شبابنا في عالم التغيير
مقدمة:
يمث لللشبابل ل كلشأ للعشو لللشفمل ل شقمبها للكشبا ،للا اشبوي للكشبان للك

اشبي للهاكشبا بيل ل شبا للعش ن للعش

ب حمللعاشبموللابتشاكو للكشبام للهأهشباللي شيمشاللكشحيبي ل شبنبللكاكتاشبامللاشباب لللشبا للعش للا اش لليتش

باحكضاشببامس لاشبمتشانكشبج تشباعنكي ش ماشبباحاصشقيىشحستش ا ي مشببقهبهام.ش

بيع للاشباب ل كلشبوللبهتبشاحاوللكتشبا ييللاشأللعشولللشبامج معللكتاشامللكشي م عللبتش ل شمللتشحمكس ل ش

با يلللاشبيوللكعشباع لللاشبحلللشبام للكماشببا جهيللهاشببا ايلللشهبيم لتكشثاللىشولللشجهيللهاشبباثللباشقيللىشبا عي ل ش

ببا كايهاشثالشمكشوكتشهينكتشوبيمكتاشفبش ابثكتش حيحكتش.ش

بنظ بتاشامكشيب ههشباع لاشباحلكاعشملتشبا يلابتشبام سلكاق شألعشوللشمجلكالتشباحيلك اشولكاثباش

بامعيبمك يل ل اشببا ا للباشبالو

للكه شببالج م للكقعشبباسيكس للعاشببا  ،للا شبا كييل ل شأ للعشنظ للمشبال

للكالتش

بأض للكييكتشبمق لليماشبكي للاشيا لللشم للتشمظ للكااشبا ي للاشبايم نكايل ل اشمم للكشيس للمشحيك ن للكش ع للهمشباث للكتش

ببالس ابااشمتشانلكشبجللشقيينلكشفتشنا لعشبل ك نكشبا ا يل شبامانل شبا لعش عيم لمشويلعشي عيملبتشالشملكيبش
ي عيم للبتتاش للا ي مشوي للعشي ع للكميبتشم لللشبا ونبابجي للكشباحهيثل ل ش لليمشباث كأل ل شبا يي لله اشوي للعشيض للعبتش
م مشقيىشباهنيكشأيضي،بتشبي هقبتاش هلشفتشيوبنببشقكا شقيىشفممشبا الشيس يوبت.ش

* االستالب الثقافي والهيمنة األجنبية:

ق انك شباي شنحيك شاب شق ا شبالن ،كح شببا ،جا شبامعاأعا شببت شساق شبا هم شأع شفنظم ش
بال

كل شباهباع شببامبب يت شب ابيا شفنظم شبامعيبمكت شببألومكا شبا نكقي شابه شمت شساق ش

بالن ،كحشباعكامعشببا عكبتشباهباعشممكشجعلشباعكامشي ج شنحبشبا بحهشببا و لشومكشح لشأعشفباب كش

بفامكنيكاشبوهشف
بف

حشباعكامش ،ضلشثبا شبال

كالتشببامبب يتشواي ش

يا شأعشوايا شباوبتاش

حتشبا يمن شباث كأي شمتشباهبلشبا بي شقيىشبا يهبتشبانكمي شفم تباشمح تكاشبأعشظلشايبشبا اباش

حباتشبا ا ي شمتشبأتشمج مععشمحهبهشثاىشوضي شويي شفبشقكامي شفبشبأتشهباعاشبفويتشو اىش
منظمكتشبألممشبام حه ش«شبا نلشب اهباعاشبايبنسوباشبايبنيسعاش انكمجشبألممشبام حه شبمنمكيعش»ش
قيىشقك كش وبيتش حكاعشهباعشمتشفجلشبا ا ي شايجميل.ش

ب جللهاشبمبللكاشثاللىشفتشبا للنكقكتشباث كأي ل ش أبللوكا كشبامو ي ،ل ش مثلللشكللاببتشبو

للكهيكتشايللباتش

باعا عاشأضيتشقتشبا ابشباث كأعشبا،وا اشب ن بلاشباسليلشباث كأيل شبألجن يل شبن بلكاشبانلكاشألعشبا بليمشش
أعشفبسكاشباب كلش

باسيل.ش

با شوك

اشبالش مثلشبا لحعشببالهبايكتشبباو للشثالشجكن لكتشضليييتشملتشاليهش

شفمل للكشوثا ل للكشباول للكثاشأ جي ل للىشأل للعشبألأل لليمشباسل للينمكيي شبأ ل للعشفهببتشبامبسل للي ىشمل للتشفب ل للاا ش

بفسللاببنكتشبتالتشبكيللاشيالللشمللتشفج للاشبا،يللهيبشببا سللجيلشبفج لاشبا

للبياشبام اللباشأض ليتشقللتش

بألاعكلشباوك

ش كألا،كلشببابل كلشبالشسليمكشبماو ابنيل شمن لكشبسلكياشم ولابتشبا لنكقكتشباث كأيل ش

بماو ابني ل اشبيمثلللشالليبشبا للابشايمن جللكتشباث كأي ل ش هيللهتبشح ي يل لتكشايللباتشباعا للعشبو

للكهيتكشبأوايل لتكش

يشقتش أثياهشأعشسكياشفنمكاشباسليبلشبوك ل شق لاشبا نلببتشبا،ضلكيي اشثيش سلالش مجيلهشباعنلعش
أض ت
ببس ثكاشبا ابياشبباب ببتاشبمكشوضي شق ه شبابياكتشقنكش عيه .شش

با للهش لانكشأللعشبمقلليمشنظكم لكتش ك ع لكتاشب بللولشفبش للعواشببولللشنظللكمشبمقلليمشباعللكامعشق بانللكش

ببس ي نكشثاي اشأمكشمتش كنلشواباشقا لعشثالشبيجيلأشفملكمشباللش«شC.N.Nش»شقنلهمكش ن للشحلهثكتشمعينلكتش
فبشقنهمكشياكلشأعش علاعشفو لكاشمعينل اشبيسل ملشثالىشملكش ثل شبميبقلكتشباعكاميل شقلتشبانل شفوثلاش
مم للكشيسلل ملشثا للىشبميبق للكتشبامحييل ل اشبيث للهش كميبق للكتشباوكاجيل ل شفوث للاشمم للكشيث للهش يبق ل ل اشبنح للتش
م لك بتشقيلىشنالكهشباسلكح شباعا يل ش ع له عشبا

لككاشببا ولك ااشبا

لككاش جلكهشباث كأل شبألجن يل اش

ببا وك اش جكهشباث كأ شباعا ي شبمسيمي اشممكشيبلولشوال بتاشو يل بتاشقيلىشبا بيل شباث كأيل شباعا يل شبيعمللش
قيىشويوي شبالن مكع.ش

* العولمة والهوية العربية والتعليم:
باعبام شظكاا شالشيموتشنوابن كاشب يكاشجكاعشسي اعشجببنللشباحيلك شوكأل اشمملكشيجعينلكشنحلتش
باعالشفمكمش ٍ
حهشجهيلهاشبالبشفالشن للشأايسل شث كألكتشاهبمل اشفبشمسليااشببنملكشن لكهلشبا لأثياشببا لأثاش
مع للكشمللتشمنايللهشبس ل ياي شباث كأ ل شباعا ي ل اشبا للهشجللكعشأللعش ب لليكتشبج مللك شباو لابعشباحوللبمييتش
حبلشباسيكسكتشباث كأي شأعشبا يهشباعا ي شبالي شنظم ل شبامنظمل شباعا يل شاي ا يل شبباث كأل شبباعيلبمشألعش
بنأش32/32ش بايتشباثكنعش(نبأم ا)ش1891شمكشيأ ع:ش

