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دور اللجنة الوطنية في تفعيل ونشر القانون الدولى اإلنساني في الجزائر
أ .براىيمي زينة  /كمية الحقوق والعموم السياسية  -جامعة تيزي وزو-

الملخص:
تعد الًتبية كالتعليـ من ضمن أىم الوسائل الناجعة لتحسُت تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين ،إذ يشكل االلتزاـ
بنشر القانوف الدكِف اإلنساين من ضمن أىم االلتزامات االتفاقية اؼبلقاة على عاتق الدكؿ اليت تستند كجودىا إُف
االتفاقيات الدكلية ،السيما اتفاقية جنيف األربع لسنة  1949حيث قضت بنشر أحكامها على أكسع نطاؽ يف زمن
السلم كاغبرب ،بناءا على ذلك كاف الزما على كل دكلة أف تقوـ بنشر كتعليم القانوف الدكِف اإلنساين سواء على
اؼبستول العسكرم أك على اؼبستوم اؼبدين.
تعد اللجاف الوطنية من ضمن أىم اآلليات اؼبكلفة من طرؼ الدكؿ لتفعيل كنشر القانو ف الدكِف اإلنساين على
اؼبستوم الوطٍت لذا قامت اعبزائر بإحداث اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين دبوجب اؼبرسوـ الرئاسي رقم -08
 163سنة  2008ربت رئاسة معاِف كزير العدؿ،حافظ األختاـ تتمثل مهامها األساسية يف تنفيذ القانوف الدكِف
اإلنساين كنشره.
سنحاكؿ ـف خبلؿ اؼبداخلة إبراز مركز اللجنة الوطنية للقافكف الدكِف اإلنساين يف اعبزائر(أكال) مث نتطرؽ إُف دكرىا
يف تفعيل كنشر القانوف الدكِف اإلنساين ميب اف اآلليات اؼبعتمد عليها من طرؼ اللجنة من أجل ذلك كمدل كفايتها
لتحقيق أىدافها يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين (ثانيا) .
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تعد فًتة النزاعات اؼبسلحة من ضمن أصعب الفًتات اليت سبر هبا الدكؿ بسبب ما يتعرض لو السكاف اؼبدنيوف
كاؼبسلحوف من معانات كانتهاكا ت خطَتة ،لذا كاف ضركريا على الدكؿ كضع نظاـ قانوين دكِف من أجل ضبط
النزاعات اؼبسلحة سواء كانت دكلية أـ غَت دكلية كجعلها زبضع لقواعد قانونية ربكم ىذه النزاعات كعلى ىذا
األساس مت كضع القانوف الدكِف اإلنساين الذم يعرؼ على أنو :
"مجموعة القواعد الدولية المستمدة م ن االتفاقيات أو العرف والرامية إلى حل المشكالت اإلنسانية الناشئة
بصورة مباشرة من المنازعات التي تروق لها وتحمي األعيان واألشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب
النازعات المسلحة "
ازدادت حاجة الدكؿ إُف سبل البحث حوؿ آليات تكريس كتنفيذ قواعد القانوف الدك ِف اإلنساين إثر اؼبآسي
كالكوارث اػبطَتة اليت مازالت تعرفها معظم دكؿ العاَف مثل ما وبدث يف إفريقيا الوسطي ،فلسطُت ،سوريا ،الصحراء
الغربية ،العراؽ ك العديد من دكؿ العاَف.
يشكل االلتزاـ بنشر القانوف الدكِف اإلنساين من ضمن أىم الوسائل الناجعة لتحسُت تنفيذ

القانوف الدكِف

اإلنساين ،حيث يعد ضمن أىم االلتزامات االتفاقية اؼبلقاة على عاتق الدكؿ اليت تبنت قواعد القانوف الدكِف اإلنساين
كتكريس أحكامو على أكسع نطاؽ يف زمن السلم كاغبرب
بناءا على ذلك كاف الزما على كل دكلة أف تقوـ بنشر كتعليم القانوف الدكِف اإلنساين سواء على اؼبستول
العسكرم أك على اؼبستوم اؼبدين .
تعد اعبزائر ضمن الدكؿ اليت التزمت بأحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين كاليت تعمل جاىدة ألجل نشر كتفعيل
القانوف الدكِف اإلنساين كقد ذبسد ذلك باالعتماد على آلية إنشاء اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف من أجل نشر
كتفعيل تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين يف اعبزائر فبا يدفع للتساؤؿ حوؿ  :اللجنة الوطنية كآلية كطنية لتنفيذ كنشر
القانوف الدكِف اإلنساين ؟ .
 -1تعريف القانوف الدكِف اإلنساين اؼبعتمد من طرؼ اعبنة الدكلية للصليب األضبر للمزيد من التفصيل أنظر ،د /ابراىيم أضبد خليفة ،الرقابة الدكلية على
تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين ،دار اعبامعة اعبديدة ،القاىرة  ، 2007ص19
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تعد اللجاف الوطنية من ضمن أىم اآلؿيات اؼبكلفة من طرؼ الدكؿ لتفعيل كنشر القانوف الدكِف اإلنساين على
اؼبستوم الوطٍت لذا قامت اعبزائر بإحداث اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين دبوجب اؼبرسوـ الرئاسي رقم -08
 163سنة  2008ربت رئاسة معاِف كزير العدؿ،حافظ األختاـ تتمثل مهامها األساسية يف تنفيذ ا لقانوف الدكِف
اإلنساين كنشره ( المحور األول ) حبيث ربتل مركز أساسيا نظرا لدكرىا يف تفعيل كنشر القانوف الدكِف اإلنساين
(المحور الثاني)
المحور األول  :نشأة اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني
تعد اللجاف الوطنية ضمن اآلليات اؼبعتمد عليها من طرؼ الدكؿ من أج ؿ التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين كتنفيذ
قواعده على أكسع نطاؽ حبيث يرجع أساس قيامها إُف التعهد بالتنفيذ اتفاقيات اػباصة بالقانوف الدكِف اإلنساين
السيما اتفاقية جنيف األربع كبركتوكوالىا اإلضافيُت كما تبذلو اللجنة الدكلية للصيب األضبر من جهود ألجل رسخ
مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين كتفعيلو بُت الدكؿ (أكال) كقد امتثلت اعبزائر ألحكاـ القانوف الدكِف كقامت بإنشاء
اللجنة الوطنية كآلية كطنية لتطبيق القانوف الدكِف اإلنساين(ثانيا)
أوال :بوادر نشأة اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني
تشكل اتفاقية جنيف األ ربع اؼبتمثلة يف  :اتفاقية جنيف لتحسُت حاؿ اعبرحى كالغرقى كاؼبرضى من أفراد القوات
اؼبسلحة يف اؼبيداف  ،اتفاقية جنيف لتحسُت حاؿ اعبرحى كالغرقى كاؼبرضى من القوات اؼبسلحة يف البحار ،اتفاقية
جنيف بشأف معاملة أسرل اغبرب ،اتفاقية جنيف بشأف ضباية اؼبدنيُت يف كقت ا غبرب ،أما الربتوكوالف اإلضافياف
اؼبكمبلف التفاقية جنيف فهما :
الربكتوكوؿ اإلضاىف األكؿ اػباص بالنزاعات اؼبسلحة الدكلية كالربكتوكوؿ اإلضايف الثاين اغباص بالنزاعات اؼبسلحة غَت
دكلية.
يشكل انضماـ اعبزائر كمصادقة اعبزائر على اتفاقية جنيف األربع كانضمامها إ

ُف الربكتوكواليها اإلضافييُت

تعهدا بضماف احًتاـ ىذه اإلتفاقيات حبيث قبد اؼبادة األكِف اؼبشًتكة التفاقية جنيف تنص على ما يلى
األطراف السامية بأن تحترم ىذه اإلتفاقية وتكفل احترامها في جميع األحوال

2

 " :تتعهد

" كما قبد اؼبادة  80من

الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ تنص عما يلى :

 لقد صادقت اعبزائر على اتفاقية جنيف األربع لسنة  ،1949كما انضمت إُف الربكتوكولُت اإلضافيُت لسنة  1977دبوجب اؼبرسوـ الرئاسي رقم -89 ، 68مؤرخ يف  16مام  ،1989حريدة رظبية عدد  20الصادر يف  17مام .1989
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" تتخذ األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء كافة اإلجراءات الالزم ة لتنفيذ التزاماتها بمقتضي
االتفاقيات وىذا البروتوكول
تصدر األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع األوامر والتعلي مات الكفيلة بتأمين احترام االتفاقيات وىذا
"البروتوكول" وتشرف على تنفيذىا"
ال يكفي كضع قواعد خاصة دكلية يف ميداف القانوف الدكِف اإلنساين لضماف فبارستها من الناحية العملية الفعلية
تشريعات كطنية تتماشي مع
إمبا البد من السهر علي ذبسيدىا من الناحية الواقعية إمبا البد من السهر لوضع
االتفاقيات الدكلية ألف اؼبعاىدات الدكلية تسموا على القوانُت  3حبيث قبد اؼبادة  132من الدستور اعبزائرم  4لعاـ
 1996تنص :
"المعاىدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور ،تسموا على
القوانين" .
تعد اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين من ضمن أىم اآلليات الوطنية لتنفيذ ك نشر القانوف الدكِف اإلنساين
على اؼبستوم الوطٍت حيث تعود فكرة ظهورىا إُف اؼبؤسبر الدكِف الرابع كالعشرين للصليب األضبر اؼبنعقد دبدينة مانيبل
بتاريخ  1981أين مت فيو دعوة اعبمعيات الوطنية كربميلها مسؤكلية تقدًن اؼبساعدات غبكومات بلداهنا من أجل
إنشاء ىذه اللجاف ،كما مت التأكيد حوؿ ضركرة إنشاء اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين يف القرار اػبامس
5
كالعشرين للصليب كاؽببلؿ األضبرين اؼبنعقد جبنيف يف عاـ 1986
لقد مت اإلعبلف عن إنشاء للجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين يف اعبزائر بعد ستتو أشهر من االجتماع السابع
للخرباء اغبكوميُت العرب حوؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين الذم شاركت فيو  18دكلة عربية بالعاصمة اؼبغربية
 يعود أساس ظبو اؼبعاىدات الدكلية على القوانُت الوطنية إُف اؼببدأ اؼبعركؼ يف القانوف الدكِف " مبدأ ظبو اؼبعاىدات الدكلية عن القانوف الوطٍت " الذمنصت عليو اؼبادة  29من اتفاقية فينا اػباصة بتقنُت اؼبعاىدات لسنة 1969ـ
يقصد دببدأ ظبو القانوف الدكِف على القانوف الوطٍت عدـ االحتجاج بالقانوف الوطٍت إذا ما كصف فعبل معينا بأنو ليس جريبة ،ألف عدـ ـعاقبة القانوف الوطٍت
على فعل معُت يشكل جريبة يف إطار القانوف الدكِف ،ال يعفي مرتكبو من اؼبسؤكلية الدكلية  .للمزيد من التفصيل راجع  :جعفور إسبلـ  ،مبدأ اإلنسانية
اؼبطبق على النزاعات اؼبسلحة ذات الطابع الدكِف  ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف ،كلية اغبقوؽ كالعلوـ السياسية ،صبعة موؿ كد معمرم تيزم كزك،
 2009ص .73
 -4دستور اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية لسنة  ،1996اؼبنشور مبكجب مرسوـ رقم  438/96مؤرخ يف 7ديسمرب ،1996يتعلق بإصدار نص
تعديل الدستور اؼبصادؽ عليو يف استفتاء  28نوفمرب  ،1996جريدة رظبية عدد  ، 76الصادر بتاريخ  08ديسمرب .1996
 -5أحسن كماؿ ،آليات تنفيذ القانوف اؿ د كِف اإلنساين يف ظل التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف ا ؼبعاصر ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف القانوف ،كلية
اغبقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة مولود معمرم ،تيزم كزك ،2011 ،ص26
270

العدد الرابع :التربية على القانون الدولي الانساني – أغسطس 2014

الرباط كانتهي االجتماع إُف كضع خطة العمل اإلقليمية لتطبيق ا لقانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد العريب خبلؿ
سنة  2008كقد تضمنت عدة ؿباكر أنبها النتائج احملققة على الصعيد العريب حوؿ إنشاء ىياكل كطنية لتطبيق
6
القانوف الدكِف اإلنساين
ثانيا :تأسيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني في الجزائر
مت تأسيس اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين دبوجب اؼبرسوـ الرئاسي رقم  ، 7 163-08حبيث تنص اؼبادة
األكِف من اؼبرسوـ على ما يلى ":تحدث ،تحت سلطة وزير العدل ،حافظ األختام ،لجنة وطنية للقانون الدولي
اإلنساني
مت تنصيب اللجنة من طرؼ كزير العدؿ دبقر كزارة العدؿ كما مت اؿ تصريح أثناء التنصيب أف للجنة تقوـ دبباشرة
أعماؽبا فور تنصيبها بذلك تعد اعبزائر البلد السادس عشر الذم يقوـ بإنشاء ىذه اللجنة على اؼبستوم العريب كما
يعترب على اؼبستول العاؼبي البلد السابع كالثمانوف من حيث اإلنشاء  .8إذ يبلغ عدد اللجاف كاؽبيئات الوطنية اؼبعنية
بتنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين لسنة  2013حواِف  102عبنة كىيئة كطنية من بينها  29عبنة فبثلة على اؼبستول

اإلفريقي.9

أكد التقرير السنوم السادس حوؿ التطبيقات الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين يف الشرؽ األكسط كمشاؿ إفريقيا
لعامي  2010ك 2011على أنو حىت عاـ َ 1999ف يكن ىناؾ يف اؼبنطقة إال عبنة كطنية كحيدة مشكلة يف
اعبمهورية اليمنية كبعد ذلك أخذ العدد يتزايد فكانت اللجاف الوطنية يف كل من  :اؼبملكة األردنية اؽبامشية ،صبهورية
العربية السورية ،دكلة
مصر العربية ،صبهورية السوداف  ،اؼبملكة اؼبغربية ،دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة ،اعبمهورية
الكويت ،فلسطُت ،ليبيا ،اعبمهورية التونسية ،اؼبملكة العربية السعودية ،كاعبمهورية اعبزائرية الشعبية كاعبمهورية
اللبناينة كما أكد أف ىذه اللجاف سانبت إسهاما كبَتا يف تفعيل اإلجراءات كالتدابَت اؼبرجوة إلنقاذ القانوف الدكِف
اإلنساين على ا لصعيد الوطٍت لكل دكلة كعلى الصعيد اإلقليمي من خبلؿ عقد تسعة اجتماعات للخرباء اغبكوميُت
العرب من أجل التطبيقات الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين ،انعقد ستة اجتماعات منها  :القاىرة أعواـ  2001كمن
 -6د /عمر سعد اهلل ،القانوف الدكِف اإلنساين-،كثائق كأراء -اعبزء األكؿ ، -دار ىومة للطباعة كالنشر ك التوزيع ،اعبزائر  2011ص .288
 مرسوـ رئاسي رقم  163-08مؤرخ يف  4يونيو سنة ، 2008يتضمن إحداث للجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين ،جريدة رظبية عدد  ،29صادر يف 4يونيو .2008
 د /عميمر نعيمة ،دكر اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين ،اجمللة اعبزائرية للعلوـ القانونية ك االقتصادية كا لسياسية ،عدد ،02اعبزائر 2009 ،ص.31
 اللجنة الدكلية للصليب األضبر ،اللجاف الوطنية كاؽبيئات األخرل اؼبعنية بتنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين ،قسم اػبدمات االستشارية يف ؾباؿ القانوفالدكِف اإلنساين 16 ،أكت www.icrc.org 201
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 2003إُف  2007كانعقد السابع دبدينة الرباط باؼبملكة اؼبغربية عاـ

ك 2008ككاف االجتماع الثامن يف مدينة

عماف باؼبملكة األردنية اؽبامشية عا ـ  ،2009ككاف االجتماع التاسع يف عاـ  2012بإمارة أبو ظيب بدكلة اإلمارات
العربية اؼبتحدة.
 -1تشكيلة اللجنة
الوزارات التالية  :كزارة الداخلية
تتكوف اللجنة من الرئيس كىو كزير العدؿ حافظ األختاـ أك فبثلو من فبثلي
كاعبماعات احمللية ،كزارة الشؤكف الداخلية كاعبماعات احمللية ،كزارة الشؤكف اػبارجية ،كزارة الدفاع الوطٍت ،كزارة
العدؿ ،كزارة اؼبالية ،كزارة الطاقة كاؼبناجم ،كزارة اؼبوارد اؼبائية ،كزارة الصناعة كترقية االستثمارات ،كزارة الشؤ كف الدينية
كاألكقاؼ ،كزارة التهيئة العمرانية ك البيئة كالسياحة ،كزارة الًتبية الوطنية ،كزارة الصحة كالسكاف ك إصبلح
اؼبستشفيات ،كزارة الثقافة ،كزارة االتصاؿ ،كزارة التعليم العاِف كالبحث العلمي ،كزارة التكوين كالتعليم اؼبهنيُت ،كزارة
العمل كالتشغيل كالضماف ا الجتماعي ،كزارة التضامن الوطٍت ،كزارة الشباب كالرياضة ،اؼبديرية العامة لؤلمن الوطٍت،
باإلضافة إُف قيادة الدرؾ الوطٍت كاؽببلؿ األضبر اعبزائرم الكشافة اإلسبلمية اعبزائرية كاللجنة االستشارية لًتقية حقوؽ
اإلنساف كضبايتها.10
 -2تعيين أعضاء اللجنة ونظام سيرىا
يتم تعيُت أعضاء اللجنة بناء على قرار من كزير العدؿ حافظ األختاـ ؼبدة ثبلث سنوا ت قابلة للتجديد بناء على
اقًتاح من السلطة اليت ينتموف إليها كما يتم اقًتاح فبثلي القطاعات الوزارية من بُت أصحاب الوظائف العليا ،كتنهي
مهامهم حسب األشكاؿ نفسها  11ذبتمع اللجنة مرتُت يف السنة يف دكرة عادية باستدعاء من رئيسها كما يبكنها أف
ذبتمع يف دكرة استثنائية كلما دعت الضركرة إُف ذلك كيبلغ جدكؿ أعماؿ االجتماعات إُف كل عضو من اللجنة يف
أجل أقصاه شبانية أياـ قبل التاريخ احملدد لبلجتماع حبيث ذبتمع اللجنة دبقر كزارة العدؿ إذ يبكن لل جنة أف تشكل
ؾبموعات عمل إلقباز دراسات حوؿ مواضيع ذات صلة دبهامها  12دبعٌت القياـ بدراسات حوؿ تطبيق القانوف الدكِف
اإلنساين كيف ذلك صرح أحد أعضاء اللجنة خبلؿ ندكة نظمتها يف منتدل اجملاىد دبناسبة مركر سنة من إنشاءىا بأف
اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين ـ قسمة إُف أربع ؾبموعات  :عبنة التعاكف الدكِف كاإلعبلـ كالًتبية كالتعليم
كالتشريع .13كما تزكد اللجنة بأمانة دائمة .
 اؼبادة  4من اؼبرسوـ رقم  ،163- 08السالف الذكر.اؼبادة  7من نفس اؼبرسوـ. -اؼبادة  08من نفس اؼبرسوـ.

 التصريح الصحفي للسيد "مركؾ نصر الدين" يف يوـ  08جواف  2009متوفر يف272
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المحور الثاني  :مركز اللجنة الوطنية كآلية لنشر وتفعيل القانون الدولي اإلنساني
تقع مسؤكلية تنفيذ كنشر القانوف الدكِف اإل نساين على عاتؽ الدكؿ يف اؼبركز األكؿ لذلك اعتمدت اللجنة من
ضمن اآلليات الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين من أجل نشر كتفعيل مبادمءه كذلك عن طريق كضع برامج ربسيسية
كعقد اجتماعات ككذا القياـ بدراسات عن مدم تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين على اؼبستوم الداخلي (أوال) كما
تسعي اللجنة إُف التعاكف فيما بينها كاللجاف الوطنية لدكؿ أخرل (ثانيا) تنفذا لذلك قبد اؼبادة الثانية من اؼبرسوـ
الرئاسي 163-08السالف الذكر تنص:
" اللجنة جهاز استشاري دائم مكلف بمساعدة بآرائو و دراساتو ا

لسلطات العمومية في جميع

المسائل

المرتبطة بالقانون الدولي اإلنساني"
كما تنص اؼبادة اغبادية عشر من نفس اؼبرسوـ على مايلي :
" تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها وحول تطبيق القانون الدولي اإلنساني بالجزائر وتعرضو على رئيس
الجمهورية"
أوال /نشر القانون الدولي اإلنساني
تعد اإلجراءات اإلحتزازية ك الوقائية أفضؿ كسيلة إلنقاذ آالؼ األركاح كمنع التدمَت منذ زمن السلم  14لذا التزمت
الدكؿ بالقياـ بالنشر للقانوف الدكِف اإلنساين حيث يعرؼ على أنو :
"ترويج الرسالة اإلنسانية لقواعد ومبادئ قانونية إنسانية ،والتعريف بمجمل أحكامو بين الشعوب واألفراد
وصوال إلى تطبيقها الفعال في حالة النزاعات المسلحة "

15

من أجل ضماف احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين ينبغي على الدكؿ أف تلتزـ أثناء السلم بإدراج مفهوـ قواعد
القانوف الدكِف اإلنساين على صبيع مستويات التدرج الدراسي كبرامج التكوين للقوات اؼبسلحة كقوات األمن الوطٍت
كعلى مستوم مراكز الصحة كعلى اؼبستول اؼبعاىد اؼبتخصصة كاعبامعات كتوعية الشعب كافة رجاال كنساء  ،أطفاال
ككبارا كقد تضمنت اتفاقية جنيف ىذا االلتزاـ من خبلؿ اؼبادة  47اليت تنص على ما يلي:

 سعدية زريوؿ ،ضباية حقوؽ اؼبدنيُت أثناء النزاعات اؼبسلحة ( يف الشريعة اإلسبلمية كيف القانوف الدكِف ) ،مذكرة لنيل شهادة ؼباجستَت يف القانوف ،فرعالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،كلية اغبقوؽ ،جامعة مولود معمرم-تيزم كزك ،2004 ، -ص .129
 بوكرا إدريس ،نقبل عف  :أحسن كماؿ ،مرجع سابق ،ص .20273
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" تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص ىذه االتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانو ا ،في وقت
السلم كما في وقت الحرب ،وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري ،والمدني
إذا أمكن ،بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان ،وعلى األخص للقوات المقاتلة
المسلحة ،وأفراد الخدمات الطبية والصحية "

6

كما قبد ىذا االلتزا ـ منصوص عليو أيضا من خبلؿ الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ كالثاين حبيث تنص اؼبادة  83من
الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ على ما يلى:
"تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص االتفاقيات
ونص ىذا الملحق "البروتوكول"على أوسع نطاق ممكن في بالدىا ،وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج
التعليم العسكري ،والسكان المدنيين على دراستها ،حتى تصبح ىذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة
وللسكان المدنيين.
يجب على أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق االتفاقيا

وىذا الملحق " البروتوكول" أن تكون على إلمام تام بنصوص ىذه المواثيق ". 7

ت

تستشف من خبلؿ اؼبواد أنبية التزاـ الدكؿ بنشر القانوف الدكِف اإلنساين كعلى ىذا األساس نصت اؼبادة الثالثة
الفقرة الثانية من اؼبرسوـ الرئاسي  163-08السالف الذكر عما يلى :
" تسهر اللجنة في إطار المهمة المسندة إليها في المادة  02وباالتصال مع الهيئات المعنية على ترقية تطبيق
القانون الدولي اإلنساني وتتولي من أجل ذلك :
تنظيم لقاءات ومنتديات وندوات وملتقيات ذات الصلة بالقانون الدولى اإلنساني "

 -16تقابلها اؼبواد 144 ،127 ،48من اتفاقية جنيف الثانية كالثالثة كالربعة.
تنص اؼبادة 127من اتفاقية جنيف الثالثة بشأف معاملة أسرل اغبرب عما يلم:
" تتعهد األطراؼ السامية اؼبتعاقدة بأف تنشر نص ىذه االتفاقية على أكسع نطاؽ فبكن يف بلداهنا ،يف كقت السلم كما يف كقت اغبرب ،كتتعهد بصفة
خاصة أف تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكرم ،كاؼبدين إذا أمكن ،حبيث تصبح اؼببادئ اليت تتضمنها معركفة عبميع قواهتا اؼبسلحة كالسكاف .
كيتعُت على السلطات العسكرية أك غَتىا ،اليت تضطلع يف كقت اغبرب دبسئوِف ات إزاء أسرل اغبرب ،أف تكوف حائزة لنص االتفاقية ،كأف تلقن بصفة
خاصة أحكامها".
 تقابلها اؼبادة  19من الربكتوكوؿ اإلضايف الثاين اليت تنص على ما يلي:"ينشر ىذا الملحق " البروتوكول " على أوسع نطاق ممكن"
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من خبلؿ نستخلص أف للجنة مهمة أساسية تتمثل

يف التعريف بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين

18

عن طريق

تنظيم ندكات كاجتماعات بُت كل أطراؼ اجملتمع الوطٍت السيما أفراد القوات اؼبسلحة أفراد اعبيش كالدفاع الوطٍت
الذين ملتزموف بالعديد من قواعد القانوف الدكِف اإلنساين اليت تستوجب اغبد من كسائل القتاؿ اليت تدعوا إُف ضباية
ضحايا النزاعات اؼبسلحة كمعاملتهم معاملة إنسانية ،من ضمن أىم القواعد اليت ينبغي التحلي هبا أثناء قيامهم
بالعمليات العسكرية ىو مبدأ ضباية اعبرحى كاؼبرضي أثناء النزاعات اؼبسلحة  19كيتم تعليم ذلك عن طريق كضع برامج
تتضمن القواعد اإلنسانية يف الكليات اؿعسكرية مع تنظيم ؿباضرات حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين ربت إدارة اللجنة
الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين.
من أىم عبهات اؼبعنية أيضا يف عمليات نشر القانوف الدكِف اإلنساين قبد اؼبسئولُت السياسيُت ك أعضاء الربؼبانات
كالوزراء ك اؼبوظفُت اغبكوميُت كاألعضاء الدبلوماسيُت كالقضاة ؼبا ؽبم من دكر يف مسألة تنفيذ القانوف الدكِف
اإلنساين سواء عن طريق إصدار توصيات بشأف اؼبصادقة على اؼبعاىدات ككذا اغبث على إصدار تشريعات كطنية
تتبلئم مع التشريعات الد كلية إذ تنص االثالثة الفقرة األكِف كالثانية كالثالثة كالرابعة من اؼبرسوـ الرئاسي  163-08على
مايلي:
" تسهر اللجنة  ...وتتولي من أجل ذلك ..
اقتراح المصادقة على االتفاقيات والمعاىدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني

 ما ذبدر اإلشارة إليو ىو أ ف قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ليست على اإلطبلؽ قواعد أخبلقية أك قواعد ؾباملة ،بل ىي قواعد ال هبوز للدكؿ كغَتىامن أشخاص دكلية ـبالفتها مىت إلتزمت هبا ،كأشكاؿ االلتزاـ ـبتلفة فقد تكوف تعاقدية ،أم دبوجب التصديق أك االنضماـ إُف معاىدة أك قد تكوف ىذه
القواعد عرفية .للمزيد من اؿتفصيل راجع:
د /أمل يازجي ،القانوف الدكِف اإلنساين كقانوف النزاعات اؼبسلحة بُت النظرية ك الواقع ،ؾبلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية ك القانوين ة ،اجمللد  ،20العدد
األكؿ  ،2004ص.110
 تنص اؼبادة  12من اتفاقية جنيف األكِف لتحسُت حالة اؼبرضي كاعبرحى يف اؼبيداف على ما يلي:" هبب يف صبيع األحواؿ احًتاـ كضباية اعبرحى كاؼبرضي من أفراد القوات اؼبسلحة ك غَتىم من األشخاص اؼبشار إليهم يف ؼبادة التالية
كعلى طرؼ النزاع الذين يكونوف ربت سلطتو أف يعاملهم معاملة إنسانية كأف يعتٍت هبم دكف سبييز ضار على أساس اعبنس أك العنصر أك اعبنسية أك الدين أك
اآلراء السياسية أك أم معايَت فباثلة أخرل  .ك وبضر بشدة أم اعتداء على حياهتم أك استعماؿ العنف معهم ،كهبب على األخص عدـ قتلهم أك إبادهتم أك
تعريضهم للتعذيب أك لتجارب خاصة بعلم اغبياة ،أك تركهم عمدا دكف عبلج أك رعاية طبية ،أك خلق ظركؼ تعرضهم ؼبخاطر العدك باألمراض أك تلوث
اعبركح
كتقرر األكلوية يف نظاـ العبلج على أساس الدكاعي الطبية العاجلة كحدىا كتعامل النساء بكل االعتبار اػباص الواجب إزاء جنسهن  .كعلى طرؼ النزاع
الذم يضطر إُف ترؾ بعض اعبرحى أك اؼبرضي ػبصمو أف يًتؾ معهم ،بقدر ما تسمح بو االعتبارات اغبربية ،بعض خدماتو الطبية كاؼبهمات لئلسهاـ يف
العناية هبم "
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تنظيم لقاءات وندوات ذات الصلة بالقانون الدولي اإلنساني
اقتراح التدابير الالزمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي "
يف ىذا اػبصوص صرح السيد "شريف علتم " اؼبنسق اإلقليمي لقسم اػبدمات االستشارية للشرؽ األكسط كمشاؿ

إفريقيا خبلؿ ندكة نظمتها اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين يف منتدل اجملاىد عما يلي :

" أنو بدون تشريع داخلي للدول الذي يجرم ويعاقب مختلف االنتهاكات ضد حقوق اإلنسان في زمن
الحروب ال يمكن تطبيق وال تفعيل ما ورد في اتفاقيات جنيف ،وأضاف السيد علتم أن مسؤوليات اللجان
الوطنية للقانون الدولي اإلنساني ىو وضع قالب تشريعي على المستوى الداخلي للدول للمعاقبة على ىذه
الجرائم حتى وإن ارتكبت خارج ىذه الدول وأن تجرم االنتهاكات ضد حقوق اإلنسان تفعيال وتطبيقا "

20

تفعيبل لذلك قاـ رئيس اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين بتمثيل اللجنة يف أشغاؿ اؼبلتقي الدكِف حوؿ

"

جرائم اغبرب كاعبرائم ضد اإلنسانية يف غزة " التوثيق اؼبادم كالتكييف القانوين من أجل دعوة جزائية دكلية الذم مت
عقده بفندؽ "ىيلتوف" باعبزائر يوـ 28جانفي ك  01مارس  2009أعضاء اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين
باؼبشاركة يف يوـ دراسي حوؿ دكر الربؼبانيُت يف تنفذ أحكاـ ا لقانوف الدكِف اإلنساين يف التشريع الوطٍت الذم عقد
دبقر اجمللس الشعيب الوطٍت يوـ  29فيفرم 2010

21

ىبتص القضاء دبكافحة االنتهاكات القانونية دبا فيها جرائم اغبرب أك اؼبساس بأحكاـ االتفاقيات الدكلية  22لذا
يربز أنبية نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين يف أكساط القضاة ؽبذا بادرت أعضاء اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف
اإلنساين باؼبشاركة يف الدكرة التكوينية العادية لفائدة القضاة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين الذم عقد دبقر اؼبدرسة
 التصريح أدُف بو السيد  :الدكتور " شريف علتم " خبلؿ الندكة اليت نظمتها اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين دبنتدل اجملاىد ،يوـ  08جواف 2009للمزيد من لتفصيل أنظر يف اؼبوقع  www.ennaharonline.com :لقد أشار الوفد اعبزائرم دبناسبة الندكة الدكلية اؿ  31لللصليب األضبر
كاؽببلؿ األضبر اؼبنعقدة جبنيف يوـ 28نوفمرب 01-ديسمرب على أف اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين هتدؼ إُف ترقية عملية تط بيق القانوف اإلنساين
الدكِف من خبلؿ تكييف القانوف الوطٍت مع القانوف الدكِف اإلنساين .رجع التفاصيل يف  :ككالة األنباء اعبزائرية يوـ  01ديسمرب  2011على اؼبوقع :
www.info.algerie.com
 -اؼبستشار د /شريف علتم  ،اؼبستشار ؿبمد رضواف بن خضراء ،التقرير السنوم السادس عن تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد العريب لعامي

 ، 2011 /2010الصادر عن اللجنة الدكلية للصليب األضبر بالتعاكف مع جامعة الدكؿ العربية ،ص 35للمزيد من لتفصيل أنظر :
 www.icrc.orgتعمل أيضا اللجنة على عقد دكرات تكوينية لفائدة كل من :

دكرة تكوينية لفائدة الدبلوماسيُت ،دكرة تكوينية لصاٌف أفراد الشرطة ،اؼبدرسة العليا للشرطة دكرة تكوينية لفائدة األساتذة اعبامعيُت دكرة تكوينية لفائدة
بكيفي ضباية اؼبمتلكات الثقافية يف زمن النزاعات اؼبسلحة ،دكرة تكوينية لفائدة أفراد الكشافة اإلسبلمية.
ة
اؼبختصُت يف أثار كتعريفهم
 د /عميمر نعيمة ،مرجع سابق ،ص.28276

العدد الرابع :التربية على القانون الدولي الانساني – أغسطس 2014

العليا للقضاة أياـ  26إُف  27فيفرم  2010كما شارؾ عضو من اللجنة فبثل كزارة العدؿ يف تأط ير الدكرة القانونية
لفائدة القضاة حوؿ القانوف لدكِف اإلنساين اليت نظمت باؼبدرسة العليا للقضاء أياـ  8-6جويلية 2011

23

ال تقل أنبية فئة اؼبدنيُت عن فئة القوات اؼبسلحة نظرا لدكرىم يف النزاعات اؼبسلحة فاؼبدين قد يكوف مشاركا يف
العمليات العسكرية كقد يكوف مقا تبل يف حاالت النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية  ،24فبا يستوجب علمهم بكافة قواعد
القانوف الدكِف اإلنساين ،يتم ذلك يف األكساط الدراسية ال سيما اؼبدارس كاؼبراكز التعليمية ككذا اعبامعات ،قامت
اللجنة الوطنية بندكة كطنية لفائدة عمداء الكليات كمدراء التعليم العلمي حوؿ تدريس القانوف الدكِف اإلنساين يف
 17مارس. 2011
تعد فئة الصحافة ضمن الفئات اؼبعنية بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين نظرا للمهاـ اػبطَتة اليت يؤدكهنا أثناء
النزاعات اؼبسلحة فهم حباجة إُف دراية بضمانات ضبايتهم من األخطار اؼبادية كاؼبعنوية مثل إطبلؽ الرصاص عليهم
أك إصابتهم بسب طلقات غَت مقصودة كإذا ءىم معنويا كاالعتقاؿ كسوء معاملتهم

25

بناءا على ذلك كمن أجل نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين يف أكساط الصحافة اعبزائرية قامت اللجنة الوطنية
للقانوف لدكِف اإلنساين يف اعبزائر بتنظيم دكرة تكوينية لفائدة الصحفيُت العاملُت يف كسائل اإلعبلـ اعبزائرية اؼبسموعة

 -23اؼبستشار د /شريف علتم  ،اؼبستشار ؿبمد رضواف بن خضراء ،التقرير السنوم السادس عن تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد العريب لعامي
 ، 2011 /2010الصادر عن اللجنة الدكلية للصليب األضبر بالتعاكف مع جامعة الدكؿ العربية ،مرجع سابقwww.icrc.org ،
 لقد أشار التقرير الثالث اؼبعد من طرؼ اللجنة الدكلية بشأف " القانوف الدكِف اإلنساين كربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة" على أنو:يف السنوات األربع األخَتة ،كاف أكثر من  60بلدا مسرحا لنزاعات مسلحة -سواء كانت نزاعات مسلحة دكلية أك غَت دكلية – مع كل ما سببتو من
معانات كدمار خصوصا يف صفوؼ السكاف اؼبدنيُت  .كيف الواقع كاف اؼبدنيوف كالعادة الضحايا األساسيُت النتهاكات القانوف الدكِف اإلنساين اؼبرتكبة من
جانب الدكؿ األطراؼ كاعبماعات اؼبسلحة من غَت الدكؿ على حد سواء .للمزيد من التفصيل راجع :
اللجنة ا لدكلية للصليب األضبر ،تقرير عن القانوف الدكِف اإلنساين كربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة ،اؼبؤسبر الدكِف اغبادم كالثبلثوف للص ليب األضبر
كاؽببلؿ األضبر ،اؼبنظم جبنيف من  28نوفمرب إُف  1ديسمرب  2011اؼبوقعwww.icrc.org :
 تنص اؼبادة  79من الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ على مايلي:" يعد الصحفيوف الذين يباشركف مهمات مهنية خطرة يف مناطق اؼبنازعات اؼبسلحة أشخاصا مدنيُت ضمن منطوؽ الفقرة األكِف من اؼبادة  50هبب ضبايتهم
هبذه الصفة دبقتضي أحكاـ االتفاقيات كىذا اؼبلحق "الربكتوكوؿ" شريطة أال يقوموا بأم عمل يسيء إُف كضعهم كأشخاص مدنيُت كذلك دكف اإلخبلؿ
حبق اؼبراسلُت اغبربيُت اؼبعتمدين لدل القوات اؼبسلحة يف االستفادة من الوضع اؼبنصوص عليو غي اؼبادة  04من االتفاقية الثالثة
هبوز ؽبم اغبصوؿ على بطاقة اؽبوية كفقا للنموذج اؼبرفق باؼبلحق ؽبذا " الربكتوكوؿ" كتصدر ىذه البطاقة حكومة الدكلة اليت يكوف الصحفي من رعاياىا ،أك
اليت يقيم فيها ،أك اليت يقع فيها جهاز األنباء الذم يستخدمو كتشهد على صفتو كصحفي".
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كاؼبرئية كاؼبقركءة حوؿ

جانفي.262009

" دور الصحفيين في النزاعات المسلحة

" عقدت دبقر إقامة القضاة يوـ

21

نظرا للدكر اغبساس لؤل طباء يف اجملتمع السيما أثناء النزعات اؼبسلحة فقد أضحت اللجنة الوطنية بعقد دكرة
تككينية لفائدة األطباء اعبزائريُت حوؿ دكر األطباء يف اؼبنازعات اؼبسلحة ،عقدت دبقر إقامة القضاة يوـ
2009

20مام

ثانيا /التعاون بين مختلف اللجان المعنية بتنفيذ القانون الدولي اإلنساني :
تسعي اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين يف إطار مهامها إُف التعاكف مع اللجاف الوطنية كالدكلية من أجل
ربقيق أىدافها كعلى ىذا األساس تنص اؼبادة الثالثة الفقرة اػبامسة كالسادسة من اؼبرسوـ الرئاسي رقم 163-08
على مايلي:
" تسهر اللجنة في إطار المهام المسندة إليها ....ترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات اإلقليمية
والدولية العاملة في ىذا المجال،
تبادل المعلومات حول القانون الدولي اإلنساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى".
 -1التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر :
ينص النظاـ األ ساسي للجنة الدكلية للصليب األضبر على أف مهمتها ىي " تدارؾ معاناة البشر كزبفيفها يف صبيع
األحواؿ ،كضباية اغبياة كالصحة كضماف احًتاـ اإلنساف ،كخاصة أثناء النزاع اؼبسلح " ، 27لذا تكتسي اللجنة الدكلية
للصليب األضبر مركز فعاؿ لنشر كتنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين بُت الدكؿ  28كذلك بالقياـ باللقاءا ت معها كتبادؿ
اػبربات يف ىذا الشأف برز حضور فبثل عن اعبنة يف كرشة عمل حوؿ " القانوف الدكِف اإلنساين كعبلقتو بأحكاـ
الفقو اإلسبلمي اؼبنظمة مبن طرؼ كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ باالشًتاؾ مع بعثة اللجنة الدكلية للصليب األضبر،
فرع اعبزائر اليت عقدت بدار اإلماـ احملمدية ،اعبزائريومي 18ك 19فرباير.2009
 اؼبستشار د /شريف علتم  ،اؼبستشار ؿبمد رضواف بن خضراء ،التقرير السنوم السادس عن تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد العريب لعامي ،2011 /2010مرجع سابق ،ص.34
 جاؾ موراف " ماىو دكر الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر يف دعم السلم كالقضايا اإلنسانية يف القرف الواحد كالعشرين؟ " ،ؾبلة الصليب األضبر الدكِف،السنة السابعة ،العدد ،40جنيف ،نوفمرب ،ديسمرب.1994،
 من ضمن اجملهودات اليت قامت هبا اللجنة الدكلية يف سبيل نشر القانوف الدكِف اإلنساين نذكر  :قياـ اعبنة بتقدًن حلقات دراسية للدبلوماسيُت يف مقر 1983كما نظمت اللجنة يف أكاخر التسعينات برامج نشر مشاهبة
األمم اؼبتحدة بنيويورؾ كاليت خصصت ؼبنظ مة الدكؿ األمريكية بواشنطن عاـ
للدبلوماسيُت كاؼبوظفُت يف منظمة األمن كاإلرباد الربؼباين الدكِف ك جامعة الدكؿ العربية .للمزيد راجع أحسن كماؿ ،مرجع سابق ،ص .26
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 -2التعاون مع الجمعيات واللجان الوطنية
أ /الجمعية الوطنية للهالل األحمر الجزائري :
تكتسي اعبمعية الوطنية للهبلؿ األ ضبر اعبزائرم دكر فعاؿ يف تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد الوطٍت
كما بذلت جهودا لتصبح عضو يف رابطة صبعيات الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كؽبا دكر يف التعريف باؼببادئ
األساسية للحركة الدكلية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كالتعريف هبما كالقياـ بنشر القانوف الدكِف اإلنساين ككذا

مسانبتها يف زبفيف آالـ اغبرب كالكوارث باسم القانوف الدكِف اإلنساين  ، 29لذا ينبغي على اللجنة الوطنية للقانوف
الدكِف اإلنساين القياـ باللقاءات كتبادؿ الدراسات مع اعبمعية الوطنية للهبلؿ األضبر من أجل تفعيل نشر القانوف
الدكِف اإلنساين على اؼبستول الوطٍت

ب  -التعاون مع اللجان اإلقليمية
تتعاكف اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنسا ين مع اللجاف اإلقليمية سواء على اؼبستوم اإلفريقي أك على اؼبستوم
العريب عن طريق عقد لقاءات فيما بينها من أجل تنفيذ كنشر القانوف الدكِف اإلنساين كتبادؿ ػبربات كالنشاطات ك

الدراسات من أجل للتكفل بتنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين  30لذلك بادر عضو من اللجنة الوطنية فبثل كزارة العدؿ
يف دكرة اإلقليمية للتدريب يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين اليت عقدت ببَتكت خبلؿ الفًتة  26جانفي إُف 6فيفَتم
 2009كما شارؾ عضو فبثل كزارة العدؿ يف دكرة حوؿ تقنيات إلقاء احملاضرات ؼبدريب القانوف الدكِف اإلنساين اليت
عقدت بالقاىرة خبلؿ الفًتة 21مام إُف  03جواف  2010ك مشاركة عضو اللجنة فبثل يف كزارة التكوين اؼبهٍت يف
الدكرة التكوينية األكِف يف القانوف الدكِف اإلنساين اليت عقدت ببَتكت يف  25جانفي إُف  25فيفرم  2010ك عضو
األمانة الدائمة يف الدكرة التكوينية الثانية للقانوف الدكِف اإلنساين اليت عقدت ببَتكت خبلؿ الفًتة  29مارس إُف 09
أفريل  2010كذا مشاركة عضويُت من اللجنة يف اؼبؤسبر العاؼبي الثالث للجاف الوطنية اؼبعنية بتنفيذ القانوف الدكِف
اإلنساين الذم انعقد جبنيف يف أياـ  29 -27أكتوبر 2010

31

اؿوانُت اإل نسانية الدكلية ،ؾبلة الفكر الربؼباين جمللس األمة ،عدد  ،22مارس  ،2009ص .66
 د /صويلح بوصبعة ،ترقية كاحًتاـ ق يبكن اإلشارة إُف النموذج األكؿ إلنشاء عبنة كطنية بالسلفادكر من أجل التنفيذ الفعلي للقانوف لدكِف اإلنساين كقد عقدت أكؿ لقاء ؽبا بُت الشلياإلؼيقية بعقد اجتماع ؽبا يف أبيدجاف بكوتديفوار خبلؿ سنة  1997صبع عبنة الطوغو ك زمبابوم كبنُت للمزيد راجع :د /عميمر
كاألرجنتُت كقامت اللجاف ر
نعيمة ،مرجع سابق ،ص.34
 -31اللجنة الدكلية للصليب األ ضبر بالتعاكف مع جامعة الدكؿ العربية ،التقرير السنوم السادس حوؿ تطبيق القانوف الدكِف اإلنساين علي اؼبستوم العريب،
مرجع سابق ،ص .30
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خاتمة
تعددت اآلليات الدكلية كالوطنية الحًتاـ تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين كاليت كضعتها ـبتلف ؼبواثيق الدكِف .
لقد خطت اعبزائر خطوة اهبابية بإنشاء اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين ألجل نشر كتفعيل القانوف الدكؿ
اإلنساين على اؼبستول الوطٍت إذ يعد إنشاء ىذه اللجنة تعبَتا عن امتثاؿ اعبز ائر لبلتفاقيات كااللتزامات الدكلية
اػباصة بالقانوف الدكِف اإلنساين .
من خبلؿ دراستنا الحظنا جهود اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين من خبلؿ حضور فبثليها يف اجملتمعات
كاؼبنتديات اػباصة بتفعيل القانوف الدكِف بُت ـبتلف فئات اجملتمع فئات اجملتمع السياس يُت كالربؼبانيُت ك العاملُت يف
قطاع الصحة كاألطباء كالعاملُت يف قطاع اإلعبلـ كالصحافة كقطاع العدالة كالقضاة غَت أنو من نلتمس عدة
مبلحظات منها بشأف عضوية اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين فنجد أف مدة العضوية ىي مدة ثبلثة سنوات
ىي مدة قصَتة جدا ألداء ا ؼبهاـ اؼبكلف هبا االنتظاـ كاالستمرارية كما أنو من حيث تشكيل اللجنة نبلحظ غياب
األساتذة ال سيما األساتذة اعبامعيُت من العضوية .
من أجل مواصلة كاستمرار اللجنة يف نشر كتفعيل القانوف الدكِف اإلنساين ينبغي على اللجنة عقد مؤسبرات كطنية
كدكلية ككذا أياـ دراسية علل مستوم اعبامعات اعبزائرية من أجل اسباـ عملية النشر بُت الطلبة اعبزائريُت
اؼبواصلة يف تكوين إطارات متخصصة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين كاالستفادة من اػبربات الدكلية يف ىذا
اػبصوص ال سيما خربات اللجنة الدكلية للصليب األضبر كتكثيف التعاكف بينها كبُت اللجا ف الوطنية سواء على
الصعيد الوطٍت أك بينها بُت عباف ـبتلف دكؿ العاَف .
كضع موقع خاص باللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين عرب االنًتنت ،ألجل نشر تقارير كدراسات أعماؿ اللجنة
على مستوم اعبمهور كي بتسٍت لكل باحث التطلع على إقبازات اللجنة الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين
حث اللجنة على إعداد برامج تربوية على مستول اؼبدارس ألجل ربسس فئة األطفاؿ بقواعد القانوف الدكِف اإلنساين
ككذا فتح زبصصات على اؼبستوم اعبامعات اعبزائرية يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين
ضركرة إشادة اللجنة بالًتاث اعبزائرم السيما إحياء اقبازات األ مَت عبد القادر كما ينبغي على اللجنة يف اطار مهامها
تفعيل أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين العريف .
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ثالثا /المقاالت
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 ،2009ص ص.67- 57

رابعا /اإلتفاقيات والمواثيق الدولية
-1اتفاقية جنيف األكِف اؼبتعلقة دبعاملة اؼبرضي كاعبرحى من أفراد القوات اؼبسلحة يف اؼبيداف ،يف
أكت 1949
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-3اتفاقية جنيف الثالثة اؼبتعلقة دبعاملة األسرم يف  12أكت 1949
-4اتفاقية جنيف الرابعة اؼبتعلقة دبعاملة اؼبدنيُت كقت غبرب ،يف  12أكت .1949
 -5الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ اؼبتعلق حبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة الدكلية  ،لعاـ 1977
 -6الربكتوكوؿ اإلضايف الثاين اؼبتعلق حبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية ،لعاـ .1977
خامسا /النصوص التشريعية
 -1دستور اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية لسنة  ،1996اؼبنشور دبوجب مرسوـ رقم  438/96مؤرخ يف
7ديسمرب ،1996يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور اؼبصادؽ عليو يف استفتاء
عدد  ، 76 ،الصادر بتاريخ  08ديسمرب .1996

 28نوفمرب  ،1996جريدة رظبية

 مرسوـ الرئاسي رقم  ، 68-89مؤرخ يف  16مام  ،1989يتعلق بانضماـ اعبزائر إُف الربكتوكولُت اؼبلحقُتباتفاقات جنيف غبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة ،حريدة رظبية عدد  20الصادر يف  17مام .1989
 -3مرسوـ رئاسي رقم  163-08مؤرخ يف  4يونيو سنة  ،2008يتضمن إحداث للجنة الوطنية للقانوف الدكِف
اإلنساين ،جريدة رظبية عدد  ،29صادر يف  4يونيو .2008

سادسا /تقارير ووثائق دولية
 -1اللجنة الدكلية للصليب األضبر " ماىو دكر الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر يف دعم السلم كالقضايا اإلنسانية يف
القرف الواحد كالعشرين؟ ،ؾبلة الصليب األضبر الدكِف ،السنة السابعة ،العدد  ،40جنيف ،نوفمرب ،ديسمرب.1994،
 -2اؼبستشار د /شريف علتم  ،اؼبستشار ؿبمد رضواف بن خضراء ،التقرير السنوم السادس عن تطبيق القانوف

الدكِف اإلنساين على الصعيد العريب لعامي  ،2011 /2010الصادر عن اللجنة الدكلية للصليب ا ألضبر بالتعاكف مع
جامعة الدكؿ العربيةwww.icrc.org ،
 -3اللجنة الدكلية للصليب األضبر ،تقرير عن القانوف الدكِف اإلنساين كربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة ،اؼبؤسبر
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المواقع اإللكترونية
www.icrc.org
www.ennaharonline.com
www.info.algerie.com
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اآلليات الوقائية لتفعيل تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني
أستاذ بن عزة حمزة /كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة أبوبكر بلقايد  -تلمسان

ملخص:
على مر عقود من الزمن شكلت اتفاقيات جنيف األربع لعاـ  1949كالربكتوكولُت اؼبلحقُت هبا لعاـ  1977الدعامة
األساسية لقواعد القانوف الدكِف اإلنساين ،كلكن ىذا ال يعٍت أف قواعد ىذا األخَت بقيت حبيسة يف ىذا اغبد بل طرأ
عليها تطور يف ضوء اؼبتغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر ،إذ تتابعت النصوص الدكلية بعد ىذه االتفاقيات اليت
سانبت يف تشكيل بنياف القانوف الدكِف اإلنساين حىت ليمكننا التأكيد على أف ىذا الفرع َف يعد ينقصو أف تضاؼ
إِفق قواعد لتنظيم موضوعاتو ،بقدر ما ينقصو كجود آليات فاعلة لنشر كتطبيق قواعده على الصعيد الوطٍت  .ىذا ما
يستدعى إعماؿ آليات للرقابة كاعبزاء كالوقاية من كيبلت اغبركب كضباية األشخاص الذين يتأثركف هبا  .كلعل أكؿ ما
تقوـ بو الدكلة ألجل تفعيل تطبيق قواعد القانوف اؿ دكِف االنساين ىو ازباذ اجراءات كقائية لعلها ربد من انتهاكات
قواعد ىذا القانوف ،إذ أف الوقاية ىي أفضل كسيلة إلنقاذ آالؼ األركاح كمنع التدمَت بأقل تكلفة .
كانطبلقا من ىذه النقطة أحببت أف أثَت يف موضوع ىذه اؼبداخلة إشكالية االلتزامات اليت تقع على عاتق الدك لة يف
سبيل نشر قواعد القانوف الدكِف اإلنساين كتعزير ثقافة العمل االنساين قبل كقوع النزاع  ،أم التدابَت الوقائية اؼبتخذة
على اؼبستول الوطٍت يف كقت السلم كليس يف زمن اغبرب فقط ألجل ترسيم قواعد القانوف الدكِف االنساين ضمن
القوانُت كاؼبمارسات الوطنية يف ظل التحوؿ اغباصل يف مضامُت كمفاىيم ىذا القانوف .
كلغرض اإلجابة على ىذه االشكالية ستتناكؿ اؼبداخلة اعبهود اؼببذكلة يف سبيل نشر قواعد القانوف الدكِف االنساين
على اؼبستول الوطٍت كربقيق العلم بو ،كتركز اؼبداخلة بشكل خاص على طرؽ كآليات النشر اؼبعرفة هبذا القانوف ككا قع
كمدل فعالية دكر ىذه اآلليات على نطاؽ كاسع  .كتدريب أكلئك الذين عليهم تنفيذه من أجل دخوؿ القانوف حيز
التنفيذ ،كتكثيف أنشطة النشر أثناء النزاع مع التأكيد على أنبية أف تكوف ىذه األنشطة منفذة بالفعل يف زمن السلم
كما يف زمن اغبرب  .مث تتعرض بعد ذلك إُف ضركرة إدراج قواعد القانوف الدكِف انساين يف اؼبناىج الدراسية اػباصة
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بالكليات كاؼبدارس العسكرية ،كما هبب أف يبتد تدريس قواعد القانوف الدكِف االنساين إُف الكليات كاؼبدارس اؼبدنية،
كىذا كلو يصب يف خانة الًتبية على القانوف الدكِف اإلنساين كحفاظا على األمن اإلنساين .

مقدمة:
يهدؼ القانوف الدكِف االنساين إُف اهباد حل كسط بُت اعتبارين متناقضُت خبصوص العبلقات العسكرية  .أكؽبما ،أف
النتيجة اليت يهدؼ إليها كل ؿبارب ىي ربقيق النصر على اآلخر ،كلذا كجب إعطائو كل االمكانيات الكفيلة
لتحقيق مبتغاه  .كثانيهما ،اغبرص على احًتاـ اغبياة االنسانية دبا تقتضيو االعتبارات االنسانية ،كذلك بتجنيبها كل
أنواع اؼبعاناة غَت اؼبطلوبة .لذلك فالنزاع اؼبسلح وبتم ضركرة التوفيق بُت الضركرات اغبربية كاؼبقتضيات االنسانية .
كىذا ما حتم على اجملتمع الدكِف األخذ باذباه يقضي باغبد من كيبلت اغبركب كالنزاع ات اؼبسلحة ،كىو عبارة عن
قواعد قانونية هتدؼ إُف ضباية االشخاص اؼبتضررين فبا ينجم عن تلك النزاعات من آالـ كأضرار ،كما يهدؼ إُف
ضباية اؼبمتلكات اليت ليس ؽبا عبلقة مباشرة بالعمليات العسكرية  .كدأب الفقو على تسمية ىذا القسم من القانوف
الدكِف بداية بقانوف اغبرب ،مث قانوف النزاعات اؼبسلحة ،قبل اف يطلق عليو مصطلح القانوف الدكِف االنساين  .كيتكوف
ىذا القانوف من اتفاقييت الىام لعاـ  1899ك  1907اليت كضعت قيود على سَت العمليات العسكرية كسلوؾ
اؼبتحاربُت ،كمعاىدات جنيف األربعة لعاـ  1949كبركتوكوالهتا االضافية لعاـ  1947ك 2005كاليت جاءت غبماية
اعبرحى كاؼبرضى كاألسرل كضباية اؼبمتلكات كاألعياف اؼبدنية  .كبالتاِف شكلت ىذه االتفاقيات منظومة قانونية مًتابطة
غايتها اغبد من آثار اغبركب كإقرار شكل من أشكاؿ التوازف بُت الضركرات اغبربية كاالعتبارات االنسانية  .غَت أف
كجود االتفاقيات يف حد ذاتو ال يكفي بل البد من أف تقوـ الدكؿ األطراؼ يف االتفاقيات السابقة بتفعيل آليات
كازباذ اجراءات تشريعية كإدارية نصت عليها ىذه االتفاقيات من أجل ضماف تطبيق قواعد القانوف الدكِف االنساين
على الصعيد الوطٍت كيف كقت السلم كما يف كقت اغبرب .
كيعد تطبيق القانوف الدكِف االنساين على الصعيد الوطٍت كيف كقت السلم من أىم اشكاؿ تطبيق ىذا القانوف ،نظرا
ألف توعية اجملتمع الدكِف كتعريفو بويبلت اغبركب كآثارىا اػبطَتة اليت يصعب اصبلحها ،أفضل كسيلة لتفادم كقوع
حركب نزاعات مسلحة يف اؼبستقبل ،باعتبار أف الوقاية خَت طريق ؼبنع كقوع النزاعات ،كإف كقعت فاػبركج منها بأقل
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تكلفة .ذلك أف تطبيق أحكاـ القانوف الدكِف االنساين على الصعيد الوطٍت ال يعٍت التقيد بأحكامو أثناء كطيس
اؼبعارؾ فحسب ،بل هبب االستعداد لذلك زمن السلم عن طريق تفعيل آليات اصطلح على تسميتها باآلليات
الوقائية.
كللوقوؼ على مفهوـ كمضموف ىذه اآلليات اليت هبب تفعيلها على الصعيد الوطٍت من أجل ضماف التطبيق اعبيد
لقواعد القانوف الدكِف االنساين ،سيتم اتباع اػبطة االتية :

المطلب األول :البيئة القانونية الالزمة لتطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني
الفرع األول :كيفية تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني
أوال :اؼبوافقة كاالنضماـ إُف االتفاقيات
ثانيا :تطبيق القواعد العرفية اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف االنساين يف القانوف الداخلي

الفرع الثاني :االجراءات التشريعية لتطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني
أوال :االلتزاـ بإصدار التشريعات الضركرية لتنفيذ القانوف الدكِف االنساين
 –1تضمُت قواعد القانوف الدكِف االنساين كاتفاقيات جنيف يف قانوف القضاء العسكرم
 _2ذبرًن انتهاكات القانوف الدكِف االنساين يف قانوف العقوبات
ثانيا :إقرار مبدأ االختصاص العاؼبي للقضاء الوطٍت يف معاقبة انتهاكات القانوف الدكِف االنساين

المطلب الثاني :االجراءات الوقائية الالزمة إلنفاذ القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني
الفرع األول :االلتزام بنشر قواعد القانون الدولي االنساني
أوال :النشر االجبارم يف اعبريدة الرظبية للدكلة كاؼبخصصة لنشر القوانُت
ثانيا :النشر يف كسائل اإلعبلـ اؼبكتوبة كاؼبسموعة كاؼبرئية
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الفرع الثاني :التدريب في مجال تنفيذ واحترام قواعد القانون الدولي االنساني
أوال :االشخاص اؼبؤىلوف
ثانيا :اؼبستشاركف القانونيوف

الفرع الثالث :إدراج قواعد القانون الدولي االنساني في المناىج الدراسية

المطلب األول :البيئة القانونية الالزمة لتطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني
يكتسي تنفيذ القانوف الد كِف االنساين على الصعيد الوطٍت أنبية كبَتة يف ظل كجود معاىدات مهمة يف ىذا اجملاؿ،
خاصة ؼبا تتضمنو ىذه اؼبعاىدات من قواعد ذات طبيعة خاصة ،هتدؼ

إُف التخفيف من حدة اآل الـ الناصبة عن

النزاعات اؼبسلحة عن طريق اؼببادرة بأسرع ما يكمن لتوفَت اغبماية كتقدًن اؼبساعدات البلزمة للفئات اؼبشمولة
باغبماية ،كذلك عن طريق تفعيل كجود آليات ككسائل تسهر على التطبيق اعبيد ؽبذه القواعد.
كيعد االلتزاـ بتفعيل ىذه اآل ليات كالتدابَت يف كقت السَف كما يف كقت اغبرب من أىم االلتزامات اليت تستتبع التعهد
بتنفيذ قواعد القانوف الدكِف االنساين ،ذلك ألنو من غَت اؼبمكن انفاذ قو اعد القانوف الدكِف االنساين يف أرض الواقع
ماَف توجد آليات تسهر على ضماف تنفيذه ،فما أكثر أحكاـ القانوف الدكِف االنساين حُت نعدىا ،كلكن إذا افتقرت
إُف آليات تطبيق تسهر على تنفيذىا فبل فائدة من كجودىا  ،32أك كما يقوؿ  " René kassinنص ال يفي
بعهده اسوء من غيابو ".
كأماـ كاقع كثرة النزاعات اؼبسلحة أصبح من الضركرم تطبيق القانوف الدكِف االنساين على اؼبستول الوطٍت ،عمبل
بنص اؼبادة  26من اتفاقية فينا لقانوف اؼبعاىدات  .33إذ من غَت اؼبمكن أف يتم احًتاـ نصوص القانوف الدكِف
االنساين اؿكاردة يف اؼبعاىدات تلقائيا دكف أف تتدخل صراحة جهود كطنية هبدؼ تنفيذ كدعم تدابَت التطبيق .
 احظٓ وّاي ،آٌُاخ ذٕفُذ اٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍ فٍ ػىء اٌرغُزاخ اٌذوٌُح ٌٍمأىْ اٌذوٌٍ اٌّؼاطزِ ،ذوزج ًٌُٕ شهادج ِاخظرُز فٍ ،ص. .
اٌمأىْ -فزع لأىْ اٌرؼاوْ اٌذوٌٍ ،-وٍُح اٌحمىق خاِؼح ِىٌىد ِؼّزٌ ذُشٌ وسو ،اٌدشائز،
ِٓ اذفا لُح فُُٕا ٌمأىْ اٌّؼاهذاخ ػًٍ أٔه  :ذٍشَ أٌ ِؼاهذج صارَح اٌّفؼىي االؽزاف فُها وَدة أْ ذٕفذها االؽزاف
 ذٕض اٌّادجتحظٓ ُٔح.
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الفرع األول :كيفية تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني
يقصد بتطبيق القانوف الد كِف االنساين على الصعيد الوطٍت أف تتخذ الدكؿ كل التدابَت كاالجراءات اليت من شأهنا
ضماف احًتاـ قواعد القانوف الدكِف االنساين كنفاذه يف نظامها القانوين الداخلي  .34كهبب أف ال يقتصر تطبيق ىذه
القواعد  -قواعد القانوف الدكِف االنساين -على كقت اغبرب كأماكن النزاع فقط ،بل يتعُت ازباذ ىذه التدابَت يف كقت
السلم كخارج مناطق القتاؿ .
كتعد اشكالية تطبيق كنفاذ القانوف الدكِف االنساين على الصعيد الوطٍت امتداد ؼبسألة قديبة يف القانوف الدكِف ىي
اشكالية ربديد العبلقة بُت القانوف الدكِف العاـ كالقانوف الداخل

م ،كاليت يتنافس يف ربديدىا مذىباف اساسيُت

معركفُت نبا :مذىب ثنائية القانوف كمذىب كحدة القانوف .
كيف القانوف الدكِف االنساين فإف مسألة تطبيق قواعد ق على الصعيد الوطٍت ال زبرج عن إطار االشكالية السابقة
باعتبار أف القانوف الدكِف االنساين فرع من فركع القانوف الد

كِف العاـ ،حيث تنطبق االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة

بالقانوف الدكِف االنساين انطباقا مباشرا يف القانوف الداخلي دبجرد التوقيع كالتصديق عليها من السلطات الدستورية
اؼبختصة ،طبقا للمذىب الراجح يف ربديد العبلقة بُت القانوف الدكِف العاـ كالقانوف الداخلي .
كقد أحالت اتفاقيات جنيف األ ربعة يف العديد من النقاط إُف النظم القانونية الداخلية للدكؿ من أجل سن تشريعات
كاجراءات كفيلة بتطبيق القانوف الدكِف االنساين ،كيكوف ىذا منوطا باألطراؼ اؼبتعاقدة يف اَف كاثيق اؼبنظمة لو بصفة
عامة ،كاأل طراؼ اؼبتنازعة بصفة خاص ة ،كال يتأيت ذلك إال عن طريق تطبيق اتفاقيات القانوف الدكِف االنساين يف
القانوف الداخلي.35
كيتم تطبيق قواعد القانوف الدكِف االنساين يف القانوف الداخلي بدخوؽبا حيز النفاذ على مستول اقليم الدكلة ،كذلك
عن طريق:
أوال :اؼبوافقة كاالنضماـ اُف االتفاقيات

ػٍرُ شزَف ،اٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍ _ دًٌُ ٌٍرطثُك ػًٍ اٌظؼُذ اٌىؽٍٕٔ ،خثح ِٓ اٌخثزاء واٌّرخظظُٓ ،ؽ.
 ،ص.
اٌؼزتٍ ،اٌماهزج ِ -ظز،
.
 ،ص.
 اٌؼٕثىٍ ٔشار ،اٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍ ،ؽ  ،دار وائً ٌٍٕشز ،ػّاْ -االردْ،289
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يتم ذلك عن طريق تصديق الدكؿ على اتفاقيات جنيف األ ربعة كبركتوكوالهتا االضايفة ،كدبجرد التصديق الذم يعترب
تعهدا بضماف احًتاـ ىذه االتفاقيات من جانب كل منها ،تعرب الدكؿ عن رغبتها ك
الدكلية اػباصة بالقانوف الدكِف االنساين عمبل دببدأ يف القانوف الدكِف ىو -

ارتضاىا االلتزاـ باالتفاقيات

ظبو اؼبعاىدات الدكلية على القانوف

الوطٍت.36-
كبالتاِف تلتزـ الدكلة باتفاقيات القانوف الدكِف االنساين كتصبح جزءا من قانوهنا الداخلي ،كتتقيد هبا كافة سلطاهتا
كأفرادىا.
ثانيا :تطبيق القواعد العرفية اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف االنساين يف القانوف الداخلي
إف غالبية قواعد القانو ف الدكِف االنساين ىي قواعد ذات أصل عريف ،أم أهنا نشأت من خبلؿ عادات كاعراؼ
اغبرب اليت تعارفت عليها الدكؿ اؼبتحاربة عرب الزمن

 .37فحركة إبراـ االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف

االنساين جاءت لتقنُت القواعد العرفية اليت اعتادت الدكؿ اؼبتحا

ربة على اتباعها بداية من اتفاقييت الىام لسنة

 1899ك  1907اؼبتعلقتُت باحًتاـ قوا نُت كاعراؼ اغبرب الربية ،كصوال إُف اتفاقيات جنيف االربع ة لسنة 1949
كالربكتوكولُت االضافيُت لسنة  1977كالربكتوكوؿ االضايف الثالث لسنة .2005
فالقواعد الدكلية العرفية ىي دبثابة اؿ قواعد القانونية اؼبلزمة ،كتنطبق بصفة مباشرة يف القانو ف الداخلي دبجرد اكتماؿ
عناصر كأركاف القاعدة العرفية ،كمرد ذلك أنوا نابعة من سلوكيات الدكؿ اليت اعتادت عليها دبحض ارادهتا كاقتنعت
بإلزاميتها ككجوب اتباعها كإال يًتتب عليها جزاء جراء ـبالفتها  .38مع االشارة إُف أف ىذا اؿنوع من القواعد -
العرفية -ىو ذك أثر مطلق أم ملزـ عبميع الدكؿ سواء اليت ا شًتكت يف تكوين القاعدة العرفية أك اليت َف تشًتؾ فيها،
بعكس القواعد االتفاقية اليت ؽبا أثر نسيب أم تطبيقها مقصور على الدكؿ اليت انضمت االتفاقية .

اللرظادَح،

 أًِ اٌُاسخٍ ،اٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍ ولأىْ إٌشاػاخ اٌّظٍحح تُٓ إٌظزَح واٌىالغِ ،دٍح دِشك ٌٍؼٍىَ اٌمأىُٔح وا.
 ،اٌؼذد  ،ص.
اٌّدٍذ ،
اٌدّاػح اٌذوٌُح ، -ج ِٕ ،شأج اٌّؼارف ،االطىٕذرَحِ -ظز ،د .ص،ْ.
 ػثذ اٌحُّذ ِحّذ طاٍِ ،اطىي اٌمأىْ اٌذوٌٍ اٌؼاَ-.
ص.
.
 ػثذ اٌحُّذ ِحّذ طاٍِ ،اٌّزخغ اٌظاتك ،ص.290
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ككنتيجة ؼبا سبق فإف قواعد القانوف الدكِف االنساين ملزمة عبميع الدكؿ بغض النظر عن انضمامها التفاقيات القانوف
الدكِف االنساين ،كبذلك تلتزـ باتباع قواعد كاعراؼ اغبرب كعد ـ االعتداء على اؼبرضى كاعبرحى ك أسرل اغبرب ،كما
تلتزـ حبماية اؼبدنيُت كعدـ استهدافهم يف اؽبجوـ من نساء كأطفاؿ كطواقم طبية كصحفية.
فهذه كلها التزامات كانت قواعد عرفية ملزمة سارية اؼبفعوؿ حىت قبل تقنينها كتضمينها يف اتفاقيات جنيف االربعة
لعاـ  1949ك النظاـ االساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية ،كعلى ىذا االساس مت اقامة احملاكمات اليت جرت بعد
اغبرب العاؼبية الثانية عن جرائم اغبرب مثل ؿبمة نورمبورج كطوكيو.39

الفرع الثاني :االجراءات التشريعية لتطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني
إف االلتزاـ بقواعد القانوف الدكِف االنساين ال يعٍت مج

رد التصديق على اتفاقيات جنيف األ ربعة كالربكتوكوالت

االضافية ،بل البد على الدكؿ ازباذ اجراءا ت ؿبددة عبعل قواعد القانوف الدكِف االنساين تنطبق انطباقا مباشرا يف
قانوهنا الداخلي ،كمن ىذه االجراءات االلتزاـ بإصدار التشريعات الضركرية لتنفيذ قواعد القانوف الدكِف االنساين،
كمنح القضاء الوطٍت االختصاص العاؼبي دبعاقبة انتهاكات القانوف الدكِف االنساين  .كىذا تطبيقا لنص اؼبادتُت  45ك
 49من اتفاقية جنيف األكُف.
أوال :االلتزام بإصدار التشريعات الضرورية لتنفيذ القانون الدولي االنساني
كيتم ذلك عن طريق  :إدخاؿ قواعد القانوف الد كِف االنساين يف القانوف الداخلي  ،ؼطبقا لنص اؼبادة األ كُف اؼبشًتكة
يف صبيع اتفاقيات جنيف األربعة ،من كاجب االطراؼ اؼبتعاقدة إدخاؿ قواعد القانوف الدكِف االنساين يف القانوف
الوطٍت عن طريق ازباذ تدابَت التشريعية البلزمة لفرض عقوبات جزائية ؼعالة على االشخاص الذين يقًتفوف أك يأمركف
باقًتاؼ اؼبخالفات اعبسيمة الواردة يف ىذه االتفاقية ،كال يبكن ذلك إال

عن طريق دمج ىذه القواعد يف القانوف

الداخلي بتضمينها يف قانوف القضاء العسكرم كقانوف العقوبات .

 اٌحُّذٌ احّذ ،اٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍ واٌّحىّح اٌدٕائُح اٌذوٌُح ،اٌّإذّز اٌؼٍٍّ اٌظٕىٌ ٌىٍُح اٌحمىق ،خاِؼح تُزوخ اٌؼزتُح، ،ص. .
ِٕشىراخ حٍثٍ اٌحمىلُح  ،تُزوخٌ -ثٕاْ،
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– تضمُت قواعد القانوف الدكِف االنساين كاتفاقيات جنيف يف قانوف القضاء العسكرم
باعتبار أف قواعد اغبرب تخاطب القوات اؼبسلحة مباشرة فهي أكُف بتنفيذ اتفاقيات جنيف األ ربعة ،كبالتاِف االلتزاـ
بقوانُت كاعراؼ اغبرب كخاصة تلك اؼبتعلقة حبماية اؼبدنيُت ،كتزفَت الرعاية الصحية ألسرل اغبرب كاعبرحى كاؼبرضى
كعدـ استهدافهم بعدكاف اك تعريضهم للخطر .40
فمع أف قواعد القانوف الدكِف االنساين قد كردت يف االتفاقيات كىي تنطبق بصورة مباشرة يف القانوف الداخلي دبجرد
اؿواعد يف قانوف القضاء العسكرم أل ف
التصديق عليها ،إال أنو البد على اؼبشرع اغبرص على تضمُت تلك ق
القوات اؼبسلح ة ىي اؼبعنية بتنفيذىا ،نظرا ألف معظم االنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدكِف االنساين ربدث من رجاؿ
القوات اؼبسلحة .كلذلك هبب أف يوضح ؽبم اػبط الفاصل بُت كاجبهم يف الدفاع عن كطنهم ،كبُت
كاجبهم يف عدـ االعتداء على اؼبدنيُت كغَت اؼبقاتلُت كلو كانوا ينتموف لؤلعداء ،بل ضبايتهم كتقدًن يد العوف اؼبادم
كالصحي ؽبم.
 _2ذبرًن انتهاكات القانوف الدكِف االنساين يف قانوف العقوبات
كاؼ أف تكوف الدكلة طرفا يف معاىدة دكلية حىت يبتثل أفرادىا اُف القواعد اليت كردت يف تلك اؼبعاىد ة ،بل
ليس يا
يتعُت على يف بعض االحياف أف تتخذ السلطات اؼبعنية تدابَت مبلئم ة لتحويل تلك القواعد التعاقدية إُف قانوف كطٍت.
كلبص بالذكر القانوف اعبنائي عن طريق تضمُت التزاما

ت القانوف الدكِف االنساين كانتهاكاهتا يف صلب قانوف

العقوبات.
كذلك هبدؼ توسيع نطاؽ التجرًن كالعقاب كمشولو كل طوائف اجملتمع سواء عسكريُت كمدنيُت أك غَتىم  .كربقيقا
الشرعي الذم يقرر ال جريبة كال عقوبة إال بنص ،كإعطاء فرصة للقضاء الوطٍت يف مكافحة ىذه اًف رائم كؿباكمة
ة
ؼببدأ
من يرتكبها كعقابو  .كىو ما يعٍت ذبنب مبلحقة اؼبدعي العاـ للمحكمة اعبنائية الدكلية لرعايا تلك الدكؿ كخاصة
القادة ك اؼبسؤكلُت بسبب عجز القضاء الوطٍت عن حاكمة مرتكيب اعبرائم الدكلية .41

 اٌؼٕشٌ رشُذ حّذِ ،ؼرمٍى غىأرٕاِى تُٓ اٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍ وِٕطك اٌمىجِ ،حٌح اٌحمىق ،خاِؼح اٌىىَد ،اٌظٕحاٌؼذد  ،ص. .
 اٌؼٕشٌ رشُذ حّذِ ،حاوّح ِدزٍِ اٌحزب فٍ ظً لىاػذ اٌمأىْ اٌذوٌٍِ ،دٍح اٌحمىق ،خاِؼح اٌىىَدِ ،ارص292
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ثانيا :اقرار بمبدأ االختصاص العالمي للقضاء الوطني في معاقبة انتهاكات القانون الدولي االنساني
يتيح مبدأ االختصاص العاؼبي

42

للمحاكم الوطنية التصدم لبلنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدكِف االنساين كؿباؾ مة

مرتكبيها مهما كانت جنسياهتم أك صفتهم  -عسكرية اك مدنية ، -كأينما كاف اؼبكاف الذم ارتكبت فيو االنتهاكات،
كيتم ذلك بتكريس ىذا اؼببدأ يف التشريعات اعبنائية الوطنية .
كقد مت النص على مبدأ االختصاص العاؼبي يف اؼبواد  146 -129 -50 -49من اتفاقيات جنيف األ ربعة على
التواِف ،حبيث تلزـ ىذه النصوص الدكؿ إما مبقاضاة مرتكيب اؼبخالفات اعبسيبة أك بتسليمهم لطرؼ آخر
من أجل ؿباكمتهم أيا كانت جنسيتهم أك اؼبكاف الذم ارتكبت فيو ىذه اعبرائم سعيا يف حملاربة االفبلت من
العقاب.
كيستلزـ لتطبيق ىذا اؼببدأ أف توائم الدكؿ تشريعاهتا مع االتفاقيات الدكلية يف ىذا الشأف ،فبل بد من كجود قواعد
قانونية دكلية سبكن الدكلة من االستناد اليها يف ذبرًن االفعاؿ ،اضافة إُف كجود قواعد كطنية تتيح للقضاء الوطٍت
التحرؾ من خبلؽبا لقمع االنتهاكات الدكلية كطنيا .43
كاغبقيقة أف مبدأ االختصاص العاؼبي جاء لسد الثغرة القانونية اؼبتمثلة يف عدـ كجود اختصاص قضائي جنائي دكِف
محربة افبلت اجملرمُت من العقاب أينما كانوا ،كحىت مع نشأة احملكمة اعبنائية الدكلية َف تتمكن ىذه
متماسك ًنكنو ا
االخَتة من سد ىذه الثغرة نظرا لتقييد اختصاصاهتا كطرؽ ربريك الدعول فيها بالعديد من العو ائق القانونية ككاقعية،
فبا جعل أنبية مبدأ االختصاص العاؼبي تتزايد .

المطلب الثاني :التدابير الوقائية الالزمة إلنفاذ القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني
ال يبكن أف تتحقق الفعالية للقاع دة القانونية الدكلية أيا كانت ،إال إذا ارتضت الدكؿ االلتزاـ هبا كرغبت يف تنفيذىا،
فقبوؿ الدكؿ التفاقيات جنيف يدؿ على اـ كانية اعتماد قواعدىا يف صبيع األ حواؿ كال تقتصر ىذه األ حواؿ يف زمن

 ٌلظذ تاالخرظاص اٌمؼائٍ اٌؼاٌٍّ  :ئطٕاد االخرظاص تّحاوّح اٌّدزَ أِاَ ِحىّح ِىاْ ايلثغ ػٍُه أَا واْ اٌّىاْ اٌذٌ ارذىثدفُه اٌدزَّح ،وتظزف إٌظز ػٓ خٕظُح ِزذهتها او اٌّدٍٕ ػٍُه ،ودوْ إٌظز ئًٌ ذدزَُ اٌمأىْ االخٕثٍ ِٓ ػذِه.
 خىْ ِارٌ هٕىزذض – ٌىَشدوسواٌذ ته ،اٌمأىْ ايدوٌٍ االٔظأٍ اٌؼزفٍ ،اٌّدٍذ األ وي ،اٌٍدٕح اٌذوٌُح ٌٍظٍُة األ حّز ،ا ٌماهزج-.
 ،ص.
ِظز،
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اغبرب فهناؾ التزامات شىت تتحملها الدكؿ يف كقت السلم من أجل التخفيف من كيبلت اغبركب كضباية االشخاص
الذين يتأثركف هبا.
كألجل تفعيل تطبيق قواعد القاف كف الدكِف االنساين تقوـ الدكلة أكؿ ما تقوـ بازباذ تدابَت كقائية لعلها ربد من
انتهاكات قواعد ىذا القانوف ،اذ اف الوقاية افضل كسيلة النقاد آالؼ االركاح كمنع التدمَت بأقل تكلفة .44
كظبيت بالتدابَت الوقائية حبكم أهنا تتخذ يف زمن السلم كقبل بدأ النزاع ،كتشمل ىذه التدابَت اليت

يوليها القانوف

الدكِف االنساين أنبية كبَتة الحًتاـ احكامو كمبادئو  :نشر قواعد القانوف الدكِف االنساين ،كالتدريب يف ؾباؿ تنفيذ
كاحًتاـ قواعد القافكف الدكِف االنساين ،بإضافة اُف إدراج قواعده يف اؼبناىج الدراسية .

الفرع األول :االلتزام بنشر قواعد القانون الدولي االنساني
من البديهي أف معرفة قواعد القانوف الدكِف ا النساين ضركرة ال ؿباؿ منها ؼبن أراد الوقاية من االنتهاكات اليت تطرأ يف
اؼبستقبل على ىذا القانوف  .فتنفيذ القانوف الدكِف االنساين يف الواقع العملي مرىوف حبشد كبَت من االشخاص على
مستويات اجملتمع كافة ،فكيف لنا أف نتوقع إذف أف ربظى قواعده باالح تراـ أك أف يدرؾ أحد اعبنود مثبل أف االكامر
الصادرة إليو بقتل أسرل اغبرب اك اؼبدنيُت العزؿ ىي أكامر غَت مشركعة ماَف مكن قد مت نشر معلومات كافية على
أكسع نطاؽ  ،45كذلك عن طريق القوانُت كاللوائح كالقرارات الوطنية اليت تلعب دكرا بارزا يف استقباؿ القانوف الدكِف
االنساين.
كقد قضت اتفاقيات جنيف األ ربعة دبوجب نصوص متطابقة يف كل االتفاقيات  ،46بأف  " :تتعهد االطراؼ السامية
اؼبتعاقدة بأف تنشر نصوص ىذه االتفاقيات على اكسع نطاؼ فبكن يف بلداهنا يف كقت السلم كما يف كقت اغبرب
" .كيكوف االلتزاـ بالنشر من خبلؿ ازباذ التدابَت ا ؼبناسبة خارج نطاؽ النزاع اؼبسل ح كيف كقت السلم ،حبيث يتيح
ذلك أف يلم كل االشخاص اؼبدنيُت كالعسكريُت بقواعد القانوف الدكِف االنساين ،خاصة فئة العسكريُت اليت تعد

- olivier DUBOIS, Réunion d’experts sur les commissions ou autres instances chargées de la mise en
œuvre de droit international humanitaire sur le plan national, Genève, 23-25 octobre, 1996, R.I.C.R, N°
824, Vol 79, 1997, p.198.
45
- Maurice torrelli, le droit international humanitaire, Deuxième édition, pressées Universitaires de
France, 1989, p.101.
 ِٓ ،اذفالُاخ خُٕف االرتغ ػًٍ اٌرىاٌٍ .
،
 أٔظز اٌّىاد ، ،44
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ـباطبة بصورة مباشرة هبذه القواعد ،حبيث يلتزموف باحًت اـ كتطبيق قوانُت كاعراؼ اغبرب أثناء نشوب النز اعات
اؼبسلحة اليت يشًتكوف يف القتاؿ فيها .
كما اف االلتزاـ بنشر القانوف الدكِف االنساين ضركرم للقادة كاغبكاـ كاؼبسؤكلُت ايضا حىت ال يقعوا ربت طائلة
احملاكمة عن ارتكاب جرائم دكلية.47
كما أف العلم بالقانوف الدكِف االنساين أمر جوىرم لؤلفراد كاؼبدنيُت الع اديُت شأهنم شأف اؼبقاتلُت ،حيث أهنم
يعتربكف الفئات احملمية بقواعد القانوف الدكِف االنساين كلذا فالعلم بو من قبلهم من شأنو ربقيق الدراية بكافة حقوقهم
كالتزاماهتم ،فيعرفوف ماؽبم من حقوؽ كما عليهم من التزامات ككاجبات .
كربقيق االلتزاـ بنشر قواعد القانوف الدكِف االنساين يتم عن طريق ما يلي :
أوال :النشر االجباري في الجريدة الرسمية للدولة والمخصصة لنشر القوانين
من اؼبعلوـ أنو بعد االنتهاء من مراحل إبراـ االتفاقية الدكلية اؼبتعلقة بالقانوف الدكِف االنساين يتم نشرىا يف اعبريدة
الرظبية اليت تنشر فيها القوانُت بعد التوقيع كاؼبصادقة عليها من طرؼ السلطات اَف ختصة طبقا للدستور  .كىذا النشر
إجراء ضركرم كالزـ حىت يتحقق علم الكافة هبا كتصبح نافذة يف القانوف الداخلي للدكلة .
ثانيا :النشر في وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية
اإلعبلـ ىو عامل أساسي يف توعية اعبمهور كحشد نبمو ،ك لذلك كجب تبٍت معايَت جديدة كطرؽ حديثة عبعل
اغبصوؿ على اؼبعلومات سهبل ،كلن يتوفر ذلك إال بدكر حقيقي كفعاؿ لوسائل اإلعبلـ.
كباعتبار أف االطالع على اعبريدة الرظبية ىو إجراء قانوين كاجب أكثر منو كسيلة للعلم كالنشر الذم يتحقق أكثر
عرب كسائل اإلعبلـ األكسع انتشارا كأكثرىا رغبة يف تقبل االفراد ؽبا ،كاليت ؽبا د كر حيوم يف ؾباؿ نشر مبادئ القانوف
الدكِف االنساين كالتعريف بو كفضح االنتهاكات ك التوعية كاالقتناع كالتأثَت على أصحاب القرار كعلى الرأم العاـ
الداخلي كاػبارجي يف ؾباؿ احًتاـ القانوف الدكِف االنساين .

 حظٓ طؼُذ ػثذ اٌٍطُف ،اٌّحىّح اٌدٕائُح اٌذوٌُح ،ؽ  ،دار إٌهؼح اٌؼزتُح ،اٌماهزجِ -ظز،295
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كخَت دليل على ذلك ما تلعبو كسائل اإل عبلـ من فضح االنتهاكات يف فلس طُت كغَتىا من مناطق العاَف حىت
أصبحت نتيجة ىذا الدكر اػبطَت الذم تقوـ بو عرضة لبلنتها ؾ ،كقد يكوف الصحفي ىو الشاىد األ كؿ على ىذه
االنتهاكات ،كمن بُت أكؿ الضحايا الذين يسقطوف يف النزاعات اؼبسلحة .48

الفرع الثاني :التدريب في مجال تنفيذ واحترام قواعد القانون الدولي االنساني
الشك أف تدريب اشخاص مؤىلُت يف ؾباؿ تنفيذ القانوف الدكِف االنساين ىو حلقة مهمة من حلقات تطبيق القواعد
اؼبستحدثة ؽبذا القانوف سعيا يف نشر الوعي القانوين كتعميق العمل االنساين كهتيئة كوادر قانونية كقضائية ـبتصة يف
ؾباؿ القانوف الدكِف االنساين ،كيتعلق األ مر بتكوين شروبة معينة تساىم يف تقدًن االستشارات كتأىيل أفراد القوات
اؼبسلحة.
كنصت اؼبادة  6من الربكتوكوؿ االكؿ على انو يف حالة السلم تقوـ الدكؿ االطراؼ دبساعدة من اعبمعيات الوطنية
للصليب األ ضبر كاؽببلؿ األ ضبر بإعداد عاملُت مؤىلُت بغية تقدًن العوف كاؼبعلومات الكافية لتسهيل تطبيق القانوف
الدكِف االنساين ،كما يقوـ ىؤالء االشخاص اؼبؤىلوف

49

باؼبسانبة يف تكوين اؼبستشارين القانونيُت كاؼبسانبة يف

االعماؿ العامة اؼبتعلقة بالنشر على الصعيد الوطٍت .
أوال :االشخاص المؤىلون
ينطبق كصف االشخاص اؼبؤىلوف على

أساتذة القانوف الدكِف االنساين كالعاملُت على نشره كالطلبة الباحثُت

اؼبتخصصُت يف ميداف القانوف الدكِف االنساين ،حبيث تقوـ الدكؿ زمن السلم دبس اعدة اعبمعيات الوطنية للهبلؿ
األضبر كالصليب األضبر بإعداد عاملُت مؤىلُت بغية تسهيل تطبيق ىذا القانوف .
كما تلتزـ الدكؿ بوضع قائمة للعالُت اؼبؤىلُت كإعبلـ اللجنة الدكلية للصليب األضبر هبا ،كيكمن ؽبؤالء العاملُت القياـ
بنشاطات نشر القانوف الدكِف االنساين دبساعدة اغبكومات يف عملية اقًتاح التدابَت البلزـ

ة للتنفيذ كاَف كاءمة

التشريعية ،إضافة إُف ترصبة النصوص االتفاقية كلفت االنتباه للعمل الوقائي السلم يف حاالت السلم خاصة .50
 تطاهز تىخالي ،اٌُاخ ذٕفُذ اٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍ ،ورلح ػٍُّح ِمذِح ٌٍٍّرمً اٌؼٍٍّ األ وي ألخهشج اٌهالي األ حّز إٌّؼمذ خالي ،اٌزَاع ،ص. .
خأفٍ
فرزج -
واٌذٌ ؽاٌة تؼزورج اٌؼًّ ػًٍ
 أثثمد فىزج اٌؼآٍُِ اٌّإهًَٓ َ ْ لزار اٌّإذّز اٌذوٌٍ ٌٍظٍُة األ حّز اٌذٌ أؼمذ فٍ ػاَذىىَٓ اشخاص لادرَٓ ػًٍ اٌؼًّ فٍ ِداي ٔشز لىاػذ اٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍ.
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كيبلحظ اف اؼبادة اؼبذكورة َف تتطرؽ إُف اؼبركز ا لقانوين للعاملُت اؼبؤىلُت ،فبا أدل ببعض ا ػبرباء القانونيُت اؼبشاركُت يف
أعماؿ اؼبؤسبر التحضَتم للقانوف الدكِف االنساين عاـ  1972إُف القوؿ أنو من اؼبناسب أف يبنح ؽبؤالء االشخ اص
مركز اؼبوظفُت الدبلوماسيُت ،أك على األقل اعفاءىم من اػبضوع لوالية القضاء اعبنائي الوطٍت للدكلة اغبامية .
ثانيا :المستشارون القانونيون
إف نظاـ اؼبستشارين القانونيُت يف القوات اؼبسلحة

نظاـ حديث نسبيا ،كقد كرد النص عليو يف اَف ادة  82من

الربكتوكوؿ االضايف األ كؿ ،كتتمثل مهمتهم يف تقدًن اؼبشورة للقادة العسكريُت بشأف اساليب تطبيق القانوف الدكِف
االنساين زمن السلم كزمن اغبرب .
كهبب أف يكوف اؼبستشاركف القانونيوف على قدر عاؿ من التخصص كاػبربة ف ظرا لصعوبة اؼبهمة بالنسبة للقادة
العسكريُت كدكرىم يف منع كقوع انتهاكات القانوف الدكِف االنساين ،فبا يستدعي احاطتهم باألكضاع القانونية
لؤلشخاص كاؼبمتلكات احملمية كشارات اغبماية بشكل دقيق  .كال يهم أف يكوف اؼبستشاركف القانونيوف ضباطا تدربوا
تدريبا قانونيا اك قانونيُت تدربوا تدريبا عسكريا اؼبهم اف يكونوا ؽبم ثقافة قانونية يستطيعوف من خبلؽبا اداء مهامهم
على احسن كجو.51
كاؼبغزل من االستعانة هبذه الفئة  -اؼبستشاركف القانونيوف -ىو نشعب القانوف الدكِف االنساين كاتصالو حبقوؿ أخرل
من اؼبعرفة كالعلوـ ،كىو ما يؤدم باستعاف ة بآرا ء اىل االختصاص عند اغباجة ،كىو أمر أقرتو عدة دكؿ حىت قبل
النص عليو يف الربكتوكوؿ االضايف األ كؿ ،كذلك على أساس أف فيو تسهيل لعمل ا لقيادة العسكرية اليت من كاجبها
أيضا معرفة تلؾ االحكاـ .

