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حملها  التي  مانة  الأ لي�ؤدي  ر���ض  الأ على  ن�سان  الإ اهلل  خلق 

مي��ان  الإ بح�سارة   ر����ض  الأ وع��م��ارة  ل��ه  ُجعلت  التي  واخل��اف��ة 

ْر�ِض َوا�ْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها}  والت�حيد قال تعاىل : { ُهَ� اأْن�َساأُكْم ِمَن الأ

ر�ض  وه� مقبل على العي�ض  ن�سان على الأ ه�د :61 ، ومنذ كان الإ

خر. مع الآ

يق�ل اهلل تعاىل:

 )واعت�سم�ا بحبل اهلل جميعًا ول تفرق�ا( اآل عمران 103 .

اأن العمل على ال�حدة بني   يبني اهلل تبارك وتعاىل هنا 

ال�حدة  تلك  حتقق  واأن  عظيمة،  �سرعية  فري�سة  امل�سلمني 

نعمة اإلهيه كبرية، واأن الفرقة مع�سية كربى ونقمة - قال �سلى 

فاإن  والفرقة،  واياكم  باجلماعة،  عليكم  و�سلم:)  عليه  اهلل 

ال�سيطان مع ال�احد، وه� من الثنني اأبعد( �سنن الن�سائي.

ر�ض التي ولد فيها، ون�ساأ على  ن�سان يتاأثر بالأ واإذا كان الإ

ر�ض عليه، مبن فيها  ترابها ، وعا�ض من خرياتها، فاإن لهذه الأ

كثريًة  وواجباٍت  حق�قًا  املك�نات،  من  فيها  وما  الكائنات،  من 

القرابة،  وحق�ق  اجل�ار،  وحق�ق   ، خ�ة  الأ حق�ق  يف  تتمثل 

اأي  يف  ن�سان  الإ على  يجب  التي  خ��رى  الأ احلق�ق  من  وغريها 

اأن يراعيها واأن ي�ؤديها على ال�جه املطل�ب وفاًء  زمان ومكان 

وحبًا منه ل�طنه ولعل خري دليل على ذلك ما �سح عن النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم اأنه وقف يخاطب مكة املكرمة م�دعًا لها 

وهي وطنه الذي اأخرج منه، فقد روي عن عبد اهلل بن عبا�ض 

)ر�سي اهلل عنهما( اآنه قال : قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه 

ق�مي  اأن  ول�ل  اإيل،  واأحبك  بلد،  من  اأطيبك  :)ما  ملكة  و�سلم 

اأخرج�ين منِك ما �سكنُت غريك ( رواه الرتمذي.

ومن احلديث ندرك ما ميثله حب ال�طن لر�س�ل اهلل عليه ال�ساة 

وال�سام وه� معلم الب�سرية اأن حب ال�طن فطرة مزروعة يف القل�ب  

الرتبية  اأبنائها  تربي  التي  هي  الق�مية  �سرة  والأ وامل�ساعر  والعق�ل 

حمبني  اأف��راد  ليك�ن�  احلنيف  ديننا  تعاليم  من  النابعة  ال�ساحلة 

ل�طنهم ملتزمني بد�ست�ره وق�انينه و�س�ن �سمعته ومكانته حمافظني 

نتماء اإليه. على �سامته وفخ�رين بالإ

 �سائلني اهلل اأن ي�فقنا ملا يحبه وير�ساه،،

مدير مكتب الت�جيه املجتمعي

نا�سر  حممد العجمي

اإلفتتاحية

مفهوم المواطنة:
ن�ضان اإىل الدولة التي ولد بها  وخ�ضوعه  املواطنة ب�ضكل ب�ضيط وبدون تعقيد هي انتماء الإ

احلقوق  من  مبجموعة  املواطنني  بقية  مع  مت�ضاوي  ب�ضكل  ومتتعه  عنها  ال�ضادرة  للقوانني 

والتزامه باأداء جمموعة من الواجبات جتاهها فاملواطنة عالقة بني فرد ودولة كما يحددها 

قانون تلك الدولة ومبا تت�ضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق يف تلك الدولة ، واملواطنة تدل 

�ضمنًا على مرتبة من احلرية مع ما ي�ضاحبها من م�ضوؤوليات ، وهي على وجه العموم ت�ضبغ 

على املواطن حقوقًا �ضيا�ضيًة مثل حق النتخاب وتويل املنا�ضب العامة.

