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  ملخـــص 

كألف اإلنساف اجتماعي بطبعو كال نتكن , يكوف اإلنساف ىم ػتور العملية الًتبوية  سعت اظتناىج التعليمية اضتديثة على أف
لو العيش إال يف رتاعة, فقد استندت الًتبية على األساس االجتماعي الذم حرصت مبوجبو اجملتمعات علي حتقيق الًتبية 

كتنظيم العالقات اإلنسانية داخل اجملتمع من خالؿ تنشئة اصتيل كمساعدهتم علي التكيف مع السلوؾ اظترغوب يف اجملتمع, 
 .كمع اجملتمعات اإلنسانية األخرل مبا لتقق التفاعل االجتماعي كالثقايف كاضتضارم

كاجتماعية كثقافية كنفسية  بٌت على أسس قيميةم  كفكرم  نظرم كإطار اظتناىج التعليمية ىي حلقة الوصل بُت الًتبية إف 
كمعرفية كبُت التعليم بوصفو اصتانب التطبيقي الذم من خاللو نتكن أف يتحقق ما يسمى باألىداؼ الًتبوية اليت تعرؼ 

  ؿتو السلوؾ اظترغوب كذلك لتحقيق تكيف الفرد مع ذاتو كػتيطو كتكوين ما يسمى باظتواطن اظتتعلمُتعلى أهنا توجيو 
 . ـ ثقافة السالـ االجتماعيالذم لتًتالصاحل, 

أف تسود ثقافة اضتوار كاظتناقشة كاإلقناع يف تعاملنا مع اآلخرين بدالن من فرض الرأم الواحد بالقوة أك  إف ثقافة السالـ تعٍت
 ,التهديد, أم إف ثقافة السالـ ىي أف ؿتل ما ينشأ من مشكالت كخالفات عن طريق التفاكض كليس عن طريق العنف

ـ من حرص اإلسالـ على نشر ثقافة السالـ بُت البشر, إال أف اظتهتمُت بالًتبية يكادكف كتمعوف على أف كعلى الرغ
اظتناىج عموما كمناىج الًتبية اإلسالمية خصوصا ال ترقى إىل اظتستول اظتنشود يف تعزيز ثقافة السالـ اليت دعا إليها 

كتعزل ىذه الوضعية إىل القصور اظتالـز . ء داخل اظتدارس كخارجهااإلسالـ, بالنظر إىل تأثَتىا غَت الكايف يف سلوؾ النش
  .ظتناىجنا كػتدكدية األساليب اظتتبعة يف تلقُت قيم العدؿ كالسالـ, ناىيك عن عوامل أخرل خارجة عن إرادة الًتبويُت

رسة لتالميذىا ظتساعدهتم على النمو كانطالقان من كوف اظتنهاج مبفهومو اضتديث نتثل غتموعة اطتربات الًتبوية اليت هتيئها اظتد
الشامل كاظتتكامل يف شىت جوانب الشخصية, فإف عليو أف يقـو بدكره كوسيلة تثقيفية تسهم يف تعزيز ثقافة السالـ يف 

.  اجملتمع

  



Abstract  

The courseware is the link between education as a theoretical framework and 
intellectual built on the basis of ad valorem, social, cultural, psychological and 
cognitive and between education as a practical side, through which can be 
achieved so-called Millennium educational defined as directing educated about 
the desired behavior so as to achieve adaptable individual with himself and his 
surroundings and the formation of the so-called good citizen, who respects the 
culture of social peace . 

The culture of peace means to prevail culture of dialogue, discussion and 
persuasion in our dealings with others, rather than imposing one opinion by 
force or threat, any culture of peace is to solve arising problems and disputes 
through negotiation and not through violence, and although Islam is keen to 
spread a culture of peace among humans, but that hardly interested in 
education agree that the curriculum in general and Islamic education curricula, 
especially not up to the desired level in the promotion of a culture of peace 
advocated by Islam, given the impact of inadequate behavior in young people 
inside and outside schools. This situation is due to the limitations inherent in 
our curricula and limited the methods used in teaching the values of justice 
and peace, not to mention other factors beyond the control of educators . 

Proceeding from the fact that the modern sense of the curriculum represents a 
set of educational experiences that the school readies itself for its students to 
help them grow in a comprehensive and integrated various aspects of 
personal, it should play its role as a means of educational contribute to the 
promotion of a culture of peace in the community. 