الفرع الثالث :إدراج قواعد القانون الدولي االنساني في المناىج الدراسية
ينبثق ىذا االلتزاـ عن االلتزاـ السابق اػباص بضركرة نشر قواعد القا

نوف الدكِف االنساين  .فاعبهل ىو أحد أىم

أعداء القانوف الدكِف االنساين ،كلذلك تلتزـ اؿ دكؿ االطراؼ يف اتفاقيات جنيف األ ربعة أف تدرج دراسة قواعد
القانوف الدكِف ضمن برامج التعليم العسكرم كاؼبدين لتحقيق علم الناس كالسكاف اؼبدنيُت هبا .
خّاي رواب ،اٌىػغ اٌمأىٍٔ ٌٍّماذً فٍ اٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍِ ،ذوزج ِاخظرُز – ذخظض اٌمأىْ اٌدٕائٍ اٌذوٌٍ ،وٍُح اٌحمىق-
.
 ،ص.
خاِؼح طؼذ دحٍة ،اٌثٍُذج،
.
 ،ص.
 ِحّذ فهادج اٌشالٌذج ،اٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍ ،ؽ ِٕ ،شأج اٌّؼارف ،االطىٕذرَحِ -ظز،297
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كال ينبغي أف يقتصر األ مر على ؾبرد االدراج بل هبب أف يشمل ذلك ضركرة تدريسها بالفعل ،كضركرة زبصيص
ساعات تدريبية ؽبا كجعل علوـ القانوف الدكِف االنساين مادة أساسية يف العلوـ العسكرية هبدؼ أف تصبح قواعد
القانوف الدكِف االنساين جزءا أساسيا من عقيدة اؼبقاتل ،الذم عليو أف يدرؾ أف تطبيق كاحًتاـ قواعد القانوف الدكِف
االنساين ىي مو متو االساسية ،كليس فقط تنفيذ األ كامر العسكرية كأداء كاجبو القتاِف  .إذ أف اسلوبو القتاِف سيقيم
كىبضع للمسؤكلية اعبنائية الوطنية كالدكلية إذا ذباكز القواعد االنسانية.
كىنا تظهر انبية تدريس قواعد القانوف الدكِف االنساين للقوات اؼبسلحة ،حيث يدرؾ الفرد فيها ألنو ال هبوز لو
االشتباؾ سول مع االىداؼ العسكرية ،كىو ما يعرؼ دببدأ التمييز القانوين أم ضركرة التمييز بُت اؽبدؼ العسكرم
كاؽبدؼ اؼبدين  .كما وبقق تدريس القانوف الدكِف االنساين للقوات اؼبسلحة ادراؾ الفرد اؼبقاتل ؼببدأ عدـ اال فراط يف
استخداـ القوة اؼبضادة أك القوة اليت تتجاكز ىدؼ تنفيذ اؼبهمة ،كىو ما يعرؼ دببدأ التناسب .52
كال شك أف تدريس قوا عد القانوف الدكِف االنساين هبب أف يشمل القا ئد كالفرد اؼبقاتل على حد سواء ،إذ ينبغي أف
يؤخذ يف االعتبار مبادئ كقواعد القانوف الدكِف االنساين عند اصدار االكامر كادارة اؼبعارؾ كقيادة اؼبقاتلُت يف عملياهتم
كتوجيههم اُف ضركرة احًتاـ القانوف ك تطبيق مبادئو األساسية اؼبتمثلة يف التمييز كالتقييد كالتناسب يف إطار الضركرة
العسكرية.
بيدا أف ادراج قواعد القانوف الدكِف االنسا ين يف مناىج التدريس الوطنية يج ب أ ف ال يقتصر على برامج التدريس
العسكرية بل هبب أف يبتد إُف منظومة التعليم اؼبدنية كاعبامعات كـبتلف اؼبدارس اؼبدنية ،حبيث يتم برؾبة

تدريس

مادة القانوف الدكِف االنساين يف براـ ج كليات اغبقوؽ كبعض التخصصات األ خرل ذات الصلة هبذا القانوف ك تشجيع
البحث العلمي يف ذلك ك إثراء اؼبكتبات بإصدارات يف ىذا اجملاؿ ،كما هبب إدراج قواعده يف الربامج اؼبدرسية يف
شكل قصص كرسومات كغَتىا من أجل تربية النشئ عُف احًتاـ مبادئ الكرامة االنسانية يف السلم كاغبرب كعلى
ثقافة اغبوار كالتسامح.
غَت أنو ما يبلحظ اليوـ أف قواعد القانوف الدكِف االنساين ال تظهر إال على كبو ىامشي يف الربامج التعليمية ؼبعظم
الدكؿ على الرغم من انبيتها.
 طُزج تىرخىا ،ذذرَض لأىْ إٌشاػاخ اٌّظٍحح ٌٍمىاخ اٌّظٍحح وذذرَثها ػًٍ ذطثُمه وذٕظُّها.
 ،ص.
االٔظأٍ ،ئطذار تؼثح اٌظٍُة االحّز تاٌماهزج،
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خاتمة:
يبكن القوؿ أف القانوف الدكِف االنساين أصبح أكثر فركع القانوف الدكِف مشوال من حيث تقنينو ،حيث تناكلت
أحكامو بالتفصيل معظم اعبوانب اؼبتعلقة حبماية األفراد يف حالة النزاع اؼبسلح كإدارة العمليات القتالية ،كمن جهة
أخرل كرس ىذا القانوف العديد من اآلليات الدكلية

كالوطنية من أجل تفعيل أحكامو كقواعده  .غَت أنو شهد يف

اؼبقابل انتهاؾ جسيم التفاقياتو كتزايد خطَت يف األعماؿ غَت االنسانية كالوحشية اليت ارتكبت أثناء النزاعات اؼبسلحة
يف السنوات األخَتة  .كىذا اف دؿ على شيء إمبا يدؿ على نقص فعالية آليات تنفيذ أحكامو ،كذلك يعو د ألسباب
كثَتة بعضها يعود إُف ضعف اآلليات كعدـ تأقلمها مع النزاعات اغبديثة ،كالبعض اآلخر باألطراؼ اؼبتنازعة ،كلذلك
البد من السعي لتجديد اليات تطبيق ىذا القانوف .

قائمة المراجع:
أوال :مراجع باللغة العربية
 - 1احسن كماؿ ،آليات تنفيذ القانوف الدكِف االنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر،
مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف القانوف -فرع قانوف التعاكف الدكِف ، -كلية اغبقوؽ جامعة مولود معمرم
تيزم كزك ،اعبزائر.2011 ،
 - 2علتم شريف ،القانوف الدكِف االنساين

_ دؿيل للتطبيق على الصعيد الوطٍت ،لببة من اػبرباء

كاؼبتخصصُت ،ط ،3دار اؼبستقبل العريب ،القاىرة  -مصر.2006 ،
 - 3العنبكي نزار ،القانوف الدكِف االنساين ،ط ،1دار كائل للنشر ،عماف -االردف.2010 ،
 - 4أمل اليازجي ،القانوف الدكِف االنساين كقانوف النزاعات اؼبسلحة بُت النظرية كالواقع ،ؾبلة دمشق للعلوـ
القانونية كاالقتصادية ،اجمللد  ،2004 ،20العدد.1
 - 5عبد اغبميد ؿبمد سامي ،اصوؿ القانوف الدكِف العاـ-
االسكندرية -مصر ،د.س.ف.
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جامعة بَتكت العربية ،منشورات حليب اغبقوقية  ،بَتكت -لبناف.2005 ،
امعة

 - 7العنزم رشيد ضبد ،معتقلو غوانتنامو بُت القانوف الدكِف االنساين كمنطق القوة ،ؾبلة اغبقوؽ ،ج
الكويت ،السنة  – 29ديسمرب ،العدد.4

 - 8العنزم رشيد ضبد ،ؿباكمة ؾبرمي اغبرب يف ظل قواعد القانوف الدكِف ،ؾبلة اغبقوؽ ،جامعة الكويت،
مارس .1991
 - 9جوف مارم ىنكرتس – لويزدكزكالد بك ،القانوف الدكِف االنساين العريف ،اجمللد األكؿ ،اللجنة الدكلية
للصليب األضبر ،القاىرة -مصر.2007 ،
 - 10حسن سعيد عبد اللطيف ،احملكمة اعبنائية الدكلية ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاىرة -مصر.2004 ،
 - 11بطاىر بوجبلؿ ،اليات تنفيذ القانوف الدكِف االنساين ،كرقة علمية مقدمة للملتقى العلمي األكؿ ألجهزة
اؽببلؿ األضبر اؼبنعقد خبلؿ فًتة  11 -9جانفي  ،2012اؿرياض.
 - 12صباؿ ركاب ،الوضع القانوين للمقاتل يف القانوف الدكِف االنساين ،مذكرة ماجستَت –

زبصص القانوف

اعبنائي الدكِف ،كلية اغبقوؽ -جامعة سعد دحلب ،البليدة.2006 ،
 - 13ؿبمد فهادة الشبللدة ،القانوف الدكِف االنساين ،ط  ،1منشأة اؼبعارؼ ،االسكندرية -مصر.2005 ،
- 14

سَتج بورجوا  ،تدريس قانوف النزاعات اؼبسلحة للقوات اؼبسلحة كت دريبها على تطبيقو كتنظيمها على
أساسو ،القانوف الدكِف االنساين ،اصدار بعثة الصليب االضبر بالقاىرة.2006 ،

ثانيا :مراجع باللغة الفرنسية
olivier DUBOIS, Réunion d’experts sur les commissions ou autres instances chargées
de la mise en œuvre de droit international humanitaire sur le plan national, Genève, 2325 octobre, 1996, R.I.C.R, N° 824, Vol 79, 1997.
Maurice torrelli, le droit international humanitaire, Deuxième édition, pressées
Universitaires de France, 1989
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دراسة فعالٌة المجتمع المدنً فً الجزائر فً تعزٌز ثقافة القانون
الدولً االنسانً
أ .رانجة زكٌة /جامعة الجزائر 3

الملخص :
يعترب مفهوـ اجملتمع اؼبدين أحد اؼبفاىيم اليت ربظى باىتماـ كاسع عرب ـبتلف الدراسات األكاديبية ك اليت تشَت إُف حركة
اجتماعية كاسعة عرفها العاَف بداية من منتصف القرف التاسع عشر يف اكركبا ك خاصة بعد اهنيار نظاـ الثنائية القطبية ك زكاؿ دكلة
الرعاية يف معظم الدكؿ األكركبية ك كذا فشل مبوذج الدكلة الوطنية يف الدكؿ النامية يف ربقيق حلم التنمية الذم ترغب بو شعوب ىذه
الدكؿ .
ك من ىذا اؼبنطلق يعترب اجملتمع اؼبدين احد اؼبعاَف األساسية اليت تعطي للمرحلة الراىنة ىويتها ك بالنظر إُف األنبية االستثنائية للمجتمع
اؼبدين يف بناء الديبقراطية ك ترسيخها من خبلؿ تنمية حقوؽ اؼبواطنة ك العمل على تكريس حقوؽ اإلنساف ك ذلك من خبلؿ العمل
على التوعية هبذه اؼبفاىيم حيث تعد مؤسسات اجملتمع اؼبدين من أىم مؤسسات التنشئة السياسية اليت ؽبا أنبية بالغة يف تشكيل
الثقافة السياسية االهبابية ك ربقيق اؼبشاركة السياسية ك بالتاِف استكماؿ البناء الديبقراطي الذم تسعى الدكؿ النامية جاىدة إُف ربقيقو
ك فتح اجملاؿ إماـ نشاط مؤسسات اجملتمع
ك منها الدكؿ العربية ك على رأسها اعبزائر اليت تعمل على مواكبة التطورات العاؼبية
اؼبدين لتوعية اجملتمع دبختلف فئاتو ك بكل خصوصياتو على اؼبفاىيم األساسية اليت تواكب التطورات العاؼبي منها مفهوـ القانوف الدكِف
اإلنساين الذم يهتم حبماية اإلفراد ك حقوقهم إثناء النزاعات اؼبسلحة ك بالتاِف تظهر أنبية اجملتمع اؼبدين يف العمل جنبا إُف جنب
مع مؤسسات الدكلة الرظبية يف استكماؿ ـبتلف أدكارىا .

المقدمة :
منذ أف كضعت اغبرب العاؼبية األكُف أكزارىا  ،اىتمت األسرة الدكلية بشكل كبَت باغبقوؽ األساسية لئلنساف،
كأصبحت قضية احًتاـ اإلنساف تزداد بصورة مطردة مع ظهور مشكبلت اغبركب كالنزاعات بُت بٍت البشر  ،مث بدأ
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اإلنساف يظهر كأحد رعايا القانوف الدكِف ذبنبان النتهاؾ حقوقو الثابتة بصرؼ النظر عن قوميتو أك معتقداتو أك لونو أك
جنسو أك ديانتو .
كحُت نشبت اغبرب العاؼبية الثانية  1945-1939سببت كوارث قاسية كمدمرة ضد اعبنس البشرم كانتهكت
حقوؽ اإلنساف بصورة خطَتة حىت بلغت ضحايا اٌف رب مبليُت البشر من النساء كاألطفاؿ كالشيوخ كالرجاؿ كمن
العسكريُت كاؼبدنيُت كما استعملت ـبتلف صنوؼ االسلحة اؼبدمرة

(مثل القنابل النوكية ) كالفتاكة مثل السبلح

الكيمياكم كالبايولوجي كالغازات السامة معان يف ابادة اعبنس البشرم .كلقد شاع استعماؿ التعذيب كعقوبة اال عداـ
كسياسة التهجَت كالطرد للسكاف اؼبدنيُت كالتطهَت العرقي كغَتىا من اعبرائم اػبطَتة فبا دفع اجملتمع الدكِف اُف تشكيل
ؿبكمة دكلية حملاكمة اجملرمُت الدكليُت يف نورمربغ يف اؼبانيا لكي ال يفلت ؾبرـ من العقاب كلكي ال يسود مبدأ
االنتقاـ الشخصي كالثأر  .كبعد ذلك صدر ميثاؽ االمم اؼبتحدة كبتعو االعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف عاـ . 1948
مث توالت الصكوؾ كاللوائح الدكلية كاؼبواثيق كالعهود الدكلية اليت تنص على احًتاـ حقوؽ االنساف كنبذ القوة يف
الصراعات من اجل بناء السلم كتعزيز االمن كاحًتاـ القانوف كاللجوء اليو يف حل الن زاعات كقد أصبح مسألة السيادة
الوطنية من اؼبسائل غَت اؼبطلقة كيبكن أف تتقيد بفعل قواعد القانوف الدكِف فيسود القانوف الدكِف على القانوف الوطٍت
كتكوف لو العلوية على القوانُت الوطنية من اجل ضباية االنساف كحقوقو من اإلىدار أك االنتهاكات كخباصة من أنظمة
اغبكم اؿدكتاتورية  .كما تزاؿ قضية حقوؽ االنساف يف العصر اغبديث من

أىم القضايا اليت تشكل سببان للنزاعات

بفعل سياسة األنظمة الشمولية يف بعض دكؿ العاَف كغياب الديبقراطية كحكم القانوف فبا يوجب على اجملتمع الدكِف
التدخل غبماية ىذه اغبقوؽ ذبنبان للنزاعات كمن اجل ضباية اال من كالسلم الدكليُت.
ك اعبزائر كغَتىا من الدكؿ تسعى جاىدة لتفعيل العمل بالقانوف الدكِف اإلنساين ك من خبلؿ ىده الورقة البحثية
كباكؿ البحث يف دكرا جملتمع اؼبدين يف تفعيل العمل بالقانوف الدكِف اإلنساين ك ضباية حقوؽ اإلنساف
و نطرح ىنا اإلشكالية التالية :
الدم تلعبو مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف ك يف ؾباؿ الًتبية على القانوف
ما طبيعة الدكر ة
الدكِف اإلنساين ك لئلجابة على ىده اإلشكاِف اتبعنا اجملاكر التالية :
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 مفهوـ اجملتمع اؼبدين
 انبية اجملنمع اؼبدين
 دكر اجملتمع اؼبدين يف تعزيز القانوف الدكِف االنساين
 تطور اجملتمع اَفدين يف اعبزائر
 مدل فعالية اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر
 اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر ك القانوف الدكِف االنساين
 قانوف اعبمعيات اعبديد كاقع حقوؽ االنساف يف اعبزائر

اوال  :مفهوم المجتمع المدني
 تعريف المجتمع المدني :
اف مفهوـ اجملتمع اؼبدين قد حضي باىتماـ الكثَت من الباحثُت دبختلف توجهاهتم ك تياراهتم الفكرية حيث كاف لكل
باحث نظرتو اػباصة يف تاصيل مفهوـ اجملتمع اؼبدين ك لكن عموما فكل التوجهات كانت تصب يف فكرة كاحدة
مؤادىا اف اجملتمع اؼبدنل يتوسط اجملاؿ اؼبمتد بُت االسرة كمؤسسة اجتماعية ك الدكلة كمؤسسة سياسية سلطوية ك
قبد يف الدراسات اؼبقدمة من مركز دراسات الوحدة العربية لسنة  1992تعريفا للمجتمع اؼبدين على انو اؼبؤسسات
السياسية ك االقتصادية ك االجتمعاية

ك الثقافية اليت تعمل يف ميادينها اؼبخ تلفة يف استقبلؿ عن سلطة الدكلة

لتحقيق اغراض ـبتلفة منها اغراض سياسية كاؼبشاركة يف صنع القرار على الستول الوطٍت ك القومي ك مثاؿ ذلك
االحزاب السايسية ك منها اغراض نقابية كالدفاع عن مصاٌف اعضائها ك منها اغراض ثقافية كما ىي اربادات
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الكتاب ك اؼبثقفُت ك اعبمعيات الثقافية كما يف اربادات الكتاب ك اؼبثقفُت ك اعبمعيات الثقافية اليت هتدؼ اُف نشر
الوعي الثقايف

53

كعرفها ستيفن فيش  h . steaven fishالذم يقوؿ فيو  ":اف مفهومي للمجتمع اؼبدين ىو انو مفيد على كبو
معقوؿ  ،انو يستبعد اعبماعات ك االربادات اؼبتعصبة ك اليت تسعى

اُف السيطرة على الدكلة  ،انو يركز على

االستقبللية مستبعدا تلك اعبماعات اليت تتداخل ك الدكلة دبا يشمل االربادات التطوعية اليت تعمل يف اطار النطاؽ
العاـ  ،فانو يستبعد كل اجملموعات اليت اما تكوف ضيقة اك ؿبدكدة االفق  ،انو يشمل االحزاب السياسية يف انظمة
حزبية تنافسية ك اربادات العماؿ ك ؾبموعات اؼبصاٌف ك كثَت من انواع اخرل من اؼبنظات التطوعية

54

ك بالتاِف فاف مفهوـ اجملتمع اؼبدين يرتبط اساسا بظاىرة اؼبدنية  ،كيتحدد جبملة مؤسساتو اؼبختلفة التخصصات كاليت
اف عرفت اصباعا فيما يتعلق جبانبها االجتماعي ك الثقايف ك االؽتصادم ك القانوين فاهنا تعرؼ جدال بُت مؤيد لشموؿ
االحزاب كمؤسسات سياسية ك مستبعد ؽبا كما ىو شاف الرم دايبوند  larry diamondك جدلية اخرل تتعلق
بشمولة اؼبؤسسات االرثية اك اعباعات االكلية من عدمها ك بطريقة فاننا نذىب يف اعبدلية االكُف اؼبذىب االكؿ
بااشتماؿ ا الحزاب السياسية كمؤسسة من مؤسسات ىذا اجملتمع على اعتبار اهنا نقطة االلتقاء بُت اجملتمع السياسي
ك اجملتمع اؼبدين  ،يف حُت ال لبوض يف اعبدلية الثانية العتبار اهنا موضوع رحب قائم بذاتو يفضي اُف اعبدلية االكرب
بُت الشرؽ ك الغرب ك بالنسبة الينا فاجملتمع اؼبدين ىو ؾبموع البٌت االجتمعاية ك الثقافية ك االقتصادية ك القانونية
كالسياسية اليت تتوفر فيها شركط معيارية ىي
 االستقبلؿ عن سلطة الدكلة ماديا ك اداريا اؽبدفية -الطوعية

55

 مًتكؾ الفاٌف  :اجملتمع ك الديبقراطية ك الدكلة يف البلداف العربية  ،دراسة مقارنة الشكالية اجملتمع اؼبدين يف ضوء تريف اؼبدف  ،مركز دراسات الوح دةالعربية  ،بَتكت  2002ص 26
 -54نفس اؼبرجع ص ص . 27 26
 -55اضبد شكرم الصبيحي  ،مستقبل اجملتمع اؼبدين يف الوطن العريب  ،مركز دراسات الوحدة العربية بَتكت  2000ص ص  37ك . 32
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 خصائص المجتمع المدني :
تتفق معظم الدراسات االكاديبية ك اؼبتناكلة للظاىرة اجملتمع اؼبدين مع اػبصائص اليت قدمها صمويل ىنتغتوف
 ، samuel huntingtonك احملددة يف اربعة خصائص اجبة التوفر يف اجملتمع اؼبدين ك ىي :
 القدرة على التكيف  :ك يقصد هبا القدرة على التكيف كلما كانت اكثر فعالية  ،الف اعبمود يؤدم
اُف تضاؤؿ انبيتها ك ردبا اُف القضاء عليها
 االستقبلؿ يف مقابل اػبضوع ك التبعية  :ام اف ال تكوف مؤسسات اجملتمع اؼبدين خاضعة اك تابعة
لغَتىا من اؼبؤسسات اك اعبماعات اك االفراد حبيث يسهل السيطرة عليها كفق ما يتماشى مع رؤية
ك اىداؼ اؼبسيطر ك يبكن ربديد استقبللية اجملتمع اؼبدين عن الدكلة من خبلؿ اؼبؤشرات التالية :
 االستقبلؿ اؼباِف ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين ك يظهر ذلك من خبلؿ مصادر التمويل  ،ىل ىو سبويل
خارجي سبنحو الدكلة اك بعض اعبهات اػبارجية  ،اـ ىو سبويل ذايت من خبلؿ مسانبات االعضاء
اك التربعات اك عوائد نشاطاهتا اػبدماتية اك االنتاجية
 االستقبلؿ االدارم ك التنظيمي ام مدل استقبلليتها يف ادارة شؤكهنا الداخلية  ،طبقا للوائحها ك
قوانينها الداخلية بعيدا عن تدخل الدكلة
 التعقد التنظيمي  :ك يقصد بو تعدد اؼبستويات الراسية ك االفقية داخل اؼبؤسسة دبعٌت تعدد ىيئاهتا
التنظيمية  ،ككجود مستويات تراتبية داخلها ك انتشارىا داخل اجملتمع الذم سبارس يف نشاطاهتا
 التجانس  :حيث ال هبب اف تكوف ىناؾ صراعات داخل اؼبؤسسة اليت تؤثر على فبارست

ىا

لنشاطاهتا  ،فكلما كانت الصراعات موجودة داخل اؼبؤسسة اؼبدنية بطريقة سلمية ك متعلقة بطبيعة
نشاطها يبكنها اف تساىم يف تطور اؼبؤسسة اما اذا كانت الصراعات قائمة السباب شخصية ك
كاف اسلوهبا عنيفا ادل ذلك اُف زبلف اؼبؤسسة .
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 ثانيا  :المدني المجتمع اىمية
معترب قطاع اجملتمع اؼبدين ،الذم يتكوف من اؼبنظمات غَت اغبكومية كاعبماعات ذات اؼبنطلق الديٍت ،كالنقابات
العمالية كؾبموعات الشعوب األصلية كاؼبنظمات اػبَتية  ،كغَتىا من اؼبؤسسات كاؼبنظمات ،قوة رئيسية يف عملية
عاما اؼباضية  .كشهد اؼبجسبع اؼبدين توسعان ىائبلن من حيث نطاؽ عملو كحجمو كقدراتو
التنمية الدكلية خبلؿ العشرين ن

كذلك يف أعقاب تنامي اغبكم الديبقراطي يف صبيع أكباء العاَف  .كازداد عدد اؼبنظمات غَت اغبكومية الدكلية  -طبقان

للتقارير -من  6آالؼ منظمة عاـ  1990إُف  26ألف منظمة عاـ  .1999كأصبحت منظمات اجملتمع اؼبدين
العبان أساسيان يف ؾباؿ اؼبساعدات اإلمبائية العاؼبية ،حيث كرد عن منظمة التعاكف كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم أنو يف
عاـ  ،2003بلغ حجم اؼبساعدات الدكلية اليت تدفقت عرب منظمات اجملتمع اؼبدين

12بليوف دكالر أمريكي على

األقل.
ازداد كذلك تأثَت كقدرة منظمات اؼبج سبع اؼبدين يف تشكيل السياسات العامة على الصعيد العاؼبي خبلؿ العقدين
اؼباضيُت .كيتضح ىذا النشاط جليان عن طريق ضببلت الدعاية الناجحة اليت استطاعت استقطاب آالؼ اؼبؤيدين يف
شىت أكباء العاَف حوؿ قضايا معينة مثل  :حظر األلغاـ األرضية ،كشطب الديوف ،كضباية البيئة  .كيعترب النداء العاؼبي
للعمل على مكافحة الفقر ) (GCAPأحدث األمثلة عن نشاط اجملتمع اؼبدين اؼبفعم باغبيوية كأنبيتو ،كىو ضبلة
مدنية عاؼبية تدعو إُف اإلعفاء من الديوف كزيادة اؼبعونات للبلداف الفقَتة  .كيف عاـ  ،2007ييقدر أف ىذه اغبملة

قامت بتعبئة ما يزيد على  44مليوف مواطن للمشاركة يف أحداث كأنشطة “الوقوؼ يف كجو الفقر ” كاليت نيظمت يف

ـبتلف مدف العاَف.
درؾ البنك الدكِف أف التعاكف بُت منظمات اجملتمع اؼبدين كاغبكومات كالقطاع اػباص يؤدم إُف تعزيز اعبهود الرامية
إُف تشجيع النمو االقتصادم كالتنمية االجتماعية اؼبستدامة بصورة كبَتة  .كيلعب اجملتمع اؼبدين على كجو اػبصوص
دكران ىامان يف التنمية من خبلؿ  :ضماف كصوؿ أصوات الفقراء كاؼبهمشُت إُف اغبكومات ،ككذلك ضماف األخذ
بوجهات نظرىم يف القرارات اػباصة بالسياسات .56

 - 1بدكم ،عبد الرضبن" ،فلسفة القانوف كالسياسة عند ىيغل ،دار الشركؽ ،ط.1996 ،1ص 23
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تشجيع اؼبساءلة كالشفافية يف القطاع العاـ عن طريق زيادة الضغوط لتحقيق اغبكم الرشيد  .بناء أسس مشًتكة من
خبلؿ يهنج تشاركية كتعزيز إسًتاذبيات التنمية الوطنية كاؼببادرات الوطنية الرامية إُف زبفيض أعداد الفقراء كتقدًن اػبربة
الفنية كتوفَت حلوؿ مبتكرة تتسم بفاعلية التكلفة ؼبواجهة اؼبشكبلت احمللية كاؼبشاركة مع اغبكومات لتقدًن

خدمات

اجتماعية ،خاصة يف اؼبناطق اػبارجة من صراعات كاليت تعاين ىشاشة أساليب إدارة اغبكم .
التحديات اؼبوضوعية:
 .1االطار القانوين الذم ينظم عمل ـبتلف ىيئات اجملتمع اؼبدين كاالليات اليت تضمن مشاركتو الفاعلة كاؼبؤثرة
يف صنع القرارات  ( .مت أقرار قانوف  13لتنظيم عمل اؼبنظمات غَت اغبكومية مع أنتظار العديد من
األربادات كالنقابات اؼبهنية لًتتيب أكضاعها القانونية )
 .2اؼبستويات اؼبركزية كدكر السلطات احمللية ،كتعاطي السلطات اؼبركزية كاحمللية معو ،دبا يف ذلك الشفافية يف
اغبصوؿ على اؼبعلومات البلزمة كاغبق يف االطبلع ،كالقدرة على احملاسبة كاؼبساءلة
 .3حداثة النظاـ الديبقراطي ،كعدـ استكامل بناء اؼبؤسسات الدستورية ،كصيغة التوافقات اؼبرحلية يف النظاـ
السياسي.
 .4كجود فجوات قانونية نتيجة التحوؿ من النظاـ الدكتاتورم الشموِف اُف النظاـ الديبقراطي

،كبطء ؾبلس

النواب يف تشريع القوانُت كتعديلها ككذلك بطء اؼبصادقة على ىذه القوانُت كالتشريعات .57
 .5عدـ الوصوؿ اُف قناعة بأنبية مشاركة اجملتمع اؼبدين يف صناعة القرار

،فبا يوفر كسب التأييد الشعيب ؽبذه

القرارات كمن مث فبارستها على ارض الواقع ،كالنظر ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين على اهنا بديل للسلطات التنفيذية
كالتشريعية كىذه نظرة خاطئة  %100الف منظمات اجملتمع اؼبدين ليست جزء من اغبكومة اك ؾبلس النواب
كؾبالس احملافظات ،بل ىي جزء من تكوين الدكلة من خبلؿ أنتماء ىذه اؼبنظمات للشعب كىو مصدر
السلطات كبالتاِف من حقو فبارسة الدكر الرقايب كالتنموم كاف يكوف لو رأم عل ل األقل أستشارم أك دكر
رقايب يف احملافل العامة ،بل حىت أعتمادىا كخرباء كمستشارين غَت حكوميُت عند اغباجة كبدكف مقابل
مادم ككعمل تطوعي .

ٔ -57فض اٌّزخغ  ،ص
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 .6عدـ األعتماد كاألىتماـ دبراكز البحوث كالدراسات اؼبستقبلية كاالستشارية يف صياغة القرارات كربديد
السياسات العامة للببلد باألضافة اُف اعبهد اغبكومي الركتيٍت.
ثالثا  :دور المجتمع المدني في تعزيز القانون الدولي االنساني
 تعريف القانون الدولي االنساني :
تحد من استخدام العنف أثناء المنازعات
يعرف القانون االنساني الدولي بأنو مجموعة المبادئ والقواعد التي ّ
المسمحة أو من اآلثار الناجمة عن الحرب تجاه اإلنسان عامة فيو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق

اإلنسان غرضو حماية األشخاص المتضررين في حالة نزاع مسمّح كحماية الممتمكات واألموال التي ليست

ليا عالقة بالعمميات العسكرية وىو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين ك فوا
عن االشتراك في النزاعات المسمحة مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب ويمكن القول أن القانون الدولي

عدة إتفاقيات وبرتوكوالت ىامة .
اإلنساني إنطمق بإتفاقية "جنيف" لسنة  1864وتمتيا ّ
وتأثر القانون الدولي اإلنساني فيما يتعمق بحماية ضحايا الحروب وأسموب إدارة القت ال بالصكوك الدولية
اليامة في ميدان حقوق اإلنسان مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقية األوروبية لحقوق االنسان
والعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا عمى أن اإلنسان يحق لو التمتع بحقوقو

المسواة في زمن السمم او زمن الحرب .
ا
المصيقة بآدميتو وكرامتو البشرية عمى قدم
يخول لمدول في حاالت الطوارئ
وتجدر اإلشارة ان العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ّ
اإلستثنائية التي تيدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة ان يكون ذلك في أضيق الحدود.

والى جانب الصكوك الدولية المذكورة فإن القانون الدولي اإلنساني اليادف إلى ضمان معاممة اإلنسان في
جميع األحوال معاممة إنسانية زمن الحرب دون أي تمييز ضار يقوم عمى العنصر او المون او الدين او

المعتقد او الجنس او المولد او الثروة او أي معيار مماثل آخر قد تطور بفضل ما يعرف بقانون

"جنيف "

الذي يضم االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية الموضوعة تحت رعاية المجنة الدولية لمصميب األحمر والتي تيتم
أساسا بحماية ضحايا الحرب وكذلك بقانون "الىاي" الذي ييتم بالنتائج التي انتيت الييا مؤتمرات السمم التي
عقدت في عاصمة ىوالندا ويتناول أساسا األساليب والوسائل الحربية الم سموح بيا وكذلك بفضل مجيودات
األمم المتحدة لضمان إحترام حقوق االنسان أثناء النزاعات المسمحة والحد من إستخدام أسمحة معينة لعدم

مراعاتيا إنسانية اإلنسان .
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 مبادئ القانون الدولي اإلنساني

58

/مبادئ قانون "الىاي":
جاء يف اعبلف ساف بيًتسبورغ لسنة  1868اف "تقدـ اٌف ضارة هبب أم يؤدم اُف التخفيف قدر االمكاف
من كيبلت اغبرب" باعتماد مبدأم الضركرة العسكرية كاؼبعاملة االنسانية .
ينص اؼببدأ اف اؼبدنيُت ال يبكن يكونو عرضة للهجوـ الذم ينبغي
أ  -مبدأ التفرقة بُت اؼبدنيُت كاالىداؼ العسكرية ّ :
اف يقتصر على االىداؼ العسكرية أم القوات العسكرية دبا يف ذلك اؼبقاتلُت كاؼبنشآت اليت تساىم يف ربقيق
ىدؼ عسكرم كبالتاِف ال يبكن مهاصبة األمواؿ اؼبدنية لكن اػبسائر العرضية بُت اؼبدنيُت اك أمواؽبم ال تعترب
خرقا لقانوف اغبرب
ب -حظر بعض انواع االسلحة (السامة كاعبرثومية كالكيمياكية كبعض انواع اؼبتفجرات ) كاغبد من استخداـ االسلحة
التقليدية العشوائية دبا يف ذلك االلغاـ كاألفخاح كاالسلحة اغبارقة .
ج -حظر اللجوء اُف الغدر اثناء القتاؿ كىو ىبتلف عن اغبيل اغبربية اؼبشركعة .
د -احًتاـ سبلمة شخص اػبصم الذم يلقي السبلح اك َف يعد قادرا على القتاؿ .
ق -االحتبلؿ كضع كاقعي ال يعطي احملتل يف اؼبلكية يف االرض احملتلة كيبكن لو اف يصادر بعض االمواؿ كيعمل على
حفظ االمن.
-2شرط مارتنز :
كفقا ؽبذا الشرط يظل اؼبذنبوف كاؼبقاتلوف يف اغباالت اليت ال تنص عليها النصوص اؼبكتوبة ربت ضباية اؼببادئ
االنسانية كما يبليو الضمَت العاـ كقد اعتمدت ؿبكمة "نورمربغ" ىذا اؼببدأ عند البت يف قضايا كبار ؾبرمي اغبرب
العاؼبية الثانية .
 -3المبادئ االساسية لقانون "جنيف" :

هبب اال تتناىف مقتضيات اغبرب كاحًتاـ الذات االنسانية .59
 .د .رياض صاٌف أبو العطاء ،ديوف العاَف الثالث على ضوء أحكاـ القانوف الدكِف  ،دار النهضة العربية ،القاىرة 1993 ،ص .23
59د .زاىية قدكره ،تاريخ العرب اغبديث ،ص  ،327دار النهضة العربية ،بَتكت لبناف.1975 ،ص 125
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 حصانة الذات البشرية  :ليست اغبرب مربرا لبلعتداء على حياة من ال يشاركوف يف اؿقتاؿ اك الذين َف يعودكاقادرين على ذلك .
 منع التعذيب بشىت انواعو ،كيتعُت على الطرؼ الذم وبتجز رعايا العدك اف يطلب منهم البيانات اؼبتعلقةهبويتهم فقط ،دكف اجبارىم على ذلك.
 احًتاـ الشخصية القانونية  ،فضحايا اغبرب األحياء فبن يقعوف من قبضة العدك وبتفظوف بشخصيتهم القانونيةكما يًتتب عليها من اعماؿ قانونية مشركعة .
 احًتاـ الشرؼ كاغبقوؽ العائلية كاؼبعتقد كالتقاليد كتكتسي االخبار العائلية انبية خاصة يف القانوف االنساينكىناؾ جهاز خاص يف "جنيف" ىو ككالة االحباث تتوُف صبع االخبار كنقلها اُف من لو اغبق يف ذلك .
 اؼبلكية الفردية ؿبمية كمضمونة. عدـ التمييز  ،فاؼبساعدة كالعبلج كـبتلف اػبدمات كاؼبعاملة بصورة عامة تقدـ للجميع دكف فرؽ اال ما تفرضواالكضاع الصحية كالسن.
 توفَت االماف كالطمأنينة كحظر االعماؿ االنتقامية كالعقوبات اعبماعية كاحتجاز الرىائن ،كاذا ارتكب شخصيحميو القانوف االنساين جريبة فانو يعاقب كفقا للنصوص اؼبعموؿ هبا مع مراعاة الضمانات القضائية على
مستول االجراءات قبل التحقيق كبعده كعند احملاكمة كدبناسبة تنفيذ اغبكم .
 حظر استغبلؿ اؼبدنيُت اك استخدامهم غبماية اىداؼ عسكرية منع النهب كاؽبجوـ العشوائي كاالعماؿ االنتقامية منع اعماؿ الغش كالغدر .رابعا  :تطور مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر .
ظهرت منظمات اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر بشكل كاضح كجلي خبلؿ الفًتة اؼبمتدة ما بُت أحداث أكتوبر  1988ك
 ،1995حيث َف يعرؼ مفهوـ اجملتمع اؼبدين ىذا الشيوع إال خبلؿ ىذه الفًتة  ،كيأيت ذلك بسبب التحوؿ
الديبقراطي الذم عرفتو اعبزائر على غرار العديد من أنظمة العاَف ،كما تتطلبو الديبقراطية من ربرير حريات األفراد يف
التعبَت كالتنظيم ،فظهرت األحزاب السياسية كفقا لدستور فرباير  1989كما تضمنو من االعًتاؼ بالتعددية اغبزبية،
كتشجيع اؼبشاركة السياسية،كما كاف لؤلزمة االقتصادية اليت عرفتها اعبزائر بداية من 1986دكر يف نشأة اؼبجسبع
60
اؼبدين اعبزائرم.
60بياف اؼبنظمة العربية للثقافة كالعلوـ (االلكسو) دبناسبة االحتفاؿ باليوـ العريب حملو االمية الثامن من يناير من العاـ .2005
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السنة

عدد اعبمعيات الوطنية اؼبنشاة

ترجع االنطبلقة اغبقيقية للمجتمع اؼبدين يف اعبزائر مع تأسيس
اللجاف كاعبمعيات غبماية ضحايا القمع على اثر حوادث أكتوبر
 ،1988لتأيت بعدىا صبعيات ـبتلفة ،كجمعيات ضباية البيئة،
اعبمعيات اػبَتية ،اؼبهنية ...اٍف ،كدبجرد اإلعبلف عن قانوف

1987
1988
1989

86
12
81

اعبمعيات ذات الطابع االجتماعي كإطار قانوين كشرعي ؼبمارسة
حق تكوين اعبمعيات ،كحق إنساين تؤكد عليو كل مواثيق حقوؽ
اإلنساف ،عرفت اغبركة اعبمعوية نفسا جديدا ،جسده ذلك الكم
اؽبائل من اعبمعيات على اؼبستول الوطٍت كاحمللي ،فعلى اؼبستول

1990
1991
1992
1993

151
135
92
63

الوطٍت فقط ،مت تأسيس حواِف  434جمعية يف غضوف أربعة 1994
سنوات فقط ،أم يف الفًتة اؼبمتدة بُت سنيت 1995 ،1995-1991
1996
كىذا ما يبينو من خبلؿ االرقاـ التالية :

70
74
12

ك يف كتابو "اعبزائر بُت األزمة االقتصادية كاألزمة السياسية " يفسر الباحث عبد القادر هبلوؿ ىذه الطفرة الكمية يف
عدد اعبمعيات بقولو ":يف تقديرنا إف ضياع الثقة بُت األفراد يف اجملتمع ،كالصراع السياسي بُت األشخاص الذين
مارسوا العمل السياسي قبل الثورة التحريرية كأثناءىا يف نظاـ اغبزب اؿ كاحد ،نبا سبباف يف تشكيل األحزاب ،أما
اعبانب الشكلي فهو عامل التسهيبلت اؼبفرطة اليت يقدمها نص قانوف اعبمعيات ،حيث يكفي أف هبتمع على األقل
طبسة عشر شخصا ليؤسسوا صبعية" .
كيف نفس اإلطار تؤكد اؼبادة  6من قانوف اعبمعيات على ما يلي ":تتكوف اعبمعية حبرية كإرادة أ عضائها اؼبؤسسُت اثر
صبعية عامة تأسيسية ،ذبمع طبسة عشر عضوا مؤسسا ؽبا على األقل ،كتصادؽ على القانوف األساسي كتعُت مسئوِف
ىيئاهتا القيادية".
إف مضموف ىذه اؼبادة يعد عامبل ىاما يف تسهيل عملية تأسيس اعبمعيات ذات الطابع االجتماعي ،كىذا ما أدل
إُف تغيَت يف مفهوـ اؼبشاركة السياسية لدل ىيئات اجملتمع اؼبدين اعبزائرم  .فبعد أف كانت اؼبشاركة يف أدبيات نظاـ
ما قبل أكتوبر  1988جد ؿبدكد كأحيانا منعدمة ،نظرا النسداد قنوات االتصاؿ بُت اجملتمع اؼبدين كالسياسي ،كحىت
كإف كجدت فهي فارغة من ؿبتواىا اغبقيقي ،حيث كانت مشركطة كخاض عة للنمطية القائمة على أساس (انضماـ-
مشاركة) .فلكي يشارؾ الفرد كيساىم يف اغبياة العامة ،ال بد لو أف ينظم ػبيارات سياسية مفركضة .كؽبذا فبمجرد
فتح اجملاؿ للمفهوـ اعبديد للمشاركة ،الذم يستوجب من جهتو إقامة تنظيمات مؤسساتية تضمن حرية التعبَت
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كالتجمع كرفع الوصامة عن ـبتلف التنظيمات االجتماعية كالسياسية كالثقافية ،تفجرت اغبركة اعبمعوية يف اعبزائر
بصورة مذىلة ،كىو ما يعكس يف نفس الوقت تعطش اجملتمع بكل فئاتو للمشاركة الفعلية يف اغبياة العامة ،كطرح
مطالبو يف إطار مدين .
كعلى الرغم من التطور اؼبلحوظ يف ؾباؿ تأسيس اعبمع يات ،كالسرعة اليت عرفتها اغبركة اعبمعوية يف بدايتها ،إال أهنا
عرفت تراجعا يف السنوات األخَتة مقارنة بالسنوات األكُف  .1992-1990كيبكن إرجاع ىذا الًتاجع إُف الوضعية
السياسية كاالجتماعية اليت عرفتها الببلد ،كاليت سبيزت بتفاقم األزمة بعد توقيف اؼبسار االنتخايب  ،كحل حزب جبهة
اإلنقاذ كقوة سياسية ذبمع ربت لوائها قول اجتماعية كبَتة ،كعدد كبَت من اعبمعيات اؼبختلفة حزبية ،إنسانية،
اجتماعية ،دينية كحىت نقابية ،اليت كانت تنشط بقوة يف الفًتة ما بُت  ،1992 -1990كاليت لعبت دكرا كبَتا يف
قباح اغبزب يف االنتخابات البلدية كا لوالئية سنة  ،1990ككذا فوزه يف الدكر األكؿ من االنتخابات التشريعية ،كما
أف حالة البلستقرار السياسي كاألمٍت اليت عرفتها الببلد منذ  ،1992تعد عامبل مهما يف تراجع اغبركة اعبمعوية،
كزبوؼ األفراد من اؼبشاركة أك اؼببادرة لتأسيس اعبمعيات ،إضافة إُف العوامل البَتك قراطية اليت من شأهنا أف تضعف
ركح اؼببادرة كبو تأسيس اعبمعيات.
إال أف استقرار الوضع األمٍت كانتهاج اعبزائر لسياسة اؼبصاغبة الوطنية ،كميثاؽ الوئاـ اؼبدين أعطى دفعة قوية كبو
انبعاث اغبركة اعبمعوية يف اعبزائر فظهرت منظمات ضحايا اإلرىاب كتوجو جديد كؾباؿ عمل مست حدث لنشاط
منظمات اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر .
خامسا -مدى فاعلية المجتمع المدني في الجزائر :
الدراسة الكمية للحركة اعبمعوية كتصنيفاهتا اؼبختلفة ،بإمكاهنا تقدًن مؤشرات ىامة عن تطورىا منذ بداية التحوؿ
الديبقراطي يف اعبزائر ،إال أف ىذه الدراسة تبقى ناقصة إذا َف ترافقها دراسة هتتم بالتطور الكيفي كاؼبؤسسي الذم
كصلت إليو مؤسسات اجملتمع اؼبدين ،كىو الذم يسمح ؽبا بالنشاط كالفاعلية ،كيف ىذا اإلطار قدـ صامويل ىنتغتوف
بعض اؼبؤشرات اؼبوضوعية اليت من خبلؽبا يبكن تقييم فاعلية منظمات اجملتمع اؼبدين كىي :61
أ -القدرة على التكيف :يقصد هبا قدرة اؼبؤسسة على التكيف مع تطورات البيئة اؼبتواجدة هبا ،ألف اعبمود يؤدم إُف
تضاؤؿ أنبيتها كردبا القضاء عليها ،كما أف ىذا التكيف هبب أف يتم على ثبلث مستويات ىي :
ائفها .
التكيف الوظيفي  :كىو قدرة اؼبؤسسة أك اعبمعية على إجراء تعديبلت على أنشطتها ككظالتكيف الزمٍت :أم استمرار اعبمعية لفًتة طويلة من الزمن ،فالديبومة عنصر مهم لفاعليتها ،كمؤشر لصمودىا أماـالظركؼ كقدرهتا التنظيمية.
 61ارفنج زايتلن  ،النظرية اؼبعاصرة يف علم االجتماع ترصبة د .ؿبمود عودة كاخركف منشورات ذات السبلسل ، 1989،ص.178
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التكيف اعبيلي :فاالستمرارية تسمح بتعاقب أجياؿ من الزعماء على قيادهتا ،كىذا يتطلب مدة زمنية طويلة لقياسمثل ىذا اؼبعيار.
ب -االستقبللػػية :كىو أف ال زبضع اؼبؤسسة لغَتىا من اؼبؤسسات أك اعبهات أك األفراد ،حبيث يسهل السيطرة
عليها كتوجيو نشاطها ،كيعد االستقبلؿ اؼباِف ضركرة ال بد منها الستقبلؿ القرارات كاألىداؼ .
ج -التعقػػد :دبعٌت تعدد ىيئات التنظيم ،ككجود تنظيم سلمي داخ ؽبا من ناحية ،كانتشارىا اعبغرايف على أكسع نطاؽ
فبكن داخل اجملتمع من ناحية أخرل .
د -التجانػػس :كيعٍت عدـ كجود صراعات داخل التنظيم بإمكاهنا أف تؤثر على نشاطو ،فكلما كاف سبب
االنقسامات بُت األجنحة كالقيادات راجع إُف أسباب فكرية ،ككاف اغبل سلميا بعد اغبوار كاؿ نقاش ،كاف ذلك دليبل
على تطور التنظيم ،كالعكس صحيح ،أم كلما كانت االنقسامات ألسباب شخصية ككاف اغبل عنيفا فذلك دليل
على زبلف اؼبؤسسة أك التنظيم
:
من خبلؿ إسقاط ىذه اؼبعايَت على مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر كبصل على اؼبؤشرات التالية
معيار التكيف  :على اؿرغم من حالة اعبمود كالًتدد اليت عرفتها اغبركة اعبمعوية منذ بدايتها ،إال أهنا ظهرت بقوةخبلؿ السنوات األخَتة ،كىذا من اجل طرح قضاياىا كاؼبسانبة دبواقفها االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ،من
 ،1996كسلسلة اٌف كارات اػباصة باغبياة السياسية
خبلؿ الندكات الوطنية اليت عرفتها اعبزائر منذ سبتمرب
كاالقتصادية مع الدكلة ،لتنتهي بعقد ملتقى اعبمعيات أك اغبركة اعبمعوية على مستول العاصمة يف شهر أفريل
 ،1997مث عقد أكؿ منتدل كطٍت للحركة اعبمعوية الوطنية اؼبنعقد ما بُت  11ك  12أفريل  ،1997كىذا هبسد
خطوة أكُف كبو تكريس الديبقرا طية من خبلؿ إشراؾ اجملتمع اؼبدين يف تصور اغبلوؿ اؼبمكنة لؤلزمة اليت مرت هبا
الببلد ،ؽبذا عملت اعبمعيات كاؼبنظمات الوطنية على تكييف نشاطها ككظائفها كفق الظركؼ كاؼبشاكل اؼبتواجدة يف
اغبياة العامة .
فمن خبلؿ اؼبعاينة اؼبيدانية كذبربة السنوات السابقة ،قبد أف ب عض اعبمعيات عملت على إدخاؿ تعديبلت على
كظائفها تكيفا مع مستجدات كمتطلبات البيئة  ،يف حُت قبد صبعيات أخرل ؿبتفظة بأىداؼ معينة ال تتغَت ،كأحيانا
تنحصر ىذه األىداؼ يف اسم اعبمعية فقط ،كعلى خبلؼ صبعيات أخرل قبدىا ال تسعى إُف توسيع نشاطها ،بل
ربصره يف ملتقيات أ ك ندكات أدبية األمر الذم ال يسهل ؽبا عملية التقرب من الواقع الشعيب .
إف التكيف الوظيفي للجمعيات ،يطرح إُف جانب آخر التكيف الزمٍت ؽبا ،أم استمرارية اعبمعية ،حيث يبكن اعتباره
مؤشرا ىاما على تطور اعبمعية كمصداقيتها ،كيف اعبزائر قبد الكثَت من اعبمعيات ال تستمر ،إذ تتسم بطابع اؼبرحلية،
كذلك لؤلسباب التالية:62
 62مًتكؾ الفاٌف  ،اجملتمع كالديبقراطية كالدكلة يف البلداف العربية  ،مركز دراسات الوحدة العريب ة  ،بَتكت  ، 1992 ،ص.35
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العراقيل البَتكقراطية :ىذه العراقيل سبت مبلحظتها على مستول اعبهات الرظبية اؼبعنية بالتسجيل كاالعتماد ،حيثعلق رئيس صبعية اؼبكفوفُت على ذلك بقولو ":العراقيل البَتكقراطية كاإلدارة تقتل اعبمعية يف مرحلتها اعبٍت نية ،أحيانا
يقطع الواحد منا آالؼ الكيلومًتات إُف اعبهة اؼبعنية باألمر دكف أف يستقبل ،كأحيانا ينتظر لساعات طويلة دكف
اغبصوؿ على اؼبوعد" .
اإلمكانيات اؼبادية كاؼبالية  :قبد العديد من اعبمعيات قد توقف نشاطها نظرا للصعوبات اؼبالية اليت تعاين منها،ففي حُت توجد صبعيات سبلك مقرات كأجهزة عمل ،ىناؾ صبعيات أخرل ال سبلك إال االسم .
غياب الوعي حبقيقة العمل اعبمعوم كانتهازية بعض األشخاص  :إف سهولة الشركط القانونية لتأسيس اعبمعياتفسح اجملاؿ لبعض التجاكزات فبن ال يبلكوف صلة بالعمل اعبمعوم ،كال الوعي باؼبشاركة االجتماعي ة ،كذلك هبدؼ
االستفادة من ىذه الشركط للحصوؿ على مقرات كأمواؿ بطرؽ ـبتلفة ،كدبجرد نفاذ ىذه اإلمكانيات يشل عمل ىذه
اعبمعيات كربل ،كىذا ما يطرح إشكالية ارتباط اعبمعية دبؤسسات حيث تذىب بذىاب الشخص ،فبا يؤكد ىشاشة
قاعدهتا االجتماعية ،ىذا على عكس اعبمعيات الطبلبية اليت قبدىا مستمرة يف العمل رغم تعاقب الدفعات
الطبلبية.
الظركؼ السياسية الصعبة  :اليت مرت هبا الببلد ،حيث أدل عدـ االستقرار األمٍت إُف هتديد العمل اعبمعوم،كحاؿ دكف مواصلة نشاط اعبمعيات يف ـبتلف مناطق الوطن .
معيار االستقبللية  :إف سبويل اعبمعية ق ك أحد عناصر فاعلية اعبمعية كأساس استقبللية قراراهتا ،فإذا كاف مشكلالتمويل غَت مطركح لدل بعض اعبمعيات ،كاعبمعيات اؼبهنية خاصة االقتصادية منها ،كاعبمعيات اؼبدعمة من طرؼ
بعض األحزاب كحىت اؼبدعمة من طرؼ الدكلة ،فانو يشكل عائقا بالنسبة للبعض اآلخر من اعبمعيات بشكل هبعلها
كسيلة تستغل يف اؼبناسبات كيفقدىا استقبلليتها.
كما أف تبعية اعبمعيات للجهة اؼبمولة ؽبا ،يفقدىا استقبللية قراراهتا  ،كهبعل خطاهبا منبثقا من خطاب اعبهة التابعة
ؽبا ،كابرز دليل على ذلك االربادات الطبلبية التابعة لبعض األحزاب السياسية .
كيف ىذا اإلطار يبكن اإلشارة إُف نوع من اعبمعيات اليت تنشط بكثرة أثناء فًتة اغبمبلت االنتخابية كبصورة فعالة،
كما تعمل على البحث يف حل مشاكل ـبتلفة ،كربقيق بعض األىداؼ اليت أنشئت من اجلها ،كلكن دبجرد انتهاء
الفًتة االنتخابية يقل نشاطها إف َف ينعدـ ،كىذا ما يفسر بتبعية ق ذه اعبمعيات للجهات اؼبعنية بفًتة االنتخابات
كاألحزاب السياسية ،كيبثل دليبل على عدـ استقبلليتها .
معيار التعقػػد  :بالنظر إُف اغبركة اعبمعوية من الناحية التنظيمية يف اعبزائر ،فاف حداثة التجربة لدل بعض من ىذهاعبمعيات َف يسمح ؽبا ببنية تنظيمية متعددة اؼبستو يات ،لكنها ربتوم على بنية متوسطية ،أم أهنا َف تصل بعد إُف
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إدخاؿ التخصص الكبَت يف كظائفها ،كىذا بسبب نقص اػبربة كاإلمكانيات ،كمع ىذا كانت ىناؾ صبعيات حاكلت
العمل على توسيع كظائفها ،كربسُت عملها خاصة اعبمعيات االجتماعية كاإلنسانية من خبلؿ إدماج ـبتصُت
كأطباء كنفسانيُت ،كباحثُت يف علم االجتماع ،كإعبلميُت .
كما أف التعقد التنظيمي للجمعيات يظهر يف توزيعها اعبغرايف ،كمدل كصوؽبا ألغلب اؼبناطق يف الوطن ،كيف ىذا
الشأف يبلحظ سبركز قسم كبَت من اعبمعيات الوطنية يف القسم الشماِف من اعبزائر ،كباألخص اؼبدف الكربل كتلك
القريبة من العاصمة ،كيرجع ذلك إُف الظركؼ األمنية الصعبة ،كقلة الوسائل اؼبادية (باعتبار اؼبدف الريفية مهمشة نوعا
ما من الدعم الذم سبنحو الدكلة للمجتمع اؼبدين ) ،كما أف ضعف نسبة التعليم ،كسيطرة التنظيمات غَت الرظبية
القائمة على الركابط التقليدية كالعشائرية ،تشك ؿ يف ؾبملها عوامل ربوؿ دكف كجود تنظيم مدين حديث .حيث ال
يعقل يف اؼبنطق العشائرم أف هبتمع أفراد من عشائر ـبتلفة حوؿ أىداؼ كاحدة .
معيار التجانػػس  :على غرار الصراعات اليت عرفتها اعبمعيات ذات الطابع السياسي ،كاليت كاف اغلبها ألسبابشخصية ،كاليت أدت إُف حلها كانقسامها إُف أجنحة ـبتلفة ،تعرؼ اعبمعيات ذات الطابع االجتماعي نفس
الظاىرة ،من جانب غياب التنسيق كالتجانس بُت القيادة كرؤساء اعبمعيات ،نظرا الختبلفات بُت األشخاص حوؿ
أك انسحاب
التوجهات أك طرؽ تسيَت اعبمعية ،كاؼبنافسة الشديدة اليت تنتهي يف كثَت من األحياف بأعماؿ عنف
بعض األطراؼ ،كما أف الصراعات داخل اعبمعيات تكرس غياب النقاش الديبقراطي خاصة يف اعبمعيات العامة ؽبا،
.
أك عند انتخاب اجملالس التنفيذية ،حيث يربز الصراع كاضحا ،فكثَتا ما ينتهي عملها يف األخَت بالفشل
فكيف للحركة اعبمعوية اعبزائرية ،كلبنة أساسية يف بناء اجملتمع اؼبدين اعبزائرم ،أف ربقق الديبقراطية كاؼبشاركة الواسعة
كىي غَت قادرة على احًتاـ ىذه القواعد داخلها ،كال احًتاـ كتطبيق ابسط مبادئها .
آليات تفعيل دور المجتمع المدني في الجزائر .

على الرغم من الصعوبات اليت تواجهها مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف العاَف

العريب عامة كيف اعبزائر على كجو

اػبصوص ،يبكن تفعيل دكر ىذه اؼبنظمات من اجل القياـ بالدكر اؼبنتظر منها أال كىو ربقيق التنمية البشرية ،كذلك
من خبلؿ اػبطوات التالية:63
 - 1ضركرة تنظيم العبلقة بُت اجملتمع اؼبدين كالدكلة دبا يضمن على األقل استقبللية نسبية ،ىذا على ا لرغم
من االفًتاض الذم يرل أف اجملتمع اؼبدين العريب سيظل خاضعا لتوجيهات الدكلة العربية ؼبدة عقدين
قادمُت ،كعليو فإف اغبد كالتخفيف من سيطرة الدكلة كتغلغلها داخل كيانات اجملتمع اؼبدين ،كؿباكلة
احتوائها جملالو ،يعد من مستلزمات التعامل مع اغبقبة القادمة اليت ستشهد ال ؿبالة تنامي قول كفاعلُت
 63د .سعد الدين ابراىيم  ،اجملتمع كالدكلة يف الوطن العريب  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بَتكت ، 1996 ،ص. 185
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اجتماعيُت جدد  .ؽبذا على الدكلة التزاـ اغبياد النسيب إزاء قول اجملتمع اؼبدين كتنظيماتو اؼبختلفة،
كالعمل على إشراكها يف ازباذ القرارات بدؿ العمل االستشارم الشكلي ،كالتخفيف من اإلجراءات
البَتكقراطية يف التعامل معها ،كتركيز مراقبهتا عليها يف حدكد ما يسمح بو القانوف ،كيضمن السَت اغبسن
للنظاـ العاـ.
 - 2ضركرة تدعيم اؼبسار الديبقراطي كتأكيده ،فالديبقراطية ىي األساس الصحيح لبناء اجملتمع اؼبدين ،حيث
سبثل اإلطار اؼبناسب غبقوؽ األفراد كاؼبواطنُت ،كحق اختيار اغبكاـ ،حرية التعبَت كحق االجتماع .
 - 3التأكيد على تربية كتنشئة الفرد على السلوؾ الديبقراطي كالعمل اعبمعوم ،كىذا قد يتوقف على دكر
األسرة كاؼبدرسة يف تنمية قيم االحًتاـ كالنقد كاغبوار السلمي بدؿ العنف ،كمنح الطفل فرصة اؼبشاركة
برأيو كاقًتاحاتو حىت يف ابسط األمور.
 - 4زيادة فاعلية اجملتمع اؼبدين من خبلؿ تدعيم مؤسساتو بقول اجتماعية كفاعلُت اجتماعيُت نشيطُت،
يكوف للمثقف بينهم دكر كبَت يف تنشيط العمل اعبمعوم ،كالتوعية بأنبية القيم الديبقراطية بالنسبة
لؤلفراد كاعبماعات.
 - 5تكثيف عمل اعبمعيات كالتنظيمات من أجل ربقيق استقبلليتها ،ىذا من خبلؿ تشجيع ىذه
التنظيمات على إتباع أسلوب التمويل الذايت بواسطة مشاريع إنتاجية دائمة تؤمن ؽبا دخبل ثابتا .
 - 6تدعيم كجود قطاع خاص قادر على خلق ديناميكية اقتصادية كاجتماعية تعمل على تنمية كبلورة قول
تنظيمات

اجتماعية لتشكيل عناصر اجملتمع اؼبدين من جهة ،كالعمل على ربقيق الدعم اؼباِف لل
كاعبمعيات اؼبدنية من خبلؿ التربعات كاإلعانات اؼبادية اليت يقدمها ؽبا من جهة ثانية .
 - 7إف التخفيف من اؼبشاكل االجتماعية اليومية كمشكلة البطالة كالسكن (ألف ىذه اؼبشاكل تأيت يف
مقدمة اىتماـ الفرد بدؿ االلبراط يف اعبمعيات ) ،يسهم بشكل كبَت يف رفع درجة مشا ركة الفرد
كااللبراط يف التنظيمات االجتماعية ،كىذا الدكر ال يبكن أف تضطلع بو الدكلة فقط بل مؤسسات
اجملتمع اؼبدين كذلك .
 - 8ربسيس الفرد بأنبية العمل اعبمعوم كاالندماج فيو لتحقيق اغباجيات اليت تعجز الدكلة عن تلبيتها لو،
كىذا الدكر ذبند لو كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ  ،من خبلؿ اختيار الربامج اليت تثَت االىتماـ باؼبشاركة
االجتماعية الواسعة ،كما يأيت التعريف بأنبية العمل اعبمعوم كنشاط اعبمعيات كنشاط اعبمعيات ،من
خبلؿ الربامج اليت تقدمها ىذه اعبمعيات كأىدافها كعملها جبدية ،بعيدا عن اؼبساكمات السياسية
كالشخصية.
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سادس  :المجتمع المدني في الجزائر و القانون الدولي االنساني
ا
اف اؼبهاـ األساسية ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف فهي :
أ -تقصي اغبقائق من خبلؿ صبع اؼبعلومات كربليلها .
ب -مراقبة تطبيق الدكلة اللتزاماهتا الدكلية فيما يتعلق حبقوؽ االنساف .
ج -استخداـ كافة الوسائل لرصد كتوثيق حالة حقوؽ االنساف.
د -العمل على تعزيز مبادلء الديبقراطية كحقوؽ االنساف من خبلؿ نشر ثقافة حقوؽ االنساف كتعزيزىا .
ق -تقدًن العوف كاؼبساعدة لضحايا انتهاكات حقوؽ االنساف دبا يف ذلك اؼبساعدة القانونية .
ك -حشد الدعم كالتأييد لقضايا حقوؽ االنساف بالتعاكف مع منظمات اجملتمع اؼبدين كاؼبنظمات غَت
اغبكومية األخرل.
كيواجو اجملتمع اؼبدين يف العديد من بلداف العاَف الثاؿ ث عددان من التحديات كاؼبعيقات اليت البد من ايبلئها اىتمامان
خاصان كاليت تتلخص بالقضايا التالية  :الديبقراطية كاغبكم الصاٌف ،االستدامة ،ضعف الدكر السياسي ،التحالفات
64
الوطنية.
أ  .الديمقراطية والحكم الصالح:
بالرغم من كوف اجملتمع اؼبدين دعامة رئيسية للتحوؿ الديبقراطي كاالنفتاح السياسي ،اال أف العديد من منظمات
اجملتمع اؼبدين تفتقر اُف الديبقراطية كؼببادلء اإلدارة الرشيدة كاغبكم الصاٌف كاؼبشاركة كاؼبساءلة كالشفافية  ،كيتجلى
ذلك يف مظاىر عديدة منها غياب االنتخابات الدكرية التنافسية كاختيار القيادات بالتزكية ،ضعف قاعدة العضوية يف
العديد من منظمات اجملتمع اؼبدين دبا يف ذلك األحزاب السياسية ،إلزامية العضوية يف قطاع كبَت من قطاعات اجملتمع
اؼبدين كالنقابات اؼبهنية مقابل مبدأ الطوعية ،عدـ فبارسة اؽبيئات العامة للمجتمع اؼبدين الصبلحيات اؼبخولة ؽبا .

64

عمر صبعو عمراف العبيدم  ،دكر اجملتمع اؼبدين يف ربقيق الديبقراطية  ،ؾبلة النبأ العدد
،ص.17
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ب .االستدامة:
تعترب االستدامة التحدم األبرز أماـ منظمات اجملتمع اؼبدين ،إذ أف أعدادانكبَتة من منظمات اجملتمع اؼبدين يف بعض

البلداف كالسيما اعبمعيات اػبَتية كاؽبيئات االجتماعية كاؼبنتديات الثقافية تظهر كتنشط لفًتة قصَتة مث تذكم
كزبتفي .
ج .ضعف الدور السياسي:

يبلحظ أف منظما ت اجملتمع اؼبدين يتنازعها تياراف مستقبلف أكؽبما مقاكمة ازباذ أم موقف سياسي ،كاآلخر استغبلؿ
صفتها اؼبهنية كواجهة ؼبمارسة العمل السياسي  ،كقد يعزل السبب يف ذلك اُف أف اغبكومات قد سعت يف بعض
البلداف اُف منع نشطاء األحزاب من اغبصوؿ على مناصب قيادية يف منظمات اؼبج سبع اؼبدين كالنقابات العمالية
كاعبمعيات اػبَتية كاؽبيئات الثقافية كالرياضية.
د  .ضعف التحالفات الوطنية:
شبكات إقليمية أك دكلية ،اال أف
بالرغم من انضواء معظم قطاعات اجملتمع اؼبدين يف العديد من البلداف ربت
جهودىا يف اقامة ربالفات كشبكات كطنية كانت أقل نجاحان ،كقد يعود السبب يف ذلك اُف ىيمنة األشكاؿ التقليدية
من اؼبظبلت الوطنية مثل االربادات العامة اليت ذبمع منظمات متشاهبة كالنقابات العمالية كاعبمعيات اػبَتية كاؽبيئات
اؼبهنية ،كعجزت منظمات حقوؽ االنساف كالتنمية الديبقراطية عن القياـ بدكرىا يف بلورة صيغة لل عمل اؼبشًتؾ رغم
حاجتها اُف ذلك من أجل ضباية نفسها أماـ الضغوط اغبكومية ،أك للنهوض بأعباء مراقبة حقوؽ اآلنساف بالتعاكف
مع اؼبنظمات اؼبشاهبة .
اما معيقات قياـ شراكة فاعلة بُت منظمات اجملتمع اؼبدين كاغبكومات فتتمثل دبا يلي :
أ -تعدد اؼبرجعيات اؼبعنية بتسجيل اؼبنظمات غَت اغبكومية من ىيئات كصبعيات اجتماعية ،كاختبلؼ أمباط
الرقابة كاإلشراؼ الرظبي عليها.
ب -قدـ التشريعات الناظمة لعمل اعبمعيات ،كىي حباجة اُف تعديبلت جوىرية استجابة ؼبتطلبات اؼبعايَت الدكلية
الناظمة لعمل مؤسسات اجملتمع اؼبدين .
ج -ضعف اؿقدرة على االبتكار كالتجديد يف صياغة األىداؼ ككسائل العمل .
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د -ضعف أشكاؿ التنسيق كالتعاكف بُت اؼبنظمات غَت اغبكومية احمللية كالوطنية من جهة ،كبينها كبُت اؼبنظمات
غَت اغبكومية الدكلية كاألجنبية من جهة أخرل ،فبا يشكل عائقان أماـ امكانية انتشار تلك اؼبنظ
65
كفاءهتا التنفيذية

مات كيقلل من

سابعا  :فانون الجمعيات الجديد و حقوق االنسان في الجزائر .
يواجو قانوف اعبمعيات يف اعبزائر انتقادات الذعة بعد تكريسو ؽبيمنة السلطة على ـبتلف تفاصيل اغبياة اؼبدنية
التذرع حبماية
كاعبمعياتية يف بلد يطرح سجلو اغبقوقي تساؤالت ّ
ملحة ،كَف تفلح ؿباكالت النظاـ اعبزائرم من خبلؿ ّ
السيادة الوطنية ،يف إقناع شق كاسع من اجملتمع اغبقوقي كاؼبدين يف اعبزائر .
تضاربت اؼبواقف كالتصروبات حوؿ الوضع اغبقوقي يف اعبزائر ،بُت سلطة ال تتواىن يف اهتاـ اعبمعيات كاؼبنظمات
اغبقوقية بالتحامل على اعبزائر كفق أجندة مشبوىة ،كبتوظيف كرقة حقوؽ اإلنساف للضغط على سلطات الببلد ،من
 .كبُت صبعيات
أجل تقدًن تنازالت ألطراؼ أجنبية ،من دكف أف تسمي تلك التنازالت كاألطراؼ اؼبقصودة
تصر على انتهاؾ مربمج غبقوؽ اإلنساف يف اعبزائر من طرؼ السلطة ،عرب التضييق
كتنظيمات حقوقية ؿبلية كدكلية ّ
على اغبريات السياسية كالنقابية كاإلعبلمية ،كسعيها اؼبستمر لربؾبة اجملتمع على خط السلطة .
ككجدت اعبمعية الوطنية ؼبكافحة الرشوة ،كىي فرع اعبزائر ؼبنظمة «شفافية الدكلية » ،نفسها مضطرة إللغاء الربنامج
الذم سطرتو ـبتلف فركعها احمللية يف بعض كاليات اعبمهور ية ،بسبب عدـ حصوؽبا على ترخيص إدارم من
السلطات الرظبية لتنظيم أنشطتها .كقاؿ رئيس اعبمعية ،جيبلِف حجاج ،يف بياف لو «إف السلطات اعبزائرية ال زالت
سارية يف غيها ،بالتضييق على اجملتمع اؼبدين كالنشطاء ».كأضاؼ« :بدؿ أف تسارع إُف إرساء آليات الشفافية كالرقابة
تتسًت على الفاسدين كاؼبرتشُت ،رغم أف األمر يتعلق بفضائح ثقيلة هنبت
على أمواؿ كفبتلكات الشعب ،ال زالت ّ
أمواؿ اعبزائريُت".
يف إشارة إُف قانوف اعبمعيات اعبديد الذم كضع العديد من العراقيل يف طريق تأسيس كنشاط اعبمعيات كاؼبنظمات
األىلية .كقاؿ عبدالوىاب فرصاكم ،أحد ناشطي اعبمعية« ،كبن ىنا اليوـ يف الشوارع كالساحات بعدما أغلقت صبيع
األبواب يف كجوىنا» ،كأضاؼ« :حىت الشوارع كالساحات َف يعد يسمح لنا هبا للتعبَت عن أنفسنا كمطالبنا .
لتتدخل بعدىا مباشرة قوات األمن بقوة لتفريق اؼبعتصمُت ،كدخوؿ اعبميع يف عراؾ جسدم كصراخ .من جانب آخر
صرحت الناشطة اغبقوقية حسينة أكصديق لػ »العرب» بشأف كضعية حقوؽ اإلنساف يف اعبزائر ،أنو «مقارنة مع الوضع
ّ
65تفس اجملع السابق ص18
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السائد يف التسعينيات ،يبكننا القوؿ إف ىناؾ ربسنا كاضحا ،لكن ىناؾ انتهاؾ غبقوؽ اإلنساف كاإلفبلت من العقاب
على نطاؽ كاسع خبلؿ ىذه الفًتة ،كنعتقد بعمق أنو ال يبكن أف يكوف ؽبا أمن دائم كمصاغبة كطنية دكف اؼبركر على
اغبقيقة كالعدالة
انتقادات قانون الجمعيات:
 يبنع عن اؼبنظمات غَت اغبكومية التمويل األجنيب
 يسمح للدكلة دبراقبة عمل اعبمعيات

 يتيح للدكلة سحب الًتخيص من أم صبعية بذريعة ضباية السيادة
 يسبب القانوف تراجعا فادحا يف نشاط اعبمعيات
* يكرس ىيمنة السلطة على اغبياة اؼبدنية
كتقوؿ األرقاـ الرظبية إف حواُف  80ألف صبعية مدنية تنشط يف الًتاب اعبزائرم ،لكن مراقبُت يركف أف السلطة رباكؿ
تضخيم ىذا الرقم إلظهار انفتاحها على النشاط اؼبدين  .كتقوؿ اعبهات الرظبية يف اعبزائر إف الدكلة تريد من ىذا
القانوف ضباية نفسها من التمويبلت األجنبية اؼبشركطة.66
كيشَت خرباء قانوف إُف أف ىذا األخَت (القانوف) يتعارض سباما مع ماىو معموؿ بو يف ىذا اجملاؿ ،خاصة كأف اعبزائر
كانت قد صادقت على االتفاقيات الدكلية اليت تضمن حق اعبمعيات يف النشاط كاغبصوؿ على موارد.
كرغم أف قانوف اعبمعيات اعبديد صدر يف إطار مشركع اإلصبلح السياسي الذم أطلقو الرئيس بوتفليقة يف أبريل
 .2011فإف التدابَت الواردة يف ىذا القانوف ،ضيّقت من ؾباؿ نشاط اعبمعيات كاؼبنظمات األجنبية ،حبيث تفرض
عليهم آليات رقابة كربقيقات أمنية كإدارية ،مقابل اغبصوؿ على االعتماد كالسماح ؽبا بالنشاط ربت عيوف السلطة .

خاتمة :
من خبلؿ عرضنا لتطور اجملتمع اؼبدين كمفهوـ بصفة عامة ككممارسة يف اعبزائر ،لبلص إُف أف اجملتمع اؼبدين ىو احد
الركائز األساسية لتحقيق الديبقراطية ،اليت تعترب مشاركة الفرد فيها دليل على كعيو بالتحديات كالرىانات اليت تواجهو
(حسب تعبَت ألفن توفلر ).
سواء كونو فردا أك يف إطار اعبماعة ،خاصة كالعاَف يشهد موجة ديبقراطية ثالثة
66د.حليم بركات ،اجملتمع العريب يف القرف العشرين ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بَتكت.2000،ص 125
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كيشًتط لقياـ اجملتمع اؼبدين عدة صفات  :منها التطوعية كاالختيارية كىو يعترب إحدل قنوات اغبوار كالتوا صل (إف َف
نقل أنبها ) اليت تربط السلطة السياسية بعامة الشعب ،كتسعى إُف تقريب كجهات النظر كاغبيلولة دكف طغياف احد
الطرفُت على اآلخر.
كبالرجوع إُف ربليل كضعية اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر ،قبد أف اعبزائر حققت قفزة نوعية ككمية يف منظمات اجملتمع
.
اؼبدين ،سواء من حي ث اؼبدل اعبغرايف أك من حيث االستمرارية أك من حيث ميداف نشاطها
فمن حيث اؼبدل اعبغرايف انتقلت عدكل إنشاء اعبمعيات من اؼبدف الكربل لتشمل اغلب مناطق الوطن حىتالصحراكية ،كذلك يف إطار سياسة انفتاح النظاـ السياسي اعبزائرم على صبيع شرائحو ،كتشجيعو للعمل اعبمعو م
(سواء من حيث تقدًن اإلعانات اؼبادية أك من حيث تقليص الرقابة كربرير النشاط اعبمعوم .
أما من ناحية االستمرارية ،فنجد أف بعض منظمات اجملتمع اؼبدين يعود تارىبها إُف اغبقبة االستعمارية ،مثل صبعيةالعلماء اؼبسلمُت اليت ال تزاؿ تنشط يف إطار تربية اجملتمع اعبزا ئرم كتوعيتو ،كالدفاع عن قيمو كمبادئو.
كبالنظر إُف ؾباؿ عمل ىيئات اجملتمع اؼبدين ،نبلحظ أهنا مشلت كل ميادين اغبياة االقتصادية ،االجتماعيةكالثقافية ،كما أهنا كاكبت التطورات اغباصلة يف اغبياة العامة للببلد من خبلؿ إنشاء صبعيات ضحايا اؼبأساة الوطنية .
كعلى الرغم من اؼبؤشرات االهبابية اؼبسجلة يف تطور نشاط اجملتمع اؼبدين يف اعبزائر ،كاليت يبكن أف ذبعلو يف اؼبرتبة
األكُف عربيا من حيث النشاط كاالستقبللية كالنمو ،فإف منظمات اجملتمع اؼبدين مازالت تعاين من عراقيل ربوؿ دكف
قيامها بالدكر اؼبنوط هبا ،كىو ربقيق التنمية اإلنسانية ،كمن بُت ىذه العراقيل ،البَتكقراطية اإلدارية ،كمشكلة التمويل،
كنقص عدد أفرادىا نتيجة عزكؼ أفراد اجملتمع علن االلبراط يف النشاط اعبمعوم ،بسبب انشغاؽبم دبشاكل اغبياة
اليومية كمشكلة البطالة كالسكن ،كىذا ما جعلها عرضة ؽبيمنة كتبعية بعض األحزاب السيا سية كالسلطة السياسية
اليت تستخدمها يف سبيل ربقيق أىدافها .
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اإلعالم وعالقتو بالقانون الدولي اإلنساني بين األىمية والخطورة
أ .عبد الحكيم بوجاني /بجامعة تلمسان

الملخص:
يبكن لوسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة أف تضطلع بدكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف
على نطاؽ كاسع ،ذلك أف اإلعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ
يف أعماؽ القرل كالنجوع كاؼبدف الصغَتة  ،ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية ؛ ك ألنو أيضا
يستخدـ لغة بسيطة كمبسطة مفهومة من قبل اعبميع متعلمُت كغَت متعلمُت.
بيد أف الدكر اؼبمكن لئلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه

 ،أك أنو سيتم بُت عشية

كضحاىا ،بل على العكس من ذلك فإف استنهاض اإلعبلـ ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة إزاء
سبهد الطريق النخراطو يف أداء ىذه اؼبهمة.
اإلعبلـ ك اإلعبلميُت؛ ّ

مقدمة:
يلعب اإلعبلـ دكرا خطَتا كمهما يف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر

؛ حيث أصبح دكره عابرا للحدكد كالثقافات

كالقوميات ،كيبتد تأثَت ىذا الدكر إُف اؿعديد من اؼبفاىيم اليت كانت مستقرة يف القانوف الدكِف كالعبلقات بُت الدكؿ
كالسيادة كاالستقبلؿ كاغبدكد  ،كىبلق دائرة كاسعة للتفاعبلت السلبية كاالهبابية بُت الدكؿ كالشعوب كاعبماعات
كالقارات كاغبضارات ،إُف اغبد الذم يبكن معو القوؿ إف اإلعبلـ أصبح كونيا ،ليس قياسا علل مضموف ىذه الكونية
كإمبا استنادا إُف انتشار ىذا الدكر إُف أقصل أرجاء اؼبعمورة.67

 - 67أنظر ،عبد العليم ؿبمد ،دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف  ،ملفات األىراـ ،مقاؿ منشور بتاريخ األحد  16من ؿبرـ سنة  1425ىػ اؼبوافق لػ 7
مارس سنة  ،2004مصر ،السنة  ،128العدد  ،42825منشور على اؼبوقع اإللكًتكين. www.ahram.org.eg:
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ذلك أف الدكر الكوين لئلعبلـ من زاكية اؼبضموف  ،ال يرؽل بالضركرة إُف مستول الكونية كالعاؼبية  ،تلك الرسالة
اليت تتطلب اغبرص عل ل إرساء اؼبساكاة كاإلخاء بُت البشر كاؼبشاركة كالديبقراطية يف تقرير مستقبل النظاـ الدكِف

،

كلتعزيز قيم االختيار اغبر كاالنتماء إ ُف اإلنسانية اؼبشًتكة كمناىضة االستقطاب بُت األغنياء كالفقراء عل ل الصعيد
العاؼبي كالوطٍت  ،كتأكيد حقوؽ األفراد كاعبماعات كالشعوب يف سبلك الثركات  ،كالتطلع لغد أفضل كالتحرر من الفقر
كاعبوع كاغبرب كالعيش يف سبلـ  ،يف حُت أف الدكر الكوين لئلعبلـ يف الوقت الراىن ينصرؼ إُف تعزيز األحكاـ
القبلية كاؼبسبقة علل الشعوب كالثقافات كتسييد التحيزات النمطية كتربير اؽبيمنة كمنطق القوة يف العبلقات الدكلية .68
كيدخل اإلعبلـ يف اؼبشهد العاؼبي كالدكِف الراىن كأحد اػبصائص اؼبميزة للعوؼبة دبعانيها االقتصادية كالسياسية
كالثقافية ،ذلك أف الثورة يف ؾباؿ البث اؼبباشر كالفضائيات كاإلعبلـ اعبديد اؼبتمثل يف شبكة االنًتنت  ،قد أفسحت
اجملاؿ للحديث عن عصر العوؼبة  ،كتآكل اغبدكد كاؼبسافات كاالندماج يف إطار مبط اقتصادم كسياسي كثقايف
يتمحور حوؿ اػبصخصة كالديبقراطية كحقوؽ اإلنساف ككصوؿ التاريخ

اإلنساين إُف هنايتو كفق تعبَت فوكوياما إثر

اهنيار االرباد السوفييت كبلداف أكركبا الشرقية كتفوؽ النموذج الغريب كاألمريكي عل ل كبو خاص  ،ذلك النموذج الذم
أحرز قصب السباؽ مع هناية عقد الثمانينيات .69
لقد أفضل التطور التقٍت كالتكنولوجي يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ إُف تغَت كبَت يف دكر اإلعبلـ كطبيعتو كميا ككيفيا ،
فالصورة اليت ىي ببل شك بؤرة اإلعبلـ اؼبرئي ،سبثل نظاما متكامبل رمزيا كدالليا  ،فهي لغة كاملة يفهما اعبميع ،
يستوم إزاءىا اؼبتعلموف كغَت اؼبتعلمُت بصرؼ النظر عن أماكن كجودىم عل

ل خريطة العاَف  ،كتشكل األذىاف

كالعقوؿ ،كحدكد ما يبكن التفكَت فيو  ،كما وبظر فيو التفكَت  ،دكف اإلشارة إِف ذلك عبلنية  ،فهي رسالة مضمرة
كلكنها كاضحة .70

 - 68أنظر ،عبد العليم ؿبمد ،دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف ،نفس اؼبرجع.
- 69أنظر ،حسُت عبد اهلل قايد ،حرية الصحافة ،دراسة مقارنة يف القانونُت اؼبصرم كالفرنسي ،دار النهضة العربية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة  ،مصر ،سنة ،1994
 343كما بعدىا؛ عبد اهلل مربكؾ النجار ،التعسف يف استعماؿ حق النشر ،دار النهضة العربية ،مصر ،سنة  ،1995ص 365.؛ ياسر محمد ،أنبية الصحافة ككظيفتها
كاؼببادئ اليت ربكم عملها كفق القوانُت اؼبقارنة ،حبث منشور على موقع كزارة الداخلية اإلمارايت ،مركز اإلعبلـ األمٍت ،ص  2-1.كما بعدىا ،أنظر اؼبوقع اإللكًتكين :
www.policence.gove.bh

 أنظر ،جابر ؿبجوب علي ،قواعد أخبلقيات اؼبهنة ،مفهومها كأساس إلزامها ك نطاقها ،ؾبلة اغبقوؽ ،كلية اغبقوؽ ،جامعة الكويت ،العدد اؿثاين ،يونيو سنة ،1998ص.357.؛عبد اغبميد حجازم ،الرأم العاـ كاإلعبلـ كاغبرب النفسية ،ط  ،1.دار الرأم العاـ ،سنة  ،1987ص 91.؛ ضبدم شعبا ف ،اإلعبلـ األمٍت كإدارة األزمات
كالكوارث ،الشركة العربية اؼبتحدة للتسويق كالتوريدات ،القاىرة ،مصر ،سنة  ،2005ص  30.؛ أضبد إبراىيم مصطفى ،دكر كسائل اإلعبلـ كمؤسسات اجملتمع اؼبدين يف
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فلقد عزز اإلعبلـ دكر الثقافة الشفهية ،تلك الثقافة السهلة اليت تضع اؼبشاىد يف حالة استقباؿ دائم يعطل يف
الكثَت من األحياف ،ملكات اؼبشاىد النقدية ،كيصوغ رؤيتو للعاَف كؼبختلف القضايا اليت يثَتىا اإلعبلـ .
فقد انتقل اإلعبلـ يف اؼبرحلة الراىنة من تطوره  ،من نقل األخبار كالوقائع حيثما ذبرم إُف اؼبواطن ،إُف اإلسهاـ يف
صنع ىذه األحداث كالتأثَت فيها  ،عرب آليات الصورة كالتحليل كالتعليق كالتنافس كالربح  ،كَف تعد اغبيادية ىي رسالة
اإلعبلـ يف ركاية األخبار  ،بل ضبل اؼبواطنُت علل ربديد موقفهم منها كحثهم علل التضامن مع ىذا الطرؼ أك ذاؾ ،
من أطراؼ القضايا كالصراعات اؼبختلفة يف بقاع شيت من العاَف .71
فتمكن ا ؼبواطنوف عرب اإلعبلـ من مشاىدة األخبار كمتابعتها يف الكثَت من األحياف كقت كقوعها كحدكثها
كمتابعة ما هبرم أكال بأكؿ  ،كتشكيل انطباعاهتم كمواقفهم يف اللحظة كالتو  ،عرب االلبراط يف الصورة كإغباح اؼبعلقُت
كاحملللُت ،كىذه القدرة

لئلعبلـ تعترب غَت مسبوقة يف تاريخ التطور

اإلنساين.

كبصرؼ النظر عن طبيعة كظركؼ أداء اإلعبلـ ؽبذا الدكر  ،إؼف األمر اؼبؤكد أف اإلعبلـ اؼبعاصر سبيز بقدرات
خارقة علل التأثَت كاالنتشار كصوغ اؼبواقف كاالذباىات كربديد مدركات اؼبواطنُت عرب العاَف  ،كربديد معاَف النموذج
الصاٌف كالنموذج الطاٌف من البشر كالسلوؾ  ،كتقريب األكؿ كاستبعاد الثاين  ،كإضفاء صفات البطولة كالنبل عل ل
األكؿ ،كصفات اعبنب ك النذالة علل الثاين ،ككأف اغبكم علل البشر ال ىبضع بالضركرة ؼبعرفة تارىبهم كثقافتهم  ،بل
اقًتاهبم أك ابتعادىم عن تلك الصورة الكلية اليت يرظبها اإلعبلـ.
ىذه حملة عامة عن الدكر اؼبعاصر

لئلعبلـ الغريب كاألمريكي علل كبو خاص  ،تستند إُف السياسات كسيطرة

االحتكارات كالشركات عابرة اعبنسيات كاغبدكد كسيادة منطق اؼبنافسة كالربح كنفوذ طبقة اؼبتنفذين

يف كسائل

اإلعبلـ من الفنيُت كؿبًتيف االتصاؿ كاإلعبلـ ،كما يهمنا يف اؼبقاـ األكؿ إبراز أنبية اإلعبلـ يف اؼبرحلة الراىنة من
تطوره ،كالتشديد علل طبيعة ىذا الدكر كأبعاده كقدرتو عل ل ربديد االستجابات كاالذباىات كبلورة أمباط جديدة

تفعيل الشراكة اجملتمعية من أجل التصدم للجريبة ،يونيو سنة  ،2008حبث منشور على موقع كزارة الداخلية اإلمارايت ،مركز اإلعبلـ األمٍت ،ص  ، 2 .أنظر اؼبوقع
اإللكًتكينwww.policence.gove.bh :
 - 71أنظر  ،أضبد إبراىيم مصطفى ،دكر كسائل اإلعبلـ كمؤسسات اجملتمع اؼبدين يف تفعيل الشراكة اجملتمعية من أجل اؿ تصدم للجريبة ،نفس اؼبرجع ،ص  03-02.كما
بعدىا.
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للتأثَت يف ؾبريات األمور كاألحداث .72
أما علل الصعيد الوطٍت كالعريب فمن اؼبؤكد أف فاعلية كتأثَت اإلعبلـ ملموسة علل اذباىات اؼبوا طنُت كموقفهم ،
كيعزز من ىذه الفاعلية يف ؾبتمعاتنا العربية النسبة الكبَتة من األمية اؼبنتشرة  ،كتدىور ؿبصلة العملية التعليمية كامتبلؾ
الدكلة ألىم دكر اإلعبلـ كالنشر كاالتصاؿ كتعثر التحوؿ الديبقراطي .73
وعلى ىذا األساس ،نطرح اإلشكال اآلتي  :ما مدى أىمية وخطورة دور وسائل اإلعالم في نشر مبادئ
القانون الدولي اإلنساني؟ وما ىي الخطة الناجعة التي يمكن من خاللها تمهيد الطريق النخراط وسائل اإلعالم
في أداء ىذه المهمة؟
كمن خبلؿ ىذا اإلشكاؿ؛ سنقسم ىذا البحث إُف مبحثُت ،يف اؼببحث األكؿ سنتطرؽ إُف إبراز

العبلقة بُت

القانوف الدكِف اإلنساين كاإلعبلـ  .أما يف اؼببحث الثاين فسنربز أىم اؼبعوقات اؼبتعلقة بنشر كتعزيز القانوف الدكِف
اإلنساين على الصعيد الداخلي كالدكِف ،باإلضافة إُف إعطاء أىم االقًتاحات كاغبلوؿ اؼبمكنة كاليت من شأهنا أف
تغطي ىذه اإلشكاالت اؼبذكورة أعبله.

