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ا   غرس قدرة نقدية على تطبيق القيم العاملية محليًّ

 

 الخالصة 

نة  تواجه 
َ
  الديمقراطية   الدول   في  تؤثر  التي  املعوملة  العوامل  إلى  تعود  تحديات  عليها  والتربية  املواط

  أكثر  للمواطنة  أشمل  فهم  إبداع  إلى  العلماء  سعى وقد  الحديثة،  الليبرالية
ً

  معترضين   للتنوع،  شمول

نة  السابقة  النماذج  على
َ
  البحث  هذا  ويتناول   هيمن.امل  املجتمع في الستيعاب إلى  تستند التي للمواط

  يقدمان  اللذين  Banks James  بانكس  وجيمس  Nussbaum Martha  نوسباوم  مارثا  أعمال

  املواطنة   على  التحويلية   والتربية   )نوسباوم(  النقية  الوطنية  املواطنة:  على  للتربية  إمكانيتين

  نظرهما وجتهي بين لبحثا هذا يقارن  الوطني، والسرد والُهوية القيم في النظر خالل ومن )بانكس(.

  البحث   ويختتم  آخرين.  لعلماء  ومعارضة  مؤيدة  أفكاًرا  يقدم  وكذلك  املوضوعات  بتلك  يتعلق  فيما

ا  التزاًما  يتقاسمان  الكاتبين  هذين  أن  ببيان
ً
  بدورها  تتطلب  نقدية،  مدنية  ثقافة  إلى  بالحاجة  مشترك

  نقدية  قدرة   تعزيز   على  واملساعدة  لهمخيا  لستعمال  املواطنين  جميع   جانب  من  وانفتاًحا  استعداًدا

  املواطنة  حول  التقليدي   الثنائي  النقاش  يتغير  أن  يمكن  الطريقة،  وبهذه  جديد،  بشكل  التفكير  على

  بالحوار  Freire Paulo  فيريري   باولو  إليه  يشير  ما  وباستخدام  والعالم.  األمة   نطاق  في  والهوية  والقيم

  والتسامح   للعدالة  العاملية  القيم  تكون   أل   لضمان  إبداعية  حلول    تعزيز  نستطيع  التداولي،

ل  مجرد  واملساواة  والعتراف
ُ
مارس  وإنما  ديمقراطية،  عليا  ُمث

ُ
  واملؤسسات.   األفراد  جميع  بوساطة  ت

  تعزيز  كيفية  يعلمهم  املعلمين،  لتدريب   برنامج  إلى  الحاجة  البحث  هذا  يتناول   ذلك،  على  وعالوة



  على  قادرين  مواطنين  وخلق  الدراسية  الفصول   داخل  وارالح  خالل  من  وتبنيها  نقدية  ثقافة

 الثقافات.  متعدد مجتمع  داخل تعاوني  بشكل للعمل النقدي   وتفكيرهم خيالهم استعمال

 

نةةةة،  مفتااااحياااة:  كلماااا 
َ
  السةةةةةةةةةةةةةرد   الهويةةةة،  القيم،  الثقةةةافيةةةة،  التعةةةدديةةةة  املواطنةةةة،  على  التربيةةةة  املواط

 الليبرالية.  ديمقراطيةال الحوار، الخيال،  النقدية، القدرة الوطني،

 

   مقدمة: -1

mӧSundst & )  الليبراليةةةة  املجتمعةةةات  في  وخالفيةةةة"  شةةةةةةةةةةةةةةةائعةةةة  "ظةةةاهرة  املواطنةةةة  على  التربيةةةة  إن     

103 p. 2013, Fernández,). املواطنة  على  التربية  تواجهها التي املختلفة  التحديات  بسةةةةةةةةةةبب  وذلك  

,Banks)   اإلرهةةةةابيةةةةة  والهجمةةةةات  القوميةةةةة،  تالحركةةةةا  وصةةةةةةةةةةةةةعود  املتزايةةةةدة،  والهجرة  للعوملةةةةة،  نتيجةةةةة

2008b)،   ا  املعوملةة  العوامةل  وحظية   ,Kymlicka) (2002  النةاخبين  لمبةالة  زيةادة  مع  جنةب  إلى  جنبةً

,Nussbaum)   الفلسةةةةةةةةةةةةفة  مجالت في  العلماء  وكذلك  السةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةيين،  املنظرين  من متزايد  باهتمام

  إن  .(,2008b 2008a, 1993c, 1993b, 1993a, Banks)  الثقةةافةةة  متعةةددة  والتربيةةة  ,2008 (2012

  املختلفةةة  املجموعةةات  من  لألفراد  ينبغي  حيةةث  -  للمواطنةةة  القةةديمةةة  الليبراليةةة  السةةةةةةةةةةةةةتيعةةابيةةة  الفكرة

  الوطنيةةة"   املةةدنيةةة  الثقةةافةةة  في  بفةةاعليةةة  "املشةةةةةةةةةةةةةةةاركةةة  أجةةل  من  املحليتين  ولغمهم  ثقةةافمهم  عن  لتنةةازل ا

p.129) 2008b, (Banks,  -  تعةةد  لم   
ً
  هةةذه  أن   (2008b)بةةانكس  ووضةةةةةةةةةةةةة   تعةةددي.  مجتمع  في  مقبولةةة

  بةةالنسةةةةةةةةةةةةةبةةة  تنج   لم  ولكنهةةا  البيضةةةةةةةةةةةةةةاء   العرقيةةة  املجموعةةات  ملعظم  بةةالنسةةةةةةةةةةةةةبةةة  نجحةة   قةةد  الطريقةةة

 حتى  الهيكلي  اإلدماج  تحقيق أجل  من  املسةةةتمر  نضةةةالهم إلى الفشةةةل  هذا  ويعزى  امللونين.  تملجموعا

ا  انةةدمجوا  بعةةدمةةا   بصةةةةةةةةةةةةةفةةة  أوروبيةةة  بلةةدان  من  املهةةاجرين  ديمغرافيةةة  تتغير  ذلةةك،  على  وعالوة  .ثقةةافيةة 

  الهجرة  حالة )في  جنوبية  وأمريكية  أوسةةةةةةةةةةةةةطية،  وشةةةةةةةةةةةةةرق   وأفريقية،  آسةةةةةةةةةةةةةيوية، بلدان إلى  أسةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةية

  عليهةةةا،  والتربيةةةة  للمواطنةةةة  السةةةةةةةةةةةةةةةةابقةةةة  النمةةةاذج  إخفةةةاقةةةات  العلمةةةاء  راعى  فقةةةد  ولةةةذلةةةك،  ة( األمريكيةةة 



 إلى   تحتاج  األوجه  ومتعددة  معقدة  فكرة  واملواطنة  للمواطنة. أشةةةةةةةةةةمل  فهم إبداع على اآلن ويعملون 

       .,2008b) (Banks  مواطًنا  تكون  أن ملعنى  والجتماعية  والسياسية  الثقافية  العناصر  معالجة

  عةةةدالةةةة   على  واسةةةةةةةةةةةةةتقرارهةةةا  الحةةةديثةةةة  الةةةديمقراطيةةةة  سةةةةةةةةةةةةةالمةةةة  تتوقف  "ل (2002)  كيميلكةةةا  ويقول     

ا  وإنما  فحسةةةةةةةب،  األسةةةةةةةاسةةةةةةةية  مؤسةةةةةةةسةةةةةةةا ها   إحسةةةةةةةاسةةةةةةةهم  مثل  ومواقفهم:  مواطنيها  صةةةةةةةفات  على أيضةةةةةةةً

  العرقية  أو  اإلقليمية أو  الوطنية  للُهويات املحتملة  املتنافسةةةةة  األشةةةةكال إلى  ينظرون وكيف  بالهوية،

ا والعمل  التسةةةةامح على  وقدر هم ينية،الد أو  في   املشةةةةاركة في ورغبمهم عنهم،  يختلفون  الذين  مع  سةةةةوي 

  للمسةةةةةةةاءلة،   السةةةةةةةياسةةةةةةةية  السةةةةةةةلطات  وإخضةةةةةةةاع العام  الصةةةةةةةال   تعزيز  أجل  من  السةةةةةةةياسةةةةةةةية العملية

  وفي  القتصةةةادية،  مطالبهم في  الشةةةخصةةةية  ليةؤو املسةةة   وممارسةةةة  النفس  ضةةةب   إلظهار  واسةةةتعدادهم

  هةةةةذه   يمتلكون   الةةةةذين  املواطنين  فبةةةةدون   والبيئةةةةة.  سةةةةةةةةةةةةةالممهم  في  تؤثر  التي  خصةةةةةةةةةةةةةيةةةةةالشةةةةةةةةةةةةة   الخيةةةةارات

 ..p) (285  مستقرة"  غير وتصير بل  الديمقراطية،  الدول  حكم الصعب  من  يصبح  الصفات 

  على  القةةةادرة  القيم  لتعزيز  للتالميةةةذ  تعليمةةةه  املةةةدارس  على  يجةةةب  مةةةاذا  هو،  ذلةةةك  بعةةةد  والسةةةةةةةةةةةةةؤال     

  مجموعةةةةةة  إيجةةةةةاد  هو  املواطنةةةةةة  على  للتربيةةةةةة  الرئيس  الهةةةةةدف  إن  متنوع؟  مجتمع  أعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  توحيةةةةةد

  ولغمهم حيا هم  وأنماط معتقدا هم على  بالحفاظ لهم  السةةما   مع  املواطنين  من  وموحدة  متماسةةكة

  هةذا  تحقيق  أن  ثبة   وقةد  .,2008b) (Banks  معولم  عةالم  في  خةاصةةةةةةةةةةةةةةة  املتنوعةة،  الثقةافيةة  وهويةا هم

  موازنة   يتطلب  للجميع  العاملية  والقيم  لألمة  الخاصةةة القيم بين  التوازن   تحقيق ألن صةةعب   الهدف

  مواطنين   خلق  إلى  املطلوبةةةةةة  والقيم  األخالق  غرس  بكيفيةةةةةة  املتعلقةةةةةة  النظريةةةةةات  وتسةةةةةةةةةةةةةتنةةةةةد  دقيقةةةةةة.

 العديد   ويتناول  أوسةع.  نظرية  مفاهيم على  مًعا  والعاملي الوطني الصةعيدين على  للمشةاركة  صةالحين

   ذلك  في  بما  مختلفة  لفياتخ  من  املواطنة اآلن  املنظرين  من
ً

,Nussbaum)  الكونية حصةةةةةةةةةًرا:  ل مثال

2004) Tan, 2012; 2008,،  1995   الثقةةةةةةافيةةةةةةة  والتعةةةةةةدديةةةةةةة, (1993c, 1993b,) 1993a, Banks,

2008b 2008a,،  2007  النقةةةديةةةة  والبيةةةداغوجيةةةا (Weiner, 2000;) Freire, 2007; Bartolemé, ، 



  متنوعين  "طالب  تعليم  أجةةل  من  املواطنةةة  على  التربيةةة  معةةالجةةة  لكيفيةةة  متنوعةةة  إمكةةانيةةات  مقةةدمين

ا ا  ثقافي   .,p. 2007, (Bartolemé (263  بازدياد"  ولغوي 

  على للتربية  إمكانيتين  يقدمان اللذين  بانكس،  وجيمس  نوسةةةةةباوم  مارثا  أفكار  البحث  هذا  يتناول      

 موضةةةةةةوع  في  كتابمها  من  الرغم على الفلسةةةةةةفة،  مجال في  أسةةةةةةاسةةةةةةية بصةةةةةةفة  نوسةةةةةةباوم  تكتب  املواطنة.

ا  بانكس  يركز  حين في التربية،   على  البحث هذا  وسةةةةةةةةةةةيركز  الثقافات. متعددة  التربية على خصةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةً

  معولم.  عةةالم  في  التنوع  لتحةةديةةات  التصةةةةةةةةةةةةةةدي   حةةاول  وكيف  عليهةةا،  والتربيةةة  املواطنةةة  حول   أعمةةالهمةةا

  النقية"   "الوطنية  ميهتسةةةةةةةةةة   ملا  للترويج الكوني  موقفها  من  ,2008) (2012  مؤخًرا  نوسةةةةةةةةةةباوم  انطلق 

ا تدعم التي   أخالقي 
ً

 وهي   .,Nussbaum) (2008  الراولزية  السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةية  الليبرالية  أشةةةةةةةةةكال  من شةةةةةةةةةكال

 حين  في للحب،  موضةوًعا األمة ويجعل  ملهًما،  يكون  أن  "الوطنية لتعليم يمكن كيف إيضةا   تحاول 

   العقليةة  امللكةات ينشةةةةةةةةةةةةة 
ً

  من  انطالقهةا  ويرتب  .,p. 2012, (Nussbaum (244 إسةةةةةةةةةةةةةكةا هةا"  من  بةدل

  معالجة من يتمكنوا  أن قبل  األمة بحب شعور   إلى بحاجة املواطنين أن مؤداها  التي بفكر ها الكونية

  على  التحويليةة  "التربيةة  بةانكس  يروج  أخرى،  نةاحيةة  ومن  العةاملي. الصةةةةةةةةةةةةةعيةد  على  ثم  داخلهةا،  ظلم  أي 

   "تتضةةةةةةةةةةةةةمن  التي  املواطنةةة"
ً

ل  أخالقيةةة  ومبةةاد    قيم  تفعيةةل  إلى   هةةدف  مةةدنيةةة  أعمةةال
ُ
  تتجةةاوز   عليةةا  وُمثةة

 التحويلي،  العمةل  هذا ويهةدف  .,p. 2008b, (Banks (136  القةائمةة"  والتفةاقيةات للقوانين التي تلةك

ل
ْ
  الصةةةةةةال  أجل  من املدني العمل راية  تح   املواطنين توحيد إلى  نوسةةةةةةباوم، عند  النقية  الوطنية  ِمث

ل  على  التركيز  خالل  من  تحقيقةه  مكني  التوحيةد  هةذا  أن  بةانكس  يرى   ذلةك،  ومع  العةام.
ُ
ثة
ُ
 الكونيةة،   امل

 ينبغي   أنةةةه  ويرى   والعتراف.  والتسةةةةةةةةةةةةةةةةامح  املةةةدنيةةةة  للمسةةةةةةةةةةةةةةةةاواة  الةةةديمقراطيةةةة  القيم  أسةةةةةةةةةةةةةةةةاس  هي  التي

   للمواطنين
ً

  كةسسةةةةةةةةةةةةةاس   اسةةةةةةةةةةةةةتعمةالهةا أجةل  من  والتسةةةةةةةةةةةةةامح  واملسةةةةةةةةةةةةةاواة  للعةدالةة  العةامليةة القيم  فهم  أول

 األمة. داخل الخاصة  وتجاربهم  ةالثقافي وقيمهم ملعتقدا هم  النقدي   للتقييم

   أن  من  الرغم  على     
 

  املواطنةةةة   وتحقيق  املواطنةةةة  على  التربيةةةة  يتنةةةاولن  وبةةةانكس  نوسةةةةةةةةةةةةةبةةةاوم  من  كال

 أن  يرى   وكالهما  لألفراد. نقدية  قدرة  لتنمية كبيرة  قيمة  يضعان أنهما  إل  مختلف  بشكل  الصالحة



 جةةديةةد،   بشةةةةةةةةةةةةةكةةل  للتفكير  مخيلةةة  تسةةةةةةةةةةةةةتلزم  عةةةمتنو   نظر  وجهةةات  من  الواقع  لتقييم  النقةةديةةة  القةةدرة

ا  إرادة  يتطلةةب  تفكير   كيف  حول   األفكةةار  أدنةةاه  وسةةةةةةةةةةةةةنتنةةاول   النجةةا .  لتحقيق  املواطنين  من  وانفتةةاحةةً

  متنوعين،  لعلماء ومؤيدة  معارضةةةةةةةةةةةةة حجج  مع متنوع،  مجتمع  في  عليها  والتربية  املواطنة  تناول   ينبغي

  نوسةباوم  لحجج إضةافي دعم أجل من  النقدية  البيداغوجيا  مجال في  عاملين  علماء  من  وسةنسةتفيد

  تكون   عةةةامةةةة  نقةةةديةةةة  ثقةةةافةةةة  تعزيز  املواطنةةةة  على  للتربيةةةة  ينبغي  إنةةةه  تقول   التي  الحجج  تلةةةك  وبةةةانكس،

  وتعزز   والعاملي(، الوطني الصةةةةةةةةةةعيدين )على  متنوع  مجتمع داخل  التعاون  في  وراغبة  ومنفتحة  تسملية

