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5 شكر وتقدير 

شكر وتقدير 

العامة  إلى اجلمعية  2017، تقّدمُت ُبقمرَح  7 سبممبر/أيلول  في 
لألمم املمحدة كنُت قلُت ِفيه إنه وإذا ُقيَِّض لهذا املقمرح أن ينّفذ، 
فسيكون عالمة فارقة لألجيال القادمة. إن حتقيقه يعممد يقينا على 
إرادتنا الصادقة وتصميمنا  جهودنا املمضافرة، وباخلصوص على 
على خدمة اإلنسانية. هذا املقمرح يحمل عنوان »ثقافة السالم من 
أجل أمن أجيال املسمقبل »ويمطلب من كل الفاعلني الدوليني إلزام 
البرامج  ثقافة السالم ضمن  بمقدمي دروس خاصة حول  أنفسهم 
واملواد المربوية، بدًءا من رياض األطفال مرورا بالمعليم االبمدائي 
وانمهاًء بالمعليم الثانوي واجلامعي. وقد لقي هذا املشروع ترحيًبا 
من رئيس اجلمعية العامة آنذاك السيد »بيمر طومسون« الذي أوّد 
حافزا  املشروع  على  املوافقة  الشكر. شكلت  بجزيل  له  أتقدم  أن 
 22 ففي  فكرتي.  في جتسيد  المالية  اخلطوات  إلى  لالنمقال  لي 
سعود  »عبدالعزيز  مؤسسة  دّشنت   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين 
البابطني الثقافية« كرسي ثقافة السالم في روما واعمنت بجميع 
أنشطمه. ولقد أوكلنا مهمة اإلشراف عليه وتدريس ثقافة السالم 
 100 يضم  الــذي  اإلنسان  وحقوق  للدميقراطية  األوروبــي  للمركز 

جامعة من جميع أنحاء العالم.

لــإشــراف والموجيه في  إنــشــاء جلنة دولــيــة  وقـــررت بعد ذلــك 
السالم  ثقافة  بمدريس  سيقومون  الــذيــن  أولــئــك  مهمة  تسهيل 

لألجيال القادمة.

كان ذلك هو الوقت الذي ترأست فيه االجمماع األول لهذه اللجنة 
اليوم  في  أي   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين   23 في  رومــا،  في 
سبينيلي«  »ألمييرو  مركز  في  السالم  كرسي  تدشني  تَــاَل  الــذي 
روما  في  ثانيا  اجمماعا  عقدنا  ذلك  إثر  الثالثة.  رومــا  بجامعة 
في 28 جانفي/يناير 2018 )على اممداد يومني ممماليني(، قمنا 
لشبونة،  في  أيًضا  والمقينا  املناهج.  محموا  بمحديد  خاللهما 

الدولي  املنمدا  خالل   ،2018 أفريل/أبريل  و5   4 في  البرتغال، 
الذي عقدته مؤسسة »غولبنكيان« حول المعليم العالي في أوقات 
البرتغالية  اجلمهورية  وسام  تقليدي  بناسبة  وكذلك  الطوارئ، 
من قبل الرئيس »مارسيلو ريبيلو«. في خطوة أولى، اتفقنا جميًعا 
على إعداد »منهج منوذجي« يوجه اخلبراء في تأليف مناهجهم 
في جميع مسمويات المعليم. وأخذ اخلبراء بعني االعمبار جميع 
أفضل  أدمجوا  وهكذا  اللجنة،  أعضاء  قدمها  المي  االقمراحات 
 ،2018 سبممبر/أيلول   5 وفي  املقمرح.  تقدمي  عند  املساهمات 
قدمت هذا املنهج إلى اجلمعية العامة لألمم املمحدة في املنمدا 
رفيع املسموا حول ثقافة السالم. وقد متت املوافقة عليه من قبل 
احلاضرين مع طلب خاص إلضافة دروس حول الوسائل املخملفة 
حلماية المراث الثقافي. ومنذ ذلك احلني، وكخطوة ثانية، قامت 
املناهج.  بمأليف  بمكليف فرق اخلبراء املخمصة  جلنة اإلشــراف 

ومت اخميار أعضاء الفرق على أساس معايير ثالثة:
• اخلبرة في التدريس وفي موضوع الدراسة.	

• إتقان لغتني على األقل )اإلجنليزية والفرنسية( إلى جانب اللغة 	

األم في كل بلد.

• التنوع اجلغرافي: خبراء من قارتني أو ثالث قارات على األقل.	

املــدارس  مــن  النماذج  أفضل  باعمماد  اإلشـــراف  وأوصـــت جلنة 
البريطاني  شكله  فــي  إجنليزي  تــربــوي  نظام  وتطبيق  املمنوعة 

واألمريكي وكذلك نظام البلدان الناطقة باللغة اإلجنليزية.

كما حثت على النظر في مناهج تعليمية فعالة أخرا في أنظمة 
متت  وقد  واإليطالية.  واألملانية  الفنلندية  األنظمة  مثل  أخــرا 
صياغة املناهج من قبل ثالث فرق من املخمصني اعممدوا على 
 5 املمحدة في  لــألمم  العامة  للجمعية  م  ــدِّ ُق الــذي  املنهج  منــوذج 

سبممبر/ أيلول 2018. هذه الفرق هي:
• فريق من خبراء التربية في رياض األطفال واملرحلة 	

االبتدائية واألساسية.

• فريق من خبراء التعليم الثانوي.	

• فريق من خبراء التعليم العالي.	
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شكر وتقدير 6

الفرق على إمتام املناهج في نهاية أفريل/أبريل  ِبَحثِّ  ولقد قمنا 
2019، حنى نممكّن من تقدميها لضيوفنا في النسخة األولى من 

محكمة  في  املؤسسة  نظممه  الذي  السالم  لثقافة  العاملي  املنمدا 
العدل الدولية في الهاي في 13 جوان/يونيو 2019.. وقد حضر 
الفاعلة  واجلهات  والسياسيني  العالم  قــادة  من  عدد  املنمدا  هذا 
االجمماعية والثقافية. ومن أجل ضمان اإلجناز الشامل لعملنا في 
تهامي  الدكمور  لألسماذ  املشرفة  اللجنة  عهدت  احــددة،  اآلجــال 
على  واإلشـــراف  واملمابعة  بالمنسيق  املؤسسة  عــام  مدير  عبدولي 
املناهج. لذا أتقّدم بالشكر اجلزيل جلميع فرق اخلبراء الذين قاموا 

بمأليف املناهج واحمرموا اآلجال احددة.
• »لويجي موتشيا«، جامعة روما 3، إيطاليا.	

• اإلنسان 	 حقوق  مركز  ــادوفــا«،  ب »جامعة  كامبانيا«،  »دي��زي��ري��ه 
»أنطونيو بابيسكا«، إيطاليا.

• اإلنسان 	 حقوق  مركز  ــادوفــا«،  ب »جامعة  بيريني«،  دي  »بيترو 
»أنطونيو بابيسكا«، إيطاليا.

• »ماركو ماسيا«، جامعة »بادوفا«، مركز حقوق اإلنسان »أنطونيو 	
بابيسكا«. إيطاليا.

• »لورنس شيكاريللي«، جامعة »جورج تاون« واجلامعة األمريكية بالقاهرة.	

• »ماريا بونس دي ليون«، جامعة »متبل«، روما، إيطاليا.	

• »أندريا شيكاريلي«، جامعة بروك وجامعة »ترينيمي ويسمر«.	

• »محفوظ العارم«، معهد سوسة الدولي.	

• »آشلي مونش«، جامعة شمال فلوريدا، »جاكسونفيل«.	

• »إيلي سكرمالي«، جامعة تصميم املنمجات والمكنولوجيا، اململكة 	
املمحدة

• »أونا سيبولد«، جامعة شمال تكساس، الواليات املمحدة األمريكية.	

• »نيول هوغالند«، جامعة »بيرزيت«.	

• »جون تيم«، جامعة والية »سان دييغو«.	

• »جوناثان ميسون« - كلية اآلداب - تونس.	

• »اليزابيث ماركيز« املدرسة الفرنسية بالكويت.	

• »إميان قرامي« املدرسة الفرنسية بالكويت.	

كما أود أن أتقدم بخالص شكري إلى اللجنة املشرفة، المي تشرفُت 
برئاسمها، على دعمها املسممر ملشروعنا اإلنساني العاملي:

• اخلارجية 	 وزيــر  املالطي  البرملاني  رئيس  فريندو«  »مايكل 
األسبق، وهو إلى حّد كمَابة هذه الّسطور، نائب رئيس اللجنة 

الدميقراطية بالبندقية.

• »ت��ش��ارل��ز ن��وث��وم��ب«، رئــيــس مؤسسة احلـــوار بــني الشمال 	
واجلنوب، وزير اخلارجية البلجيكي األسبق.

• »باتريسيا مارتيلو«، رئيسة األكادميية العاملية للشعر.	

• »لورا ترويسي«، أمني عام األكادميية العاملية للشعر.	

• »تيري رود الرسن«، رئيس معهد السالم الدولي في نيويورك، 	
واملبعوث السابق لألمم املمحدة.

• »آدم لوبيل«، نائب رئيس معهد السالم الدولي في نيويورك.	

• »جنيب فريجى«، مدير معهد السالم الدولى للشرق األوسط 	
وشمال أفريقيا.

• »لويجي موتشيا«، رئيس مركز ألمييرو سبينيلي، روما.	

• »ميشيل كاباسو«، رئيس مؤسسة البحر األبيض املموسط.	

• »جورج أولريش«، األمني العام للمركز األوروبي املشمرك بني 	
اجلامعات حلقوق اإلنسان والّدمقرطة.

• سعود 	 عبدالعزيز  مؤسسة  عام  مدير  العبدولي«،  »تهامي 
للشؤون  السابق  المونسي  الدولة  ووزير  الثقافية،  البابطني 

األوروبية والعربية واإلفريقية )2016-2011(.

ألنها  القيمة  املناهج بالحظاتكم  هذه  إثــراء  ميكن  اخلمام،  وفي 
مصممة من أجل ثقافة السالم المي تظل دائما قيد المطوير.

إن ثقافة السالم ال حتماج إلى برهان وال إلى دليل ألنها تبرهن 
على نفسها بنفسها.

عبدالعزيز سعود البابطني

الكويت، 1 مايو 2019
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7 توطئة 

توطئة 
ام التزام ثقافة السَّ

ــى املـــدارس  هــذه »املــنــاهــج« )الــمــي متمد مــن ريـــاض األطــفــال إل
الدولي  املجممع  إلــى  ُقــِدّمــت  واجلــامــعــات(  والثانوية  االبمدائية 
ضمن األنشطة املخملفة لـ »املنمدا العاملي لثقافة السالم« الذي 
 ،2019 يونيو/جوان   13 في  الثقافية  البابطني  مؤسسة  نظممه 
بحكمة العدل الدولية )قصر السالم( في الهاي بهولندا، وهي 
ا لرجل جنح في مشاريعه  متّثل إجناًزا آخَر جديًرا بالمقدير حّقً
الشعوب،  بني  والمقارب  والشعر  لــألدب  حياته  وكــّرس  المجارية 
وتطوير فكرة أن تعيش البشرية مًعا في وئام واحمرام وتفاهم، 

وهي قيم تكمن في صميم ثقافة السالم. 

يعمل  العربي  الوطن  من  مسالم  صــوت  البابطني  عبدالعزيز  إن 
قابل   - دولي  تطوير مشروع طموح إلنشاء مجممع  بحماس على 
للمحقق - نؤكد فيه جميعا على المزامنا املشمرك بـ »أمن األجيال 

القادمة« من خالل توفير تكوين تربوي في ثقافة السالم. 

احلفاظ  في  جنحت  نهاجمها  ما  كثيرا  المي  أوروبـــا  إّن  يقينا، 
على السالم ألكثر من سبعني )70( عاما من خالل بناء سياسي 
واقمصادي وقانوني فريد من نوعه على أرضية ملطخة بالدماء 
للقارة نفسها المي كانت سببا في حربني عامليمني في قرن واحد. 

َففي سياق املنظور األوروبي املشمرك، وحني نمحدث عن ثقافة 
الفعلي  وتطبيقها  األوروبيني  املؤسسني  اآلباء  رؤية  فإن  السالم، 

هما مسألمان مركزيمان.

لقد كان اخليار األهّم ّهو السعي إلى حتقيق المكامل السياسي 

عبر المكامل االقمصادي، وكانت اخلطوة األولى هي تقاسم املواد 

الوقت ضمن االحتــاد األوروبـــي للفحم  اخلــام للحرب في ذلــك 

صميم  السالم  أجــل  من  والمفاني  الموجه  هــذا  ميثّل  لب.  والصُّ

املشروع األوروبي القائم على االعمقاد الراسخ بأنه كلما متكنت 

السياسية  السيادة  تقاسم  النجاح في  أوروبــا ودولها من  شعوب 

واالقمصادية دون توقف، قّل تعرضها خلطر المحول إلى ضحية 

لالنعزالية وهي أرض خصبة للحرب والصراع.

ينبع تأسيس االحتاد األوروبي أيًضا من نفس الروح المي عقبت 
احلرب العاملية الثانية والقائمة على عالم ممعاون وممرابط دوليا 
األمم  مثل  الدولية  املنظمات  إلــى  القومية  الــدولــة  تنضم  حيث 
املمحدة ووكاالتها. وينّص ميثاق األمم املمحدة في ديباجمه بوضوح 
المسامح  ملمارسة  اجممعت  قد  املمحدة«  األمم  »شعوب  أن  على 
والعيش مًعا في سالم مع بعضنا البعض كجيران جيدين وَعلَى 

»توحيد قوتنا للحفاظ على السلم واألمن الدوليني«. 

ملدة طويلة، أي في الفمرة المي عقبت احلرب مباشرة وفي اجليل 
الذي عايشمه، أخذنا هذه المطلعات النبيلة باعمبارها مَسلّّماٍت 
تبناها العالم كله واعمبرنا المزام بالمعاون الدولي واملشاركة في 

صنع القرار مسألة ال تمزعزع.

إن ما يبعث على القلق هو أننا نشهد أحداًثا وخيارات سياسية 
ال تسمح لنا بأخذ هذا االجتاه على أّنه أمر مسلم به. إذ سرعان 
ما عقبت نشوة سقوط جدار برلني وإعادة توحيد معظم أوروبا 
هجمات عشوائية على املدنيني من قبل جماعات إرهابية، مما 

أدا إلى انمشار اخلوف باسم المطرّف الديني أو غيره.

يمعرض تقاسم السيادة داخل االحتاد األوروبي للهجوم من قبل 
القوا الشعبوية والقومية: فقد تراجع منوذج المعاون الدولي الذي 
يقع في قلب السالم في عصرنا فاسًحا املجال ملوجة جديدة من 
أقلها  ليس  كثيرة،  عوامل  عليها  حّرضت  المي  القومية  املشاعر 
الذي  واالنعزالية، واخلطاب  الهائلة،  االقمصادية  الهجرة  قضية 

ميجد النزعة القومية. 
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لذلك ربا كانت احلاجة أكثر من أي وقت إلى مضى مزيد من 

السالم  »ثقافة  مشروع  فإن  وهكذا   – عاملنا  في  السالم  ثقافة 

الــوقــت املناسب، بل  يــأت فقط فــي  لــم  ألمــن أجــيــال املسمقبل« 

يكمسب أهمية أكبر من خالل محاولة ضمان أن ثقافة السالم، 

وعقول  بقلوب  سمفوز  القادمة،  لألجيال  ألمــن  أســاس  هي  با 

األجيال اجلديدة.

إن بطل السالم والالعنف، املهندس »كرمشاند غاندي«، املعروف 

باسم »املهامتا«، كان موفقا حاِز منَا جدا عندما قال: إذا أردنا 

تعليم السالم احلقيقي في هذا العالم، وَعنَّ لنا أن نواصل احلرب 

احلقيقية على احلرب، يجب أن نبدأ باألطفال«.

كان »املهامتا« شخًصا يعرف العواقب واملعاناة املرافقة الخميار 

طريق الالعنف من أجل حتقيق هدفه السياسي املمعلق باسمقالل 

أممه العظيمة. لم يكن تفانيه من حيث املبدأ واملعمقد في خدمة 

بأن  املأثور  القول  بمسفيه  المزامه  إن  الالعنف مسألة سياسة. 

في  كانت  الوسائل  بأن  قناعمه  إلى  يسمند  الوسيلة  تبرر  الغاية 

الواقع جزءا ال يمجزأ من الغاية. 

لقد علمنا بأن الالعنف ليس لباسا نرتديه ونخلعه حسب رغبمنا. 

إن موقعه في القلب، ويجب أن يكون جزًءا ال يمجزأ من كياننا، 

»يجب أن يكون نيل احلرية، سواء بالنسبة إلى شخص أو أمة أو 

إلى عالم ممناسبا بدقة مع حتقيق الالعنف للجميع. ومن خالل 

لمحقيق  وسيلًة  للعنف  بدياًل  هناك  أنَّ  ال،  فعَّ وبشكل  إظــهــاره، 

أهداف سياسية، مّما جعل »غاندي« ميّثُل منوذًجا ساطعا لبطل 

ثقافة السالم في عاملنا.

إنَّ تلك الفلسفة نفسها لِمـمخلُل املبادئ المي توجه منظمة األمم 
املمحدة للمربية والعلم والثقافة، اليونسكو. 

طلبت  المي  الــدول  من  رسالة عدد  في  ورد  مثلما  الواقع،  وفي 

العامة لألمم  السالم في اجلمعية  ثقافة  مناقشة  األولــى  للمرة 

ميثاق  »إلى  ونشرها،  السالم  ثقافة  مفهوم  تاريخ  يعود  املمحدة، 

األمم املمحدة للمربية والعلم والثقافة، )اليونسكو(، الذي اعممد 

منذ أكثر من 50 عاما، حيث ُدِعيت تلك املنظمة لبناء دفاعات 

السالم في عقول الرجال »ألن سالًما يقوم حصرّيًا على المرتيبات 

السياسية واالقمصادية للحكومات لن يكون سالًما يضمن دعما 

وإجماًعا دائًما ومخلًصا لشعوب العالم. ولذلك، يجب أن يمأسس 

الفكري  المضامن  على  الفشل،  مصيره  يكون  ال  حمى  السالم، 

واألخالقي للبشرية، متاًما يجب القيام بهذا.

واألخــالقــي  الثقافي  المضامن  على  الــســالم  ثقافة  تأسيس  إن 

أمن  بها لضمان  القيام  إلى  للبشرية مهمة نحن جميعا مدعوون 

األجيال القادمة. ومع ذلك، فأثناء القيام بذلك، يجب أن نمجنب 

تلويح  مصير  نلقى  ال  حمى  الــســالم،  لملطيف  السهلة  »اخللطة« 

»السالم  على  كدليل   1938 عــام  هملر  مــع  باالتفاق  تشامبرلني 

في عصرنا«. ال يوجد سالم في الركون إلى الطغاة واالسمسالم 

يصلي  الــذي  السالم  لمحقيق  النازية.  مع  احلــال  كان  كما  للشر، 

من أجله مؤمنو الديانات اإلبراهيمية الثالث، يجب علينا ضمان 

املقابر بضحايا  مــلء  يرغب في  أحــد  فبينما ال  ســالم جــوهــري. 

احلروب والصراعات، ال نطمح كذلك لسالم املقابر. لم يَُقْم سالم 

دون عدالة في املاضي، ومن الصواب والعدل االسممرار في ذلك 

السعي إلى حتقيق العدالة اليوم أيًضا. 

في السياق تفسه، ال سالم للمضطهدين بال حرية. مثلما أخبرني 

حنا نصار، رئيس بلدية بيت حلم السابق، عندما زرته بصفمي 

نحن  السالم،  نشهد  »نحن ال   :2005 مالطا عام  وزيــَر خارجية 

نشهد الممزيق قطعة قطعة«.

اجلهد  يكون  أن  يجب  السالم.  أداتــا  هما  والمفاهم  احلــوار  إن 

الدبلوماسي في حل النزاعات والموترات الدولية مسممرا وحازما 

في مواجهة ما قد يبدو وكأنه حالة من اليأس. واسملهاما لكلمات 

األم تيريزا »أعطوا ولكن أعطوا حمى يحدث ذلك أملا«، يجب أن 
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نسعى لمحقيق السالم بهذا المصميم اإلضافي، حمى يحدث ذلك 

أملا. ويجب أن يكون للسالم ثماره، وفي هذا السياق، على املجممع 

الدولي أن يضمن بأن للسالم فوائَد دائًما. 

إلى  اإلحالة  عند  مكافأة  أّنها  على  املكاسب  تلك  إظهار  وميكن 
حاالت الصراع األخرا المي تمطلب حال. عندما نضع الفاعلني 
وعندما  العنيفني،  غير  الفاعلني  مع  السلة  نفس  في  الُعنِْفيني 
والمقدم ألولئك  املكافأة  األمَل في حتقيق  والَ  املكافأةَ  نُظهر  ال 
السلمية  الوسائل  أجــل  من  العنيف،  القمال  عن  يمخلون  الذين 
هنْا قيمة السالم. يجب  والدبلوماسية للمغيير، نكون بذلك قد شوَّ

الم ثماره الظاهرة.  أن يكون للسَّ

خضم  وفــي  السياسي،  المغيير  فبعد  مصاحلة،  دون  ســالم  ال 
األحداث، نحماج إلى قادة يثّمنون عاليا قيمة املصاحلة باعمبارها 
وسيلة من وسائل السالم واألمن لألجيال القادمة. وقد ال يكون 
هناك مثال أفضل من مفوضية احلقيقة واملصاحلة في جنوب 
إفريقيا المي عقدت جلسات اسمماع علنية حول انمهاكات حقوق 
اإلنسان للضحايا واجلناة على حد سواء. طبًعا، ال أحد يسمطيع 
خالل  العفو  ومنح  العدل  إقامة  بني  رفيع  خط  وجــود  ينكر  أن 
واحــدة مثل أخرا،  البحث عن املصاحلة، كما ال توجد حقيقة 
فيها  يغدو  أوقــات، ضمن ظــروف معينة،  تكون هناك  ولكن قد 
السعي إلى املصاحلة أمرا بالغ األهمية حّمى يمسّنى لألمة املضيُّ 

قدما في السالم.

تاريخية  ذاكرة  تمطلب املصاحلة  دائما،  السالم  تعزيز  إطار  في 
السالم  معهد  في  مؤخًرا  في حديثه  املاضي.  بأخطاء  وإقــراًرا 
محقا  توميوجا«،  »إركــي  السابق،  وزميلي  كان صديقي  الدولي، 
في القول بأنه حمى في حالة وجود اتفاقيات سالم، فإن الماريخ 
تمّم معاجلمه والذي تعمقد أنك تركمه خلفك ميكن أن  لم  الذي 
يعود »ليطاردك وفي أسوإ األحوال قد يؤدي إلى جتدد النزاع«. 
ذلك أنه، »إذا كنت ال تعرف تاريخك، فال ميكنك رؤية املسمقبل«. 
وفي هذا اإلطار، أشار إلى اإلبادة اجلماعية لألرمن المي ال يزال 

تباطؤ  وإلــى  وغيرهم،  واألرمــن  تركيا  بني  تعريفها محّل خالف 
أملانيا في االعمراف بالفظائع املرتكبة في ما يعرف اآلن بناميبيا، 

وما اقمرفه البريطانيون والفرنسيون في الهند واجلزائر.

يكمن األمن احلقيقي في ثقافة عاملية للسالم، وليس في ميزان 
على  قــادرة  قوة عسكرية  توجد  ال  القاع.  نحو  والسباق  المسلح 
داخل  مكان  كل  وفي  الظروف،  جميع  في  املواطنني  كل  حماية 
في  اآلخرين  مع  المعاون  في  فقط  احلماية  تكمن  ال  أراضيهم. 
ثقافة  انمصار  في  أيًضا  بل  املعلومات،  وتبادل  األمنية  املسائل 
السالم المي متثل بحد ذاتها ضربة اسمباقية ضد احلرب والنزاع.

كما يكمن السالم واألمن في المعاون الدولي القائم على حسن 
املمعلقة  العاملية  المحديات  إلى معاجلة  يحماج  اجلــوار في عالم 
بالمغير املناخي، واالحمباس احلراري ودرجات احلرارة القصوا، 
أشخاص  ثمانية  ميملك  إذ  الثروة،  توزيع  في  املمنامية  والفجوة 
الذين  وُهــْم  مليار شخص،   3.6 المي ميملكها  الثروة  فقط نفس 

ميثلون النصف األفقر من البشرية.

يمطلب السالم أيًضا شبكة أمن اجمماعي تقدمها كل دولة قومية 
على مسموا عاملي. وفي عديد احلاالت، يُعّد الفقر املدقع واملوّلد 
والنزاع  للمطرف  أرضية خصبة  أخالقيا،  املقبول  وغير  لليأس، 
العنيف. بالطبع، حني نقول إنه حمى خالل احلرب، وعند انهيار 
السياسي  املــســار  دون جتديد  ســالم  ال ميكن حتقيق  الــســالم، 
وااللمزام بالمهدئة وتضميد اجلراح، سيكون ذلك من قبيل خلع 
األبواب املفموحة. هل مشروع عبدالعزيز سعود البابطني مشروع 
للحاملني؟ قد يكون ذلك، لكن احللم بسمقبل أفضل كان أساس 

كل تقدم حقيقي للبشرية. 

وفي نهاية املطاف، السالم ليس حلًما ألولئك الذين حققوه: إنه 
وأساس جلميع  لنا جميًعا في عصرنا،  وثمينة  أساسية  حقيقة 
جوانب احلياة األخرا. وإذا كّنا نعمبر أنفسنا مواطنني صاحلني، 

يجب علينا أيًضا تأمينه لألجيال القادمة.
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وتعزيزها  السالم  ثقافة  لمطوير  الدافع  يسممر  أن  يجب  لذلك 

قِوّيًا، في مدارسنا، في جامعاتنا، وداخل الدولة الوطنية وعلى 

املسموا وممعدد األطراف والدولي. يجب أن نسممر في القيام 

باملعركة اجليدة: وهي أن العظمة ال جتد تعبيرها في القومية أو 

القّوة العسكرية، أو في احلنني إلى اإلمبراطورية السابقة، أو في 

االنعزالية، وأن القوة ال تطغى على العدالة وأن احلرب ال ميكن 

أن تصبح أكثر جاذبية من السالم.

سبممبر/أيلول   7 في  البابطني  سعود  عبدالعزيز  مخاطبة  إن 

لألمم  العامة  اجلمعية   2018 سبممبر/أيلول   5 فــي  ثــم   2017

أمن  أجــل  مــن  الــســالم  »ثقافة  بعنوان  مــشــروع  املمحدة إلطــالق 

بأكمله، احلكومي،  الدولي  أجيال املسمقبل »حيث يقوم املجممع 

وغير احلكومي، بإنشاء وإرساء تربية قائمة على السالم ومناهج 

»بدءا  العاملي  الصعيد  على  المعليم  في  السالم  ثقافية محورها 

باملرحلة  وانمهاء  االبمدائية  باملدارس  مرورا  األطفال  رياض  من 

العامة  اجلمعية  قــرار  في  صداها  جتد  واجلــامــعــات«،  الثانوية 

والمعاون  واالنسجام  والثقافي  الديني  المفاهم  »تعزيز  بعنوان 

املعممد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005«:

»يــشــجــع الـــقـــرار احلــكــومــات عــلــى تــعــزيــز الــمــفــاهــم والــمــســامــح 

والثقافي  والعقائدي  الديني  تنوعهم  في  البشر،  بني  والصداقة 

المقدمية  املناهج  وتطوير  المعليم  خــالل  مــن  وذلـــك  والــلــغــوي، 

واالجمماعية  الثقافية  املصادر  سممناول  المي  املدرسية،  والكمب 

واالقمصادية والسياسية والدينية للمعصب، ويشجع على تطبيق 

منظور يُراعى اجلنسني أثناء القيام بذلك، من أجل تعزيز المفاهم 

والمسامح والسالم والعالقات الودية بني األمم وجميع اجلماعات 

العرقية والدينية، اعمرافا بأن المربية على جميع املسمويات هي 

أحد الوسائل الرئيسية لبناء ثقافة السالم.

كما يمطلب السالم احلوار بني األديان، وأنا أعلم أّن ذلك قريب 

جًدا من قلب عبدالعزيز سعود البابطني الذي ساهم كثيًرا من 

أجله طوال حياته املهنية. لذلك يمطلب السالم اهمماما ممجددا 

فقد  الكبرا.  العالم  لديانات  األســاس  حجر  هي  المي  بالقيم 

أدرجت األمم املمحدة في برنامجها »نحو ثقافة السالم« تعزيز 

احلوار بني األديان والثقافات، والمفاهم والمعاون من أجل السالم 

في إطار املسارات املمرابطة.

ومــصــدرا  لالنقسام  سببا  تــكــون  أن  ميكن  األديــــان  أن  صحيح 

للصراع. ولن يجادل »جون لينون« وأغنيمه الشهيرة »تخيل« في 

للقيم  مــصــدًرا  أيًضا  تكون  أن  ويجب  األديـــان ميكن  لكن  ذلــك. 

العامة واملشمركة. فالسالم. في قلب اإلسالم )من سالم - صنع 

السالم( واملسيحية )كن محّبا ألعدائك( وفي اليهودية حيث تعني 

فقط  ليس  السالم  تظهر  فهي  ولذلك  السالم.  أيًضا  »شــالــوم« 

كنقيض للحرب بل كحالة مثالية.

يلمزم اجلميع بأن يكونوا قوة من أجل اخلير،  الوقت لكي  حان 

البابطني  سعود  عبدالعزيز  عمل  لدعم  السالم:  أجل  من  وقــوة 

ومشروع مؤسسمه الثقافية »ثقافة السالم ألمن أجيال املسمقبل« 

وااللمزام بهما، مساهمني بذلك في مسمقبل أكثر أماًنا للبشرية 

ولألجيال القادمة.

مايكل فريندو)))

نائب  األسبق، يشغل حالًيا منصب  ووزير خارجية مالطا  برملان مالطا  رئيس   )1(
)جلنة  ال��ق��ان��ون  خ��الل  م��ن  للدميقراطية  األوروب��ي��ة  املفوضية  مجلس  رئ��ي��س 

البندقية(.
يستند هذا النص إلى الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور مايكل فريندو« في 
الثاني  في   3 روما  للسالم في جامعة  البابطني  حفل تدشني كرسي عبدالعزيز 

والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
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»إّن تأسيس سالم دائم هو مهّمة الّمعليم...« »يمحّدث اجلميع عن 

اّلسالم. ولكن ما من أحد يدّرس السالم.

كّل  بداية  واملنافسة هي  املنافسة.  تدريس  يمّم  العالم  ففي هذا 

حرب.

قد  نكون  حينئذ  والّمضامن،  الّمعاون  على  أبناءنا  نرّبي  عندما 

شرعنا في تدريس السالم«

ماريا مونتيّسوري

الّمعلّم بشكل جّيد  إذا متّكن الطفل من  الّمعليم...  السالم يعني 

في طفولمه، فإّنه لن ينسى ذلك. وسوف تكون قواعد العيش في 

سالم منارة له في كبره.

عبدالعزيز سعود البابطني

األساس املنطقّي: 

يهدُف مشروع »ثقافة السالم من أجل أمن أجيال املسمقبل القادمة« 

املقمرح من قبل مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الّثقافّية إلى 

في  االسمراتيجّية،  الّدراسات  قّيمة ضمن مجال  توفير مساهمة 

مخمِلف املسمويات الّمعليمّية. واسمنادا إلى ذلك، ُصّممت املقّررات 

وأساسّيا  حيوّيا  عنصرا  بصفمها  السالم  لثقافة  لمرّوج  الّمعليمّية 

ال للمؤّسسات الّمعليمّية فحسب، وإمّنا أيًضا للهياكل المي تصنع 

الّدينّية،  واجلماعات  الـدولّي  املسموا  على  احلكومات  سياسة 

ضمن تأثير أوسع وأشمل.

لقد مّت تصميم »مشروع ثقافة السالم« كي يُقّدم إلى الّصفوف 

إّنها  الاّلحقة.  الّصفوف  إلى  ثَّم  الّدراسّية في سّن مبّكرة، ومن 

عملّية مطّولة على املدا البعيد تروم أن توّفر لألطفال والّشباب 

وعيا بالقيم واحلقوق اإلنسانّية واحمراما لها.

وباإلضافة إلى تطوير مهارات اإلصغاء الفّعال واحلوار والّمأّمل، 

تــضــّم دروس املــشــروع مــحــاور مــن قبيل ق��واع��د ال��ّس��الم ضمن 

الّدولّية  املنّظمات  اليوم،  عالم  في  واخلالفات  السالم  نظرّيات 

الّثقافات،  احلوار بني  الّدولّية،  املعاهدات واالّتفاقّيات  واحملّلّية، 

اجليوسياسّي  الّسياق  في  واجلماعات  الّدينّية  املؤّسسات  دور 

امل��وارد،  الكونّي،  الّسياق  في  للّسالم  جديدة  تهديدات  ال��ّراه��ن، 

اإلرهاب الّدولّي، اجلرمية املنّظمة ومحاور أخرا عديدة. 

ملاذا ثقافة السام؟ 

املسموا  للّسالم على  كلّّي  لفهم  واحلّلني  الفاعلني  تأييد  يزداد 

غياب  باعمباره  للّسالم  تعريف  من  االنمقال  يمّم  حّمى  العاملي 

إيجابّي. ويقمضي  ينبني على سالم  إلى تعريف آخر  اخلالفات 

الّنظر إلى السالم من هذه الّزاوية حتّوال من الّمركيز على ضبط 

أسباب احلروب ومناهضمها إلى الّمركيز على فهم العوامل المي 

»حتمضن مجممعات إدماجّية، عادلة ومساملة، ممحّررة من اخلوف 

يعيشوا  بوسعهم حّمى  ما  كّل  الّناس  يفعل  الواقع،  والعنف«. في 

حياة مساملة. 

احلروب  أّن  با  مؤّكًدا  بديهّيا  ا  أمــرً السالم  ليس  املقابل،  وفي 

حاضرة بشكل مهيمن في كّل مجممع تقريبا، ابمداء من احلروب 

إلــى ذلــك ونظًرا  بــاإلضــافــة  إلــى اإلبــــادات اجلماعّية.  األهــلــّيــة 

الفئات  من  لكثير  االجمماعّي  االقمصادّي  الوضع  هشاشة  إلى 

االجمماعّية، فإّنه يمّم جتاهل حقوق السالم واألمان غير القابلة 

للّمفريط فيها أو االكمفاء بالّنظر إليها بصفمها ترًفا.
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لقد مّت اإلعالن عن تلك احلقوق ضمن اإلعالن العاملّي حلقوق 

يّمبعه  أخالقّيا،  قانوًنا  تـَـُســنُّ  مبدئّية  قيًما  باعمبارها  اإلنــســان 

الّناس في شّمى أنحاء العالم، بغّض الّنظر عن انمماءاتهم اإلثنّية 

ّول البلدان والّشعوب إلى  والعرقّية والّدينّية والّثقافّية. عندما حُتَ

ضحايا بواسطة الّمخريب الذي تنمجه اخلالفات املسلّحة، فإّنه 

من العسير ضمان االحمرام لقيم السالم. ههنا، يجدر بالّمعليم 

أن يخطو خطوة إلى األمام ويلعب دوًرا أساسّيًا. ولهذا يجب أن 

يمّم تأسيس ثقافة السالم لمجاوز تداعيات احلروب الكارثّية.

هذا ما يؤّكده البيان الّمأسيسّي لليونسكو، إذ يقول: »با أّن احلروب 

تبدأ في أذهان الّناس وعقولهم، فإّنه في أذهان الّناس وعقولهم 

يجب أن تُبنى وسائل الّدفاع عن السالم«. وبعبارة أخرا، يكون من 

األهّمّية القصوا أن نعلّم الّناس ونقوم بمنويرهم، من أجل ضمان 

معرفمهم حلقوقهم واحمرامها على املسمويني القريب والبعيد. 

ليس من الكافي أن يدعو املرء إلى السالم، أو يموق إليه أو يطلق 

الموّصل  الــّضــرورّي  من  يكون  وإمّنــا  للحروب.  مناهضة  صرخة 

إلى حقيقة أّن الّمعليم هو الّسالح الفّعال الوحيد الذي بإمكانه 

أن يميح ملواطني العالم أن ينجحوا في رحلة بحثهم الّطويلة عن 

السالم. ال يجدر بدراسة ثقافة السالم وحقوق اإلنسان أن تكون 

موضوًعا حتمكره الّدراسة األكادميّية، وإمّّنا يجب أن تكون هذه 

الّدراسة أداة أساسّية لمحقيق تغيير سلوكّي من أجل مجممع أكثر 

سالًما َويحمرم حقوق اإلنسان. 

مجال  في  ثقافمه  واحــمــرام  السالم  إرســاء  هــدف  يمحّقق  ولكي 

الّمعليم، ال بدَّ أن تكون الغاية إثراء مفهوم السالم لدا الّمالميذ 

على  وينبغي  الّمشريع.  أم  املضمون  مسموا  في  سواء  وتعميقه، 

وناشطني  للمعلومة  موّفرين  ذاتــه  اآلن  في  يكونوا  أن  األساتذة 

يـــوّفـــروا املعلومة  بــهــم أن  يــجــدر  ــالــني. وبــعــبــارة أخــــرا، ال  فــّع

لمالميذهم فحسُب، وإمّنا عليهم أن يقّدموا أيًضا أنشطة تزرع 

املعلومة املكمسبة في صميم الّسلوك اليومّي. إّن غرس السالم 

في أذهان املمعلّمني وقلوبهم ينمو مع ثقافة تدريس السالم. إّنه 

تدريس يؤّيد القيم الكونّية املممّثلة في احلّرّية والعدالة واملساواة. 

فعندما تسود هذه القيم، سيممّكن الّناس من الّمعايش سوّيا في 

كنف السالم، ضمن مجممعات دون خصومات. 

تشمل ثقافة السالم مجااًل واسًعا من املواضيع واملسائل املمفّرعة. 

من  فــإّن هدفه مشمّق  منــّوه،  وتسارع  نفوذها  اتساع  رغــم  ولكن 

يفعلوه  أن  في  ترغب  ما  لآلخرين  »افعل  وهــي  بسيطة.  حكمة 

باملسؤولّية ضمن  اإلحساس  أساًسا  يــرادف  ما  وهذا  جتاهك«. 

نطاق إنسانّي ممباَدل. 

ومن أجل أن حُتمرم ثقافة السالم وتنمشر في العالم كلّه، ينبغي 

ا ممعلّقا بالّمدريس منذ  أن تمضّمن قيم السالم الكونّية قسًما هاّمً

إلى  باإلضافة  األطفال.  روضــة  منذ  أي  باملدرسة،  اّتصال  أّول 

والمعلّم  المدريس  بني  جمًعا  السالم  تعليم  ثقافة  تقمضي  ذلــك، 

ومموازن.  دراســّي مرضّي  مناخ  توفير  أعلى مسموا، قصد  في 

توازًنا ورخــاء.  أكثر  إلى مجممع  يــؤّدي دون شّك  وهو ما سوف 

يجدر بدّرس ثقافة السالم أن يوّفر للّمالميذ الّموجيه واملساندة 

الّضرورّيني حّمى يصبحوا مسؤولني، ملمزمني بالقانون ومواطنني 

خالل  من  ذلــك  يمحّقق  والواقعّي.  الفعلّي  العالم  في  إنسانّيني 

تأسيس عملّية تدريس حلقوق اإلنسان تنبني على الّمفّهم وتُثرا 

بوضوعات ومسائل موّجهة، وكماب تعليمّي ملموس قابل للّمأقلم 

مع جميع املواضيع. 

املــدّرســني،  جلميع  توّفر  أن  إلــى  الّمعليمّية  املناهج  هــذه  تسعى 

القواعد  اجلامعات،  إلى  ووصــواًل  األطفال  ريــاض  من  انطالًقا 

وتعزيز  املمعلّمني  إللهام  الّضرورّية  الّمعليمّية  واملــواّد  اإلرشادّية 

كمًبا  لمكون  أعــّدت  أنها قد  وبالّرغم من  السالم.  بثقافة  وعيهم 

توجيهّية للمدّرسني الذين يبحثون عن تطوير ثقافة السالم في 
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للمطوير  قابلة  وإمّنــا  لهم،  مقّيدة  اعمبارها  يجب  ال  صفوفهم، 

القائمة  الفعل  ردود  بحسب  ضــرورّيــا  ذلــك  كــان  كلّما  والّمحوير 

الّمالميذ  املــدّرســون، اخلــبــراء، األولــيــاء،  الــّدراســي:  في املجال 

املناهج  هــذه  تموّقف  أاّل  يُرجى  الّسياق،  هــذا  وفــي  والّطلبة... 

الّمعليمّية عن الّمطّور وأن تكون في خدمة هدف نهائّي بدل أن 

تكون نهاية في حّد ذاتها. 

»صوُت األفعال أعلى من صوت الكلمات«: 

فاقد الّشيء ال يعطيه. ولذلك، ال ميكن للمرء أن يعلّم ما ال يعرفه 

أو يدعو إلى ما ال يلمزم به، وبعبارة أخرا، ال يحماج املمعلّمون 

إلى أن تُقّدم لهم معلومات عن ثقافة السالم في املدرسة فقط، 

ألّنه إذا أردنا أن تكون ثقافة السالم ناجعة، ال يحماج الّمالميذ أن 

يُْعلُوا من شأن قيم ثقافة السالم فحسب، وإمّنا يحماجون أيًضا 

إلى أن يزدروا العلل واألمراض املمجّذرة واملخّربة.

ولكي يمّم ذلك، يجدر باملدّرسني أن يبحثوا عن إبراز احمرامهم 

لثقافة السالم في طرق تدريسهم نفسها. مثال، ال ميكن للمعلّم 

أن يخطب في الّمالميذ حول أهّمّية قيمة العدالة، ثّم يقوم بعد 

ذلك بسلوك ظالم في الّصّف. وأقّل ما ميكن قوله إّن هذا األمر 

أّي مشروعّية في عيون  يُفقده  يدّرسه. وسوف  ما  مع  يمناقض 

الّمالميذ الذين لن يحملوا قيمة العدالة محمل اجّلّد في ما بعد. 

ورغم أّن بعض املسائل األكادميّية ال تقمرن بشكل مباشر بثقافة 

السالم، فبإمكان أّي مدّرس ألّي ماّدة أن يدعم ِقيَم ثقافة السالم 

الّمرويج  إلــى  يسعى  المي  الّسلوكات  جملة  خــالل  من  وينشرها 

املمبادل، قبول اآلخر، اجلدارة  الّصّف، مثل االحمرام  لها داخل 

القيم  تِزُن هذه  واإلنصاف.  املساواة  الّمضامن،  المعاون،  بالّثقة، 

في مجال العلوم اإلنسانّية واالجمماعّية نفس الوزن الذي متلكه 

في مجال الّرياضّيات والعلوم الّمجريبّية. 

ومن املهمِّ أن يدمج املدّرسون ثقافة السالم في محموا مواّدهم 

القسم ترتكز على  إلى جتسيد أنشطة في  الّدراسّية باإلضافة 

مسائل احلياة الواقعّية من قبيل احلّرّية، املساواة والعدالة. وفي 

هذا الّسياق، يقمرح »أيان ليسمر« القواعد الّموجيهّية الّمالية من 

تكون مفيدة جّدا  أن  والمي ميكن  اإلنسان،  أجل مدرسة حقوق 

في تدريس ثقافة السالم، وبا أّن حقوق اإلنسان متّثل عناصر 

يقمرحها  المي  املقاييس  فــإنَّ  السالم.  ثقافة  لمدريس  أساسّية 

ميكن  المي  الّنقاط  جملة  ذلك  رغم  تشّكل  ولكّنها  مؤّقمة،  تظّل 

االنطالق منها بالّنسبة إلى أّي مجموعة مدرسّية تريد أن تعيش 

وفق مبادئ ثقافة السالم. َوفي ما يلي قول »أليان ليسمر«، قمنا 

فيه بإبدال عبارة مدرسة حقوق اإلنسان بدرسة ثقافة السالم، 

با أّن الّثانية تمضّمن بالّضرورة سابقمها. 