المبحث األول
اإلعالم و عالقتو بالقانون اإلنساني الدولي
حرص اإلنساف منذ القدـ علل كضع ضوابط عرفية أك مكتوبة للحركب كالصراعات كالنزاعات اؼبسلحة  ،كإذا كاف
اإلنساف يف ىذا الوقت اؼببكر من تارىبو قد أقر دبشركعية اغبرب كالقتاؿ كالصراع  ،كإذا كاف التطور اؼبعريف كالقانوين
كاألخبلقي َف يسمح للبشرية باستكشاؼ عدـ مشركعية اغبرب كالقتل كالقوة  ،فإنو أم اإلنساف قد حاكؿ أنسنة
اغبرب كالصراعات عرب كضع قواعد كضوابط كأعراؼ يلتزـ احملاربوف بإتباعها كفبارساهتا يف ميداف القتاؿ  ،كيعترب اػبركج
 - 72أنظر ،علي فايز اعبحٍت ،اإلعبلـ األمٍت كالوقاية من اعبريبة ،مركز الدراسات كالبحوث ،أكاديبية نايف العربية للعلوـ األمنية ،الريا
ص.237.
 أنظر ،عبد العليم ؿبمد ،دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف  ،ملفات األىراـ ،مقاؿ منشور بتاريخ األحد  16من ؿبرـ سنة  1425ىػ اؼبوافق لػ 7مارس سنة  ،2004مصر ،السنة  ،128العدد  ،42825منشور على اؼبوقع اإللكًتكين. www.ahram.org.eg:

ض ،السعودية ،سنة ،2000
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عليها نوعا من ؼقداف شرؼ اؼبقاتلُت أك عارا يلحق هبم .74
ففي التاريخ اإلسبلمي حرص اػبليفة أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو علل أف ينهي جنوده ،عند فتح األقطار
كاألمصار ،عن قتل امرأة أك طفل أك شيخ مسن أك أسَت أك مقاتل ال وبمل سبلحو أك رضيع  ،كحظر عليهم اقتبلع
شجرة أك تدمَت بئر مياه أك إتبلؼ زرع  ،أك ما دكف ذلك فبا ليس لو عبلقة بالقتاؿ كقواعده كأعرافو .75
كيف أكركبا يف العصور الوسط ل كانت تقاليد الفركسية تنخرط يف إطار نظاـ كاـ ؿ ،لوضع القيود علل فبارسة
اغبرب ،ككذلك كانت مبادئ السامورام يف الياباف  ،كتضمنت ىذه التقاليد ربديد شركط التحذير اؼبناسبة كمعايَت
السلوؾ يف أرض اؼبعركة  ،كمعاملة غَت اؼبقاتلُت كالعسكريُت كضباية األسر ل كمسؤكليات اؼبنتصر بعد استسبلـ
خصمو.76
بيد أنو مع تطور كسائل القتاؿ كاخًتاع اؼبدفعية كالبنادؽ كالذخائر َ ،ف تعد ىذه التقاليد صاغبة للتطبيق كفشلت
يف التوافق مع ىذه الوقائع اعبديدة  ،كمع بدء اغبركب الصليبية كاغبركب الدينية يف أكركبا يف القرنُت السادس عشر
كالسابع عشر  ،توارت ىذه التقاليد كأفسحت اجملاؿ للفوضى ،كالرعب كظهر التنظَت اؼببكر ؼبا أصبح يعرؼ بقانوف
اغبرب.
كيقصد هبذا القانوف نظاـ إنساين قانوين دكِف وبكم العبلقات بُت القوات اؼبتحاربة  ،كبينها كبُت غَت احملاربُت يف
النزاعات العسكرية  ،يضمن ضباية اؼبدنيُت كاعبرحى كاألسرل كزبفيف اؼبآسي اليت زبلفها اغبركب كالنزاعات اؼبسلحة
خاصة بعد اغبرب السبعينية بُت أؼبانيا كفرنسا كمعركة سولفرينو بُت النمسا كإيطاليا كفرنسا .77

 - 74أنظر ،عبد العليم ؿبمد  ،دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف  ،اؼبرجع السابق؛ اظباعيل عبد الرضبن ،األسس األكلية للقانوف اإلنساين الدكِف ،ص ،03.
حبث منشور على موقع كزارة الداخلية اإلمارايت ،مركز اإلعبلـ األمٍت ،كما بعدىا ،أنظر اؼبوقع اإللكًتكين www.policence.gove.bh :؛ كذلك أنظر ،جاف
بكتيو ،القانوف الدكِف اإلنساين ،تطوره كمبادئو ،جنيف  ،1984ص  7.؛ ستانيسبلؼ هنليك ،عرض موجز للقانوف الدكِف اإلنساين ،اجمللة الدكلية للصليب األضبر،
أغسطس سنة  ،1784ص.09.
 أنظر ،طلعت الغنيمي ،نظرة عامة يف القانوف اإلنساين الدكِف اإلسبلمي ،مقالة مقدمة ضمن أعماؿ الندكة اؼبصرية األكُف حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين ،نوفمرب سنة ، 1982إصدارات اعبمعية اؼبصرية للقانوف الدكِف ،ص 17.كما بعدىا.
 أنظر ،إظباعيل عبد الرضبن ،األسس األكؿية للقانوف اإلنساين الدكِف ،ص  ،05-04.حبث منشور على موقع كزارة الداخلية اإلمارايت ،مركز اإلعبلـ األمٍت ،كمابعدىا ،أنظر اؼبوقع اإللكًتكينwww.policence.gove.bh :؛
 كقريب من ىذا التعريف ،أف القانوف اإلنساين الدكِف ىو :ؾبموعة من القواعد الدكلية اؼبستمدة من االتفاقيات الدكلية أك العرؼ الدكِف الرامية بصفة خاصة إُف حلاؼبشكبلت اإلنسانية الناشئة بصورة مباشرة من اؼبنازعات اؼبسلحة الدكلية كغَت الدكلية كاليت تفيد ألسباب إنسانية حق أطراؼ النزاع يف استخداـ طرؽ كأساليب اغبرب اليت
تركؽ ؽبا أك ربمي األعياف كاألشخاص الذين تضرركا أك قد يتضرركف بسبب النزاعات اؼبسلحة؛ أنظر ،ؿبمد عزيز شكرم ،تاريخ القانوف الدكِف اإلنساين كطبيعتو ،دراسات
يف القانوف الدكِف اإلنساين ،دار اؼبستقبل العريب ،القاىرة ،ط ،1.سنة  ،2000ص.11.
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كاف مؤسس اللجنة الدكلية للصليب األضبر عاـ  ،1863أحد شهود ىذه اؼبآسي ككرس حياتو فيما بعد ؼبعاعبتها ،
كبعد تأسيس ىذه اللجنة ،مت عقد مؤسبر آخر يف جنيف عاـ  1864لتحسُت أكضاع أعبرحي كاؼبصابُت يف اؼبعارؾ .78
كمنذ ذلك التاريخ ،تواُف البحث يف كيفية تطوير قواعد القانوف

اإلنساين الدكِف ،خاصة أف العبلقات الدكلية

كالظركؼ السائدة آنذاؾ َف تسمح بازباذ قرار حوؿ قانونية اغبرب  ،بل افًتضت أهنا أمر قائم كمعط ل كتركز البحث
يف ذباكز تداعياهتا كآثارىا

.

كارتبط تطور القانوف اإلنساين الدكِف دبدينة الىام يف ىولندا حيث عقد مؤسبراف مهماف يف تاريخ تطور ىذا
القانوف كنبا مؤسبرا عاـ  ،1899كعاـ ،1907ك أسفرا عن أنظمة الىام أك لوائح الىام كاللذاف ركزا عل ل إدارة
اغبرب كضبط استخداـ السبلح اؼبسموح بو كحظر أنواع معينة من األسلحة

.79

كتبل ذلك بركتوكوؿ جنيف لعاـ  ،1925الذم حظر استخداـ الغازات السامة كاألسلحة البيولوجية  ،كيف عاـ
 ،1949أقرت اتفاقيات جنيف األربع علل التواِف لتقنُت التعامل مع اعبرحى كاؼبرضل يف الرب  ،كاعبرحى كاؼبرضل يف
البحر ،ك منكويب البحار كأسرل اغبرب كمصَت اؼبدنيُت غَت العسكريُت  ،كصدر بعد ذلك يف عاـ  1977الربكتوكوالف
اللذاف أضيفا التفاقية جنيف .80
كقد شكل ىذا الرصيد اؼبتنامي كاؼبتطور للقانوف اإلنساين الدكِف النواة األساسية اؼبعرفية كاألخبلقية كاإلنسانية
كالعرفية اليت أفسحت اجملاؿ لتطور القانوف اإلنساين الدكِف كذباكزه للحدكد كسياسات القول العظمل كحساسيتها إزاء
معاَف كؿبطات التطور البارزة يف مسَتة الق انوف اإلنساين خاصة جرائم اغبرب كاعبرائم ضد اإلنسانية كجريبة اإلبادة
كأخَتا كليس آخرا احملكمة اعبنائية الدكلية اليت تأسست علل افًتاض مؤداه أف شبة يف كل الصراعات العرقية كالنزاعات
اؼبسلحة أشخاصا كأفراد يتحملوف حبكم مواقعهم كأدكارىم مس ؤكلية إشاعة الكراىية كاؿربريض عل ل التطهَت العرقي
كارتكاب اعبرائم ضد اإلنسانية كال يصح اعتبار صباعية قومية بأكملها عنصرية أك مسئولة عن ىذه اعبرائم .81
 - 78أنظر ،الزـ اِف عامر ،مدخل إُف القانوف الدكِف اإلنساين ،منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف كاللجنة الدكلية للصليب األضبر ،ط
ص.12-11.
 الزماِف عامر ،مدخل إُف القانوف الدكِف اإلنساين ،منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف كاللجنة الدكلية للصليب األحمر ،اؼبرجع السابق ،ص.14. أنظر ،ؿبمد نور فرحات ،تاريخ القانوف الدكِف كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،ط ، 1.دار اؼبستقبل العريب ،القاىرة ،مصر ،سنة  ،2000ص.84. أنظر ،أحسن كماؿ  ،آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر ،مذكرة ماجستَت ،فرع قانوف التعاكف الدكِف ،جامعةمولود معمرم ،كلية اغبقوؽ ،مدرسة الدكتوراه يف القانوف األساسي كالعلوـ السياسية  ،تيزم كزك ،اعبزائر ،سنة  ،2011ص06.؛ أنظر ،عبد العليم ؿبمد  ،دكر اإلعبلـ يف
التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف  ،ملفات األىراـ ،مقاؿ منشور بتاريخ األحد  16من ؿبرـ سنة  1425ىػ اؼبوافق لػ  7مارس سنة  ،2004مصر ،السنة  ،128العدد
 ،42825منشور على اؼبوقع اإللكًتكينwww.ahram.org.eg:

 ،1.تونس ،سنة ،1997
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كىكذا شهد اجملتمع الدكِف تشكيل ؿباكم جنائية للمس ؤكلُت عن ىذه اعبرائم يف يوجوسبلفيا السابقة كركاندا
نتيجة لتجاكز اغبساسيات ككضع هناية للحصانة الفردية كجهود نشطاء حقوؽ اإلنساف من ؿبامُت كقانونيُت كشهود
عياف ؽبذه اعبرائم حبكم مهماهتم

اإلنسانية أك اإلعبلمية.82

إ ّف لوسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة دكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف علل نطاؽ
كاسع؛ ذلك أ ّف اإلعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ
القرل كالنجوع كاؼبدف الصغَتة  ،ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية ؛ كألنو أيضا يستخدـ لغة
بسيطة كمبسطة مفهومة من قبل اعبميع ،متعلمُت كغَت متعلمُت .83
بيد أ ّف الدكر اؼبمكن لئلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه  ،أك أنو سيتم بُت عشية كضحاىا ،
بل علل العكس من ذلك  ،فإ ّف استنهاض اإلعبلـ ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة إزاء اإلعبلـ
ك اإلعبلميُت ،سبهد الطريق اللبراطو يف أداء ىذه اؼبهمة  .وعلى ىذا األساس نطرح اإلشكال اآلتي  :ما ىي أىم
معوقات نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الداخلي والدولي وما ىي الخطة التي يمكن أن
تستند إلى بعض الخطوات المقترحة والتي من خاللها نعزز دور وسائل اإلعالم في نشر مبادئ القانون الدولي
اإلنساني؟ وىو ما سنبينو في المبحث الموالي .
المبحث الثاني
أىم معوقات نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني بين طرح المشاكل وطرح الحلول
سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث إُف مشاكل نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين يف اؼبطلب األكؿ ،أما يف اؼبطلب
الثاين سنحاكؿ إبراز أىم االقًتاحات كاغبلوؿ كخطة بديلة لتعزيز دكر اإلعبلـ يف نشر مبادئ القانوف الدكِف
اإلنساين.
المطلب األول

 أنظر ،عبد العليم ؿبمد ،دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف ،ملفات األىراـ ،مقاؿ منشور بتاريخ األحد  16من ؿبرـ سنة  1425ىػ اؼبوافق لػ 7مارس سنة  ،2004مصر ،السنة  ،128العدد  ،42825منشور على اؼبوقع اإللكًتكينwww.ahram.org.eg:
 - 83عبد العليم ؿبمد ،نفس اؼبرجع أعبله.
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أبرز مشاكل نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني
من اؼبعلوـ أ ّف الفرع الوحيد من فركع القانوف الدكِف العاـ كىو القانوف الدكِف اإلنساين  ،ييعاين من إشكاليات

مرده إُف تقاطع
عدة أنبها :الصراع بُت قوة القانوف كقانوف القوة  ،أك الصراع ما بُت قوة اغبق كحق القوة ؛ كلعل ذلك ّ
السياسة مع القانوف  ،كاالزدكاجية يف اؼبعايَت كاالنتقائية يف التطبيق ،ىذا على الصعيد الدكِف .

أما على الصعيد الداخلي ييواجو القانوف الدكِف اإلنساين ربديات عدة زبتلف من دكلة ألخرل خصوصان

اؼبعوقات اليت تواجو القانوف الدكِف اإلفساين يف ؾباؿ التعريف كالتوعية بو كنشره كتدريسو كتنفيذه على الصعيد الوطٍت
لكل دكلة على حدة ،84كىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو على النحو التاِف :
 لعل من أبرز اؼبعوقات اليت تواجو القانوف الدكِف اإلنساين على الصعيد الداخلي تكمن يف عدـ إدراجو ضمناؼبناىج الدراسية يف اؼبراحل األكُف من الدراسة أك ضمن مناىج جامعية معمقة  ،إذ قبد أنو يدرس يف غالبية دكؿ
العاَف الثالث كمادة اختيارية كضمن مواد القانوف الدكِف العاـ  ،باإلضافة إُف خلو اؼبناىج اؼبدرسية من ذلك  ،كإف
جرت بعض اعبهود يف السنوات األخَتة إال أهنا جهود ال تكفي لتحقيق الغرض اؼبنشود  ،ييضاؼ لذلك أف تدريس

ىذه اؼبادة ينحصر بالدرجة األكُف لطلبة كليات القانوف مع أف ىذه اؼبادة مهمة لكافة الكليات كخصوصان اليت تدرس
اؼبواد اإلنسانية كاالجتماعية  ،لنجد أف تعليم كتدريس القانوف الدكِف اإلنساين كضمن اآلليات اؼبتبعة حاليان ييشكل
عائق أماـ تقدـ ىذا القانوف كتطوره .85
 كمن اؼبعوقات كذلك غياب الثقافة القانونية أك الوعي القانوين بالقانوف الدكِف اإلنساين  ،كذلك بسبب اػبلط مابُت مفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف أك بسبب أف الكثَت من اجملتمعات ال تعتربه
أكلوية بالنسبة ؽبا  ،كوف اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ ال تتعامل مع القانوف الدكِف اإلنساين كفق إطار مؤسسي .
م يُشكل عائق
 إ ّف عدـ كجود قاعدة بيانات تتضمن أسماء اػبرباء كاؼبختصُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين  ،يعند الرجوع إليهم بسهولة كييسر لغايات نشر القانوف الدكِف اإلنساين  ،كوف اػبربات اؼبتوفرة حاليان يف
الغالب العاـ لديها إؼباـ دببادئ القانوف الدكِف العاـ . 86

 - 84أنظر ،ؿبمد الطراكنة ،مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها ،مقاؿ منشور بتاريخ األربعاء  2010-05-26ـ اؼبوافق
 1431-6-12ىػ ،عماف ،ألردف ،موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف كالثقافة اؼبدنيةwww.musawah.net ،
 ؿبمد الطراكنة ،مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها ،نفس اؼبرجع. - 86أنظر ،بوجبلؿ صبلح الدين ،اغبق يف اؼبساعدة اإلنسانية ،دراسة يف ضوء أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين كحقوؽ اإلنساف ،ط ،1.دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية،
مصر ،سنة  ،2008ص 221.؛ أحسن كماؿ ،آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر ،اؼبرجع السابق ،ص.14-13.
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 أف اعبمعيات الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين كاليت من اؼبفركض أف يعوؿ عليها يف نشر كتعزيز القانوف الدكِفأك بسبب سيطرة
اإلنساين َف تليب الغرض اؼبطلوب منها بسبب قلة اإلمكانيات كاؼبوارد اؼبالية اؼبخصصة لديها،
اغبكومات عليها كذلك من خبلؿ تبعيتها للحكومات يف أغلب البلداف  ،ييضاؼ لذلك أف معظم أعضاء اللجاف
الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين ىم فبثلُت ؼبؤسساهتم دكف أف يكوف لديهم خربة أك دراية بالقانوف الدكِف اإلنساين .
 أف اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعز يز القانوف الدكِف اإلنساين ليس لديها خطة إعبلمية متكاملة لتحقيق ىذهالغاية  ،كىي تعتمد بذلك على كسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبقركءة كاؼبسموعة  ،علمان أف أغلب كسائل اإلعبلـ ال تعطي
ذلك اؼبساحة اؼبناسبة  ،كوهنا تغلب اعبانب الرحبي فيما يتعلق باإلعبلنات على جانب ف شر القانوف الدكِف اإلنساين
 ،كما أف الصحافة الرظبية ليس لديها الكوادر اؼبؤىلة بإيصاؿ الرسالة اإلعبلمية الفضلى حوؿ القانوف الدكِف

اإلنساين. 87
 ال يوجد لدل اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ برامج تدريبية للعاملُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين  ،كإذايكجدت ـثل ىذه الربامج فإهنا زبلو من ربديد كاضح للفئات اؼبستهدفة من التدريب أك إعداد اغبقيبة التدريبية .
 غياب النهج التشاركي أك التنسيق الفعاؿ بُت اؼبؤسسات اغبكومية كاعبمعيات الوطنية للهبلؿ األضبر كالصليباألضبر يف العديد من البلداف  ،حيث نبلحظ أف كل جهة تعمل لوحدىا األمر الذم يًتتب عليو نوع من االزدكاجية
يف العمل كما يتبع ذلك من ىدر للجهد كاؼباؿ كالطاقات .
 كمن اؼبشكبلت اليت تعاين منها اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين كجود فجوة ما بُت التطبيقالعملي كالنص النظرم دبعٌت قبد أف الدكؿ مصادقة تقريب ان على كافة اتفاقيات القانوف الدكِف اإلنساين كخصوصان
اتفاقيات جنيف األربع اليت تنص على إلزاـ الدكؿ بنشر القانوف الدكِف اإلنساين كتعزيزه إال أننا قبد أف ذلك ال
يتحقق على أرض الواقع بشكل يتفق مع االلتزامات اؼبفركضة على عاتق الدكؿ األطراؼ .
 أف أغلب البلداف َف تقم بالقدر الكايف من اؼبواءمات التشريعية ما بُت نصوص قوانينها الوطنية كاالتفاقيات الدكليةاؼبصادؽ عليها كإذا يكجدت مثل ىذه اؼبراجعة فإهنا تتم بشكل بطيء كبفًتات متباعدة زمنيان .
ساين تتمثل ككما أسلفنا ،
 كلعل أىم اؼبشكبلت اليت تواجو اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلفباالزدكاجية يف التطبيق كاؼبعايَت فنجد أف ىناؾ صعوبة يف اإلجابة على تساؤالت اؼبواطن العادم  ،ؼباذا ييطبق القانوف

الدكِف اإلنساين على الدكؿ الصغَتة كال ييطبق على الدكؿ الكربل أك الدكؿ اليت تقوـ بانتهاكات كاسعة للقانوف
الدكِف اإلنساين  ،كلعل ما جرل يف دارفور كما يجرم يف غزة أكرب دليل على صحة ما نقوؿ  ،األمر الذم هبعل مهمة
اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ صعبة بعض الشيء .

 - 87أنظر ،ؿبمد الطراكنة ،مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها ،مقاؿ منشور بتاريخ األربعاء  2010-05-26ـ اؼبوافق
 1431-6-12ىػ ،عماف ،ألردف ،موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف كالثقافة اؼبدنيةwww.musawah.net ،
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 أف اؼبؤسسات العاملة ال تطبق االلتزامات اؼبفركضة على عاتقها خبصوص النشر كالتوعية بالقانوف الدكِف اإلنساينعلى الوجو ا ألكمل  ،فعلى سبيل اؼبثاؿ إذا كانت اتفاقيات جنيف تنص على كجوب نشر القانوف الدكِف اإلنساين
على أكسع نطاؽ فبكن  ،إال أننا قبد أف ذلك يتم لقطاعات قليلة كؿبدكدة كبدكف كجود برامج معمقة لبعض الفئات
من العسكريُت كاؼبدنيُت.88
 أف اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين غَت قادرة حىت ىذه اللحظة على تطوير براؾبها كخططهابشكل يهدؼ إُف تطوير أدائها كذلك لعدـ كجود مؤشرات أداء كلعدـ كجود خطط عمل سنوية .
 كلعل كثرة النزاعات اؼبسلحة الدكلية كغَت الدكلية خصوصان فرضت نفسها على عمل اؼبؤسسات العاملة يف مج اؿنشر القافكف الدكِف اإلنساين  ،كخاصة مؤسسات اإلعبلـ ،األمر الذم أضاؼ عبء كبَت على ىذه األخَتة ؛ كوف
اغبديث عن النشر كالتوعية كالتثقيف يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين يف ظل اغبركب ييصبح نوع من الًتؼ الفكرم
حسب كجهة نظر البعض .
 نظران لوجود أكثر من جهة تعمل يف ىذا اجملاؿ كىي  :اغبكومات  ،اعبمعيات الوطنية  ،اللجاف الوطنية  ،الصليباألضبر  ،بعض منظمات اجملتمع اؼبدين  ،اإلرباد الدكِف للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر  ،التلفزيوف كاإلذاعة كالصحافة
ككل كسائل اإلعبلـ ،فنجد أف اؼبشكبلت كالتحديات ىي غياب التنسيق كالتشارؾ يف ؾباؿ نشر كتعزيز القانوف
الدكِف اإلنساين  ،حيث قبد على سبيل اؼبثاؿ أف بعض اعبمعيات الوطنية تتمتع بإمكانيات مادية كبَتة يف حُت أف
البعض ييعاين من نقص كبَت يف ىذا اػبصوص  ،لنجد أف النقص يف اإلمكانيات كاؼبوارد يقف حائبلن أماـ تطوير

األداء كأماـ أف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين على الوجو األكمل .
 كما أنو يوجد عائق آخر يتمثل يف غياب للثقافة القانونية كالوعي يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين  ،كلعل ذلكربدم كبَت للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين من حيث أف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين ال
يتوجب أف يقتصر كما سبق الذكر على األكساط العسكرية كاؼبدنية اؼبعنية مباشرة هبذا القانوف بل أصبح يف عاَف اليوـ

ضركرم لكافة األفراد حىت اؼبواطن العادم  ،كىذا يتطلب ؾبهودات ضخمة ؿتوفَت اإلمكانيات كاؼبوارد اؼبالية من أجل
تنفيذ احملاكر الرئيسية للنشر اليت هتدؼ إُف تعزيز ثقافة الوعي بالقانوف الدكِف اإلنساين  ،كىنا يظهر الدكر اؼبهم لوسائل
اإلعبلـ يف ىذا الصدد . 89
 كلعل من أىم اؼبشكبلت اليت تواجو اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين كما فرضتو األحداث اليتعصفت بالعاَف بأسره كخصوصان أحداث  11سبتمرب ؛ حيث تداخلت اؼبفاىيم مع بعضها البعض مثل صعوبة
- 88أنظر ،ؿبمد الطراكنة ،مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها ،مقاؿ منشور بتاريخ األربعاء  2010-05-26ـ اؼبوافق
 1431-6-12ىػ ،عماف ،ألردف ،موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف كالثقافة اؼبدنيةwww.musawah.net ،
أنظر ،ؿبمد الطراكنة ،مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها ،مقاؿ منشور بتاريخ األربعاء  2010-05-26ـ اؼبوافق 1431-6-12ىػ ،عماف ،ألردف ،موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف كالثقافة اؼبدنيةwww.musawah.net ،
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التفريق ما بُت اؼبقاكمة اؼبشركعة للشعوب من أجل تقرير مصَتىا كاإلرىاب  ،كعدـ كجود مفهوـ أك تعريف يؿبدد

ككاضح لئلرىاب  ،ككذلك دخوؿ مفاىيم كمصطلحات جديدة َف يألفها القانوف الدكِف اإلنساين من قبل مثل
اغبرب اإلستباقية  ،كصعوبة اؼبوازنة بُت اغبرية كاألمن ؛األمر الذم فرض تبعات كصعاب جديدة توجو اؼبؤسسات
العاملة يف ىذا اجملاؿ .
 -كأصبحت اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين عيرضة لبلعتداء عليها  ،كذلك كما شاىدناه صبيعان

:

يف االعتداء على طواقم سيارات اإلسعاؼ ك العاملُت يف ؾباؿ اإلغاثة كالصحفيُت اؼبكلفُت باإلعبلـ  ،كىذا ما حدث
فعبلي يف بعض مناطق النزاعات اؼبسلحة على الرغم من أف الطواقم الطبية كالعاملُت يف ؾباؿ اإلغاثة كاؼبكلفُت باإلعبلـ
ىم من الفئات احملمية دبوجب أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين .

 أف اغبركب كالنزاعات األخَتة يف بعض اؼبناطق  ،مت استخداـ أسلحة تدمَتية أحدثت آالـ ال مربر ؽبا كعلى نطاؽ؛ األمر الذم تبُت معو أف األضرار اليت غبقت
كاسع  ،كخَت دليل على ذلك ما حدث يف غزة كجنوب لبناف
باألشخاص كاؼبمتلكات ال يبكن للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ حقوؽ ا إلنساف أف تتعامل معها بشكل فعاؿ يف ظل
االنتهاكات القادمة من قبل بعض أطراؼ النزاع .
كبناءن على ما تقدـ قبد أف اؼبشكبلت اليت تواجو اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين كخاصة
كسائل اإلعبلـ ؼبا ؽبا من دكر مهم كحساس كخطَت يف نشر مبادئ القانوف ا لدكِف اإلنساين  ،ىي مشكبلت ليست
بالسهلة  ،كيًتتب عليها إف َف يتم معاعبتها ؛ أف تصبح تلك اؼبؤسسات يف كضع يصعب عليها القياـ باؼبهاـ اؼبلقاة
على عاتقها على الوجو األكمل  ،األمر الذم ينعكس سلبان على الفئات احملمية دبوجب أحكاـ القانوف الدكِف
اإلنساين. 90
كعليق ،ال بد من السعي كاحملاكلة إُف إعطاء بعض التوصيات أك التصورات أك بتعبَت آخر بعض اغبلوؿ
كاؼبقًتحات ،كاليت يبكن من خبلؽبا ذباكز ىذه اؼبشكبلت أك التخفيف من آثارىا ،كىو ما سيتم التطرؽ إليو يف
اؼبطلب اؼبواِف.
المطلب الثاني :أىم االقتراحات والحلول البديلة لتعزيز دور اإلعالم والمؤسسات األخرى في نشر مبادئ
القانون الدولي اإلنساني
إف االعًتاؼ باؼبشكبلت كالتحديات مهم كضركرم ؛ كوف االعًتاؼ باؼبشكلة جزء ىاـ من حلها  ،خصوصان
يف اؼبناطق اليت تعاين من أنواع شىت من النزاعات اؼبسلحة  ،كلعل العمل على تقوية اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ
من أىم األمور اليت هبب أخذىا بعُت االعتبار ؛ كوف ىذه اؼبؤسسات كخاصة كسائل اإلعبلـ تتمتع بقدر كبَت من
 أنظر ،أمل يازجي ،القانوف الدكِف اإلنساين كقانوف النزاعات اؼبسلحة بُت النظرية كالواقع ،ؾبلة دمشق للعلوـ االقتصادية كالقانونية ،اجمللد  ،20العدد  ،01سنة ،2004ص.149.
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اؼبركنة كالفعالية أكثر من اغبكومات ؛ كوف اغبكومات كعلى ا لصعيد الرظبي ال تعترب ذلك ضمن سلم أكلوياهتا  ،يف
كىذا ما ثبت من خبلؿ

حُت أف ذلك ييشكل أكلوية قصول للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين،
الواقع العملي. 91
كلتحقيق اؼبزيد من التقدـ يف ىذا اجملاؿ  ،ال بد من إهباد نوع من النهج التشاركي على الصعي د اإلقليمي ؛ ألنو
من خبلؿ ذلك يبكن تعزيز احًتاـ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين  ،كيبكن للمؤسسات من تطوير أدائها من خبلؿ
تبادؿ التجارب كاػبربات مع اآلخرين .كىي بذلك تكوف قادرة على نشر كتعزيز مفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين .
كلعل من أىم االقًتاحات كاغبلوؿ البديلة لتعزيز دكر اإلعبلـ كاؼبؤسسات األخرل يف نشر مبادئ القانوف الدكِف
اإلنساين ىي ما يلي:
 :0ـباطبة رؤساء ربرير الصحف كالقنوات التليفزيونية كاإلذاعية بشأف االىتماـ بالتعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف
كمصادره كتطوره كقواعده  ،عرب رسالة مكتوبة من قبل اؼبتخصصُت كالقانونيُت اؼبعنيُت هبذا القانوف يوضح فيها أنبية
التعريف بو كالغرض من ىذا التعريف  ،من أجل توسيع مدركات اؼبواطنُت كتزكيدىم دبعايَت دقيقة كموضوعية ؛ لتشكيل
مواقفهم كفهمهم للجرائم كاالنتهاكات اليت يشاىدكهنا

أك يسمعكف عنها كخلق ثقافة قانونية سبكن اؼبواطنُت من

التمييز بُت األنواع اؼبختلفة من االنتهاكات يف الصراعات كالنزاعات يف العاَف .92
 :02إصدار سلسلة من الكتيبات الصغَتة حوؿ مراحل تطور القانوف اإلنساين الدكِف  ،بداياتو األكُف كأنظمة الىام
كاتفاقيات جنيف كاحملاكم اعبنائية الدكلية كالظركؼ كاؼببلبسات اليت قادت إليها

 ،كتوزيع ىذه الكتيبات عل ل

اإلعبلميُت كالصحفيُت يف الصحف كاجملبلت القومية كالقنوات التليفزيونية هبدؼ تبسيط كتوضيح قواعد ىذا القانوف
لغَت اؼبتخصصُت كتنمية حساسية خاصة إ زاء ىذا القانوف هبدؼ تقديبو للقراء كاعبمهور .93
كىذا التقليد معموؿ بو يف البلداف اؼبتقدمة خاصة يف ؾباؿ تبسيط العلم كاؼبعارؼ كالنظريات العلمية عبمهور كبَت من
القراء غَت اؼبتخصصُت عرب ما يسم ل كتاب اعبيب الذم يسهل قراءتو يف أم مكاف  ،كيقوـ بوضع ىذه الكتب
 أنظر ،ؿبمد الطراكنة ،مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها ،مقاؿ منشور بتاريخ األربعاء  2010-05-26ـ اؼبوافق 1431-6-12ىػ ،عماف ،ألردف ،موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على حقوؽ اإلنساف كالثقافة اؼبدنيةwww.musawah.net ،
 أنظر ،عبد العليم ؿبمد ،دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف  ،ملفات األىراـ ،مقاؿ منشور بتاريخ األحد  16من ؿبرـ سنة  1425ىػ اؼبوافق لػ 7مارس سنة  ،2004مصر ،السنة  ،128العدد  ،42825منشور على اؼبوقع اإللكًتكينwww.ahram.org.eg:
أنظر ،ماريا تَتيزا دكتلي ،التدابَت الوطنية البلزمة للبدء يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين ،دراس ات يف القانوف الدكِف اإلنساين ،ط  ،1.دار اؼبستقبل العريب ،القاىرة،مصر ،سنة  ،2000ص.544.
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كقد

أساتذة يف ؾباالهتم لديهم قدرة عل ل تبسيط اؼبسائل العلمية اؼبعقدة حىت تكوف يف متناكؿ القارئ العادم .

ينسحب ذلك علل القانوف اإلنساين الدكِف ؛ ألف ىذا القانوف ينطوم علل مساحات كمناطق رمادية كغامضة تتعلق
باؾ بينها كقابلتيها لبلنطباؽ يف صراعات كنزاعات ـبتلفة  ،مثل توصيف نزاع ما
بالتميز بُت بعض اؼبفاىيم كفض االشت
بأنو مسلح أك أنو نزاع داخلي أك دكِف كما إذا كاف كضعا داخليا معينا ؿبكوما بالقانوف اإلنساين أك القانوف احمللي
كقانوف حقوؽ اإلنساف  ،أـ نزاعا داخليا  ،كذلك األمر فيما يتعلق بضركرة انطباؽ اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة يف اتفاقيات
جنيف.
كيرتب ذلك عمل سجل كامل للعاملُت يف حقل اإلعبلـ اؼبرئم كاؼبكتوب يشمل ؿباؿ إقامتهم كمقرات عملهم
كإرساؿ ىذه الكتيبات بشكل منتظم لقادة الرأم ككتاب األع

مدة كالباحثُت العاملُت يف دكر

اإلعبلـ.

 :03يبكن باالتفاؽ بُت اعبهات كاؼبنظمات اؼبدنية الوطنية كالدكلية التخطيط لدكرات تثقيفية كتدريبية لئلعبلميُت يف
ؾباؿ القانوف اإلنساين الدكِف ،يتوُف فيها التدريس ـبتصوف يف ؾباؿ القانوف اإلنساين كمعاَف تطوره كضركرة قواعده
كمبادئو يف أنسنة الصراعات كضبطها كتعريف اؼبتدربُت باالتفاقيات كاؼبعاىدات كاؼببادئ اليت تضمنتها كفلسفتها
كاالذباه العاـ لتطور القانوف اإلنساين الدكِف

.94

كىذه الدكرات ستمكن اإلعبلميُت من تقدًن معارفهم للقراء يف إطار التعليقات كاؼببادئ اليت تضمنها كفلسفتها
كاالذباه العاـ لتطور القانوف اإلنساين الدكِف

.

 :04تدريس القانوف اإلنساين الدكِف يف الكليات كاؼبعاىد خاصة كليات اإلعبلـ كاآلداب قسم الصحافة كغَتىا
من اؼبعاىد ذات الصلة باإلعبلـ كالتليفزيوف كالصحافة ككسائل اإلعبلـ اؼبختلفة  ،كيتم ىذا التدريس عرب إضافة مقرر
أكاديبي حوؿ القانوف اإلنساين الدكِف هبدؼ زبريج أجياؿ جديدة من اإلعبلميُت ذكم الصلة هبذا القانوف .
كإذا كاف تدريس القانوف اإلنساين الدكِف ضمن برامج التدريب العسكرم إجباريا للدكؿ دبوجب اتفاقيات جنيف
لعاـ  ،1949فإنو يبكن إدراج ىذه الدراسة ضمن الربامج اؼبدنية حىت تصبح ىذه اؼببادئ معركفة من قبل اًف مهور
العريض من األطباء كالدارسُت كـبتلف اؽبيئات

.

كيبكن للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كغَتنبا من اؼبنظمات األىلية كاغبكومية رصد بعض اؼبنح التدريبية ؼبختلف
الفئات من اإلعبلميُت كغَتىم للتدريب علل القانوف اإلنساين الدكِف يف اؼبعاىد اؼبتخصصة مثل اؼبعهد الدكِف للقانوف
 - 94أنظر ،العقوف ساعد ،مبدأ التمييز بُت اؼبقاتلُت كغَت اؼبقاتلُت كربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة ،مذكرة اؼباجستَت يف العلوـ الق
اإلنساين ،جامعة اغباج ػبضر ،باتنة ،اعبزائر ،سنة  ،2009ص.111.
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اإلنساين يف ساف ريبو بإيطاليا

.

كتصب ىذه اػبطوات يف اذباه تشكيل كتطوير ثقافة قانونية فرعية تتعلق بالقانوف

اإلنساين لدل عدد كبَت من

الفئات يف أكساط اإلعبلميُت كاألطباء كالطبلب هبدؼ نشر رسالة القانوف اإلنساين كتعميم مبادئو عل ل نطاؽ كاسع
خارج دائرة اؼبتخصصُت من رجاؿ القانوف

.95

 :05يبكن للجهات اؼبعنية بنشر القانوف اإلنساين الدكِف  ،الوطنية كالدكلية زبصيص كتصميم شهادة تقدير سبنح
لئلعبلميُت النشيطُت يف تركيج مبادئ ىذا القانوف كتعريف اعبمهور العريض بو  ،كيبكن ؼبثل ىذه الشهادة أف تشكل
حافزا معنويا رمزيا ػبدمة ىذه القضية اؼبهمة .
 :06كضع إسًتاتيجية متكاملة من أجل نشر كتعزيز مبادئ كمفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين كع

ُف أكسع نطاؽ

فبكن كدبا يعزز الثقافة كالوعي بتلك اؼببادئ كاؼبفاىيم  ،األمر الذم يتوجب معو إنشاء كحدات متخصصة باإلعبلـ
كالنشر ضمن معايَت كضوابط تقوـ على مؤشرات أداء كاضحة؛ حىت يبكن من خبلؿ اؼبؤشرات تطوير األداء اؼبؤسسي
لعمل اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين. 96
 :07ال ب ّد للمؤسسات اؼبختلفة العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين سواء كانت دكلية  ،حكومية  ،أـ أىلية من
أف تعمل كفق النهج التشاركي كالتنسيق فيما بينها كما سبق الذكر؛ األمر الذم يهبنب االزدكاجية يف العمل  ،كىدر
الطاقات كاؼبوارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل أكثر من مؤسسة  ،على أف يشمل التنسيق هبذا اػبصوص
اؼبؤسسات العاملة يف اؼبيداف .
 :08كلكوف التدريس مرحلة مهمة من مراحل نشر القانوف الدكِف اإلنساين ،يتوجب إدماج مبادئ كمفاىيم القانوف
الدكِف اإلنساين ضمن مناىج اؼبدارس االبتدائية كاؼبتوسطة كالثانوية  ،مث اؼبراحل اعبامعية كمنهاج مستقل كليس ضمن
مادة القانوف الدكِف العاـ  ،على أف يتم إعداد اػبطط الدراسية بالتعاكف ما بُت اؼبدارس كاعبامعات من جهة
كاؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القا نوف الدكِف اإلنساين من جهة أخرل حبيث يوبدد اػبطة الفئات اؼبستهدفة من التدريس
كاؼبواضيع اليت يتوجب أف تشملها اػبطط الدراسية .
 :09يتوجب أف ترصد اغبكومات اؼبوارد اؼبالية البلزمة لنشر القانوف الدكِف اإلنساين كتعزيزه

؛ كوف ذلك يندرج

بالدرجة األكُف يف إطار مسؤكليات الدكؿ األطراؼ يف اتفاقيات جنيف األربع .
 أنظر ،عبد العليم ؿبمد  ،دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف  ،ملفات األىراـ ،مقاؿ منشور بتاريخ األحد  16من ؿبرـ سنة  1425ىػ اؼبوافق لػ 7مارس سنة  ،2004مصر ،السنة  ،128العدد  ،42825منشور على اؼبوقع اإللكًتكينwww.ahram.org.eg:
 - 96أنظر ،لعور حساف ضبزة ،نشر القانوف الدكِف اإلنساين ،مذكرة ماجستَت يف العلوـ القانونية ،زبصص قانوف دكِف إنساين ،كلية اغبقوؽ ،جا معة اغباج ػبضر ،باتنة،
اعبزائر ،سنة  ،2009ص.160 ،71-70.
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 : 0نوصي كذلك بإهباد نوع من اؼبراجعة التشريعية للنصوص الوطنية الواردة يف القوانُت احمللية دبا يضمن إهباد
االنسجاـ ما بُت النص الوارد يف االتفاقيات الدكلية كالنص الوارد يف القوانُت الوطنية  ،دبا يضمن عدـ كجود فجو ة ما
بُت التطبيق العملي كالنص النظرم .
 :11يتوجب إنشاء قاعدة بيانات كطنية على صعيد كل دكلة على حده تتضمن اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف
الدكِف اإلنساين كاػبرباء كاالستشاريُت كإنشاء مركز توثيق لقواعد كمبادئ القانوف الدكِف اإلنساين ،على أف يكوف
اؼبركز (مركز كطٍت ) ييشارؾ فيو القطاعُت الرظبي كاألىلي ،كيعقد سنويان على األقل مؤسبر سنوم يتم من خبللو
استعراض اؼبشكبلت اليت تعاين منها اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ككضع تصورات لكيفية ذباكز
تلك اؼبشكبلت كاؼبعوقات يف حاؿ كجودىا .
 :12كلغايات رفع مستويات اؼبؤسسات كتطوير أدائها يتوجب على اعبهات اؼباكبة كاعبهات الدكلية مثل (األمم
اؼبتحدة ،اللجنة الدكلية للصليب األضبر ،منظمات اإلغاثة الدكلية اإلنسانية ) إهباد برامج تدريبية ؼبساعدة اؼبنظمات
العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين على تطوير أدائها ،كتنفيذ بعض األنشطة اليت تصب يف ىذا االذباه سواء من
خبلؿ الدعم اؼباِف كاللوجسيت أك من خبلؿ تبادؿ اػبربات كالتجارب .
 :13عند إنشاء اللجاف الوطنية للقانوف الدكِف اإلنساين  ،ال هبوز اقتصار العضوية على اعبهات اغبكومية بل ال بد
من إشراؾ منظمات اجملتمع اؼبدين كاػبرباء كبصفتهم الشخصية  ،ؼبا يف ذلك من أثر إهبايب ؛ كوف منظمات اجملتمع
اؼبدين تتمتع بقدر كبَت من اؼبركنة يف العمل أكثر من اعبهات اغبكومية .
 :14كعلى الصعيد احمللي ( الوطٍت ) يتوجب أف زبصص الدكلة يف ميزانيتها السنوية مبالغ كموارد كافية للمؤسسات
العاملة يف ؾباؿ اؿقانوف الدكِف اإلنساين  ،كوف اعبمعيات الوطنية للهبلؿ األضبر كالصليب األضبر ال تتقاضى من
ميزانية بعض الدكؿ أم شيء ييذكر  ،أك زبصص بعض اؼبوارد اليت ال تكفي لدفع أجور اؼبقرات كركاتب اؼبوظفُت ،
األمر الذم ييشكل عائق أماـ اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ العمل اإلنساين من ربقيق أىدافها . 97

 :15كمن أجل ربقيق سياسة فعالة كناجعة لنشر القانوف الدكِف اإلنساين فكصى بإهباد آليات تعاكف كتنسيق مع
ـبتلف كسائل اإلعبلـ من أجل زبصيص فًتة زمنية كل شهر مثبلن يف كسائل اإلعبلـ اؼبرئية من أجل التعريف بالقانوف
الدكِف اإلنساين  ،ككذلك مساحة معينة يف كسائل اإلعبلـ اؼبقركءة كاؼبسموعة لنفس الغاية  ،على أف يتوُف بعض
اػبرباء يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين إعداد اؼبادة اإلخبارية  ،نظران للدكر اغبيوم كاؽباـ الذم أصبحت كسائل
اإلعبلـ تلعبو خصوصان يف ظل ثورة االتصاالت كاؼبعلوماتية .

 أنظر ،عبد العليم ؿبمد ،دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف ،ملفات األىراـ ،مقاؿ منشور بتاريخ األحد  16من ؿبرـ سنة  1425ىػ اؼبوافق لػ 7مارس سنة  ،2004مصر ،السنة  ،128العدد  ،42825منشور على اؼبوقع اإللكًتكينwww.ahram.org.eg:
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ىذه ؾبرد أمثلة كخطوات ؼبا يبكن عملو غبفز اإلعبلميُت كغَتىم من الفئات عل ل االىتماـ بالقانوف اإلنساين
الدكِف كمراعاة قواعده كمبادئو يف تغطية القضايا اؼبختلفة كتقديبها للقراء هبدؼ تنمية كعيهم كتوسيع مداركهم كتنمية
قدراهتم علل تشكيل كصياغة اؼبواقف كاألحكاـ علل أسس تتوافق مع ىذه اؼببادئ القانونية.

خــات ـمـة:
نستنتج من خبلؿ ىذا البحث ،أ ّف  -كما سبق الذكر -لوسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة دكر مهم
ككبَت فعبل يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف علل نطاؽ كاسع؛ ذلك أ ّف اإلعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من
الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ القرل كالنجوع كاؼبدف الصغَتة  ،ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية
كالتجارية كالسياسية كالثقافية ؛ كألنو أيضا يستخدـ لغة بسيطة كمبسطة مفهومة من قبل اعبميع

 ،متعلمُت كغَت

متعلمُت.
بيد أ ّف الدكر اؼبمكن لئلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه

 ،أك أنو سيتم بُت عشية

كضحاىا ،بل علل العكس من ذلك  ،فإ ّف استنهاض اإلعبلـ ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة
إزاء اإلعبلـ ك اإلعبلميُت ،سبهد الطريق اللبراطو يف أداء ىذه اؼبهمة .
كىذا ما استنتجناه من خبلؿ إعطائنا لبعض اغبلوؿ اليت من شأهنا كما سبق الذكر أف سبهد الطريق اللبراط
اإلعبلـ باعتباره كسيلة مهمة لنشر مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين يف أداء ىذه اؼبهمة اغبساسة ،كأف أىم اقًتاح كحل
يبدأ أكال من أ ّف االعًتاؼ باؼبشكبلت كالتحديات مهم كضركرم ؛ كوف االعًتاؼ باؼبشكلة جزء ىاـ من حلها ،
خصوصان يف منطقتنا اليت تعاين من أنواع شىت من أنواع النزاعات اؼبسلحة  ،كلعل العمل على تقوية اؼبؤسسات العاملة
يف ىذا اجملاؿ من أىم األمور اليت هبب أخذىا بعُت االع تبار ؛ كوف ىذه اؼبؤسسات كخاصة كسائل اإلعبلـ تتمتع
بقدر كبَت من اؼبركنة كالفعالية أكثر من اغبكومات ؛ كوف اغبكومات كعلى الصعيد الرظبي ال تعترب ذلك ضمن سلم
أكلوياهتا  ،يف حُت أف ذلك ييشكل أكلوية قصول للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ،كىذا ما ثبت
من خبلؿ الواقع العملي .
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كلتحقيق اؼبزيد من التقدـ يف ىذا اجملاؿ  ،ال بد من إهباد نوع من النهج التشاركي على الصعيد اإلقليمي

؛ ألنو

من خبلؿ ذلك يبكن تعزيز احًتاـ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين  ،كيبكن للمؤسسات من تطوير أدائها من خبلؿ
تبادؿ التجارب كاػبربات مع اآلخرين .كىي بذلك تكوف قادرة على نشر كتعزيز مفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين .
قائمة المراجع:
أوال -الكتب:

-1الزماِف عامر ،مدخل إُف القانوف الدكِف اإلنساين ،منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف كاللجنة الدكلية
للصليب األضبر ،ط ،1.تونس ،سنة .1997
-2بوجبلؿ صبلح الدين ،اغبق يف اؼبساعدة اإلنسانية ،دراسة يف ضوء أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين كحقوؽ
اإلنساف ،ط ،1.دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،سنة .2008
 -3جاف بكتيو ،القانوف الدكِف اإلنساين ،تطوره كمبادئو ،جنيف .1984
-4ضبدم شعباف ،اإلعبلـ األمٍت كإدارة األزمات كالكوارث ،الشركة العربية اؼبتحدة للتسويق كالتوريدات ،القاىرة،
مصر ،سنة .2005
 -5عبد اغبميد حجازم ،الرأم العاـ كاإلعبلـ كاغبرب النفسية ،ط  ،1.دار الرأم العاـ ،سنة .1987
-6ستانيسبلؼ هنليك ،عرض موجز للقانوف الدكِف اإلنساين ،اجمللة الدكلية للصليب األضبر ،أغسطس سنة .1784
-7ماريا تَتيزا دكتلي ،التدابَت الوطنية البلزمة للبدء يف تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين ،دراسات يف القانوف الدكِف
اإلنساين ،ط ،1.دار اؼبستقبل العريب ،القاىرة ،مصر ،سنة .2000
 -8ؿبمد عزيز شكرم ،تاريخ القانوف الدكِف اإلنساين كطبيعتو ،د راسات يف القانوف الدكِف اإلنساين ،دار اؼبستقبل
العريب ،القاىرة ،ط ،1.سنة .2000
-9ؿبمد نور فرحات ،تاريخ القانوف الدكِف كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،ط  ،1.دار اؼبستقبل العريب ،القاىرة،
مصر ،سنة .2000
ثانيا-المراجع الخاصة:
 أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستير:-1حسُت عبد اهلل قايد ،حرية الصحافة ،دراسة مقارنة يف القانونُت اؼبصرم كالفرنسي ،دار النهضة العربية ،رسالة
دكتوراه ،جامعة القاىرة ،مصر ،سنة  343 ،1994كما بعدىا؛ عبد اهلل مربكؾ النجار ،التعسف يف استعماؿ حق
النشر ،دار النهضة العربية ،مصر ،سنة .1995
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-2أحسن كماؿ ،آليات تنفيذ القانوف الدكِف اإلنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف اؼبعاصر ،مذكرة
ماجستَت ،فرع قانوف التعاكف الدكِف ،جامعة مولود معمرم ،كلية اغبقوؽ ،مدرسة الدكتوراه يف القانوف األساسي
كالعلوـ السياسية ،تيزم كزك ،اعبزائر ،سنة .2011
-3اؿعقوف ساعد ،مبدأ التمييز بُت اؼبقاتلُت كغَت اؼبقاتلُت كربديات النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة ،مذكرة اؼباجستَت يف
العلوـ القانونية ،زبصص القانوف الدكِف اإلنساين ،جامعة اغباج ػبضر ،باتنة ،اعبزائر ،سنة .2009
-4لعور حساف ضبزة ،نشر القانوف الدكِف اإلنساين ،مذكرة ماجستَت يف العلوـ القانونية ،زبصص قانوف دكِف إنساين،
كلية اغبقوؽ ،جامعة اغباج ػبضر ،باتنة ،اعبزائر ،سنة .2009
 -2المقاالت والتعاليق:

-1أمل يازجي ،القانوف الدكِف اإلنساين كقانوف النزاعات اؼبسلحة بُت النظرية كالواقع ،ؾبلة دمشق للعلوـ االقتصادية
كالقانونية ،اؼبجلد  ،20العدد  ،01سنة .2004
-2جابر ؿبجوب علي ،قواعد أخبلقيات اؼبهنة ،مفهومها كأساس إلزامها ك نطاقها ،ؾبلة اغبقوؽ ،كلية اغبقوؽ،
جامعة الكويت ،العدد الثاين ،يونيو سنة .1998
-3علي فايز اعبحٍت ،اإلعبلـ األمٍت كالوقاية من اعبريبة ،مركز الدراسات كالبحوث ،أكاديبية نايف العربية للعلوـ
األمنية ،الرياض ،السعودية ،سنة .2000
-4طلعت الغنيمي ،نظرة عامة يف القانوف اإلنساين الدكِف اإلسبلمي،مقالة مقدمة ضمن أعماؿ الندكة اؼبصرية األكُف
حوؿ القانوف الدكِف اإلنساين ،إصدارات اعبمعية اؼبصرية للقانوف الدكِف ،نوفمرب سنة .1982
-5أضبد إبراىيم مصطفى ،دكر كسائل اإلعبلـ كمؤسسات اجملتمع اؼبدين يف تفعيل الشراكة اجملتمعية من أجل
التصدم للجريبة ،يونيو سنة  ،2008حبث منشور على موقع كزارة الداخلية اإلمارايت ،مركز اإلعبلـ األمٍت ،أنظر
اؼبوقع اإللكًتكينwww.policence.gove.bh :
-6إظباعيل عبد الرضبن ،األسس األكلية للقانوف اإلنساين الدكِف ،حبث منشور على موقع كزارة الداخلية اإلمارايت،
مركز اإلعبلـ األمٍت ،كما بعدىا ،أنظر اؼبوقع اإللكًتكين www.policence.gove.bh :
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 -7عبد العليم ؿبمد ،دكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف اإلنساين الدكِف  ،ملفات األىراـ ،مقاؿ منشور بتاريخ األحد
 16من ؿبرـ سنة  1425ىػ اؼبوافق لػ  7مارس سنة  ،2004مصر ،السنة  ،128العدد  ،42825منشور على
اؼبوقع

اإللكًتكين. www.ahram.org.eg:

-8ؿبمد الطراكنة ،مشكبلت اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين كتطوير أدائها ،مقاؿ منشور
بتاريخ األربعاء  2010-05-26ـ اؼبوافق  1431-6-12ىػ ،عماف ،ألردف ،موقع اؼبساكاة ؼبتعلق بالًتبية على
حقوؽ اإلنساف كالثقافة اؼبدنيةwww.musawah.net ،
 -9ياسر ؿبمد،أنبية الصحافة ككظيفتها كاؼببادئ اليت ربكم عملها كفق القوانُت اؼبقارنة ،حبث منشور على موقع
:
كزارة الداخلية اإلمارايت،مركز اإلعبلـ األمٍت،أنظر اؼبوقع اإللكًتكين
www.policence.gove.bh
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دور وسائل اإلعالم في التعريف بالقانون الدولي االنساني في ضوء العولمة
والتغيرات الدولية المعاصرة
األستاذ بوزيدي خالد  /كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد –تلمسان-الجزائر

ملخص
يلعب االعبلـ دكرا خطَتا كمهما يف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر ،حيث أصبح دكره عابرا للحدكد كالثقافات كالقوميات ،كيبتد تأثَت ىذا
الدكر إِف عديد من اؼبفاىيم اليت كانت مستقرة يف القانوف الدكِف كالعبلقات بُت الدكؿ كالسيادة كاالستقبلؿ ك اغبدكد  ،كىبلق دائرة
كاسعة للتفاعبلت السلبية كاالهبابية بُت الدكؿ كالشعوب كاعبماعات كالقارات كاغبضارات ،إِف اغبد الذم يبكن معو القوؿ إف االعبلـ
أصبح كونيا ،ليس قياسا على مضموف ىذه الكونية كإمبا استنادا إِف انتشار ىذا الدكر إِف أقصي أرجاء اؼبعمورة.
ذلك أف الدكر الكوين لئلعبلـ من زاكية اؼبضموف ،ال يرقي بالضركرة إِف مستوم الكونية كالعاؼبية ،تلك الرسالة اليت تتطلب اغبرص
علي إرساء اؼبساكاة كاإلخاء بُت البشر كاؼبشاركة كالديبقراطية يف تقرير مستقبل النظاـ

الدكِف ،كلتعزيز قيم االختيار اغبر كاالنتماء

إِف االنسانية اؼبشًتكة كمناىضة االستقطاب بُت األغنياء كالفقراء علي الصعيد العاؼبي كالوطٍت  ،كتأكيد حقوؽ األفراد كاعبماعات
كالشعوب يف سبلك الثركات ،كالتطلع لغد أفضل كالتحرر من الفقر كاعبوع كاغبرب كالعيش يف سبلـ ،يف حُت أف الدكر الكوين لئلعبلـ
يف الوقت الراىن ينصرؼ إُف تعزيز األحكاـ القبلية كاؼبسبقة علي الشعوب كالثقافات ك تسييد التحيزات النمطية كتربير اؽبيمنة كمنطق
القوة يف العبلقات الدكلية.
كعلى ىذا األساس يبكن لوسائل االعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة أف تضطلع بدكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف االنساين
الدكِف علي نطاؽ كاسع ،ذلك أف االعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ
القرم كالنجوع كاؼبدف الصغَتة ،ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية ،ك ألنو أيضا يستخدـ لغة بسيطة ك مبسطة
مفهومة من قبل اعبميع متعلمُت كغَت متعلمُت .بيد أف الدكر اؼبمكن لئلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه  ،أك
أنو سيتم بُت عشية كضحاىا ،بل على العكس من ذلك فإف استنهاض االعبلـ ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة
إزاء االعبلـ ك االعبلميُت سبهد الطريق اللبراطو يف أداء ىذه اؼبهمة،ك ىو ما سنسعى إُف ابرازه يف ىذه اؼبداخلة.
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مقدمة:
يلعب االعبلـ دكرا خطَتا كمهما يف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر ،حيث أصبح دكره عابرا للحدكد كالثقافات كالقوميات ،
كيبتد تأثَت ىذا الدكر إِف عديد من اؼبفاىيم اليت كانت مستقرة يف القانوف الدكِف كالعبلقات بُت الدكؿ كالسيادة
كاالستقبلؿ ك اغبدكد  ،كىبلق دائرة كاسعة للتفاعبلت السلبية كاالهبابية بُت الدكؿ كالشعوب كاعبماعات كالقارات
كاغبضارات  ،إِف اغبد الذم يبكن معو القوؿ إف االعبلـ أصبح كونيا  ،ليس قياسا على مضموف ىذه الكونية كإمبا
استنادا إِف انتشار ىذا الدكر إِف أقصي أرجاء اؼبعمورة.
ذلك أف الدكر الكوين لئلعبلـ من زاكية اؼبضموف ،ال يرقي بالضركرة إِف مستوم الكونية كالعاؼبية  ،تلك الرسالة اليت
تتطلب اغبرص علي إرساء اؼبساكاة كاإلخاء بُت البشر كاؼبشاركة كالديبقراطية يف تقرير مستقبل النظاـ الدكِف  ،كلتعزيز
قيم االختيار اغبر كاالنتماء إِف االنسانية اؼبشًتكة كمناىضة االستقطاب بُت األغنياء كالفقراء علي الصعيد العاؼبي
كالوطٍت ،كتأكيد حقوؽ األفراد كاعبماعات كالشعوب يف سبلك الثركات ،كالتطلع لغد أفضل كالتحرر من الفقر كاعبوع
كاغبرب كالعيش يف سبلـ  ،يف حُت أف الدكر الكوين لئلعبلـ يف الوقت الراىن ينصرؼ إُف تعزيز األحكاـ القبلية
كاؼبسبقة علي الشعوب كالثقافات ك تسييد التحيزات النمطية كتربير اؽبيمنة كمنطق القوة يف العبلقات الدكلية.
كعلى ىذا األساس يبكن لوسائل االعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة أف تضطلع بدكر مهم ككبَت يف التعريف
بالقانوف االنساين الدكِف علي نطاؽ كاسع  ،ذلك أف االعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت
نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ القرم كالنجوع كاؼبدف الصغَتة  ،ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية
كالثقافية ،ك ألنو أيضا يستخدـ لغة بسيطة ك مبسطة مفهومة من قبل اعبميع متعلمُت كغَت متعلمُت  .بيد أف الدكر
اؼبمكن لئلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه  ،أك أنو سيتم بُت عشية كضحاىا  ،بل على
العكس من ذلك فإف استنهاض االعبلـ ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة إزاء االعبلـ
كاالعبلميُت سبهد الطريق اللبراطو يف أداء ىذه اؼبهمة.
كمن مث فإف اإلشكالية اليت يثَتىا موضوع البحث تتعلق أساسا بإبراز التكييف القانوين لدكر اإلعبلـ يف التعريف
بالقانوف الدكِف االنساين؟ ك ما ىي الضوابط ك القيود القانونية الواردة على حرية اإلعبلـ لتفعيل دكرىا يف نشر
القانوف الدكِف اإلنساين ك اغبد من إسهامها يف إثارة النزاعات اؼبسلحة ؟ك ما ىي التحديات ك اإلشكاالت ك العوائق
346

العدد الرابع :التربية على القانون الدولي الانساني – أغسطس 2014

اليت تواجو ك تعيق تطوير أداء اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف الدكِف االنساين ؟ك ماىي اػبطوات اؼبقًتحة لتفعيل ك
تطوير دكر اإلعبلـ يف ؾباؿ التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين؟
ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو تبعا ،كفق اػبطة اآلتية:
أوال :التكييف القانوني لدور اإلعالم في التعريف بالقانون الدولي االنساني
ثانيا :مضمون دور اإلعالم في التعريف بالقانون الدولي اإلنساني في ضوء اإلشكاالت و التحديات الجديدة
التي تعيق تطوير أداءه
أوال :التكييف القانوني لدور اإلعالم في التعريف بالقانون الدولي االنساني
األساس القانوني لدور اإلعالم في التعريف بالقانون الدولي االنسانييعد احًتاـ القانوف الدكِف اإلنساين أك انتهاكو جزءان مهمان يف النزاعات اؼبسلحة اؼبعاصرة

 .كغالبان ما تكوف

انتهاكات القوانُت ىي مصدر األزمات اإلنسانية كالسياسية  .فعندما تقوـ أطراؼ النزاع دبخالفة القوانُت فإف ذلك
يؤثر ليس فقط على العبلقات بُت الدكؿ اؼبتنازعة ،كإمبا على السلم ك األمن الدكليُت كافة ،فبا سيخلف معو ضحايا
ك مآسي من تقتيل ك دمار ألطراؼ نص القانوف الدكِف االنساين على ضركرة ضبايتها سواء لضعف شروبة معينة أك
لؤلنبية الثقافية ك االقتصادية ك االجتماعية ؼبراكز ك أمكاف معينة.
ك من مث برزت مؤسسات عديدة تولت على عاتقها مهمة التعريف بالقانوف الدكِف االنساين تفاديا للخسائر اليت
قد تنجم عن خرؽ احدل قواعده ،سواء قبل بدء أم نزاع مسلح أك أثناءه ،ك على غرار الدكر الذم تلعبو اؼبنظمات
الدكلية 98ك اؼبنظمات غَت اغبكومية 99يف نشر القانوف الدكِف االنسا ين ك التعريف بقواعده ،برز االعبلـ يف فًتة
-98أبرز ىذه اؼبنظمات الدكلية قبد ؾبلس األمن الدكِف التابع ؽبيئة األمم اؼبتحدة ،باعتباره اعبهاز الدكِف اؼبكلف حبفظ السلم ك األمن الدكليُت كفقا ؼبيثاؽ
األمم اؼبتحدة .للمزيد حوؿ ىذا اؼبوضوع راجع
Toni Pfanner, Various mechanisms and approaches for implementing international humanitarian
law and protecting and assisting war victims, dans International Review of the Red Cross, Vol.
91, N° 874, juin 2009, pp. 279-328
-99باإلضافة إُف اؼبنظمات الدكلية اؼبعنية بتنفيذ ك نشر ك تطوير قواعد القانوف الدكِف االنساين ،ىناؾ نوع من اؼبنظمات ك اؽبيئات اػباصة اؼبستقلة عن
اغبكومات مارست ك التزاؿ سبارس دكرا ىاما يف ؾباؿ تطوير ك تنفيذ قواعد القانوف الدكِف االنساين ،كمنظمة ىيومن رايتس ك منظمة العفو الدكلية  .للمزيد
لنيل درجة
حوؿ ىذا اَفكضوع راجع أحسن كماؿ ،آليات تنفيذ القانوف الدكِف االنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف االنساين ،مذكرة
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التسعينات كمؤسسة فعالة يف ىذا اجملاؿ ،ك ظهورىا ىذا كاف سبلحا ذك حدين ،فمن جهة ثار التساؤؿ حوؿ مدل
الدكر الذم يبكن أف يلعبو االعبلـ كمؤسسة فعالة لنشر ك تعزيز قواعد القانوف الدكِف االنساين  ،ك كيفية تطوير
أدائها يف قذا اجملاؿ يف ظل االنتشار ك التأثَت الكبَت ؽبذه اؼبؤسسة على صعيد الرأم العاـ الداخلي ك الدكِف ؟ك على
أم أساس قانوين ينطلق االعبلـ يف فبارستو ؽبذا الدكر؟
إف اإلجابة عن ىذه االشكاليات يف حقيقة األمر يصب من منبع كاحد ،إذف أف دكر اؼبؤسسات اإلعبلمية يف
التعريف بالقانوف الدكِف االنساين هبد مصدر يف القانوف الدكِف نفسو ،حيث اعًتؼ للصحافيُت ك اإلعبلـ حبرية
الرأم ك التعبَت يف كل الظركؼ ك األكقات سيما االستثنائية منها ،حيث يشتد ىذا الدكر بالذات أثناء النزاعات
اؼبسلحة الدكلية ك غَت الدكلية ،فاؼبؤسسات االعبلمية شأنوا يف ذلك شأف اؼبؤسسات ك اؼبنظمات األخرل تعٌت دبهمة
الدفاع عن حقوؽ االنساف ك ضبايتها ،100بتسليط الضوء بالصوت ك الصورة ك القلم للخركقات اليت قد ترتكب يف
النزاعات اؼبسلحة ضد األشخاص ك اؼبمتلكات ك األمواؿ اليت نص القانوف الدكِف االنساين على ضركرة ضبايتها.
فمن منطلق أف اغبرية تعد شرطا أساسيا لقياـ الصحفي بعمل أخبلقي  ،تبنت معظم اؼبواثيق الدكلية كاإلقليمية
فكرة حرية الرأم ك التعبَت اليت تشمل فيما تشمل حرية الصحافة ك اإلعبلـ كضمانة أساسية ؽبذه اؼبؤسسات ك دفعها
كبو اؼبسانبة يف ؾباؿ حقوؽ االنساف ك اغبريات االساسية ،لتغدك بذلك شريكا اسًتاتيجيا للدكؿ ك اؼبنظمات الفاعلة
مقرنة بسيطة بُت اؼبادة  19من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كاؼبادة 19
يف ؾباؿ القانوف الدكِف االنساين ،فبإجراء ا
من العهد الدكِف للحقوؽ اؼبدنية كالسياسية يتبُت لنا أف كل منهما يؤكد على أف حرية إعتناؽ رأم ما ،ىي حرية
مطلقة ال هبوز تقييدىا دبوجب قانوف ،أك من جانب أم سلطة أخرل  .فقد أكدت اؼبادة  19من اإلعبلف على
ضركرة كفالة اعتناؽ اآلراء دكف تدخل ،101كأكدت الفقرة األكُف من اؼبادة  19من العهد الدكِف على أف حرية الرأم
حق مستقل يقوـ على إعتناؽ اآلراء دكف تدخل ،كأكدت الفقرة  3من اؼبادة  19من العهد على الطابع اؼبطلق غبرية

تيزم كزك ،اعبزائر

اؼباجستَت يف القانوف ،فرع التعاكف الدكِف ،جامعة مولود معمرم ،كلية اغبقوؽ ،مدرسة الدكتوراه القانوف األساسي ك العلوـ السياسية ،
، 2011/11/03،ص 131-125
 -100عبلء شليب ،اإلعبلـ ك حقوؽ االنساف ،أعماؿ الندكة االقليمية حوؿ االعبلـ ك حقوؽ االنساف ،القاىرة  22-21،يناير 2003
 -101تنص اؼبادة  19من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف على أنو (لكل شخص اغبق يف حرية الرأم كالتعبَت ،كيشمل ىذا اغبق حرية اعتناؽ اآلراء دكف أم
تدخل ،كاستقاء األنباء كاألفكار كتلقيها كإذاعتها بأية كسيلة كانت دكف تقيد باغبدكد اعبغرافية).
اعتمد اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف دبوجب قرار اعبمعية العامة  217ألف د –  3اؼبؤرخ يف  15كانوف األكؿ  /ديسمرب 1948
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الرأم عندما نصت على أف الواجبات كاؼبسؤكليات اػباصة ال تسرم إال فيما يتعلق دبمارسة اغبقوؽ اؼبنصوص عليها
يف الفقرة  2من اؼبادة  19من العهد أم فيما يتعلق دبمارسة اغبق يف حرية التعبَت كليس يف إعتناؽ اآلراء حبرية.102
فبل أحد بإمكانو أف ينكر أك هبحد التأثَت الكبَت الذم لعبو ك الزاؿ يلعبو اإلعبلـ على عدة أصعدة ك ؾباالت،
كعلى عدة مستويات ك يف كل الظركؼ ،سيما يف ؾباؿ القانوف الدكِف االنساين الذم وبكم النزاعات اؼبسلحة كونو
يثَت الكثَت من اعبدؿ يف آثاره ك مدل احًتاـ قواعد ق ،بل ك مدل معرفة أم طرفو بفحواه كمقاصده اليت تنصب
بالدرجة األكُف على ضباية حقوؽ األنساف .ك ألف اإلعبلـ كذلك يوفر ك فبا ال شك فيو ؿبفبل سياسيا للنقاش كتبادؿ
األفكار كاؼبعلومات كاآلراء دبا يساىم يف تكوين كتوجيو الرأم العاـ ك التأثَت فيو فضبل عن توعيتو كتثقيفو ك نشر
مبادئ القانوف الدكِف االنساين بُت ـبتلف شرائحو ،باختبلؼ توجهاهتا السياسية ك االجتماعية ك الدينية
كاالقتصادية.
إال أف السؤاؿ الذم يثار يف ىذا اجملاؿ حوؿ تأثَت اـ تبلؾ بعض الدكؿ لوسائل اإلعبلـ اؼبرئي أك اؼبسموع أك
اؼبطبوع على دكرىا يف نشر أحكاـ ك مبادئ القانوف الدكِف االنساين؟ فالنصوص القانونية من جهة ال سبنع امتبلؾ
،ؼواقع أف ىذا األمر ال يشكل مشكلة قانونية فاؿدكلة سبلك اغبق استنادا إُف حرية التعبَت
الدكؿ لوسائل اإلعبلـ ال
باإلعبلف عن كجهات نظرىا كعن سياساهتا للعموـ .إال أف اإلشكالية الفعلية تكمن يف احتكارىا لوسائل اإلعبلـ
كانفرادىا هبا كعدـ ظباحها بإنشاء كسائل إعبلـ غَت فبلوكة أك مدارة من جهتها كربت إشرافها  .كىو ما يؤثر ال ؿبالة
على قدرة ىذه اؼبؤسسات على القياـ دبهامها النبيلة ك األخبلقية على أكمل كجو سيما يف ؾباؿ التعريف حبقوؽ

 . -102تنص اَفادة  19من العهد للدكِف للحقوؽ اؼبدنية ك السياسية على أنو:
 )1لكل إنساف حق يف اعتناؽ آراء دكف مضايقة.
 )2لكل إنساف حق يف حرية التعبَت يشمل ىذا اغبق حريتو يف التماس ـبتلف ضركب اؼبعلومات ك األفكار ك تلقيها ك نقلها إُف آخرين دكمبا
اعتبار للحدكد ،سواء على شكل مكتوب أك مطبوع أك يف قالب فٍت أك بأم كسيلة أخرل ىبتارىا.
 )3تستتبع فبارسة اغبقوؽ اؼبنصوص عليها يف الفقرة الثانية من ىذه اؼبادة كاجبات ك مسؤكليات خاصة.
ك على ذلك هبوز إخضاعها لبعض القيود ك لكن شريطة أف تكوف ؿبدد بنص القانوف ك أف تكوف مرضية :
أ  -الحًتاـ حقوؽ اآلخرين أك لسمعتهم؛
ب  -ضباية األمن القومي أك النظاـ العاـ أك الصحة العامة أك اآلداب العامة.
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االنسا ف ،ك كسف ذباكزات ك خرقات القانوف الدكِف االنساين ،إذ غالبا ما تضغط الدكؿ يف ىذا اجملاؿ ػبلق
توجهها.103
كحىت نضمن أف تكوف ضباية حقيقية غبرية التعبَت عن الرأم فإنو من اإللزامي السماح لوسائل اإلعبلـ باالستقبللية
بعيدا عن ربكم اغبكومة  ،كىذا للحفاظ على دكر ىذه الوسائل لكوهنا عُت الشعب ك طريق كصولو إُف طيف كاسع
من اآلراء ك باألخص فيما يتعلق باؼبصلحة العامة ،ك يتبع ذلك أف تكوف أية أجهزة ذات سلطة تنظيمية أك حاكمة
سواء على الوسائل العامة أك اػباصة مستقلة ك ؿبمية من أم تدخبلت سياسية.104
إذ أف اغباجة الستقبللية اؼبؤسسات اإلعبلمية دبا يبكنها من أداء مهامها ىو مبدأ متعارؼ عليق يف القانوف الدكِف
غبقوؽ اإلنساف ،ففي اإلعبلف اؼبشًتؾ لعاـ  ، 2003صرح اؼبقرر اػباص لؤلمم اؼبتحدة غبرية الرأم ك التعبَت ك فبثل
منظمة األمن ك التعاكف غبرية اإلعبلـ بأركبا باإلضافة إُف اؼبقرر اٍفاص ؼبنظمة أمريكا غبرية الرأم
ك التعبَت" :على صبيع السلطات اليت سبارس سلطات تنظيمية على اإلعبلـ أف تتمتع باغبماية ضد التدخل ك بالذات
ذك الطبيعة السياسية ك االقتصادية متضمنا ذلك عملية شفافة لتعيُت األعضاء كالسماح باؼبدخبلت العامة ك عدـ
الوقوع ربت سيطرة حزب سياسي".
كما أكضح كل من ؾبلس أكركبا  ،ك اللجنة اإلفريقية غبقوؽ اإلنساف ك الشعوب أف استقبللية السلطات
التنظيمية من األكلويات األساسية  ،كقد تبنت اللجنة اإلفريقية إعبلنا ؼببادئ حرية التعبَت يف افريقيا  ،كالذم يتضمن
اؼببدأ األساسي التاِف" :على أم سلطة سبارس سلطات يف ؾباؿ تنظيم البث أك االتصاالت أف تكوف مستقلة كتتمتع
باغبماية الكافية ضد التدخل كباألخص ذك الطبيعة السياسية ك االقتصادية".105

 -103ؿبمد يوسف علواف ،ؿبمد خليل اؼبوسى ،القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،اعبزء الثاين ،اغبقوؽ احملمية ،دار الثقافة  ، 2007،األردف ،ص 278
 -104غوين ليسًت ،اؼبلكية ك استقبللية التحرير ك االستدامة التجارية ،أعد ىذا البحث من أجل اؼبؤسبر الدكِف حوؿ حرية التعبَت ك تطوير اإلعبلـ الذم عقد
يف مقر اليونسكو بباريس فرنسا ،يف الفًتة  10-8كانوف الثاين /يناير 2007
 -105سهاـ رحاؿ ،حدكد اغبق يف حرية التعبَت يف القانوف الدكِف غبقوؽ االنساف ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت يف العلوـ القانونية زبصص قانوف دكِف
غبقوؽ االنساف ،كلية اغبقوؽ ك العلوـ السياسية ،جامعة حاج ػبضر ،باتنة ،اعبزائر ، 2011-2010،ص 17
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- 2اإلعالم كوسيلة قانونية لنشر مبادئ القانون الدولي اإلنساني عبر إعمال آلية حرية تلقي المعلومات
وتداولها
يستوجب علينا األمر ك قبل التطرؽ إُف دكر اإلعبلـ يف نشر مبادئ القانوف الدكِف االنساين عرب إعماؿ آلية حرية
تلقي اؼبعلومات ك تداكؽبا ،الوقوؼ أكال على مفهوـ ك معٌت اؼبعلومات.
فاؼبعلومات ىي إحدل اؼبفردات اؼبشتقة من اؼبصدر (عاـ ) ،ك ؽبذه اؼبشتقات العديد من اؼبعاين منها ما يتصل
بالعاـ أم إدراؾ طبيعة األمور ،ك اؼبعرفة أم القدرة على التمييز ك التعليم ك التعلم ك الدراسة ك اإلحاطة ك اإلحاطة
كاليقُت كاإلتقاف كاإلرشاد كالتوعية ،ك اإلعبلـ ك الشهرة ك التمييز ،ك مصطلح  Informationأصلو التيٍت كيعٍت
عملية االتصاؿ.
ك يقدـ اؼبنجد التعريف اآليت للمعلومات :
(كل ما يعرفو اإلنساف عن قضية أك حادث ) .أما اؼبعجم العريب اغبديث فيقدـ التعريف اآليت :
(األخبار ك التحقيقات أك كل ما يؤدم إُف كشف اغبقائق ك ايضاح األمور ).106
كىناؾ من عرفها بأهنا " كلمات ،أك أرقاـ ،أك رموز  ،مقركءة أك مكتوبة ،أك مسموعة يتم التعبَت عنها بعبلقات
متتالية لنقل فكرة ما كيذكر أكس فورد أف اؼبعلومات ىي اإلخبار عن شيء تقولو أك مشتقات اؼبعرفة ،كاإلعبلـ ،
كاغبقائق ،كالبيانات ،كاليت تأيت من القراءة ،أك ذبميع بيانات بأم طريقة .كىناؾ ثبلث معاف للمعلومات ىي :اغبقائق
اؼبوصلة رسالة تستخدـ لتوصيل اغبقيقة ،أك مفهوـ عملية توصيل اغبقائق ،أك اؼبفاىيم.107
كعلى أم حاؿ يبكن تعرؼ اؼبعلومات بأهنا (اغبقائق عن أم موضوع أك األفكار ك اغبقائق عن الناس ك األماكن
أك أم معرفة تكتسب من خبلؿ االتصاؿ أك البحث أك التعليم أك اؼببلحظة).

 -106أضبد علي ،مفهوـ اؼبعلومات ك إدارة اؼبعرفة ،ؾبلة جامعة دمشق ،اجمللد ، 28العدد األكؿ ، 2012،ص 478
 -107مصطفى ؿبمد رجب ،اإلعبلـ كاؼبعلومات يف الوطن العريب يف ظل إرىاب العوؼبة ،مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع ،األردف  ، 2008،ص 116-115
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كمن مث قبد بأف حق اؼبؤسسات اإلعبلمية يف حرية التعبَت يشمل حقو ا يف التماس ـبتلف ضركب اؼبعلومات
كاألفكار ،كتلقيها كنقلها إُف اآلخرين ،كدكف اعتبار للحدكد ،كذلك من خبلؿ كافة كسائل التعبَت كاإلعبلـ أك بأية
كسيلة يبكن نقل اآلراء ،كنشرىا ،كتداكؽبا من خبلؽبا.
على أف ىذه اآللية قد أقر ك اعًتؼ هبا كوسيلة فعالة لنشر األفكار بصفة عامة ك من مث التعريف بالقانوف الدكِف
اإلنساين بصفة خاصة ،باعتبارىا حقا من حقوؽ االنساف يف القانوف الدكِف بعد اغبرب العاؼبية الثانية ،حيث طلبت
اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف اجتماعها من اجمللس االقتصادم كاالجتماعي عقد مؤسبر دكِف حوؿ حرية اؼبعلومات
حيث انعقد اؼبؤسبر يف جنيف يف ربيع سنة ،108 1948كما قبدىا مؤكدة يف اؼبادة  19من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ
اإلنساف كىو مضمنو يف قرار اعبمعية العامة رقم  59د 1 -اؼبؤرخ يف  14ديسمرب  1946كالذم نص على أف حرية
اؼبعلومات حق أساسي من حقوؽ اإلنساف ،كيف القرار  76 -45الصادر يف  14ديسمرب  1990بشأف اإلعبلف يف
خدمة البشرية ،كيف القرار الذم اعتمده اؼبؤسبر العاـ ؼبنظمة األمم اؼبتحدة للًتبية كالعلوـ كالثقافة ،اليونسكو يف دكرهتا
 25عاـ  1989الذم يركز على تعزيز حرية تداكؿ األفكار عن طريق الكلمات كالصور على الصعيدين الدكِف
كالوطٍت مشار إليها كذلك يف القرار  304الذم اعتمده اؼبؤسبر العاـ لليونسكو يف دكرتو السادسة كالعشرين كالذم
يسلم بأف الصحافة اؼبتعددة كاؼبستقلة عنصرا أساسي يف كل ؾبمع ديبقراطي كالقرار الذم اعتمدتو اعبمعية العاـ
بتاريخ  20ديسمرب  1993بشأف إعبلف الثالث من مام يوما عاؼبيا غبرية الصحافة.109
فاغبق يف حرية التعبَت كاؼبضموف عاؼبيا كيف العديد من الدساتَت وبمي اغبق يف البحث عن اؼبعلومات كاألفكار كيف
استبلمها ىذه األخَتة اليت ال تقل أنبية على اغبق يف نقل اؼبعلومات ،لتصبح األمور كاضحة يف ؾباؿ القانوف الدكِف
اإلنساين ،ك اؼببادئ اليت وبتويها ىذا األخَت على سبيل اؼبثاؿ  ،فمن األنبية دبكاف أف يتمكن اإلعبلـ من التعريف
بالقانوف الدكِف اإلنساين ،ك من مث تقدًن رسالتهم ك ككجهة نظرىم للجمهور بكل مهنية ك احًتافية ،فحق اعبمهور
يف الوصوؿ إُف ىذه اؼبعلومات ك تلقيها عن طريق اإلعبلـ ىو حق مركزم بالنسبة إُف القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف.

 -108ؿبمد خليل اؼبوسى ،ؿبمد يوسف علواف ،اؼبرجع السابق ،ص 278
 -109عباس مصطفى صادؽ ،الصحافة كالكمبيوتر ،الدار العربية للعلوـ ،لبناف ، 2005 ،ص 44
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ك من ىذا اؼبنظور يتضح أف غبرية التعبَت بعدا فرديا يضمن لوسائل اإلعبلـ اغبق يف أف تقل اؼبعلومات كاألفكار
كنشر قواعد ك مبادئ القانوف الدكِف االنساين ،ك بعدا صباعيا يضمن للناس صبيعا حق استبلـ اؼبعلومات اليت يرغب
اإلعبلـ يف نقلها إليهم.
- 3الضوابط و القيود القانونية الواردة على حرية اإلعالم لتفعيل دورىا في نشر القانون الدولي اإلنساني
و الحد من إسهامها في إثارة النزاعات المسلحة
يبكن أف نستشف ىذه الضوابط ك القيود ك اليت تؤدم كلو كاف ذلك بشكل ضمٍت إُف تفعيل دكؿ اإلعبلـ يف
نشر القانوف الدكِف اإلنساين ،ك اغبد من إسهامو يف إثارة النزاعات اؼبسلحة  ،من نص اؼبادة  30من اإلعبلف العاؼبي
غبقوؽ اإلنساف ،ك اليت أكردت حظرين على أية دكلة أك صباعة أك فرد ،أكؽبما فرض قيود يف تشريعاهتا

على حقوؽ

اإلنساف كحرياتو اؼبنصوص عليها إال تلك اليت يكوف ىدفها ربقيق اؼبصلحة العامة أك اؼبصلحة اعبماعية ،ثانيهما ىو
حظر القياـ بنشاط أك بأم عمل يكوف الغرض منو إىدار اغبقوؽ كاغبريات الواردة فيو ،كما أف إعبلف حالة الطوارئ
ال هبوز االحتجاج بو لتربير قياـ الدكلة الطرؼ دبا يتناىف مع اؼبادة  20بالدعاية للحرب أك بالدعوة إُف الكراىية
القومية أك العنصرية أك الدينية اليت تشكل ربريضا على التمييز ،أك العداكة  ،أك العنف.110
كبالتاِف ك من خبلؿ اؼبقارنة البسيطة اليت قمنا هبا ،يستدؿ بأف نصوص

القانوف الدكِف هتدؼ إُف منع الدعاية

لصاٌف اغبرب أك لصاٌف الكراىية العرقية كىذا ما سنبينو كذلك تبعا يف النصوص الدكلية التالية :
 حيث أداف اؼبؤسبر الثالث كالعشركف للربؼباف ك اؼبنعقد بواشنطن يف أكتوبر من عاـ  1925نشر األخبار الكاذبة،كاليت بإمكاهنا اؼبساس بالسبلـ العاؼبي ،كىذا من خبلؿ مناقشتو ؼبدل اػبطورة اليت تشكلها الدعاية على
السبلـ العاؼبي ،يف حُت طالب اؼبشاركوف يف مؤسبر ارباد الربؼبانات ك اؼبنعقد يف صيف عاـ  ،1932إدخاؿ
 -110الدعاية كلمة ذات أصل التيٍت كترج إُف الفعل  propgatusالذم يعٍت إعادة غرس العسلوج ليعطي نباتا جديدا يف مكاف جديد كالدعاية اصطبلح
قدًن يعود إُف القرف  16عندما أنشأ البابا قريقورم مؤسسة دينية كتعٍت إدارة من كبار األساقفة تقوـ بتنظيم كزبطيط اؼبهاـ باسم congregation
 pour propager la foiكتعٍت إدارة من كبار األساقفة تقوـ بتنظيم كزبطيط اؼبهاـ للكنيسة الكاثوليكية  ،كمنذ تلك اللحظة أرتبط مفهوـ الدعاية
بالرأم العاـ.
كلقد كردت كلمة الدعاية يف موسوعة السياسة على أهنا نشر األفكار ككجهات النظر كاؼبواقف اؼبرغوب يف أف يتبناىا اآلخركف كالدعاية كا إلعبلف تستخدـ
أحدث كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ بالناس من صحافة كإذاعة كتلفزيوف كسينما كمنشورات ...إٍف .للمزمد حوؿ ىذا اؼبوضوع راجع فيليب تايلور ،ترصبة
سامي خشبة ،الدعاية للحرب منذ العاَف القدًن حىت العصر النوكم  ،اجمللس الوطٍت للثقافة ك الفنوف ك اآلداب ،الكويت  ، 2000،ص  7ك ما بعدىا
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تشريعات تسلط العقاب على األشخاص الذين يعمدكف إُف إثارة الدكؿ على القياـ باغبرب ،كىذا عن طريق
الكتابة أك القوؿ أك أم نوع أخر من أنواع النشر ،أك الذين يتعمدكف إُف نشر أنباء كاذبة أك كثائق مزكرة
،كذلك هبدؼ زيادة حدة التوتر بُت دكؿ معينة ،كاليت يكوف ؽبا األثر الكبَت يف إطار العبلقات الدكلية .111كما
جاء يف اؼبادة األكُف من إتفاقية  23سبتمرب ، 1936كاؼبتعلقة باستخداـ اإلذاعات ألغراض السلم على التزاـ
الدكؿ األطرؼ باإلمتناع فورا عن توفَت أم بث إذاعي يعمل على ربريض السكاف اؼبقمُت يف إقليم أيا كاف على
اإلتياف بأفعاؿ منافية للنظاـ الداخلي أك األمن اإلقليمي ألحد األطراؼ اؼبتعاقدة ،ك الذم بإمكانو أف يضر
حبسن التفاىم الدكِف ،كما مت االتفاؽ بُت األطراؼ اؼبتعا قدة على مراقبة ما يذاع يف ؿبطات اإلذاعة بببلدىم ،
كاؽبدؼ من كراء ذلك ىو ؿباربة

أم ربريض على أم بلد من الببلد ك الذم من شأنو أف يؤدم إشعاؿ

اغبركب ،كأيضا االلتزاـ بضركرة ربرم الدقة يف نقل األخبار ك أخَتا االبتعاد عن أم ربريض يكوف من شأنو أف
يثَت حرب ضد طرؼ متعاقد آخر.112
 ازبذت األمم اؼبتحدة عدة قرارات تدين استخداـ الدعاية ك مثاؿ ذلك قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة رقم 110لعاـ  1947ك الذم أعادتو مرة أخرل يف إعبلف اؼببادئ األساسية اػباصة بإسهاـ كسائل االتصاؿ يف
دعم السبلـ ك التفاىم الدكِف من أجل ترقية حقوؽ اإلنساف ك مناىضة العنصرية ك العزؿ العنصرم ك التحريض
على اغبرب الذم أقرتو األمم اؼبتحدة يف  27نوفمرب .1131978
كما جاء يف االتفاقية الدكلية للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم السابق اإلشارة إليها يف اؼبادة الرابعة
منها على ضركرة التزاـ الدكؿ بالتصريح باعبرائم اؼبعاقب عليها يف القانوف كل بث لؤلفكار اليت ترمي إُف السمو
كالكراىية العرقية  ،كل ربريض على الفعل العنصرم ،ككذلك كل تصرؼ يشكل انتهاكا أك التحريض على أفعاؿ
موجهة ضد كل عرؽ أك ؾبموعة أشخاص من لوف آخر أك من أصل آخر كما ذبرب ىذه االتفاقية الدكؿ األطراؼ
على منع اؼبنظمات ك نشاطات الدعاية اليت ربرض على التمييز العنصرم .114
MARIO Bettati, le droit d’ingérence (mutation de l’ordre international, Ed Odile Jacob, paris
1996, p
15- LOUIS philippe laprevote, de quelques difficultés d'étudier la propagande en général Et
l'information de guerre en particulier, in la guerre entrak, les médias et les conflits,(Ouvrage
collectif sous la direction de gerald arboit et michel mathien), bruylant, 2006, p 278 – 279
 -113عبد القادر القهوجي ،القانوف الدكِف اعبنائي ،منشورات اغبلي اغبقوقية  ،لبناف ، 2001 ،ص 66
 -114راسم ؿبمد صباؿ ،نظاـ االتصاؿ ك اإلعبلـ الدكِف (الضبط ك السيطرة ) ،الدار اؼبصرية اللبنانية ،الطبعة األكُف  ، 2005 ،لبناف ،ص 85
14-
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كما جاء يف مشركع اإلتفاقية الدكلية غبماية الصحفيُت يف مناطق النزاع اؼبسلح لعاـ  2007يف الفقرة الثانية مناؼبادة اػبامسة حظر صبيع أعماؿ التحريض من قبل كسائل اإلعبلـ على العنف ،اإلبادة اعبماعية  ،اعبرائم ضد
اإلنسانية ،ك كذا االنتهاكات اػبطَتة للقانوف اإلنساين. 115
لكن ك رغم ما أدرج من قوانُت تدين الدعاية إُف اغبرب إال أنو ك بالرجوع إُف الواقع العملي قبد أف كسائل
اإلعبلـ باستخدامها ؽبذا األسلوب استطاعت أف تشعل حركبا سواء على اؼبستول الداخلي أك الدكِف كاف من
اؼبمكن تفاديها لو قامت ىذه الوسائل بإعطاء اعبمهور حقو يف معرفة اغبقائق ،ؼبا يبكن أف يلعبو اإلعبلـ من دكر يف
ؾباؿ التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين على كجو العموـ ،ك ىو ما سنحاكؿ تبيانو يف اعبزء اؼبواِف من ىذا البحث.
ثانيا :مضمون دور اإلعالم في التعريف بالقانون الدولي اإلنساني في ضوء اإلشكاالت و التحديات الجديدة
التي تعيق تطوير أداءه
 .التحديات القديمة والتحديات الجديدة التي تواجو و تعيق تطوير أداء اإلعالم في التعريف بالقانون
الدولي االنساني
لقد كاجو اإلعبلـ ربديات

ك ضغوط أثرت ك بشكل كبَت على أداء دكره اإلهبايب للتعريف بالقانوف الدكِف

االنساين ،كذلك على مراحل ك عصور ـبتلفة شهدىا العاَف ،شكلت اؼبنعرج ك على عدة مستويات اقتصادية
كاجتماعية ك سياسية ...اٍف.
كىذا ما يتجلى ك بوضوح خبلؿ القركف 18ك ، 19حيث شهد العاَف فيهم العديد من اغبركب أكربىا اغبرب
العاؼبية األكُف ك الثانية ،أين لعب اإلعبلـ دكرا كبَتا فيها على الرغم من ؿبدكدية انتشاره يف ذلك الوقت ،حيث كانت
ىنالك العديد من الفئات ؿبركمة من تتبع أبسط كسيلة ا عبلمية ،ك اقتصر التلقي من االعبلـ على الفئات السياسية
كالربجوازية ك القلة القليل من اعبمهور البسيط ،ك ىو ما يفسر اكبصار دكر االعبلـ يف ىذه الفًتة على القياـ بدكره
االنساين ك االخبلقي للتعريف بالقانوف الدكِف االنساين ،ك من مث الوقوؼ جنبا إُف جنبا مع حقوؽ ضح ايا النزعات
اؼبسلحة بصفة خاصة ،كحقوؽ االنساف بصفة عامة خبلؿ تلك الفًتة.

