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Cette étude s’intéresse aux éléments de l’éducation à la citoyenneté (EC) 

dans les curricula de l’enseignement général au Liban, modifiés à trois 

reprises (1948, 1971 et 1997). Le but de l’étude étant de confronter ces 

éléments à une grille des domaines et des éléments de l’EC en se basant 

sur le modèle du concept de la citoyenneté démocratique. Sur le plan 

méthodologique, un indicateur qui sert d’outil de mesure sera utilisé 

pour estimer l’efficacité de l’EC dans le curriculum. Les résultats 

montrent des ambigüités sur l’approche de l'Etat national et de l'identité 

arabe. Les indicateurs de l'efficacité de l’EC dans les curricula sont très 

irréguliers au cours du temps: en commençant par les éléments 

émotionnels forts du curriculum de 1946 pour créer une « nation 

libanaise » et un peuple unifié pour le Grand Liban; en passant par le 

curriculum de 1971, qui a renversé les approches précédentes sans 

définir une politique alternative de l'approche nationale et des éléments 

de l'unité du peuple, tandis qu'une nouvelle phase d'apprentissage au sein 

du curriculum a permis  d'accroitre l’indice d’efficacité; enfin en arrivant 

au dernier curriculum (1997), stipulant une identité arabe associée à 

l'espace culturel des Libanais mais restant insuffisant au niveau des 
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éléments de leur unité en tant que peuple, avec un déclin de l’indice 

d'efficacité. 

 

وال ي تاّيرت ثالن مّرات  تدرل هذه الورقة عناصر  التربية املواطنية في مناهج التعليم العام في لبنان

بكة مجاالت ومحكات التربية ع ش ، فتضيئ عل  ا من زاوية تقويمّية ملطابقص ا مع ش(5559و 5595، 5546)

املواطنية الديمقراطّية كخلفّية نظرّية للبح  وتنت ج مقاربة كمّية مستحدثة تستخدم قيال مأشر 

ي مقاربة الدولة الوطنّية والهوّية العربّية . فعالية التربية املواطنية في املناهج
ّ
تشير النتائج إلش اللاذ في تبن

 مع عناصر عاطفية طاغية ع ش مناهج : بموازاة تتابعها الزمني والتذبذب في فعالية املناهج
ً
 5546بداية

وهو الدولة الناشئة قبل اكتمال عناصر )لخلق قومّية لبنانية ومشروع شعب موّحد للبنان الكبير 

ال ي انقلبت ع ش املناهج السابقة من دون تحديد سياسة  5595؛ مروًرا بمناهج (قومّية ووحدة الشعبال

مّية جديدة من واضحة 
ّ
 تعل

ً
للمقاربة القومّية البديلة وعناصر وحدة الشعب في حين افتتحت مرحلة

صوغ رؤيا تثبت الهوية  5559؛ إلش أن أعادت مناهج مرتفع ضمن مقاربة املن ج املدمج بمأشر  فعالية

 ش مستوى العربية املرتبطة بالفضاء الثقافي للبنانيين وإهمال عناصر وحدألا م كشعب وتراجع ملحو  ع

 . مأشر الفعالية

 

 مقّدمة 

ككيان سياس ي في  ئهمنذ نشو لبنان،  تعّدلت مناهج التعليم العام في  

ثالث  أي على مدى قرٍن من الزمن تقريًبا، -(2115)، وحتى اليوم 1721العام 

 أولى، عام : مّرات
ً
عن سلطة إلانتداب  1743، غداة إلاستقالل في العام 1742مّرة

في لبنان ، تلت صدامات أهلّية وصراعات متفّرقة 1721ثانية، عام و  الفرنس ي؛

بعد أن وضعت الحرب ألاهلية  1772؛ وثالثة عام كما املنطقة العربية بشكٍل عام

 . أوزارها عقب اتفاق الطائف وتعديل الدستور وقيام الجمهورّية الثانية

أمر  ال مناص من إن ربط تغّير املناهج بواقع الصراع وتحوالته في املجتمع   

التوقف عنده، في سياقه التاري ي من جهة كحدث يفرض توثيقه، ومن جهة 

ثانية لداللته التربوية حيث تصبح العملية التربوّية بشكل عام وما تطرحه التربية 

 إشكاليات ومثار 
ّ
( أو خالف)اتفاق على املواطنية على وجه الخصوص، محط

درسة كمؤسسة تربوية واجتماعية في مقاربتها، ال وتتباين إزاءها فعالية املبشأنها، 
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 توقعات النظام "سيما من خالل املناهج املعّدة حيث 
ً
يعكس واضعو املناهج عادة

ا، وذلك بواسطة  ا أو توتاليتاريًّ ا أو سلطويًّ السياس ي، سواء أكان النظام ديمقراطيًّ

صفّية، ما يقدمونه من أهداف ومحتوى وطرائق تدريس ونشاطات صفية أو ال 

 إلى التركيز على القيم واملواقف املطلوبة بشكل واضح، مصّورين إياها بأنها 
ً
إضافة

 (.42. ، ص2112فريحة، " )ألافضل

  

