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 "اإلنسانيفي ترسيخ مبادئ القانون الدولي  يدور المناهج التربوية في الوطن العرب"

باتنة    الجزائر -جامعة /  خشمون  محمد  .أ
 
 

: ملخص
هتدؼ ىذه ادلداخلة بالدرجة األكىل، إىل إبراز دكر ادلناىج الًتبوية يف الوطن العرب يف ترسيخ مبادئ القانوف     

تعد تقتصر على اجلانبُت العلمي كالسلوكي فقط، بل  ، ذلك أف الًتبية مبفهومها احلديث، ملاإلنساينالدكيل 
ة اإلنساينأصبحت تربية عقلية كنفسية كثقافية، قبل كل شيء، كالشك أف من أبرز أدكرىا ترسيخ أىم ادلبادئ 
كقيمة  اإلنسافأثناء عملية تنشئة األطفاؿ، السيما تلك اليت جاءت يف االتفاقيات الدكلية، اليت حتث على احًتاـ 

يبقى إنسانا كالبد من  اإلنسافة حىت يف أحلك الظركؼ كأقصاىا، كحاالت احلرب كاألسر كما شبو ذلك، ؼمعنوم
.   احًتاـ إنسانيتو، حىت كلو كاف عدكا معتديا أك يف حالة ضعف

ة، ة العاـاإلنساينكقد مت التوصل إىل أف جل ادلناىج الًتبوية يف الوطن العريب، ال تركز بشكل كبَت على القيم    
بقد ما تركز على القيم الوطنية كالقومية يف الكثَت من األحياف، كاف كاف ذلك مطلوبا، فبل غلب أف يكوف على 

حساب تشويو إنسانية الطفل، الذم قد يصبح زلاربا يف ادلستقبل أك سياسيا صاحب قرار يف احلرب، فكل الذين 
أك بالشر، كانوا ذات يوما أطفاال يتعلموف، كالشك أف  كعلموا عليو بصماهتم سواء باخلَت اإلنساينغَتكا التاريخ 

ة، أثر بشكل كبَت على طريقة تعاملهم مع اآلخرين، كذلذا صلد أف اإلنساينما تعلموه من قيم حوؿ طبيعتهم 
 ادلناىج التعليمة كالًتبوية يف الوطن العريب، ال ختصص دركسا ال يف مادة التاريخ كال يف مادة الًتبية مدنية كال يف

من ىذا  ،باقي ادلواد األخرل، حوؿ اتفاقية جنيف األكىل كال الثانية كال حىت باقي الوثائق التارؼلية كالربكتوكوالت
.  النوع

 

: دمةمق

تُعد ادلعاناة النارتة عن النزاعات ادلسلحة، جتربة من أقسى التجارب التارؼلية ادلشًتكة يف اجملتمع    
كثَتكف أف القرف العشرين قد شهد ارتفاعا غَت مسبوؽ يف عدد النزاعات ادلسلحة على اؿ حيث يرل، اإلنساين

كمبزيد من التخصيص، شهد . ق النزاعاتامتداد العامل، كما شهد يف الوقت نفسو تغَتا ملحوظا يف طبيعة ىذ
كإذ . النصف الثاين من القرف العشرين تفشيا للنزاعات الداخلية ارتبط يف غالب األحياف بقياـ أك اهنيار دكؿ كطنية
أخذت ادلناطق احلضرية كالسكنية تتحوؿ على ضلو متزايد إىل ساحات للقتاؿ يف النزاعات الداخلية كاحلركب 
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كذلك أصبح األطفاؿ كالشباب يتعرضوف . غَت مسبوقةعت أعداد الضحايا ادلدنيُت بصورة األىلية، فقد ارتف
ال بوصفهم ضحايا فحسب، بل بوصفهم  ،كيعانوف من آثاره أكثر من أم كقت مضى ،لعنف النزاع ادلسلح

كما يشهد على ذلك جتنيد األطفاؿ كاستغبلذلم كمقاتلُت يف عديد من النزاعات ادلسلحة اليت  ،معتدين أيضان 
لسبلـ افاف البشرية مل ختل كعلى مر العصور من دعاة  ،كال شك انو على الرغم بشاعة احلركب ،يشهدىا العامل

بل كانوا ينادكف بوقف  ،سبفح كانوا ينادكف ليس فقط بتخفيف معاناة الضحاياالذين  ،فكريناملصاحلُت كاؿك
كمع ىذا فاحلرب مل تتوقف، كال ؽلر قرف من الزماف حىت نشاىد حرائق احلركب ككيبلتيها  ،احلركب ككيبلهتا

فانو من  ،كاف ايقاؼ احلركب بشكل مطلق حلم يصعب حتقيقو كإذاشاخصة كجزء من الطبيعة البشرية، كذلذا 
. يلجمها اك قيدػلكمها  على عواىنها كدكف منطق كدكف تنظيمغَت ادلمكن اف تًتؾ ىذه االمور ادلأساكية 

ة يف شخصية األطفاؿ اإلنساينلؤلخبلؽ  ،كالشك أف ادلدرسة  تلعب دكرا أساسيا يف ترسيخ ادلبادئ األساسية  
، حيث  تعترب ادلناىج الدراسية من أىم األركاف يف الذين أكيد سيكوف منهم من سيقود العامل يف احلركب ذات يـو

ألهنا السبيل األساسي للوصوؿ إىل  ،كاليت غلب أف حتظى باىتماـ كبَت من طرؼ متخذم القرار ة التعليمية،العملي
ادلستقبلية الوسيلة ادلثلى اليت تغذم األجياؿ يف كوهنا دلناىج اأعلية  كتنبع. األىداؼ ادلنشودة من العملية التعليمية

 .ء كادلساكن حىت كلو كانوا أعداءكنبل الفرساف يف التعامل مع الضعفا ،بأخبلؽ
 ،اإلنساينابراز دكر ادلناىج الًتبوية يف العامل العريب يف ترسيخ مبادئ القانوف الدكيل  كذلذا حتاكؿ ىذه ادلداخلة،  

دكر الؿ ابراز كذلك من خ ،حىت يف حالة احلرب كالعداء ةاإلنسايناليت حتث على احًتاـ احلياة كالكرامة 
كاقع  كمقارنتها مع ،اإلنساينأىم مبادئ القانوف الدكيل مث توضيح  ،اإلنسافادلؤسسات الًتبوية يف تكوين شخصية 

 .منها ادلتوقع كادلأموؿ ادلستقبلي الدكركأخَتا، االشارة إىل ، ادلناىج الًتبوية يف الوطن العريب

 :اإلنساندور المؤسسات التربوية في تكوين شخصية  -1

 ؛عملية اجتماعية ىادفة، كأهنا تستمد مادهتا من اجملتمع الذم توجد فيوكمقصود من ادلعركؼ أف الًتبية نشاط     
منذ أف يولد  اإلنسافع كأهنا تستمر ـ ،من عوامل كمؤثرات كقول كأفراد ،إذ إهنا رىينة اجملتمع بكل ما فيو كمن فيو

كالعمل على حتقيق تفاعلو كتكيفو ادلطلوب  ،للحياة اإلنساف؛ لذلك فقد كاف من أىم كظائفها إعداد كحىت ؽلوت
 .مع رلتمعو الذم يعيش فيو فيؤثر فيو كيتأثر بو

اليت تتوىل مهمة  ،ال ؽُلكن أف ػلصل إال من خبلؿ ادلؤسسات االجتماعية ادلتنوعة ،كألف ىذا التأثر كالتأثَت  
؛ فإف ما ػُليط بو من كائناٍت كمكونات طلوب معكتعمل على حتقيق انسجامو امل ،بغَته اإلنسافتنظيم عبلقة 

كتتم من خبلؿ ادلؤسسات الًتبوية االجتماعية اليت  ؛منذ أف يولد كحىت ؽلوت اإلنسافالعملية الًتبوية مستمرة مع 
كتُعد ىذه ادلؤسسات . كإعداده للحياة فيو ،كتنمية كعيو اإلغلايب ،كتكيفو مع رلتمعو ،اإلنسافتتوىل مهمة تربية 
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حىت تنُقل من  ،تبعان لظركؼ ادلكاف كالزماف ،مبثابة األكساط أك التنظيمات اليت تسعى اجملتمعات إلغلادىا ،الًتبوية
 .كحُتقق أىدافها كغاياهتا الًتبوية ،كتطور حضاراهتا ،خبلذلا ثقافاهتا