-Mario bettati, op. cit ., p 311
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إذ بدؿ ك اف ربتشد ىذه األخَتة يف تقدًن مهمتها يف ؾباؿ التعريف بالقانوف الدكِف االنساين ،فقد كانت كسيلة
ضغط كدعاية ترتكز بيد القادة العسكريُت ك السياسيُت ،يوجهوهنا حسب رغباهتم الشخصي ة ك البلإنسانية لتحقيق
قباحاهتم يف ؾباؿ معُت ،على أنقاض قواعد كمبادئ القانوف الدكِف االنساين.
فعلى سبيل اؼبثاؿ ك لكي تقوـ حبشد التأييد يف الداخل ك التهيئة على تقبل اغبرب تقوـ كسائل اإلعبلـ بإتباع
اسًتاتيجية تقوـ على ثبلثة مراحل:
المرحلة األولى :صناعة األزمة
حيث تقوـ كسائل اإلعبلـ يف ىذه اؼبرحلة بتهويل األزمة ،كذلك بالًتكيز على التهديد الذم يشكلو الطرؼ
اؼبعادم للدكلة ك الشعب ،ك ذلك باستعراض اعبهود الديبلوماسية ك اؼبفاكضات حىت تصل إُف التأكيد على أف
اغبرب قد أصبحت شيء ال مفر منو ،ك ىذا ؼبواجهة اػبطر الذم يبثلو العدك ،ك عند الوصوؿ إُف ىذه اؼبرحلة تبدأ
بإستعراض القوة العسكرية ،ك من جهة أخرل يقوـ اػبرباء على التلفزيوف باغبث على اغبرب باعتبارىا اغبل الوحيد.
ك اؽبدؼ من صناعة ىذه األزمات ىو ربقيق مصاٌف الشركات عابرة القارات ك اليت تسيطر على صناعة اإلعبلـ
كاالتصاؿ ،فهي تريد شغل الناس عن التفكَت يف قضاياىم كمشكبلهتم الداخلية  .دبواجهة أزمة خارجية.116
حيث قبد عل سبيل اؼبثاؿ أف كسائل اإلعبلـ األمريكية يف حرب الواليات اؼبتحدة األمريكية ضد العراؽ قد قامت
باستخداـ اسًتاتيجية التهديد لتشكيل أزمات جديدة مع العراؽ ،كلما ظهرت مشاكل ك أزمات داخلية كلذلك
طورت كسائل اإلعبلـ األمريكية أزمة التفتيش على األسلحة العراقية عاـ ، 1991ك استخدمت يف ذلك اسًتاتيجية
التهديد العراقي للغرب بشكل عاـ كإلسرائيل بشكل خاص.
كيف سبتمرب  2002طورت ىذه الوسائل أزمة جديدة حوؿ امتبلؾ العراؽ ألسلحة دمار شامل كعبلقة صداـ
بتنظيم القاعدة  ،كدفعت يف اذباه شن حرب أمريكية لئلطاحة بالرئيس العراقي آنذاؾ متبنيو يف ذلك خطاب اإلدارة

 -116سليماف صاٌف ،أخبلقيات اإلعبلـ ،مكتبة الفبلح ،الكويت، 2002 ،ص 312
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األمريكية ،ك اليت تريد من كراء ىذا اؽبجوـ مواجهة مشكلة الفضائح احملاسبية للشركات ،ك اػبسائر اليت غبقت بأكثر
من  80مليوف أمريكي نتيجة اهنيار بعض الشركات األمريكية.117
المرحلة الثانية :تشويو صورة العدو
تقوـ كسائل اإلعبلـ يف بداية ىذه اؼبرحلة بالًتكيز على شخص قائد العدك ،أك الزعيم حيث تكشف لنا حرب
اػبليج كيف حولت ك سائل اإلعبلـ صداـ حسُت إُف شيطاف ،ك ذلك بتشبيهو هبتلر  ،كيف ىذا ؿباكلة الستغبلؿ
الرعب الذم يثَته ىتلر يف نفوس الغربيُت كما كصفتو بأنو طفل شرير ،متعطش للدـ ،كلب ؾبنوف ،أخطر رجل يف
العاَف  ...ك ىذا إلقناع األمريكيُت بأهنا تذىب إُف اغبرب ىذه اؼبرة بنفس اؼبربرات اليت ذىبت هبا إُف اغبرب العاؼبية
الثانية ،ك تعتمد كسائل اإلعبلـ يف تغطيتها على ىذه اؼبرحلة على لغة اػبَت كالشر.118
لكن تشويو صورة قائد العدك ال تكفي لتربير اغبرب ،ذلك ألف اغبرب توجو ضد شعوب ،كتؤدم إُف سقوط
الكثَت من الضحايا لذلك فإنو حىت لو كانت صورة القائد العدك مشوىة كما ترظبها ك سائل اإلعبلـ إال أف ذلك ال
يشكل مربرا كافيا للحرب  .119ك لذلك انتقلت إُف تشويو صورة اعبيش العراقي ك شعبو فبا أدل إُف تشويو صورة
العرب صبيعا ك لكي يتم ذلك عمدت ىذه الوسائل إُف تقدًن الكثَت من القصص اليت تستهدؼ إثارة العواطف
اؼبعادية ك الكراىية للشعب العراقي  ،ك من أىم ىذه القصص قصة قياـ اعبنود العراقيُت بإلقاء األطفاؿ الكويتيُت
ناقصي النمو يف الشوارع بعد انتزاعهم من اغباضنات يف مستشفى الكويت  ،ك ىي قصة مت إذاعتها ك نشرىا بشكل
كاسع يف كسائل اإلعبلـ األمريكية  ،ك الربيطانية ك نقلتها الكثَت من ك سائل اإلعبلـ يف العاَف  ،كقد أشار الرئيس
األمريكي إُف ىذه القصة ست مرات يف األسابيع التالية لنشر القصة كدليل على الشر يف الشعب العراقي  ،كيف
مناقشة ؾبلس الشيوخ للتدخل األمريكي ك ضرب العراؽ استشهد سبعة شيوخ هبذه القصة للداللة على كحشية
الشعب العراقي ك حث اجمللس على اؼبوافقة على اغبرب.
بعد عامُت من نشر ىذه القصة بشكل كاسع ظهرت اغبقيقة  ،ك أف القصة كانت خرافة قامت شركة عبلقات
عامة ىي شركة (ىيل أندنولتوف ) بفربكتها ،كقد شكلت ىذه القصة فضيحة تقلل من مصداقية كسائل اإلعبلـ
 -117يعقوب بن أفرات  ،فضيحة أتركف أكرب فبلس يف تاريخ أمريكا 2014/07/12،
www.ahewar.org/debat/show.art.asp? Aid 926
 -118ذياب البدانية ،األمن ك حرب اؼبعلومات ،دار الشركؽ للنشر ك التوزيع ،ط ، 1عماف – األردف، 2007 ،ص 237
 -119سليماف صاٌف ،اؼبرجع السابق 317،
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األمريكية ،ك تقلل من ثقة اعبماىَت فيما تقدمو من مضموف خاصة أثناء اغبرب ،كما توضح أف اغبدكد بُت اإلعبلـ
كالدعاية يف النظاـ اإلعبلمي الدكِف قد زالت ،ك كسائل اإلعبلـ األمريكية ما ىي إال منفذ لبلسًتاتيجية الدعائية
لئلدارة األمريكية حىت لو كانت ىذه الدعاية إلثارة كراىية الشعب األمريكي للشعوب األخرل عن طريق
الكذب.120
المرحلة الثالثة :تبرير الحرب
يف ىذه اؼبرحلة تقوـ كسائل اإلعبلـ بتسليط الضوء على مشركعية اغبرب ك عدالتها ،ك أهنا ما قامت حىت
استنفذت صبيع اؼبفاكضات ك التسويات لكن دكف جدكل.
ك يكشف ربليل كسائل اإلعبلـ األمريكية ك الغربية يف ىذه اؼبرحلة سواء يف حرهبا على العراؽ أك أفغانستاف أهنا
تبنت اسًتاتيجية اغبرب اإلعبلمية ،حبيث تدعم أىداؼ اغبرب العسكرية ك تربرىا حيث قامت ىذه االسًتاتيجية
على أف اغبرب تتم بُت اؼبتحضرين ضد غَت اؼبتحضرين أك أعداء اغبضارة.
كما صور اؼبستشرقوف الثقافة الغربية على أهنا عقبلنية ك تقدمية ك إنسانية ك متحضرة ،ك بذلك لعب االستشراؽ
كظيفة أيديولوجية مهمة فهو َف يكتف بتربير استغبلؿ العاَف للغرب بل حوؿ ذلك إُف رسالة تارىبية للغرب النبيل
ؼبساعدة اآلخرين اؼبتخلفُت اؼبتوحشُت غَت اؼبتحضرين  .ك قد تبنت الصحافة الغربية خبلؿ اغبقبة االستعمارية ىذا
اػبطاب ،ك بررت بو اؼبذابح اليت ارتكبتها القول االستعمارية ضد الشعوب بعد أف قللت من إنسانية ىذه الشعوب
،ك صورهتا بأهنا أقل من البشر ،كالثورة اعبزائرية ك اؼبصرية خَت دليل على ذلك.121
فمن الواضح أف كسائل اإلعبلـ الغربية ك النظاـ اإلعبلمي الدكِف بشكل عاـ قد أعادت اغبياة إُف ىذه اػبطابات
هناية اغبرب الباردة ،ك استخدمتو يف تربير حرب اػبليج ك أفغانستاف أك ما يطلق عليو اغبرب ضد اإلرىاب.

 -120ذياب البدانية ،اؼبرجع السابق ،ص 200
 -121سليماف صاٌف ،اؼبرجع السابق ،ص 351
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 .2اإلشكاالت و العوائق التي تواجو اإلعالم و انعكاسات ذلك على أداء دوره في التعريف بالقانون
الدولي اإلنساني
يواجو االعبلـ خبلؿ تأديتو ؼبهامو االخبلقية ك االنسانية بصفة عامة ،ك القانوف الدكِف اإلنساين بصفة خاصة يف
ؾباؿ التعريف كالتوعية بو كنشره كتدريسو كتنفيذه على الصعيد الوطٍت كالدكِف ،إشكاالت كعوائق عديدة سنحاكؿ
إبرازىا كل منها على حده على النحو التاِف :
 لعل من أبرز اؼبعوقات اليت تواجو اإلعبلـ عن أداه مهمتو قصد التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين ،تكمن يف
عدـ إدراجو ضمن اؼبناىج الدراسية يف اؼبراحل األكُف من الدراسة أك ضمن مناىج جامعية معمقة ،إذ قبد
أنو يدرس يف غالبية دكؿ العاَف الثالث كمادة اختيارية كضمن مواد القانوف الدكِف العاـ ،باإلضافة إُف خلو
اؼبناىج اؼبدرسية من ذلك ،كإف جرت بعض اعبهود يف السنوات األخَتة إال أهنا جهود ال تكفي لتحقيق
الغرض اؼبنشود ،ييضاؼ لذلك أف تدريس ىذه اؼبادة ينحصر بالدرجة األكُف لطلبة كليات القانوف مع أف
ىذه اؼبادة مهمة لكافة الكليات ،كخصوصان كلية اإلعبلـ باعتبارىا اػبطوة االكُف ك األساسية اليت تزرع أنبية
التعريف ك التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين يف صفوؼ اإلعبلميُت أنفسهم

،لنجد أف تعليم كتدريس

القانوف الدكِف اإلنساين كضمن اآلليات اؼبتبعة حاليان ييشكل عائق أماـ تقدـ ىذا القانوف كتطوره على
اعبماىَتم.
ة
الساحة اإلعبلمية ك
 كمن اؼبعوقات كذلك غياب الثقافة القانونية أك الوعي القانوين بالقانوف الدكِف اإلنساين لدل موظفي
مؤسسات اإلعبلـ أنفسهم كسط غياب مناىج تعليمية كما قلنا سابقا  ،كذلك بسبب اػبلط ما بُت مفاىيم
القانوف الدكِف اإلنساين كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،أك بسبب أف الكثَت من كسائل اإلعبلـ ال تعتربه
أكلوية بالنسبة ؽبا  ،كوف اؼبؤسسات العاملة يف ىذا اجملاؿ ال تتعامل مع القانوف الدكِف اإلنساين كفق إطار
مؤسسي.
 إف عدـ كجود قاعدة بيانات تتضمن أظباء اػبرباء كاؼبختصُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ،يشكل عائق
لدل كسائل اإلعبلـ عند الرجوع إليهم بسهولة كييسر لغايات نشر القانوف الدكِف اإلنساين ،كوف اػبربات
اؼبتوفرة حاليان يف الغالب العاـ لديها إؼباـ دببادئ القانوف الدكِف العاـ.
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 أف اؼبؤسسات العاملة يف نشر كتعزيز القانوف الدكِف اإلنساين ليس لديها خطة إعبلمية متكاملة لتحقيق ىذه
الغاية  ،كىي تعتمد بذلك على كسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبقركءة كاؼبسموعة ،علمان أف أغلب كسائل اإلعبلـ ال
تعطي ذلك اؼبساحة اؼبناسبة  ،كوهنا تغلب اعبانب الرحبي فيما يتعلق باإلعبلنات على جانب نشر القانوف
الدكِف اإلنساين،كما أف الصحافة الرظبية ليس لديها الكوادر اؼبؤىلة بإيصاؿ الرسالة اإلعبلمية الفضلى حوؿ
القانوف الدكِف اإلنساين .
 ال يوجد لدل اؼبؤسسات اإلعبلمية يف ىذا اجملاؿ برامج تدريبية للعاملُت يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين
،كإف كجدت مثل ىذه الربامج فإهنا زبلو من ربديد كاضح للفئات اؼبستهدفة من التدريب أك إعداد اغبقيبة
التدريبية.
 غياب النهج التشاركي أك التنسيق الفعاؿ بُت اؼبؤسسات اإلعبلمية ك اؼبنظمات الفاعلة يف ؾباؿ القانوف
الدكِف اإلنساين يف العديد من البلداف ،حيث نبلحظ أف كل جهة تعمل لوحدىا األمر الذم يًتتب عليو
نوع من االزدكاجية يف العمل كما يتبع ذلك من انعكاسات على اؼبهمة األظبى لكل كاحد منها أال كىو نشر
التوعية ك التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين بالدرجة األكُف.
 كمن اؼبشكبلت اليت تعاين منها اؼبؤسسات اإلعبلمية  ،كجود فجوة ما بُت التطبيق العملي كالنص النظرم
لقواعد القانوف الدكِف اإلنساين  ،دبعٌت قبد أف الدكؿ مصادقة تقريبان على كافة اتفاقيات القانوف الدكِف
اإلنساين كخصوصان اتفاقيات جنيف األربع اليت تنص على إلزاـ الدكؿ بنشر القانوف الدكِف اإلنساين كتعزيزه
إال أننا قبد أف ذلك ال يتحقق على أرض الواقع بشكل يتفق مع االلتزامات اؼبفركضة على عاتق الدكؿ
األطراؼ ،بل ك تقف بعض الدكؿ حجرا أساسا أماـ قياـ اإلعبلـ بدكره يف اجملاؿ بكل حرية ك مصداقية
بالضغط ك التشويش عليو.
 كلعل أىم اؼبشكبلت اليت تواجو اؼبؤسسات اإلعبلمية كذلك تتمثل ككما أسلفنا باالزدكاجية يف التطبيق
كاؼبعايَت ،فنجد أف ىناؾ صعوبة يف اإلجابة على تساؤالت اؼبواطن العادم ،ؼباذا ييطبق القانوف الدكِف
اإلنساين على الدكؿ الصغَتة كال ييطبق على الدكؿ الكربل أك الدكؿ اليت تقوـ بانتهاكات كاسعة للقانوف
الدكِف اإلنساين  ،لعل ما هبرم يف غزة كما جرل يف العراؽ ك أفغانستاف أكرب دليل على صحة ما نقوؿ
،األمر الذم هبعل مهمة اإلعبلـ يف ىذا اجملاؿ صعبة بعض الشيء.
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 أف اؼبؤسسات اإلعبلمية غَت قادرة حىت ىذه اللحظة على تطوير براؾبها كخططها  ،بشكل يهدؼ إُف تطوير
أدائها كذلك لعدـ كجود مؤشرات أداء كلعدـ كجود خطط عمل سنوية.
 كلعل كثرة النزاعات اؼبسلحة الدكلية كغَت الدكلية خصوصان يف منطقتنا فرضت نفسها على عمل اؼبؤسسات
العاملة يف ؾباؿ نشر القانوف الدكِف اإلنساين بصفة عامة ك اإلعبلـ بصفة خاصة ،األمر الذم أضاؼ عبء
كبَت على ىذه اؼبؤسسات  ،كوف اغبديث عن النشر كالتوعية كالتثقيف يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين يف
ظل اغبركب ييصبح نوع من الًتؼ الفكرم حسب كجهة نظر البعض.

16 كلعل من أىم اؼبشكبلت اليت تواجو اإلعبلـ كما فرضتو األحداث األخَتة اليت عصفت بالعاَف بأسره
كخصوصان أحداث  11سبتمرب ، 2011حيث تداخلت اؼبفاىيم مع بعضها البعض مثل صعوبة التفريق ما
بُت اؼبقاكمة اؼبشركعة للشعوب من أجل تقرير مصَتىا كاإلرىاب ،كعدـ كجود مفهوـ أك تعريف يؿبدد
ككاضح لئلرىاب ،ككذلك دخوؿ مفاىيم كمصطلحات جديدة َف يألفها القانوف الدكِف اإلنساين من قبل
مثل (اغبرب اإلستباقية) كصعوبة اؼبوازنة بُت اغبرية كاألمن ،األمر الذم فرض تبعات كصعاب جديدة توجو
اؼبؤسسات اإلعبلمية يف ىذا اجملاؿ .
 كأصبحت اؼبؤسسات اإلعبلمية عيرضة لبلعتداء عليها  ،كذلك كما شاىدناه صبيعان يف االعتداء على طواقم

الصحفيُت ك مكاتب ك مقررات العديد من كسائل اإلعبلـ  ،كىذا ما حدث فعبلي يف بعض مناطق النزاعات

اؼبسلحة كالعراؽ ك فلسطُت ،على الرغم من اف الطواقم الصحفية كالعاملُت يف اجملاؿ اإلعبلمي بصفة عامة
ىم من الفئات احملمية دبوجب أحكاـ القانوف الدكِف اإلنساين.
 .3الخطوات المقترحة لتفعيل و تطوير دور اإلعالم في مجال التعريف بالقانون الدولي اإلنساني
يبكن لوسائل االعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة أف تضطلع بدكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف االنساين الدكِف
علي نطاؽ كاسع ،ذلك أف االعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ
يف أعماؽ القرل ك اؼبدف الصغَتة ،ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية ،كألنو أيضا يستخدـ لغة
بسيطة كمبسطة مفهومة من قبل اعبميع متعلمُت كغَت متعلمُت.
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بيد أف الدكر اؼبمكن لئلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه ،أك أنو سيتم بُت عشية كضحاىا
،بل علي العكس ـف ذلك فإف استنهاض اإل عبلـ ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة إزاء االعبلـ
ك االعبلميُت سبهد الطريق اللبراطو يف أداء ىذه اؼبهمة.
كيبكن ؼبثل ىذه اػبطة أف تستند إِف بعض اػبطوات اؼبقًتحة يف ىذا الصدد

،ك اليت يبكننا إصباؽبا يف النقاط

التالية:
 ـباطبة رؤساء ربرير الصحف كالقنوات التليفزيونية كاالذاعية بشأف االىتماـ بالتعريف بالقانوف االنساين
الدكِف كمصادره كتطوره كقواعده ،عرب رسالة مكتوبة من قبل اؼبتخصصُت كالقانونيُت اؼبعنيُت هبذا القانوف
يوضح فيها أنبية التعريف بو كالغرض من ىذا التعريف  ،أال كىو توسيع مدركات اؼبواطنُت كتزكيدىم دبعايَت
دقيقة كموضوعية ،ؿتشكيل مواقفهم كفهمهم للجرائم كاالنتهاكات اليت يشاىدكهنا أك يسمعوف عنها ،كخلق
ثقافة قانونية متواضعة سبكن اؼبواطنُت من التمييز بُت األنواع اؼبختلفة من االنتهاكات يف الصراعات كالنزاعات
يف العاَف.
 إصدار سلسلة من الكتيبات الصغَتة حوؿ مراحل تطور القانوف اإلنساين الدكِف

،بداياتو األكُف كأنظمة

الىام كاتفاقيات جنيف كاحملاكم اعبنائية الدكلية كالظركؼ كاؼببلبسات اليت قادت إليها

،كتوزيع ىذه

الكتيبات علي اإلعبلميُت كالصحفيُت يف الصحف كاجملبلت القومية كالقنو ات التليفزيونية ،هبدؼ تبسيط
كتوضيح قواعد ىذا القانوف لغَت اؼبتخصصُت كتنمية حساسية خاصة إزاء ىذا القانوف هبدؼ تقديبو للقراء
كاعبمهور.
كىذا التقليد معموؿ بو يف البلداف اؼبتقدمة خاصة يف ؾباؿ تبسيط العلم كاؼبعارؼ كالنظريات العلمية عبمهور كبَت من
القراء غَت ا ؼبتخصصُت ،عرب ما يسمي كتاب اعبيب الذم يسهل قراءتو يف أم مكاف

،كيقوـ بوضع ىذه الكتب

أساتذة يف ؾباالهتم لديهم قدرة علي تبسيط اؼبسائل العلمية اؼبعقدة حىت تكوف يف متناكؿ القارئ العادم.
كقد ينسحب ذلك علي القانوف اإلنساين الدكِف  ،ألف ىذا القانوف ينطوم علي ـساحات كمناطق رمادية كغامضة
تتعلق بالتميز بُت بعض اؼبفاىيم ،كقابلتيها لبلنطباؽ يف صراعات كنزاعات ـبتلفة  ،مثل كصف نزاع ما بأنو مسلح أك
أنو نزاع داخلي أك دكِف ،كما إذا كاف كضعا داخليا معينا ؿبكوما بالقانوف اإلنساين أك القانوف احمللي كقانوف حقوؽ
اإلنساف ،أـ نزاعا داخليا مدكال.
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كمترتب عن ذلك عمل سجل كامل للعاملُت يف حقل اإلعبلـ

اؼبرئي كاؼبكتوب ،يشمل ؿباؿ إقامتهم كمقرات

عملهم كإرساؿ ىذه الكتيبات بشكل منتظم لقادة الرأم ككتاب األعمدة كالباحثُت العاملُت يف دكر االعبلـ.
 يبكن باالتفاؽ بُت اعبهات كاؼبنظمات اؼبد نية الوطنية كالدكلية التخطيط لدكرات تثقيفية كتدريبية لئلعبلميُت
يف ؾباؿ القانوف االنساين الدكِف ،يتو ُف فيها التدريس ـبتصوف يف ؾباؿ القانوف اإلنساين كمعاَف تطوره
كضركرة قواعده كمبادئو خبلؿ النزاعات ك الصراعات ،كضبطها كتعريف اؼبتدربُت باالتفاقيات كاؼبعاىدات
كاؼببادئ اليت تضمنتها كفلسفتها كاالذباه العاـ لتطور القانوف اإلنساين الدكِف.122
كىذه الدكرات ستمكن االعبلميُت من تقدًن معارفهم للقراء يف إطار التعليقات كاؼببادئ اليت تضمنها كفلسفتها
كاالذباه العاـ لتطور القانوف اإلنساين الدكِف .كىذه الدكرات ستمكن االع الميُت من تقدًن معارفهم للقراء يف إطار
التعليقات كالتحليبلت كتغطية االخبار اليت يتابعوهنا.
 تدريس القانوف اإلنساين الدكِف يف الكليات كاؼبعاىد خاصة كليات اإلعبلـ كاآلداب قسم الصحافة كغَتىا
من اؼبعاىد ذات الصلة باإلعبلـ كالتليفزيوف كالصحافة ككسائل اإلعبلـ اؼبختلفة

،كيتم ىذا التدريس عرب

إضافة مقرر أكاديبي حوؿ القانوف اإلنساين الدكِف هبدؼ زبريج أجيا ؿ جديدة من اإلعبلميُت ذكم الصلة
هبذا القانوف.

ين

 ك تنظم بعض اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كرش عمل أك غَتىا من أشكاؿ التدريب األخرل يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساللصحفيُت .كتنظم اللجنة الدكلية أيضان مثل ىذه الندكات يف عدد من البلداف غالبان مع شركاء آخرين.
الذين يغطوف
كيبكن العثور على مواد على مواقع اإلنًتنيت للمنظمات العاملة على قضايا ترتبط بالقانوف الدكِف اإلنساين أك اليت تتيح مواد للصحفيُت
نزاعات مسلحة ،كعلى سبيل اؼبثاؿ www.crimesofwar.org
ك يزكر موقع اللج نة الدكلية على اإلنًتنيت العديد من صانعي السياسة كاؼبمارسُت الذين يدرسوف قضايا تتعلق بالقانوف الدكِف اإلنساين يف اؼبهن اليت
يزاكلوهنا.
(على سيب ؿ اؼبثاؿ اؼبستشاركف
كيبكن االستعانة باػبرباء يف العديد من البلداف لتقدًن معلومات كآراء عن القضايا ذات الصلة بالقانوف الدكِف اإلنساين
القانونيوف التابعوف عبمعيات الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر الوطنية أك للجنة الدكلية ؛ األساتذة كالباحثوف؛ اػبرباء اغبكوميوف؛ خرباء اؼبنظمات غَت اغبكومية
الشهَتة ؛ كآخركف كثَتكف ).للمزيد حوؿ ىذا اؼبوضوع أنظر

اللجنة الدكلية للصليب األضبر ،مركز اؼبعلومات  ،مقابلة مع السيدة (أنتونيبل نوتارم ) اؼبسؤكلة عن مشركع اللجنة

الدكلية حوؿ مسألة سبلمة الصحفيُت كالقانوف الدكِف اإلنساين يف اإلعبلـ أثناء اغبركب ،بتاريخ 2007/11/22

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/30-international-conference-nterviewnotari-221107.htm
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كإذا كاف تدريس القانوف اإلنساين الدكِف ضمن برامج التدريب العسكرم إجباريا للدكؿ دبوجب اتفاقيات جنيف
لعاـ ، 1949فإنو يبكن إدراج ىذه الدراسة ضمن الربامج اؼبدنية حيت تصبح ىذه اؼببادئ معركفة من قبل اعبمهور
العريض من األطباء كالدارسُت كـبتلف اؽبيئات.
ك يبكن للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كغَتنبا من اؼبنظمات األىلية كاغبكومية رصد بعض اؼبنح التدريبية ؼبختلف
الفئات من اإلعبلميُت كغَتىم ،للتدريب علي القانوف اإلنساين الدكِف يف اؼبعاىد اؼبتخصصة مثل اؼبعهد الدكِف
للقانوف االنساين يف ساف ريبو بإيطاليا .
كتصب ىذه اػبطوات يف اذباه تشكيل كتطوير ثقافة قانونية فرعية تتعلق بالقانوف االنساين لدم عدد كبَت من
الفئات يف أكساط اإلعبلميُت كاألطباء كالطبلب ،هبدؼ نشر رسالة القانوف اإلنساين كتعميم مبادئو علي نطاؽ كاسع
خارج دائرة اؼبتخصصُت من رجاؿ القانوف.
 يبكن للجهات اؼبعنية بنشر القانوف اإلنساين الدكِف الوطنية ك الدكلية ،زبصيص كتصميم شهادة تقدير سبنح
لئلعبلميُت النشيطُت يف تركيج مبادئ ىذا القانوف كتعريف اعبمهور العريض بو ،كيبكن ؼبثل ىذه الشهادة
أف تشكل حافزا معنويا رمزيا ػبدـة ىذه القضية اؼبهمة.
ىذه ؾبرد أمثلة كخطوات ؼبا يبكن عملو غبفز اإلعبلميُت كغَتىم من الفئات عل
الدكِف ،كمراعاة قواعده كمبادئو يف تغطية القضايا اؼبختلفة كتقديبها للقراء

ل االىتماـ بالقانوف اإلنساين

،هبدؼ تنمية كعيهم كتوسيع مداركهم

كتنمية قدراهتم علل تشكيل كصياغة اؼبواقف كاألحكاـ علل أسس تتوافق مع ىذه اؼببادئ القانونية.
الخاتمة:
من خبلؿ ما سبق من بياف لدكر اإلعبلـ يف التعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين ،فإنو يتبُت لنا جليا أف االعًتاؼ
باؼبشكبلت كالتحديات اليت تواجهها اؼبؤسسات اإلعبلمية يف ىذا اجملاؿ ـ ىم كضركرم ،كوف االعًتاؼ باؼبشكلة
جزء ىاـ من حلها ،خصوصان يف منطقتنا اليت تعاين من أنواع شىت من أنواع النزاعات اؼبسلحة ،كلعل العمل على
تقوية اؼبؤسسات اإلعبلمية يف ىذا اجملاؿ من أىم األمور اليت هبب أخذىا بعُت االعتبار  ،كوف ىذه اؼبؤسسات
تتمتع بقدر كبَت من اؼبركنة كالفعالية أكثر من اغبكومات  ،كوف اغبكومات كعلى الصعيد الرظبي ال تعترب ذلك
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ضمن سلم أكلوياهتا ،يف حُت أف ذلك ييشكل أكلوية قصول ؽبا يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين ،كىذا ما ثبت من

خبلؿ الواقع العملي.

كلتحقيق اؼبزيد من التقدـ يف ىذا اجملاؿ  ،ال بد من إهباد نوع من النهج التشاركي بُت كسائل اإلعبلـ فيما بينها
بالدرجة األكُف ،ك كذا فيما بُت اإلعبلف كاؼبنظمات كاؼبؤسسات الفاعلة يف ؾباؿ القانوف الدكِف اإلنساين  ،ألنو من
خبلؿ ذلك يبكن تعزيز احًتاـ قواعد القانوف الدكِف اإلنساين  ،كيبكن للمؤسسات اإلعبلمية من تطوير أدائها من
خبلؿ تبادؿ التجارب كاػبربات مع اآلخرين.
كىي بذلك تكوف قادرة على نشر كتعزيز مفاىيم القانوف الدكِف اإلنساين خصوصان يف ظل التحديات اليت تواجو
اإلعبلـ يف اآلكنة األخَتة ،علمان بأف الفرصة ال زالت بأيدينا لكي نقوم كندعم ىذا القانوف  ،األمر الذم أعتقد أف
اؼبؤسسات اإلعبلمية ك من خبلؿ ما سبق تبيانو ك دراستو ك ربليلو يف ىذا البحث

قادرة على ربقيق ذلك إذا ما

ذباكزت اؼبعيقات كالتحديات اليت تواجهها.
قائمة المراجع:
 اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف دبوجب قرار اعبمعية العامة  217ألف د –  3اؼبؤرخ يف  15كانوفاألكؿ/ديسمرب 1948
 العهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية ك السياسية ،اعتمد ك عرض للتوقيع ك التصديق ك االنضماـ دبوجب قراراعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة  2200ألف (د )21-اؼبؤرخ يف  16كانوف /ديسمرب ، 1966تاريخ بدء النفاذ
 23آذار/مارس  1976كفقا ألحكاـ اؼبادة  49منو
االنساين
 أحسن كماؿ ،آليات تنفيذ القانوف الدكِف االنساين يف ضوء التغَتات الدكلية للقانوف الدكِف،مذكرة لنيل درجة اؼباجستَت يف القانوف ،فرع التعاكف الدكِف ،جامعة مولود معمرم ،كلية اغبقوؽ ،مدرسة
الدكتوراه القانوف األساسي ك العلوـ السياسية ،تيزم كزك ،اعبزائر 2011/11/03،
 أضبد علي ،مفهوـ اؼبعلومات ك إدارة اؼبعرفة ،ؾبلة جامعة دمشق ،اجمللد ، 28العدد األكؿ 2012، ذياب البدانية ،األمن ك حرب اؼبعلومات ،دار الشركؽ للنشر ك التوزيع ،ط ، 1عماف – األردف2007 ، راسم ؿبمد صباؿ ،نظاـ االتصاؿ ك اإلعبلـ الدكِف (الضبط ك السيطرة ) ،الدار اؼبصرية اللبنانية ،الطبعة األكُف، ، 2005لبناف
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 سهاـ رحاؿ ،حدكد اغبق يف حرية التعبَت يف القانوف الدكِف غبقوؽ االنساف ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستَتيف العلوـ القانونية زبصص قانوف دكِف غبقوؽ االنساف ،كلية اغبقوؽ ك العلوـ السياسية ،جامعة حاج ػبضر،
باتنة ،اعبزائر 2011-2010،
 عباس مصطفى صادؽ ،الصحافة كالكمبيوتر ،الدار العربية للعلوـ ،2005،لبناف. عبد القادر القهوجي ،القانوف الدكِف اعبنائي ،منشورات اغبلي اغبقوقية  ،2001،لبناف عبلء شليب ،اإلعبلـ ك حقوؽ االنساف ،أعماؿ الندكة االقليمية حوؿ االعبلـ كحقوؽ االنساف ،القاىرة -21 22يناير 2003
 غوين ليسًت ،اؼبلكية ك استقبللية التحرير ك االستدامة التجارية ،أعد ىذا البحث من أجل اؼبؤسبر الدكِف حوؿحرية التعبَت ك تطوير اإلعبلـ الذم عقد يف مقر اليونسكو بباريس فرنسا ،يف الفًتة  10-8كانوف الثاين /يناير
2007
 فيليب تايلور ،ترصبة سامي خشبة ،الدعاية للحرب منذ العاَف القدًن حىت العصر النوكم ،اجمللس الوطٍت للثقافةك الفنوف ك اآلداب  ،الكويت 2000،
 ؿبمد يوسف علواف ،ؿبمد خليل اؼبوسى ،القانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،اعبزء الثاين ،اغبقوؽ احملمية ،دارالثقافة ،2007 ،األردف.
 مصطفى ؿبمد رجب ،اإلعبلـ كاؼبعلومات يف الوطن العريب يف ظل إرىاب العوؼبة ،مؤسسة الوراؽ للنشركالتوزيع ،األردف 2008 ،
 اللجنة الدكلية للصليب األضبر ،مركز اؼبعلومات  ،مقابلة مع السيدة (أنتونيبل نوتارم ) اؼبسؤكلة عن مشركعبتاريخ
اللجنة الدكلية حوؿ مسألة سبلمة الصحفيُت كالقانوف الدكِف اإلنساين يف اإلعبلـ أثناء اغبركب ،
2007/11/22
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/30international-conference-nterviewnotari-221107.htm
 يعقوب بن أفرات  ،فضيحة أتركف أكرب فبلس يف تاريخ أمريكا2014/07/12،www.ahewar.org/debat/show.art.asp?Aid926
- LOUIS Philippe Laprevote, de quelques difficultés d'étudier la propagande en général Et
l'information de guerre en particulier, in la guerre entrak, les médias et les conflits,(Ouvrage
collectif sous la direction de gerald arboit et michel mathien), bruylant, 2006
- MARIO Bettati, le droit d’ingérence (mutation de l’ordre international, Ed Odile Jacob, paris
1996
366

2014  التربية على القانون الدولي الانساني – أغسطس:العدد الرابع

- Toni Pfanner, Various mechanisms and approaches for implementing international
humanitarian law and protecting and assisting war victims, dans International Review of the
Red Cross, Vol. 91, N° 874, juin 2009
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الدولي اإلنساني
التريف بالقانون ّت
فعالية أدوات ووسائط اإلعالم الجديد في عّت
د .رحيمة الطيب عيساني  /كلية االتصال  -جامعة الشارقة

ملخص:
يشَت مصطلح اإلعبلـ اعبديد  New mediaأك اإلعبلـ الرقمي Digital mediaإُف :ؾبموعة من األساليب كاألنشطة
الرقمية اعبديدة اليت سبكننا من إنتاج كنشر كاستهبلؾ احملتول اإلعبلمي دبختلف أشكالو من خبلؿ األجهزة اإللكًتكنية اؼبتصلة أك غَت
السيادة اؼبطلقة من حيث االنتشار،
اؼبتصلة باإلنًتنت .فرضت كاقعا إعبلميا جديدا بكل اؼبقاييس؛ فقد انتقلت باإلعبلـ إُف مستول ّ
كاخًتاؽ كافة اغبواجز اؼبكانية كالزمانية ،كالتّنوع البلمتناىي يف الرسائل اإلعبلمية ،دبا يبلكو من قدرات كمقومات الوصوؿ كالنّفاذ
للجميع ،كامتداده الواسع بتقنياتو كأدكاتو كاستخداماتو كتطبيقاتو اَفتنوعة ،يف الفضاء اإللكًتكين اؼبًتامي األطراؼ ببل حدكد أك حواجز
كفوارؽ .كما كأتاحت إمكانيات ىائلة للتواصل كاالتصاؿ االجتماعي كما ىو اغباؿ  :يف خدمات اؽباتف احملموؿ ،كالشبكات
االجتماعية كغَتىا من تطبيقات االنًتنت.
من ىذا اؼبنطلق ستناقش الورقة إمكانات كخصائص أدكات اإلعبلـ اعبديد يف التّعريف بالقانوف الدكِف اإلنساين.

مقدمة

شهد النّصف الثاين من القرف العشرين تطورات كبَتة كمتسارعة يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالتّصاؿ؛ كسائبل كرسائبل نتيجة

للتّطورات التّكنولوجية اليت أحدثتها ثورة اؼبعلومات ،كتطوير شبكات اؽباتف ،كإدخاؿ كسائط جديدة مثل األقمار
الصناعية كاأللياؼ البصرية ،كاغباسبات اإللكًتكنية لتسريع بث كنقل كتلقي اؼبعلومات .كقد أبرز اػبرباء كدارسو
االتّصاؿ أىم ظبات ىذا التّطور التّكنولوجي االتّصاِف يف اؼبرحلة اإللكًتكنية يف:
غَتت من مسار الوظائف التّقليدية للوسائل القديبة كأكجدت ؽبا
 .1ظهور كسائل اتصالية كإعبلمية جديدة ّ
سرعت من عمليات تغَت اجتماعية كثقافية يف اجملتمعات اؼبتحررة كاؼبنغلقة على حد سواء باذباه
كظائف جديدة ّ
تشكيل ؾبتمع جديد عرؼ باجملتمع اؼبعلومايت الذم يعيش عبلقات الًتابط كاالنفتاح على بعضو يف القرية الكونية.
 .2أف ىذه الوسائل االتّصالية اعبديدة مع تطورىا كقدرهتا الفائقة يف جلب اعبمهور كاالستحواذ عليو َف تستطع
عززت من كجودىا ،كسانبت يف تطويرىا؛ فاالنًتنيت مثبل خدمت
أف تقض على الوسائل التّقليدية القديبة،بل ّ
صبيع كسائل اإلعبلـ اعبماىَتم كعملت على تطويرىا كعوؼبتها كأصبح لئلنساف عديد من اػبيارات كاالختيارات
تعرضا كترتيبا ألكلوياتو اغبياتية.
يف انتقاء الوسيلة اؼبناسبة لو ّ

الركافد
 .3زيادة حجم اؼبعلومات اؼبتاحة ّ
كما كأكعية متنوعة يف ربصيلها كمعاعبتها كنقلها كبثها ،لتشكل بذلك ّ
اؼبهمة يف بناء كعي كشخصية الفرد يف ؾبتمعات اؼبعلومات.
ّ
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 .4التكامل كاالندماج بُت كافّة كسائل اإلعبلـ اعبماىَتم كتكنولوجيا االتّصاؿ كاؼبعلومات؛ كمع تطور
اغباسبات اإللكًتكنية كشبكات اؽباتف كشبكات اؼبعلومات ،كاستخداـ تكنولوجيا البث الفضائي؛ ظهرت
تكنولوجيا االتّصاؿ متعدد الوسائط( )Multimédiaكتكنولوجيا االتّصاؿ التفاعلي ( )Interactiveبتطبيقاهتا
اؼبختلفة اليت سبثلها أكثر شبكة اإلنًتنيت.
ؾما أبرزت التّطورات اؼبتبلحقة يف الوسائط التقنية اغبديثة(األقمار الصناعية ،الكوابل ،األلياؼ البصرية ،اغباسبات

اإللكًتكنية )...،إمكانات ضخمة للوسائل اليت استفادت من استخداماهتا سواء كانت كسائل إعبلـ كبلسيكية
كالصحافة كاإلذاعة كالتلفزيوف ،أككسائل أقل كبلسيكية كاؽباتف البصرم ،كالتلفزيوف التفاعلي ،كالفيديو كفق الطلب
كالشراء عن بعد؛ فظهر التلفزيوف الكابلي ،كالرقمي كاؽبرتزم ،كتطور اؽباتف األرضي الثابت ،كظهر اؼبحموؿ يف أجياؿ

متبلحقة كمتطورة جدا ،كاالستنساخ عن بعد كالفيديو تكس ،كتوفرت اؼبعلومات عن بعد من بنوؾ اؼبعطيات ،كحصلنا
على الصورة الواضحة كالفورية لؤلحداث كاألشخاص عن طريق األقمار الصناعية كاإلنًتنيت.
كدفعت تطبيقات ىذه اؼبستحدثات التّكنولوجية اعبديدة يف ؾباؿ الطباعة كبو التكامل بُت النشر الورقي
كالرقمي ،الذم يسَت باذباه االلبراط الكلي يف ؾباؿ النشر اإللكًتكين .كغزا البث اإلذاعي الرقمي ( Digital Audio
العامة،
 )Broadcasting, DABأمواج األثَت ؿبققا جودة الصوت كاستقباؿ اإلشارات خاصة داخل كسائل النقل ّ
كأصبح ىذا التّطور اغباصل على مستول اإلرساؿ اإلذاعي يكتسي األنبية نفسها اليت عرفها إحبلؿ القرص
اؼبدمج( )CDؿبل(.)Disque Vinyle
كاقتحم اؽباتف النقاؿ ؾباؿ خدمات اإلنًتنيت كالتجارة اإللكًتكنية كالتلفزيوف ،كبفضل اعبيل الثالث من ىذه
اؽبواتف أمكننا متابعة الربامج التلفزيونية على شاشاهتا الصغَتة ،لذلك بلغ عدد مستعملي اؽباتف احملموؿ إُف حدكد
سبتمرب2005ـ مليارم مستعمل كفق دراسة أجرهتا شركة الدراسات()Wirelss Intelligenceالتابعة لشركة ( GSM
 )Associationكىي نسبة تناىز ثلث سكاف العاَف.
كتبعا ؽبذه التطورات الكربل يف التكنولوجيات كالوسائط كالوسائل اإلعبلمية يعيش العاَف اؼبعاصر(سبثلو الدكؿ
الكربل اؼبصنعة كالشركات متعددة اعبنسيات) تنافسا ؿبموما يف ؾباؿ اإلبداع كاالبتكار التكنولوجي من أجل عهد
جديد يكوف فيو اإلعبلـ كاالتصاؿ سيد اؼبوقف ،تقاس فيو قوة األمم كاألفراد دبدل التحكم يف مسالك اؼبعلومات
كتدفقها ،لتفقد بذلك الطاقة من اآلف موقعها كمنتج اسًتاتيجي كربل ؿبلو اؼبعلومة؛ ربصيبل كمعاعبة كزبزينا كتوزيعا.
كيرل"جَتار تَتم" أف الثورة القادمة ستشهد نسقا أسرع ألف التكنولوجيات تتطور ىي األخرل خبطى أكرب فبا
كاف عليو األمر قبل قرف من الزمن،كمن ىذا اؼبنطلق فإهنا ستغَت بشكل جذرم اؽبياكل االقتصادية ،كأمباط التنظيم
كاإلنتاج ،كقدرة األفراد على الوصوؿ إُف اؼبعرفة كالًتفيو ،كأساليب العمل كالعبلقات االجتماعية.
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كقد ربطت اؼبستحدثات يف ؾباؿ اإلليكًتكنيات كالفضاء نطاقا عريضا من أجهزة االتصاؿ كاإلعبلـ يف صبيع
أكباء العاَف ،كنقلت صناعة االتصاؿ كاإلعبلـ بسرعة إُف األماـ يف الوقت الذم توقفت فيو أك تدىورت العديد من
الصناعات التقليدية كعملت ىذه اؼبستحدثات على زبفيض تكاليف نقل الربامج كزادت من مركنة أنظمة التوزيع،
األمر الذم قلل بشكل كبَت من تكاليف البث ،كأدل إُف زيادة عدد القنوات التلفزيونية.
فالتغَتات التكنولوجية يف كسائل صبع كنشر كتوصيل اؼبادة اإلعبلمية خاصة السمع بصرية منها قد فتحت ؾباالت
جديدة لتوزيعها ،كأدت إُف زيادة عدد األكعية اؼبعلوماتية-يف اجملاؿ -اؼبتاحة للفرد يف ال ّدكؿ اؼبتقدمة خاصة بشكل َف
يسبق لو نظَت سواء من خبلؿ شبكات التلفزيوف الكابلية كالرقمية أك البث اإلذاعي عرب أقمار االتصاؿ ،أك عرب
ؿبتويات شبكة االنًتنيت .إف ىذا التنوع الكبَت الذم حدث لؤلكعية اؼبعلوماتية اؼبتوافرة جعل الصناعة توسع نطاؽ
خدامتها لتشمل اعبمهور العاؼبي بكل فئاتو كجنسياتو كخصائصو التعليمية كاالجتماعية.
السياسية بصورة غَت مسبوقة ،جاعلة من اإلعبلـ
كمع ذلك فقد تداخلت كثَت من العوامل التقنية كاالقتصادية ك ّ
اعبديد قضية شائكة جدا ،كؿبورا لنقاشات متخصصة كعامة حوؿ مدل تأثَته على كسائل االتّصاؿ التّقليدية،
كأشكاؿ التّواصل االجتماعي كالعبلقات االجتماعية ،كحقيقة العبلقة بُت اعبديد كالتّقليدم .ككذا مدل فعاليتو يف
مناقشة القضايا اإلنسانية ،كالتّعريف هبا ،كتوصيلها إُف اعبماىَت الكونية بالشكل الذم يضمن اتساع رقعة االىتمامات
االنسانية اؼبشًتكة.
الدراسة في تساؤالت محورية:
وىي اإلشكاالت التي تطرحها ىذه ّت

 .ما اإلعبلـ اعبديد كما ىي كسائطو كأدكاتو اليت ينتشر كيتغلل من خبلؽبا؟
 .ما خصائص اإلعبلـ اعبديد كظباتو اليت سبيزه عن اإلعبلـ التّقليدم؟
 .كما مدل فعالية أدكات ككسائط اإلعبلـ اعبديد يف التّعريف بالقانوف ال ّدكِف اإلنساين؟

أوال :اإلعالم الجديد ووسائطو ؛ االصطالح والمفهوم
يستخدـ مصطلح"اإلعبلـ اعبديد" يف األدبيات التّنظَتية العربية كًتصبة للمقابل اإلقبليزم(،)New Media
كالفرنسي( ،)Nouveaux mediasككاضح أنو حدث خطأ يف تعريب اؼبسمى األجنيب فأصل كلمة ) (Mediaىو
) (Mediumاليت تعٍت(الوسيط أك الناقل) ،كلذلك عيربت كلمة )(Multimediaسابقا إُف(الوسائط اؼبتعددة) كَف تعرب
إُف(اإلعبلـ اؼبتعدد) ،كلذؾ يرل بعض الباحثُت 123أف استخداـ كلمة "اؼبيديا اعبديدة" أك األصح ،كىو -حسب رأيي-
توجو ال وبل اإلشكاؿ يف استعماؿ اؼبصطلحات اؼبتولدة يف بيئات أنتجتها ،سواء أكانت يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالتّصاؿ أك

 - 123الصادؽ اغبمامي :اؼبيديا اعبديدة؛ االبستيمولوجيا كاإلشكاالت كالسياقات(،تونس :اؼبنشورات اعبامعية دبنوبة ،ط( ،)2012 ،)1ص(.)17-13
371

العدد الرابع :التربية على القانون الدولي الانساني – أغسطس 2014

أم علم آخر ،كيفًتض يف ىذه اغباؿ أف كبتكم إُف الًتصبة الصحيحة للكلمات ،كاؼبعٌت اؼبقصود من استخداـ
اؼبصطلح عند من استعملو أكؿ مرة أك أطلقو؛ تسمية أك توصيفا أك اصطبلحا.
كاستنادا إُف ىذه القاعدة يف الًتصبة ،يصبح التعريب الصحيح لػ( )New Mediaىو (الوسائط اعبديدة)؛ اؼبستخدمة

يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالتّصاؿ على حد سواء ،كمع أنٍت مقتنعة جدا بأف كلمة" الوسائط اعبديدة" ىي األصح ترصبة
كتعريبا الصطبلح( ،)New Mediaإال أنٍت سأستخدـ يف دراسيت ىذه مصطلح"اإلعبلـ اعبديد" ،عمبل باؼبقولة العربية
الشهَتة"استعماؿ اػباطئ الشائع أفضل من الصواب اؼبهجور".
لذلك كتتمة لتفاصيل اؼبوضوع فمصطلح اإلعبلـ اعبديد( ،)New Mediaأك ما يعرؼ كذلك باإلعبلـ الرقمي
( )Digital mediaيشَت إُف ؾبموعة من األساليب كاألنشطة الرقمية اعبديدة اليت مكنت من إنتاج كنشر كاستهبلؾ
احملتول اإلعبلمي دبختلف أشكالو من خبلؿ األجهزة اإللكًتكنية(الوسائط) اؼبتصلة أك الغَت متصلة باالنًتنت .كأتاحت
إمكانيات ىائلة للتواصل كاالتّصاؿ االجتماعي من خبلؿ خدمات اؽباتف احملموؿ ،كالشبكات االجتماعية على
االنًتنت كعلى الرغم من أف االنًتنت ليست اؼبثاؿ الوحيد على كسائط اإلعبلـ اعبديد إال أهنا كانت كمازالت السبب
الرئيسي لوصف ىذا النمط من اإلعبلـ باعبديد.
كيرل بعض الباحثُت أف اؼبصطلح يشَت إُف احملتول اإلعبلمي الذم يبث أك ينشر عرب الوسائط اإلعبلمية اعبديدة
اليت يصعب إدراجها ربت أم من الوسائل التّقليدية كالصحافة كالردايو كالتلفزيوف ،كذلك بفعل التّطور التّكنولوجي

الكبَت يف انتاج كتوزيع اؼبضامُت اإلعبلمية  .لذلك يعرفو قاموس التّكنولوجيا الرفيعة  High-Tech Dictionaryاإلعبلـ
اعبديد بأنو":اندماج الكومبيوتر كشبكات الكومبيوتر كالوسائط اؼبتعددة ".
The integration of computers, computer networking, and multimedia125.
كيعرفو قاموس الكومبيوتر  Computing Dictionaryعرب مدخلُت نبا:
 .اإلعبلـ اعبديد ىو صبلة من تطبيقات االتّصاؿ الرقمي كتطبيقات النشر اإللكًتكين على األقراص بأنواعها
اؼبختلفة كالتلفزيوف الرقمي كاالنًتنت .كىو يدؿ كذلك على استخداـ الكومبيوترات الشخصية كالنقالة فضبل عن

.

التطبيقات البلسلكية لبلتصاالت كاألجهزة احملمولة يف ىذا السياؽ .كىبدـ أم نوع من أنواع الكومبيوتر على كبو
ما تطبيقات اإلعبلـ اعبديد يف سياؽ التزاكج الرقمي إذ يبكن تشغيل الصوت كالفيديو يف الوقت الذم يبكن أيضا
معاعبة النصوص كإجراء عمليات االتّصاؿ اؽباتفي كغَتىا مباشرة من أم كومبيوتر.
اؼبفهوـ يشَت أيضا إُف الطرؽ اعبديدة يف االتّصاؿ يف البيئة الرقمية دبا يسمح للمجموعات األصغر من الناس
بإمكانية اإللتقاء كالتجمع على االنًتنت كتبادؿ اؼبنافع كاؼبعلومات ،كىي بيئة تسمح لئلفراد كاجملموعات بإظباع
صوهتم كصوت ؾبتمعاهتم إُف العاَف أصبع".126

 -124حسنُت شفيق :اإلعبلـ اعبديد(القاىرة :دار فكر كفن ،ط( ،)2010 ،)1ص(.)52
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كتضع كلية شريدياف التّكنولوجية  Sheridanتعريفا عمليا لبلعبلـ اعبديد بأنو":كل أنواع اإلعبلـ الرقمي الذم

يقدـ يف شكل رقمي كتفاعلي" .كترل أف ىناؾ حالتاف سبيزاف اعبديد من القدًن :تتمثل األكُف يف الكيفية اليت يتم هبا
بث مادة اإلعبلـ اعبديد ،كتتمثل الثانية يف الكيفية اليت يتم من خبلؽبا الوصوؿ إُف خدماتو ،فهو يعتمد على اندماج
النص كالصورة كالفيديو كالصوت ،فضبل عن استخداـ الكومبيوتر كآلية رئيسة لو يف عملية االنتاج كالعرض ،أما
التفاعلية فهي سبثل الفارؽ الرئيس الذم يبيزه كىي أىم ظباتو.
على ذلك يبكن تقسيم اإلعبلـ اعبديد إُف األقساـ األربعة اآلتية:
 .اإلعبلـ اعبديد القائم على شبكة االنًتنت  Onlineكتطبيقاهتا ،كىو جديد كليا بصفات كميزات غَت
مسبوقة ،كىو ينمو بسرعة كتتوالد عنو ؾبوعة من تطبيقات ال حصر ؽبا.
.

.

.

اإلعبلـ اعبديد القائم على األجهزة احملمولة ،دبا يف ذلك أجهزة قراءة الكتب كالصحف .كىو أيضا ينمو
بسرعة كتنشأ منو انوع جديدة من التطبيقات على األدكات احملمولة اؼبختلفة كمنها اجهزة اؽباتف كاؼبساعدات
الرقمية الشخصية كغَتىا.
القائم على منصة الوسائل التّقليدية مثل الراديو كالتلفزيوف اليت أضيفت إليها ميزات جديدة مثل التفاعلية

كالرقمية كاالستجابة للطلب.
اإلعبلـ اعبديد القائم على منصة الكومبيوتر  ،Offlineكيتم تداكؿ ىذا النوع ،إما شبكيا أك بوسائل اغبفظ
اؼبختلفة مثل االسطوانات الضوئية ،كيشمل العركض البصرية كألعاب الفيديو كالكتب اإللكًتكنية كغَتىا".127

كترل اؼبوسوعة اإللكًتكنية كيكيبديا أف تعبَت اإلعبلـ اعبديد يشَت إُف":العديد من األشكاؿ اؼبستحدثة من نظم
االتّصاؿ اإللكًتكين اليت أصبحت فبكنة بفضل الكومبيوتر .كالتعبَت مرتبط أيضا بالنظم اإلعبلمية القديبة ،فإذا ما قمنا
بعقد مقارنة بُت الصحافة الورقية اليت تتصف حبالة سكوف يف نصوصها كصورىا مع صحافة اإلعبلـ اعبديد نلمس
الفرؽ يف ديناميكيتها كيف حالة التغَت اؼبستمر الذم تتصف بو .التعبَت يشَت أيضا إُف قابلية اجراء االتّصاؿ بُت االجهزة
الثابتة كاحملمولة بأنواعها اؼبختلفة ،دبا يبكن معو نقل اؼبعلومات بُت بعضها البعض".128
كبينما يقوـ مبدأ كسائل اإلعبلـ التّقليدية على نظاـ ثابت كمعركؼ ،إما بطريقة االتّصاؿ من كاحد إُف
كاحد  ،Point-to-pointكمثاؿ على ذلك االتّصاؿ باؽباتف ،أك من كاحد إُف الكثَتين  Point-to-manyكمثاؿ على

ذلك التلفزيوف كالراديو .أما يف حالة اإلعبلـ اعبديد ،كيف تطبيقاتو اؼبختلفة ،خاصة اؼبرتبطة االنًتنت ،فإف ىذا النمط
تغَت بشكل جذرم .فقد مكنت االنًتنت من الوصوؿ إُف كل األشكاؿ احملتملة من نقاط االتّصاؿ.

 - 126عباس مصطفى صادؽ:اإلعبلـ اعبديد؛ دراسة يف مداخلو النظرية كخصائصو العامة(عماف :دار الشركؽ ،)2008 ،ص(.)5
http://www.sheridanc.on.ca
wekopedia.com. http://www.
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كيعرؼ قاموس االنًتنت اؼبوجز  Condensed Net Glossaryاإلعبلـ اعبديد بأنو":أجهزة اإلعبلـ الرقمية عموما،
أك صناعة الصحافة على االنًتنت .كيف أحياف يتضمن التعريف اشارة ألجهزة اإلعبلـ القديبة ،كىو ىنا تعبَت غَت
إنتقاصي يستخدـ أيضا لوصف نظم إعبلـ تقليدية جديدة :الطباعة ،التلفزيوف ،الراديو ،كالسينما.
الرسالة كمستقبلها ،كمع ذلك فإف الفواصل
كيتميز اإلعبلـ اعبديد عن القدًن خباصية اغبوار بُت الطرفُت ،صاحب ّ
بُت اإلعبلـ اعبديد كالقدًن ذابت ،ألف القدًن نفسو أعيد تكوينو كربسينو كمراجعتو ليلتقي مع اعبديد يف بعض

جوانبو".129
من خبلؿ ؾبموعة التعريفات اؼبختلفة يبدك استحالة كضع تعريف شامل عن اإلعبلـ اعبديد ،لعدة أسباب ،تبدأ
بأف ىذا اإلعبلـ ىو يف كاقع األمر يبثل مرحلة انتقالية من ناحية الوسائل كالتطبيقات كاػبصائص اليت َف تتبلور بشكل

كامل ككاضح ،فهي ما زالت يف حالة تطور سريع ،كما يبدك اليوـ جديدا يصبح قديبا يف اليوـ التاِف .كإذا ما أردنا
كضع تعريف لئلعبلـ اعبديد بناء على الوسائل اعبديدة فهي بالتأكيد ستكوف قديبة دبجرد ظهور مبتكرات جديدة،
كىذا مدعاة لصعوبة كضع تعريف صارـ من ىذا اؼبدخل ربديدا بينما ىبتلف الوضع إذا مت كضع تعريف بناء على
ؾبموعة اػبصائص اليت سبيز اإلعبلـ اعبديد فهنالك شبو اتفاؽ على صبلة خصائص يتصف هبا ىذا اإلعبلـ ،سنفصل
فيها الحقا.
كلكن يبكن أف لبلص من صبلة التعريفات األكلية إُف شبو اتفاؽ بأف فكرة اعبدة يبكن استقراؤىا من أف اإلعبلـ
اعبديد يشَت إُف حالة من التنوع يف األشكاؿ كالتّكنولوجيا كاػبصائص اليت ضبلتها الوسائل اؼبستحدثة عن التّقليدية

خاصة فيما يتعلق باعبلء حاالت الفردية  Individualityكالتخصيص  Customizationكنبا تأتياف نتيجة ؼبيزة رئيسة
ىي التفاعلية .فإذا ما كاف اإلعبلـ اعبماىَتم كاإلعبلـ كاسع النطاؽ كسم إعبلـ القرف العشرين ،فإف اإلعبلـ
الشخصي كالفردم ىو إعبلـ القرف اعبديد ،فاالنًتنت كىي كاحدة من أدكاتو جعلت يف مقدكر أم انساف البحث عن
األغنية كالربنامج التلفزيوين كالفيلم السينمائي كاؼبعلومات الصحفية كالعلمية اليت يريد يف الوقت الذم يريد.
مع اإلشارة إُف أف اإلعبلـ اعبديد ليس انًتنت فقط ،فبعض تطبيقاتو بعيدة كليا عن اؼببادئ اليت تقوـ عليو
تكنولوجيا االنًتنت ،فاإلعبلـ اعبديد يستبطن عددا من التّكنولوجيات االتّصالية اليت ظهرت بعد أكؿ تطبيق للنشر
االلكًتكين من نص كصور ساكنة يف نظم الكومبيوتر كالشبكات اؼببكرة إُف تطبيقات االتّصاؿ غَت اؼبسبوقة على شبكة

االنًتنت.
كللخركج من حالة التقابلية يف تصنيف اإلعبلـ اعبديد ،يضع كل من  Richard Davisك  Diana Owenيف
كتاهبما اؼبشًتؾ(االعبلـ اعبديد كالسياسة األمريكية) اإلعبلـ اعبديد كفق ثبلثة أنواع ىي:130
 - 129نقبل عن :عباس مصطفى صادؽ:اإلعبلـ اعبديد؛ دراسة يف مداخلو النظرية كخصائصو العامة ،ص(.)5
130
- Richard Davis, Diana Owen: New Media and America Politics(New York: Oxford University Press,
1998), p(9).
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النوع األكؿ :اإلعبلـ اعبديد بتكنولوجيا قديبة :كيرل الباحثاف أف مبوذج اإلعبلـ اعبديد كفق ىذا التصنيف يعود
اُف ؾبموعة من االشكاؿ الصحفية يف االذاعة كالتلفزيوف كالصحف ،كيشَتاف اُف راديو كتلفزيوف اغبوار الذم
يرجع اُف حقبة الثبلثينات من القرف اؼباضي ،فقد كاف الرئيس االمريكي ركزفليت يستخدـ اإلذاعة كأداة أساسية
للحديث إُف الناس ككانت أحاديثو مسموعة بشكل كاسع .التلفزيوف أيضا مع الراديو جدد نفسو كثَتا بربامج
اغبوار اغبية  Talk Showكاجملبلت االخبارية  Television news magazineمثل  Date LineكMinutes 60
كبرامج االخبار اغبية كالربامج اؼبسائية ،مثل  Night Lineكبرامج الصباح اؼبعركفة ،مثل Good Morning America
كبرامج التابلويد ،مثل  Inside Editionالشبيهة بصحافة التابلويد الورقية .كيشمل التجديد ،يف حاالت أخرل،
مبوذج برنامج أكبرا  Oprahكقنوات مثل  MTVاؼبتخصصة يف اؼبوسيقى كاليت مددت افقها للتغطية االخباريوة ساعة
بساعة.
بعض الربامج اؼبذكورة مثل  Todayيعود إُف اػبمسينات من القرف اؼباضي كلكنها سبثل مبطا جديدا يف
االعبلـ .كقد بادر معظمها باستخداـ التّكنولوجيات اعبديدة مثل الكومبيوتر كالشبكات اؼبختلفة ،كطبقوا
أساليب مستحدثة يف بناء موضوعاهتم كتقديبها .كقد مثلت بعض التغطيات عبلمة فارقة لبلنتقاؿ اُف اؼبرحلة
اعبديدة ،مثل تغطية قضية الرياضي اؼبشهور  O. J Simpsonكقضية  William Kennedy Smithك Timothy
 McVeighالذم فجر مبٌت البلدية يف أكبلىوما سييت .فالتغطيات تغَتت كثَتا يف الشكل كطريقة اؼبتابعة
كاستخداـ كافة كسائل االتّصاؿ كالعرض كالغرافيك كاإلحصاء بواسطة الكومبيوتر.

.

.

النوع الثاين :إعبلـ جديد بتكنولوجيا جديدة :سبثلو صبيع الوسائل اليت نعايشها اآلف اليت تعمل على منصة
الكومبيوتر كىي تشمل شبكات الكومبيوتر اؼبختلفة كعلى رأسها شبكة اإلنًتنت كالربيد االلكًتكين كغَتنبا .كىي
الوسائل اليت مكنت من إنفاذ حالة التبادؿ اغبي كالسريع للمعلومات كمن التّواصل بُت الطرفُت كحققت
للمواطنُت اظباع أصواهتم للعاَف .كمكنت من دمج التّكنولوجيات كالوسائل اؼبختلفة مع بعضها البعض كذباكزت

العوائق اؼبكانية كالزمانية كاغبدكد بُت الدكؿ اليت كانت تعيق حركة اإلعبلـ القدًن ،كىذه الوسائل تتصف بدكرىا
الفعاؿ يف تسهيل التفاعل اعبماىَتم كتقدًن مصادر ال حد ؽبا ،كؾباال كاسعا من االشكاؿ كالتطبيقات االتّصالية
.
النوع الثالث :إعبلـ جديد بتكنولوجيا ـبتلطة :كىنا تزكؿ الفوارؽ بُت القدًن كاعبديد ،فقد أصبحت اغبدكد
الفاصلة بُت أنواع الوسائل اؼبختلفة حدكدا اصطناعية ،كحدثت حالة سباىي كتبادؿ للمنافع بُت اإلعبلـ القدًن
كاعبديد ،كيستخدـ الكثَت من اؼبمارسُت للعمل االعبلمي الذين يعملوف يف الوسائل التّقليدية الوسائل اعبديدة
الستكماؿ أدكارىم اإلعبلمية اؼبختلفة ،أم أهنم أصبحوا يستخدموف النوعُت معا .ككما يعًتؼ األفراد تعًتؼ
اؼبؤسسات القديبة أيضا بأنبية اإلعبلـ اعبديد ،كتعمل على اللّحاؽ بتكنولوجياتو كتطبيقاتو اؼبختلفة ،فصحف
كبَتة مثل كاشنطن بوست كنيويورؾ تايبز لديها مواقع ضخمة على شبكة االنًتنت ،كتتواصل برامج التلفزيوف
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اؼبختلفة كنشرات األخبار مع اعبمهور بأدكات اإلعبلـ اعبديد كتكمل مشركعها اإلعبلمي كتدير استطبلعاهتا
عرب الوسائل اؼبستحدثة .
ثانيا :خصائص وسائط اإلعالم الجديد:

تتميز كسائط اإلعبلـ اعبديد بعديد من اػبصائص كالسمات اليت سبيزىا عن كسائل اإلعبلـ التقليدية كأنبها اآليت:
التفاعلية :أم القدرة على تبادؿ األدكار بُت مرسل الرسالة كمستقبلها إذ يتحوؿ من يتعامل مع كسائط اإلعبلـ اعبديد
من ؾبرد متلقي سليب إُف مشارؾ متفاعل يرسل كيستقبل اؼبعلومات يف الوقت ذاتو .كىذه السمة َف تكن سبيز سول
أشكاؿ االتصاؿ اؼبواجهي ،يف حُت كاف االتصاؿ اعبماىَتم التقليدم يفتقدىا سباما ،كتعٌت التفاعلية ()Interactivity
انتهاء فكرة االتصاؿ اػبطى( )Linearأك االتصاؿ يف اذباه كاحد من اؼبرسل إُف اؼبلتقي ليتحوؿ إُف اتصاؿ يف اذباىُت
تتبادؿ فيو أطراؼ عملية االتصاؿ األدكار ،كيكوف لكل طرؼ فيها القدرة كاغبرية يف التأثَت على عملية االتصاؿ يف
الوقت كاؼبكاف الذم يناسبو كبالدرجة اليت يراىا ،كيًتتب على ذلك ما يلي:131
 .ال يقف دكر اؼبستقبل أك اؼبتلقي عند حدكد التلقي كالقياـ بالعمليات اؼبعرفية يف إطار االتصاؿ الذايت بعيدا عن

.

.

.

.

اؼبرسل أك القائم باالتصاؿ ،كما ال تكوف قراراتو يف حدكد القبوؿ كاالستمرار أك التوقف كالعزكؼ عن العملية
االتصالية فقط ،كلكن ربوؿ اؼبستقبل أك اؼبتلقي إُف مشارؾ يف عملية االتصاؿ كمؤثرا يف بناء عناصرىا باختياراتو
اؼبتنوعة كاؼبتعددة كمسيطرا على ـبرجاهتا.
ال تتوقف اؼبشاركة فقط على االختيار اؼبطلق من بُت اؼبخرجات أك احملتول النهائي يف عملية االتصاؿ ،بل سبتد
إُف التأثَت يف بناء احملتول كتوجيهو سواء كاف ىذا التأثَت تزامنيا مع عرض احملتول أك ال تزامنيا عند التعرض إُف
احملتويات طبقا ػبيارات زمن التعرض بالنسبة للمتلقي.
كأدل ذلك أيضا إُف إمكانية تعدد اؼبشاركُت يف عملية االتصاؿ عن بعد–أكثر من مرسل كأكثر من متلقي -يف
إطار متزامن من خبلؿ مؤسبرات الفيديو( )Vidéo Conférencesمع تبادؿ األدكار خبلؿ عملية االتصاؿ طبقا
غبركة اغبوار كاذباىاهتا.
كَف تعد اؼبؤسبرات عن بعد أك مؤسبرات الفيديو التفاعلية قاصرة على اؼبشاركُت فيها فقط ،بل ربولت إُف كسيلة
مضافة إُف االتصاؿ اعبماىَتم بوسائلو اؼبتعددة يشارؾ فيها اؼبتلقي باغبوار ،كما شاىدنا تطبيقاهتا أثناء اغبرب
على العراؽ يف القنوات التلفزيونية الفضائية العربية كاألجنبية.
كترتب على خاصية التفاعلية أنو َف يعد يكفي أف نصف اؼبشاىد بأنو نشط ( )Activeبناء على اختياراتو من بُت
كسائل االتصاؿ اؼبتعددة أك عنيد( )Obstinateبناء على رفضو أك قبولو للمحتول ،بل أصبح مشاركا كمتفاعبل
يف العملية االتصالية الكلية يؤثر فيها كيف عناصرىا كنتائجها .كاتسع مفهوـ ديبقراطية االتصاؿ كاغبق يف االتصاؿ

-131ؿبمد عبد اغبميد :االتصاؿ كاإلعبلـ على شبكة االنًتنيت(القاىرة :عاَف الكتب ،ط(2007 ،)1ـ) ،ص(.)31
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ليشمل اؼبشاركة اإلهبابية كالنشطة يف عمليات االتصاؿ لتلبية حاجاتو االجتماعية اؼبتعددة ،كليس ؾبرد توفَت
كسائل اإلعبلـ االتصاؿ كزيادة عدد اؼبستفيدين منها يف اجملتمعات اؼبختلفة.

 البلتزامنية :كىي إمكانية التفاعل مع العملية االتصالية يف الوقت اؼبناسب للفرد ،سواءان كاف مستقببلن أك مرسبلن.
فوسائل اإلعبلـ اعبديد بتكنولوجياهتا اؼبتقدمة مكنتها العمل الدائم كاؼبستمر على مدار(24سا) يوميا ذباكز هبا
ؿبدكدية الوقت يف استقباؿ الرسائل كاالتصاؿ من طرؼ اعبمهور ،إُف إمكانية إرساؿ كاستقباؿ الرسالة يف الوقت
الذم يناسب اؼبرسل كاؼبستقبل على حد سواء ،فأصبح لكل مرسل أف يبعث برسالتو االتصالية اليت يريدىا يف
التوقيت الذم يناسبو ىو ،كما أصبح لكل مستقبل أف يستقبل الرسالة اليت تصلو يف الوقت الذم يناسبو ىو.

 قابلية التحرؾ كالتحويل كالتوصيل :تتجو كسائل اإلعبلـ اعبديد إُف صغر حجمها كبالتاِف االستفادة منها يف أم
مكاف.كتلفزيوف السيارة أك الطائرة ،كالكمبيوتر النقاؿ كاؼبدمج مع ساعة اليد ،أك مع اؽباتف النقاؿ ،كاإلذاعات
الدكلية ...،كغَتىا كثَت من الوسائل اغبديثة اليت طورت تكنولوجياهتا.
كما أصبحت لكثَت من كسائل اإلعبلـ اؼبرئية كاؼبسموعة ذات التكنولوجيات العالية القدرة على نقل اؼبعلومات من
كسيط آلخر ،كربويلها من صورة إُف أخرل؛ كتحويل الرسالة اؼبسموعة إُف رسالة مكتوبة كالعكس ،ككذا نظاـ الًتصبة
اآلِف .كقد زادت إمكانية بعض ىذه الوسائل كقدرهتا على توصيل الرسائل السريعة كالكثَتة بفضل إمكانية توصيل
األجهزة االتصالية مع بعضها البعض لتشكل منظومة اتصالية متكاملة ،بغض النظر عن اختبلؼ الشركات الصانعة أك
تباين دكؿ التصنيع.
التنوع كاالنتشار :كيعٍت بو االنتشار اؼبنهجي لنظاـ كسائل االتصاؿ حوؿ العاَف كيف داخل كل طبقة من طبقات
اجملتمع ،ككل كسيلة تظهر تبدك يف البداية على أهنا ترؼ مث تتحوؿ إُف ضركرة ،نلمح ذلك يف جهاز الفيديو كبعده
التلفاز عاِف الوضوح كالتلفاز الرقمي كالتلفاز ذك الشاشة الببلزمية كالسينما اؼبنزلية.
كيف رأم(ألفن توفلر) أف من اؼبصلحة القوية لؤلثرياء ىنا أف هبدكا طرائق لتوسيع النظاـ اعبديد ليشمل-ال ليقصي-من ىم
أقل ثراء حيث يدعموف بطريقة غَت مباشرة اػبدمة اؼبقدمة لغَت القادرين على تكاليفها.
كمع تطور اؼبستحدثات التقنية يف ؾباؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كتعددىا كارتفاع القدرة على التخزين كاإلتاحة للمحتول
االتصاِف ،أدل ذلك إُف التنوع( )Varietyيف عناصر العملية االتصالية ،اليت كفرت للمتلقي اختيارات أكرب لتوظيف
عملية االتصاؿ دبا يتفق مع حاجاتو كدكافعو لبلتصاؿ ،كسبثل ذلك يف اآليت:
 .تنوع يف أشكاؿ االتصاؿ اؼبتاحة من خبلؿ كسيلة رقمية كاحدة ىي اغباسب الشخصي ( )P.Cالذم أصبح
يستخدـ جبانب أجهزة ترميز االتصاالت التلفونية – مودـ  Demodiolator Modialotor -Modemيف
توفَت االتصاؿ الشخصي باالتصاؿ الصويت أك الكتايب ( )Chatأك الربيد االلكًتكين( )E-mailأك توفَت االتصاؿ
باعبماعات الصغَتة ( )Small Group Comمن خبلؿ اؼبؤسبرات أك صباعات النقاش ()Discussion Group
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ككذلك االتصاؿ بالوصوؿ إُف اؼبواقع اػباصة بصحف الشبكات كؿبطات التلفزيوف كالراديو احمللية كالعاؼبية ،كاالختيار
من بينها يف اؼبكاف كالزماف الذم وبدده بناء على ظركفو اػباصة كحاجاتو .
تنوع احملتول الذم ىبتاره على اؼبواقع اؼبختلفة اؼبنتشرة على شبكة االنًتنت،سواء يف كظائف ىذا احملتول،
.2
خبلؽبا
أك ؾباالتو ،أكاؼبواقع اعبغرافية للنشر كاإلذاعة ،أك الوسائل اؼبتعددة اليت يتم ترميز احملتول االتصاِف من
( ،)Multimediaمث التنوع يف امتدادات ىذا احملتول كركابطو كتفسَتاتو من خبلؿ النصوص الفائقة .
كباؼبقابل فقد أدل التطور التكنولوجي اؽبائل يف تصنيع كسائل االتصاؿ كاؼبعلومات إُف تقليل تكاليف إنتاجها
اتساع نطاؽ االستخداـ بُت األفراد؛ رغم تفاكت مستوياهتم
إُف اغبد الذم أتاح ؽبا قدرا كبَتا من االنتشار ك
االقتصادية كالثقافية ،حبيث َف يعد ينظر إُف ىذه الوسائل باعتبارىا ترفا الداعي لو ،كإمبا باعتبارىا ضركرة ال يبكن
االستغناء عنها .كما أف الربط بُت كسائل االتصاؿ اغبديثة قد بات عاؼبيا أك كونيا هبدؼ زبطي اٌف دكد اإلقليمية؛ إذ
أصبح يف اإلمكاف االتصاؿ بأم مكاف يف العاَف من اؽباتف احملموؿ ،أكمن اؽباتف العمومي ،كما تعددت قنوات
البث التلفزيوين الفضائي.
كلبلص إُف ؾبموعة من اػبصائص كاؼبميزات اليت يتصف هبا اإلعبلـ اعبديد ككسائطو أنبها:
 دؾبو للوسائل اؼبختلفة القديبة كاؼبستحدثة يف مكاف كاحد ،على منصة الكومبيوتر كشبكاتو،

 كما ينتج عن ذلك االندماج من تغيَت انقبليب للنموذج االتّصاِف اؼبوركث دبا يسمح للفرد العادم ايصاؿ رسالتو إُف
من يريد يف الوقت الذم يريد بطريقة كاسعة االذباىات كليس من أعلى إُف أسفل كفق النموذج االتّصاِف التّقليدم.

 فضبل عن تبٍت ىذا اإلعبلـ للتكنولوجيا الرقمية كحاالت التفاعلية كالتشعبية كتطبيقات الواقع االفًتاضي كتعددية
الوسائط كربقيقو ؼبيزات الفردية كالتخصيص كذباكزه ؼبفهوـ الدكلة الوطنية كاغبدكد الدكلية .
 كما أف اإلعبلـ اعبديد يتميز باعتماده ع ُف استخداـ الكمبيوتر كاالتّصاالت عن بعد يف إنتاج اؼبعلومات كالتسلية
كزبزينها كتوزيعها ،ىذه اػباصية كىي عملية توفَت مصادر اؼبعلومات كالتسلية لعموـ الناس بشكل ميسر كبأسعار
منخفضة ىي يف الواقع خاصية مشًتكة بُت اإلعبلـ القدًن كاعبديد ،الفرؽ ىو أف اإلعبلـ اعبدم د قادر على إضافة
خاصية جديدة ال يوفرىا اإلعبلـ القدًن كىي التفاعل ( )Interactivityكالتفاعل ىو قدرة كسيلة االتّصاؿ اعبديدة
على االستجابة غبديث اؼبستخدـ سباما كما وبدث يف عملية احملادثة بُت شخصُت  .كىي اػباصية اليت أضافت بعدا
جديدا مهما إُف أمباط كسائل اإلعبلـ اعبماىَتم اغبالية اليت تتكوف يف العادة من منتجات ذات اذباه كاحد يتم
إصدارىا من مصدر مركزم مثل الصحيفة أك قناة التلفاز أك الراديو إُف اؼبستهلك مع إمكانية اختيار مصادر
اؼبعلومات كالتسلية مىت أرادىا كبالشكل الذم يريده .
 كما يتميز اإلعبلـ اعبديد أيضا بأنو إعبل ـ متعدد الوسائط ( )Multimediaكيعٍت أف اؼبعلومات يتم عرضها يف
شكل مزيج من النص كالصورة كالفيديو؛ فبا هبعل اؼبعلومة أكثر قوة كتأثَتا ،ىذه اؼبعلومات ىي معلومات رقمية يتم
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إعدادىا كزبزينها كتعديلها كنقلها بشكل إلكًتكين  .يتميز اإلعبلـ اعبديد أيضا بتنوع كسائلو كسو كلة استخدامها،
كىذه اػبصائص غَتت من مثّ من أمباط السلوؾ اػباصة بوسائل االتّصاؿ .

الدولي اإلنساني:
التريف بالقانون ّت
ثالثا :فعالية وسائط اإلعالم الجديد في عّت

إف القراءة العلمية كالواقعية ػبصائص كفبيزات كسائط االعبلـ اعبديد السابقة تدلل على أهنا سبتلك عومل الفعالية

التريف بالقانوف ال ّدكِف اإلنساين ،كعلى نطاؽ كاسع ،كذلك بسبب اآليت:
األساسية لبلضطبلع بدكر مهم ككبَت يف ّع

 االستخدام الكبير والواسع لوسائط اإلعالم الجديد  :ففي تقرير صدر شهر يناير  2014عن مؤسسة " We

 "Are Socialتناكؿ حالة استخداـ كانتشار كل من االنًتنت كالشبكات االجتماعية كاؽبواتف الذكية من بُت
أىم األشياء التقنية اليت تشهد تطوران كزيادة كبَت ين من حيث نسب اعتمادىا أك استخدامها من قبل
اؼبستخدمُت على الصعيد العاؼبي :

.

فقد ارتفع عدد مستخدمي اال نًتنت يف كل مناطق العاَف بشكل إصباِف ،حيث كصل عدد إُف كبو  2.5مليار
بيادة سنوية مساكية لػ  150مليوف مستخدـ
مستخدـ كىو ما يقارب نسبة ( )%35من سكاف العاَف  .أم ز
مقارنة دبستخدمي العاـ  ،2013يف حُت أشارت تقديرات ؿال رباد الدكِف لبلتصاالت ( )ICUإُف أف ىناؾ 3
132
الس بع
مليار مستخدـ لئلنًتنت على األرجح  .كىو رقم كبَت مقارنة بعدد سكاف العاَف الذم ز اد عن ّ
مليارات ،كإذا ما استثٍت األطفاؿ كاألميُت إلكًتكنيا فهذا يعٍت أف أكثر من ثلث سكاف العاَف يستخدموف
االنًتنيت ،كأهنا تغلغل بشكل كبَت جدا يف حياتنا كيتزايد اعتمادنا عليها يف تسيَت أمورنا كل يوـ .

132

- Social, Digital & Mobile Worldwide in 2014, by Simon Kemp in News on 9 January 2014 at 16:09

http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
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كترافقت زيادة عدد اؼبشًتكُت مع البفاض ملموس يف تكاليف االشًتاؾ كزيادة يف سرعة االستخداـ ،كربسُت
اػبدمات كتطبيقاهتا على نطاؽ أكسع  .مع أنو يبدك من اؼبستحيل االستناد إُف أرقاـ إحصائية دقيقة كموثوؽ هبا،
بشأف عدد اؼبستخدمُت الفعليُت لئلنًتنت يف العاَف كالوطن العريب خاصة بسبب اختبلؼ مفهوـ اَفشًتؾ عن مفهوـ
اؼبستخدـ فإذا كاف الشخص مشًتكا باإلنًتنت من منزلو ،يبكن أف يشاركو كاحد أك أكثر من أفراد أسرتو يف عملية
االستخداـ من اؼبنزؿ ،كىكذا بالنسبة للمؤسسات كالدكائر العامة كمقاىي اال نًتنت ،كما قد تغيب األرقاـ اغبقيقية،
عندما يوجد أكثر من مزكد ػبدمة االتصاؿ باالنًتنت يف القطر الواحد.
كتوقع مؤشر شبكات سيسكو اؼبرئية غبركة بيانات االتصاالت اؼبتنقلة  ،133أف تنمو حركة اإلنًتنت العاؼبية بواقع
ثبلثة أضعاؼ بُت عامي  2012ك ،2017كأنو كحبلوؿ عاـ  ،2017سيبلغ عدد مستخدمي اإلنًتنت حواِف  3.6مليار
شخصا ،أم أكثر من ( )%48من عدد سكاف العاَف اؼبتوقع ( 7.6مليار ) ،كسيشهد عدد األجهزة /االتصاالت
ن
مليارا
باإلنًتنت عاؼبينا زيادة ىائلة ،فبحلوؿ عاـ  2017سيبلغ عدد االتصاالت بشبكة اإلنًتنت العاؼبية أكثر من  19ن
(أجهزة شخصية ثابتة/ؿبمولة ،االتصاالت “من جهاز إُف جهاز” ( ،)M2Mكاتصاالت أخرل).
 .1كربولت شبكات التواصل االجتماعي إُف اؼبنصة األكسع للمستخدمُت ألشكاؿ اإلعبلـ ،االتصاؿ كالتواصل
االجتماعيُت ،تدلل على ذلك األرقاـ كالنسب الضخمة اليت تكشف ككشفت عنها ال ّدراسات اؼبتواترة يف اجملاؿ
قد أكد تقرير صدر عن موقع "ينلسُت أكنبلين " أف( )%70من مستخدمي
خاصة يف السنوات الثبلثة األخَتة  .ؼ
األنًتنيت يستخدموف الشبكات االجتماعية ،أم ما يعادؿ أكثر من ثلثي مستخدمي اإلنًتنت يف العاَف  .كأف
استخداـ الشبكات كاؼبدكنات تستحوذ على حواِف( )%10من الوقت اؼبستغرؽ يف تصفح شبكة اإلنًتنت .كأف
استخداـ الشبكات االجتماعية قد زاد دبقدار مرتُت مقارنة باألقساـ األربعة األخرل األكثر استخدامان كىي  :برامج
الكمبيوتر الشخصي ،كالبحث يف شبكة اإلنًتنيت ،كالبوابات كالربيد اإللكًتكين.
كأف اؼبستخدمُت الذين أجريت عليهم الدراسة ،يقضوف كقتهم على شبكات التواصل أكثر من أم موقع
إلكًتكين آخر ،حيث إهنم يقضوف ما نسبتو ( )%20من الوقت الكلي ؽبم على اإلنًتنت ،عرب اغباسبات الشخصية،
كنسبة ( )%30عرب األجهزة احملمولة  .كأضافت ال ّد راسة أف الوقت الكلي الذم يقضيو مستخدمو شبكات التواصل
االجتماعي يف الواليات اؼبتحدة األمريكية عرب اغباسبات الشخصية كاألجهزة احملمولة زاد بنسبة ()%37؛ ليصل عدد
الدقائق اليت قضوىا يف يوليو ( )2012إُف  121مليار دقيقة ،مقارنة ػ ػب 8مليار يف يوليو( .)2011كأكدت الدرا سة أف
تزايد عدد األجهزة احملمولة ،كتوافر االتصاؿ ،كسهولة الوصوؿ إُف اال نًتنت ساىم يف إثراء النمو اؼبستمر لئلعبلـ
االجتماعي.

 -133البوابة العربية لعلوـ التقنية 8 ،جواف /http://www.aitnews.com .2013
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كقاؿ جوف بوربانك"  " John Burbankاؼبدير التنفيذم للموقع":أصبحت الشبكات االجتماعية جزءا رئيسا من
التجربة العاؼبية على شبكة اإلنًتنت" .كأضاؼ التقرير أف "فيس بوؾ" ،"Facebookالذم يعترب حاليان أكثر مواقع
الشبكات االجتماعية شعبية ،يزكره شهرينا ثبلثة من كل عشرة أشخاص يتصفحوف شبكة اإلنًتنت .كأف دقيقة كاحدة
من كل إحدل عشرة دقيقة تستغرؽ يف تصفح اإلنًتنت عل نطاؽ العاَف ،تكوف إما يف مواقع اؼبدكنات أك الشبكات
االجتماعية.134
كأثبتت دراسة أجرهتا ؾبموعة"بيو" اؼبتخصصة يف األحباث أف اؼبراىقُت كالبالغُت ،علي حد السواء ،يستخدموف
مواقع الشبكات االجتماعية مثل"فيسبوؾ" ك"مام سبيس" للبقاء على اتصاؿ باألصدقاء القدامى أكثر من تكوين
صداقات جديدة .ككجدت أف عدد اؼبستخدمُت البالغُت الذين لديهم حسابات شخصية على مواقع الشبكات
قل عمر
االجتماعية قد تضاعف أربع مرات منذ ، 2005حيث ارتفع من( )% 8حينها إُف( )%35اليوـ .فكلّما ّ
اؼبستخدمُت البالغُت زاد احتماؿ استخدامهم لتلك الشبكات االجتماعية ،فحواِف( )%75من عدد اؼبستخدمُت البالغُت
على شبكة اإلنًتنت الذين تًتاكح أعمارىم من  18إُف  24سنة لديهم حسابات شخصية على مواقع الشبكات
االجتماعية ،كذلك مقابل ( )%57للذين تًتاكح أعمارىم من 25إُف 34سنة ك( )%7فقط ؼبن تصل أعمارىم إُف 65سنة
135

أك أكثر.
كذكر تقرير مؤسسة" "We Are Socialالسابق أف الفيس بوؾ مازاؿ ىو أشهر اؼبنصات االجتماعية ،كأكثرىا
شعبية ،حيث يبلحظ من خبلؿ البيانات  :احتبلؿ فايس بوؾ للمركز األكؿ من حيث عدد اؼبستخدمُت النشطُت
كالذم كصل حاليان إُف  1184مليوف مستخدـ  .كما يأيت تطبيق الواتس آب ( )WhatsAppيف اؼبركز الرابع
متخطيان بذلك شبكة قوقل االجتماعية ( )+Googleمن حيث عدد اؼبستخدمُت النشطُت كالذم كصل إُف 400
مليوف مستخدـ.136

134

- www. Nielsen_online.com
 - 135موقع اإلمارات اليوـ( ،اؼبصدر :ركيًتز) ،دراسة ":فيس بوؾ يساعد يف تكوين صداقات أفضل" ،يف  17يونيو .2011
http://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2011-06-17-1.403971

136

- Social, Digital & Mobile Worldwide in 2014by Simon Kemp in News on 9 January 2014

http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
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وبالنسبة للمنطقة العربية فقد كشف تقرير"نظرة على اإلعبلـ االجتماعي يف العاَف العريب  ،"2014أف عدد
مستخدمي اإلعبلـ االجتماعي يف العاَف العريب بنهاية عاـ  ،2013قد قارب  71مليوف شخص ،من بُت  135مليوف
مستخدـ لبل نًتنت ،يف الوقت الذم بُت فيو أف ما يقارب ()%30من العرب اؼبشاركُت يف دراسات التقرير يعتربكف
اإلعبلـ االجتماعي مصدرا رئيسا لؤلخبار .137
ككفقان آلخر اإلحصائيات اليت نشرىا موقع " "GO-Gulf.comبداية شهر جواف  ،2013فإف( ):88من

إصباِف مستخدمي اال نًتنت يف الشرؽ األكسط لديهم حساب كاحد على األقل يف أحد مواقع التواصل االجتماعي،
كأكثر الشبكات االجتماعية انتشاران ىي" :فيس بوؾ " ،حيث بلغ عدد مستخدميق يف اؼبنطقة  58مليوف مستخدـ
تقريبا ،كيتلوه"تويًت" كبلغ عدد ـستخدميق  6.5مليوف مستخدـ ،مث"لينكد إف" بػ  5.8مليوف مستخدـ.
 .2كزاد عدد مشًتكي اؼبوبايل خبلؿ العاـ  2013حبواِف  173مليوف مشًتؾ ،كما كصلت اصباِف اإلشًتاكات الفعلية
إُف( )%93من ؾبمل سكاف العاَف  .كما يبلحظ أيضان أف نسبة االشًتاؾ فاقت حاجز ( )%100يف بعض اؼبناطق .
كما تتزايد نسبة اعتماد خدمات االتصاؿ باإلنًتنت ذات النطاؽ العريض (بركدباند) كبالتاِف فإنو بإمكاف اآلف حواِف
 1.5مليار شخص حوؿ العاَف اغبصوؿ على اال نًتنت ذات التدفق السريع من خبلؿ أجهزهتم احملمولة .