يب للعشبام ل ماشمنظم ل شبايبنسللوبش كاعملللشقيللىشثيجللكهشنظللكمشث للكأعشقللكامعشجهيللهشي للبمشقيللىش
فسلكأشملتشباحلبباشبام ولكأنش ليتشباث كألكتشببالح لابمشاوللشث كأل شبي لهعشثالىش لهيمش لباشفمينل شقللتش
باث كأكتشبامو ي ،ش مكشيو،لش ح يهش ،كامشفأضلش يتشبابعبل.ش

بقيللىشبامس ل بىشباعللكامعشن لافشبا ،للاشباثكني ل شمللتش ب لليكتشباللهباشباوكمس ل شببألا علليتشايم ل ماش

باهباعشباي شنظم شبايبنسوبشأعشجنيعشأعش بايتشبألبلش(فو ب ا)ش1881اش بلشبا ،ا:ش
«شثتشظ للكااشباعبامل ل شبا للعش م للأشبالو

حاو شبألأابهاشببا اباشبا كيلشابسكيلشبال

للكهشبباث كأل ل شببامعيبم للكتشبقكاميل ل شباعيو للكتشب باي للهش

لكالتشب لهولشبامعيبمك يل شألعشحيك نلكشبايبميل شبمجلكالتش

باعملللشوي للكشظ لببااش مثلللش حللهيكتشبأا ل شفمللكمشباللنظمشبا ا بي ل اشبأللعشبابوللتشن،س ل شيب ل هشوثيللاشمللتش
بامج معكتشببانظمشبا ا بي شمبويتشواياشقيىش عيهشبالنهمكجشبالج مكقعش».ش
با هش عههتش عاي،كتشباعبام اشب نبقتشح ىشف

حشمتشبا لعلش عاي ،لكش عاي،لتكشجكمعلتكشمكنعلتكش

أ ن للكلش عاي،لللكتشايعبام ل ل شم للتشبامنظل للباشباث لللكأعاشب عاي ،للكتشفولللاىشا لللكشم للتشبااببي ل ل شبالو
ب عاي،كتش نظاشثاي كشوح ش كايوي .ش

ل للكهي اش

بباح ي ل شثيبش عنللكشبجللبهشباعبام ل ش كايوي لكتشمللتشبامنظللباشباث للكأعشألليشيموللتشثنوللكاشفتش للهبهش

بهمبللهشببا للكااشوكنللتشقبب للمشباث كأ ل شباعكامي ل اشبم باوللاشثبللعك شحضللكا شبقيمللعشبث للكأعاشبوكنللتش

باث كأ ل شباعا ي ل شاللعشباث كأ ل شباعكامي ل شاعلله شوللابتاشبوكنللتشباي ل شباعا ي ل شاللعشا ل شباعيللماشومللكشوكنللتش
باعيللبمشباعا ي ل شاللعشفسللكأشبان ض ل شبألباب ي ل ش لللشبباحضللكاشبألباب ي ل شفيض لكتاشب كا للكاعشأكام

للبهش

كاعبامل شمللتشبامنظللباشباث للكأعشفبشقبام ل شباث كأل شاللبش«شمحكبال شبا للكالش لليتشث كأللكتشبللعبلشباعللكامش

بامو ي،ل ل ل ش ل للهعشث باال ل ل شبا،ل ل لبباهشباث كأيل ل ل ش ين ل للكاشبهمج ل للكشجميعل ل لكتشأ ل للعشث كأل ل ل شببح ل لله شيبتشميم ل للحش

بو كيصشمب او شببحه .ش

باعلشايبشبا عايعشيحملشمعنىشايمن شباث كأ شبألولبىشقيلىشباث كألكتشباضلعي ،شثملكشقلتشاايلهش
با ،كق لللشباث للكأعشفبشبالم ل لابجشباث للكأعشأ للعشحكال ل ش يب للعشباح للهبهشباج ابأيل ل اشبأ للعشباح للكا يتش و للبتش
بان يجل شاللعشا يللكتشث كأل شقكاميل شببحلله شقيلىشباث كأللكتشبا بميل شببامحييل شبام عللهه شبمحكبال شثيب للكش

بباحيبلشمحي ك.شش
بباعبام شباث كأي ش بياشثاىشمحكبا شبضلشبعبلشباعكامشأعشوببالشأواي شمبحه ش ن لشفسكستكش

مت شبا،وا شباث كأع شبألمايوعا شب س م شأع شيال شبألومكا شبا نكقي شببالن انيت شببا حكأ شبباسينمكش
بكيااكاشباعشمحكبا شاسيخشبابعبلشقتشث كأ كشبمبابث كشباحضكا .ش
بمت شبام م شانك شبا ،ايه ش يت شباعبام شباث كأي شباماأبض شببالن ،كح شبامنببه شقيى شث كأكتش
با الشبباباهش مكشي ،هشملشهيننكشبم كهينكشبويمنكش

باعا ي شب ابيااك.شش

هشبالس ،كه شبباهاأشببا حثشب نمي شباث كأ ش

ي:شباعبام شثابه شا يمن اشب كا كاعشوملشببو كعش
بيمياشباجك ا ش يت شباعبام شبباعكامي شوكي تش

ايو ب ي اشفمكشباعكامي ش Universalismشأ عشامبحشثاىشبالا ،ك ش كاو ب ي شثاىشمس بىش
قكامعاشأكاعبام شبح ببعشايعكاماشبباعكامي ش  ،حشقيىشمكشابشقكامعشبوبنع.ش

بنجهشباعكامي شأعشبامجكلشباث كأعاشومكشأعشكياهشمتشبامجكالتاشامبحشمباب اشباك شأعش
بألويشبباعاكعاشأعشبا عكاعشبباحبباشببا يوحاشثن كشاايهش«شبألنكشاي عكملشملشبآلواش ب  ،شفنكش

ثكني ش» اشااي كشثاىشجعلشبميثكاشيحلشمحلشبألثا اشفمكشباعبام شأ عشامبحاش لشثابه شالو ابهشششش
«شبآلواش»شبسي شو ب ي شب كا كاعشن،ي شمتش«شباعكامش»شباعكامي شثكنكعشاي بي شباث كأي اشفمكش
باعبام شأ عشبو ابهشا كشب مييل.شش
بفمكشبا بي شبا بمي شأي

هش كشباسمكتشبا عشي مسلش كشمج ملشمتشبامج معكتشب مياهش

قت شكياه شمت شبامج معكتا شبايه شبا بي شوه ش أ يت شق ا شباع با شن يج شقه ش ابومكت شم كاي ش
عا شا كشبامج ملشب مثلشأعشجكن يتشاكميتشامكشباجكنلشبامكه شيمكشي ضمتشمتشمعكاعشبقيبمش
بأنبتشببو بكأكتشببو ابقكتشبب وكابتاشبباجكنلشبامعنب شباي شي ضمتشقكهبتشبامج ملشبويم ش

