
تفعيل األنشطة  الطالبية لتعزيز الوحدة الوطنية
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المقدمة : 

يعد النشاط الطاليب من أهم عناصر املنهج يف الرتبية احلديثة, مثله يف ذلك مثل املقررات الدراسية ، فهو يتيح للطالب 
وواعية،  بقيادة حكيمة، وذكية  الصحيح  التوجيه  إذا وجه  النظرية,  املقررات  حتقيقها  تعجز عن  قد  عملية  اكتساب خربات 
وبقدر ما أيخذ من عناية واهتمام، يكون أتثريه يف حتقيق غاايت اجملتمع وأهدافه الرتبوية. إذ أن من أهداف النشاط الطاليب بناء 
الشخصية املتكاملة للطالب ليصبح مواطناً صاحلاً ذو فكر سليم بعيد عن االحنراف يرتبط بوطنه ويعتز به، ويستعد للتضحية 

من أجله1.
حيث أضحت الوحدة الوطنية مبفهومها النظري ، وتطبيقاهتا الفعلية كياانً قائماً ، وواقعاً ال ميكن جتاهله أورده مطلقاً؛ 
فنحن يف وطننا – اململكة العربية السعودية – حكومة وشعباً – قد ارتضينا الشريعة اإلسالمية نظاماً ودستوراً حنتكم إليه . ومن 
هنا فنحن معنيون بربط كل قضاايان الوحدة الوطنية هبذه الشريعة اليت حتقق املصاحل العاجلة واآلجلة . وتدفع املفاسد العاجلة 
واآلجلة، والذي يقرأ عقيدة اإلسالم الصحيحة جيد يف ثنااي نصوصها ، ومفردات عقائدها ما ميكن اإلفادة منه يف تعزيز املفهوم 

الصحيح للوحدة الوطنية، وأتصيل االنتماء الشرعي هلذا الوطن املسلم داينة وحكماً .
واملؤسسات التعليمية عندما تنشط يف أداء هذه الوظيفة اهلامة ، فإهنا تقوم بنقل ومحل الرتاث الثقايف إىل         
املواطن متمثاًل ابلناشئة ابلصورة اليت تشبع حاجاته وحتقق رغباته ، عندئٍذ يشعر ابلرضا على جمتمعه ، والفخر ابالنتماء إليه ، 
ويشعر ابحلماس يف أداء أدواره . وال شك أن املؤسسة وهي حتاول أتكيد القيم والعادات واألفكار املالئمة لنمو اجملتمع وتطوره 
، فإهنا هتدف إىل أتكيد الوحدة الوطنية الصاحلة ، وكلما زاد إميان الفرد بنوعية األفكار والعادات والقيم السائدة يف جمتمعه مبا 

يناسب ظروف اجملتمع املتطور ، كلما زادت درجة انتمائه جملتمعه ، وزادت ابلتايل قوة وعمق مواطنته. 
       

.انظر: االحتياجات التدريبية لرواد النشاط يف املرحلة الثانوية مبدينة الرايض )دارسة ميدانية( إعداد فايز بن ظافر الشهري حبث مكمل   1
للحصول على درجة املاجستري يف اآلداب، قسم الرتبية – كلية الرتبية جامعة امللك سعود، ص 12. 
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 املواطنة لدى الطلبة  سلوك ُسبل تعزيز
 مع بعض التطبيقات من كلية اجملتمع جبامعة امللك سعود مراجعة نظرية

 د خالد بن انهس العتييب ا.        د. صغّير بن حممد الصغّير 
salsoger@googlemail.com 

 ودجامعة امللك سع
   امللخص:

 واليت تبنيسبل تعزيز سلوك املواطنة لدى الطلبة: مع  بعض التطبيقات من كلية اجملتمع جبامعة امللك سعود. " الوقوف على"  إىل يهدف
م وحتصينهم أهم السبل يف غرس الوطنية احلقرة يف نفوس  أبنائنا الطالب يف ضوء شريعتنا السمحة ، وضرورة إنتاجهم وتعزيز إجيابيتهم واحتوائه

ابملثال  ضد األفكار املنحرفة اليت تسهم يف تصدع اجملتمع وهتدمه. وأما املنهج البحثي له فهو االستقراء اجلزئي مع التأصيل الشرعي مث التطبيق
 املعاصر ، وقد  احتوت هذا البحث على: مقدمة، ومتهيد، ومبحثني.

 يف سبل تعزيز سلوك املواطنة للشباب خاصة .يف املقدمة: بيان لألسباب اليت تبني مدى أمهية البحث 
 ويف التمهيد: معىن املواطنة وأتصيلها الشرعي .

يف نظر الباِحَثني واليت من أبرزها ما يلي :االعتصام ابلكتاب والسنة سبل تعزيز سلوك املواطنة لدى الطلبة أما املبحث األول: فقد تناول أهم 
مني، وتوطيد عالقة أفراد األمة بعلمائها الرابنيني، وأتصيل الفتوى ، وتطبيق القوانني ، وغرس احرتام ، و طاعة والة األمر ولزوم مجاعة املسل

،  النظام  ، وحب وتوقّي رجال األمن وتعريف الشباب أبمهية مقدرات البلد ، والسعي لإلنتاج ، وضرورة دراسة الُشبه اليت تثار عند الشباب
حوث والرسائل ونشرها. مع عدم إغفال أمهية وسائل اإلعالم و رجاله يف التوعية . وتعليمهم السبل اإلجيابية والرد عليها من خالل احلوار و الب

 لبناء الذات وتطويرها والتخطيط السليم للحياة .   
لك سعود اليت أسهمت يف وأما املبحث الثاين: فقد اشتمل على بعض التطبيقات اليت قام هبا قسم اآلداب والرتبية يف كلية اجملتمع جبامعة امل

 تعزيز الوطنية يف نفوس طالبه .
 نسأل هللا التوفيق وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه .

 
  مقدمة

 .تعزيز سلوك املوطنة للشباب خاصة اليت تبني مدى أمهية البحث يف سبل األسباببيان 
 ملوطنة للشباب خاصة كثّية من أمهها ما يلي :األسباب اليت تبني مدى أمهية البحث يف سبل تعزيز سلوك ا

نعمًا عظيمة وآالء جسيمة مما جعلها قبلة املسلمني  _ اململكة العربية السعودية _ حبا هللا سبحانه وتعاىل بالدان أواًل:
على  ، واختصها عن غّيها أبن جعل نظامها األساس قائموخدمتها هلما ومهوى أفئدهتم ابحتضاهنا احلرمني الشريفني 

الشريعة احملمدية كما يف املادة األوىل والسابعة منه ، كما أهنا أصبحت منارًا للدعوة الوسطية ، و العدل واألمر ابملعروف 
حبمد هللا ، مما  جعل املغرضني من أعدائها  وحىت اليوممنذ أتسيسها ، وذلك والنهي عن املنكر ، ونصرة املستضعفني 

الفرقة بني أبنائها والتقليل من أمهية انتمائهم لوطنهم ،  وحماولة اخرتاق صفوفها وزرع فنت يف حماولة زرع يعملون جاهدين 



2

مشكلة البحث: 
، تزداد ضراوة بتزايد معطيات احلضارة اجلديدة والتفجر املعريف وتطور التكنولوجيا  مازالت وحدة األمة تواجه حتدايت شتىّ
وانتشار األقمار الصناعية وشبكات االتصاالت اإللكرتونية، ويتجلى ذلك من خالل حماوالت القطب الواحد اهليمنة على الثقافات 
العاملية يف ظل العوملة اجلديدة، ولذلك كان على املؤسسات التعليمة أن تواجه هذه التحدايت بكل وعي وثبات وجرأة وإقدام من خالل 

تعزيز الوحدة الوطنية عن طريق تفعيل اإلنشطة الطالبية.
       تتلخص يف وجود االنفتاح الثقايف بني الشعوب والربامج اليت تبثها وسائل التواصل إىل بلبلة يف أفكار الشباب وتغيري مفاهيمهم 

