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 2003صناعة السالم في المؤسسات التعليمية في العراق بعد عام 

 (  الفكرة والتطبيق ) 

 
 بشار حسن يوسف 

 تربية االساسية كلية العة الموصل جام العراق 
 (  2022/ 9/  9قبل للنشر في   2022/ 8/  8)قدم للنشر في 

 ملخص البحث

ة عله  متثله  رات ايجابيهيعد موضوع السالم من المواضيع المهمة والحيوية لما له  مهن ثه  ي
سيما السياسية والدينية واالجثماعية فضال عن الحضارية. ومن هنا ف ن صناعة السهالم عد  الص  

ليميهة واحهدم مهن  ههم ثله  ولما كانت المؤسسات الثع،    برمثها  ثقع عل  عاثق مؤسسات الدولة
يتها رسهوث  ال قافهةالمؤسسات لذا البد  ن ثعن  بصناعة السالم  والَ كه  يثسهن  لهها نتهر ثله   

 كسلو  يوم  ف  الثعامل مع اآلتر.
الضهو  عله  صهناعة السهالم فه  المؤسسهات الثعليميهة فه   ومن هنا ث ث   همية البحث لثسلط

طفال وحث  المراحل الجامعيهة العليها بد  برياض األة مثكاملة الحلقات ثالعراق بوصفها منظوم
يهة وثربويهة وثهؤ ر ايجابهاَ فه  مهمة  تالقإذ ثحوي متثل  المكونات فضال عن  نها ثضطلع ب

 االرثقا  بواقع المجثمعات المعاصرم.
 2003وبغية ثسليط الضو  عل  صناعة السالم ف  المؤسسات الثعليمية ف  العهراق بعهد عهام  

ول مفهههوم السههالم ثنههاول المبحههث األ، لبحههث الهه  مبح ههينا جهها  ثقسههيم، بيههق )الفكههرم والثط
ول ال  بيان مفهوم السهالم و هميثه  فه  حهين ق األطرمطلبين ثمن تالل    صناعث   ومرثكزات 

حهوار وقبهول  قافهة األتهر وحقهوق ثناول ال ان  مرثكزات صناعة السالم المثم ل بالثسامح وال
لثسليط الضو  عله  لليهات صهناعة السهالم فه  المؤسسهات وتصص المبحث ال ان     .نساناإل

الثركيهز عله  الهدعم كومية مهن تهالل سة الحلسياول امية وجا  ذل  ف  مطلبين ثناول األالثعلي
الحكوم  للمؤسسات الثعليمية وثحسين نوعية المناهج ف  حين ثطرق ال ان  ال  ثعزيز الواقهع 

 .عليم  والنتاطات الطالبية ف  المؤسسات الثعليميةالثعليم  من تالل دور الكادر الثربوي والث
، السياسهية الحكوميهة ،  المؤسسهات ، الحهوار    صناعة السهالم ، الثسهامح  الكلمات المفتاحية :

  لثعليمية ، العراق .  ا
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Peacemaking in Iraqi Educational Institutions After 

2003 The (Concept and Application) 

Bashar Hasan Yousif 

University of  Mosul - College of  Basic  Education 

ABSTRACT 

The subject of peace is considered one of the important and vital subjects 
because of its positive impacts on various levels particularly the political, 
religious, social and cultural ones. Starting from this point; we can say that 
peace making is a responsibility of all the institutions of the state. And as far 
as the educational; institutions are of the most important institutions, 
therefore they must be involved and concerned in peace making in order to 
be able to spread that culture and enhance it to become a daily behavior in 
dealing with the others. From this point comes the importance of the study to 
focus the light on peacemaking in the Iraqi educational institutions as a 
complete system starts in kindergarten and ends the various collegiate 
levels in addition to their moral and educational tasks that they are to 
achieve and affect positively in promoting the contemporary societies. 
The current study is divided into two sections. The first deals with the 
concept of peace and its pivots through two sub-sections, the first one 
tackles the concept of peace and its importance and the second tackles 
peace making bases represented by toleration, conversation, accepting the 
other's culture, and human rights. The second talks about. The second is 
devoted to study the mechanisms of peacemaking in the educational 
institutions, it falls into two sub-sections, the first one tackles governmental 
policy through focusing on the governmental support for the educational 
institutions and the improvement of the quality of curricula. The second sub-
section, tackles promoting the educational reality through the role of the 
educational and teaching staff and the students activities in the educational 
institutions. 
Key Words: Peacemaking , tolerance, conversation, Educational 
Institutions, Iraq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التارخيية واجلغرافية  الرابع / الدراسات عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

481 

 

 المقدمة 

، ساسية والمحورية فيي الحييا وتمثل القيمة أأل، يعد السالم في مقدمة القيم اإلنسانية الرفيعة      

ن تؤجييي  لم تمييولوليه اكياو جور فعياك يم يت أوالبيد ميت تسي كر ايل ال مييوج ميت ا يل ن ير  فيي ا

مييو  أي مؤسسيية مييت مؤسسيياا الكسييام السياسييي فييي خهييالت  وترسييي   اسييلوو  ييومي فييي التعامييل

اونمييا تمثييل مكسوميية متتامليية تضييدأ بريييات اال  يياك وتكتمييي ،  اآلخيير ركيير المؤسسيياا التعليمييية

نسيييانية وترةويييية وتيييوبر ب ييي ل م اهييير فيييي ة العلييييا وتعيييهلو بمممييية أخال يييية و بالمراحيييل ال ام يييي

 لالم تمعاا المعاصر 

كضيير فييي ا الييدور األمييولمييا اانييم المؤسسيياا التعليمييية تعييهلو بمييق  الممميية ويقييو لليي  لاتق     

، فالبد لما أن تعك  بالسالم أواَل اي تتم ت مت تحقكق أادافما فيي ايقا الم ياك،  ن ر بقافة السالم

والبد مت أت اع آلياا مكاس ة فعال لت معال ة التحدياا التي توا مما فيي خرسيات تليل القييم بيكت 

صكالة السالم فيي المؤسسياا ومت اكا يأتي أامية ال حث في تسليط العوت لل  ،  العاملكت فكما

التعليمييية مييت خييالك خرسييات المرتتيي اا ال اصيية بيي  وو ييو اآللييياا التييي يم كمييا مييت تحقكييق  لييل 

