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5 شكر وتقدير 

شكر وتقدير 

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

جامعة من جميع أنحاء العالم.

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

لألجيال القادمة.

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

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

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

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

األم في كل بلد.

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

امل��دارس  م��ن  النماذج  أفضل  باعمماد  اإلش���راف  وأوص���ت جلنة 
البريطاني  شكله  ف��ي  إجنليزي  ت��رب��وي  نظام  وتطبيق  املمنوعة 

واألمريكي وكذلك نظام البلدان الناطقة باللغة اإلجنليزية.

كما حثت على النظر في مناهج تعليمية فعالة أخرا في أنظمة 
متت  وقد  واإليطالية.  واألملانية  الفنلندية  األنظمة  مثل  أخ��را 
صياغة املناهج من قبل ثالث فرق من املخمصني اعممدوا على 
 5 املمحدة في  ل��ألمم  العامة  للجمعية  م  ُق��دِّ ال��ذي  املنهج  من��وذج 

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

االبتدائية واألساسية.

• فريق من خبراء التعليم الثانوي.	

• فريق من خبراء التعليم العالي.	
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شكر وتقدير 6

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

محكمة  في  املؤسسة  نظممه  الذي  السالم  لثقافة  العاملي  املنمدا 
العدل الدولية في الهاي في 13 جوان/يونيو 2019.. وقد حضر 
الفاعلة  واجلهات  والسياسيني  العالم  ق��ادة  من  عدد  املنمدا  هذا 
االجمماعية والثقافية. ومن أجل ضمان اإلجناز الشامل لعملنا في 
تهامي  الدكمور  لألسماذ  املشرفة  اللجنة  عهدت  اح��ددة،  اآلج��ال 
على  واإلش���راف  واملمابعة  بالمنسيق  املؤسسة  ع��ام  مدير  عبدولي 
املناهج. لذا أتقّدم بالشكر اجلزيل جلميع فرق اخلبراء الذين قاموا 

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

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

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

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

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

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

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

• »محفوظ العارم«، معهد سوسة الدولي.	

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

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

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

• »نيول هوغالند«، جامعة »بيرزيت«.	

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

• »جوناثان ميسون« - كلية اآلداب - تونس.	

• »اليزابيث ماركيز« املدرسة الفرنسية بالكويت.	

• »إميان قرامي« املدرسة الفرنسية بالكويت.	

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

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

الدميقراطية بالبندقية.

• ب��ني الشمال 	 »ت��ش��ارل��ز ن��وث��وم��ب«، رئ��ي��س مؤسسة احل���وار 
واجلنوب، وزير اخلارجية البلجيكي األسبق.

• »باتريسيا مارتيلو«، رئيسة األكادميية العاملية للشعر.	

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

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

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

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

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

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

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

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

األوروبية والعربية واإلفريقية )2016-2011(.

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

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

عبدالعزيز سعود البابطني

الكويت، 1 مايو 2019
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7 توطئة 

توطئة 
الم التزام ثقافة السَّ

ه��ذه »امل��ن��اه��ج« )ال��م��ي متمد م��ن ري���اض األط��ف��ال إل��ى امل���دارس 
الدولي  املجممع  إل��ى  ُق��ِدّم��ت  واجل��ام��ع��ات(  والثانوية  االبمدائية 
ضمن األنشطة املخملفة ل� »املنمدا العاملي لثقافة السالم« الذي 
 ،2019 يونيو/جوان   13 في  الثقافية  البابطني  مؤسسة  نظممه 
بحكمة العدل الدولية )قصر السالم( في الهاي بهولندا، وهي 
ا لرجل جنح في مشاريعه  متّثل إجناًزا آخَر جديًرا بالمقدير حّقً
الشعوب،  بني  والمقارب  والشعر  ل��ألدب  حياته  وك��ّرس  المجارية 
وتطوير فكرة أن تعيش البشرية مًعا في وئام واحمرام وتفاهم، 

وهي قيم تكمن في صميم ثقافة السالم. 

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

القادمة« من خالل توفير تكوين تربوي في ثقافة السالم. 

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

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

هما مسألمان مركزيمان.

لقد كان اخليار األهّم ّهو السعي إلى حتقيق المكامل السياسي 

عبر المكامل االقمصادي، وكانت اخلطوة األولى هي تقاسم املواد 

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

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

املشروع األوروبي القائم على االعمقاد الراسخ بأنه كلما متكنت 

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

واالقمصادية دون توقف، قّل تعرضها خلطر المحول إلى ضحية 

لالنعزالية وهي أرض خصبة للحرب والصراع.

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

»توحيد قوتنا للحفاظ على السلم واألمن الدوليني«. 

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

صنع القرار مسألة ال تمزعزع.

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

أدا إلى انمشار اخلوف باسم المطرّف الديني أو غيره.

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

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

السالم  »ثقافة  مشروع  فإن  وهكذا   – عاملنا  في  السالم  ثقافة 

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

يكمسب أهمية أكبر من خالل محاولة ضمان أن ثقافة السالم، 

وعقول  بقلوب  سمفوز  القادمة،  لألجيال  ألم��ن  أس��اس  هي  با 

األجيال اجلديدة.

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

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

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

احلقيقية على احلرب، يجب أن نبدأ باألطفال«.

كان »املهامتا« شخًصا يعرف العواقب واملعاناة املرافقة الخميار 

طريق الالعنف من أجل حتقيق هدفه السياسي املمعلق باسمقالل 

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

بأن  املأثور  القول  بمسفيه  المزامه  إن  الالعنف مسألة سياسة. 

في  كانت  الوسائل  بأن  قناعمه  إلى  يسمند  الوسيلة  تبرر  الغاية 

الواقع جزءا ال يمجزأ من الغاية. 

لقد علمنا بأن الالعنف ليس لباسا نرتديه ونخلعه حسب رغبمنا. 

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

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

إلى عالم ممناسبا بدقة مع حتقيق الالعنف للجميع. ومن خالل 

لمحقيق  وسيلًة  للعنف  بدياًل  هناك  أنَّ  ال،  فعَّ وبشكل  إظ��ه��اره، 

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

ثقافة السالم في عاملنا.

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

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

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

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

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

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

السالم في عقول الرجال »ألن سالًما يقوم حصرّيًا على المرتيبات 

السياسية واالقمصادية للحكومات لن يكون سالًما يضمن دعما 

وإجماًعا دائًما ومخلًصا لشعوب العالم. ولذلك، يجب أن يمأسس 

الفكري  المضامن  على  الفشل،  مصيره  يكون  ال  حمى  السالم، 

واألخالقي للبشرية، متاًما يجب القيام بهذا.

واألخ��الق��ي  الثقافي  المضامن  على  ال��س��الم  ثقافة  تأسيس  إن 

أمن  بها لضمان  القيام  إلى  للبشرية مهمة نحن جميعا مدعوون 

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

تلويح  مصير  نلقى  ال  حمى  ال��س��الم،  لملطيف  السهلة  »اخللطة« 

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

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

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

من أجله مؤمنو الديانات اإلبراهيمية الثالث، يجب علينا ضمان 

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

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

دون عدالة في املاضي، ومن الصواب والعدل االسممرار في ذلك 

السعي إلى حتقيق العدالة اليوم أيًضا. 

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

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

نحن  السالم،  نشهد  »نحن ال   :2005 مالطا عام  وزي��َر خارجية 

نشهد الممزيق قطعة قطعة«.

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

الدبلوماسي في حل النزاعات والموترات الدولية مسممرا وحازما 

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

األم تيريزا »أعطوا ولكن أعطوا حمى يحدث ذلك أملا«، يجب أن 
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9 توطئة 

نسعى لمحقيق السالم بهذا المصميم اإلضافي، حمى يحدث ذلك 

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

الدولي أن يضمن بأن للسالم فوائَد دائًما. 

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

الم ثماره الظاهرة.  أن يكون للسَّ

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

قدما في السالم.

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

تباطؤ  وإل��ى  وغيرهم،  واألرم��ن  تركيا  بني  تعريفها محّل خالف 
أملانيا في االعمراف بالفظائع املرتكبة في ما يعرف اآلن بناميبيا، 

وما اقمرفه البريطانيون والفرنسيون في الهند واجلزائر.

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

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

ميثلون النصف األفقر من البشرية.

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

كل تقدم حقيقي للبشرية. 

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

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

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

املسموا وممعدد األطراف والدولي. يجب أن نسممر في القيام 

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

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

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

أن تصبح أكثر جاذبية من السالم.

سبممبر/أيلول   7 في  البابطني  سعود  عبدالعزيز  مخاطبة  إن 

لألمم  العامة  اجلمعية   2018 سبممبر/أيلول   5 ف��ي  ث��م   2017

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

بأكمله، احلكومي،  الدولي  أجيال املسمقبل »حيث يقوم املجممع 

وغير احلكومي، بإنشاء وإرساء تربية قائمة على السالم ومناهج 

»بدءا  العاملي  الصعيد  على  المعليم  في  السالم  ثقافية محورها 

باملرحلة  وانمهاء  االبمدائية  باملدارس  مرورا  األطفال  رياض  من 

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

والمعاون  واالنسجام  والثقافي  الديني  المفاهم  »تعزيز  بعنوان 

املعممد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005«:

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

والثقافي  والعقائدي  الديني  تنوعهم  في  البشر،  بني  والصداقة 

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

واالجمماعية  الثقافية  املصادر  سممناول  المي  املدرسية،  والكمب 

واالقمصادية والسياسية والدينية للمعصب، ويشجع على تطبيق 

منظور يُراعى اجلنسني أثناء القيام بذلك، من أجل تعزيز المفاهم 

والمسامح والسالم والعالقات الودية بني األمم وجميع اجلماعات 

العرقية والدينية، اعمرافا بأن المربية على جميع املسمويات هي 

أحد الوسائل الرئيسية لبناء ثقافة السالم.

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

جًدا من قلب عبدالعزيز سعود البابطني الذي ساهم كثيًرا من 

أجله طوال حياته املهنية. لذلك يمطلب السالم اهمماما ممجددا 

فقد  الكبرا.  العالم  لديانات  األس��اس  حجر  هي  المي  بالقيم 

أدرجت األمم املمحدة في برنامجها »نحو ثقافة السالم« تعزيز 

احلوار بني األديان والثقافات، والمفاهم والمعاون من أجل السالم 

في إطار املسارات املمرابطة.

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

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

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

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

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

فقط  ليس  السالم  تظهر  فهي  ولذلك  السالم.  أيًضا  »ش��ال��وم« 

كنقيض للحرب بل كحالة مثالية.

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

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

ومشروع مؤسسمه الثقافية »ثقافة السالم ألمن أجيال املسمقبل« 

وااللمزام بهما، مساهمني بذلك في مسمقبل أكثر أماًنا للبشرية 

ولألجيال القادمة.

مايكل فريندو)))

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

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

اّلسالم. ولكن ما من أحد يدّرس السالم.

كّل  بداية  واملنافسة هي  املنافسة.  تدريس  يمّم  العالم  ففي هذا 

حرب.

قد  نكون  حينئذ  والّمضامن،  الّمعاون  على  أبناءنا  نرّبي  عندما 

شرعنا في تدريس السالم«

ماريا مونتيّسوري

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

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

سالم منارة له في كبره.

عبدالعزيز سعود البابطني

األساس املنطقّي: 

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

املقمرح من قبل مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الّثقافّية إلى 

في  االسمراتيجّية،  الّدراسات  قّيمة ضمن مجال  توفير مساهمة 

مخمِلف املسمويات الّمعليمّية. واسمنادا إلى ذلك، ُصّممت املقّررات 

وأساسّيا  حيوّيا  عنصرا  بصفمها  السالم  لثقافة  لمرّوج  الّمعليمّية 

ال للمؤّسسات الّمعليمّية فحسب، وإمّنا أيًضا للهياكل المي تصنع 

الّدينّية،  واجلماعات  ال�دولّي  املسموا  على  احلكومات  سياسة 

ضمن تأثير أوسع وأشمل.

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

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

عملّية مطّولة على املدا البعيد تروم أن توّفر لألطفال والّشباب 

وعيا بالقيم واحلقوق اإلنسانّية واحمراما لها.

