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اطنية والبيئة
المه ّ
*

الدكتهرة آسيا المهتار  -قيس

البيئةّمفيػمانّمتالزمانّ.تصػراّمعّالدمغّليؤلفا ّدعامةّأساسيّةّلخقيّ ّالسجتسعاتّالبذخيّةّ
ّ
السػاششيّةّو
ونيػضياّ.
يّصمّبّمغّأجلّحسايةّالبيئةّمغّاألخصارّالسحجقةّبياّوالتيّتيجّدّالعالعّاليػمّتػجيوّالسػاشغّوتخبيتوّ

تخبيةّّمػاششيّةّوتخبيةّبيئيّةّ.السػاشغّالحقيقيّّىػّالسػاشغّالحؼّيعسلّعمىّالحفاظّعمىّبيئتوّ،مغّىشاّالتخبيةّ
السػاششيّةّمالزمةّومكسّمةّلمتخبيةّالبيئيّةّ.

ىػّالفخدّالسدتشيخّبشػرّالعقلّ،الستحخرّ
ّ
السػاشغّبحدبّّG. Burdeauليذّالفخدّالحقيقيّّالزعيفّبلّ

مغّاألحكامّالسدبقةّ،القادرّعمىّإبجاءّالخأؼّفيّالذؤونّالعامّةّمغّدونّأنّيتأثخّبسرمحتوّالذخريةّ.

*ّأستاذة محاضرة في كلّيّة التربية – الجامعة اللبنانيَّة ،تعليم االجتماعيّاتّ.
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ّأمخ ّحتسيًّاّ ،ما ّأقمق ّبعس ّالسجتسعاتّ
ّتصػّرات ّسخيعة ّجعمت ّعسميّة ّالتغيخ ّا
شيجت ّالعقػد ّاألخيخة ّ

واستحػذ ّعمى ّعشاية ّالسفكّخيغ ّوالتخبػيّيغ ّوزاد ّاالىتسام ّبالتخبية ّبػجوّ ّعامّ ّوالتخبية ّالسػاششيّة ّوالبيئيّة ّبػجوّّ

نطخّإلىّتغيّخّالقيعّ ّوقػاعجّالدمػكّوتشاميّأعسالّالعشفّوتفكّظّالرالتّالعائميّةّواالجتساعيّةّ.
خاصّّ ّا

جاءّفيّالمعجم الفمدفي ّلمجكتػرّجسيلّصميبا ّأنّ ّالتخبيةّىيّ"تبميغّالذيءّإلىّكسالو"ّ،وفيّمعجم
ّ
التربهية ّلجخجذّوحشّاّهللا"ّ :إنّياّتجريذّمشطعّمتّرلّيرسعّبيجفّتػصيلّمديجّمغّالسعارفّ
المرطمحات
ّ
والسياراتّذواتّالقيسةّإلىّجسيعّأنذصةّالحياة"ّ.

وفي ّمػسػعة ّ"ّ Universalisالتخبية ّىي ّتكػيغ ّالفخد ّفي ّالشػاحي ّالفكخيّة ّوالجدجيّة ّوالدمػكيّةّ

واالجتساعيّةّ"...إنّّالتخبيةّعسميّةّنقلّاإلندانّمغّالسجيػلّإلىّالسعمػمّوفقّخصّةّعمسيّةّمحجّدةّ.

لمتخبية ّعجّة ّتػجيات ّتتفخع ّعشياّ ،نػرد ّمشيا ّعمى ّسبيل ّالحكخ ّال ّالحرخ ّالتخبية ّالػششيّةّّ ،والتخبيةّ

السجنيّةّوالتخبيةّالسػاششيّةّ...

جّبيشياّنطخّإلىّتجاخّلّعشاصخىاّ.عمىّالخغعّمغّذلظّيخػّالجكتػرّنسخّ
ّا
ويقعّبعزيع ّفيّشخكّالسد
اطنية ّصّّ،22أنّ ّىشاكّحجودّا ّفيّماّبيغّىحهّالتعابيخّ.
الية المدرسة في التربية المه ّ
فع ّ
فخيحوّفي ّكتابوّ ّ
فالتخبية ّالسجنية ّىجفيا ّتقجيع ّمعارف ّإلى ّالصالب ّحػل ّمجتسعو ّالسجني ّوإكدابو ّالقيع ّوالسػاقف ّالتي ّتجعموّ

عشرخ ّاجتساعيًّا ّمذاركّا ّفي ّشؤون ّبيئتو ّالسحميّةّ .والتخبية ّالػششيّة ّالتي ّتتقاشع ّبذكل ّكبيخ ّمع ّالتخبيةّ
ّا

السجنيةّ ،لكشّيا ّتخكّد ّعمى ّالشػاحي ّالػششيّة ّالػججانيّة ّوعمى ّإكداب ّالصالب ّمعارف ّحػل ّحقػقو ّوواجباتوّ

وسمػكيّاتّمعيشةّنحػّالػشغّكاالنتساءّإليوّوالػالءّلوّ...

أمّاّالتخبيةّالسػاششيّةّفتذتسلّعمىّالتخبيةّالسجنيّةّوالتخبيةّالػششيّةّلكشّياّالّتّقّترخّعمييساّلترلّإلىّ

معارفّوكفاياتّأخخػّندتعخضياّفيّىحهّالجراسةّ.

تتشاول ّىحه ّالجراسة ّمفيػمي ّالسػاششيّة ّوالبيئةّ ،كسا ّتدتعخض ّمبادغ ّالتخبية ّالسػاششيّة ّوعشاصخىاّ
وأبعادىا ّوقيسياّ ،وأىجاف ّالتخبية ّالبيئيّة ّوالػسائل ّواألدوات ّالسفتخض ّاستخجاميا ّمغ ّأجل ّتكػيغ ّ"السػاشغّ
انيغّويحسيّبيئتوّمغّالتمػثّ.
ّ
السثقّفّوالسشتجّوالسدؤول"ّ،يحتخمّالقػ

وىشا ّال ّبجّ ّمغ ّالتخكيد ّعمى ّدور ّالجولة ّوالسجرسة ّوالسؤسّدات ّفي ّتشسية ّالفخدّ ،ومحاولة ّالخبط ّبيغّ

السػاششيّةّوالبيئةّألنّيساّمتالزمتانّوتمتقيانّفيّكثيخّمغّاألمػرّواألىجافّ.