    لالمدف

وةغييية تسييليط العييوت لليي  صييكالة السييالم فييي المؤسسيياا التعليمييية فييي العييرا  بعييد لييام       

وك م مييوم السييالم الم حييث األ تكيياوك، ال حييث اليي  م حثييكت  ييات تقسيييم، )ال تيير  والتهضكييق  2003

وك ال  بيان م موم السالم وأامكت  في حكت تكاوك ا صكالت  مت خالك مهلضكت تهر  األومرتت ا

 لنسييانحييوار ووضييوك بقافيية اآلخيير وحقييو  اإلالثيياني مرتتيي اا صييكالة السييالم المتمثييل بالتسييام  وال

ميييية لمؤسسييياا التعليوخصييا الم حيييث الثييياني لتسيييليط العيييوت للييي  آلييياا صيييكالة السيييالم فيييي ا

وك السياسيية الح ومييية مييت خييالك التراكيي  لليي  الييدلم الح ييومي و ييات  لييل فييي مهلضييكت تكيياوك األ
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للمؤسساا التعليمية وتحسكت نوعية المكااج في حكت تهر  الثاني ال  تع ي  الواوو التعليمي مت 

   لعليميةخالك جور التاجر الترةوي والتعليمي والك ا اا الهالبية في المؤسساا الت

 

 ول المبحث ال 

 مفهوم السالم ومرتكزاته 

فمكمم مت وص ما بالتسيام  ، ورج مصهل  السالم لدى العد د مت التتاب والم تريت وال احثكت    

ومييت اكييا  ييات الم حييث ليسييلط ، ومييكمم مييت مثلمييا بييالحوار ومييكمم مييت  اييب اليي  تمثكلمييا بالتعيياي 

   لالعوت لل  م موم السالم ومرتت اا صكالت 

 : مفهوم السالم وأهميته -ول المطلب ال 

خ  أكييدا للكمييا ال ييرا و ، وليي ة و نسييانية وترةوييية مييت الدر يية األة ج كيييميييتعييد فتيير  السييالم       

فقيد ورج فيي القيرآن التيريم ميا  ؤايد للي   (1)،  نسيان واالرتقيات بي السماوية ولدتما أساسَا ل دمية اإل

يخَهاِن ِخنيَّ و َيا َأ َُّما لل   لل اقول  تعال  ) َواِا ال يَّ وا خوهيو ة  َوال َتتَِّ عيو لخِم َاافيَّ ليووا فيِي السيِم خو الَِّق َت آَمكيووا اجخ

  (2) لَلتومخ َلدووٌّ موِضكت  

والسييالم يم ييت أن ي ييون معكييا  فييي الييداريت، فمييو يسييتعمل فييي الييدنيا بمييق  المعكيي  فييي الميية       

م، وتحيية ال يا  يت بال كية فيي اآلخير  لقولي  تعيال  )جار السالم  وفي الووم ن س  يعيد تحيية اإلسيال

ِ َربِم الخ  دو ّلِلَّ َوااومخ َأنخ الخَحمخ َوااومخ ِفكَما سو خَحاَنَل اللَّمومَّ َوَتِحكَّتومومخ ِفكَما َسالم  َوآِخرو َجلخ   (3) ل َعاَلِمكتَ )َجلخ

 . تعريف السالم أولا 

ل  فييي وولي  تعييال  ، و يا السيالم اسييم ميت أسييمات ن  يل بكييا        ِق َت ت بمعكيي  الصي  ا الييَّ ا َأ ُّمييَ ) ييَ

ِمكيا َم موؤخ الَم َلسيخ يختومخ السيَّ تخ َألخقيَ  ِخليَ ِ َفَتَضكَّكيووا َوال َتقووليووا ِلميَ َِّ ِضكِل  والسيالم   (4) ، آَمكووا ِخَ ا َ َرةختومخ فيِي سيَ
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عمل بمعكييي  ويسيييت (5)ة، لغييية مصيييدر سيييلم، والسيييكت واليييالم والمييييم معسيييم بابييي  ميييت الصيييحة والعافيييي

  (6)مان والتسليم والتحيةلاأل

غيياب ال ييالف والعكييح والحييرب، أي الدولييية وفيي ابسييط تعري اتيي  بأنيي  ويعيرف فييي العالويياا      

لعر ييية أو غييياب اييل ماليي  لالويية بييالعكح مثييل ال ييرا م التضييرى المكسميية ااإلرايياب أو الك اليياا ا

 (7) لالمقاضية أو الها فية

االت يييا  واالنسييي ام والميييدوت، وايييقا التعريييي   كهليييق ميييت  للييي  انييي  نيييب آخييير يعيييرفوميييت  ا     

صيي اا خي ابييية مرروةيية فييي  اتمييا مثييل الحا يية اليي  االت ييا  أو الرغ يية فييي تحقكييق االنسيي ام بييكت 

، وميت اكيا فيأن السيالم ويد يعيرف بغيياب ت المدوت بكت ال مالياا الم تل ية ال  ر، وسياج  حالة م

ثيل العكييح والحيرب واليدمار أو يعيرف بحعييور المسياار االي ابيية مثيل المييدوت المسياار السيلضية م

 (8) واالستقرار واالنس امل

 1948وود ورج مصهل  السالم فيي مكثيا  مكسمية الترةيية والثقافية والعليوم )الكونسي و  ليام       

د أهيييارا ، فقييي سييييما ال يييا  مكميييا بثقافييية السيييالموبيييا ق األميييم المتحيييد  فيميييا بعيييد  واسيييتكدا اليييي 

السييييالم اليييقي يقييييوم للييي  أسييياس الترتك يييياا السياسيييية واالوتصيييياجية ميييت  انييييب  لمكسمييية الييي  خنا

الح وماا جون ركرايا ليت ي يون سيالما ميت هيأن  أن يحسي  بالتأ كيد اال تميالي اليدا م والم ليا 

   (9)للتعامت ال تري والمعكوي وال  ري ل عوب العالم، وحت  ال ي  ل البد أن  ؤسه لل  ا

حالييية بييكت ت معيياا معككييية  اا  ييابو ا تمييالي وسياسيييي  و مييت  يييرى خن السييالم اييوواكييا      

 (10)يمك اا غياب العكح الم اهر، وحكث ال م اك الست دام العكح مت وضل  رف  د اآلخرل

ووييد  اييب )جافكييد لكتييل  اليي  خن م مييوم السييالم  ؤاييد لليي  احتييرام حقييو  اإلنسييان والموابكييق       