إذ  ،اإلنسافأك كيفيٍة كاحدٍة طوؿ حياة  ،بوية ال تكوف على ظلٍط كاحدٍ كىنا جتدر اإلشارة إىل أف ادلؤسسات الًت  
ادلكانية  كبيئتو  ،كظركؼ رلتمعو اإلنسافكختتلف باختبلؼ مراحل عمر  ،سلتلفة األظلاط ،إهنا متعددة األشكاؿ

تتم شلارستو النشاط الًتبوم الذم كما ختتلف باختبلؼ نوعية .كما فيها من عوامل كقول ،كالزمانية كادلعيشية
  .فيها
على النمو الشامل  اإلنسافتلك البيئات أك األكساط اليت ُتساعد : "ادلؤسسات الًتبوية بأهنا كىنا ؽلكن تَعريف    

 ) (".كالتكيف مع من ما حولو من مكونات ،كالتفاعل مع من حولو من الكائنات ،دلختلف جوانب شخصيتو
إىل جانب  ،كرتاعة الرفاؽ ،دلدرسةكا ،األسرة ،من أبرز كأىم ىذه ادلؤسسات الًتبوية يف اجملتمع كن القوؿ أنوكمي

اليت تؤثر على تربية  ،كأماكن العمل كضلوىا من ادلؤسسات ادلختلفة،كاألندية ،ككسائل اإلعبلـ ،دكر العبادة
ال ؽلكن أف تتم إال  ،اإلنسافكمعٌت ىذا أف تربية   ،سواءن كاف ذلك التأثَت بطريقٍة ُمباشرٍة أك غَت مباشر ،اإلنساف

كنظران لكثرة ىذه ادلؤسسات كتنوعها كاختبلؼ  (  ) .أك الوسائط االجتماعية ادلختلفة من خبلؿ بعض ادلؤسسات
فقد َعَرؼ اجملتمع عرب تارؼلو الطويل عددان من ىذه ادلؤسسات االجتماعية الًتبوية كالتعليمية  ؛أشكاذلا كأظلاطها

كالتغَتات احلضارية اليت طرأت بُت حٍُت كآخر  ،اليت كانت نتاجان طبيعيان للعديد من ادلطالب كالتحديات ،ادلختلفة
إظلا نشأت اجملتمعات العربية ليت ُعرفت يف بل إف كل مؤسسة من ادلؤسسات الًتبوية ا. ( )عريبعلى العامل اؿ

، كال شك أف ادلدرسة تعترب من أىم ىذه ادلؤسسات كأكثرىا تأثَتا على استجابةن حلاجٍة كظركٍؼ اجتماعيٍة معينة
. شخصية الطفل على االطبلؽ

 
:  اإلنسانيأهم مبادئ القانون الدولي  -2

أف االصل يف العبلقات الدكلية على ما يبدك ىو احلركب " :كىي ،يشَت البعض اىل حقيقة سليفة
. ( )"كاالختصاـ كليس الوئاـ كالسبلـ

اك على االقل التخفيف  ،بضركرة تنظيم احلركب للحد من كيبلهتا ،كذلذا كاف دائمان ىناؾ من ينادم
، اذا نظر ادلسلموف للحرب ةاإلنساينكككاف ادلسلموف يف طليعة االمم اليت نظمت احلركب على قواعد الرزتة ، منها

                                                             
)1( - Davies, Don. Communities and Their Schools, New York,NY:McGraw-Hill, 1981 p25. 

 .58ص  006 عامر،حامد، اإلصبلح اجملتمعي أضاءت ثقافية كأضاءت تربوية، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاىرة،  - ( )

- (1) Davies, Don, Family, Community and School Partnerships in the 1990s:The Good News 

and the Bad (Boston,MA: Institute for Responsive Education,1996.p98. 
، دار ادلستقبل العريب من منشورات اللجنة الدكلية للصليب االزتر اإلنساينكطبيعتو، دراسات يف القانوف الدكيل  اإلنساينزلمد عزيز شكرم، تاريخ القانوف الدكيل  ( )

.   الدكيل، دكف بياف مكاف الطبع كال زمانو، ص
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كال ينبغي االستمرارية يف النزاع اف الحت بوادر  ،لضركرة دفع العدكاف إالكال يلجأ اىل القتاؿ  ،كضركرة مفركضة
تربز بشكل  ،ائد جيشو اسامة بن زيدؽ ،ابو بكر الصديقا اخلليفة الراشد كلعل الوصية اليت اكصى بو. السبلـ

ا كال تغلو كال تغدركا كال دتثلوا كال ختوف: اذ جاء يف الوصية ، تشبع هبا ادلسلموف االكائلة اليتاإلنساينكاضح ادلبادئ 
كال تذحبوا شاة  ،كال امرأه كال تعقركا طلبل كال حترفوه كال تقطعوا شجرة مثمرة ،كال تقتلوا طفبلن صغَتان كال شيخان كبَتان 

. ( )"د فرغوا انفسهم يف الصوامع فدعوىم ما فرغوا انفسهم لوكسوؼ دتركف باقواـ ؽ ،كال بقرة كال بعَتان اال دلأكلة
قد نادكا بالتخفيف يف كيبلت  ( )كجان جاك رسو وروفائيل ولككما صلد اف مفكرم عصر النهضة 

من أكؿ الوثائق ادلكتوبة يف العصر احلديث   86 احلركب، كلعل الببلغ االمريكي حوؿ قواعد احلرب الربية لعاـ 
. لتنظيم امور احلرب

عند ابراـ اتفاقية جنيف بتحسُت احواؿ حرجى احلرب مث بوالدة  864 غَت اف االمر اختلف يف عاـ 
اذ صلد امامنا، تنظيمان دكليان كاىتمامان منظمان بامور احلرب غَت اف التنظيمات . ( )859 عاـ فكرة الصليب االزتر 

انف الذكر السعاؼ ادلرضى  864 األكىل لقانوف احلرب كانت تنصب على جزيئات معينة كاتفاقية جنيف 
ص اك كانت تنصب بتحرمي بعض انواع الرصا 868 كاجلرحى يف احلرب الربية اك اعبلف ساف بطرسبورؾ سنة 

جملمع القانوف الدكيل اك مشركع  880 على تقنينات خاصة اك غَت ملزمة لبعض قواعده كتقنُت اكسفورد سنة 
 .( )874 اعبلف برككسل سنة 

كاليت اذترة عن  907 ك 899 كقد تطور االمر بعد انعقاد مؤدترات الصلح اليت عقدت يف ىولندا عامي 
. ( )ليت ركزت على الوسائل السموح هبا يف اثناء العمليات احلربيةاتفاقيات مسيت قانوف الىام كا

كالربتوكولُت  949 غَت اف اىم حدث يف تاريخ البشرية كاف ابراـ اتفاقيات حنيف االربع ادلربمة يف 
 اذ جرل مبوجب ىذه االتفاقيات حتديد االطار العاـ للتنظيم القانوين لقانوف احلرب. ادللحقُت هبذه االتفاقيات

. كألكؿ مرة تتسع احلماية لتشمل تنظيم اكضاع ادلدنيُت يف زمن احلرب
الذم عرفو  اإلنساينكتعد االتفاقيات االخَتة مع قانوف الىام االساس الذم يتكوف منو القانوف 

ىو رلموعة ادلبادئ كالقواعد ادلتفق عليها دكليان كاليت هتدؼ اىل احلد من استخداـ العنف يف كقت : ( )البعض

                                                             
. 9، دار ادلستقبل العريب من منشورات اللجنة الدكلية للصليب االزتر الدكيل، صاإلنساينمفيد شهاب، تقدمي لدراسات يف القانوف الدكيل  ( )
، كانظر ايضان طارؽ زيادة االسس التارؼلية 4 ، ص4، دراسات اإلنساف، نشأتو كتطوره من منشورات ادلعهد العريب حلقوؽ اإلنسافسلم اللغماين، مفهـو حقوؽ ( 4)

. كما بعدىا 9 ، ص4، دراسات اإلنسافرات ادلعهد العريب حلقوؽ ، منشواإلنسافكالفلسفية حلقوؽ 

 
نوفمرب  6   –4 العريب الذم انعقد يف القاىرة للفًتة من  االقليمي بُت االمس كالغد، كرقة عمل قدمت اىل ادلؤدتر 949 جورج ايب صعب، اتفاقيات جنيف  ( )

