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(الكشافة اإلسالمية الجزائرية)مفهوم المواطنة في السلوك الكشفي   

الجزائر: الوادي: جامعة الشهيد حمه لخضر: بوقروز امينة  

الجزائر: الوادي: جامعة الشهيد حمه لخضر: حافي آسيا  

  :الممخص
  تتجاخل في عسمية التشذئة عػامل عجيجة ومؤسدات متعجدة وأنساط تخبػية مختمفة تدعى جسيعيا ألىجاف تخبػية مذتخكة، وتعج 

الكذافة مجاال اختياريا لياتو التشذئة أخحت عمى عاتقيا ميسة إعجاد جيل يحسل مقػمات األمة ويخاف عمى ىػيتيا متذخب بحب وششو 

: وال يتفانى في الجفاع عشو وحسايتو مغ أي تيجيج لبشائو وفي ىحا يقػل بادن باول مؤسذ الحخكة الكذفية

الػاجب يجعػنا عشجما نحجثيع عغ الػششية إلى تمقيغ مبادئيا وحثيع عمى أن يكػنػا كسػاششيغ دوما عمى استعجاد لمجفاع عغ بمجىع "

 ."والسػت في سبيميا

 .الكذافة، السػاششة، الدمػك:كممات مفتاحية

 

"   The Concept of Citizenship in Scout Behavior "

Scouts Muslims Algerian)   ) 

Abstract: 

In the process of upbringing, there are many factors multiple institutions and different education 

patterns all seeking for a common educational objectives. Scouts are considered as an optional area for 

this upbringing. It took responsibility of preparing a generation that carries the foundation of the nation 

and afraid of its identity and loves his country and does not dedicate in defending and protecting it 

from any threat to its construction. Baden-Powell says:" when we talk about patriotism, and urged 

themto be as citizens and always to be ready to defend on their country and to die for it. "      

Key words: scout, citizenship, behavior. 

 

 :مقدمة
الرادرة عغ خسذ مغ " ورقة عسل عمى مذارف القخن الحادي والعذخيغ.. تخبية الذباب"         جاء في وثيقة 

تعخيف  (بسا فييا السشطسة الكذفية العالسية)كبخيات السشطسات العالسية العاممة في مجال التخبية غيخ الخسسية 
التخبية في معشاىا الذامل بأنيا عسمية تدتغخق حياة اإلندان بأكسميا، وتسكغ الفخد مغ تحقيق التشسية السدتسخة 

.    لقجراتو كفخد وكعزػ في السجتسع

 وتعج الكذفية احج مؤسدات التشذئة االجتساعية التخبػية التي تمعب دورا ىاما في التأكيج عمى عسميات التشسية 
الثقافية و االجتساعية و الدياسية و كحلظ االقترادية، بتخبية األفخاد ونقل تخاث السجتسع إلييع لتأصيل ىػيتو 
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وغخسيا في حياة السػاششيغ، حيث تعتبخ نذاشا تصػعيا مػجيا لمفتية و الذباب وفق أىجاف ومبادئ تتخح مغ ميل 
الفتى مشح صغخه وسيمة لتشذئتو نذأة صالحة، فسشاىجيا متشػعة ووسائميا متعجدة تحقق الخغبات وتذبع ميػل 

مشتدبييا وتعتسج في بخامجيا عمى السسارسة واكتداب السعمػمات و الخبخات والسيارات ،وىي تداىع مع األنذصة 
الذبابية األخخى في استثسار وقت فخاغ الذباب ووقايتيع وغخس السػاششة الرالحة في نفػسيع مغ خالل تخبية 

 0.عقػليع وتيحيب نفػسيع وتقػية أجداميع فتداعج في نسػىع البجني والعقمي االجتساعي و الخوحي

ومغ أىع أىجاف الكذافة تدويج الفخد بثقافة مجتسعو وما تتزسشو مغ لغة وقيع وميارات وقػانيغ تحكع ىحا السجتسع، 
وغيخ ذلظ مغ مكػنات ثقافية، ثع حثو عمى تصػيخ ىحه الثقافة وكحلظ إعجاده لمسػاششة بأساليب متعجدة ومتشػعة مغ 
خالل بخامج تختبط باحتياجاتو مع إكدابو ميارات ججيجة في سياق حخكة السجتسع وتحػالتو وتاريخو، حيث تتذكل 

