
ملخص

تُعدُّ املواطنة موضوعاً مهامً يف مسرية التنمية يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن مل يحظ 

باالهتامم الذي يتناسب مع أهميته خالل العقود املاضية من تأسيس الدولة الحديثة يف املنطقة؛ فهو يَُعدُّ األساس 

الذي يجب أن تبنى عليه العالقة بني األفراد والدولة يف هذه املرحلة، وقد استقطب هذا املفهوم اهتامماً أكادميياً 

وتربوياً متنامياً خالل العقد املايض. ويرجع هذا االهتامم إىل التحديات التي بدأت وتريتها تتزايد يف جميع دول 

املنطقة نتيجة التحوالت التي شهدتها هذه الدول يف العقود املاضية، ما قاد مفكري هذه الدول وباحثيها إىل طرح 

تساؤالت جوهرية تتعلق باملواطنة، واملشاركة، والتنمية، والرتبية دورها يف تهيئة هذه املجتمعات لالنتقال إىل 

مجتمعات مواطنة تستطيع أن تواجه التحديات املتعددة التي تولد شعوراً بعدم اليقني باملستقبل. 

ولذا هدفت هذه الدراسة إىل تعرف واقع الرتبية من أجل املواطنة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية وتحدياتها من خالل تبني مقاربة بني مفاهيم املواطنة واملواطنة املسؤولة وواقع تطبيقها يف األنظمة 

الرتبوية الخليجية، وفهمها من قبل الطلبة واملعلمني. وتبنت الدراسة املنهج الوصفي من خالل مراجعة األدبيات 

الرتبوية يف مجال املواطنة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وخرجت الدراسة مبجموعة من املؤرشات 

املهمة، منها أن مفهوم املواطنة الذي يضّمن داخل املناهج املدرسية ال يزال بعيداً عن املفهوم الحديث الذي 

يسعى إىل بناء مواطنني مبهارات تؤهلهم للمشاركة يف صنع القرارات التي تتعلق بحياتهم، وتتيح لهم معرفة 

الدولة وأنظمتها وقوانينها ودورهم يف تشكيلها، فاملضامني املوجودة يف املناهج الحالية تركز فقط عىل جوانب 

تاريخية وجغرافية يتم تلقينها للطلبة، مام ال يساعد عىل تكوين شعور حقيقي باملواطنة التي تدفع للمشاركة 

وتعمق االنتامء، وتعطي فرصاً لصقل هذه املهارات ومامرستها يف الحياة املدرسية، فالهدف هو تكوين مواطن 

مواٍل من دون وعي بداًل من تكوين مواطن مسؤول وواٍع. 

وتـويص الدراسـة بالرتكيـز عـىل ثالثـة اتجاهـات لتحقيق ذلـك، هي: اسـتمرار الدولـة يف تعزيـز املواطنة 

مـن أسـفل مـن خالل إرسـاء دعائم دولـة القانـون والرقابة واملحاسـبة، واالسـتمرار يف تعزيز حقـوق املواطنني، 

د. سيف بن ناصر بن علي المعمري
أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية - جامعة السلطان قابوس
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وتعزيـز املواطنـة مـن أسـفل مـن خـالل إيجاد مواطـن واٍع ومسـؤول ومتقبـل للمشـاركة ومؤمن بهـا، ويحرتم 

القانـون، وميـارس الحريـة وفـق ضوابطهـا التـي حددهـا القانـون، واالهتـامم بالرتبيـة من أجـل املواطنـة التي 

أصبحـت رضورة ألنهـا تسـاعد عـىل فهم املواطنة من أعىل، وتؤسـس للمهـارات، وتبني االتجاهـات التي تؤدي 

إىل بنـاء املواطنـة مـن أسـفل. ومـن دون امليض يف هـذه االتجاهات ال ميكـن لإلصالحات السياسـية واملجتمعية 

التـي تـرشع فيهـا دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية بـني الفينة واألخـرى أن يكتب لهـا النجاح.

المصطلحات األساسية 

املواطنة، دولة القانون والرقابة واملحاسبة، النظام الدميقراطي، الهوية الوطنية، التنمية املستدامة.

مقدمة

رمبـا نجـزم بـأن مـن أشـهر الكلـامت التي تـرتدد حاليـاً عـىل مسـتوى العـامل "املواطنـة"، و"الدميقراطية"، 

و"حقـوق اإلنسـان"، وهـي مـن املحركات األساسـية لألحداث التي تشـهدها املنطقة العربيـة يف الوقت الراهن 

مـن وجهـة نظـر البعـض، إال أن طغيان تلك الكلامت الثالث عىل الخطاب الشـعبي واإلعالمـي يجب أال يبعدنا 

عـن محاولـة قـراءة مـا يجـري بصـورة أعمـق حتى نصـل إىل بعض املـؤرشات التي تسـاعد يف فهم مـا يجري يف 

أطـره املوضوعيـة والواقعيـة. إن العـامل اليـوم أبعـد ما يكـون عن الثبـات واالسـتقرار والرخاء والعدالـة واليقني 

باملسـتقبل، "فالتاريـخ مل ينتـِه" بنهايـة الحـرب البـاردة كـام كان يعتقـد فرانسـيس فوكويامـا الـذي كان – مثل 

كثري من املفكرين الغربيني – مزهواً بانحسـار الشـيوعية عن دول املعسـكر الرشقي لتحل محلها الدميقراطية. 

ويبـدو أن ذلـك كان رضبـاً مـن اليوتوبيـا التـي قـادت هذا املفكـر بعد عقد من الزمـن لرياجع أفـكاره يف كتاب 

آخـر بعنـوان "مسـتقبل التاريـخ". ورمبـا تقـوم العوملـة ومـا تبعها من بنـاء نظام اقتصـادي جديد عىل سـيطرة 

الـرشكات متعـددة الجنسـية، وعـىل املضاربـات غري اآلمنـة، التـي أدت إىل زعزعة اليقـني بالرخـاء والعدالة، بل 

قـادت العـامل إىل أزمـة اقتصاديـة حـادة مع نهاية العقـد األول من القرن الحـادي والعرشين، هـذه األزمة أدت 

إىل انتكاسـات حـادة وزادت معـدالت البطالـة، وأضعفـت الثقة بـني املواطنني وحكوماتهم التـي أصيب بعضها 

بعجـز عـن بـث الطأمنينة االقتصادية، وبهذا وضعت الرأسـاملية التي تعد عنراً أساسـياً لقيـام الدميقراطية يف 

منعطـف تاريخـي، ال يهـدد مؤسسـاتها فقـط، بل يهدد قـوة النظام الدميقراطـي أيضاً.

ومل تكـن البلـدان العربيـة بعيـدة عن هـذه األحداث، فالعامل كلـه يتفاعل اليوم، ويتأثـر باألحداث نتيجة 

الرتابـط االقتصـادي والتكنولوجـي بني دوله وشـعوبه. ومثة مـن كان يرى أنه مبجرد التحـول الدميقراطي يف دول 

أوروبـا الرشقيـة، فـإن الـدول العربيـة ستشـهد تحـوالت مامثلة، إال أنـه بعد مـرور عقدين وعدم حـدوث ذلك 

التحـول، ظهـر أن الـدول العربيـة لديهـا القدرة عـىل التكيف مـع التطورات التي يشـهدها العـامل، فعىل الرغم 

مـن اإلصالحـات التـي رشعـت فيها بعـض الـدول العربيـة يف العقد األول مـن القرن الحـادي والعرشيـن فإنها، 

عـىل حـد تعبـري باقـر النجـار، "كانت تأيت بأقـل القليل مـام وعدت بـه، أو تفرغه مـن مضمونه". 
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ال تزال النقاشات مستمرة حول "املواطنة" يف مختلف األوساط الشعبية والرسمية واإلعالمية واألكادميية، 

وقد يبدو غريباً أن تتزايد هذه الحوارات والنقاشات حول فكرة قدمية ظهرت يف املدينة اإلغريقية القدمية منذ 

أكرث من ألفني ومئتي عام، إال أن استمرار هذه النقاشات يعطي مؤرشاً إىل أن مثة حراكاً للتحول يف العالقة بني 

الفرد والسلطة من عالقة قامئة عىل التبعية والرعاية، إىل عالقة قامئة عىل املواطنة واملشاركة، لكن تحقيق هذا 

التحول ليس باألمر اليسري، بل يف حاجة إىل كثري من النضال واملسؤولية من جانب املواطنني، وكثري من التفهم 

من قبل السلطة إلحداث التحوالت التي متر بها املجتمعات اإلنسانية اليوم، والتي تحتم بناء مجتمعات تقوم 

عىل املواطنة واملشاركة يف صنع القرار الوطني، كام يحتاج إىل تربية تسهم يف بناء الوعي مبعنى املواطنة املسؤولة 

وحقوق املواطنني ومسؤولياتهم وباملشاركة ومهاراتها وقيمها وبالدولة ومؤسساتها.

