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التي  القضايا  أهم  المعاصر من  العالمي أصبحت في عالمنا  السالم  إن قضية 
تهم البشرية كلها. فعلى السالم العالمي وتوازن القوى وتحقيق العدل وااللتزام 
بمبادئ العدالة يتوقف مستقبل البشرية. فال يمكن إنقاذ البشرية من مصير العنف 
والتشتت إال عن طريق التواصل الحضاري المثمر، والحوار السلمي المستمر 
المشكالت  من  كثير  معالجة  يمكن  ال  كما  الديانات.  وأتباع  الحضارات  بين 
بالحرية  يتمتع  بأسرها إال عن طريق حوار  اإلنسانية  تواجهها  التي  والقضايا 
المثلى  األدوات  هي  والحوار  والتفاهم  فالتواصل  المتحاورين،  بين  والمساواة 
في  والمساهمة  واالقتصادي،  االجتماعي  والتعايش  الحضارات،  بين  للتعاون 

السالم العالمي واالسهام في حل اإلشكاليات العالمية.

 ومن أهم هذه اإلشكاالت تحديد قيم إنسانية مشتركة، في عالم تسود فيه روح 
رفض القيم، وقامت فيه دعوات تنادي إلى الالقيمية وإلى نسبية المثل األخالقية 
التي ال تؤدي إال إلى التخلي عن كل القيم والمثل في نهاية المطاف )بطرس، 

 .)1998

والثقافة  للمدنية  الشاملة  الحصيلة  الحديث،  هذا  في سياق  بالحضارة،  ونعني   
والفكر ومظاهر الحياة في جميع أنماطها المادية والمعنوية. فيدخل فيها الرقي 
العلمي والتقدم الفني والتطور األدبي والنهضة االقتصادية والسلوك االجتماعي 
والرفاهية المادية التي تحققها وتحصل عليها أمة من األمم. وينطبق هذا التعريف 
المبنية  الحضارات  فيها  بما  والمعاصرة  القديمة  الحضارات  جميع  على  العام 
على الديانات السماوية والحضارات المبنية على النظريات المادية )الناصري، 

.)2013

مقدمة
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ولكن ال تتأتى هذه المظاهر المادية لحضارة من الحضارات وثقافة من الثقافات 
والنظريات  العقائد  من  مجموعة  وراءها  كانت  إذا  إال  المدنيات  من  ومدنية 
التي تحدد وجهة الحضارة المنبثقة منها، وتوفر لها حيويتها )محمد، 2017(، 

وتضمن لمظاهرها وأجزائها وحدة متكاملة.

التي  والنظريات  العقائد  هذه  تتخلى عن  أن  مدنية  أو  يمكن ألية حضارة  وال 
تسري في جسدها المادي كالروح والدم في جسد الكائن الحي. وال تتخلى أمة 
عقيدتها  في  المتمثلة  ثقافتها  وحياة  حضارتها  روح  من  وثقافة  حضارة  ذات 

المتجسدة في نظريتها نحو الكون )كيسمبو، 1994(.

قواعد  خالل  من  وبقاءها،  استمراريتها  المختلفة  الحضارات  وتستوحي 
التي  وهي  لكل حضارة،  الرئيسية  المعالم  من  تعتبر  ألنه  والعقيدة،  الدين 
الحضارة  تتبنى  األســس  هذه  خالل  ومن  أمــة،  كل  مضمون  عن  تعبر 
هويتها، وشخصيتها، وتتميز بذلك عن غيرها من باقي الحضارات واألمم 

)الخراشي، 2014(.

الشريعة اإلسالمية كما  الحنيف و قواعد  الدين   والعقيدة اإلسالمية وتعاليم 
وردت في القرآن الكريم الذي تواطأت عليه األمة اإلسالمية بجميع مذاهبها 
المسلمون  بها  تعامل  والتي  المسلمة  األجيال  تعاقبت عليها  والتي  وطوائفها 
التي  وأسسها  اإلسالمية  الحضارة  قواعد  هي  والدهور  العصور  كل  في 
تبتني عليها حضارة اإلسالم )الخشت، 2010(. وهي المعالم الرئيسية لهذه 
الحضارة التي ال تتخلى عنها األمة المسلمة في حال من األحوال. ومزايا هذه 
النظرية والمعالم الحضارية هي العالمية والروحانية واألخالقية واإلنسانية 

والشمولية.

الخلفية  إلى  تستند  وأسس  قواعد  لها  المعاصرة،  الغربية  الحضارة  كذلك 
والمستندة  وعقائدها.  نظرياتها  من  مجموعة  منها  تستمد  التي  اإلغريقية 
واالتجاهات،  القوانين،  من  منها عدد  تستمد  التي  الرومانية  الحضارة  على 
الغربية  الحضارات  وقاعد  يمثل  ذلك  وكل  والماديات،  والعقائد،  واألفكار، 
واألساس فيها، ومع ذلك فهي تختلف عن الحضارة اإلسالمية في عدد من 

األمور  )العقون، 2013(.
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بل  تتنازل عنها األمم.  الحضارات األخرى قواعد ومعالم ال  وكذلك نجد في 
تدافع عنها بكل ما لديها من الوسائل والطاقات. وبالدفاع عنها تبقى الحضارات، 
وباإلصرار عليها تزدهر، وفي بقائها بقاء الحضارات )أبو السعود، 2003( 
)بطرس، 1998(. وباضمحاللها تضمحل الحضارات. فالحضارات ال تتصارع 
فما  بعض.  من  بعضها  ويتعلم  واألفكار  اآلراء  وتبادل  تتحاور  بل  بطبيعتها، 
تاريخ  ذلك  على  يدل  كما  األخرى  الحضارات  من  وتعلمت  إال  حضارة  من 
الحضارات واألمم. وكانت الحضارة اإلسالمية في مقدمة الحضارات التي لم 
الفردية  البشرية في حياتها  يفيد  تتعصب في اإلفادة من غيرها، وأخذ كل ما 
واالجتماعية بدون أن يمس ذلك العنصر المستفاد عقيدتها وأسس دينها ومعالم 

حضارتها ومظاهر ثقافتها )الحص، 2006(.

أئمة  من  المنطقي  الفكر  وقواعد  المنطق  تعلم  في  اإلسالم  علماء  يتردد  ولم 
الطب  وعلم  الهنود  من  الرياضة  علوم  يتعلموا  أن  يستنكفوا  ولم  اليونان. 
لديهم من  تعليم ما  يبخل علماء اإلسالم في  المفيدة. ولم  العلوم  وغيرها من 
تاريخ  في  تزدهر حضارة  ولم  وغرباً.  األمم شرقاً  والمعارف ألبناء  العلوم 
البشر إال باألخذ من غيرها من الحضارات والتفتح واالنفتاح على كل معرفة 
ثقافة إال عندما أغلقت  تذبل  حقيقية واكتشاف علمي. ولم تمت حضارة ولم 
أبوابها على اآلراء الجديدة واألفكار البناءة )بكر، 2007( )محمد، 2017( 

)العقابي، 2010(.

ولم تزدهر الحضارة الغربية المعاصرة إال بعد أن تعلمت الكثير من الحضارة 
اإلسالمية. وذلك من روافد كثيرة ومتنوعة، منها التواجد اإلسالمي الطويل في 
جنوب أوروبا وشرقها، واالستفادة الطويلة من المعارف اإلسالمية في مراكز 
ماعت  )مركز  والفلسفة  التجريبية  والعلوم  الطب  مجاالت  في  العلمية  الغرب 
للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان، 2010(. وحتى في مجال الفكر الديني، فقد 
أثبت العديد من الباحثين المنصفين تأثير الحضارة اإلسالمية العميقة في العديد 

من المجاالت الفكرية والثقافية والحضارية للغرب )العفراوي، 2011(.

الماضي  في  األخرى  والحضارات  اإلسالمية  الحضارة  بين  العالقات  كانت 
بها  بدأ  التي  الحروب  كثرت  من  الرغم  وعلى  وأخذ وعطاء.  حوار  عالقات 
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اإلسالم  بالد  في  والنصارى  اليهود  مع  المسلمين  صالت  كانت  الصليبيون، 
صالت المواطنة باألمن والسالم )مكروم، 2014(. وكان طلبة العلم يردون 
مراكز المعرفة في العواصم اإلسالمية من كل بالد الغرب والشرق. وكان هذا 
الحوار الحضاري الطويل حواراً مثمراً للغاية، فتمكن من الحفاظ على رصيد 
كبير من المعارف القديمة، كما يعترف به المؤرخون في الشرق والغرب. كما 
أدى إلى تأثير الحضارة اإلسالمية في الحضارات الشرقية والغربية، فتأثرت 
الحضارة الهندوسية -على الرغم من عدائها الشديد لإلسالم والمسلمين- بتعاليم 
أبادي،  )المرشد   )2006 )الخوري،  اإلسالمية  الحضارة  ومظاهر  اإلسالم 

.)2014

ولم ينحصر هذا األخذ والعطاء بين الحضارة اإلسالمية وبين هذه الحضارات 
الكبيرة، بل لم يتردد المسلمون في أخذ كل عادة سليمة وأسلوب مفيد ومعرفة 
مبنية على الحكمة من جميع الحضارات والثقافات التي تم احتكاكهم بها، فالحكمة 
ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها )بن يحيى، 2013( )العقون، 2013(. 
وعلماء المسلمين أجمع لم يترددوا في تعليم اآلخرين من المجتمعات، من العلوم 
أو  العرقي،  التعصب  عن  بعيًدا  يمتلكوها،  التي  المختلفة  والفنون  والمعارف 

التشدد الجغرافي، والديني وغيره )بطرس، 1998(.

وقد تم اتباع »المنهج الوثائقي« في هذا الكتيب، وهو المنهج الذي يعتمد 
على عدد من المصادر والمراجع الموثوقة، والتي يعتمد عليها الباحث في 
أخذ معلومات بحثية مدعمة لنتائجه، حيث أن مصادر المنهج الوثائقي في 
المراجع  )تدعمها  األصلية  المعلومات  قسمين:  إلى  تنقسم  العلمي،  البحث 
)تدعمها مصادر غير  الثانوية  والمعلومات  العلمي(،  البحث  األساسية في 
أساسية في البحث العلمي، وقد تكون صحيحة، أو خاطئة، مثل الدوريات 

والمجالت المختلفة(.
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ومن ثمرات حوار الثقافات وتالقحها نتج مفهوم »التواصل الحضاري«، حيث 
إنه بدوره يعزز عدد من المفاهيم الضروري اقتباسها وتطبيقها في الوقت الحالي 
مجموع  من  تنبثق  والتي  بينهم،  المشتركة  والقيم  الشعوب،  بين  التعايش  مثل 

األديان السماوية، والمبادئ المختلفة بين الدول )الهاللي، 1985(.

كما ويعتبر التواصل الحضاري من أقوى الوسائل المتاحة من أجل حل المشاكل 
التي تواجه العالم نتيجة لفكرة االختالف، سواًء في الدين أو العرق أو الجنس، 
وهو بذلك يستند إلى الرصيد المشترك بين الثقافات والحضارات والقيم المشتركة 

بين الشعوب المختلفة )التسخيرّي، 2009(.

األفراد  يسعى  حيث  البشر.  أعماق  في  متأصل  إنساني  شعور  والتواصل 
ومخترعات،  وخبرات،  معلومات،  من  اآلخرين  عند  ما  لمعرفة  والجماعات 
واستقدام الجديد، واقتباسه ونقله عن طريق مّد جسور التعارف، والتعاون بين 
األفكار  فتتالقى  المادية،  العلمية  المكاسب  لالستفادة من  واالستعداد  الطرفين، 
المتنوعة  الحضارية  المصادر  ذات  اإلنسانية،  الخبرات  وتتمازج  المتباينة، 

)الحص، 2006(.

ومن الطبيعي أن يتم التواصل في أجواء تسودها الديمقراطية والحرية واألهم 
المبادرة الذاتية التي تعبر عن رغبة الشعوب في التواصل، والتفاهم، والتقارب، 
وإال فقد يتحول التواصل إلى سيطرة على الفكر والغزو الثقافي، بل ويتضمن 
في طياته الرغبة في محور اآلخر، وفرض التبعية عليه )مقلد، 2009( )ياسين، 

2009( )تهامي، 2005(. 

لذلك، يجب التأكيد على أن أول خطوة في التواصل الحضاري هو إزالة فتيل 

مفهوم التواصل الحضاري
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الصراع، والنزاع بين الدول، وتحقيق السالم، وأن تنصب العالقات على التقارب، 
والتعاون، وتبادل اآلراء واألفكار لغرض تحقيق أهداف سامية تصب في مصلحة 

اإلنسانية جمعاء، لكي يتحقق العيش بسالم وأمن وطمأنينة )تهامي، 2005(.

األخرى،  بالشعوب  االحتكاك  بفعل  غنية  اإلسالمية  الحضارة  أصبحت  وقد 
وتبادل األفكار معها وأخذ ما هو مفيد. ولقد قبلت الشعوب التي دخلها اإلسالم 
زمن الفتوحات اإلسالمية عقيدة اإلسالم واحتفظت بعاداتها، وتقاليدها الخاصة 
التي ال تخالف اإلسالم )الخراشي، 2014(. حتى مع مالحظة عدم اتفاقها مع 
يعبر عن رحابة اإلسالم  تقاليدها، ولكن هذا  الشعوب اإلسالمية، وال  عادات 

وسماحته وتسامحه، التي استوعبت الجميع )غباش، 2004(.

إن غياب التواصل الحضاري والحوار بين الحضارات المتنوعة، والمختلفة هو 
انتشار العنف واإلرهاب واإلقصاء، وتفشّي الحروب والدمار وضياع األمم، 

وانهدام الحضارات )تهامي، 2005(.   

)2010م(،  الحضور  في  له  يشار  للتربية)2001م(،  الدولي  المؤتمر  وزف 
ضبط وأستيعاب المنهج وتحديث محتوياته، وذلك من أجل التركيز على حقوق 

وعرفت  بعيد.  زمن  منذ  البشري  التواصل  ظاهرة  ترافقت 
أنواعاً عديدة من االتصال جعلت  البشرية في جميع مراحلها 
والفوائد  العلوم  لتبادل  أمامهم  المجال  وفتحت  أقرب  الناس 
 )2017 )محمد،  المستويات  جميع  في  والخبرات  المادية 

)لزغير، 2012(. 
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واستيعاب  الثقافي  التنوع  واحترام  والتسامح،  الحوار  ثقافة  ونشر  اإلنسان 
على  التربوية  للتجديدات  الدراسية  المناهج  مالئمة  لضمان  والسعي  العولمة 
باعتباره وسيلة  الدولي  التفاهم  وتشجيع  والعالمية،  المحلية  المستويات،  جميع 

مهمة للتعايش المشترك )عبد العال، 2014(. 

إن التقارب بين عدد من األطراف، ووصولهم كل طرف إلى اآلخر الذي تجمع 
بينه وبينهم مصلحة وتعاون، يدعى »تواصل حضاري«، حيث إن اإلرادة 
المرتبطة بالمجتمع، والرغبة المتبادله بين األطراف، واإلحساس باآلخر هو 
األساس بهذا التواصل، مع اعتبار ضرورة التعايش، والتفاهم، بين الشعوب 

واألطراف )كيلمان، 1998(.

االتصال عمل إنساني تطوعي يحتاج إلى وسائل وآليات لتحقيقه 
في المجال العملي. ومن أهم هذه الوسائل الحوار الهادف الواعي 
ألنه  الحوار  عن  بديالً  التواصل  يكون  قد  لذلك  وأهدافه.  بذاته 

طريقته األولى وأداته المفضلة )الخراشي، 2014(.

أصبح تحالف الحضارات ضرورة النتظام الحياة. بل أصبح طوق 
الجسر  تهدده. وبذلك غدا  التي  المخاطر  العالم من  النجاة إلنقاذ 
الذي يعزز التفاهم، والترابط، والتعايش بين األمم والشعوب. لقد 
والحوار  التواصل  قضية  إلى طرح  سباًقا  اإلسالمي  العالم  كان 
بين الحضارات. وكان مساهًما فاعاًل في نشر ثقافة الحوار. وقد 

تطرق مفكرون وكتاب من العالم اإلسالمي لفكرة التواصل بين الحضارات، من 
أجل نشر مفاهيم التعايش والتفاهم والتعاون اإلنساني )تهامي، 2005(.

يمكن القول بأنه من الصعب أن نعزل حضارة عن أخرى، ذلك أن الحضارات 
نشأت من التواصل مع اآلخر ومع الثقافات والحضارات المختلفة التي تحيط 
الحضارات  مع  والترابط  واالحتكاك  التواصل  أهمية  يؤكد  وهذا  حولها،  بها 
األخرى، مهما كان شكل هذا التواصل، ألنه يدفع الحضارة إلى التطور والتغير 
سواًء على المستوى االجتماعي أو حتى المادي، ومن المهم أن نشير إلى أن 
الحضارات اإلنسانية باختالفها تتغير وتتطور، وهذا يدل على أن االتصال مع 
أي  تكمل  أن  يمكن  أنه ال  بالذكر،  والجدير  ويعينه،  التطور  يغذي هذا  اآلخر 

  ال يمكن عزل 
أي حضارة عن أخرى، 
إذ إنه ال توجد حضارة 

نشأت من تلقاء نفسها 
بمعزل عن الحضارات 

األخرى 
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حضارة مسيرتها دون حدوث تواصل وتفاعل مع الحضارات األخرى والذي 
تحتمه طبيعة الحياة )عبد العال، 2014( )تهامي، 2005(.

