الرتبية على املواطنة
وحقوق الإن�سان م�شروع تكوين مواطن الغد
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�إن �أزمة القيم تعد
من ال�سمات الوا�ضحة يف
الع�رص احلا�رض ،نتيجة
لطغيان املادة على ما
حولها من قيم ومبادئ،
فالتقدم الباهر الذي و�صل
�إليه الإن�سان مل يحقق
له التوازن النف�سي الذي
يبتغيه ،بل �إنه �ساعد على
اهتزاز القيم و�ضحالتها
بداخله ف�أ�صبح كل ما يهمه
املادة فح�سب ،فهو اليرى
�إال ذاته ،وال ي�سمع �إال
�صوته ،ونتيجة لهذا �ضعفت
القيم التي حتافظ على
الرتابط االجتماعي.

توطئة

�إن �أزمة القيم تعد من ال�سمات الوا�ضحة يف الع�صر
احلا�ضر ،نتيجة لطغيان املادة على ما حولها من قيم
ومبادئ ،فالتقدم الباهر الذي و�صل �إليه الإن�سان مل
يحقق له التوازن النف�سي الذي يبتغيه ،بل �إنه �ساعد على
اهتزاز القيم و�ضحالتها بداخله ف�أ�صبح كل ما يهمه املادة
فح�سب ،فهو اليرى �إال ذاته ،وال ي�سمع �إال �صوته ،ونتيجة
لهذا �ضعفت القيم التي حتافظ على الرتابط االجتماعي.
مما �أدى �إىل تف�شي م�شاكل اجتماعية كثرية مثل االنحراف
وتعاطي للمخدرات بكل �أنواعها ،وتفكك الأ�سر نتيجة
الطالق والأمية والبطالة وطغيان �أ�سلوب العنف ،وم�شاكل
�أخرى كالت�شرد والت�سول والعدوانية والفردانية لأن الأفراد
�أ�صبحوا ال يهتمون �إال مبا يخدم م�صاحلهم ال�شخ�صية،
وكذا الغ�ش والر�شوة واملح�سوبية.
وبالتايل �أ�صبحت احلاجة ما�سة �إىل الرتبية على
القيم واملبادئ الأ�سا�سية التي تنظم العالقات االن�سانية بني
الأفراد .وتعد املدر�سة �أحد الأجزاء الأ�سا�سية للمجتمع،
والتي تقوم بفعل الرتبية والتكوين ،من �أجل ت�أهيل املتعلم

.2الرتبية ومنظومة القيم � :أية عالقة؟

�إن القيم �ضرورية لتحقيق ال�سعادة
للفرد واملجتمع ،وتنظيم �سلوك النا�س،
مما يي�سر العي�ش الهادئ الكرمي ويحفظ
احلقوق ،ومينع الطغيان واالعتداء ،فهي
تعمل على حتقيق املجتمع املتعاون على
اخلري ،وجتعل امل�س�ؤولية بني الفرد واملجتمع
تبادلية وت�ضامنية ومتوازية ،حتفظ للجماعة
م�صلحتها ،وقوة متا�سكها ،وللفرد حريته،
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لكي يكون قادرا على االندماج يف هذا
املجتمع عرب جمموعة من الوظائف االيجابية
وال�سلوكات املدنية الفعالة .وهذا الهدف
الأ�سمى لن يتحقق ،يف نظرنا� ،إال باعتماد
فل�سفة تربوية تقوم على برامج ومناهج حية
ت�ستهدف تر�سيخ قيم املواطنة وال�سلوك
املدين وقيم حقوق االن�سان ،يكون لها �ﺁثار
�إيجابة على الفرد واملجتمع.
فماهي عالقة الرتبية مبنظومة القيم؟
وكيف ت�ساهم الرتبية على قيم املواطنة
وقيم حقوق االن�سان يف تكوين متعلم اليوم،
وت�أهيله لي�صبح مواطن الغد؟ وهل يكفي
اعتماد هذه الرتبية القيمية يف الربامج
واملناهج التعليمية للحكم على �سلوك املتعلم
باال�ستقامة وال�صالح مبا يجعله م�ستقبال
مواطنا �صاحلا؟ �أم �أن هناك �إجراءات
�أخرى �أ�سا�سية �إ�ضافة �إىل الفل�سفة الرتبوية
املعتمدة؟

