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دور المسرح المدرسي في تحقيق متطلبات مرحلة ما 
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@ @òîiŠÈÛa@òÌÜÛbi@szjÛa@—Ü‚n�ß 

  ی%ای� " .   ٢٥دور ال���ح ال��رسي في ت�ق�� م��ل�ات م�حلة ما �ع� ث�رة  ع�
ان ال��� : " 
ی%ای� ودور   ٢٥: *��ه�ف ال��) ال�ع�ف علي م��ل�ات م�حلة ما �ع� ث�رة  أه�اف ال���

  ال���ح ال��رسي في ت�ق�قها . 
ی%ای� م2ل    ٢٥: ت�صل ال��) إلي وج�د م��ل�ات ض�ور,ة ل��حلة ما �ع� ث�رة   ن�ائج ال���

، وأن ال���ح   ال���ل�ات ال�عل���ة وال���9,ة ، ال��اس�ة ، االج��اع�ة ، االق�5اد*ة ..... وغ��ها
  ال��رسي *�=%ه ال��اه�ة في ت�ق�قها .  

  ی%ای� .  ٢٥ث�رة   –: ال���ح ال��رسي  ال�ل�ات ال�ف�اح�ة
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  ٣٧٨  

ABSTRACT 
The title of research : the role of school theatre in achieving the 
requirements of the stage following the revolution of 25th 
January 2011 .  
The aims of research : IT aims at realizing the requirements of 
the period following the 25th January revolution and the role of 
school theatre in achieving them .  
The results of research : the research has concluded there are 
necessary requirements for the period following the revolution 
such as educational , political , social , economic …. Etc .  the 
school theatre can help to achieve these requirements .  
Key words : school theatre / 25th January revolution . 
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  ٣٧٩  

 مقدمة البحث :  
ب��اع�اتها وتأث��ها علي ال���Aع ال��5@ علي ج��ع ال����,ات    ٢٠١١ی%ای�    ٢٥ألق< ث�رة      

  Dم  ��2E  Fحل Gل<  م=���ات  وهي   ، ال��5@  لل���Aع  واالج��اع�ة  واالق�5اد*ة  ال��اس�ة 
ال�عل��ي    ال�D�,�5 م%O ف��ة زم%�ة �M,لة ، ومD ناح�ة أخ�@ ألق< ال�2رة �Iاللها علي ال%Iام

وال���9@ وال س��ا في م�حلة ال�عل�F األساسي ب�جه عام وعلي ال���ح ال��رسي ف�ها �Q=ل خاص  
ح�) *قع العUء علي ال%Iام ال�عل��ي وال���9@  في إع�اد ال�الب القادر,D لل�QارEة في ت�ق��  

ومD ثUA* F أن    ی%ای� ال���9,ة وال��اس�ة واالق�5اد*ة واالج��اع�ة وغ��ها ،  ٢٥م��ل�ات ث�رة  
*Qارك ال���ح ال��رسي في إع�اد ال�الب لل��اه�ة في ت�ق�� تلW ال���ل�ات علي اع��اره أح� 
أهF األن�Qة ال���9,ة ���ارس تلW ال��حلة ، ول�Zنه وس�لة ال�عل�F وال���9ة ع�� الع�5ر ال�ار,�Yة  

  ��ها .  مD خالل أن��Qه وف%�نه EفD اإللقاء وال��اكاة وفD ال���2ل .... وغ
  مشكلة البحث :  

عاني ال���Aع ال��5@ مD سل��ات ومع�قات في Eافة ن�Iه مع�قلة ت�ق�� الع�الة    
االج��اع�ة ب�D ال��اD�%M ال�D�,�5 ، تق�� ح�,اتهF ، ه�ر �Eام�هF اإلن�ان�ة ، األم� الO@ دفع 

الع�b �=�امة  ی%ای� وسان�هF ج��ع �Mائف الQعU لل��ال�ة �  ٢٥ال�Qاب إلي الق�ام ب�2رة 
وال��,ة والع�الة االج��اع�ة ، ان�القًا مD أه��ة تلW ال�2رة في تار,خ م�5 ال��ی) وما ن�ج  
ع%ها مD ت��رات وتغ���ات في ال���Aع ال��5@ أذهل< العالE Fله ، وأنه ی�ج� م��ل�ات 

دت إلي  ض�ور,ة *UA ت�ق�قها في م�حلة ما �ع� ال�2رة لل�Yلh مD ال�ل��ات وال�ع�قات ال�ي أ
إن�الع تلW ال�2رة وi*�انا �ق�رة ال���ح ال��رسي في إع�اد ال�الب لل�QارEة في ت�ق�� م��ل�ات  

 ت�*ح م'&لة ال��� في ال�$اؤل ال!ئ�  ال�الي . هOه ال��حلة 
  ی%ای� ؟   ٢٥ما دور ال���ح ال��رسي في ت�ق�� م��ل�ات ما �ع� م�حلة ث�رة 

  اؤالت الف�ع�ة اآلت�ة : و,�ف�ع مD هOا ال��اؤل ال�ئ�l ال��  
  ی%ای� ؟    ٢٥ما أهF م��ل�ات م�حلة ما �ع� ث�رة   - ١
 ك�ف *�=D لل���ح ال��رسي ت�ق�� هOه ال���ل�ات ؟   - ٢
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 أهداف البحث :  
  *��ه�ف ال��) ال�ع�ف علي : 

  ی%ای� ودور ال���ح ال��رسي في ت�ق�قها .   ٢٥م��ل�ات م�حلة ما �ع� ث�رة  
 أهمية البحث :  

  ت��2ل أه��ة ال��) في :  
ی%ای� علي ال����,�D   ٢٥م�اع�ة ال���oل�D علي ال���ح ال��رسي في م�حلة ما �ع� ث�رة  - ١

  ی%ای� .   ٢٥ال����Yي وال�%ف�O@ ل���,� دوره في ت�ق�� م��ل�ات م�حلة ما �ع� ث�رة 
جOب أنIار ال���oل�D عD ت��,� ال�%اهج ال�راس�ة إلعادة ص�اغة م���@ ال�%اهج   - ٢
ال�ق�رات ال�راس�ة �Q=ل درامي إلع�اد ال�الب القادر,D علي ت�ق�� م��ل�ات م�حلة ما �ع�  و 

 ی%ای� .   ٢٥ث�رة  
 مصطلحات البحث :  

١ - @Z@ï�‰†½a@	Š�½a@ @
م%�Iمة ف�ع�ة في إMار ال%Iام ال�عل��ي ت��Zن مD  6ع!ف ال�$!ح ال��رسي إج!ائ�ًا .أنه :     

ع�ة ع%اص� وص�ر وأش=ال ال�ي جعل< م%ه وس�لة ت��9,ة م%O ع�5ر ما ق�ل ال�ار,خ ح�ي  
اآلن م=%�ه مD الق�ام ب�وره في ت%��ة ال�عي �=افة ص�ره وأش=اله وخاصة ال�عي ال��اسي ل�@ 

Aاالت D,�Zوت ، Fال�الب ، �اإلضافة إلي ت%��ة الق�  D�=اب�ة وال�هارات الالزمة ل��A*اهات اإل
ی%ای� مD خالل وع�ه ��ا له مD    ٢٥ال�الU ال��5@ مD أداء أدوراه في م�حلة ما �ع� ث�رة  

 حق�ق وما عل�ه مD واج�ات  . 

٢ - @ñ‰ìq@†Èi@bß@òÜyŠß@pbjÜİnßRU@Šíbäí   : 
ق�F وال�عارف وال�هارات  ج�لة الی�ای! إج!ائ�ًا .أنها :    ٢٥تع!ف م�9ل�ات م!حلة ما .ع� ث
رة      

العل��ة وال���9,ة واالق�5اد*ة وال��اس�ة واالج��اع�ة وال��5ة وال�ي ت�=D ال�الU ال��5@ في  
ی%ای� مD الق�ام ب�اج�اته ال�%�Mة �ه ��ا *�ق� ال�ق�م وال�قي ال�rار@   ٢٥م�حلة ما �ع� ث�رة  

�=ا ال���ع  إلي  �اإلضافة   ، ال��حلة   Wتل في  ل��5  ف�ه  وال���9,ة  ال�أم�ل  ال�عل���ة  حق�قه  فة 
  وال��5ة واالج��اع�ة وال��اس�ة واالق�5اد*ة .  
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  محاور البحث :  
Z@Ć@üëc½@òíìi�Ûa@pbjÜİn½a@ñ‰ìq@†Èi@bß@òÜyŠRU@¿@ï�‰†½a@	Š�½a@‰ë…ë@@LŠíbäí  N@bèÔîÔ¤    

  ی�ای!:    ٢٥ال�ق@
د .ال��9ل�ات ال�عل���ة وال�!=
>ة ل�!حلة ما .ع� ث
رة  -١
*ق�5 بها : إصالح ال%Iام ال���9@ �=ل ع%اص�ه مD خالل إعادة ال%�I في Eل مD إع�اد     