وافكارهم عن جمتمعاهتم ، وذلك يؤدي إىل انتشار االحنراف يف وحدهتم الوطنية مما يهدد مصاحل الوطن وأمنه واستقراره. 
فرضية البحث:

      ميكن صياغة فرضية البحث على النحو التايل:
       إن املؤسسات الرتبوية التعليمية ممثلة يف االنشطة الطالبية تعد من أهم سبل مواجهة هذه التغريات والتحدايت اليت تسببت يف 
وجود االحنراف يف مفهوم الوحدة الوطنية ، وذلك من خالل غرس قيم الوالء واالنتماء للوحدة الوطنية الصاحلة يف نفوس الطالب لتعزيز 

الوحدة الوطنية الصاحلة يف نفوس الطالب .
       والعمل على بناء مفهوم الوحدة الوطنية اليت تعين االنتماء واحملبة والوالء للوطن  وعدم االحنراف  عن مفهوم عن الوحدة 

الوطنية . 
أهداف الدراسة وأسئلتها: 

      تتحدد أهداف الدراسة  ابإلجابة عن األسئلة التالية:
 س 1_ ما املقصود ابلوحدة الوطنية ؟

 س 2_ ما دور املؤسسات الرتبوية التعليمية يف تنمية الوحدة الوطنية؟
 س3_ ما دور املعلم ومسؤوليته يف االنشطة الطالبية حنو تنمية الوحدة الوطنية يف نفوس الطالب ؟

س4 _ ما قيم الوحدة الوطنية اليت تقدمها األنشطة الطالبية.
س5_ ما درجة التوافق بني قيم الوحدة الوطنية اليت تقدمها االنشطة الطالبية.

س6_  ما اآلليات املتبعة يف تنمية الوحدة الوطنية من خالل االنشطة الطالبية.
س7_ ما االنشطة الطالبية اليت تعزز الوحدة الوطنية وتلغي ظاهرة االحنراف يف مفهومها ؟

س8 _ التغذية الراجعة من تطبيق االنشطة الطالبية اهلادفة؟
أهمية البحث :

        تكمن أمهية هذا البحث فيما يلي :
- أتيت أمهية هذا البحث من أمهية الوحدة الوطنية ، وأمهية بناء املواطن ،وإمناء سلوكياته اإلجيابية عن طريق اال نشطه الطالبية  .1

بتنمية القيم واملفاهيم املوجبة لدى الطالب _ خاصة الوحدة الوطنية _ للوصول لبعض املتطلبات اليت من شأهنا أن تكون مبثابة 
آليات تعزز من وطنية املواطن.

- يتعرض هذا البحث ملوضوع على درجة كبرية من األمهية ، ويرجع ذلك إىل أنه رمبا حتاول بعض القوى اخلارجية العمل على  .2
إضعاف قيم الوحدة الوطنية لدى املواطن ، وغريها من القيم املرتبطة حبب الوطن 

- وأتيت أمهية هذا البحث ، من أنه حياول االستجابة ملا أوصت به الدراسات والبحوث العلمية الرتبوية ، أبمهية دراسة قضية  .3
الوحدة الوطنية ، للوصول لبعض املتطلبات اليت من شأهنا أن تكون مبثابة آليات تعزز من وطنية املواطن . 

- و تتضح أمهية هذا البحث من أمهية الفئة العمرية اليت يتناوهلا ، حيث يركز على فئة الشباب ،ففي هذه املرحلة جيب أن يتهيأ  .4
الشاب لفهم واكتساب ما يتعلق ابلوطن.
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الشهوات والشبهات ،  وقلب املفاهيم الشرعيرة الصحيحة   ، مستغلني بذلك الظرف الذي تعيشه من حوهلا ،  واالنفتاح 
 اإلعالمي املورجه الغّي مسبوق.

على املدى البعيد  اً أمهية الوطن وخدمته واإلنتاجية فيه ، وهذه وإن قلرت فإن هلا أتثّي ظهور دعوات تقلل من شأن  :اثنيًا 
 .، ووسائل التعزيز اهلادفةإن مل تواجه ابألفكار الصحيحة  ،

ينظر أن الوطن أو املواطنة حسب املصاحل  ن:  بروز بعض الظواهر السلبية يف النواحي العملية لالنتماء للوطن، كماثلثًا 
 دية اخلاصة فقط ، أو من يرى أن كل دعوة ختالف وجهة نظره ختويناً للوطن ..املا
اخلارجية لقلة من الشباب الضعفاء علميًا ، بقلب املفاهيم الشرعية الصحيحة إىل : استغالل بعض املنظمات  رابعاً  

 ، مفاهيم فاسدة حلرب أوطاهنم  كمفهوم اجلهاد ونصرة املستضعفني ، أو غّيها .
، مما كورن خلطًا لدى البعض اآلخر مبفهوم الوطنية واالنتماء بكوهنا  : ردود الفعل اخلاطئة الناجتة عما سبق  خامساً 

 شعارات خالية من اإلنتاجية ، أو جعل الوالء والرباء و قواعده الشرعية يف الوطن دون الشرع و حنو ذلك .. 
، ضرورة اختاذ مواقف و ردود أفعال إزاء  تعرض هلا أبناء األمةييت ، الشرسة ال ، واملادية تتطلب اهلجمات الفكريةسادسًا: 

، مبعىن وضع خطط  ذات طابع مستقبلي ميكن حتويلها إىل جمموعة من  لتعزيز املواطنةيتمثل يف تبين إسرتاتيجية ،  ذلك
 .لبلوغ اهلدف اإلجراءات العملية اليت تطبق مرحلياً 

 معىن املواطنة يف اللغة واالصطالح :
فالوطن هو املنزل الذي يقيم فيه اإلنسان املواطنة يف اللغة : مادة الكلمة من الواو والطاء والنون ، عىن املواطنة يف اللغة :م

ولذا  اجلمع أوطان .و جاء يف خمتار الصحاح : )الوطن( حمل اإلنسان. ويف القاموس احمليط: الوطن : منزل اإلقامة ، ، وحمله
 ، وأوطنت األرض ووطنتها واستوطنتها أي اختذهتا وطنا، وتوطني النفس على الشيء كالتمهيد.فاملواطنة مفاعلة من وطن 

 إذاً ففي معىن املواطنة االنتماء للوطن الذي هو حمل اإلنسان و مكان عيشه وإقامته ..
 من أبرزها : لغويالالوطن يف االصطالح ُعررف بتعريفات عدة الخترج كثّياً عن املعىن  معىن املواطنة يف االصطالح :

تعريف اجلرجاين حينما قال : )الوطن األصلي(هو مولد الرجل ، والبلد الذي هو فيه ، ووطن اإلقامة : موضع  .1
 من غّي أن يتخذه سكناً.ينوي أن يستقر فيه مخسة عشر يوماً أو أكثر ، 

 .وقال بعضهم : هو البلد الذي تسكنه أمة يشعر املرء ابرتباطه هبا وانتمائه إليها .2
وقيل : هو بقعة األرض اليت تولد عليها وتستقر فيها مجاعة ما، وتكوِرن هذه البقعة بيئة حاضنة دائمة ألفراد  .3

 . اجلماعة مستقلني وجمتمعني
ويرى د حممد اخلوالدة أنر املواطنة هي : أن يكون املواطن ملتزمًا بكافة أنظمة الدولة وبكافة مايصدر من ويل األمر 

ات وتوجيهات ملتزماً أبحكام الشرع وآدابه ، بعيداً عن أي احنراٍف عقدي أو فكري أو خلقي أو من قرارات وتعليم
 سلوكي ، حمافظاً على أمن الوطن ومقدراته .



