االقتصادّية ا�حياة   �� با1واإلسهام  ر 
ّ

"يذك �ونھ،  من  أهمّيتھ  ال��نامج  ويستمّد  العامة  ".  ال��بوّ�ة  ألهداف 

يضبط  املتخّرج...،  مالمح  عن  يف�ح  املدر�ىي...،  والّتعليم  لل��بية  التوجي�ّي  القانون   �� عل��ا  املنصوص 

التكنولوجيات/   االجتماعّيات/  غات/العلوم/ 
ّ
(الل الرئيسّية  م 

ّ
التعل مجاالت  كفايات  يضبط  الكفايات...، 

..، يبّ�ن املستو�ات املستوجبة...، يق��ح ع�� املدّرس نماذج من  .لمواد، يحّدد الكفايات الّ��ائّية ل.الفنون) ..

صال
ّ
واالت املعلومات  تكنولوجيات  يات الستثمار 

ّ
والتمش تحليل املضمون    ."2الّسبل  تقنية  اعتماد  تّم  وقد 

�� تقنية �سمح  لتبّ�ن نوّعية حضور قيم املواطنة وأ�عادها �� برنام�� ال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي، و 

ر�ن بالوضعانّية  
ّ
،  positivismeباستقاء معلومات كّمّية أو كيفّية ف"حسب العديد من امليثودولوجّي�ن املتأث

أو  بإعداد  يكتفي  التكمي�ّي،  تحليل املضمون  أن  ينتج معطيات كّمّية، كما  العل�ّي،  تحليل املضمون  فإّن 

يل الكيفّي، فهو ��تّم بتواجد أو غياب �عض الصفات؛ إال  ترقيم وحساب ال�لمات أو املقوالت...؛ أما التحل

أن ذلك مرتبط �عملّية تواترها؛ مّما �ساعد ع�� استخراج �عض ا�خالصات. ولذلك فإن تحليل املضمون،  

 ". 3ينب�� أن ي�ون �� الوقت نفسھ كمّيا وكيفّيا

 أهمّیة الدراسة:  -4

 إجمالها �� النقاط اآلتية:  �ستمّد الدراسة أهمّي��ا من اعتبارات متعّددة يمكن

ا�جدل حول دور املواد الدراسّية الدينّية وسبل جعلها أرضّية لت�و�ن املواطن النشيط ومن خالل   -

ذلك جعل املواطنة العقد االجتما�� الذي يحكم عالقة األفراد بالدولة، وعالق��م ببعضهم البعض  

التو��ىّي وال�ي �انت عالقة املواطنة بالدي�ّي السيما �� ظّل التحّوالت ال�ي �عيش ع�� وقعها ا�جتمع 

 من نقاط ا�جدل بل االختالف ب�ن الفاعل�ن السياسّي�ن التو�سّي�ن.

عن   - متعال�ن  مواطن�ن  لت�و�ن  الفاعل�ن  مختلف  �جهود  التو��ىّي  ا�جتمع   �� اليوم  ا�حاجة  تزايد 

الذي �عيش دينامية منذ ��اية  جميع االنتماءات األّولية من جهة وعرش وقبيلة...ا�خ. فهذا ا�جتمع  

�عيش مخاضا كب��ا نجم عنھ �� حاالت عديدة عودة إ�� االنكفاء    2011ومطلع سنة    2010سنة  

منتصف   أحداث  ذلك  ع��  الشواهد  �انت  حيث  (القبيلة)،  العرش  إ��  واالنتصار  الذات،  ع�� 

موعة املراز�ق (من  ال�ي شهدها أق�ىى ا�جنوب التو��ىّي وال�ي عرفت صداما ب�ن مج 2020د�سم�� 

والية/ محافظة قب��) ومجموعة ا�حوايا (من والية / محافظة مدن�ن). وقد أّدت إ�� مقتل ثالثة أفراد  

من مجموعة ا�حوايا وجرح الكث��ين من الطرف�ن. ومن ب�ن الفاعل�ن املعنّي�ن بال��بية ع�� املواطنة، 

ت املواطنّية ال�ي تخّول لهم العيش سوّ�ا ��  املؤّسسة ال��بوّ�ة، ال�ي تروم إكساب الناشئة الكفايا 

 
 92، ص2003وزارة التربية والتكوين، إدارة البرامج والكـتب المدرسّية، برنامج البرامج، تونس، جانفي  -1
 المرجع نفسه، الصفحة ذاتها، وفي الصفحة نفسها شرح لهذه الوظائـف الّتي يختّص بها البرنامج.  -2
،  2012، 1عبد الكريم غريب؛ منهج البحث العلمّي في علوم التربية والعلوم اإلنسانّية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ط -3
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إطار التعّدد والتنّوع، و�� إطار ا�حّق واملسؤولّية. وح�ى ي�ون دور املؤّسسة ال��بوّ�ة ناجعا �� بناء  

ثقافة املواطنة، البد من تظافر جهود مواد �عليمّية مختلفة، كما البد أن تتنّوع مداخل ال��بية ع��  

ار�ات مختلفة فلسفّية واجتماعّية ودينّية وتار�خّية...، وعليھ فإّن املواد  املواطنة بحيث �شمل مق

 ذات املرجعّية الدينّية ليست بمنأى عن ال��بية ع�� املواطنة.

ة بذا��ا. إ��ا مسألة   -
ّ
ال��بية ع�� املواطنة، وفقا للنظام ال��بوّي التو��ىّي، ليست ماّدة دراسّية مستقل

د مواّد  ف��ا  تتقاطع  التو�سّية  أفقّية  املنظومة   �� املواطنة  ع��  ال��بية  أن  بمع�ى  مختلفة،  راسّية 

مساءلة   الوجيھ  من  ي�ون  السياق  هذا  وضمن  ا�ختلفة،  الدراسّية  للمواد  عابرة  مسألة  ا�حالّية 

مقار���ا    �� والضعف  القوة  نقاط  لفهم  دينّية  مرجعّية  لها  ال�ي  تلك  مقدم��ا  و��  املواد،  مختلف 

 ة وت�و�ن املواطن.  ملسألة املواطن

ال��بية   التشديد ع�� أن جهد الدراسة س��كز ع�� دور  املنطقّي  اإلسالمّية  من هذا املنطلق، ي�ون من 

لل��بية    والتفك�� التوجي�ي  القانون  عليھ  نّص  ما  تحقيق   �� انوّ�ة) 
ّ
والث اإلعدادّية  املرحلت�ن   ��) اإلسالمّي 

م العملّية ال��بوّ�ة إ��    )، والذي ال2002والتعليم املدر�ىّي (جو�لية  
ّ
أن املدرسة "�عمل ��    اليوم، منيزال ينظ

الناشئة ع�� األخالق ا�حميدة  بالّتعاون مع األولياء و�� ت�امل مع األسرة ع�� تر�ية  ال��بوّ�ة  إطار وظيف��ا 

والسلوك القو�م وروح املسؤولّية واملبادرة. و�� تضطلع ع�� هذا األساس بتنمية ا�حّس املد�ّي لدى الّناشئة  

خ اإلدراك لد��م بالّتالزم ب�ن ا�حّر�ة واملسؤولّية و�عدادهم لإلسهام �� دعم  وتر�ي��م ع�� قيم املواطنة وترسي

  (...) والواجبات  ا�حقوق   �� املواطن�ن  ب�ن  واملساواة  واإلنصاف  العدل  ع��  يقوم  متضامن  مجتمع  أسس 

 ".1بتنشئة التلميذ ع�� اح��ام القيم ا�جماعّية وقواعد العيش معا

تأخذ   الدراسة  أن هذه  ال��بية  ع��  اخ��ال ماد�ي  أوالهما بضرورة عدم  تّتصل  �ع�ن االعتبار مسألت�ن 

اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي �� ال��بية ع�� املواطنة، ألن من شأن ذلك أن يفقدهما ثراء يمنحهما خصوّصية  

ومن ثمَّ فمسألة  سلوكّية متنّوعة  –مطلو�ة. فهاتان املاّدتان الدراسّيتان تالمسان أ�عادا معرفية ووجدانّية  

ق  
ّ
املواطنة �� أحد األ�عاد ال�ي �شتغل عل��ا ال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمي. أما النقطة الثانية فتتعل

بضرورة تن�يل املاّدت�ن الّدراسيت�ن مجال الدراسة ضمن سياق املنظومة ال��بوّ�ة التو�سّية ال�ي تقّر بدور  

م�ن �� هو 
ّ
، وت�و���م ع�� قيم املواطنة والعيش معا من جهة أخرى  2ّ���م من جهةاملدرسة �� تجذير املتعل

 . 3)2002مثلما شّدد ع�� ذلك القانون التوجي�ّي لل��بية والتعليم املدر�ىّي (جو�لية 

 
 )2002ة والتعليم المدرسّي (جويلية من القانون التوجيهّي للتربي 8الفصل  -1
جاء في الفصل الثالث من القانون التوجيهّي للتربية والتعليم المدرسّي "تهدف التربية إلى تنشئة التالميذ على الوفاء لتونس  -2

بعاده  والوالء لها وعلى حّب الوطن واالعتزاز به وترسيخ الوعي بالهوّية الوطنّية فيهم وتنمية الّشعور لديهم باالن
ٔ
تماء الحضارّي في ا

 الوطنّية والمغاربّية والعربّية واإلسالمّية والمتوّسطّية ويتدّعم عندهم الّتفّتح على الحضارة اإلنسانّية". 
ما يلي: "تهدف التربية إلى تنشئة الّتالميذ على الوفاء لتونس  من القانون التوجيهّي للتربية والّتعليم المدرسّي  3جاء في الفصل   3

والء لها وعلى حّب الوطن واالعتزاز به وترسيخ الوعي بالهوّية الوطنّية فيهم وتنمية الّشعور لديهم باالنتماء الحضارّي في ابعاده  وال
ويتدّعم عندهم التفّتح على الحضارة اإلنسانّية. كما تهدف إلى غرس ما   الوطنّية والمغاربّية العربّية واإلسالمّية واإلفريقّية والمتوسطّية

 
ٔ
ر في  ا

ّ
جمع عليه التونسّيون من قيم تنعقد على تثمين العلم والعمل والّتضامن والّتسامح واالعتدال وهي الّضامنة إلرساء مجتمع متجذ