 

 :مقدمة

دكرىا التعليمي يف  إىلفباإلضافة . تكتسب اظتدرسة دكران مهمان يف اجملتمع بشكل عاـ كيف حياة الطفل بشكل خاص  
 .غتايل القراءة كالكتابة, كاكتساب اظتعارؼ فهي يناط هبا مسؤكلية الًتبية أكالن, كتكوين شخصية التلميذ ثانيا  

ليس ىذا فحسب كإفتا تساعد اظتدرسة الطفل على فهم الواقع احمليط بو كاالندماج السريع كالتفاعل معو كتساعده على 
ذىنية عرب مواد الدراسة, كإشباع حاجاتو الثقافية, كإعداده لالستزادة فيها من أم حقل االكتشاؼ كإشباع حاجاتو اؿ

آخر, كإشباع حاجاتو االجتماعية عرب العالقات مع الزمالء كىم نتثلوف اجملتمع الصغَت للطفل الذم يتدرب فيو على 
فكار اكتابية حوؿ اآلخر مبا لتقق تعزيز ثقافة بأ االندماج مع ركح اصتماعة كالتمثل بقيمها إلعداده لدخوؿ اجملتمع الواسع

 .السلم االجتماعي بُت رتيع األفراد

 .كيف البداية كتب التطرؽ لتعريف اظتنهاج الدراسي

              المنهاج الدراسي: أوال    

 :ما يلي أبرزىالعل : لمنهاج الدراسياتعاريف  -1

بقصد مساعدهتم على  إشرافهاغتموعة اطتربات اظتربية اليت هتيؤىا اظتدرسة للطلبة حتت : "1999تعريف فرحاف كآخركف -
 " النمو الشامل كتعديل سلوكهم

اظتخططة اليت توفرىا اظتدرسة ظتساعدة الطلبة على ( اظتمارسات أكالنشاطات )رتيع اطتربات : 1995تعريف اللقاين   -

       (   2004توفيق ازتد مرعي, )  " تستطيعو قدراهتم ما أفضل إىلحتقيق النتاجات التعليمية اظتنشودة 

   :في المنهاج المدرسي األسسأنواع  -2 

كالغايات البعيدة للظواىر  ىي نظرة شاملة لكل جوانب الوجوج كاظتعرفة كالقيم كىي تعٍت بالعلل: الفلسفي  األساس* 
اظتدارس الفلسفية , الفلسفة األزلية كالواقعية كاإلسالمية )مثل  كحتاكؿ البحث معانيها كقيمها كعتا ميادين متعددة كاألشياء

  (كالوجودية
 تعلمو ككيفية فتوهتعٍت باظتتعلم من حيث حاجاتة كميولة كاىتماماتو كمرحلة : النفسية  األسس *



مثل التفاعل االجتماعي, التغَت ( اظتنهج  كمراحل النمو يف بناء ئكعتا مفاىيم تؤثر يف مباد( : االجتماعية األسس *
  االجتماعي ,الثقافة, اظتشكالت االجتماعية

كعالقاهتا  كتعٍت األسس اليت تتعلق باظتادة الدراسية من حيث طبيعتها, كمصادرىا كمستجداهتا, : اظتعريف األساس *

 .اظتعاصرة يف تعليم اظتادة, كتطبيقاهتا فيها, كالتوجهاتحبقوؿ اظتعرفة األخرل, كتطبيقات التعلم كالتعليم 

 الفلسفي األساسنركز على  أففال بد  كالسلم االجتماعيندرس يف العالقة بُت اظتناىج  أنناكمبا 
 : الفلسفية للمنهج األسس -3

توجد عالقة بُت مواد  كإذا ما استعرضنا أمثلة لبعض مناىجنا الدراسية نالحظ الكثَت من القصور يف بعضها, فمثال ال
كتلك اليت تدرس يف ( اإلنشاء -القراءة -النشيد كاحملفوظات -القواعد)اللغة العربية اليت يتم تدريسها يف اظترحلة االبتدائية 

تدرس كل مادة على حدة كمنفصلة . اظترحلة اظتتوسطة كاظترحلة الثانوية شاملة النحو كالصرؼ كاألدب كالنصوص كالبالغة
كيتم فيها تعليم القواعد « اللغة العربية», كمن األفضل دمج رتيع ىذه اظتواد يف مادة كاحدة تسمى مثالن عن األخرل

ككذلك األدب كالنصوص .. تطبيقيان, كليس اظتطلوب حفظ ىذه القواعد يف حصة مستقلة, كإفتا اظتطلوب ىو تطبيقها
ىا جبمود مثل حفظ كلمة اصتناس أك التورية كحفظ بعض كالبالغة اليت نتكن تذكقها, أما إذا كانت يف قواعد فيتم حفظ

األمثلة عليها عن ظهر قلب يف منهج كاحد ال مترج االمتحاف عنو ؽتا يرسخ يف ذىن الطالب االنفصاؿ بُت ىذه اظتواد 

 .كيفهم أف النصوص مستقلة عن البالغة كالقواعد مستقلة عن اظتطالعة
اء كالكيمياء كالرياضيات فتحولت إىل مواد لتحفيظ األشتاء العلمية مثل حفظ اسم أما اظتواد العلمية كاصتيولوجيا كالفيزم

الصخر الفالين كاسم اضتيواف الفالين كالعنصر الكيميائي الفالين كمن يكتب اشتو صحيحان يف االمتحاف فهو الطالب 
النارية كال يعلموف عنها شيئان ككأهنا ك يدرس الطالب الصخور . اظتمتاز, بغض النظر عن أم تفكَت أك إبداع يف ىذا اجملاؿ