• تعكس ب��ن��ي م��درس��ة ث��ق��اف��ة ال��س��الم ومم��ارس��ات��ه��ا ال��ع��اّم��ة 	

ال��س��الم(  )ث��ق��اف��ة  ت��ع��ّزز  ال��ت��ي  اإلج��رائ��ّي��ة  بالقيم  اهتماما 

الّتسامح، اإلنصاف واحترام احلقيقة والعقالنّية. 

• سوف حتترم احلقوق واحلّرّيات األساسّية جلميع أعضائها، 	

هؤالء  ب��أّن  االعتراف  مع  والّطلبة،  الّتالميذ  ذلك  في  مبا 

بفضل  األساسّية  وحّرياتهم  بحقوقهم  يتمّتعون  األعضاء 

إنسانّيتهم املشتركة. 

• ي��ت��اح ل��ه��م ج��م��ي��ًع��ا أن ي��ت��م��ّت��ع��وا ب�����م��ب��ادئ ث��ق��اف��ة ال��س��الم 	

هناك  يكون  ولن  املشتركة.  إنسانّيتهم  بفضل  وباحلّرّيات 

أّي متييز ضّد أّي واحد منهم على أساس العرق أو الّدين 

أو الّطبقة االجتماعّية أو اجلنس. وعلى وجه الّتخصيص، 

والّنساء  ال��س��الم( األط��ف��ال  ت��راع��ي )م��درس��ة ثقافة  س��وف 

وحتترمهم بصفتهم جزءا ال يتجّزأ من اإلنسانّية املشتركة 

بني اجلميع. وسوف حتميهم من العنصرّية »غير الواعية« 

أو »غير املقصودة«. 
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• يجب أالَّ أن يخضع أّي واحد في املدرسة ألّي نوع من أنواع 	

الّتعذيب أو املعاملة غير اإلنسانّية واملهينة أو العقاب. 

• يجب أن ُيسبق كّل عقاب بإجراءات قانونّية وإصغاء عادل. 	

• مي��ل��ك اجل��م��ي��ع ح���ّق ح��ّرّي��ة ال����ّرأي وال��ّت��ع��ب��ي��ر واالج��ت��م��اع 	

مجموعات  يشّكلوا  أن  الّتالميذ  بإمكان  وسيكون  الّسلمّي. 

مُثل  احترام  مع  إليها،  وينتُموا  معّينة  بقضّية  صلة  ذات 

مبادئ ثقافة السالم وآلياتها.

• إّن الّتعليم الذي متارسه )مدرسة ثقافة السالم( موّجه نحو 	

يكشف  وهو  اإلنسانّية.  للّشخصّية  الكامل  الّتطّور  حتقيق 

اهتماًما  س��واء،  ح��ّد  على  واليد  بالّدماغ  حثيًثا  اهتماًما 

بالفكر والعاطفة مًعا. 

• ثقافة 	 )مدرسة  سترّوج  املدرسّية،  وكتبها  بنيتها  خ��الل  من 

ال��ّن��اس من  ب��ني  وال��ّص��داق��ة  وال��ّت��س��ام��ح  ال��س��الم( للّتفاهم 

مختلف اجلنسّيات واألعراق واجلماعات الّدينّية واالهتمام 

على  كذلك  متعّلميها  ستساعد  ال��س��الم.  على  باحملافظة 

اكتساب سلوكات ومواهب أساسّية تسّهل الّتحّول االجتماعّي 

الّسلمّي.

• سوف تعترف بأّن كّل امرئ ميلك واجبات وإلزامات مثلما 	

ميلك حقوًقا وحّرّيات. وهي تتضّمن واجبات إزاء اجلماعة 

املنتمى إليها وإلزامات احترام حقوق اآلخرين وحّرّياتهم. 

• بالواجبات 	 ّي��ات  واحل��رّ احلقوق  بعالقة  الوعي  تطّور  سوف 

واإللزامات. كما ستنّبه إلى أّن حقوق وحرّيات شخص ّما )أو 

ّما( وحقوق وحرّيات شخص آخر )جماعة أخرى(  جماعة 

ميكن أن تتصادم. لن تكون مدرسة )ثقافة السالم( من دون 

مشاكل وخالفات - ستسعى إلى ذلك رغم كّل شيء - فهي 

أساسّية في أّي عملّية حتّول اجتماعّي وسياسّي«.

• ج�عل الّتعليم يدور حول مبادئ ثقافة السالم أمر ضروري 	

حت��ى ت��ك��ون ل����ه نتائ��ج عظيم��ة خ��ارج احملي��ط ال��ّدراس�ّي 

ال  كّلها،  احمل��ّل��ّي��ة  اجلماعة  منه  لتستفيد   - وخ��ص��وًص��ا   -

امل��دّرس��ني  كاهل  تثقل  أن  إل��ى  امل��درس��ّي��ة  الكتب  ه��ذه  ترمي 

مبزيد من املقّررات الّتعليمّية ومهاّمها، وإّنا مّت تصميمها 

لتخدم بصفتها أدوات تعّلمّية مرجعّية، عندما يتعّلق األمر 

من  م��وج��ودة  م��واّد  تدريس  في  السالم  ثقافة  قيم  ب��إدم��اج 

َقْبُل وعند الّترويج للّسلوك اإليجابّي داخل القسم كذلك. 

متحّجرة  عقائد  ليست  السالم  ثقافة  فمناهج  ذل��ك،  ومع 

وملزيد  عليها  لالعتماد  معّدة  املقابل  في  وهي  مرنة.  وغير 

ا. وسوف يتّم فحص قيم  االقتراحات متى كان ذلك ضرورّيً

ثقافة السالم األساسّية واالنتباه إليها عند اختيار مختلف 

األنشطة واملهام، من أجل الّترويج للّسلوك املنفتح املتفّهم 

في املدرسة. 

إّن األنشطة العديدة املقمرَحة بصفمها جزًءا من املناهج الّمعليمّية 

ال تناسب املبمدئني فحسُب، وإمّنا الّمالميذ املمقّدمني كذلك نظًرا 

لكونّية رسالمها. 

كيف ترعى ثقافة السام في القسم؟

عليها  املمواضع  الّطرق  لمجاوز  مدعّوون  واملعلّمني  األساتذة  إّن 

بالّمالميذ أن  عند تأسيس أعمدة تدريس ثقافة السالم، يجدر 

وبعبارة  آمن.  مناخ  في  ممماسكة  وحدة  من  بأّنهم جزء  يشعروا 

أخرا، حتماج حقوق الّمالميذ غير القابلة للمصادرة أن حُتفظ 

وتَُصاَن حّمى يكون تدريس ثقافة السالم ناجًعا وغير ممناقض مع 

الواقع. وبهذا الّشكل، ال تكون عملّية الّمعليم سلبّية. وإمّنا يجب 

عملّية  مركز  في  وضعه  أثناء  إيجابّي  بشكل  الّملميذ  تدمج  أن 

الّمدريس. 
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باإلضافة إلى ذلك، يجب أاّل ينحصر تدريس ثقافة السالم املفّعل 

هنا في األوجه املفهومّية واالبسميمولوجّية. فهي حتماج إلى تنافذ 

اخمصاصات مخملفة بعضها على بعض، با أّن الّمركيز سينصّب 

بشكل ممساو على ثالثة حقول: أّما األّول، فهو الّمعامل مع املعلومة 

واملعرفة. ويمعلّق الّثاني باملمارسة واملشاريع، بينما يرّكز األخير 

على الّمحاور واملشاورات. يجدر بهذه املقاربة في تدريس ثقافة 

السالم أن تزامن بني العنصر اإلبسميمولوجّي والعنصر العملّي. 

فلكي يمّم دعم ثقافة السالم وترسيُخها في احلياة الواقعّية، يجب 

أن يوّجه الّمركيز نحو تغيير العقلّيات املبمذلة وإبدالها بسلوكات 

إيجابّية بّناءة. ويجدر بهذا األمر أن ينطلق منذ سّن مبّكرة، كي 

تزداد جناعمه ويسهل تنفيذه. 

تقدير الّذات: 

ـــّذات مــن جهة، وقــبــول اآلخــر مــن جهة أخــرا،  ال إّن تقدير 

هما من أوكد القيم المي يجب أن توّجه بجّدّية، ويعمل على 

الّمدريس  مناخ  يرّكز  أن  يجب  وعليه  املدرسة.  في  تطويرها 

على املكافأة أكثر من العقاب. إّنها خطوة أّولّية نحو بناء بيئة 

من خالل  ات  الــذّ تقدير  بلوغ  وميكن  السالم.  لثقافة  مواتية 

تشجيع آراء مخملفة ونقاشات حّرة في القسم، باإلضافة إلى 

الّسماح لكّل تلميذ بمشكيل رأيه اخلاّص مهما كان هذا الّرأي 

مخملًفا عن بقّية اآلراء األخرا. 

ميكن لهذا األمر أن يساهم أيًضا في تطوير قيم أخرا مهّمة، 

مثل االحمرام املمبادل والّثقة في الّنفس، وميكن لألساتذة أن 

في  الّمالميذ  إشــراك  من خالل  ــّذات  ال احمرام  على  يرّكزوا 

يزيد  لن  الــذي  األمــر  بنائه،  وكيفّية  الكبرا  ــّدرس  ال خطوط 

املسؤولّية  من  بحّس  بَْل سيطبعهم  فقط،  أنفسهم  في  ثقمهم 

والعمل الهادف.

تنظيم القسم: 

إّن اّتخاذ القرار في كيفّية جلوس الّمالميذ في القسم ال ميلك 

ولكّن  العني،  راحــة  في  فعال  يؤّثر  إّنــه  فحسب.  جمالّية  غايات 

طريقة  إلــى  باإلضافة  الّمعلّم  بيئة  في  الّمالميذ  جلوس  طريقة 

طبيعة  حتديد  فــي  جوهرية  عناصر  هــي  وتوجيههم  معاملمهم 

األشخاص الذين سوف يكونون عند كبرهم. 

وكلّما  األكــبــر،  اجلماعة  مــن  مصّغر  عالم  هــي  القسم  بيئة  إّن 
مّتت تغذية القسم بحّس املسؤولّية والّثقة وحّرّية المعبير والقيم 
الّدميوقراطّية واالحمرام املمبادل، زاد انعكاس ذلك على صعيد  
أّن  أثبمت  الّمجربة  فــإّن  ذلــك،  إلــى  باإلضافة  األكــبــر.  اجلماعة 
القسم الذي ينّظم أفقّيا، )أي أّن األسماذ فيه ال يأمر أو يوّجه 
يقّدم  اجّتاهني(،  ذات  تعلّم  عالقة  في  يشركهم  وإمّنــا  الّمالميذ 
نمائج أفضل وأكثر ثراء. وهذا ال يعني طبًعا مقاربة تعليمّية ال 
تدّخل للمدّرس فيها. وإمّنا يلعب املدّرس دور الوسيط وامليّسر 

لعملّيمي الّمعليم واالندماج االجمماعّي في القسم. 

حّل املشاكل: 

يجب أن يمّم الّمعامل مع اخلالفات المي تطرأ في القسم، سواء 

أكانت بني الّمالميذ أنفسهم أم بني الّمالميذ واملــدّرس، بطريقة 

تعّزز قيم ثقافة السالم، وفي الواقع، من الّضرورّي اخميار مسار 

معنّي لوقف اخلالفات في بدايمها، خصوًصا أّن تلك اخلالفات 

واملشاكل موجودة في األقسام الّدراسّية بشكل مّطرد.

امللكة  يكمسبوا  أن  للّمالميذ  بثبات  اخلالفات  مع  الّمعامل  يميح 

الّضرورّية املممّثلة َوالقدرة على حّل املشاكل، والمي ميكن الحقا 

على  الّمركيز  من  وبدال  وخارجه.  القسم  داخل  عملّيا  تطّبق  أن 

بّناء  يرّكز على عنصر  املشكل في حّد ذاته، يجدر باألسماذ أن 

يقود بشكل آلّي وتلقائّي إلى إيجاد حّل مثالّي. ومن وجهة نظر 

منهجّية، يجب على األسماذ أن يمعّرف على املشكل أّوال، فيخمار 
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اسمراتيجّية معّينة حلّل املراد بلوغه. َوإذا مّت إجناز هذه العملّية 

مشاكلهم  يحلّوا  أن  األرجــح  على  الّمالميذ  يمعلَّم  فسوف  بدّقة، 

بأنفسهم، دون أن يطلبوا من األسماذ الّمدّخل. 

محاربة العنصرّية: 

سواء أتعلق األمر بالممييز بني األعراق العرقّية أو بني اجلنسني أو 

أّي عنصرّية أو متييز آخر، فإّن اخلالفات القائمة على االنمقاص 

من اآلخر والّمعّصب ضّده، تلك المي تنبت من الّدين أو العرق أو 

اجلنس، يجب أن يمّم الّمعامل معها بجّدّية، حّمى ال ينمشر هذا 

الّنوع من الّسلوكات بني أعضاء اجلماعة. إّنه لَـِمَن املهّم أن نعرف 

أّن هذا الّنوع من الّسلوكات القائمة على الكراهية يمّم مالحظمه 

في سّن مبّكرة.

ولذلك يجب أن يُعالج في وقت مبّكر بواسطة تعليم يرتكز على 

ثقافة السالم. ومن بني الّطرق األساسية ملقاومة الّممييز العنصرّي 

اقمناص كّل فرصة سانحة لالحمفاء بالّمعّدد داخل القسم، سواء 

أكان هذا الّمعّدد عرقًيّا أم دينّيا أم وطنّيًا. وفي اآلن نفسه، يجب 

املشمركة احمفى  القيم  الّضوء على  الّمعليمّية  الكمب  أن تسلّط 

بها دولًيّا، والمي توّحدنا وتبعدنا عن خطوط االنقسام والّمشّمت. 

يجب أن يمّم اعمماد املقاربة نفسها عند الّمعامل مع الّمالميذ ذوي 

االحمياجات اخلصوصّية. 

وإجماالً، يجدر بمدريس ثقافة السالم أن يمجاوز خيارات الكمب 

الّمعليمّية ليشمل منهج الّمدريس كلّه ومناخ الّمعلّم العاّم. 
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تسلكه  أن  تريُد  الذي  الّطريق  خريطة  تشكيل 
بوصفك صانع سالم. 

سيساعدك هذا الكماُب على الّمعّرف على مهّممك 
قيم  على  العثور  إلى  ويدفعك  اخلاّصة.  الّذاتّية 

الّسالم املناسبة المي سمقودك نحوها. 
يوجد مثال عن تصريح )م.ر.ق( في الّصفحة الّمالية. 
ولكن، تذّكر أّنه عليك أن تخلق تصريحك اخلاّص 
وعلى  تخّصك.  المي  الّسالم  يومّية  في  وتكمبه 
اممداد دروس هذا الكماب، سمقوم أنشطة )م.ر.ق( 

بساعدتك على خلق تصريحك الّشخصّي.

الّمصريح  يــمــرّكــز هـــذا  امل��ه��ّم��ة: 
أن  مــا حتــمــاج  عملّية  حـــول 

تفعله )صناعة الّسالم(

ــح ميــّثــل  ــصــري ــّم ال���ّرؤي���ة: هــــذا ال
الّنميجة الّنهائّية ملا سمحّققه 

مسمقبال. 

إلى  ســيــقــودك  مــا  ــهــا  إّن القيمة: 
هناك. 

سمساعدك قيم الّسالم على أن تصبح قادرا على 
حياتك،  جوانب  من  جانب  كّل  في  املشاكل  حّل 
كما  بالعالقات.  بالّناس  ترتبط  المي  تلك  وخاّصة 
وذكائك  االجمماعّية  مهاراتك  تطوير  في  سمعينك 
االجمماعّي. سمصبح مهّمة بالّنسبة إلى مسمقبلك، 
ألّنها تدفعك إلى أن تصير أكثر جناحا في احلياة، 
مع العائلة، في عالقاتك الّشخصّية وفي مسيرتك 

املهنّية.

كيفّية استخدام هذا الكتاب
أن ُتصبح صانع سالم:

أن  فقط  لي  أمكن  إذا  أّي شيء،  أفعل  أن  »ميكنني 
أكتشف ما أريده«

-باربارا شير-

إّن هدف هذا الكماب هو الّمركيز على تطوير قيم 
الّسالم المي تعمبر مصيرّية بالّنسبة إلينا، بوصفنا 
سواء.  حّد  على  جماعاتنا  إلى  وبالّنسبة  أفرادا، 
نرجو أن يمبّنى الّمالميذ أمثالكم هذه القيم، كأّنها 
جليلكم.  سالم  صّناع  بذلك  فمصبحوا  لكم.  ملك 
يحماُج صانُع الّسالم إلى مهّمة ورؤية واضحة. كما 
هذا  وهدف  الّصحيحة.  القيم  إلى  أيًضا  يحماُج 
الكماب هو مساعدتك على العثور والّمعّرف على كّل 

هذه العناصر. 

يومّيات الّسالم: سمحماج، من أجل هذا الكماب، إلى 
دفمر جديد تسمخدمه بوصفه يومّية سالم شخصّية. 
يجدر بك أن تكمب في هذا الّدفمر خواطر وأفكارا 
إلى ذلك، عليك  كّل درس. باإلضافة  بها من  تفوز 
في  تمفّكر  حّمى  فيه  تدّونه  ما  إلى  دائما  تعود  أن 
القيم في نحت  تبدأ هذه  أن  إلى  قيمك اجلديدة، 

شخصّيمك، على أمل أن حتّولك إلى صانع سالم.
تصريح م.ر.ق: 

الكماب،  هذا  في  تقّدمك  أثناء  تصوغ،  أن  نأمُل 
وقيمك  رؤيتك  بك،  اخلاّصة  الّشخصّية  مهّمتك 
ضمن تصريح للحياة. )نشير إليه في هذا الكماب 
في  األمر  هذا  سيساعد  م.ر.ق(.  تصريح  بعبارة 
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تصريح )م.ر.ق( الّشخصّي18

أحيا من خالل هوّيمي باعمباري... مثال، رؤوفا، مهمّما 
باآلخرين، صاحب مبادئ، أخالقّيا ومموازنا. )الّنشاط في 

الّدرس 9( 

أدرك شجاعمي ونقاط قّوتي ومواهبي باعمباري 
معهم  كرميا  ويكون  بهم،  ويعمني  اآلخــريــن،  ميمع  شخصا 

ويمكلّم باسمهم وميلك صفة القائد... )الّنشاط في الّدرس 

الّثالث(

أن  ميكنني  بنقاط ضعفي:  االعــمــراف  خــالل  مــن  أتــواضــع 
أكون... مثال، ساخرا، أنانّيا، عنيدا. لكّنني أجاهُد ألحّول نقاط 

ضعفي إلى قّوة. )الّنشاط في الّدرس 6(

رؤيمي الّنهائّية هي أن أصبح بهذا الّشكل: 

← وحماسّيا 	 مرحا  ويعمبرونني  الّمالميذ.  زمالئي  يحّبني 

وميكن االعمماد علّي. 

← يعمقد أصدقائي املقّربون فالن وفالن وفالن أّنني أهمّم 	

ألمرهم ومحّب لهم وجدير بثقمهم.

←  يرا والداي أّنني...	

← إبــداعــّي 	 حــّس  ذا  منّظما،  شخصا  أساتذتي  يعمبرني 

وأقّدم أفضل ما لدّي. )األنشطة في الّدرس 1(

تصريح )م.ر.ق( الّشخصّي

تصريح املهّمة، الّرؤية، القيمة: 
مالحظة: هذا مجّرد مثال عن تصريح )م.ر.ق( وسوف تنشئ 
تصريحك اخلاّص. فرجاء، انقل الكلمات امللّونة بالبرتقالّي 
أنشطة  إجناز  في  واستخدمه  الّسالم.  يومّية  دفترك/  إلى 
هذا الكتاب. ستساعدك هذه الكلمات على إمتام تصريحك. 
معك.  حتمله  ح��ّي��ا  مخّططا  تصريحك  جتعل  أن  ح���اول 

فتضع معايير ما ستصيره مستقبال.

تصريح املهّمة: 

أكون  سوف  احلياة،  في  والقيمة  واالممالء  الّسعادة  أجد  لكي 

صانع سالم يقوم باملبادرات ويساعد في حّل الّنزاعات واسمعادة 

العالقات. )انظر األنشطة في الّدرس 10(

I سوف:

أقود بثال حسن، وجدارة بالّثقة واللّطف وخدمة اآلخرين 
والّممّيز... 

)الّنشاط في الّدرس 7(

أتذّكر القيم. املهّم في احلياة هو...

مثال: وقت الفراغ، صفاء الّذهن، األمان، والّثروة. وال يعني 

ذلــك املــال فحسب، وإمّنــا يعني أن يكون املــرء كرميا وذا 

سلوك إيجابّي. )الّنشاط في الّدرس الّرابع(.
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19 صّناع الّسالم يبنون إرثهم

الّدرس األّول:

صّناع الّسالم يبنون إرثهم

القسم 1: البداية بالّنهاية:

قل كلمتك: . 1.1.1

»إذا كنَت تريُد تغيير العالم، فابدأ بنفسك« -»ماهامتا غاندي«- 
• هل تّمفق مع »ماهامتا غاندي«؟ كيف ميكنك أن تبدأ بمغيير نفسك؟ 	

2.1.1. قراءة:

البداية بالّنهاية: 
أن متلك ›رؤية نهائّية‹ يعني أّنك تبدأ بالّمركيز على الّنهاية أو الغاية. ثّم تنمقل ممراجعا في الّزمن 
إلى اليوم. تساعدنا هذه الّطريقة في الّمفكير على تطوير منط في احلياة ذي معنى، ال من خالل 
متكيننا من حتقيق أهدافنا بعيدة املدا فحسُب، وإمّنا أيًضا من خالل الّمأثير في طريقة حياتنا 

اليوم. 

في الّمجربة الّمالية، سممخّيل نفسك في املسمقبل. وتفّكر في نوع الّشخص الذي تريد أن يمذّكرك 
الّناس باعمباره أنت. سيعينك هذا األمر في الّمفكير في طرق الّمحّول إلى الّشخص الذي تأمل 

أن تصيره في املسمقبل: 

اآلخرين  والفميات  الّصبية  للّمّو مع عدد من  تعود  وفي حلمك هذا،  أّنك في حلم.  اآلن  تخّيل 
إلى مدينمكم المي غبمم عنها بشكل غامض طيلة خمس عشرة سنة. إّنك متشي في مدينمك. 

1
الهدف:

الّمركيز على أهداف حياتنا، 
وخاّصة األهداف ذات املدا 
لألفق  ميكن  كيف  البعيد. 
ــم الــمــي منــلــكــهــا اآلن  ــقــي وال
عــلــى حتقيق  تــســاعــدنــا  أن 
أهدافنا بعيدة املدا من أجل 
باعمبارنا  املسمقبلّي  إرثــنــا 

صّناع سالم. 

»أسهل طريقة للخروج من مماهة، هو أن تبدأ من الّنهاية. ثّم جتد طريقك عكسّيًا، . أ
عبر املسار الّصحيح، وصوال إلى نقطة البداية«
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الّدرس األّول:20

والّشوارع فارغة. عندما تقمرب من مركز املدينة، ترا حشًدا من الّناس مجممًعا. يمضّمُن هذا 
احلشُد عائلمك وأصدقاءك وزمالء الّدراسة. فجأة، يُهمُف باسمك. فمكمشُف أّن اليوم هو يوم 
والّزمالء(  العائلة، األصدقاء  )أفراد  إليك  الّناس  أقرب  فيه  يمشارك  الذي  اليوم  أي  ذكراك، 
الكيفّية المي يمذّكرونك بها، من خالل احلديث عنك أمام املدينة كلّها، ليسمع اجلميع. أنت اآلن 
وسط احلشد. ولكن ما من أحد قد تعّرف عليك إلى اآلن. تقّرر أن تنمظر. فمسمع ما سيقوله 

الّناس عنك، قبل أن تكشف نفسك لهم. 

فّكر اآلن بتأّمل في األسئلة الّتالية:

← كيف حتّب أن يمذّكرك الّناس؟ 	
← هل تعمقُد أّن القيم المي تعمنقها اآلن باعمبارك مراهًقا، سمؤّثر في الّطريقة المي 	

يمذّكرك بها الّناس؟ ملاذا؟

3.1.1. نشاط:

تخّيل نفسك بعد 15 سنة من اآلن. وأنت في طريقك إلى حفل زفاٍف. أحُد زمالء دراسمك 
سيمزّوج. وجميع زمالئك الّسابقني مدعّوون إلى احلفل. في طريقك إلى هناك، تظّل تفّكر في 

الّزمن الذي قّضيمه مع رفاقك في املعهد وكّل الّذكريات المي جمعمكم. 

األسئلة المي تظّل تفّكر فيها حينئذ هي الّمالية: كيف كانت حيوات زمالء دراسمي منذ آخر مّرة 
رأيمهم فيها؟ بأّي طريقة يفّكرون فّي؟ 

كّمّية  في  تفّكر  )ال  اآلن؟  من  بعد خمس عشرة سنة  تصيره  أن  تريد  أّي شخص 
األموال المي سمملكها وإلى أّي حّد سمكون ناجحا في عملك وأشياء من هذا القبيل. 
رّكز، بدال من ذلك، عن طبيعة الّشخص الذي تريد أن تكونه، كيف تعامل اآلخرين، 

شخصّيمك وقيمك(. 

← تصّور أّنك َوكّل واحد في القسم هو اآلن أكبر بـ 15 سنة. وقد حان الوقُت 	
لملمقي بزمالئك الذين لم ترهم طيلة سنوات. 

← قْف. والمِق بزمالئك. وتصّرف باعمبارك الّشخص الذي كمبت عنه في الّسؤال 	
الّسابق، الّشخص الذي تأمل أن تكونه بعد 15 سنة. 

اكمب قائمة من القيم المي تعمقُد أّنك حتماج إلى أن تبدأ في ممارسمها في حياتك 
اآلن، حّمى تصبح الّشخص الذي تريد أن تكونه في املسمقبل.

الّتكليُف الّذاتّي: 
اشرع في صياغة تصريح مبهّمة من أجل حياتك. هناك طريقة حسنة لضمان أّنك تعيُش 
حياة نزيهة. وهي أن تضع خريطة طريق لنفسك. قم بمقدير مكانك اآلن. وحّدد أين 
تريد أن تصبح في املسمقبل. في مقّدمة هذا الكماب، قمنا بمفسير أّن هذا ما سيمّثل 
العثور على  العمل عليه. ميكنك  والذي سنسممّر في  الذي يخّصك،  )م.ر.ق(  تصريح 

مناذج الـ م.ر.ق في الّصفحة الّمالية للمقّدمة. 

LBBoo1.indd   20 9/8/22   1:52 PM



21 صّناع الّسالم يبنون إرثهم

دّون أهدافك وقيمك. تفّكر بعمق في طبيعة الّشخص الذي تريد أن تكونه. 

المزم تطوير نفسك. وتذّكر أّن تغيير الّذات يمطلّب عماًل هائاًل وتفانًيا كبيًرا. ومع ذلك، سنقّدم 
أسئلة مع كّل درس من أجل أن نساعدك على بناء تصريحك اخلاّص بهّمة صانع الّسالم. 

إّن الغاية من تصريح مهّمتك هو أن توّفر لنفسك توجيها يقوم على متابعة يومّية.

حافظ على هذا الّمصريح مدّونا في يومّية الّسالم المي تخّصك. وتفّكر في أوقات مخملفة فيما 
كنت قد كمبمه. هل هناك أّي شيء تريُد أن تضيفه؟ قم بمقييم سلوكك وإذا ما كانت طريقمك 

في الّمعامل بصدد مساعدتك في العيش وفق أهدافك أم ال.

4.1.1. دراسة حالة:

تذّكرك  أن  الّشخصّية  القيم  تسمطيُع 
بــا هــو مــهــّم. ســـوف تــســاعــدك على 
مناسب  هو  با  القيام  في  االسممرار 
باعمبارك  تعيش حياتك  بينما  وسليم، 
الوضعّيات  في  وخاّصة  ســالم،  صانع 
احلرجة والّصعبة المي قد تدفعك إلى 
متّثل  كما  سلبّي.  بشكل  تمصّرف  أن 
لــوصــل هــوّيــاتــنــا  قـــوا عظيمة  الــقــيــم 
بعضها ببعض. وهي تعيننا على الّنفاذ 

إلى ذواتنا احلقيقّية.

• تصّفح قائمة القيم في الّصفحة المي تلي املقّدمة في مفممح هذا الكماب. 	

• اخمر عشرين قيمة تفّضلها من بني القيم املذكورة في القائمة. ودّونها في 	
يومّية الّسالم المي تخّصك. 

• اقرأ اآلن بعناية هذه القيم العشرين. واخمر من بينها القيم اخلمسة المي 	
تعمبرها األكثر أهّمّية بالّنسبة إليك. 

• أضف هذه القيم اخلمسة األساسّية إلى ما سيصبح فيما بعُد تصريح الـ 	
)م.ر.ق( الذي ميّثلك.

الرؤية

املهمة

القيم

مهّمتك متنح 
شكال حلاضرك

رؤيتك تخبر 
عن غدك

قيمتك 
األساسّية تقود 

طريقك
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نشاط )م.ر.ق(:

ل الّذات القسم 2: تق�بُّ
1.2.1. قل كلمتك: 

»»لم ألمق أبًدا بشخص قاٍس يعمرف باجلميل وال بشخص شكور يكون قاسًيا«

)نيك فويمِْشيمْش(

• ما الذي يجعلك تشعر بأّنك شخص ذو قيمة ومقبول اجمماعًيّا؟ 	

• هل هو أداؤك في مجال ما أم طبيعة من تكون بوصفَك شخًصا؟	

2.2.1. قراءة: 

نحتاج بعضنا لبعض

هل سبق لك أن اّدعيت شخصّية أخرا مخملفة عنك، كي يمقّبلك اآلخرون؟ أحياًنا، يجعلنا 
الّناس احيطون بنا نشعر كما لو أّننا ال نسمطيع أن نكون جّيدين أبًدا با يكفي. قد تأتي 
تلك الّمأثيرات من األصدقاء، الوالدين، األقارب أو حّمى مواقع الّمواصل االجمماعّي وبرامج 
الّملفاز. عندما تمعّرض إلى شعور كهذا، بإمكانك أن تنجذب إلى اّدعاء شخصّية أخرا غير 
›ذاتك احلقيقّية‹، كأّنك ترتدي قناًعا. يمجلّى شعور املرء بأّنُه ليس جّيًدا با يكفي، في العادة، 

في ثالثة أشكال مخملفة:

الكفاءة: الّشعور بأّنك لست جّيًدا با يكفي فيما يخّص مهارة معّينة أو مقدرة، . 1
سواء كان ذلك في الّدراسة أم في شيء آخر »يجدر« بك أن تكون حسًنا فيه. 

اجلسد: اإلحساُس بأّن جسدك ليس حسًنا با يكفي، أي أّنك لست نحيًفا أو . 2
بديًنا كما ينبغي لك، أو أّنك لست قوّياً أو طوياًل أو جمياًل كما تأمل أن تكون.

الهوّية: الّشعور بأّنك، بطريقة ما، لست الّشخص املناسب من حيث اجلنس . 3
أو الِعرق أو حّمى الّشخصّية المي متلكها.

لسنا جّيدين با  أّننا  مفادها  المي  الفكرة  أو  اإلحساس  نقاوم  أن  بنا جميًعا  يجدر 
يكفي. إّنه من املهّم أن نمقّبل أنفسنا وذواتنا كما هي، با تمضّمنه من نقاط قّوة ونقاط 
ضعف. تذّكر أّن »كّل فرد آخر قد مّت حجزه«، وأّن كّل شخص فريٌد من نوعه. وله 
قيممه اخلاّصة به. وهو ميلُك شيًئا ّما مذهاًل ليمنحه لهذا العالم. هذه هي الّطريقة 
أّنه من  الوحيدة لنممّكن حّقا من قبول ذواتنا وقبول اآلخرين لذواتهم. تذّكر كذلك 
بني جميع الّناس الذين عاشوا على هذه األرض، ال أحد كان أو يكون أو سيكون مثلك 
العالم، ال  أثــًرا في هذا  أنت فريٌد متاًما. إن شئت، فإّنك تسمطيع أن حتّقق  أنــت. 

الهدف:

تَبنُيّ أهّمّية أن يمقّبل املرء 
نفسه، حّمى يبقى صادقا 
مع حقيقة ذاته ويفهم 
أهّمّية قبول اآلخرين.

ما  وقل  تكون.  من  »كْن 
الذين  أولئك  ألّن  تعنيه، 
لهم،  أهّمّية  ال  ميانعون 
وأولئك الذين يهّموننا ال 

ميانعون« -
دكتور سوس-
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23 صّناع الّسالم يبنون إرثهم

أحد يسمطيع أن يكّرره أو يأتي بثله. ثق بنفسك وقدراتك. ال أحد ميكنه أن يحمّل 
البعض،  نمعلّم كيف نشّجع بعضنا  مكانك. وباعمبارنا صّناع سالم، يجب علينا أن 

ويؤّيد الواحد مّنا اآلخر من أجل أن يكون من يكون في احلقيقة.

األسئلة:

هل سبق لك أن كنَت محاًطا بأناس يجعلونك ترا فقط نقاط ضعفك؟ كيف أّثر هذا . 1
األمر في شعورك؟ 

اذكر بعض نقاط القّوة ونقاط الّضعف لدا شخص حتّبه وحتمرمه. . 2

هل تعمقد أّنه من املهّم أن تمقّبل نفسك كما هي، حّمى با فيها من نقاط قّوة وضعف؟ ملاذا؟ . 3

أحياًنا، ال يعرفنا بعض الّناس بشكل جّيد. ومع ذلك، فهم يحكمون علينا بأحكام معّينة.   
وحدهم الّناس الذين يحّبونك ميكنهم أن يصفوك بشكل جّيد، ويقّدموا لك نقًدا بّناء.

تنبيه:

إذا كنت ال حتّب نفسك وال تمقّبلها، فمن الّصعب أن تمقّبل شخًصا آخر وحتّبه. 

اخلالصة:

»ابَْق وفّيا ملن تكون حّقا. ولكن كن منفمحا على تغييرات جديدة في قلبك وذهنك«

3.2.1. األنشطة:

الّنشاط أ: 
اّتخذ قليال من الوقت لمفّكر في ذاتك. وتأّمل اجلوانب الّمالية منها:

الّطبع . 1

الّشخصّية . 2

الهوايات. 3

األحالم. 4

املظهر اجلسدّي. 5

• أعّد قائمة من أجل الّنشاط الّمالي: فّكر في ممّيزاتك. أّيها ميكن لك أن تغّيرها؟ 	
وأّيها ليس بإمكانك تبديلها؟
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الّدرس األّول:24

الّنشاط ب: 

• ارسم نفسك في خمس دقائق أو ارسم أشياء رمزّية متّثلك. )مثال، ارسم كرة قدم إن 	
كنَت حتّب كرة القدم(.

• تفّكر في املمّيزات المي اّتخذَت قدًرا من الوقت لمضيفها إلى الّصورة. هل هي ممّيزات 	
تفخر بها؟ ملاذا؟.

أنت  بإمكانك  كــان  إن  وانظر  احلائط.  على  املمّيزات  كــّل صــور  فقط: ضع  املمعة  أجــل  من 
وزمالؤك الّمعّرف على بعضكم البعض. 

• حاول مالحظة ما ينمبه إليه اآلخرون ومينحونه وقمهم. أّي تفاصيل قاموا برسمها؟.	

• أن 	 أّيها ميكنك  تكون.  تمعلّق بن  المي  املمّيزات(  )أو   فّكر في مخملف هذه اخلصائص 
تغّيرها؟ وأّيها ال ميكنك تبديلها؟.

3.2.1. دراسة حالة:

»نيْك فويْتِشيْتش«

ــم األطـــراف«  »تــفــقُّ مــن اخلــلــل اجلــســدّي يسّمى  نـــادر جــــّداًً  بــنــوع  ولــد نيك فويمْشيمْش 
Phocomelia. ويممّيز بفقدان الّذراعني والّساقني. كبر »نيْك« في »ملبورن« بأسمراليا، 
وهو يكافح ذهنّيا وعاطفّياً وجسدّياً دون شّك. تعّرض للّسخرية والمنّمر في املدرسة. وحني 
كان في سّن العاشرة فحسب، حاول االنمحار. في الّنهاية، أدرك حقيقة إعاقمه. وقبل نفسه 
كما هي. وتقّبل مظهره. وبدأ يؤمن أّن بإمكانه أن يؤّثر في هذا العالم تأثيًرا إيجابّياً. لقد 
غّير ذلك كّل شيء. هو اليوم رّسام، وسّباح، وقافز مظاّلت جوّية، وخطيب حتفيزّي. صّدق 
أو ال تصّدق: لقد أجنز كّل هذه األشياء بال ذراعني أو ساقني. لقد حتّصل أيًضا على جائزة 

أفضل ممّثل عن الفيلم القصير »سيرك الفراشة«.

اليافعني والّشباب حول تقّبل  إلى  الّماسعة عشرة من عمره، بدأ يمحّدث  عندما كان في 
الّذات واإلميان بالّنفس. لقد ألقى حّمى اآلن كلماته أكثر من 3000 مّرة في أكثر من 57 
أن  فبإمكانك  كانت ظروفك،  واحــدة: مهما  فإّنه ميّرر رسالة أساسّية  أينما ذهب،  بلًدا. 
تمجاوزها. فالعديد من املراهقني الذين عانوا من مشكلة الّثقة بالّنفس بسبب نقاط ضعف 
بفرادتهم  ويؤمنوا  ذلك  ليمجاوزوا  حياته،  قّصة  من  الّشجاعة  اسملهموا  ثانوّية  أو  كبرا 

وقدرتهم على الّمأثير في هذا العالم. 
»نيك فويمْشيمْش« ممزّوج اآلن. ولديه طفالن.

سؤال:

 بحسب رأيك، ما الذي ساعد »نيك فويمشيمش« على قبول ذاته وتغييره آلفاقه؟

أبدا.  تستسلم  »ال 
واعلم أّن هناك دائما 
ّما يؤمن بك  شخصا 
مثلما  متاًما  ويحّبك 

تكون«
»نيك فويْتشيتْش«
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القسم 3: أن تكون نزيها وجديرا بالّثقة
 قل كلمتك: ......

»ليس هناك إرث أكثر ثراء من الّنزاهة«

- وليام شكسبير -

ملاذا من املهّم أن يكون املرء نزيًها وجديًرا بالّثقة.

لطاملا اعمبرت الّنزاهة والّثقة مفماحني للّنجاح في العالم احلّر والّدميقراطّي. في 
املقابل، توضع هذه املُثل اليوم حتت ضغط كبير. وقد تغّيرت مع مرور الّزمن. واعمادت 
كمب الّمنمية الّذاتّية أن ترّكز على بناء الّشخصّية ونزاهمها وعدالمها وصبرها. ولطاملا 

كان البطل في األفالم الّشخص اجلّيد. 

خالل اآلونة األخيرة، تغّيرت هذه املعطيات لصالح طرق وتقنيات أكثر سطحّية. 
أّنه إذا ابمسم، فسيبيع على األرجح أكثر. وبالّمالي، فإّن  فمثال، يمعلّم مندوب املبيعات 
كان  كما  والّنزاهة،  باجلودة  تعلّقه  من  أكثر  والّطرق  الّمقنيات  بهذه  يمعلّق  أصبح  البيع 
األمر في املاضي. باإلضافة إلى ذلك، ميكن للّشخص الّسّيئ أن يكون بطال في األفالم 
املُثَُل  والّشهرة  والّثروة  الّذكاء  أصبح  إذن،  مشهوًرا.  أو  غنّياً  أو  ذكّياً  كان  إذا  اجلديدة، 

اجلديدة للمجممع. ولم يعد مهّما جّداً كيف يصير املرء كذلك.

لقد علّمنا الّزمُن أّن بعض املنافع قصيرة املدا كانت على حساب منافع أخرا 
أكثر أهّمّية تُؤتى على املدا البعيد. وبالّمالي، إّن هدفنا في هذا الّدرس هو العودة إلى 
القيم الّمأسيسّية، وتعلّم منافع أن يكون املرء نزيًها. فالقّوة الّداخلّية والّثقة تمغّذا على 

املصداقّية والّنزاهة واالسمقامة..

أمثلة  تقّدم  أن  املعروضة أعــاله؟ هل ميكنك  رأيــك في هــذه األفكار  ما هو  س��ؤال: 
شاهدت فيها وضعّيات أو جتارب مشابهة في حياتك اخلاّصة؟ 

ميكن ملا يسّمى »األكاذيب البيضاء« أن تشّكل حتّدًيا لنا، با أّنه ميكن تبريرها 
بسهولة. ولكن حّمى مع األكاذيب الّصغيرة، من املهّم أن نفّكر في نمائجها كما نفّكر 
بنا  فيما هو أســود وأبيض، وما هو صــواب أو خطأ. باإلضافة إلى ذلــك، يجدر 
أن نفّكر في تبعات ما نقوم به، مثل إيذاء اآلخرين أو توجيههم بشكل خاطئ، أو 

تقويض مصداقّيمنا وجدارتنا بالّثقة في غضون ذلك. 

الهدف: 

سنكمشُف منافع أن 
تكون نزيها وجديرا 
بالّثقة وأهمّية ذلك.

اعمَاَد األبطال أن يكونوا األخيار
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 أنشطة: ......
 لعبة الّسيناريو: . أ

قبل حدوثها. سنفّكر في  الّمفكير في وضعّيات حرجة  اللّعبة على  سمساعدنا هذه 
مخملف  ولمقّدم  هــذه.  األفعال  ردود  ونمائج  لها  لالسمجابة  املمكنة  الّطرق  مخملف 
الّسيناريوهات املمكنة، ميكنك أن تقرأها بصوت عال داخل القسم، أو تسمخدم الّشعر 

أو املسرح...

الغّش:

ووجــدت  بجّد.  درســت  لقد  الّنهائّي.  االممحان  وجتماز  االجنليزّية.  قسم  في  جتلُس 
القسمني األّولني من االممحان سهلني. أّما القسم األخير فهو أشّد صعوبة. وقد حتّققت 
أّنه مأخوذ من كماب لم تقرأه أبدا. أنت مميّقن من أّن األسماذ لم يخبركم أبًدا بضرورة 
قراءة الكماب. تشعر بالغضب من األسماذ. وتعمقد أّنك لست مذنبا في عدم معرفمك 
لإجابة. تقوم األسئلة على تعيني إجابة صحيحة من بني خيارات عديدة. ومن الّسهل 

جّداً أن تّطلع على إجابات »جون« من خالل املمّر. ما الذي تفعله في هذه احلالة؟

أنت جتري في سباق في املدرسة وبدأت تتعب وفجأة وجدت أمامك طريقا مختصرة، ماذا ستفعل؟ 

املبالغة: 
وحظيت  جديدة  مدرسة  في  تسجيلك  ومّت  أخــرا.  مدينة  إلى  للّمّو  عائلمك  انمقلت 
بأصدقاء جدد. يسألونك في قاعة الّطعام عّما كنت قد فعلمه في الّرياضة بدرسمك 
الّسابقة. لم تلعب أبًدا في فريق الّرياضة من قبل، إذ لم تكن سوا العب بديل. ولكّنهم 

ال يعرفون ذلك. تمساءل ما الذي يجدر بك أن تخبرهم...؟ 

حماية نفسك: 
اجّتهت  ثــّم  والـــداك.  الــذي طلبه منك  الوقت  ممأّخًرا بساعة عن  البيت  إلــى  عــدت 
مباشرة إلى غرفمك دون أن يالحظك أحد. قدم أبوك الحًقا. وسألك في أّي ساعة 

عدت إلى البيت. كيف سمكون إجابمك؟
قرارات الّديناميت: . ب

نحماج أحياًنا أن نّمخذ قرارات في غضون ثوان قليلة. تخّيل مثاًل شخًصا يلقي إليك 
الوضعّيات املخملفة  عبوة »ديناميت« مشمعلة. وعليك أن تمصّرف بسرعة. فّكر في 
المي كان من األحسن أن تمأّملها من قبل. اسمخرج إجابات وخيارات معّدة بشكل جّيد، 

تكون ممناغمة مع قيمك. 
شخص لطيف تنظر إليه باحمرام، يقّدم لك سيجارة. كيف سيكون رّد فعلك؟ . 1

الّمفكير فيما سمفعله حني تواجه مثل هذه اخليارات، فمن  إذا شرعت اآلن في 
األفضل لك أن تكون مسمعّدا. 