 عنها. وتدافع  والتسامح  واملساواة العدالة

  والتدريةب   الوطني،  والسةةةةةةةةةةةةةرد  والهوية، القيم،  تتناول:  أقسةةةةةةةةةةةةةام خمسةةةةةةةةةةةةةة إلى  البحث هذا  ينقسةةةةةةةةةةةةةم      

  وبانكس   نوسةةةةةةةةباوم  أعمال  تتناول  التي  األقسةةةةةةةةام  هذه  وسةةةةةةةةتحاول  خاتمة.  وتتبعها  للمعلمين،  التربوي 

   باعتباره البحث،  لهذا يمكن  ول  عاملي.  عصةةةةةةةةةر في عليها  والتربية  املواطنة تعقد  كشةةةةةةةةةف
ً

  انظري    تحليال

   يكون   أن  املواطنةةةةة،  على  التربيةةةةة  حول   الكةةةةاتبين  ألعمةةةةال
ً

   تحليال
ً

  املتعلقةةةةة  الجوانةةةةب  لجميع  شةةةةةةةةةةةةةةةةامال

ا  ذلةةك،  إلى  وبةةاإلضةةةةةةةةةةةةةةافةةة  املواطنةةة.  على  بةةالتربيةةة
 
  وبةةانكس،   نوسةةةةةةةةةةةةةبةةاوم  مع  يتعةةامةةل  البحةةث  هةةذا  كةةان  ملةة

ا   عةةةاملةةةان  وكالهمةةةا   أمريكيةةةة   قةةةاتسةةةةةةةةةةةةةيةةةا  في  تةةةستي  البحةةةث  في  املقةةةدمةةةة  األمثلةةةة  من  العةةةديةةةد  فةةة ن  أمريكيةةة 

  أكثر  البحث هذا ولجعل ذلك،  ومع  وأوروبية،
ً
  وأفضةةةةةةةةةل   الجتماعية التربية  مجلة في  للنشةةةةةةةةةر  مالءمة

  النقاط  بعض  لرب   البحث  طوال الحواشةةةةةةةةةة ي من العديد  أضةةةةةةةةةةفنا التشةةةةةةةةةةيكي،  القار    مع للتواصةةةةةةةةةةل

             تشيكية.  بسمثلة  البحث  هذا متن في  الرئيسة

 

 العاملية:  القيم  مقابل الخاصة  القيم  القيم:  – 2

  املواطنة   موضةةةوعات  أكثر  أحد  كمواطنين  تبنيها  للطالب  ينبغي التي القيم  أي   حول   النقاش يعد       

  حول  الجدل  القسةةةةةةةةةةةم  هذا  وسةةةةةةةةةةةيناق  .Fernández, & mӧ(Sundst (2013 جدلية  عليها  والتربية

  القيم  تؤكةةد  التي  بتلةةك  طنيةةةالو   القيم  تةةدعم  التي  األدبيةةات  سةةةةةةةةةةةةةيقةةارن   أكثر  وبخصةةةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةيةةة  القيم،



ا  وسةةةةةةةةةةةةةينةاق   املواطنةة.  على  للتربيةة  كةسسةةةةةةةةةةةةةاس  العةامليةة   بةدولةة   يتعلق  فيمةا النموذجين  كال  آثةار  أيضةةةةةةةةةةةةةً

  شةةةهدت التي  الغربية  الديمقراطية  الدول   من بالعديد الصةةةلة  وثيقة  املناقشةةةة  وهذه  متنوعة.  قومية

  املواطنين  في  غرسةةةةةةها ينبغي  التي  مالقي عن  تتسةةةةةةاءل  وبدأت الهجرة، بسةةةةةةبب  ديموغرافيمها في تغيرات

2002) Kymlicka, 2008b; 2008a, (Banks,.  القيم  على  السةةةةةةةةةةةةةيةةةةةا ةةةةةةةةةةةةة ي  الجةةةةةدل  تركيز  وينصةةةةةةةةةةةةةةةةةب  

 للتنوع   مجةةةال  إتةةةاحةةةة  نفسةةةةةةةةةةةةةةةه  الوقةةة   وفي  إنتةةةاجهةةةا،  وإعةةةادة  دعمهةةةا  للمجتمع  ينبغي  التي  الجمةةةاعيةةةة

2013) Fernández, & mӧ(Sundst.  واملسةةةةةةةةةةةةةةاواة   الحريةة  كزتر   الليبراليةة،  الةديمقراطيةة  الةدول   وفي  

  ففي  املتميزة.  الثقةةةافيةةةة  املجموعةةةات  ممةةةارسةةةةةةةةةةةةةةةات  يقوض  قةةةد  مةةةا  الفرديةةةة   الحقوق   على  الليبراليتةةةان

 ...   الفرديةةة  بةةالحقوق   يتعلق  فيمةةا  ثةةانويةةة  املجموعةةات  حقوق   "تعةةد  الليبراليةةة،  الةةديمقراطيةةات  داخةةل

  الليبراليةةة  معةةايير  يقوض  ل  الةةذي  الحةةد  إلى  فق   فيةةه  مرغوب  الثقةةافي  التمةةايز  فةة ن  الطريقةةة(  )وبهةةذه

ا توتًرا هذا  ويخلق .,p. 2010, (Gressgård (3  وقيمها"   املجموعات  واحترام  الفرد  احترام بين  مستمر 

  إل  ومحترمةة  مقبولةة  تعةد  ل  األقليةات  مجموعةات  حقوق  ألن  وذلةك  الليبراليةة   الةديمقراطيةات  داخةل

 ينبغي  إنه  (2004)  بانكس  ويقول  (1)  الفردية.  للمسةةةةةةةاواة  العاملية  بالقيم  الجماعات تلك  التزم  إذا

  بةةالوحةةدة   الهتمةةام  قوميةةة  دولةةة  كةةل  على  "يجةةب  كةةذلةةك:  يقول   ولكنةةه  األمةةة   داخةةل  بةةالتنوع  العتراف

ا  .(p.3)  الكومنولةةةةث"  ترب   التي  املشةةةةةةةةةةةةةتركةةةةة  القيم  من  وبمجموعةةةةة ختةةةةار  مةةةةا  وغةةةةالبةةةةً
ُ
  العةةةةامليةةةةة   القيم  ت

  بةةالختالفةةات   والعتراف  التسةةةةةةةةةةةةةةةامح  تعزز   ألنهةةا  األمةةة  وحيةةدلت  (2)  الليبراليةةة  بةةالةةديمقراطيةةة  املرتبطةةة

  والدينية"   واللغوية، والعرقية،  الثقافية، املجموعات حقوق   و"تحمي  ,Gutmann) (2004 الثقافية

19) p. 2008a, (Banks,. ترب  التي القيم على  التركيز إلى  بالحاجة  السةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةيين  بعض  ويشةةةةةةةةةةةةةعر  

  على  التركيز  مع  (,p. 2009, Osler 89)  واملسةةةةةةةةةةةةةةةاواة"  تعبير،ال  وحريةةةة  "الةةةديمقراطيةةةة،  مثةةةل:  النةةةاس،

  إذا  النعزال إلى  الثقافية  التعددية  تؤدي  أن  من  الخوف  من  األفكار هذه  وتنبع  املشةةةةةةةةةةةةةتركة.  التقاليد

ل  تشةةجع لم
ُ
ث
ُ
  ضةةرورة  براون  غوردن  مثل  البارزة  الشةةخصةةيات بعض  ترى  ولذلك،  املشةةتركة   العليا امل



ل على تقوم  التي  لألمة، ةالخاصةةةة  القيم على  التركيز
ُ
ث
ُ
  القيم تشةةةةكل التي .p) (89  املسةةةةتقرة"  العليا  "امل

 .(.ibid)  مؤسساتنا"  تطور   طريقة على  بدورها  "وتؤثر  الوطنية،

  أكثر  الوطنية القيم  على التركيز هي  للمواطنين القيم لتعليم  طريقة أفضةةةةةةةةةةةل أن بعضةةةةةةةةةةةهم يعتقد     

  خالل  من  تكون   األمةةةةة  لتوحيةةةةد  طريقةةةةة  أفضةةةةةةةةةةةةةةةةةل  أن  (2008)  نوسةةةةةةةةةةةةةبةةةةاوم  وترى   العةةةةامليةةةةة.  القيم  من

  هذه  حالتنا وفي  السةةياسةةية،  املفاهيم تدعم أخالقية  مباد   على  األمة حب   يقوم  النقية":  "الوطنية

  الوطنيةةة  القصةةةةةةةةةةةةة   عبر  الحةةب  لهةةذا  وُيرَوج  الليبراليةةة.  الةةديمقراطيةةة  للةةدول   السةةةةةةةةةةةةةيةةاسةةةةةةةةةةةةةيةةة  املفةةاهيم

  حقوق   وحمةةايةةة  التحرك  في  راغةةب  صةةةةةةةةةةةةةةال "  "مواطن  لتكوين  الالزمةةة  القيم  تغرس  التي  للمعةةارضةةةةةةةةةةةةةةة،

  قيمة وضةةةةةع  من  قلقون  وشةةةةةو،  شةةةةةيفلر مثل  العلماء، بعض  إن (2004)  تان  ويقول   املواطنين.  جميع

ا  كبيرة   الغرباء.  حقوق   على  املواطنين  لحقوق  أولوية  ذلك يعطي أن  يخشةةةةةون   وهم  الوطنية. على جد 

  اكتسةةةةةةةةةةةةةب   ف ذا  ذلك. يحدث  أل  يجب أنه (2004) وتان  ,2008) (2012  نوسةةةةةةةةةةةةةباوم  من كل  ويشةةةةةةةةةةةةةعر

  األمم  جميع  فوق   واحةةةدة  أمةةةة  تمجةةةد  ل  )التي  النقيةةةة"  "الوطنيةةةة  نوسةةةةةةةةةةةةةبةةةاوم  تسةةةةةةةةةةةةةميةةةه  مةةةا  املواطنون 

 الشةةةةخصةةةةية   واملسةةةةاعي العدالة بين بالعالقة   هتم  )التي  املقيدة"  "الوطنية  تان  يسةةةةميه  ما أو  األخرى(

  حقوق   فوق   املواطنين حقوق  توضةةةةةع  لن ذفعندئ  ,p. 2004, (Tan (140  شةةةةةيوًعا( أكثر  سةةةةةياقات في

 ينبغي  (.p 137)  سةةةةةةةةياسةةةةةةةةية،"  "فضةةةةةةةةيلة  تكون  وقد ضةةةةةةةةرورية  الوطنية أن  (2004)  تان  ويرى   اآلخرين.

  املواطنين   شةةةةةعور  وجوب  على  نوسةةةةةباوم  وتوافق  دورها.  الديمقراطية  املواطنة  أداء أجل من  وجودها

  القيم  إن  القول   تةةةان  ويواصةةةةةةةةةةةةةةةل  انتقةةةاده.  أو  عنةةةه  الةةةدفةةةاع  من  يتمكنوا  أن  قبةةةل  وطنهم  تجةةةاه  بةةةالحةةةب

  وهو  الكوزموبوليتةةانيةةة،  تروجهةةا  التي  القيم  تلةةك  مثةةل  العةةامليةةة  القيم  مع  التعةةاي   يمكنهةةا  ةصةةةةةةةةةةةةةة الخةةا

  الطرق   أحد  هو  الوطنية  ماءاتالنت  أسةاس على  واجباتنا  تقسةيم "إن  يقول   الذي  غودين إلى  يسةتند

ا  األفراد  تجةةاه  العةةامةةة  العةةامليةةة  واجبةةاتنةةا  لتنسةةةةةةةةةةةةةيق  الفعةةالةةة   .,p. 2004, (Tan (144  وتوزيعهةةا"  جميعةةً

  أن  على  غودين  مع  فيةه  تتفق  التي  السةةةةةةةةةةةةةةابق،  نوسةةةةةةةةةةةةةبةاوم  عمةل  إلى  تةان  يشةةةةةةةةةةةةةير  ذلةك،  إلى  وبةاإلضةةةةةةةةةةةةةةافةة

  تفتقد  املنحازة  فالهتمامات  أسةاسةية، ثراألك  الكوزموبوليتانية  املباد   تنمهك  املنحازة  "الهتمامات



  القوميةةة   للةةدولةةة  الخةةاصةةةةةةةةةةةةةةةة  القيم  على  يجةةب  ولةةذلةةك،   ,p. 2004, (Tan (145  األخالقي"  األسةةةةةةةةةةةةةةةاس

   نوسةةةةةةةةةةةةةبةةاوم  وتؤكةةد  وعةةادلةةة.  أخالقيةةة  تبقى  أن  لهةةا  أريةةد  مةةا  إذا  معينةةة  عةةامليةةة  بقيم  مةةا  حةةد  إلى  اللتزام

  القيم  في  التسمل  إلى  املسةةةةةةةةةةتمرة الحاجة  على  ,2008a, (1995 (2008b  بانكس  ومعها,2008) (2012

  وطنية   قيًما  كان  إذا  ما  لتقييم  للمواطنين النقدية  القدرات  باسةةةةةتخدام القومية،  للدولة الخاصةةةةةة

 تضعفها. أو  والتسامح  واملساواة للعدالة  العاملية القيم تعزز   معينة

  خياًرا  الخاصة القيم  تظل ولكي     
ً

  تتميز قومية دول   في  املواطنة  على التربية  أجل من للتطبيق قابال

ا.  دعمهم  وتلقى  املواطنين  تحمي  معينةةة  عةةامليةةة  عليةةا  بُمثةةل  اللتزام  لهةةا  ينبغي  بةةالتنوع    واألهم   جميعةةً

  و"القيم  ,Osler) (2009  البريطانية" "القيم  الوطنية، القيم  حول   األخيرة  املناقشةةةةةةةةةةةات أن ذلك،  من

، ,Doppen) (2007  الهولندية"
ً

  العليا  املثل  هذه هي  ما  بشةةةةةسن  مسةةةةةتقر  موقف  اتخاذ هايمكن  ل مثال

  الديموغرافي  التحول  ملعالجة  نقدية قدرة  بوسةةةاطة  املثل لهذه  باسةةةتمرار  التقييم  إعادة  ينبغي  ولكن

  اللتزام  املواطنين من  ُيطلب  التي  القيم تطبيق  ضةةةةةرورة أهمية،  واألكثر ذلك، إلى  وباإلضةةةةةافة  للدول.

