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5 شكر وتقدير 

شكر وتقدير 

العامة  إلى اجلمعية  قمرَح  2017، تقّدمتمُ بمُ 7 سبممبر/أيلول  في 
يَِّض لهذا املقمرح أن ينّفذ،  لألمم املمحدة كنتمُ قلتمُ ِفيه إنه وإذا قمُ
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  ال��ذي  اإلنسان  وحقوق  للدميقراطية  األوروب��ي  للمركز 

جامعة من جميع أنحاء العالم. 

ل��إش��راف والموجيه في  إن��ش��اء جلنة دول��ي��ة  ذل��ك  وق���ررت بعد 
السالم  ثقافة  بمدريس  سيقومون  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  مهمة  تسهيل 

لألجيال القادمة. 

كان ذلك هو الوقت الذي ترأست فيه االجمماع األول لهذه اللجنة 
اليوم  في  أي   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين   23 في  روم��ا،  في 
سبينيلي«  »ألمييرو  مركز  في  السالم  كرسي  تدشني  تَ��اَل  ال��ذي 
روما  في  ثانيا  اجمماعا  عقدنا  ذلك  إثر  الثالثة.  روم��ا  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 اإلش��راف 

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. 	

امل��دارس  م��ن  النماذج  أفضل  باعمماد  اإلش���راف  وأوص���ت جلنة 
البريطاني  شكله  ف��ي  إجنليزي  ت��رب��وي  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  أخ��را 
صياغة املناهج من قبل ثالث فرق من املخمصني اعممدوا على 
 5 املمحدة في  ل��ألمم  العامة  للجمعية  م  ��دِّ قمُ ال��ذي  املنهج  من��وذج 

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

ولقد قمنا ِبَحثِّ الفرق على إمتام املناهج في نهاية أفريل/أبريل 
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  قادة  من  عدد  املنمدا  هذا 
االجمماعية والثقافية. ومن أجل ضمان اإلجناز الشامل لعملنا في 
تهامي  الدكمور  لألسماذ  املشرفة  اللجنة  عهدت  اح��ددة،  اآلج��ال 
على  واإلش���راف  واملمابعة  بالمنسيق  املؤسسة  ع��ام  مدير  عبدولي 
الذين  اخلبراء  ف��رق  جلميع  اجلزيل  بالشكر  أتقّدم  ل��ذا  املناهج. 

قاموا بمأليف املناهج واحمرموا اآلجال احددة. 

• »لويجي موتشيا«، جامعة روما 3، إيطاليا. 	

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

• اإلنسان 	 حقوق  مركز  ب��ادوف��ا«،  »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 تشرفتمُ 
برئاسمها، على دعمها املسممر ملشروعنا اإلنساني العاملي: 

• اخلارجية 	 وزي��ر  املالطي  البرملاني  رئيس  فريندو«  »مايكل 
األس��ب��ق، وه��و إل��ى ح��ّد كمَابة ه��ذه ال��ّس��ط��ور، نائب رئيس 

اللجنة الدميقراطية بالبندقية. 

• ب��ني الشمال 	 »ت��ش��ارل��ز ن��وث��وم��ب«، رئ��ي��س مؤسسة احل���وار 
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  إث��راء  اخلمام، ميكن  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 
الم التزام ثقافة السَّ

ه��ذه »امل��ن��اه��ج« )ال��م��ي متمد م��ن ري���اض األط��ف��ال إل��ى امل���دارس 
الدولي  املجممع  إل��ى  ��ِدّم��ت  قمُ واجل��ام��ع��ات(  والثانوية  االبمدائية 
ضمن األنشطة املخملفة ل� »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  لألدب  حياته  وك��ّرس  المجارية 
وتطوير فكرة أن تعيش البشرية مًعا في وئام واحمرام وتفاهم، 

وهي قيم تكمن في صميم ثقافة السالم. 

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

القادمة« من خالل توفير تكوين تربوي في ثقافة السالم. 

احلفاظ  في  جنحت  نهاجمها  ما  كثيرا  المي  أوروب���ا  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  األوروبيني وتطبيقها  املؤسسني  اآلباء  رؤية  السالم، فإن 

هما مسألمان مركزيمان. 

لقد كان اخليار األهّم ّهو السعي إلى حتقيق المكامل السياسي 

عبر المكامل االقمصادي، وكانت اخلطوة األولى هي تقاسم املواد 

اخل��ام للحرب في ذل��ك الوقت ضمن االحت��اد األوروب���ي للفحم 

صميم  السالم  أج��ل  من  والمفاني  الموجه  ه��ذا  ميثّل  لب.  والصُّ

املشروع األوروبي القائم على االعمقاد الراسخ بأنه كلما متكنت 

النجاح في تقاسم السيادة السياسية  شعوب أوروب��ا ودولها من 

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  إل��ى  القومية  الدولة  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  المي حّرضت  القومية  املشاعر 

الذي  الهائلة، واالنعزالية، واخلطاب  الهجرة االقمصادية  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 

ال��وق��ت املناسب، بل  ي��أت فقط ف��ي  ل��م  ألم��ن أج��ي��ال املسمقبل« 

يكمسب أهمية أكبر من خالل محاولة ضمان أن ثقافة السالم، 

وعقول  بقلوب  سمفوز  القادمة،  لألجيال  ألم��ن  أس��اس  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  إظ��ه��اره، 

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

ثقافة السالم في عاملنا. 

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

طلبت  المي  ال��دول  من  رسالة عدد  في  ورد  مثلما  الواقع،  وفي 

العامة لألمم  السالم في اجلمعية  ثقافة  مناقشة  األول��ى  للمرة 

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

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

منذ أكثر من 50 عاما، حيث دمُِعيت 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. 

واألخ��الق��ي  الثقافي  المضامن  على  ال��س��الم  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  ال��س��الم،  لملطيف  السهلة  »اخللطة« 

»السالم  على  كدليل   1938 ع��ام  هملر  م��ع  باالتفاق  تشامبرلني 

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

يصلي  ال��ذي  السالم  لمحقيق  النازية.  مع  احل��ال  كان  كما  للشر، 

من أجله مؤمنو الديانات اإلبراهيمية الثالث، يجب علينا ضمان 

املقابر بضحايا  م��لء  يرغب في  أح��د  فبينما ال  س��الم ج��وه��ري. 

احلروب والصراعات، ال نطمح كذلك لسالم املقابر. لم يَقمُْم 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  وزي��َر خارجية 

نشهد الممزيق قطعة قطعة«. 

اجلهد  يكون  أن  يجب  السالم.  أدات��ا  هما  والمفاهم  احل��وار  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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9 توطئة 

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  العمُنِْفيني 

والمقدم ألولئك  املكافأة  األمَل في حتقيق  والَ  املكافأةَ  نمُظهر  ال 

السلمية  الوسائل  أج��ل  من  العنيف،  القمال  عن  يمخلون  الذين 

هنْا قيمة السالم. يجب  والدبلوماسية للمغيير، نكون بذلك قد شوَّ

الم ثماره الظاهرة.  أن يكون للسَّ

خضم  وف��ي  السياسي،  المغيير  فبعد  مصاحلة،  دون  س��الم  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  وج��ود  ينكر  أن 
واح��دة مثل أخرا،  البحث عن املصاحلة، كما ال توجد حقيقة 
فيها  يغدو  أوق��ات، ضمن ظ��روف 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  وإق��راًرا 
محقا  توميوجا«،  »إرك��ي  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  وإل��ى  وغيرهم،  واألرم��ن  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  ق��ادرة  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  اجل��وار في عالم 

بالمغير املناخي، واالحمباس احلراري ودرجات احلرارة القصوا، 

أشخاص  ثمانية  ميملك  إذ  الثروة،  توزيع  في  املمنامية  والفجوة 

ْم الذين  فقط نفس الثروة المي ميملكها 3. 6 مليار شخص، وهمُ

ميثلون النصف األفقر من البشرية. 

يمطلب السالم أيًضا شبكة أمن اجمماعي تقدمها كل دولة قومية 
على مسموا عاملي. وفي عديد احلاالت، يمُعّد الفقر املدقع واملوّلد 
والنزاع  للمطرف  أرضية خصبة  أخالقيا،  املقبول  وغير  لليأس، 
العنيف. بالطبع، حني نقول إنه حمى خالل احلرب، وعند انهيار 
السياسي  امل��س��ار  دون جتديد  س��الم  ال ميكن حتقيق  ال��س��الم، 
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. 

secondary3.indd   9 9/8/22   2:50 PM



توطئة 10

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 ف��ي  ث��م   2017

أمن  أج��ل  م��ن  ال��س��الم  »ثقافة  بعنوان  م��ش��روع  املمحدة إلط��الق 

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  ق��رار  في  صداها  جتد  واجل��ام��ع��ات«،  الثانوية 

والمعاون  واالنسجام  والثقافي  الديني  المفاهم  »تعزيز  بعنوان 

املعممد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005«: 

»ي��ش��ج��ع ال���ق���رار احل��ك��وم��ات ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��م��ف��اه��م وال��م��س��ام��ح 

والثقافي  والعقائدي  الديني  تنوعهم  في  البشر،  بني  والصداقة 

المقدمية  املناهج  وتطوير  المعليم  خ��الل  م��ن  وذل���ك  وال��ل��غ��وي، 

واالجمماعية  الثقافية  املصادر  سممناول  المي  املدرسية،  والكمب 

واالقمصادية والسياسية والدينية للمعصب، ويشجع على تطبيق 

منظور يمُراعى 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  األس��اس  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. 

وم��ص��درا  لالنقسام  سببا  ت��ك��ون  أن  ميكن  األدي����ان  أن  صحيح 

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

للقيم  م��ص��دًرا  أيًضا  تكون  أن  ويجب  األدي���ان ميكن  لكن  ذل��ك. 

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  »ش��ال��وم« 

كنقيض للحرب بل كحالة مثالية. 

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

البابطني  سعود  عبدالعزيز  عمل  لدعم  السالم:  أجل  من  وق��وة 

ومشروع مؤسسمه الثقافية »ثقافة السالم ألمن أجيال املسمقبل« 

وااللمزام بهما، مساهمني بذلك في مسمقبل أكثر أماًنا للبشرية 

ولألجيال القادمة. 

مايكل فريندو)1)

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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11 املقّدمة

املقّدمة

الّمعليم... « »يمحّدث اجلميع  »إّن تأسيس سالم دائم هو مهّمة 

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: 

يهدفمُ 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 

ّممت املقّررات  مخمِلف املسمويات الّمعليمّية. واسمنادا إلى ذلك، صمُ

وأساسّيا  حيوّيا  عنصرا  بصفمها  السالم  لثقافة  لمرّوج  الّمعليمّية 

ال للمؤّسسات الّمعليمّية فحسب، وإمّنا أيًضا للهياكل المي تصنع 

الّدينّية،  واجلماعات  ال�دولّي  املسموا  على  احلكومات  سياسة 

ضمن تأثير أوسع وأشمل. 

لقد مّت تصميم »مشروع ثقافة السالم« كي يمُقّدم 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، 

ت��ض��ّم دروس امل��ش��روع م��ح��اور م��ن قبيل ق��واع��د ال��ّس��الم ضمن 

الّدولّية  املنّظمات  اليوم،  عالم  في  واخلالفات  السالم  نظرّيات 

احلوار بني الّثقافات،  املعاهدات واالّتفاقّيات الّدولّية،  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 السالم؟ 

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  أم��رً السالم  ليس  املقابل،  وفي 

حاضرة بشكل مهيمن في كّل مجممع تقريبا، ابمداء من احلروب 

إل��ى ذل��ك ونظًرا  ب��اإلض��اف��ة  إل��ى اإلب����ادات اجلماعّية.  األه��ل��ّي��ة 

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  ��نُّ  تَ��سمُ مبدئّية  قيًما  باعمبارها  اإلن��س��ان 

الّناس في شّمى أنحاء العالم، بغّض الّنظر عن انمماءاتهم اإلثنّية 

ّول البلدان والّشعوب إلى  َ والعرقّية والّدينّية والّثقافّية. عندما حتمُ

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 تمُبنى 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  ال��ّض��رورّي  من  يكون  وإمّن��ا  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  واح��م��رام  السالم  إرس��اء  ه��دف  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  ذات��ه  اآلن  في  يكونوا  أن  األساتذة 
ي���وّف���روا املعلومة  ب��ه��م أن  ي��ج��در  ف��ّع��ال��ني. وب��ع��ب��ارة أخ����را، ال 
، وإمّنا عليهم أن يقّدموا أيًضا أنشطة تزرع  لمالميذهم فحسبمُ
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  ف��إّن هدفه مشمّق  من��ّوه،  وتسارع  نفوذها  اتساع  رغ��م  ولكن 
يفعلوه  أن  في  ترغب  ما  لآلخرين  »افعل  وه��ي  بسيطة.  حكمة 
باملسؤولّية ضمن  اإلحساس  أساًسا  ي��رادف  ما  وهذا  جتاهك«. 

نطاق إنسانّي ممباَدل. 

مرم ثقافة السالم وتنمشر في العالم كلّه، ينبغي  ومن أجل أن حتمُ
ا ممعلّقا بالّمدريس منذ  أن تمضّمن قيم السالم الكونّية قسًما هاّمً
إلى  باإلضافة  األطفال.  روض��ة  منذ  أي  باملدرسة،  اّتصال  أّول 
والمعلّم  المدريس  بني  جمًعا  السالم  تعليم  ثقافة  تقمضي  ذل��ك، 
ومموازن.  دراس��ّي مرضّي  مناخ  توفير  أعلى مسموا، قصد  في 
توازًنا ورخ��اء.  أكثر  إلى مجممع  ي��ؤّدي دون شّك  وهو ما سوف 
يجدر بدّرس ثقافة السالم أن يوّفر للّمالميذ الّموجيه واملساندة 
الّضرورّيني حّمى يصبحوا مسؤولني، ملمزمني بالقانون ومواطنني 
خالل  من  ذل��ك  يمحّقق  والواقعّي.  الفعلّي  العالم  في  إنسانّيني 
تأسيس عملّية تدريس حلقوق اإلنسان تنبني على الّمفّهم وتمُثرا 
بوضوعات ومسائل موّجهة، وكماب تعليمّي ملموس قابل للّمأقلم 

مع جميع املواضيع. 

امل��دّرس��ني،  جلميع  توّفر  أن  إل��ى  الّمعليمّية  املناهج  ه��ذه  تسعى 
القواعد  اجلامعات،  إلى  ووص��واًل  األطفال  ري��اض  من  انطالًقا 
وتعزيز  املمعلّمني  إللهام  الّضرورّية  الّمعليمّية  وامل��واّد  اإلرشادّية 
كمًبا  لمكون  أع��ّدت  أنها قد  وبالّرغم من  السالم.  بثقافة  وعيهم 
توجيهّية للمدّرسني الذين يبحثون عن تطوير ثقافة السالم في 
للمطوير  قابلة  وإمّن��ا  لهم،  مقّيدة  اعمبارها  يجب  ال  صفوفهم، 
القائمة  الفعل  ردود  بحسب  ض��رورّي��ا  ذل��ك  ك��ان  كلّما  والّمحوير 
الّمالميذ  امل��دّرس��ون، اخل��ب��راء، األول��ي��اء،  ال��ّدراس��ي:  في املجال 
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املناهج  ه��ذه  تموّقف  أاّل  يمُرجى  الّسياق،  ه��ذا  وف��ي  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 تمُقّدم لهم معلومات عن ثقافة السالم في املدرسة فقط، 
ألّنه إذا أردنا أن تكون ثقافة السالم ناجعة، ال يحماج الّمالميذ أن 
يمُْعلومُا 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  يمُفقده  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  إل��ى  يسعى  المي  الّسلوكات  جملة  خ��الل  من  وينشرها 
املمبادل، قبول اآلخر، اجلدارة  الّصّف، مثل االحمرام  لها داخل 
القيم  تِزنمُ 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  ف��إنَّ  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«. 

• 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. 
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• 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 
، وإمّنا الّمالميذ املمقّدمني كذلك نظًرا  ال تناسب املبمدئني فحسبمُ

لكونّية رسالمها. 

كيف ترعى ثقافة السالم 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 
فظ  أخرا، حتماج حقوق الّمالميذ غير القابلة للمصادرة أن حتمُ
وتمَُصاَن 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. 

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. 
ها في احلياة الواقعّية، يجب  فلكي يمّم دعم ثقافة السالم وترسيخمُ
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: 

ال���ّذات م��ن جهة، وق��ب��ول اآلخ��ر م��ن جهة أخ��را،  إّن تقدير 
هما من أوكد القيم المي يجب أن توّجه بجّدّية، ويعمل على 
الّمدريس  مناخ  يرّكز  أن  يجب  وعليه  املدرسة.  في  تطويرها 
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15 املقّدمة

على املكافأة أكثر من العقاب. إّنها خطوة أّولّية نحو بناء بيئة 
من خالل  ات  ال��ذّ 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  إش��راك  من خالل  ال��ّذات  احمرام  على  يرّكزوا 
يزيد  لن  ال��ذي  األم��ر  بنائه،  وكيفّية  الكبرا  ال��ّدرس  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،  راح��ة  في  فعال  يؤّثر  إّن��ه  فحسب.  جمالّية  غايات 
طريقة  إل��ى  باإلضافة  الّمعلّم  بيئة  في  الّمالميذ  جلوس  طريقة 
طبيعة  حتديد  ف��ي  جوهرية  عناصر  ه��ي  وتوجيههم  معاملمهم 

األشخاص الذين سوف يكونون عند كبرهم. 

وكلّما  األك��ب��ر،  اجلماعة  م��ن  مصّغر  عالم  ه��ي  القسم  بيئة  إّن 
مّتت تغذية القسم بحّس املسؤولّية والّثقة وحّرّية المعبير والقيم 
الّدميوقراطّية واالحمرام املمبادل، زاد انعكاس ذلك على صعيد 
أّن  أثبمت  الّمجربة  ف��إّن  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة  األك��ب��ر.  اجلماعة 
القسم الذي ينّظم أفقّيا، )أي أّن األسماذ فيه ال يأمر أو يوّجه 
يقّدم  اجّتاهني(،  ذات  تعلّم  عالقة  في  يشركهم  وإمّن��ا  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 وامل��دّرس، 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 
اسمراتيجّية معّينة حلّل املراد بلوغه. َوإذا مّت إجناز هذه العملّية 
مشاكلهم  يحلّوا  أن  األرج��ح  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 لَ�ِمَن املهّم أن نعرف 
أّن هذا الّنوع من الّسلوكات القائمة على الكراهية يمّم مالحظمه 

في سّن مبّكرة. 

ولذلك يجب أن يمُعالج 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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»ثقافة الّسالم، هي قبل كل شيء، ثقافة بناء الّسالم، ومنع النزاعات 

واالحمرام  والقبول،  والمسامح،  الالعنف،  أجل  من  والمعليم  وحلها، 

املمبادل، واحلوار، واملصاحلة«. )اليونسكو(           

اجلهود  ف��ي  أساسية  أداة  ه��و  الّثقافات  ب��ني  احل���وار  ف��إّن  »وبالمالي 

املبذولة حلّل النزاعات بني الّثقافات سلمّيًا، وشرط مسبق لنشر ثقافة 

الّسالم.«                       )اليونسكو(

كما يمضح من اقمباسي اليونسكو في األعلى، وكذلك من املقدمة، فإن 

احلوار بني الّثقافات ضرورّي لمطوير ثقافة الّسالم، ولهذا السبب يركز 

هذا الكماب، للسنة األخيرة من المعليم الثانوي، حول هذا املوضوع.

تعمل الفصول السّت األولى بطريقة مشابهة للكمب السابقة. 
يقدم الفصل 1 املوضوع، بينما ينظر الفصالن 2 و 3 في 
الّثقافات،  بني  املفيد  احل��وار  أن متنع  المي ميكن  احلواجز 
وتنظر الفصول 4 و 5 و 6 في كيفية تطوير الطالب للمواقف 
احلساسية  لمنمية  املطلوبة  واملعرفة  وامل��ه��ارات  اإليجابية 

ومهارة الّمواصل والذكاء بني الّثقافات.

يقوم  نشاط،  أنَّه فصل  ذلك  قليال،  الّسابع  الفصل  يخملف 
الّثقافات عبر اإلنمرنت، لذا سمحماج إلى  المبادل بني  على 
درجة أكبر من المخطيط املسبق، واملزيد من العمل من قبل 
الّطالب خارج الفصل. ومع ذلك، ميكن أن يكون هذا الفصل 
يشاركون  الذين  للطالب  مكافأة  الفصول  أكثر  من  واح��ًدا 

فيها بشكل كامل.

هو   9 والفصل  العاملية،  املواطنة  موضوع   8 الفصل  يمُطّور 
فصل نشاط آخر، هذه املرة يسمند إلى إنشاء مشروع مواطن 
عاملي، وسيمطلّب أيًضا مزيًدا من الوقت خارج الفصل من 

الطالب.

أخيًرا، مينح الفصل عشرات الطالب الفرصة للمفكير فيما 
ثقافة  يعزز  حياة  أسلوب  تطوير  من  يممّكنوا  حمى  تعلَّموه، 

الّسالم.

أمتنى أن تسمممع بهذا الكماب وتسمفيد منه.

الدكمور جوناثان ماسون

مالحظات متهيدّية للكتاب اخلاص

 بالّصف الّثالث عشر

قافات والمواطنة العالمّية:
ّ
الحوار بين الث

خطوات عملّية لتطوير ثقافة الّسالم
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17 الّمواصل واحلوار بني الّثقافات: مقّدمة

األهداف التعلمية
• الّمعريف بالّمواصل بني الّثقافات وأهميمه في المعايش السلمي..	
• فهم القيم الكامنة وراء احلوار الفعال بني الّثقافات من أجل الّسالم..	
• الّمعريف بعمل حتالف األمم املّمحدة للحضارات في سبيل تعزيز احلوار بني الّثقافات والّسالم..	

الفصل األول:

الّتواصل واحلوار بني الّثقافات: مقّدمة

1

 1.1 ابد رأيك    

ناقش األسئلة المالية في مجموعات ممكونة من ثالثة أو أربعة أشخاص:

1. الّتفاعل بني الّثقافات
   أ. ملاذا يكثر احلديث اليوم عن الّمواصل بني الّثقافات؟

   ب. ملاذا ميكن أن يكون ذلك مهما؟

2. جناعة الّتفاعل بني الّثقافات
   أ. عندما يمواصل أشخاص من بلدان أو ثقافات مخملفة، هل يكون هذا دائًما إيجابًيا؟

   ب. ما هي العوامل المي قد تؤّدي إلى تفاعل إيجابي؟
   ت. ما الذي قد يؤدي إلى نميجة سلبية؟

3. الّتواصل بني الّثقافات في مقابل احلوار بني الّثقافات

   أ. ما رأيك في الّمواصل بني الّثقافات؟
   ب. ماذا عن احلوار بني الّثقافات؟

   ت. أين يكمن االخمالف حسب رأيك؟ 
4. حدود الّتواصل واحلوار

   أ. ممى يكون احلوار بني الّثقافات عاماًل مساعًدا؟
   ب. هل هناك حدود للحوار بني الّثقافات؟

   ت. حسب رأيك، ما هي األوضاع المي قد يكون فيها احلوار بني الّثقافات بال جدوا؟
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الفصل األول:18

أسئلة

أ. ما هي اجلوانب المي يشّدد عليها كّل تعريف؟

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ب. ما هي أوجه االخمالف بني الّمعاريف املخملفة؟

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ت. ما هي الّمعريفات المي جتدها مفيدة أكثر؟

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2.1 قراءة

1. اقرأ الّتعاريف الّتالية للّتواصل واحلوار بني الّثقافات، 
وأجب عن األسئلة الواردة أدناه:

»الّمواصل بني الّثقافات: حالة تممثل في 
ثقافية  خلفيات  م��ن  أش��خ��اص  ت��واص��ل 
ه��وا،  )زه��و  البعض«  بعضهم  مع  مخملفة 

)422 :2011

مجال  هو  با  الّثقافات،  بني  الّمواصل  »يهّمم 

خلفيات  من  أشخاص  تفاعل  بكيفية  للبحث، 

البعض،  بعضهم  مع  مخملفة  وعرقية  ثقافية 

وبدا تأثير مثل هذه الّمفاعالت في العالقات 

اجلماعية، فضاًل عن هوّية األفراد ومواقفهم 

وسلوكهم«. )زهو هوا، 2011: 1(

أو  األف���راد  بني  الّمواصل  إل��ى  عموًما  الّثقافات  بني  الّمواصل  يحيل 

املجموعات املنممية إلى جماعات ثقافية مخملفة و / أو مّتت تنشئمهم 

)لغوية في  ثقافية مخملفة  بيئات  اجمماعًيا في 

معظم احلاالت(. يشمل هذا األمر االخمالفات 

الثقافية مثل العمر والطبقة االجمماعية واجلنس 

 / اجلسدية  والقدرة  واجلنسية  واللغة  والعرق 

العقلية. »)جاكسون، 2014: 3(

مت تعريف احلوار بني الّثقافات على أنه »مسار 

تفاعاًل  أو  وم��ح��م��رًم��ا،  مفموًحا  ت��ب��اداًل  يشمل 

والرؤا  الثقافية  ذات اخللفيات  واملنظمات  واملجموعات  األف��راد  بني 

إيري   / املقارنة  الثقافية  للبحوث  األوروب��ي  )املعهد  للعالم«  املخملفة 

كارتس 2008( . )ورد فى هوملز، 2012: 476(. 

   

البروفيسورة

زهو هوا
البروفيسورة 

جاكسن

البروفسورة هوملز
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أسئلة
أ. اذكر ثماني خصائص للحوار بني الّثقافات وردت في تعريف اليونسكو.

v ………………………………………………………………………………..............................................................................

v ..........................................................................

v ..........................................................................

v ........................................................................................

v ...................................................................................................................

v ....................................................................................................................

v ....................................................................................................................

v ...................................................................................................................

ب. هل فاجأتك أي من هذه اخلصائص؟
ت. اشمغل في مجموعات تضم شخصني أو ثالثة، وحدد اخلصائص الثالث المي ترا أنها األكثر أهمية؟

 ناقش إجاباتك مع شريك.

2. اقرأ اآلن هذا الّتعريف املطّول للحوار بني الّثقافات 
الوارد في موقع اليونسكو، وأجب عن األسئلة التي تليه.

احلوار بني الّثقافات

المي  المحديد، إلى احل��وارات  الّثقافات، على وجه  يحيل احلوار بني 

جتري بني أعضاء املجموعات الثقافية املخملفة. ويفمرض احلوار بني 

الّثقافات أن املشاركني يوافقون على االسمماع إلى وجهات نظر ممعددة 

أو  املجموعات  تمبناها  المي  النظر  وجهات  ذلك  في  با  ويفهمونها، 

ع  األفراد الذين ال يّمفقون معهم. وكما َعّبرت اليونسكو عن ذلك، يشجِّ

احلوار بني الّثقافات على االسمعداد لوضع احلقائق الراسخة القائمة 

على القيمة موضع تساؤل من خالل إدخال العقل والعاطفة واإلبداع 

في املعادلة إليجاد تفاهمات مشمركة جديدة.

بكثير من مجرد  أبعد  إل��ى ما هو  العمل، يذهب احل��وار  وبثل ه��ذا 

المفاوض الذي تكون فيه املصالح السياسية واالقمصادية واجلغرافية 

والسياسية أساًسا، موضع رهان.

إنه مسار ينطوي على تبادل مفموح ومحمرم لآلراء بني أفراد وجماعات 

من خلفيات عرقية وثقافية ودينية ولغوية وتراثية مخملفة، على أساس 

المفاهم واالحمرام املمبادلنْي. ووفًقا الئمالف احلوار العام، فإن احلوار 

»إدماجي، وليس إقصائّيًا

كما أن ح��ري��ة ال��ك��الم مرتبطة ب��احل��ق ف��ي إس��م��اع ال��ص��وت وواج��ب 

االسمماع ... يّمم المعامل مع االخمالفات على أنها موارد إثراء وليست 

عوائق... ويمم المعامل مع النزاعات بشكل تعاوني عوًضا عن النزعة 

العدائية ...وتمخذ القرارات بطريقة مبمكرة وليست دفاعية.«

الّثقافات.  بني  ح��وار  ألّي  جيدة  بداية  هذه اخلصائص  تشكل  سوف 

وعلى أّية حال، فإّن احلوار بني الّثقافات هو اخلطوة األولى لالسمفادة 

من المقاليد والمواريخ الثقافية املخملفة في سبيل توسيع قائمة احللول 

املمكنة للمشاكل املشمركة.

