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5 شكر وتقدير

شكر وتقدير

في 7 سبممبر/أيلول 2017، تقّدمُت ُبقمرَح إلى اجلمعية 
العامة لألمم املمحدة كنُت قلُت ِفيه إنه وإذا ُقيَِّض لهذا املقمرح 
إن حتقيقه  القادمة.  لألجيال  فارقة  عالمة  فسيكون  ينّفذ،  أن 
إرادتنا  على  وباخلصوص  املمضافرة،  جهودنا  على  يقينا  يعممد 
يحمل  املقمرح  هذا  اإلنسانية.  خدمة  على  وتصميمنا  الصادقة 
»ويمطلب  املسمقبل  أجيال  أمن  أجل  من  السالم  »ثقافة  عنوان 
خاصة  دروس  بمقدمي  أنفسهم  إلزام  الدوليني  الفاعلني  كل  من 
من  بدًءا  المربوية،  واملواد  البرامج  ضمن  السالم  ثقافة  حول 
رياض األطفال مرورا بالمعليم االبمدائي وانمهاًء بالمعليم الثانوي 
اجلمعية  رئيس  من  ترحيًبا  املشروع  هذا  لقي  وقد  واجلامعي. 
له  أتقدم  أن  أوّد  الذي  طومسون«  »بيمر  السيد  آنذاك  العامة 
بجزيل الشكر. شكلت املوافقة على املشروع حافزا لي لالنمقال 
نوفمبر/  22 ففي  فكرتي.  تسيد  في  المالية  اخلطوات  إلى 

تشرين الثاني 2017، دّشنت مؤسسة »عبدالعزيز سعود البابطني 
الثقافية« كرسي ثقافة السالم في روما واعمنت بجميع أنشطمه. 
ولقد أوكلنا مهمة اإلشراف عليه وتدريس ثقافة السالم للمركز 
األوروبي للدميقراطية وحقوق اإلنسان الذي يضم 100 جامعة 

من جميع أنحاء العالم. 

والموجيه  دولية لإلشراف  إنشاء جلنة  ذلك  بعد  وقررت 
في تسهيل مهمة أولئك الذين سيقومون بمدريس ثقافة السالم 

لألجيال القادمة. 

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

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  املخمصة  بمكليف فرق اخلبراء  اإلشراف  جلنة 

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. 	

وأوصت جلنة اإلشراف باعمماد أفضل النماذج من املدارس 
البريطاني  شكله  في  إجنليزي  تربوي  نظام  وتطبيق  املمنوعة 

واألمريكي وكذلك نظام البلدان الناطقة باللغة اإلجنليزية. 

كما حثت على النظر في مناهج تعليمية فعالة أخرا في 
واإليطالية. وقد  واألملانية  الفنلندية  األنظمة  أنظمة أخرا مثل 
متت صياغة املناهج من قبل ثالث فرق من املخمصني اعممدوا 
م للجمعية العامة لألمم املمحدة في 5  على منوذج املنهج الذي ُقدِّ

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 وتقدير6

ولقد قمنا ِبَحثِّ الفرق على إمتام املناهج في نهاية أفريل/
أبريل 2019، حنى نممكّن من تقدميها لضيوفنا في النسخة األولى 
من املنمدا العاملي لثقافة السالم الذي نظممه املؤسسة في محكمة 
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  احددة،  اآلجال 
على  واإلشراف  واملمابعة  بالمنسيق  املؤسسة  عام  مدير  عبدولي 
املناهج. لذا أتقّدم بالشكر اجلزيل جلميع فرق اخلبراء الذين قاموا 

بمأليف املناهج واحمرموا اآلجال احددة. 

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

• اإلنسان 	 حقوق  مركز  بادوفا«،  »جامعة  كامبانيا«،  »ديزيريه 
»أنطونيو بابيسكا«، إيطاليا. 

• اإلنسان 	 حقوق  مركز  بادوفا«،  »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. 	

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

العاملي: 

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

الدميقراطية بالبندقية. 

• الشمال 	 بني  احلوار  مؤسسة  رئيس  نوثومب«،  »تشارلز 
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(. 

وفي اخلمام، ميكن إثراء هذه املناهج بالحظاتكم القيمة 
ألنها 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

هذه »املناهج« )المي متمد من رياض األطفال إلى املدارس 
الدولي  املجممع  إلى  ُقِدّمت  واجلامعات(  والثانوية  االبمدائية 
ضمن األنشطة املخملفة لـ »املنمدا العاملي لثقافة السالم« الذي 
 ،2019 يونيو/جوان   13 في  الثقافية  البابطني  مؤسسة  نظممه 
بحكمة العدل الدولية )قصر السالم( في الهاي بهولندا، وهي 
ا لرجل جنح في مشاريعه  متّثل إجناًزا آخَر جديًرا بالمقدير حّقً
الشعوب،  بني  والمقارب  والشعر  لألدب  حياته  وكّرس  المجارية 
وتطوير فكرة أن تعيش البشرية مًعا في وئام واحمرام وتفاهم، 

وهي قيم تكمن في صميم ثقافة السالم. 

العربي  الوطن  من  مسالم  البابطني صوت  عبدالعزيز  إن 
يعمل بحماس على تطوير مشروع طموح إلنشاء مجممع دولي - 
»أمن  بـ  املشمرك  المزامنا  على  جميعا  فيه  نؤكد   - للمحقق  قابل 
األجيال القادمة« من خالل توفير تكوين تربوي في ثقافة السالم. 

يقينا، إّن أوروبا المي كثيرا ما نهاجمها جنحت في احلفاظ 
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 

وتطبيقها  األوروبيني  املؤسسني  اآلباء  رؤية  فإن  السالم،  ثقافة 

الفعلي هما مسألمان مركزيمان. 

المكامل  حتقيق  إلى  السعي  ّهو  األهّم  اخليار  كان  لقد 

األولى  اخلطوة  وكانت  االقمصادي،  المكامل  عبر  السياسي 

االحتاد  الوقت ضمن  ذلك  في  للحرب  اخلام  املواد  تقاسم  هي 

أجل  من  والمفاني  الموجه  هذا  ميثّل  لب.  والصُّ للفحم  األوروبي 

السالم صميم املشروع األوروبي القائم على االعمقاد الراسخ بأنه 

كلما متكنت شعوب أوروبا ودولها من النجاح في تقاسم السيادة 

المحول  تعرضها خلطر  قّل  توقف،  دون  واالقمصادية  السياسية 

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 حيث تنضم الدولة القومية إلى املنظمات الدولية مثل األمم 
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«. 

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

واملشاركة في صنع القرار مسألة ال تمزعزع. 

وخيارات  أحداًثا  نشهد  أننا  هو  القلق  على  يبعث  ما  إن 
سياسية ال تسمح لنا بأخذ هذا االتاه 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. 

للهجوم  األوروبي  االحتاد  داخل  السيادة  تقاسم  يمعرض 

المعاون  منوذج  تراجع  فقد  والقومية:  الشعبوية  القوا  قبل  من 

املجال  فاسًحا  عصرنا  في  السالم  قلب  في  يقع  الذي  الدولي 

عوامل  عليها  حّرضت  المي  القومية  املشاعر  من  جديدة  ملوجة 

كثيرة، ليس أقلها قضية الهجرة االقمصادية الهائلة، واالنعزالية، 

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

وهكذا فإن مشروع »ثقافة  مزيد من ثقافة السالم في عاملنا – 

السالم ألمن أجيال املسمقبل« لم يأت فقط في الوقت املناسب، 

ثقافة  أن  ضمان  محاولة  خالل  من  أكبر  أهمية  يكمسب  بل 

بقلوب  سمفوز  القادمة،  لألجيال  ألمن  أساس  هي  با  السالم، 

وعقول 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«. 

املرافقة  واملعاناة  العواقب  يعرف  شخًصا  »املهامتا«  كان 

الخميار طريق الالعنف من أجل حتقيق هدفه السياسي املمعلق 

باسمقالل أممه العظيمة. لم يكن تفانيه من حيث املبدأ واملعمقد 

القول  بمسفيه  المزامه  إن  سياسة.  مسألة  الالعنف  خدمة  في 

املأثور بأن الغاية تبرر الوسيلة يسمند إلى قناعمه بأن الوسائل 

كانت في 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 

ال، أنَّ هناك بدياًل للعنف وسيلًة لمحقيق  خالل إظهاره، وبشكل فعَّ

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

ثقافة السالم في عاملنا. 

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

المي  الدول  من  رسالة عدد  في  ورد  مثلما  الواقع،  وفي 

العامة  اجلمعية  في  السالم  ثقافة  مناقشة  األولى  للمرة  طلبت 

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

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

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

دفاعات السالم في عقول الرجال »ألن سالًما يقوم حصرّيًا على 

سالًما  يكون  لن  للحكومات  واالقمصادية  السياسية  المرتيبات 

ولذلك،  العالم.  لشعوب  ومخلًصا  دائًما  وإجماًعا  دعما  يضمن 

على  الفشل،  مصيره  يكون  ال  حمى  السالم،  يمأسس  أن  يجب 

المضامن الفكري واألخالقي للبشرية، متاًما يجب القيام بهذا. 

الثقافي  المضامن  على  السالم  ثقافة  تأسيس  إن 

بها  القيام  إلى  مدعوون  جميعا  نحن  مهمة  للبشرية  واألخالقي 

لضمان أمن األجيال القادمة. ومع ذلك، فأثناء القيام بذلك، يجب 

أن نمجنب »اخللطة« السهلة لملطيف السالم، حمى ال نلقى مصير 

تلويح تشامبرلني باالتفاق مع هملر عام 1938 كدليل على »السالم 

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

يصلي  الذي  السالم  لمحقيق  النازية.  مع  احلال  كان  كما  للشر، 

من أجله مؤمنو الديانات اإلبراهيمية الثالث، يجب علينا ضمان 

بضحايا  املقابر  ملء  في  يرغب  أحد  ال  فبينما  جوهري.  سالم 

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

دون عدالة في املاضي، ومن الصواب والعدل االسممرار في ذلك 

السعي إلى حتقيق العدالة اليوم أيًضا. 

في السياق تفسه، ال سالم للمضطهدين بال حرية. مثلما 

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

بصفمي وزيَر خارجية مالطا عام 2005: »نحن ال نشهد السالم، 

نحن نشهد الممزيق قطعة قطعة«. 

يكون  أن  يجب  السالم.  أداتا  هما  والمفاهم  احلوار  إن 

اجلهد 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«، 

المصميم اإلضافي، حمى  بهذا  السالم  لمحقيق  أن نسعى  يجب 
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9 توطئة 

يحدث ذلك أملا. ويجب أن يكون للسالم ثماره، وفي هذا السياق، 

على املجممع الدولي أن يضمن بأن للسالم فوائَد دائًما. 

وميكن إظهار تلك املكاسب على أّنها مكافأة عند اإلحالة 

نضع  عندما  حال.  تمطلب  المي  األخرا  الصراع  حاالت  إلى 

العنيفني،  غير  الفاعلني  مع  السلة  نفس  في  الُعنِْفيني  الفاعلني 

األمَل في حتقيق املكافأة والمقدم  والَ  وعندما ال نُظهر املكافأةَ 

الوسائل  أجل  من  العنيف،  القمال  عن  يمخلون  الذين  ألولئك 

قيمة  هنْا  شوَّ قد  بذلك  نكون  للمغيير،  والدبلوماسية  السلمية 

الم ثماره الظاهرة.  السالم. يجب أن يكون للسَّ

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

لألمة املضيُّ قدما في السالم. 

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

وإلى تباطؤ أملانيا في االعمراف بالفظائع املرتكبة في ما يعرف 
الهند  في  والفرنسيون  البريطانيون  اقمرفه  وما  بناميبيا،  اآلن 

واجلزائر. 

يكمن األمن احلقيقي في ثقافة عاملية للسالم، وليس في 

ميزان المسلح والسباق نحو القاع. ال توجد قوة عسكرية قادرة 

على حماية كل املواطنني في جميع الظروف، وفي كل مكان داخل 

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 

العاملية  المحديات  معاجلة  إلى  يحماج  عالم  في  اجلوار  حسن 

املناخي، واالحمباس احلراري ودرجات احلرارة  بالمغير  املمعلقة 

ثمانية  ميملك  إذ  الثروة،  توزيع  في  املمنامية  والفجوة  القصوا، 

أشخاص فقط نفس الثروة المي ميملكها 3. 6 مليار شخص، وُهْم 

الذين ميثلون النصف األفقر من البشرية. 

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

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

مواطنني صاحلني، يجب علينا أيًضا تأمينه لألجيال القادمة. 
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السالم  ثقافة  لمطوير  الدافع  يسممر  أن  يجب  لذلك 

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

أن نسممر في  والدولي. يجب  وممعدد األطراف  املسموا  وعلى 

في  تعبيرها  تد  ال  العظمة  أن  وهي  اجليدة:  باملعركة  القيام 

اإلمبراطورية  إلى  احلنني  في  أو  العسكرية،  القّوة  أو  القومية 

السابقة، أو في االنعزالية، وأن القوة ال تطغى على العدالة وأن 

احلرب ال ميكن أن تصبح أكثر جاذبية من السالم. 

7 سبممبر/ في  البابطني  عبدالعزيز سعود  إن مخاطبة 

أيلول 2017 ثم في 5 سبممبر/أيلول 2018 اجلمعية العامة لألمم 

أمن  أجل  من  السالم  »ثقافة  بعنوان  مشروع  إلطالق  املمحدة 

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  قرار  في  صداها  تد  واجلامعات«،  الثانوية 

والمعاون  واالنسجام  والثقافي  الديني  المفاهم  »تعزيز  بعنوان 

املعممد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005«: 

»يشجع القرار احلكومات على تعزيز المفاهم والمسامح 

والثقافي  والعقائدي  الديني  تنوعهم  في  البشر،  بني  والصداقة 

المقدمية  املناهج  وتطوير  المعليم  خالل  من  وذلك  واللغوي، 

واالجمماعية  الثقافية  املصادر  سممناول  المي  املدرسية،  والكمب 

واالقمصادية والسياسية والدينية للمعصب، ويشجع على تطبيق 

منظور يُراعى اجلنسني أثناء القيام بذلك، من أجل تعزيز المفاهم 

والمسامح والسالم والعالقات الودية بني األمم وجميع اجلماعات 

العرقية والدينية، اعمرافا بأن المربية على جميع املسمويات هي 

أحد الوسائل الرئيسية لبناء ثقافة السالم. 

أّن  أعلم  وأنا  األديان،  بني  احلوار  السالم  يمطلب  كما 

ذلك قريب جًدا من قلب عبدالعزيز سعود البابطني الذي ساهم 

كثيًرا من أجله طوال حياته املهنية. لذلك يمطلب السالم اهمماما 

ممجددا بالقيم المي هي حجر األساس لديانات العالم الكبرا. 

السالم«  ثقافة  »نحو  برنامجها  في  املمحدة  األمم  أدرجت  فقد 

تعزيز احلوار بني األديان والثقافات، والمفاهم والمعاون من أجل 

السالم في إطار املسارات املمرابطة. 

صحيح أن األديان ميكن أن تكون سببا لالنقسام ومصدرا 

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

للقيم  مصدًرا  أيًضا  تكون  أن  ويجب  ميكن  األديان  لكن  ذلك. 

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  »شالوم« 

كنقيض للحرب بل كحالة مثالية. 

قوة من أجل  يكونوا  بأن  يلمزم اجلميع  لكي  الوقت  حان 

سعود  عبدالعزيز  عمل  لدعم  السالم:  أجل  من  وقوة  اخلير، 

البابطني ومشروع مؤسسمه الثقافية »ثقافة السالم ألمن أجيال 

املسمقبل« وااللمزام بهما، مساهمني بذلك في مسمقبل أكثر أماًنا 

للبشرية ولألجيال القادمة. 

مايكل فريندو)))

نائب  األسبق، يشغل حالًيا منصب  مالطا  ووزي��ر خارجية  مالطا  برملان  رئيس   )((
)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

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

اجلميع عن اّلسالم. ولكن ما من أحد يدّرس السالم. 

ففي هذا العالم يمّم تدريس املنافسة. واملنافسة هي بداية 

كّل حرب. 

عندما نرّبي أبناءنا على الّمعاون والّمضامن، حينئذ نكون 

قد شرعنا في تدريس السالم«

ماريا مونتيّسوري

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

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

في سالم منارة له في كبره. 

عبدالعزيز سعود البابطني

األساس املنطقّي: 

يهدُف مشروع »ثقافة السالم من أجل أمن أجيال املسمقبل 

البابطني  سعود  عبدالعزيز  مؤسسة  قبل  من  املقمرح  القادمة« 

الّدراسات  مجال  ضمن  قّيمة  مساهمة  توفير  إلى  الّثقافّية 

إلى  واسمنادا  الّمعليمّية.  املسمويات  مخمِلف  في  االسمراتيجّية، 

بصفمها  السالم  لثقافة  لمرّوج  الّمعليمّية  املقّررات  ُصّممت  ذلك، 

وإمّنا  فحسب،  الّمعليمّية  للمؤّسسات  ال  وأساسّيا  حيوّيا  عنصرا 

أيًضا للهياكل المي تصنع سياسة احلكومات على املسموا الـدولّي 

واجلماعات الّدينّية، ضمن تأثير أوسع وأشمل. 

إلى  يُقّدم  كي  السالم«  ثقافة  »مشروع  تصميم  مّت  لقد 

الّصفوف  إلى  ثَّم  ومن  مبّكرة،  سّن  في  الّدراسّية  الّصفوف 

توّفر  أن  تروم  البعيد  املدا  على  مطّولة  عملّية  إّنها  الاّلحقة. 

لألطفال والّشباب وعيا بالقيم واحلقوق اإلنسانّية واحمراما لها. 

واحلوار  الفّعال  اإلصغاء  مهارات  تطوير  إلى  وباإلضافة 

والّمأّمل، تضّم دروس املشروع محاور من قبيل قواعد الّسالم ضمن 

الّدولّية  املنّظمات  اليوم،  عالم  في  واخلالفات  السالم  نظرّيات 

الّثقافات،  بني  احلوار  الّدولّية،  واالّتفاقّيات  املعاهدات  واحملّلّية، 

اجليوسياسّي  الّسياق  في  واجلماعات  الّدينّية  املؤّسسات  دور 

املوارد،  الكونّي،  الّسياق  في  للّسالم  جديدة  تهديدات  الّراهن، 

اإلرهاب الّدولّي، اجلرمية املنّظمة ومحاور أخرا عديدة. 

ملاذا ثقافة السالم؟ 

على  للّسالم  كلّّي  لفهم  واحلّلني  الفاعلني  تأييد  يزداد 

باعمباره  للّسالم  تعريف  من  االنمقال  يمّم  حّمى  العاملي  املسموا 

إيجابّي.  سالم  على  ينبني  آخر  تعريف  إلى  اخلالفات  غياب 

الّمركيز  الّزاوية حتّوال من  ويقمضي الّنظر إلى السالم من هذه 

فهم  الّمركيز على  إلى  ومناهضمها  أسباب احلروب  على ضبط 

ومساملة،  عادلة  إدماجّية،  مجممعات  »حتمضن  المي  العوامل 

ما  كّل  الّناس  يفعل  الواقع،  في  والعنف«.  اخلوف  من  ممحّررة 

بوسعهم حّمى يعيشوا حياة مساملة. 

أّن  با  مؤّكًدا  بديهّيا  أمًرا  السالم  ليس  املقابل،  وفي 

ابمداء  تقريبا،  مجممع  كّل  في  مهيمن  بشكل  حاضرة  احلروب 

من احلروب األهلّية إلى اإلبادات اجلماعّية. باإلضافة إلى ذلك 

من  لكثير  االجمماعّي  االقمصادّي  الوضع  هشاشة  إلى  ونظًرا 

الفئات االجمماعّية، فإّنه يمّم تاهل 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 اإلنسان باعمبارها قيًما مبدئّية تَُسنُّ قانوًنا أخالقّيا، يّمبعه 

الّناس في شّمى أنحاء العالم، بغّض الّنظر عن انمماءاتهم اإلثنّية 

ّول البلدان والّشعوب إلى  والعرقّية والّدينّية والّثقافّية. عندما حُتَ

ضحايا بواسطة الّمخريب الذي تنمجه اخلالفات املسلّحة، فإّنه 

من العسير ضمان االحمرام لقيم السالم. ههنا، يجدر بالّمعليم 

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

يمّم تأسيس ثقافة السالم لمجاوز تداعيات احلروب الكارثّية. 

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

أّن احلروب تبدأ في أذهان الّناس وعقولهم، فإّنه في أذهان الّناس 

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

من  بمنويرهم،  ونقوم  الّناس  نعلّم  أن  القصوا  األهّمّية  من  يكون 

أجل ضمان معرفمهم حلقوقهم واحمرامها على املسمويني القريب 

والبعيد. 

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

الّضرورّي  من  يكون  وإمّنا  للحروب.  مناهضة  يطلق صرخة  أو 

الموّصل إلى حقيقة أّن الّمعليم هو الّسالح الفّعال الوحيد الذي 

بحثهم  رحلة  في  ينجحوا  أن  العالم  ملواطني  يميح  أن  بإمكانه 

وحقوق  السالم  ثقافة  بدراسة  يجدر  ال  السالم.  عن  الّطويلة 

وإمّّنا  األكادميّية،  الّدراسة  حتمكره  موضوًعا  تكون  أن  اإلنسان 

يجب أن تكون هذه الّدراسة أداة أساسّية لمحقيق تغيير سلوكّي 

من أجل مجممع أكثر سالًما َويحمرم حقوق اإلنسان. 

في  ثقافمه  واحمرام  السالم  إرساء  هدف  يمحّقق  ولكي 

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

الّمشريع.  أم  املضمون  مسموا  في  سواء  وتعميقه،  الّمالميذ 

وينبغي على األساتذة أن يكونوا في اآلن ذاته موّفرين للمعلومة 

وناشطني فّعالني. وبعبارة أخرا، ال يجدر بهم أن يوّفروا املعلومة 

لمالميذهم فحسُب، وإمّنا عليهم أن يقّدموا أيًضا أنشطة تزرع 

املعلومة املكمسبة في صميم الّسلوك اليومّي. إّن غرس السالم 

في أذهان املمعلّمني وقلوبهم ينمو مع ثقافة تدريس السالم. إّنه 

تدريس يؤّيد القيم الكونّية املممّثلة في احلّرّية والعدالة واملساواة. 

فعندما تسود هذه القيم، سيممّكن الّناس من الّمعايش سوّيا في 

كنف السالم، ضمن مجممعات دون خصومات. 

تشمل ثقافة السالم مجااًل واسًعا من املواضيع واملسائل 

هدفه  فإّن  منّوه،  وتسارع  نفوذها  اتساع  رغم  ولكن  املمفّرعة. 

مشمّق من حكمة بسيطة. وهي »افعل لآلخرين ما ترغب في أن 

باملسؤولّية  اإلحساس  أساًسا  يرادف  ما  وهذا  يفعلوه تاهك«. 

ضمن نطاق إنسانّي ممباَدل. 

ومن أجل أن حُتمرم ثقافة السالم وتنمشر في العالم كلّه، 

ا ممعلّقا بالّمدريس  ينبغي أن تمضّمن قيم السالم الكونّية قسًما هاّمً

منذ أّول اّتصال باملدرسة، أي منذ روضة األطفال. باإلضافة إلى 

والمعلّم  المدريس  بني  جمًعا  السالم  تعليم  ثقافة  تقمضي  ذلك، 

ومموازن.  مرضّي  دراسّي  مناخ  توفير  قصد  مسموا،  أعلى  في 

ورخاء.  توازًنا  أكثر  مجممع  إلى  شّك  دون  يؤّدي  ما سوف  وهو 

يجدر بدّرس ثقافة السالم أن يوّفر للّمالميذ الّموجيه واملساندة 

الّضرورّيني حّمى يصبحوا مسؤولني، ملمزمني بالقانون ومواطنني 

خالل  من  ذلك  يمحّقق  والواقعّي.  الفعلّي  العالم  في  إنسانّيني 

تأسيس عملّية تدريس حلقوق اإلنسان تنبني على الّمفّهم وتُثرا 

بوضوعات ومسائل موّجهة، وكماب تعليمّي ملموس قابل للّمأقلم 

مع جميع املواضيع. 