ال�علF ، ب%اء ال�%هج وتF��5 ال�%اهج ، م�اصفات ال�Y,ج ، أسال�U ال�ق�,F ... إلخ  ، 
الس�غالل األم2ل لألن�Qة ال���9,ة ال��ة م%ها ال���ح ال��رسي في �اإلضافة إلى ض�ورة ا

  إصالح ال%Iام ال�عل��ي �=ل ع%اص�ه .  
  ی�ای!: ٢٥أهB ال��9ل�ات ال�!=
>ة ل�!حلة ما .ع� ث
رة  -٢

ت��,� ب�امج إع�اد ال�علF األكاد*�ي وال���9@ ، وت%���ه مه%�ا ��ا *�=%ه مD   ال��9لD األول :
إع�اد ال�الب ل��ق�� م��ل�ات م�حلة ما �ع� ال�2رة ،وت�ق�� ال�ق�م وال�قى ال�أم�ل ف�ه ل��5 

  وذلW ل�vدu دوره في :
  : )١( ی�ای! وم�ها ق�B   ٢٥إك$اب ال9الب  الق�B ال�!=
>ة  ال�$���ة مE ث
رة  –أ 

ال��,ة ، االن��اء واالع�xاز �ال�DM ، الع�الة االج��اع�ة ، ال�Zامة اإلن�ان�ة ،’ ال���rة �=ل  
غال ونف�l مD أجل ال�DM ، ال�QارEة ال��اس�ة ، ال�عاون ، ال��امح ال�ی%ي ،ال�ح�ة ال�M%�ة ،  

  اإلص�ار وال�2اب�ة،ال��ار.
lM  N@lýİÜÛ@òî,aŠÔ¹†Ûa@òîi�Ûa@ @

 :)٢(وذلW مD خالل    
  Fفاه��� Fوال�عل Uادة وعى ال�ال,xل Fات  إع�اد ال�عل�سvب�امج ت��9,ة داخل م F*تق�

 ال�*�ق�ا�Mة وحق�ق اإلن�ان وال��اث�� واالتفاق�ات ال�ول�ة واإلقل���ة وال��ل�ة ل��%�ة ال�*�ق�ا�Mة . 
  
، ال�Kت�! العل�ي الJال�  ی%ای� "  ٢٥" الق�F ال���9,ة ال����حاة مD ث�رة ج�ال ال
ه�ان علي  :  )١(

د6$��!   ٢٠-  ١ی�ای! ) مE  ٢٥ل�ل�ة ال�!=�ة ( ال��9ل�ات ال�!=
>ة في م@! .ع� ث
رة 
  . ٢٠١٢كل�ة ال���9ة ، جامعة ال�%�ف�ة ، ،  ٢٠١٢

  ٢٥ران"ا وصفي ع��ان  : " ال���"ة علي ال
%�ق�ا#"ة في ال�
رسة ال����ة ( م� ال���ل�ات ال�����ة ل��رة  )٢(
-  ١ی$ای	 ) م!  ٢٥ال� ت�	 العل�ي ال�ال� ل�ل�ة ال�	��ة ( ال���ل�ات ال�	���ة في م
	 �ع� ث�رة ) " ، ی,ای� 

  ) .   ١٦٤ – ١٦٣، ص ص (   ٢٠١٢كل"ة ال���"ة ، جامعة ال�,�ف"ة ،  ،  ٢٠١٢د&%��	  ٢٠
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    ال��ارسة Dم Fال�عل Uال�ال D�=ل�� Fمق�ر ثقافي في ب�امج إع�اد ال�عل h�5Yت
  �*�ق�ا�Mة وت��,لها مD ق�F م�لقة  إلى م�ارسات سل��Eة في ال�اقع ال��رسي . ال
  ة�Qام ال�سائل ال�عل���ة ، واألن�Yف�ة اس��E ة على����وال�%��ة ال�ه%�ة ال� Dال�عل�� U,ت�ر

 l,لل��ر ��Aال F,وال�ق� Oوال�%ف� z��Yال� Dم Fال�ي ت�=%ه F,ال�ق� Uوأسال� l,ال��ر Uوأسال�
 إلك�اب ال�الب مفاه�F ال�*�ق�ا�Mة ، وال���9ة عل�ها . 

  : )١(  الق�B ال��علقة .أخالق الف!د في العالقات ال�ول�ة م�ها ت���ة –ج 
     uمعاملة األس� D�الم ، اح��ام ال�عاه�ات ال�ول�ة ، ح�ام �آداب اإلسالم في ال��ب والxاالل�

�ع� عD اإلك�اه في ال�یD ، إب�ام ال�عاه�ات ، األخ�ة اإلن�ان�ة ، تF,�Z الl%A ال��Q@ ، ال
  ال�ل��ة .

  دور ال�$!ح ال��رسي في ت�ق�Q ال��9لD األول :   -د
ی%ای� ال��اه�ة في ت�ق�� ال���لU   ٢٥ی%�غي علي ال���ح ال��رسي في م�حلة ما �ع� ث�رة     

  Fالق� D�rح�ات تعل���ة لل�الب ت���إن�اج م Uج���ا *Oخالل دوره ال�عل��ي ، وه Dاألول م
  
  ت7 ت3
ی
 تل8 الق"7 وت�,ف"ها علي ه4ا ال,�3 م� خالل ال��ادر ال�ال"ة :  )١(

-   :  9
ال,هار لل��ع وال,�� وال��ز�ع ، القاه�ة ، د . ت  اإلسالم دی! الق�. واألخالق ، علي أح�
 ح�
 .  

صادر ع� م�A@ ال3?ارة لل
راسات  الق�. في ال7اه	ة االج��اع�ة ، ناد%ة م��3د م��في  :   -
 .  ٢٠١٢ل"ة ، دار ال,�� لل�قافة والعل�م ، القاه�ة ، ال��Bق�

 .   ٢٠٠٢اله"Fة ال����ة العامة لل�Eاب ، القاه�ة ، األخالق في اإلسالم ، ع�
 القادر حات7  :   -

 .  ٢٠٠٥دار الف�G ، القاه�ة ، خل8 ال� م! ، م��في م�اد  :   -

  ٥٨  – �٤٠جع سابI ، ص ص (  م ی$ای	 ،  ٢٥الق�. ال�%��حاة م! ث�رة ج�ال علي ال
ه�ان  :   -
.( 

ال���Bع ال�
	@ وم$�7مة الق�. " رؤ�ة ت=ل�ل�ة نق�&ة ذات �ع� تار�:ي ول"
 م�3
 ع�
 ال,اص�  :    -
م�A@ ال
راسات ال��Bق�ل"ة ، م�A@ دع7 واتNاذ الق�ار ، مGلL ال�زراء ،   وم$�7ر م%�ق�لي " ، 

٢٠٠٨   . 

� حام
 م�3
 : " ال���ل�ات األخالق"ة لل�  -"Bث�رة ح 
. رؤ�ة   ٢٠١١ی,ای�  �٢٥اب ال���R 9ع
 .   ٢٠١١، Aل"ة ال���"ة ، جامعة س�هاج ،  ٣٠ع �=� م$�Cر في ال�Bلة ال�	���ة ، ت����ة " ، 
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  –ال��اس�ة الالزم إك�ابهF لل�الب ، ومD جانU آخ� م�اع�ة ال�عل��D في ال�%��ة ال�ه%�ة  
لهF وذلW ألن ال���ح�ات ال�عل���ة " ت��5ر مق�مة ال�سائل ال���9,ة ال�ي *�=D أن  ال�����ة 

*5اغ بها م�ض�عات ال�%اهج �إخ�اجها مD وج�دها اللفIي ال��ون علي ال�رق إلي وج�د أك�ل  
  Fل ، �اإلضافة إلي ق�رتها علي تعل���Aال Dالف Fعال� Fال���9ة وال�عل� Fج عالxت�ب ف�ه ال��اة ل���

  . )١( ر,U ال�الب علي �ع� ال�هارات واألم�ر ال��ات�ة ، ت%��ة الق�F العل��ة ل�یهF " وت� 
إن�اج م��ح�ات ت��9,ة ل�%��ة وعي ال�الب ��فاه�F ال�*�ق�ا�Mة وحق�ق اإلن�ان وال��اث��   - 

 Fة ، �اإلضافة إلي ت%��ة ق��Mواالتفاق�ات ال�ول�ة واإلقل���ة وال��ل�ة ال��علقة �ال�*�ق�ا
  �ق�ا�Mة ل�@ ال�الب م2ل : الع�ل ، واإلی2ار واح��ام اآلخ� . ال�*

ال��9لD الJاني : إعادة ب�اء ال��هج .�ا ی�الئB مع ال�
اصفات ال�9ل
=ة لل��علB في م!حلة ما 

رة ، و=�ا یKد\ إلي ر=] العلB .الع�ل واإلن�اج ،وWع�اد ال9الب لالس�فادة مE إV6اب�ات Jع� ال.