بفويويكتشفأابههشبسيبويك ماشبويمكش أ يتشبا بي شبا بمي شأعشن،بأشفأابهشمج ملشمكشسكقهشيالش
قيىشبا أثياشأعشث كأكتشبامج معكتشبألواى.ش

بفمكشبامحكبالتشبا عش بمش كشبامج معكتشا همياشبا بي شبا بمي شامج معكتشفواىشفبشبانيلشش

من كشسببعش كاسياا شفمشبا اشفمشبمياللشأ ن كش ه شأعشبان كي شثاىشأ هبتشبا مكسلشبالج مكقعاش
ببا بحهشبامعنب ش يتشبا باشببألا شبباظابعشببمموكنيكت.شش
أكا بي شبا بمي ش مثلشمجمب شو كيصشبسمكتشبألأابهشب كا كاعشأ عش مثلشو كيصشولش

بعلاشأ عش ع اشقتشو ب ي شب مكيابتشببن مكعبتشولشبعلشقتشكياهشمتشبابعبل.ش

بي ش فت شبا بي شبا بمي ش مثل شسيوبابجي شبألمم شببابعبلا شأ ع ش ع ا شقت ش ش شسمكت شبألم ش
بو كي

كشأعش عكمي كشملشكيااكشمتشبألمماششببيبشششوكنتشبا بي شبا بمي ش بمشقيىشفسأشفا ع ش

اع:ش م ،بمشبألم شبو ب ي شباث كأ اشببايبوا شباباني اشبباحهبهشباج ابأي اشأ لش عنعشباعبام ش
با ضكعشقيىشيالشوي تشي هبشانكشفتشيالشمس حيل.ش
إذاً ما العالقة بين العولمة والهوية القومية ؟

بويتشأ ا شباس عينكتشمتشبا اتشباعبايتشاش هبي شباحهيثشقتشقبام شجهيه اشأ،عش يلشبا ،ا ش

فايه شقكام شبالج مك شباونه "مكابكل شمكويبات" شم ايح شبا اي شباوبني شثبكا شمن شثاى شثبا ش
بال

كالتشببا كن شباحهيث شبا عشوا تشباموكتشثاىشباموكتاشببا عشفا تشويالشباحهبهشباليهابابجي ش

يتشبامج معكتشبمنسكني .ش ايبشبا اباشأعشقيبمشبال

كلشجعلشباهبا شبألوبىشأعشباعكامشبنعنعش

باباليكت شبام حه شبألمايوي ش ،وا شحين ك شأع شبس وهبم شبا هم شباعيمع شببا نع شا كاح ك شبا،ا ش
ايمن كشقيىشباعكاماشبايبشي ضحشجييتك شأعشأوا ش ايجينسوعش(مس بكاشبااييأشبألمايوع شباسك هش
وكا ا شاشمت شبا بمع) ش بباي شافى شفت شقيى شباباليكت شبام حه شبألمايوي شفت ش هم شايعكام شبانمبيجش
باوبنعشايحهبث اشف شفتشيعيششباعكامش ث كأك شبامو ي ،شقيىشمنببلشباث كأ شبألمايوي ش.شبمنيشيالش

باحيتشبباهابسكتش وكثاشمحكبا ش حهيهشم ،بمشباعبام شمتشجكنلشب أاياشسي يك كشمتشجكنلشتوا.ش
بييواش ايا شبألممشبام حه شبا كهاشقتشبايبنسوبشأع شقكمش 1888شمشفتشبا جكا شباعكامي ش
يبتشبامح بىشباث كأعشوهش ضكقعشمتشقكمش1891ل1881شمشثيثشمابتشثيشبا ،لشمتش12شمييكاش

هبالاشثاىش311شمييكاش.ش قيىشفتشباجكنلشباواياشأعش ضكقعشنس شايبشبانب شمتشبا جكا شي مثلش
سياا شباباليكتشبام حه شبألمايوي شقيىش نكق شبامببهشباث كأي شاشبيضيعشبا اياشثتشايبشبا جبمش
ايث كأكتشبألجن ي شي ههشبا عههشباث كأعشباعكامعشبيعا شمج معكتشباعكامشثاىشأ هبتشبا بي شباث كأي .ش
ومك شييال ش ع

شبام،وايت شقيى شبا عيه شباعكامع شثاى شفت شباعبام ش حمل شأع ش ني كش

بأليهيبابجي شبااك شأعشبا بحيهشبانماعشايث كأ شباعكامي اشببوابجشبا باشبامحيي شفبشبا ييهي شببا عش
مثلشباو ب ي شباث كأي شاشببس عكهاكشا ،سحشبااايهشاي ي،ايبتشبألمايوعشبايمبسي ىشببألاعم ش
ببامي أشببألأيمشبألمايوي .ش

بألماشباي شجعلشهبا شفباب ي شا كشبان كشقيىشباوايا شباسيكسي شباعكامي شبنعنعش"أانسك"ش
عيتشحيتش بويع كشقيىشب ،كوي شبا كتش( حاي شبا جكا شباعكامي )ششمكشفسم شبالس ثنكعشباث كأعاشباعش
يالش ع اشقتش بجس كشبابهيهشمتشبألماو ش.Americanizationش

ومك شيال شباعهيه شمت شبامث ،يت شباعال شقيى شفت شباييت شيسبوبت شايعبام شباث كأي شبيع ابن كش
ح

شجهيه شاين كل شثاى شث كأ شوبني شثنمك شي بامبتا شبييال شا الع شبام،وابت شثاى شفت شباعبام ش

باث كأي شاعشأعلشبك

كلشث كأعشبقهببتشاما شقيىشسكياشباث كأكتاشي ههش بولشفسكسعشبا بي ش
شبألأوكا شببا يم شبفنمكا شمتش

باث كأي شايمج معكت شبمنسكني  .شبأع شباح ي ش هفنك شنيحظ شبايبم ش ع

باسيبلشجهيه شأعشمج معك نكشباعا ي شب كاو بصشأعشفبسكاشباب كلاشحيثشثتشايهشبامنظبم ش
با يمي شباجهيه ش مثلشأعشح ي كشااي شباحيك شبا عش سبهشا كشباعبام شبألمايوي اش هعبتشمتشفسيبلش
باحيك شباي شا ى شقيي شبا ،ويا شبالس يوعا شثاى شمي

كت شباعيم شبألمايوع شقيى شبامي أش

بباسيكابتشبفسمكعشبامحيتشبا جكاي شبااي شوصشبابعاش…باخ.ش
ممك شال شبل شأي شفت شايعبام ش أثي تبا شببضحتك شقيى شبا بي شبا بمي شبيو يع شبامحييبت شاظكاا ش

باعبام شحبلش حهيكتشيالشبألثاشقيىشبا بي شبا بمي اشبيالشقيىشبانحبشبآل ع:شأكام يهبتشاظكاا ش
باعبام شيابتشفن كش س مشأعشبن بكاشبا ونبابجيكشباحهيث شمتشماوااكشأعشباعكامشبام همشبو