ا  بها   .,2008b) (Banks  اليومية  للحياة  والجتماعية  واملدنية  والثقافية  سةةياسةةيةال  الجوانب  في  عملي 

ا  املتعةةةددة  املجتمعةةةات  على  ويتعين   وإنمةةةا   ديمغرافيةةةة،  حقيقةةةة  مجرد  ليس  التنوع  أن  تعي  أن  ثقةةةافيةةة 

  يصةةةبح أن  يجب
ً
  القسةةةم  هذا بداية في املسةةةتخدم  املثال ويبين  ويمارسةةةونها،  املواطنون   يحترمها  قيمة

  على  كرد  ذلةةك  وجةةاء  وتقةةاليةةدهةةا.  بريطةةانيةةا  بقيم  اللتزام  على  بريطةةانيةةا  في  لسةةةةةةةةةةةةةيةةاسةةةةةةةةةةةةةيون ا  يؤكةةد  كيف

  وقةةةد  .2005  يوليو  7  في  لنةةةدن  في  اإلرهةةةابيةةةة  والتفجيرات  2001  سةةةةةةةةةةةةةبتمبر  11  في  اإلرهةةةابيةةةة  الهجمةةةات

  القيم  مراعةةاة  في  املهةةاجرين  دور   وكةةذلةةك  املهةةاجرين،  إدمةةاج  حول   هةةائةةل  بشةةةةةةةةةةةةةكةةل  املنةةاقشةةةةةةةةةةةةةةةات  زادت

  بةالتسةةةةةةةةةةةةةةا ل   بريطةانيةا  وبةدأت  .,p. 2009, (Osler (92  الهجمةات  هةذه  بعةد  عليهةا  املوافقةةو   البريطةانيةة

  لجنةةةة  رئيس  فيليبس  تريفور   وأشةةةةةةةةةةةةةةةار  للتطبيق،  قةةةابلةةةة  الثقةةةافةةةات  متعةةةددة  املواطنةةةة  كةةةانةةة   إذا  عمةةةا

  بسن  وصر   منعزلة" حياة للعي   الناس  "لتوجيه  وسيلة  الثقافية التعددية  أن  إلى  العرقية  املساواة

  يتركون  و...  غرباء، بعض إلى بعضةةةةةةةةهم  ويصةةةةةةةةبح النعزال...  طريق في نيام  وهم  "يسةةةةةةةةيرون انيينالبريط



  الطرق  تحديَد  النقاش  أهداف  وتصبح .,p. 2009, (Osler (89 العام"  التيار  خارج  منبوذة  جماعات

مكن  التي
ُ
  عيالجتمةا  التمةاسةةةةةةةةةةةةةةك  وتحقيق  البرطنةة(  )أو  البريطةانيةة  القيم  تعزيز  من  التربوي   النطةام  ت

     وطنية. بهوية

  املوجودان  والعنصةةةةةرية التوتر  تصةةةةةاعد لقد     
ً

,Osler)   ومؤسةةةةةسةةةةةاته البريطاني  املجتمع داخل فعال

رح  .(2009
ُ
  ولكن  والتعليم   الشةةةةةرطة  ذلك في بما  املؤسةةةةةسةةةةةية،  العنصةةةةةرية  ملعالجة إصةةةةةالحات  واقت

 هي   العةام  التيةار  جخةار   جمةاعةات  ترك  من  فيليبس  شةةةةةةةةةةةةةواغةل  إن  بةالكةامةل. تنفةذ  لم  اإلصةةةةةةةةةةةةةالحةات  هةذه

 التي   للمواطنةة  الشةةةةةةةةةةةةةةاملةة  املفةاهيم  فة ن  ،(2008b)  بةانكس  يقول   وكمةا  ذلةك،  ومع  حقيقيةة.  مخةاوف

  املجتمع في  تماًما  مشةةةةةاركين  ليصةةةةةبحوا  األصةةةةةليتين  وثقافمهم لغمهم عن  "التخلي  املواطنين  من  تتطلب

 في   للتطبيق  قابلة  هذه تعد لم والتي اسةةةةةةةةةةتيعابوية  قيم  إلى  تسةةةةةةةةةةتند .p) (129  القومية"  للدولة املدني

  القيم  مع  تتعاي   التي  الثقافية"  "الديمقراطية  أهمية  على  بانكس ويشةةةةةةةةةةةةدد  الثقافات.  متعددة  أمة

  على  قادرة  والعرقية  املهاجرة  الجماعات تكون  أن وينبغي  والقتصةةةةةةةةةادية.  السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةية  الديمقراطية

  سةةةةةةةةةةةبيل فعلى  الوطنية،  املدنية  ةالثقاف في  املشةةةةةةةةةةةاركة  أثناء في الخاصةةةةةةةةةةةة  ثقافمها  بعناصةةةةةةةةةةةر  الحتفاظ

ا،  تكون  أن يعنيه  ملا  الوطنية ر يمها  بريطانيا  طورت  إذا  املثال،   التجارب   من  جوانب وضةةةةةم   بريطاني 

ا   السةةةةائدة  الثقافة  إثراء  اإلجراءات  لهذه فيمكن  حدودها  داخل  املوجودة  واللغات  والثقافات   أيضةةةةً

2008b) (Banks,.  في   انتشةةةةةةةةةةةةةرت  التي  املواطنةةةةة،  حول   تيعةةةةابويةةةةةالسةةةةةةةةةةةةة   األفكةةةةار  أن  يبةةةةدو  ذلةةةةك،  ومع 

  السةةةةةةةياسةةةةةةةيين  بعض  فيعتقد  اليوم.  األوروبية  الدول   في  حاضةةةةةةةرة  تزال  ل املاضةةةةةةة ي  القرن   خمسةةةةةةةينيات

   املجتمع، تغيير  من  اإلثني التنوع  ومنع  ,Castles) (2004  بالختالف التحكم  يسةةةةةتطيعون  أنهم
ً

  وبدل

  يهةةةةددون   ألنهم  القوميةةةةة   للةةةةدولةةةةة  "مشةةةةةةةةةةةةةكلةةةةة  هميعةةةةدون  لإلثراء،  كوسةةةةةةةةةةةةةيلةةةةة  املهةةةةاجرين  إلى  النظر  من

  واألسةةةةةةةةةةاليب   املخاوف  تقوض  الصةةةةةةةةةةدد،  هذا وفي .,Castles) (2004  الثقافي"  التجانس  أيديولوجيات

Roth) &   جةديةد بشةةةةةةةةةةةةةكةل  التفكير  على  النقةديةة  القةدرة تغرس  ول الجتمةاعي،  التمةاسةةةةةةةةةةةةةَك   التقليةديةة

2015) m,ӧnnstrӧR،  تتغير  التي  الةةةةدول   ديموغرافيةةةةة  ملةةةةدع  ضةةةةةةةةةةةةةروريةةةةة  مهةةةةارة  هي  القةةةةدرة  وهةةةةذه  



  تعتقد الذي   خيالنا  باسةةةةةةةةةةةةتخدام  وذلك  جديد،  بشةةةةةةةةةةةةكل التفكير  من القدرة  هذه  وتمكن  باسةةةةةةةةةةةةتمرار.

 إليهم   ينظر الذين  املهمشةةةةةة،  باملجموعات  العتراف  على  املواطنين  سةةةةةيسةةةةةاعد أنه  (2012)  نوسةةةةةباوم

  ضةةةةمن  العاملية حقوقهم  حماية على  تسةةةةاعد  وبالتالي كاملون،  بشةةةةر أنهم على  البشةةةةر،  دون  أنهم على

       القومية.  للدولة الخاص  اإلطار

  مجموعةات   تشةةةةةةةةةةةةةعر  ل  عنةدمةا  القوميةة  الةدولةة  مع  التمةاهي بضةةةةةةةةةةةةةعف  املرتبطةة  املشةةةةةةةةةةةةةكالت  تحةدث     

  ومحميةةةة   ظةةةاهرة  ,p. 2008b, (Banks (133  وإمكةةةانيةةةا هةةةا"  ور يمهةةةا،  وأحالمهةةةا،  "آمةةةالهةةةا،  أن  األقليةةةات

  لندن  تفجيرات عن  املسةةةةةؤولين  الرجال  إن  (2008b)  القول  بانكس  لويواصةةةةة   الوطنية. القيم ضةةةةةمن

ا  منةةةةدمجين  يكونوا  لم  يبةةةةدو  "كمةةةةا  إنهم  بريطةةةةانيون،  مواطنون   ولكنهم  مهةةةةاجرين  آبةةةةاء  من  في   هيكليةةةة 

  البريطةةةانيين  وبةةةاملواطنين  القوميةةةة  بةةةالةةةدولةةةة  ضةةةةةةةةةةةةةعيف  تمةةةاه    لةةةديهم  وكةةةان  البريطةةةاني،  األغلبيةةةة  مجتمع

  بدوره  وهذا  واألقليات   املهاجرين  املواطنين  بين  مسلوفة غير  ظاهرة  ليسةةةةةةةةةة   وهذه  ،(.ibid)  اآلخرين"

  واألقليةةات   السةةةةةةةةةةةةةكةةان  من  األغلبيةةة  بين  ,p. 2004, (Castles (25  ثقةةافةةات"  "صةةةةةةةةةةةةةةدام  يخلق  أن  يمكن

 في   أجريةة   دراسةةةةةةةةةةةةةةات  إلى  بةةانكس  ويشةةةةةةةةةةةةةير  األخرى.  مع  التمةةاهي  مجموعةةة  ألي   يمكن  ل  حيةةث  اإلثنيةةة 

  يرون بل كسمريكيين،  الوطنية  هويا هم  يحددون  ل  املهاجرين  الشةةباب أن  إلى  تشةةير  املتحدة  الوليات

  اعترافهم  من  الرغم  على  وذلةةك  .(.ibid)  بةةاكسةةةةةةةةةةةةةتةةانيين"  أو  فيتنةةاميين،  أو  "فلسةةةةةةةةةةةةةطينيين،  أنفسةةةةةةةةةةةةةهم

  تمنحها   التي  األخرى   والفرص  املتميز القانوني  الوضةةةةةةةةةةةع  "يقدرون حيث  األمريكية  ملواطنمهم بالجميل

  وعلى  واملواطنةةة،  الوطنيةةة  الهويةةة  بين  يفرقون   إنهم   .,p. 2008b, (Banks (134  املواطنةةة"  هةةذه  لهم

  وهةةةذا  أمريكيين   أنفسةةةةةةةةةةةةةهم  يرون  ل  أنهم  إل  أمريكيين   مواطنين  أنفسةةةةةةةةةةةةةهم  يعةةةدون   أنهم  من  الرغم

  الفرد  يكون   أن  يتطلةب  أنةه  على  "أمريكي" إلى  ينظرون  جعلهم  الةذي   لهم،  ُدر س  الةذي   للسةةةةةةةةةةةةةرد  نتيجةة

ا  أبيَض    الوطنيةةةةةةة   القيم  تعليم  خطر  هو  وهةةةةةةذا   .,p. 2008b, (Banks (134  األغلبيةةةةةةة  إلى  ومنتميةةةةةةً

  الهجرة  ازدياد  ومع الوطنيتين.  والقيم للهوية  كنسةةةةةةةةةةيج  التقليدي   التاريخ في  بالغة  بصةةةةةةةةةةرامة  املتجذرة

   األمةةةة  داخةةةل  والتنوع
ً

  املةةةدارس  في  تةةةدرس  التي  القيم  ليسةةةةةةةةةةةةةةةة   أهميةةةة  فةةةاألكثر  التنةةةاق (،  من  )بةةةدل



ا  وإنما  فحسةةةةةةةةةةةةب،   األمة  مواطني  تواريخ القيم  هذه  تدريس  في  املسةةةةةةةةةةةةتخدم  السةةةةةةةةةةةةرد  يشةةةةةةةةةةةةمل أن  أيضةةةةةةةةةةةةً

 ولغا هم.  وثقافا هم  ومنظورا هم املتنوعين

 في   دورها  تؤدي  أن  معينة، أخالقية قيم في  املتجذرة  نوسةةةةةةةةةباوم، عند  املواطنة  فكرة  تسةةةةةةةةةتطيع  ول     

  الثقةةةافةةةات"   بين  والتوافق  للتواصةةةةةةةةةةةةةةةل  اجتمةةةاعي  "مجةةةال  وجود  حةةةال  في  إل  الثقةةةافةةةات  متعةةةدد  مجتمع

25) p. 2004, (Castles,. تمثيل لضةةةةةةةةمان  العاملية العدالة  تحترم  التي  الضةةةةةةةةعيفة  الوطنية تكفي  ول  

  اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةان،   لحقوق   العةةامليةةة  املبةةاد    املواطنةةة  قيم  تشةةةةةةةةةةةةةمةةل  أن  ينبغي  ولةةذلةةك  األمةةة   مواطني  يعجم

  الدول   جميع أن يبدو  أعاله،  ناقشةةةةةةةةنا  وكما  الوطني.  للتطبيق  كسسةةةةةةةةاس  والحترام  والتسةةةةةةةةامح العدالة

ا.  الديمقراطية  القيم  أسةةةةةةةةةةةةاس ألنها  املباد    هذه على  توافق الليبرالية  الديمقراطية  ين ح وفي  أيضةةةةةةةةةةةةً

  املتنوعة  الديمغرافية ضةةةةةةةةةةةةمن  سةةةةةةةةةةةةياقها  في  وضةةةةةةةةةةةةعها عليها  يجب  العاملية، القيم  تطبيق  للدولة  ينبغي

  واللغةةة.  والنوع  والثقةةافةةة  العرق   بتنوع  يتعلق  فيمةةا  عةةدالةةة  أكثر  الوطنيةةة  القيم  تجعةةل  وأن  ملواطنيهةةا،

  سةياسةةات  كونها من  سةتتحول   والندماج  الثقافية التعددية  مثل  أفكاًرا  ف ن  وحدها، الطريقة  وبهذه

ا جيدة ا  وإدماجه التنوع احترام حال في  ذلك  ويحدث املجتمع، في جيدة  ممارسةةةةةةةةةةةةة إلى  نظري   في   هيكلي 

  توقع  للةةدولةةة  يمكن  ول  التفةةاهم.  إبراز  بةةدورهةةا  عليهةةا  التي  املةةداولت،  عبر  ,2008b) (Banks  املجتمع

  مةا   عبر  املتبةةادل  الحترام  ألمةةا  داخةل  النةةاس  يحقق  حين  إل  مواطنيهةةا  جميع  من  لهةةا  اإلخالص  تحقق

  أن يجب بل  فرضةةةةةةةةةها  يمكن ل  القيم ألن وذلك   .p) (167  الحوار"  "نظرية (2000)  فيريري   يسةةةةةةةةةميه

  فة ن وبةذلةك،   ,Banks (;Freire, 2008b) 2000  التعةاون   أسةةةةةةةةةةةةةاس  هو  الةذي   الحوار  من  جزًءا  تكون 

  سةةةيبدأون   فحسةةةب،  لهم جلبمها لتيا القيم  أجل  من  للدولة  كمواطنين  أنفسةةةهم  رأوا  الذين  املواطنين

ا.  تشةةةةةةةةةةةةةملهم  قيمهةا  أن  معتبرين  بةالةدولةة  الثقةة   وطنيين  يكونوا  أن  اختيةار  للمواطنين  يمكن  ول  أيضةةةةةةةةةةةةةةً

ا  اختياًرا للدولة،   للتفكير النقدية  القدرة  تسةةةةةةتخدم  التي  املداولت  حدوث عند  إل قسةةةةةةًرا،  وليس  حر 

ا  الوطنيةةةة  القيم  )وكةةةذلةةةك  الفرديةةةة  القيم  في   املواطنين   تكلف  ألنهةةةا  صةةةةةةةةةةةةةعبةةةة   مهمةةةة  وهةةةذه  (.جمةةةاعيةةة 

  نقدي   بشكل  الواقع  مع  بالتعامل
ً

      الدولة. تمجيد  من  بدل



,Apple (;Banks  2014)   العلمةاء  من العةديةد عليهةا  اتفق  وقيمهةا  لألمةة  النقةدي   التحليةل  فكرة إن    

2012 2008, Nussbaum, 2002; Kymlicka, 2008b; 2008a,  املواطنيةن   أن  يعتقةةةةةةةدون   الةةةةةةةذين  

   عليه هي  كما األمة  لتحليل نقدية  قدرة امتالك إلى  يحتاجون 
ً

 أبل   ويقول   املثالية. النسةةةةةةةةةةةةةخة  من بدل

  الطةةةارئةةة   الظروف  مجموعةةة  فهم  تعني  ولكن  أخطةةةاء،...  "إيجةةةاد  تعني  ل  النقةةةديةةة  القةةةدرة  إن  (2014)

ا   سةةةةةةةةةوندسةةةةةةةةةتام   ويقول  ..p( 5)  فيها"  نعي   التي الظروف تيهئ التي  املتناقضةةةةةةةةةة القوة  وعالقات  تاريخي 

ا  التفكير  على  القةدرة  امتالك  الةديمقراطي  املجتمع في  للمواطنين  ينبغي  إنةه  (2013)  وفرنةانةديز   نقةدية 

  مجتمعهم  تةةاريخ  حول   عليهةةا  تحصةةةةةةةةةةةةةلوا  التي  الواقعيةةة  املعرفةةة  على  بنةةاءً   الخةةاصةةةةةةةةةةةةةةة  آرائهم  وتشةةةةةةةةةةةةةكيةةل

,Nussbaum)   نشةةةةطة"  نقدية  ة"ثقاف  على كبيرة  أهمية  ,2008) (2012  نوسةةةةباوم  وتضةةةةع  (3وبنيته.)

83) p. 2008, النقدي.  التفكير عبر  وإنما  اإلكراه عبر  املواطنة  تحقق عدم  تضمن  

  ناقدين  أو  للدولة جيدين  "معارضةةةةةةةةةةةةةين  يكونوا أن يمكن  ل  املواطنين أن  (2012)  نوسةةةةةةةةةةةةةباوم  وترى      

   يعتنوا  لم  مةةةةا  لهةةةةا  أذكيةةةةاء
ً

  قيمبةةةةال  الحةةةةب  هةةةةذا  يرتب   أن  تةةةةسمةةةةل  وهي  ..p) (245  وتةةةةاريخهةةةةا  بةةةةاألمةةةةة  أول

ا ليصةةةةبح  البداية منذ  الحسةةةةنة   أن  نوسةةةةباوم وتعتقد ذلك. بعد  (.ibid)  السةةةةيئة" القيم لنقد  "أسةةةةاسةةةةً

  نفسةةةةةةةةةه. الوطني  السةةةةةةةةةرد نقد إلى  حتى  سةةةةةةةةةيؤدي   نقدي، تفكير إلى  سةةةةةةةةةتؤدي   لألمة الخاصةةةةةةةةةة  الحكايات

  القيم  تطبيق  ليةةللتح  الالزمةةة  النقةةديةةة  القةةدرة  قبةةل  الخةةاص  التعلق  على  أهميةةة  نوسةةةةةةةةةةةةةبةةاوم  وتضةةةةةةةةةةةةةع

  معظم  في  وعنيةةةد  "قوي   الوطني  التعلق  أن  (2008a)  بةةةانكس  يشةةةةةةةةةةةةةعر  أخرى،  نةةةاحيةةةة  ومن  العةةةامليةةةة.