شيء من اطتياؿ بينما ىي موجودة يف شكل براكُت جامدة يف أماكن كثَتة يسهل على الطالب الوصوؿ إليها ك دراستها 
على طبيعتها كاطتركج مبالحظات كانطباعات عملية حوعتا بدالن من حفظ أشتائها يف اظتنهج الذم كتب أال مترج عنو 

 شكلبل كيتم حتفظيهم .. كما يدرسوف تركيب الزىرة يف األحياء كال يركهنا كىي موجودة يف فناء اظتدرسة.. االمتحاف
بدؿ انطالقو كإبداء رأيو يف    قكل ىذه اظتناىج حتولت إىل تكبيل فكر الطالب كحصر.. الزىرة كأشتاء أجزائها كأغشيتها

حانات تأيت ػتصورة يف ىذه اظتناىج, كعلى الطالب حفظ كل ما يرد كاالمت. اظتواد كاألحداث اليت يراىا يف حياتو اليومية
كأغلب اظتدارس ال هتتم حبصة اظتخترب كاضتصص التطبيقية األخرل . فيها من أشتاء كرموز كنظريات دكف فهم كإدراؾ معانيها



لك ىو السر كراء نبوغ طالهبا اليت تعترب أىم كأفيد اضتصص كىي جتد اىتماما كبَتا يف مدارس الدكؿ اظتتقدمة, كرمبا كاف ذ

 .كميلهم للجوانب التطبيقية كالعملية الشيء الذم انعكس جليا يف النهضة الصناعية كالتكنولوجية يف تلك البلداف

                      :                                                                                                                             تخطيط المناهج -4
 اظتسبق للسياسات كالطرؽ  اإلعدادكىو , اإلمكانياتيعٍت التخطيط الدراسة كالربغتة كتوظيف 

 معينة أىداؼاليت توجو العمل ؿتو  اتكاإلمكافكاالسًتاتيجيات 

يشتمل على شركط  أفكحىت يكوف  ختطيط اظتناىج التعليمية بعيدا عن العشوائية كمعتمدا على الدراسة العلمية البد 
 :ما يلي أقتهامن  أساسية

 كجود فلسفة تربوية كاضحة اظتعامل كمستمدة من فلسفة اجملتمع -1

 لفلسفة الًتبويةكجود نظرية تربوية منبثقة من ا -2

  . مواكبة التطورات العلمية كالتكنولوجية كالًتبوية النفسية اظتعاصرة -3

 ( 1977ػتمد ىاشم قالويف, )

 :خطوة في بناء المناهج أول األهدافصياغة  -5

عنصر من عناصر اظتنهاج كىي ىامة جدا فهي توفر قدرا ىاما من الفهم يسمح للقائمُت باألمور  أكؿ األىداؼتعترب 
  :أهناعلى  األىداؼكتعرؼ ,  أفضلالًتبوية بوضع اظتناىج اليت حتقق الغايات الًتبوية على ؿتو 

                                            "              معينة  كإمكانات إجراءاتالنتاج اظتتوقع حدكثو لدل اظتتعلمُت يف ضوء "
                                                                األىداؼنتيز الًتبويوف عادة بُت فئتُت من :  األهدافمستويات 

 التأثَت إىلبوية كاليت ترمي الغايات القصول للعملية الًت إىل األىداؼكيشَت ىذا النوع من , الًتبوية التعليمية األىداؼفئة 
 على شخصية الفرد صتعلو مواطنا يتسم باجتاىات كقيم معينة  

 أفتاطاليت تنشدىا العملية التعليمية كاليت تتجلى يف عملية اكساب  اإلغراضيشَت اىل  األىداؼالنوع الثاين من   أما
 معينة يف مواد دراسية معينة  أدائيةسلوكية اك 



ذات الدرجة اظترتفعة من حيث التعميم كالدرجة اظتنخفضة من حيث التحديد  األىداؼكأكؿ مستول لألىداؼ يشَت اىل 
مايطلق عليو االىداؼ الًتبوية العامة كتنمية القيم الدينية كاألخالؽ كالدنتقراطية أم نتاجات التعلم على , أك التخصيص

كتتفرع                                                                         اظتدل البعيد                             
كىي :الغايات-أ                                                 الغايات كاظترامي :اىل نوعُت  األىداؼ
تنمي ركح الدنتقراطية  أفاظتدرسة على :ىداؼ تعرب عن فلسفة اجملتمع كتعكس تصوراتو للوجود كاضتياة مثل قولنا أصياغة 

على   تتموضع األىداؼ,الف  السلم االجتماعياك دتحوا الفوارؽ االجتماعية  كىذا ما يقودنا للحديث عن اشكالية 
تطبيق الناشئة مبا تراه مناسبا للحفاظ على قيم اجملتمع كمقوماتو الثقافية  إىلاظتستول السياسي كالفلسفي العاـ كتسعى 

                                                                 .كاضتضارية

نسبيا من اظتستول  أضيقيستعمل مصطلح اظترامي للداللة على األىداؼ العامة كلكن تتموضع يف نطاؽ :اظترامي _ب
ث يكوف على مستول مؤسسايت أم يف نطاؽ تنظيم كتسيَت برامج التعليم كمقرراتو كاليت يعمل بفضلها النظاـ حي األكؿ