يعد التحول نحو تعزيز دولة املواطنة يف الوطن العريب بشكل عام، ويف الخليج العريب بشكل خاص مؤرشاً 

إىل ظهور املواطن عىل الساحة من أجل املطالبة بحقوقه املفرتض أن تكفلها الدولة التي يراها برتراند راسل يف 

كتابه "السلطة والفرد" وسيلة لخدمة املواطنني، وليست غاية يف حد ذاتها، ولكن هذا التحول اتخذ شكاًل من 

الراع والثورة يف بعض البلدان العربية، وشهد تجاذبات فكرية يف بلدان عربية أخرى، ومل تتضح أي معامل يف كلتا 

الساحتني إىل اآلن.

المواطنة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ال ميكن اعتبار موضوع املواطنة جانبياً يف مسرية التنمية يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

وإن مل يحظ باالهتامم الذي يتناسب مع أهميته خالل العقود املاضية من تأسيس الدولة الحديثة يف املنطقة، 

ن ذلك  إال أنه يعد األساس الذي يجب أن تُبنى عليه العالقة بني األفراد والدولة يف هذه املرحلة. ولقد ُضمِّ

يف الدساتري أو أنظمة الحكم األساسية املكتوبة التي أصدرتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف 

فرتات مختلفة، حيث صدر دستور دولة الكويت يف سنة 1962، فيام صدر دستور مملكة البحرين عام 1973. 

وأصدرت دولة قطر نظاماً أساسياً مؤقتاً عام 1972، ثم تحول يف عام 2004 إىل دستور دائم. أما دولة اإلمارات 

العربية املتحدة فأصدرت الدستور االتحادي املؤقت عام 1972، ويف عام 1996 تم تحويله إىل دستور دائم. 

أما سلطنة عامن فأصدرت نظامها األسايس يف عام 1996، وتم يف عام 2011 إدخال تعديالت عليه، وبالتايل فإن 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرت بنية دستورية لتأطري رابطة للمواطنة تقوم عىل مرجعية 
الحقوق والواجبات.1

لكن املفهوم استقطب اهتامماً أكادميياً وتربوياً متنامياً خالل العقد املايض، وهذا االهتامم ولدته التحديات 

التي بدأت وتريتها تتزايد يف جميع دول املنطقة نتيجة التحوالت التي شهدتها هذه الدول يف العقود املاضية، 

مام قاد مفكري هذه الدول وباحثيها إىل طرح تساؤالت جوهرية تتعلق باملواطنة، واملشاركة، والتنمية، والرتبية 

ودورها يف تهيئة هذه املجتمعات لالنتقال إىل مجتمعات مواطنة تستطيع أن تواجه التحديات املتعددة التي 

تولد شعوراً بعدم اليقني باملستقبل.
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مثة تحديات كثرية متر بها املنطقة الخليجية قد تؤثر يف استقرارها وأمنها، حيث تصل نسبة املواطنني 

األصليني من إجاميل مجموع السكان يف دول الخليج طبقاً إلحصاءات عام 2010 إىل 12% يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، و13% يف دولة قطر، و30% يف دولة الكويت، و48% يف مملكة البحرين، و70% يف سلطنة عامن، و%73 

يف اململكة العربية السعودية.2 ومثل هذا الواقع السكاين ميثل تحدياً ملوضوع املواطنة يف املنطقة الخليجية، 

التي ستجد نفسها أمام مجتمع ميثل خليطاً من العرقيات التي ينتمي معظمها إىل دول جنوب رشق آسيا: الهند، 

وسرييالنكا، والفلبني، وبنجالديش، وباكستان، وإندونيسيا، ما قد يتطلب مستقباًل أكرث من التسامح إلنشاء بعض 

دور العبادة الخاصة بكل ديانة، أو املطالبة بحق التمثيل السيايس، فكيف سيكون الوضع إذا أصبح مثل هذا 

االفرتاض واقعاً يف املستقبل؟

وضعت العوملة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام تحديني أساسيني: األول، يتعلق بتأثريها 

يف الهوية الوطنية التي أصبحت أمام هوية كونية لها متطلباتها وأدواتها التي رمبا قد تضعف الهوية الوطنية، 

العربية  الخليج  لدول  التعاون  الثقافية يف دول مجلس  الهويات  أن "مصري  أسعد وطفة  الباحث عيل  ويرى 

مرهون بالقدرة عىل بناء هويات ثقافية وطنية أصيلة قادرة عىل استنهاض القيم الدميقراطية التي تشكل الطاقة 

الحقيقية الستنفار كل القوى االجتامعية يف عملية التنمية االجتامعية الشاملة"،3 فيام يرتبط التحدي الثاين بتغري 

متطلبات سوق العمل من املهارات الفنية واللغوية واالبتكارية التي مل تنجح األنظمة التعليمية يف رفد سوق 

العمل بها، حيث تكشف نتائج االختبارات العاملية مثل اختبار "تيمز" أن نتائج طلبة دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية يف العلوم والرياضيات ال تزال دون املستوى العاملي، ما أدى يف النهاية إىل تزايد معدالت البطالة 

للشباب يف أكرث من بلد خليجي، عىل الرغم من معدالت اإلنفاق الكبرية التي تنفقها دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية عىل التعليم، حيث بلغ إنفاق دولة الكويت عىل التلميذ بني املرحلة االبتدائية واملرحلة الجامعية 

عام 2006 ما متوسطه 47 ألف دوالر لكل تلميذ، مقارنة بـ 27 ألفاً يف فنلندا يف السنة نفسها، ونحو 8 آالف يف 

كوريا الجنوبية عام 2005، يف حني بلغ اإلنفاق اإلجاميل عىل التعليم يف سلطنة عامن 31% و28% من مجمل 

اإلنفاق العام عامي 2005 و2006، مقارنة بـ 12.6% يف فنلندا عام 2006، و15.3% يف سنغافورة عام 2008،ا4 ما 

يقود إىل طرح السؤال اآليت: ما جدوى االستثامر الضخم يف التعليم يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

إذا كانت األنظمة الرتبوية غري قادرة عىل تخريج فرد منتج قادر عىل االعتامد عىل ذاته يف كسب مقومات الحياة؟

كان للخطاب العاملي يف مجال املواطنة والدميقراطية أثر يف طبيعة بنية الدولة يف منطقة الخليج العريب 

التي أصبحت مطالبة داخلياً قبل أن تطالب خارجياً بأن تبني عالقتها مع شعوبها عىل أساس املواطنة، ما قاد 

هذه الدول إىل تبني مؤسسات وأفكار مرتبطة باملواطنة كاملجالس الرملانية، أو مجالس الشورى، واالنتخابات، 

وإنشاء لجان لحقوق اإلنسان، ومؤسسات املجتمع املدين. ولكن، إىل أي مدى قاد تبني هذه األفكار الحديثة 

يف منطقة يحكمها إطار ثقايف له نظرته للعالقة بني الفرد والقبيلة وبني الفرد والدولة إىل بناء مواطن يعي 

معنى املواطنة ومتطلباتها، وطبيعة الدميقراطية وقيمها؟ وهذا يطرح سؤااًل آخر، هو: هل أدى تبني مجالس 

ومؤسسات املشاركة الرملانية الحديثة إىل وجود مشاركة حقيقية من قبل املواطنني يف دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية؟ 
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إن االتجاه نحو ترسيخ املواطنة واملشاركة الدميقراطية املبنية عىل وعي يف دول مجلس التعاون لدول 

التي  التنمية  املنطقة، وسوف يعزز فاعلية عملية  العربية سوف يكون دعامة استقرار لدول هذه  الخليج 

تواجه صعوبات يف بعض دولها، ولكن هذا االتجاه يواجه بجملة من األسئلة، كام يرى د. حسني غباش يف 