ولتك ّػن ّىاتانّالتخبيتانّمبشيّتيغّعمى الػعيّوالثقافةّ،الّبج ّمغّتخبيةّمقرػدةّمحجّدةّاألىجافّتذخفّ

مغّخاللياّتدويجّالصالبّ(السػاشغ)ّالكثيخّمغّمفاىيعّالتخبيةّالسػاششيّةّوالبيئيّةّمثلّمفيػمّ
ّ
عميياّالجولةّ،يتعّّ
تمػثّ–ّاحتباسّحخارؼّّ–ّحقػقّّوواجباتّ...
الػشغّ–ّالسجتسعّ–ّالسذاركةّ–ّ ّ

ىشاك ّالعجيج ّمغ ّالسؤسّدات ّالتي ّتقػم ّبجور ّأساسيّ ّفي ّالتخبية ّالسػاششيّة ّوالبيئيّة ّمشيا ّالعائمةّ

واألنجيةّ ...وتشفخد ّالسجرسة ّ(مجتسع ّمرغخ) ّبالسدؤوليّة ّالكبخػ ّفي ّتشسية ّشخريّة ّمػاشغ ّالغج ّوتكػيشياّ
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وتدويجهّالسعخفةّوالسياراتّ ،وذلظّمغّخاللّتزسيغّمفاىيعّالسػاششيّةّوالبيئةّفيّالسشاىجّالجراسيّةّالتيّتبجأّ

فيّمخاحلّمبكّخةّحتّىّالسخحمةّالجامعيّةّ.وبعجىاّيأتيّدورّالجولةّوالسجتسعّفيّاستكسالّعسميّةّالتشسيةّأوّ
التخبيةّالسدتجامةّمغّخاللّوسائلّاإلعالمّوالحسالتّالتثقيفيّةّ.

نعخض ّفي ّنياية ّىحه ّالجراسة ّبعس ّالتػصيات ّباإلضافة ّإلى ّنساذج ّمغ ّاألنذصة ّالستعمّقة ّبالتخبيةّ
السػاششيّةّوالبيئيّةّالسسكغّاإلفادةّمشياّ.

اطنية وقيمها
 – Iمبادئ المه ّ
السػاششيّةّىيّ"الػضعيّةّالقانػنيّةّالتيّيتّخحّالفخدّبفزمياّماىيّتوّكإندانّسياسيّّ،بحيثّتسشحوّصفةّ
ةّمغّشأنياّأنّتمقيّعمىّعاتقوّدورّمعيّشّا ّفيّآليّةّالفرلّالدياسيّ"(ّ.أنيذّالعكخهّ:التربية
ّا
تذخيعيّةّأصميّ
اطنيةّ،صّّ.)19
عمى المه ّ
التربهيةّ(فخيجّالشجار)ّأنّّالسػاششةّأوّالسػاششيّةّىيّالػضعّ
وجاءّفيّالمعجم المهسهعي لممرطمحات
ّ
ّ
الحؼّيكػن ّفيوّالسخءّمتستّعّا ّبحقػقوّوواجباتوّكسػاشغّ،و"أنّ ّالسػاشغّىػّساكغّالبالدّالسػلػدّفيياّأوّأحجّ

الدكّانّاألجانبّالسػلػدّفيّالخارجّولكشّوّنالّجشديّةّالبالدّالججيجةّبالتجشّذ"ّ.وأمّاّالتخبيةّالسػاششيّةّفييّ
التخبية ّالتي ّتؤكّج ّفي ّمشاىجيا ّوشخائقيا ّتعميع ّالدمػك ّاالجتساعيّ ّالسدتحّبّ ّالحؼ ّيكػن ّالسػاشغ ّالرالحّ
السشدجعّمعّقػانيغّالبالدّوالسخاعيّلسرالحيا"ّ.

ومغّمبادغّالسػاششيّة ّ)راجع ّأنيذّالعكخه( ّالعقد االجتماعي ّوىػّرابصةّقانػنيّةّتجسعّبيغّشخفيغّأوّ
ّ
أكثخّوتدتشجّإلىّمبجأّالحقّّوالػاجبّ.فاألفخادّيكػنػنّجساعةّخاضعةّلشطامّمعيغّ،والفخدّعزػّمؤسّذّفيّ
ىحا ّالشطام ّوبالتالي ّفيػ ّشخف ّفي ّىحا ّالعقج ّوما ّيشتج ّمغ ّذلظ ّمغ ّحقػق ّوواجبات ّوسمصاتّ .والدمصةّ

ّتعبيخّعغّإرادتيعّوىحاّجػىخّالشطامّالجيسػقخاشيّّ.
السكػنةّمغّالسػاششيغّلتكػن ّا

ّعزػا ّفاعالّ ّفيّ
ّ
االنتماءّ :يشتسي ّالفخد ّإلى ّجساعة ّوإلى ّأرض ّوإلى ّىػيّةّ ،وىحا ّما ّيجعل ّاإلندان

الكيانّالدياسيّّأؼّمػاششّاّيتستّعّبحقػقوّالسجنيةّوعميوّواجباتّتجاهّوششوّ.