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
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 مفاهیم الدراسة:  -5

تنتميان   .أ دراسّيتان  ماّدتان  هما  اإلسالمّي:  والتفك��  اإلسالمّية  ذلك    –ال��بية  عن  تف�ح  ومثلما 

إ�� املواد االجتماعّية " تنت�ي ماّدة التفك�� اإلسالمّي إ�� مجال املواّد   –ا برنامج��ما الرسمّي�ن فاتحت

للمبادرة   و��يئتھ  اجتماعّيا  الفرد  وتنشئة  املتوازنة  ال�خصّية  بناء   �� دورها  باعتبار  االجتماعّية 

م�ن  
ّ
قدرات الفهم  ع�� امتالك  والفعل، و�� بذلك �ش��ك مع بقّية مواّد ا�جال �� مساعدة املتعل

 ". 1والنقد و�ناء املوقف كقدرات أساسّية لبناء �خصّية إيجابّية وفاعلة ومبادرة

التفك�� اإلسالمّي   ي ماّدة 
ّ
التعليم األسا�ىّي، و�غط والثانية من  األو��  املرحلت�ن  ال��بية اإلسالمّية  ي 

ّ
�غط

باعتبارها مادة اختيارّ�ة �� البا�الور�ا)، و��� (داب  اآل التعليم الثانوي إ�� حدود السنة الرا�عة ثانوي لشعبة  

حدود السنة الثانية ثانوي بالنسبة إ�� شعب�ي العلوم التجر�بّية والّر�اضّيات. و�ستمّد املاّدتان خصوصي��ما  

من اشتغالهما ع�� البعد الّدي�ي، فالّدعائم والسندات البيداغوجّية ذات مرجعّية دينّية باألساس (القرآن  

 . 2ال�ي ُرسمت للماّدت�ن les finalitésلسّنة)، وذلك ح�ى يتسّ�ى تحقيق الغائّيات وا

و�انتما��ما إ�� املواّد االجتماعّية فإّ��ما يصّنفان بالضرورة ضمن املواّد الّدراسّية املعنّية بصورة مباشرة  

عيش سوّ�ا، وال غرابة أن  وأك�� �سؤال العيش معا، وقواعد العيش املش��ك، ومن ثم بال��بية ع�� قيم ال

 :3يتضّمن تفصيل تلك الغائّيات �عض قواعد العيش املش��ك من قبيل 

 �ع�ّ� بنفسھ دون غرور.  -

 يحاور اآلخر�ن بالّ�ي �� أحسن انطالقا من مكتسباتھ العقدّية والقيمّية ويع��ف بحّق االختالف.  -

� املرونة والتوّسط �� األف�ار واملواقف دون ا�غالق أو -
ّ

 مغاالة. يتو�

 
مقّومات شخصيته الحضارّية متفّتح على الحداثة يستلهم المثل اإلنسانّية العليا والمبادئ الكونّية في الحّرية والديمقراطّية وحقوق 

 اإلنسان".
لّثانوي، وزارة التربية؛ اإلدارة العاّمة للمرحلة اإلعدادّية والتعليم الّثانوّي، إدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة اإلعدادّية والّتعليم ا -1

صل. 3، ص2008برامج التفكير اإلسالمّي بالمرحلة الّثانوّية، سبتمبر 
ٔ
ن التشديد ورد في اال

ٔ
 ، علما وا

ساسي الصادر في سبتمبر  - 2
ٔ
هذه الغائّيات على   2006حّدد البرنامج الرسمّي لماّدة التربية اإلسالمّية بالمرحلة اإلعدادّية للتعليم اال

تي:
ٓ
 النحو اال

ن والسّنة بتمثّل معانيها وتوظيفها في نشاطه الفكرّي وحياته العملّية؛ 
ٓ
م على استثمار نصوص من القرا

ّ
 مساعدة المتعل

خرين تواصال إيجابّيا قائما على االعتدال والثقة  توجيه ا
ٓ
م إلى توظيف مكـتسباته العقدّية والقيمّية بما يحّقق تواصله مع اال

ّ
لمتعل

ات؛
ّ

 بالذ
حكامها ومقاصدها؛

ٔ
داء العبادات بكـفاية ووعي وتمّثل ا

ٔ
م على ا

ّ
 إقدار المتعل

م على تمّثل بعض المعامالت وتبّين دورها في تحقيق
ّ
 الّتوازن الفردّي وتنظيم الحياة االجتماعّية.  مساعدة المتعل

ّما برامج مادة التفكير اإلسالمّي الّصادرة في سبتمبر 
ٔ
 فحّددت غائيات الماّدة كما يلي:  2008ا

ن والسّنة بتمّثل معانيها وتوظيفها في نشاطه الفكرّي وحياته العملّية؛
ٓ
م نصوصا من القرا

ّ
 يستثمر المتعل

ف مكـتسباته العقدّية 
ّ
ات؛يوظ

ّ
خرين تواصال إيجابّيا قائما على الّتسامح والّثقة بالذ

ٓ
 والقيمّية بما يحّقق تواصله مع اال

صيال لكيانه وتفاعال مع الفكر اإلنسانّي. 
ٔ
 يعّبر عن وعيه بمبادئ اإلسالم ومقاصده، وتبّنيا حضورها عبر الّتاريخ تا

ليم الّثانوّي، إدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة اإلعدادّية والّتعليم الّثانوي، وزارة التربية؛ اإلدارة العاّمة للمرحلة اإلعدادّية والتع -3
 4برامج التفكير اإلسالمّي، مرجع سابق، ص 



 د. محمد بالّراشد   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والتربية على المواطنة المواد الدراسّية ذات المرجعّية الدينّية
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ينتج خطابا شفوّ�ا أو مكتو�ا �عّ�� بھ عن تواصلھ مع اآلخر�ن تواصال قائما ع�� قاعدة االعتدال   -

سامح. 
ّ
 والت

فال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي ماّدتان دراسّيتان، �شتغالن ع�� قيم العيش املش��ك انطالقا من  

ما �شتغالن ع��  مرجعّية دينّية. وعليھ فهما ليستا ماّدت�ن دراسيّ 
ّ
ت�ن ��دفان فقط إ�� �شر تفك�� دي�ّي، و�ن

لعائلة   انتما��ما  خالل  ومن  فهما  دينّية،  مرجعّية  من  انطالقا  ا�ختلفة  أ�عادها   �� معا  العيش  مسائل 

االجتماعّيات أ�حتا جزءا من منظومة مواّد ذات �عد تر�وّي باألساس، ومن ثم باتتا تنتميان إ�� ما �سّ�ى 

جاهات، ومن ثّم ع�� ببيداغوجي
ّ
ا ا�جال الوجدا�ي، أي تلك البيداغوجيا الّ�ي �شتغل ع�� بناء املواقف واالت

م�ن.
ّ
مات واملتعل

ّ
 توجيھ الّسلوك اليومّي للمتعل

عديدة �� التعر�فات الّ�ي قّدمت للمواطنة، وال يبدو ا�جال مناسبا ل�خوض ف��ا سواء    املواطنة: .ب

فهوم أو للمقارنة بي��ا. ولذلك سنقتصر ع�� �عض التعر�فات ال�ي نراها  لتتّبع املسار الّتار��ّ� للم

عدُّ 
ُ
من�جمة أك�� مع سياق البحث. و�� هذا اإلطار" إذا رجعنا إ�� أصل �لمة مواطنة، نجد أّ��ا �

ترجمة   إطار   �� األرجح  ع��  إل��ا  دخلت  وقد  املستحدثة،  ال�لمات  من  العر�ّية  اللغة  إ��  بالنسبة 

غة االنجل��ّية، و�لمة   (citizeship)  ر�ّي ا�حديث، و�� تقابل �لمةال��اث الغ
ّ
��    (Citoyenneté)�� الل

غة الفر�سّية، و�أ�ي االشتقاق من ال�لمة االنجل��ّية 
ّ
. و�ع�ي هذه  (Cité) وال�لمة الفر�سّية  (City)الل

غت�ن املذ�ورت�ن املدينة؛ أما أصل مصط�ح املواطنة فهو يونا�ّي �عود ل�لمة  
ّ
  (Politeia)ال�لمات �� الل

غوي 1و�� املدينة(Polis)  املشتقة من �لمة
ّ
، �عت�� عبد اإللھ بلقز�ز أن  2".و�منأى عن االشتقاق الل

الفرد اال   الهوّ�ة السياسّية"املواطنة ��   جتما�ّ� �عد أن ينشأ نظام سيا�ىّي مفتوح  الّ�ي يكتس��ا 

�ع��ف لھ بحقوقھ �املة أمام ال�ائن الّسيا�ىّي ا�جما�ّ� (=الدولة)، و�فرض عليھ ال��امات مادّية  

م الّسياسة كتدب��  
ّ
مباشرة �� عي��ا الّ�ي تصنع شروط استمرار ال�ائن الّسيا�ىّي الفو�ّ� ذاك، وتنظ

عليا  -رمزّ�ة ومادّية  –��ذا املع�ى تبدو املواطنة عالقة سياسية  للشأن العام يخّص �ّل املواطن�ن. و 

�اتب االجتما�ّ� الّناجم  
ّ
�� عالقة املساواة �� ا�حقوق والواجبات تجاه الدولة بصرف الّنظر عن ال�

االقتصادّي   الّتفاوت  يدخل   – عن عالقات  وما  قا�ّ� 
ّ
والث العصبوّي  االنتماء  االجتما�ّ�، وعالقات 

ذلك ع��  ".  3حكم  القائم  األّو��  االنتماء  عن  تتعا��  سياسّية  هوّ�ة  املنطلق  هذا  من  فاملواطنة 

يا��ا ا�ختلفة (العرقّية
ّ
 الثقافّية...).  -الدينّية -العصبّية �� تجل

 
يات والّتحّديات، دفاتر التربية  -1

ّ
عبد اإلله مرتبط؛ المدرسة المغربّية ومطلب ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني: التجل

 31، ص 2011بر ، شتن5والتكوين، العدد
وطااإلنسان ومحله وموطنجاء في لسان العرب البن منظور "وطن، الوطن، المنزل تقيم به،  2