، دار ادلستقبل العريب، منشورات اللجنة اإلنسايندراسات يف القانوف الدكيل ( 999   –949 )مبناسبة االحتفاؿ بالبديل الذىيب التفاقيات جفيف  999 
.   4الدكلية للصليب االزتر الدكيل، ص

، دار ادلستقبل، اإلنساين، جوانب الوحدة كالتمييز، دراسات يف القانوف الدكيل اإلنسافكالقانوف الدكيل حلقوؽ  اإلنساينزلمد نور فرحاف، تاريخ القانوف الدكيل  ( )
. 84ص
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كادلرضى . نزاعات ادلسلحة عن طريق زتاية االفراد ادلشًتكُت يف العلميات احلربية اك الذين توقفوا عن ادلشاركة فيهااؿ
كادلصابُت كاالسرل كادلدنيُت، ككذلك عن طريق جعل العنف يف ادلعارؾ العسكرية مقتصران على تلك االعماؿ 

. الضركرية لتحقيق اذلدؼ العسكرم
 8 ماـ كاضعي االتفاقية اخلاصة باحًتاـ قوانُت كاعراؼ احلرب الربية اليت ابرمت يف كذلذا صلد اف جل اىت

كالبلئحة ادللحقة هبا قد انصب على تعريف احملاربُت كمعاجلة موضوع اسرل احلرب  907 تشرين األكؿ / اكتوبر
ة كلكن مع ىذا فاف ىذه كموضوع ادلرضى كاجلرحى كاجلواسيس كادلفاكضوف كاتفاقيات االستسبلـ كاتفاقيات اذلدف

االتفاقية قد اشارت اىل ادلدنيُت من سكاف ادلناطق احملتلة فهي يف القسم الثاين يف موضوع العمليات العدكانية غَت 
قتل اك جرح افراد من الدكلة ادلعادية اك اجليش ادلعادم ( ب)منعت على كجو النصوص يف الفقرة    اف ادلادة 

االعبلف عن نقض حقوؽ كدعاكم مواطٍت الدكلة ادلعادية اك تعليقها ( ج)الفقرة  للجوء اىل الغدر ككذلك منعت
اك عدـ قبوذلا كؽلنع على الطرؼ ادلتحارب ايضا اكراه مواطٍت الطرؼ ادلعادم على االشًتاؾ يف عمليات احلرب 

. ضد بلدىم حىت كلو كانوا يف خدمة طرؼ النزاع قبل اندالع احلرب
ث من البلئحة ادلتعلقة بقوانُت كاعراؼ احلرب الربية ىو االىم بالنسبة حلقوؽ كاحلقيقة اف القسم الثاؿ

انصب ذلك القسم على كيفية ادارة اراضي العدك من قبل  اكحلقوؽ ادلدنيُت على درجة اخلصوص اذ اإلنساف
. السلطة العسكرية

العاـ كضمانو، مع احًتاـ  على السلطة العسكرية للدكلة احملتلة حتقيق االمن كالنظاـ  4اذ فرضت ادلادة 
اجبار سكاف االراضي احملتلة على االدالء مبعلومات اك تقدمي  45ك44القوانُت السارية يف الببلد كحظرت ادلادتُت 

. السلب 47الوالء للقوة ادلعادية كما حظرت ادلادة 
االشخاص  احًتاـ شرؼ االسرة، كحياة"عندما اكجبت  اإلنسافعلى زتاية حقوؽ  46كقد نصت ادلادة 

. ( )"كادللكية اخلاصة، ككذلك ادلعتقدات كالشعائر الدينية، كال جتوز مصادرة ادللكية اخلاصة
الصادر  اإلنسافكىذه احلماية اليت تقررىا ىذه ادلادة تتطابق مع احلماية ادلقررة يف االعبلف العادلي حلقوؽ 

" فرد احلق يف احلياة كاحلرية كسبلمة شخصلكل "على اف .  يف العديد من ادلواد اذ نصت ادلادة  948 عاـ 
االسرة ىي الوحدة الطبيعية االساسية للمجتمع كذلا حق التمتع حبماية اجملتمع "على اف   فػ  6 كنصت ادلادة 

ال - . لكل شخص حق التملك مبفرده اك باالشًتاؾ مع غَته - : "على االيت 7 ، كما نصت ادلادة "كالدكلة
". ق تعسفان غلوز جتريد احد من ملك

                                                                                                                                                                                              
، دار ادلستقبل، اإلنساين، جوانب الوحدة كالتمييز، دراسات يف القانوف الدكيل اإلنسافكالقانوف الدكيل حلقوؽ  اإلنساينزلمد نور فرحاف، تاريخ القانوف الدكيل  ( )

 .84ص
، النصوص الرمسية لبلتفاقيات كالدكؿ ادلصرفة كادلوقعة اصدار بعثت اللجنة اإلنساينشريف عتلم كزلمد ماىر عبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانوف الدكيل   ( )

. 7، ص 00 ، الدكلية للصليب االزتر بالقاىرة
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لكل شخص احلق يف حرية التفكَت كالضمَت "على حرية ادلعتقدات الدينية بقوذلا  8 كما نصت ادلادة 
كالدين كيشمل ىذا احلق حرية تغيَت ديانتو اك عقيدتو كحرية االعراب عنهما بالتعليم كادلمارسة كمراعاهتا سواء 

. ( )"اكاف ذلك سران اـ مع اجلماعة
كاف من ابرزىا اتفاقية منح االبادة  ( )االتفاقيات لتنظيم شؤكف ادلنازعات ادلسلحة كقد صدرت العديد من
. اجلماعية كاتفاقيات جنيف االربع

ففيما يتعلق باتفاقية منع جرؽلة االبادة اجلمالية كادلعاقبة عليها كاليت اقرت بقرار اجلمعية العامة لبلمم 
  95 / يناير/كانوف الثاين   اصبحت نافذة ادلفعوؿ يف ك 948 / ديسمرب/ كانوف األكؿ/9يف  (4)ادلتحدة

: من تلك االتفاقية أم االفعاؿ االتية  كتعٍت االبادة اجلماعية بنظر ادلادة 
. قتل اعضاء من اجلماعة -أ

. احلاؽ اذل جسدم اك ركحي خطَت باعضاء من اجلماعة -ب
. ادلادم كليان اك جزئيان اخضاع اجلماعة عمدان لظركؼ معيشية يراد هبا تدمَتىا  -جػ
. فرض تدابَت تستهدؼ احلؤكؿ دكف اصلاب االطفاؿ داخل اجلماعة -د
. نقل اطفاؿ من اجلماعة عنوة اىل رتاعة اخرل -ىػ

: كقد نصت ادلادة الثالثة من تلك االتفاقية على اف يعاقب على االفعاؿ التالية
. االبادة اجلماعية -أ

. ماعيةالتأمر على ارتكاب االبادة اجل -ب
. التحريض ادلباشر كالعلٍت على ارتكاب االبادة اجلماعية -جػ
. زلاكلة ارتكاب االبادة اجلماعية -د
. االشًتاؾ يف االبادة اجلماعية -ىػ

شلا تعد من . ( )كمن ادللفت للنظر اف ىذه االتفاقية قد اعدت للسرياف يف كقت السلم كزمن احلرب
كىي تقرر العقوبة  اإلنساف، كقانوف حقوؽ اإلنساينادلشًتؾ للقانوف الدكيل االتفاقيات اليت تدخل ضمن ادليداف 

                                                             
.  00 اصدارات االمم ادلتحدة لعاـ   صحيفة الوقائع رقم  اإلنسافالشرعة الدكلية حلقوؽ  اإلنسافحقوؽ : تراجع ىذه ادلواد يف كراس ( )
حقوؽ ككاجبات الدكؿ كاتفاقية بشأف  907   ت/اكتوبر/8 من ىذه االتفاقيات اتفاقية حوؿ حقوؽ ككاجبات الدكؿ احملايدة يف احلرب الربية الىام يف  ( )

، ككذلك بركتوكوؿ بشأف حظر استعماؿ الغازات اخلانقة كالسامة اك ما 907 /  ت/اكتوبر 8 احملايدة كاالشخاص احملايدين يف زمن احلرب الربية الىام يف 
. 5 9 حزيراف / يونيو/7 يشاهبها كالوسائل اجلرثومية يف احلرب جنيف 