إط��ار اجلهود  ف��ي  أساسية  أداة  الّثقافات  ب��ني  احل���وار  ف��إن  وه��ك��ذا، 

لمنمية  مسبق  وش��رط  سلمّيًا،  الّثقافات  بني  النزاعات  حلل  املبذولة 

ثقافة الّسالم.
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3.1. أنشطة                                                                        

أشخاص،  أربعة  أو  ثالثة  تضم  مجموعات  في  انتظموا   .1
وتناوبوا على احلديث فيما يلي:

أ. إذا سبق لك أن حتدثَت مع أشخاص من ثقافات أخرا...

���ْر ممى  ب. إذا كان األم��ر كذلك، ِص��ّف جتربمك مع من حتدثَت واْذكمُ

وكيف؟  وما الذي حتدثت حوله؟

ت. ما هي الّنقاط اجلّيدة للّمفاعل؟

ث. هل حدث أي سوء تفاهم؟  اسممعوا جيًدا لبعضكم البعض، وفي 

النهاية، قارنوا بني جتارب كل واحٍد منكم.

كّل  يتحدّث  س��وف  اآلن  مجموعات.  ضمن  النقاش  واص��ل��وا   .2

شخص عما يلي:

إلى  ينممون  الذين  أو  ينممي  الذي  أو األشخاص  أ. من هو الشخص 

ثقافات أخرا وتود المحدّث معه، أو معهم؟

ب. ما الذي تريد أن تمحدث فيه؟ ماذا تريد أن تمعلم؟ ماذا تود أن 

تقول؟ ملاذا؟

بدائل

1. إذا لم يسبق للعديد من الطالب المحدث مع أشخاص من ثقافات 

مخملفة، فقد يكون النشاط األول قصيًرا جًدا، وميكنهم أن يقضوا وقًما 

أطول في النشاط الثاني، وربا سيمحدثون عن عدد من األشخاص 

املخملفني الذين يرغبون في المحّدث إليهم.

تقسيم  ميكن  الّثقافات،  ممعددي  ط��اّلًب��ا  يحوي  الفصل  ك��ان  إذا   .2

ثقافات مخملفة في كل  يكون هناك أشخاص من  املجموعات بحيث 

يرغبون في  المي  أن يسألوا بعضهم عن األشياء  مجموعة، وميكنهم 

، منهم. المعرف عليها فيما يمعلق بثقافات كلٍّ

4.1 دراسة حالة

)UNAOC( حتالف األمم املتحدة للحضارات

1.  إن واح��دة من املنظمات المي تعمل بقوة على تعزيز احل��وار بني 
.)UNAOC( الّثقافات هي حتالف األمم املمحدة للحضارات

اقرأ النّص التالي حول املنظمة وناقش األسئلة الواردة الحقا.

 .2005 سنة  للحضارات  املمحدة  األمم  تأسس حتالف  نحن؟:  من 
وَشّكل مبادرة سياسية لألِمني العام لألمم املمحدة السيد »كوفي عنان« 
جويلية  يوليو/   6 في  وتركيا.  إسبانيا  حكوممْي  من  مشمركة  برعاية 
القرار  ب��اإلج��م��اع  املمحدة  ل��ألمم  العامة  اجلمعية  اعممدت   ،2015

312/69 اخلاص ب »حتالف األمم املمحدة للحضارات«.

اإلط��ار  للحضارات  املمحدة  األمم  لمحالف  ال��ه��ام  ال��ق��رار  ه��ذا  وّف���ر 
املؤسسي والموجيه السياسي الضروريان ملمابعة عمله في تعزيز احلوار 
بني الّثقافات، ومزيًدا من المفاهم واالحمرام بني احلضارات والّثقافات 

واألديان واملعمقدات.

املمحدة  األمم  لمحالف  األس��اس��ي��ة  املهمة  تممثل  ن��ف��ع��ل��ه؟:  ال���ذي  م��ا 
العمل  وحتشيد  اجلماعية،  السياسية  اإلرادة  نحت  في  للحضارات 
البلدان واملجتمعات  والتعاون بني  الّثقافات  لتحسني احلوار بني  املشمرك 

املتنوعة لدرء العنف والنزاعات، وتعزيز التماسك االجتماعي والّسالم. 
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أسئلة

ا لموحيد »احلضارات والّثقافات واألديان واملعمقدات«؟ أ. ملاذا تعمقد أن حتالف األمم املمحدة للحضارات يعمبر احلوار بني الّثقافات مهًما جّدً

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ب. ما هي بعض النمائج احددة المي يقمرح حتالف األمم املمحدة للحضارات حتقيقها من خالل احلوار بني الّثقافات؟

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ت. ملاذا يرّكز حتالف األمم املمحدة للحضارات أنشطمه على أربع مجاالت ذات أولوية: المعليم والشباب واإلعالم والهجرة«؟

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

ث. هل تمفق مع حتالف األمم املمحدة للحضارات؟ وهل أن أهدافه واقعية أم مثالية؟ ملاذا؟

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ويركز حتالف األمم املمحدة للحضارات أنشطمه على أربعة مجاالت 
ذات أولوية وهي المعليم والشباب واإلعالم والهجرة.

لألمم  المابعة  احل��ض��ارات«  حتالف  »أص��دق��اء  مجموعة  تشمل  كما 
ليست  واح��دة  ودول��ة  املمحدة،  األمم  في  عضًوا  دول��ة   119 املمحدة 
عضًوا، و26 منظمة دولية متّثل جميع القارات واملجممعات والّثقافات. 
إن »مجموعة األصدقاء« هي مجموعة من الدول واملنظمات الدولية 
المي تروج بنشاط، ألهداف المحالف، وتعمل على املسمويات العاملية 

واإلقليمية واحلية، وعلى نطاق عاملي أيًضا.

الّثامن لتحالف  العاملي  املنتدى  التالي حول  النص  اقرأ اآلن   .2

األمم املتحدة للحضارات من أجل احلوار« التزام احلوار: شراكات 

من أجل الوقاية واحلفاظ على الّسالم« وأجب عن األسئلة التالية.

املنتدى العاملي الّثامن لتحالف األمم املتحدة للحضارات

مقر األمم املمحدة، نيويورك، 19-20 نوفمبر 2018

»المزام احلوار: شراكات من أجل الوقاية واحلفاظ على الّسالم«
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املوضوع:

»ال��م��زام احل���وار: ال��ش��راك��ات م��ن أج��ل الوقاية واحل��ف��اظ على 

الّسالم »هو املوضوع الرئيس للمنمدا العاملي الثامن لمحالف األمم 
الذي   ،)UNAOC- org.unaoc. www( للحضارات  املمحدة 

سيعقد في الفمرة املممدة ما بني 19 إلى 20 نوفمبر 2018، في 

مقر األمم املمحدة في نيويورك. على مدا السنوات القليلة املاضية، 

يزال  ال  األج��ان��ب.  وكراهية  العنيف  المطرف  في  ارتفاًعا  شهدنا 

املجممعات.  من  العديد  في  اآلخر سائديْن  من  واخل��وف  المعصب 

المزام احل��وار بني األدي��ان والّثقافات  وتبدو احلاجة ملحة إلع��ادة 

وت��ع��زي��ز المسامح وال��م��ن��وع وث��ق��اف��ة ال��ّس��الم. ول��ه��ذه ال��غ��اي��ة، يوفر 

املمحدة  األمم  حتالف  أصدقاء  ملجموعة  مفموحة  مساحة  املنمدا 

للحضارات، وكيانات منظومة األمم املمحدة واملجممع املدني با في 

ذلك املنظمات غير احلكومية، واملنظمات الدينية، ووسائل اإلعالم 

والقطاع اخلاص، لمبادل املمارسات اجليدة حول طرق تعزيز احلوار 

والمفاهم مع الّشراكات الناجحة

اخللفية:

 ،2008 منذ سنة  ... نظمت أمانة حتالف األمم املمحدة للحضارات 
بلدان مخملفة حول  امُسمضيفت من قبل سبعة  سبعة منمديات عاملية 
العالم، وقد أصبح املنمدا العاملي لمحالف األمم املمحدة للحضارات 

األدي���ان  ب��ني  والمفاهم  احل���وار  لمعزيز  رائ���دة  منصة   )UNAOC(
والّثقافات، فضال عن إقامة تعاون مع شركاء يحملون أفكاًرا مماثلة. 

وسيجمع حتالف األمم املمحدة للحضارات هذا العام ما يقارب 1000 

مشارك في مقر األمم املمحدة بنيويورك، وسيدعو املشاركني إلى تبادل 

املعارف واسمكشاف طرق مبمكرة لمعزيز املقاربات الشاملة ملنع النزاع 

با سبيل هو للحفاظ على الّسالم، وسيمثل منمدا هذا العام حافًزا 

لبناء الشراكات المي سمساعد على حتقيق ذلك الهدف....

... سيركز املنمدا بشكل خاص على الشباب، إدراًكا منه بأن الطبيعة 

القرار  الّسالم تمطلب من صانعي  النزاع وبناء  املعّقدة واملمطورة ملنع 

تسخير إمكانات الشباب وإبداعهم، فهم ميثلون مكسًبا إيجابّيًا للغاية 

ملجممعاتنا بفضل إبداعهم وحيويمهم.

شّجع قرار اجلمعية العامة 291/70 الدول األعضاء، وهيئات األمم 

املمحدة، واملنظمات اإلقليمية واجلهوية، واجلهات الفاعلة ذات الصلة، 

على إشراك الشباب في تعزيز ثقافة الّسالم والمسامح واحلوار بني 

الّثقافات واألديان. كما شجعت اجلمعية العامة الدول األعضاء على 

متكني الشباب من خالل تعزيز المثقيف اإلعالمي واملعلوماتي، وذلك 

بإشراك الشباب في عمليات صنع القرار وتطوير البرامج واملبادرات 

ذات الصلة المي تهدف إلى منع المطرف العنيف.
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أسئلة:

أ. ُتشير ورقة املفاهيم إلى أنه »خالل السنوات القليلة املاضية شهدنا ارتفاًعا في التطرف العنيف، وكراهية األجانب والتمييز«. 

في اعتقادك ما هي املسائل الدولية أو النماذج املماثلة التي حتيل إليها هذه الورقة؟ هل توافق على أن هذا الوضع يزداد سوًءا، 

أم أنه مجرد حتدٍّ مستمر؟

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ب. تقترح الورقة أيًضا أن »التعصب واخلوف من اآلخر ال يزاالن سائدين في العديد من املجتمعات«. فكر في بعض األمثلة. في 

اعتقادك ما الذي ميكن فعله للتغلب على التعصب واخلوف؟

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ت. حسب رأيك ملاذا تشير الورقة إلى أهمية احلوار بني األديان والّثقافات مًعا؟

هل ينبغي أن يتضمن احلوار بني الّثقافات احلوار بني األديان؟

..................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ث. حسب رأيك، ملاذا »أفرد املنتدى مكانة خاصة للشباب«؟ كيف ميكن أن يكون الشباب أكثر إبداًعا وديناميكية من املجموعات 

األخرى في املجتمع؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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5.1 ملخص

الّمواصل  وتيرة  تزايًدا في  أن هناك  الفصل  رأينا في هذا  لقد 
الثقافي العاملي اليوم، وذلك من خالل السفر والهجرة ووسائل 
أن  املرجح  ومن  االجمماعي.  الّمواصل  ووسائل  الدولية  اإلع��الم 
يكون كل واحد منا أكثر عرضة لالخمالط بأشخاص من ثقافات 

مخملفة قياسا باألجيال السابقة.

يؤثر اجلهل واخلوف  دائًما، فأحيانا  إيجابًيا  الّمفاعل مع اآلخرين ليس  إن 

والمعصب على هذا الّمفاعل الذي يقع حتت تأثير أقوا بفعل كراهية األجانب 

والممييز، وحمى العنف، ولكن ميكن لهذا الّمفاعل أن يكون إيجابًيا أيًضا.

ينطوي احلوار بني الّثقافات على الّمفاعل مع اآلخرين باعمبارهم نظراء لنا، 

آفاق مفموحة

األمم  حتالف  املزيد عن عمل  ترغب في معرفة  إذا كنت 

املمحدة للحضارات يرجى زيارة موقعهم على الرابط: 

www.unaoc.org  :tpsht

باحمرام  ونعاملهم  معهم،  اخملفنا  وإن  حمى  لفهمهم،  ونسعى  إليهم  نسممع 

باعمبارهم إخوة في االنسانية.

ثقافة  لمطوير  مهما  أساسّيًا  عنصًرا  الّثقافات  بني  الفعال  احل��وار  يعمبر   

الّسالم.

secondary3.indd   24 9/8/22   2:50 PM



25 في جتاوز الرؤا الّمبسيطّية

األهداف التعلمّية
• أن نصبح أكثر وعًيا بأفكارنا املسبقة المي حتملها البلدان والشعوب األخرا.	
• أن نكشف عن الفكر »األساسّي الذي ميكن أن يعيق احلوار الفّعال والمفاهم من أجل الّسالم.	
• أن نظهر كيف ينهل األشخاص من املوارد الثقافية بطرق مخملفة وعديدة.	

2
1.2 ابد رأيك

ناقش القضايا التالية في مجموعات متكونة من ثالثة أو أربعة 
أشخاص:

1. فيما يمعلق بالبلدان

أ. ما هي الدول التي تعجبك؟ وملاذا؟

ب. ما هي الدول التي ال تلقى احتراًما لديك؟ وملاذا؟

2. فيما يمعلق باألشخاص

أ. من هم األشخاص الذين ينالون إعجابك؟ وملاذا؟

ب. من هم األشخاص الذين ال حتترمهم؟ وملاذا؟

 الفصل الّثاني:

في جتاوز الرؤى الّتبسيطّية
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2.2 أنشطة

مقارنة بني البلدان:
المالية  .1 للبلدان  الرئيسة  بلدك اخلصائص  وناقش كيف يصف أشخاص من  أربعة أشخاص،  أو  اشمغل في مجموعات من ثالثة 

ومواطني تلك البلدان. )ميكن ملدّرسك أن يخمار من القائمة أو يضيف إليها أو يغيرها وفًقا للسياق اخلاص بك( قم بمدوينات 
مخمصرة في املساحات املموفرة.

خصائص املواطننيخصائص البلدالبلد

الواليات املمحدة األمريكية

الصني

الهند

اململكة العربية السعودية

بريطانيا

البرازيل

نيجيريا

أفغانسمان

فرنسا

2. حسب رأيك كيف ميكن لألمريكيني وصف اخلصائص الرئيسة لنفس البلدان ومواطنيها.

قم بكمابة تدوينات مخمصرة في املساحات املموفرة.

خصائص املواطننيخصائص البلدالبلد

بلدك

الصني

الهند

اململكة العربية السعودية

بريطانيا
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خصائص املواطننيخصائص البلدالبلد

البرازيل

نيجيريا

أفغانسمان

فرنسا

3. قارنوا اآلن إجاباتكم بالنسبة إلى كلٍّ من التمرينني. ما مدى تشابه أو اختالف إجابات املجموعات األخرى عن إجاباتكم؟

 3.2 قراءة 

مقدمة:

يسلّط النشاط الّسابق الضوء على الكثير من االفمراضات اخلاّصة بطريقة تفكير معظم الناس حول البلدان واألشخاص 
اآلخرين

 تمأثر فكرة معظم الناس عن األفراد املنممني لبلدان أخرا بشّدة وترتبط بفهمهم للهوية الوطنية للشخص.

ى هذه املسألة »اجلوهرية«، وقد حددها »أدريان هوليداي« على النحو المالي: تمُسمَّ

»يقدم مفهوم »اجلوهرية« السلوك الفردي للشخص على أنه محّدد ومقّيد بصفة كاملة بالّثقافات المي ينممي إليها حّمى لَمصبح الصورة 

النمطية جوهر هوية هؤالء األشخاص«. )2011: 4(

البروفيسور »أدريان هوليداي«

لفهم هذه املسألة بشكل أوضح، يموّلى كل تلميذ قراءة اجلدول المالي على زميله.

يقرأ الشخص األول العمودين األّولنْي: »الرؤية اجلوهرية للثقافة« وأمثلة عن »كيفية حديث األشخاص عنها«. أما الشخص الثاني فيقرأ 

العمودين الثالث والرابع: »الرؤية غير اجلوهرية للثقافة« وأمثلة على »كيفية حديث األشخاص عنها«. سيصبح المناقض بني المفكير 

اجلوهري وغير اجلوهري واضًحا من خالل المناوب على القراءة نقطة فنقطة.
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اجلدول 1: اجلوهرية في مقابل غير اجلوهرية

كيفية حديث األشخاص الرؤية اجلوهرية للثقافة
عنها

الرؤية غير اجلوهرية 
للثقافة

كيفية حديث األشخاص عنها

لو الطبيعة كما  م��ادي،  كيان  »للثقافة«   .1
كانت مكانا ميكن أن يزوره الناس. 
إنها ممجانسة من حيث اخلصائص 
با  ممساو  بشكل  املشاعة  املدركة 

يوفر اإلحساس بجممع بسيط.

ذات  دول  ث���الث���ة  »زرتمُ 
ث���ق���اف���ات م��خ��م��ل��ف��ة أث���ن���اء 
إج�����ازت�����ي وه�����ي إس��ب��ان��ي��ا 

واملغرب وتونس.

القوة  ه��ي  الثقافة   .2
االجمماعية المي تمجلّى 
ح��ي��ث��م��ا ك���ان���ت م��ه��ّم��ة. 
مركبة  طبيعة  للمجممع 
وخ����ص����ائ����ص ي��ص��ع��ب 

حتديدها.

مخملف  ش����يء  ه���ن���اك  »ك�����ان 
ثقافًيا في كل بلد من البلدان 

المي زرتهمُا.

ولهذه املكان ولغة  ببلد  مرتبطة  إنها   .3
املسالة عالقة حّساسة مع ثقافات 
حجما  أكبر  وعرقية  ودينية  قاّرية 

وثقافات فرعية أصغر.

»ال����ث����ق����اف����ة ال���ي���اب���ان���ي���ة«، 
»الثقافة األوروبية«، الثقافة 
الهندوسية، »ثقافة السود«، 
الثانوية  امل��درس��ة  »ث��ق��اف��ة 

اليابانية«.

4. إنها مرتبطة بقيمة، 
وميكن أن ترتبط بشكل 
ممساو مع أي مجموعة 
م���ه���م���ا ك��������ان ن���وع���ه���ا 
النظر  وبغض  وحجمها 
ع���ن أي���ة ف��م��رة زم��ن��ي��ة، 
وميكن أن تمخذ سمات 
م������ح������ددة م������ن خ����الل 
اخل��ط��اب وال��ل��غ��ة على 

حد سواء.

»إن ثقافة األكل في اليابان أكثر 
جتانسا منها في بريطانيا".

"ل����دا امل������دارس ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
وضوحا  أك��ث��ر  رياضية  ثقافة 

من نظيراتها في اليابان.«

ث��ق��اف��ات العالقة إل���ى  ال��ع��ال��م  ينقسم   .5  
وط��ن��ي��ة ي��ق��ص��ي ب��ع��ض��ه��ا ال��ب��ع��ض. 
ما  ثقافة  ف��ي  األش��خ��اص  يخملف 
األشخاص في  أساسي عن  بشكل 

ثقافة أخرا.

الثقافة  م��ن  العبور  »عند   
ال���ي���اب���ان���ي���ة إل�����ى ال��ث��ق��اف��ة 

الصينية ...«
 ... املصريون  يسمطيع  ال   
بالثقافة  االح��م��ك��اك  ع��ن��د 

الفرنسية.

أن  للثقافات  ميكن   .6
وتمداخل  وتمغير  تمدفق 
بعضها  م���ع  وت��م��ق��اط��ع 
النظر  ب��غ��ض  ال��ب��ع��ض، 
الوطنية،  احل���دود  ع��ن 
ت����ك����ون  أن  ومي������ك������ن 
حدودها غير واضحة.

امل��ك��ون  ال��ص��ني يحضر  ف��ي   «
في  منه  أكثر   ... في  الثقافي 

الهند".
"لدا املدارس في جميع أنحاء 
العالم الكثير من أوجه المشابه 

الثقافي.«

7. ي��ن��م��م��ي ال���ن���اس - َح���ص���ِرًي���ا - العضوية
لثقافة وطنية واحدة ولغة واحدة.

ب���غ���ض ال���ن���ظ���ر ع����ن ف��م��رة 
ب��إي��ط��ال��ي��ا، فهي  إق��ام��م��ه��ا 
تنممي للثقافة النمساوية ".
"ما هي ثقافمك األصلية؟« 
يكمسب  أن  أب��دا  ميكن  "ال 
بصفة  ث��ان��ي��ة«  ثقافة  امل���رء 

كاملة.

8. ميكن للناس االنمماء 
واالن��م��ق��ال ع��ب��ر خليط 
م��رك��ب م���ن ال��ّث��ق��اف��ات 
داخل املجممعات وفيما 

بينها.

في  البريطانية  بهويمي  »أشعر 
أعلى مسموياتها عندما أسافر 
إل����ى اخل������ارج ل���زي���ارة أم��اك��ن 

مهمة«.
اإليرانية  الثقافة  عامل  يدخل 
وتنشئمي  عائلمي  عن  امل��وروث 
املوسيقى  إل��ى  أسممع  عندما 
اإلي����ران����ي����ة، وأحت������دث ال��ل��غ��ة 
الفارسية، وأفكر في السياسة 

العاملية.
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كيفية حديث األشخاص الرؤية اجلوهرية للثقافة
عنها

الرؤية غير اجلوهرية 
للثقافة

كيفية حديث األشخاص عنها

شخص السلوك مثل  »الثقافة«  تشمغل   .9
شخصية  وذي  ال��م��ف��ك��ي��ر  أح�����ادي 

خاصة إقصائية.
ي���ح���دد س���ل���وك ال��ش��خ��ص وي��ق��ي��د 

بالثقافة المي يعيش داخلها.

» تؤمن الثقافة األملانية بأن 
»...

»ال يوجد في ثقافة الشرق 
األوسط مفهوم...«

"ف����ي ال��ث��ق��اف��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة، 
الناس ...«

الثقافة  إل���ى  تنممي  "إن��ه��ا 
النرويجية، لذلك فهي ...«

10. يمأثر الناس بمعدد 
األش���ك���ال ال��ث��ق��اف��ي��ة أو 

يسمفيدون منها

في الوقت احلالي، تنبع أقوا 
ق���وة ث��ق��اف��ي��ة ف���ي ح��ي��ات��ي من 
العاملية  النسائية  امل��ج��م��وع��ة 
خالل  م��ن  إليها،  أنممي  ال��م��ي 
املؤمترات واجلرائد واالتصال 
عبر البريد اإللكمروني. هؤالء 
ه��م األش��خ��اص ال��ذي��ن أشعر 
ثقافيا.  إل��ي��ه��م  أق����رب  ب��أن��ن��ي 
األشخاص الذين أجدهم أكثر 
غرابة من الناحية الثقافية هم 
أصدقاء أطفالي والقرية المي 
ترعرعتمُ فيها وأنا طفلْة. تثري 
للمجممع  ت��ص��وري  إي��ران��ي��م��ان 
ال��ب��ري��ط��ان��ي وم��ش��ارك��م��ي فيه، 

والعكس صحيح.
أو الّمواصل المفاصيل  فهم  أوال  علينا   .11

شخص  لثقافة  النمطية  ال��ص��ورة 
أجنبي أو مخملف من أجل الّمواصل 

معه

ح�����ني ت����ري����د حت���ي���ة رج���ل 
أعمال سويدي، حتماج ألن 
ت��ع��رف ب��أن��ه م���ن ال��ث��ق��اف��ة 

السويدية...«

12. يجب أن نفهم مدا 
تعقيد هوية أي شخص 
مجموعة  إل����ى  ي��ن��م��م��ي 
من  لدينا  مألوفة  غير 

أجل الّمواصل معه. 

تفهمه عنها هو  أن  »ما عليك 
أن��ه��ا ال ت��م��واف��ق م���ع ال��ص��ورة 
ال���ن���م���ط���ي���ة ل����ل����م����رأة ال���ش���رق 
أوسطية المي نراها في وسائل 
اإلع��الم، وهي ص��ورة تعمبرها 
خاطئة ونابعة عن جهل. وهي 
في الواقع مخملفة عما توقعناه 

."

 Holliday، A، Hyde، M and Kullman، J )2010( /ntercultural communication: an advanced :املصدر 

resource book for students )2nd edn.(، Abingdon: Routledge، pp.3-4..     مستخدمة بناء على ترخيص.

نقاش:
اعملوا اآلن في نفس مجموعات مترين »مقارنة البلدان«.

1. انظر مرة أخرا إلى النقاط المي أشرت إليها حول البلدان املخملفة.

2. كم نقطة من هذه النقاط أبرزت المفكير اجلوهري؟

3. كيف ميكنك إعادة صياغمها إلظهار المفكير غير اجلوهري؟
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البروفيسور هوليداي

4.2 دراسة حالة

املدّرسون الصينيون:
اقرأ النص التالي حول املدرسني الصينيني، 

وأجب عن األسئلة التالية:

على  األمريكية  الطالبة  »جانيت«  تعرفْت 
كانوا  عندما  و»مينغ«  »تشانغ«  الصينينْي 
يدرسون املاجسمير مًعا. الحظت »جانيت« 

أخ��را،  أوق��ات  وف��ي  الفصل  في  كثيرا،  يمحدث  ك��ان  تشانغ  أن 
عن الكونفشيوسية)1( وكيف كانت متثل أساس الثقافة الصينية 
من  ينمظر  ما  حول  مسممر  نقاش  في  انخرطوا  ما  ثم سرعان 
بجامعمه.  تمُقّدم  المي  اإلجنليزية  دروس  أثناء  والطلبة  املدّرسني 
إنَّه بسبب الكونفشيوسية، كان من املسمحيل على  قال »تشانغ« 
أن  امل��ه��ّذب  غير  من  ك��ان  كما  متاًما  والديهم  مساءلة  األط��ف��ال 
المدريس  طرق  جميع  أن  هذا  ويعني  مدّرسيهم.  الطلبة  يسائل 
المي تسمعمل في الفصول الدراسية في الغرب، على غرار المعلم 
باالكمشاف واملناقشات داخل الفصل، تعمبر غير الئقة ثقافيا في 

الصني.

 مع المقّدم احلاصل في درس املاجسمير، الحظت »جانيت« أن 
»مينغ«  سألت  بالسعادة.  إحساسه  تدريجًيا  يفقد  بدأ  »تشانغ« 
يجدون  االش��خ��اص  بعض  أن  لها  فأوضح  »تشانغ«  مشكلة  عن 
وقد  أجنبي.  محيط  م��ع  المأقلم  ف��ي  غيرهم  م��ن  أكثر  صعوبة 
كثير الصمت عند وج��ود  ك��ان  »ت��ش��ان��غ«  أن  »ج��ان��ي��ت«  الح��ظ��ت 
ب�  عالقة  لهذا  كان  إذا  عما  »مينغ«  وسألت  الفصل؛  في  نقاش 
عندما  ولكن  مؤكد؛  عامل  هذا  إن  قائاًل  فردَّ  »الكونفشيوسية« 
أخبرته »جانيت« با قاله »تشانغ« عن اضطرار الطلبة لطاعة 
يكن صحيًحا  لم  بأن هذا  »مينغ«  أجاب  الصني،  في  مدرسيهم 
املسمعدين لالنخراط في  املعلمني  الكثير من  يعرف  وأنَّه  متاًما 
نقاش مع طالبهم، وأن الطالب ليسوا مسمعدين دائما للخضوع 
للمدرسني الذين ال ينصمون إليهم، وأنه في الصني احلديثة لم 
يعد العديد من اآلباء ميلكون ذلك النوع من السلطة المي حَتّدَث 
دمت ألنها لم تسمع عن  عنها »تشانغ«. وأخبرته »جانيت« أنها صمُ
هذا األمر فقط من »تشانغ« بل إنَّ العديد من الَكمب المي قرأتها 

يدرسه  ال���ذي  ال��دول��ة  وإدارة  وال��ت��رب��ي��ة  األخ���الق  »ن��ظ��ام  ه��ي  الكونفشيوسية   )1(
كونفوشيوس«.