تفعيل األنشطة  الطالبية لتعزيز الوحدة الوطنية
ووقاية الشباب من التطرف واالحنراف

أ.د. لؤلؤة بنت عبد الكرمي القويفلي
أستاذ : يف السنة النبوية_ جامعة أم القرى
lgowaifly@hotmail.com

المقدمة : 

يعد النشاط الطاليب من أهم عناصر املنهج يف الرتبية احلديثة, مثله يف ذلك مثل املقررات الدراسية ، فهو يتيح للطالب 
وواعية،  بقيادة حكيمة، وذكية  الصحيح  التوجيه  إذا وجه  النظرية,  املقررات  حتقيقها  تعجز عن  قد  عملية  اكتساب خربات 
وبقدر ما أيخذ من عناية واهتمام، يكون أتثريه يف حتقيق غاايت اجملتمع وأهدافه الرتبوية. إذ أن من أهداف النشاط الطاليب بناء 
الشخصية املتكاملة للطالب ليصبح مواطناً صاحلاً ذو فكر سليم بعيد عن االحنراف يرتبط بوطنه ويعتز به، ويستعد للتضحية 

من أجله1.
حيث أضحت الوحدة الوطنية مبفهومها النظري ، وتطبيقاهتا الفعلية كياانً قائماً ، وواقعاً ال ميكن جتاهله أورده مطلقاً؛ 
فنحن يف وطننا – اململكة العربية السعودية – حكومة وشعباً – قد ارتضينا الشريعة اإلسالمية نظاماً ودستوراً حنتكم إليه . ومن 
هنا فنحن معنيون بربط كل قضاايان الوحدة الوطنية هبذه الشريعة اليت حتقق املصاحل العاجلة واآلجلة . وتدفع املفاسد العاجلة 
واآلجلة، والذي يقرأ عقيدة اإلسالم الصحيحة جيد يف ثنااي نصوصها ، ومفردات عقائدها ما ميكن اإلفادة منه يف تعزيز املفهوم 

الصحيح للوحدة الوطنية، وأتصيل االنتماء الشرعي هلذا الوطن املسلم داينة وحكماً .
واملؤسسات التعليمية عندما تنشط يف أداء هذه الوظيفة اهلامة ، فإهنا تقوم بنقل ومحل الرتاث الثقايف إىل         
املواطن متمثاًل ابلناشئة ابلصورة اليت تشبع حاجاته وحتقق رغباته ، عندئٍذ يشعر ابلرضا على جمتمعه ، والفخر ابالنتماء إليه ، 
ويشعر ابحلماس يف أداء أدواره . وال شك أن املؤسسة وهي حتاول أتكيد القيم والعادات واألفكار املالئمة لنمو اجملتمع وتطوره 
، فإهنا هتدف إىل أتكيد الوحدة الوطنية الصاحلة ، وكلما زاد إميان الفرد بنوعية األفكار والعادات والقيم السائدة يف جمتمعه مبا 

يناسب ظروف اجملتمع املتطور ، كلما زادت درجة انتمائه جملتمعه ، وزادت ابلتايل قوة وعمق مواطنته. 
       

.انظر: االحتياجات التدريبية لرواد النشاط يف املرحلة الثانوية مبدينة الرايض )دارسة ميدانية( إعداد فايز بن ظافر الشهري حبث مكمل   1
للحصول على درجة املاجستري يف اآلداب، قسم الرتبية – كلية الرتبية جامعة امللك سعود، ص 12. 
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ابلعمل والتنفيذ وعدم  ويكون ومن خالل ماسبق يتضح أن املواطنة انتماء والتزام ، فاالنتماء شعور وحب ، وااللتزام
 اإلخالل .

 إذا عرفنا أن املواطنة انتماء والتزام فإن هذا مؤصٌل شرعاً . رعي للمواطنة :التأصيل الش
: فإنر حب الوطن غريزة يف النفس سيما وهو وطن التوحيد والسنة ، فهذا ورقة بن نوفل عندما ذهب  فمن حيث االنتماء

، مث بعد 1ياَء وهو إخراُجُهم من أوطاهِنمإليه النيب صلى هللا عليه وسلم يف بداية بعثته وصف له بالًء عظيمًا يصيُب األنب
 ُسنيرات جيتمُع كفاُر قريٍش يف داِر الندوِة يتحاورون كيف يتخلرصون من حممٍد صلى هللاُ عليه وسلَم  ؟!

وَك َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اّللرُ َواّللرُ َخّْيُ ويف هذا يقول هللا تبارك وتعاىل: )َوإْذ مَيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروْا لِيُ ْثِبُتوَك أَْو يَ ْقتُ ُلوَك أَْو ُُيْرِجُ 
ولكن أنقَذه هللُا تعاىل فخرَج ، فكانِت اخلياراُت بنَي القتِل واحلبِس واإلخراِج من مكَة، مث اتفقوا على قتِله  2اْلَماِكرِيَن(

 ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُرواْ ََثينَ اثْ َننْيِ ِإْذ مُهَا يف اْلَغاِر ِإْذ يَ ُقوُل مهاجراً إىل املدينِة كما قاَل عَز وجَل: )ِإالَّ تَنُصُروُه فَ َقْد َنَصرَُه اّللرُ 
)وهللِا إنِك خلُّي أرِض هللِا، وأحُب أرِض هللِا إىل هللِا  فلما خرج صلى هللا عليه وسلم قال  3ِلَصاِحِبِه اَل حَتَْزْن ِإنَّ اّللرَ َمَعَنا.(

 4ما خرجُت(ولوال أين أُخرجُت منِك 
يف غّي  –السمع والطاعة لوالة األمر من املسلمني فإنر  : ابملعروف لويل األمر والطاعةابألنظمة  ومن حيث االلتزام

قال هللا . وهو أصل من أصوهلم اليت ابينوا هبا أهل البدع واألهواء، على وجوبه عند أهل السنة واجلماعة  جممعٌ –معصية 
 5( يَن آَمُنوا أَِطيُعوا اّللََّ َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ )ََي أَي َُّها الَّذِ  تعاىل:

 املبحث األول : أهم ُسبل تعزيز املواطنة لدى الطلبة :
 االعتصام ابلكتب والسنة، وأتصيل مفهوم طاعة ويل األمر و لزوم مجاعة املسلمني.أواًل: 

ت اآلراء، وآَثر ذلك على الفرد واجملتمع ، فإنر املخرج منها إبذن هللا هو االضطراابت الفكرية ، وتشتُّ  يف ظل شيوع
وضرورة ربط ذلك عند الطلبة من خالل إحياء هذه  ابالعتصام ابلكتاب والسنرة ،والرجوع إليهما يف أي انزلة من النوازل .

 املفاهيم العقدية .
ي قال هللا تعاىل: " ُتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبنْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبحْ َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اّللَِّ مجَِ ُتْم ًعا َواَل تَ َفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكن ْ

ُ َلُكمْ  ُ اّللَّ َها َكَذِلَك يُ َبنيِر ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفرٍَة ِمَن النَّاِر َفأَنْ َقذَُكْم ِمن ْ  .6آََيتِِه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن ". بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن وَُكن ْ
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مشكلة البحث: 
، تزداد ضراوة بتزايد معطيات احلضارة اجلديدة والتفجر املعريف وتطور التكنولوجيا  مازالت وحدة األمة تواجه حتدايت شتىّ
وانتشار األقمار الصناعية وشبكات االتصاالت اإللكرتونية، ويتجلى ذلك من خالل حماوالت القطب الواحد اهليمنة على الثقافات 
العاملية يف ظل العوملة اجلديدة، ولذلك كان على املؤسسات التعليمة أن تواجه هذه التحدايت بكل وعي وثبات وجرأة وإقدام من خالل 

تعزيز الوحدة الوطنية عن طريق تفعيل اإلنشطة الطالبية.
       تتلخص يف وجود االنفتاح الثقايف بني الشعوب والربامج اليت تبثها وسائل التواصل إىل بلبلة يف أفكار الشباب وتغيري مفاهيمهم 

وافكارهم عن جمتمعاهتم ، وذلك يؤدي إىل انتشار االحنراف يف وحدهتم الوطنية مما يهدد مصاحل الوطن وأمنه واستقراره. 
فرضية البحث:

      ميكن صياغة فرضية البحث على النحو التايل:
       إن املؤسسات الرتبوية التعليمية ممثلة يف االنشطة الطالبية تعد من أهم سبل مواجهة هذه التغريات والتحدايت اليت تسببت يف 
وجود االحنراف يف مفهوم الوحدة الوطنية ، وذلك من خالل غرس قيم الوالء واالنتماء للوحدة الوطنية الصاحلة يف نفوس الطالب لتعزيز 

الوحدة الوطنية الصاحلة يف نفوس الطالب .
       والعمل على بناء مفهوم الوحدة الوطنية اليت تعين االنتماء واحملبة والوالء للوطن  وعدم االحنراف  عن مفهوم عن الوحدة 

الوطنية . 
أهداف الدراسة وأسئلتها: 

      تتحدد أهداف الدراسة  ابإلجابة عن األسئلة التالية:
 س 1_ ما املقصود ابلوحدة الوطنية ؟

 س 2_ ما دور املؤسسات الرتبوية التعليمية يف تنمية الوحدة الوطنية؟
 س3_ ما دور املعلم ومسؤوليته يف االنشطة الطالبية حنو تنمية الوحدة الوطنية يف نفوس الطالب ؟

س4 _ ما قيم الوحدة الوطنية اليت تقدمها األنشطة الطالبية.
س5_ ما درجة التوافق بني قيم الوحدة الوطنية اليت تقدمها االنشطة الطالبية.