 (. .د)الف  60 ادلرقم  (4)
تصادؽ االطراؼ ادلتعاقدة على االبادة اجلماعية، سواء ارتكبت يف اياـ السلم كاثناء احلرب ىي جرؽلة مبقتضى القانوف "ما قررت ادلادة األكىل يف االتفاقية  كىذا ( )

. الدكيل كتتعهد مبنعها كادلعاقبة عليها
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كما اف تلك االتفاقية ال تعد جرائم  ( )ليس فقط على االفراد بل كحىت على حكاـ الدستوريُت كادلوظفُت العامُت
. ( )االبادة اجلماعية من اجلرائم السياسية

كلعل اىم ما . اهنا قد اكردت تنظيمات شاملة لفًتات احلربؼ (4)كاذا انتقلنا اىل اتفاقيات جنيف االربع
ادلشًتكة   شلا حدا هبا لوضع ادلادة  اإلنسافيلفت االنتباه يف ىذه االتفاقيات ىو اصرارىا رتيعان على زتاية حقوؽ 

مباشرة يف  يف رتيع ىذه االتفاقيات حلماية االشخاص الدين ال يشًتكوف يف االعماؿ العدائية اك الذين ال يشًتكوف
افراد القوات ادلسلحة الذين القوا عنهم السبلح، كاالشخاص العاجزكف عن القتاؿ "االعماؿ العدائية مبن فيهم 

بسبب ادلرض اك اجلرح اك االحتجاز اك الم سبب اخر، يعاملوف يف رتيع االحواؿ معامل انسانية، دكف أم دتييز 
". عتقد اك اجلنس اك ادلولد اك الثركة اك أم معيار اخرضار يقـو على العدك اك اللوف، اك الدين اك امل

كقد حظرت االتفاقيات بالنسبة لبلشخاص الذين ال يشًتكوف مباشرة يف النشاطات العدائية، االعماؿ 
: التالية كتبقى زلظورة يف رتيع االكقات كاالماكن

. التشوية كادلعاملة القاسية كالتعذيباالعتداء على احلياة كالسبلمة ادلدنية، كخاصة القتل جبميع اشكالو ك -أ
. اخذ الرىائن -ب
. االعتداءات على الكرامة الشخصية، كعلى االخص ادلعاملة ادلهينة كاحلاطة بالكرامة -جػ
اصدار االحكاـ كتنفيذ العقوبات دكف اجراء زلاكمة سابقة اماـ زلكمة مشكلة تشكيبلن قانونيان كتكفل رتيع  -د

. زمة يف نظر الشعوب ادلتمدنةالضمانات القضائية البل
يف العديد من موارده  اإلنسافكىذه النصوص تتطابق مع االحكاـ ادلقررة يف االعبلـ العادلي حلقوؽ 

( 5)من االعبلف كما رأينا، كمنع التعذيب مقرر ايضا يف ادلادة    فحماية احلياه كالسبلمة البدنية مقررة يف ادلادة 
ال يعرض أم اسناف للتعذيب كال للعقوبات اك ادلعامبلت القاسية اك الوحشية : يتمن االعبلف اليت نصت على اال

اذ جاء يف  اإلنسافكما اف االعراؼ بالكرامة الشخصية، مقرر يف االعبلف العايل حلقوؽ " اك احلاطة بالكرامة
كحبقوقهم ادلتساكية الثابتة ىو دلا كاف االعًتاؼ بالكرامة ادلتأصلة يف رتيع اعضاء االسرة البشرية "الديباجة ما يأيت 

. اساس احلرية كالعدؿ كالسبلـ
اليت نصت على ( 0 )اما ما يتعلق باحملاكمة العادلة فهو االخر قد نص عليو االعبلف العادلي يف ادلادة 

 لكل انساف احلق على قدـ ادلساكاة مع االخرين، يف اف تنظر قضيتو اماـ زلكمة مستقلة نزيهة نظران عادالن "انو 
علنيان للفصل يف حقوقو كالتزاماتو، كاية هتمة جنائية توفق اليو، كلو رجعنا لبلتفاقيات جفيف االربع لوجدنا اف 

. ( )اتفاقية جفيف االكؿ انصبت على موضوع حتسُت حاؿ اجلرحى كادلرضى بالقوات ادلسلحة يف ادليداف
                                                             

. من االتفاقية 4ادلادة  ( )
.  شلن ارتكب تلك اجلرائم اذا طلب ذلكمن االتفاقية كىذا يسمح بتسليم اىل 7ادلادة  ( )
. 949 / اب/اغسطس/  ىذه االتفاقيات مؤرخة يف  (4)
. 949 اب اغسطس،    مؤرخة يف  ( )
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قى القوات ادلسلحة يف اما اتفاقية جنيضف الثانية فهي قد عاجلت موضوع جرحى كمرضى كغر
. ( )البحار

غلب يف رتيع االحواؿ احًتاـ كزتاية اجلرحى كادلرضى "من االتفاقية على االيت (   )كقد نصت ادلادة 
". كالغرقى شلن يكونوف يف البحر من افراد القوات ادلسلحة كغَتىم
ميُت اك شلتلكات زلمية اذا اقًتفت ضد اشخاص مح: كقد عدت االتفاقية سلالفات جسيمة االفعاؿ االتية

القتل العمد التعذيب اك ادلعاملة البلنسانية، مبا يف ذلك التجارب اخلاصة بعلم احلياة تعمد احداث : باالتفاقية
االـ  شديدة اك االضرار اخلطَتة بالسبلمة البدنية اك بالصحة تدمَت ادلمتلكات اك االستيبلء عليها على نطاؽ 

. ( )بية كبطريقة غَت مشركعة كتعسفيةكاسع ال تربره الضركرات احلر
كقد جاءت ادلادة الثالثة باالحكاـ السابقة  (4)اما جنيف الثالثة فقد انصبت على معاملة اسرل احلرب

من االتفاقية معاملة    لغَت ادلشًتكُت يف االعماؿ العسكرية كقد اكجبت ادلادة  اإلنسافبشأف زتاية حقوؽ 
رتيع االكقات، كػلضر اف تقًتف الدكلة احلائزة أم فعل اك اعلاؿ غَت مشركع  معاملة انسانية يف"اسرل احلرب 

يسبب موت اسَت يف عهدهتا، كيعترب انتهاكان جسيما ذلذه االتفاقية، كعلى االخص ال غلوز تعريض أم اسَت 
ة لبلسَت ادلعٍت اك ال حرب للتشويو البدين اك التجارب الطبية اك العلمية من أم نوع كاف شلا ال تربره ادلعاجلة الطيب

. يكوف يف مصلحتو
كبادلثل غلب زتاية اسرل احلرب يف رتيع االكقات كعلى االخص ضد رتيع اعماؿ العنف اك التهديد 

السرل احلرب حق يف احًتاـ اشخاصهم كشرفهم "على اف  4كقد اكدت ادلادة " كضد السباب كفضوؿ اجلماىَت
االسَتات بكل االعتبار الواجب جلنسيهن كغلب على أم حاؿ اف يلقُت يف رتيع االحواؿ كغلب اف تعامل النساء 

معاملة ال تقل مبلئمة عن ادلعاملة اليت يلقاىا الرجاؿ كػلتفظ اسرل احلرب بكامل اىليتهم ادلهنية اليت كانت ذلم 
سول يف اقليمها اك عند كقوعهم يف االسر كال غلوز للدكلة احلاجزة تقييد شلارسة احلقوؽ اليت تكفلها ىذه االىلية 

على الدكلة اليت حتتجر اسرل احلرب اف تتكفل  5 كاكجبت ادلادة " خارجو اال بالقدر الذم يقتضية االسر
. بانعاشتهم دكف مقابل كتقدمي الرعاية الطبية اليت تتطلبها حالتهم الصحية رلانان 
اليت  6كعلى االخص ادلادة  إلنسافاكاحكاـ ىذه ادلادة تتفق كاالحكاـ ادلقررة يف االعبلف العادلي حلقوؽ 

. نصت صعلى اف كل انساف اينما كجد احلق يف اف يعًتؼ يف شخصيتو القانونية
امات االتفاقية الرابعة فهي االىم على االطبلؽ الهنا عاجلت موضوعان مهمان ىو موضوع زتاية 