كتابه "الجذور الثقافية للدميقراطية يف الخليج: الكويت والبحرين.. تاريخ الشعوب الصغرية"، وتتمحور هذه 

األسئلة حول الدميقراطية املنشودة: هل هي نظام سيايس أم قيمة ثقافية؟ منهج أم عقيدة؟ غاية أم وسيلة 

أم منط حياة؟ وما عالقتها بتقاليد الشعوب وأعرافها؟ وهل تبنى خارج ثقافات الشعوب أم يجب أن تنبع 

منها؟5 وأياً كانت اإلجابة عن مثل هذه األسئلة، ال ميكن تجاهل الرضورات اآلتية فيام يتعلق مبستقبل دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

يف 	  عنها  غنى  ال  قيمة  الدميقراطية  تظل  السيايس  بعدها  عن  النظر  بغض  رضورة:  الدميقراطية 

املجتمعات املعارصة، فهي منهجية حياة للفرد يف املجتمع، حيث يكون التفاعل مبنياً عىل الحوار، 

وتقبل اآلخر، ولذلك البد من تربية الطلبة ليكونوا أفراداً دميقراطيني، فوجود شباب يعون مامرسة 

العمليات الدميقراطية يف بعدها السيايس سيساعد عىل توافر أرضية صحية لتطبيقها. 

املواطنة رضورة: إن قيام الدولة الحديثة عىل مبدأ املواطنة هو أكر ضامن الستقرارها وأمنها وتقدمها، 	 

حيث يشعر جميع أفراد املجتمع بأنهم متساوون يف املكانة، وأن التفاعل والفرص التي يحصلون 

عليها هي نتيجة لعضويتهم يف جامعة وطنية وقدرات ومهارات، وليست نتيجة ملكانة قبيلة أو مرتبة 

اجتامعية، ما يسهم يف تشكيل شعور حقيقي باالنتامء إىل الوطن.

السياسة رضورة: تظهر الدراسات أن الكتب املدرسية تركز عىل البعد االجتامعي املتمثل يف التكافل 	 

االجتامعي، والعمل التطوعي، والقضايا االجتامعية، ولكن ال تناقش تأثري السياسة يف مستقبل املنطقة 

املنطقة  حارض  يف  الكبري  تأثريها  من  الرغم  عىل  الحساسة  القضايا  من  تعد  فالسياسة  وشعوبها، 

ومستقبلها، ما أدى إىل تدين الوعي والثقافة السياسية. وكشفت الدراسة التي قامت بها الباحثة 

العامنية هنادي املسن6 حول واقع التثقيف السيايس لدى طالب الجامعات يف بعض دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية )دولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عامن( انخفاضاً نسبياً يف عملية 

التثقيف السيايس.

وحتى ميكن االنطالق نحو بناء نظام تعليمي يعطي أولوية لبناء املواطنة وفق أسس املواطنة والدميقراطية، 

البّد من دراسة الواقع الراهن لكيفية تعامل بعض األنظمة التعليمية يف دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية مع املواطنة.

مشكلة الدراسة
يف ضوء ما تقدم، يبدو أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواجه تحديات عىل مختلف املستويات 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، ما يتطلب تعزيز املواطنة املسؤولة لدى الشباب الخليجي من 
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خالل مناهج التعليم. وتحاول هذه الدراسة تقديم مقاربة بني املواطنة والرتبية يف إطار املتغريات التي تشهدها 

املجتمعات الخليجية بصفة خاصة، والعربية بصفة عامة. وتتطلب هذه املقاربة توضيح كال املفهومني قبل 

توضيح العالقة بينهام، ورصد مدى اقرتاب معالجات املوضوع من املفاهيم الحديثة للمواطنة وللرتبية من أجل 

املواطنة الحديثة. وباختصار تسعى الورقة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

أواًل: ما المقصود بالمواطنة في مفهومها الحديث؟

ثانياً: ما المقصود بالتربية من أجل المواطنة المسؤولة؟

ثالثاً: ما واقع التربية من أجل المواطنة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إىل تحقيق ثالثة أهداف، هي:

تعريف املفهوم الحديث للمواطنة.	 

تحديد املقصود بالرتبية من أجل املواطنة املسؤولة.	 

الكشف عن واقع الرتبية من أجل املواطنة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.	 

أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع املواطنة التي تحظى اليوم باهتامم دول مجلس التعاون 	 

لدول الخليج العربية، التي تعقد باستمرار ندوات ومؤمترات حول املواطنة وكيفية تعزيزها يف نفوس 

األجيال الجديدة، وبالتايل فإن هذه الدراسة سوف تقدم مؤرشات حول واقع هذه الرتبية والتحديات 

التي تواجهها.

السياسية 	  الصعد  الخليجية عىل مختلف  الدراسة يف ظل تحوالت تشهدها املجتمعات  تأيت هذه 

واالقتصادية والثقافية، فضاًل عن التحوالت التي متر بها املنطقة العربية التي أدت إىل طرح موضوع 

املواطنة وتربيتها مرة أخرى كأداة لتعزيز األمن واالستقرار والتنمية املستدامة.

أواًل: مفهوم المواطنة في الدولة الحديثة 
نشأت املواطنة تاريخياً عندما بدأت املجموعات البرشية محاولة إيجاد نظام اجتامعي ينظم شؤونها 

والعالقة بني أفرادها، إال أن هذه املحاوالت أدت إىل ظهور نوع من التخوف من قبل بعض األفراد عىل حرياتهم، ما 

أوجد فريقني: فريق يؤمن بأهمية التنظيم االجتامعي، وفريق يؤكد أهمية الحرية الفردية. ومل تنجح املجتمعات 

اإلنسانية يف حسم هذا الراع، فاملشكلة ال تكمن يف أيهام أهم: الحرية الفردية أم التنظيم االجتامعي؟ إمنا تكمن 
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يف كيفية إيجاد توافق وانسجام بني التنظيم والحرية، فالحرية بال ضوابط هي فوىض، والتنظيم الذي يؤدي إىل 

تقييد حريات الناس ال يُعتر تنظيامً عملياً، ومن هنا نشأت الحاجة إىل الحكومة حتى تستطيع تنظيم الحريات 
وتوجيهها ملا فيه مصلحة الفرد والجامعة.7

وال يتسـع املجـال هنـا لـرسد التاريـخ الطويـل لتكّون املواطنـة وظهورها، فهنـاك الكثري من الكتابـات األجنبية 

التـي تحدثـت عـن ذلـك، تـارة من ناحيـة تاريخيـة توثيقيـة، وتارة أخـرى من نـواٍح فلسـفية، ونفسـية، واجتامعية. 

ففـي حـني ركـزت كتابـات مفكـري عـر التنويـر مثـل جـون لـوك وتومـاس هوبـز وجـان جاك روسـو عـىل نظرية 

العقـد االجتامعـي،8 ركـزت كتابـات القرن العرشين عـىل عالقة املواطنة بتصحيـح التفاوتـات االقتصادية بني طبقات 

املجتمـع، كـام يف محـارضة "املواطنـة والطبقـة االجتامعيـة" التـي قدمهـا مارشـال Marshall يف جامعة أكسـفورد يف 

عـام 1950،ا9 إضافـة إىل أن كتابـات هـذا القـرن ركـزت عـىل مدخل حقوق املرأة، الذي شـّكل أحد املداخل الرئيسـية 

10 يف حني ركزت كتابـات العقد األول من 
يف فهـم املواطنـة. ومـن أبـرز منظري هذا املدخل روث لسـرت Ruth Lister،ا

القـرن الحـادي والعرشيـن عىل تفعيل مشـاركة املواطنني عىل املسـتوى الوطني، وكذلك عىل السـاحة العاملية، حيث 
تزايـد ترديـد مصطلحـات مثل )املواطنـة العامليـة Global Citizenship(، و)املواطن العاملـي Global Citizen(.ا11

وعىل الرغم من أهمية تلك الكتابات وثرائها يف توضيح فكرة املواطنة، فإن تركيزنا هنا سينصب عىل 

توضيح نظرية عامل االجتامع األسرتايل ترنر Turnerا12 يف تكوين املواطنة الرتباطها مبوضوع هذه الورقة كام 

سيتضح الحقاً. فمن وجهة نظر ترنر، هناك طريقان لنشأة املواطنة يف أي مجتمع من املجتمعات، هام:

:Citizenship from Above أواًل: المواطنة التي تنشأ من أعلى

ويُقصد بها املواطنة التي تنشأ من منح املواطنني حقوقهم من قبل الدولة، حيث ينظم دستور أي بلد 

الحقوق السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية للمواطنني، كام ينظم الواجبات التي يفرتض أن يقوم بها 

املواطنون يف مقابل الحقوق التي يتمتعون بها أيضاً. وتتفاوت درجة الحقوق التي ميكن أن يتمتع بها املواطنون 

من نظام إىل آخر، ومن مرحلة تاريخية ألخرى، كام تتفاوت درجة قدرتهم عىل املشاركة يف صياغة سياسات 

الشأن العام.