في صمب ىحه الحخكة العالقات وتشدج، وتتبادل السشافع، وتخمق الحاجات، وتبخز الحقػق وتتجمى الػاجبات 
ومغ مجسػع ىحه العشاصخ حػل مفيػم السػاششة يتػلج مػروث متخك مغ السبادئ والقيع والدمػك .والسدؤوليات

والعادات، يديع في تذكيل شخرية السػاشغ ويسشحيا خرائز تسيدىا عغ غيخىا، وبيحا يربح السػروث السذتخك 
. حساية وأمانا لمػشغ والسػاشغ

وعمى ىحا األساس كانت دراستشا ىحه لمكذف عغ مفيػم السػاششة في الدمػك الكذفي وكيفية تجدجىا أساليب شخقا 
. ومشاىج

: مفاهيم سهسيهلهجية ومحطات تاريخية-1

: مفههم المهاطنة وخرائرها1-1

تعخف السػاششة بأنيا انتساء إلى تخاب بحجود جغخافية، وىػ ىحا التخاب نطام متكامل في الشػاحي الدياسية 

واالجتساعية وشؤون السجتسع السختمفة وتخزع العالقات فيو في الغالب لسقاييذ الشفع والزخر، وتقػى ىحه الخابصة 

. بقجر ما يتحقق مغ نفع لذخكاء التخاب الػاحج

لقج شيج مبجأ السػاششة مشح نياية القخن الثامغ عذخ إلى وقتشا الحاضخ تصػرا ممسػسا حيث شسل جسيع فئات 

السػاششيغ البالغيغ والخاشجيغ مغ كال الجشديغ،ولقج تحدشت آليات مسارستيا عمى ارض الػاقع وأصبحت تذسل 

جسيع السػاششيغ دون تسييد وال سيسا السخأة حيث إن الجسيع أصبح يتستع بخوح السذاركة واتخاذ القخارات بذكل 

(. 1)جساعي كػن السجتسع ىػ مرجر اتخاذ القخار
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السػاششة تختبط عادة بحق العسل واإلقامة والسذاركة الدياسية في دولة ما أو ىي االنتساء إلى مجتسع واحج يزسو 

" العقج االجتساعي"جان جاك روسػ وتبعا لشطخية . بذكل عام رابط اجتساعي وسياسي وثقافي مػحج في دولة معيشة

 الػقت يحسل مجسػعة مغ السدؤوليات االجتساعية التي السػاشغ لو حقػق إندانية يجب أن تقجم إليو وىػ في نفذ

وىػ الفخد الحي يقػم بالسذاركة في رفع " السػاشغ الفعال"ويشبثق عغ مرصمح السػاششة مرصمح . يمدم عميو تأديتيا

ونطخا ألىسية مرصمح . مدتػى مجتسعو الحزاري عغ شخيق العسل الخسسي الحي يشتسي إليو أو العسل التصػعي

السػاششة تقػم كثيخ مغ الجول اآلن بالتعخيف بو وإبخاز الحقػق التي يجب أن يسمكيا السػاششيغ كحلظ السدؤوليات 

 .التي يجب عمى السػاشغ تأديتيا تجاه السجتسع فزال عغ تخسيخ قيسة السػاشغ الفعال في نفػس الستعمسيغ

ومشو فالسػاششة ىي ادوار اجتساعية ترب في مرمحة الػشغ والسشفعة لو،وىي مكانات يحتميا الفخد ويدتغميا 

لخجمة وششو والجفاع عشو وكحا التعخيف بو، كحلظ ىي مذاركة في األعسال الخيخية والتصػعية التي تقػم بيا 

الجساعات لمشيػض بالػشغ،وىي شعػر جسعي باالنتساء والػالء واالنتداب ليحا الػشغ بكل ما يحسمو مغ تاريخ 

. وتخاث وثقافة وعادات وتقاليج يجدجىا السػاشغ ويترخف وفقيا وال يخخج عغ حجودىا

كػنيا اعتخاف صخيح مشو بيػيتو وأصمو،فالسػاششة الحقة تتيح لألفخاد السعخفة والسيارة وتحقق ليع فيع األدوار 

االجتساعية الخئيدية والفخعية وتخمق في الشرء روح السدؤولية الػششية وتعخفيع بػاجباتيع الدمػكية السدتقاة مغ 