  .اظتتمثل يف الغايات األكؿالًتبوم على التحقيق التدركتي ألىداؼ اظتستول 

 

  

 : مفهوم ثقافة السلم االجتماعي  :ثانيا

 جتنباظتتبادر للذىن من لفظ السلم ىو  أككاظتعٌت الشائع . غَت مرغوب فيو أكالسلم لغة ىو اطتلو من ما ىو معيب 
كتأسيسا على ذلك نتكن القوؿ إف . بدين أكأّم اعتداء مسلح  جتنباضترب ك قد يتسع ىذا اظتعٌت عند البعض ليشمل 

 إرىابا أكالعنف اظتادم حربا  عليو كسواء كاف ىذا أكاظتعٌت اظتتبادر للسلم يتمحور حوؿ انتفاء العنف اظتادم من الغَت 

 :ك يالحظ على ىذا اظتعٌت السائد على ؼتتلف اظتستويات انو. هتديدا بشيء من ذلك أكاغتياال  أكتعذيبا  أك

الذم يتعرض لو الغَت كيغفل العنف اظتادم الذم نتكن أف يلحقو الشخص  أكػ يركز على العنف اظتادم الصادر عن الغَت 
كمن الواضح أف العنف الذايت يتضمن اخالال بالسالـ مع النفس كالذم ال ينبغي . كاالنتحار بنفسو أم العنف الذايت

اليت دتنع  األسسالف ذات  أيضاليس فقط الف العنف الذايت كثَتا ما ال متلو من عنف ما بالغَت كافتا  أقتيتومن  اإلقالؿ
 .العنف مع النفس كأف من ال يسامل نفسو عادة ما يكوف اقرب ألف ال يسامل الغَت العنف مع الغَت دتنع ايضا



كللعنف الذايت مدلوالت عدة قد ال يكوف ىناؾ اختالؼ كبَت على اعتبار بعضها عنفا كمن ذلك االنتحار كرمبا ايضا 
لعنف رغم اهنا تنطوم على على أف ىناؾ سلوكيات شائعة مل كتر العرؼ على تصنيفها ضمن ا. جلد البعض الجسادىم 

كالواقع انو اذا كاف . عنف مادم يلحقو االنساف بنفسو كمن تلك السلوكيات, مثال, ادماف اظتخدرات كاظتسكرات كالتبغ 
االنتحار عنفا مع الذات مرفوضا فانو من غَت اظتنطقي عدـ تصنيف, مثال, التدخُت عنفا مع الذات اذ ال متتلف التدخُت 

كاذا تقرر أف التدخُت عنف مع النفس ال يعد مقبوال عدـ تصنيف صناعة التبغ عنفا مع الغَت . بطيئا عن كونو انتحارا
يف االعتبار احصائيات منظمة الصحة العاظتية كاليت تفيد باف التدخُت قد قتل حوايل ستسُت مليوف  أخدناكاذا . مرفوضا

اتضح لنا أف بعض السلوكيات اليت ال  2030عاـ كأف ىذا العدد سيتضاعف حبلوؿ  2003نسمة يف العامل يف عاـ 
 .ضحايا ك قتلى من السلوكيات اليت ال ـتتلف يف اعتبارىا عنفا كاضتركب أكثرنعتربىا عنفا قد تكوف 

غَت  أمراؽتا كتعل  األكؿمن  كأذلقد يكوف اشد ايالما  األخَتػ يركز على العنف اظتادم كيغفل العنف اظتعنوم مع أف ىذا 
كالعنف اظتعنوم قد يكوف عنفا لغويا كما . عد العنف اظتادم إخالال بالسلم بينما ال يعد العنف اظتعنوم إخالال بومربر أف م

فتاكل  كإصدارعنفا فقهيا  أكعنفا سلوكيا كالتمييز العنصرم  أك  مؤذية كألفاظ السب كالسخرية  ألفاظيف حالة استخداـ 
تعريض لو ظتتاعب  أك اآلخربث ما فيو اذل مبشاعر الميا كمصادرة ما ينشر اكعنفا اع أكالتكفَت كاىدار النفس احملرمة, 

اطتطباء يف /يالحظ مثال أف بعض االئمة)اك عنفا كامنا كاضتسد كدتٍت الشر للغَت كالدعاء عليو باغلظ الدعوات  ,ػتتملة
بتجميد الدماء يف العركؽ كالزالزؿ  ػ يعموف بدعواهتم الغليظة, مثل الدعاء  كذلك يف الكنائس األمراظتساجد ػ ك رمبا 

كمل اشتع أحدا . األطفاؿكغَتىا من الكوارث الشاملة الدمار, كل النصارل كغَتىم, احملاربُت منهم كغَت احملاربُت مبا فيهم 
يدعو عتم باعتداية كالكف عن العدكاف مع أف اظتطلوب ىو كفهم عن االعتداء علينا كأف اهلل الذم ندعوه قادر على أف 