وييييييرار السييييييالم خ : ، خ  وسيييييمما اليييييي  أرةعيييييية أراييييييان تقلكديييييية واييييييي سييييييألة وا  ييييييةالدوليييييية ولييييييداا م
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peaceenforcement  صييكو السييالمpeacemaking وح ييا السييالمpeacekeeping  وةكييات

  (11) لpeace buildingالسالم 

   . . أهمية السالم في المؤسسات التعليميةثانياا 

فميييو نقييييف العكيييح والتراايييية والت اصيييم يعيييد السيييالم ميييت أايييم هيييرول التعييياي  بيييكت ال  ييير       

وميت خيالك السيالم يم يت أن  تحقيق أميت اإلنسيان،   (12)والص اا التي ت لق الم ياكل والحيروب،

ويحافا لل  القييم اإلنسيانية التيي تحتيرم وتيدلو الي  الحريية والعدالية والتعيامت والتسيام  وحقيو  

  (13) ل اإلنسان وارامة ال رج والمساوا  

امية اضكر  يم ت أن تتحقق مت خالك الوصوك ال  را ت ، فمو يسياام فيي موا مية وللسالم أ      

التحييدياا والم يي الا التييي توا يي  الدوليية وتييدفو اليي  تسييوية الك اليياا وال الفيياا، ويحييل ال صييام 

وي عييل  لليي  أسييلوب العكييح والييدمار، فعييال لييت انيي  يسيياام فييي ارتقييات الم تمعيياا وتم كمييا مييت 

  (14)  حراز التقدم المك وجلالكموت واالستقرار و 

ولليي  الصييعكد الثقييافي وال تييري تييأتي أامييية السييالم فييي المسيياامة فييي انت ييار السييلم وانييدحار      

لت ييار خن ابييداع الثقييافي وال تييري، باسييهت  يم ييت خلييق مكاخييَا مال ميية لإبقافيية الكيي اع والترااييية، وةو 

رات والمعلوماا ومت بم تدفق األفتيار وتكيوع توفر السلم مت هأن  أن  ك ر بقافة الحوار وت اجك اآل

  (15)الثقافاال

فييي محاوليية إلحيييات  1994ووييد انهلييق برنييامج الكونسيي و المسييحي نحييو بقافيية السييالم لييام       

رسالة الكونس و األساسيية القا لية ل لميا اانيم الحيروب تتوليد فيي لقيوك ال  ير، ف يي لقيولمم ي يب 

دف مييت اييقا الضرنييامج ي مييت فييي بسييط و واميية السييالم اليي  أن تضكيي  حصييون السييالمل، ووييد اييان الميي

 انب التكمية، خال خن الواويو أبقاايا فتير  سيي ولو ية تهمي  فيي تحوييل الم تميو اليدولي المت يانه 
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، وخليق ليالم ال  مت حالة الحرب ال  حالية الاللكيح التيي تتسيم بالثقية والتعيامت والعالوية الوجيية

السيييلهة والثيييرو  و نتيييار حقيييو  اإلنسيييان والتمميييي  الثقيييافي   و يييد فيييي  م يييان للكييي اع حيييوك اوتسيييام

  (16)وال مويل  والعروي

ومييت اكييا يم ييت القييوك خن أامييية السييالم يييأتي مييت اونيي   ييؤجي اليي  التكمييية ال يياملة فييي اييل       

، ويؤجي ال  التقدم اإلنساني، لقا باا مت العروري لل  الم تمعاا التسيل    األصعد  وال وانب 

فقط لمكو العكح بمعكا  العكق بل مت ا ل م افحة االستضداج السياسي واال تمالي   بالسالم ليه

والثقييافي، وال يم ييت تحقكييق  لييل خال مييت خييالك ت د ييد و حيييات مكسوميياا القيييم الحعييارية وخاصيية 

  (17) يمة احترام اإلنسان وحما ت ل

ألخكييير  تعييياني ميييت وتكهليييق أاميييية السيييالم فيييي المؤسسييياا التعليميييية فيييي العيييرا  ميييت ايييون ا     

انع يياس األو يياع األمكييية والمحاصصيية الح ةييية والها فييية فعييال لييت نوعييية المكييااج التعليمييية 

 ل والمساار السلضية ال ا ئة ل عف ألعات المكئة التدريسية

 : مرتكزات صناعة السالم -المطلب الثاني 

  األساسييية التييي يم ييت يعتمييد صييكالة السييالم لليي   مليية مييت المرتتيي اا التييي تمثييل القالييد       

 ، وتتمثل تلل المرتت اا بالتسام  والحوار ووضوك اآلخر وحقو  اإلنسانلتحقكق  لل  ابواسهتم

 . التسامح أولا 

التسييام  اييو سييمولة المعامليية والتوسييو فييي األخييق والعهييات بييكت الكيياس، واييو اليسيير ال العسيير      

والتسااللوير و معكا  ال  التيسيكر المعتيدك،  فيما التاج الكاس في  الم اج ، واي وسط بكت ال د 

    (18)واي معك  اليسر الموصوف ب  اإلسالمل
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لملية التعامل مو اآلخر بروح   ولرف  لل  ان  1745لتسدلر وود ورج التسام  في واموس )    

 لرفتي  الموسيولة الضريهانيية بأني  فيي حيكت  (19)،  مكو اآلخريت مت حقيوومم الهضي يية  سلمية، ولدم

 (20)للدم الح م المسضق لل  اآلخريتلسماح بحرية العقل أو ا

أمييا المييؤتمر العييام لمكسميية الترةييية والثقافيية والعلييوم )الكونسيي و  فقييد التمييد فييي جورتيي  الثامكيية      

تعري ييا هييامال للتسييام  وتعييمك  اإللييالن الييقي أصييدرت   1995والع ييريت فييي ت ييريت الثيياني لييام 

ولي  مكي  التسيام  بأني  احتيرام ووضيوك التكيوع واالخيتالف ليت  رييق المكسمة، فقيد لرفيم المياج  األ

االن تياح والمعرفية وحرييية ال تير والعييمكر والمعتقيد، وأهيار اليي  أن التسيام  ليييه أخال ييا فحسييب، 