جلميع  توّفر  أن  إلى  الّمعليمّية  املناهج  هذه  تسعى 

إلى اجلامعات،  املدّرسني، انطالًقا من رياض األطفال ووصواًل 

املمعلّمني  إللهام  الّضرورّية  الّمعليمّية  واملواّد  اإلرشادّية  القواعد 

وتعزيز وعيهم بثقافة السالم. وبالّرغم من أنها قد أعّدت لمكون 

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

القائمة  الفعل  ردود  بحسب  ضرورّيا  ذلك  كان  كلّما  والّمحوير 

الّمالميذ  األولياء،  اخلبراء،  املدّرسون،  الّدراسي:  املجال  في 

املناهج  هذه  تموّقف  أاّل  يُرجى  الّسياق،  هذا  وفي  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 

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

في  السالم  ثقافة  عن  معلومات  لهم  تُقّدم  أن  إلى  املمعلّمون 

ناجعة، ال  السالم  ثقافة  أن تكون  أردنا  إذا  املدرسة فقط، ألّنه 

فحسب،  السالم  ثقافة  قيم  شأن  من  يُْعلُوا  أن  الّمالميذ  يحماج 

املمجّذرة  واألمراض  العلل  يزدروا  أن  إلى  أيًضا  يحماجون  وإمّنا 

واملخّربة. 

إبراز  عن  يبحثوا  أن  باملدّرسني  يجدر  ذلك،  يمّم  ولكي 

ال  مثال،  نفسها.  تدريسهم  طرق  في  السالم  لثقافة  احمرامهم 

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 يمناقض مع ما يدّرسه. وسوف يُفقده أّي مشروعّية 

في عيون الّمالميذ الذين لن يحملوا قيمة العدالة محمل اجّلّد 

أّن بعض املسائل األكادميّية ال تقمرن بشكل  في ما بعد. ورغم 

مباشر بثقافة السالم، فبإمكان أّي مدّرس ألّي ماّدة أن يدعم ِقيَم 

ثقافة السالم وينشرها من خالل جملة الّسلوكات المي يسعى إلى 

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

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

القيم في مجال العلوم اإلنسانّية واالجمماعّية نفس الوزن الذي 

متلكه في مجال الّرياضّيات والعلوم الّمجريبّية. 

ومن املهمِّ أن يدمج املدّرسون ثقافة السالم في محموا 

مواّدهم الّدراسّية باإلضافة إلى تسيد أنشطة في القسم ترتكز 

على مسائل احلياة الواقعّية من قبيل احلّرّية، املساواة والعدالة. 

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

من أجل مدرسة حقوق اإلنسان، والمي ميكن أن تكون مفيدة جّدا 

في تدريس ثقافة السالم، وبا أّن حقوق اإلنسان متّثل عناصر 

يقمرحها  المي  املقاييس  فإنَّ  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. 

• العاّمة 	 وممارساتها  السالم  ثقافة  مدرسة  بني  تعكس 

السالم(  )ثقافة  تعّزز  التي  اإلجرائّية  بالقيم  اهتماما 

الّتسامح، اإلنصاف واحترام احلقيقة والعقالنّية. 

• سوف حتترم احلقوق واحلّرّيات األساسّية جلميع أعضائها، 	

هؤالء  بأّن  االعتراف  مع  والّطلبة،  الّتالميذ  ذلك  في  مبا 

بفضل  األساسّية  وحّرياتهم  بحقوقهم  يتمّتعون  األعضاء 

إنسانّيتهم املشتركة. 

• السالم 	 ثقافة  ب�مبادئ  يتمّتعوا  أن  جميًعا  لهم  يتاح 

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  األطفال  السالم(  ثقافة  )مدرسة  تراعي  سوف 

وحتترمهم بصفتهم جزءا ال يتجّزأ من اإلنسانّية املشتركة 

بني اجلميع. وسوف حتميهم من العنصرّية »غير الواعية« 

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

الّتعذيب أو املعاملة غير اإلنسانّية واملهينة أو العقاب. 

• يجب أن ُيسبق كّل عقاب بإجراءات قانونّية وإصغاء عادل. 	

• واالجتماع 	 والّتعبير  الّرأي  حّرّية  حّق  اجلميع  ميلك 

مجموعات  يشّكلوا  أن  الّتالميذ  بإمكان  وسيكون  الّسلمّي. 

مُثل  احترام  مع  إليها،  وينتُموا  معّينة  بقضّية  صلة  ذات 

مبادئ ثقافة السالم وآلياتها. 

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

يكشف  وهو  اإلنسانّية.  للّشخصّية  الكامل  الّتطّور  حتقيق 

اهتماًما  سواء،  حّد  على  واليد  بالّدماغ  حثيًثا  اهتماًما 

بالفكر والعاطفة مًعا. 

• ثقافة 	 )مدرسة  سترّوج  املدرسّية،  وكتبها  بنيتها  خالل  من 

من  الّناس  بني  والّصداقة  والّتسامح  للّتفاهم  السالم( 

مختلف اجلنسّيات واألعراق واجلماعات الّدينّية واالهتمام 

على  كذلك  متعّلميها  ستساعد  السالم.  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 	 واحلّرّيات  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،  احملّلّية  اجلماعة  منه  لتستفيد   - وخصوًصا   -

املدّرسني  كاهل  تثقل  أن  إلى  املدرسّية  الكتب  هذه  ترمي 

مبزيد من املقّررات الّتعليمّية ومهاّمها، وإّنا مّت تصميمها 

لتخدم بصفتها أدوات تعّلمّية مرجعّية، عندما يتعّلق األمر 

من  موجودة  مواّد  تدريس  في  السالم  ثقافة  قيم  بإدماج 

َقْبُل وعند الّترويج للّسلوك اإليجابّي داخل القسم كذلك. 

متحّجرة  عقائد  ليست  السالم  ثقافة  فمناهج  ذلك،  ومع 

وملزيد  عليها  لالعتماد  معّدة  املقابل  في  وهي  مرنة.  وغير 

ا. وسوف يتّم فحص قيم  االقتراحات متى كان ذلك ضرورّيً

ثقافة السالم األساسّية واالنتباه إليها عند اختيار مختلف 

األنشطة واملهام، من أجل الّترويج للّسلوك املنفتح املتفّهم 

في املدرسة. 

إّن األنشطة العديدة املقمرَحة بصفمها جزًءا من املناهج 

الّمعليمّية ال تناسب املبمدئني فحسُب، وإمّنا الّمالميذ املمقّدمني 

كذلك نظًرا لكونّية رسالمها. 

كيف ترعى ثقافة السالم في القسم؟

املمواضع  الّطرق  لمجاوز  واملعلّمني مدعّوون  األساتذة  إّن 

عليها عند تأسيس أعمدة تدريس ثقافة السالم، يجدر بالّمالميذ 

أن يشعروا بأّنهم جزء من وحدة ممماسكة في مناخ آمن. وبعبارة 

أخرا، حتماج حقوق الّمالميذ غير القابلة للمصادرة أن حُتفظ 

وتَُصاَن حّمى يكون تدريس ثقافة السالم ناجًعا وغير ممناقض مع 

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

عملّية  مركز  في  وضعه  أثناء  إيجابّي  بشكل  الّملميذ  تدمج  أن 

الّمدريس. 

ثقافة  تدريس  ينحصر  أاّل  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 

السالم املفّعل هنا في األوجه املفهومّية واالبسميمولوجّية. فهي 

حتماج إلى تنافذ اخمصاصات مخملفة بعضها على بعض، با أّن 
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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 

في  وترسيُخها  السالم  ثقافة  دعم  يمّم  فلكي  العملّي.  والعنصر 

العقلّيات  تغيير  نحو  الّمركيز  يوّجه  أن  يجب  الواقعّية،  احلياة 

بّناءة. ويجدر بهذا األمر أن  املبمذلة وإبدالها بسلوكات إيجابّية 

ينطلق منذ سّن مبّكرة، كي تزداد جناعمه ويسهل تنفيذه. 

تقدير الّذات: 

إّن تقدير الّذات من جهة، وقبول اآلخر من جهة أخرا، 

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

الّمدريس  مناخ  يرّكز  أن  يجب  وعليه  املدرسة.  في  تطويرها 

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

خالل  من  الّذات  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. 

قيم  تطوير  في  أيًضا  يساهم  أن  األمر  لهذا  ميكن 

أخرا مهّمة، مثل االحمرام املمبادل والّثقة في الّنفس، وميكن 

إشراك  خالل  من  الّذات  احمرام  على  يرّكزوا  أن  لألساتذة 

الّمالميذ في خطوط الّدرس الكبرا وكيفّية بنائه، األمر الذي 

من  بحّس  سيطبعهم  بَْل  فقط،  أنفسهم  في  ثقمهم  يزيد  لن 

املسؤولّية والعمل الهادف. 

تنظيم القسم: 

القسم  في  الّمالميذ  جلوس  كيفّية  في  القرار  اّتخاذ  إّن 

ال ميلك غايات جمالّية فحسب. إّنه يؤّثر فعال في راحة العني، 

ولكّن طريقة جلوس الّمالميذ في بيئة الّمعلّم باإلضافة إلى طريقة 

طبيعة  حتديد  في  جوهرية  عناصر  هي  وتوجيههم  معاملمهم 

األشخاص الذين سوف يكونون عند كبرهم. 

األكبر،  اجلماعة  من  مصّغر  عالم  هي  القسم  بيئة  إّن 
وكلّما مّتت تغذية القسم بحّس املسؤولّية والّثقة وحّرّية المعبير 
والقيم الّدميوقراطّية واالحمرام املمبادل، زاد انعكاس ذلك على 
صعيد اجلماعة األكبر. باإلضافة إلى ذلك، فإّن الّمجربة أثبمت 
أّن القسم الذي ينّظم أفقّيا، )أي أّن األسماذ فيه ال يأمر أو يوّجه 
يقّدم  اّتاهني(،  ذات  تعلّم  عالقة  في  يشركهم  وإمّنا  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، 

واملدّرس،  الّمالميذ  بني  أم  أنفسهم  الّمالميذ  بني  أكانت  سواء 

الّضرورّي  من  الواقع،  وفي  السالم،  ثقافة  قيم  تعّزز  بطريقة 

أّن  بدايمها، خصوًصا  في  اخلالفات  لوقف  معنّي  مسار  اخميار 

بشكل  الّدراسّية  األقسام  في  موجودة  واملشاكل  اخلالفات  تلك 

مّطرد. 

يكمسبوا  أن  للّمالميذ  بثبات  اخلالفات  مع  الّمعامل  يميح 

امللكة الّضرورّية املممّثلة َوالقدرة على حّل املشاكل، والمي ميكن 

الحقا أن تطّبق عملّيا داخل القسم وخارجه. وبدال من الّمركيز 

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

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  األرجح  على  الّمالميذ  يمعلَّم  فسوف  بدّقة، 

بأنفسهم، دون أن يطلبوا من األسماذ الّمدّخل. 
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محاربة العنصرّية: 

بني  أو  العرقّية  األعراق  بني  بالممييز  األمر  أتعلق  سواء 

اجلنسني أو أّي عنصرّية أو متييز آخر، فإّن اخلالفات القائمة 

من  تنبت  المي  تلك  والّمعّصب ضّده،  اآلخر  من  االنمقاص  على 

بجّدّية،  معها  الّمعامل  يمّم  أن  أو اجلنس، يجب  العرق  أو  الّدين 

اجلماعة.  أعضاء  بني  الّسلوكات  من  الّنوع  هذا  ينمشر  ال  حّمى 

إّنه لَـِمَن املهّم أن نعرف أّن هذا الّنوع من الّسلوكات القائمة على 

الكراهية يمّم مالحظمه في سّن مبّكرة. 

ولذلك يجب أن يُعالج في وقت مبّكر بواسطة تعليم يرتكز 

الّممييز  ملقاومة  األساسية  الّطرق  بني  ومن  السالم.  ثقافة  على 

داخل  بالّمعّدد  لالحمفاء  سانحة  فرصة  كّل  اقمناص  العنصرّي 

وفي  وطنّيًا.  أم  دينّيا  أم  عرقًيّا  الّمعّدد  هذا  أكان  القسم، سواء 

القيم  الّضوء على  الّمعليمّية  الكمب  أن تسلّط  اآلن نفسه، يجب 

املشمركة احمفى بها دولًيّا، والمي توّحدنا وتبعدنا عن خطوط 

عند  نفسها  املقاربة  اعمماد  يمّم  أن  يجب  والّمشّمت.  االنقسام 

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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1
تقديُر الذاِت هو كيف ننظُر إلى أنُْفِسنَا. عندما مَنْمَِلُك 
ّيًا للّذاِت نُْدِرُك أَنَّنَا كائناٌت فريدةٌ ِبِنَقاِط  تْقِديًرا ِصحِّ
ِتنَا َوِنَقاِط َضْعِفنَا َمًعا. لَْسنَا َكاِمِلنَي، لَِكننَاَ َقيُِّموَن. ُقوَّ

الوحدة األولى

احتراُم ذاتي

امَلْفهوُم امِلْفَتاُح: 

 أَنا ُذو ِقيَمٍة - ُذو ِقيَمٍة ِمْثَل ُكلِّ َفْرٍد آَخَر.
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الوحدة األولى18

1.1. ُقْل َكِلَمَتَك
اْرِبْط:

اُْكمُْب في دفمِر مالحظاِتك َخْمَس كلماٍت تَُعبُِّر عنك. 

ْم: َقيِّ
اإِليَجاِبيَِّة؟  الَكِلَماِت  َعَدُد  َكْم  تاُلِحُظ؟  ماذا  الِئَحِمَك.  إلى  انُْظْر 
اهَ نَْفِسَك؟  َعلَُك هذه الكلماُت تَْشُعُر ُتَ لِْبيَِّة؟ باذا َتْ وَكْم َعَدْد السَّ

ْر َتَفكَّ

تَنَاَقُشوا فيما بَيْنَُكْم ِبَوْصِفُكْم َزَماَلَء َحْوَل ِخَصاٍل َوِصَفاٍت 
نْمََها في َدْفمَِرَك. أَِضْف إلى الالئحِة:  أُْخَرا َقْد ال تَُكوُن َدوَّ

• َطِيّب الَقلْب	
• َصبُور	
• ُمَغاِمر 	
• ُمِجّد	
• ُمبِْدع 	
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ناِقْش:

في ِفَرٍق ممكّونٍة من اثنني أو ثالثة: 
• مَِرُم نَْفَسَها؟ 	 َكيَْف تَْعِرُف ما إذا كان َشْخٌص َما يَْحمَِرُم نَْفَسُه أو حَتْ
• ُفوَن؟ 	 َكيَْف يَمََصرَّ
• َما الذي يَْفَعلُونَُه؟ 	
• ما الذي ال يَْفَعلُونَُه؟	

نُوا أفكاَرُكْم. يَْطلُُب املدرُِّس من الِفَرِق اإلدالَء ببعِض األفكاِر.  َدوِّ

اْسَتْكِشْف:

ُصوَرةٌ َذاِتيٌَّة ُممََواِزنٌَة.

ا ِمْن ذلك؟ وماذا َعْن َشْخٍص  اِت؟ لََديِْه القليُل ِجّدً ا ِمْن تَْقِديِر الذَّ َكيَْف تَِصُف َشْخًصا لََديِْه الَكِثيُر ِجّدً
اِت؟  لَُه الَقْدُر املطلوُب ِمْن تَْقِديِر الذَّ

Dislikes Self ,Arrogant 
 Always Blames

Others

Too MuchToo Little

Just Right
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2.1. أنشطة 

َناِء  َحَلَقاُت الثَّ
تَْعليماٌت بالدليِل اإلْرشادي لأُلْسماِذ

األسئلة: 
• َهْل َوِدْدَت أْن تَُكوَن َداِخَل احَللََقِة، أْو َخاِرَجَها؟ 	
• َهْل كاَن تَْقِدمُي الثَّنَاِء أَْسَهَل أَْو أَْصَعَب ِبُُروِر الَوْقِت؟ مِلَاَذا؟ 	
• أَيُُّهَما يَْعِني لََك أَْكثََر: أَْن يُثِْنَي أََحُدُهْم َعلَى َمْظَهِرَك 	

اخَلاِرِجي، أَْم َعلَى َشْخِصيَِّمَك؟ 

• ِباَلَْقْدِر 	 بَْعًضا  بَْعُضُهْم  ُع  يَُشجِّ النَّاَس  أَنَّ  تَْعمَِقُد  َهْل 
الَكاِفي؟ 

ِفْكَرٌة ثاِقَبٌة:

 في بَْعِض األْحياِن 
يََرا اآلَخــُروَن ِفينَا 
ــا  ــَراَه نَ ِخــَصــاالً الَ 

نَْحُن. 
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ِتَك:  ِنقاُط َضْعِفَك َوِنقاُط قوَّ

َوتَِصُف في  ِتَك  قوَّ ِنقاَط  األُولَى  تَِصُف في  َفْقَرتنَْيَ  اُْكمُْب 
نُْقَطُة  تَكوُن  األَْحــيَــاِن  بَْعِض  ِفي  َضْعِفَك.  ِنقاَط  األُْخــَرا 

ِة نُْقَطَة َضْعٍف ِفي َذاِت الَوْقِت.  القوَّ

َناِقْش

ْث َمَع َزميِلَك اجلاِلِس ِبجاِنِبَك َحْوَل َما َكمَبْمَُه.  دَّ حَتَ

َما اَلَِّذي مُيِْكنَُك تَْغِييُرهُ؟ 

ُب  َما األَْشياءُ اَلَِّمي تَمَِّصُف ِبَها َواَل مُيِْكنَُك تَْغِييُرها، بَْل يَمََوجَّ
َعلَيَْك تََقبُّلُها؟

ْر  َتَذكَّ
أَْمٌر  اِت  ِللذَّ ّحيُّ  الصِّ المَّْقديُر 
أَساسيٌّ ِللمََّواُصِل َمَع اآَْلَخريَن. 

Book3.indd   21 9/8/22   1:07 PM



الوحدة األولى22

3.1. قراءة

َماِننَي ُدواَلًرا َرُجُل الثْلِج، َبَطُل الثَّ

في يوٍم باِرٍد ِمْن شهِر فبراير، كان هاري ديالير في طريِقِه ِلِشَراِء 
لَْت في الطريِق. ِحنَي  ِحَصاٍن من املََزاِد الَعلَني. لكنَّ سّياَرتَُه تََعطَّ
اخليوُل  وكانَْت  ِبيَعْت.  قْد  اخُليُوِل  ُكلُّ  كانَْت  ِوْجَهِمِه،  إلى  َوَصــَل 
ِميلَُها في شاحناٍت  يَُة هزيلًة مرَهَقًة وُمسنًَّة تنمظُر أْن يََقَع حَتْ املُمَبَقِّ
ِلمُنَْقَل إلى املَْسلَِخ. الْمََقْت َعيْنَا هاري ِبَعيْنَْي ِحَصاٍن رماِديٍّ َضْخٍم 
يٌَّز بشْأِن هَذا احلصاِن.  َة َشْيءٌ مُمَ يَبُْدو عليِْه الهدوءُ والثَِّقُة. كاَن ثَمَّ

وانمهى املطاُف بهاري إلى اشمراِئِه ُمَقاِبَل 80 دوالًرا. 

َب  فَرحَّ الشابَِّة.  ِلَعاِئلَِمِه  البيِت  إلى  معه  احلصاَن  هاري  أَْحَضَر 
ٍة َجيَِّدٍة،  به األطفاُل وأطعُموهُ واْعمَنَْوا به إلى أْن أَْصبََح في ِصحَّ
اْسمَْعَملَُه  الهاِدئَِة  احلصاِن  طبيَعِة  وِبَسبَِب  الثلِْج«.  »َرُجَل  ْوهُ  وَسمَّ
هاري ِلمعليِم األطفاِل دروساً في ُرُكوِب اخَليِْل. مع ذلك باَع هاري 

ٍة احلصاَن أِلََحِد اجِليَراِن.  بَْعَد ُمدَّ

َ لهاري  وِر ِليَُعوَد إلى البَيِْت. تَبَنيَّ لكنَّ َرُجَل الثلِْج كاَن يَْقِفُز َفْوَق السُّ
بُُه ليكوَن »َقاِفًزا  ٍة، فأخذ يَُدرِّ ْوِهبٍَة خاصَّ أنَّ هذا احلصاَن يَمََممَُّع ِبَ
اْسِمْعَراِضّيًا«، أْي ِلمُكِوَن حصاًنا يَْقِفُز على احَلَواِجِز في املَُسابََقاِت 
من  َفَقْط  عاَمنْيِ  بَْعَد  باجلواِئِز  يفوُز  الثلِْج  َرُجــُل  أَ  بَــدَ ْسِميَِّة.  الرَّ
ِبَُسابََقاٍت  فاَز  ٍر  ُمبَكٍّ َوْقــٍت  وفي  لِْخ،  السَّ شاحناِت  من  اشمراِئِه 
ْهَرِة  الشُّ بقاعِة  الثلِْج  َرُجِل  تكرمُي  1992، وقع  َسنَِة  َوَطِنيٍَّة. وفي 

ِللَْقْفِز بالوالياِت املمَِّحَدِة. 

األْسِئلُة: 

األَْحَكاِم  إْصــَداِر  موضوِع  في  ُة  الِقصَّ هــِذِه  تُْخِبُرنَا  ــاذا  ِبَ
اْسِمنَاًدا إلى املظهِر؟ 

ِة »َرُجِل الثلِْج«؟  كيَْف اْكمََشَف هاري ِنَقاَط ُقوَّ
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23 احمراُم ذاتي

ناِقْش

في ِفَرٍق ِمْن أَْربََعِة أفراٍد

• َفمَُهزُّ 	 لآلخريَن،  أْحــيَــاًنــا  نَْفَعلَُها  المي  األشــيــاءُ  ما 
تَْقِديَرُهْم ِلَذَواِتِهْم؟ 

• اِت؟ 	 ما الذي يَُقوُد إلى اإلْفَراِط في تَْقِديِر الذَّ

بَْعَد النَِّقاِش يَْدُعو املَُدرُِّس الِفَرَق إلى إبداِء آَراِئِهْم. 

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

ا، يَمََفاَخِروَن ِبَأنُْفِسِهْم َويَنْمَِقُدوَن  قْد يَبُْدو الناُس واِثِقنَي ِجّدً
الغاِلِب  فــي  لَِكنَُّهْم  ــَضــَل.  أَْف ــْظــَهــٍر  ِبَ ِلــيَــْظــَهــُروا  ــَرُهــْم،  َغــيْ
يَْفمَِقُدوَن األْمَن، َويَْشُعُروَن أنَّ اآلَخِريَن الَ يَمََقبَّلُونَُهْم كما ُهْم 
مُيِْكنُُهْم  الناُس  ُكلَِّها. هؤالِء  َوِنَقاِط ُضْعِفِهْم  ِتِهْم  ُقوَّ ِبِنَقاِط 
أْو  ُهْم،  أَخَطاِئِهْم  على  النَّاَس  يَلُوُموَن  َدِنيِئنَي،  يَُكونُوا  أْن 

َراٍت َواِهيٍَة.  ُرونََها ِبُبَرِّ يُبَرِّ

كيَْف  َفيَمََعلَُّم  الذاِت  وتَْقِديِر  باألْمِن  املُمََممُِّع  الشْخُص  ا  أَمَّ
ِتَها  يَمََقبَُّل نَْفَسُه أْو تَمََعلَُّم كيَْف تَمََقبَُّل نَْفَسَها ِبَجِميِع ِنَقاِط ُقوَّ

وِنَقاِط ُضْعِفَها. 

باسممراٍر.  ابْنَمَُهَما  يَنْمَِقداِن  ُسوزان  َواِلَدا 
كانَْت الَ تَْسمَِطيُع َمْهَما َفَعلَْت نَيَْل ِرَضاُهَما. 

البَيِْت،  في  ثَِريٍَّة،  َعاِئلَة  ِمْن  ِطْفٌل  ُخوِزيْه 
َهٍة إلى اآلَخِريَن  يَْسَمُع داِئًما انِْمَقاَداٍت ُمَوجَّ

الذيَن لَيُْسوا في ُمْسمََوا َعاِئلَِمِه. 
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الوحدة األولى24

َص������اَلٌة/ ُدَع������اٌء ِل���َراَح���ِة 
ْفِس: النَّ

إلَِهي، ِاْمنَْحِني راَحَة النَّْفِس 
ِلمَقبُِّل األْشيَاِء الِمي ال 

مُيِْكنُِني تَْغِييُرَها. 
والشجاعَة على تَْغِييِر 
األشياِء المي مُيكنني 

تَْغِييُرَها. 
واحِلْكَمَة للمَّْمِييِز بَيْنَُهَما. 

ِة وِنَقاِط  1 - ِلُكلِّ إنساٍن ِصَفاٌت تَُعبُِّر َعْن ِنَقاِط الُقوَّ
ْعِف لََديِْه. الضَّ

3 -  شاِهْد نْفَسَك بطريقٍة ممواِزنٍَة. بإمكاِن اآلَخريَن 
أْن يُساِعُدوَك على ذلك.