Citizenship from Bottom ثانياً: المواطنة التي تنشأ من أسفل

يقصد بها املواطنة التي تنشأ من قبل املجتمع نتيجة ثورة تؤدي إىل تغيري يف طبيعة العالقة بني الفرد 

والسلطة، ما يجعل األفراد قادرين عىل صياغة دستور ومؤسسات تكفل لهم أن يكونوا مصدراً للترشيع والسلطات. 

ويعطي ترنر مثااًل عىل ذلك الثورة الفرنسية والثورة األمريكية، كام ميكن القول إن أحد مظاهر هذه املواطنة 

هو مشاركة املواطنني يف النهوض باملجتمع وتنميته من أسفل مبا يحقق املواطنة النشطة، ويعزز دور املواطنني 

يف تقوية رابطة املواطنة، ومتثل الجمعيات األهلية إحدى أهم املؤسسات التي تسهم يف بناء املواطنة من أسفل.

ونخلص من نظرية ترنر، إىل أن املواطنة ليست مكانة موروثة تجعل املواطن فرداً سلبياً يف مجتمعه، ال 

هم له إال البحث عن مزيد من الحقوق واالمتيازات ويف مقابل ذلك ال يقوم بأي واجب، مثل: احرتام القانون، 
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والحفاظ عىل املمتلكات العامة، أو ترشيد الطاقة واملياه خارج حدود املنزل،... إلخ، إمنا املواطنة يشء مكتسب 

بالتعلم واملامرسة العملية. وهذا يفرس لنا االهتامم الرسمي برتبية املواطنة، ويعود بنا إىل الحديث عن تصور 

الجمهوريني عن املواطنة املكتسبة. 

المواطنة المكتسبة

مكانة  إمنا هي  قانونية،  مكانة  ليست  املواطنة  أن  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الجمهوريون  يرى 

نشاط  أو  مامرسة  األساس  يف  املواطنة  أن  يرى  الذي  Oldfieldا13  أولدفيلد  مفكريهم  أبرز  ومن  مكتسبة، 

وليست مكانة فقط، وهو ينتقد املفكرين الليراليني يف إعالئهم من شأن حقوق املواطن مقارنة باملسؤوليات، 

مقللني يف ذلك من شأن واجبات املواطنني ويف مقدمتها املشاركة السياسية، وهو يرى أن الحقوق رضورية، 

ولكنها ليست رشطاً كافياً للمواطنة، ألن الفرد يصبح مواطناً Becomes a Citizen من خالل مامرسة واجبات 

أجل  املواطنني حقوقهم من  مواطناً"؛14 ألن مامرسة  أنك لست  يعني  املواطنة...  و"عدم مامرسة  املواطنة، 

.A Sense of Community املجتمع كله، تولد عند املواطنني الشعور بالجامعة

ومن وجهة نظر هذا الفريق، فإن املواطنة عبارة عن مامرسة. وتسمى املواطنة هنا باملواطنة النشطة، 

ويركز هذا الخطاب عىل االلتزام نحو الدولة، ورموزها واملشاركة النشطة لتحقيق التنمية يف املجتمع. ويركز هذا 

االتجاه عىل قيم الوطنية Patriotism والوالء Loyalty، والوحدة Unity التي ميكن تحقيقها اآلن من خالل 

مجتمع مدين قوي يعمل أفراده بدافع اختياري تطوعي، وليس بدافع إجباري.

مواطن بالمشاركة وليس بالوالدة 

وبذلـك تتحـول املواطنـة مـن مجـرد مكانـة قانونيـة إىل مكانـة مكتسـبة باملامرسـة عـىل حـد تعبـري 

 ،Becomes a Citizen ليكون مواطنـاً بالفعـل Being a Citizen ًأولدفيلـد، وينتقـل الفـرد مـن كونـه مواطنـا

أو كام تــرى لسـرت15 أن هنــاك فرقــاً بــني وضعــني: أن تكــون مواطنــاً To be a Citizen وأن تتـصــرف 

كمواطــن To Act as a Citizen. إن كونك مواطناً يشـري إىل متتعك بالحقوق الرضورية للمشـاركة السياسـية 

واالجتامعيـة، بينـام ترفـك كمواطـن يعني مامرسـتك للحقـوق والواجبات التـي منحتها لـك املواطنة، ومن 

وجهـة نظـر لسـرت، فـإن كل مـن ال ينجـز متطلبـات املواطنـة ليـس جديـراً بـأن يحمل لقـب مواطن.

مل تصل املجتمعات اإلنسانية إىل مفهوم املواطنة املتمثل يف تحقيق التوازن بني الحقوق والواجبات حتى 

اآلن، ولذا ميثل الحراك اإلنساين محاولًة لتحقيق ذلك التوازن، فبعض الناس يفهم املواطنة عىل أنها حقوق 

املواطنني، وبعضهم يرى أنها واجبات املواطنني،16 ويرى فريق ثالث أن املواطنة عبارة عن منظومة تتكون من 
أربعة أبعاد يوضحها الشكل )1(.17
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الشكل )1(

منظومة المواطنة المكونة من أربعة أبعاد

الهويـة الوطنية

املشاركة السياسية
واملدنية

مفهوم
المواطنة

االنت�ء االجت�عي
والثقايف والعابر للحدود

نظام الحقـوق

أواًل: نظام الحقوق ويتضمن مجموعة الحقوق السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية التي يجب أن 

يتمتع بها املواطنون؛ ألنها تساعد عىل دعم قدرتهم عىل املشاركة والبناء يف مجتمعاتهم.

ثانياً: االنتامء االجتامعي والثقايف والعابر للحدود، وهو عبارة عن مظلة االنتامء الوطني الذي تنضوي 

تحته أشكال عدة من االنتامء، منها: االنتامء اللغوي والثقايف، واالنتامء العرقي، واالنتامء القبيل، واالنتامء األرسي، 

واالنتامء الديني، واالنتامء العابر للحدود. واإلنسان متعدد االنتامءات بطبعه، والدولة التي ال تفهم هذه الحقيقة 

تقوم مبحاولة إللغاء انتامءات الفرد يف سبيل تحقيق االنتامء الوطني، ما ينتج عنه رصاعات وانقسامات داخل 

املجتمع الواحد.

ثالثاً: املشاركة السياسية والوطنية واملدنية التي تتطلب مؤهالت معينة ودوافع ملصلحة املجتمع يحملها 

املرتشحون، وهذه املشاركة أصبحت تتم اليوم يف املجتمعات اإلنسانية املنظمة عر مؤسسات تسمى الرملانات 

بالنسبة إىل املشاركة السياسية، ومن خالل منظامت املجتمع املدين بالنسبة إىل املشاركة املدنية، وتتوقف صحة 

املواطنة يف أي مجتمع عىل عدد من يشاركون يف كلتا الساحتني السياسية واملدنية ونزاهتهم. 

