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 2 مداخل فهم المجتمع المصري ضارة: تقرير اللقاء الثالث لملتقى الح

  "التنشئة السياسية مدخل لإلصالح: رؤية إسالمية": المدخل السياسي
 
 

البلاثنين  بلنبتحقيق التواصي والتواصل   ركز احلضارة، وانطالقاا من رسالتهاستكماًلا ملسرية امللتقى العلمي الشهري مل
منله  ملن  30ملن هلهر ربر ل  واملوا لق تقى يف األربعاء األخري مللقد اللقاء النيالث لاحلضاري اإلسالمي؛ ع  من ابملنظور واملهت

 السادسة وثىت التاسعة والنصف تقر باا.
–اإلنسلا  ولو وهنله ري، انطالقالا ملن مسليولية الباثلث امتداداا لطرح ومناقشة مداخ   هم اجملتمع املصلاللقاء   ومني  

 ذي ميني  رقرب دوائر انتمائه وركنير  جماًلت  عله و اعليته.ال
لكتلاب اللدكتور جلالع رملن ملن خلالع علر  ،  بعد التطرق يف اللقاء املاضي إىل املدخلن اًلقتصادي واًلجتماعي

قلللاء إىل "مللا ا ثلللدص للمصللر ن"، واسلللتعرا  حلاللللة اإل تللاء يف اجملتملللع املصلللري كمحاولللة ل همللله.  نتقللل  احلللد ث يف  لللذا الل
 األمهية ل هم وحتلي  اجملتمع املصري. خ  السياسي  كمدخ  حموري هد داملد

 لل  إىل حماوللة إصلالثه؛ كلا   ىتعلد وثىت ًل  قتصلر احللد ث عللى جملرد رصلد لواقلع اجملتملع املصلري ورثوالله، بل  
ع "التنشلللية السياسلللية ملللدخ  اقللل اح األسلللتا  اللللدكتور سللليف اللللد ن عبلللد ال تلللاح ه   كلللو  موضلللو  النقلللا   لللذا اللقلللاء ثلللو 

لإلصالح: رؤ ة إسالمية"، و ل  ثىت تكو  حماوًلتنا لإلصالح قائمة على رسس راسخة مرجعها تنشلية صلاحلة ملن منطللق 
 ثضاري إسالمي، وليس جمرد ردود ر عاع عشوائية متخبطة.

ركلادميي متخصل  ، ابعتباره  *واألكادميي األستا  الدكتور السيد عمر املستوى علىمن حيدثنا يف  ل  ر ض   وكا 
 يف العلوم السياسية، له جهود حبنيية عدة يف جماع التنشية السياسية.

وو السعي لإلصالح  نبع من وجود جتارب انثجة لذل  السعي؛ كا  ًلبد من إلقاء الضوء  ودا ع   وأل  ركرب ثا ز  
يف اجملتملع املصلري،  - لإلصالح من رؤ لة إسلالميةابعتبار ا مدخالا -على رثد التجارب الناجحة يف جماع التنشية السياسية 

لقلاء لعلر  جتلارب بعلك تلل  النملا ج  امعلة الو ي جتربة منا ج احملاكلاة اباامعلات املصلر ة. ثيلث  لتم جصلي  جلزء ملن 
 ودور ا يف عملية التنشية السياسية يف اجملتمع الطاليب ااامعي.القا رة 

 كلمة د. السيد عمر
ملن د عملر كلمتله ابلتيكيلد عللى رمهيلة موضلو  وم هلوم التنشلية السياسلية واعتلربه ملدخالا لإلصلالح بدر الدكتور السلي

الرؤ ة اإلسالمية على امتداد الكرة األرضية، وليس على مستوى اجملتمع املصري  حسب.  املشرو  اإلسالمي مشرو  إنساين 
 هللا .ممتد عرب املكا  ور ضاا عرب الزما  ومن خلق آدم وإىل ر   شاء 

                                                 

  ( أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان.*)

  
  

  

  

  



 2008أبريل  30تقرير اللقاء الثالث:                                  الملتقى العلمي الشهري 

 2 

  احلد ث علن التنشلية السياسلية انطالقالا ملن امللدخ  املنهجلي القلائم عللى اللركن األوع يف اإلسلالم "ًل إلله موضحاا ر
 إًل هللا"،   ر  بدا ة حتد د م هوم "التنشية السياسية" يف املنظور اإلسالمي.

