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 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 قضايا ملتبسة في المناهج التعليمية

 (ية واملعرفيةاملفهوم قاتلاملنطيف )إشكالية 

 2022حزيران//24التاريخ:        1إعداد: عباس كنعان

لبنأان،   سأيما إعأداد وططأوير املنأاال التعليميأة يف بشأنن واملختصني واملعنيني  ،لعلمية والبحثية املهتمةشهدت األوساط ا     
، ومأأا نكأأ   ن ملصأأطلحاتاالقضأأاو و جمموعأأة مأأ  تحديأأد ب منهأأا مأأا يأأرطب  ،ات متعأأدد يف السأأنوات الثة أأة املا أأية، إشأأكالي

 علأأم مسأأتوو الكفأأاوت واملضأأامني التعليميأأة والنبويأأة يف املنأأاالوحمتأأوو و بعأأاد معرفيأأة و قافيأأة طتضأأم   و طسأأتلز  مأأ  مفأأااي  
 ،2، يف ظأأأا مأأأا يطأأأر  مأأأ  تضأأأاو حقأأأوه املأأأتعل  يف ا تيأأأار اويتأأأ  اجلنسأأأية  و اجلندريأأأة و النأأأوال ا اتمأأأاع كاجلنأأأدر ،  الرمسيأأأة

املواطنأة  أافة إ  ، ابإلهماالفره بين، و التعددية الدينيةو والتنوال الثقايف  ،التعددية الثقافيةو وتضاو املر  ،  ،واملساوا  بني اجلنسني
مأأأ  مةبسأأأات  قافيأأأة ومفهوميأأأة وإشأأأكاليات مبهمأأأة يف بعأأأ  3 2030، ومأأأا حوطأأأ  و يقأأأة تأأأي  الواحأأأد والعشأأأرونو ، العامليأأأة
، ومفهأو  مسأات املأتعل  اللبنأاينمقاربأة و ، مؤسسات  و منظمات اجملتمع املدين واألال ، فضًة ع  د  ت مصطلح 4األحيان

 .العدالة النبوية و املساوا  ، وإشكالية رفااية الفردرفااية اجملتمع و و والعوملة النبوية، ، النبية املواطنية والنبية الوطنية

تضأاو ، و نيأةالدولأة املدساسأة كتضأية اامأة وح، ومقاربأة كتأا  التأاريخمنهجيأة  التعامأا مأع إشأكالية  ،ُيضاف إ  مأا طقأد     
 أأدتوت  أأد ، و السأألطةاصأأ  لنسأأاع عأأ  منالنسأأل لغيأأا  طأأر  تضأأية الو  ،ومنأأدراات القضأأاو اإلشأأكالية الأأ   تويهأأا املأأر  

 سأأألطة األ  يف مأأأ   اأأأا ا أأأعافوطشأأأريعات سأأأ  تأأأوانني العديأأأد مأأأ  اجلمعيأأأات علأأأم حيأأأع طعمأأأا ، نظأأأا  السأأألطة األبأأأو 
 يفسياسأأ  ...  أأا و  تمأأاع ر ااعأأ  دو  وابحثأأةً  ،لةنقأأة  علأأم املأأوروا والعأأادات والتقاليأأد سأأاعيةً  ،متكأأني النسأأاعاألسأأر ، و 

طكأافؤ ، و ..(.عأا  الشأهر وظيفيأة وامل)كا تيأار ال التحيتأز اجلنسأ  والعنصأرية وعأد  املسأاوا  ا تتصأادية أافة إ  اجملتمأع، ابإل
مأة إذا كانأ  األمو  ما  إشكالية م  مد لية طر  ،األمومةطر  حول تضية يُ ، فضةً عما ..والتعلي  والعما.: يف اجملتمع الفرص
لأزوا  ا  إ  رفأ  يأؤدت د تأا مم ؟!اهباتما  اناك  مور   رو  ا  جي  ا      نت  ؟جملتمعواملقدس يف اساس الدور األ  ازال   ط

ا  املرطفعأأة عأأد ت ا  أأم: بسأأب  سأأرية( ، ااتماعيأأة، دت ت الوفيأأات بأأني األمهأأات )طبيأأةزود  معأأوالعنوسأأة، كأأقلي تضأأية 
ريأأأة حل، واالتحأأأرت و  ،ة ا اهأأأانالصأأأحة ا  ابيأأأة وحريأأأالأأأ  طتعأأأرن  أأأا مأأأ  تبأأأا الشأأأريي، وتضأأأية  وبسأأأب  حأأأا ت القتأأأا

