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 مدخل
   

 الحضارّي السياق فير التعبي هذا وضع من بّد ال لِقَيمن اع لحديثا إطارفي 
 حديث) concept( ذاته بحدِّ قائم أفهومآ) valeurs – values( الِقَيم ىلع الكالم. المعاصر

 الثقافة من أيتجّز ال آجزء األخالق عرفت المختلفة، المجتمعات بينما ا،نسبي العهد
 من آان ة،المحّلّي الثقافة صياغة في أساسّي عامل هو الِدين وألّن. منها كّلب ةالخاّص
 ذتأخ وِقَيم ةمحّلّي ثقافة في نرثها اتأخالقّي بين العالقة عن اليوم نتساءل أن الطبيعّي
جزًءا هذه الِقَيم أنظومة جعل عن شنفّت أن الطبيعّي من هأّن آما. "ةالعالمّي" صفة اتدريجي 
 الدور لتطّور انظًر وذلك ومناهجها، والجامعات بالمدارس المتمّثل التربوّي الجهد من
  .تالمجتمعا بناء في التربوّية ساتالمؤّس تلعبه الذي

 ةنسبّي األخالق أّن FALL برتيع والِقَيم األخالق بين العالقة لتوضيح السعي في
 تهاشمولّي بسبب فُمْطلقة الِقَيم اأّم د،محّد واقتصادّي ودينّي اجتماعّي بواقع ارتباطها بسبب

 الفرق توضيح هلالّس من هأّن طبًعا يعني ال هذا .١ةآاّف المجتمعات قبل من امبدئي قبولهاو
 هنا من الواقع، في الِقَيم ترجمة صعيد على وال عابير،الّت صعيد على ال وتلك، هذه بين

 أشكالها على المجتمعّية نشئةالّت فين يالوجَه ينهَذ تكامل على وءالّض تسليط ضرورة
  .منها ةّيوربالّت ةوخاّص ،آاّفة

 يميَّةالِق األفاهيم رحابة على األخالقّي قنينللّت غلبة المجتمعات بعض في اليوم نشهد
 الُمَتَطيِّف الهوى إذاك نويتمّك )المتحجِّر بمعناها( األخالق أنظومة يف األخيرة هذه فُتَحّد

)اديني( أوج المَؤدل)حول ما تعليًما أّن يعني هذا هل .٢لحظة ةأّي في يجرفها أن )اسياسي 
 دتشّد تعليمّية مقاربة بتبنِّ قيتحقَّ هذا وهل ُيْعَتَمد؟ أن يجب واألخالق الِقَيم بين ناغمالّت

 اإلنسانّية الخبرة غنى إلى اأيًض باالستناد بل نمعيَّ دين من انطالًقا فقط ليس لِقَيما على

                                                            
  .بني الشعوب هذا ما مل يفهمه املستعمر يف القرون الغابرة فكانت ملوافقته آثارها اإلنسانية السلبية اليت ال نزال ندفع مثنها اليوم يف التعاطي ١

لذلك حنن نشدد على ضرورة وعي سوء استعمال الدوافع الدينية كما نشدد على ضرورة التحذير من مضاعفات هكذا استعمال " :ما يلي ١٩٩٧قد أتى يف اجتماع مالطة سنة  ٢

  .ومن سوء االستعمال املمكن هو يف بعض األحيان التعتيم على القيم باسم الدين. ، البند السابع٢الصفحة  Déclaration de Malte" املؤذية للغاية
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 تصّرف بين التناغم إلى ُيْنَظر آيف آخًرا وليس أخيًرا سمحة؟ ةدّيتعّد في المسكوبة
  ٣؟المجموعات ومواقف األفراد

 بلورة في عاّم بشكل ربيةالّت تلعبه الذي الهاّم ورالّد في آهذه أسئلة ةيَّأهمِّ تكمن
 ىيتعدَّ حضارّي دور اليوم ربيةللّت. العاّم الحضارّي ياقالّس في نةمعّي ثقافة عن عبيرالّت

 اختلف مهما اآلخر مع تواصله في الفرد تأهيل عملّية ليطال قالضيِّ بمعناه عليمّيالّت الجهد
  .اثقافي عنه

 سأسعى ،عاّم حضارّي إطار في وضعهع والواق هذا تلّمس وبعد يلي، ماي ف
 اآتساب على قومي ة،راسَيالّد المناهج خالل من ربية،للّت تفعيٍل إلى يتطّلع طرح لصوغ
 من أبعد عنده الِقَيم لتكون اإلنسان يكتسبها أن بّد ال التي العالقات ةنوعّي تالمس أفاهيم
  .٤اتاألخالقّي مع وآنّي نسبّي، سطحّي تعامل مجرَّد

