


 انعكاسات اهلدر الرتبوي 
١٠/٣/٢٠٢١.  اللهييب  حممد  بيان مسعد

ملاكملطك  وامل تدمك مل  تد ا  مل املاكب  يشهههههعامل تنافملًااقوههههه 
يفملظلمل تد ا مل ملنريفمل  تدكاكتكجيمل ملدوهها  ومل يفملظلمل
ههههههت مل تداهههههاقممل هههههااملفرهههههاملط مل  ههههها  مل ت ر مل  ت ك مل

 ا    مليليقملابتثك ةمل ملنرقيامل  تد ايامل تيتملًوهههك مل  توشهههريامل
 تنافو

مل

 هامل تيتمله مل ألناأ ينهامل تدنلي مل  مل تااها مل تدنلي يملط ململ
ينكلمل ليعهههامليفملق يقمل تد ههها مل  تدمك  ملكيههه مليهههت رمل

(ملأامل"أمهيامل تدنلي ملطوههةتاملفملًنامل تيك مل٢٠١٧جماهامل)
حململجالمليفملأيملطام املط مل تناف ملقاتدجا بمل تا تياململ
 ملناصههرةملأتودأملأاملرا يامل تد ا مل ي ي يابملرلمل تككياةململ

 ( ووو"مل طه مل ه لمل٧٩٥ههيمل تهدهنهلهيه  مل (بمل ذتهههههههلمل
ههىمل ل مل  فقر  وملقل ملينههاملى  مل ل ملأكههاملململ هها   اههاً 

ملولا لأمهيامل تدنلي مليفملق يقمل ألها فمل تدا كياملت
مل

ق املأصههههههههههههوشأمل ت ك مل توشههههههههههههريامل تيك ملهيمل مل هههههههههههها مل
 ترئيوههههههههههههههيمليفمل  ليههامل هندهها مل  ملنرقهها مل هاههامل  مل   مل

ذملأامل  ترتريامل تيتملًن لمل ل ملًا يامل أسمل ملالمل توشههههريململ
 سهههدث ا مليد ثلمل" ترترياملفملًنامل سهههدع   املقشوههه ملرلمل

يفمل قعمل ملوههههههههههههدك مل فجد ا يمل  فاد هههههههههههها يبملتتتلململ
 صهههههههاةمل ترتريامل طكا ةملجهههههههحت امليرج ملطاعاملق يقمل

مل(و٤٩ مل ٢٠١٨  ل مل ائاملًا كي"مل) ت شماين مل
مل

نىملطشر  مل سدث ا ي ململأذملأصوحملياارمل ىلمل تدنلي مل ل ململ 
فململ ملهاقىمل تكصهههههههكلمل ىلملأ أبمل ائاملفالملًكل ىمل كااومل

امل تضحت امل تيتملقا ملت ما مل تدنلي ملنىملررغ ملط مل مليز نيأ
سههههههههههههههاكب  مل ذملكهها ملطيز نيههامل تدنلي مليفمل مل لكههامل تنرريههامل

 سههههههههههااململململ،٪١٨٫٩راوههههههههههواململململ١٤٤١ توههههههههههنك ياملسههههههههههااململ
تيد ههههههها مل فن المل ل مل تدنلي ملململ١٨٫٨راوهههههههواململململ١٤٤٢

نهىملفمليز لمليك جهىملامها مل تدنلي ملأفمل مجيعمل ت مها هاة ململ
ااامل تكثريملط مل تدشابةمل  ملشها لمل تيتملًن لمل ل مل  

ملق يقمل ألها فمل ملرجكةو

مل

نهههاملطشههههههههههههههكلهههامل مههها مل ترتركيمل  مل تدنلي يملط مل ه مل  ً
 ملشهههك ةمل تيتملًك جىملاما مل تدنلي  مل ذتلمل  جعمل ىلمل
ًهىملاهائ هىمل ل ملط ها  ملق يقمل أاملخمرجهاةمل تدنلي مل جك 
 فسهههد ا ةمل تكأب ملط مل مليز نيامل ةاصهههاملر ما مل تدنلي  مل