وباإلضافة إلى تطوير مهارات اإلصغاء الفّعال واحلوار والّمأّمل، 

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

الّدولّية  املنّظمات  اليوم،  عالم  في  واخلالفات  السالم  نظرّيات 

الّثقافات،  احلوار بني  الّدولّية،  املعاهدات واالّتفاقّيات  واحملّلّية، 

اجليوسياسّي  الّسياق  في  واجلماعات  الّدينّية  املؤّسسات  دور 

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

اإلرهاب الّدولّي، اجلرمية املنّظمة ومحاور أخرا عديدة. 

ملاذا ثقافة السالم؟ 

املسموا  للّسالم على  كلّّي  لفهم  واحلّلني  الفاعلني  تأييد  يزداد 

غياب  باعمباره  للّسالم  تعريف  من  االنمقال  يمّم  حّمى  العاملي 

إيجابّي. ويقمضي  ينبني على سالم  إلى تعريف آخر  اخلالفات 

الّنظر إلى السالم من هذه الّزاوية حتّوال من الّمركيز على ضبط 

أسباب احلروب ومناهضمها إلى الّمركيز على فهم العوامل المي 

»حتمضن مجممعات إدماجّية، عادلة ومساملة، ممحّررة من اخلوف 

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

حياة مساملة. 

احلروب  أّن  با  مؤّكًدا  بديهّيا  ا  أم��رً السالم  ليس  املقابل،  وفي 

حاضرة بشكل مهيمن في كّل مجممع تقريبا، ابمداء من احلروب 

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

الفئات  من  لكثير  االجمماعّي  االقمصادّي  الوضع  هشاشة  إلى 

االجمماعّية، فإّنه يمّم جتاهل حقوق السالم واألمان غير القابلة 

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

يّمبعه  أخالقّيا،  قانوًنا  تَ��ُس��نُّ  مبدئّية  قيًما  باعمبارها  اإلن��س��ان 

الّناس في شّمى أنحاء العالم، بغّض الّنظر عن انمماءاتهم اإلثنّية 

ّول البلدان والّشعوب إلى  والعرقّية والّدينّية والّثقافّية. عندما حُتَ

ضحايا بواسطة الّمخريب الذي تنمجه اخلالفات املسلّحة، فإّنه 

من العسير ضمان االحمرام لقيم السالم. ههنا، يجدر بالّمعليم 

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

يمّم تأسيس ثقافة السالم لمجاوز تداعيات احلروب الكارثّية.

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

تبدأ في أذهان الّناس وعقولهم، فإّنه في أذهان الّناس وعقولهم 

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

األهّمّية القصوا أن نعلّم الّناس ونقوم بمنويرهم، من أجل ضمان 

معرفمهم حلقوقهم واحمرامها على املسمويني القريب والبعيد. 

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

الموّصل  ال��ّض��رورّي  من  يكون  وإمّن��ا  للحروب.  مناهضة  صرخة 

إلى حقيقة أّن الّمعليم هو الّسالح الفّعال الوحيد الذي بإمكانه 

أن يميح ملواطني العالم أن ينجحوا في رحلة بحثهم الّطويلة عن 

السالم. ال يجدر بدراسة ثقافة السالم وحقوق اإلنسان أن تكون 

موضوًعا حتمكره الّدراسة األكادميّية، وإمّّنا يجب أن تكون هذه 

الّدراسة أداة أساسّية لمحقيق تغيير سلوكّي من أجل مجممع أكثر 

سالًما َويحمرم حقوق اإلنسان. 

مجال  في  ثقافمه  واح��م��رام  السالم  إرس��اء  ه��دف  يمحّقق  ولكي 

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

على  وينبغي  الّمشريع.  أم  املضمون  مسموا  في  سواء  وتعميقه، 

وناشطني  للمعلومة  موّفرين  ذات��ه  اآلن  في  يكونوا  أن  األساتذة 

ي���وّف���روا املعلومة  ب��ه��م أن  ي��ج��در  ف��ّع��ال��ني. وب��ع��ب��ارة أخ����را، ال 

لمالميذهم فحسُب، وإمّنا عليهم أن يقّدموا أيًضا أنشطة تزرع 

املعلومة املكمسبة في صميم الّسلوك اليومّي. إّن غرس السالم 

في أذهان املمعلّمني وقلوبهم ينمو مع ثقافة تدريس السالم. إّنه 

تدريس يؤّيد القيم الكونّية املممّثلة في احلّرّية والعدالة واملساواة. 

فعندما تسود هذه القيم، سيممّكن الّناس من الّمعايش سوّيا في 

كنف السالم، ضمن مجممعات دون خصومات. 

تشمل ثقافة السالم مجااًل واسًعا من املواضيع واملسائل املمفّرعة. 

من  ف��إّن هدفه مشمّق  من��ّوه،  وتسارع  نفوذها  اتساع  رغ��م  ولكن 

يفعلوه  أن  في  ترغب  ما  لآلخرين  »افعل  وه��ي  بسيطة.  حكمة 

باملسؤولّية ضمن  اإلحساس  أساًسا  ي��رادف  ما  وهذا  جتاهك«. 

نطاق إنسانّي ممباَدل. 

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

ا ممعلّقا بالّمدريس منذ  أن تمضّمن قيم السالم الكونّية قسًما هاّمً

إلى  باإلضافة  األطفال.  روض��ة  منذ  أي  باملدرسة،  اّتصال  أّول 

والمعلّم  المدريس  بني  جمًعا  السالم  تعليم  ثقافة  تقمضي  ذل��ك، 

ومموازن.  دراس��ّي مرضّي  مناخ  توفير  أعلى مسموا، قصد  في 

توازًنا ورخ��اء.  أكثر  إلى مجممع  ي��ؤّدي دون شّك  وهو ما سوف 

يجدر بدّرس ثقافة السالم أن يوّفر للّمالميذ الّموجيه واملساندة 

الّضرورّيني حّمى يصبحوا مسؤولني، ملمزمني بالقانون ومواطنني 

خالل  من  ذل��ك  يمحّقق  والواقعّي.  الفعلّي  العالم  في  إنسانّيني 

تأسيس عملّية تدريس حلقوق اإلنسان تنبني على الّمفّهم وتُثرا 

بوضوعات ومسائل موّجهة، وكماب تعليمّي ملموس قابل للّمأقلم 

مع جميع املواضيع. 

امل��دّرس��ني،  جلميع  توّفر  أن  إل��ى  الّمعليمّية  املناهج  ه��ذه  تسعى 

القواعد  اجلامعات،  إلى  ووص��واًل  األطفال  ري��اض  من  انطالًقا 

وتعزيز  املمعلّمني  إللهام  الّضرورّية  الّمعليمّية  وامل��واّد  اإلرشادّية 

كمًبا  لمكون  أع��ّدت  أنها قد  وبالّرغم من  السالم.  بثقافة  وعيهم 

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

القائمة  الفعل  ردود  بحسب  ض��رورّي��ا  ذل��ك  ك��ان  كلّما  والّمحوير 

الّمالميذ  امل��دّرس��ون، اخل��ب��راء، األول��ي��اء،  ال��ّدراس��ي:  في املجال 

املناهج  ه��ذه  تموّقف  أاّل  يُرجى  الّسياق،  ه��ذا  وف��ي  والّطلبة... 

الّمعليمّية عن الّمطّور وأن تكون في خدمة هدف نهائّي بدل أن 

تكون نهاية في حّد ذاتها. 

»صوُت األفعال أعلى من صوت الكلمات«: 

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

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

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

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

يُْعلُوا من شأن قيم ثقافة السالم فحسب، وإمّنا يحماجون أيًضا 

إلى أن يزدروا العلل واألمراض املمجّذرة واملخّربة.

ولكي يمّم ذلك، يجدر باملدّرسني أن يبحثوا عن إبراز احمرامهم 

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

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

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

أّي مشروعّية في عيون  يُفقده  يدّرسه. وسوف  ما  مع  يمناقض 

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

ورغم أّن بعض املسائل األكادميّية ال تقمرن بشكل مباشر بثقافة 

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

الّمرويج  إل��ى  يسعى  المي  الّسلوكات  جملة  خ��الل  من  وينشرها 

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

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

في مجال العلوم اإلنسانّية واالجمماعّية نفس الوزن الذي متلكه 

في مجال الّرياضّيات والعلوم الّمجريبّية. 

ومن املهمِّ أن يدمج املدّرسون ثقافة السالم في محموا مواّدهم 

القسم ترتكز على  إلى جتسيد أنشطة في  الّدراسّية باإلضافة 

مسائل احلياة الواقعّية من قبيل احلّرّية، املساواة والعدالة. وفي 

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

تكون مفيدة جّدا  أن  والمي ميكن  اإلنسان،  أجل مدرسة حقوق 

في تدريس ثقافة السالم، وبا أّن حقوق اإلنسان متّثل عناصر 

يقمرحها  المي  املقاييس  ف��إنَّ  السالم.  ثقافة  لمدريس  أساسّية 

ميكن  المي  الّنقاط  جملة  ذلك  رغم  تشّكل  ولكّنها  مؤّقمة،  تظّل 

االنطالق منها بالّنسبة إلى أّي مجموعة مدرسّية تريد أن تعيش 

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

فيه بإبدال عبارة مدرسة حقوق اإلنسان بدرسة ثقافة السالم، 

با أّن الّثانية تمضّمن بالّضرورة سابقمها. 

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

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

الّتسامح، اإلنصاف واحترام احلقيقة والعقالنّية. 

• سوف حتترم احلقوق واحلّرّيات األساسّية جلميع أعضائها، 	

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

بفضل  األساسّية  وحّرياتهم  بحقوقهم  يتمّتعون  األعضاء 

إنسانّيتهم املشتركة. 

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

هناك  يكون  ولن  املشتركة.  إنسانّيتهم  بفضل  وباحلّرّيات 

أّي متييز ضّد أّي واحد منهم على أساس العرق أو الّدين 

أو الّطبقة االجتماعّية أو اجلنس. وعلى وجه الّتخصيص، 

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

وحتترمهم بصفتهم جزءا ال يتجّزأ من اإلنسانّية املشتركة 

بني اجلميع. وسوف حتميهم من العنصرّية »غير الواعية« 

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

الّتعذيب أو املعاملة غير اإلنسانّية واملهينة أو العقاب. 

• يجب أن ُيسبق كّل عقاب بإجراءات قانونّية وإصغاء عادل. 	

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

مجموعات  يشّكلوا  أن  الّتالميذ  بإمكان  وسيكون  الّسلمّي. 

مُثل  احترام  مع  إليها،  وينتُموا  معّينة  بقضّية  صلة  ذات 

مبادئ ثقافة السالم وآلياتها.

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

يكشف  وهو  اإلنسانّية.  للّشخصّية  الكامل  الّتطّور  حتقيق 

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

بالفكر والعاطفة مًعا. 

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

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

مختلف اجلنسّيات واألعراق واجلماعات الّدينّية واالهتمام 

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

اكتساب سلوكات ومواهب أساسّية تسّهل الّتحّول االجتماعّي 

الّسلمّي.

• سوف تعترف بأّن كّل امرئ ميلك واجبات وإلزامات مثلما 	

ميلك حقوًقا وحّرّيات. وهي تتضّمن واجبات إزاء اجلماعة 

املنتمى إليها وإلزامات احترام حقوق اآلخرين وحّرّياتهم. 

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

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

ّما( وحقوق وحرّيات شخص آخر )جماعة أخرى(  جماعة 

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

مشاكل وخالفات - ستسعى إلى ذلك رغم كّل شيء - فهي 

أساسّية في أّي عملّية حتّول اجتماعّي وسياسّي«.

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

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

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

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

مبزيد من املقّررات الّتعليمّية ومهاّمها، وإّنا مّت تصميمها 

لتخدم بصفتها أدوات تعّلمّية مرجعّية، عندما يتعّلق األمر 

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

َقْبُل وعند الّترويج للّسلوك اإليجابّي داخل القسم كذلك. 

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

وملزيد  عليها  لالعتماد  معّدة  املقابل  في  وهي  مرنة.  وغير 

ا. وسوف يتّم فحص قيم  االقتراحات متى كان ذلك ضرورّيً

ثقافة السالم األساسّية واالنتباه إليها عند اختيار مختلف 

األنشطة واملهام، من أجل الّترويج للّسلوك املنفتح املتفّهم 

في املدرسة. 