ب�  مقيدة  األخيرة  ه��ذه  كانت  كيف  ذك��رت  الصينية  الثقافة  عن 
»الكونفشيوسية«. وكاَن أن ذكر لها شخصان آخران في الفصل 
أيًضا أن كلَّ الصينيني الذين المقياهم أوردوا الشيء نفسه. قال 
مينغ إّن للّنظر في هذا األمر طرقا مخملفة. فمن ناحية، ال ميكن 
املجممع  على  جًدا  قوي  تأثير  لها  كان  الكونفشيوسية  أن  إنكار 
الصيني على اممداد آالف السنني. ومن ناحية أخرا، ليس كّل 
شخص مجبًرا على الوقوع حتت هذا المأثير؛ كما أن أشخاًصا 

مخملفني يمأثرون بطرق مخملفة.       

إثر ذلك قرأْت »جانيت« مقاالً َذَكر أن الناس في العالم النامي 
ينزعون إلى املبالغة في إبراز هويمهم الثقافية من أجل مواجهة 
إلى كوبما )2001(.  للغرب. وأحالت في قراءتها  القوي  المأثير 
عندما طرحت هذه الفكرة على »مينغ«، ردَّ قائاًل بأنه ال حاجة 
لإكثار من قراءة بيانات »تشانغ« حول الكونفشيوسية ألنه كان 
له أن رأا  ِبكثَيٍر من ذلك. لقد سبق  بأن املسالة أبسط  يعمقد 
العديد من األمريكيني في الصني بدوا أكثر »أمريكانية« من أي 
إن  تقول  المي  احلالة  أمام  بالمأكيد  إذا  ألسنا  هنا.  رآه  شخص 
كل الناس ينهلون بكثافة أكبر من بعض امل��وارد الثقافية عندما 
يشعرون بمهديد ثقافي مصدره سلوك غريب؟ لذلك تساءلت عما 

إذا كان ذلك يعني بأن الكونفشيوسية »مورد ثقافي«؟
املصدر:

Holliday، A، Hyde، M and Kullman، J )2010( 
Intercultural communication: an advanced resource 
book for students )2nd ed.(، Abingdon: Routledge،p.12..

الّصورة مستخدمة بناء على ترخيص.
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31 في جتاوز الرؤا الّمبسيطّية

 أسئلة:
أ. كيف أّثرت »الكونفشيوسية« في مواقف »تشانغ« وسلوكه في الفصل؟

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ب. حسب »مينغ« كيف يبدو تأثير »الكونفشيوسية« بصدد التغير في الصني؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
ت. حسب رأيك من هو الشخص »االكثر« صينية - تشانغ أم مينغ؟ ملاذا؟

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ناقشوا اآلن إجاباتكم في مجموعات متكونة من شخصني.

نقاش:
وناقشوا  شخصني،  من  متكونة  مجموعات  في  العمل  واصلوا   

األسئلة التطبيقية التالية:

في  وسلوكك  مواقفك  على  وق��ع  لها  ك��ان  المي  المأثيرات  هي  ما   .1
الفصل؟

2. هل يمصرف جميع الطالب بنفس الطريقة في الفصل؟ كيف حتب 
أن تمصرف في الفصل؟

عن  مخملف  بشيء  القيام  منك  يمُطلب  عندما  الفعل  ت��رّد  كيف   .3
جتربمك وتوقعاتك؟

اشتغلوا اآلن في مجموعات متكونة من ثالثة أو أربعة أشخاص، 
وناقشوا أسئلة املوارد الثقافية التالية:

أكبر من  بكثافة  ينهلون  الناس  »إّن كل  بقوله  مينغ  يعني  م��اذا   .1
بعض املوارد الثقافية عندما يشعرون بتهديد ثقافّي مصدره 

سلوك غريب؟«

2. ما هي جوانب شخصيمك المي تظهرها ل:

أ. أصدقائك

ب. مدرسك

ت. والديك

ا. ث. أجنبي من ثقافة مختلفة جّدً

 مي��ك��ن��ك ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل��ث��ال ت��ض��م��ني ج��وان��ب م��ن شخصيتك 
واهتماماتك وقيمك وأفكارك ومشاعرك.

من  وبالمساوي جزء  تخملف هذه اجلوانب؟ هل هي جميًعا  كيف   .3
ذاتك احلقيقية أم أن البعض ميثلها أكثر من البعض اآلخر؟
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5.2 ملخص

المي  األساسية  النقطة  القراءة  نَّص  من  األخيرة  النقطة  تعمبر 
عشرة(:  الثانية  )النقطة  وه��ي  الفصل  ه��ذا  من  تذكّرها  علينا 
»للمواصل مع أي شخص ينممي إلى مجموعة غير مألوفة لدينا، 

علينا أن نفهم مدا تعقيد هويمها«.

ملجرد كون شخص بريطاني ال يلّبي تطلعات شخص آَخَذ بأن عليه أن يكون 
»ممحفًظا«، ال يجعل ذلك منه شخًصا أقل بريطانية بأي شكل من األشكال. 
بطرق  الكونفشيوسية  تأثير  الصينيون  يقدم  قد  رأينا سابًقا،  وكما  وباملِثل، 

مخملفة.

الكثير منا، بحقٍّ  المي نشأ عليها، ويفمخر  بالّثقافات  يمأّثر كّل شخص منا 
بالعديد من تلك اخلصائص الثقافية، ولكن يوجد داخل كل أمة خليط واسع 

من الناس لهم شخصيات وقيم مخملفة. 

إن كاّلً منا كائن فريد وال يوجد شخص آخر يشبهنا متاًما.

وهكذا، متاما مثلما نرغب في أن يقبلنا الغرباء كما نحن، وأال 
يحشرونا ضمن أي أفكار مسبقة قد تكون تشكلت لديهم حول ما 
ينبغي أن نكون عليه، علينا أن نفعل نفس الشيء جتاه اآلخرين. 
إذا أردنا تطوير عالقات بني الّثقافات تعَزز الّسالم، فنحن بحاجة 

إلى فهم الناس واحمرامهم كما هم.
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33 في جتاوز الصور الّنمطّية وعملّيات الّمضليل

األهداف الّتعلمّية
• أن نبنّي كيف تؤّدي الّنمطية إلى سوء الفهم والصراع.	
• أن نوضح كيف ميكن لوسائل اإلعالم واألفالم أن حتّرف متّثل اآلخرين.	
• أن نشرح كيف ميكن للصور النمطية والمحريفات أن تنال من شرف الشعوب والّثقافات األخرا، وأن 	

تشّكل حواجز أمام عالقات االحمرام والّسالم.

الفصل الّثالث

في جتاوز الصور الّنمطّية وعملّيات الّتضليل

3
1.3 ابد رأيك

ناقش املواضيع التالية في مجموعات متكونة من ثالثة أو أربعة أشخاص:

1. األفكار النمطية:

ا. حسب رأيك ما هي الّصور النمّطية التي يحملها األجانب عن 
الناس في بلدك؟ 

ب. ما هي الصور الّنمطية التي حتملها عن األجانب؟

- ميكن أن يكون هذا ملّخًصا وجيًزا للفصل األخير.

ت. ما هي الّصور النمّطية التي حتملها عن مجموعات أخرى من الناس في بلدك؟
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2. الّتمّثل:
ا. كيف تتطّور الّصور الّنمطّية حسب رأيك؟

ب. ما هو الدور الذي يلعبه اإلعالم في تطوير الصور النمطية واحلفاظ عليها؟

 2.3 قراءة

أفغانّي في كندا، ثم أجب عن  التالي عن الجئ  اقرأ املقطع   .1

األسئلة التالية.

احلياة سابًقا:

عندما المقت »مارثا« ب� »رضا« ألول مرة، بدا لها مثاالً منوذجّيًا لالجئ الذي 

وصل حديًثا، فقد كان يرتدي مالبس رّثة وغير واثق من نفسه. لم تعهد تدريس 

أشخاص مثله، ولكنها وجدت دعًما كبيًرا بفضل املؤمترات والزمالء والكمب 

املدرسية؛ وكان من املنطقي بالنسبة ِإلَيْها اتباع املنهج الذي ال يقف عملها من 

خالله على مجرد تدريس اإلجنليزية الالزمة للحصول على اجلنسية الكندية، 

كان  وق��د  هويمهم،  عن  المعبير  على  تشجيعهم  خ��الل  من  لطالبها  ميّكن  بل 

»رضا« مثاال جيًدا على هذه احلاجة فهو الجئ أفغاني.

كانت »مارثا« محظوظة لوجود العديد من املعلومات في وسائل اإلعالم حول 

من  الغرب سيمكنه  إلى  القدوم  بأنَّ  َوشعرت  أفغانسمان.  في  الناس  محنة 

. فقد كانت  المعبير عن نفسه وعن هويمه بطرق لم يكن قادًرا عليها من قبلمُ

تعلم أن الناس ال ميلكون شيًئا أصاًل  - مهما كان بسيًطا - في »كابول«.

للوهلة األولى وجدت »مارثا«، وكما أخبرها اجلميع، أن رضا غير قادر على 

أسئلة:
أ. في البداية، كيف فهمْت »مارثا« »رضا«؟

....................................................................................................................................................................

ب. ما هي احلوادث احملددة التي عزّزت فهمها له؟

..................................................................................................................................................

ت. ما هي املعرفة السابقة التي شكلت أساًسا لفهم »مارثا«؟

.....................................................................................................................................................................

المعامل مع ممطلبات املجممع الغربي. لقد كان يحمل أفكاًرا مسبقة معادية 

بشدة للحريات األساسية. فقد رفض المحدث عن ثقافمه حمى عندما كانت 

ممأكدة من قدرته على اسمعمال اللغة اإلجنليزية األساسية.

فقد بدا غير راغب في وجود معلمة أنثى، وهو أمر مموقع من ثقافة ال تعمبر 

النساء مواطنات حمى من الدرجة الثانية، وكان الكالم املمناسق الوحيد الذي 

سمعمه منه هو أنه لن يمرك ابنمه تمزوج كنديا أبًدا.

كانت »مارثا« تسمحضر دائًما حادثة غريبة، فقد جرح إصبعه جرًحا عميًقا، 

عن  احل��دي��ث  ف��ي  واسممر  املسمشفي،  م��ن  ع��ودت��ه  عند  للغاية  غاضًبا  وك��ان 

املمرضة المي قامت برتق اجلرح، وقد افمرضت »مارثا« أنه ال يسمطيع حتّمل 

ملس امرأة له وفي النهاية كان عليها أن تمخلّى عنه باعمباره ممعّصًبا ال أمل فيه.
املصدر:

Holliday, A, Hyde, M and Kullman, J (2010) Intercultural 

communication: an advanced resource book for students 

(2nd ed.)، Abingdon: Routledge, pp.39-40.
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35 في جتاوز الصور الّنمطّية وعملّيات الّمضليل

 2. اقرأ اآلن َبقّية املقطع عن »مارثا« و»رضا« عندما التقيا بعد سنة، 

ثم أجب عن األسئلة التي تلي.

إثر ذلك المقت »مارثا« ب� »رضا« بعد سنة. كان جالًسا في »الكافميريا« 
في انمظار صديق سيقوم بالمسجيل ضمن برنامجها. اعمقدت »مارثا« 
أنه بدا مخملفا نوعا ما حيث أنه كان أقل غضبا وكآبة. لذلك قبلت 
مصنع  في  مراقبا  يعمل  أنه  أخبرها  القهوة.  وتناول  للجلوس  دعوته 

لألثاث. 

وقد حتّسنت لغمه اإلجنليزية، كما بدا أن األمر أكثر مالئمة اآلن لكي 
يمُْسأل عن حياته قبل أن يصبح الجًئا. ذمُهلت عندما أخبرها أنه قد كان 
المي كانت أسماذة جامعية في  قاضًيا، لكنه لم يكن ناجًحا مثل أخمه، 
أمراض  في  ممخصصة  كانت  المي  الكبرا،  ابنمه  أو  املمحدة،  الواليات 
النساء في موسكو. قال إنه يمذّكر كيف كانت منزعجة منه في الفصل، 
وأنها بحاجة إلى فهم املوقف الصعب الذي كان يعيشه في ذلك الوقت 
واملممثل في دخوله بلًدا جديًدا في أسفل السلم على أنه عرضي، وشعوره 
الدنيا  الكندية  الطبقة  من  عضوا  كان  فقد  الكاملني،  والعزلة  بالعجز 

ووجد صعوبة في تقدير »حريات« الغرب المي كانوا قد سمعوا عنها.

وأوضح أنه على الرغم من أن األمر قد يبدو سخيفا وغير مهم اآلن، 
إال أن القطرة المي أفاضت الكأس كانت إصابة إصبعه. إن كل ما كان 
يريد فعله عندئذ، رغم كل ما كان يحصل هناك، هو العودة إلى املنزل 

ملعاجلمه.

سألمه »مارثا« عن السبب خاصة وأنه لم تكن هناك بالمأكيد رعاية 
طبية الئقة في »كابول«. فأجاب رضا بأن هذه احلادثة ليست سوا 

واحدة من املفاهيم اخلاطئة عن »أفغانسمان«.

ففي الواقع، كانت هناك مسمشفيات مممازة، حيث لن يعاجل بالطبع 
أعظم  أن  شعر  إنه  قائاًل  وخمم  المفكير.  عن  عاِجًزا  الجًئا  باعمباره 
في  جيد  بعمل  تقوم  املراهقة  ابنمه  رؤي��ة  ه��و  كندا  ف��ي  لديه  إجن��از 

املدرسة وتشارك في سلسلة كاملة من األنشطة يسمحقها الشباب.
املصدر:

Source: Holliday, A, Hyde, M and Kullman, J (2010)
Intercultural communication: an advanced resource
book for students (2nd edn.), Abingdon: Routledge,
p.40. Used with permissio

أسئلة: 
أ. كيف تغير فهم مارثا لرضا عندما التقته مرة أخرى؟

....................................................................................................................................................................

ب. ما هي املفاهيم اخلاطئة التي جعلها رضا أكثر إدراًكا لها؟

....................................................................................................................................................................
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4.3 دراسة حالة

املليونير املتشرد:

1. املقدمة:

موقع  من  املقتطفة  املتشرد«  »املليونير  لفيلم  املقدمة  هذه  اقرأ 

»هل الفيلم جيد؟« وأجب عن األسئلة التالية.

»املليونير املمشرد« قصة »جمال ماليك«، وهو شاب يميم يبلغ من 
العمر 18 سنة ينحدر من أحد األحياء الفقيرة في »مومباي«، وهو 
على وشك أن يعيش أكبر يوم في حياته، فلم يبق له، وهو الذي 
يشاهده البلد كله، سوا سؤال واحد كي يفوز ببلغ مذهل قدره 

20 مليون روبية في مسابقة »كأون بانيقا كروريباتي الهندية«؟ 

)2000( )من يريد أن يصبح مليونيرا؟( لكن عندما توقف عرض 
البرنامج ليال، قامت الشرطة بإيقاف »جمال« لالشمباه بقيامه 
أن يعرف كل  الشوارع  الغش؛ فكيف ميكن ألحد أطفال  بعملية 
قصة  »جمال«  ي��روي  براءته،  إلثبات  يائسة  محاولة  وفي  ه��ذا؟ 
ومغامراتهما  مع شقيقه،  نشأ  الفقيرة حيث  األحياء  في  حياته 
السيئة مع عصابات محلية، وقصة  ولقاءاته  الطريق،  معا على 
من  فصل  ك��ل  يكشف  فقدها.  ث��م  أحبها  المي  الفماة  »الت��ي��ك��ا«، 
فصول قصة »جمال« البنية املمدرجة ذاتها عن املكان الذي تعلم 
فيه اإلجابات عن أسئلة البرنامج المي تبدو مسمحيلة. ولكن يظل 
سؤال واحد بثابة لغز: ما الذي يفعله هذا الشاب، الذي ليس 

لديه رغبة ظاهرة في الثراء، في برنامج األلعاب هذا؟

4.3 نشاط:
1. فكر في فيلمني أو ثالثة أفالم شاهدتَها تصور جوانب احلياة في بلد أجنبي. اكمب أسماء األفالم والدول المي متثلها أدناه.

.................................................................................................................................................

2. في مجموعات من ثالثة أو أربعة أشخاص، ناقش القضايا المالية، وقم بمدوين مالحظات وجيزة:

أ. ما هي املسائل التي تبرزها األفالم املختلفة؟

.................................................................................................................................................

ب. حسب رأيك، إلى أي مدى متثل هذه االفالم البلدان التي تصورها؟

.................................................................................................................................................

ت. ما هي الصور النمطية التي يتضمنها الفيلم؟

.................................................................................................................................................

د. ما هي مظاهر احلياة في هذه الدول التي قد يكون ُأسيء متثيلها؟

.................................................................................................................................................

3. تقومي من إجناز الفصل. هل ناقش أيٌّ منكم األفالم نفسها؟ هل كان لديكم وجهات نظر ممشابهة أم مخملفة؟ 
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ببزوغ اليوم اجلديد، وبعودة »جمال« لإجابة عن السؤال األخير، 
كان املفمش وسمون مليون مشاهد على وشك معرفة سبب ذلك. 
ففي قلب سرد أية قصة تكمن الطريقة المي يعرف بها أي شخص 

األشياء المي يعرفها عن احلياة واحلب.

أسئلة

أ. هل شاهدت الفيلم؟

ب. إذا كان األمر كذلك، ما رأيك فيه؟

ا؟ ت. إذا لم يكن األمر كذلك، هل تعتقد أنك ستجده ُمهّمً

2. اإلعالن الترويجي للفيلم

شاهد اإلعالن الترويجي الرسمي لفيلم املليونير املتشرد:

https://www.youtube.com/
watch؟v=JwiU91p9XPA

أ. أثناء مشاهدة املقطع الترويجي، اكتب أكبر عدد ممكن من املالحظات حول كيفية تصوير الهند والشعب الهندي في الفيلم. قد 

ترغب في مشاهدة املقطع عدة مرات.

...................................................................................................................................... >=
...................................................................................................................................... >=
...................................................................................................................................... >=
...................................................................................................................................... >=
...................................................................................................................................... >=
...................................................................................................................................... >=

ب. ناقش طريقة تصوير الهند في مجموعات متكونة من 3 أو 4 أشخاص، ما هو التمثيل اإليجابي، وما هو التمثيل السلبي؟ هل 

تعتقد أنه كان وصًفا عاداًل أم ال؟

=< إيجابي: .........................................................................................................................................................................

=< سلبي: ..........................................................................................................................................................................
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3. مقال عن الفيلم

وأجب عن  المامي،  مجلة  من  املقمطف  الفيلم،  المالي عن  املقال  اقرأ 
األسئلة المالية.

يحّقق  ال  األوسكار،  بجائزة  الفائز  املتشرد،  املليونير  فيلم 
جناًحا في الهند

بقلم »ما دهور سينغ«، نيودلهي، االثنني 26 يناير، 2009

املمشرد لعشر  املليونير  فيلم  يوم واحد من ترشح  وبعد  يوم اجلمعة، 
جوائز أكادميية، مأل الفيلم  ٪25 فقط من املقاعد عند ظهوره ألول 
فيه  ال��ذي ص��ّور  البلد  الهند،  أنحاء  العرض في جميع  دور  في  م��رة 
املمحدة  الواليات  في  الفيلم  أحدثها  المي  بالضجة  ومدعوًما  الفيلم. 
إلى جانب جوائز األوسكار والغولدن غلوب األربعة، فاز »سالمدوغ« 
يوم األحد بجائزة »أفضل فريق متثيل« من ِقبَل نقابة ممثلي الشاشة 
الفيلم في  351 نسخة من  »فوكس سيرتشاليت«  أص��درت شركة   –
كامل أنحاء الهند في نهاية األسبوع املاضي. ولكن املمفرجني لم يقبلوا 
على الفيلم رغم املساندة الكبيرة المي لقيها من قبل النقاد الهنديني، 
وقد بلغ معدل اإلقبال على الفيلم    يوم السبت نصف طاقة اسميعاب 

قاعات العرض...

كان بعض النّقاد الهنود ممحمسني، وقد كمب »خالد محمد« في صحيفة 
املسمعار«،  والشعر  القبعات  خلع  »علينا  األحد  يوم  تاميز«  »هندسمان 
ناجتة عن عروض  وزينة  فنية،  ج��رأة  ذات  بأنه »حتفة  الفيلم  واصًفا 
ممكاملة وملهمة، وإنماج ينم عن تقّمص عاطفي مذهل« أضاف الناقد 

»راجف ما ساند«، »إنه فيلم رائع ومممع ويكشف عن قلب كبير«.

يكمن جناح الفيلم في حقيقة كونه قد روي باسمخدام تعابير »بوليوود« 
أغلب   ... ولكن  ال��ع��ادي....  وغير  الفريد  املنمج  بهذا  الغرب  رح��ب 
املشاهدين وهم رواد السينما في البلدة الصغيرة، والسوق احلضري 
»ما  يقول  كما  »امل��اس��اال«،  وعن  النجوم  سيارات  عن  يبحثون  الهندي 

ساند«. »ولن يهمموا كثيرا بهذا الفيلم«.

بالنسبة إلى العديد من الهنود، موضوع الفيلم وطريقة عرضه مألوفان 
لدرجة أنهما أصبحا تافهني. ... »نحن نرا كلٍّ هذا كلٍّ يوم،« تقول 
المي  »مومباي«  في  العامة  للعالقات  تنفيذية  مديرة  »شيخا جويال«، 
غادرت القاعة في منمصف العرض. ال ميكنك العيش في »مومباي« 
دون رؤية األطفال يمسولون عند إشارات املرور، ودون عبور األحياء 
الفقيرة في طريقك إلى العمل. لكنني ال أريد أن يمم تذكيري بذلك 

مساء يوم السبت ». هناك أيًضا شعور بالفخر الوطني اجلريح، خاصة 
بالنسبة إلى الكثير من السكان األثرياء، الذين يقولون إن الفيلم ينشر 

»إباحية الفقر« و»اسمراق النظر في األحياء الفقيرة.«

يقول »جاس بريت دوا«، مدير أعمال في »نيودلهي« وصاحب عالمة 
ولكن  الهند،  جتارية عاملية فاخرة: »حسًنا، هناك وسخ وجرمية في 
هناك أكثر من ذلك بكثير أيًضا. ما صوروه الفيلم ليس حقيقة. هناك 
الكثير من املبالغة والعزف على الكليشيهات البالية عن الهند ». ... 
»إنه فيلم جيد بال شك«، هكذا قال »مانبريت سينغ«، مصمم رسومات 
في مدينة »شانديغار« شمال الهند. »إّن أسلوب السرد واحلبكة مثيران 
لالهممام. ولكن إذا حتدثت عن الهنود مثلي، فال يوجد به شيء جديد 
بالنسبة إلينا. إنه مشبع بالصور النمطية عن الهند. وهكذا كمُِمب على 

الموّقعات المي إنبنت حول الفيلم أن تمحول إلى خيبة أمل«.

أثار الفيلم جدال في الهند حمى قبل عرضه هناك. في 13 يناير كمب 
كان  إذا  عما  فيها  تساءل  تدوينة  باتشان«  »أميماب  بوليوود«  »مهراجا 
الفيلم سيوّلد مثل هذه الضجة لو وقع إنماجه من قبل مخرج هندي، وقد 
أّدا ذلك إلى سيل جارف من املواقف املؤّيدة واملضاّدة له من قبل جنوم 
ب� »هوليوود« والنقاد. في 22 يناير، احمّج حوالي 40 شخص من سّكان 
الذي  كابور«،  »أنيل  املمّثل  منزل  خارج  »مومباي«  في  الفقيرة  األحياء 
يلعب دوًرا رئيًسا في الفيلم. ورفع املمظاهرون الفمات كمب عليها »أنا 
لست كلًبا« في إشارة إلى عبارة »كلب فقير« املوجودة في عنوان الفيلم 
وعبارة »فقر للبيع«. قبل ذلك بيومني، رفع زعيم أحد األحياء الفقيرة 
الفيلم  وطاقم  الهنود  باملمثلني  شكوا  الهند  وسط  »باثنا«  مدينة  في 
بمهمة إهانة سّكان األحياء الفقيرة بفعل االحمقار الوارد في العنوان....

ففي  الفيلم.  بسبب  محبطني  الفقيرة  األح��ي��اء  س��ّك��ان  ك��ل  يكن  ل��م 
»داراف���ي«، وهو حّي فقير في »مومباي« حيث مّت تصوير أج��زاء من 

الفيلم، يقول الكثيرون إنهم يريدون مشاهدته.

يقول »فيمال نارافاني«، الذي يدير ورشة طباعة: »لقد أحببت األغاني« 
الفيلم،  بطل  غ��رار  على  ممعلّما،  تكن  لم  لو  حّمى  أنه  فكرة  »وأحببت 
ومكنك أن تكون ناجحا بفضل حّسك الّسليم وعملك اجلاّد«. يبدو أن 
إلى  املنممني  الكثيرين من  إلى  بالّنسبة  رسالة األمل هذه قد جنحت 
الفئة الدنيا من الّطبقة املموّسطة في الهند، والذين يمطلعون إلى حياة 
أفضل. يقول »راكيش ناير«، وهو سائق في نيودلهي: »ال يظهر الفيلم 
إالَّ ما هو حقيقّي«. »إذا مّت تصويره في حّي قصديرّي، فسمكون هناك 
فضالت. أولئك الذين يجنون الكثير من املال هم الذين يكرهون الفيلم 
يحبونه  املهّمشني  أولئك  لكّن  الهند،  من  املظلم  اجلانب  يظهر  ال��ذي 

ألنهم يسمطيعون المعاطف مع بطل الفيلم«
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39 في جتاوز الصور الّنمطّية وعملّيات الّمضليل

أسئلة
أ. ملاذا أثار الفيلم جدال في الهند؟

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

ب. ملاذا كان اجلمهور الهندي أقل اهمماًما، بشكل عام، بالفيلم من اجلمهور الغربي؟
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
ا بالفيلم وثّمنوا قيممه؟ ت. من هم الهنود الذين اسمممعوا حّقً

..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ث. هل تعمقد أن اإليجابّيات المي يعرضها الفيلم عن الهند تفوق السلبيات؟
..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
ناقش اآلن إجاباتك مع زمالئك في مجموعات ممكونة من ثالثة أو أربعة أشخاص.

4. نقاش

قّسم الفصل إلى مجموعتني من الطالب.

• في 	 املتشرد  املليونير  فيلم  على عرض  األول  النصف  سيعترض 
الهند بسبب الصور النمطية السلبية )اخلاطئة( الواردة فيه.

• الّتمثيالت 	 بسبب  الفيلم،  ع��رض  فسيدعم  الثاني  الّنصف  أم��ا 
اإليجابية التي مت عرضها، وقّصة األمل التي يثمنها العديد من 

الهنديني.

• وتعيني مجموعة من 	 ال��وق��ت إلع���داد حججه  ج��ان��ب  ك��ل  ام��ن��ح 
املتحّدثني.

• ثم اعقد نقاشا ملّدة 10 دقائق حول هذه القضّية.	

 5.3 ملخص

لقد رأينا في هذا الفصل، في مرحلة أولى، كيف ميكن للّصور 
الّنمطية الّسلبية املسّبقة والّممّثل اخلاطئ للّثقافات األخرا أن 
تشّكل حواجز أمام بناء عالقات صحّية ومحمرمة مع أشخاص 
من بلدان أخرا. بدال من ذلك، تؤّدي هذه الّصور الّنمطّية إلى 

انعدام الّثقة وانهيار العالقات.

