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ملخص
أحددد أز أ مدددة ولوددددا الع ددد مدددن التددد ا التدددي التبطدددز بردددو ر مكتسدددباتحا حدددول قضدددا ا عتددد دا ا فدددي مدددن قر ددد
مألوفددددة ومح ددددة عددددن ددددل شددددا بة ،لكددددن الحقيقددددة أز األ مددددا تدددد عودا ومددددا إلدددد مراجعددددة ددددسب المكتسددددبا وإعددددا
مسدددا لتتا فدددي سدددياا المسدددتر ا والتغيدددرا القا مدددة مدددن بدددين اتددد القضدددا ا مو دددوع الموا حدددة الدددس تسدددع

دددسب

ال لاسدددة إلددد الوقدددوئ علددد اقا قددد فدددي سدددياا مقالبدددة سوسددديولوجية تحدددول فيتدددا ممتدددوا الموا حدددة إلددد فكدددر قدددا م
بساتدددد

ومتردددداو لأل روحددددة الضدددديقة والحمطيددددة التددددي حبحددددي عليتددددا االدتمددددا المحلددددي ،وتتسدددده معتددددا ا ددددر الممتددددوا

اادددل مدددن معدددولم حبدددس المدددوالا واالاتخفدددا و دددي بددداالد را اإلدسدددادي الكلدددي فدددي أفددد م دددروع موا حدددة دددداا،
متحدددرو وواع بقضدددا ا العدددالم ،بأ ماتددد والم دددا ر المحيطدددة بددد وبدددسلص تقدددبا الموا حدددة تعبيدددرا عدددن إدسدددادية عميقدددة ال
تتددددأت أمال ددددا إال مددددن اددددخل دمددددوذي تربددددو مبحددددي علدددد ال موقرا يددددة والع الددددة وسدددداع إلدددد است ددددرائ م ددددروع
موا حدددة عالميدددة ،بقددد ل مدددا تسدددع إلددد تحقيددد لفا يدددة اإلدسددداز وسدددعا ت ترمدددي فدددي ذا الوقدددز إلددد تددد بير أ مدددا
العالم ومقاومتتا
الكلماااال الميااااتي  :التربيدددة ،ال مقرا يدددة ،الموا حدددة العالميدددة ،القددديم ،م لسدددة المسدددتقبل ،الم دددا ر ،المدددوا ن المثدددالي،
الت بير المعولم
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Abstract
The Corona crisis has caused many tremors that have been linked to the essence of our gains
regardingfamiliar and blemish-free issues of our era in a short time, but the truth is that the
crises always invite us to review these gains and call them into question in the context of new
developments and existing changes. Among these issues is the subject of citizenship,
whichthis study under scrutiny seeks to pin down its characteristics against the backdrop of a
sociological approach in which the concept of citizenship turns into a discrete and
autonomous thought that transcends the narrow and stereotypical premise on which local
belonging is based, and widens the concept framing within a globalized time that rejects
disparities and differences, and endorses total human involvement in pursuit of a developing
citizenship project, mobile and cognizant of the world issues, its crises and the imminence
surrounding it. Thus, citizenship becomes an expression of deep humanity that can only yield
fruit through an educational model based on democracy and justice, seeking to foresee a
project of global citizenship, insofar as seeking to attain human well-being and welfare; a
model which aims to manage and resist world crisesat the same time.

Key words: education, democracy, global citizenship, values, the school of the future, risk,
ideal citizen, globalized management.
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مقدمة
ممتدددددوا الموا حدددددة 1ممتدددددوا مت دددددع وحامدددددل لددددد الال م تلمدددددة ،مدددددا تدددددتحكم فيددددد المحددددد ا االجتماعيدددددة والثقافيدددددة
والسياسدددية وحتددد االقتقدددا ة و دددو ممتدددوا شدددا ص و طدددرل الع ددد مدددن اإلشدددكاال الكبدددرل علددد مسدددتول الترجمدددة فدددي
ظدددل التبا ددد بالسدددياقا السدددالمة الدددس ر .فحمدددوذي الموا حدددة فدددي ول مدددن قبيدددل بر طاديدددا ،الددد ادمالو ،جحدددوب إفر قيدددا،
اسددباديا لددديا ذاو الدددس درددد ب فدددي الحمدددوذي االسدددبادي الدددس
والمواقدددل التدددي تترددداو

عدددرئ الموا حدددة علددد أدتدددا مرموعدددة مدددن السدددلو ا والقددديم

ا دددر جغرافيدددة معيحدددة وبتدددسا قدددبا ممتدددوا الموا حدددة ممتومدددا مرتبطدددا بالسدددياقا السياسدددية

لكل بل .
ولقددد عدددرئ ممتدددوا الموا حدددة تحدددوال بيدددرا التدددبي باالمتددد ا التدددال ي الدددس شدددت ب ممتدددوا ال ولدددة ةال ولدددة الرعا دددة،
ال ولددة العحا دددة ،ولدددة ال يددرا  ،ال ولدددة الو حيدددة) .مددا أدددد ممتدددوا التددبي أ ضدددا بمددديخ الدد مقرا يا وحقدددوا اإلدسددداز
وبتع الحماذي األسر ة وبالمساوا بين الرحسين
جا حددددة ولودددددا اليددددوا ومددددا عقبتددددا مددددن تبعددددا اقتقددددا ة واجتماعيددددة وسياسددددية إقليميددددا و وليددددا ،تدددد فعحا إلدددد مقالبددددة
مو دددوع الموا حدددة مدددن ج ددد بمخمدددا ج ددد ال تحمقدددل عدددن تحقيدددرا الما دددي بدددل توسددده دطاقتدددا اادددل عدددالم معدددولم
تغددد وب الم دددا ر لقددد قدددز دددسب األ مدددة العالميدددة دددداقو
الس دو ت يي ب وبر من ج
دددسا األسدددا  ،تسدددع

علددد

ال طرب دددأز عخقتحدددا بتدددسا العدددالم وب دددأز الريدددل الم لسدددي

التساؤل حول القيم التي دسع إل تثبيتتا
دددسب ال لاسدددة إلددد

دددرل قضدددية الموا حدددة اادددل المضدددا الم لسدددي عبدددر جدددر للتقاليددد

األولبيددة واألمر كيدددة بتدددسا ال قدددوب ومددد الدددروابي بيحتدددا وبدددين الم لسدددة الموا حدددة التدددي دتدددوا إليتدددا فدددي ظدددل جا حدددة
دددربز العدددالم والتدددي أ ددد