ترل ظتاذا . فللسلم بقدر ما ىو قادر على أف يفعلو بوسيلة عنيفة لإلسالـيفعل ذلك بوسيلة رفيقة كأف يهديهم إف مل يكن 
 .لنا ظتا قد يكوف فيو من اجر اعتداية بفضل الدعاء؟ كأفضلـتتار العنيفة مع أف الرفيقة نتكن أف تؤدم الغرض 

الدافع,  أك األساسفمن حيث النوع, بناء علة . , يتعُت تطوير مفهـو السلم رأسيا اك نوعياأفقياتوسيعو  إىل كباإلضافة
كيقـو السلم االكتايب على االختيار الطوعي كالواعي كاظتؤسس على االقتناع . سلما اكتابيا أكسلما سلبيا  إمايكوف السلم 

يب فيقـو على االضطرار الذم مرده اما العجز اك الرغبة عن السلم السل كأما. بالسلم كااللتزاـ اظتبدئي بتمكينو كاستدامتو
 .كالضعف اك توازف القول اك اطتوؼ على فوات مصلحة ما باالعتداء آخر أكاالعتداء اك االنصراؼ عنو لسبب 

 أطرافو انو يقـو على التزاـ إذالبدين /كامشل من غترد انتفاء العنف اظتسلح أكسعكيف اظتقابل فاف السلم االكتايب يكوف 
بالعـز كالعمل على معاصتة  أيضا كإفتا أسبابومعنويا كاالبتعاد عن  أـالطوعي ليس فقط باالمتناع عن العنف ماديا كاف 

العنف كجتفيف منابعو كمصادره احملتملة كاضترص على حل النزاعات بالطرؽ السلمية كالودية ػ كيف نفس الوقت ػ  أسباب
 اإلخالؿ إغراءاتمعوقاتو كمهدداتو كالدفاع عنو كمقاكمة  كإزالةف خالؿ تعزيز مقوماتو السعي لتمثل قيم السلم كمبادئو ـ



السلم مع البشر السلم مع البيئة كمع اهلل,  إىلػ سلما شامال كتمع  أفقياكالسلم االكتايب غالبا ما ينحو الف يكوف ػ . بو
 .االستمرار كالدكاـ إىلكنتيل 

تقرر ذلك انبٌت عليو أف ثقافة السلم  كإذا. ىو السلم االكتايب كإفتاليس ىو السلم السليب  األمثلكاضح ؽتا سبق أف السلم 
كالفرؽ بُت الثقافتُت كبَت . ىي ثقافة السلم االكتايب كليس ثقافة السلم السليب إفتا إليهاىا كالدعوة كداليت يتعُت علينا نش

 .جدا

تفتقر لقيم كمبادئ السلم بدليل أف  ألهناثقافة السلم  إىلكبوت منها ثقافة الصراع امل إىلفثقافة السلم السليب ىي اقرب 
غالبا ما يظلوف يضمركف العنف كنتارسونو مىت ما  فإهنم إليوما صتأكا  كإذااضطرارا  إالأصحاهبا عادة ما ال يلجأكف للسلم 

ثقافة بعدية تربيرية ضعيفة مبعٌت أف كيف بعدىا النظرم تكوف ثقافة السلم السليب غالبا . أمنوا عواقبو أكسنحت الفرصة 
يف السالـ السليب كىو الذم يولد الثقافة النظرية كاليت تأيت انعكاسا للسلوؾ  األصلىو ( الثقافة السلوكية)السلوؾ العملي 

السلم  العملي أم الواقع القائم كتربيرا لو كال دتارس دكرا توجيهيا للسلوؾ العملي كلذلك فهي بالضركرة ثقافة ضعيفة ضعف
 .السليب اظتقًتف هبا

 أهناثقافة السلم االكتايب كاليت ىي ثقافة السلم اليت يتعُت أف ننشدىا فيستنتج من غتمل ما دتهد عن مفهـو السلم  أما
كتشكل معا  كاألمثلمشل األمنظومة من القيم كاظتبادئ كاظتفاىيم كالتوجهات كاظتواقف كالسلوكيات اليت تؤسس للسلم مبعناه 

 :كيتضح من ذلك. كاستمراره كإفتائومضمونو كتعمل على استثماره مبا يساعد على زتايتو 

كثقافة ( قيم كمبادئ كمفاىيم)ىي ثقافة نظرية  كإفتاثقافة السلم ليست غترد ثقافة نظرية كما قد يتصور البعض  إفػ 
 .كمتكاملتافمتداخلتاف ( مواقف كمشاعر كاجتاىات عملية كسلوكيات)سلوكية 

التفكَت  أفػ العالقة بُت الثقافة النظرية كالثقافة السلوكية العملية يف ثقافة السلم عالقة تبادلية تداعمية حيث انو كما 
 أساسيايعزز التفكَت السلمي, كتلعب الثقافة النظرية دكرا توجيهيا  أيضاالسلمي يعزز السلوؾ السلمي فاف السلوؾ السلمي 