ادلشًتكة فقد اكردت تلك االتفاقية   االشخاص ادلدنيُت يف كقت احلرب ففضبلن عن احلكم الوارد يف ادلادة 
                                                             

. 949 / اغسطس/ اب/  اتفاقية جنيف الثانية ادلقررة يف  ( )
من االتفاقية قد اكدت على ضماف حقوؽ غَت ادلشًتكُت يف العمليات    من االتفاقية ادلذكورة البد من االشارة اىل اف ادلادة(  5)كىذا ما نصت عليو ادلادة  ( )

. كىي مادة مشًتكة يف االتفاقيات االربع
 .949 /اغسطس/اب/  ادلؤرخة يف  (4)
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نصوصان توفر اشكاالن متعددة من احلماية للمدنيُت فادلادة اخلامسة توجب معاملة االشخاص احملميُت بنسانية حىت 
. كلو كانوا قد اهتموا باجلاسوسية اك التخريب اك بنشاطات تضر بامن دكلة االحتبلؿ

اكجبت توفَت زتاية كاحًتاـ خاصُت  6 ادلادة كما اف . كما اكجبت ضماف حقهم مبحاكمة عادلة
 8 للجرحى كادلرضى كالغرقى كاحلوامل كادلعرضُت خلطر كبَت كزتايتهم من السلب كسوء ادلعاملة كحرمت ادلادة 

اختاذ التدابَت الضركرية لضماف عدـ اعلاؿ االطفاؿ منمن  4 اذلجـو على ادلستشفيات ادلدنية كما اكجبت ادلادة 
ف العمر الذين افًتقوا عن عوائلهم بسبب احلرب كقد خصصت االتفاقية الرابعة الباب الثالث من ـ 5 ىم دكف 

ادلشًتكة شلا   القسم األكؿ لبلقرار حبقوؽ احملميُت بل اف بعض مواد ىذا القسم تعد رلرد تكرار دلا جاء يف ادلادة 
لبلشخاص احملميُت : "على اف 7 صت ادلادة يوحي باف ادلقصود ىو التأكيد كاعطاء تفصيل مباىية احلماية فقد ف

يف رتيع االحواؿ حق االحًتاـ الشخاصهم كشرفهم كحقوقهم العائلية كعقائدىم الدينية كعاداهتم كتقاليدىم 
كغلب معاملتهم يف رتيع االكقات معاملة انسانية كزتايتهم بشكل خاص ضد رتيع اعماذلم اك التهديد كضد 

زتاية النساء بصفة خاصة ضد أم اعتداء على شرفهن كال سيما ضد االغتصاب  السباب كفضوؿ اجلماىَت كغلب
كمع مراعاة االحكاـ ادلتعلقة باحلالة الصحية كالسن كاجلنس، يعامل رتيع . كاالكراه على الدعاره اك ىتك عرضهن

الطراؼ النزاع اف االشخاص احملميُت دكف أم دتييز ضار على اساس العنصر اك الدين اك االراء السياسية على اف 
. ( )تتخذ ازاء اشخاص احملميُت تدابَت ادلراقبة اك االمن اليت تكوف ضركرية بسبب احلرب

على حظر شلارسة أم اكراه بدين اك معنوم ازاء االشخاص احملميُت خصوصان هبدؼ    كنصت ادلادة 
يت من شأهنا اف تسبب معاناة بدنية رتيع التدابَت اؿ"   كحتظر ادلادة . احلصوؿ على معلومات منهم اك من غَتىم

اك اباذة لبلشخاص احملميُت ادلوجودين حتت سلطتها كال يقتصر ىذا احلظر على القتل اك التعذيب اك العقوبات 
البدنية اك التشوية كالتجارب الطبية كالعلمية اليت ال تقتضيها ادلعاجلة الطبية للشخص احملمي كحسب كلكنو يشمل 

. ية اخرل سواء قاـ هبا ككبلء مدنيوف اك ككبلء عسكريوفايضان أم اعماؿ كحش
ال غلوز معاقبة أم شخص زلمي عن سلالفة مل يقًتفها شخصيان كحتظر العقوبات : "بانو 7 كقررت ادلادة 

اجلماعية كبادلثل رتيع تدابَت التهديد اك االرىاب كالسلب زلظور كحتظر تدابَت االقتصاص من االشخاص احملميُت 
يف  اإلنسافعلى حق التنقل كىو من حقوؽ ادلقررة يف االعبلف العادلي حلقوؽ  5 ـ كقد اكدت ادلادة كشلتلكاتو
. ( )منو   ادلادة 

                                                             
. اإلنسافمن االعبلف العادلي حلقوؽ   ،  قارف ذلك باحكاـ ادلواد  ( )
ػلق لكل فرد اف يغادر اية ببلد فيما .  . لكل فرد حرية التنقل كاختيار زلل اقامتو داخل حدكد كل دكلة.  " اإلنسافمن االعبلف العادلي حلقوؽ    تنص ادلادة  ( )

". ذلك بلده كما ػلق لو العودة اليو



10 

 

على حقوؽ االجانب كعلى االخص مفي احلصوؿ على امدادات االغاثة كالعبلج  8 كاكدت ادلادة 
الركحية من رجاؿ دينهم كاالىم يف ىذه ادلادة الطيب كالسماح ذلم مبمارسة عقائدىم الدينية كاحلصوؿ على ادلعاكنة 

. ( )اهنا اقرت مبعاملة تفضيلية لذكم االحتياجات اخلاصة
على احلق بالعمل كلكنو خاص باالشخاص احملميُت الذين فقدكا بسبب احلرب  9 كقد نصت ادلادة 

قد نصت على ىذا احلق  اإلنسافمن االعبلف العادلي حلقوؽ    عملهم الذم يتكسبوف منو يف حُت اف ادلادة 
لكل شخص احلق يف العمل كلو حرية اختياره "بشكل مطلق اذ نصت الفقرة االكىل من تلك ادلادة على ما يأيت 

امر تدابَت ادلراقبة اك فرض   4، 4كقد نظمت ادلواد " بشركط عادلة مرضية كما اف لو حق احلماية من البطالة
النقل اجلربم اجلماعي اك الفردم لبلشخاص احملميُت اك نفيهم  49دلادة االقامة اجلربية اك االعتقاؿ كما حظرت ا

ارغاـ االشخاص   5من االراضي احملتلة اىل اراضي دكلة االحتبلؿ اك اىل اراضي أم دكلة اخرل كما منعت ادلادة 
ز ارغاـ احملميُت على اخلدمة يف يالقوات ادلسلحة يف دكلة االحتبلؿ كنظمت ادلادة نفسها موضوع عدـ جوا

تدمَت أم شلتلكات خاصة ثابتة اك منقولة تتعلق بافراد اك   5االشخاص احملميُت على العمل كما حظرت ادلادة 
رتاعات اك بالسلطات العامة اك ادلنظمات االجتماعية اك التعاكنية اال اذا كانت العمليات احلربية تقتضي حتما 

. ىذا التدبَت
ىو قانوف نشأ على مبادئ اساسية اعلها مبدأ الفركسية  اإلنساينكيل كغلرم التأكيد على اف القانوف الد

الذم ؽلنع ادلقاتل من االجهاز على جريح اك اسَت اك مهارتة ادلمتلكات اخلاصة لبلشخاص ادلدنيُت غَت ادلشاركُت 
كالقسوة يف العمليات القتالية كعلى مبدأ الضركرة الذم يقـو على فكرة قوامها اف استعماؿ اساليب العنف 

كاخلداع يف احلرب يقف عند حد قهر العدك كحتقيق اذلدؼ من احلرب كىي ىزؽلة العدك ككسر شوكتو فاذا ما حتقق 
اذلدؼ من احلرب على ىذا النحو امتنع التمادم اك االستمرار يف توجيو االعماؿ العدائية ضد الطرؼ االخر 

القسوة كالوحشية يف القتاؿ خاصة اذا كاف استعماؿ اىل جتنب اعماؿ "ة الذم يدعو اإلنساينككذلك على مبدأ 
. ( )"ىذه االساليب ال غلدم يف حتقيق اذلدؼ من احلرب

                                                             
تفضيلية يعامل هبا رعاية من العمر مبعاملة  7عشر من العمر كاحلوامل كاالمهات كاالطفاؿ دكف  5 غلب اف ينتفع االطفاؿ دكف " 5فقرة  8 فقد نصت ادلادة  ( )