المذاركةّ:إنّ ّمفيػمّالسػاششيّةّأبصلّمفيػمّالخعيّةّ،فالسػاشغّليذّخادمّا ّأوّعبجّاّ،إنّوّعزػّمذاركّ

فيّالسجتسعّالحؼّيشتسيّإليوّ.والسذاركةّتعشيّإبجاءّالخأؼّوىيّتتعّ ّعبخّاالنتخابّواالىتسامّبالذأنّالعامّّ

جّبياّوالسذاركةّفيّالجفاعّعغّالػشغّ.
ّ
واحتخامّالقػانيغّوالتقي
الهطنية
قيم
ّ

إنّ ّمفيػمّالسػاششيّةّقائعّعمىّمجسػعةّمغّالقيعّتجعموّمػضعّتقجيخّفيّالفكخّالدياسيّ ّالسعاصخّ،

ّومغّىحهّالقيعّالحخيّةّوالسداواةّوالسداعجةّواألخالقّ .تكػنّ ّالحخيّةّركيدةّالدياسيّةّفيّبشاءّالسػاشغّووجػدهّ
لكغّ ّالحخيّةّالّتعشيّالفػضىّ،بلّتعشي ّحخيّةّمزبػشةّ ،إنّياّتعبيخّعغّالخأؼّضسغّقانػن ّأوّنطامّيزبطّ

ىحهّالحخيّةّ.الكاتبّالفخنديّّّV. Hugoيعتبخّالسػاشغّالحخّّىػّالحؼّيقيجّنفدوّبالقانػنّالحؼّيختارهّ.
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المداواةّ:إنّ ّمبجأّالسداواةّألغىّالفخوقاتّبيغّاألفخادّ.فالسػاششػن ّمتداوون ّأمامّالقانػن ّبغسّ ّالشطخّ

عغّالمػنّوالجشذّوالعخقّوالجيغّ...

ّمدتػػّ
ّ
المداعدة :يحتّع ّالسجتسع ّالسجنيّ ّعمى ّالجولة ّسياسة ّاجتساعيّة ّىادفةّ ،تزسغ ّلمسػاششيغ

معيذيا ّمتػازنّاّ،وذلظّمغ ّشخيقّالتعميعّالسجّانيّ ّ– ّالزسانّالرحّيّ ّ– ّضسانّالذيخػخةّومذاريعّالتشسيةّ
ًّّ
السدتجامةّ ...وىشاك ّدور ّلسؤسّدات ّالسجتسع ّالسجنيّّ ،بحيث ّتقػم ّالجسعيّات ّاإلندانيّة ّوالخيخيّة ّبتقجيعّ

السداعجات ّإلى ّدّور ّالعجدة ّواأليتامّّ .وىحا ّالحذّ ّاإلندانيّ ّيؤسّذ ّلمدالم ّاألىميّ ّبيغ ّالسػاششيغ ّويّكدبّ

السجتسعّحرانةّّضجّّالتفكّظّواالنقدامّ.
المدنية
ّ

تكسغّالسجنيةّفيّاحتخامّالسػاشغّعشاصخّ ّالجولةّ،واالنرياعّلمقػانيغّوالقيامّبػاجباتوّالسجنيّةّوحسايةّ

البيئةّمغّالتمػثّوعجمّالتعجّؼّعمىّاألمالكّالعامّةّواالىتسامّبالشطامّالعامّّ...
ّ
األخالق

تتجمّىّاألخالقّفيّأصػلّالتعاشيّمعّاآلخخيغّ،وبآدابّالدمػكّواالعتخافّبحقػقّاآلخخيغّ.
إنصالقا ّمسّاّوردّندتشتجّأنّ ّالسػاششيّةّىيّعسميّةّمعخفيّةّوعسالنيّة"ّ ،وىحاّماّيجعمياّمػضػعّا ّتخبػيًّاّ

مختبصاّارتباشّاّوثيقّاّبالسذخوعّالدياسيّّالحؼّتقػمّعميوّالجولةّالجيسقخاشيّةّالحجيثة"ّ(العكخهّ،صّّ)58
اطنية
أبعاد المه ّ

عجّالفكخؼّ ّوالبعجّالثقافيّ ّحيثّتسثّلّالسعخفةّركيدةّ
ّ
يقػمّمفيػمّالسػاششيّةّعمىّبعسّاألبعادّ ،مشياّالبّ

أساسيّة ّفي ّنػعيّة ّالسػاشغ ّالحؼ ّتدعى ّلتكػيشو ّمؤسّدات ّالسجتسعّ .إنّ ّالسعخفة ّتػفّخ ّلمسػاشغ ّوسيمة ّلبشاءّ
مياراتوّوكفاءاتوّ،مثلّالتحميل ّّوالفكخّالشقجؼّّ .أمّاّالبعجّاالجتساعيّ ّفيقػمّعمىّتفعيلّدورّالسػاشغّليتعايرّ

معّاآلخخيغّ ّ.وفيّماّيتعمّقّبالبعجّالػششيّّ،فإنّوّيذجّدّعمىّاالنتساءّإلىّالػشغّوالجفاعّعشوّ.والبعجّالجيشيّّ

يقػمّعمىّتدويجّالسػاشغّالقيعّّواألخالقّ.يبقىّالبعجّالجغخافيّّأوّالبيئيّّأؼّالسكانّالحؼّيعيرّفيوّالسػاشغّ،
ويعسلّعمىّالسحافطةّعميوّوذلظّمغّخاللّالسذاركةّفيّاألنذصةّالبيئيّةّ(حسالتّنطافةّ.)...

اصمةّومدتسخةّلتعسيقّالذعػرّبالػاجبّتجاهّالسجتسعّ
ّ
ىشاّتكسغّأىسيّةّالتخبيةّالسػاششيّةّ،إنّياّعسميّةّمتػ

وتجاهّالػشغّ.ىجفياّتكػيغ ّمػاشغّواعّ،مجركّلحقػقوّوواجباتوّ،متحل ّبالسدؤوليّةّوممتدمّدورهّفيّالسجرسةّ

وفيّالسجتسعّفيساّبعجّ.