المي يكون من األفضل فيها أن متلك إجابة . 2 أعّد قائمة من الوضعّيات األخرا 
جاهزة، عندما توضع قيمك ومعمقداتك على احّك.

اخمبر مدا صدقك

LBBoo1.indd   26 9/8/22   1:52 PM



27 صّناع الّسالم يبنون إرثهم

 دراسة حالة: ......

طلبت أّم جودي منها أن تنهي طعامها. لكّنها لم تكن جائعة. ورأت 
منحت  ولــذلــك  إنهائه.  على  ليساعدها  يسمعطفها  الّصغير  كلبها 
الوجبة بسرعة لكلبها الّصغير رغم علمها أّنه ال يجدر به أن يمناول 
سوا طعام الكالب. لقد ازدرده خالل ثوان قليلة. وعادت أّمها الحًقا. 
فكانت سعيدة لرؤية الّطبق فارًغا. فقالت: »فماة رائعة. لقد أنهيت 
جّيد«.  بشكل  األكــل  إلى  يحماجون  املراهقني  إّن  أتعرفني،  صحنك. 
فابمسمت »جودي«. وأّكدت كالمها، حّمى وهي تعرف أّنها قد كذبت. 
»إّنها مجّرد كذبة ال تؤذي أحًدا. وليس لها أّي عواقب«، فّكرت في 

سّرها.

في  علق  عظًما  كــأّن  الــوقــت،  نفس  في  االخمناق  في  الكلب  شــرع 
وأجابت  ــا؟«،  ّم شيًئا  الكلب  أطعمت  »هــل   : األمُّ فسألت  حنجرته. 
الفماةُ: »ال«، وقد كذبت مّرة أخرا. ساءت حالة الكلب أكثر. فأخذ 
إلى البيطرّي، الذي سأل إن كان احليواُن قد أُطعم شيًئا في الفمرة 
جودي  أومــأت  ابنمها.  إلــى  ونظرت  بالّنفي.  األّم  أجابت  األخــيــرة. 

مجّدًدا لمؤّكد أّن الكلب لم يمناول أّي شيء منذ فمرة. 

إلى  يحماج  الكلب  إّن هذا  لكما  أقــول  أن  »يؤسفني   : البيطريُّ قال 
عملّية جراحّية، با أّنكما ممأّكدتان من أّنه لم يأكل شيًئا منذ زمن«. 

»لو كان األمر مجّرد عظم عالق في حنجرته، فإّن لدّي وسيلة جّيدة 
ملساعدته بسرعة. ولكّنه اآلن يحماُج إلى عملّية جراحّية. فقد تكون 
قطعة من الّزجاج هي العالقة هناك أو أّي شيء آخر أكثر خطورة«. 

• ما هي عواقب كذبة الفماة البيضاء؟ 	

• ما هي منافع أن يكون املرء جديًرا بالّثقة؟	
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نشاط )م.ر.ق(: 
• ماذا تأمل من الّناس املقّربني منك أن يقولوا عنك في املسمقبل؟ 	
• ماذا تظّنهم يقولون عنك اليوم؟ 	
• اليوم 	 أنــت  هــو  الــذي  الّشخص  بــني  هــّوة  كانت هناك  إن  وانــظــر  قّيم 

والّشخص الذي تريد أن تكونه في املسمقبل.
• ادرس مثال تصريح الـ )م.ر.ق( في بداية هذا الكماب. وقم بالّنشاط 6: 	
• رؤيمي الّنهائّية هي: اكمب في دفمر الّسالم الذي يخّصك أشياء تأمل 	

أن تنسب إليك من قبل الّناس، وما الذي تريد أن تمطّور لمصيره ما أن 
تصبح أكثر نضجاً. 

• رؤيمي الّنهائّية هي أن أصبح شخًصا: 	

← يحّبني زمالئي الّمالميذ ويعمقدون أّنني )طريف، حماسّي(. 	
ويعمقد أصدقائي املقّربون فالن وفالن وفالن أّنني )أهمّم 

ألمرهم، محّب(.

← يؤمن والدّي أّنني...	

← يعمبرني أساتذتي ورؤسائي املسمقبلّيون في العمل وزمالئي أّنني 	
)منّظم، مبدع(. 

الّرؤية

املهّمة

القيم
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29 صّناع الّسالم يَثبمون على مواقفهم

الّدرس الّثاني:

صّناع الّسالم َيثبتون على مواقفهم

القسم 1: احلدود

 قل كلمتك: 1.1.2

»لكي تضع حدوًدا في العالقات، من الّضرورّي أن تمعّرف على مشاعرك اخلاّصة. علينا أن 
منّيز أنفسنا عن الّشخص اآلخر«. 

• عّرف كلمة »حدود« بفرداتك اخلاّصة.	

قراءة:  2.1.2
ما هي احلدود؟ 

ما هي احلدود؟ احلدود هي ما متّرره لآلخرين باعمباره ما تموّقعه منهم، ما تسمح 
لمحميها من  بها نفسك  إّنها أطر حتيط  بهم.  تمسامح معه في عالقمك  وما  لهم  به 
األشخاص أو الّمجارب المي ال تمناغم مع من تكون أو ما تريده وترغب فيه. تساعدك 
احلدود على أن تكون مسؤوال على حياتك اخلاّصة وقراراتك، بدل أن يقودك اآلخرون 

الذين ال يعرفون من أنت وما هي معاييرك وقيمك. 

كيف؟ كلمة: »ال« هي كلمة حّد هاّمة جّداً. هناك جملة حّد أخرا ممكنة. وهي »ال، 
شكًرا. ال أريد أن أفعل هذا«. باعمبارنا صّناع سالم، نحماج أن نعرف كيف وممى نقول 
»ال«. فاحلدود املقامة بشكل صحيح تكشف عن احمرام الّذات واالممالء بها واحمرام 

اآلخرين أيًضا.

2
الهدف:

احلدود  رسم  أّن  سنمعلّم 
و»ال«.  »نعم«  قول  يمضّمن 
وسنمعلّم كذلك أّن وضع هذه 
احلدود يسمح لك بأن تكون 
مسؤوال على حياتك، بدل أن 
يقودها اآلخرون وتصّوراتهم 

وقيمهم ومشاعرهم.
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الّدرس الّثاني:30

تذّكر: عندما تقول نعم لشيء ّما، فذلك يعني عادة أّنك تقول ال لشيء آخر. 

أنت بحاجة إلى أن تعرف أين تبدأ مسؤولّيمك وأين تنمهي. إذا َقِدم إليك شخص وقال لك: »لدينا 
مشكلة«، يجدر بك أن تموّقف وتفّكر للحظة: هل هذه حّقا مشكلمي؟ إّن مساعدة شخص آخر 
بقلب عطوف هو شيء مشّرف حّقا. ولكن، إذا كنت تفّضل أن تقول »ال«، وتشعر أّنه ليس بإمكانك 
فعل ذلك، فإّنك سمنمهي، على األرجح، إلى أن تقيم عالقات غير صّحّية مع أناس يسمغلّونك. 
وقد تؤول بك األمور إلى أن تشعر بكونك ُمسمَغاّل ومحبوًبا ملا تفعله فحسُب، وليس ملا تكونه. 
خالل الّدرس املمعلّق بمقّبل الّذات، تعلّمنا كم هو مهّم أن تظّل صادقا مع نفسك وحقيقّيا. ومن 

خالل رسم حدود بشكل صّحّي، تُقّوي احمرامك لذاتك. 

إذن ما هو احلــّل؟ هل يجدر بك أن تبني جــداًرا لمحمي نفسك؟ ال، ألّنــك حينئذ قد تسمبعُد 
شخًصا ذا نوايا حسنة. ومتنعه من أن يكون جزءا من حياتك. يحماج كّل جدار إلى بّوابة حّمى 
يظّل مغلقا ويمرك الّصحبة الّسّيئة بعيدة. ولكن، تلك البّوابة ميكن أن تُفمح للّصحبة اجلّيدة حّمى 

تدخل. علينا إذن أن منملك حدوًدا عاطفّية وذهنّية وجسدّية. 

الّمحّديات المي قد نواجهها: نحماج جميًعا إلى احلّب واالحمرام والعالقات. وقد تؤّثر حاجاتنا 
األساسّية هذه في قدرتنا على وضع حدود وممارسمها. رّبا نخشى أن نقول ال خوفا من أن 
نخسر صداقة ّما. توجد حتّديات كثيرة تواجهها قيم الّسالم. وإذا كّنا نريد أن منضي في طريق 

الّسالم خالل حيواتنا، فنحن نحماُج إلى تعلّم وضع احلدود بشكل سليم. 

 قراءة:  3.1.2

الّضغوطات  مخملف  حول  تناقشوا  تالميذ،  أربعة  من  ممكّونة  مجموعات  ضمن 
مثال،  سليم.  بشكل  حــدود  وضــع  محاولمكم  أثناء  تواجهوها  أن  لكم  المي ميكن 

الّضغوطات املمأّتية من أندادكم.

األسئلة: فّكر في طرق جتعلك حتمي فضاءك اخلاّص، وآراءك، ووقمك عبر رسم 
حدود لآلخرين. كيف ميكنك أن تنقل لهم بوضوح هذه احلدود؟ دّون بعض األمثلة.

• إذا ناداك الّناس بألقاب ال حتّبها، ما الذي ميكنك فعله لمُوقف ذلك؟ 	

تذّكر أّنه في حال لم يُسمح لك باممالك آراء ومعمقدات شخصّية، فهذه عالمة 
على أّنك في عالقة غير سليمة. دّون في دفمرك بعض الّطرق الّصّحّية للّمعامل مع 
الّمنابز باأللقاب، والّسخرية، والّمصنيف، أو »وضع شخص ّما في صندوق معنّي« 

)أي أن يُعّرف املرء بنظرة اآلخرين احدودة له(. 

تعاون

تواصل

احترام

ح�����دود
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31 صّناع الّسالم يَثبمون على مواقفهم

إذا كان لديك فرد في العائلة أو صديق اعمدَت أن جتد نفسك في مشكلة معه بسبب 
إّنك  عنه.  الّشخصّية  هوّيمك  تَْفِصل  كيف  تمعلّم  أن  فعليك  بينكما،  القيم  اخمالف 
مسؤول على نفسك. فاعرف ذاتك جّيًدا، واعرف أين تبدأ حدودك، وأين تنمهي. 

كن واعيا مبشاعرك وخياراتك. وكن مسؤواًل عنها. 

نحن مسؤولون عن أفعالنا. ولكّننا لسنا مسؤولني عن مشاعر اآلخرين. عندما حتكم 
مشاعر اآلخرين حياتك، فإّنك غير محّصن. وسمشعر بالّذنب لقولك »ال«. 

المفّكر في الّذات: اكمب أسماء األشخاص الذين جتد مشكلة في قول ال لهم، 
في حياتك. ملاذا تعمقُد أّنه من الّصعب أن تقول »ال« لهؤالء األشخاص حتديًدا؟

 قراءة:  4.1.2

ناقشوا في مجموعات ثنائّية األسئلة الّمالية:

هل ينبغي على احلدود أن تُسمخدم بأّي حال من األحوال باعمبارها حّجة من . 1
أجل أاّل يكون املرء لطيًفا أو مساعًدا لآلخرين؟ 

بعض الّناس يحماجون إلى رسم حدود في حياتهم أكثر من اآلخرين. من تعمقد . 2
أّن عليه أن يقّرر حدودك؟ 

ارسم صورة حدودك اخلاّصة في دفمر الّسالم.. 3
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الّدرس الّثاني:32

الهدف:

سنمعلّم كيف نبقى 
هادئني وممحّكمني 

بذواتنا، وكيف نمملّك 
مشاعرنا أثناء 

اخلالفات. وسنمعلّم 
أيًضا مهارات عملّية 
جتعلنا أكثر هدوءا.

كوب من الشوكوالته الساخنة ميكن أن 
يصنع املعجزات

محادثة بني أعضاء الفريق

القسم الّثاني: الّتحّكم بالّذات والهدوء

 قل كلمتك: 1.2.2

»الّصبر هو القبول الهادئ إلمكان أن حتدث األشياء بطريقة مختلفة عّما نحمله في أذهاننا«

»ديفيد ج. آلني«

يّدعي بعض الّناس أّنهم عاجزون عن تهدئة مزاجهم أو تغييره. ويقولون إنَّ ذلك ببساطة   
جزء من شخصّيمهم. ما رأيك؟

 قراءة: 2.2.2

املوضوعة  فاحلدود  الّمحّكم بشاعرنا.  على  يساعد  أّن وضع احلدود  األخير  درسنا  في  تعلّمنا 
بشكل صّحّي هي طرق مساعدة على جتّنب العديد من فخاخ الغضب واالنفجار المي ميكُن أن 
حتدث عندما نكون في وضعّيات تّمصف بالّضغط والّصعوبة. فِمَن املهّم أن منلك مشاعرنا ونضع 
حــدوًدا ملزاجنا اخلــاّص. قد يكون هذا األمر صعًبا إذا ما شعرنا بالّظلم في املعاملة أو إذا كّنا 
عاجزين عن الّرفض )قول ال( قبل أن يصبح ذلك ممأّخرا جّداً. نحن منلك جميًعا أمزجة مخملفة. 

ولكن كّل واحد مّنا مسؤول عن مزاجه اخلاّص. حتّكْم في غضبك إذن قبل أن يمحّكم فيك.

عندما نشعر بأننا عوملنا بظلم، فمن الّسهل أن نبالغ في رّدة الفعل ومنلك أفكاًرا ال عقالنّية 
حول الّشخص الذي أغضبنا. ومن خالل ممارسة الّمحّكم بالّذات في وضعّية الغضب، ميكننا 

أن نوقف اخلالفات قبل أن تخملط األمور أكثر مّما ينبغي لها.

عندما يقع اسمفزازنا، فإّننا ما نزال مسؤولني عن مشاعرنا اخلاّصة. ال نسمطيع أن نحكم 
فعواطفنا  فحسب.  أفعالهم  على  وإمّنــا  اآلخـــرون،  إليها  يدفعنا  المي  املشاعر  طبيعة  على 

وأفكارنا ميكن أن تكون غير عقالنّية. 

من طرائف الاّلعقالنّية:
هل سمعت من قبل بذلك الّرجل الذي أجبر على الّموّقف عن الّذهاب إلى مباريات كرة القدم 
أو حّمى مشاهدتها على الّملفاز؟ في كّل مّرة يجممع فيها الفريق من أجل حديث حماسّي، 

يشعر بأّنه منبوذ من ِقبَلهم وأّنهم يمبادلون الّنمائم حوله.
باعمبارنا صّناع سالم، نحن نُصغي إلى اآلخرين بمعاطف من أجل أن نفهم مشاعرهم بدل أن 

نكمفي ببساطة برّد الفعل عليهم. 
ينبغي علينا أن نفهم أّن لؤم اآلخرين قد يكون عالمة على مشاكلهم واضطراباتهم اخلاّصة 

وشعورهم بعدم األمان.
رّبا يحماجون في احلقيقة إلى شخص يصغي إليهم ويحاول أن يفهمهم. 

انظر إلى بقّية األنشطة واألسئلة من أجل نصائح حول طبيعة الّمصّرف املالئمة.

األسئلة:
اشرح كيف ميكن لدرس احلدود أن يساعد في وضعّيات الّموّتر.. 1

يجرحنا . 2 تكون ال عقالنّية عندما  أن  أفكارنا ميكن  أو  أّن مشاعرنا  يعنيه  الذي  ما 
شخص ما؟ 
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33 صّناع الّسالم يَثبمون على مواقفهم

فّكر في طرق تساعدنا على فهم سبب تصّرف شخص ّما. ما الذي يكمن خلف أفعاله؟ . 3

تفّكر في الّطرفة المي تمضّمنها قراءة اليوم. قد حتموي على شيء من احلقيقة . 4
بالّنسبة إلى بعض األشخاص. إذا شعرنا بكوننا منبوذين، فإّننا نملّقى أحيانا ما 
نراه أو جنّربه من منظار كوننا منبوذين. وحينئذ، ميكننا أن نصبح ال عقالنّيني. 

هل شعرت من قبل بكونك منبوًذا أو مرفوًضا أو كانت لديك أفكار ال عقالنّية؟ 

 قراءة: 3.2.2

الّنشاط أ:
قبل أن تبدأ هذا الّنشاط، عليك أن جتد شيًئا ّما ميكن أن يسمخدم مايكروفونا مزّيًفا. مثاًل، 
خذ قلًما. وسيكون من حّق املمكلّم الذي يحمله أن ينهي وجهة نظره قبل أن يأخذ أّي شخص 

آخر املايكروفون. 

تخملفون  اخمر شيًئا  مثاًل،  فيه.  للّمحّدث  اخمر موضوًعا  الّنشاط ضمن مجموعة.  جّرب هذا 
حوله. وأديروا نقاشا فيه.

بعد الّنقاش، اسأل نفسك األسئلة الّمالية: 

هل أصغيُت حّقا إلى الّشخص اآلخر أم أّنني اكمفيُت بإعداد هجممي املضاّدة؟ . 1

ملاذا يجدر بنا أن نحاول »الفهم« بدل أن نسعى إلى »الفوز« أثناء خصومة؟ . 2

كيف لفهم الّسبب الذي يجعل شخًصا ّما يقول كذا أو يفعل كذا، أن يكون أحسن . 3
من مجّرد الفوز بحّجة؟ 

تذّكر، صّناع الّسالم: 

املعنّي وأاّل  الّشخص  ينبغي علينا أن نمحّدث فيها، بشكل مباشر، مع  إن كانت هناك مشكلة، 
نمحّدث عنه، بدال من ذلك، مع اآلخرين. 

إذا عاملك شخٌص بشكل سّيء في وضعّية ّما، فهذا ال يعني أّنه يجدر بك أن تطلق عليه ألقابا 
سّيئة أو تمحّدث عنه بسوء في غيابه. رّبا أساء الّمصّرف في تلك احلالة. ولكن هل يبّرر ذلك 

أن تخرج أنت عن الّسيطرة، أو تبالغ في رّدة فعلك بشكل غير عقالنّي؟

ناقش بعض الّنماذج الّسلمّية األخرى أثناء اخلالفات: 

فوز بفوز ضّد فوز بخسارة.

ميكننا أن نمعلّم كيفّية تغيير تفكيرنا من الّمنافسّية إلى سلوك الفوز املمبادل، باعمبارنا صّناع 
سالم. 

إّن نميجة الفوز املمبادل تعني أن جند طريقة ال يمأّذا وفقها أّي طرف ويكون اجلميع مسمفيًدا. 

نّمفق على أاّل نّمفق.

ميلك كّل شخص وجهة نظر فريدة. ونادًرا ما يّمفق املرءُ مع اآلخرين في كّل تفصيل. ليس من 
املهّم دائًما أن نكمشف من الذي »على حّق«. 
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الّدرس الّثاني:34

إذا كان ذلك ال يساعُد على حّل املشكلة، فمن األفضل أن نّمفق على أاّل نّمفق.

سامْح.

إذا خّطأت أنت وطرٌف آخر بعضكما البعض، فإّنكما حتماجان معا إلى أن تموّصال 
إلى مسامحة بعضكما، حّمى لو كان من املسمحيل أن تنسيا متاًما ما حدث.

مالحظة خمامّية: اطلب من أسماذ البيولوجيا أو العلوم أن يشرح لك كيف يلعُب الّنوم 
والهرمونات دوًرا في مشاعر املراهقني وأمزجمهم. من الّطبيعّي متاًما أن يشهد املرء في 
سنوات مراهقمه تغّيرا في املزاج. هذا أمر جدير بالّمذّكر حّمى ال نؤذي اآلخرين عندما 

نكون في مزاج فظيع.

الّنشاط ب:
قّدم جائزة سالم لملميذ )ة( كشف عن جهود ممّيزة في صناعة الّسالم داخل القسم هذا 

األسبوع أو الّشهر. 

 قراءة: 4.2.2

ادرس هذه األدوات والّنصائح حول كيفّية أن تكون شخصا مساملا أكثر.

إذا كنَت حتاول أن تصبح مساملًا أكثر، فبإمكانك أن تبدأ بالعثور على صفاء الّذهن وسالمه 

في داخلك. 

التخّلص من الفوضى. قم بمقليص األلعاب واألدوات والفوضى املاّدّية في محيطك. فأن تكون 
شخصا مساملًا، يمضّمُن أن يكون محيطك وذهنّيمك كذلك.

مارس ما يجلب لك الّسالم. يبدأ العثور على الّسالم الّداخلّي بالّمماهي مع ما يجعلك تشعر 
بالهدوء. اهمّم باألنشطة المي حتّبها والمي جتلب لك اإلحساس بالهدوء والّراحة. قد 

تمضّمُن بعض هذه األنشطة الّسلمّية: 

• قراءة كماب.	

• االسممماع بوقت هادئ أو بالّسكون والّصمت. 	

• ممارسة الفنون اإلبداعّية.	

• اإلصغاء إلى أصوات مهّدئة مثل أمواج احيط أو أصوات الّطقس أو املوسيقى. 	

معاجلة الّتوّتر في حياتك. يشّوُش الّموّتر والقلق إحساسك بالهدوء والّسالم. واجه هذا 
الّموّتر بعاجلة أّي شيء يَُسّبُب لك المَّوتَّر في حياتك. حتّكم بإدارة هذا الّموّتر حّمى تصبح 

سلمّيا أكثر في حياتك اليومّية.

ال ترهق نفسك في املسائل الّصغيرة. يبدو األمر مجّرد فكرة معمادة مبمذلة. ولكن من املهّم أن 
يمذّكر املرء أّنه ال يجدر به أن يسمح للمشاكل الّصغيرة أن جتماحه. 
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35 صّناع الّسالم يَثبمون على مواقفهم

بالّسالم  اإلحساس  توفير  على  قدَرتَها  الّرياضّية  الّممارين  أثبمت  لطاملا  بأنشطة جسدّية.  قم 

للّشخص الذي ميارسها. 

أحكاًما مسبقة ويُصّنف  أاّل يُحاكم املرءُ  الّسهل فيه  في مجممع ليس من  ال��ّذات��ّي.   م��ارس الّتأّمل 

تصنيفات معّينة، يكون من الّصعب عليك أاّل حتكم على نفسك اسمناًدا إلى ما يعمقده اآلخرون. 
لن يسّبب لك العيش بهذه الّطريقة ِسَوا الّضغط والّموّتر. فبدال من ذلك، حاول ممارسة الّمأّمل 
الّذاتّي. وحّدد ما تعمقده وكيف تشعر إزاء نفسك. اسمخدم هذا الّمأّمل الّذاتّي لموّفر لنفسك 
إحساسا بالّسالم يمأّتى من كونك الّشخص الذي تريد أن تكونه. وامنح اهممامك بشكل خاّص 
لألحكام الّداخلّية المي تفرضها على نفسك. اعمل على اسمبدال االنمقاد بأفكار أكثر سلمّية 

وهدوءا. 

الّرؤية

املهّمة

القيم
نشاط )م.ر.ق( 

أن  على  أيــًضــا  سيساعدك  واآلخــريــن  نفسك  تسامح  أن  اخميارك 
تمخلّص من الّموّتر واأللم والّضغينة. 

• فّكر في الّشخص الذي تريد أن تكونه. هل هناك أّي شيء 	
المي  )م.ر.ق(  إلى مسوّدة  تضيفه  أن  تريد  الــّدرس  هذا  من 

تخّصك؟
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الّدرس الّثاني:36

الهدف:

أهّمّية الّمحلّي 
بالّشجاعة ومقاومة 

الّضغوطات المي 
ميارسها علينا 

أقراننا.

القسم الّثالث الّتحّلي بالّشجاعة:

 قل كلمتك: 1.3.2

»الّشجاعُة هي مقاومة اخلوف، الّسيطرة على اخلوف... وليست غياب اخلوف«

»مارك تواين«

• ليست الّشجاعة أن تكون صارًخا وصريًحا بشكل حاّد. كما ليس اخلجل نقًصا في 	
الّشجاعة. ما هي الّشجاعة إذن؟

قراءة: 2.3.2

قد تكون حتّدياتنا عندما كّنا صغاًرا مممّثلة في أن نكون مقدامني عند جتربة طعام جديد 
مثال. ورّبا ما يزال البعُض مّنا يكافح لكي يجّرب أشياء جديدة، ُمفّضال أن ميكث مع 
ما يعرف أّنه آمن له. ولكن بجّرد أن نكبر، نواجه حتّديات أكثر جّدّية. سوف تمحّدانا 
وأوفياء  حقيقّيني  نبقى  أن  عوض  األغلبّية  مع  نذهب  سوف  أي  املجموعة،  ضغوطات 

لقناعاتنا وقيمنا. 

حني ننظر في الّدروس الّسابقة هنا، نالحظ أّن معظم ما تعلّمناهُ يسملزُم الّشجاعة حّمى 
نلمزم به. فأن تمقّبل نفسك من أجل من تكون وأن متلك ثقة بنفسك على نحو صّحّي، 
يساعدك ذلك على أن تكمسب هذه الّشجاعة. وفي الّنهاية، أن تكون نزيًها ومتلك قيما 

ورؤية حلياتك سيجعل منك في املسمقبل صانع سالم. 

فهُم أّن الّسالم يعممد على الّشجاعة ميّكننا من أن نعي قيمة أن يّمبع املرء الّسالم وأن 
يكون شجاًعا رغم املصاعب الكثيرة، وأهمية جميع ذلك. 

ما هو ثمن ذلك؟ 

عندما نمحلّى بالّشجاعة، فإّننا جنازُف بأن نكون موضع سوء فهم، أو نفقد شعبّيمنا بني 
أقراننا. فباسمطاعمنا أن نُبني شجاعمنا بهدوء من خالل أن نصاحب الّملميذ الذي ميكث 
دائما بفرده. كما نمحلّى بالّشجاعة حني نقف مع الّشخص الذي تمّم مضايقمه من قبل 

اآلخرين. 

رغم  شيًئا  يفعلوا  أن  يخمارون  لكّنهم  خــوف.  بال  أشخاًصا  ليسوا  الّشجعان  أّن  تذّكر 
مخاوفهم. 

اقرأ  للّشجاعة.  ثمًنا  تُدْفَع  أن  أخــرا ميكن  وعواقب  نمائج  وســّم  مجموعة.  إلى  انضّم 
مخملف األفكار المي ُعِرَضت في القسم. 

ماهي، حسب رأيك، عالقة عبارة »أن تعود مجّدًدا على ظهر احلصان« بالّشجاعة؟ . 1

قّدم بعض األمثلة عن الّشجاعة الّصاممة. . 2

في الّدرس األّول )3.1( تعلّمنا أّن القّوة الّداخلّية والّثقة تمغّذيان على املصداقّية . 3
والّنزاهة. كيف تؤّثر هذه القيم، حسب رأيك، في شجاعمك؟ قّدم أمثلة على ذلك.
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أنشطة: 3.3.2

الّنشاط أ: منافسة الّتحديق:
ُن فيها األطفال  يعمبر الّمواصل البصرّي مهّما في العديد من الوضعّيات. وهناك ثقافات كثيرة يُلقَّ

أن يمواصلوا بصرّيا مع اآلخرين عندما يقّدمون أنفسهم لهم أو يحّيونهم. 

اخمر صديقا مقّرًبا تشعر بالّراحة معه. واشرعا مًعا في منافسة الّمحديق. ومن يحّدق أطول 
من اآلخر في عني رفيقه دون أن يرمش، هو الفائز. 

الّنشاط ب: 
ذلك  كان  إذا  القسم،  مع زمالء  تمشاركها  أن  بإمكانك  الّشجاعة.  تمطلّب  أشياء  قائمة  اكمب 

مريًحا لك. 

بعض األمثلة: االعمراف باألخطاء، إلقاء الّمحّية على أشخاص جدد، القيام با هو صحيح 
حّمى لو خالفك في ذلك اجلميع.

دراسة حالة 4.3.2

عندما ميتحُن املتنّمرون شجاعتك:

كنُت أمشي أنا وأصدقائي مّمجهني إلى قاعة الّرياضة وممحّمسني لالنضمام إلى فريق الّسباحة 
احلّّي في معهدنا. عند وصولنا إلى أبواب القاعة، كّنا نممازح ومنرح مع بعضنا. فجأة، توّقفنا 
نحونا.  الّشهيرة  املمنّمرين  اجّتاه جماعة  قلقة، مع  نمبادل نظرات  وبدأنا  الكالم.  جميًعا عن 
فقط.   12 سّن  في  نحن  بينما  مّنا حجًما.  أكبر  وهم  عاًما.  و16   12 بني  أعمارهم  تمراوح 
معظم هؤالء معروف بإحداث املشاكل أينما ذهب. يقمربون اآلن باجّتاهنا. وليس ذلك من أجل 
االنضمام إلى صّف الّسباحة. إّنهم يبحثون عن املشاكل. وقد عثروا على هدف سهل، مجموعة 

من األطفال األبرياء األصغر سّناً منهم.

كنُت في اخللفّية. وقد جتاهلوني ليذهبوا مباشرة إلى الّطفل الذي يقف في الواجهة، مرعوًبا 
له.  أن يسمنشق. اسمجاب  املمنّمرين سيجارة بني شفميه. وطلب منه  الباب. دّس أحد  حذو 
لكّنه سعل. ثّم بدا عليه االعمالل. كّنا مموّترين جميًعا وخائفني، بينما راحوا يمناوبون علينا 
الواحد بعد اآلخر، طالبني مّنا أن نقوم بأشياء سخيفة ومحرجة. وكّل ذلك من أجل أن يفوزوا 
بضحكة على حسابنا فحسب. »ضع إصبعك في أنفك«، أمر الفمى الّضخم الّشخص املوالي 
في الّصّف. ثّم شرع جميع املمنّمرين في الّضحك بينما كان الّصبّي املسكني يرجتف، وهو يضع 

إصبعه في أنفه.

الذي  وما  سأجيب  كيف  وجهي.  في  به  سيلقون  ديناميت«  »اخمبار  أّي  وأتساءل  خائف  أنا 
سأفعله عندما يحني دوري؟ ال أريد أن أتنازل عن قيمي أو أكون مجبًرا على القيام بشيء 
يعارض إرادتي أو احلكم الّسليم. ولكن، في اآلن نفسه، أرا أّن جميع األصدقاء اآلخرين قد 
قاموا با ُطلب منهم بالّضبط. فجأة، حان دوري. أحسسُت بقلبي يخفق بقّوة هائلة وأنا أُدفع 

إزاء احلائط. ولم يبق لي مكان ألفّر إليه أو أخمبئ فيه. »قل ....«، صرخ املمنّمر في وجهي.
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الّدرس الّثاني:38

نشاط ال� )م.ر.ق(: 

ما هي الّصلة بني الّرموز في األعلى وبني الكلمات : مهّمة، 
رؤية، قيم؟

• وتفّكر في هذا 	 الكماب.  بداية هذا  الـ)م.ر.ق(. في  ادرس إحدا تصريحات 
الّدرس وعالقمه بسّودة تصريحك اخلاّص.

رؤيةمهَمة

لقد طلب مّني أن أقول كلمة سّيئة نابية. »أبدا، ...«، أجبُت، ُمطِلقا كلمة نابية أخرا 
غير المي طلبها مّني.

ضحك املمنّمرون. ووجدوا األمر طريًفا. فسمحوا لي بالّذهاب. لقد جنوت. لم أقل 
ما كانوا يريدون مّني أن أقوله... أم إّنِني فعلت ذلك؟ 

هل تنازلت بسبب قلّة الّشجاعة؟ نعم، لقد فعلت. شعرت بارتياح وجيز ألّن املمنّمرين 
توّقفوا عن مضايقمي. لكّنني أحمفظ بشعور سّيء ألّنني ساومُت على نفسي 

احلقيقّية. 

ماذا كان بإمكانك أن تفعل في وضعّية مماثلة؟ . 1

كيف كان ميكن للّصبّي أن يمصّرف بشكل مخملف؟ . 2

تفّكر في نمائج أن تبقى صادًقا مع نفسك ووفّيا لها ولقيمك. . 3

المنّمر مشكلة كبرا. ماذا ميكن لك وألصدقائك أن تفعلوا، باعمباركم صّناع . 4
سالم، للوقاية من المنّمر؟

قيم
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39 صّناع الّسالم يباركون الّمعّدد:

3
الهدف: 

سنرا كيف 
ميكن االسمفادة 

من المعّدد وكيف 
نفمقد الّصورة 

مكمملًة من دونه.

الّدرس الّثالث:

صّناع الّسالم يباركون الّتعّدد:

القسم األّول: التعّدد

قل كلمتك: 1.1.3

»ليس بإمكانك أن حتصل على الّتناغم إذا كان اجلميع يغّنون الّنوتة نفسها«

»دوغ فلويد«

ما هو معنى مقولة اليوم حسب رأيك؟   

ناقش الفوائد والّمحّدّيات المي تقمرُن بالّمعّدد في مجممعاتنا.

قراءة: 2.1.3

تعريف التعّدد: يعني الّمعّدد كّل االخمالفات الكائنة بني األفراد وجماعات الّناس على 
ديانات مخملفة،  بشرة مخملفة،  ألوان  ثقافات مخملفة،  لدينا  اليوم.  األرضّي  كوكبنا 
غنّي.  بعضنا  مخملف.  بشكل  املالبس  نرتدي  مخملفة.  أطعمة  نحّب  مخملفة.  وآراء 
وبعضنا اآلخر فقير. بعضنا ذكر وبعضنا اآلخر أنثى. معا، يلعُب كّل واحد مّنا دوره 

على هذا الكوكب الذي نمقاسمه جميًعا.
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الّدرس الّثالث:40

َمَثُل الفيل والعميان:
كان هناك مجموعة من الّرجال العميان الذين لم يلمقوا فيال من قبل. وقد اكمشفوا واحًدا من 
خالل اللّمس. أحّس كّل واحد منهم بجزء مخملف من جسم الفيل. فقد ملس كّل أعمى عضًوا 
واحًدا منه، مثل الّساق أو اجلانب أو الّناب. بعد ذلك، قام كّل واحد منهم بوصف الفيل اسمناًدا 
إلى جتربمه احدودة. وكّل وصف بدا مخملفا متاًما عن البقّية، رغم أّنه كان دقيقا جّداً. ولكن، 

هل لك أن تشرح ما كان ينقصه؟

ما الذي ميكن لنا أن نتعّلمه من هذا املََثِل؟

إّن الّمعّدد الّثقافّي مهّم جّداً. تقوم العديد من الّدول وأماكن العمل واملدارس، بشكل ممزايد، 
على جماعات إثنّية وعرقّية وثقافّية ممعّددة. ويُعمبر تعلّم الّثقافات األخرا واكمشافها مساعًدا 

على فهم زوايا الّنظر واآلفاق املخملفة في هذا العالم الذي نعيش فيه. 

نشعر عادة بزيد من الّراحة واألمان مع األشياء املألوفة بالّنسبة إلينا. ولكن من املهّم أن نكمسب 
زوايا نظر مخملفة في حياتنا. فهي متنحنا القدرة على تطوير فهمنا واالسمفادة من اخمالفاتنا. 

وليس الّمعّدد حكًرا على الّثقافة أو الّطريقة المي ننظر بها إلى األشياء. أحياًنا يضعنا املكان 
الذي ولدنا فيه في هذا العالم، أو رحلة سفر إلى اخلارج، إزاء وضعّيات هاّمة تمعلّق بسألة 

الّمعّدد واالخمالف. إذ هناك اخمالفات في: 

• اللّغات	
• األديان	
• املعمقدات	
• الّطعام	
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41 صّناع الّسالم يباركون الّمعّدد:

إذا كنت مهمّما بشكل أكبر با 
إذا كان الّناس الذين تصادقهم 
أّنهم  أم  حسنة  قيما  يحملون 
عليك،  سلبّيا  تأثيرا  يشّكلون 
في  املوجز  الّدليل  على  اّطلع 

الّدرس 9/ القسم 3

كيف ترا العالم؟

الّمقاليد الّثقافّية 	•
أنواع املنازل المي نعيش فيها	•
املدارس/ الّمعليم	•
املهن	•
األشياء المي نقوم بها في أوقات الفراغ	•
الفكاهة	•

أنا على يقني من أنَّه بإمكانك أن تفّكر في املزيد من االخمالفات المي تنضاُف إلى تعّدد البشر 
في عاملنا. 

ــذكــر أعــــاله مـــع اآلخـــريـــن.  ــي لـــم ت ــم  حــــاول أن تــفــعــل ذلــــك. وشـــــارك هـــذه االخـــمـــالفـــات ال
ال يقمصر الّمعّدد على اجلنس أو العرق. بل يشمل أيًضا طبيعة اخللفّية المي جئنا منها، أو منط 
الّمفكير. إّن الّسالم والّمقّدم يعممدان على عقول عظيمة ال تفّكر بنفس الّطريقة. يحماُج العالم 
إلى املزيد من األذهان والعقول المي تصغي بنّية الفهم، وحتمرم اخمالف الّرأي وحّق املرئ في 
عدم املوافقة. كما حتماج املزيد من املسؤولّية في العناية باحلقوق املمساوية وأمان اآلخرين. 

إّننا في حاجة إلى العقول املنفمحة على الّمغيير. 

الّنّظارات املخملفة. يحمل كّل واحد مّنا  الّمعّدد بالّنظر من خالل عدد من  نسمطيع أن نشّبه 
عدسات ملّونة بشكل مخملف في نّظارتيه. ولذلك نرا األشياء بشكل مخملف. وعليه، ميكن 
لنا، بدل أن نفّكر في األشياء المي نراها بنطق الّصواب واخلطإ، أن نعّدل نظرتنا لنعمبر هذه 
اخلاّص  شعورنا  إلى  اسمناًدا  الّمعّدد  نملّقى  فنحن  عّني«.  »مخملف  باب  في  مندرجة  األشياء 
باألمان. وكلّما زاد إحساسنا باألمان داخل هوّيمنا اخلاّصة، صار أيسر لنا أن نمقّبل االخمالفات.

أنشطة: 3.1.3

الّنشاط أ: 

ارسم صورتني على ورقمني مخملفمني. اسمخدم في الّرسم األّول لونا واحدا. أّما في الّثاني، 
فاسمعمل ألوانا عديدة. أّيهما أفضل؟ الّصورة أحادّية اللّون، أم تلك المي حتموي على ألوان 

ممعّددة؟ ما الذي ميّثله هذا الّنشاط؟ 

الّنشاط ب: خّطة عمل: 

صّناع الّسالم يمصّرفون باعمبارهم قدوة ومنوذًجا ألقرانهم. 

أحياًنا يكون أجنع ما تقوم به هو أن تكون أمنوذًجا في لغمك وأفعالك. مارس قيمك من . 1
خالل مساعدة أقرانك على فهم ما يعنيه أن تعامل اآلخرين باحمرام وحفظ لكراممهم. قّدم 

مثاال على ما يعنيه تقدمي أمنوذج شامل في الكالم. 

اسمخدم طريقة الكالم املفّضلة من ِقبَل أفراد اجلماعة المي حتاول أن تصادقها. وفّكر في . 2
بعض اجلوانب المي يجدر بنا خاللها أن نسمخدم بشكل أكبر لغة حّساسة ومدروسة بعناية.
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الّدرس الّثالث:42

نشاط ال�)م.ر.ق(:

• ادرس تصريح الـ)م.ر.ق( في بداية هذا الكماب. وأجنز رقم 4. 	
الّتعّرف على شجاعتي وقّوتي ومواهبي.

• نحُن جميًعا مخملفون. ومنلك قوا ومواهب مخملفة. دّون نقاط 	
قّوتك ومواهبك لمصريح الـ)م.ر.ق( الذي يخّصك. )في مدّونمك 

للّسالم( 

تفّكر في كيفّية اسمخدامك لنقاط قّوتك ومواهبك بوصفك   
صانع سالم.

ومجموعات . 3 ومعمقدات  إثنّيات  من  أنــاٍس  مع  الغداء  يمناولوا  أن  وأصدقاءك  نفسك  حتدَّ 
اجمماعّية ذات هوّيات مخملفة عنكم ويصادقْوهم. 

مثال آخر: إذا علّق شخص ّما تعليًقا عدوانّيا داخل مجموعة ممعّددة ثقافّيا، ميكنك أن تقول . 4
مثال باعمبارك صانع سالم: »إّنني أفهم أّنك حتاول فقط أن تكون طريًفا. ولكن حاول أن 
ترا األشياء من زاوية أخرا ومخملفة. رّبا تبدو لك تلك املزحة طريفة. لكّنك لن تضحك 

لو كنت الّشخص الذي وّجهت إليه«.

تناقش مع زمالئك في القسم حول الكيفّية المي تعمقد أّن جملة كهذه ميكن أن تُمقّبل وفقها. 

ناقشوا املقولمني في مجموعات ثنائّية: 

»ال تعممُد الوحدة على الّمماثل، بل على االلمزام باالحمرام املمبادل«. 

»ال متحو الوحدة االخمالف والّمعّدد. فمن دون الّمعّدد لن يكون هناك أّي وحدة مثالّية وحقيقّية«

ناقش ما الذي تعنيه كّل من املقولمني بشكل خاّص.أ- 

ما هي الفوائد والّمحّديات المي تمعلّق بالّمعّدد في مجممعاتنا؟ ناقش هذا الّسؤال. ب- 
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43 صّناع الّسالم يباركون الّمعّدد:

الهدف
الثقافة  إلى  ننظر  سوف 
من منظور إيجابي ونمعلم 
ملاذا يجب أن نفخر باملكان 

الذي أتينا منه
من  ملاذا  نكمشف  سوف 
عن  املزيد  معرفة  املفيد 
الثقافات المي تخملف عن 

ثقافمنا

القسم الّثاني: ثقافات مختلفة ولكن أصدقاء جّيدون:
قل كلمتك: 1.2.3

حتّدث عن بعض الّمجارب املخملفة المي خضمها مع ثقافات مخملفة.

قراءة: 2.2.3

ع آفاقنا. فلنوسِّ

إّن االخمالفات تفّرقنا. لكّننا جميًعا بشر. متّثل ثقافمنا اخمالف احيط الذي عاش فيه 
كّل واحد مّنا أكثر من كونها عالمة على اخمالفنا باعمبارنا أشخاصا. ولذلك، يمعلُّق فهم 
الّثقافات األخرا وقبولها بانفماح الّذهن بشكل دائم وبالمعلّم. فالقليل من املعرفة والمفّهم 

هو كّل ما حتماجه لموّسع آفاقك بشكل حقيقّي. 

كن فخوًرا بثقافمك اخلاّصة. واترك لآلخرين أن يفخروا بثقافمهم أيًضا. 

إّن احلفاظ على ثقافمك اخلاّصة أمر مهّم، ألّنها متّثل جزءا ال يمجّزأ من هوّيمك. 

فالّثقافة  منها.  ينحدرون  المي  اجلــذور  بمقدير  القادمة  لألجيال  يسمح  عليها  واحلفاظ 
المي مارسها أجدادك لها قيمة ثمينة وهي فريدة من نوعها. ال تخسرها. بل يجب علينا 
أن نشّجع اآلخرين على أن يكونوا فخورين بأصولهم، وميزجوا ثقافمهم املسبقة بثقافمهم 

اجلديدة. وتذّكر أّن االسممماع بثقافة اآلخرين ال يعني أبًدا أن تخسر ثقافمك اخلاّصة.