خدام ل ظ "النشلية".  هملا م هوملا   علربا  يف  ذا اإلهار مل  ستخدم القرآ  الكرمي ل ظ "التنشية" مطلقاا، وإمنا است
 عن منظور ن خمتل ن.

 من اخلارج، واليت قد  شوهبا بعك التالعب رو ريواملعرب عن املنظور الغريب   عتمد على عملية التغي "التنشية" م هوم 
 ملن اللداخ  ري يشلري إىل التغيلكملراد  للحيلاة  ا لا والنشلية األخلرى ،    اإلكراه، رما م هوم "النشلية" ويف املنظلور اإلسلالمي

 وليس من اخلارج.
يف ثلن ر  امل هلوم اإلسلالمي  ،التنشية يف امل هوم الغريب أتسست على م هوم ال لرد وعللى "النشلية ال رد لة"كما ر  

داثر للنشية ًل  ع   ابإلنسا  ال لرد، بل   قلوم عللى الظلا رة ااماعيلة،  قلوم عللى م هلوم األملة، و لو م هلوم  لري قابل  لإلنل
 ثيث ميكن ر   تحقق يف هخ  واثد  تمني   يه منهج "النشية األخرى".

كيفيةةة يل ةةل عةةد    قللوم علللى   -و للق الرؤ للة اإلسللالمية–عمليللة التنشللية السياسللية جللو ر ومللن  ، ميكللن اعتبللار 
 على أرض اللاقع.ل ل السياسة )مبعىن القيام على األمر مبا  صلحه( إىل سللكيات يري  ،ورسلله إىل منلذج سللكي

يف كافةة أنسةاا ا متمةا   -بلصةفه كانناةا ًةراا عةاد ا –عملية إعداد اإلنسةا  ههنا: " التنشئةثيث ميكن تعر ف 
 اإلنساين".

 "إقامة التقلى يف العمرا  اإلنساين". -بتعبري آخر–رو  ي 
 إىل:   1وو قتضي  ذا املدخ  املنهجي يف دراسة م هوم التنشية السياسية

 يف الدًلًلت واملضامن اللغو ة للم هوم.البحث  -
  .وم يف السياق القرآين ومادة نشي  البحث يف الدًلًلت واملضامن اللغو ة للم ه -
   البحث يف دًلًلت امل هوم يف السياق القرآين عموماا. -

لا سسل -بدا ة–إ  دراسة التنشية كمدخ  لإلصالح  قتضي   إلله إًل هللا". اللركن األوع لإلسلالم "ًل در  رنشي منهجا
 هقن: و شم 

 تطلب على صعيد البحث حتد د األمناط الرد ية يف عمليلة إعلداد  ألمر الذيا .ًل تنشية : "ًل إله"، و ي تعينأوهلما
ب م هلوم األملة. وملن  ،   نله يلواليت من هيهنا ر  تلددي إىل نشلية رنسلاق اجتماعيلة رد يلة، تلددي بلدور ا إىل تغي اإلنسا ،

 .لشق النياينل احتد د تل  األمناط للتخل  منها، األمر الذي ميني  إعدادا  من الضروري
 يف "إًل هللا". و تضمن جو ر التنشية الصحيحة، رو البد   اإلسالمي للتنشية.الشق الثاين  و تمني   ذا

ة" وللليس علللى ر م ااا ليللث تلددي إىل "تنشللية ثيلل  هنلا  عللدة رمنللاط تعصللف  مكانيلله قيلام عمليللة تنشللية إسللالمية،
 على ر م اإلسالم". ة"تنشي

وعالقتهلللا و هلللوم "األملللة  -وإ  كانلللت ًل  نيللل  البعلللد الوثيلللد يف  لللل - ه األمنلللاط  تعللللق ابلدوللللة القوميلللةبعلللك  لللذ
 . ةاآل ذه رمتكم رمة واثدة"  ثدة"،  هي رمة واثدة وليست رمة  قط ... "وإ   االو 

 "التنشية على ر م ااا لية"، و و:  من رمناط النمط األو  قد رنشيت الدولة القومية 
 مية":األمة اإلسال*منط "املقط ِّع ألوصا  

                                                 
قام عليه فرع معرفي مستقل: "علم التنشأة السياسية في المنظور أشار د. السيد عمر في هذا السياق إلى أن مفهوم التنشئة السياسية يمكن أن ي 1

 اإلسالمي".