سجخد ّكتابتيا ّووضعيا ّفي ّدستػر ّالجولة ّوأرشيفياّ ،بل ّيجبّ
ال ّتتحقق ّأىجاف ّالتخبية ّالسػاششيّة ّب ّ

تخجستيا ّإلى ّإجخاءات ّعسميّة ّميجانيّة ّ(زيارة ّمؤسّدات ّالجولة ّلسعخفة ّشبيعة ّعسميا ّ– ّزيارة ّدار ّالعجدةّ

والسشاشقّالفقيخةّلتشسيةّالحذّّاإلندانيّّ.)...
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اطنية
دور المدرسة والمناهج
التعميمية في التربية المه ّ
ّ
إنّ ّالتخبيةّالسػاششيّةّأشسلّوأوسعّمغّالتخبيةّالػششيّةّوالتخبيةّالسجنيّةّ،إنّياّتذتسلّعمييساّوتتخصّاىساّ

لتزعّ ّعشاصخّأخخػّ.فالتخبيةّالسػاششيّةّالّتقترخّعمىّمحبّةّالػشغّومعخفةّالحقػقّ ّوالػاجباتّبلّتذتسلّ

اءةّججاولّوإحراءاتّ،وقيعّ
ّ
عمىّمعارفّتاريخيّةّوجغخافيّةّوبيئيّةّواقتراديّةّوعمىّمياراتّالتحميلّوالشقجّوقخ
دّالعشرخؼّّ،والتدامحّ...
ّ
مثلّالقبػلّباآلخخّ،السداواةّوعجمّالتسيي

ةّحكخّعمىّالسجرسةّ،بلّىشاكّمؤسّداتّاجتساعيّةّتشسّيياّمثلّالعائمةّ،ووسائلّ
ّا
ليدتّالتخبيةّالسػاششيّ

اإلعالمّ،والسؤسّداتّالجيشيّةّ...لكغّيبقىّلمسجرسةّالجورّالسسيّدّفيّتشسيةّشخريّةّالتمسيحّوقجراتوّوتأىيموّ

وإكدابوّالكفاءاتّوالسياراتّالعمسيّةّبحدبّخصّةّتخبػيّةّىادفةّ،بحيثّت ِّ
ةّعشرخّأساسيًّاّ
ّا
كػنّّالتخبيةّالسػاششيّ

فيياّ.

الّتقترخّالتخبيةّالسػاششيّةّعمىّمادّةّمغّمػادّ ّالعمػمّ،بلّتدتفيج ّمغّالسزسػن ّالخاصّ ّبكلّ ّمادّةّأوّ

عمعّ،وذلظّمغّشخيقّربصوّبعشرخّمغّعشاصخّالتخبيةّالسػاششيّةّمعّالتخكيدّعمىّدورّمػاردّاالجتساعيّاتّ

نطخّإلىّمحتػاىاّوأىسيّتياّاالجتساعيّةّ(لمتػسّعّ،أنطخّ:نسخّفخيحةّ،صّّ.)46-45
ا

التاريخّ:العبخةّمغّالساضيّ– ّفيعّالساضيّوالحاضخّورؤيةّالسدتقبلّ– ّتاريخّالػشغّ– ّالتخاثّ–ّ

حزاراتّالذعػبّ–ّإنجازاتّالسفكّخيغّ–ّنزاالتّاألججادّ–ّالحخبّوالدمعّ...

الجغرافياّ:شبيعةّالبمجّ–ّالسػاردّالصبيعيّةّ–ّالدكّانّ–ّاالقترادّ–ّالتبجلّالسشاخيّّ.
المدنيةّ:القػانيغّ– ّالحقػق ّوالػاجباتّ– ّمحبّةّالػشغّوالػالء ّلوّ– ّمؤسّداتّالسجتسعّالسجنيّّ
التربية
ّ

–ّالقيعّ–ّالدمػكّ–ّالتدامحّ–ّإحتخامّاآلخخّ–ّإحتخامّجسيعّالسعتقجاتّ–ّاالنفتاحّ.

األدبّ :مخآة ّالعرخّ ،يشقل ّإليشا ّاألديب ّمغ ّخالل ّكتاباتو ّأخبار ّمجتسعو ّالدياسيّة ّواالجتساعيّةّ،

(رواياتّنجيبّمحفػظّ.)...

المغةّ:وسيمةّالتػاصلّداخلّالسجتسعّ– ّنقلّالتخاثّمغّجيلّإلىّآخخّ– ّتعمّعّلغاتّأجشبيّةّلالشالعّ

عمىّالحزارةّاإلندانيّةّ.

الفن والمهسيقىّ:لغةّعالسيّةّ–ّتشسيةّالذعػرّالػششيّ(األغانيّالػششيّةّ–ّالفػلكمػرّ–ّالتخاثّ.)...
ّ
البدنيةّ:نسػّّجدجؼّّ–ّروحّرياضيّةّ–ّالعسلّالجساعيّّ...عقلّسميعّفيّجدعّسميعّ.
التربية
ّ
العمهمّ:السحافطةّعمىّنطافةّالبيئةّوعمىّالسػاردّالصبيعيّةّ–ّالشطافةّالعامّةّ–ّالػقايةّمغّاألمخاضّ...
الرياضيات :عمع ّالسشصق ّ– ّالرح ّمغ ّالخصأ ّ– ّقخاءة ّالججاول ّالبيانيّة ّ(تزخّع ّماليّ ّ– ّزيادة ّعجدّ
ّ
الدكّانّ.)...
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ىحه ّالسػادّ ّمجتسعة ّىجفيا ّتكػيغ ّإندان ّومهاطن ّمثقّف ّواع ّومدؤولّ ،ويسكغ ّكلّ ّأستاذ ّانصالقّا ّمغّ

ّمدوداّالمعرفة والثقافةّ.
مادّتوّالتعميسيّةّأنّيقػمّبجورّىامّّفيّالتخبيةّالسػاششيّةّشخطّأنّيكػن ّ

البيئية
التربية
ّ
البيئةّىيّالسدكغّحيثّتتعايرّالكائشاتّالحيةّوتتكاثخّ،بسغّفيياّاإلندانّ(تيانّ،صّّ .)11وتعخفّ
مباشخ ّفيّ
ّتأثيخ ّ ّا
البيئة ّبأنيا"ّ :العالع ّمغ ّحػل ّاإلندان"ّ ،أو ّذلظ ّالقصاع ّمغ ّالعالع ّالخارجي ّالحؼ ّيؤثخ ّا

اإلندانّّ.Unesco

شيجت ّالعقػد ّاألخيخة ّتراعجا ّسخيعا ّلمسذكالت ّالبيئيّة ّعمى ّالسدتػػ ّالعالسيّ ّكسا ّعمى ّالسدت ّػييغّ

الػششيّ ّوالسحمّيّ ،ما ّكان ّمرجر ّقمق ّفي ّاألوساط ّالجوليّة ّوخاصّةّ ّلجػ ّالتخبػيّيغ ّوواضعي ّالسشاىجّ
السجرسيّةّ.مغّىشاّجاءّالتخكيدّعمىّالتخبيةّالبيئيّةّ ّوكانت ّالدبعيشياتّ"عقجّالتخبيةّالبيئيّة"ّ،حيغّبجأ ّالكثيخّ

مغّالبمجانّببحلّالجيػدّلجمجّعشاصخّالتخبيةّالبيئيّةّبشطسياّالتعميسيّةّ.وقجّعّقجتّعجّةّمؤتسخاتّحػلّالبيئةّ

تحتّرعايةّمشطّسةّّ،Unescoأىسّياّفيّستػكيػلعّالعامّّّ،1972والحؼّأكجّأنّ ّالتخبيةّالبيئيّةّوسيمةّأساسيّةّ
ّ
لسعالجةّالسذاكلّالبيئيّةّ.