  (21)ل الك بقافة السلم محل بقافة الحرب بل او سياسيَا ووانونيَا، واو فعكلة تسمم في أح

  لليي  انيي  احتييرام الحييق فييي االخييتالف بمعكيي  القييدر  لليي  تحمييل واكيياو مييت  ييقاب بالتسييام     

اليييرأي اآلخييير والصيييضر للييي  أهييييات ال يحضميييا اإلنسيييان وال  رريييب فكميييا بيييل يعيييداا أحيانيييَا مكاوعييية 

  (22)لمكسومت  ال ترية واألخال يةل

 ووييد أهييار )محمييد أراييون  اليي  التسييام  مييت خييالك تعري يي  لليي  انيي  لملييية االلتييراف لل ييرج       

الموا ت بحق  في أن يعضر جاخل ال عات المدني لت ال األفتار السياسية والد كية وال لسفية التي 

  (23) ريداال

ومييت اكييا البييد أن يسييوج المؤسسييياا التعليمييية فييي العييرا  م ميييوم التسييام  ب ييل أهيي ال  ايييي      

يعمليون للي  ن ير تليل  تعهلو بممامما الترةوية والتعليمية بما ي دم العاملكت فكما واليق ت بيدورام

  ل ال عكلة في الم تمو بما يحقق لل ميو السالم ال امل

  . الحوارثانياا 
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يعييد الحييوار المرتتيي  الثيياني الييقي يم ييت خالليي  صييكالة السييالم والييقي  ييدك لليي  المقابليية 

ويعييرف لليي  انيي  ت يياجك الحييد ث   م  أكثيير فييي حاليية مييت التكييارم والييتال والمداوليية بييكت ه صييكت أو

، والقدر  لل  الت الل المعرفي والعا  ي والسلواي مو اآلخيريت مميا يسيمل  فكت متحاوريتبكت  ر 

، ويتم مت خالك لملكتكت متالزمتكت اما اإلرساك )التحدث    ت اجك ال ضراا والم اايم بكت األ ياك

   (24)ل   واالستق اك)االستماع

ج أ ر  ومقاصد  م يترااا تصيل  أن وفي الووم ن س  ود ي ون الحوار فتريَا ومكهقيَا، تحد       

تتيييون أسسيييَا ومكهلقييياا تقيييرب بيييكت مواويييح م تل ييية لتحقكيييق مصيييال  م يييتراة واالنتميييات ميييت حالييية 

  (25)التكازع والصراع بكت األ راف حوك وعايا خهكر  في م اك الحيا  اإلنسانيةل

ك ويعرفييي  حاميييد رةييييو بأنييي  ت ييياجك الكسييير بقصيييد الوصيييوك الييي  حيييد أجنييي  ميييت التقابيييل حيييو 

ومييت  (26)ل ، واييو فييي التقالكييد األورةييية يعكييي ت يياجك األفتييار واآلرات الم ياايم والمحرايياا الم ييتراة

، فمعيييي  ت تصييير التثكيييير مييييت  اكيييا فييييالحوار تعضكيييير ليييت الحاليييية ال ترييييية والحعيييارية ألي م تمييييو

  (27)ل المسافاا وتتقارب األفتار وتتحد 

ر اليد ت ميو ال تير وحيوار اليد ت ميو وال د ر باليقار خن الحيوار ي يمل حيوار األجييان وحيوا

القيم والحوار اإلسالمي المسيحي وحوار المقااب ال قمية اإلسالمية والحوار مو القاا فعال ليت 

وايييو  ؤسيييه ليييتالو  األفتيييار وتعييي ز بليييو  األايييداف  (28)الحيييوار بيييكت التيييياراا ال تريييية والسياسييييةل

خييير، وتقييييم تقالكيييد راسييي ة لضكيييات مسيييتقضل المتوخيييا  جون ت يييكج وتيييدلو للتعييياون والتيييأزر واحتيييرام اآل

  (29)م ارل

،  فمت اكا البد أن ي ون الحوار المكهلق الر يه فيي التعاميل جاخيل المؤسسياا التعليميية

، ويك غيي أن يقيوم للي  التواصيل  وي ب أن يسوج ويص   مكم يَا لتليل المؤسسياا والعياملكت فكميا
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، اما  تهلب بقافة الحوار  ت في تلل المؤسساا والت الل المعرفي والعا  ي والسلواي بكت العاملك

وفييي الووييم ن سيي  لليي    (30)هييرعية اآلخيير  وااللتييراف بحقيي  فييي الييرأي والتعضكييرل االلتييراف ب)

المؤسسييياا التعليميييية أن تتضكييي  الحيييوار بوصييي ما  يييرور  خنسيييانية ومكيييااج لميييل  ؤسيييه لسيييلوو 

  (31)د ال لت بقافة التممي  واإلوصاتلا تمالي وويم ومتوازن لأل ياك ال د د  في العرا  ليحل ب

 . ثالثاا. احترام ثقافة اآلخر

يعد احترام بقافة اآلخر ووضولي  خحيدى المرتتي اا التيي يم يت خاللميا االرتقيات الي  السيالم، 

ويقصييد بيي  احتييرام اآلخييريت وان اختل ييوا فييي ال ييكه أو اللييون أوالييد ت أو الثقافيية، امييا  ؤاييد لليي  

  32) الكاس ت معمم لل  مضدأ احترام الثقافاا الم تل ة والتعاي  معمال و وج وواسم م تراة بكت

وفييي لقا مييا  2009ووييد حرصييم المييد ر  العاميية لمكسميية الكونسيي و ) خ ريكييا بواونييا   لييام 

م موليية مييت الم تييريت والتتيياب والعيياملكت فييي الم تمييو المييدني، لليي  التأككييد لليي  أامييية احتييرام 

افة السالم، وأ يافم ل نحتياا الي  نسير   كيد  الي  ميا ن علي  اآلن، وان بقافة اآلخر والدلو  ال  بق

لم تستهيو الكونسي و التتيي  والمواك ية باألفتيار والتهلعياا فأنميا ليت تسيتهيو اللحيا  بميا يحيدث، 

لقييد بييدأنا اآلن بتعرييي  األاييداف اإلنما ييية لألمييم المتحييد ، ولييد كا بييرامج اا ليية ن ييتغل فكمييا لليي  