 2008أبريل  30تقرير اللقاء الثالث:                                  الملتقى العلمي الشهري 

 3 

ًل صللة بلن اللد ن والسياسلة. وملن  ،  ، الدولة القومية قاملت عللى منيللث: ًل رخلالق يف العللم، ًل  يلب يف العقل 
 ع والعقيدة . ومن ردلة  ل :عد ا ااامب قد ربطت م هوم القومية ابلبعد ال ارق لألمة واللغة، العرق...  وليس ب

ر  الدوللة القوميللة ردت إىل تشلو ه م هللوم األملة، ثيللث رصلبحت كلمللة رملة تطلللق ثلىت علللى القبيللة والعشللرية  -
هملر تكلي لي ملن    رجلزاء اسلد واثلد  لو األملة،والبطن... على اللر م ملن ر   لذه الوثلدات كلهلا كانلت  نيل

 هللا.
وتتصللر  كالنعامللة يف مواجهللة اخلللارج، سللواء علللى املسللتوى الر للي رو  علللى الللداخ  در  الدولللة القوميللة تستيسلل -

ر من  ل  ر  تل  اللدوع اصلطنعت ملا ر تله "اخلطلر اإلسلالمي"، بل  رهنلا رصلبحت رهلد خطواأل  ري الر ي.
ا من اخلارج  يف احلد ث عن  ل  اخلفا عن  ر اإلسالمي.طًا

 اًلسللتعمار يف تقسلليمه لدولللة اخلال للة اإلسللالمية  ؛رة"غللور العللو نير  الدولللة القوميللة روجللدت مللا ميكللن تسللميته "ال -
ثلللرل عللللى ر  تكلللو  منلللاهق احللللدود كيلللاانت ضلللعي ة و ز للللة، ه  تكلللو  ركنيلللر ارتباهالللا ابخللللارج منهلللا ابلعلللامل 

بللل  العلللامل اإلسلللالمي، بللل  رصلللبحت منا لللذ تسلللل  لعقللل  وقللللب العلللامل اإلسلللالمي.  للللم تعلللد حمللل  ا تملللام ملللن ق  
 اإلسالمي.

لقومية  يبت الوعي ابألملة. ثيلث رصلبحت كل  دوللة حتلدد دوائلر ا تمامهلا و لق مصلاحلها القوميلة، ر  الدولة ا -
  لم نعد نتعام  مع م هوم "رمة واثدة".

ر  الدولة القومية ردت إىل نو  من القابلية ل قدا  البصرية نتيجة مالبسات النشية.  قد رخذت الدولة القومية  -
د الواثد".  ل  ر  خطاب  ذه ، بينما رخذت عندان هك  "انقسام ااسيف الغرب هك  "الدولة التوثيد ة"

 م "ر م هللا"، ب  تنبع من  كرة "رالدوع وم ا يمها ونظمها السياسية ًل تنبع من  كرة "املد نة املنورة" رو  كرة 
 ااا لية".

ا يف م هومنعالوة  - ا وتغيرياا  هد دا  مركز ن يف املنظور اإلسالمي، على  ل ،  قد رثدثت الدولة القومية جتد دا
 مها م هومي السياسة واحلضارة.

 ر ا كانت الوسيلة اليت  تم هبا  ل . ،رصبح  عين السعي إىل السلطة والبقاء  يها السياسة مهوم 
ا ومللن   التسللليم هننللا يف ثالللة جلللف  نبغللي علينلل يصللبح  عللين امللتال  األدوات املاد للة الغربيللة،  احلضةةار  رمللا م هللوم

 التخل  منها وجطيها.
رننللا رصللبحنا رمللام دولللة قوميللة    لل    يهللا ر  تعللرب عللن األمللة يف مللة" و نيلللت عاقبللة  للذا الللنمط "املقطللع ألوصللاع األ

ًلستظهار ابخلارج، قادرة على التواص  مع اخلارج،  لري قلادرة عللى التواصل  اوجدمها، إًل رهنا يف الواقع تدسس لالستبداد، و 
 مع الغري اإلسالمي.مع الداخ  رو 

 ب  ركنير من  ل  ر   ذه الدولة القومية تربر  شلها بعجز النمو ج اإلسالمي.
 مني  يف:تمن رمناط "التنشية على ر م ااا لية"،  ي النمط الثاينرما 

 ":التانه د* منط "املقتص
. و تسلم  للذا اللنمط بتعامللله و لو منلط صللت  ابل كلر والعقلل ، ملنيمالا يف كلل   كلر حيللاوع ر  صللط بللن امللاء والسللراب