رة ،وم
اجهة سل��اتها ،وa`ل_ .�ا ی�الئB مع االح��اجات ال��غ�!ات ال���9ة اJال bل�ي س�ق

ن V<!cغي أن 6&�$�ها ال��٢(ال�هار>ة ال�$�ق�ل�ة ال�ي ی( .  
  ول`ل_ DV6 م!اعاة اآلتي ع�� ب�اء ال��اهج ال�راس�ة : 

ال���9,ة الالزمة ی%ای� وما �ع�ها وOEلW الق�F   ٢٥ت��r%ها الق�F ال���9,ة ال����حاة مD ث�رة   -أ
  ی%ای� .  ٢٥لل�%��ة ال��Q,ة لل�الب في م�حلة ما �ع� ث�رة 

ی%ای� وخاصة مD خالل    ٢٥ت%��ة ق�F ال��اM%ة ال�*�ق�ا�Mة في ض�ء ت��*ات ما �ع� ث�رة   -ب 
  . )٣( م%اهج ال�راسات االج��اع�ة

  
: ال�ور ال�	��@ لل�%	ح ال��رسي في ال=لقة ال�ان�ة م! ال�عل�. األساسي .  وح"
 ع�
 هللا ن�"ه أب� الBع�د   )١(

  ) ب���ف .  ٧٣ – ٧١م�جع سابI ، ص ص ( �$�ف�ة ، دراسة حالة علي م=اف7ة ال
استخدام الكمبيوتر في العملية التعليمية في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة  محمد أحمد يسري يوسف : )٢(

المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ،  " دراسة ميدانية في بحث استخدام الحاسبات في العملية التعليمية ،
 ( بتصرف ) .  ١٥٤، ص   ٢٠٠٠ القاهرة ،

نGفة الG@ار ق�\ :  " ت���� م,اهج ال
راسات االج��اع"ة ل�,�"ة ال��ا#,ة ال
%�ق�ا#"ة في ض�ء ت3
%ات  )٣(
 ٢٥ال� ت�	 العل�ي ال�ال� �Gل�ة ال�	��ة ( ال���ل�ات ال�	���ة في م
	 �ع� ث�رة ی,ای� " ،  ٢٥ما Rع
 ث�رة 
  ) .   ١٠٠  – ٥٩، ص ص ( ٢٠١٢جامعة ال�,�ف"ة ، ،  ٢٠١٢د&%��	  ٢٠ – ١٩ی$ای	 م! 
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ها �����M Uعة  إدماج م�ض�عات ال���9ة ال�*�ق�ا�Mة في م�Yلف م%اهج ال�راس�ة أو �عr  -ج
  .  )١(كل م%هج دراسي وقابل��ه ل%قل ق�F ال�*�ق�ا�Mة في م%اهج ال�راسات  


ل�E عE ال�$!ح ال��رسي علي ال�$�
>�E ال�9�9cي وال��ف�`\ في ت�ق�Q   -دe$دور ال�
:Dه`ا ال��9ل-   

   Fخاللها إعادة ب%اء ال�%هج ��ا ی�الئ Dم D=�* حة ال�%اهج "  وال�ي��ح�ات تعل���ة " م��إن�اج م
z9مع ر Fی�الئ و�9ا   ، ال�2رة  �ع�  ما  لل��علF في م�حلة  ال��ل�9ة  ال��اصفات  �الع�ل    مع   Fالعل

  ، Uها ال�ال��مع االح��اجات ال�هار,ة وال��ات�ة ال�ي ی%�غي أن *=� Fا ی�الئ�� WلOEواإلن�اج ، و
" ال�ي ال *�� بها و,�ارسها في ال��امج ال�راس�ة أو ال *�Aها ب��M Dات الU�Z ال�%ه�Aة ، �Eا  

ع�ل�ة وال����ق�ة أك�2 ما  أنه مD خالل ال�QارEة في الع�ل ال���حي یxداد خ��ة في األم�ر ال
تع�له ال%�I,ات ال����ة علي ال�رقة فه� م2ال س��ارس ال�سF فعًال وس��ارس ص%ع الع�ائl في 
إع�اد أك���ارات ال���ح ال��رسي وال�*=�ر واألق%عة ال�ي ت��ل�ها ال�Qاه� وال�%ا�G ال���ح�ة 

)٢( .  
  ح�ات ت��9,ة��م Dح�ة م�رس�ة م��إن�اج أع�ال م .. Fح�ة و9ان��م���وتعل���ة وأو�9,�ات م

ی%ای�     ٢٥إلخ ت%�ي ل�@ ال�الب الق�رات وال�هارات ال�اجU ت�اف�ها ل�یهF في م�حلة ما �ع� ث�رة 
) : ج�دة ال%�� ، وح�D األداء ، واإلس�%�اج ، وiب�اء ال�أ@ ، واإلن�rا� ، وال%Iام ،  ٣م2ل (

ع��� ، ونقل األفZار ع�M D,� ال���2ل ، وز,ادة وح�D االس��اع ، وال��عة في ال�ف��Z وال�
  ال�2وة اللغ�,ة ع%� ال�الب . 

  
  ) .  ١٥٢  – ١٥٣، ص ص (  التربية علي الديمقراطية في المدرسة المصريةرانيا وصفي عثمان  :  )  (١
)٢(  :  
م�اRع جامعة ال��صل  مCاكل الع�ل ال�%	حي في ال��ارس ، أسع
 ع�
 ال�ازق ، سامي ع�
 ال�3"

  .   ٤، ص ١٩٨٤،Rغ
اد،
)  وح"
 ع�
 هللا أب� الBع�د ن�"ه  : ال
ور ال����9 لل��Bح ال�
رسي في ال3لقة ال�ان"ة م� ال�عل"7 األساسي .   (٣

 ) ب���ف .  ٣٦ – ٣٤دراسة حالة علي م3افaة ال�,�ف"ة ، م�جع سابI ، ص ص ( 
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: ال�عل�B ال`اتي ،ال�علB ال�عاوني، ال�علB )١( ال��9لD الJال� : اس��cام اس�!ات��Vات ال�علB مJل 

عات صغ�!ة،ال�علB وWك$اب ال9الب ال�هارات ال!ق��ة والق�رة علي ت
�gفها .�Vفي م  

   -ال��رسي في ت�ق�� هOا ال���لU :دور ال���ح  - 
 :  )٢(ی�rح هOا ال�ور ف��ا یلي     

*���Yم   –أح� ص�ر وأش=ال ال���ح ال��رسي  –أنه " مD خالل ال���ح اإلب�اعي ال�لقائي    -أ
 : Dل م=� Fاتي ع%� ق�امهOال Fة ال�عل��Aال�الب  إس��ات�  

  . األدوار Uت��2ل األدوار أو لع  
    س��دراما ) ، و��الت االج��اع�ة ( ال=Qال� Dل مE ���Aأداء ال��اقف ال���2ل�ة ، ت

 ال�Q=الت ال%ف��ة (ال��=� دراما)  . 

ك�ا أن ال�الب *�=%هF اس��Yام اس��ات��Aات ال�علF ال�عاوني ، ال�علF في م��Aعات   -ب 
إع�اد إك���ارات ال���ح ال��رسي ، ومD خالل ال���2ل  صغ��ة ، ال�عل�F ال����� مD خالل 

 . ( Fأو ال�ان��م� Fال��) >ال5ام 


مة الق�B ال�!غ
ب ف�ها ل�h ال9الب في م!حلة ما .ع�  j�م E<
�ال��9لD ال!ا.ع : االه��ام ب�
 ی�ای! وذل_ ألن :   ٢٥ث
رة

  اعي وآل�ة لألس�ق�ار . م%�Iمة الق�E Fأداة للz�r االج��اعي وم��Eًا لل�ل�ك الف�د@ وال�A  -أ

  
  .  I١٤٦ ، ص  م�3
 أح�
 ی�سف ، %9�B و#ه  : م�جع ساب )١(
  اس�عان ال�احR dال��ادر اآلت"ة :  )٢(

وح"
 ع�
 هللا ن�"ه أب� الBع�د  : ال
ور ال����9 لل��Bح ال�
رسي في ال3لقة ال�ان"ة م� ال�عل"7    -
  ) .  ٣٦ –  ٣٤األساسي . دراسة حالة علي م3افaة ال�,�ف"ة ، م�جع سابI ، ص ص (  

ة شه� زاد سع"
  : " أث� ت��"ل األدوار في ال�3�"ل ال
راسي ل�ل�ة ال�ف ال�ام� في الق�اع
 ال,��3  -
  .   ٢٠١٣،   ١،ع  ٢٩مج  مBلة جامعة دم8C ، ( اللغة الع��"ة ) " ،  

أث	 اس�	ات��Bة لعO ال�ور في ال�=
�ل وال�ف��	 االس�ق	ائي ل�@ Lل�ة ال
ف ف
و9 سال7 ب�قان  :   -
ماجA ، �"�Bل"ة ال�ال� األساسي في م�=� ال�	��ة االج��اع�ة وال�L$�ة ���ارس ع�ان ال:اصة ، 

 .   ٢٠٠٩، جامعة ال��ق األوسf لل
راسات العل"ا ، العل�م ال�����ة 
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Gل< م%�Iمة الق�F في ال���Aع ال��5@ إح�u أدوات الz�r االج��اعي وم��Eًا لل�ل�ك    
الف�د@ وال�Aعي ، وآل�ة لالس�ق�ار وال��ازن وم�5ر لإللهام  ال�rار@، وال2قافي الO@ *�5غ  