  
 القيمتطّور أنظومة 

 من بعدد تأّثرت هاألّن اليوم الِقَيم عليها تقوم التيهيمالمفا رتطّو عتتّب هلالّس نم ليس
. المتعاقبة والحضارات األديان بين الموروثات تداخل من المستقاة العوامل

 الفرعونّية ياناتالّد آما ،المشرقّي وحيدّيالّت واإلرث، حمورابي وشريعة، آثيناةفديمقراطّي
 والمجتمع، إلنسانا رؤيةل تدريجّية ببلورة األشكال من شكلب ساهمت واآلسيوّية
  .المجتمعات من عدد في بالواجبات اتّيالحّر والرتباط، األنوثةو آورةالّذ وألفهوَمْي
 على ليطرح فيها والعلمّي قدّيالّن الفكر وتطّور أوروبا في هضةالّن عصر تىأ
 عابرة مدلوالت لها ِقَيم شكل على اإلنسانّية المعطيات تجريد إمكانّية البشرّي الفكر
  ).Valeurs républicaines("ةالجمهورّي الِقَيم" الفرنسّية ورةالّث أسمته ما قافات،للّث

 القرنين في ةخاّص عةمتنّو ةفلسفّي طروحات مع ربالتطّو المفاهيم هذه استمّرت
 الحرب بعدو األولى ةالعالمّي الحرب يدَعُب التداول في ودخل، والعشرين عشر التاسع
 مع تتعامل ةدولّي مواثيق بشكل الِقَيم مع ّيولالّد عاملالّت ،أخّص بشكل الثانية ةالعالمّي
 فولة،والّط آالجندرة،، المختلفة قافاتالّث على ريقةالّط بهذه مطروحة تكن لممطلقة أفاهيم
 ٥…إلخ الوالعّم

                                                            
كما لو . جلماعات أخرى وترفض هذا احلق لألشخاص الذين ينتمون إليها) عسكرية أو اقتصادية ال فرق(ب هنا كيف أنّ مجاعات معينة تسمح باعتماد سياسات قهرية من املستغر ٣

  .اإلنسان يف جمموعة معينة تفوق قيمته يف جمموعة أخرى" قيمة"أنّ 

بل بالعكس يؤكّدون على األوجه اليت تظهر الفوارق العقائدية كما ) transreligious(ينية يف خمتلف الطوائف على القيم العامة اجلامعة يف لبنان ال يشدد القيمون على التربية الد ٤

  .ن العقيدةملو أنّ األخالق هي جزء ال يتجزأ 

  ول إنتاجيا واستهالكيا منذ القرون؟ق الطفل يف البلدان الفقرية وهي تستغلّ هذه الدفعلى سبيل املثال ال احلصر، كيف يعبر فعليا من قبل الدول الغنية عن قناعتها حبقو ٥
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 آأساس الِقَيم رةفك لتطرح صالاالّت اتوتقنّي العولمة جاءت، آخًرا وليس أخيًرا
 الجديد القرن العالم فدخل ابقة،الّس وخياراتها ثقافاتها اختلفت ولو عوبالّش بين عاملللّت

 هذا تجاهل اليوم ألحد يمكن ال. عام مئة منذ عليه آان اعّم اذريف جختلي حضارّي بواقع
 لخال من ةخاّص نفسها، التربوّية ساتالمؤّس تحّضر آيف يسأل أن عليهو ،الواقع

 وسمحة منفتحة لحضارة بهاطّال وتحّضر جهة من الثقافّية أصالتها على لتحافظ مناهجها،
 .أخرى جهة من

  
 رآائز أنظومة الِقَيم

 مع اآتسبت التي عابيرالّت من مجموعة على اليوم المتداولة الِقَيم أنظومة تقوم
 المدلوالت هذه أّن يعني ال هذا. اتاريخي المعهودة المصطلحات ىتتخّط مدلوالت الوقت
 قاشالّن ةأرضّي شّك دون من تشّكل هالكّن. ةالقّو بنفس الجميع من مقبولة ىحّت أو نهائّية
 بالموروثات الوثيق ارتباطها في عابيرالّت هذه ةّيأهّم أيًضا تكمن. الِقَيم حول يدور الذي
 من لذلك يكون أن يمكن لما عنده فالتوّق من بّد ال مزدوًجا طابًعا عليها يضفي امّم ينّيةالّد

  .ربوّيالّت االستعمال صعيد على مردود
، وما ا من تطّور حضارّيوما رافقها تاريخي" اإلنسان" آلمةبير هي اعهذه الّت أهّم

م التي تعود إلى اإلنسان بمواثيق ة تسعى إلى ربط الِقَية ومحّلّيم دوليَّيرافقها اليوم من ُنُظ
الهتمام يشّكل مجال اختالفات عميقة بسبب بعض ا هذاي الوقت عينه، ف. وشرائع