  أهداة البح 

في مداخلتي هذه، أدرس عناصر  التربية املواطنية في مناهج التعليم  

في كّل من املرات الثالثة التي تغيرت فيها املناهج، ثم أض يء على  العام في لبنان

هذه العناصر من زاوية تقويمّية وبشكل مقارن يظهر تحديد تأثير الصراعات عليها 

 . وتبعات هذا التأثير
 

 أسئلة البح 

وعلى ضوء هذه ألاهداف، ستحاول مداخلتي إلاجابة على ألاسئلة  

 :التالية

  
ً
في  التربية املواطنية في مناهج التعليم العام في لبنان ما هي عناصر : أوال

 ؟ 1772و 1721، 1742كّل من مناهج عام 

 ما هو تحليلنا لهذه العناصر بشكل مقارن؟: ثانًيا 

ا 
ً
ما مدى مطابقة هذه العناصر مع شبكة مجاالت ومحكات التربية : ثالث

 على املواطنية الديمقراطّية؟

 فعالية التربية املواطنية في كّل منها؟ ما هو قياس مؤشر : رابًعا  
 

 من جية البح 

أعتمد املنهجية التحليلية القائمة على تحليل املناهج لإلجابة على  

السؤالين ألاولين وعلى شبكة مجاالت ومحكات التربية على املواطنية لنمر فريحة 

( لثالثالسؤال ا)بعد تعديلها وتأكيد تضمنها ملكونات املواطنية الديمقراطية 
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وأعتمد املقاربة الكمّية في البحث لدى استخدام قياس جديد استحدثته 

 (. السؤال الرابع)وأسميته مؤشر فعالية التربية املواطنية في املناهج 
 

 في املناهج   افعالية التربية عل و ألا ا مجاالشبكة املواطنية الديمقراطّية و 
 

ة  -5  للبح املواطنية الديمقراطّية كخلفّية نظريّ

اعتمدت مقاربة املواطنية الديمقراطّية كخلفية نظرية للبحث من أجل 

تتمحور ألادبّيات الراهنة و . تحليل عناصر املناهج وإلاضاءة عليها من زاوية تقويمية

ًبا ذا أبعاٍد كثيرةحول مفهوم املواطنّية الديمقراطية على اعتبارها 
ّ
  .مفهوًما مرك

 : ومع تفاوت في ألاهمية( ال للحصر)يستوقفنا ما يلي في تعداد هذه ألابعاد 

  كالطوائف الدينية، )الهوّية الناتجة عن إلانتماء الوطني أو ما دون الوطني

غوية، الثقافّية
ّ
، مع تعّدد (كاإلقليم، أو العالم)أو ما فوق الوطني ...( الل

 مندرجات الهوية ودينامية عناصر إلانتماء بحسب رغبة الفرد ومدى تحققها؛ 

  ة الحقوق املدنّية
ّ
ك،)سل

ّ
إلاقتراع، الترشح، )والّسياسية ( ...إلارتباط، التمل

املساواة، )والقانونّية ...( تأليف الجمعّيات، ألاحزاب أو إلانضمام إلى إحداها

م، إلاستشفاء، ألامان،)وإلاجتماعّية ...( إلاّدعاء، املرافعة
ّ
 ؛...(العمل، التعل

 ،الحرّيات الخاّصة والعاّمة 

  (ضرائب، الدفاع عن الوطناحترام القوانين، دفع ال)الواجبات وإلالتزامات، 

  ُيمكن ذكرها،   ترعى كّل هذه املكّونات منظومة قيٍم فردّية وجماعّيةو ،

القيم  إلانسان، من خالل باإلعتماد على الثقافة املستمّدة من شرعة حقوق 

القيم املدنّية ،(ام إلانسان لحقوق إلانسان آلاخراملنطلقة من احتر )إلانسانّية 

                                                           
ى هذا املتغّير من خالل النظام . وال بّد من إلاشارة إلى املتغّير الدائم في كّل منظومٍة قيمّيةً   

ّ
ويتجل

 . والّسلوك العام خالل فترة محّددة  ولإلجتماع  لألفراد  رفياملع
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القيم و ( القوانين والنظم وألاعراف –والحث على احترام  –القاضية باحترام )

                        (.التعاون ورفض التعّديات والظلم والغبن)ألاخالقية 
 

قامت عّدة نماذج على ألابعاد واملكونات املذكورة أعاله مع تفاوت في 

عّدة باحثون في دراساتهم ضها عر  نماذجبعض هذه ال. إيالء ألاهمية لكل منها

يه،  2111باجي، ) الديمقراطية الغربية لمجتمعاتل
ّ
 ...(2117؛ غيلنر، 2112؛ أويل

 :وهي كما يلي

املقاربة الوطنّية املعاصرة وهي منبثقة من املقاربة الوطنّية التاريخّية، وتدعو إلى  -

ا الشعور تعزيز شعور إلانتماء للهوّية الوطنّية، وتقض ي أدبّياتها بترسيخ هذ

وإعطائه ألاولوّية إزاء طروحات الهويات الخاصة، الثقافية منها أو إلاثنّية، أو 

ويط ى على هذه املقاربة إيالء ألاهّمية القصوى للمناسبات الوطنية وكل ... الدينية

ما يمّت بصلة إلى تاريخ الشعب وألاحداث التي طبعته وألاشخاص الذين صنعوا 

 .هذه ألاحداث

 

                                                           
يمكن إضافة القيم الدينّية التي تسعى إلى إضفاء بعٍد رو ي أوعقائدي على حياة الفرد      

 .وعالقته بالجماعة ومفهومه للحياة
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تعتمد على إعطاء : الثانية، بمسّمى املواطنّية الجمهورّية أو الفاعلة املقاربة -