  33)برامج التعليم لل ميوللارت الواوو مثل 

ومييت اكييا البييد مييت الييدلو  اليي  تع ييي  نقييال االلتقييات والقواسييم الم ييتراة بييكت االنتمييياتاا 

المتعيييييدج  والمويييييياا ال رعيييييية، وايييييو ميييييا يعميييييق الحيييييه اليييييو كي وي ييييي و ال مييييييو للعميييييل خدمييييية 

  34)للم تمول

اإلنسيييان  وميييت مكهليييق أاميييية التأككيييد للييي   يييرور  تع يييي  م ميييوم وضيييوك اآلخييير فيييي وليييي

والم تميييو، وليييداا بمثابييية العميييوج ال قيييري للتعييياي  بيييكت الكييياس،  ك غيييي تحقكيييق التعييياي  الم يييترو 
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وجيمومتي  و لياج  بكييات المكيااج الدراسييية لتع يي  المميياراا المدنيية ل ميييو الهل ية مييت ا يل مسييالد  

فييياا واللغييياا، الهل ييية لكتم كيييوا ميييت تقضيييل الواويييو الثقيييافي فيييي العيييرا  بوصييي   م تمعيييَا متعيييدج الثقا

  35) والقعات لل  ال تر الها  ي وةكات الولي بأامية التكمية السياسية واالوتصاجية واال تماعيةل

 .رابعّا. حقوق اإلنسان 

يقصييد بحقييو  اإلنسييان م موليية الم يياجل والقيييم التييي تؤاييد لليي  احتييرام اراميية اإلنسييان 

امية ال  تع ي  حقيو  اإلنسيان بألت يار وتسمر أامية تعليم  اأحد األن هة الر      36)و لالت  يمت ل

خن التعليييم لملييية هيياملة ومسييتمر  تسييع  اليي  تع ييي  حقييو  األفييراج وأنمييا مم ال ترييية وتصييرفاتمم 

  37)ونوعية حياتممل 

وال ييد ر بالييقار أن تعليييم حقييو  اإلنسييان  تعييدى اونيي  لملييية هيياملة لتعليييم  ميييو فئيياا 

 يمان  ليل االحتيرام، خ  أن معرفية الحقيو  واليولي بميا الم تمو، واحترام ارامة اآلخريت ووسيا ل 

او احد العماناا األساسية لعدم انتماكما والدفاع لكما، وترا  لملية تعليم حقو  اإلنسان لل  

ماايييية ايييق  الحقيييو  والحريييياا، وي يييون  ليييل ميييت خيييالك التمييياج مكم يييياا وا مييية للييي  الم ييياراة 

  38)والتحلكل المستقلكت ولل  الت تكر الكقديل

ومييت اكييا البييد أن تسييوج المؤسسيياا التعليمييية م يياجل حقييو  اإلنسييان بمييا يعييمت التراكيي  

للييي  احتيييرام خصوصيييية اإلنسيييان وارامتييي  و ليييالت  يمتييي  اميييوا ت لييي  الحيييق فيييي التعضكييير وال تييير 

 وال ي  بسالمل

 

 

 المبحث الثاني 
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 آليات صناعة السالم في المؤسسات التعليمية  

لتمييياج العد يييد ميييت ايييية بي أن تعيييهلو المؤسسييياا التعليملتع يييي  صيييكالة السيييالم يسيييتدل

الوسييا ل واألسييالكب التييي مييت هييأنما االرتقييات لثقافيية السييالم، فالييياا العمييل ال مييالي التييي يح ييم 

التماجايييا فيييي بيييث و هيييالة بقافييية السيييالم فيييي المؤسسييياا التعليميييية ت يييد  ريقميييا الييي  القهالييياا 

وا لمم وزمال ميييم وييييتم  ليييل ميييت خيييالك السياسييية اال تماعيييية الم تل ييية ميييت خيييالك الهل ييية الييي  لييي

 الح ومية وتع ي  الواوو الترةوي والتعليميل

 : السياسة الحكومية –المطلب الول 

يقيو للي  لاتقميا آليياا صيكالة  اان تعد السياسة الح ومية واحد  مت أام األ راف التي

واليدلم للمؤسسياا التعليميية  وييتم  ليل ميت خيالك تقيديم التو يي  ، السالم في المؤسساا التعليميية

  39) فعال لت تهوير المكااج العرا ية و لاج  تأاكل نسام التعليم ب  ل لامل

 . . الدعم الحكومي للمؤسسات التعليميةأولا 

ميييت المعيييروف خن المؤسسييياا التعليميييية الح وميييية ايييي ت سيييكد وتر مييية لمليييية لل لسييي ة 

ك ميييا ت ر ييي  لضييير مؤسسييياتما التعليميييية وفيييي السياسيييية للسيييلهة والقيييا مكت للكميييا، و ليييل ميييت خيييال

  40)م تلح مستوياتمال

ومت خالك الدراسية التيي أليداا معميد السيالم األمري يي، فأني  أهيار الي  خن وهياع التعلييم 

مره  أن  ؤجي جورَا مممَا في التغلب لل  االنقساماا الها فية فيي العيرا  وتيدعيم أسيه السيالم 

ال عكييد، وأ ييافم الدراسيية بييأن ال امعيياا العرا ييية يم كمييا أن اال تمييالي واالسييتقرار لليي  المييدى 

تصييي   سييياحة لحيييل ايييل الم ييياكل السياسيييية واال تماعيييية واالوتصييياجية، خ  خن التعلييييم يمثيييل ومييية 
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المكسوماا وح ر ال اوية ليه فقط للعملية الترةويية و نميا أيعيَا للعمليية التكمويية ال ياملة، وييؤجي 

  41)سياسي والثقافي في الووم ن س لجور فالل في صكالة القرار ال

ووييد أهييارا خسييتراتي ية الكونسيي و لييدلم التعليييم الييو كي فييي العييرا  اليي   ييرور  التراكيي  

، خ  سيتقوم بيقلل ليت  رييق تع يي  الكسيام  لل  تحقكق السالم مت خالك  وج  التعليم واالستدامة

التعليييم والتييدريب التقكييي  ك ييل مييت خييالك اسييتمداف التعليييم األسيياس والثييانوي والعييالي فعييال لييت

  42)والممكي، ووهاع التعليم ركر الكسامي ومحارةة األميةل

ومييت اكييا  ك غييي لليي  الح وميية العرا ييية وال ييراات الييدولككت المسييالد  فييي خصييالح نسييام 