ثانيا، لقد رأينا كيف أن الّممثيل اخلاطئ أو اجلزئي للثقافات األخرا ميكن 

أن يسيء لملك البلدان، وميكنه أيًضا أن يشّكل حاجًزا أمام تطوير عالقات 

الثقة املمبادلة المي تؤّدي إلى الّسالم.
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الفصل الّثالث40

في كلما احلالمني، رأينا أن الّمقارير اإلعالمية واألفالم ميكن أن يكون لها تأثير قوي في كيفّية إدراكنا، عن 

صواب أو عن خطإ، للبلدان والّثقافات األخرا.

آفاق مفموحة

للّراغبني في اكمشاف املزيد حول القضايا اجلوهرية واألفكار الّنمطية والّممّثل اخلاطئ الذي مت تناوله في 

الفصلني األخيرين، أوصي بقراءة:  
Holliday,  A , Hyde, M and Kullman, J (2017) Intercultural communication : an advanced resource 

book for students (3rd edn.) Abingdon: Routledge  
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41 خصائص مهارة الّمواصل الّثقافّي

األهداف التعلمية
• تعريف مهارة الّمواصل الّثقافّي، وشرح أهميمه في منع احلروب.	
• تقدمي بعض املكّونات واخلصائص الرئيسة ملهارة الّمواصل الّثقافّي.	
• إظهار أهمّية مهارة الّمواصل الّثقافّي في السعي لمحقيق المفاهم والّسالم.	

الفصل الرابع

خصائص مهارة الّتواصل الّثقافّي

4
1.4 ابد رأيك

1. ناقش املقتطف التالي من دستور »اليونسكو« مع زميلك. ما مدى أهمية البيان حسب رأيك؟
• »ملّا كانت احلروب تولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون الّسالم«.	

2. فكر اآلن في املقتطف التالي:
• حاولت دراسة الّمواصل بني الّثقافات لإجابة على السؤال:« كيف يفهم الناس بعضهم البعض عندما ال يعيشون جتربة ثقافية مشمركة؟« 	

)ميلمون ج بينيت، 1998، ص 1(
3. في اعتقادك ما هي اخلصائص التي قد تساعد الناس من ثقافات مختلفة على فهم بعضهم البعض؟

فكر في 5 خصائص قد تكون مفيدة في اعمقادك. 
• 	...................................................................................................................................... 
• 	...................................................................................................................................... 
• 	...................................................................................................................................... 
• 	......................................................................................................................................
• 	...................................................................................................................................... 
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الفصل الرابع42

4. ناقشوا هذه اخلصائص في مجموعات ممكونة من ثالثة أو أربعة 
اشخاص 

أ. هل بعض اخلصائص التي ذكرتها متشابهة؟

ب. هل توجد خصائص ال توافق عليها؟

ت. ما هي اخلصائص األكثر أهمية حسب رأيك؟ هل بإمكانكم االتفاق 
حولها؟

5. فكر اآلن في املقتطفني مًعا. حسب رأيك ما مدى أهمية فهم 
الناس من ثقافات أخرى في تشكيل عقولنا ومنع احلروب؟

6. تبادلوا األفكار فيما بينكم وقارنوا إجابات املجموعات املختلفة.

2.4 قراءة

مقّدمة في مهارة الّتواصل الّثقافّي:

. تعّد مهارة الّتواصل الّثقافي من أكثر املصطلحات املستخدمة لوصف اخلصائص التي تساعد األشخاص من ثقافات مختلفة على 

فهم بعضهم البعض.

. عندما سألت »دارال ديردورف« 23 من األكادمييني الرّواد في الّتواصل الّثقافي، كان أفضل تعريف قّدموه ملهارة الّتواصل الّثقافي هو »القدرة على 

الّتواصل بشكل فّعال ومناسب في األوضاع التي تتضّمن تواصاًل ثقافّيا 

مؤّسسا على املعرفة الثقافية لألشخاص ومهاراتهم وسلوكهم«

)ديردورف، 2006، ص 248-247(.

. إّن أحد الّنماذج األكثر استخداًما »ملهارة الّتواصل الّثقافي على مدار 

العشرين سنة املاضية، هو نوذج »مايكل بيرم« )1997(« املعارف 

اخلمسة«، والذي سندرسه في النّص التالي.

مت استخدام نوذجه من قبل »اليونسكو« في وصفها للمفهوم 

ا مؤخًرا  ق« بيرم شخصّيً األساسي ملهارة الّتواصل الثقافي. وقد »علَّ

قائاًل: »باختصار، يصف النموذج اخلصائص الرئيسة ملهارة الّتواصل 

الثقافي بنوع من التفصيل ...« »بيرم« )2009: 325(

secondary3.indd   42 9/8/22   2:50 PM



43 خصائص مهارة الّمواصل الّثقافّي

البروفيسور مايكل 
بيرم

اقرأ اآلن الّنص الّتالي حول نوذج »املعارف اخلمسة« ل� »بيرم« املقتبس بتصّرف من املؤلف »جوناثان 
مايسون« )2012(.

نوذج »املعارف اخلمسة« »لبيرم«:
يصف بيرم منوذج »املعارف اخلمسة« بإسهاب في كمابه )1997، ص 31-38(. قام أّوال، بوضع اإلطار من 
خالل تسليط الضوء على بعض املجاالت املخملفة للمعرفة واملواقف واملهارات المي تلعب في عملية الّمفاعل 
بني الّثقافات، ثم قام بممثيلها في مخّطط )انظر الرسم عدد 1( قبل املضي قدًما في وصف العوامل داخل 
كل قسم بزيد من المفاصيل. عند مناقشة املواقف، يبدأ بالقول إنه من غير املرجح أن يؤدي المحيز السلبي والصور 

النمطية إلى تفاعل ناجح. ومع ذلك، قد ال تكون املواقف اإليجابية جتاه الثقافة األخرا، في حد ذاتها، كافية للمفاعل الفعال، ولكن قد تكون املواقف 
الفضولية واالنفماح ضرورية لمحقيق ذلك.

الرسم األول منوذج »املعارف اخلمسة« لبيرم )1997، ص 34(
املهارات

تفسير وربط )معرفة كيفّية الفهم(

املعرفة
 بالذات وباآلخر؛ بالّمفاعل الفردي 

واالجمماعي )املعارف(

المعليم
المربية السياسية؛ الوعي الثقافي 
النقدي )معرفة كيفية االنخراط(

املواقف
تنسيب الذات؛ تقومي اآلخرين )معرفة 

كيف نكون(

املهارات
اكمشاف و/ أو تفاعل )معرفة كيفية 

المعلم / الفعل(

 من حيث املعرفة، يمُسلّط »بيرم« الضوء على مجالني، األول: »املعرفة باملجموعات االجمماعية وثقافمها في بلدك، واملعرفة املماثلة ببلد 
املمحدث« )ص 35(، والثاني: »معرفة عمليات الّمفاعل على املسمويني الفردي واملجممعي »)ص 35(. ويشير إلى أن معرفة حدث معني قد 

ينظر إليها بشكل مخملف متاًما في بلد ما مقارنة ببلد آخر.

أّما فيما يمعلق باملهارات فإّنه يقسمها بيرم إلى قسمني.

أوالً، ينظر إلى مهارات المأويل والربط. ويعممد تفسير املسمندات في البيئة اخلاصة بالفرد على اخللفية املعرفية، لذا يجب أن يكون 
األمر أسهل، لكن قد يكون من الصعب تفسير وثائق من بلد آخر ألن القراء أقل دراية باخللفية الثقافية. كما تمضمن مهارة الربط اذن 

تأويل الوثائق ألشخاص من بلد آخر.

وفيما يمعلق باجلزء الثاني من املهارات، يدخل عامل االكمشاف »حني ال ميلك الفرد معرفة اصال أو معرفة جزئية فقط باإلطار املوجود« )الصفحات 

37-38(، وميكن تطويره من خالل عرض الوثائق، أو من خالل الّمفاعل مع األشخاص من بلدان أخرا. مهارات الّمفاعل هي تلك املطلوبة إلنشاء 

العالقات، والمغلب على الصعوبات، وحمى ميكن حدوث االكمشاف والمفسير الفعال. إن املواقف احلساسة وضرورية أيًضا للمفاعل الفّعال.
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الفصل الرابع44

وملا كان هذا النموذج قد متَّ تطويرمُه في مجال تدريس اللغات، فقد 
للمعليم  داخل مؤسسة  أجنبية  »لغة  »تدريس  أنَّ  إلى  »بيرم«  ذهب 
تأثير  وبشأن  بالقيم  نقدي  وعي  تطوير  مسؤولية  يمحمل  العام 
املمارسات الثقافية في اآلخر وفي ثقافة املرء في حد ذاته« ويضع 

»بيرم« تطوير هذا الوعي الثقافي النقدي في صميم مخططه.

أسئلة:
أربعة  أو  ثالثة  من  متكونة  مجموعات  في  التالية  األسئلة  ناقش 

أشخاص:

املواقف:
1. فكر في بعض »األفكار املسبقة السلبية والنمطية« المي ناقشمها 
في الفصلني األخيرين، وناقش كيف تعيق هذه األخيرة »الّمفاعل 

الناجح«.

وليس  ضرورية«،  واالنفماح  الفضول  »مواقف  تعمبر  ملاذا  ناقش   .2
مجرد موقف إيجابي.

املعرفة:
االجمماعية  املجموعات  »حول  لديك  المي  املعرفة  مقدار  ما   .1

وثقافاتها في بلدك«؟ 

ما الذي توّد اكمشافه أيًضا عن املجموعات املخملفة في بلدك؟

2. ما هي البلدان األخرا المي تفهمها بشكل أفضل من غيرها، با 
في ذلك المنوع املوجود داخلها؟

3. عندما يذكر املؤلف أن »املعرفة حول حدث معني قد يمم إدراكها 
ميكنك  هل  آخر«،  ببلد  مقارنة  ما  بلد  في  متاًما  مخملف  بشكل 

المفكير في بعض األمثلة؟ ناقش المصورات املخملفة.

عمليات  »معرفة   - املعرفة  من  الثاني  بالنوع  املؤلف  يقصد  ماذا   .4
الّمفاعل على املسمويني الفردي واملجممعي«؟

املهارات
1. ما نوع الوثائق المي ميكن فهمها بسهولة أكبر، هل هي تلك املمعلقة 

ببلدك إم هي تلك املمعلقة ببلدان أخرا؟

هل يعممد هذا األمر على املوضوع املعني بالبحث والّدراسة؟

2. هل سبق لك أن حاولت »ترجمة وثائق ألشخاص من بلد آخر«؟ مثل 
شرح شيء حدث في بلدك لشخص من بلد آخر؟ أو هل حاولت 
شرح شيء تعرفه عن بلد آخر لشخص من بلدك؟ إذا كان األمر 
كذلك، أخبر مجموعمك عن أمثلة ميكنك المفكير فيها. ماذا كان 

عليك أن تفعل ليكون المفسير واضًحا؟

3. يقول املؤلف إنَّ »مهارات الّمفاعل هي تلك املطلوبة إلنشاء العالقات، 
والمغلب على الصعوبات، وحمى ميكن حدوث االكمشاف والمفسير 
الفعال.« باعمقادك ما نوع املهارات واملواقف المي ميكن تضمينها 

في هذا املجال؟

التعليم:

1. ملاذا وضع »بيرم« تطوير هذا الوعي الثقافي النقدي في صميم 
مخططه«. ماذا يقصد بالوعي الثقافي »النقدي«، وملاذا هو مهم؟

secondary3.indd   44 9/8/22   2:50 PM



45 خصائص مهارة الّمواصل الّثقافّي

أسئلة:
أ. ما هي األبعاد الثالثة ملهارة الّمواصل الثقافي المي تقمرحها »جانيت«؟ كيف ترتبط هذه الكفاءات باملواقف واملعرفة واملهارات؟
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ب. ما هما املجاالن اللّذان يحماج الناس إلى فهمهما حمى يكونوا على وعي باحلوار الّثقافي؟ وما هما املكوّنان اللّذان 
يمضمنهما هذا البعد؟

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ت. في رأيك، أيٌّ من األمثلة األربعة لالخمالف الثقافي ميكن أن يسبب أكبر قدر من الموّتر؟ ملاذا؟
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ث. ما هي اإلجراءات الثالثة المي متثل جزًءا من املجموعة؟
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ج. ما هي املكونات السّمة لهذا البعد؟

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ح. كيف تمُعَرف »جانيت« »املرونة بني الّثقافات«؟
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

خ. ما عدد املكونات األربعة للمرونة في الّمفاعل بني الّثقافات المي تطرحها جانيت؟
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ناقش إجاباتك في مجموعات من ثالثة أو أربعة أشخاص. حتدث عن أي مفاهيم لم تكن واضحة.

3.4 أنشطة
حتديد مهارة الّتواصل الثقافي:

شاهد مقطع الفيديو التالي بعنوان »حتديد مهارة الّتواصل 
الثقافي« للويز جيسريشت، والذي يقدم بعض املفاهيم التي 

طورتها جانيت م بينيت، وأجب عن األسئلة أدناه.
شاهد

https//: www.youtube.com/watch/
SJqBhLgSNOQY=v
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4.4 دراسة حالة

»ديردورف« و»نوذج معاجلة مهارة الّتواصل 

الثقافي«:

على غرار »بيرم« ومنوذجه اخلاص ب »املعارف اخلمسة« 

الذي  الثقافي«  الّمواصل  مهارة  »منوذج  »ديردورف«  أنمجت 

اسمخدم على نطاق واسع في السنوات األخيرة. سوف نمفحص 

هذا النموذج عند دراسة احلالة.

من  بمصرف  املقمبس  »ديردورف«،  منوذج  حول  المالي  املقطع  اقرأ 

»مايسون« )2012(، ثم أجب عن األسئلة المالية.

الّمواصل  مهارة  بكونات  قائمة   )2006( »دي���ردورف«  وضعت 

خلفيات  م��ن  أك��ادمي��ّيً��ا   23 م��ن  أكثر  عليها  يمفق  المي  الثقافي 

نظر  وجهات  »فهم  القائمة  ه��ذه  تضمنت  وق��د  ممعددة،  ثقافية 

اآلخرين للعالم« و»الوعي الثقافي الذاتي« و»القدرة على المكيف« 

و»مهارات االسمماع واملراقبة« و»االنفماح العام على تعلم المبادل 

و»امل��رون��ة«  األخ���را«،  الّثقافات  م��ن  األش��خ��اص  وعلى  الثقافي 

و»مهارات المحليل والمأويل والربط«، و»تقبل الغموض واملشاركة 

وثقافة  )ثقافمنا  وفهمها  بالثقافة  العميقة  و»امل��ع��رف��ة  ف��ي��ه«، 

الثقافي«،  و»المعاطف  األخرا«،  الّثقافات  و»احمرام  اآلخرين(«، 

املسبقة«  األحكام  اط��الق  عن  و»اإلح��ج��ام  الذهنية«،  و»اليقظة 

و»الفضول واالكمشاف«، و»تنسيب النظرة العرقية« و»املعرفة أو 

الفهم احددين بالثقافة«.

»منوذج  أسممه  تخطيطي  رسم  في  املكونات  هذه  »دي���ردورف«  مثلت 

2(، وواصلت وصف  الشكل  )انظر  الثقافي«  الّمواصل  معاجلة مهارة 

املخملفة،  املواقف  ووص��ف  المخطيطي،  الرسم  في  الرئيسة  النقاط 

ومجاالت املعرفة، واملهارات، والنمائج الداخلية واخلارجية.

تقمرح »دي��ردورف« مربع املواقف باعمباره »مكاًنا أساسّيًا لالنطالق« 

 ... االن��ف��م��اح  م��واق��ف  »تعمبر  ق��ائ��ل��ة،  وواص��ل��ت   ،)37 ص   ،2008(

المحديد...أساسية  وج��ه  على  واالكمشاف  والفضول   ... واالح��م��رام 

الك��م��س��اب امل��ع��رف��ة وامل���ه���ارات ال��م��ي س��م��ؤدي إل���ى ك��ل م��ن ال��م��ح��والت 
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املفاهيمية والمغيرات السلوكية الالزمة لمنمية مهارة الّمواصل الثقافي« 

)ص 37(. ومع ذلك، فإن سبب وصفها للنموذج بأّنه حلقة مسممرة هو 

أن المغيرات الداخلية في اإلدراك والنمائج اخلارجية - أي الّمواصل 

والسلوك املناسب والفعال بشكل ممزايد - تعمل على تعزيز املزيد من 

االحمرام واالنفماح والفضول، واملواقف المي تعزز اسممرارية احللقة 

والمطوير املسممر ملهارة الّمواصل الثقافي )ص 39(.

في  الذين شاركوا  أولئك  تركيز  ينَّصب  واملهارات،  املعرفة  ناحية  من 

وكذلك  وال��رب��ط،  والمأويل  للمحليل  العامة  »امل��ه��ارات  على  ال��دراس��ة 

املعرفة  اكمساب  أهمية جتاوز  إلى  يشير  مّما   ... واملراقبة  االسمماع 

إلى معاجلة املعرفة وتطبيقها« )ص 35(.

لذلك على الرغم من تضمني مجاالت محددة من املعرفة مثل »الوعي 

االجمماعي  و»الوعي  العميقة«  الثقافية  و»املعرفة  الّذاتي«  الّثقافي 

أكثر  يعمبر  ومعاجلمها  املعرفة  الكمساب  املهارات  نقل  فإن  اللغوي«، 

أهمية من املعرفة املكمسبة في حد ذاتها.

  الكفاءة )2006، ص 256(

بني  يمُحدثه  الذي  المباين  هو  للنموذج  املميزة  العناصر  أحد  إن 

المغيرات الداخلية في اإلدراك المي ميّر بها الشخص مع تطور 

مهارة الّمواصل الثقافي لديه، والمغيرات اخلارجية في السلوك 

الداخلي  المغير  يمضمن  الّمفاعل.  حتّسن  خالل  من  تبرز  المي 

الرغبة في أن تكون مرًنا وقاباًل للمكّيف، ورؤية الّثقافات األخرا 

على أنها مخملفة ولكنها ممساوية، وفهم القضايا من وجهات نظر 

اآلخرين.

في  واملالئم  الفّعال  والسلوك  »الّمواصل  ل�  اخلارجية  النميجة  ترتبط 

ملهارة  »ديردورف«  بمعريف  وثيًقا  ارتباًطا  الّثقافات«  ممعدد  موقف 

الّمواصل الثقافي الذي رأيناه في بداية هذا الفصل.

احلياة«  »رحلة  ل  حقبي  منظور  العمماد  األخرا  النمائج  إحدا  إن 

)2008، ص 39( حول تطوير مهارة الّمواصل الثقافي، هو أن »درجة 

والفهم  واملعرفة  املواقف  درجة  على  تعممد  الثقافي  الّمواصل  مهارة 

واملهارات« )ص 36(. ومن املفهوم أن مهارة الّمواصل الثقافي، وبالمالي 

الفعالية في احلوار، سممحسن عندما يعمل شخص ما »بوعي« حول 

احللقة مرارا وتكرارا.

أسئلة

أربعة  أو  ثالثة  من  ممكونة  مجموعات  في  المالية  األسئلة  ناقش 

أشخاص.

أسئلة حول الّنّص:

1. ملاذا تبدأ »ديردورف« احللقة باملواقف؟

2. ملاذا تسّمي »ديردورف« النموذج »منوذج املعاجلة«؟

3. برأيك، ماذا تقصد «ديردورف« ب� »أهمية الذهاب أبعد من اكمساب 

املعرفة إلى معاجلة املعرفة وتطبيقها«؟

إحداث  سبيل  في  الداخلية«  »النمائج  أهمية  مدا  ما  برأيك،   .4

تغييرات دائمة في »النمائج اخلارجية«؟

أسئلة أوسع:

1. كيف جتد هذا النموذج مقارنة بنموذج »بيرم«؟ ما وجه الشبه 
بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ هل جتد هذا النموذج أكثر أو أقل 

إفادة من منوذج بيرم؟

2. وكيف جتد هذا النموذج مقارنة باملفاهيم المي أثيرت في الفيديو؟

3. هل ميكنك المفكير في حاالت أدا فيها تغير املوقف )نحو األفضل 

أو اإلسوإ( إلى تغير في الفهم وفي الّمفاعل؟ أو حاالت دفعت فيها 

الّمفاعالت اجليدة أو السيئة نحو مواقف أكثر إيجابية أو سلبية 

جتاه أشخاص من ثقافات أخرا؟ فكر في المغيرات المي أحدثمها 

األخبار واملعلمون واألصدقاء واآلباء وما إلى ذلك.

ناقش هذه احلاالت مع أعضاء مجموعمك.
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5.4 ملخص

بََحث هذا الفصل في ماهية مهارة الّمواصل الثقافي، وبعض مكونات املواقف واملعرفة واملهارات المي تمضمنها، وبعض 
الطرق المي تؤثر بها املكونات املخملفة في بعضها البعض.

َد منوذج »املعارف اخلمسة« »لبيرم« عدًدا من املكونات الرئيسية الالزمة للمفاعل مع أشخاص من ثقافات أخرا بشكل  وَحدَّ

َد »قيسبريشت« املواقف والوعي المي تقمرح »جانيت« بينيت أنها ضرورية للمعامل مع االخمالفات الثقافية وحمى  فعال. وحدَّ

تصبح هذه املواقف »مرنة فيما يمعلق بالّمواصل الثقافي«. كما نظرت »ديردورف« في كيفية تفاعل املكونات املخملفة ملهارة 

الّمواصل الثقافي مع بعضها البعض ضمن حلقة مسممرة.

أن تصبح متلك مهارة الّمواصل الثقافي، أو أن تكون مرنا، هو أداة أساسية للمساعدة في تطوير عالقات إيجابية ومحمرمة مع 

أشخاص من ثقافات أخرا. إن ذلك مهم بشكل خاص في حاالت سوء المفاهم والموتر، ألنه، كما تقول اليونسكو، »في عقول 

البشر يجب أن تمُبنى حصون الّسالم«. 

secondary3.indd   48 9/8/22   2:50 PM



49  تنمّية الوعي واحلساسّية جتاه مسألة الّمواصل الّثقافّي

األهداف التعلمّية
• سنعرض بعض اخلطوات الضرورية في تنمية احلساسية بني الّثقافات.	
• سنوضح أهمية المحّقق من فهم األشخاص املخملفني للغة.	
• سنسلّط الضوء على احلاجة إلى توسيع وجهات النظر حول وسائل الّمواصل االجمماعي وجتّنب غرف الّصدا.	

5
1.5 أبد رأيك

هورويمز«  »ليدز  منشور  من  المالية،  الثالثة  االقمباسات  اق��رأ 
اإلط��ار  الثقافي:  ال��ّم��واص��ل  »م��ه��ارة  بعنوان  لليونسكو،  األخ��ي��ر 

املفاهيمي واإلجرائي«، وأجب عن األسئلة أدناه.

»يحماج اجلميع اليوم إلى مهارة الّمواصل الثقافي نميجة للعوملة، ولذا يجب بذل 
اجلهود الكافية لضمان حصول اجلميع عليها«. )ليدز هورويمز، 2013، ص.6(

بني  احل���وارات  إج��راء  في  كفاءة  اإلن��س��ان  العاملية حلقوق  الثقافة  »تمطلب 
املجموعات  أعضاء  يمعرف  الّثقافات،  بني  احل��وار  خ��الل  وم��ن  الّثقافات. 

املخملفة على بعضهم البعض«. )ليدز هورويمز،2013، ص 8(

يمُْجرون  الذين  ألولئك  بديهّيًا  موضوًعا  باعمبارها  اإلن��س��ان  حقوق  تصلح 
حوارات بني الّثقافات، وبالمالي فهي تشّكل جزءا من برنامج مصّمم لقيادة 

الفصل اخلامس

 تنمّية الوعي واحلساسّية جتاه مسألة الّتواصل الّثقافّي

ثلِّ قبل كل شيء، ثقافة بناء الّسالم ومنع  ثقافة الّسالم، ألن ثقافة الّسالم متمُ
النزاعات وحلها، المربية على الالعنف والمسامح والقبول واالحمرام املمبادل 

واحلوار واملصاحلة.

)اليونسكو 201 1 أ(. )ليدز هورويتز، 2013، ص 8(

أسئلة:

1. ما هي املقولة املفّضلة لديك؟ وملاذا؟

2. إلى اي مدى توافق على هذه االقتباسات أو ال توافق عليها؟

3. ناقشوا أفكاركم في مجموعات متكونة من 3 أو 4 أشخاص.

ا. تبادلوا املالحظات باعتباركم صّفا دراسّيً
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قراءة 1.5

1. اقرأ املقطع المالي، املقمطف بمصرف من »مايسون« )2012(، حول 
 ،)DMIS( »النموذج المنموي للحساسية بني الّثقافات« »مليلمون بينيت«

ثم أجب عن األسئلة المالية.

)DMIS( نوذج »بينيت« التنموي للحساسية بني الّثقافات

الّثقافات« ألول  بني  للحساسية  المنموي  »النموذج  »بينيت«  قدم 
مرة سنة 1986، وهو منوذج مفيد لفهم بعض املراحل املخملفة 
المي تدخل في تطوير مهارة الّمواصل الثقافي. ويشير مصطلح 
»احلساسية بني الّثقافات« إلى القدرة على الممييز االخمالفات 
بني  »الكفاءة  مصطلح  ويعني  واخمبارها،  الصلة  ذات  الثقافية 
الّثقافات« القدرة على المفكير والفعل بطرق مناسبة من ناحية 
الّثقافات  بني  األكبر  احلساسية  ترتبط  كما  الثقافي.  الّمواصل 
بقدرة أكبر على ممارسة مهارة الّمواصل الثقافي. في كمابه »أن 
تصبح قادًرا على الّمفاعل بني الّثقافات« )2004(، يصف »بينيت« 
ستَّ مراحل تمعلق بمطوير احلساسية بني الّثقافات، وهي مقسمة 
حول  املممحورة  املراحل  هي  منها  األول��ى  الثالثة  نصفني،  إل��ى 
الِعْرق واملراحل الثالث الثانية هي املراحل املمعلقة بالِعْرق. وقد 

مت متثيل املراحل الَسمة في الشكل رقم 3 أدناه.

 )72-63 )2004، ص  »بينيت«  يشرح  مرحلة،  كل  وصف  عند 
أيًضا كيفية المقدم من مرحلة إلى أخرا. في مرحلة »اإلنكار«، 
»يمم اخمبار ثقافة الفرد على أنها الثقافة احلقيقية الوحيدة - أي 
أن أمناط املعمقدات والسلوكيات والقيم المي تشكل ثقافة تمُخمبر 

على أساس أنَّها حقيقية أو صحيحة دون شك »)ص 63(.

قد يكون الناس في هذه املرحلة على دراية بالّثقافات األخرا، 
يقمرح  »أج��ان��ب«.  أنهم  على  غامض  بشكل  تقدميهم  يمم  لكن 
هي  املرحلة  ه��ذه  أن   )2003( و»واي���زم���ان«  و»بينيت«  »ه��ام��ر« 

األولية  النموذجية  االجمماعية  للمنشئة  االف��م��راض��ي  »ال��ش��رط 
واألحادية الثقافة« )ص 424(.

الشكل 3 »منوذج »بينيت« المنموي للحساسية بني الّثقافات« )2004، ص 63(

إدراك  في  الناس  يبدأ  عندما  احلالة  هذه  تمغير 
الّثقافات األخرا بشكل صحيح، مما ينمج امناًطا 
إلى  ذلك  بعد  ينمقلون  ثم  معينة،  لثقافات  بسيطة 
مرحلة ال��دف��اع. ف��ي ه��ذه امل��رح��ل��ة ي��داف��ع��ون عن 
اجليدة  ال��وح��ي��دة  »الطريقة  باعمبارها  ثقافمهم 
إلى« نحن  العالم منقسم  »إن   .)65 للعيش« )ص 
وتكون  ممفوقة  امل���رء  ثقافة  ت��ك��ون  حيث   ،« وه��م 

الّثقافات األخرا في مرتبة أدنى »)ص 65(. لذلك، حتماج ثقافة املرء إلى 
الدفاع ضد الّثقافات األخرا، وبالمالي غالًبا ما يمم تنميط الّثقافات األخرا 

سلًبا.