رابعاً: الهوية الوطنية التي تضم عنارص مادية ومعنوية متعددة، وهذه الهوية ال ميكن فصلها عن املواطنة 

ومامرستها، فاللغة التي يتفاعل بها املواطنون، وحرية مامرستهم لشعائرهم الدينية واحرتام معتقدات بعضهم 

بعضاً، كلها جوانب تعر عن احرتام مبدأ التعددية يف إطار الوطن الواحد، وهذه الهويات املتنوعة إذا مل تنسجم يف 
إطار الوطن الواحد تصبح بحسب رأي أمني املعلوف "هويات قاتلة" تتصارع فيام بينها، ما يؤثر يف الوطن بأكمله.18
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ثانيًا: التربية من أجل المواطنة 

يُتداول مصطلح تربية املواطنة عىل نطاق واسع يف األنظمة الرتبوية العربية اليوم، وعندما استخدمه 

بعض الباحثني بدياًل ملصطلح "الرتبية الوطنية"، كان يرى فيه املعنى نفسه، ولكن هناك مؤرشات تدل عىل أن 

املصطلحني مختلفان، فاألول مصطلح حديث يشري إىل بناء وعي الطلبة بحقوق املواطنة ومسؤولياتها، بينام يشري 

املصطلح الثاين إىل عملية بناء الفخر الوطني واالعتزاز بالحكومة. وتشتمل أدبيات املواطنة عىل مصطلحني لرتبية 

املواطنة، هام: تربية املواطنة الضيقة وتربية املواطنة الواسعة، فاملفهوم األول يركز عىل النظر إىل تربية املواطنة 

م تحت مسميات مختلفة: "الرتبية الوطنية"، أو "الدراسات االجتامعية"، وتركز عىل  بوصفها مادة دراسية تُقدَّ

الجانب املعريف املتعلق بالجوانب التاريخية والجغرافية والعادات والتقاليد، بينام ينظر املفهوم الثاين إىل الرتبية 

من أجل املواطنة عىل أنها هدف للنظام املدريس بأكمله، فوظيفة املدرسة الحديثة إعداد الطلبة ألدوار املواطنة 

املختلفة، انطالقاً من كون املواطنة مهارات وقيامً مكتسبة باملامرسة، وكلام تم تزويد الطلبة مبهارات املواطنة 

ومعارفها زادت فرص مشاركتهم املستقبلية يف شؤون وطنهم.

يف الوقت الذي تتداول فيه األوساط الرتبوية مفهوم تربية املواطنة عىل نطاق واسع يف الوطن العريب، 

اليزال هذا املفهوم يُطرق من زاوية ضيقة، سواء يف التطبيق املنهجي أو عىل نطاق البحث الرتبوي. فمن 

املدرسة  برنامج  وليس  االجتامعية  الدراسات  مبادة  تقرن  املواطنة  تربية  تزال  ال  املنهجي  التطبيق  حيث 

ومناهجها، ونتيجة لذلك ال تحظى مامرسة مثل انتخابات مجالس الفصول ومشاركة الطلبة يف قرارات املدرسة 

باألهمية التي تستحقها يف إكساب الطلبة مهارات املواطنة املتعددة، وهذه املامرسة انعكست عىل البحث 

نها  الرتبوي العريب الذي ركز كثري من دراساته عىل تحليل كتب الدراسات االجتامعية للتعرف عىل درجة تضمُّ

قيم املواطنة وخصائصها.

إننا اليوم يف حاجة إىل التخلص من االعتقاد الذي ساد فرتة طويلة، ومفاده أن املواطنة هي غريزة فطرية 

تنمو مع الفرد كلام تقدم يف العمر، فكام أن الطبيب واملهندس واملحامي وغريهم من أصحاب املهن ال يصبحون 

كذلك إال بعد مرورهم مبنهج يؤهلهم ملامرسة املهنة التي يعتزمون مامرستها، فإن الفرد يظل مواطناً فقط، ما مل 

يقدم له املنهج الذي يساعده عىل مامرسة املواطنة املسؤولة وفهم حدود حريته وأطرها، والقنوات التي ميكن 

له املشاركة من خاللها، والحقوق املضمونة له، والواجبات املتوقعة منه.

ويبدو أن الرتبية من أجل املواطنة يف دول منطقتنا ال تنال االهتامم الذي يتناسب مع بناء مواطن مسؤول، 

ورمبا كان هناك من يعتقد أن الرتكيز عىل بعض املوضوعات التاريخية والجغرافية يف منهج الدراسات االجتامعية، 

واألنشطة املتعلقة بجمع الصور ولبس الشعارات التي متثل العلم، أو خريطة البلد، وتزيني املدرسة ببعض املشغوالت 

الرتاثية، كفيل بإعداد مواطن، وبذلك كان الرتكيز عىل املواطنة الرمزية Symbolic Citizenship، أي إنه ال يوجد 

توجه لبناء املواطنة النشطة أو املسؤولة Responsible Citizenship، ورمبا يعود هذا إىل ضيق مفهوم املواطنة 

لدى القامئني عىل تأليف املنهج وتنفيذه، وهو ما تأكد يل من خالل عدد كبري من الدورات واملحارضات التي قدمتها 

للمعلمني والطلبة خالل السنوات املاضية.
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يف ظل التحوالت التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من امللحِّ أن تنتقل مؤسسات 

التنشئة االجتامعية والرتبوية من الرتكيز عىل املواطنة الرمزية إىل الرتكيز عىل املواطنة املسؤولة؛ فمن الرضوري 

أن تبادر هذه الدول إىل تشكيل وعي أكرث من نصف سكانها بحقوقهم وواجباتهم كمواطنني مسؤولني، وإذا مل 

تقم الدولة بهذه املهمة فإن هذا الوعي سوف يتشكل من خالل وسائط تنشئة أخرى رمبا تحمل منطلقات ال 

تتوافق ومصلحة دول املنطقة. ولذلك البد من تحديد منطلقات منطقية تساعدنا عىل اإلجابة. وعىل الرغم من 

أن اإلجابة غري سهلة فإنها ليست صعبة أيضاً، ومن هذه املنطلقات:

أواًل: تكوين الشعور باملسؤولية الوطنية هو هدف لجميع مؤسسات الدولة، فام هي إال وسائل لتحقيق 

التنمية يف البالد، إال أن درجة مسؤولية هذه املؤسسات تتباين بتباين اختصاصاتها ومجاالتها الخدمية، فمسؤولية 

وزارة الرتبية والتعليم رمبا تكون أكر من مسؤولية مؤسسات أخرى يف هذا املجال.

ثانياً: يجب أال يقتر "هدف بناء املواطنة املسؤولة" عىل الطلبة يف املدارس والجامعات فحسب، بل إن 

جميع املواطنني، عىل اختالف أعامرهم ومسؤولياتهم الوظيفية ومراتبهم االجتامعية، يف حاجة إىل من يساعدهم 

عىل تبني ثقافة املواطنة املسؤولة ووضع الضوابط التي تحكمها، ومؤسسات الدولة اليوم بحاجة ماسة إىل تكوين 

هذه القيمة إىل جانب الطلبة أيضاً. 

ثالثاً: يحتاج بناء املواطنة املسؤولة إىل مرجعية تنظريية عملية متثل اإلطار املفاهيمي املجمع عليه، ليحدد 

بوضوح طبيعة املواطنة، وخصائص املواطن املسؤول، وحقوقه وواجباته، وبنية مؤسسات الدولة ودورها، وآليات 

مامرسة املواطن للمواطنة املسؤولة، ويف حالة عدم وجود هذا اإلطار املرجعي ستعمل هذه املؤسسات من دون 

رؤية واضحة ملا تسعى إىل تحقيقه، وستكرث االجتهادات التي قد ال تعكس مفهوم املواطنة كام أطّره املتخصصون، 

ب علينا الوصول إىل األهداف املوضوعة. ما يصعِّ

رابعاً: بناء املواطنة املسؤولة يحتاج إىل قاعدة بحثية لقراءة الوضع القائم والكشف عن التصورات الحالية 

عن املواطنة لدى رشائح مختلفة من أبناء املجتمع ومسؤوليه، فذلك يساعدنا عىل تحديد جوانب الضعف والقوة 

التي ميكن أن نركز عليها. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما نوعية الرتبية من أجل املواطنة التي ينبغي أن تقدمها هذه 
املؤسسات؟ ال بد أن تركز الرتبية من أجل املواطنة عىل أربعة أبعاد رئيسية:19

أواًل: الرتبيـة مـن أجـل معرفـة الحقـوق والواجبـات: يغطي هـذا البعد الجوانـب الترشيعيـة التي تنظم 

عالقـة املواطـن مـع الحكومـة، وعالقتـه مـع مؤسسـاتها، والحقـوق التـي يحصل عليهـا، وهي حقـوق متعددة 

سياسـية واقتصاديـة واجتامعيـة وثقافيـة. وبنـاء رؤيـة واضحـة عـن هـذا البعد يسـاعد املواطنـني الصغار عىل 

فهـم طبيعـة الدولـة املدنية التي تقوم عىل أسـاس املسـاواة بني املواطنني يف الحصول عـىل الحقوق واالمتيازات 

مـن دون متييـز ينطلـق مـن نظرة مذهبيـة، أو اجتامعية، ما يسـاعد عىل تكويـن قيمة احرتام القانـون، فالناس 
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سـيدافعون عـن القانـون طاملـا كان عـاداًل بالنسـبة إليهـم، ولكن متى شـعروا بأنه غـري عادل فإن ذلـك يزعزع 

الشـعور بالثقـة بالسـلطات الرسـمية التي ترشف عـىل تنفيذه.