ش�5Yة األمF و,�5غ سل�ك الQع�ب ، و,��د ش=ل العالقات  اإلن�ان�ة وأن�ا� ال�فاعل  
�ام أمان لل���Aعات ، األم� الO@ ی�ع� إلى ال�أك�� عل�ها وم�اجع�ها ب�D  ال�u�Q ، وهى ص

ل�Iة وأخ�u ورص� ما *ع��,ها مD تغ��ات وما *��أ عل�ها مD ت��الت ن��Aة لع�امل داخل�ة أو  
، وتQ=ل الق�F ص�ام األمان في تق�م ال���Aع وت�%��ه، فهي ال�ي ت%FI  )١( إقل���ة أو دول�ة 
�5فاتهOE ، FلW إذا ما أراد م��Aعًا ما ت�ق�� ت%���ه فعل�ه ب%اء م%�Iمة الق�F  سل�ك األف�اد  وت
 .)٢( في هOا ال���Aع 

  ی%ای� .  ٢٥معالAة الYلل في م%�Iمة الق�F �اع��اره أهF ع�امل وأس�اب ان�الع ث�رة   -ب 
      Uی��ت Wالع�امل ، فإن ذل Wة ل�لAع ن����Aفي أ@ م Fمة الق��I%نه إذا ح�ث خلًال في مiو

  Dعي وآل�ة لع�م االس�ق�ار ، وم�Aل�ك الف�د@ وال�االج��اعي ومع�قًا لل z�rعل�ه خلًال في ال
ة  ثF *فق� ال���Aع ص�ام األمان في تق�مه وت%���ه ، وهOا ما ح�ث في م�حلة ما ق�ل ق�ام ث�ر 

ی%ای� ��� ث�رة  على عالF الق�F ، ث�رة ح��Eها م%�Iمة    ٢٥ومD ثF فإن ث�رة  ، ) ٣( ی%ای�   ٢٥
مD ق�F  ال���ر وال�Zامة والع�الة، وأحاM< بها �اقة مD ق�F ال��ازن وال�ل��ة وال�عارف واال*�ای%ة  

 Uحاجة شع l=تع ، Fافل�ة ،واالنف�اح على  العالZم�5 إلى  وال�س��ة ، وال��اح��ة ، وال�
تغ��� حrار@ شامل ، ولF تxال ال�2رة ت�5غ ن��ذجها ال�rار@ ض�D هOه ال�%�Iمات 

 .)٤( وت�الU ب�Q=�ل ح�اتها ال��اس�ة وح�Eاتها ال���Aع�ة والQع��ة في هOا اإلMار 
  دور ال�$!ح ال��رسي في ت�ق�Q ه`ا ال��9لD .   -ج 

  
)١(   :  
ال���Bع ال�
	@ وم$�7مة الق�. " رؤ�ة ت=ل�ل�ة نق�&ة ذات �ع� تار�:ي ول"
 ع�
 ال,اص� م�3

  .   ١٤٧م�جع سابI ، ص وم$�7ر م%�ق�لي " ، 
� م$�Cر في ز ، ی,ای� علي ق"7 الع�ل وال
افع"ة لإلنGا ٢٥خالف ال�اذلي خلف : " ت
اع"ات ث�رة  )٢(=�

  .   ٢٠١٣كل"ة اآلداب ، جامعة ال�,"ا ، أع�ال ال$�وة العل��ة ال�ان�ة ، 
�  ی,ای� علي تغ"� االتGاهات الBل�"ة ن�3 ال��ارAة الB"اس"ة " ،  ٢٥م�3
 أح�
 م��3د  : " أث� ث�رة  )٣(=�

  .   ٣٢، ص   ٢٠١١جامعة ع"� ش�L ،  م$�Cر في ال� ت�	 العل�ي ال%ادس عC	 م	UV اإلرشاد ال$ف%ي ، 
  .   ٩م�جع سابI ، ص الق�. في ال7اه	ة االج��اع�ة ، ناد%ة م��3د م��في  :  )٤(
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  ٢٥ل�الب في م�حلة ما �ع� ث�رة  Eل ما س�� ی�Ev على ض�ورة تD,�Z م%�Iمة الق�F ل�u ا   
  Dخالل ال��رس� Dات ال���9,ة ال�س��ة والس��ا م�سvعلى ال� Wء في ذلUی%ای� ، و,قع الع

 WلOEح ال��رسي ، و��ة ال���9,ة وعلى رأسها ال��Qوال�%اهج وال�ق�رات ال�راس�ة واألن
  ا.ال�vس�ات ال���9,ة الغ�� رس��ه م2ل : األس�ة وسائل اإلعالم .. وغ��ه 

و,�=D أن *Qارك ال���oل�ن عD ال���ح ال��رسي علي ال����,�D ال��Yي وال�%ف�O@ في    
    -تD,�Z تلW ال�%�Iمة ل�@ ال�الب مD خالل : 

   ... Fح�ات ال�عل���ة و ال���9,ة وال�%�دراما وال�ان��م���ح�ة م�رس�ة م2ل ال���إن�اج أع�ال م
  وغ��ها ت�D�r الق�F ال�rور,ة  ل�D,�Z م%�Iمة الق�F ل�@ ال�الب .  

  . ال�%�� والع�وانE ل��ة ل�@ �ع� ال�الب�اه� ال�Iح�ة لعالج �ع� ال��إن�اج أع�ال م
 وغ��ها .  

Z@.bîãbq@ñ‰ìq@†Èi@bß@òÜyŠ½@òî�bî�Ûa@pbjÜİn½aRU@@bèÔîÔ¤@¿@@ÉÓìn½a@ï�‰†½a@	Š�½a@‰ë…ë@L@Šíbäí@N@ @
  ی�ای!.   ٢٥ال�ق@
د .ال��9ل�ات ال$�اس�ة ل�!حلة ما .ع� ث
رة  -١ 

ج�لة الق�F وال�عارف ی�ای! .أنها " ٢٥تع!ف ال��9ل�ات ال$�اس�ة ل�!حلة ما .ع� ث
رة     
إذا ما تF تQ=�له على   –ال�ي ت�=D اإلن�ان ال��5@ ال��  "وال�هارات واالتAاهات ال��اس�ة

مD الق�ام ب�اج�اته ال��اس�ة تAاه ال%Iام ال��اسي علي خ�� وجه ، وال���ع ��ق�قه   -أساس م%ها 
س�ة م2ل حقه في ال���ع �ال��,ة ، وحقه في ال��اواة و في ال���ع �الع�الة و في ال��ا*ة و  ال��ا

في ال��اك�ة العادلة و حقه في ال�QارEة في ال��اة ال��اس�ة م2ل إقامة أو ع�r,ة اح� 
األحxاب ، أو ال��ش�ح في االن�Yا�ات ، حقه في ال�عل�F و حقه في اله�Aة واإلقامة و حقه في  

  .)١(دة وت�لي ال�%اصU ..... الخ "الق�ا
ی%ای� مD أجل ب%اء دولة م�ن�ة ع�5,ة ح�ی2ة تع��ف �ق�F ال��اM%ة  ٢٥وق� قام< ث�رة     

وس�ادة القان�ن ، وص�اغة دس��ر *��ي م�Yلف �Mائف وفoات الQعU ال��5@ ، وحف� ح�  

  
ال���ل�ات ال%�اس�ة ل�$اء اإلن%ان ال=	في ال���Bع س�"� ع�
 ال�3"
 الق�\ ، رجاء فiاد غاز9  :  )١(

 ، @	
  ) .  ١٠٧  – ١٠٦م�جع سابI ، ص ص ( ال�
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تع�ف ال����x أو االس���اد   كل أب%ائه في ال��,ة والع�الة االج��اع�ة والع�b �=�امة في دولة ال
)١(  .  