وبدون القيم تنحط اجلماعة الب�شرية
�إىل مرتبة احليوانية ويكفي ،للتدليل على
ذلك� ،أن نت�صور جمتمعا خاليا من ال�صدق
والأمانة ،والإخال�ص ،والعطف على العاجز
والفقري ،وحب اخلري ،ال�شك �أن هذا املجتمع
ال ميكن �أن ي�ستقيم له �أمر من دون وجود
تربية على قيم و�أخالق نبيلة.
فالقيم ترتبط بواقع احلياة اليومية
ارتباطا وثيقا ،لأنها ينبغي �أن تكون يف
احلقل ،وامل�صنع ،واملدر�سة ،والأ�سرة ،بحيث
يظهر الإخال�ص يف العمل وال�صدق يف القول
والفعل ،والثقة والوفاء وحماربة التواكل،
والتهاون ،كما ينبغي �أن جت�سد هذه القيم
لتكون �سلوكا �إيجابيا يف املجتمع ،حتقق اخلري
له وللإن�سانية جمعاء ولن يتحقق ذلك �إال عرب
قاطرة مبنية على �أ�س�س وركائز متينة قوامها
الربامج واملناهج احلية والأطر وامل�ؤ�س�سات
التي تقوم بوظيفة الرتبية والتكوين والرت�شيد
ال التدري�س فقط .ومما يدل على ارتباط
القيم بواقع احلياة اليومية ،والذي ت�سعى
املدر�سة �إىل متتينه وتعزيزه� ،أننا ال ميكن �أن
نت�صور ال�صدق �إال يف �إن�سان �صادق ،والوفاء
�إال من �إن�سان ويف .وبالتايل ف�إن الرتبية على
القيم والأخالق تعد غاية كربى من غايات
املدر�سة املغربية الراهنة.
لذلك �أكد امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين على جعل املتعلم يف قلب االهتمام
والتفكري والفعل �أثناء العملية التعليمية
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التعلمية ،والأخذ بعني االعتبار خ�صو�صياته
الفردية داخل جماعة الف�صل غري املتجان�سة،
من �أجل العمل على �إجناحه يف احلياة،
وت�أهيله للتوافق مع حميطه يف كل فرتات
ومراحل تربيته وتكوينه ،وذلك بف�ضل ما
يكت�سبه من كفايات �ضرورية لإحقاق النجاح
والتوافق� ،ضمن منظومة من القيم الوطنية
والعقدية والكونية .كالتايل:
« يهتدى نظام الرتبية والتكوين للمملكة
املغربية مببادئ العقيدة الإ�سالمية وقيمها
الرامية لتكوين املواطن املت�صف باال�ستقامة
وال�صالح ،املت�سم باالعتدال والت�سامح،
ال�شغوف بطلب العلم واملعرفة ،يف �أرحب
�آفاقها ،واملتوقد لالطالع والإبداع املطبوع
1
بروح املبادرة الإيجابية والإنتاج النافع ».
كما ي�ضيف »:يلتحم النطام الرتبوي للمملكة
املغربية بكيانها العريق القائم على ثوابت
ومقد�سات يجليها االميان باهلل وحب الوطن
والتم�سك بامللكية الد�ستورية ،عليها يربى
املواطنون م�شبعني بالرغبة يف امل�شاركة
االيجابية يف ال�ش�أن العام واخلا�ص وهم
واعون �أمت الوعي بواجباتهم وحقوقهم،
متمكنون من التوا�صل باللغة العربية ،لغة
البالد الر�سمية ،تعبريا وكتابة ،متفتحون
على اللغات الأكرث انت�شارا يف العامل،
مت�شبعون بروح احلوار ،وقبول االختالف،
وتبني املمار�سة الدميقراطية ،يف ظل دولة
احلق والقانون 2».كذلك «ينطلق �إ�صالح