ىػيتيع الػششية ومغ انتدابيع لمػشغ،وىي مفيػم ال يسكغ حرخه في تعخيف يزع خرائز ومسيدات يسكغ 

ضبصيا وتحجيجىا بل ىي مفيػم شامل يزع معشى االلتدام والذعػر،واإلحداس بالػششية وفزال عغ ىحا يزع 

 .أفعاال وأدوارا ومسارسات،وبالسػازاة مع ىحا تحسل معاني أوليا اليػية الػششية ثع االنتساء والػالء لمػشغ

( 2).السػاششة ىي التخجسة الػاقعية ألحاسيذ مذاعخ الػالء و االنتساء و فيع السػاشغ لحقػقو و واجباتو

: خرائص المهاطنة

لعل القاسع السذتخك في وقتشا الحاضخ السعبخ عغ وجػد قشاعة فكخية وقبػل نفديػالتدام سياسي بسبجأ السػاششة في 

بمج ما يتسثل في التػافق السجتسعي عمى عقج اجتساعي يتع بسقتزاه اعتبار السػاششة وليذ أي شيء أخخ عجاىا ىي 

دون تسييد ديغ أو عخق واضح أو بدبب .مرجر الحقػق ومشاط الػاجبات بالسدبة لكل مغ يحسل جشديا الجولة

( 3).الحكػر واألنػثة ومغ ثع تجديج ذلظ التػافق في دستػر ديسقخاشي
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: يخى كثيخا مغ السخبييغ أن خرائز السػاششة الرالحة تجعل الصالب يتدسػن بيا بحيث يكػنػن قادريغ عمى

 .تحسل السدؤولية والسذاركة واالعتساد في صشع القخارات التي تػجو الدياسة العامة في بمجانيع-

اكتداب السعارف والسيارات الػضيفية عغ أوجو الحياة السختمفة محميا ووششيا وعالسيا ولجيو الػعي الكامل بالحقػق -

. والػاجبات واكتداب االتجاىات االيجابية نحػ السجتسع والتخاث والدالم

مسارسة التفكيخ الشاقج واتخاذ القخارات حػل قزايا عرخية وعالسية تػاجو السجتسع لمتكيف مع حزارة العرخ - 

. والتعاير معو

. تسثل قاسسا مذتخكا بيغ السجتسعات كافة-

. تتفق مع ادوار السػاششة ومفاىيسيا الستعجدة في السجتسع الجيسقخاشي-

البعج السياري –البعج الػججاني _البعج السعخفي )تجور حػل ثالثة أبعاد رئيدية بذكل جػانب شخرية الستعمع وىػ -

 (.أو الدمػكي

. ويالحظ أن العشرخ السعخفي يتسثل في السعمػمات عغ الػشغ والػعي بالحقػقػالػاجبات- 

. يتسثل الجانب الػججاني في محبة الػالء والػالء ليػالخضاء عسا تحقق مغ حقػق وما تع مغ واجبات- 

. يسثل الجػانب الدمػكي في السسارسة الفعمية لمسػاششة مغ خالل العسل الدياسي والعسل السجنيػالتعبيخ عغ الخأي- 

:  مفههم الكذفية ونذأتها-1-2

تعخف الكذفية بأنيا بخامج تخبػية ليا مسيداتيا الخاصة و تيجف إلى مداعجة الربي في نسػه الصبيعي يربح رجال 

متكامال و الخجل الكامل الشسػ عبارة عغ إندان واثق مغ نفدو، مشدجع مع البيئة السحيصة بو ، قادر عمى إسعاد 

نفدو و إسعاد مغ حػلو و خجمتيع ،فتخى األشفال يدتستعػن بالكذفية ألنيا حخكة تشدجع بخامجيا و فعالياتيا مع 

. ميػليع و نسػىع الصبيعي ،بيشسا ييتع الكبار بالكذفية إلحداسيع الالشعػري بالحشان و العصف األبػي 

وال يتقجم نسػ الفخد إال عشجما  (.األم، الصفل، اإلخػة، األسخة، السجرسة، السجتسع)والسعخوف أن نسػ الفخد في إشار 

يذعخ بالثقة في نفدو، كسا أن شعػر الفخد بالدعادة ومقجرتو عمى إشاعتيا وعمى خجمة مغ حػلو ىي عالمة أكيجة 

(. 4)عمى اكتسال نسػ ذلظ الفخد
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إن الحخكة الكذفية حخكة قػمية نعج الفتية والذباب إعجادا سميسا ليكػنػا مػاششيغ صالحيغ عمى العسل واإلنتاج 