إن تقريب الصالت بين المجتمعات البشرية واألفراد، وإزالة عدد من العوائق 
الحضارات  فإن جميع  ذلك  تعميق  في  التواصل  ونظًرا ألهمية  والصعوبات، 
يلغي  ال  بحيث  اآلخر،  مع  وتفاعل  تواصل  على  لتكون  تحقيقه،  في  تسعى 
خصوصية أي حضارة، وال يعدم حدودها، بينما يزداد مع ذلك وعي األفراد 
بقيم الحياة ومقوماتها، ومن جانب آخر فإن هناك فساد في التفاعل الحضاري، 
الكبت  نتيجة  أو  المختلفة،  أو االنفصاالت والصراعات  الحروب  يكون سببها 
جهة  لمصلحة  يحدث  الذي  للتفاعل  ربما  أو  األقوى،  المجتمعات  من  والقهر 
معينة، وإهمال مصالح أخرى، ولكن ال ننسى أن نشير إلى أن هناك ما يسمى 
بالتواصل الصحي ذاك الذي ينمو بين الحضارات، ويحدث في جو سليم ينعم 
بالسالم والحرية، والرضى والتساوي )أنصاري، 2013( )العاملي، 2008(.

السالم مصدر مشتق من فعل السالم، بمعنى آمن مما ال يرغب فيه، فيقال: 
آمن من األمر؛ لم ينج أحد. والبعد من اآلفات والتخلص منها. ويشمل السالم 
بمعناه الواسع تعاريف؛ فافي الشريعة يعني السالم البراءة من العيوب. كلمة 
قيل:  كأنها  الجنة  أهل  تحية اإلسالم وتحية  السالم)تحية(. وهي  تعني  سالم 
)لك  ألخيه:  يقول  المسلم  وكأن  توديعهم،  أو  الناس  لقاء  في  عليكم  السالم 
األمان مني فال تخاف من شيء فيستجيب له اآلخر بنفس الطريقة(. وقيل 
الدعاء  أي  وسلم؛  عليه  هللا  صلى  وقيل:  عليكم،  السالم  الصالة:  ترك  في 
بالصالة والرحمة من هللا ومالئكته. فالسالم من أسماء هللا الحسنى وصفات 
من صفاته. وقد سّمى نفسه -سبحانه وتعالى- بهذا االسم؛ لسالمته من كّل ما 
 ُ يلحق بمخلوقاته وعباده من نقص، وعيب، وحّتى فناء؛ إذ قال تعالى: ﴿ُهَو هللاَّ
اَلُم﴾، )سورة الحشر، آية 23(. وإذا قيل:  وُس السَّ َه إاِلَّ ُهَو اْلَملُِك اْلقُدُّ الَِّذي اَل إَِلٰ

دار السالم؛ إنها تعني الجنة. السالم بغداد كما السالم شجرة.

والسالم لغًة يعرف بأنه الصلح، والعافية، والتسليم، والسالمة، بينما ُيعرفونه 
بعض العلماء بأنه االستقرار واألمان الذي يسود المجتمع، بحيث تسعى إليه 
المجموعات البشرية في دولهم، ذلك لتحقيق مستوى جيد من االنسجام، ونبذ 
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تحقيق  أجل  إيجابية مرغوبة، من  لنا حالة  يعكس  التعريف  العداوة، وهذا 
البشر،  لحاجات  واالستغالل  الظلم  على  والقضاء  المجتمعات،  في  العدل 
يربط  الذي  وهو  لذلك  السلبي  المعنى  على  متقصًرا  المفهوم  كان  أن  بعد 
عملية السالم بغياب االضطرابات والحروب والعنف فيها )محمد، 2017( 

)تهامي، 2005(. 

وُيجمع علماء السالم والمهتمين فيه إلى أن مفهوم السالم يتجه نحو اتجاهين 
اإلنسان،  وحقوق  والتنمية  للسالم  ماعت  )مركز   )2010 )العقابي،  هما 

2010( )عبد العال، 2014(: 

بين  والعنف  الخالف،  ألوجه  غياب  أنه  السالم،  لمفهوم  تعريف  أبسط 
المفاهيم من خالل عدد من  نقل هذه  الدول، وتم  بين  األطراف، والحرب 
هذا  السالم  ودعاة  العلماء  يتبنى  حيث  التاريخ،  عبر  والكتب  المؤلفات 
هو  السالم  وجود  ونقيض  ومؤلفاتهم،  ونقاشاتهم  حواراتهم  في  المفهوم 
وبذلك  اإلنسانية،  المجتمعات  في  الدائم،  واالختالف  والصراع،  الحرب، 
السالم،  يكون  اإلنسانية  المجتمعات  في  العنف  بانتفاء  أن  التأكيد  علينا 
في  كاإلرهاب  المنظمة  أو  العشوائية  سواًء  المختلفة  الجرائم  أشكال  وأن 
االختالفات  أو  الدينية،  الحروب  أو  العرقية،  الصراعات  أو  المجتمعات، 
الطائفية المستمرة، هي وجه واضح للحروب بعيًدا عن السالم، وهناك نوع 
وهو  السالم،  معاني  تماًما  ويخالف  اإلنسانية  المجتمعات  بين  يظهر  مهم 
المناطق الجغرافية المختلفة، وعادًة  المناطقية، بين  الحروب واالختالفات 

ما تعود أسباب هذه النزاعات إلى التالي: 

اعتبارات اقتصادية: وهي تتضمن عدد من المفاهيم، ولكن بأبسط   -
صورها تحمل بعض أشكال الصراعات، كالصراع عى الثروات 
المجتمعات  تحتاجها  التي  الحيوانية  المصادر  على  أو  الطبيعية، 

باختالفها، مثل بعض البلدان المترامية في إفريقيا.

اعتبارات سياسية: وهي المتمثلة بعدد من الصراعات واالنقسامات،   -
من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية بين المجتمعات، مثل 
أن  أو  السياسية،  بحكم سلطها  مناطق جغرافية  يحتكر مجتمع  أن 
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تحارب مجتمع آخر بفضل قوتها العسكرية.  

اختالف  بسبب  الصراعات  في  تتمثل  وهي  عرقية:  اعتبارات   -
األعراق، والنزاعات العصبية، يلي ذلك الصراعات واالختالفات 
في  ما هو حاصل  مثل  العرقي،  الصراع  أساسها  التي  الجغرافية 

وقٍت قريب بالصراع بين شمال السودان وجنوبها.
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إن التاريخ نقل لنا عدًدا من ثقافات العصور، التي عاصرت األزمان القديمة، 
كعصر النهضة األوروبية، والفلسفة الغربية في القرن السابع عشر، الذي يرجع 
له الفضل في البدء بثقافة السلم والسالم، تزامًنا مع ظهور مبادئ عدة كالعدل 
الذي  والعنف،  للحرب  مناقضة  لتأتي  والعصور،  الحضارات  تلك  في  والسلم 
هذا  تطوير  في  عليها  ُيعتمد  نظرية  أول  وكان  الغربية،  الحضارة  به  تميزت 
 On the Termination of Wars في كتابه ،Pirr Dubis المفهوم كان على يد
فيه عن  يتحدث  and Argument in the Kingdom of France الذي كان 
مظاهر السلم والعدل والتنديد بالحروب في العصور األوروبية )الخراشي، 
الفرنسية«.  المملكة  2014( )سعدى، 2006( »نهاية الحروب وجدل في 
وتم نشره عام 1300م، و فيه لم يرفض ديبوس الحرب في ذاتها حيث أنه 
برر الحرب مع األعداء قائالً: »على الذين يرغبون في الحرب عليهم أن 
يفعلوا ذلك مع أعداء الكنيسة واألرض المقدسة فوق االرض، لكن ليس مع 

أخوتهم« )أي كان يعني األخوة في النصرانية( )محمد، 2010(.

وتعتبر الفترة من عام 1945م، فترة مهمة في تاريخ البشرية في تطور مفهوم 
السالم. هناك عامالن سيطرا على هذه الفترة، هما الحرب الباردة بين المعسكرين 

الشرقي والغربي والتطور النوى مهدد للسالم العالمي )المليكي، 2013(.

ومن عام 1945م تعتبر فترة مهمة جًدا في تاريخ البشرية، حيث إنه بدأ يتطور 
مفهوم السالم بالشكل الجيد، باعتبار أن هناك عامالن سيطرا على هذه الحقبة 
الزمنية، هما الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، كذلك التطور 

النبوي مهد للسالم العالمي )المليكي، 2013(.

نشأة وتطور مفهوم السام
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وفي أواخر عام 1960م، بدأ االنتباه الى التحول من العنف المباشر إلى غير 
المباشر إلى العنف الهيكلي من خالل النظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية. 
وفي وجهة نظر مختلفة لتعريف مفهوم السالم، فقد تم إدراك أن الحروب لم تكن 
هي السبب في غيابها، أو افتعال العنف، ولكن كذلك في القضاء على جميع أوجه 
التميز والفقر وانتهاكات حقوق االنسان تولد أيضاً  الظلم. ولكن ظروف مثل 
الغضب والتوتر داخل العالم الذي يؤدي إلى الصراع المسلح والحروب )بكر، 

2007( )العماري، 1993( )رضوان، 2011(.
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يشكل السالم الجزء األساسي والرئيسي من عملية التواصل الحضاري بين 
الدول والشعوب. بل وال تكاد دولة تخلو من المحاوالت في تدعيم السالم 
لديها بشكل مباشر أو غير مباشر. ألن السالم بحد ذاته يعتبر فكرة داعمة 
الكريم  يقول  )الخراشي، 2014(.  الدول  بين  وتنموية  إيجابية  لكل خطوة 
سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا﴾ )الحجرات: 13(. إن نشر السالم بين الناس، والعمل على 
نشر روح التسامح بين الشعوب والحضارات المختلفة، والعمل على احترام 
العقائد واألوطان والبشر بجميع ألوانهم، هي من مقاصد الشريعة اإلسالمية، 
ومهما اختلفت القيم بين الحضارات والشعوب والدول فإن األفضل بينهم هو 
بقوله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند هللا أتقاكم﴾ )الحجرات: 13(. والكريم حقاً هو 
الكريم عند هللا، وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين ﴿إن هللا 
عليم خبير﴾ )الحجرات: 13( )بكر، 2007( )الحص، 2006( )العماري، 

.)1993

ومن هنا جميع الفروق ُتلغى، حيث يبقى هذا الميزان هو الذي يحكم بين 
البشر باختالفهم، ومن خالل ذلك يتحاكم البشر من هذه القيمة )العماري، 
1993(. وألوهية هللا للجميع، وأنه خلقهم من أصٍل واحد، تختفي وراءه جميع 
األرض،  ُسكان  بين  والخصومات  البشر،  بين  للنزاعات  الدافعة  األسباب 
مشاعر  لتعميق  الجميع  ويندفع  بينهم،  للتفاضل  األغلى  القيمة  هي  وتكون 
ونواهيه،  أوامره  والتزام  تقوى هللا  تكون  ذلك  بعد  بينهم،  والتعاون  األلفة 
هي المظلة األهم للتعايش تحتها، بعيًدا عن العصبية الجاهلية، وبين صور 
تحت  الجميع  ويجمع  ذلك،  يحارب  اإلسالم  ألن  والعنف،  الظلم  وأشكال 

التطور المعاصر لمفهوم السام 
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نظامه اإلنساني العالمي، في ظل راية واحدة، راية هللا سبحانه وتعالى دون 
غيرها )رضوان، 2011(.

ال يزال األمل وعلى وجه الخصوص بـ )سالم عالمي(. أمل اإلنسان األكبر 
فلسفات  تبني  عن  العالم  يتوقف  أن  آمل  وفحواه.  وحاضره،  ماضيه  في 
تحرّي  في  جاًدا  السير  لُيغّذ  والخالف.  العداء  ولغات  والصراع  الصدام، 
فلسفات السالم، والوفاق، رغبًة في أن يتحرر مستقبل اإلنسانية، من عنائها 
وأسباب  الفتك،  أسلحة  تعاُظم  المتعاظمين  والقلق،  الخوف،  عناء  األكبر، 
ُتهدد  فأمست  يوًما ما،  بهيمية اإلنسان  اجتاحتها  التي  تلك  الدمار والبوار، 
وجوده البشري بإطالق )التسخيرّي، 2009( )محمد، 2017( )العماري، 

.)1993

تتوق  كانت  باختالفها  الحضارات  بأن  للجميع  يبين  والتاريخ 
دوًما إلى تحقيق السالم العالمي، وهذا ما ورد في العديد من 
المصادر والنقوالت، وكل الحروب التي علمنا عنها كانت من 

أجل تحقيق وحدة، وسالم العالم. 

فإنها  للسالم  واالتفاقيات  الحروب  هذه  أشكال  اختلفت  ومهما 
يهدفون للسالم  البشر جميعاً  التاريخ. أي أن  تعتبر شاهد في 
يبدأ  العالمي  السالم  أن  بهم.  المحيطة  الظروف  كانت  مهما 
يتمتع  وعندما  الفرد،  هو  المجتمع  وأساس  الفردي.  بالسالم 
الفرد بالسالم بداخله، فإن ذلك ينعكس على السالم في مجتمعه، وفي العالم 
أجمع، بحيث تتحّول الحياة من االضطراب إلى السالم )مكروم، 2014(.

إن السالم طمأنينة للقلب، وسالمة للنفس، وحضارة للدنيا، وهو لب اإلسالم، 
األرض  في  الحرب  يقر  أن  المعقول  من  فهل  أسمه.  هذا  ومن  ومادته، 
إال دفاعاً؟ كما أرس رسوله عليه الصالة والسالم ألمتنا، اإلسالم والسالم 
والرحمة فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وما أرسلناك إال رحمة للعالمين﴾ )األنبياء: 

107( )مكروم، 2014( )وطفه، 2010(.

واإلسالم لم يكتف بضمان السالم ضد الحروب، بل تجاوزه إلى السالم تجاه 
كل شيء، حتى الجمادات سالمها وحرم االعتداء عليها. وإشكالية الجماعات 

  يعتبر السام 
فكرة داعمة لكل 
خطوة إيجابية وتنموية 

بين الدول 
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التي تدعو للعنف ليست في اإلسال، وإنما في األفكار الخاطئة، فبضاعتهم 
خمط وأثل وشيء من سدر قليل، والتي صارت عقيدة مع مرور الزمن، 
أبادي،  )المرشد  الدين  وليس  الفكرة.  السلوك صارت  وحي  الفكرة  وألن 
2014(، هي المحرك الرئيس للسلوك، وظلت تلك الجماعات تسير خلف 
األفكار الخاطئة دون مناقشة أو مراجعة حتى أخذت هذه األفكار السفينة 
بين  من  يكون  وقد  األمم،  ذيل  في  وأصبحنا  األعماق،  في  حتى صارت 
أسباب تبني هذه األفكار: الهوى، أو التنافس على السلطة، أو بعض اآلراء 

الفقهية )عبد العال، 2014(. 

أصول  على  الغير  مع  قامت  بأنها  اإلسالم  في  الدولية  العالقات  وتميزت 
هي: التعارف، والبر، وكرامة اإلنسان، والعدالة والمساواة، واحترام العهود 
والمواثيق، والتعاون الدولي ضد االعتداء، والحرية الدينية، واحترام التعددية 
الثقافية وغيرها من المبادئ والتي وصل إليها العالم بعد ويالت من الحروب 
المستعرة خاصة بعد الحربين العالميتين األولى والثانية، فأحدثوا هيئة األمم 
المتحدة التي تهدف إلى السالم. ومن أهم األسس التي أسسها اإلسالم أال 

يرغم أحد على عقيدة معينة )العاملي، 2008( )كيسمبو، 1994(.

من الركائز األساسية التي تعلي قيمة السالم، وتجعله أصالً؛ السالم علم على 
الذات اإللهية، وتحية أهل الجنة في دار السالم. وجعل السالم تحيًة ألمتنا، 
وأمانًة ألهل ذمتنا. واشتقت الرسالة الخاتمة من مادته. واختتم أعظم أركان 
اإلسالم به. وكثرة تكرار لفظ السالم على هذا النحو في القرآن الكريم والسنة 
النبوية من شأنه أن يوقظ الحواس، ويوجه األفكار إلى جعل السالم هو قانون 
وأسكنه  اإلنسان،  خلق هللا  إذ  منه.  والكون  الناس  سلم  من  فالمسلم  الحياة. 
األرض يعمرها. قال هللا تعالى: ﴿َوإَِلى َثُموَد أََخاُهْم َصالًِحا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا 
َ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغْيُرهُ ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفاْسَتْغِفُروهُ ُثمَّ  هللاَّ
ُتوُبوا إَِلْيِه إِنَّ َربِّي َقِريٌب ُمِجيٌب ﴾. )هود: 61(. وأمره أن يسالم كل ما فيها 
قال هللا تعالى: ﴿َواَل ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَها َواْدُعوهُ َخْوًفا َوَطَمًعا 
الناس  بين  وآخى   .)56 )األعراف:  اْلُمْحِسِنيَن﴾  ِمَن  َقِريٌب   ِ هللاَّ َرْحَمَت  إِنَّ 
جميعاً، باعتبار األصل الواحد، وجعل غاية الوجود السالم الذي ال اعتداء 

فيه وال ظلم. السالم الهادف إلى تحقيق العدل والخير للبشرية. 
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تدور  ظواهر  مجرد  ليس  باعتباره  إليه  النظر  يجب  الدولي  الصراع  إن 
بين حكومات أو دول، بل أيًضا كظاهرة فيما بين المجتمعات. وطالما أن 
الصراع بين مجتمعين يصبح من المهم فحص ما يحدث داخل كل مجتمع. 
وعلى وجه الخصوص توجهنا هذه النظرة إلى دور األجزاء الداخلية لكل 

مجتمع في الصراع الدولي )العاملي، 2008( )الكتاني، 1996(.

ومن الجانب اآلخر، تقوم جهود حل الصراع على تطوير نوع مختلف من 
التفاعل. قادر على تغيير الديناميت )اآلليات( التصاعدية ذات التوليد الذاتي 
للصراع، إلى المشاركة في رؤيا واحدة. وإبعاد صورة العدو واالستبصار 
بالعمليات التي تتسبب في تصعيد الموقف على المستوى المصغر في ورشة 

حل الصراع )الخربوطي، 1966( )رضوان، 2011(.