ٔ
الغنم والبقر، مرابضها التي   ن...، وا

ي اّتخذها 
ٔ
وطن فالن ارض كذا وكذا ا

ٔ
وطنه اّتخذه وطنا. يقال ا

ٔ
قام وا

ٔ
وطن: ا

ٔ
َن بالمكان وا

َ
وي إليها...ومواطن مكة: مواقفها...، َوط

ٔ
تا

ي اتخذتها وطنا". (ابن منظور؛ لسان العرب؛
ٔ
رض ووطنتها توطينا واستوطنتها ا

ٔ
وطنت اال

ٔ
 ومسكنا يقيم فيها...وا

ّ
مادة وطن،   محال

 ).451، ص 13، المجلد 1986دار صادر، بيروت، 
سطورة -3

ٔ
فريقيا الشرق، الّدار البيضاء،  ،عبد اإلله بلقزيز؛ في الّديمقراطّية والمجتمع المدنّي: مراثي الواقع ومدائح اال

ٔ
 62، ص2001ا
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ويعّرف عثمان ا�خشت املواطنة بقولھ "�� ش�لها األك�� اكتماال (...) �� االنتماء إ�� الوطن...انتماء يتمّتع  

نفسھاملواطن   الوطن   �� �عيشون  الذين  اآلخر�ن  فيھ مع  يتساوى  نحو  ع��  األهلّية  �املة  بالعضوّ�ة  فيھ 

ون أو العرق أو الّدين أو  
ّ
مساواة �املة �� ا�حقوق والواجبات وأمام القانون، دون تمي�� بي��م ع�� أساس الل

املوا  �ّل مواطن  الّسيا�ىّي. و�ح��م  االنتماء  أو  املا��  املوقف  أو  تجاه  الفكر  ا�جميع  يتسامح  كما  طن اآلخر 

". 1�عضهم البعض رغم التنّوع واالختالف بي��م

راكة �� الوطن دون غ��ها من الّروابط اإل�سانّية الهاّمة األخرى مثل  
ّ

تقوم املواطنة حينئذ ع�� "رابطة الش

اتھ �� الدولة الوطنّية  األخّوة �� الّدين أو املذهب أو الّرابطة القومّية، ومصدر حقوق املواطن ومناط واجب

". بمع�ى أن املواطنة رابطة شراكة، و�� أساس العقد االجتما�ّ� �� الوطن، ومن ثم ف�ي ضمان  2الواحدة

عن   الّنظر  �غّض  واملسؤولّيات  ا�حقوق  ع��  يقوم  �عا�شا  ا�جتمع  داخل  وا�جماعات  األفراد  �عا�ش 

ا إ�� ذلك من االنتماءات ال�ي من شأ��ا أن ت�ون مصدر  االنتماءات الدينّية والعرقّية واألصل االجتما�ّ� وم

 مفاضلة ب�ن أفراد ا�جتمع الواحد.

: �� تلك ال��بية ال�ي "��دف إ�� تمك�ن الشباب من القدرة ع�� املساهمة �� تنمية  : ال��بية ع�� املواطنةج

ال��بية "ثالثة أ�عاد �� (أ) ثقافة سياسّية، ". ولهذه  3ا�جتمع الذي �عيشون فيھ كمواطن�ن مسؤول�ن وفاعل�ن

فاعلة (ج) مشاركة  والقيم،  املواقف  �عض  وأيضا  نقدّي  وفقا  4(ب) فكر  محاور  ثالثة  ع��  �شتغل  " و�� 

: 5و�� Claudine Leleuxل�وليدين لولو 

م االستقاللّية؛  axe individuelمحور فردي  -
ّ
 لتعل

م التعاون؛axe socialمحور اجتما�ّ�  -
ّ
 لتعل

م املشاركة.  axe publicمحور عمومي -
ّ
 لتعل

لت ال��بية ع�� املواطنة هدفا مركزّ�ا "لعديد األنظمة ال��بوّ�ة �� العالم. ففي مجلس أورو�ا بدأ
ّ
وقد مث

ال��بية ع�� املواطنة سنة   تّم ترك�� مشروع  التسعينات، حيث  �� منتصف  بال��بية ع�� املواطنة  االهتمام 

ويع�ّ 19976 لدى    �“.  وترسيخها  معا  العيش  قواعد  �عز�ز   �� ال��بية  هذه  بأهمّية  قناعة  عن  التوّجھ  هذا 

45، ص 2007صيف  20ح عدد محمد عثمان الخشت؛ تطّور مفهوم المواطنة في الفكر الّسياسّي الغربّي، الّتسام -1
 المواطنة في التحّول الديمقراطّي، دراسات عربّية عدد- 2

ٔ
السنة السادسة والثالثون،  5/6علي خليفة الكواري؛ المكانة المركزّية لمبدا

بريل 
ٔ
 25، ص 2000مارس / ا

3-EURYDICE ; L’Education à la citoyenneté à l’école en Europe, Bruxelles, Eurydice, 2005, p120
4- Ibid, p10
5-Leleux (C) ; Repenser l’éducation civique, Paris, Le Cerf, 1997, in Bertot (F) ; Education à la citoyenneté et
débat: Analyse comparative de deux pratiques pédagogiques, Spirale, Revue de recherches en éducation, 
2004, N°34, p 57 
6-Mikkelsen (M.R) ; Etude paneuropéenne des politiques d’Education à la Citoyenneté démocratique (ECD),
Etude régionale, région d’Europe du Nord, conseil de l’Europe, Strasbourg, 2004, p5 
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م  
ّ
م لتعرف، �عل

ّ
الّناشئة. وتجد هذه ال��بية جذورا لها �� تلك األ�عاد ال�ي حّدد��ا اليو�س�و للتعليم و�� "�عل

م لتشارك اآلخر�ن
ّ
". 1لت�ون، �علم لتعمل، �عل

امل  ع��  ال��بية  تقتصر  تمك�ن وال  ع��  العمل  إ��  ذلك  تتجاوز  ما 
ّ
و�ن فقط  املعارف  تقديم  ع��  واطنة 

م�ن "من مواقف وسلوكّيات ذات صلة وطيدة ووثيقة بتلك املعارف، وذلك حّ�ى ي�ونوا قادر�ن ع��  
ّ
املتعل

خ��ل �2استثمار تلك املعارف �� بناء املواقف وتوجيھ الّسلوك
ُ
� تقديم  ". بمع�ى أن ال��بية ع�� املواطنة ال ت

م�ن فرص ترجمة تلك املعارف  
ّ
ما تتيح للمتعل

ّ
معارف عن حقوق املواطن ومسؤولّياتھ �� مجتمع ديمقراطّي و�ن

إ�� مواقف وسلوكّيات يومّية. ولهذا السبب ف�ي تنتصر إ�� املقار�ات البيداغوجّية النشيطة ال�ي "��ّجع  

ع وجهات النظر وقدرات �ّل واحد، وخلق وضعيات التفاعل، واملشاركة، واملساعدة املتبادلة، واح��ام تنوّ 

�� أشياء صغ��ة وأخرى كب��ة، مشاريع ومسؤولّيات وقواعد االشتغال   ونقّرر  نق��ح ونناقش ونحاجج  أين 

و�يداغوجيا  3معا الفارقّية  والبيداغوجيا  املشروع  و�يداغوجيا  الّتعاو�ّي  "التعليم  تتبّ�ى  أّ��ا  بمع�ى   ."

ب املشاركة والتفاعل ال�ي تنطوي ع�� مهارات الّتعامل والّتفاوض،  االكتشاف و�ل الطرق ا 
ّ
ألخرى ال�ي تتطل

". ومن ثم نخلص إ�� أن  4وال�ي ينب�� أن توضع �� الصدارة سواء �� التعليم االبتدائي أو الثانوّي أو العا��ّ 

القدرة يمتلك  الذي  الديمقراطّي  ا�حّر  اإل�سان  بناء  "�ع�ي  املواطنة  ع��  ا�حياة    ال��بية   �� املشاركة  ع�� 

فّعالة وحيوّ�ة املواطن وضمان5السّياسّية مشاركة  إ�� تحقيق استقالل  �� جوهرها  "��دف  أّ��ا  بمع�ى  "؛ 

ن هذا املواطن من القدرة ع�� تحقيق خياراتھ املوضوعّية  
ّ

حّر�تھ ومشاركتھ �� الشأن العام، كما أّ��ا تمك

ة
ّ
م مشار�ا ��  وعليھ تنتصر هذه ال��بي  ."6املستقل

ّ
ة إ�� البيداغوجيا النشيطة والتفاعلّية ال�ي تجعل املتعل

ذين  
ّ
جاهات وممارسات تحكم عالقتھ بالدولة وا�جتمع الل

ّ
بناء املعارف وقادرا ع�� ترجمة هذه األخ��ة إ�� ات

 ينت�ي إل��ما. 

قیم المواطنة في مادتي التربیة والتفکیر اإلسالمّي: -6

ب�و� املواطنة  قيم  واملمارسات  �عّرف  والقانونّية  السياسّية  واملعاي��  اإل�سانّية  القيم  "مجموع  �ا 

ن الطالب/ املواطن من االنخراط �� مجتمعھ والّتفاعل معھ إيجابّيا واملشاركة ��  
ّ

االجتماعّية الّ�ي تمك

، ورد عند نبيل علي؛ الثقافة العربّية77، ص 1999لقاهرة، اليونسكو؛ التعليم ذلك الكنز المكنون؛ مركز اليونسكو بالقاهرة، ا -1
داب، الكويت، عالم المعرفة عدد  ،وعصر المعلومات: رؤية لمستقبل الخطاب الّثقافي

ٓ
،265المجلس الوطنّي للّثقافة والفنون واال

 307ص
 58، ص 2011،جوان222فّية، العددمحمد بالراشد؛ التربية على المواطنة: حاجة المجتمع ورهان المدرسة، الحياة الثقا- 2

3-Céline (S. P) ; Education interculturelle et éducation à la citoyenneté: le rôle de l’école, Revue québécoise de
droit international, Volume 12-1, 1999, p 222 
4-Ibid, p222

سعد وطفة؛ التربية على المواطنة، عن موقع الجماعة العربّية للديمقراطية - 5
ٔ
 https//www.arabsfordemocracy.orgعلي ا

المرجع نفسه -6
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".2�عيش ف��ا   ". كما �عّرف أيضا بأّ��ا "املعتقدات الّ�ي تحّدد سلوك الفرد نحو الدولة الّ�ي1تدب�� شؤونھ

". بيد أن هذا  3و�� �شمل "االنتماء والوالء والديمقراطّية واملشاركة السياسّية والتعّددية وقبول اآلخر

 :4التقسيم ليس الوحيد فخالد قروا�ي ع�� سبيل الذكر ال ا�حصر يرى أن قيم املواطنة ��

 ملتساو�ة أمام القانون و�شمل حق التعليم والعمل وا�جنسّية واملعاملة ا  قيمة املساواة: -

عائر الدينّية والتنّقل داخل الوطن وخارجھ وحّق    قيمة ا�حّر�ة: -
ّ

و�شمل حّر�ة االعتقاد وممارسة الش

 التعب�� عن الّرأي سلمّيا...ا�خ.