مؤمشيغ ببحل التزحية في سبيل خجمة الجساعة، متقجميغ الرفػف لخجمة أوشانيع في كل الطخوف عامميغ عمى 

. نذخ أولػية الدالم والرجاقة بيغ شباب العالع

كسا تعج حخكة عخبية مغ خالل إعجاد الفتية إلى االنتفاضة العخبية مغ تصػيخ األىجاف والبخامج واألساليب حتى 

تتفق مع االتجاىات العخبية الحجيثة وحتى تيتع بحق في إعجاد الذباب لتجعيع بشاء السجتسع العخبي الججيج فيػ 

(. 5)األصل األصيل في وجػدىا وىػ التخاث العخيق في تػاججىا

الكذفية ليدت حخكة عدكخية كسا يطغ البعس رغع وجػد بعس الذبو بيشيسا غيخ أن غايتيا تختمف عغ الجشجية 

وإنسا تيجف إلى تكػيغ جيل ججيج قػي في جدجه، نيخ في عقمو، كخيع في خمقو، نذيط يؤدي إلى الػاجب نحػ هللا، 

(. 6)والشاس الػشغ

ىي التخبية في مثميا العميا في االعتساد عمى الشفذ، في احتخام الشفذ : "كسا يعخفيا مؤسديا المػرد بادن باول بقػلو

". في الذعػر بالػاجب، في العديسة والثبات في مداعجة اآلخخيغ،إن جسيع ىحه السمكات ىػ الحي يكػن مغ األخالق

: وعميو نخمز إلى التعخيف الستجاول عالسيا عمى أن الحخكة الكذفية

حخكة تخبػية اجتساعية تصػعية غيخ سياسية مػجية أساسا لمفتية والذباب والذابات، وىي مفتػحة لمجسيع وتعخف "

( 7)"بأنيا حخكة تبجأ بمعبة وتشتيي بتكػيغ السػاشغ الرالح

: أهم المحطات التاريخية لمحركة الكذفية العالمية

 . ميالد روبيغ ستيف بادن باول1857 فيفخي 27-

.  دخػلو إلى الجير1876-

.  تخقية بادن باول بتخبة عقيج1897-

.  تخقية بادن باول بختبة لػاء1900-

.  تأسيذ الحخكة الكذفية ألول مخة1907 جػيمية 25-

.  مخيع تجخيبي في جديخة بخاو ندي1907-

.  تأسيذ الحخكة الكذفية لمفتيات1909-
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.  تأسيذ الكذافة البحخية بسداعجة أخيو1911-

.  تأسيذ الحخكة الكذفية لألشبال1916-

.  كذاف8000 دولة وشارك فييا حػالي 27 أول جسبػري بمشجن حزختو 1920-

.  تأسيذ الحخكة الكذفية لمجػالة1922-

 (8)1925 شبع بادن باول كتابيغ مذيػريغ الكذفية لمفتيان، وكتاب الكذفية والحخكات الذبانية 1921-

: الكذافة اإلسالمية الجزائرية

لقج كان انتذار الكذافة في العالع واسعا،وىحا االنتذار لع يدتثشي الجول العخبية وتعتبخ لبشان أول دولة عخبية 

. 1912وصمتيا الحخكة الكذفية سشة 

ويقػدنا الحجيث عغ الحخكة الكذفية في الجدائخ إلى ما قبل االستقالل حيث كانت امتجاد لمكذافة الفخندية 

فالجدائخيػن في نطخ فخندا مػاششػن مغ الجرجة الثانية، وليحا فقج كان ضيػرىا بفخندا فالجدائخ كانت صجى لكل ما 

يحجث بفخندا والسعسخون كانػا يتجاوبػن مع مطاىخ الحياة الفخندية، فكل حدب أو ىيئة أو مشطسة أو جسعية 

( 9)فخندية ليا مسثميغ وامتجاد بالجدائخ وىػ الحال نفدو بالشدبة لمكذافة

: أبرز المحطات في تاريخ الكذافة اإلسالمية الجزائرية

: لمكذافة اإلسالمية الجدائخية محصات متشػعة بتشػع األسباب مشيا إبان الثػرة ومشيا عمى ضػء االستقالل نحكخ مشيا