 - 137صدر عن برنامج اغبوكمة كاالبتكار يف "كلية ؿبمد بن راشد لئلدارة اغبكومية " ،بالتعاكف مع نادم ديب للصحافة ،كحبث اذباىات اإلعبلـ االجتماعي يف اؼبنطقة
العربية خبلؿ عاـ  2013هبدؼ فهم التّنامي اؼبستمر لدكر اإلعبلـ االجتماعي يف ـبتلف أكجو حياة اؼبواطن العريب يف ع اـ  .2014كقد استندت نتائجو إُف استبياف
إقليمي أجراه برنامج اغبوكمة كاالبتكار بالتعاكف مع موقع «بيت دكت كوـ » اإللكًتكين ،استهدؼ القاطنُت يف  22بلدا عربيا ،كاستيكمل االستبياف يف مارس (آذار)
 ،2013كبلغ عدد اجمليبُت  .3321ككانت العينة تتألف بصورة أكلية من مستخ دمي اإلنًتنت ،حيث إهنا أديرت من خبلؿ استبياف على االنًتنت ،ككانت تتألف من 76
يف اؼبائة من الذكور ،كتضم أشخاصا تًتاكح أعمار  48يف اؼبائة منهم بُت  15ك 19عاما .ككانت مصر كالسعودية كاألردف كاعبزائر كاإلمارات كاؼبغرب ىي الدكؿ اليت
ربظى بأكرب سبثيل يف حجم العُتة.
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كأشارت ال ّد راسات األخَتة إُف أف عدد مستخدمي اؽبواتف النّقالة حوؿ العاَف سيتجاكز عدد السكاف الفعلي

للكرة األرضية ،كذلك حبلوؿ عاـ  ،2015حيث يرل التقرير الصادر عن البنك الدك ِف أف عدد اؼبشًتكُت يف خدمة
االتصاالت اؽباتفية اعبوالة سيصل إُف  9مليارات فيما سيكوف عدد سكاف العاَف فعليان آنذاؾ يساكم  7.5مليار
شخص فقط.
كحسب تقرير االرباد الدكِف لبلتصاالت الذم يقاـ سنويان لقياس ؾبتمع اؼبعلومات فإف عدد اشًتاكات اؽبواتف
النقالة قد كصل إُف  6مليارات مشًتؾ  .أصدرت شركة  Nielsenاؼبتخصصة بدراسات األسواؽ التقنية دراسةن عن
استخداـ اؽبواتف الذكية حوؿ العاَف ،كبينت الدراسة بأف حواِف ( )%45من األشخاص الذين يستخدموف اؽبواتف،
ىم من مستخدمي اؽبواتف الذكية ،كبأف ( )%60من األشخاص الذين اشًتكا ىاتفان خبلؿ الشهور الثبلثة األخَتة

كاف يف الواقع ىاتفان ذكيان كليس عاديان  .كمع بداية تفوؽ اؽبواتف الذكية على اؽبواتف العادية من حيث اؼبستخدمُت،
أبرزت الدراسة تفوؽ كل من أندركيد ك  ،iOSلكن يف اؼبقابل تعاين األنظمة األخرل من أزمة حقيقية  .فحصة
أندركيد من السوؽ ما زا لت تنمو باستمرار ،كاآليفوف كاف اعبهاز األكثر مبيعان خبلؿ األشهر األخَتة باإلضافة إُف
أف( )%44.5من الزبائن قاكلوا أهنم يعتزموف شراء آيفوف خبلؿ خبلؿ الفًتة القادمة .كأضافت الدراسة بأف iPhone
 4Sشكل أكثر من نصف مبيعات اؽبواتف الذكية.
(أ) تحول وسائط اإلعالم الجديد إلى مصدر أساسي ومهم للمعلومات لكثير من مستخدميها  ،فقد أكدت

التقارير اؼبتواترة حوؿ االنًتنيت مثبل كاستخداماهتا يف العاَف أهنا أصبحت الوسيلة االتصالية
البحوث كال ّدراسات ك ّ
األكثر حضورا كاألكسع انتشارا ،كاألكثر اعتمادا يف شىت اجملاالت االتصالية؛ انطبلقا من ربقيق اغباجة إُف معرفة
آخر األخبار كالوقائع كاألحدات ،كاإلطبلع على اؼبعلومات كاؼبعارؼ كاألفكار ،كانتهاء بإشباع حاجات اال تصاؿ
كالتواصل االجتماعي كالثقايف بُت األفراد كاعبماعات كاجملتمعات .
لتصنع بذلك عاؼبا ثقافيا كفكريا كحضاريا يتجاكز اؼبفردات البسيطة اليت ينبئ عنها نقل اؼبعلومات عربه إُف
حيث بدأ اجملتمع كليا يتغَت ،فأصبح ؾبتمعا انًتنيتيا اتصالو يقوـ على الشبكة بدكف حضكر مادم أك لقاء حسي بل
نبضات كهربائية تنتقل بُت اعبانبُت ،بل إف فهم الًتاث نفسو تغَت عرب ىذه اؼبعطيات اعبديدة ،إنو عاَف جديد
كمغاير كليا للعاَف قبل االنًتنيت  .كىي ثورة ثقافية كليست ؾبرد ثورة تقنية زبطت كل األعراؼ يف عملية االستحواذ
على اؼبتلقي(اؼبستهلك).
كقد كفرت االنًتنيت منذ نشأهتا إمكانات كبَتة على كافة اؼبستويات أنبها:
 .1سهولة اغبصوؿ على اؼبعلومات كىي ال تزاؿ طرية من مصادرىا اؼبباشرة ،فبمجرد نقرة على شاشة الكمبيوتر
ينتقل القارئ من موقع إُف آخر ،كيقرأ أم موضوع يشاء بأم لغة يفهم دكف مصادرة أك قيود
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 .2سهولة إيصاؿ اؼبعلومات إُف اعبمهور دكف ربكم من اغبكاـ اؼبستبدين أك رجاؿ اؼباؿ احملتكرين ؼبلكية كسائل
اإلعبلـ ،كتوفَت اؼبعلومات الصحيحة ىو أكؿ خطوات التغيَت ،كقد كاف احتكار أىل السلطة كالثركة
للمعلومات يف اؼباضي من أىم الوسائل اليت وبتموف هبا.
 .3التمكن من إيصاؿ الرسالة اإلعبلمية بالشكل الذم يريده اؼبرسل دكف تدخل موجو من أباطرة اإلعبلـ الذين
اعتادكا التصرؼ يف اؼبعلومات اليت تصلهم كصياغتها كإخراجها بالطريقة اليت زبدمهم على حساب اؼبرسل
األصلي كرسالتو بل يقدموف الرسالة بصورة زبدـ نقيض ما أراد مرسلها
 .4رخص شبن االتصاالت بل كؾبانيتها يف أغلب األحواؿ فبا هبعلها متاحة للجميع كال ؾباؿ الحتكارىا من
طرؼ اغبكومات القمعية أك الشركات االحتكارية كمن فوائد رخص شبن االتصاالت إشراؾ عامة الناس يف
اؼبعلومات ،كتلك ىي اػبطوة األكُف الزباذ اؼبوقف السياسي الرشيد.
 .5كقد أدل تضافر عدة عوامل ،من قبيل ربسن البٌت التحتية لبلنًتنت كالتغطية األكسع للشبكة ،كاألجهزة اليت
باتت يف متناكؿ اليد ،كخيارات االتصاؿ ،إُف اتساع رقعة انتشار االنًتنت يف العاَف بأسره.
كأتاحت شبكات التواصل االجتماعي ؼبتصفحيها إمكانية مشاركة اؼبلفات كالصور كتبادؿ مقاطع الفيديو،
كمكنت مستخدميها من إنشاء اؼبدكنات اإللكًتكنية كإجراء احملادثات الفورية كإرساؿ الرسائل ،كنتيجة لتنامي
كتطور ىذه اؼبواقع ،فإنو يقبل عليها ما يزيد عن ثلثي مستخدمي شبكة اال نًتنت ،كقد لعبت الكوارث ا لطبيعية
كالفيضانات كالزالزؿ كالتسونامي ،كاألحداث السياسية كحركة اعبماىَت الشعبية الواسعة كخصوصان الشباب
منهم ،فبن يرتادكف شبكات التواصل االجتماعي  ،دكران ىامان يف شعبية ىذه الشبكات ،كأصبحت الوسيلة
األساسية لتبادؿ اؼبعلومات كاألخبار الفورية يف متابعة مسار كتطورات األحداث.
كربولت ىذه الشبكات إُف أ كثر من ؾبرد كسيلة لنقل اػبرب أك التعليق عليو بل أصبح ؽبا دكر يف معاعبتو
كمتابعتو كإثارة ردكد األفعاؿ حولو ،مع القدرة اؽبائلة علل االنتشار ،كيتم نقل األخبار عن الصفحات كمؤسسيها

علل الفيس بوؾ إُف الصحف الورقية كالربامج الفضائية دبا يزيد من حجم تأثَتىا كانتشارىا  .كأصبح بإمكاف أم
شخص لدية دراية بصنع مادة إعبلمية تعكس كجهة نظره كربيزاتو ،خاصة يف ظل القدرة اؽبائلة على نقل الصور
كمقاطع الفيديو كاستخدامها عرب الشبكات االجتماعية ،كاليت أصبحت سبارس الدكر الرقايب على اغبك كـ ات بل
على الربؼباف كأداء النواب داخلو ،كعملية نقل اؼبطالب كفبارسة الضغط كسبثيل قو ل جديدة يف اجملتمع  .كالتأثَت يف
السياسات العامة.
عملية صنع ّ
كأصبحت التعليقات كعبلمات االعجاب كاؼبشاركة كتبادؿ ملفات الفيديو كالصور عرب الفيس بوؾ كتوتَت
تستخدـ يف إدارة الصراع السياسي كاالجتماعي داخل البلداف -مثاؿ ذلك ما ظبي بالربيع العريب ، -كأداة ىامة
عبَت عن اؼبواقف كاؼبصاٌف ،سواء من جانب
الت
من أدكات اؼبشاركة السياسية كؽبا دكر يف دعم أشكاؿ االحتجاج ك ّ
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األحزاب السياسية أك اؼبهتمُت بالشأف العاـ ،أك بكوهنا كسيلة للحشد كالتعبئة لتكوين التحالفات كتنظيم
الفاعليات السياسية.
.2الحرية المطلقة في نشر األخبار والمعلومات :فقد كفرت كسائط اإلعبلـ اعبديد دبا ربويو من كسائط متعددة

(الصورة ،الصوت ،الكلمة ،النص ،كاغبركة )عناصر جديدة للمسانبة يف نشر اؼبعلومات كتداكؽبا  .كمع انتقاؿ
اجملتمعات إُف ؾبتمعات معلوماتية ،كتشييد بعض الدكؿ لطريق اؼبعلومات السريع ،كتكوين البناء التحيت
اؼبعلومايت الوطٍت كالكوين ،فقد أصبح نشر اػبرب كاؼبعلومة ليس على اؼبستول احمللي أك الوطٍت أك اإلقليمي بل
على اؼبستول العاؼبي ببل حدكد كال قيود ،كال قوانُت ضابطة كمتحكمة فيما ينشر ،فبا يتيح نشر اؼبعلومات
كتبادؽبا مع اآلخرين من أم مكاف يف العاَف بعيدا عن الرقابة كبسر عة كخبفاء مقنن أحيانا (كما يف الربيد

اإللكًتكين الذم يعتمد على ضمانات اػبصوصية كعدـ اعطاء معلومات عن الشخص صاحب اغبساب ).
كإف سهولة إنتاج كنشر ،كإعادة نشر اؼبعلومات كمشاركة التحديثات بأيسر السبل ،كأقلها كلفة ،كيف فًتة زمنية
كجيزة ساىم يف سرعة انتشارىا ،كجعل قدرة التح ّكم يف احملتول اإللكًتكين ضئيلة جدان  .كزاد من صعوبة مراقبة احملتول

يتم نشره من قبل األفراد كاعبماعات عكس كاقع اغباؿ يف كسائل اإلعبلـ التقليدية.
الذم ّ
كقد أتاح ت أدكات اإلعبلـ االجتماعي يف بداياتو ا جملتمع كبَت كناشط من مستخدمي االنًتنت فرصة إنتاج
نصية للتواصل
كتشاطر احملتويات مع اآلخرين  .كأدل تطور ىذا األسلوب من التواصل إُف ربولو من ؾبرد أداة إعبلمية ّ
إُف أداة إعبلمية ظبعية كبصرية شاملة  .فيما بعد قامت تلك األداة بتوفَت اؼبزيد من اإلمكانيات كالفرص للمستهلكُت
للتأثَت يف اآلخرين كقراراهتم.
لركادىا
كلذلك مستند اؼبتحمسوف للشبكات االجتماعية إُف ىذه اإلمكانيات كاػبدامات اليت تقدمها ّ
كمستخدميها ،كما أتاحتو من فضاءات جديدة يف عاَف التواصل االجتماعي ،كتكوين العبلقات االجتماعية؛ كتوسيع
نطاقها ،كتوفَت فرص التعلم اؼبفتوح ،كاالطّبلع على مايدكر يف أطراؼ الكرة األرضية األربعة ،كاؼبشاركة يف صناعة

احملتول اإلعبلمي كاالتصاِف كاختياره كبثّو  .فهي تتيح ؽبم حرية االختيار ؼبن يريد اؼبشاركة معهم يف اىتماماهتم ،كتبادؿ
اؼبعلومات يف ؾباالت التعليم كالثقافة كالرياضة كغَتىا  ،إضافة إُف:
كم كبَت من اؼبعلومات كاألحباث كاؼبواد
 يتوافر يف ىذه اؼبواقع االجتماعية ،كمن خبل ؿ اؼبشاركُت فيهاّ ،
الدراسية ،اليت هتم الطلبة بشكل أساسي .يضاؼ إُف ذلك أف التعليم عرب اإلنًتنت ازبذ طابعان حيويان
 .فالدكر الذم تلعبو الشبكات
كتفاعليان ،قياسان بالتعليم الكبلسيكي الذم ىبيم عليو اعبمود كالرتابة
االجتماعية يف تطوير التعليم يتمثل أساسان يف إضافة اعبانب االجتماعي لو ،كاؼبشاركة من كل األطراؼ يف
منظومة التعليم ،بداية من مدير اؼبدرسة كاؼبعلم كأكلياء األمور ،كعدـ االقتصار على الًتكيز على تقدًن اؼبقرر

للطبلب ،فبا يزيد فرص التواصل كاالتصاؿ يف خارج نطاؽ اؼبدارس ،كيك سر حاجز الوقت ،كيقضي على
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كثَت من الرظبيات داخل اؼبدارس ،كيكسب الطالب مهارات أخرل كالتواصل كاالتصاؿ كاؼبناقشة كإبداء
الرأم ،كىي مساحة ضيقة جدان داخل أسوار اؼبدارس ،يف ظل تكدس الطبلب يف الفصوؿ ككثرة اؼبواد ،مع
كجود األنظمة كاؼبساحات الضيقة للمناقشات كالتداكال ت.
 إتاحة اجملاؿ لؤلفراد للدخوؿ إُف اؼبواقع االجتماعية كالتعريف بأنفسهم ،كمن مث التواصل مع اآلخرين الذين
تربطهم هبم اىتمامات مشًتكة  .كما تتيح ؽبم إمكانية إرفاؽ اؼبلفات كالكتابة حوؿ مواضيع ؿبددة كمعينة،
تركة ،ففي كل اؼبواقع االجتماعية تتوافر

هتم اؼبشًتكُت اآلخرين يف نفس الصفحة كزبدـ مصاغبهم اؼبش
إمكانية التعليق على اؼبواضيع اؼبطركحة فيها.
 تساعد متصفحيها على إنشاء صداقات جديدة كتكوين عبلقات يف ؾباالت متعددة ،بتبادؿ األخبار

كاؼبعلومات .كيبكن من خبلؿ الشبكات االجتماعية اػباصة تبادؿ اؼبلفات اػباصة كالصور كمقاطع ا لفيديو،
كما أهنا ؾباؿ رحب للتعارؼ كالصداقة ،كخلق جو ؾبتمع يتميز بوحدة األفكار كالرغبات غالبان ،كإف
اختلفت أعمارىم كأماكنهم كمستوياهتم العلمية .
 وبسب لشبكات التواصل االجتماعي أهنا تتعامل مع اؼبعلومة كاػبرب كاغبدث غبظة كقوعو ،كيبكن تبادؿ
ىذه اؼبعلومات بُت ا ألصدقاء معززة بالصور كمقاطع الفيديو كالتعليق كالرد على بعضها ،كىذا ما َف تتمكن
منو كسائل اإلعبلـ اغبديثة ،فإهنا كلو قدمت اػبرب ربت مسمى (عاجل أك مباشر ) فإهنا تقوـ فقط بدكر
اؼبرسل من خبلؿ كسيلتها اإلعبلمية كالفضائيات مثبلي ،كَف تتمكن من أف ذبعل اؼبشاىد يتفاعل معها يف

غبظة بثها لتلك األحداث ،إال بعد فًتة من الوقت عندما تكوف تلك األخبار قد نشرت على موقعها
اإللكًتكين ،كهبذه اغبالة يبكن ؼبتصفح تلك اؼبواقع للقنوات الفضائية أف يرد أك يعلق على تلك األخبار .
 إف ىذه اؼبواقع ىي نتاج للثورة التكنولوجية ،كضعت أساسان ػبدمة مستخدميها ،كال يبكن أف تقود صباعة أك
أفرادان دكف رغبتهم أك إرادهتم إُف عواَف أخرل ،تؤثر سلبان على الواقع االجتماعي ؽبؤالء الناس ،فهي كأم أداة
صاغبة ؿالستخداـ يقرر مستخدمها الفعل الذم ستؤديو ،فإما أف يكوف فعبلن حسنان يستفيد منو الفاعل كمن
حولو ،أك فعبلن سيئان يضر بالفاعل كدبن حولو .
السهولة ،كرخص الكلفة كسعة االنتشار ،فإهنا
السرعة ك ّ
ككهذا كنظرا ؼبا توفره ىذه الوسائط من خاصية ّ

تشكل أداة فعالة كنشطة جدا يف نشر كتداكؿ اؼبعلومات كالتّحليبلت كالنّقشات الواسعة كالعلمية لفصوؿ
كفركع القانوف الدكِف اإلنساين ،مثلما يشرحو اؼبخطط البياين التاِف :
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حيث يبلحظ أف( )Aكوحدات مبعثرة مث يبدأ االتصاؿ بوحدات أقل إُف أف يصل إُف تشابك يف (.)E
خاتمة:
تدخل كسائل اإلعبلـ ككسائطو اعبديدة يف اؼبشهد العاؼبي كال ّد كِف الراىن كأحد اػبصائص اؼبميزة لزمن ثورة
التكنولوجيات كاالتصاؿ كاؼبعلومات  ،ذلك أف الثورة يف ؾباؿ اإلعبلـ الفضائي كاالنًتنت كتطبيقاهتا كاؽبواتف
احملمولة كاألجهزة اللّوحية اؼبتطورة  ،قد أفسحت اجملاؿ للحديث عن عصر العوؼبة كمابعدىا  ،كؾبتمعات اؼبعلومات

كالثورات الرقمية ،حيث تتآكل اغبدكد كاؼبسافات كتندمج يف إطار مبط اقتصادم كسياسي كثقايف يتمحور حوؿ
اػبصخصة كالديبقراطية كحقوؽ اإلنساف ككصوؿ التاريخ االنساين إُف هنايتو -كما قاؿ فوكوياما -كتؤشر كل
تلك اؼبعطيات على اآليت:
 .1تمزايد استخداـ اإلعبلـ اعبديد ككسائطو كل يوـ ،كبنسب مضاعفة ذبعل منو الوس ائؿ االتصالية األكثر
حضورا كاألكسع انتشارا ،كاألكثر اعتمادا يف شىت اجملاالت االتصالية؛ انطبلقا من ربقيق اغباجة إُف معرفة
آخر األخبار كالوقائع كاألحدات ،كاالطبلع على اؼبعلومات كاؼبعارؼ ك األفكار ،كانتهاء بإشباع حاجات
االتصاؿ كالتواصل االجتماعي كالثقايف بُت األفراد كاعبماعات كاجملتمعات .
َ .2ف يعد استخداـ ىذه الوسائط أمرا اختياريا يف اجململ ،بل أصبح كاقعا تفرضو التطورات اليت شهدىا
كيشهدىا العاَف يف ؾباؿ التكنولوجيات االتصالية ،الربؾبيات ،كالتحوالت السياسية كالثقافية يف كل
اجملتمعات كالثقافات ،كإف اػبربة كالتسهيبلت اعبديدة اليت كفرىا اإلعبلـ اعبديد يف ؾباؿ التنظيم كاالتصاؿ
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كاإلعبلـ غَتت اؼبعادلة القديبة اليت كانت تضطر قول التغيَت إُف االعتماد على دعم كمساندة القول
البشرية من الداخل أك اػبارج ،فقد أصبحت العملية برمتها تعتمد على نقرات علمية كاعية كمنظمة
إلحداث عملية التغيَت الشاملة كالقوية كالواسعة .
 .3كإف األرقاـ اؼبتعاظمة ألعداد اؼبستخدمُت لبلنًتنت كتطبيقاهتا-خاصة -مؤشر كاضح على قلب موازين
اؼبفاىيم الزمانية كاؼبكانية لئلعبلـ كاالتصاؿ كنظرياهتما ،كاليت أصبحت حباجة إُف إعادة صياغتها كفق
اغبوامل اعبديدة لبلنًتنت كأدكات ككسائط اإلعبلـ اعبديد بصفة عامة ،كما ستجربنا على إعادة النظر يف
رؤل كأفكار "التلقي" ،كمفاىيم "اؼبتلقي السليب "ك"اؼبتلقي النشط " ،ك "اعبمهور" ك"عبماىَت" ،ك "الوسيلة"
ك"الرسالة" ،كغَتىا من اؼبفاىيـ التقليدية لئلعبلـ كاالتصاؿ اعبماىَتم .
 .4مع التّوسع يف استخداـ كسائط اإلعبلـ اعبديد من طرؼ األفراد كاعبماعات االجتماعية ،كالزيادة اؼبطردة يف
أعداد مستخدميها عرب العاَف ،كسهولة كسرعة اعتمادىا كااللبراط يف ؾبتمعها االفًتاضي أصبح دبقدكر كل
السرعة ،الكلفة اؼبنخفضة،
شخص الوصوؿ إُف مبليَت البشر بنقرة كاحدة؛ نظرا ؼبا تتميز بو من خصائص ّ :
التأثَت الكبَت كالواسع ،التفاعل عن بعد ،كاالنتشار الكوين كعبورىا كذباكزىا للحدكد اعبغرافية كالسياسية .
السابقة تدؿؿ على أهنا سبتلك عومل
 .5كإف القراءة العلمية كالواقعية ػبصائص كفبيزات كسائط االعبلـ اعبديد ّ
التعريف بالقانوف ال ّدكِف اإلنساين ،كعلى نطاؽ كاسع ،
الفعالية األساسية لبلضطبلع بدكر مهم ككبَت يف ّ
كذلك بسبب اآليت:
 االستخداـ الكبَت كالواسع لوسائط اإلعبلـ اعبديد .
 ربوؿ كسائط اإلعبلـ اعبديد إُف مصدر أساسي كمهم للمعلومات لكثَت من مستخدميها.
 اغبرية اؼبطلقة يف نشر األخبار كاؼبعلومات.
النظر عن طبيعة كظركؼ أداء اإل عبلـ اعبديد لدكر فبكن كفعاؿ يف التّعريف بالقانوف ال ّدكِف
 .6كبصرؼ ّ

االنساين كشرحو كتفسَته  ،إؼف األمر اؼبؤكد أف ىذا اإلعبلـ قد سبيز بقدرات كبَتة علل التأثَت كاالنتشار
الن موذج
النموذج الصاٌف ك ّ
كصوغ اؼبواقف كاالذباىات كربديد مدركات اؼبواطنُت عرب العاَف  ،كربديد معاَف ّ
الس لوؾ  ،كتقريب األكؿ كاستبعاد الثاين  ،كإضفاء صفات البطولة كالنبل عل ل األكؿ،
الطاٌف من البشر ك ّ

كصفات اعبنب كالنذالة علل الثاين ،ككأف اغبكم علل البشر ال ىبضع بالضركرة ؼبعرفة تارىبهم كثقافتهم  ،بل
مدل استخدامهم كاقًتاهبم أك ابتعادىم عن مضامُت كؿبتويات كسائط اإلعبلـ اعبديد .
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دور وسائل االعالم االجتماعية في التعريف بالقانىن الذولي االنساني
أ .لطـيفــة جح ـي ــش  /جامعة عباس لغرور خنشلة
الملخص:

تلعب كسائل االعبلـ االجتماعية دكرا خطَتا كمهما يف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر

 ،حيث أصبح دكرىا عابرا للحدكد كالثقافات

كالقوميات ،كيبتد تأثَت ىذا الدكر إِف عديد من اؼبفاىيم اليت كانت مستقرة يف القانوف الدكِف كالعبلقات بُت الدكؿ ،كىبلق دائرة كاسعة
للتفاعبلت السلبية كاالهبابية بُت الدكؿ كالشعوب كاعبماعات كالقارات كاغبضارات ،إِف اغبد الذم يبكن معو القوؿ إف االعبلـ أصبح
كونيا ،ليس قياسا علي مضموف ىذه الكونية كإمبا استنادا إِف انتشار ىذا الدكر إِف أقصي أر

جاء اؼبعمورة أف كسائل االعبلـ

االجتماعية تتميز بقدرات خارقة علي التأثَت كاالنتشار كصوغ اؼبواقف كاالذباىات كربديد مدركات اؼبواطنيُت

.كعلى ىذا االساس

يبكن ؽبذه الوسائط االعبلمية اعبديدة اف تضطلع بدكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف الدكِف االنساين علي نطاؽ ك اسع ،ذلك أف
االعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ يف أعماؽ القرم كالنجوع كاؼبدف الصغَتة ،
ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية  .كبسبب اػبصائص التقنية اؼبتطورة لوسائل االعبلـ االجتماعية كقدر هتا
العالية على ايصاؿ اؼبعلومات كاالخبار كتشارؾ االراء كاالفكار يف زمن قياسي كباقل تكلفة فاهنا اصبحت رائدة يف ؾباؿ االعبلـ
لذلك فهي يف كضع يبكنها من التعريف بالقانوف الدكِف االنساين كنشر مبادئو باحًتافية.

مقدمة

قبحت كسائل االعبلـ االجتماعي خبلؿ فًتة كجيزة يف استقطاب اىتماـ كافة شرائح اجملتمعات كمكوناهتا ،انطبلقا
من كسائل اإلعبلـ التقليدية كصوال إُف اؼبشاىَت كقادة الدكؿ  ،كذلك ادراكا للقوة اليت باتت سبتلكها ىذه الوسائط
اعبديدة  ،كما تسابقت اغبكومات كاألشخاص العاديوف يف العاللم إُف اللحاؽ هبذه "القاطرة" السرمعة سباشيا مع
التطورات اؼبتبلحقة يف عاَف االتصاالت ك ال يبكن ذباىل التأثَت القوم لوسائل اإلعبلـ اإلجتماعية على الشعوب،
كدفعها للتحرؾ كاؼبشاركة يف اغبياة العامة ،من خبلؿ فتحها اجملاؿ لتبادؿ كمشاركة اؼبعلومات بُت اعبميع ،خببلؼ

كسائل اإلعبلـ التقليدية اليت تصب اؼبعلومات باذباه كاحد لتتشكل ثنائية اؼبنتج كاؼبتلقي السليب  138فوسائل اإلعبلـ
اإلجتماعية ،على غرار موقعي التواصل اإلجتماعي “تويًت” كربديدا “فايس بوؾ ” الذم يقارب عدد مستخدميو
النصف مليار ،ذباكزت حقيقة الدكر اإلخبارم لوسائل اإلعبلـ ،كحققت األىم خبلق التواصل كاؿ تفاعل بُت الناس
للمشاركة بأنفسهم كدبختلف مستوياهتم الثقافية يف صنع اػبرب كنشره بأقصى سرعة

 - 138ؿبمد البيايت ،االعبلـ اؿدكِف كحرية التعبَت .دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،القاىرة  ،2001ص 25
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كيسجل ؽبذه الشبكات كسر احتكار اؼبعلومة ؽبذا فاهنا تعد من اىم الوسائل كاكثرىا تطورا يف التوعية السياسية
كاالجتماعية كايصاؿ اؼبعلومات كاالخبار اُف ابعد نقطة يف العاَف كيف ظرؼ قياسي كباقل تكلفة كيعترب القانوف الدكِف
االنساين كغَته من اؼبواضيع اليت انتشر تداكؽبا على كسائل االعبلـ االجتماعية خاصة يف السنوات االخَتة اليت
انتشرت فيها الثورات ك اغبركات اؼبسلحة  .كلقد شكلت ىذه الوسائط االعبلمية عامل ضغط على اغبكومات
كاَفسؤكلُت ،كمن ىنا بدأت تتجمع كتتحاكر بعض التكتبلت كاألفراد داخل ىذه الشبكات ،ربمل أفكاران كرؤل
ـبتلفة ،متقاربة أك موحدة أحيانان ،فبا أثرت ىذه اغبوارات على تلك الشبكات كزادهتا غٌت كجعلت من الصعب جدان
139
على الرقابة الوصوؿ إليها أك السيطرة عليها ،أك عبمها يف حد كد معينة.

 اشكالية الورقة البحثية:يف ضوء االنتشار اؼبتعاظم الستخداـ الشبكة العنكبوتية ،كتزايد عدد اؼبستخدمُت لوسائل اإلعبلـ االجتماعية كاليت
ربولت بدكرىا من أدكات للتعارؼ كالتواصل إُف كسائل لتناقل االخبار كاؼبعلومات ،كمقابل تدىور األكضاع
االجتماعية كالسياسية العربية كقياـ العديد من الثورات كاغبركات اؼبسلحة جاءت ىذه الورقة لتبحث يف كيفية مسانبة
كسائل اإلعبلـ االجتماعية (شبكات التواصل االجتماعي ) يف التعريف بالقانوف الدكِف االنساين كنشر مبادئو ليعلم
االشخاص اؼبعنيوف بو ماىي حقوقهم ككيف يطالبوف بو .

 -2كسائل االعبلـ االجتماعية من تعدد اؼبضامُت إُف تعدد االصطبلحات.
إف كسائل االعبلـ االجتماعية أك كسائل االعبلـ البديلة َف تتضح معاؼبها بعد من حيث اؼبفهوـ اؼبوحد ،فعلى
مواقع اجتماعية
الرغم من أهنا أحدث نقلة نوعية مقارنة باإلعبلـ الرظبي التقليدم ،على اختبلؼ أشكاؽبا من
كمدكنات الكًتكنية كبوابات كمواقع احملادثة كصفحات كؾبموعات اجتماعية كغَتىا  .كما اهنا أضافت تغيَتا يف
مفهوـ اإلعبلـ القدًن كتطوير كسائلو اؼبعتادة من صحافة مرئية ،مكتوبة ،كمسموعة .فقد عرفت صبيع ىذه األدكات
ربوالت مفاىيمية كاستخداماتية متنوعة  .لكن َف يتفق إُف غاية اآلف على مفهوـ موحد لوسائل االعبلـ االجتماعية ،
140
كبالتاِف البنية اؼبصطلحاتية ؽبا .لذلك سوؼ نستعرض أىم اؼبفاىيم اؼبتعلقة هبذه الوسائط االعبلمية يف ىذا احملور
افدماج الكمبيوتر كشبكات
تعرؼ كسائل االعبلـ االجتماعية حسب قاموس التكنولوجيا الرفيعة بأهنا
الكمبيوتر كالوسائط اؼبتعددة  ،.كيف تعريف ليسًت  lesterأيضا .كسائل االعبلـ االجتماعية أك شبكات التواصل
االجتماعي باختصار ىي ؾبموعة تكنولوجيات االتصاؿ اليت تولدت من التزاكج بُت الكمبيوتر كالوسائل التقليدية
 ِظطفً رِؼاِْ ،ثادئ االػالَ اٌدذَذ  .دار اثزاء ٌٍٕشز واٌرىسَغ ،ػّاْ،ِ -حّذ اٌثُاذٍ ِ ،زخغ طاتك ،ص
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لئلعبلـ ،الطباعة كالتصوير كالصكت كالفيديو  .أم أف اإلعبلـ اعبديد )(New mediaتبلور أساسا من خبلؿ
 .كيشَت إياد
التحوؿ الذم طرأ يف العبلقة بُت اعبمهور ككسائل اإلعبلـ ،من إعبلـ اعبماىَت إُف صباىَت اإلعبلـ
الدليمي يف تعريفو لئلعبلـ اعبديد من خبلؿ كسائل االتصاؿ اغبديثة بقولو .إف تلك الوسائل اغبديثة لبلتصاؿ متمثلة
بالفيسبوؾ كتويًت كيوتيوب ،يبكن أف تكوف مكملة لئلعبلـ التقليدم ،إعبلـ يزاكج بُت اؼبهنية كصرامة التقاليد اليت
نشأت عليها السلطة الرابعة ،كبُت التقنية اغبديثة اليت تتيح لئلعبلـ التقليدم الفرصة ليكوف أكثر قربا يبس اغبدث
فحسب ،كإمبا من اؿناس أيضا ،كىذا ىو جوىر اؼبوضو ع كما يعد ذلك النشاط الذم يقوـ من خبللو اؼبواطن أك
اؼبستعمل بإنتاج مضامُت إعبلمية كنشرىا عرب كسائل كتطبيقات االتصاؿ اعبديدة (اإلنًتنيت،اؼبدكنات،مواقع التشبيك
االجتماعي ،مواقع بث الفيديو كالبودكاست ،كاؼبواقع التشاركية ،مواقع الوم كي ،كمنتديات النقاش االلكًتكين  )...أك
إرساؽبا إُف القنوات كاؼبؤسسات اإلعبلمية لتقوـ بنشرىا .
وجاء في تعريف موسوعة

141

.ويبوبديا )(webopediaحول اإلعالم الجديد أن العديد من األشكال

المختلفة المستحدثة من نظم االتصال االلكتروني التي أصبحت ممكنة بفضل الكمبيوتر ،والتعبير أيضا مرتبط
بالنظم اإلعالمية القديمة ،فإذا ما قمنا بعقد مقارنة بين الصحافة الورقية التي تتصف بحالة السكون

42

في نصوصها وصورىا مع صحافة اإلعالم الجديد ،نلمس الفرق في ديناميكيتها وفي حالة التغيير المستمر
الذي تتصف بو  .التعبير أيضا يشير إلى قابلية إجرا ء االتصال بين األجهزة الثابتة والمحمولة بأنواعها المختلفة،
بما يمكن معو نقل المعلومات بين بعضها البعض .
fridirik morissonبانو الرأم كاؼبعلومة كاػبرب
كيقوؿ عن كسائل اإلعبلـ االجتماعية موقع الباحث
كاػبربات كالتجارب كالصور كمشاىد الفيديو ،اليت تسَت الكًتكنيا من قبل أفراد مستقلُت غَت خاضعُت ألم نظاـ

143

.

سياسي أك غَته ،سول التزاـ الفرد الشخصي دبا يؤمن بو من قيم كمبادئ ،كفق ما لديو من رقابة ذاتية
كصفوة القوؿ ،من خبلؿ عرض اؼبفاىيم اؼبتعددة لوسائل االعبلـ االجتماعية ،فإهنا تعتمد أساسا على استخداـ
الكمبيوت كاالتصاالت يف إنتاج اؼبضامُت اإلعبلمية كتوزيعها ،بشكل أيسر كتكلفة منخفضة ،كبوتَتة تفاعلية عالية،
ر
تعرب يف مضموهنا عن قدرة كسائل اإلعبلـ اعبديد على االستجابة غبديث اؼبستخدـ ،الذم يتحوؿ بدكره من متلقي

صناعة اؼبادة اإلعبلمية كالًتكيج ؽبا
ساكن تقليدم إُف متلقي نشيط كفعاؿ ،كيشارؾ بطريقة مباشرة يف
كعلى الرغم من تعددية اؼبفاىيم حوؿ اإلعبلـ اعبديد فإنو يبكن أف كبدد أىم ما يبيزه باستخراج القواسم اؼبشًتكة
من اؼبفاىيم السابقة ،كىي كالتاِف :
 ػٍٍ أىر إٌّشاوٌ ،اٌّزخؼُح االػالُِح فٍ ػظز اٌؼىٌّح  .دار وائً ٌٍٕشز ،ػّاْ، رائفح ػثذ اٌظرار ،اٌّفاهُُ اٌّظرحذثح فٍ االػالَ اٌدذَذ . ،ػاٌُ اٌىرة اٌحذَثح ،ػّاْ، -ػٍٍ أىر إٌّشاوٌِ ،زخغ طاتك ،ص
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-التفاعلية ( interactivity):كيقصد هبا الدرجة اليت يكوف فيها للمشاركُت يف

عملية االتصاؿ تأثَت يف أدكار

اآلخرين كباستطاعتهم تبادؽبا ،كيطلق على فبارستهم اؼبمارسة التبادلية أك التفاعلية ،كىناؾ سلسلة من األفعاؿ
االتصالية اليت يستطيع فيها الفرد (أ) أف يأخذ موقع الشخص (ب) كيقوـ بأفعالو االتصالية  .فاؼبرسل يستقبل كيرسل
.
يف الوقت نفسو ،كؾ ذلك اؼبستقبل ،كيطلق على القائمُت باالتصاؿ مشاركُت بدال من مصادر
تفتيت االتصاؿ (demassification):أم أف الرسالة االتصالية من اؼبمكن أف توجو إُف فرد كاحد أك إُفصباعة معينة ،كليس إُف صباىَت ضخمة .
البلتزامنية (asynchronisation):أم إمكانية إرساؿ الرسائل كا ستقباؽبا يف كقت مناسب للفرد اؼبستخدـ كالتتطلب من اؼبشاركُت كلهم أف يستخدموا النظاـ يف الوقت نفسو .
 اغبركية (mobility):إف كسائل االتصاؿ تتميز بصغر حجمها فبا هبعل إمكانية االستفادة منها يف االتصاؿ منأم مكاف إُف آخر أثناء ربرؾ مستخدمها .
قابلية التحويل (convertibility):يقصد هبا قدرة كسائل االتصاؿ على نقل اؼبعلومات من كسط آلخر،كالتقنيات اليت يبكنها ربويل الرسالة اؼبسموعة إُف رسالة مطبوعة كالعكس .
قابلية التوصيل (connectivity):تعٍت إمكانية توصيل األجهزة االتصالية بأنواع أخرل من األجهزة.144الشيوع كاالفتشار (ubiquity):يعٍت االنتشار اؼبنهجي لنظاـ كسائل االتصاؿ حوؿ العاَف ،كيف داخل كل طبقةمن طبقات اجملتمع .فكل كسيلة تظهر تبدك على أهنا ترؼ مث ربوؿ إُف ضركرة .
الكونية (globalisation):أم أف البيئة األساسية لوسائل االتصاؿ اغبديثة ىي بيئة عاؼبية .كقد امتد تأثَت التعدد اؼبفهومايت لئلعبلـ اعبديد كدكره يف اغبياة االجتماعية لؤلفراد ،إُف التعددية اؼبصطلحاتية،
فعرؼ بػ.صحافة التطوع .ك.الصحافة الشعبية.ك.صحافة اؽبواة.ك.إعبلـ النحن.ك.صحافة النقاش اؼبفتوح.
كتعدت حدكد التأثَت اؼبفهومايت اؼبصطلحايت إُف تعددية أشكاؿ ككسا ئل اإلعبلـ اعبديد ،كىو ؿبتول العنصر اؼبواِف

للورقة البحثية.145

 - 144ىاشم رشواف حبيب ،شبكات التواص االجتماعي تعريفها كخصائصها .اجمللة اؿتونسية لبلتصاؿ :عدد -25 :شتاء  ،2012ص78-73 :
 -هاشُ رشىاْ حثُة ،اٌّزخغ اٌظاتك  ،ص
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 -3تعريف القانون الدولي االنساني
القانوف الدكِف اإلنساين " ،كيسمى أيضان "قانوف النزاعات اؼبسلّحة " أك "قانوف اغبرب" ،ىو صبلة القواعد اليت ربمي يف
زمن اغبرب األشخاص الذين ال يشاركوف يف األعماؿ العدائية ،أك الذين كفوا عن اؼبشاركة فيها  ،كتقيد استخداـ
أساليب ككسائل القتاؿ  .كتتمثل غايتو األساسية يف اغبد من اؼبعاناة البشرية كدرئها يف زمن النزاعات اؼبسلحة  .كال
يقتصر االلتزاـ بقواعد القانوف على اغبكومات كقواهتا اؼبسلحة فحسب  ،كإمبا يبتد ليشمل أيضان صباع ات اؼبعارضة
اؼبسلحة كغَتىا من أطراؼ النزاعات.146

 -4الحق في اإلعالم ورصد انتهاكات القانون الدولي االنساني
لقد تقدـ انتشار مفهوـ القانوف الدكِف االنساين بشكل ملحوظ يف العقود األخَتة بفضل جهود اجملتمع الدكِف
كالناشطُت يف ىذا اجملاؿ  .كيلعب اغبق يف اإلعبلـ دكران مركزيان يف الرصد كاؼبراقبة كاؼبسائلة كاغبث على احًتاـ مبادئ
القانوف الدكِف االنساين من قبل أنظمة اغبكم القائمة  .فاغبق يف اإلعبلـ ليس فقط كسيلة للحصوؿ على اؼبعلومات
أك التعبَت باؼبعٌت الضيق ،ألنو يعترب يف اؼبقاـ األكؿ كسيلة لتمكُت اعبمهور من الرقابة عُف أنشطة اغبكومة كغَتىا من
اؼبؤسسات اؽبامة ،فبا يبقى اغبكومات ضمن اؼبسار الصحيح اؽبادؼ إُف التغيَت كبو األفضل .
كأبعد من ذلك ،يشكل التمتع حبق يف اإلعبلـ تأثَتان ملموسان يف إشاعة ثقافة حقوؽ اإلنساف كالتعريف باالنتهاكات
الواردة على تطبيق القانوف الدكِف االنسا ين كما قد يساىم باستخداـ قوة تأثَت اإلعبلـ إلرساؿ رسائل ىادفة ؼبن
لديهم القدرة على كضع حد لبلنتهاكات ،كالتأثَت على من ؽبم سلطة إصدار القرار لدفعهم على تغيَت الواقع من
خبلؿ استخداـ كسائل اإلعبلـ االجتماعية اليت ربظى بعدد ىائل من التابعُت كلقد تناكلت اتفاؽ ية مكافحة الفساد
147
لعاـ  2005أنبية دكر اإلعبلـ يف مكافحة الفساد كألزمت الدكؿ يف مادهتا رقم 13
بضركرة ازباذ كافة التدابَت اؼبناسبة لتمكُت اؼبشاركة النشطة للمنظمات غَت اغبكومية كاإلعبلـ ببنودىا اؽبادفة إُف :
 تعزيز الشفافية يف عمليات ازباذ القرار كتشجيع إسىاـ الناس فيها؛ ضماف تيسر حصوؿ الناس فعليان على اؼبعلومات؛ القياـ بأنشطة إعبلمية تسهم يف عدـ التسامح مع الفساد ككذلك برامج توعية عامة تشمل اؼبناىج اؼبدرسيةكاعبامعية؛
 فرحٍ ػثذ اٌزؤوف خزواْ ،اٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍ تُٓ اٌىالغ واٌّأِىي .دار اٌىراب اٌداِؼٍ ،ا ٌؼُٓ، -عبد اؿعليم ؿبمد  ،دور االػالَ فٍ اٌرؼزَف تاٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍ ٔ .شز فٍ ٍِفاخ االهزاَ ،اٌؼذد
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 احًتاـ كتعزيز كضباية حرية التماس اؼبعلومات اؼبتعلقة بالفساد كتلقيها كنشرىا كتعميمهاكعليو فإف العبلقة بُت اإلعبلـ كالقانوف الدكِف االنساين ىي عبلقة تفاعل كارتباط كثيق باعتبار أف لئلعبلـ دكرا
أساسيا يف الكشف عن حاالت انتهاؾ حقوؽ اإلنساف كاؼبساس هبا كالتصدم ؽبا من جهة ،كمن جهة أخرل ،يلعب
اإلعبلـ دكرا ؿبوريا يف دعم كتأكيد حقوؽ اإلنساف ا ليت ينص عليها القانوف الدكِف االنساين كترصبتها يف كاقع
عملي.

148

 -5دور االعالم في التعريف بالقانون الدولي االنساني
يلعب االعبلـ دكرا خطَتا كمهما يف اجملتمع الدكِف اؼبعاصر  ،حيث أصبح دكره عابرا للحدكد كالثقافات كالقوميات ،
كيبتد تأثَت ىذا الدكر إِف عديد من اؼبفاىيم اليت كانت مستقرة يف القانوف الدكِف كالعبلقات بُت الدكؿ كالسيادة
كاالستقبلؿ كاغبدكد  ،كىبلق دائرة كاسعة للتفاعبلت السلبية كاالهبابية بُت الدكؿ كالشعوب كاعبماعات كالقارات
كاغبضارات ،إِف اغبد الذم يبكن معو القوؿ إ ف االعبلـ أصبح كونيا  ،ليس قياسا علي مضموف ىذه الكونية كإمبا
استنادا إِف انتشار ىذا الدكر إِف أقصي أرجاء اؼبعمورة  .ذلك أف الدكر الكوين لبلعبلـ من زاكية اؼبضموف  ،اليرقي
بالضركرة إِف مستوم الكونية كالعاؼبية  ،تلك الرسالة اليت تتطلب اغبرص علي إرساء اؼبساك اة كاإلخاء بُت البشر
كاؼبشاركة كالديبقراطية يف تقرير مستقبل النظاـ الدكِف  ،كلتعزيز قيم االختيار اغبر كاالنتماء إِف االنسانية اؼبشًتكة
كمناىضة االستقطاب بُت األغنياء كالفقراء علي الصعيد العاؼبي كالوطٍت  ،كتأكيد حقوؽ األفراد كاعبماعات كالشعوب
يف سبلك الثركات ،كالتطلع لغد أفضل كالتحرر من الفقر كاعبوع كاغبرب كالعيش يف سبلـ  ،يف حُت أف الدكر الكوين
لبلعبلـ يف الوقت الراىن ينصرؼ إِف تعزيز األحكاـ القبلية كاؼبسبقة علي الشعوب كالثقافات كتسييد التحيزات
النمطية كتربير اؽبيمنة كمنطق القوة يف العبلقات الدكلية .
يدخل االعبلـ يف اؼبشهد العاؼبي كالدكِف الراىن كأحد اػبصائص اؼبميزة للعوؼبة دبعانيها االقتصادية كالسياسية

149

كالثقافية ،ذلك أف الثورة يف ؾباؿ البث اؼبباشر كالفضائيات كاالعبلـ اعبديد اؼبتمثل يف شبكة االنًتنت  ،قد أفسحت
اجملاؿ للحديث عن عصر العوؼبة  ،كتآكل اغبدكد كاؼبسافات كاالندماج يف إطار مبط اقتصادم كسياسي كثقايف
يتمحور حوؿ اػبصخصة كالديبقراطية كحقوؽ اإلنساف ككصوؿ التاريخ االنساين إِف هنايتو كفق تعبَت فوكوياما إثر
اهنيار االرباد السوفييت كبلداف أكركبا الشرقية كتفوؽ النموذج الغريب كاألمريكي علي كبو خاص  ،ذلك النموذج الذم
150
أحرز قصب السباؽ مع هناية عقد الثمانينيات .
 ػثذ اٌؼٍُُ ِحّذ اٌّزخغ اٌظاتك ،ص رؤوف تظُىٍٔ  ،االػالَ واٌمؼاَا اٌذوٌُح ِ .دٍح اٌىطائؾ اٌّؼزفُح ،دار إٌّار ،اٌماهزج ،اٌؼذد -رؤوف تظُىٍٔ اٌّزخغ اٌظاتك ،ص
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لقد أفضي التطور التقٍت كالتكنولوجي يف ؾباؿ االعبلـ كاالتصاؿ إِف تغَت كبَت يف دكر االعبلـ كطبيعتو كميا ككيفيا ،
فالصورة اليت ىي ببلشك بؤرة االعبلـ اؼبرئي  ،سبثل نظاما متكامبل رمزيا كدالليا  ،فو م لغة كاملة يفهما اعبميع ،يستوم
إزاءىا اؼبتعلموف كغَت اؼبتعلمُت بصرؼ النظر عن أماكن كجودىم علي خريطة العاَف  ،كتشكل األذىاف كالعقوؿ ،
كحدكد مايبكن التفكَت فيو  ،كما وبظر فيو التفكَت  ،دكف اإلشارة إِف ذلك عبلنية  ،فهي رسالة مضمرة كلكنها
كاضحة .كما عزز ا العبلـ دكر الثقافة الشفهية  ،تلك الثقافة السهلة اليت تضع اؼبشاىد يف حالة استقباؿ دائم يعطل
يف الكثَت من األحياف ،ملكات اؼبشاىد النقدية  ،كيصوغ رؤيتو للعاَف كؼبختلف القضايا اليت يثَتىا اإلعبلـ .
كاعبدير بالذكر اف االعبلـ يف اؼبرحلة الراىنة من تطوره  ،انتقل من نقل األخبار كالوقائع حيثما ذبرم إِف اؼبواطن  ،إِف
اإلسهاـ يف صنع ىذه األحداث كالتأثَت فيها  ،عرب آليات الصورة كالتحليل كالتعليق كالتنافس كالربح َ ،ف تعد اغبيادية
ىي رسالة االعبلـ يف ركاية األخبار ،بل ضبل اؼبواطنُت علي ربديد موقفهم منها كحثهم عِف التضامن مع ىذا الطرؼ
أك ذاؾ  ،من أطراؼ القضايا كالصراعات اؼبختلفة يف بقاع شيت من العاَف حيث سبكن اؼبواطنوف عرب االعبلـ من
 ،كتشكيل
مشاىدة األخبار كمتابعتها يف الكثَت من األحياف كقت كقوعها كحدكثها كمتابعة ماهبرم أكال بأكؿ
انطباعاهتم كمواقفهم يف اللحظة كالتو عرب االلبراط يف الصورة كإغباح اؼبعلقُت كاحملللُت  ،كىذه القدرة لبلعبلـ تعترب غَت
مسبوقة يف تاريخ التطور االنساين.
كبصرؼ النظر عن طبيعة كظركؼ أداء االعبلـ ؽبذا الدكر  ،فاف األمر اؼبؤكد أف االعبلـ اؼبعاصر سبيز بقدرات خارقة
علي التأثَت كاالنتشار كصوغ اؼبواقف كاالذباىات كربديد مدركات اؼبواطنُت عرب العاَف  ،كربديد معاَف النموذج الصاٌف
كالنموذج الطاٌف من البشر كالسلوؾ  ،كتقريب األكؿ كاستبعاد الثاين  ،كإضفاء صفات البطولة كالنبل علي األكؿ ،
كصفات اعبنب كالنذالة علي الثاين  ،ككأف اغبكم علي البشر الىبضع بالضركرة ؼبعرفة تارىبهم كثقافتهم  ،بل اقًتاهبم أك
ابتعادىم عن تلك الصورة الكلية اليت يرظبها االعبلـ .
يبكن لوسائل االعبلـ اؼبرئية كاؼبكتوبة كاؼبسموعة أف تضطلع بدكر مهم ككبَت يف التعريف بالقانوف االنساين الدكِف
علي نطاؽ كاسع  ،ذلك أف االعبلـ بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبَتة من الرأم العاـ الوطٍت نظرا النتشاره غَت اؼبسبوؽ
يف أعماؽ القرم كالنجوع كاؼبدف الصغَتة  ،ناىيك عن اؼبراكز اغبضرية كالتجارية كالسياسية كالثقافية  ،كألنو أيضا
151
يستخدـ لغة بسيطة كمبسطة مفهومة من قبل اعبميع متعلمُت كغَت متعلمُت .
بيد أف الدكر اؼبمكن لبلعبلـ يف ىذا اجملاؿ لن يتم ىكذا جملرد أننا نرغبو كنتمناه  ،أك أنو سيتم بُت عشية كضحاىا ،
بل علي العكس من ذلك فإف استنهاض االعبلـ ألداء ىذا الدكر يبر عرب توجو مقصود كخطة كاضحة إزاء االعبلـ

 -ػثذ اٌؼٍُُ ِحّذ ِزخغ طاتك ،ص
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كاالعبلميُت سبهد الطريق اللبراطو يف أداء ىذه اؼبهمة  .كًنكن ؼبثل ىذه اػبطة أف تستند إِف بعض اػبطوات اؼبقًتحة
يف ىذا الصدد.
أكال :ـباطبة رؤساء ربرير الصحف كالقنوات التليفزيونية كاالذاعية بشأف االىتماـ بالتعريف بالقانوف االنساين الدكِف
كمصادره كتطوره كقواعده  ،عرب رسالة مكتوبة من قبل اؼبتخصصُت كالقانونيُت اَف عنيُت ،هبذا القانوف يوضح فيها أنبية
التعريف بو كالغرض من ىذا التعريف  ،أال كىو توسيع مدركات اؼبواطنُت كتزكيدىم دبعايَت دقيقة كموضوعية  ،لتشكيل
مواقفهم كفهمهم للجرائم كاالنتهاكات اليت يشاىدكهنا أك يسمعوف عنها كخلق ثقافة قانونية متواضعة سبكن اؼبواطنُت
من اؿسبييز بُت األنواع اؼبختلفة من االنتهاكات يف الصراعات كالنزاعات يف العاَف .
ثانيا :إصدار سلسلة من الكتيبات الصغَتة حوؿ مراحل تطور القانوف اإلنساين الدكِف  ،بداياتو األكِف كأنظمة الىام
إليها ،كتوزيع ىذه الكتيبات علي
كاتفاقيات جنيف كاحملاكم اعبنائية الدكلية كالظركؼ كاؼببلبسات اليت قادت
اإلعبلميُت كالصحفيُت يف الصحف كاجملبلت القومية كالقنوات التليفزيونية هبدؼ تبسيط كتوضيح قواعد ىذا القانوف
لغَت اؼبتخصصُت كتنمية حساسية خاصة إزاء ىذا القانوف هبدؼ تقديبو للقراء كاعبمهور .
كىذا التقليد معموؿ بو يف البلداف اؼبتقدمة خاصة يف ؾباؿ تبسيط العلم كاؼبعارؼ كالنظريات العلمية عبمهور كبَت من
القراء غَت اؼبتخصصُت عرب ما يسمي كتاب اعبيب الذم يسهل قراءتو يف أم مكاف  ،كيقوـ بوضع ىذه الكتب
أساتذة يف ؾباالهتم لديهم قدرة علي تبسيط اؼبسائل العلمية اؼبعقدة حيت تكوف يف متناكؿ القارئ العادم.
كقد ينسحب ذلك علي القانوف اإلنساين الدكِف  ،ألف ىذا القانوف ينطوم علي مساحات كمناطق رمادية كغامضة
تتعلق بالتميز بُت بعض اؼبفاىيم كفض االشتباؿ بينها كقابلتيها لبلنطباؽ يف صراعات كنزاعات ـبتلفة  ،مثل توصيف
نزاع ما بأنو مسلح أك أنو نزاع داخلي أك دك ِف كما إذا كاف كضعا داخليا معينا ؿبكوما بالقانوف اإلنساين أك القانوف
احمللي كقانوف حقوؽ اإلنساف أـ  ،نزاعا داخليا مدكال كذلك األمر فيما يتعلق بضركرة انطباؽ اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة يف
اتفاقيات جنيف.
كيرتب ذلك عمل سجل كامل للعاملُت يف حقل اإلعبلـ اؼبرئ كا

ؼبكتوب يشمل ؿباؿ إقامتهم كمقرات عملهم
.

كإرساؿ ىذه الكتيبات بشكل منتظم لقادة الرأم ككتاب األعمدة كالباحثُت العاملُت يف دكر االعبلـ
ثالثا :يبكن باالتفاؽ بُت اعبهات كاؼبنظمات اؼبدنية الوطنية كالدكلية التخطيط لدكرات تثقيفية كتدريبية لبلعبلميُت يف
152
ؾباؿ القا نوف االنساين الدكِف  ،يتوِف فيها التدريس ـبتصوف يف ؾباؿ القانوف اإلنساين كمعاَف تطوره كضركرة

 - 152رؤوف تظُىٍِٔ ،زخغ طاتك ص
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قواعده كمبادئو يف أنسنة الصراعات كضبطها كتعريف اؼبتدربُت باالتفاقيات كاؼبعاىدات كاؼببادئ اليت تضمنتها
كفلسفتها كاالذباه العاـ لتطور القانوف اإلنساين الدكِف .
كىذه الدكرات ستمكن االعبلميُت من تقدًن معارفهم للقراء يف إطار التعليقات كاؼببادئ اليت تضمنها كفلسفتها
كاالذباه العاـ لتطور القانوف اإلنساين الدكِف .
كىذه الدكرات ستمكن االعبلميُت من تقدًن معارفهم للقراء يف إطار التعليقات كالتحليبلت كتغطية االخبار اليت
ابعوهنا .
يت
رابعا :تدريس القانوف اإلنساين الدكِف يف الكليات كاؼبعاىد خاصة كليات اإلعبلـ كاآلداب قسم الصحافة كغَتىا من
اؼبعاىد ذات الصلة باإلعبلـ كالتليفزيوف كالصحافة ككسائل اإلعبلـ اؼبختلفة  ،كيتم ىذا التدريس عرب إضافة مقرر
.
أكاديبي حوؿ القانوف اإلنساين اؿ دكِف هبدؼ زبريج أجياؿ جديدة من اإلعبلميُت ذكم الصلة هبذا القانوف
كإذا كاف تدريس القانوف اإلنساين الدكِف ضمن برامج التدريب العسكرم إجباريا للدكؿ دبوجب اتفاقيات جنيف
لعاـ ،1949فإنو يبكن إدراج ىذه الدراسة ضمن الربامج اؼبدنية حيت تصبح ىذه اؼببادئ معركفة ـ ف قبل اعبمهور
العريض من األطباء كالدارسُت كـبتلف اؽبيئات .
كيبكن للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كغَتنبا من اؼبنظمات األىلية كاغبكومية رصد بعض اؼبنح التدريبية ؼبختلف
الفئات من اإلعبلميُت كغَتىم للتدريب علي القانوف اإلنساين الدكِف يف اؼبعاىد اؼبتخصصة مثل اؼبع ىد الدكِف للقانوف
االنساين يف ساف ريبو بإيطاليا .
كتصب ىذه اػبطوات يف اذباه تشكيل كتطوير ثقافة قانونية فرعية تتعلق بالقانوف االنساين لدم عدد كبَت من الفئات
يف أكساط اإلعبلميُت كاألطباء كالطبلب هبدؼ نشر رسالة القانوف اإلنساين كتعميم مبادئو علي نطاؽ كاسع خا رج
دائرة اؼبتخصصُت من رجاؿ القانوف .
خامسا :يبكن للجهات اؼبعنية بنشر القانوف اإلنساين الدكِف  ،الوطنية كالدكلية زبصيص كتصميم شهادة تقدير سبنح
لئلعبلميُت النشيطُت يف تركيج مبادئ  ،ىذا القانوف كتعريف اعبمهور العريض بو  ،كيبكن ؼبثل ىذه الشهادة أف تشكل
حاؼ معنويا رمزيا ػبدمة ىذه القضية اؼبهمة .
زا
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ىذه ؾبرد أمثلة كخطوات ؼبا يبكن عملو غبفز اإلعبلميُت كغَتىم من الفئات علي االىتماـ بالقانوف اإلنساين الدكِف
كمراعاة قواعده كمبادئو يف تغطية القضايا اؼبختلفة كتقديبها للقراء هبدؼ تنمية كعيهم كتوسيع مداركهم كتنمية قد راهتم
153
علي تشكيل كصياغة اؼبواقف كاألحكاـ علي أسس تتوافق مع ىذه اؼببادئ القانونية
 -6الدور المنوط بوسائل االعالم االجتماعية في نشر مبادئ القانون الدولي االنساني
لقد ربولت االنًتنت من طريقة للحصوؿ على اؼبعلومات  ،إُف كسيلة لتبادؿ األفكار كمناقشتها َ ،ف يعد األشخاص
يدخلوف االنًتنت حبثا عن اؼبعلومات فقط  ،بل للتواصل فيما بينهم  ،لكننا ندرؾ أف ىناؾ الكثَت من األمور األخرل
كليس ؾبرد التواصل بُت األصدقاء ،كيعترب التعريف بالقانوف الدكِف االنساين كنشر مبادئو موضوع من اىم اؼبواضيع
اليت يتم تداكؽبا على كسائل االعبلـ االجتماعية خاصة مع اؼبستجدات االخَتة يف العاَف كالساحة العربية عل كجو
ـ
اػبصوص من ثورات كحركب كحركات مسلحة جعلت تداكؿ القانوف الدكِف االنساين على صفحات االعبل
االجتماعية امرا منتشرا من خبلؿ نشر انتهاكات اغبكومات كاالنظمة السياسة ؼببادئو عرب صور كفيديوىات يتم
التقاطها كتشاركها مع ىذه الصفحات كمع التطور
االتقٍت الكبَت ؽبذه الوسائل فانو من اليسَت ايصاؿ اكرب
حجم فبكن من اؼبعلونات اُف اقصى نقطة يف العاَف
يف كقت قياسي كباقل تكلفة ىذا ما جعلها يف كضع
ىاـ يبكنها من أف تفضح أماـ الرأم العاـ الدكِف،
حيثما ظبح ؽبا بذلك ،انتهاكات القانوف الدكِف
االنساين يف كل بلد تقريبان يف العاَف بغض النظر عما إذا كانت حكومة ىذا البلد طرؼ يف أية معاىدة معينة من
معاىدات حقوؽ اإلنساف  .كبالنسبة للحكومات اليت
تسعى إُف التماس مساعدهتا يف العثور على حلوؿ
النتهاكات حقوؽ اإلنساف ،فإف اآلليات اؼبوضوعية
سبثل مصدران فريدان للخربة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف .

154

كتعترب كسائل االعبلـ االجتماعية طريقة جيدة جدا
عبذب القراء الشباب لقراءة األخبار كمن بُت احدل
الطرؽ ؼبشاىدة اؼبوضوع أمامك ىي أف يقوـ أحد أصدقائك بالتعليق عليو  ،كتلك ىي
لؤلخبار.
 رؤوف تظُىٍٔ اٌّزخغ اٌظاتك ص -هاشُ رشىاْ حثُةِ ،زخغ طاتك  ،ص
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لقد ظبحت كسائل التواصل االجتماعي دبعرفة ماذا يريد النا س كماىي الطريقة اليت يفكركف هبا ".مصطلح "التصفية
االجتماعية" بدأ يظهر بشكل يومي  ،فاحملادثات بُت األصدقاء خارج اؼبدرسة أك خارج أكقات العمل دائما ما تبدأ
بالعبارة  :ىل شاىدت كذا ككذا على "فيس بوؾ "" ،تويًت" أك "يوتيوب" ؟ كيبدأ اغبديث عن مقاطيع الفيديو
كاؼبواضيع اليت نشرت يف ذلك اليوـ على تلك اؼبواقع ..كىكذا كيبدك أف اؼبؤسسات اإلعبلمية قد أدركت أنبية
التفاعل مع صبهورىا من خبلؿ كسائل اإلعبلـ اإللكًتكنية ،كبدكف اغباجة إُف قراءة الصحف أك متابعة التلفزيوف ،
يبكن ألم شخص التعرؼ على ماهبرم يف العاَف من حولو خبلؿ دقا ئق معدكدة  ،كىو ما يكشف إُف أم مدل
قبحت كسائل اإلعبلـ اإلجتماعية يف الطريقة اليت نتابع هبا األخبار كاؼبعلومات .
كىناؾ صفحات خاصة هتتم بالقانوف الدكِف االنساين من اليسَت جدا على أم متصفح لوسائل االعبلـ االجتماعية
العثور عليها كالتواصل مع اعضائها كتبادؿ االؼكار كاالخبار كاؼبعلومات كمن اىم ىذه الصفحات على الفيس بوؾ :
ِزوش اٌمأىْ اٌذوٌٍ
اﻹٔظأٍ

https://www.facebook.com/cihlhr

اٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍ

https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%
D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%
8A/411995968899747

ِزوش اٌمأىْ اٌذوٌٍ
االٔظأٍ وحمىق االٔظاْ

https://www.facebook.com/CIHLHR.org

اٌمأىْ اٌذوٌٍ االٔظأٍ
لؼُح االطزي

https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%82%D
8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%
8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89/3401415327188
10

ِشزوع اورشاف اٌمأىْ
ايدوٌٍ االٔظأٍ

https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D
9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%
8A/243051915885265

International institute of
humanitarian law

https://www.facebook.com/IIHLSanRemo?rf=109437819076142

Cellule de droit
intrnational humanitair

https://www.facebook.com/celluledihulb
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خاتمة :
سبكنت كسائل االعبلـ االجتماعية من اجتياح عاَف االنًتنت بشكل كبَت كانتشار كاسع يف ظرؼ قياسي كتزامنا مع
االكضاع العاؼبية اعبديدة اليت سبيزت بالعديد من االنقبلبات السياسية كالثورات كاغبركب فلقد لعبت ىذه الوسائط
دكرا رائدا كفعاال يف التعريف بالقانوف الدكِف االنساين من خبلؿ صفات الفيس بوؾ كالتويًت سواءا العامة منها اك
الصفحات اػباصة بالقانوف الدكِف االنساين كاليت تستقطب مبليُت اؼبشتهدين يوميا ؼبا سبتلكو من خاصيات السرعة
كاالنتشار كالفاعلية كالعاؼبية ،اال اف ىذا الدكر لن يتم على اكمل كجو اال اذا كاف ىناؾ اىتماـ مقصود هبذه الوسائط
االعبلمية من قبل اؼبنظمات الدكلية اؼبعنية بتنفيذ كتطبيق القانوف الدكِف االنساين كادراجها ضمن اليات اَف

راقبة

كالتوعية .كىذا ما َف يتم تفعيلو جبدية لكن مع التطور السريع لوسائل االعبلـ اال جتماعية كسيطرهتا على كل مناحي
اغبياة السياسية كاالجتماعية كالثقافية فمن اؼبؤكد اف السنوات القليلة القادمة ستشهد احًتافية اكرب ؽبذه الوسائل
لائّح اٌّزاخغ :
 -1رائفة عبد الستار ،اؼبفاىيم اؼبستحدثة يف االعبلـ اعبديد . ،عاَف الكتب اغبديثة ،عماف2005 ،
 -2عبد اؿعليم ؿبمد  ،دكر االعبلـ يف التعريف بالقانوف الدكِف االنساين  .نشر يف ملفات االىراـ ،العدد ،128
 7مارس 2004
 -3علي انور اؼبنشاكم ،اؼبرجعية االعبلمية يف عصر العوؼبة  .دار كائل للنشر ،عماف1991 ،
 -4فتحي عبد الرؤكؼ جركاف ،القانوف الدكِف االنساين بُت الواقع كاؼبأموؿ.دار الكتاب اعبامعي ،العُت1991 ،
 -5ؿبمد البيايت ،االعبلـ اؿدكِف كحرية التعبَت .دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،القاىرة 2001
 - 6مصطفى رمضاف ،مبادئ االعبلـ اعبديد  .دار اثراء للنشر كالتوزيع ،عماف1998 ،

اجملبلت :
 -7رؤكؼ بسيوين  ،االعبلـ كالقضايا الدكلية .ؾبلة الوسائط اؼبعرفية ،دار اؼبنار ،القاىرة ،العدد 2010 ،26
 - 8ىاشم رشواف حبيب ،شبكات التواص االجتماعي تعريفها كخصائصها  .اجمللة اؿتونسية لبلتصاؿ :عدد:
 -25شتاء 2012
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دور املؤسسات التعليمية في التربية على
القانون الدولي الانساني
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دور المناىج التعليمية في تحقيق ثقافة السلم االجتماعي
أ .عبد الرزاق باللموشي  /جامعة الوادي

ملخ ــص
سعت اؼبناىج التعليمية اغبديثة على أف يكوف اإلنساف ىم ؿبور العملية الًتبوية  ،كألف اإلنساف اجتماعي بطبعو كال
يبكن لو العيش إال يف صباعة ،فقد استندت الًتبية على األساس االجتماعي الذم حرصت دبوجبو اجملتمعات علي
ربقيق الًتبية من خبلؿ تنشئة اعبيل كمساعدهتم علي التكيف مع السلوؾ اؼبرغوب يف اجملتمع ،كتنظيم العبلقات
اإلنسانية داخل اجملتمع كمع اجملتمعات اإلنسانية األخرل دبا وبقق التفاعل االجتماعي كالثقايف كاغبضارم.
إف اؼبناىج التعليمية ىي حلقة الوصل بُت الًتبية كإطار نظرم كفكرم مبٌت على أسس قيمية كاجتماعية كثقافية
كنفسية كمعرفية كبُت التعليم بوصفو اعبانب التطبيقي الذم من خبللو يبكن أف يتحقق ما يسمى باألىداؼ الًتبوية
اليت تعرؼ على أهنا توجيو اؼبتعلمُت نحك السلوؾ اؼبرغوب كذلك لتحقيق تكيف الفرد مع ذاتو كؿبيطو كتكوين ما
يسمى باؼبواطن الصاٌف ،الذم وبًتـ ثقافة السبلـ االجتماعي .
إف ثقافة السبلـ تعٍت أف تسود ثقافة اغبوار كاؼبناقشة كاإلقناع يف تعاملنا مع اآلخرين بدالن من فرض الرأم الواحد
بالقوة أك التهديد ،أم إف ثقافة السبلـ ىي أف كبل ما ينشأ من مشكبلت كخبلفات عن طريق التفاكض كليس عن
طريق العنف  ،كعلى الرغم من حرص اإلسبلـ على نشر ثقافة السبلـ بُت البشر ،إال أف اؼبهتمُت بالًتبية يكادكف
هبمعوف على أف اؼبناىج عموما كمناىج الًتبية اإلسبلمية خصوصا ال ترقى إُف اؼبستول اؼبنشود يف تعزيز ثقافة السبلـ
اليت دعا إليها اإلسبلـ ،بالنظر إُف تأثَتىا غَت الكايف يف سلوؾ النشء داخل اؼبدارس كخارجها  .كتعزل ىذه الوضعية
إُف القصور اؼببلزـ ؼبناىجنا كؿبدكدية األساليب اؼبتبعة يف تلقُت قيم العدؿ كالسبلـ ،ناىيك عن عوامل أخرل خارجة
عن إرادة الًتبويُت  .كانطبلقان من كوف اؼبنهاج دبفهومو اغبديث يبثل ؾبموعة اػبربات الًتبوية اليت هتيئها اؼبدرسة
لتبلميذىا ؼبساعدهتم على النمو الشامل كاؼبتكامل يف شىت جوانب الشخصية ،فإف عليو أف يقوـ بدكره كوسيلة
تثقيفية تسهم يف تعزيز ثقافة السبلـ يف اجملتمع .
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مقدمة:
تكتسب اؼبدرسة دكران مهمان يف اجملتمع بشكل عاـ كيف حياة الطفل بشكل خاص  .فباإلضافة إُف دكرىا التعليمي يف
ؾباِف القراءة كالكتابة ،كاكتساب اؼبعارؼ فهي يناط هبا مسؤكلية الًتبية أكالن ،كتكوين شخصية التلميذ ثانيا .
ليس ىذا فحسب كإمبا تساعد اؼبدرسة الطفل على فهم الواقع احمليط بو كاالندماج السريع كالتفاعل معو كتساعده
على االكتشاؼ كإشباع حاجاتو الذىنية عرب مواد الدراسة ،كإشباع حاجاتو الثقافية ،كإعداده لبلستزادة فيها من أم
حقل آخر ،كإشباع حاجاتو االجتماعية عرب العبلقات مع الزمبلء كىم يبثلوف اجملتمع الصغَت للطفل الذم يتدرب فيو
على االندماج مع ركح اعبماعة كالتمثل بقيمها إلعداده لدخوؿ اجملتمع الواسع بأفكار اهبابية حوؿ اآلخر دبا وبقق
تعزيز ثقافة السلم االجتماعي بُت صبيع األفراد .
كيف البداية هبب التطرؽ لتعريف اؼبنهاج الدراسي .
أوال :المنهاج الدراسي
 تعاريف المنهاج الدراسي :لعل أبرزىا ما يلي : تعريف فرحاف كآخركف  " :1999ؾبموعة اػبربات اؼبربية اليت هتيؤىا اؼبدرسة للطلبة ربت إشرافها بقصد مساعدهتمعلى النمو الشامل كتعديل سلوكهم"
 تعريف اللقاين  :1995صبيع اػبربات (النشاطات أك اؼبمارسات ) اؼبخططة اليت توفرىا اؼبدرسة ؼبساعدة الطلبةعلى ربقيق النتاجات التعليمية اؼبنشودة إُف أفضل ما تستطيعو قدراهتم " (توفيق اضبد مرعي) 2004 ،
 -2أنواع األسس في المنهاج المدرسي:
* األساس الفلسفي  :ىي نظرة شاملة لكل جوانب الوجوج كاؼبعرفة كالقيم كىي تعٍت بالعلل
للظواىر كاألشياء كرباكؿ البحث معانيها كقيمها كؽبا ميادين متعددة
كالواقعية كاإلسبلمية كالوجودية)

406

كالغايات البعيدة

مثل (اؼبدارس الفلسفية  ،الفلسفة األزلية

العدد الرابع :التربية على القانون الدولي الانساني – أغسطس 2014

األسس النفسية

 :تعٍت باؼبتعلم من حيث حاجاتة كميولة كا

ىتماماتو كمرحلة مبوه ككيفية

األسس االجتماعية )  :كؽبا مفاىيم تؤثر يف مبادئ كمراحل النمو يف بناء

تعلمو

اؼبنهج ) مثل التفاعل االجتماعي،

التغَت االجتماعي ،الثقافة ،اؼبشكبلت االجتماعية
األساس اؼبعريف  :كتعٍت األسس اليت تتعلق باؼبادة الدراسية من حيث طبيعتها ،كمصادرىا كمستجداهتا ،كعبلقاهتا
حبقوؿ اؼبعرفة األخرل ،كتطبيقات التعلم كالتعليم فيها ،كالتوجهات اؼبعاصرة يف تعليم اؼبادة ،كتطبيقاهتا.
كدبا أننا ندرس يف العبلقة بُت اؼبناىج كالسلم االجتماعي فبل بد أف نركز على األساس الفلسفي
 -3األسس الفلسفية للمنهج :
كإذا ما استعرضنا أمثلة لبعض مناىجنا الدراسية نبلحظ الكثَت من القصور يف بعضها ،فمثبل ال توجد عبلقة بُت مواد
اللغة العربية اليت يتم تدريسها يف اؼبرحلة االبتدائية (القواعد -النشيد كاحملفوظات -القراءة -اإلنشاء) كتلك اليت تدرس
يف اؼبرحلة اؼبتوسطة كاؼبرحلة الثانوية شامل ة النحو كالصرؼ كاألدب كالنصوص كالببلغة  .تدرس كل مادة على حدة
كمنفصلة عن األخرل ،كمن األفضل دمج صبيع ىذه اؼبواد يف مادة كاحدة تسمى مثبلن «اللغة العربية» كيتم فيها تعليم
القواعد تطبيقيان ،كليس اؼبطلوب حفظ ىذه القواعد يف حصة مستقلة ،كإمبا اؼبطلوب ىو تطبيقها  ..ككذلك األدب
كالنصوص كالببلغة اليت يبكن تذكقها ،أما إذا كانت يف قواعد فيتم حفظها جبمود مثل حفظ كلمة اعبناس أك التورية
كحفظ بعض األمثلة عليها عن ظهر قلب يف منهج كاحد ال ىبرج االمتحاف عنو فبا يرسخ يف ذىن الطالب االنفصاؿ
بُت ىذه اؼبواد كيفهم أف النصوص مستقلة عن الببلغة كالقواعد مستقلة عن اؼبطالعة .
أما اؼبواد العلمية كاعبيولوجيا كالفيزياء كالكيمياء كالرياضيات فتحولت إُف مواد لتحفيظ األظباء العلمية مثل حفظ
اسم الصخر الفبلين كاسم اغبيواف الفبلين كالعنصر الكيميائي الفبلين كمن يكتب اظبو صحيحان يف االمتحاف فهو
الطالب اؼبمتاز ،بغض النظر عن أم تفكَت أك إبداع يف ىذا اجملاؿ  .ك يدرس الطبلب الصخور النارية كال يعلموف
عنها شيئان ككأهنا شيء من اػبياؿ بينما ىي موجودة يف شكل براكُت جامدة يف أماكن كثَتة يسهل على الطبلب
الوصوؿ إليها ك دراستها على طبيعتها كاػبركج دببلحظات كاف طباعات عملية حوؽبا بدالن من حفظ أظبائها يف اؼبنهج
الذم هبب أال ىبرج عنو االمتحاف  ..كما يدرسوف تركيب الزىرة يف األحياء كال يركهنا كىي موجودة يف فناء اؼبدرسة .
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بل كيتم ربفظيهم شكل الزىرة كأظباء أجزائها كأغشيتها  ..كل ىذه اؼبناىج ربولت إُف تكبيل فكر الطالب كحصر ق
بدؿ انطبلقو كإبداء رأيو يف اؼبواد كاألحداث اليت يراىا يف حياتو اليومية  .كاالمتحانات تأيت ؿبصورة يف ىذه اؼبناىج،
كعلى الطالب حفظ كل ما يرد فيها من أظباء كرموز كنظريات دكف فهم كإدراؾ معانيها

 .كأغلب اؼبدارس ال هتتم

حبصة اؼبخترب كاغبصص التطبيقية األخرل اليت تعترب أىم كأفيد اغبصص كىي ذبد اىتماما كبَتا يف مدارس الدكؿ
اؼبتقدمة ،كردبا كاف ذلك ىو السر كراء نبوغ طبلهبا كميلهم للجوانب التطبيقية كالعملية الشيء الذم انعكس جليا يف
النهضة الصناعية كالتكنولوجية يف تلك البلداف.
 -4تخطيط المناىج :
يعٍت التخطيط الدراسة ك الربؾبة كتوظيف اإلمكانيات  ،كىو اإلعداد اؼبسبق للسياسات كالطرؽ كاالسًتاتيجيات
كاإلمكانات اليت توجو العمل كبو أىداؼ معينة كحىت يكوف زبطيط اؼبناىج التعليمية بعيدا عن العشوائية كمعتمدا
على الدراسة العلمية البد أف يشتمل على شركط أساسية من أنبها ما يلي :
 -1كجود فلسفة تربوية كاضحة اؼبعاَف كمستمدة من فلسفة اجملتمع
 -2كجود نظرية تربوية منبثقة من الفلسفة الًتبوية
 -3مواكبة التطورات العلمية كالتكنولوجية كالًتبوية النفسية اؼبعاصرة.
(ؿبمد ىاشم قالويف) 1977 ،
 -5صياغة األىداف أول خطوة في بناء المناىج :
تعترب األىداؼ أكؿ عنصر من عناصر اؼبنهاج كىي ىامة جدا فهي توفر قدرا ىاما من الفهم يسمح للقائمُت باألمور
الًتبوية بوضع اؼبناىج اليت ربقق الغايات الًتبوية على كبو أفضل  ،كتعرؼ األىداؼ على أهنا :
"النتاج اؼبتوقع حدكثو لدل اؼبتعلمُت يف ضوء إجراءات كإمكانات معُتة "
مستويات األىداف :يبيز الًتبويوف عادة بُت فئتُت من األىداؼ فئة األىداؼ الًتبوية التعليمية  ،كيشَت ىذا النوع من
األىداؼ إُف الغايات القصول للعملية الًتبوية كاليت ترمي إُف التأثَت على شخصية الفرد عبعلو مواطنا يتسم باذباىات
كقيم معينة.
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أما النوع الثاين من األىداؼ يشَت اُف اإلغراض اليت تنشدىا العملية التعليمية كاليت تتجلى يف عملية اكساب أمباط
سلوكية اك أدائية معينة يف مواد دراسية معينة.
كأكؿ مستول لؤلىداؼ يشَت اُف األىداؼ ذات الدرجة اؼبرتفعة من حيث التعميم كالدرجة اؼبنخفضة من حيث
التحديد أك التخصيص  ،مايطلق عليو االىداؼ الًتبوية العامة كتنمية القيم الدينية كاألخبلؽ كالديبقراطية أم نتاجات
التعلم على اؼبدل البعيد
كتتفرع األىداؼ اُف نوعُت :الغايات كاؼبرامي
أ-الغايات:كىي صياغة أىداؼ تعرب عن فلسفة اجملتمع كتعكس تصوراتو للوجود كاغبياة مثل قولنا :على اؼبدرسة أف
تنمي ركح الديبقراطية اك سبحوا الفوارؽ االجتماعية كىذا ما يقودنا للحديث عن اشكالية السلم االجتماعي،

الف

األىداؼ تتموضع على اؼبستول السياسي كالفلسفي العاـ كتسعى إُف تطبيق الناشئة دبا تراه مناسبا للحفاظ على
قيم اجملتمع كمقوماتو الثقافية كاغبضارية.
ب_اؼبرامي :يستعمل مصطلح اؼبرامي للداللة على األىداؼ العامة كلكن تتموضع يف نطاؽ أضيق نسبيا من
اؼبستول األكؿ حيث يكوف على مستول مؤسسايت أم يف نطاؽ تنظيم كتسيَت برامج التعليم كمقرراتو كاليت يعمل
بفضلها النظاـ الًتبوم على التحقيق التدرهبي ألىداؼ اؼبستول األكؿ اؼبتمثل يف الغايات .
ثانيا :مفهوم ثقافة السلم االجتماعي :
السلم لغة ىو اػبلو من ما ىو معيب أك غَت مرغوب فيو  .كاؼبعٌت الشائع أك اؼبتبادر للذىن من لفظ السلم ىو ذبنب
أم اعتداء مسلح أك بدين  .كتأسيسا على ذلك يبكن القوؿ
اغبرب ك قد يتسع ىذا اؼبعٌت عند البعض ليشمل ذبنب ّ

إف اؼبعٌت اؼبتبادر للسلم يتمحور حوؿ انتفاء العنف اؼبادم من الغَت أك عليو كسواء كاف ىذا العنف اؼبادم حربا أك

إرىابا أك تعذيبا أك اغتياال أك هتديدا بشيء من ذلك  .ك يبلحظ على ىذا اؼبعٌت السائد على ـبتلف اؼبستويات انو:
ػ يركز على العنف اؼبادم الصادر عن الغَت أك الذم يتعرض لو الغَت كيغفل العنف اؼبادم الذم يبكن أف يلحقو
الشخص بنفسو أم العنف الذايت كاالنتحار  .كمن الواضح أف العنف الذايت يتضمن اخبلال بالسبلـ مع النفس
كالذم ال ينبغي اإلقبلؿ من أنبيتو ليس فقط الف العنف الذايت ؾ ثَتا ما ال ىبلو من عنف ما بالغَت كامبا أيضا الف
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ذات األسس اليت سبنع العنف مع الغَت سبنع ايضا العنف مع النفس كأف من ال يساَف نفسو عادة ما يكوف اقرب ألف
ال يساَف الغَت.
كللعنف الذايت مدلوالت عدة قد ال يكوف ىناؾ اختبلؼ كبَت على اعتبار بعضها عنفا كمن ذلك االنتحار كردبا ايضا
جلد البعض الجسادىم  .على أف ىناؾ سلوكيات شائعة َف هبر العرؼ على تصنيفها ضمن العنف رغم اهنا تنطوم
على عنف مادم يلحقو االنساف بنفسو كمن تلك السلوكيات ،مثبل ،ادماف اؼبخدرات كاؼبسكرات كالتبغ  .كالواقع انو
اذا كاف االنتحار عنفا مع الذات مرفوضا فا نو من غَت اؼبنطقي عدـ تصنيف ،مثبل ،التدخُت عنفا مع الذات اذ ال
ىبتلف التدخُت عن كونو انتحارا بطيئا  .كاذا تقرر أف التدخُت عنف مع النفس ال يعد مقبوال عدـ تصنيف صناعة
التبغ عنفا مع الغَت مرفوضا  .كاذا أخدنا يف االعتبار احصائيات منظمة الصحة العاؼبية كاليت تفيد باف التدخُت قد قتل
حواِف طبسُت مليوف نسمة يف العاَف يف عاـ  2003كأف ىذا العدد سيتضاعف حبلوؿ عاـ  2030اتضح لنا أف
بعض السلوكيات اليت ال نعتربىا عنفا قد تكوف أكثر ضحايا ك قتلى من السلوكيات اليت ال لبتلف يف اعتبارىا عنفا
كاغبركب.
يركز على العنف اؼبادم كيغفل ا لعنف اؼبعنوم مع أف ىذا األخَت قد يكوف اشد ايبلما كأذل من األكؿ فبا هبعل أمرا
غَت مربر أف يعد العنف اؼبادم إخبلال بالسلم بينما ال يعد العنف اؼبعنوم إخبلال بو  .كالعنف اؼبعنوم قد يكوف عنفا
لغويا كما يف حالة استخداـ ألفاظ مؤذية كألفاظ السب كالسخرية أك عنفا س لوكيا كالتمييز العنصرم أك عنفا فقهيا
كإصدار فتاكل التكفَت كاىدار النفس احملرمة ،أك عنفا اعبلميا كمصادرة ما ينشر اكبث ما فيو اذل دبشاعر اآلخر أك
تعريض لو ؼبتاعب ؿبتملة ،اك عنفا كامنا كاغبسد كسبٍت الشر للغَت كالدعاء عليو باغلظ الدعوات (يبلحظ مثبل أف
بعض االئمة /اػبطباء يف اؼبساجد ػ ك ردبا األمر كذلك يف الكنائس ػ يعموف بدعواهتم الغليظة ،مثل الدعاء بتجميد
الدماء يف العركؽ كالزالزؿ كغَتىا من الكوارث الشاملة الدمار ،كل النصارل كغَتىم ،احملاربُت منهم كغَت احملاربُت دبا
فيهم األطفاؿ  .كَف اظبع أحدا يدعو ؽبم باؽبداية كالكف عن العدكاف مع أف اؼبطلوب ىو كفهم عن االعتداء علينا
كأف اهلل الذم ندعوه قادر على أف يفعل ذلك بوسيلة رفيقة كأف يهديهم إف َف يكن لئلسبلـ فللسلم بقدر ما ىو
قادر على أف يفعلو بوسيلة عنيفة  .ترل ؼباذا لبتار العنيفة مع أف الرفيقة يبكن أف تؤدم الغرض كأفضل لنا ؼبا قد يكوف
فيو من اجر اؽبداية بفضل الدعاء؟
كباإلضافة إُف توسيعو أفقيا ،يتعُت تطوير مفهوـ السلم رأسيا اك نوعيا  .فمن حيث النوع ،بناء علة األساس أك
الدافع ،يكوف السلم إما سلما سلبيا أك سلما اهبابيا  .كيقوـ السلم االهبايب على االختيار الطوعي كالواعي كاؼبؤسس
على االقتناع بالسلم كااللتزاـ اؼببدئي بتمكينو كاستدامتو  .كأما السلم السليب فيقوـ على االضطرار الذم مرده اما
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العجز اك الرغبة عن االعتداء اك االنصراؼ عنو لسبب أك آخر كالضعف اك توازف القول اك اػبوؼ على فوات
مصلحة ما باالعتداء.
كيف اؼبقابل فاف السلم االهبايب مكوف أكسع كامشل من ؾبرد انتفاء العنف اؼبسلح /البدين إذ انو يقوـ على التزاـ أطرافو
الطوعي ليس فقط باالمتناع عن العنف ماديا كاف أـ معنويا كاالبتعاد عن أسبابو كإمبا أيضا بالعزـ كالعمل على معاعبة
أسباب العنف كذبفيف منابعو كمصادره احملتملة كاغبرص على حل النزاعات بالطرؽ السلمية كالودية ػ كيف نفس الوقت
ػ السعي لتمثل قيم السلم كمبادئو من خبلؿ تعزيز مقوماتو كإزالة معوقاتو كمهدداتو كالدفاع عنو كمقاكمة إغراءات
اإلخبلؿ بو .كالسلم االهبايب غالبا ما ينحو الف يكوف ػ أفقيا ػ سلما شامبل هبمع إُف السلم مع البشر السلم مع البيئة
كمع اهلل ،كيبيل إُف االستمرار كالدكاـ.
كاضح فبا سبق أف السلم األمثل ليس ىو السلم السليب كإمبا ىو السلم االهبايب  .كإذا تقرر ذلك انبٌت عليو أف ثقافة
السلم اليت يتعُت علينا نشودىا كالدعوة إليها إمبا ىي ثقافة السلم االهبايب كليس ثقافة السلم السليب  .كالفرؽ بُت
الثقافتُت كبَت جدا.
فثقافة السلم السليب ىي اقرب إُف ثقافة الصراع اؼبكبوت منها إُف ثقافة السلم ألهنا تفتقر لقيم كمبادئ السلم بدليل
أف أصحاهبا عادة ما ال يلجأكف للسلم إال اضطرارا كإذا ما عبأكا إليو فإهنم غالبا ما يظلوف يضمركف العنف كيبارسونو
مىت ما سنحت الفرصة أك أمنوا عواقبو  .كيف بعدىا النظرم تكوف ثقافة السلم السليب غالبا ثقافة بعدية تربيرية ضعيفة
دبعٌت أف السلوؾ العملي (الثقافة السلوكية ) ىو األصل يف السبلـ السليب كىو الذم يولد الثقافة النظرية كاليت تأيت
انعكاسا للسلوؾ العملي أم الواقع القائم كتربيرا لو كال
ثقافة ضعيفة ضعف السلم السليب اؼبقًتف هبا .

سبارس دكرا توجيهيا للسلوؾ العملي كلذلك فهي بالضركرة

أما ثقافة السلم االهبايب كاليت ىي ثقافة السلم اليت يتعُت أف ننشدىا فيستنتج من ؾبمل ما سبهد عن مفهوـ السلم أهنا
منظومة من القيم كاؼببادئ كاؼبفاىيم كالتوجهات كاؼبو اقف كالسلوكيات اليت تؤسس للسلم دبعناه األمشل كاألمثل
كتشكل معا مضمونو كتعمل على استثماره دبا يساعد على ضبايتو كإمبائو كاستمراره  .كيتضح من ذلك:
ػ إف ثقافة السلم ليست ؾبرد ثقافة نظرية كما قد يتصور البعض كإمبا ىي ثقافة نظرية (قيم كمبادئ كمفاىيم ) كثقافة
سلوكية (مواقف كمشاعر كاذباىات عملية كسلوكيات) متداخلتاف كمتكاملتاف.
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العبلقة بُت الثقافة النظرية كالثقافة السلوكية العملية يف ثقافة السلم عبلقة تبادلية تداعمية حيث انو كما أف التفكَت
السلمي يعزز السلوؾ السلمي فاف السلوؾ السلمي أيضا يعزز التفكَت السلمي ،كتلعب الثق افة النظرية دكرا توجيهيا
أساسيا يف ربديد كتشكيل السلوؾ العملي السلمي.
ثقافة السلم ،شأف أم ثقافة أخرل ،ثقافة قابلة للنماء كاالستمرار كما ىي قابلة للتدىور كاالضمحبلؿ كمع أف لكل
من النماء كالًتاجع أسبابو كعواملو فاف عوامل اإلمباء كاالستمرار ال تتوافر إال بتوافر جهد بشرم كاع كمكثف بينما
يكفي لتوافر عوامل التدىور ؾبرد غفلة اإلنساف /اجملتمع عن أنبية السلم كالعمل من اجلو ،كلعل ذلك يفسر لنا ارتباط
حاالت ربسن السلم يف اجملتمعات عرب التاريخ بصعود حركات /جهود سلمية يقودىا ركاد ذكك عزـ كارتباط حاالت
اضمحبلؿ السلم كتراجعو بًتاجع أك غياب مثل تلك اغبركا ت أك اعبهود.
ثقافة السلم ال توجد كثقافة مستقلة كمنفصلة سباما عن باقي ثقافة اإلنساف /اجملتمع بل ىي تتداخل معها كتلتحم هبا
كحبيث أف كل تقسيماتنا االفًتاضية للثقافة يبكن أف تكوف إما ثقافة سلمية كإما ثقافة غَت سلمية  .كعلى سبيل اؼبثاؿ
فاف الثقافة الدينية تكوف ثقافة سلمية بقدر ما ىي تكرس القيم كاؼببادئ الداعية للسلم مع اهلل كالنفس كالبيئة،
كالثقافة التنموية تكوف ثقافة سلمية بقدر كفاءهتا يف استثمار السلم يف ربقيق تنمية تعزز مقومات السلم كالعدؿ
االقتصادم كالتوازف االجتماعي كرفع مستكل اؼبعيشة ،كالثقافة اعبنسية تكوف ثقافة سلمية بقدر إسهامها يف توظيف
الطاقة اعبنسية ػبدمة السلم كيف تامُت تصريفها بعيدا عن األساليب العنيفة كاالغتصاب ،كالثقافة السياسية تكوف
ية للنزاعات .
ثقافة سلمية طاؼبا كاف تركيزىا على قيم اغبوار كالتعايش كالنهج التوفيقي كاغبلوؿ السلم
ػ مفهوـ ثقافة السلم ،شأنو شأف أم مفهوـ ثقايف آخر ،ىو نتاج للثقافة القائمة كانعكاس ؽبا كبالتاِف فهو يتطور
كيتوسع مع تطور كتوسع الثقافة .كيتناىف ذلك مع أم زعم بإمكاف تقدًن مفهوـ هنائي ثابت لثقافة السلم .
آفاق ثقافة السلم:
لعل أىم ما يرجح أف يكوف لو الدكر األساسي يف تشكيل اآلفاؽ اؼبستقبلية لثقافة السلم ىو الواقع اغباِف لثقافة
السلم ك ما يعتمل يف ىذا الواقع من عوامل أك بذكر التغيَت من جهة كعوامل االستمرارية كاعبمود من جهة أخرل .
ال ىبفى أف الواقع يشهد جهودا ملحوظة لتكريس ثقافة السلم  .كتشكل ىذه اعبهود يف ؾبموعها أىم عوامل اك بذكر
التغيَت اؼبنشود .كقد تنامت ىذه اعبهود مؤخرا مع تنامي نشاطات اليونسكو كاؼبؤسسات الثقافية األخرل ذات الصلة
بثقافة السلم.
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كعموما ،يصح القوؿ بأف كل العوامل اليت تعوؽ السلم كزبل بو تساىم لدرجة اك أخرل يف اعاقة سبكُت ثقافة السلم
فظرا الف كل ما يدفع لبلسلم كالعنف ىو مظنة تشجيع ثقافة العنف  .كالعوامل اليت تعيق السلم كتدفع للعنف
كالصراع عديدة .كقد سبق التوضيح باف من أىم تلك العوامل العامل الثقايف .
إف شيوع ثقافة البلسلم كالعنف أصبحت من الوضوح حبيث يكاد يغٍت عن استعراض مظاىره كآثاره العد يدة الدالة
عليو كاليت تأيت يف مقدمتها ما يشاىد بوضوح من نزكع الكثَتين اُف ربقيق اىدافهم كاشباع غرائزىم بالقوة العنيفة،
كاحصاءات اغبركب كحوادث االرىاب كالعنف االجتماعي ،كتكاثر اعبماعات اؼبتطرفة ،كسوء استخداـ اؼبوارد،
العنف كتكوين اعبيوش كاؼبليشيات كالتكالب على االسلحة
كاالستعدادات اؼبستمرة ؼبمارسة اك مواجهة
كلعل السؤاؿ األساسي الذم يثَته شيوع ثقافة البلسلم ىو ؼباذا شاعت يف اجملتمع البشرم ثقافة البلسلم كالعنف
كليس ثقافة السلم كالرفق؟

.