2 -  ِاْقبَْل ما ال تسمطيُع تْغِييَرهُ، واْعَمْل على تْغِييِر ما 
مُيِْكنَُك تغييُرهُ.

ي للّذات: تطوير الّتقدير الّصحِّ
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25 احمراُم ذاتي

4.1. ِدراَسُة حاالٍت

صورة:

ِكيُكو:

ِكيُكو ُممََوتَِّرةٌ ِحيَاَل تَْقِدمِيَها َعْرًضا أَماَم َمْدَرَسِة املََواِهِب. 
هي ُمَغنِّيٌَة ُمْذِهلٌَة، لكنَّ َذاِكَرتََها َضِعيَفٌة. وهي تَْخَشى أَن 
ِمنَْها  َفيَْضَحَك  ْكِح،  الرُّ َعلَى  تَُكوُن  ِعنَْدَما  الكلماِت  تَنَْسى 

اجَلِميُع. 

صورة:

ِجيُروم:

ِبنَاِدي  يَلْمَِحَق  أْن  ِفْعاًل  َويُِريُد  ْقِص،  بالرَّ ِجيُروم  يَْسمَْمِمُع 
ْدَرَسِمِه. مع ذلك، ُهَو يَْشُعُر ِبالَقلَِق ِمْن أْن يَْسَخَر  ْقِص ِبَ الرَّ
ْقَص. َفَأْخبََرَك أَنَُّه ِعَوًضا  أَْصِدَقاُؤهُ ِمنُْه ِبَسبَِب اْخِميَاِرِه الرَّ
َحمَّى  الَقَدِم  ُكــَرِة  ِبَفِريِق  األَْرَجــِح  َسيَلْمَِحُق على  َذِلــَك،  َعْن 

مَاٌز.  يَْعمَِقَد النَّاُس أَنَُّه َشْخٌص مُمْ

أسئلة:

ماذا تَْقمَِرُح َعلَى ِجيُروْم أَْن يَْفَعَل؟ 

مِلَاَذا؟ 

ِكيُكو

ِجيُروم
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27 َفْهُم َمَشاِعِرك

2
اِرّ ِمنَْها  َعُل ِمنَْك ِإنَْساًنا. َوَحمَّى َغيُْر السَّ »َمَشاِعُرَك َتْ

اَهلْمََها ِاْزَداَد  ِبْسَها بَِعيًدا. َفِإنََّك ِإْن َتَ لَُه َهَدٌف. َفاَل حَتْ

ا َواْشمَدَّ َغُضبَُها«. ُصْوتَُها ُعلُّوً

الوحدة الّثانيُة:

َفْهُم َمَشاِعِرك

ِبِعَناَيٍة  َلَنا  َيْسَمُح  امَلَشاِعِر  َفْهُم  امِلْفَتاُح :  الكلمُة 

َواْحِتَراٍم َأْفَضَل ِلَبْعِضَنا الَبْعِض.

الّطاهر الّسبع
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الوحدة الّثانيُة:28

1.2. ُقْل َكِلَمَتَك

ُة الّتفكير: َمَجلَّ
ِصْف ُشُعوَر الَفَرِح

• ُعوُر لَْوًنا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ
• ُعوُر َطْقًسا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ
• ًنا لََكاَن ... 	 ُعوُر حَلْ لَْو َكاَن َهَذا الشُّ
• ُعوُر َشيًْئا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

أَْسَعُد َما َتُكوُن َعَلْيِه:
اُْرُسْم ِفي َمَجلَِّمك أَْسَعَد احَلاالَِت الِمي تَُكوُن َعلَيَْها. 

َعاَدِة )َمثاًَل، أَْن  َعبِّْر َعلَى األََقلِّ َعْن َخْمَسِة أَْشيَاَء تُْشِعُرك ِبالسَّ
تَُكوَن َخاِرَج البَيِْت(. 

 َوْقُت الَعْرِض:
بَْعَد  َعاَدِة.  ِبالسَّ تَْشُعُر  يَْجَعلَُك  َوَمــا  ُرُسوَمَك  ــاَلَءَك  ُزَم َشــاِرْك 
ِب  الَّ الطُّ ِبدْعَوِة  أُْســمَــاُذَك  َسيَُساِعُدَك  الَعْرِض،  ِمَن  االنِْمَهاِء 

َعاَدِة.  َعلَُك تَْشُعُر ِبالسَّ َعاَدِة َسْرِد األَْشيَاِء الِمي َتْ إِلِ
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29 َفْهُم َمَشاِعِرك

ِمْحَراُر املََشاِعِر:

ِن.  عوِر ِبالمََّحسُّ َفْهُم َما تَْشُعُر ِبِه هَو اخُلْطَوةُ األُولَى ِفي الشُّ
َعلَُك  ِإَذا اْعمََرْفَت ِبَأنََّك غاِضٌب أَْمَكنََك أَْن تَمَِّخَذ ُخُطَواٍت َتْ

ًة أُْخَرا.  تَْهَدأُ َوتَْشُعُر ِبااَْلْطِمئْناِن َمرَّ

ديِد: ِعنَْد الَغَضِب الشَّ

ْف  تََوقَّ

أَنَْت غاِضٌب:

ُخْذ َخْمَسَة أَنْفاٍس َعميَقٍة. َغيِّْر َما ُكنَْت تَْفَعلُُه. اْذَهْب ِإلَى 
َمكاِنَك الهاِدِئ. 

أَنَْت ُمْحبٌَط:

ًدا. اُْطلُْب املُساَعَدةَ.  ُعدَّ ِإلَى الَعَشَرِة ثُمَّ َحاِوْل ُمَجدَّ

أَنَْت َقِلٌق:

ُكْن ِإيَجاِبّيًا. ُقْل: اَل مُيِْكنُني ِفْعُل َهَذا، أَْو : َحَسًنا. 

أَنَْت َسعيٌد، هاِدٌئ:

أَْحَسنَْت. ُكلُّ َشْيٍء َعلَى َما يَُراُم .

مجّلة التفكير:

ْزِن:  ُعوَر ِباحَْلُ ِصْف الشُّ

• ُعوُر لَْوًنا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

• ُعوُر َطْقًسا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

• ًنا لََكاَن ... 	 ُعوُر حَلْ لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

• ُعوُر َشيًْئا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ
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الوحدة الّثانيُة:30

ِحْكَمٌة
أَْحيَاًنا، يََرا 

اآلَخُروَن ِفينَا 
ِخصااًل اَل نَْسمَطيُع 

نَْحُن أَْن نََراَها. 

عوِر.  روِف ِبناًء َعَلى ِمْحراِر الشُّ صف َما َسَتْشُعُر ِبِه ِفي َهِذِه الظُّ

ِضيًرا ِلاِلْمِمَحاِن. لَِكنََّك ِعنَْدَما نََظَرْت ِفي  َدَرْسَت ِبِجدٍّ حَتْ
كِّ  والشَّ ِبااَْلْرِتعاِش  تَْشُعُر  أَْت  بـَـدَ ااِلْخِمباِر،  ساَعَة  األَْسِئلَِة 

ِفي َمْعِرَفِة األَْجِوبَِة. 
	•أَْشُعُر . . . 

	•يَِجُب َعلَيَّ . . . 

يَْظَهْر  لَْم  ِمياَلِدِك،  ْفِل ِعيِد  ِقْسِمَك حِلَ ُكلَّ  َدَعْوَت  أَْن  بَْعَد 
ِمنُْهْم ِإالَّ أَْصِدقاُؤَك الثَّالثَُة األَْقَرُب. 

	•أَْشُعُر . . . 
	•يَِجُب َعلَيَّ . . . 

َطلَبَْت أُْخمَُك أَْن تَلَْعَب ِبَأَحبِّ لَُعِبَك ِإلَيَْك. بَْعَد أَْن َواَفْقَت 
ماِح لََها ِباللَِّعِب، َكَسَرْت لُْعبَمََك ُدوَن َقْصٍد. اْعمََذَرْت  َعلَى السَّ

لََك، َوَقالَْت ِإنََّها لَْم تَْقِصْد ِفْعَل َذِلَك. 
	•أَْشُعُر . . . 

	 تَْشُعُر أُْخِمي . . . 
	 يَِجُب َعلَيَّ . . . 

ِفي  الَفْوَضى  تَْرِك  ِبَسبَِب  واِلَدِتَك  َمَع  ُمْشِكٍل  ِفي  ْطَت  تََورَّ
ْغِم ِمْن أَنََّك لَْسَت أَنَْت ِمْن أَْحَدثََها. َحاَولَْت أَْن  املَْطبَِخ ِبالرَّ

ْقَك.  َر لََها أَنََّك لَْم تَُكْن الفاِعَل، لَِكنَّها لَْم تََصدِّ تَُفسِّ
	 أَْشُعُر . . . 

ي . . .  	•تَْشُعُر أُمِّ
	•يَِجُب َعلَيَّ ... 
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31 َفْهُم َمَشاِعِرك

اِت  ّحيَّ ِللذَّ ْر أَنَّ المَّْقديَر الصِّ تََذكَّ
َضروريٌّ ِللمََّواُصِل َمَع اآلَخِريَن . 

ُمْفَرداٌت:

ِمْن  أَْكثَُر  َة  ثَمَّ َوغاِضٍب.  َوَحزيٍن  َسعيٍد  ِمْن  أَْكثَُر  املَشاِعُر 
100 ُشعوٍر مُيِْكنُنَا اإِلْحساُس ِبَها. 

ٍة مِلَُواَجَهِة  ٍة ِذْهنيٍَّة أَْو أَْخالقيَّ ُشجاٌع - اْمِمالُك أَْو ِإْظهاُر ُقوَّ
َخَطٍر أَْو َخْوٍف أَْو ُصعوبٍَة. 

يِق  ُعوُر ِبـ، أَْو ِإْظهاُر حالٍَة ِمْن ااِلْرِتباِك والضِّ ُمْحَرٌج - الشُّ
اِت.  ِفي الَوْعِي ِبالذَّ

أََمٌل - ِإراَدةُ ُحدوِث َشْيٍء أَْو ِإراَدةُ أَْن يَكوَن َحِقيَقًة. 

َوحيٌد - َحزيٌن ِبَسبَِب كْوِنَك َوِحيًدا. 

ُر ِمْن األَْفكاِر والَْعواِطِف وامْلَواِقِف الَقْمعيَِّة.  َسالٌم - المََّحرُّ

ِعنَْد  ًة  النََّدُم َخاصَّ أَْو  ُن  احُلــزْ أَْو  الَعِميُق  يُق  الضِّ َشَجٌن - 
َخساَرِة َشْخٍص أَْو َشْيٍء َمْحبوٍب.  

اُْكمُْب َعْن َوْقٍت َرأَيَْت ِفيِه َشْخًصا يَْعِرُض َواِحًدا أَْو أَْكثََر ِمْن 
املَشاِعِر املَْذكوَرِة أَْعاَلهُ. 

ْفكيِر: ُة التَّ َمَجلَّ

ُعوَر ِباَلِْوْحَدِة:  ِصْف الشُّ

• ُعوُر لَْوًنا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

• ُعوُر َطْقًسا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

• ًنا لََكاَن ... 	 ُعوُر حَلْ لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

• ُعوُر َشيًْئا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ
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الوحدة الّثانيُة:32

ُة    أََنا َمِطيَّ الصورُة النَّ

ٌة: ِطيَّ ُصَوٌر َنَ

الّصوَرةُ النََّمطيَُّة ِهَي ُصوَرةٌ أَْو ِفْكَرةٌ َعْن ِصنٍْف َمْخُصوٍص 
أَْو َشْخٍص أَْو َشْيٍء، ُمنْمَِشَرةٌ َعلَى ِنطاٍق واِسٍع، لَِكنَّها ثاِبمٌَة 
أَيِّ  ِفي  النََّمطيَُّة  الّصوَرةُ  تَُؤثَِّر  أَْن  مُيِْكُن  ِللَْغايَِة.  َطٌة  َوُمبَسَّ
َجواِنَب  أَنَّ  ِمْن  ْغِم  ِبالرَّ العالَِم.  ِمْن  بُْقَعٍة  أَيِّ  ِفي  َشْخٍص 
َغيِْر  ِمْن  َفِإنَُّه  َصحيَحًة،  تَكوُن  َقْد  النََّمطيَِّة  الّصوَرِة  ِمْن 
ِفْكَرٍة بَسيَطٍة  ِبناًء َعلَى  ا  اإِلنْصاِف احُلْكُم َعلَى َشْخٍص مَّ

ا َقْد يَكوُن َعلَيُْه.  َعمَّ

ْضَت ِللمَّنِْميِط اْسِمنَاًدا  اُْكمُْب ِفي َدْفمَِر ُمالَحظاِتَك َكيَْف تََعرَّ
أَْو  ِسنَِّك،  أَْو   ، الِعْرقيِّ أَْصِلَك  أَْو  ديِنَك،  أَْو  ُعنُْصِرَك،  ِإلَى 
، أَْو األَنِْشَطِة اَلَِّمي تَقوُم ِبَها.  ِجنِْسَك، أَْو َمْظَهِرَك اخلاِرجيِّ
ِفي  اْجَعلْها  َعلَيَْك،  تَنَْطِبُق  النََّمطيَُّة  الّصوَرةُ  تَُكْن  لَْم  ِإَذا 
الّداِئَرِة اليُْمنَى. وِإَذا َكاَن َملَْمٌح ِمْن الّصوَرِة النََّمطيَِّة يَنَْطِبُق 
َعلَيَْك، َضْعُه ِفي الَوَسِط. ثُمَّ َضْع َخصاِئَص َشْخِصَك ِفي 
الّداِئَرِة اليُْسَرا اَلَِّمي تَْكِسُر القالََب الَِّذي مَتَّ تَنِْميُطَك ِبِه. 
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33 َفْهُم َمَشاِعِرك

ْفِكيِر: ُة التَّ َمَجلَّ

ُعوَر ِباَلَْغيَْرِة:  ِصَف الشُّ

• ُعوُر لَْوًنا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

• ُعوُر َطْقًسا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

• ًنا لََكاَن ... 	 ُعوُر حَلْ لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

• ُعوُر َشيًْئا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

اْكَتِشْف:

يِنَما  وَرِة النََّمِطيَِّة ِفي السِّ يُل ثََقاَفُة البُوْب ِإلَى ِإْظَهاِر الصُّ مَتِ
واملُْخِرُجوَن  املـُـَؤلِّــُفــوَن  ــَدأَ  بَ َواَلـْـُكــمـُـِب.  المِِّلِفْزيُوِن  َوُعـــُروِض 

َوِر النََّمِطيَِّة.  يَْصنَُعوَن َشْخِصيَّاٍت تَْكِسُر َقالََب الصُّ

ْعِبيَِّة.  الشَّ المِِّلِفْزيُوِنيَِّة  الُعُروِض  أِلََحــِد  َكاِتٌب  ــَك  أَنَّ تََظاَهْر 
َوِر النََّمِطيَِّة  ابْمَِكْر َماَلِمَح َشْخِصيَِّة إنَْساٍن يَْكِسُر َقالََب الصُّ

اِئَعِة.  الشَّ
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الوحدة الّثانيُة:34

ِإْن ُقلَْت احَلقيَقَة 
لَْن يَكوَن َعلَيَْك 
ُر أَيِّ َشْيٍء تََذكُّ

َماْرْك تواين

اْرُسْم:

الِمي  المِِّلِفْزيُوِني  الَعْرِض  ِلَشْخِصيَِّة  َهْزِلّيًا  َشِريًطا  أَنِْشْئ 
ِابْمََكْرتََها. 

َحِقيَقَتاِن َوِكْذَبٌة َواِحَدٌة:

قيَقِمنْيِ والِْكْذبَِة الواِحَدِة.  لَُّقوا ِفي داِئَرٍة، َوالُْعبُوا لُْعبََة احَْلَ حَتَ
ُكلُّ َفْرٍد يُشاِرُك اآلَخِريَن َحِقيَقمنَْيِ َوِكْذبًَة َعْن نَْفِسِه، َوَعلَى 

نُوا َما ِهَي الِكْذبَُة.  بَاِقي المَّالميِذ أَْن يَُخمِّ

	•َممَى يَكوُن َقْوُل احَلقيَقِة أَْسَهَل؟ 

	•َممَى يَكوُن َقْوُل احَلقيَقِة أَْصَعَب؟ 

ْخُص اآلَخُر َكاِذًبا؟  	•َهْل تَْعِرُف َممَى يَكوُن الشَّ

	•َكيَْف تَْعِرُف َذِلَك؟ 

ِبَكاِمِل  ُمْخِبًرا  تَكوُن  َهــْل  ِة،  الِقصَّ ِمــْن  ُجــْزًءا  تََرْكَت  ِإَذا  •	
ِة؟  الِقصَّ

ا يَْكِذُب َعلَيَْك؟  	•ِبَاَذا تَْشُعُر ِعنَْدَما تَْكمَِشُف أَنَّ َشْخًصا مَّ

ا؟  	•ِبَاَذا تَْشُعُر ِعنَْدَما تَْكِذُب َعلَى َشْخٍص مَّ

Book3.indd   34 9/8/22   1:08 PM



35 َفْهُم َمَشاِعِرك

ْفِكيِر: ُة التَّ َمَجلَّ

اَلِم:  ُعوَر ِبالسَّ ِصْف الشُّ

• ُعوُر لَْوًنا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

• ُعوُر َطْقًسا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

• ًنا لََكاَن ... 	 ُعوُر حَلْ لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

• ُعوُر َشيًْئا لََكاَن ... 	 لَْو َكاَن َهَذا الشُّ

صورة

ناِقْش:

وَرةُ ِباْعِمبَاِرُكْم َفْصاًل تَنَاَقُشوا ِفيَما تَْعِنيِه َهِذِه الصُّ

النَّاَس  ِفيِه  يُْخِبُر  َمْسَرِحيٍَّة  ِمْن  َمْشَهًدا  َشِريٍك  َمَع  أَنِْشْئ 
تَُقوُل  اِف  ــرَ األَْط ُكلَّ  لَِكنَّ  ا،  مَّ َحــَدٍث  َعْن  ُمْخمَِلَفٍة  ِبِقَصٍص 

احَلِقيَقَة. َمثِّاَل املَْسَرِحيََّة أََماَم َفْصِلُكَما. 

َهِذِه َحِقيَقٌة
َهِذِه َحِقيَقةٌ

َهِذِه َحِقيَقٌة
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37 َها النَِّزاَعاُت َوَفضُّ

3
أَنَْت الَ تَْخمَاُر َعاِئلَمََك.

ُهْم ِهبَُة اللِه لََك، َكَما أَنََّك ِهبَُة اللِه لَُهْم. 

الوحدة الّثالثة

َها َزاَعاُت َوَفضُّ النِّ

ديزموند توتو

الكلمُة امِلْفَتاُح:

ِة.  َزاَعاِت الَعاِئِليَّ َعاُمُل َمَع النِّ ِكُنَنا التَّ ُيْ
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الوحدة الّثالثة38

1.3. ُقْل َكِلَمَتَك

ناِقْش:

ِللُْمنَاَقَشِة َمَع َشِريٍك/ َفِريٍق: 

• َفْهْم 	 َعلَى  تـُـوتـُـو«  ــْد  »ِديــْزُمــونْ بَــيَــاُن  يَُساِعُدنَا  َكــيْــَف 

َعاَلَقِمنَا ِبَعاِئاَلِتنَا؟ 

• ُة ِبَعاِئاَلِتنَا؟ َكيَْف 	 َكيَْف تَُؤثُِّر ِفينَا َعاَلَقاتُنَا اإِليَجاِبيَّ

لِْبيَُّة؟  تَُؤثُِّر ِفينَا َعاَلَقاتُنَا السَّ

ْفِكيِر: ُة التَّ َمَجلَّ

اْكمُْب َعْن ِنَزاٍع ِعْشمَُه َمَع َعاِئلَِمَك، َوَكيَْف مَتَّ َحلُُّه ِبنََجاٍح؟ 

ِديْزُموْنْد ُتوُتو
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39 َها النَِّزاَعاُت َوَفضُّ

2.3. قراءة
َزاُع الَعاِئِلي النِّ

أَّيًا َكانَْت َدَرَجُة اَحَبَِّة بنَْيَ أَْفراِد العاِئلَِة، َفِإنَُّهْم يََقُعوَن ِفي النَِّزاَعاِت. 
ِة أَْسباٍب.  يَْخمَِلُف النِّزاُع العاِئليُّ َعْن أَنْواِع النِّزاِع األُْخَرا ِلِعدَّ

اَلَِّمي  ِة  العاِطفيَّ اَلِت  الصِّ ِبَسبَِب  ا  ِجـّدً شاِئٌع  العاِئليُّ  النِّزاُع 
تَْرِبُطنا ِبَأْفراِد عاِئلَِمنا. َفنَْحُن نُِحبُّ أَْفراَد عاِئالِتنَا َونَْفَعُل أَيَّ 
ْغِم ِمْن ُحبِّنَا لَُهْم اَل نَْشُعُر َداِئًما  َشْيٍء أِلََجِلِهْم. َغيَْر أَنَّنَا ِبالرَّ
اهَ  ُة ُرُدوَد ِفْعِلنَا ُتَ ي ِصاَلتُنَا الَعاِطِفيَّ ْعجاِب نَْحَوُهْم. تَُغذِّ ِباإْلِ
ُرَها َعاِئالتُنَا، َوالَِّمي َقْد تُْخِرُجنا  األَْحَكاِم وامْلََواِقِف اَلَِّمي تَُوفِّ

َعْن َطْوِرنَا َوتُْشِعُرنَا ِبَعَدِم ااِلْحِمراِم َوِبَعَدِم اإِلنَْصاِت. 

ِة احلاِسَمِة:  َحظاِت ااِلْنِتقاليَّ َزاَعاِت ِفي اللَّ ُدُث َبْعُض النِّ َقْد حَتْ
	•ُقَدوُم َمْولوٍد َجديٍد؛ 

	•ُقدوُم أَْطفاٍل آَخريَن؛ 
	•الِمحاُق ِطْفٍل ِبامْلَْدَرَسِة؛ 

ُل ِطْفٍل ِإلَى ُمراِهٍق.  وُّ 	•حَتَ

َزاِع:  أَْسباٌب ُأْخَرى ِللنِّ
	•انِْفصاٌل أَْو َطالٌق؛ 

	•انِْمقاٌل ِإلَى َمكاِن ِإقاَمٍة َجديٍد؛ 
	•تََغيٌُّر َكبيٌر ِفي ُظروِف العاِئلَِة املاليَِّة. 

ٍة  َة املَشاِكِل ِبَطريَقٍة َتْدميريَّ ْب ُمعاجَلَ ِلَنَتَجنَّ

تََقُع الَعاِئاَلُت ِفي أَْسِر مَناِذَج تَْدميريٍَّة تُديُن النَِّزاَعاِت بنَْيَ الّناِس، 
ديِد امَْلُْشِكِل احَلقيقيِّ ِفي ِنزاعاِتها القاِئَمِة.  بََدَل أَْن تَنَْصِرَف ِإلَى حَتْ

ِة ِإلَى ُمراَكَمِة  مَتيُل الَعاِئاَلُت الواِقَعُة ِفي النَِّزاَعاِت املُْسمَِمرَّ
بََدَل   ، َعلَيَْها«  يِْت  الزَّ َو»َصــبِّ  النَِّزاَعاِت،  نَْفِس  ِمْن  املَزيِد 

تَْوجيِه املُْشِكالِت ِوْجَهًة بَنَّاَءٍة .
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3.3. أنشطة

أَْيَن َنْحُصُل َعَلى امُلَساَعَدِة؟ 

نَاِقْش بَْعَض اخِليَاَراِت َمَع َشِريٍك: 

َعلَى  ِللُْحُصوِل  تَْقِصَدَها  أَْن  ــِكــنـُـَك  مُيْ الِمي  اجِلــَهــاُت  َمــا 
النَِّصيَحِة ِبَشْأِن َوْضٍع أَْو ِنَزاٍع َعاِئِليٍّ ِعْشمَُه ِفي َحاِل َكاَن 

َريِْن؟  َواِلَداَك َغيَْر ُممََوفِّ

ُمْقمََرَحاٌت

ْوَضُةاألُْسمَاُذ الرَّ

أْفَضُل 
األَْصِدَقاِء

ِبيُب الطَّ

َنَشاُط َما َبْعَد الِقَراَءِة:

َعاِئلَمََك  بُّ  حُتِ أَنَْت  الَعاِئِلي«.  »النَِّزاُع  نَصَّ  َعاِئلَمََك  َشاِرْك 
، ِاْسَأْل أَْفَراَد  ِنيبََها النَِّزاَع. ِخاَلَل ُمنَاَقاَِشة النَّصِّ َوتُِريُد َتْ
َعاِئلَِمَك ِإْن َكانَْت لََديِْهْم أَيَُّة ُمْقمََرَحاٍت أِلَْفَعاٍل مُيِْكنُُهْم الِقيَاُم 
ِلبَْعِضِهْم  ًما  َوتََفهُّ ُمَسانََدًة  أَْكثََر  َعلُُهْم  َتْ نُّبَُها(  َتَ )أَْو  ِبَها 

البَْعِض. 
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لِّ امُلْشِكاَلِت ُصْنُدوُق اأَلَدَواِت حِلَ

َتْعِليَماٌت:

• المَّاِليَِة: اخُلُطوُط 	 تِّ  َمًعا َحْوَل األََدَواِت السِّ ِاْقــَرأُوا 
الَعِريَضُة ِلـ»ِربٌْح ُمَقاِبَل ِربٍْح«. 