                                                                           )م�ا�سيع واأبحاث �سيا�سية- دائرة املعارف الربيطانية(

 أبعاد مفهوم المواطنة:
ملفهوم املواطنة اأبعاد متعددة تتكامل و ترتابط يف تنا�ضق تام علي النحو التايل:-

واجلماعات  فراد  لالأ واملعنوية  والنف�ضية  الروحية  باجلوانب  يعنى  ح�ضاري  ثقايف  بعد   -

على اأ�ضا�ض احرتام خ�ضو�ضية الهوية الثقافية واحل�ضارية ويرف�ض حماولت ال�ضتيعاب 

والتهمي�ض والتنميط.

للب�ضر ويحر�ض  �ضا�ضية  اإ�ضباع احلاجيات املادية الأ - بعد اقت�ضادي اجتماعي ي�ضتهدف 

دنى الالزم منها ليحفظ كرامتهم واإن�ضانيتهم. على توفري احلد الأ

- بعد قانوين يتطلب تنظيم العالقة بني احلكام واملحكومني ا�ضتنادا اإىل عقد اجتماعي 

يوازن بني م�ضالح الفرد واملجتمع.

أهم الصور  التي تتحقق فيها المواطنة :
ما  مكان  ويف  ما  ب�ضرية  جمموعة  اإىل  بالنتماء  ن�ضان  الإ �ضعور  مبعنى  النتماء: 
ن�ضان يتمثل ويتبنى  )الوطن( على اختالف تنوعه العرقي والديني واملذهبي، مما يجعل الإ

ويندمج مع خ�ضو�ضيات وقيم هده املجموعة.

وال�ضحة  وال�ضالمة  من  الأ يف  كاحلق  والعامة  اخلا�ضة  املواطنة  بحقوق  التمتع  مبعنى  احلق�ق: 

�ضا�ضية العمومية وحرية التنقل والتعبري وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية، كامل�ضاركة  والتعليم والعمل واخلدمات الأ

يف النتخاب والرت�ضيح وتدبري املوؤ�ض�ضات العمومية وامل�ضاركة يف كل ما يهم م�ضري الوطن(. 

ال�اجبات:كاحرتام النظام العام واحلفاظ على املمتلكات العمومية والدفاع عن الوطن 

والتكافل والوحدةالوطنية وامل�ضاهمة يف بناء و ازدهار الوطن واأي تق�ضري من اآي مواطن 

رتباط حقوق املواطن  يف اآداء واجباته تعني التاأثري على حقوق مواطنني اآخرين وذلك لإ

خرين وواجباتهم. وواجباته بحقوق الأ



كيفية استشعار الفرد حبه لوطنه:-
هداف الرتبوية غر�ض الجتاه وال�ضلوك الذي يحقق مواطنة    من الأ

 الفرد م�ضتقبال يف خدمة دينه ووطنه على اأ�ضا�ض اأنه �ضلوك ينطبع على جميع

فعال والنتماء لهذا  قوال والأ عمال والأ  ما يقوم به الفرد م�ضتقبال من الأ

انتماءه  ي�ضت�ضعر  الدرا�ضة  كر�ضي  على  الفرد  باأن  نقول  هنا  ومن  الوطن 

لوطنه من �ضغره وال�ضت�ضعار من �ضقني: اإح�ضا�ضه و�ضعوره بعطف الوطن 

اأن  على  ت�ضاعده  التي  والرتبوية  والتعليمية  الفكرية  البيئة  بتجهيز  عليه 

فيه  وامل�ضاركة  وطنه  م�ضئولية  حتمله  الثاين  وال�ضت�ضعار  بذاته،  ينمو 

بحيث يناف�ض على م�ضتوى العامل اإن �ضاء اهلل .