يحدث المنوع في هذه املرحلة عندما يمم اخمبار الثقافة اجلديدة على أنها 
ى  ممفوقة على ثقافة المنشئة االجمماعية الرئيسية للفرد )ص 66(. وتمَُسمَّ
إيجابي،  الثقافة اجلديدة بشكل  تنميط  يمم  إذ  »االرت��داد«  ب�  الظاهرة  هذه 

وتصوير الثقافة األساسية للشخص بشكل سلبي.

من  املشمركة ألناس  باإلنسانية  االعمراف  على  الدفاع  »ينطوي حل قضايا 
مرحلة  لعبوِر  األم��ام  إل��ى  إيجابية  ه��ذه خطوة   .)66 )ص  أخ��را«  ثقافات 
»الدفاع« حيث يمم المغلب على المهديد والمقليل من شأن االخمالف. ورغم 
إلى  امللحوظة  المشابه  أوج��ه  متيل  ه��ذه،  »المهوين«  مرحلة  في  فإنه  ذل��ك، 
المعميم، ثم تنشأ افمراضات تقول إنَّ »األجانب« يرغبون في أن يكونوا مثلنا، 
وبالمالي تظل هذه الرؤية العاملية ممسمة باملركزية العرقية. إن طريقة حل 
هذا األمر هي أن يدرك الناس ثقافمهم، وأن يصبحوا مدركني لمأثيرها في 
حياتهم اخلاصة، وربا تكون هذه هي اخلطوة األكثر أهمية في أن تصبح 

كفؤا من ناحية الّمواصل الثقافي.

ثقافمهم اخلاصة في سياق  اخمبار  الناس في  يبدأ  الوعي،  من خالل هذا 
الّثقافات األخرا، وبذلك ميكنهم االنمقال إلى املرحلة المالية وهي »قبول« 
الّثقافات األخرا المي متثل املرحلة األولى من ناحية النسبية العرقية. يقمرح 
»بوش« أن اتخاذ اخلطوة املممثلة في املرور من مرحلة »المهوين« إلى مرحلة 
»القبول« »يمطلب عادة جتربة ثقافية أخرا مهمة« )2009، ص 75(. ميكن 
بشر  لكنهم  عنهم،  مخملفون  أنهم  على  »اآلخرين  على  المعرف  اآلن  للناس 

البروفيسور 
»ميلمون ج. بينيت«
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أسئلة:

أ. حسب رأيك، ماذا يعني »هامر« و»بينيت« و»وايزمان« عندما يقترحون أن مرحلة »اإلنكار« هي »احلالة االفتراضية للتنشئة 
االجتماعية النموذجية األولية أحادية الثقافة«.

.........................  ...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ب. »غالًبا ما يتّم تنظيم العالم إلى« نحن وهم »، فتكون ثقافة املرء متفوقة والّثقافات األخرى أدنى شأًنا«. هل ميكنك التفكير 
في أمثلة على التعليقات التي سمعتها من األشخاص والتي قد تتناسب مع مواقف مرحلة »الدفاع« هذه؟

.........................  ...........................................................................................................................................
.................................................. ..................................................................................................................

ت. غالًبا ما يكون األشخاص الذين يتوقون للهجرة في مرحلة »االرت��داد«، فتتم »جتربة الّثقافات األخرى على أنها متفوقة 
على ثقافة التنشئة االجتماعية األساسية للفَرد«، ويتم »تصويرهم بشكل إيجابي«، وتكون الثقافة األساسية للشخص »نطية 
سلبية«. هل ميكنك التفكير في بعض التعليقات التي يبدونها حول بلدهم وبلدان أخرى؟ ما مدى موضوعية تعليقاتهم حسب 

رأيك؟

.........................  ...........................................................................................................................................
.................................................. ..................................................................................................................

مثلهم« )ص 68(. ويؤكد »بينيت« أن »القبول ال يعني املوافقة« )ص 69(، لكنه 
يقول إن العامل األكثر أهمية هو احمرام وجهات نظر اآلخرين للعالم، و»قبول 
نسبية القيم في السياق الثقافي« )ص 69(، وبالمالي تكون قادًرا على رؤية 

العالم بعيني شخص لديه قيم مخملفة عنك.

يمضمن المقدم من هذه املرحلة إلى األمام القدرة على »تبني منظور ثقافة 
أخ��را دون أن تفقد رأي��ك اخل��اص« )ص 70(، وه��ذا يحمل الشخص إلى 
للعالم  الناس  يمّم »توسيع وجهات نظر  مرحلة »المكيف«. في هذه املرحلة، 
لمشمل بنى ذات صلة من وجهات نظر ثقافية أخرا للعالم« )ص 70(، وهم 

قادرون على المحول من نظرة عاملية إلى أخرا.

متّكن هذه القدرة أيًضا شخًصا ّما من المعاطف بدال من العطف - بعنى 
آخر أن تفعل باآلخرين ما قد يريدونك أن تفعل بهم، بدالً مما كنت سمجعلهم 
يفعلونه لك لو كنت مكانهم. يصف »بينيت« هذا في مكان آخر ب »القاعدة 

البالتينية« )1998ب، ص 212 - 213(. عندما يصبح هذا المحول أعمق 
واعميادّيًا، يصبح أساًسا للثنائية الثقافية.

 يحدث المطور من هذه املرحلة إلى املرحلة النهائية وهي »االندماج« عندما 
يكون الشخص قادرا على »اإلدراك والمصرف بطرق مخملفة ثقافيا ويظل« 
بمنمية  يمعلق  األخيرة  املرحلة  هذه  إلى  االنمقال  إن   .)71 »)ص  نفسه  هو 
مسائل  ويمضمن  الّثقافات،  بني  الّمواصل  مهارة  بمطوير  منه  أكثر  الهوية 
»المهميش الثقافي« حيث »يبني الناس هوياتهم على هوامش ثقافمني أو أكثر 
دون بنائها في مركز أي منها« )ص .72(. وال يمحقق هذا عادة إالَّ على يد 

مزدوجي الثقافة في أدنى احلاالت. 

يوجد اخمبار عبر اإلنمرنت يسمى بيان في املسار المطوري للمواصل الثقافي 
)IDI( وهو مماح »لمقومي« مكان وجود أي فرد على الرسم البياني، مع خمس 

فئات معدلة قليال، وهي المي تمبع إلى حد كبير نفس المقدم.
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ث. ما مدى أهمية »إدراك البعد اإلنساني املشترك ألناس من ثقافات أخرى«؟ ما إيجابيات مرحلة »التهوين« هذه؟ ما هي حدود 
هذه املرحلة؟

.........................  ...........................................................................................................................................

.........................  ...........................................................................................................................................

.........................  ...........................................................................................................................................
......................... ...........................................................................................................................................

ح. ما الفرق بني مرحلة »التهوين »ومرحلة »القبول«، حيث ميكن للناس التعرف على »اآلخرين على أنهم مختلفون عنهم، لكنهم 
بشر مثلهم »؟ ملاذا يعتبر هذا فرًقا مهًما؟

.........................  ...........................................................................................................................................

.........................  ...........................................................................................................................................

.........................  ...........................................................................................................................................
.................................................. ..................................................................................................................

و. ملاذا يقسم »بينيت« مراحله الست إلى ثالث مراحل مركزية - عرقية، وثالث مراحل نسبية - عرقية؟ ماذا تعني هذه املصطلحات؟ 
ملاذا تعتبر مهمة؟

.........................  ...........................................................................................................................................

.........................  ...........................................................................................................................................

.........................  ...........................................................................................................................................
.................................................. ..................................................................................................................

ز. يقترح »بينيت« أنَّ »القاعدة الذهبية« املتمثلة في »أن تفعل باآلخرين ما تود أن يفعلوه بك« تعمل فقط في ثقافتك اخلاصة. 
عند التعامل مع أشخاص من ثقافات أخرى، حتتاج إلى اتباع »القاعدة البالتينية« املتمثلة في »أن تفعل لآلخرين ما يوَدون منك 
أن تفعله لهم«. هل توافقه؟ ماذا عن التعامل مع أشخاص من ثقافتك لديهم شخصيات مختلفة عنك، أو من ثقافات فرعية 

مختلفة - هل تعتقد أنه يجب علينا استخدام القاعدة البالتينية في هذه احلالة أيًضا؟

.........................  ...........................................................................................................................................

.........................  ...........................................................................................................................................

.........................  ...........................................................................................................................................

.........................  ...........................................................................................................................................
ناقش إجاباتك في مجموعات متكونة من ثالثة أو أربعة أشخاص. حتدث عن أي مفاهيم لم تكن واضحة.
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3.5 أنشطة

إّن إدراك أن الناس والّثقافات قد يفهمون نفس اللغة بشكل مخملف متاًما، وأنهم قد يعنون شيًئا مخملًفا، هو قضية رئيسة أخرا لمطوير 
احلساسية بني الّثقافات. عندما ال يكون الناس على دراية بهذه املشكلة، ونميجة لذلك ميكن أن يحدث سوء الفهم والموتر بني أناس من 

ثقافات مخملفة.

1. على سبيل املثال، انظر إلى هذه العبارات االثنتي عشرة التي متثل »ما يقوله البريطانيون« في اجلدول أدناه. ثم انظر إلى األربع وعشرين عبارة جملة املوجودة 
أعلى اجلدول والتي يصف نصفها ما يقصده البريطانيون عندما يستخدمون العبارات االثني عشر ويصف النصف اآلخر كيف يفهمها اآلخرون في كثير من 

األحيان. حاول ربط اجلمل باخلانات املناسبة في اجلدول في مجموعات متكونة من شخصني.

• • أنا ال أوافق وال أريد املزيد من املناقشة.	  هذا خطأك.	

• • أعتقد أنك غبّي.	  إنه يستمع إلّي.	

• • يقبل وجهة نظري.	  هذه حجة ضعيفة.	

• • هذا جيد.	 ا.	  ال يهم حّقً

• • الرجاء إعادة الكتابة بالكامل.	 هم مندهشون.	  إنَّ

• • ال تعجبني فكرتك.	  رمّبا سيفعلون ذلك.	

• • أنا منزعج ألن ...	  ملاذا يعتقدون أنه كان خطأهم؟.	

• • هذه ليست دعوة، أنا مؤّدب ال غير.	  سأتلقى دعوة قريًبا.	

• • ال أوافق مطلًقا.	  كان ذلك مخّيًبا لآلمال بعض الشيء.	

• • جيد جًدا.	  إنه ليس بعيًدا عن الوصول إلى االّتفاق.	

• • من الواضح أن هذا هراء.	  لقد وجد بعض األخطاء املطبعية.	

• • لقد نسيت ذلك بالفعل.	  لم يقّرروا بعُد.	

ما يفهمه اآلخرونما يقصده البريطانيونما يقوله البريطانيون

1. أسمع ما تقوله.

2. مع أسمى عبارات االحمرام ...

3. هذا ليس سّيًئا.

4. جيد جًدا.

5. شعرت بخيبة أمل بعض الشيء ألن ...
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ما يفهمه اآلخرونما يقصده البريطانيونما يقوله البريطانيون

ا. 6. أمر هامٌّ جّدً

7. سأضع ذلك في االعمبار.

8. أنا ممأكّد من أنه خطئي.

9. يجب أن تأتي لمناول العشاء.

10. أكاد أوافق .

11. لديَّ بعض المعليقات البسيطة فقط.

12. هل ميكننا النظر في بعض اخليارات األخرا؟.

قمُوا اآلن من إجاباتكم في الصَف الدراسي.  2. حتقَّ

3. في مجموعات ممكونة من ثالثة أو أربعة أشخاص، ناقشوا كيف ميكن أن حتدث الموّترات والّصراعات بسبب نقص الوعي بعمليات الفهم املخملفة.

4.5 دراسة حالة

وسائل الّمواصل االجمماعي و»غرف الصّدا«.

في الوقت احلاضر، تعد وسائل الّمواصل االجمماعي إحدا الوسائل 
الرئيسة للمواصل مع الناس الذين ينممون إلى ثقافات أخرا.

وقد اعمقد العديد من دعاة الّمواصل الثقافي أن هذا سيمكّن الناس 
من المعرض ملجموعة واسعة من وجهات النظر مقارنة بالسابق، وأن 
ومع  الثقافي.  للمواصل  وفهمهم  من حساسيمهم  يزيد  أن  هذا ميكن 
ذلك، فقد أدا اسمخدام اخلوارزميات في السنوات األخيرة إلى إنشاء 
االجمماعي  الّمواصل  وسائل  مسمخدمو  يسمطيع  ال  ص��دا«  »غ��رف 
داخلها إالَّ سماع  آراء اآلخرين الذين يحملون وجهات نظر مماثلة لهم. 
و مييل هذا إلى تعزيز واسمقطاب وجهات نظرهم، وميكن أن يمسّبب 
بعد ذلك في توّتر مع أشخاص من ثقافات أخرا لديهم وجهات نظر 

مخملفة.

الذي  وكاتبة هندية  مؤلفة  ك��اال«،  »أدفايتا  بقلم  أدن��اه  املقال  اق��رأ   .1
يناقش هذا املوضوع، ثم أجب عن األسئلة التي تليه.

هل تخلق وسائل الّمواصل االجمماعي حالة اسمقطاب في املجممع؟

»أدفايما كاال«، الهندوسي، 13 ديسمبر 2018 

مليار   1.49 يقوم   ، املموسط   ف��ي  األم���ر:  ف��ي  فكر 
شخص يومًيا بمسجيل الدخول إلى فايسبوك؛ ويمم 
ثانية على تويمر؛  6000 تغريدة كل  تدوين حوالي 
ومنذ إنشائه، مت نشر أكثر من 40 مليار صورة على 

للمعلومات فحسب،  فيه مسمهلكني  لسنا  عالم  في  نعيش  إننا  انسمغرام. 
بالمحكم في  أيًضا، مما مينحنا إحساًسا في غير محله  لها  بل مبمكرين 
األْشياء. إنه إحساس في غير محله ألننا نعيش اليوم على وسائل الّمواصل 
متليها  جتاربنا  أنَّ  كما  ص��دا،  وغ��رف  تصفية  فقاعات  في  االجمماعي 
اخلوارزميات. مع اقمرابنا من نهاية العقد الثاني من هذا القرن، انحرفت 
وسائل الّمواصل االجمماعي واإلنمرنت عن وعدها بردم املسافات وتعريضنا 
آلراء أولئك الذين كانوا موجودين خارج دائرة شبكة عالقاتنا الشخصية. 

بدال من ذلك، جند أنفسنا في نسخ أكثر صرامة من نسخنا السابقة.    

العيش في غرف الّصدا:

االجمماعي »سولومون آش« في اخلمسينيات من  النفس  أجرا عالم   
ي جتارب توافق »آش«  القرن املاضي، سلسلة من المجارب النفسية تمَُسمَّ
لمحديد مدا تأثر رأي الفرد باملجموعة. وجد »آش« من خالل سلسلة 
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من االخمبارات أنَّ الفرد كان على اسمعداد للذهاب إلى حد إعطاء إجابة 
م املجيبون إجابات خاطئة إما  خاطئة ملجرّد الموافق مع رأي األغلبية. وقدَّ
ألنهم ال يريدون أن يمعّرضوا للسخرية أو خشية أن يمُنْظر إليهم على أنهم 
»غريبون«، أو ألنهم يعمقدون أن املجموعة كانت على دراية أفضل منهم. 
منذ اخلمسينيات من  تطورت  قد  واملشاركة  االتصال  أن وسائل  ورغم 
القرن املاضي، إالَّ أّن الغريزة اإلنسانية املمعلقة باالندماج في املجموعة 
لم تمغير. إن هذا يفسر أيًضا إلى حد ما تأثير األخبار املزيفة املوجودة 

على اإلنمرنت، والمي يقال إنها تساهم في َخلِْق مجممع منقسم.

الناس،  لدا  كبيرا  وجتد صدا  اليوم،  املزيفة صناعة  األخبار  متثل 
ويموافق صعودها مع انعدام الثقة املمزايد في وسائل اإلعالم الرئيسة. 
لقد تسللت األخبار الكاذبة اآلن إلى وسائل اإلعالم المقليدية وغالبا 
ما يمم تداولها من قبل شخصيات بارزة. وقد ساهم هذا في ظاهرة 

غرف الصدا.

يسعى األشخاص إلى احلصول على آراء »مسمنيرة« من خالل مصّفيات 
أي من األشخاص الذين يثقون بهم فقط، ويبحثون عن األخبار المي 
تؤكد نظرتهم للعالم، وينمج عن ذلك قيام األشخاص بمكوين آراء جامدة 

حول القضايا المي ربا كانوا أكثر اسمعداًدا ملناقشمها في املاضي.

ال��ّم��واص��ل االج��م��م��اع��ي ع��ل��ى اس��م��ع��داد ك��ام��ل للعب دور  إن م��واق��ع 
روتيني  بشكل  منك  سيطلب  املثال،  سبيل  على  فمويمر،  احرض)1(. 
ممابعة األشخاص الذين لديهم وجهة نظر مشابهة للمي لديك. لذلك 
)1( احملرض: هو شخص يساعد أو يشجع شخًصا آخر على فعل شيء خاطئ أو غير قانوني.

تخلق وسائل الّمواصل االجمماعي االحمياجات وتخدمها، وهو ما قد 
تقوية  إلى  أو  انسمغرام  يشجعها  المي  النرجسية  الدوافع  إلى  يحيل 

المحيزات املمربَصة على تويمر وفايسبوك.

 عدم االنفماح على اآلراء املمنوعة:

وجدت دراسة أجرتها جامعة »آلمو« الفنلندية، هذا العام، حول زيادة 
االسمقطاب على وسائل الّمواصل االجمماعي، أن عوامل مثل املسمخدم 
الذي يشبهني )مييل املسمخدمون في النظام االجمماعي إلى االرتباط 
المصفية اخلوارزمية  أكثر من غيرهم( و  الذين يشبهونهم  أولئك  مع 
انشات هذه الدورة لفرض وتعزيز أنظمة املعمقدات والمأكد من أننا ال 
نفمح عقولنا على اآلراء املمنوعة، وتقمرح الدراسة أنه البد من إنشاء 
يمم  قد  ممنوعة  آراء  وإيجاد  احفزة  املواضيع  لمحديد  اخلوارزميات 

اسمبعادها في غياب هذه اخلوارزميات.

وفي حني أن دمقرطة اخلطاب الذي أحدثمه هي وسائل أمر ال ميكن 
بسبب ضيق  ورط��ة  في  أنفسنا  فإننا جند  كثيًرا،  به  ومرحب  إنكاره 
وجهات النظر حول العالم المي تمسلل ليس فقط إلى سلوك الناخبني، 
نشعر  أن  ويجب  اليومية.  الشخصية  الّمفاعالت  إل��ى  أي��ًض��ا  ولكن 
بالقلق حيال هذا األمر.  فسواء دخلنا أو خرجنا من مواقع الّمواصل 
االجمماعي، فإن العالم اليوم أصبح مكاًنا ألفكار أكثر عناًدا مما كانت 

، ولكنه ال يحماج ملثل هذه الصالبة. عليه من َقبلمُ

أسئلة:

أ. ملاذا تعتقد »كاال« أنَّ وسائل الّتواصل االجتماعي متنح املستخدمني »إحساسا بالسيطرة في غير محله«؟

..................................................................................................................................................

ب. هل تعتقد »كاال« أنَّ وسائل الّتواصل االجتماعي ُتقّرب املسافات بني الّثقافات أو ُتوّسعها؟ هل تشاركها الرأي؟

.....................................................................................................................................................................

ت. هل ميكنك أن توجز نتائج بحث »آش« في اخلمسينيات من القرن املاضي؟ ما هي اآلثار املترّتبة عن استخدام وسائل الّتواصل 
االجتماعي اليوم؟

   .....................................................................................................................................................................
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5.5 ملخص

لقد رأينا في هذه الوحدة كيفية تطور حساسية ومهارة الّتواصل 
الثقافي مبرور الزمن.  مييل معظم الناس إلى االنتماء إلى مرحلة 
ولكن عندما  »بينيت«،  ذكرها  التي  التهوين  إلى مرحلة  أو  الدفاع 
ثقافات  م��ن  أش��خ��اص  م��ع  كبير  بشكل  الّتفاعل  ف��ي  ال��ن��اس  يبدأ 
أخرى، ميكنهم اتخاذ خطوة بقبول اآلخرين على أنهم »مختلفون 

ولكن متساوون« والبدء في تطوير منظور النسبية الِعرقية.

نذكر مسألة أخرى مهمة في تعزيز التفاهم بني الّثقافات وهي الوعي بأن 

ث. ما هو تأثير »األخبار الزائفة« في عملية االستقطاب؟ كيف فعلْت هذا؟

...................................................................................................................................................................

ج. ما هو تأثير التصفية اخلوارزمية في عملية االستقطاب؟ ملاذا ا؟

.....................................................................................................................................................................

د. ما الذي ميكن فعله لتعريض مستخدمي وسائل الّتواصل االجتماعي ملجموعة اوسع من اآلراء؟ هل تعتقد أن هذا سيحدث؟

.....................................................................................................................................................................

ناقشوا اآلن إجاباتكم في مجموعات متكوّنة من ثالثة أو أربعة أشخاص.

الناس من الّثقافات األخرى قد يكون لديهم فهم مختلف عنك للغة التي 
تستخدمها، وميكن أن يؤدي نقص الوعي بهذه املشكلة إلى سوء الّتواصل، 

مما قد يضر بالعالقات.

لربط  االجتماعي  الّتواصل  وسائل  إمكانيات  تقليل  كيف مت  درسنا  أخيرا، 
الناس عبر الّثقافات من خالل غرف الصدى التي جتعل العديد من الناس 
أكثر تشددا في وجهات نظرهم، وغير منفتحني. ومع ذلك، فإن الوعي بهذه 
القضية ميكن أن يساعد املستخدمني على البحث عن مجموعة اوسع من 
الّثقافات وثقافة  التفاهم بني  أن يساعد على تطوير  اآلراء، وهو ما ميكن 

االحترام املتبادل والّسالم.
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األهداف الّتعلمّية
• سنقدم مفهوم الّذكاء الّثقافي ودوره في االسمجابة لقضايا العالم.	
• سندرس بعض مكونات الذكاء الثقافي وخصائصه.	
• سنجري اخمبار ذكاء ثقافي، ونطابق ملّفك الّمعريفي الّثقافّي.	

6
1.6 أبد رأيك

ناقش القضايا المالية في مجموعات ممكونة من ثالثة أو أربعة أشخاص:

1. هل سمعت عن معّدل الذكاء )حاصل الذكاء(؟ ماذا تعرف عنه؟ ماذا يقيس؟ في اعتقادك، متى مت اختراع املفهوم؟ ما هو معدل الذكاء املرتفع؟ 
واملنخفض؟

2. هل سمعت عن الّذكاء العاطفي )EQ(؟ ِبَ يتعلق؟ متى مّت اختراع هذا املفهوم في اعتقادك؟

3. هل سمعت عن الّذكاء الثقافي )CQ(؟ ِبَ يتعلق حسب رأيك؟

4. أيُّ مفهومٍ من املفاهيم الثالثة املذكورة أعاله ُيْعَتَبُر األكثر أهمية في عالم اليوم؟ وملاذا؟

الفصل الّسادس

 الّذكــــــــــاء الّثـقــافـــــــــّي
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»جوليا ميدلتون«

 2.6 مشاهدة وقراءة

1. شاهد مقطع الفيديو القصير التالي بعنوان »ما هو الذكاء 
»هدف  منظمة  سة  مؤِسّ ميدلتو«ن،  »جوليا  ل�  الثقافي؟« 
 1989 سنة  تأّسست  ربحية  غير  »منظمة  وهي  مشترك«، 
أجب  ثم  احلدود«.  جتاوز  ميكنهم  قادة  تطوير  على  وتعمل 

على األسئلة التي تليه. 

 

2. اقرأ النص المالي حول الذكاء الّثقافي املقمطف من موقع منظمة 
»هدف مشمرك« وأجب عن األسئلة المالية.

https://www.youtube.com/watch ؟v=Xi317fo4w8Y

ما هو الّذكاء الّثقافّي؟:
»الذكاء الثقافي )CQ( هو القدرة على جتاوز احلدود وحتقيق النجاح 

في إطار الّثقافات املمعددة.«

نظرة عامة

إن العالم في حالة انكماش، ويالحظ القادة من مخملف الّثقافات أّنهم 
بحاجة إلى العمل مًعا.

والمنظيم  واجليل  والنوع  واإلميان  اجلغرافيا  من  الّثقافات  تمشكل 
والقطاع. وفي كون معولم، حيث تمخطى املشاكل احلدود بني الّثقافات، 
نحماج إلى قادة ميكنهم جتاوز تلك احلدود وتخطي الّثقافات أيًضا؛ 
أشخاص ميكنهم الّمواصل بشكل فعال، وبناء شبكات ممنوعة ضرورية 
إلى قادة ال يخجلون من  للفوضى. نحن بحاجة  املثيرة  حلل املشاكل 
االخمالف فحسب، بل ينجذبون إليه وال ينظرون إلى عدم المجانس 
ثٍر. هؤالء  على أنه عنصر تهديد بل يرون أنه إبداعي ومثير وملهم وممُ

.)CQ( هم القادة ذوو الّذكاء الثقافّي

ومع ذلك، فأينما ذهبت في أي مكان في العالم، يجد الناس بعضهم 
وجها لوجه وهم يكافحون مًعا من أجل المكيف والسير قدما.

يوجد عمل على جتاوز االنقسامات القدمية واجلديدة ويزداد السكان 
تنوًعا. تعني تكنولوجيا االتصاالت أن »عالم األعمال« لم يعد مجرد 
اخمصاص عدد قليل من املؤسسات الكبيرة، ولكنها أصبحت طموًحا 

ممزايًدا للشركات الصغيرة واألفراد.

حاصل الذكاء، الذكاء العاطفي، والذكاء الثقافي: تطور في الذكاء

املفاهيم  من  الّنابع  الطبيعي  المطور  هو   )CQ( الثقافي  الذكاء  إن 
الراسخة اآلن حلاصل الذكاء )IQ( والذكاء العاطفي )EQ( ويحماج 

القادة اجليدون إلى الثالثة معا إذا أرادوا القيادة بفعالية.

الذكاء الثقافي في املمارسة: اجلزء اجلوهري واجلزء املرن.

هو  يشمغالن،  وكيف  املرن،  واجلزء  اجلوهري  اجلزء  ماهية  فهم  إن 
املفماح لمطوير الذكاء الثقافي. ويشمل جوهرنا األشياء المي حتددنا: 
مثل القائمة الشخصية بعنوان »على جثمي«. وهذه أشياء لن تمغير )أو 
لن تمغير بسهولة(. وتكمن قوتنا في صالبمها. وفي اجلزء املرن توجد 

أسئلة:
أ. كيف تصف جوليا معدل الذكاء والذكاء العاطفي والذكاء الثقافي؟

...................................................................................................................................................................

ب. حسب رأيها، أيها أهم؟ وملاذا؟

                          .....................................................................................................................................................................
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أسئلة:

أ. وفًقا للنص، أّي نوع من القادة ميتلك الذكاء الثقافي )CQ(؟

ب. هل يتعايش األشخاص املختلفون دائما بسهولة؟ ملاذا نعم؟ وِلَم ال؟

ت. هل ميكنك شرح املفهوم اجلوهري واملرن في جملة أو جملتني؟

ث. ضع قائمة بثالثة أشياء قد تعتبرها جزًءا من جوهرك، وثالثة أشياء ميكنك أن تكون َمِرًنا فيها.

               اجلزء اجلوهري                                اجلزء املرن

…………………………………………………………             ....…………………………………………………

…………………………………………………………             ....…………………………………………………

…………………………………………………………             ....…………………………………………………

ناقش قائمتك مع شريك في الفصل. هل كانت إجاباتكم متشابهة أم مختلفة؟

األشياء المي ميكننا اخميار تغييرها - األشياء المي ميكننا تكييفها مع 
الظروف، أو مع أشخاص آخرين أو ثقافات أخرا. إن سيولمها هي 

قوتنا على حد السواء.