نة، رو ابلقللراءة املر ضللة للقللرآ  وبللن القللرآ  والس للنة؛ و للل  إمللا ابسللتبعاد ري عالقللة بللن علللوم الللدنيا املللر ك مللع القللرآ  والس لل
مية ردلة عليها ملن القلرآ  والسلنة، رو ابحملاكلاة لل كلر الغلريب ملع وضلع قشلرة إسلال قنة ابلتحد د املسبق لأل كار واختالوالس  

 من  ات تعرب عن اخللط بن احلق وما سواه.له... إىل  ري  ل  
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 والتغلب على تلك األمناط الرد ئه للتنشئة  قتضي يد د تصلر للتنشئة السياسية اإلسالمية.
 وتتمني  روىل خطوات  ذا التصور يف حتد د هروط ورساسيات التنشية السياسية اإلسالمية:

و ثيوا  انهق ربط م هوم األمة ابلد ن، وجو ر  ذه اًلستعادة إعادة تعر ف م هوم اإلنسا ...      استعادة -
 م مغا ر للمخلوقات األخرى؟!م كائن مكر  رو ثيوا  اجتماعي، ر

تسللتتبع إعللادة التعر للف  للذه اإلجابللة عللن تسللاؤلن رساسللين؛ كيللف رنشللف إنسللاانا صللاحلاا؟   كيللف رجطللى مسللتوى 
 صاحل إىل مستوى اإلنسا  املصلح؟اإلنسا  ال
–إ اعي  ال اروقي  الدكتورد ضامن العمرانية للتوثيد. وقد ثدحتد د آليات ووسائ  التنشية، وجمملها الوعي ابمل -

 : 2وسبع آليات لتشغي  النظم التوثيدي -يف  ذا الصدد
مسللبح ح،  للذا الكللو  املسللبح ح مسللخ ر عمللرا ك كللو   وره وبكونلله خلي لله يف األر ، ورنلله خلي لله يفتوعيلله اإلنسللا  بللد -1

 خلدمته.
الللوعي ه  اإلنسللا   تعاملل  مللع املللنهج يف تلل  عوائللق حتتللاج إىل رصللد، وحتد للد ألسللاليب مناسللبة للتعاملل  معهللا.  -2

 و قتضي  ل  الوعي ه   ذا التعام  ًل  كو  مع قضا  نظر ة، ب  مع قضا  واقعة وثادثة.
ور  د للللن هللا الصللللحيح واثللللد، ور  األمللللة اإلسللللالمية واثللللدة، ور  األمللللة  للللري التيكيللللد علللللى ر  إرادة هللا واثللللدة،  -3

 اإلسالمية ورمة الدعوة  واثدة على مدى التار خ.
َ على التواز  وامليزا  والسنن اإلهلية ، و  -4 ووجلوب ر   كلو   ،جلو ر املشلرو  العملراين يالتيكيد على ر  الكو  ب ين 

ة  للو اإلثسللا   للو العللدع، ويف املعللامالت اخلاصلل ذا التللواز  يف احلكللم للذا امليللزا  مللن خللارج اإلنسللا . وجللو ر  لل
َنُكمْ  وال ض  ﴿  ﴾.َوَ  تَنَسُلْا اْلَفْضَل بَةيةْ

ضرورة تعدد األنساق السياسية، ويف  ذا حتدص ر ضاا املستشار هارق البشري، عن ر  الدولة إ ا تعاملت مع كل   -5
 لرداا ملا بقلي النلار ر لراداا".  األملة تتشلك  ملن جمملو  األنسلاق منا بص ته ال رد ة، ورثت اًلستبداد " ظ  احللاكم 

املختل ة بدا ة من األسرة،  العائلة،  العشرية... حبيث  كو  ك  نسق مسليوع علن ن سله ابألصلالة، ومسليوع علن 
 ذه   ريه إ  استطا ، ومن     هنا تتحم  الكنيري من األمور عن الدولة.  حن تتعدد األنساق، تصري الدولة رثد

 األنساق وًل تستطيع ر  تستبد.
﴾ ثيث تتطهر  ذه األمة، وتتحوع من رمة  اجرة للقلرآ    ا ََيَسُُّه إِّ ا اْلُمَطهاُرو َ  استعادة مس القرآ  لألمة ﴿  -6