)الدكت�ر /عبد اللطيف الع�ين  (

التربية على المواطنة:-
واملوروثات  احل�ضارية  وللخ�ضو�ضيات  للهوية  حم�ضنًا  املواطنة  تعترب 

طريق  ع��ن  وال���دويل  قليمي  الإ املحيط  يف  و�ضعها  يجب  الثقافية،لذا 

فالنغالق  خرين،  الآ جتارب  على  والط��الع  وط��ان،  الأ كل  على  النفتاح 

والزدهار  التطور  اإىل  يوؤدي  والت��زان  وال�ضمحالل،  اجلمود  اإىل  يوؤدي 

والنفتاح  الذاتية  التنمية  اآليات  من  ن�ضان  الإ يتمكن  اأن  املواطنة  وغاية 

اأن نختزل يف جمرد التوفر  على املحيط فاملواطنة التي نريدها ل ينبغي 

يف  جت�ضد  اأن  يجب  واإمن��ا  �ضفر.  ج��واز  اأو  تعريف  بطاقة  على  الت�ضكيلي 

الغرية على الوطن والعتزاز بالنتماء اإليه وامل�ضاركة الفعالة يف خمتلف 

اأو عاملية. ومن مزايا الرتبية  التي نتمناها وطنية كانت  التنمية  جمالت 

على املواطنة اأنها تعيد التوازن بني ما هو حملي وما هو كوين للتخفيف من 

ة قيم العوملة وما ترتب عنها من انهيار للحدود بني الثقافات املحلية  وطاأ

الهوية  للمحافظة على  �ضلبية. وذلك  اأثار  وما �ضاحب ذلك من  والعاملية 

الوطنية واخل�ضو�ضية الثقافية ب�ضكل ي�ضمن النتماء الذاتي واحل�ضاري 

الهوية  تر�ضخ  كونها  املواطنة،يف  على  الرتبية  اأهمية  وتتجلى  للمواطن. 

�ضالمية واحل�ضارية مبختلف روافدها يف وجدان املواطن، كما تر�ضخ  الإ

تقوية  ويف  خدمته  يف  الرغبة  وتعزيز  مبقد�ضاته  والتم�ضك  املواطن  حب 

قيم الت�ضامح والتطوع والتعاون والتكافل الجتماعي التي ت�ضكل الدعامة 

�ضا�ضية للنهو�ض بامل�ضروع التنموي للمجتمع. وممار�ضة املواطنة لي�ضت  الأ

ال�ضيا�ضية  احلياة  يف  امل�ضاركة  يخول  ال��ذي  القانوين  بالر�ضد  مرهونة 

وىل  وخا�ضة العمليات النتخابية بل اإن لكل مرحلة، بدءا من ال�ضنوات الأ

عملية  ت�ضورات  و�ضع  قبيل  من  املمار�ضة  ل�ضكل  و�ضيغ  اأ�ضكال  للطفل، 

مع  يحدث  اأن  �ضانه  من  عمرية  فئة  كل  مع  متكيفة  يومية  �ضلوكيات  حول 

يغر�ض  الذي  الرتاكم  ذلك  اأخرى،  اأطراف  جهود  وت�ضافر  الزمن  مرور 

اأمرا  وتفعيلها  بلورتها  ويجعل  والوجدان  الفكر  ت�ضافر  يف  املواطنة  قيم 

ودائما.  طبيعيا 

�ستاذ: حممد �سخمان- كاتب مغربي( )امل�اطنة / بقلم الأ

وسائل غرس حب الوطن في نفوس األبناء:- 
ن�ضان  الإ جبل  التي  الفطرية  م��ور  الأ من  الوطن  حب  اأن  فيه  ل�ضك  مما 

�ضالم من �ضاأن هذه الفطرة،وظهر ذلك جليًا يف فعل النبي  عليها، وقد رفع الإ

يرزقه  اأن  اهلل  ودعا  الهجرة  بعد  املدينة  ا�ضتقر يف  ملا  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى   �

و اأ�ضد (( فحب الوطن ل  حبها فقال )) اللهم حبب اإلينا املدينة كحبنا مكة اأ

نه انتماء فريد واإح�ضا�ض راٍق وت�ضحية �ضرعية  ينكره عاقل ول يرف�ضه لبيب لأ

كُن  ُيِ �ضاٍم  حٌب  اإنه  اأ�ضمى،  اإنه  لهجة  اأو  اأو جن�ضية  لبا�ضًا،  ولي�ض  كرمي  ووفاء 