• ُد لَُكْم 	 يَنَْقِسُم الَفْصُل ِإلَى أَْزَواٍج ِمْن المَّاَلِميِذ. يَُحدِّ
األُْسمَاُذ َواِحَدًة ِمْن أََدَواِت »ِربٌْح ُمَقاِبَل ِربٍْح« يَْسمَْعِملَُها 

ِريُك َمَع َشِريِكِه ِفي لُْعبَِة تَبَاُدٍل ِلأْلَْدَواِر.  الشَّ

• أََمــاَم 	 َعَملََها  ِلمَْعِرَض  الِفَرِق  بَْعَض  األُْســمـَـاُذ  يَْخمَاُر 
َكاِمِل الَْفْصِل. 

ْئ َنْفَسَك. اأَلَداُة اأُلوَلى: َهدِّ

َئ نَْفَسَك ِعنَْدَما تُبَاِشُر َحلَّ ُمْشِكٍل َما.  مَاُج ِإلَى أَْن تَُهدِّ حَتْ
أَْو  الَْعَشَرِة،  َحمَّى  ِبَصْمٍت  ُعدَّ  أَْو  ِبُعْمٍق،  ِس  ِللمَّنَفُّ َوْقًما  ُخْذ 

 . مَتَشَّ َقِلياًل َحمَّى يَنَْفِمَح لََك أُُفٌق ِللَْحلٍّ

ا تَْشُعُر ِبِه.  اأَلَداُة الّثانَيُة: اْسمَْعِمْل »َرساِئَل الّذاِت اُحاَوَرِة« ِللمَّْعِبيِر َعمَّ

ا  نُُّب ُمهاَجَمِة َشْخٍص آَخَر أَْو نَْقِدِه َعبَْر احَلديِث َعمَّ مُيِْكنَُك َتَ
تَْشُعُر ِبِه ِحيَاَل بَْعِض الَوْضعّياِت. َفبََدَل أَْن تَقوَل: »مِلَاَذا تََرْكَت 
املَْطبََخ ِفي حالَِة َفْوَضى؟«، مُيِْكنَُك الَقْوُل: »أَنَا ُمنَْزِعَجٌة أِلَنَّنَا 

َف املَْطبََخ اللَّيْلََة. َفَماَذا َحَدَث؟«.  اتََّفْقنَا َعلَى أَْن تُنَظِّ

اأَلداُة الّثاِلَثُة: ِليَُقْل ُكلٌّ ِمنَّا َما َسِمَع اآلَخَر يَُقولُُه. 

ِث ِإلَى َدَرَجِة أَنَُّه اَل  ا ِبالمََّحدُّ َكثيٌر ِمْن الّناِس َمْشُغولُوَن ِجّدً
ا ِإلَى اآلَخِريَن. ِعنَْدَما مَنْنَُح أَنُْفَسنا  مُيِْكنُُهْم ااِلْسِمماُع َحّقً
اآلَخِريَن،  َمشاِعِر  َعْن  المَّْعبيَر  نُعيُد  ثُمَّ  ِلاِلْسِمَماِع،  الَوْقَت 

َفِإنَّ َذِلَك يُساِعُدنا َعلَى المَّعاُطِف َمَعُهْم.

َماَذا َيْعِني »َفْوٌز ُمقاِبِل َفْوٍز«؟
بَْعُض الّناِس يَُحاِولُوَن َحلَّ امَْلُْشِكِل 
أََحِد  َخساَرةَ  َعُل  َتْ ِبَطريَقٍة 
اآلَخِر.  ِلَفْوِز  َشْرًطا  َرَفنْيِ  الطَّ
َسنَُحلُّ  ُمبْمَِكريَن  ُكنَّا  ِإْن  لَِكْن 
اجَلميَع  َعُل  َتْ ِبَطريَقٍة  املَشاِكَل 
ُمقاِبَل  »َفْوٌز  َوِهَي َطريَقُة  َفاِئًزا، 
ُمقاِبَل  »َفْوٌز  َطِريَقِة  بََدَل  َفْوٍز« 

َخساَرٍة«.
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ُل َمْسؤوليَّمَُه ا تَمََحمَّ اأَلداُة الّراِبَعُة: َعبِّْر َعمَّ

ا اْرتََكبَاه.  َرَفنْيِ املُمَناِزعنْيِ َخَطأٌ مَّ ِفي أَْكثَِر األَْحيَاِن يَكوُن لََدا الطَّ
ا  ْخِص اآلَخِر. أمَّ ِإالَّ أَنَّنَا مَنيُل َغاِلًبا ِإلَى ِإلْقاِء اللَّْوِم َعلَى الشَّ
ِل  مُّ حَتَ َعلَى  اآلَخَر  ُع  يَُشجِّ َذِلَك  َفِإنَّ  املَْسؤوليََّة،  ُل  نَمََحمَّ ِعنَْدَما 

ُن َمًعا ِمْن َحلِّ امَْلُْشِكِل. ِمِه أَيًْضا، َوَهَكَذا نَمََمكَّ َمْسؤوليَّ

لُوا  ِلمَمََوصَّ ُمبْمََكَرٍة  ِبَطريَقٍة  َمًعا  اْشمَِغلُوا  اخلاِمَسُة:  اأَلداُة 
ِإلَى ُحلوٍل.

ُمْعَظِم  َحلُّ  مُيِْكنُنَا  َمًعا،  ونَْشمَِغَل  نَمَواَفَق  أَْن  نُِريُد  ِعنَْدَما 
َمًعا  وااِلْشــِمــغــاَل  ْهــنــيَّ  الــذِّ الَعْصَف  يَْعِني  َهــَذا  َمشاِكِلنا. 

ِبَطريَقٍة َخاّلَقٍة.

اأَلداُة اَلّساِدَسُة: َعبِّْر َعْن ُشْكِرَك، أَْو اْصَفْح، أَْو ُقْل َكِلَمًة لَطيَفًة

تُعاِنَق  أَْن  مُيِْكنَُك  ــَزاَعــاِت.  الــنِّ ــاِء  ــَه نْ إِلِ ٌة  هامَّ ُخــْطــَوةٌ  َهــِذِه 
َجِمياًل.  َكاَلًما  لَُه  تَقوَل  أَْو  تُصاِفَحُه  أَْو  اآلَخــرَ  ْخَص  الشَّ
نَْهاِء النِّزاِع.  ْفِح َعنُْه أَْقَوا َطريَقٍة إِلِ ثُِّل تَْصريُحَك ِبالصَّ مُيَ
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4.3. ِدراَسُة حاالٍت

ِهْنُد

َر َما اَلَِّذي َسمَْرتَِديه.  ِج ِفي الّثانَويَِّة، َوِهَي حُتاِوُل أَْن تَُقرِّ ِهنُْد َعلَى َوْشِك المََّخرُّ
أَتَْت واِلَدتُها َفَقالَْت: »اَلُْفْسمَاُن األَْزَرُق يَْجَعلُِك تَْظَهِريَن بَدينًَة َقِلياًل، والَْقميُص 
األَْحَمُر اَل يَبُْدو ُممَناِسًقا َمَع َشْعِرِك. لو ُكنُْت َمكانَِك ُكنُْت َسَأْرتَدي اَلُْفْسماَن 
ا َقالَمُْه  األَْسَوَد، َفُهَو َمَع ُسْمَرِتِك يَبُْدو األَْفَضَل َعلَيَْك« َشَعَرْت ِهنُْد ِباأْلَلَِم مِمَّ

سُّ ِبِثَقٍة أَْكبََر َوِهَي ِفي ُفْسماِنها األَْزَرِق.  واِلَدتُها أِلَنََّها حُتِ

لَْو ُكنِْت َمكاَن ِهنٍْد َهْل ُكنِْت . . .
ا َقالَمُْه واِلَدتُِك. أ - تَلْبَِسنَي اَلُْفْسماَن األَْزَرَق ِبَقْطِع النََّظِر َعمَّ

َك َكيَْف َجَرَح َكالُمَها َمشاِعَرِك.  ِثنَي أُمَّ دِّ ب - حُتَ
ْرَضاِء واِلَدِتَك. ج - تَْرتَِديَن اَلُْفْسماَن األَْسَوَد إِلِ

اْشَرِحي أَْسباَب اْخمياِرِك.

ُفَؤاُد

يَْحُضُر  ْقِبي.  الرِّ َمْوضوِع  ِفي  ِإالَّ  يَُكلُِّمُه  اَل  ابِْنِه،  َعْن  بَعيٌد  ُفــؤاَد  واِلــُد 
ِب ِإَذا لَْم يَلَْعْب ُفؤاُد  الواِلُد َجميَع ُمباَرياِت ابِْنِه، لَِكنَُّه يَْغَضُب ِمْن املَُدرِّ
َف َعْن مُماَرَسِة  ِإَذا لَِعَب ِبَشْكٍل َسيٍِّئ. يُِريُد ُفؤاُد المََّوقُّ ِبَقْدٍر َكاٍف، أَْو 
ْقِبي وااللِْمَحاَق ِبالِْفْرَقِة املَْدَرسيَِّة، لَِكنَُّه يَْخَشى أَْن يَُخيَِّب أََمَل واِلِدِه  الرِّ

َوأاَلَّ يَبَْقى بَيْنَُهَما َما يَمََكلََّماِن َعنُْه. 

لَْو ُكنَْت َمكاَن ُفؤاَد، َهْل ُكنَْت . . .
ْرَضاِء واِلِدِك.  ْقِبي إِلِ أ - تَُواِصُل مُماَرَسَة الرِّ

ب - تَمََكلَُّم َمَع أَِبيَك َحْوَل َرْغبَِمَك ِفي االلِْمَحاِق ِبالِْفْرَقِة املَْدَرِسيَِّة.
ْقِبي ُدوَن َشْرِح األَْسباِب. ُف َعْن مُماَرَسِة الرِّ ج - تَمََوقَّ

اْشَرْح أَْسباَب اْخمياِرَك. 

ُفَؤاُد

ِهْنُد
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5.3. أَْنِشَطٌة

أُُفِقّيًا:
ُمْسمَْعِماًل  الَْعاِئلَِة  ِفي  اَلَم  السَّ ثُِّل  مُتَ أُُفِقيًَّة  الَِئَحًة  أَنِْشْئ 

َكِلَماٍت َوِعبَاَراٍت ِمْن ُحُروِف َكِلَمِة »َعاِئلَة«. 
ع
ا
أ
ل

وَن بَْعُضُكْم ِببَْعٍض َوتَُساِنُدوَن بَْعَضُكْم بَْعًضا.  ة- تَْهمَمُّ
ُأْغِنَيٌة:

مُيِْكنَُك  ِويْسْت«.  »ِلْسكيْب  تَكوُن عاِئلًَة«  »العاِئلَُة  أُْغنيَِة  ِإلَى  اْسمَِمْع 
لُها.  ٍة َرْقميٍَّة تَُفضِّ اْسِمْعماُل اليوتْيوْب أَْو َمْوِقَع ْسبُوِتيَفاْي أَْو أَيَّ ِمنَصَّ
اِثاًل ِلَهِذِه األُْغنيَِة. مُيِْكُن ِللِْفَرِق  أَنِْشْئ َمَع َطلَبٍَة آَخريَن ِشْعًرا مُمَ

أَْن تُلْقَي األَْشعاَر اَلَِّمي نََظَممَْها َعلَى َمساِمِع الِقْسِم ُكلِِّه. 
َنشاُط اخَلريَطِة:

أَنِْشْئ خاِرَطًة ِلعاِئلَِمَك، َوأَِضْف َكِلَمًة واِحَدًة تَِصُف َعالَقمََك 
ِبُكلِّ َفْرٍد ِمْن العاِئلَِة.

ِمْن  َمِزيًدا  ْم  َقــدِّ ثُمَّ  ُزَمــاَلِئــَك،  أََحــِد  َمَع  خاِرَطمََك  تَشاَرْك 
ْرِح ِبُخُصوِص َعالَقِمَك ِباثْننَْيِ ِمْن أَْفراِد عاِئلَِمَك.  الشَّ

ــوُن َعــاِئــلـَـًة«  ــُك ــِة »الــَعــاِئــلَــُة تَ ــيَ ــِن ِمـــْن أُْغ
»ِلْسِكيْب ِويْسْت«:

ِللْبَْعِض أٌَب. 
 . ِللْبَْعِض أُمٌّ

اٌت َوأَْعَماٌم.  ِللْبَْعِض َعمَّ
َولَيَْس ِللْبَْعِض أََحٌد. 

ا.  البَْعُض َضْخٌم ِجّدً
ا.  َوالْبَْعُض َصِغيٌر ِجّدً

يََّة لَُه َعلَى  لَِكنَّ َذِلَك ِفي الَْواِقِع الَ أََهمِّ
اإِلْطاَلِق. 

أِلَنَّ الَعاِئلََة تَُكوُن َعاِئلًَة
ِعنَْدَما يُوَجُد ُحبٌّ ِفي األَْجَواِء. 

الَعاِئلَُة تَُكوُن َعاِئلًَة
َسَواءٌ َكاَن ِبَها اثْنَا َعَشَر أَْو اثْنَاِن. 

مَيِْكُن أَْن نَُكوَن َعاِئلًَة. 
أَنَا َوأَنَْت الَ َغيُْر. 
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45 َها النَِّزاَعاُت َوَفضُّ

َنَشاُط الَكِلَمِة

ْل ُكلَّ َكِلَمٍة تَِصُف َعاِئلَمََك.  1- ِاْصنَْع الَِئَحًة ِمْن الَكِلَماِت أَْسَفلَُه. َسجِّ

أَْن  تُِريُدَها  اَلَِّمي  الَكِلماِت  واْخمَْر  الاّلِئَحِة،  ِإلَى  ُعْد  اآلَن   -2
تَكوَن ُمنَْطِبَقًة َعلَى عاِئلَِمَك. 

َن ِمْن  ي الَكِلَمِة: َكْم َكِلَمًة َجديَدًة مُيِْكنَُك ِإضاَفمُها ِلمَمََمكَّ دِّ 3- حَتَ
َوْصِف عاِئلَِمَك أَْو اآلَخِريَن. 

ثيُل َدْوٍر: مَتْ

َمى.  تَْقدمٌي: َمثِّْل الَوْضعيََّة المَّاِليََة َمَع َشريِكَك أَْو اْسمَِعْن ِبالدُّ

1- َوليُد طاِلٌب ِبامْلَْدَرَسِة الّثانَويَِّة يَنْمَِظُرهُ اْخِمباٌر َكبيٌر. َجلََس 
املَْدَرَسِة،  ِمْن  ِوَداُد  غيَرةُ  الصَّ أُْخمُُه  َعــاَدْت  َراَسِة.  ِللدِّ ِه  ِلمَوِّ
َوليُد  انْمََصَب  تَْرُقُص.  َوَشَرَعْت  املُوِسيَقى  ِجهاَز  َفَفمََحْت 
َت ِوَداُد َقاِئلًَة ِإنََّها  َواِقًفا، َوأََمَر أُْخمَُه ِبِإيَقاِف اجِلهاِز. َفاْحمَجَّ

ُصُل َعلَى المَّْسِليَِة أَبًَدا، َوَرَفَعْت ِفي َصْوِت اجِلهاِز.  اَل حَتْ

اسَعٌطوفَسِخيراِئع َحسَّ
َمِريضُمْخِلصَسِعيدَمْشُغول
ِاْجِمَماِعيَغاِمضُمِجّدُمْسمَِقيم
َعِنيدَسلِْبيَسِليمَمْجنُون
ُممََوتِّرُممََعنِّتَواِسُع اخَليَاِلُمبْمَِكر
ُمَراٍعُممََفاِئلَغيُْر نَاِضجُمْجمَِهد
يَِثُق ِباآلَخِرينُملْمَّفُمْسمَِقّلُمِطيع
َمْسُؤولَمِرحَداِعم
ُملْمَِزمَضُحوكُمْذِهل
َكِئيبَوِحيدُمْحبَط
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مَاُج ِوَداُد؟ ِإَذا  2 - ِصْف َما يَْحُدُث. َماَذا يَْحمَاُج َوليُد؟ َماَذا حَتْ
َماَذا  ِوَداُد،  َفاَزْت  ِإَذا  َماَذا يَناُل؟ ِبَاَذا َسيَْشُعُر؟  َوليُد،  َفاَز 

تَناُل؟ ِبَاَذا َسمَْشُعُر؟ 

أَْن  مُيِْكُن  اَلَِّمي  ــُرَق  والــطُّ المَّاِلَي  َوَل  اجَلـــدْ َركاءُ  الشُّ ياُلِحُظ 
َل ِبَها النِّزاُع.  يَمََحوَّ

ُصُل ِوَداُد َعلَى  حَتْ
مَاُج ِإلَيِْه َما حَتْ

ُصُل ِوَداُد َعلَى  الَ حَتْ
مَاُج ِإلَيِْه َما حَتْ

يَْحُصُل َوِليُد َعلَى 
َما يَْحمَاُج ِإلَيِْه

َفْوٌز ُمَقاِبَل َخَساَرٍةَفْوٌز ُمَقاِبَل َفْوٍز

الَ يَْحُصُل َوِليُد 
َعلَى َما يَْحمَاُج ِإلَيِْه

َخَساَرةٌ ُمَقاِبَل َفْوٍز
َخَساَرةٌ ُمَقاِبَل 

َخَساَرٍة

َركاءُ َمَع بَْعِضِهْم البَْعِض ِسينَاْريُو الَفْوِز ُمقاِبَل الَفْوِز. ثُِّل الشُّ مُيَ

ِة الَفْوِز ُمقاِبَل الَفْوِز: َتْطويُر ُخطَّ

ُمْشِكٍل عاِئليٍّ  أَْجــِل َحلِّ  ِمْن  َفــْوٍز  ُمقاِبَل  َفــْوٍز  ِة  ِبمَْطِويِر ُخطَّ ُقْم 
قاِئٍم. 

بَْعُض املُْشِكاَلِت اَلَِّمي َقْد تَمَعاَمُل َمَعَها عاِئلَمَُك:

	•أَِبي يَْشمَِغُل َكِثيًرا. 

ِه. 	•َمْولُوٌد َجديٌد َعَرَف الّنوَر ِلمَوِّ

	•أَِخي يَْسمَْعِمُل أَْشيَاِئي ُدوَن ِاْسِمئَْذاٍن. 
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47 نَبُْذ الُعنْف

4
ِة اْرِتبَاِطَك ِبِهْم.  يَْسمَِجيُب األَْشَخاِص ِوْفًقا ِلَكيِْفيَّ
ِإَذا تََعاَملَْت َمَعُهْم َعلَى أََساِس الُعنِْف، َفَهَذا ُهَو َردُّ 

ِفْعِلِهْم. 

الوحدة الّرابعة

َنْبُذ الُعْنف

ِنيْلُسوْن َماْنِديالَ

ِة اآلَخِريَن يَّ الكلمُة امِلْفَتاُح:  الُعْنُف َيْصَطِدُم ِبُحرِّ

َواَل َيُقوُد ِإالَّ ِإَلى َمِزيٍد مْن الُعْنِف.
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الوحدة الّرابعة48

1.4. ُقْل َكِلَمَتَك

َناِقْش:

َما األَشيْاءُ الِمي تُِثيُر َغَضبََك؟ 

نُوا ِفَرًقا َولْيُْخِبْر ُكلُّ َفِريٍق المالميَذ اآلخريَن ِبَا يَْجَعلُُه  َكوِّ
َن األَْجِوبََة.  َغاِضًبا. اْطلُبُوا ِمْن أََحِد المَّاَلِميِذ أَْن يَُدوِّ

2.4. أَْنِشَطٌة

اْرُسْم َعَلى امُلْلَصَقاِت:

اْرُسْم َعلَى ُملَْصٍق َمَع تاََلِميَذ آَخِريَن ُرُسوًما تَُعبُِّر َعْن بَْعِض 
َعلَُك َغاِضًبا.  األَْشيَاِء الِمي َذَكْرَت أَنََّها َتْ
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49 نَبُْذ الُعنْف

اْسَتْكِشْف:

الَغَضُب ِمثَْل قاروَرٍة ِمْن املَْشروِب الَْغاِزيِّ . . . )المَّْعليماُت 
ِفي َقواِعِد املَُدرِِّس اإِلْرشاديَِّة(

اَلَِّمي  األَْفــعــاُل  َما  الَغَضَب؟  الـْـَغــاِزيُّ  املـَـْشــروُب  يُْشِبُه  َكيَْف 
َعُل األَْشياَء أَْسَوأَ؟ أَْحَسَن؟  َتْ

ْر: َتَبصَّ

ِمـــــْن الــيَــســيــِر ُمـــنْـــُذ 
ـــنَـــَع  مَتْ أَْن  ـــِة  ـــدايَ ـــِب ال
َل  الَغَضَب ِمْن أَْن يَمََحوَّ
ِإلَى ُعنٍْف. يَكوُن َذِلَك 
َقبَْل أَْن تَْخُرَج األُموُر 

يَْطَرِة. َعْن السَّ
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الوحدة الّرابعة50

َعْصٌف ِذْهِني:

ُر ُوقوَع بَْعِض الّناِس ِفي النَِّزاَعاِت أَْو  َما األَْسباُب اَلَِّمي تَُفسِّ
املَعاِرِك؟ أَنِْشْئ الِئَحًة َمَع َشريٍك. 

َفاِئُزوَن َوَخاِسُروَن

لِّ  اِت ِبَأنَُّه اَل يُوَجُد ِسَوا َطريقنْيِ َفَقْط حِلَ نَْشُعُر َعديَد املَرَّ
ِنزاٍع َما، َوأَنَُّه اَليُوَجُد ِسَوا َفاِئِزيَن َوخاِسريَن. ِباْسِمْعَماِل 

طاَقِة ااِلبِْمكاِر ِفينَا مُيِْكنُنَا ابِْمكاُر ِخيَاَراٍت أُْخَرا. 

بِْح،  »لَْسُت ُملَْزًما ِبالِرّ

لَِكنَِّني ُملَْزٌم ِبَأْن 
أَُكوَن َحِقيِقّيًا. 

لَْسُت ُملَْزًما ِبالنََّجاِح، 

لَِكنَِّني ُملَْزٌم ِبَأْن 
أَِعيَش ِبالنُّوِر الِذي 

ِعنِْدي. 

أَبَْراَهاْم ِلينُْكولْْن
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3.4. ِدَراَسُة َحاَلٍة

: ِحَواٌر َمَع اأُلمِّ

اجُللوِس؟  قاَعِة  ِفي  ِبالُْكَرِة  تَلَْعِبنَي  أَنْــِت  َهْل  ةُ،  َســارَّ  : األُمُّ
َشيًْئا  ِري  تَُكسِّ أَْن  الِفْعِل  َهَذا  ِفي  مَتاديِْت  ِإْن  أَْخَشى 

ا!  َما، َوَسَأكوُن ِحينََها ُمنَْزِعَجًة ِجّدً

أِلَنَّ  َواَل أَْسمَطيُع اخُلروَج  أَْفَعُل،  َما  لَيَْس لََديَّ  لَِكْن  ةُ:  سارَّ
اِخِل؟ املََطَر يَنِْزُل! مِلَاَذا اَل مُيِْكنُني أَْن أَلَْعَب ِفي الدَّ

ُمَسلٍّ  ــٍر  أَْم َعــنْ  تَبَْحثنُي  ــكَ  أِلَنَّ ا  ِجـّدً ُمْحبََطًة  تبِْديَن   : األُمُّ
تَْفَعِلينَُه. لَِكنََّك ِفي بَْعِض األَْحيَاِن اَل تَْسمَِطيِعنَي ِفْعَل 
َما يَْحلُو لََك. مِلَاَذا اَل تَُطاِلِعنَي ِكمَاًبا بََدَل اللَِّعِب ِبالُْكَرِة؟ 

ُكلَّ َما هَو  َقَرأُْت  لََقْد  ِكماٍب َجديٍد.  أَيُّ  لََديْنَا  لَيَْس  ةُ:  سارَّ
َمْوجوٌد ِفي البَيِْت! 