  عاملي.  تماه   تطوير على الطالب  مساعدة هو  واملهم - األغلبية  مواطني  بين خصوًصا  - .p) (29 األمم"

  متمةاسةةةةةةةةةةةةةكةة   أمةة  تطوير  صاملفحو   وغير  التةسملي  غير  الثقةافي  التعلق  يمنع  "قةد  ذلةك، إلى  وبةاإلضةةةةةةةةةةةةةافةة

  على  الطالب  مسةةةاعدة إلى  حاجتنا  من الرغم  وعلى بوضةةةو .  الوطنية  والسةةةياسةةةات  األهداف  محددة

ا  مسةةةةةةاعد هم  يجب  أنه إل  واضةةةةةة    تسملي ثقافي  تماه   تطوير   دولهم   مع  تماهيهم  اسةةةةةةتيضةةةةةةا  على  أيضةةةةةةً

،  والتسمل النقد على  النقدية القدرة  تستي  ولذلك  ,p. 2008a, (Banks (28  القومية"
ً

  قبل  وذلك أول

  ،,2008) (2012  نوسةةةةةةةةباوم عكس  وعلى  عاملية.  أو  وطنية بهوية  تعلقه توضةةةةةةةةيح  من  الفرد يتمكن أن



   املطلوب  أن  بةةةانكس  (2008a)  يشةةةةةةةةةةةةةعر
ً

  وفكرة   العةةةامليةةةة  القيم  في  املتجةةةذرة  النقةةةديةةةة  القةةةدرة  هو  أول

  أن  بةةانكس  يبين  ذلةةك،  على  عالوةو   ..p) (27  العةةالم"  أنحةةاء  جميع  في  البشةةةةةةةةةةةةةر  "ملجتمع  العةةاملي  الولء

  حقوق   مثةةةةل  الكوزموبوليتةةةةانيةةةةة  بةةةةالقيم  التزامهم  تطوير  من  الطالب  يمنع  قةةةةد  القوميةةةةة  على  "التركيز

  واألزمةةةان"   والثقةةةافةةةات  الوطنيةةةة  الحةةةدود  تتجةةةاوز   التي  القيم  تلةةةك  الجتمةةةاعيةةةة،  والعةةةدالةةةة  اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةان

(ibid.).  يتوصةةةةةةةةةةةةةةل   أن  بعةد  يةستي  أن ينبغي  الخةاص  التعلق  أن  بةانكس  يعتقةد  نوسةةةةةةةةةةةةةبةاوم،  عكس  وعلى 

   الوطني.  املستوى  على  تنفذ وكيف  العاملية القيم هي  ملا  تسملي فهم إلى  الفرد
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  العليا املثل  أسةةةةةةاس هي  املتبادل  والحترام  والتسةةةةةةامح  املسةةةةةةاواة على  القائمة  الديمقراطية قيم إن     

   تكن  لم  التةةةاريخ  وعبر  التنوير،  في  تجةةةذرةم  القيم  وهةةةذه  للمواطنةةةة.
ً
ا  متةةةاحةةةة   املواطنين.   لجميع  دائمةةةً

  والعرقيةةةة  اإلثنيةةةة  الختالفةةات  عن  والنسةةةةةةةةةةةةةويين  الثقةةةافيةةةة  التعةةةدديةةة  أنصةةةةةةةةةةةةةةةار  دفةةاع  من  الرغم  وعلى

  الغربية  الديمقراطية  املجتمعات  داخل  موجودة  السةةةةةةةةةةتبعادية  النزعات  من  بقايا  تزال  ل  والنوعية،

  أل  ما  دولة  مواطني من  مهمشةةةةةة  ملجموعات  يمكن كيف  السةةةةةابق  القسةةةةةم  في  قشةةةةةناونا  ومؤسةةةةةسةةةةةا ها.

ل من  واضةةةةة   وهذا الدولة،  لتلك  بالنتماء  يشةةةةةعروا
َ
ث
َ
  الذي   الفيتنامي  للطالب  بانكس  أعطاه  الذي   امل

 إلى   واملنتمي  "األبيض  تعني  أمريكي  كلمةةةةة  ألن  كةةةةسمريكي،  ليس  ولكن  أمريكي  كمواطن  نفسةةةةةةةةةةةةةةةةه  يعرف

 العديد   األمة  مع التماهي  من الضةةةةةةعيف  الشةةةةةةكل  هذا  ويسةةةةةةبب .p. 2008b, s,(Bank (134  األغلبية"

  جرائم  ارتكبوا  البريطةانيةة  املواطنةة  يحملون   رجةال  لنةدن:  مفجري   مثةال  يظهر  وكمةا  املشةةةةةةةةةةةةةكالت،  من

  النظري   املفهوم بين  النقسةةةةةةةةةةةةةام إلى  ذلك  ويرجع  .,2008b) (Banks  املواطنين إخوانهم ضةةةةةةةةةةةةةد  مروعة

  بةالسةةةةةةةةةةةةةتبعةاد  يشةةةةةةةةةةةةةعرون  األقليةات  أفراد  يجعةل  الةذي  العملي  والتطبيق  جةامعةة،  بةاعتبةارهةا  للمواطنةة

    .Billings,-(Ladson (2004  والمهمي 



  القانون،  أمام  األفراد  بين  "املساواة على  عليها  والتربية  املواطنة  مفهوم  من األكبر الجزء  ركز وقد     

  .p. (2011, Mannitz,) 316  والثقافي" األخالقي املجتمع  مفهوم  مع  بشةةةةةةةةةدة  املواطنة تتداخل  حين في

ا  القومية الدول   وتمتع    املواطنة   مشةةةةةةةةةةةةكلة  لح  الذي  الثقافي  التجانس  من معين  بمسةةةةةةةةةةةةتوى   تقليدي 

ا  سةةةواء  والولء.   املثل  "كان ذلك  ومع  مناقشةةةته   يجري   ل  تصةةةور   مجرد أم  التجانس هذا  كان أحقيقي 

  النهةةائي  ول هم  يكون   بحيةةث  مشةةةةةةةةةةةةةتركةةة  ثقةةافيةةة  سةةةةةةةةةةةةةمةةات  ذوي   املواطنين  من  جمةةاعةةة   هيئةةة  هو  األعلى

عةةةالج  واليوم  .,p. 2004, (Oommen (334  للةةةدولةةةة"
ُ
  املجتمعةةةات  في  وعةةةةاملتن  املجموعةةةات  هويةةةات  ت

 تنوع   دمج  بين  املوازنةةة  القوميةةة  الةةدول   على  السةةةةةةةةةةةةةهةةل  من  يكن  ولم  الثقةةافةةات.  متعةةددة  الةةديمقراطيةةة

  وجرت  .,2008a) (Banks  املشةةةةةةةةةتركة القيم  من  جامعة  مجموعة على  فيه  تحافظ  وق  في  املواطنين

  املواطنون   دعمهةةايةة   أن  يمكن  التي  الةةديمقراطيةةة  القيم  من  مجموعةةة  حول   املواطنةةة  ملحورة  محةةاولت

  واإلخالص   لألمة  السةةياسةةية األعمدة هي  التي القيم  دعم  يعني  ل ذلك،  ومع  لها.  ويخلصةةون  جميعهم

  للدول  يمكن  كيف  السةةةةةةةةةؤال: يبقى  وهكذا  لها.  والنتماء بها  والتعلق  األمة  مع التماهي  بالضةةةةةةةةةرورة  لها

  أصةةةةةةةةةةةةةوات  تةةةةدمج  امعةةةةةجةةةة   وطنيةةةةة  هويةةةةة  تتبنى  ذلةةةةك  ومع  وشةةةةةةةةةةةةةرعنتةةةةه  بةةةةالختالف  "العتراف  القوميةةةةة

  ؟p. (2008b, Banks,) 133  وآمالهم"  وتجاربهم  املتنوعة  املجموعات

  "ل   أنةةةه  إدراك  على  الطالب  تسةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةد  أن  ينبغي  املواطنةةةة  على  التربيةةةة  إن  (2008b)  بةةةانكس  يقول      

.p)   جميًعا"  اآلخرين  البشةةةةر  تجاه  مسةةةةؤوليات  إنسةةةةان كل على أن  نسةةةةيان  تبرير محلي  ولء  ألي  يمكن

  التماهي  الطالب لتعليم  الكوزموبوليتانية،  األفكار  باسةةةةةتخدام  ذلك  تحقيق  إمكانية  يرى   وهو .134(

ا  البشةةةةةةةةةةةةةريةةةة  مع  تعليم   يجةةةب  الوطنيةةةة،  الهويةةةة  مشةةةةةةةةةةةةةكلةةةة  يحةةةل  لن  ذلةةةك  أن  وبمةةةا  بهةةةا.  والتعلق  جميعةةةً

 تعليم   بوجوب  (2008a)  بةةةانكس  ويجةةةادل  ومتطورة.  ومعقةةةدة  الوجوه  متعةةةددة  الهويةةةة  أن  املواطنين

  واإلقليميةةةةةة   والوطنيةةةةةة  الثقةةةةةافيةةةةةة  والولءات  التمةةةةةاهيةةةةةات  بين  دقيق  "توازن   تطوير  كيفيةةةةةة  بالطال 

  املجموعات داخل للعمل  الالزمة  واملهارات  واملواقف  املعارف  "اكتسةةةاب أجل  من .p) (28  والعاملية"

  متعةدد  فةالتصةةةةةةةةةةةةةور  ..p) (29وإنسةةةةةةةةةةةةةانيةة"  عةدالةة  أكثر  والعةالم  دولهم بجعةل  واللتزام  وعبرهةا  املتنوعةة



  مجتمعهم  بثقةافةة  ومةدروس  واضةةةةةةةةةةةةة   تعلق  امتالك يمكنهم  الةذين  املواطنين  أن  هو  للهويةة  الثقةافةات

,Banks)  القومية دولمهم مع  التسملية  التماهيات تطوير  على أفضل  بشكل  قادرين سيكونون  وقيمه

2008a).  لقيام با  اللتزام  يمكنهم  الثقافية الناحية من  ديمقراطية  أكثر  مواطنين يشكل بدوره وهذا  

ا املجتمع  تغيير  تستطيع  بسعمال ا  محلي  ا.  ووطني   وعاملي 

  نةةةةددت  فقةةةةد  الكوزموبوليتةةةةانيةةةةة،  بةةةةاسةةةةةةةةةةةةةتخةةةةدام  الخةةةةارج  نحو  النظر  أهميةةةةة  بةةةةانكس  يرى   حين  وفي     

  مشةةةةةةةةةةكلة  سةةةةةةةةةةيحل  الذي   هو الوطني الشةةةةةةةةةةعور  أن تعتقد وهي  النظرة، بهذه  األخيرة  الفترة  في  نوسةةةةةةةةةةبام

  املواطنون   يتبنى  "عنةدمةا  الوطنيةة  العةاطفةة  تحةدث ،2),008 (2012  لنوسةةةةةةةةةةةةةبةاوم  فبةالنسةةةةةةةةةةةةةبةة  الهويةة.

ا  بعضةةةةةةةةةةةهم ا  يتقاسةةةةةةةةةةةمون   مختلفة، أنواع  من  كسسةةةةةةةةةةةرة بعضةةةةةةةةةةةً
ً
  الخيال  يتغلب  وهكذا  مشةةةةةةةةةةةتركة   أهداف

  تعتقد  خاص حب  فالوطنية .,p. 2012, (Nussbaum (223 األقل(  على )لوق   الوصم على والحب

  سةةةةةةةتكون   السةةةةةةةياسةةةةةةةية  الليبرالية  ف ن  راولز  وبعبارة  .السةةةةةةةياسةةةةةةةية  بالليبرالية  ربطه  بضةةةةةةةرورة  نوسةةةةةةةباوم

  "يتمكن  حتى  ميتةةةافيزيقيةةةة  أو  دينيةةةة  مفةةةاهيم  يسةةةةةةةةةةةةةتخةةةدم  ولن  املةةةدى،  وضةةةةةةةةةةةةةيق  رقيق  معيةةةار  بمثةةةابةةةة

  يسةةميه   ما  يتشةةكل  وبالتالي  الخاصةةة   الشةةاملة  مذاهبهم إلى  السةةياسةةية  الليبرالية ضةةم  من  املواطنون 

  ليس   ذا ها  حد  في  السياسية الليبرالية  وألن .,p. 2015, (Nussbaum (70 متداخل"" "إجماع  راولز

  سةةةةةةةةيوحد  األمة  تجاه  بالتعاطف  معنوي  شةةةةةةةةعور   إضةةةةةةةةافة أن  نوسةةةةةةةةباوم تعتقد الناس،  لتوحيد  كافية

ا  محدود  الناس  خيال  ألن  إليه   نحتاج  ما هي  الخصةوصةية  هذه أن  نوسةباوم  وترى   مواطنيها،   بما جد 

  قةدرة  الحيوانةات،  مثةل  األفراد،  لةدى   أن  تعتقةد  وهي  جمعةاء".  "البشةةةةةةةةةةةةةريةة  مثةل  مجرد  بمفهوم  يهتم  ل

  تمةدد  وبةالتةالي  محةدودة   مجموعةة  نطةاق  خةارج  الصةةةةةةةةةةةةةادق  الغيري   بةالهتمةام  الشةةةةةةةةةةةةةعور   على  محةدودة

  يمكن  مجموعة أكبر هي األمة  أن نوسةةةةةباوم  وترى   للمواطنين.  البشةةةةةري   األخالقي  الخيال بالفعل  األمة

  آخر"  شةةةةةةةةةةةةةخ   محنةة  "قصةةةةةةةةةةةةة  تعليم  عبر  يتحقق  لةكذ أن  ترى  وهي  بهةا.  بةالتعلق  الشةةةةةةةةةةةةةعور   لألفراد

220) p. 2012, (Nussbaum, حب  وبالتالي  اإليثار،  عاطفة  إثارة  شةةسنه  من  وهذا وطني   سةةرد ضةةمن  

 األمة.



 الةدولةة   هويةة  إثبةات إلى  األقليةة مجموعةة  مواطني  وصةةةةةةةةةةةةةول   كيفيةة  مسةةةةةةةةةةةةةسلةة  فق   ليسةةةةةةةةةةةةة   الهويةة       

ا  ولكن أنفسةةةةةةةةةةةهم، إلى  األقليات  مواطنو  ظرين كيف  مجرد ليسةةةةةةةةةةة   إنها بها.  بالتعلق  والشةةةةةةةةةةةعور    أيضةةةةةةةةةةةً

ا  املهيمنةةة.  الجمةةاعةةة  من  اآلخرون  إليهم  ينظر  كيف  في   املهيمنةةة  الجمةةاعةةة  أعضةةةةةةةةةةةةةةاء  يشةةةةةةةةةةةةةةك  مةةا  فغةةالبةةً

  بالتعلق  األقليات  أعضةاء شةعور   أمام  عقبات  يضةع  سةيناريو  وهو  والعرقية، اإلثنية  األقليات  وطنية

   املسةةةةةةةةةةةةسلة  هذه  مونوسةةةةةةةةةةةةباو   بانكس  من كل ويعد  الوطنية.  بالهوية
ً
  ويشةةةةةةةةةةةةير   املواطنة.  تواجه  مشةةةةةةةةةةةةكلة

  العرقيةةةةةة"   اإلثنيةةةةةة  والهويةةةةةة  العرقي  اإلثني  "التعريف  بين  يميز  الةةةةةذي   برودكين  إلى  (2008a)  بةةةةةانكس

(p.22).  املصةةةةةةةةةةةةةطلحةات  هةذه  وتصةةةةةةةةةةةةةف   
َ
  مجموعةات   أفراد  الغربةاء  بهةا  يعرف التي  الطريقةة بين  العالقةة

 تعليم   وجوب  (2012)  نوسةةةةةةةةةةةةةبةاوم  وترى   (4)  أنفسةةةةةةةةةةةةةهم.  داألفرا  هؤلء  بهةا  يعرف التي  والطريقةة  معينةة

  "املجموعاِت   القصةةةةةةةةةةةةة   هذه  تشةةةةةةةةةةةةةمل أن  ويجب  التقسةةةةةةةةةةةةةيم.  ملكافحة  واملعارضةةةةةةةةةةةةةة  املعاناة  قصةةةةةةةةةةةةة 

 
َ
  نخط  أننا  إلى  اإلشارة القص  هذه وعلى  املاض ي،  في مًعا  عانينا  الذين  "نحن" من  كجزء  املشوهة