. (الجدائخ العاصسة) انعقاد أول مؤتسخ كذفي بالحخاش1939جػيمية -

. ( كذاف400) أول تجسع الشارت الحخكة الكذفية بتمسدان 1944-

سعال :  مذاركة الحخكة الكذفية في السطاىخات السذيػدة واستذياد أول مغ رفع العمع الجػال1945 ماي 08-

. بػزيج

.  مذاركة الكذافة اإلسالمية الجدائخية في السخيع الجولي بفخندا1947-

.  مذاركة الكذافة اإلسالمية الجدائخية في السخيع بدػريا1954-

.  القيادة العامة لمكذافة تمبي نجاء أول نػفسبخ1954 نػفسبخ 01-
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التي قادت مخصط التفجيخ الثػرة كانػا مغ الشذصيغ في الكذافة اإلسالمية الجدائخية " 22مجسػعة " عزػ مغ 18-

..... ، ديجوش مخاد، زيغػد يػسف(قائج األشبال)العخبي بغ مييجي : نحكخ مغ بيشيع

( 10). إعادة ىيكمة الكذافة اإلسالمية الجدائخية مغ اجل البشاء والتذييج1962-

 حل الكذافة اإلسالمية الجدائخية كسشطسة وششية وإلحاقيا بفخع الصفػلة التابعة لالتحاد الػششي لمذبيبة 1975-

. ، مسا نتج عشو استقاالت جساعية لقيادات كذفية بارزة"اشبال ىػاري بػمجيغ:"الجدائخية، وتدسيتيا ب

 انعقاد مؤتسخ االنبعاث، وإعادة بعث السشطسة واستقالليا عغ حدب جبية التحخيخ الػششي، وىحا تدامشا مع 1989-

. مذخوع االنفتاح والتعجدية الدياسية الحي أقختو الدمصات

.  انعقاد مؤتسخ االستقاللية1990فيفخي -

 انعقاد مؤتسخ األفاق بقرخ األمع ورسع إستخاتيجية واضحة السعالع لبشاء عسل مؤسذ 1997 نػفسبخ 26/28-

. وفعال

( 11).كل ىحه االنجازات كانت بفزل شسػحات الذييج دمحم بػراس والجيل الحي تخبى عمى يجيو

: المهاطنة في التقاليد الكذفية-2

: المبادئ األساسية

السبادئ ىي مجسػع القيع والسعتقجات الستفق عمى معانييا ودالالتيا والتي تربح بسثابة قانػن ال يدسح تجاوزه مغ 

. اجل تحقيق األىجاف السخسػمة

وان السبجأ الحي تيجف إليو حخكة الكذافة،ىػ معخفة أفكار الفتى وميػلو ثع تذجيعو عمى أن ييحب ويعمع نفدو 

. بشفدو بجال أن يعمسو غيخه

( 12)وتتسثل السبادئ فيسا يمي

 1-أداء الػاجب هلل والتسدظ بالجيغ .

 2-إخالص الكذاف ووالئو لػششو .

 3-اإليسان بالرجاقة العالسية واألخػة الكذفية .

 4-خجمة الغيخ .
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 5-قبػل الكذاف والتدامو بػعج وقانػن الكذافة .

 6-العزػية االختيارية. 

 : أوصى السؤتسخ وقخر أن تكػن مبادئ الحخكة الكذفية ىي مبجأ الكذاف وىي

 التسدظ بالسبادئ الخوحية والػالء لمجيغ الحي يحث عمى ىحه السبادئ وتأدية : واجب الكذاف نحػ هللا

. الفخائس الجيشية

 الػالء نحػ الػشغ مغ خالل إدراكو لخوح الجيغ وسساتو والدالم وفيسو لو وتعاونو في : الػاجب نحػ اآلخخيغ

. تشفيح الخصة السحمية والقػمية والجولية

 االشتخاك في تشسية السجتسع مغ خالل االعتخاف بحق الفخد واحتخام ذاتو وتكاممو مع عالسو الصبيعي .