ألاولوّية للمشاركة العاّمة، وتتحّدر من ثقافة الجمهورّية وقيمها من ناحية 

ألامور م على املصلحة الخاصة وتغليب املصلحة العاّمة واملشاركة في الشأن العا

للمجموعة وارتباطه بمنظومة حقوقه ويّتصف املواطن، بقّوة انتمائه . الفردّية

 .لديها ومتوجباته نحوها

 
ز على أهّمية مشاركة املواطن : املقاربة املدنّية -

ّ
تعتمد على املشاركة املدنية، وترك

في إطار املجتمع املدني حيث يجتمع الناس وفق التقاء أفكارهم وأهدافهم 

ديد على حقوقه . وقضاياهم
ّ

ويّتصف املواطن، وفق هذه املقاربة، بحرصه الش

ؤون التي يناضل من أجلها دون أن املدنّية وإلاجتماعية وبالتزامه القوي بالش

 . تعني هذه الشؤون بالضرورة مشاريع سياسّية



111 

 

 
تقض ي بضمان حقوق املواطن في املبادرة الفردّية، ال سّيما في : املقاربة الليبرالّية -

ويمكن . مجال العمل، والحّرية الشخصّية دون قيد، في دائرة العالقات الخاّصة

يبرالية في مقاربة 
ّ
املواطنّية أن تلحظ للمواطن فرصة املشاركة في للنظرة الل

ويّتصف املواطن، وفق هذه . الحياة العامة، إن أراد ذلك، دون أي موجٍب مسبق

املقاربة، بضعف الرابط بينه وبين املجموعة وبالتعبير املفرط عن الخصوصّيات 

 .بشتى أنواعها وبكّل ما تستتبعه لناحية املواطن الفرد
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من الرابط مع صيغة الديمقراطية ومنظومة حقوق  نماذجاستفادت هذه ال

ديًدا، واكتملت ضمن ما في املجتمات الديمقراطية الغربية املعاصرة تحإلانسان، 

والكتمال  .(2000؛ أوديجييه، 1771كونستن ) ة الديمقراطّيةيبات ُيعرف باملواطن

هذه ألابعاد ضمن مفهوم املواطنية الديمقراطية تبعات تربوية على مستوى 

 .تجميع عناصر ومجاالت للتربية على املواطنية الديمقراطية

 :شبكة ملجاالت التربية ع ش املواطنية الديمقراطية  -2

، ونحن اعتمدنا الئحة عناصر التربية املواطنية فر امقاربة تو حاول عديدون 

، املجال املعرفي: خمسة مجاالتكونها ألاشمل وهي تتألف من ( 2112)فريحة 

مجال املشاركة و  قيم ومواقف: املجال الوطني، املجال الوجداني، املجال املهاري 

 والعمل

 تّم التحقق من التوافق بين مجاالت هذه( 2114خليفة، )في بحث سابق 

حيث يتبّين تضمين  :ة الديمقراطيةيالشبكة وعناصر ومكونات مفهوم املواطن

ة الديمقراطّية ضمن مجاالت شبكة التربية املواطنية، مّما يكافة مكونات املواطن
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ة الديمقراطية مع مجاالت ييفض ي إلى تطابق عناصر ومكونات مفهوم املواطن

نتبناها في دراستنا مع بعض والتي س( 2112فريحة، )شبكة التربية املواطنّية 

 .التعديالت على مستوى املحكات في بعض مجاالت الشبكة

إلى وضع ( 2112)فريحة . بعد عرض وتحليل هذه املجاالت، يتوصل ن

تضمنت و (.237 -234. ص)شبكة املحكات ملجاالت التربية املواطنية وعناصرها 

فريحة، )عناصر أخرى هذه الشبكة عدًدا من العناصر التي يمكن أن تجّزأ إلى 

القيم إلاجتماعية يمكن تجزيئها إلى قيم "يقول فريحة إن . (237 -234. ، ص2112

ثانوية، وكذلك ألامر بالنسبة إلى القيم إلاقتصادية وغيرها من العناصر، فعلى 

سبيل املثال وإذا أخذنا عنصر املحافظة على ألاصالة في املجال الوطني نستطيع 

الحفا  على وضع عدة عناصر ثانوية ترتبط باألصالة كالحفا  على اللغة و 

اللهجات املحلية والحرف التقليدية وطريقة التواصل بين الجيران وألاقارب 

فهذا ألامر متروك للباحث الذي يدرس موضوًعا معيًنا ... واللباس الوطني وغيرها

 ( 241. ص" )إذا شاء التركيز على تفاصيل عنصر ما بشكل مفّصل

ا املجال الوجداني تحديًد )ونحن عّدلنا هذه الشبكة في بعض املجاالت 

عبر تفريع أو ضّم بعض املحكات، ملراعاة عدم إلافراط ( ومجال املشاركة والعمل

في تحميل بعض القيم الديمقراطية أو ذات إلارتباط باآلخرين خصوصيات ثقافية 

كاألعياد واملناسبات )أو للتركيز على تفاصيل عنصر ما ( عبر ضم بعض املحكات)

 (. املحكاتالعامة عبر تفريع بعض 

سيتبنى البحث الراهن شبكة محكات التربية املواطنية وعناصرها 

 :معّدلة وفق ما يلي( 237 -234. ، ص2112فريحة، )
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 معّدلة( 237-234. ، ص2112فريحة، )شبكة محكات التربية املواطنية وعناصرها 

  

 ملواطنيةا مجاالت التربية

 

 املحكات

 

 

 

 

 

 

 

 املجال املعرفي

 