ِمنَْها  َوتَْطلُبنَي  فاِطَمَة  ِبَصِديَقِمِك  تَمَِّصلنَي  اَل  َــاَذا  مِل  : األُمُّ
هاَب َمَعَك ِإلَى املَْكمَبَِة؟ الذَّ

ِمْن  ِلاِلْهِمَماِم  ِإثــاَرًة  أَْكثَُر  َفُهَو  َذِلــَك!  َفَعَل  أََودُّ  نََعْم،  ةُ:  ســارَّ
اللَِّعِب ِبالُْكَرِة. 

َناِقْش:

َكيَْف تََفاَدْت األُمُّ َوابْنَمُها الُوقوَع ِفي ِنزاٍع؟ 

نَْت َساِبًقا ِمْن ُمساَعَدِة اآلَخِريَن ِفي تَفادي النِّزاِع؟ َكيَْف مَتَكَّ

اأُلمُّ

ُة سارَّ
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4.4. ُقْل َكِلَمَتَك

الَيَداِن امَْلَْبُسوَطتاِن:

َناِقْش:

ِفي َرأِْيَك، َماَذا تَْعِني َهِذِه الَقْولَُة؟

َهْل يَمََكلَُّم املَُؤلُِّف َعْن بَْسِط اليََديِْن َعلَى َسبيِل احَلقيَقِة أَْم 
املَجاِز؟

ًدا َقبَْضمََك ِبِإْحكاٍم. ِبَاَذا َشُعْرَت؟ َقضِّ ثاََلِثنَي ثانيًَة ُمَشدِّ

َقضِّ ثاََلِثنَي ثانيًَة باِسًطا يَْديَك. ِبَاَذا َشُعْرَت؟

ْقِس أَْو تَْأثيِر َمواِقِفنَا اجَلَسديَِّة ِفي  أَبِْد َرأْيََك ِفي تَْأثيِر الطَّ
انِْفعاالِتنا.

اإِلْنساُن ِفي  َيكوُن  »ِعْنَدَما   
حاَلِة َغَضٍب أَْو ِفي حاَلِة ِدفاٍع

اأَلْخطاِء.  اْرِتكاِب  ِإَلى  يُل  مَيِ
َيكوَن  أَْن  أََحٌد  َيْسَتطيُع  اَل  َلِكْن 
َيَداُه  َكاَنْت  ِإَذا  ِدفاٍع  حاَلِة  ِفي 

َمْبسوَطِتني«. 
بُوْب ُغوْف
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5.4. ِقَراَءٌة

َزاَعاِت: أَْسباُب النِّ

	•َشْخٌص اَل يَْحُصُل َعلَى َما يُِريُد أَْو َما تُِريُد.

	•َشْخٌص يَْشُعُر ِبَأنَّ بَْعَض األُموِر َغيُْر ُمنِْصَفٍة أَْو خاِطئٌَة.

	•َشْخٌص يَكوُن َسلِْبّيًا ِحيَاَل َشْخٍص آَخَر أَْو ِحيَاَل َمْجموَعٍة 
ِمْن األَْشخاِص.

	•َشْخٌص يَْشُعُر ِباَلَْكآبَِة أَْو الَغَضِب أَْو اإِلْرَهاِق َويَُردُّ الِفْعُل 
ِبُصوَرٍة ُمْفِرَطٍة.

	•َشْخٌص يَْشُعُر ِبَأنَّ َكالَم َشْخٍص آَخَر أَْو ِفْعلَُه َقْد َجَرَحُه.

	•َشْخٌص لَُه اْعِمقاداٌت ُمْخمَِلَفٌة َحْوَل َما هَو َصواٌب َوَما هَو 
َخَطأٌ.

نَاِقْش:

َما اَلَِّذي مُيِْكُن أَْن يَْحُدَث ِإَذا لَْم نَْفَهْم األَْسباَب احَلقيقيََّة 
ِللنَِّزاِع؟

َما اَلَِّذي َقْد يَْحُدُث ِإَذا لَْم يَْسمَْهِدْف َحلُّنا ِللُْمْشِكِل األَْسباَب 
َة ِلَذِلَك امَْلُْشِكِل؟  احَلقيقيَّ
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6.4. أَْنِشَطٌة

َدْفَتُر اأَلْفكاِر:
ِصْف ِنَزاًعا نََشَب بَيْنََك َوبنَْيَ َشْخٍص آَخَر نَِدْمَت َعلَيِْه. 

	•َماَذا َحَصَل؟

	•َماَذا َكاَن مُيِْكنَُك ِفْعلُُه َولَْم تَْفَعلُْه؟

ثيُل َدْوٍر: مَتْ
َكاَن َداِئًما َمَع ِعصاٍم ِفي املَْدَرَسِة َكمٌّ َكبيٌر ِمْن أَْقالِم المَّلْويِن 
يَْسمَعِيُر  َما  َكِثيًرا  َمْجِدي  َوَكاَن َصِديُقُه  ِة.  واأْلَْقــالِم اجَلافَّ
ِمنُْه األَْقاَلَم، لَِكنَُّه لَْم يَُكْن يُْرِجُع ِإلَيِْه أَْقالَمُه. اْشمَِغلُوا َمًعا 
َرَفاِن ِمْن َحلِّ َهَذا  ُن ِفيه الطَّ ِفي ِفَرٍق ِلمَْمِثيِل َمْشَهٍد يَمََمكَّ

املُْشِكِل َعلَى نَْحٍو ُمبْمََكٍر. 

Book3.indd   54 9/8/22   1:08 PM



55 نَبُْذ الُعنْف

لِّ املََشاِكِل: ُطُرٌق حِلَ
: ِاْرِم ِقْطَعًة نَْقديًَّة، أَْو ِاْخمَْر َرْقًما. يَْخماُر َشْخٌص  1 - احَلظُّ
يَمَنَاَوُب  ِفيَما  َوَرَقـــٍة،  َعلَى  لُُه  َويَُسجِّ َو10   1 ــنْيَ  بَ َرْقًما 
ْقِم  ْقِم. أَْقَرُب َشْخٍص ِإلَى الرَّ ِن ِبالرَّ اآلَخُروَن َعلَى المََّكهُّ

حيِح يَكوُن هَو الباِدَئ. الصَّ

2 - المَّشاُرُك: اْقِسْمُه ِبالمََّساِوي َعلَى ُكلِّ املَُشاِرِكنَي. 

3 - تَناَوبُوا.

، اْسَمْع َما َحقيَقُة امَْلُْشِكِل  4 - أَنِْصْت: َقبَْل أَْن تَْقمَِرَح َحاّلً
َومِلَاَذا َكاَن أََحُد األَْشخاِص ُمنَْزِعًجا.

َنَشاٌط:

َمَع  اْخمَِبْرُهَما  امَْلُْشِكِل.  ــلِّ  حِلَ َطِريَقمنَْيِ  ِعنِْدَك  ِمْن  ابْمَِكْر 
ُزَمالِئَك ِفي الَفْصِل َوانُْظْر أَيَّمَُهَما تَبُْدو لََك األَْفَضَل. 

“ 
َزاِع،  »ِعْنَد النِّ

ُكْن ُمْنِصًفا َوَكِرمًيا«
الَْو تُْسو
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57 ِة المَّعاُمُل َمَع ااِلْخِمالفاِت اإِلنْسانيَّ

5
املُساواةُ بنَْيَ األَْجنَاِس أَساسيٌَّة ِلَضَماِن اإِلْسهاِم 

ْغِل  َجاِل والنِّساِء ِفي البَيِْت والشُّ الكاِمِل ِللرِّ
ياِة الُعموميَِّة ِمْن أَْجِل تَْطويِر املُْجمَِمعاِت  واحْلَ

. َوااَْلْقِمصادّياِت ِبامْلَْعنَى الَْعامِّ

الوحدة اخلامسة

عاُمُل َمَع ااِلْخِتالفاِت  التَّ

ِة اإِلْنسانيَّ

ُخوِسيْه أجِنْل ُغوِريا

الكلمُة امِلْفَتاُح:

ُع  َيَتَمتَّ اأَلْج��َن��اِس،  َب��ْ�َ  اْخ��ِت��الف��اٌت  ُت��وَج��ُد  َبْيَنَما 

ساُء ِبِقيَمٍة ُمَتساوَيٍة جاُل والنِّ الرِّ
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الوحدة اخلامسة58

1.5. ُقْل َكِلَمَتَك

َناِقْش:

املُساواةُ ِهَي حالَُة األَْشياِء اَلَِّمي تَكوُن ُممَساويًَة.

تَْعِني املُساواةُ بنَْيَ األَْجنَاِس أَنََّك َسواًء ُكنَْت َرُجاًل أَْم اْمَرأًَة، َفِإنََّك 
مَتِْلُك نَْفَس احُلقوِق َواملَنِْزلَِة والُْفَرِص.

ُن املُساواةُ بنَْيَ األَْجنَاِس ُمْجمََمَعنا واْقِمصاَدنا. سِّ نَاِقْش َكيَْف حُتَ

ْل  ُخوسيْه أجَْنِ
غوِريَّا
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59 ِة المَّعاُمُل َمَع ااِلْخِمالفاِت اإِلنْسانيَّ

الِحْظ:

أَنِْشْئ ِميثَاًقا ِللُْمَساَواِة َوِلَعَدِم املُساواِة بنَْيَ األَْجنَاِس اَلَِّمي تاُلِحُظها 
ِة.  ِفي بَيِْمَك َوَمْدَرَسِمَك َوِفي احَلياِة العامَّ

َعَدُم املُساواِة بنَْيَ األَْجنَاِساملُساواةُ بنَْيَ األَْجنَاِس

َناِقْش:

أَيَْن تََرا أَْكبََر َمْظَهٍر ِللُْمَساَواِة؟ 

مِلَاَذا؟ 

أَيَْن تََرا أَْكبََر َمْظَهٍر ِلَعَدِم املُساواِة؟

مِلَاَذا؟ 

َهْل ِميثَاُقَك ُممَِّفٌق أَْم ُمْخمَِلٌف َمَع ِميثَاِق ُزَمالِئَك ِفي الَفْصِل؟
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الوحدة اخلامسة60

2.5. أَْنِشَطٌة

ا أَْنِشْئ َرْسًما َبيانّيً

َدواِئـــَر  ِمــْن  بَياِني  َرْســـٍم  ِفــي  الّماليََة  الَعناِصَر  َرتِّـــْب 
ُممَقاِطَعٍة، ثُمَّ أَِضْف َعناِصَر ِمْن ِعنِْدَك. بَْعَد تَْرتيِب 
ــَك  ــَم ــِســَك َرْس ــــاِرْك َشــْخــًصــا ِمـــْن ِجــنْ الــَعــنــاِصــِر، َش
، ثُمَّ َشاِرْكُه َشْخًصا آَخَر ِمْن اجِلنِْس املَُقاِبِل.  البَيانيَّ
ّبوَرِة َرْسًما بَيانّيًا  َوِباْعِمبارُكْم َفْصاًل، أَنِْشئُوا َعلَى السُّ
ِمْن َدواِئَر ُممَقاِطَعٍة ِطبًْقا مِلا تَمَِّفقوَن َعلَيِْه ِمْن َعناِصَر.

أ - ااِلْسِمماُع ِإلَى »تَايْلُوْر سوِيَفْت«
ِب - البُكاءُ أََماَم الّناِس 

ج - أَْن تَكوَن ِريَاِضّيًا ُمْحمَِرًفا
َضًة رِّ د - أَْن تَُكوِني مُمَ

ه - مُماَرَسُة أَلْعاِب الِفيْديُو 

أَْشياءُ ِبِإْمَكاِن 
الِفمْياِن ِفْعلُها

أَْشياءُ ِبِإْمَكاِن 
الَفمَياِت ِفْعلُها

أَْشياءُ ِبِإْمَكاِن 
ُكلٍّ ِمَن الِفمْياِن 
َوالَفمَيَاِت ِفْعلُها

ْقِص و - مُماَرَسُة الرَّ

بُْخ ِللَْعاِئلَِة ز - الطَّ

ح - ِإْصالُح َسّياَرٍة

ط - البَقاءُ ِفي البَيِْت

ي - ِإجْناُب ِطْفٍل

َك - أَْن تَكوَن َرِئيًسا

ل - قياَدةُ َدّراَجٍة ناريٍَّة

م - تَْربيَُة طاِئِر 

َفُر ِبُْفَرِدِك س - السَّ

رسم
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61 ِة المَّعاُمُل َمَع ااِلْخِمالفاِت اإِلنْسانيَّ

ِحواٌر َصَحفّي:

ا، ِهَي أَْن تََرا العالََم ِمْن ِخالِل َعيْنَيِْه.  أَْفَضُل َطريَقٍة ِلَفْهِم ِإنْساٍن مَّ
ْرنَا أاَّل نَمََكلََّم ِإالَّ َمَع األَْشخاِص اَلَِّذيَن يُْشِبهونُنا، َواَل نَْقَرأَ ِإالَّ  لَْو َقرَّ
ِبَأْشَخاٍص ِمْن ِجنِْسنا،  اَلَِّمي تَمََعلَُّق  الُكمَُب َواَل نُشاِهُد ِإالَّ األَْفالَم 
نا ِباْعِمبَاِرنَا بََشًرا. ِإنَّ ُمحاَوَرتََك ِلَشْخٍص  َفِإنَّا ِإّذاَك نَُحدُّ ِمْن مُنوِّ
نَُك ِمْن ِإلْقاِء نَْظَرٍة ثَاِقبٍَة َعلَى َحياِتِه، َوالُْعثوِر َعلَى أَْشياَء  َما مُتَكِّ
ِإنْساٍن  ِلُكلِّ  قبَُل.  ِمْن  ِإلَيَْها  ًنا  ُممََفطِّ تَُكْن  لَْم  َوبَيْنَُه  بَيْنََك  ُمْشمََرَكٍة 

ٌة يَْرِويَها.  ِقصَّ

َحاِوْر َشْخًصا ِمْن اجِلْنِس امُلَقاِبِل.

ِبِه  َظى  حَتْ ــكَ  أَنَّ تَْشُعُر  ي  ــذِ اَلَّ ااِلْحِمراِم  ِمْقداُر  َما  ُل:  اأَلوَّ ؤاُل  السُّ

ِباْعِمباِرَك َذَكًرا / أُنْثَى؟

اِني: َهْل تَْشُعُر أَنََّك تَُعاَمُل ِبالمََّساِوي َمَع أَْفَراِد اجِلنِْس  ؤاُل الثَّ السُّ

املَُقاِبِل؟ ِإْن نََعْم، َكيَْف؟ ِإْن الَ، َكيَْف؟

َرُم ِمنَْها ِبَسبَِب  َظى ِبَها أَْو حُتْ َة ُفَرٌص حَتْ ؤاُل الّثاِلُث: َهْل ثَمَّ السُّ

ِجنِْسَك؟ 

ا َرِغبَْت  ؤاُل اَلّراِبُع: َهْل َحاَل ِجنُْسَك بَيْنََك َوبنَْيَ ِفْعِل َشْيٍء مَّ اَلسُّ

ِفي ِفْعِلِه؟ 

ِاْطَرْح ثاَلثََة أَْسِئلٍَة مُماِثلٍَة ِمْن ِعنِْدَك. 
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َناِقُشوا ِحَواَراِتُكْم

	•َما أَْعَجُب األَْشياِء اَلَِّمي تََعلَّْممََها ِخالَل ُمحاَوَرِتَك؟

	•َهْل تَْعمَِقُد أَنَّ ُهنَاَك َعواِمَل أُْخَرا )ِمثَْل الِعْرِق والَْوْضِع ااِلْجِمماعيِّ 
والّديِن( تَُؤثُِّر ِفي ِإجاباِت املُْسمَْجَوبنَي؟

	•َكيَْف يُساِعُد َفْهُم اجِلنِْس املَُقاِبِل ِفي َخلِْق املُساواِة؟

دٍّ حَتَ

َحاِوْر أََحَد واِلَديَْك ُمْسمَْعِماًل نَْفَس األَْسِئلَِة. مُيِْكنَُك تَقاُسُم نَماِئِجَك 
ِة الَفْصِل املواليَِة.  َمَع ُزَمالِئَك ِخالَل ِحصَّ
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3.5. ِدراَسُة حاالٍت

َجايَا:
لُُم ِبَأْن تُْصِبَح عامِلًَة.  هاَب ِإلَى املَْدَرَسِة أِلَنََّها حَتْ تُِريُد »َجايَا« الذَّ
ا، َواَل تَْسمَطيُع أَْن تُْرِسَل ِإلَى املَْدَرَسِة  َغيَْر أَنَّ عاِئلَمَها َفقيَرةٌ ِجّدً
َرْت عاِئلَمُها أَْن يَكوَن أَُخوَها  َواِحًدا ِمْن أَْطفاِلها األَْربََعِة. َقرَّ ِإالَّ 
ِح  َوِمن املَُرجَّ َرُجٌل،  أَنَُّه  ِإلَى املَْدَرَسِة ِبَا  ِمْن يَْذَهُب  »نَاَران« هَو 
أَْن يَْحُصَل َعلَى َوظيَفٍة تَمََطلَُّب حَتْصياًل ِعلِْمّيًا. َوِقيَل »جِلايا« ِإنَُّه 
والمَّنْظيِف  بِْخ  الطَّ َعبَْر  واِلَدِتها  ِمْن  البَيِْت  ِفي  تَمََعلََّم  أَْن  مُيِْكنُها 

وااِلْسِمْعداِد ِلمَُكوَن َزْوَجًة ِفي يَْوٍم ِمْن األَّياِم. 

نَاِقْش مِلَاَذا أَنَْت ُمَواِفٌق أَْو ُمعاَرٌض ِلَقَراِر َواِلَدْي »َجايَا«.

َكيَْف َسيَُكوُن ُشعوُرَك لَْو ُكنَْت أَنَْت »َجايَا«؟

َكيَْف تَمََخّيُل ُشعوَر أَِخيَها »نَاَران«؟

ِقيِق أَْحالِمها؟ َهْل تَْعِرُف ِحكايََة اْمَرأٍَة لَْم تَُكْن قاِدَرًة َعلَى حَتْ

َهاِبيُل:

يُِحبُّ »َهاِبيُل« اللَِّعَب ِبُكَرِة الَقَدِم َمَع أَْصِدَقاِئِه بَْعَد ااِلنِْمهاِء ِمْن 
الَفْصِل. َوُهَو أٌَخ أَْكبَُر َجيٌِّد أِلََخواِتِه. واِلَدتُُه أمٌّ أرملٌة تَْعَمُل ِلَساَعاٍت 
ُه  ِطواٍل َحمَّى تَقوَم ِبِرعايَِة عاِئلَِمها. ِعنَْدَما بَلََغ الّثاِمنََة أَْصبََحْت أُمُّ
ا، َواَل تََكاُد تَْقِدُر َعلَى الَعَمِل. ُمنُْذ أَْن َشُعَر َهاِبيُل ِبَأنَُّه  َمريَضًة ِجّدً
ِرعايَِة  َعْن  َمْسؤوٌل  ِبَأنَُّه  أََحسَّ  واِلــِدِه،  َرحيِل  بَْعَد  البَيِْت«  »َرُجُل 
قاِرَعِة  َعلَى  اخُلبَْز  يَبيُع  املَْدَرَسِة  ِمْن  َعاَد  ُكلََّما  َفَأَخَذ  عاِئلَِمِه. 

. ريِق ِلَكْسِب َماٍل ِإَضاِفيٍّ الطَّ

نَاِقْش مِلَاَذا أَنَْت ُمَواِفٌق أَْو ُمعاَرٌض ِلَقَراِر »َهاِبيَل«. 

َهْل َشُعْرَت ِمْن َقبُْل ِبَا َشُعَر ِبِه »َهاِبيُل«؟

جاِل ِإَعالََة َذِويِهْم؟  َهْل تَْعمَِقُد أَنَّ ِمْن واِجِب الرِّ

َجايَا 

َهاِبيُل
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: َنشاٌط ِكتابيٌّ

ا تَمََمنَّى أَْن يَْعِرَفُه اجِلنُْس اآلَخُر َعْن ِجنِْسَك.  اُْكمُْب َعمَّ

ِاْعِرْض َوَرَقمََك َعلَى اَلَْفْصِل، َوأَنِْصْت ِبانِْمباٍه ِعنَْد َعْرِض اآلَخِريَن 
ِإنَُّه يَمََمنَّى  ْن ُمالَحظاٍت َحْوَل َما َقاَل اجِلنُْس اآلَخُر  َدوِّ َوَرقاِتِهْم. 

أَْن تَْعِرَفُه َعنُْهْم. 
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4.5. ِقَراَءٌة

ُة: ريَبُة الَوْرِديَّ الضَّ
أَْسَعاًرا  النِّساءُ  تَْدَفُع  اليَْوَم«  املُمَِّحَدِة  »الِوالياِت  َصحيَفِة  ِبَحَسِب 
جاُل ِلنَْفِس املُْشمََرياِت. َفالمَّْسعيَرةُ المَّْمييزيَُّة  ا يَْدَفُعُه الرِّ أَْعلَى مِمَّ
ريبَُة الَوْرِديَُّة« تُبِْرُز َعَدَم املُساواِة بنَْيَ  َحَسَب اجِلنِْس املَُسّماةُ »الضَّ

ِق.  ِت َوعالَِم المََّسوُّ جاِل والنِّساِء ِفي اَحَالَّ الرِّ

ِلــُشــُؤوِن  ِنــيُــويـُـوْرْك  َمدينَِة  َمْكمَُب  نََشَر   ،1915 َسنَِة  أَواِخـــِر  ِفــي 
احُلَرفاِء ِدراَسمَُه َحْوَل ُقرابَِة 800 ُمنْمٍَج ِمْن أَْكثََر ِمْن 90 َعالَمًة 
ِفي  َفــواِرُق  تُوَجُد  َكانَْت  ِإَذا  ا  َعمَّ َف  المََّعرُّ البَاِحثُوَن  أََراَد  ِتاريًَّة. 
ِإلَى  راَسُة  الدِّ لَْت  َفمََوصَّ احَلريِف.  ِجنِْس  ِبَحَسِب  املَِبيَعاِت  أَْسعاِر 
ِل 7 % ِمْن  أَنَّ األَْغراَض اَلَِّمي ِبيَعْت ِللنَِّساِء أَْو الَفمَياِت أَْغلَى ِبَُعدَّ

َجاِل َوالِفمْيَاِن. أَْسعاِر نَْفِس األَْغراِض اَلَِّمي ِبيَعْت ِللرِّ

	•املاَلِبُس. ُكلَْفُة َمالِبِس الَفمَياِت أَْكثَُر بـ 4% ِمْن ُكلَْفِة َمالِبِس الِفمْياِن، 
لُوا  َجاِل. َوتََوصَّ وُكلَْفُة َمالِبِس النِّساِء أَْكثُر ِبـ 8% ِمْن َمالِبِس الرِّ
ِإلَى أَنَّ ثََمَن ُقْمصاِن بُولُو احَلْمراِء َذاِت األَْكماِم الَقصيَرِة ِمْن 
ِللَْفمَيَاِت.  تُبَاُع  َواجَلْوَدِة أَْغلَى ِبدوالريِْن ِعنَْدَما  نَْفِس المَّْصميِم 

. َمَع الِعلِْم أَنَّ ِكاَل الَغَرَضنْيِ يُبَاَعاِن ِفي َذاِت اَحَلِّ

ِل ِبثََمٍن أَْعلَى ِبـ 7% ِمْن لَُعِب  َعُب. تُبَاُع لَُعُب البَناِت ِفي املَُعدَّ 	•اللُّ
اللَّْوِن  أَْحَمِر  ُسُكوِتْر  ثََمُن  يَبْلُُغ  امِلثَاِل،  َسبيِل  َفَعلَى  األَْوالِد. 
24.99 ُدواَلًرا، ِفي ِحنِي يَبْلُُغ ثََمُن ُسُكوتْْر َوْرِديِّ اللَّْوِن 49 
ْغِم ِمْن َكْوِنِهَما ِفيَما َعَدا اللَّْوِن ُممَماِثلنْيِ مَتَاًما. ُدواَلًرا، ِبالرَّ

ُة. ِفي اجُلْملَِة، تَُكلُِّف ُمنْمَجاُت الِعنايَِة النَِّساِئيَِّة  ْخصيَّ 	 الِعناَيُة الشَّ
َجاِل.  ِة بالرِّ ا تَُكلُِّفُه ُمنْمَجاُت الِعنايَِة اخلاصَّ 13% أَْكثََر مِمَّ

َقِة ِلَهِذِه املُنْمََجاِت أَنَّ َهِذِه  ِركاِت املُسوِّ ثِِّلي الشَّ َح أََحُد مُمَ َصرَّ
جاِل، َفِإنََّها  ِركاِت، ِلَكْوِنَها تَْسمَْهِدُف النِّساَء أَْكثََر ِمْن الرِّ الشَّ
ِه  تُنِْفُق ِمْقَداًرا أَْكبََر ِمْن امْلَاِل َعلَى اإِلْشهاِر )اإِلْعالِن( املَوجَّ
ِإلَى النِّساِء، َوُهَو َما يَنَْعِكُس َعلَى أَْسعاِر املُنْمََجاِت النِّسائيَِّة. 
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ًة  َرَفــُعــوا َدَعـــاَوا َقَضاِئيَّ ــِذيــَن  اَلَّ ــاِمــنَي  ــَد اُحَ لَِكنَّ أََح
ِضدَّ َهِذِه املُماَرساِت اَل يَمَِّفُق َمَع َهَذا المَّبْريِر. َقاَل: 
يُْخِبُرِك  َا  َوِإمنَّ املُنْمَِج  َعْن  ُث  يَمََحدَّ اَل  اَلَِّذي  »اإِلْعــالُن 
. ِإنَُّه  َح، ُهَو ِإْعالٌن َعاِطفيٌّ ِبَأنَِّك َسمَُكوِننَي أَْجَمَل َوأجَْنَ

يَْخلُُق َحالًَة ِمْن َعَدِم األَماِن، َويُلِْهُب األَْسعاَر«. 