يغّطي اجلزء اجلوهري واجلزء املرن أكثر من مجرد مبادئنا - فهما 
ميثالن أيًضا كل شيء من الروح والهوية إلى السلوكيات والعادات - 
»جون  السير  يقدم  الصغيرة.  المصرفات  إلى  الكبرا  املعمقدات  من 
باركر« وصًفا جيًدا لبعض القيم السلوكية المي ميكنه أن يكون مرًنا 

فيها، وكيف متثل أكثر من مجرد آداب المحية:

»يجب أن تنحني في اليابان؛ هذه هي الطريقة المي تظهر بها االحمرام. 
في املنزل، قد أفعل ذلك بطريقة أخرا، لكن في اليابان، أفعل ذلك 
تبني  وأن  مكانك،  احلسبان  في  تأخذ  أن  ببساطة  عليك  بطريقمهم. 
للناس أنك قد فعلت ذلك. عليك أن متلك أسس املرونة بشكل صحيح: 
ممى تنحني، وممى تبمسم، وكيف تظهر أنك مهذب. ال يعني هذا أنه 
عليك تغيير هويمك، ولكن ذلك يغير فعاًل طريقة تعبيرك عنها. عليك 
أن تدرك كيف أن أشخاًصا آخرين، نشؤوا في ثقافة ومجممع مخملفني 

عنك، قد يعبرون عن صدقهم ونزاهمهم بطريقمهم اخلاصة، ومن ثم 
يجب عليك القيام بذلك بنفس الطريقة.

وما إن ننمهي من حتديد ما هو جوهري وما هو مرن بالنسبة إلينا حمى 
اجلوهري  للجزء  جيًدا  إن حتديًدا  لهما…  دائمة  مراجعة  إلى  نحماج 
واملرن، اللذين يظالن قيد املراجعة املسممرة، هو مفماح الذكاء الثقافي 
ألنه يزّودنا بالقدرة على جتربة مواقف جديدة، والمكيف مع اآلخرين 
دون  والمكيف  المغيير  على  والقدرة  أنفسنا،  فقدان  من  خوف  دون 

المنازل عن األشياء االساسية.

اجلزء اجلوهري اجلزء املرن
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أسئلة:
أ. كيف ُيعّرف ديفيد ليفرمور الذكاء الثقافي؟

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ب. من ميتلك أو ال ميتلك الذكاء الثقافي حسب »ليفرمور«؟

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ت. ما هي القدرات األربع للذكاء الثقافي التي يسردها، وكيف يصفها؟

............................................................................................................................................ >=

............................................................................................................................................ >=

............................................................................................................................................ >=

............................................................................................................................................ >=
ث. ما هي الفرص اإليجابية التي مينحها الذكاء الثقافي للناس؟

.....................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

3.6 دراسة حالة

:)CQ( قدرات الذكاء الثقافي
1. شاهد مقطع الفيديو القصير المالي بعنوان »اخمالف الذكاء 

الثقافي )CQ(« ل� »ديفيد ليفرمور«، رئيس مركز الذكاء الثقافي، 
وأجب عن األسئلة أدناه. 

https://WWW.youtube.com/watch ?v=x2C7Mfft90 Y
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»الذكاء  أن  على  الثقافي  الذكاء  ملركز  اإللكمروني  املوقع  ينصُّ   .2
املواقف  بني  بفعالية  والعمل  الربط  على  القدرة  هو   )CQ( الثقافي 
املمنوعة ثقافّيًا«. وميضي ليذكر أن »بحثنا حول الذكاء الثقافي، والذي 
ميمد حمى اآلن إلى 98 دولة وأكثر من 75000 فرد، وجد أن الذكاء 
الثقافي قد طور مهارات في أربع قدرات«. ثم ميثل القدرات األربع 

المي ذكرها الدكمور ليفرمور في الرسم البياني المالي: 

3. اقرأ اآلن النص المالي الذي يناقش فيه »هاشينا« )2016( وصف 
»فان داين« لألبعاد الفرعية لهذه القدرات األربع، وأجب عن األسئلة 

المي تليه.

ثالثة  له  الثقافي،  الذكاء  محّرك  أو  المحفيزي،  الثقافي  الذكاء  إنَّ 
أبعاد فرعية، وهي االهممام اجلوهري، واالهممام اخلارجي، والفعالية 

الذاتية للمكيف.

املمنوعة  الّثقافات  تقدير  في  اجلوهرية  املصلحة  تممثل  أوالً، 
واالهممام بها وعيشها، وااللمقاء أو العمل مع أشخاص من خلفيات 
ثقافية مخملفة، بسبب الرضا واملمعة املمأصلة واملسممدة من هذه 

اللقاءات.

ثاًنيا، تممثل املصلحة اخلارجية في تقدير الفوائد الشخصية امللموسة 
مثل  العمل،  مهام  أو  الثقافي  الّمواصل  جتارب  من  تنبع  ميكن  المي 
زيادة قابلية الموظيف أو حتسني السمعة أو المرقيات أو الوصول إلى 

مسمويات أعلى من املسؤولية.

في  والثقة  بالقدرة  الشعور  في  للمكيف  الذاتية  الكفاءة  تممثل  ثالًثا، 
المكيف مع املواقف الثقافية غير املألوفة أو الّمفاعل مع أشخاص من 

مجموعات وبيئات ممنوعة ثقافًيا.

إّن املكّونني الفرعيني للذكاء الثقافي املعرفي، أو معرفة الذكاء الثقافي، 
هما املعرفة العامة بالثقافة واملعرفة اخلاصة بالثقافة.

أوال، تعكس املعرفة الثقافية العامة العناصر العاملية للبيئة الثقافية. 
المي  املمكنة  الطرق  للمفكير في  تنظيمي  »بإطار  الشخص  تزود  إنها 
عناصر  ذلك  يشمل  قد  ومخملفة«.  ممشابهة  الّثقافات  بها  تكون  قد 
والسياسية،  والقانونية  االقمصادية  النظم  مثل  للثقافة،  موضوعية 
تشمل  وقد  األخرا.  اللهجات  أو  اللغات  وفهم  الدينية،  واملعمقدات 
واملعمقدات،  القيم،  أقل وضوًحا، مثل  أو  ذاتية مخفية  أيًضا عناصر 

واملعايير واالفمراضات املشمركة داخل املجممع.

ثانًيا، تعكس املعرفة اخلاصة بالسياق املعرفة المصريحية لكيفية جتلي 
املعرفة  ما(، فضال عن  بلد  )مثل  الثقافية في مجال معني  املجاميع 

اإلجرائية لكيفية أن تكون فعاالً هناك.
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أسئلة:
أ. مينح البعد التحفيزي، أو محرك الذكاء الثقافي، حوافز للناس ليصبحوا أكثر ذكاء ثقافًيا. أيٌّ من احلوافز الثالثة، أو األبعاد 

الفرعية، تعتقد أنه األكثر أهمية؟ وملاذا؟

..................................................................................................................................................

ب. ما هو الفرق بني الثقافة العامة واملعرفة اخلاصة بالسياق؟ هل تعتقد أنه عليك فهم تفاصيل كل ثقافة حتى تتصرف بشكل 
مناسب مع أشخاص منها؟

..................................................................................................................................................

ت. فيما يتعلق باستراتيجية الذكاء الثقافي، ملاذا تعتقد أنَّ كاّلً من التخطيط والوعي والتحقق جميعها  مهمة؟  إذا تفاعل 
شخص ما مع أشخاص من ثقافات أخرى دون التفكير في ذلك، فهل تعتقد أن تفاعلهم سيكون إيجابًيا؟

..................................................................................................................................................

ث. من حيث السلوك، ملاذا يعتبر السلوك غير اللفظي في بعض األحيان بنفس أهمية ما يقوله الناس، وكيف يتحدثون؟ هل 
ميكنك التفكير في أي أمثلة لسلوك غير لفظي مختلف في ثقافات مختلفة قد تؤثر في كيفية فهم الناس جيًدا؟

.....................................................................................................................................................................

ج. في اعتقادك، أيٌّ من العوامل / القدرات / األبعاد األربعة للذكاء الثقافي أكثر أهمية، أم أن جميعها بنفس األهمية؟ ناقش 
أفكارك مع زمالئك في الفصل.

.....................................................................................................................................................................

فيما يمعلق بالبعد املعرفي املاورائي للذكاء الثقافي، أو اسمراتيجية الذكاء 
الثقافي، فإن األبعاد الفرعية الثالثة هي المخطيط والوعي والمحقق.

أوالً، إن المخطيط املمعلق بالذات وباآلخرين والسياق هو اسمراتيجية 
تقوم على تفكير عميق واسمباقي حول الثقافة، وتوّقع ما يجب القيام 
أن  قبل  »اسممع  املعنى،  بهذا  الّثقافات.  بني  الّمفاعل  حدوث  قبل  به 
للمخطيط  جيدة  نصيحة  تكون  قد  تمصرف«  أن  قبل  وفكر  تمحدث، 

)جنر مارك، 2013، ص. 42(.

المي  بالكيفية  احلقيقي  الوقت  في  وعي  وجود  هو  الوعي  إن  ثانًيا، 
تؤّثر بها الثقافة، في سياق معني، على العمليات الذهنية والسلوكيات 

للشخص، وكذلك على وضعية الّمفاعل الثقافي.

ثالًثا، إنَّ المحقق هو مساءلة ومراجعة االفمراضات الثقافية للفرد )حول 
الذات واآلخر(، وهو أيًضا المأويالت المي حتدث بعد الّمفاعل، وتعديل 

اخلرائط الذهنية عندما تخملف المجارب الفعلية عن الموقعات.

أخيًرا، إن األبعاد الفرعية الثالثة للذكاء الثقافي السلوكي، أو عمل الذكاء 
الثقافي، هي السلوك اللفظي، والسلوك غير اللفظي، واألفعال اللفظية.

أوالً، يعكس السلوك اللفظي املرونة في المعبير اللفظي، مثل المحدث 
بسرعة أو ببطء وبصوت عال أو هادئ، والموقف الوجيز عن الكالم 
واحلماس  الدفء  مقدار  تغيير  أيًضا  يشمل  أن  وميكن  الصمت  او 

والشكليات المي يمم نقلها.

خالل  من  الّمواصل  في  املرونة  اللفظي  غير  السلوك  يعكس  ثانًيا، 
احلركات وتعابير الوجه ولغة اجلسد، مثل املسافة، واالتصال اجلسدي 

أو البصري، واملالبس.

ثالًثا، تعكس األفعال اللفظية »املرونة في طريقة توصيل أنواع معينة 
من الرسائل« مثل الطلبات، أو الدعوات، أو االعمذارات، أو االممنان أو 
عدم املوافقة، أو قول »ال«. ويمضمن ذلك انمقاء الكلمات الصحيحة، 
والدرجة املناسبة من املباشرة وقوة فعل كالم معني. ويعممد هذا البعد 
لألسلوب  مخملفة  تصورات  لها  »الّثقافات  أن  حقيقة  على  الفرعي 

السلوكي املناسب لنقل أنواع معينة من الرسائل«.

استخدامه  مت   :)17-15 ص   ،2016( »هاشينا«  من  مقتبس 
بترخيص مسبق
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4.6 أنشطة

1. يرجى إكمال اختبار الذكاء الثقافي أدناه، أخًذا بعني االعتبار أن أشخاًصا من ثقافة أخرى ال يعني فقط من بلدان أخرى، بل ميكن 
أيًضا أن يشمل أشخاًصا من مناطق مختلفة من بلدك، وطبقات اجتماعية وأعمار مختلفة.

اختبار الذكاء الثقافي:
َقّيم مدى موافقتك على كل من العبارات التالية:

1 = غير موافق بشدة، 2 = غير موافق، 3 = محايد، 4 = موافق، 5 = موافق بشدة

الذّكاء الّثقافّي املعرفّي:

قبل أن أتفاعل مع أشخاص من ثقافة جديدة، أسأل نفسي ما الذي أمتنى حتقيقه.12345

إذا واجهت شيًئا غير متوقع أثناء عملي في ثقافة جديدة، فإنني أستخدم هذه التجربة الكتشاف طرق 12345
جديدة للّتعامل مع الّثقافات األخرى في املستقبل.

أخّطط لكّيفّية الّتواصل مع أناس من ثقافة مختلفة قبل أن أقابلهم.12345

12345
عندما أواجه وضًعا ثقافًيا جديًدا، ميكنني أن أشعر على الفور بأنَّ شيًئا ّما يسير على ما يرام، أو بأّن وضًعا 

ا ال يسير على ما يرام. مَّ

الّذكاء الّثقافّي الّسلوكّي:

من الّسهل تغيير لغة جسدي )على سبيل املثال، الّتواصل البصري أو الهيئة( لتناسب الناس من 12345
ثقافة مختلفة.

ميكنني تغيير تعبيري عندما يتطلب لقاء ثقافيٌّ ذلك.12345
أقوم بتعديل أسلوب حديثي )على سبيل املثال، اللهجة أو النغمة( ليناسب الناس من ثقافة مختلفة.12345
أغير طريقة تصّرفي بسهولة عندما يبدو أن الّلقاء الثقافي يتطلب ذلك.12345

الّذكاء الّثقافّي الّتحفيزّي:

لديَّ ثقة في أنني أستطيع التعامل بشكل جيد مع أشخاص من ثقافة مختلفة.12345

أنا متأكد من أنني أستطيع تكوين صداقات مع أشخاص تختلف خلفياتهم الثقافية عن ثقافتي.12345

ميكنني التكّيف مع أسلوب حياة ثقافة مختلفة بسهولة نسبية.12345

أنا واثق من أنني أستطيع التعامل مع وضع ثقافّي غير مألوف.12345
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ما هي نتيجتك؟:
في كل فئة، اجمع األرقام التي سجلتها لكل قول.

خذ هذا الرقم من كل فئة واقسمه على 4.

الرقم الذي حتصلت عليه هو النتيجة النهائية لتلك الفئة.

ماذا تعني نتيجتك إذن؟:
بشكل عام، يشير مموسط أقل من 3 إلى منطقة تمطلب المحسني 
في هذه الفئة، في حني أن املموسط   األكبر من 4.5 يعكس قوة 

الذكاء الثقافي احلقيقية!

أربعة أشخاص. هل  أو  2. ناقشوا نتائجكم في مجموعات من ثالثة 
فاجأتك أّي منها؟

في مجموعات.  أدن��اه  الستة  الثقافي  الذكاء  مواصفات  اآلن  اقرأ   .3
الدراسة  في  زم��الؤك  يتفق  هل  معها؟  تتماثل  التي  الّتعاريف  ماهي 

معك؟

مواصفات الذّكاء الّثقافّي:

احملافظ:
ولكنك  اخللفية،  نفس  من  أشخاص  مع  العمل  عند  فعال  أن��ت 

تواجه مشكلة عندما تغامر في أماكن أبعد.

احملّلل:
األجنبية  الثقافة  وتوقعات  ق��واع��د  ف��ك  منهجي  بشكل  ميكنك 
من خالل اللجوء إلى مجموعة ممنوعة من اسمراتيجيات المعلم 

الدقيقة.

الطبيعي:
النظامي.  المعلم  كلًيا على احلدس بدال من أسلوب  أنت تعممد 
نادًرا ما تدفع إلى الوجهة اخلاطئة من خالل االنطباعات األولى.

الّسفير:
قد ال تعرف الكثير عن الثقافة، ولكن ميكنك القول بشكل مقنع 

أنك تنممي إليها.

املقّلد:
ْن  لديك درجة عالية من المحكم في أفعالك وسلوكك، إن لم يكمُ
ثْل قدًرا كبيًرا من المبصر في أهمية اإلشارات الثقافية  ذلك ميَّ

المي تلمقطها.

احلرباء:
لديك مسموا عاٍل من مكوّنات الذّكاء الّثقافي الثالثة. قد يظن 

الناس أنك من السكان األصليني للبلد.

5.6 ملخص

ما  غالًبا  وال��ذي  الثقافي،  الذكاء  مفهوم  أوال  الفصل  هذا  ق��ّدم 
»ال��ق��درة  أن��ه  تعريفه على  األع��م��ال، وميكن  ق��ادة  ب��ني  يسمخدم 
الّثقافات  على جتاوز احلدود وحتقيق النجاح في إطار 
املمعددة »أو »القدرة على االرتباط والعمل بفعالية في املواقف 

املمنوعة ثقافًيا«.

ثم حّدد مفهوم اجلوهر واملرونة في الّمفاعل بني الّثقافات، والقدرات 
الثقافي،  ال��ذك��اء  محرك   - ثقافًيا  ذكية  تكون  أن  يجب  المي  األرب��ع 

واملعرفة، واالسمراتيجية، والعمل.

واكمشاف مدا  نفسك،  الفرصة الخمبار  الفصل  أخيًرا، منحك هذا 
الثقافي، زادت احممالية قدرتك على  ذكائك ثقافًيا. كلما زاد ذكؤك 
تطوير المفاهم املمبادل مع أناس من ثقافات أخرا، وتعزيز االحمرام 

والّسالم.

 آفاق مفتوحة:

 للمهممني باكمشاف املزيد عن الذكاء الثقافي، 
يرجى اسمكشاف املواقع اإللكمرونية ملركز 

الهدف املشمرك والذكاء الثقافي:
https://commonpurpose.org/
https://culturalq.com/
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األهداف الّتعّلمّية
• سنفكر في بعض القضايا المي ميكن مناقشمها مع شريك في احلوار بني الّثقافات.	
• سنجري محادثة مفيدة مع شخص من ثقافة أخرا.	
• سوف نفّكر ونمعلم من هذا الّمفاعل ونحن نناقش جتاربنا في الفصل الّدراسي.	

7
1.7 ابد رأيك

ناقش املواضيع التالية في مجموعات متكونة من ثالثة أو أربعة 
أشخاص: إذا كنت قادًرا على المحدث إلى أي شخص آخر في العالم .

-< مع من ستتحدث؟

-< ما الذي تريد ان تسأله عنه؟

-< ماذا تريد أن تقول له؟

2. لكن في الواقع ال ميكننا التحدّث مع أّي شخص.

فّكر في شخص، من ثقافة أو بلد آخر، ميكنك المحّدث إليه بالفعل. قد 
ترغب في أخذ النقاط التالية بعني االعتبار:

أ. بالنسبة إلى الطالب الذين يدرسون في سياق متعدد الّثقافات، 
ق��د ي��ك��ون م��ن امل��م��ك��ن إج����راء ه���ذا احل����وار وج��ه��ا ل��وج��ه مع 

األصدقاء أو اجليران.

الفصل الّسابع

مشروع احلوار بني الّثقافات

secondary3.indd   65 9/8/22   2:50 PM



الفصل الّسابع66

ب. بالنسبة إلى الطالب في سياق أحادي الثقافة، ولكنهم يتفاعلون 
عبر اإلنترنت مع أشخاص من بلدان أخرى، فقد يكون من املمكن 

إجراء هذا احلوار مع شخص يعرفونه بالفعل.

الذين يتواصلون  الثقافة  إلى الطالب في سياق أحادي  ت. بالنسبة 
املفيد  يكون من  قد  األصدقاء احملليني فقط،  اإلنترنت مع  عبر 
بالفعل مع أشخاص من  يتفاعلون  الذين  الفصل  في  لزمالئهم 

بلدان أخرى، تقدمي أفكار أو جهات اتصال.

بلد آخر،  الثقافة يعرف مدرًسا من  أح��ادي  إذا كان مدرس فصل  ث. 
فقد يكون من املمكن تنظيم تبادل جتارب ثقافية للصّف بأكمله.

األشخاص احملتمل التحدّث إليهم:

..............................................................................  >=
.................................................................... >=

.................................................................... >=

............................................................................ >=

في مجموعات متكونة من ثالثة أو أربعة أشخاص:

لكل شخص  األفضل  اخليارات  وح�ّددوا  مًعا،  االحتماالت  ناقشوا   .3
في املجموعة.

ْد اخليار األول والثاني لنفسك: َحدِّ

اخليار األول: ..................................................................

اخليار الثاني: .................................................................

تأّكد من أن اجلميع يعرفون مع من سيتحاورون، أو على األقل 
من سيسألون.

4. فكر فيما تعلمته في وقت سابق من الدورة حول ما هو مطلوب 
من أجل احلصول على تفاعل ناجح بني الّثقافات.

أ. ما هي بعض املواقف واملمارسات التي من املهّم جتنبها؟

ب. ما هي بعض املواقف واملهارات التي من املهّم تبنّيها؟

5. أخيًرا، ناقش ما تشعر به حيال إجراء حوار مع شخص من 
ثقافة أو دولة أخرى.

أ. هل أنت متحمس أم متوتر؟ ملاذا ؟

ب. هل لديك أية مخاوف معينة؟

ناقشوا مالحظاتكم في الصّف دراسي.
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2.7 قراءة وإمتام مهمة

يرجى قراءة االسمبيان واسمكماله في  1. استعداًدا إلجراء حوار، من املفيد أن يكون لديك بعض القضايا املعدة مسبًقا للحديث عنها. 
الصفحة المي تلي.

تذكر أنه ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة، لذا اكتب فقط ما يتبادر إلى ذهنك أواًل، بداًل مما تعتقد أنه اإلجابة »الصحيحة«.

مالحظة: أعد القسم »أ« من االستبيان للحوار بني شخص في تونس وشخص في الواليات املتحدة. ميكن تعديل الفئات لتناسب السياق اخلاص بك.

2. ناقش اآلن إجاباتك في مجموعات ممكونة من ثالثة أو أربعة أشخاص.

أ. كم عدد اإلجابات املتشابهة؟ ما هي اإلجابات املختلفة؟

ب. هل حصلَت على أّي أفكار جديدة من زمالئك في الفصل حول ما ميكنك مناقشته مع شخص من بلد أو ثقافة أخرى؟
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استبيان ما قبل احلوار
أ. ربط الكلمات

اكتب أّول كلمتني أو ثالث كلمات مترابطة تتبادر إلى ذهنك عند سماع كل كلمة من الكلمات التالية،

)ال تضيع وقًتا طوياًل في التفكير فيها!(:

مسيحي ...........................................................  الواليات املتحدة األمريكية ..................................... 

مسلم .............................................................  تونس ..................................................................... 

الغرب .............................................................  أوروبا ...................................................................... 

الشرق ............................................................. الشرق األوسط .......................................................... 

أمريكي ............................................................. عربي ..................................................................... 

ب. أكمل اجلمل:
أ. الطالب هو الشخص الذي ...........................................................................................................................

ب. املعلم هو الشخص الذي ................................................................................................................................

ج. الصديق هو الشخص الذي ...........................................................................................................................

د. األب هو الشخص الذي ................................................................................................................................

ه�. الّسياسي هو الشخص الذي ...........................................................................................................................

و. الدبلوماسي هو الشخص الذي ...........................................................................................................................

ت. نقاش حول الّسالم:
ما هي خطوات العمل الثالثة التي تعتقد أنه يجب القيام بها من أجل حتسني الّسالم العاملي؟

....................................................................................................................................................

كيف تفهم حقوق اإلنسان؟ كيف ميكن تطويرها للجميع؟

.....................................................................................................................................................................

مواضيع مناقشة أوسع:

ما هي القضايا األخرى التي توّد التحدث عنها مع شريكك في احلوار؟
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3.7 أنشطة

بعد.  عن  للمعاون  »الثقافة«  من��وذج  على  ه��ذا  احل��وار  نشاط  يعممد 
سمجري حواًرا مع شخص ما من بلد أو ثقافة أخرا، وسيحدث هذا 

عادة خارج أوقات الدراسة.

1. قبل بدء احلوار:

أ. اتصل بالشريك الذي قررت اخمياره في القسم األول، واسأله عما 
وقت  المحاور معك، ووضع مخطط، وحتديد  في  يرغب  كان  إذا 

للحوار.

تعرفه،  ال  كنت  إذا  أو   / و  اخمار شريكك  قد  م��دّرس��ك  ك��ان  إذا  ب. 
فسيكون من املفيد إكمال سيرة ذاتية قصيرة:

•  االسم	

• العمر	

•  أين تسكن	

•  العائلة	

•  االهتمامات	

ت. أرسل نسخة عن سيرتك الذاتية )إذا لزم األم��ر(، وعن 
إجاباتك على االسمبيان، إلى شريكك.

على  وإجاباته  األم��ر(  لزم  )إذا  الذاتية  إرس��ال سيرته  منه  اطلب 
نفس االسمبيان قبل الوقت الذي مت حتديده للمحاور.

2. احلوار:

تقنية  باسمخدام  اإلنمرنت  عبر  تواصال  أو  لوجه،  وجها  تقابال 
انمقال الصوت مثل تطبيق سكايب.

نظر  وجهة  فهم  هو  احل��وار  ه��ذا  من  الرئيسي  الهدف  أن  تذّكر 
الشخص اآلخر، وليس فرض وجهة نظرك عليه في املقام األول، 
على الرغم من أن اسمخدام األسئلة لمشجيع الناس على المفكير 

في موقفهم، ميكن أن يكون مثمًرا.

أ. قوما بمحية بعضكما البعض وقارنا بني سيرتكما الذاتية )إذا لزم 
األمر(.

ب. ناقشا اإلجابات املخملفة في القسمني )أ( و )ب( من االسمبيان. 
أي اإلجابات كانت ممشابهة؟ وأيها كانت مخملفة؟ ما هي أسباب 

اخمالف اإلجابات؟

الّسالم  أج��ل  م��ن  كالكما  اقمرحها  المي  العمل  خ��ط��وات  ناقشا  ت. 
العاملي، وأفكاركما حول حقوق اإلنسان في القسم )ت(. ما هي 
األفكار المي تمفقان عليها؟ وعلى أي منها تخملفان؟ هل بإمكانكما 

االتفاق على أهمها؟

ث. قم بإجراء مناقشة أوسع حول املواضيع المي قمت بإدراجها في 
القسم )ث(. ال تمرّدد في إضافة أي مواضيع أخرا تخطر ببالك 

أثناء حديثك.

 تستغرق هذه احملادثة عادة حوالي ساعة.

يسمغرق  ان  وأحياًنا ميكن  األحيان،  بعض  في  أس��رع  تكون  أن  ميكن 
الطالب وقًما أطول، وأحيانا يسممر الطالب في الّمفاعل مع شركائهم 

لفمرة طويلة بعد انمهاء مترين الفصل.
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تفكير:
خّصص بضع دقائق بعد احلوار للتفكير في هذه التجربة، ثم قم بتدوين بعض املالحظات حولها.

أ. إلى أّي مدى استمتعت باملناقشة؟ 

.......  ..........................................................................................................................................
 .......  ..........................................................................................................................................
 .......  ..........................................................................................................................................
....... ..........................................................................................................................................

ب. ما الذي برز في املناقشة؟ هل فاجأك شيء ما؟

 .......  ..........................................................................................................................................
.......  ..........................................................................................................................................
.......  ..........................................................................................................................................
.............. ...................................................................................................................................

ت. قم بتدوين النقاط الّرئيسة التي برزت أثناء مناقشتك

 .......  ..........................................................................................................................................
.......  ..........................................................................................................................................
.......  ..........................................................................................................................................
 ..............  ...................................................................................................................................
....... ..........................................................................................................................................

ث. في اي مجاالت اتفقتم؟

 .......  ..........................................................................................................................................
.......  ..........................................................................................................................................
 .......  ..........................................................................................................................................
 .......  ..........................................................................................................................................
.......  ..........................................................................................................................................
....... ..........................................................................................................................................

ج. في أي مجاالت اختلفتم في وجهات النظر؟ عندما اختلفتم، هل متّكنَت من فهم أسباب وجهة نظر شريكك املختلفة، حتى 
لو لم تتفق معه؟

 .......  ..........................................................................................................................................
.......  ..........................................................................................................................................
 .......  ..........................................................................................................................................
 .......  ..........................................................................................................................................
.......  ..........................................................................................................................................
....... ..........................................................................................................................................
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4.7 دراسة حالة

أربعة  أو  ثالثة  من  مجموعات  في  اعمل  تدويناتك،  مستخدًما 
أشخاص ملناقشة كل جتربة من جتارب احلوار التي أجريتموها:

1. قدموا شركاءكم في احلوار إلى زمالئكم في الفصل.