من الواضح انو إذا كاف اؽبدؼ ىو اغبد من ثقافة البلسلم لتمكُت ثقافة السلم أكث ر فاف معاعبة السؤاؿ السابق
اؼبعاعبة السليمة تبدك أمرا البد منو الستكماؿ أسباب ربقيق اؽبدؼ اؼبذكور  .كمع تأكيدنا على اف أم عمل ثقايف ال
يستغٍت عن اعبهد الفردم فاف فبا ال شك فيو أف اؼبعاعبة األفضل للسؤاؿ اؼبذكور تتطلب جهودا صباعية منظمة تعتمد
اؼبنهج التعددم ك نأمل أف تبادر إُف الدعوة اُف مثل تلك اعبهود كالتنسيق بينها منظمة اليونسكو باعتبارىا اؼبنظمة
الثقافية الدكلية األكسع نطاقا كأكفر إمكانات كموارد (.عبد اؼبلك منصور حسن اؼبصعيب )
ثالثا :المناىج التربوية والسلم االجتماعي:
إف النواة األكُف لتحقيق اؿسلم اجتماعي ،ىي إشاعة ثقافة السلم كالتسامح كنبذ التعصب يف أرجاء اجملتمع  .كينبغي
أف نستفيد من اؼبنابر اإلعبلمية كاؼبؤسسات التعليمية يف إشاعة ىذه الثقافة ،اليت هتيئ األر ضية اؼبناسبة ؼبشركع السلم
االجتماعي .كمن ىنا يأيت دكر اؼبناىج التعليمية يف إرساء ثقافة السلم من خبلؿ اغبث على تقبل اآلخر كنبذ العنف
بكافة أشكالو ال سيما العنف اؼبدرسي الذم يرسخ يف التلميذ الكراىية كاغبقد فبا ينكس على تصرفاتو يف اجملتمع
ككخبلصة ؼبا سبق نؤكد على ضركرة االستفادة من تعاليم القرءاف الكرًن الذم يدعو للسلم من خبلؿ عدة آيات
صروبة مثل قولو تعاُف "يا أيها الذين آمنوا أدخلوا يف السلم كافة " ككثَت من األحاديث الشريفة اليت ربث على السلم
كالسبلـ كاألمن.
باإلضافة إُف إعادة النضر يف مقررات بعض اؼبواد اليت
كاغبوار دبا ال يتعارض مع تعاليم الدين اإلسبلمي .

ربث على العنف كاستبداؽبا بعبارات ذبسد السلم كالسبلـ
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كشبة حقيقة أساسية يف ىذا اجملاؿ كىي  :أف إشاعة ثقافة التسامح كالسلم ،ىي اليت تؤسس مفهوـ الوحدة الوطنية .
ألف الثقافة الواحدة اليت تقبل اآلخر كما الذات ،ىي اَف قدمة الطبيعية للوحدة العملية كاالجتماعية  .ؽبذا فإنو من
الضركرم االىتماـ دبسألة إشاعة الثقافة اليت تغذم مفاىيم السلم االجتماعي .
كال بد من القوؿ أف األكطاف اؼبتقدمة سياسيا كاقتصاديا كتقنياَ ،ف تنب بلوف تارىبي أك قبلي أك عرقي كاحد ،كإمبا ىي
عبارة عن ؾبموعة ـ ف اجملتمعات التارىبية أك القبلية أك العرقية ،اليت اندؾبت مع بعضها البعض على قاعدة السلم
االجتماعي كالوطن الواحد كاؼبصلحة اؼبشًتكة ،كَف تقف ىذه األكطاف عند ىذه اغبدكد ،كإمبا عملت على تطوير
التجربة ،كتعميق الوحدة الوطنية بنظاـ قانوين يكفل للجميع حريتهم ،كيتع اطى مع اعبميع على القاعدة الوطنية
اؼبشًتكة .كهبذا مت إبطاؿ اؼبفعوؿ السليب للتمايز التارىبي أك العرقي أك القبلي  .عرب نظاـ يؤسس السلم االجتماعي،
الذم يصنع عند اؼبواطن حالة نفسية كعملية تتجو كبو إعبلء اؼبشًتؾ مع اإلنساف اآلخر ،كاحًتاـ نقاط التمايز
كإبقائها يف حدكدىا الطبيعية التارىبية كالثقافية.
فالواليات اؼبتحدة األمريكية مثبل ،ال تتكوف من شعب كاحد أك عرؽ كاحد أك ديانة كاحدة ،كإمبا ىي ؾبموعة من
الشعوب انصهرت يف إطار قانوين  -سياسي ،كفر للجميع اؼبساحة اػباصة اليت يعرب فيها كل شعب أك ؾبموعة بشرية
عن عقائدىا كأؼكارىا  .ككاف ؼبناىجها التعليمية الدكر األكرب يف ربقيق ذلك .
كيف اإلطار العاـ تسود اجملموعات البشرية عبلقة السلم االجتماعي على قاعدة قانونية ككطنية مشًتكة  .فبا يدفع صبيع
اجملموعات البشرية إُف الدفاع عن ىذا النموذج كالسعي كبو إبراز قيمو األساسية .
كحينما نتمعن يف التاريخ كعوامل نشوء العصبيات ،كمن مث تأثَتىا السيئ يف الوجود اجملتمعي  .قبد أف ظركؼ القهر
كالنفي كاإلقصاء كاالستعبلء ،ىي اليت تدفع اآلخرين إُف التخندؽ يف إطار عصيب ضيق  .كإف اؼبزيد من االستعبلء،
ال يؤدم إُف تبلشي العصبية التارىبية كاالجتماعية ،كإمبا يزمدىا اشتعاال .فالنفي ال يولد إال نفيا مثلو ،كالعنف يصنع
عنفا مضادا .كىكذا يصبح خيار القفز التعسفي على التنوع اجملتمعي ال وبل اؼبسألة بل يزيدىا تعقيدا .
كاألساس السليم للتعامل مع العصبيات التارىبية ،ىو اؼبزيد من السلم االجتماعي كالتسامح الثقايف ،الذم يسمح
لتلؾ العصبيات من فبارسة دكرىا االهبايب يف البناء كالتبلحم االجتماعي .
كإف إهناء تأثَت العوامل اػبارجية على الوضع الداخلي اؼبتنوع ،ليس باؼبزيد من قرارات اؼبنع كاغبظر ،كإمبا بتوفَت األمن
االجتماعي كالثقايف كالسياسي  .فاجملموعة البشرية اليت يتوفر أمنها االجتماعي ك الثقايف كالسياسي ،ال تضحي بو من
أجل عبلقة متميزة مع اػبارج أك تأثَت مفتوح من اػبارج بعواملو اؼبختلفة ،على الداخل بآفاقو كحقولو اؼبتعددة .
أما اجملموعة البشرية اليت تفقد األمن بكل صوره ،فهي ال زباؼ على شيء زبسره  .لذلك فهي تكوف مهيأة الستقباؿ
التأثَت بكل صوره من اػبارج.
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كتأسيسا على ىذا نقوؿ  :إف الفريضة اليت ينبغي تأكيدىا كالعمل على تكريسها يف كاقعنا االجتماعي كالوطٍت ىي
فريضة السلم االجتماعي  .ألهنا العاصم من اؼبتاىات كاغبركب اجملهولة اؼبصَت  .كالبد من تعميم الوعي كالثقافة ،اليت
تؤكد على ىذه الفريضة كتعتربىا من اؼبشاريع اغبيوية كاألساسية.
 .ألف تطابق
كإف التعايش كالسلم اجملتمعي ،ال يعٍت تطابق كجهات نظر اؼبواطنُت حوؿ ـبتلف القضايا كاألمور
كجهات النظر بُت ـبتلف اؼبواطنُت من األمور اؼبستحيلة ،كال تتناغم كالنواميس االجتماعية .
فما داـ اإلنساف يبتلك عقبل كقدرة على التفكَت ،فهذا يعٍت أنو يبتلك إمكانية االختبلؼ يف الفكرة ككجهات النظر
كاؼبواقف .كليس من الطبيعي لعقوؿ ـبتلفة يف اػبلفية كالرؤية ،أف تتطابق كجهات نظرىم كمواقفهم على كل القضايا
كاألمور.
كلكن اختبلؼ الناس يف أفكارىم كتصوراهتم كمواقفهم تارة يكوف سببا أساسيا من أسباب النزاع كالتصادـ كالصراع .
إذ يسعى كل كاحد بإمكاناتو كقواه ،على فرض فكره كرؤيتو على اآلخرين  .كاآلخركف دبا أف أفكارىم كمواقفهم
ـبتلفة ،فهم يقاكموف عملية الفرض كالقسر ىذه  .كهبذا تتأسس عملية الصراع يف الوسط االجتماعي .
كتارة أخرل يكوف االختبلؼ اؼبذكور ،أحد اؿعوامل اؼبساعدة لعملية التعايش االجتماعي باعتباره ىو اػبيار اغبضارم
الوحيد الذم يكفل للمجموع حريتو ،كوبًتـ اختياراتو التصورية كالفكرية .
كهبذا فإف السلم االجتماعي ،ال يعٍت انطباؽ أفكار كآراء كل اجملتمع  .كإمبا ىو احًتاـ االختيار الفكرم الذم التزـ بو
كل كاحد ،كالعمل على تشكيل ؾبموعة من القواعد كاؼببادئ اليت ربًتـ ىذا االختيار ،كتسمح عبميع الشرائح كالقول
االجتماعية على التعايش على قاعدة اؼبشًتؾ األيدلوجي كالوطٍت ،مع كجود اختبلؼ يف كجهات النظر ،كتباين يف
األفكار كاؼبواؽؼ.

خ ـاتمة:
ـ

إف ثقافة السلم كالسبلـ كاغبوار البناء اؽبادؼ أصبح ضركرة ملحة جملتمعاتنا العربية كاإلسبلمية من خبلؿ بناء منهاج

تربوم سليم ىادؼ يستند على النظريات اغبديثة كيستفيد من ذبارب الدكؿ اؼبتقدمة يف ىذا اجملاؿ ،دكف إنباؿ
اؼببادئ اإلسبلمية اليت ذبعل السلم كاألمن من األ كلويات لكي نعيش يف ؾبتمع بعيد عن الفوضى كاالحتجاجات
كالعصبيات القاتلة اليت اليت تقضي على التطور كاالزدىار .
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النظام التربوي في الجزائر و إشكالية التربية على القانون الدولي اإلنساني
األستاذة عرابـجي إيمان /جامعة يحي فارس – المدية

الملخص :
ما من أمانة يف عنق العاَف تفوؽ يف قدسيتها الًتبية ك التعليم ،كما من كاجب يعلو يف أنبيتو فوؽ إحًتاـ اعبميع غبقوؽ األطفاؿ ،ألف
ضبايتهم كإحًتاـ حقوقهم ضبايةن ؼبستقبل البشرية بأسرىا.
كعلى الرغم من أف اجملتمع الدكِف َف يغفل اإلىتماـ بالًتبية كحباجتهم للحماية كالرعاية ،إال أننا ما نشاىده يف أكباء عديدة من العاَف
من إنتهاكات حقوؽ األطفاؿ شيء يدعو إُف اغبزف العميق.
جراء إندالع اغبركب كالنزاعات ،كاليت زبّلف
بيد أف أكثر ىذه اإلنتهاكات كأشدىا خطران على اإلطبلؽ ىي اليت ربدث لؤلطفاؿ من ّ
كراءىا أعدادان كبَتة من الضحايا يكوف معظهم من األطفاؿ.
كقد قسمت اؼبداخلة موضوع النظاـ الًتبوية يف اعبزائر يف ضوء قواعد كمبادئ القانوف الدكِف اإلنساين ،ففي الًتبية ك التعليم يف اعبزائر
تطكر منظومة الًتبية ك التعليم يف اعبزائر ك تعريف الًتبية ك مفهومهت كحبث ضباية األطفاؿ من خطر األلغاـ األرضية ،كيف اعبزء الثاين
مت تناكؿ موضوع مفهوـ القانوف الدكِف اإلنساين ك ضباية األطفاؿ

مقدمـ ــة
تلعب الًتبية ك التعليم دكرا ىاما يف حياة الشعوب ك يف ربديد مصَتىا ك ربقيق مبوىا االقتصادم ك االجتماعي،
بإعتباره أداة فعالة للتحوؿ اإلجتماعي  ،ك مدخبل طبيعيا ألية تنمية قومية فاإلنساف ىو ىدؼ التنمية ككسيلتها ك ىو
موضوع الًتبية  ،يقوؿ (ببًت مادم )  155يف كتابو عن التعليم ك النمو اإلقتصادم يف الدكؿ النامية بعد إستعراضو
 - 155ؿبمد منَت مرسي  ،اإلصالح التربوي في العصر الحديث  ،عاَف الكتب  ،القاىرة  ، 1996 ،ص03
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لدكر التعليم يف الدكؿ اؼبتقدمة مثل أمريكا ك إقبلًتا ك الياباف  :إف أحد الدركس اؼبستفادة من التاريخ ىو أف التنمية
اإلقتصادية اغبديثة تتطلب بالضركرة حدا أدىن من التعليم  .إف عمليات الًتيبة ك التنمية اإلقتصادية ىي عمليات
مرتبطة ببعضها البعض  ،ك ىي من أىم انشغاالت ك اىتمامات صبيع الدكؿ ك األفراد ك اجملتمعات ك اؼبنظمات ك
اؽبيئات ك ىي ليست أىدافا يف حد ذاهتا  ،بل ىي طرؽ ك أساليب مرتبطة ك متكاملة لعمليات متفاعلة مع بعضها
البعض هتدؼ صبيعها إُف رفع مستول معيشة الفرد ك تقدـ اجملتمع .
يعرؼ عن الًتبية أهنا العملية اليت تتم دبقتضاىا ترقية اإلنساف ك اجملتمع ك تنمية قدرات األفراد  ،ك اكتساهبم للقيم
كاألفكار ك اؼبعرؼ ك استثمارىا من أجل ربقيق أىداؼ التنمية  ،ك ربدد السياسة الًتبوية الظركؼ كالوسائل
كاأله داؼ ك القيم اليت تضمن تلك التنمية ليؤدم ىؤالء األفراد الدكر الذم ينتظرىم لتحقيق األىداؼ التنموية .
إف التوازف بُت التنمية اإلقتصادية ك الًتبوية البد منو  ،حيث العوامل اإلجتماعية ك الثقافية تؤثر على الًتبية ك التعليم
 ،ك تكوف ىي السبب األساسي يف ضعف التعليم عند الطبقات اإلجتماعية الفقَتة ك رفع اؼبستول التعليمي عند
الطبقات الغنية ك منو يستوجب عملية التخطيط الًتبوم من اجل التحكم يف عملية التنمية كىو الذم ينظم
األنشطة ك يعُت اغبركة " ك يعمل على إستغبلؿ موارد اجملتمع اإلستغبلؿ األمثل  ،ك وبقق التفاعل اؼبتكامل ك اؼبتوازف
يف ضوء العبلقات القائمة بُت الًتبية ك التنمية اإلقتصادية ك بُت كافة اجملتمع "

156

إف التنمية اإلقتصادية ىي عمل إقتصادم ك ثقايف ك تربوم متكامل  ،فالًتبية ىي اليت تعد ك توفر الرأظباؿ البشرم
الذم ياكُف إعداد ك تنفيذ اػبطط التنموية ك كبن نعرؼ الدكر األ

ساسي الذم يلعبو الرأظباؿ البشرم يف ربقيق

التنمية نظرا ؼبا لو من أثار إهبابية على التنمية  ،ألف استغبلؿ الثركات الطبيعية ك االستفادة منها يتوقف على ما يبلكو
ىؤالء األفراد من كفاءات ك خربات يكتسبها من خبلؿ الًتبية .
ك منذ فجر التاريخ كاغبرب حدث الزـ البشرية يف صبيع العصور ،فقد حدثت حركب طاحنة قاست كيبلهتا البشرية
على مر األعواـ كالقركف  .ككانت ىذه اغبركب -كال تزاؿ -ذبتاح البلداف كتؤَف الشعوب ،كتدمر معاَف اغبضارات
كالثركات الوطنية ،كتزداد قسوهتا جيبلن بعد جيل بالنظر إُف التطور اؽبائل يف أسلحة كمعدات الدمار .

157

 - 156أضبد علي اغباج ؿبمد  ،التخطيط التربوي إطار لمدخل تربوي جديد  ،دار اؼبنهج للنشر ك التوزيع  ،عماف 122،
 - 157العقيد أضبد األنور ،حماية ضحايا الحرب بين الشريعة والقانون الدولي اإلنساني ،اجمللة الدكلية للصليب األضبر ،السنة السادسة ،العدد  ،29يناير
 /فرباير  1993ص .12
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كقد حرص اإلنساف منذ القدـ على كضع ضوابط عرفية أك مكتوبة للحركب كالصراعات كالنزاعات اؼبسلحة ،حيث
كجدت يف صبيع اغبضارات العظمى تقريبان منذ الزمن القدًن كالعصور الوسطى ،قواعد مقيدة غبق الغرماء يف إغباؽ
األذل خبصومهم ،كيبكن أف نتتبع قوانُت كضعت غبماية بعض الفئات من الناس ،يف أياـ اإلغريق كالفرس كالركماف،
كيف اؽبند كالصُت القديبة ،كيف الدكؿ اإلسبلمية كاؼبسيحية  .مشلت الفئات احملمية النساء كاألطفاؿ كاؼبسنُت ،كاؼبقاتلُت
اجملردين من السبلح ،كاألسرل ،كحظرت مهاصبة بعض األىداؼ مثل أمكاف العبادة ،كمنعت استخداـ الوسائل
الغادرة يف القتاؿ ،لكن مع تطور كسائل القتاؿ كاخًتاع اؼبدفعية كالبنادؽ كالذخائرَ ،ف تعد ىذه التقاليد صاغبة
للتطبيق ،كفشلت يف التوافق مع ىذه الوقائع اعبديدة 158 ،فقد نشبت حركب بُت جيوش كطنية كبَتة استعملت فيها
أسلحة أحدث كأكثر تدمَتان ،تاركةن على أرض اؼبعركة أعد ادان ـبيفةن من القتلى كاعبرحى العاجزين .
لذلك دعت اغباجة إُف كجود قانوف دكِف ينظم قواعد كأعراؼ اغبرب ،كوبكم العبلقات بُت القوات اؼبتحاربة،
كيضمن ضباية اؼبدنيُت كاعبرحى كاألسرل ،كزبفيف اؼبآسي اليت زبلفها اغبركب كالنزاعات اؼبسلحة .
كمن ىنا يبكن القوؿ أف حركة تطوير كتقنُت القانوف الدكِف اإلنساين ،كما نسميو اآلف ،ظهرت يف ستينات القرف
التاسع عشر ،كاقتصرت يف بدايتها على جزئيات من ىذا القانوف ،كإتفاقية جنيف األكُف سنة

 1864لتحسُت

أحواؿ اعبرحى يف اغبرب الربية  .كلكن كمع إندالع اغبرب فإف ؿباكلة ربقيق التوازف بُت الضركرات العسكرية
كاإلعتبارات اإلنسانية اليت ال بد منها ،فقد ظهرت يف كقت مبكر نسبيان عاـ

( 1864أنسنة اغبركب ) كإهنا أكؿ

اتفاقية غبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة من األفراد العسكريُت يف اؼبيداف  159،كإذا ما دارت اغبركب فانو ال ينبغي أف

تنتزع الرضبة كالشفقة كاإلنسانية من قلوب احملاربُت ،كيبكن القوؿ أيضان إف اغبرب كاإلنسانية ال يلتقياف من حيث
اؼبعٌت؛ اغبرب  :تعٍت الدمار كاؼبوت كاػبراب كاؼبرض كالتشريد ،اإلنسانية  :تعٍت التسامح كاحملبة كالرضبة كاإلستقرار
كاألمن كاإلزدىار كتعٍت اغبياة بكل معانيها .
كاستمر األمر على ىذا اؼبنواؿ حىت سنة  ،1899حُت عقد أكؿ مؤسبر دكِف للسبلـ يف الىام ،كأقر عدة اتفاقيات،
الثانية منها كاػباصة بقواعد اغبرب الربية تعد أكؿ اتفاقية دكلية حديثة تقنن كتطور جزءان ىامان كمتكامبلن من قانوف
 - 158د.عبد العليم ؿبمد ،دور اإلعالم في التعريف بالقانون اإلنسانى الدولي ،جريدة األىراـ اؼبصرية ،اعبمعة  ،2004/3/5 ،ص .38

 - 159الدكتور عمر سعد اهلل ،اتفاقية تحسين حال جرحى الجيوش في الميدان ،ىل مهدت السبيل للقانون الدولي المعاصر  ،اجمللة اعبزائرية القانونية
كاالقتصادية كالسياسية ،العدد الرابع ،1993 ،ص.96
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اغبرب ،كقد مت مراجعة اتفاقيات الىام لعاـ  1899كاعتماد اتفاقيات جديدة كذلك يف عاـ  .1907كاليت ركزت
على تنظيم سَت العمليات اغبربية ،لضبط استخداـ السبلح اؼبسموح بو ،كحظر أنواع معينة من األسلحة .
إال أف اندالع اغبرب العاؼبية األكُف كما شهدتو من استعماؿ كسائل جديدة للقتاؿ ا ستخدمت على نطاؽ كاسع،
كشن الغارات اعبوية ،كالغازات السامة ،كاحتجاز عشرات اآلالؼ من األسرل ،كقصف اؼبدف ،كشف عن اغباجة
إُف تطوير اؼببادئ التقليدية لقانوف اغبرب ،كلذا فقد قامت اعبماعة الدكلية بعد اغبرب العاؼبية األكُف بسلسلة من
احملاكالت إستهدفت ربرًن اغبرب يف العبلقات الدكلية  .كذلك توقيع بركتوكوؿ جنيف لعاـ  1925بشأف حظر
استخداـ الغازات كاألسلحة البيولوجية ،ككذلك اتفاقية جنيف ؼبعاملة أسرل اغبرب يف عاـ .1929
بيد أف اغبرب العاؼبية الثانية كما شهدتو من أىواؿ كمآسي ضد اإلنسانية ،كانت دبثابة الدفعة اغباظبة لتطور ا لقانوف
الدكِف اإلنساين ،حيث مت توقيع اتفاقيات جنيف األربع لعاـ  1949كجزء من رد فعل اإلنسانية على الفظائع اليت
أرتكبت أثناء ىذه اغبرب يف حق اؼبدنيُت  .لذلك فقد جاءت ىذه اإلتفاقيات بقواعد خاصة غبماية ضحايا اغبرب،
كمقت البعد اإلنساين لقانوف اغبرب  .كرغبة من اؼبجسبع الدكِف يف التوسع يف ؿبتول اغبد األدىن من القواعد اإلنسانية،
فقد مت إقرار بركتوكولُت إضافيُت إلتفاقيات جنيف كذلك يف عاـ

 ( .1977األكؿ) خاص بالنزاعات اؼبسلحة

الدكلية (.الثاين) يتعلق بالنزاعات اؼبسلحة غَت الدكلية ،كقد شاع استخداـ ىذه القواعد ربت مسمى الق انوف الدكِف
اإلنساين( )Law International Humanitarianكالذم أصبح يشكل جانبان رئيسان من القانوف الدكِف العاـ .
أوال  :مفهوم النظام التربوي:

النظاـ الًتبوم ىو ؾبموعة القواعد كالتنظيمات كاإلجراءات اليت تتبعها دكلة ما يف تنظيم كتسيَت شؤكف الًتبية كالتعليم
من صبيع اعبوانب كالنظم الًتبوية بصفة عامة كىي  :انعكاس الفلسفة الفكرية كاالجتماعية كالسياسية يف أم بلد
بغض النظر عما إذا كانت ىذه الفلسفة مصرحا هبا كمعلنا عنها أـ ال كتتأثر النظم الًتبوية يف العاَف بالعوامل الرئيسية
التالية:
 العامل الثقايف اغبضارم
 العامل السياسي االيديولوجي
 العامل الطبيعي
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كاجتماعية كاقتصادية ك إدارية ؿبلية ك إقليمية

النظاـ الًتبوم ىو ؿبصلة عدة عناصر كمكونات علمية كسياسية
ؼ
كعاؼبية تسعى إُف التنمية البشرية كإعداد الفرد
المطلب الثاني  :تطور المنظومة التربوية في الجزائر

إف للمؤسسات الًتبوية اعبزائرية تاريخ طويل ،انتقلت عربه من الكتاتيب البدائية إُف اعبامعات الضخمة كاؼبتطورة،
كيبكن حصر مراحل ىذه التطورات فيما يلي :
المرحلة األولى :المؤسسات التربوية ما قبل االستعمار الفرنسي
َف تكن ىنالك كزارات ـبتصة بالتعليم خبلؿ ىذه اؼبرحلة ،فالتعليم كاف

مسؤكِفة صباعية يتعاكف الكل إلنشاء

اؼبساجد كالكتاتيب ،كمن أىم مؤسسات ىذه اؼبرحلة  :اؼبساجد ،الكتاتيب ،الزكايا.
كَف تتكوف خبلؿ ىذه اغبقبة من الزمن جامعة يف اعبزائر ،كقد كاف اعبامع الكبَت للعاصمة نواة للجامعة اعبزائرية دبركزه
ككثرة حلقاتو الدراسية  ،كَف يكن التعليم يف ىذه اغبقبة من الزمن ينتهي بشهادات ،كإمبا كاف ىبتم بإجازة شفوية من
عند األستاذ كتعبَت صريح عن رضاه.
المرحلة الثانية :المؤسسات التربوية في عهد االستعمار الفرنسي
لقد كاف التعليم دبؤسساتو اؼبختلفة مزدىرا نسبيا قبل دخوؿ االستعمار

الفرنسي نتيجة لضخامة األكقاؼ اؼبخصصة لو ،كمن أكُف

اػبطوات اليت قاـ هبا االستعمار الفرنسي االستيبلء على أمبلؾ األكقاؼ اليت سبوؿ اػبدمات الثقافية كالدينية كاالجتماعية للمسلمُت،
كما استشهد كثَت من علماء الدين كتشتت مشلهم كىاجر غالبيتهم فبن بقوا على قيد اغبياة  ،كىكذا عملت فرنسا على القضاء على
التعليم يف اعبزائر معتمدة التجهيل كاإلفقار هبدؼ الفرنسة كالتنصَت.
ك استمرت الكتاتيب القرآنية كاؼبساجد كالزكايا تستمر يف دكرىا التعليمي ،كارتبط اظبها باسم صبعية العلماء اؼبسلمُت بزعامة عبد
اغبميد ابن باديس ،ك قد عملت ىذه اعبمعية على بناء مدارس تابعة ؽبا حملاربة اعبهل كاألمية يف ـبتلف أكباء اعبزائر.
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المرحلة الثالثة :المنظومة التربوية في عهد االستقالل
كانت نسبة االنتساب إُف التعليم غداة االستقبلؿ كانت تقارب  %20من ؾبموع التبلميذ الذين بلغوا سن الدراسة ،كقد كاف أكؿ
دخوؿ مدرسي يف أكتوبر  1962ازبذت كزارة الًتبية قرارا يقضي بإدخاؿ اللغة العربية يف صبيع اؼبدارس االبتدائية بنسبة سبع ساعات
يف األسبوع.
كرثت اعبزائر قلة ىياكل االستقباؿ ك قلة اإلطارات ك مشكلة سيطرت اللغة

الفرنسية كاكبصار التعليم على مناطق ك طبقات دكف

عمدت السلطة اعبزائرية تعديبلت ـبتلفة منذ  ،1962كمن اإلجراءات الفورية اليت ازبذهتا اللجنة الوطنية اليت عقدت اجتماعها
أخرل،ؼ
األكؿ يف  15ديسمرب - 1962اعبزأرة ،ديبقراطية التعليم ،التعريب ،كالتكوين العلمي ك التكنولوجي.
كاستمر تطبيق ؾبموع اإلجراءات السنة تلو األخرل ،ففي أكتوبر1967طبق القرار القاضي بتعريب السنة الثانية االبتدائية تعريبا كامبل
ك يبكن تلخيص النظاـ الًتبوم اعبزائرم يف فًتتُت:
الفترة األولى

(976- 962

):

مت فيها إدخاؿ ربويبلت تدرهبية سبهيدا لتأسيس نظاـ تربوم يساير متطلبات التنمية ،كمن أكلويات ىذه الفًتة:
 تعميم التعليم بإقامة منشآت تعليمية كتوسيعها للمناطق النائية. جزأرة إطارات التعليم أم إزالة آثار العناصر الدخيلة الوافدة من اجملتمعات كالثقافات اليت ال سبت بصلة للمجتمع اعبزائرم ،كمايعٍت جزأرة نظاـ التعليم كمناىجو كالبعد عن االستعارة من اجملتمعات األخرل ،جزأرة اإلطارات غايتها االعتماد على أبناء الببلد من
أىل االختصاص لتحقيق الكفاءة التعليمية.
 تكييف مضامُت التعليم اؼبوركثة عن النظاـ التعليمي الفرنسي. التعريب التدرهبي للتعليم.ك قد أدت ىذه التدابَت إُف ارتفاع نسبة اؼبتمدرسُت الذين بلغوا سن الدراسة ،إذ قفزت من  %20إباف الدخ كؿ اؼبدرسي األكؿ إُف
 %70يف هناية ىذه اؼبرحلة.
الفترة الثانية

(976

: )2002-

ابتدأت بصدكر أمر  35-76اؼبؤرخ يف  16أفريل

1976

بتنظيم الًتبية كالتكوين باعبزائر،كأدخلت إصبلحات على النظاـ لتتماشى ك

التحوالت االقتصادية كاالجتماعية ،كما كرس الطابع اإللزامي كؾبانية التعليم ،كتأمينو ؼبدة  9سنوات ،قد شرع يف تعميم كتطبيق
أحكاـ ىذا األمر ابتداء من السنة الدراسية ( 1981 -1980اؼبدرسة األساسية).
كقد عرفت اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية خبلؿ اؼبوسم الدراسي  2004 - 2003تعديبلت تتمثل يف:
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-تنصيب السنة األكُف من التعليم االبتدائي ، 2003- 2004كقد مت تغيَت ؿبتويات بعض الكتب لنفس السنة

يف 2005 - 2004

 تنصيب السنة الثانية من التعليم االبتدائي  ،2005-2004أضيفت إليها اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أكُف ،استعماؿ الًتميز العلميكاؼبصطلحات العلمية ،استعماؿ الوسائل التعبَتية.
-تنصيب السنة األك ُف من التعليم اؼبتوسط يف إطار اإلصبلح التدرهبي

كالًتبوم (نظاـ األربع سنوات ) ابتداء من اؼبوسم

الدراسي ،2004- 2003كظهور اللغة األمازيغية باعتبارىا لغة كطنية.
أما التعليم الثانوم فعرؼ تعديبلت يف ىيكلتو يف سنة .2006 – 2005
أما التعليم العاِف فقد عرؼ تعديبلت على ضوء توصيات اللجنة الوطنية إلصبلح اؼبنظومة الًتبوية كالتوجيهات اؼبتضمنة يف ـبطط
تطبيق اإلصبلح الًتبوم الذم صودؽ عليو يف ؾبلس الوزراء يوـ 20أفريل  ،2002سطرت كزارة التعليم العاِف كالبحث العلمي
كهدؼ اسًتاتيجي ؼبرحلة2013-2004إعداد ككضع أرضية إلصبلح شامل للتعليـ العاِف ) (LMDحبيث يبثل بنية العليم العاِف
اؼبستلهمة من البنيات اؼبعموؿ هبا يف البلداف االقبلوسكسونية ،كاؼبعممة يف البلداف اؼبصنعة،تتمثل ىذه البنية حوؿ ثبلثة أطوار للتكوين
يتوج كل منها بشهادة جامعية.
 الطور األكؿ بكالوريا+ثبلث سنوات ،يتوج بليسانس(أكاديبية-مهنية) الطور الثاين بكالوريا  +طبسة سنوات ،يتوج ماجستَت(أكاديبية -مهنية) الطور الثالث بكالوريا  +شباف سنوات ،يتوج بدكتوراه.ك ال تزاؿ اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية إُف حد اآلف ذبرم تعديبلت على نظمها الًتبوية قصد التحسُت من اؼبردكد الًتبوم ك الرفع من
مستواق9
 1منتدل اؼبهندس اعبزائرم ،)2010/04/18(،بحث حول النظام التربوي في الجزائرwww.ingdz.com ،
 1موقع أحلى حبث ،)2010/04/15( ،تطور التعليم و مؤسساتو في الجزائرwww.ahlabaht.com ،
ثانيا  :الًتبية مفهومها -تطورىا – أنبيتو ا

معنى التربية لغة واصطالحا :

160

لغة  :جاء يف لساف العرب البن منظور  " :ربا يربو دبعٌت زاد كمبا " ،كيف القرآف الكرًن ،قاؿ تعاُف  " :فإذا أنزلنا عليها
اؼباء اىتزت كربت كأنبتت من كل زكج هبيج " (سورة اغبج ،اآلية  ، )5أم مبت كازدادت ،كرباه دبعٌت أنشأه ،كمبّى قواه
اعبسدية كالعقلية كاػبلقية .ك جاء يف قولو تعاُف" :كترل األرض ىامدة فإذا أنزلنا عليها اؼباء اىتزت كربت " .كيف قولو
الربوي  ،دار كائل للنشر ك التوزيع  ،عماف  ، 2011 ،ص98
 - 160د /إبراىيم عبد اهلل ناصر  ،علم اإلجتماع ت
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تعاُف " :أَف نربك فينا كليدا كلبث فينا من عمرؾ سنُت " .كأيضا قولو تعاُف  " :كقل رب أرضبهما كما ربياين صغَتة ".
إشارات إُف ذلك اؼبعٌت اللغوم للًتبية ،فهي دبعناىا الواسع تعٍت كل عملية تساعد ع ُف تشكيل عقل الفرد كجسمو
كخلقو باستثناء ما قد يتدخل فيو من عمليات تكوينية أك كراثية ،كدبعناىا الضيق تعٍت غرس اؼبعلومات كاؼبهارات
اؼبعرفية من خبلؿ مؤسسات أنشئت ؽبذا الغرض كاؼبدارس ،كذلك فإف تعريف الًتبية ىبتلف باختبلؼ كجهات النظر
كيتعدد حسب اعبوانب كاجملاالت اؼبؤثرة فيها كاؼبتأثرة هبا.
كالًتبية الصحيحة ىي اليت ال تفرض على الفرد فرضا ،بل ىي اليت تأيت نتيجة تفاعل عفوم بُت اؼبعلم كاؼبتعلم ،أك
باألحرل بُت التلميذ كاؼبريب اؼباىر .
كقد يشار إُف الًتبية بالبيداغوجيا  Peedagogyاليت ترجع إُف أصلها اإلغريقي الذم يعٍت توجيو األكالد حيث
تتكوف ىذه الكلمة من مقطعُت  Paisكتعٍت كلد ك  Ogogéكتعٍت توجيو كالبيداجوج يعٍت عند اإلغريق اؼبريب ،أك
اؼبشرؼ على تربية األكالد ،كيف معجم العلوـ السلوكية إف الًتبية تعٍت التغَتات اؼبتتابعة اليت ربدث للفرد ،كاليت تؤثر يف
معرفتو كاذباىاتو كسلوكو ،كىي تعٍت مبو الفرد الناتج عن اػبربة أكثر من كونو ناذبا عن النضج .
كقد جاء تعريف اليونيسكو يف مؤسبرىا بباريس لكلمة الًتبية إهنا ؾبموع عملية اغبياة االجتماعية اليت عن طريقها يتعلم
األفراد كاعبماعات داخل ؾبتمعاهتم الوطنية كالدكلية كلصاغبها أف ينموا كبوعي

منهم كافة قدراهتم الشخصية

كاذباىاهتم كاستعداداهتم كمعارفهم كىذه العملية ال تقتصر على أنشطة بعينها "
اصطالحا:
كرد يف "الصحاح" يف اللغة كالعلوـ أف الًتبية ىي  " :تنمية الوظائف اعبسمية كالعقلية كاػبلقية كي تبلغ كماؽبا عن
طريق التدريب كالتثقيف".
الًتبية ىي عملية ىادفة ؽبا أغراضها كأىدافها كغاياهتا ،كىي تقتضي خططا ككسائل تنتقل مع الناشئ من طور إُف
طور كمن مرحلة إُف مرحلة أخرل .
أما الًتبية باؼبعٌت الواسع ،فهي تتضمن كل عملية تساعد على تشكيل عقل الفرد كخلقو كجسمو باستثناء ما قد
يتدخل يف ىذا التشكيل من عمليات تكوينية أك كراثية  .كإذا رجعنا إُف مفكرم الًتبية عرب العصور ،فإننا قبد عدة
تعريفات للًتبية منها:
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عرفها أفبلطوف بأهنا تدريب الفطرة األكُف للطفل على الفضيلة من خبلؿ اكتسابو العادات اؼبناسبة .
أما ميلتوف ( )1674-1608فإنو يقوؿ ،بأف الًتبية الصحيحة ىي اليت تساعد الفرد عل ل تأدية كاجباتو العامة
كاػباصة يف السلم كاغبرب بصورة مناسبة كماىرة ،أما توماس االكويٍت ،فيقوؿ

 " :إف اؽبدؼ من الًتبية ىو ربقيق

السعادة من خبلؿ غرس الفضائل العقلية كاػبلقية ".
كيرل ىيجل  " :أف اؽبدؼ من الًتبية ىو ربقيق العمل كتشجيع ركح اعبماعة " ،أما بستالوتزم فشبو الًتبية الصحيحة
بالشجرة اؼبثمرة ،اليت غرست جبانب مياه جارية .
كيرل جوف ديوم أف الًتبية ىي" :عملية مستمرة إلعادة بناء اػبربة ،هبدؼ توسيع كتعميق مضموهنا االجتماعي ".
فالًتبية عموما تعترب عملية شاملة ،تتناكؿ اإلنساف من صبيع جوانبو النفسية كالعقلية كالعاطفي ة كالشخصية كالسلوكية
كطريقة تفكَته كأسلوبو يف اغبياة ،كتعاملو مع اآلخرين ،كذلك تناكلو يف البيت كاؼبدرسة كيف كل مكاف يكوف فيو،
كللًتبية مفاىيم فردية ،كاجتماعية ،كمثالية.
التربية بالمعنى الفردي:
ىي إعداد الفرد غبياتو اؼبستقبلية ،كبذلك فهي تع ّده ؼبواجهة

الطبيعة ،كما تكشف بذلك عن مواىب الطفل

كاستعداداتو الفطرية ،كتعمل على تنميتها كتفتحها كتغذيتها.
أما بالمعنى االجتماعي:
فهي تعلم الفرد كيف يتعامل مع ؾبتمعو كتعلمو خربات ؾبتمعو السابقة ،كاغبفاظ على تراثو ألف الًتاث ىو أساس
بقاء اجملتمعات ،فاجملتمع الذم ال يحرص على بقاء تراثو مصَته الزكاؿ ،كبذلك فالًتبية باؼبعٌت االجتماعي ربرص على
سبكُت اجملتمع من التقدـ كتدفعو كبو التطور كاالزدىار .
وبالمعنى المثالي:
فهي تعٍت اغبفاظ على اؼبثل العليا للمجتمع ،األخبلقية كاالقتصادية كاإلنسانية النابعة من تاريخ األمة كمن حضارهتا
كثقافتها كمن خرباهتا اؼباضية كمن دينها ،كعن طريق تعاملها كعبلقتها باألمم األخرل ،كعبلقات األفراد فيها كغَتىا .
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 :اؼبريب كاؼبًتيب

عموما فالًتبية ما ىي إال كسيلة للتقدـ البشرم يف كل مكاف كللعملية الًتبوية ثبلثة أطراؼ ىي

كالوسط الذم تتم فيو العملية الًتبوم ،كىي عملية ىادفة ال عشوائية ،أم أهنا عملية مبو اجتماعي كإنساين ال تقوـ
على التلقُت ،كإمبا ىي مبنية على التفاعل بُت طرائقها اػباصة للوصوؿ إُف عقل اؼبًتيب كلتوجيهو كتربيتو .
أما الًتبية دبفهومها اغبديث فتنظر إُف الطفل كنقطة انطبلؽ يف عملية الًتبية اليت ترتبط باٌف

ياة سواء يف بنائها

كعملية تربوية أك يف نتائجها اؼبعرفية كالسلوكية ،فالطفل ىو مركز العملية الًتبوية كتنميتو ىي ىدفها .
كلقد أقر ؾبمع اللغة العربية يف مصر تعريف الًتبية " :بأهنا تبليغ الشيء إُف كمالو ،أك ىي كما يقوؿ احملدثوف تنمية
الوظائف النفسية بالتمرين حىت تبلغ كماؽبا شيئا فشيئا".
كىي كذلك عملية هتذيب للسلوؾ ،كتنمية للقدرات حىت يصبح الفرد صاغبا للحياة ،فهي عملية تغذية ،كتنشئة،
كتنمية جسدية كخلقية كعاطفية.
تعود الطفل على التفكَت الصحيح كاغبياة الصحيحة دبا تزكده من
كعندما نتكلم عن الًتبية ،فنعٍت هبا تلك اليت ّ

معارؼ ،كذبارب ،تنفع عقلو ،كتغذم كجدانو ،كتنمي ميولو كمواىبو كتعوده العادات اغبسنة ،كذبنبو العادات السيئة،
فينشأ قوم اعبسم ،حسن اػبلق ،سليم العقل ،متزف الشخصية ،قادر على أداء رسالتو يف اغبياة .
خصائص مفهوم التربية:
 إف الًتبية عملية تكاملية. عملية فردية اجتماعية. زبتلف باختبلؼ الزماف كاؼبكاف . عملية إنسانية. عملية مستمرة.ك يرل توفيق حداد أف الًتبية ىي عملية مستمرة ال وبدىا زمن معُت ،كىي سبس كل جوانب حياة الفرد كاجملتمع،
كىي أساس صبلح البشرية ،كىي قوة ىائلة يبكنها القضاء على أمراض النفس كعيوهبا ،كأـ راض اجملتمع كعيوبو،
كلذلك فهي كل مؤسسات اجملتمع كاألسرة ،كاؼبدرسة ،كالسجد ،كدكر اغبضانة .
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أىمية التربية :
لقد برزت أنبية الًتبية كقيمتها يف تطوير ىذه الشعوب كتنميتها االجتماعية كاالقتصادية كيف زيادة قدرهتا الذاتية
على مواجهة التحديات اغبضارية اليت تواجهها ،كما أهنا أصبحت إسًتاتيجية قومية كربل لكل شعوب العاَف ،كالًتبية
ىي عامل ىاـ يف التنمية االقتصادية للمجتمعات ،كىي عامل ىاـ يف التنمية االجتماعية ،كضركرة للتماسك
االجتماعي كالوحدة القومية كالوطنية ،كىي عامل ىاـ يف إحداث اغبراؾ االجتماعي ،كيقصد باغبراؾ االجتم اعي يف
جانبو اإلهبايب ،ترقي األفراد يف السلم االجتماعي  .كللًتبية دكر ىاـ يف ىذا التقدـ كالًتقي ألهنا تزيد من نوعية الفرد
كترفع بقيمتو كمقدار ما وبصل منها  .كما أف الًتبية ضركرية لبناء الدكلة العصرية،كإرساء الديبقراطية الصحيحة
كالتماسك االجتماعي كالوحدة الوطنية.كما أهنا عامل ىاـ يف إحداث التغَت االجتماعي .
ثالثا  :القانون الدولي اإلنساني
أوال مفهومو :
يعرؼ القانوف االنساين الدكِف بأنو ؾبموعة اؼببادئ كالقواعد اليت رب ّد من استخداـ العنف أثناء اؼبنازعات اؼبسلحة أك
من اآلثار الناصبة عن اغبرب ذباه اإلنساف عامة فهو فرع من فركع القانوف الدكِف العاـ غبقوؽ اإلنساف غرضو ضباية
األشخاص اؼبتضررين يف حالة نزاع مسلّح كحماية اؼبمتلكات كاألمواؿ اليت ليست ؽبا عبلقة بالعمليات العسكرية

كىو يسعى إُف ضباية السكاف غَت اؼبشًتكُت بصورة مباشرة أك الذين كفوا عن االشًتاؾ يف النزاعات اَف سلحة مثل
اعبرحى كالغرقى كأسرل اغبرب كيبكن القوؿ أف القانوف الدكِف اإلنساين إنطلق بإتفاقية "جنيف" لسنة  1864كتلتها
ع ّدة إتفاقيات كبرتوكوالت ىامة .
كتأثر القانوف الدكِف اإلنساين فيما يتعلق حبماية ضحايا اغبركب كأسلوب إدارة القتاؿ بالصكوؾ الدكلية اؽبامة يف
ميداف حقوؽ اإلنساف مثل اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كاالتفاقية األكركبية غبقوؽ االنساف كالعهد الدكِف اػباص
باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية كذلك تأسيسا على أف اإلنساف وبق لو التمتع حبقوقو اللصيقة بآدميتو ككرامتو البشرية على
قدـ اؼبساكاة يف زمن السلم اك زمن اغبرب .
ىبوؿ للدكؿ يف حاالت الطوارئ اإلستثنائية اليت
كذبدر اإلشارة اف العهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية ّ
هتدد حياة الدكلة اغبد من بعض اغبقوؽ لكن شريطة اف يكوف ذلك يف أضيق اغبدكد .
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ضماف معاملة اإلنساف يف صبيع

كاُف جانب الصكوؾ الدكلية اؼبذكورة فإف القانوف الدكِف اإلنساين اؽبادؼ إُف

األحواؿ معاملة إنسانية زمن اغبرب دكف أم سبييز ضار يقوـ على العنصر اك اللوف اك الدين اك اؼبعتقد اك اعبنس اك
اؼبولد اك الثركة اك أم معيار فباثل آخر قد تطور بفضل ما يعرؼ بقانوف

"جنيف" الذم يضم االتفاقيات

كالربكتوكوالت الدكلية اَفكضوعة ربت رعاية اللجنة الدكلية للصليب األضبر كاليت هتتم أساسا حبماية ضحايا اغبرب
ككذلك بقانوف "الىام" الذم يهتم بالنتائج اليت انتهت اليها مؤسبرات السلم اليت عقدت يف عاصمة ىوالندا كيتناكؿ

أساسا األساليب كالوسائل اغبربية اؼبسموح هبا ككذلك بفضل ؾبهودات األمم اؼبتحدة لضماف إحًتاـ حقوؽ االنساف
أثناء النزاعات اؼبسلحة كاغبد من إستخداـ أسلحة معينة لعدـ مراعاهتا إنسانية اإلنساف .
ثانيا  :اإلطار القانوني
يبكن القوؿ اف القانوف الدكِف اإلنساين يتوفر اليوـ على إطار قانوين دكِف ىبتص مثلما سلف اإلشارة اليو اعبله
بالصكوؾ الدكلية اؼبنعقدة يف إطار األمم اؼبتحدة كقانوف "جنيف" كقانوف "الىام" كالذم سنتوُف استعراضو كالتاِف :
 /إتفاقية "جنيف" لتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان :
متّ توقيع ىذه اإلتفاقية سنة  1864كربتوم االتفاقية على عشر مواد تتضمن حياد األجهزة الصحية ككسائل النقل
الصحي كأعواف اػبدمات الصحية كإحًتاـ اؼبتطوعُت اؼبدنيُت الذم يسانبوف يف أعماؿ اإلغاثة كتقدًن اؼبساعدة

الصحية دكف سبييز كضبل شارة خاصة ىي صليب أضبر على رقعة بيضاء .
متّ تطبيق ىذه االتفاقية يف اغبرب النمساكية الركسية سنة . 1866
تقتصر ىذه االتفاقية على العسكريُت اعبرحى يف اؼبيداف الربم فقط لذلك متّ سنة

 1899دبؤسبر "الىام" حوؿ

السبلـ إبراـ إتفاقية ؼببلئمة اغبرب البحرية ؼببادئ اتفاقية "جنيف" .

 /2اتفاقية "جنيف" لعام  906الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان .
كمطورة لبلتفاقية األكُف ،كظلت اتفاقية "برية" ألف ضحايا اغبرب
ىذه االتفاقية اؼبوقعة يف  6جويلية  1906متممة ّ
البحرية من العسكريُت يتمتعوف حبماية اتفاقية "الىام" الثالثة لعاـ .1899
ككسعت اتفاقية  1906نطاؽ سابقتها كمشلت "اؼبرضى" ايضا كبلغ عدد موادىا ثبلثا كثبلثُت فبا يدؿ على انبية
االضافات اعبديدة  .كما نصت االتفاقية على شرط لو آثار قانونية ىامة كىو شرط اؼبعاملة باؼبثل أك اؼبشاركة
اعبماعية .
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كدبوجبو فاف االتفاقية ال تطبق اال بُت االطراؼ اؼبتعاقدة اذا نشبت اغبرب بُت طرفُت اك اكثر .
 / 3اتفاقيتا "جنيف "لسنة : 929
إنعقد مؤسبر "جنيف" الديبلوماسي بدعوة من اغبكومة السويسرية سنة  1929كأشبر إتفاقيتُت :

اتفاقية "جنيف" اؼبتعلقة بتحسُت حاؿ اعبرحى كاؼبرضى العسكريُت يف اؼبيداف مؤرخة يف  27جويلية : 1929أقرت استخداـ
 كتضم  39مادة كىي صيغة جديدة التفاقية سنة  1906كاىتمت بالطَتاف الصحي كاالسعاؼ ك ّشارتُت إُف جانب الصليب االضبر كنبا اؽببلؿ االضبر كاالسد كالشمس األضبر .

-اتفاقية "جنيف" ؼبعاملة اسرل اغبرب بتاريخ  27اكت . 1929

تناكلت االتفاقية ضمن  37مادة اىم ما يتصل حبياة األسَت ككفلت لو التمتع خبدمات الدكلة اغبامية بواسطة
أعواهنا اؼبتخصصُت ككذلك خبدما ت اللجنة الدكلية للصليب االضبر كما نصت على بعث ككالة أحباث عبمع ما
أتيح من معلومات عن األسرل كتبادؿ األخبار مع أىلهم كذكيهم .
لعبت ىذه االتفاقية دكرا كبَتا يف معاعبة أسرل اغبرب العاؼبية الثانية .
 / 4اتفاقيات "جنيف" بتاريخ  2اوت 949
دعت اغبكومة السويسرية اجملتمع الدكِف إُف مؤسبر دبدينة "جنيف" سنة  1949إثر اغبرب العاؼبية الثانية كسبخض
اؼبؤسبر عن إبراـ اربع اتفاقيات ىي اؼبعموؿ هبا حاليا يف النزاعات اؼبسلحة هتدؼ إُف :
ضحايا اغبرب

 مراجعة كتطوير اتفاقييت "جنيف" لسنة  1929كقانوف الىام كإقرار اتفاقية ثانية غبمايةالبحرية من غرقى كجرحى كمرضى .
 -توسيع ؾباالت القانوف االنساين لضحايا النزاعات كالفنت الداخلية للدكؿ كذلك لضماف حد أدىن من اؼبعاملة

االنسانية بُت أطراؼ النزاع الداخلي اؼبسلح .
 ضباية اؼبدنيُت ربت االحتبلؿ كزمن اغبرب ضركرة انو مت ألكؿ مرة االىتماـ باؼبدنيُت ربت االحتبلؿ كَف تتمكنالدكؿ من اؼبوافقة على صيغ اال سنة . 1977
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 / 5البروتوكوالن اإلضافيان إلتفاقيات "جنيف"(: ) 977

كضع اؼبؤسبر الديبلوماسي اؼبنعقد "جبنيف" بُت  1974ك  1977عدد  2برتوكوالت.
 -البروتوكول األول :

موضوعو ضحايا النزاعات اؼبسلحة الدكلية كىو متمم لبلتفاقيات األربعة لسنة  1949كتضمن اعتبار حركب
التحرير الوطٍت نزاعا دكليا مسلحا  ،ككسع الربكتوكوؿ ؾباؿ اغبماية القانونية للوحدات الصحية كأعواف اػبدمات
سيرات كسفن
الطبية اؼبدنية على غرار الوحدات الصحية العسكرية كاعطى تفاصيل عن كسائل النقل الصحي من ا
كزكارؽ كطائرات.
كاعًتؼ الربكتوكوؿ ؼبقاتلي حرب العصابات بصفة اؼبقاتل كصفة أسَت اغبرب كاىتم بالسكاف اؼبدنيُت كصيانتهم
كذبنيبهم تبعات النزاع اؼبسلح أثناء العمليات العسكرية هبدؼ اغبد من األخطار اليت ربدؽ بالسكاف اؼبدنيُت زمن
اغبرب.
كنص الربكتوكوؿ علل بعث جهاز لئلضطبلع دبهاـ التحقيق يف حاالت اػبرؽ اعبسيمة للقانوف الدكِف االنساين.
ّ
 - 2البروتوكول الثاني لحماية ضحايا النزاعات غير الدولية :

عرؼ الربكتوكوؿ النزاع غَت الدكِف بأنو نزاع تدكر أحداثو على اقليم أحد األطراؼ اؼبتعاقدة بُت قواتو اؼبسلحة
ّ

اقر مبدأ عدـ التدخل يف الشؤكف الداخلية للدكلة حىت
كقوات مسلحة منشقة أك صباعة نظامية مسلحة اخرل  ،ك ّ

ال يكوف القانوف االنساين مطيّة للتدخل يف الشؤكف الداخلية للدكلة .

كدعم الضمانات األساسية لغَت اؼبقاتلُت كتقدًن اػبدمات البلزمة ؼبساعدة األسرل كضماف اغبقوؽ القضائية ؽبم
ّ

عند تتبّعهم .

يتعُت ذكر بعض اؼبواثيق الدكلية اليت ؽبا عبلقة بقانوف "جنيف" مثل :
كاُف جانب ىذه اؼبواثيق الدكلية ّ
اعبلف ساف بتَتسبورغ لسنة  1868اؼبتعلق حبضر استخداـ بعض القذائف اؼبتفجرة .اعبلف الىام لسنة  1899غبضر الرصاص من نوع "دـ دـ" .بركتوكوؿ "جنيف" لسنة  1925ؼبنع استخداـ الغازات السامة كاألسلحة اعبرثومية كالبكًتيولوجية .اتفاقية االمم اؼبتحدة لسنة  1980ؼبنع استخداـ بعض االسلحة التقليدية .430
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رابعا  :حماية األطفال في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني
لقد أثبتت أحداث القرف العشرين أف اغبركب اؼبعاصرة تستهدؼ اؼبدنيُت بصورة متعمدة ،كأصبح اإلعتداء عليهم يف
كثَت من األحياف يشكل عنصران من عناصر اغبرب كاسًتاذبياهتا حيث تؤدم أشكاؿ العنف اليت تتخذىا النزاعات
اؼبسلحة حاليان ،ككذلك إستعماؿ األسلحة اؼبتطورة يف القتاؿ ،إُف الزيادة يف عدد الضحايا بُت السكاف اؼبدنيُت
كخاصة األطفاؿ.

،

161

ربرـ اإلعتداء على اؼبدنيُت ،فتلزـ األطراؼ اؼبتعاقدة بضركرة إزباذ التدابَت اؼبناسبة
إف قواعد القانوف الدكِف اإلنساين ّ
اليت ذبعل اؼبدنيُت دبعزؿ عن التأثر بالعمليات اغبربية .

كيبلحظ ذلك يف إتفاقية جنيف الرابعة بشأف ضباية اؼبدنيُت كقت اغبرب ع اـ  ،1949كاليت تعًتؼ حبماية عامة
لؤلطفاؿ بإعتبارىم أشخاصان مدنيُت ال يشاركوف يف األعماؿ العدائية  .كتعًتؼ ؽبم أيضان حبماية خاصة كردت يف سبع
عشرة مادة على األقل .

162

كؼبا كاف الربكتوكوالف اؼبؤرخاف يف عاـ

 ،1977كاإلضافياف إلتفاقيات جنيف لعاـ

 ،1949يبثبلف تعبَتان عن التقدـ اؽباـ اغباصل للقانوف الدكِف اإلنساين ،فإهنما يبنحاف األطفاؿ ضباية خاصة كمتزايدة
ضد آثار األعماؿ العدائية .
كقد تأكد ىذا األمر مع تبٍت اإلتفاقية الدكلية اػباصة حبقوؽ الطفل يف عاـ  ،1989كاليت شكلت منعطفان حاظبان يف
تاريخ الطفولة ،حيث أصبح ينظر إُف

حقوؽ الطفل على أساس أهنا حقوؽ إنسانية كعاؼبية ال يبكن التغاضي

163

عنها.

كاغبماية ىي ؾبموعة من الضمانات كاغبصانات الكفيلة بإحًتاـ حقوؽ اإلنساف يف اغبرب كمنها حقوؽ الطفل ،كىي
ترسخ اغبصانة القانونية كالضمانة الفعلية للتمتع باغبقوؽ.
ّ

 - 161تشَت اإلحصاءات أنو يف العقد األخَت من القرف العشرين كحده  .قتل حواِف  2مليوف طفل ،كأصيب  6مبليُت آخرين ،بينما شرد  12مليوف طفل
بسبب النزاعات اؼبسلحة ( أنظر يف ذلك :تقرير وضع األطفال في العالم ،اليونيسيف  ،2002ص .)42

 - 162أ.د .عبد العزيز ـبيمر ،حماية الطفل في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،1991 ،ص .199

 - 163د .ـبلد الطراكنو ،حقوق الطفل  ،دراسة مقارنة يف ضوء القانوف الدكِف كالشريعة اإلسبلمية ،ؾبلة اغبقوؽ ،العدد الثاين ،السنة ا لسابعة كالعشركف،
الكويت ،يونيو  ،2003ص .271
431
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إف تأثَت اغبرب على األطفاؿ ؽد يكوف مباشران عند اندالع القتاؿ ،كمن مث هبب إعماؿ كافة القواعد اليت ربميهم
من خطر العمليات اغبربية كقد يكوف للحرب آثار ؿبتملة ،كما يف بقاء أسلحة من ـبلفات اغبرب كاأللغاـ األرضية
اليت تتصيد ضحاياىا لسنوات طويلة.
كللحرب تأثَت غَت مباشر على األطفاؿ ،فاغبرب ت قلل إُف حد كبَت من النمو الطبيعي لؤلطفاؿ ،نتيجةن إلغبلؽ
اؼبدارس كاؼبستشفيات كإتبلؼ احملاصيل كتدمَت الطرؽ كضياع اؼبوارد كربطيم القدرات اإلقتصادية لؤلطراؼ اؼبتحاربة،
164

كفقداف األماف كاإلطمئناف كالثقة بالنفس ،نتيجة للخوؼ كالرعب الذم يتعرضوف لو يف زمن اغبرب .

إف مشاركة األطفاؿ يف النزاعات اؼبسلحة ىي أشد ظواىرىا ،كاليت تثَت القلق يف الوقت اغباِف ،فهي تلك الظاىرة اليت
إنتشرت يف كثَت من النزاعات حوؿ العاَف ،كذلك يف ـبالفة كاضحة كصروبة لقواعد كمبادئ القانوف الدكِف اإلنساين .
كتربز حالة أخرل وبتاج فيها الطفل للحماية بشكل خاص ،كىي حالة اإلحتبلؿ اغبريب ،بوصفو كضعان ناصبان عن
النزاع اؼبسلح ،كقد يتحوؿ إُف نزاع مستمر تتمثل خطورتو الكربل يف كجود قوات اإلحتبلؿ بُت السكاف اؼبدنيُت،
كما ىو الشأف بالنسبة لئلحتبلؿ اإلسرائيلي لفلسطُت ،كاإلحتبلؿ األقبلو-

165

أمريكي للعراؽ  .كما وبدث من

إعتداءات من جانب قوات اإلحتبلؿ على اؼبدنيُت ،فإف ذلك هبعل كضع األطفاؿ يف األراضي احملتلة ،بالغ اػبطورة
ليس على حياهتم فقط ،بل على حقوقهم كاملة .
حق األطفال في الرعاية والتعليم.
يبقى إلتزاـ السلطة القائمة باإلحتبلؿ قائمان طبقان ألحكاـ ال ئحة الىام ،على الرغم من أف أحكاـ ال ئحة الىام َف
تشر إُف ضباية اؼبواطنُت اؼبدنيُت يف التعليم الوطٍت بطريقة صروبة  .كضباية السكاف اؼبدنيُت تعٍت بالضركرة التسليم ؽبم
باغبق يف فبارسة حياهتم الطبيعية كاغبصوؿ على القدر الضركرم كاؼبعتاد من التعليم الوطٍت  .كما أف اإلدارة الطبيعية
لؤلقليم من جانب السلطة القائمة باإلحتبلؿ ،تنطوم على إلتزامو بالعمل على ضماف سَت كإنتظاـ العمل
باؼبؤسسات التعليمية  166.كقد حاكؿ اجملتمع الدكِف تقرير ىذا اغبق بصورة صروبة خاصة بالنسبة لؤلطفاؿ ،ففي عاـ
 - 164د .أبو اػبَت أضبد عطية ،حماية السكان المدنين واألعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة  ،الطبعة األكُف ،دار النهضة العربية ،القاىرة،1998 ،

ص .111
 - 165ـ 50 /من الربكتوكوؿ األكؿ لعاـ  .1977حوؿ تعريف األشخاص اؼبدينين كالسكاف اؼبدنيُت.
 - 166د.صبلح الدين عامر،

الحق في التعليم والثقافة الوطنية في األراضي المحتلة ،مرجع سابق  ،1978ص .120
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 1939كضعت اللجنة الدكلية للصليب األضبر مشركع إتفاقية من أجل حم اية األطفاؿ كرعايتهم كتعليمهم يف حالة
قياـ نزاع مسلح كيف األراضي احملتلة  .إال أف ىذا اؼبشركع َف يكتب لو اػبركج إُف حيز الوجود بسبب إندالع اغبرب
العاؼبية الثانية  .فلقد تعرض األطفاؿ األبرياء بسبب حوادث ىذه اغبرب ،كبسبب اإلنتهاكات اليت حدثت فيها
غبقوؽ اإلنسا ف ،لكثَت من اآلالـ كاغبوادث احملزنة اليت أكدت دبستقبل الكثَت منهم

 .فمنهم من تيتم كفقد كالديو

كباقي أسرتو الذين يعولونو ،كأصبح مشردان ببل عائل كببل مأكل كببل راعي يوجهو كيسعى ؼبصلحتو ،كوبرص على أف
يناؿ حقو يف التعليم كالتأمُت ؼبستقبلو  .كما تعرض كثَت من األط فاؿ لنفي أك لئلجبار على العمل يف خدمة قوات
167

اإلحتبلؿ.

كبالرغم من ذلك قامت اللجنة الدكلية للصليب األضبر دبحاكالت عديدة من أجل األطفاؿ أثناء اغبرب العاؼبية
الثانية ،هبدؼ تسهيل صبع مشل العبلئبلت  .كغداة ىذه اغبرب كاصلت اللجنة الدكلية للصليب األضبر أعماؽبا من
أجل كضع أحكاـ بشأف األطفاؿ ،كاليت أدرجت يف إتفاقية جنيف الرابعة لعاـ  .1949كقد انطوت اؼبادة  50من
إتفاقية جنيف الرابعة بشأف ضباية اؼبدنيُت ،على إشارة خاصة لرعاية كتعليم األطفاؿ يف األراضي احملتلة  .كأقرت دبا
يلي " :تكفل دكلة اإلحتبلؿ باإلستعانة بالسلطات الوطنية كاحمللية ،حسن تشغيل اؼبنشآت اؼبخصصة لرعاية األطفاؿ
كتعليمهم".
من اؼببلحظ كطبقان لتلك الفقرة فإف سلطات اإلحتبلؿ تلتزـ بالتعاكف مع السلطات الوطنية كاحمللية بتوفَت إدارة جيدة
ؽبذه اؼبنشآت ،كذلك عن طريق مساعدة اؼبسؤكلُت يف ىذه اؼبنشآت يف أداء كاجباهتم كتسهي

ؿ قضائهم عبميع

احتياجاهتم ،دبا ذلك اإلمداد باؼبؤف الغذائية كحرية التنقل كحرية العمل اليت تساعد على إدارة ىذه اؼبنشآت

 .فهي

تقوـ بتدبَت كل ما ينقصهم من إحتياجات بالتعاكف مع السلطات احمللية ،كما تتحمل ىذا اإللتزاـ بأكملو على
عاتقها يف حالة عجز السلطات الوطنية أك احمللية عن تقدًن معاكنة يف ىذا اجملاؿ .

168

كمن اؼببلحظ أيضان أف الفقرة الثانية من اؼبادة  50تلقي إلتزامان جديدان على عاتق سلطات اإلحتبلؿ من أجل ضماف
حق األطفاؿ يف الرعاية كتنص بأف  " :تتخذ دكلة اإلحتبلؿ صبيع اػبطوات البلزمة لتسهيل سبييز شخصية األطفاؿ

 - 167د.ؿبي الدين علي عشماكم ،حقوق المدنيين تحت اإلحتالل الحربي ،مرجع سابق ،ص .369
168
 د.ؿبي الدين علي عشماكم ،مرجع سابق ،ص .371433
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كتسجيل نسبهم ،كال هبوز ؽبا بأم حاؿ من األحواؿ أف تغَت حالتهم الشخصية ،أك تدؾبهم يف تشكيبلت أك
منظمات تابعة ؽبا".
إف ىذه الفقرة تعترب إستكماالن للنظاـ الذم كضعتو اإلتفاقية الرابعة يف اؼبادة

 24منها ،كاليت تقضي بضركرة سبييز

شخصية الطفل عن طريق ضبل لوحة لتحقيق الشخ صية أك بوسيلة أخرل 169.كبناءان على ذلك فإف سلطات اإلحتبلؿ
وبرـ عليها القياـ بضم األطفاؿ إُف اؼبنظمات العسكرية التابعة ؽبا ،أك إجبارىم بطريقة أك بأخرل على التطوع يف ىذه

اؼبنظمات أك ما يبثلها.
كتأيت الفقرة الثالثة من اؼبادة  50لتقرر بأنو إذا كانت اؼبنشآت احمللية غَت كافية بالغرض ،فعلى دكلة اإلحتبلؿ أف
تتخذ اإلجراءات البلزمة لرعاية كتعليم األطفاؿ الذين تيتموا أك افًتقوا عن كالديهم بسبب اغبرب ،كالذين ال يبكن أف
تتوفر ؽبم العناية اؼبناسبة بوساطة قريب أك صديق ،على أف يكوف ذلك كلما أمكن بوساطة أشخاص من جنسيتهم
170

كلغتهم كدينهم.

كما قضت الفقرة الرابعة من اؼبادة  50على زبصيص قسم من اؼبكتب اؼبنشأ طبقان للمادة  136ليكوف مسؤكالن عن
إزباذ صبيع اػبطوات البلزمة لتمييز شخصية األطفاؿ الذين يوجد شك حوؿ شخصيتهم كهبب أف تسجل دكمان
التفصيبلت اػباصة بوالديهم كأقارهبم.

171

كأخَتان تقرر الفقرة اػبامسة من اؼبادة  50على أنو ال يبنع دكلة اإلحتبلؿ تطبيق أم إجراءات أكثر مبلئمة فيما ىبتص
بالغذاء كالعناية الطبية كاغبماية من آثار اغبرب ،فبا يكوف قد طبق قبل اإلحتبلؿ بالنسبة لؤلطفاؿ الذين تقل اعمارىم
عن سبع سنوات.
يرل الباحث أف اؼبادة  50من اإل تفاقية الرابعة قد تضمنت بفقراهتا اػبمس كل ما يتعلق حبق األطفاؿ اؼبوجودين يف
األراضي احملتلة يف الرعاية كالتعليم ،كأف سلطات اإلحتبلؿ تلتزـ بتنفيذ ما جاء يف اؼبادة  50من أجل صاٌف األطفاؿ
172

اػباضعُت لسطاهنا يف األراضي احملتلة .

 - 169ساندرا سنجر ،حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح ،مرجع سابق ،ص .147
 - 170د.ؿبي الدين علي عشماكم ،مرجع سابق ،ص .373 ،372
 - 171ـ 136 /من االتفاقية الرابعة "منذا بدء أم نزاع يف صبيع حاالت اإلحتبلؿ ،ينشئ كل طرؼ من أطراؼ النزاع مكتبان رظبيان لئلستعبلمات ،يتلقى
كينقل اؼبعلومات اؼبتعلقة باألشخاص احملميُت الذين يوجدكف ربت سلطتو".
434
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كيبكن القوؿ أف أىم ما جاء يف اَف ادة  50ىو منعها ذبنيد األطفاؿ يف أم منظمة تابعة لقوات اإلحتبلؿ كىذا
يهدؼ إُف منع ذبنيد األطفاؿ مثل ما حدث يف اغبرب العاؼبية الثانية .
كسبنع قوات اإلحتبلؿ من فبارسة أم ضغوط على كسائل اإلعبلـ أك توزيع منشورات هتدؼ إُف التجنيد التطوعي
لؤلطفاؿ ،كباإلضافة إُف ذلك يبتد ىذه اػبطر إُف عدـ إلبراط األطفاؿ يف أم عمل تابع لقوات اإلحتبلؿ  .ألف ىذه
العمل فبكن أف يكوف فوؽ قواىم البدنية ،أك يعرضهم لئلنفصاؿ عن عائبلهتم .

خـاتـمـة:
الطفل كائن ضعيف البنياف غَت مكتمل النضج ،كىو حباجة إُف من يبنحة األمن كاألماف كيتعهده بالرعاية ،كبقدر ما
تنجح األمم كالشعوب يف رعاية أطفاؽبا كإشباع حاجاهتم اؼبادية كالنفسية كاإلجتماعية كتربيتهم على القيم كاؼبثل العليا
بقدر ما تتكوف أجياالن متوزانة قادرة علل العمل كاػبلق كاإلبداع.
كإنطبلقان من قيم الدين كالضمَت كاألخبلؽ فإف الطفل هبب أف يتمتع بأكرب قدر من اغبماية اليت يستحقها ألنو يبثل
مستقبل اإلنسانية اليت ينبغي أف تقوـ على العدؿ كالرضبة كالسبلـ .
كمن ىذا اؼبنطلق أخذ اجملتمع الدكِف مرحلة الطفولة يف إعتباره عند حبث مسألة حقوؽ الطفل  .فلم يكن من اؼبقبوؿ أف
يناضل اجملتمع الدكِف من أجل تقرير حقوؽ اإلنساف ،مث يًتؾ األطفاؿ كىم أضعف أفراد اجملتمع االنساين دكف أف يبنحهم
اغبماية كالرعاية.
كلقد تصدت ىذه الدراسة لبحث موضوع ضباية األطفاؿ يف القانوف الدكِف اإلنساين ،كقد ر

أينا ككبن نتدارس ىذا

اؼبوضوع أف الطفل يتمتع دبكانة خاصة يف القانوف الدكِف اإلنساين ،ألنو باإلضافة إُف اغبقوؽ اليت مت تقريرىا للطفل
دبوجب إتفاقيات القانوف الدكِف اإلنساين ،فإنو يتمتع باغبماية العامة بإعتباره عضوان يف األسرة اإلنسانية .

- 172

د .ؿبي الدين علي عشماكم ،مرجع سابق ،ص .374
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قبد أف القانوف الدكِف اإلنساين قد أىتم يف اآلكنة األخَتة بتقرير ؾبموعة جديدة من اغبقوؽ للطفل فرضتها ضركرة العناية
باألطفاؿ يف ظل تعرض اؼببليُت من أطفاؿ العاَف إُف اإلنباؿ كاإلستغبلؿ يف كقت اغبرب  .لذلك كاف عقد اإلتفاقيات
الدكلية غبماية حقوؽ الطفل ،دبثابة اغبماية اػباصة ؽبذا الفئة اليت سبثل قطاعان عريضان من العائلة البشرية .
عرب عنو تنامي اإلىتماـ حبقوؽ الطفل من قبل اؼبنظمات
ككاف إلتفاقيات ضباية األطفاؿ تأثَتانكبَتان على اؼبستول الدكِفّ ،

الدكلية كاالقليمية.
قائمة المراجع :

 -ؿبمد منَت مرسي  ،اإلصالح التربوي في العصر الحديث  ،عاَف الكتب  ،القاىرة . 1996 ،

1

 -2أضبد علي اغباج ؿبمد  ،التخطيط التربوي إطار لمدخل تربوي جديد  ،دار اؼبنهج للنشر ك التوزيع  ،عماف.
 - 3العقيد أضبد األنور ،حماية ضحايا الحرب بين الشريعة والقانون الدولي اإلنساني  ،اجمللة الدكلية للصليب
األضبر ،السنة السادسة ،العدد  ،29يناير  /فرباير .1993

. -4عبد العليم ؿبمد ،دور اإلعالم في التعريف بالقانون اإلنسانى الدول ي ،جريدة األىراـ اؼبصرية ،اعبمعة،

2004/3/5

 -6الدكتور عمر سعد اهلل ،اتفاقية تحسين حال جرحى الجيوش في الميدان ،ىل مهدت السبيل للقانون
الدولي المعاصر ،اجمللة اعبزائرية القانونية كاالقتصادية كالسياسية ،العدد الرابع. ،1993 ،

 -8منتدل اؼبهندس اعبزائرم ،)2010/04/18(،حبث حوؿ النظاـ الًتبوم يف اعبزائرwww.ingdz.com ،
 - 9موقع أحلى حبث ،)2010/04/15( ،تطور التعليم ك مؤسساتو يف اعبزائرwww.ahlabaht.com ،
 -10د /إبراىيم عبد اهلل ناصر  ،علم اإلجتماع التربوي  ،دار كائل للنشر ك التوزيع  ،عماف . 2011 ،
 تقرير كضع األطفاؿ يف العاَف ،اليونيسيف ،2002. - 2د .عبد العزيز ـبيمر ،حماية الطفل في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية  ،دار النهضة العربية.1991 ،
 -13د .ـبلد الطراكنو ،حقوق الطفل  ،دراسة مقارنة يف ضوء القانوف الدكِف كالشريعة اإلسبلمية ،ؾبلة اغبقوؽ،
العدد الثاين ،السنة السابعة كالعشركف ،الكويت ،يونيو .2003

 -14د .أبو اػبَت أضبد عطية ،حماية السكان المدنين واألعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة  ،الطبعة األ كُف،
دار النهضة العربية ،القاىرة.1998 ،
 -15ـ 50 /من الربكتوكوؿ األكؿ لعاـ  .1977حوؿ تعريف األشخاص اؼبدنيُت كالسكاف اؼبدنيُت .
 -16د.صبلح الدين عامر ،الحق في التعليم والثقافة الوطنية في األراضي المحتلة ،مرجع سابق .1978
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 -17الدكتور ؿبي الدين علي عشماكم ،حقوق المدنيين تحت االحتالل الحربي  ،رسالة دكتوراة ،الناشر عاَف
الكتب ،القاىرة 1972
 -18ساندرا سنجر ،حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح  ،دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين ،دار اؼبستقبل
العريب.2000،

 -19ـ 136 /من االتفاقية الرابعة  ،جنيف 1949 ،
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أثر التعلم والتدرٌب والتخطٌط على أداء المنظمات الغٌر حكومٌة
فً زمن الحرب
د .قسىري فهيمة  /كلية الحقىق بجامعة الحاج لخضر – باتنة-

ملخص

أصبح اؼببدأ القائل بأف " االدارة الناجحة تحدد فاعلية المنظمة " ىو مبدأ اكثر قبوال ىف الوقت اغباضر (ريتشارد انجرام)

اؼبنظمات غَت اٌفكومية على اختبلؼ اكجو نشاطها خاصة اؼبتدخلة ألغراض انسانية زمن اغبرب
ؼ

مثل اللجنة الدكلية للصليب

األضبر كاؽببلؿ األضبر كمنظمة العفو الدكلية  ....إُف تتبٌت صبلة من األساليب االدارية اؼبتنوعة لتساعدىا على تسهيل كتنظيم اداء
اؼبنظمات الدكلية غَت اغبكومية  ،ؼبواجهة ـبتلف التحديات اليت تواجهها خاصة زمن النزاعات اؼبسلحة  ،نتيجة لقسوة كمرارة اثار
الصراع اغبريب على فئة النساء كاالطفاؿ كالشيوخ كاؼبساؼبُت من اؼبصابُت كاعبرحى كغَتىا أم اؼبدنُت  ،ذلك اف من القواعد االنسانية
كضع قواعد تتضمن اعبانب االنساين يف زمن اغبرب كهتدؼ اؼبنظمات غَت اغبكومية بإخراج ىذه الفئات بقدر اؼبستطاع من اآلثار
اؼبباشرة من الويبلت كاؼبعاناة . 173
كتنتظم إدارة اؼبنظمات غَت اغبكومية على اساليب اساسية كىي التعلم  ،التدريب كالتخطيط كيرتكز فيها التعلم على تطوير
اؼبمارسات كالسياسات كاإلجراءات كأنظمة العمل لتحسُت قدرهتا لتحقيق اىدافها خاصة ؿتدخل ألغراض انسانية كمنظمة الصليب
االضبر كاؽببلؿ األضبر نظرا لطبيعتها االنسانية كما يشكلو عمل فريقىا ؼبساعد على انقاذ اؼبصابُت كاعبرحي  ،كال يقل التخطيط
كالتدريب يف درجة االنبية ذلك أهنا تساعد كسب اؼبهارات ألداء االعماؿ اؼبطلوبة كربقيق اىداؼ اؼبنظمة الغَت حكومية.

 - 173بوبكر ـبتار  ،حماية المدنين في النزاعات الدولية المسلحة  ،مذكرة ماجستَت يف اغبقوؽ  ،جامعة مولود معمرم تيزم كزك  ،2012 ،ص.05
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كيقف يف مواجهة ربقيق االدارة اؼبثلى يف اؼبنظمات الغَت حكومية عدة معوقات حالت دكف ربقيق اىدافها خاصة يف عنصر التعليم
كالتخطيط كىذا ما اكده ىنت وازبورن  ":ان عملية التخطيط تعد اىم العمليات التي تقوم بها المنظمات والتي تحدد أدائها
74

إلى حد كبير كما انها اكثر العمليات التي تظهر فيها المعوقات االدارية "

كعليو نظرا ألنبية أساليب ادارة اؼبنظمات غَت اغبكومية خاصة زمن اغبرب اين تظهر فاعليتها ندرس اؼبوضوع من خبلؿ االجابة
على االشكالية التالية :
يثر التعلم والتخطيط والتدريب على عمل وأداء المنظمات غير الحكومية في زمن النزاعات المسلحة ؟
إلى أي مدى ؤ

لئلجابة على ىذه االشكالية اخًتنا اػبطة التالية للدراسة :
مقدمة
أوال  :مفهوم ادارة المنظمات غير الحكومية
 تعريف ادارة المنظمات غير الحكومية .أ -االدارة العامة
ب  -االدارة الخاصة أو ادارة االعمال
 - 2أىداف اإلدارة
 - 3مقومات االدارة أو وظائفها
ثانيا  :اساليب ادارة المنظمات غير الحكومية
 التعلم في ادارة المنظمات غير الحكومية .أ -

طبيعة التعلم في المنظمات غير الحكومية .

ب  -المعنيين بالتعلم في المنظمات الغير حكومية
ج -معيقات العملية التعليمية في المنظمات غير الحكومية
 - 2التدريب في المنظمات غير الحكومية :
 -رياض أمُت ضبزاكم ك ؾبدم ؿبمد مصطفى عبد ربو ،دراسة مقارنة لمعوقات ادارة منظمات الخدمات االنسانية في دولة االمارات العربية وسلطنة

عمان وكيفية ايجاد الحلول لها  ،جامعة االمارات العربية كجامعة السلطاف قابوس  2012 ،ص .44
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أ -

اىمية التدريب

يبي
ب  -مكونات العملية التدر ة
 - 3التخطيط في ادارة المنظمات غير الحكومية
أ -

خطوات التخطيط

ب  -مراحل التخطيط االستراتيجي:
ج – عوائق التخطيط
الخاتمة
أوال  :مفهوم ادارة المنظمات غير الحكومية .
لقد عرؼ عمل اؼبنظمات غَت اغبكومية تطورا ىاما يف اآلكنة األخَتة على ـبتلف اؼبستويات خاصة يف ظل
التحوالت األمنية اػبطَتة اليت تعرفها دكؿ العاَف ،اؼبرتبطة باألعماؿ التطوعية يف القضايا اؼبعاصرة اليت ركزت اؼبنظمات
الغَت اغبكومية عليها كطورت يف اجهزهتا كإدارهتا تبعا للمركنة اليت سبتاز ىذا النوع من اؼبنظمات الدكلية ،خاصة بعد
اف اكدت مع تصاعد تأكيدات اف االدارة اؼبنظمات غَت اغبكومية اساسية يف زمن النزاعات اؼبسلحة ،كىذا ما اكدتو
الوثيقة  17الحًتاـ القانوف الدكِف االنساين كمساندة العمل االنساين يف اؼبنازعات اؼبسلحة قرار ازبذ دكف تصويت
من قبل اؼبؤسبر الربؼباين الدكِف التسعوف  13إُف  18سبتمرب  1993كانبَتا اسراليا  ...:أف التنسيق كتدبَت العمل
كخطط العمل بُت ـبتلف العاملُت يف ؾباؿ اؼبساعدة االنسانية الدكلية َف يسمحا بعد بتلبية االحتياجات اؽبائلة
اؼبًتتبة على النزاعات اَفسلحة بالسرعة كاألنبية الضركرين .175"...
كعليو كاف من الضركرم تطوير يف القدرات البلزمة من اجل ادارة جدية للقضايا اليت تستدعي التدخل ألغراض
انسانية زمن اغبركب اليت تشهدىا ـبتلف دكؿ العاَف كأثرىا السليب على تدىور الوضع االنساين للمدنُت كالجئُت فبا
اظهر انبية االدارة يف اؼبنظمات الغَت حكومية يف زمن اغبركب .
 - 4تعريف ادارة المنظمات غير الحكومية .

اف اؼبنظمات الغَت حكومية ال زبتلف من حيث اؽبيكل االدارم عن باقي اؼبنظمات االخرل يف ـبتلف القطاعات

كىي تنشط يف اجملاالت التالية

 :الرفاىية االجتماعية  ،الصحة كالضماف االجتماعى  ،اغبقوؽ الثقافية  ،اغبقوؽ

 - 175كائل انور بندؽ  ،موسوعة القانون الدولي االنساني  ،دار الفكر اعبامعي  ،االسكندرية .441 ،2004 ،
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السياسية ،اغبقوؽ التعليمية  ،اغبقوؽ الدينية  ،اغبقوؽ البيئية  ،اغبقوؽ اؼبدنية  ،اغبقوؽ االقتصادية  ،حقوؽ االنساف ،
البنية االساسية ،تنمية موارد بشرية ،توليد دخلم ،نقل تكنولوجيا ،تقدًن الدعم اؼباُف  ،مساعدات فنية تشغيلية ،علمية
...كغَتىا. 176
كؽبا نفس الطابع الذا يت الذم سبتاز بو أم منظمة من حيث الوظائف كاألساليب االدارية كتتنوع ادارات اؼبنظمات
باالعتماد على حجم كطبيعة عمل اؼبنظمة كإمكانياهتا كغَتىا ،كتعترب االدارة من اقدـ االنشطة االنسانية تربز من
خبلؿ تقدًن اعبهود كالتنسيق ببُت االفراد من اجل ربقيق أىداؼ اعبماعة .
كعليو تعرؼ االدارة باهنا  ":ذلك النشاط اؼبوجو كبو التعاكف اؼبستمر كالتنسيق الفعاؿ بُت اعبهود البشرية
اؼبختلف العاملة من اجل ربقيق ىدؼ معُت بدرجة عالية من الكفاءة . 177
كتعرؼ ايضا أبهنا  ":التنبؤ كالتخطيط كالتنظيم كإصدار األكامر كالتنسيق كالرقابة ".178
كتعرؼ ايضا بأ هنا  ":ىي عملية التخطيط ك ازباذ القرارات الصحيحة ك اؼبستمرة ،اؼبراقبة كالتحكم دبصادر
اؼبؤسسات للوصوؿ إُف األىداؼ اؼبرجوة للمؤسسة  ،كذلك من خبلؿ توظيف كتطوير كالسيطرة على اؼبصادر البشرية
كاؼبالية كاؼبواد اػباـ كاؼبصادر الفكرية كاؼبعنوية".179
كعليو يبكن اف نعرؼ االدارة باهنا

نشاط موجو لعملية اتخاذ القرارات الصحيحة من خالل التعاون بين

االفراد من خالل اساليب التخطيط والتنظيم وتنسيق الجهود لتحقيق االىداف المرجوة .
كتتعلق اإلدارة العامة بالسياسات اغبكومية ك تطبيق ىذه السياسات ،كلكن ليس ؽبا عبلقة بإدارة اؼبنظمات
اػباصة ،ك تقوـ اإلدارة العامة أيضان بتنظيم كتوجيو األفراد داخل اؼبنظمات لتحقيق أىداؼ معينة فبا يعٍت أف اإلدارة
العامة تتعلق بتقدًن خدمات كربقيق أىداؼ صبيع أفراد اجملتمع كليس لفئة معينة من اجملتمع .
 - 176ماجد عبد الفتاح  ،نحو ادارة اضل للمنظمات غير الحكومية  ،جامعة القاىرة  ، 2010 ،منشور باؼبوقع االلكًتكين :بوابة التمويل االصغر :
 https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/26604زيارة اؼبوقع بتاريخ 2014/07/01
 - 177سعد بن علي الشهراين  ،ادارة عمليات االزمات االمنية  ،جامعة نايف العربية للعلوـ االمنية  ،الرياض ،2005 ،ط  ،1ص.14

 - 178اظباء مرايسي  ،ادارة المنظمات الغير حكومية لقضايا حقوق االنسان،
 ،2012/2011ص .59
 /http://www.sef.ps/forums/multka155622 :زيارة يوـ
 - 179مقاؿ االدارة العامة الشاملة  ،منشور دبوقع اؼبلتقى الًتبوم
.2014/07/01
مذكرة ماجستَت يف العلوـ السياسية  ،جامع اغباج ػبضر  ،باتنة
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كزبتلف اإلدارة العامة عن اإلد ارة اػباصة أك إدارة األعماؿ كاليت يغليب عليها ربقيق أىداؼ كمصاٌف شروبة معينة

من اجملتمع.

أ -االدارة العامة  :ىي تنفيذ االعماؿ كالسياسات اؼبوضوعة بواسطة االفراد الذين يعملوف يف تعاكف مستمر يف

حدكد اؼبؤسسة الواحدة كاعبهاز اغبكومي العاـ للتوصل إُف ىدؼ أك اال ىداؼ اؼبوضوعة من طرؼ السلطة السياسية
كاالدارية يف الدكلة .
ب  -االدارة الخاصة أو ادارة االعمال  :ىي عملية استخراج اؼبوارد من اؼبواد اػباـ العنصر البشرم لتحقيق اىداؼ
معينة من خبلؿ التنظيم كالتوجيو كتنسيق كتقييم االشخاص ؽبذه االىداؼ .
كعليو يندرج عمل اؼبنظم ات الغَت حكومية يف اطار ادارة االعماؿ أم ادارة خاصة .
- 5أىداف اإلدارة:

تسعى االدارة لتحقيق اىداؼ اساسية كىي :
 تنمية القدارات كالكفاءات البشرية من اجل ربقيق اىداؼ اؼبشركع . استخداـ عوامل االنتاج كتنسيقها بافضل الطرؽ حبيث تؤدم إُف اكرب انتاج فبكن كبأقل تكاليف فبكنة. -االرتقاء بالقدرات اؼبعيشية لبلفراد العاملُت يف اؼبشركع كربقيق الرفاىية .180

- 6مقومات االدارة أو وظائفها

تقوـ اؼبنظمات غَت اغبكومية يف سبيل ربقيق اىدافها االنسانية على كظائف تساعدىا كتسهل ادائها كىي :

أ -التخطيط  :كىي االسًتاتيجية اليت تضعها اؼبنظمة من خبلؿ كضع خطط مستقبلية لتحديد اؼبهاـ كاستخداـ
اؼبوارد اؼبطلوبة يف ربقيق االىداؼ كتعتمد التخطيط على ربديد االحتياجات كربديد االمكانيات اؼبتاحة اؼبادية
اك البشرية كاخَتا ربديد اؼبشركعات اؼببلئمة اليت دبوجبها ًنكن اشباع االحتياجات احملددة باؼبوارد اؼبتاحة .181
ب  -التنظيم  :كىي الوظيفة اليت تعكس كيف كيفية ربوؿ اؼبنظمة ربقيق اىدافها كتتضمن ربديد اؼبهاـ كذبميعها
يف ادارات كاقساـ كتوزيع اؼبوارد ؽبا كاقد اخذت بعض اؼبنظمات حديثا التخلي عن اؽبيكل التنظيمي التقليدم
كاستبدالو هبيكل غَت مًتابط اك مرف كباعطاء اؼبرؤكسُت حرية اكرب يف اختيار برامج عملهم كتنظيم انفسهم يف
اقباز اؽبدؼ اك اعادة التنظيم على اساس فرؽ العمل اليت تتمتع حبرية أكرب يف مسؤكلياهتا ذباه ادارة نفسها .182
 -180أظباء مرايسي  ،مرجع سابق ،ص .60

 - 181رياض أمُت ضبزاكم ك ؾبدم ؿبمد مصطفى عبد ربو،مرجع سابق  ،ص .13
 - 182اظباء مرايسي  ،مرجع سابق  ،ص .61
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ت -القيادة  :ىي قدرة الشخص على التأثَت على اآلخرين كاقناعهم من

خبلؿ ما يبتلكو من قدرات كمهاراتن

كمواىب خاصة تتيح لو ذلك بغرض ربقيق اىداؼ تفضيلية متفق عليها .
ث -الرقابة  :من خبلؿ متابعة اؼبنظمة كسَتىا يف الطريق الصحيح لتحقيق اىدافها كالتدخل باالجراءات التصحيحة
الضركرية من طرؼ اؼبدير كاف كانت االذباىات اغبديثة تسعى اِف سبكين العاملُت كالثقة هبم لرقابة انفسهم كازباذ
االجراءات التصحيحة كقت الضركرة لتخفيف العبء على اؼبدير لقياـ دبهاـ الرقابة .
ثانيا  :اساليب ادارة المنظمات غير الحكومية .
إف مفهوـ ادارة اؼبنظمات غَت اغبكومية ظهرت يف منتصف الثمانينات من طرؼ اجمللس الدكِف للوكاالت
التطوعية يف حنيف كاصدر نشرية كانت اساس لبداية نقاش حوؿ مفهوـ ادارة اؼبنظمات غَت اغبكومية ،كاتسع نطاؽ
االىتماـ هبذا اؼبوضوع لدل االكساط اجملتمع اؼبدين CIVIL SOCIETYكمنظمات اؼبواطنة العاؼبية THE GLOBAL
CITIZEN ORGANIZATION

183

كاالرتبطت ىذه االنبية اساسا بالتدريب كالتعليم ،كربتاج اؼبنظمات غَت اغبكومية

االدارة يف ثبلث ؾباالت اساسية:
 -يف ؾباؿ البناء اؽبيكلي الداخلي كالعمليات .