و  ،ملأأأة النبويأأأةالعو صأأأطلح ، ومأأأا إ  ذلأأأي مأأأ  تضأأأاو ُططأأأر  يف جمأأأال املأأأر   واألسأأأر ، كأأأقلي علأأأم مسأأأتوو مفهأأأو  وماجلنسأأأية
 .ت  والغاص الكيان الصهويين املؤ و ، وحدود ذلي،  اصة يف ظا إشتباك واود  بني لبنان ا عناف ابآل ر
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ا مأا يضأعها يف اأق رطكأاز إ  فهأ   امقاربأة نظريأة  أا،  و دون طر  اأق  املفأااي  واملصأطلحات،   نكأ   ن ون دون  إنت      
 فهوميأأأة متنأأأع مأأأ م  حمأأأددات نك دون  ن  عأأأا لأأأا جتأأأا   و ذاك، فمصأأأطلح  احلأأأوار وا نفتأأأا  علأأأم اآل أأأر ،   نكأأأ   ن يُأأأ

 لتنبأأ  إليهأأا  وت املطلأأو  امأأا اأأ  املفأأااي   و املصأأطلحاظلتأأ  ومقاربتأأ ، و  أأ  مالغاصأأ  واملؤتأأ  د أأول الكيأأان الصأأهيوين 
ا؟ اعتماداأا كبأدي    بأد مأ املصأطلحات الأ املفأااي  و ؟ ومأا اأ    نأاع و أع املنأاال حقفها وعد  اعتماداا يف اأقا اجلانأ 

 ...إخل.وما ا  مقاربتنا  ا؟

عأأأ   صأأأادر  ال،  و  اأأأداف التنميأأأة املسأأأتدامة، واملعروفأأأة  يًضأأأا ابسأأأ   طأأأة التنميأأأة املسأأأتدامة، 2030و يقأأأة نت   شأأأي إ   
علأأأم الكثأأأمل مأأأ  املةبسأأأات املفهوميأأأة الأأأ    بأأأد مأأأ  - يًضأأأا– تأأأو  إحأأأدو املنظمأأأات التابعأأأة لةمأأأ  املتحأأأد  اليونيسأأأكو، 

، يأأد  و مفهوميأأة   وفع مأأا نكأأ   ن هبأأي  هبأأا مأأ  إشأأكاليات معرفيأأة،  ديأأداا،  و مناتشأأتها، ومقاربتهأأا بشأأكا  وا أأح وبأأنيت
ة خيفم علم املتابعني مدو مأا  ررطأ  اأق  الو يقأة مأ  نقاشأات علأم مسأتوو الكثأمل مأ  بلأدان العأا ، ابلأر   مأ  ااتماعية، ف

مسأتوو برملأا ت العديأأد   هنأا حصأل  علأم موافقأأة األكثريأة يف اجلمعيأة العموميأأة، مأع الكثأمل مأأ  التحفظأات،  و الأرف  علأأم
 نا يف التعامأا مأع اأق  الو يقأة بعأد  ن  صأبح  مصأدرًا لتصأمي  املنأاال يفت  اسأناطيجي، فما اأ5م  الدول واملنظمات العاملية

الأ    بأد مأ  ا لتفأات إليهأا والتنبأ  املصأطلحات الشأاةكة يف الو يقأة وما اأ   الدولة اللبنانية؟ العديد م  الدول وم   منها
 !ا،  اصة عند طصمي  وإعداد املناال التعاليمية؟ 

، وذلأأي لتحديأأد مو أأوال البحأأع، واسأأًعا يف الدراسأأةمبحأأع املصأأطلح واملفهأأو  يف    علأأ   مأأ  العلأأو ، و أأق حيأأزًا إنت      
اأقا املو أأوال يف    بأد منأأ ، إ   نت  اأو مبحأأع سسأي و العلميأأة واملعرفيأة،  ومداليلأ  املفهوميأة واللغويأأة، ومندرااطأ  ومسأتلزماط 