من كانوا؟ من أين كانوا؟ ماذا أحّبوا؟ كيف تعاملَت معهم؟

2. حتدث عن مناقشمك للقسمني »أ« و »ب ».

كيف سار األمر؟ هل برز أي شيء على أنه مفاجئ؟ هل تعلمت أيَّ شيء 
جديد عند اختالف وجهات النظر؟ أحياًنا يفهم الناس من ثقافات 

مختلفة األشياء بشكل مختلف.

3. كيف سار نقاشكم حول األعمال من أجل الّسالم العاملي.

هل متكنتم من االتفاق على أهم اخلطوات؟ حددها؟

4. كيف سار نقاشكم حول حقوق اإلنسان وتطّورها.

هل كانت لديكم وجهات نظر متشابهة أم آراء مختلفة؟ ماذا تعلمتم؟

5. كيف سارت مناقشمكم املوسعة.

ما الذي حتدثتم عنه؟ ملاذا؟ هل كانت لديكم وجهات نظر متشابهة أم 
آراء مختلفة؟ ماذا تعلمتم؟

6. وأخيًرا، كيف كانت المجربة بشكل عام؟

هي  م��ا  مشجعة؟  وغ��ي��ر  محرجة  أم  ومشجعة،  إيجابية  ك��ان��ت  ه��ل 
اإليجابيات التي ميكنك احلصول عليها من خالل هذه التجربة؟ ما 
الذي تعلمت أن تفعله على األرجح بشكل مختلف في املرة القادمة؟ 
ما الذي تعلمته ويشجعك على تطوير »ثقافة الّسالم« مع أناس من 

دول أخرى؟ 
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5.7 ملخص

منح هذا الفصل الطالب الفرصة إلجراء حوار مع شخص من 
دولة و / أو ثقافة اخرى.

قبل احلوار، متّكن الّطالب من التفكير في بعض الدروس التي تعلموها 

للتفاعل  أنفسهم  إع��داد  على  للمساعدة  الفصل  من  سابق  وقت  في 

اإليجابي، والتفكير في بعض املواضيع التي يرغبون في مناقشتها.

امل��دة، ومناقشة  ا في  التفكير شخصّيً بعد احل��وار، متكن الطالب من 

جتاربهم وما تعلموه مع زمالئهم في الفصل.
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73 املواطنة العاملّية

األهداف الّتعلمّية
• أن نقدم مفهوم املواطنة العاملّية، وكيف يرتبط باملواطنة الوطنية.	
• أن ننظر في أهمية الّمربية على املواطنة العاملّية وأّهمّيمها في تعزيز الّسالم.	
• أن نفهم الّمناقض بني املواطنة العاملية »الناعمة« و »احلرجة«.	

8

1.8 ابد رأيك

1.  ناقش ما يلي في مجموعات من ثالثة أو أربعة أشخاص:

أ. ما معنى أن تكون مواطًنا وطنًيا؟

ب. حسب رأيك، ما الذي يكّون مواطًنا وطنًيا صاحًلا؟

ت. ماذا يعني أن تكون مواطًنا عاملًيا؟

ث. حسب رأيك ما الذي يجعلك مواطًنا عاملًيا صاحًلا؟

ج. هل ميكن أن تكون مواطنا وطنًيا ومواطًنا عاملًيا صاحًلا في نفس الوقت، أم أنهما في عالقة متوّترة؟

الفصل الثامن

املواطنة العاملّية
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1 .........................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2 ........................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

3 ........................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

األولى  العاملية  اليونسكو  مبادرة  من  ...«مقتطع  هي  العاملية  »املواطنة  بعنوان  فيديو  مقطع  دقيقة  غضون  في  ستشاهد   .2
للتعليم. 

مت طرح 3 أسئلة على عدد من األشخاص:
أ. ما هو املواطن العاملي؟

ب. ملاذا يجب أن يكون كل فرد منَّا مواطنا عاملًيا؟

ت. ماذا تفعل باعمبارك مواطًنا عاملّيًا؟

كيف سيجيبون في اعتقادك؟

3 - استمع اآلن إلى مقطع الفيديو ودّون ما يقولونه:

4. اعمل اآلن في مجموعات من ثالثة أو أربعة أشخاص، وناقش األشخاص الذين تّمفق معهم والذين ال تّمفق معهم.
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2.8 قراءة

1. اقرأ املقتطف التالي من اليونسكو حول تعليم املواطنة 
العاملية، وأجب عن األسئلة التي تلي:

تعليم املواطنة العاملّية:

ال تزال انمهاكات حقوق اإلنسان، وعدم املساواة، والفقر، تهدد 
الّسالم واالسمدامة رغم أن العالم يزداد ترابًطا على األرجح.

وميثل تعليم املواطنة العاملية )GCED( اسمجابة اليونسكو 
من  املمعلمني  خالل متكني  من  يعمل  فهو  المحديات.  لهذه 
وليست  عاملية  قضايا  ه��ذه  أنَّ  إدراك  م��ن  األع��م��ار  جميع 
محلية، وأن يصبحوا ممُرّوجني نشطني ملجممعات أكثر سلًما 
املواطنة  تعليم  يعد  واس��م��دام��ة.  وأم��ًن��ا  وش��م��واًل  وتسامًحا 
المابع  المعليم  قطاع  لبرنامج  اسمراتيجًيا  مجاال  العاملية 
لليونسكو ويعممد على تعليم أعمال الّسالم وحقوق اإلنسان. 

وهو يهدف إلى غرس القيم واملواقف والسلوكيات المي تدعم 
املواطنة العاملية املسؤولة من مثل اإلبداع واالبمكار وااللمزام 

بالّسالم وحقوق اإلنسان والمنمية املسمدامة.

يرتكز عمل اليونسكو في هذا املجال على دسمورها اخلاص 
والنساء،  الرجال  أذه��ان  في  الّسالم  »بناء  إل��ى  يهدف  ال��ذي 
واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وخطة المعليم 2030، وإطار 
من   4.7 الهدف  حتقيق  خصوًصا  يسمهدف  وال��ذي  العمل، 
جدول أعمال المنمية املسمدامة وهو: تعلم العيش مًعا بشكل 
مسمدام، والموصية املمعلقة بالمعليم من أجل المفاهم الدولي 
والمعاون والّسالم، والمعليم املمعلق بحقوق اإلنسان واحلريات 

األساسية )1974(، والبرنامج العاملي لمعليم حقوق اإلنسان.

املواضيع اخلاصة حتت مظلة  العديد من  اليونسكو  ميملك 
تعليم املواطنة العاملية: مثل منع المطرف العنيف من خالل 
اجلماعية،  واإلب��ادة  »الهولوكوست«  حول  والمعليم  المعليم، 

أسئلة:
وفًقا لليونسكو:

1. ما سبب أهمية المربية على املواطنة العاملية )GCED(؟
..................................................................................................

2. كيف يشتغل تعليم املواطنة العاملية؟

..................................................................................................

3. ما هي »القيم واملواقف والسلوكيات التي تدعم املواطنة العاملية املسؤولة«؟ هل توافق عليها؟

.................................................................................................

4.كيف يعّزز تعليم املواطنة العاملية الّسالم؟

..................................................................................................

5. حسب رأيك، ملاذا يرتبط تعليم املواطنة العاملية بالتنمية املستدامة؟

..................................................................................................
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تعليم  القانون من خالل  المعليم وتعزيز سيادة  واللغات في 
املواطنة العاملية.

تمعاون اليونسكو مع شبكة عاملية واسعة النطاق لنشر تعليم 
املواطنة العاملية با في ذلك معاهدها اخلاصة من الدرجة 
األولى، ووكاالت األمم املمحدة األخرا، واملنظمات احلكومية 

الدولية، فضاًل عن املنظمات اإلقليمية.

2. اقرأ اآلن النص التالي بقلم »لورد زاباتا ميراندا« املقتطف 
من موقع »أطلس كوربس«، وأجب عن األسئلة التي تليه.

»أطلس كوربس« هي »شبكة دولية ممكونة من قادة القطاع 
االجمماعي واملنظمات المي تعزز االبمكار والمعاون واحللول 

ملواجهة المحديات العاملية للقرن احلادي والعشرين«:

ما سبب أهمية تعليم املواطنة العاملية؟

بقلم لورد »زاباتا ميراندا« 26 فبراير 2018

إننا نعيش في عالم معّقد قد أصبح أكثر ترابًطا وتالحًما. 
فقد جلبت اإلجراءات احلية والفردية عواقب عاملية، كما 
أن المحديات المي نواجهها اليوم تؤثر فينا جميًعا. فاألمر 
ال يمعلق فقط بجممعك أو بدينمي، إنه يمعلق بنا جميًعا، 
البعض،  بعضنا  فهم  دون  العيش  ال ميكننا  بأسره.  بالعالم 
فنحن نعيش في مجممع واحد، وعلينا إعداد الشباب إليجاد 

حلول لهذه المحديات في بيئة ممعددة الّثقافات.

ارتفاًعا  المعليم يزداد  الّناس يحصلون على مسموا من  إن 
والكمابة  ال��ق��راءة  أم��ر مذهل. فالقدرة على  ي��وم، وه��ذا  كل 

أسئلة:
وفًقا للمؤلف:

أ. ملاذا نحتاج لفهم بعضنا البعض؟

 .............................................................................................................................
.............................................................................................................................

ب. ما هي اخلصائص املهمة ألّي عملية تربوية؟

 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ت. ماذا يفعل تعليم املواطنة العاملية؟

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

ث. ما الذي نحتاجه إلى جانب املعرفة التقنية؟

 .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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نقود جهودنا  أن  يجب  ذلك،  ومع  للغاية؛  مهمان  واحلساب 
نحو تعليم مهم، ليس فقط نحو المعليم الذي ميكن قياسه، 
ولكن أيًضا المعليم الذي يوّفر مهارات جديدة ألزمنة جديدة: 
والمنوع،  اإلنسان،  حقوق  وفهم  واملسؤولية،  المضامن،  مثل 

والوعي البيئي.

يجب أن يكون تعليم املواطنة العاملية أولوية قصوا؛ إنه أقوا 
البعض، ولمزويد  للعالم ولعضنا  لمنمية االحمرام  لدينا  أداة 
أطفالنا بفهم للعالم املمنوع، واالسمجابة ملن ليسوا على دراية 
بالمعاطف، ومتكني الشباب من أجل قيادة مجممعاتنا، وتبني 
فكرة الّسالم، لمفعيل املشاركة املدنية، والمممع باخمالفاتنا.

إن المعليم الذي يمجاوز باب الفصل هو ما يجب أن تسعى 
من  امل��زي��د  ع��ام  ك��ل  لدينا  لمحقيقه.  »املثقفة«  مجممعاتنا 
إلى  وم��ا  واح��ام��ني،  واالقمصاديني  واملهندسني  احاسبني 
ذلك، ولكن كم منهم ميثلون وكالء للمغييرات اإليجابية؟ لقد 
تعلمنا بالفعل أن العالم ال يحماج فقط إلى املعرفة المقنية 
إن  والمسامح.  المعاطف  من  املزيد  إلى  أيًضا  يحماج  ولكن 
املفاهيم المي يمم تدريسها في الفصول الدراسية ذات مغزا 

لكنها ليست كافية. لقد حان الوقت لمحقيق هذا املفهوم.

أشخاص  أربعة  أو  ثالثة  من  مجموعات  في  اآلن  اعمل   .3

وناقش األسئلة التالية:

أ. هل تمفق مع املؤلف؟

ب. إن املوافقة على فكرة ّما شأن خاص، ولكن تنفيذها أمر 
أكثر صعوبة في أغلب األحيان. كيف تعمقد أن املواطنة 
كانت  إذا  ممارسمها  عند  المنفيذ  إل��ى  بحاجة  العاملية 

سمحدث تغييًرا حقيقًيا في مواقف الناس؟

3.8 دراسة حالة

املواطنة العاملية احلرجة:

اقرأ املقمطف المالي من مقال بعنوان »تعليم املواطنة العاملية 
الناعمة في مقابل املواطنة العاملية احلرجة« بقلم »فانيسا 

أندريوتي«، وأجب عن األسئلة المي تليه:

في نهاية الدورة المدريبية للنشطاء المي حتمل عنوان »لنجعل 
الفقر من املاضي«، وباعمباره مصدر إلهام ملجموعة ممكونة 
املساعد  يقوم  عملهم،  خطط  لكمابة  شاًبا   30 حوالي  من 

بإجراء المصور المالي )مسمنسخ من مالحظاتي(:

يرتدون  بأشخاص  مليئة  إنها  رقص ضخمة.  قاعة  »تخيل 
رّبطات عنق سوداء وكلهم من املشاهير. ترا أيًضا سجادة 
حمراء تؤدي إلى خشبة املسرح على اجلانب اآلخر. ويوجد 
على املسرح »نيلسون مانديال«. إنه يحمل جائزة وهي جائزة 
الناشط الذي يمم اخمياره كل عام. يناديك باسمك. فممشي 
ترتدي؟ كيف  ماذا  إليك.  ينظرون  املمر واجلميع  ذلك  في 
تشعر؟ فكر في كيفية وصولك إلى هناك: عدد األشخاص 
البيضاء على  عوا على عرائضك، وعدد األحزمة  الذين وقَّ
إلى  أخذتهم  الذين  األشخاص  وع��دد  أصدقائك،  معاصم 
يَ��َدْي مانديال. كيف تشعر؟ يعطيك  أنت تصافح  »إدنبرة«. 
امل��ي��ك��روف��ون. اجل��م��ي��ع ه����ادئ ف��ي ان��م��ظ��ار ك��الم��ك. إنهم 
يحمرمونك. هم يعرفون ما قمت به. فكر في الفرق الذي 
الذين  األش��خ��اص  ك��ل  ف��ي  ه��ذه احلملة! فكر  ف��ي  أحدثمه 

ساعدتهم في إفريقيا ... «

كان االسمماع إلى هذا وأنا شخص جنوبي أمًرا مزعًجا، ولكن 
ما كان أكثر إثارة للقلق هو مالحظة أنه عندما فمح الشباب 
أعينهم وسألْممُهم عّما إذا كانوا يعمقدون أن المصّور مثّل مشكلة، 
كانت اإلجابة بأغلبية ساحقة »ال«. أكدوا أن دافعهم األساسي 
تطوير  أو  ال���ذات،  بمنمية  مرتبًطا  ك��ان  كناشط«  »ال��م��درب  ل��� 
املهارات القيادية أو مجرد االسممماع، معزًزا، بالطبع، بالمفوق 
األخالقي والشعور الطالئعي)1( باملسؤولية عن تغيير أو إنقاذ 
العالم »هناك«. عَكس هذا في الواقع أحد األقوال الواردة في 
ملصق املنظمة المي كانت تشرف على الدرس، وهو »افعل ما 

حتب القيام به، ولكن أنقذ العالم أثناء قيامك بذلك«.

)1( الطالئعي: شخص في الطليعة أوفي موقع قيادي حلركة أو مجال ما.
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بدت  املجموعة  أن  هو  االرت��ي��اح  بعدم  شعوري  أسباب  من 
وكأنها غير مدركة أن أمناط المفكير وتأثيرات »ما يحبون 
فعله«، ميكن أن ترتبط ارتباًطا مباشًرا بأسباب املشكالت 
المي كانوا يحاولون معاجلمها في املقام األول. يشير هذا إلى 
قضية مركزية في تعليم املواطنة العاملية: وهي ما إذا كان 
املساواة  لعدم  والثقافية  االقمصادية  معاجلة اجلذور  سيمم 
في السلطة، وتوزيع الثروة، أو العمل في نظام عاملي معقد، 

وغير مؤكد وكيفية المعامل معه.

معقدة  شبكة  فحص  يجب  العاملية،  القضايا  فهم  أجل  من 
من العمليات والسياقات الثقافية واملادية احلية أو العاملية 
وتفكيكها. إن حجمي هي أننا إذا فشلنا في القيام بذلك في 
ل�  تعليم املواطنة العاملية، فقد ينمهي بنا األمر إلى المرويج 
»مهمة حضارية« جديدة على أّنها شعاٌر جليل يمحمل »عبء« 

مت  ال��ذي  اجليل،  ه��ذا  إنَّ  وحتضيره.  وتعليمه  العالم  إنقاذ 
تشجيعه وحتفيزه على »إحداث الفارق«، سيعرض بعد ذلك 
معمقداته وأساطيره على أنها عاملية، وسيعيد إنماج عالقات 
القوة والعنف على غرار تلك المي كانت موجودة في احلقبة 
تنآا  تعليمية  مناهج  تصميم  ميكننا  كيف  االسمعمارية. 

بالطاَلب عن هذا االجتاه؟

املصدر:

 Andreotti, Vanessa (2006) ‘Soft versus critical
 global citizenship education’، Policy & Practice: A
 Development Education Review, Vol.3, Autumn,
pp. 40-51, available: https://www.developmentedu-
cationreview.com/issue/issue-3/soft-versus-critical-
..global-citizenship-education

أسئلة:
1. تخيل أنك الشخص املوجود في التصّور. كيف سيكون شعورك؟

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

2. هل تعتقد أن التخيل مزعج أم ال؟ إذا كان األمر كذلك فلماذا؟ وإن لم يكن كذلك فلماذا؟
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

3. ما هي الدوافع التي حتّدث عنها املشاركون حتى يصبحوا ناشطني؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

4. ما الذي ترى املؤلفة أنه القضية املركزية في تعليم املواطنة العاملية؟ هل توافقها الرأي؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

5. ملاذا تعتقد املؤلفة أن تعليم املواطنة العاملية أصبحت رسالة حضارية جديدة؟ هل توافقها الرأي؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
6. هل ميكنك اإلجابة على السؤال األخير للمؤلفة: »كيف ميكننا تصميم مناهج تعليمية تنأى بالطالب عن هذا االجتاه؟«
.............................................................................................................................

ناقشوا اآلن إجاباتكم مع زميل أو في مجموعات من ثالثة أو أربعة أشخاص.

secondary3.indd   78 9/8/22   2:50 PM



79 املواطنة العاملّية

4.8 أنشطة 

تعليم املواطنة العاملّية الناعمة في مقابل املواطنة العاملّية احلرجة:
يوضح اجلدول أدناه التباين الذي يظهره »أندريوتي« بني تعليم املواطنة العاملية »الناعمة« و»احلرجة«.

ويقرأ  »الناعم«  الوصف  أحدكما  يقرأ  فردين، حيث  التالي في مجموعات من  اق��رأوا اجل��دول   .1
اآلخر الوصف »احلرج«.

تعليم املواطنة العاملّية احلرجةتعليم املواطنة العاملّية الّناعمة
عدم املساواة والّظلمالفقر والعجزاملشكل

عدم وجود »تنمية«، تعليم، موارد، مهارات، ثقافة، طبيعة املشكل
تكنولوجيا، إلخ.

البنى املعقدة، والهياكل واألنظمة واالفتراضات، 
وعالقات القوة، واملواقف التي تخلق وحتافظ 

على االستغالل، وتفرض عدم التمكني، ومتيل 
إلى القضاء على االختالف.

تبرير مواقع محظوظة )في 
الشمال واجلنوب(

»التنمية«، »التاريخ«، التعليم، العمل اجلاد، التنظيم 
األفضل، االستخدام األفضل للموارد، التكنولوجيا.

االستفادة من األنظمة والهياكل غير العادلة 
والعنيفة، والسيطرة عليها.

اإلنسانية املشتركة / اخلير / املشاركة والرعاية. أسس الرعاية
املسؤولية عن اآلخر )أو تعليم اآلخر(.

العدل / التواطؤ في األذى. املسؤولية جتاه 
اآلخر )أو التعلم مع اآلخر(، املساءلة.

كلنا مرتبطون ببعضنا وبصفة متساوية، وكلنا فهم االعمماد املمبادل
نريد نفس الشيء، ونستطيع جميًعا أن نفعل نفس 

الشيء.

العوملة غير املتكافئة، عالقات القوة غير 
املتكافئة، النخب الشمالية واجلنوبية تفرض 

افتراضاتها اخلاصة على أنها عاملية.

الهياكل واملؤسسات واألفراد التي تشكل عائقا أمام ما يجب تغييره
التنمية.

الهياكل، النظم )املعتقدات(، املؤسسات، 
االفتراضات، الّثقافات، األفراد، العالقات.
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تعليم املواطنة العاملّية احلرجةتعليم املواطنة العاملّية الّناعمة
حتى يحقق اجلميع التنمية والوئام والتسامح ملاذا؟

واملساواة.
حتى يتم معاجلة املظالم، ويتم إنشاء أسس 

أكثر مساواة للحوار، وميكن للناس أن يتمتعوا 
بقدر أكبر من االستقاللية لتحديد تطورهم.

بعض األفراد هم جزء من املشكل، لكن األشخاص دور األفراد »العاديني«
العاديني جزء من احلل حيث ميكنهم خلق ضغط 

لتغيير الهياكل.

نحن جميًعا جزء من املشكل وجزء من احلل.

دعم احلمالت لتغيير الهياكل، والتبرع بالوقت، ما ميكن لألفراد القيام به
واخلبرة واملوارد.

حتليل املوقف / السياق اخلاص، واملشاركة في 
تغيير الهياكل واالفتراضات، والهويات، واملواقف، 

وعالقات القوة في سياقاتها.

من الداخل إلى اخلارج.من اخلارج إلى الداخل )التغيير املفروض(.كيف يحدث المغيير؟

العاملية )رؤية غير قابلة للتفاوض حول كيفية عيش املبدأ األساسي للمغيير
اجلميع، وما يجب أن يريده، أو ما ينبغي أن يكون 

عليه(.

االنعكاسية، واحلوار، والعالقات الطارئة، 
والعالقة األخالقية باالختالف )التغيير 

اجلذري واالنفتاح على مواجهة »اآلخر«(.

الهدف من تعليم املواطنة 
العاملية

متكني األفراد من التصرف )أو أن يصبحوا 
مواطنني فاعلني( وفقا ملا مّت تعريفه لهم على أنه 

حياة جيدة أو عالم مثالي.

متكني األفراد من التفكير بشكل نقدي في 
موروثات وعمليات ثقافاتهم، وتخيل مستقبل 

مختلف وحتمل املسؤولية عن القرارات 
واألفعال.

اسمراتيجيات تعليم املواطنة 
العاملية

تعزيز التعامل مع القضايا العاملية، ووجهات رفع الوعي بالقضايا العاملية وتعزيز احلمالت.
النظر ،والعالقة األخالقية مع االختالف، 

ومعاجلة التعقيد وعالقات القوة.
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تعليم املواطنة العاملّية احلرجةتعليم املواطنة العاملّية الّناعمة
الفوائد احمملة لمعليم

املواطنة العاملية
زيادة الوعي ببعض املشكالت، ودعم احلمالت، 

وحتفيز أكبر للمساعدة / القيام بشيء ما، والشعور 
بإحساس جيد.

التفكير املستقل / النقدي والعمل األكثر 
استنارة ومسؤولية وأخالقية.

الشعور باألهمية الذاتية والغرور و / أو التفوق املشاكل احمملة
الثقافي، وتعزيز االفتراضات والعالقات 

االستعمارية، وتعزيز االمتياز، واالغتراب اجلزئي، 
والعمل غير النقدي.

الشعور بالذنب، الصراع الداخلي والشلل، 
اإلحجام عن النقد، الشعور بالعجز.

 Andreotti, Vanessa (2006) ‘Soft versus critical global citizenship education’، Policy & Practice: A Devopment
Education Review, Vol. 3, Autumn, pp. 40-51, available: https://www.developmenteducationreview.com/is-
 .sue/issue-3/soft-versus-critical-global-citizenship-education

2. فّكروا اآلن في كل نقطة مع بعضكم البعض.

أيني؟ أ. هل تفهم الفرق بني الرَّ

ب. هل تعتقد أن االختالف مهم؟

انضم اآلن إلى مجموعة أخرا لمكوين مجموعة من أربعة أشخاص، وانظروا في القضايا بشكل عام. اكمب مالحظات   .3
موجزة عن اسمنماجاتك:

أ. ما هي النقاط اجليدة للمنظور »الناعم«؟

....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

ب. ما هي نقاط ضعفه؟

....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

ت. ما هي النقاط اجليدة للمنظور »احلرج«؟

....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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ث. ما هي نقاط ضعفه؟

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5.8 ملخص

 ،)GCED( م فكرة تعليم املواطنة العاملية َم هذا الفصل مفهوم »املواطنة العاملية«، وقارنها مع »املواطنة الوطنية«، ثم قدَّ قدَّ
َجت لها اليونسكو ومنظمات أخرا، بقوة. المي روَّ

وبعد ذلك، انمقلت إلى النظر في مسألة تعليم املواطنة العاملية »احلرجة«، والمي تركز على القضايا املعقدة وعالقات القوة 
العاملية غير املمكافئة. 

وقارنت ذلك بمعليم املواطنة العاملية »الناعمة« والذي يركز بشكل أساسي على الفقر واالفمقار إلى »المنمية«. على 
الرغم من أن النشطاء العامليني »الناعمني« يريدون المغلب بصدق على املشكالت العاملية، وأن يصبح العالم مكاًنا أكثر 

عدال، ميكن للمنهج »الناعم« أن يساهم دون قصد في احلفاظ على املشكالت المي يهدفون إلى المغلب عليها.

آفاق مفتوحة

للراغبني في اكمشاف املزيد حول املواطنة العاملية 
وتعليم املواطنة العاملية، أوصي باسمكشاف 
املواقع المالية ملقدمة أوسع للمعليم العاملي: 

اليونسكو: اتبع الروابط من 

https://en.unesco.org/themes/gced

للحصول على أفكار حول النشاط العاملي: املواطن العاملّي:

https://en.unesco.org/themes/gced

لوجهات نظر نقدية حول الّمعليم العاملي.
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األهداف التعلمّية:
• أن ندرك بعًضا من أهّم املخاطر العاملية، وكيف ميكن أن ُتّعض الّسالم للخطر.	

• أن نكتشف كيف ميكن للناس العاديني اتخاذ إجراءات باعتبارهم مواطنني عامليني للتغلب على املشاكل العاملية.	

• أن نعمل في مجموعات لتطوير وتقدمي مشروع املواطنة العاملية إلى الفصل الدراسي.	

9
الفصل الّتاسع

مشروع املواطن العاملّي

1.9 ابد رأيك
شاهد مقطع الفيديو المالي بعنوان »تقرير املخاطر العاملية 2016 للمنتدى االقتصادي العاملي، وأجب عن األسئلة التي تليه.

https://www.youtube.com/watch؟v=EucFQ02ic7M

secondary3.indd   83 9/8/22   2:50 PM



الفصل الّماسع84

أسئلة:
1. ما هي املخاطر المي يذكرها تقرير املنمدا االقمصادي العاملي؟ اكمب أكبر عدد ممكن منها.