نظام الرتبية والتكوين من جعل املتعلم
بوجع عام ،والطفل على الأخ�ص يف قلب
االهتمام والتفكري والفعل خالل العملية
الرتبوية التكوينية .وذلك بتوفري ال�شروط
وفتح ال�سبل �أمام �أطفال املغرب لي�صلقوا
ملكاتهم ،ويكونون متفتحني م�ؤهلني وقادرين
3
على التعلم مدى احلياة ».
�إال �أننا يف هذه الورقة �سنقت�صر على
التطرق �إىل قيم املواطنة وال�سلوك املدين
وقيم حقوق االن�سان ودورها يف تربية وتكوين
متعلم اليوم ليكون مواطن الغد مبا حتمله
الكلمة من معنى ،قادرا على حتمل امل�س�ؤولية
ومواجهة ال�صعاب احلياتية بكل قوة وعزم
و�إرادة من �أجل خدمة نف�سه و�أهله ووطنه.
وهذا االقت�صار ال يعني �أن القيم الأخرى
لي�ست لها �أهمية �أو �أن دورها يف ت�أهل املتعلم
�أقل من القيم الأوىل ولكن لكون املجال ال
يت�سع.
 .3الرتبية على قيم حقوق الإن�سان

�إن تعزيز مبادئ وقيم حقوق الإن�سان
من داخل العملية التعليمية التعلمية ،ويف
�إطار املمار�سة الرتبوية ،هو ما ينعت اليوم
ب»الرتبية على حقوق الإن�سان» ،وهو اجتاه ال
يق�صد تعليم معارف وت�صورات حول حقوق
الإن�سان للأطفال واملتعلمني فقط ،بقدر ما
يرمي �إىل ت�أ�سي�س القيم التي ترتبط بتلك
احلقوق .والرتبية على حقوق الإن�سان هي
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كل نوع من التعلم ي�ساعد على بناء املعارف
واملهارات واملواقف وال�سلوكات املتعلقة بحقوق
الإن�سان .وهذا النوع من الرتبية ي�ساعد
املتعلمني على �إدماج قيم حقوق الإن�سان،
من قبيل االحرتام وامل�ساواة وغريها ،يف
حياتهم اليومية على نحو �أف�ضل .وي�شجع
هذا النوع من الرتبية كذلك على ا�ستخدام
حقوق الإن�سان ك�إطار مرجعي يف عالقاتنا
مع الآخرين .كما �أنها ت�شجعنا على فح�ص
مواقفنا و�سلوكاتنا اخلا�صة ب�شكل نقدي،
وبالتايل على حتويلها من �أجل تعزيز ال�سلم
والوئام االجتماعي واحرتام حقوق اجلميع.
لي�ست الرتبية على حقوق الإن�سان تربية
معرفية ،بل هي تربية قيمية بالدرجة الأوىل؛
فاهتمام هذه الرتبية باجلانب املعريف ال يعد
ق�صدا نهائيا من هذه الرتبية ،فهي تتوجه
بالأ�سا�س �إىل �سلوك املتعلمني .و�إذا ما تبني
�أحيانا �أن هناك اهتماما باملحتوى املعريف،
ف�إن مثل هذا االهتمام ال يتجاوز كونه
مدخال �أ�سا�سيا للمرور �إىل قناعات املتعلم
و�سلوكاته.
ال تكتفي هذه الرتبية احلقوقية بح�شد
الذهن مبعلومات حول الكرامة واحلرية
وامل�ساواة واالختالف ،وغري ذلك من
احلقوق؛ بل �إنها تقوم �أي�ضا على متكني
املتعلم من ممار�سة تلك احلقوق ،و�أن
ي�ؤمن بها وجدانيا ،و�أن يعرتف بها كحقوق
للآخرين ،و�أن يحرتمها كمبادئ ذات قيمة