غر�ضه وغر�ض معانيه يف نفو�ض اأبنائنا من خالل عدة اأمور نذكر منها:- 

موطن  يثل  ال��ذي  املنزل  هو   : اللغة  يف  فالوطن  الوطن،  معنى  -تعليمهم 

ن�ضان وحمله ووِطَن املكان واأوطن اأقام متخذًا اإياه حماًل و�ضكنًا يقيم فيه  الإ

فرنبي اأبناءنا على حب الوطن يف نفو�ضهم وتن�ضئتهم على التم�ضك بالقيم 

بوجود  اإل  يقوم  ل  فالدين  الوطنية  وبني هويتهم  بينهم  والربط  �ضالمية  الإ

بناء  الوطن فهو املكان الذي يقوم فيه الدين وحتى يتحقق حب الوطن عند الأ

لبد من حتقق �ضدق النتماء اإىل الدين اأوًل ثم الوطن ثانيًا. 

بالقيم  التم�ضك  ع��ل��ى  وتن�ضئتهم  ب��دي��ن��ه��م،  ال��وط��ن  اأب���ن���اء  رب���ط   –
����ض���الم���ي���ة، وال����رب����ط ب��ي��ن��ه��ا وب����ني ه��وي��ت��ه��م ال��وط��ن��ي��ة، وت��وع��ي��ت��ه��م  الإ

���ض��الم��ي يف ث��ق��اف��ة ال��وط��ن ب��اع��ت��ب��اره م��ك��ون��ًا اأ���ض��ا���ض��ي��ًا ل��ه.  ب��امل��خ��زون الإ

– تاأ�ضيل حب الوطن والنتماء له يف نفو�ضهم يف وقت مبكر، وذلك بتعزيز 
واإع��داد  وتقدمه،  رقيه  اأج��ل  من  والعمل  للوطن،  النتماء  ب�ضرف  ال�ضعور 

 النف�ض للعمل من اأجل خدمته ودفع ال�ضرر عنه، واحلفاظ على مكت�ضباته.

عن  والبعد  نفو�ضهم،  يف  م��ر  الأ لولة  والطاعة  ال�ضمع  مفهوم  تعميق   –
الذين  اأيها  »ي��ا  تعاىل:  قوله  من  انطالقًا  والفتنة  الختالف  يثري  ما  كل 

 .  59 الن�ضاء   منكم«.  م��ر  الأ واأويل  الر�ضول  واأطيعوا  اهلل  اأطيعوا   اآم��ن��وا 

اهلل-:»اإن  -رحمه  ال�ضاطبي  يقول  العدول،  الثقات  البلد  بعلماء  – ربطهم 
مة �ضيعًا، وجعل  اأول البتداع والختالف املذموم يف الدين املوؤدي اإىل تفرق الأ

ن�ضان من نف�ضه اأنه من اأهل العلم والجتهاد يف  باأ�ضها بينها �ضديدًا اأن يعتقد الإ

 الدين، وهو مل يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك ويعد راأيه راأيا وخالفه خالفًا«.

ه����ل  والأ ال��ن��ف�����ض  و���ض��ي��ان��ة  خ���الق���ي���ة  الأ ال��ط��ه��ارة  ع��ل��ى  – ت��ع��وي��ده��م 
خ���الق���ي���ة ال��ذم��ي��م��ة،  م����را�����ض الج��ت��م��اع��ي��ة والأ وال����وط����ن م���ن ك���ل الأ

ودن��ي��اه. دي��ن��ه  ب��اأم��ور  ال��واع��ي  امل�ضلم  ب��اأخ��الق��ي��ات  التحلي  على   وحثهم 

فيهم  الوعي  وبث  لهم،  الوطنية  املفاهيم  بنقل  الوطنية  الثقافة  – تعزيز 
همية اجلغرافية والقت�ضادية للوطن.  بتاريخ وطنهم واإجنازاته، وتثقيفهم بالأ

على  وحتافظ  الوطن  �ضئون  تنظم  التي  نظمة  الأ احرتام  على  – تعويدهم 



حقوق املواطنني وت�ضري �ضوؤونهم، وتن�ضئهم على حب التقيد بالنظام والعمل به.