ولوددددا التدددي

حاجتحدددا الققدددول إلددد تددد بير األ مدددة بمحطددد اإلدسددداز العدددالمي أو المدددوا ن

العالمي وليا بلغة االدحسال الثقافي أو محط االدتما المحلي

أهداف الدراسة


التأسيا لم روع موا حة عالمية قا ل عل ت بير األ ما تحز عحواز االدتما إل اإلدسادية

 اإل دددخع علددد التقاليددد األولوبيدددة واألمر كيدددة المتعلقدددة بمو دددوع الموا حدددة ومحاولدددة تكييمتدددا مددده م دددروع
الموا حة العالمية الر
 االدتقال من المحلية إل الكودية والت لص من عق اللوز المحلي لقالا فكر شمولي و موقرا ي


الترددداو الر دددي لمحطددد التربيدددة علددد ال قوصددديا واالدتمدددا ا الضددديقة وإعددد ا دمدددوذي ج ددد لموا حدددة
ت

ص ،تتتبه وتقيم األ ما التي تقي العالم

 -1تم االعتما في تح ممتوا الموا حة عل مقالبة سوسيولوجية تستثحي الحوع السياسي الس
محسل ة عن لغة اإل ولوجيا
324
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التأ يددد الددد ا م علددد

ول الم لسدددة فدددي اإلعددد ا لموا حدددة تحردددر علددد الحمطيدددة والتسدددلي الثقدددافي وتعمددد لددد ل

األجيال مب أ االد را في الم روع اإلدسادي



الترربة الم ال ة والقيم الكودية مواقه تأسيا لموا حة عالمية داجحة
أ مية الموا حة العالمية في التق

للم ا ر وتوقه ح وأتا

أهمية الدراسة
تكتسددددي ددددسب ال لاسددددة أ ميددددة بددددرل بددددالحقر إلدددد الم ددددروع الددددس تتضددددمح والمتعلدددد بقضددددية الموا حددددة،
فالرا حدددة التدددي

دددربز ا لعدددالم وأصدددابت بال دددلل والتراجددده أ ققدددز مدددن ج ددد أ ميدددة االد دددرا فدددي م دددروع

موا حدددة وديدددة مدددن ادددخل التأسددديا لم دددروع م لسدددي دددا ئ ربدددي األجيدددال الخحقدددة علددد تمضددديل حدددا
االدتمدددا اإلدسدددادي علددد اقوصدددية الحسدددابا الثقافيدددة الضددديقة حيدددث ال مردددال وال مكددداز لخدحسدددال الثقدددافي
المحلددي فددي مددن أ قحددز اإلدسددادية بأ ملتددا أدتددا علدد دمددا ال ددي مددن ال طددول والتت د  ،وبددسلص أبددز للرميدده
أز اإلدسددداز ملددد ا فدددي جميددده بقددداع دددسب األلض بدددأز ترددداو أداديتددد وادتما اتددد اإلقليميدددة والرتو دددة ا مدددة
لتسا العالم
المواطنة بعيون مدرسية
تمددددد الرميددددده علددددد أز الم لسدددددة فضدددددا لت دددددكيل الموا حدددددة الم دددددال ة واال رابيدددددة ة السدددددالمو ي ،ب  ،)121أ
موا حدددة االيدددة مدددن القيدددو وغيدددر اا دددعة لتيمحدددة معيحدددة و دددمن دمدددا المسدددال تلتحددد بالم لسدددة ماسسدددا أادددرل
تسددددا م فددددي إلسددددا قواعدددد الموا حددددة مددددن قبيددددل اإلعددددخا ،المحقمددددا غيددددر الحكوميددددة ،المقددددالا الترال ددددة ،األسددددر ،
و سلص االدتما ا العرقية الماعلة ا رابيا
فددددي جاددددد آاددددر  ،تحدددداول الم لسددددة فددددي بعددددر الدددد ول الدددد ادمالو ،فردسددددا ،سو سددددرا ،الدددد موا حددددة قا مددددة علدددد
ال مقرا يددددة الت ددددال ية وتمثددددل ادرلتددددرا دموذجددددا حقيقيددددا لتددددسا الحددددوع المحبثدددد مددددن و ددددعيا ومبددددا لا ماسسددددية،
فالموا حدددة بتدددسا المحقدددول ال تقدددل عحددد حددد التقعيددد االجتمددداعي والثقدددافي واالقتقدددا

بدددل تقدددير أقدددرب إلددد دقر دددة

سياسدددية فالتربية علددد الموا حدددة تكدددوز أقدددرب مدددن مسددداولية برلماديدددة متددد ي فيتدددا الحدددا السياسدددي بال ددد التربدددو
ةالوظيمدددة السياسدددية ،الحدددا االدت دددابي ،وظيمدددة البرلمددداز) وتعتبدددر دددسب الروادددد شدددا

علددد اقوصدددية الموا حدددة

عح الم لسة االدرلي ة التي تتمر بالطابه السياسوتربو
فالحقدددددوب االدرلي دددددة ترافددددد ممتدددددومي الموا حدددددة والمدددددوا ن بممدددددا يم "المسددددداولية ،ال حاميدددددة وال دددددرا ة" أمدددددا
الحقددددوب المردسددددية ،ال ادمر يددددة والسو سددددر ة فتددددي ت ضدددده الممتددددوا لحمولددددة إ ولوجيددددة اجتماعيددددة و دددد فعحا ددددسا
الت ددع فددي أشددكال الموا حددة التددي ترسددمتا ددل ولددة إل د ال ددعول بقل د معرفددي حبعددث مددن أ ميددة الممتددوا دمس د ومددن
إشكالية الحموذي الس دح ب ،فالساال المطرول و ما و الحموذي المثالي للموا حة التي دسع إل بحا تا؟
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ال تسدددددتقيم اإلجابدددددة عدددددن دددددسا السددددداال إال ادددددخل مدددددن اسدددددت عا أدددددخ مبدددددا

أساسدددددية و دددددي علددددد التدددددوالي:

الو حية/Nationalisme2الح ا  action /والمساولية responsabilité
وتبعدددا لتدددسا المعطددد  ،ال بددد إذز للموا حدددة الحقيقيدددة أز تسدددا م فدددي تمعيدددل اإلشدددراو واالدددد ماي 3المثمدددر مدددا ددد عو إليددد
التقليددد المردسدددي ذو ال قوصدددية التحوعيدددة  ،البددد لتدددسا الحمدددوذي مدددن الموا حدددة أز حردددر علددد العحقدددر ة و ستقددد ل
جميدددده أشددددكال االاتخفددددا العرقيددددة و ال تددددأت