يم مييت خييالك تع ييي  وزاراتيي  اإلجارييية، ومرا عيية وتحييد ث مكاا يي ، امييا  ك غييي تهضكييق القييانون التعليي

الدولي لحقو  اإلنسان فيما  تعلق بال را م التي ترتتب بحق الترةيويكت، والعميل للي  خوامية آليياا 

  43)وأمت الترةويكت واألكاجيمككت والهل ةل في العرا  تت ل سالمة

التعليمية برمتما وخصوصا ال امعياا، بوصي ما راكيَا أساسييا  وي ب االاتمام بالمؤسساا 

مت أرايان بكيات الدولية العصيرية المك تحية والقا مية للي  ال تير المتهيور، خ   تسيم التعلييم ال يامعي 

فعليي  مسييتوى الييوزار   ك غييي أن تعهيي  ال امعيياا فسييحة    44)بأبعيياج اضكيير  وخهكيير  فييي آن واحييدل

، بمعكيي  انحسييار مو يية تسييكيه ال امعيياا )  ضكئيية مال ميية لييقللاسييتقالك مكاسيي ة لكييدما تتييون ال

، فعيييال ليييت ليييدم ممارسييية العيييغول للييي  ال امعييياا لليييدخوك فيييي  الميييدرس، الهاليييب، الميييكمج  

  45)الل  ة السياسيةل

وفي الووم ن س   ك غي لل  اليوزار  ت عكيل جور ال امعياا بوصي ما مؤسسية تعليميية تسيم 

لامييَا واييؤالت اييم اللييق ت يمثلييون بهضيعيية  22-18ألمييارام بييكت  فييي صيي وفما الهل يية الييق ت  تييراوح

الحيياك هييريحة ال يي اب  اا الييدور ال ييالي األامييية فييي الم تمييو والدوليية لليي  السييوات، واييم يمثلييون 
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، ولليي   م تليح م ونيياا وانتميياتاا الم تمييو، أي خن ال امعيية تمثييل صييور  مصييغر  مييت الم تمييو

مممة خلداج وتمكئة اواجراا للتأبكر في اق  ال ريحة بغية ابر  لل ي ب لل  ال امعاا أن تتول   

  46)استثماراا اهاواا وا اتاا بعد ت ر ما في م تلح الت صصاا العلمية واإلنسانيةل

والمهلييوب أن تسيياام الييوزار  المعكييية ور اسيياا ال امعيياا والعميياجاا فييي لملييية تصييحي  

، فعيال  ار ووضيوك اآلخير وحقيو  االنسيانهاملة وجا مة ولاجلة وا مية للي  خهيالة التسيام  والحيو 

، خ   تهلييب مثييل اييقا  لييت العمييل لليي  ترسيييا الييدور الرا ييد لل امعيياا فييي بكييات الدوليية والم تمييو

الييدور التضكيير تصييحي  الييقاا أوال أو ت ييق ضما مييت لكوةمييا، حتيي  تمتلييل القييدر  لليي  العهييات ألنمييا 

  47)تملت  فعال مت خالك بكا ما القاتي السليمل

ا تقو لل  لاتق الح ومة ت  يو اليوزاراا المعكيية برسيم السياسية التعليميية  ملية ومت اك

وت صييكال مييت خييالك االسييت ابة لمتهل يياا التكمييية ال يياملة للييضالج والتييي يعييعما الت هيييط الترةييوي 

  48)واألكاجيمي، والبد مت رةه  بالموارج ال  رية بما ي دم التكمية ال املة للدولةل

 ية المناهج ثانياا. تحسين نوع

ميت المعييروف ترةوييا خن المكييااج والتتيب الدراسييية تيؤجي جورَا فييي ت ي كل لقييوك الدارسييكت 

ومييت اكييا  ييرى السييكد يييه انيي  البييد مييت سياسيية تعليمييية   49)وتييو كممم و ميية أو و ميياا معككيية، 

  د د  تقوم لل  لكصريت :

لتلقيكت وتقويية اليقاكر  الي  لمليية التحويل ال قري للعملية التعليمية مت لملية تقوم لل  ا  -األوك  

 تقوم لل  الحوار والكقاش وت  يو األفتارل

 التأككد لل  التسام  مو االختالف والحر  لل  التعدجية ال ترية واقا  تهلب : -الثاني 

 تعد الا  قرية في المكااج  -1
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  50)خلاج  تدريب المدرسكت لل  م اجل ال لس ة التعليمية اإلبداعيةل -2

نكييير االسيييتضداج وتحيييم خن اليييكا التعليميييي المعاصييير الزاك  يييرز  تحيييم واكييياو ميييت  يييرى 

في تصوير  لآلخر وتحد يدا لكيد خرو ي  ليت بقافية السيالم، وت يدر اإلهيار  الي  خن    المغاال   و أ

الكا التعليمي مت خالك المكااج والتتب الدراسية يمتاز بأامية وصوى بوصح خن ايق  المكيااج 

، خ  تحتيوي للي  المعيارف  ، ولكصرا  مت لكاصير الكسيام التعليميي  تعد   تا  مت مكسومة التعليم

، وفي الووم ن س  تمثل  والمعلوماا التي ترسا التراث الثقافي والتعرف لل  الم تمعاا األخرى 

وسيييكلة لإصيييالح الترةيييوي وتحقيييق أايييداف الم تميييو، وتعيييد مصييياجر  واريييية فيييي تتيييويت وريييرس 

  51)ففلاالت اااا والقيم و وانب القضوك والر 

وميييت اكيييا البيييد ميييت جميييج ترةيييية السيييالم فيييي ميييياج ت المكيييااج الدراسيييية الم تل ييية التيييي  يييتم 

تدريسيييما فيييي المؤسسييياا التعليميييية بحكيييث تتغلغيييل فيييي  مييييو الميييواج الدراسيييية واألن يييهة الصيييفية 

وفيييي الوويييم ن سييي  ي يييب    52)، وأال تقتصييير للييي  محتيييوى جراسيييي بعككييي  جون ركييير ل والالصيييفية

خن تغككييير أو تعيييد ل المكيييااج السييييما فيييي حقيييوك الترةيييية الو كيييية والتييياريا والترةيييية  التأككيييد للييي 