يتطلب بناء عالقة سليمة بني الفرد والسلطة تعريف الفرد بحقوقه كاملة حتى يحظى الجميع بحقوقهم 

كافة، وميارسوها يف إطار قائم عىل الوعي واملسؤولية، ويدركوا أهمية هذه الحقوق يف حياتهم وأثرها يف استقرار 

بالدستور والعقد  املواطنة ال تتضمن موضوعات متعلقة  تربية من أجل  مجتمعهم، وبالتايل ال ميكن تصور 

االجتامعي، وتفصياًل للحقوق املختلفة التي يتمتع بها املواطنون، والقوانني التي تؤطرها، واألساليب والطرق التي 

ميكنهم استخدامها إذا ما انتهكت هذه الحقوق. ويوضح الشكل )2( العنارص التي ميكن أن تركز عليها املدرسة 

يف هذا البعد. 

شكل )2(

عناصر التربية من أجل معرفة الحقوق

ما املؤسسات
التي ترشف عليها؟

ما الحقوق:
السياسية، واالقتصادية،
واملدنية، واالجت�عية؟

كيف أحصل عليها
أو أمارسها؟

ثانيـاً: الرتبيـة مـن أجـل فهم الهوية الوطنيـة، فلكل مجتمع ُهويتـه الوطنية التي تتكـون من مجموعة 

متعـددة مـن العنـارص املاديـة واملعنويـة، وتـرز مـن هذه العنـارص العـادات والتقاليـد وآليـات التفاعل بني 

النـاس، والقيـم التـي تحكـم هـذا التفاعـل، وبالتـايل يحتـاج املواطنون إىل دراسـة كيفيـة تطور هـذه الهوية 

الوطنيـة ومميزاتهـا وقيمهـا التـي مـن واجبهم الحفـاظ عليهـا، و دور الحكومة يف الحفاظ عىل هـذه الُهوية، 

ودورهـم كمواطنـني يف الحفـاظ عىل هـذه الهوية. 
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ثالثاً: تربية من أجل تعزيز االنتامء: يتميز أي مجتمع بتعدد انتامءات أفراده، فالفرد متعدد االنتامءات 

الفرعية إىل  الفرد من االنتامءات  الدول يف نقل  البرشية، ويكمن دور  الحياة  يشء طبيعي يف  بطبعه، وهذا 

االنتامء الوطني، ويكون هذا عندما تقوم عالقة الدولة مبواطنيها عىل املساواة والعدالة، فمن حق الفرد أن 

يحتفظ باالنتامءات الدينية واملذهبية والقبلية، لكن حق املجتمع والدولة أن يكون االنتامء الوطني يف قمة هذه 

االنتامءات. ودور مؤسسات التنشئة هو توضيح أهمية االنتامء الوطني، واألسس التي يقوم عليها، ودور الدولة 

يف الحفاظ عىل حق املواطنني يف االحتفاظ بانتامءاتهم، وتوضيح اآلثار السلبية التي تلحق بالتنمية واالستقرار 
والوحدة الوطنية عند تغليب هذه االنتامءات عىل االنتامء الوطني.20

رابعاً: تربية من أجل تعزيز املشاركة، وتُعتر املشاركة من عنارص املواطنة املهمة، وهي صورة أخرى 

لواجبات املواطن، ألن مشاركة املواطنني السياسية واملدنية تسهم يف الحفاظ عىل حقوقهم، وتعطيهم دوراً يف 

صناعة القرارات املتعلقة بحارضهم ومستقبلهم، وبالتايل يصبحون مواطنني فاعلني يف النهوض ببلدهم. ويكمن 

دور مؤسسات التنشئة ومؤسسات التمكني يف تعريف املواطنني بأنواع املشاركة السياسية وأهميتها، والقوانني 
التي تنظمها، واملجالس التي تتم من خاللها، والرشوط التي تحكمها.21

ثالثًا: المواطنة والتربية: مؤشرات لمفاهيم ضيقة

ال تزال الدراسات البحثية حول موضوع الرتبية من أجل املواطنة قليلة يف دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، ولكن ما يتوافر من دراسات يوضح أن النظرة إىل هذا املفهوم ال تزال ضيقة وغري معرة عن 

والتفاعل يف مجتمع مدين،  والواجبات  الحقوق  القائم عىل مرجعية واضحة من  للمواطنة  الحديث  املفهوم 

حيث كشفت الدراسة التي قام بها الباحث الكويتي خلدون النقيب وآخرون22 حول اتجاهات الشباب يف دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن درجة املسؤولية الوطنية عند الشباب الخليجي بشكل عام متوسطة، 

وأظهرت الدراسة أن ترتيب متوسطات الشباب عىل مقياس املسؤولية الوطنية بحسب الدول كان عىل النحو 

اآليت: سلطنة ُعامن 32.3%، ودولة الكويت 32.1%، واإلمارات العربية املتحدة 31.7%، ودولة قطر 30.6%، ومملكة 

البحرين 30.4%، واململكة العربية السعودية 28.9%. وكانت أهم سامت املسؤولية الوطنية التي تم قياسها هي: 

التعاون مع موظفي الدولة فيام يطلبون، واملساهمة يف الحمالت الوطنية، والحرص عىل رشاء املنتجات الوطنية، 

ومتابعة األخبار الوطنية يف وسائل اإلعالم، ما يشري إىل أن االتجاه يف دول منطقة الخليج العريب هو الرتكيز عىل 

بناء الوطنية، وانعكس هذا الفهم عىل التصورات الرتبوية التي جاءت ضيقة ال تعر عن مفهوم الرتبية من أجل 

املواطنة. وتكشف الدراسات يف املنطقة الخليجية عن املؤرشات اآلتية:

1. مؤشرات حول تضمين الكتب أبعاد المواطنة

كشفت الدراسة التي قام بها املعمري23 حول خصائص املواطنة يف مقررات الرتبية الوطنية يف سلطنة عامن 

أن الخصائص القانونية هي األقل تضميناً يف هذه الكتب، وهي النتائج التي أكدتها نتائج دراسة الشندوي24 التي 

أجريت عىل مقررات الدراسات االجتامعية بنظام التعليم األسايس. وكشفت دراسة الزدجايل25 التي هدفت إىل 
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تحديد القيم الالزمة لكتب الرتبية الوطنية يف املرحلة اإلعدادية بسلطنة عامن، أن أكرث القيم تكراراً يف كتب 

الرتبية الوطنية هي كاآليت: حب الوطن وتقدير جهود حكومة السلطنة ودورها يف النهوض باملجتمع العامين، 

وأهمية املوقع الجغرايف للسلطنة، ومحبة األرسة، وطاعة الوالدين وأويل األمر، واملحافظة عىل العادات والتقاليد 

العامنية، واحرتام األنظمة والقوانني، واملحافظة عىل البيئة، واحرتام النظام، والوعي البيئي. 

وهدفت دراسة الحفِظي املشار إليها يف دراسة السعيدي26 إىل تعرف دور الرتبية الوطنية يف تنمية املواطنة 

املجتمع  الوطنية يف  الرتبية  أن  أبرزها:  النتائج،  الدراسة مبجموعة من  السعودي، حيث خرجت  املجتمع  يف 

السعودي ال تزال نظرية ناقصة أكرث من كونها مامرسة عملية، وأنه ال ميكن للمواطنة أن تكون واقعاً ملموساً 

مبعناها الواسع والشامل يف اململكة العربية السعودية، من غري مجتمع مدين ومؤسسات مدنية تنشأ هنا وهناك. 

وتوصلت دراسة إبراهيم27 إىل وجود قصور يف تضمني كتاب التاريخ يف اململكة العربية السعودية بعض املفاهيم 

السياسية مثل الحرية، واملساواة، والحق، والواجب، وحقوق اإلنسان. 