س6_  ما اآلليات املتبعة يف تنمية الوحدة الوطنية من خالل االنشطة الطالبية.
س7_ ما االنشطة الطالبية اليت تعزز الوحدة الوطنية وتلغي ظاهرة االحنراف يف مفهومها ؟

س8 _ التغذية الراجعة من تطبيق االنشطة الطالبية اهلادفة؟
أهمية البحث :

        تكمن أمهية هذا البحث فيما يلي :
- أتيت أمهية هذا البحث من أمهية الوحدة الوطنية ، وأمهية بناء املواطن ،وإمناء سلوكياته اإلجيابية عن طريق اال نشطه الطالبية  .1

بتنمية القيم واملفاهيم املوجبة لدى الطالب _ خاصة الوحدة الوطنية _ للوصول لبعض املتطلبات اليت من شأهنا أن تكون مبثابة 
آليات تعزز من وطنية املواطن.

- يتعرض هذا البحث ملوضوع على درجة كبرية من األمهية ، ويرجع ذلك إىل أنه رمبا حتاول بعض القوى اخلارجية العمل على  .2
إضعاف قيم الوحدة الوطنية لدى املواطن ، وغريها من القيم املرتبطة حبب الوطن 

- وأتيت أمهية هذا البحث ، من أنه حياول االستجابة ملا أوصت به الدراسات والبحوث العلمية الرتبوية ، أبمهية دراسة قضية  .3
الوحدة الوطنية ، للوصول لبعض املتطلبات اليت من شأهنا أن تكون مبثابة آليات تعزز من وطنية املواطن . 

- و تتضح أمهية هذا البحث من أمهية الفئة العمرية اليت يتناوهلا ، حيث يركز على فئة الشباب ،ففي هذه املرحلة جيب أن يتهيأ  .4
الشاب لفهم واكتساب ما يتعلق ابلوطن.
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إن هللا يرَضى لكم ثالًَث ويكرُه لكم ثالًَث، يرَضى لكم: أن تعبدوه وال ُتشرِكوا »: -صلى هللا عليه وسلم  –وقال رسول هللا 
كم: قيل وقال، وكثرَة السؤال، به شيًئا، وأن تعتِصموا حببل هللا مجيًعا وال تفرَّقوا، وأن تُناِصحوا من والَّه هللا أمرَكم. ويكرُه ل

 .7«وإضاعَة املال
خاصًة أولئك الناشئة من الشباب ، وتوضيح األصول الشرعية يف :  توطيد عالقة أفراد األمة بعلمائها الرابنينياثنيًا : 

 ذلك ، إذ علماء األمة هم املصابيح الذين يستضاء هبم حال الفنت وتغّير املفاهيم .
، والعلماء هم 8زِيُز احلَِْكيُم{ أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالَِئَكُة َوأُْوُلوْا اْلِعْلِم َقآئَِماً اِبْلِقْسِط اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلعَ تعاىل: }َشِهَد اّللرُ  قال

 -رضي هللا عنه  -يف قوله من حديث ُمَعاِويََة  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -من انطبقت عليهم اخلّيية اليت حددها النيب 
ْعُت النَّيبَّ  يِن( -َصلَّى اّللَُّ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال: َسَِ ، ويؤخذ من ظاهر احلديث  9 يَ ُقوُل: )َمْن يُرِْد اّللَُّ ِبِه َخّْيًا يُ َفقِرْهُه يِف الدِر

ئر الناس، وفيه فضل الفقه يف الدين أن من مل يرد هللا به خّياً ال يفقه يف الدين مبفهوم املخالفة، وفيه فضل العلماء على سا
العلامء  فالبد من أ ن يوحض للش باب، على سائر العلوم، وإمنا ثبت فضله ألنه يقود إىل خشية هللا، والتزام طاعته، وجتنب معاصيه

ِرو ْبِن الَْعا ِ ْبِن ََعْ ذا غاب العلامء عن ال مة ضلت يف ديهنا فَعْن َعْبِد اَّلله مة، فا  ِ  -ريض هللا عهنام  -ِص مه صامم أ مان لل  ْعُت َرُسوَل اَّلله  -قَاَل: ََسِ
 َ ُ عَلَْيِه َوَسَّله اعًا يَْنَِتِعُُه ِمْن الِْعَباِد َولَِكْن يَْقِبُض الِْعَّْلَ ِبَقْبِض  -َصَّله اَّلله َ ََل يَْقِبُض الِْعَّْلَ انِِْتَ نه اَّلله

ِ
َذا لَْم يُْبقِ  يَُقوُل: ))ا

ِ
َذ النهاُس  الُْعلََماِء، َحَّته ا َ عَاِلامً اَّته

، فََضلُّوا َوَأَضلُّوا(( ِئلُوا فَأَفْتَْوا ِبغَْْيِ ِعَّْلٍ  . 10ُرُءوسًا ُُجهاًَل، فَس ُ

:  –تعاىل  –ولو حصل من عامل زلة أو خطأ ، فإن العالج اليكون ابلثلب املتواصل ، وإبطال السوابق والفضل ، قال 
نْ َيا َواْْلِخَرِة َواَّللَُّ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل ِإنَّ الَِّذيَن ُيُِبُّوَن َأْن َتشِ )   11(تَ ْعَلُمونَ يَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا ََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ

ره جهلة أو منحرفون فكرَيً ،  مل قال اإلمام الشاطيب رمحه هللا: والعا لذا، والعامل هو من حيكم له العلماء ابلعلم ال من يصدر
إذا مل يشهد له العلماء فهو يف احلكم ابٍق على األصل من عدم العلم ، حىت يشهد فيه غّيه ، ويعلم هو من نفسه ما 
شهد له به ، وإال فهو على يقني من عدم العلم ، أو على شك ، فاختيار اإلقدام يف هاتني احلالتني على اإلحجام ال 

ن يستفى يف نفسه غّيه ومل يفعل ، وكل من حقه أن ال يقدم إال أن يقدمه غّيه يكون إال ابتباع اهلوى ، إذ كان ينبغى له أ
 .ومل يفعل
أعظم مقام يقومه العلماء يف الناس هو التوقيع عن رب العاملني ابحلالل واحلرام، وقد ارتضى فهي  : أتصيل الفتوىاثلثًا : 

ُ يُ ْفِتيُكْم ِفيِهنَّ"هللا _سبحانه وتعاىل_ هذا املقام الرفيع لنفسه،فقال: "َوَيْست َ  ، وقال: "َيْستَ ْفُتوَنَك  12ْفُتوَنَك يِف النِرَساِء ُقِل اّللَّ
ُ يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكالَلِة"  .13ُقِل اّللَّ
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تفعيل األنشطة  الطالبية لتعزيز الوحدة الوطنية
ووقاية الشباب من التطرف واالحنراف

أ.د. لؤلؤة بنت عبد الكرمي القويفلي
أستاذ : يف السنة النبوية_ جامعة أم القرى
lgowaifly@hotmail.com

المقدمة : 