عليا� .إنها لي�ست تربية معارف للتعلم فقط،
و�إمنا هي تربية قيم للحياة واملعي�شة.
يتعلق الأمر �إذن ،بتكوين �شخ�صية
الطفل املتعلم ،على �أ�سا�س نظرته �إىل احلياة،
ووجدانه ،وم�شاعره ،وفق ما تقت�ضيه ثقافة
حقوق الإن�سان من ممار�سات وعالقات بني
الأفراد ،ثم بني الفرد واملجتمع .فالرتبية
على حقوق الإن�سان تهدف يف ال�سنوات
الأوىل من املرحلة االبتدائية �إىل بناء م�شاعر
الثقة والت�سامح والت�ضامن االجتماعيني.
فهذه امل�شاعر هي �أ�سا�س كل الثقة املرتبطة
بحقوق الإن�سان .وهكذا جاز اعتبار حقوق
الإن�سان تربية عمل �أكرث مما هي تربية نظر،
وذلك من حيث �إن الغر�ض املتوخى منها هو
م�ساعدة املتعلمني على تعرف وفهم احلقوق
والواجبات ،بغية تطبيق مبادئ حقوق
الإن�سان على �أكمل نظام يف وجودنا الب�شري.
مما يتطلب من املدر�سني �أن يفعلوا ما هو
�أكرث من جمرد ترديد در�س حمفوظ لكي
تدب احلياة يف هذه الأفكار ،عندئذ ميكن
للمدر�سني وللتالميذ ممار�سة هذه املبادئ
بدال من تدري�سها مبجرد الفم �أو حماكاتها.
يت�ضح �إذن� ،أن تعليم مبادئ و�أخالق
حقوق الإن�سان املتعليمني يعني ت�أ�سي�س هذه
احلقوق كقيم على م�ستوى الوعي والوجدان
وامل�شاعر ،وك�سلوكات عملية على م�ستوى
املمار�سة .وينطلق هذا التعليم القيمي
ال�سلوكي من �أقرب جمال له ،وهو حجرة
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الدر�س ،والبيئة املدر�سية ،ومن ثمة ي�ؤ�س�س
تعزيز حقوق الإن�سان ،يف الف�ضاء املجتمعي
العام خارج املدر�سة ،يف البيت ،يف ال�شارع،
يف خمتلف املرافق ،ومع خمتلف الفئات
االجتماعية .ولعل ذلك ما ي�سمح با�ستنتاج �أن
الرتبية على حقوق الإن�سان ترمي �إىل تكوين
املواطن املت�شبع بالقيم الدميقراطية ومبادئ
حقوق الإن�سان ،القادر على ممار�ستها يف
�سلوكه اليومي من خالل مت�سكه بحقوقه
واحرتامه حلقوق غريه ،واحلري�ص على
حقوق وم�صالح املجتمع بقدر حر�صه على
حقوقه ودفاعه عنها ،عرب �أدائه لواجبه بكل
�أمانة و�إتقان.
بهذا املعنى� ،إذن ،جند �أنف�سنا �أمام
م�شروع لي�س بيداغوجيا خال�صا ،وال تربويا
�صرفا ،و�إمنا هو م�شروع �سو�سيوثقايف� .إنه
م�شروع حتديث العقل ثقافيا ،وتنمية و�ضع
الإن�سان اجتماعيا ،وتنوير القيم يف �أفق
عقالين �إن�ساين حترري يقر احلق ويحرتم
الواجب ،و�إقامة ذلك على نظام �سيا�سي
دميقراطي ين�سجم وهذا الثقايف التنويري
الإن�ساين ،ويكون مع حقوق الإن�سان ال
�ضدها.
 .4الرتبية على املواطنة وال�سلوك املدين

املواطنة يف معناها اللغوي م�شتقة
من وطن ،وهو بح�سب معجم ل�سان العرب
البن منظور « الوطن هو املنزل الذي تقيم
فيه ،وهو موطن الإن�سان وحمله ….ووطن