ا"  واألمل النضةال،  مسةتقبل  أجل  من  مًعا   أفراد  إن  (,2008b 2008a)  بانكس  ويقول   ..p) 22(3  أيضةً

  ويجب  كاملين.  كمواطنين بهم  العتراف قبل  املؤسةةةةةة ةةةةةة ي  اإلدماج إلى  يحتاجون   املهمشةةةةةةة  املجموعات

  عليهةةا،  والتفةةاوض  الطةةاولةةة،  على  السةةةةةةةةةةةةةلطةةة  "وضةةةةةةةةةةةةةع  يجةةب  للسةةةةةةةةةةةةةلطةةة:  العةةادل  غير  التوزيع  معةةالجةةة

  إستراتيجيات   تطبيق  إلى املربون   يحتاج  ذلك،  تحقيق وبمجرد  .,p. 2008a, (Banks (106  وتشاركها"

  يجةةب  إنةةه  بةةانكس  ويقول   الغربي.  التجةةانس  أسةةةةةةةةةةةةةطورة  تفكيةةك  على  تسةةةةةةةةةةةةةةاعةةد  التي  التحيز،  من  للحةةد

  وقيمهم  ومعتقةةةةةدا هم  الثقةةةةةافيةةةةةة  "افتراضةةةةةةةةةةةةةةةةةا هم  ملواجهةةةةةة  فرصةةةةةةةةةةةةةةةةةة  األغلبيةةةةةة  من  األمريكيين  إعطةةةةةاء

,Banks)   وجماعمهم"  منزلهم في وهاتعلم التي تلك تعزز   ما  عادة  املدرسةةةةةةةةةية  الثقافة ألن  ومنظورا هم 

110) p. 2008a,. افتراضةةةةةةةةةةةةةات  إلى  يؤدي  الذي   هو  – للتفكير  الفرصةةةةةةةةةةةةةة  وغياب –  التفكير  غياب إن  

  صةةةةةةةةةةةورة وتعطي  وغيرهما،  واآلسةةةةةةةةةةةيوية  اإلفريقية،  الثقافات  قيمة  من تقلل الثقافة،  "أحادية  ثقافية

  نفسةةةةها،   الثقافية  الفتراضةةةةات  هذه .d.)(ibi  أخرى"  بسشةةةةكال املظلومين أو  والفقراء للملونين نمطية

ا  الوطنيةةةة  أن  يشةةةةةةةةةةةةةعرون  امللونين  من  األقليةةةات  مجموعةةات  تجعةةةل  املةةدارس  تحميهةةةا  التي  بعيةةةدة   دائمةةةً



   يعطي  وهةةةذا  (5)  املنةةةال.
ً

  لهةةةا   بةةةل  فق ،  للملونين  ليسةةةةةةةةةةةةةةةة   الثقةةةافةةةات  متعةةةددة  التربيةةةة  أن  على  دليال

  والنضةةةةةةةةةمام  اآلخرين،  نضةةةةةةةةةالت لفهم  وذلك  املهيمنة  الثقافة من  للطالب  بالنسةةةةةةةةةبة  نفسةةةةةةةةةها  األهمية

    تغييرات.  إجراء في إليهم

  واإلثنيةةة   العرقيةةة  املجموعةةات  حول   درا ةةةةةةةةةةةةة ي  محتوى   بتضةةةةةةةةةةةةةمين  تطةةالةةب  التي  نوسةةةةةةةةةةةةةبةةاوم  فكرة  إن     

  "طريقة   هي  نوسةةةةةةةةةةةةباوم تقترحه  وما كافية.  ليسةةةةةةةةةةةة   ولكنها بداية،  هي  املتنوعة واللغوية  والجنسةةةةةةةةةةةةانية

  لتوضةةةةةةةةةةةةةيح  متنوعةةةة  ومجموعةةةات  ثقةةةافةةةات  من  ومعلومةةةات  وبيةةةانةةةات  لةةةةأمث  املعلمون   فيهةةةا  يسةةةةةةةةةةةةةتخةةةدم

  نوسةةةةةةةةةةةةةبةةاوم  فكرة  رب   ويمكن  .,p. 1993a, (Banks (5  والنظريةةات"  والتعميمةةات  واملبةةاد    املفةةاهيم

  إذا فق   ولكن  –  املدرسةةةةةةةةةةةية  الثقافة تمكين  –  بانكس أبعاد بسحد  "نحن" في  "اآلخر"  تضةةةةةةةةةةةمين  حول 

  هةةةةذه   هيكلةةةةة  إعةةةةادة  على  وتعمةةةةل  املجتمع  داخةةةةل  السةةةةةةةةةةةةةلطةةةةة  عالقةةةةات  تحةةةةدد  القصةةةةةةةةةةةةة   هةةةةذه  كةةةةانةةةة 

  املتسةةةةةةةةةةاوية.   املراكز  بحوار  ذلك  يسةةةةةةةةةةمح  بالتسةةةةةةةةةةاوي،  السةةةةةةةةةةلطة  الطالب  يتشةةةةةةةةةةارك  فعندما العالقات.

,Banks   العميقين"  "املواطنين  خلق  على  تركز  بحيةةث  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةيةةة  الفصةةةةةةةةةةةةةول   تحويةةل  هةةذا  ويشةةةةةةةةةةةةةمةةل

(136 p.) 2008b,.  بةةةةةانكس  ويسةةةةةةةةةةةةةتخةةةةةدم  (2008b)  تعني   التي  العميقةةةةةة،  للمواطنةةةةةة  كالرك  تعريف 

  مرتبطتان   اآلخر  وهوية الذات  "هوية أن يدركون   الطالب  لجعل  واملهارات  والقيم  املعرفة  اكتسةةةةةةةةةةةةاب

ا"  ومبةدعتةان  معةا   الخةاصةةةةةةةةةةةةةة  هويتنةا  تؤثر  كيف  تتنةاول   تةسمليةة  عمليةة  على  هةذا  وينطوي  ..p) (136  معةً

  وإلى  أنفسةةةةةةةةةةنا إلى  النظر على  قدرتنا في  جماعة( أم  مهنة  عضةةةةةةةةةةوية أم  كان  جنسةةةةةةةةةةانية  أهوية  )سةةةةةةةةةةواء

  وعلى  أنفسةةةةةةةةةةةةةهم  على  األفراد  يفرضةةةةةةةةةةةةةهةةا  التي  الخةةاصةةةةةةةةةةةةةةة  الهويةةات  هةةذه  إن  الةةدولةةة.  من  كجزء  اآلخرين

 في   تشةةةةكلها لكيفية  نقدي   فهم  أجل  من  معالجمها  ويجب  مشةةةةترك، وتراب   مشةةةةترك إبداع هي  اآلخرين

  التاريخ  عبر  كبمها  أو  الهويات  هذه ترويج  كيفية  فهم على  املواطنين  هذا  وسةةةةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةةةةاعد  األفراد.  خيال

  إلعادة   مبتكرة حلول   إيجاد  على  تسةةةةةةةةةةةاعدهم  وكذلك املدارس،  مثل  الوطنية  واملؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات الوطني

 العامليتين.  والعدالة القيم تدعم  طريقةب حولهم  وملن  ألنفسهم  هويات  تشكيل



  تدريس  سةةةةةةياق في  وذلك  أعاله  عرضةةةةةةناها التي  وبانكس  نوسةةةةةةباوم  أفكار  آثار  التالي  القسةةةةةةم  يناق      

ي  وسةةةةواء الوطني.  التاريخ ِم    أسةةةةاس  ف ن ،,Banks) (2008a  سةةةةفًرا أم ,Nussbaum) (2008  سةةةةرًدا سةةةةُ

  الدراسةةةةةةةةةةية  املناهج في  املعارف  لتحديد  معيار وهي  "  معينة  مقاييس إلى يسةةةةةةةةةةتند  املواطنة على  التربية

  طريقةةة   إنهةةا  .,2008a, Banks (.p 133)  وتقييمهةةا"  واختيةةارهةةا  الةةدولةةة  داخةةل  والجةةامعةةات  للمةةدارس

سرد
ُ
 الوطنيتين.  والهوية القيم تعليم  التربية  مجال في  وتحاول   الوطنية، القصة  خاللها من  ت
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  لتنمية  مهمة  "أداة  فالتربية  املواطنة. على  التربية  في  عنه غنى ل  عنصةةةةةر   الوطني  التاريخ تعليم إن      

  يركز  ألنه  خاص الوطني  فالتاريخ  الوطنية. القيم  ولغرس ,p. 2004, (Castles (31  الوطنية"  الهوية

  الخاص  العنصةةةر  تجاهل يمكن  ول  القومية.  الدولة  داخل  الخاصةةةة  والهويات  والقصةةة   القيم على

  واملعرفة  القيم  اشتقاق  ملصدر نقدية  معالجة  أجل  من  تغييرات إجراء يمكن  ولكن الوطني،  للتاريخ

  القيم  املواطنون  ويفهم  تسةةةةةتبعدانها. أو  املتنوعة  املجموعات  تجارب تتضةةةةةمنان  وكيف  الخاصةةةةةتين،

سرد  التي  الدولة،  قصة خالل  من الوطنيتين  والهوية
ُ
  يعيدوا أن  ُيفترض  ما  جتمعامل تعليم  أجل  من  ت

  النقطةة  هةذه  على  نوسةةةةةةةةةةةةةبةاوم  وتوافق  .mӧSundstr & (,Fernández 2013)  عنةه  ويةدافعوا  إنتةاجةه

  املسةةةةةةةةةةةةةتقبةةل"   في  أجلةةه  من  القتةةال  يسةةةةةةةةةةةةةتحق  بمةةا  النةةاس  تخبر  أن  يجةةب  املةةاضةةةةةةةةةةةةة ي  "قصةةةةةةةةةةةةةةةة  إن  وتقول 

221) p. 2012, (Nussbaum,. القصةةة  سةةرد لخال  من تقليدية  بصةةورة  الغربية  الدول  في ذلك  ويتم  

  األكثر  ,p. 1993c, (Banks (4  وثقةةةةةافتةةةةةه"  وآدابةةةةةه  الغرب  "تةةةةةاريخ  أن  يرى   واحةةةةةد،  معرفي  منظور   من

ا  أهميةةةة،   الةةةذين  وأولئةةةك  آخر.  إنجةةةاز  كةةةل  فوق   األوربي  الةةةذكر  إنجةةةاز  املنظور   هةةةذا  يضةةةةةةةةةةةةةع  مةةةا  وغةةةالبةةةً

  الجماعات  أن إل  التقليديون  هم  وهويته الوطن  قيم لتعليم  طريقة  أفضةةةةةةةةةةل هي  هذه أن يعتقدون 

  بةةاملطةةالبةةة   متزايةةد  نحو  على  بةةدأوا  قةةد  الجةةدد  واملهةةاجرين  املهمشةةةةةةةةةةةةةةةة  والجنسةةةةةةةةةةةةةةةانيةةة  واإلثنيةةة  العرقيةةة

  ستينيات  من بدًءا  املتحدة الوليات  في املدنية الحقوق  حركة  ومع الدولة. بناء في بدورهم  بالعتراف



ا  رأكث بنسةةخة  الثقافية التعددية  أنصةةار  "طالب  وسةةبعينياته، العشةةرين  القرن 
ً
  وتنوًعا   وتركيًبا صةةدق

  دشةةةةةةةةةن  لقد ,2008a) (1993a  بانكس  ويقول   .p. 2008a, (Banks,) 107  املدارس" في تدرس  للغرب

  تواريخ   إدماج  ينبغي  مدى  أي   "إلى حول   الثقافيين والتعدديين التقليديين بين  مسةةةةةةةةةةتقطًبا حواًرا  هذا

  ( 6وجامعا ها")  وكليا ها الدولة مدارس  في الغربية الحضارة  دراسة  ضمن وثقافا هم وامللونين  النساء

4 p. 1993a, (Banks,).  إلى   بانكس  نبه  الذي   -  املحتوى   تكامل حول   املسةةتقطب  الحوار هذا  وبسةة 

ا  الثقةافيين  التعةدديين  نظر  وجهةات  أكثر  أنةه    شةةةةةةةةةةةةةيوعةً
ً
   -  وخطةس

ً
  بنةاء   فهم  األسةةةةةةةةةةةةةمى:  الهةدف  على  ظالل

  تحويلية.  إجراءات  واتخاذ  املعرفة،

 في  تكمن  اإلجابة أن  نوسةةةةةةةةباوم  ترى  الوطني؟  التاريخ  سةةةةةةةةرد في  باألقليات  العتراف  إذن يمكن كيف    

  املثةال،   سةةةةةةةةةةةةةبيةل على  عةديةدة:  ملموسةةةةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةةمةات  خالل  "من  النةاس  (7)  يشةةةةةةةةةةةةةبةك  وطني  سةةةةةةةةةةةةةرد  تطوير

  والصةةةةور، الطبيعية، البيئة  )سةةةةمات  الطبيعية الخصةةةةائ   أبطال(،  )مؤسةةةةسةةةةون، بعينهم أشةةةةخاص

  واألمل"   املعاناة على  تشةةةةةةةةةةتمل التي  النضةةةةةةةةةةال  قصةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةة يء،  كل وقبل  الواضةةةةةةةةةةحة(،  والسةةةةةةةةةةتعارات

220) p. 2012, (Nussbaum,.  وتحديًدا الدولة،  تاريخ  من  ُيختار  السةةةةةةةةةةرد  هذا أن  نوسةةةةةةةةةةباوم وتبين  

  الصةةةال   أجل  من  املسةةةتقبل  نحو  للعمل  الدولة توحيد  شةةةسنها  من  التي  واملعارضةةةة،  النضةةةال  قصةةة 

  املاضةةة ي  من قيمة  عامة  عليا ُمثل  "إبراز يمكنها  كينج لوثر  مارتن  مثل شةةةخصةةةيات  أن  ترى  وهي العام.

  بانكس  ويسةةةةتخدم  ..p) (233  ظالم"  اقعو  خطس  على العثور  في الشةةةةخصةةةةيات تلك  اسةةةةتخدام ويمكن

(2008b)  ا   لرجل الحافلة في  مقعدها  عن التخلي  ورفضةةةةةةها  بانكس  روزا  التاريخية الشةةةةةةخصةةةةةةية  أيضةةةةةةً

  كان لقةد  األمريكي. الجنوب في النقةل  وسةةةةةةةةةةةةةائل في الفصةةةةةةةةةةةةةل  إنهةاء إلى  أدى   حاسةةةةةةةةةةةةةم حدث  وهو  أبيض،

  على  الجتماعية، العدالة  قيقتح  أجل  من  "تصةةةةةةرف  حيث  التحويلية،  املواطنة  من جزًءا  تصةةةةةةرفها

  وتسةةةةةةةةةةةةةتطيع   .(p.137)  القائمة"  والعادات للقوانين  تحدًيا ويعد شةةةةةةةةةةةةةرعي،  غير فعلته  ما أن  من  الرغم

  الغربية  الديمقراطية الدول   إيمان  من  بالرغم أنه  فهم على  الطالب  مسةةةةةةةةةةةاعدة  املعارضةةةةةةةةةةةة  قصةةةةةةةةةةة 



  لجميع تقدم  ل األسةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةية  ق الحقو   هذه أن  إل  والتسةةةةةةةةةةةةةامح   والعدالة  للمسةةةةةةةةةةةةةاواة  العاملية  بالقيم

 دائم.  بشكل  املواطنين

  ل ألنها  ذا ها  حد في  إشةةةةةةةةةةةكالية هي الدولة داخل  واملعاناة  القمع  مقاومة  قصةةةةةةةةةةة  ف ن  ذلك،  ومع     

  يجدون  الذين  أو املظلومين  مع  يعانوا لم الذين  أولئك  من  التضةةةةةةامن  مشةةةةةةاعر  بالضةةةةةةرورة  تسةةةةةةتخرج

  (2000)  فريري   وكذلك (2012)  نوسةةةةةباوم  وتعترف املعارضةةةةةة.  قصةةةةة   في  املضةةةةةطِهدون  هم  أنفسةةةةةهم

  لكنه  كبير  ألم  إلى  ظالم أنه الشةةةةةخ   اكتشةةةةةاف يؤدي   "قد  فريري   ويقول   للتضةةةةةامن.  كمشةةةةةكلة بهذا

  (2008b)  بانكس  يوافق ذلك، على  وعالوة ..p) (49 املظلوم"  مع  التضةةةةةةةةةةةامن إلى  بالضةةةةةةةةةةةرورة يؤدي   ل

 بين   التصةةةةةةةةال أن  باسةةةةةةةةتمرار  "وجدوا الذين  مالئهاوز  كوهين إلى  مشةةةةةةةةيًرا  اإلشةةةةةةةةكالية  النتيجة  هذه على