 .السلوؾ العملي السلمييف حتديد كتشكيل 

, ثقافة قابلة للنماء كاالستمرار كما ىي قابلة للتدىور كاالضمحالؿ كمع أف لكل من أخرلػ ثقافة السلم, شأف أم ثقافة 
بتوافر جهد بشرم كاع كمكثف بينما يكفي  إالكاالستمرار ال تتوافر  اإلفتاءكعواملو فاف عوامل  أسبابوالنماء كالًتاجع 

السلم كالعمل من اجلو, كلعل ذلك يفسر لنا ارتباط حاالت  أقتيةاجملتمع عن /اإلنسافالتدىور غترد غفلة لتوافر عوامل 
جهود سلمية يقودىا ركاد ذكك عـز كارتباط حاالت اضمحالؿ /حتسن السلم يف اجملتمعات عرب التاريخ بصعود حركات

 .اصتهود أك  تغياب مثل تلك اضتركا أكالسلم كتراجعو بًتاجع 

اجملتمع بل ىي تتداخل معها كتلتحم هبا /اإلنسافػ ثقافة السلم ال توجد كثقافة مستقلة كمنفصلة دتاما عن باقي ثقافة 
كعلى سبيل اظتثاؿ فاف . ثقافة غَت سلمية كإماثقافة سلمية  إماكل تقسيماتنا االفًتاضية للثقافة نتكن أف تكوف  أفكحبيث 



قدر ما ىي تكرس القيم كاظتبادئ الداعية للسلم مع اهلل كالنفس كالبيئة, كالثقافة التنموية الثقافة الدينية تكوف ثقافة سلمية ب
تكوف ثقافة سلمية بقدر كفاءهتا يف استثمار السلم يف حتقيق تنمية تعزز مقومات السلم كالعدؿ االقتصادم كالتوازف 

يف توظيف الطاقة اصتنسية طتدمة  إسهامهابقدر االجتماعي كرفع مستول اظتعيشة, كالثقافة اصتنسية تكوف ثقافة سلمية 
العنيفة كاالغتصاب, كالثقافة السياسية تكوف ثقافة سلمية طاظتا كاف تركيزىا  األساليبالسلم كيف تامُت تصريفها بعيدا عن 

 .على قيم اضتوار كالتعايش كالنهج التوفيقي كاضتلوؿ السلمية للنزاعات

, ىو نتاج للثقافة القائمة كانعكاس عتا كبالتايل فهو يتطور كيتوسع آخرمفهـو ثقايف ػ مفهـو ثقافة السلم, شأنو شأف أم 
 .كيتناىف ذلك مع أم زعم بإمكاف تقدمي مفهـو هنائي ثابت لثقافة السلم. مع تطور كتوسع الثقافة

 :آفاق ثقافة السلم

اظتستقبلية لثقافة السلم ىو الواقع اضتايل لثقافة السلم ك  اآلفاؽيف تشكيل  األساسيما يرجح أف يكوف لو الدكر  أىملعل 
 .أخرلبذكر التغيَت من جهة كعوامل االستمرارية كاصتمود من جهة  أكما يعتمل يف ىذا الواقع من عوامل 

عوامل اك بذكر  أىمكتشكل ىذه اصتهود يف غتموعها . ال متفى أف الواقع يشهد جهودا ملحوظة لتكريس ثقافة السلم
ذات الصلة  األخرلكقد تنامت ىذه اصتهود مؤخرا مع تنامي نشاطات اليونسكو كاظتؤسسات الثقافية . تغيَت اظتنشوداؿ

  . بثقافة السلم

يف اعاقة دتكُت ثقافة السلم نظرا  أخرلكعموما, يصح القوؿ بأف كل العوامل اليت تعوؽ السلم كختل بو تساىم لدرجة اك 
. كالعوامل اليت تعيق السلم كتدفع للعنف كالصراع عديدة. ىو مظنة تشجيع ثقافة العنف الف كل ما يدفع لالسلم كالعنف

 .تلك العوامل العامل الثقايف أىمكقد سبق التوضيح باف من 

الوضوح حبيث يكاد يغٍت عن استعراض مظاىره كآثاره العديدة الدالة عليو  من أصبحتإف شيوع ثقافة الالسلم كالعنف 
ين اىل حتقيق اىدافهم كاشباع غرائزىم بالقوة العنيفة, كاحصاءات يركثدمتها ما يشاىد بوضوح من نزكع اؿكاليت تأيت يف مق

اضتركب كحوادث االرىاب كالعنف االجتماعي, كتكاثر اصتماعات اظتتطرفة, كسوء استخداـ اظتوارد, كاالستعدادات اظتستمرة 
 .التكالب على االسلحةظتمارسة اك مواجهة العنف كتكوين اصتيوش كاظتليشيات ك

الذم يثَته شيوع ثقافة الالسلم ىو ظتاذا شاعت يف اجملتمع البشرم ثقافة الالسلم كالعنف ك ليس  األساسيكلعل السؤاؿ 
 ثقافة السلم كالرفق؟