 تذّكر: كّل ثقافة أصيلة وفريدة من نوعها. وفي كّل واحدة منها، وفي جميع الّمقاليد، ما هو 
إيجابّي وما هو سلبّي.

على  الّناس  الّثقافُة  تساعُد  فعاًل.  موجودة  وهناك حتّديات  أّن  نفهم  سبق،  ما  على  بناء 
الّثقافاُت معه كذلك  الّمأقلم مع العالم الذي يحيط بهم. يمغّير العالم باسممرار. فممأقلم 
بشكل دائم. ويعود األمر إليك لمخمار اجّتاهات الّمغيير المي تكون فخوًرا بها دائًما. كما 
نحماج  القادمة،  األجيال  أجل  من  الّسالم  ولمأمني  املسمقبل.  شكل  كذلك  الّثقافة  تنحُت 
إليكم، باعمباركم صّناع سالم، للبحث عن القيم المي سمخلق ثقافات سلمّية تمضّمن فضاء 

وحّرّية يميحان للّمعّدد أن يكبر بشكل صّحّي. 
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الّدرس الّثالث:44

أسئلة:

عميًقا في الّداخل، نحن ممشابهون جميًعا، وبشكل مفاجئ، باعمبارنا بشًرا. فالعديد . 1
من االخمالفات الّثقافّية كائنٌة بسبب احيط املخملف الذي نشأ فيه كّل واحد مّنا. 
مثال، الّثقافات المي تطّورت في كنف الّطقس احلاّر متلك الكثير من نقاط الّمشابه مع 
تلك المي نشأت في طقس مماثل. وكذلك األمر بالّنسبة إلى ثقافات الّطقس البارد. 

هل ميكنك أن تفّكر في مقارنات ثقافّية مّمصلة بالّطقس؟ 

هل تعمقُد أّنه بإمكانك أن حتافظ على ثقافمك، وفي نفس الوقت تمعلّم من ثقافات . 2
أخرا، وتدمج بعض جوانبها في هوّيمك اخلاّصة؟ ملاذا؟ 

»كّل ثقافة فريدة من نوعها. وفي كّل واحدة هناك ما هو إيجابّي وما هو سلبّي«. هل تّمفق مع 
هذه املقولة، أم تعمقد أّن في مكان ّما توجد ثقافة مثالية؟ بّرر إجابمك. 

أنشطة: 3.2.3

الّنشاط أ: 
لعبة: أفسحوا مجاال وسط قسمكم. واطلبوا من كّل من تعنيه الّمصريحات الّمالية أن يخطو 

إلى الوسط. 

كّل من لم يمناول فطور الّصباح هذا اليوم.. 1

كّل من يحّب مطالعة الكمب. . 2

كّل من يشاهد املسلسالت الّملفزيونّية. . 3

)حّددوا قائًدا يقمرُح أمثلة أخرا(

الّنشاط ب: 
قم بموسيع رؤيمك وحمّيمك لمشمل عناصر من ثقافات أخرا.

نصائُح مساعدة: اّتبع اهمماماتك وما يحّفزك.

ميكُن لموسيع مجال القنوات الّملفزيونّية المي تشاهدها يومّيا كذلك أن يساعدك على تقليص 
االخمالفات الّثقافّية. مثال، مشاهدة وثائقّيات الّسفر من بلدان أجنبّية سيعطيك نظرة أوسع 
حول العالم. امنح انمباها أكبر لألخبار الّدولّية. ابحث في املكمبة عن موسيقى بلغة أخرا أو 
اقرأ كمابا ممرجًما. قبل أن تسافر إلى بلد ّما، اعثر على أشخاص من ذلك البلد، بإمكانهم أن 
يحّدثوك عنه. وتصّرف باعمبارك »ممرجم ثقافات«. حاول أن تكمشف قيم املجممع الذي تزوره. 
تعلّم جمال باللّغة احلّّية. واصغ. وتأّمل. ال تمسّرع في إطالق األحكام. وبدال من ذلك، حاول أن 

تفهم أسباب الّسلوكات واملمارسات المي ال تكون مألوفة بالّنسبة إليك. 

عمل منزلّي: أعّد قائمة من األشياء المي أنت بصدد تعلّمها عن مخملف الّثقافات. تذّكر أن ملكة 
الّذكاء الّثقافّي المي يُحماج إليها بشّدة، سمحّسن وعيك الّثقافّي وحساسّيمك باعمبارك صانع 

سالم. 
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45 صّناع الّسالم يباركون الّمعّدد:

 عادات األطعمة والّثقافات:

في الّنرويج، يعمبر إنهاءُ وجبمك كلّها عندما تكون ضيفا على العشاء في بيت شخص ّما، 
أمًرا لطيًفا ومهّذًبا. إّنها طريقة للّمعبير عن إعجابك بالّطعام. عندما جئُت إلى تونس 
وكنُت مدعّوا للعشاء في بيت صديق، اّتبعت عادة بلدي. وأنهيُت وجبمي كلّها طبًعا. بعد 
ذلك، مأل ُمضيفي طبقي من جديد. حاولُت قصارا جهدي أن أنهي طبقي الّثاني كذلك، 
ألّنني أردُت أن أكون لطيًفا وأعّبر له عن إعجابي بالّطعام. وعندما فرغ الّطبق مجّدًدا، 
مأله ُمضيفي الكرمُي للمّرة الّثالثة. عرفُت الحًقا أّن الّناس في تونس يعمبرون عدم إنهاء 
الّطبق إلى آخره من قبل الّضيف أمًرا مهّذًبا ولطيًفا. وإن فعلت العكس فإّنك تقول من 

خالل ذلك: »مازلُت جائًعا. هل ميكنك رجاء أن متنحني املزيد«. 

ما الذي ميكُن أن تمعلّمه من هذه احلكاية؟

• في مخملف مطابخ 	 اخمصاصها  من جهة  كبير  تنّوع  ذات  الكبيرة مطاعم  املدن  معظم  متلُك 
العالم. والعديد من الّناس يسمممعون بأطعمة ليست جزًءا من ثقافة أجدادهم. 
قم ببحث سريع على االنمرنت من أجل العثور على مطاعم دولّية في مدينمك 

والّمعّرف على تاريخ تأسيسها. 

• ما هو طعامك املفّضل؟ انظر كم عدد الّزمالء في القسم الذين يفّضلون طعام 	
بالدهم الّمقليدّي على األطعمة األخرا القادمة من ثقافة مخملفة. 

• هو 	 ما  تعي  هل  اآلخرين.  إلى  بالّنسبة  لذيذة  احلّّية  وجباتنا  تكوُن  ال  أحياًنا 
الّسبب في ذلك؟ 

قّصة االختالفات الّثقافّية:
على  بعضهّن  حــذو  جالسات  أنفسهّن  مخملفة  دول  من  سّيدات  ثــالُث  وجــدْت 
منت طائرة. وملَّا كانت هناك ساعات طويلة أمامهّن، فقد شرعن في احلديث 
عن جتاربهّن أثناء نشأة كّل منهّن في بلدها. كانت »كيمبرلي«، وهي سّيدة من 
الواليات املّمحدة األمريكّية، جالسة في مقعد املمّر. وفي املقعد األوسط، جلست 
»سارة«، سّيدة يهودّية من الّشرق األوسط. أّما في املقعد املطّل على الّنافذة، 
حّد  إلى  »عايدة«  عاشت  لبنان.  من  عربّية  سّيدة  وهي  »عايدة«،  جلست  فقد 
»كيمبرلي«  الّسّيدة األمريكّية  املّمحدة. سألت  الواليات  ثماني سنوات في  اآلن 

»سارة« عن طبيعة نشأتها في ثقافة يهودّية وعربّية. فأجابمها قائلة إّن الّثقافمني مخملفمان 
اخمالًفا شاسًعا. اسمفهمت »كيمبرلي«: »كيف ذلك؟«. 

»في الّثقافة اليهودّية« -رّدت »سارة«- »إّنك تقول ما تفّكر فيه. إّنها ثقافة مباشرة. وأنت 
تعرف داخلها أين تقف مع الّناس«. في املقابل، الّثقافة العربّية أكثر مواربة. وهي غير 
مباشرة. يمعلّق األمر دائًما باألدب واللّطف وبيان مشاعر الّصداقة. فمثال إذا ُعرض علّي 
كوب قهوة، أقول »ال، شكًرا«. يقمرح املضيف مجّدًدا. فأرفض مجّدًدا، قائلة: »ال ال، ال 
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الّدرس الّثالث:46

توصية بكماب: 

من الغربة إلى األلفة: 
دليل لفهم ثقافات املناخ 

البارد واحلاّر 

تأليف »سارة أ. النيور«

تزعج نفسك«. في املّرة الّثالثة، قد تقول: »ال، حّقا ال أريد قهوة«. ثّم يقّدم املضيف لي 
القهوة. وأشربها«. 

»إّنك متازحينني حّقا«، أضافت »كيمبرلي« ممفاجئة.

»ال«، رّدت سارة. »إّنه من املفمرض أن ترفض في املّرات القليلة األولى. إّنها الّطريقة 
املهّذبة في الّمعامل«.

ثّم المحقت »عايدة« باحلديث. وقالت ممعّجبة: »ال يصّدق. لم أكن أعرف ذلك«. 

»ما الذي تقصدينه؟ إّنك من لبنان بحّق الله«. أجابمها سارة. 

»أقصُد أّنني لم أكن أعرف أّن هذا األمر ليس عادّيا في كّل مكان. أفصحت »عايدة«. 
»لقد عشُت في الواليات املّمحدة طيلة ثمان سنوات حّمى اآلن. ولم أكمشف أّن األمر 
مخملف هنا. لقد مكثُت وحيدة منُذ أن انمقلُت للعيش هنا. واآلن أفهم الّسبب. فعندما 
يطلب مّني الّناس في املكمب أن أرافقهم للغداء، أجيبهم بـال، وفق ما اعمدُت عليه في 
ثقافمي. وكنُت أتوّقع دائما أن يطلبوا ذلك مّني مجّدًدا. وبا أّنهم ال يفعلون ذلك بل 
يغادرون من دوني، فقد حسبمهم ال يريدون حّقا أن أرافقهم وإمّنا طلبوا مّني ذلك من 

باب اللّباقة فحسُب«.

• الّسّيدات 	 أّن  تعمقُد  وما  منها  تعلّممه  ما  زمالئك  مع  وناقش  القّصة.  في  تفّكر 
الّثالث قد تعلّمنه أيًضا. 
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47 صّناع الّسالم يباركون الّمعّدد:

الهدف: 

تعلّم الّمسامح بني األديان

القسم الّثالث: أديان مختلفة ولكن مانزاُل أصدقاء:

قل كلمتك: 1.3.3

»علينا أن نتعّلم أن نعيش مًعا بوصفنا إخوة أو نهلك معا بوصفنا حمقى«

»مارتن لوثر كينغ«

إذا كنَت قد ُولدَت في عائلة أو بلد مسيحّي، مسلم، يهودّي، بوذّي أو ال دينّي، إلى أّي مدا 
ميكُن لذلك أن يؤّثر في الّنظام العقدّي الذي ترا فيه نفسك؟ 

قراءة: 2.3.3

توظيف احلوار ما بني األديان بوصفه أداة للّسالم:

أحياًنا، يسمخدم األفراُد أو جماعات من الّناس الّدين إلثارة خالفات عنيفة. وعادة ما 
يكون الّديُن في حّد ذاته بنأا عن كونه املصدر األساسّي للخالف، رغم أّنه يُسمخدُم 
بشكل سّيئ ومغلوط ليشحن اخلصومة ويثيرها. يكون املشكل احلقيقّي على األرجح 

العنصرّية أو الّمعّصب أو االخمالفات االقمصادّية أو ببساطة الّنزوع إلى الّسلطة. 

ومع ذلك، فإّن احلوار بني األديان مهّم جّداً من أجل تنمية الّمفاهم واالحمرام بني األشخاص 
الذين ميلكون معمقدات مخملفة. إّن الّمحّدي املهّم يكمُن في أن نعّرف القيم املشمركة ونسمخدمها 

باعمبارها محّفًزا على الّمسامح والّسالم. 

نصبح  املخملفة،  أدياننا  بني  املشمركة  واألرضّية  الّمشابه  نقاط  على  نمعّرف  عندما 
قادرين حينئذ على أن نسائل بعضنا بشكل إيجابّي وبّناء. يجدر بصّناع الّسالم أن 
يكونوا سّباقني لإشارة إلى املبادئ األساسّية والقيم المي نمشاركها والّمركيز عليها 

واسمخدامها من أجل توحيد املجموعات، سعًيا منهم إلى الّسالم. 

أنشطة: 3.3.3

حاولوا، ضمن فرق ثنائّية، أن جتدوا ثالث قيم أو خمًسا تعمقدون أّنها مشمركة بني . 1
في  لزمالئكم  وقّدموها  تخّصكم.  المي  الّسالم  يومّية  في  اكمبوها  الّديانات.  أغلب 

القسم. 

حاول أن ترسم وتلّون بعض أكثر الّرموز اشمراًكا بني الّديانات املخملفة. . 2

أو . 3 طقًسا  أّن  تعمقُد  كنَت  إذا  الّدينّية.  الّطقوس  حول  أشياء جديدة  تمعلّم  أن  حــاول 
ممارسة دينّية ّما تبدو غريبة، فابحث واسمعلم عنها قبل أن حتشر أنفك فيها. ما الذي 
متّثله؟ ما هي املعاني الّرمزّية جلميع اخلطوات والعناصر املدمجة فيها؟ هل تعرف أّي 

طقس أو ممارسة دينّية ميكنك أن تمشاركها مع الّمالميذ اآلخرين؟ 

LBBoo1.indd   47 9/8/22   1:52 PM



الّدرس الّثالث:48

 MVV
Activity

ماذا ميكنك أن تضيف من 
هذا الدرس إلى بيانك؟

دراسة حالة: 4.3.3

القيم املشتركة توّحدنا ضّد الّتطّرف واإلرهاب:

بعد الهجوم اإلرهابّي على مركز الّمجارة العاملّي في نيويورك في احلادي عشر من سبممبر 2001، تزايدت في 
وسائل اإلعالم األسئلة حول عالقة اإلسالم بالّمطّرف الّدينّي وعملّيات الّمفجير االنمحارّية واإلرهاب بشكل 
عاّم. تساءل الّناُس لم يمكلّم العديد من املسلمني وخصوًصا القادة املسلمني بشكل علنّي ليدينوا بشّدة 

هذه الهجومات. 

والّطوائف  اجلماعات  قــادة  إلــى  رسالة   2007 سنة  املسلمني  قــادة  وّجــه  الّمساؤالت،  لهذه  واسمجابة 
العالم.  سّكان  نصف  واملسيحّيون  املسلمون  يشّكل  وبينكم«.  بيننا  مشمركة  »كلمة  عنوانها:  املسيحّية 
اإلله  حّب  وهي  الّموحيدّية،  للّديانات  الّمأسيسّية  املبادئ  في  املممّثلة  املشمركة«  »كلممهم  إلى  واسمناًدا 
الواحد وحّب اجلار، شرع قادة من مخملف األديان يلمقون ويعملون سوّيا من أجل الّسالم العاملّي. كانت 
االسمجابة »للكلمة املشمركة« من قبل القادة املسيحّيني والّدارسني كونّية. صّرح قادة الّدين اإلسالمّي أّن 
طبيعة اإلسالم احلقيقّي تقوم على القيم األساسّية للّمعاطف والّمسامح واالحمرام املمبادل وقبول حّرّية 
املعمقدات  انحراًفا عن  باعمباره  الّمطّرف  الّمصريح رفض  القصُد من هذا  بها. وكان  األديان واإلقــرار 
اإلسالمّية الّصحيحة، وتأكيد رسالة اإلسالم القائمة على الّمسامح، واعمبار اإلنسانّية أرضّية مشمركة 

ذات جماعات ومعمقدات مخملفة. 

لقد مّثل هذا احلدث نقطة فارقة في العالقات اإلسالمّية املسيحّية. كما لعب دوًرا ممفّردا في خلق حوار 
ونقاشات بلغت أعمق الّدرجات حول العالم. وبهذا الّشكل تكون الّديانات اإلسالمّية واليهودّية واملسيحّية، رغم 

اخمالفاتها، ُمشمِركًة في نفس األصل والّمراث اإلبراهيمّي الواحد وكذلك الوصّيمني األكثر أهّمّية وعظمة.

من هو »اجلار« حسب رأيك املُشار إليه في رسالة »كلمة مشمركة«؟. 1

ما الذي يعنيه أن حتّب جارك؟ وملاذا ميّثُل ذلك الوصّية األعظم في األديان الموحيدّية . 2
الّثالثة؟ 

املعمقدات . 3 القائمة بني  االخمالفات  الّسالم رغم  أجل  من  العمل سوّياً  أهّمّية  تكمن  ِفيَم 
الّدينّية؟ 

هل ميكن للّناس من مخملف العقائد أن يحّبوا بعضهم البعض، ويدعموا بعضهم دون أن . 4
يفّرطوا في معمقداتهم اخلاّصة؟ إذا كانت إجابمك باإليجاب، اشرح سبب ذلك. 

إذا شّجعك أحد على توجيه حتّية دينّية لشخص له معمقد مخالف ملعمقدك، هل يكون ذلك . 5
مقبوال لدا عائلمك ومجممعك؟ هل يسمح لك ضميرك بفعل ذلك؟ 

اكمب إجاباتك واعرضها على القسم إن كنت تشعر بأريحّية إزاء ذلك.
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49 صّناع الّسالم يقمفون أثر املساواة:

4
الهدف: 

الّثروة أو الفقر ال 
يحّددان قيمة شخص 
ّما. والّسعادة ال تعممُد 

على ما متلكُه..

الّدرس الّرابع

صّناع الّسالم يقتفون أثر املساواة:

القسم األّول: 

غنّي ولكن غير مختال، فقير ولكن راٍض وغير خجول بذلك.

قل كلمتك: 1.1.4

»من يكن راضًيا هو الغنّي«

»الو تسو«

حسب رأيك، ما الذي يعنيه عنوان القسم األّول في درس اليوم؟ 

قراءة: 2.1.4

على  وتعمل  الفقر  لمقاوم  تّمحد  أن  الكونّية  باجلماعة  ويجدر  دائما.  مقبول  غير  الفقر 
أحياًنا،  األساسّية.  مكمسًبا حلاجاته  كّل شخص  فيها  يكون  مرحلة  إلى  بالعالم  الوصول 
نرا أناًسا قد يحسبهم الكثيرون فقراء. لكّنهم يعمبرون أنفسهم في املقابل راضني وسعداء 
نقيس  كيف  إذن،  الكثير.  لديهم  أّن  يجيبونك  فقراء،  كانوا  إن  تسألهم  بحيواتهم. عندما 

الّسعادة والّثروة؟ 

لقد سافرُت مؤّخًرا إلى منطقة ريفّية في شمال إفريقيا. من زاوية نظري، بدا لي أّن املكان 
يحموي فقط على احلاجات األساسّية، وأّن املنازل واألثاث ال تعكُس أّي ثروة. ومع ذلك، 
فقد نعمُت بسالم وبهجة مذهلني هناك في الّريف. عندما حان وقُت رحيلي، أغرقُت بكّل 

أنواع الهدايا من قبل »مضيفي الفقير«.
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الّدرس الّرابع50

يدوّيا،  مرّطبات، سّجادات مصنوعة  بيًضا،  بكًرا،  زيمون  َزيت  حّياً،  دجاًجا  ُمنحُت  لقد 
عطورا مصنوعة في البيت، عسال والكثير من الّطعام من أجل رحلة عودتي إلى البيت. 

اكمشفُت حينئذ أّن مضيفي لم يكن غنّيا فحسُب، بل وكرمًيا كذلك. 

أن  في  أبــدا  يفّكروا  ولن  البنكّية.  حساباتهم  في  طائلة  مبالغ  ميلكون  أشخاص  هناك 
بعُض  املــال.  مسألة  من  بكثير  أكثر  الّثروة  إّن  مشابه.  وضع  في  كهذا  بسخاء  مينحوا 
الّناس يعيشون في دول يمّم االعمناء فيها بهم من قبل حكوماتهم عندما يصابون برض. 
وهناك آخرون يحماجون إلى دفع مبالغ تأمينات كبيرة ليضمنوا االعمناء بهم، فيما يجد 
آخرون كذلك عائالتهم المي تهمّم بحالمهم. هناك ثروة في كّل هذه احلاالت. ولكّنها تّمخذ 
أشكاال مخملفة فحسب. إذا كنَت متلُك مجاال مفموحا للّنفاذ إلى احلدائق العاّمة واملواقع 
الّطبيعّية حيث ميكنك أن تذهب للّصيد، فإّنك حينئذ متلك موارد طبيعّية على ذّممك. 

كّل سنة تخمار املجموعة الكونّية بلًدا حيث الّناُس هم األسعد في العالم. ويعمبر املال 
جزءا صغيًرا من املعايير المي حتّدد طبيعة هذا البلد ذي احلياة األسعد على اإلطالق.

إذا كان املاُل جزًءا صغيًرا من الّسعادة، فما هي إذن األجزاء األخرا؟ هل تعرف كم من 
املال حتماج لمكون سعيدا؟ واحلقيقة أّننا ال نحماج تقريبا املبالغ المي يحسب الّناس أنها 
ضرورّية لنكون سعداء. هناك العديد من الّدراسات المي تبرهُن أّن معظم الّسعادة المي 
يسمطيع املرء أن يحصل عليها ميكُن في أن تمحّقق بسموا اقمصادّي أساسّي. بإمكان 
املزيد من املال أن يساهم في املزيد من الّسعادة، ولكن إلى حّد ّما فقط. فاألشياء األكثر 

أهّمّية في احلياة، األشياء المي متنحنا الّسعادة احلقيقّية تكون مّجانّية وبال ثمن. 

نشاط: 3.1.4

نشاط )م.ر.ق(

اكمب في مدّونمك اخلاّصة قائمة من األشياء المي ترجو أن تمحّقق 
لك وتعمقُد أّنها سمجلُب لك الّسعادة احلقيقّية في احلياة. 

حتمويها  المي  األشياء  عدد  كم  وانظر  جديد.  من  قائممك  اقرأ 
والمي ميكُن شراؤها باملال.
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51 صّناع الّسالم يقمفون أثر املساواة:

دراسة حالة: 1.4.4

صّياد الّسمك ورجل األعمال:

قّصة من تأليف »باولو كويلهو«

كان هناك رجل أعمال يجلُس عند شاطئ في قرية برازيلّية صغيرة. وبينما هو على تلك احلال، رأا صّياد 
سمك برازيلّي وهو يجّذُف على قارب صغير مّمجها نحو الّشاطئ، وقد أمسك بعدد من األسماك الكبيرة. 

أعجب رجل األعمال با رأا. وسأل الّصّياد: »كم من الوقت حتماُج لمصطاد كّمّية كبيرة من 
األسماك؟«. فأجابه الّصّياُد: »أحماج فقط إلى فمرة قصيرة من الّزمن«. 

»ملاذا ال متكُث في البحر ملّدة أطول إذن، فمصطاد املزيد من الّسمك؟«، سأل رجل األعمال 
تبّقى من  فيما  تفعل  ما  »إذن  الّصّياد.  رّد  كّل عائلمي«،  ليطعم  لكاٍف  »إّن هذا  مندهًشا. 

اليوم؟«، اسمفهم الّرجل اآلخر مجّدًدا.

- »حسًنا، من عادتي أن أسميقظ باكًرا في الّصباح. أذهب للّصيد في البحر. وأصطاد 
بعض األسماك. ثّم أعوُد إلى البيت. فألعُب مع أطفالي. أّتخُذ لنفسي قيلولة في الّظهيرة. 
إلى أصحابي في  الوقت أحتّدث مع زوجمي. عندما يحّل املساء، أنضّم  وبعدها، أقّضي 

القرية لنمقاسم مشروًبا ونعزف القيثار ونغّني ونرقص طيلة اللّيل«.

قّدم رجل األعمال اقمراحا للّصّياد: »إّنني أملك دكموراه في إدارة األعمال. وميكنني أن 
أساعدك في أن تصبح رجاًل أكثر جناًحا. من اآلن فصاعًدا، عليك أن تقّضي وقًما أطول 
الّسمك. وعندما تكون قد  البحر. وحتاول أن تصطاد كّل ما تسمطيع اصطياده من  في 
اّدخرت ما يكفي من املال، بإمكانك حينئذ أن تشمري قارًبا أكبر، وتصطاد كذلك املزيد 
من الّسمك، وتؤّسس شركمك اخلاّصة وتضع برنامج إنماجك للّطعام املعلّب وشبكة الّموزيع 

اخلاّصة بك أيًضا.
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الّدرس الّرابع52

عندئذ سمكون قد انمقلت من هذه القرية إلى »ساو باولو«، حيث تسمطيع أن تؤّسس مركز عملك 
الذي تدير منه الفروع األخرا. 

سأل الّصّياُد: »وبعد ذلك؟«

ضحك رجل األعمال بشّدة. »بعد ذلك ميكنك أن تعيش ملًكا في منزلك اخلاّص. وعندما يحنُي 
الوقُت، تبيُع أسهم شركمك في البورصة. وتصبح رجال ثرّياً. 

سأل الّصّياُد مجّدًدا: »وبعد ذلك؟«

رّد رجل األعمال: »بعد ذلك، ميكنك أخيًرا أن تمقاعد. تسمطيُع أن تنمقل إلى منزل في القرية. 
لملعب مع أطفالك.  البيت  إلى  تعوُد  ثّم  الّصباح. تصطاد بعض األسماك.  باكًرا في  تسميقُظ 
تّمخُذ لنفسك قيلولة رائعة عند الّظهيرة. وتقّضي الوقت في املساء وأنت تمحّدث مع زوجمك. 
ثّم حني يحّل املساءُ، تنضمُّ إلى أصحابك لممقاسموا مشروًبا وتعزفوا القيثار وتغّنوا وترقصوا 

طيلة اللّيل«.

احمار صّياد الّسمك متاًما: »أليس ذلك ما أقوم به اآلن؟«

مثل صّياد الّسمك في قّصة اليوم، هل تعرُف كم من املال حتماُج لمكون قانًعا وسعيًدا؟ . 1

هل نحماُج بعد أن نوّفر حاجّياتنا األساسّية إلى الكثير من األشياء األخرا؟ هل نحماجها . 2
بشكل عاجل؟ أميكُن أن نكون بخير با هو أقّل؟ علينا أن نسمخدم مواهبنا بحكمة ونصنع 
بها أكبر قدر من موارد حياتنا. فاسمخداُم مواهبنا ومواردنا يحّسن حياتنا بطرق عديدة 
تمجاوز إنماج املداخيل. ناقش الفرق بني اسمعمال مواهبك الذي يطّور جودة حياتك وبني 

مجّرد العمل مقابل مرّتب. 

في مدّونمك اخلاّصة، اكمب قائمة في الّمحّديات المي تعمقُد أّن الّناس األثرياء يواجهونها، . 3
وقائمة أخرا تخّص الّمحّدّيات المي يواجهها الفقراء. مثال: الّمفاخر والّمكّبر، االضطهاد، 

اجلشع، الغيرة، االنمقاد، فقدان األمل...
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53 صّناع الّسالم يقمفون أثر املساواة:

الهدف:

 احمراُم الّناس 
من اجلنس اآلخر 

وتقديرهم واسميعاُب 
أّن كال اجلنسني 

ميلكان قيما ممساوية 
وحقوقا ممساوية.

القسم الّثاني: الّذكر واألنثى

قل كلمتك: 1.2.4

»ميلُك الّرجاُل والّنساُء أدواًرا. ميكن ألدوارهم أن تكون مختلفة. لكّن حقوقهم متساوية«.

العاّمة لألمم  )»هاّري هولكاري«، رئيس وزراء فنلندا 1987-1991، املمحّدث باسم الّسفارة 
املّمحدة( 

ما هو رأيك في مقولة اليوم؟ 

قراءة: 2.2.4

ُم الّمحّدياُت المي يعرُضها الّسعُي من  ليست الّصراعات بني اجلنسني جديدة في أّي شيء. وتقدِّ
أجل املساواة بني اجلنسني ُفَرًصا لصّناع الّسالم حّمى يطّبقوا القيم الكونّية. هناك فكرة مركزّية 
والّنساء  الّرجال  يكمسبها  المي  املخملفة  األدوار  رغم  أّنه  وهي  وتذّكرها.  بها  االحمفاظ  يجُب 
في أغلب الّثقافات، فإّنه يجدر بهم أن يكمسبوا حقوقا ممساوية، ويُعاملوا بوصفهم ذوي قيمة 

ممساوية.

اإلهانات:

أن ينظر املرء إلى الّنساء )اإلناث( باعمبارهّن مجّرد أشياء إهانة. لألسف، هناك طرق عديدة 
إلهانة املرأة بهذا الّشكل: ميكُن للّسلوك املهني أن يمجلّى بخملف الّطرق انطالًقا من الّمصفير 
وإطالق األلقاب على البنات العابرات أو االعمداء جسدّيا. وتوجد طريقة ملساعدة اآلخرين على 
فهم ضرورة احمرام اإلناث. تممّثل في حتّديهم بالّمفكير في جميع البنات والّنساء باعمبارهّن 

أخًما أو بنًما أو أّما أو صديقة أو زوجة مسمقبلّية. 

لقد أثبمت الّدراساُت أّن 91 باملائة من الّطالبات البنات غير سعيدات وممضايقات من الّذكور 
الذين يطلقون الّمعليقات عليهّن. 

الّتمييز:

إّن االهممام بالبيت والعائلة وإدارةَ شؤونهما هو وظيفة مهّمة جّداً. في املقابل، تعمبر العديُد 
من الّثقافات أّن حّد املرأة واخمزالها في االهممام باملسؤولّيات املنزلّية وإنكار حّقها في ممابعة 
اهمماماتها األخرا هو متييز سلبّي بني اجلنسني. وإنكار حّقهّن في اغمنام فرص املشاركة في 

األنشطة المي تقمضي قّوة جسدّية هو كذلك متييز يسمنُد إلى اخلصائص اجلسدّية. 

الّتهديد: 

إّن اسمخدام القّوة اجلسدّية لمهديد شخص ّما، وإجباره على القيام با ال يريد القيام به ميّثُل 
ترهيًبا واعمداء.
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الّدرس الّرابع54

»كانت أمي تقول لي دائًما 

»أخفي وجهك، فالناس 

ينظرون إليك« وكنت 

أجيبها قائلة »ال يهم، فأن 

أنظر إليهم أيًضا«
ماالال يوسفزي

أسئلة:

أن . 1 يجب  املمساوي« مسألة صائبة؟ هل  األجر  املمساوي،  »العمل  أّن  تعمقُد  هل 
احلصيلة  وإنماج  العمل  بنفس  القيام  مقابل  الّرجال  من  أقــّل  الّنساء  تمقاضى 

نفسها؟ اشرح وجهة نظرك. 

هل الّمصفير وإطالق األلقاب على البنات عند مرورهّن هو مجّرد فعل غير مؤٍذ . 2
أو يجدر به أن يُعمبر إهانة؟ علّل جوابك.

أنشطة ونصيحة: 3.2.4

اسأل فتاة:
اذكري إحدا فوائد أن تكوني فماة؟ . 1
ما الذي يجعلك تشعرين بالّسوء واإلهانة واحلّد من قيممك من قبل اآلخرين ملجّرد . 2

كونك فماة؟
اسأل فتى: 

اذكر إحدا فوائد أن تكون فمى؟ . 1

ما هي الكلمات أو الّسلوكات المي ترجو أاّل تملّفظ بها البنات أو تقوم بها جتاهك؟ . 2

ينبغي على كّل تلميذ)ة( أن يحاور فمى وفماة. 

نصائح لبناء عالقات صّحّية وحسنة بني املراهقني الّذكور واإلناث: 
االحترام واالهتمام املتبادل:

الفميان والفميات معا من أجل  شّكلوا مجموعة ثقافّية يكون مقبوال فيها أن ميمزج 
القيام بأنشطة مخملفة، مثل األنشطة الّرياضّية اإلضافّية أو ممارسة املوسيقى أو 
أنواع أخرا من املشاريع واملهاّم. شّكلوا أيًضا صداقات قوّية بني الّصبيان والفميات 

على حّد سواء. وتذّكروا أّن الّصداقات تقمضي الّمفّهم والّمواصل اجلّيد. 

حاولوا في فرق ذات أربعة أفراد أن تقّيموا الّنصيحة املذكورة أعاله. ثّم ليمأّملها كّل 
واحد منكم حّمى يجعلها تمالءم مع سياقه وثقافمه. 

بعد ذلك، اسع حلّل املشكل الّمالي: 

• قامت مجموعة من 	 الّركض  اخلــارج متــارس  »لينا« في  كانت  بينما  أحــد،  ذات 
الفميان بضايقمها عبر الّمصفير وإطالق ألقاب مزعجة عليها. انمهى بها األمر 
إلى املشي بعرج طفيف طيلة األسبوع الّمالي. لم تعد »لينا« للّركض خالل أّيام 
الفميان  من  مجموعة  تلمح  عندما  اآلن  باخلوف  تشعر  أّنها  كما  أبــدا.  األحــد 

يمجّولون معا. وحتاول أن تمجّنبهم أو تعود من حيث جاءت. 

• ما الذي فعله الّشباب في القّصة حّمى جعلوا األمور تسوء بالّنسبة إلى »لينا«؟	

• لو كانت »لينا« جزًءا من مجموعمك الّطاّلبّية، ما هي احللول المي ميكن للمجموعة 	
أن جتدها ملساعدتها على جتاوز مشكلمها؟ 
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55 صّناع الّسالم يقمفون أثر املساواة:

»ال أريد االنتقام 
من طالبان. أريُد 

الّتعليم ألبناء 
طالبان وبناتهم«

»ماالال يوسفزي«

دراسة حالة: 4.2.4

 »ماالال يوسفزي«

ولدت »ماالال يوسفزي« سنة 1997 في باكسمان. لم تكن اإلنــاُث متلُك نفس حقوق 
الّذكور في باكسمان عندما كانت »ماالال« فماة صغيرة. كان والد »ماالال« يؤمُن باملساواة 
بني اإلناث والّذكور. ولذلك قّرر أن يكافح حّمى حتظى »ماالال« بنفس احلقوق والفرص 

المي يحظى بها أّي صبّي. 

الحًقا، اسمحوذت طالبان على املنطقة المي تعيُش فيها »ماالال« وتزاول تعليمها. وفرض 
املمطّرفون قوانينهم وآراءهم اخلاّصة. ومنعوا الكثير من األشياء مثل اممالك تلفاز أو 
احلّّية،  الّمجارّية  املراكز  في  الّمسّوق  من  الّنساء حّمى  واْسمُثِنيَِت  املوسيقى.  ممارسة 

والفمياُت من مزاولة الّمعليم. 

تهديدات  الفميات خلسًة، رغم  تدريس  أسماًذا- في  كان  والُد »ماالال« -الذي  اسممّر 
الفميات في  الّدفاع عن حقوق  طالبان. وُمْذ كانت فماة صغيرة، شرعت »مــاالال« في 
الّمعليم. ونميجة لنشاطها هذا، أطلق عليها أحد أفراد طالبان الّرصاص في رأسها سنة 

2012، وهي في سّن اخلامسة عشر. 

ثْت عن قّصمها بهذا الّشكل:  حتدَّ

»عّبرُت عن موقفي علنا فيما يخّص الفميات ولصاحلهّن، دفاًعا عن حّقنا في الّمعلّم. 
وجعلني هذا األمر مسمهدفًة«.

في أكموبر 2012 وفي طريق عودتي من املدرسة إلى البيت، اسمقّل رجل مسلّح ومقّنع 
حافلة املدرسة . وصرخ: »من هي »ماالال«؟«. أطلق الّرصاص علّي في اجلهة اليسرا 

من رأسي. 

األطّباء  أخبرني  )إجنلمرا(.  »ببيرمنغهام«  مسمشفى  في  أّيــام  عشرة  بعد  اسميقظُت 
واملمّرضون بالهجوم. وقالوا لي إّن الّناس في أنحاء العالم يصلّون من أجل شفائي«.

جنت »ماالال« من املوت. واسممّرت في الّدفاع عن حقوق البنات في الّمعليم وبيان أهّمّية 
ذلك. سنة 2014، حتّصلت على جائزة نوبل للّسالم. وصّرحت قائلة: »ال أريُد االنمقام 

من طالبان. أريُد الّمعليم ألبناء طالبان وبناتهم«.

األسئلة:

حسب رأيك، ملاذا مينع شخص ّما الفميات من الّدراسة والّمعليم؟ . 1

هل توجد في منطقمك أو ثقافمك وضعّيات يممّمع فيها الفميان بفرص أفضل من . 2
البنات؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فما رأيك في ذلك؟
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الّدرس الّرابع56

Objective

 We will explore the
 value called human
 dignity and learn
 about equality and
 equity،and why it is
.important

القسم الّثالث: القدرات واإلعاقات
قل كلمتك: 1.3.4

اجلماعة المي تُقصي ولو فرًدا واحًدا منها ليست جماعة أصاًل.

• ما الذي مينحك قيممك الّشخصّية؟ 	

• هل تسمنُد قيممك إلى من تكون بوصفك شخصا أم إلى ما تسهم به في مجممعك؟ 	

• أم إنَّ قيممك تكمُن فيما متلكه؟ 	

قراءة: 2.3.4

إّن االعمراف بقيمة الكرامة اإلنسانّية يعني الوعي بأّن كّل كائن بشرّي قد ولد فريًدا وله األهّمّية 

ا ميلكه أو ما يسمطيع أن يسهم به في املجممع. يجب أن يُحمرم  املساوية لآلخرين بغّض الّنظر عمَّ

كّل شخص من أجل من يكون. هذا األمر أساسّي ملساعدة كّل واحد مّنا على أن يبني تقديًرا 

ذاتّيا لنفسه، علما بأنَّ الّمقدير الّذاتّي ليس الّثقة بالّنفس. فالّثقة بالّنفس تقوم على اإلجنازات. 

أّما تقدير الّذات فيقوم على من تكون. إذا كنَت تعمقد أو تشعر أّن قيممك تسمنُد إلى ما تسمطيع 

إجنازه وحتقيقه، فهل سممغّير قيممك إذن عندما تمقّدم في الّسّن وتصبح غير قادر على القيام 

بنفس األشياء؟ ماذا لو أَْصبَْحَت معاقا جسدّياً بسبب حادث سّيارة مثال؟ 

من الّناس من يولد ببعض اإلعاقات. ومن ميلكون إعاقات ألسباب مخملفة. ومًعا، ميكننا أن 

نشّكل صورة ممعّددة األلوان ملجممعنا املمعّدد، حيث يجدر بكّل مّنا أن يشعر بأّنه مندمج وله قيمة 

مساوية لآلخرين. ولكي يشعر اجلميع بذلك، علينا أن منارس اإلدماج واملساواة واإلنصاف. 

إذا وضعنا مجموعة من الّناس املخملفني مع بعضهم، دون اعمبار اخمالفاتهم ودون أن نوّفر لهم 

أدوات الّمواصل فيما بينهم، فإّن املشاكل سمنشُب على األرجح بسبب غياب الفهم. 

يعني اإلدماُج »أن جتعل شيًئا ّما أو شخًصا جزًءا من شيء أكبر. إّنه حالُة االنمماء إلى مجموعة 

أوسع أو منّظمة«. يمعلّق اإلدماج باالنمماء.

وفي سياق الّمعّدد، يعني اإلدماُج الّمأّكد من أّن الّناس املخملفني عن أغلبّية املجموعة يمّم إشعارهم 

منها. وأكثر من كونه تشكيل  يمجّزأُ  إلى املجموعة ويشّكلون جزًءا ال  ينممون  أّنهم  بشكل دائم 

مجموعة ممعّددة من الّطلبة والّمالميذ، يعني اإلدماُج جعل كّل فرد يشعر بكونه مرّحًبا به وُمقّدًرا 

وعضًوا ذا قيمة رغم اخمالفاته وقدراته وإعاقاته، وبفضلها في اآلن نفسه. 
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57 صّناع الّسالم يقمفون أثر املساواة:

نشاط: 3.3.4

نشاط أ: 

تفّحص الّصورة أدناهُ. وحاول أن حتّدد الفرق بني املساواة واإلنصاف.

تعريفات: 

املساواة: تعني »حالة اعمبار أو إسناد جميع األشياء بنفس الّطريقة واملقدار. إّنها احلصول على 
نفس املكانة المي يحصل عليها أّي شخص آخر ينممي إلى املجموعة ذاتها«.

يكون  القواعد  من  نظاًما  تمجاوز  أن  أو  العدل،  وتضمن  للعدالة،  تخّطط  »أن  تعني  اإلنصاف: 
ممزّمًما وضّيًقا«. 

إذا كّنا نرغُب في حتقيق اإلنصاف وليس الّمعّدد واملساواة فحسب، فإّننا نحماُج إلى أن نكون 
عازمني على توظيف أشخاص مخملفني فيما بينهم والمرويج لهم. ومن ثّم، نوّفر لهم أّي موارد 

إضافّية تكون ضرورّية لضمان حصولهم على فرص جناح ممكافئة.

ناقشوا في مجموعات ثنائّية أو ثالثّية: لم ال متّثل املساواُة العدالة في كّل احلاالت؟ 

فّكر في هذه األبعاد املخملفة: االقمصادّي، االجمماعّي والعملّي. 

كيف ميكن للمجممع أن يسمفيد إذا كان اإلنصاف مرادًفا ألن مُينح كّل شخص . 1
نفس فرص الّنجاح؟ 

ملاذا يكون اإلنصاُف مهّما بالّنسبة إلى األشخاص ذوي اإلعاقات؟ . 2

كيف تساعدنا قيم الّمعّدد واملساواة واإلنصاف في بناء ثقافة سالم؟. 3

باعمبارك تلميًذا، قد تشعر أحياًنا أّن قيممك تعممُد على قدرتك على إنهاء دراسمك، والعثور على 
وظيفة. تفّكر فيم تعنيه قيمة الكرامة اإلنسانّية بالّنسبة إليك شخصّياً. 

مساواةإنصافحقيقة
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الّدرس الّرابع58

نشاط ب: 
جّهز بطاقة دعوة لعيد ميالد من أجل زمالئك في القسم. ارسم على مقّدمة البطاقة صورة 
لفماتني عندهما حساسّية »الغلوتني« وصبّي يخشى الكالب وتلميذ آخر على كرسّي ممحّرك. 

دراسة حالة/ صورة:  4.3.4

وتُعمبر  أو منّظمة«.  الّناس في مجموعة  »إدمــاج أمناط مخملفة من  باعمباره  الّمعّدد  ف  يُعرَّ
املساواة في صميم تعريف اإلدماج. وكذلك اإلنصاف هو من تعريف املساواة نفسها. كّل هذه 
القيم والعناصر يجب أن تموّفر للّناس حّمى يحّققوا ذواتهم وينجحوا باعمبارهم أفضل نسخة 
ممكنة من أنفسهم. إذا غاب أّي من اإلدماج أو املساواة أو اإلنصاف، فإّن الّمعّدد ال ميكنه أن 
يسممّر أو يزدهر وينمو. وقد نخسر حينئذ باعمبارنا مجموعة أو مجممًعا من حيث القيمة 

المي ميكن ألّي فرد أن يساهم فيها. 

أربع دّراجات مخملفة فريدة من نوعها مقابل أربع دّراجات ممساوية وممماثلة. 

تفّحص الّصورة. وِصْف الفرق الذي حتدثه املساواة واإلنصاف بالّنسبة إلى الّدّراجني األربعة. 

تأّمل الّصورة في األسفل. واشرح ما الذي تقّدمه حول موارد املجموعة. 

معطى واقعّي: 

إّن الّشركات المي 
متلك المزاًما ثابًما 

ومسممّرا بالّمعّدد هي 
أكثر ربًحا، وموّظفوها 
أكثر رضى عن عملهم. 