 ".الدكلة ادلعنية
.    ص  00 ار ادلستقبل العريب سنة الدكيل، من منشورات اللجنة الدكلية للصليب االزتر بعثة القاىرة د اإلنساينامساعيل عبد الرزتن االسس االكلية للقانوف  ( ) 
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بين الوطنية  وواقع المناهج التربوية في الوطن العربي اإلنسانيمبادئ القانون الدولي  -3
 (التعصب):ةاإلنسانيو

أسباب  كانت احد اىم ،الدكؿ العربية معظميف  تدرسمن ادلعركؼ للجميع اليـو باف ادلناىج الًتبوية اليت   
 دينية متطرفة على زج أفكارىا اخلاطئة يف ادلناىج اذ حرصت مؤسسات ،الًتكيج دلفاىيم التطرؼ كالعنف

كالذم حتّوؿ اليـو اىل قنابل موقوتة  ،ادلتطرؼ األمر الذم كاف سببا يف صناعة أجياؿ من الشباب ،الدراسية
 .مزيفة كينكقتل األبرياء حتت عنالبلنتحار  كمشاريع

صلد اف تلك ادلناىج  ،الذم كصل اليو العامل عن طريق تغيَت ادلناىج ،كبدال من مواكبة التطور العلمي كالتكنولوجي
على حساب البناء السليم  ،كانت كمازالت تعتمد على مفاىيم معينة تليب رغبات سياسية كدينية متطرفة ،العربية

  4( ).دكؿلئلنساف يف تلك اؿ
اف معظم ادلناىج الًتبوية اليت تدرس يف  ،ادلنطقة العربية ؽلكننا القوؿ اليت شهدهتاكبعد التغيَتات السياسية   

كتطويرىا كاستئصاؿ الفكر الفاشي كالظبلمي كالتكفَتم من  تتطلب إعادة النظر فيها، ،ادلدارس العربية بوجو عاـ
يف العبلقات االجتماعية،  اإلنساينكالتأكيد على اجلانب  ،الدؽلقراطية اجلديدةىذه ادلناىج ،كإبداذلا بادلفاىيم 

كالتعايش السلمي، كاحًتاـ الرأم كالرأم اآلخر، كالتأكيد على  اإلنسافكإحبلؿ الفكر الدؽلقراطي كثقافة حقوؽ 
بث ركح احملبة كالتسامح داخل اجملتمع، كتقبل الرأم اآلخر كرفض العدكانية كالتعصب بكل أشكالو كصوره، 

 كالبد من االستجابة للدعوات ادلطالبة بتطوير ادلناىج الدراسية .التعصب الديٍت كالطائفي كالقومي كبشكل خاص
كمن اجل تلبية االحتياجات التنموية كمواكبة التقدـ  ،يف العامل العريب كفق نظرة شاملة للمتغَتات الدكلية

 5( ).التكنولوجي كالعلمي
اف قضية ادلناىج الدراسية قضية مهمة يف حتقيق األمن كاالستقرار كإشاعة مفاىيم التعايش كالتسامح كمن ىنا   

تقـو بإدخاؿ مناىج جديدة يف العملية  يف معظم الدكؿ العربية،التعليم العايل  اتالًتبية ككزار اتكزار معطم صلد اف
الًتبوية كإضافة دركس معينة إىل مراحل دراسية كإحداث تغيَتات اذلدؼ منها تطوير الفلسفة الًتبوية اليت غلب اف 

لت إليو دكؿ العامل يف رتيع رلاالت احلياة مبا الذم توص ،تواكب حالة التغيَت كدتاشي التطور التكنولوجي كالعلمي
 ..كيتناسب مع ادلنظومة القيمية للمجتمع ،يتبلءـ مع القيم كادلفاىيم الدؽلقراطية اجلديدة

ادلناىج الًتبوية اليت يتم تدريسها يف مدارسنا االبتدائية كالثانوية  يفكلقد ازدادت احلاجة إىل مستلزمات التغيَت    
ادلرأة كحقوؽ كدتكُت  ،كاجملتمع ادلدين اإلنسافكرة إدخاؿ مفاىيم جديدة يف التعليم، كحقوؽ كضر ،كاجلامعات

كلكي تتمكن ادلؤسسة الًتبوية من القياـ بواجبها يف بناء جيل  ،العامة كمفاىيم الدؽلقراطية األقليات كاحلريات 
                                                             

 .98، ص  00  الرياض، احلادم كالعشرين، مكتبة الشقرم،إبراىيم بن أزتد مسلم، ضلو إصبلح ادلدرسة يف القرف  حلارثيا -1

، ـ004 ، عبد العزيز بن عبد اهلل، الًتبية كالتعليم يف الوطن العريب، على مشارؼ القرف احلادم كالعشرين، منشورات كزارة الثقافة، سوريا، دمشق السنبل - 
   . 6ص



12 

 

فإهنا  ،كيعي حقيقة التحوؿ الدؽلقراطي كالتطور العلمي كالتكنولوجي ،اإلنسافكحقوؽ  ،ػلمل مفاىيم الدؽلقراطية
ا الثبلث السيما ركائزه ،يف كافة اجملاالت ادلتعلقة بالعملية الًتبوية ،عاجلة إىل ثورة تربوية دؽلقراطيةحباجة ماّسة ك

 حيث بعض الدكؿ العربية،لتغيَت ادلناىج يف  ،زلاكالت جادة ناه من بعضالحظىذا ما ك. الطالب كادلنهج كادلعلم
ة اإلنساينكخاصة تلك اليت تتعلق بالدركس  ،بواسطة تغيَت عدد من ادلناىج ،مت اختاذ خطوات مهمة يف ىذا اإلطار

. تعاملو مع رلتمعو كزليطو اخلارجيك ،اإلنسافاليت تتعلق حبياة 

اليت مازالت متمسكة بادلناىج  ،باف اجملتمع الدكيل مطالب بالضغط على الدكؿ ،البد من القوؿ ىنا ،كأخَتا  
من اجل اف يعيش  ،كعدـ االعًتاؼ حبقو يف احلياة ،كاليت تشجع على العنف كقتل اآلخر ،الًتبوية التحريضية

 .العامل بفة

الدور المتوقع والمأمول للمؤسسات التربوية في الوطن العربي في ترسيخ مبادئ القانون الدولي  -4
: اإلنساني

  اإلنساينيف ترسيخ مبادئ القانوف الدكيل  ،ادلتوقع كادلأموؿ للمؤسسات الًتبوية يف الوطن العريبالدكر يرتبط 
إىل حتسُت الفهم كاالحًتاـ بُت الثقافات دؼ تو ،الًتبية على السبلـ بصفة عامةأف أساسية، مفادىا  بفكرة
كإزالة كافة أشكاؿ التمييز الثقايف كالعرقي  ،كبُت األمم ادلختلفة ،كحتسُت العبلقات بُت اجملموعات العرقية ،ادلتنوعة

، كتشجيع االحًتاـ الكامل نسجمة كالسليمة بُت األمم كالناسكتعليم القواعد الضركرية للعبلقة امل ،كالعنصرم
كاحلصوؿ  ،بَتكاحًتاـ حرية أم فرد يف التع ،كاحًتاـ احلق يف التطور كالتنمية كتشجيعو ،كحرياتو اإلنسافحلقوؽ 

 ،كالتعاكف ،كالتسامح ،احلرية كالعدالة: كالتمسك مببادئ ،كالتفاكض من أجل حسم الصراعات ،على ادلعلومات
 .كاحلوار كالفهم ،كالتعدد الثقايف
 :-السبلـ أعلها على تربيةاؿيف رلاؿ  ،للمنهج الًتبوم مسؤكليات عدة غلب أف يقـو هباحيث صلد أف 

يف  ةمتمثل ،فيكتسب الطبلب مقومات االنتماء للوطن ،ةاإلنسانيتعارض بين الوطنية وعدم وجود أف يؤكد  -
 ،كيكمل ذلك باالنتماء العادلي ،مبصاحلو كمؤسساتو كاجملتمع الوطٍت مبنظماتو كىيئاتو ،الوالء لؤلسرة كاجملتمع احمللي
 .الذم يقـو عليو اجملتمع الدكيل اإلنساينكتربيتهم مبا ػلقق البعد  ،كتنمية مسؤكلية األطفاؿ