ی�ای! ، ودور ال�$!ح ال��رسي في   ٢٥أهB ال��9ل�ات ال$�اس�ة ل�!حلة ما .ع� ث
رة  -٢
  ت�ق�قها  

  ت��Jل تل_ ال��9ل�ات ف��ا یلي : 
ی�ای! مE   ٢٥ال��9ل�ات ال$�اس�ة ل��اء اإلن$ان ال�@!\ ال�! في م!حلة ما .ع�  ث
رة -أ

   -أه�ها  :
  Dاواة ، ب) روح الع�ل ، ال��ازن  ب��ت�ق�� ال� ، uر�Qت�اف� ال��,ة ال�ق%%ة ، ت�ق�� م��أ ال
  D�لة ح�o�ي ، ال�اعة ال�اع�ة وال�عارضة ال�%Mال�ق�ق  وال�اج�ات ، ت�س�ع دائ�ة ال��ار ال�

�ق�ار  اخ��ار الق�ادات ، إتاحة ف�ص ال�QارEة في ال��اة ال��اس�ة ، ت�اف� مق�مات األمD واالس
  . )٢( ال��اسي 

@ñ‰ìq@†Èi@bß@òÜyŠß@¿@Š§a@ðŠ–½a@õbäjÛ@òî�bî�Ûa@pbjÜİn½a@ÕîÔ¤@¿@ï�‰†½a@	Š�½a@‰ë…RU@Z@Šíbäí@ @
  *�=D لل���ح ال��رسي ت�ق�� هOه ال���ل�ات مD خالل :    
  الق�ام أع�ال م��ح�ة م�رس�ة تع�ل علي ال��ع�ة �أه��ة ال��,ة وأن  " ال��,ة ال��لقة ال -

  Dع ، فال ب� أن ی�%ازل ع��Aفي م bان *ع��وج�د لها ، ألنها ش��هة �الف�ضى وما دام اإلن
جxء مD ح�,�ه لهOا ال���Aع ، و�9ق�ار اع�xازه ���,�ه واس�قالله *=�ن تأث�� ال���Aع ف�ه وفي 
 ح�,�ه ، فلF تع� ال��,ة م�Aد إتاحة الف�صة لZل ف�د ل�ع�ل ما *Qاء و�Eف *Qاء ، وم�ي *Qاء

، فال���ر مD الق��د واالل�xامات علي أنه ال�فه�م الZامل لل��,ة إن�ا ه� ت�5ر سل�ي لل��,ة ،  
، فال��,ة *UA أن ت�Zن مق%%ة أ@ أن )٣( وال *�=D أن ت�%ي عل�ه ح�اة ال���Aع ال��5@ " 

 . D,ع أو �اآلخ���Aه أو �ال��ب%ف �r* Fان ح� ما ل�اإلن  
  
اله"Fة العامة ال����ة  ی$ای	 ،  ٢٥وثائ8 ال�ولة ال��ن�ة �ع� ث�رة ج�ه�ر�ة م�� الع��"ة ، وزارة ال�قافة  : )١(

  .  ٣، ص  ٢٠١١، القاه�ة ،  لق��ر ال�قافة
ال���ل�ات ال%�اس�ة ل�$اء اإلن%ان ال=	في ال���Bع  س�"� ع�
 ال�3"
 الق�\ ، رجاء فiاد غاز9  : )٢(

 ، @	
  ) ( ب���ف ) .   ١١٥  – ١١٠م�جع سابI ، ص ص ( ال�
ل�قافة ،  مiسBة ناص� ل ما هي ال�	امة في ق�Xة ال=	�ة ،   –ما هي ال=	�ة م�3
 ع�
 القادر ذAي  :   )٣(

  ) .   ٦١-  ٥٨، ص ص (  ١٩٨٠ب"�وت ، ل�,ان ، 
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أن ت�رب تلW األع�ال ال���ح�ة ال�الب علي   –أ*rًا  –وفي ض�ء ما س�� فإنه ی%�غي     
لل��اD�%M ال�D,�5 م2ل : ح�,ة  ٢٠١٤م�ارسة ال��,ات ال�ي Eفلها ال�س��ر ال��5@ ل�%ة  

ح�,ة ال�عارضة ، ح�,ة ال�عل�F وح�,ة ال��اح2ات العل��ة ، ح�,ة ال�Yا�ة وال����عات  العق��ة ،
وال�Zا�ة ، ح�,ة ال��لW ، ح�,ة الع�ل واله�Aة واإلقامة ، ح�,ة ال�Aارة وال5%اعة ، ح�,ة 

االج��اع وتD,�Z ال�Aع�ات وتQ=�ل ال%قا�ات ، وذلW في ح�ود ع�م اإلض�ار ب%ف�ه و9ال���Aع  
D,١(  واآلخ�(  .  

الق�ام �أع�ال م��ح�ة ت�هF في إع�اد ال�2وة ال��Q,ة ، ال�ي س���لى م��oل�ة ت�ق�� ال�فاعل  -
اإل*Aابي داخل Eل نIام مD ال%FI ال�ي ی��Zن م%ها ال���Aع وD�9 ال%FI �عrها ال�ع� ، 

  ل��ق�� ال�ق�م وال�قي ال�rار@ ال�أم�ل ف�ه ل��5 في تلW ال��حلة . 
 و,���Q في تلW األع�ال أن ت�%�ع علي ال%�� ال�الي :    

  ل�Q* (��9ب�%��ة ال�عي ال�س��ر@ والقان�ني ل�@ ال�الب ، و Fح�ة م�رس�ة ته���أع�ال م
هOا ال�عي ��ا *=لفه ال�س��ر والقان�ن ل��Aع ال��اD�%M مD ت�ق�� م��أ ال��اواة " ب�D ج��ع  

ات ال��ل� وال�راثة ، والل�ن ، والع�ق ، وال�ع�ق� ، ال��اD�%M  علي ال%�� الO@ ی%فى ام��از 
ال��اواة أمام القrاء ، ال��اواة في تZافv الف�ص أمام سائ� ال��ا�Y�� D�%Mلف ال��ادیD م2ل  
ال��اواة في ال�عل�F ، ت�لي ال�Gائف ، واألع�اء العامة ، وال�Zال�ف وس�اد ال�rائU وال�س�م 

�D أف�اد ال���Aع ث��ة الAه� الOاتي وال�اقة ال��احة ول�l  ال����قة وذلW ح�ي *=�ن ال�فاوت ب 
 ) .�٢��U ال����x والق�ُ� واالس�2%اء (

   ال�ق�ق وال�اج�ات ، ح�) ی%�غي أن ت�ضح Dح�ة ت�رب ال�الب علي ال��ازن ب���أع�ال م
ام أح� تلW األع�ال أن ال�س��ر والقان�ن Eفل لهF حق�قهF و�Eف�ة ال��ال�ة بها في حالة ما إذا ق

ال���oل�D به�ر أ@ م%ها وال�ي ت��2ل في : ح� ال��اة اآلم%ة ، ح� ال��,ة وال��اواة ، ح� 
ال��ا*ة ، ح� الل�Aء وال�QارEة ، ح� ال�ف��Z واالع�قاد ، ح� الع�ل واإلن�اج وال��لW وال��ع  

  
اله"Fة ال����ة  ال�اب ال�ال� ( ال=ق�ق  وال=	�ات وال�اج�ات العامة ) ، دس��ر ج�ه�ر�ة م�� الع��"ة :  )١(

  ( ب���ف ) .   ٢٠١٤العامة لل�Eاب ، القاه�ة ، 
ية لبناء اإلنسان الحر في المجتمع المتطلبات السياسسمير عبد الحميد القطب ، رجاء فؤاد غازي  :   )٢(

  .  ١١١مرجع سابق ، ص المصري ، 



í×¥<íé×Ò<íée�Ö]<^ãßfe< << <<<<E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtQ<DNLNL  
 

  ٣٩٠  

ي حالة وال�Qاء ، ح� ال�عل�F وال���9ة ، ح� ب%اء األس�ة ، حقهF في الZفالة مD ال���Aع ف
 –، �Eا ی%�غي أن ت�ضح تلW األع�ال ال���ح�ة لل�الب )١(ال��الة أو ال�Y�Qخة أو ال��ض  

ما عل�هF مD واج�ات م2ل : االن��اء وال�الء ال�ق�قي ل��5 ان��اء ووالء ع�ل وم�ارسة   –أ*rًا 
 ال ان��اء ووالء شعارات ال فائ�ة م%ها .  

 ح�ة ت�رب ال�الب علي م�ارسة ا��أع�ال م  Dم Fور,ة إلع�اده�rاس�ة الهامة ال��ة ال�Qألن
أجل ال�QارEة ال��اس�ة اإل*Aاب�ة ، وص%ع الق�ار ال��اسي ، وال�QارEة في ت%ف�Oه ، وال�QارEة 
  Uاسي ال�%اس��ب الxا�ات ، اخ��ار ال�Yفي م�ا�عة م�اق�ة الق�ار م2ل : ال��5,< في االن�

ال��اس�ة ح�ل القrا*ا ال��اس�ة الهامة،في ض�ء  لالن�rام إل�ه ، إج�اء ال��ارات وال�%اقQات 
 ما *��ده ال�س��ر والقان�ن . 

   اس�ة��ا*ا الrافة القE ة ال��ة فيQح�ة ت�رب ال�الب علي ال��ار وال�%اق��أع�ال م
وال�Q=الت ال��5ة واالق�5اد*ة وال2قاف�ة وال�عل���ة وال���oة واالج��اع�ة واإلعالم�ة واألس�,ة  

 Dه في م�حلة ما �ع� ث�رة  ال�ي تع�ق  م�rع ال��5@ ونه��Aی%ای� م2ل :    ٢٥تق�م ورقي ال�
  ، Fالت ، ال�ان��م�=Qا*ا وال�rالق Wح�ات ال��رس�ة ال�ي ت�%اول تل��ح�ة ، ال���ال%�وات ال�

 ال�راما اإلب�اع�ة ال�لقائ�ة .  