اإلسالمية  ك غي أن ي عو لم اجل وأساسياا مممة يأتي في مقدمتما الكموت واالرتقات بمستوى 

التعليييم مييو اآلخييق بكسيير االلت ييار التعدجييية الثقافييية والقومييية و هييالة روح التسييام  واحتييرام الييرأي 

ر وحقييو  االنسييان، لضيير التأككييد لليي  الترةييية المدنييية ورفييف أي هيي ل مييت أهيي اك التعصييب اآلخيي

  53)والتهرف الد كي والمقاضي والقومي والمكا قيل

، ويك غييي أن  لتميياج م يياايم أحاجييية ال انييب مييت المعرفييةاكمييا البييد أن ال  ييدرس التيياريا ب

و بييراز  يمية الحعييار  العرا يية واألسييه   يدرس التياريا لضكييات  ييم م ييتراة ولتع يي  الموييية الو كيية،

التي  كيوي العراوكيون تضكيي تكمكتميا فيي الوويم الحا ير، خ  يمثيل التياريا العراويي تاري يَا للم ونياا 
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العر ية والد كية والثقافية الما، اما خن تأصكل الموية الد كية أو اوية الم مولياا  يروري ل عيل 

  54) لآلخريتل الهالب يحترمون اإلرث الثقافي والتاري ي

ويك غي و و المكااج بما يسمل الحيوار واألن يهة الم يتراة بيكت الهيالب فيي محافسياا 

، وميييت أليييرا  وبقافييياا وخلفيييياا م تل ييية و ليييل إلليييداجام للم ييياراة فيييي ت هييييط  لرا يييية م تل ييية

حيواجث وتك كق السياسية المتعيدج  الثقافياا فيي الضليد، وت وييد الهل ية بالممياراا الالزمية للتعاميل ميو 

وفييي الووييم ن سيي   ك غييي أن  ييتم ان يياز المكييااج الدراسييية بهريقيية ت علمييا   55)التمككيي  العكصييريةل

، وايقا يحتياا الي  التعياون واالبتعياج ليت تسيكيه المكيااج وان  مقضولة مت  مييو أ يياف الم تميو

 تتيييون المكيييااج بعكيييد  ليييت التيييدخالا ومسيييتوع ة ل مييييو األفتيييار التيييي تميييدف خلييي  أليييالت بقافييية

  56)السالمل

 ووفقا لقلل البد أن تقوم بقافة السالم في الكا التعليمي لل  تحقكق األاداف اآلتية :      

خهييالة بقافيية السييالم فييي الييكا التعليمييي بالمكييااج والتتييب الدراسييية فييي م تلييح مراحييل  -1

 ومؤسساا التعليمل

الت  يمية وم انية زياج  مساحة االحترام والتعاون بيكت الكياس ميت ا يل خحيالك التسيام  و لي -2

 ل اإلنسان لل  األرت، والقعات لل  التعصب 

تصيييييحي  الم ييييياايم المغلو ييييية والمحرفييييية حيييييوك اآلخيييييريت فيييييي م تليييييح ال يييييؤون الثقافيييييية  -3

 ل والتاري ية والسياسية واالوتصاجية واال تماعية فعال لت الترةوية

تيييييرام المويييييياا اسيييييتضداك بقافييييية الميمكييييية والك يييييو  والغييييي و واالسيييييتعمار بثقافييييية التتاميييييل واح -4

 ل وال صوصياا الثقافية
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خت ييياع المكم يييية الصيييحي  فيييي المعيييامالا التعليميييية ال تريييية بيييكت الكييياس واالمتكييياع ليييت  -5

األح ييييام المسيييي قة حييييوك اآلخيييير والييييت لا مييييت الصييييور الكمهييييية وتقييييد ر  مييييوج اآلخيييير 

  57)وان ازات ل

 

 : تعزيز الواقع التعليمي -المطلب الثاني 

ليمي احد اآلليياا التيي يم يت خاللي  صيكالة السيالم فيي المؤسسياا يعد تع ي  الواوو التع

التعليمييية فييي العييرا ، ويم ييت تحقكييق  لييل مييت خييالك جور التيياجر الترةييوي والتعليمييي فعيياَل لييت 

 تع ي  الك ا اا الهالبيةل

 :. دور الكادر التربوي والتعليمي أولا 

م يت خالليي  التييأبكر لليي  الهل يية يعيد التيياجر الترةييوي والتعليمييي أحيدى أاييم الحلقيياا التييي ي

 في  ميو المراحل التعليمية، ويم ت خالل  ررس القيم الكضكلة في لقوك الهل ةل 

وميت اكيا  ك غييي للي  التيياجر الترةيوي مييت معلميكت ومدرسييكت القييام بتعليييم  البميم م يياجل 

الهيالب ايفييية السيالم والتعياي  السيلمي والحيوار، وان يه قوايا لمليييَا فيي سيلواياتمم بحكيث  يتعلم 

ال ييي  فييي سييالم مييو ركييرام مييت الهييالب اآلخييريت وركييرام، األميير الييقي ي ييعر المعلمييكت بييدورام 

  58)  ال عاك في اقا الصدجل

وفييي الووييم ن سيي  البييد مييت تييووكر التييدريب المال ييم للمعلمييكت ومييد ري المييدارس السييت دام 

التعامييل مييو التكييوع جاخييل الصييح  الهرا ييق المكم ييية العلمييية فييي ات ييا  القييرار، لضكييات وييدراتمم لليي 

الدراسييي لتع ييي   يييم التسييام  والحييوار والتعيياي  فييي المييدارس، ولمسييالد  الهييالب المكحييدريت مييت 
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ويتمم ال  صيييية بوصييي مم لراوكيييون خلفيييياا بقافيييية م تل ييية لتكميييية احتيييراممم ليييقاتمم والتييي ازام بمييي

  59) نتما مم ال  م مولتمم العر ية والثقافيةلاوة

التعليييم العييالي فتييتم لملييية التييأبر مييت خييالك جور األسييتا  ال ييامعي ومييدى ولليي  صييعكد 

تمسيي   بثقافيية السييالم ومرتت اتيي ، فعييال لييت جور ال احييث األكيياجيمي فييي مراكيي  ال حييوث، انهالوييَا 

مت تو ي  ر يه المؤسسة اليدالي ل يياج  وليي الهل ية ب افية أ ييافمم، وايو ميا يسيتدلي خن تعتميد 