 يتم الًتكيز يف ىذا اجملاؿ على النشاطات اليت تقوـ هبا اؼبنظمة السيما ذات الطابع التنموم كاليت تكوف علىشكل مشاريع كبرامج أك ضببلت أك خدمات
 مؤسسة العبلقة مع الفواعل االخرل.184كعليو ندرس اساليب ادارة اؼبنظمات غَت اغبكومية نظرا ألنبيتها يف ؾباؿ التدخل االنساين ألف قباح اؼبنظمة يف
القياـ دبهامها االنسانية يرتكز على مدل ربكمها يف اساليب ادارة ىذه اؼبنظمات الغَت حكومية كىي التعليم
كالتخطيط كالتدريب .
 - 4التعلم في ادارة المنظمات غير الحكومية .
اف العامل الذم لعب دكرا مهما يف جعل اؼبنظمات الغَت حكومية ربتل اؼبكانة متميزة يف الوقت اغباضر يتمثل يف
التطور الكبَت الذم ربقق يف نشاط ىذه اؼبنظمات فقد اصبحت سبارس نشاطها يف ـبتلف اجملاالت

185خاصة يف

ؾباؿ التدخل االنساين زمن اغبرب كذالك باال عتماد على اساليب التعليم .
1- Helmut Anheier.Marlies.Glasuis and Mary.Kaldor.Global Civil Society.Oxford university press. Oxford.2001
p22.

 - 184اظباء مراسي  ،مرجع سابق ،ص .64
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أ -

طبيعة التعلم في المنظمات غير الحكومية .

التعلم ىو اهباد ؾبموعة معقدة من اؼبمارسات كاالنظمة كالعبلقات اليت ترتبط برؤية اؼبنظمة كاؼبهمة كالقيم
كالسلوؾ الذم يقوـ عليو كيكوف التعلم فعاال بالنسبة للمنظمات غَت اغبكومية إذا توفر على :
 -استخداـ طرؽ اكثر فاعلية .

 اعداد اؼبشاريع كمتطلبات التعلم . ابتكار الربامج اؼببلئمة للمساعدة من خبلؿ التجارب كاؼبخاطرة كاالبداع كالقدرة على بناء اػبربات االزمة .ب  -المعنيين بالتعلم في المنظمات الغير حكومية كىم :
الموظفين  :من خبلؿ اؼبشاركة يف العملية التعليمية كالتفويض الفعاؿ كالتعاكف على مستويات ـبتلفة كىي اؼبستول
الداخلي كمع اغبكومات كاؼبنظمات غَت اغبكومية .
المختصين التقنيين الفنيين  :من خبلؿ الًتكيز على عامل اػبربة كطرؽ التكامل مع اجملاالت االخرل ككيفية ربسُت
تأثَتات التكلفة .
المدراء المسيرون  :كربديد عوامل اهباد كتبٍت اؼبشاريع اعبيدة مع مراعاة شركط التمويل .
مستوى جمع التبرعات  :الًتكيز على اؼببادئ كالرؤل اليت تستخدـ يف اؼبوفاكضات مع اؼبتربعُت الرظبيُت .
القادة  :من خبلؿ ربديد كيف ربسب اػبيارات كاالسًتاتيجيات السياسية عمليا  ،كيفية تصنع عبلقات خارجية
أكثر فاعلية ككيف يبارس التأثَت األفضل كماىي العوامل البيئية اليت كاف ؽبا تأثَتات غَت متوقعة .
المدراء :كذلك بتحديد درجة رضا اصحاب اغبصص كاالتساؽ بُت اؼبهاـ كاالسًتاتيجية كالتأثَت كربسُت كضع
كمصداقية اؼبنظمة .
كترتكز عم لية التعلم على العنصر البشرم يتوفر درجات معينة من اؼبعارؼ كاؼبدركات بشكل يضمن فعالية يف
ادائو كتكوف اؼبنظمة ؽبا قدرة على تطوير معارفها التعليمية ذلك ألف العملية التعليمية تبدأ من أعضائها كالًتكيز على
عنصرين :

 - 185ؿبمد جاسم ؿبمد اغبماكم  ،دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق االنسان ،دار اعبامعة اعبديدة  ،مصر 2013 ،ص .105
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أ -

قدرات اؼبوظفُت كاؼبدراء يف اؼبنظمات  :الذين هبب اف تتوافر فيهم قدرات أبرزىا ارادة التغيَت كالقيادة

كاغبافز  ،ازباذ القرار  ،أدارة االداء ،التدريب كالتطوير كاالتصاؿ .186
ب  -تطوير عملية التعلم لقدرات اعضاء اؼبنظمة  :تستوجب عملية التعليمة ألعضاء اؼبنظمة غَت اغبكومية
ربديد عناصر اساسية كىي ربسُت القدرات الشخصية لؤلعضاء كخلق بيئة تنظيمية تشجع اعضائها
لتطوير انفسهم  ،ربديد الرؤل اؼبشًتكة لكل االعضاء كربديد اؼببادئ كاؼبهارات اليت ينتموف أليها يف اطار
فريق التعلم الذم يساعد على ربويل اؼبهارات كالتفكَت اعبماعي بُت اعضاء اؼبنظمة  ،كبناء انظمة تفكَت
قائمة على اساس اللغة اؼبشًتكة كاؼبعتقدات الثابتة بُت اعضاء الفريق .
كيزيد كعي اعضاء اؼبنظمة من خبلؿ عملية التعليمية من خبلؿ استخداـ تقنيات اؼبعلومات كتقنيات اغبفظ
للمبادئ يف الذاكرة كترسيخ القيم السلوكات االهبابية  ،ككذا االطبلع على اػبربات كالتجارب كتكوين نظاـ معلومايت
يحدد تقنيات التوثيق كقواعد البيانات اليت تعد مرجعا لبلعضاء اؼبوظفُت اعبدد .
كيكوف عنصر التقييم 187ىو اداة مساعدة يف العملية التعليمة فهي سبكن اؼبنظمات غَت اغبكومية يف زيادة قدرهتا
التعلمية بشكل
فعاؿ كغالبا ما يتم التقييم كفق االستبياف

188

 ،كالذم يعد مهم جد ا شجع على االنفتاح على بعضهم كال يفرؽ

بينهم على اساس منصبهم كصبلحياهتم فالكل يف مكانة اؼبشاركة .
ج  -معيقات العملية التعليمية في المنظمات غير الحكومية :

يعيق العملية التعلمية يف اؼبنظمات غَت اغبكومية العديد من اؼبعيقات انبها :
 -غياب فضاء التواصل كالوقت الكايف .

 اؼبركزية اليت تعطل عملية التعلم يف اؼبنظمة . -غياب الثقافة التنظيمية اليت تعترب التعلم اسلوب اختيارم كثانوم .

1- Britton Bruce . The learning NGO.UK.intrac.july1998.p30.

 - 187كالتقييم ىو  :اؼبراجعة كالتقييم النظامي لفوائد كنوعية الربنامج اك النتشاط اك اؼبنظمة ككل  .انظر  :ىيبلرم ايبدر –افيليس  ،تقرير دليل
المنظمات غير الحكومية  ،كزارة اػبارجية األمريكية – مكتب برامج االعبلـ اػبارجي – دكف سنة طبع  ،ص .10

 - 188االستبيان ىو  :عبارة عن استمارة تظم اسئلة توزع على اعضاء اؼبنظمة اك فئات اخرل يتم تعيينها الغراض حبثية كتشمل اقًتاحات لتحسُت األداء
كنظرة االعضاء للعمل كغَتىا من االسئلة اليت تتحوؿ إُف بيانات كاحصائيات كمية تساىم يف معرةؼ مستول اؼبنظمة .للتفصيل أنظر  :اظباء مراسي ،
مرجع سابق ،ص .79
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 - 5التدريب في المنظمات غير الحكومية :
ىو عملية منظمة مستمرة هتدؼ إُف رفع كفاءة األفراد كتزكيدىم باؼبهارات البلزمة لتمكينهم من أدار األعماؿ
اؼبطلوبة منهم بنجاح  ،189يعمل التدريب على اكتساب اعضاء مهارات كمعارؼ كتعلم أدكات جديدة فضبل عن أف
التغَتات يف مستويات كنظم اعبودة تتطلب تدريبا مستمرا .
أ -

اىمية التدريب

كتظهر انبية التدريب يف اؼبنظمات غَت اغبكومية من خبلؿ تنشيط دكر اعضاء اؼبنظمات غَت اغبكومية كربسُت
اداء االدارة كفريق العمل بشكل يتوافق مع نوع كحجم النشاط الذم سبارسو اؼبنظمة ،كيكوف التدريب يف اؼبنظمات
الغَت اغبكومية الناشطة يف ؾباؿ التد خل االنساين زمن اغبرب من خبلؿ :
 تنظيم كرشات حقوؽ االنساف كدكرات تدريبية للمجموعات اؼبختلفة تشمل موظفي اػبدمات االجتماعيةكاؼبسؤكلُت  ،كزبصيص دكرات تعليمية كندكات علمية كاعداد اؼبدربُت كالناشطُت اؼبختصُت كاشراكهم يف التوعية
كتوضيح اؼبفاىيم كاؼبصطلحات اغبقوقية .190
 العمل على ادخاؿ مفردات حق كؽ االنساف ضمن اؼبناىج التعليمية للمراحل اؼبدرسية اؼبختلفة حيث اصبحتاؼبنظمات غَت اغبكومية من خبلؿ اؼبدربُت تسهم يف تأصيل عمل اؼبؤسسات التعليمية كالًتبوية لتمكينها من
اقباز مشركع ادماج مادة حقوؽ االنساف ضمن اؼبناىج التعليمية .
 استخداـ كسائل االعبلـ السمعية كالبصرية لتعليم حقوؽ االنساف ؼبا تتميز بو ىذه الوسائل من سرعة االنتشاربالًتكز على الكتب اؼبصورة كااللعاب كالصحف كافامة اؼبؤسبرات كغَتىا .191

يبي
ب  -مكونات العملية التدر ة
كتنطوم العملية التدريبية على مكونات ـبتلفة تتمثل يف :
اؼبكوف اؼبعريف  :يتجلى يف ـبتلف القواعد كالنظريات كالقوانُت اليت تسَت اؼبنظمة.
اؼبكوف اؼبهارم  :اكتساب كتنمية كتطوير الكيفيات األدائية للقدرات اؼبتاحة اليت تعزز تنمية مهارات اؼبوظفُت
كقدراهتم.
 - 189ثابت كائل ؿبمد  ،مشاكل التدريب االداري في المؤسسات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة  ،ؾبلة االزىر ؾبلد  12العدد ، 2008 ، 01
ص .04
- 190ؿبمد جاسم ؿبمد اغبماكم  ،مرجع سابق ،ص .110
 - 191اظباء مرايسي  ،مرجع سابق ،ص .83
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اؼبكوف االذباىي  :توفَت اػبربات اؼبباشرة اليت تعمل على امتصاص االفكار كاؼبعتقدات اك تعديلها أك تغيَتىا دبا وبقق
أىداؼ التغيَت السلوكية اليت سعت إليها العملية التدريبية . 192
 - 6التخطيط في ادارة المنظمات غير الحكومية :

اف قباح العمل يف اؼبنظمات غَت اغبكومية كضماف ديبومتها يكوف من خبلؿ عملية التخطيط اليت سبثل طريق

هبب اف تسلكو اؼبنظمة من اجل ربقيق اىد افها اؼبنشودة  ،كيعرؼ التخطيط بأنو  :العملية اليت توجو النشاطات
اليومية اليت تقوـ هبا اؼبنظمة ألهنا تساعد على ازباذ القرارات كتسمح بتنسيق اؼبعلومات كالنشاطات كما تتيح عملية
التخطيط االنتقاؿ باالفكار من اطارىا النظرم إُف االطار العملي التطبيقي كلكن التخطيط

االكثر استخداما يف

اؼبنظمات غَت اغبكومية ىو التخطيط االسًتاتيجي فهو ترصبة رسالة اؼبنظمة إُف اىداؼ كمهاـ يبكن اقبازىا ككضع
معايَت ؽبا. 193
والتخطيط اإلستراتيجي ىو خطة عمل شاملة طويلة اؼبدل ربدد أسلوب تنفيذ أنشطة اؼبنظمة لتحقيق ىدؼ
طويل اآلجل باستخداـ موا رد مادية كبشرية متباينة يف بيئة متغَتة  ،كىو عملية التنبؤ باؼبتغَتات اؼبستقبلية اليت تؤثر
على أداء اؼبنظمة يف األجل الطويل  ،مع االىتماـ بتحليل البيئة الداخلية كاػبارجية للمنظمة لبلستفادة من نقاط
القول كالتصدم لنقاط الضعف  ،كدراسة الفرص اؼبتاحة كالتهديدات القائمة كاالعتماد على األساليب العلمية يف
ازباذ القرار.194
كوبتاج التخطيط إُف عناصر اساسية ىي  :تبياف ما الذم هبب اقبازه كتوضيح اػبطوات اليت هبب اتباعها
للوصوؿ إُف اىدافها ككذا زبصيص اؼبوارد اليت ربتاجها كيعترب الوقت ضركرم جدا يف عملية التخطيط من بدايتو إُف
هنايتو خاصة لتدارؾ اؼبستجدات اليت تطرأ على االدارة ؾكل .
ذالك اف التخطيط يعترب حافزا من اجل التفكَت اؼببدع كاستخداـ الصحيح ؼبوارد اؼبنظمة كربديد اؼبسؤكليات كاؼبهاـ
كتنسيق العمل كاعبهود كتسهيل مهمة مراقبة كتقييم نشاطات اؼبنظمة كىبلق الوعي كاالدراؾ للتغلب على العقبات
اليت تواجو اؼبنظمة....كغَتىا.
 - 192اظباء مرايسي  ،مرجع سابق،ص .83
 - 193ماجد عبد الفتاح  ،مرجع سابق  ،ص .30

 - 194مقال الخطيط االسترتيجي  ،منشور دبوقع اؼبنظمة العربية للتنمية االدارية  http://www.arado.org.eg :زيارة بتاريخ .2014/07/13
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كعليو نعرؼ التخطيط بانو  ":عبارة عن الطريق الذم يرسم مسبقا ليسلكو اؼبسؤكلُت عند ازباذ القرارت كتنفيذىا
للعمل هبا من اجل ربقيق اىداؼ اؼبنظمة .
أ -

خطوات التخطيط

تعتمد التخطيط خطوات اساسية اختلف بشأهنا الباحثُت غَت انو يبكن اصباؽبا فيما يلي :
التنبؤ  :ألف اؼبنظمة تضع خطط مستقبلية كؽبذا ذبهز ردكد فعلها مع ما تتوقعو مستقببل .-تحديد الوظائف الرئيسية  :كىي كظائف اؼبنظمة كاىدافها .

وضع البدائل وتقييم البدائل المتاحة  :بتحديد نقاط قوة كضعف كل بديل كبعدىا كضع السياسات اؼببلئمةاليت ربكم سَت العلم ذباه ربقيق ىذؼ اؼبشركع .

وضع الخطط الفرعية  :من خبلؿ اػبطط التفصيلية احملددة يف شكل برافبج كقواع كاجراءات بشكل منظم يتيحالفرصة باالنتقاؿ من نقطة إُف اخرل بكل سهولة لتفادم تعطيل عمل اؼبنظمة .

اعداد الموازنة التفصيلية التخطيطية  :من خبلؿ اػبطط التفصيلية يتم ترصبتها يف اطار ارقاـ ربديد االيراداتكالنفقات يف صبيع النواحي من اجل ربقيق مهاـ كل مسؤكؿ .

اعداد التقرير  :كذالك بوضع تقرير يشمل ابرز معامل اػبطة كاظباء االشخاص اؼبنفذين كاؼبساعدين كبرامجكاالجراءات اليت ستتبع يف تنفيذ اػبطة كالوقت اؼبطلوب القبازىا.

المتابعة الدورية لتنفيذ الخطة  :كبعد اعداد التقرير البد من متابعة تنفيذ ىذا التقرير كادخاؿ التعديبلتالضركرية البلزمة على اػبطة .195

ب  -مراحل التخطيط االستراتيجي:
على اساس اف التخطيط االسًتاتيجي ىو اساسي يف اؼبنظمة غَت اغبكومية فهو يعسبد على مراحل اساسية كىي :
 -مرحلة االستعداد للتخطيط  :من خبلؿ ربديد الوقت الكاؼ للعملية كاؼبوارد البلزمة ؽبا كالفئات اؼبستهدفة .

 مرحلة تحليل البيئة التي تعمل فيو المنظمة  :كىنا تنقسم البيئة إُف بيئة خارجية كىي تضم الوضع االقتصادمكاالجتماعي كالسياس كدرجة القيود القانونية اؼبفركضة عليها كاػبلفيات السياسية كالثقافية اليت تؤثر على اػبطة

اػبربات اليت
االسًتاتيجية  ،أما البيئة الداخلية فهي من خبلؿ البنية الداخلية للمنظمة كنوعية ادائها كاىم
اكتسبها اعضاؤىا ككيفية تعاملهم مع اؼبعلومات كاؼبعطيات كمصادرىا ككيفية االستفادة منها ككضع خطة
اسًتاتيجية اؼبؤثرة على الوضع كاليت ربقق االىداؼ اؼبرجوة .
 - 195اظباء مرايسي  ،مرجع سابق ،ص.72
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 -مرحلة تحديد االىداف االستراتجية  :كىي زبتلف من منظمة ألخرل حسب نشاط اؼبنظمة كؾباؿ عمل .

 ابراز الحاجات والقدرة التنظيمية كخاصة القدرة التمويلية حيث يتم فحص اغباجات اؼبالية للمنظمة ككضعميزانية يف اطار خطة اسًتاتيجية كيتم زبصيص ميزانية كافية كأجهزة كاػبدمات كاؼبوظفُت ػبتلف العمليات من
خبلؿ اػبطة. 196

كعليو تتطلب االستدامة أنظمة للتخطيط هبب تنفيذ التخطيط اؼبنتظم على مستويات متعددة  :خطط اؼبشركع،
خطط صبع التربعات ،اػبطط التنظيمية العامة ،خطط قصَتة األمد ،كخطط طويلة األمد  .اليت سبكن أنظمة التخطيط
من تنظيم اؿعمؿ يف اؼبنظمة  ،كاالستجابة لبلحتياجات ،كتوقع التحديات .197
ج – عوائق التخطيط
اف اكثر ما يعيق عملية التخطيط يف اؼبنظمات غَت اغبكومية ذات البعد االنساين يف زمن اغبرب ىو :
 -التأثَت السليب لضعف التمويل كعجز االعتمادات اؼبالية للتخطيط .

 قصور يف التخطيط لعمليات التمويل . كجود تعقيدات يف نظم الرقابة اغبكومية دبا تؤثر سلبا على عمل اؼبنظما ت . غياب اؼبعلومات الدقيقة عن عملية التخطيط ذلك لن اؼبعطيات اؼبتوفرة ىي اساس عملية التخطيط . عدـ االتفاؽ حوؿ ربديد االىداؼ بُت اعضاء اؼبنظمة نفسها دبا يؤثر على عمل اجملموعة كيعيق عمليةالتخطيط .
 ضعف االعداد اؼبهٍت كالفٍت للقائمُت بعملية التخطيط ذلك اف اساس التخطيط ىو اؼبعارؼ كاؼبهارات اؼبكتسبةيف ؾباؿ ادارة اؼبنظمات غَت اغبكومية .198

 ماجد عبد الفتاح  ،مرجع سابق  ،ص .36 - 197مقاؿ إنشاء واستدامة منظمة غير حكومية منشور بالموقع االلكتروني
 ar/index.htmlزيارة بتاريخ .2014/07/13

 - 198رياض امُت ضبزاكم كؾبدم ؿبمد مصطفى عبد ربو  ،مرجع سابق ،ص.43
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الخاتمة
نخلص مما سبق انو أنظمة إدارة اؼبنظمات غَت اغبكومية تعد األدكات البلزمة لتحديد اؼبسؤكليات الواضحة
كاإلجراءات للتعامل مع كل شيء من اؼباؿ كاؼبوظفُت إُف اؼبشاريع كاعبداكؿ الزمنية  ،كذالك من خبلؿ التعلم بكسب
اؼبعلومات البلزمة كالتدريب الذم هبدد اؼبهارات كيكسب مهارات جديدة كالتخطيط االسًتاتيجي الذم يضمن
استدامة اؼبنظمة الغَت حكومية خاصة اذا كانت متدخلة يف زمن اغبرب نظرا للطبيعة االنسانية ؽبذه اؼبنظمات ،كما
تشكلو آساؿيب االدارة من انبية لضماف ربقيق اؼبنظمة ؽبدافها اؼبرجوة يف ؾباؿ ضباية حقوؽ االنساف زمن اغبرب ،
غَت اف االدارة بأساليبها يف التدريب كالتخطيط ارتبط دبعيقات حالت دكف قياـ اؼبنظمات بدكرىا على اكمل كجو كما
اعاؽ ربقيق اىدافها بالشكل اؼبخطط لو .
كعليو من الدراسة لبلص عبملة من التوصيات :
 توفَت الوعي البلزـ بأنبية عملية االدارة يف اؼبنظمات غَت اغبكومية كخصوصيتها يف التدخل االنساين زمن اغبرب . ربديد برامج من اجل التعلم كالتدريب كالتخطيط كالتوعية بأنبيتها لتحقيق اىداؼ اؼبنظمات غَت اغبكومية . صبع االحصائيات البلزمة ا ليت ربدد اؼبعقيات اليت تواجهها ادارة اؼبنظمات غَت اغبكومية على مستول صبيعالدكؿ ،للتحاكر حوؽبا كؿباكلة تذليل كل الصعوبات لتسهيل عمل اؼبنظمات غَت اغبكومية العاملة يف ؾباؿ
التدخل االنساين يف زمن اغبرب .
قائمة المراجع:
المراجع بالعربية :الكتب
 - 1ثابت كائل ؿبمد  ،مشاكل التدريب االداري في المؤسسات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة

 ،ؾبلة االزىر ؾبلد  12العدد ، 01

.2008

 - 2رياض أمُت ضبزاكم ك ؾبدم ؿبمد مصطفى عبد ربو ،دراسة مقارنة لمعوقات ادارة منظمات الخدمات االنسانية في دولة االمارات العربية
وسلطنة عمان وكيفية ايجاد الحلول لها  ،جامعة االمارات العربية كجامعة السلطاف قابوس .2012 ،

 - 3سعد بن علي الشهراين  ،ادارة عمليات االزمات االمنية  ،جامعة نايف العربية للعلوـ االمنية  ،الرياض ،2005 ،ط .1

 - 4ؿبمد جاسم ؿبمد اغبماكم  ،دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق االنسان ،دار اعبامعة اعبديدة  ،مصر.2013 ،
 - 5كائل انور بندؽ  ،موسوعة القانون الدولي االنساني  ،دار الفكر اعبامعي  ،االسكندرية .2004 ،
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مذكرات :
 - 1اظباء مرايسي  ،ادارة المنظمات الغير حكومية لقضايا حقوق االنسان ،مذكرة ماجستَت يف العلوـ السياسية  ،جامع اغباج ػبضر  ،باتنة
.2012/2011
 - 2بوبكر ـبتار  ،حماية المدنين في النزاعات الدولية المسلحة  ،مذكرة ماجستَت يف اغبقوؽ  ،جامعة مولود معمرم تيزم كزك .2012 ،

تقارير :
ىيبلرم ايبدر – افيليس  ،تقرير دليل المنظمات غير الحكومية  ،كزارة اػبارجية األمريكية – مكتب برامج االعبلـ
اػبارجي – دكف سنة طبع
المواقع االلكترونية :
 مقاؿ إنشاء واستدامة منظمة غير حكومية منشور بالموقع االلكتروني :.2014
 http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-ar/index.htmlزيارة بتاريخ/07/13
 ماجد عبد الفتاح  ،نحو ادارة اضل للمنظمات غير الحكومية  ،جامعة القاىرة  ، 2010،منشور باؼبوقعااللكًتكين :بوابة التمويل االصغر :

 https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/26604زيارة اؼبوقع بتاريخ
2014
/07/01
 مقاؿ االدارة العامة الشاملة  ،منشور دبوقع اؼبلتقى الًتبوم /http://www.sef.ps/forums/multka155622 :.2014
زيارة يوـ/07/01
 مقال الخطيط االسترتيجي  ،منشور دبوقع اؼبنظمة العربية للتنمية االدارية  http://www.arado.org.eg :زيارة.2014
بتاريخ /07/13

المراجع بالفرنسية :Helmut Anheier.Marlies.Glasuis and Mary.Kaldor.Global Civil Society.Oxford university press.
Oxford.2001.
Britton Bruce . The learning NGO.UK.intrac.july1998
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ي في ترسيخ مبادئ القانون الدولي اإلنساني"
"دور المناىج التربوية في الوطن العرب
أ .محمد خشمون  /جامعة  -باتنة الجزائر

ملخص:

هتدؼ ىذه اؼبداخلة بالدرجة األكُف ،إُف إبراز دكر اؼبناىج الًتبوية يف الوطن العرب يف ترسيخ مبادئ القانوف
الدكِف اإلنساين ،ذلك أف الًتبية دبفهومها اغبديثَ ،ف تعد تقتصر على اعبانبُت العلمي كالسلوكي فقط ،بل أصبحت
اإلنساينة أثناء عملية
تربية عقلية كنفسية كثقافية ،قبل كل شيء ،كالشك أف من أبرز أدكرىا ترسيخ أىم اؼببادئ
تنشئة األطفاؿ ،السيما تلك اليت جاءت يف االتفاقيات الدكلية ،اليت ربث على احًتاـ اإلنساف كقيمة معنوية حىت يف
أحلك الظركؼ كأقصاىا ،كحاالت اغبرب كاألسر كما شبو ذلك ،ؼاإلنساف يبقى إنسانا كالبد من احًتاـ إنسانيتو،

حىت كلو كاف عدكا معتديا أك يف حالة ضعف .
كقد مت التوصل إُف أف جل اؼبناىج الًتبوية يف الوطن العريب ،ال تركز بشكل كبَت على القيم اإلنساينة العامة ،بقد
ما تركز على القيم الوطنية كالقومية يف الكثَت من األحياف ،كاف كاف ذلك مطلوبا ،فبل هبب أف يكوف على حساب
تشويو إنسانية الطفل ،الذم قد يصبح ؿباربا يف اؼبستقبل أك سياسيا صاحب قرار يف اغبرب ،فكل الذين غَتكا التاريخ
اإلفساين كعلموا عليو بصماهتم سواء باػبَت أك بالشر ،كانوا ذات يوما أطفاال يتعلموف ،كالشك أف ما تعلموه من قيم
حوؿ طبيعتهم اإلنساينة ،أثر بشكل كبَت على طريقة تعاملهم مع اآلخرين ،كؽبذا قبد أف اؼبناىج التعليمة كالًتبوية يف
التريخ كال يف مادة الًتبية مدنية كال يف باقي اؼبواد األخرل ،حوؿ اتفاقية
الوطن العريب ،ال زبصص دركسا ال يف مادة ا
جنيف األكُف كال الثانية كال حىت باقي الوثائق التارىبية كالربكتوكوالت  ،من ىذا النوع.
مقدمة:
سبع
تيعد اؼبعاناة الناصبة عن النزاعات اؼبسلحة ،ذبربة من أقسى التجارب التارىبية اؼبشًتكة يف اؼبج
اإلنساين ،حيث يرل الكثَتكف أف القرف العشرين قد شهد ارتفاعا غَت مسبوؽ يف عدد النزاعات اؼبسلحة على امتداد
العاَف ،كما شهد يف الوقت نفسو تغَتا ملحوظا يف طبيعة ىذه النزاعات  .كدبزيد من التخصيص ،شهد النصف الثاين
من القرف العشرين تفشيا للنزاعات الداخلية ارتبط يف غالب األحياف بقياـ أك اهنيار دكؿ كطنية  .كإذ أخذت اؼبناطق
اغبضرية كالسكنية تتحوؿ على كبو متزايد إُف ساحات للقتاؿ يف النزاعات الداخلية كاغبركب األىلية ،فقد ارتفعت
أعداد الضحايا اؼبدنيُت بصورة غَت مسبوقة  .كذلك أصبح األطفاؿ كالشباب يتعرضوف لعنف النزاع اَف سلح ،كيعانوف
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من آثاره أكثر من أم كقت مضى ،ال بوصفهم ضحايا فحسب ،بل بوصفهم معتدين أيضان ،كما يشهد على ذلك

ذبنيد األطفاؿ كاستغبلؽبم كمقاتلُت يف عديد من النزاعات اؼبسلحة اليت يشهدىا العاَف ،كال شك انو على الرغم
بشاعة اغبركب ،فاف البشرية َف زبل كعلى مر العصور من دعاة السبلـ كالصاغبُت كاؼبفكرين ،الذين كانوا ينادكف ليس
فقط بتخفيف معاناة الضحايا فحسب ،بل كانوا ينادكف بوقف اغبركب ككيبلهتا ،كمع ىذا فاغبرب َف تتوقف ،كال يبر
يقاؼ
قرف من الزماف حىت نشاىد حرائق اغبركب ككيبلتيها شاخصة كجزء من الطبيعة البشرية ،كؽبذا كإذا كاف ا

اغبركب بشكل مطلق حلم يصعب ربقيقو ،فانو من غَت اؼبمكن اف تًتؾ ىذه االمور اؼبأساكية على عواىنها كدكف
منطق كدكف تنظيم وبكمها اك قيد يلجمها.
كالشك أف اؼبدرسة تلعب دكرا أساسيا يف ترسيخ اؼببادئ األساسية ،لؤلخبلؽ اإلنساينة يف شخصية األطفاؿ الذين
أكيد سيكوف منهم من سيقود العاَف يف اغبركب ذات يوـ ،حيث تعترب اؼبناىج الدراسية من أىم األركاف يف العملية
التعليمية ،كاليت هبب أف ربظى باىتماـ كبَت من طرؼ متخذم القرار  ،ألهنا السبيل األساسي للوصوؿ إُف األىداؼ
اؼبنشودة من العملية التعليمية  .كتنبع أنبية اؼبناىج يف كوهنا الوسيلة اؼبثلى اليت تغذم األجياؿ اؼبستقبلية بأخبلؽ ،كنبل
الفرساف يف التعامل مع الضعفاء كاؼبساكن حىت كلو كانوا أعداء .
كؽبذا رباكؿ ىذه اؼبداخلة ،ابراز دكر اؼبناىج الًتبوية يف العاَف العريب يف ترسيخ مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين ،اليت
ربث على احًتاـ اغبياة كالكرامة اإلنساينة حىت يف حالة اغبرب كالعداء ،كذلك من خبلؿ ابراز دكر اؼبؤسسات الًتبوية
يف تكوين شخصية اإلنساف ،مث توضيح أىم مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين ،كمقارنتها مع كاقع اؼبناىج الًتبوية يف
الوطن العريب ،كأخَتا ،االشارة إُف الدكر اؼبستقبلي اؼبتوقع كاؼبأموؿ منها.
 دور المؤسسات التربوية في تكوين شخصية اإلنسان:من اؼبعركؼ أف الًتبية نشاط مقصود كعملية اجتماعية ىادفة ،كأهنا تستمد مادهتا من اجملتمع الذم توجد فيو؛ إذ
إهنا رىينة اجملتمع بكل ما فيو كمن فيو  ،من عوامل كمؤثرات كقول كأفراد ،كأهنا تستمر مع اإلنساف منذ أف يولد كحىت
يبوت؛ لذلك فقد كاف من أىم كظائفها إعداد اإلنساف للحياة ،كالعمل على ربقيق تفاعلو كتكيفو اؼبطلوب مع
ؾبتمعو الذم يعيش فيو فيؤثر فيو كيتأثر بو.
كألف ىذا التأثر كالتأثَت  ،ال ييبكن أف وبصل إال من خبلؿ اؼبؤسسات االجتماعية اؼبتنوعة  ،اليت تتوُف مهمة تنظيم
و
كائنات كمكونات؛ فإف العملية
عبلقة اإلنساف بغَته ،كتعمل على ربقيق انسجامو اؼبطلوب مع ما يوبيط بو من

الًتبوية مستمرة مع اإلنساف منذ أف يولد كحىت يبوت؛ كتتم من خبلؿ اؼبؤسسات اؿتربوية االجتماعية اليت تتوُف مهمة
تربية اإلنساف ،كتكيفو مع ؾبتمعو ،كتنمية كعيو اإلهبايب ،كإعداده للحياة فيو  .كتيعد ىذه اؼبؤسسات الًتبوية  ،دبثابة
األكساط أك التنظيمات اليت تسعى اجملتمعات إلهبادىا  ،تبعان لظركؼ اؼبكاف كالزماف ،حىت تن يقل من خبلؽبا ثقافاهتا،
كربقق أىدافها كغاياهتا الًتبوية .
كتطور حضاراهتا ،ي
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مبط ك و
احد ،أك و
كىنا ذبدر اإلشارة إُف أف اؼبؤسسات الًتبوية ال تكوف على و
كيفية كاحدةو طوؿ حياة اإلنساف ،إذ إهنا
متعددة األشكاؿ ،ـبتلفة األمباط ،كزبتلف باختبلؼ مراحل عمر اإلنساف كظركؼ ؾبتمعو ،كبيئتو اؼبكانية كالزمانية
.
كاؼبعيشية ،كما فيها من عوامل كقول .كما زبتلف باختبلؼ نوعية النشاط الًتبوم الذم تتم فبارستو فيها
كىنا يبكن ىتعريف اؼبؤسسات الًتبوية بأهنا  " :تلك البيئات أك األكساط اليت تيساعد اإلنساف على النمو الشامل
)(199
ؼبختلف جوانب شخصيتو ،كالتفاعل مع من حولو ـ ف الكائنات ،كالتكيف مع من ما حولو من مكونات ".
كًنكن القوؿ أنو من أبرز كأىم ىذه اؼبؤسسات الًتبوية يف اجملتمع  ،األسرة ،كاؼبدرسة ،كصباعة الرفاؽ  ،إُف جانب دكر
العبادة ،ككسائل اإلعبلـ  ،كاألندية،كأماكن العمل ككبوىا من اؼبؤسسات اؼبختلفة  ،اليت تؤثر على تربية اإلنساف ،سواءن
كاف ذلك التأثَت بطر و
يقة يمباشرةو أك غَت مباشر  ،كمعٌت ىذا أف تربية اإلنساف ،ال يبكن أف تتم إال من خبلؿ بعض
اؼبؤسسات أك الوسائط االجتماعية اؼبختلفة  ) 200( .كنظران لكثرة ىذه اؼبؤسسات كتنوعها كاختبلؼ أشكاؽبا كأمباطها؛
فقد ىعىرؼ اجملتمع عرب تارىبو الطويل عددان من ىذه اؼبؤسسات االجتماعية الًتبوية كالتعليمية اؼبختلفة  ،اليت كانت
نتاجان طبيعيان للعديد من اؼبطالب كالتحديات  ،كالتغَتات اغبضارية اليت طرأت بُت ح و
ُت كآخر على العاَف اؿعريب(.)201
و
اجملتمعات العربية إمبا نشأت استجابةن و
كظركؼ
غباجة
بل إف كل مؤسسة من اؼبؤسسات الًتبوية اليت عيرفت يف
و
اجتماعية معينة  ،كال شك أف اؼبدرسة تعترب من أىم ىذه اؼبؤسسات كأكثرىا تأثَتا على شخصية الطفل على
االطبلؽ.
 -2أىم مبادئ القانون الدولي اإلنساني:
يشَت البعض اُف حقيقة ـبيفة  ،كىي" :أف االصل يف العبلقات الدكؿية على ما يبدك ىو اغبركب كاالختصاـ

كليس الوئاـ كالسبلـ"(.)1
كؽبذا كاف دائمان ىناؾ من ينادم  ،بضركرة تنظيم اغبركب للحد من كيبلهتا  ،اك على االقل التخفيف منها ،
ككاف اؼبسلموف يف طليعة االمم اليت نظمت اغبركب على قواعد الرضبة كاإلنساينة ،اذا نظر اؼبسلموف للحرب كضركرة
مفركضة ،كال يلجأ اُف القتاؿ إال لضركرة دفع العدكاف  ،كال ينبغي االستمرارية يف النزاع اف الحت بوادر السبلـ  .كلعل
الوصية اليت اكصى هبا اػبليفة الراشد ابو بكر الصديق  ،ؽائد جيشو اسامة بن زيد  ،تربز بشكل كاضح اؼببادئ
- Davies, Don. Communities and Their Schools, New York,NY:McGraw-Hill, 1981 p25.
(

()199

)  -عامر،حامد ،اإلصبلح اجملتمعي أضاءت ثقافية كأضاءت تربوية ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،القاىرة 2006 ،ص .58
-Davies,

( )

Don, Family, Community and School Partnerships in the 1990s:The Good News and
the Bad (Boston,MA: Institute for Responsive Education,1996.p98.

( )2ؿبمد عزيز شكرم ،تاريخ القانوف الدكِف اإلنساين كطبيعتو ،دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين  ،دار اؼبستقبل العريب من منشورات اللجنة الدكلية للصليب االضبر
الدكِف ،دكف بياف مكاف الطبع كال زمانو ،ص.11
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اإلنساينة اليت تشبع هبا اؼبسلموف االكائؿ ،اذ جاء يف الوصية  :ال زبوفكا كال تغلو كال تغدركا كال سبثلوا كال تقتلوا طفبلن
صغَتان كال شيخان كبَتان  ،كال امرأه كال تعقركا لببل كال ربرفوه كال تقطعوا شجرة مثمرة  ،كال تذحبوا شاة كال بقرة كال بعَتان
اال ؼبأكلة ،كسوؼ سبركف باقواـ قد فرغوا انفسهم يف الصوامع فدعوىم ما فرغوا انفسهم لو"(.)1
كما قبد اف مفكرم عصر النهضة كجان جاك رسو وروفائيل ولك

()2

قد نادكا بالتخفيف يف كيبلت

اغبركب ،كلعل الببلغ االمريكي حوؿ قواعد اغبرب الربية لعاـ  1863من أكؿ الوثائق اؼبكتوبة يف العصر اغبديث
لتنظيم امور اغبرب.
غَت اف االمر اختلف يف عاـ  1864عند ابراـ اتفاقية جنيف بتحسُت احواؿ حرجى اغبرب مث بوالدة فكرة
الصليب االضبر عاـ  .)3(1859اذ قبد امامنا ،تنظيمان دكليان كاىتمامان منظمان بامور اغبرب غَت اف التنظيمات األكُف

لقانوف اغبرب كانت تنصب على جزيئات معينة كاتفاقية جنيف  1864انف الذكر السع اؼ اؼبرضى كاعبرحى يف
اغبرب الربية اك اعبلف ساف بطرسبورؾ سنة  1868بتحرًن بعض انواع الرصاص اك كانت تنصب على تقنينات
خاصة اك غَت ملزمة لبعض قواعده كتقنُت اكسفورد سنة  1880جملمع القانوف الدكِف اك مشركع اعبلف برككسل سنة

.)1(1874
كقد تطور االمر بعد انعقاد مؤسبرات الصلح اليت عقدت يف ىولندا عامي  1899ك 1907كاليت اشبرة عن
اتفاقيات ظبيت قانوف الىام كاليت ركزت على الوسائل السموح هبا يف اثناء العمليات اغبربية (.)2
غَت اف اىم حدث يف تاريخ البشرية كاف ابراـ اتفاقيات حنيف االربع اؼبربمة يف  1949كالربتوكولُت اؼبلحقُت
هبذه االتفاقيات .اذ جرل دبوجب ىذه االتفاقيات ربديد االطار العاـ للتنظيم القانوين لقانوف اغبرب كألكؿ مرة تتسع
اغبماية لتشمل تنظيم اكضاع اؼبدنيُت يف زمن اغبرب .
كتعد االتفاقيات االخَتة مع قانوف الىام االساس الذم يتكوف منو القانوف اإلنساين الذم عرفو البعض (:)3
ىو ؾبموعة اؼببادئ كالقواعد اؼبتفق عليها دكليان كاليت هتدؼ اُف اغبد من استخداـ العنف يف كقت النزاعات اؼبسلحة
عن طريق ضباية االفراد اؼبشًتكُت يف العلميات اغبربية اك الذين توقفوا عن اؼبشاركة فيها  .كاؼبرضى كاؼبصابُت كاالسرل

( )3مفيد شهاب ،تقدًن لدراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين  ،دار اؼبستقبل العريب من منشورات اللجنة الدكلية للصليب االضبر الدكِف ،ص.9
( )4سلم اللغماين ،مفهوـ حقوؽ اإلنساف  ،نشأتو كتطوره من منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف  ،دراسات  ،4ص ،24كانظر ايضان طارؽ زيادة االسس التارىبية
.
كالفلسفية غبقوؽ اإلنساف ،منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف ،دراسات  ،4ص 39كما بعدىا
( )1جورج ايب صعب ،اتفاقيات جنيف  1949بُت االمس كالغد ،كرقة عمل قدمت اُف اؼبؤسبر االقليمي العريب الذم انعقد يف القاىرة للفًتة من  16 – 14نوفمرب 1999
دبناسبة االحتفاؿ بالبديل الذىيب التفاقيات جفيف ( )1999 – 1949دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين ،دار اؼبستقبل العريب ،منشورات اللجنة الدكلية للصليب
االضبر الدكِف ،ص.411
( )2ؿبمد نور فرحاف ،تاريخ اؿقانوف الدكِف اإلنساين كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،جوانب الوحدة كالتمييز ،دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين ،دار اؼبستقبل ،ص.84
( )3ؿبمد نور فرحاف ،تاريخ القانوف الدكِف اإلنساين كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،جوانب الوحدة كالتمييز ،دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين ،دار اؼبستقبل ،ص.84
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كاؼبدنيُت ،ككذلك عن طريق جعل العنف يف اؼبعارؾ العسكرية مقتصران على تلك االعماؿ الضركرية لتحقيق اؽبدؼ

العسكرم.
كؽبذا قبد اف جل اىتماـ كاضعي االتفاقية اػباصة باحًتاـ قوانُت كاعراؼ اغبرب الربية اليت ابرمت يف 18
اكتوبر /تشرين األكؿ  1907كالبلئحة اؼبلحقة هبا قد انصب على تعريف احملاربُت كمعاعبة مو ضوع اسرل اغبرب
كموضوع اؼبرضى كاعبرحى كاعبواسيس كاؼبفاكضوف كاتفاقيات االستسبلـ كاتفاقيات اؽبدنة كلكن مع ىذا فاف ىذه
االتفاقية قد اشارت اُف اؼبدنيُت من سكاف اؼبناطق احملتلة فهي يف القسم الثاين يف موضوع العمليات العدكانية غَت اف
اؼبادة  23منعت على كجو النصوص يف الفقرة (ب) قتل اك جرح افراد من الدكلة اؼبعادية اك اعبيش اؼبعادم للجوء اُف
الغدر ككذلك منعت الفقرة (ج) االعبلف عن نقض حقوؽ كدعاكم مواطٍت الدكلة اؼبعادية اك تعليقها اك عدـ قبوؽبا
كيبنع على الطرؼ اؼبتحارب ايضا اكراه مواطٍت الطرؼ اؼبعادم على االشًتاؾ يف عمليات اغبرب ضد بلدىم حىت كلو
كانوا يف خدمة طرؼ النزاع قبل اندالع اغبرب .
كاغبقيقة اف القسم الثالث من البلئحة اؼبتعلقة بقوانُت كاعراؼ اغبرب الربية ىو االىم بالنسبة غبقوؽ
اإلنساف كغبقوؽ اؼبدنيُت على درجة اػبصوص اذ ا انصب ذلك القسم على كيفية ادارة اراضي العدك من قبل السلطة
العسكرية.
اذ فرضت اؼبادة  43على السلطة العسكرية للدكلة احملتلة ربقيق االمن كالنظاـ العاـ كضمانو ،مع احًتاـ
القوانُت السارية يف الببلد كحظرت اؼبادتُت 44ك 45اجبار سكاف االراضي احملتلة على االدالء دبعلومات اك تقدًن
الوالء للقوة اؼبعادية كما حظرت اَفادة  47السلب.
كقد نصت اؼبادة  46على ضباية حقوؽ اإلنساف عندما اكجبت "احًتاـ شرؼ االسرة ،كحياة االشخاص
كاؼبلكية اػباصة ،ككذلك اؼبعتقدات كالشعائر الدينية ،كال ذبوز مصادرة اؼبلكية اػباصة "(.)1
كىذه اغبماية اليت تقررىا ىذه اؼبادة تتطابق مع اغبماية اؼبقررة يف اال عبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر عاـ
 1948يف العديد من اؼبواد اذ نصت اؼبادة  .3على اف "لكل فرد اغبق يف اغبياة كاغبرية كسبلمة شخص " كنصت
اؼبادة  16فػ  3على اف "االسرة ىي الوحدة الطبيعية االساسية للمجتمع كؽبا حق التمتع حبماية اجملتمع كالدكلة " ،كما
نصت اؼبادة  17على االيت -1" :لكل شخص حق التملك دبفرده اك باالشًتاؾ مع غَته -2 .ال هبوز ذبريد احد من
ملكو تعسفان".
كما نصت اؼبادة  18على حرية اؼبعتقدات الدينية بقوؽبا "لكل شخص اغبق يف حرية التفكَت كالضمَت
كالدين كيشمل ىذا اغبق حرية تغيَت ديانتو اك عقيدتو كحرية االعراب عنهما بالتعليم كاؼبمارسة كمراعاهتا سواء اكاف
ذلك سران اـ مع اعبماعة"(.)2
()1

شريف عتلم كؿبمد ماىر عبد الواحد ،موسوعة اتفاقيات القانوف الدكِف اإلنساين  ،النصوص الرظبية لبلتفاقيات كالدكؿ اؼبصرفة كاؼبوقعة اصدار بعثت اللجنة الدكلية
للصليب االضبر بالقاىرة ،2002 ،ص.7
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كقد صدرت العديد من االتفاقيات لتنظيم شؤكف اؼبنازعات اؼبسلحة ( )3كاف من ابرزىا اتفاقية منح االبادة
اعبماعية كاتفاقيات جنيف االربع.
ففيما يتعلق باتفاقية منع جريبة االبادة اعبماِف ة كاؼبعاقبة عليها كاليت اقرت بقرار اعبمعية العامة لبلمم
اؼبتحدة( )4يف /9كانوف األكؿ  /ديسمرب 1948 /كاصبحت نافذة اؼبفعوؿ يف  12كانوف الثاين /يناير 1951 /كتعٍت
االبادة اعبماعية بنظر اؼبادة  2من تلك االتفاقية أم االفعاؿ االتية :
أ -قتل اعضاء من اعبماعة.
ب -اغباؽ اذل جسدم اك ركحي خطَت باعضاء من اعبماعة .
جػ -اخضاع اعبماعة عمدان لظركؼ معيشية يراد هبا تدمَتىا اؼبادم كليان اك جزئيان.
د -فرض تدابَت تستهدؼ اغبؤكؿ دكف اقباب االطفاؿ داخل اعبماعة .
ىػ -نقل اطفاؿ من اعبماعة عنوة اُف صباعة اخرل .
كقد نصت اؼبادة الثالثة من تلك االتفاقية على اف يعاقب على االفعاؿ التالية :
أ -االبادة اعبماعية.
ب -التأمر على ارتكاب االبادة اعبماعية.
جػ -التحريض اؼبباشر كالعلٍت على ارتكاب االبادة اعبماعية .
د -ؿباكلة ارتكاب االبادة اعبماعية.
ىػ -االشًتاؾ يف االبادة اعبماعية .
كمن اؼبلفت للنظر اف ىذه اال تفاقية قد اعدت للسرياف يف كقت السلم كزمن اغبرب ( .)1فبا تعد من
االتفاقيات اليت تدخل ضمن اؼبيداف اؼبشًتؾ للقانوف الدكِف اإلنساين ،كقانوف حقوؽ اإلنساف كىي تقرر العقوبة ليس
فقط على االفراد بل كحىت على حكاـ الدستوريُت كاؼبوظفُت العامُت ( )2كما اف تلك االتفاقية ال تعد جرائم االبادة
اعبماعية من اعبرائم السياسية(.)3

( )2تراجع ىذه اؼبواد يف كراس :حقوؽ اإلنساف الشرعة الدكلية غبقوؽ اإلنساف صحيفة الوقائع رقم  2اصدارات االمم اؼبتحدة لعاـ .2003
( )3من ىذه االتفاقيات اتفاقية حوؿ حقوؽ ككاجبات الدكؿ احملايدة يف اغبرب الربية الىام يف /18اكتوبر /ت 1907 1كاتفاقية بشأف حقوؽ ككاجبات الدكؿ احملايدة
كاالشخاص احملايدين يف زمن اغبرب الربية الىام يف  18اكتوبر /ت ، 1907 /1ككذلك بركتوكوؿ بشأف حظر استعماؿ الغازات اػبانقة كالسامة اك ما يشاهبها
كالوسائل اعبرثومية يف اغبرب جنيف /17يونيو /حزيراف .1925
( )4اؼبرقم  260الف (د.)3.
( )1كىذا ما قررت اؼبادة األكُف يف االتفاقية " تصادؽ االطراؼ اؼبتعاقدة على االبادة اعبماعية ،سواء ارتكبت يف اياـ السلم كاثناء اغبرب ىي جريبة دبقتضى القانوف الدكِف
كتتعهد دبنعها كاؼبعاقبة عليها.
( )2اؼبادة  4من االتفاقية.
( )3اؼبادة  7من االتفاقية كىذا يسمح بتسليم اُف فبن ارتكب تلك اعبرائم اذا طلب ذلك.
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كاذا انتقلنا اُف اتفاقيات جنيف االربع

()4

فاهنا قد اكردت تنظيمات شاملة لفًتات اغبرب  .كلعل اىم ما

يلفت االنتباه يف ىذه االتفاقيات ىو اصرارىا صبيعان على ضباية حقوؽ اإلنساف فبا حدا هبا لوضع اؼبادة  3اؼبشًتؾة يف
صبيع ىذه االتفاقيات غبماية االشخاص الدين ال يشًتكوف يف االعماؿ العدائية اك الذين ال يشًتكوف مباشرة يف
االعماؿ العدائية دبن فيهم "افراد القوات اؼبسلحة الذين القوا عنهم السبلح ،كاالشخاص العاجزكف عن القتاؿ بسبب
اؼبرض اك اعبرح اك االحتجاز اك الم سبب اخر ،يعاملوف يف صبيع االحواؿ معامل انسانية ،دكف أم سبييز ضار يقوـ
على العدك اك اللوف ،اك الدين اك اؼبعتقد اك اعبنس اك اؼبولد اك الثركة اك أم معيار اخر ".
كقد حظرت االتفاقيات بالنسبة لبلشخاص الذين ال يشًتكوف مباشرة يف النشاطات العدائية ،االعماؿ التالية
كتبقى ؿبظورة يف صبيع االكقات كاالماكن :
أ -االعتداء على اغبياة كالسبلمة اؼبدنية ،كخاصة القتل جبميع اشكالو كالتشوية كاؼبعاملة القاسية كالتعذيب .
ب -اخذ الرىائن.
جػ -االعتداءات على الكرامة الشخصية ،كعلى االخص اؼبعاملة اؼبهينة كاغباطة بالكرامة .
د -اصدار االحكاـ كتنفيذ اؿعقوبات دكف اجراء ؿباكمة سابقة اماـ ؿبكمة مشكلة تشكيبلن قانونيان كتكفل صبيع

الضمانات القضائية البلزمة يف نظر الشعوب اؼبتمدنة .
كىذه النصوص تتطابق مع االحكاـ اؼبقررة يف االعبلـ العاؼبي غبقوؽ اإلنساف يف العديد من موارده فحماية
( )5من
اغبياه كالسبلمة البدنية مقررة يف اؼبادة  11من االعبلف كما رأينا ،كمنع التعذيب مقرر ايضا يف اؼبادة

االعبلف اليت نصت على االيت  :ال يعرض أم اسناف للتعذيب كال للعقوبات اك اؼبعامبلت القاسية اك الوحشية اك
اغباطة بالكرامة " كما اف االعراؼ بالكرامة الشخصية ،مقرر يف االعبلف العاِف غبقوؽ اإلفساف اذ جاء يف الديباجة
ما يأيت "ؼبا كاف االعًتاؼ بالكرامة اؼبتأصلة يف صبيع اعضاء االسرة البشرية كحبقوقهم اؼبتساكية الثابتة ىو اساس اغبرية
كالعدؿ كالسبلـ.
اما ما يتعلق باحملاكمة العادلة فهو االخر قد نص عليو االعبلف العاؼبي يف اؼبادة ( )10اليت نصت على انو
"ؿكل انساف اغبق على قدـ اؼبساكاة مع االخرين ،يف اف تنظر قضيتو اماـ ؿبكمة مستقلة نزيهة نظران عادالن علنيان
للفصل يف حقوقو كالتزاماتو ،كاية هتمة جنائية توفق اليو ،كلو رجعنا لبلتفاقيات جفيف االربع لوجدنا اف اتفاقية
جفيف االكؿ انصبت على موضوع ربسُت حاؿ اعبرحى كا ؼبرضى بالقوات اؼبسلحة يف اؼبيداف(.)1
اما اتفاقية جنيضف الثانية فهي قد عاعبت موضوع جرحى كمرضى كغرقى القوات اؼبسلحة يف البحار (.)2

( )4ىذه االتفاقيات مؤرخة يف /12اغسطس/اب.1949 /
( )1مؤرخة يف  12اب اغسطس.1949 ،
( )2اتفاقية جنيف الثانية اؼبقررة يف /12اب /اغسطس.1949 /
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كقد نصت اؼبادة ( )12من االتفاقية على االيت "هبب يف صبيع االحواؿ احًتاـ كضباية اعبرحى كاؼبرضى
كالغرقى فبن يكونوف يف البحر من افراد القوات اؼبسلحة كغَتىم".
كقد عدت االتفاقية ـبالفات جسيمة االفعاؿ االتية  :اذا اقًتفت ضد اشخاص ؿبميُت اك فبتلكات ؿبمية
باالتفاقية :القتل العمد التعذيب اك اؼبعاملة البلنسانية ،دبا يف ذلك التجارب اػباصة بعلم اغبياة تعمد احداث االـ
شديدة اك االضرار اػبطَتة بالسبلمة البدنية اك بالصحة تدمَت اؼبمتلكات اك االستيبلء عليها على نطاؽ كاسع ال تربره

الضركرات اغبربية كبطريقة غَت مشركعة كتعسفية(.)3
اما جنيف الثالثة فقد انصبت على معاملة اسرل اغبرب ( )4كقد جاءت اؼبادة الثالثة باالحكاـ السابقة بشأف
ضباية حقوؽ اإلنساف لغَت اؼبشًتكُت يف االعماؿ العسكرية كقد اكجبت اؼبادة  13من االتفاقية معاملة اسرل اغبرب
"معاملة انسانية يف صبيع االكقات ،كوبضر اف تقًتف الدكلة اغبائزة أم فعل اك انباؿ غَت مشركع يسبب موت اسَت يف
عهدهتا ،كيعترب انتهاكان جسيما ؽبذه االتفاقية ،كعلى االخص ال هبو ز تعريض أم اسَت حرب للتشويو البدين اك
التجارب الطبية اك العلمية من أم نوع كاف فبا ال تربره اؼبعاعبة الطبية لبلسَت اؼبعٍت اك ال يكوف يف مصلحتو .
كباؼبثل هبب ضباية اسرل اغبرب يف صبيع االكقات كعلى االخص ضد صبيع اعماؿ العنف اك التهديد كضد
السباب كفضوؿ اعبماىَت " كقد اكدت اؼبادة  4على اف "السرل اغبرب حق يف احًتاـ اشخاصهم كشرفهم يف صبيع
االحواؿ كهبب اف تعامل النساء االسَتات بكل االعتبار الواجب عبنسيهن كهبب على أم حاؿ اف يلقُت معاملة ال
تقل مبلئمة عن اؼبعاملة اليت يلقاىا الرجاؿ كوبتفظ اسرل اغبرب بكامل اىليتهم اؼبهٍت ة اليت كانت ؽبم عند كقوعهم

يف االسر كال هبوز للدكلة اغباجزة تقييد فبارسة اغبقوؽ اليت تكفلها ىذه االىلية سول يف اقليمها اك خارجو اال بالقدر
الذم يقتضية االسر " كاكجبت اؼبادة  15على الدكلة اليت ربتجر اسرل اغبرب اف تتكفل بانعاشتهم دكف مقابل
الطب اليت تتطلبها حالتهم الصحية ؾبانان.
كتقدًن الرعاية ية
كاحكاـ ىذه اؼبادة تتفق كاالحكاـ اؼبقررة يف االعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كعلى االخص اؼبادة  6اليت
نصت صعلى اف كل انساف اينما كجد اغبق يف اف يعًتؼ يف شخصيتو القانونية .
امات االتفاقية الرابعة فهي االىم على االطبلؽ الهنا عاعبت موضوعان مهمان ىو موضوع ضباية االشخاص
اؼبدنيُت يف كقت اغبرب ففضبلن عن اغبكم الوارد يف اؼبادة  3اؼبشًتكة فقد اكردت تلك االتفاقية نصوصان توفر اشكاالن
متعددة من اغبماية للمدنيُت فاؼبادة اػبامسة توجب معاملة االشخاص احملميُت بنسانية حىت كلو كانوا قد اهتموا
باعباسوسية اك التخريب اك بنشاطات تضر بامن دكلة االحتبلؿ .

( )3كىذا ما نصت عليو اؼبادة ( )51من االتفاقية اؼبذكورة البد من االشارة اُف اف اؼبادة  3من االتفاقية قد اكدت على ضماف حقوؽ غَت اؼبشًتكُت يف العمليات كىي
مادة مشًتكة يف االتفاقيات االربع.
( )4اؼبؤرخة يف /12اب/اغسطس.1949/
460

العدد الرابع :التربية على القانون الدولي الانساني – أغسطس 2014

كما اكجبت ضماف حقهم دبحاكمة عادلة  .كما اف اؼبادة  16اكجبت توفَت ضباية كاحًتاـ خاصُت للجرحى
كاؼبرضى كالغرقى كاغبوامل كاؼبعرضُت ػبطر كبَت كضبايتهم من السلب كسوء اؼبعاملة كحرمت اؼبادة  18اؽبجوـ على
اَفستشفيات اؼبدنية كما اكجبت اؼبادة  24ازباذ التدابَت الضركرية لضماف عدـ انباؿ االطفاؿ منمن ىم دكف  15من
العمر الذين افًتقوا عن عوائلهم بسبب اغبرب كقد خصصت االتفاقية الرابعة الباب الثالث من القسم األكؿ لبلقرار
حبقوؽ احملميُت بل اف بعض مواد ىذا القسم تعد ؾبرد تكرار ؼبا جاء يف اؼبادة  3اؼبشًتكة فبا يوحي باف اؼبقصود ىو
التأكيد كاعطاء تفصيل دباىية اغبماية فقد نصت اؼبادة  27على اف  " :لبلشخاص احملميُت يف صبيع االحواؿ حق
االحًتاـ الشخاصهم كشرفهم كحقوقهم العائلية كعقائدىم الدينية كعاداهتم كتقاليدىم كهبب معاملتهم يف صبي ع
االكقات معاملة انسانية كضبايتهم بشكل خاص ضد صبيع اعماؽبم اك التهديد كضد السباب كفضوؿ اعبماىَت كهبب
ضباية النساء بصفة خاصة ضد أم اعتداء على شرفهن كال سيما ضد االغتصاب كاالكراه على الدعاره اك ىتك
عرضهن .كمع مراعاة االحكاـ اؼبتعلقة باغبالة الصحية كالسن كاًف نس ،يعامل صبيع االشخاص احملميُت دكف أم سبييز
ضار على اساس العنصر اك الدين اك االراء السياسية على اف الطراؼ النزاع اف تتخذ ازاء اشخاص احملميُت تدابَت
اؼبراقبة اك االمن اليت تكوف ضركرية بسبب اغبرب(.)1
كنصت اؼبادة  31على حظر فبارسة أم اكراه بدين اك معنوم ازاء االشخاص احملميُت خصوصان هبدؼ
اغبصوؿ على معلومات منهم اك من غَتىم  .كربظر اؼبادة " 32صبيع التدابَت اليت من شأهنا اف تسبب معاناة بدنية اك
اباذة لبلشخاص احملميُت اؼبوجودين ربت سلطتها كال يقتصر ىذا اغبظر على القتل اك التعذيب اك العقوبات البدنية
اك التشوية كالتجارب الطبية كالعلمية اليت ال تقتضيها اؼبعاعبة الطبية للشخص احملمي كحسب كلكنو يشمل ايضان أم
اعماؿ كحشية اخرل سواء قاـ هبا ككبلء مدنيوف اك ككبلء عسكريوف .
كقررت اؼبادة  37بانو " :ال هبوز معاقبة أم شخص ؿبمي عن ـبالفة َف يقًتفها شخصيان كربظر العقوبات
اعبماعية كباؼبثل صبيع تدابَت التهديد اك االرىاب كالسلب ؿبظور كربظر تدابَت االقتصاص من االشخاص احملميُت
كفبتلكاهتم كقد اكدت اؼبادة  35على حق التنقل كىو من حقوؽ اؼبقررة يف االعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف يف اؼبادة
 13منو(.)1

( )1قارف ذلك باحكاـ اؼبواد  2 ،1من االعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف.
( )1تنص اؼبادة  13من االعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف " .1لكل فرد حرية التنقل كاختيار ؿبل اقامتو داخل حدكد كل دكلة  .2 .وبق لكل فرد اف يغادر اية ببلد فيما
ذلك بلده كما وبق لو العودة اليو".
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كاكدت اؼبادة  38على حقوؽ االجانب كعلى االخص مفم اغبصوؿ على امدادات االغاثة كالعبلج الطيب
كالسماح ؽبم دبمارسة عقائدىم الدينية كاغبصوؿ على اؼبعاكنة الركحية من رجاؿ دينهم كاالىم يف ىذه اؼبادة اهنا اقرت
دبعاملة تفضيلية لذكم االحتياجات اػباصة (.)2
كقد نصت اؼبادة  39على اغبق بالعمل كلكنو خاص باالشخاص احملميُت الذين فقدكا بسبب اغبرب عملهم
الذم يتكسبوف منو يف حُت اف اؼبادة  23من االعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف قد نصت على ىذا اغبق بشكل مطلق
اذ نصت الفقرة االكُف من تلك اؼبادة على ما يأيت "لكل شخص اغبق يف العمل كلو حرية اختياره بشركط عادلة
مرضية كما اف لو حق اغبماية من البطالة " كقد نظمت اؼبواد  41،43امر تدابَت اؼبراقبة اك فرض االقامة اعبربية اك
االعتقاؿ كما حظرت اؼبادة  49النقل اعبربم اعبماعي اك الفردم لبلشخاص احملميُت اك نفيهم من االراضي احملتلة
اُف اراضي دكلة االحتبلؿ اك اُف اراضي أم دكلة اخرل كما منعت اؼبادة  51ارغاـ االشخاص احملميُت على اػبدمة
يف يالقوات اؼبسلحة يف دكلة االحتبلؿ كنظمت اؼبادة نفسها موضوع عدـ جواز ارغاـ االشخاص احملميُت على العمل
كما حظرت اؼبادة  53تدمَت أم فبتلكات خاصة ثابتة اك منقولة تتعلق بافراد اك صباعات اك بالسلطات العامة اك
اؼبنظمات االجتماعية اك التعاكنية اال اذا كانت العمليات اغبربية تقتضي حتما ىذا التدبَت .
كهبرم التأكيد على اف القانوف الدكِف اإلنساين ىو قانوف نشأ على مبادئ اساسية انبها مبدأ الفركسية الذم
اؼبشاركُت يف
يبنع اؼبقاتل من االجهاز على جريح اك اسَت اك مهاصبة اؼبمتلكات اػباصة لبلشخاص اؼبدنيُت غَت
العمليات القتالية كعلى مبدأ الضركرة الذم يقوـ على فكرة قوامها اف استعماؿ اساليب العنف كالقسوة كاػبداع يف
اغبرب يقف عند حد قهر العدك كربقيق اؽبدؼ من اغبرب كىي ىزيبة العدك ككسر شوكتو فاذا ما ربقق اؽبدؼ من
اغبرب على ىذا النحو امتنع التمادم اك اال ستمرار يف توجيو االعماؿ العدائية ضد الطرؼ االخر ككذلك على مبدأ
اإلنساينة الذم يدعو "اُف ذبنب اعماؿ القسوة كالوحشية يف القتاؿ خاصة اذا كاف استعماؿ ىذه االساليب ال هبدم
يف ربقيق اؽبدؼ من اغبرب"(.)1
اإلنساني(:التعصب)
ة
 -3مبادئ القانون الدولي اإلنساني وواقع المناىج التربوية في الوطن العربي بين الوطنية
من اؼبعركؼ للجميع اليوـ باف اؼبناىج الًتبوية اليت تدرس يف معظم الدكؿ العربية  ،كانت احد اىم أسباب الًتكيج
ؼبفاىيم التطرؼ كالعنف  ،اذ حرصت مؤسسات دينية متطرفة على زج أفكارىا اػباطئة يف اؼبناىج الدراسية ،األمر
ربوؿ اليوـ اُف قنابل موقوتة كمشاريع لبلنتحار كقتل
الذم كاف سببا يف صناعة أجياؿ من الشباب اؼبتطرؼ ،كالذم ّ
األبرياء ربت عناكين مزيفة.
( )2فقد نصت اؼبادة  38فقرة " 5هبب اف ينتفع االطفاؿ دكف  15عشر من العمر كاغبوامل كاالمهات كاالطفاؿ دكف  7من العمر دبعاملة تفضيلية يعامل هبا رعاية الدكلة
اؼبعنية".
( )1اظباعيل عبد الرضبن االسس االكلية للقانوف اإلنساين الدكِف ،من منشورات اللجنة الدكلية للصليب االضبر بعثة القاىرة دار اؼبستقبل العريب سنة  2003ص .33
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كبدال من مواكبة التطور العلمي كالتكنولوجي  ،الذم كصل اليو العاَف عن طريق تغيَت اؼبناىج  ،قبد اف تلك اَفناىج
العربية ،كانت كمازالت تعتمد على مفاىيم معينة تليب رغبات سياسية كدينية متطرفة
(202)1
لئلنساف يف تلك الدكؿ.

 ،على حساب البناء السليم

كبعد التغيَتات السياسية اليت شهدهتا اؼبنطقة العربية يبكننا القوؿ  ،اف معظم اؼبناىج الًتبوية اليت تدرس يف اؼبدارس
العربية بوجو عاـ  ،تتطلب إعادة النظر فيها ،كتطويرىا كاستئصاؿ الفكر الفاشي كالظبلمي كالتكفَتم من ىذه اؼبناىج
،كإبداؽبا باؼبفاىيم الديبقراطية اعبديدة  ،كالتأكيد على اعبانب اإلنساين يف العبلقات االجتماعية ،كإحبلؿ ا لفكر
الديبقراطي كثقافة حقوؽ اإلنساف كالتعايش السلمي ،كاحًتاـ الرأم كالرأم اآلخر ،كالتأكيد على بث ركح احملبة
كالتسامح داخل اجملتمع ،كتقبل الرأم اآلخر كرفض العدكانية كالتعصب بكل أشكالو كصوره ،كبشكل خاص التعصب
الديٍت كالطائفي كالقومي  .كالبد من االستجابة للدعو ات اؼبطالبة بتطوير اؼبناىج الدراسية يف العاَف العريب كفق نظرة
(203)2
.
شاملة للمتغَتات الدكلية  ،كمن اجل تلبية االحتياجات التنموية كمواكبة التقدـ التكنولوجي كالعلمي
اف قضية اؼبناىج الدراسية قضية مهمة يف ربقيق األمن كاالستقرار كإشاعة مفاىيم التعايش كالتسامح كمن ىنا قبد
اف معطم كزارات الًتبية ككزارات التعليم العاِف يف معظم الدكؿ العربية ،تقوـ بإدخاؿ مناىج جديدة يف العملية الًتبوية
كإضافة دركس معينة إُف مراحل دراسية كإحداث تغيَتات اؽبدؼ منها تطوير الفلسفة الًتبوية اليت هبب اف تواكب
حالة التغيَت كسباشي التطور اؿتكنولوجي كالعلمي ،الذم توصلت إليو دكؿ العاَف يف صبيع ؾباالت اغبياة دبا يتبلءـ مع
القيم كاؼبفاىيم الديبقراطية اعبديدة  ،كيتناسب مع اؼبنظومة القيمية للمجتمع .
كلقد ازدادت اغباجة إُف مستلزمات التغيَت يف اؼبناىج الًتبوية اليت يتم تدريسها يف مدارسنا االبتدائية

كالثانوية

كاعبامعات ،كضركرة إدخاؿ مفاىيم جديدة يف التعليم ،كحقوؽ اإلنساف كاجملتمع اؼبدين  ،كسبكُت اؼبرأة كحقوؽ
األقليات كاغبريات العامة كمفاىيم الديبقراطية  ،كلكي تتمكن اؼبؤسسة الًتبوية من القياـ بواجبها يف بناء جيل وبمل
مفاىيم الديبقراطية  ،كحقوؽ اإلنساف ،كيعي حقيقة التحوؿ الديبقراطي كالتطور العلمي كالتكنولوجي  ،فإهنا حباجة
ماسة كعاجلة إُف ثورة تربوية ديبقراطية  ،يف كافة اجملاالت اؼبتعلقة بالعملية الًتبوية  ،السيما ركائزه ا الثبلث الطالب
ّ

كاؼبنهج كاؼبعلم  .كىذا ما الحظناه من بعض ؿباكالت جادة  ،لتغيَت اؼبناىج يف بعض الدكؿ العربية ،حيث مت ازباذ
خطوات مهمة يف ىذا اإلطار  ،بواسطة تغيَت عدد من اؼبناىج  ،كخاصة تلك اليت تتعلق بالدركس اإلنساينة اليت تتعلق
حبياة اإلنساف ،كتعاملو مع ؾبتمعو كؿبيطو اػبارجي .

 اغبارثي إبراىيم بن أضبد مسلم ،كبو إصبلح اؼبدرسة يف القرف اغبادم كالعشرين ،مكتبة الشقرم ،الرياض ،2003 ،ص .98 السنبل عبد العزيز بن عبد اهلل ،الًتبية كالتعليم يف الوطن العريب ،على مشارؼ القرف اغبادم كالعشرين ،منشورات كزارة الثقافة ،سوريا ،دمشق2004 ،ـ ،ص.61463
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كأخَتا ،البد من القوؿ ىنا  ،باف اجملتمع الدكِف مطالب بالضغط على الدكؿ  ،اليت مازالت متمسكة باؼبناىج الًتبوية
التحريضية ،كاليت تشجع على العنف كقتل اآلخر ،كعدـ االعًتاؼ حبقو يف اغبياة  ،من اجل اف يعيش العاَف بفة.
 -4الدور المتوقع والمأمول للمؤسسات التربوية في الوطن العربي في ترسيخ مبادئ القانون الدولي اإلنساني:
يرتبط الدكر اؼبتوقع كاؼبأموؿ للمؤسسات الًتبوية يف الوطن العريب  ،يف ترسيخ مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين بفكرة
أساسية ،مفادىا أف الًتبية على السبلـ بصفة عامة  ،تودؼ إُف ربسُت الفهم كاالحًتاـ بُت الثقافات اؼبتنوعة  ،كربسُت
العبلقات بُت اجملموعات العرقية  ،كبُت األمم اؼبختلفة  ،كإزالة كافة أشكاؿ التمييز الثقايف كالعرقي كالعنصرم  ،كتعليم
القواعد الضركرية للعبلقة اَفنسجمة كالسليمة بُت األمم كالناس  ،كتشجيع االحًتاـ الكامل غبقوؽ اإلنساف كحرياتو،
كاحًتاـ اغبق يف التطور كالتنمية كتشجيعو  ،كاحًتاـ حرية أم فرد يف التع بَت ،كاغبصوؿ على اؼبعلومات  ،كالتفاكض من
أجل حسم الصراعات ،كالتمسك دببادئ :اغبرية كالعدالة ،كالتسامح ،كالتعاكف ،كالتعدد الثقايف ،كاغبوار كالفهم.
حيث قبد أف

للمنهج الًتبوم مسؤكليات عدة هبب أف يقوـ هبا

اؿربية على السبلـ أنبها -:
 ،يف ؾباؿ ت

اإلنساني ،فيكتسب الطبلب مقومات االنتماء للوطن  ،متمثلة يف
ة
أف يؤكد عدم وجود تعارض بين الوطنية والوالء لؤلسرة كاجملتمع احمللي  ،دبصاغبو كمؤسساتو كاجملتمع الوطٍت دبنظماتو كىيئاتو  ،كيكمل ذلك باالنتماء العاؼبي ،
كتنمية مسؤكلية األطفاؿ ،كتربيتهم دبا وبقق البعد اإلنساين الذم يقوـ عليو اجملتمع الدكِف .
كلذلك ينبغي أف يتضمن اؼبنهج الًتبوم  ،عددان من اؼبوضوعات اليت عن طريقها يبكن ربقيق أىداؼ تربية السالم،

وصنع اإلنسان الدولي ،على أف يتم تنفيذىا عن طريق التدريب كاؼبمارسة يف مواقف إجرائية حياتية
(204)1

 ،تتم داخل

اؼبدرسة كخارجها ،كمن أبرز اعبوانب اليت هبب أف يتضمنها اؼبنهج -:
 اؼبعرفة :حقوؽ اإلنساف ،كالبيئة ،كنبذ العنف ،كالعدالة ،كاغبرية ،كاؼبشاركة ،كرفاىية اإلنساينة. االذباىات :التسامح ،كاحًتاـ النفس ،كاحًتاـ البيئة ،كالوقاية كاإلدراؾ. اؼبهارات :القدرة على التفاكض  ،كالقدرة على الضغط  ،كتقييم اؼبشاعر الشخصية  ،كتقييم مشاعر اآلخرين  ،كحلالصراعات ،كاالستماع ،كاإلنصات.
 اػبربات اإلنساينة دبعناىا الواسع  ،مع مراع اة أف تبدأ دراستها مبكرا يف ر كضات األطفاؿ ،كالسنوات األكُفللمرحلة االبتدائية ،كسبتد للمرحلة الثانوية.
 بعض اؼبشكبلت الدكلية كأسباهبا  ،التطرؽ اُف اجملتمعات كاغبضارات كاألنشطة اإلنساينة ،لؤلخذ بيد الطفل كبوعاَف اليوـ كاؼبستقبل.

 اغبر عبد العزيز ،مدرسة اؼبستقبل ،مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج ،مطابع الدكحة احملدكدة ،الدكحة ،قطر2001 ،ـ ،ص. 58464
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 خصائص الناس  :من حيث تشاهبهم كاختبلفهم  ،كاىتمامهم باآلخرين  ،ليتعلم التلميذ أنبية احًتاـ الناس مهماكانت تبايناهتم اؼبعيشية كاالقتصادية ،كمهما كانت الفركؽ الفكرية كاأليديولوجية بينهم.
 تطوير فلسفة عاؼبية تؤكد القيم اإلنساينة الدكلية. تربية اؼبتعلم على اغبياة يف ؾبتمع يقوـ على التسامح كالقيم السامية  ،كيرفض التعصب العرقي كالديٍت كالعقائدمإكساب اؼبتعلم مقومات التنشئة اليت تسهم يف جعلو يؤمن بوطنو القومي  ،كبوطنو العاؼبي اإلنساين ،ما وبقق يفاؼبتعلم سلوكا فعاال كمتغَتان إزاء اؼبشكبلت  ،كاىتمامان باؼبشاعر كاغبقائق على قدـ اؼبساكاة .
كإذا كانت اؼبدرسة ع امبلن مهما يف القضاء على التناقض القيمي  ،كالصراع الثقايف بُت أفراد األمة الواحدة ،فإهنا
يبكن أف تؤدم ىذا الدكر على اؼبستول العاؼبي ،لتسهم يف التعاكف كالسبلـ العاؼبي ،كإذا كانت اؼبدرسة ذات أنبية يف
أداء ىذا الدكر يف الظركؼ العادية  ،فإف دكرىا يزداد أنبية خبلؿ فًتات التحوؿ االجتماعية كالتغَت الثقايف ،حيث
تنتقل اجملتمعات من أكضاع اجتماعية مرتبطة بفكر كقيم كعوامل ضبط معينة  ،كعوامل ضبط جديدة  ،ربتاج إُف الفرز
لبلنتقاء كاالختيار من خبلؿ اؼبمارسة ،كالًتبية اؼبدرسية ىي كسيلة ذلك كلو .
إف اَفدرسة  -كمؤسسة ؾبتمعية تربوية  -تستطيع بكل متغَتاهتا أف تسهم بفاعلية يف ربقيق الوطنية كاؼبواطنة لدل
األطفاؿ ،من خبلؿ اؼبناخ اؼبدرسي كاؼبقررات الدراسية ،كأسلوب كأداء اؼبعلم ،كطرائق التدريس كاألنشطة اؼبدرسية .
وفي ما يلي رؤية مقترحة يمكن للمدرسة من خاللها تحس ين تعلم الوطنية والمواطنة في الوطن العربي :
ينبغي هتيئة اؼبناخ اؼبدرسي اؼبناسب  ،الذم يسمح بتعلم كتدريس اؼبفاىيم اؼبوجهة للًتبية الوطنية ،كيتيح اجملاؿ

ؼبشاركة الطبلب  ،كاؼبعلمُت يف األنشطة اؼبختلفة ،فالعمل اعبماعي كالتعاكف بُت اؼبعلمُت كاإلداريُت  ،يسهل العملية
التعليمية اليت يقوـ هبا اؼبعلموف ،كتزداد فاعليتهم كأداؤىم عندما تتوفر ـبتلف لوازـ التعليم ،كتقدـ اإلمكانات
اؼبختلفة ،كتنفتح اؼبدرسة على اػبارج ،كلقد كجد أف اؼبدرسة اليت تسود فيها مبادئ الشورل كاالحًتاـ اؼبتبادؿ لآلراء
كالذات الفردية ،كترسيخ ا لعبلقات اإلنساينة اإلهبابية كغَتىا  ،تؤدم إُف ترسيخ قيم التماسك االجتماعي كانتماء
ككالء الفرد لوطنو ،مع انفتاحو على اغبضارة اإلنسانية كتقبلو لقيمها كمبادئها كالسلم كالتعايش .
ككذا يسعى اؼبناخ اؼبدرسي  ،لتنمية مفهوـ الوطنية كاؼبواطنة كحب الوطن كالوالء لو  ،ـف خبلؿ اؼبمارسات الًتبوية
باؼبدرسة ،كأف تكوف سلوكيات اؼبعلمُت كاؼبسؤكلُت باؼبدرسة  ،على درجة عالية من األداء كالكفاءة العلمية كالًتبوية،
حيث يتوقف عليها مدل اكتساب الطبلب ؼبشاعر الوطنية ،فكلما كانت األساليب اؼبتبعة يف اؼبدرسة يسودىا
اغبب ،كمشاعر التعاطف الو جداين كالتعاكف ،كاإلحساس باؼبسؤكلية ذباه الطبلب ،كانت تتسم باؼبسؤكلية كاعبدية،
كساعد ذلك على مبو الذات كربقيقها ،ككاف الكبار ؿبل احًتاـ الصغار كيبثلوف ؽبم القدكة ،كخاصة يف التزامهم
باللوائح كاؼبعايَت اجملتمعية ،كاليت من خبلؽبا تدرؾ اغبقوؽ كالواجبات ،كربدد معٌت اغبرية ،كيستطيع الطبلب اكتساب
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مم يوقظ فيهم مشاعر الوطنية  ،كاالستعداد
العديد من القيم كاؼبفاىيم ،كيشعركف بفخر االنتساب كاالنتماء للوطن  ،ا
للتضحية من أجل ضباية الوطن  ،دكف أف يتخلوا عن حسهم اإلنساين .
كأف يعكس اؼبناخ اؼبدرسي  -من خبلؿ أدكار كمسؤكلية جيل الكبار باؼبدرسة  -مشكبلت اجملتمع كقضاياه ؿبليا
كعاؼبيا ،كأف يسمح من خبلؿ اغبوار أف يناقش اؼبعلموف مع طبلهبم ىذه اؼبشكبلت ،كتلك القضايا يف جو يسوده
التفاىم ،كحرية إبداء الرأم ،كحرية النقد اإلهبايب ،ليصبح الطبلب على كعي بقضايا كطنهم ،كيتعاطفوا معو،
كيشاركوه مواقفو اؼبختلفة كيساندكه يف كل موقع  ،يف اطار السلم كاغبرية كالديبوقراطية.
كأف يسعى اؼبناخ اؼبدرسي إلكساب الطبلب قيم كمفاىيم الشورل كالعدالة من خبلؿ اغبوار ،كاؼبناقشة ،كاحًتاـ
الرأم كالرأم اآلخر ،كالنقد اإلهبايب ،كحق التصويت كحق االنتخاب كالًتشح ،ككذلك ا عتبار الذات ،كما يكسبهم
قيم اعبماعية ،التواد ،االلتزاـ حيث إدراؾ اغبقوؽ كالواجبات ،كااللتزاـ بالقيم كاؼبعايَت االجتماعية ،كإف كاف للمقرر
الدراسي دكر يف تدعيم ىذه القيم كاؼبفاىيم ،إال أف على اؼبناخ الدراسي مسؤكلية بلورهتا كترصبتها إُف سلوؾ فعلي ،
يكوف فيو اؿكبار حاملُت ؽبذه القيم كمنفذين ؽبا ،كيقتدم هبم التبلميذ ،كيساىم اؼبعلموف أيضا يف حسن إدراكها
كاستيعاهبا ،لبلقتناع كالتمسك هبا كالدفاع عنها ،كبذلك يبكن أف وبقق اؼبناخ اؼبدرسي فرصا إهبابية لعملية التنشئة
السياسية ،كيسهم كذلك يف إكساب الطبلب قيم اؿعاؼبية كيؤؾدىا لديهم .
خاتمة:
من خبلؿ ما مت عرضو من خبلؿ ىذه اؼبداخلة ،اليت كانت هتدؼ باألساس ،إُف إبراز دكر اؼبناىج الًتبوية يف
الوطن العرب يف ترسيخ مبادئ القانوف الدكِف اإلنساين ،توصلنا إُف كجود مسؤكلية كبَتة ملقاة على عاتق ىذه
اؼبناىج ،كاليت تتحملها بالدرجة األكُف اغبكومات العربية ،اليت باتت مسؤكلة أماـ اجملتمع الدكِف ،عن نوعية األفراد
الذين تنتجهم ،ؼىناؾ اليوـ أمباط كأشكاؿ كصيغ كمنهجيات تربوية جديدة ،كاعدة بالتحضَت اإلنساين ،كالسبلـ
كاإلخاء كالتفاىم بُت األفراد كاعبماعات كاألمم ،حيث تشكل الًتبية اؼبساؼبة اليوـ ،منطلقا حيويا ؼبواجهة العنف
كاغبرب كالتعصب يف العاَف اؼبعاصر  ،ككفقا ؽبذا التصور اعبديد  ،فإف الًتبية يف الوطن العريب اليت كصفت بأهنا الداء
يف فبارستها الكبلسيكية  ،يبكنها أف تكوف الدكاء  ،إذا ما عملت على بناء أجياؿ جديدة  ،قادرة على التفاعل
اإلنساين ،كمجىزة للعيش يف عاَف ـبتلف متنوع الثقافات كالديانات كالعقائد كاإلثنيات  .إذ يبكن ؽبذه الًتبية أف تعمل
بآليات جديدة على تنشئة األجياؿ اعبديدة  ،بركح جديدة ـبضبة بقيم التسامح كالقبوؿ كاالنفتاح .
فاألجياؿ اغباضرة غَت قادرة كما هبب  ،على مواجهة العنف كالتطرؼ ،ألنو ا َف تزكد تربويا باؼبهارات كالقيم اليت
تكفل ؽبا فبارسة التسامح  ،كاإليباف بقيم السبلـ يف مراحل الطفولة كالصبا كالشباب  .كىذا العجز تؤكده اليوـ كسائل
اإلعبلـ ،اليت تبُت لنا يف كل يوـ كليلة  ،حجم اؼبآسي اليت ترتكب حبق اإلنساينة كاإلنساف ،من عنف كحرب كقتل
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كتدمَت .فالعاَف اؼبعاصر مغمور بالعنف كالعدكانية كاالنتقاـ كالتعذيب كالقهر كالكراىية ،كىذه النماذج العدكانية
القائمة ،استطاعت بذاهتا أف تولد يف نفوس األطفاؿ كالناشئة  ،النزكع إُف العنف كالكراىية  ،كفبارسة كل أشكاؿ
الضغائن كاألحقاد ضد اآلخر كاإلنساينة على ح ّد سواء .
قائمة المراجع:

 -1اظباعيل عبد الرضبن ،االسس االكلية للقانوف اإلنساين الدكِف ،من منشورات اللجنة الدكلية للصليب االضبر ،بعثة القاىرة،
اؼبستقبل العريب ،سنة 2003
 -2اغبارثي إبراىيم بن أضبد مسلم ،كبو إصبلح اؼبدرسة يف القرف اغبادم كالعشرين ،مكتبة الشقرم ،الرياض.2003،
 -3اغبر عبد العزيز ،مدرسة اؼبستقبل ،مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج ،مطابع الدكحة احملدكدة ،الدكحة،قطر2001،ـ.
 -4السنبل عبد العزيز بن عبد اهلل ،الًتبية ك التعليم يف الوطن العريب ،على مشارؼ القرف اغبادم كالعشرين ،منشورات كزارة الثقافة،
سوريا2004 ،ـ.
 -5جورج ايب صعب ،اتفاقيات جنيف  1949بُت االمس كالغد ،كرقة عمل قدمت اُف اؼبؤسبر االقليمي العريب الذم انعقد يف القاىرة
للفًتة من  16 – 14نوفمرب  1999دبناسبة االحتفاؿ بالبديل الذىيب التفاقيات جفيف ( )1999 – 1949دراسات يف القانوف
الدكِف اإلنساين ،دار اؼبستقبل العريب ،منشورات اللجنة الدكلية للصليب االضبر الدكِف.
 -6سلم اللغماين ،مفهوـ حقوؽ اإلنسا ف ،نشأتو كتطوره من منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف ،دراسات  ،4ص  ،24كانظر
ايضان طارؽ زيادة االسس التارىبية كالفلسفية غبقوؽ اإلنساف ،منشورات اؼبعهد العريب غبقوؽ اإلنساف ،دراسات ،4
 -7شريف عتلم كؿبمد ماىر عبد الواحد ،موسوعة اتفاقيات القانوف الدكِف اإلنس اين ،النصوص الرظبية لبلتفاقيات كالدكؿ اؼبصرفة
كاؼبوقعة اصدار بعثت اللجنة الدكلية للصليب االضبر بالقاىرة.2002 ،
 - 8عامرحامد ،اإلصبلح اجملتمعي أضاءت ثقافية كأضاءت تربوية ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،القاىرة.2006،
 -9ؿبمد عزيز شكرم ،تاريخ القانوف الدكِف اإل نساين كطبيعتو ،دراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين ،دار اؼبستقبل العريب من
منشورات اللجنة الدكلية للصليب االضبر الدكِف ،دكف بياف مكاف الطبع كال زمانو.
-10ؿبمد نور فرحاف ،تاريخ القانوف الدكِف اإلنساين كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف ،جوانب الوحدة كالتمييز ،دراس ات يف القانوف
الدكِف اإلنساين ،دار اؼبستقبل.
 -11ؿبمد نور فرحاف ،تاريخ القانوف الدكِف اإلنساين كالقانوف الدكِف غبقوؽ اإلنساف جوانب الوحدة كالتمييز ،دراسات يف القانوف
الدكِف اإلنساين ،دار اؼبستقبل.
 -12مفيد شهاب ،تقدًن لدراسات يف القانوف الدكِف اإلنساين دار اؼبستقبل العريب من منشورات اللجنة الدكلية للصليب االضبر
الدكِف.
 القوانين واالتفاقيات:467
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 -1اتفاقية حوؿ حقوؽ ككاجبات الدكؿ احملايدة يف اغبرب الربية الىام يف /18اكتوبر/ت 1907 1كاتفاقية بشأف حقوؽ ككاجبات
الدكؿ احملايدة كاالشخاص احملايدين يف زمن اغبرب الربية الىام يف  18اكتوبر/ت ،1907 /1ككذلك بركتوكوؿ بشأف حظر
استعماؿ الغازات اػبانقة كالسامة اك ما يشاهبها كالوسائل اعبرثومية يف اغبرب جنيف /17يونيو /حزيراف .1925
 -2اتفاقية جنيف الثانية اؼبقررة يف /12اب /اغسطس.1949 /
 -3االعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف.
 -4كراس :حقوؽ اإلنساف الشرعة الدكلية غبقوؽ اإلنساف ،صحيفة الوقائع رقم  2اصدارات االمم اؼبتحدة ،لعاـ .2003
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دور المسؤولية المجتمعية في تدعيم ممارسات السمم األهمي
لمشباب الجامعي
أ.د.يوسف ذياب عواد /مدير جامعة القدس المفتوحة بنابمس

ممخص
يتناكؿ ىذا البحث أنبية الشباب اعبامعي كإسهاماهتم يف بناء اجملتمعات كاستقرارىا ،كما يستعرض دكر اعبامعات يف صقل
شخصياهتم ،كتزكيدىم باػبربات اليت تعزز من مسؤكليتهم اجملتمعية ،ذباه القضايا اليت تواجو اجملتمع.
كما يتناكؿ ىذا البحث إشكالية العبلقة بُت الثقافة كالتغيَت كمهددات للسلم األ ىلي يف الوطن العريب  ...تلك العبلقة اليت َف
تنضج لدرجة القدرة على ربمل اؼبسؤكلية اجملتمعية ؽبؤالء الشباب يف قيادة التغيَت.
كأخَتان ،يستعرض الباحث ثقافة اػبوؼ يف اجملتمع الفلسطيٍت كانعكاساهتا على السلم األىلي ،مقًتحا إطارا عاما للتدخل
لًتسيخ ثقافة السلم األىلي ،كفق نظرة تكاملية ذبمع بُت االعتبارات اجملتمعية كالسياسية كالوطنية اليت تبعث على استقرار اجملتمع
كرفاىيتو.