وكشفت دراسة كاظم،28 التي سعت إىل تعرف مدى توافر قيم املواطنة الصالحة يف محتوى كتب املواد 

االجتامعية املدرسية بالحلقة األوىل يف مدارس التعليم االبتدايئ يف مملكة البحرين، عن عدم تضمني مجموعة من 

قيم املواطنة الصالحة املهمة، مثل: الحرية، واألمانة، والتسامح، والصدق، والوفاء، واإلخالص، والثقة بالنفس، بينام 

ضمنت قيمة املعرفة بالعلوم وتطبيقاتها بنسبة كبرية بلغت 49.7%، يف حني نالت قيم حب الوطن، والرحمة، 

والعدالة، واالعتامد عىل النفس، وحسن الجوار، واالحرتام والشجاعة، تكرارات قليلة. وأظهرت الدراسة التي قام 

بها كل من سعيد حارب وسعد طفلة29 حول املضامني الفكرية يف منهج الرتبية اإلسالمية واللغة العربية يف دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مضمون الوطنية تكّرر أكرث من )58 مرة(، حيث احتلت دولة الكويت 

املرتبة األوىل يف درجة تكرار املفهوم )17 مرة(، ثم اململكة العربية السعودية )13 مرة(، ومملكة البحرين )9 

مرات(، وسلطنة عامن )8 مرات(، واإلمارات العربية املتحدة )6 مرات(، ودولة قطر )5 مرات(.

2. مؤشرات حول إدراك الطلبة للمواطنة

أما فيام يتعلق بإدراك الطلبة مفهوم املواطنة فهو اليزال ضعيفاً أيضاً، حيث كشفت دراسة زايد30 عن 

قصور يف توافر خصائص املواطنة لدى الطلبة السعوديني يف الصف الثالث املتوسط وبنسبة منخفضة، وكذلك 

إدراك املعلمني خصائص املواطنة. ويف مملكة البحرين كشفت دراسة عيد31 عن أن طلبة املرحلة الثانوية لديهم 

قصور واضح يف املعارف واملعلومات الوطنية والسياسية، عالوة عىل عدم اهتاممهم بالشؤون السياسية ومبا يدور 

يف وطنهم من قضايا قد تكون مصريية، وقصور يف معرفتهم بنظام الحكم، واختصاصات السلطات الثالث، ما 

يؤدي إىل ضعف االنتامء والوالء للمجتمع. وال تتوافر مؤرشات عن تصورات الطلبة يف بقية البلدان الخليجية.

رابعًا: مؤشرات حول تصورات المعلمين للمواطنة
كشفت دراسة املعمري32 التي أجريت عىل "الطلبة املعلمني، تخصص دراسات اجتامعية" يف سلطنة عامن، 

أن تربية املواطنة وسيلة لبناء الوحدة الوطنية، واالعتزاز بالوطن، وهام عامالن رضوريان للحفاظ عىل االستقرار 
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يف البلد، كام ظهر أن الطلبة املعلمني وأساتذتهم يوظفون بشكل محدود وبأساليب تقليدية تربية املواطنة يف 

برنامج إعداد معلمي الدراسات االجتامعية، وهذا يرر عدم رضا متخذي القرار الرتبوي من وزارة الرتبية والتعليم 

عىل وجه الخصوص عن وضع املواطنة يف برامج إعداد املعلمني. وأظهرت الدراسة بشكل عام فجوة بني أهداف 

السياسة الرتبوية، ومتطلبات تدريس تربية املواطنة يف املدارس، وبني املامرسات التدريسية الواقعية يف برامج 

إعداد املعلمني. 

ويف دراسات أخرى حول تصورات املعلمني ومامرساتهم عن املواطنة، كشفت دراسة قام بها املعمري 

والنقبي33 أن معلمي الدراسات االجتامعية والعلوم يف كل من سلطنة عامن ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

يرون أن املواطنة هي االنتامء؛ أي الشعور املشرتك بني الجميع باالنتامء إىل األرض والتاريخ، وأن من أهم صفات 

املواطن الصالح الفخر باالنتامء إىل الوطن واألمة.

 ويف دراسة أخرى لهام توصل النقبي واملعمري34 إىل أن معلمي الدراسات االجتامعية والعلوم بسلطنة 

عامن ودولة اإلمارات العربية املتحدة يرون أن موضوعات املواطنة أكرث قرباً من مادة الدراسات االجتامعية، 

ما يشري إىل أن أفراد عينة الدراسة ال يزالون يرون أن املواطنة مادة دراسية وليست هدفاً للنظام الرتبوي كله.

القليلة املتوافرة عن تربية املواطنة يف املنطقة الخليجية أن التصورات حول  البحثية  توضح املؤرشات 

املواطنة ال تزال ضيقة، ما ينعكس عىل دور املدرسة التي تنتقد لعدم قيامها بدورها املأمول يف بناء املواطنة وفق 

أبعادها الحديثة، ويبدو أن قصور املدرسة ليس يف هذه الناحية فقط، فاملدرسة يف املنطقة تتعرض اليوم لنقد 

شديد، نتيجة تدين املستوى التحصييل للطلبة يف وقت تتزايد فيه حدة التحديات التي تتعرض لها دول املنطقة 

داخلياً وخارجياً، وتتزايد مطالبات إرساء دولة املواطنة وتوطيد أركان املشاركة السياسية. ويثري ذلك تحديات 

وتساؤالت حول املواطنة وتعزيزها يف مختلف الدول الخليجية، وميكن أن نشري إىل األمثلة اآلتية:

مملكة البحرين: عىل الرغم من مرور عقد من بدء اإلصالح السيايس وما تبعه من تطوير تربوي، . 1

فإن هناك شعوراً بضعف إعداد الطلبة البحرينيني ألدوار املواطنة، فاألحداث الداخلية التي شهدتها 

مملكة البحرين خالل شهر فراير 2011 رمبا تقدم مؤرشات مهمة حول حالة املواطنة، وحيث فرست 

هذه األحداث بأنها نتيجة للنظام التعليمي الذي مل ينجح يف بناء انتامء حقيقي للبحرين، ومل ينجح يف 

بناء مهارات التفكري الناقد التي تجعل الطلبة قادرين عىل اتخاذ قراراتهم باستقاللية بداًل من االنقياد 

من دون وعي لدعوات تؤدي إىل تقسيم املجتمع وتضييع الجهود املوجهة للتنمية والبناء. ويف هذا 

اإلطار ترى البناء35 أنه "بعد كل أزمة منر بها، سواء كانت اجتامعية أو سياسية أو ثقافية، وبعد أن 

ننهي الفصل العصيب منها، يأيت دور وزارة الرتبية والتعليم لتنال نصيبها املفروض من األزمة... وزارة 

الرتبية والتعليم أمام سؤال قاٍس: ملاذا مل ينجح نظامنا التعليمي عىل مدى عقود طويلة يف تنمية روح 

املواطنة يف ضمري بعض أبناء مملكة البحرين؟ ملاذا عجز التعليم عن غرس حب الوطن يف قلوب 

هؤالء؟". وتؤكد النجار36 ذلك القصور بقولها إن مقررات تربية املواطنة تتضمن موضوعات مهمة جداً 

إال أنها تركز عىل الجوانب النظرية، ما يشجع الطلبة عىل الحفظ واالستظهار بداًل من إيجاد فرص 
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عملية ملامرسة املواطنة ومبادئها. وتتساءل: هل هذه املقررات كافية إليجاد مواطن يعرف حقوقه 

ويدافع عنها كام يعرف واجباته تجاه وطنه واآلخرين ويلتزم بها؟

دولة اإلمارات العربية املتحدة: تحظى املواطنة والهوية بأهمية كبرية يف النظام الرتبوي، إال أن املواد . 2

التي تتحمل مسؤولية اإلعداد للمواطنة مثل الدراسات االجتامعية تركز عىل نقل املعرفة بداًل من 

بنائها لدى املتعلم من خالل تزويده بفرص للتعلم التعاوين، والبحث واالكتشاف، إضافة إىل محدودية 

الزمن املخصص لهذه املواد يف الخطة الدراسية، وتركيزها عىل جوانب محددة من مفهوم املواطنة، 