كهيتكش

ثاىش كوعشفنحكعشباعكاماشبمتشثمشايكه شبمن كجشايكه شببضح اشبيابتشفتشيالشأعشحهشيب شي ،اش
ايعبام شف ش أثياشسي عشيموتشفتشين جشقن كشقيىشبا بي شبا بمي اش لشياىش عض مشفتشايبشبا أثياش
ال شمتش
ال شحيثشياىشفتشبا بي شبا بمي شسبعش ،يهشمتشباعبام ش ه ت
سيااشب عض مشبآلواشفوثاش ،ك ت

فتش ضكا.ش

ومكشياىشفن كاشايبشبا فا شفتشباعبام ش س مشثس كمكت شببضحكت شأعشن لشبامعيبمكتشب واين كش

ب بأيااكشامتشيايهشبالن ،ك ش كاشبأعشس يلشيالش بتشبا بي شبا بمي .ش
فمكشباابأضبتشايعبام شأي شابتشأي كشمايهتبشمتشبالس يلشبالو

كه اشببامثكلشبام يهشايالشمكش

،عي شبالس ثمكابت شبألجن ي ش كاهبل شبألول شنمبتبا شبويال شباحكل ش كانس شايسيل شبامس باه شبمن كش

بألهبي شقيىشس يلشبامثكل.ش

ش بياى شا العشفتشحمكي شبا بي شبا بمي شببج شوبسيي شاي

ه شا يبشبالس يلاشحيثشثتش

ث ثكا شباحمي شباباني شبباحمكس شايث كأ شباباني شوه شيعايت شايب شبال جكه شاهى شباافسمكاي شباعكامي ش
اين بكا.ش

ومكشفتشأاي تك شمتشباابأضيتشيواهشباعبام شاس لشهينعاشأ عشثمكشت ي شانكشمتشمابواش و يعش

فهيكن كشفبشوهش أ عشمتشهبلش نواشبألهيكت.ش

ينمك شياى شأايه شثكاث شمت شباابأضيت شايعبام شفن ك شايست شكاببت شبو

أحسلاش لشكاببتشوبميكتش معنىش هيهشابي شفم شا بي شفم شفواى.ش

كهيكت شفب شكاببت شقيمكنيتكش

بنس ايلشبا بلش أتشباعبام شوهش ه شثاىش عظيمشبمن كجاشقيىشبألولشمتشبج شنظاشباعكامش
وولاشومكش مثلش همتكشأعشايكه شمعاأ شبمنسكتشبباسياا شقيىشباا يع شب نمي ش ع
باعيمعشببا،تاشباون كشأعشبابوتشيب ش مثلشب جكاتكشنحبشمايهشمتشبالس يلشبالو

شفنبب شبمن كجش

كه شمتشجكنلش

باباوكتشباعميو ش كانس شألأابهشباهبلشبألولش همكتاشبوهش عملشقيىشبن عكششباجكنلشبالو

كه ش

ايهبلشبام هم اش ينمكشالش ح هشيبتشبابععشايهبلشبألولش همكتاش لشوهشيحهثشقوأشيالاشب معنىش
توا شأ ت شن كيج شباعبام شس وهم شباهبل شباو اى شفوثا شمت شوهم ك شايهبل شبانكمي ا شبممك شيايه شمتش

وابا شباعبام ش يلشبامعيبمكتشبا عش ث كشب وكتشبمقيمشباهباي شببا عشككا تك شمكش سيااشقيي كش

با يمشبا ا ي شبا عشالش نكسلشملشويمنكشب كايهنكشباباوي شبأل يي .ش
بوي

شبا بلشثتشباعبام ش هاشمكشا كشمتشثيجك يكتشأ تشا كشفيضكتشسي يكتش ثاشأعشبام كمش

بألبلش كاسيلشقيىشبا بي شبا بمي .شش

بفمكم شول شيالا شأنحت شباما يت شنسأل شفن،سنك :ش هل نلجأ إلى عولمة التعليم ،أم إلى تعليم
العولمة ،أم ماذا ؟
باإلجك شقتشايبشباس بلشن بل:ش ثيبشوكتشانكشفتشنحكأظشقيىش كينكشالشيوبتش كالو يكاشبألبلش
باي شيع اشقتشمبوعشبالنهأك شببا ابا شايحكهش كااولشهبتشأ مشاا يع شمكشيجا شبمكشيموتشفتش

ي ه شثاي شقبام شبا عييمشببأل حشفت شن بج شنحبش عييمشباعبام اشبايبشبا هيلشابشبأل بلاشابش
وباتش هيلشتواشالشي لشضا بتاشبوا تباشقتشقبام شبا عييمشبابشثنوكاشباعبام شفبشبس نوكااك.ش

ثتش عييمشباعبام شيعنعشأ م كشب عاعشم كهي كشببأ ابضك كشببان كيجشبام ا شقيي كاشبيعنعش

ثنبكعشقيمشككيلشمتشقيمشبكاهشف ش نكعش(شأ ش)ش قيمعش حيحشا كاشبيعنعش هايلشفا،كانكشبب ك نكش
قيىشأنيكتشبتايكتشبا عكملشمع كاشببهابلشمكش ضمن شمتش هيهبتشبأاصاشأكاعبام شايستشب تباش

وكا تكاشومكشفن كشايستشوي بتاشمحضتكاشببنمكشاعشبأن كشبأتشولشبا حهيكتشبا عشببج تشبمنسكتش

اببلش كايو اش جملش يتشباموكااشببمموكنيكتاشهاعتبشاموكاااكشبسي يك كشببس ثمك بتاشميجك يك ك.ش

ثتشمببج شباع شبام شيجلشفتش وبتشمتشهبوي كاشببث كتشبابجبهشبابانعشببا بي شبا بمي شأي كاش

بباوابجشمن كشالشقيي كاشبأعشيالشأيي نكأأشبام نكأسبت.ش
بوم شنحت شبايبم ش حكج شثاى شأ م شباعبام شمت شوكأ شجببن ك شبمهى ش أثااك شب أثيااك شأعش

بامجكالت شباحيك ي شبامو ي ،شباسيكسي شببالو

كهي شببالج مكقي شبباث كأي شببا عييمي شببنعوكسك كش

قيىشبا بي شبا بمي شببابو ي شباعا ي شأعشبا اتشباحكه شبباعبايت.ش
بنظ بتا شايا يع شبابمباي شبا ع ش

ع ش ك شباعبام ا شبا أثي با ك شبا،عكا شقيى شبامج معكتش

بامعك ا اشمكشوكتشمن كشم همتك شبمكشوكتشم وي،تكاشامشيعهشانكلشم،اشمتشب وكيشمبوعشمن كاشثمكش
أييهاك شفب ش معكاض ك شفب ش ك وكي شمبوع ش بأي ع شيببيم ش يت شمسكيا شباعبام شب يت شبالح ،كظش

كاو ب ي شباث كأي .ش

شبابنا وثقافة التغيير
أو ًال :مؤهالت الشباب للتغيير

ي

هش م ايتشبا يياشفن ك"شبمموكنكتشببا لهابتشبباو لكيصشبا لعشي م للش لكشبابل كلشهبتشكيلاامش

متشبانكأاش حيثش مون مشمتشويكه شبا يياشأعشمج معك ماشب ح يهشمس لشفأضلشا ك".ش

ب مثلشايهشبام ايتشأيمكشييع:ش

 .1حلشبا يياشببا هاشقيىش نكعشبامس ل:ش
ثتشبا ييل للاشسل للن شثا ي ل ل شي ل للبمشقيي ل للكشال لليبشباول للبتشأل للعشول لللشموبنك ل ل شبامكهي ل ل شببامعنبي ل ل شاشب ل للأثاش