مقدمة
أفرزت التغَتات السرمعة اليت سبر هبا اجملتمعات ،عددان كبَتان من األمراض كاألزمات اػبانقة ،من بينها :قضايا
النصب كاالحتياؿ ،كاالذبار بأعضاء اعبسد ،كاإلرىاب الفكرم كالعسكرم ،كما إُف ذلك من مشكبلت خطَتة باتت
تعصف باجملتمعات كهتدد أمنها كاستقرارىا.
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كتتناىف ىذه الظواىر اػبطَتة مع الفطرة السليمة كطبيعة التكوين البشرم ،كما تتناىف كركح التعاليم اإلؽبية كالشرائع
السماكية ،بل كمواثيق حقوؽ اإلنساف باعتبارىا ؾبتمعة تؤكد بوضوح أف األصل يف اغبياة كيف معاملة اإلنساف مع أخيو
اإلنساف ،ىو مبدأ السلم كالعفو كالتسامح ،أما القسوة كالعنف فهو االستثناء الذم ال يلجأ إليو إال العاجزكف عن
التعبَت بالوسائل الطبيعية السلمية أك اؼبتجردين من اإلنسانية.
يبثل الشباب جزءان كبَتان من تشكيل ؾبتمعاهتم ،إذ تًتاكح نسبتهم ما بُت ( )%20–19من ؾبموع السكاف يف
فلسطُت كما ىم يف بقية البلداف العربية ،كمن اؼبتوقع زيادة ىذه النسبة يف السنوات اػبمس القادمة لتصل إُف (.)% 22
كتعد مرحلة الشباب مرحلة مهمة من مراحل العمر اليت سبر باإلنساف ،كتتميز باغبيوية؛ على اعتبار أهنا طاقة
متجددة تضفي على اجملتمع طابعان فبيزان ،كترتبط بتحمل اؼبسؤكلية ،كما يعد الشباب طاقة قومية دبا لديهم من أفكار
كقدرات كإبداعات.
ترتبط كثَته من اؼبشكبلت االجتماعية كالنفسية ارتباطان كبَتان بالشباب ألسباب فسيولوجية تتعلق بالتغَتات
اعبسمية من جهة ،كؼبا يبتلكونو من رغبات كحاجات نفسية كاجتماعية شديدة ربتاج يف معظمها إُف إشباع عاجل.
كيف كقت يتجو فيو العاَف كبو الشراكة اجملتمعية ضمن إطار متكامل من اؼبسؤكلية اجملتمعية بُت القطاعات
اؼبختلفة الثبلثة كىي :القطاع العاـ ،كالقطاع األىلي ،كالقطاع اػباص ،يأيت تناكؿ موضوع الشباب اعبامعي يف ربملهم
للمسؤكلية اجملتمعية بالغ األنبية ،على اعتبار أف طلبة اعبامعات اليوـ ىم قادة ميدانيوف مؤثركف يف التنمية االجتماعية
كاالقتصادية كالًتبوية ...مستقببلن ،كىذا يتطلب توعيتهم كتبصَتىم دبضامُت اؼبسؤكلية اجملتمعية بكل أبعادىا كؿباكرىا
كفبارساهتا ،كعلى رأسها مبادئ التسامح كمرتكزات السلم األىلي ،بل كيتجاكز ىذا التدخل حدكد البعد النظرم
ليشمل إطاران تطبيقيان كاقعيان قاببلن للتحقيق ،كتستطيع مؤسساتنا الًتبوية كذركة سنامها اعبامعات تكريس ثقافة اؼبسؤكلية
اجملتمعية لعامليها كطلبتها ،حبكم مدل انتشار تأثَتىا كتعدد كسائطها كأساليب تأثَتاهتا اؼبقصودة.
كتعد اؼبسؤكلية اجملتمعية يف جانب كبَت من نشأهتا نتاجا اجتماعيا؛ حيث يكتسبها الفرد كيتعلمها بفعل العوامل
كالظركؼ الًتبوية كاالجتماعية اليت تبلزـ الفرد خبلؿ مراحل عمره اؼبتتالية ،فمنها ما يساعد على النمو السليم
للمسؤكلية اجملتمعية ،فيما يؤدم غياهبا أك نقصاهنا إُف إعاقة ىذا النمو كتعطيلو.
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إف اغبديث عن السلم األىلي يف إطار ال يقحم الشباب بصفتهم اإلنتاجية كمساحتهم العريضة يف اجملتمع،
يعد قضية منقوصة إف َف تكن مبتورة ،فالشباب ىم معوؿ البناء ،كىذا يدؿ على أنبية دؾبهم كتأطَتىم يف اؽبم
التنموم ،كليس اعتبارىم ؾبرد احتياجات تسعى للحصوؿ على إشباع؛ فالشباب ىم األقدر على ربليل كاقعهم كربديد
مشكبلهتم ضمن إحساسهم اؼبرىف بتغليب اؼبصلحة العامة على اؼبصلحة اػباصة ،كما أنو باستطاعتهم أف يقدموا
جملتمعهم كل ما يف كسعهم لتوفَت رفاىيتو ،كبأف يكونوا صماـ أماف كؿبور تغيَت كبو الغد اؼبشرؽ كىو ما يبثل السلم
األىلي حبق كحقيق.
يف ضوء ما تقدـ ،يتناكؿ الباحث تأصيل ثقافة اؼبسؤكلية اجملتمعية لدل الشباب اعبامعي ،لتحمل مسؤكلياهتم
إزاء عمليات االستقرار اجملتمعي ،دبا وبقق االنسجاـ بُت الشباب كؾبتمعاهتم اليت تتوقع منهم اؼبشاركة الفاعلة يف
عمليات البناء كاالزدىار .كالتعليم العاِف أداة مهمة من أدكات التغيَت االجتماعي ،إذ يشكل اؼبصدر الرئيس لرفد
اجملتمع بالعناصر البشرية اؼبدربة ،كالقادرة على صنع السلم األىلي دبختلف أبعاده كجوانبو ،كربقيق أىداؼ منشودة
قائمة على إحداث التغيَت اؼبنشود ،مع مراعاة االعتبارات اػباصة بثقافة اجملتمع كإشكاالتو اؼبختلفة.
مشكلة البحث
لعل ما يشهده العاَف العريب اليوـ من ظواىر كسلبيات تتنامى بشكل مستمر ،كما وبتويو باطن األمر من
تداعيات كاكبرافات ،بل انزالؽ كبو ؾبهوؿ ؿبفوؼ باؼبخاطر ،لدرجة أصبح يهدد النسيج االجتماعي ،كعوامل
االستقرار األمٍت كاالقتصادم للبلداف العربية .بل أصبح من الواضح البراط الشباب كانسياقهم يف أحداث طائفية أك
دينية أك عرقية ،فكثرت أنواع القتاؿ كالتحريض ،كأصبح التصادـ الفكرم حقيقة بارزة يف اؼبعامبلت اغبياتية ،إذ إف
الشباب يف ىذه اغبراكات السياسية ،غالبان ما يفتقدكف إُف اػبربة الكافية لتحديد مسارات التدخل ،كسبل ربقيقها كفق
رؤية ؿبددة ،كبالتاِف غالبان ما تتجو عملية التغيَت كبو السلب ، ،ألف مسببات ىذه اغبركات غالبان ما تكوف دبثابة تنفيس
انفعاِف ؼبكبوتات متعددة الزمت العقل الشبايب العريب منذ طفولتو.
كمن ىنا يقع على قطاعات اجملتمع اؼبختلفة كمنها اعبامعات بأف يدركوا أف الشباب كجدكا ضمن كاقع َف
يشاركوا يف صنعو ،كما أهنم أساس التغيَت كقوة الدفع باذباه التنمية ،كيف الوقت نفسو ،ال بد ؽبؤالء الشباب كيف
طليعتهم اعبامعيوف ،أف يعرفوا أف مستقبل الببلد كمصَتىا ال يتعلق هبم كحدىم ،بل يتوجب عليهم أف يسهموا يف
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تطوير آليات تعامل صبعية ضمن إطار مسؤكؿ قابل للمساءلة ،كيوازف بُت البعد الوطٍت كالبعد اجملتمعي ،كلعل يف تأطَت
اؼبسؤكلية اجملتمعية يف نفوس ىؤالء الشباب ما يبعث على ربقيق السلم األىلي.
كلعل يف األكضاع السائدة يف فلسطُت كما يف عدد من الدكؿ العربية ما يبعث على نشوء ظاىرة سلبية يطلق
عليها ثقافة اػبوؼ ،كىي تعبَت يدؿ عن تبلشي السلم األىلي لدرجة انعدامو ،كيف خضم ىذا الواقع كاف ال بد
استعراض كاقع السلمي كإقحاـ القطاعات الرظبية كاألىلية يف بناء شراكة ؾبتمعية للتغلب على معيقات توفَت أركاف
السلم األىلي للمواطنُت.
أىمية البحث
تنبع أنبية اؼبوضوع بشكل رئيس من أنبية الشباب كإسهاماهتم يف بناء ؾبتمعاهتم اليت باتت هتددىا مشكبلت
كثَتة ككبَتة مستعصية ،األمر الذم يتطلب البراطهم يف حلها بأسس علمية ذات طابع تشاركي كطوعي ،كيعكس
حسن االنتماء ،كيعزز اؼبواطنة الصاغبة دبا ؽبا من حقوؽ كما عليها من كاجبات ،بل كتبعث على تعزيز السلم األىلي
كرفاىية اجملتمع اليت توظف الفانوف يف تعامبلهتا.
كما تنبع أنبية اؼبوضوع من أنبية دكر اعبامعات يف صقل شخصية الشاب اعبامعي كتزكيده باػبربات البلزمة
كاستثمار الفرص اؼبتاحة ،كدبا توفره من كفاءات متخصصة يف ؾباؿ اؼبسؤكلية اجملتمعية ،سواء من ناحية اؼبناىج ،أك
األنشطة اؼبصاحبة ؽبا ،فاعبامعة َف تعد مؤسسة أكاديبية سبنح الشهادات فحسب ،بل ىي مؤسسة ؾبتمعية تليب
احتياجات مواطنيها على كبو متجدد.
كما تتعزز أنبية ىذا اؼبوضوع  ،يف استعراض بركز ظاىرة ثقافة اػبوؼ يف فلسطُت كانعكاساهتا على حقوؽ
اإلنساف ،إُف جانب تناكؿ معيقات ربقيق السلم األىلي لتبليف حصوؿ انتكاسات كارتدادات تذىب باجملتمع إُف بؤر
متزايدة من األزمات على كبو أكثر فبا ىي عليو اآلف ،كبذات األمر ال بد من ربديد إطار عاـ للتدخل كفق نظرة
تكاملية ذبمع ما بُت اؼبسؤكلية اجملتمعية كاؼبسؤكلية الوطنية ،دبا يبعث على إشاعة أجواء التسامح يف اجملتمع ،كالعدؿ،
كالتعامل الديبوقراطي ،كاألمن االجتماعي بعقل متفتح كإدارة رشيدة. .
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أىداف البحث
يهدؼ ىذا البحث إُف ربقيق ما يلي :
 .العمل على ربديد دكر اعبامعات كبو الشباب اعبامعي من زاكية اؼبسؤكلية اجملتمعية.
 .تناكؿ إشكاليات الشباب العريب يف التغيَت كانعكاسو على السلم األىلي.
 .تناكؿ قضية ثقافة اػبوؼ يف اجملتمع الفلسطيٍت كانعكاساهتا على السلم األىلي.
 .تبياف دكر اؼبسؤكلية اجملتمعية يف تدعيم ركائز السلم األىلي.
أسئلة البحث :يسعى ىذا البحث لئلجابة عن األسئلة اآلتية:
السؤال األول :ما دور الجامعات نحو الشباب الجامعي من زاوية المسؤولية المجتمعية؟
كقد سبت مناقشة ىذا السؤاؿ كالتعليق عليو حبسب اآليت:
ييعد التعليم العاِف قمة اؼبنظومة التعليمية ،كىو مؤشر رئيس على تقدـ البلداف كالشعوب كرفاىيتها ،كالًتكيز

ىنا ال يقوـ على التعليم فقط ،بل على الًتبية عمومان؛ إذ تعد الًتبية حجر الزاكية للعملية التعليمية كباربادنبا معان أم
(الًتبية كالتعليم)  ،نستطيع النهوض باجملتمع كمؤسساتو ،بل مواجهة التحديات اػبطَتة اليت تواجو األمة .

كربتاج العملية الًتبوية إُف اآللية اليت تضمن توجهان سليمان يقود يف النهاية إُف ربقيق اؼبسؤكلية اجملتمعية ،سواء
من خبلؿ ؿبتواىا الذم يدعو إُف العقل اعبمعي اؼبراد تكريسو كتثبيتو يف نفوس األجياؿ الصاعدة ،أك من خبلؿ
اإلعداد كتوفَت ملكات تربوية ككفاءات مقتدرة ،كفرص كمبادرات تقود العملية الًتبوية كبو ىذا اؼبنحى بأمانة كإخبلص.
كبغض النظر عن العوامل األخرل اليت تتداخل إلنتاج ؾبتمع اؼبسؤكلية اجملتمعية ،فإف العملية التعليمية ربتل
القطاع األكسع كالتأثَت األكرب ،فهي ليست ؾبرد معلومات يتم حفظها عن ظهر قلب ،بل ىي فبارسة ملحوظة
كملموسة ،كال تقتصر حدكدىا على جدراف اعبامعة كأسوارىا ،بل ىي فبارسة حياتية تشمل كل تفصيبلت اغبياة
كيومياهتا.
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تسهم البيئة التعليمية اؼبناسبة يف بناء شخصية الطالب ألهنا ربقق التكامل ما بُت اعبوانب اؼبعرفية كالوجدانية
كاؼبهاراتية كالسلوكية كاالجتماعية .ذلك أف اؼبنهج الًتبوم اؼبعاصر كمستلزمات تنفيذه يغرس يف الطالب القيم اإلهبابية
كاإلبداع ،كيكسبو اؼبهارات.
كيف ىذا اؼبضمار يبكن أف تتضمن اؼبسؤكلية اجملتمعية كتستوعب مفاىيم أخرل ،كالتعددية يف اآلراء
كالعقائد ،كيف األحزاب كاؼبذاىب كاغبركات ،كيف اؼبواقف كالطموحات ،كيف القيم كاؼببادئ كاؼبصاٌف ،كيف التعددية
القائمة على فكرة اؼبواطن اؼبتساكم يف اغبقوؽ كالواجبات ،كما تؤكد اؼبسؤكلية اجملتمعية على أف الفرد ىو الوحدة
اغبقيقية ،كالقيمة العليا كاغبدث النهائي ألم بناء اجتماعي سياسي سليم.
كيرل الباحث أف شبة أبعادان رئيسة تؤثر بشكل مباشر يف استلهاـ طلبة اعبامعات ثقافة اؼبسؤكلية اجملتمعية،
كتقدير حقوؽ اآلخرين كاحًتامها ،كتتمثل تلك األبعاد باعبو الديبقراطي السائد يف اغبياة اعبامعية ،كما يتبناه األستاذ
اعبامعي من اسًتاتيجيات معززة لذلك ،إضافة إُف ما تقدمو اؼبناىج من بلورة كاىتماـ يف إرساء معاَف اجملتمع اؼبدين
بشكل عاـ ،كالسلوؾ اؼبسؤكؿ ؾبتمعيان على كبو اػبصوص ،جنبا إُف جنب مع تفاعل ذلك كلو مع قدرات الطالب
كاىتماماتو ،كما يتميز بو من خصائص كيبارسو من سلوكيات تعكس انتماءه كذبذره يف الصاٌف العاـ.
كإذا ما نظرنا إُف الشباب اعبامعي على أهنم طاقات كقدرات كقوة قادرة على إحداث التغيَت يف اجملتمع ،فمن
الواجب أف تنمي األجواء اعبامعية ىذه القدرات لديهم كتعرفهم حباجاهتم كحقوقهم ككاجباهتم كمشكبلهتم ،كلعل
ذلك يتحقق من خبلؿ -:
 .مساعدهتم على ربليل دكافعهم عند القياـ بأم سلوؾ كاكتشاؼ حاجاهتم كميوؽبم بأنفسهم .
 .تناكؿ مشكبلت الشباب كالبطالة ،ككقت الفراغ ،كالتدخُت ،كاؼبخدرات كـباطرىا.
 .تشخيص كاقع حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية.
 .إتاحة الفرصة للتفكَت اعبماعي يف حل بعض مشكبلت الشباب كبعض مظاىر اػببلفات كالصراعات يف
اجملتمع .
كنظران ؼبا تسهم بو اعبامعة من دكر بارز يف رفد اجملتمع باألساتذة كالعلماء كالباحثُت الذين وبتاجهم اجملتمع ،فإف
اعبامعة اليت تنتهج سلوكان مسؤكالن ؾبتمعيان حقيقيان ،زبرج كوادر مسؤكلة ؾبتمعيان جراء إيباهنا بذلك.
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إف ربط الًتبية باؼبعرفة فيو إدراؾ غباؿ العوؼبة كربدياهتا كتأثَتاهتا على اؼبعرفة مؤكدا يف الوقت ذاتو على إنسانية
اإلنساف كضركرة االحتفاظ هبويتو ،اليت ينبغي أف تتسلح باألخبلؽ ،كتنمو بالفهم الواعي الذم يدحر اػبطأ ،كوباصر
الوىم يف جو إنساين آمن ،وبًتـ اآلراء كهبمع األفراد يف جو تفاعلي يسهم كل منهم يف تقدًن كاجباتو كاإليفاء حبقوؽ
ؾبتمعو من خبلؿ تكوين شخصية الطالب كتنمية مهاراتو يف النواحي اؼبعرفية كالوجدانية كافة ،يف إطار من القيم الثابتة
اؼببنية على قيم العمل كاإلنتاج كاإلتقاف .
كلعل من اعبائز القوؿ :إف الطالب اعبامعي الواعي حبقوقو ككاجباتو كمسؤكلياتو ،ىو الذم يشعر باالنتماء
كالعمل الدؤكب ،كاغبرص على اؼباؿ العاـ كاؼبصلحة العامة ،كبذلك يبكن القوؿ إف اكتساب الطالب اعبامعي ثقافة
اؼبسؤكلية اجملتمعية يتطلب منو أف يكوف عارفان حبقوؽ اؼبواطنة كالتمتع بنوع من اغبرية كاؼبشاركة يف صنع القرار ،كيتطلب
ىذا حبقيقة اغباؿ ما يلي-:
أ)إعداد الطالب كتنمية قدراتو على التعلم الذايت اؼبستمر قي متابعة اؼبعرفة اؼبتجددة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف ،كالنزاىة
كالشفافية كؿباربة الفساد.
ب) تشجيع الطالب على مبدأ اؼببادرة كالتدريب على فبارسة التفكَت العلمي اؼبتكامل ؼبشكبلت جدية تواجو اجملتمع.
ج) إثراء اؼبناىج الدراسية باؼبعرفة اؼبتجددة حوؿ مضامُت اؼبسؤكلية اجملتمعية ،كدكر الشباب يف قيادة التغيَت.
كال أرل عجبا يف أف يتسم الفرد – جراء ما أسلف الباحث  -باؼبشاركة اجملتمعية كالسياسية كالتحلي بقيم
كفبارسات العمل كاإلنتاج كاإلتقاف كاإلبداع كاؼبركنة كسرعة االستجابة للتنفيذ حبسب التفكَت اؼبنهجي النقدم العقبلين
كالتعبَت عنو بلغة سليمة ،بغية اإلسهاـ يف ربقيق التنمية اؼبستدامة كتوطُت التكنولوجيا صلب التفكَت اؼبنهجي النقدم
العقبلين كالتعبَت عنو بلغة سليمة .ككأننا بذلك نؤسس جملتمع قوم قوامو اؼبواطنة الواعية الصاغبة اليت ربسن إدارة اجملتمع
كتستثمر موارده البشرية منها كاؼبادية على أكمل كجو؛ فيتحقق السلم األىلي دبا يتناسب كاألجواء اجملتمعية البارزة؛
حيث أف اعبامعات تستطيع أف تساعد يف اكتساب القيم اليت تعزز السلوؾ اؼبسؤكؿ ؾبتمعيان يف نفوس الشباب،
كتقحمهم يف مواجهة التحديات اؼبختلفة ،كذبعل منهم معوؿ بناء كاستقرار كحياة مليئة بالنشاط كاغبيوية.
السؤال الثاني  :ما إشكاليات الشباب العربي في التغيير وانعكاسو على السلم األىلي؟
كقد مت مناقشة ىذا السؤاؿ كالتعليق عليو حبسب اآليت:
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أصبح اغبديث عن الشباب كما يزاؿ من مرتكزات التغيَت ،كمكونات النهضة ،كحركات التحرر ،كمن ىذا
اؼبنطلق فإف تناكؿ موضوع الشباب كالتغيَت مسألة مهمة  ،إذ أف عدـ االلتفات إُف حاجات الشباب كالعمل على
تلبيتها قد يؤدم إُف حدكث بؤر أزمات كتوترات كبَتة ،بل قد وبوؽبم ذلك إُف طاقة تدمَت كىدـ جملتمعهم كمقوماتو .
كيعد اغبراؾ الشعيب أداة مهمة يف إحداث التغيَت كبو األفضل للمجتمعات ،إال أف طبيعة ىذا اغبراؾ لو
مربراتو كأىدافو ،تتحدد بالقيادة اليت تدير ىذا اغبراؾ على أسس مدنية كحضارية بعيدة عن العشائرية كالقبلية.
كقد ظهر يف اآلكنة األخَتة مبطاف رئيساف يف التغيَت يف اؼبنطقة العربية ،النمط األكؿ :كيقوـ على قباح حركات
احتجاجية ذات طابع عرقي أك طائفي أك ديٍت يف ربدم الدكلة اؼبركزية ،أما النمط الثاين :فيقوـ على قباح حركات
احتجاجية ذات طبيعة أفقية ال مركزية ذبمع بُت فئات ؾبتمعية سياسية ـبتلفة يف إسقاط النخب اغباكمة.
كيقًتف اغبديث عن اغبراؾ الشعيب يف الوطن العريب بالشباب الذين كجدكا ضمن كاقع ال يليب احتياجاهتم على
كبو مناسب -فتمثلت األزمات كالتوترات لتعكس ىذه اغباجات اليت غالبان ال ربتمل التعطيل أك التأجيل.
كقد فاجأ جيل الشباب األنظمة بقدرتو على التضحية ،كما أنو أسقط أسطورة التنظيمات السياسية اليت تقود
اؼبتظاىرين على االحتجاج ،بل عكس اؼبعادلة باف ال يستلزـ بالضركرة كجود تنظيم ؿبكم كدقيق لينظم الشباب.
كلعل اؼبتتبع غبراكات احتجاجية يف بلداف متعددة هبد بشكل ما يشبو اإلصباع على كحشية بعضهم كنبجيتو،
كما أف الشعارات اليت رفعت يف أثناء ىذه االحتجاجات كانت فضفاضة كعامة دكف ربديد اسًتاتيجية معينة للتغيَت،
سواء أكانت بعيدة اؼبدل أك متوسطة أك قريبة .ناىيك عن أف قيادات ىذه التجمعات َف تبلور تصورا كاضحا لطبيعة
النظاـ البديل على اؼبستويات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،فبا يشَت إُف صعوبة ربقيق تغيَت مناسب من خبلؿ
شعارات جوفاء ،عدا عن ما تسببو كسائل اإلعبلـ من فقاعات سياسية كنفخ قيادات كرتونية سرعاف ما يتم التحكم
هبا أك احتوائها ،فبا يقلل من التصور الواضح ؼبا ستصل إليو األمور.
كحىت نطمئن إُف ما يذىب إليو اغبراؾ الشبايب من نتائج علينا أف نتساءؿ ما الذم صبع بُت ىذا التجمع من
كحدة يف اؼبوقف ...فهل ىو اإلحباط أك اليأس؟! أـ الشعور باؼبسؤكلية ذباه ؾبتمعاهتم ،كما تواجهو من ربديات
تستدعي انطبلقة جديدة كبو غد مشرؽ أك مستقبل كاعد.
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إف التصرؼ اؼبسؤكؿ ؾبتمعيان ينطلق من خطة كاضحة ؿبددة اؼبعاَف للتغيَت كتتقاطع فيو اؼبصاٌف ،كتستقطب
شراكات ؾبتمعية؛ حبيث تعزز من السلوؾ اإلهبايب كرأظبالو اػبطاب اعبماىَتم الذم يعكس االلتزاـ اؼبطبق بتطوير
عجلة التنمية من منظور متوازف ،بُت ـبتلف القطاعات اليت هبب أف تتقاسم األدكار ،كفق رؤية ؿبددة تأخذ الصاٌف
العاـ اسًتاتيجية بعيدة اؼبدل.
كال يستطيع أحد أف ينكر ما تسبب فيو اغبراؾ الشبايب من أخطار كمشاكل كبَتة امتدت لتضر باالقتصاد
كاالستقرار ،جراء فبارسات غَت مسؤكلة ،اقتادهتا نفوس مندفعة أك متهورة إف َف تكن مأجورة تعمل عبهات معينة ،كيف
أغلب األحياف يصعب الفصل بُت األسباب كالنتائج ،كبُت اؼبظاىر كالسلبيات فبا يؤدم إُف حصوؿ ذباكزات كبَتة
تتسم بالفلتاف كاالعتداءات كالسرقات.
كلعل العامل اغباسم يف اختيار الشكل األنسب للنضاؿ أك ربقيق اؼبطالب ىو توازف القول ،كمن ىنا على
الشباب العريب ابتداع أساليب بعيدة عن القوة باؼبفهوـ اؼبادم أك العسكرم ،بل عليهم تفعيل دكر النقابات كالقول
السياسية كاغبركات الطبلبية ...ألف ىذه اعبهات معبأة كطنيان كتقيس األمور دبقاييس ـبتلفة بعيدة عن التأجيج اؼبتمركز
حوؿ مصلحة الفرد كليس مصلحة الوطن.
كتوصف ظاىرة اغبراؾ الشبايب بأهنا ظاىرة اجتماعية ،برأس ماؿ اجتماعي يهدؼ إُف اخًتاؽ الواقع كإحداث
تغيَت فيو؛ إذ تًتاكم فيها اؼبعرفة كتتوحد فيها القول ،لتحقيق أىداؼ مشًتكة جبهود طوعية.
كيبتاز الشباب عن مراحل العمر األخرل دبزايا أساسية توفر لو أىلية خاصة يف مشاريع التغيَت ،كمنها الطاقة
كاغبيوية اؼبتجددة كاؼبتفجرة كالتفاعلية مع اؼبتغَتات كاألحداث ،كعلو اؽبمة كالقدرة على العطاء البدين كالعقلي،
كالطموح اؼبتجدد كالكبَت ،كعدـ االستسبلـ كاليأس ،كحب اؼبغامرة كمواجهة التحديات كعدـ اػبوؼ ،كرفض الذؿ
كاالستسبلـ للظلم أك التعايش معو ،كالقدرة على التطوير كالتطور ،كالتخفيف من أعباء اغبياة.
إف مبو حاجات الشباب كرغباهتم الفسيولوجية كاالجتماعية ،تصبح أكثر إغباحان ،كيتطلب إشباعها سقفان من
اؼبطالب يتجاكز يف أغلب األحياف ما توفره اؼبؤسسات القائمة ليتطور الصراع من صراع لو مضموف داخلي مليء
بالتوترات النفسية ،بُت رغبات الشباب من جهة كاألطر اؼبرجعية اليت ال تتيح ؾباالت أكسع لئلشباع من جهة ثانية.
كهبذا الوضع ،تعكس فيو ىذه الظاىرة التحوالت الطارئة على اجملتمع العريب من حيث شبابيتو كفاعليتو ،إال أهنا تعكس
يف الوقت نفسو اؼبأزؽ الذم يواجهو ىذا اجملتمع.
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إف الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية الصعبة كانتشار الفقر كاعبهل ؛ ش ّكلت ؾبتمعة بيئة مناسبة النتشار
السخط كاالحتجاج بُت الفئات الشابة اؼبنبوذة كاؼبهمشة ،اليت تعاين من اإلقصاء كقلة االستفادة من العوائد اؼبادية
للسياسات التنموية.
إف اغبديث عن التأثَت على الشباب اؼبهمش ،غَت اؼبتعلم أك ذم التعليم احملدكد ،يعد أمران ضركريان ،فإذا كنا
نستطيع التعامل مع الشباب اؼبثقف بأساليب اغبوار كاؼبقاربات السلمية اؼبختلفة ،اليت غالبا ما تؤيت أكلها ،فإف ردكد
األفعاؿ كاحتجاجات الشباب اؼبهمش ،كغَت اؼبتعلم ال يبكن ألم مقاربة أف ربتويو كربد من ىيجانو ،فمظاىر العنف
لدل الشباب غَت اؼبتعلم ال أحد يستطيع التنبؤ حبجم نتائجها الكارثية. .
إف معاعبة ىذه اإلشكالية ال يبكن أف يكوف إال بربط جاد كحقيقي بُت اعبامعات يف العاَف العريب كالعمليات
التنموية .غَت أنو يف ظل األكضاع اؼبًتدية ،كيف انتظار أفق جديد تبقى اعبامعات العربية مدار صراعات بُت قول اجملتمع
اؼبختلفة ،فالسلطة تريدىا أداة ربكم كتكييف كتطويع ،كاجملتمع يريدىا أداة معرفة كمعرب أساس لبلندماج يف سوؽ
العمل ،كقول التقدـ تريدىا أداة تنوير كتثوير ،كالطبقة اؼبثقفة تريدىا ؾباالن ؼبمارسة حرية التفكَت كالنقد.
كيعد اغبديث عن دكر الشباب يف التغيَت كاإلصبلح مسألة متجددة يف اػبطاب العريب كاإلسبلمي اؼبعاصر
كاؼبستند إُف ذبربة الدكلة العربية األكُف كحىت دعوات األنبياء من قبل ،كىو الذم حظي باىتماـ كرعاية النيب ؿبمد عليو
الصبلة كالسبلـ.
كيتمثل دكر الشباب يف مشركع التغيَت العريب اؼبعاصر يف اذباىات ثبلثة؛ األكؿ ،كيشمل :البناء كالقيادة
كالتخطيط كاإلدارة كالتطوير الداخلي للمشركع ليبقى معاصران كقادران على الفعل ،كمتجدد األفكار كاالبتكار يف الوسائل

كاألساليب ،كالثاين يضمن :التفاعل مع احمليط كالتأثر كالتأثَت بو ،فيما يعرؼ باغبداثة كالتجدد اغبضارم ،الذم يبنع
اعبمود أك التخلف عن ركب التكنولوجيا ،كالثالث يراعي :استمرار إهناض اؼبشركع من أم كبوة ،كتقدًن التضحيات يف
سبيل إقباحو ،كربمل تبعات اؼبواجهة كقوة الشد العكسي ،دبا يف ذلك التنافس كردبا الصراع يف اؼبضمار اغبضارم.

فعلى الرغم فبا ربققو ىذه اؼبرحلة لدل الشباب من تطور على ـبتلف األصعدة ،حبيث يكتسب الشباب
خبلؽبا قدرات كمهارات ذبعلهم قادرين على التكيف اإلرادم كاؼبشاركة كإبداء اآلراء كاؼبواقف ،إال أهنم يتعرضوف يف
الوقت ذاتو ألشكاؿ ـبتلفة من اؼبعاناة ،كاالصطداـ اؼبباشر كغَت اؼبباشر مع اؼبؤسسات االجتماعية كاالقتصادية
كالسلطوية ،قوامها يف أغلب األحياف القمع كالقهر كالتخويف.
كتعد اعبامعات دبثابة اجملاؿ اؼبركزم الوحيد يف ؾبتمعاتنا العربية من حيث إنتاج اؼبعارؼ كتطويرىا بصفة ىادفة
كمنتظمة .كالسبب الرئيس يف ذلك ىو ىشاشة ـبتلف مكونات اجملتمع اؼبدين ،كىياكل اإلنتاج فيو؛ ذلك أف ؾبتمعاتنا
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العربية ليست باجملتمعات اليت تشكل فيها مؤسسات اإلنتاج أداة مركزية يف خلق اؼبعرفة كتطويرىا  ،ألف ىذه اؼبؤسسات
تكتفي يف غالب األحياف باستهبلؾ بعض اؼبعارؼ األساسية .كما أف ىياكلنا الثقافية ال زالت ىشة كؿباصرة كمهددة
يف كثَت من جوانبها؛ حيث ما تزاؿ اؼبسألة التعليمية مرتبطة بإرادة السياسيُت كاؼبخططُت ككزراء الًتبية ،كبدرجة أؽؿ
برجاؿ التعليم كاؼبثقفُت.
كرغم ذلك استطاع الشباب العريب أف يتبٌت مواقف شجاعة ،أحرج هبا األنظمة العربية كثَتان ذباه حلفائها،
كاؼبوقف من القضية الفلسطينية ،اليت ال يبكن إنكار مدل إسهامها يف إذكاء الوعي القومي لدل الشباب العريب
اؼبتعلم ،إذ كانت يف بعض األحياف تعترب قضية كطنية أكُف لديهم.
كعلى ضوء ذلك يبكن القوؿ إف ثقافة التغيَت ،ليست بغريبة عن األكساط الشبابية اؼبثقفة يف العاَف العريب.
فهي استمرارية لثقافة الرفض للمعايَت كالقيم كالسلطة ككل األكامر كالتوجيهات اليت يصدرىا الكبار ،لتتطور بعد ذلك
إُف مواقف ـبتلفة مبلزمة للظواىر الشبابية .غَت أف تبلورىا يف شكل سبثبلت داخل الذاكرة اعبماعية لفئات الشباب،
هبعلها تتحوؿ إُف اذباىات إيديولوجية ؽبا خلفيات فكرية كاضحة ،تتغذل من الظركؼ التارىبية كالسياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية اليت يعرفها كل ؾبتمع على حده.
كلعل اؼبتتبع لواقع حاؿ الثقافة العربية ،هبد أهنا تضم يف ثناياىا جوانب سلبية ،تًتكز يف سحق مبادرات
كؿباربة الفرد لصاٌف الوالءات األكلية كالعائلية كاعبهوية ،كضعف ركح التسامح يف إدارة األمور ،كتركز الصبلحيات بيد
اؼبسؤكؿ يف شىت اؼبستويات ،ككذلك التعاكف غَت الديبقراطي يف اؼبكانة االجتماعية ،فبا يعلي شأف االعتبارات اؼبادية،
لدرجة تصبح فيها مقاكمة التغيَت ىدفان رئيسان للمستفيدين ،فبا وببط كيتسبب يف تراجع مستويات التغيَت كتأثَتاتو.
كما تبقى قضية صراع األجياؿ سيدة اؼبوقف يف الثقافة العربية؛ فَتل كبار السن أف الشباب قليلو خربة
كنضج يف قيادة ؾبتمعاهتم كربمل مسؤكليات اؼبواطنُت فيها ،كباؼبقابل ينظر الشباب إليهم على أهنم حرس قدًن
يفتقدكف ؼببادرات حديثة توظف التكنولوجيا يف إدارة قضايا اجملتمع كربقق ازدىاره على كبو فاعل ،كما ال توجد
مبادرات ذبسر اؽبوة بُت الفريقُت ،فحكمة الشيوخ ضاعت ربت كطأة الشباب كعزيبتهم أك اندفاعهم ،فيما أحبطت
قدرة الشباب على التغيَت بغياب التوجيهات كاإلرشادات الداعمة أك احملفزة.
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كلعل اؼبتتبع للحراكات الشعبية هبد أف الوسائط السياسية كاإلعبلمية كالثقافية كاألحزاب كمنظمات اجملتمع
اؼبدين ،كما أف غاؿبية النخب اؼبثقفة َف تكن ؽبا قوة االستباؽ بقدر ما التحقت بالركب اؼبتأخر غبراؾ التغيَت .كما
لعبت كسائط االتصاؿ اعبديدة كاالنًتنت كشبكات التواصل االجتماعي كالفيسبوؾ ،كالتويًت  ،...دكرا مهما يف ىذا
اغبراؾ؛ حبيث ربوؿ الفضاء الرقمي إُف أداة فعالة لبلحتجاج كالتغيَت.
إف الشباب العريب ما زالوا مستثنيُت من قيادة اؼببادرات االجتماعية كالوطنية ،كيف معظم األحياف يشاركوف
بصفتهم منفذين ال ـبططُت كمستشارين ،كىذا يولد فجوة كبَتة بُت الواقع كاؼبأموؿ؛ كالتغيَت كمقاكمة التغيَت ،كما أثر
االنقساـ الفلسطيٍت يف ضباس الشباب كتطلعاهتم كزاد من المباالهتم ،ككاف االنقساـ خربنة منفرنة ؽبم كخلق تعميمان شبو
صبعي بأف العمل السياسي لو تبعات باىظة الثمن ،يف حُت أف عدـ التدخل كاالستقبللية لو فوائد ،كبالتاِف أصبحت
ظاىرة البلمباالة قناع يتوشحو الشباب كيتهربوف دبوجبو -نوعان ما  -من استحقاقات اؼبواطنة الصاغبة ،كما يًتتب عليها
من إسهامات يف التغيَت .
كىكذا يتضح ،أف مفهوـ التغيَت مفهوـ شامل ،يهتم أك ينصب اىتمامو على األكضاع الراىنة ،يف ظل الوجود
اغبقيقي ،الذم يتأثر بالبعد الثقايف .إال أف بوصلة التغيَت يف اغبراؾ الشبايب العريب ،ليس ؽبا اذباه ؿبدد يبيزىا؛ فقد
يتضمن التغيَت تقدمان كارتقاء يف بعض األحياف؛ كقد ينطوم على زبلّف كتراجع يف بعضها اآلخر ،ألف مقومات التغيَت
يف الثقافة العربية اغبالية َف تنضج غبدكد ربمل اؼبسؤكلية اجملتمعية ؽبؤالء الشباب لقيادة التغيَت اؼبنشود ،بغض النظر عن
اؼبسوغات ،كسواء أكانوا متعلمُت أـ مثقفُت ،أك غَت ذلك ،كما تعكس ىذه اغبالة بنفسها على كاقع حاؿ
اؼبربرات ك ّ

األحزاب العربية اليت تبلشى دكرىا كمكانتها أماـ الفضاء الرقمي بدال من القياـ بوظائفها ،كتعزيز الديبقراطية ،كتنشيط
اغبياة العامة ،كربوؿ دكف ربقيق طموحات اؼبواطن العريب .
إف استناد القيادة التحويلية إُف قيم كأفكار أخبلقية يوضح االرتباط الوثيق بُت القيادة كالثقافة يف عملية

التغيَت ،حيث يستطيع الشباب اعبامعي اؼبثقف إهباد بيئة راعية تبلئم التغيَت كتدعمو ،من خبلؿ تركيزه على أساليب
التفاعل مع األحداث اغبرجة ،كاالستجابة لبلستحقاقات اجملتمعية ،ككذلك استعراض مسَتة قادة عظماء أسهموا يف
قيادة التغيَت ضمن رحلة نضاؿ طويلة  ،مثل هنرك ،كنيلسوف مانديبل..... ،
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كحىت يتحقق السلم األىلي ال بد من تكامل حقيقي ما بُت اؼبسؤكلية اجملتمعية كاؼبسؤكلية الوطنية ،ألف
انسبلخ أحدنبا عن اآلخر يتسبب يف كجود فجوات اجتماعية تسهم بإهباد بؤر توتر كأزمات تضر باجملتمع كتقلل من
مكانتو بُت الشعوب ،كتضاعف من ربدياتو ال سيما التنموية منها.
السؤال الثالث :ما انعكاس ثقافة الخوف على السلم األىلي – فلسطين أنموذجا–
فبا ال شك فيو أف ثقافة اػبوؼ تلعب دكران سلبيان يف ربقيق األمن احمللي ؛ جراء ما تشعر فيو اؼبواطن بالضعف كعدـ
الثقة بالنفس  ،اذ تتسًت ثقافة اػبوؼ كراء حجج كـباكؼ ؽبا ما يربرىا أك غَت ذلك ،فبا يغرس يف نفس اؼبواطن السلبية
كاؽبركب من االلتزامات اجملتمعية اؼبطلوبة من اؼبواطن الصاٌف  ...كيف مواقف أخرل قد قبد أف ثقافة اػبوؼ تقف دافعان
كراء اعبريبة كإغباؽ الضرر باآلخرين كفبتلكاهتم ،كتفريغ انفعاِف ؼبا يعجز عن ربقيقو يف الظركؼ العادية  ،نظران للًتدد أك
اغبَتة كعدـ القدرة عن التعبَت عن اآلراء كاألفكار بصورة صروبة ككاضحة  ...إذ إف غياب األمن اك ارتباط األمن بثقافة
اػبوؼ  ...كفق ما يعرؼ بسياسة تكميم األفواه لو أخطاره اعبسيمة على الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف  ...فالعقوبة ىنا
ال تتناسب مع اغبدث ،كال سبيز بُت السلوؾ الذم ال يتفق مع رأم اآلخرين كبُت صاحب ىذه األفكار .
إف ثقافة اػبوؼ ىي نقيصة كربل أماـ ربقيق الديبقراطية اغبقيقية اليت ال بي ّد ؽبا أف تقوـ على حرية التعبَت
كاالجتماع  ،فيما تقوـ ثقافة اػبوؼ غالبان على اؼبعتقدات اؼبغلقة اليت ال تسمح ؼبواطنيها اك حىت قيادييها بالتعبَت عن
ؿبتول ىذه اؼبعتقدات كقيمها كمبادئها .
كلعل اؼبتتبع لواقعنا الفلسطيٍت هبد أف ىناؾ أكثر من سلطة سبارس نفوذىا من حيث توِف أمور الناس
كؿباسبتهم ،فمثبلن سلطة االحتبلؿ اليت تقتل كتغتاؿ كتدمر البيوت كتقيم جدار الفصل العنصرم بُت األخ كأخيو كبُت
اؼبواطن كأرضو ،كما تعتقل كربتجز كتستدعي  ....كىناؾ السلطة الفلسطينية اليت دمرت مقراهتا كَف يتم بلورة هنائية
لقوانينها كفصل سلطاهتا  ،كما أف ىناؾ تقسيمان للسلطة كمدل صبلحيتها كفق ما يعرؼ بػ  ،C.B.Aكما يًتتب على
ذلك من تقييد حركتها كنشاطها كإجراءاهتا ،باإلضافة إُف ما سبخض عن االنقساـ بُت أكرب فصيلُت فلسطينيُت من
تأثَتات مدمرة ،انعكست سلبا على النسيج االجتماعي كالسلم األىلي.
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كما مرت اغبياة الفلسطينية بفًتة الفلتاف األمٍت اليت أفرزت سلطات ميدانية تتبع للتنظيمات الفلسطينية  ...تأخذ القرار
بأيديها من التشريع إُف التنفيذ  ،كمن التحقيق إُف اإلعداـ ،ككاف لذلك حتما تأثَتاهتا النفسية كاالقتصادية كالًتبوية
الصعبة .
إف ىذه األجواء أسهمت إُف حد كبَت يف ذبنب تعامل الناس معهم (القيادات اؼبيدانية) أك اؼببالغة يف تقدًن
العوف ك الدعم اؼباِف ؽبم لتتجنب شركرىم أك غبل قضاياىم على اعتبار أهنم سلطة بديلة ذات سيطرة على الشارع،
كؽبا عنواف كطٍت ( بغض النظر عن فبارستها ) يف ظل غياب دكر السلطة أك تدنيو من حيث حل قضايا الناس اليت تعج
هبا احملاكم دكمبا حلوؿ .
لقد أسهمت ىكذا قضايا يف كضع الناس يف حالة من اغبَتة كاإلرباؾ كاػبوؼ كالشك كالقلق ،فقد أشار
 )%84.3من اؼبواطنُت ال يشعركف باألماف على أنفسهم
احدث استطبلع للرأم نشرتو جامعة النجاح الوطنية أف (
كأسرىم بسبب الفلتاف األمٍت  ... ،فبا حدا بكثَت من اؼبواطنُت إُف نقل أمواؽبم كاستثمارىا يف مناطق أخرل تقل فيها
ظاىرة الفلتاف األمٍت أك إُف خارج اؼبناطق الفلسطينية قاطبة ،كىذا بدكره زاد من أزمة التنمية اليت تشهد بنية ربتية
مدمرة ،كانعكست حالة الفقر على سلوكياهتم كتصرفاهتم ،حىت غدا األمر للتعامل مع الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف أشبو
ما يكوف بكماليات العيش الرغيد اؼبفقود يف ؾبتمعنا .
إف خربة اؼبواطنُت اؼبنفرة بالسلطات اليت تتعاقب أك تتقاسم زماـ أمور اؼبواطن الفلسطيٍت  ،أسهمت كثَتان يف
تطوير كعي خاص لو عبلقة بتدين الثقة بعدالة حل اؼبشكبلت اليت تواجو الفرد ،كبالتاِف جعل اسًتاتيجيتو اؼبفضلة يف
التعامل مع ىذا الواقع ىي التجاىل أك اإلنباؿ ما أمكن  ...كيف مواقف أخرل يلجأ إُف االستعطاؼ أك االسًتضاء أك
االستسماح أك االسًتضاء ،كىي أمور سبس صلب البعد اإلنساين للفرد كتشوه حقوقو اؼبشركعة باألمن كالتعبَت عن
الرأم.
كيبلحظ يف األكقات اليت ال يسود فيها القانوف الًتاجع االقتصادم كتسلسل النكبات االقتصادية ،فبا يشكل
كتعرضهم للخطر  ،كمثاؿ ذلك حاالت
تربة خصبة يف بركز أمباط كسلوكيات نفسية كاجتماعية هتدد أركاح اآلخرين ّ

السرقة كعدـ االلتزاـ بتسديد فواتَت اؼباء كالكهرباء كالضرائب كما شابو ذلك  ،كما يشجع ذلك انتشار الشللية
كالعصابات كسهولة شراء ذمم األفراد كتفريغهم من ؿبتواىم األخبلقي كاإلنساين  ،فيصبح االعتداء على اآلخرين
كحقوقهم قضية مزاج  ،كؽبا عبلقة بالقوة كبسط السيطرة كالنفوذ كليس ؽبا عبلقة دبعايَت اغبق كاإلقناع كالقانوف  ،فبا
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أدل إُف حدكث ذباكزات كبَتة من االعتداءات كاألفعاؿ كردكد األفعاؿ اؼببالغ فيها لقضايا تافهة ،فكانت اػبسائر
كبَتة كالنتائج سيئة  ،كأصبح الثأر كاألخذ بالثأر مربران ؼبختلف اعبرائم يف ظل غياب صوت اغبق جراء ما يتغلغل يف
نفس اؼبواطن من ثقافة اػبوؼ كأعراضها .
إف معظم احملاكالت اليت سبت كتعبَت عن الرفض للواقع اؼبأساكم َف تتجاكز بعض اؼبقاالت الصحفية
كالتعليقات اعبانبية ،ككذلك بعض الندكات احملددة  ،كَف يتبلور حينها موقف صباىَتم حازـ ذباه التجاكزات اليت هتدد
األركاح كتدمر األخبلؽ كتنمي شعور اؼبواطن بالغربة كاالغًتاب رغم إقامتو يف كطنو كبُت أىلو  ،كىي أقصى درجات
العذاب النفسي كسبثل كارثة إنسانية هتمل اىتمامات األفراد يف اإلبداع االجتماعي كربوؽبا كربصرىا يف ذبنب اؼبخاطر
اؼبتوقعة من شركر اؼبتهورين ..
السؤال الرابع :ما دور المسؤولية المجتمعية في تحقيق السلم األىلي( تشخيص وتدخل)؟
قلما وبتل موضوع جدير باالعتبار كاالىتماـ قدر ما يستحقو مفهوـ السلم األىلي يف الواقع الفلسطيٍت ،الذم
ما يزاؿ يبر دبحطات متتالية من األزمات كبؤر التوتر كاألحداث اؼبقلقة كاؼبفزعة ،جراء االحتبلؿ اإلسرائيلي كما يتسبب
بو من انعكاسات سلبية على االقتصاد كاألمن كالنسيج االجتماعي بأكملو.
كال ىبتلف إثناف أف دكامة العنف كالعنف اؼبضاد اليت عاهنا الفلسطينيوف منذ نكبتهم األكُف سنة1948ـ  ،قد
أثرت تأثَتان مباشران على سلوكيات األفراد كتوجههم ،حيث َف تكن البيئة مناسبة لنمو سلوكيات مدنية ترتقي إُف
مستول مناسب  ،إذ أف مثل ىكذا أمور تصبح من باب الكماليات  ،فحياة االستشهاد كاالعتقاؿ كىدـ البيوت
كالتهجَت كتعقيدات ؾبريات اغبياة بدءان من ترخيص البناء كانتهاءن بشهادة دفن اؼبوتى  ،أثرت بشكل مباشر كزرعت يف

نفوس اؼبواطنُت اػبوؼ كالرعب .

كما داـ العنف العمودم يتسبب بعنف أفقي ،فليس غريبان أف يتفتت اجملتمع أك أف يصبح تربة خصبة لربكز
كظهور مشكبلت ؾبتمعية مستعصية عن اغبل؛ ألف القانوف كاغبالة ىذه ،معطل ،كما أف األفراد كفق ىذه األجواء
العامة اؼبشحونة بالتوتر كاالنفعاؿ ال يستجيبوف إُف صوت العقل كاؼبنطق ،كتبقى التعبئة اعبهوية كالقبلية سيدة اؼبوقف
يف إدارة اػببلفات ،اليت غالبان ما يتم التعامل معها كفق أنصاؼ اغبلوؿ أك تسكُت األعراض(الطبطبة) أك التنازؿ ربت
ضغط التهديد أك الوعيد.
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كىبلص الباحث فبا سبق إُف القوؿ أنو يف خضم ىذا الواقع اؼبر ،أصبح يتنامى لدل ـبتلف األكساط اؼبثقفة
ضركرة ترسيخ معاَف السلم األىلي دبا يعزز صمود الناس يف كطنهم ،كؼبا وبققو ذلك من مكتسبات حياتيو ربقق ؽبم
رفاىية مناسبة.
إ ّف اغبياة ال تستقر على كبو أمثل إال إذا كاف األمن كالعدؿ كالسبلـ من أىم مكوناهتا  ،فاغبقيقة اؼبؤكدة أنو إذا
كانت نذر الفوضى كالدمار كاػبراب تندلع شراران من عقوؿ البشر ،فإف استحكامات األمن كالعدؿ كالسبلـ ،ال بد أف
تيبٌت أيضان يف عقوؿ البشر كضمائرىم كسلوكياهتم لتصبح طابعهم اغبضارم .كىذا ما يؤكد على أنسنة اإلنساف الذم
ينبغي أال يكوف رقمان زائدان أك ناقصان .إف اغبالة اليت يبوت فيها اإلنساف ؾبانان أك بالصدفة الطائشة كعندما يصبح الظلم
ؾبرد كجهة نظر كالواقع كنبان :عندىا يصبح من الصعب اغبديث عن ؾبتمع مدين ،بل لعل اغبديث عنو يعد ضربان من
الطوباكية كاػبياؿ أك السفسطة غَت اجملدية بنتائجها اؼبغلوطة.
ليس دبقدكر أم ؾبتمع كاف أف وبقق نقلو نوعية يف تبٍت أساليب حضارية كمدنية إذا َف تقم السلطة اغباكمة أك
اؼبتنفذة يف بناء اسًتاتيجيات تدعم كتطور كتبٍت ـبتلف التوجهات القائمة على العدالة كاغبرية بالتعبَت كقبوؿ الرأم
كالرأم اآلخر كفق توجهات ديبوقراطية ،تعًتؼ بالقدرات كاػبربات كتوظفها لتحقيق التقدـ كاالزدىار بفكر كعقل مرف
يتقبل التغيَت كإدارة رشيدة تضبط األمور.
كمهما كانت اعبهود اؼببذكلة على اؼبستول الرظبي قائمة كمتميزة إال أف العمل اعبماىَتم ضركرة ذبتمع فيها
السبب كالنتيجة يف آف كاحد.
إف مأسسة العمل السلمي يف إطار العمل االجتماعي كفق نظرة طوعية مبنية على الشراكة لصنع التحوؿ من
حالة العنف كالعنف اؼبضاد إُف حالة السلم كالتسامح تعد من األمور البديهية أك اؼبسلَّم الوعي هبا من حيث عبلقة
الفرد مع ؾبتمعو كؿبيطو ،بل ييعد ذلك تناميان لئلحساس اؼبرىف باؼبسؤكلية اجملتمعية اليت تتكامل مع اؼبسؤكلية الوطنية

على كبو دقيق.

لقد أسهمت اؼبشاركة اجملتمعية خبلؿ عقود مضت يف بناء قواعد عريضة كصلبة من األمن االجتماعي ،حيث
تقاسم الناس لقمة العيش كضمدكا جراحاهتم كتبادلوا مشاعرىم يف سبيل احملافظة على كجودىم كىويتهم.
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كاآلف ،كبعد أف اختلفت قواعد اللعبة كقبل أف تتداخل عوامل تعقيد جديدة كتلك اؼبتصلة بالفنت الطائفية
كالعرقية كالدينية ،هبدر بنا كبن اؼبثقفُت أف نعزز ثقافة السلم األىلي قبل أف ينزلق الناس إُف ما ىو أبعد من ذلك بكثَت
كتصبح اغبالة عصية على اغبل.
لقد أكد ديننا اغبنيف كتراثنا التليد على نبذ العنف كنبا جانباف مهماف مؤثراف يف زبفيف حدة االحتقاف ذات
الطابع السياسي أصبلن ،فاؼبطلوب عاجبلن ىو إعادة توظيف الوسطية كبثها يف عقوؿ اؼبواطنُت كتعزيز تقبل األفراد
لبعضهم البعض.
كما يبكن للنخبة اؼبتعلمة أف تلعب دكران بارزان يف ريادة التغيَت كبو ؾبتمع مدين آمن وبفظ حقوؽ اؼبواطنُت
كجزء من فبارساهتم اجملتمعية اؼبسؤكلة ،فقد أسهمت االىتمامات اإلنسانية بتقنُت اغبقوؽ البشرية يف مواثيق قومية
كدكلية ،كىذا ما يقتضي إعادة استلهامها للمواطنُت على كبو ك واع كجدير باؼبسؤكلية.
كالسلم األىلي يسهم بالرفض القاطع لكل أشكاؿ التناحر أك التحريض ،أك إعادة إنتاج أم حرب أىلية ،بل
ينطلق من ؿباربة الفلتاف كالعنف على اعتبار أهنما فبارسات عفا عليهما الزمن .كما يدعم السلم األىلي إطار العبلقة
اؼبشًتكة للمواطنُت على اختبلؼ ىوياهتم كانتماءاهتم على أساس من العدؿ كاؼبساكاة اليت ربفظ اغبق للجميع ،ال
سيما األقليات العرقية أك الدينية منها.
لقد حاف الوقت اآلف كأكثر من أم كقت مضى إُف ضركرة توظيف اؼبصداقية كالشفافية يف التعامل على الصعيد
الرظبي كاؼبؤسسايت ،باعتبارنبا مرتكزين أساسيُت يف بناء ؾبتمع مدين ناشط كبو التنمية كتعظيم أثره يف اجملتمع ،جراء
الثقة اليت يغرسانبا ىذاف البعداف يف تصرفات اؼبواطنُت.
إف اغبديث عن ؾبتمع مزدىر كآمن ال يبكن أف يتم إال إذا تكاتفت اعبهود كتعاظمت يف صياغة كاقع جديد
بعيد عن اإلكراه كالقهر كالعنف أك االحتواء ،بل علينا أف نسهم صبيعان يف بناء ثقافة سياسية ؾبتمعية قوامها السلم
طي صفحة اؼباضي القائمة على التسلط أك التصلب كاإلقصاء أك النبذ أك التطرؼ أك
األىلي ،كدبا يتطلب ذلك من ّ
التخوين كفق نظره تكاملية تشاركية تعاكنية ،تعترب السلم االجتماعي طوؽ النجاة جملتمع يزخر بالتحديات.

إف كجود كسيط كطٍت يعمل على تشخيص اغبالة بنقاط ضعفها كقوهتا ،كيأخذ بعُت االعتبار ما يهدد السلم
كيوظف الفرص اؼبتاحة بل يبتكرىا كيطورىا ... ،أصبح ىذا الوسيط يف أمس اغباجة ألف يتشكل كوبدد اختصاصاتو
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كتداخبلتو كيعمل على إعادة بث مزيد من اؼببادرات اجملتمعية كاإلصبلحية اليت تعزز العبلقة اإلهبابية بُت اؼبواطنُت،
كتستقطب اىتماماهتم كتشحذ نبهم كبو اؼبصلحة العامة ،كتوفَت حياة آمنة كريبة ؼبستقبلنا كمستقبل أبنائنا.
إف اؼبسؤكلية اجملتمعية للمواطنُت تتطلب فبارسة جادة نابعة عن فكر يقدس األكلويات كوبًتـ اآلراء كيقدر
االحتياجات ،كيستوعب النتاقضات ضمن إطار من الواجب الطوعي ،الذم يقحم اعبميع يف بوتقة اؼبصلحة العامة
للمجتمع ،كما يواجهو من ربديات كما يبكن ؽبذا اإلحساس اؼبسؤكؿ أف يكرس اؼبمارسة الفعلية الستحقاقات األمن
االجتماعي ،بعيدان عن النظرة التعصبية الفردية بقدر ما ىي نظرة ؾبتمعية تأخذ من السلم األىلي منطلقان مشًتكان هبمع
بُت تطلعات كآماؿ كاىتمامات اؼبواطنُت.
لقد كاف االنقساـ نتيجة حتمية لسلسة من االختبلفات كالتناقضات للمواقف السياسية اليت أثرت بشكل
مباشر على النسيج االجتماعي ،كتدخلت فيو قول خارجية حبيث أفسدت اؼبصاٌف قيمان كمبادئ راسخة حافظ عليها
شعبنا عرب التاريخ الطويل من النضاؿ.
كاآلف بعد أف بدأ الع ّد التنازِف لبلنقساـ باالكبسار كالًتاجع ،هبدر انتهاز ىذه الفرصة لتعزيز اإلهبابيات كالتغلب
على السلبيات كتضميد جراح اؼباضي دبعاعبات ميدانية كاسًتاتيجية كذبذب االىتماـ العاـ حوؿ اؼبصلحة الوطنية،
كما ال بد من كضع بركتوكوالت جدية لتقف حاجزان أماـ أية ؿباكالت للعودة للوراء.
إف النظرة التفاؤلية حوؿ مستقبل كاعد يتشارؾ فيو اؼبواطنوف بفكرىم اعبمعي الذم يتسابقوف يف طواعيتهم
لتحقيقو قضية مهمة ،كونو يبثل نقطة انطبلؽ جادة كبو ربقيق السلم األىلي كاألمن اجملتمعي بدافعية كاىتماـ كبَتين،
كجزء من مبلمح القيادة التحويلية اليت ترسم بعقوؿ اعبميع أنبية التغيَت كذبعل منهم أطرافان فاعلة فيو.
كىنا يتأتى على األجهزة األمنية تعزيز شراكات مدنية ليلتحم اعبميع يف اؽبم اجملتمعي ،باعتباره ضركرة كطنية
تقتضي التكامل كالتعاكف األىليُت لتحقيق األمن كاالستقرار كمناىضة ثقافة العنف دبختلف أشكاؽبا كألواهنا ،كإحبلؿ
الفكر التنويرم كاؼبنفتح ؿبل الضغائن كاألخطاء كالتجاكزات كلتصبح العدالة اجملتمعية شعارا قاببل للتحقيق يف ؾبتمع
آمن كمزدىر.
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 )2006السلطاف الداخلي (السيادة ) كتطورات حقوؽ اإلنساف ،حبث مقدـ إُف مؤسبر
السامرائي ،إبراىيم اضبد (2006ـ.
األمن كالديبقراطية كحقوؽ اإلنساف جامعة مؤتة/7/12-10
 )2013اغبراؾ العريب :أزمة الوسائط كبزكغ ثقافة جديدة للتغيَت ،جامعة ؿبمد األكؿ ،اؼبملكة
-سعدم ،ؿبمد (

اؼبغربية.
 )2006الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف يف التعليم  ،حبث مقدـ إُف مؤسبر األمن كالديبقراطية
عامر ،طارؽ عبد الرؤكؼ (2006ـ.
كحقوؽ اإلنساف جامعة مؤتة/7/12-10
عبد العاطي ،صبلح ( )2010دكر الًتبية يف تعزيز السلم األىلي ،ؾبلة اغبوار اؼبتمدف ،العدد  ، 3176:منشورة.2014
على اؼبوقع االلكًتكين  ،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=234239 :أخذت بتاريخ/6/1 :
 )2003حقوؽ اإلنساف يف القانوف األساسي الفلسطيٍت  ،صادر عن مركز راـ اهلل لدراسات
 عبلكنة ،ياسر غازم (حقوؽ اإلنساف .
 )2005التسامح الثقايف كاغبق يف االختبلؼ بُت البعد العاؼبي كالواقع الفلسطيٍت – تشخيص
ع-واد ،يوسف ذياب (
2005ـ.
كتدخل – كرقة حبث قدمت يف مؤسبر( اهلل كاغبق يف االختبلؼ) ،جامعة الركح القدس – بَتكت/10/24-22
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 )2006ثقافة اػبوؼ يف اجملتمع الفلسطيٍت  ،حبث مقدـ إُف مؤسبر األمن كالديبقراطية كحقوؽ
ع-واد ،يوسف ذياب (
2006ـ.
اإلنساف جامعة مؤتة/7/12-10
 )2010دليل اؼبسؤكلية اجملتمعية للجامعات ،صدر عن جامعة القدس اؼبفتوحة.
ع-واد ،يوسف ذياب (
 )2014سبكُت الطالب اعبامعي من ثقافة اؼبسؤكلية اجملتمعية كتأطَتىم يف قيادة التغيَت ،كرقة
ع-واد ،يوسف ذياب (
2014ـ.
علمية مقدمة للمؤسبر الدكِف (اؼبواطنة كاؽبوية كاألمن الوطٍت) جامعة مؤتة ،من/1/25-22

 )2013اغبراؾ العريب بُت الشرعية االنتخابية كالشرعية الشعبية ،منشورة على اؼبوقع االلكًتكين:
العَتج ،الفضيل(.2014
 .www.zelmouziz.comأخذت بتاريخ/5/17
 )1999رؤيا لنظاـ تربوم فلسطيٍت ديبقراطي يف سبكُت الشباب يف مفهوـ الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف
-فاشو ،فوليت (

 ،اؼبركز الفلسطيٍت لتطوير اؼبشاريع الصغَتة كمركز اؼبنهل الثقايف للمرأة كالطفل .
مناظرة طبلبية ،اغبراؾ الشبايب ليس فعاالن يف حركة النضاؿ الوطٍت( )2013ككالة األنباء كاؼبعلومات الفلسطينية،.2014
منشورة على اؼبوقع االلكًتكين .www.wafa.ps :أخذت بتاريخ /5/15:

488

العدد الرابع :التربية على القانون الدولي الانساني – أغسطس 2014

489

العدد الرابع :التربية على القانون الدولي الانساني – أغسطس 2014

الخىصياث

490

العدد الرابع :التربية على القانون الدولي الانساني – أغسطس 2014

في يوم األربعاء  20أوت  2014اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع حول  :التربية
عمى القانون الدولي اإلنساني ،المنظم من طرف قسم حقوق االنسان بمركز جيل البحث
العممي ،والذي حضره أساتذة من خيرة باحثين الوطن العربي ،وألقو

ا فيو مداخالت مست

إشكاليات ىذا المؤتمر ومختمف محاوره المسطرة ،عمى الشكل التالي:
إشكاليات المؤتمر:
 ماىو دور المنظمات الدولية واإلقميمية والوكاالت المتخصصة في نشر وتعزيز القانونالدولي االنساني ؟
 -ماىي وسائل نشر مبادئ وقواعد القانون الدولي االنساني ،السيما

بين عناصر القوى

المتصارعة؟
 ماىو دور المجتمع المدني ووسائل اإلعالم في نشر وتعزيز القانون الدولي االنساني؟ ماىو دور المؤسسات التعميمية في تربية األجيال الصاعدة عمى مبادئ السمم والعملاإلنساني؟
محاور المؤتمر:
 المحور األول :جيود المنظمات الدولية في نشر وتعزيز القانون الدولي االنساني. المحور الثاني :دور المجتمع المدني في التربية عمى القانون الدولي االنساني . المحور الثالث :دور وسائل اإلعالم في نشر مبادئ القانون الدولي اإلنساني . المحور الرابع :دور المؤسسات التعميمية في التربية عمى القانون الدولي االنساني.وقد انعقدت عمى ىامش ىذا المؤتمر لجنة صياغة التوصيات ،تحت رئاسة
سرور طالبي المل
وبعضوية كل من األساتذة :
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رئيس المجنة العممية  :د .عبد الحميم بن مشري (مركز جيل البحث العممي)
أ.د .يوسف ذياب عواد (جامعة القدس المفتوحة)
د .عمي جاسر الشايع (جامعة الرياض)
د عبد العزيز خنفوسي (مركز جيل البحث العممي)
د .رحيمة الطيب عيساني ( جامعة الشارقة)
د .جياد الغرام (جامعة د .يحي فارس)
د .بن عياد جميمة (جامعة أمحمد بوقرة)
د .نجيب بن عمر عوينات (المعيد األعمى لإلعالمية بالكاف)
ىيمة (جامعة الحاج لخضر)
د .قسوري ف
د .إيناس محمد عميمات ( كمية الممكة رانيا)
أ .غربي صورية  -أ .بدير يحي  -أ .عبد الحكيم بوجاني (جامعة أبو بكر بمقايد)
أ .رياض شتوح (جامعة محمد بوضياف )
أ .عمر الكروش (مركز جيل البحث العممي )
أ .المية أبوزيد (جامعة عبد الرحمان ميرة)
أ .براىيمي زينة (مولود معمري)
أ .لطيفة جحيش (جامعة عباس لغرور)
لخصت فيما يمي :
وقد خمصت ىذه المجنة إلى جممة من النتائج الميمة التي ّ
 إن نشر القانون الدولي اإلنساني لو دور جد فعال في الحد من االنتياكات الجسيمة في
زمن النزاعات المسمحة أو عمى األقل التقميل منو ا أو التخفيف من المعاناة ،لكن لتحقيق
ذلك البد أوال من توفر اإلرادة السياسة لدى الدول األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع
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في االلتزام بتعيداتيا عمال بمبدأ " الوفاء بالعيد " ،وأن تجسد ذلك عمى أرض الواقع من
خالل اتخاذىا لكافة اإلجراءات الكفيمة لمتعريف بأحكام القانون.
 إن التربية عمى قواعد القانون الدولي اإلنساني ليس باألمر اليين و تحتاج لدعم مالي كبير
لمقيام بالمؤتمرات والمنشورات و التدريبات وتنظيم إداري محكم لسد ثغرة الجيل بيذا القانون،
فصحيح أن الييئات اإلنسانية لعبت دور كبير عمى المستوى الميداني في الحروب

و

الكوارث الطبيعية لمتخفيف من معاناة المتضررين غير أنيا ال زالت قاصرة نوعا ما عن
نشر القانون الدولي اإلنساني الذي يجب أن يصبح عادة اجتماعية و دولية ال يتم خرقيا
ميما كانت الظروف.
 كما وقفنا في المؤتمر عمى أن لممنظمات غير الحكومية دور فعال وميم في نشر القان ون
الدولي اإلنساني والتعريف بو عمى أوسع نطاق نظ ار الستغالليا في ذلك جميع إمكانياتيا
المادية والبشرية ،غير أن القوانين المتعمقة بتنظيم مياميا تعاني في أغمب الدول العربية
من الغموض وعدم الوضوح ،خصوصا األقسام التي تحدد الظروف التي تستطيع الحكومة
في ظميا حل أو حظر المنظمة غير الحكومية ،وال تعكس الفيم الحديث ألىمية المنظمات
غير الحكومية كشريكة في تنمية المجتمع ،فإن قوانين المنظمات غير الحكومية تعكس رغبة
الحكومة في السيطرة بدال من تنظيم قطاع المنظمات غير الحكومية ،وىو األمر الذي يؤثر
سمبا عمى عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التوعية والتربية ونشر قواعد القانون
الدولي اإلنساني.
 إن لوسائط اإلعالم دور ميم وكبير فعال في التعريف بالقانون الدولي اإلنساني عمى نطاق
أن اإلعالم بطبيعتو يتوجو لقطاعات كبيرة من الرأي العام الوطني نظ ار النتشاره
واسع؛ ذلك ّ
غير المسبوق في أعماق القرى والنجوع والمدن الصغيرة ،ناىيك عن المراكز الحضرية
والتجارية والسياسية والثقافية ؛ وألنو أيضا يستخدم لغة بسيطة ومبسطة مفيومة من قبل
الجميع ،متعممين وغير متعممين .
أن الدور الممكن لإلعالم في ىذا المجال لن يتم ىكذا لمجرد أننا نرغبو ونتمناه  ،أو أنو
بيد ّ
فإن استنياض اإلعالم ألداء ىذا
سيتم بين عشية وضحاىا ،بل عمى العكس من ذلكّ ،
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الدور يمر عبر توجو مقصود وخطة واضحة إزاء اإلعالم واإلعالميين ،تميد الطريق
النخراطو في أداء ميمة التربية عمى القانون الدولي اإلنساني .
 أما بخصوص المناىج التربوية ،فقد الحظ المؤتمرون وجود مسؤولية كبيرة ممقاة عمى عاتق
ىذه المناىج ،والتي تتحمميا بالدرجة األولى الحكومات العربية ،التي باتت مسؤولة أمام
المجتمع الدولي ،عن نوعية األفراد الذين تنتجيم ،فيناك اليوم أنماط وأشكال وصيغ
ومنيجيات تربوية جديدة ،واعدة بالتحضير اإلنساني ،والسالم وا إلخاء والتفاىم بين األفراد
والجماعات واألمم ،حيث تشكل التربية المسالمة اليوم ،منطمقا حيويا لمواجية العنف
والحرب والتعصب في العالم المعاصر ،ووفقا ليذا التصور الجديد ،فإن التربية في الوطن
العربي التي وصفت بأنيا الداء في ممارستيا الكالسيكية ،يمكنيا أن تكون ال دواء ،إذا ما
عممت عمى بناء أجيال جديدة ،قادرة عمى التفاعل اإلنساني ،ومجيزة لمعيش في عالم
مختمف متنوع الثقافات والديانات والعقائد واإلثنيات  .إذ يمكن ليذه التربية أن تعمل بآليات
جديدة عمى تنشئة األجيال الجديدة ،بروح جديدة مخضبة بقيم التسامح والقبول واالنفتاح .
كما يمكن لمنخبة المتعممة أن تمعب دو اًر بار اًز في ريادة التغيير نحو مجتمع مدني آمن

يحفظ حقوق المواطنين كجزء من ممارساتيم المجتمعية المسؤولة ،فقد أسيمت االىتمامات
اإلنسانية بتقنين الحقوق البشرية في مواثيق اقميمية ودولية ،وىذا ما يقتضي إعادة استمياميا

اع وجدير بالمسؤولية .
لممواطنين عمى نحو و ٍ
 إن الحديث عن مجتمع مزدىر وآمن ال يمكن أن يتم إال إذا تكاتفت الجيود وتعاظمت في
صياغة واقع جديد بعيد عن اإلكراه والقير والعنف أو االحتواء ،بل عمينا أن نسيم جميعاً

طي صفحة
في بناء ثقافة سياسية مجتمعية قواميا السمم األىمي ،وبما يتطل ب ذلك من ّ
الماضي القائمة عمى التسمط أو التصمب واإلقصاء أو النبذ أو التطرف أو التخوين وفق
نظره تكاممية تشاركية تعاونية ،تعتبر السمم االجتماعي طوق النجاة لمجتمع يزخر
بالتحديات.
 إن المجتمع الدولي مطالب اآلن وأكثر من أي وقت مضى بوضع إطار ىيكمي لنظام
قضائي دولي أساسو تطبيق القانون قوامو وحدة المعايير وليس ازدواجيتيا ،وعدم غض
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الطرف عن االنتياكات الجسيمة لحقوق االنسان ولمقانون الدولي االنساني في مختمف أنحاء
العالم ،وخصوصا ما يحدث اليوم في فمسطين ،ألن ذلك يمثل بال ريب وال شك تعبي ار
مباش ار عن اختالل توزيع القوة عالميا ،ودليل عممي عمى الحدود الواقعية الواردة عمى تطبيق
العدالة الدولية عمى األقوياء رغم توافر األدلة التي تدينيم.
وقوفا عمى ىاتو النتائج بما فييا من سمبيات ونقائص فقد توصل الباحثون المجتمعون
في ىذا المؤتمر إلى صياغة جممة من التوصيات ،نوردىا فيما يمي :
أوال  /التوصيات العامة:
 إقرار الخطط والبرامج الكفيمة بنشر القانون الدولي اإلنساني وتعميمو ،والعمل عمى تنميةالوعي القانوني بأحكامو بين مختمف شرائح المجتمع وأجيزة الدولة ،ونشره وتعميمو عمى نطاق
واسع ،وتحديد اآلليات واإلجراءات الكفيمة بنشر وتعزيز وتنفيذ مضامين القانون الدولي اإلنساني
ووضع أحكامو موضع التطبيق العممي .
 العمل عمى تنمية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الوطنية واإلقميمية والدولية العاممةفي مجال القانون الدولي اإلنساني ومساعدة الجيات الحكومية ذات العالقة ،فالبد لممؤسسات
العاممة في مجال تط بيق القانون الدولي اإلنساني والتي تسعى لنشر مبادئو سواء كانت دولية،
حكومية أو محمية ،غير حكومية من أن تعمل وفق النيج التشاركي والتنسيق فيما بينيا األمر
الذي يجنب االزدواجية في العمل ،وىدر الطاقات والموارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل
أكثر من مؤسسة ،عمى أ ن يشمل التنسيق بيذا الخصوص المؤسسات العاممة في الميدان؛ ألنو
من خالل ذلك يمكن تعزيز احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني  ،ويمكن لممؤسسات من
تطوير أدائيا من خالل تبادل التجارب والخبرات مع اآلخرين  .وىي بذلك تكون قادرة عمى نشر
وتعزيز مفاىيم القانون الدولي اإلنساني.
 ّلرفع من دور وأداء وتطوير المؤسسات العاممة في مجال تطبيق ونشر وتعزيز القانونالمجنة
الدولي اإلنساني يتوجب عمى الجيات المانحة والجيات الدولية مثل األمم المتحدة –
الدولية لمصميب األحمر -منظمات اإلغاثة الدولية اإلنسانية ،ايجاد برامج تدريبية لمساعدة
المنظمات العاممة في مجال تطبيق القانون الدولي اإلنساني ونشره وتعزيزه وعمى تطوير أدائيا
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في ىذا الخصوص ،وتنفيذ بعض األنشطة التي تصب في ىذا االتجاه سواء من خالل الدعم
المالي أومن خالل تبادل الخبرات والتجارب.
ثانيا  /التوصيات المتعمقة بتطويع القواعد القانونية

لتعزيز العمل بالقانون الدولي

اإلنساني:
 العمل عمى إيجاد نوع من التوازن والتوافق ما بين التشريع الدولي والتشريع الوطني ،فيممسالمجتمعون ضرورة المراجعة التشريعية لمنصوص الوطنية الواردة في القوانين المحمية بما
يضمن االنسجام ما بين النصوص الواردة في االتفاقيا ت الدولية والنصوص الواردة في القوانين
الوطنية ،وىو يضمن عدم وجود فجوة تشريعية ما بين التطبيق العممي والنص النظري .
 المشاركة في دراسة ومراجعة مشروعات االتفاقيات الدولية والبروتوكوالت المتعمقة بالقانونالدولي اإلنساني ،وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة بشأنيا لمجيات المختمفة ،وكذا دراسة
القوانين الوطنية ذات العالقة بالقانون الدولي اإلنساني ،وتقديم الحمول التي من شأنيا تطوير
ىذه التشريعات بما يضمن مواكبتيا لمتطورات والمستجدات السريعة والحاصمة التي يشيدىا
القانون الدولي اإلنساني في ظل التطورات الراىنة.
 ضرورة تعديل إتفاقيات جنيف األربع لسنة  1949والبروتوكولين الممحقين بيا لسنة ،1977ببمورة الصالحيات الحصرية لمجنة الدولية لمصميب األحمر ومنظمات اإلغاثة بصفة عامة،
وضرورة إدخال جممة من التعديالت الجديدة عمى نصوص القانون الدولي اإلنساني المتعمقة
بنشره أو اعتما د نصوص قانونية جديدة تتضمن إدراج أساليب جديدة تكون كفيمة بنشر قواعد
القانون الدولي اإلنساني ،والتي منيا  :اعتماد دالئل وقوانين عسكرية ،تنظيم عمل وسائل
اإلعالم ورجال الدين ودور العبادة ،وعقد الدورات التدريبية والتكوينية ،وىذا بمشاركة المجنة
الدولية لمصميب األحمر.
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ثالثا  /التوصيات المتعمقة بدور المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني في
التربية عمى القانون الدولي اإلنساني:
يمكن تفعيل دور المجنة الدولية لمصميب األحمر في تعزيز العمل اإلنساني وذلك عمى
النحو التالي:
 اعتماد نص قانوني واضح يجيز لمجنة الدولي ة لمصميب األحمر بنشر قواعد القانون الدولياإلنساني في كل وقت وفي كل مكان ،ميما كانت طبيعة النزاع سواء أكان دوليا أو غير دولي،
وىذا دون أي قيد أو شرط خاصة شرط موافقة أطراف النزاع ،وىذا ألن طبيعة عمميا إنساني
محض ال يحتاج إلى شروط من أجل تأديتو ،والبد من الت ركيز في عمميات النشر ،وبشكل
خاص عمى القوات العسكرية بمختمف تخصصاتيا ،وذلك من خالل تنظيم العديد من الحمقات
الدراسية والتدريبية عمى كيفية تطبيق أحكام ىذا القانون في الميدان .
 تسييل عمل المجنة الدولية لمصميب األحمر واقامة عالقات تعاون مع بعثاتيا اإلقميمية وق سمالخدمات استشارية ،وأن تعمل جميع الدول عمى إشراكيا في مختمف األنشطة التي تقوم بيا من
أجل تنفيذ التزاماتيا.
 عمى المجنة الدولية لمصميب األحمر في إطار إعداد وتكوين متطوعين لتقديم اإلسعافاتاألولية أن تعمل عمى تعريفيم بيذا القانون ،والقيام بتنظيم دورات

تكوينية بصفة مستمرة طوال

السنة ،ولتحقيق ذلك البد من استقطاب العديد من المشاركين خاصة منيم الشباب .
 ىناك أسموب جديد مبتكر يمكن أن تقوم بو المجنة الدولية لمصميب األحمر يمثل في إصدارالتقويم الشيري ( )les calendriersتحمل الشارة وفي أسفميا تعريف لمقانون الدولي اإلنساني،
أو أن تكون ىذه التقويمات الشيرية في شكل أواق بعدد أيام السنة ،بحيث تتضمن كل ورقة
قاعدة من قواعد ىذا القانون مع الشرح.
 السماح لمجنة الدولية لمصميب األحمر بتقديم المساعدة في مجال تدريب وتعميم القواتالمسمحة عمى ضرورة احترام وتطبيق ىذا القانون  ،وكذلك عمى كيفية تقديم اإلسعافات األولية
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لمضحايا حتى وان كانوا من العدو ،وتعريفيم بجميع الشارات المميزة وطبيعة عمميا ،وذلك من
خالل إعداد مطبوعات تتضمن ىذه الشارات ومعانييا والحماية التي تقررىا .
 ضرورة التعاون مع المجنة الدولية لمصميب األحمر وبعثاتيا اإلق ليمية لالستفادة من خدماتيافي ىذا مجال نشر أحكام ومبادئ القانون الدولي اإلنساني .
 دعوة الدول العربية إلى وضع صندوق دولي خاص لتمويل المساعدات اإلنسانية التي تقدمياالمجنة الدولية لمصميب األحمر في حالة تدخميا في الدول العربية ،وىذا لتفادي تمويميا مباشرة
من الدول المتقدمة لمتقميل من التبعية ليا ،وتمكينيا من تحقيق األىداف والمبادئ اإلنسانية .
كما يرى األساتذة المتدخمون أنو من أجل النيوض بالمنظمات غير الحكومية األخرى
العمل عمى تحقيق ما يمي :
 -ضرورة وضع نظام قانوني دولي يدعميا ويحمي نشاطيا ويؤمن ليا االستقاللية ا

لسياسية

لمحد من العراقيل التي تحول دون تحقيق اليدف االنساني الذي انشات من أجمو .
 تقديم المساعدة الفنية والمالية لممنظمات العاممة في مجال نشر القانون الدولي اإلنساني منأجل تحسين أدائيا من دون المساس بحيادىا واستقالليتيا؛
 التنسيق فيما بينيا أو مع المن ظمات الوطنية الحكومية وحتى الدولية من أجل ضم الجيودوتقاسم األدوار ،وتجنب ىدر الطاقات والموارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل أكثر من
منظمة.
توفير الوعي الالزم بأىمية عممية االدارة في المنظمات غير الحكومية وخصوصيتيا في التدخل
االنساني زمن الحرب.
 جمع االح صائيات الالزمة التي تحدد المعقيات التي تواجييا ادارة المنظمات غير الحكوميةعمى مستوى جميع الدول ،لمتحاور حوليا ومحاولة تذليل كل الصعوبات لتسييل عمل
المنظمات غير الحكومية العاممة في مجال التدخل االنساني في زمن الحرب .
رابعا  /التوصيات المتعمقة بتحسين العمل بالقانون الدولي اإلنساني عمى المستوى
المحمي:
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 يتوجب إنشاء قاعدة بيانات وطنية عمى صعيد كل دولة عمى حده ،تتضمن المؤسساتالعاممة في مجال القانون الدولي اإلنساني والخبراء واالستشاريين ،ويساعد عمى ذلك إنشاء
مركز توثيق لقواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني،عمى أن يكون المركز مركز وطني ،يشارك
فيو مختمف شرائح النابغة في مجال المؤسسات الحكومية الرسمية أو غير الرسمية ،ويعقد سنويا
عمى األقل مؤتمر سنوي يتم من خاللو استعراض المشكالت التي تعاني منيا المؤسسات
العاممة في مجال القانون الدولي اإلنساني ووضع تصورات لكيفية تجا

وز تمك المشكالت

والمعوقات في حال وجودىا.
 كما أنو عند إنشاء المجان الوطنية لمقانون الدولي اإلنساني،ال يجوز اقتصار العضوية عمىالجيات الحكومية،بل ال بد من إشراك منظمات المجتمع المدني والخبراء وبصفتيم الشخصية،
كون منظمات المجتمع المدني تتمتع بقدر كبير من ال

مرونة في العمل أكثر من الجيات

الحكومية.
 حيث لمس المشاركين بالمؤتمر عدة مالحظات فيما يخص المجنة الوطنية لمقانون الدولياإلنساني ،منيا ماىو متعمق بمدة العضوية فييا ،بحيث أن مدة ثالث سنوات ىي مدة قصيرة
جدا ألداء الميام المكمف بيا ،خاصة ما يضمن االنتظام

واالستم اررية ،كما أنو يالحظ غياب

األساتذة ال سيما األساتذة الجامعيين من حيث تشكيل المجنة .
 من أجل مواصمة واستمرار المجنة في نشر وتفعيل القانون الدولي اإلنساني ينبغي عمىالمجنة عقد مؤتمرات وطنية ودولية وكذا أيام دراسية عمى مستوي الجامعات الجزائرية من أجل
اتمام عممية النشر بين الطمبة الجزائريين
 المواصمة في تكوين إطارات متخصصة في مجال القانون الدولي اإلنساني واالستفادة منالخبرات الدولية في ىذا الخصوص ال سيما خبرات المجنة الدولية لمصميب األحمر ،وتكثيف
التعاون بينيا وبين المجان الوطنية سواء عمى الصعيد الوطني أو بينيا وبين لجان مختمف دول
العالم.
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 وضع موقع خاص بالمجنة الوطنية لمقانون الدولي اإلنساني عبر االنترنت ،ألجل نشر تقاريرودراسات أعمال المجنة عمى مستوى الجميور كي يمكن لكل الباحثين التطمع عمى إنجازات
المجنة الوطنية لمقانون الدولي اإلنساني.
 ضرورة إشادة المجنة بالتراث الجزائري السيما إحياء انجازات األمير عبد القادر ،كما ينبغيعمى المجنة في إطار مياميا تفعيل أحكام القانون الدولي اإلنساني العرفي.
خامسا  /التوصيات المتعمقة بتعزيز دور

اإلعالم في التربية عمى القانون الدولي

اإلنساني:
 وضع إستراتيجية متك اممة من أجل نشر وتعزيز مبادئ ومفاىيم القانون الدولي اإلنسانيوعمى أوسع نطاق ممكن ،وبما يعزز الثقافة والوعي بتمك المبادئ والمفاىيم ،األمر الذي يتوجب
معو إنشاء وحدات متخصصة باإلعالم والنشر ضمن معايير وضوابط تقوم عمى مؤشرات أداء
واضحة ،حتى يمكن من خالل المؤشر ات تطوير األداء المؤسسي لعمل المؤسسات العاممة في
مجال القانون الدولي اإلنساني .
 ضرورة إيجاد آليات تعاون وتنسيق مع مختمف وسائل اإلعالم من أجل تحقيق سياسة فعالةوناجعة لنشر مبادئ القانون الدولي اإلنساني من أجل تخصيص فترة زمنية كل شير مثال في
وسائل اإلعالم المرئية من أجل التعريف القانون الدولي اإلنساني ،ونشر الثقافة والوعي القانوني
بيذا المجال الحساس ،وكذا مساحة معينة في وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة لنفس
الغاية،عمى أن يتولى بعض الخبراء في مجال القانون الدولي اإلنساني إعداد المادة اإلخبارية،
نظ ار لمدور ال حيوي واليام الذي أصبحت وسائل اإلعالم تمعبو خصوصا في ظل ثورة
االتصاالت والمعموماتية .
 ضرورة التّوسع في استخدام وسائط اإلعالم الجديد في التوعية بالقانون الدولي اإلنساني منطرف األفراد والجماعات االجتماعية ،والزيادة المطردة في أعداد مستخدمييا عبر العالم،
وسىولة وسرعة اعتمادىا واالنخراط في مجتمعيا االفتراضي أصبح بمقدور كل شخص
السرعة ،الكمفة
الوصول إلى ماليير البشر بنقرة واحدة؛ نظ ار لما تتميز بو من خصائص
ّ :
المنخفضة ،التأثير الكبير والواسع ،التفاعل عن بعد ،واالنتشار الكوني وعبورىا وتجاوزىا
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لمحدود الجغرافية والس ياسية ،حيث أن القراءة العممية والواقعية لخصائص ومميزات وسائط
االعالم الجديد تدلل عمى أنيا تمتمك عومل الفعالية األساسية لالضطالع بدور ميم وكبير في
الدولي اإلنساني ،وعمى نطاق واسع  ،وذلك بسبب االستخدام الكبير والواسع
التّعريف بالقانون ّ
لوسائط اإلعالم الجديد  ،وتحول وسائط اإلعالم الجديد إلى مصدر أساسي وميم لممعمومات
لكثير من مستخدمييا ،وكذا الحرية المطمقة في نشر األخبار والمعمومات .
سادسا  /التوصيات بخصوص الدعم المالي في مجال التربية عمى القانون الدولي
اإلنساني:
 -يتوجب أن ترصد الحكومات الموارد المالية الالزمة

لنشر القانون الدولي اإلنساني لنشره،

كون ذلك يندرج بالدرجة األولى في إطار مسؤوليات الدول األطراف في اتفاقيات جنيف األربع،
حيث يقع عمى الدولة تخصيص مبالغ وموارد كافية لممؤسسات العاممة في مجال القانون الدولي
اإلنساني في ميزانيتيا السنوية،كون الجمعيات الوطنية لميالل والصميب األحمر ال تتقاضى من
ميزانية بعض الدول أي شيء يذكر ،أو تخصص بعض الموارد التي ال تكفي لدفع أجور
المقررات ورواتب الموظفين ،األمر الذي يشكل عائق أمام ىذه المؤسسات لمقيام بدورىا عمى
أحسن وجو .
سابعا  /التوصيات المتعمقة بالمناهج التربوية :
 يتوجب إدماج مبادئ ومفاىيم القانون الدولي اإلنساني ضمن مناىج المدارس االبتدائيةوالمتوسطة والثانوية ،ثم المراحل الجامعية ،كمنياج مستقل وليس ضمن مادة القانون الدولي
العام  ،عمى أن يتم إعداد الخطط الدراسية بالتعاون ما بين المدارس والجامعات والمؤسسات
ميما كان نوعيا سواء حكومية أو غير حكومية العاممة في مجال تطبيق القانون الدولي
اإلنساني ،وذلك بغية ترسيخ تمك المبادئ حتى يسيل نشرىا وتعزيزىا ،ويجب قبل ذلك تحديد
خطة الفئات المستيدفة من التدريس والمواضيع التي يجب أن تشمميا الخطط الدراسية .
 عقد الندوات وسائر األنشطة المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني داخل الدولة ،والمشاركة فيالندوات والمؤتمرات واألنشطة الدولية بالخارج ،واقامة دورات تعميمية وتدريبية في المدارس
501

العدد الرابع :التربية على القانون الدولي الانساني – أغسطس 2014

ومختمف المؤسسات التربوية والتعممية اضافة إلى إنشاء مراكز أبحاث ومراكز لنشر والتربية
عمى القانون الدولي االنساني.
 حث المجنة الوطنية لمقانون الدولي اإلنساني عمى المشاركة في إعداد البرامج التربوية عمىمستوى المدارس ألجل تحسيس فئة األطفال بقواعد القانون الدولي اإلنساني ،وكذا فتح
تخصصات عمى المستوي الجامعات الجزائرية في مجال القانون الدولي اإلنساني .
 تعميم مشروع استكشاف ا لقانون الدولي اإلنساني الذي بادرت المجنة الدولية لمصميب األحمرفي كافة المؤسسات التربوية وعبر كامل التراب الوطني ،وبرمجة مسابقات لمتالميذ حول
أحسن عرض لمتعريف بأىم ما تضمنو ىذا القانون من حماية والتزامات يجب التقيد با في زمن
النزاعات المسمحة لضمان سالمتيم أو سالمة الممتمكات الثقافية ،وغيرىا من المواضيع.
ثامنا  /التوصيات الختامية:
 في سبيل نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني ،وتذليل مفرداتو وبيان أىميتو القصوى ،قررمركز جيل البحث العممي ،بناء عمى توصية لجنة الصياغة بالمؤتمر ،نشر أعمال ىذا المؤتمر
في عدد خاص من مجمة جيل حقوق االنسان ،وعمى المواقع اإللكترونية لممركز .
 كما يوصي كل األساتذة المشاركين في فعاليات ىذا المؤتمر بضرورة عقد دورات تدربية فيالقانون الدولي اإلنساني ،وعقد المزيد من المؤتمرات المتخصصة في التربية عمى قواعد القانون
الدولي اإلنساني عمى شاكمة ىذا المؤتمر في مناطق متعددة من الوطن الصغير

(الجزائر)

والكبير (الوطن العربي).
 رفع توصيات ىذا الممتقى إلى الجيات المعنية بالقانون الدولي اإلنساني ،ونشر ىذهالتوصيات عمى نطاق واسع من خالل الصحافة واإلعالم ،ومختمف مواقع التواصل االجتماعي .
 وفي األخير يدعو مركز جيل البحث العممي جميع المشاركين في ىذا المؤتمر وأعضائوومتتبعيو ،لممساىمة في عشرية التربية عمى القانون الدولي االنساني من خالل مواصمة البحث
ونشر المقاالت والدراسات المتخصصة ،وىو بدوره يتكفل بتنظيم دورات تعميمية شيرية مجانية
ألعضائو تحت رعاية ودعم االتحاد العالمي لممؤسسات العممية "."UNSCIN
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