ومؤتسخ ّبمغخاد ّالعام ّّ ،1975تسّت ّفيو ّالسرادقة ّعمى ّالبخنامج ّالجوليّ ّلمتخبية ّالبيئيّة ّالحؼ ّوضعتوّ

ّ Unescoبالتعاون ّمعّالبامبيئة ّ(بخنامجّاألمعّالستحجةّلمبيئة) ّوعّخفّبسيثاقّبمغخادّالحؼّوضحّأىجافّالتخبيةّ
البيئيّةّوغاياتياّ.

البيئية
أهم أهداف التربية
ّ
ّ

ّتكػيغّمػاشغّ:عالسيّّمجركّوميتعّّببيئتوّومذكالتياّّمدمّحّبالسعخفةّوالسياراتّوالسػاقفّّممتدمّالعسلّالفخدؼّّوالجساعيّّّ-مذاركّفيّإيجادّحمػلّلسذاكلّالبيئةّ

البيئية
أهم غايات التربية
ّ
ّ

ّالػعيّ:مداعجةّالسػاشغّ(األفخاد)ّعمىّاكتدابّالػعيّإزاءّالبيئةّومذاكمياّ.ّالسعخفةّ:إكدابّالسػاشغّ(األفخاد)ّمعخفةّواسعةّبالبيئةّومذكالتياّودورّاإلندانّفيياّ.ّ -السػاقفّ :مداعجة ّالسػاشغ ّ(األفخاد) ّعمى ّاكتداب ّالقيع ّوالسذاعخ ّالػششيّة ّباالىتسام ّبالبيئةّ

والسذاركةّفيّصػنياّوالسحافطةّعميياّ.
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ّ -السذاركةّ :خمق ّالحذّ ّبالسدؤوليّة ّلجػ ّالسػاشغ ّإزاء ّالسذكالت ّالبيئيّة ّلزسان ّالعسل ّالسشاسبّ

بيجفّحلّّتمظّالسذكالتّ.

مرصمحّالتخبيةّالبيئيّةّككيانّقائعّبحاتوّحجيثّالعيجّفيّالعجيجّمغّالبمجانّ.أخحّال ّػضعّيتغيخ ّمشحّ

الدبعيشياتّعشجماّبجأت ّالسشاىجّالسجرسيّةّباالىتسامّأكثخّفأكثخّبالسذكالتّالبيئيّةّ،وأخحتّبعجّا ّآخخّوىػّ
"التخبيةّمغّأجلّالبيئة"ّ.
ىشاكّتعخيفاتّعجيجةّلمتخبيةّالبيئيّةّمشياّ
ّ -أنّيا ّمعخفة ّالقيع ّوالسػاقف ّوالسفاىيع ّالسختبصة ّبعالقة ّاإلندان ّبثقافتو ّوبيئتو ّالبيػفيديائيّة ّ

ّBiophysiqueوتػضيحياّ(فخيجّالشجّار)ّ.

إنّياّعسميّةّإدراكّالقيعّوتػضيحّالسفاىيعّبغيةّتصػيخّالسياراتّوالسػاقفّالزخوريّةّلفيعّالعالقاتّالتيّ

تخبطّماّبيغّاإلندانّوثقافتوّومحيصوّالبيػفيديائيّّوتقجيخىاّ.إنّياّمسارسةّاتّحادّالق اخراتّالحاتيّةّلشطامّسمػكيّّ

بذأنّالقزاياّالستعمّقةّبشػعيّةّالبيئةّ(ّ.)Unescoّ1971

البيئية
دور التربية في التربية
ّ
كمسةّتخبيةّتعشيّتشذئةّ ّوتشسيةّىجفياّتكػيغّفخدّمتكاملّومػاشغّمدؤول؛ ّىحهّالتخبيةّالتيّتستجّ ّمغّ

ةّمدتسخة؛ ّإنّياّنقلّالتخاثّمغّجيلّإلىّآخخّ.
ّ
السيجّإلىّالمحجّوالّتقفّعشج ّمػتّالفخدّألنّياّعسميّةّاجتساعيّ

بيةّتبجأّباكخ ّمعّاألشفالّوتدتسخّّ،إنّياّعسميّةّمتصػّرةّتخزعّلعػاملّالتغييخّ.يجور ّمحػرّالتخبيةّ
ّا
ىحهّالتخ

اشغّالسدودّقػت ّالسعخفةّالتيّتمقّاىاّمشحّنعػمةّأضافخهّوخمقت ّعشجهّروحّ
ّ
حػل ّالفخدّأؼّالسػاشغّ،ىحاّالسػ
السػاششيّةّالتيّتذسلّمحبّةّالصبيعةّوصػنّمػاردىاّ(أؼّاحتخامّالبيئةّوالسحافطةّعمييا)ّ.

ّالتمػث ّالبيئيّ ّمغ ّخالل ّغخسياّ
مغ ّىشا ّفإنّ ّالتخبية ّالبيئيّة ّأصبحت ّبعجّا ّمغ ّأبعاد ّحلّ ّمذكمة ّ
لألخالقيّاتّالبيئيّةّفيّوججانّاألفخادّ ّ.وفيّىحاّاإلشارّيقػلّّLeopoldأستاذّالبيئةّالذييخّ:نحغّنحقّقّفكخةّ

أخالقيّة ّالسحافطة ّعمى ّاألرض ّحيغ ّنشطخ ّإلييا ّعمى ّأنّيا ّمجتسع ّنشتسي ّإليوّ ،وبحلظ ّيسكششا ّأن ّندتخجمّ
األرضّبصخيقةّتشعّّعمىّالحبّّواالحتخام"ّ.