ددددسا إال ب لدددد م لسددددة تتبحدددد اسددددتراتيرية الحددددسل مددددن المسددددتر ا

القا مة اقتقا ا ،اجتماعيا وسياسيا
فالموا حدددة ليسدددز فقدددي مرتدددو ا معرفيدددا مبحيدددا علددد شدددعول وجددد ادي باالدتمدددا  ،فتدددي أ ضدددا مرمدددوع سدددلو ا ومتدددالا
و قددديم وتردددالب ،فالم لسدددة السو سدددر ة مدددثخ تعمدددل علددد شدددكل م دددتل سدددع إلددد إشدددراو التخميدددس فدددي صدددحه القدددرال،
ات ددداذ القدددرالو سدددلطة القدددرال فدددي إ دددال مدددا سدددم بمردددالا التخميدددس و دددو ول أصدددبا با تدددا وغيدددر عميددد فدددي بعدددر
الترددددالب التددددي اا ددددتتا فردسددددا وإسددددباديا التددددي ادحقددددر ول ددددا فقددددي ال غيددددر فددددي ااصددددية التعبيددددر الحددددر لدددد ل
التخميددس دحن إذز أمدداا ممتددوا متحددوع و محملددز جغرافيددا ،دضدديه وسددط بددين مددا در د وبددين مددا ددو ددا ن ،بددين األ دد ائ
والغا ا المرجو من جتة وبين الحقا

القا مة من جتة أارل

دددرل أوديجياااي أز الموا حدددة المثاليدددة تطدددال الع ددد مدددن الميدددا ن ةأوديجياااي  2002،ب  )20حيدددث تقدددا ه القطددد
السياسدددددددي بالقطددددددد األاخقيةلوبومبدددددددول، 2012 ،ب .)22فتدددددددي تعبيدددددددر عدددددددن إلا التغييدددددددر وإلسدددددددا للحيدددددددا
ال مقرا يدددة مدددا أدتدددا ال تحمقدددل عدددن مبدددا

التعددد والوحددد علددد السدددوا  ،فتدددي فدددي آز واحددد ميددد از عدددا ل بدددين

الكوديدددة وال قوصدددية و دددسا مدددا جعدددل السددداال مطروحدددا حدددول مدددا إذا اددددز قددديم الموا حدددة وديدددة إدسدددادية أا متحوعدددة
بتحوع ال قوصيا ؟ ة لير ،2012 ،ب ) 13
المدخل الثقافي والمواطنة
ال تحمقددددل قضددددية الموا حددددة عددددن مسددددألة الثقافددددة  ،فالتعدددد الثقددددافي والتدددد اال الثقددددافي والحددددرب الثقافيددددة والتقددددا ا
وغير ددددا تعبددددر عددددن م ددددا

لواقدددده أقددددافي تدددداأر فددددي م ددددروع الموا حددددة ب ددددكل بيددددر فددددي ددددسا القدددد  ،ذ دددد

ماروسااايارافو إلددد االسدددت الل بحمدددوذي التحددد وادرلتدددرا الدددس

سدددم التحدددوع واالدددد ماي علددد دمدددا مسدددال فردسدددا ،ولدددة

التعددد المرتمعدددي فدددي مقابدددل الحمدددوذي الددد ادمر ي المعدددروئ باققدددا الممدددحتغ وغيدددر المر دددي للمتددداجرةلافو2002 ،
،ب )33
فحسدددد الحمددددوذي الدددد ادمر ي  ،تت ددددكل الموا حددددة وسددددي صددددراع بددددين التوجدددد التقليدددد
الحددد ث المسدددطر مدددن دددرئ الحكومدددا

الدددد مقرا ي وبددددين التوجدددد

مدددا أدتدددا ترسددد سياسدددة التمييددد واإلققدددا التدددي تتبحا دددا الم لسدددة دمسدددتا فدددي

م روع ما سم ب"الموا حة ال القة"
2

Du civis de la république romaine à « l’entreprise citoyenne » de la fin du XXe siècle, l’histoire de la notion de
citoyen a suivi les attentes politiques de chaque époque. Ce concept constitutionnel a connu ainsi de nombreux
déclins et renaissances qui ont modelé notre vision contemporaine de la citoyenneté

3الموا حة الت ال ية ممتوا سياسي لقبا معتم ا في الحتغ ال مقرا ي الس سال علي دماذي بعر ال ول األولبية
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فدددي حدددين أز حددداو وال أادددرل أسسدددز لممتدددوا الموا حدددة با تما تدددا بتحقيددد العدددي
مواقددده القدددراع و التقدددا ا والدددت لص مدددن المر
التحددد

ةلافدددو، 2002 ،ب  )33الدددس

الم دددترو مدددن أجدددل امتقددداب

دددة العرقيدددة و سدددت ل فدددي جادددد آادددر ماروسااايا رافاااو بدددالحموذي

بقددد لا ددد ا فدددي دددرل دمدددوذي موا حدددة ا رابيدددة تت دددكل مدددن ادددخل الثقدددة فدددي

ق ل التلميس عل حمل م عل التغيير عبر إلسا قواع موا حة فاعلة ومساع عل التح
نحو إعداد المواطن المستقبلي
عتبددر تدداب ال مقرا يددة والتربيددة الددس ألم د جددوز ددو سددحة  1916إلدد جاد د
"الدددس

تبددد سدددحة

 1938مدددن أشدددتر األعمدددال المتمر ددد

تدداب "الترربددة والتربيددة

جدددول مو دددوع التربية،فلقددد تمكدددن جدددوز دددو بمضدددل

أفكدددالب التربو ددددة أز اسددددا لمكددددر ج دددد وفلسددددمة تربو دددة مرتبطددددة بممددددا يم اإل ال والمحتدددداي و تحولددددز فلسددددمت إلدددد
دقر دددة سددديكو حامية مثاليدددة تتغيددد

مقر دددة الحقدددل التربدددو و لبطددد بعلدددم الدددحما محطلددد دلمدددا فيددد ظدددا ر الحمدددو

عح الطمل مرحلة من مراحل تطول الترربة اإلدسادية
ولقددد سدددم جو دددل اسدددص دقر دددة جدددوز دددو بالحقر دددة الس يدددة ،و دددي ال تحسدددل ب دددكل عددداا عدددن فلسدددمة
الترربددددة التددددي أسددددا لتددددا فحسدددد جددددوز ددددو