ح�����ض��ان  والإ خ��ري��ن  الآ ح��ب  على  وتربيتهم  واأخ��الق��ه��م،  �ضلوكهم  تهذيب   –
تعاىل  اهلل  ل��وج��ه  امل��واط��ن��ني  ح��اج��ات  ق�ضاء  اأج���ل  م��ن  ال�ضعي  وح��ب  ل��ه��م، 

اأم��ك��ن ذل��ك. م��ا  م��ت��اب��ع��ة م�����ض��احل��ه��م وح���ل م�ضاكلهم  اأج����ل   وال��ع��م��ل م��ن 

وحب  املحتاجني،  على  نفاق  الإ وحب  امل�ضرتك،  العمل  حب  على  – تعويدهم 
لفة بني كافة امل�ضتويات القت�ضادية يف الوطن. التفاهم والتعاون والتكافل والأ

عن  والب���ت���ع���اد  ن��ف��و���ض��ه��م،  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال����وح����دة  ح���ب  ت��ع��زي��ز   –
ف�����������رازات ال���ف���ئ���وي���ة وال���ع���رق���ي���ة وال���ط���ائ���ف���ي���ة امل���م���ق���وت���ة، م��ع  ك����ل الإ

 ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال��ف��رق ب��ني الخ���ت���الف امل��ذه��ب��ي وال��ت��ع�����ض��ب ال��ط��ائ��ف��ي.

معها،  والتفاعل  فيها  وامل�ضاركة  الهادفة  الوطنية  املنا�ضبات  حب  ن�ضر   –
املجتمع  خدمة  يف  واإ�ضهاماتها  هلية  الأ املوؤ�ض�ضات  ن�ضاطات  يف  وامل�ضاركة 

�ضابيع التي تدل على تعاون املجتمع. بامل�ضاركة يف الأ

التاأكيد  اأجهزة الدولة على اخلري وال�ضالح، مع  – تعزيز حب التعاون مع 
نظمة من �ضلوكيات غري وطنية، ومفا�ضد  على البتعاد عن كل ما يخالف الأ

اإدارية ومالية ومقارعتها وال�ضعي للق�ضاء عليها. 

) غر�ض حب ال�طن يف نف��ض اأبنائنا/ حمد بن عبد اهلل القميزي (

الدخيلة  األفكار  ضد  النشئ  تحصين  يتم  كيف 
التي تخل بثوابت حبه لوطنه؟ 

اأن  يكن  التي  العنا�ضر  اأه��م  وه��م  وال��وط��ن  م��ة  الأ م�ضتقبل  هم  النا�ضئة 

يقوم عليهم البناء، وعملية التح�ضني تتداخل فيها اأكرث من موؤ�ض�ضة فاأول 

اأنها  يف  جدا  ومهم  كبري  دور  لها  �ضرة  فالأ �ضرة  الأ هي  حم�ضن  اأو  موؤ�ض�ضة 

تربية  احلياة  جوانب  كل  يف  تربيه  كما  ال�ضلوك  هذا  على  البن  هذا  تربي 

يانية، والرتبوية، وتربيه على جوانب املواطنة، وهذا اأحد  على اجلوانب الإ

�ضرة، واملح�ضن الثاين هو املدر�ضة  العنا�ضر املهمة التي تهتم بها عنا�ضر الأ

فعندما ينتقل الطالب اىل املدر�ضة يجب اأن يكون هناك برامج توعية تنمي 

هذا اجلانب لدى اأطفالنا وطالبنا فالفكر الذي يتلقاه الطالب ل �ضك انه 

اأو  الداخلي  ع��الم  الإ اأو  نرتنت  الإ طريق  عن  �ضواء  متعددة  باأ�ضاليب  يتلقاه 