البيئية
دور المدرسة في التربية
ّ
أجسعت ّالسؤتسخات ّالجوليّة ّالتي ّرعتيا ّّ Unescoبالتعاون ّمع ّبخنامج ّاألمع ّالستّحجة ّلمبيئةّ ،عمى ّأنّّ

بيةّدورّرياديًّا ّفيّخمقّالػعيّلقزاياّالبيئةّ.مغّىشاّضخورةّ"أنّتخكّدّالسشاىجّالتخبػيّةّالحجيثةّبفمدفتياّ
ّا
لمتخ

عمى ّاتّخاذ ّمػقف ّإيجابيّ ّتجاه ّالسحافطة ّعمى ّالبيئة ّالصبيعيّة ّواالجتساعيّة ّوتجاه ّكيفيّة ّاستعسال ّالسػاردّ
البيئية في لبنانّ،صّّ.)7
الصبيعيّةّبصخيقةّعقالنيّةّمجروسة"ّ(جػرجّشعسوّ:التربية
ّ
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في ّىحا ّاإلشار ّنخػ ّوجػب ّأن ّيكػن ّلمسجرسة ّدور ّأساسيّ ّفي ّوضع ّمشاىج ّالتخبية ّالبيئيّةّ،وتشطيعّ

ّالتجريديّ ّعمى ّأن ّيذسل ّجسيع ّمخاحل ّالتعميعّ ،ثعّ ّيأتي ّدور ّالسجتسع ّووسائل ّاإلعالم ّوالسشطّساتّ
العسل ّ

البيئيّةّ...

الّتقترخ ّالتخبية ّالبيئيّة ّعمى ّمادّة ّمعيّشة ّبل ّتذسل ّجسيع ّالسػادّ ّالتعميسيّةّ .فكلّ ّمجرس ّيدتصيع ّفيّ
أثشاءّقياموّبػاجبوّالتعميسيّّأنّيثيخّانتباهّالتالمحةّإلىّأىسيّةّالسحافطةّعمىّالبيئةّمغّخاللّإرشاداتّتخبػيّةّ

يعصييع ّإياىاّ .ال ّبجّ ّمغ ّتعاون ّجسيع ّالسخبّيغ ّفي ّما ّبيشيع ّإلنجاح ّعسميّة ّالتخبية ّالبيئيّة ّالقائسة ّعمى ّحلّّ
ؼ ّأنّيجرسّمادّةّالتخبيةّعمىّالبيئةّأستاذّمادّةّعمعّ
اجوّتمػثّالبيئةّ،وليذّمغّالزخور ّ
ّ
السذكالتّالتيّتػ

اجعّالستػافخةّعغّالتخبيةّالبيئيّةّ،وقجّ
ّ
األحياءّ،فكلّ ّمخبّ ّواع ّقادرّعمىّأنّيؤدؼّىحاّالجورّ،باالستعانةّبالسخ

أصجرتّّUnescoسمدمةّمغّالػثائقّالتيّتػفّخّالسبادغّالتػجيييّةّفيّمجالّتجريبّالسعمّسيغّووضعّالسشاىجّ

الجراسيّةّ .ويبجو ّأنّ ّالتخبية ّالبيئيّة ّقج ّحطيت ّبالتأييج ّأكثخ ّمسّا ّتخجست ّإلى ّأنذصة ّممسػسة ّفي ّإشارّ
السؤسّداتّالتخبػيّةّومشاىجّالتعميعّ.

وتبيّغ ّدراسة ّاستقرائيّة ّ(قامت ّبيا ّّ )Unescoلمسشاىج ّالتخبػيّة ّأجخيت ّفي ّّ 21دولة ّ(معطسيا ّفيّ

البمجانّالشامية)ّأنّغالبيّةّىحهّالبمجانّلعّتّجرجّالتخبيةّالبيئيّةّمغّمشاىجياّإالّّفيّحجودّضيّقة.

البيئية
اطنية والتربية
ّ
العناصر المذتركة بين التربية المه ّ
ّ-الثقافةّ.

ّعسميّةّجساعيةّ.ّ-عسميّةّفخديةّ.

ّتصبيقياّفيّالسشاىجّالسجرسيةّ.ّدورّالجولةّفيّتشسيتياّ.ّدورّالسجرسةّ.ّ-دورّاألسخةّ.

ّحقّّمغّحقػقّّالسػاشغّ(بيئةّسميسة)ّ.ّنذاشاتّصفيةّوغيخّصفيةّ.ّزياراتّورحالتّتثقيفيةّ.ّ-مػاشغّمتكاملّ.

ّمػاشغّمتستعّبالقيعّوبحدغّالدمػكّ.ّ-تصبيقاتّعمسيةّ.

ّإستخجامّالػسائلّ(أفالمّ–ّقرزّ–ّصػر)ّ.ّ-قيعّومػاقفّوسم ّػك.
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الخاتمة
تتصػرّالتخبيةّالسػاششيّةّوالتخبيةّالبيئيّةّوتشسػانّمغّشخيقّاستخجامّالكتابّالسجرسيّّوالخحالتّالسيجانيّةّ

والتصبيقاتّالعمسيّةّالعسميّةّوالرػرّواألفالمّوالخسػمّالبيانيّةّوالخخائطّ.

إنّ ّالتخصيط ّالعمسيّ ّالدميع ّمصمػب ّفي ّعالسشا ّالعخبيّ ّأكثخ ّمشو ّفي ّالبمجان ّاألخخػّ ،ألن ّالسػاردّ
الصبيعيةّفيّبمجانشاّتعخضتّلفتخةّشػيمةّمغّاالستغاللّغيخّالسشطّعّالحؼّنتجّمشوّتجميخّالجدءّاألكبخّمغّ
الغاباتّوالسخاعيّالصبيعيّةّ،وانقخاضّالكثيخّمغّأنػاعّالحيػاناتّأوّانخفاضّعجدىاّانخفاضاّممح ّػضاّ.