والسالم ال يعني فقط غياب حالة العنف، أو التسلح، ولكن يعني وجود حالة 
من التعاون اإلنساني. حيث يتم التخلص ليس فقط من العنف، بل ومن إزالة 
من  خاٍل  لعالم  الوصول  إلى  المجتمعات  بين  السلم  ويتطلّع  أيًضا.  أسبابه 
العنف، وخاٍل من األسلحة، وخاٍل من االستغالل واالضطهاد. ليحل محل 
هذه الشرور تعاون وعدالة بين الجميع ولصالح الجميع )كيسمبو، 1994(.

وبناًء على ما سبق فإننا بحاجة إلى بنية ثقافية جديدة نستطيع من خاللها 
على التفاعل مع التحوالت العالمية المعاصرة، وذلك من خالل قيم العدالة 
والتسامح والسالم، والتعاون الدولي، والتفاهم العالمي، والحوار واالنفتاح، 
والتواصل، وقبول اآلخر، والعيش المشترك. ذلك أن عالمنا المعاصر أحوج 
ما يكون إلى تلك القيم اإلنسانية التي تضبط نزاعاتنا وتنظم اختالفاتنا وتحشد 
كل اإلمكانات، والقدرات صوب احترام الحريات وصيانة حقوق اإلنسان 

)محمد، 2017(.

والمتأمل للواقع المعاصر يجد أن العالم يعيش اليوم أزمة )صراع الحضارة(. 
مما قد يؤدي إلى اضطراب حالة األمان في المجتمعات اإلنسانية، وقصور 
في المرجعية التي نحتكم إليها في تقدير جهود اإلنسان ومسئولياته في العالم 
الذي يعيش فيه. األمر الذي يشير في كليته إلى عدم وضوح الغايات النهائية 

التي تتجه إلهيا الحضارة العالمية المعاصرة )اليماني، 2018(. 
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في  تشكل  التي  الثالثة  العناصر  عند  التأمل  من  بمزيد  نقف  أن  وينبغي 
مجموعها رؤية المستقبل العالمي، وهي: »القيم اإلنسانية، بناء الحضارات، 
صناعة السالم«. على أنها تمثل رؤوس مثلث متساوي األضالع. ففي القيم 
تتجسد  الحضارة،  بناء  وفي  غاياته.  الفعل وسمو  تتجسد روح  اإلنسانية، 
يكون  السالم،  وفي صناعة  بها.  المرتبطة  اإلنجاز  ودالالت  العمل  قيمة 
الوعي الحقيقي بالقيم الداعمة للوفاق العالمي، والعيش المشترك )مكروم، 

.)2014
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إن المفاهيم التي يرتكز عليها السالم والسالم، تتنّوع وتختلف، وإن كان أهمها 
التالي: 

 مفهوم صنع السالم: 

وهو الذي نقصد به مساعدة جميع األطراف المتنازعة بين الشعوب، على أن 
يتفقوا فيما بينهم، حتى يصلوا بمجتمعاتهم إلى حالة من االستقرار واألمن. 

مفهوم حفظ السالم: 

شن  من  والمتحاربة،  المتنازعة  األطراف  منع  يتم  الخطوة  هذه  خالل  ومن 
حروب أخرى فيما بينها، قد يكون لفترة قصيرة، أو فترة طويلة من الزمن، 

بحسب االلتزام بالعقد بينهما، أو نقضه.

مفهوم بناء السالم: 

تبني  على  قادر  إنساني  مجتمع  نؤسس  أن  على  القدر  به  نعني  المفهوم  وهذا 
وترسيخ المفاهيم المرتبطة به، من خالل حفظ حقوق اإلنسان، والقدرة على تقبل 
اآلخر، وإرساء مبادئ التسامح، وقيم احترام التعددية والتعايش معها، واالهتمام 
بالتنمية االقتصادية في المجتمع، واالهتمام بتنمية التربية والتعليم فيه، وتحقيق 

التكيف الجيد بين الفرد ومجتمعه )مقلد، 2009(.

واقتناعها  الشعوب  برضا  تالًيا  ويقترن  يتالزم  الحقيقي  السالم  كان  وإذا 
واطمئنانها، فإن هذا يعني بالضرورة أن السالم ال ُيفرض فرًضا، بل ُيعمم عبر 
نشر القيم الحضارية واإلنسانية، أي الحرية والعدالة والكرامة، وسائر حقوق 

آليات تحقيق ُسبل السام بين الشعوب 
الُمعزّزة للتواصل الحضاري
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اإلنسان. وهي ال تكون حصينة إال في كنف ممارسات ديمقراطية فّعالة تكون 
الكلمة الفصل فيها لإلرادة الشعبية، وتنشط فيها آليات المساءلة والمحاسبة على 

كل صعيد )الحص، 2006(.

تأصيل وتعميق جذور االنتماء النظري إلى ما يتضمنه القرآن من فلسفات   .1
كذلك  حقيقًيا.  معنًى  ذاتها  من  تمنحها  أي  حياة،  الحياة  معنى  في  تزيد 
السالم  تحقيق  إلى  تائقة  كانت  الحضارات  أن جميع  التاريخ يكشف  إن 
العالمي، وكثيُر من الحروب واالتفاقيات كانت بهذا الغرض، غير أنها 
أن يفرض من  السالم ال يمكن  أن  إال  بالفشل، وما ذاك  تبوء  كثيًرا ما 
خارج النفس، السالم يكون في الداخل، أي أن السالم العالمي منبثق عن 
ينعم  وإذ  والحضارة،  المجتمع  وحدة  هو  والفرد  للفرد،  النفسي  السالم 
الخضراء  الغابة  فإن  تلقائًيا،  العالمي  السالم  يعُم  الداخلي  بالسالم  الفرد 

أشجارها كلها خضراء. 

بين  أو  ــراد  األف بين  والثقافي،  اإلنساني  المشترك  إلى  الفكر  توجيه   .2
والحرص  المشترك،  هذا  مفردات  عن  المتأصل  والبحث  الحضارات 
على توسيع حدوده ما استقام إلى ذلك سبياًل. فإن السالم العالمي المنشود 
والممكن في عالم متعدد الحضارات يستلزم الترفع عن منطق األحادية، 
إلهية قائمة،  أنه سنة  التنّوع على  أو االستقطاب األحادي، وقبول منطق 
ثم على أنه المناخ المناسب لتمحيص األفكار واختبارها. فاكتشاف الذات 

يناسبه الوسط المتنوع، أكثر من الوسط المتجانس. 

تفجر  استحداث  في  والتفكير  الفعل،  دوامة  من  أمكن  ما  الذهني  التحرر   .3
ُكموني ُيظهر مكنون القدرات في كل حضارة إنسانية بنحو ذاتي، أي بما 

ُيمليه عليها منطق الفعل، والحاجة الذاتية، باألساليب الممكنة والمتاحة. 

)تداول  بقانون  االعتراف  الغرب بضرورة  إقناع  الفكري على  االشتغال   .4
الحضارات(. وبأن الحضارة ليست وقًفا عليه. وأن ما يسمى بالحضارة 
الغربية، اليوم هو في حقيقته، وامتداده التاريخي نتاج إنساني عام أسهم 
العرب، والمسلمون فيه بحٌظ وفير. وذلك ُيمهد نظرًيا لقبول فكرة السالم 

العالمي. 
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تلُمس بدائل فكرية وصيغ حضارية سواء بين الحضارات. ال تحمل روح   .5
تحدي اآلخر، فضاًل عن قهره وُمعاداته. كما ال تستأثر بمنظور إنساني 
تحفظ  باختصار، صيغة خالصة  ذلك  في  والمطلوب  آخر.  على حساب 
للكائن حقوقه، ووجوده في المستوى السليم والمسالم. ويتالقى عليها الكل 
تنهض  ال  بديعة،  إنسانية  توليفة  في  الكل،  على  الُكل  تالقى  الحضاري 
وال تتابع، إال إذا أحّست كل جماعة بشرية بأنها ُجزء من الكل المأمول. 
الوقوف العملي على مدى جدية المجتمعات والدول، في تبنّي إرادة السالم 
العالمي، وتعّرف جهودها في هذا الميدان، لتحديد صيغة التواصل والدفع 

الحضارية المالئم حيالها.
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دعائم  ترسيخ  العالمي من خالل  السالم  إحالل  إلى  الدولي  المجتمع  سعى 
احترام سيادة القانون بعد انتهاء النزاع، وحماية حقوق اإلنسان على نحٍو 
فعال، وتحقيق التقدم والتنمية في المجال االقتصادي، بشكٍل مطرد، ومبدأ 
خضوع الجميع بدًءا بالفرد وانتهاًء بالدولة نفسها، للمساءلة بموجب قوانين 
صادرة علًنا، وتطبق على الجميع بالتساوي، ويحتكم في إطارها إلى قضاء 
مستقل، وجعل من مجلس األمن الجهة الراعية لتطبيق مبدأ سيادة القانون 

)حسن، 2012(. 
والمؤسسات  األشخاص  جميع  يكون  »أن  القانون:  بسيادة  والمقصود 
والكيانات والقطاعان العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها مسئولين أمام 
قوانين صادرة علًنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى 
قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وسيادة 
القانون بهذا المفهوم لها مرتكزات يتضمنها تطبيق هذا المبدأ« )بن يحيى، 

 :)2013

اتخاذ التدابير لكفالة االلتزام بمبادئ سيادة القانون.   

المسئولية أمام القانون. المساواة أمام القانون.    

الفصل بين السلطات. العدل في تطبيق القانون.    

اليقين القانوني. المشاركة في صنع القرار.    

الشفافية اإلجرائية والقانونية. تجنب التعسف.    

مرتكزات السام العالمي في القانون
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القانون في صون  األمن حول: »تشجيع وتعزيز سيادة  وفي جلسة مجلس 
السالم واألمن الدوليين«، أدلى رئيسه بالبيان الذي نّص فيه على اآلتي )بكر، 

٢٠٠٧( )التسخيرّي، ٢٠٠٩(:

ضرورة احترام القانون الدولي من أجل تحقيق السالم العالمي.  

ضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية، على النحو المنصوص عليه   
في الفصل السادس من ميثاق األمم المتحدة، مع التشديد على دور محكمة 

العدل الدولية، في حل النزاعات الدولية.

لحل  أخرى  آليات  إلى  اللجوء  إلى  المتنازعة  الدول  األمن  مجلس  يدعو   
تتيح  التي  المحاكم  وهي  والدولية،  اإلقليمية  المحاكم  فيها  بما  النزاعات، 

للدول حل النزاعات فيما بينها دون نشوب حرب.

اعتماد الدبلوماسية في حل النزاعات، وتشجيع الوساطة والتسوية السلمية.  

القانون الدولي وخاصًة فيما يتعلق بالمرأة  المتنازعين إلى احترام  دعوة   
والطفل والمشردين والعاملين في مجال األنشطة اإلنسانية، وغيرهم من 
المدنيين ممن قد يعانون من أوجه ضعف محددة، من قبيل ذوي اإلعاقة 

والمسنين، وعلى توفير الحماية لهؤالءاألشخاص. 

معارضة مبدأ اإلفالت من العقاب، والتأكيد على الدول بضرورة الوفاء   
من  لإلفالت  نهاية  لوضع  الصدد،  هذا  في  بها  تعهدت  التي  بالتزاماتها 
العقاب عن طريق محاسبة المسئولين، منًعا لوقوع االنتهاكات، ولتكرارها 

وسعًيا إلرسال السالم الدائم، ونشر العدالة. 
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الخمسينات  فترة  ففي  السالم.  بتربية  المتحدة  لألمم  التابعة  الدول  اهتمت  وقد 
العالم.  أنحاء  بالجامعات في كثير من  السالم  البحث في دراسات  ظهر مجال 
وركز على التوصل لكيفية إدخال قضايا السالم في عقول الطالب. وفي االتحاد 
أوروبا ووسطها وإفريقيا وأمريكا  البلدان األخرى كشرق  الروسي وعدد من 
الديمقراطية  القيم  على  المواطنين  تنشئة  بغرض  إصالحات  قامت  الالتينية، 

والمشاركة فيها والمثل العليا للسالم والتفاهم الدولي )عبد العال، 2014(.

 وقد أشارت بعض المواثيق الدولية لليونسكو )1995م( إلى الدور المهم الذي 
أفكار السالم،  الدراسية في تدعيم  بالمقررات  التي تقدم  تقوم به الموضوعات 
التعليم  في مرحلة  للطالب  اليابان  تقدمه  الذي  المقارنة  الثقافات  مقرر  ومنها: 
العالم  بالثقافات التي في  اليابانيين  الجامعي، حيث يهدف إلى تعريف الطالب 
المحيط، من أجل نشر السالم واالنسجام بين الشعوب المتباينة )المرشد أبادي، 

.)2014

كما أن المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي تدعم الحوار في مختلف 
الثقافات والحضارات. حيث دعمت الكثير من المشاريع على المستوى المحلي، 
واإلقليمي، والعالمي، في مجاالت ومحافل نشر ثقافة الحوار، وبذلك حققت عدد 
من اإلنجازات في بناء وتعزيز التنوع الثقافي، والعيش المشترك. ويمثل مركز 
الملك عبد العزيز للحوار الوطني تجربة حية لذلك، كما استحدث المشروعات 
التعايش  لقيم  المملكة العربية السعودية 2030 تعزيًزا  التي تتواكب مع رؤية 
والتالحم الوطني ونشر ثقافة الحوار ودعم وترسيخ قم التسامح والسالم. كما تم 
عقد مذكرة تعاون مع وزارة التعليم لبناء شراكة استراتيجية لنشر ثقافة الحوار 

التعليم من أجل السام
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وقيمه التربوية في أوساط التعليم، حيث يعزز االتجاه الحضاري داخل البناء 
التعليمي والمجتمعي.

وقد حددت األمم المتحدة يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر في كل عام 
يكون تحت  أن  في عام 2013م  للسالم. وقد صادف  الدولي  باليوم  لالحتفال 
شعار )التعليم من أجل السالم(. بحيث يدعو إلى االستثمار في التعليم و ُيشجع 
األطفال على تبني المواطنة العالمية على أساس قيم التسامح والتنوع  )الهاللي، 

1985( )عبد العال، 2014(.

العليا  المثل  لتعزيز  التاريخ  هذا  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وقد خصصت 
للسالم في األمم والشعوب. وتدعو األمم المتحدة في هذا اليوم جميع المحاربين 
في أنحاء العالم الى إلقاء أسلحتهم وإتاحة فرصة حقيقية للسالم وإحياء هذا اليوم 
بالتثقيف، ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسالم. كما يتيح هذا 
اليوم فرصة للعالم حتى يتوقف لحظة للتفكير والتأمل في أفضل السبل للخروج 

من دوامة العنف التي يولدها الصراع )تهامي، 2005(.

ومن الضروريات في المجتمعات والدول في الوقت الحالي، هو إرساء مبادئ 
المعاصرة، ألن  المجتمعات  ثقافة السالم، والتسامح بين  التعليم من أجل نشر 
إلى  المؤدية  العوامل  تأثير  مقاومة  إلى  يهدف  أن  اليوم  منه  مطلوب  التعليم 
الخوف من اآلخرين، كذلك استعبادهم، وإلى مساعدة النشء على 
واألخالقي.  النقدي  والتفكير  الرأي  استقالل  على  قدراتهم  تنمية 
وينبغي أن تسهم السياسات والبرامج التعليمية والمناهج الدراسية 
والتضامن  التفاهم  تعزيز  في  التعليمية  المواد  من  وغيرها 
أكدت  العنف والتطرف. وحيث  األفراد ومحاربة  بين  والتسامح 
منظمة اليونسكو على ضرورة تحسين نوعية المناهج المدرسية 
بإدراج القيم اإلنسانية لتحقيق السالم والتالحم االجتماعي واحترام 
حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية )عبد العال، 2014( )تهامي، 

.)2005

مجاالً  العالمية«  المواطنة  أجل  من  »التعليم  فإن  وبالمقابل 
التعليم  إلى  التربية. ويستند  لقطاع  اليونسكو  لبرنامج  استراتيجياً 

  يعتبر اإلبداع، 
واالبتكار، وااللتزام 
بالسام وحقوق 
اإلنسان والتنمية 
المستدامة من 
السلوكيات الداعمة 
للمواطنة العالمية 
المسؤولة لدى 

المتعلمين 
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القيم واالتجاهات  إلى ترسيخ  من أجل السالم وحقوق اإلنسان. ويرمي أيضاً 
والسلوكيات الداعمة للمواطنة العالمية المسؤولة لدى المتعلّمين، وهي: اإلبداع، 
)العقابي،  المستدامة  والتنمية  اإلنسان  وحقوق  بالسالم  وااللتزام  واالبتكار 

.)2010

أجل  من  التعليم  لنشر  النطاق،  واسعة  عالمية  شبكة  مع  اليونسكو  وتعاون 
من  السالم  لتحقيق  العالمية  الجهود  على  داللة  إلى  هو  ما  العالمية،  المواطنة 
الرئيسة  الفئة  من  المعاهد  ذلك  في  بما  والمجتمعات.  الدول  في  التعليم  خالل 
الحكومية،  الدولية  والمنظمات  األخرى،  المتحدة  األمم  ووكاالت  لها،  التابعة 
أجل  من  للتربية  غاندي  المهاتما  معهد  اإلقليمية، وخاصًة  المنظمات  فيها  بما 
القدرات  لبناء  الدولي  اليونسكو  ومعهد  لليونسكو،  المستدامة  والتنمية  السالم 
في أفريقيا، ومعهد اليونسكو لإلحصاء، ومركز آسيا والمحيط الهادي للتربية 
لليونسكو، وبرنامج توأمة  المنتسبة  المدارس  الدولي، وشبكة  التفاهم  من أجل 

الجامعات والكراسي الجامعية لليونسكو )الخوري، 2006(.