باملكان و�أوطن �أقام ،و�أوطنه اتخذه وطنا،
واملوطن ….وي�سمى به امل�شهد من م�شاهد
احلرب وجمعه مواطن ،ويف التنزيل العزيز،
لقد ن�صركم اهلل يف مواطن كثرية…..
و�أوطنت الأر�ض ووطنتها وا�ستوطنتها �أي
اتخذتها وطنا ،وتوطني النف�س على ال�شيء
4
كالتمهيد ».
ومن منظور علم االجتماع تعد املواطنة
مكانة �أو عالقة اجتماعية تقوم بني �شخ�ص
طبيعي وبني جمتمع �سيا�سي �أو ما يعرف
بالدولة ،ومن خالل هذه العالقة يقدم
الطرف الأول الوالء ويتوىل الطرف الثاين
مهمة احلماية ،وتتحدد هذه العالقة بني
ال�شخ�ص والدولة عن طريق القانون .كما
حددها علماء العقد االجتماعي هوبز وجون
لوك وجون جاك رو�سو .وبهذا املعنى تعترب
انتماء الإن�سان �إىل الدولة التي ولد بها �أو
هاجر �إليها وخ�ضوعه للقوانني ال�صادرة
عنها ومتتعه ب�شكل مت�ساو مع بقية املواطنني
باحلقوق والتزامه ب�أداء الواجبات ،وهي
بذلك متثل العالقة بني الفرد والدولة كما
يحددها قانون تلك الدولة.
�إن الرتبية على املواطنة وال�سلوك املدين
لي�س هدفا تربويا فح�سب بل هو خيار وطني
ا�سرتاتيجي يندرج يف �صريورة بناء املجتمع
الدميقراطي احلداثي ،املرتكز على تر�سيخ
مبادئ احلكامة اجليدة وال�ضامن للحقوق
والواجبات من خالل احلث على امل�شاركة
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وامل�ساهمة يف تدبري ال�ش�أن العام.
وتعترب املدر�سة امل�ؤ�س�سة االجتماعية
الأ�سا�سية لتحقيق �أهداف الرتبية على
املواطنة وال�سلوك املدين من خالل غر�س
الثوابت الدينية والوطنية للبالد ورموزها
وقيمها احل�ضارية لدى املتعلمات واملتعلمني
والوعي باحلقوق وامل�س�ؤوليات والتدرب على
ممار�ستها ومتكني التلميذات والتالميذ من
اكت�ساب قيم الت�سامح والت�ضامن والتعاي�ش.
وقد ن�ص الد�ستور املغربي اجلديد على
مايلي :
«�إن اململكة املغربية ،وفاء الختيارها
الذي ال رجعة فيه ،يف بناء دولة دميقراطية
ي�سودها احلق والقانون ،توا�صل �إقامة
م�ؤ�س�سات دولة حديثة ،مرتكزاتها امل�شاركة
والتعددية واحلكامة اجليدة ،و�إر�ساء دعائم
جمتمع مت�ضامن ،يتمتع فيه اجلميع بالأمن
واحلرية والكرامة وامل�ساواة ،وتكاف�ؤ الفر�ص
والعدالة االجتماعية ،ومقومات العي�ش
الكرمي ،يف نطاق التالزم بني حقوق وواجبات
5
املواطنة ».
وتتجلى �أهمية تربية املتعلمني على
املواطنة ،بالن�سبة �إلينا نحن املغاربة ،يف كونها
تر�سخ الهوية املغربية الإ�سالمية واحل�ضارية
مبختلف روافدها ،كما تر�سخ حب الوطن
والتم�سك مبقد�ساته مع تعزيز الرغبة يف
خدمته .وتتجلى هذه الأهمية �أي�ضا يف تقوية
قيم الت�سامح والتطوع والتعاون والتكافل