 بينهم   فيما  اإليجابي  والتفاعل  املسةةةةةةةةةاواة  حالة  لزيادة  مدروسةةةةةةةةةة تدخالت بدون   املختلفة  املجموعات

   املجموعات بين التوتر  يزيد
ً

  "إسةةةةةةةةةتراتيجيات  إلى  (2016)  وي   ويشةةةةةةةةةير ..p) (136  منه" الحد  من بدل

 املنهجي.  الظلم  مناقشةةةةةةةةة  في  الشةةةةةةةةتراك عن  أنفسةةةةةةةةهم  إلبعاد  الطالب  يسةةةةةةةةتخدمها آلية وهي  البتعاد"،

  فليس  فحسةب.  الفردية  املسةؤولية إلى ينظر  ألنه  للغاية  ضةيق  مفهوم هذا إن  وي   يقول   ذلك،  ومع

  من  الطالب  يمنع  ولكنةةةةه  للظلم   الصةةةةةةةةةةةةةحيح  الفهم  من  الطالب  يمنع  "البتعةةةةاد  أن  ببسةةةةةةةةةةةةةةةةاطةةةةة  األمر

  إن  القول   في  وي   ويسةةةةتمر .p. (2016, Whitt,) 428  دة"جي  بطريقة والتعلم  املعرفة  على الحصةةةةول 

  ف ن  البيداغوجية،  الناحية  ومن النقدي،  التفكير  مقاومة  من "نوع  البتعاد أن هو  هذا في  السةةةةةةةةبب

  للفرع  وبةالنسةةةةةةةةةةةةةبةة  .(.ibid)  جريمةة"  في  لالشةةةةةةةةةةةةةتراك  التةسملي  غير  الرفض  في  ممةا  أكثر  خطًرا  البتعةاد  في

  ليس هذا  إن وي   يقول  الجهل،  إبسةةتمولوجيا  عليه يطلق  الذي  فةالفلسةة  فروع  من  الناشةة ئ  الجديد

ا  هي  بةل  فرديةة،  حةالةة  مجرد   املختلفةة  الجتمةاعيةة  املواقف  تميةل  مةا  "بقةدر  سةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةيةة  حةالةة  أيضةةةةةةةةةةةةةةً

  ..p) (431  واإلخفاء"  والكشةةةةةةةةةةةةف  والتجاهل  املعرفة  من  مختلفة  أنماط  تشةةةةةةةةةةةةجيع  إلى  القوة  وعالقات

  ل  الضةطهاد ضةد  ونضةالهم  املهمشةين  األشةخاص  عن درا ة ي  محتوى   إضةافة  ف ن ذلك،  على  وعالوة

  بمةا  الةدراسةةةةةةةةةةةةةيةة  املنةاهج  "تغيير  هو  الثقةافةة  متعةددة  التربيةة  هةدف  إن (2008a)  بةانكس  ويقول  يكفي.



 الشةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةيةةةةة   بةةةةالتجةةةةارب  تتةةةةسثر  مةةةةدى   أي   وإلى  املعرفةةةةة  بنةةةةاء  لكيفيةةةةة  فهم  بتطوير  للطالب  يسةةةةةةةةةةةةةمح

        ..p) (89  "ملنتجيها  والجنسانية  والثقافية  والجتماعية

 في   العةةةةامليةةةةة  القيم  تطبيق  ويزيةةةةد  املواطنين،  جميع  بين  التضةةةةةةةةةةةةةةةةةامن  يخلق  الةةةةذي   الحةةةةل  مةةةةا  إذن،     

   املمةةارسةةةةةةةةةةةةةةة
ً

ل  مجرد  كونهةةا  من  بةةدل
ُ
  وتتسةةةةةةةةةةةةةةاءل   البتعةةاد؟  أو  التوتر  إلى  يؤدي   ل  الةةذي   الحةةل  عليةةا،  ُمثةة

ا  (8) اليةةالليبر   التربيةة  تكون  أن "أينبغي  لهةا  سةةةةةةةةةةةةةابق عمةل في  (2002)  نوسةةةةةةةةةةةةةبةاوم   العريقةة للقيم  تثةاقفةً

 أفضةةةةةةةةةةةةةل  هي  املجربة الحياة  أن  يرى   الذي   سةةةةةةةةةةةةةقراط، اتباع  عليها  ينبغي أم  للمرء؟ الخاصةةةةةةةةةةةةةة  للثقافة

  والتعةةةةدديين  التقليةةةةديين  بين  اليوم  سةةةةةةةةةةةةةةةةةائةةةةًدا  الجةةةةدل  هةةةةذا  يزال  ول   ..p) (290  للمواطنةةةةة؟"  إعةةةةداد

  تشةةةةمل  ل  السةةةةتيعابية  الفردية  ياتالسةةةةرد أن  السةةةةابقة  األقسةةةةام  أظهرت  فقد ذلك،  ومع  الثقافيين.

 إلى   املختلفة  والطرق   املعرفة  بناء لفهم  الدرا ةةةةةةةة ي  املحتوى   تكامل يكفي  ول  املعرفة   بناء في  األقليات

  عةامةة  ثقةافةة  خلق  على  تركز  أن  يجةب نةاححةة،  املواطنةة  على  التربيةة  تكون   لكي  وبةالتةالي  املعرفةة   هةذه

ل  التسةةةةةةةةةةامحو   واملسةةةةةةةةةةاواة العدالة  بقيم  تتمسةةةةةةةةةةك  ل نقدية
ُ
  األدوات  تمتلك  ولكن  فحسةةةةةةةةةةب،  عليا كُمث

  إن  (2015)  ورونسةةةةةةةةةةةةةتروم  روث  ويقول   وأفعةالهم.  ومعتقةدا هم  النةاس  مواقف  في  القيم  هةذه  لتطبيق

  جةةديةةدة  طرق   وإيجةةاد  والعةةالم،  واآلخرين  أنفسةةةةةةةةةةةةةنةةا  فهم  طرق   أو  طريقةةة  تغيير  في  "رغبةةة  يتطلةةب  هةةذا

  على  تحتوي   املعرفة  "أن إلدراك  إبسةةةةةةةةةتمولوجية  دراسةةةةةةةةةة  يسةةةةةةةةةتلزم  وهذا  ..p) (706  والفهم" للتفكير

  بنةةةاء   في  ويؤثر  ذاتيةةةة  الجتمةةةاعي  املوقع  ينتج  بةةةاملعرفةةةة  يتعلق  وفيمةةةا  وموضةةةةةةةةةةةةةوعيةةةة...  ذاتيةةةة  عنةةةاصةةةةةةةةةةةةةر

  عةداء  في  تسةةةةةةةةةةةةةهم التي  الراسةةةةةةةةةةةةةخةة  املعةارف  مسةةةةةةةةةةةةةاءلةة أجةل  من  بهةا  واعين  نكون  أن  يجةب التي  املعرفةة،

  اإلكراه   فةة ن  نوسةةةةةةةةةةةةةبةةاوم،  تقول   وكمةةا  .,p. 95,19 (Banks (15  عليهةةا"  واملجني  املهمشةةةةةةةةةةةةةةة  املجموعةةات

  قبةل  من  طوعيةة  اإلرادة  هةذه  تكون   أن  ضةةةةةةةةةةةةةرورة يعني  مةا  الليبراليةة   الةديمقراطيةة  القيم  مع  يتعةارض

  الوضةةةةةةةةةةةع. تغيير إلى  والسةةةةةةةةةةةعي الظلم  معرفة أجل  من النقدية قدر هم  يسةةةةةةةةةةةتخدمون   الذين  املواطنين

  ليكونوا  خيالهم اسةةةةتخدام  األفراد على  يجب للجميع،  واملسةةةةاواة للعدالة  العاملية للقيم  وكاسةةةةتجابة



  التفكير على  اإلبداعية قدر هم  من تحد التي  الخاصةةةةةة، لقيمهم  باسةةةةةتمرار ويتصةةةةةدوا العقل  منفتحي

 جديد.  بشكل

  عنصةةةةةةةةةر  وهو  املعاصةةةةةةةةةرة،  املواطنة  على التربية في  املفقود العنصةةةةةةةةةر  هو  النقدي   فالتفكير  ثم،  ومن    

  املواطنين  من  الطلب  طريق وعن العاملية.  القيم لتحقيق  الالزم الشعور  تعزيز  على  املساعدة  يمكنه

  مواقفهم   تغيير  يمكنهم  السةةةةةةةةةةةةةلطةةةةة  وهيةةةةاكةةةةل  التقليةةةةديةةةةة  للممةةةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةةات  تةةةةسمليين  نةةةةاقةةةةدين  يكونوا  أن

  الخاصةةةة  األفراد  قيم أن إدراك  على  الطالب  مسةةةاعدة  املواطنة  على التربية على  ويجب ومعتقدا هم.

  وترى   الشةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةية.  وتجاربهم وثقافمهم  واملجتمع  الدراسةةةةةةةةةةية  املناهج  من  لقونهايت  التي  باملعرفة  تتسثر

  القدرة  لكتسةةةةةةاب رائعة  وسةةةةةةيلة تكون  أن  للفلسةةةةةةفة يمكن  للطالب،  بالنسةةةةةةبة  أنه (2002)  نوسةةةةةةباوم

  القصةةةةةةةةةة إلى نقدية  ثقافة  إضةةةةةةةةةافة  وتتوافق ..p) (293  ولتقاليده"  املرء لذات  النقدي   "الفح  على

  املنةةةةةاهج  حول   (2008a)  بةةةةةانكس  فكرة  مع  ملعرفتنةةةةةا  اإلبسةةةةةةةةةةةةةتمولوجيةةةةةة  ول األصةةةةةةةةةةةةة   وتحليةةةةةل  الوطنيةةةةةة

 أجةةل   من  التربيةةة  السةةةةةةةةةةةةةةابق:  عملهةةا  )في  ,2002) (2012  نوسةةةةةةةةةةةةةبةةاوم  حجج  ومع  التحويليةةة  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةيةةة

  "اسةةةةةةتعراض  على  الطالب  تسةةةةةةاعد  بحيث التربية  تصةةةةةةميم  وينبغي  عاملي(.  اتصةةةةةةال  عصةةةةةةر في  املواطنة

  متنوعةةة.  اجتمةةاعيةةة  وطبقةةات  وجنسةةةةةةةةةةةةةةانيةةة  وإثنيةةة  رقيةةةع  منظورات  من  وأوضةةةةةةةةةةةةةةاع  وأحةةداث  مفةةاهيم

ا  الطالب التحويلية  الدراسةية  املناهج  وتسةاعد   والحاضةر للماضة ي الخاصةة  تفسةيرا هم  بناء على  أيضةً

  وجهات   من  الوطنية  القصةةةةةةةةةةة في  النقدي  النظر خالل  ومن  .,p.136) 2008a, (Banks  واملسةةةةةةةةةةتقبل"

  بمجتمع  املرتبطة  املشةةةةةةةكالت  لحل  إبداعية  طرق   تكارلب إعداًدا أفضةةةةةةةل  األفراد  يكون  متنوعة،  نظر

 في   الشةةةةةةةتراك  املواطنين وعلى العمل. من  الكثير  وسةةةةةةةتتطلب  بسةةةةةةةيطة عملية  هذه  تكون   ولن تعددي.

ا  مسةةةتقطبتان  القضةةةيتان  وهاتان  والتربية،  املواطنة  حول   بناء  حوار   ويجري   الحاضةةةر. الوق  في جد 

بسةةةةةةةةةةةةة    حيةث  السةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةيةة،  واملنةاظرات  اإلعالم  وسةةةةةةةةةةةةةائةل في  األحيةان  من  كثير  في  الحوار  هةذا
ُ
  هةذه  ت

  نقدية غير  ومطاعن  مسةةةةةةةةةةةةتقطبة  "ثنائيات على  املناظرات  هذه  وتركز  السةةةةةةةةةةةةاحات.  هذه في  القضةةةةةةةةةةةةايا

 .p. 1995, Macedo, & (Freire (381  التجربة" لخطاب



,Banks)   موقفةه"  لةدعم  األدلةة  حشةةةةةةةةةةةةةد ثم  تقةارير  "عرض على  الالزم  من  أكثر  جةانةب  كةل  يركز  حيةث 

4) p. 1993a,.   2008  بانكس  ويقولa) (1993a, أي   حفز  مما أكثر  املشةةةةكالت  من  سةةةةبب قد  هذا إن  

  األحيةان  من  كثير في  أنةه على  (2002)  نوسةةةةةةةةةةةةةبةاوم  وتوافق إبةداعيةة.  حلول   إيجةاد  يمكنةه  لألفكةار  تبةادل

  يكون   مةةا  كثيًرا  ولكن  عةةديةةدة.  مسةةةةةةةةةةةةةتويةةات  على  الجةةانبين،  كال  على  الجيةةد  املنطق  على  العثور   يمكن"

   اللتفاف، أجل  من  األشةةةياء،  عرض  كيفية  هو  والسةةةياسةةةيين الصةةةحفيين  على  املهيمن  الشةةةاغل
ً

  بدل

 ..p) (293  والحجج"  األفكار جودة  من

  القيام  املواطنة  على للتربية ينبغي الذي   عبالصةة  العمل هو  املواطنين  بين  نقدية  ثقافة  إيجاد إن     

ا  ولكن  والعةةدالةةة،  والحترام  للتسةةةةةةةةةةةةةةامح  العةةامليةةة  القيم  لتعليم  فق   ليس  بةةه،   املواقف   لخلق  أيضةةةةةةةةةةةةةةً

  هذا  ويتطلب والدولي. الوطني  املسةةتويين  على  الظلم،  وجه في  للتحرك املطلوبة  التسملية  واملعتقدات

   والحوار  املةةداولت  على  أكثر  التركيز  أجةةل  من  ليةةةالحةةا  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةيةةة  املنةةاهج  في  تغيرات  إجراء
ً

  من  بةةدل

  أن  للمواطنين  ينبغي إنه  (2002)  نوسةةةةةةةباوم  وتقول   بسةةةةةةةيطة.  ودفاعات  حقائق تعرض التي  املناظرة،

  من  يتمكنوا  حتى  التةةةةداوليةةةةة  بةةةةالعمليةةةةة  يهتموا  أن  ويجةةةةب  اآلخرين،  وذكةةةةاء  الخةةةةاص  ذكةةةةاءهم  يحترموا

ا  يحتةاجون   أنهم  كمةا  التبسةةةةةةةةةةةةةيطيةة.  لومةاتللمع األرضةةةةةةةةةةةةةيةة  األلغةام  عبر  التنقةل   على  القةدرة  إلى  أيضةةةةةةةةةةةةةةً

  التسملي   والفهم نقدية  بطريقة  الشةةةخصةةةية قيمهم إلى  والوصةةةول  فيه،  والرغبة جديد  بشةةةكل التفكير

  مع   التةداول   على  والقةدرة  املختلفةة،  والجنسةةةةةةةةةةةةةانيةات  واألعراق  الثقةافةات  ذوي   اآلخرين  وهويةة  لهويمهم

ا  بعضةةةةةةةةةةةةةهم   القوميةة   الةدول   في  املطلوبةة  العةامليةة  القةدرات  أهم  هي  وهةذه  ة.املسةةةةةةةةةةةةةةاوا  قةدم  على  بعضةةةةةةةةةةةةةةً

  إعداًدا أفضةةةةةةةةةةةةل  فسةةةةةةةةةةةةيكونون   النقدي، للتفكير  عاملي احترام  املواطنين لدى   كان  ف ذا  الديمقراطية.

  عن الدفاع  على القدرة لديهم  وسةةةةةةتكون   دولهم، داخل للقيم الخاص  للتطبيق  املنفتحة  للمناقشةةةةةةة

   عالم.ال  مستوى   على  العاملية القيم

   تةةةةداولي  حوار  في  الةةةةدخول   املواطنون   يتعلم  وعنةةةةدمةةةةا    
ً

  سةةةةةةةةةةةةةيكونون   ذاتيةةةةة،  حقةةةةائق  تبةةةةادل  من  بةةةةدل

  حواري،  كعمةل  ذلةك  إلى  فيري   بولو  ويشةةةةةةةةةةةةةير  متنوع.  مجتمع  لةدعم  إبةداعيةة  حلول   إيجةاد  على  قةادرين



  يشةةةةةةعر   كيول  .,p. 2000, (Freire (168  شةةةةةةعارات"  يرفع  ول  يسةةةةةةيطر  ول  يتالعب  ول  يفرض  ل  "حوار

  عليهم  العةامليةة،  جمعةاء"  البشةةةةةةةةةةةةةريةة  "بمحبةة  أو  الخةاصةةةةةةةةةةةةةة  الوطن"  "بمحبةة  املواطنون 
ً

  التمسةةةةةةةةةةةةةك  أول

  بةدور   الواقع  فيهةا  يقوم عمليةة  وهي النةاس، بين  التواصةةةةةةةةةةةةةل في  واملشةةةةةةةةةةةةةاركةة النقةديةة  بقةدر هم  بة خالص

ف  فعندما .(.ibid) الوسي 
َ
  والعرقية   افيةالثق  )املنظورات حولهم  من العالم  واقع حول   الناس ُيثق

  الدولة  يشةةةةةةةةةةةاركونهم الذين  بسولئك  ويثقون   بسنفسةةةةةةةةةةةهم  يثقون   ونؤ سةةةةةةةةةةةينشةةةةةةةةةةة   والجنسةةةةةةةةةةةانية(  واللغوية

  مجتمع  في جيد بشةةةةةةةةةةةةكل  السةةةةةةةةةةةةيا ةةةةةةةةةةةة ي  التداول   يسةةةةةةةةةةةةير أن  "يمكن (2002)  نوسةةةةةةةةةةةةباوم  وتقول   والعالم.