تعتبر هيلينا نيكونن، وهي رائدة فنلندية في تعليم السالم، واحدة من أفضل 
المنظرين الغربيين في هذا الشأن. وترى أن محتوى التعليم من أجل السالم 
أبادي،  )المرشد  )طه، ١٩٨٦(  )زهران، ٢٠٠٥(  اآلتي:  يتضمن  أن  يجب 

)٢٠١٤

تربية ثقافية: ويتضمن ذلك جهًدا يرمي إلى فهم الثقافات األجنبية، وحياة    -
الشعوب البعيدة، ومدى االستعداد للتعاون بين الثقافات عبر الحدود.

ف على الطبيعة والبيئة العالمية، باعتبارها تراًثا  تربية بيئية: وُتعنى بالتعرُّ   -
مشترًكا لإلنسانية، وإجمااًل تهتم بكيفية العيش في سالم مع البيئة، والحفاظ 

عليها من أجل األجيال القادمة. 

لجميع  بالنسبة  اإلنسان  حقوق  وتشمل  اإلنسان:  حقوق  أجل  من  التربية   -
الشعوب وبصورة شاملة لكل الحقوق السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 

والثقافية. 

توفير  على  األساسية  غايتها  تقتصر  وال  السالح:  نزع  أجل  من  التربية    -
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المعلومات حول األسلحة، وسباق التسلح بل تهتم أساًسا بتغيير االتجاهات 
من قبول الحرب بسهولة كوسيلة لحل المنازعات، بغرض حفز الناس على 

البدء في التصرف، بطريقة تسهل من عملية نزع السالح.

األدوار  إلى  بالنسبة  المساواة،  تعزيز  وهدفه  المساواة:  أجل  من  التعليم    -
الثقافية القائمة، على أساس الجنس، وفيما بين شعوب العالم المختلفة. 

اإلنمائية،  بالعالقات  الوعي،  تحقيق  وغايتها  التنمية:  أجل  من  التربية    -
أي بين الدول المتقدمة النمو والدول النامية أو الدول المستغلة في العالم 

الثالث. وإقامة نوع من النظام الدولي الديمقراطي والعادل. 

والتسليم  اإلنسانية،  الكرامة  احترام  ترسيخ  وهدفها  األخالقية:  التربية   -
بالمساواة بين الشعوب وإزالة الصور والمفاهيم العدائية، وتحقيق التضامن 

بين بني البشر. 

بناء القيم: مع تحديات العولمة وثورة المعلومات، فالعالم بحاجة إلى تربية   -
في  اإلنسان  استحقاقات  واإليديولوجيات عند  الثقافات  فيها  تتالقى  جديدة 

عالم الحضارة، هي تربية لإلنسان، محورها القيم )ياسين، 2009(. 

إن القيم اإلنسانية هي التي يشترك وُيجمع عليها الغالبية العظمى، وهي التي 
تتعلق بالمشترك اإلنساني، ذلك ألن تمثل المشترك في كل األديان السماوية، 
والثقافات العالمية، وعلى ضوء ذلك فإننا بحاجة إلى بنية ثقافية جديدة أقدر على 
تتالءم مع  التي  اإلنسانية  القيم  تعديل  العصر من خالل  التفاعل مع متغيرات 

الحضارة اإلنسانية )طه، 1986(.

نحن في حاجة إلى تربية الفرد على الضمير األخالقي، وعالمية الحضارة، وهذا 
يعني الحضور الكلي لعالم الحضارة واإلنسانية في سلوك الفرد واختياراته واتخاذ 
قراراته. فالفرد هو الذي يعيش معنى الحياة بالممارسة المبدعة للثقافة والتاريخ. 
وإنتاجية اإلنسان في هذه الحياة ال تشتمل فقط على الجوانب المادية، ولكن إلى 
خالل  ومن   .)2005 )تهامي،  والمفاهيم  والنظم،  األفكار،  إنتاجية  ذلك  جانب 
تأتي  ثم  العالم. ومن  قادًرا على تطوير  اإلنسان  التاريخ يكون  استمرارية حركة 
مسئولية التربية في تشكيل عقول الناشئة وضمائرهم برؤى فكرية جديدة، تدفعهم 
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إلى التطلع إلى مستقبل غير قابل للتنبؤ، وإلى عالم مفتوح اآلفاق في اتجاه الحضارة 
والقيم اإلنسانية، وذلك من أجل معرفة أفضل الخيارات أمام مجتمعهم، وإلى جانب 

ذلك فهم أفضل لمعنى الحياة والشعوب باإلنسانية )بطرس، 1998(. 

وهي تربية تحتكم إلى القيم اإلنسانية، بإعتبارها القيم العليا في تنظيم فعالياتها، 
ومختبر حقيقي إلكتشاف الرؤية. كيف يتحرك العالم؟ وإلى أين يتحرك؟ وهل 
نحن نتحرك في مساره بنفس السرعة؟ هي تربية تؤمن بحرية اإلرادة، وسمو 
القيم، والعواطف اإلنسانية، وبمعنى آخر كيف نربي الناشئين من أبناء المجتمع 
على معاني القيم اإلنسانية، الداعمة لمعنى الحياة، حق الحياة، وقدسية الحياة 

كذلك )الناصري، 2013(.

الحياة  بمعنى  أفراًدا وجماعات، وترتبط عندهم  الناس  تتغلغل في حياة  والقيم 
ذاتها، ألنها ترتبط ارتباًطا وثيًقا بدوافع السلوك، واآلمال، واألهداف )سالمة، 
2010(. ولقد احتلت القيم اإلنسانية مكانة كبيرة، حيث أن التعليم الفعلي يواجه 
بنجاح المشاكل مثل الفقر والبؤس والظلم من خالل القيم اإلنسانية، وذلك من 
اإلنسانية في  القيم  أن  العدالة والتضامن. حيث  قواعد  التكامل واحترام  خالل 
المجتمع  لصالح  يكون  وبالتالي  مستقيم،  وضع  في  األشخاص  تجعل  التعليم 
الذي يتسم بالقوة واالستمرارية، كذلك خالل تواصله مع المجتمعات األخرى 

)الحص، 2006( )سعيد، 2006(.

وألن القيم اإلنسانية ذات أهمية كبرى لعنايتها بدراسة جانب مهم من جوانب 
من ضروريات  أصبحت ضرورة  فقد  الخلقي،  الجانب  وهو  الفرد،  شخصية 
الحياة، وفي خلو الحياة منها تصنع القوة الحق، بداًل من أن يصنع الحق، والقوة، 
يحيى،  )بن  سليمة  خلقية  تنشئة  المواطن  بتنشئة  االهتمام  يعني  بها  واالهتمام 

.)2013

ولذلك أصبح االهتمام العالمي في منابر الحوار الحضاري، باإلعداد القيمي، 
وبخاصًة ذلك الذي انعقد في براغ عاصمة تشيكو سلوفاكيا من عام 1997 حتى 
بالديمقراطية  والمتعلقة  مطالبه  من  كان  الذي  براغ،  بإعالن  وانتهى   ،2001
أن  ينبغي  الذي  األدنى  الحد  تمثل  قيم  والعولمة، »ضرورة صياغة مجموعة 
تتضمن قيمة رئيسية هي ضرورة معاملة كل كائن إنساني بطريقة إنسانية، بحيث 
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تمثل هذه القيمة القاعدة الذهبية، التي تحكم العالقات بين األفراد والمجتمعات 
اإلنسانية، ذلك على أساس أن رفع مستوى الضمير األخالقي من شأنه أن يزيل 
صوًرا متعددة من المعاناة اإلنسانية، باإلضافة إلى وقف تدهور البيئة الطبيعية، 

ووضع حد لالنقراض الفاجع، لألنواع والثقافات« )الحراسيس، 2020(.

قيم  عن  التعبير  على  قادر  مجتمع  هو  اإلنسانية،  القيم  على  القائم  فالمجتمع 
القيمية  التوجهات  من  واضحة  مجموعة  إلى  أداؤه  ويستند  ديمقراطية، 
فإن مفهوم  الجماهيرية )الحص، 2006(. وعلى ضوء ذلك،  )الديمقراطية(، 
اإلنسانية والحضارة اإلنسانية يمثل مسرًحا كبيًرا يتسع لمجموع األمم، والشعوب 
في العالم كله. مجموع العطاءات مختلف ولكنه ينتهي عند نقطة واحدة هي القيم 

اإلنسانية )ياسين، 2009(.

التي  فهي  الحضاري،  التفاعل  كيمياء  بمثابة  تعد  اإلنسانية  القيم  أن  شّك  وال 
تنظم حركة التفاعالت الحضارية، وتنظم التفاعالت بين األطراف الدولية في 
إطار ثقافة الحوار، وقيم السالم، والتفاهم العالمي، بحًثا عن القيمة المضافة في 

ميراث الحضارة اإلنسانية )الناصري، 2013(.

للتعاون  اآلمنة  المداخل  أحد  بمثابة  الحالة  هذه  في  اإلنسانية  القيم  ُتعد  لذلك 
االجتماعي، والسالم  األمن  يكون  ذلك  والمجتمعات، وترتيًبا على  األمم،  بين 
التأكيد على  ويجب  اإلنسانية.  الحضارة  بناء  في  األساسية  القيم  من  العالمي، 
تأصيل القيم اإلنسانية، ومن أهم نماذج القيم المشتركة التي يجب أن تسود في 

العالم هي: )بطرس، 1998( )تيليغا، 2016(
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والشك أن التواصل الحضاري يتطلب القيام بهذا الحوار المطلوب، ألن الحوار كان 
من أهم خصائص الثقافة اإلسالمية وأكبر مزايا الحضارة اإلسالمية منذ البداية.  
فنجد في القرآن الكريم صوراً رائعة من الحوار الديني والدعوة إلى الحوار. ثم 
قام النبي  بحوارات عديدة مع أهل الكتاب وغيرهم وتبعه كبار المجتهدين الذين 
قاموا بعملية جماعية لالجتهاد عن طريق الحوارات الفقهية بين األستاذ المجتهد 

وتالميذه الفقهاء )مركز ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان، 2010(. 

وكان اإلمام األعظم أبو حنيفة النعمان واإلمام المطلبي الشافعي في مقدمة من 
استخدموا أسلوب الحوار مع تالمذتهم كما تدل عليه كتب اإلمام الشيباني وكتاب 
األم لإلمام الشافعي اإلسالمية أن ظهر علم مقارنة األديان على أيدي عباقرة 
)العماري،  وغيرهم  حزم  وابن  والشهرستاني  البيروني  أمثال  من  العلم  أهل 

.)1993

إن اإلسالم يختلف عن التيارات الفكرية التي تظهر من حين آلخر، وال يمكن 
أن تذوب هويته في بوتقة الثقافات األخرى إذا كان المسلمون على علم وبصيرة 
أن  يمكن لإلسالم  اإلسالم، وال  واإلنسانية من خصائص  فالعالمية  دينهم.  من 
يخشى على هويته واستقالليته من أي شيء عالمي أو إنساني. فاإلسالم لم يتأثر 
بالتيارات الوافدة التي ظهرت في الماضي والتي يكثر ظهورها في هذه األيام 
ولكن نخشى على الشباب وغير المثقفين من جماهير المسلمين أن يتأثروا بها 

)لزغير، 2012(.

إن الحوار ينبغي أن يكون من أهم السمات الحضارية للعولمة، وال خالف 
فيه من حيث المبدأ. ولكن البد أن نضع قواعد علمية للحوار البناء المثمر 

ضرورة الحوار مع الحضارات األخرى
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العدل  أساس  على  يكون  أن  إال  وقوي  بين ضعيف  حوار  أي  يجدي  فال 
وبالمبادئ المشتركة. 

قيم الحوار المنطقية: 

العوامل  المجتمعات، ال تتغير باختالف  ثابتة في  وتعتبر قيم الحوار إنسانية 
والظروف، لذا يجب توفر اآلتي في الحوار: 

أن يكون قائًما على مفروضات متفق عليها بين الطرفين وإال لم يعد منتًجا.    -

أن يدخله الطرفان بروح طلب الحقيقة.   -

أن تكون أطراف الحوار بمستوى دراسة الموضوع.    -

أن يتوضح محور الحوار بشكٍل تام.   -

أن يكون أمًرا عملًيا ال طوبائًيا.    -

أن تسوده روح احترام اآلخر.   -

أن يتخلص من رواسب الماضي.   -

والضوضاء،  والتحايل،  والعنف،  الضغط،  بعيد عن  في جو حّر  يتم  أن    -
والتهويل، وغير ذلك من مقتضيات الحوار السليم.

قيم العدالة ومعاييرها ومساحاتها:

أهم ما تستند عليه قيم العدالة لتحقيق السالم العالمي، هي اآلتي )غباش، 2004(  
)لزغير، 2012( )سعدى، 2006(:

مهما اختلفت اآلراء وتنوعت المذاهب، فإنه يبقى هناك مساحات ال يختلف   -
وأن  ألهله.  الحق  إعطاء  ضرورة  على  أحُد  يختلف  وهل  اثنان،  عليها 
سلب الشعوب حقوقها في األرض، والمصير ظلم. وأن التنمية واالستثمار 
الصحيح للموارد أمر حميد وغير ذلك. فيجب إًذا اكتشاف هذه المساحات 

والسعي لتعميمها وتعميم االلتزام بها.
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االتفاق،  هذا  لتوسعة  والسعي  لإلنسان،  األساسية  الحقوق  على  االتفاق   -
ليشمل الحقوق التفصيلية األخرى، وهو أمر غير صعب إذا حسنت النوايا، 
بالفطرة  تدرك  قيم  وفي  اإلنساني،  الوجدان  عمق  في  بحث  البحث  ألن 

الصافية.

االتفاق على حدود الحرية اإلنسانية، ومحاولة ترجمتها إلى معالم واضحة،   -
وتطبيقات عملية.

الهدامة: كاإلرهاب،  األيديولوجيات  لتحديد  القيم اإلنسانية،  االنطالق من   -
والعنصرية، واالستبداد، والتفرقة العنصرية، واالستعمار، وغير ذلك.

وضع مبادئ سالمة البيئة وتعميمها.   -

االتفاق على مبادئ الفن الرفيع، بما يخدم البشرية ويستجلي كوامنها.   -

االتفاق على القيم االجتماعية، ومقومات المجتمع السليم الخالي من الشذوذ   -
والتسيب. 

االتفاق على نوع التخطيط للصراع ضد التحديات المتفق على رفضها من   -
قبيل: األمراض، والفقر، والجهل، واألمية، والتخطيط لتقليل آثار الكوارث 

الطبيعية، كالزالزل والسيول والحرائق وغيرها. 

والمواصالت،  المالحة،  مجال  في  المشتركة  الدولية  الحقوق  تنظيم   -
والمعلومات وأمثال ذلك.

عن  بعيًدا  واحــدة  متعادلة  بمقاييس  العاملة،  الدولية  المؤسسات  بناء   -
االزدواجية والتفرقة.

الوصول إلى آليات عملية لتعزيز التضامن، وتعميم المسؤولية اإلنسانية،   -
تجاه عملية السالم ونشر العدالة.
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قوات حفظ السالم الدولية: 

برزت ظاهرة التدخل الدولي اإلنساني بصورة كبيرة، نتيجة لتفشّي الصراعات 
الحروب  من  العديد  انتشار  إلى  أّدى  مما  ــدول  ال من  الكثير  في  الداخلية 
والصراعات الداخلية، واإلقليمية. فأعطى هذا بعض الدول والمنظمات الدولية 
ُمبرر التدخل تحت مسوغات حماية حقوق اإلنسان، وحماية األقليات، وتقديم 
الُمساعدات اإلنسانية. وقامت األمم المتحدة بتنفيذ هذه المهام من خالل القوات 
التابعة لها، والتي يتم إرسالها بواسطة الدول األعضاء. ولكي يتمكن هؤالء من 
القيام بمهامهم وباعتبارهم يتمتعون بالشخصية الدولية، أن تكون لهم الحصانات 
الالزمة )محمود، 2019(. وقد استتبع ذلك ظهور العديد من اإلشكاليات حول 
تحاكم  التي  والجهات  التطبيق،  الواجب  بالقانون  المتعلقة  القانونية،  الجوانب 
يترتب على ذلك من  ارتكابهم جرائم، وما  السالم في حال  أفراد قوات حفظ 
وجود العديد من اإلشكاليات التي ترتبط بالتطور في مفهوم حفظ السالم، وما 
ترتب على ذلك من وجود فراغ قانوني أدى في كثير من الحاالت إلى اإلفالت 

من العقاب )كيلمان، 1998(.

آلية  أنماطها وصورها  اختالف  على  الدولية  السالم  وبناء  حفظ  عمليات  ُتعد 
تستعين بها األمم المتحدة للحفاظ على السلم واألمن الدوليين. إال أن التغييرات 
الدولية التي شهدها العالم خالل فترة التسعينيات قد صبغت تلك اآللية بصبغة 
أكثر تعقيًدا أضحت معها سالح ذو حدين )مقلد، 2009(. وتنقسم قوات حفظ 
)ماهر،  مدنيين  وموظفين  شرطة،  ورجال  عسكريين،  مراقبين  إلى  السالم 

.)2000

يتحدد المركز القانوني ألفراد حفظ السالم بناًء على اعتبارين. يتمثل أولهما في 
تمتعهم بالصفة الدولية، التي تشكل عالقة تبعية قانونية تربط بينهم وبين األمم 
المتحدة التي يحق لهم بناًء عليها التمتع بالحصانات التي يتمتع بها الموظفون 
الدوليون. أما االعتبار الثاني، فيتمثل في االتفاقيات التي يتم إبرامها بين األمم 
المتحدة ممثلة في األمين العام، والدولة المضيفة التي تعرف باسم اتفاقية المقّر، 
بها  يقوم  التي  وااللتزامات  الحقوق،  من  مجموعة  تحديد  بواسطتها  يتم  التي 

وتحترمها قوات حفظ السالم )محمد، 2010(.
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وتأسست أول بعثة لألمم المتحدة لحفظ السالم في عام 1948، عندما أذن 
بين  الهدنة  اتفاقية  لُمراقبة  األوسط  الشرق  في  هيئة  بنشر  األمن  مجلس 
السالم  حفظ  عمليات  توسعت  التسعينيات  وفي  العرب.  وجيرانها  إسرائيل 
التابعة لألمم المتحدة. ومع اقتراب العقد من نهايته أدت األزمات المستمرة 
إلى نشر عمليات جديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا 
الوسطى وتيمور الشرقية وسيراليون وكوسوفو. وفي األلفية الجديدة نشرت 
السودان  وجنوب  ودارفــور  ديفوار  وكوت  ليبيريا  في  السالم  حفظ  قوات 

وهايتي ومالي )ماهر، 2000(.