االجتماعي التي ت�شكل الدعامة الأ�سا�سية
للنهو�ض بامل�شروع التنموي للمجتمع املغربي.
وبف�ضل ما تثمره الرتبية على املواطنة من
روح الأمل والتعبئة ،ف�إنها تعترب ح�صنا متينا
�ضد ثقافة الي�أ�س والت�شا�ؤم واالنهزامية.
وتفتح �آفاقا مل�ؤها الثقة يف ا�ست�شراف
م�ستقبل �أف�ضل.
كما �أن من مزايا الرتبية على املواطنة
�أنها تعيد التوازن بني ما هو حملي وما هو
كوين للتخفيف من �سيطرة قيم العوملة وما
ترتب عنها من انهيار للحدود بني الثقافات
املحلية والعاملية؛ وما �صاحب ذلك من �آثار
�سلبية �أحيانا؛ وذلك للمحافظة على الهوية
الوطنية واخل�صو�صية الثقافية ب�شكل ي�ضمن
االنتمـاء الذاتي واحل�ضاري للمواطن دون
ت�صادم مع الأفكار الرائجة يف حميطه.
ازداد اهتمام املجتمعات املتطورة
بالرتبية على املواطنة بهدف مواجهة تنامي
العنف وتفكك العالقات االجتماعية و�صراع
امل�صالح وتدعيم منظومة القيم وقواعد
ال�سلوك الر�شيد يف املجتمع عموما ولدى
الأ�سرة باعتبارها اللبنة الأوىل للمجتمع
خ�صو�صا ،حيث تبد�أ عملية التن�شئة
االجتماعية ،مبا فيها نقل املوروث الثقايف
والقيمي لأفرادها بغية تنمية املواطنة
و�إعداد املواطن ال�صالح القادر على مواجهة
متطلبات احلياة امل�ستقبلية والتعاي�ش معها.
وبالرغم من �أن مفهوم املواطنة يت�ضمن
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تف�سريات خمتلفة تتعلق باملواقع االجتماعية
وال�سيا�سية ،وق�ضايا فل�سفية �أ�سا�سية تتعلق
باملحاوالت الهادفة �إىل التعليم من اجل
املواطنة ،فان مفهوم املواطنة املعا�صر تطور
لي�صبح تلك العالقة بني الفرد والدولة وفق
القانون الذي يحكم تلك الدولة ومبا يحتويه
من حقوق وواجبات ،فممار�سة املواطنة
تتطلب توفري حد �أدنى من هذه احلقوق.
وبذلك فان املواطنة تهدف �إىل حتقيق
انتماء املواطن ووالئه ملوطنه وتفاعله ايجابيا
مع مواطنيه بفعل القدرة على امل�شاركة
العملية وال�شعور بالإن�صاف وارتفاع الروح
الوطنية لديه عند دفاعه عن وطنه كواجب
وطني .لذلك فان كلمة املواطنة ت�شتمل على
دالالت متعددة متتد بني الإح�سا�س وال�شعور،
وممار�سة ال�سلوكات املنطلقة من وجدان
الفرد ،وحيث �أن الفرد نف�سه هو املواطن
فان املواطنة متثل حلقة و�صل �أو رابط بني
املواطن الذي ميار�س الفعل والوطن الذي
ا�شتق منه الفعل ويتفاعل معه.
وبالنظر �إىل العوامل امل�ؤثرة يف
املواطنة ،وت�أثريها يف البناء االجتماعي
والثقايف والرتبوي ،وتعزيز منظومة القيم
االجتماعية ،بغية الو�صول �إىل بناء اجتماعي
متما�سك يقوم على االعتزاز باملجتمع وقيمه
وتاريخه ،والتجديد والتطلع �إىل مواكبة
التغيري العاملي من حوله ،خا�صة يف ظل
االنفجار املعريف وثورة االت�صاالت.،

فان درا�سة االجتاهات املعا�صرة يف
تربية املواطنة ت�شكل �ضرورة ملحة ،ملا لها
من �أثر حتديد �أولويات املجتمع نحو تربية
معا�صرة للمواطن مبا يكفل تربية ومواطنة
�سليمة ويوظف التقنيات املتاحة لالرتقاء
بها .مما ي�ضع املدر�سة املغربية �أمام �ضرورة
جتديد �أدوارها ووظائفها ب�شكل م�ستمر،
ح�سب التغري الذي يعرفه العامل ب�أ�سره
ب�شكل �سريع ،من �أجل ال�سري على نهج الدول
املتقدمة.
وقد تطور مفهوم املواطنة يف الدولة
احلديثة ،نتيجة للتطورات ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية يف معظم دول
العامل� ،إ�ضافة �إىل ت�أثري العوملة وثورة
االت�صاالت واالنرتنت ،لت�صبح الدميقراطية
و�إ�شراك ال�شعب يف احلكم وحتقيق مبادئ
امل�ساواة والتعددية ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان
ركائز املواطنة املعا�صرة والدولة احلديثة.
وبالتايل ميثل مفهوم املواطنة املحرك
الرئي�س لتكري�س وتفعيل حقوق الإن�سان
وحتويلها من جمرد ن�صو�ص قانونية �إىل
منظومة قيمية هو �سلوكات �إيجابية ميار�سها
املواطن م�ستندا بذلك �إىل حبه و�إميانه
بالوطن وم�صلحته والت�ضحية والتفاين دفاعا
عنه ،بحيث ميار�س الأفراد هذه ال�سلوكات
ب�شكل طبيعي وحم�سو�س يف ظل دينامية
املواطنة باعتبارها �آلية فاعلة لتكري�س عاملية
احلقوق الإن�سانية وترجمة قيم ومبادئ