 الوطنتاريخ  -1

 جغرافية الوطن -2

 تراث الوطن وثقافته -3

ي -4
ّ
 تركيبة املجتمع املحل

 تركيبة املجتمع الوطني -5

 مؤسسات الوطن ودورها -2

 واجبات املواطن -2

 حقوق املواطن -1

 تاريخ الدول املجاورة -7

 جغرافية الدول املجاورة -11

 عالقة الوطن بهذه الدول  -11

 عالقة الوطن بدول العالم -12

 التاريخ العالمي -13

 العامليةالجغرافيا  -14

 معارف علمية وتكنولوجية -15

غة ألام  -12
ّ
 ...(اللغة العربية، )الل

 مفهوم الديمقراطية -12

 مبادئ الديمقراطية -11

 

 

 املجال املهاري 

 

 

 ...(رياضّية،)مهارات جسدّية  -1

 مهارات تقنّية -2

 مهارات مهنّية -3

 مهارات فنية -4

 مهارات حرفية -5

 مهارات فكرية -2

 

 

 

 

 

 ألاخالقيةالتربية  -1

 القيم الدينية -2

 القيم الوطنية -3

 القيم إلاجتماعية -4

 القيم إلاقتصادية -5
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 املجال الوجداني

 

 

 

 القيم الديمقراطية -2

 احترام الكفاءة -2

 تساوي الفرص بين املواطنين -1

 حب العمل -7

 قيم ذات ارتباط باحترام آلاخرين والتسامح معهم  -11

 قيم ذات ارتباط باحترام شرعة حقوق إلانسان -11

 قيم ذات ارتباط باحترام حقوق املرأة  -12

 قيم ذات ارتباط باحترام حقوق الطفل -13

 ...(جندري، طائفي،)قيم ذات ارتباط بعدم التمييز  -14

 إلاهتمام بقضايا املنطقة إلاقليمّية -15

 إلاهتمام بالقضايا العاملية في العدالة والسالم -12

 

 

 

 

 

 قيم ومواقف: املجال الوطني

 

 

 إلانتماء إلى الوطن -1

 إلاعتزاز بالهوية الوطنية -2

 الوالء للوطن -3

 الخضوع للقانون  -4

 إلاعتزاز برموز الوطن -5

 الدفاع عن وحدة ألارض -2

 الدفاع عن وحدة الشعب -2

 إلاعتزاز بالتراث والثقافة الوطنيين -1

 املحافظة على ألاصالة -7

 مماشاة املعاصرة -11

 تكوين ذاكرة جماعّية حول الوطن -11

 

 

 

 

 مجال املشاركة والعمل

 بواجبات املواطنالقيام  -1

 ممارسة حقوق املواطن -2

ي -3
ّ
 املشاركة في شؤون املجتمع املحل

 املشاركة في شؤون املجتمع الوطني -4

 تحسين البيئة الطبيعّية التي يعيش فيها املواطن -5

ية -2
ّ
 املحافظة على البيئة الطبيعّية املحل

 املحافظة على الثروات الطبيعّية -2

 ظة على البيئة الطبيعّية العامليةفاملحا -1

 املشاركة في التوعية الصحية -7

 املشاركة في إبداء الرأي وصنع القرار -11
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 املشاركة في إلانتخابات -11

 املشاركة في ألاعياد الدينية  -12

 املشاركة في ألاعياد الوطنية  -13

 املشاركة في النشاطات التطّوعّية -14

 العمل للمساهمة في تنمية املوارد البشرية -15

 يةالعمل للمساهمة في تنمية املوارد إلاقتصاد -12

 العمل للمساهمة في تنمية املوارد إلاجتماعية -12

 العمل للمساهمة في ألامان إلاجتماعي -11

 العمل في مجال منتج -17

 املشاركة في ألانشطة ذات الطابع العالمي -21

 عدم إلانعزال بالنسبة إلى العوملة -21

 

 فعالية التربية ع ش املواطنّية  في املناهج -3

نلجأ إلى اعتماد في املناهج، فعالية التربية املواطنية  حتساب مؤشر ال 

 :التحديد التالي لصيغة التوزيع

< H ,   > =  ∫I H(x)   (x) dx   

هي دالة قياس تحقق عدد من محكات التربية       حيث

املواطنية في كل من املجاالت الخمسة للشبكة، ويكون تعريف الدالة 

 :وفق ما يلي

  (x) = 

 
 
 
 

 
 
 

املجال ألاول        

املجال الثاني      

املجال الثالث       

املجال الرابع       

املجال الخامس       
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وتقيس مقدار تحقق كل من  Heavisideهي دالة  Hوحيث 

 :مجاالت التربية املواطنية

H(x) =   
 
   
 

  

 :، وفق ما يليوتعتمد قيمتها على طرائق التعليم وآليات التقويم

 

 طرائق التعليم 

 ووسائل التقييم

  Heavisideقيمة 

  (مع اختبارات خطية وتقييم بالعالمات)والدروس  املحاضرات

0 

املناقشات الهادفة حول موضوعات أو قضايا مختارة وتحديد 

 أدوار املشاركين فيها

مع مناقشة التقارير ) إعداد تقارير حول قضايا أو مسائل راهنة

أ واملشاركة مع مجموعة عمل  (.شفويًّ

 

 

0,5 

رصد وقائع وأحداث أو انتهاكات أو تجاوزات أو )أنشطة ميدانية 

بطاقة مع ) ندوات متصلة بواقع املمارسة املواطنية وإشكالياتها

 .(لتقييم ألاداء عبر مالحظة ومتابعة أداء الطلبة وأنشطتهم

 

 

1 

 