بامج معكتشبا باي ش سن شبا يياش بولشببضحشببتشظ اش اييلكتشفحيكنلكتشاشبألعشاليبشي لبلشبلش علكاى"ش

شبان ِ
شن َه ِبباُ َكشَ ْي َت َّ
كأش"(تلشقمابتا141شش)ش.ش
َبِْي َل ْ
َّكم ُ
شبألَي ُ

ب نللكعشقيللىشايكهي ل شباب ل كلشاعميي ل شبا ييللاشأ ل تش"حاوللكتشبا ييللاشأللعشبا للكايخشباعللكامعشب ج للتش

ثاللىشباب ل كلشا جعلللشمن ل شبسلليي كشاشبمكه للكاشبمحلللشفأوكااللكاشبباللكاشحاو للكاشبمللنجمش ضللحيك كاش
بمللتشا يع ل شباب ل كلشفتشيس ل بي شولللشجهيللهشاشبي لاببههشولللشفملللشأللعشبا ييللاشبحسلللش ايللاشبا نلللش

باهباعشاي نمي شبا باي شايعكمش3112شاشأ نل شيعليششألعشبا يلهبتشبانكميل ش(2ا1ش ييلبتشبلكل)شاشبيعيلهش
با اياشقيىشيالشوكييتش":شثن شنظ بتاشابجبهش1.2ش ييلبتشبلكلشيعيبلبتشحكايلكتشألعش يلهبتشباعلكامشبانكميل ش

للشباللبشفو للا اوللمش ي ل شب لايح شباب ل كلشقيللىشمللاشبا للكايخاشاللمشيوللتشانللكلشبوللتشفأضلللشمللتشبآلتش
ايس ثمكاشأي ماشحيثشثن مشفأضلش لح شبفبألاشحظلتكشملتشبا عيليمشم كانل ش كألجيلكلشباسلك اشبحيلثش

ثن م يهويبتشوب شباعملشأعشظللشبنو،لك

شقلههشبا ُمعلكايتش سل لش يلاشباعببمللشباهيمبكابأيل .شثال فتش

مللتشبللأتشبمو،للكهشأللعشبك نللكمشالليهشبا،ا ل شاايللكه شأعكاي ل شمللكشي ي بن ل شمللتش للهايلشاللييعمشبح يكجللكتش

سللبهشباعملللاشباجعي للمشم لببانيتشأللكقييتشأللعشمج معللك مشفتشيل ه شثاللىش ،بللعشحكال شمللت بمح للكاش
بوي شبألملاشبمتشثمشثاىش ب ابتشبج مكقي .ش
بمكشهبمشفتشباب كلشيمثلشاليبشباعلههشملتشسلوكتشبالهبلشبانكميل شببالهبلشباعا يل شجلاعشو يلاشمن لكاشأ ليبش
باع للههشيعا للعشباب ل كلشو للهاشبا للأثياشقي للىشمس ل لشبامنا ل ل شأ للعشحكال ل شفتشي للن

شبابل ل كلشاياس للمببش

مس ي مشمتشويلشم سسكتش نظمشاكوك مش.
ب ع للاشبامج معللكتشباعا ي ل شببمسلليمي شمج معللكتشبللك شويكس لكتشثاللىشبامج معللكتشبا ا ي ل شبا للعش

ج شنحبشبابيوبو شاشبيمثلشايبشبامعاىشحكأ بتاشألاللشبم ليحشببا ييلاشملتشبالهقك شببام ليحيتش

ابضلشبا ابمجشباو،يي ش كس ثمكاشايهشبااكوكتشبابك شا يياشباببولشبمسيمعشفبالتشثلمشباببوللشباعلكامعش

ثكنيتكاشاحسمشمس لشب ك نكش.شش
بميمكتش كا،وا:ش

ا لليأشان للكلشم للتشقمييل ل ش يي للاشح للتشفا للهبأ كشثالشبو للكتشبابعا للكشوي للكه شتمن للتش ،و للاشبا يي للااش
ب بللا تشح للكاشب ،كنللتشأللعشس ل يي كاشيالللشفتشحيللك شبألأوللكاشالش ح للهشثالش لليب كتشبألبللوكصشأي للكاش
ِ
ِ
ِ
عشب َم ْحَي للك َ ش
عشبُن ُس ل شلو َ
ح للىشي ل حببشفهالعشقيي كابا لليبشم للكشا للىشقييل ل شبا ل لاتتشب كقل ل "ش ُو ل ْللشث َّتش َ ل َلي َ
ِِ
يلشاَل شبِل َياِ َلشف ِ
ِ
ِ َِّ ِ
شا ل
يتش"ش(بألنعللكما)112-113ش
يت َ
ُمل ْلا ُ
شبفََنلكشف ََّب ُلشبْا ُم ْسلليم َ
لشبْا َعلكاَم َ
َب َم َملك عشايل َ
تَ
شاشالش َبل ِلا َ ُ َ

اشبومكشاب شقتشقكيب شاضعشبلشقن كشوكات وكتشويه اسبلشبلش يىشبلشقيي شبسيم با اتت -
اببهشفحملل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لله

بمسلليمشبف للبشهببها بالليبشمللكشفب للىشبان للعش( لليىشبلشقيي ل شبسلليم)شف للحك ش:ش"هينلللاشهينلللاشثن ل ش
احملللشبهملللاشولليشقللتشباللييتشبس ل كمبباشبالش أولليشقللتشباللييتشمللكابب"ش(ونللاشباعمللكلشقللتشب للتشقمللاش

اضعشبلشقن ).ش

 .3باميلشايعملشباجمكقعش
البلللشفتشم مل ل شبا ييللاشبا للعشين للهلشباب ل كلشفن،س ل مشا للكشاشالشيموللتشفتش ح للهشقي للىشفا ش

باببولللشاشبيو لللشا للكشبانجللكحشاشثالشثيبش ضللكأاتشحبا للكشباج للبهشاشبحبللهتشا للكشبااكوللكتشاشب باقللتش
قيللىشاببهاللكشباببج للكتشببامسلليبايكتاشبم للتشانللكشوللكتشبا يي للاشيس ل يامشباعم لللشباجمللكقعشاشب م للكشفتش

لبببش
باب ل كلشبو للبهشبا يي للاشاشثيبشالش للهشفتشيمييل لببشايعم لللشباجم للكقعشاشبينواال لببشأ للعشس لليو شاشبينض ل ش
حللتشاببي ل اشببالشأل تشباج للبهشبا،اهيل شسللاقكتشمللكشيللابلشفثااللكشاشبينللاب ش أثيااللكشاشبي ،للاهشفن للكااكش
مبتشوكيهشبا يياشاشباي شامشي

اشاكوكتشا العشأعشم سس شجمكقي شيبتشواباشببا ش.ش

بالبلللشفتشماحيل ل شباب ل كلشا للعش للهعشماحيل ل شبانللاب شثا للىش ب للويلشباجمكق للكتشاشببمنس لليلشأ للعش