: صِّ ْفكيُر ِفي النَّ التَّ

اْعَمْل ِبُْفَرِدِك َعلَى اأَْلَْسِئلَِة اَلّماليَِة، ثُمَّ َشاِرْك 

َفريًقا ِمْن اآلَخِريَن أَْجِوبَمََك. 

أََهّميًَّة  األَْكثََر  َكانَْت  اَلَِّمي  الثَّالثَُة  األَْشياءُ  َما  •	
ِبالنِّْسبَِة ِإلَيَْك؟

نَا لََديَْك َعْن  ُعوَراِن اللََّذاِن تََكوَّ 	•َما اَلِْفْكَرتاِن أَْو الشُّ
َهَذا املَقاِل؟ 

ْيءُ اَلَِّذي تََودُّ أَْن تَْفَعلَُه ِمْن أَْجِل تَْغييِر  	•َما اَلشَّ
ِة اَلَِّمي َقَرأَْت َعنَْها ِفي املَقاِل؟  الَوْضعيَّ
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5.5. أَْنِشَطٌة

ُأْحِجَيٌة:
ْكَماِل األُْحجيَِة. اْعَمْل َمَع ُزَمالِئَك ِفي الَفْصِل إِلِ

تَْركيِب  َقبَْل  األُْحِجيٍَة.  ِمْن  ِقْطَعٍة  َعلَى  ِتلْميٍذ  ُكلُّ  ُل  يَمََحصَّ
َعُل  ْن ِقْطَعَة األُْحِجيَِة ِبَأْشياَء َتْ األُْحِجيَِّة، اُْكمُْب اْسَمَك َولَوِّ

ِمنَْك َشْخًصا ُممََميًِّزا. 

َرْسُم األُْحِجيَِة َمْوجوٌد ِفي َصْفَحِة َمْصَدِر األُْسماِذ.

ِنَقاُش الَفْصِل:

1 - َماَذا َكاَن َسيَْحُدُث لَْو ُفِقَدْت ِقْطَعٌة ِمْن األُْحِجيَِة؟

األُْحِجيَِة  قْطِع  َجميُع  َكانَْت  لَــْو  َسيَْحُدُث  َكــاَن  ــاَذا  َم  -  2
ُممَماِثلًَة؟

األُْحِجيَِة  قْطٍع  ُكــلُّ  اْجمََمَعْت  مَلَّــا  ُشــعــوُرَك  ــاَن  َك َكيَْف   -  3
لَْت صوَرًة واِحَدًة؟  َوَشكَّ

4 - َكيَْف يُْشِبُه ااِلْشِمغاُل َعلَى َهِذِه اللُّْعبَِة الَعَمَل اجَلماعيَّ 
اَلَِّذي تَقوُم ِبِه ِفَرٌق ِمْن الّناِس؟ 
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69 اُوِز ِخاَلَفاِتنَا اَلم: َقاِدُروَن َعلَى َتَ المََّدرُُّب َعلَى السَّ

6
نَْحتَاُج إِلَى أَْن نَتََعلََّم َكْيَف نَْعتَِرُف بِاأَلَْخطَاِء َوَكْيَف تَُمثُِّل األَْخطَاُء 

ُجْزًءا طَبِيِعيًّا ِمْن اْلَحيَاِة
ْعتَِراِف بِهَا. ْفَح َدائًِما، إِْن َكانَْت لََدْينَا الشََّجاَعةُ لِْلِ األَْخطَاُء تَْقبَُل الصَّ

الوحدة الّسادسة

اَلم: َقاِدُروَن َعَلى  ُب َعَلى السَّ َدرُّ التَّ

اُوِز ِخاَلَفاِتَنا َتَ

ْبُروْس ِلي

الكلمُة امِلْفَتاُح: نحن قادرون على تشارك أعبائنا و 

مساعدة أولئك الذين يّرون بأوقات صعبة.
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1.6. ُقْل َكِلَمَتَك

َناِقْش.

ِباْعِمباِرُكْم َفْصاًل:

	•َهْل ُهنَاَك َخَطأٌ اَل يُْغمََفُر؟

َطِإ؟ ا ااِلْعِمراُف ِباخْلَ ْعِب ِجّدً 	•مِلَاَذا يَكوُن ِمْن الصَّ

	•ِبَ تَْشُعُر ِعنَْدَما يَْعمَِرُف لََك َشْخٌص ِبَخَطِئِه؟

ِفي ِفَرٍق َصغيَرٍة:

؟ 	•َكيَْف مُيِْكُن ِلأْلَْخَطاِء أَْن تُساِعَدَك َعلَى النُّموِّ

َساَر  َوَكيَْف  ِبَخِطِئَك،  ٍة  َمرَّ َذاَت  اْعمََرْفَت  َكيَْف  ُزَمــالَءَك  َشاِرْك  •	
األَْمُر. 

َي��ك��وَن  أَْن  »َي���ِج���ُب   
َيْكِفي  ��ا  مِبَ َكِبيًرا  ُج��ُل  ال��رَّ
ِبأَْخطاِئِه؛  َيْعَتِرَف  ى  َحتَّ
ِلَيْسَتِفيَد  َيْكِفي  ��ا  مِبَ ا  َذِكّيً
���ا َي��ْك��ِف��ي  ���ا مِبَ ِم��ْن��َه��ا، َق���ِوّيً

ِلَتْصحيِحها«
ُجوْن س َماْكُسِويْل
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2.6. أَْنِشَطٌة

ِاْسَتْكِشْف.
صورتان

ثاَلثَُة أَْشياَء َمَفاِتيٌح نَْحمَاُج ِإلَى المَّْفكيِر ِفيَها بَْعَد اْرِتكاِب َخَطٍإ:
ثيُل َدْوٍر مَتْ

ِاْخمَْر  شاِئَعٍة.  سيناْريوهاٍت  ِفي  ِباأْلَْخَطاِء  ااِلْعــِمــراِف  َعلَى  َب  ــَدرَّ تَ
َطِإ؛  ِباخْلَ ِلاِلْعِمَراِف  ُطُرٍق  ِفي  ْر  َوَفكِّ أَْدنـَـاه،  الَوْضعّياِت  ِمْن  َوْضعيًَّة 
، أَْخِرْج املَْشَهَد.  ْهنيِّ اُْكمُْب ِعباراٍت َمَفاِتيَح أَْو أَْفَكاًرا. بَْعَد الَعْصِف اَلذِّ

َطِإ، ثُمَّ تَبَاَدْل األَْدواَر َمَع َشريِكَك. ْب َعلَى ااِلْعِمراِف ِباخْلَ تََدرَّ
	•ِإْخباُر واِلَدِتِك أَنَِّك َكَذبِْت ِبَشْأِن تَنْظيِف ُغْرَفِمِك.

	•ااِلْعِمراُف أِلُْسماِذَك ِبَأنََّك َغَشْشَت ِفي أََحِد ااِلْخِمبَاَراِت.
	•ااِلْعِمراُف ِلبَْعِض أَْصَدَقاِئَك ِبَأنََّك َمَشيَْت ِبالنَِّميَمِة بَيْنَُهْم.

	•ااِلْعِمراُف ِبَأنََّك َكَسْرَت آِنيًَة ِلَصاِحِب َممَْجٍر.
	•ااِلْعِمذاُر ِلَزميٍل َعْن ِإغاَظِمَك لَُه.

ِكُنِني ِفْعُلُه  ِذي مُيْ َما اَلَّ
ِبَشْكٍل ُمْخَتِلٍف؟

َهْل أَْحتاُج ِإَلى َطَلِب 
امُلساَعَدِة؟

َهْل ُهَناَك َشْخٌص أَْحتاُج 
ِإَلى أَْن أَْعَتِذَر َلُه؟
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: َتْعبيٌر ِكتابيٌّ
ِة َمَشاِغِل  ِكمابَُة أَْفكاِرنا، َوَمشاِعِرنا، َوأَْفعاِلنا، تُساِعُدنا ِفي ُمعاجَلَ
ْب َعلَى  ـــَدرَّ ْر ِفــي َوْقــٍت َقــِريــٍب اْرتَــَكــبْــَت ِفيه َخــَطــًأ. تَ احَلــيــاِة. َفكِّ
َطِإ، ِبِكمَابَِة َما َحَدَث. ِفي ِنهايَِة المَّْحِريِر،  ااِلْعِمراِف ِلنَْفِسَك ِباخْلَ
اُْكمُْب َما تََعلَّْممَُه ِمْن اخَلَطِإ َوَما اَلَِّذي َسمَْفَعلُُه ِبَشْكٍل ُمْخمَِلٍف ِفي 
َجَرْحمَُه.  َما  ِلَشْخٍص  ااِلْعِمذاُر  َعلَيَْك  َكاَن  ِإَذا  َوَما  القاِدَمِة،  ِة  املَرَّ

ًة ِبَك.  سالَُة خاصَّ َسمَبَْقى َهِذِه الرِّ

ُأْغنَيٌة:
ًة أُْخَرا »ِشيْر« - ِإْن َكاَن ِبِإْمَكاِني الَعْوَدةُ َمرَّ

لَِة، َواْسَمُعوَها  ِمُكْم الِغنائيَِّة املَُفضَّ ِابَْحثُوا َعْن َهِذِه األُْغِنيَِة ِفي ِمنَصَّ
ِفي َمْجُموَعٍة.

َماَذا تَْقِصُد »ِشيْر« ِبَهِذِه الَكِلماِت: »الَكِلماُت ِمثُْل األَْسِلَحِة، َفِهَي 
َرُح أَْحيَاًنا«؟  َتْ

ُد نَْفَسَك ِفي أَيٍّ ِمْن املَشاِعِر اَلَِّمي َعبََّرْت َعنَْها األُْغنيَُة؟ ِإْن  َهْل َتِ
نََعْم، مِلَاَذا؟ َوِإْن اَل، مِلَاَذا؟  ِشيِريِلنْي َساْرِكيْزيَاْن
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ٌة 3.6. َحااَلٌت ِدَراِسيَّ

ْفَراْنْك ِإيَبْرُسوْن:

املَّصاَصَة  اْخمََرَع  ِعنَْدَما  َعاًما   11 ِإيبَْرُسوْن«  »ْفَرانْْك  ُعُمُر  َكاَن 
ِلمَْحِضيِر  ِبامْلَاِء  وَدا  الصُّ َماِء  َمْسحوَق  َمَزَج   ،1905 َسنََة  ُصْدَفًة. 
املَْشروُب  َد  مَّ َتَ اللَّيِْل.  َطــواَل  اخَلــاِرِج  ِفي  نَِسيَُه  لَِكنَُّه  َمْشروٍب، 
المَّاِلي  باِح  الصَّ ِفي  ْفَرانْْك  َوانَْدَهَش  داِخلَُه.  المَّْخليِط  َعَصا  َمَع 
ًدا َحْوَل الَعَصا. بَْعَد َسنََواٍت، َشَرَع ْفَرانْْك  ِعنَْدَما َوَجَد امْلَاَء ُممََجمِّ
َوبَيِْعِه  الَفَواِكِه  ِبنُْكَهاِت  الَعَصا  َحْوَل  ِد  املُمََجمِّ َمْخلوِطِه  ِإنْماِج  ِفي 
َل  صَّ حَتَ َقصيَرٍة  ٍة  ِبُدَّ َذِلَك  بَْعَد  َعداِء.  السُّ َرَفاِئِه  حِلُ اِطِئ  الشَّ ِفي 
»ُجو  ِلَشِرَكِة  ُحقوَقُه  ــاَع  َوبَ  ، الَعْفويِّ اِلبِْمكاِرِه  اْخِمراٍع  ــراَءِة  بَ َعلَى 
لُوْي« ِبِنيُويُوْرْك. ِفي الَوْقِت احلاِضِر تُوَجُد أَْكثَُر ِمْن ثاََلِثنَي نَْكَهًة 
ِعنَْدَما  ِإيبَْرُسوْن«  »ْفَرانْْك  َخَطِإ  ِبَفْضِل  َكاَن  َذِلَك  ُكلُّ  اَصِة،  ِللَْمصَّ

نَسَي َمْشروبَُه ِفي اخَلاِرِج. 

َنشاٌط

ِخالَل  اخَلــاِرِج  ِفي  َمْشروِبِه  ــْرُك  )تَ َخَطًأ  ِإيبَْرُسوْن  ْفَرانْْك  َل  َحــوَّ
ِإعــاَدِة صياَغِة  َعلَى  ــاِدًرا  َق َكــاَن  ناِجٍح.  ِغَذاِئيٍّ  ُمنْمٍَج  ِإلَــى  اللَّيِْل( 

احلاِدثَِة والنََّظِر ِإلَيَْها ِبَطريَقٍة إيجابيٍَّة. 

ِإلَيِْه  النََّظُر  مُيِْكُن  َكيَْف  واْكمُْب  يثَاِق،  امْلِ ِفي  اخَلَطِإ  صياَغَة  أَِعــْد 
اْذَهْب  ثُمَّ  ِبنَْفِسَك.  َوأَْكِملُْه  أََحَد األَْخطاِء  ِاْخمَْر  ِبَطريَقٍة إيجابيٍَّة. 
َواِصــْل  نَماِئَجَك.  َوَشــاِرْكــُه  ُمْخمَِلًفا  َخَطًأ  اْخــمـَـاَر  آَخــَر  َزميٍل  ِإلَــى 

هاَب ِإلَى ُزَمالَء آَخريَن َحمَّى تَْسمَْكِملَُهْم.  الذَّ
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جاَح  اَل َتْسَتطيُع النَّ
ِب الَفَشِل. ِبَتَجنُّ

اَوَلِة جاَح ِباحمَْلُ َتْسَتطيُع النَّ
ِم َعلُّ َواْرِتَكاِب اأَلْخطاِء والتَّ

واْلَبْدِء ِمْن َجديٍد.
»ِبيْل َماْريُوْت«

»املُديُر المَّنْفيذيُّ ِلُفنُْدِق
» ْوليُّ َماْريُوْت الدَّ

اْسِمْخداِم  ِنْسياُن  اخَلَطُأ: 
اَلَْوْصَفِة  ِفي  نَاِت  املَُكوِّ أََحِد 

ِة الِغذائيَّ
ِإعاَدُة الّصياَغِة:

اخَلَطُأ: اإِلْخفاُق ِفي تَْسديِد َضْربَِة 
الَفْوِز ِبامَْلُقابَلَِة

ِإعاَدُة الّصياَغِة:

اخَلَطُأ: ِفْقداُن أََحِد األَْغراِض 
ِفي ُغْرَفِمَك

ِإعاَدُة الّصياَغِة:

اخَلَطُأ: احُلصوُل َعلَى ُسؤاٍل خاِطٍئ 
ِفي ُخصوِص واِجباِتَك املَنِْزليَِّة.

ِإعاَدُة الّصياَغِة:

ِبَشْيٍء  اإِلْخباُر  اخَلَطُأ: 
ا يُْفمََرُض أَْن يَبَْقى ِسّرً

ِإعاَدُة الّصياَغِة:

اخَلَطُأ: تَْرُك الَغَداِء ِبالْبَيِْت
ِإعاَدُة الّصياَغِة:

ِنقاٌش
َوِبِإْمكاِنَك أَْن تُعيَد صياَغمَُه  اَلَِّذي اْرتََكبْمَُه ُمنُْذ َوْقٍت َقريٍب  َما اخَلَطأُ 

؟  َعلَى نَْحٍو إيجابيٍّ
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4.6. أَْنِشَطٌة

ا: َعٌة ُأُفِقّيً َكِلَمٌة مَوزَّ

أَنِْشْئ تَْوِزيًعا أُُفِقّيًا ِلَكِلَمِة »َخَطأ«. أَْكِمْل الَكِلَمَة ِبِعباراٍت أَْو َكِلماٍت 
المََّعلُِّم.  ِفي  تَُساِعُدنَا  َوأَنََّها  تُخيَفنَا،  أاَلَّ  يَِجُب  األَْخطاَء  أَنَّ  تُْظِهُر 
ْع الَفْصُل ِفي َحلَْقٍة، َولْيُشاِرْك ُكلُّ َفْرٍد ُزَماَلَءهُ الِعبَاَراِت اَلَِّمي  ِليَمََجمَّ

َل ِإلَيَْها.  تَوصَّ

خ - َخَطأَُك ُفْرَصٌة ِللنََّجاِح. 

ط - 

أ - 

صورتان

َشْرُح امُلْفَرداِت

َخَطٌأ: ِفْعٌل أَْو ُحْكٌم ُمَضلٌِّل أَْو خاِطٌئ.

َهْفَوٌة: ِفْعٌل َغيُْر َدقيٍق أَْو َغيْر ُمصيٍب.

َمْفهوٌم َمْغلوٌط: نَْظَرةٌ أَْو َرأٌْي َغيُْر ُمصيٍب.

ُظ ِبِعباَرٍة َعْن َغيِْر َقْصٍد ُكنَْت تُِريُد أَْن تَقوَل َغيَْرها.  َة ِلساِن: المَّلَفُّ َزلَّ
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ٌة: خاِرَطٌة ِذْهنيَّ

ًة ِبَواِسَطِة َما َقْد تََعلَّْممَُه ِبَشْأِن األَْخطاِء. ِابَْدأْ  أَنِْشْئ خاِرَطًة ِذْهنيَّ

اِه  َ ِبَوْضِع َكِلَمِة َخَطٍأ ِفي الَوَسِط، َواْرُسْم ُخُطوًطا ِإلَى اخَلاِرِج ِباتِّ

بَْط َوِإضاَفَة الَكِلماِت  َكِلماٍت أُْخَرا تَْشُعُر أَنََّها َذاُت ِصلٍَة. َواِصْل الرَّ

أَْو الِعبَاَراِت. 

ِإضاَءٌة:

ْهنيَُّة  اخَلاِرَطُة الذِّ
َشْكٌل تَنْظيميٌّ نَْسمَْعِملُُه 

مِلُساَعَدِتنا ِفي تَنْظيِم 
األَْفكاِر واأْلَْحداِث. َوِهَي 

بِْط بنَْيَ  نُنَا ِمْن الرَّ مُتَكِّ
َكِلماٍت واْسِمْعماِل أَْفعاٍل 
أَْو تَراكيِب ِإضاَفٍة تُْظِهُر 

تََرابَُط األَْشيَاِء. 

َخَطٌأ
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5.6. ِقَراَءٌة

جاِح: الَفَشُل ُجْزٌء ِمْن النَّ
َرأًْسا َعلَى َعِقٍب، َوُكلُّ َشْيٍء اْعمََقَدنا  ِعنَْدَما نَْفَشُل تَنَْقِلُب احَلياةُ 

لِْق.  ُر ِفي الَهَواِء الطَّ ًة أَنَّنَا نُِريُدهُ يَْظَهُر لَنَا أَنَُّه يَمَبَخَّ َمرَّ

َغيَْر أَنَّ َما اَل يَنْمَِبُه ِإلَيِْه أَْغلَُب الّناِس هَو أَنَّ الَفَشَل يَْصلُُح أَْن يَُكوَن 
نَمََعلَُّم  الفاِشلَِة  أَْعماِلنَا  أَْكبَِر  َفِمْن ِخالِل  ِللنَّجاِح.  تََوثٍُّب  نُْقَطَة  لَنَا 
عاَدِة، َوَعْن ُكلِّ األَْشياِء  ، واأْلَْهداِف، والسَّ أَْكثََر َعْن احَلياِة، واحْلُبِّ
َعلُنا َما نَْحُن َعلَيِْه اليَْوَم. َعاَلَوًة َعلَى أَنَّ بَْعَض أَْكثَِر الّناِس  اَلَِّمي َتْ

ُشْهَرًة ِفي الَعالَِم َكانُوا َفاِشلنَي ِفي ُمْعَظِم األَْوَقاِت. 

بِرَياْنَكا ِشْبَرا:
َماِت بُولْيُوْد ِبالِْهنِْد َوَمِلَكِة َجماِل العالَِم  ْغِم ِمْن َكْوِنَها ِإْحَدا جَنْ ِبالرَّ
ُهولْيُوْد.  ِفي  ِبالنََّجاِح  َظى  حَتْ َحمَّى  »بِريَانَْكا«  صاَرَعْت  الّساِبَقِة، 
َكِثيًرا َما ُرِفَض ِإْسناُد َدْوٍر ِإلَيَْها ِبَسبَِب لَْوِن بَْشَرِتها. َوِقيَل لََها َذاَت 
. َواَصلَْت ااِلْخِمباَر  ٍة ِإنََّها َغيُْر ُمناِسبٍَة »فيْزيائّيًا« ِلَدْوٍر سيِنمائيٍّ َمرَّ
ُدوَن أَْن تَْسَمَح ِللنَّْقِد املُمََعلِِّق ِبلَْوِن بَْشَرِتها أَْن يَناَل ِمنْه َمْعنَويَّاِتَها، 
َمٌة  لَْت َعلَى أَْدواٍر ِفي المِّلْفاِز والّسيِنما. َواآلَن ِهَي جَنْ صَّ ِإلَى أَْن حَتَ

نَاِت.  ّيًا تَِقُف ِإلَى جاِنِب النِّساِء امْلُلَوَّ َمْعروَفٌة َعامَلِ

ج . ك . َراْوِليْنْغ:
َوَحَجُر  بُوِتْر  »َهــاِري  العالَِم،  ِفي  الُكمُِب  أَْشَهِر  أََحــَد  تَْأليِفَها  َقبَْل 
ا َعْزباَء تَِعيُش ِفي َشَظٍف.  الَفيْلَُسوِف«، َكانَْت »ج . ك . َراْوِلينْْغ« أَّمً
تََرْعَرَعْت ِفي الَفْقِر، َوَكانَْت حُتاِوُل تَْوفيَر َحياٍة أَْفَضَل اِلبْنَِمها. بَْعَد 
أَْن َقَضْت َسبَْع َسنََواٍت ِفي تَْأليِف ِروايَِة »َهاِري بُوِتْر« األُولَى، َرَفَض 
َعْزِمَها،  ِمْن  يَُفلُّ  ْفَض  الرَّ تََدْع  لَْم  الِكماِب.  نَْشَر  ناِشًرا  َعَشَر  اثْنَا 

َوَواَصلَْت ِإلَى أَْن أَْصبََحْت أََحَد أَْشَهِر املَُؤلِِّفنَي َعلَى َمرِّ الّماريِخ. 