حدددداو لابددددي أساسددددي بددددين دقر ددددة الترربددددة والحقر ددددة السياسددددية ،

فدددالمرتمه الحددد ث ال مكدددن فتمددد إال عبدددر محطددد البحدددث الترر بدددي ،وال مكدددن لصددد معالمددد إال مدددن ادددخل مقر دددة
الدددروابي االجتماعيدددة و اعتبال دددا ادعكاسدددا للحيدددا اليوميدددة بتدددسا المحطددد  ،تحتضدددن فلسدددمة جدددوز دددو تحدددز مسدددال
واح خ من مما يم ال مقرا ية الترر بية و لبحا الحقر ة التربو ة ة اسص، 2001 ،ب )33
ب ددددكل عدددداا ،ددددرتبي م ددددروع المددددوا ن بقضددددا ا التضددددامن والحدددد المدددد دي واحتددددراا اآلاددددر ،مددددا ددددرتبي
بمكاتددد االدت ددداب والحدددا السياسدددي،وبالتالي فددداز صدددحه المدددوا ن مثدددل د دددا ا أساسددديا ومسدددتقخ لددد بردامرددد و إ دددالب
ال محدددي ال ددداب  ،دددسب االسدددتقخلية عدددن الحيدددا المتحيدددة والرماعيدددة واألسدددر ة ،تدددس ردا بمدددا جدددا فدددي تددداب "ا ميدددل "
لروز جاو لوسو ،حيث دموذي "المتوح

الطي " البعي عن ل تبعية  ،الحر و المكتمل

مدددا ثيدددر االدتبددداب عحددد قرا تحدددا لدددحص جدددوز دددو حدددول التربيدددة دددو أز إعددد ا المدددوا ن ال سدددتل ا أ شدددكل
مددددن أشددددكال التربيددددة المت ققددددة فددددي مرددددال الت ددددر ه العمددددومي والتددددال
تمر ددد حدددول تربيدددة
للعي

الددددو حي واألاخقددددي ،بددددل إز م ددددروع

دددالو فيتدددا التخميدددس مدددن ادددخل ترربدددة تسددداع م علددد الحقدددول علددد المتدددالا والقددد لا

أحرالا في مرتمعاتتم
تقددددددبا الم لسددددددة فددددددي دقددددددر جددددددوز ددددددو  ،فضددددددا

مقرا يددددددا ة اسددددددص، 2001 ،ب  )03-00لكددددددن

ال مقرا يدددة بحسدددب ال ت تددد ل فقدددي فدددي الحقددداا السياسدددي وال فدددي ال دددكل الماسسددداتي مدددا دددو ال دددأز فدددي األدقمدددة
ال ددددمولية  ،لكحتددددا ترسددددي للحيددددا ال

قددددية التددددي حبغددددي أز تدددداأر علدددد العخقددددا االجتماعيددددةة األسددددر  ،الكحيسددددة،

المقدددحه ،الم لسدددة) بمعحددد أدتدددا شدددكل مدددن أشدددكال الحيدددا وتدددرتبي بالتوا ددددا التدددي تعرفتدددا الماسسدددا السياسدددية
دمستا إز ترربة القسم عح جوز و تسا م في ظتول أدما من القيم و ي تحبحي حول القما اآلتية:

327

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس عشر | تأريخ اإلصدار0202-7-5 :م
ISSN: 2706-6495
 وح السا
 المساولية
 الغير ة والتضامن
علددد

دددسا األسدددا  ،تقدددبا الم لسدددة فضدددا مثاليدددا لدددتعلم قواعددد ال مقرا يدددة وإ لاو الترابطدددا

التربو دددة والم لسدددين ة ددداال

بدددين الوسدددا ل

دددكلوز المحددديي االجتمددداعي) مدددن جتدددة وبدددين متدددالا الطمدددل وق لاتددد مدددن جتدددة

أارل
دددتمكن الطمدددل ،مدددن ادددخل تحميدددة ش قددديت  ،تح ددد مقدددالح فدددي التبدددا مددده مقدددالا اآلادددر ن والتدددأقلم مددده
محيطددد  ،و بدددر
و

دددسا بمضدددل الحدددا الترر بدددي الدددس

ل ددد عبدددر تعا يددد مددده أشدددكال المعرفدددة الملقحدددة

علددد

سا التوج  ،تقبا الم لسة شكخ جحيحيا أوليا للمرتمه ال مقرا ي

فدددي دمدددا السدددياا ،دلمدددا ترابطدددا وأيقدددا بدددين ممتدددومي "التلميدددس" و"المدددوا ن" ،حيدددث أز المدددوا ن ال دددرتبي فقدددي
بتقو ددة متددال ااصددة ،لكددن األمددر تعلدد بقدد ل عامددة أو بمددا قددطلا عليدد ب ددكل حيدداتي مكحدد مددن فتددم واقعدد
ومحيط وبددسلص قتدددر المددوا ن رمددد مددن لمدددو الم ددال ة المعالدددة فددي توجيددد حيددا الرماعدددة ،وال ددتم ذلدددص إال
عبدددر التربيدددة التدددي تسدددتل دددسب الغا دددة حيدددث ال تقدددبا الموا حدددة بدددسلص ااصدددية مرتبطدددة بالقددد لا فحسددد بدددل
وظيمة إلعا تثبيز الحر ة اال المضا االجتماعي و اال الحيا ال اصة أ ضا وتوجيتتا لمتم العالم
قددددبا ال دددد ص ،بتددددسب المعددددادي ،دقطددددة التقددددا لمرموعددددة مددددن الترددددالب المتحاغمددددة والمحسددددرمة فيمددددا بيحتددددا و
بدددسلص تحددد ممتدددوا ال مقرا يدددة اادددل التحقددديم االجتمددداعي مضدددا ترمددده و مدددغ بدددين الح دددا ال ددداب ود دددا
الوعا االجتماعي
المدرسة كيضاء اجتماعي
يددل تقددبا الم لسددة فضددا قددا لا علدد الحمدداظ علدد أبددا المرتمدده أو تع لدد ؟ سدداال سددع

جددوز و

فددي

تابددد "ال مقرا يدددة والتربيدددة" إلددد اإلجابدددة عحددد مدددن ادددخل بلدددول م دددروع م لسدددة تدددامن باالدددد ماي االجتمددداعي
للتلميددس وت ددتغل فددي دمددا الوقددز علدد