يعد النشاط الطاليب من أهم عناصر املنهج يف الرتبية احلديثة, مثله يف ذلك مثل املقررات الدراسية ، فهو يتيح للطالب 
وواعية،  بقيادة حكيمة، وذكية  الصحيح  التوجيه  إذا وجه  النظرية,  املقررات  حتقيقها  تعجز عن  قد  عملية  اكتساب خربات 
وبقدر ما أيخذ من عناية واهتمام، يكون أتثريه يف حتقيق غاايت اجملتمع وأهدافه الرتبوية. إذ أن من أهداف النشاط الطاليب بناء 
الشخصية املتكاملة للطالب ليصبح مواطناً صاحلاً ذو فكر سليم بعيد عن االحنراف يرتبط بوطنه ويعتز به، ويستعد للتضحية 

من أجله1.
حيث أضحت الوحدة الوطنية مبفهومها النظري ، وتطبيقاهتا الفعلية كياانً قائماً ، وواقعاً ال ميكن جتاهله أورده مطلقاً؛ 
فنحن يف وطننا – اململكة العربية السعودية – حكومة وشعباً – قد ارتضينا الشريعة اإلسالمية نظاماً ودستوراً حنتكم إليه . ومن 
هنا فنحن معنيون بربط كل قضاايان الوحدة الوطنية هبذه الشريعة اليت حتقق املصاحل العاجلة واآلجلة . وتدفع املفاسد العاجلة 
واآلجلة، والذي يقرأ عقيدة اإلسالم الصحيحة جيد يف ثنااي نصوصها ، ومفردات عقائدها ما ميكن اإلفادة منه يف تعزيز املفهوم 

الصحيح للوحدة الوطنية، وأتصيل االنتماء الشرعي هلذا الوطن املسلم داينة وحكماً .
واملؤسسات التعليمية عندما تنشط يف أداء هذه الوظيفة اهلامة ، فإهنا تقوم بنقل ومحل الرتاث الثقايف إىل         
املواطن متمثاًل ابلناشئة ابلصورة اليت تشبع حاجاته وحتقق رغباته ، عندئٍذ يشعر ابلرضا على جمتمعه ، والفخر ابالنتماء إليه ، 
ويشعر ابحلماس يف أداء أدواره . وال شك أن املؤسسة وهي حتاول أتكيد القيم والعادات واألفكار املالئمة لنمو اجملتمع وتطوره 
، فإهنا هتدف إىل أتكيد الوحدة الوطنية الصاحلة ، وكلما زاد إميان الفرد بنوعية األفكار والعادات والقيم السائدة يف جمتمعه مبا 

يناسب ظروف اجملتمع املتطور ، كلما زادت درجة انتمائه جملتمعه ، وزادت ابلتايل قوة وعمق مواطنته. 
       

.انظر: االحتياجات التدريبية لرواد النشاط يف املرحلة الثانوية مبدينة الرايض )دارسة ميدانية( إعداد فايز بن ظافر الشهري حبث مكمل   1
للحصول على درجة املاجستري يف اآلداب، قسم الرتبية – كلية الرتبية جامعة امللك سعود، ص 12. 
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مث تواله رسل هللا وأنبياؤه يبلغون عن رب العاملني شرعه وأحكامه ومراده، فقاموا بذلك أحسن قيام مث وررثوا هذا العلم ملن 
لعلماء الرابنيني، فقاموا يف الناس مقام األنبياء ابلتبليغ عن رب العاملني، فكان لزاماً على من توىل هذا املقام أن بعدهم من ا

 يكون يف املكان الرفيع من العلم والصدق والدَينة.
يقول اإلمام ابن القيم _رمحه هللا_: "ملا كان التبليغ عن هللا يعتمد العلَم مبا يبلغ والصدق فيه مل تصلح مرتبة التبليغ ابلرواية  

والفتيا إال ملن اتصف ابلعلم والصدق، فيكون عاملاً مبا يبلغ صادقاً فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضير السّية عدالً 
متشابه السر والعالنية يف مدخله وخمرجه وأحواله، وإذا كان منصب التوقيع عن امللوك ابحملل الذي ال يف أقواله وأفعاله 

 يُنكر فضله وال جُيهل قدره، وهو من أعلى املراتب السنيات فكيف مبنصب التوقيع عن رب األرض والسماوات "اه .
األحكام منها  الف مراتبها يف داللتها وكيفية استنباطومن شروط املفيت أن يكون عاملًا أبدلة األحكام وأنواعها ، واخت

وقال ابن محدان احلنبلي رمحه هللا : ومن صفته وشروطه أن يكون مسلمًا ، عداًل مكلفًا فقيها ،  وطرق الرتجيح فيها
 جمتهداً يقظاً ، صحيح الذهن والفكر والتصرف يف الفقه وما يتعلق به ..

حيرمون أبهوائهم ،يقول تعاىل:﴿َوال تَ ُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسنَ ُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا لقد أنكر هللا على من حيللون و و 
جل  وقال.14﴾يٌل َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ َحرَاٌم لِتَ ْفرَتُوا َعَلى اّللَِّ اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفرَتُوَن َعَلى اّللَِّ اْلَكِذَب ال يُ ْفِلُحون * َمَتاٌع قَلِ 

مْثَ َواْلبَ ْغَي بَِغّْيِ احلَْقِر وَ  َها َوَما َبَطَن َواأْلِ َا َحرََّم َرّبِرَ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ أَْن ُتْشرُِكوا اِبّللَِّ َما ملَْ يُ نَ زرِْل بِِه ُسْلطَاانً ذكره: ﴿ُقْل ِإمنَّ
 15َوأَْن تَ ُقوُلوا َعَلى اّللَِّ َما ال تَ ْعَلُموَن﴾

ض املتعاملني واملنحرفني لديهم من اجلرأة على الشريعة ابلتحليل والتحرمي واإلجياب وعدم الورع يف مسائل لو عرضت إنر بع
على عمر رضي هللا عنه جلمع هلا أهل بدر !!..عيب عنده أن ينطق بال أدري أو ال أعلم .. وقد نقل عن  مالك رمحه هللا 

بعني مسألة فأجاب عن ست وثالثني منها بال أدري ! فلم يضره ذلك بل أنه سئل وهو من أئمة الدنيا يف وقته عن أر 
 ارتفع قدره دنيا وأخرى.. 

 ".وهو حيب أن يكفيه صاحُبه الفتوى الرباء رضي هللا عنه: "لقد رأيت ثالمثائة من أهل بدر ما منهم من أحد إال بل قال

وهذا أصٌل مبين على ما : اب أبمهية مقدرات الوطن، وتعريف الشب وحب رجال األمن، احرتام النظام  ترسيخرابعًا :
سبق إذ من طاعة ويل األمر ابملعروف احرتام األنظمة اليت رَسها ، والوالء لرجال األمن الساهرين على محاية وحفظ 

ل من املؤسف أن بعض شبابنا ترىب على عدم احرتام األنظمة ، فأثرر ذلك يف حياته مما جعله فوضوًَي ، بفاحلقوق  ، 
وانعكس ذلك سلبًا على احرتامه لرجال األمن القائمني على حراسة األنظمة وتطبيقها ، والشك أنر هذا مما يضعف 
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مشكلة البحث: 
، تزداد ضراوة بتزايد معطيات احلضارة اجلديدة والتفجر املعريف وتطور التكنولوجيا  مازالت وحدة األمة تواجه حتدايت شتىّ
وانتشار األقمار الصناعية وشبكات االتصاالت اإللكرتونية، ويتجلى ذلك من خالل حماوالت القطب الواحد اهليمنة على الثقافات 
العاملية يف ظل العوملة اجلديدة، ولذلك كان على املؤسسات التعليمة أن تواجه هذه التحدايت بكل وعي وثبات وجرأة وإقدام من خالل 

تعزيز الوحدة الوطنية عن طريق تفعيل اإلنشطة الطالبية.
       تتلخص يف وجود االنفتاح الثقايف بني الشعوب والربامج اليت تبثها وسائل التواصل إىل بلبلة يف أفكار الشباب وتغيري مفاهيمهم 