ا  يهتمون   وكةةانوا  الخةةاص،  لتفكيرهم  الكةةافي  الحترام  املواطنين  لةةدى   كةةان  إذا  تعةةددي،  مون بمضةةةةةةةةةةةةة   حقةة 

  ..p) (294  العالي" التعليم  مؤسةةةةةةةسةةةةةةةات على القيم  هذه  غرس  مسةةةةةةةؤولية  وتقع الحجج.  وبنية  األفكار

  العاملية  القيم  تحقيق القيم  هذه تدعم  وكيف الخاصةةةةةة القيم  تقييم على النقدية  القدرة  تعزيز إن

  اع واألوضةةةةةةةةةةةةةة   لألحةةداث  متواصةةةةةةةةةةةةةلين  وتةةسمةةل  فح   إعةةادة  إنهةةا  مفتو .  مسةةةةةةةةةةةةةعى  هي  عرقلمهةةا  أو  للعةةدالةةة

 املواطنين.  لجميع  والسياسية  والثقافية  املدنية  الحقوق  يدعم وس  حل وضع أجل  من  الجارية

 أفضةةةةل   بشةةةةكل  إعدادهم  املعلمين  تدريب  برامج  تسةةةةتطيع  كيف  في  باختصةةةةار  التالي القسةةةةم  ينظر     

  وماسةةةةةةةةةةيدو   فريري   بين  حوار  من  وبمسةةةةةةةةةةاعدة  النقدي. التفكير يعزز   تداولي  درا ةةةةةةةةةة ي  فصةةةةةةةةةةل  أجل  من

  وبانكس  نوسباوم  أفكار  وضع  يمكن كيف  القسم هذا  وسيعرض  املعلم،  لدور   ومناقشمهما (1995)

ا  ويعرض  كمربين،  دورهم  ألداء  املعلمين  إعةةةداد  قضةةةةةةةةةةةةةيةةةة  وسةةةةةةةةةةةةةيتنةةةاول   التنفيةةةذ.  موضةةةةةةةةةةةةةع
ً
  يمكن  طرقةةة

  على  الطالع أجل  من  مالئمة  مسةةةةةةاحة لتوفير الدرا ةةةةةة ي الفصةةةةةةل في  مكانمهم معالجة  عبرها  للمعلمين

ا.  القومية  الدولة داخل  واملعتقدات  واملواقف القيم                وعاملي 
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  واع   وجود  عي  على املتعلمين تحفيز عليه  يجب التدريس على يجر   الذي  املعلم "إن             

 .p. 1995, ,Macedo & (Freire (379 والتاريخية"  البيداغوجية العملية في نقدي بشكل

 

 نظام   على  التنوع  يفرضها  التي  والتحديات  املواطنة  تواجه  التي  العاملية  التحديات  أعاله  ناقشنا     

  القومية   دولهم  جعل  نحو   العمل  في  وراغبين  وتسمليين  ناقدين  ليكونوا   املواطنين  يشجع   الذي  التعليم

   أكثر  مكاًنا   والعالم
ً

  املواطنة،  على  التربية  في  الضرورية  للتغييرات  الناح   التنفيذ  إن  للجميع.  عدل

  الوطنية   الدراسية  املناهج  يفسرون  الذين  املعلمين  مسؤولية  هي  أوسع،  نطاق  على  التربية  وفي

  قوية   مكانة  في  يضعهم  ما  طالبهم   مع  شخصية  بعالقة  املعلمون   ويتمتع  املمارسة.  في  ويطبقونها

  البرامج  لهذه  وينبغي  سلبي.  أم   إيجابي  بشكل  سواء   وهويا هم،  وقيمهم  طالبهم  مواقف  في  تؤثر  ومهمة 

  وعرقية   ودينية  إثنية  خلفيات  إلى  ينتمون   الذين  الطالب  إعداد  كيفية  للمعلمين  تدرس  أن  التدريبية

  مطلوبة   نقدية  قدرة  طالبهم  في  املعلمون   يغرس  ولكي  (9)  كمواطنين.  ألدوارهم  متنوعة  وجنسانية 

  كان  ملا ذلك،  ومع القدرة. هذه امتالك ىإل أنفسهم هم يحتاجون  تحويلية، إجراءات اتخاذ أجل من

  األغلبية(  ثقافة  من   نساء   من  أسا  ي  بشكل  )مكون   املعلمين  قطاع   بين  ديموغرافي  اختالف   هناك 

 الوضو   املعلمون   يمتلك  أن   إلى  أكبر  حاجة  فهناك   ،,2008a) (Banks  يعلمونهم  الذين  والطالب 

     األيديولوجي.

 خاللها   من  يناضل  التي  "العملية  هو  ،(2007)  بارتولومي  ض يو   كما  األيديولوجي،   الوضو   إن     

  ومقارنمها   القائمة  والسياسية والقتصادية الجتماعية  للهرمية   الخاصة  تفسيرا هم  لتحديد  األفراد 

  إذا  أفضل  فهم  على  الطالب  األيديولوجيات  تراص  يساعد  أن  ويجب   املهيمنة.   الجماعة   بتفسيرات 

  أوضاع  إبقاء   وبالتالي   املهيمنة    الجماعة  معتقدات   نقدية  ير غ  بصورة  تعكس  معتقدا هم  كان 

  الفح   أن  وكما  .(p.264)  يومي"  بشكل  الطالب  من  الكثير  يعانيها  التي   املقبولة  غير  الالمساواة

  كذلك   صعب  عمل  فهو   للمواطنين،  بالنسبة   صعب   عمل  ومواقفه   الشخ    ملعتقدات   النقدي 



 من ضئيل قدر سوى  ومعتقدا هم وقيمهم الخاصة علمينامل افتراضات تلقى ول للمعلمين. بالنسبة

  عبرها  يشكلون   التي  الطريقة  من  نفسه  القدر  سوى   تلقى  ل   وكذلك  الحاضر،  الوق   في  الهتمام

 ( 10) التعليمية. عادا هم

  الطالب  من  الليبرالية  الديمقراطية  املجتمعات  في  التعليم  ينتظر  املعرفة،  على  قائم  مجتمع   وفي     

  ذلك،  ومع   والدولي.  الوطني  الصعيدين  على  للعمل،  مؤهلين  يكونوا  لكي  ومبدعين  مجددين   يكونوا  أن

  الطالب  مهيئةب  الهتمام عبر بالضرورة وليس القتصادية املصال  "عبر بقوة األهداف هذه تتحرك

   p. 2015, m,ӧnnstrӧ(R &) Roth 706  عامليين"   ومواطنين  كوزموبوليتانيين  أشخاًصا  ليكونوا

  واملواقف  القيم  لستكشاف  الوق    من   مزيد   تخصي   إلى  املعلمين  تدريب   برامج   تحتاج   وبالتالي

  الخاص   لوجياأليديو   وضوحهم   مع   للتطابق  النقدية  بالقدرات  املعلمين  تزويد  أجل  من  واملعتقدات

  يتمكن   وحاملا  متنوع.  مجتمع  في  للعمل  للطالب  األخالقية  القيم  لغرس  ومبتكرة  جديدة  طرق  إليجاد

,Banks)   تسملية"  أخالقية  خيارات   "اتخاذ  يمكنهم  واستيضاحها"،  قيمهم  "تحديد  من  املعلمون 

87) p. 2008a, طالبهم.  في نفسها القدرات وغرس التعليمية، ممارسا هم في   

  وليس   املربي  دور   املعلمون   يسخذ  أن  بد  ل  ذلك،  ينج   لكي  أنه  (1995)  وماسيدو  فريري   ويرى      

  مصطل    أنه  وبانكس   فريري   يبين  املعلمين،  لتعريف  جديًدا  مصطلًحا  امليسر   أصبح  وبينما  امليسر،

ابيداغو   "جذريين  يكونوا  لكي  مطلوبة  قوة  وهي  مكانمهم،  تتضمنها  التي  القوة  ويقوض  صادق،  "غير   جي 

ا"   مساعدة   التربوي   توجيههم  يتضمن  كمعلمين  بسلطمهم  "الضطالع  للمربين  وينبغي  ..p) (379 ونقدي 

  في  التفكر  على  نقدية  قدرة  تكوين  على  ومساعد هم   التعليم،  تخطي   في  املشاركة  على  الطالب

  فيهما، واملشاركة وأحالمها   التربية توجيه
ً

  عملية  ليس   وهذه .(.ibid)األعمى" التباع مجرد من  بدل

  على   يطغوا  أل  نفسه  الوق    وفي  سلطة  موقع   على  املحافظة  املعلمين  من  تتطلب   ألنها   سهلة 

  هذا  عن  أنفسهم  يحجبوا   بسن  لطالبهم  يسمحوا  ول   ،(.ibid)  لطالبهم  لالستطالع"  املحب   "الحضور 

  للمحادثة مبسطة كوسيلة  ليس  الحوار استخدام عليهم  ويجب بهم. الخاص الستطالعي الحضور 



  "عملية  باألحرى   بل   .p) (381  النف  ي"  املجال  داخل  تظل  التي  للفرد،  الحياتية   "التجارب  على  تركز

.p)  املعرفة"  لعملية   الفرداني  فق   وليس الجتماعي  بالطابع  "تعترف  عملية  ،(.ibid) ومعرفة"  تعلم

  ،,2008a) (Banks  مؤثرة  فكارأ  قبول   وإرادة  النفتا   من  كبيًرا  قدًرا  العمليات  هذه  وتتطلب  .(379

  يكون   لكي  أنه  إلى  (1995)  وماسيدو  فريري   ويشير   والعملية.  النظرية  الناحيتين  من  ومعالجمها

  في   النخراط  واملعلمين   الطالب  من  "كل  من   األمر  يتطلب  .p) (384 حواريين"  "مربين  املعلمون 

  تشوشهم  على  كرد  الحوار  وضع  تبني  من   يتمكنوا  حتى  بالفعل  املحصلة   املعرفة  استقصاء

 بشكل   معرفته  من  يتمكنوا  حتى  بالفعل  معروف   هو  ما  مراجعة  على  يجبر  الذي   اإلبستمولوجي

     . p.) (383 أفضل"

  ومعتقداته   املرء  لقيم  النقدي   والتحليل  جديد،  بشكل  التعلم  مليةع   البحث  هذا  في  تناولنا     

  من  األفراد  تمكن  التي  والجتماعية  السياسية  البنى  اعتباره  في  املسعى  هذا  يسخذ  أن  ويجب  وهويته.

  أفضل   على   العملية  هذه   يفسران  وماسيدو  فريري   أن   ويبدو  املعرفة.  من  املوقف  هذا  بمثل  التمسك 

 لخلق  املعلم  إليه يحتاج ما لتحديد القسم هذا في واسع نطاق على كلما هم استخدمنا لذلك وجه 

 التنوع.   دائم  عالم  في  خصوًصا  سهلة،  مهمة  ليس  التعليم  إن  الجتماعي.  الصعيد  على  نقدية  ثقافة

  حتى   النقدية  وقدرا هم  املعلمين  إلى  املوجه  الوق    من  املزيد  قضاء  إلى  املعلمين  تدريب  برامج  وتحتاج

  تنطوي   القوية  املكانة   هذه  ولجعل  الدراسية.  املناهج  تنفيذ  إطار  في  القوية  املكانة   بهذه  إليهم  ُيعهد

 أن   وينبغي  مًعا.  والقتصادي   الجتماعي  الحترام   املكانة   هذه  تلقى  أن  ينبغي  املعلمين،  جذب  على

  الالزمة  دواتاأل   التدريبي  برنامجهم  لهم  يوفر  أن  ويجب  املهم،  الدور   هذا   أداء  في  املعلمون   يرغب

 أن   يجب  التي  العاملية  القيم  دائًما  اعتبارها  في  تسخذ  متنوعة  قومية  دولة  في  كمربين  أدوارهم  ألداء

     والعاملي. الوطني الصعيدين على جميعهم، املواطنون  ويدعمها يحميها

 

 خاتمة: -6



  مض ى  وق   أي   من  عبسسر   القومية  الدولة  داخل  التنوع  العاملية  العوامل  وتزيد   يتغير.  العالم      

  من   القومية  الدول   في  التربوية  للنظم  بد  ول   الوطنية.  األقليات  ونمو  والنزو    الهجرة   تسثير  بسبب

  اإلثني  التمركز   مثل   الجذور،  عميقة   املشكالت  ملواجهة  تغيرات   إلحداث  نفسها   بالسرعة  العمل

  بناء  أيديولوجيات  يثتحد  أجل  من  األقليات  ثقافة  قيمة  "تشوه  التي  املشكالت  تلك  والعنصرية،

  لهذه  ويمكن  .,p. 2004, (Kymlicka (13  التنوع"   حساب  على  والتجانس   التوحيد  تعلي  التي  األمة

واَجه، لم إن املشكالت
ُ
  مجرد  إن اإلرهابية. والهجمات  القومية  الحركات في أكبر  زيادة إلى تؤدي  أن ت

  القيم  معالجة  وتجب  يكفي.   ل  نة املواط   منهج  إلى  املتنوعة   املجموعات  حول   درا  ي  محتوى   إضافة

  والسياسية  الجتماعية   بمواقفهم   يتعلق  فيما   األفراد   بها  يتمسك  التي  واملعتقدات  واملواقف

 استعداد  إلى  هذا  حاجة  على  ونوسباوم  بانكس  من  كل  ويتفق  املجتمع.  داخل  واملدنية  والثقافية

  هذا  ويتطلب  جديد.  بشكل  فكيرالت  على  النقدية  وقدر هم  خيالهم  لستخدام  وانفتاحهم  األفراد

 
ً

  للدول   عليا  مثل  مجرد  واملساواة  والتسامح  للعدالة  العاملية  القيم  تكون   أل  تضمن  إبداعية  حلول

  واللغوية  والعرقية  اإلثنية  الخلفيات  ذوي   لألفراد   فعلية  ممارسات  وإنما   الديمقراطية  القومية

  استخدام   هذا  يتطلب  ول  قراطية. الديم  القومية  الدول   مؤسسات   داخل  املتنوعة   والجنسانية 

 حال   وفي  النقدية،  البيداغوجيا  استخدام  أيًضا  يتطلب  ولكن  فحسب   الثقافة  متعددة  التربية

   .p. 2004, Bernal, Delego & (Sleeter (241  النقدية"  الثقافية  "التعددية  تنشس  الثنتين،  إدماج

  لغة  التحويلية(  الثقافية   التعددية  فريري   يسميه   ما  )أو  النقدية  الثقافية  التعددية  وتستخدم

  أفكار   مع  نقدي   بشكل  يتعامل  الذي   للحوار،  فريري   مفهوم  أيًضا  وتتناول   الثقافة،  متعددة  التربية

  أو  أفراًدا  بسن  ولالعتراف  املواطنة،  على  التربية  لتطوير  مهم  وهذا  والثقافة.  والصوت   القوة

بعدوا   أو   ُهمشوا   قد   معينة  وثقافية   إثنية  خلفيات   من  مجموعات
ُ
  صياغة   أثناء  في  تماًما   است

  املتنوعين   للطالب  مفيًدا  ليس  املعلمين  تدريب  برامج   في  نقدية  قدرة   تطوير  إن  الوطنية.  السرديات

  تتصدى  ل  وحدها  الثقافة  متعددة   التربية  ألن  وذلك  الجدد   للمعلمين  أيًضا  مفيد  وإنما  فحسب 



كون   التي  لأليديولوجيا  بقوة
ُ
  املجتمع"  هذا  سير  كيفية  حول   وعيهم  وخاصة  املجتمع،  في  األفراد   وعي  "ت