 إىل رمة ها رة تستطيع ر   س القرآ .
 ت عي  القرآ  يف مواقع األمة. -7

يكيد على رننا إ ا رردان احلد ث علن تنشلية سياسلية إسلالمية،   ننلا ًلبلد تم الدكتور السيد عمر ثد نيه ابلتتخارخرياا، 
ر  نتحدص عن "توبه نصوح" للجماعة العلمية، ووع هبا عملية البحلث والتلدارر إىل حملراب موضلوعه األساسلي  لو كي يلة 

 تنشية "اإلنسا  املسلم" كما ثدده إقباع:
الرمةةةا  واملةةةا   كةةةل اابةةةا  لشةةة اعة، وبةةةا عابةةةد ا أعةةةرني بةةةا أكةةةل الشةةةك  ليقةةةا، وبةةة"املسةةةلم إنسةةةا ،  ُ 

يةةد، وبةةا ع اةة ، وبةةا أكةةل األابةةر   إل ثةةار ةاد الشةةهلات واملنةةافع  لت ةةرد والتمةةرد علةةى املةةلا    ال انفةةواألصةةنام  لتًل
 وال كد... إنسا   عيش لرسالته وبرسالته".

                                                 
 وذلك في كتابه "التوحيد ومضامينه السياسية"، وهو غير مترجم للعربية. 2
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مانة، والداعي لغا ة خالد . إنه رسالة   األخري  اض  لأل"املسلم ًي خالد، ألنه احلامل للرسالة اخلالد ، واحل

اليت    عرت ها املس أو التغيري. امللت مكتلب عليه بصفته الفرد ة، ولكنه كةال حر.. بةل كةل اةر احليةا  تت ةد  أملامةه 
يةد واأل لةق ليكةل  نةة. ل  ُ ماو   ت د  كيانه. كل غا ة الكل ، خلةق   العةال لةه، وخلقةه   لنفسةه، مقامةه مقةام التًل

 إمعة  سري مع الركب، ولك  ليلمه الركب ًىت  سري إىل أمر  ...".
تل  احملاولة للتيصي  العلمي مل هوم التنشية السياسية يف املنظور اإلسالمي، من املهم التعلر  للبعك التجلارب بعد و 

املهمللة، جتربللة  - للري التقليد للة–ضللمن  للذه التجللارب العمليللة يف جمللاع التنشللية السياسللية انطالقاللا مللن الرؤ للة اإلسللالمية. مللن 
عام  تمني  يف كو  ااامعة رثد ر م مدسسات التنشية، رو      هبا  روع   و ل  ًلعتبار  منا ج احملاكاة اباامعات املصر ة. 

ر للا رثللد األنشللطة ج احملاكللاة يف األوسللاط الطالبيللة، ابعتبا  اث   خللال  تمنيلل  يف دور وأتثللري منللا ر  تكللو  كللذل ، وًلعتبللار  
تنميلة مهلارات علميلة على وجه العموم، وجامعلة القلا رة عللى وجله اخلصلول، تقلوم عللى طالبية املهمة اباامعات املصر ة ال

 و كر ة ومهارات عملية لدى الطالب.
لشباب ياا لتكو ن وعي بن اعتهر يف  ذا السياق جمموعة من منا ج احملاكاة، انطلقت من رؤ ة ومرجعية إسالمية، س

 بقضا  ومهوم األمة، كبدا ة لإلصالح والنهو  ابلوهن، ومن   ابألمة اإلسالمية.
ملن و  كا  هلا دور يف عملية التنشية السياسية، إ ا ما اعتربان السياسة وعنا ا الواسع: القيام على األملر ولا  صللحه، 

 رمنيلة تل  النما ج  امعة القا رة:
 )كلية ا قتصاد والعللم السياسية(: MOICمي ( منلذج منظمة املؤمتر اإلسال1)

لا عللى قاعلدة واألصل   بدا دور  ذا النمو ج واضحاا يف عملية التنشية السياسية منذ نشيته األوىل. ثيلث منيل  خروجا
ياللا ب للمنظللور احلضللاري اإلسللالمي ركادمييلاملتعلار  عليلله يف منللا ج احملاكللاة املنتشللرة  امعلة القللا رة ثينللذا ، مللن جتا لل  وتغي

 وقيمياا وسلوكياا.   اتضح  ل  الدور بدرجة ركرب يف رنشطة النمو ج يف عدة مالمح، من رمهها:
ال كيز على البعد احلضاري اإلسالمي للعلوم السياسية واًلجتماعية، من خالع تناوع وهرح موضوعات وقضا   -