وتقوم قوات حفظ السالم اليوم بمجموعة واسعة من المهام المعقدة، ذلك 
)الكتاني، ١٩٩٦(  )سعيد، ٢٠٠٦(  )زيني، ٢٠١١(  التالّي  النحو  على 

)وطفه، ٢٠١٠(:

حفظ السالم: ويقصد به أساًسا نشر األمم المتحدة لبعثة تتكون من قوات   -
مسلحة أو شرطة مدنية، أو متطوعين مدنيين للمعاونة والمساعدة في تنفيذ 
أية اتفاقيات يكون قد تم التوصل إليها بين أطراف النزاع، ذلك استناًدا إلى 
مبادئ محددة هي ُموافقة أطراف الصراع على عملية حفظ ونشر القوات، 
وحياد القوات المشاركة في العمليات، وامتناع القوات عن استخدام القوة 

إال في حالة الدفاع الشرعي.

البلدان  لمساعدة  الرامية  الجهود  إلى  المفهوم  هذا  يشير  السالم:  بناء   -
والمناطق في االنتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السالم، والحد من 
إلدارة  الوطنية  القدرات  تعزيز  خالل  من  الصراع  إلى  العودة  مخاطر 
الصراع، وإرساء أسس السالم والتنمية. ويتطلب بناء السالم بذل الجهود 
البنك الدولي  من قبل مجموعة واسعة من مؤسسات األمم المتحدة، مثل 
والمواطنين  الحكومية،  غير  والمنظمات  اإلقليمية،  االقتصادية،  واللجان 

المحليين.

صنع السالم: ويشمل هذا المفهوم العمليات التي تتضمن أي عمل يهدف   -
خالل  من  سيما  ال  سالم،  اتفاق  إلى  للتوصل  المتحاربة  األطراف  لدفع 
الوسائل السلمية. وقد يتضمن استعمال الوسائل الدبلوماسية إلقناع أطراف 
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سلمية.  تسوية  إلى  للوصول  والتفاوض  العدائية  األعمال  بإيقاف  النزاع 
وهنا األمم المتحدة تلعب دوًرا فقط في حال موافقة أطراف النزاع. أي أن 
صنع السالم ال يتضمن استخدام القوة العسكرية، ضد أي من األطراف 

إلنهاء الصراع.

فرض السالم: ينصرف هذا المفهوم إلى استخدام القوة المسلحة، أو التهديد   -
أو  للقرارات،  االمتثال  المعني على  الطرف  إرغام  أجل  من  باستخدامها 
العقوبات المفروضة من أجل الحفاظ على أو استعادة السلم والنظا. وقد 
تتضمن جهود فرض السلم المشاركة في القتال أو استخدام القوة العسكرية. 

وُيمكن التمييز بين نوعيين أساسيين، من إجراءات فرض السلم هما: 

اإلجراءات غير العسكرية: وتتصرف هذه اإلجراءات بشكٍل أساسي، إلى   -
العقوبات وهي وسائل غير عسكرية للضغط على طرٍف ما.

اإلجراءات العسكرية: في إطارها يتم فرض السلم بالقوة، كلما كان ذلك   -
متمشًيا مع متطلبات الحفاظ على السلم اإلقليمي، والعالمي. 

دعم السالم: وهو المظلة الكبرى التي تشمل األنواع، واألجيال المختلفة   -
واألمن  السالم،  حفظ  مجال  في  المتحدة  األمم  بها  تقوم  التي  للعمليات 
الدوليين. وُيقصد به كل األساليب المتبعة من قبل األمم المتحدة في تخفيف 
منطقة  إنشاء  أو  السالم،  اتفاقيات  أو  النار،  إطالق  وقف  ودعم  التوتر، 
الالزمة  الظروف  تعزيز  أجل  من  المتحاربة،  المجموعات  بين  عازلة 

لتحقيق السالم الدائم. 
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التقدم  من  كبير  كم  يحقق  واالجتماعي،  الفردي،  المستوى  على  األمن  توافر 
الحضاري المزدهر، فإن أرادت أمة تحقيق هذا التقدم فعليها أن تضمن مساحة 
واسعة من األمن الفردي والمجتمعي في مجتمعاتها، بناًء على ما أكدته األمم 
وتجاربها، والشعوب المختلفة ذات األصول الحضارية العريقة، ألن االستقرار 
يدفع إلى اإلبداع، ويحفز على النهضة العلمية، والنهضة االجتماعية كذلك، وكل 
ذلك يأتي من خالل خلق األمن والطمأنينة فيها، فتلقح العقول، وُتشحذ العزائم، 

وتعلي الهمم، وُتطلق الحريات )اليماني، 2018(.

والسالم الذي ال يحقق الخير والعدل والمساواة والحرية والكرامة والسيادة وأمن 
غير  ذاتية وشرعية،  حقوق  دفاًعا عن  يعتبر  وإنما  يعتبر سالًما  ال  المجتمع، 
حقيقية وبالتالي يتحول المجتمع إلى فصائل من اإلرهاب والعنف ال يقره مجتمع 
أو أخالق أو دين، وهذا أوجب المجتمع ضرورة الحرب، والمواجهة، والتصدي 

لكل أنواع اإلرهاب لتحقيق األمن، وحفظ السالم )الخربوطي، 1966(.

اإلنسانية نحو مفهوم واضح  نقطة تحول في طريق  الثامن عشر  القرن  يمثل 
ومحدد للمواطنة، وفي هذا القرن أيًضا مر المفهوم بمعظم التحوالت عبر عصر 

واحد، على األقل من الناحية النظرية )العقون، 2013( )ياسين، 2009(.

وقد اكتسب المواطن في آخر القرن الثامن عشر، ومع الثورة الفرنسية، صفاته 
الذي حققته  الكبير  التقدم  أنه مع  التأكيد على  الفرنسية، مع  الثورة  من مبادئ 
الثورتان الفرنسية، واألمريكية في مجال ارتقاء مفهوم المواطنة ومسيرة تحققه 
العملي، إال أنه ارتقاء لم يصل إلى ذروة اكتمال المواطنة، حيث حرمت الثورتان 

قطاًعا من الناس من حق المواطنة )الخوري، 2006(.

أهم النماذج إلحداث التعاون والسام 
العالمي بين الشعوب
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وقّدم كانط مفهوم القانون العالمّي، المتعلق بالسالم العالمي والحقوق العالمية، 
الذي يتضمن حقوق كل من الدول واألفراد، وحيث األفراد يملكون هذه الحقوق 
كمواطنين على األرض أي بوصفهم مواطنين عالميين، أكثر من كونهم مواطنين 
في دول معينة، وهناك أيًضا بجوار القانون العالمي، القانون المدني المتعلق 
بالحق المدني والخاص بشعٍب ما، والقانون الدولي المتعلق بحقوق األمم، والذي 

يضمن حقوق الدول وينظم عالقتها مًعا )بدوي، 1979( )لزغير، 2012(.

وتلتقي المواطنة مع السالم والنزعة العالمية، عند كانط من خالل النظام الدولي 
أن  يمكن  التي  المدنية  المجتمعات  فيدرالية  أساس  على  وضعه  الذي  الجديد، 
مما  أكثر  المنظم  تلعب دور  التي  العالمية،  الحكومة  بينها عبر  السالم  يتحقق 
تلعب دور الفاعل، من خالل المواد النهائية، التي وضعها كانط لتحقيق السالم 

بين الدول، وهي )العماري، 1993( )العقون، 2013(:

الدستور المدني: لكل دولة يجب أن يكون جمهورًيا، والدستور الجمهوري،   -
قائم على التعاقد بين المواطنين بعضهم بعض من جهة، وبينهم وبين الحاكم، 
من جهة أخرى، وفي النظام الجمهوري يشرع المواطنون القوانين، من 

خالل ممثليهم في البرلمان. 

القانون الدولي: يجب أن يقوم على اتحاد فيدرالي لدول حرة في نطاق   -
عصبة األمم، أو الحكومة العالمية. 

القانون العالمي للمواطنين: يضمن للمواطنين يضمن حق األجنبي، ويجب أن   -
يقتصر على شروط الضيافة العالمية: حرية االنتقال، والعمل، التجارة. 

وفي األيام األخيرة للحرب العالمية الثانية، وبالتحديد في الفترة بين 25 أبريل و26 
خمسون  المتحدة  بالواليات  فرنسيسكو  سان  بمدينة  اجتمعت   ،1945 عام  يونيو، 
من دول العالم، ناقشت تلك الدول ميثاق األمم المتحدة المقترح. وكان العالم مثخن 
وراءها  وخلفت  البشر،  من  مليوناً  وخمسين  خمسة  التهمت  التي  الحرب  بجراح 
مشاهد من الدمار لم يشهدها العالم من قبل. وكان محتًما أن تعبر مبادئ الميثاق من 
خالل األهداف التي حددتها لمنظمة األمم المتحدة عن آمال البشرية في بناء عالم 

جديد. عالم ال يهدده الصراع والتطاحن، وال تروعه الحروب )العاملي، 2008(.
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بالشكٍل  بالموضوع  المتحدة  األمم  تهتم  لم  االتفاقية  هذه  عقد  منذ  ولكن 
التابعة  الدولي  القانون  لجنة  رفضت  فقد  ذلك  من  وأكثر  بل  المطلوب. 
لألمم المتحدة، إدراج مسائل القانون الدولي اإلنساني ضمن جدول أعمالها 
المسلحة  النزاعات  نشوب  لمنع  تهدف  المتحدة  األمم  مهام  أن  باعتبار 
وليس تنظيمها. ولم تهتم منظمة األمم المتحدة من مواضيع القانون الدولي 
اإلنساني آنذاك، إال ما يتعلق منها بمحاكمة مجرمي الحربين العالميتين 
في طوكيو ونورمبرغ. والعمل على الحّد من التسلح خاصًة أسلحة الدمار 

الشامل )عكام، 2016(.

التسعينيات حدث تحول كلي في طبيعة مهام قوات حفظ السالم  ومع مطلع 
الدولية. وذلك بعد تبني األمم المتحدة لنهج جديد في التعامل مع النزاعات في 
ميثاق  إلى  تسند  لتأويالت جديدة  نتيجة  اإلنساني،  التدخل  العالم وفق نظرية 
األمم المتحدة. وقد كان أهم مؤشر لتغير طبيعة عمليات حفظ السالم الدولية 
هي اتفاقية السالم التي قدمها األمين العام لألمم المتحدة بطرس غالي، لمجلس 
ستأخذها  جديدة  أنماط  عن  أعلنت  التي  1992م.  جوان   30 بتاريخ  األمن 
نقاط  على  يعتمد  الدوليين  واألمن  السالم  لحفظ  كأسس  األممية،  العمليات 
)ماهر،  )عكام، 2016(  المرحلية، وهي  من  بشيء  تتميز  وهامة  مستحدثة 

2000( )مكروم، 2014(:

الدبلوماسية الوقائية: 

تعني رصد مناطق التوتر مسبًقا في دول العالم، والتدخل بشتى الطرق في سبيل 
عدم تحولها إلى مناطق نزاع مسلح.

تعزيز وتقوية السالم: 

والقصد من ذلك هو الحفاظ على السالم من خالل نزع السالح، وفرض النظام 
طريق  عن  السياسية،  العملية  وتسهيل  والنازحين  الالجئين  توطين  وإعــادة 

المصالحة واالنتخابات.
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فرض السالم: 

اقترح األمين العام في في أجندته للسالم على مجلس األمن، تشكيل لجنة لفرض 
السالم في حال فشل العملية السياسية، والوسائل السلمية في تحقيق السالم.

التدخل اإلنساني: 

أشار المسئول األممي إلى ضرورة العمل على تكليف القوات األممية بأدوار 
المساعدات اإلنسانية وتأمين ممرات وإنشاء مناطق  إنسانية، بتسهيل وصول 

للحماية واألمان.

ومع هذا التنظيم الجديد لعمليات حفظ السالم الدولية، بدأت تظهر جلًيا المهام 
العسكرية الجديدة لقوات حفظ السالم الدولية، إلى جانب المهام المدنية، التي 
تستلزم معها الحديث عن التنظيم القانوني والنزاعات المسلحة التي يمكن أن 

تخوضها القوات األممية في هذا اإلطار.

وتركيز العالقات بين الدول وفًقأ للنظرية السياسية، يأتي من خالل التركيز على 
المواد التمهيدية لتحقيق سالم عالمي دائم، على اآلتي )بكر، 2007( )تيليغا، 

:)2016

ال تعد أي معاهدة من معاهدة السالم صالحة إذا تضمنت أمًرا من شأنه   -
إثارة الحرب المستقبلية.

ال يمكن أن تكون دولة تحت سيادة دولة أخرى، وال يجوز أن تحتل أو   -
تمتلك دولة ما دولة أخرى، مستقلة سواًء كانت صغيرة أو كبيرة بالوراثة، 

أو التبادل، أو الشراء، أو الهبة.

كذلك وضع بنود نهائية ضرورية للسالم الدائم بين الدول، أهمها )رضوان، 
:)٢٠١١

يجب أن يكون الدستور المدني لكل دولة جمهورًيا.  -

يجب أن يتأسس حق الشعوب على اتحاد دول حرة.  -

يجب أن يقتصر الحق العالمي على شروط حسن الوفادة العالمية.  -
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الدول  مختلف  في  العالمي  بالسالم  تعنى  التي  المنظمات  من  العديد  توجد 
والقارات، وهنا نستعرض بعض األمثلة: )حسن، ٢٠١٢( )الخوري، ٢٠٠٦( 

)الخربوطي، ١٩٦٦( )محمد، ٢٠١٧( )زهران، ٢٠٠٥( )سعيد، ٢٠٠٦(:

عصبة األمم المتحدة: 

تم إنشاء عصبة األمم المتحدة بمقتضى معاهدة فرساي عام 1919. وذلك بعد 
حلّت  حيث  الكبرى.  األوروبية  الدول  وانهيار  األولى  العالمية  الحرب  انتهاء 
محلها معاهدة األمن الجماعي التي دعت جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى نبذ 
الدولية، وذلك  المنازعات  القّوة لحّل  العنف، ومنع استخدام  الحروب وأعمال 
في  األعضاء  الدول  إرادة  عن  رغماً  عنها  الصادرة  الدولية  القرارات  بتنفيذ 

المنظمة. 

السلم  حفظ  في  المتحدة  األمم  عصبة  ترجوه  الذي  الهدف  تحقيق  أجل  ومن 
واألمن الدوليين، فكان ال بد من تعهد الدول األعضاء بااللتزام باحترام القانون 
اللجوء  بعدم  وااللتزام  الدولية.  المواثيق  عليها  تنص  التي  والقرارات  الدولي 
النزاعات، وإنشاء عالقات دولية وديَّة قائمة على  القوة في حل  إلى استخدام 
الشرف والعدل. وعلى الرغم من الجهود المبذولة إال أنَّ عصبة األمم لم تستطع 
التنظيمي.  هيكلها  وإصالح  تعديل  في  انشغالها  بسبب  القائمة،  النزاعات  حّل 
باإلضافة إلى فرض الدول الكبرى هيمنتها وإصرارها على التوسع على حساب 
شعوب الدول األُخرى، مما أدى إلى فشل العصبة في تنفيذ خططها في نشر 

األمن والسلم الدوليين. 

منظمة األمم المتحدة: 

األولى  المؤشرات  من  كانت  مؤتمرات  عدة  عقد  تمَّ  األمم  انهيار عصبة  بعد 
األطلسي.  بالميثاق  ُعرفت  التي  الوثيقة  وأّولها  المتحدة.  األمم  منظمة  إلنشاء 
وبعدها تم اإلعالن عن مؤتمر موسكو عام 1943م، الذي تّم فيه اإلقرار على 

إنشاء منظمٍة تعمُل على حفظ السالم بين جميع الدول.

ومن الجدير بالذكر أنَّ األمم المتحدة تتكون من أجهزة رئيسية ُتعنى بشؤون 
السلم العالمي من أبرزها الجمعية العامة. وتعّد الجمعية جهاز التداول؛ حيث 
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في  تمثيل  المتحدة  األمم  في  ولكل عضٍو  المتحدة،  األمم  في  السياسات  تضع 
الجمعية العامة. ففي كل سنة، تجتمع الدول األعضاء للمناقشة العامة، والتي 
يحضرها زعماء العالم ويلقون فيها كلماتهم. ومجلس األمن الذي تقع على عاتقه 
المسؤولية الرئيسية في صون السلم واألمن الدوليين. ويتكون المجلس من 5 
أعضاء دائمين و10 غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين. ومحكمة 
العدل الدولية التي ُتعتبر الجهاز القضائي الذي يعمل على حّل النزاعات بين 
الدول. باإلضافة إلى األمانة العامة، التي تقدم خدماتها في إدارة عمليات السالم 

وإعداد دراسات عن حقوق اإلنسان.