دد ئ إد دددا مرتمدده ج دد فدد اال فضددا الم لسددة  ،تددتم عمليددة الت دددكيل

أو القولبددددة الز التربيددددة تقددددوا علدددد الددددتعلم القددددا م علدددد اسددددت اال قدددديم وغا ددددا
 ،)112لكددددن التربيددددة إز ل دددد

فقددددي علدددد

ددددل مرتمدددده ة و ، 2011 ،ب

مومددددة الحقدددداا االجتمدددداعي المتيمنةبول ددددو، 1993 ،ب )101

فدداز ذلدددص ال محعتددا مدددن حدد إدتددداي معددالئ ج ددد مسددتقلة عدددن القدديم السدددابقة ،كددسا ت تلدددل التربيددة عدددن الدددتعلم،
الز التعلم ترو ر وصمي قا م عل شكل المعرفة أما التربية فتي محتغ أساسي لتق ا المرتمه ولقي
التجربة المشاركة واليردانية
إز وصدددل التربيدددة مدددحتغ إصدددخحي للمرتمددده دددو اعتدددرائ بددد ول الم لسدددة فدددي الحمددداظ علددد اقوصدددية المدددر
واألشيا الر
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وبدددسلص كدددوز للتربيدددة معحددد عحددد ما كدددوز أبدددا المرتمددده ل يحدددا بقددد ل دددسا األايدددر علددد تغييدددر األو ددداع دحن
إذز أمددددداا دمدددددوذي موا حدددددة تسدددددت عي فر اديدددددة التخميدددددس ققددددد اسدددددتثمال إ مددددداجتم اادددددل الغا دددددا االجتماعيدددددة
القا مة لدددسلص ر ددد جدددوز دددو علددد دقر دددة الترربدددة

3

مقيدددا

لح دددا المدددر والمرتمددده علددد السدددوا  ،ممدددا

رعل دقر ة التربية دقر ة براغماتية ،مية وأ اتية ة و ، 2002 ،ب )33
فدددي دددسا ال دددأز تحددد
المدددر

جدددوز دددو عدددن مدددا سدددمي ب"التماعدددل المعدددال" الدددس ال

أو المكدددر المرتمعي،لكحددد حددد

تددد ل التربيدددة فدددي المكدددر

ا فدددي معحددد الم دددال ة المعليدددة للمدددر اادددل تردددالب مرتمعيدددة م دددتر ة

كددددسا ال تقددددبا المر اديددددة فحسدددد امتخ ددددا أو عطددددا أو بددددة  ،لكحتددددا م ددددروع عليحددددا بحدددداؤب ،تطددددو رب وتحقيقدددد
وذلددددص مددددن اددددخل االعتمددددا علدددد قددددو المعلومددددة وعلدددد

ول المعرفددددة بالمعددددل ،فالتربيددددة ال تعحددددي فقددددي تثبيددددز

المعلومدددة فدددي ذ دددن الطمدددل ،لكحتدددا توجيددد مدددا ر لغدددي التدددو بدددين اسدددتع ا ا التلميدددس و بدددين محيطددد االجتمددداعي
سوا القغير أو الكبيرة و ، 2011 ،ب )33
التربية الخاطئة
عددددالض جددددوز ددددو

ثيددددرا التربيددددة التقلي ددددة ،ما عددددالض فددددي ذا الوقددددز التربيددددة المتمر دددد

حددددول ذا

الطمدددل ،فالتربيدددة التقلي ددددة تتدددتم بمعدددالئ قدددد ال تكدددوز صدددا بة وغالبددددا مدددا تكدددوز مسددددتوحا مدددن اإلل الثقددددافي
للمرتمددده و تسدددع التربيدددة إلددد تثبيدددز دددسب األفكدددال علددد الدددرغم مدددن مقاومتددد لتدددا ،متملدددة بدددسلص مقدددالح و
حاجات الر

اال حامية وحر ية العخقا االجتماعية المتر

فدددالطبه االجتمددداعي لتدددسب التربيدددة بددده ادتربولدددوجي ادددا

 ،ألدددد تميددد بالسدددطحية وبالتقليددد وال سددداع عقدددل

المدددتعلم علددد التطدددول وعلددد ت طدددي الرتدددل فالتربيدددة بتدددسا المعحددد تقدددوا علددد التأأيدددث والقولبدددة والتطبددده أ
أدتا تربية تقلي ة ،أوتوقرا ية ومحافقة
حدداو أ ضددا أاطددا لصدد ا جددوز ددو فيمددا تعلدد بالتربيددة الر دد أو مددا سددمي " التربيددة الرومادسددية" التددي
تقدددددوا علددددد فكدددددر أساسدددددتا أز الطمدددددل ولددددد علددددد فطدددددر وقددددد لا تمكحددددد مدددددن التطدددددول والحمدددددو ب دددددكل
أوتومدددداتيكي،لكن ال ح عددددا الح ددددأو ة لأل مددددال ليسددددز فددددي الحقيقددددة إال اسددددتع ا ا للتغييددددر ولترددددالب مرتبطددددة
بدددالمحيي االجتمددداعي مدددن جادددد آادددر ،تقدددحه التربيدددة التقلي دددة تعلمدددا محعددد ال عدددن تردددالب الغيدددر وت لددد دوعدددا
مددددن الرمددددو االجتمدددداعي المحمقددددل عددددن سدددديرول الواقدددده العددددالمي المتغيددددر ،ددددسا الحددددوع مددددن التربيددددة عدددد ل
الم لسدددة ادددالي ا دددر الوعدددا االجتمددداعي ال ددداب والعددداا  ،الز الم لسدددة فدددي الغالددد تكدددوز مرتبطدددة بالثقافدددة
المحلية السا

اال المرتمه وال تحمتا عن غير ا من الثقافا والقواع التربو ة الم تلمة

و مكدددن إ ردددا الحقددد الموجددد للتربيدددة التقلي دددة التدددي تستقددد ل الحدددا الددد مقرا ي المحمدددتا فدددي الدددتعلم فدددي العحاصدددر
اآلتية:

 -3الترربة عح جوز و
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 تق ا الم لسة واعتبال ا فضا للحقيقة المعرفية
 القطيعة مه الترربة واستع ا ا األفكال الر
 فعل التس ر والحمطية
 ت كيل متعلم سلبي ومح و الطمول بسب اجترالب لمعرفة غير حامية
نموذج مقارن حول ميهوم المواطنة
حمقددل التقلي د األولوبددي ج يددا عددن التقلي د األمر كددي مددن حيددث القددمة التددي تسددم المددوا ن الددس دسددع إلدد إعدد ا ب ،
فدداذا ددداز ممتددوا الموا حدددة أولوبيددا ال حمقدددل عددن فلسدددمة األدددوال والتوجددد الدد مقرا ي الليبرالدددي الددس ألسدددت الثدددول
المردسدددية ،مددددثخ مددددن قبيدددل قدددديم الحر ددددة والمسددداوا  ،والم ددددال ة ،فدددداز التقليددد األمر كددددي حسددددل

عدددن ددددسا التقددددول

المثدددددالي ألدددددد تمر ددددد حدددددول قيمدددددة ذا المدددددوا ن اادددددل المضدددددا االجتمددددداعي  ،االقتقدددددا

والسياسدددددي  ،أ أز

الموا حدددة تقتدددرز بطدددابه براغمددداتي ادددالص وإذا اددددز الم لسدددة األولبيدددة أ ضدددا حاملدددة لتمدددوا القواعددد والقددديم المثاليدددة
،فددداز الم لسدددة األمر كيدددة تسدددتم أسدددا الموا حدددة ول ا

دددا مدددن دقر دددة الترربدددة وقدددول التماعدددل وعخقدددا التدددأأير

والتأأر فالمتالا والق لا ليا من قحعتا الم لسة فحس بل المتعلم أ ضا ب ولب

(التقليد األوربي والهندي)
 التدددددددددبي الممتدددددددددوا بممتدددددددددوا ال ولدددددددددة وبمددددددددديخ
ال مقرا يا وحقوا اإلدساز

(التقليد األمريكي)
 التبددددا ممتددددوا الموا حددددة بممددددا يم ال مقرا يددددة
و"دقر ة الترربة" و"الحقر ة التربو ة"

 الموا حة وال مقرا ية الت ال ية

 الموا حة ح م دي وسياسي

 الموا حة توج سياسية ادرلترا)

 الموا حددددة حتدددداي مسددددتقل لدددد بردامردددد إ ددددالب



حامية ممتوا الموا حة والتبا

بالمساولية

 الحمولددددددددددة اإل ولوجيددددددددددة للموا حددددددددددة و ول ددددددددددا
االجتماعية فردسا ،ال ادمالو،سو سرا)
 الموا حة القا مة عل التحوع ودبس االاتخفا
 الموا حة قيم وسلو ا وليا معرفة وتعلم
 الموا حددددة المثاليددددة الرامعددددة بددددين القطدددد السياسددددي
والقط األاخقي
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الكرودولوجي ةالتوج البراغماتي)
 الترربة سبيل لقحه المتالا والق لا
 الم لسدددددة شدددددكل مدددددن أشدددددكال الحيدددددا اليوميدددددة
المرتبطة بالعخقا االجتماعية والماسسا
ة األسر ،المقحه ،الكحيسة)
 الم لسدددة مضدددا و وعدددا تسدددو ب ال مقرا يدددة
والمساولية
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 الموا حددددة متددددم للواقدددده و دددداد را فددددي مسددددال

 الموا حة بين ال قوصية والكودية
 حدددد التلميددددس فددددي موا حددددة حددددر وز قيدددد  ،إلدددد اا أو

الحيا في عخقة مه اآلار ن
 الموا حددددة حقطددددة التقددددا بددددين ترددددالب م تلمددددة،

شر ةالحموذي التح )

الم لسة بين أبا المرتمه وتحول
 الموا حة ترربة تماعلية

علددد

دددو معرفتحدددا لمقدددا ر وأشدددكال الموا حدددة فدددي التقاليددد األولوبيدددة واألمر كيدددة حبثددد م دددروع موا حدددة ج ددد

تقدددبو إليتدددا دددسب ال لاسدددة  ،تت طددد حددداج الددد وا ر الرغرافيدددة وحددد و الحقر دددا التربو دددة المرتبطدددة بتدددا  ،علمدددا أز
عددددالم اليددددوا

تلددددل عددددن عددددالم األمددددا مددددن حيددددث الوقددددا ه و التحدددد ا

فلقدددد أصددددبا العددددالم المعددددولم تقاسددددم الددددربا

و ال سددددال  ،وال سددددبيل مددددن اددددروي إال التماعددددل اال رددددابي المثمددددر و توحيدددد القددددل اإلدسددددادي تحددددز م ددددروع تربددددو
االص قا م عل موا حة عالمية م ال ة ومح مرة
كورونا والتحدي الجديد أزمة
إز ادت ددددال وبددددا

ولودددددا المسددددتر وفيدددد  19لدددديا فقددددي أ مددددة جا حددددة تبا قددددز معتددددا وتيددددر االقتقددددا العددددالمي

وتعطلدددز علددد إأر دددا حر دددة األسدددواا العالميدددة والمحليدددة ،فالحقيقدددة أ بدددر مدددن ذلدددص  ،فكمدددا قدددال " لب
" ،والحمه الس دسترلي من تبعا

دددال دافعدددة

سب القا ر و دمه االستما من الضرل بتحو ل إل قو مضاعمة

الرميدددل لبمدددا فدددي أ مدددة ولوددددا دددو توحيددد القدددل اإلدسدددادي علددد دمدددا ال دددي مدددن التت ددد وال طدددول  ،و دددسا
وا ددددا مددددن اددددخل ترحدددد الرميدددده لتبحددددي إسددددتراتيرية فاعيددددة موحدددد شددددملز التدددد ابير القددددحية والمرتمعيددددة
واالقتقدددا ة  ،و دددو الدددس سدددا م ب دددكل بيدددر فدددي بدددرو ددددوع ج ددد مدددن الموا حدددة العالميدددة المقاومدددة للم دددا ر
ةبيص، 2001 ،ب )12
إز أ ددددم ل

لقحتدددد

ددددسب األ مددددة ددددو االد ددددرا فددددي م ددددروع تضددددامحي إدسددددادي ل ي تدددد الثددددرو الب ددددر ة

ةمدددولاز، 2020 ،ب  .)33لقددد

دددمز دددسب الرا حدددة عدددن عيدددوب سياسدددا التددد جين و الحردددر علددد الكمدددا ا