ي تع��� ��2ا�ة  و,%�غي أن ت%�ي تلW األع�ال ال���ح�ة ل�@ ال�الب م��Aعة مD الق�F ال�     
أسl *ق�م عل�ها ال��ار ال�M%ي في تلW ال��حلة م2ل : " اح��ام ال�أ@ اآلخ� وع�م م5ادرة آراء  

اآلخ�,D ، ق��ل رأ@ األغل��ة ، ن�O ال�عU5 ، ال��امح ، ال��اد*ة وق�ل ال�� ، ال%xاهة  
 ��Z%ة ، ال�د علي إساء)٢(وال��ونة وال�القة في ال�ف�ة ال�Iال��ع WلOEال�ي هي  ، و� F5Yة ال

  
� ال�ج�ع إلي : )١(l�% ه4ه ال3ق�ق �  لل�@�
 م� ال�فاص"ل ع

ال�اب الJال� ( ال�ق
ق وال�!>ات وال
اج�ات العامة ) دس��ر ج�ه�ر,ة م�5 الع��9ة  :  -
  ) ( ب��5ف ) .  ٣٨-   ٢٥م�جع ساب�  ، ص ص (  

ال���ل�ات ال%�اس�ة ل�$اء اإلن%ان ال=	 في ال���Bع س�"� ع�
 ال�3"
 الق�\ ، رجاء فiاد غاز9  :  )٢(
 ، @	
  .   ١٤٤م�جع سابI ، ص ال�
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" أدع إلي س��ل رW9 �ال�=�ة وال��عIة ال��%ة وجاد   –عx وجل   –أح�D وفقًا ل�ا أم�نا �ه هللا  
 ) . ١٢٥لهF �ال�ي هي أح�D " ( س�رة ال%�ل : مD اآل*ة  

  اإلصالح و إعادة ال��اء ال�Kس$ي  .  -ب
ال��اسي ال��5@ في  *قع اإلصالح وiعادة ال�%اء ال�vس�ي في م�5 ض�D أول�ات ال%Iام   

م�حلة ما �ع� ال�2رة ل�U%A ت�Zار فQل تلW ال�vس�ات في العق�د األر9عة األخ��ة ق�ل ان�الع  
ی%ای� في أن ت�ق� إنAازًا ت%��,ًا مل��سًا ، وفي ح�D أن  دول م2ل �Eر,ا الA%��9ة ،  ٢٥ث�رة  

غF مD أن �عrها Eان في نفl  والD�5 ، وال�ا�ان ،  ومال�x,ا ، وال��از,ل خالل نفl الف��ة و9ال� 
وضع�ة م�5 ، بل و9عrها Eان في وضع�ة أس�أ ع%�ما ب�أت م���تها ال�%��,ة ولZ%ها  
  . )١( اس��اع< أن ت�ق� Mف�ة ت%��,ة غ�� م���قة أق�ب إلي ال�عxAات مD خالل مvس�اتها  

دور ال�$!ح ال��رسي في ال�$اه�ة في إع�اد الJ!وة ال�'!>ة القادرة علي اإلصالح وWعادة  -
  ال��اء ال�Kس$ي .        

و,�=D أن *Qارك ال���ح ال��رسي مD خالل أدواره ال���9,ة وخاصة دوره في ت%��ة ال�عي     
ال�vس�ي علي ال�جه  ال��اسي في إع�اد ال�2وة ال��Q,ة القادرة علي اإلصالح وiعادة ال�%اء

  األك�ل ، وذلW مD خالل : 
أع�ال م��ح�ة ت��D وت�ضح لل�الب ض�ورة و�Eف�ة ال��اجعة الQاملة لل��اسات واألوضاع   - 

  ٢٥ال�vس��ة ال�ي Eان< ت�ار مD خاللها ش�oن ال���Aع واالق�5اد وال�%��ة ق�ل ان�الع ث�رة  
ی%ای� ، وذلW ل��ق�� ما قام< مD أجله ال�2رة وهي ال��,ة وال�Zامة والع�الة االج��اع�ة  

ال�*�ق�ا�Mة وال�ق�م وال�قي ال�rار@ ل��5 ، األم� الO@ ی��لU أن ت���@ تلW  وال�QارEة
األع�ال علي ال�عل�مات وال�قائ� ال5ادقة ال�ي ت�ضح األس�اب والع�امل ال�ي أدت إلي فQل 

  ال�vس�ات واألن�Iة م�اعاة Eافة فoات ال���Aع ، وما هي م��ل�ات اإلصالح .  
%Iام ال��اسي في م�حلة ما �ع� ال�2رة في مAال اإلصالح  أع�ال م��ح�ة ت�ضح ما *ق�مه ال - 

وiعادة ال�%اء ال�vس�ي ل��اعاة Eافة فoات ال���Aع ل��ق�� ما قام< مD أجله ال�2رة ، وذلW في  
  
، م�A@ األه�ام لل��ج�ة ی$ای	 اإلصالح و]عادة ال�$اء ال� س%ي  ٢٥م
	 �ع� ، أح�
 صق� عاش�ر  : )١(

  ب���ف ) .  (  ٥، ص   ٢٠١٢وال,�� وال��ز�ع ، القاه�ة ، 



í×¥<íé×Ò<íée�Ö]<^ãßfe< << <<<<E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtQ<DNLNL  
 

  ٣٩٢  

ض�ء ال%Aاحات ال�ي ق�م�ها مvس�ات وأن�Iة ال�ول األخ�u ال�ي ب�أت م���تها ن�� ال�ق�م  
 Dب�أت م%ه م�5  وال�قي مع م�5 ق�ل ق�ام ال�2رة ، م @Oال�ضع ال Dوضع *=اد *=�ن أس�أ م

 م���تها م2ل ال�ا�ان ومال�x,ا .... وغ��ها .  

@ñ‰ìq@†Èi@bß@òÜyŠ½@òí…b–nÓüa@pbjÜİn½a@Z@.brÛbqRU@bèÔîÔ¤@¿@ï�‰†½a@	Š�½a@‰ë…ëLŠíbäí . 
  ی�ای!.  ٢٥ال�ق@
د .ال��9ل�ات االق�@اد6ة ل�!حلة ما .ع� ث
رة  -١

Eافة اإلصالحات ال�rور,ة في ال%Iام االق�5اد@ ال��5@ في م�حلة ما �ع� ث�رة  *ق�5 بها " 
ی%ای� ، وذلW ل��ق�� قفxة ت%��,ة ت�ق� ارتفاعا في مع�الت ال%�� ال�ق�قي لالق�5اد   ٢٥

ال��5@ ، ورفع م���@ مع�Qة األف�اد ، وز,ادة ف�ص ع�ل ال�Qاب ، وتقل�ل مع�الت ال��الة 
  والقrاء علي الفق� " . 

٢- Bرة  أه
  .: )١(  ت��Jل في ی�ای!  ٢٥ال��9ل�ات االق�@اد6ة ل�!حلة ما .ع� ث
 ز,ادة اإلن�اج ، وت�ف�� ال�%اخ الAاذب لالس��2ار ، وت�AQع ال��5ی� ، وت%F�I االس���اد .    -أ

 ح�ا*ة ال�قعة الxراع�ة ، وت%��ة ال�,� ورفع م���@ مع�Qة س=انه وح�ای�هF مD األخ�ار .   -ب 

 ال��=�ة وح�ا*ة ودعF ال�5ادیD .  ح�ا*ة ال�2وة   - ج

 االه��ام �ال��Qوعات ال���س�ة وال5غ��ة في Eافة ال�Aاالت .   -د 

 ال�فا� علي م�ارد ال�ولة ال���ع�ة وح�D اس�غاللها ، وض�ان حق�ق األج�ال القادمة م%ها .    - ه

ال�فا� علي ال�2وة ال%�ات�ة وال���ان�ة وال��=�ة،وح�ا*ة ال�ع�ض م%ها لالنق�اض أو ال��Y    -و 
 وال�ف� �ال���ان . 

� ال�ار,�Yة  ح�ا*ة نه� ال%�ل ش�,ان ال��اة في م�5 مD ال�ل�ث ، وال�فا� علي حق�ق م5  - ز
 ال��علقة �ه وال�فاع ع%ها  

 االس�غالل األم2ل ل�5ادر ال�اقة ال���Aدة ، وت�ف�x االس��2ار ف�ها .    - ح

  
)١( : �  ت7 اش�قاق تل8 ال���ل�ات م

ال�ق
مات األساس�ة لل���Vع ( الف@ل دس��ر ج�ه�ر,ة م�5 الع��9ة : ال�اب ال2اني :  -
  ) .  ٢٣  – ١٨م�جع ساب� ، ص ص ( الJاني ) ، 
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 ال�فا� علي حق�ق الع�ال في الق�اع�D العام والYاص علي ق�م ال��اواة .    - �

وج�ی� �ال�EO أن ال%Iام ال��اسي ال��5@ في م�حلة ما �ع� ال�2رة ، قام �اتYاذ إج�اءات  
ال��علقة �ال%Iام االق�5اد@ ، وال�ي ته�ف  ٢٠١٤ت�اب�� ل��ق�� م�اد ال�س��ر ال��5@ ل�%ة و 

إلي إج�اء Eافة اإلصالحات ال�rور,ة في هOا ال%Iام ، والقrاء علي Eافة ص�ر الف�اد ال�ي  
 ی%ای� .    ٢٥اس��Qت ف�ه وEان< مD ض�D ع�امل وأس�اب ان�الع ث�رة  

ی�ای!   ٢٥دور ال�$!ح ال��رسي في ت�ق�Q ال��9ل�ات االق�@اد6ة ل�!حلة ما .ع� ث
رة   -٣
  ی��Jل في:  

إن�اج أع�ال م��ح�ة تع�ل علي إك�اب ال�الب الق�F االق�5اد*ة الهامة ل�@ ال�الب م2ل   -أ
تU%A  : ت�ش�� االس�هالك ، إتقان الع�ل ، إ*فاء ال�Zل وال��xان ، اح��ام وتق�ی� الع�ل ال��و@ ،

  الغb في ال�لع ال�Aار,ة .... وغ��ها . 
إن�اج أع�ال م��ح�ة ت�%اول Eافة ص�ر الق�5ر في ج��ع ج�انU االق�5اد وس�ل عالجها   -ب 
 . 