إّنه معطى واقعّي. 
ابحث على االنمرنت. 

وتثّبت من ذلك. 
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5
الهدف:

فهم  إلى  الّموّصل 
املسبقة  األحكام  ماهّية 
قيم  بواسطة  وجتاوزها 

الكونّية.  الّسالم 

الّدرس اخلامس:

صّناع الّسالم متسامحون وُمدِمجون:

القسم األّول: األفكار الّنمطّية والّتحامل على اآلخرين:

قل كلمتك: 1.1.5

»ال حتكم على كتاب من غالفه« 

»مثل إجنليزّي«

ناقش مقولة اليوم. 

قراءة: 2.1.5

ّما، أو مّت تصنيفك أو »وضعك في صندوق« من قبل  هل سبق أن ُحكم عليك بحكم 
أشخاص ال يعرفون حّقاً من تكون؟ كيف شعرت حينئذ؟ وفي املقابل، هل المقيت من 
قبُل أشخاصا حسبَت أّنك لن حتّبهم أو تمشارك معهم أشياء مخملفة، ولكّنك تفاجأت 

الحقا حني أدركت كم صرت حتّبهم بعد الّمعّرف إليهم بشكل أفضل؟ 

إّنه ملن املهّم أن نمعلّم كيف ننظر إلى اآلخرين ونحكم عليهم بوصفهم أفراًدا، ال من خالل 
هوّية مجموعة أو مكانة اجمماعّية أو أّي خاصّية جماعّية أخرا. فلننظر إلى كّل شخص 
باعمباره فرًدا فريًدا من نوعه. علينا أن جنّرب اسمعمال رؤية األشّعة الّسينية حني ننظر 

إلى اآلخرين. فهي تمجاوز املظهر اخلارجّي لمصل إلى قلب الّشخص وجوهره. 
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تعريفات: 

األفكار الّنمطّية: تمعلّق 
باعمقادات معّممة إزاء فرد 

أو مجموعة من الّناس.

الّتحامل: أو »احلكم املسبق« 
هو موقف غير مبّرر وسلبّي 
عادة إزاء فرد أو مجموعة. 

الّتمييز املتعّصب: هو سلوك 
ظالم إزاء مجموعة معّينة 

من الّناس.

ال ميكننا أن نمحّكم بالّطريقة المي يرانا بها اآلخرون. ولكن ميكننا أن نمحّكم بأفكارنا جتاه 
اآلخرين. 

علينا أن نكون حذرين حّمى ال تنمو معمقداتنا لمصير مواقف قد تؤّدي إلى سلوك متييز 
عنصرّي أو ما شابه ذلك. 

من الّسهل أن نمحّدث عن كفّية احلكم املسبق على الّناس. ولكّن األهّم هو أن نكمشف ونفهم 
ِلَم ميملك البعُض مثل هذه املعمقدات واملواقف. 

الّناس يطلقون أحكاما مسبقة على اآلخرين. وهنا بعض األمثلة  هناك أسباب عديدة جتعل 
على ذلك: 

تبرير الالمساواة االجتماعّية:. 1

يحدث هذا مثاًل عندما يشرع أناس على طرفْي نقيض في الّسلطة والّثروة في االعمقاد أّن 
الّناس يحصلون على ما يسمحّقونه ويسمحّقون ما يحصلون عليه. 

موقف »الّنحُن ضّدهم«:. 2

ومجموعات  االجمماعّية،  والمكّمالت  املــدرســة،  في  واملجموعات  الّرياضّية،  الفرق  في 
الّدردشة على االنمرنت، واألحزاب الّسياسّية وكذلك وضعّيات أخرا يجممع الّناس حول 
تفكير  إّن  »الّنحُن ضّدهم«.  موقف  إلى  الّناس  فيها  يُدفع  حاالت  كلّها  مشمركة،  مصلحة 
»الّنحُن ضّدهم« يقسُم العالم إلى مجموعمني: مجموعة الّداخل ومجموعة اخلارج. ويؤّدي 

إلى الّمفكير النمطّي واألحكام املسبقة.
 الّتنشئة االجتماعّية واإلعالم عوامل مهّمة لتعّلم القيم احلسنة أو األحكام املسبقة:. 3

هناك شيء ّما إيجابّي يخّص »مجموعات الّداخل« وهو أّنها توّفر إحساًسا باالنمماء ألفراد 
املجموعة. ولكّن الّمحّدي يكمُن في أّن »مجموعة الّداخل« هذه تنزُع إلى أن تمحّيز ألعضائها 
على حساب اآلخرين، حّمى عندما يكون ذلك غير عقالنّي متاًما. تذّكر بأّننَا نحماج إلى 

ا يحّقق االنمماء في ثقافة الّسالم.  القيم املُدمجة باعمبارها أُّسً

الّتحامل: عاطفّي 

كيف أشعر إزاء شخص ّما

األفكار الّنمطّية: عرفانّية
كيف أصّنف شخًصا ّما أو أثبت »ملصًقا« عليه

سلوكّي الّتمييز املتعّصب: 

كيف أتصّرف مع شخص ّما

في مجموعات من شخصني أو ثالثة:  

ناقشوا كّل فكرة منطّية موجودة في الّدرس. هل ميكنك أن تكمشف اجلنسّيات املخملفة؟ . 1
ما الذي تعّبر عنه؟ 

ما هي األفكار الّنمطّية واألحكام املسبقة األكثر رواًجا حيث تعيش؟ . 2
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نشاط: 3.1.5

نشاط أ: 

 قّسموا القسم إلى مجموعمني باعمماد نوع احلذاء لدا الّمالميذ. وعلى أعضاء كّل فريق أن . 1

يكمبوا قائمة في من يكونون، وِلَم هم سعداء النممائهم إلى تلك املجموعة. تفّحصوا النمائج. 
وقارنوا بني األفكار وأسبابها.

ناقشوا ضمن مجموعات ثنائّية إن كانت هذه االّدعاءات صحيحة أم خاطئة:. 2

• األشخاص الذين يمكلّمون بخشونة غير مهّذبني. 	

• أمناط حياة الّناس في األفالم متّثُل املعّدل العاّم حلياة الّناس في ذلك البلد. 	

كيف ميكنك أن تعرف أّن هذه الّمصريحات حقيقّية وليست افمراضات؟ كيف ميكن للّمحامل 
على الّناس واألحكام املسبقة أن تخلق الّموّتر وتقّوض ثقافة الّسالم؟ 

ال ميكننا أن نخمار لون بشرتنا، أو والدينا، أو ظروف والدتنا األخرا. لقد ُخِلق كّل واحد مّنا 
بشكل فريد. ولكن بإمكاننا أن نخمار اسمخدام القيم الكونّية وأدوات صناعة الّسالم في أّي 

ظرف نواجهه. 

نشاط ب: 
أجنز هذا الّنشاط مع تلميذ آخر. صف له جتربة أساء فهَمَك فيها شخٌص مخملف عنك. رّبا 
جاء هذا الّشخص من بلد آخر أو مدينة أو مدرسة أخرا. ورّبا يكون هذا الّشخص أسماًذا 

أو زمياًل أو...

دراسة حالة: 4.1.5

الّرجل في مترو األنفاق:

 ستيفن كوفاي
»أتذّكر انزياًحا في الّمفكير حدث لي ذات صباح أحد في ممرو األنفاق بنيويورك. كان الّناُس 
جالسني في هدوء. بعضهم يقرأ اجلريدة. وبعضهم ساهم في الّمفكير. وبعضهم اآلخر يسمريح 

بعيون مغمضة. لقد كان مشهًدا هادًئا ومريًحا«.

ثّم فجأة، دخل رجل وأبناؤه إلى عربة املمرو. كان األطفال هائجني ويصدرون أصواًتا عالية إلى 
درجة أّن املناخ كلّه تغّير على الفور. 

جلس الّرجل حذوي. وأغلق عينيه ممجاهال الوضع فيما يبدو. كان األطفال يصرخون مّرة بعد 
أخرا. يرمون بأشياء عديدة ويسحبون حّمى أوراق الّناس. كان ذلك مزعًجا جّداً. وفي املقابل، 

مكث الّرجل اجلالس حذوي دون أن أن يفعل أّي شيء. 

كان من الّصعب أاّل يشعر املرء باالنزعاج. لم أسمطع أن أصّدق كيف أمكن له أن يظّل بال حّس، 
ويمرك أبناءه يعبثون بذلك الّشكل دون أن يفعل أّي شيء، ويمحّمل مسؤولّيمه. 
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بدا بوضوح أّن كّل من كان هناك في املمرو قد تضايق أيًضا. وفي الّنهاية، إزاء ما بدا لي صبًرا 

الّناس.  الكثير من  أبناءك يضايقون حّقا  إّن  له وقلت: »سّيدي،  المفّت  وحتّفًظا غير طبيعّيني، 

أتساءل إن كان بإمكانك أن تمحّكم بهم ولو قلياًل«.

رفع الّرجل بصره كما لو أّنه يعي الوضع للمّرة األولى. ثّم أجاب: »آه، معك حّق. أحسُب أّن علّي 

أن أفعل شيًئا ّما. لقد جئنا للّمّو من املسمشفى، حيث ماتت أّمهم قبل ساعة تقريًبا. ال أعرف 

كيف أفّكر. وأظّن أّنهم أيًضا ال يعرفون كيفّية الّمعامل مع األمر«. 

هل بإمكانك أن تمخّيل ما شعرت به في تلك اللّحظة؟ حدث انزياح كبير في طريقة تفكيري. 

مخملف  بشكل  فّكرت  فقد  مخملف،  بشكل  رأيــت  وألّنني  مخملف.  بشكل  األشياء  رأيــُت  فجأة، 

وشعرُت وتصّرفُت كذلك بشكل مخملف. اخمفى انزعاجي متاًما. ولم أكن بحاجة إلى الّمحّكم 

بداخلي.  والّشفقة  والّمعاطف  املشاعر  وتدّفقت  الّرجل.  بألم  قلبي  اممأل  وتصّرفاتي.  بواقفي 

»توّفيت زوجمك منذ قليل؟ أوه، أشعر باألسف لذلك. هل ميكنك أن حتّدثني عن األمر؟ وما الذي 

ميكنني فعله من أجل املساعدة؟« لقد تغّير كّل شيء في حلظة واحدة.

األسئلة: 

احلكم املسبق هو أن حتكم دون أن تعرف الوقائع او القّصة كاملة. كيف لعب احلكم املسبق . 1

وإطالق األحكام دوًرا في القّصة الّسابقة؟ هل تعمقُد أّنه كان بإمكانك القيام بأمر كهذا في 

وضعّية مشابهة؟ 

ما الذي كان يفّكر به بقّية املسافرين حسب رأيك، وهم لم يعرفوا أبًدا قّصة العائلة كاملًة؟ . 2

هناك خمسة عناصر رئيسّية للكفاءة االجمماعّية: الّمعاطف، الّمحّكم بالّنفس، إثبات الّذات، . 3

املسؤولّية والّمعاون. كم من هذه العناصر اسمعمل الّراوي في القّصة بعد أن تغّير تفكيره 

إزاء املوقف؟ وكيف ميكنك أن تسمخدم هذه العناصر اخلمسة لمكون أكثر جناعة بوصفك 

صانع سالم؟ 
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الهدف:
فهم إحدا حقوق 
اإلنسان املسّماة 

»حرّية الّمعبير« وسبب 
أهّمّيمها.

القسم الّثاني: حّرّية الّتعبير باعتبارها وسيلة للّسام

قل كلمتك: 1.2.5

»إّنني ال أّتفق مع ما تقول. لكّنني سأدافع حّتى املوت عن حّقك في قوله«

)سيرة »فولمير« الّذاتّية، 1906. من تأليف »بياتريس هول« وهي تلّخص آراء »فولمير« حول 
حّرّية الّمعبير(

ماذا تعني مقولة اليوم حسب رأيك؟

قراءة: 2.2.5

حّرّية الّمعبير هي إحدا حقوق اإلنسان األساسّية. وهي مهّمة للغاية لعّدة أسباب. فهي تدعم 
آرائنا  الّمعبير عن  والّمطّور. فقدرتنا على  بالّنمّو  للمجممعات  وتسمح  األخرا.  اإلنسان  حقوق 
والّمكلّم بحّرّية هي أمر أساسّي إلحداث الّمغيير في مجممع ّما. إّنها مفماُح تطوير مجممع حّر 

ودميقراطّي. 

 عادة ما نشعر بأمان أكبر حني نكون في مجموعة من الّناس الذين يوافقوننا 
أن  ميكننا  كثيرة.  فوائد  للّمعّدد  أّن  تعلّمنا  قد  كّنا  املقابل،  في  آرائــنــا.  على 
وسط  واالزدهــــار  للّنجاح  الكونّية  والقيم  الــّســالم  صناعة  أدوات  نسمخدم 
اخمالفاتنا. تذّكر أّننا نسمطيع أن نظّل أصدقاء حّمى ونحن ال نّمفق في آراء 
معّينة. إّن حّرّية الّمعبير ال تموّقف عند قدرتك على الّمكلّم، وإمّنا تشمل قدرتك 

على اإلصغاء لآلخرين والّسماح للّرؤا األخرا بأن تُسمع. 

أحيانا، قد جتد نفسك في وضع يكون من الّصعب فيه أن تمسامح مع فعل 
شخص ّما أو كلماته. عليك حينئذ أن تسمخدم وسائل صناعة الّسالم وتّمخذ 

الوقت الكافي لمصغي وحتاول أن تفهم ِلَم يفّكر الّناس بملك الّطريقة المي يفّكرون وفقها. اكمسب 
ذهنا منفمًحا وموضوعّياً. وتذّكر أن تفّرق بني الّشخص واملوضوع. في رياضة كرة القدم يقول 
الّناس: »خذ الكرة وليس الّرجل«. واألمر نفسه ينطبق على احادثات: »ال تهاجم الّشخص. بل 

حاول أن تممّسك بالقضّية«.

بأّن  القبول  يقمضي  فالّمسامح  البعض.  بعضهما  على  الّمعبير  وحّرّية  الّمسامح  من  كّل  يعممُد 
اجلميع ال ميلك نفس املعمقدات واملسلّمات المي منلكها. وما يزال بإمكاننا دائما أن نمسامح مع 

اآلخرين ونعيش معهم حّمى ونحن ال نّمفق معهم في آرائهم وأفكارهم. 

ليس هناك أّي رأي يخّص شخًصا ّما أو مجموعة ينبغي أن يُفرض على اآلخرين. كما أّن إعالء 
رأي لطرف ّما على آراء اآلخرين ينمهُك مسار املساواة والّمسامح. 

أمام  الّطريق  نفسح  أن  الّمعبير  حــّرّيــة  تعني  »ال  تاتشل«:  »بيمر  اإلنــســان  حقوق  ناشط  يقول 
ومناهضمها  املمعّصبني  أفكار  ي  حتــدّ في  األخالقّي  والوجوب  احلــقّ  تمضّمن  إّنها  املمعّصبني. 
ومعارضمها. فاألفكار الّسّيئة تُهزم بشكل أجنع وأفضل من ِقبَل األفكار احلسنة املسمندة إلى 

اآلداب والعقالنّية واملنطق، بدل مقابلمها باحلظر والّرقابة واملنع«.
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أسئلة: ناقشوا في مجموعات ثنائّية أو ثالثّية قسم القراءة ومبدأ »فولمير«.

نشاط: 3.2.5

شّكلوا فرًقا من الّتالميذ تتراوح بني ثالثة أفراد وسبعة. ثّم: 

اعثروا على موضوع للّنقاش ال يكون مثيرا للخالف إلى درجة كبيرة. لكّنه قابل . 1
للّنظر إليه من أوجه عّدة. مثال: قضّية الّسيطرة على الّسالح أو قمل احليمان. 

املوضوع . 2 فهم  بنّية  اإلصغاء  مارسوا  جوانب،  عــّدة  من  املوضوع  تناقشون  بينما 
والّنظر إليه من زاوية شخص آخر وأفقه. 

حاولوا الّمعّمق من خالل أسئلة من قبيل: »أميكنك أن حتّدثني عن ذلك أكثر؟« . 3
أو »ملاذا تعمقد ذلك؟«

ما الفرق بني الّمعبير احلّر، وبني خطاب الكراهية؟ . 4

دراسة حالة )مقولة( 4.2.5

لقد قبلت ثقافتنا كذبتني كبيرتني. أّما األولى، فهي أّنك في حال لم تّتفق مع نط حياة شخص 
ّما عليك إذن أن تخشاُه أو تكرهه. وأّما الّثانية، فهي أّنك إذا أحببت شخصا ّما فذلك يعني أن تّتفق 
معه في كّل ما يعتقده أو يفعله. كالهما ال معنى له. ليس عليك أن تتخّلى عن قناعاتك لتكون 

متعاطفا وتشعر باآلخرين«.

»ريك واّرن« )كاتب(

كيف ميكُن لهذه املقولة أن ترتبط بالّثقافة المي تعيش فيها؟ . 1

يصبُح الّثباُت على الّمسامح حتّدًيا أكبر عندما نمعامل مع القيم األخالقّية. هل . 2
من املسموح به في ثقافمك أن تكون هناك آراء مخملفة فيما يخّص املسلّمات 

واملعايير األخالقّية؟ 

هل الّمعبير احلّر مقبول بشكل عاّم وواسع في بلدك أو محيطك احلّّي؟. 3

إن كانت اإلجابة بال، فما هي حسب رأيك بعض الّطرق الّسلمّية المي ميكنك . 4
بواسطمها إحداث وعي بقيمة الّمعبير احلّر اّتباعا للّسالم؟ 
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الهدف:

 سنمعلّم مفاتيح 
مهّمة لالندماج 

واالنمماء. 

القسم الّثالث: االندماج واالنتماء، بناء مجتمع ُمدمٍج وسليم:

قل كلمتك: 1.3.5

ما الذي يجعلك تشعر باالنمماء إلى مكان أو مجال ّما؟

قراءة: 2.3.5

من  الّناس  من  املزيد  فــرار  في  اليوم  املناخ  وتغّير  واالضطهاد  والّصراعات  احلــروب  تمسّبب 
مساكنهم وأوطانهم أكثر من أّي وقت مضى في الّماريخ البشرّي. وتقّدر وكالة الاّلجئني الّمابعة 
لألمم املّمحدة أّن هناك أكثر من 65.6 مليون شخص مّتت إزاحمهم بالقّوة من مواطن سكنهم، 
22.5 مليون الجئ و10 ماليني مشّرد عبر العالم، علًما بأّن ما يزيد عن نصف الجئي العالم 

هم من األطفال. 

لقد أصبح االندماُج أكثر أهّمّية من أّي وقت مضى بسبب أزمة الاّلجئني العاملّية. ومع ذلك، 
مازلنا ال منلُك تعريًفا واضًحا ملا يعنيه حّقا االندماج. يبدو أّن بعض الّناس يعمقدون أّن املهاجر 
املندمج بشكل تاّم هو الذي يمبّنى بشكل كلّّي قيم احيط اجلديد وثقافمه، ويهجر جّل ممارسات 
ثقافمه األّم. لقد درسنا الّمعّدد في الّدرس الّثالث وتعلّمنا منافع تقّبل اخمالفاتنا وأهّميمه. تذّكر 

أّن الّدربة على االسممماع بثقافة اآلخر ال تعني أن تمخلّى عن ثقافمك اخلاّصة. 

ما الذي يخلق لديك شعوًرا باالنمماء عندما تكون في جماعة جديدة؟ هناك احمماالت كثيرة، 
من بينها مثال: تعلّم اللّغة احلّّية، تعلّم الواجبات واملمنوعات داخل اجلماعة اجلديدة، العثور 

على طرق لمقدمي اخلدمة واملساعدة، أو تعّقب ما يُعمبر مهّماً بالّنسبة إلى أفراد اجلماعة.

إّن االنمماء هو أن يمّم قبولك من أجل من تكون. فمشجيُع  ولكي نلّخص األمر، يجدر القول 
شخص ّما على جتاهل هوّيمه األّم وتقاليدها يعني حتويله إلى حرباء وإعاقة القبول احلقيقّي. 
لُه إلى جزء من اجلماعة احلّّية فيه من القيم  يجُب أن ينشأ قبول املرء داخل مجممع ّما، وحتوُّ

الكونّية، ال من لون البشرة أو الّدين أو كيفّية ممارسة الّمقاليد احلّية.

لكي نخلق حّس االنمماء لألشخاص اجلدد في مدرسمنا أومعهدنا أو مجممعنا نحماُج أن نقّيم 
توّقعاتنا. باعمبارنا صّناع سالم، ميكننا أن نساعد في إزاحة احلواجز وبناء اجلسور لنعاون 

األعضاء اجلدد في العثور على مكانمهم الفريدة داخل اجلماعة. 
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نشاط: 3.3.5

الّسنة في املدرسة/ املعهد. لهذا  175 و220 يوًما من  الّمالميذ ما يمراوح بني  يقّضى 
يعمبر القسُم واملدرسُة إطاًرا يوّفر فرصة عظيمة إلدماج تالميذ جدد من خالل الّموّصل 
إلى معرفة بعضهم البعض بشكل أحسن. من بني الّطرق املمكنة للّمعّرف بشكل جّيد إلى 
الّرياضة  مثل  به،  تربطك  بينكما صالت  املشمركة  االهممامات  أن جتد في  ّما  شخص 

واملوسيقى والفّن والّرقص...

ذاتك  تعثر على جزء من  فإّنك  آخــر،  وبني شخص  بينك  اهمماًما مشمركا  عندما جتد 
َوْصُل اآلخرين من خالل االهمماًمات املشمركة يخلق شعوًرا  الّشخص اآلخر.  في ذلك 

باالنمماء للمجموعة.

لعبة: استخدم الّزوايا األربعة لقسمك:

← الّزاوية 1: الّرياضة	

← الّزاوية 2: الفّن 	

← الّزاوية 3: املوسيقى	

← الّزاوية 4: احلاسوب وألعاب الفيديو 	

سيخمار كّل تلميذ إحدا الّزوايا. وينضّم إلى بقّية زمالئه الذين يشاركونه نفس االهممام. 
قوموا بذلك تباًعا. وليفّسر كّل منكم سبب اخمياره لزاوية معّينة.

• دّونوا في مجموعات ثنائّية أو ثالثّية قائمة من األنشطة المي ميكن لكم أن تسمممعوا 	
بمارسمها سوّيا. قارنوا قائممكم بقائمات املجموعات األخرا. وخّططوا لمطوير 

ممارسمهم لهذه االهمماًمات املشمركة. 

• إذا كان لديكم تالميذ من ثقافات مخملفة في مجموعمكم، تعلّموا ما تعنيه بعض 	
الكلمات في لغاتهم األّم. ميكنكم أيًضا أن تمعلّموا طبخ أطعمة، ووجبات مخملفة، 
أو لعبة أخرا، أو أن تسمكشفوا ثقافات اآلخرين. وإذا لم يكن لديكم أشخاص من 
ثقافات مخملفة في القسم فاكمشفوا ما يسمحسنه كّل منكم في ثقافمكم املشمركة. 
حاول أن تعّمق عالقمك بأصدقائك. فالعديد منهم ميكن أن يشعروا بالوحدة أو 

بكونهم خارج صلب املجموعة. ولك أن تساعدهم على الّشعور باالنمماء. 

• تخّيل أّن عليك أن تغادر بلدك على الفور. وليس بإمكانك أن تأخذ معك سوا 	
خمسة أشياء. ما هي هذه األممعة؟ اكمب في مدّونمك اخلاّصة قائمة في هذه 

األشياء المي سمحملها معك. 
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دراسة حالة: 4.3.5

فلنقم بمجربة ندرس فيها احلرباء وقدرتها على الّمكّيف مع محيطها. أّوال، نحماُج أن 
القدرة  ومنحها  تصلح حلمايمها  الغريزّية  القدرة  هذه  لونها.  احلرباءُ  تغّير  لم  نعرف 
على الّمخّفي عن مفمرسيها الذين يحّبون صيدها وأكلها. بعض أنواع احلرباء تسمطيع 
أن تغّير لون جلدها فحسب. ولكّن أنواًعا أخرا بإمكانها أن تنّوع أساليبها بواسطة 
املزج بني األلوان: الوردّي، األزرق، األحمر، البرتقالّي، األخضر، األسود، البّنّي، األزرق 

الفاحت، األصفر، الفيروزّي، والبنفسجّي. 

تعمل قدرة احلرباء على تغيير لونها باعمبارها أداة متويه. ولكّنها تصلُح أيًضا لإشارة 
ورّد الفعل على احلرارة وظرروف محيطها األخرا. فمثاًل، تنزع احلرباءُ إلى أن تظهر 
ولكّنها  أخــرا.  حرباء  إزاء  وعنيًفا  عدوانّياً  سلوًكا  تعرض  عندما  إشعاًعا  أكثر  ألواًنا 
وفق  تعّدل متويهها  منها  األنــواع  بعض  أو تخضع.  تسمسلُم  قامتة عندما  ألوانا  تبنُي 

اخلصائص البصرّية لفصيلة مفمرسها الذي حتممي منه. 

ما هي منافع اسمخدام »طريقة احلرباء« للّمكّيف في مكان جديد؟ . 1

الّمعّدد . 2 عن  تعلّمناه  ما  ضــوء  في  احلــربــاء«  »طريقة  اسمخدام  مساوئ  هي  ما 
واالنمماء؟ عندما نسمخدُم عبارة »هوّية مشمركة«، نعني أّن ديناميكّية املجموعة 
الكونّية  القيم  نسمخدم  أن  نحماُج  إليها.  أشخاص جدد  بدخول  تمغّير  وهوّيمها 

باعمبارها األرضّية املشمركة لهوّيمنا اجلديدة املشمركة.

ناقش وفّسر كيف تمغّير هوّية موجودة ملجموعة يدخلها أفراد جدد.. 3

كيف نساعُد الّناس على إيجاد القبول واالنمماء عندما يكون لهم هوّية جديدة . 4
مشمركة، دون أن يمخلّوا عن ذواتهم احلقيقّية أو هوّيمهم الّثقافّية؟ 
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6
الهدف

ســـــــوف نـــمـــعـــلـــم كــيــف 
نـــمـــعـــامـــل مـــــع الــــنــــزاع 
إلى  بنا  تنمهي  بطريقة 

السالم

الّدرس الّسادس:

صّناع الّسالم يحّلون اخلالفات
اجلزء األول: التعامل مع النزاع

قل كلمتك: 1.1.6

»ال يعني الّسالم غياب اخلالفات. وإّنا هو القدرة على الّتعامل معها بطرق 
سلمّية«

»رونالد ريغن«
عّرف اخلالف بطريقتك اخلاّصة. 

قراءة: 2.1.6

ّما يسموجُب وجود عنف وأسلحة ودمــاء. في  الّناس أّن وجود خالف  يعمقُد بعُض 
احلقيقة، يحدث اخلالف عندما ميلك شخصان أو أكثر اهمماًمات ومصالح ممضاربة. 

ال ميكن جتّنب اخلالفات بشكل كلّّي. سوف جتّربها دون شّك. واألمر احلسن هو أّنها 
متّثل فرصة لك لمصبح أكثر نضًجا. في املقابل، إن لم حتّل خالفاتك بحكمة سمدّمر 
عالقاتك مع اآلخرين، وتخّرب سالمك الّداخلّي. إّن الّطريقة المي تمجاوب بها مع 
اخلالف هي المي سمؤّثر فيما سيؤول إليه. ميكنك إّما أن تظّل عالقا في اخلالف أو 
تّمبع مسلك الّسالم في حلّه. ولكي حتّل اخلالفات بطريقة ناجعة وحسنة، سمحماج 
أن تسمخدم األشياء المي تعلّممها في الّدروس الّسابقة من هذا الكماب. عليك أن 

تكون نزيها وجديًرا بالّثقة وترسم حدوًدا بشكل سليم وصّحّي.
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عليك أيًضا أن متارس الّمحّكم بالّذات، وتكون ذا طابع سلمّي. سيسمح لك منح اآلخرين قيممهم 
اخلاّصة، واعمبارهم بأن تسممّر في مسلك الّسلم حلّل اخلالفات. وبهذا الّشكل تظّل صديقا 

حّمى مع أولئك الذين تخملف معهم. 

باعمبارنا صّناع سالم، علينا أن نعلم أّن الّناس احيطني بنا ميلكون احلّق في أن يخملفوا معنا 
في الّرأي والّمصّور. ويجدر بنا أن نمعلّم من اخلالف بدل أن نعمبره تهّجًما علينا. فكّل شخص 
مخملف عن الباقني. وقد يرا األشياء بشكل مخملف. وهذا جزء من جمال الّمعّدد. علينا أاّل 
نكون فخورين بذواتنا وممكّبرين إلى درجة ال تسمح لنا باالعمراف بنصيبنا في املشكلة واخلالف. 
ليس هناك شخص مثالّي. وكّل شخص يرتكُب االخطاء أحياًنا. سنرّكز على هذه املسألة الحًقا 

في هذا الّدرس.

أنشطة: 3.1.6

نشاط أ: 

هذه ثالث طرق يعممدها الّناس عندما يواجهون خالًفا مع شخص ّما: 

تزييف الّسلم: تفّر ممراجًعا، مّدعًيا أّن األمور بخير راسًما ابمسامة على وجهك، . 1
ومّدعيا أّنك بخير. 

كسر الّسلم: تهاجُم ُمفسًدا العالقات حّمى حتصل على ما تريده.. 2

صناعة الّسلم: تبذل جهدا حلّل الّصراعات من خالل البحث عن حلول جتلب . 3
العدل والمّناغم احلقيقّي. 

ميكنك أن تمأّمل هذه االسمجابات للخالفات باعمبارها منحنى تلّة.

في أقصى اليسار توجد االسمجابات المي تزّيف الّسلم، وتفّر من مواجهة اخلالف. وفي اجلهة 
اليمنى هناك اسمجابات كسر الّسلم والهجوم. أّما في الوسط، فمكون اسمجابات صناعة الّسلم 

وبذل اجلهد من أجل حتصيله.
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في كّل خالف تخوضه، تضعك اسمجابمك في مكان ّما من هذه الّملّة. تخّيل الّملّة ملساء بسبب 
اجلليد الذي يغلّفها بشكل يجعل االبمعاد عن املركز سبًبا لسقوطك وانزالقك إلى اليسار رّبا، 
لموازنك أسهل ووقوعك في املزيد من ردود  ابمعدت، صار فقدانك  اليمني. كلّما  إلى  أو رّبا 
األفعال املمطّرفة أقرب. إّن فهم املنحدر الّزِلق يسمح لك بالمقاط الّطرق الّسّيئة في الّمعامل مع 

اخلالفات.

دراسة حالة: 4.1.6

بلغ عمر للّمّو سّنه الّرابعة عشرة. ذات يوم، وجد زمالؤه في القسم دعوات حلفلة عيد ميالده 
في حقائبهم. تفّقد »جون« حقيبمه كلّها. لكّنه لم يجد أّي دعوة. في طريقه إلى البيت عائًدا من 
املعهد، علم أّن »أنيس« لم يملّق دعوة هو اآلخر. وبينما هما ميشيان معا، ظاّل يناقشان ما يجدر 
بهما فعله في هذا املوقف. »أعمقد أّن علينا أن نمحّدث مع عمر لنكمشف سبب عدم دعوته لنا«. 
»ال«، قال جون. »أعمقد أّنه فعلها عمًدا. وبدال من ذلك، أعمقد أّن علينا إقناع جميع األصدقاء 

بعدم الّذهاب إلى احلفلة، أو أن جند طريقة مثيرة أخرا إلفسادها. علينا أن نلّقنه درًسا« 

أّي االسمجابات الّثالث في األعلى اقمرحها أنيس؟ . 1

أّي اسمجابة اقمرحها جون؟ . 2

ناقش مع زميلك أّي اسمجابة تعمقُد أّنها األكثر مساعدة في حّل هذا اخلالف. . 3

ناقشوا معا هذا الّرأي: لسنا مسؤولني عن أفعال اآلخرين. لكّننا مسؤولون عن أفعالنا نحن. 

أنشطة: 5.1.6

قاطرة احلرب:

اسمخدم حباًل طوله سبعة أممار. اربط طرفي احلبل في خاصرتي تلميذين لهما نفس احلجم. 
عليهما أن يقفا بعيدين قدر اإلمكان عن بعضهما البعض حّمى ينشّد احلبل. ضع شيًئا ّما على 
مسافة ممر من كّل تلميذ. وبعد العّد حّمى الّثالثة، يجب على كّل واحد منهما أن يحاول اإلمساك 

بالّشيء الذي يخّصه. 

لكّنهما  مقّيدان.  يــزاالن  ما  مًعا.  الّملميذان  فيها  يعمل  أخرا  توضيحّية  بمجربة  قم  ذلك،  بعد 
يذهبان مًعا في البداية جللب الّشيء األّول. ثّم ينمقالن جللب الّثاني. 

ناقشوا في القسم ما الذي ميكن أن تعلّمكم إّياه هذه الّمجربة فيما يخّص حّل اخلالفات. 

مترين: فلنسمكشف منطقة صنع الّسلم. 

في مجموعات ثنائّية أو ثالثّية، ناقشوا اخلطوات األربعة املوجودة في منطقة صنع الّسلم. فّسر 
ما الذي تعنيه بالّنسبة إليك كّل خطوة.
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الّمجاهل )اشرح كيف ميكن أن تقّدر األفضل في اآلخرين من خالل مسامحمهم وجتّنب . 1
خلق عراك حول مسائل صغيرة. هل يجدر بك دائما أن تفّكر أّوال في الّمغاضي عن األمر؟ 
إذا كان هذا اخلالف سيبني جداًرا بينك وبني الّشخص اآلخر، هل ينبغي عليك الّمغاضي 

عنه كذلك، أم أّن عليك ان تواجه املشكلة؟ اشرح إجاباتك(.

احلديث )كيف ميكنك أن حتّل املشكل من خالل الّمواصل املباشر؟(.. 2

احلصول على املساعدة )مّمن ميكنك احلصول على املساعدة إذا لم تممّكن بعُد من حّل . 3
اخلالف؟ مثال: أحد األساتذة، أحد األبوين، شخص يكون صديقا لكليكما(.

املساءلة )هل هناك شخص ّما ميكنه أن يمحّقق منكما، ويمثّبت إن كنمما قد حللمما املشكل . 4
بطريقة صّحّية؟ من ميكنه أن يكون؟(.

أن  فيها  يجب  أخــرا  ووضعّية  املشكل،  عن  الّمغاضي  فيها  املناسب  من  يكون  وضعّية  ارجتــل 
تواجه املشكل وجها لوجه. قم بممثيل الوضعّيمني كأّن كاّل منهما سيناريو للّممثيل. قم بمقدميهما 

ملجموعة أخرا.
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الهدف:
تعلّم أّن االعمراف 
يقمضي  باألخطاء 

والّشجاعة.  الّنزاهة 
وهو مفماح إلنهاء 
بشكل  اخلالفات 

سلمّي.

»إّن األخطاء قابلة 

دائما ألن ُتغفر إذا كان 

املرء ميلك الّشجاعة 

لالعتراف بها«

القسم الّثاني: االعتراف باألخطاء:

قل كلمتك: 1.2.6

ملاذا يكون من الّصعب االعمراف باألخطاء؟
قراءة: 2.2.6

إّن االعمراف بأّنك اقمرفت خطأ ميكن أن يكون حتّديا إذا كنت تريد »االحمفاظ باء الوجه«. 
في املقابل، يكون الّشخص القادر على االعمراف بأخطائه وجتاوزها في عيون اآلخرين جديرا 
باالحمرام أكثر من ذاك الذي يمصّرف بشكل دفاعّي. فاعمراف املرء بخطئه هو اخلطوة األولى 
حلّل اخلالفات. يصبح األمر أكثر سهولة ما إن تشرع في ممارسمه. وقولك »أنا آسف« يكشف 
أّنك تفهم كيف أّن خياراتك قد أّثرت سلبّيا في شخص آخر. وبالّمالي، عندما تقول إّنك آسف 

فذلك يعني أّنك تخبره بندمك على إيذائه. 

املك أخطاءك. وادفع ثمنها. أحيانا يكون االعمذار غير كاف. مثال، إذا كسرت هاتف أحٍد فقد 
حتماُج إلى أن تشمرَي له أو لها هاتفا جديدا. ومن خالل تصّرف كهذا تكشُف أّنك آسف حّقا 
خلطئك، ومسمعّد لمحّمل مسؤولّية أفعالك. قد يقول لك هذا الّشخص إّنك لست في حاجة 

لشراء هاتف جديد له. ولكّن يظّل مهّما أن تريد ذلك حّقا. 

تذّكر أّنك تنمو وتمطّور باجّتاه الّشخص الذي جتاهد أن تكونه، والذي أشرت إليه في الّدرس 
األّول. 

ال حتاول أن تهرب من أخطائك، وإاّل سمواصل هي اللّحاق بك. 

ليس األمر بالّصعوبة المي تبدو في الّظاهر إاّل إذا كان الفخر واالعمزاز بالّذات هو ما يشّدك 
إلى اخللف. ومن خالل حتّمل املسؤولّية الكاملة ألخطائك وإرادة دفع الّمكاليف، تضع نفسك 
في مسار الفشل بشكل ناجح، أي تعلّم دروس قّيمة واملضّي قدما نحو الّنجاح وحتقيق الهدف.

يا صّناع الّسالم جّهزوا أنفسكم الممالك أخطائكم.

أنشطة: 3.2.6

نشاط أ:

تخّيلوا سيناريوهات من األحداث تكون فيها أفعالكم خاطئة. ثّم تشاركوا في مجموعات ثنائّية 
هذه األمثلة. حتّدثوا عن آلّية إصالح اخلطإ. قل مثال: »أنا آسف. لقد أطلقُت تلك اإلشاعة. 
لقد كان ذلك حّقاً أمراً مؤذياً وممصابًيا«. اعمذر ملا نمج عن ذلك. قل مثال: »أنا آسف ألّنني 

جتاهلُت رأيك. ها أنا أرا بوضوح أّنني آذيُت مشاعرك«. 

اشرح لم لن يحدث هذا األمر مجّدًدا. قل مثاًل: »كان ذلك سخيًفا من جهمي. في املّرة القادمة 
المي أرا فيها موقًفا كذلك، سوف أسأل عن الّمفاصيل بدل أن أقفز إلى اخلالصات واألحكام«.

»ما الذي يجدر فعله 

بخطإ ّما: الّتعّرف عليه، 

االعتراف به، الّتعّلم منه 

ثّم نسيانه«
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نشاط ب:
اكمب كلمات أو رسالة إبداعّية تعمذر فيها لشخص ّما.

الذين آذوهــم من أجل طلب  بأولئك  العديد من املساجني  يلمقي  ســؤال: بعد إطالق سراحهم، 
الّسماح واالعمذار. ما الذي جعلهم يعودون للقائهم حسب رأيك رغم كونهم قد قّضوا عقوبمهم 

القانونّية؟

أنشطة: 4.2.6

جّرب »طوماس إديسون« ألفي ماّدة مخملفة )2000( بحًثا عّما يصلح سلًكا للمصباح الكهربائّي. 
عندما لم يعمل أّي منها بشكل مرضّي، تذّمر مساعده قائال: »كّل عملنا سيذهُب سدا. لم نمعلّم 

أّي شيء«. 

أجابه »إديسون« بثقة كبيرة: »آه، لقد قطعنا طريًقا طوياًل. وقد تعلّمنا الكثير. إّننا نعرف اآلن أّن 
هناك ألفي عنصر ال ميكُن اسمخدامه لصنع مصباح كهربائّي جّيد«. 

ما الذي ميكن لنا تعلّمه من موقف »طوماس إديسون« من الفشل واألخطاء؟ . 1

ما هو الّمجاوب األكثر حدوًثا إزاء الفشل: رّد فعل »طوماس إديسون« أم جتاوب مساعده؟ . 2
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الهدف: 

سنمعلّم أّننا إذا 
حافظنا على العالقة 

أثناء اخلالف، 
نساعد على تطوير 

تواصلنا وحّل 
مشاكلنا. 

القسم الّثالث: حّل اخلافات من  خال الّتواصل العائقّي

قل كلمتك: 1.3.6

ماذا تعرف عن الّمواصل اجلّيد والّمواصل الّسيء؟

قراءة: 2.3.6

احلفاظ على عالقاتنا أهّم من اخلالفات. 

سنرّكز في قراءة اليوم على أهّمّية احلفاظ على العالقة عندما تكون هناك مشكلة.

وانمهى  أو آلخر،  ّما حتّبه وتقّدره لسبب  هل حدث لك من قبل أن أغضبك شخص 
بك األمر وأنت تقول أشياء تقلّل من احمرام ذلك الّشخص، أشياء لم تكن تعنيها حّقا؟ 
األشخاص  تــؤذي  أشياء  ونفعل  نقول  أنفسنا  فنجد  بعيًدا.  مشاعرنا  جترفنا  أحياًنا 
احيطني بنا. عندما نقوم بذلك، يصبح من األصعب أن نحّل املشكلة المي أغضبمنا في 

البداية. ولهذا الّسبب نحماج إلى أن نحافظ ونفّكر في العالقة وسط خالفاتنا. 

أحيانا عندما يواجُه األشخاص غير الّناضجني عاطفّيا مشاكل مخملفة فإّنهم يفمقدون 
إلى القدرة على المفكير في عالقمهم بن يخالفونهم. إّنهم مييلون إلى الغضب ولوم 

اآلخرين واالنعزال بأنفسهم. 

عادة، حني نقوم بحوارات تمحّول إلى جدال، تصبح احاورة عقيمة وخارجة عن ِإَطاِر 
العالقة. ويصبح الّشخص الذي يقابلنا ُمعيقا لهدفنا أو اهممامنا، إّن ذلك درٌس ُمِهمٌّ 
جّداً. أن نمعلّم أّن بإمكاننا أاّل نوافق شخًصا ّما ومع ذلك نظّل ممحّضرين ومممّسكني 
طبيعة  يغّير  ساخن  حــوار  أثناء  واالحــمــرام  العالقة  معطى  في  الّمفكير  إذ  بالعالقة. 

اخلالف. 

القادة يحلّون اخلالفات
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كيف؟

إذا كان بإمكاننا أن نمذّكر دائما أّن العالقة في حّد ذاتها أهّم بكثير من اخلالف أو احلوار، 
البعض، وسنصغي بشكل أفضل. ملاذا؟ ألّننا حني  إلى بعضنا  فإّننا سنمحّدث بشكل مخملف 

نقّدر ونحمرم بعضنا البعض نريُد أن نصلح اخلالفات وجند احللول لها. 

أّما حني نريد فقط أن نربح اجلدال، ونسمخدم حّقنا في »حّرّية الّمعبير«، وال نمهمّم بالّشخص 
اآلخر، فإّننا حينئذ نفقد جانب االحمرام والقدرة على احافظة على العالقة. فضمن إحباطنا 
بسبب عدم رؤيمهم وفهمهم لوجهة نظرنا، ميكننا أن ننقاد إلى اسمفزاز اآلخرين، وإيذاء مشاعرهم 
حّمى نثبت موقفنا. يصّح األمر خاّصة حني ال نهمّم باألسباب المي جعلمهم يغضبوننا. إّن اّتخاذ 

الوقت الكافي لبناء هيكل للعالقة واالحمرام سيحمينا عندما تظهر املشاكل واخلالفات.

أنشطة: 3.3.6

أجنزوا اخمبار املؤّشر والّنشاطني 1-3 بشكل فردّي. وقوموا بالّنشاط 4 ضمن مجموعات.

اخمبار مؤّشر اخلالفات العالئقّية:

إذا تعّرفت على إحدا هذه املؤّشرات، فإّنك قد متلك خالفا عالئقّيا مع شخص ّما. ميكنك أن 
جتّرب القواعد اإلرشادّية الّمالية حلّل املشكل: 

• ال تشعر بأّنك حتمّك بشخص من عادتك أن يعجبك.	
• تريد فقط أن جتعل من شخص ّما أو مشكلة تخمفي. 	
• ذهنك عالق بسألة مزعجة.	
• تصبح عنيفا في طريقمك في احلكم على شخص ّما. 	
• ال تريد أن تنظر في عينَْي شخص بعينه. 	
• تشعر أّن الّذنب ذنبهم إذا قلَت أو فعلَت شيًئا يؤذيهم. 	