و�شمل ا�حق �� تنظيم حمالت الضغط الّسل�ّي ع�� ا�ح�ومة أو االحتجاج الّسل�ّي    قيمة املشاركة: -

خاذ القرارات...ا�خ.وحّق االضراب والتصو�ت �� االنتخابات العاّمة، املشاركة �
ّ
 � ات

�شمل العديد من الواجبات مثل واجب دفع الضرائب وتأدية ا�خدمة  قيمة املسؤولّية االجتماعّية:   -

 العسكر�ة للوطن واح��ام ا�حّر�ة وا�خصوصّية. 

. ودون مز�د اإلطناب  5أما عثمان العامر ف��ى أن قيم املواطنة �� الغرب تتمحور حول املساواة وا�حّر�ة

عرض تصنيفات قيم املواطن، نقول إن قيم املواطنة �� تلك القيم ال�ي تؤّسس للعيش ا�جما�ّ� القائم  ��  

ا�حّر�ة   تضّم  ومتعّددة  متنّوعة  ف�ي  ولذلك  واملسؤولّية،  ا�حّر�ة  و��ن  والواجب  ا�حّق  ب�ن  الّتوازن  ع�� 

الت هذا  االختالف....ولكن  وحق  سامح 
ّ
الت إ��  إضافة  واملشاركة  �ع�ي  واملساواة  ال  املواطنّية  القيم   �� نّوع 

بالضرورة أن املواّد الّدراسّية معنّية أو مطالبة باالشتغال ع�� منظومة القيم �املة، ألن ديداكتيك �ّل ماّدة  

�عرض   التفصيل  من  و��ىيء  م��ا.  جوانب  ع��  أو  القيم  تلك  من  جانب  ع��  االشتغال  لها  يخّول  دراسّية 

ضّمنة بال��نامج�ن الّرسمي�ن ملاّد�ي ال��بية والتفك�� اإلسالمّي  ا�جدول اآل�ي الذي يبّ�ن لنا  
ُ
قيم املواطنة امل

ي البيداغو�ّ� إلنجازها: 
ّ

 والتم�ى

ا�حضور  قيم املواطنة املستو�ات    مواطن  (حسب 

الّدراسّية) 

ي اإلنجاز
ّ

 تم��

املسؤولّية

 االجتماعّية 

(آداب   أساسّيا  السا�عة  *السنة 

 الطر�ق) 

 دراسة حاالت 

 بيداغوجيا حّل املشكالت 

حمد بن سلمان البراشدية؛ دور اإلدارة المدرسّية في تنمية قيم المواطنة لدى طلبة التعليم -1
ٔ
ساسّي بسلطنة ثريا بنت ا

ٔ
ما بعد اال

مقّدمة للحصول على درجة الماجستير في التربية، تخّصص اإلدارة التربوّية، جامعة نزوى، قسم التربية والدراسات  عمان، رسالة
 7، ص 2012اإلنسانّية، 

ب في ظّل تحّديات العولمة: دراسة ميدانّية لعّينة -2
ّ
حمد علي عمر؛ دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة وتمّثلها لدى الطال

ٔ
حمدي ا

د  ةمن طلب
ّ
سيوط، سوهاج، مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، المجل

ٔ
 70، ص2017، 1، العدد14جامعة ا

 71المرجع نفسه، ص- 3
 http://portal.qou.edu خالد قرواني؛ االّتجاهات المعاصرة للتربية على المواطنة، عن الموقع -4
ة جامعةانظر في هذا االطار عثمان بن صالح  -5

ّ
العامر، المواطنة في الفكر الغربّي المعاصر: دراسة نقدّية من منظور إسالمّي، مجل

د التاسع عشر –دمشق 
ّ
ّول  -المجل

ٔ
 258-223ص –، ص 2003العدد اال
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أس الثامنة  (الّت�افل  *السنة  اسّيا 

االجتما�ّ�/ الّتوازن البيئّي/ آداب ا�جوار/  

بيعّية) 
ّ
�وات الط

ّ
 ال�

ا�حوار/   (آداب  ثانو�ا  األو��  *السنة 

ب�ن  الّتواصل  تحقيق   �� ا�حوار  أثر 

ات). 
ّ

 األجيال/ دور العمل �� تحقيق الذ

اآلداب   شعبة  ثانوّ�ا/  الثة 
ّ
الث *السنة 

ال�ون/التنمية   �� اإل�سان    /(مسؤولّية 

ات...).
ّ

 تنمية الذ

 

 دراسة عّينات 

 اعتماد وضعّيات واقعّية 

علم   بمجلو�ات  االستعانة 

الّنفس   وعلم  املراهق  نفس 

عوائق  معا�جة   �� االجتما�ّ� 

 ا�حوار.

اق��اح   إ��  التالميذ  دعوة 

حلول لبعض ا�خاطر الّ�ي ��ّدد 

 الّتوازن البيئيّ 

اآلداب   املساواة  /شعبة  الثالثة  *السنة 

 املبادئ السياسّية الك��ى) (

القرآنّية   اآليات  شرح 

��ذه  االل��ام  إ��  الّداعية 

 املبادئ. 

الثة /شعبة آداب (املبادئ   ا�حّر�ة
ّ
*السنة الث

 السياسّية الك��ى). 

اآلداب   شعبة   / ثانوّ�ا  الّرا�عة  السنة 

 (ا�حّر�ة والّتوحيد) 

القرآنّية  شرح   اآليات 

��ذه  االل��ام  إ��  الّداعية 

 املبادئ. 

االعتقادات   �عض  نقد 

الفردّية   تكّرس  الّ�ي  الّساذجة 

 والسلبّية. 

*السنة األو�� ثانوّ�ا (طبيعة العالقات   ملشاركة  ا

 األسرّ�ة �� اإلسالم). 

ب�ن  (العالقة  ثانوّ�ا  الثانية  *السنة 

ت  �� التعليم  دور   / م 
ّ
واملتعل م 

ّ
نمية  املعل

ات)
ّ

 الذ

اآلداب   /شعبة  ثانوّ�ا  الّرا�عة  *السنة 

وحدة   إسالمّي:  منظور  من  (ال�ونّية 

اح��ام   والّتنّوع/  االختالف  حّق  األصل/ 

التعّرف   الثقافّية/  ا�خصوصّيات 

 والّتعا�ش وتحقيق املصا�ح املش��كة) 

بالواقع   املسائل  ر�ط 

حاالت   دراسة  ع��  املدر�ىّي 

اإلصغاء   م�اتب  ع��  مطروحة 

 أو مجالس ال��بية. 
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�سمح لنا هذا ا�جرد بالقول إن قيم املواطنة حاضرة �� برامج ال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي، وأن  

ي مستو�ات مختلفة، ولكّنھ أيضا حضور متفاوت، فقيمة "املسؤولّية االجتماعّية" بدت أك��  
ّ
حضورها �غط

انوّ�ة. قد  بروزا �� هذين ال��نامج�ن الدراسّي�ن ا�خاص�ّ 
ّ
ن باملرحلة الثانية من التعليم األسا�ىّي واملرحلة الث

إ�� ال��ام األفراد باملسؤولّية    ي�ّ�ر هذا ا�حضور بالقول إن العيش سوّ�ا �� مجتمع �عّددي وديمقراطّي يحتاج

املسؤولّية  االجتماعّية، بمع�ى مسؤولّية الفرد تجاه محيطھ االجتما�ّ� ومحيطھ الطبي�ّ�؛ ذلك أن االل��ام ب

االجتماعّية ُين�ىئ لدى الفرد مواقف وميوال ليغدو بذلك موّجها لسلوكھ اليومّي. وال ينب�� أن ُيفهم من ذلك  

ل�� حقوق الفرد، بل ع�� خالف ذلك ت�ون املسؤولّية االجتماعّية سبيال لتجسيم  
ُ
أن املسؤولّية االجتماعّية ت

   سؤولّيات اجتماعّية متبادلة.ا�حقوق، أو ليست هذه األخ��ة ترجمة عملّية مل 

خذت أش�اال مختلفة تبدأ من الّت�افل �� السنة  
ّ
ٌضّمنت املسؤولّية االجتماعّية بمختلف املستو�ات وات

غايرة، أي  
ٌ
الّسا�عة أساسّيا وصوال إ�� ال�ونّية �� اإلسالم وما تتضّمنھ من أ�عاد تّتصل بالتعا�ش �� إطار امل

التنّوع بما يحفظ ا�خصوصّيات و�كّرس فكرة ثراء األصل اإل�سا�ّي متأتّية من  العيش معا �� إطار التعّدد و 

بتقّدم عمر   الّ�ي توّسع من دائرة املسؤولّية االجتماعّية  ال��نامج  نا بذلك نكتشف وجهة 
ّ
تنّوع فروعھ. ولعل

م(ة)؛ بحيث تالمس تلك املسؤولّية االجتماعّية ا�حيط القر�ب (األسرة /ا�جتمع)  
ّ
�� املرحلة الثانية من  املتعل

� إ�� دائرة  
ّ

م(ة) من دائرة ا�ح�
ّ
سع الحقا إ�� �ّل اإل�سانّية (ال�و�ي)، فانتقلنا بذلك باملتعل

ّ
الّتعليم األسا�ىّي لتت

 ال�و�ّي.

