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The digital revolution and the unprecedented economic interdependence of our era have led to 
radical changes in our sense of belonging and upbringing. The ether space opened borders and 
virtually eliminated distances among countries, no matter how close or remote they are. 
Similarly, the productivity of various economic sectors in any country and the welfare of its 
individual citizens have become increasingly dependent on related sectors in different parts of 
the globe. The concept of global citizenship emerged as a consequence, which, along with 
various forms of friction and hostility around the globe, led to major disarray, and even dismay, 
in the concepts of culture and national identity. Systemism can significantly alleviate the 
situation when consciously and purposefully adopted by individuals and communities, in 
education and practice. Systemism is a worldview whereby individuals and communities of all 
scales interact with each other as active and constructive interdependent parts of systems that 
serve well-defined purposes. Systems bring about emergent properties and synergetic functions 
that no part alone can bring on its own, and that everybody and every other being and thing 
inside and outside the system can benefit of. This paper discusses how systemism can help bring 
about global citizens with strong national identity when adopted in education and various other 
aspects of life.  
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باالنتماء  رناشعوة في قتصادي غير المسبوق في عصرنا إلى تغييرات جذريّ ة والترابط االت الثورة الرقميّ أدّ 
ً عمالحدود وأزال المسافات  الرقميّ  األثيرفتح ة. نشئوالت ها مهما قربت أو بعدت عن بعض، بين البلدان ليًا

تعتمد فيه  داألفراة المختلفة في أي بلد ورفاهية ة القطاعات االقتصاديّ أصبحت إنتاجيّ  كذلك األمر،. البعض
ة يّ مفهوم المواطنة العالم وبذلك، برزبشكل متزايد على القطاعات ذات الصلة في أنحاء مختلفة من العالم. 

، فةفي مفاهيم الثقا ى وحيرةربك ارتباكات، إلى في جميع أنحاء العالممختلفة ال النزاعات مع، تالتي أدّ 
دف اهي يها بوععند تبنّ  ف من حدة الموقف بشكل كبيرة أن تخفّ لنظاميّ ة. يمكن لة الوطنيّ والهويّ  والحضارة،

األفراد والمجتمعات  إلى كونيّةنظرة ة هي . النظاميّ من قبل األفراد والمجتمعات والممارسة التربيةفي 
 نظممن  ،ةنشطة وبناءّ  ،البعض كأجزاء مترابطة اعل مع بعضهافهم عناصر تتعلى أنّ  بامتداداتها المختلفة

ً تخدم أغراض أن أو مكّون ة ال يمكن ألي جزء يّ جماعخصائص ناشئة ووظائف ب يأتي كّل نظام. ةدمحدّ  ا
 هخارج وأ النظامداخل  كائن حّي أو جامد كلّ لو لكن يمكن لكّل فرد، وبمعزل عن اآلخرين قها بمفردهيحقّ 

ة ة وطنيّ ويّ ه مين لهمواطنين عالميّ  تنشئةة في . تناقش هذه الورقة كيف يمكن أن تساعد النظاميّ االستفادة منها
  .اةجوانب الحيغيرها من و التربيةفي  ذه النظرةه ية عند تبنّ قويّ 

  

 