إّن األنشطة العديدة املقمرَحة بصفمها جزًءا من املناهج الّمعليمّية 

ال تناسب املبمدئني فحسُب، وإمّنا الّمالميذ املمقّدمني كذلك نظًرا 

لكونّية رسالمها. 

كيف ترعى ثقافة السالم في القسم؟

عليها  املمواضع  الّطرق  لمجاوز  مدعّوون  واملعلّمني  األساتذة  إّن 

بالّمالميذ أن  عند تأسيس أعمدة تدريس ثقافة السالم، يجدر 

وبعبارة  آمن.  مناخ  في  ممماسكة  وحدة  من  بأّنهم جزء  يشعروا 

أخرا، حتماج حقوق الّمالميذ غير القابلة للمصادرة أن حُتفظ 

وتَُصاَن حّمى يكون تدريس ثقافة السالم ناجًعا وغير ممناقض مع 

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

عملّية  مركز  في  وضعه  أثناء  إيجابّي  بشكل  الّملميذ  تدمج  أن 

الّمدريس. 
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15 املقّدمة

باإلضافة إلى ذلك، يجب أاّل ينحصر تدريس ثقافة السالم املفّعل 

هنا في األوجه املفهومّية واالبسميمولوجّية. فهي حتماج إلى تنافذ 

اخمصاصات مخملفة بعضها على بعض، با أّن الّمركيز سينصّب 

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

واملعرفة. ويمعلّق الّثاني باملمارسة واملشاريع، بينما يرّكز األخير 

على الّمحاور واملشاورات. يجدر بهذه املقاربة في تدريس ثقافة 

السالم أن تزامن بني العنصر اإلبسميمولوجّي والعنصر العملّي. 

فلكي يمّم دعم ثقافة السالم وترسيُخها في احلياة الواقعّية، يجب 

أن يوّجه الّمركيز نحو تغيير العقلّيات املبمذلة وإبدالها بسلوكات 

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

تزداد جناعمه ويسهل تنفيذه. 

تقدير الّذات: 

ال���ّذات م��ن جهة، وق��ب��ول اآلخ��ر م��ن جهة أخ��را،  إّن تقدير 

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

الّمدريس  مناخ  يرّكز  أن  يجب  وعليه  املدرسة.  في  تطويرها 

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

من خالل  ات  ال��ذّ تقدير  بلوغ  وميكن  السالم.  لثقافة  مواتية 

تشجيع آراء مخملفة ونقاشات حّرة في القسم، باإلضافة إلى 

الّسماح لكّل تلميذ بمشكيل رأيه اخلاّص مهما كان هذا الّرأي 

مخملًفا عن بقّية اآلراء األخرا. 

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

مثل االحمرام املمبادل والّثقة في الّنفس، وميكن لألساتذة أن 

في  الّمالميذ  إش��راك  من خالل  ال��ّذات  احمرام  على  يرّكزوا 

يزيد  لن  ال��ذي  األم��ر  بنائه،  وكيفّية  الكبرا  ال��ّدرس  خطوط 

املسؤولّية  من  بحّس  بَْل سيطبعهم  فقط،  أنفسهم  في  ثقمهم 

والعمل الهادف.

تنظيم القسم: 

إّن اّتخاذ القرار في كيفّية جلوس الّمالميذ في القسم ال ميلك 

ولكّن  العني،  راح��ة  في  فعال  يؤّثر  إّن��ه  فحسب.  جمالّية  غايات 

طريقة  إل��ى  باإلضافة  الّمعلّم  بيئة  في  الّمالميذ  جلوس  طريقة 

طبيعة  حتديد  ف��ي  جوهرية  عناصر  ه��ي  وتوجيههم  معاملمهم 

األشخاص الذين سوف يكونون عند كبرهم. 

وكلّما  األك��ب��ر،  اجلماعة  م��ن  مصّغر  عالم  ه��ي  القسم  بيئة  إّن 
مّتت تغذية القسم بحّس املسؤولّية والّثقة وحّرّية المعبير والقيم 
الّدميوقراطّية واالحمرام املمبادل، زاد انعكاس ذلك على صعيد  
أّن  أثبمت  الّمجربة  ف��إّن  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة  األك��ب��ر.  اجلماعة 
القسم الذي ينّظم أفقّيا، )أي أّن األسماذ فيه ال يأمر أو يوّجه 
يقّدم  اجّتاهني(،  ذات  تعلّم  عالقة  في  يشركهم  وإمّن��ا  الّمالميذ 
نمائج أفضل وأكثر ثراء. وهذا ال يعني طبًعا مقاربة تعليمّية ال 
تدّخل للمدّرس فيها. وإمّنا يلعب املدّرس دور الوسيط وامليّسر 

لعملّيمي الّمعليم واالندماج االجمماعّي في القسم. 

حّل املشاكل: 

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

أكانت بني الّمالميذ أنفسهم أم بني الّمالميذ وامل��دّرس، بطريقة 

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

معنّي لوقف اخلالفات في بدايمها، خصوًصا أّن تلك اخلالفات 

واملشاكل موجودة في األقسام الّدراسّية بشكل مّطرد.

امللكة  يكمسبوا  أن  للّمالميذ  بثبات  اخلالفات  مع  الّمعامل  يميح 

الّضرورّية املممّثلة َوالقدرة على حّل املشاكل، والمي ميكن الحقا 

على  الّمركيز  من  وبدال  وخارجه.  القسم  داخل  عملّيا  تطّبق  أن 

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

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

منهجّية، يجب على األسماذ أن يمعّرف على املشكل أّوال، فيخمار 

LBBoo2.indd   15 9/8/22   1:50 PM



املقّدمة16

اسمراتيجّية معّينة حلّل املراد بلوغه. َوإذا مّت إجناز هذه العملّية 

مشاكلهم  يحلّوا  أن  األرج��ح  على  الّمالميذ  يمعلَّم  فسوف  بدّقة، 

بأنفسهم، دون أن يطلبوا من األسماذ الّمدّخل. 

محاربة العنصرّية: 

سواء أتعلق األمر بالممييز بني األعراق العرقّية أو بني اجلنسني أو 

أّي عنصرّية أو متييز آخر، فإّن اخلالفات القائمة على االنمقاص 

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

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

الّنوع من الّسلوكات بني أعضاء اجلماعة. إّنه لَ�ِمَن املهّم أن نعرف 

أّن هذا الّنوع من الّسلوكات القائمة على الكراهية يمّم مالحظمه 

في سّن مبّكرة.

ولذلك يجب أن يُعالج في وقت مبّكر بواسطة تعليم يرتكز على 

ثقافة السالم. ومن بني الّطرق األساسية ملقاومة الّممييز العنصرّي 

اقمناص كّل فرصة سانحة لالحمفاء بالّمعّدد داخل القسم، سواء 

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

املشمركة احمفى  القيم  الّضوء على  الّمعليمّية  الكمب  أن تسلّط 

بها دولًيّا، والمي توّحدنا وتبعدنا عن خطوط االنقسام والّمشّمت. 

يجب أن يمّم اعمماد املقاربة نفسها عند الّمعامل مع الّمالميذ ذوي 

االحمياجات اخلصوصّية. 

وإجماالً، يجدر بمدريس ثقافة السالم أن يمجاوز خيارات الكمب 

الّمعليمّية ليشمل منهج الّمدريس كلّه ومناخ الّمعلّم العاّم. 
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17 صّناع الّسالم يحمرمون بعضهم البعض 

الوحدة األولى:

صّناع الّسالم يحترمون بعضهم البعض 

قل كلمتك:

• تناقْش مع شريكك. ثّم اكمب في دفمر الّسالم أفكارك المي جتيب على 	

هذه األسئلة: 

ما الفرق بينك وبني احليوان؟ ←

ما الفرق بينك وبني الّشيء/ اجلماد؟ ←

ما الذي يجعل منك إنساًنا؟ ←

قراءة

الكرامة والعقل:
يجعل العديد من األشياء كّل واحد مّنا فريًدا، مثل الّشخصّية والعرق والّثقافة والّدين وما إلى 

ذلك. لكنَّ شيئا واحدا نمشارك فيه جميًعا، وهو أّننا كلّنا بشر. 

ميلك البشر وعًيا. وذلك ما ال ينطبق على األشياء. وألّننا بشر كذلك، منلك جميًعا القدرة على 
األحكام  وتشكيل  والفهم،  الّمفكير،  على  الّذهن  قدرة  باعمباره  ف  يُعرَّ فالعقل  والّمعّقل.  الّمفكير 

منطقّيًا ]قاموس أوكسفورد احلي[

1
الهدف

تعلّم أّننا نحن البشر فريدون من 
الّمفكير  نوعنا ألّننا قادرون على 
أن  يجب  الّسبب،  ولهذا  والفهم. 

ن��ع��ام��ل ك���ّل ال��ّن��اس ع��ل��ى أس��اس 
القيمة املمساوية واالحمرام.

املالحظة  إلى  انظر 
امللحق آخر  املدّونة في 
املزيد  أجل  الكتاب من 
املتعّلقة  املعلومات  من 

بإعداد دفتر للّسالم.
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الوحدة األولى:18

إّن العقل هو ما يسمح لنا بمملّك أفكارنا وآرائنا اخلاّصة. وبا أّننا منلك جميًعا هذه امللَكة 
أّي  عن  الّنظر  بغّض  اجلميع،  كرامة  باحمرام  البعض  بعضنا  نعامل  أن  علينا  ينبغي  والقدرة، 

اخمالف آخر بيننا. 
يمأّتى هذا االحمرام من فهم أّن كّل البشر ممساوون من حيث القيمة. وهذا يعني أّنهم أحرار 

بنفس القدر، ولهم حقوق ممساوية، ويجب الّمعامل معهم بنفس االحمرام وضمان الكرامة.

 نشاط 1 

تصنيف العقل/ الّتعّقل:
انقل اجلدول املرسوم في األسفل إلى دفترك املخّصص للّسالم.. 1

اعمل مع شريكك من أجل تصنيف العناصر املذكورة بحسب قدرتها على التعّقل . 2
)الّتفكير، الفهم، وإنشاء األحكام املنطقّية( من خالل رسم عالمة في اخلانة املناسبة. 

ثّم ناقش ما إذا كان كّل عنصر ضمن كّل فئة متساوًيا مع العناصر األخرى. هل ميلك كّل . 3
ما هو مذكور في قسم »تعّقل جزئّي/ قدرة محدودة على الّتعّقل« نفس القدرة العقالنّية 
قدرة  بني  اختالف  يوجد  هل  مثال:  نفسه؟  القسم  داخل  اختالفات  هناك  أم  املتطابقة، 

الّدلفني على الّتفكير والّتعّقل وقدرة الّدودة على ذلك؟ 

قدرة كاملة على 
الّتعّقل

قدرة جزئّية أو 
محدودة على الّتعّقل

ال قدرة على 
الّتعّقل

أنا

نار

دلفني

جّرار

سياسّي

شخص ذو 
احمياجات 

خاّصة

طائر

دودة

ملك

طفل

ذبابة

امرأة

عاصفة

طاولة

شارك عملك ضمن نقاش داخل القسم. هل اخترمت جميًعا نفس األقسام واالختيارات؟ . 4
وهل بلغمم جميًعا نفس االسمنماجات في نقاشكم حول االخمالفات داخل القسم الواحد؟ 

ما الذي اخملفمم فيه؟ وملاذا؟ 
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19 صّناع الّسالم يحمرمون بعضهم البعض 

دراسة حالة

فلسفة العقل 
رغم أّننا لسنا أكبر وأقوا حيوان في العالم، إاّل أّن قدرتنا على الّمعّقل تعني أّننا قادرون على 
الّمفكير واخللق واإلبداع والبناء وصنع األشياء، مثل األدوات واآلالت، في مسموا بعيد جّدا 
عن أّي حيوان آخر. وما يفصلنا عن بقّية احليوانات أكثر من قدرتنا على صنع األشياء هو 

قابلّيمنا للّمفكير وفهم أسباب أفعالنا وآثارها، وبالّمالي نحن مسؤولون إزاء نمائج أفعالنا أو 
غيابها. متّثل قدرتنا على الّمعّقل والّمفكير مسؤولّية ضخمة يجب أاّل نسمهني بها مطلقا وأن 

نحملها محمل اجلّد، ألّن قراراتنا تسمطيع أن تؤّثر إيجاًبا أو سلًبا: 

• ال فينا نحن فحسب، وإّنا في اآلخرين كذلك. 	