 املواطنيةعلى نالحظ أن هناك قيمة قصوى ملؤشر فعالية التربية 

 :في املناهجالديمقراطية 
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 الديمقراطية في املناهج الثالثةاملواطنية ع ش قراءة لعناصر التربية 

 

حيث كان مكان التربية على املواطنية في املدرسة ، 1742بدًءا بمناهج 

في املرحلة " الدروس ألاخالقّية والوطنية"من خالل مادة دراسية تحت مسّمى 

في املرحلة إلابتدائية العالية، " ألاخالق والشؤون املدنية الوطنّية"إلابتدائية، و

أخالق وشؤون ( 2تعليم ديني و( 1: وفي املرحلة الثانوية تصبح املادة متفّرعة إلى

 .مدنية ووطنية

ر سنوات مراحل في ألاهداف العامة ملناهج املادة، نقرأ ما يلي عب

بوسائل  أسهل مبادئ الفضيلة، ونشر أولش بذور الوطنية الحقةرش ": التعليم

ية، مستمدة من صميم الطفولة في مرحلة روضة 
ّ
مختلفة ومشّوقة ومسل

ال سّيما  إلاعتزاز بالقومّية والفخر بمناقب ألامة وأمجادها"ـالشعور ب؛ "ألاطفال

 ."خدمة للحضارةتلك التي كان فيها منفعة لإلنسانية و 

كان هناك درس للتعليم الديني من دون أن يكون له جذور في ألابعاد 

إلاله الخالق "كانت املناهج تطرح فكرة . النفسّية وألابعاد الروحّية للمناهج

 وعالقته باملخلوقات واحترام الشخصية إلانسانية( دون توصيف آخر)

ل إلى الروح وضرورة التمّرس وألاخذ بتدّرج القيم الصاعد من املادة إلى العق

وكانت مناهج تنظر إلى  ".بالفضائل السامية وفهم حقوق إلانسان وواجباته

ه 
ّ
متضامن ألافراد  مجتمع أخالقيكائن إنساني مؤهب للعيش في "التلميذ على أن

 الناحية إلانسانيةتعزيز "وتطمح إلى  "وطن له كرامته وعزته القوميةوفي 

حب لبنان "؛ "والتمّرس بالفضائل احترام ألاخالقو القيم الروحّيةوفكرة 

 والعمل على الرفع من ثقافته والتفاني في سبيل كرامته "وإلاعتزاز بقومّيته

لتضامن إلاجتماعي والعالقات الدولية والتعاون الوثيق الالزم مع لـأهمية "وتولي 

   ".أهل البالد العربية
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 عبر سنوات 
ً
مراحل التعليم، حول وتمحورت عناصر املادة، متدّرجة

 :العناصر التالية
 

 النظافة والترتيب -

 النظام والطاعة والسلوك الحسن -

 إيقا  الشعور الوطني -

 ألاخالق -

 الصدق -

 عظمة الخالق -

 إلاستقامة والقناعة -

 ألامة والشعب -

 إلادارة النيابة العامة الجزاء النقدي، املشاريع العامة، الجمرك والرسوم -

 العدل واملحبة وإلاحسان -

 الجرأة ألادبية -

 كرم ألاخالق والتضحية -

 الصدق وإلاستقامة -

 : واجبات التلميذ -

o العناية بالجسد وبالروح؛ : تجاه نفسه 

o آلاداب داخل البيت وفي املجالس، احترام الوالدين وطاعتهما، : وفي بيته

 محبة الوالدين وأفراد ألاسرة؛ 

o التعاون بين الرفاق واملحافظة على : إطاعتهمااحترام املعلمين و : وفي املدرسة

 .النظام والوقت

املعلومات واملعارف عن شكل الحكومة والسلطة التنفيذية والتشريعّية والنظام البرملاني  -

 وإلاداري والقضائي ودرجات املحاكم

 .حب الوطن والتضحية في سبيله والدفاع الوطني -

 الخدمة العسكرية،  -
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 .الضرائب والرسوم وإلاقتراع العام واجبات الناخب، ألامن العام، املصارف والنقد -

 الضمير وألاخالق -

 الخلق السليم والعادات الحسنة -

 ألاخالق مرتبطة بالقيم الدينية مع وجود ساعة للتعليم الديني -

ة تثقيف مدني حول عناصر ألامة والوطن والدولة والتركيز أن من وظائف الدولة التربي -

 الوطنية والحياة إلاقتصادية

 .دولة وطنية في طموح املناهج ودولة راعية ناظمة للحياة إلاقتصادية -

العدل وإلاحسان وحب العمل وأشكال الدول وشرح النظام البرملاني : أخالق وتثقيف مدني -

 .والقضائي( معارف)

 "اللبنانية العائلة"املسؤولية والضمير والعائلة وخصائص ما سّمته املناهج : أخالق -

 الحياة القروية -

 تعريف املهن، إلانتاج وتقسيم العمل -

 التثقيف املدني، الحريات، املساواة في الحقوق املدنية والسياسية والفرائض والواجبات -

تثقيف مدني وأخالقي من ضمن نظرة متجانسة إلى الوطن والوطنية وعناصر الكيان  -

ي املناهج من زاوية أخالقية وتركيز على جهود وعالقاته الدولية ونظرة إلى املكون الديني ف

 اللبناني في سبيل الثقافة والحضارة في الوطن واملهجر 

 