إذا كان هناك شخص اعماد أن يكون صديقك من قبل ولكّن تمجّنبه اآلن، فّكر فيما . 1
قد طرأ بينكما. خذ وقمك لبضع دقائق. ثّم اكمب في مدّونة الّسالم اخلاّصة بك سبب 

وجود مسافة بينكما.

جتاهل للحظة االخمالفات القائمة بينكما. وفّكر فيما كنت حتّبه في ذلك الّشخص. . 2
واكمب ذلك أيًضا.

بادر بلقائه. حتّدث عن اهمماًماتكما املشمركة. أو شارك قائمة األشياء المي جتعلك حتّبه. . 3
عندما تعيد بناء العالقة من جديد، ميكنك إذن أن تسمدعي اخلالف وتقول إّنك تقّدر 

العالقة أكثر من املشكل وتضعها في مكانة عليا. لكّنك تريد ان حتّل املشكل أيًضا. 

مّثلوا في مجموعات ثنائّية مشهدا يلمقي فيه كّل منكم بشخص من أجل أن يحّل خالفا . 4
معه، مّمبعا اإلرشادات املذكورة أعاله. 

المزم بالقادة الّذهبّية: 

القاعدة الّذهبّية ذهبّية لسبب وجيه. فهي مفماح العالقات الّصحّية. عامل أصدقاءك وعائلمك 
كما تريدهم أن يعاملوك. وسيظّل هاتفك يرّن دائًما. 
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دراسة حالة: 4.3.6

 »كامب ديفد«:

كامب ديفد مكان جميل في الّمالل املكسّوة باألشجار في ممنّزه جبل »كاتوكمني« بوالية 
»ماريالند« في الواليات املّمحدة األمريكّية. أصبح هذا املكان مشهوًرا باعمباره املكان 
الذي المقى فيه عبر سنوات طويلة قادة العالم من أجل نقاشات الّسالم. بهذا الّشكل 
ميكننا أن نرا أّنه ليس المالميذ والّطلبة فقط من يحماجون إلى الّمركيز على العالقات 
عندما يمّم العمل على حّل اخلالفات وقبل أن مُتضى عقود الّسالم. وسبب هذا أّن 
املوّقع  واألوراق  الوثائق  في  وليس  وعقولهم  الّناس  قلوب  في  يبدأ  احلقيقّي  الّسالم 

عليها. 

يعمرُف الكثير من قادة العالم بأّن قيمة العالقات متّثل عنصًرا أساسًيا وملّحاً لمحقيق 
الّسالم. وتؤّكد الّسياسة اخلارجّية على أهّمّية الّصداقات اجلّيدة بني هؤالء القادة. 
مكان مثل »كامب ديفد« يسّهل خلق مناخ غير رسمّي تسوده الّصداقة وفيه ميكن بناء 
وبناء  البعض،  بعضهم  إلى  لإصغاء  الكافي  الوقت  العالم  قادة  يّمخذ  عندما  الّثقة. 
العالقات فيما بينهم، ميكنهم أن يفهموا أّنهم يواجهون العديد من الّمحّديات املشمركة 

واملمشابهة، وأن يقّدروا بعضهم البعض، وويقّدروا كذلك حاجّيات دولهم املخملفة. 

تذهبوا . 1 أن  ميكنكم  رّبــا  ســالم«؟  »مخّيم  تنشئ  أن  ملدرسمك  هل ميكن 
جميًعا إلى مكان جميل لمرّكزوا على قيم الّسالم. اكمب في مدّونة الّسالم 

اخلاّصة بك كيف ميكن أن يكون مخّيم الّسالم في منطقمك. 

فّكر في أنشطة لبناء الّثقة. ودّون قائمة فيها باإلضافة إلى أنشطة مممعة . 2
أخرا ميكن ممارسمها هناك. 

حتّدث مع أسماذك أو مجموعة تالميذ الّسالم حول تنظيم مخّيم سالم . 3
مخّطط  من  جــزءا  يكون  أن  األمــر  لهذا  )ميكن  املدرسّية.  العطلة  أثناء 

الّسالم الذي سنقوم به في الّدرس العاشر(.

للّدرس . 4 ـــ)م.ر.ق( الذي يخّصك. وانظر كيف ميكن  ال اعمل على تصريح 
الّسادس أن يساعد في تشكيل تصريحك اخلاّص. 
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7
الهدف:

سنمعلّم ِلَم من املهّم 
أن نسامح.

»أن نحيا حياتنا 
دون أن نسامح 
هو متاما كأن 
نشرب الّسّم 

وننتظر أن ميوت 
الّشخص اآلخر«

الّدرس الّسابع:

ُصّناع الّسالم يّتبعون املسامحة
القسم األّول: ملاذا نسامح؟

قل كلمتك: 1.1.7

»وإذ كنُت أجتاُز الباب باجّتاه البّوابة التي تقود إلى حّرّيتي، علمُت أّنني إذا لم أترك غيظي وحقدي 
خلفي فإّنني سأظّل في الّسجن«

»نيلسون مانديال«، الّرئيس الّسابق جلنوب إفريقيا

ناقش هذه املقولة المي صّرح بها »نيلسون مانديال« أثناء مغادرته للّسجن في احلادي 
عشر من فيفري 1990 بعد 27 سنة قّضاها هناك.

قل كلمتك: 2.1.7

هذا العالم مكان رائع بكّل ما ميلكه من جمال واحمماالت. وهو في اآلن نفسه مكان فظيع 
با فيه من حروب وجوع وألم وظلم. كمُب الّسالم هذه مصّممة لمساعدنا على أن نكون 

جزًءا من حّل مشاكل العالم، من خالل تطوير فهمنا للّسالم وطرق احافظة عليه. 

في احلقيقة، سوف يُساء إلينا جميًعا عاجاًل أم آجاًل. وهناك رّد فعل طبيعّي على هذا 
األذا الذي يلحق بنا. وهو أن ننأا بأنفسنا عن الّمواصل االجمماعّي مع اآلخرين، ونفقد 
الّثقة في الّناس. ومع مرور الوقت ميكن لهذا األمر أن يقودنا إلى تطوير نوع من احلّس 

الّدفاعّي إزاء اآلخرين، حّمى نمجّنب أن يمّم إيذاؤنا.
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سامح اآلخرين، 
ليس ألنهم 

يستحقون ذلك، 
بل ألنك تستحق 

السالم

وبسبب هذا احلّس الّدفاعّي نبدأ في رفض اآلخرين ونبذهم من خالل عدم إعطائهم فرصة 
ثانية إذا كانوا قد أساؤوا إلينا من قبُل بشكل ّما. والّنميجة هي أّن حلقة أصدقائنا تصبح أصغر 
وأضيق. وفي هذه اآللّية، قد ينمهي بنا األمر إلى إيذاء اآلخرين أيًضا، ألّن من يمعّرض لألذا 

عادة ما يؤذي غيره كذلك. 

سواء أكانت لديك مشاكل كبرا في عالقاتك الّشخصّية أم كنت تواجه فقط خطر افمقاد بعض 
أصدقائك، فإّن هذا الّدرس ميلك شيًئا ّما ليعلّمك إّياه. باعمباركم صّناع سالم يافعني، تذّكروا 
لكم  أداة  املسامحة  تكون  أن  على  للّمحفيز  وإمّنــا  تعلّم هذا فقط ألنفسكم،  لسمم بصدد  أّنكم 

ملساعدة اآلخرين في العثور على الّسالم مع أنفسهم ومع غيرهم. 

إذا كنت ممأمّلا بسبب شيء ّما قد حدث لك، فاعلم أّن لديك احلّق في أن تكون غاضًبا. ولكن 
من املهّم أن تقّرر كيف سممعامل مع هذا الغضب. كيف ميكنك أن تخمار الّسالم؟ ما حدث لك 
كان على األرجح خاطًئا، غير عادل وغير مسمَحّق من ِقبَلك. من الّطبيعّي أن تريد إنهاء األلم 
ورّبا حتقيق الّثأر حّمى، رغم أّن االنمقام في حّد ذاته لن يساعد في شيء وقلّما جلب الّرضا 
لصاحبه. إذا ضربني شخص ّما وضربمه رّدا على ذلك، ال يُنَّحي هذا األمر األلم الذي أشعر به، 
وال ميحو احلزن املمأّتي من اعمداء ذلك الّشخص علّي. في أفضل احلاالت مينح فقط حلظة 

من االرتياح من األلم.

إّن الّطريقة احلقيقّية الوحيدة ليخمبر املرء الّشفاء هي أن يسامح. إلى أن نممّكن من املسامحة 
دون  من  ّيــة.  واحلــرّ الّشفاء  جتربة  إمكانّية  من  ومحرومني  أملنا  داخــل  سجناء  سنظّل  والعفو، 
املسامحة، نحن مقّيدون إلى الّشخص الذي آذانا. يقّيدنا الغيظ إلى بعضنا البعض. وإلى أن 

نخمار املسامحة، تظّل مفاتيح حّريمنا بني يدي الّشخص الذي آملنا، وقد أصبح هو سّجاننا. 

قل كلمتك: 3.1.7

لعبة ذوبان اجلليد:

في هذه اللّعبة، متّثل »اخلالفات اجلليدّية الباردة« ذوبان األلم عندما يخمار الّناس أن يسامحوا 
بعضهم البعض. سمحماج إلى مكّعبات ثلج حقيقّية. قم بمقسيم القسم إلى أربع مجموعات. وامنح 

كّل مجموعة عدًدا ممساوًيا من مكّعبات الّثلج. 

يكمن الّمحّدي بالّنسبة إلى كّل فريق في أن يذيب مكّعبات الّثلج بأسرع وقت ممكن. ميكن للفرق 
أن تسمخدم أياديها فحسب لمذيب الّثلج. ويكون الفريق الفائز هو الذي يذيب املكّعبات أّوال. 

ناقشوا داخل القسم: 

• من وما الذي متّثله مكّعبات الّثلج في هذه اللّعبة؟ 	

• من وما الذي ميّثله ذوبان الّثلج في هذه اللّعبة؟ 	

• كيف ميكنك أن تطّبق مفهوم هذه اللّعبة في حياتك اخلاّصة؟	
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»ِعْلم املسامحة«
قبل عقود سابقة، كان موضوع املسامحة والعفو)1( ينظر إليه من ِقبَل العديد من الّناس باعمباره مجّرد 
موضوع دينّي أو روحانّي. أّما اآلن، فإّن مسألة املسامحة تكمسب انمباها ممزايًدا باعمبارها مجاال 
أكادميّيا، ال يُدرس من قبل الفالسفة وعلماء الاّلهوت فحسب، وإمّنا أيًضا من قبل علماء الّنفس 
واألطّباء. وتَُقاُم اآلن مئات من مشاريع البحث حول املسامحة في العديد من اجلامعات حول العالم. 
ملاذا لم تبدأ اجلامعات إاّل في أّيامنا هذه في بمطوير برامج تخّص مرحلة املاجسمير حول موضوع 
املسامحة؟ قد يكون الّسبب مممّثال في أّن الباحثني قد أثبموا أخيًرا وبشكل علمّي أّن املسامحة مفيدة 
للمرء. وتؤّكد الّدراسات أّن من منافعها حتصيل صّحة عاطفّية أفضل، حتقيق تفاؤل أكبر فيما يخّص 

املسمقبل، ثقة أكبر بالّنفس وتقدير للّذات والّمخفيض من درجة الغضب والقلق واالكمئاب. 

مارس علم املسامحة.

ِلَم ال تسمفيد من هذه الفرصة لمطّبق ِعلْم املسامحة. خذ وقما مع نفسك وفّكر إذا كان هناك أناس 
حتماج إلى مسامحمهم أو إلى االعمذار لهم. اكمب أسماءهم. ومتّرن على قول أو كمابة اعمذار لهم. 

نشاط: متثيل موقف:
انقسموا إلى مجموعات رباعّية. وارجتلوا سيناريوهات من احلياة الواقعّية ميكن للمسامحة أن تكون 

مفيدة فيها. 

اخمر واحًدا من تلك الّسيناريوهات. وقم بممثيلها. مثال: 

• ميكن ألحد الّمالميذ أن يعمرف بكذبة أطلقها. ثّم يعمذر لذلك.	

• يّدعي أحد الّمألميذ أّنه فقد أعصابه. ثّم يقوم باالعمذار. 	

قم بممثيل موقفك لبقّية القسم.

اكتب ما تعّلمته في دفتر الّسالم اخلاّص بك. 

أسئلة:
هل هناك أخطاء يسهل العفو عنها ومسامحة أصحابها أكثر من أخرا؟ اشرح ذلك؟ . 1
ِلَم يكون من الّصعب أحياًنا أن تسامح اآلخرين؟. 2

اجعل األمر شخصّيا:

ما الذي جتد أّنه األصعب من حيث القدرة على املسامحة فيه والعفو عنه؟ . 3
ما هي بعض الّطرق المي قد جتعلك أكثر قابلّية لمسامح؟

إذ  الّدينّي،  املجال  إلى  األوروبــّيــة  اللّغات  من  وغيرها  االجنليزّية  في  الكلمة  أصــول  تعود   )1(
العبد.  الّذات اإللهّية لذنب  الّدين اإلسالمّي، أي جتاوز  املسامحة هي ما يقابل املغفرة في 

وشيًئا فشيًئا بدأ اسمعمالها يروج في إطار العالقات اإلنسانّية. )املمرجم(
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على اليمني كيتايل كال 
جنالند، يلتقى بقاتل أبيه، كيل 

ألريتش شومان في السجن

NBK:مصدر الصورة

دراسة حالة: 4.1.7

سرقة »نوكاس«:

من  »سمافانغر«  مدينة  في  نرويجّي  بنك  سرقة  مّتــت   ،2004 سنة  أفريل  في 
الغاز  أقنعة  ويضعون  د،  األْســـوَ يرتدون  كانوا  باألسلحة.  مثقلني  مسلّحني  قبل 
 6 )حوالي  نرويجّية  كرونة  مليون   57 يزيد عن  ما  وقد سرقوا  وجوههم.  على 
مليون يورو(. وضع اللّصوص شاحنة مشمعلة بالّنيران أمام أقرب مركز شرطة 
حّمى يسّدوا الّطريق عليهم. عندما الحقت الّشرطة اللّصوص، كان الّشهود في 
مركز املدينة مصدومني ملشهد املطاردة وتبادل إطالق الّنار. أصيب أحد أعوان 

الّشرطة، وهو »آرني سيغفي كلونغالند«، بطلق نارّي. وقمل من ِقبَل اللّصوص. 

اسمثمرت الّشرطة موارد هاّمة جّداً من أجل الّمحقيق في اجلرمية داخل الّنرويج 
وخارجها. َومّت إيقاف املشمبه به الّرئيسّي في عملّية الّسرقة بعد فمرة وجيزة في 
إسبانيا. وقد اعمرف بأّنه قد خّطط حّقا لعملّية الّسرقة. انعقدت احاكمة في 
محكمة منطقة »سمافانغر« سنة 2005. وقد مّت احلكم على 13 شخصا في هذه 
اجلرمية. اعمرف أربعة من املّدَعى عليهم بأّنهم قد شاركوا في عملّية الّسرقة. 

وحكم عليهم بعقوبات سجنّية مطّولة. 

في  املدانني  اللّصوص  كلونغالند«،  »كياتيل  املقمول،  الّشرطّي  ابــن  زار  الحقا، 
الّسجن. وحتّدث معهم. سألهم إن كانوا قد فّكروا، ولو للحظة، قبل أن يُقدموا 
على العملّية في إمكان أن يمأّذا شخص ّما أو يُقمل. وباإلضافة إلى ذلك، هل كان 
لديهم أّي اهممام في حال َقمَلوا شخصا ّما بطبيعة الّمداعيات المي سمنجّر على 
عائلة ذلك الّشخص وأبنائه؟ لقد صّرح بأّنه اليكّن لهم الكراهية. لكّنه يريد من 

اللّصوص أن يفهموا ويدركوا كم من احلزن واألسى أحلقوه بعائلمه.

األلــم،  ورغــم  الــّســالم.  اخميار  قــادرة على  »كياتيل«  كانت عائلة   ، حلسن احلــظّ
اخماروا أن يمعاملوا مع هذه املأساة بشكل صّحّي جّداً. لقد فهموا قّوة املسامحة.

قال »كياتيل« الحقا: »تعني املسامحة بالّنسبة إلّي ضمان جودة حياتي اخلاّصة. 
أعمقُد أّنني إذا سامحُت، فإّنني أحّقق جودة حياتي الّشخصّية. أعرف جّيًدا أّن 
لدّي اليوم حياة رائعة جّداً. وأنا ممنّت جّداً من أجل ذلك. وأعمقد أّن للمسامحة 

دوًرا كبيًرا في هذا األمر«. 

األسئلة:

إذا أتيح لك أن تلمقي بشخص في وضعّية مماثلة، هل تشّجعه على أن يسامح، 
مثل العائلة في احلالة املذكورة سابًقا؟ اشرح إجابمك وعلّلها. 
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الهدف

نقاط  نسمكشف  سوف 
حول  بيننا  الفهم  ســوء 

المسامح

أفعالهم  يبرر  ال  »المسامح 
أفعالهم  ميــنــع  فالمسامح 

من أن تدمر قلبك«

القسم الّثاني: ما ال تكونه املسامحة
قل كلمتك: 1.2.7

»إّن مسامحمي لك ليست هدّية أعطيها لك. عندما أسامحك، فإّن مسامحمي 
تكون هدّية متنح نفسها لي«

ِلَم يرا بعض الّناس حسب رأيك أّن املسامحة ضعف؟

قراءة: 2.2.7

إّنها تمطلّب عماًل كبيًرا وإرادة ممواصلة لالشمغال عليها.  املسامحة ليست سهلة: 
ال ميكن أن يجبرك أحد على املسامحة. يجب أن يحدث ذلك بلء إرادتك. وقد 
الّضرورّي  املسار  لكّنها  الّمحّدي.  نوعا من  اآللّية  ليحدث. متّثل هذه  وقما  يمطلّب 

لمحقيق شفائك.

املسامحة ليست ضعفا: عندما تسامح ال يعني ذلك أّنك تمساهل وتبّرر األشياء المي 
حدثت لــك. ميكنك أن تكره هــذه األشياء واألفــعــال. ومــع ذلــك، ما تــزال مسامحة 
ألّننا  نسامح  ال  أّننا  كما  بها ممكنة.  القيام  في  املموّرطني  األشخاص  أو  الّشخص 
تعني  ذلــك.  األمــر عكس  احلقيقة،  في  حــاّل.  لها  وجنــد  املشكلة  نصلح  أن  نخشى 
املسامحة بكّل بساطة أّنك تمخلّى عن حّق االنمقام من خالل حترير نفسك من الغيظ 
والغضب. وذلك ما يمطلّب الّشجاعة والقّوة، خاّصة إذا مّتت خيانمك، أو سرقمك، أو 

خداعك، أو الكذب عليك، أو ما هو أسوأ من ذلك. 

القسم  املسألة بشكل مفّصل في  نمعّمق في هذه  سوف  املسامحة ال تقّوض العدالة: 
الّثالث من هذا الّدرس. 

املسامحة ال تعني الّنسيان: عندما نسامح نسمح لقلوبنا بأن تُشفى. وتساعدنا املسامحة 
على تخفيف األلم في ذاكرتنا. 

ليست املسامحة شعوًرا بل هي خيار: هناك سوء فهم يمعلّق باملسامحة وهو أّنك يجب أن 
تشعر بالّراحة قبل أن تسامح شخًصا ّما. لو كان هذا صحيًحا، ملا شرع أغلب الّناس 
في هذا األمر. ميكننا أن نخمار املسامحة رغم أّن مشاعرنا ما تزال ممأّذية، علما وأّن 

هذا اخليار يقود إلى الّشفاء الّنهائّي والّمخلّص من األلم.

أنشطة: 3.2.7

اقرأ نّص دراسة احلالة لهذا اليوم الذي يخّص ناشط الّسالم »بّسام«. ثّم دّون لعّدة 
دقائق في مدّونة الّسالم اخلاّصة بك، بعض أفكارك ومشاعرك األولى المي نمجت 
عن القراءة. ما هي األشياء المي أّثرت فيك أكثر من غيرها؟ وملاذا؟ تبادلوا أفكاركم 

وأصغوا إليها في مجموعات ثنائّية.
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بسام عارمني

التقط الصورة دوبي رومان

دراسة حالة: 4.2.7

مشروع املسامحة »لبّسام عارمني«

في سّن الّثانية عشرة شهد »بّسام عارمني« حدث مقمل طفل في مثل سّنه من قبل جندّي 
اللّحظة، شعر بحاجة ملّحة لالنمقام. وانضّم إلى مجموعة من مقاتلي  إسرائيلّي. في تلك 
احلّرّية في مدينة اخلليل. كان يعرف أّن البعض سيلّقبونه باإلرهابّي. لكّنه شعر بأّنه يقاتل 
من أجل سالممه ووطنه وحّقه في أن يكون حّرا. مّت القبض عليه في سّن الّسابعة عشرة وهو 
الّسجن،  ملّدة سبع سنوات. في  بالّسجن  إسرائيلّية. وحكم عليه  قّوات  لهجوم على  يخّطط 
الكراهية في قلبه. فيما يخّص جتربمه، قال  نُِزعت مالبسه. ومّت ضربه. وازدادت مشاعر 
بّسام: »لقد كانوا يضربوننا دون حقد، ألّن ذلك كان في نظرهم مجّرد مترين. كما أّنهم كانوا 

يعمبروننا أشياء فحسب«. 

بينما كان في الّسجن، انخرط »بّسام« في حوار مع حارسه اإلسرائيلّي. كان كّل واحد منهما 
يعمقد أّن اآلخر هو اإلرهابّي. ونفى كّل منهما بالّشكل ذاته أن يكون هو املسموطن في األرض 
بينهما.  املشمركة  األشياء  حجم  معا  اكمشفا  محاوراتهما،  خالل  ومن  مًعا.  يمقاسمانها  المي 
بالّنسبة إلى »بّسام«، كانت تلك هي املّرة األولى المي يذكر فيها أّنه شعر بالّمعاطف. لقد غّير 
هذا األمر وجهة حياة »بّسام«. قّرر حينئذ أن يبدأ في الّنضال من أجل الّسالم واحلّرّية بشكل 
مخملف، من خالل احلوار بدل العنف. شارك »بّسام« سنة 2005 في تأسيس مجموعة تدعى 
»مناضلون من أجل الّسالم«. ولم يحمل في يديه سالًحا من يومها. بالّنسبة إلى بّسام ليس هذا 

عالمة ضعف، بل هو عالمة قّوة. 

إسرائيلّي  جندّي  أطلق  املدرسة،  أمام  واقفة  »عبير«،  »بّسام«،  ابنة  كانت  بينما   ،2007 سنة 
الّرصاص عليها. فقملت. يقول بّسام إّن مقمل »عبير« كان ميكن أن يجّره بسهولة، ومن جديد 
إلى مسار احلقد واالنمقام. ولكن بالّنسبة إليه، لم يكن هناك أّي خروج عن المزامه باحلوار 
والاّلعنف. عّبر عن األمر الحًقا بهذه الّطريقة: »في الّنهاية، لقد كان جندّيا إسرائيلّيا واحًدا 
من أطلق الّرصاص على ابنمي. ولكن هناك ِمئة جندّي إسرائيلّي سابق بنوا باسمها حديقة في 

املدرسة، حيث قملت. أقول مجّدًدا إّن املسامحة ليست ضعًفا«. 

بالّرغم من ذلك، أراد »بّسام« أن يجلب اجلندّي املسؤول عن مقمل ابنمه إلى احكمة العليا. وقد 
أعلن في هذا الّسياق: »أؤمن بالعدالة. ويوجد املئات من اإلخوة اإلسرائيلّيني واإلخوة اليهود 
حول العالم يدعمونني. أريد أن تنّفذ العدالة في هذا الّرجل ألّنه قمل ابنمي ذات العشرة أعوام، 

وليس ألّنه إسرائيلّي وأنا فلسطينّي، ألّن ابنمي لم تكن مقاتلة«. 

ميكن قراءة القّصة كاملة على: 

//:sptthwww.theforgivenessproject.com/bassam-aramin
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الهدف:

 سنمعلّم كيف ميكن 
للمسامحة والعدالة أن 
يسيرا جنبا إلى جنب.

القسم الّثالث: 

هل ميكن للمسامحة والعدالة أن يسيرا جنًبا إلى جنب؟
قل كلمتك: 1.3.7

هل تعني املسامحة الّمخلّي عن حّقك في العدالة؟

قراءة: 2.3.7

باعمبارنا صّناع سالم يافعني، يجب علينا أن نمعلّم من املاضي، ألّن الّماريخ ينزع إلى تكرار نفسه.

هناك العديد من األشياء ميكن للّناس أن يفعلوها بشكل مخملف لو اسمطاعوا معرفة املآالت 
»نلسون مانديال« )انظر قسم دراسة  أناس مثل  ّما وهي بصدد احلدوث.  املسمقبلّية لوضعّية 

حالة( كانوا ليملكوا مهّمة أسهل إذا ما عرفوا من قبل ما يخّبئه لهم املسمقبل. 

باعمبارنا صّناع سالم، علينا أن نممّمع بحكمة املسمقبل، ونعمل اسمناًدا إلى مبادئ الّسالم املبنّية 
على أسس العدالة. سمساعدكم القيم احلسنة، أّيها األجيال الّشاّبة، على الوقوف على كمفي 
املاضي، ممفادين القيام بنفس األخطاء المي وقعت مّرات عديدة من قبُل. إّن الّمعلّم من املاضي 
إّن  اليوم.  الّسالم  إلى  يقودان  اللّذيْن  والعدالة  املسامحة  عن  البحث  من  وملّح  مهّم  جزء  هو 

اسمجابمنا اإلنسانّية للّظلم هي جزء من األلم املقمرن باعمداء يقمضي املسامحة. 

ال  اللّغات  بعض  أّن  الــّســالم، الحظنا  مخّيمات  إحــدا  في  املوضوع  هــذا  على  عملنا  عندما 
متّيز بني الّمسامح واملسامحة. كال الكلممني حتمالن نفس املعنى. ميكن لهذا األمر أن يصبح 
مشوِّشا ملقصدنا ألّننا ال نريد أن نقول إّننا نمسامح مع االعمداء من خالل املسامحة والعفو عن 
صاحبه. نسمطيع أن نخملف متاًما مع االعمداء، ونكون ضّده، وفي نفس الوقت نغفره، ونسامح 
صاحبه. حتّررك املسامحة من املشاعر املؤملة للغيظ والكراهية. باإلضافة إلى ذلك، تميح لنا 

املسامحة، وسط الّظلم، املجال للمكافحة من أجل العدالة انطالًقا من موقع الّسالم.

نشاط: 3.3.7

اقرأ القّصة في األسفل. واعمل مع شريك لك على اإلجابة عن األسئلة والّنشاط سوّيا. 

كان عّمار مسافًرا من أجل العمل بعيًدا عن بيمه ملّدة أسبوع. وعندما عاد إلى املنزل، وجد 
أّن شخصا ّما قد اقمحمه أثناء غيابه. لم تكن كّل ممملكاته الّثمينة موجودة. كما أّنه تفاجأ 
ألّن صوره وممملكاته المي ال تعّوض، والمي لم تكن ثمينة إاّل بالّنسبة إليه، كانت ممّزقة كذلك 
ومكّسرة. لم ميلك عّمار أّي تأمني. ولهذا الّسبب كانت خسارته املاّدّية والّشخصّية هائلة جّداً. 
كان من الّصعب تخّيل الّسبب الذي يجعل شخًصا ّما يفعل هذا األمر به. ظّل الّسؤال امللّح عن 

الّسبب عالًقا في ذهنه ليل نهار، إلى أن انمهى به األمر أسيًرا أللم الّسطو الذي حصل له.
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وشديد  عنيًفا  فيها  يكون  أّيــام  به  ومــّرت  مطلقا.  الّنوم  يسمطع  لم  اللّيالي،  بعض  في 
الغضب في العمل بسبب العدوانّية المي كان يشعر بها جتاه الّشخص الذي سّبب له هذا 
املأزق. أخيًرا، قّرر أن يسامح من قام بالّسطو في سّره وداخل قلبه. وأخذت املسامحة 
حتّرره شيًئا فشيًئا. فاسمعاد سالمه الّداخلّي. وظّل يبحث عن العدالة. إذ قّدم للّشرطة 
أّن العدالة سممنع من حدوث  كّل املعطيات املمكنة حول من قام بالّسطو. كان يعرف 

األمر نفسه لآلخرين. 

على  القبض  يمّم  أن  إلى  يسمريح  أاّل  نفسه  عاهد  وقد  »لــرامــي«.  الّشيء  نفس  حدث 
الّشخص املسؤول. شعر أّن الّشرطة لم تقم با يكفي في حتقيقها. ولذلك بدأ يعمل 
على األمر بفرده. والفكرة الوحيدة المي كانت تشغل باله هي رغبمه في أن يمعّذب من 

قام بالّسطو مثلما تعّذب هو. 

انقسموا إلى مجموعمني: 

الّسؤال 1: ناقش املزايا واملنافع املمكنة المي تخّص ردود فعل »عّمار«. اكمب قائمة في 

املخاطر املمكنة املّمصلة برّدة فعل »رامي«. هل تؤّثر ردود أفعالهما فيهما هما فحسُب، 
أم أّنها تؤّثر في أشخاص آخرين؟ 

»عّمار«  من  وُطِلب  بالّسطو.  قام  من  على  الّنهاية  في  الّشرطة  رجال  قبض   :1 الّنشاط 

و»رامي« أن ميثال للّشهادة ضّده في احكمة. أحدكما سيكون »عّمار« واآلخر »رامي«. 
مّثال دور الّشهادة في احكمة. 

الّسؤال 2: تخّيل مجممًعا تكون فيه الّطريقة الوحيدة لمحقيق العدالة هي أن يكره املرء 

املعمدي. كيف ميكن لهذا األمر حسب رأيك أن يؤّثر في املجممع واألفراد؟

املرء  حال سامح  في  بأّنه  الّثقافّية  القواعد  فيه  تقضي  مجممعا  اآلن  تخّيل   :3 الّسؤال 

شخًصا، فإّنه ال يسمح له حينئذ باملطالبة بالعدالة أو َوْضِع حدود حتميه من املعمدي. 
كيف سيؤّثر هذا األمر حسب رأيك في املجممع واألفراد؟

دراسة حالة: 4.3.7

»نلسون روليهالهال مانديال«

ناشًطا  كان   )2013 ديسمبر   5  -  1918 جويلية   18( مانديال«  روليهالهال  »نلسون 
مناهًضا لنظام الفصل العنصري والعنف، وسياسّياً، وناشًطا خيرّياً. ثّم أصبح فيما بعد 

الّرئيس األّول جلنوب إفريقيا خالل الفمرة الفاصلة بني 1994 و1999. 

ــّروح.  ال املسامحة  ُر  »حتــرِّ املــوضــوع:  في  قــال  وقــد  باملسامحة.  »مانديال«  اســم  يقمرن 
َوتنزع اخلوف. ولذلك هي سالح قوي«. لقد اسمخدم املسامحة إزاء من أساؤوا لوطنه 
حتّول  أتــاح  ما  وذلــك  املمسلّط.  العنصرّي  الّممييز  نظام  ضــّد  دفــاع  وسيلة  باعمبارها 

العالقات وإحداث تغيير إيجابّي في بلده جنوب إفريقيا. 
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نشاط )م.ر.ق(: 

ادرس تصريح الــ)م.ر.ق(. في بداية هذا الكماب. وأجنز رقم 1: كن قائدا بـ: 
املثال، اجلدارة بالّثقة، اللّطف، وخدمة اآلخرين، والّممّيز...

اكمب كيف تأمل أن تقود اآلخرين في املسمقبل. أّي نوع من القادة تريد أن 
تصبح؟

انقل ما كمبمه إلى مدّونة الّسالم اخلاّصة بك.

الّممييز  ضــّد  نشاطه  بسبب  سنة   27 طيلة  الّسجن  في  مانديال«  »نلسون  مكث 
العنصرّي. عندما أُطلق سراحه أخيًرا وكان على وشك أن يخطو اخلطوة األخيرة 
المي تقوده إلى احلّرّية، توّقف للحظة، واّتخذ القرار الّصعب والقوّي املممّثل في 
أن يسامح كلّّيا أولئك الذين تسّببوا في سجنه لـ27 سنة. قال »مانديال« إّنه فعل 
هذا ألّنه كان يعرف أّنه في حال لم يّمخذ هذا القرار، سيظّل في سجن عاطفّي 
إلى األبد. لقد سامح. وغادر ذلك الّسجن بال غيظ أو حقد. لقد سمحْت له هذه 
اخلطوة احلاسمة بأن يكافح ضّد الّظلم والّممييز العنصرّي بقلب حّر. وكان بإمكان 
الّسّكان  ثقة  على كسب  كذلك  األمر  بوضوح. ساعده هذا  الفرق  يروا  أن  الّناس 
البيض في جنوب إفريقيا، حيث مّت انمخابه أّول رئيس أسود للبالد. في الّنهاية، 

أّدا كّل هذا إلى وضع حّد للّممييز العنصرّي في جنوب إفريقيا سنة 1995. 

وخالل خطاب ألقاه »مانديال« إلعالن إنهاء الّممييز العنصرّي في يوم سّمي بـ »يوم 
املصاحلة«، صّرح »نلسون« قائال: »ال تعني املصاحلة أن ننسى أو نحاول دفن األلم 
الّناجم عن اخلالف. بل إّن املصاحلة تعني العمل مًعا من أجل إصالح ميراث الّظلم 

الواقع في املاضي«.

ضّد  للّدفاع  وسيلًة  املسامحة  اسمخدم  إّنــه  مانديال  »نلسون«  قال  للمأّمل:  ســؤال 
ناقش  سامحهم.  عندما  العدالة  طلب  عن  يموّقف  لم  ولكّنه  املمسلّطني،  املسيئني 

واشرح: كيف ميكن له أن يقوم باألمرين مًعا؟ 
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8
الهدف:

أن نفهم ما هي 
املصاحلة ونمحّفز 

لدراسة رموز الّسالم 
)مانديال مثال( وأن 

ندرك كيف ميكننا أن 
نّمبع خطاهم ونمعلّم 

من ميراثهم.

Cape Town, South Africa

الّدرس الّثامن: 

صّناع الّسالم يّتبعون احلقيقة 

واملصاحلة

القسم األّول: طريق »مانديا« الّطويل نحو احلّرّية.

قل كلمتك: 1.1.8

فيها  وقعت  التي  ات  امل��رّ عدد  إلى  استناًدا  علّي  احكم  بل  جناحاتي.  إلى  استنادًا  علّي  حتكم  »ال 
وانتصبُت واقًفا من جديد.« 

»نلسون مانديال«

ما رأيك في مقولة اليوم؟

املصاحلة تعني اسمعادة العالقات الوّدّية بني شخصني أو مجموعمني من الّناس إثر 
جدال أو خالف. إّنها آلّية جَلْعِل وجهة نظر ّما أو معمقد منسجًما مع معمقد آخر. 

ناقشوا هذه الفكرة داخل القسم. وليقّدْم كّل واحد أمثلمه اخلاّصة باملصاحلة.

قراءة: 2.1.8

اسم »نلسون مانديال« مرادف للمسامحة واملصاحلة. وهو القائل إّن »املسامحة حتّرر 
الّروح وتنزع اخلوف. ولذلك هي سالح قوّي جّداً«. لقد كانت مسامحة املسيئني لشعبه 
وسيلمه للّدفاع ضّد نظام الّممييز العنصرّي املمسلّط. وأتاحت مسامحمه لهم المحّول 

في العالقات، وإحداث الّمغيير اإليجابّي، وإقامة الّسالم في بلده جنوب إفريقيا.
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»حصل نيلسون مانديال وصديقه، 
كــلــيــرك،  ويـــلـــيـــام دي  فـــريـــدريـــك 
تقديًرا  للسالم  نوبل  جائزة  على 
جلهودهما في تفكيك نظام الفصل 

العنصري في جنوب إفريقيا«

الرئيس األبيض السابق 
جلنوب إفريقيا

وبا أّن حياته، با فيها من جوانب عديدة للمصاحلة، متّثل أمنوذًجا ومثاال جّيًدا يُحمذا به، 
فقد اخمرنا أن ندرس مانديال في حّصة اليوم 

في تونس )شمال إفريقيا( اسمخدمنا من َقبُْل »نلسون مانديال« بوصفه قدوة خالل محاضرات 
الّسالم المي أجنزناها. 

انطلقنا من خالل منّظمة »أصدقاء تونس« في القيام بمظاهرات الّسالم المي تخّصنا بدينة 
»نلسون  بحياة  املمعلّق  احلّرّية«،  إلى  طويل  »طريق  عبر عرض شريط  ذلك  وكان  »سوسة«. 
مانديال«. وإثر ممابعة الفيلم، أقمنا ورشات ومناقشات كمب فيها املشاركون القيم المي وجدوا 

أّن مانديال ورفاقه قد مارسوها. 

الّشجاعة،  الّمواضع،  اآلخرين،  بخدمة  القيادة  فيها:  جاء  ما  بني  ومن  طويلة.  القوائم  كانت 
الياسمني  بثورة  َي  ُسمِّ ما  تونس  في  انطلق  لقد  واملصاحلة.  املسامحة  الاّلعنف،  الّمضحية، 
الّسالم  ونقاشات  لقد قمنا بحاضرات  العربّي.  بالّربيع  أيًضا  يطلق عليه  ما  أو   2011 سنة 
سنة 2014، بعد الّربيع العربّي وُقبَيْل االنمخابات احلّرة األولى متاًما المي حدثت في تونس. 
وخالل هذه الفمرة، كان باسمطاعة الّناس أن يجدوا صالت قوّية تربطهم بقّصة جنوب إفريقيا، 

باعمبارها بلًدا دميقراطّياً وحّراً جديًدا، وأمنوذج جناح عظيم. 

بفضل   ،2015 سنة  للّسالم  نوبل  بجائزة  تونس  في  الوطنّي  للحوار  الّراعّي  الّرباعّي  فاز  لقد 
مساهممه احلاسمة في بناء دميقراطّية تعّددّية في تونس. ونحُن نأمل أّن دوال أخرا مثل تونس، 

سمسممّر كذلك في الّمعلّم من ميراث »مانديال« وحياته.

دراسة حالة: 3.1.8

جنوب إفريقيا: 

سنة 1948 وبعد احلرب العاملّية الّثانية، وصل إلى الّسلطة في جنوب إفريقيا حزب وطنّي أبيض 
بالكامل. وقد اخمرع احلزب الّممييز العنصرّي ليمحّكم بالّنظام االقمصادّي واالجمماعّي للبالد. 
ثّم شرعت احلكومة البيضاء في اّتخاذ تدابير وسياسات تدعم الّممييز العرقّي. وهذا ما جعل 
الّموّتر بني الّسّكان البيض والّسود في جنوب إفريقيا يحمّد ويمزايد. واجه الّسّكان الّسود مثل هذه 
املمارسات بالعنف الذي اجماح البالد. وقد صارت في حاجة ماّسة إلى املصاحلة. كان »نلسون 
1962. مكث في  إيقافه وسجنه في شهر جويلية  وثورّياً، مّت  مانديال« ناشًطا وقائًدا سياسّياً 
الّسجن طيلة 27 سنة ألسباب سياسّية. ولكّنه ظّل قادًرا خالل تلك الفمرة على مواصلة نشاطاته 
الّسياسّية. لعب »مانديال« دوًرا هاّما في إنهاء الممييز العنصرّي في جنوب إفريقيا. بعد أربع 
لعبت مقابلة  أو التصّدق،  ق  للبالد. وصــدّ أّول رئيس أسود  سنوات من إطالق سراحه، أصبح 

»رغبي« كذلك دوًرا هاّماً في عملّية املصاحلة...
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ولنفهم داللة مقابلة »الرغبي« هذه، نحماج أن نشرح قّصة هذا احلدث املمّيز جّداً في جنوب 
إفريقيا. 

لقد كانت سنة 1995. إذ انعقد نهائّي كأس العالم »للرغبي« في جنوب إفريقيا، وهو أكبر 
حدث في هذه الّرياضة. ولكن بالّنسبة إلى جنوب إفريقيا، كان ذلك أكبر كثير من نهائّي 
لمظاهرة رياضة. إّنه أمر محّدد للبلد وشعبه وحلظة حاسمة في عملّية الّمحّول من الّممييز 

العنصرّي إلى الّدميقراطّية ممعّددة األعراق. 

امللعب حّمى  إلى  إن دخل  للبالد. وما  أّول رئيس أسود  »نلسون مانديال«،  اللّعبة   حضر 
»جوهانسبرغ«:  بقلب  بارك«  »إليس  ملعب  املمراّصني في  املشّجعني  الهمافات من  تعالت 

»نلسون... نلسون... نلسون«.

دخل »نلسون مانديال« امللعب وهو يرتدي زّي الفريق الّرسمّي ملنمخب جنوب إفريقيا 
للّرغبي. فصاح فرًحا 65000 مشّجع أبيض وهم يهمفون باسمه. 

بسبب عقود من الّموّتر والكراهية بني الّسود والبيض في البلد، لم يكن املوطنون 
اجلنوب إفريقّيون الّسود يلبسون مطلًقا زّي املنمخب أو يشّجعونه. 

في يوم 24 جوان 1995، كان »مانديال« ومنمخب »الرغبي« جلنوب إفريقيا منمصرين 
على  البلد  »مانديال«  أنقذ  وإمّنــا  فحسب،  العالم  كأس  بطولة  الفريق  يجلب  لم  مًعا. 
اليسرا  الواثب على اجلهة  الّظبي  الــّزّي األخضر املذّهب ذي  بارتدائه لذلك  األرجح 

من الّصدر. 

»متلك الّرياضة القّوة لمغيير العالم«، صّرح مانديال في خطاب له بعد خمس سنوات 
من املقابلة. »متلك القّوة لملهمنا وتوّحد بني الّناس، بطريقة ال تسطيع القيام بها 

الكثير من األشياء األخرا«. 

قبل  من  ومحمقًرا  البيض  البلد  أفارقة  على  عزيًزا  للرغبي  إفريقيا  جنوب  منمخب  كان 
األغلبّية الّسوداء. ومن خالل ارتدائه لشعارهم، صالح »مانديال« شعًبا متّزقه العنصرّية 

والكراهية وتؤذيه بشكل سّيئ. 

»حّمى في أحالمي لم أكن ألتخّيل أن يظهر »نلسون مانديال« في الّنهائّي مرتديا زّي املنمخب 
والّظبي على قلبه«، صّرح قائد املنمخب. »عندما خطا إلى غرفة تغيير املالبس ليرجو لنا 
حّظاً ّطيباً، المفت فجأة. وكان رقمي مرسوًما على ظهره. لقد كان شعوًرا عظيًما ورائًعا«. 

من خالل مساندته ملنمخبهم الوطنّي الحّتاد الرغبي، اسمطاع »مانديال« أن يفوز بقلوب 
الّسّكان البيض في جنوب إفريقيا، األمر الذي كان حاسًما في عملّية املصاحلة. 