واالجتتدددا ا ˓ والتدددي اددددز ومدددا تستقددد ل جميددده أشدددكال بدددرو "اإلدسددداز" الدددس أصدددبا بر قددد حمحدددي اادددل
وا ددر التما ددة و المسددا وال ددطي و ال بوديددة و ااددل ألوقددة المددال و األعمددال  ،ليقددبا إدسددادا جر حددا حبددس حقدد
العثدددر˓ أشدددب مدددا كدددوز برثدددة تتحلدددل فدددي ر قتدددا إلددد التخشدددي والددد الددد وال  ،و فعتحدددا إلددد االلتمدددائ مدددن ج ددد
حدددول مو دددوع" اإلدسددداز" باعتبدددالب الحمدددوذي الحقيقدددي لكدددل بحدددا تحمدددو جدددا وفعدددال ،فتحميدددة اإلدسددداز وتمكيحددد
مدددن إحدددخل اترا دددا ا رابيدددة دددو صددداده لحدددراو حقيقدددي ةبدددرو المقدددا الحافعدددة اجتماعيدددا "القدددحة ،التعلددديم
واألمن" واد حال المقا الت ة ،التافتة والطميلية)
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ولقددد سدددب أز أ ددد ثيدددروز ومدددن بيدددحتم نو ليددداا بي لنونالسدددحز و نو نو ليددداا ا مددداز نعلددد

دددرول تحميدددة اإلدسددداز

وتدددد عيم م ددددال ت الطوعيددددة اددددخل مراحددددل االستك ددددائ ،البحددددا  ،الت طدددديي ،التقر ددددر والتقددددو م فالب ددددر ددددم الثددددرو
الحقيقيدددة لألمدددم مدددا جدددا فدددي تقر دددر األمدددم المتحددد ˓والب دددر فددداعلوز مر

دددوز فدددي م دددال ه التحميدددة والبحا البددد إذز

مددددن توسدددديه فددددرب اإلبدددد اع اإلدسددددادي ةشددددومبيترو ي در ، 2003،ب )87فددددي إ ددددال مقالبددددة شددددمولية للتحميددددة ااددددل
الحقددددل الم لسددددي ترمدددده فددددي آز واحدددد بددددين موا حددددة الساتيددددة المحمعيددددة و موا حددددة المحطدددد المرتمعددددي المر دددد ،
وتحقددتر فيدد لول األفددرا

 Liberal Leaderبددرول الرماعددة والقيددا ا

مددا تحقددتر فيدد المحليددة بالكوديددة ة ددالا،

) 2012
ال بددد مدددن إشدددراو المدددتعلم فدددي م دددروع م لسدددي قدددا م علددد
بدد مددن احتددراا اقوصدديات

الموا حدددة الم دددال ة ˓فدددي الت طددديي وفدددي صدددحه القدددرال ˓ال

ماعددل ذ إلا حامددل لم ددروع ذ حددي و معرفددي ال بدد مددن تحر ددرب مددن م دداعر الغربددة

واإلدتقال دددة مدددن ادددخل إشدددباع حاجاتددد و لغباتددد ةعلدددم الدددحما اإلدسدددادي عحددد نأبرا ددداا ماسدددلو 1903،ن) لددد الحددد فدددي
التحميدددة ة دددالل فاسددديص) ما لددد الحددد فدددي الم حدددة ةفددد ر كوما ول ،)2000 ،لددد الحددد فدددي الع الدددة باعتبال دددا إدقدددافا
ةلولددد  ) 1999،مدددا لددد الحددد فدددي لسدددم معدددالم السياسدددة و تمعيدددل م دددال ت ةال لاسدددا السياسدددية والعخقدددا ال وليدددة
عحددد ل دددز و لوجدددر )  ،لددد الحددد فدددي التددد بير العدددا ل للثدددروا وتو عتدددا ˓ لددد الحددد فدددي المردددال وفدددي السدددلطة
دددمن الم دددروع اإلدسدددادي دددسب الترسدددادة الحقوقيدددة ال بددد

ةمي دددال فو دددو ˓ )1921 ،ولددد الحددد فدددي تأ يددد ادتما ددد

مدددن اسدددت عا تا اادددل الرسدددا ل المعرفيدددة الموجتدددة لألجيدددال الم لسدددية حتددد
باألو ددددازة ددددوأرادي  ، 2003 ،ب  )131فأ مددددة ولودددددا

سدددمتا الطمدددول والرغبدددة فدددي االلتقدددا

ددددمز عددددن ددددل اطدددداب "المحليددددة" وعدددد

مكادددددة

نالكودية" واالدتما إل الحقل اإلدسادي
الرا حدددة أز تحميدددة الريدددل الم لسدددي الر ددد

لقددد أبدددر

الحقدددر ال دددمولية العقخديدددة دددي ل ددداز ذو او دددة صددداع

دددي بوابدددة دحدددو تحميدددة اد دددرا فعلدددي فدددي مدددوا العدددالم

دددسب

تماعدددل فيددد الدددساتي بدددالمرتمعي ˓ المحلدددي بدددالكودي ˓ ال ددداب

بالعددداا إدتدددا سددديرول الع الدددة بلغدددة ةلول )التدددي عليتدددا أز تترددداو مدددا سدددم بأشدددكال ناال دددتخئ المتددديمنن أونالتمددداوض
المتدددددديمننأو "التيمحددددددة المردددددددة" ة ولباسددددددوز، 2000،ب  )12وتستقدددددد ل جميدددددده أسددددددالي الرأسددددددمالية العا ليددددددة
الطميليددددة عل

ددددسا األسددددا

˓ تقددددير المددددوا ن ة فلسددددمة وإلشددددا ا تربو ددددا علدددد حدددد تعبيددددر "سددددوتو " و " ددددالل

مادتدددا م" 3فقضدددية الموا حدددة قضدددية أاخقيدددة تمدددرض بالضدددرول المقدددالحة مددده الدددسا والعدددالم أوال أدددم السدددعي إلددد
تحقيددد مدددا ضدددمن السدددعا والرفا يدددة لردسددداز فدددي دددسب األلض تحدددز اطدددة تضدددامحية تلغدددي الحدددواج اإل ولوجيدددة و
االاتخفا الرغرافية
عحددد ما دتحدددد

عددددن الم لسددددة الرددددا والمسددداولة ةغيددددر الما لرددددة وغيددددر المرت قددددة) التدددي تتغيدددد الدددد فاع عددددن حدددد