 السدؤولية تجاه تشسية ذاتو،تشسية صحيحة مبشية عمى السبادئ الجيشية مخاعيا ذاتو : الػاجب نحػ الحات

وضسيخه في كل عسل يقػم بو خاصة الشفع واإلعانة، مغ خالل تشسية قجراتو ومػاىبو إلبخاز شخرية 

. ناضجة، وبالشدبة لمذباب فان القيع الكذفية قج تبمػرت في الػعج والقانػن 

: تقاليد العمم

أن الشاس قج اصصمحػا مغ قجيع الدمان عمى أن يتخح كل قػم عمسا ليع ليكػن شعار حياتيع ومطيخ قػتيع ورمد 

شخفيع، أن ىحا العمع يختفع فتختفع إليو األبرار مغ كل جانب وصػب وإذا ما رفع سخعان ما تذخز إليو الخالئق 

. بأنطارىا صامتة بكل إجالل ووقار

يعتبخ العمع الػششي شعارا لمجولة ورمدا لقػتيا وعدتيا لحلظ وجب أن يكػن مػضع إجالل واحتخام في جسيع حاالت، 

وتتسثل تقاليجه في التحية الخاصة بو خاصة عشج رفعو وإندالو ونذخه وكيفية حفطو، والقػاعج العامة لديخ ووضع 

( 13)العمع، وتقاليج التجسع لتحية العمع، كل ىحه التقاليج يجب عمى الكذاف أن يتقشيا ويمتدم أدائيا بإتقان

فالعمع ىػ الرحيفة الخفاقة التي تحسل وتبخز شخف األمة وأمجادىا، وىػ تمظ الخقعة مغ القساش التي تجل الخمػز 

واإلشارات عمييا عمى معشى خاص،والعمع يحسمو الجشج في شميعة الجير وكحلظ يختفع فػق البشايات الحكػمية 

. والخسسية باستسخار ويمػح بو األفخاد في السشاسبات العامة كالسيخجانات والسطاىخات واالحتفاالت الػششية



 
 188 م2018مارس :  (5 )اخلامس العدد :جملة السراج يف الرتبية وقضايا اجملتمع

: الكذافة مدرسة الهطنية-3

لقج كانت الكذافة مجرسة لمخوح الػششية أنجبت مجاىجيغ أثشاء الثػرة التحخيخية، وبعج االستقالل أصبحت تعخف 

الكذاف عمى بالده وتاريخيا وتتجدج التخبية الػششية مغ خالل السبجأ اليام مغ مبادئ التخبية الكذفية وىػ الػاجب 

 .1نحػ اآلخخيغ، والحي مغ خاللو تتجدج الغيخية ومبجآ السػاششة

ومغ أمثمة البخامج الكذفية التي تخجم ىحا السعشى التعخيف بحياة األبصال العخب،معاني العمع الجدائخي، الشذيج 

. الخ...الػششي، زيارات السشاشق األثخية، أعالم الجول العخبية والشذيج الػششي ليا، تاريخ الجدائخ

وان )والحخكة الكذفية ىجفيا األول الدعي لمسحتاج والسداعجة لو، والػعج الحي يؤديو الفتى ليربح كذافا متزسشا 

واجب الكذاف أن يكػن ) 3والحي فيو البشج ( وان اعسل بقانػن الكذافة)ومتزسشا  (أساعج الشاس في جسيع الطخوف

أما باقي  (الكذاف شجاع ومقجام) 11والبشج (الكذاف صجيق الشاس وأخ لكل كذاف) 4والبشج (نافعا ومعيشا لمغيخ

بشػد قانػن الكذافة فسحتػاىا معاونة لمبشػد الدالفة الحكخ في الشفع و الرجاقة مع الشاس و الذجاعة، حتى يكػن 

. الكذاف مكتسل الرػرة، عشجما يداعج ويعاون ويشفع جسيع الشاس بحب وود

والحخكة الكذفية أيزا تشيخ ليحا الكذاف، عشجما يعسل في الحياة فيكػن إندانا صالحا لمشاس،بشاء لمسجتسع، معتدا 

. بو الػشغ، فيػ قج تجرب مشح صغخه، وتعػد مشح نذأتو، في االعتداز بخأيو الذخري بعج أن امغ بو وفكخ فيو

وفي أي مػضػع يعتخيو، وفي أي رأي يقابمو مع اآلخخيغ، ثع انو تجرب وتعػد إن يدتسع إلى اآلخخيغ، فقج يكػن 

رأييع أفزل مغ رأيو فيتشازل عغ رأيو في سبيل إنجاح رأي الجساعة الحي ىػ مشيع، وعشجما تقخر الجساعة الخأي 

. الرائب وليذ راية، تخاه ىػ الحي يجافع عغ رأي الجساعة، وتخاه ىػ الحي يداعج عمى تشفيحه، ويعسل بسػجبو وىجاه 