• ال في نظامنا الّطبيعّي احملّلّي فحسب، وإّنا أيًضا في العالم بأكمله. 	

قال الفيلسوف األملانّي »إميانويل كانط«: 

»تبدأ معرفتنا كّلها باحلواّس. ثّم تتقّدم نحو الفهم وتنتهي بالعقل. ال شيء أسمى من العقل.«

 »يجب أن يُحمرم كّل إنسان بصفمه غاية في ذاته. وإّنها جلرمية في حّق كراممه باعمباره 
إنسانا أن يمّم اسمخدامه وسيلة من أجل غايات خارجة عنه«. 

اقرأ املعطيات املذكورة أعاله عّدة مّرات. وتيّقن من أّنك أمسكت باملعنى الذي تمضّمنه. . 1
فهذا الّدرس أساس للّدروس الاّلحقة في الكماب. ولذلك، خذ وقمك لممفّكر جّيدا في 

املفاهيم املقّدمة هنا. 

ومع شريك لك: 

ناقش ما قرأته في األعلى.. 2

ناقش أفكارك اخلاّصة بالعقل والكرامة اإلنسانّية.. 3

 الوقت اإلضافّي: 

أن  اإلنسان. وميكنك  العاملّي حلقوق  املّمحدة  األمم  إعالن  ابحث عن 
 .youthforhumanrightd.org جتد نسخة مبّسطة على موقع

إنها  إذ  األولى،  املاّدة  رّكز خصوصا على  ولكن  فيه.  كّل ما جاء  اقرأ 
تمعلق بهذا الّدرس املمعلّق بالكرامة اإلنسانّية. 

ما رأيك في هذه احلقوق؟ هل هي مرّسخة دولّيا؟ هل هي مفّعلة في 
بلدك؟ أو في جماعمك احلّية؟ ِلَم نعم؟ أو ِلَم ال؟.
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الوحدة األولى:20

نشاط 2
فلنكن عقالنيين: 

أجنز نقاشا بني أفراد القسم، في ما يخّص العقل اإلنسانّي.

ما هو؟ . 1

فيم تكمن أهّمّيمه؟ . 2

ما الذي يعنيه بالّنسبة إلّي بصفمي فرًدا؟ . 3

ما الذي يعنيه لنا بصفمنا مجممعا؟ . 4

ما هي صلمه بالعدالة؟ . 5

ما هي عالقمه باحيط؟ . 6

 دفتر الّسالم: 

ميكن إلرساء الّسالم واحافظة عليه أن يكونا أمرا صعبا. لكّن هذه الّصعوبة تسمحّق العناء 

من أجلها. يساعد الّسالم في خلق عالم ومجممعات مفيدة للجميع، مفعمة بالكرامة والّمواضع 

واملساواة والّمعاطف والوحدة والّصبر. هل هذا هو العالم الذي ترغب في أن تعيش فيه؟ 

اكمب في دفمر الّسالم الذي يخّصك ما تعلّممه من خالل نقل هذه الكلمات والّمفّكر فيها. 

»بصفتي صانع سالم، تعني قدرتي على التعّقل أّنني أفهم أّن كّل شخص هو قّيم بالّضرورة، ويجب أن 

ُيعامل باحترام لكرامته اإلنسانّية.« 

تلّقي القيم من اآلخرين مهّم بالّنسبة إلّي ألّن...

الّتعبير عن القيم لآلخرين مهّم بالّنسبة إلّي ألّن...

 اجلزء الّثاني والّثالث: تطبيق الّسالم
قل كلمتك: 

»هذا ليس منصفًا!«1. 

هل قلت مثل هذه العبارة من قبُل؟ ملاذا؟ ←

هل سمعت من قبل شخًصا آخر يقول مثل هذا؟ ِلَم كان ذلك حسب رأيك؟ ←

اعمل مع شريك من أجل اإلجابة عن هذه األسئلة: . 2

ما الفرق بني العدل واإلنصاف؟ 	. 

كيف لك أن تعرف ممى يكون شيء ّما غير عادل؟	. 

ماذا يعني أن تعامل الّناس بشكل عادل؟	. 

الهدف
أن نطّبق ما تعلّمناه من 
أّن فرادتنا، نحن البشر، 

مرّدها قدرتنا على 
الّمفكير والفهم. ولهذا 

الّسبب، يجب أن نعامل كّل 
إنسان على أساس القيمة 

واالحمرام املمساوينْي.
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21 صّناع الّسالم يحمرمون بعضهم البعض 

كيف ترّد الفعل على من يعاملك بشكل غير عادل؟ 	. 
»العالم غير عادل. وال شيء سأقوم به ميكن أن يحدث فرًقا. إذن، 	. 

ملاذا أضّيع وقمي في احاولة؟«.
كيف تشعر إزاء هذا القول؟ وما رأيك به؟	. 
ما هي فوائد أن تُعرف بصفمك صانع سالم يدعم العدالة؟ 	. 
ما هي فوائد أن تُعرف بصفمك صانع سالم يعيش في سالم مع 	. 

احيط؟ 

 قراءة 1

نحتاج بعضنا البعض: 

إذا كنا نريد أن نحيا ساملني في ما بيننا، علينا أن نعمرف بدورنا الّشخصّي 
في معاملة كّل الّناس باحمرام لكراممهم. 

البعض  بعضنا  نحماج  البشر،  نحن  فإّننا،  كّنا سنعيش ضمن جماعة،  إذا 
وعلينا أن ننظر إلى قيمة كلٍّ مّنا باعمبارها مساوية لقيمة اآلخرين، حّمى 

نمجّنب الّظلم ونضمن الّسالم. 
إذا مّرت بنا أوقات ال نعامل فيها اآلخرين على أساس املساواة أو ال نمعامل 

مع احيط بشكل جّيد، فعلينا حينئذ أن نسأل: ملاذا؟ 

 نشاط 1

فّكر في األمر: 
بعض  تمضّمن  قائمة  ههنا  الّمفكير.  على  البشرّية  قدرتنا  أساس  على  العقل  يقوم 

الّطرق املخملفة في الّمفكير: 

الغريزة/ رّد فعل األحشاء.	. 

الّمفكير املنطقّي/ القائم على املعلومة/ العقالنّي.	. 

الّمفكير الّروتينّي/القائم على العادة/ املعماد.	. 

الّمفكير الواعي.	. 

الّمفكير الاّلواعي.	. 

اعمل ضمن مجموعة، لمفّكر في وضعّيات تكون أمثلة لكّل حالة من حاالت الّمفكير 
الّسابقة.

أّما  الّمعّقل.  من  األدنى  احلّد  اعمماد  مع  الغريزة،  على  احليوانات  سلوك  يقوم 
العقل والّمفكير.  الكاملة على  القدرة  أيًضا  لكّننا منلك  أيًضا.  البشر، فلهم غرائز 
هذا هو ما ميّيز بيننا ومينحنا مسؤولّية كبرا إلرساء العدالة واالعمناء بال�محيط. 

هل نحن بصدد االعتداء 

على كرامة إنسان آخر 

عندما نعامله بشكل غير 

متساو مع اآلخرين، دون 

أّي سبب أو مبّرر؟ 

ابحث أكثر عن جائزة 

نوبل للّسالم. ما هي؟ وِلَم 

مّت تأسيسها؟ وملاذا تكون 

مهّمة؟ 

تذّكر ما تعّلمناه في هذا 
الّدرس، بينما نفّصل 

أكثر في مسؤولّية 
االعتناء باآلخرين في 

الّدرس الّرابع »صّناع 
الّسالم يدافعون عن 

املستضَعفني« ومسؤولّية 
االعتناء باحمليط في 
الّدرس الّسابع »صّناع 

الّسالم هم معتنون 
باآلخرين«. 
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الوحدة األولى:22

فّكر!
ما هو الفرق بني 

الغريزة و العقل ؟

 نشاط 2

معجم الّسالم:
اعمل ضمن مجموعات صغيرة ملناقشة معاني األلفاظ الّمالية. واسمخدم قاموًسا إذا 
احمجت إلى ذلك. ثّم اكمب لها تعريفات باسمخدام كلماتك اخلاّصة في دفمر الّسالم. 

• االحّت���اد، 	 ال��لّ��ط��ف،  ال��ع��دال��ة،  امل��س��ؤول��ّي��ة،  العطف،  ال��ك��رام��ة،  العقل، 
الّمواضع، الّمعاطف، االسممرارّية. 

شارك تعريفاتك مع بقّية زمالئك في القسم. وناقش االخمالفات القائمة في ما 
بينكم. 

 قراءة 2

األمل في املستقبل:

»يربطنا الّمعاطف البشرّي واحدنا إلى اآلخر، ال من باب الّشفقة أو الفوقّية وإمّنا 
بصفمنا كائنات بشرّيًة كانوا قد تعلّموا كيف يحّولون معاناتهم املشمركة إلى أمل في 

املسمقبل«.

»نيلسون مانديال«، ناشط سالم ورئيس سابق جلنوب إفريقيا.

ناهض العنصرّية، وحتّصل على جائزة نوبل للّسالم سنة 1993.

ناقشوا داخل القسم معنى هذا القول وتطبيقاته.
 دراسة حالة

أّن . 1 مسمشعرين  بيأس،  العالم  في  حولنا  من  املوجودة  املشاكل  إلى  الّنظر  الّسهل  من 
املشاكل كبيرة جّدا ومعّقدة بالّنسبة إلينا حّمى نسمطيع أن نحدث أّي تغيير إيجابّي. وقد 

تشعر أّنه ما من شيء أمامك للقيام به وأنَّك مجّرد شخص فرد. 
تمكّون األرض من مليارات األفراد األحياء اآلن. وأنت واحد منهم. وميكنك أن تخمار 
ما إذا كنت سمسمخدم حياتك للّمأثير إيجابّيًا في عائلمك، أو مدرسمك، أو جماعمك 
احلّّية، أو بلدك، أو على نطاق كونّي. قد تكون شخًصا واحًدا. لكن مازال بإمكانك أن 

تخمار إحداث فرق. ميكنك أن تخمار أن تكون صانع سالم.
وبدل الّمحديق في مهّمة مسمحيلة، والقول إّنك ال تسمطيع فعل أّي شيء حيالها، فلنمعلّم 

أن نسأل: »ماذا أسمطيع أن أفعل؟«.
هما . 2 واللّطف  فالّمعاطف  الّمعاطف.  على  القدرة  منلك  الّمعّقل،  على  قدرتنا  بفضل 

سالحان قوّيان.
ما الذي يعنيه هذا الّمصريح؟ فّكر في إحدا املّرات المي تعاطف فيها معك شخص . 3

ّما. كيف شعرَت؟ 
أّنهما . 4 إاّل  نراها،  المي  املشاكل  يحاّلن  ال  قد  ذاتيهما  في  واللّطف  الّمعاطف  أّن  رغم 

ميّثالن طريقا للّمعبير عن االحمرام إلنسان آخر. وهو احمرام ملا يكونه هذا اإلنسان، 
احمرام للكرامة البشرّية.

التعاطف 
يبة

ّ
والط
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23 صّناع الّسالم يحمرمون بعضهم البعض 

نشاط 3

الّتعاطف العملي:

 ناقشوا في مجموعات صغيرة الّطرق العملّية المي ميكن من خاللها إظهار الّمعاطف واللّطف 
والّمضامن خالل هذا األسبوع. دّون إجاباتك في دفمر الّسالم اخلاّص بك. 

وأحّييه  له  أبمسم  أن  ويمجاهله اجلميع. سأخمار  زاوية شارعنا،  مثال: »هذا رجل يجلس عند 
بلطف في كّل مّرة أمّر فيها أمامه هذا األسبوع«. 

المي مّت حتقيقها من خالل  الّرهانات والّنجاحات  تفّحص مع مجموعمك في األسبوع الاّلحق 
تطبيق هذه اخلطوات. وناقشوا املسألة في ما بينكم.