   ملقنالمليفملامل تااا مل تدنلي يمليلن ململأابهجهههههاقامل ىلمل
قاياملشههههههههههههههكلمل قا ليامل ألنا امل ملحتدل ابملتتتلملق اململ

املأأيملجههههن مل  مل للمليفمل تااا مل تدنلي يملط ملشههههانىململ
ملينيقمل يؤترمليفمل ألنا امل جملد نيامل أل ر و

مل
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ط ملههت مل ملاملقمل  ملههافملههت مل مل هالمليفملًكجههههههههههههههيحململ
 ننكههههههاسهههههههههههههههههههاةمل أترمل مهههههها مل ترتركيمل ل مل ألنا ههههههامل

 توههههههههههياسههههههههههيمل  فاد هههههههههها يمل فجد ا ياملطثلمل جلان مل
مل  فجد ا يو

مل

حبيه مليت ملأمهيهاملههت مل مل هالمليفملطوهههههههههههههههامهدعهامليفمل ت ها مل
 تضههههههههك مل ل ملظاهرةمل ما مل ترتركيمل  ننكاسهههههههها امل ل ململ
 جلان مل توههههههههههياسههههههههههيمل  فاد هههههههههها يمل  فجد ا ي مليفمل
كصهههياةملًن لمل ل مل يامل حما تاملتلكصهههكلمل ىلملندائتملً 

  هههاملململط ملههههتلمل تاهههاهرةمل  تاارمل تيعهههاملرن.مل ف دوههها و
يوههههههع ملهت مل مل المليفملقدحمل قالملجاياةمل طا مل تواكث.مل

يفمل مليههها امل ترتركيملهجر  ملحبكدمل    سهههههههههههههههههاةملذ ةمل
مل  ااملابملكجك و

مل

  ما مل"ط هههههملحمليا لمليفملتاامل جالمل أل  الملأهلململ
 فاد ههههههها  مل فملأنىمل  لمليفمل جملالمل ترتركيملط ملطاملقمل
أامل ترتريهههاملأصههههههههههههههوشهههأملًنهههاملط ملأه مل تاشههههههههههههههههها هههاةمل

(مل ل ململ٦٤ مل ٢٠١٦)يكسهههههههههههههه  ململ فاد هههههههههههههها يهاو"مل
  دوا ملأامل تاارةمل ىلمل تدنلي ملًاريةملطعملطر  مل تزط ملط مل
 تاارةمل فسههههههههههههدع  يامل  فاد هههههههههههها مل ل ملً ا مل اطاململ
تل جد عمل ىلمل كنىملنك ملط مل فسهههههههههههدث ا مليفمل أسمل ملالمل

مل توشريملذ ملطر   مل  ائاملطؤترمليفمل جملد عو
مل

ذملميك مل ت كلملفامل ما مل ترتركيمليد ثلمليفمل ةوههههههها ةمل مل
تيتملًمهالمل تااها مل تدنلي يمليفمل ها ملق يقمل ملك  نهاملر.مل 

 فن ههالمل  تنههائههامل تدنلي ي مل ردههارمل هها ملاهها ةمل ت مهها مل
 تدنلي يمل ل ملق يقمل ألها فمل ملاشههههههههك ةوملق امل رفمل

(مل مهها مل ترتركيملفنههىمل"   هها مليفمل٢٠١٨ ت شمههاينمل)
يؤ يمل ىلمل هههههها ملق ي ههههههىململ طوههههههههههههههدك مل  هههههها ةمل تدنلي مل

(ومل  تونضململ٥١"مل) تألههها فمل ملاشههههههههههههههك ةملر هها ليههاو
ي ك ملاب دز لملط عك مل مهها مل ترتركيمليفمل"كج مل ت ههااههامل
نديجهههههامل تدكر  مل  ترسههههههههههههههكبمل  فن مههههها "مل ط مل تدنلي مل