وىحا ما يتع في جسيع أنذصة الكذافة الستسثل في الصالئع والسدسى في وسائل الحخكة الكذفية بشطام الصالئع فالفخد 

كل الصالئع  (عخفاء)يحاور ويشاقر داخل شميعتو والفخقة تحاور وتشاقر في مجمذ شخفيا السكػن مغ رؤساء 

. الستكػن مشيا الفخقة الكذفية، فيقخر السجمذ السػضػع الحي اتخحه رأي العخفاء
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 1908وبحلظ كسا يقػل مؤسذ الحخكة الكذفية في كتابو الكذف لمفتيان سشة 

 

 

وحخكة الكذافة أسمػبيا يتسيد بيحا العسل دون الحخكات األخخى، وىحا ما يذابو الشطام الجيسقخاشي والشطام الذػرى، 

إال أن الحخكة الكذفية عشجما نفجت تمظ الشطع دمجتيا في قالب 

(. 14)(الشطام الجيسقخاشي بخوح الذػرى )

: الديمقراطية في نظام الطالئع

أسمػب ديسقخاشي في الصالئع لألمثل، مسدوج بالذػرى لألكسل، بعج أداء السشاقذات البشاءة، وإجخاء الحػارات *

. السعصاءة

. وحجة الصميعة ىػ األسمػب الكذفي في بجاية الشذاط الجيسقخاشي الذػرى *

. مجمذ شخف الفخقة ىػ الدمصة العميا التخاذ قخارات الفخقة باألغمبية السصمقة*

. اتخاذ القخارات الشاضجة بفزل القيادات الشاجحة*

. اعتساد كل فخد عمى نفدو برجق، بفزل حيػية األنذصة لتحقيق تحسل السدؤولية بحق، وبعسة فاعمية السسارسة* 

. السسارسة االجتساعية الفعالة في تحقيق السداواة بالتعاون بيغ أفخاد الكذفية* 

أسخة واحجة في تالقييا، بتبادل السعمػمات والسعارف بالسسارسة والسيارات الجساعية * 

إن الكذافة مغ بيغ الحخكات التي أثخت في التاريخ السعاصخ وساىست في تكػيغ الشخب الػششية، إذ لعبت ىحه 

السجرسة الػششية دورا ىاما في تخبية الذبان الجدائخييغ ورفع مدتػاىع الثقافي و الدياسي ونست فييع روح التزحية 

وحب الػشغ تحزيخا لمسخحمة الشزالية، ناىيظ عغ التخبية الجيشية و الخمقية، حتى أن كمسة كذاف نفديا تحسل في 

 في نظام الطالئع يتعلم الفتية إن لهم رأيا فيما تفعله الفرقة
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.-أليف الصبع:(ا)األلف .-شخيف الشفذ: (ش)الذيغ .-كخيع الخمق: (ك)الكاف: - شياتيا ىحه السعاني الدامية

. فريح المدان:(ف)الفاء

الػشغ ىػ ارض الحشيغ االنتساء ىػ غاية الػشغ 

الػالء ىػ رفعة الػشغ الحب ىػ الحشيغ لمػشغ 

:  الخاتمة

إن مػاششة األفخاد ال تكػن في حب الػشغ أو االعتداز بو أو باقي األمػر الحدية األخخى، بل أن السػاششة ىي 

تجديج االنتساء و الػالء لمػشغ وتجديج لسا تع تمقيو في مختمف السؤسدات التخبػية وأىسيا الكذافة، التي تدعى 

لتخبية الشرء تخبية وششية تسشحو العزػية الرالحة في السجتسع يمتدمػن بخجمتو وبشائو ويكػنػن فاعميغ فيو بسا 

يزسغ استقخاره وتصػره، ليربح االنتساء لمػشغ ىػ اغمي ما يسمظ الفخد فيػ ال يكػن بجونو ومغ اجمو سقط الخجال 

دفاعا واستذيادا، فالتعمق بالػشغ و االعتداز بو غخيدة فصخية وضعيا هللا باإلندان مشح نذأتو األولى وقج خمج 

أن اإلندان لع يػلج مغ اجل نفدو فقط بل يػلج مغ أجل : "الفالسفة األقجمػن حب الػشغ وفي ذلظ يقػل أفالشػن 

". الػشغ
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