اخلارجي اأو �ضواء عن طريق املحاكاة اأو ال�ضداقات داخل اأو خارج املدر�ضة 

ال�ضحيح هو  �ضلوب  الأ اأن  بالتاأكيد  فبالتايل  يدور حوله  ما  مايتلقاه من  اأم 

اأ�ضلوب احل�ضانة والوقاية بحيث يجعل الطالب يتنور على ما قد يوؤثر على 

 ، وطنه  بناء  منه يف  ي�ضتفيد  الذي  املتميز  ال�ضيء  هو  وما  واجتاهاته  فكره 

وهذا التح�ضني اأو الوقاية لها برامج خا�ضة فيما تتعلق اإما يف الن�ضاط اأويف 

ر�ضاد الطالبي يف املدر�ضة اأو يف بع�ض مقررات الكتب فمثال لبد اأن يعزز  الإ

حقوق   ، الوطن  حقوق  م��ر،  الأ ولة  حقوق  ق�ضية  املعلم  طريق  عن  الطرح 

الوالدين، حقوق املجتمع،من اجلانب ال�ضرعي اأومن جانب علم الجتماع اأو 

علم التاريخ واجلغرافيا فيتحقق من خاللها انتماوؤه لوطنه وانتماءاته لتاريخ 

اأو العلمية الرتبوية من  �ضياء ت�ضتثمر يف العملية التعليمية  الوطن، وهذه الأ

لدى  املواطنة  روح  تنمي  التي  �ضياء  الأ اأهم  ومن  ر�ضاد.  والإ ن�ضطة  الأ خالل 

واملادية  والرتبوية  والجتماعية  النف�ضية  الطالب  حاجات  تلبية  هو  الطالب 

فيه  نوقظ  وبهذا  منهجي  وباأ�ضلوب  علمي  باأ�ضلوب  وت�ضبع  املدر�ضة  داخ��ل 

جوانب ال�ضعور باحلب والنتماء لهذه املوؤ�ض�ضة التي هي واحدة من موؤ�ض�ضات 

املجتمع فين�ضحب هذا احلب الذي يبداأ مع الطفل فيحب هذه املوؤ�ض�ضة التي 

هي جزء من الوطن ثم ينتقل هذا احلب اإىل الوطن وينتقل هذا احلب اإىل 

بناء حب الوطن. مة وهكذا ننمي يف الأ املجتمع ثم اإىل الأ

                  )حب ال�طن / الدكت�ر عبد اللطيف الع�ين/ الدكت�ر عبد الكرمي اجلرب�ع(

مسؤولية التعليم في تعزيز المواطنة:- 
تلك  يف  تكمن  ل  ال�ضليمة  الوطنية  للممار�ضة  احلقيقية  ال�ضمانات  اإن 

يف  تتمثل  واإمنا   ، والثقايف  الجتماعي  الف�ضاء  معامل  حتدد  التي  فاق  الآ

مدى ت�ضرب اأفراد املجتمع لقيم املواطنة احلقيقية منذ ال�ضغر والتدريب 

ح�ضب  الرتبوية  والو�ضائط  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  يف  عمليًا  ممار�ضتها  على 

طبيعة املرحلة التي ير بها الفرد ، ومن ثم ياأتي طرحنا  للروؤية املقرتحة 

لدور التعليم وم�ضوؤوليته يف تعزيز مبداأ املواطنة مرتكز على جمموعة من 

املحاور التي تت�ضكل منها منظومة التعليم والتعلم مبختلف مكوناته وذلك 

على النحوالتايل: 

- املناخ املدر�ضي : ولتفعيل دوره يف تنمية وتعزيز املواطنة لبد من التايل:

-اأن يكون املناخ املدر�ضي اإيجابيًا ي�ضمح بدرجة من التفاعل الجتماعي 

وذلك من خالل تاأكيد الثقة بني جيل الكبار وامل�ضئولني   وبني الطالب 

على امل�ضتوى التنفيذي حتى تنمو م�ضاعر احلب بني جميع اأطراف العملية 

الرتبوية فتنمو م�ضاعر الفخر والعتزاز باملدر�ضة كمجتمع �ضغري ومن ثم 

املجتمع الكبري. 

- اأن ي�ضود املناخ املدر�ضي روح التعاون والتاآلف واجلماعية واأن يدرك كل 

فرد فيه اأن  له دورًا فاعاًل على دخل هذه املوؤ�ض�ضة متهيدًا لختفاء القيم 

ال�ضلبية والفردية.