مضمون معاهدة السالم:

تحتوي معاهدة السالم على العديد من المسائل التي تتناول جميع جوانب العالقات 
التي  الحديثة،  الدولية  التطورات  أطرافها. ويمكن بصفة عامة في ضوء  بين 
طرأت على المجتمع الدولّي، أن ُتقسم هذه المسائل على النحو التالي )الخراشي، 

2014( )محمود، 2012( )مكروم، 2014( )الحراسيس، 2020(:

مسائل تقليدية: تحتوي عليها معظم معاهدات السالم التي أُبرمت في ظل   -
عصري القانون التقليدي، والتنظيم الدولي، وهي كاآلتي:

وتحديد  السالم،  وإعادة  الحرب  إنهاء  ومنها  السياسية:  المسائل   
وضع المعاهدات التي أُبرمت بين المتحاربين قبل نشوء الحرب.

المسائل العسكرية: مثل الجالء عن األراضي المحتلة، واإلفراج   
عن أسرى الحرب.

واالستفتاءات  اإلقليمية،  التنازالت  وتتناول  اإلقليمية:  المسائل   
على هذه التنازالت في معاهدات السالم، وجنسية سكان األراضي 
الى  العامة على هذه األراضي. باإلضافة  التنازل، والديون  محل 

التعويضات عن األضرار الناشئة عن الحرب، وكيفية حسابها.

مسائل حديثة: وهي المسائل التي أصبحت تميز معاهدات السالم والتي   -
أُبرمت في عصر التنظيم الدولي، وهي على النحو التالي:
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المسائل السياسية: منها حماية حقوق اإلنسان، وحق الشعوب في   -
تقرير مصيرها، وتجريم حرب االعتداء ومحاكمة مجرمّي الحرب.

المسائل االقتصادية: وهي التي تتعلق بتنشيط االتصاالت وتيسير   -
وسائل االتصال بين الدول، وتشجيع التعاون المستقبلي بين الدول 

األطراف في المجاالت االقتصادية، والتجارية المختلفة.

الكامل،  السالح  بنزع  المتعلقة  المسائل  مثل  العسكرية:  المسائل   -
وتحديد التسليح.

المسائل المتنوعة: وهي التي ترد في معاهدات السالم على نحو   -
يختلف من حالة إلى أخرى، وبحسب الظروف التي تحيط بإبرام 
المعاهدة. ومنها ما يتعلق بإنشاء القواعد العسكرية وإنشاء مناطق 
حرة، وأخرى ذات أنظمة خاصة، وكذلك تقرير امتيازات لألجانب 
في أراضي بعض األطراف، أو إحداها. وبصفة عامة فإن معاهدات 
السالم ال ُتترك، عادًة إلى جانب من جوانب العالقات بين أطرافها، 

إال وتتعرض له.

ومن األمثلة والتطبيقات لمعاهدات السالم التي أبرمت في ظل عصري القانون 
الدولي، التقليدي، والمعاصر، وتضمنت مسائل من هذا القبيل، كثيرة وعديدة، 
ومنها على سبيل المثال: معاهدات سالم وستفاليا سنة 1648، وأوترخت سنة 
1713، وفيينا سنة 1815، وباريس سنة 1856، وفرانكفورت سنة 1871، 
ومعاهدات السالم التي أبرمت في أواخر الحرب العالمية األولى، وتلك التي 
أنهت الحرب العالمية الثانية، وكذلك اتفاق السالم إلنهاء الحرب في فيتنام سنة 

1973 )الكتاني، 1996(.

تطبيق معاهدة السالم: 

أما مواجهة الدول الغير، فال يجوز لمعاهدة السالم أن تنشئ حقوقاً لهم أو ترتب 
آثاًرا مباشرة  المعاهدة  بموافقتهم. وقد ترتب  إال  التزامات عليهم، كمبدأ عام، 
تنطوي في الغالب على إنشاء للحقوق، ومنح للمزايا للدول )الغير(، أكثر من 
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احتوائها ترتيب التزامات على عاتقها. كذلك قد ينشأ عن تلك المعاهدة »أثار 
بالمسائل الخاصة بالعالقات بين  التي تتعلق  غير مباشرة«، نتيجة النصوص 
أطرافها، إذا احتوت هذه النصوص على مزايا أو امتيازات معينة ألطرافها، 
أو أي منهم وكانوا أو أي منهم مرتبطين مع دول أخرى، غير أطرافها بشرط 
»الدولة األولى بالدعاية«، بمقتضى معاهدة مبرمة بينها. وأيًضا قد تنشأ هذه 
اآلثار »غير المباشرة« نتيجة النصوص التي تتعلق بالمسائل الخاصة بالعالقات 
بين أطراف معاهدة السالم، التي تنطوي _في الوقت نفسه_ على أوضاع تهّم 

جميع الدول، بصفة عامة أو تنشئ حقوًقا لصالحهم )ماهر، 2000(.

منذ معاهدة صلح وستفاليا، إلحالل  بدأ  الذي  الحديث  الدولي  النظام  ويتصف 
السالم في أوروبا، بثالثة معالم وبنى رئيسة بنيت على مراحل، وهي )تيليغا، 

2016( )العقون، 2013( )محمود، 2019(:

البنية األولى: هي الدولة القومية بوصفها األداة الرئيسة في العالقات الدولية.   -
الوطنية،  الحكومات  إلى  النظر  يجري  هذا  يومنا  وحتى  الحين  ذلك  منذ 

باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد في عمليات صنع السياسة الدولية.

هذا  ويرتبط  الكبرى.  القومية  الدول  بين  التحالفات  هي  الثانية:  البنية   -
التطور بمؤتمر فيينا في عام )1815( إلعادة التوازن إلى أوروبا، ويمكن 
اعتبار العديد من الترتيبات الحكومية الدولية في أيامنا كتطبيقات من هذا 
النوع، مثل: منظمة حلف شمال األطلسي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

األمم  المنظومة  األطــراف  المتعدد  الرسمي  النظام  هي  الثالثة:  البنية   -
المتحدة. وقد شيد إلى حٍد كبير في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتم بعد 
العالمية الرسمية،  لبناء مجموعة واسعة من المعايير  ذلك وضع الخطط 
والمؤسسات المتخصصة لتعزيز التعاون في العديد من جوانب االقتصاد، 

واألمن، والمجتمع.

ومن األمور التي تعوق حركة السالم، هي ظهور المجتمعات والدول التي ُتعيق 
)الخوري، ٢٠٠٦(  )تيليغا، ٢٠١٦(  التالي  السالم، وحاالتها  مبادئ  تثبيت 

)عكام، ٢٠١٦( )سالمة، ٢٠١٠(:
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تكون  أن  ويمكن  اإلقليمية.  والفوضى  والتشرذم  الحروب  تسبب  دول   -
ملجأ للمجرمين، إزاء الحرب والكيانات المعادية الخارجية عن سيطرة 

الدولة.

دول ذات قدرة هشة ضعيفة على البقاء في المحيط الحالي، مثل الدول التي   -
تمتلك موارد طبيعية وال  الحقبة االستعمارية، وال  نشأت اصطناعًيا منذ 
جغرافية، وتجد صعوبة في البقاء لتعرضها لمشكالت داخلية خطيرة. كما 

أنها قد تجد صعوبة في حسم القوة التي تعمل على تدميرها.

التعامل مع نتائج  دول تواجه أوضاًعا سلبية مزعجة نتيجة إلخفاقها في   -
يزدادون  )الفقراء  االقتصادي،  االستقطاب  مستوى  زيادة  مثل  العولمة، 
مناخية،  نتائج  وظهور  البيئة  وإفساد  غنى(،  يزدادون  واألغنياء  فقًرا، 
مدمرة والزيادة السكانية في المناطق الزراعية، مع وجود بنية سياسية، 
انتشار  يعني  مما  للتقدم  واعــدة  أو  صالحة،  غير  إضافية  واقتصادية، 
فشلها  إمكانية  من  يزيد  وسوف  والبيئي.  والصحي،  االجتماعي،  الفساد 
عدم االستقرار في العالم، واآلثار السلبية لعصر المعلومات مثل استخدام 

الشبكات العالمية، في التشويه، أو التحريض، أو اإلعالن، أو اإلفساد.

في  المدني  الحكم  وعودة  أوروبا،  شرق  في  الشيوعية  األنظمة  انهيار  وأدى 
كالفلبين  الدول  بعض  في  الشعوب  وثورات  الالتينية،  أمريكا  دول  من  العديد 
مثل  الغرب  مفكري  بعض  لدى  االنتصار  بنشوة  شعور  وجود  إلى  وتايالند 
خالل  من  ذلك  التاريخ(،  )نهاية  بمثابة  االنتصار  ذلك  اعتبر  الذي  فوكوياما 
إلى  أدى ذلك  المنافسة، كما  اإليديولوجيات  للديموقراطية على  انتصار حاسم 
في  باألخذ  ذلك  الديموقراطي(،  )السالم  من  جديد  بشأن عصر  تفاؤل  حدوث 
بعضها  ضد  حروب  في  تدخل  ال  الديموقراطية  الدول  أن  فرضية  االعتبار 

البعض )محمد، 2010( )محمود، 2012(.

على الجانب اآلخر، فإن العديد من الحكومات العسكرية التي كانت في السلطة، 
خالل أواخر الستينات والسبعينات من القرن العشرين الماضي، فقدت شعبيتها 

وازدهارها، وبالتالي شرعيتها، وذلك لعدة أسباب، مثل:  
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نفس  ارتكبوا  بالثورات.  قاموا  الذين  الجيش  ضباط  هم  األول:  السبب   -
األخطاء التي ارتكبها من سبقهم من الحكام المدنيين، مثل الفساد، وعدم 
التنظيم. ذلك على الرغم من طول بقائهم في السلطة )العفراوي، 2011( 

)اليماني، 2018(. 

في  حدث  الذي  الكبير  االقتصادي  التراجع  في  يتمثل  الثاني:  السبب   -
تأييد  في  تراجع  إلى  أدى  والذي  النامية.  الدول  معظم  في  السبعينيات 
األنظمة  لتلك  السياسية  المعارضة  العسكرية، وتزايد  المواطنين لألنظمة 
قوية  صلة  وجــود  إلى  دراســات  عدة  أشــارت  كما   .)2014 )مكروم، 
الديموقراطية  بين  أو  المستقرة.  والديموقراطية  االقتصادية،  التنمية  بين 
والعوامل المصاحبة للتنمية مثل: التحضر والتعليم. وال تزال هذه العالقة 
ديموقراطية  التي شهدت حركات  الدول  فالعديد من  اآلن.  موجودة حتى 
)حتى وإن لم تنجح في تحقيق الديموقراطية( تطورت من كونها مجتمعات 
إلى مجتمعات صناعية حديثة، تحتوي على معدالت  البداية  زراعية في 
)الخربوطي،   )2016 )تيليغا،  والتعليم  والتصنيع،  التحضر،  من  عالية 

 .)1966

عقد  فبنهاية  االجتماعي(.  )التغيير  في  يتمثل  حيث  الثالث:  السبب   -
السبعينيات أصبحت العديد من الدول الجديدة، أو النامية مختلفة عما 
السياسي  الوعي  ازداد  ثالثة عقود. حيث  أو  قبل عقدين،  كانت عليه 
طبقات  إلى  باإلضافة  أوسع،  وسطى  طبقة  فيها  ونشأت  لمواطنيها، 
التي  التجارية،  واالتحادات  األعمال  ورجال  المبتكرين  من  جديدة 
الحركات  هذه  وجود  تطلب  كما  العسكري.  الحكم  استمرار  رفضت 
درجة أكبر من التعددية، وهو ما تّمت ترجمته إلى ديموقراطية على 

النطاق السياسّي )مكروم، 2014(. 

نهاية  فمع  والسياسي.  المدني،  المجتمع  إحياء  إعادة  هو  الرابع:  السبب   -
السبعينيات، نشأت العديد من التجمعات التي كانت نواة األحزاب السياسية، 
للحكم  بدياًل  تقدم  أصبحت  متعددة.  مدني  مجتمع  منظمات  إلى  باإلضافة 

العسكري )المرشد أبادي، 2014( .
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أدركت  بعدما  خاصًة  العام،  المزاج  تغير  في  فيتمثل  الخامس:  السبب   -
لالنسحاب  تخطط  فبدأت  شعوبها  من  مكروهة  أنها  العسكرية  النظم 
المعارضة مدى الضعف  السياسة. كما أدركت جماعات  التدريجي من 
والتردد، الذي أصبحت عليه األنظمة الحاكمة، ولذلك فقد بدأت تصعد من 
احتجاجاتها، ونجحت في عدة حاالت في إقناع القادة العسكريين، بالعودة 
أن  التسعينيات  وأوائل  الثمانينيات  وفي  )سعدى، 2006(.  ثكناتهم  إلى 
فيه  يثق  الذي  الوحيد،  الناجح  الديموقراطي  النظام  هي  الديموقراطية 
وفقدت  ناجًحا،  بدياًل  تمثل  لم  األخرى  السلطوية  األنظمة  وأن  الناس، 

شرعيتها.

وتشير الكثير من الدراسات األنثروبولوجية التي أُجريت على مجتمعات قديمة 
وحديثة، إلى أن الممارسات الديموقراطية لها تأثير إيجابي على العالقات بين 
النظم  بين  الدائم،  للسالم  تفسيرات  ثالثة  )كانط(  قدم  وقد  السياسية.  الوحدات 

الديموقراطية، وهي )بطرس، 1998( )العقون، 2013(:

السالم  نحو  تدفع  مهمة  قوة  الديموقراطية  الدول  في  العام  الرأي  يمثل   -
الدولي.

يقلل إنشاء اتحاد سلمي بين الدول الديموقراطية، من إمكانية حدوث حروب   -
فيما بينها.

تساهم الروح التجارية في التوصل إلى سالم بين الدول الديموقراطية،   -
وعلى اعتبار أن هذه الدول أكثر تطوًرا من الناحية االقتصادية، وأكثر 
الديموقراطية، فإن  بالدول غير  بالمقارنة  الخارجية،  التجارة  فعالية في 
بإمكانها أن تكسب المزيد من التعاون الدولي، كما أنها قد تخسر الكثير 

إذا تم إضعاف الروابط االقتصادية فيما بينها بسبب الحرب .
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أن  يمكن  فال  والصراعات،  الحروب  سالم  يتجاوز  العالمي  السالم  معنى  إن 
يبنى مفهوم السالم العالمي لغة تسوية الصراعات، إنه المعنى الذي يجسد رؤية 
اإلنسان لحياة آمنة تليق بمعنى اإلنسان وحضارتها، وهو المعنى الذي يشير إلى 
استقرار البيئة التي يعيش فيها اإلنسان لإلعالء من شأن القيم األساسية، للوجود 

والحضارة )الناصري، 2013(.

كذلك فإن السالم العالمي في مفهومه العملي هو التركيز على أسباب استقرار 
البيئة التي يعيش فيها اإلنسان والحضارة اإلنسانية، التي تدعن لغة جديدة، من 
التعاون المشترك حول قضايا مستقبل الحضارة اإلنسانية، ومصيرها، كذلك هو 
المعنى الذي يشير إلى الكشف عن التعريف بمعنى اإلنسانية، والعالمية كوجهين 

لعملة واحدة )ياسين، 2009(.

وال شك أن ما يعرفه العالم المعاصر من توترات حادة في العالقات بين األمم 
والدول والشعوب والدالالت الحربية لذلك، قد أفسدت مجال العالقات الدولية 
عموًما، وشككت في البحث في السالم باألخص، فتغيرت صيغ اللغة السياسية 
وتعابيرها الجاهزة أيًضا تغيًرا عنيًفا وقد أسهم في هذا التشكيك، مقوالت فكرية 
من أبرزها في زمننا المعاصر مقولة: »صراع الحضارات« لصاحبها صمويل 
بأفكاره  يتعلق  فيما  خاصًة  واسعة،  ونقاشات  ردوًدا  أثارت  التي  هانتنجتون، 

المرتبطة بالبحث في إشكالية السالم العالمي )الهاللي، 1985(.

ومن وجهة نظر إسالمية فإن اإلسالم هو دين السالم وهو صادق مطمئن، ألن 
االتصال  إلى  ميل  اإلنسان:  بطبيعة  يتحكمان  ميالن  ثمة  في  إليه  يهدف  ديننا 
ومنازعته ومحاربته،  االنفصال عنه  إلى  وميل  باآلخر ومشاركته ومساكنته، 

التعرف على مزايا السام العالمي 
لتحقيق مجتمعات مثالية
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نزوع إلى األنانية ونزوع إلى االجتماعية، إنها من طبيعة اإلنسان المتناقضة، 
)االجتماعية الال اجتماعية(، هذا هو مصدر الحرب)لزغير، 2012(.

إن الصراع بين البشر في المستوى االجتماعي ينتج عن صراع داخل اإلنسان 
نفسه، في المستوى النفسي يمثل النزوع إلى الصراع وبالتالي إلى الحرب أحد 
أهم االستعدادات الطبيعية في اإلنسان. لقد زودت الطبيعة البشر بأهواء وميول 
متعارضة ومتناقضة، جعلتهم أنانيين يسعى كل واحد إلى االستحواذ على ما 
في يد اآلخر وإلى الهيمنة عليه وامتالكه وتحويله إلى مجرد شيء أي تجريده 
من إنسانيته )لزغير، 2012(. هذه الحالة إذا ما استمرت تؤدي حتًما إلى دمار 
الجميع، لذلك البد أن يتعلم البشر كيف ينشئوا شكاًل من االجتماع ال يقوم على 
األهواء أي الحرب والصراع، بل على العقل بحيث يستتب بينهم السالم، وهكذا 

تكون األهواء، هي مبدأ االجتماع السياسي )رضوان، 2011(.