ّوالصخيقةّالتيّيتعّّفيياّاستغاللّالبيئةّتيجّدّمدتقبلّاألجيالّالسقبمةّ،لحاّفالسحافطةّعمىّالبيئةّمدؤوليّةّ

اكّمخاشخّالتصػرّعمىّبيئتوّ،فعميوّالدعيّإلىّالسحافطةّ
ّ
تقعّعمىّعاتق ّالجسيعّ.فعمىّالسػاشغّالتشبوّوإدر

عميياّواحتخامياّوالتقيّجّبالذخوطّالستّبعةّلريانتياّ.

فالسػاشغّالحؼّندعىّإلىّوجػدهّالّيبشىّمغّشخيقّالتمقيغّوالػععّبلّمغّخاللّجعموّعشرخاّأساسيًّاّ

في ّالعسميّة ّالتخبػيّة ّمغ ّخالل ّالسذاركة ّالتي ّتبجأ ّمغ ّغخفة ّالرفّ ّثعّ ّتشتقل ّإلى ّالسجتسعّ .ىحه ّالسذاركةّ

تتصػر ّمغ ّشخيق ّاالشّالع ّعمى ّالقزايا ّاالجتساعيّة ّالتي ّتتزسّشيا ّمػادّ ّاالجتساعيّات ّألنّيا ّتجور ّحػلّ
ّ
اإلندانّونذاشاتوّ،والتخبيةّالسػاششيّةّفيّصمبّنذاطّالسػاشغّوسمػكوّوارتباشوّبػششوّ.
السػشغّ=ّبيئةّسميسةّ،سالمةّالبيئةّمغّسالمةّالسػاشغّ.
البيئية
اطنية والتربية
ّ
أهم مبادئ األنذطة المتعّمقة بالتربية المه ّ
ّ
أفهم

أكتذف

أبادر

Je découvre – Je comprends – Je réagis

مغّبيغّاألنذصةّالريفيةّوالالصيفيةّالتيّتشسيّمعخفةّالصالبّأىسيةّالسػاششةّوالبيئةّ،اختخناّبعسّ

األمثمةّّ:

تمػثّاليػاءّ–ّالسحافطةّعمىّالبيئةّالسحميةّ–ّالسحافطةّعمىّالغاباتّ.
َؼشف األٔالد ػهٗ أًّْٛخ انٕٓاء ف ٙحٛبح اإلَغبٌ ٔانُجبد.
 – Iتلىث الهىاءّ :
انزهٕس كًذخُخ ٚزقبػذ يُٓب
ٙ
 َؼشكً
ً
ٔفٕسا رٕمّح ثؼل يغجّجبد ّ
فٕسا رؼجّش ػٍ انٕٓاء انُم ّ
انذخبٌ – أكٕاو لًُبيخ رحزشق – أؽخبؿ ٚذ ّخٌُٕ.
 رؼهٛك األٔالد ػهٗ انقٕس.رهٕس انٕٓاء:
 َغأل األٔالد ػٍ اٜصبس انًزشرّجخ ػهٗ ّ .1اإلفبثخ ثبأليشاك
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 .2انمزاسح
رهٕس انٕٓاء :
 َُبلؼ يغ األٔالد كٛفّٛخ انٕلبٚخ يٍ ّ .1االثزؼبد ػٍ سائحخ انذخبٌ
 .2ػذو حشق انم ًّبيخ
 .3اإلكضبس يٍ صساػخ األؽغبس ألَّٓب رغبػذ ػهٗ رُمٛخ انٕٓاء.
 .4رٕٓئخ انًكبٌ
ٔ ٙلطؼخ يضدٔعخ يٍ
 َمٕو ثبخزجبس عشٚغ فّٙ
انقفٚ ،ؾبسن ف ّٛانغًٛغ .رحنٛش إَبء صعبع ّ
انؾبػ األثٛل.
 َؾؼم ٔسلخ فغٛشح َٔنؼٓب ف ٙاإلَبء.ّ
رزحٕل يٍ
َغط ٙاإلَبء ثمطؼخ انؾبػٚٔ ،الحع األٔالد ثؼذ فزشح رغّٛش نٌٕ لطؼخ انؾبػ انزٙ
ّ
األثٛل إنٗ انهٌٕ انذاكٍ.
 فٛالحع األٔالد ػذو خشٔط انذخبٌ يٍ اإلَبءّ .إٌ لطؼخ انؾبػ ْ ٙانز ٙيُؼذ انذخبٌ يٍ انخشٔط،
ْٔزا يب ٚؼشف "ثبن ًُش َّ
ح" ).(Filtre
ؽ ِ
َؼشف األٔالد ػهٗ ْذف  Filtreانز٘ ٚغت أٌ رغزخذيّ انًقبَغ نٛجمٗ انٕٓاء َمًّٛبٔ .ف ٙانُٓبٚخ
ّ .1
ثزهٕس انٕٓاء.
َطهت يٍ األٔالد يطبنؼخ ثؼل انكزت انًزؼهّمخ ّ
ّ
ٔانًهٕصخ.
انًغالد انز ٙرؼجّش ػٍ انجٛئخ انُظٛفخ
 .2إلزطبع انقٕس يٍ
ّ
 .3رحنٛش ثطبلز ٍٛيٍ انٕسق يشعٕو ػهًٓٛب ٔعّ هفم يجزغى ٔٔعّ هفم ػبثظ.
ٚ .4هقك األٔالد انقٕس انًؼجّشح ػٍ انجٛئخ انُظٛفخ ػهٗ ٔسلخ انٕعّ انًجزغى ٔػهٗ األخشٖ
انًهٕصخ( .أَظش :مىهج ريبض األطفبل ببلىطه العربي "وحدة بيئتي"
انقٕس انًؼجّشح ػٍ انجٛئخ
ّ
إػذاد :عًٛشح ػجذ انؼبل).
 – IIالمحبفظت على البيئت المدويت
٘ انز٘ رؼٛؼ ف ّٛيغًٕػخ يٍ
٘ ٔاإلداس ّ
ٔ ٙانزشثٕ ّ
ٔ ٙاالعزًبػ ّ
ٚمقذ ثبنجٛئخ انًذَّٛخ انًحٛو انطجٛؼ ّ
انغ ّكبٌٔ ،انؼاللبد انزُظًّٛٛخ انز ٙرشثو فًٛب ثُٓٛب .رمٕو ْزِ انؼاللبد ػهٗ يغًٕػخ يٍ انؼُبفش ،يُٓب
ٚزكٌٕ يٍ ؽٕاسع انًذُٚخ ٔع ّكبَٓب ٔكٛفّٛخ عؼم انحٛبح عٓهخ ٔرحذٚذ حشّٚخ انفشد رغبِ حشّٚخ اٜخش.ٍٚ
ّ٘ ،
يبد ّ
٘ أ٘ انؼبهفخ انٕهُّٛخ انًذَّٛخ ٔإسادح انؼٛؼ انًؾزشن :فك ّم اػزذاء ػهٗ انمبٌَٕٔ ،ك ّم إًْبل
ٔيُٓب يؼُٕ ّ
نحمٕق اإلَغبٌٔ ،يخبنفخ لٕاَ ٍٛانغٛش ٚؼزجش ْذ ًيب نهجٛئخ انًذَّٛخّ .
إٌ رؼهّى انًحبفظخ ػهٗ انجٛئخ انًذَّٛخ ٚجذأ يغ
انطفٕنخ .األْم ف ٙانجٛذ ٔانًشثٌّٕ ف ٙانًذسعخ ،يضم انًحبفظخ ػهٗ َظبفخ انجٛذ ٔانًذسعخ ٔانؾبسع ،ػذو
يخبنفخ أَظًخ انغٛش ،ػذو اعزخذاو يُجّٓبد انغّٛبساد ّإال نهنشٔسح ،احزشاو انغٛشاٌ ٔحشّٚزٓى ٔساحزٓى ،ػذو
إهالق انُبس ف ٙانًُبعجبد.
َـ
ٚمغ ػهٗ ػبرك انًذسعخ ٔاألْم رؼشٚف انٕنذ ػهٗ انمٕاَ ٍٛانؼب ّيخ ،يضم انحشّٚخْ ،زِ انحشّٚخ انزّ ٙ
ػهٓٛب انمبٌَٕ نكُّّ سعى نٓب حذٔدًا رُزٓ ٙػُذ حشّٚخ اٜخش.ٍٚ
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ّ
إٌ انزضاو األَظًخ ٚشعّخ فُٛب ػبداد انًحبفظخ ػهٗ حمٕق انغٛش .فؼهُٛب أٌ َطهت يٍ األٔالد انمٛبو
ثئعشاءاد ػًهّٛخ نزشعٛخ ْزِ انمٛى ٔانًٕالف:
 كٛفّٛخ انزؼبه ٙيغ انغٛشاٌ.انزقشف ف ٙانؾبسع :يغبػذح انؼغٕص ٔاألهفبل ْٔى ٚغزبصٌٔ انؾبسع.
 كٛفّٛخّ
فخ (عهٕكّ ف ٙانزؼبه ٙيغ أخٕرّ ٔيغ أصبس انًُضل.)...
 إحزشاو انًهكّٛخ انخب ّ إحزشاو انًهكّٛخ انؼب ّيخ (عهٕن انًٕاهٍ انقبنح – ػذو انؼجش ثأيالن انذٔنخ – ػذو لطغ األؽغبس).دٔسا ْب ًّيب ف ٙانزشثٛخ
ٔيٍ انٕعبئم انالصيخ نًُغ ْذو انجٛئخ انًذَّٛخٔ :عبئم اإلػالو انز ٙرؤدّ٘
ً
انًٕاهُّٛخٔ .يٍ انًغزحغٍ دػٕح انزاليزح إنٗ إػذاد ٚبفطبد ٔيهقمبد رُزمذ انًؼزذ ٍٚػهٗ األسففخ
ّ
ٔانطالة
ٔانطشلبد ٔيخبنف ٙأَظًخ انغٛشٔ .رقٕٚش أفالو لقٛشح ٔػشمٓب ػهٗ انزهفضٔ ٌٕٚإؽشان األهفبل
ّ
ٔحش األْم ٔعًٛغ أفشاد انًغزًغ ػهٗ يؾبْذرٓب (يؾٓذ ػبئهخ رنشو انُبس ف ٙانجشّٚخ إلػذاد
ف ٙرُفٛزْب
انطؼبو ص ّى رزشن انًكبٌ يًزهئًب ثبألكٛبط ٔانفشاغبد يٍ دٌٔ إخًبد انُبسٔ ،رز ًّخ انًؾٓذ ركٌٕ ثبنزٓبو يغبحخ
يٍ انغبثخ.)...
ٚزذسة ػه ّٛانزاليزح ْٔى ٚهؼجٌٕ .إلبيخ
ٔيٍ انُؾبهبد انقٛفّٛخٔ ،مغ ًَٕرط يقغّش نمبٌَٕ انغٛش
ّ
ٕٚو َظبفخ ٔإؽشان انزاليزح فٔ .ّٛههت كزبثخ أٔ سعى نٕحبد رذػٕ نهًحبفظخ ػهٗ انجٛئخ انًذَّٛخ.
ْذف ْزِ األَؾطخ ركٕ ٍٚؽخقّٛخ انٕنذ ٔإؽجبع حبعبرّ الكزؾبف انؼبنى انًحٛو ثّ يٍ كبئُبد حّٛخ
ٔظٕاْش هجٛؼّٛخٔ ،رؼشٚفّ ثبنًًبسعبد اإلٚغبثّٛخ نهًحبفظخ ػهٗ انجٛئخ ٔيٕاسدْبٔ ،انًًبسعبد انغهجّٛخ انًزهفخ
ٔانًذ ّيشح نهجٛئخ ٔيٕاسدْبْٔ .كزا رغبْى انزشثٛخ ف ٙركٕ ٍٚؽخقّٛخ اإلَغبٌ انًٕاهٍ انقذٚك نهجٛئخ.
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