ت�ع�ة ال�الب �أهF ال����قات الع�ل�ة للعلF مD خالل األع�ال ال���ح�ة وخاصة مAلة    - ج
 ال���ح ال��رسي .  

ت�ر,U ال�الب علي االس�فادة مD إم=انات ال��oة ال��احة في إن�اج إك���ارات ال���ح  -د 
 ال��رسي .  

N@bèÔîÔ¤@¿@ï�‰†½a@	Š�½a@‰ë…ë@L@òîÇbànuüa@pbjÜİn½a@@Z@.bÈia‰ 
  ی�ای! : ٢٥ال�ق@
د .ال��9ل�ات االج��اع�ة ل�!حلة ما .ع�  -١

اإلج�اءات وال��اب�� ال�ي *UA أن تل�xم بها ال�ولة مD أجل ت�ف�� ال��اة ال�Z,�ة 6ق@� بها : 
ل��Aع ال��اD�%M ال�D�,�5 ، وال�فا� على �Eام�هF وأدم��هF ،وح�ای�هF مD الفق� والAهل 

  لهF  . وال��ض ،وت�ق�� األمD واألمان 
  : )١( ی�ای!  ٢٥أهB ال��9ل�ات االج��اع�ة ل�!حله ما .ع� ث
رة   -٢

  
� ال�احd م� ت3
ی
 ال���ل�ات ال�الثة األولي م� خالل إ#العه علي :   )١(lت�  
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ت�ق�� الع�الة االج��اع�ة ،  ت
ف�! ال��اة ال�!>�ة ل��Vع ال�
اl��E ال�@!>�E مE خالل :   -أ
ت�ق�� تZافv الف�ص ب�D ج��ع ال��اD�%M دون ت���x ، ت�ق�� ال��اواة ب�D ال��أة وال�جل في 

  . ج��ع ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة واالق�5اد*ة واالج��اع�ة وال2قاف�ة 
   ال��اواة ب�D ج��ع ال��اD�%M في ال�ق�ق وال��,ات وال�اج�ات العامة دون ت���x . -ب 
  ح�ا6ة ال�
اl��E مE الVهل  والفق! وال�!ض و>�9لD ذل_:  -ج 

اه��ام ال�ولة �ال�عل�F وال�فا� على ح� ال��اD�%M في ال�عل�F ، والقrاء على األم�ة �=افة      
ص�رها وأش=الها، وال�xامها ب��ف�� ف�ص ع�ل لل��اD�%M ،جعل ال�Gائف العامة في ال�ولة 

س الZفاءة ،ودون م�ا�اة أو وساMة مع تZل�ف القائ��D بها  ال��5,ة ح� ال�D�,�5 على أسا
ل�Yمة الQعU ، �اإلضافة إلى ال�xامها  �=فالة حق�ق الع�ال ، �Eا ی��لU مD ال�ولة ت�ف��  

ال�عا*ة ال��5ة لZل م�اDM مD خالل نIام تأم�D ص�ي شامل ل��Aع ال�D�,�5 *غ�ى Eل 
 .األم�اض"  

ح�) ت��لى الق�ات ال��ل�ة والM�Qة م��oل�ة ت�ق��  �E  : ت�ق�Q األمE واألمان لل�
اl� -د
 . D�%Mواألمان لل��ا Dاألم  

ال�ور ال��
قع مE ال�$!ح ال��رسي في ت�ق�Q ال��9ل�ات االج��اع�ة ل�!حلة ما .ع�  -٣
ی��2ل هOا ال�ور في إع�اد ال�الب القادر,D على ت�ق�� تلW ال���ل�ات في     ی�ای! . ٢٥ث
رة 

 W مD خالل : ال���ق�ل وذل
إن�اج أع�ال م��ح�ة م�رس�ة *Qارك ال�الب في إع�ادها ت�%اول قrا*ا ومQ=الت اج��اع�ة    -أ

 ، ���Zافل االج��اعي ، اح��ام الZاب�ة م2ل : ال�A*االج��اع�ة اإل Fالق� D�rوس�ل عالجها وت�
  الع�ف علي ال5غ�� ، صلة األرحام .... وغ��ها ، ل�%��ة ال�عي االج��اعي ل�@ ال�الب . 

ال�الب مD خالل �ع� األع�ال ال���ح�ة علي س�ل إسعاف ال��ضى وال�5اب�D  ت�ر,U   -ب 
 ، ال�قا*ة مD األم�اض واألوo9ة . 

  
ال�اب ال�اني : ال�ق�مات األساس�ة لل���Bع ( الف
ل ) :  ��٢٠١٤"ة (  دس��ر ج�ه�ر�ة م�� الع -

  ) .  ١٧ – ١١م�جع سابI ، ص ص ( األول ) ( ال�ق�مات االج��اع�ة ) ، 
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ت�ر,U ال�الب مD خالل ت��2ل أدوار ال���oل�D في ال�ولة علي أسال�U و�Mق ت�ق��   - ج
الع�الة االج��اع�ة ، وت�ف�� س�ل ال�Zافل االج��اعي ، ت�ق�� تZافv الف�ص ب�D ج��ع 

��اD�%M دون ت���x ، ت�ق�� ال��اواة ب�D ال�جل وال��أة في ج��ع ال�ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة  ال
واالق�5اد*ة واالج��اع�ة وال2قاف�ة وفقًا ألح=ام ال�س��ر ، ال�فا� علي حق�ق الع�ال ، وال�عا*ة  

 ��x .  ال��5ة ال��Zاملة ل��Aع ال��اD�%M ال�D�,�5 وفقًا ل�عای�� ال�Aدة دون م�ا�اة أو ت� 

إن�اج أع�ال م��ح�ة ، *Qارك ال�الب في إع�ادها ت�ور ح�ل دور مvس�ات ال�ولة في   -د 
 ال�فا� علي األمD واألمان لل��اD�%M ع�� الع�5ر والف��ات ال�ار,�Yة . 

ت�ع�ة ال�الب مD خالل �ع� األع�ال ال���ح�ة ال��رس�ة وخاصة مAلة ال���ح ال��رسي   - ه
 .  ، اإلعالم ال���حي ��ق�قهF االج��اع�ة

  ال�QارEة في ت%��ة ال�عي االج��اعي ل�u ال�الب . -و
ی�ای! مJل   ٢٥ال�$اه�ة في ت
ع�ة ال9الب .�ق
قهB  االج��اع�ة  في م!حلة ما .ع� ث
رة  -ز
ال�� في ال��5ل على ال�Gائف العامة على أساس الZفاءة ، ودون م�ا�اة أو وساMة،  :

���Aع ، ال�� في األمD م2ل : األمD ال�5ي  ،ال�� في ال�عل�F ال%افع وال�ف�� لل�الU وال
  Dامrائي...الخ ، ال�� في ت�ق�� ال�Oالغ Dالق�مي ال��5@ ، األم Dي واألمoال�� Dواألم

االج��اعي، ب��ق�� الع�الة االج��اع�ة  وت�ف�� س�ل ال�Zافل االج��اعي ،��ا *D�r ال��اة  
  D�%Mع ال��ا��Aة ل�,�Zق�ل ال�ولة –ال Dده القان�ن على ال%��   –م��* @O١( ال(. 

  خامس@ : نتائج البحث : 
  ت�صل ال��) إلي ن�ائج هامة هي :    
أنه *UA ال�Yلh مE Dافة ال�ل��ات وال�ع�قات ال�ي Eان< م�ج�دة في Eافة نFI ال���Aع   -١

ی%ای� ، وال�ي حال< دون ت�ق�� الع�الة االج��اع�ة ب�D ال��اD�%M   ٢٥ال��5@ ق�ل إن�الع ث�رة 
  ، ت�ق�� ال�ق�م وال�قي ال�rار@ ل��5 . 