ياسّية من بين المعطيات الّس بسبب المفارقات أو ،جهة من قافّيةلّثا أو ةينّيالّد الموروثات
ل تعام هو يمّيةِق نظر وجهة من "اإلنسان" مع لتعاملا لذلك ال يبدو اليوم أّن. أخرىجهة 
 باقي واستنسابّية تنعكس سلًبا علىلكن يشكو األمر من نسبّية ظرفّية  ،"مطلق" مع

 ةعاّم نريدها ِقَيم بين توازن فقدان طبيعّي يخّلف هذا األمر بشكل .٦يمّيةالِق المعطيات
 ما: اليآالّت سؤال ةّيأهّم تكمن هنا. موروث لواقع مالمستها بحّجة تناقضها فاتوتصّر
  ؟اوديني امدني الِقَيم حول تعليمنا في "إنسان" آلمة داللة حقيقة هي

 وأ "الحرَِّية"داول حول الِقَيم هو آلمة رآيزة في الّت اليوم يشّكل آخرر تعبي
 االجتماع علماءبعدهم  منو الفالسفة تداول. قاشالوضعّية قيد الّن حسب" اتالُحرِّيَّ"

 لكن لم يكن هذا الهّم الحضارّي. عبير لقرونالّت هذا مدلول في السياسة وعلماء
 الذي اإلنسان قياس على هي ةّيالحّر أّن لو آما. البوليسّي القمع وال ّيائفلّطالقتتال االيمنع
 ةاإلنسانّي ِقَيملا بفهمنار عبيالّت اهذ عالقة وما نتكّلم؟ اتيَّحرِّ وأ ،ةحرِّيَّ ةأّي فعلى. بها عسيتمّت
  ؟اومدنيا ديني اعليه ينرّب والتي المعَلَنة

 على تتكّلم التي الوثائقدمع تعّد. "حقوق" آلمة تعبير ثالث يجدر التوّقف عنده هو
                                                            

٦ ة خمتلفة يف الدة، مواطنني من درجة ثانيةمثاالً على ذمل اعتبار املواطنني املنتمني إىل عقيدة دينية. ول الدينية أو اقتصاديوالعامل يقبل بذلك ملصاحل سياسي.  
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 ربيةالّت في ماآ( ةنمعّي مجاالت في أو ،)والنساء آاألطفال(ت بشرّية فئال الحقوق
 مالزم آخر تعبير عن يفصله مستقال وجوًدا يأخذ بدأ "الحقوق" أفهوم أن يبدو، )عليموالّت
آقيمة إنسانّية وال " الحقوق"مع اليوم  فيتعامل العالم. "الواجبات"تعبير  وهو، قانوًنا له

 ظام السياسّيعلى سبيل المثال ال الحصر، ووفق الّن. ّية نفسهااألهّم" للواجبات"يعطي 
تتم وال نفسها الطريقة بات وواجباتها ّيات واألقّلحقوق األآثرّي ، ال يتم التعامل معالحاآم
 .نفسه يمّيوّجه الِقالّتب تهاتقارب

 بأيدي أو أحياًنا المتنفِّذين بيد ماضًيا سالًحا الحقوق على مالكال أصبح ،ذلكب
ى اإلنسان، حّتعبير األساس أال وهو يمّي للّتالمضمون الِق عن بعيًدا أخرى أحياًنا باإلرها

 اإلنسان بين، اإلنسان وأخيه اإلنسان بين عاملالّت إلى يعود ما يحكم هذا األخير في آّل
نشئة ؤال حول مسؤولّية الّتالّس هنا من. نفسها ولالدُّ بين آما ،ولالدُّ في الحاآمة ظموالّن
ين بالمعطيات ياسيِّياسة والّسى ال تتحّكم الّسياسة حّتينّية على الِقّيم في إطار ُمْلِهم للّسالّد
  .محة التي تبّشر بها األديانيمّية الّسالِق

  
 نشئة وبناء األوطانربية في الّتموقع الّت

 نمتخصِّصووال. عاّم بشكل عليموالّت ربيةالّت بين افرًق المعاصرة بوّيةرالّت العلوم تقيم
 من ،نشئةالّت مجاالت في الميدانّية وترجمته الفرق هذا أبعاد اتماًم يدرآون المجال هذا في
 ةربوّيالّت المقاربات ّنإ هنا

 للغوص المجال هنا ليس. ّالإليسوجوههامنوجًهاعليمّيالّتّقالّشمنجاعلةربيةالّتنثمَُّتةالحديث
 األمر هذا أن أؤّآد وأن بّد ال لكن. األمرهذا مقاربةفيةربوّيالّتالمدارس ةخصوصّي يف