�ضادة  - اأن يتيح املناخ املدر�ضي فر�ضًا اإيجابية لدعم الثقافة الوطنية والإ

بها  والتم�ضك مب�ضمونها دون انغالق اأو رف�ض لنتاج التطور املعريف .

- اأن تتغري ثقافة ال�ضمت والتلقني يف اأ�ضلوب التعامل داخل املدر�ضة اإىل 

اأ�ضلوب حواري يحقق فيه التلميذ ذاته ويقوم على حرية الراأي ويوؤكد على 

يجابي البناء بني التالميذ واملعلمني . احلوار واملناق�ضة والنقد الإ

- اأن يعمل املناخ املدر�ضي على اإ�ضباع حاجات التالميذ املعرفية واملهارية 

يعك�ض  واأن   ، لل�ضغار  ق��دوة  الكبار  فيه  ويكون  وال�ضلوكية  والوجدانية  

م�ضكالت املجتمع وق�ضاياه حمليًا وعامليًا ، واأن تناق�ض هذه الق�ضايا يف 

جو ي�ضوده احلب والتوجيه ال�ضليم. 

)د.عثمان بن �سالح العامر-اأ�ستاذ الرتبية امل�سارك(



اإ�سراف :- نا�سر حممد العجمي - مدير مكتب الت�جيه املجتمعي

نسعد بتلقي طيب مشاركتكم واقتراحاتكم حول موضوعات عددنا القادم:ـ

2- كيف تساهم المرأة في التنمية اإلقتصادية.1- البيت المسلم وقواعده.

بانتظار مشاركتك معنا
ن�سعد بتلقي اقرتاحاتكم وماحظاتكم

على اله�اتف التالية :

22487578 / 22487579

فاك�ض : 22423125

الربيد اللكرتوين اخلا�ض باملكتب

tawjeeh@islam.gov.kw
لكرتوين اأو زيارتنا على امل�قع الإ

http://islam.gov.kw/tawjeh

)SMS( إلستالم رسائل
التوجيهية للمكتب

يرجى مراسلتنا على 
البريد االلكتروني للمكتب
Tawjeeh@islam.gov.kw

3- دور المرأة في إصالح المجتمع.

رسالة المكتب التوجيهية لهذا العدد :.

الرجل الذي ال يتعلم، شأنه شأن األرض الجرداء التي ال تنبت شيئًا.

مقتطفات توجيهية

�ضالم ذات اأبعاد وا�ضعة ت�ضمل اأرجاء احلياة، فال يحدها الزمن ول يوقفها التطور ، اإمنا تعمر جنبات  اإن الرتبية يف الإ

وعزة  ون�ضاطًا  واأمانًا وجدًا  واأمنًا  وعفة  وخلقًا  واأدبًا  القراآن �ضدقا  اأخالق  كماًل من  جيال ومتالأ احلياة  الأ الكون بخري 

واإح�ضانًا .

�ضالم.  اإنها احلياة املتجددة يف اأجيال الإ

بناء والبنات يف �ضوء الكتاب وال�ضنة(               ) ال�ضيخ / خالدالعك � تربية الأ

�ضالمي يعمل على احلد من الرغبات وامليول التي ل تتنا�ضب مع قدرات املراهق كما يحول دون  املنهج الإ

ن�ضان عن م�ضار الفطرة ال�ضوية. الرغبات وامليول النف�ضية والعقلية والجتماعية التي تنحرف بالإ

              ) ال�ضيخ / خالدالعك � منهج تربية املراهق ومعاجلة م�ضاكله الفكرية(

ل تقاطع متحدثًا ول ت�ضتخفن بحديثه ، اأو تبادر اإىل تكذيبه وتخطئته، ول تقم من عنده وهو يتحدث مامل ت�ضتاأذن 

منه ، ول تنازعه احلديث اأو تكمله اإذا �ضرع فيه، بل اأقبل عليه بوجهك و�ضمعك واأ�ضغ اإليه ولو كنت �ضمعت حديثه من 

قبل ، فاإن ذلك من مقومات املروءة.

خالق وال�ضلوك(                 ) حممد بن ابراهيم احلمد � ر�ضائل يف  الرتبية والأ