  �� أهمّية خاّصة  وللمشاركة  ال��نامج�ن.   �� ا�حضور  انية من حيث 
ّ
الث املرتبة  "املشاركة"  ت قيمة 

ّ
احتل

�� املدينة  تجسيم املواطنة.   اليونان  للمواطنة لدى  النشأة األو��  �� املؤتمر  –فمنذ  الدولة �انت املشاركة 

العام ممارسة تجّسد املواطنة، ومن ثم �� اع��اف بدور املواطن املهّم �� تدب�� شؤون دولتھ، و�� صنعھ  

الّدولّية   la charteرعة  حّق تضمنھ الش   السياسة العاّمة ��ا. وغ�ي عن البيان القول، إن املشاركة، اليوم،

ھ عدد1948د�سم��    10�حقوق اإل�سان، حيث نّص اإلعالن العاملّي �حقوق اإل�سان (
ّ
ع�� أن    21) �� مادت

ل�ن ُيختارون اختيارا  
ّ
"ل�ّل فرد ا�حّق �� االش��اك �� إدارة الشؤون العاّمة لبالده إّما مباشرة و�ّما بواسطة ممث

ل القيم العليا للمجتمع، مثل  ". علما وأن املشاركة تب1حّرا
ّ
�ى "ع�� مجموعة من القيم والقواعد...، و�� تمث

سامح...، الديمقراطّية...، االنفتاح
ّ
 ".2الت

أن  �ع�ي  ما  وهو  اإل�سانّية،  وم��ا  (املدرسة)  والقسم  األسرة  م��ا  مختلفة  فضاءات  املشاركة  المست 

م�ن من املشاركة �� العائ
ّ
لة (ال�ي تمل��ا نوعّية العالقات األسرّ�ة �� اإلسالم)، وصوال  الهدف هو التدّرج باملتعل

 
كيد على حّق المشاركة في الماّدة  - 1

ٔ
الحّق في ان   من اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان الّتي جاء فيها "لكّل فرد 27تكّرر هذا التا

يشترك اشتراكا حّرا في المجتمع الّثقافّي وفي االستماع بالفنون والمساهمة في التقّدم العلمّي واالستفادة من نتائجه". وفي ذات  
من العهد الّدولي الخاّص بالحقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية من خالل   13السياق نجد حضورا لحق المشاركة في المادة 

ن تمّكن الّثقافةالتّ 
ٔ
طراف في االّتفاقّية "تّتفق على ا

ٔ
ن الّدول اال

ٔ
شخاص من االشتراك بشكل فّعال في مجتمع حّر،  شديد على ا

ٔ
جميع اال

مم المّتحدة في حفظ  
ٔ
ن تدّعم نشاط اال

ٔ
و الدينّية وا

ٔ
جناس والجماعات العنصرّية ا

ٔ
ن تعّزز الّتفاهم والّتسامح والصداقة بين جميع اال

ٔ
وا

 الّسالم.
ف: العرب والغرب في عصر العولمة، دار الساقي، بيروت،  -2

ّ
راء في فقه التخل

ٓ
 46، ص 2008خلدون حسن النقيب؛ ا
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إ�� املشاركة �� تدب�� التعا�ش ب�ن املنتم�ن إ�� ثقافات مختلفة ومرورا باملدرسة ال�ي يف��ض ف��ا أن تنّ�ي 

باعتبار أن  التالميذ  م فيھ "مواّد" املدرسة  قيمة املشاركة لدى 
ّ
نتعل ، "املدرسة ليست فقط الفضاء الذي 

العيش سوّ�ا م 
ّ
ونتعل فيھ"،  "�عيش  الذي  الفضاء  مادة  ".1ولكّ��ا كذلك  برنامج  حملها  ال�ي  اإلضافة  ولكن 

التفك�� اإلسالمّي �� تلك املّتصلة باملنطلق البيداغو�ّ� و"نر�د باملنطلق البيداغو�ّ�، تلك العالقة ال�ي تر�ط  

الكث� نجد  الّ�ي  العالقة  هذه  م). 
ّ
(املتعل ب  م) 

ّ
اآليات  (املعل �عض   �� وخصائصها  وعناصرها  مالمحها  من   �

م
ّ
 عليھ وسل

ّ
� �

ّ
بمع�ى أن نمط العالقة البيداغوجّية  ".2القرآنّية واألحاديث النبوّ�ة وسّنة املصطفى ص�

للمعرفة   ناقل  مجّرد  ليس  م 
ّ
"املعل ألن  املشاركة،  مثل  املواطنة  قيم  تبيئة  ييّسر  م 

ّ
باملتعل م 

ّ
املعل تر�ط  ال�ي 

مھفقط،  
ّ
ل ما يدعو إليھ ويعل

ّ
م من خالل تمث

ّ
". بمع�ى أن املشاركة ممارسة حصيلة در�ة  3بل هو قدوة للمتعل

 وثقافة �سهم �� تجذيرها لدى التالميذ مؤّسسات اجتماعّية مختلفة م��ا األسرة واملدرسة. 

الرغم من أن حضورهما لم  لم �غفل برنامجا ال��بية والتفك�� اإلسالمي قيم�ي ا�حّر�ة واملساواة. وع��  

من   حاضرت�ن  �انتا  أّ��ما  إال  واملشاركة  االجتماعّية  املسؤولّية  قيمتا  ��ا  حظيت  ال�ي  األهمّية  بنفس  يحظ 

(ة). وضمن هذا الّسياق ي�ون من الوجيھ التنو�ھ بمدخل خالل �عض املسائل ا�حيوّ�ة بالنسبة إ�� التلميذ

ع��  ال��بية   �� رئي�ىّي  �عد  فهذا  ملالمستھ،  مدخال  املدر�ىّي  الفضاء  داخل  العالقات  �انت  الذي  املساواة 

اليومّي   الواقع   �� فعلّية  ممارسة  إ��  تحّول  ال  مجّردة  لقيم  مع�ى  فال  باملمارسة،  م 
ّ
التعل وهو  أال  املواطنة 

 
ّ
 م�ن.  للمتعل

القيم   لهذه  ا�خّصص  الزم�ّي  ا�ح��  ناحية  من  محدودا  يظّل  أهمّيتھ  ع��  املواطنة  قيم  حضور  ولكن 

مقارنة ببقّية املضام�ن األخرى ال�ي �شتغل عل��ا ال��نامجان، وهو ما قد ال يتيح للتالميذ تبّ�ن ا�خيط الّرابط  

بيدا ودعائم  سندات  إل��ا  املنطلق  ي�ون  ال�ي  القيم  هذه  املواطنة  ب�ن  و��ن  دينّية  مرجعّية  ذات  غوجّية 

فردت 
ُ
م عالقة الفرد بالدولة. و�قّدم لنا ا�جدول اآل�ي تفصيال ل�ح�� الزم�ّي ال�ي أ

ّ
باعتبارها قيمة مدنّية تنظ

 بھ قيم املواطنة �� ال��نامج�ن املشار إل��ما. 

 

 

 

 
طيف؛ ضمن فتحي   - 1

ّ
م التنّوع: الّرهانات التربوّية والّسياسّية، ترجمة نبيل عبد الل

ّ
كريستين دولوريمومبرجي؛ الّتدريس وتعل

خرون؛ التربية والديمقراطّية:
ٓ
وروبّية تتحاور، الدار المتوّسطّية للنشر، بيروت التريكي وا

ٔ
قطار عربّية ومسلمة وا

ٔ
-م  2010تونس،  -ا

 427ه، ص 1431
ستاذ في ظّل المستجّدات الّتربوّية، افريقيا الشرق، الدار البيضاء،  -2

ٔ
م باال

ّ
83، ص 2012سعيد حليم؛ عالقة المتعل

91المرجع نفسه، ص  -3
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 لتفك�� اإلسالمّي جدول التوزيع الزم�ي لقيم املواطنة ب��نام�� ماّد�ي ال��بية وا

ا�خصص   قيم املواطنة ومستو�ات حضورها  التوقيت 

 لقيم املواطنة

التوقيت

 اإلجما�� 

اح��ام   اإلنصات/  حسن  االجتما��:  التواصل 

طف �� ا�حاورة (السنة 
ّ
أسا�ىّي)  7رأي اآلخر/ الل

ساعة 29 ساعتان 

الّت�افل االجتما�ّ�: مظاهر الّت�افل االجتما�ّ�/  

ساع  
ّ
ا�جتمع/أثر  ا� إ��  الفرد  من  الّت�افل  دائرة 

الّت�افل �� تحقيق األمن الّنف�ىّي واالجتما�� (السنة  

أساسّيا)  8

ساعة 29 ساعتان 

دور   (إبراز  الطبيعّية  ال��وات  ع��  ا�حافظة 

وع��   الطبيعّية  �وات 
ّ
ال� ع��  ا�حفاظ   �� م 

ّ
املتعل

الطبيعّية   �وات 
ّ
ال� عن  نماذج  البيئّي/  الّتوازن 

 أساسّيا).  8سنة (ال

ساعة 29 ساعة 

ا�حوار والّت�امل ب�ن األجيال (آداب ا�حوار/ أثر  

ثانوّ�ا)  1ا�حوار �� الّتواصل ب�ن األجيال) (السنة 

ساعة 29 ساعتان 

وتوف��   الكرامة  حفظ   �� العمل  دور  العمل؛ 

األمن الّنف�ىّي واالجتما�ّ�/ العمل باعتباره مقياسا  

الع االجتما�ّ�/  /العمل  للّتفاضل  مسؤولّية  مل 

ثانوّ�ا).  1مشاركة (السنة 

ساعة 32 ساعتان 

م  
ّ
م واملتعل

ّ
�� ال��بية والتعليم؛ العالقة ب�ن املعل

ات (السنة  / 
ّ

ثانوّ�ا)  2دور التعليم �� تنمية الذ

ساعة 32 ثالث ساعات 

الك��ى  الّسياسّية  ؛    - املبادئ  والقيم  الدولة 

املبادئ   ا�حّر�ة،  دراسة  الشورى،  الّسياسّية: 

 آدابا)  3العدل، املساواة (السنة 

ساعة 30 ساعتان 

امل  
ّ

الش املفهوم  ال�ون؛   �� اإل�سان  مسؤولّية 

للتنمية/ البيئة باعتبارها وجها من وجوه مسؤولّية  

 آدابا).  3اإل�سان ا�خليفة (السنة 

ساعة 30 ساعتان  
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اإلسالم/   ال�ونّية من منظور إسالمّي؛ ال�ونّية ��

واالختالف،  التنّوع  حق  األصل،  وحدة  أسسها: 

الّتعارف   أهافها:  قافّية/ 
ّ
الث ا�خصوصّيات  اح��ام 

(السنة   املش��كة  املصا�ح  وتحقيق    4والّتعا�ش 

 آدابا).  