أنشطة أخرى

اعمل من خالل هذه األنشطة من أجل املزيد من تطبيق الكرامة اإلنسانّية بواسطة العقل، 
اسمعداًدا لبقّية هذا املقّرر املمعلّقة بالّسالم في مسموا العدالة واحيط. 

التعّصب:. 1
اعمل مع شريك ملناقشة ما يلي:

املخملفة عّما  الّسلوكات  أو  املعمقدات،  أو  اآلراء،  قبول  الّرغبة في  »الّمعّصب هو عدم 
يكمسبه املرء«. )قاموس أكسفورد(

كيف تعّرف الّمعّصب بكلماتك اخلاّصة؟ 	. 

هل هناك أّي شيء أو شخص تمعّصب ضّده؟ 	. 

كيف ترا الّمعّصب اآلن، بعد ما تعلّمناه عن الكرامة اإلنسانّية واملساواة 	. 
بني البشر والّمعاطف واللّطف؟ 

هل هناك أّي سلوكات أو مواقف ممعّصبة حتماج إلى إعادة تقييمها حّمى 	. 
تمحّقق من أّنك صرت تمصّرف باعمبارك صانع سالم؟ 

كيف يرتبط الّمسامح بالعدالة؟ 	. 

كيف يّمصل الّمسامح بأن يكون املرء في سالم مع محيطه؟ 	. 

اختبارا	 الّشخصّية: . 2
أن  تخمار  وكيف  اآلخرين  بها مع  تمفاعل  المي  الّطريقة  تؤّثر في  أن  ميكن لشخصّيمك 

تسمجيب للمواقف والوضعّيات. 
املنطقّية.  القرارات  وإنشاء  والفهم  الّمفكير  القدرة على  باعمباره  العقل  نظرنا في  لقد 
ابحث في اإلنمرنت واجمز اخمبارات الّشخصّية حّمى تمعلّم املزيد عن شخصّيمك وتمفّكر 

في تلك املواضع المي قد تساعدك أو تعيقك عن أداء دورك بصفمك صانع سالم. 
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الوحدة األولى:24

دفتر الّسالم: 

صّناع الّسالم هم...

يمفّهمون  باعمباركم صّناع سالم  بسالم،  اآلخرين  مع  للّمعامل  عملّية  طرق  هذه خمس 
الكرامة اإلنسانّية ويحمرمونها. اقرؤوها معا في القسم. وناقشوا أفكاركم حولها. 

كونوا ممضامنني: عّبروا عن اهممامكم الّصادق باآلخرين ودعمكم لهم، أولئك . 1
الذين يواجهون املصاعب. 

كونوا ممواضعني: ال تمصّرفوا كأّنكم أهّم من شخص آخر أو أفضل منه. بدال . 2
من ذلك، سارعوا بمشجيع قدرات اآلخرين وإجنازاتهم. 

كونوا مّمحدين:  اعملوا معا، باعمباركم فريقا واحدا يالحق نفس األهداف. . 3

كونوا لطفاء: كونوا لطفاء وبّينوا احلّب في كلماتكم وأفعالكم جتاه اآلخرين، كما لو . 4
كانوا جزءا من العائلة. ألّننا جميًعا بشر. 

كونوا عطوفني: اخماروا أن تّمصلوا باآلخرين بشكل ممناسق، من خالل بيان . 5
فهمكم لهم وآلرائهم وجتاربهم واخمياراتهم ومصاعبهم. 

هل لديك ما تضيفه؟ هل هناك ما تخملف فيه معه في هذه الّنقاط؟ ملاذا؟ هل - أ
هناك أّي نقطة تشّجعك على املبادرة؟ 

تناقشوا في ما بينكم بصفمكم قسما واحدا. وقّرروا: كيف سممذّكرون هذه - ب
الّنقاط اخلمس. هل ميكنكم تأليف أغنية أو قصيدة أو كالم موّقع ال يُنسى؟ 

كيف سمقومون بمطبيق هذه الّنقاط اخلمس بعد ذلك؟ 

القصيدة املمّوجة:
هي قصيدة أو أحجية 

كلمات أو نوع من ترتيب 
الكلمات ُيكّون فيه مجموع 

احلروف األولى لألبيات 
الشعرّية كلمة أو كلمات. 

]قاموس أكسفورد[

وقت إضافي:
يُوجد العديد من األبحاث الفلسفّية املخمّصة في العقل والّذهن البشرّي 

والفكر وأمناط الّشخصّيات. خذ بعض الوقت لمبحث في ما يلي: 

أو . 1 منهما  أيٍّ  تغيير  وهل ميكن  والّطبع؟  الّشخصّية  بني  الفرق  ما 

مترينهما؟ وإذا صّح ذلك، كيف يكون األمر؟ وملاذا؟

كيف تعمل اخمبارات الّشخصّية املمقّدمة؟ وفيَم تُسمخدم نمائجها؟. 2

شخص . 3 اّتخاذ  كيفّية  معرفة  املفيد  من  يكون  الوضعّيات  أّي  في 

لقراراته وطبيعة شخصّيمه؟

عد لمفّحص األمر داخل القسم في الّدرس الّمالي. وشارك زمالءك األشياء 

الهاّمة المي عثرت عليها. 
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2
الهدف:

استكشاف معنى العدالة، 
وكيفية ارتباط الظلم وعدم 
املساواة بالعدالة، وأهمية 

املساواة.

الوحدة الثانية:

صّناع الّسالم يؤّيدون العدالة
 جزء 1 و 2

عّبر عن رأيك

فلنبدأ بالّنقاش في ما بيننا حول تعريف العدالة. حتّدث مع شريك.
ما العدالة ؟ ←
فيَم تفّكر عندما تسمع كلمة عدالة؟  ←
ما هي الوضعّيات، أو مجموعات الّناس، أو األحداث الّماريخّية، أو األفراد،  ←

أو املنّظمات المي )الذين( تفّكر فيها )هم( حينئذ؟ 
واآلن، قم بكمابة تصريح مكّثف يمعلّق برأيك في العدالة، من خالل إمتام هذه اجلملة  ←

في دفمر الّسالم اخلاّص بك. 

»أعمقد أّن العدالة هي...«

قراءة
املساواة و العدالة و الّسالم:

إقرأ هذه الّمعريفات و تأّمل معانيها:. 1

املساواة - حالة أن تكون مساوًيا لآلخرين، خاّصة في املكانة واحلقوق والفرص. 
] قاموس أكسفورد[

كيف تعّرف اآلن غياب العدالة؟  ←
القيمة - األهّمّية واجلدارة واملنفعة التي يكتسبها شيء ّما. ] قاموس أكسفورد[

LBBoo2.indd   25 9/8/22   1:50 PM



الوحدة الثانية:26

ناقش مع شريك لك هذا الّسؤال : . 2
• ما العالقة بني العدالة و املساواة؟	
• اكمب إجابة مكثّفة لهذا الّسؤال في دفمر الّسالم.	

اقرأ ملّيا هذا االقمباس وناقشه مع شريك لك.. 3
»ال مُيكُن فرض الّسالم بالقّوة. ميكن فقط حتقيقه عن طريق الفهم«. 

- »ألبرت أينشتاين«

مذكّرة الّسالم:   
ناقش هذه األسئلة الّثالثة مع شريك. ثّم دّون إجاباتك في دفمر الّسالم.

ما العالقة بني الفهم والّسالم؟. 1
ما العالقة بني العدالة والّسالم؟. 2

ملاذا العدالة أمر مهّم؟. 3

تأّمل اآلن هذه الّمصريحات: . 4
حتماج املساواة إلى الفهم. ويبدأ الفهم من األفراد. 	. 
إلى 	.  يقود  امل��س��اواة  وغياب  اجلهل.  في حضن  امل��س��اواة  غياب  يمكاثر 

الّظلم وغياب العدل.

ما هو شعورك إزاء هذه الّمصريحات؟ ما الذي تعنيه؟ ناقش األمر مع زمالئك في 
القسم. 

  نشاط 1

التعّرف على عدم املساواة:
اكمب قائمة من الّطرق المي ميكن أن يمحّقق وفقها عدم املساواة بني كّل من هذه املجموعات 

املمباينة :

مثال: الّذكور/ اإلناث : فجوة األجور بني اجلنسني.

الّسليم/ ذو االحمياجات اخلصوصّية.	 
الّشاب/ املمقّدم في الّسّن.	 
املرّحب به/ املرّحب به أو الوطنّي/ غير الوطنّي. 	 
شارك أفكار مع بقّية زمالئك في القسم. 	 
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27 صّناع الّسالم يؤّيدون العدالة

 نشاط 2

تصويت للجميع؟
أجنز نقاشا وجيزا مع أفراد قسمك حول هذا الّسؤال: »هل تسمحّق الّنساء أن يحظنْي 

بحّق الّمصويت؟ 

-فّكر في الّسؤال. وطّور إجابة له تمجاوز مجّرد اإلفصاح بنعم أو ال.  ←

فّكر في هذا الّسؤال اسمنادا إلى ما كّنا قد ناقشناه حول هذه الّروابط الّمالية:  ←

الكرامة اإلنسانّية، القيمة املمساوية، املساواة وعدم املساواة، العدالة وغيابها.   

شارك أفكارك وآراءك حول األمر بانفماح مع زمالء القسم. ولكن، افعل ذلك  ←

بطريقة مساملة في كنف االحمرام، ممذّكًرا أّننا منلك جميًعا احلّق في الّمعبير 

عن آرائنا. 

  دراسة حالة

 :Suffragettes امُلداِفعات عن الّتصويت
تاريخ وجيز: 

»األفعال ال األقوال«... كان هذا شعار االحّتاد الّسياسّي واالجتماعّي للمرأة الذي مّت تأسيسه سنة 
1903، من ِقَبل »إميلني بانكهورست«. لم تكن »إميلني« والعديد من مثيالتها راضيات عن عدم قدرة 

الّنساء على الّتصويت في االنتخابات الّسياسّية داخل اململكة املّتحدة. وقد ُعرفن باسم املدافعات عن 
 .Suffragettes  الّتصويت

انطلقت حركة الّتصويت هذه في البداية مع االحّتاد الوطنّي ملجتمعات الّتصويت الّنسائّي سنة 
1897، والذي أّسسته »ميليسنت فاوست« التي تؤمن وتناصر االحتجاج الّسلمّي باعتباره طريقة تأمني 

العدالة للّنساء. 
ورغم أّن معظم احتجاجات االحّتاد قد انطلقت سلمّية، إاّل أّن بعض الّنساء الّلواتي كّن منزعجات 
وغاضبات من عدم االنتباه إلى نداءاتهّن وحملها محمل اجلّدّية، شرعن في اتخاذ مواقف متطّرفة، 
مبا في ذلك األفعال اخَلِطَرة والعنيفة. ومّت إيقاف العديد من الّنساء وإرسالهّن إلى الّسجن بسبب 

خططهّن اخلارجة عن القانوْن والعنيفة والعدوانّية. 
ثّم انطلقت احلرب العاملّية األولى سنة 1914. فقامت قيادة املدافعات عن الّتصويت بتشجيع 
الّنساء على إيقاف حملتهّن واالنضمام إلى مجهودات احلرب بدال من ذلك. وقد تغّيرت مهاّم الّنساء 
بشكل كبير أثناء احلرب. وفجأة، شرعت الّسّيدات في ملء الفراغات التي خّلفها الّرجال الذين اسُتدعوا 
للّسالح. عملت الكثيرات منهّن في املصانع واملزارع. وزاولن مهنا لم يتْح لهّن من َقْبُل أن ميارْسَنها. سنة 
1918، مّت مترير قانون بواسطة احلكومة سّمي قانون متثيل الّشعب. ومبقتضى هذا القانون، ُسمح 

لبعض الّنساء أن ينتخنب. ورغم ذلك، فقد وجب االنتظار عشر سنوات أخرى حّتى ُيتاح لكّل الّنساء أن 
يصّوتن في االنتخابات بشكل مساو للّرجال. 

سواء أحسبتهّن شجاعات أم حمقاوات، كانت املدافعات عن الّتصويت منسجمات مع مبادئهّن في 

كفاحهّن ضّد الاّلمساواة والّظلم املسّلط على املرأة من حيث عدم قدرتهّن على الّتصويت واالنتخاب 

في اململكة املّتحدة. 