بألقمكلشباجمكقي اشبباحيك شضمتشفااشجمكقي شضاباش ا بي شالش عب

ش يااك"ش.ش

 .2بااكو شبباحيبي شبباعاكع:ش

لىش يكنيلكتشيمثلللشنسل شباعاللكعشبباحيبيل شألعشم باحلللشباعمللاشاشسلنجهشفتشومل شالليبش
أل يبشاسللمنكشمنحن ت

بامنحنللىشأللعشماحي ل شباب ل كلشاشأ،ي للكشباه باس ل شببالج للكهشباعيمللعشاشبأي للكشباعملللشب ح لليلشباللااهشاش
بأي كشبالنواباشألعشباعمللشباسيكسلعشبباج لكه شببالج ملكقعشاشباليبشفب لىشبان لعش()ش كك نلكمشاليهش

باماحي .ش

بمتشفمثي شبااكو شبباحيبي شقنهشباب كلشملكشاببهشبا ولكا شقلتشق لهشبلش لتشقملابش لتشباعلكصششش
شاضلعشبلشقن ملكشش شولكلشالع اسلبلشبلششششش:شيلكشق لهشبلشششفالمشفو لاشفنللش

لبمشبان لكا ب لبمشباييللش

أ يلتش يلىشيلكشاسلبلشبلشوللكل:شأليش ،عللششش لمشبفأاللاشبولمشبنلمشأل تشاجسللهل قييللشح لكتشببتشاعينلللش
قييللشح لتكشببتشاابجلللشقييلللشح لتكشببتشالابالشقييلللشح لتكشببتش حسل لشفت

للبمشولللشبل اشثيثل ش

فيكمشأ تشالش ولشحسن شقباشفمثكا كشأ تشيالش يكمشباهااشوي شأبههت أبلههشقيلعشويلتشيلكشاسلبلش
هببهششقييل باسليمشششبالش لاهشقييل شويلتشبملكشولكتش ليكمش
بلشثنعشفجهشوب شولكلشأ لمش ليكمشن لعشبلششش ش

هببهششقييل شباسليمشششولكل ن لعشبالهااشأولكتشششق لهشبلشششي لبلش علهشملكشو لاشيلكشاي نلعشو يلتش
ن عشبلششش ش
او

شبان عشششش(اببهشبا وكا )شش.ش

 .4باحمكس شببمابه :ش

ثتشباحمكسل ش عيللهشببالللش للكألماشيللهقبشثاللىشبا بللههشأيل شاشبباجل فا شببابللجكق شأللعشثن،للكيهشا أ للبش
ي لهفش بلعباشبقكا،ل شب عيللهشاشين ثلهشمنل شحينيل ٍليش يلاشبسليبلشن،سللعشي بالهشملتشويال جل فا ش للاجمش
ثاىشبجكق شأعشثن،كيشبألماشبقهمشبا سكالشفبشبا اوصشأي .ش

بملتشيالللش حلله شق للهشبلش لتشمسللعبهشا لايشش للكاج اش للكا اتتشفمكم لكشاشباللبشيعيللمشمللكشيموللتشفتش

ي ي شمتشبابعشيالشاشباكمشمكشف ك شمتشضالشبباكن شجسلهي شثالشفنل شأكجلأشبامسليميتشألعشبايلبمش
با لكاعشبالبشي لبلش "فملكشالبشبلي مشألقلكبهن مش لكش" اشف شالمش ن لامششن،سلي ش للشاهيل شبلعباش كا حله ش
بقهمشبالس سيم.ش

ثكنيكتش:شو كيصشث كأ شبا يياش

ثتشقمييل شبا ييلاشقمييل شمع له شب لع شب ح لكجشثالىشن،لأشابيللشملتشبا لكيميتشقيي لكاشباولعش ل عش

ثمكااللكشأي للهشفتش ميللاشقللتشباببولللشباللي ش سللعىشا يي لاهاشأ س ل ،يهشمللتشثيجك يك ل اشب يأللىشسللي يك اش
بمتشفجلشيالشالش هشفتش

عش كاو كيصشبا كاي :ش

جلليبااكشأللعشبامكضللعشبسللي كن كشمعك للا:شأ للعش س ل مهشجلليبااكشمللتشباللهيتشبمسلليمعشبباي ل شباعا ي ل ش
بأعشن،أشبابوتشالش ،لشبالس ،كه شمتشبا ونبابجيكشباحهيث شببا ابابتشبامعاأي شبامعك ا.ش

بحهبيل ش ح للامشبا نللب شببالو ل يع:شأللأ شمج ملللشمللتشو كي ل شبا نللب شباث للكأعشأللعش للباهشبام عللهه ش
باهينيل شبباسيكسللي شبباعبللكياي اشبمللتشانلكشيجلللشبح لابمشالليبشبا نلب شب بظيللعشالليبشبالول يعشمحللهبثش
قميي شبا يياشباسمش باشم وكمي شا يبشبامج مل.ش

جمكقيل :شش أيوللعشي ل عشبا ييللاشفوي ل شال للهشفتشيل متش ل شباجميلللشبيي امللبتش م اي ك ل اشبالليبشاللبشهباش
باث كأل ل شبا للعش سل ل هشقمييل ل شبا يي للااشببا للعش سل ل هعش يي للاشبألأو للكاشببال جكا للكتشفبالتاشث للمش يي للاش
باسلليبلاشأعيللىشهقللك شبا ييللاشفتشي لليببشثاللىشجميلللشا للكتشبامج ملللشمللتشولليلشبابسللكيلشبمقيمي ل ش

بباث كأي شبامو ي ،ش.شش

،كقييل ش بلكاوي :شبملكهبمشفتشاليهشباث كأل شجمكايايل شأيجللشفتشالش ولبتش ي ينيلكتشايح،لظشببا سلميلاش للش

ال هشفتش وضلشاين هشببألويشببااهشملتشبابلايح شباببسلع شبامث ،ل اشأليشوهبسل شألحلهشألعشاليهشباث كأل اش
ألن كشمتشم هاش بلا شيح مللشبا لببلشبباوالأاشثضلكأ شثالىشبتشمبلكاو شبآلولايتشألعش يلباشث كأل ش

با يياشيثاي كشبشيجعي كشم با شاهي مش؛شبايسببشفقهبعشا ك.ش

م كبمل شالشمسللكبم ش:شأث ك أل شبا ييللاش سل هعشبسل هبلشباببولللشبا للكيمش ببولللشجهيللهش للكحشأيل شباحايللكتش
بباعهبا ل شببامسللكبب اشبمللتشانللكشسينبللأشا للكشفقللهبعشمللتشبامس ل ،يهيتشمللتشباببولللشبا للكيماشبا مللكش عللا ش

امسللكبمكتشا حيللهشقللتشفاللهبأ كشباماسللم اشبمللتشانللكشيجلللشفتش وللبتشث كأ ل شم كبم ل شالش عللاعشبا نللكالش
ببامسكبم اشببالشأ ن كش يالش حومشقيىشن،س كش كا،نكعشببااببل.ش

هاجي شماحيي :ش أكا يياشالشيموتشفتشيحهثشماشببحله اشوملكشفتشملكشيجللش ييلاهشالمشيلأتشأجلأ اش للش
لابومشق للاشباسللنيتاششببا للهاجشسللن شمللتشسللنتشالليبشباوللبتشحيللثش ن ،للعشأي ل شباا ،لابتشببا  ،لابتشكيللاش