 ساعة  33 ثالث ساعات 

التّ  انية من 
ّ
الث عليم  يف�ح ا�جدول عن ح�� زم�ّي محدود لقيم املواطنة بمختلف مستو�ات املرحلت�ن 

انوّ�ة. كما يكشف عن غياب أي ح�� زم�ّي لهذه القيم بالسنة األخ��ة من الّتعليم  
ّ
األسا�ىّي (اإلعدادّية) والث

(السنة   �سمح    9األسا�ىّي  ال  القيم،  لهذه  ا�خّصص  التوقيت  إن  القول،  من  ننا 
ّ

يمك ما  وهو  أساسّيا)، 

تخ  حيث  ع، 
ّ
متقط حضور  ھ 

ّ
أن كما  �شيطة.  بطرق  عل��ا  ��ذه  باالشتغال  ا�خاّصة  الّدراسّية  ا�حصص  تفي 

 القيم �� مستوى السنة الّتاسعة أسا�ىّي الّ�ي �� سنة ختام املرحلة األساسّية. 

 : أبعاد المواطنة وحضورها في برنامجي ماّدتي التربیة والتفکیر اإلسالمّي -7

لبعد املد�ّي والبعد  من خصائص ال��بية ع�� املواطنة أّ��ا تالمس أ�عادا مختلفة م��ا "البعد السيا�ىّي وا 

و�ن �ان هذا الّتصنيف ليس الوحيد إذ توجد تصنيفات أخرى لعّل أبرزها ذلك الذي قّدمھ    -"1االجتما��ّ 

كسيبا بحسب    2Constantin Xypasقسطنط�ن  املواطنة  ع��  لل��بية  مثا�ّ�  كنموذج  عليھ  اشتغل  والذي 

مارشال    - عبارة ماكس في�� �� مقار�ة  ھ يجد جذوره 
ّ
وال�ي تضّمنت ثالث مراحل    Marshallفإن للمواطنة، 

املواطنة   مرحلة  عشر...،  الّسا�ع  القرن  منذ  أساسا  وظهرت  املدنّية،  املواطنة  "مرحلة  و��:  متتالية 

  1945ل�ي ظهرت �عد ا�حرب العاملّية األو��...، مرحلة املواطنة االجتماعّية وتبلورت أساسا �عد  السياسّية، وا

 "3مع االع��اف األم�ّي با�حقوق االقتصادّية واالجتماعّية لإل�سان...

� (الوط�ّي) و�� �عد
ّ

ها  ول�ن �انت تلك األ�عاد املشار إل��ا أعاله مت�املة وشاملة للمواطنة �� �عدها ا�ح�

 :4العاملي، إال أن �ّل واحد م��ا محّمل بم�ّونات قامت الباحثة أما�ي محّمد طھ بت�خيصها ع�� النحو اآل�ي

 

 

 

 
ماني محّمد طه؛ نحو صياغ -1

ٔ
ة مقّرر منفصل للّتربية على المواطنة (تصّور مقترح)؛ كّراسات مركز الّدراسات والبحوث االقتصادّية ا

  327، ص، 2005، 4واالجتماعّية، تونس، خارج السلسلة، عدد
تي: البعد الّسياسّي  -2

ٓ
بعادا للمواطنة على النحو اال

ٔ
mension di، البعد القانونّي dimension politiqueحّدد قسنطينكسيبا ا

juridique خالقّي
ٔ
 . للمزيد يرجى الّرجوع إلى:dimension affective، البعد العاطفّي dimension éthique، البعد اال

290-p 282-2003, p ; Les citoyennetés scolaires, PUF, Paris, Xypas (direction) Constantin 
ن ضمن المناهج التعليمّية مع دراسة تطبيقّية، دار الثقافة للنشر عبد الّسالم الّسعيدي؛ تدريس مفاهيم قيم حقوق اإلنسا 3

 57- 55ص –م، ص  2001- ه 1422والّتوزيع، الدار البيضاء، 
ماني محّمد طه؛ المرجع الّسابق، ص  -4

ٔ
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 األ�عاد �� سياق املواطنة ا�حلّية (الوطنّية) *

 البعد االجتما��ّ  البعد املد�ّي  البعد الّسيا��يّ 

*الهوّ�ة واالنتماء 

 *الو�� الّسيا�ىيّ 

الّسياسّية*األنظمة 

*دور املواطن �� الديمقراطّية 

الدستورّ�ة 

ا�ح�ومة  *مؤّسسات 

 الّرسمّية وغ�� الّرسمّية 

 .حقوق اإل�سان 1

 *حّر�ة �خصّية 

*املساواة

 *خدمات تقّدمها الدولة 

(االنخراط   *املشاركة 

 ا�جتم�ّ�)

 .واجبات املواطن 2

 *طاعة واح��ام القوان�ن 

*ا�حافظة ع�� املوارد  

 *ا�حافظة ع�� البيئة 

املمتل�ات   ع��  *ا�حافظة 

 العامة 

قافة القانونّية 
ّ
 *الث

�اث 
ّ
 *ا�حفاظ ع�� ال�

 *تحّمل املسؤولّية 

 *دور املرأة �� ا�جتمع 

 مهارات حياتّية الزمة 

 .تقّبل الرأي والرأي اآلخر 1

االختالفات(دينّية  2 – .تقّبل 

الّنوع) -ثقافّية

 ت املشاركة . مهارا3

 . مهارات ا�حوار والّتفاوض 4

صال 5
ّ
 .مهارات االت

.املساواة6

 .حّر�ة الرأي والتعب�� 7

 .صنع القرار 8

 .العمل التطّو��9

 .الّتفك�� الّناقد 10

بالّرجوع إ�� برنام�� ماّد�ي ال��بية والتفك�� اإلسالمّي، ومن خالل مصفوفة قيم املواطنة املضّمنة ��ما  

�ك�� منصّبا أك�� ع�� املهارات  
ّ
نتبّ�ن انتصار املاّدت�ن للبعد االجتما�ّ� للمواطنة �ش�ل أسا�ىّي، حيث �ان ال�

لة �� ا�حوار وتقّبل الرأي اآلخر وقب
ّ
ول االختالف والّتفك�� الّناقد. لكن هذا ا�حضور البارز  ا�حياتّية املتمث

البيئّية   املوارد  وع��  البيئة  ع��  ا�حافظ   �� املتجّسد  املد�ّي  البعد  �غّيب  لم  للمواطنة  االجتما�ّ�  للبعد 

مّية(املواطنة البيئّية)، ولكن هذا ا�حضور ظّل محدودا و�اهتا، األمر الذي يدفعنا إ�� القول إن ال��بية اإلسال 

�� �عدها املد�ّي  �� �عدها االجتما�ّ� و�درجة أقل  والتفك�� اإلسالمّي �شتغالن �ش�ل رئي�ىّي ع�� املواطنة 

 و�غّيبان البعد السيا�ىّي األمر الذي �ع�ي أن حضور أ�عاد املواطنة �� برامج املاّدت�ن غ�� متوازن.  

 1*األ�عاد �� سياق املواطنة العاملّية (ال�ونّية)

بعاد المواطنة في سياق المواطنة ا- 1
ٔ
مني محّمد طه لمكّونات ا

ٔ
يضا من الّنموذج الذي بنته ا

ٔ
ماني محّمد  سيتّم االنطالق ا

ٔ
لعالمّية، ا

 328طه، المرجع الّسابق، ص
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 البعد االجتما��  البعد املد�ي  لّسيا��ي البعد ا

 .ال��بية الدولّية وأ�عادها 1

 *الّتفاهم العاملّي 

عوب  
ّ

والش الثقافات  *اح��ام 

 األخرى 

 .السالم العاملّي 2

 .االعتماد املتبادل 3

 . التكّتالت الّدولّية 4

اإلقليمّية 5 .املنظمات 

 والدولّية 

 .حقوق اإل�سان 1

 *حقوق مدنّية 

 اجتماعّية *حقوق 

 *حقوق اقتصادّية 

 .الصا�ح العام2

 .التعّددية والّتنوع 3

 . القضايا العاملّية 4

قا��ّ 1
ّ
 .االنفتاح العق�ّ� والث

 .ا�خصوصّية2

 .العمل الّتعاو�ّي 3

التحليل 4 .مهارات 

 واالستقصاء 

بالقضايا  5 .االهتمام 

 ا�خارجّية

باملشكالت  6 .الو�� 

ها 
ّ
 االجتماعّية وحل

 لّتطوع.روح املبادرة وا7

 .ضبط الّنفس 8

 . خدمة ا�جتمع 9

خاذ القرار 10
ّ
 .ات

 .القدرة ع�� حّل املشكالت11

األزمات  12 وقت  .الّتصّرف 

 وال�وارث 

�� سياق قراءة مضمون برامج املاّدت�ن مجال الدراسة، نقف عند حضور �عض م�ّونات البعد االجتما�ّ�  

إ��   التطّرق  خالل  من  العاملّية  �� للمواطنة  وذلك  الّتنّوع  وتثم�ن  بالتعّدد  واالع��اف  واالنفتاح  الّتعا�ش 

مستوى برامج السنة الرا�عة ثانوّ�ا (شعبة اآلداب)، وهو ما �سمح لنا بالقول إن املدخل الذي اختارتھ مادة  

تّمت    التفك�� اإلسالمّي ع�� وجھ الّتحديد هو البعد االجتما��، لتتّم بذلك ا�حافظة ع�� ذات املدخل الذي 

ية. بمع�ى أن ال��بية والتفك�� اإلسالمي كماّدت�ن دراسّيت�ن �شتغالن باألساس  
ّ
من خاللھ مقار�ة املواطنة ا�حل