فاف معاصتة السؤاؿ السابق اظتعاصتة  أكثركاف اعتدؼ ىو اضتد من ثقافة الالسلم لتمكُت ثقافة السلم  إذامن الواضح انو 
كمع تأكيدنا على اف أم عمل ثقايف ال يستغٍت عن . حتقيق اعتدؼ اظتذكور أسبابالبد منو الستكماؿ  أمراالسليمة تبدك 

للسؤاؿ اظتذكور تتطلب جهودا رتاعية منظمة تعتمد اظتنهج التعددم  األفضلاصتهد الفردم فاف ؽتا ال شك فيو أف اظتعاصتة 



 األكسعالدعوة اىل مثل تلك اصتهود كالتنسيق بينها منظمة اليونسكو باعتبارىا اظتنظمة الثقافية الدكلية  إىلأمل أف تبادر كف
 (عبد اظتلك منصور حسن اظتصعيب ).كموارد إمكانات كأكفرنطاقا 
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كينبغي أف . سلم اجتماعي, ىي إشاعة ثقافة السلم كالتسامح كنبذ التعصب يف أرجاء اجملتمعاؿالنواة األكىل لتحقيق  فإ 
ضية اظتناسبة ظتشركع السلم نستفيد من اظتنابر اإلعالمية كاظتؤسسات التعليمية يف إشاعة ىذه الثقافة, اليت هتيئ األر

كمن ىنا يأيت دكر اظتناىج التعليمية يف إرساء ثقافة السلم من خالؿ اضتث على تقبل اآلخر كنبذ العنف  .االجتماعي
بكافة أشكالو ال سيما العنف اظتدرسي الذم يرسخ يف التلميذ الكراىية كاضتقد ؽتا ينكس على تصرفاتو يف اجملتمع 

على ضركرة االستفادة من تعاليم القرءاف الكرمي الذم يدعو للسلم من خالؿ عدة آيات صرلتة  ككخالصة ظتا سبق نؤكد
ككثَت من األحاديث الشريفة اليت حتث على السلم << يف السلم كافة  اأدخلو اآمنويا أيها الذين >> مثل قولو تعاىل 
 .كالسالـ كاألمن

النضر يف مقررات بعض اظتواد اليت حتث على العنف كاستبداعتا بعبارات جتسد السلم كالسالـ كاضتوار  إعادة إىلباإلضافة 
 .اإلسالميمبا ال يتعارض مع تعاليم الدين 

ألف .  أف إشاعة ثقافة التسامح كالسلم, ىي اليت تؤسس مفهـو الوحدة الوطنية: كذتة حقيقة أساسية يف ىذا اجملاؿ كىي 
عتذا فإنو من الضركرم . ة اليت تقبل اآلخر كما الذات, ىي اظتقدمة الطبيعية للوحدة العملية كاالجتماعيةالثقافة الواحد

. االىتماـ مبسألة إشاعة الثقافة اليت تغذم مفاىيم السلم االجتماعي
م كاحد, كإفتا ىي عبارة كال بد من القوؿ أف األكطاف اظتتقدمة سياسيا كاقتصاديا كتقنيا, مل تنب بلوف تارمتي أك قبلي أك عرؽ

عن غتموعة من اجملتمعات التارمتية أك القبلية أك العرقية, اليت اندغتت مع بعضها البعض على قاعدة السلم االجتماعي 
كالوطن الواحد كاظتصلحة اظتشًتكة, كمل تقف ىذه األكطاف عند ىذه اضتدكد, كإفتا عملت على تطوير التجربة, كتعميق 

كهبذا مت إبطاؿ . اـ قانوين يكفل للجميع حريتهم, كيتعاطى مع اصتميع على القاعدة الوطنية اظتشًتكةالوحدة الوطنية بنظ
عرب نظاـ يؤسس السلم االجتماعي, الذم يصنع عند اظتواطن حالة . اظتفعوؿ السليب للتمايز التارمتي أك العرقي أك القبلي

, كاحًتاـ نقاط التمايز كإبقائها يف حدكدىا الطبيعية التارمتية نفسية كعملية تتجو ؿتو إعالء اظتشًتؾ مع اإلنساف اآلخر
. كالثقافية

فالواليات اظتتحدة األمريكية مثال, ال تتكوف من شعب كاحد أك عرؽ كاحد أك ديانة كاحدة, كإفتا ىي غتموعة من 
شعب أك غتموعة بشرية عن سياسي, كفر للجميع اظتساحة اطتاصة اليت يعرب فيها كل  -الشعوب انصهرت يف إطار قانوين 

 .ككاف ظتناىجها التعليمية الدكر األكرب يف حتقيق ذلك .عقائدىا كأفكارىا
ؽتا يدفع رتيع . كيف اإلطار العاـ تسود اجملموعات البشرية عالقة السلم االجتماعي على قاعدة قانونية ككطنية مشًتكة

. إبراز قيمو األساسيةاجملموعات البشرية إىل الدفاع عن ىذا النموذج كالسعي ؿتو 



ؾتد أف ظركؼ القهر كالنفي . كحينما نتمعن يف التاريخ كعوامل نشوء العصبيات, كمن مث تأثَتىا السيئ يف الوجود اجملتمعي
ستعالء, ال يؤدم إىل كإف اظتزيد من اال. يف إطار عصيب ضيق  كاإلقصاء كاالستعالء, ىي اليت تدفع اآلخرين إىل التخندؽ 