اجلمعية الوطنية

مقرات تعارض حق

املرأة في

التصويت
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اإلقتراع
هو احلّق في الّتصويت أو 

اختيار ُمرّشح في االنتخابات 
السياسّية ]قاموس أكسفورد[

ورغم أّن هذه املظلمة اخلاّصة قد انمهت، إاّل أنَّ مسيرة احلصول على حقوق املرأة األخرا، 
وحقوق اإلنسان ما تزال ممواصلة. وعلينا أاّل نحمل حقوقنا محمل املسلّمات املعطاة هبًة. إذ يجب 
أن نمحّقق من أّن الكثير من الّناس حّمى اليوم ميلكون حقوًقا قليلة جّدا مقارنة بنا. وعلينا أيًضا أن 

نمذّكر أن َقْدًرا وافًرا من احلقوق المي نممّمع بها اليوم مّت الكفاح من أجلها بصعوبة كبيرة. 

																								

من هما اجلماعمان اللّمان تناقشان دراسة هذه احلالة من غياب املساواة بينهما؟ . 1

كيف نشأت هذه الالمساواة وملاذا؟. 2

ما هي املظلمة المي وقفت ضّدها املدافعات عن الّمصويت؟ . 3

ملاذا وجدت هذه املظلمة؟ ما هي أسبابها أو تبريراتها املفمرضة؟ . 4

إلى وضع أفضل . 5 الوضع من مظلمة وعدم مساواة صريحمني  لمغيير  ماذا حدث 

حتكمه املساواة والعدالة؟ 

ما هو رأيك في شعار االحّتاد الّسياسّي واالجمماعّي للمرأة؟. 6

هل ميكن تبرير العنف في الوقوف ضّد الّظلم؟ ملاذا؟ . 7

أّي طبع وأّي حوافز يقّدمها املرء من خالل االحماج الّسلمّي؟ . 8

أّي طبع وأّي حوافز يقّدمها املرء من خالل االحماج العنيف؟ . 9

أّي االحمجاجنْي أكثر جناعة بالّنسبة إليك، الّسلمّي أم العنيف؟ وملاذا؟ . 10

هل تعمقد أّن انطالق احلرب العاملّية األولى له أّي أثر في ما توّصلت إليه حركة . 11

املدافعات عن الّمصويت؟ 

ما رأيك في الّطريقة المي خدمت بها الّنساء بلدهّن أثناء احلرب؟ وهل تعمقد أّن . 12

هذه الّطريقة قد غّيرت نظرة الّرجال إلى الّنساء؟ ما الذي ميكن أن نمعلّمه من 

هذا األمر؟ 

كم سنة تفصل الّظهور األّول حلركة املدافعات عن الّمصويت عن ضمان الّنساء . 13

حلقوقهّن املساوية للّرجال في االنمخاب؟ 

هل ترا نفسك مسمعّدا لملمزم بقضّية تؤمن بها طيلة هذه الّسنوات؟ . 14

املعنون . 15 العاشر،  الّدرس  أكثر في  الّسلمّي بشكل مفّصل  نناقش االحمجاج  سوف 

»صّناع الّسالم يحدثون فرقا«.

منذ القدم حّمى اليوم: 
من هي اجلماعة أو اجلماعات األخرا المي مّت إقصاؤها من االنمخاب؟	. 
اجلماعات 	.  أو  الّناس  بعض  أقصت  المي  األخ��را  األسباب  هي  ما    

األخرا من الّمصويت واالنمخاب؟
 ِلَم ال يرغب أصحاب الّسلطة في أن ينمخب هؤالء الّناس؟ 	. 
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29 صّناع الّسالم يؤّيدون العدالة

فّكر!
ِلَم يكون مهّما أن نخمار 

طريق الّسالم حّمى 
حني ال يصغي إلينا 

أحد، وال يكون أمامنا 
إاّل خيار العنف؟

الوقت اإلضافّي:

ابحث عن شخصّيات بارزة في حركة املدافعات عن الّمصويت. وقّدم ما عثرت عليه 
أمام زمالئك في القسم خالل الّدرس الاّلحق. 

هذه بعض األفكار للّمأّمل: 

من هّن هؤالء الّسّيدات؟ . 1

كيف تمخّيل طباعهّن وشخصّياتهّن؟ . 2

ملاذا تأّثرن بهذه الاّلمساواة والّظلم الّناجت عنها؟ . 3

ما الذي دفعهّن الّتخاذ موقف شخصّي ضّد هذا الّظلم؟ . 4

ماذا لو أّنهّن لم يفعلن أّي شيء حياله؟ كيف كانت األمور سمخملف اليوم؟ . 5

هل فعلن حسنا؟ هل كان بإمكانهّن أن يفعلن ما هو أفضل أو يمصّرفن بشكل . 6
مخملف؟ 

هل تعمقد أّن املدافعات عن الّمصويت كّن على حّق في أفعالهّن؟ هل هناك . 7
بها  قمن  أفعال  هناك  وهل  تؤّيدها من جهمك؟  وال  بها  قمن  تصّرفات  أّي 

وتلهمك شخصّيا؟ 

لو كانت هذه الّسّيدات على قيد احلياة اليوم، ماذا ميكنهّن، حسب رأيك، . 8
أن يقلن؟ 

لو كان بإمكانك أن تكمب رسالة موّجهة إليهّن، فما الذي تقوله لهّن فيها؟. 9

دفتر الّسالم: 
حاول أن تنمبه خالل هذا األسبوع من حولك لمعاين حالة ظلم. ثّم قّرر ما الذي تريد فعله 

لمساعد في نشر املساواة أثناء عملك لمحصيل العدالة والّسالم. 
دّون مالحظاتك في دفمر الّسالم اخلاّص بك:

»هذا األسبوع، عندما أرى وضعّية ظلم سـ....«
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جزء 3

قل كلمتك:

انقسموا إلى مجموعات صغيرة. وناقشوا في ما بينكم األسئلة الّمالية. 
الكافينْي  والفضاء  الوقت  شخص  لكّل  تميح  أّن��ك  من  وتيّقن  وباحمرام.  بانفماح  آراءك  ش��ارك 

ملشاركة أفكاره. 

ما الذي يجعل منك الّشخص الذي هو أنت؟ أي ما الذي يعّرفعك؟  ←

من أين تمأّتى قيممك؟ ما الذي يجعلك تشعر بأّن لك قيمة؟  ←

كيف حتّب أن تمّم معاملمك؟ هل تعامل اآلخرين بهذه الّطريقة؟  ←

ماذا يعني أن تكون لطيًفا؟ وماذا يعني أن تعامل شخًصا باحمرام لكراممه؟  ←

هل من املمكن أن تكون لطيًفا حّمى حني تخملف في الّرأي مع شخص آخر؟ وملاذا؟ ←

هل من املمكن أن تكون لطيًفا حّمى إذا كنَت مخملًفا عن شخص آخر؟  ←

هل من املمكن أن تكون في سالم مع شخص آخر حّمى إذا اخملفت في الّرأي معه؟  ←

ملاذا؟ وكيف؟ 

هل من املمكن أن تكون في سالم مع شخص آخر حّمى إذا كنت مخملًفا عنه؟ ملاذا؟  ←

وكيف؟  

قراءة

فهم األلقاب:

اقرأ الّمعريفات الّمالية. وحاول أن تفهم وتمذّكر االخمالفات القائمة بني كّل واحد منها.

• املهاجر: شخص ينتقل من مكان إلى آخر، خاّصة للبحث عن عمل وظروف حياة 	
أفضل. ]قاموس أكسفورد[.

• الالجئ: شخص ُأْجِبَر على مغادرة بالده هروبا من احلرب أو االضطهاد أوالكوارث 	
الّطبيعّية. ]قاموس أكسفورد[.

• امللجأ: مأوى أو مكان للحماية من اخلطر/ احلماية التي تضمنها دولة ّما لشخص 	
غادر بلده بصفته الجًئا سياسّيًا. ]قاموس أكسفورد[.

• ب��الده األصلّية بسبب احل��رب أو 	 ت��رك  ُأْج��ِب��َر على  امل��ش��ّرد: شخٌص 
االضطهاد؛ الجئ. ]قاموس أكسفورد[.

الهدف

أن ننظر كيف نعامل 
اآلخرين، وخصوًصا أولئك 
الذين يخملفون معنا في 

الّرأي واجلنسّية، وأن نمعلّم 
كيف نسمجيب لهم بسلوك 

سلمّي.
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31 صّناع الّسالم يؤّيدون العدالة

 الّتعاطف:
هو القدرة على فهم مشاعر 

شخص آخر وتقاسمها 
معه. ] قاموس أكسفورد[

 نشاط 1

االنتقال:
• هل انمقلت من قبل إلى منزل جديد أو مدينة أو بلد مخملفني؟ كيف شعرت حينئذ؟	

• إذا كنَت لم تنمقل أبدا، حاول أن تمخّيل كيف يكون شعورك حني جتد نفسك خارج الّشوارع 	
واملناظر والّروائح املألوفة حلّيك، تاركا أصدقاءك ورّبا مخلّفا عائلمك أيًضا وراءك.  

اكمب أو ارسم أفكارك في دفمر الّسالم. ←

• واآلن، اعملوا معا في مجموعات لمناقشوا األسباب المي ميكن أن تدفع شخًصا ّما إلى 	
االنمقال إلى بلد آخر. 

نشاط 2

اعثر على اإلنسان في العنوان:

في سياق االّطالع على األشخاص املشّردين داخل بلد أو جماعة ّما، اقرأ عناوين 
الّصحف الّمالية: 

بعد ثالث سنوات، مازال مهاجرون شرعّيون يبحثون عن عمل. . 1
عائلة الجئة يسمقبلها بلطف جيرانها اجلدد بعد رحلة مرهقة هروًبا من الوطن. . 2
تصاعد الّموّتر مع مطالبة الكثيرين بالّمرحيل الفورّي لطالبي اللّجوء. . 3

سنعمل على الّمعبير عن تعاطفنا من خالل الكمابة اإلبداعّية. 

تخّيل أّنك أحد األشخاص الذين تمحّدث عنهم العناوين الّسابقة. 	. 

اخمر إحدا العناوين واعمل على أن تكمب في دفمر الّسالم اخلاّص بك 	. 

مذّكرات وجيزة أو رسالة إلى صديق. 

أّي مشاعر سمغمرك حينئذ؟ ماذا ميكنك أن ترا/ تشمّم/ تمذّوق/ تسمع 	. 

وتلمس؟ م��ا الّسبب ف��ي وق��وع��ك ف��ي ه��ذا امل��وق��ف؟ م��ا ه��ي املشاكل أو 

الّصعوبات المي واجهمها؟ ما هي آمالك وأحالمك؟ وما هي مخاوفك؟ 

خذ نصيًبا من الوقت لمفّكر وتمخّيل إجابمك. وحاول أن تضع نفسك بحّق 	. 

في مكانهم. 

إذا كنَت مرتاًحا للفكرة، شارك كمابمك اإلبداعّية مع بقّية زمالئك في القسم. 
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الوحدة الثانية:32

 دراسة حالة
ما هي العشبة الّضاّرة: 

فّكر في الّمعريفات المي اّطلعَت عليها في القسم املخّصص لفهم األلقاب. ترّكز دراسة احلالة 
هذه على األشخاص املشّردين في بلد أو جماعة ّما. فّكر في عدم املساواة المي ميكن أن تنشأ بني 

املواطنني األصلّيني وغيرهم في بلد من البلدان، أولئك املرّحب بهم واآلخرين غير املرّحب بهم. 

تصّور في ذهنك زهرة. ما الذي يجعلها جميلة؟ ما الذي يجعل منها زهرة؟ انظر إلى صورة . 1
العشبة الّضاّرة على اليمني. هل هي زهرة؟ وهل هي جميلة؟ 

يقال »إّن العشبة الّضاّرة هي مجّرد زهرة نبمت في املكان اخلاطئ«.

 ما املقصود ب�»املكان اخلاطئ«؟	. 

 من يقّرر أين يقع الّصحيح وأين اخلطأ؟ 	. 

ما هو الفرق الفعلّي بني الّزهرة والعشبة الّضاّرة؟ 	. 

ملاذا ال نحّب األعشاب الّضاّرة بينما نسمحسن األزهار؟ 	. 