 الوحي ألّن عائرّيالّش ّقبالّش اختصارها يمكن ال التي ينّيةالّد نشئةالّت على أيًضا ينسحب
 أن يمكن فال. تهّيأهّم على سّيقالّط البعد هذا من أرحب هو األديان إليه تستند الذي اإللهّي
 من ،بّد ال هنا من. شكلّي ُبْعٍد بأي ينالدِّ ساسأ في هي التي اإليمانّية الُمَسلَّمة ُتْحَصر
 هو بل العقل، الستقالة مرادًفا ليس اإليمانّي سليمالّت بأن الوعي من تربوّية، نظر وجهة
 ُتْسلب ال ىحّت اإليمان ضوء ىعل يءش ّلآ يفحص العقل أّن بمعنى العقل الستنارة دعوة
 نحن التي األساسّية الِقَيم في المسكوبة اإليمان رحابة ليكتشف بل تهإنسانّي المؤمن من

 .بصددها
 العقل ُتْطِلق معرفة هي ،خاّص بشكل ةينّيالّد ربيةوالّت عام، بشكل ربيةالّتّنإهنامن

 يكون إيماني ومعطى باستمرار، ُيْفَحص ثقافي وموروث ُيْكَتسب، علم بين تناغًما وتقيم
 على يقوم تحّدًيا خاّص بشكل ينّيةالّد نشئةوالّت عام، بشكل ةربيالّتتواجه. الُمْلِهم بمثابة
 تقوم مقاربةمع حديثة تربية رهتوّف أن يمكن الذي جاوبالّت مقدار هو ما:اليالّت ؤالالّس
 تحصر ال دينّية تنشئة من المتوّقع هو ما ،أخّص وبشكل والحياة؟ معّلالّت بين ناغمالّت على
 اإليمان صلب في هي التي الِقَيم رحابة إلى لتصل كلّيةالّش عابيروالّت اتباألخالقّي نفسها
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 ؟اإللهّي الوحي هدف
 ووجهة ةالدينّي نشئةالّت بين العالقة في البحث إلى المداخلة هذه نهاية في قودنيما ي

 في المناهج لمحورّية ونظًرا. الِقَيممععاطيالّتصداقيةلمكٍّحَِالمبمثابة تكون ةسلوآّي نظر
 حيث من المناهج حول العريضة الخطوط بعض لطرح سأسعى حديثة تربوّية رؤية

 .نفيذالّت اتوآلّي والمحتوى، األهداف،
 

 والِقَيم لوكالّس  
 ةدينّي من وموروثاته قافّيالّث الُبْعد على األحيان من آثير في اتلوآّيالّس تعتمد
 بالِقَيم عالقتها حيث من قويمالّت محّك على اتلوآّيالّس هذه توضع ما قليًال. ومجتمعّية
 هذا يتغّير هل لوك؟الّس على ةّيالحّر أفهوم ينعكس آيف المثال سبيل فعلى. ٧المطلقة
 مثًال ينّيةالّد اتّيالحّر إشكالّية تقارب أن يمكن هل به؟ المحيطة اتالوضعّي مع المعطى
 بّد ال عام منطق هو المنطق هذا أّن نعي أن علينا أو ومنطقة منطقة بين مختلفة بطريقة

 في رافض وبسلوك مكان في منفتح بسلوك نقبل فال المجتمعات، ّلآ على ينسحب أن
  آخر؟ مكان

 باإلنفالش؟ تقع ال ىحّت الفردّية ةّيالحّر ممارسة حدود ديحّد الذي ما عينه وبالوقت
 هي ّيةللحّر المكّملة المسؤولّية على ربيةالّت أو الحّل هو رهيبلى الّتالقائم ع لوكالّس وهل
 فئة بين مّيز وإذا للجميع واحًدا يكن لم إذا ضاغط سلوك اعتماد من فعالّن وما ؟الحّل

هذا الكالم يدعونا للتفّكر بالعالقة مع  ين؟الّد أو العرق، أو الجنس، حيث من وأخرى
  .اآلخر، أًيا آان هذا اآلخر

 
 اآلَخر مع العالقة  

الكالم على اآلخر آالًما  يبدو أّن والخطاب العاّم وباوّيفي مجال الكالم الّط
آان ذلك على صعيد األفراد أو سواء الواقع مختلف تماًما، . معسوًال في آثير من األحيان

 العالم اليوم تعامًال مع األفراد وبين المجموعات ال يمّتيشهد . على صعيد المجموعات
ها حلٌّ قيِمّي غير ففي أحسن األحوال نتكّلم على المسامحة وآأّن. إلى رحابة الِقَيم بصلة
طالبنا بمبدأ المسامحة بل بمبدأ قبول اآلخر فالِقَيم ال ت .عبيرلهذا الّت مدرآين البعد الفوقّي

التي  من حيث الحقوق والواجبات ضمن نظام المواطنّية ّدّد للّنآما هو ومعاملته معاملة الّن
  .ين، أو العرقات، وال تفّرق بين إنسان وآخر من حيث الجنس، أو الّدّيترعى الحّر