. فالنفي ال يولد إال نفيا مثلو, كالعنف يصنع عنفا مضادا. اشتعاال رمتية كاالجتماعية, كإفتا يزيدىاة التامتالشي العصب
. كىكذا يصبح خيار القفز التعسفي على التنوع اجملتمعي ال لتل اظتسألة بل يزيدىا تعقيدا

ح الثقايف, الذم يسمح لتلك السليم للتعامل مع العصبيات التارمتية, ىو اظتزيد من السلم االجتماعي كالتساـ كاألساس
. يات من ؽتارسة دكرىا االكتايب يف البناء كالتالحم االجتماعيالعصب

ظر, كإفتا بتوفَت األمن كإف إهناء تأثَت العوامل اطتارجية على الوضع الداخلي اظتتنوع, ليس باظتزيد من قرارات اظتنع كاحل
فاجملموعة البشرية اليت يتوفر أمنها االجتماعي كالثقايف كالسياسي, ال تضحي بو من أجل . االجتماعي كالثقايف كالسياسي

. عالقة متميزة مع اطتارج أك تأثَت مفتوح من اطتارج بعواملو اظتختلفة, على الداخل بآفاقو كحقولو اظتتعددة
لذلك فهي تكوف مهيأة الستقباؿ . اليت تفقد األمن بكل صوره, فهي ال ختاؼ على شيء ختسره أما اجملموعة البشرية

. التأثَت بكل صوره من اطتارج
إف الفريضة اليت ينبغي تأكيدىا كالعمل على تكريسها يف كاقعنا االجتماعي كالوطٍت ىي فريضة : كتأسيسا على ىذا نقوؿ 

كالبد من تعميم الوعي كالثقافة, اليت تؤكد على . تاىات كاضتركب اجملهولة اظتصَتألهنا العاصم من امل. السلم االجتماعي
. ىذه الفريضة كتعتربىا من اظتشاريع اضتيوية كاألساسية

ألف تطابق كجهات . كإف التعايش كالسلم اجملتمعي, ال يعٍت تطابق كجهات نظر اظتواطنُت حوؿ ؼتتلف القضايا كاألمور
. نُت من األمور اظتستحيلة, كال تتناغم كالنواميس االجتماعيةالنظر بُت ؼتتلف اظتواط

فما داـ اإلنساف نتتلك عقال كقدرة على التفكَت, فهذا يعٍت أنو نتتلك إمكانية االختالؼ يف الفكرة ككجهات النظر 
ل كل القضايا كليس من الطبيعي لعقوؿ ؼتتلفة يف اطتلفية كالرؤية, أف تتطابق كجهات نظرىم كمواقفهم عل. كاظتواقف
. كاألمور

إذ . أفكارىم كتصوراهتم كمواقفهم تارة يكوف سببا أساسيا من أسباب النزاع كالتصادـ كالصراع كلكن اختالؼ الناس يف 
كاآلخركف مبا أف أفكارىم كمواقفهم ؼتتلفة, فهم . يسعى كل كاحد بإمكاناتو كقواه, على فرض فكره كرؤيتو على اآلخرين

. كهبذا تتأسس عملية الصراع يف الوسط االجتماعي. ض كالقسر ىذهيقاكموف عملية الفر
كتارة أخرل يكوف االختالؼ اظتذكور, أحد العوامل اظتساعدة لعملية التعايش االجتماعي باعتباره ىو اطتيار اضتضارم 

. الوحيد الذم يكفل للمجموع حريتو, كلتًـت اختياراتو التصورية كالفكرية
كإفتا ىو احًتاـ االختيار الفكرم الذم التـز بو كل . اعي, ال يعٍت انطباؽ أفكار كآراء كل اجملتمعكهبذا فإف السلم االجتم

كاحد, كالعمل على تشكيل غتموعة من القواعد كاظتبادئ اليت حتًـت ىذا االختيار, كتسمح صتميع الشرائح كالقول 
ع كجود اختالؼ يف كجهات النظر, كتباين يف االجتماعية على التعايش على قاعدة اظتشًتؾ األيدلوجي كالوطٍت, ـ

 .ؼاألفكار كاظتواؽ
 



 
 :اتمةـــخ

من خالؿ بناء منهاج تربوم  ة جملتمعاتنا العربية كاإلسالميةحإف ثقافة السلم كالسالـ كاضتوار البناء اعتادؼ أصبح ضركرة مل
 اإلسالميةدكف إقتاؿ اظتبادئ  كيستفيد من جتارب الدكؿ اظتتقدمة يف ىذا اجملاؿ, سليم ىادؼ يستند على النظريات اضتديثة

لكي نعيش يف غتتمع بعيد عن الفوضى كاالحتجاجات كالعصبيات القاتلة اليت اليت  اليت جتعل السلم كاألمن من األكلويات
  . تقضي على التطور كاالزدىار
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