   و يعكأ  مأ  معأارف وطعأالي  املناال التعليمية و ق بعًدا  وسع، وعمًقا  كثر إحاطأة وإشأكالية، وذلأي ملأا نكأ   ن يتضأمت 
سأأاه عنأأد ة واملعرفيأأة الأأ  طُ ميأأ  أأتةف يف املقأأارابت املفهو انطةتًأأا مأأ  اة وطربويأأة لأأدو املنبأأني  و املتعلمأأني، يأأواجتااأأات طعليم

وكيأأذ ذلأأي يف واتأأع لكفأأاوت النبويأأة،  و طنطلأأ  منهأأا عنأأد صأأوي األطأأر املراعيأأة لتطأأوير  و إعأأداد املنأأاال التعليميأأة،  ديأأد ا
بعأني  اصأًة إذا مأا   أق  و مثأا لبنأان،  وطعدديأة وطنأوتال ديأين و قأايف وفكأر  عأال املسأتوو، علم  كثأر مأ  صأعيد ةمنزومدولة 

يف ظأا  أعذ  ،ل  نكأ   ن هبأد ها ذلأي علأم املسأتوو الأوع  العأا  يف اجملتمأع اللبنأاينا عتبار الفجوات املعرفية  و العلمية ا
الرتابأأأة والتوايأأأ  النبأأأو ، وا لأأأا احلاصأأأا علأأأم مسأأأتوو التخطأأأي  النبأأأو  العأأأا ، بسأأأب  جمموعأأأة مأأأ  العوامأأأا الأأأ  طأأأرطب ، 

، ومشأأأأكلة ا لأأأأا احلاصأأأأا علأأأأم مسأأأأتوو متثيأأأأا ومشأأأأاركة  تلأأأأذ  طيأأأأاف الدولأأأأة اتابإلشأأأأكالية العميقأأأأة لنظأأأأا  احلكأأأأ  وإدار 
ومكو ت اجملتمع يف عملية ططوير املناال التعليمية، مشاركة حقيقة وفاعلة ومؤ ر ،   شأكلية  و صأورية، إذ  ن عمليأة املنأاال 

أل  جمتمأع  مأ  اجملتمعأات، وطر أة والعلميأة وا اتماعيأة التعليميأة طأرطب  ارطباطًأا و يًقأا يف عمأ  طشأكيا وكينونأة ا ويأة الثقافيأة 
مأ  مكأو ت  ، فف  لبنان   نك  إ فأال العنصأر واملكتأون األسأاسحقيقة للمخزون وا جتا  الفكر  والثقايف ملكو ط  املتعدد 

 ولأي  مأ  الصأحيح ،  نكأ  للكيأان اإلسأراةيل  الغاصأ  واملؤتأ لبنأان املقأاو  ا وية اللبنانية، واو عنأوان وتضأية املقاومأة، ف

                                                           
)  Educational, Scientific and Cultural United Nationsمنظمةةة األمةةم المتحةةدة للتربيةةة والعلةةم وال قافةةة  -  5

)Organizationأو ما يعرف اختصاراا بالـيونساو ، )UNESCO( 1945. تزسسة  عةا  مة األمم المتحدةمنظ ، هي وكالة متوصصة تتب  ،

 .للمنظمة خمسة برامج أساسية هي التربية والتعليم، والعلو  الطبيعية، والعلو  اإلنسانية واال تماعية، وال قافة، واالتصاالت واإلع  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
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3 
 

و ن طسأأأر  رو  املقاومأأأة يف املنطلقأأأات  ة انأأأاك، بأأأا   بأأأد  يأأأ ن يقتصأأأر األمأأأر علأأأم إيأأأراد مفأأأرد  انأأأا،  و عبأأأار   و كفايأأأة طعليم
حبيأع ة إعأداد واندسأة املنأاال وططويراأا، النظرية الأ  طنطلأ  منهأا عمليأو  العلميةة، واملقارابت التنسيسية املعرفية لةطر املراعيت 

مأ   دلأة، وكتأ ، و أراة ، و املندراات واإلعدادات واإلصدارات ال  طنتل ع  اق  املناال، املخططات و نا  ذلي يف كا يُ 
أأأا نكأأأ   ن طتضأأأم  الأأأدامل والأأأور  والأأأدورات املؤالأأأة . وملحقأأأات بيانيأأأة، وإعأأأدادات فنيأأأة وطقنيأأأة ملحقأأأة، ..إخل، فضأأأةً عمت

 دور حمور  يف العملية النبوية والتعليمية. للكادر اإلدار  والتعليم ، ملا يتصذ ب  م 

 

 وهللا ويل التوفي 