ميكن الإ�شارة �إىل �أن الهدف العام
لرتبية املتعلمني على املواطنة يتمثل يف �إعداد
املواطن ال�صالح ،الذي يعرف حقوقه وي�ؤدي
واجباته جتاه جمتمعه وقادر على مواكبة
متطلبات احلياة امل�ستقبلية ،وميكن تلخي�ص
جممل �أهدافها يف:
تزويد الأفراد بفهم �إيجابي وواقعي
للنظام ال�سيا�سي يف جمتمعهم.
تعليم الأفراد القيم و�أهمية م�شاركتهم
يف القرارات ال�سيا�سية.
فهم الأفراد حلقوقهم وواجباتهم.
فهم الأفراد للنظام الت�شريعي
يف جمتمعهم واحرتام وتقدير القوانني
والأنظمة.
التعرف على الق�ضايا العامة التي
يعاين منها املجتمع.
الإميان بامل�ساواة بني اجلن�سني.
معرفة و�سائل امل�شاركة يف الن�شاطات
الوطنية والقومية.
فهم احلاجة للخدمات احلكومية
واالجتماعية.
احرتام د�ستور الدولة.
االلتزام مببادئ احلرية والدميقراطية
والعدالة االجتماعية.
توجه الأفراد نحو املواطنة ال�صاحلة.
الإميان بامل�ساواة بني �أفراد ال�شعب
الواحد ،وبني �شعوب الأر�ض.
●

.5معامل الرتبية على املواطنة وحقوق
الإن�سان

من خالل ما �سبق ميكن حتديد معامل
الرتبية على املواطنة وحقوق الإن�سان والتي
تتمثل يف �أن يكون للأفراد الثقة يف هويتهم
و�أن يعملوا من �أجل حتقيق ال�سالم وحقوق
الإن�سان والدميقراطية يف جمتمعهم ،وذلك
من خالل:
حتمل امل�س�ؤولية االجتماعية و�إدراك
�أهمية االلتزام املدين.
التعاون من �أجل معاجلة امل�شكالت
وحتقيق العدالة وال�سالم والدميقراطية يف
جمتمعهم.
احرتام االختالفات بني النا�س �سواء
�أكان �سببها اجلن�س �أم العرق �أم الثقافة.
احرتام املرياث الثقايف وحماية
البيئة.
دعم الت�ضامن والعدالة على م�ستوى
الوطن وعلى امل�ستوى الدويل.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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املجتمع وحتويلها �إىل واقع ملمو�س يعي�شه
املجتمع �أفرادا وجماعات .
تت�صل تربية املتعلمني باملواطنة ،بقيم
احلرية والكرامة وتر�سيخ �سلوكيات امل�ساواة
والدميقراطية واحرتام االختالف يف
مراحل منو الفرد وتطوره العقلي والوجداين
واجل�سمي من خالل خمتلف امل�ؤ�س�سات
الرتبوية.

�.6أهداف الرتبية على املواطنة وحقوق
االن�سان
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الرتكيز املتوا�صل على حتقيق املدار�س
الآمنة من خالل ال�سلوكات االيجابية.
ت�شكيل الثقافة االيجابية للمدار�س،
واكت�ساب الثقافة ال�سيا�سية املالئمة التي
جتعل املواطن قادرا على �أداء دوره ال�سيا�سي
بوعي وم�س�ؤولية.
التح�صيل الدرا�سي الأكادميي
املرتفع.
االعتزاز باالنتماء والوالء للوطن
وللأمة الإ�سالمية والعربية.
●