فرقة بين إنسان وآخر هو تقديم لإلرث فاع عن الّتللّد فالتذّرع بالمعطى اإليمانّي
                                                            

صرفات اتمعية فال بد من توجه مبين على القيم أن يسائل كثريا من الت. خصيصرف الشرف أو القوانني العائدة لبعض املسائل املتعلّقة بالتأر أو حتصيل الشوضوع الثّلنأخذ مثالً م ٧

  .وحتى بعض القوانني املعمول ا منا وهنالك
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 منوالخوف اليوم . عوة الدينّيةعلى المكتسبات الِقيمّية التي هي في أصول الّد قافّيالّث
اعتماد خطاب مزدوج ولغة  منفة، في ما ُيْعّتَبر تنشئة دينّية، هو المتطّر بعض المنزلقات

لذلك تصبح العالقة مع اآلخر . تها الفعلّية، ويدفع اإلنسان ثمنهاخشبّية تكون الِقَيم ضحّي
ّية ترآيز من هنا آانت أهّم. ٨محكا إلشكالّية وعينا ألبعاد الِقَيم ومستلزمات ممارستها

ات حياتّية توضح المعنى البعيد لما توصي به األديان بعيًدا مّية على وضعّيالمناهج التعلي
  .٩عن الفئوّية التي تغلب في مجتمعاتنا اليوم

 
   المناهج في أهدافها ومحتوياتها

 
 العالم في األديان مختلف عن لونممّث ،١٩٩٧ حزيران ٢٢و ٢٠ بينمالطة،فياجتمع

  :فيهجاء"مالطةإعالن"ـبُعِرفبيانالمجتمعيننع صدر. "اإليمانسبل" بشأن وتداولوا
  :األونسكومنبدعميلي،بماباالضطالعةينّيالّدالطوائفالمشترآونيوصيربيةالّتمجالوفي

. خاللهامنُيْدَركوآيفةينّيالّدصوصالّنفي"اآلخر"صورةعندراساتإجراءتشجيع)أ(
ظالّنإطارفياألخرىينيةالّدوائفالّطمعتقداتلعرضاألساس،هذاعلىهات،توّجوتحديد

 اسالّنبينقاربالّتتحقيقأجلمنتعملالتيابطاتالّرأووائفالّطهذهمنلكّلةعليمّيالّتم
 لتبريرةينّيالّدصوصالّنوائفالّطفيهااْسَتْخَدمتالتيرائقالّطعنبالبحوثهوضالّن)ب(

 سامحالّت إلى تدعو أخرى سةمقدَّ مراجع بنشر نفسه الوقت في والقيام راعات،الّص
  .المتبادل واالحترام

 "األونسكوفياألعضاءولالّدفيتصدرالتيالمشترآةةّياألهّمذاتالمطبوعاتنشر)ج(
 لكّل بالنسبة إلهام مصدر اليوم يبقى هأّن إّال اإلعالن هذا على سنوات مضّي رغم
  :األمرذاه بيتطّل. ةدّيعّدت بيئات في نشئةبالّت صلة له ما
 ىيتخّطف حقيقته، على اآلخر معرفة ةوأولوّي بضرورة مشترآة مجتمعّية قناعة -١

  .نفيذالّت حّيز ليدخل الخشبّي والخطاب ياتمّنالّت المجال هذا في الكالم
 تحترم أسس على ينّيةوالّد ةالعاّم نشئةالّت تبني أن شأنها من ةتربوّي أطر وضع -٢

 اآلخرين ومع نفسه مع نقدّي حوار في وتضعه، قدرات يوتنّم عقله،و اإلنسان
  .ومنفتح محّب موقف من انطالًقا

                                                            
ومن شأن . أما ما ليس من صلب اإلميان فهو ظريف وقابل المتحان العقل على ضوء املتغيرات اتمعية واحلضارية. فحص للقيملذلك فلإلميان مسلّمات مطلقة، تصلح لتكون جمال  ٨

  .كما أعلنت عنه األديان نفسهاالقصد اإلهلي  مسعى البعض يف نسب كل شيء لإلميان أن يضع الدين يف تضاد مع حتقيق اإلنسان إلنسانيته على حسب مقتضيات

فإذا ما أشري إىل خطأ ارتكبه مسيحي أم مسلم، حيوله اخلطاب الديين . نقول برفض التعصب الطائفي مثالًُ وتتمسك بكلّ ما جيعل اجلسم االجتماعي الديين حيلّ حملّ اموعة املؤمنة ٩

  .إىل جم على املسيحية أو اإلسالم
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 .الذآر اآلنفة ةالِقيمّي باألفاهيم ةالدينّيو ةالعاّم مناهجال ربط -٣
  