موقًعا من ضمن منهج  1721تشغل التربية املواطنية في مناهج و 

عن "الهدف العام منها إعداد املواطن الصالح  .إلاجتماعيات، كمنهج مدمج

 ".ريخية وجغرافيةطريق تربية خلقية واجتماعية وثقافة تا

مع إعداد نزهات وزيارات لألماكن ألاثرية والسياحية للتعّرف إلى كثير من "

وتمحورت . ال درس للتعليم الديني ".املعالم التاريخية والجغرافية في لبنان

 عبر سنوات مراحل التعليم، حول العناصر 
ً
عناصر منهج إلاجتماعيات، متدّرجة

 :التالية
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 الحياة إلاجتماعية -

 واجبات وحقوق  -

 ألام، العائلة/ألاب -

 ألاعياد -

 قيم التعاون  -

 الريف والقرية -

 التراث -

 الهجرة -

 املشاكل الناتجة عن التلّوث -

 العمران واملدن -

 ألانظمة والقوانين في املدرسة وفي املجتمع -

 العادات والتقاليد -

 القيم -

 إلارتباط بالوطن -

 إلاستقامةقيم  -

 قيم العدل -

 حب العمل -

 الدفاع عن الوطن -

 حرية آلاخرين -

 التضحية في سبيل الوطن -

 ثروات البالد والتران الوطني -

 واجبات املسأولين( بتمايز مثير عن)واجبات املواطن  -

 القضاء وحكم القانون  -

 املهن الحرة ومجاالتها -

 السياحة والسلوك السيا ي -
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 ذات أولوّية، حيث  1772في مناهج تأخذ أنظمة العيش املشترك أخيًرا، 
ً
مكانة

 عن 
ً
تثبيت إلانتماء وترسيخ الوحدة الوطنّية بالتوازي مع "نقرأ في مقّدمتها مثال

 " إلانفتاح الرو ي والثقافي

تأمين املعلومات والكفاءات واملهارات الالزمة للشباب والتركيز "ونقرأ أيًضا عن 

ربية املدنّية والقيم اللبنانية املتمّيزة بالحّرية والديموقراطّية الخاص على الت

 ؛ (1772مقّدمة املناهج التربوّية الجديدة، " )والالعنف

نجد باملقابل غموض النصوص واتباعها منمى تمويهي لجهة الهوية العربية 

 .انفتاح لبنان على العالم( بشكل صيغة تو ي بالشرطية)والتأكيد عليها وإضافة 

 :تعريف الطالب على العناصر التالية 1772ولحظت املناهج عام 
 

 بعض عناصر تراث الوطن وثقافته  -

 التعريف بمؤسسات الوطن ودورها  -

 إلاشارة إلى واجبات املواطن وبعض حقوقه  -

غة ألام  -
ّ
 ...( اللغة العربية، )الل

 مفهوم الديمقراطية  -

 بعض املهارات الفنية  -

 املهارات الفكرّية -

 القيم ألاخالقية  -

بعـــــض القـــــيم الدينيـــــة والوطنيـــــة وألاخالقيـــــة والدينيـــــة وإلاقتصـــــادية وإلاجتماعيـــــة والديمقراطيـــــة  -

 بشكل عام، 

 حب العمل  -

 قيم ذات ارتباط باحترام آلاخرين والتسامح معهم  -

 قيم ذات ارتباط باحترام شرعة حقوق إلانسان  -

 إلانتماء إلى الوطن  -

 الدفاع عن وحدة أرضه وشعبه  -

 إلاعتزاز بالهوية الوطنية والتراث والثقافة الوطنيين  -

 الوالء للوطن  -
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 الخضوع للقانون  -

 القيام بواجبات املواطن وممارسة حقوقه  -

ي والوطني  -
ّ
 املشاركة في شؤون املجتمع املحل

 املشاركة في إبداء الرأي وصنع القرار وفي إلانتخابات  -

 

 هذه العناصر بشكل مقارن يل حلت
 

ببعد استقاللي أي تقرير الحكومة الوطنية اللبنانية املواد  1742مناهج تمّيزت  

الدراسية ومضمونها وهذا ما لم يكن سائًدا أيام إلانتداب الفرنس ي حيث كانت 

عطى اللغة الفرنسية مساحة كبيرة في املناهج كونها لغة التدريس لجميع املواد
ُ
ما . ت

ن كوطن ومجتمع وتاريخ يشكل يستحق الوقوف عنده آنذاك هو ورود أن لبنا

ووجود البعد إلاندماجي أي التركيز على اندماج مكونات املجتمع الدينية في " أمة"

 .بوتقة وطنية واحدة

فات يتمتع بمواص اعتبروا أن لبنان ال 1721في حين أن من عملوا على مناهج  

امات داخل في ظل تزايد إلانقس دولة الوطنية في غياب اكتمال عناصر ألامة فيه،ال

املجتمع الواحد وكان ذلك بعد حدثين غّيرا في الواقع السياس ي والسوسيوغرافي في 

 : املنطقة

على أراض ي  1741نجاح الحركة الصهيونية في إقامة دولة اسرائيل عام  -

فلسطين التاريخية وتهجير عدد كبير من الفلسطينيين إلى الدول املحيطة ومن 

 ضمنها لبنان؛ 

ب الضباط ألاحرار في مصر وما أعقبه من مرحلة شهدت والدة حدوث إنقال  -

فكر عروبي تمدد إلى سائر ألاقطار العربية منادًيا بالوحدة العربية وباألمة 

العربية ال بالنزعة القطرية ألامر الذي كان له ارتداداته الكبيرة في لبنان 

لم يعد في . ةوتعاطفت شريحة واسعة من اللبنانيين مع أطروحة القومية العربي

 .أي ذكر لألمة اللبنانية 1721مناهج 
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من  1722عام  4212مادة التربية الوطنية بموجب مرسوم ولئن ألغيت 