ففي تحقيق صحفي مع بعض الطلبة اإلماراتيني حول أسباب جهل الطلبة بوطنهم ومؤسساته، أشار 

كثري من الطلبة الذين شاركوا يف هذا التحقيق إىل عدم كفاية منهج الرتبية الوطنية وعدم فاعليته 

يف تزويدهم باملعلومات الرضورية للمواطنة. ويقول أحدهم: "يقدم املنهج مادة واحدة تعزز هذا 

الرياضيات والفيزياء"، ويرى آخر  الرتكيز األكر فهو عىل  أما  الوطنية.  الرتبية  الجانب، وهي مادة 

أنه "بالنسبة إىل مادة الرتبية الوطنية فلم يكن هناك اهتامم بها، فقد كان الجميع يتعاملون معها 

عىل أنها مادة للحفظ وليس للفهم والتعرف عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة من خاللها". ويرى 

طالب ثالث أن "املناهج الدراسية وحدها ال ميكن أن تفعل الحس الوطني يف نفوس الطالب... نحن 

بحاجة إىل أنشطة وبرامج وطنية مستمرة عىل مدار العام الدرايس"،37 وهذا يشري إىل غياب الجانب 

العميل التطبيقي يف تنفيذ هذه املادة، وهذا املدخل التدريي يتعارض مع وثيقة "الرتبية الوطنية" 

التي أكدت أن الطرق التفاعلية هي أنسب الطرق لتعليم هذا املنهج، فقد أوصت باستخدام خمس 

طرق تدريسية، هي: الطريقة الحوارية، والتعلم االستكشايف، والتعلم التعاوين، والزيارات والرحالت، 
واملرشوعات.38

سلطنة عامن: تواجه تربية املواطنة تحدياً يتمثل يف فجوة بني النظرية والتطبيق أيضاً، فمن الناحية . 3

النظرية، يعتر تبني طرق تدريس تفاعلية، وأساليب تقويم تكوينية عامالً مهامً جداً يف بناء شخصية 

فاعلة، ليس يف عملية التعلم فقط، بل يف املجتمع، حيث تنمو مجموعة من القيم يف هذه الشخصية 

تقوم عىل االستقاللية، واالعتامد عىل الذات، والتعبري عن الرأي، والتعاون مع اآلخرين، واحرتام القواعد 

والقوانني. ولكن من الناحية العملية يتطلب النجاح يف تطبيق هذه األساليب التدريسية والتقوميية 

إعداد املعلم لتوظيف هذه املداخل التدريسية، أما إذا تم إعداد املعلم بالطريقة التقليدية القامئة 

عىل املحارضة فلن يتمكن من تنفيذ مثل هذه الطرق، وقد أكد "الطلبة املعلمون – تخصص الدراسات 

االجتامعية" يف سبع كليات تربوية يف سلطنة عامن أن املحارضة هي الطريقة األكرث استخداماً من قبل 

أساتذتهم يف أثناء مرحلة اإلعداد.39 وهذا ما ينتج عنه لجوء املعلم إىل توظيف األساليب التقليدية 

يف العملية التعليمية عندما يبدأ عمله يف التدريس، وهذا ما كشفت عنه نتائج بعض الدراسات 

 Teacher-Centred Learning ا41 أن التعليم املرتكز عىل املعلمHarber العامنية.40 ويرى هاربر

ميكن أن يطلق عليه التعلم التسلطي Authoritarian Learning وهو يعرفه بأنه التدريس الذي 
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بقدرتهم عىل  املعلمني واملدارس  وباملعلومات، ويقّيم  باملقررات  تزدحم  يقوم عىل خطة دراسية 

مساعدة الطلبة عىل اجتياز االختبارات. وألن الوقت ضيق، يلجأ املعلمون إىل الطرق التي تسمح 

لهم برسعة نقل أكر قدر من املعلومات، وهي املحارضة وأخذ املالحظات “Note-Taking”، وميثل 

هذا تحدياً كبرياً البّد من أخذه يف االعتبار يف أي محاولة لبناء قدرات النظام الرتبوي إلعداد مواطنني 

عامنيني قادرين عىل املشاركة الفاعلة يف بناء دولتهم ومجتمعهم.

ويف ضوء ما تقدم ميكن أن نخلص إىل النقاط اآلتية حول الرتبية من أجل املواطنة يف دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية: 

ن داخل املناهج املدرسية بعيداً عن املفهوم الحديث الذي يسعى  أواًل: ال يزال مفهوم املواطنة الذي يضمَّ

إىل بناء مواطنني مبهارات تؤهلهم للمشاركة يف صنع القرارات التي تتعلق بحياتهم، وتتيح لهم معرفة الدولة 

تاريخية  الحالية تركز عىل جوانب  املناهج  املوجودة يف  وأنظمتها وقوانينها ودورهم يف تشكيلها، فاملضامني 

وجغرافية فقط، يتم تلقينها للطلبة، األمر الذي ال يساعد عىل تكوين شعور حقيقي باملواطنة التي تدفع إىل 

ق باالنتامء، وتعطي فرصاً لصقل هذه املهارات ومامرستها يف الحياة املدرسية، فالهدف هو تكوين  املشاركة وتُعمَّ
مواطن مواٍل من دون وعي بداًل من تكوين مواطن مسؤول وواٍع.42

ثانياً: ال تزال الرتبية من أجل املواطنة تهدف إىل بناء شعور وطني رمزي قائم عىل ترديد بعض األغاين 

الوطنية، بداًل من أن تركز عىل الدستور والفضائل األخالقية والقيم املدنية، وحقوق اإلنسان واملواطنة، وحرية 

التعبري وغريها من الجوانب التي تعرف بها الدولة املدنية التي تقوم عىل مبدأ املواطنة.

كالدراسات  دراسية  مادة  مجرد  بل هي  الرتبوية،  لألنظمة  أساسياً  هدفاً  اليوم  املواطنة  تعتر  ال  ثالثاً: 

االجتامعية أو الرتبية الوطنية ال تقدم للطلبة إال املعرفة النظرية التي تتضمن حقائق تاريخية وجغرافية ال 

تساعدهم عىل تنمية مشاعر االنتامء من خالل القيام بأنشطة داخل املدرسة وخارجها لخدمة املجتمع ولتعميق 

مفهوم املشاركة واإلنتاج بداًل من االتكالية واالستهالك.

التوصيـات 

يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية، يويص الباحث باآليت:

أواًل: االستمرار يف تعزيز املواطنة من أعىل؛ أي من القيادات الخليجية، وذلك  من خالل إرساء دعائم دولة 

القانون والرقابة واملحاسبة، واالستمرار يف تعزيز حقوق املواطنني، مبا يعزز الوفاق الوطني واالنتامء إىل الدولة 

ومؤسساتها، فإيجاد هذا الشعور هو الكفيل بنجاح هذه املجتمعات يف املشاركة يف صنع القرار الوطني مبا يحفظ 

ثروات املنطقة ويضمن ألجيالها مستقباًل أفضل.
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ثانياً: تعزيز املواطنة من أسفل، من خالل إيجاد مواطن واٍع ومسؤول ومتقبل للمشاركة ومؤمن بها، 

ويحرتم القانون، وميارس الحرية وفق ضوابطها التي حددها القانون، فاملجتمع املتقدم هو الذي تتزايد فيه أعداد 

املواطنني املسؤولني.

ثالثاً: إعطاء الرتبية من أجل املواطنة أولوية يف األنظمة الرتبوية الخليجية؛ ألنها تساعد عىل فهم املواطنة 

من أعىل، وتؤسس للمهارات، وتبني االتجاهات التي تؤدي إىل بناء املواطنة من أسفل، وتساعد عىل إعداد 

مواطن مستنري قادر عىل املشاركة بوعي ومسؤولية.

رابعاً: إدماج الرتبية من أجل املواطنة يف برامج إعداد املعلمني قبل الخدمة وبعدها، انطالقاً من أن تعزيز 

املواطنة يعدُّ الهدف الرئيي للمدرسة، وبالتايل يتحمل املعلمون مسؤولية تحقيق هذا الهدف.

خامساً: االستمرار يف إجراء الدراسات العلمية حول واقع الرتبية من أجل املواطنة يف دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية، مبا ميكن من الخروج مبؤرشات مستمرة تساعد عىل تطوير فاعلية املدرسة يف بناء املواطنة 

املسؤولة.
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