ا؟ماذا يعني هذا عملي  
. ناهجالم صعيد على نفيذالّت سبل حول ساؤلالّترحّطال هذا القسم األخير منفينايهّم

 غييرللّتف. تغيير أي تواجه التي عوباتالّص يعي ربوّيالّت الميدان في يعمل من آّل ا،طبًع
 مجّرد ليس والمنهاج إلنجاحه الجهود تضافر وتأمين احترامها نم بّد ال ةقسرّي باتمتطّل
 وهيئة وتقويم، تعّلم وسبل ومحتوى، تعّلمّية، ومخرجات أهداف، هو بل لمحتويات سرد
  .غييرالّت هذا من المرتجى نقل على قادرة مّيةتعلي

  
  من حيث األهداف - ١

 اإلنسانّي الُبْعد اآتشاف تعيد أن مجتمعاتنا على هأّن الواضح من سبق، امّم انطالًقا
 بل .فيه المدرجة المواّد أفق ساعواّت العلمّية قيمته ذلك يمّس أن دونمن  منهاج آّل في
 اآلخرين، وعلى األديان على اإلنفتاح يّدعي ،عصرّي منهاج آّل في ينبغي العكس على
  :إلى يهدف أن

 وإنسانّية، وتطبيقّية، بحتة، من أنواعها، على العلوم على العاالّط  - أ
 اإلنسانّية المعرفة نطاق ساعباّت للخالق تسبيٌح العاالّط هذا في. واجتماعّية

 للعقل تتنّكر ال واألديان. سرهابأ لخليقةا المسكوبة في نعمه على اهللا شكرنف
  .الكون في وقصده اهللا يرضي ما بمقتضى يرللّس تدعوهما بل للعلم، وال
من  البشر بين المساواة وعلى خدمته، وعلى اإلنسان، على رآيزالّت  - ب

. سواسية اهللا خلق آّل ألّن ين،الّد في وال الجنس، في وال العرق، في ال تفرقة دون
 نشئةالّت إلى نهدف أن فلنا مختلفين، نكون أن هّيةالالمتنا تهمبحك اهللا أرتضى فإذا
 ظرالّن إعادة طبًعا يفترض وهذا. معه عاملالّت وحسن االختالف هذا احترام على

 فرقة،الّت على وهنالك هنا تشّجع التي قافّيةالّث الموروثات ببعض وتصّبر بروّية،
  .والواجبات الحقوق في مييزوالّت

 تقوم فوقّية آّل عن بعيًدا هو عنه يعّبر آما اآلخر فكر على االطالع  -  ج
 قبوله على يقوم ال اآلخر فقبول. واحد طرف من للحقيقة آامل امتالك مبدأ على

 المساواة، مبدأ على آامًال قبوًال يكون بل نازل،والّت سامحالّت باب من الجسدّي
  .، وإدارة مفاعيلهاالختالف دراية حسنو والحّرية،
  

  ةعّلمّيات الّتالمخرجمن حيث  - ٢
 إلنسانا منها نيتمّك تعّلمّية مخرجات تحديد اعملي يستتبع األهداف في وّجهالّت هذا

 المخرجات هذه وتتطّور. جامعّية أم ثانوّية، أم ابتدائّية، أآانت دراساته، فترة طيلة
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 يستطيع ىوحّت المتوّقع، فمن لذلك. المتعّلم عند اإلدراآّي ضوجالّن وفق ّنالّس مع التعّلمّية
  :على قادًرا المتعّلم يصبح أن ممارستها، إلى مدعو هو التي الِقَيم أبعاد يعي أن اإلنسان

 فال ةالخاّص قناعاته ليشّكل يسمعه أو يقرأه، مما نقدّي موقف اتخاِذ  -  أ
 قد يكون أن يفترض التي الِقَيم ومبادئ تتناقض مواقف اعتماد إلى اعاطفي ينجّر
  .عليها ُأْنِشئ

 التي األسس إلى بالرجوع ِقيمًيا تحليًال يديه بين التي المعطيات تحليِل  - ب
 عالقاته لتكون الشكل، في هو وما الجوهر في هو ما بين فيمّيز الِقَيم عليها تقوم
  .سوّية اآلخرين مع

 اآلخر، تخّص آما تخّصه التي حيحةالّص المعلومات عن فتيشالّت    -  ج
 العالم مع تفاعل آأداة العقل ويحترم لسلوآه، مإلها آمصدر اإليمان فيحترم
  .العلم اتومستجّد
 الِقَيم وحي على تجاههم فيسلك اآلخرين من الحياتّية مواقفه تطوير  -  د
  .االختالف واحترام والخدمة، ة،المحّب إلى يعود ما في ةخاّص بها مقتنع هو التي