مل(ومل١٨ مل ٢٠١٢) ةيا ي مل
مل

 يك  ملً وههههههههههههههريمل ف د فمليفملًنري مل مها مل ترتركيمل
ذمليد ثهلمل رنها مل مها مل ترتركيملأط مل  لمل تدنرفمل ل مل

يومل ذملي  ههههههههههههامليفملرناي.مل ئيوههههههههههههي.مل مها مل  يمل  ي 
ابتونههههامل  مل مهههها مل تك يملأ هههها  مل تم بمل ملد ثلههههامليفمل

ذملميك ملًنري مل تونامل تك يمل  ملدوهههههههههرر.مل  تر سهههههههههو. مل
فنهههههىمل"كج مل ت هههههااهههههاملط مل تدنلي ملنديجهههههامل ترسههههههههههههههكبمل
  تدوهربمليفملأيملصه ملط مل ت ه كفمل أليملسهو ملط مل

( مل طاملقي امل٦٤ مل ٢٠١٦ ألسهههههههههههواب"مل)يكسههههههههههه  ململ
رهىمل   ها ململيدنلقملابتونهامل  مل مها مل تكي يملقي  ههههههههههههههها

جك ةملخمرجهههاةمل تدنل مل) تك ههها ةمل ةههها جيههها(مل نك يدهههىململ
مل) تك ا ةمل تا  ليا(و

مل
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ذملفملي د ههههههههههههههرمليتتريمل مهههها مل ترتركيملرونههههايههههىمل تك يمل 
  تكي يمل ل مل تااا مل تدنلي ي ملرلمليش لمل تدةتريمل ل ململ
 جلان مل توههههههياسههههههيمل  فاد هههههها يمل  فجد ا ي مل ل ململ

 هههها  مل ت ك مل نههههىمل تااهههها مل تههههتيملين ههههلمل ل ململأ  دوهههها ململ
مل توشرياملتألنا امل أل ر و

مل

ذملًد ثلمل  اامل جلان مل توهههياسهههيملابترتريامليفمل كاملأامل 
ريهاملًنهامل تكسههههههههههههههيلهامل ترئيوههههههههههههههيهامل تيتمليد ملط مل  مهامل ترتمل

  وهههههههههههههههابمل فقر  ملطدملوههاةمل تااهها مل ت ههائ مليفمل جملد عمل
"ملفمل(ململ١٩٩٧  هههامليهههت رمل ليمل)ململقهههاتن ليهههامل تدنلي يههها

ًن ههلملطدشر لملط ملمجيعمل ت يك مل  تضههههههههههههههك ر  ملرههلمل  ههامل
ًن هلمليفملكها  مل  ها ملسههههههههههههههيهاسههههههههههههههي ملوووملقكهلملناها مل

مل تدنلي ملسهههههههياسهههههههيملياارمل ىلمل ترترياملر ههههههه امل اطا مل  ىل
ر ههههه امل اصهههههامل ل ملأ  امل سهههههيلدالمل ترئيوهههههيداامل تلداامل
يوههههههههههههههدن.ملا ههامله وههههههههههههههههابمل ألقر  مل ت ي مل  ملعهها  ةململ
  ت هههههههههههههه هههاةمل تيتملعكاع ملط مل تدكي ملطعمل  هههاههههاةململ
 تااههها مل ت هههائ مل  تكقههها ملودملوهههاًهههىمل  تن هههلمل ل ملق يقمل

ذمليشههههكلمل ت ر مل اك مل ألسههههاسههههيململ ململ(١٠٧ )أها قى"
مليفمل  ملط مل ترتريامل مل توياساومل

مل

ترمل توهههههههههللملتلعا مل ترتركيمل ط ملهت مل ملاملقمليك  مل أل
 ل مل جلان مل توهههههههههياسهههههههههيملط مل  لملجهههههههههن مل تك يململ

قر  مل جملد ع مل هت مل ًتمل  ملجههههن ملأ توههههياسههههيملتا ململ
خمرجهههاةمل تدنلي  مل فطرمل تهههتيمليايههه مل   مل تدنلي مليفمل