بِرَياْنَكا ِشْبَرا

ج . ك . َراْوِليْنْغ
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َواْلْت ِديْزَناْي:
ُجُل اَلَِّذي ابْمََكَر »ِميِكي ماِوْس« و»الثَّلَْجَة البَيْضاِء« َوَعَدًدا  َواَجَه الرَّ
بَِة َحااَلِت َفَشٍل َعديَدًة. َقبَْل  ْخِصيَّاِت اُحَبَّ آَخَر اَل يُْحَصى ِمْن الشَّ
ِرَكُة األُولَى  أَْن يُْدِرَك النَّجاَح َمَع َشِرَكِة »َوالْْت ِديْزنَاْي«، أَْفلََسْت الشَّ
َع »َوالْْت ِديْزنَاْي«  رَّ »ِلوالْْت ديزناْي« املَُسّماةُ »لُوْف - أُو - ْغَراْم«. َتَ
الَكثيَر ِمْن َوَجِع الَقلِْب َوِمن ااِلنْهياِر الَعَصبيِّ ِبَسبَِب َفَشِلِه. تََكلََّم 
ِبمَواُضٍع َعْن َفَشِلِه، َونََظَر ِإلَيِْه ِباْعِمبَاِرِه َعاِماًل ُمَساِعًدا. َقاَل َذاَت 
ٍة: »ِمْن اجَليِِّد أَْن تَْفَشَل َوأَنَْت َما تََزاُل َصِغيًرا أِلَنَّ َذِلَك يَُعلُِّمَك  َمرَّ
اِثاًل  َكِثيًرا«، اِلْعِمباٍر واِحٍد، وُهَو أَنَُّه يَْجَعلَُك ُمنْمَِبًها ِإلَى أَنَّ َشيًْئا مُمَ
أَبًَدا  تَكوَن  َفلَْن  ِباأَْلَْسَوِإ  ًة  َمرَّ َمَرْرَت  َوِإَذا  ِإنْساٍن،  أِلَيِّ  يَْحُدُث  َقْد 

ُعْرَضًة ِللَْخَطِر بَْعَد َذِلَك. 

ِنقاٌش:
	•َما اَلَِّذي أَْدَهَشَك أَْكثََر ِفي َهِذِه النُّصوِص؟ 

أَْو  ْفِض  ِللرَّ ُضوا  تََعرَّ النَّاِجِحنَي  األَْشخاِص  ُكلَّ  أَنَّ  تَْعمَِقُد  َهْل  •	
بُوا الَفَشَل؟ ِإْن نََعْم، مِلَاَذا؟ َوِإْن اَل، مِلَاَذا؟ َجرَّ

أَيَِّة  َعلَى  حُتاِوُل  َظلَلَْت  لَِكنََّك  ْفِض  الرَّ أَْو  ِللَْفَشِل  ْضَت  تََعرَّ َممَى  •	
َحاٍل؟ 

: دٍّ حَتَ
ي  اَلَّــذِ الَفْشُل  َما  لَِة.  املَُفضَّ َمِمَك  جَنْ ِل/  املَُفضَّ ِمَك  جَنْ َعْن  ابَْحْث 
نَْت ِمْن المََّغلُِّب َعلَيِْه ِفي َطِريِقِه/ َطِريِقَها ِإلَى النَّجاِح؟  َن أَْو مَتَكَّ مَتَكَّ

َدْفَتُر اأَلْفكاِر:
اْرِتكاِب  ِمْن  تَْخَشى  اَل  ُكنَْت  لَْو  ِربَمَُه  َتْ تـَـَودُّ  َقْد  ي  ــذِ اَلَّ ْيءُ  اَلشَّ َما 

األَْخطاِء؟ 

َواْلْت ِديْزَناْي
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7
لَِيْعُف َبْعُضَنا َعْن َبْعٍض - ِحيَنَها َفَقْط

َسَنِعيُش فِي َسالٍَم 

الوحدة الّسابعة

اَلِم: ُب َعَلى السَّ َدرُّ التَّ

َمْنُح اْلَعْفِو

ِلُيو ُتوْلْسُتوْي

الكلمُة امِلْفَتاُح:

اَلِم الُقْدَرُة َعَلى الَعْفِو َتْفَتُح ُسُبَل السَّ
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1.7. ُقْل َكِلَمَتَك

ًفا. اْعمَِرْف. أَْصِلْح  أَبَْجدّياُت َطلَِب الَعْفِو: ااِلْعِمراُف ِبِه. ُكْن ُممََأسِّ
ْرهُ.  َخَطَأَك. اَل تَُكرِّ

- َمْجهوٌل

صوَرة

َناِقْش
ِفي ِفَرٍق َصغيَرٍة:

َما اَلَِّذي يَُعلُِّمنَا ِإيَّاهُ َهَذاِن الَقْواَلِن ِبُخُصوِص الَعْفِو؟

ْخُص َقِوّيًا ِعنَْدَما يَْطلُُب الَعْفَو؟ َكيَْف يَكوُن الشَّ

عيُف اَل  »الضَّ
َيْسَتطيُع أَْن َيْغِفَر 

أََبًدا.
املَْغِفَرُة ِهَي ِصَفُة 

» الَقويُّ
املََهامْتَا َغانِْدي
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2.7. ِدراَسُة حاالٍت

صوَرة

َدَياَنا:
ِلمَْمضيَِة  َو»نَعوِمي«  َو»مايَا«  »لَيْلَى«  َصِديَقاِتَها  »َديَانَا«  اْسمَْدَعْت 
ٍة َعلَى  ْت »لَيْلَى« ِبِشدَّ بَْعِض الَوْقِت ِفي ُمشاَهَدِة ِفيلٍْم ِببَيِْمها. أحََلَّ
ِمْن  َشاَهَدنََه  َقْد  الَفمَياِت  بَاِقي  َكانَْت  َمْخصوٍص  ِفيلٍْم  ُمشاَهَدِة 
ٍة، َوأََخَذْت تَْصُرُخ  ِقبَُل. بَْعَد َقليٍل ِمْن النِّقاِش َغِضبَْت »لَيْلَى« ِبِشدَّ

َوتَْقَرُع األَْشياَء، ثُمَّ غاَدَرْت املَنِْزَل َوَعاَدْت ِإلَى بَيِْمَها. 

َرًة ِفيَما َعلَيَْها ِفْعلُُه تَاِلًيا.  نََظَرْت »َديَانَا« ِإلَى »َمايَا« َو»نَُعوِمي« ُمَفكِّ
شاَهَدْت »َمايَا« تلِْوي يََديَْها ِباْرِتباٍك، ِفي ِحنِي َكانَْت »نَُعوِمي« تَنُْظُر 

ُن ِفي َحَذاِئَها.  ِإلَى أَْسَفَل َكَما لَْو َكانَْت تَمََمعَّ

ا  ِجّدً ُمْغَضبٌَة  »أَنَــا  ِلنَْفِسَها:  َقالَْت  َغَضًبا،  مَِلئًَة  مُمْ »َديـَـانـَـا«  َكانَْت 
َمَع  المَّْسليَِة  بَْعِض  َعلَى  أَْحُصَل  أَْن  ُهَو  ــُه  أََرْدتُ َما  ُكلُّ  »لَيْلَى«.  ِمْن 
َرْت ُكلَّ َشْيٍء«.  َوَدمَّ ِللَْغايَِة  َكانَْت ُممََسلَِّطًة  َصِديَقاِتي، لَِكنَّ »لَيْلَى« 
لََها  َقالَمُْه  َقْد  َكانَْت  َقْواًل  َغَضِبها  ِخَضمِّ  ِفي  ُرْت  تََذكَّ »َديَانَا«  لَِكنَّ 
ٍة َعْن الَعْفِو. أَْدَرَكْت »َديَانَا« أَنََّها ِفي حاَجٍة ِإلَى تَْهِدئَِة  ها َذاَت َمرَّ أُمُّ

نَْفِسها والْقياِم ِبالِْفْعِل الّصاِئِب. 

أَْكِمْل احِلكاَيَة.
حيِح؟ ْح َكيَْف َسمَُقوُم »َديَانَا« ِبالِْفْعِل اَلصَّ ِة. َوضِّ اُْكمُْب ِنهايًَة ِللِْقصَّ

ِاْعَمْل َمَع َشريٍك.
لَْت ِإلَيَْها. َهْل َسمَْعُفو َديَانَا َعْن لَيْلَى  ِة اَلَِّمي تََوصَّ َشاِرْك ِنهايََة الِقصَّ
ِمْن  َمَع َشريِكَك أَْفَضَل الَعناِصِر  اْقمَِنْص  أَنانيٌَّة؟  أَنََّها  أَْظَهَرْت  مَلَّا 

ِة.  ٍة ِللِْقصَّ ِمِه، واْكمُبَا َمًعا أَْفَضَل خامِتَ ِمَك َوخامِتَ خامِتَ
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ْم الُغْفراَن َتَعلَّ

أَْكِمْل اجُلْملََة: »الُغْفراُن هَو . . . «.

ْن أََساُؤوا ِإلَيْنَا أَْمٌر َغيُْر َسْهٍل؟ َهْل الَعْفُو َعمَّ

َشْخٍص  َعْن  ِفيَها  َعَفْوَت  َوْضعيًَّة  اْشــَرْح  ِتلِْميَذيِْن:  ِمْن  َفريٍق  ِفي 
أََساَء ِإلَيَْك. َما الذي اْسمََفاَدهُ املَْعُفوُّ َعنُْه ِمْن َعْفِوَك؟

ْخَص اَلَِّذي َقاَم ِبالَْعْفِو؟ َماَذا اْسمََفْدَت أَنَْت ِباْعِمباِرَك الشَّ
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ُلْعَبُة ُتقاُطِع الَكِلماِت َعْن الَعْفِو

ا: ُأُفِقّيً

3 . المَّْحِريُر ِمْن ِإلْزاٍم أَْو ِعْبٍء.

5 . النََّظُر ِإلَى أَْمٍر َسيٍِّئ أَْو ُمَداٍن أَْو ُمعاَملَمُُه ِباْعِمبَاِرِه 
َمْقبُواًل. 

ِة ِمْن تُْهَمٍة أَْو ِإلْزاٍم. مَّ 6 . اإِلبْراءُ الّمامُّ ِللذِّ

7 . َقْصُر ااِلْهِمماِم َعلَى النَّْفِس َوَصْرُف النََّظِر َعْن 
ااِلْهِمماِم ِباآْلَخِريَن.

9 . َرْفُض أَْخِذ َشْيٍء ِبااِلْعِمبَاِر.

10 . احَلَسُد َومَتَنِّي َما ِلآْلَخِريَن. 

ا َعُموِدّيً

1 . الَعْفُو َعْن اْعِمداٍء ُدوَن َفْرِض ُعقوبٍَة.

ِريَقِة  مَياُن أَْو ااِلْعِمقاُد ِبَأنَّ املَْرَء َسيَْفَعُل ِبالطَّ 2 . اإَْلِ
حيَحِة أَْو املُناِسبَِة أَْو الَفّعالَِة. الصَّ

عوِر ِبالَْغَضِب أَْو املَراَرِة ُتاهَ... ُف َعْن الشُّ 4 . المََّوقُّ

ِديَداِن يَنْمَُجاِن َعاَدًة َعْن اخَلْوِف أَْو  8. َعَداَوةٌ َونُفوٌر شَّ
الَغَضِب أَْو اإِلصابَِة ِبُجْرٍح.

َبْنُك الَكِلماِت

َكِرهَ أَنانيَّةٌ  واِضٌح  

َعْفٌو  تَبِْرئَِة المَّغاضي   ِثَقةٌ 

اْسمياًء ُغْفرانٌ  َتاُهلُ 
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3.7. ِقراَءٌة

َكْيَف َغَفَرْت ِبْنُت الَعْشِر َسَنَواٍت ِلَداِعَش؟
َرةٌ ِمْن َمدينَِة »َقْرقوش« ِبالِْعَراِق الَقريبَِة ِمْن املوِصِل  َمْرمَيُ ِبنٌْت ُممََحدِّ
اُت  ثَاِني أَْكبَِر َمدينٍَة ِبالِْباَلِد. َكانَْت ِفي ِسنِّ الّماِسَعِة مَلَّا اْسمَْولَْت ُقوَّ
َكاَن  َمدينَِمها.  َعلَى  والّشاِم(  ِبالِْعَراِق  ُة  اإِلْسالميَّ ْولَُة  )الدَّ َداِعــش 
يَْهَربُوا.  أَْن  املَسيحيَِّة  األَْغلَبيَِّة  َذاِت  َمدينَِمها  ُسّكاِن  ُمْعَظِم  َعلَى 

ِجِئنَي.  َوَهَكَذا َوَجَدْت نَْفَسها َوعاِئلَمَها بنَْيَ الالَّ

َحِفيِّنَي َمْرمَيَ، َفَأْخبَْرتُُه َكْم ِهَي ُمْشماَقٌة ِإلَى بَيِْمَها  اْسمَْجَوَب أََحُد الصَّ
: »َهْل  َحفيُّ ًة ِإلَى َصديَقِمها »َسنْْدَرا«. َسَألََها الصَّ َوَمْدَرَسِمها َوَخاصَّ
يُِحبُّ اللَُّه أُولَِئَك الّناَس اَلَِّذيَن أََساُؤوا ِإلَيَْك«؟ َفَقالَْت َمْرمَيُ: »نََعْم، 
َدْت  َوأَكَّ لَُهْم«،  يَْغِفَر  أَْن  َفَقْط  اللََّه  َسَأْسَأُل  أًَذا.  أَيَّ  ِبِهْم  َق  أحُْلِ لَْن 
: »َهْل الُغْفراُن ِبَهِذِه  َحفيُّ أَنََّها ِمْن ِجَهِمَها َقْد َغَفَرْت لَُهْم. َسَألََها الصَّ
ٍة: »لَْن أَْقمُلَُهْم. مِلَاَذا َقْد أَْفَعُل؟ أَنَا َحزينٌَة  ْت ِبقوَّ ريَقِة َصْعٌب«؟ َفَردَّ الطَّ

َفَحْسُب ِلَكْوِنِهْم َطَرُدونَا ِمْن ِديَاِرنَا. مِلَاَذا َفَعلُوا َذِلَك«؟ 

َحفيِّ َعْن َصديَقِمها »َسنْْدَرا« أَيًْضا. َذَكَرْت  تََكلََّمْت »َمْرمَيُ« َمَع الصَّ
بُّها، َوَكْم َقضمَا ِمْن َساَعاٍت َمًعا، َوَكيَْف َكانَْت ِإْحَداُهَما  َكْم َكانَْت حُتِ
ِإنََّها  َوتَمََراِضيَاِن.  تَمََساَمَحاِن  َكانَمَا  ثُمَّ  األُْخَرا  َمَع  أَْحيَاًنا  تُْخِطُئ 

تَمُوُق ِلُرْؤيَِة َسنْْدَرا ثانيًَة َذاَت يَْوٍم. 

بَْعَد أَْشُهٍر َقليلٍَة أَْجَرا أََحُد املُِذيِعنَي المِِّلِفْزيونّينَي اتَِّصااًل بنَْيَ »َمْرمَيَ« 
َو»َسنْْدَرا« الَِّمي َكانَْت َمَع عاِئلَِمها ِفي لُبْنَاَن. َفَرتََّب ِلـ»َمْرمَيَ« المَّواُصَل 
لٍَة ِبالْفيْديو. ِخالَل اللِّقاِء  َمَعَها ِمْن الِعراِق ِبَواِسَطِة ُمخاَطبٍَة ُمَسجَّ
َحمَّى  تَْقِدْر  َولَْم  »َسنْْدَرا«،  َعلَى  الَعبََراُت  تََغلَّبَِت  ِل،  األَوَّ المِِّلِفْزيُوِنيِّ 
َقاِئلًَة:  َوَطْمَأنَمَْها  ِلَصديَقِمها  »َمْرمَيُ«  ابْمََسَمْت  الَكالِم.  ِد  ُمَجرَّ َعلَى 
»الَ تَبِْكي«. ِفي أَواِخِر 2015 أَْصبََح ِبِإْمَكاِن »َمْرمَيَ« َو»َسنْْدَرا« أَْن 
ِجِئنَي ِبالِْعَراِق.  تَلْمَِقيَا ُمباَشَرًة. المحقما َمًعا ِبَْدَرَسٍة ِفي ُمَخيٍَّم ِلالَّ
ُمَواَجَهِة  َعلَى  َقاِدَرتنَْيِ  َكانَمَا  اَلَْصِديَقمنَْيِ  لَِكنَّ  ًة،  شاقَّ احَلياةُ  َكانَْت 

المََّحّديَاِت َمًعا. 

قرية ريفّية خارج املوصل
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ِة: َحْوَل الِقصَّ
ِة. أَْخِبْر َطاِلًبا آَخَر َعْن ُردوٍد ِفْعِلَك ِحيَاَل َهِذِه الِقصَّ

َهْل ِبُوْسِعَك أَْن تَمََخيََّل نَْفَسَك َمكاَن َمْرمَيَ؟ ِإْن نََعْم، مِلَاَذا؟ 
َوِإْن اَل، مِلَاَذا؟ 

4.7. أَْنِشَطٌة

صورة

الُغْفَراُن:

َوَردَّ  ِبِه،  ِثَقِمي  َخيََّب  بَْعَضُهْم  أِلَنَّ  ثَِقياًل  ُفــَؤاِدي  َكاَن 
لُْطفي ِبَغباٍء، 

َفانَْصَرَف َقلِْبي َكئيًبا َعْن َرفيِقِه.

ِفي يَْوِم َشابَاٍت َذاَت َصيٍْف، َمَشيُْت بنَْيَ المِّالِل اخَلْضراِء 
ْقبََرِة الَقْريَِة، ِبَ

ُل َكيَْف يَلَْقى ُكلُّ احُلبِّ َوُكلُّ الُكْرِه البَْشِريَّنْيِ  َحيُْث أَتََأمَّ
ُمْسمََوا َحِزيًنا َواِحًدا، 

أَْم  َعاِجاًل  ِكاَلُهَما  اِلُم  َوالظَّ املَْظلُوُم  يَْطِوي  َوَكيَْف 
آِجاًل ِبَوْجٍه خاِنٍع َويََديِْن بَاِرَدتنَْيِ

اِكَن، َقلْبَُه السَّ

، أَْجماُز الَعمَبََة اخَلْضراَء ِلَقبِْرنَا اجَلماعيِّ

َحيُْث تَْذبُُل ُكلُّ ُخًطى مَتيُل، وَحيُْث اَل يُغاِدُر أََحٌد،

َفِزًعا َعلَى نَْفِسي، ُمْشِفًقا َعلَى بَِني ِجنِْسي.

ُجوْن ْغِريْنِليْف ِويَتْر

، ُحْزنُنَا املُْشمََرُك َكَمْوٍج َقويٍّ

َجَرَف ُكلَّ ِكبِْريَاِئي، فاْرتََعَشْت،

َوُغِفَرْت.

ُجوْن ْغِرينِْليْف ِويمَْر 

أَْسِئَلٌة:

َكيَْف َردَّ الّشاِعُر الِفْعَل َعلَى تَْخييِب ِثَقِمِه؟

ْضَت ِللِْخيَانَِة؟ َكيَْف تَُردُّ اَلِْفْعَل ِعنَْدَما تَْشُعُر أَنََّك تََعرَّ

ِصْف املَساَر اَلَِّذي َقاَد الّشاِعَر ِإلَى الُغْفراِن.

َما األَْشياءُ اَلَِّمي ساَعَدتَْك َعلَى ُمساَمَحِة اآلَخِريَن.
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اْنُظْم َقِصيَدًة
َة َحْوَل الُغْفراِن.  وَرِة. أَنِْشْئ َقصيَدتََك اخلاصَّ ِصْف َما تََراهُ ِفي الصُّ

صوَرة

ُاْكُتْب ِرساَلَة َعْفٍو
أَْحيَاًنا اَل يَْعمَِذُر الّناُس ِبُسُهولٍَة، لَِكْن اَل يََزاُل ِبِإْمكاِنَك ُمحاَولَُة بَْذِل 

اجُلْهِد ِللمَّْعِويِض. 

سالَِة  الرِّ ِبَهِذِه  ِاْحمَِفْظ  ِإلَيَْك.  أََســاَء  ِلَشْخٍص  َعْفٍو  ِرسالََة  اُْكمُْب 
ِلنَْفِسَك. لَيَْس َعلَيَْك ُمشاَرَكمُها َمَع أَيٍّ َكاَن.
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ٌة: ِبطاَقٌة َبريديَّ
ِفيَها  ُعُه  تَُشجِّ ِجِئنَي  ِلالَّ ُمَخيٍَّم  ِفي  اَلِجٍئ  ِلِطْفِل  بَريديًَّة  ِرسالًَة  اُْكمُْب 
َواِلِدِك  أَْو  اُْطلُْب ِمْن أُْسماِذَك  اُنُْظْر النَّموَذَج أَْسَفلَُه.  َعلَى الُغْفراِن. 

املُساَعَدةَ ِفي ِإْرساِل ِبطاَقِمَك ِإِلْكِمرونّيًا.

ٍة: َنصاِئُح ِلِكَتاَبِة ِبطاَقٍة َبريديَّ
)Anyrefuge.org َعْن(

1 . ِلمَُكْن ُماَلَحَظاتَُك بَسيَطًة.

يَكوُن  اَل  ــدْ  َوَق ُمْخمَِلَفٍة.  ِدينيٍَّة  َخلْفّياٍت  ِمــنْ  ِجئُوَن  الالَّ ُر  يَمََحدَّ  .  2
ِللنُُّصوِص املَْأُخوَذِة ِمْن تَقاليِدَك الَعقاِئديَِّة َمْعنَى ِبالنِّْسبَِة ِإلَيُْهْم. 

ِجئُوَن َقْد اَل  نَّْب أَْن تَقوَل: »َمْرَحًبا ِبَك ِفي بَلَدي«. َفَهُؤاَلِء الالَّ 3 . َتَ
يَنْمَهي ِبِهْم األَْمُر ِإلَى ِإعاَدِة تَْوطيِنِهْم َحيُْث تَِعيُش أَنَْت. 
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َدْفَتُر اأَلْفكاِر:
َخبِّْر َعْن َوْقٍت َحِظيَت ِفيِه ِبالَْعْفِو ِمْن َشْخٍص آَخَر. َكيَْف َشُعْرَت؟ 

ْخُص اَلَِّذي َعَفا َعنَْك؟ َماَذا اْسمََفْدَت أَنَْت؟  َماَذا اْسمََفاَد الشَّ

َنَشاٌط:
مَاُج ِإلَى أَْن تَْغِفَر لَُه أَْو تََودُّ أَْن تَْطلَُب  ِة َدَقاِئَق ِفي َشْخٍص حَتْ ْر مِلُدَّ َفكِّ

ْخِص.  الُغْفراَن ِمنُْه. اُْرُسْم صوَرًة ِلِلَقاِئِك ِبَهَذا الشَّ
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8
المدّرب على الَساَلٍم

الوحدة الّثامنة

الّسالم حول العالم

ِثيْش ْنَهاْت َهْنْه

العالم  ح��ول  كثيرين  مع  نشتغل  امِل��ْف��َت��اُح:  الكلمُة 

اَلِم يبحثون عن السَّ
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1.8. ُقْل َكِلَمَتَك

اَلِم. َما الّدَوُل  َوَل اأَْلَْكثََر الِمَزاًما ِبالسَّ ْد اَلدُّ ُخْذ خاِرَطًة ِللَْعالَِم َوَحدِّ
ْص  اَلَِّمي تواِجُه َحْرًبا أَْو نَْوًعا آَخَر ِمْن النِّزاِع؟ أَنِْشْئ الِئَحًة َوَخصِّ
اَلَِّمي  َوِل  ِللدُّ األَْصَفَر  واللَّْوَن  امَْلُسامِلَِة،  َوِل  ِللدُّ ِفيَها  األَْخَضَر  اللَّْوَن 
َوِل اَلَِّمي تَِعيُش ِنزاعاٍت.  تواِجُه بَْعَض املَشاِكِل، واللَّْوَن األَْحَمَر ِللدُّ

ُكْم األُْسماُذ ِبَِزيِد المَّْعليماِت. َسيَُمدُّ

َشــاِرْك اآلَخــِريــَن الِئَحمََك َواْشـــَرْح مِلَــاَذا َوَضــْعــَت ِتلَْك الـــّدَوَل ِفي 
األَْصناِف املَْذكوَرِة. 

أَْخَضُر   أَْصَفُر  أَْحَمُر
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2.8. ِقراَءٌة

: َهبيِّ َبْغَداُد ِفي الَعْصِر اَلذَّ
َكانَْت َمدينَُة »بَْغَداَد« ِفي البَلَِد اَلَِّذي نَُسَميِه اليَْوَم ِبالِْعَراِق َمْرَكًزا 
َراِئًعا ِللمَّْعِليِم َواحَلَضاَرِة ِمْن الَقْرِن الّثاِمِن ِإلَى الَقْرِن الّراِبَع َعَشَر 
َهبيَّ بََدأَ ِعنَْدَما  . َويَْعمَِبُر َعِديُد الُعلَماِء أَنَّ َهَذا الَعْصَر الذَّ امِلياَلِديِّ
شيُد« بَيَْت احِلْكَمِة ِبَهِذِه املَدينَِة َوأَْوَكَل  َس اخَلليَفُة »َهاُروُن الرَّ أَسَّ
، َوتَْكليِفِهْم ِبمَْرَجَمِة َجميِع  ميِع الُعلَماِء ِمْن ُكلِّ األمَُمِ َة َتْ ِإلَيِْه ُمِهمَّ

األَْعماِل الِعلْميَِّة الكالسيكيَِّة ِفي العالَِم ِإلَى الَعَربيَِّة. 