االمدددتعلم فدددي مسدددا لة واقعددد والسدددعي إلددد تغييدددرب ˓ فادحدددا د دددي لبدددا ج ددد ا مدددن العقخديدددة المتحدددول التدددي سدددوئ تحرلددددا
من المكودا الخشعول ة وت ل ل حا اترا ا ج

 3استح
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الل مادتا م ممتوا "الت طيي ال امل"

من الضبي الساتي ال عول

Planing Overal
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تبعدددا لدددسلص ،علددد الم لسدددة أز ت لددد لددد حا دموذجدددا مدددن ال

قدددية تسدددم بدددالحراو الحمسدددي ة)Psychic mobility

علدد حدد تعبيدددر "جدداو ليردددر " ˓ ش قدددية تتسددم بالم ددال ة االدمعاليدددة ة مدددولا  ،1988 ،ب  )87علددد غددرال مدددا
وجددد عحددد ال ددد ص اليابدددادي والكدددول علددد سدددبيل المثدددال ˓ حتددد واز اددددز المحددد ا السوسددديوأقافية غيدددر مت دددابتة
 ،ش قدددية تسدددتم لول الموا حدددة وأفكال دددا مدددن مبدددا

ومقومدددا التحميدددة التدددي رحتدددا" بيتدددر وسدددوتو " مدددن قبيدددل

"العوز الساتي" "المبا أ المحلية" و"استثال الرتو ة بيتر وسوتو  ،1968 ،ب )40-45
إز الدددتعلم علددد الموا حدددة رعدددل اإلدسددداز لغدددة غيدددر مغلوبدددة مدددا رعلتدددا تتددد عم شدددت االسدددتراتيريا ˓أمبر قيدددة
ادددددز أو عقخديددددة ˓ قادوديددددة أو أول ددددة ˓ علميددددة ادددددز أو دمسددددية إدتددددا حا ددددر فددددي ددددل شددددي  ،وبكددددل المعددددادي،
فالم ددددروع الم لسددددي للموا حددددة ددددو م ددددروع إل عددددا

يبددددة اإلدسدددداز مر دددد تحطلدددد محدددد

والتددد ابير)الفيوليدددز و لدددو ) 2000 ،فددداذا اددددز الع ددد مدددن المددد ال

ددددل ال طددددي واآلليددددا

التربو دددة الكبدددرل مدددن مثيدددل "م لسدددة التحليدددل

الحمسددددي التربددددو " و"م لسددددة الرماعددددة" و"حلقا الحقاشددددا الرمعيددددة" قدددد أقددددر بمر

ددددة المددددتعلم فددددي ألوقددددة

العمليددددا التربو ددددة التواصددددلية والتماعليددددة ˓فعلدددد اسددددتراتيريا الحا ددددر أز تعددددي بأ ميددددة موا حددددة محر ددددة و فاعلددددة
محليدددا وعالميدددا ˓و أصدددل لألشددديا ة تددداب "أصدددل األشددديا " للكاتددد نJulios Lipsن ) فكدددل موا حدددة صدددا قة تبتددد
من اإلدساز وتمر بواسطة اإلدساز ألجل لفا ية اإلدساز

خاتمة
لقددد غيدددر جا حدددة ولوددددا مرر دددا العدددالم بأسدددرب وعلددد الم لسدددة الحموذجيدددة التدددي دتواا دددا اليدددوا أز تدددحرا فدددي
لسدددم بولتر تدددا مدددوا ن حدددر ،مسدددتقل ،متدددال ،م دددالو ،إ ردددابي و سددداع إلددد تغييدددر فضدددا ال ددداب والعددداا دحدددو
األفضددل  ،علدد دحددو ضددمن لفا يددة ومسدددتقبل اإلدسدداز تحددز سددياا معددولم مدددا أز الرا حددة أأددال مددن ج دد عخقدددة
التربيدددة بدددالقيم الكوديدددة بوصدددمتا عخقدددة ج ليدددة ووأيقدددة ،إذ ال مكدددن الحددد ث عدددن التربيدددة والموا حدددة فدددي ظدددل غيددداب
الحر دددا ال اصدددة والعامدددة و ادعددد اا ال مقرا يدددة الحقيقيدددة القا مدددة علددد المسددداوا وتكدددافا المدددرب والمبحيدددة أ ضدددا علددد
الع الدددة االجتماعيدددة والتسددداما و اإل مددداز بددداالاتخئ وشدددرعية التعددد ة أبدددو ح دددي  ، 2013 ،ليدددا التربيدددة وسددديلة
قيم الموا حة)

ال ول لتع

و ال مكددن فددي دمددا القدد أ ضددا ،و ب ددكل عكسددي ،الحدد ث عددن القدديم الكوديددة فددي غيدداب تربيددة حقوقيددة وتعلدديم بحددا
و ددددا ئ تسددددم بددددالرو  ،باإلبدددد اع ،باالبتكددددال  ،بتكددددو ن الكمددددا ا المحترددددة وبت ددددريه البحددددث واالستك ددددائ والتحقيدددد
العلمدددي والمعرفدددي فالتربيدددة والقددديم متخ متددداز دددوجتي العملدددة الحق دددة ،ومدددا أحوجحدددا اليدددوا إلددد م دددروع م لسدددي و
تربدددو

مددد ي ب دددكل متحددداغم بدددين الموا حدددة المحليدددة والكوديدددة ألجدددل تأ يدددل داشدددقتحا علددد

دددو لؤ دددة إب اعيدددة قا مدددة

عل أسا الحقاا والمساولية واالدضبا واالدمتال،
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ومت ددبعة بمبدددا

الحر دددة والتغييدددر وبحدددا ال ولدددة واألمدددة وفددد أسدددا اإلدتددداي واالبتكدددال المثمدددر لقدددالا الدددو ن ااصدددة

و لقالا العالم بـأسرب عامة ة جي ول  ،2019 ،ب ) 92
واتامددا ،قدد تكددوز أ مددة ولودددا قدد أجبرتحددا علدد التباعدد االجتمدداعي حرصددا علدد السددخمة والوقا ددة ،لكحتددا

ددز ،

فدددي جادددد آادددر ،المكدددر التضدددامحي ذ الوجددد الكدددودي و فعتحدددا إلددد التقدددالب اإلدسدددادي أ ثدددر مدددن ذ قبدددل ،بدددل و عتحدددا
أ ضا إل إعا التمكير في عخقتحا بتسا العالم تحز لا ة موا حة معولمة بعي عن أشكال التقا ا والتطاحن
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