●

●

●
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تو�صيات
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�أ .للم�ؤ�س�سة الرتبوية دور مهم يف ن�شر
قيم املواطنة وال�سلوك املدين وتر�سيخه يف
وجدان املتعلمني� ،إال �أنها غري قادرة وحدها
على �إجناز هذه املهمة ،فالبد من توافر
�سياق اجتماعي م�ساعد ،ذلك �أنه كلما
ازدادت قوة العوائق الكابحة لثقافة املواطنة
يف املجتمع كلما كانت املدر�سة عاجزة عن
حتقيق الأهداف املنوطة بها و�إجناز الوظائف
املنتظرة منها ،وبالتايل هدر احلقوق
والواجبات .ومن هنا �أهمية و�سائل الإعالم
يف هذا امل�شروع .لقد �آن الأوان لتجاوز املنتج
الإعالمي الذي مايزال ينتج ثقافة الت�سلط
واخلنوع واال�ستالب ،بحيث ي�شعر الفرد ب�أنه
�إعالم ال يخاطب فيه الوجدان احلقيقي.
ب�.إن تنمية ال�سلوك املدين تعني �أن هناك
عمليات متداخلة يتم عربها اكت�ساب

�سلوكات جديدة �ضمن جمال يت�سم بتبادل
الت�أثري والت�أثر ،وهذا يعني �أن ال�سلوك
املدين ال يقا�س وال يحدد �إال يف �سياق.
ج .الت�أكيد على التفاعل بني الفرد وحميطه
االجتماعي ،كما �أن القول بالتنمية يعني �أنه
لي�س عملية ميكن �إجنازها ب�صورة نهائية
وجاهزة يف وقت ومكان حمددين ،بل �إنه
�سريورة وتراكم ،ذلك �أن جمال هذا ال�سلوك
ال يجب �أن يبقى حبي�س و�سجني امل�ؤ�س�سة
التعليمية بل يتجاوزه �إىل ماهو اجتماعي.
د�.إن الرهان على تنمية ال�سلوك املدين
بامل�ؤ�س�سات التعليمية عرب الرتبية على قيم
املواطنة وحقوق االن�سان ،هو رهان على
االرتقاء ب�أدوار هذه امل�ؤ�س�سات يف احلياة
االجتماعية عامة ،وت�أهيلها لتكون �أداة
للنهو�ض ال�شامل باملجتمع ،ويف �سبيل ذلك
ينبغي �أن تكون املدر�سة قادرة على مواكبة
جمموع التحوالت املعرفية التي يعرفها عامل
اليوم من منظور حترير الأفراد واجلماعات
من �سيطرة القيم التقليدية اجلاهزة و�إ�شاعة
قيم العمل والعقل والإرادة احلرة.
خامتة

�إن �إدماج ثقافة املواطنة وحقوق الإن�سان
بيداغوجيا يف احلقل التعليمي ،وتر�سيخ تلك
الثقافة عرب الرتبية ال�شاملة ،مع ت�أطري ذلك
كله داخل ف�ضاء ثقايف جمتمعي عقالين
تنويري… ،ورغم �أهميته التي عملنا على
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�إبرازها ،ف�إن ذلك يتطلب �إرادة �سيا�سية
كمبد�أ �أول بدون �شروط ،التي ت�ضفي على
اجلانب الرتبوي نوعا من امل�شروعية� .إن
هذا املقت�ضى ال�سيا�سي ،والذي يت�أ�س�س على
دميقراطية حقيقية وفق خمطط ا�سرتاتيجي
متني ،هو ما �سي�ضمن ان�سجام البيداغوجيا
والرتبية والثقافة مع واقع الإن�سان ،من حيث
مدى االعرتاف له بحقوقه ،نظريا وت�شريعيا،
ومن حيث مدى احرتام هذه احلقوق عمليا.
و�أما �أن يظل الكائن الب�شري مو�ضوع ا�ستغالل
و�ضرب وعنف� ،أو يظل الدمج البيداغوجي
والتن�شئة الرتبوية والتثقيف التنويري
عمليات فوقية تعوزها القاعدة التي ت�ضمن
لها امل�شروعية العملية.
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