سههههههههههههههيههاملًنياع مل ل مل فتدز  ملًرريههامل تا  ملًرريههاملسههههههههههههههيهها
ابف هههاههههاةمل  ت ي مل  ملند ههها ةمل تيتملًوهههههههههههههههها هههامل ل ململ
 ي ها مل ل مل تااها مل ت هائ مليفمل تو  ومل يانكممل مها ململ
 ترتركيمل ل مل جلان مل توهههههههههههياسهههههههههههيمل يضههههههههههها مليفمل"ً ري مل
 تن ليههههامل تدنلي يههههاملط ملطضهههههههههههههه ك ههههامل توههههههههههههههيههههاسههههههههههههههي"ململ

(مل هههامليكتهههاملقر نمليفمل تا  مل٣٧  ململ١٩٨٤) تل هههاين 

دا م ملط ملاوهلمل ألنا هامل ملنها يهاململجينهلمل طكهانيهامل سهههههههههههههه
أ ثرملسهههعكتىبمل ذتلملفننا  مل تك يمل توهههياسهههيمل تااًتمل

مل  مل تدنلي مل جليا

مل

 قي امليدنلقملابجلان مل فاد هههههههههههههها يملق امل تن ااملرياىململ
يفملقكلمل تااا مل تدنلي يمل  ر.مل ترترياملًوا مل  جههههههههههههههشا

ط مل تااا مل فسههههههههههههههدع  يمل ىلمل تااا مل فسههههههههههههههدث ا ي ململ
 هها  مل ت ك مل توشههههههههههههههريههامل  اهها ةمل تااهها مل تدنلي يمل ل مل

 ملدنل امل تناطلامل  تيتملًوهههههههها امل ل مل قعمل جلامل تد ا مل
 اد هههههههههههههههههها هههههها ملق هههههامل تودهههههأملململع  تدمك مليفمل تو  مل  ق

 تا  سههههههاةمل  ألحبادملأنىمل"ور  مل تكاأملفكيمل تناياململ
 ملدحت ههه ههه.ملقر ااملجكهرياملر.مل ملدنل مل  ألطيمل فململط مل
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سهههي املر.مل تناطلمل ملدنل مل ناريةمل ألطيملت هههالمل ملدنل "ململ
( ملط ملكيه مل ت ها ةمل ل ململ٦٩ مل ١٩٨٩) هارهاي  ململ

 تدنل مل  تدمك مل قوههه.مل ملحترجاةملطعمل تكاأمل  تتلململ
مل ت ا ةمل ل ملق لملريئامل تن لمل  تدنا املطعمل تزط  و

مل

 فاد ههههههههههههههههها مل  اههههامل  يههههاةململ امل تن اههههاملر.مل تدنلي مل مل
اث ملسهههلويىململأ طدةصهههلى مل ردارملقكلملطاملميممل تدنلي ملط مل

  مل جاريىملًمالملرشههكلمل جوا يمل جلان مل فاد هها يومل
قههامهها مل ترتركيمل ذ  ملذ ملأترملابت مل ل مل فاد ههههههههههههههها ملط مل
طهههههها  ةمل تدنلي مل كيهههههه مل كهههههها دمل لههههههلمليفمل ًز امل

ذملً ههههههههههههههوحمل ل هههامل تدنلي ملأ أبملركثريملط مل  خمرجهههاًهههى مل
اًتمل اى مل ردارملي ههههوحملجز مل وريملط ملطيز نيامل تنائامل تا

 تدنلي ملرها امل هائهاومل يضههههههههههههههها مليؤترمل مها مل ترتركيمل ل ململ
 فاد هههههههها مل تك  ملط مل  لمل طكانيامل سههههههههدا لملهتلململ
 ألطك لمليفملاما اةملأ ر ملذ ةملقائاةمل اد ا يامل ل ململ
 تا تا ملابهجههههههاقامل ىلمليتتريمل ما مل ترتركيمل ل ملسههههههكلململ

تدشالملرىملنديجامليت رملذمليؤ يمل ىلمليت رمليفمل ف  تن لمل
يفمل ملر كلمل تا  سيامل ردارمل تدةتريمل ل مل فاد ا  مل  امل