الِعلْميَِّة  املـَـَعــاِرِف  ِبمَْجِميِع  باِلٌغ  اْهِمماٌم  الَعَرِب  الُعلَماِء  لـَـَدا  َكــاَن 
اَلَِّمي أَنْمََجمَْها َحضاراُت امِلنَْطَقِة، َوَهَكَذا تُْرِجَمْت أَْعماُل اإِلْغريِق، 
َكانَْت  والُْهنوِد.  َوالِْفيِنيِقينَي،  والّصينّينَي،  والُْفْرِس،  َوامِلْصِريِّنَي، 
بَْعُض َهِذِه األَْعماِل َسمَضيُع ِإلَى األَبَِد لَْواَل ُجهوُد أُولَِئَك املُمَْرِجِمنَي.

اليونانيَِّة  ِمْن  أَْعماٍل  تَْرَجَمِة  ِفي  املَِسيِحيُّوَن  الُعلَماءُ  أَْسَهَم  َكما 
بِّ  والطِّ الَفلَْسَفِة  ُحقوِل  ِفي  نَِشطنَي  أَيًْضا  َوَكــانـُـوا  ِة،  ْريانيَّ والسُّ
والِْعلِْم. َكانَْت بَْغَداُد باإِلَضاَفِة ِإلَى َذِلَك َمْوِضًعا ِللمَّْعِليِم والمَّفاُعِل 

اليَُهوِديَّنْيَ. 

َوَعنَى المَّْرحيُب ِبالُْعلََماِء ِمْن ُكلِّ اخَللْفّياِت المَّبَنَِّي َوالنَّْشَر اَلَْسِريَعنْيِ 
اَلَِّذي  الــَوَرِق  اْسِمْعماُل  َذِلَك  َعلَى  األَْمِثلَِة  ِمْن  َوَكــاَن  ِللمِّْكنُولُوْجيَا. 
ٍة َمَع  َساٍت تَْعِليِميٍَّة ِنظاميَّ ُمَؤسَّ َوَقَع أَْخُذهُ َعْن الّصنِي. َومَتَّ ِإنْشاءُ 
أَْقَدَم  ْت  ُعدَّ َوالَِّمي  ِللِْمياَلِد   859 َسنََة  الَقَروّينَي  جاِمَعِة  تَْأسيِس 

ًة ِلَطلَبَِمها.  َجاِمَعٍة ِفي الَعالَِم مَتْنَُح َدَرَجًة ِعلْميَّ

ِنقاٌش
َما اَلَِّذي َقاَد بَْغَداَد ِإلَى أَْن تُْصِبَح َمْرَكًزا ُمْزَدِهًرا ِللمََّعايُِش؟

أَْخِبْر َشِريَكَك َعْن بَْعِض األََماِكِن املَْوجوَدِة ِفي العالَِم اليَْوَم، َوالَِّمي 
َهبيِّ . تُْشِبُه بَْغَداَد ِفي َعْصِرها اَلذَّ
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صوَرة

ْل َواْرُسْم َتَخيَّ
َرَك  اْسِمنَاًدا ِإلَى الِقراَءِة الّساِبَقِة، اُْرُسْم خاِرَطًة َخيَاِليًَّة تُْظِهُر تََصوُّ
املَواِضِع  ِإْدراَج  دُّ  تـَـوَ َقْد   . َهبيِّ الذَّ الَعْصِر  ِفي  َكانَْت  َكيَْف  ِلبَْغَداَد 

الّماليَِة ِفي خاِرَطِمَك: 

	•نَْهُر ِدْجلََة.

	•َجاِمَعُة الَقَروّينَي.

	•بَيُْت احِلْكَمِة.

	•َمْكمَبَُة املَْأموِن.

	•َحديَقُة احَليََوانَاِت.

	•َمْصنَُع الَوَرِق.

	•الِْبيَماِرْسمَاُن )املُْسمَْشَفى(.

ِمْن  واْخِتراعاٌت  راٌت  َتَطوُّ
: َهبيِّ الَعْصِر الذَّ

اْخمََرَع ابُْن الَهيْثَِم الَكاِميَرا األُولَى
ًما ِفي  َكمََب ابُْن ِسينَا تَْأِليًفا ُممََقدِّ

. بِّ الطِّ
َر اخلواِرْزميُّ ِعلَْم اجَلبِْر. َطوَّ
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3.8.نشاط

اَلِم: َمِني ِللسَّ  اجَلْدَوُل الزَّ
ْحَدا  الِم والنِّزاِع إَلِ اَلِم. ابَْحْث ِفي تَاِريِخ السَّ أَنِْشْئ َجْدَواًل َزَمِنّيًا ِللسَّ
ْم اللََّحظاِت المَّاِريِخيََّة ِفي َجْدَوٍل َزَمنيٍّ ُمْسمَْعِماًل األَلْواَن  الّدَوِل. نَظِّ

الِم والنِّزاِع. أَْو اخُلطوَط أَْو الّصَوَر ِلَشْرِح مَنوَذِج السَّ
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4.8. ِدراَسُة َحاَلٍة

ي: الِم الَعامَلِ ُز السَّ ُمَحفِّ
املُْسِلِمنَي  بَيْـَن  اجَلْمِع  َعلَى  تَْعَمُل  َكانَْت  ِة  بْحيَّ الرِّ َغيُْر  َمُة  املُنَظَّ َهــِذِه 
ِلَوْحِدَها   2018 َسنَِة  ِفي  العالَِم.  َحْوَل  َمدينًَة  ثاََلِثنَي  ِفي  َواملَِسيِحيِّنَي 
الِم.  ْسَهاِم ِفي 275 نََشاًطا ِلُصنِْع السَّ َجلََب نَُشَطاُؤَها 9532 ُمَشاِرًكا ِلإْلِ

العالَِم  َحْوَل  َوُمْسِلِمنَي  مِلَسيحّينَي  َمَحلّيًَّة  َحَركاٍت  ُر  »نَمََصوَّ َقالُوا: 
ُمْجمََمعاٍت  نَْشاِء  إِلِ جيراِنِهْم  َمَع  َمًعا  َويَْعَملُوَن  َسالٍم  ِفي  يَِعيُشوَن 

يَاِة«. َسليَمٍة عاِدلٍَة نَاِبَضٍة ِباحْلَ

ِفي  الِم  السَّ ِز  ُمَحفِّ َمِة  ُمنَظَّ ُجهوِد  َعلَى  األَْمِثلَِة  أََحــِد  َعلَى  نَْعثُُر 
َمدينَِة »بَْواْز« األَْمريكيَِّة الواِقَعِة ِفي ُعْمِق ِواليَِة »ِإيَداُهو«. َكثيٌر ِمْن 
ِجِئنَي أُِعيَد تَْوطينُُهْم ِبَها، أَْغلَبُُهْم ِمْن املُْسِلِمنَي. يَنَْشِغُل »ِنيْك«  الالَّ
َمِة،  املُنَظَّ الِم ِفي  ِمْن ُصّناِع السَّ َوُهَما  ِبُعْمٍق،  أَْرِمْسمُْرونْْغ«  َو»لُوَرا 
َوِفي  اجَلديَدِة،  َداَقاِت  اَلْصَّ َوِرعايَِة  املُْجمََمِع  أَْعضاِء  بنَْيَ  ْمِع  ِباجْلَ

َعِة.  َداَقاِت َغيِْر املُمََوقَّ بَْعِض احَلااَلِت، اَلْصَّ

اَلِم: أَْعَياُد السَّ
َذِلَك  قيِق  َمِة ِفي حَتْ املُنَظَّ نَُشَطاءُ  يَْسمَْعِملَُها  اَلَِّمي  ُرِق  الطُّ ِمْن  واِحَدةٌ 
ُمْسِلُموَن.  َوِنْصُفُهْم  َمِسيِحيُّوَن  املَُشاِرِكنَي  ِنْصُف  الِم«.  السَّ »أَْعياُد 
ُل َحياتَُهْم... اَل يَْجمَِمُعوَن  يَْجمَِمُعوَن ِليَمََكلَّموا َحْوَل َعقاِئِدِهْم َوَكيَْف تَُشكِّ
ُروا أَْو يُْقِنُعوا اآلَخِريَن، بَْل ِليَمََعلََّم بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض.  ِليَمََجاَدلُوا أَْو يُبَشِّ

الِم بَنَْك األَثاِث أَيًْضا ِلَفاِئَدِة اُحْمَاِجنَي ِمْن  ِز السَّ َمُة ُمَحفِّ تَْرَعى ُمنَظَّ
َمَع بنَْيَ املَُهاِجِريَن  ليزيَِّة، َوَتْ القاِدمنَي اجُلُدِد، َكَما تَْرَعى أَْقساَم اإِلجْنِ
. ْعِم والمَّواُصِل املُْجمََمِعيِّ داَقِة والدَّ داَقِة« ِمْن أَْجِل الصَّ َو»ُشَرَكاِء الصَّ

ْف َعلَى َشْخٍص ُمْسِلٍم.  تَقوُل »لُوَرا« مِلَْن يَْخَشْوَن ِمْن املُْسِلِمنَي: »تََعرَّ
ُمْسِلُموَن  املُمَِّحَدِة(  الــِواليــاِت  )ِإلَــى  القاِدمنَي  ِجِئنَي  الالَّ ِمــْن  َكثيٌر 
أَْن  يَنْبَِغي  َفــارُّوَن ِمْن اإِلْرهــاِب. َمْن نَْحُن َحمَّى نَقوَل اَل  – لَِكنَُّهْم 
يَن ِمْن  نَْسمَْقِبلَُهْم َعلَى أَْرٍض ُشيَِّدْت َعلَى اْسِمْقباِل أُناٍس َكانُوا َفارِّ

ااِلْضِطهاِد أَْو املَشاِكِل أَْو أَيِّ َسبٍَب آَخَر«؟ 
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ِنقاٌش:
الِم؟ ِز السَّ َمِة ُمَحفِّ َما اَلَِّذي أَْدَهَشَك ِفي ُمنَظَّ

َك َمشاِعَرَك؟ َما أَْكثَُر َشْيٍء َحرَّ

َهــِذِه  ِبــِه  تَقوُم  َمــا  ِفْعَل  ِفيِه  َب  ـــرِّ ُتَ أَْن  تَــَودُّ  ُكنَْت  َوْقــٍت  ِفــي  ْر  َفكِّ
املَْجموَعُة. َهْل مُيِْكنَُك ِفْعُل َهَذا َمَع َفريٍق؟

5.8. أَْنِشَطٌة

َكِة: سوِم امُلَتَحرِّ َنشاُط الرُّ
ًكا َعْن »ِعيِد  راسيَِّة، ابْمَِكْر َشِريًطا ُممََحرِّ اْسِمنَاًدا ِإلَى َهِذِه احلالَِة الدِّ
َداَقَة بنَْيَ  الَم وااِلْحِمراَم َوالصَّ الِم«. َوأَْدِرْج ِفيِه ِحَواًرا يُْظِهُر السَّ السَّ

األَْديَاِن َوالثََّقاَفاِت. 
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ِحْكَمٌة:
مُيِْكنُها  األَْشخاِص،  ِمئَاِت  َعبَْر  تََضاَعَفْت  ِإَذا  ِغيَرةُ،  الصَّ األَْفَعاُل 

تَْغِييُر العالَِم. – »َهاَواْرْد ِزيْن«.

 – األَْعـــَداِء.  ِمْن  الَقِليَل  يَْعِرُفوَن  الّراِئَعِة  الَعَشاِء  َوَجبَاِت  َماِنُحو 
»َماْرتياْل، 95 ِللِْميالد«.

َكيَْف مُيِْكنَُك تَْطبيُق َهِذِه األَْفكاِر َعلَى َحياِتَك؟

الِم؟ عاِم َمَع َشْخٍص مُيِْكُن أَْن يُْسِهَم ِفي ُصنِْع السَّ مِلَاَذا تَْعمَِقُد أَنَّ تَناُوَل الطَّ

َتْفكيٌر:
أَْربََعُة أَْشيَاَء تََعلَّْممَُها:

 .1

 .2

 .3

 .4

ثاََلثَُة أَْشيَاَء َفاَجَأتِْني:

 .1

 .2

 .3
َشيْئَاِن أََودُّ ُمَشاَرَكمَُهَما َمَع َشْخٍص آَخَر:

 .1

 .2
َطِريَقٌة َواِحَدةٌ َغيََّرْت ِبَها َهِذِه املَْعلُوَماُت أَْفَكاِري:

 .1
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فِكير التَّ
في امَلْنَهج

َهَذا  ِفي  ْمَت  َتَعلَّ َلَقْد 
َعَلى  َف  َتَتَعرَّ أَْن  املَْنَهِج 
َتكوُن  َو  خُه  ُتَرسِّ َو  الِم  السَّ
ْر ِفي اأَلْشياِء  ِمَثااًل َلُه. َفكِّ
ْمَتَها و َكاَنْت َلَك  ِتي َتَعلَّ اَلَّ
ُنْضًجا  ِمْنُه  ْلَت  َحصَّ َزاًدا 
ْر ِفي اأَلْشياِء  َوَمْعِرَفًة، َو َفكِّ
ُمَها  ِتي َماَزاَل َعَلْيَك َتْعلُّ اَلَّ
ِمْن  أَْكَبَر  َزاٍد  ِلَتْحِصيِل 

ِتْلَك املَْعِرَفِة .
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خواطر:
التّغيير األكبر الذي حّققته 

عبر إنشاء الّسالم هو ... 
الفضاء الذي أوّد أن أواصل 

النمّو فيه هو ... 

أكثر األشياء فائدة مّما 
تعّلمته حول الّسالم هو ... 

مازلت أرغب في التعّلم حول 
 ...

بطل الّسالم الذي ُأحّبه أكثر 
هو / هي 

الطرق التي شاهدت من 
خاللها زمالئي يتحّولون إلى 

صّناع سالم هي ... 

شارك فريًقا صغيًرا خواطرك. 

خّلص ما تعّلمَته.

خّصص بعض الوقت لملخيص أهّم األشياء المي تعلّممها في كّل 

درس حول الّسالم. ال تمرّدد في مراجعة الدروس ومالحظاتك. 

الوحدة 1 – تقدير الّذات.

الوحدة 2 – َفْهُم َمَشاِعِرك.

الوحدة 3 – الّنزاعات وفّضها.

الوحدة 4 – نبذ العنف.

الوحد 5 - المَّعاُمُل َمَع ااِلْخِمالفاِت اإِلنْسانيَِّة.

اَلِم – االعمراف باألخطاء. الوحدة 6 - المََّدرُُّب َعلَى السَّ

اَلِم – منح الغفران. الوحدة 7 - المََّدرُُّب َعلَى السَّ

اَلُم حول العالم. الوحدة 8 – السَّ
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إرشادات األستاذ واملالحق.
دفتر املالحظات:

سمكون هناك عبر صفحات هذا الكماب أنشطة تطلب من الملميذ أن يكمب 
خواطر في دفمر مالحظاته أو مالحظاتها. يجب أن تمأّكد من أّن لكّل تلميذ 

دفمر مالحظاته الفارغ السمعماله في هذا الغرض. 

الوحدة 1:

2.1. دوائر اإلطراء:

1. اجعل القسم مجممًعا في دائرة واسعة وكّل تلميذ جالًسا على األرض. 

2. اجعل تلميًذا واحًدا يذهب إلى الوسط بينما يبقى كّل طالب آخر خارج الدائرة. 

3. اذهب حول الدائرة واجعل كّل تلميذ يعطي إطراء واحًدا يمعلّق بخصلة من 
خصال الملميذ القائم في وسط الّدائرة. 

ائرة، وابدأ  4. بعد أن يعطي كّل تلميذ إطراءه، اجعل تلميًذا آخر يقف َوَسَط الدَّ
في جمع إطراءات احللقة من جديد. 

ائرة.  واصل حّمى يممّكن جميع المالميذ من الوقوف َوَسَط الدَّ

الوحدة 3:
2.3. قراءة: الّنزاعات العائلّية:

حول مزيد من املعلومات في موضوع النزاعات العائلّية: 
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/family-conflict

5.3. أنشطة: تقطيع الكلمة أفقّيا
يحاول المالميذ العثور على كلمات تبدأ كّل منها بأحرف كلمة »عائلة« وتعّبر 
عن عالقات عائلّية إيجابّية. إذا لقي المالميذ صعوبة في إجناز ذلك فردّياً، 

ميكنك أن تخمار تكليفهم بإجناز املطلوب في فرق صغيرة. 
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5.3. أنشطة: خارطة الّنشاط:
بوسع األسماذ والمالميذ إنشاء خرائط ذهنّية باسمعمال موقع الواب المالي: 

www.mindmeister.com

الوحدة 4:
اكمشف، صفحة 34. الغضب »يشبه مشروًبا غازّيا«

إلجناز هذا الّنشاط حتماج إلى أن تنمقل إلى اخلارج في الهواء الطلق، وقد حتماجون حّمى 
إلى إعداد ثياب بديلة. اشمر قارورة بالسميكّية ألّي مشروب غازي )ماء الصودا صالح لذلك 
أيضا(. اشرح للمالميذ كيف إّن احلول الغازي املذاب في املاء ميملك طاقة كبيرة، متاًما مثل 
الناس الذين ميلكون قدرا كبيرا من الطاقة العاطفّية. افمح القارورة المي يجب أن حتدث 
صوتا ولكن ملّرة واحدة فقط، ثّم أغلق القارورة، وهّزها بقّوة، وافمحها مصّوباً فمحمها بعيًدا 

عن اجلميع. ميكن لهذه العملّية أن تكون أساًسا للنقاش حول عواطف الغضب لدينا. 

الوحدة 5:
5.5. أنشطة: أحجية

ثّمة 35 قطعة في اللغز الفارغ. إذا كان يشممل قسمك على أقّل من 35 تلميًذا، ميكنك أن 
توّزع أكثر من قطعة على بعض المالميذ. ميكنك نسخ الصورة في الصفحة المالية وقّصها 

لهذا النشاط، أو طبعها من الرابط أسفله. 

http://2.bp.blogspot.com/_H4SeWX9B8ms/Svx7j8Bg44I/AAAAAAAADQs/wZyjZKaYWaU/

s1600-h/5x7puzzletemplate.jpg

الوحدة 6:

4.6. أنشطة: تقطيع الكلمة أفقّيا

يحاول المالميذ العثور على عبارات أو كلمات تبدأ كّل منها بحروف كلمة »خطأ«. إذا لقي 
المالميذ صعوبة في إجناز ذلك فردّيا، ميكنك أن تخمار تكليفهم بإجناز املطلوب 

في فرق صغيرة. 
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5.6. قراءة: الفشل جزء من النجاح، الصفحات 63-62. 
مزيد من املعلومات عن تارب فشل شهيرة:

Adams, R.L. “21 Famous Failures Who Refused to Give Up.” The Huffington Post, 

HuffPost, 18 Sept. 2016, www.huffingtonpost.com/entry/21-famous-failures-who-

refused-to-give-up_us_57da2245e4b04fa361d991ba.

أشرطة فيديو عن تارب فشل شهيرة:
https://www.youtube.com/watch?v=zLYECIjmnQs

مقال تاّم عن اخمراعات كانت أعماالً فاشلة: 
http://mag.amazing-kids.org/non-fiction/stories/inventions-that-were-mistakes/

أشرطة فيديو عن اخمراعات كانت أعماالً فاشلة:
https://www.youtube.com/watch?v=7OOVOyrJOew

الوحدة 8:
1.8. قل كلمتك.

إلجناز هذا الّنشاط حتماج إلى خارطة كبيرة للعالم ميكن للطلبة أن ينظروا 
فيها. قد توّد مناقشة ما يعنيه »الّسالم« وما األشياء المي قد تعلك تصّنف 

بلًدا ما في العمود األخضر من الالئحة. 

4.8. حالة دراسّية:

اقرأ املزيد هنا: 
https://www.idahostatesman.com/living/liv-columns-blogs/heart-of-treasure-valley/
article69551067.html#storylink=cpy
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املصادر واملراجع
التعريف باملصطلحات، صفحة 16

“Bravery.” Merriam-Webster, Merriam-Webster, www.merriam-webster.com/dictionary/
bravery.

“Embarrassed.” Merriam-Webster, Merriam-Webster, www.merriam-webster.com/
dictionary/embarrassed.

“HOPE | Meaning in the Cambridge English Dictionary.” Cambridge Dictionary, 
Cambridge University Press, dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hope.

“Peace.” Merriam-Webster, Merriam-Webster, www.merriam-webster.com/dictionary/
peace.

“Sorrow.” Merriam-Webster, Merriam-Webster, www.merriam-webster.com/dictionary/
sorrow.

تعريف الصورة النمطّية، صفحة 17
“Stereotype | Definition of Stereotype in English by Oxford Dictionaries.” Oxford 
Dictionaries | English, Oxford Dictionaries, en.oxforddictionaries.com/definition/
stereotype.

الوحدة 3:
2.3. النزاعات العائلّية، صفحة 24

معلومات محّورة من: 
Department of Health & Human Services. “Family Conflict.” Better Health Channel, 
Department of Health & Human Services, 21 Aug. 2014, www.betterhealth.vic.gov.au/
health/healthyliving/family-conflict. 

صندوق أدوات حّل املشاكل، ص26
Drew, Naomi. “Six Steps for Resolving Conflicts.” Conflict 911, Parenting Bookmark, 

conflict911.com/cgi-bin/links/jump.cgi?ID=4753.

الوحدة 5:
تعريف املساواة، ص43

“Equality | Definition of Equality in English by Oxford Dictionaries.” Oxford Dictionaries | 
English, Oxford Dictionaries, en.oxforddictionaries.com/definition/equality.

4.5. قراءة: الضريبة الوردّية، الصفحات 51-50
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معلومات مأخوذة من نشر: 
Ngabirano, Anne-Marcelle. “‘Pink Tax’ Forces Women to Pay More than Men.” USA 
Today, Gannett Satellite Information Network, 29 Mar. 2017, www.usatoday.
com/story/money/business/2017/03/27/pink-tax-forces-women-pay-more-than-
men/99462846/.

الوحدة 6
2.6. أنشطة: اكمشف، صفحة 62

رسوم حول طرق المعامل مع ارتكاب األخطاء مقمبس من: 
Kids Helpline. “Even the Queen Makes Mistakes!” Kids Helpline, Kids Helpline, 15 
Feb. 2018, kidshelpline.com.au/kids/issues/everybody-makes-mistakes.

3.6. حاالت دراسّية: صفحة 58

معلومات عن املّصاصات مسمقاة من: 
Traynor, Sean. “Inventions That Were Mistakes.” Amazing Kids Magazine RSS, 
Amazing Kids!, Apr. 2011, mag.amazing-kids.org/non-fiction/stories/inventions-that-
were-mistakes/.

تعريف املصطلحات، صفحة 60

“Error.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 10 Apr. 2019, en.m.wikipedia.org/wiki/
Error.

“Misconception | Definition of Misconception in English by Oxford 
Dictionaries.” Oxford Dictionaries | English, Oxford Dictionaries, 
en.oxforddictionaries.com/definition/misconception.

“Mistake | Definition of Mistake in English by Oxford Dictionaries.” Oxford 
Dictionaries | English, Oxford Dictionaries, en.oxforddictionaries.com/definition/
mistake.

“SLIP OF THE TONGUE | Meaning in the Cambridge English Dictionary.” Cambridge 
Dictionary, Cambridge University Press, dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

slip-of-the-tongue.
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5.6. قراءة

الفشل جزء من النجاح، الصفحات 63-62
أفكار عن تارب فشل شهيرة مأخوذة من: 

Adams, R.L. “21 Famous Failures Who Refused to Give Up.” The Huffington Post, 
HuffPost, 18 Sept. 2016, www.huffingtonpost.com/entry/21-famous-failures-who-
refused-to-give-up_us_57da2245e4b04fa361d991ba.

الوحدة 8
4.8. حالة دراسّية، صفحة 79

معلومات مسمقاة من: 
Jones, Katherine. “Boise Christians, Muslims Build Bridges of 
Understanding.” Idahostatesman, Idaho Statesman, 13 Apr. 2016, www.
idahostatesman.com/living/liv-columns-blogs/heart-of-treasure-valley/
article69551067.html#storylink=cpy.

“Peace Catalyst International.” Peace Catalyst International, www.peacecatalyst.

org/.
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