ع�� سندات ودعائم بيداغوجّية دينّية املصدر اختارتا مقار�ة ال��بية ع�� املواطنة ع�� ال��ك�� ع�� البعد 

 
ّ
مية املاّدت�ن، ولكّن هذا التوّجھ يجعلهما أمام تحّديات كث��ة  االجتما�ّ�، وهو ما قد يفّسر باال��جام مع �عل

ية  
ّ
ا�حل باملواطنة  األمر  ق 

ّ
�عل سواء  اآلخر�ن  البعدين  عن  بمعزل  ليس  للمواطنة  االجتما�ّ�  البعد  ألن 

صل باملواطنة العاملّية. ولكن تحّدي املوازنة ب�ن أ�عاد املواطنة ليس التحّدي الوحيد ال
ّ
ذي  (الوطنّية) أو ات

 تواجهھ املاّدتان �� اشتغالهما ع�� بناء التلميذ (ة) املواطن (ة) وت�و�نھ. 
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تحّدیات تواجه التربیة والتفکیر اإلسالمّي:  -8

بماّدت�ن   وأ�عادها  املواطنة  قيم  حضور  نوعّية  بتبّ�ن  الدراسة  مجال  ال��نامج�ن  قراءة  لنا  سمحت 

البيداغوجّية والدعائم  السندات  من  تّتخذان  تحقيق    دراسّيت�ن   �� لها  منطلقا  الدينّية  املرجعّية  ذات 

األهداف العاّمة للمنظومة ال��بوّ�ة التو�سّية. وقد جاء هذا ا�حضور م��جما من ناحية النتماء املاّدت�ن �جال

والتار�خ   والفلسفة  املدنّية  ال��بية  مواّد  الدراسة،  مجال  املاّدت�ن  إ��  إضافة  يضّم  الذي  االجتماعّيات 

جاء  وا�جغرافي كما  مباشرة.  ت�ون  ت�اد  بطر�قة  املواطنة  ع��  ال��بية  مسألة  إ��  تتطّرق  مواّد  ها 
ّ
�ل و��  ا، 

م ��
ّ
شيطة القائم ع�� محورّ�ة دور املتعل

ّ
ا�حضور م��جما لتبّ�ي ال��بية والتفك�� اإلسالمّي للبيداغوجيا الن

التحّديات ال�ي تواجھ املاّدت�ن �� ترسيخ العملّية ال��بوّ�ة. إال أن هذا ا�حضور ال ينب�� أن يحجب عنا �عض

م�ن. ومن أبرز هذه التحّديات، تحّدي املرجعّية وتحّدي التقييم. 
ّ
 قيم املواطنة وأ�عادها لدى املتعل

د أن ا�خلفّية ال�ي يب�ى ع�� أساسها برنامج أي ماّدة دراسّية، ذات  
ّ

بالنسبة إ�� تحّدي املرجعّية، فمن املؤك

�� تح نوعّية ذلك ا�حضور  أهمّية خاّصة  ديد طبيعة حضور قيم املواطنة وأ�عادها، بمع�ى أن جزءا من 

باملرجعّية. مجال    يفّسر  إ��  تنتسبان  املاّدت�ن  أن  من  الّرغم  ع��  ھ 
ّ
أن إ��  اإلشارة  الوجيھ  من  ي�ون  وهنا 

املواّد   بقّية  شار�ان فيھ 
ُ
�) م ضمن سياق عام 

ّ
املتعل بناء �خصّية  الّدراسّية)، إال  االجتماعّيات، وتنشدان 

ا�حقوقّية   باملرجعّية  املرجعّية  تلك  �� عالقة  املرجعّية وخاّصة   �� �اء 
ّ
ال� نوع من  إ��  �� حاجة  ن 

ّ
أّ��ما تظال

(املستندة إ�� حقوق اإل�سان)، وهو ما يث�� ضرورة الّتطّرق إ�� مسألة حقوق اإل�سان ومن ثم العمل ع��  

ب�ى عل��ا  
ُ
ال��امج، ألن ال��بية ع�� املواطنة وخاصة �� �عدها العاملّي ومثلما عّرفها  إدراجها �� املرجعّية ال�ي ت

�� باألساس "تر�ية تفّتح عيون املواطن�ن ع��   2002أورو�ّي املنعقد �� ماس��يخت ��ولندا سنة    -املؤتمر ب�ن

حقوق   فيھ  ت�ون  عالم  و�نصافا،  عدال  أك��  عالم  تحقيق   �� باملشاركة  وتلزمهم  العالم  اإل�سانحقائق 

بمع�ى أن حقوق اإل�سان البّد من أن ت�ون م�ّونا أساسّيا من م�ّونات مرجعّية ال��بية والتفك��    ."1ل�جميع

اإلسالمّي �� مقار���ما ملسألة ال��بية ع�� املواطنة. ولكن البد من االنتباه أيضا إ�� أن اعتماد حقوق اإل�سان  

�ع�ي اخ��ال مرجعّية ماّد�ي ال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي ��   �� تجليا��ا ا�ختلفة (األجيال الثالثة) ال

ما عدم إغفال تلك ا�حقوق �� تحديد مرجعّية تلك املادة، و�منأى عن املقار�ات  
ّ
املسألة �� تلك ا�حقوق، و�ن

تضّمنت ما  مقار�ة  أو  اإلسالمّية،  ريعة 
ّ

الش  �� ا�حقوق  تلك  حضور  مدى  عن  تبحث  ال�ي  تلك  التقليدّية  ھ 

الشريعة مع ما ورد �� اإلعالنات والوثائق العاملّية.  

ال ينب�� أن يظّل االشتغال ع�� حقوق اإل�سان مسألة ضمنّية، بل ينب�� من األسس ال�ي ينطلق م��ا 

ھ بات ضرورّ�ا أن تدرج حقوق اإل�سان �� مختلف
ّ
م�ن. بمع�ى أن

ّ
لتوط�ن املواطنة قيمة وسلو�ا لدى املتعل

حقوق  تمظهرا��ا   واجتماعّية/  اقتصادّية  حقوق  سياسّية ومدنّية/  حقوق   / املرأة  الطفل/حقوق  (حقوق 

1-Congrès pan-européen de l’éducation à la citoyenneté mondiale, Maastricht ; Pays-Bas, 15-17 novembre
2002 ; www.globaleducationeurope.net (La Déclaration de Maastricht de l’éducation globale). 

http://www.globaleducationeurope.net/
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ثقافّية...) �� برامج املاّدت�ن ح�ى ي�ون البعد ا�حقو�ّ� م�ّونا من م�ّونات مرجعّية ال��بية اإلسالمّية والتفك��  

 اإلسالمّي 

�ن حقوق اإل�سان واملواطنة، وا�حال أن  و��� جانب تحّدي املرجعّية الذي ي�اد ي�ون قد قطع العالقة ب

أو   التقييم  أال وهو  آخر  تحّدٍ  أمام  نفس��ما  املاّدتان  تجد  اإل�سان،  حقوق   �� للمواطنة  الصلبة  األرضية 

م�ن �� مجال ال��بية ع�� املواطنة؛ علما وأن هذا التقييم ال  
ّ
التقو�م. واملقصود بذلك تقييم مكتسبات املتعل

إال   فقط  إش�اال  تنشد يث��  ال�ي  الّدراسّية  املواّد  ل�ّل  بل  الدراسة  مجال  من    للمادت�ن  م�ن 
ّ
املتعل تمك�ن 

اكتساب قيم ومواقف وميول وترجم��ا الحقا لسلوك عم�� �� ا�حياة اليومّية، ألن التقييم �� هذه املواد ال  

و  املواقف  بتقييم  �عّد فرعّيا مقارنة  تقييم هذه األخ��ة  إن  بل  املعارف،  علما وأن  ينصّب ع��  السلوكيات 

تقييم هذين ا�جانب�ن األخ��ين ليس باألمر الهّ�ن أو اليس��؛ وال غرابة أن العملّية ال زالت "ترتبط �� الغالب  

األهداف   تالئم  أدوات  عن  نبحث  وعندما  والتطبيق،  والتحليل  والفهم  ر 
ّ

الّتذك مثل  معرفّية  بجوانب 

نا نصادفها غالبا واردة �� صي
ّ
غة أسئلة مقالّية أو جزئّية تطلب من التلميذ التعب�� عن موقف  الوجدانّية فإن

ھ قد يتّم التعامل معها بنفس املقاييس  1أو إبداء رأي 
ّ
". و�ذا "�ان لهذه األسئلة حضور �� مواد مختلفة فإن

و�سلسله  األف�ار  وتماسك  غة 
ّ
والل التعب��  ع��  أساسا  �ك�� 

ّ
بال� الّدرا�ىّي  التحصيل  قياس   �� ف 

ّ
توظ االّ�ي 

تبّ�ن أن استخدام هذه األدوات ��ذا   الّرغم من أهمّية هذه ا�جوانب، فاملالحظة  و�ّحة املعلومات. وع�� 

م وميوالتھ، إذ غالبا ما ي�جأ التالميذ  
ّ
األسلوب، و�الطر�قة ال�ي �ستعمل ��ا غ�� ناجعة �� تقييم مواقف املتعل

��م  
ّ

الّ�ي ستمك ما  إ�� إخفاء مواقفهم واإلفصاح عن املواقف  والّ�ي غالبا  إيجا�ّي  من ا�حصول ع�� تقدير 

أثناء   الّسائدة  لآلراء  الواعية  غ��  االستجابة  من  نوعا  تخلق  أّ��ا  أو  املدّرس،  مواقف  من  ��خة  ت�ون 

". 2املناقشة

بالعودة إ�� برنام�� ماّد�ي ال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي، نتبّ�ن جملة من املعاي�� الّ�ي قام عل��ا 

الّتقييم و��: التالؤم مع املواضيع املق��حة، سالمة املعلومات، ال��هنة واالستدالل، وضوح املن�ج، سالمة  

غة وحسن العرض
ّ
م�ن   -ع�� أهمّي��ا  –". وتظّل هذه املعاي��  3الل

ّ
ة عند مواقف املتعل

ّ
غ�� �افية للوقوف بدق

نات التقييم حّ�ى ت�ون الفرصة متاحة لالق��اب  وميولهم ومن ثم ي�ون من املهّم إعادة الّنظر �� �عض م�وّ 