ويشمل السالم عدة أبعاد داخل الفرد ذاته، وهذا يدل على أنه تدّرج وتطّور في 
مفهومه ومعانيه، وفيما بين األشخاص وبين الجماعات، كما انتقل المفهوم من 
السلبية إلى اإليجابية، ومن السالم المحلي إلى السالم العالمي، كما تدرج ليشمل 
السالم مع البيئة، وحقوق اإلنسان، والتنمية بشكٍل كامل. ومفاهيم السالم تتضمن 
أبعاد تنموية شاملة، سواًء كانت على صعيد المجتمع، أو االقتصاد فيه، أو حتى 
بالسالم وحفظه،  المرتبطة  الحقوق  هذه  انتقاص  فإن  لذلك  السياسية،  العوامل 
أو جزء منها، أو عدم القدرة على الموازنة بين متطلباتها، ُيعد من االنتهاكات 
المرتبطة بحقوق اإلنسان في العالم، ودافًعا للصراع واالختالف بين المجتمعات 

)بكر، 2007(.

انتقل  الناحية األكاديمية والبحثية، فإن هناك إجماع على سبع مراحل  ومن 
المرتبطة به، وبخاصًة بحوث السالم  فيها مفهوم السالم بحسب الصياغات 
)زهران،  )الخوري، ٢٠٠٦(  )الحص، ٢٠٠٦(  المراحل هي  الغربية، هذه 

٢٠٠٥( )الحراسيس، ٢٠٢٠(:

المرحلة األولى: السالم باعتباره ممارسة وسلوك في ظل غياب الحرب،   -
في  السياسيين  ولدى  العادية،  الناس  لدى  السالم شائعة  الفكرة عن  وهذه 

الوقت نفسه.
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المرحلة الثانية: ركزت على السالم باعتباره توازًنا للقوى في إطار النظام   -
الدولي، وأحياًنا يسمى هذا التوازن، بتوازن الرعب عندما يكون مبنًيا على 

توازن قوى عسكرية، ذات قدرات تدميرية.

المرحلة الثالثة: تم التأكيد خاللها على كل من السالم السلبي، أي الحيلولة   -
دون نشوب الحرب، والسالم اإليجابي وهو منع العنف داخل المجتمع.

المرحلة الرابعة: ساد فيها مفهوم نسوي Feminist للسالم، )العنف ضد   -
يمارس  عندما  عدمها  أو  الحرب،  بين وجوب  فروق  توجد  فال  المرأة(. 

العنف ضد المرأة.

المرحلة الخامسة: تم التركيز في هذه المرحلة على فكرة السالم مع البيئة،   -
وذلك أن الممارسات الرأسمالية قد اعتدت وحشًيا على البيئة اإلنسانية.

لشدة  لإلنسان،  الداخلي  السالم  على  التركيز  مرحلة  السادسة:  المرحلة   -
ارتباطه بالسالم على المستوى الكلّي.

المرحلة السابعة: وهي المرحلة التي تم التركيز فيها على حقوق اإلنسان   -
من  وغيرهم  والمعاقين،  األطفال،  ضد  الموجه  والعنف  واالنتهاكات، 

الفئات الضعيفة.

إن فكرة إقامة »سالم عالمي« فكرة غير جديدة في تاريخ الفلسفة. فهناك محاوالت 
الحضارة  من  كًل  في  ظهرت  التي  المحاوالت  مثل  القديمة،  العصور  في  متعددة 
اليونانية والرومانية. ففي األولى، كانت دعوة الرواقيين إلى نزعة كونية على أساس 
وحدة الجنس البشرّي. وتعد الرواقية من أكثر الفلسفات القديمة التي تجاوزت حدود 
المكان والزمان، ودعت إلى دولة عالمية حتى أصبحت )أي الرواقية( ظاهرة تاريخية 
امتدت إلى ما يقارب من ثالثة عصور، وعلى الرغم من أن الفلسفة الرواقية تشكلت 
من خالل ثالث مدارس مختلفة، إال أنها تجمعها جميًعا فكرة واحدة وهي فكرة »الدولة 
العالمية«، التي نادت بها كل المدارس الرواقية. وكانت بذلك أول فلسفة ترفع شعار 
)العالمية(. وقد أرادت الرواقية بالدولة العالمية تخطي حدود كل الدول لتشمل البشرية 
الفلسفة هو مجتمع إنساني  العالمية« في هذه  جمعاء. والمقصود من مفهوم »الدولة 
كبير يتكون أعضاؤه من موجودات بشرية حرة، ويتحول فيها اإلنسان إلى مواطن 
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عالمي، مع األخذ في االعتبار الفروق الفردية والنوعية بين البشر. وعلى الرغم من 
أن اإلنسان يصبح مواطًنا للكون كله، باعتباره جزًءا من هذا الكون، ويصبح وطنه 
العالم، باعتباره جزًءا من مجتمع إنساني كبير، إال أنه ال يتخلى في الوقت نفسه عن 
نزعته القومية، على عكس ما يدعو إليه النظام العالمّي الجديد في عصرنا الحاضر، 
وال عن واجباته نحو وطنه، على أن يكون ذلك في إطار دولة عالمية لتوحيد الجنس 

البشرّي )بكر، 2007( )العاملي، 2008( )غباش، 2004(.

أباطرة  فقد كان هناك شيشرون وبعض  الرومانية،  بالحضارة  بتعلق  فيما  اما 
الرومان الذين دعوا إلى فكرة السالم. أما في العصر الوسيط، فكانت وحدة العالم 
المسيحي تحت راية الكنيسة، وسلطة البابا هي الفكرة السائدة في تلك الحقبة 
الزمنية، واشتّدت الحاجة إلى السالم بعد االكتشافات الجغرافية وبداية عصر 
أنحاء أوروبا، مما دعا بعض  االستعمار، وازدياد الصراعات والحروب في 

المفكرين إلى التحذير من مخاطر الحروب وبيان أسبابها )العقون، 2013(.

ومن  الدول.  بين  السالم  إحالل  إلى  تدعو  التي  المؤلفات  بعض  ظهرت  كما 
كروسه،  أمريك  الفرنسي،  الراهب  الموضوع  هذا  في  كتبوا  الذين  المفكرين 
فكرة  في  اشتغلوا  الذين  من  األهم  ُيعد  بيير  سان  دي  األب  ولكن  بن.  ووليم 
سالًما  أوروبا  في  السالم  لجعل  بعنوان »مشروع  كتاًبا  أصدر  حيث  السالم، 

دائًما« عام 1721م )الهاللي، 1985(.

بعد ذلك جاء مشروع »كانط للسالم«، حيث أنه كان مرتبط بشكٍل وثيق بمذهبه 
النقدي، ومطبًقا لمذهبه العقلي، وإيمانه األخالقي. وقد ساعده مشروعه بالنجاح 
في الظروف التي كانت تمّر فيها أوروبا في عصره، سواًء الظروف التاريخية 
أو السياسية. حيث نجحت الثورة الفرنسية ذلك الوقت، ومن ثم تم في نفس الوقت 
إعالن »حقوق اإلنسان« الذي صدر عام 1789م، عقب قيام الثورة الفرنسية. 
والذي أعلن أن الناس يولدون ويعيشون أحراًرا، ويتساوون في الحقوق. كما 
نّص في مادته السادسة عشر على أن »كل مجتمع ال تؤمن فيه الحقوق، وال 

يحدد فيه الفصل بين السلطات، هو مجتمع بال دستور« )بدوي، 1979(.

ونرى كذلك أن السالم باعتباره مفهوًما مركزياً في المنظومة القيمية اإلٍسالمية، كذلك 
له ركائز في القرآن الكريم والتجربة الواقعية للسيرة النبوية )الهاللي، 1985(.
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حالة األمن واالستقرار هي األصل في المجتمع اإلنساني. حالة الخوف والفساد 
تكون طارئة عليها ويعتبرها المجتمع خروًجا عن النظام العام. وينتظر بفارغ 
والطمأنينة.  بالهدوء،  وينعم  واالستقرار،  السالم  إلى  الوضع  ليعود  الصبر 
ورغم كثرة الحروب والفتن التي يموج بها تاريخ بني آدم ال زالت النفوس 
الحالي )أبو  يألفها في كل عصر حتى عصرنا  تكرهها. وإن كان هناك من 

السعود، 2003(.

ومن أهم المراحل المهمة من مراحل تطور مفهوم »التربية على السالم« هو 
كانت  إنها  حيث  والثانية،  األولى  العالميتين  الحربين  بين  ما  التاريخية  الفترة 
البدايات  كذلك  وشهدت  السالم،  على  التربية  مفهوم  لتأسيس  الرئيسة  البداية 
والتسامح  السالم،  على  للتربية  المدعمة  التربوية،  النظريات  لتشكل  األولى 

وحقوق اإلنسان )العقون، 2013(.

وقد شهدت فترة ما بعد الحرب الثانية حدًثا بارًزا في هذا الميدان يتمثل في اعتماد 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام 1948م في هيئة األمم المتحدة. وهو 
اإلعالن الذي تضمن اعتراف واضح المعالم بالمبادئ العامة لحقوق اإلنسان، 
وشموليتها في مختلف المستويات. وقد شكلت وحدة الرؤية إلى حقوق اإلنسان، 
في  والسالم  األمن  على  للمحافظة  جوهرًيا  شرًطا  اإلعالن  هذا  تضمنها  التي 
مجال التربية على السالم. وعزّز فكرة قوامها أن السالم ال يمكن أن يتحقق إال 
من خالل التربية العالمية على السالم. وقد أسست هذه الرؤية ركناً أساسًيا حّفز 
على دراسة وتقصي مختلف الجوانب اإلشكالية، لمسألة التربية على السالم في 

بعدها العالمّي. )محمد، 2010(. 

الكشف عن أهمية وحدة العالم وسامه من 
أجل تحقيق التواصل الحضارّي اإليجابي
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ولقد أسهمت المناقشات المستمرة في مختلف المحافل الدولية الحكومية وغير 
الحكومية، في تعزيز رؤية شاملة لحقوق اإلنسان، التي تضمنت مفاهيم جديدة 
في حقوق اإلنسان، وال سيما الحق في السالم واألمن، والحق في النمو، وحق 
الحياة في بيئة صالحة، وهذه الحقوق األخيرة تندرج تحت عنوان »جيل جديد« 
)محمد،  اإلنسان  لحقوق  العالمي  باإلعالن  ألحقت  التي  اإلنسان،  حقوق  من 

2010( )الناصري، 2013(. 

ولقد أصدرت منظمة اليونسكو وثيقة دولية في عام 1974م، أكدت فيها مفهوم 
السالم وصالت التفاعل بين مكوناته. كما أكدت أهمية التربية على السالم بأبعاد 
عالمية، وتضمنت هذه الوثيقة تأكيًدا على أن التربية بأبعاد عالمية تنطوي على 
الدولي، والسالم، والتفاهم اإلنساني«  دالالت مختلفة متكاملة مثل: »التعاون 

)تهامي، 2005(.

المفاهيم  من  عدًد’  الفكرية،  ومالبساتها  الباردة  الحرب  أحداث  وفرضت 
الدولي،  التفاهم  على  التربية  مفهوم  على  التركيز  ومنها  عليها،  والتركيز 
عام  في  الوثيقة  هذه  بها  خرجت  التي  التوصيات  المفهوم  هذا  وتصّدر 
1974م. ومن أجل خفض أجواء التوتر الناجمة عن الحرب الباردة نادت 
نهًجا  تنهج  التي  والدول  الشعوب  بين  الودية  العالقات  بناء  بمبدأ  الوثيقة 

سياسًيا مختلًفا )وطفه، 2010(.

والديمقراطية، حيث ورد في إعالن  السالم  بين مفهومي  التكامل  كما يالحظ 
التربية على السالم، ومفهوم  الذي ركز على مفهوم  للتربية،  الدولي  المؤتمر 
الديمقراطية كذلك، وهذا التوجه للسالم وبأبعاده العالمية، يؤكد على قيم السالم 

والتسامح وحقوق اإلنسان )تيليغا، 2016( )العاملي، 2008(.  

السلفادور  في  المنعقد  السالم  لثقافة  الدولي  المؤتمر  في  المشاركون  أكد  ولقد 
عام 1994م، أهمية التربية على السالم كضرورة حيوية من أجل ترسيخ قيم 
العدالة، وحقوق اإلنسان، والديمقراطية، والتنمية. وقد أكد المؤتمر أيًضا على 
أهمية مشاركة المواطنين أنفسهم في مختلف النشاطات االجتماعية، والثقافية، 
التي من شأنها تعميق ثقافة السالم وقيمه. وفي هذا السياق يمثل برنامج »ثقافة 
السالم«، الخاص بمنظمة اليونسكو نوًعا من التطبيقات المتكاملة والمنظمة التي 
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تأخذ بعين االعتبار مختلف العوامل والمتغيرات التي يمكنها المحافظة على قيم 
السالم وتأصيلها )الكتاني، 1996(. 

وفيما بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الحرب الباردة، حدثت تحوالت 
كبيرة تتعلق بالصراع بين الشرق والغرب، أو بتناقضات الجنوب والشمال، 
بمختلف  الصراع  هذا  ووجد  أيديولوجياً.  طابًعا  الصراعات  هذه  واتخذت 
مفاهيمها  مختلف  في  السالم،  مجاالت  في  له  انعكاًسا  األيديولوجية  تجلياته 
عوامل  ليتضمن  الظروف  هذه  ظل  في  المفهوم  هذا  تطّور  وقد  وتجلياتها. 
ومتغيرات جديدة توجد في أصل هذه الصراعات وفي نسق العالقات القائمة 

بينها )زهران، 2005(. 
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إن هللا سبحانه وتعالى خلق جميع األمم والشعوب مختلفة، وفًقا للطبيعة البشرية. 
وقد أقّر هذا االختالف من واجب التعايش وأهمية التعارف والسالم بين الشعوب، 
دون إلغاء منهما لآلخر. فاالعتراف باآلخر واحترام خصوصياته ينتج حالة من 
بينهم،  فيما  والتصادم  الصراع  من  بداًل  اللتقائها  ويمهد  الحضاري،  االتزان 
بشرط أن يكون هناك اتفاق على عدد من األخالقيات اإلنسانية المشتركة التي 
يتم من خاللها التواصل في ضوء القبول وااللتقاء واالتفاق )أنصاري، 2013( 
)بطرس، 1998(. هذا االتزان في التعايش وقبول اآلخر يعطي البشرية نوع 
بدايتها  منُذ  البشرية  المجتمعات  نشأة  يتطلبه  الذي  الضروري،  اإلتزان  من 

)بدوي، 1979(. 

إن التواصل الحضاري الموسوم بالسالم العالمي، يعني أن هناك أسًسا يحملها 
األسس  هذه  أهم  ومن  بينهم.  فيما  يتعايشوا  حتى  المختلفة،  المجتمعات  أفراد 
هؤالء  يتقبلها  التي  الهادفة  والتنشئة  وهيمنته،  الخير  على  االجتماع  الفطرية 
بكل  اآلخر  لقبول  تدفعهم  التي  االجتماعية  تنشئتهم  خالل  من  تلقائًيا،  األفراد 

تسامح وسالم لتحقيق وطنتيه الحّقة )أنصاري، 2013(.

وال بّد من القول إن السالم يصل في خضم التفاؤل، ومنها اتفاقات السالم التي 
تعقد بين الدول المختلفة. كما قال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
تهديده صحتنا  يكّل في  المشترك هو فيروس ال  السنوية: »عدونا  في رسالته 
وأمننا ومعيشتنا. لقد وضَعنا هذا الفيروس في حالة من االضطراب واالتحاد، 
وذّكرنا بأن ما يحدث في جزء واحد من األرض يمكن أن يؤثر في كل الناس 

وفي كل مكان« )بطرس، 1998(.

الخاتمة
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يتضح لنا من العرض لهذا البحث أن مفهوم السالم يساهم بشكٍل كبير في تحقيق 
التعاون األمني الدولي، وحماية السالم العالمي. كما أن التمسك بالمبادئ اإلنسانية، 
واحترام الثقافات العديدة، وممارستها باالتجاه الصحيح السليم، واالستفادة من 
بفعالية  واالستجابة  العالم،  في  المعقدة  المشكالت  لحل  االجتماعية  اإلمكانات 
لمختلف التحديات البيئية، واألمنية، والتقليدية كل ذلك بالتأكيد يساهم في تحقيق 

السالم الدائم، واألمن المشترك ما بين الدول.

ومن الضروري اّتخاذ عّدة إجراءات من أجل تحقيق السالم على مستوى 
في  تسود  أن  الضروري  من  التي  السلوكيات  من  عدد  في  تتمثل  العالم. 
المجتمعات التي تدعم تحقيق العدالة، واألمان، كذلك القضاء على أساليب 
الشعوب  تصغير  على  والعمل  واالستعباد،  واالستصغار  التهميش، 

وإقصاؤها، وإساءة المعاملة لآلخر، وإشاعة الكراهية بينهم.

 تحقيق المساواة بين المرأة والرجل؛ فكلّما زادت الفجوة بينهما زاد نسبة 
العدالة  تحقيق  كذلك   .)2014 العال،  )عبد  وتطّورها  النزاعات  وقوع 
االقتصادية بين األفراد والتي ُتعّد جزءاً مهّماً في تحقيق السالم العالمي. مع 
أهمية معالجة التغير المناخي؛ وذلك لمنع النزاعات القائمة على الموارد 
الطبيعية، مثل: المياه واألراضي، والتي أّدى االحتباس الحراري إلجهادها 
ألّنها  وذلك  منها؛  والحّد  باألسلحة  التجارة  حركات  ومراقبة  واستنزافها. 
قيام  فرص  في  وزيادة  العالمي،  الصعيد  على  توّترات  تكوين  إلى  تؤّدي 
وتغّير  المتالحقة.  األجيال  بين  العالقات  وتوطيد  والنزاعات،  الحروب 
األخرى،  على  والترّفع  والتكّبر،  الغطرسة،  على  تقوم  التي  السياسات 
)العاملي، 2008( )تهامي،  القمعية، مثل  كذلك تجّنب استخدام األساليب 
تدابير  وإساءة  التعسفي،  واالعتقال  التعسفي،  اإلداري  التنظيم   :)2005

مكافحة اإلرهاب، والتعذيب.