......................................................................................................................................... -<

......................................................................................................................................... -<

......................................................................................................................................... -<
ناقش املواضيع التالية في مجموعات من ثالثة أو أربعة أشخاص:

2. هل توافق على أنها من أكبر املخاطر التي يواجهها العالم؟

إذا كان األمر كذلك ملاذا؟ إذا لم يكن كذلك، ملاذا؟

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….……
3. هل ميكنك التفكير في أي مخاطر أخرى تعتقد أنها مهمة؟

…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….……
 4. ما هي املخاطر التي تعتقد أنها األكثر خطورة على الّسالم؟

…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….……
 5. ما الذي يجب القيام به للحّد من هذه املخاطر حسب رايك؟

…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….……
 6. هل هناك أي شيء ميكنك القيام به للحّد منها؟

…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….……
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أسئلة:
اسممع إلى القسم األول من احلديث )0.00-2.31(، وأجب عن األسئلة المالية:

)قد ترغب في االسمماع إلى كل قسم أكثر من مرة.(
1. ما هو املشروع الذي نفذته »دافينيا«؟ ما رأيك في مشروعها؟     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. كيف تعّرف املواطن العاملي؟ هل توافقها الرأي؟
…………………………………………………………………………………........................................................................………………………………………………

3. ما هي املشاكل التي ُيعْتَقد أن مواطني العالم ميكنهم حلها؟ هل تعتقد أن هذا ضرب من اخليال أم خطر؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اسممع اآلن إلى القسم المالي )2.31-5.42( وأجب عن األسئلة أدناه:
4. ماذا فعل في مدرسته ملساعدة الفقراء؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. صف جتربته في »جبل الدخان« مع »سوني بوي«

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.9 مشاهدة
املواطنة العاملية احلرجة:

شاهد حديث »تاد« المالي ل� »هيو إيفانز« مؤسس منظمة املواطن العاملي، بعنوان »ماذا يعني أن تكون مواطنا عاملًيا؟«
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
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6. إلى أي فترة تعود مشكلة الفقر؟ ملاذا؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. من يجب أن يقود مشاريع التنمية املجتمعية؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. أين يجب أن يحدث التغيير؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اسممع إلى القسم الثالث )5.42-7.16( حول حملة أجعل الفقر من املاضي. »بونو« و»ذي إيدج« موسيقيان مشهوران عاملًيا مع فرقة يوتو 
وهما أيًضا مشهوران بنشاطهما االجمماعي. »بيرل جام« هي فرقة أمريكية.

9. ماذا نّظم »هيو إيفانز« خالل مؤمتر مجموعة العشرين، وملاذا؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. ماذا كانت نتيجة احلدث؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. ملاذا لم يستمر؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. ماذا تعّلم من ذلك؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اسممع اآلن إلى القسم المالي )7.16-11.55( وأجب عن األسئلة أدناه:

13. ماذا فعل بعد ذلك؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. ما نسبة األشخاص املهتمني بالعمل االجتماعي الذين قاموا بفعل شيء ما؟ ما هي بعض أسباب هذا الرقم املنخفض؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. ما احلدث العملي الذي نظموه لتوسيع تأثيرهم؟ متى وأين نظموه، وملاذا؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. كم عدد األشخاص الذين انضموا إلى املواطن العاملي؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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17. ما هي بعض اخلطوات العملية التي اتخذها قادة العالم على أنها نتيجة حلملة املواطن العاملي

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اسممع اآلن للقسم األخير )11.55-16.56( وأجب عن األسئلة المالية:
18. َعمَّ يرّكز السياسيون أَساًسا غالبا حسب »هيو إيفانز«؟ كيف مينع ذلك حلَّ قضايا العالم؟        ………………………………………………

………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………

19. ملاذا يعتقد أن هذا أمر خطير؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20. ملاذا يعتقد أن للمواطنني العامليني تأثير اليوم أكثر مما كان لديهم في املاضي؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21. ما هي الفرص التي يراها؟

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

أسئلة للتفكير:
في مجموعات من ثالثة أو أربعة أشخاص:

1. ناقش أي املسائل المالية أكثر أهمية حسب اعمقادك:

أ. اتخاذ اإلجراءات بنفسك ملساعدة الفقراء.

ب. حترير عرائض للقادة السياسيني لطلب مساعدة 
الفقراء.  

ت. كال االقتراحني أعاله.

2. ناقش كيف ترتبط هذه األفكار املخملفة بالقضايا المي درسناها 
في الوحدة األخيرة حول املواطنة العاملية الناعمة واحلرجة.

=< هل تعتبر منهج »هيو إيفانز« مع املواطن العاملي منهًجا 
ناعًما أم حرًجا؟

3. كيف ترد على السطر األخير »لهيو إيفانز« »أنا مواطن عاملي، 
هل انت كذلك؟«
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3.9 أنشطة

مشروع املواطن العاملي:
الوحدة في تطوير فكرة مشروع  الرئيسي لهذه  النشاط  يتمّثل 

مواطن عاملي.

البحث في اخللفية:
تتمثل بعض املجاالت التي طورت فيها منظمة املواطن العاملي 

عدة مشاريع في:

• الغذاء واملجاعة.	

• الصّحة.	

• املاء والصرف الّصّحي.	

• التعليم.	

• الفتيات والنساء.	

• التمويل واالبتكار.	

• البيئة.	

• املواطنة.	

ميكنك قراءة املزيد حولها على هذا املوقع عند بحثك عن أفكار 
ملشروعك:

/https://www.globalcitizen.org/en

بني  من  فقط  واح��دة  منظمة  هي  العاملي«  »املواطن  منظمة  بالطبع، 
العديد من املنظمات املهممة بحّل القضايا العاملية الكبرا.  فإن العديد 
القضايا، ولديها مواقع ويب  من املجموعات األخرا تركز على هذه 

خاصة بها أيًضا.

مع  تمعامل  المي  األخ���را  املنظمات  ح��ول  اإلن��م��رن��ت  على  ببحث  ق��م 
القضايا المي تهمك، واطلع على األفكار المي تقمرحها، وقم بإحضارها 

إلى الفصل ملشاركمها مع زمالئك.

تطوير املشروع:
اعمل في مجموعات من ثالثة أو أربعة أشخاص لمطوير فكرة عن 
مشروع ميكن أن تشارك فيه أنت أو صّفك ملساعدة األشخاص 

األقل ثراء منك، سواء في بلدك أو في جزء آخر من العالم.

يجب أن يمضمن هذا املشروع نوًعا من اإلجراءات المي تقومون 
بها بأنفسكم - إما عن طريق القيام بشيء عملي، أو من خالل 
تقدمي عرائض إلى أولئك الذين ميكنهم اتخاذ إجراء، أو كليهما. 
أيًضا  يهممون  الذين  أولئك  مع  الّمفاعل  أيًضا  يشمل  أن  ميكن 

بنفس القضايا.

1. قم بطرح عدد من األفكار في مجموعمك:

أ. ما هي القضايا التي تهمك؟ ما هي املجاالت التي تود أن ترى فيها تغييًرا؟

بهذه  يتعلق  فيما  ات��خ��اذه  ال��ذي ميكن  اإلج���راء احملتمل  ه��و  م��ا  ب. 
املخاوف؟

2. بجرد طرح بعض األفكار، فّكر بشكل نقدي في االحمماالت:

أ. أيٌّ من األفكار ميكن عملًيا تنفيذها، وأّيها غير ممكن؟

ب. اختر فكرة واحدة ستقوم بتطويرها أكثر.

ت. اتفق على هذه الفكرة مع مّدرسك.

الفكرة، بهدف  أن تعمل على تطوير هذه  خالل األسبوع، يجب 
تقدمي عرض قصير للفصل حول هذا املشروع في األسبوع املقبل.
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املشروع 1:
1. الطالب املشاركون: .....................................................................................................................................
2. العنوان: ...................................................................................................................................................

 3. عرض موجز للمشكل: ..............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 4. هدف املشروع: ..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 5. ما سيفعله الطاّلب: ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
................

 6. نتيجتك )-1 10(: .......................................................................................................................................

املشروع 2:
1. الطالب املشاركون: ........................................................................................................................................

2. العنوان: .....................................................................................................................................................

3. عرض موجز للمشكل: ...................................................................................................................................

4.9 دراسة حالة

تقدمي مشاريع املواطنة العاملّية:
هذه هي فرصمك لبدء المأثير باعمبارك مواطًنا عامليا! أو ربا 
تكون قد بدأت بالفعل في القيام بذلك من قبل، وفي هذه احلالة 

ميكنك زيادة تطوير تأثيرك.

هذا األسبوع:

1. يجب أن تستغرق كل مجموعة من 4 إلى 10 دقائق لتقدمي 
مشروعها إلى بقية الفصل.

)سيعطيك مدّرسك إرشادات لمقدمي ١لعرض. ميكن أن يكون اسمخدام 
املخطط المفصيلي املوضح في املالحظات أدناه بداية جيدة. يعممد 

الوقت على عدد املجموعات املوجودة ومدا إملام الطالب بالعروض 
واملدة الزمنية للحصة.(

2. يجب على املستمعني تدوين املالحظات، في املساحة املوجودة 
أدناه، حول النقاط الّرئيسة للعروض. إذا كان هناك أكثر من 

ثالث مجموعات، فقم بتدوين املالحظات على ورقة أخرى.

3. ميكن إجراء مناقشة موجزة في الفصل حول كل مشروع في نهاية 
كل عرض 

4. في النهاية، ميكن للفصل التصويت على املشروع أو املشاريع التي 
يرغبون في االستمرار في املشاركة فيها.
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4. هدف املشروع: ............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5. ما سيفعله الطالب: ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 6. النتيجة )10-1(: ................................................................................................................................

املشروع 3:
1. الطالب املشاركون: ..................................................................................................................................

2. العنوان: ................................................................................................................................................

3. عرض موجز للمشكل: ..............................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

4. هدف املشروع: .........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

5. ما سيفعله الطالب: ................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 6. النتيجة )10-1(: ...................................................................................................................................

آفاق مفتوحة:
إذا كنت ترغب في قراءة املزيد عن هيو إيفانز ومشروع 
بوي  سوني  مع  التقى  كيف  واكتشاف  العاملي،  املواطن 
التالية،  املقالة  على  نظرة  إل��ق��اء  ميكنك  أخ���رى،  م��رة 

والتي تتضمن العديد من مقاطع الفيديو:

هيو إيفانز: أن تكون مواطنا عامليا:

https://www.cnbc.com/2017/10/10/glo -
al-citizen-founder-hugh-evans-on-how-
to-end-extreme-poverty.html

5.9 ملخص

لقد وّضح هذا الفصل بمفصيل، أكثر مفهوم املواطنة العاملية الذي متَّ 
م بعًضا من أهم املخاطر المي  تقدميه في الفصل السابق. أواًل، قدَّ
ح، من خالل مثال »هيو إيفانز« ومنظممه  يواجهها العالم اليوم. ووضَّ
باعمبارهم  إج���راءات  اتخاذ  ل��ألف��راد  ميكن  كيف  العاملي،  امل��واط��ن 
مواطنني عامليني، وكيف ميكن أن يؤثر ذلك، من خالل العمل معا، 

في قادة العالم، ويحدث تغييًرا حقيقًيا في القضايا اإلشكالية.

بعد ذلك، أعطى الفرصة للبحث واسمكشاف األفكار من عدد من 
العاملية.   املشاكل  على  المغلب  على  تعمل  المي  املخملفة  املنظمات 
بمصميم  الطالب  قام  مجموعات،  في  العمل  خالل  من  وأخيًرا، 
إلى  وتقدميها  وتطويرها،  بهم  اخلاصة  العاملية  املواطنة  مشاريع 

بقية الفصل الدراسي.
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األهداف التعلمية:
• . أن نراجع ملّخصات ما مّت تناوله في كل وحدة، وسنفّكر في نتائج الّتعلم الّرئيسة.	
• . أن نكتب عن حدث إخباري لشخص من ثقافة مختلفة.	
• . أن نقوم بكتابة خّطة عمل شخصية من خالل نتائج التعلّم التي ستساعدك على تعزيز ثقافة الّسالم.	

10

1.10 ابد رأيك

1. خذ بضع دقائق للتفكير في األفكار الّرئيسة التي تعلمتها خالل هذه الدورة، واكتب ثالث نقاط في املساحة أدناه:

.......................................................................................................................................>-

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................>-

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................>-

...........................................................................................................................................

الفصل العاشر

معــا نـــرســـم األفكــار 
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النقاط  ناقش  أشخاص،  أربعة  أو  ثالثة  من  مجموعات  في   .2
التي ذكرها كلٌّ منكم:

أ. هل كانت بعضها متشابهة، أم كانت جميعها مختلفة؟

ب. من منكم وجد أن كتابة ثالثة نقاط أْيسر؟

ا عندما استمعت إلى زمالئك في الفصل؟ ت. هل تذكرَت شيًئا ُمِهّمً

2.10 قراءة

1. اقرأ اآلن امللخّصات من نهايات كل فصل مرة أخرا، واكمب قائمة 
أكثر تفصيال باألشياء الرئيسة المي تعلممها خالل هذه الدورة. اكمب 

جملة واحدة لكل فصل.

الفصل األّول:
لقد الحظنا في هذا الفصل تزايًدا في وتيرة الّمواصل الثقافي 
اليوم، وذلك من خالل السفر والهجرة ووسائل اإلعالم  العاملي 
الدولية ووسائل الّمواصل االجمماعي. ومن املرجح أن يكون كل 
واحد منا أكثر عرضة لالخمالط بأشخاص من ثقافات مخملفة 

قياًسا باألجيال السابقة.

إن الّمفاعل مع اآلخرين ليس إيجابيا دائما. فأحياًنا يؤثر اجلهل 
واخلوف والمعصب في هذا الّمفاعل الذي يقع حتت تأثير أقوا 
بفعل كراهية األجانب والممييز، وحمى العنف، ولكن ميكن لهذا 

الّمفاعل أن يكون إيجابيا أيًضا.

ينطوي احلوار بني الّثقافات على الّمفاعل مع اآلخرين باعمبارهم 
نظراء لنا نسممع إليهم ونسعى لفهمهم حمى وإن اخملفنا معهم، 

ونعاملهم باحمرام وعلى أّنهم إخوة في االنسانية.

يعمبر احلوار الفعال بني الّثقافات عنصًرا أساسًيا مهما لمطوير 
ثقافة الّسالم.

الفصل الّثاني:
المي  النقطة األساسية  القراءة،  النقطة األخيرة من نص  تعمبر 
عشر(:  الثانية  )النقطة  وهي  الفصل،  هذا  من  تذكّرها  علينا 
»للمواصل مع أي شخص ينممي إلى مجموعة لم نألفها، علينا أن 

نفهم مدا تعقيد هويمها«.

عليه  بأن  آخر  تطلعات شخص  يلّبي  ال  بريطاني  كون شخص  ملجرد 
بأي  بريطانية  أقل  شخًصا  ذلك  منه  يجعل  ال  »ممحفظا«،  يكون  أن 
شكل من األشكال. وباملثل، وكما رأينا سابًقا، قد يقّدم الصينيون تأثير 

الكونفشيوسية بطرق مخملفة.

يمأّثر كّل شخص منا بالّثقافات المي نشأ عليها، ويفمخر الكثير منا، 
بحق، بالعديد من تلك اخلصائص الثقافية. ولكن هناك داخل كل أمة 

خليط واسع من الناس لهم شخصيات وقيم مخملفة. 

إّن كاّلً منا كائن فريد وال يوجد شخص آخر يشبهنا متاًما.

وهكذا، متاما مثلما نرغب في أن يقبلنا الغرباء كما نحن، وأاّل يحشرونا 
ضمن أي أفكار مسبقة قد تكون تشكلت لديهم حول ما ينبغي أن نكون 
تطوير  أردنا  فإذا  اآلخرين.  الشيء جتاه  نفس  نفعل  أن  علينا  عليه، 
الناس  فهم  إلى  بحاجة  فنحن  الّسالم،  تعزز  الّثقافات  بني  عالقات 

واحمرامهم كما هم.

الفصل الّثالث:
لقد رأينا في هذا الفصل، في مرحلة أولى، كيف ميكن للّصور 
الّنمطية الّسلبية املسّبقة، والّممّثل اخلاطئ للّثقافات األخرا أن 
تشّكل حواجز أمام بناء عالقات صحّية ومحمرمة مع أشخاص 
من بلدان أخرا. بدال من ذلك، تؤّدي هذه الّصور الّنمطّية إلى 

انعدام الّثقة وانهيار العالقات.

ثانيا، لقد رأينا كيف أن الّممثيل اخلاطئ أو اجلزئي للثقافات األخرا 
أمام  حاجزا  يشّكل  أن  أيًضا  وميكنه  البلدان،  لملك  يسيء  أن  ميكن 

تطوير عالقات الثقة املمبادلة المي تؤّدي إلى الّسالم.

لها  يكون  أن  واألفالم ميكن  المقارير اإلعالمية  أن  رأينا  كلما احلالمني،  في 
تأثير قوي في كيفّية إدراكنا، عن صواب أو خطإ، للبلدان والّثقافات األخرا.

الفصل الرابع:
وبعض  الثقافي،  الّمواصل  مهارة  ماهية  في  الفصل  هذا  بحّث 
مكونات املواقف واملعرفة واملهارات المي تمضمنها، وبعض الطرق 

المي تؤثر بها املكونات املخملفة في بعضها البعض.
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الّرئيسة  املكونات  من  عدًدا  لبيرم  اخلمسة«  »املعارف  منوذج  َد  حدَّ
والالزمة للمفاعل مع أشخاص من ثقافات أخرا بشكل فعال. وحدد 
»قيسبريشت« املواقف والوعي المي ترا »جانيت بينيت« أنها ضرورية 
»مرنة  املواقف  هذه  تصبح  وحمى  الثقافية،  االخمالفات  مع  للمعامل 
الثقافي«. نظرت »ديردورف« في كيفية تفاعل  بالّمواصل  يمعلق  فيما 
ضمن  البعض  بعضها  مع  الثقافي  الّمواصل  ملهارة  املخملفة  املكونات 

حلقة مسممرة.

أن تصبح متلك مهارة الّمواصل الثقافي، أو أن تكون مرًنا، ذلك أداة 
أساسية للمساعدة في تطوير عالقات إيجابية ومحمرمة مع أشخاص 
المفاهم  سوء  حاالت  في  خاص  بشكل  مهم  إنه  أخرا.  ثقافات  من 
والموتر، ألنه، كما تقول »اليونسكو«، »في عقول البشر يجب ان تبنى 

حصون الّسالم«.

الفصل اخلامس:
لقد رأينا في هذه الوحدة كيفية تطور حساسية ومهارة الّمواصل 
الثقافي برور الزمن.  مييل معظم الناس إلى االنمماء إلى مرحلة 
الدفاع أو إلى مرحلة المهوين المي ذكرها »بينيت«، ولكن عندما 
ثقافات  من  اشخاص  مع  كبير  بشكل  الّمفاعل  في  الناس  يبدأ 
اخرا، ميكنهم اتخاذ خطوة بقبول اآلخرين على أنهم »مخملفون 

ولكن ممساوون« والبدء في تطوير منظور النسبية الِعرقية.

توجد مسألة أخرا مهمة في تعزيز المفاهم بني الّثقافات، وهي الوعي 
بأن الناس من الّثقافات األخرا قد يكون لديهم فهم مخملف عنك للغة 
المي تسمخدمها، وميكن أن يؤدي نقص الوعي بهذه املشكلة إلى سوء 

الّمواصل، مما قد يضر بالعالقات.

االجمماعي  الّمواصل  وسائل  إمكانيات  تقليل  مت  كيف  درسنا  أخيًرا، 
لربط الناس عبر الّثقافات من خالل غرف الصدا المي جتعل العديد 
من الناس أكثر تشدًدا في وجهات نظرهم، وغير منفمحني. ومع ذلك، 
فإن الوعي بهذه القضية ميكن أن يساعد املسمخدمني على البحث عن 
مجموعة أوسع من اآلراء، وهو ما ميكن أن يساعد على تطوير المفاهم 

بني الّثقافات وثقافة االحمرام املمبادل والّسالم.

الفصل الّسادس:
ما  غالبا  والذي  الثقافي،  الذكاء  مفهوم  أوال  الفصل  هذا  قدم 
يسمخدم بني قادة األعمال، وميكن تعريفه على أنه »القدرة على 
املمعددة«  الّثقافات  إطار  في  النجاح  وحتقيق  احلدود،  جتاوز 
املمنوعة  املواقف  في  بفعالية  والعمل  االرتباط  على  »القدرة  أو 

ثقافيا«.

الّثقافات،  بني  الّمفاعل  في  واملرونة  اجلوهر  مفهوم  حدد  ثم 
والقدرات األربع المي يجب أن تكون ذكية ثقافيا - محرك الذكاء 

الثقافي، واملعرفة، واالسمراتيجية، والعمل.

واكمشاف  نفسك  الخمبار  الفرصة  الفصل  هذا  منحك  أخيًرا، 
احممالية  زادت  الثقافي،  ذكاؤك  زاد  كلما  ثقافيا.  ذكائك  مدا 
قدرتك على تطوير المفاهم املمبادل مع أناس من ثقافات أخرا، 

وتعزيز االحمرام والّسالم.
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الفصل الّسابع:
منح هذا الفصل الطالب الفرصة إلجراء حوار مع شخص من 

دولة و / أو ثقافة اخرا.

قبل احلوار، متكن الطالب من المفكير في بعض الدروس المي 
تعلموها في وقت سابق من الفصل للمساعدة في إعداد أنفسهم 
للمفاعل اإليجابي، والمفكير في بعض املواضيع المي يرغبون في 

مناقشمها.

املدة،  في  شخصًيا  المفكير  من  الطاّلب  متكن  احلوار،  بعد 
ومناقشة جتاربهم وما تعلموه مع زمالئهم في الفصل.

الفصل الّثامن:
قدم هذا الفصل مفهوم »املواطنة العاملية« وقارنها مع »املواطنة 
الوطنية« ثم قدم فكرة تعليم املواطنة العاملية )GCED(، المي 

رّوجت لها »اليونسكو« ومنظمات أخرا بقوة.

وبعد ذلك، انمقلت إلى النظر في مسألة تعليم املواطنة العاملية 
القوة  وعالقات  املعقدة،  القضايا  على  تركز  والمي  »احلرجة«، 

العاملية غير املمكافئة. 

يركز،  والذي  »الناعمة«  العاملية  املواطنة  بمعليم  ذلك  وقارنت 
بشكل أساسي، على الفقر واالفمقار إلى »المنمية«. وعلى الرغم 
من أن النشطاء العامليني »الناعمني« يريدون المغلب بصدق على 
ميكن  عدال،  أكثر  مكانا  العالم  يصبح  وأن  العاملية،  املشكالت 
للمنهج »الناعم« أن يساهم دون قصد في احلفاظ على املشكالت 

المي يهدفون إلى المغلب عليها.

الفصل الّتاسع:
لقد وّضح هذا الفصل بمفصيل أكثر مفهوم املواطنة العاملية الذي مت 
تقدميه في الفصل السابق. أوال، قدم بعًضا من أهم املخاطر المي 
يواجهها العالم اليوم. ووضح، من خالل مثال »هيو إيفانز« ومنظممه 
باعمبارهم  إجراءات  اتخاذ  لألفراد  كيف ميكن  العاملي«،  »املواطن 
مواطنني عامليني، وكيف ميكن أن يؤثر ذلك، من خالل العمل معا، 

في قادة العالم، ويحدث تغييرا حقيقيا في القضايا اإلشكالية.

بعد ذلك، أعطى الفرصة للبحث واسمكشاف األفكار من عدد من 
املنظمات املخملفة المي تعمل على المغلب على املشاكل العاملية.  
العمل في مجموعات، قام الطالب بمصميم  وأخيرا، من خالل 
وتطوير مشاريع املواطنة العاملية اخلاصة بهم، وتقدميها إلى بقية 

الفصل الدراسي.
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الّنقاط الّرئيسة التي تعّلمَتها في كّل فصل هي …
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إلى: ...............................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................

10.3 أنشطة

في نشاط أخير في هذه الدورة، تخيل أنك تكمب إلى شخص 
من ثقافة أخرا حول حدث إخبارّي سمعت عنه. ميكن أن يكون 

الشخص شخًصا تعرفه ولكن هذا ليس ضرورًيا.

بشكل  ثقافمك  من  أشخاص  يفّسره  دولًيا  إخبارًيا  حدًثا  اخمْر 
إليه.  تكمب  الذي  الشخص  ثقافة  من  األشخاص  عن  مخملف 
عليك أن تفكر مليا في الفهم الذي لديهم، وملاذا، وكيف ميكنك 
إيصال فهم مخملف لهم بطريقة يفهمونها. تذكر أن اللغة المي 
إذا  إال  قبلهم،  من  مخملف  بشكل  تفسيرها  يمم  قد  تسمخدمها 

قمت بشرحها بعناية. تذكر أيًضا أنك ال حتاول أن تظهر لهم أن 
فهمهم خاطئ، لكنك تريد منهم أن يفكروا على نطاق أوسع، لفهم 

وجهة نظرك، وإدراك أنها عقالنية أيًضا.

عندما تفكر في أفضل طريقة للمواصل، قد ينمو فهمك لوجهة نظرهم 
أيًضا، حمى إذا كنَت ال توافق عليها.

خصص بضع دقائق لمّقرر من تريد الكمابة إليه، واحلدث الذي تود 
الكمابة عنه. خذ وقمك في تدوين بعض املالحظات على بعض األوراق، 

ثم اكمب عن احلدث في املساحة أدناه وعلى الصفحة المالية:
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اكمب ثالثة نقاط:

1 . ...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

2 . ...................................................................................................
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...................................................................................................

3 ....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

10 .4 دراسة حالة

ْمته من هذه الدورة، وبعد  أخيًرا، بعد العودة والتفكير فيما تعلَّ
أن حاولت استخدام بعض هذه الدروس في النشاط، َتطّلع اآلن 

إلى املستقبل وفكر واكتب خطة عمل.

مع  والّمواصل  الّمفاعل  من  تممكن  حمى  لفعله  تخطط  فيما  فكر   .1
من  تزيد  مفيدة  بطريقة  عنك  مخملفة  خلفيات  من  أشخاص 
المفاهم املمبادل، وتعزز عالقات االحمرام والّسالم. ميكن أن تكون 
هذه األنشطةمُ عملية سمقوم بها، أو تغييرات في طريقة تفاعلك 

إذا كنَت بالفعل تمفاعل كثيًرا مع أشخاص من خلفيات مخملفة.

مواطًنا  تصبح  أن  خاللها  من  المي ميكنك  الطرق  في  اآلن  فّكر   .2
تفعله  أن  ميكنك  الذي  ما  نشاًطا.  أكثر  عاملًيا  ومواطًنا  وطنًيا 
بنفسك، وما الذي ميكنك أن تطلب من اآلخرين في السلطة فعله 
من أجل حتسني وضع املواطنني اآلخرين في بلدك وفي العالم. 
الذين  أولئك  القيام بذلك بطريقة "حرجة" تمضمن  كيف ميكنك 

ترغب في مساعدتهم؟

اكتب نقطتني باعتبارك مواطنا وطنّيا، وباعتبارك مواطنا عماملّيا.

مواطن وطني 

• 	.........................................................

• 	.........................................................

• 	.........................................................

مواطن عاملي

• 	.........................................................

• 	.........................................................

• 	.........................................................

• 	.........................................................
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10 .5 ملخص الدورة

إن معظم الناس في العالم هم اآلن عرضة ألفكار ووجهات نظر من 
وسائل  أو  السفر،  أو  الهجرة،  خالل  من  سواء  العالم،  أنحاء  جميع 
اإلعالم اإلخبارية، أو وسائل الّمواصل االجمماعي. هذا الّمفاعل ليس 
الثقة  وعدم  الفهم  سوء  في  أحياًنا  يمسبب  فقد  بالضرورة،  إيجابًيا 

وحمى العنف. ففي عقول البشر يجب أن تبنى حصون الّسالم.

)دسمور اليونسكو(.

وبالمالي، هناك حاجة ممزايدة لمطوير مهارات قوية بني الّثقافات - 
ميت بهارات الّمواصل الثقافي أو املرونة أو الذكاء الثقافي.  سواء سمُ
الّثقافات  بني  فاحلوار  احلوار.  موقف  المزام  أيًضا  الضروري  من 

يفمرض أن املشاركني يوافقون على االسمماع إلى وجهات نظر ممعددة 
وفهمها، با فيها حمى تلك المي تمخذها اجلماعات أو األفراد الذين 

يخملفون معهم. )اليونسكو(.

تلميذ  واملهارات من قبل كل  املواقف  املمكن تطوير هذه  إذا كان من 
وطالب في جميع أنحاء العالم، فيمكن عندئذ تطوير عالقات االحمرام 
عقولنا  ناشطني  عامليني  مواطنني  مًعا  نصبح  أن  وميكننا  املمبادل، 

ملمزمة الّدفاع عن الّسالم وليس احلرب.

املفاهيم  بعض  تطوير  على  قد ساعدتك  الدورة  هذه  تكون  أن  نأمل 
واملواقف واملهارات المي سمساعدك في تطوير هذه القيم وتعزيزها.
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