أي مادة ال تشملها امتحانات تهمل من " اعتبر فريحة أن وكان امتحانات البكالوريا

غير  ذلك في فإن( 2. ص"  )قبل الطالب واملعلم وكل املرتبطين بالعملية التعليمية

ه،
ّ
وقيم التربية الوطنية ألن معارف ومهارات  كبير  تجديد تربوي  رأينا، ذلكفي ف محل

 عن كون هذه املعارف واملهارات والقيم غالًبا للتقييم املدرس ي قابلةهي غير 
ً
، فضال

 .ما تكون مكتسبة خارج إلاطار املدرس ي

ل عنصر وحدة للمجتمع ولم تساهم إ 1772مناهج 
ّ
ال بإعادة لم تستطع أن تشك

ْحِدث أي تغيير إجتماعي
ُ
 عن كونها خلت من . إنتاج املجتمع الطائفي ولم ت

ً
فضال

وبجغرافيته بشكل كبير، ( بشقه الحديث بخاصة)عناصر مربوطة بتاريخ الوطن 

كما خلت من إلاشارة بشكل واٍف إلى تركيبة املجتمع املحلي والوطني وكذلك تاريخ 

تاريخ العالمي والجغرافيا العاملية ومعارف علمية الدول املجاورة وجغرافيتها وال

 هنّيةوامل تقنّيةوال ...(رياضّية،)جسدّية الهارات وخلت من امل... وتكنولوجية

أعرضت عن احترام الكفاءة في ظل تساوي الفرص بين املواطنين و  ...والحرفية

والطفل عبر وأهملت إلاشارة بشكل جلي إلى قيم ذات ارتباط باحترام حقوق املرأة 

وإلاهتمام بقضايا املنطقة ...( جندري، طائفي،)تبني قيم ذات ارتباط بعدم التمييز 

في حين نجد ضعًفا في التعبير عن . إلاقليمّية وبالقضايا العاملية في العدالة والسالم

رموز الوطن واملحافظة على ألاصالة ومماشاة املعاصرة، كما على صعيد تكوين 

 .الوطن ذاكرة جماعّية حول 

 ب
ً
إحياء ألاعياد الدينية دون وظل مناخ املدرسة العام ما بعد الحرب ألاهلية حافال

الوطنية وفي ظل تقصير كبير في إلاضاءة على تحسين البيئة الطبيعّية التي يعيش 

ية والثروات الطبيعّية والبيئة 
ّ
فيها املواطن واملحافظة على البيئة الطبيعّية املحل

ية واملشاركة في النشاطات التطّوعّية والعمل للمساهمة في تنمية الطبيعّية العامل

املوارد البشرية وإلاقتصادية وإلاجتماعية والعمل في مجال منتج واملشاركة في 

 .ألانشطة ذات الطابع العالمي وعدم إلانعزال بالنسبة إلى العوملة
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 فعالية التربية املواطنية في املناهج الثالثة

م، يمكن حصر محكات املجاالت املذكورة في كل من بناًء على ما تقّد 

التي تعكس وسائل وطرق التعليم  Heavisideاملناهج الثالثة وتثقيلها بواسطة دالة 

 :املستخدمة، كما يلي
 

 .5546تعداد عناصر مجاالت التربية املواطنّية في مناهج جدول 

ـــــال   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املجــ

 املعرفي

ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املجــ

 املهاري 

ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املجــ

 الوجداني

: الوطنياملجال 

 قيم ومواقف

مجال املشاركة 

 والعمل

  5 5 54 51 2 

H 5 1.1 1.1 1.1 1.1 
 

 .5546تعداد عناصر مجاالت التربية املواطنّية في مناهج  جدول 

ـــــال   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املجـــ

 املعرفي

ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املجــ

 املهاري 

ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املجــ

 الوجداني

: املجال الوطني

 قيم ومواقف

مجال املشاركة 

 والعمل

  9 4 1 9 5 

H 5 5 1.1 1.1 5 
 

 .5546تعداد عناصر مجاالت التربية املواطنّية في مناهج  جدول 

ـــــال   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املجـــ

 املعرفي

ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املجــ

 املهاري 

ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املجــ

 الوجداني

: املجال الوطني

 قيم ومواقف

مجال املشاركة 

 والعمل

  6 2 55 9 9 

H 5 1.1 1.1 1.1 1.1 

  

عبر تتبع تطور  النتائج في الجداول الثالثة أعاله نعرض ويمكن أن

 :كما يلي أو تراجع ألابعاد في كل من املجاالت الخمسة في املناهج الثالثة
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 مجاالت التربية املواطنية في املناهج الثالثةعداد عناصر توزيع ت

 

وتتبع تحّقق كل من هذه املجاالت عبر  طرائق التعليم وآليات 

 :يظهر ما يلي التقييم املّتبعة في املناهج الثالثة

 
 توزيع تحقق مجاالت التربية املواطنية في املناهج الثالثة

 