 ذلك اقتضى ما ذاإ المحّلية قافّيةالّث المعطيات ببعض ظرالّن إعادة  - ه
 من جّو بخلق تكون ال هذه ظرالّن وإعادة. محةالّس الِقَيم احترام بمستلزمات المضُي

 باتومتطّل موروث هو ما بين المواءمة مستوى في اإلرتقاء مبدأ بقبول بل روّتالّت
  .الِقيمّية األبعاد على سالمؤسَّ الحضارّي طّورالّت

  
  محتوى المناهجمن حيث  - ٣

 ومخرجتاه المنهاج أهداف تلبية مستلزمات ليؤّمن المناهج ىمحتو يأتي
 لذلك. إال ليس وسيلة المنهاج محتوىيشّكل  حديثة، تربوّية رؤية ففي. التعّلمّية
 مع ،منوالّز والبيئة، اإلجتماعّية، المعطيات حسب يتبّدل أن للمحتوى يمكن

 أنه ،هنا من. عّلمّيةلّتا المخرجات لتحقيق عيوالّس المعلنة، األهداف على المحافظة
 التي الحالة في أما. انهائي اعتباره يمكن للمناهج محتوى تحديد الممكن من ليس
  :يلي ما الحصر، ال المثال سبيل على المناهج، محتوى من فُيَتَوقَّع بصددها، نحن

 لمواّد ةجّدّي مراجعة أّن لي يبدو االجتماعّية، العلوم مجال في  -  أ
 ةّقالّد مراعاة فمع. ّيةاألهّم بغاية أمر المدنّية، ربيةوالّت ،ارافيوالجغ اريخ،الّت

 فرقة،الّت يثير ما آّل عن تبتعد أن المواّد هذه مناهج لمحتوى ينبغي العلمّية،
 على ذلك أآان( البشر بين فرقةوالّت المساواة عدم على ويؤّآد العنف، على ويشّجع

  ).الجنس أو العرق، أو ين،الّد ساسأ
 يتفّرع وما واألدب اللغة، تيلماّد بّد ال اإلنسانّية، العلوم مجال في  - ب
 تينالماّد تيناه مناهج لمحتوى فيمكن. عوبالّش بين الجسر دور لعب من عنهما
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 مصلحة في ليست التي اآلخر عن ورالّص من الكثير تجنب من لها العائدة والكتب
 عوبالّش تتناقلها التي ورالّص على سلًبا تأّثر عبيةالّش واياتفالّر. الِقَيم على نشئةالّت

 أن للمناهج يمكن. ١٠االنتقام وروح البغضاء على محّرضة بعض عن بعضها
 سبل من آسبيل غاتالّل تعّلم على دةمؤآِّ آهذه توجّهات من نقدّية مواقف ىتتبّن
  .الِقَيم منظومة بمقتضى ومعاملته وقبوله، اآلخر، على عّرفالّت

 وجه على المناهج محتوى يؤّآد أن من بّد ال علوم،ال مجال في    -  ج
 يعي، أن للمتعّلم بّد ال. واآتشافها الحقيقة تقّصي في الحضارّية االستمرارّية

 منها ظرّيةالّن( العلوم تطّور في مساهمته ةّيأهّم ،اريخّيالّت إرثه من انطالًقا
 الِقَيم مظّلة تحت العلمّي طّورالّت يقوم ىحّت بيلالّس هي المساهمة هذه). طبيقّيةوالّت

 تطوير مواآبة عن استقالة ةأّي. عام بشكل والكون والطبيعة، لإلنسان، المحتِرَمة
 بها وخّص لنا اهللا أرادها آقيمة والعقل، للعلم، تنّكر ذاتها بحّد هي المعرفة
  .اإلنسان
 مالِقَي هذه نقل عوامل أهّم أحد ينّيةالّد نشئةالّت مناهج محتوى يشّكل  -  د

 على مّطلًعا المتعّلم يجعل أن شأنه من ما آّل اآتساب ضرورة فمع. اشئةالّن إلى
 المنحى في الوقوع من الحذر من بّد ال ينّية،الّد طقوسه ومعالم إيمانه، خصوصّية

 على بل. اختالفه مع اآلخر تحترم التي الِقيمّية واألبعاد يتنافى الذي كفيرّيالّت
 أسس على اآلخر على عّرفللّت المجال تفتح أن هجالمنا لمحتوى ينبغي العكس،

  .كاملوالّت المساواة مبدأ علىو ،معه عايشالّت
 ما مع آهذه مناهج لمحتوى نماذج وضع من بّد ال آخًرا، وليس أخيًرا  - ه
  .تعّلمّية تقاناتو وآتب، إيضاح، وسائلأبحاث، و من ذلك يستلزم