وافكارهم عن جمتمعاهتم ، وذلك يؤدي إىل انتشار االحنراف يف وحدهتم الوطنية مما يهدد مصاحل الوطن وأمنه واستقراره. 
فرضية البحث:

      ميكن صياغة فرضية البحث على النحو التايل:
       إن املؤسسات الرتبوية التعليمية ممثلة يف االنشطة الطالبية تعد من أهم سبل مواجهة هذه التغريات والتحدايت اليت تسببت يف 
وجود االحنراف يف مفهوم الوحدة الوطنية ، وذلك من خالل غرس قيم الوالء واالنتماء للوحدة الوطنية الصاحلة يف نفوس الطالب لتعزيز 

الوحدة الوطنية الصاحلة يف نفوس الطالب .
       والعمل على بناء مفهوم الوحدة الوطنية اليت تعين االنتماء واحملبة والوالء للوطن  وعدم االحنراف  عن مفهوم عن الوحدة 

الوطنية . 
أهداف الدراسة وأسئلتها: 

      تتحدد أهداف الدراسة  ابإلجابة عن األسئلة التالية:
 س 1_ ما املقصود ابلوحدة الوطنية ؟

 س 2_ ما دور املؤسسات الرتبوية التعليمية يف تنمية الوحدة الوطنية؟
 س3_ ما دور املعلم ومسؤوليته يف االنشطة الطالبية حنو تنمية الوحدة الوطنية يف نفوس الطالب ؟

س4 _ ما قيم الوحدة الوطنية اليت تقدمها األنشطة الطالبية.
س5_ ما درجة التوافق بني قيم الوحدة الوطنية اليت تقدمها االنشطة الطالبية.

س6_  ما اآلليات املتبعة يف تنمية الوحدة الوطنية من خالل االنشطة الطالبية.
س7_ ما االنشطة الطالبية اليت تعزز الوحدة الوطنية وتلغي ظاهرة االحنراف يف مفهومها ؟

س8 _ التغذية الراجعة من تطبيق االنشطة الطالبية اهلادفة؟
أهمية البحث :

        تكمن أمهية هذا البحث فيما يلي :
- أتيت أمهية هذا البحث من أمهية الوحدة الوطنية ، وأمهية بناء املواطن ،وإمناء سلوكياته اإلجيابية عن طريق اال نشطه الطالبية  .1

بتنمية القيم واملفاهيم املوجبة لدى الطالب _ خاصة الوحدة الوطنية _ للوصول لبعض املتطلبات اليت من شأهنا أن تكون مبثابة 
آليات تعزز من وطنية املواطن.

- يتعرض هذا البحث ملوضوع على درجة كبرية من األمهية ، ويرجع ذلك إىل أنه رمبا حتاول بعض القوى اخلارجية العمل على  .2
إضعاف قيم الوحدة الوطنية لدى املواطن ، وغريها من القيم املرتبطة حبب الوطن 

- وأتيت أمهية هذا البحث ، من أنه حياول االستجابة ملا أوصت به الدراسات والبحوث العلمية الرتبوية ، أبمهية دراسة قضية  .3
الوحدة الوطنية ، للوصول لبعض املتطلبات اليت من شأهنا أن تكون مبثابة آليات تعزز من وطنية املواطن . 

- و تتضح أمهية هذا البحث من أمهية الفئة العمرية اليت يتناوهلا ، حيث يركز على فئة الشباب ،ففي هذه املرحلة جيب أن يتهيأ  .4
الشاب لفهم واكتساب ما يتعلق ابلوطن.
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،  16َوُهم مُّْهَتُدوَن ﴾ االنتماء للوطن بل ويثّي الفوضى والفنت ، ﴿ الَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ يَ ْلِبُسوا ِإميَاهَنُم ِبظُْلٍم أُْولَِئَك هَلُُم اأَلْمنُ 
، وليس من شكر النعمة إمهاهلا وعدم احملافظة عليها }َوِإْذ أَتَذََّن مهية احلفاظ مقدرات البلد ومنجزاته مسؤولية مجاعية وأ

 .17َربُُّكْم لَِئن َشَكْرُُتْ أَلزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُُتْ ِإنَّ َعَذاّب َلَشِديٌد{ 

من سنن هللا تعاىل أن هللا  البد أن يعي الشباب أنر  لشباب :مفهوم السعي لإلنتاج يف الوطن لدى ا تفعيلخامسًا : 
ل عامٍل جمٍد مثرة عمله ، فالطالب أو املدرس أو الصانع أو التاجر يدعوه دينه إىل أن يكون عاماًل مثابرًا خملصاً  يعطي كُّ

.}ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا 18َها { متقناً لعمله منتجاً يف وطنه ، }ُهَو أَنَشَأُكم مِرَن اأَلْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم فِي
 .19يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن ررِْزِقِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر { 

خالل  ويتجلى هذا مناحلوار مع الشباب واحتوائهم ورد الشبه اليت تثار حول االنتماء للوطنية . تعزيزسادسًا : 
أهل العلم والفكر ، ومن خالل البحوث والدراسات ، وأتمل ما قاله ابن القيم رمحه هللا عن اللقاءات والندوات مع 

جلوسه مع شيخه واحتوائه له قال رمحه هللا : وكنا إذا اشتد بنا اخلوف، وساءت بنا الظنون، وضاقت بنا األرض أتيناه، 
حًا وقوة ويقينًا وطمأنينة، فسبحان من أشهد فما هو إال أن نراه ونسمع كالمه؛ فيذهب ذلك كله عنا، وينقلب انشرا

عباده جنته قبل لقائه، وفتح هلم أبواهبا يف دار العمل، وآاتهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها 
 واملسابقة إليها اه .  

 فاحتواء األستاذ لتلميذه واألب البنه من وسائل التثبيت وبعد شياطني اإلنس واجلن عنه .
ت أن نسبة الذين  : للشاب التخطيط واالستشراف املُشِرقتوضيح أمهية : ابعًا س يرى العلماء من خالل دراسات أُعدر

معات يف جماالت احلياة % من جمموع الناس ُكلرها ، وأن هذه النسبة القليلة هي اليت تقود اجملت3ُيططون حلياهتم ال تصل 
م سألوا فيها مائة طالب عن خططهم يف املستقبل ، وما 1970د األمريكية عام ويف دراسة أعدهتا جامعة هارفار ، املتنوعة 

إذا كانت لديهم خطط واضحة ، ثالثة فقط ابملائة أجابوا ابلتفاصيل عن خططهم املستقبليرة ، أما البقية فلم يعرفوا ما 
فوجدوا أولئك الثالثة ابملائة  ،  بعد عشرين سنه قامت اجلامعة ابلبحث عن املائة طالب، مث الذي يريدون حتقيقه بعد 

 % من ممتلكات املائة كلهم.90ميلكون أكثر من  الذين خططوا

 إذاً من أسباب النهوض ابألمة على مستوى األفراد واملؤسسات الرتكيز على رسالتها ورؤيتها وأهدافها .
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تفعيل األنشطة  الطالبية لتعزيز الوحدة الوطنية
ووقاية الشباب من التطرف واالحنراف

أ.د. لؤلؤة بنت عبد الكرمي القويفلي
أستاذ : يف السنة النبوية_ جامعة أم القرى
lgowaifly@hotmail.com

المقدمة : 

يعد النشاط الطاليب من أهم عناصر املنهج يف الرتبية احلديثة, مثله يف ذلك مثل املقررات الدراسية ، فهو يتيح للطالب 
وواعية،  بقيادة حكيمة، وذكية  الصحيح  التوجيه  إذا وجه  النظرية,  املقررات  حتقيقها  تعجز عن  قد  عملية  اكتساب خربات 
وبقدر ما أيخذ من عناية واهتمام، يكون أتثريه يف حتقيق غاايت اجملتمع وأهدافه الرتبوية. إذ أن من أهداف النشاط الطاليب بناء 
الشخصية املتكاملة للطالب ليصبح مواطناً صاحلاً ذو فكر سليم بعيد عن االحنراف يرتبط بوطنه ويعتز به، ويستعد للتضحية 