وفي الجانب اآلخر، فإنه ال يخفى علينا أن هناك تحديات، لمفهوم السالم العالمي 
المعاصر. حيث يواجه العالم مجموعة من المعوقات التي تعرقل عملية حفظ 
األمن والسالم في العالم المعاصر. نذكر أبرزها )بدوي، 1979( )التسخيرّي، 

2009( )مكروم، 2014( )اليماني، 2018(:
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الصراعات الناشئة بين أقطاب العالم: والتي تملك حق النقض في مجلس   -
األمن، فهذه الدول تقدم مصالحها على مصالح أمن العالم واستقراره.

التعصب العرقّي والدينّي: التي ينتج عنها الكثير من االضطرابات وأعمال   -
العنف وتولد التطرف واإلرهاب.

الطبيعية  المصادر  على  للسيطرة  وصراعها  الكبرى:  الــدول  أطماع    -
واالقتصادية للدول النامية.

اختالل النظام االقتصادي العالمي: مما ينتج عنه وجود مجتمعات فقيرة   -
جداً بجانب وجود مجتمعات غنية، مما يؤدي إلى حالٍة من الحقد والتذمر.

نقص الموارد المائية وزيادة السكان: إنَّ ندرة الموارد المائية المتجددة   -
واالرتفاع المتزايد لعدد السكان، أدى إلى بحث الدول عن أساليب جديدة 
في تطوير مصادر المياه التي تمر في حدود دولها دون مراعاة احتياجات 
الدول المجاورة لها. وال يفوتنا أن نذكر بأن العالقات الدولية والدبلوماسية 
أجل  من  واإلسالمية  العربية  القضايا  تخدم  زالت  وما  السعودية، خدمت 

السالم.

وُتعد المملكة العربية السعودية من الدول ذات الوزن والثقل العالمي. وعضًوا 
ثقافية  وقوة  قوة سياسية،  تملك  أنها  الدولي. حيث  المجتمع  في  وأساسًيا  مهًما 
مؤثرة في صنع القرار السياسي، والمتغيرات اإلقليمية والدولية المتعلقة بالقضايا 
العربية واإلسالمية. وذلك بسبب مكانتها المرموقة، وعالقتها الفريدة مع معظم 

دول العالم، مما أعطاها فرصة المشاركة في صنع القرار السياسي الدولي. 

ومن المهم أن نؤكد أن المنهج الدبلوماسي لحكومتنا الرشيدة في المملكة العربية 
الساحة  في  السياسية  القضايا  مع  التعامل  في  اإلخالص  على  يدل  السعودية، 
)المليكي،  هدفين  في  تكمن  السعودية  الدبلوماسية  أنشطة  منهج  وأن  الدولية. 

:)2013

المجاورة  الدول  بين  واألمني  السياسي  اإلطار  في  واالستقرار  السالم   .1
والصديقة مع توثيق العالقات الدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية. حيث 
على  القضاء  أجل  من  كثيرة  أعباء  السعودية  العربية  المملكة  تحملت 
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المشكالت في المجتمعات العربية واإلسالمية، مع تجسيد القيم والعادات 
والتقاليد اإلسالمية، التي شملت العدالة المتمثلة في السالم.

صدق  بكل  والسياسية  الدولية  المواثيق  واحترام  اإلنسان  حقوق  حفظ   .2
مختلف  على  الدولية  االتفاقيات  بتنفيذ  وااللتزام  فعال،  وبشكٍل  وإخالص 
في  الصراعات  لحل  والصادق،  العادل  السالم  تدعم  التي  المستويات 

المجتمع الدولي. 

ولم تتوقف المملكة العربية السعودية عند هذين الهدفين. بل قامت بالمساعي 
الدبلوماسية وبذلت العالقات اإليجابية، والمشاركة الفعلية، في صيانة األمن، 
واالستقرار بين الدول في العالم العربي واإلسالمي، والمجتمع الدولي، من أجل 

البناء والرفاهية، ومساندة الحق والعدل في كل مكان وزمان حول العالم. 
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التأليف والترجمة، مجج 45، ع 3و 4، إبريل/ جمادى األولى 2013م. 

الفكر،  عالم  العالمي،  والسالم  كانط   .)2003( عطيات  السعود،  أبو    .2
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، مج 32، ع 4، يونيو 2003م.

بدوي، عبد الرحمن )1979(. فلسفة القانون والسياسة، وكالة المطبوعات:    .3
الكويت، ط3.

النظرية  بين  الدولية  السياسية  األزمات  إدارة   .)2007( حسن  بكر،    .4
والتطبيق، جامعة أسيوط، كلية التجارة، أسيوط.

بطرس، فهيمة لبيب )1998(. دور األنشطة الطالبية في تنمية بعض    .5
القيم الخلقية لدى طالب جامعة المنيا، دراسة ميدانية، مجلة كلية التربية، 

كلية التربية، جامعة المنيا، ع 1، يوليو 1998م. 

دراسة  العالمي  السلم  صناعات   .)2013( حكوم  كلثوم  أم  يحيى،  بن    .6
اإلنسانية،  والعلوم  الحقوق  مجلة  الدولي،  والقانون  الفقه  بين  مقارنة 

جامعة زيان عاشور بالجلفة، ع 16، ديسمبر 2013م. 

المشتركة  اإلنسانية  القيم   .)2009( علي  محمد  هللا  آية  التسخيرّي،    .7
اإلسالم  أمة  مجلة  واألمم،  الشعوب  بين  التضامن  تعزيز  في  ودورها 
أكتوبر   ،3 ع  والنشر،  والطباعة  للدراسات  كاهل  دار  شركة  العلمية، 

2009م. 

نقدية، ترجمة:  السياسي رؤى  النفس  تيليغا، كريستيان )2016(. علم    .8
أسامة الغزولي، عالم المعرفة: األردن. 

الحص، سليم )2006(. أّي سالم؟، المستقبل العربي، مركز دراسات    .9
الوحدة العربية، مج 28، ع 323، يناير 2006م.  

المراجع



70

ســـلـــســـلـــة 
ــواصــل  ــت ال

الــحــضــاري

مجلة  للسالم،  اإلسالمي  المفهوم   .)2012( محمد  بحر  محمد  حسن،    .10
آداب النيلين، جامعة النيلين، كلية اآلداب، مج 1، ع 4، أكتوبر 2012م.

الخشت، محمد عثمان )2010(. المواطن العالمي والنزعة العالمية في    .11
عصر التنوير، دراسات عربية وإسالمية، جامعة القاهرة_ مركز اللغات 
األجنبية والترجمة التخصصية، ج 29، جمادى األولى_ مايو2010م.

الخراشي، ناهد )2014(. حاجة اإلنسانية إلى األمن والسالم العالمي،    .12
مجلة البحث العلمي في اآلداب، جامعة عين شمس، كلية البنات لآلداب 

والعلوم والتربية، ع 15، ج 1.

المستقبل  الدائم،  الحضارات والسالم  )2006(. حوار  نسيم  الخوري،    .13
أكتوبر   ،332 ع   ،29 مج  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  العربي، 

2006م. 

الخربوطي، علي حسن )1966(. اإلسالم دين عالمي إنساني، مطابع    .14
شركة اإلعالن: الشرقية.

كلية  أحمد. حولية  إبراهيم علي  بواسطة: محمد،   , السالم في اإلسالم    .15
الدعوة اإلسالمية بالقاهرة. ع. 29، ج. 2 )2017(.

الحضاري  التعايش   .)2011( محسن  شعير  نعيم  إيمان  العفراوي،   .16
وانعكاساته االجتماعية والفكرية والثقافية: دراسة في المفهوم والواقع، 

مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية، مج36، ع3.

العاملي، ياسين حسن عيسى )2008(. أصول التعايش مع اآلخر، دار    .17
الهادي للطباعة والنشر: بيروت. 

متغير،  عالم  في  األزمات  إدارة   .)1993( رشدي  عباس  العماري،    .18
مركز األهرام للترجمة والنشر: القاهرة.

القوات  على  اإلنساني  الدولي  القانون  تطبيق   .)2013( ساعد  العقون،    .19
التابعة لألمم المتحدة في إطار عمليات حفظ السالم الدولية، مجلة الحقوق 
والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، ع 15، أكتوبر 2013م. 



71 الـــــــتـــــــو اصــــــــــل الـــــحـــــضـــــاري
والــــــــــــــــســــــــــــــــام الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــي

عكام، علي محمود )2016(. ادفع بالتي هي أحسن: فلسفة قرآنية في    .20
جامعة  اإلسالمية،  والدراسات  الشريعة  مجلة  العالمي،  السالم  سبيل 

الكويت، مجلس النشر العلمي، مج 31، ع 106، سبتمبر 2016م.

غباش، منوبي )2004(. مقومات تصور السالم الدائم في فلسفة كانط،    .21
مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز اإلنماء القومي، مج 25، ع 130-

131، خريف 2004م. 

رضوان، عبير بسيوني )2011(. األمن اإلنساني وتطبيقاته في المحافل    .22
الدولية.

لزغير، محمد عبده )2012(. ثقافة السالم من أجل األطفال والشباب،    .23
ورقة عمل مقدمة إلى ملتقى: التواصل االجتماعي، كلية العلوم التطبيقية 
من  الفترة  في  عمان،  سلطنة  االجتماعية،  التنمية  وزارة  بصحار، 

23_24 أبريل.

نقدي،  عرض  السالم:  وبناء  المتحدة  األمم   .)2005( منير  زهران،    .24
مجلة السياسة الدولية، ع 161، مطابع األهرام التجارية: مصر.

الدول  جامعة  عربية،  شؤون  السالم،  معركة   .)2011( توني  زيني،    .25
العربية_ األمانة العامة، ع 146، صيف 2011م.

سالمة، أيمن عبد العزيز محمد )2010(. النظام القانوني لقوات حفظ    .26
السالم التابعة لألمم المتحدة 2010م، بحث غير منشور تم تقديمه إلى 
ندوة »مصر وحفظ السلم واألمن في إفريقيا«، معهد البحوث والدراسات 

اإلفريقية، جامعة القاهرة. 

التحول  على  الخارجي  العامل  تأثيرات   .)2006( المنعم  عبد  سعيد،    .27
الديموقراطي في المنطقة العربية، القاهرة، أعمال المؤتمر األول للمركز 

الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، 2006م. 

صراعات  من  الدولية  العالقات  مستقبل   .)2006( محمد  سعدى،    .28
السالم، مركز دراسات الوحدة  الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة 

العربية: بيروت.



72

ســـلـــســـلـــة 
ــواصــل  ــت ال

الــحــضــاري

الوظيفة  مجال  في  الدولية  المنظمات  مسئولية   .)1986( جمال  طه،    .29
الدولية، الهيئة العامة المصرية للكتاب: القاهرة. 

الكتاني، يوسف )1996(. العطاء الحضاري لإلسالم في مجال العالقات    .30
الدولية اإلسالم دين السالم، اإلحياء، الرابطة المحمدية للعلماء، ع 7، 

فبراير_ رمضان 1996م. 

كيلمان، هربرت )1998(. إسهامات علم النفس االجتماعي في صناعة    .31
رابطة  نفسية،  دراســات  البحثية،  الفروض  بعض  العالمي:  السالم 

األخصائيين النفسيين المصرية )رأنم(، مج8، ع2، أبريل 1998م.

وطبيعته  مقاصده  السالم  أجل  من  التعليم   .)1994( بول  كيسمبو،    .32
ومحتواه من منظور إفريقي، تعليم الجماهير، المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم_ إدارة التربية، سبتمبر 1994م.

المرشد أبادي، لطف الحق )2014(. دور القوانين اإلسالمية في إحالل    .33
األمن والسالم في العالم، صوت األمة، الجامعة السلفية_ دار التأليف 

والترجمة، مج 46، ع 12، ديسمبر 2014م. 

الشروق  مكتبة  الحوار،  وقضايا  اإلسالم   .)2000( مصطفى  ماهر،    .34
الدولية: القاهرة.

في  الديموقراطي  التحول  تأثير   .)2010( الحفيظ  عبد  عالء  محمد،    .35
أسيوط،  جامعة  مستقبلية،  دراسات  الدولي،  السالم  على  النامية  الدول 

مركز دراسات المستقبل، س 15، ع15، يناير 2010م.

في  الديموقراطي  التحول  تأثير   .)2010( الحفيظ  عبد  عالء  محمد،    .36
أسيوط،  جامعة  مستقبلية،  دراسات  الدولي،  السالم  على  النامية  الدول 

مركز دراسات المستقبل، س 15، ع 15، يناير 2010م.

محمود، أنور محمد فرج )2012(. المجتمع المدني العالمي بين الفاعلية    .37
الجامعة  والدولية،  العربية  للدراسات  المستنصرية  مجلة  والشرعية، 
المستنصرية، مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، ع 37،  

آذار 2012م. 



73 الـــــــتـــــــو اصــــــــــل الـــــحـــــضـــــاري
والــــــــــــــــســــــــــــــــام الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــي

حفظ  قوات  حصانات   .)2019( الصديق  الحق  عبد  الوليد  محمود،    .38
الشريعة  مجلة  مقارنة،  دراسة  والتطبيق:  النظرية  بين  الدولية  السالم 
وكلية  والقانون  الشريعة  كلية  العالمية_  إفريقيا  جامعة  والقانون، 

الدراسات اإلسالمية، ع 33، فبراير 2019م.

النظرية  الدولية  السياسية  العالقات   .)2009( إسماعيل صبري  مقلد،    .39
والواقع، جامعة أسيوط، أسيوط.

مكروم، عبد الودود )2014(. الحوار بين الثقافات في العالم العربي:    .40
بناء  اإلنسانية في  بالقيم  تمكين طالبها  الجامعة في  لتحديد دور  مدخل 
السالم، ورشة عمل: مقرر جامعي حول مهارات  الحضارة وصناعة 
اليونسكو اإلقليمي  العالم العربي، مكتب  الثقافات في  ثقافة الحوار بين 
للتربية في الدول العربية، بيروت 16_17 يونيو، مركز دراسات القيم 

واالنتماء الوطني، جامعة المنصورة.

الناصري، محمد )2013(. السالم في اإلسالم: نحو تأصيل ثقافة السالم    .41
في الخطاب اإلسالمي، اإلحياء، الرابطة المحمدية للعلماء، مارس/ ربيع 

الثاني 2013م.

دراسة  مع  الدولي  الجماعي  األمن   .)1985( عثمان  نشأت  الهاللي،    .42
جامعة  دكتوراه،  رسالة  اإلقليمية،  المنظمات  بعض  إطار  في  تطبيقية 

عين شمس، كلية الحقوق. 

مجلة  كونية،  بأبعاد  السالم  على  التربية   .)2010( أسعد  علي  وطفه،    .43
12، ع  العربية، مج  الطفولة  لتقدم  الكويتية  الجمعية  العربية،  الطفولة 

45، ديسمبر 2010م. 

اليماني، رحاب أحمد السيد )2018(. القيم اإلنسانية والسالم العالمي:    .44
مهام جديدة في رسالة الجامعة، مستقبل التربية العربية، المركز العربي 

للتعليم والتنمية، مج 25، ع 111، مارس 2018م.

ياسين، السيد )2009(. شبكة الحضارة المعرفية في المجتمع الواقعي    .45
إلى العالم االفتراضي، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب. 



74

ســـلـــســـلـــة 
ــواصــل  ــت ال

الــحــضــاري

تعليمية  وحدات  فاعلية   .)2020( سلمان  محمد  الحراسيس، صابرين    .46
مطورة في التربية الوطنية في ضوء قيم المواطنة والتواصل الحضاري 
في اكتساب المفاهيم الوطنية وتقبل اآلخر لدى طالبات المرحلة األساسية، 
رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، 

األردن، عمان.

في  تحليلية  دراسة  الدولية  العالقات   .)2010( عودة  علي  العقابي،    .47
األصول والنشأة والتاريخ والنظريات، الطبعة األولى، دار القلم: عّمان.

مركز ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان )4-4-2010(، »مفهوم    .48
السالم االجتماعي«، اّطلع عليه بتاريخ 5-3-2018. بتصّرف.

عبد العال، ناهد )2014(. السالم بين الفكر اإلسالمي والفكر الغربي    .49
»دراسة مقارنة«، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، 

مصر.

تهامي، دكير محمد )2005(. مؤتمر: »دور التفاعل الثقافي في بناء    .50
2005م،  )إيلول(،  سبتمبر   30_28 بين  بيروت،  العالمي«،  السالم 
 ،49 ع   ،12 س  واألبحاث،  للدراسات  الكلمة  منتدى  الكلمة،  مجلة 

خريف 2005م.

السعودية:  الدبلوماسية   .)2013( حمد  الرحمن  عبد  بن  فهد  المليكي،    .51
وزارة  الدبلوماسية،  مجلة  العالمي،  السالم  هدفها  سياسية  مدرسة 
الخارجية، معهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ع 67، 

يونيو 2013م.



75 الـــــــتـــــــو اصــــــــــل الـــــحـــــضـــــاري
والــــــــــــــــســــــــــــــــام الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــي



76

ســـلـــســـلـــة 
ــواصــل  ــت ال

الــحــضــاري



77 الـــــــتـــــــو اصــــــــــل الـــــحـــــضـــــاري
والــــــــــــــــســــــــــــــــام الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــي



78

ســـلـــســـلـــة 
ــواصــل  ــت ال

الــحــضــاري



79 الـــــــتـــــــو اصــــــــــل الـــــحـــــضـــــاري
والــــــــــــــــســــــــــــــــام الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــي



80

ســـلـــســـلـــة 
ــواصــل  ــت ال

الــحــضــاري

www.salam4cc.org
ســـلـــســـلـــة 

ــواصــل  ــت ال
الــحــضــاري

إعداد 
د. نورة العويد

ــحــضــاري ــتـــواصـــل ال الـ
والـــــــــســـــــــام الــــعــــالــــمــــي