تربية  عددان من ادلوضوعات اليت عن طريقها ؽلكن حتقيق أىداؼ ،كلذلك ينبغي أف يتضمن ادلنهج الًتبوم   
 ،على أف يتم تنفيذىا عن طريق التدريب كادلمارسة يف مواقف إجرائية حياتية ،الدولي اإلنسانوصنع  ،السالم

 6( )-:كمن أبرز اجلوانب اليت غلب أف يتضمنها ادلنهج ،تتم داخل ادلدرسة كخارجها
  .ةاإلنساينكرفاىية  ،كادلشاركة ،كاحلرية ،كالعدالة ،كنبذ العنف ،، كالبيئةاإلنسافحقوؽ  :ادلعرفة -

                                                             
 . 58، صـ 00 قطر،  العريب لدكؿ اخلليج، مطابع الدكحة احملدكدة، الدكحة،احلر عبد العزيز، مدرسة ادلستقبل، مكتب الًتبية  -1
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  .كالوقاية كاإلدراؾ ،كاحًتاـ البيئة ،كاحًتاـ النفس ،التسامح :االجتاىات -
 ،كتقييم مشاعر اآلخرين ،كتقييم ادلشاعر الشخصية ،كالقدرة على الضغط ،القدرة على التفاكض :ادلهارات -

  .كاإلنصات ،كاالستماع ،كحل الصراعات
كالسنوات األكىل  ،األطفاؿ كضاتاة أف تبدأ دراستها مبكرا يف رمع مراع ،ة مبعناىا الواسعاإلنسايناخلربات  -

 .كدتتد للمرحلة الثانوية ،للمرحلة االبتدائية
لؤلخذ بيد الطفل  ،ةاإلنساينالتطرؽ اىل اجملتمعات كاحلضارات كاألنشطة  ،ادلشكبلت الدكلية كأسباهبابعض  -

  .ضلو عامل اليـو كادلستقبل
ليتعلم التلميذ أعلية احًتاـ الناس مهما  ،كاىتمامهم باآلخرين ،من حيث تشاهبهم كاختبلفهم :خصائص الناس -

  .كمهما كانت الفركؽ الفكرية كاأليديولوجية بينهم ،كانت تبايناهتم ادلعيشية كاالقتصادية
 .ة الدكليةاإلنساينتطوير فلسفة عادلية تؤكد القيم  -
 كيرفض التعصب العرقي كالديٍت كالعقائدم ،تربية ادلتعلم على احلياة يف رلتمع يقـو على التسامح كالقيم السامية -
ما ػلقق يف  ،اإلنساينكبوطنو العادلي  ،يؤمن بوطنو القومي إكساب ادلتعلم مقومات التنشئة اليت تسهم يف جعلو -

 .كاىتمامان بادلشاعر كاحلقائق على قدـ ادلساكاة ،ادلتعلم سلوكا فعاال كمتغَتان إزاء ادلشكبلت
 ،كالصراع الثقايف بُت أفراد األمة الواحدة ،كإذا كانت ادلدرسة عامبلن مهما يف القضاء على التناقض القيمي     

كإذا كانت ادلدرسة ذات  ،لتسهم يف التعاكف كالسبلـ العادلي ،فإهنا ؽلكن أف تؤدم ىذا الدكر على ادلستول العادلي
فإف دكرىا يزداد أعلية خبلؿ فًتات التحوؿ االجتماعية كالتغَت  ،أعلية يف أداء ىذا الدكر يف الظركؼ العادية

كعوامل ضبط  ،مرتبطة بفكر كقيم كعوامل ضبط معينةحيث تنتقل اجملتمعات من أكضاع اجتماعية  ،الثقايف
  .كالًتبية ادلدرسية ىي كسيلة ذلك كلو ،حتتاج إىل الفرز لبلنتقاء كاالختيار من خبلؿ ادلمارسة ،جديدة

تستطيع بكل متغَتاهتا أف تسهم بفاعلية يف حتقيق الوطنية كادلواطنة  -كمؤسسة رلتمعية تربوية  -إف ادلدرسة   
كطرائق التدريس كاألنشطة  ،كأسلوب كأداء ادلعلم ،من خبلؿ ادلناخ ادلدرسي كادلقررات الدراسية ،ؿلدل األطفا

 .ادلدرسية
 

   :في الوطن العربي وفي ما يلي رؤية مقترحة يمكن للمدرسة من خاللها تحسين تعلم الوطنية والمواطنة
كيتيح اجملاؿ  ،الذم يسمح بتعلم كتدريس ادلفاىيم ادلوجهة للًتبية الوطنية ،ينبغي هتيئة ادلناخ ادلدرسي ادلناسب   

يسهل العملية  ،فالعمل اجلماعي كالتعاكف بُت ادلعلمُت كاإلداريُت ،كادلعلمُت يف األنشطة ادلختلفة ،دلشاركة الطبلب
كتقدـ اإلمكانات  ،كتزداد فاعليتهم كأداؤىم عندما تتوفر سلتلف لواـز التعليم ،التعليمية اليت يقـو هبا ادلعلموف

كلقد كجد أف ادلدرسة اليت تسود فيها مبادئ الشورل كاالحًتاـ ادلتبادؿ  ،كتنفتح ادلدرسة على اخلارج ،ادلختلفة
سيخ قيم التماسك االجتماعي تؤدم إىل تر ،ة اإلغلابية كغَتىااإلنساينكترسيخ العبلقات  ،لآلراء كالذات الفردية
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 ..ة كتقبلو لقيمها كمبادئها كالسلم كالتعايشاإلنساين، مع انفتاحو على احلضارة كانتماء ككالء الفرد لوطنو
من خبلؿ ادلمارسات  ،لتنمية مفهـو الوطنية كادلواطنة كحب الوطن كالوالء لو ،ككذا يسعى ادلناخ ادلدرسي   

على درجة عالية من األداء كالكفاءة العلمية  ،كأف تكوف سلوكيات ادلعلمُت كادلسؤكلُت بادلدرسة ،الًتبوية بادلدرسة
فكلما كانت األساليب ادلتبعة يف ادلدرسة  ،حيث يتوقف عليها مدل اكتساب الطبلب دلشاعر الوطنية ،كالًتبوية

كانت تتسم بادلسؤكلية  ،جتاه الطبلب كاإلحساس بادلسؤكلية ،كمشاعر التعاطف الوجداين كالتعاكف ،يسودىا احلب
كخاصة يف  ،ككاف الكبار زلل احًتاـ الصغار كؽلثلوف ذلم القدكة ،كساعد ذلك على ظلو الذات كحتقيقها ،كاجلدية

كيستطيع  ،كحتدد معٌت احلرية ،كاليت من خبلذلا تدرؾ احلقوؽ كالواجبات ،التزامهم باللوائح كادلعايَت اجملتمعية
ا يوقظ فيهم مشاعر مم ،كيشعركف بفخر االنتساب كاالنتماء للوطن ،العديد من القيم كادلفاىيمالطبلب اكتساب 

 .اإلنساين ـعن حسو ، دكف أف يتخلواكاالستعداد للتضحية من أجل زتاية الوطن ،الوطنية
كقضاياه زلليا مشكبلت اجملتمع  -من خبلؿ أدكار كمسؤكلية جيل الكبار بادلدرسة  -كأف يعكس ادلناخ ادلدرسي 

كتلك القضايا يف جو  ،كأف يسمح من خبلؿ احلوار أف يناقش ادلعلموف مع طبلهبم ىذه ادلشكبلت ،كعادليا
كيتعاطفوا  ،ليصبح الطبلب على كعي بقضايا كطنهم ،كحرية النقد اإلغلايب ،كحرية إبداء الرأم ،يسوده التفاىم

  .، يف اطار السلم كاحلرية كالدؽلوقراطيةقعكيشاركوه مواقفو ادلختلفة كيساندكه يف كل مو ،معو
كاحًتاـ  ،كادلناقشة ،كأف يسعى ادلناخ ادلدرسي إلكساب الطبلب قيم كمفاىيم الشورل كالعدالة من خبلؿ احلوار   

كما  ،ككذلك اعتبار الذات ،كحق التصويت كحق االنتخاب كالًتشح ،كالنقد اإلغلايب ،الرأم كالرأم اآلخر
كإف  ،كااللتزاـ بالقيم كادلعايَت االجتماعية ،االلتزاـ حيث إدراؾ احلقوؽ كالواجبات ،التواد ،يكسبهم قيم اجلماعية