من أجله1.
حيث أضحت الوحدة الوطنية مبفهومها النظري ، وتطبيقاهتا الفعلية كياانً قائماً ، وواقعاً ال ميكن جتاهله أورده مطلقاً؛ 
فنحن يف وطننا – اململكة العربية السعودية – حكومة وشعباً – قد ارتضينا الشريعة اإلسالمية نظاماً ودستوراً حنتكم إليه . ومن 
هنا فنحن معنيون بربط كل قضاايان الوحدة الوطنية هبذه الشريعة اليت حتقق املصاحل العاجلة واآلجلة . وتدفع املفاسد العاجلة 
واآلجلة، والذي يقرأ عقيدة اإلسالم الصحيحة جيد يف ثنااي نصوصها ، ومفردات عقائدها ما ميكن اإلفادة منه يف تعزيز املفهوم 

الصحيح للوحدة الوطنية، وأتصيل االنتماء الشرعي هلذا الوطن املسلم داينة وحكماً .
واملؤسسات التعليمية عندما تنشط يف أداء هذه الوظيفة اهلامة ، فإهنا تقوم بنقل ومحل الرتاث الثقايف إىل         
املواطن متمثاًل ابلناشئة ابلصورة اليت تشبع حاجاته وحتقق رغباته ، عندئٍذ يشعر ابلرضا على جمتمعه ، والفخر ابالنتماء إليه ، 
ويشعر ابحلماس يف أداء أدواره . وال شك أن املؤسسة وهي حتاول أتكيد القيم والعادات واألفكار املالئمة لنمو اجملتمع وتطوره 
، فإهنا هتدف إىل أتكيد الوحدة الوطنية الصاحلة ، وكلما زاد إميان الفرد بنوعية األفكار والعادات والقيم السائدة يف جمتمعه مبا 

يناسب ظروف اجملتمع املتطور ، كلما زادت درجة انتمائه جملتمعه ، وزادت ابلتايل قوة وعمق مواطنته. 
       

.انظر: االحتياجات التدريبية لرواد النشاط يف املرحلة الثانوية مبدينة الرايض )دارسة ميدانية( إعداد فايز بن ظافر الشهري حبث مكمل   1
للحصول على درجة املاجستري يف اآلداب، قسم الرتبية – كلية الرتبية جامعة امللك سعود، ص 12. 
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وْا هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِرن قُ وٍَّة َوِمن ررابَ  ، ففي هذه اآلية دعوة للدولة اإلسالمية ، إىل  (20)ِط اخْلَْيِل { يقول تعاىل :}َوأَِعدُّ
العمل والتخطيط واالستعداد ابلقوة ملواجهة أمر مستقبلي ، قد حيدث لدار اإلسالم ، أو أمن الدولة ابالعتداء عليها 

 مستقبالً وهذه اآلية متثل أساساً لنظرية " الردع اإلسالمي " .

ه السالم لرؤَي امللك ، توجيه لإلنسان لكي ُيطط حلماية الدولة مستقباًل ملا قد حيدث هلا ، أتويل ليوسف علي يف قصةو 
والعمل على تفادي وقوع املخاطر يف املستقبل وكذلك األزمات والنكبات اليت قد حتدق ابألمة ، وذلك عن طريق 

دًا أن تكون هناك دورات وبرامج وأنشطة فمن املهم ج االستشراف هلذه املخاطر ميكن تفاديها أو التقليل من آَثرها.
 .له مشروع فسيكون مشروعاً لغّيه  توضح للشاب أمهية التخطيط حلياته و كيف يرسم أهدافه ، وأنره إذ مل يكن

 اثمناً : ضرورة اهتمام احملاضن الرتبوية ابستغالل طاقات الشباب االهتمام الكايف .
عالية مناخًا خصبًا إلفراغها فقد يفرغها يف جماالت منحرفة ويضر جمتمعه فإذا مل جيد الشاب املوهوب صاحب الطاقة ال

ووطنه وأمته  _ خاصًة مع قلة التوجيه _ وهذا أمر معروف ، وليس عذرا للشاب يف االحنراف وتربيرا له، فالشاب مكلف 
 وحماسب لكن هذا سبٌب يف احنراف بعضهم ..

م التوجيه بشكل خاطيء ، مث يكتشف الشاب أنره قضى جزًء من عمره إن صرف الطاقات أمر مهم ، و أخطر منه أنر يت
 يف تفاهات ، فيحاول التعويض عن ذلك ابحنراف أخطر منه ...

 على الشباب يف االنتماء للوطن . مواقع التواصل االجتماعياتسعاً : عدم إغفال أتثري 
واجملتمعات، بل إهنا تؤثر يف جمرى تطور البشر، وأن هناك  تؤثر يف األفراد مواقع التواصل االجتماعيمن احلقائق الثابتة أن 

 والسلوك البشري ، بل والفكر اإلنساين..! ملواقع التواصل االجتماعي ستخدام املفرطعالقة سببية بني اال
مواقع التواصل  أن أهم تطبيقات اإلعالم اجلديد ؛ لذا يؤكد عدد من الباحثنيمن  مواقع الشبكات االجتماعيةوتعد 

إخضاعها للدراسة والبحث للكشف عن مواطن القوة والضعف اليت قد تؤثر على حياتنا  االجتماعي حتتاج منا إىل
من إجيابياهتا واحلد من سلبياهتا على املستوى  معها لالستفادةللتعامل  اليومية، بل البد من إجياد طرق وبرامج تدريبية

 .الشخصي واجملتمعي.
وقواعد أخالقية تُرسخ و تنظم كيفية استخدام الشباب ملواقع التواصل االجتماعي ، يف سبيل تصميم معايّي  وهذا ما جيب 

 روح الرقابة الذاتية.  تدعيم
 الوطنية يف نفوس الطالب ا كلية اجملتمع وأسهمت يف تعزيزاملبحث الثاين : بعض التطبيقات اليت قامت هب

، ابملشاركة مع إدارة األنشطة ابلكلية اجملتمع جبامعة امللك سعود  مثة تطبيقات قام هبا قسم اآلداب والرتبية يف كلية 
 أسهمت بشكل فعرال يف تعزيز الوطنية لدى الطالب منها على سبيل املثال :

 ."األمن الفكري يف اإلسالم" مقررأواًل: إقرار تدريس 
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مشكلة البحث: 
، تزداد ضراوة بتزايد معطيات احلضارة اجلديدة والتفجر املعريف وتطور التكنولوجيا  مازالت وحدة األمة تواجه حتدايت شتىّ
وانتشار األقمار الصناعية وشبكات االتصاالت اإللكرتونية، ويتجلى ذلك من خالل حماوالت القطب الواحد اهليمنة على الثقافات 
العاملية يف ظل العوملة اجلديدة، ولذلك كان على املؤسسات التعليمة أن تواجه هذه التحدايت بكل وعي وثبات وجرأة وإقدام من خالل 

تعزيز الوحدة الوطنية عن طريق تفعيل اإلنشطة الطالبية.
       تتلخص يف وجود االنفتاح الثقايف بني الشعوب والربامج اليت تبثها وسائل التواصل إىل بلبلة يف أفكار الشباب وتغيري مفاهيمهم 

وافكارهم عن جمتمعاهتم ، وذلك يؤدي إىل انتشار االحنراف يف وحدهتم الوطنية مما يهدد مصاحل الوطن وأمنه واستقراره. 
فرضية البحث:

      ميكن صياغة فرضية البحث على النحو التايل:
       إن املؤسسات الرتبوية التعليمية ممثلة يف االنشطة الطالبية تعد من أهم سبل مواجهة هذه التغريات والتحدايت اليت تسببت يف 
وجود االحنراف يف مفهوم الوحدة الوطنية ، وذلك من خالل غرس قيم الوالء واالنتماء للوحدة الوطنية الصاحلة يف نفوس الطالب لتعزيز 

الوحدة الوطنية الصاحلة يف نفوس الطالب .
       والعمل على بناء مفهوم الوحدة الوطنية اليت تعين االنتماء واحملبة والوالء للوطن  وعدم االحنراف  عن مفهوم عن الوحدة 

الوطنية . 
أهداف الدراسة وأسئلتها: 

      تتحدد أهداف الدراسة  ابإلجابة عن األسئلة التالية:
 س 1_ ما املقصود ابلوحدة الوطنية ؟

 س 2_ ما دور املؤسسات الرتبوية التعليمية يف تنمية الوحدة الوطنية؟
 س3_ ما دور املعلم ومسؤوليته يف االنشطة الطالبية حنو تنمية الوحدة الوطنية يف نفوس الطالب ؟

س4 _ ما قيم الوحدة الوطنية اليت تقدمها األنشطة الطالبية.
س5_ ما درجة التوافق بني قيم الوحدة الوطنية اليت تقدمها االنشطة الطالبية.