ملاذا مننح قيمة لألزهار ونقّدمها باعمبارها هدايا؟ 	. 

إذا كانت جميع األزه��ار بّرّية من قبل، فهل كانت كلّها حينئذ بنفس القيمة؟ ما الذي حدث . 2
ليمغّير هذا األمر؟ 

في صورة دراسة احلالة هذه: . 3

من أو ما الذي متّثله األزهار حسب رأيك؟ 	. 

من أو ما الذي متّثله األعشاب الّضاّرة حسب رأيك؟ 	. 

هل حتّب أن يعاملك اآلخرون بصفمك عشبة ضاّرة أو زهرة؟ 	. 

من الذي تعامله باعمباره عشبة ضاّرة؟ وملاذا؟ 	. 

من الذي تعامله باعمباره زهرة؟ وملاذا؟ 	. 

في سياق البحث عن الّسالم من خالل العدالة، هل توّد أن تعيد 	. 
تقييم طريقمك في الّمعامل مع أّي شخص من محيطك؟ 

حتّدث مع شريكك عن عالقة هذه الّمشابيه في األسفل بفهوَمْي العشبة الّضاّرة والّزهرة: . 4

املساواة/ عدم املساواة:	. 

أشخاص مشّردون/ مواطنو بالد أصلّيون:	. 

الّشعور بأّنك مرّحب بك/ عدم الّشعورك بكونك مرّحبا بك:	. 

ما هي حاالت الّظلم المي ميكن أن يمعّرض لها األشخاص املشّردون خالل هذه املراحل الهاّمة: . 5

الوضع الذي أّدا بهم إلى مغادرة أوطانهم. 	. 

الّرحلة من وطنهم األصلّي إلى البالد اجلديدة. 	. 

طريقة معاملمهم عند وصولهم إلى البلد اجلديد. 	. 

فّكروا داخل القسم فيما ميكن فعله حّمى يمّم الّمقليص من حاالت الّظلم هذه، أو القضاء عليها. 
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33 صّناع الّسالم يؤّيدون العدالة

نشاط 3

من أنا؟
 ما هي جنسّيمك؟ أُرسم في دفمر الّسالم اخلاّص بك:

• العلم الوطنّي لبلدك أو 	

• غالف جواز الّسفر اخلاّص ببلدك	

متنحنا وثائقنا الّرسمّية هوّية قانونّية. ولكن، هل تهبنا هوّيمنا الّشخصّية أيًضا؟ 
هل هذه الوثائق هي ما يعّرفنا باعمبارنا أشخاًصا؟ 

عد وانظر في عنصر قل كلممك من القسم الّثالث من هذا ال��ّدرس. وتفّكر في 
أجوبمك هناك. 

هل ميّثل جواز الّسفر أو بطاقة الهوّية ما يعّرفك باعمبارك شخًصا؟ . 1

هل تعممد قيممك على جنسّيمك؟ . 2

أو . 3 الّسفر هي أكثر قيمة من جنسّيات  أّن بعض اجلنسّيات أو ج��وازات  هل تؤمن 
جوازات سفر أخرا؟ 

هل نحن جميًعا ممساوون، وكّل ما في األمر أّن لكل واحد مّنا جنسّيمه وجواز سفره؟ . 4

فّكر!

ما هو رأيك في ما يلي: »الاّلجئ هو...«

... ذلك بكّل بساطة، الجئ. هذا هو وضعهم القانونّي. إّنهم الجئون. . 1

... إنسان له نفس القيمة التي أملكها، والذي حدث أن وجد نفسه الجًئا. . 2

مذّكرة الّسالم

أثناء تذّكرك ملا تعلّمناه في هذا الّدرس، اكمب في دفمر الّسالم اخلاّص بك 
قائمة تمضّمن ثالثة أشياء عملّية ميكن القيام بها لنشر الّسالم من خالل 
إظهار املساواة والفهم إزاء األشخاص املشّردين أو املهاجرين في بلدك أو 

جماعمك.
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35 صّناع الّسالم يَِقُفون من أجل احلّرّية 

3
الهدف

احلّرّية  ماهّية  في  الّنظر 
والكيفّية  الّسبب  واسمكشاف 
المي تُسلب وفقها احلّرّية من 
وما  األشخاص،  بعض  ِقبَل 

الذي ميكن فعله إزاء ذلك.

الوحدة الّثالثة:

صنّاع الّسالم َيِقُفون من أجل احلّرّية 

جزء 1 و 2: نقص حرفّي في الحرّية

قل كلمتك:

في الّدرس الّسابق، »صّناع الّسالم يؤّيدون العدالة«، نظرنا في ماهّية العدالة . 1
وصالتها باملساواة والّسالم. ناقش الّسؤال الّمالي محمفًظا بذلك في ذهنك: 

• كيف تشعر عندما تمعّرض للّظلم؟ 	
• ماذا تفعل حينئذ؟ كيف ترّد الفعل في داخلك وخارجه؟ 	

عّرف الحّرّية بكلماتك الخاّصة. ثّم دّون تعريفك في دفتر الّسالم. . 2

حتّدث مع شريك:. 3

• هل تعمقد أّن كّل إنسان، بغّض الّنظر عن مكان والدته وعّمن يكون، ميلك 	
ا؟  احلّق في أن يكون حّرً

ناقش ما يلي مع شريك لك: . 4

• ما هي العبودّية؟ 	
• هل مازالت العبودّية موجودة؟ 	
• ا؟ هل 	 هل رأيت من قبل عبًدا؟ هل سبق لك أن رأيت شخًصا ليس حّرً

ميكن تبرير العبودّية بأّي شكل من األشكال؟ 
• فيم تفّكر عندما تسمع لفظة »عبد« أو »عبودّية«؟	
• ممى تعمقد أّن العبودّية انمهت؟ 	
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الوحدة الّثالثة:36

قراءة 1

عب		ّية الّ	من الح	ي	: 
احلقيقة أّن العبودّية مازالت موجودة. وحّمى هذه اللّحظة، هناك املاليني 

من الّناس في أنحاء العالم ليسوا أحراًرا. إّنهم واقعون في فّخ عبودّية الّزمن 

احلديث. 

ميكن تعريف هذه العبودّية المي يخمّص بها الّزمن احلديث بصفمها عدم 

ًما فيه من قبل شخص أو  اممالك احلّرّية ملغادرة وضع ّما يكون فيه املرء ُممحكَّ

أشخاص آخرين، ومسمَغاّل لفائدتهم. ميكن لهذا األمر أن يمحّقق وفق طرق 

عديدة، با في ذلك االجّتار بالبشر، الّزواج اإلجبارّي وزواج القّصر، العمل 

اإلجبارّي أو عمل الّديْن واسمرقاق األطفال. تسمهدف عبودّية الّزمن احلديث 

في معظم األحيان األشخاص املسمضعفني ومجموعاتهم داخل مجممعاتنا. 

فّخ  في  قابعني  الّناس  على  للحفاظ  ع��ادة  املسمخدمة  اخلطط  تضّم 

العبودّية، من بني عّدة وسائل أخرا، االسمرقاق اجلسدّي والّنفسّي من خالل 

الّمالعب واخلداع، الّمخويف، العنف، الّمهديد ومصادرة الوثائق الّرسمّية. 

)The International Labour Organization: ILO( منّظمة العمل الّ		لّية: 

احلائزة على جائزة نوبل للّسالم سنة 1969. 

 الّسالم من خالل الع	الة:

تسعى منّظمة العمل الّدولّية إلى نشر الّسالم من خالل الّمقليص من 

الّظلم االجمماعّي ونشر العدالة في مخملف مسمويات العمل دولّيًا. 

تصّرح املنّظمة بهذه اإلحصائّيات املسمندة إلى بياناتها منذ 2016: 

• 40.3 مليون شخص يعيشون 	 بـ  يقّدر  أّي مرحلة منها، هناك ما  2016، وفي  سنة 

اإلجبارّي  العمل  طائلة  حتت  منهم  مليون   24.9 ذلك  في  مبا  احلديثة،  العبودّية 

و14.5 مليون متزّوجون إجبارّيا. 

• هذا يعني أّن هناك 5.4 ضحّية للعبودّية احلديثة من بني كّل ألف إنسان في العالم. 	

• ربع ضحايا العبودّية احلديثة هم أطفال. 	

• سنتعّلم املزيد عن العدالة االجتماعّية ومنّظمة العمل الّدولّية في القسم الّثالث من 	

هذا الّدرس. 

قد تتحّدث عن العبودّية 
في اإلمبراطورّيات القدمية 

أو جتارة الّرقيق عبر 
احمليط األطلسّي التي 

قادت إلى احلرب األمريكّية 
األهلّية. هذه هي العبودّية 

الّتاريخّية.
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نشاط 1

فهم البيانات:
خض نقاًشا مع زمالئك في القسم، حول إحصائّيات منّظمة العمل الّدولّية املمعلّقة بالعبودّية 

احلديثة. 

ماذا تعني هذه اإلحصائّيات؟ . 1

ما هي اسمجابمك لها؟ . 2

هل ميكن فعل أّي شيء ملساعدة هؤالء الّناس؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فما هو؟. 3

ما هي الّظروف أو األحداث المي قادت إلى عبودّية األزمنة احلديثة؟ . 4

إذا كانت العبودّية غير قانونّية، فكيف تظّل موجودة رغم ذلك؟ . 5

كيف ميكن للّناس الذين ُوِلُدوا أحرارا أن يصيروا عبيًدا؟ . 6

  دراسة حالة

ُصور

تأّملوا الّصورتني على اليسار. ثّم اعملوا ضمن مجموعات صغيرة ملناقشة اسمجابمكم لهما:

قارن الّصورتني وحّدد الفروقات بينهما: 
ما هي املشاعر المي حتّس بها عندما تنظر في الّصورة األولى؟ - أ
الّصورة - ب في  الّنظر  عند  تنمابك  المي  بملك  واألفكار  املشاعر  هذه  تقارن  كيف 

الّثانية؟ 
هل تبدو الّصورتان مخملفمان بالّنسبة إليك؟ ملاذا؟- ت
ماذا بإمكانهما أن متّثال؟ - ث

الوقت اإلضافّي:
ُقُم ببحث عن املنّظمات املناهضة لالجّتار بالبشر عبر العالم. 

ما هو هدف هذه املنّظمات؟. 1

من أطلق هذه املنّظمات؟ وملاذا؟ أّي نوع من األشخاص هم هؤالء؟ . 2

كيف تعمل هذه املنّظمات؟ وأين؟ . 3

ملاذا تقوم هذه املنّظمات با تقوم به؟ ما هو حافزهم في ذلك؟ . 4

هل االجّتار بالبشر مصّنف باعمباره جرمية منّظمة؟ وإذا كان األمر كذلك، فلماذا؟ . 5
وما الذي يعنيه؟ 

رّبا ميكنك تنظيم يوم 
للّموعية باحلرّية في 

مدرسمك أو في مجموعمك 
احلّية من أجل إلقاء الّضوء 

على العبودّية احلديثة. 
ميكنك تقدمي إجاباتك على 

األسئلة أعاله كجزء من 
مشروعك هذا.
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الوحدة الّثالثة:38

نشاط 2

عّبر عن ذاتك:
والعبودّية . 1 وغيابها  ب��احل��ّرّي��ة  املّمصلة  القوّية  واملشاعر  األف��ك��ار  م��ن  العديد  هناك 

احلديثة. وفي إطار اسمجابمك لهذه املسائل، قّض بعض الوقت في كمابة قصيدة، قّصة 
أو أغنية. حّول مشاعرك وفهمك وأفكارك إلى كلمات. وبينما نحن نمعلّم الّمعاطف مع 
أولئك الذين ال ينعمون بنفس القدر من حّرّيمنا، علينا أاّل نعمبر هذه احلّرّية المي منلكها 

أمًرا معطى ومّجانّيا. 

قّدم عملك لبقّية املجموعة. 

ا إنسانّيًا، وأن ندرس عبودّية الّزمن احلديث. . 2 من املهّم أن نفهم احلّرّية باعمبارها حًقّ
ولكن علينا أاّل نموّقف هنا. فلنفّكر في هذا الّسؤال الكبير املهّم: 

»ما الذي ميكن فعله؟«
قوموا بعصف ذهنّي في ما بينكم داخل القسم. 