  
  قويمسبل التعّلم والّتمن حيث  - ٤

 اليوم المناهج في األهم األسس إحدى قويموالّت التعّلم وسائل الياح تشّكل
 الممكن من ليس. ربوّيةالّت العلوم تطّور مع بها المعمول المعرفّية المقاربة بسبب
  :يلي ما قول من بّد ال لكن قطة،الّن بهذه التوّسع في هنا ندخل أن

 إّال للمعرفة اباآتس من ليسلذلك . المعرفة ليس بتراآم المعلومات  -  أ
 باالستنتاجات خبرته ربط على المتعّلم فيها يتدّرب واقعّية اتوضعّي خالل من
  .المعرفة أسس تشّكل التي ظرّيةالّن

 يكون فال ههذآ مقاربة مستلزمات تأمين ينربوّيالّت المسؤولين على  - ب
                                                            

١٠ أظهرت دراسة مقارنة لألدب الشمت يف إ عيبعقد يف البلمند ويف تولوز عن مدى تأثّ" لقاء احلضارات"طار مؤمتر حول قداملتشابه والذي جيهد يف تشويه اآلخر  رنا باألدب الشعيب

  .ألغراض دعائية ويف ظلّ حروب وضغوطات سياسة معينة



١٠ 

 

 الفرصة عّلمالمت ىعَطُي أن المستحسن ومن. إليها المدعّو الحياة عن غريًبا المتعّلم
 مع متناسق هو ما بين يحكم آيف يعرف لكي المجتمعّية التالتحّو وينقد لليحّل
  .معها تضاّد في هو ما ومع الِقَيم

 حياته اتوضعّي في اآلخر على عّرفالّت سبل لتأمين يكون أن يمكن    -  ج
 تكون أن يمكن التي ائفةالّز ورالّص يتخّط من المتعّلم يتمّكن ىحّت األهّم بلالّس أحد

 المجال تفسح عّلمللّت سبل اعتماد من بّد وال يجهل ما عدّو فاإلنسان. بذهنه رسخت
 المجال الِقيمّية األنظومة فتعطى ،)وديًنا جنًسا، عرًقا،( اآلخر مع الحياة لقاء مأما

  .فقط بالقول ال" بالفعل" نفسها عن لتعّبر
  

  عليمّيةالهيئة الّتمن حيث  - ٥
 آهذه مناهج لحمل المناسبة عليمّيةالّت الهيئة تحضير يشّكل آخًرا وليس أخيًرا

 لنفسه نقدّية نظرة إلى بحاجة ربوّيالّت فالمجتمع. اتالمهّم وأصعب أهّم ىحدإ
 ال فئوّي بخطاب أّثرالّت وبسبب من،الّز عليها مّر تعليمّية اتتقنّي تراآم بسبب

  :هنا من. الِقَيم عليها تقوم يالت األسس احترام أولوّية على تقوم مقاربة مع غمانيت
 ىحّت ا،وسياسي ا،وتقني ا،نظري زمة،الّال اتاألرضّي تحضير ضرورة  -  أ
  .ممكًنا المناهج هذه تطبيق يكون

 ليصبحوا ينربوّيالّت للمسؤولين مختلطة تدريبّية دورات قيام ضرورة  - ب
 وأن بّد ال التي تعوباالّص يتخّط على والعمل المناهج هذه تنفيذ أداة مستقبًال
  .نفيذالّت طريق تعترض
 ليعوا حّية اتوضعّي في عليمّيةالّت الهيئات أعضاء تدريب ضرورة    -  ج

  .جوانبه آّل من حّولالّت هذا ّيةأهّم
 رصد الممكن من يكون ىحّت استمرار سيرورة خلق ضرورة  -  د
  .تدارآها ليتّم ترتكب التي األخطاء ةومراقب العمل، هذا اتإيجابّي
 في وهنالك هنا الفّذة الخبرات على العلالّط المجال فسح ضرورة  - ه
  .الموضوع هذا حول والمسؤول الهادئ الحوار وإطالق الفائدة، لتعميم العالم،

  
  في الختام

 
 هاألّن راسّيةالّد الحلقة هذه تنظيم على أشرفت التي الهيئة شكر من هنا لي بّد ال
 التي المجتمعّية الخبرة سياق في بدلوي أدلو أن نوآمؤّم آمرّب الفرصة لي فسحت
 تستطيع ،وتكاثرت تضافرت متى ،هذهآ جهود بأّن أمل، آّلي. وآعربّي ،آلبنانّي عشتها



١١ 

 

 المستقبل تبني وأن اإلنسان، أخيه عن اإلنسان تبعد التي ائفةالّز الحواجز آّل ىتتخّط أن
 في ونساهم ثقافاتنا غنى للعالم ننقل أن فنستطيع تجمعنا، التي المشترآة الِقَيم قاعدة على
  .ينتظرنا الذي الحضارّي رطّوالّت رآب

 

 
 

 