  
 .  ٢٠١٤استنبط الباحث تلك الحقوق من الدستور المصري لسنة   )١(
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  ٣٩٦  

%ها ال���ل�ات ال�عل���ة وال���9,ة ، ی%ای� م  ٢٥أن ی�ج� م��ل�ات ل��حلة ما �ع� ث�رة   -٢
ال��اس�ة ، االج��اع�ة ، االق�5اد*ة ... وغ��ها *UA ت�ق�قها إدا ما أردنا ال�Yلh مE Dافة  

  ال�ل��ات وال�ع�قات ال�ي Eان< م�ج�دة في نFI ال���Aع ال��5@ ق�ل ق�ام ال�2رة .  
نه *�=%ه ال��اه�ة في ت�ق��  أن ال���ح ال��رسي مD خالل أع�اله ال���ح�ة وأن��Qه وف%�  -٣

  تلW ال���ل�ات .  
  

  مراجع البحث : 
  @cM@Ší‰bÔnÛaë@ÕöbqìÛa  .  
اله"Fة ال����ة ال�اب ال�ال� ( ال=ق�ق  وال=	�ات وال�اج�ات العامة ) ،  دس��ر ج�ه�ر�ة م�� الع��"ة :   - ١

  .   ٢٠١٤العامة لل�Eاب ، القاه�ة ، 
lM@òîiŠÇ@kn×  .  

، م�A@ األه�ام لل��ج�ة وال,��  ی$ای	 اإلصالح و]عادة ال�$اء ال� س%ي  ٢٥م
	 �ع� أح�
 صق� عاش�ر  :   - ٢
  .    ٢٠١٢وال��ز�ع ، القاه�ة ،  

٣ -  :  
م�اRع جامعة ال��صل ،   مCاكل الع�ل ال�%	حي في ال��ارسأسع
 ع�
 ال�ازق ، سامي ع�
 ال�3"
  .  ١٩٨٤،Rغ
اد،

اله"Fة العامة ال����ة  ی$ای	 ،  ٢٥وثائ8 ال�ولة ال��ن�ة �ع� ث�رة ج�ه�ر�ة م�� الع��"ة ، وزارة ال�قافة  :  - ٤
 . ٢٠١١لق��ر ال�قافة ، القاه�ة ، 

  .   ٢٠٠٢اله"Fة ال����ة العامة لل�Eاب ، القاه�ة ، األخالق في اإلسالم ، ع�
 القادر حات7  :   - ٥

٦ -   :  9
 ال,هار لل��ع وال,�� وال��ز�ع ، القاه�ة ، د . ت  .  اإلسالم دی! الق�. واألخالق ، علي أح�
 ح�
اس�:�ام ال�����ت	 في الع�ل�ة ال�عل���ة في ض�ء االتBاهات العال��ة ال�عاص	ة " م�3
 أح�
 %9�B ی�سف : - ٧

ال��A@ الق�مي لل��3ث ال�����ة وال�,�"ة ،  �ة ،دراسة م��ان�ة في �=� اس�:�ام ال=اس�ات في الع�ل�ة ال�عل��
 .   ٢٠٠٠القاه�ة ، 

مiسBة ناص� لل�قافة ، ب"�وت ما هي ال�	امة في ق�Xة ال=	�ة ،  –ما هي ال=	�ة م�3
 ع�
 القادر ذAي  :   - ٨
  .   ١٩٨٠، ل�,ان ، 

  .  ٢٠٠٥دار الف�G ، القاه�ة ، خل8 ال� م! ، م��في م�اد  :   - ٩
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  ٣٩٧  

صادر ع� م�A@ ال3?ارة لل
راسات ال��Bق�ل"ة ، الق�. في ال7اه	ة االج��اع�ة ، ناد%ة م��3د م��في  :  
 .  ٢٠١٢دار ال,�� لل�قافة والعل�م ، القاه�ة ، 

@@xMòîÜàÈÛa@pbí‰ë†Ûaë@pb�a‰†Ûaë@tìzjÛa    .  
، ال� ت�	 العل�ي ال�ال� ل�ل�ة ال�	��ة  ی,ای� " ٢٥ال�����ة ال���Bحاة م� ث�رة ج�ال ال
ه�ان علي  : " الق"7  -١٠

كل"ة ال���"ة ، جامعة  ،  ٢٠١٢د&%��	  ٢٠- ١ی$ای	 ) م!  ٢٥( ال���ل�ات ال�	���ة في م
	 �ع� ث�رة 
  .   ٢٠١٢ال�,�ف"ة ، 

� حام
 م�3
 : " ال���ل�ات األخالق"ة لل��اب ال���R 9ع
 ث�رة  -١١"Bرؤ�ة ت����ة " ،   ٢٠١١ ی,ای� ٢٥ح .
  .   ٢٠١١، Aل"ة ال���"ة ، جامعة س�هاج ،  ٣٠ع �=� م$�Cر في ال�Bلة ال�	���ة ، 

� م$�Cر في أع�ال ی,ای� علي ق"7 الع�ل وال
افع"ة لإلنGاز ،  ٢٥خالف ال�اذلي خلف : " ت
اع"ات ث�رة  -١٢=�
  .   ٢٠١٣كل"ة اآلداب ، جامعة ال�,"ا ، ال$�وة العل��ة ال�ان�ة ، 

 ٢٥ران"ا وصفي ع��ان  : " ال���"ة علي ال
%�ق�ا#"ة في ال�
رسة ال����ة ( م� ال���ل�ات ال�����ة ل��رة  -١٣
-  ١ی$ای	 ) م!  ٢٥ع� ث�رة ال� ت�	 العل�ي ال�ال� ل�ل�ة ال�	��ة ( ال���ل�ات ال�	���ة في م
	 �ی,ای� ) " ، 

  .  ٢٠١٢كل"ة ال���"ة ، جامعة ال�,�ف"ة ،  ،  ٢٠١٢د&%��	  ٢٠
ال���ل�ات الB"اس"ة ل�,اء اإلنBان ال�3في ال���Gع ال���9   "س�"� ع�
 ال�3"
 الق�\ ، رجاء فiاد غاز9  :  -١٤

 ٢٠- ١ی$ای	 ) م!  ٢٥ال� ت�	 العل�ي ال�ال� ل�ل�ة ال�	��ة ( ال���ل�ات ال�	���ة في م
	 �ع� ث�رة " 

  .   ٢٠١٢كل"ة ال���"ة ، جامعة ال�,�ف"ة ، ،  ٢٠١٢د&%��	 
شه� زاد سع"
  : " أث� ت��"ل األدوار في ال�3�"ل ال
راسي ل�ل�ة ال�ف ال�ام� في الق�اع
 ال,��3ة ( اللغة    -١٥

  .  ٢٠١٣،  ١،ع  ٢٩مج  مBلة جامعة دم8C ، الع��"ة ) " ، 
� ی,ای� علي تغ"� االتGاهات الBل�"ة ن�3 ال��ارAة الB"اس"ة " ،  ٢٥م�3
 أح�
 م��3د  : " أث� ث�رة  -١٦=�

 .   ٣٢، ص   ٢٠١١جامعة ع"� ش�L ،  م$�Cر في ال� ت�	 العل�ي ال%ادس عC	 م	UV اإلرشاد ال$ف%ي ، 
نGفة الG@ار ق�\ :  " ت���� م,اهج ال
راسات االج��اع"ة ل�,�"ة ال��ا#,ة ال
%�ق�ا#"ة في ض�ء ت3
%ات ما  -١٧

 
ی$ای	   ٢٥ال� ت�	 العل�ي ال�ال� �Gل�ة ال�	��ة ( ال���ل�ات ال�	���ة في م
	 �ع� ث�رة ی,ای� " ،  ٢٥ث�رة Rع
  .    ٢٠١٢جامعة ال�,�ف"ة ، ،  ٢٠١٢د&%��	  ٢٠ – ١٩م! 

  ال!سائل .  -د
أث	 اس�	ات��Bة لعO ال�ور في ال�=
�ل وال�ف��	 االس�ق	ائي ل�@ Lل�ة ال
ف ال�ال�  ف
و9 سال7 ب�قان  :  -١٨

ماجA ، �"�Bل"ة العل�م ال�����ة ،  األساسي في م�=� ال�	��ة االج��اع�ة وال�L$�ة ���ارس ع�ان ال:اصة ، 
  .   ٢٠٠٩جامعة ال��ق األوسf لل
راسات العل"ا ، 
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  ٣٩٨  

١٩- 
ور ال����9 لل��Bح ال�
رسي في ال3لقة ال�ان"ة م� ال�عل"7 األساسي .  وح"
 ع�
 هللا ن�"ه أب� الBع�د  : ال
  . ٢٠٠٦، Aل"ة ال���"ة ، جامعة ب,ها ،  رسالة ماج%��	دراسة حالة علي م3افaة ال�,�ف"ة  ،  

ال���Bع ال�
	@ وم$�7مة الق�. " رؤ�ة ت=ل�ل�ة نق�&ة ذات �ع� تار�:ي ول"
 م�3
 ع�
 ال,اص�  :    - ٢٠
  .    ٢٠٠٨م�A@ ال
راسات ال��Bق�ل"ة ، م�A@ دع7 واتNاذ الق�ار ، مGلL ال�زراء ،  وم$�7ر م%�ق�لي " ، 