حيكلمل مههها مل ترتركيمليفمل ههها ملق يقمل تههها تهههاملت  د ههها ململ
 تت  مليفملمجيعمل جملافة مل امليضههههههههههههههمرهامل ىلمل ف د ا مل
 ل مل تاريمليفملًكقريمل فكديهههاجهههاة مل فطرمل تهههتيملين مل

ملوملتلا تا ب ةمليفمل ما مل فاد ا يمل
مل

 ملامل انأملظاهرةمل ما مل ترتركيملًشهههههههكلمل اطلملسهههههههللمل
ين لمل ل مل  د لمل تنائامل تدنلي ي ملق امل ندشهها ملهتلململ
 تااهرةمليؤ يمل ىلملكا دمل ننكاسهههههههههاةملسهههههههههلويامل ل ململ

سهههههههههههعامل جملد عملأ ثريملط مل ألنا امل فجد ا يا مل  ل مل مل
رشههكلملأسههاسههي ملقاتدنلي ملجز ملط مل جملد عمل ميثلىملركلمل

ملناًى ملقعكملطشههههههههههههههدقملط   جملد عمل ت ائ ملقيىململأها قىملً 

 ين هههههلمل ل ملق يقمل غوهههههاًهههههىمليفملرلكنمل ترايمل  تد ههههها ململ
مل  تر ا ومل

مل

 ههاملجينههلملظههاهرةمل مهها مل ترتركيملذ ملأترملسههههههههههههههللمل ل ململ
ًد ثهههههلمليفمل ههههها ملط ههههها ةمل ت ر مل ل مل تدكي مل  جملد عمل
روهههههههعكتىملطعمل جملد ع مل يوههههههها امليفمل ندشههههههها مل ألطيىمل امل
طهههههها  .ملتأل مهههههها مل ردههههههار ملجينههههههلمل قر  مل جملد عملغريمل
 ندشههههههههههههها مل جلرميامل  توماتامل  فار فمل تااًتمل  مل ننا  مل
 تدنلي ملتألقر  مل  ملجهههههههههههههن ملخمرجاًى مل  املين لمل ما مل
 ترتركيمل ل مل" هكواطمل تا ويمل توات مليتتريةمل ل مل اقامل

) ت شمهههههههاين ململ  ململ٢٠١٨أ ر فمل تن ليهههههههامل تدنلي يههههههها"مل
( مل يضهههههههههههههها ملااملياقعمل ما مل ترتركيملرونضمل قر  مل٥٥ 

ملغريملخت هه ههى مليفملسههويلملطك جعامل جملد عمل ىلمل تن لمليف
قههابةمل ييههاة مل ههامليؤترمل ل مل فاد ههههههههههههههها مل  مل ريقمل
 تدشالمل قر  ملذ مل طكانياةملجههههههههههههني امليفملغريملجماف  مل

مل ألساسياو
مل
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 ط مل مل كيملأامل ننكهههاسههههههههههههههههاةمل مههها مل ترتركيمل ل ململ
 جلههانهه مل فاد ههههههههههههههها يمليؤترمل يدههةترملرك ملط مل جلههانهه مل

ان ملامل  ملط مل جلأ توهههههههههياسهههههههههيمل  فجد ا ي ملحبي ململ
 توهههههههههههياسهههههههههههيمل  فاد ههههههههههها يمل  فجد ا يمليؤترمل يدةترمل

ذملي ههههههههههن مل ت  ههههههههههلملرياع مل  ملقايامل فاث مل ابآل ر ململ
اث مل فاد هههههههههههههههها يههامل ل ملسههههههههههههههويههلمل ملثههالملونزلمل  مل أل

مناملذ رملرشههكلملطا  ههلمليفملهتلمل تك ااململ  فجد ا يا مل مل
ملرار مل تدوعيلمل  تدكجيحو

مل

ر.مل ألنا هههههههامل ههههههههت مل ترت ر مل ط مل نوههههههههههههههدادتمل حبيههههههه مل
 فجد ا يامل ألترمل تكوريمل  جلوهههههههههههههي مل تتيملىل ىمل ما مل