س6_  ما اآلليات املتبعة يف تنمية الوحدة الوطنية من خالل االنشطة الطالبية.
س7_ ما االنشطة الطالبية اليت تعزز الوحدة الوطنية وتلغي ظاهرة االحنراف يف مفهومها ؟

س8 _ التغذية الراجعة من تطبيق االنشطة الطالبية اهلادفة؟
أهمية البحث :

        تكمن أمهية هذا البحث فيما يلي :
- أتيت أمهية هذا البحث من أمهية الوحدة الوطنية ، وأمهية بناء املواطن ،وإمناء سلوكياته اإلجيابية عن طريق اال نشطه الطالبية  .1

بتنمية القيم واملفاهيم املوجبة لدى الطالب _ خاصة الوحدة الوطنية _ للوصول لبعض املتطلبات اليت من شأهنا أن تكون مبثابة 
آليات تعزز من وطنية املواطن.

- يتعرض هذا البحث ملوضوع على درجة كبرية من األمهية ، ويرجع ذلك إىل أنه رمبا حتاول بعض القوى اخلارجية العمل على  .2
إضعاف قيم الوحدة الوطنية لدى املواطن ، وغريها من القيم املرتبطة حبب الوطن 

- وأتيت أمهية هذا البحث ، من أنه حياول االستجابة ملا أوصت به الدراسات والبحوث العلمية الرتبوية ، أبمهية دراسة قضية  .3
الوحدة الوطنية ، للوصول لبعض املتطلبات اليت من شأهنا أن تكون مبثابة آليات تعزز من وطنية املواطن . 

- و تتضح أمهية هذا البحث من أمهية الفئة العمرية اليت يتناوهلا ، حيث يركز على فئة الشباب ،ففي هذه املرحلة جيب أن يتهيأ  .4
الشاب لفهم واكتساب ما يتعلق ابلوطن.
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 عضاء هيئة كبار العلماء .اثنياً : ربط الطالب أب
 . هتتم مبثل هذه املواضيع يف الكليةاثلثاً : إقامة املعارض اليت

 . تنمية مهارات الشبابرابعاً : 
 . استثمار االجتاه اإلجيايب حنو أدوات اإلعالم اجلديدخامسًا: 

 التوصيات :
م ن  متك نغّيه ا س بل الهنال ك الع دد م ن  نر ع ن البي ان أب وغ ين املقص ود ، م ن  ج زًء اليت قد حتقق  األفكار تلك بعض   

عن دور التنش ئة عل ى  منها: تنمية املهارات النقدية يف الكتب الدراسية، ووسائل اإلعالم، فضالً ، تلك الغاية الوصول إىل 
، وه ي مس ألة جي ب أن توض ع عل ى رأس تعزيز قيمة ال وطنتوفّي السياق النفسي واألسري احملفز على  و،  املواطنة اإلجيابية

 .التقدم بيد اجملتمع ككل حنو حىت أنخذقائمة أولوَيتنا 
 املصادر واملراجع .

االجتاه حنو بعض أدوات اإلعالم اجلديد ودوافع ومعدل استخدامها يف ضوء بعض املتغّيات النفسية واملعرفية. رسالة الرتبية  .1
  .الرقاص( حيي الرافعي، و خالد 2014)  وعلم النفس.

 (نسخة الكرتونية).  اإلحكام لآلمدي .2
 (مصور)دان  استشراف املستقبل ، أ.د . رضا وه .3
 لشاطيب ، مكتبة التوحيد . امام إللاالعتصام  .4
 ه. 1374ابن القيم     حتقيق: حمي الدين عبد احلميد   ط: مطبعة السعادة   القاهرة   ط: األوىل:  مامإلل  أعالم املوقعني .5
 األمن الفكري د صغّي الصغّي ، دار األلوكة .6
 .خلوالدة ، دار اخلليجالرتبية الوطنية املواطنة واالنتماء . د حممد ا .7
 ، دار الرَين للرتاث.327التعريفات حملمد بن علي اجلرجاين ص .8
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تفعيل األنشطة  الطالبية لتعزيز الوحدة الوطنية
ووقاية الشباب من التطرف واالحنراف

أ.د. لؤلؤة بنت عبد الكرمي القويفلي
أستاذ : يف السنة النبوية_ جامعة أم القرى
lgowaifly@hotmail.com

المقدمة : 

يعد النشاط الطاليب من أهم عناصر املنهج يف الرتبية احلديثة, مثله يف ذلك مثل املقررات الدراسية ، فهو يتيح للطالب 
وواعية،  بقيادة حكيمة، وذكية  الصحيح  التوجيه  إذا وجه  النظرية,  املقررات  حتقيقها  تعجز عن  قد  عملية  اكتساب خربات 
وبقدر ما أيخذ من عناية واهتمام، يكون أتثريه يف حتقيق غاايت اجملتمع وأهدافه الرتبوية. إذ أن من أهداف النشاط الطاليب بناء 
الشخصية املتكاملة للطالب ليصبح مواطناً صاحلاً ذو فكر سليم بعيد عن االحنراف يرتبط بوطنه ويعتز به، ويستعد للتضحية 

من أجله1.
حيث أضحت الوحدة الوطنية مبفهومها النظري ، وتطبيقاهتا الفعلية كياانً قائماً ، وواقعاً ال ميكن جتاهله أورده مطلقاً؛ 
فنحن يف وطننا – اململكة العربية السعودية – حكومة وشعباً – قد ارتضينا الشريعة اإلسالمية نظاماً ودستوراً حنتكم إليه . ومن 
هنا فنحن معنيون بربط كل قضاايان الوحدة الوطنية هبذه الشريعة اليت حتقق املصاحل العاجلة واآلجلة . وتدفع املفاسد العاجلة 
واآلجلة، والذي يقرأ عقيدة اإلسالم الصحيحة جيد يف ثنااي نصوصها ، ومفردات عقائدها ما ميكن اإلفادة منه يف تعزيز املفهوم 

الصحيح للوحدة الوطنية، وأتصيل االنتماء الشرعي هلذا الوطن املسلم داينة وحكماً .
واملؤسسات التعليمية عندما تنشط يف أداء هذه الوظيفة اهلامة ، فإهنا تقوم بنقل ومحل الرتاث الثقايف إىل         
املواطن متمثاًل ابلناشئة ابلصورة اليت تشبع حاجاته وحتقق رغباته ، عندئٍذ يشعر ابلرضا على جمتمعه ، والفخر ابالنتماء إليه ، 
ويشعر ابحلماس يف أداء أدواره . وال شك أن املؤسسة وهي حتاول أتكيد القيم والعادات واألفكار املالئمة لنمو اجملتمع وتطوره 
، فإهنا هتدف إىل أتكيد الوحدة الوطنية الصاحلة ، وكلما زاد إميان الفرد بنوعية األفكار والعادات والقيم السائدة يف جمتمعه مبا 

يناسب ظروف اجملتمع املتطور ، كلما زادت درجة انتمائه جملتمعه ، وزادت ابلتايل قوة وعمق مواطنته. 
       

.انظر: االحتياجات التدريبية لرواد النشاط يف املرحلة الثانوية مبدينة الرايض )دارسة ميدانية( إعداد فايز بن ظافر الشهري حبث مكمل   1
للحصول على درجة املاجستري يف اآلداب، قسم الرتبية – كلية الرتبية جامعة امللك سعود، ص 12. 
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