جاها��م الّ�ي ست�ون موّجهة لسلوكّيا��م ال سّيما �� �عدها املواط�ّي.
ّ
 أك�� من مواقف الّتالميذ وات

�ستد�� مسألة التقييم من ناحية وعيا بأهمّية دور ماّد�ي ال��بية اإلسالمّية والتفك�� اإلسالمّي �� �شر  

بھ من نوع  قيم املواطنة وترس
ّ
يخها لدى الّناشئة، ووعيا أك�� بأهمّية االشتغال ع�� ا�جال الوجدا�ّي وما يتطل

1 - 
ٓ
طيف الفاربي؛ القيم والمواقف: بيداغوجيا المجال الوجدانّي، مبادئها الّنظرّيةمحّمد ا

ّ
تطبيقاتها في القسم،   - يت موحى وعبد الل

 9، ص1992الشركة المغربّية للطباعة والنشر، 
المرجع والصفحة نفسهما -2
الكـتب المدرسّية، برامج التربية اإلسالمّية بالمرحلةإدارة  -وزارة التربية والتكوين، اإلدارة العامة للبرامج والّتكوين المستمّر  -3

ساسّي، سبتمبر 
ٔ
خر في برامج التفكير اإلسالمّي  6، ص2006اإلعدادّية من التعليم اال

ٓ
. وهي المعايير ذاتها التذي تعاد وإن بشكل ا

فكار  الّتي تحّدد سالمة المعلومات والّتالؤم مع المواضيع والتعليمات المقترحة ووضوح المنهج وال
ٔ
برهنة واالستدالل وطرافة اال

غة وحسن العرض، برامج التفكير اإلسالمّي، ص
ّ
 7وسالمة الل
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م، و��   -خاص من الّتقييم. بمع�ى أن مثلما ي�ون لتحقيق األهداف الوجدانّية
ّ
الّسلوكّية تأث�� �� عملّية التعل

�� ع تأث��  لھ  ي�ون  أن  املعتمدة البد  البيداغوجّية  التمشّيات  يّتجھ  نوعّية  أن  التقييم. ومن هنا البّد  ملّية 

 برنامجا املاّدت�ن الدراسيت�ن إ�� تبّ�ي صيغ�ي التقييم الّضم�ي املدمج والتقييم املزدوج. 

م�ن لكفايات مواطنّية،  
ّ
يّتجھ التقييم �� حالة التقييم الضم�ّي املدمج إ�� الّنظر �� مدى اكتساب املتعل

م�ن   و�� قدر��م ع�� تجسيد تلك الكفايات
ّ
ق األمر بقياس مستوى املتعل

ّ
�� سلوكهم وتواصلهم. "فال يتعل

للمعلومات، وحفظهم  رهم 
ّ

بتذك وال  أ�شطة  .معرفّيا،   �� م 
ّ
املتعل مالحظة  ع��  يتأّسس  تقو�م  إذن  ھ، 

ّ
إن  ..

م مع قيم املواطنة..
ّ
مّية، و�� وضعّيات معّينة قصد تحديد مدى الّتفاعل اإليجا�ّي للمتعل

ّ
." و�وصف  1�عل

ھ ال تخّصص لھ أ�شطة وأدوات خاصة، وال  
ّ
ھ ضم�ّي، ألن

ّ
التقييم �� هذه ا�حالة ب�ونھ ضمنّيا ومدمجا. "إن

م، ومختلف األ�شطة املدرسّية. وهو  
ّ
ھ يدخل ضمن أ�شطة الّتعليم والّتعل

ّ
ة. بل إن

ّ
ُينجز �� حصص مستقل

ألصلّية ال�ي يدرسها، و�القيم ال�ي سُتحمل ينجز محايثا ملا ينجزه املتعلم �� أ�شطة ترتبط باملادة ا  مدمج ألنھ

م (ة) لقيم املواطنة يتّم ��  2�� جوفها
ّ
". واملقصود بالقيم هنا قيم املواطنة. بمع�ى أن تقييم استيعاب املتعل

مّية. –نفس السياق والزمن اللذين تنجز ف��ما أ�شطتھ التعليمّية 
ّ
 التعل

التقييم املزدوج، فهو ذلك   إ��  بالنسبة  إليھ أعاله  أّما  الّضم�ي املشار  التقييم  ب�ن  التقييم الذي يجمع 

والتقييم الّصر�ح، والذي �ش�� إ�� "نمط التقو�م الذي يمارس �� مختلف املواد التعليمّية األخرى. في�ون  

م، وتحديد قيمتھ الّنوعّية والعددّية، ودع
ّ
م  مرحلّيا ت�وّ�نّيا كما ي�ون إجمالّيا، من أجل قياس مستوى املتعل

مّية وتقو���ا
ّ
". وهكذا "يّتخذ تقو�م كفايات ا�حّر�ة واملساواة والديمقراطّية، وغ�� ذلك من  3أ�شطتھ التعل

ا�ّي  
ّ
م، ويستقّل الث

ّ
قيم املواطنة وحقوق اإل�سان، مظهر�ن اثن�ن: يتداخل األّول م��ما بأ�شطة الّتعليم والّتعل

طالق عندما ي�ون إجمالّيا، إذ ت�ون لھ حّصة خاصة بھ،  عن هذه األ�شطة �سبّيا، عندما ي�ون مرحلّيا، و�إ

 ". 4وتقنيات وأدوات معّينة إلنجازه

نوعّية   يحّدد  الذي  هو  واملواطنة"  ا�حّق  ثقافة  "وضع  أن  باعتبار  للتجديد  مدخال  إذن  التقييم  ل 
ّ
�ش�

". �عبارة مغايرة، إن ال��بية ع�� املواطنة مدخل ملقار�ة أخرى لبناء ال��امج الدراسّية للمواد  5التقييم فيھ

ي �شتغل وفق مرجعّية دينّية، ومن ثم ف�ي تتيح لهذه األخ��ة تجاوز الرؤ�ة االخ��الّية الّ�ي ترى ف��ا مواّد  
ّ

الذ

 دراسّية ناقلة لقيم دينّية ال غ��. 

 
عبد المجيد االنتصار؛ تعليم ثقافة الحق والمواطنة: قضايا منهجّية وديداكـتيكّية، دار الّتوحيدّي للنشر والّتوزيع، الّرباط، الطبعة  -1

ولى 
ٔ
   57-56ص  -، ص2006اال
 57 المرجع نفسه، ص -2
  59المرجع نفسه، ص  -3
 المرجع نفسه، والصفحة ذاتها  - 4
 المرجع والصفح نفسهما  -5
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 : مالحظات ختامّیة  -9

يتبّ�ى الّنظام ال��بوّي التو��ىّي مقار�ة تجعل من ال��بية ع�� املواطنة مسألة أفقّية، عابرة ل�ّل املواّد   -

ع��   ال��بية  عنوان  دراسّية  ماّدة  أّي  تحمل  ولم  غ��ها،  دون  بماّدة  يفردها  لم  فلذلك  الّدراسّية. 

املواطنة. 

ة والتفك�� اإلسالمّي معنّيت�ن بمسألة ال��بية  انطالقا من هذه املقار�ة، ت�ون ماّدتا ال��بية اإلسالميّ  -

 ع�� املواطنة �� مختلف أ�عادها وأهدافها. 

ساؤل حينئذ حول كيف �سهم املادتان املذ�ورتان أعاله �� ال��بية ع�� املواطنة؟ وليس هل   -
ّ
ي�ون الت

 �سهم املادتان �� تلك ال��بية؟

االجتم - البعد  إن  بالقول  املادت�ن  برنامجا  لنا  ��  �سمح  وصراحة  وضوحا  األك��  هو  للمواطنة  ا�� 

 املاّدت�ن.

ر �� السياسة العامة،  -
ّ
شيط واملؤث

ّ
لالستفادة أك�� من املاّدت�ن �� بناء املواطن التو��ىّي الفاعل والن

ي�ون من الوجيھ أن تالمس املادتان �عدي املواطنة اآلخرْ�ن وهما البعد السيا�ىّي والبعد املد�ّي وأن

 ألهمّية ال�ي يحظى ��ا البعد االجتما�ّ�. تولياهما ذات ا

لتحقيق ذلك البد للماّدت�ن من كسب تحدي�ن اثن�ن هما تحّدي املرجعّية وتحّدي التقييم، بحيث   -

الّروابط   مختلف  عن  يتعا��  اجتماعّيا  عقدا  باعتبارها  املواطنة  ُ�عد  م�ّونا��ا  ب�ن  األو��  تضّم 

والدينّية   (العرقّية  األخرى  جاهاتاالجتماعّية 
ّ
واالت املواقف  الثا�ي  يالمس  و�حيث  غوّ�ة)، 

ّ
والل

م (ة) ملعارف حول املواطنة، وخاصة مدى قدرتھ ع��  
ّ
ويساعد من ثم ع�� تبّ�ن مدى اكتساب املتعل

توظيف تلك املكتسبات املعرفّية والقيمّية �� سلوكّياتھ اليومّية �� الفصل و�� املدرسة. 

املاد - ت�و�ن مدّرسات  باعتبارها  تبدو عملّية  م�حة،  املواطنة  ع��  ال��بية  مسألة   �� ت�ن ومدّرس��ما 

األرضية الصلبة ال�ي يمكن البناء عل��ا للقطع مع الرؤ�ة االخ��الّية للماّدت�ن وال�ي تجعلهما معنيت�ن 

ر فرصة للتجديد �� ال��بية ع��  
ّ
بال��بية الدينّية ال غ�� وا�حال أّن مدخل ال��بية ع�� املواطنة يوف

يؤّهلها  ا بما  الدينّية  املرجعّية  ذات  الّدراسّية  للمواد  للتجديد  فرصة  ر 
ّ
يوف مثلما  تماما  ملواطنة 

لالضطالع بدور محورّي �� تنمية قيم العيش معا لدى الّناشئة. و��ذا املع�ى ي�ون اإلثراء متبادال،  

المّية والتفك�� اإلسالمّي  فال��بية ع�� املواطنة �ستفيد من تنويع املداخل واملقار�ات، وال��بية اإلس 

 �ستفيدان من مدخل ال��بية ع�� املواطنة �� مستو�اتھ الوطنّية والعاملّية. 
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