األسئلة: 

ِلَم كان »نلسون مانديال« قادًرا على الفوز بثقة أقسام كبيرة من الّسّكان البيض . 1
في جنوب إفريقيا؟ 

لكي تمحّقق املصاحلة، هل تعمقد أّن وسيًطا ما يجب أن يوجد؟ ِلَم  نعم أو ِلَم ال؟ . 2

ما هي املمّيزات المي يجب أن تموّفر في الوسيط حسب رأيك؟ . 3
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نشاط: 4.1.8

ناقشوا في مجموعات ثنائّية:

ما هي أنواع املهارات المي يحماج صّناع الّسالم اليافعون اكمسابها وتطويرها حّمى يممّكنوا 
من إرساء املصاحلة، وإحالل الّسالم، بشكل ناجع في حاالت اخلصام وعدم االّتفاق؟

في خطاب يعلن نهاية الّممييز العنصرّي، وفي يوم سّمي بـ »يوم املصاحلة«، قال »مانديال«: 
»ال تعني املصاحلة أن ننسى أو نحاول دفن األلم الّناجم عن اخلالف. ولكّن املصاحلة 

تعني أن نعمل معا كي نصلح ميراث الّظلم الواقع في املاضي«. 

اّتبع »نلسون مانديال« هذه القواعد خالل حياته. وأجنزها بمضحيات شخصّية عظيمة: 

• حّرر نفسك.	

• حّرر غيرك.	

• كن خدوماً كّل يوم.	

األسئلة:

أجب عن هذه األسئلة في ضوء ما تعلّمناه في الّدرس الّسابع، أي أّن »نلسون مانديال« اخمار أن 
يسامح البيض الذين كانوا مسؤولني عن سجنه 27 سنة. 

هل كان باسمطاعة »مانديال«، حسب رأيك، أن يكسب ثقة الّسّكان البيض لو لم . 1
يسامح؟ 

اشرح كيف تعمقد أّن »نلسون مانديال« قد حّرر نفسه.. 2

كيف عمل »مانديال« ليحّرر اآلخرين؟ . 3

ألهمت أعمال »مانديال« وإجنازاته الفكرة المي يسمنُد إليها »يوم مانديال«، الذي 
شعاُره: بادر بالفعل، كن ملهما للتغيير، اجعل كّل يوم يوم »مانديال«.

نشاط أ: 
قم ببعض األبحاث حول »يوم مانديال«. واكمب كيف تخّطط للمشاركة فيه.

إّن الّرسالة المي يسمنُد إليها »يوم مانديال« بسيطة: كّل شخص ميلك القدرة واملسؤولّية لمغيير 
العالم إلى األفضل. 

/https:!lwww.mandeladay.com

ماذا ميكنك أن تفعل؟ 

كان  إلى األفضل، متاًما كما  العالم  بمغيير  يمعلّق  »يوم مانديال«  فإّن  مهما يكن عملك صغيًرا، 
»نلسون مانديال« يفعل كّل يوم.
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الهدف:

 سنمعلّم كيف ميكن 
ملشاركة احلقيقة 

المي تخّص املاضي 
أن جتلب املصاحلة 
وتسمح لنا بمجاوز 

الّماريخ املؤلم.

إن أفضل انمقام 
هو أن يكون لديك 

ما يكفي من القيمة 
الذاتية ال أن تسعى 

إلى احلصول 
عليها.

القسم الّثاني:

كيف وملاذا يجدر بنا أن نّتبع احلقيقة واملصاحلة؟

قل كلمتك: 1.2.8

ما الذي تعنيه عبارة »أن تقيم الّسالم مع ماضيك« حسب رأيك؟ حاول أن تشرح ذلك 
وتقّدم بعض األمثلة. 

قراءة: 2.2.8

عندما نخمبر حدًثا مؤملًا، أو جترحنا اخلسارات والّظلم والّندم، فإّنه من الّسهل أن نظّل عالقني 
في تلك اللّحظات. إذا كنَت غير قادر على الّمجاوز واالنمباه إلى مسمقبلك، فبإمكانك أن تضّيع 

بهجة عيش احلاضر. 

أحياًنا تكون هذه األحداث املؤملة مجّرد مسائل عالئقّية ثانوّية. لكّنها تسمطيع أن تؤّثر في صداقاتنا. 
فمبدأ املسافة في النمّو بيننا وبني اآلخرين. وأحياًنا أخرا، هناك خالفات أكبر بجراحات أعمق 
ال نسمطيع نسيانها مطلًقا. نحمل بداخلنا حينئذ أملا يطفو على الّسطح في كّل مّرة نواجه فيها 
بطريقة  وأملك  قّصمك  ملشاركمك  كيف ميكن  نرا  معّينني. سوف  أشخاًصا  أو  مشابهة  وضعّيات 

صّحّية، يسمح بدفعك إلى الّشفاء واملصاحلة، أو يساعدك على الّمجاوز بشكل سلمّي.

ملاذا يجدر بك أن تطلق سراح املاضي؟ 

تمعامل  أن تخمار كيف  تغّير قّصمك. تسمطيع  أن  بإمكانك  املاضي. ولكن  تغّير  أن  ال ميكنك 
مع املاضي وتمحّمل املسؤولّية من أجل طريقك املسمقبلّي. ولكي تخلق ظروفا جديدة وتشّكل 
عالقات مسمحدثة، حتماج إلى أن تقيم الّسالم مع ماضيك. وعندما تمجاوز حتّديات املاضي، 
تصبح شخًصا أقوا وأكثر قدرة من قبل. هناك طريقة لفعل ذلك وهي أن تموّقف عن كممان 
سّر احلكاية املؤملة، وتمحّدث عّم حدث. ذلك أّن املرء يمحّرر بوجود شخص يمفّهم ما قد مّر به. 

ورّبا، نميجة لذلك، تصبح ممحّمًسا أكثر فيما يخّص مسمقبلك. 

تذّكر: مشاركة قّصمك ميكن أن تكون خطوة مهّمة في رحلة شفائك. 

نشاط: 3.2.8

فّكر في موقف من احلياة الواقعّية ميكن أن متّثل فيه وضعّية مصاحلة عملّية. مثال، قم . 1
بأداء محاورة تمحّدث فيها بشكل مباشر مع الّشخص أو األشخاص املسؤولني عن موقف 
صعب، أو محزن، حدث لك. تذّكر أّنه ليس ممكًنا أو ُمالئًما في جميع احلاالت أن يمحّدث 
املرء بشكل مباشر مع من تسّبب له بألم. ولذلك فّكر في طرق أخرا للّمعامل مع أملك أيًضا. 

مارس هذا املوقف الّممثيلّي مع الّمالميذ اآلخرين. 
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اكمب رسالة )لن تقوم بإرسالها حّقا( تمعلّق بشيء مؤلم حدث لك. وتخّيل أّنك تكمب لشخص . 2
املشاعر  تلك  من  والّمخلّص  الوضعّية،  مع  المعامل  على  يساعدك  أن  ميكن  بك،  صلة  له 
بك  الّسالم اخلاّصة  االحمفاظ بدّونة  أيًضا،  األمر  أن يساعدك في هذا  الّسّيئة. ميكن 

واحلديث مع صديق تثق فيه. تأّكد من أّنك سمحصل على الّدعم الذي حتماجه. 

اسأل إن كان يوجد بعض الّمالميذ الذين ميلكون قصًصا يريدون مشاركمها مع رفاق القسم. . 3

مارس سرد القصص مع الّصور. ابدأ في جتميع الّصور من أجل قّصة مصّورة في القسم . 4
إعدادا للّدرس العاشر. فّكر في أّي قّصة سمرويها صوُرك. إّن الّمخطيط هو قسم أساسّي 
من عملّية سرد القصص بصرّيا. توجد في األسفل هنا صورة سردّية تخّص اإلبادة اجلماعّية 

المي حدثت في رواندا. 

رجل مشّوه، رواندا

في رواندا، جوان 1994، مّت تشويه رجل من »الهوتو« من قبل إحدا ميليشيات »االنمراهاومي« 
الذين شّكوا في تعاطفه مع املممّردين »الموتسي«. قال املصّور الذي المقط الّصورة إّن اخمصاصه 
هو الّمعامل مع الوقائع امليدانّية ذات البعد اإلنسانّي. إّنه يشعر أّن الّناس يحماجون إلى الّمصوير 
الفوتوغرافّي ليساعدهم على فهم ما هو بصدد احلدوث في العالم. ويؤمن أّن للّصور إمكانّية 

إحداث تأثير كبير في تشكيل الّرأي العاّم وتعبئة االحمجاج.

أفضل صورة صحفية للّسنة: 1994 دجاميس ناكمواي، الواليات املّمحدة األمريكّية
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دراسة حالة: 4.2.8

متحف الّذاكرة وحقوق اإلنسان:

ممحف الّذاكرة وحقوق اإلنسان هو ممحف شيلّي يوجد في سانمياغو )الشيلي( 
الّنظام  سيادة  أثناء  اإلنسان،  حقوق  انمهاكات  ضحايا  ذكــرا  إلحياء  مخّصص 

العسكرّي املدنّي الذي قاده »آوغوسمو بينوشي« بني 1973 و1990.

لقد وضع احلجر األّول للممحف الّمذكارّي الّرئيس »باشلي«، الذي كان هو نفسه 
ضحّية للّمعذيب أثناء دكماتورّية »بينوشي«.

 حتموي تذكرات بيوت املمحف على أجهزة وأدوات اسمخدمت في فمرة دكماتورّية »بينوشي« 
وفيها: رسائل إلى أفراد العائلة كمبها سجناء في مراكز االعمقال، مقاطع من اجلرائد 

وشهادات من الّناجني من املوت...

يسعى املمحف إلى لفت االنمباه إلى انمهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة من قبل الّنظام 
الّشيلّي بني 1973 و1990. وتممّثل مهّممه في إعادة كرامة الّضحايا وعائالتهم، 
وحتفيز الّمفّكر في األمر، وإنشاء حوارات ونقاشات، والّمرويج لالحمرام والّمسامح 
على حتفيز  املمحف  يعمل  كما  األحـــداث.  هــذه  مثل  مطلقا  تمكّرر  أاّل  أجــل  من 

املبادرات الّمعليمّية المي تدعم املعرفة واالعمبار من هذه الّمجارب. 

من خالل األرشيف واألشياء والوثائق املقّدمة في صيغ وأشكال مخملفة، وكذلك 
املرحلة  هذه  اكمشاف  يصبح  املبمكرة،  والّسمعّية  البصرّية  العروض  خالل  من 
االنقالب  أحــداث  كّل  تعرض  املمحف  هذا  ففي  منها ممكنا.  والّمعلّم  الّماريخّية 
العسكرّي، القمع الذي ساد في الّسنة الّمالية له، حركة املقاومة، الّنفي، املساندة 

الّدولّية، وسياسات اإلصالح املوّثقة. 

هل تعمقد أّن ممحف الّذاكرة وحقوق اإلنسان مهّم؟ ِلَم نعم؟ أو ِلَم ال؟ . 1

كيف يعمل ممحف الّذاكرة وحقوق اإلنسان على نشر قّصة الّضحايا وعائالتهم . 2
وإعادة كراممهم؟ 

هل تعمقُد أّن وجود أناس آخرين يمفّهمون األلم الذي مررت به قد يساعدك . 3
شخصّيا؟
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الّدرس الّثامن: 96

الهدف: 

سنرا كيف ميكننا أن 
نحّول قصصنا املؤملة 
من خالل منحها نهاية 

سلمّية ومخملفة.

‘تسامح  أن  األمر  »ليس 
لم  شيًئا  كأّن  وتنسى’ 
تسامح  أن  هو  بل  يحدث، 
األمام...  إلى  وتتجاوز 
املاضي  أخطاء  على  ابن 
عن  الّصادرة  والّطاقة 
أن  أجل  من  املصاحلة 

جديدا« مستقبال  تخلق 

آلن ستيوارت باتون 
)مؤّلف وناشط ضّد 
الّتمييز العنصرّي(

القسم الّثالث: 

َخْلُق نهاية جديدة وسلمّية لقّصتك

قل كلمتك: 1.3.8

»املسامحة هي عمل اإلرادة. وميكن لإرادة أن تعمل بغّض الّنظر عن حرارة القلب«.

-كوّري تن بوم- )ُمنحت مرتبة الفارس من قبل ملكة هولندا، 1971(

sما الفرق بني البحث عن االنمقام وبني البحث عن حّل سلمّي؟

قراءة 2.3.8

في حّصة األسبوع املاضي، تعلّمنا أهّمّية أن يقيم املرء الّسالم مع ماضيه، وكيف أّن مشاركة 
حقيقة هذا املاضي يميح له جتاوز القّصة املؤملة. أّما اليوم، فسنرا كيف ميكننا أن نغّير القصص 

املؤملة من خالل منحها نهايات سلمّية ومخملفة. 

فمن  االنمقام.  طلب  فــخّ  نمجّنب  أن  نريد  أّننا  كما  وحزننا.  أملنا  في  عالقني  نظّل  أن  نريُد  ال 
خالل االنمقام، نحن ننفي أملنا ومعاناتنا، ونحسب أّننا بإيذاء من آذانا نزيل أملنا. ولكن بواسطة 
املسامحة نواجه أملنا ومعاناتنا، ونمجاوز إلى األمام باجّتاه القبول والّشفاء. َونصبح حينئذ أحراًرا 

لنجّدد أو نَُطلِّق العالقات املصابة. 

عندما نمحّدث عن تغيير قصصنا املؤملة من خالل منحها نهايات سلمّية ومخملفة، فنحُن نعني 
أن نأخذ الّذكريات والّظروف المي تسّببت لنا في املشاكل واأللم، وهي »حجارة الّسقوط« ونقلبها 
إلى »حجارة العبور«. عندما نسّمي األذا ونحّدده ونخمار أن نسامح ومن ثَّم نقّرر أن نمجاوز إلى 
األمام، فإّننا نقول بذلك إّننا ال نريد أن منكث في وضعّية الّضحّية اجلريحة. سنخمار الكلمات 

األخيرة في القّصة ونسمرّد كراممنا. هكذا ميكنك أن متنح قّصمك نهاية سعيدة.

»الّشخص الذي يؤذيك لن يعّرف من تكون بعد اآلن. لقد مّت قياسك وتقييمك. وقّرر شخص ّما 
أّن بإمكانه أن يؤذيك. في عينيه، لم تكن ذا أهّمّية. لكّنك ذو أهّمّية وقيمة كبيرتني. أنت أكبر من 
الّصورة المي يحملونها عنك. أنت أقوا وأجمل وأثمن مّما يعمقدون. أنت تسامحهم لمحّرر نفسك 
من أحكامهم عليك. تخلق نهاية جديدة لقّصمك، حيث تقُف شامًخا وقوّياً ومعافى«. )قصيدة من 

كماب العفو، »ديسموند ومفو توتو«(. 

املسامحة هي كيف تنمقل من الّضحّية إلى البطل في قّصمك. 
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أنشطة: 3.3.8

أنشئ سيناريو له صلة لمسمخدمه في مترين موقف متثيلّي. مثاًل، تعّرض شخص . 1
المي  اخلطوات  مــارس  مجموعة.  ِقبَل  من  هاتفه  ُســِرق  أو  والّمنّمر،  للمضايقة  ّما 

تعلّمناها: شارك القّصة، قم بمسمية األذا أو االعمداء، ثّم قم باملسامحة. 

اسمخدم السيناريو املذكور في األعلى ومّثله من خالل احلديث بشكل مباشر مع . 2
الّشخص أو األشخاص املموّرطني في محنمك أو أذاك.

ناقش إمكانّية وجود طرق أخرا لسرد قّصمك، أو تسمية األذا الذي تعّرضت له، . 3
ِكًنا أو ُمالِئًما.  خِص اآلخِر مُمْ أو ضمان املسامحة في حال لم يكن الّمواصُل مع الشَّ
عندما تريد أن تسامح في احلياة الواقعّية وليس ذلك ممكنا مع الّشخص اآلخر، 
ميكنك أن تسمعني بشخص آخر تثق به لكي ميّثل املعمدي، كما لو أّن األمر موقف 

متثيلّي. هذا أيًضا سيساعد في عملّية الّشفاء. 

أجنز رسًما ملّوًنا أو شيًئا آخر تعمقد أّنه ميّثل درس اليوم. . 4

ما هي بعض األعراض اجلانبّية الّسلبّية أو العواقب الّناجتة عن االنمقام المي ميكنك . 5
أن تفّكر فيها؟ 

كلّما فّكرنا في مسألة ظلم، أو أمر مؤلم، زاد »إشعالنا« ملشاعر االنمقام والكراهية. فّكر 
في طرق جتعلنا نموّقف عن إشعال هذه املشاعر وتعظيمها.

دراسة حالة: 4.3.8

»كوري تن بوم«:

مقولة اليوم هي: »املسامحة هي عمل اإلرادة. وميكن لإرادة أن تعمل بغّض الّنظر 
عن حرارة القلب«. »كوري تن بوم« هي من قالت هذه الكلمات عن املسامحة بعد أن 
أطلق سراحها من سجن إحدا معسكرات االعمقال، خالل احلرب العاملّية الّثانية. لم 
تكن يهودّية أو منخرطة في الّسياسة. لكّنها ُحِملت إلى معسكر االعمقال ألّنها كانت 
تخّبئ في بيمها أناسا مضطهدين من قبل الّنازّيني. مات والد »كوري تن بوم« وأخمها 
أثناء سجنهما. ولكّنها قّررت أن متضي ُقُدما، ومتنح قّصمها نهاية سعيدة. بعد أن 
غادرت الّسجن، فمحت »كوري« مركز إعادة تأهيل لمعمني بأّي شخص يعاني من آثار 
احلرب. وحّمى حرس الّسجون كان مرّحباً بهم في مركزها. وحّمى تاريخ وفاتها سنة 
1983، ظلّت تناضل على مسموا دولّي من أجل املصاحلة باعمبارها وسيلة لمجاوز 
كّل أنواع األلم الّنفسّي. لقد انمقلت من كونها الّضحّية إلى كونها بطلة قّصمها. أعطت 
»كوري« قّصمها املؤملة نهاية سلمّية عبر مشاركمها حلكايمها، واإلقدام على املسامحة 
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الّدرس الّثامن: 98

وقرارها أن تسمرجع كراممها ومتضي إلى األمام. 

األسئلة: 

ما الذي أّثر فيك أكثر من أّي شيء آخر في هذه القّصة؟ . 1

ما هو الّدليل الــذي جتده في دراســة هذه احلالة على جتــاوز »كــوري تن بوم« . 2

ملاضيها وأملها؟ 

لقد بدأنا هذا الّدرس بالّنظر في حياة »نلسون مانديال«. هل تمذّكر من الّدرس الّسابع 

كيف قّرر أن يسامح أولئك الذين سجنوه طيلة 27 سنة؟ تذّكر القواعد الّثالث المي اّتبعها 

خالل حياته: 1. حّرر نفسك، 2. حّرر اآلخرين، 3. كن خدوما كّل يوم. 

ناقشوا في مجموعات ثنائّية ما يلي: 

كيف منح »نلسون مانديال« حلياته نهاية جديدة وسلمّية؟ . 1

اشرح كيف ساعدته كّل واحدة من قواعد حياته الّثالث على االنمقال من الّضحّية . 2

إلى بطل قّصمه؟ 

كيف ميكنكم باعمباركم صّناع سالم أن حتّرروا أنفسكم وحتّرروا اآلخرين؟ قّدم . 3

أمثلة على ذلك.
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9
الهدف:

سندرس أهّمّية عرض 
الّمعاطف وخلق محيط 
ميكن فيه للّناس أن 
يمشاركوا قصصهم. 

نادية مراد

الّدرس الّتاسع: 

صّناع الّسالم يصلحون العالقات

القسم األّول:

الّتعاطف واحلقيقة باعتبارهما وسيلتني للّشفاء واإلصاح

قل كلمتك: 1.1.9

العمل  أمكنة  ستصبح  قصصهّن،  ليحكني  تقّدمن  الّلواتي  الّنساء  شجاعة  بفضل  أّن��ه  »أعتقد 
املستقبلّية أكثر أمانا بالّنسبة إلى ابنتي مّما هي عليه بالّنسبة إلى بنات وأبناء جيلي«

-أمل كلوني- 

كيف ميكننا أن نساعد الّناس من حولنا حّمى يممّكنوا من مشاركة قصصهم؟

قراءة: 2.1.9

»نادية مراد« و»أمل كلوني«: 
علًما بأنَّ مشاركة املرء لقّصمه هي أمر حاسم في شفائه وإصالح حاله، ميكننا نحن، باعمبارنا 
صّناع سالم، أن نساهم في خلق منمدا أو فضاء ملشاركة هذه القصص. يحماج أّي شخص 
أو  يُمََّهَم  لن  ــه  أنَّ جّيًدا  يــدرك  آمن حيث  إلى محيط  مؤملة  اآلخرين جتربة  يشارك  أن  يريد 
يَُعيََّر بشيء ّما. إنَّه في حاجة إلى أناس يظهرون اعمناءهم وتعاطفهم معه. في هذا الّدرس، 

سنكمشف صّناع سالم آخرين ساعدوا في خلق محيط آمن لغيرهم. 
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أمل ونادية

»نادية مراد« امرأة أزيدّية ُوِلدت في قرية عراقّية فقيرة، حيث كانت تأمل من َقبُْل أن تصبح 
معلّمة أو أسماذة. سنة 2014، هاجمت داعش قريمها. وقملت اآلالف من الّناس هناك، ومن 
بينهم أّمها وسّمة من إخوتها. مّت اغمصاب »نادية« وخطفها وبيعها بوصفها أََمًة من قبل داعش. 

بعد ثالثة أشهر، متّكنت من الهروب. 

»أمل كلوني« محامية ناشطة في مجال حقوق اإلنسان، وممخّرجة من جامعة أكسفورد وصانعة 
سالم. المقت »بنادية مراد« في مخّيم الجئني سنة 2016. وقد شّجعمها على مشاركة قّصمها 

وتبليغ قضّيمها وقضّية األزيدّيني إلى األمم املّمحدة. 

أيزيدّية، ومدافعة عن  ناجية وقائدة  إلى  وأَمة والجئة  »نادية مراد« من ضّحية اغمصاب  حتّولت 
حقوق الّنساء، وسفيرة للّنوايا احلسنة باألمم املّمحدة من خالل مشاركمها لقّصمها. سنة 2018، متّكنت 
قّصمها  اسمخدام  لقدرتها على  »دنيس موكويجي«  للّسالم مناصفة مع  نوبل  بجائزة  الفوز  أيًضا من 

اخلاّصة مع االسمعباد واالغمصاب من أجل لفت االنمباه إلى انمهاكات حقوق اإلنسان حول العالم. 

وألّن »أمل كلوني« كشفت عن تعاطفها معها واهمّمت با يكفي لمصغي إلى حكاية نادية ووجدت 
طريًقا ليسمع صوت نادية، فإّنها حتّولت بدورها من ضحّية إلى كونها ممّثلة للّضحايا وصوًتا لهم.

الّمعاطف  نظهر  أن  أيًضا  كما ميكننا  فرًقا.  نحدث  أن  جميًعا  باعمبارنا صّناع سالم، ميكننا   
ونساعد اآلخرين.

قّصة جنم البحر:
كان فمى صغير يلقي بنجوم البحر إلى احيط ألّن املّد واجلزر يلقيان بها إلى الّشاطئ دون 

أن تممّكن من العودة إلى البحر بفردها. 

رآه رجل عجوز. فقال له: »ال بّد أّن هناك عشرات اآلالف من جنوم البحر على هذا الّشاطئ. 
أخشى أّنك لن تكون قادًرا على أن حتدث فرًقا كبيًرا«.

انحنى الفمى إلى األسفل. والمقط جنم بحر آخر. وألقى به أبعد ما يسمطيع إلى احيط. ثّم 
المفت. فابمسم. وقال: »لقد أحدث ذلك فرًقا بالّنسبة إلى هذه«.

األسئلة:

ما هو الّمعاطف؟ قّدم أمثلة عليه. . 1

الّمعاطف مع . 2 لنا أن نظهر  القّصة املذكورة أعــاله. وخّمن كيف ميكن  تفّكر في 
الّناس من حولنا. 

مشاركة . 3 من  حولك  من  الّناس  يممّكن  كي  آمنا  محيًطا  تخلق  أن  ميكنك  كيف 
قصصهم املؤملة؟ 

ال ميكننا أن نحمل أعباء كّل مشاكل األرض. ولكن ميكننا دون شّك أن منملك سلوك االهممام 
والّرعاية إزاء جيراننا وأقاربنا، ونهدف إلى نشر اللّطف والّسالم واألمل. 
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ديزموند مبيلو توتو

جلنة املصاحلة واحلقيقة في جنوب إفريقيا

أنشطة: 3.1.9

عن . 1 لك  أحدهم  فيها  كشف  المي  الّمجارب  عن  ثنائّية: حتــّدث  مجموعات  في 
اهممامه بك وتعاطفه معك. كيف كانت مشاعرك إزاء ذلك؟ 

مساحة . 2 منحت  االجمماعّي  الّمواصل  مواقع  على  حركة  هي  أيًضا«  »أنــا  حركة 
اللّواتي كسرن  الّنساء  للّضحايا حّمى يمشاركوا قصصهم. كان هناك مئات من 

الّصمت وحتّدثن عن قصصهّن املمعلّقة باالعمداء والّمحّرش.

ِلَم حسب رأيك قّررت الّنساء اللّواتي كّن صاممات من قبل أن يكشفن قصصهّن؟ . 3
ما الذي منحهّن الّشجاعة لفعل ذلك فيما تعمقد؟ 

دراسة حالة: 4.1.9

»ديزموند توتو«

»أنا سجني لألمل«

1984، خالل  للّسالم سنة  نوبل  إفريقيا بجائزة  توتو« من جنوب  فاز »ديزموند مبيلو 
الصراع العنيف بني الّسّكان البيض والّسود في جنوب إفريقيا. لقد خدم بالده من خالل 

هوّيمه بوصفه صانع سالم. 

في  دم  واّتقاًء حلّمام  االنمقام،  كسر سلسلة  أجل  ومن  العنصرّي،  الّممييز  انمهاء  وبعد 
جنوب إفرقيا، وخلًقا ملجال حوار يشفي األّمة، قام »ديزموند« بمأسيس »حتّدي العفو 

.)TRC( الّدولّي« وجلنة املصاحلة واحلقيقة في جنوب أفريقيا

َوّفرت اللّجنة الّدعم واملساندة لضحايا انمهاكات حقوق اإلنسان وعائالتهم. كيف كان ذلك 
في مسموا املمارسة؟ لقد أنشأت فرًصا للمسامحة والّشفاء، وأّسست بذلك للمصاحلة.

لقد تأّسست اللّجنة السمكشاف طبيعة احلقيقة واملسامحة. فقد مّت تشجيع الّضحايا 
على مشاركة قصصهم على املإ. كما ُمنح اجلناة فرصة الّصفح )العفو الّرسمّي( مقابل 
اعمرافهم باحلقيقة، بدل أن تمّم معاقبمهم على جرائمهم الّسابقة. كانت القصص تُروا 
بإحدا عشر لغة، هي األلسُن الّرسمّية جلنوب إفريقيا. وتقمضي هذه اآللّية أن يواجه 
كما  احلقيقة«.  »اسمخراج  لـ  مفيدا  ذلك  كان  وقد  البعض.  بعضهم  القدامى  اخلصوم 
كانت بعض اللّقاءات ذات املسموا العالي - من قبيل لقاء شهادة »ويني مانديال«، زوجة 

نلسون - تعرض على شاشة الّملفزيون. 

ما الذي يعنيه حسب رأيك، بالّنسبة إلى عائالت الّضحايا، أن يعرفوا ما قد . 1
وقع حّقا ألحبابهم؟

ملاذا، حسب رأيك، كان من املهّم أن تدور الّنقاشات بشكل عاّم ومفموح؟ وكيف . 2
ميكن لهذا األمر أن يؤّثر في الّناس باعمبارهم شعًبا واحًدا؟ 

اشرح كيف ميكن للحقيقة أن تكون جزًءا هاّماً من عملّية اإلصالح واملصاحلة . 3
داخل جماعة ّما. 
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الهدف
سنمعلم ممى 

نسمعيد العالقة 
وممى نمخلى 

عنها

القسم الّثاني: اإلصاح وتسريح العاقات

قل كلمتك: 1.2.9

»رأيُت أسوأ ما فيك. ومع ذلك، لم أرحل«

-سارا كاي-

ناقش املقولة. وقل ما الذي يلزمك كي تبقى/ متكث في عالقة صداقة. 

قراءة: 2.2.9

باعمبارنا صّناع سالم، يجب أن نهدف دوًما إلى إصالح العالقات. نرجو أن يوّفر لكم 
هذا الكماب األدوات الّضرورّية لفعل ذلك، خاّصة حني يكون هناك خالف ّما. إّننا نؤمن 
بمجديد العالقات. وعلينا أاّل نعود إلى حيث كّنا قبل نشأة خالفاتنا. فندّعي أاّل شيء 
قد حدث أصاًل. وإمّنا نريد في املقابل أن نبني عالقة جديدة تكون أقوا من قبل، ألننا 
متّكّنا اآلن من حّل اخلالف معا. وهذا ما يجعل العالقة أقوا وأكثر قيمة، ألّن حجم 

اسمثمارنا في عالقمنا قد صار أكبر بكثير. 

مع  العالقة  حتــاول جتديد  أن  فيها  بك  يجدر  ال  وضعّيات،  في  الّمفكير  ميكنك  هل 
اآلخر؟ كّنا قد حتّدثنا عن عدم موافقة اآلخر، مع احافظة على عالقمنا به واجلانب 
احلضارّي والوّدّي فيها أثناء اخلالف. فهناك أوقات ال ميكن لنا إاّل أن نكون ممحّضرين 
فيها من أجل أن تسممّر العالقة. في املقابل، ال ميكن أن نَّمخذ خيار الّمعامل احلضارّي 

في حال كان الّسلوك املسيء أو اإلجرامّي قاباًل للّمكرار واملعاودة.

عندما يكون جتديد العالقة خياًرا سّيًئا بسبب إمكان تعّرضك لألذا أو املجازفة، فإّنه 
من املهّم أن ترسم حدوًدا فاصلة كي حتمي نفسك. ميكنك أن تخمار إزاحة شخص ّما 
من حياتك. لكّنك لن حتّل العالقة إاّل إذا كنت قد اخمرت أن تخطو خطوة املسامحة، املممّثلة 
في عدم رجاء األلم لآلخرين. وهكذا، تريح نفسك من خالل منحها القدرة على المخلّص من 
أّي عالقة أو شخص قد يحمّل أفكارك وقلبك لفمرة أطول. وهذا يعني أّنك ال تسّرح العالقة 

فحسُب، وإمّنا الّشخص القدمي الذي كنمه أثناء تلك العالقة.

مع  اكمساب عالقة  نمعلّم  أن  إذ ميكننا  والّمجديد.  الّمسريح  بني  وسطى  منزلة  أحيانا  توجد 
اآلخرين تكون ممحّضرة ومساملة، وكذلك قائمة على مسافة فاصلة. ميكن لهذا األمر أن يكون 
مفيًدا خللق مجال في عالقة ّما، حّمى يممّكن الّطرفان من تعلّم الّمواصل وحتّمل االخمالفات، 

دون أن تنشأ اخلالفات املمكّررة في ما بينهما. 

وحّمى مع أولئك الذين تعمقد أّن عالقمك بهم يجب أن تُقطع متاًما، فال حاجة إلى بناء جدار 
يفصلك عنهم. بدال من ذلك، اجعل بينك وبينهم بابا، يحّد نفاذهم إليك وال ينهيه متاًما. فأنت ال 
تعرف كيف ميكن للّناس أو الّظروف أن تمغّير في املسمقبل. واألهّم أن حتمفظ أنت باملفماح، كي 

ال يخلع أحدهم الباب بينكما. ابق ممأّهبا لبداية جديدة في انمظار أن تّمخذ قرارك.
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الّتعاول

الّتواصل

االحترام

احلدود

األسئلة: 

أجيبوا في مجموعات ثنائّية على هذه األسئلة: 

)مثال: . 1 حــدوث خــالف؟  بعد  ّمــا  أمــام جتديد عالقة  القائمة  الّصعوبات  ما هي 
كراممك، أو عدم رغبمك في االعمراف بخطئك( شارك أصدقاءك بعض األمثلة 

من حياتك اخلاّصة. 

كيف ميكننا أن نحمي أنفسنا إذا كان الّسلوك املسيئ أو اإلجرامّي قاباًل للحدوث مجّدًدا على . 2
األرجح في حال حافظنا على العالقة؟ مع من ميكنك أن تمحّدث؟ وما الذي يجدر بك فعله؟ 

في أّي احلاالت ينصح بالّمخلّي عن عالقة ّما، أو تسريحها بدل جتديدها عقب . 3
خالف؟ قّدم أمثلة على ذلك.

أنشطة: 3.2.9

عندما نّمصف بالّنزاهة والعمل من أجل سالمة عالقاتنا، فإّن املشاكل اجلاّدة والكبيرة 
يقّل حدوثها. 

لعبة: إّن إظهار اإلعجاب جتاه بعضنا البعض ميّكن من تقوية صداقاتنا دوًما. . 1

في هذا الّنشاط، يجدر بكّل شخص في القسم، أن يلصق ورقة بيضاء على ظهره. وعلى كّل 
واحد أن ميشي في القاعة ويكمب على ظهور اآلخرين شيًئا يعجبه ويحّبه في كّل واحد منهم. 

ناقشوا في مجموعات ثنائّية مؤّشرات هذه اخلالفات المي تخّص العالقات والّصداقات. . 2
ومن ثّم، ناقشوا مًعا ما يجب فعله في مثل هذه الوضعّيات املخملفة: 

• من 	 ومــقــّدرا  محمرًما  بكونك  ــًدا  أب تشعر  ال  لكّنك  نفسك.  تضخيم  في  تـُـْفــِرُط 
اآلخرين...

• أفعالهم ال تناسب أقوالهم...	
• صديقك يريد تغييرك...	
• تخاصم أكثر مّما حتاور...	
• تشعر باالخمناق...	
• تنقطع الّثقة...	

دراسة حالة: 4.2.9

فلنقم بإجراء دراسة احلالة عليك اليوم. إلى أّي حّد تُْعمَبر صديًقا جّيًدا بالّنسبة إلى 
اآلخرين؟ 

إّن إحدا األشياء األّولّية المي يجب القيام بها عند تقييم صداقاتنا هي االبمداء . 1
بأنفسنا. اشرع بذلك في مدّونة الّسالم المي تخّصك. وأجب على األسئلة بنعم 

أم ال في البداية، ومن ثّم ملاذا وكيف. 
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إزاء معاملة . 2 تلميًذا آخر عن صديقه أو صديقمه وكيف يشعر  بعد ذلك، اسأل 
صديقه له. مثاًل، هل يشعر بأّن صديقه يصغي له بشكل جّيد أم ال؟

هل أنت صديق جّيد؟ 

اسأل نفسك ما يلي من األسئلة: 
• هل أنا شخص ودود؟ 	

• هل أتواصل بشكل منفمح مع اآلخرين وأحاول أن أكمسب أصدقاء؟ 	

• هل أنا قادر على احلديث مع أصدقائي في مسائل مخملفة؟	

• هل أنا مثير لالهممام؟ 	

• هل أنا قادر على تشريك أصدقائي في ما يهّمني؟ 	

• هل أنا ُمصٍغ جّيٌد أم ال؟ 	

• هل أصغي إلى أفكار أصدقائي ومشاعرهم؟ 	

• هل أسمخدم الّطرق اللّبقة واملؤّدبة؟ وهل أفّكر في قول أشياء لطيفة ألصدقائي؟ 	

• هل أنا خدوم ومساعد ألصدقائي؟ 	

• هل أكون الّصديق عند الّضيق بالّنسبة إلى أصدقائي؟ 	

ارسم شيًئا يرمز إلى الّصداقة بالّنسبة إليك. 
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الهدف: 
كــيــف  ســنــمــعــلّــم 

عــلــى  ف  لــّمــعــّر ا ميــكــنــنــا 
لــمــي  ا ت  لــعــالقــا ا

تــســّبــب  ن  أ نــهــا  مــكــا بــإ
كــيــف  و  ، لــم أل ا لــنــا 

 . نــمــجــّنــبــهــا

القسم الّثالث: الوقاية من ألم العاقات ومسامحة الّذات

قل كلمتك: 1.3.9

»اختر أصدقاءك املقّربني بعناية. سوف يؤّثرون بشكل كبير في طريقة تفكيرك وتصّرفك، وميكنهم أيًضا 
أن يحّددوا الّشخص الذي ستصيره الحقا«.

»مجهول من أوكرانيا«
كيف تقي نفسك من األلم الّناجت عن عالقات جديدة؟

قراءة: 2.3.9

علينا أن نمعلّم باعمبارنا صّناع سالم أن نمجّنب األلم الّناجت عن العالقات. لقد رّكزنا بشكل 
كبير على كيفّية حّل املشاكل واخلالفات. ولكن يجدر بنا كذلك أن نوّجه اهمماًما أكبر إلى 

كيفّية الوقاية من الّمعّرض لأللم الّناجت عن العالقات.

قبل أن تنفمح عاطفّياً وعالئقّياً على شخص ّما، عليك أن تمأّكد من معرفمك لقيمك ومهّممك 
في احلياة )راجع الّمصريح الذي قمنا به في القسم األّول من الّدرس األّول(. ال ميكنك في 

الّنهاية أن تضع حدودا بشكل جّيد إذا لم تكن مدركا ملوقعك ومعمقداتك اخلاّصة.

لقد تعلّمنا خالل القسم الّثاني من الّدرس األّول في إطار تقّبل الّذات، أهّمّية أن حتّب ذاتك 
وتمقّبلها حّمى يماح لك أن حتّب اآلخرين وحتمرمهم. هناك العديد من اليافعني الذين يبحثون 
عّمن يثبت لهم ذواتهم ويشعرهم بقيممهم أو هوّيمهم. وذلك من خالل االخمالط بجموعة أو 
شخص آخر. وفي حاجمهم تلك لالندماج واالنمماء، ميكن أن يمّم إيالمهم عاطفّيا، وبسهولة 

كبرا، من خالل اسمغاللهم ماّدّيا مثاًل، أو اسمغالل وقمهم وجهودهم أو أجسادهم حّمى. 

ولكي تمّم الوقاية من هذه العالقات اخلطرة المي قد تؤّدي إلى االنمهاك واألذا، يحماج املرء 
أن ميلك معياًرا صّحّياً وسليماً يخّصه قبل أن يفّكر في االلمزام مع أشخاص ُجُدٍد ال يعرفهم 
حّقا وال يعرف ِقيَمهم ومبادئهم. علينا أن نسأل أنفسنا هل هذه املجموعة هي حلقة ضّيقة من 

أفراد منخرطني في أشياء خطيرة أم ال؟ وهل ميلك هؤالء الّناس ِقيًَما حسنة حّقا؟ 

هل سيحمرمون ِقيَمك ومبادئك اخلاّصة؟ ميكن لبعض املجموعات أن تكون احموائّية، ولكن 
خطرة في نفس الوقت. في املقابل توجد مجموعات أخرا أكثر إقصائّية ويصعب االندماج 
فيها، خاّصة إذا لم حتمرم قواعدها اخلاّصة. علينا أاّل نحكم على اآلخرين بشكل مسبق وعن 

بعد مسافة. ولكّنه من املهّم أن تمثّبت من قيمهم قبل أن تقبل أّي دعوة منهم. 

ولذلك، قبل أن تلمزم بعالقة مع أّي شخص، سيكون من املفيد أن تسأل نفسك هذه األسئلة: 
هل سيسمحسن والداي هؤالء األصدقاء اجلدد؟ . 1
ما رأي أصدقائي املقّربني احلالّيني في هذه املجموعة أو الّشخص اجلديدين؟ . 2
كيف تبدو حساباتهم في مواقع الّمواصل االجمماعّي؟ . 3

وفي الّنهاية، فلنلِق نظرة على هرمنا هذا:. 4
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)م.ر.ق(:
ادرس مثال الـ)م.ر.ق( املقّدم في بداية هذا الكماب. ثّم: 

أن أحيا من خالل هوّيتي باعتباري: 

مثاًل: ممعاطًفا، مهمّماً باآلخرين، صاحب مبادئ ومموازًنا.

اكمب كيف تريُد أن حتيا، من خالل هوّيمك، بوصفك صانع سالم.

ال تتسرع في 
الدخول في عالقة، 
اجعل تركيزك أواًل 

في البحث عن 
نفسك )ذاتك(

هل يمعّرفون على حدودك؟ وهل يفهمون ِقيَمك ويحمرمونها؟ هل يمبادلون االحمرام في ما 
بينهم، ويقّدرون الّمواصل اجلّيد والّسليم؟ إذا كانت اإلجابات على هذه األسئلة باإلثبات 
)نعم( فإّن هناك فرصا كبرا لمجّنب مشاكل فادحة مع هذا الّشخص، أو هذه املجموعة 

من الّناس. كما يقّل إمكان الّمعرض لألذا واأللم العاطفّي من قبلهم. 

إذا كان شخص ّما يرغب في إقامة عالقة عاطفّية مقّربة معك ولكّنك ال تشعر براحة إزاء 
هذا األمر )رّبا ألّنك ما تزال يافًعا وغير مسمعّد لاللمزام عاطفّياً(، فال تسمح لنفسك 
إذن، أو للّشخص اآلخر، أن يبدأ شيًئا سوف ينمهي باعمباره عالقة مقطوعة في »سيرتك 

العاطفّية« مسمقباًل. 

نكون في عالقات صّحّية دون  أن  األلــم. ميكننا  المزام  سوف تسّبب لك احلميمّية دون 
االنفماح أو منح قلوبنا بشكل يقمضي المزاًما عميًقا. إّن جتّنب ذلك الّنوع من العالقات 
سوف يساعدنا على جتّنب األلم. إذا كنت يافعا في الّسّن، فمن األفضل دوما احلفاظ على 
صداقة جّيدة. وحّمى إذا كنت معجًبا بشخص ّما، فإّن مثل هذه املشاعر جتيء وتذهب في 
الّنهاية. وتمجّدد بلقاء أشخاص ُجُدٍد. وإذا لم تكن معجبا حّمى اآلن بشخص ّما، فذلك 
أيًضا مسألة طبيعّية. متّثل سنوات مراهقمك فمرة قّيمة من حياتك، خاّصة في ما يمعلّق 
بمركيزك على تكوين نفسك وتطويرها وتنمية مواهبك واهمماماتك وقيمك ومسؤولّيمك. 
وهي كذلك فمرة هاّمة للّمركيز على دراسمك وتعليمك. ميكن لكّل هذا أن يمأّثر سلًبا إذا 
ذكّياً  كن  يناسبونك.  ال  أشخاص  مع  اندمجت  أو  مبّكر،  بشكل  حميمّية  بعالقة  المزمت 

وحكيما. فأنت لن تعيش هذه الّسنوات مجّدًدا. 

تذّكر أنَّه الوقت املناسب الكمشاف من تكون، قبل أن تكمشف اآلخرين. فالّرحبة تبدأ في 
داخلنا قبل أن تموّسع لمشمل اآلخرين. 

األسئلة: 

ناقشوا الّنّص في مجموعات ثنائّية. وتشاركوا في ما بينكم آراءكم حول احلدود . 1
الّسليمة والّصحّية المي يجب أن تقام في العالقات. 

تفّحص الهرم. وادرسه واملبادَئ الّمأسيسّية للعالقات. تفّكر في ذلك. ثّم اسمخرج مبادئك 
اخلاّصة بعالقاتك. وأضفها إلى تصريحك اخلاّص بقيمك ومهّممك. 

الّتعاول

الّتواصل

االحترام

احلدود
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107 صّناع الّسالم يصلحون العالقات

»من الّصعب أن 
تكون في عالقة 
مع شخص آخر 
إذا كانت عالقتك 
بذاتك سلبّية«. 

نشاط: 3.3.9

انقسموا إلى مجموعات. 

لعبة: فليَُغطِّ أحدكم، من باب املمعة، وجهه أو وجهها بصابون احلالقة. وعلى البقّية أن يرموا 
رقائق البطاطس )أو أّي شيء آخر يكون ناعًما( على وجهه أو وجهها، محاولني أن يجعلوا تلك 

الّرقائق تثبت في مكانها. 