هاج ل شاشبولليالشب لايع شبمسلليمشاوللاتشقيللىش نللكعش
بامع با ل شأللأ شمويللبهشي ل مش وبن ل شأللعشم باحلللشم ش
لاَهُش
باع يه شاببلشثيثشقباشسن شأعشمو شثمشنااتشبا وكايعشم هاج شأعشبامهينل شش َبواتنلتكش َأ َاْونلكهُشاِ َ ْ َف
ٍ
ىشبان ِ
َقيَ َّ
شبَن َّاْاَنكهُش َ ِ
ناييتشش(بمسابعاش)111ش
كأ َ
شقيَ ُ
ىشم ْوث َ
ثنسللكني :ششأكمنسللكتشاللبشاللهعشبا ييللاشبامنبللبهشاشبمللتشانللكش ظ للاشفامي ل ش ا ي ل شقيللىشم للكه شبولليمش
معين ل ش ح،للظشا ل شثنسللكني شاشبمللكشهبمشفتشبا ييللاشباللي شنايللههشجلليباهشما ا ل ش كأل للكا شبنعنللعش للكش

بمسلليمشاشألليش للهشفتشيي للامش للكا يياشبمسلليمعشاشبككي ل شبا ييللاشأللعشبمسلليمشاللعش ح يللهشباسللعكه ش
اي ب لاي شجمعللكعشبالشيوللبتشيالللشم للا تباشا ل ش كس ل وهبمشبابسللكيلشكيللاشباب لاي ،شاشأكا كي ل شقنللههشالش للااش

بابسيي .ش

ثكاثكتش:شهباشباب كلشأعشبا يياش
اماحي ل شباب ل كلشفامي ل شوك ل شقيللىشبامس ل بييتشبالج مللكقعشببمنسللكنعشاشألن للكشماحي ل شبااكو ل ش
نبق ل شبا للعش
باهأكو ل شبباع يي ل شبام هق ل شببمابه شبام يللاشاشأكاب ل كلشجمللك شبا للب ش معكني للكشبابللكمي شببام ش
اعشجببنلشباحيك شجميعكتاشامكشي

،بتش شمتش ،كتشالشيبكاو مشأي لكشكيلاامشثنملكش لنجحشبا،ولاش

ثيبشولب شبميملكتش لكاشب للبأاشبموليصشألعشسل يي كاشبباهبهتشباحمكسل شا لكاشببجلهشبالسل عهبهشباللي ش

يحملللشقيللىشبا ضللحي شبباعملللشا ح ي للك.شب وللكهش وللبتشالليهشبألاوللكتشبألا عل :شبميمللكتاشببمولليصاش
بباحمكس اشبباعملشمتشو كيصشباب كل.ش
بمتشبام كمشباو اىشبا عشيضايلش كشباب كلش:ش
 .1مناصرة كل فكرة تغييرية :

بشح ْسل َُنكش
أو كاشباستشككا كتشمكشيوبنبتشق شفمكمشهقببتشبا ييااشأ مشومتشوكلشبلشأي مشش"شوَلكاُب َ
ِ
كعَنل للكش"(بامكي لله ا)114شاشفملللكشباب ل ل كلشبالللييتشي ايع للبتشامس ل ل ي مش–ببال للييتشال للتش
لكشب َجل ل ْلهَن َ
كشقيَ ْي ل ل شَتَ َ
َم ل َ
يشمو ي ،لتكشقللتشحكضللاامشاشبمللتشانللكشأ للمش
يبللكاو مشأيل شو للكاشباسللت-شأل ن مشيح للبتشفتشيوللبتشمسل ت
بألس للا شبسل ل جك شا للهقك شبا يي للاشاشأ لليش و للكهشث للباشفبشأو للاش للبمشثالشبيو للبتشبام للكهابتشأي للكشم للتش

باب كلاشبايبشوكتشفكيلشف حكلشبان عش()شب ك كتش.ش
 -3رسم مستقبل األمة :

أكاب كلشن عشباحكضاشبولشبامس لشاشبيمونللشفتش حولمشقيلىشمسل لشف شفمل شملتشوليلش
سليبلشبل ك كشاشباليالش جل شباحاولكتشببا نظيملكتشباسيكسلي شببالج مكقيل شثالىشبح ضلكتشبابل كلشاش

ب للا ي مشقيللىشفأوكااللكشب

للب با كشاشح للىشثيبشو للاببشب للبعببشبام باوللاشبالج مكقي ل شبباسيكسللي اأ ن مش

سي بهبن كشمتشوليلشبا،ولاشبالي ش ا لببشقييل شاشبملتشانلكش علكاىش ليحكتشباوالاشألعش ليهشبا لالش
ايمس ل لشبامج للبلشباللي شين ظللاامش س ل لشكللاهشب ل ك مشأللعشباميلليبتشبباب ل ببتشاشبباللي شفهىشثاللىش
نللكوصشفقللهبهشباب ل كلشممللكشيبللياشثاللىش بج ل ش يلللشبا يللهبتشنحللبشماحي ل شبابلليوبو شاشأللعشحلليتشفتش

بامج معكتششبمسيمي ش ج شنحبشماحي شباب كل.ش
 -4المعتمد عليهم في اإلنتاج والبناء:

ألتشباب ل كلشيم يوللبتشبا للب ش أ عكهاللكشبامو ي ،ل شباع يي ل شبباجسللهي شببان،سللي شاشأ للمشبألوللهاشقيللىش
بمن كجشببم هب شببا ييلاشاشأ لمشبالييتش سلياش لمشباعمييل شبا عييميل شببام لكنلشبباملابا شببا ونبابجيلكش

باحهيث شا"أأبسكاياش"شبابكلشبايك كنعشابشباي شفهولشبامحلالشبألباب لعشألعشبا لنكق شبايك كنيل اممكش
جعلشبايك كتش ضلشوهم كشقيىشاايهشبا همشبا نكقعش.ش
بي مثلشبا هعشباعلكمشاييبنسلوبشايعمللشمللشبابل كلش"شضلمكتشب عايلاشمبلكاو مشباوكميل شألعشبامج مللش

قي ل للىشو ل للهمشبامس ل للكبب شم ل لللشبااج ل للكلشابفتشيوبنل ل لببشبل ل لايوكتشيبشويمل ل ل شاشالشس ل لليمكشأ ل للعش

ل للميمشبامعاأل ل ل ش

بالج مكقي اب موين مشمتشبس وهبمشا بامشبم هبقي شب ايعك مشأعشوهم شبامج ملشببا نمي ش .
بامحباشبا با ل:شا ي شم اح شا ا ي شباب كلشقيىشث كأ شبا ييا:ش

بلولشالليهشباا يل شملتشثلليثشم باحلللشم هاجل شبم عكو ل شثللمشم ابمنل شف ش عللهشبو مكا للكش سللياش

جن لتكشثاللىشجنلاب أولليشمسللك تباشهبياي لتكشأللعشقميي ل شمس ل ماشم جللهه اشبيموللتش  ،لليلشبام باحلللشباثيث ل ش