املأترلملطدناي ملفملي د هههههههرمل ل ملاما ملأ ترتركيبمل كاململ
 تدنلي ملقشوهههههههههههههه ملرهلمليؤترمل ل مل ت مها هاةمل أل ر وململ

يادتمل اهههههىملط مل جينهههههلمل مههههها مل ترتركيملوهههههامل طهههههامل  ههههههت مل
 ملطشهههكلىملاث مل ل مل ألنا امل فجد ا ياأ ننكاسهههاةمل مل

فرهاملمهاملط مل ا هاملجها ةمليفمل تن هلمل ل ملكلعهامل حمها تهامل
 تد ليهلملط مل ننكهاسههههههههههههههها هامل ل ملغريههاملط مل ت مها هاةمل
 ملحتدل ههههابملتههههتتههههلملأًههههأملهههههتلمل تك اههههاملوج ك ههههاملط مل
 تدكصههههههههههههياةمليفملحما تاملتلشاملط ملظاهرةمل ما مل ترتركيمل

مل أترهامل ل مل ألنا امل جملد نيامل ملحتدل امل هي 
 جلاطنياملروههههههكلمل تن لمل ر مل تدحت هههههه ههههههاةململ و1

   تدشاي ملرشكلملطود رو
نشههههههههههرملت اقامل ترتشههههههههههيامليفمل ملك   مل ترتركيامل ااململ و2

  تمات مل  فسرةمل  ملا سامل  جملد عو
راههها مل تدنلي ملطاهههتملرههها يدهههىمل ل ملطوههههههههههههههههها هههاةململ و3

ًهىملتلشهامل  تمهاته ملف دشههههههههههههههافملطيكتهىمل كهاجها
 ط مل ترسكبمل  تدوربملط مل ملا ساو

طدنهههههها ةمليفمل ملركلههههههامل تثههههههانكيههههههاململ و4 رر طتمل ًكقريمل
 ااس ملطيكلمل تم بمل كاجا  وً

أاملًككامل تأب طتمليفمل ملركلههههامل تثههههانكيههههامل ل ململ و5
ملن ممل ت ا ملط مل ألمهيامليفملسكلمل تن لو

ملووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومل
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لجلبج بلو  (. الدبرر اللبررسببببب .  ٢٠١٢الخيببري، بببر . )
 .٢٤-١٧(، ٥٣، )الرربيج

 

(. بل  تقرصببببببريبب  الرولي  ١٩٨٩بببببري ، لولور بببب). )
(، ٧)١)النشبة،، اللهدو ، اللجبت ، الجرو((. رسببلج الرربيج،  

٨٣-٦٣. 
 

 .(. األصو  السيبسيج للرربيج١٩٩٧بل ، سوير تسلببي . )
 

(. الدبرر الرربوي  ٢٠١٨القوطببن ، سبببببليبج بببر  لولبر. )
(، ١٢)٦لجلج اللورفج الرربويج،  أسبببج، آثبره، أسبلي  قيبس . 

٦٠-٤٨. 
 

(. الوالقج بي  السببببيبسببببج  ١٩٨٤اللقبن ، فبروق ببرالولير. )
 .٣٩-٣٦( ،٦٨) لجلج الرربيج،والرولي . 

 

سبب  الدرر (. انوكب٢٠١٧لجبهر، وبز  السبير ولل  بطوه. )
لجلج الرربوي بلى اتقرصببببر اللصبببري وسبببب  اللواجدج.  

 .٨٥٧-٧٩٣(، ٦٢، )البووث القبنونيج واتقرصبريج
 

(. كهببة، النابب  الروليل  واشبببببكببليج  ٢٠١٦يوسبببببف، ورير. )
الببلببررسبببببب .   ا نسببببببببنببيببج  الببدببرر  الببوببلببو   جببلببج 

 .٦٩-٥٥(،٢٦،)واتجرلببيج
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البرير ا لكررون   

sprin.13@windowslive.com 

 الرولج  اللللكج الوربيج السووريج 
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