مسامحة ذواتنا: 

لقد قّدمنا لكم في كماب الّسالم هذا الكثير من الّنصائح. وقد يكون من الّصعب تطبيقها كلّها في 
حياتك اليومّية دفعة واحدة. تذّكروا يا صّناع الّسالم رجاء أّنه ال أحد بإمكانه أن يكون مثالّيا. 
سوف تقمرف أخطاء دون شّك. بعضها يكون صغيًرا. وبعضها اآلخر قد يكون كبيًرا وفادًحا. 
ولكّن قدرتك على مسامحة نفسك تظاهي قدرتك على مسامحة اآلخرين أهّمّية. فنحن نقمرف 
أحيانا أشياء خرقاء. ثّم نمساءل الحقا عن كيفّية تفكيرنا المي جعلمنا نقوم بها. في احلقيقة، 
نحن لم نكن نفّكر على األرجح، أو على األقّل لم نهمّم با يكفي في تلك اللّحظة املعّينة. وفجأة، 
تُِركنا بفردنا إزاء شعورنا باخلجل مّما فعلناه، أو مع شخص آخر يقول لنا بصوت عال، وهو 

يحّدق فينا: »لقد قلت لك ذلك من قبل«...

قد يمطّور اخلجل أحيانا إلى الغضب والّندم غير الّسليم الذي يؤّرقك ليال. »ما الذي سيقوله 
عّني أصدقائي؟ ال أحد سيلقي الّسالم علّي بعد اآلن«. إّنك تعرف في قرارة نفسك أّن األمر 

ليس بملك اخلطورة. إّنه يبدو كذلك في تلك اللّحظة فحسب. 

هل وجدت نفسك من َقبُْل في مثل تلك الوضعّية؟ إذن، أنت تعرف أّن أقسى من يحكم عليك في 
حياتك أحيانا هو أنت نفسك. ميكننا أن نقّرع أنفسنا مراًرا وتكراًرا بسبب ذكرا فظيعة ممعلّقة 

بشيء ندمنا على فعله. 

نصير سجناء للماضي عندما ال نسامح أنفسنا على األخطاء المي اقمرفناها. . 1

إذا لم تسأل أولئك الذين آذيمهم أن يسامحوك، فافعل ذلك. . 2

المي . 3 الّطريقة  هو  باآلخرين  االّتصال  أّن  كما  عزلمنا.  في  نشفى  أن  ال ميكننا 
نممّكن من خاللها من أن نطّور تعاطفنا معهم ومع ذواتنا. 
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10
الهدف:

 أن نمعلّم ِلَم علينا أن 
نبادر بالفعل، وِلَم يجدر 

بنا أن نمشارك ِقيََمنا.

الّدرس العاشر:

صّناع الّسالم ُيْحِدُثوَن الّتغيير

القسم األّول: بادر بالفعل

قل كلمتك: 1.1.10

أعتقد أّنه بفضل شجاعة الّنساء الّلواتي تقّدمن ليحكني قصصهّن، ستصبح أمكنة العمل 
املستقبلّية أكثر أمانا بالّنسبة إلى ابنتي مّما هي عليه بالّنسبة إلى بنات جيلي«

-أمل كلوني- 
كيف ميكننا أن نساعد الّناس من حولنا على مشاركة قصصهم املؤملة؟

قراءة: 2.1.10

نحن نعرف ملاذا يجب علينا أن نمشارك قيمنا الّسلمّية. ولكن هل ندرك أين وكيف 
نقوم بذلك؟ 

الّمالميذ  مع  املعهد  أو  املدرسة  في  وقمكم  معظم  تقّضون  فإّنكم  تالميذ،  باعمباركم 
اآلخرين. وتقمضي أغلب الّدول ما بني 175 و220 يوما من احلضور املدرسّي خالل 
الّسنة. ولهذا الّسبب، تعمبر املدرسة أو املعهد فضاء مثالّيا لنشر قيم الّسالم، خاّصة 
من خالل مبادرة سالم دولّية. فكّل جيل هو أحوج من سابقه إلى ممارسة قيم الّسالم. 

لم يواجه والداك وجّداك نفس الّمحّدّيات المي تواجهها أنت اآلن، أو يرّجح لك أن 
تواجهها خالل حياتك. صحيح أّن احلروب واخلالفات اجلارية كانت دوًما جزًءا من 
تاريخنا البشرّي. ولكّننا لم منلك من قبل أبدا هذا الّنفاذ اليسير للمعلومات، وال 
القدرة العجيبة على تناقلها في شّمى أنحاء العالم. لقد أصبح كّل هذا مماحا بفضل 

تطّور أدواتنا الّمكنولوجّية احلديثة. 
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 نشاط )م.ر.ق(:
سنحاول في هذا الّدرس أن نلّخص تصريح مهّممنا في جملمني أو ثالث. ولكي نممّكن من 
ذلك سنحماج إلى ورقة عمل تخّص تصريح املهّمة )املذّكرة 4( الذي يلي هذا الّدرس. ومن 
األفضل أن تُنْسخ تلك الّصفحة وتُوّزع نسخة على كّل تلميذ، في حال كان ذلك ممكًنا. وإاّل 

فلينسخ كّل تلميذ مخملف املراحل على ورقة عمل في مدّونمه اخلاّصة بالّسالم. 

أجنز »اخلطوة األولى« على ورقة العمل. . 1

تقمضي كّل مهّمة العمل والفعل. كما يحماج الفعل إلى كلمات وأقوال. 
اعثر على قائمة ألفعال العمل )املذّكرة 1( بعد هذا الّدرس. واخمر من 
بينها الّثالثة المي تلهمك أكثر من غيرها. اكمبها في الفضاء املخّصص 

لذلك في ورقة عملك. 

1 .

2 .

3 .

ds3Howcanyoucreateasafeenvironmentforpeoplearoundyoutosharetheirpainful stories?

We can’t carry the burden of all the problems on earth, but we can certainly carry a caring attitude towards our 
neighbors and aim to spread kindness, peace and hope.

خالل كمابمي للفصل الّسابق من هذا الكماب، وقعت األحداث الّشنيعة إلطالق الّنار في مدينة 
»كرايسمشورش« بنيوزيالندا. لقد قمل اإلرهابّي ضحاياه، وهو يصّور املذبحة مباشرة من داخل 
املسجد املسمهدف. ولهذا يُحماُج إلى رسالة الّسالم في مثل هذا الوقت أكثر من أّي فمرة أخرا. 
ميكننا إذا عملنا معا أن نحّول ما كّنا قد تعلّمناه في ما يخّص قيم الّسالم إلى حتّدي سالم دولّي، 
ينطلق من الّمالميذ ويّمجه إليهم، هؤالء الّمالميذ الذي سوف يصبحون قادة الغد وصّناع سالمه. 
ميكن ألفعالنا وحتّركاتنا الّصغيرة، باعمبارنا صّناع سالم، أن حتدث أثًرا فّعاالً مؤّثًرا في حيوات 

اآلخرين وجماعاتنا. ولنأمل أّن بإمكاننا معا أن نقمرب أكثر من عالم أكثر سالًما. 

نشاط: 3.1.10

ناقشوا ما يلي في مجموعات ثنائّية: 

كيف ميكننا أن نقوم ببادرات، ونشارك القيم المي تصنع الّسالم؟ فّكروا باعمباركم مجموعة 
واحدة في مشاريع بإمكانها أن تقلّص العنف واخلالفات.
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تالميذ مدرسة سوسة الدولّية

حفل التالميذ

دراسة حالة: 4.1.10

غير  منّظمة  -وهي  تونس  أصدقاء  أطلقت جمعّية  )تونس(،  مدينة سوسة  في   ،2018 سنة 
حكومّية- بالّمنسيق مع مدرسة سوسة الّدولّية حركة تسّمى »شجاعة«. كان الهدف منها خلق 
الّسالم  قيم  الّمركيز على  املدينة، هدفهم  من مدارس  كّل مدرسة  الّمالميذ في  من  مجموعة 

بأشكال إبداعّية مخملفة. فبعد أن جّرب تالميذ مدرسة سوسة الّدولّية أثر العمل في 
قيم الّسالم طيلة سنة كاملة، أرادوا أن يمقاسموا هذه القيم مع الّمالميذ اآلخرين. 
للّرقص«  بمنظيم حفلة موسيقّية مع »مدرسة دومة   2018 أفريل  قاموا في  ولذلك 
حتمل عنوان: »الّشجاعة لنحيا، الّشجاعة لنهمّم والّشجاعة لنقول ال«. لقد أرادوا أن 
يشّجعوا الّمالميذ اآلخرين على ممارسة قيم الّسالم، ويقاوموا الّضغط الذي ميارس 
من قبل أترابهم. في الّنهاية، حضر احلفل 600 تلميذ من شّمى أنحاء املدينة. قامت 
بينما رقص  بالعزف،   The Main Level الدولّية »ذو ماين الفل«  الفرقة املوسيقّية 
األعضاء احلّيون ملدرسة الّرقص. قّدم الّمالميذ من مدرسة سوسة الّدولّية قيمهم 
تلّق  رائــع.  بشكل  الّمالميذ  معهم جمهور  تفاعل  وقد  الّركح.  على  بالّسالم  اخلاّصة 
تذاكر مّجانّية حلضور احلفل. وظّل قّسم  تلميًذا - هم قادة بني زمالئهم-  ثالثون 

منهم يعملون على تنسيق برامج ممابعة ملدارسهم اخلاّصة. 

كانت احلفلة ناجحة جّداً، مّما شّجع تالميذ مدرسة سوسة الّدولّية على مواصلة نشر 
قيم الّسالم. وكان احلدث الّمالي الذي نّظموه ممعلًّقا بالقيم وهو مسابقة كرة قدم 
حتمل عنوان »الّسالم واحيط«. وعند انطالق احلدث، أطلق الّمالميذ »حتّدي مصفاة 

املاء«. لقد أهدوا مصافي املياه إلى املدارس المي حّفزها ذلك على أن تبادر بنح الهدّية نفسها 
للمدارس األخرا. يعمبر املاء الّنظيف املّجانّي اممياًزا بالّنسبة إلى الكثير من الّدول. ولذلك 
تُسمعمل القوارير البالسميكّية واملاء الباهض الثمن عادة عندما يغيب املاء الّنظيف. لقد كان 
الهدف مممّثال في تلّقي أكبر عدد ممكن من املدارس ملصافي املياه، ثّم متّرر تلك الهدّية إلى 
أن حتصل كّل مدرسة على مصفاة. وفي الّنهاية، سوف تكمشف كّل هذه املدارس أهّمّية مترير 

قيم الّسالم وتشاركها. 

األسئلة: 

 هل ميكن ألفراد صّفك أو مدرسمك أن ينجزوا شيًئا شبيها با أجنزته مدرسة . 1

سوسة الّدولّية؟ 

فّكروا معا في طرق ميكن لزمالئك أو لك أنت أن تّمبعها حّمى تنشر قيم الّسالم. . 2
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ما الذي تفعله أّوال؟ وكيف تبدأ ذلك؟ 

اقتراحات: 

• رّبا تسمطيع مدرسمك أن تنّظم مخّيمات للّسالم، أثناء العطلة الّصيفّية أو العطل األخرا، فمقوم 	
بدعوة الّمالميذ الذين لم يكمسبوا بَْعُد برامَج سالٍم في مدارسهم. أجنزوا نسخة أقصر من مشروع 
الّسالم )من أسبوع إلى ثالثة أسابيع(. وقوموا بنشر الّرؤية املمعلّقة ببرنامج الّسالم ونقلها إلى 
الّمالميذ القادة الذين بإمكانهم أن يعملوا في مدارسهم اخلاّصة على االنطالق في برنامج سالم 

يخّصهم.

• باعمباركم أفرادا، ميكنكم على األرجح أن تؤّسسوا معا مجموعة سالم، برفقة بعض األصدقاء. 	
أو ركوب  المنّزه،  تُدمجوا نشاًطا آخر تسمممعون بمارسمه معا، من قبيل  أن  أيًضا  كما ميكنكم 
الّدّراجات، أو أّي رياضة أخرا ميكن تَشارُك نصيب من قيم الّسالم واألهــداف املركزّية، أثناء 
زمنّية  وفمرات  وجيزة  اسمراحات  تقدمي  في  تممّثل  ذلــك  لفعل  طريقة  أسهل  ولعّل  ممارسمها. 

مخّصصة لمشارك قيم الّسالم بشكل جماعّي..

األنشطة: 

اكمب أغنية، نشيًدا أو كلمات أغنية راب تصّرح فيها برؤيمك اخلاّصة وقيمك . 1
المي تمبّناها. 

صّمم الفمة ملشروع سالم مدرسّي من أجل تظاهرات قادمة.. 2
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الهدف:

سنكمشف مًعا أهّمّية 
القيم األساسّية 

والهوّية. 

القسم الّثاني: القيم األساسّية واألولوّيات

قل كلمتك: 1.2.10

»إذا لم يهمّم شخص مثلك بشكل كبير، فإّنه ما من شيء سيمحّسن… قطعا ال«

»الدكمور سوس« كاتب، مقّدم برامج ورّسام كرتون. 

ما الذي يعنيه هذا الّشاهد في سياق الّسلم العاملّي؟ هل تّمفق مع الّدكمور »سوس«؟

قراءة: 2.2.10

إّننا صّناع سالم. إذن نحن نصنع الّسالم.

»نحن صّناع سالم. إذن نصنع الّسالم«. إّنه من املهّم بالّنسبة إليكم باعمباركم صّناع سالم أن 

تعيشوا حياتكم وتسلكوا سلوككم وتّمخذوا قراراتكم اسمنادا إلى هوّيمكم اخلاّصة. الّطّباخ يعّد 

الّطعام. والعب كرة القدم يلعب كرة القدم. وكذلك يقوم صانع الّسالم بنشر الّسالم. إذا كنت 

تعمنق قيم الّسالم، فسيصبح هذا األمر طبيعّياً. ولكن يجدر بك، في البداية، أن جتعل من ذلك 

أولوّية بالّنسبة إليك.

القيم األساسّية تشبه اجلاذبّية. إّنها تسحبك في اجّتاهها. 

من الّصعب أن يكون املرء نزيها، جديرا بالّثقة ومممّسًكا بالقيم الكونّية، خاّصة إذا لم تكن قيما 

أساسّية. إّن القيم األساسّية هي قيمك اخلاّصة واألكثر أهّمّية بالّنسبة إليك. إذا كانت قيمك 

األساسّية اجلوهرّية مممّثلة في احلفاظ على أمانك الّشخصّي واملاّدّي، فإّن ذهنّية »أنا أّوال« 

سممفّوق على قيم من قبيل املساواة والكرامة اإلنسانّية. إّن األمم والّشعوب بطبيعمها حاملة 

ملركزّية ذاتّية، با أّن أولوّية حكومة ّما هي أن تُؤّمن أعلى درجة ممكنة من الّرخاء ملواطنيها. 

ذاك هو هدفها. ولكن باعمبارنا أفرادا ينممون إلى إنسانّية واحدة، ميكننا أن نضع اخمالفاتنا 

جانبا، ونقف مّمحدين من أجل القيم الكونّية المي تفيد كّل واحد مّنا. معا، ميكننا أن نؤّثر ومننح 

القّوة ملسؤولينا املنمَخبني، عبر العمل إلى جانبهم، لمطبيق مبادئ صناعة الّسالم والقيم الكونّية 

إزاء الّمحّديات المي تواجهها جماعاتنا احلّّية.

كلّنا قادمون من خلفّيات وظروف وأوضاع مخملفة. ولكن باسمطاعمنا أن نّمحد معا لنحدث 

فرقا. إّن املسمقبل ينممي إليكم يا صّناع الّسالم اليافعني. باحّتادكم مًعا، ميكنكم أن تشرعوا في 

توجيه جيلكم نحو الّسالم وإعادة توجيه مسار الّماريخ بعيًدا عن مزيد االضطرابات واإلرهاب، 
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نشاط )م.ر.ق(: 

أجنر »اخلطوة الّثانية« املدّونة في ورقة العمل. اخمر ثالث قيم أساسّية من . 1  

بني القيم املذكورة في القائمة املوجودة في الّصفحات الّمالية لهذا الّدرس. ثّم 

اكمبها في املجال املخّصص لها في ورقة العمل. 

أجنز »اخلطوة الّثالثة« في ورقة العمل. وباسمخدام ما تبّقى من ورقة عملك، . 2

قم بدمج كّل فعل أو حركة بقيمك المي اخمرتها، حّمى ترا إذا كانت »تشّكل 

لم  وإذا  واحـــدة.  جملة  في  ببعض  بعضها  اقمرنت  حــال  في  مفيًدا«،  معنى 

يكن ذلك ممكًنا، فاعثر على بدائل. )مثال: أميكنك أن تشّجع املساواة؟ نعم، 

تسمطيع ذلك(.

اخلطوة الّثانية: قيمي األساسّية: 

قيممي األساسّية األّولّية هي:………………………………………………….. 
1 .

2 .

3 .

اخلطوة الّثالثة: 

هل ميكنك أن …………………....................................……………………. )الفعل 1( 

…………………………………............................................……………… )قيمة أساسّية(؟ 

نحو األمن واألمان والوحدة، أْي وفق عبارة »نلسون مانديال« »وحيدين، ليس لدينا أّي قّوة«. كان 

ليقول هذا وهو يضّم أصابعه إلى بعضها، ويشّدها في قبضة واحدة، قبل أن يضيف: »ولكن 
معا، لدينا القّوة لمغيير العالم«. )أعلن »مانديال« هذا األمر، وهو ما يزال في الّسجن(

قد تكون صغيًرا جّداً على أن تصّوت في االنمخابات. ولكّنك لست صغيًرا على الّشروع في 
محاولة أن تكون من تريد، وكيف تريد أن تخدم هذا العالم. 

لمصبح  تكبر  يــدري؟ قد  أترابه وأصدقائه. ومن  الّسالم بني  يناقش  أن تصبح وسيًطا  ميكنك 
سفيًرا أو دبلوماسّياً ممخّصًصا في الّسالم. 
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صورة ملدينة أوسلو بعد  
قصفها في يوليو 2011

دراسة حالة: 3.2.10

اإلرهاب في الّنرويج سنة 2011: 

قنبلة  برايفك«،  »آنــدرس  نرويجّي، اسمه  2011، فّجر  والعشرين من جويلية، سنة  الّثاني  في 
في أوسلو. فقضى على عشرات املراهقني املشاركني في مخّيم لشباب حزب العمل. لقد قام 
انفجار  في  مممّثلة  األولى  الّضربة  كانت  منذ سبع سنوات.  كبيرة،  بعناية  للهجوم،  بالّمخطيط 
قنبلة بسّيارة خارج بناية حكومّية في أوسلو. وتسّبب هذا االنفجار في املقمل الفورّي لثمانية 
أشخاص. أّما الهجوم الّثاني، فقد حدث بعد ساعة تقريًبا، في مخّيم صيفّي لشباب االشمراكّيني 
الّدميقراطّيني، في جزيرة تُدعى »أوتويا«. كان الّشباب في تلك اللّحظة يسمممعون بوقمهم في 
املخّيم، يمحّدثون ويلعبون ويخّططون معا ملسمقبلهم. جاء »برايفك«، مرتدًيا زّي الّشرطة. وقد 
أحضر معه أسلحمه داخل حقيبة مخّصصة لذلك. بدأ كّل شيء عندما راح يصّوب نحو قادة 
حاول  بحيواتهم.  للنجاة  الهرب  يحاولون  وهم  الّشباب،  اسمهداف  إلى  انمقل  ثّم  أّوال.  املخّيم 
بسالحه،  اسمهدفهم  برايفك  ولكّن  اجلزيرة.  بعيًدا عن شاطئ  الّسباحة  عبر  االبمعاد  بعضهم 
كأّنه ميارس لعبة فيديو. لقد ُقِمل تسعة وسّمون شاّباً وُجِرح كثيرون في تلك اجلزيرة، ذلك اليوم.

لقد كان دافع هذا الّرجل مممّثال في قمل أطفال احلزب الّسياسّي املسؤول عن فمح احلدود 
الّنرويجّية لصالح املهاجرين من مخملف األلوان والّثقافات واألديان. لقد كان بصدد محاولة 
منع األجيال القادمة حلزب العمل من االسممرار في دعم تعّدد الّنرويج. لقد أراد أن يكون البلد 
فقط من أجل أناس يشبهونه هو. وقّرر أن يوّجه ضربمه حيث تكون أشّد إيالًما: اجليل القادم 

حلزب العمل. لقد مّثل االخمالف والّمعّدد في نظره تهديدا له ولعامله. 

في العاصمة الّنرويجّية، خرج الّناس إلى الّشوارع. وأغرقوها باألزهار في مسيرة مضاءة باملصابيح، 
ليعلنوا أّن هذا العمل غير مقبول في بالدهم. لقد كان الّناس من جميع األعراق والّديانات، يهوًدا 
ومسلمني ومسيحّيني والدينّيني، ميشون مًعا بأذرع ممشابكة، توّحدهم قيمهم املشمركة واملممّثلة في 

الّمسامح والّسالم. إّننا جميًعا كائنات بشرّية، ممساوون في قابلّيمنا للّمعّرض لألذا وفي القيمة. 

األسئلة:

لو كان قاتل احلشد، »برايفك«، قد حتّصل على فرصة أن يدرس صناعة الّسالم، عندما . 1
كان تلميًذا يافًعا، ويممّكن بذلك من حتّدي أحكامه املسبقة ومخاوفه من العالم ومساءلمها، 

هل كان لينمهي به األمر في تلك اجلزيرة مجّدداً؟ 

ادرس هذا الّرسم البيانّي. وأجب على األسئلة الّمالية: . 2

ما الذي بإمكانه أن يؤّجج دوافعك إزاء قضّيمك؟ - 

ملاذا يكون من املهّم أن ميلك املرء هوّية وقضّية حياة واضحمني؟ - 

ما هي عواقب أاّل ميملك املرء ذلك؟- 

هل كان »برايفك« ميلك هوّية وقضّية واضحة؟ - 

ماهو خطر أن ميلك املرء هوّية واضحة وقضّية في حياته، مع قيم خاطئة وسلبّية؟
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دون هوّية مع هوّية الوقود احّفز

االحمفال طيلة الوقت صانع سالم البهجة والقيم الكونّية

المنّمر ممطّرف اخلوف والقيم الّسّيئة

لطاملا عارضت »سيف ينسن«، رئيسة احلزب الّمقّدمي في الّنرويج، بشّدة موقف حزب العمل . 3
إزاء قضّية الاّلجئني واملهاجرين. ويعمقد حزبها أّن حزب العمل ممساهل جّداً في ما يخّص 
وعندما حتّدثت بخصوص هذا  الّسالم.  بقيم  تؤمن  ذلك، ظّلت  ومع  غيرالّشرعّيني.  املهاجرين 

الهجوم اإلرهابّي، قالت: »اليوم نصير جميًعا حزب العمل«. 

اشرح رأيها وقصدها من كلممها هذه، حسب رأيك. وِلَم كان من املهّم اإلدالء بهذا الّمصريح؟ . 4

نشاط: 4.2.10

احمفل بجوانب من هوّيمك )باعمبارك صانع سالم(. قم بمأليف نشيد أو هماف تشجيع . 1
يعّرف أهداف مجموعمك في صناعة الّسالم. ثّم جّهز حلفلة تخّص ذلك. 

اسممّروا، في مجموعات، في إعداد تقدمي لمصريحاتكم )م.ر.ق(. . 2
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الهدف:

 سنمعّرف على شغفنا 
ونقّرر مع من سنمقاسم قيم 
الّسالم المي منلكها. سنقوم 
أيًضا باكمشاف تطّور ثقافة 

الّسالم. 

األطفال في العاصمة أوسلو.
املدارس  وأطفال  املجموعات 
الشوارع  في  مسيرات  في 
الوطني  باليوم  يحتفلون 

للنرويج

القسم الّثالث: بناء ثقافة الّسام واالحتفاء بها

قل كلمتك: 1.3.10

»إذا كانت رؤيمك متمّد لسنة، فازرع القمح. وإذا كانت متمّد لعشر سنوات، ازرع األشجار. أّما إذا 
كانت متمّد حلياة بأكملها، فازرع الّناس«. 

-مثل صينّي-
كيف تبدو ثقافة الّسالم؟ 

قراءة: 2.3.10

تُْزرع ثقافة الّسالم في شكل »بذرة«. وهي حتماج لذلك أن تغّذا وتُرّبى وتُدعم. 

بالّنسبة إلى بعض الّناس، تكون األمور إّما كّل شيء أو ال شيء، اآلن أو أبدا. ولكّننا نحماج أن نفهم 
أّن بناء حركة سالم دائمة وثابمة يحماج إلى الوقت. وعلينا أن نسمثمر في حركة سالم، وأذهاننا 
مصّوبة نحو املسمقبل. ميكنك أن تسممّر في نشرك لقيم صناعة الّسالم حّمى يمطّور األمر ويمحّول 
الاّلحقة.  لألجيال  إرث صّناع سالم  من خاللها  تمرك  ســالم،  ثقافة  بدورها  تصير  إلى حركة، 
انطالًقا من قرار واحد بالّشروع في اسمخدام أدوات صناعة الّسالم، تبدأ ثقافة سالم بأسرها. 

في القسم املخّصص لدراسة حالة، سندرس اليوم بالد الّنرويج. ميلك هذا البلد هوّية مممّثلة في كون 
أهله شعب سالم. ويحمفل الّنرويجّيون بكّل فخر بيومهم الوطنّي، كّل سنة. إذ ميّثل هذا اليوم بالّنسبة 
إلى املجممع الّنرويجّي إحدا الّطرق املمكنة لالحمفاء بثقافة الّسالم واحلرّية المي ميملكونها وتثمينها. 

األسئلة: 

كيف ميكن لصّفك في املدرسة أن يحمفل بثقافة الّسالم؟ . 1

إذا كانت اإلجابة . 2 إلى تقليد؟  هل ميكنكم أن تكّرروا هذا االحمفال كّل سنة وحتّولوه 
موجبة )نعم(، فّكروا في منح اسم لهذه املناسبة. 

هل ميكن لـ »يوم مانديال« أن يكون واحًدا من هذه املناسبات؟
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نشاط: )م.ر.ق(:

أجنز »اخلطوة الّرابعة« على ورقة العمل. وبينما تفّكر في ما سمدور حوله . 1
حياتك، سيكون من املهّم أن تفّكر أيًضا في القضايا المي تؤمن بها حّقاً. هل 
هناك نوع خاّص من الّناس، أو املجموعات، أو املنّظمات، جتد نفسك ملمزًما 

إزاءهم بخدممهم ومساعدتهم، بشكل إيجابّي؟ 

فّكر أين تكمن أكبر حاجات جماعمك إليك؟ 

اخمر ثالث قضايا. واكمبها على ورقة العمل. ثّم راجع قائمة القضايا املدّونة في املذّكرة 3، 

من أجل اسملهام أفكار منها. 

اخلطوة الّرابعة: ثالث جماعات )قضايا، مصادر، شغف(
1 .

2 .

3 .

أجنز اخلطوة اخلامسة على ورقة عملك: املهّمة = أفعال + قيم أساسّية 

قيم اجلماعة )القضايا( . 1

اكمب، باسمخدام األفعال والقيم األساسّية والقضايا، جملة أو جملمني متّثالن تصريح مهّممك. أضف 

هذا الّمصريح إلى تصريح الـ )م.ر.ق(.

قّدم بعض الّمصريحات )م.ر.ق( املخملفة لزمالئك في الّصّف. واعرضها كذلك على جدار . 2

القسم. 

حّظاً سعيًدا يا صّناع الّسالم، في مهّماتكم املشّرفة. عاملنا يعممد عليكم. 
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امللك هارالج اخلامس، 
ملك النرويج

دراسة حالة: 3.3.10

أّدت العديد من العوامل في نهاية القرن الّثامن عشر إلى اسمقالل الّنرويج عن الّدمنارك، 
سنة 1814. ويممّثل أحد هذه العوامل في الّداعية اجلّوال »هانس نيلسن هاوغ« )1771-

1824(. لقد أّثر بخطاباته وكماباته في األفراد واجلماعات وَمجالْي األعمال والّمعليم في 
الّنرويج. كانت البالد في تلك املرحلة ما تزال فقيرة وغير ممطّورة. إذ متّثل األّمّية، وإدمان 
الكحول، والفقر، جميًعا حتّديات أمام املجممع. لقد قّدم »هانس نيلسن هاوغ« ِقيَما مهّمة 
ملجممعه هذا املمخلّف عن القيم الكونّية. وعلّم الّناس مثال، أّن املرأة تسمحقُّ أن يكون لها 

صوت مسموع في اجلمعّيات واملنّظمات. كما بلّغ رسالمه هذه بمواضع ومساواة. 

ومع ذلك، فقد مّت اضطهاده وسجنه لعّدة سنوات، بسبب آرائه الّدينّية المي كانت 
مخملفة بشكل طفيف عن رجال الكنيسة الّرسمّية. لقد كانت قيم هاّمة كثيرة ، 
من قبيل الّمسامح وقبول الّمعّدد واالخمالف، غائبة عن املجممع آنذاك، أو ضعيفة 

لدا معظم أفراده. 

تمطّور القيم مع مرور الّزمن. وقد تبّدلت العديد من القيم األساسّية في الّنرويج، 
وتطّورت بعد احلرب العاملّية الّثانية. لقد مّت احمالل الّنرويج في هذه احلرب من 
قبل األملان. وعندما ضعف املجممع وأصيب في عمقه بسبب أهوال احلرب، برزت 
قيمة الكرامة اإلنسانّية واالهممام بالّضعيف، وأصبحت أكثر حيوّية. ونميجة لذلك، 
مّت الّمعامل مع األطفال في الّنرويج بشكل مخملف. كانوا من َقبُْل »مرئّيني لكّنهم 

غير مسموعني«. أّما اآلن، فقد نشأت أنظمة تمرّكز على األطفال بشكل أكبر. 

اليوم، أصبحت الّنرويج بلًدا ثرّياً يُْعمَرف له، على نطاق دولّي، بكونه مساملًا وملمزًما 
بالقيم الكونّية العليا. وهذا مقمطف من خطاب قّدمه امللك »هارالد«، سنة 2016: 
الّنرويج هي شمُس منمصف اللّيل والّزمن املظلم. إّنها في اآلن نفسه الّشماء القاسي 

والّناعم. وهي الّصيف احلاّر والبارد في اآلن ذاته.

ولكّن الّنرويج قبل كّل شيء تدور حول أبنائها وشعبها. الّنرويجّيون هم الّنرويجّيون، فرًقا 
أيًضا  نرويجّيون  هناك  األخــرا.  واملناطق  األصناف  الكّل  من  وأنــاًســا  وجنوبّيني  نظامّية 
هاجروا من أفغانسمان وباكسمان وبولندا والّسويد والّصومال وسوريا. لقد هاجر أجدادي 
بجذورنا  نصّرح  أن  دوًمــا  الّسهل  من  ليس  110 سنة مضت.  قبل  وإجنلمرا  الّدمنارك  من 

وباجلنسّية المي ننممي إليها.

ما نسّميه الوطن هو املكان الذي ينممي إليه قلبنا. وال ميكن لهذا املكان أن يكون موجوًدا 
دوًما ضمن احلدود الوطنّية. الّنرويجّيون هم الّشباب والّشيوخ، الّطوال والقصار، املعوقون 
واملسمخدمون للكراسي املمحّركة. هناك مع مرور الوقت املزيد من الّناس الذين يمجاوزن مئة 
سنة. الّنرويجّيون هم األغنياء والفقراء وما بينهما. يحّب الّنرويجّيون كرة القدم وكرة اليد، 
ويمسلّقون اجلبال ويُبِْحرون، بينما يوجد معظم اآلخرين على أريكاتهم في البيت. بعضهم 
ميلك ثقة كبيرة بنفسه. وبعضهم اآلخرون يكافح كي يعمقد أّنه حسن في حاله تلك. يعمل 
الّنرويجّيون في الّدكاكني واملسمشفيات ومواقع الّنفط. يعمل الّنرويجّيون ضماًنا لسالممنا 
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يحرث  أكثر خضرة.  ملسمقبل  نبحث عن حلول  ونحن  نظيًفا سليًما.  البلد  نبقي  لكي  نعمل  نحن  وأمننا. 
الّنرويجّيون األرض ويصطادون في البحر. يبحث الّنرويجّيون وميّررون معرفمهم وعلمهم لآلخرين. ويلمزم 
الّنرويجّيون بقضايا الّشباب وجتارب املجّربني من الكبار. الّنرويجّيون ُعْزٌب ومطلّقون، عائالت ذات أبناء 
وأزواج هرمون. الّنرويجّيون هم البنات واألوالد الذين يحّبون بعضهم البعض. الّنرويجّيون يؤمنون بالّرّب، 

اللّه، كّل شيء وال شيء. 

وبعبارة أخرا، الّنرويج هي أنمم. الّنرويج هي نحن. وعندما نغّني »نعم، نحّب هذا البلد«، يجدر بنا أن نمذّكر 
أّننا نغّني عن بعضنا البعض. ألّننا نحن من نصنع هذا البلد. إّن رجائي األكبر لهذه البالد أن نصير قادرين 
على االعمناء ببعضنا البعض، ونبني بالدنا بشكل أكبر على الّثقة والّرفقة والعطاء، ونكون مميّقنني أّننا -رغم 

كّل اخمالفاتنا- شعب واحد. 

صف املجممع الّنرويجّي في نهاية القرن الّثامن عشر. وقارنه بجممع اليوم كما وصفه خطاب امللك. . 1

كم عدد القيم الكونّية املذكورة في هذا الكماب، والمي ميكنك الّمعّرف عليها في خطاب امللك املوّجه . 2
للّشعب الّنرويجّي. 

قارن بني هذين الّنرويجّيني: »آندرس برايفك« )املذكور في دراسة حالة في القسم الّثاني من هذا الّدرس( 
وامللك »هارالد«، مع تسليط الّنظر على رؤيميهما للعالم املخملفمني كلّّيا. كيف تصف نظرتيهما املخملفمني ملسألة 

الّمعّدد.

LBBoo1.indd   120 9/8/22   1:53 PM



121 تصريح املهّمة: أفعال العمل

ينجز 

ينجز

يخلُق

يقّرر

مينح امميازا 

يضيف

يفاوض

يغّذي

يُصلح

يعود
يكمسب يدافع يجّمع يفمح يعود

يمبّنى 

يمقّدم

يممّمع

يوصل

يُنشئ

يعطي

ينّظم 

يُصدر

يراجع

يضّحي
يؤّثر يبرهن/ يظهر يضمن يشارك يرضي

يؤّيد يصّمم يشفي ميّرر ينقذ

يخّفف يبمكر يحمفظ يؤّدي يبيع

يضّخم يدير يسمضيف يقنع يخدم

يقّدر يكمشف يمعّرف يخّطط يشارك

يصعد يناقش يضيء يلعب يمكلّم

يساعد يوّزع يطّبق ميلك يقف

يزامل يصوغ يحّسن ميارس يسمدعي

يؤمن يحلم يرجتل ميّجد يدعم

مينح يقود ينّمي يعّد يسمسلم

يلّمع يرّبي يؤّثر )في( يقّدم يكابد

يبني ينمخب يلهم ينمج يأخذ

يّمصل يعانق يدمج يمطّور يسمفيد

يسّبب يشّجع يعرف يعد يعلّم

يخمار 

يّدعي

يزّود

يلمزم

يكدح

يطلق

يرّوج

يوّفر

يعمل )في فريق(

يلمس
يجّمع يُهندس يقود يسممّر يماجر/يمبادل
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ُدمج

يأمر

يعّزز

يُنير

يضيء

يعيش

يدرك

يمسلّم

يحّول

يمرجم
يمواصل يُعّبئ يحّب يسمرّد يسافر

يُرغم يحيي يصنع يخّفض يفهم

ينافس يحّمس Maintain Refine Unify

Complete Enthuse يمجلّى يعكس يسمعمل

يجامل يقّيم يمقن يصلح يسمغّل

يؤّلف يثير ينضج يعمبر يقّر/ يثبت

يمصّور يوّسع يدفع إلى 
األقصى

يربط يثّمن

يوّكد يسمكشف يقيس يسمرخي يغامر

يّمصل

يعمبر

يعّبر

ميّدد

يموّسط 

ينمذج

ُسّرح

يعّول

يملّفظ 

يمطّوع
يبني يسّهل يشّكل يمذّكر يعمل

يمواصل ميّول يحّفز يجّدد يعبد

يواصل يسامح يمحّرك يمصادا يكمب

يسمشير يرعى يبحر يحمرم

LBBoo1.indd   122 9/8/22   1:53 PM



123 تصريح املهّمة: القيم األساسّية 

املذّكرة 2:

تصريح املهّمة: القيم األساسّية 

الّسعادة اإلجناز املمعة 

الّصّحة اإليثار الّسلوك اإليجابّي

الّنزاهة العمل اخليرّي  القّوة

الّشرف الّمعاون االعمراف 

األمل احلّس اإلبداعّي  حّس العالقات

الّمواضع الكرامة

االسمقاللّية األمن املادّي االحمرام

الّسالم الّداخلّي الّراحة العاطفّية الّسالمة 

االسمقامة املساواة القيمة الّذاتّية

البهجة الممّيز اخلدمة

العدالة الّشهرة البساطة

اللّطافة اإلميان الّثقة 

املعرفة العائلة احلقيقة 

احلّب احلّرية الّثروة

الوفاء الّصداقة االكممال

الّنبل الكرم
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املذّكرة 3 :

تصريح املهّمة: اجلماعات 
لكي يمّم صوغ تصريح مهّمة قوّي، يجدر باملرء أن يكون واضًحا في ما يمعلّق باجلماعة المي يريد أن يخدمها، يمعلّم منها، ويؤّثر فيها 

بشكل إيجابّي. توّفر القائمة الّمالية أمثلة من املجموعات أو القضايا المي ميكن االنمماء إليها. اخمر منها ثالثة أمثلة هي األقرب إليك:

اإلدمان )كحول أو مخّدرات، إلخ(

احيط

الفّن

األدب

املرضى واملعوقون 

األمن العاّم
القضايا العائلّية املوسيقى المنمية البشرّية

الّمعليم الّمصميم الّرّضع

الّرعاية الّصّحّية الّرياضة حماية األطفال

كبار الّسّن الّطعام رعاية األطفال

األطفال تقنية احلواسيب العدالة

الفقراء 

املشّردون

عالقات العمل

الّطباعة والّنشر

الّرعاية الّصحّية 
املنزلّية 

الّسياحة
الهجرة اجلماعات الّدينّية الّدفاع

الّطاقة الّمنمية اسمكشاف الفضاء

الفالحة مسائل اإلجناب حقوق احليوان

نظام العدالة المكنولوجيا احليوّية رعاية احليوان

احاربون القدامى قضايا املرأة حماية احليوان

الّمغذية الّشباب عالقات الّشغل

القانون البّث اإلذاعّي القراءة والكمابة

الّسياسة الّشباب قضايا احلدود

احلوكمة الوكاالت غير الّربحّية قضايا احلقوق املدنّية

فنون األداء الّروحانّية
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املذّكرة 4 :

تصريح املهّمة: ورقة العمل
اخلطوة 1: أفعال أعمالي الّثالثة

1 .....................................................................................

2 .....................................................................................

3 .....................................................................................

 اخلطوة 2: قيمي األساسّية:

1 .....................................................................................

2 .....................................................................................

3 .....................................................................................

قيممي األساسّية األّولّية هي:
……………………….……………………………………………

اخلطوة 3: الّتوليف
هل ميكنك أن ……………………. )الفعل 1( ……………. )قيمة أساسّية(؟ 

هل ميكنك أن ……………………. )الفعل 2( ……………. )قيمة أساسّية(؟ 

هل ميكنك أن ……………………. )الفعل 3( …………… )قيمة أساسّية(؟

اخلطوة 4: ثالث جماعات )قضايا، مصادر، شغف( 

1 .....................................................................................

2 .....................................................................................

3 .....................................................................................

اخلطوة 5: تأليف كّل شيء
املهّمة= أفعال + قيمة/ قيم أساسّية + جماعات )انتماءات(

أصغ إلى صوتك الّداخلّي، مسمخدما األفعال والقيم األساسّية واجلماعات )املجاالت( المي 
اخمرتها سلًفا. ما الذي يخبرك به قلبك؟ واسمناًدا إلى ما تسمعه منه، اكمب جملة أو جملمني 

متّثالن تصريح مهّممك. 
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Notes & References
Lesson 1. Part 3 
The case study and scenarios examples have been inspired by the book 
teaching kids’ values. By Teaching Your Children Values. By Richard Eyre 
(Author), Linda Eyre

Lesson 2. Part 1.
Inspired by the book Boundaries: When to Say Yes, How to Say No to Take 
Control of Your Life – by Henry Cloud (Author), John Townsend (Author)

Lesson 2 Part 2.
Example Is partly inspired by Wikihow, co-authored by Paul Chernyak, LPC 
Licensed Professional Counselor.

Lesson 3. Part 1 Diversity.
Blind men and an elephant – Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Blind_
men_and_an_elephant 

Lesson 3. Part 1
Inspiration behind the idea: JOURNAL ARTICLE Seeing through Colored 
Glasses Charles Clay Doyle Western Folklore

Lesson 3. Part 2 Culture.
Reading Inspired by Trudi Griffin is a LPC in Wisconsin. MS in Clinical Mental 
Health Wiki how.

Lesson 3. Part 2.
Case Study is from the book “Foreign to Familiar”: A Guide to Understanding 
Hot - And Cold - Climate Cultures. By Sarah A. Lanier 

Lesson 3. Part 3.
Case study: Common Values Unite Us Against Extremism and Terror https://
en.wikipedia.org/wiki/A_Common_Word_Between_Us_and_You

 The book: Fatwa on terrorism and suicide bombings. By Shaykh-ul-Islam

Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri. Page Foreword. 

Lesson 4. Part 1.
The reading Refer to: The World Happiness Report is an annual publication of 
the United Nations Sustainable Development Solutions Network.

Case study Story, http://paulocoelhoblog.com/2015/09/04/the-fisherman-and-

the-businessman/ 

Lesson 4. Part 2.
Examples have been inspired by the book teaching kids’ values. By Teaching 

Your Children Values. By Richard Eyre (Author), Linda Eyre

Lesson 4. Part 3.
https://en.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai and the book: I Am Malala: The 

Story of the Girl Who Stood Up for Education and was Shot by the Taliban, 

co-written with British journalist Christina Lamb, 
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Lesson 5. Part 1.
Managing Stereotypes through Experiential Learning https://web.uri.edu/

iaics/files/14StephanieHoughton.pdf Definitions: Stereotypes, Prejudice or 

Discrimination

Case study Story. The Man on the Subway From the book: The 7 Habits of 

Highly Effective People. –By Steven Covey.

Lesson 5. Part 3.
Reading reference: UN’s refugee agency (UNHCR) https://www.unhcr.org/

figures-at-a-glance.html

Case Study. https://en.wikipedia.org/wiki/Chameleon

http://ncee.org/wp-content/uploads/2018/02/SchoolYearStatv5.pdf How Much 

Time Do Students Spend in School in Top-Performing ncee.org/wp- The best 

education systems in the world require students to be in school between 175 

and 220 days.

Lesson 6. Part 1.
Activity about the Peace maker zone is from the book: Peace Makers. By Ken 

Sande and Kevin Johnson, illustration picture reused with permission.

Lesson 6. Part 3.
Camp David https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_David

Lesson 7. Part 1.
Inspired by the book: Forgiving by The Book of Forgiving: The Fourfold Path 

for Healing Ourselves and Our World. 2014 by Desmond & Mpho Tutu.

https://www.nrk.no/dokumentar/har-tilgitt-farens-drapsmann-1.11305469

Lesson 8. Part 1.

https://www.mandeladay.com/

Lesson 9. Part 1.

https://www.nationalgeographic.com/culture/2018/10/nobel-peace-prize-

nadia-murad-interview/

https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_and_Reconciliation_Commission_(South_

Africa)

Lesson 10

https://en.wikipedia.org/wiki/Ut%C3%B8ya
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