 ركادميية  ائبة يف املدسسة التعليمية الر ية.
معللا ال لرد األمللة وإثيللاء  كيلز علللى معنيلن رساسللين ابلنملو ج؛مللا ج احملاكلاة. و للل  ابل  علودة البعللد القيملي لن -

التعا ه اإلنساين بلن رعضلاء و  التواص  معا األمة داخ  ك  عضو ابلنمو ج ، ومعا الرمحة وال اثم وبتحقيق
  النمو ج وا حيقق معا "األمة املصغرة" .

 ر (:)كلية الت ا Our visionرؤ تنا   2و
إىل السياسللة ابعتبار للا القيللام علللى األمللر وللا  صلللحه،  سللعى  للذا النمللو ج إىل حتقيللق اإلصللالح يف اجملللاع ابلنظللر 

 سد ال جوة بن الدراسة األكادميية واثتياجات الواقع العملي.. و ل  من خالع حماولة اًلقتصادي وتنشية قادر على  ل 
يلة اًلنتخابيلة عللى سلبي  عضائه ابعتبار م ملواهنن، ملن خلالع املشلاركة يف العملكما حياوع النمو ج ت عي  الدور اإلسايب أل

 املنياع.
 ( خطى )كلية اإلعالم(:3)

ملن  ، تتضلح  .  عد اإلعالم رثلد ر لم قنلوات التنشلية يف العصلر اللرا ن، وركنير لا أتثلرياا يف قطلا  واسلع ملن اجملتملع
 يف جماع اإلعالم.اإلسالمية رمهية تنشية جي  قادر على ت عي  وتشغي  الرؤ ة 
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ثيث  هد  النمو ج إىل تنشية  رد إعالمي  صلح األمة من خالع إصالح جمتمعه. و ل  ابلتيكيد على قيم ثالص: الوعي 
 وابلذات، ابجملتمع احليط، ابألمة ، اهلمة، اإلخالل هلل .

ائه، ودعلم ااانلب ال كلري ابلعمل  علللى و سلعى النملو ج لتحقيلق  لل  ملن خلالع تنميلة ااانلب التقللين واملهلاري للدى رعضل
  رر القيم واملبادئ اإلسالمية عرب املضمو  املقدم.

 ( منلذج جممع اللغة العربية )كلية دار العللم(:4) 

 اللغة العربية  ي جو ر ورسار احلضارة اإلسالمية، ومن       ث ظها  عد خطلوة رساسلية ولو اإلصلالح، وملن 
 لنمو ج، وا  لعبه من دور يف عملية التنشية من خالع: نا كانت رمهية وجود  ذا ا

 ة لطلبة كلية دار العلوم.التنمية املهار  -

 احلث على إتقا  اللغة العربية ممارسة، ورعا ة النما ج الواعدة يف  ل . -

 دعم  كرة اهلو ة العربية لدى املنيقف املسلم. -

 ت احلضلر:مداخال
، دار رثللدمها ثللوع م هللوم التنشللية السياسللية، واآلخللر ثللوع جتربللة إىل هللقنمنقسللمة مللداخالت احلضللور   جللاءت 

 منا ج احملاكاة.
 

 مداخالت ًل  مفهلم التنشئة:
ي وخصائصه وكي ية  ًلبد من احلد ث عن هبكة امل ا يم املرتبطة و هوم التنشية؛ كم هوم النشية - و النشوء، املنش 

نشللية وزماهنللا وثاهلللا... ، الناهللف، النشللية األرضللية ورسلللار التإدارتلله لعمليللة التنشللية ، املنَشللي ومللا  نشللي عليلله، 
 النشية  ...

     ي مرتبطة ورثلة عمر ة معينة، رم رهنا عملية مستمرة؟ ؛عمر التنشية -
 مداخالت ًل  مناذج احملاكا :

مل  وجود إرادة لل ع  والنهو  لدى الشباب، ولكنها حتتاج إىل إدارة جيلدة لتحقيلق التكا ذه التجربة تعكس  -
 بينها.

الطاليب الذي وجد اباامعلات  منا ج احملاكاة حتقق عملية "ت ر غ سياسي" للطالب كبد   عن العم  السياسي -
 يف سبعينيات القر  العشر ن.

 

 

 

 

 

 

 

 