9 

1 

14 

10 

2 

8 

4 
5 

7 

9 

6 

2 

11 

8 
7 

ًالمجالًالمعرفي ًالمجالًالمهاري ًالمجالًالوجداني :ًًالمجالًالوطني
ًقيمًومواقف

مجالًالمشاركةً
ًوالعمل

1946ًمناهجً 1971ًمناهجً 1997ًمناهجً

1 

0.5 0.5 0.5 0.5 

1 1 

0.5 0.5 

1 1 

0.5 0.5 0.5 0.5 

ًالمجالًالمعرفي ًالمجالًالمهاري ًالمجالًالوجداني :ًًالمجالًالوطني
ًقيمًومواقف

مجالًالمشاركةً
ًوالعمل

1946ًمناهجً 1971ًمناهجً 1997ًمناهجً
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أن تغيير مناهج التربية الوطنية في لبنان أتى في املرات  يّتضح لنا

لصالح عدد أقل من الثالث على حساب تراجع مكونات املجال املعرفي 

في مقابل تذبذب عناصر املجاالت العناصر واملكونات املتوافق على تمريرها 

في حين أن تحّقق كل من هذه املجاالت عبر  طرائق التعليم وآليات . املتبقّية

بمعنى )يظهر أعلى قيمة للمجال املعرفي التقييم املّتبعة في املناهج الثالثة 

آخر إن تحقق عناصر املجال املعرفي يبقى ألاعلى من ضمن جميع املجاالت 

في  1721بينما لم تنجح سوى مناهج عام ( اهج الثالثةألاخرى وفي املن

بواسطة طرائق املجال املهاري ومجال املشاركة والعمل تحقق عناصر 

ما دون  1772و 1742وبقيت مناهج تعليم مناسبة وآليات تقييم مالئمة 

 .عناصر املجاالت غير املعرفيةتعليم وتقييم املطلوب في ما يخص 

ر فعالية التربية  ،باإلضافة إلى ما تقّدم 
ّ

يفض ي قياس مؤش

في منهج  (CEEI: Citizenship Education Efficiency Indicator)املواطنية 

 :التالية جائفي لبنان إلى النتدنية والتنشئة املوطنية التربية ال
 

 قيال مأشرات فعالية التربية املواطنّية في املناهج جدول 

 

 مة اج

ر فعالية التربية املواطنية 
ّ

 مأش

(CEEC: Citizenship Education 

Efficiency Indicator) 

5546 22.5 

5595 27 

5559 20 

 

 :1772ملنهج  CEEIمثل على احتساب مؤشر الفعالية 

CEEI Lebanon = < H ,    > =  ∫I H(x) (x) dx  

= 6 × 1 + 2 × 0.5 + 11 × 0.5 + 8 × 0.5 + 7 × 0.5 = 20  
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ثمة صيغة تسمح بالحصول على نسبة مئوية تعكس مدى فعالية  

 :ما تحقق في التربية املواطنية في منهج ما

 

% CEEI = 
        

            
 

 

ما حققته املناهج في لبنان من وعليه، نستطيع أن نجد في ما يلي 

 :الديمقراطيةمستوى فعالية في التربية على املواطنية 

 

 قيال مأشرات فعالية التربية املواطنّية في املناهج بالنسب املئوّية جدول 

 CEEI % مة اج

5546 31,25% 

5595 37,5 % 

5559 27,77 % 

  

 خاتمة فن اء البح 

تشير النتائج إلى اللغط في تبّني مقاربة الدولة الوطنّية والهوّية  

 مع عناصر : بموازاة تتابعها الزمني املناهجالعربّية والتذبذب في فعالية 
ً
بداية

لخلق قومّية لبنانية ومشروع شعب  1742عاطفية طاغية على مناهج 

وهو الدولة الناشئة قبل اكتمال عناصر القومّية )موّحد للبنان الكبير 

التي انقلبت  1721؛ مروًرا بمناهج %31.25بمؤشر فعالية ( ووحدة الشعب

ة من دون تحديد سياسة واضحة للمقاربة القومّية على املناهج السابق

مّية جديدة من 
ّ
 تعل

ً
البديلة وعناصر وحدة الشعب في حين افتتحت مرحلة

؛ إلى أن %(32.5)ضمن مقاربة املنهج املدمج ساهمت برفع مؤشر  الفعالية 

صوغ رؤيا تثبت الهوية العربية املرتبطة بالفضاء  1772أعادت مناهج 
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ن وإهمال عناصر وحدتهم كشعب وتراجع ملحو  على الثقافي للبنانيي

 %(.22.22)مستوى مؤشر الفعالية 

وضع مناهجنا التربوية في مجال التربية على املواطنية  

ا في البعد السياس ي لهذه املناهج كما في البعد  الديمقراطية مأزوم جدًّ

م . التربوي 
ّ
وألّن واضعي املناهج يساءلون ليس فقط من زاوية التعل

اكتساب املعرفة بل من زاوية فلسفة التربية التي يستندون إليها، يصبح و 

إن أسوأ ما في الجسم : "تساؤل عمر فّروخ خير ما أختم به مداخلتي

 ..." اللبناني املريض هو أن أطباءه ال يريدون له الشفاء

 

 خاتمة فعادة فتح البح 

عمم عبر احتساب مؤشر الفعالية يمكن لهذه  
ُ
 CEEIالدراسة أن ت

عبر دراسة حاالت في أكثر من بلد، مّما يسمح بطرح آلية لتحقيق التربية 

املواطنّية ويساعد على التقدم فيها عبر زيادة فعاليتها في البلد املعني عبر 

متابعة السيرورة التاريخية للمناهج في هذا البلد أو بدراسة فعاليتها 

يقة مقارنة بين أكثر من بلد، ال سيما البالد العربية التي تشهد بطر 

 .صراعات، مقارنة مناهج مرحلة ما قبل وأثناء وما بعد الصراع
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