عملكتكت التدريسية وال حثية ال  تأككد  يم الضكات ال د يد ميت خيالك خرسيات  ييم تلل المؤسسة ولضر ال

الموا كة، وان تتون ج يدن لملميم بعكيدَا ليت الها فيية وال ئويية، فعيال ليت احتيرام اآلخير آييا ايان 

  60) م رة  أو لقكدت  أو انتما  ل

مممييية أجات جور ترةيييوي  وفيييي الوويييم ن سييي   ك غيييي أن تتيييول  المكئييية التدريسيييية فيييي ال امعييية      

فعال لت جوراا التعليمي مت خالك التأككد باستمرار لل   رور  تضكي تلل القيم التي ت مو بكت 

الهل ة ونضق ميا ليدااا، ورةميا ي يون ميت األميور بالغية األاميية فيي ايقا ال يأن التأككيد للي  توسييو 

لك يا اا الريا يية بيكت م االا الك ا اا ركير الصيفية فيي أرووية ال امعية، وميت  ليل ت ي يو ا

  61) لموم الهل ةل

فاألستا  السيما الم تصكت بالعلوم اإلنسانية ال  تحدج جور  مت خالك المحا راا فحسيب،       

بيييييل اتابييييية ال حيييييوث األكاجيميييييية التيييييي تك ييييير فيييييي الم يييييالا العلميييييية والميييييداخالا فيييييي الكيييييدواا 

الحيييوار واحتيييرام اآلخييير والتتاميييل  والميييؤتمراا، والتيييي ي يييب أن التراكييي  فكميييا للييي   يييدوى وأاميييية

  62)مع ل

 النشاطات الطالبية في المؤسسات التعليمية ثانياا.
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تعد الك ا اا التي تقوم بما المؤسساا التعليمية مت اآلليياا التيي بيؤبر خي ابيَا فيي بليور  

 ال انيييب ال تيييري والثقيييافي للهل ييية فيييي المراحيييل الم تل ييية، ويعيييد جور الهاليييب والسييييما فيييي المرحلييية

ال ام ية األساس في ن ر بقافة السالم بح يم االنت يار الواسيو للهل ية بيكت ليوا لمم فيي الريي  أو 

المد كيييية وةييييكت أ ييييياف الم تمييييو برمتيييي ، ويم ييييت مييييت خييييالك الهالييييب ال ييييامعي أن تكتقييييل القيييييم 

  63)والممارساا ال   ميو ال را  ، فمو يعد المستقضل والمرسل في آن واحدل

الضرنييامج اإلرهيياجي المقييدم للهالييب مييت خييالك ال لسيياا اإلرهيياجية ومييت اكييا  ك غييي تك كييق 

التي تتم لت  ريق المكاو اا والمحاوراا والمماراا اال تماعية، األمر القي  تي  فرصَا حقيقية 

إلحداث الت اليل بيكت الهل ية اإلرهياجية المسيتمدفة ميت خيالك االتصياك الم اهير األمير اليقي  يوفر 

  64)فرصة لتحقكق السالمل

كما  ك غي خوامة الك ا اا المكسمية مثيل الم يمياا الصييفية وةيرامج ت ياجك الهيالب بيكت 

المدارس والتلياا والتي مت هأنما أن ت  و لل  م يد مت الت اليل بيكت الهل ية ومسيالدتمم للي  

  65)كيفية التعاي  السلمي ووضوك التكوع ومت بم الت مم االي ابي لآلخريتل

الهييالب لي ونيوا مسييؤولكت ويك ر ييوا فييي األن ييهة العاميية  وفيي الووييم ن سيي  ي ييب ت يي يو

والم اريو التهوعية، وتيسكر التواصل والت ياجك ميو مكسمياا ال ي اب الدوليية لتوسييو أفيق ت تكيرام 

ولالست اج  مت خضراا وت ارب اآلخريت في التعامل مو التكوع اآلبكيي والثقيافي، فعيال ليت تكسييم 

اج  المتييييياحح والمواويييييو التاري يييييية لتكميييييية االحتيييييرام المت ييييياجك اليييييرحالا المدرسيييييية وال ام يييييية ل يييييي

للحعاراا القديمة ولحث الهل ة لل  االاتمام بموروبمم الثقافي، ولتع ي  التعاي  الم ترو القي 

  66) كتج لك  تحقكق السالمل
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 الخاتمة  

سياسيييية  نسيييتكتج مميييا تقيييدم خن السيييالم  يمييية ج كيييية و نسيييانية وحعيييارية فعيييال ليييت اونميييا

وبقافية، واو األساس القي يم ت مت خالل  االرتقات بالدولة العرا ية ب  ل لام والعملية التعليميية 

ب ي ل خيا ، خ  تعييد ايدفَا م يتراَا يم ييت أن يحسي  بقضيوك  ميييو ال يرا   اال تماعيية والسياسييية 

 تمييو فييال بييد مييت رسييات تلييل الثقافيية فييي المإاانييم المؤسسيياا التعليمييية معكييية بفييي العييرا ، ولمييا 

الضييدت بصييكالة السييالم فييي تلييل المؤسسيياا مييت خييالك معال يية التحييدياا التييي وا متمييا بعييد لييام 

لقيييم بتيييداعياتما وأبييييرا للكميييا سيييل َا و علتميييا لييييا    ليييت القييييام بيييدوراا الترةييييوي اوالتيييي  2003

 والتعليمي واال تماليل

و وج خراج  حقيقية ميت الكسيام وت در اإلهار  ال  خن االاتمام والمعال اا تضدأ مت خالك 

السياسي واإليمان المهلق مت وضلما بإهالة فتر  السالم و علما بقافة سياسية وا تماعيية وبقافيية، 

وتو ييي   ميييو القييا مكت لليي  أجار  المؤسسيياا التعليمييية فعييال لييت العيياملكت فكمييا مييت تدريسييككت 
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المتمثليية بتحسييكت نوعييية المكييااج الدراسييية و ل يية، واسييت دام اآللييياا العلمييية والمكم ييية والترةوييية و 

وتأاكييل التيياجر الترةييوي وزييياج  الك ييا اا الهالبييية بغييية رييرس فتيير  السييالم ومييت خييالك مرتت اتيي  

 المتمثلة بالتسام  والحوار ووضوك اآلخر فعال لت حقو  اإلنسانل    

 
67 
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