242 p. 2004, Bernal, Delego & Sleeter (in cited) Apple,.  في   هم  الذين  للمعلمين،  وبالنسبة 

  لكيفية  أعمق  بفهم   التدريبية   البرامج  هذه  تمدهم  املهيمنة،   املجتمعية  املجموعة   أعضاء   الغالب

  ر ية   على   بالقدرة  وتمدهم  وقيمهم،  ومواقفهم  عقائدهم  يف  املجتمع   يؤثر   وكيف   مجتمعهم،  سير

  عنصر   وهذا  وثقافمهم.   أصوا هم    همي   حال  حتى  كاملين،  كمواطنين   املتنوعين  املجتمع  أعضاء 

 داخل   القوة  لعالقات   عميق  تحليل  إجراء  الضروري   ومن   جديد.  بشكل  التفكير  عملية  في  حاسم

  تغييرات  إلجراء  ثم   اآلخرين،  مع   حوار  في  للدخول   الشخص ي  األيديولوجي  الوضو   وتحقيق   املجتمع

 في   الراغبين  املواطنين   دعم  املواطنة  على  للتربية  ينبغي  وبالتالي،  عليها   والتربية   املواطنة  مفهوم  على

  والدفاع   واملساواة  والتسامح  للعدالة  العاملية  القيم  لدعم  إجراءات  واتخاذ  جديد  بشكل  التفكير

 وفي   التنوع  دعم  أجل  من  املواطنين  بجميع  العتراف  املواطنة  على  تربيةال   على  ويجب  القيم   هذه  عن

           املتبادل.  الحترام أساس على القائمة  الوحدة تعزيز  نفسه الوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الهوامش 

  عن   واملساواة"  الحقوق   مثل  ملفاهيم  الثقافية  الخصوصية  "مناقشة  خروج  من  الرغم  على (1)

 التي   العاملية  القيم   أن   مالحظة  املهم  من  (،,p. 2010, Gressgård 4)   البحث  هذا   نطاق 

  كتاب  ويتناول   الغربية.   الليبرالية   الديمقراطية   الدول   في  نشست  ألنها   إثنًيا   متمركزة  نناقشها 

  قضايا  وصراعات"  ومفارقات  إشكاليات  الثقافة:  متعدد  "الحوار  (2010)  جريسجارد

 سيا  ي.   كمذهب   الثقافية  بالتعددية  مرتبطة   وقضايا  ملفاهيم  الثقافية   الخصوصية

ا،  املمركزة  والقواعد  املخططة،  التعددية  مثل  مفاهيم  ويناق   الثقافية،  والنسبية  إثني 

   الثقافة. متعدد  والحوار

ا  التشيكية  للجمهورية  إن  (2015)  هوراك  أوندج  يقول  (2)
ً
   تراث

ً
 على   التربية   مجال   في  طويال

 النظام  تسثيرات  أفقدت  ذلك،  ومع   الديمقراطية.  يمالق  إلى  أساًسا  يستند  املواطنة،

ها  فقد  املواطنة:  على  التربية  هدف  في  الثقة  التشيكيين  الشيوعي    الكثيرون  عد 
ً
  دعاية

ا.  وتلقيًنا    إلى  املواطنة  على  بالتربية  املرتبطة   الوصمة  هذه   احتاج    الحظ  ولسوء   سياسي 

 تبني   من  الرغم  وعلى  اآلن.  حتى  ًما تما  الوصمة  هذه  تختف  ولم   إلزالمها   الزمن  من   عقود  

  من   املطلوب  الدعم  الحاضر  الوق   في  تلقى  ل  أنها  إل   1919  عام  في  املواطنة  على  التربية

 لهوراك،  املختصر الكتاب هذا إلى وباإلضافة املدارس. في الجيد تطبيقها لضمان الحكومة

   (2016)  أوربانوفا   إليسكا   نشرت
ً

  على  التربية  يتناول   لجتماعية ا  البيداغوجيا  دورية   في  مقال

  وقراءة  هذا،  مقالي  في  صدى   أفكارها  من   العديد  وتجد  تحديًدا.  التشيكي   السياق  في  املواطنة

  الجمهورية  في  أجلها  من  والنضال  املواطنة  على  التربية  بتاريخ  مهتم  لكل  لزمة  املقال  هذا

 التشيكية  السياسات  في  املواطنة  على  التربية  خلفيات  الكاتبة  ناقش   فقد  التشيكية.

ا.  تنفيذها الصعب من جعل  التي واألسباب  عملي 



 ليس  كونه  من  الرغم  )على  (2015)  هوراك  يقدمه  الذي   املواطنة  على  التربية  تعريف  إن (3)

ا  تعريًفا   يقول:  الذي   الوطني،  التربية  مركز  من  مستمد  التشيكية(  الجمهورية   في  رسمي 

  في   واإلسهام  العامة  الشؤون  في  بفاعلية  النخراط  نم  األفراد  املواطنة  على  التربية  "تمكن

 التعريف  هذا  ويتناسب  ..p) (2  ومسؤولة"  مستنيرة  بطريقة  ديمقراطي  مجتمع  تطوير

  الحاجة  وخصوًصا   القسم،  هذا  في   املذكورين  العلماء  ر ى   مع  املواطنة  على  للتربية  العملي

      العامة. للشؤون  أعمق وفهم نقدي  تفكير إلى

 الهوية   عن  نوعي  بحث  برنو:  في  األوكرانية  "األقلية  :(2015)  صوغوفا  تانا  بحث  يقدم (4)

 متنوعة  نظر  وجهات  ويقدم  اإلثنية  للهوية   األوكراني   املنظور   ,Součová) (2015  اإلثنية" 

 التشيكيين   تصورات  بين  تباين  وجود  الدراسة  نتائج  وتظهر  التشيكيين.  املواطنين  من

 لألوكرانيين   سلبية  نظرة  عامة  بصفة  التشيكيين  لدى  إن  صوغوفا  وتقول   األوكرانية.  للهوية

  املواطنين  أن  إلى  صوغوفا   تشير  ذلك  إلى  وباإلضافة  بروسيا.  أوكرانيا  رب   إلى  ويميلون 

  سمح  وقد  األوكرانية.  لألقلية   تصور   بتكوين   الهتمام  عدم   أظهروا  قابلمهم  الذين  التشيكيين

  الثقافة   فهم   بسوء  األوكرانيين  مع   املحدود  والتعامل  األوكرانية  بالهوية   الهتمام   عدم

 وتراب    مشترك  ك بداع  الهوية  مفهوم   البحث   هذا   ويقدم  األوكرانيتين.  اإلثنية  والهوية

 التشيكي.  السياق في مشترك 

  العظمى   فالغالبية  أوروبا   شرق   في  الغجر  على  أيًضا  هذا  ينطبق  كيف  (2002)  باراني  يناق  (5)

  الدول   مختلف   في  قرون   إلى  املمتد  تاريخهم  من  الرغم  على  )كغرباء(   سلبية   نظرة  إليهم  تنظر

 القومية. 

 املحدود  العرض  هذا  يخاطر   ضيق،  بشكل  وثقافمها  املهمشة  املجموعات   تاريخ  ُعرض   إذا (6)

 املعنون:  الدولية  العفو  منظمة  استعراض   في  ويوجد  النفع.  من  أكثر  ضرر   في  بالتسبب

 (2015)  التشيكية"  املدارس  في  الغجريين  الاألطف  ضد  العرقي التمييز  بجد:  املحاولة  "تجب



ا  التقرير   عرض  فقد   لألقليات.  املحدود  السرد  لخطر  التشيكي   السياق   من  مثال   كتاب 

ا   الغالب  في  تستوعب  )التي  عملية  مدرسة   من  املدنية  التربية   حول   الثامن  للصف  مدرسي 

 التشيك:  جمهورية في تعي  إثنية أقليات عن ملخًصا قدم الغجر( أطفال من عالية نسبة

  مئات  منذ  الهند  من  "جاءوا  بسنهم  الغجر  املدر  ي  الكتاب   هذا  ووصف  والغجر.  اليهود

  من  تحركوا  العربات،  جر  في  الخيل  استغالل  ومع  العالم.  حول   رحلمهم  بدأوا  عندما  السنين،

 نظر   فقد   الحياة   ونم   البشرة  لون   بسبب  األوروبيين  عن  لختالفهم  ونظًرا  آخر،  إلى  مكان

  بشدة   للغجر  املحدود  الوصف  هذا  ويتناقض  ..p) (32  وعداء"  ثقة  بعدم  األوروبيون   إليهم

  وكانوا   ...  وفنونه  وعلومه  البلد  ثقافة  في  أسهم   "أقلية  اليهودية  لألقلية  املقدم  الوصف  مع

 فيقدم   املجموعات   تلك  وصف  في  حاد   تناقض   فهناك  .(.ibid)النازية"  املحرقة   ضحايا

  عن  السلبية   النظر  وجهات  على  الضوء  ويسل   الغجر،  عن  ةمحدود  قصة  الوصف

  اإلعالم.  وسائل  في   كبير  حد  إلى  سلبية  قص    بقوة  توجهها   للغجر  الصورة  وهذه  املجموعة.

  سيكون   الغجر  اندماج  "ألن  واملجتمع  الغجر  يضر  هذا  ف ن  (2002)  باراني  يقول   وكما

  معها"  والتضامن  ملهمشةا  األقلية  مع  التسامح  إلى  يفتقر  مجتمع  في  التحقق  صعب

(p.350).   للحكومة،  ينبغي  التشيكية،  الجمهورية  في  كاملين  كمواطنين  الغجر  يشارك  ولكي 

  عميقة  أخرى   بنظرة  الغجر   إلى  السلبية   النظرة  تغيير   التربوية  والنظم  اإلعالم،  ووسائل 

  الدول   أذاقمها  التي  والضطهاد   المهمي   من  الطويلة  "بالعقود  املجتمع  إلعالم  وشاملة،

,Barany) ,2002   الحالي"  الغجر  مسزق   فهم  على  قادرين  يكونوا  لكي  للغجر   واملجتمعات

p.350).  باراني   ويمض ي   
ً

  يحب  أن  املرح   غير   ومن  وقًتا،   ستستغرق   العملية   هذه  إن  قائال

 كمواطنين   بهم  العتراف  لهم  ينبغي  ولكن   فجسة،  الغجرية  األقليات  التشيكيون   املواطنون 

 ويعد  كمواطنين.  ومتساوية  عادلة فرًصا  تلقيهم  وضمان  العاملية،  التسامح   يمبق   ومعاملمهم

  مصدًرا  العرقية"  والسياسات  والمهمي ،  النظام،  تغيير  الشرقية:  أوروبا  "غجر  باراني   كتاب



  مع  يتعامل  آخر  مقال  وهناك   الغجري.  الشعب  لتاريخ  أعمق  فهم  أجل  من   للمعلومات  جيًدا

 التشيكية:  الجمهورية  في  الغجرية  "معاداة  هو  التشيكية  يةالجمهور   في  الغجرية  معاداة

  وينروفا.  ريناتا   للكاتبة   (2014)  الثقافية"   النمطية   الصور   في  للغجر   التشيك   صور 

 يمكن   وموارد  موظفين  برنو  في  الغجرية  الثقافة  متحف  يخص   ذلك  إلى  وباإلضافة

   أكثر  سية الدرا  فصولهم  جعل  إلى  املتطلعين  املدرسين  قبل  من  استخدامها
ً

  لجميع  شمول

   (2015)  تعليمي  إصال    في  شرع  التشيكية  الجمهورية   أن  خصوًصا  مهم   وهذا   املواطنين.

  العملية  املدارس  في  يتعلمون   الذين  املهمشين  الغجر  الطالب  من  العديد  إدراج   سيعني  ما 

        العادية. الدراسية الفصول  في

 فعله.  للسرد ينبغي ما لوصف بالتحديد الكلمة هذه  (2012) نوسباوم استعمل  (7)

  سينيكا  تعريف   إلى  لإلشارة   الليبرالية  التربية  مصطل   (2002)  نوسباوم  تستخدم   (8)

  اتخاذ   على  وشجعته  الطالب،  عقل  حررت  إذا  إل  ليبرالية  التربية   تكون   "ل  للمصطل 

  ناقًدا  ويصبح  السقراطية،  املجربة  الحياة   إلى  تقوده   الخاص  تفكيره   من  نابعة   تصرفات

اتس  ..p) (290 التقليدية" للممارسات ملي 

  جيدة  بداية  نقطة  (2008b)  الثقافة"  متعدد  التربية  إلى  "مدخل  بانكس  جيمس  كتاب  يعد (9)

  فصولهم  في  الثقافة  متعددة  واملنظورات  التربية  من  الستفادة  إلى  املتطلعين  للمعلمين

  به  الكتاب  أن   لإ  األمريكي    السياق  من  أمثلة   بانكس   عرض  من  الرغم  وعلى  الدراسية.

 الفصل   خصوًصا  التشيكي،  للسياق  تصل   معينة  أفكار  تبني  ويمكن  اإللهام،  من  الكثير

  التاريخ   تدريس  لكيفية  عملية  أمثلة  يعطي  الذي   قوية"  أفكار  بوساطة  "التعليم  السادس 

 الثقافة.  متعدد  منظور   من والرياضيات 

  قضايا  حول   لميناملع  تصورات  لتحديد  هولندا  في  دراسة   (2007)  دوبن  أجرى  (10)

  "التربية  تعريف  الدراسة   هذه  في  املشاركين  من   وطلب   الجتماعي،  بالتنوع  مرتبطة  معينة



 أن   يعني  ماذا  أيًضا  يتضمن  الديمقراطية  القيم  تعليم  إن  املشاركين  نصف  فقال   املدنية"،

ا.  تكون     نف  املدنية   التربية   أهمية  على  املشاركين   جميع  موافقة   من  الرغم  وعلى  هولندي 

 الستالينية.   وروسيا  النازية،  وأملانيا  بالقومية،  تذكرهم  ألنها  تدريسها   على  تحفظ  نصفهم

ا  يتناولون   املشاركون   كان  إذا  وعما
ً
 سبتمبر  من  عشر  الحادي   مثل  فصولهم،  في  معينة  أحداث

   خصصوا  إنهم  املعلمين  جميع  قال   ،2011
ً

 الحدث  هذا  ملناقشة  الوق   من  كثيًرا  أو  قليال

  عن  الحدث  بهذا  معرفمهم  بعد  تساءلوا  املسلمين  الطالب  أن  املعلمون   وذكر  .طالبهم  مع

 متعددة  التربية  عن   املعلمون   سئل  حين  ذلك  ومع  هولندا.  في  وجودهم  تصور   كيفية

  فهم  لديهم  ليس  الهولنديين  طالبهم  أن  باإلجماع  أجابوا  باإلسالم،  طالبهم  ومعرفة   الثقافة،

  كانوا   إذا  وعما  باإلسالم.  محدودة  معرفة  لديهم  سلمون امل  طالبهم  وحتى  باإلسالم،  حقيقي

  وقال   به،  محدودة   معرفة   لديهم  أن  أقروا  باإلسالم،  طالبهم  لتعريف  معيًنا   وقًتا   يخصصون 

 إلى   يفتقرون  الذين  للمعلمين  مثال  وهذا  أهمية.  للموضوع  أن   يشعرون  ل  إنهم  بعضهم

  من  طالب  لتربية  املطلوبة  ملعتقداتوا   واملواقف،  املعرفة،  وتنقصهم  األيديولوجي،  الوضو 

  نق   أن  ويثب   التعلم  في  املعلمين  رغبة  انعدام  خطر  املثال  هذا  ويبين  متنوعة.  خلفيات

  سواء  الطالب  عند   للهوية  الجتماعي  البناء   في  يؤثر   أن   يمكن  معينة  تاريخية  ألحداث  فهمهم

 على   النقدية   القدراتو   األساسية  املهارات  هذه  وبدون   اآلخرين.  هوية  أو  الخاصة  هويمهم

ا  عنصًرا  املعلمون   يتجاهل  طالبهم،  مع  اإلسالم  موضوع  مناقشة  للهوية   طالبهم  لفهم  مهم 

  طريق   عن  واملعرفة  الفهم  في  الفجوة  هذه  سد  ويمكن  الجتماعي.  التجاهل  يدعمون   وبالتالي

  جاربهموت   الخبراء  معرفة   وباستخدام  املجتمع.  في  املتنوعة  الفاعلة  الجهات   مع   التعاون 

  معارفهم  ويعمقون   والثقافة،  املعرفة  لبناء  متنوعة  تصورات  توفير   املعلمون   يستطيع 

 منفتحين  يكونوا  أن  املعلمين  من  ببساطة   يتطلب  وهذا  طالبهم،  معارف  جانب  إلى  الخاصة

        اليومية. ممارسا هم في كتقنية ذلك إدماج في وراغبين
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