إال أف على ادلناخ الدراسي مسؤكلية بلورهتا كتررتتها إىل  ،كاف للمقرر الدراسي دكر يف تدعيم ىذه القيم كادلفاىيم
كيساىم ادلعلموف أيضا يف  ،كيقتدم هبم التبلميذ ،ذلذه القيم كمنفذين ذلايكوف فيو الكبار حاملُت  ،سلوؾ فعلي

كبذلك ؽلكن أف ػلقق ادلناخ ادلدرسي فرصا إغلابية  ،لبلقتناع كالتمسك هبا كالدفاع عنها ،حسن إدراكها كاستيعاهبا
 .كيؤكدىا لديهم عادليةكيسهم كذلك يف إكساب الطبلب قيم اؿ ،لعملية التنشئة السياسية

  
: خاتمة

إبراز دكر ادلناىج الًتبوية يف مت عرضو من خبلؿ ىذه ادلداخلة، اليت كانت هتدؼ باألساس، إىل  من خبلؿ ما    
ىذه  عاتق علىملقاة كصلنا إىل كجود مسؤكلية كبَتة ت ،اإلنساينالوطن العرب يف ترسيخ مبادئ القانوف الدكيل 

عن نوعية األفراد  ،احلكومات العربية، اليت باتت مسؤكلة أماـ اجملتمع الدكيلتتحملها بالدرجة األكىل  ، كاليتادلناىج
لسبلـ كا ،اإلنساينكاعدة بالتحضَت  جديدة، ىناؾ اليـو أظلاط كأشكاؿ كصيغ كمنهجيات تربويةؼالذين تنتجهم، 

منطلقا حيويا دلواجهة العنف  ،كاإلخاء كالتفاىم بُت األفراد كاجلماعات كاألمم، حيث تشكل الًتبية ادلسادلة اليـو
بأهنا الداء  تكصف يف الوطن العريب اليت فإف الًتبية ،ككفقا ذلذا التصور اجلديد ،كاحلرب كالتعصب يف العامل ادلعاصر
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قادرة على التفاعل  ،ما عملت على بناء أجياؿ جديدةا إذ ،ؽلكنها أف تكوف الدكاء ،يف شلارستها الكبلسيكية
إذ ؽلكن ذلذه الًتبية أف . عيش يف عامل سلتلف متنوع الثقافات كالديانات كالعقائد كاإلثنيات، كرلهزة للاإلنساين

 .بركح جديدة سلضبة بقيم التسامح كالقبوؿ كاالنفتاح ،تعمل بآليات جديدة على تنشئة األجياؿ اجلديدة
على مواجهة العنف كالتطرؼ، ألهنا مل تزكد تربويا بادلهارات كالقيم اليت  ،كما غلب فاألجياؿ احلاضرة غَت قادرة   

كىذا العجز تؤكده اليـو . كاإلؽلاف بقيم السبلـ يف مراحل الطفولة كالصبا كالشباب ،تكفل ذلا شلارسة التسامح
من عنف  ،إلنسافاة كاإلنساينحجم ادلآسي اليت ترتكب حبق  ،اليت تبُت لنا يف كل يـو كليلة ،كسائل اإلعبلـ

فالعامل ادلعاصر مغمور بالعنف كالعدكانية كاالنتقاـ كالتعذيب كالقهر كالكراىية، كىذه النماذج . كحرب كقتل كتدمَت
كشلارسة كل  ،النزكع إىل العنف كالكراىية ،استطاعت بذاهتا أف تولد يف نفوس األطفاؿ كالناشئة ،العدكانية القائمة

. ة على حّد سواءاإلنسايناآلخر كأشكاؿ الضغائن كاألحقاد ضد 
: المراجع

عريب، سنة امساعيل عبد الرزتن، االسس االكلية للقانوف اإلنساين الدكيل، من منشورات اللجنة الدكلية للصليب االزتر، بعثة القاىرة، ادلستقبل اؿ-  
 00  

.  00 احلارثي إبراىيم بن أزتد مسلم، ضلو إصبلح ادلدرسة يف القرف احلادم كالعشرين، مكتبة الشقرم، الرياض،  - 
 .ـ 00 احلر عبد العزيز، مدرسة ادلستقبل، مكتب الًتبية العريب لدكؿ اخلليج، مطابع الدكحة احملدكدة، الدكحة،قطر، - 
   .ـ004 التعليم يف الوطن العريب، على مشارؼ القرف احلادم كالعشرين، منشورات كزارة الثقافة، سوريا، السنبل عبد العزيز بن عبد اهلل، الًتبية ك -4

  –4 العريب الذم انعقد يف القاىرة للفًتة من  االقليميبُت االمس كالغد، كرقة عمل قدمت اىل ادلؤدتر  949 جورج ايب صعب، اتفاقيات جنيف  -5
، دار ادلستقبل اإلنسايندراسات يف القانوف الدكيل ( 999   –949 )مبناسبة االحتفاؿ بالبديل الذىيب التفاقيات جفيف  999 نوفمرب  6 

. العريب، منشورات اللجنة الدكلية للصليب االزتر الدكيل
، كانظر ايضان طارؽ زيادة 4 ، ص4، دراسات اإلنساف، نشأتو كتطوره من منشورات ادلعهد العريب حلقوؽ اإلنسافسلم اللغماين، مفهـو حقوؽ  -6

 ، 4، دراسات اإلنساف، منشورات ادلعهد العريب حلقوؽ اإلنسافاالسس التارؼلية كالفلسفية حلقوؽ 

، النصوص الرمسية لبلتفاقيات كالدكؿ ادلصرفة كادلوقعة اصدار اإلنساين شريف عتلم كزلمد ماىر عبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانوف الدكيل  -7
.  00 بعثت اللجنة الدكلية للصليب االزتر بالقاىرة، 

 .006 عامرحامد، اإلصبلح اجملتمعي أضاءت ثقافية كأضاءت تربوية، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاىرة،   -8
، دار ادلستقبل العريب من منشورات اللجنة الدكلية اإلنساينكطبيعتو، دراسات يف القانوف الدكيل  اإلنساينزلمد عزيز شكرم، تاريخ القانوف الدكيل  -9

. للصليب االزتر الدكيل، دكف بياف مكاف الطبع كال زمانو
، اإلنساين، جوانب الوحدة كالتمييز، دراسات يف القانوف الدكيل اإلنسافقوؽ كالقانوف الدكيل حل اإلنساينزلمد نور فرحاف، تاريخ القانوف الدكيل -0 

. دار ادلستقبل
، اإلنساينجوانب الوحدة كالتمييز، دراسات يف القانوف الدكيل  اإلنسافكالقانوف الدكيل حلقوؽ  اإلنساينزلمد نور فرحاف، تاريخ القانوف الدكيل  -  

. دار ادلستقبل

. دار ادلستقبل العريب من منشورات اللجنة الدكلية للصليب االزتر الدكيل اإلنساينمفيد شهاب، تقدمي لدراسات يف القانوف الدكيل  -  
: القوانين واالتفاقيات -
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كاتفاقية بشأف حقوؽ ككاجبات الدكؿ احملايدة  907   ت/اكتوبر/8 اتفاقية حوؿ حقوؽ ككاجبات الدكؿ احملايدة يف احلرب الربية الىام يف   - 
، ككذلك بركتوكوؿ بشأف حظر استعماؿ الغازات اخلانقة كالسامة اك 907 /  ت/اكتوبر 8 كاالشخاص احملايدين يف زمن احلرب الربية الىام يف 

. 5 9 حزيراف / يونيو/7 يشاهبها كالوسائل اجلرثومية يف احلرب جنيف  ما
. 949 / اغسطس/ اب/  اتفاقية جنيف الثانية ادلقررة يف  - 
. اإلنسافعبلف العادلي حلقوؽ اال - 
.  00 اصدارات االمم ادلتحدة، لعاـ   ، صحيفة الوقائع رقم اإلنسافالشرعة الدكلية حلقوؽ  اإلنسافحقوؽ : كراس -4
: المراجع األجنبية -

1 - Davies, Don. Communities and Their Schools, New York,NY:McGraw-Hill, 1981 p25. 

- 2 Davies, Don, Family, Community and School Partnerships in the 1990s:The Good News 

and the Bad (Boston,MA: Institute for Responsive Education,1996.p98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