قيىشبانحبشبا كاع:ش

أوالً :مرحلة اإلعداد والتأهيل

بي

لهش لكشباماحيل شبا لعشيل مشأي للكش ا يل شبابل كلشقيللىشث كأل شبا ييلاش

ويلشثحهبثشبا يياشبميجك عشقيىشثيثشمس بيكتشاع:ش
شف-

لليحشن،بسل مشمللتش

با ييلللاشبا،ولللا :بيال لللش ويي ل ل شبألأولللكاشباسلللي ي شبا ل للعش علللكا شمل لللشباثبب ل للتش
بمس لليمي شببابانيل ل اشولللاأ

شبا للهقببتشبا هبمل ل شبامعكهي ل ل شاي للهيتشوكابل لليبقي ش

بباعيمكني شببابجبهي شبكيااكاشبويالشاأ

شبألأوكاشبا عش لهقبشثالىشبا ا يللشبش

ح يتشباب كلشمتشفواكاشباعبام شبا عش ههشث كأ نكشباعا ي شبمسيمي .ش
لش-

با ييل للاشبان،سل للع:شبيال لللش ييل للاشبال جكال للكتشببامبل للكقاشبا ي ي ل ل شباسل للي ي شثال للىش
ب جكا للكتشثيجك يل ل شوكا ا يل ل شقي للىشبا  ،للك لش للهلشباي للأأاشببامح ل ل شببألو للب ش للهلش
باب ل للحنكعشببا،اول ل ل اشببالق م ل للكهشقي ل للىشبال ل للن،أش ل للهلشبال و ل للكلشقي ل للىشبآلو ل ل لايتاش
ببابجكق شببام كهاش هلشباوبعشببالناببعشقيىشبايبت.

تش-

با ييل للاشباسل لليبوع:شبيع ل للاشبا ييل للاشباسل لليبوعشثمل للاشبن يج ل ل شاي ييل للاشبا،ول للا ش
باس للك هاشحي للثشيسل ل هلشبابل ل كلشباس لليبويكتشباوكايل ل ش كاس لليبويكتشبميجك يل ل اش
أيسل ل ل ل هابتشبا،بض ل ل للىش كانظ ل ل للكماشبباع،بيل ل ل ل ش ل ل للكا وايااشببألم ل ل للكنعش كاعم ل ل لللاش

ببالنحابعش كالس كم .
ثانياً :مرحلة الممارسة والتطبيق

بأعشايهشباماحي شين لشباب كلشمتشثاكاشبانظايكتشببامثللشثالىشثالكاشباعمييلكتشببا ا يلهاش

لبهشباعلببشقييل اشأ سلنهشثاللي مشبامسليبايكتشأللعشوكأل شميللكهيتشباحيلك شاي بملببش
أيمكاسلبتشملكش عيمل ُ
ح للهبثشقمييل ل شبا يي للاشبا للعش عاأل لببشقيي للكشم للتشو لللاشب للكاا لشا لليأشم للتشباسل ل لشبملل يلش

باب كلشااملكمشبألملباشثالشثيبشولكتشانلكلشبقلعشمج معلعش ضلاباش موليتشبابل كلشملتشياللاش
ببالشأعي للىشبابل ل كلشفتشيوبضل لببشمعاول ل شبا يي للاشقي للىش
با ضحيكتشببآلالمشاحيتش ح يهشفاهبأ م.ش

لليااشبي حميل لببشأ للعشسل ل يلشيا لللش

ثالثاً :مرحلة التقويم والمراجعة

بايهشباماحي شييامشبألويش كش علهشوللشوالب شو يلاشامعاأل شاللشنسلياشنحلبشبامايلبلشفمشالتش

بم للكشبألوا للكعشبا للعشح للهثتشايل ل مش

للبي كتشبم للكشباليجك ي للكتشبا للعش ح للتشايل ل مش عاياا للكتش

ب وبتشايهشباماحي شفبهشضاباشأعشماحي شباممكاس شببا ا يلهاشحيلثش الافشم،كجلأتشوثيلاش

أ للعشبامي للهبت؛ش س ل يامشوا للاش هييل ل شبمابنل ل شأ للعشبا عكم لللشمع للكاشأ للكا بيمشبامسل ل ماشامس للياش
با يياشيجن كشبالنحابعشقتشفاهبأ كاشبيسههشواباكشايب بلشثاىشبا يياشبامنببه.ش

توصيات عامة لتربية الشباب على ثقافة التغيير:

 .1بق ملللكهشباهبا ل ل شمس ل ل با يجي ش ا بي ل ل شا ا ي ل ل شباب ل ل كلشقيل للىشث كأ ل ل شبا ييلللااش ل للبمشقيل للىش
بام باحلشباثيثشباسك .ش

 .3نعشباباشبا ا ي شببا عييمشاإلس با يجي شباسك اش و يصشملببهشه باسلي شا نلكعشب لهايلش
با يكهبتشباب ك ي شمتش لهبيكتشم باحللشبا عيليمشبألسكسلعشألعشوالببتشم

باعييكشبباجكمعي .ش

لكقه شايم باحللش

 .2بن ،للكحشبا ي للكهبتشبامج معيل ل ش و لللش للبااكشقي للىشبابل ل كلشا بايث للكشبا جا ل ل اشب بجي للكش
ب للنكق شويللكهبتشب ل ك ي شجهيلله اشبيموللتشفتشي ل مشيالللشمللتشولليلشباجكمعللكتشببامللهباأش
ببامن هيكتشباث كأي شببام سسكتشبألايي .ش

 .4ث كح ل ل شبا،ل للاصشايمبل للكاو شباسيكسل للي شبباميهبني ل ل شا يل للكهبتشباب ل ل كلشببوسل للك مشباو ل لابتش
باعميي شاي ييا.ش

 .5نللعشبامجللكاأشبا ب لايعي شببانيك ي ل شا للكنبتشباب ل كلاشبباللي شي لليحشا للمشأللاصشبامبللكاو ش
.1

أعش نكعشبامج ملشب نكق شبا ييااشب يكن شح بو مشب بأياشبح يكجك م.ش

ل للميمشم يل للكأش ا ل للب شايوبل للعشبام ول للاشقل للتشباب ل ل كلشبام ال لللشاي يل للكه شأل للعشميكهين ل للكش

بامو ي ،ل ل اش س ل ل وهم شبألسل للاشببامهاس ل ل شببامسل للجهشبباجكمع ل ل شبكياال للكشمل للتشبام سسل للكتش
بألايي .ش
 .2و لليصشمللهباأشبوييللكتشجكمعي ل شا ا ي ل شو لببهاشباب ل كلشقيللىشث كأ ل شبا ييللااشبا للاش
بامنكاجشبانظاي ش كا هاي كتشباعميي شباميهبني شا أايلشبا يكهبتشبابك .

 .9ث يعشبامج ملش كا عكملشبالمثلشملشبواكعشباب كل.
 .8ضاباش ،عيلشبا نكعشبا ا ب شببا ابمجشبابوكيي شمتشويلشبامهباأشأعشجميلشمابحي ك.
.11

بقهب هشونببتشأضكيي ش م كا مكملكتشبابل كلشبملتشياللشونلك ش ول صش عيليمشبا لابتش

حيثشي مشبظ كاش ابمجشببنبا شجميلشحي كتشبا ح،يظشقيىشمس بىشباعكام.
.11

ش

ونك ش و صش عيجشمبكولشبامبمشباب كل.
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