قراءة 2

ختام األفكار: 
اقرأ هذه القولة المي صّرح بها »نيلسون مانديال«، احلائز على جائزة نوبل للّسالم سنة 

 .1993
»ألّن املرء إذا أراد أن يكون حّرا ال يحماج إلى مجّرد أن يخلع قيوده فحسب، وإمّنا أيًضا 

أن يحيا بطريقة حتمرم حّرّية اآلخرين وتعّززها«. 
اعمل مع شريك لمناقشا األسئلة الّمالية: 

• ما الذي يعنيه هذا األمر في حياتي اخلاّصة؟ 	
• ما الذي يعنيه هذا في جماعمي؟ 	

الّسالم اخل��اّص بك ثالث طرق عملّية جتعلك »حتيا بطريقة حتمرم  اكمب في دفمر 
حّرّية اآلحرين وتعّززها« 

• ما الّذي يعنيه هذا االقمباس في حياتي اخلاّصة؟	
• ما الّذي يعنيه هذا االقمباس في مجممعي؟	

أُكمب في مذّكرة الّسالم اخلاّصة بك ثالث طرق عملّية ميكنك من خاللها »أن تعيش 
حياة تنبني على االحمرام و تُعّزز حرّية اآلخرين«.

	فتر الّسالم: 	صغ	ا!
ابحث عن األغنية المي عنوانها »ولدُت حّرا«. ثّم اقرأ كلماتها بعناية. وفّكر في معانيها 
وكيف ترتبط با كّنا قد درسناه سلفا حول احلّرّية والعبودّية. دّون أفكارك حول هذا املعنى 

في دفمر الّسالم. 

LBBoo2.indd   38 9/8/22   1:50 PM



39 صّناع الّسالم يَِقُفون من أجل احلّرّية 

جزء 3 : حرّية التعلّم      

قل كلمتك: 

لقد نظرنا ِمن َقبُْل في مسألة احلّرّية، وخالل الّدرس الّسابق نظرنا أيًضا في 
الغياب احلرفّي للحّرّية مممّثال في شكل العبودّية احلديثة. إذ يُْجبَر ضحاياها على أن 

ميكثوا في وضعهم الّسّيء ذاك، ال ميلكون حّرّية الّمخلّي عنه. 

لقد قمنا باسمكشاف بعض األسباب الكامنة وراء ذلك وناقشناها. لكّن احلّرّية 
بشرّي احلّق في  كائن  كّل  فهناك حّرّيات ميلك  العبودّية.  الّمخلّص من  تمجاوز مجّرد 
أن يجّربها. وعندما ال ميلك املرء حّرّية اخمبار هذه احلقوق، فنحن حينئذ إزاء ظلم. 
وباعمبارنا صّناع سالم يقفون من أجل احلّرّية بحًثا عن العدالة، فإّنه يجدر بنا أن نكون 

مّطلعني عليها حّمى نؤّيدها. 

• اعملوا ضمن مجموعات. وناقشوا األسئلة الّمالية. فّكروا في ما تعلّمناه عن العدالة 	
والّظلم وكيف يمّصل كالهما بالّسالم:

• هل يحدث لك في بعض األحيان أاّل ترغب في الّذهاب إلى املدرسة؟	
• ما هي فوائد الّمعليم؟ 	
• هل تعمقد أّن اجلميع ميلك حّق الّذهاب إلى املدرسة والّمعلّم؟ 	
• ما هي الّظروف المي ميكن أن متنع شخًصا ّما من الّممّمع بحّق الّدراسة والّمعليم؟ 	

نشاط 1

العدالة االجتماعّية
القسم حول  نقاًشا مع زمالئك في  ثّم ُخض  امل��دّون في األسفل.  الّمعريف  اقرأ 

الّسؤال والّمصريح الّماليني: 

العدالة االجمماعّية: إّنها العدالة في ما يخّص توزيع الّثروات والفرص واالمميازات داخل 

مجممع ّما. ]قاموس أكسفورد[

عّرف العدالة االجمماعّية بكلماتك اخلاّصة.. 1

هل توافق هذا الّمصريح أم تخالفه؟ . 2

• »الّمعاطف هو أصل العدالة االجمماعّية«	

• ناقش كيف يقود فهم الّمعاطف إلى احمرام الكرامة اإلنسانّية، والمي تقود بدورها 	
إلى العدالة وفي محّصلة األمر إلى الّسالم. 

الهدف
أن نفهم أّن كّل األطفال 
لديهم احلّق في الّتعّلم 

والّنظر في الّظلم 
املتمّثل في غياب هذه 
احلّرّية عن الكثير من 

الّناس وأسباب ذلك.
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قراءة

 تشغيل األطفال والّتعليم: 
رغم أّن تشغيل األطفال ليس الّسبب الوحيد في أّن عدًدا كبيًرا من األطفال ال ميلكون 

حّرّية الّمعلّم، فإّنه عامل مهّم في شّمى أنحاء العالم. 

إذا مّت انمزاع طفل من املدرسة من أجل أن يعمل، فإّن هناك نمائج لهذا الفعل بعضها 
يكون قصير املدا وبعضها اآلخر طويل املدا. يوجد في ما يلي إحصائّيات وتعريفات 
العدالة  دع��م  أج��ل  من  تعمل  المي  للعمل  الّدولّية  املنّظمة  قّدممها  األط��ف��ال،  لمشغيل 
الّسالم وترسيخه.  الّطريقة املناسبة لمأسيس  أّنها  االجمماعّية وتثبيمها، اعمقاًدا منها 

ُج لها.  فاملنّظمة تعمرف بالعالقة الوطيدة بني العمل احمرم والكرامة اإلنسانّية وتروِّ

يرزح مجموع 152 مليون طفل - 64 مليونا من الفميات و88 مليونا من األوالد- حتت 
ثقل تشغيل األطفال في مخملف أنحاء العالم. وذلك ما ميّثل تقريًبا عشر األطفال في 
العالم. ويوشك أن يكون نصف هؤالء األطفال – إجمالّي 73 مليون طفل- عاملني في 

ظروف ُمجازفة خِطَرة تهّدد صّحمهم بشكل مباشر، وسالممهم ومنّوهم األخالقّي. 

تقول منّظمة العمل الّدولّية في تعريف تشغيل األطفال: 

من طفولمهم  األطفال  يحرم  ال��ذي  العمل  إلى  ع��ادة  األطفال«  »تشغيل  يشير مصطلح 
وطاقاتهم وكراممهم. كما أّنه يسّبب لهم األذا جسدّيا وذهنّيا ويعيق تطّورهم في كال 

املسمويني. 

إّنه يحيل على العمل الذي: 

يكون خِطًرا ومؤذًيا على املسموا الّذهنّي واالجمماعّي واألخالقّي لألطفال. . 1

يمدّخل في مزاولمهم للّدراسة من خالل: . 2

• حرمانهم من فرصة االلمحاق باملدرسة.	

• إجبارهم على مغادرة املدرسة في سّن مبّكرة. 	

• شاّق 	 عمل  ومزاولة  باملدرسة  المحاقهم  بني  أن ميزجوا  محاولمهم  اقمضاء 

طويل على نحو مجهد. 

ما هي رّدة فعلك على هذه اإلحصائّيات والّمعريفات؟ تفّكر فيها. ثّم شارك في الّنقاش 
مع زمالئك في القسم.
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دراسة حالة

حّرّية الّتعّلم:

يعمبر الّمعليم بالّنسبة إلى كثيرين أمًرا حيوّيًا وأساسّيًا لمطّور الفرد. عندما يكون شعب بأكمله 

ممعلّما، تموّفر منافع كثيرة للمجممع، خصوًصا تلك المي تمعلّق بسائل تقمرن بالفقر. 

تعني األّمّية عدم القدرة على القراءة والكمابة. لكّن األّمّية في حّد ذاتها تخلق تعقيدات كثيرة 

أخرا متمّد طيلة حياة الفرد، وتعيق تطورة، وتعيق على مسموا أبعد تطّور املجممعات والبلدان. 

أحياًنا، ال توجد مدارس أصال ليذهب إليها الّطفل. ولكن حّمى مع وجودها، قد يواجه مسائل 
ا للمنّقل إلى املدرسة، أو في حال كانت املدرسة تقمضي  أخرا، من قبيل أن تكون املسافة بعيدة جّدً
األدوات  ثمن  دف��ع  ق��ادرة على  أو غير  ذل��ك  ق��ادرة على  العائلة غير  تكون  فيما  مالّية،  مبالغ  دف��ع 
الّدراسّية والّزّي املوّحد وما إلى ذلك، أو بسبب إعاقة ذهنّية أو جسدّية، خاّصة إذا كانت املدرسة 
احلّّية غير مدّربة السمقبال األطفال ذوي االحمياجات اخلصوصّية، واالعمناء بهم. ميكن للوصم 
الّثقافّي أن يلعب دوًرا في هذه احلالة، إذ مُيكن أن يُعامل األطفال ذوواإلعاقات اجلسدّية أو الّذهنّية 
بشكل مخملف عن األطفال اآلخرين. ورغم أّن الفقر ليس الّسبب الوحيد لعدم الّذهاب إلى املدرسة 
ومزاولة الّمعليم، فإنَّ األطفال مُينعون من املدرسة في كثير من احلاالت للعمل وتوفير املال. ميكن 
لهذا األمر أن يحدث في أّي سّن، حّمى إّن بعض األطفال ال يذهبون أبدا إلى املدرسة وال يملّقون أّي 

تعليم وإن كان أولّيًا أساسّيًا. 

ما هي بعض الّتعقيدات التي تنتجها األّمّية بالّنسبة إلى شخص ّما، حسب رأيك؟ . 1

ما هي الّتعقيدات واملشاكل التي تطرحها األّمّية بالّنسبة إلى بلد ّما، حسب رأيك؟ . 2

بأّي الّطرق ميكن للّتعليم أن يساهم في تخّلص عائلة ّما من الفقر، حسب اعتقادك؟ . 3

بأّي الّطرق ميكن للّتعليم أن يساهم في تخّلص بلد ّما من الفقر، حسب اعتقادك؟ . 4

ما هي األسباب املمكنة لعدم توّفر مدرسة ليرتادها طفل ّما؟ ما الذي ميكن فعله . 5
لتغيير ذلك؟ من ميكنه أن يكون مسؤوال على حتّقق هذا؟ وملاذا؟ملاذا ميكن للّطفل 
أن  لتغيير ذلك؟ من ميكن  الذي ميكن فعله  باملدرسة؟ ما  االلتحاق  ًيحرم من  أن 

يكون مسؤوال عن ذلك؟ وملاذا؟

أّن إعاقة جسدّية أو ذهنّية لها أّي تأثير في القيمة اإلنسانّية لشخص . 6 هل تعتقد 
ّما؟ وملاذا؟
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ما الذي ميكن فعله في املدارس لتحفيز مساعدة وإدماج ذوي اإلعاقات اجلسدّية . 7
والّذهنّية ليحّققوا إمكاناتهم كّلها؟ 

ما الذي ميكن فعله في املجتمع لتحفيز مساعدة وإدماج ذوي اإلعاقات اجلسدّية . 8
والّذهنّية ليحّققوا إمكاناتهم كّلها؟ 

اعتقادك . 9 بحسب  يشعر  كيف  املدقع،  الفقر  من  تعاني  التي  العائالت  إلى  بالّنسبة 
طفل يدفعه والداه إلى الّتوّقف عن الّدراسة، حّتى يعمل ويساعد العائلة في تدبير 

لقمة العيش؟ 

اعتقادك . 10 بحسب  يشعر  كيف  املدقع،  الفقر  من  تعاني  التي  العائالت  إلى  بالّنسبة 
والدان يدفعان ابنهما أو بنتهما إلى الّتوّقف عن الّدراسة، حّتى يعمل ويساعدهما 

في تدبير لقمة العيش؟ 

هل تصف حرمان املرء من حّرّية الّتعليم بالّظلم؟ ملاذا؟. 11

ما الذي ميكن فعله لتحقيق العدالة بالّنسبة إلى األطفال الذين ال ميلكون حّرّية . 12
مزاولة تعليمهم؟

نشاط 2

نقاش/ كيف نكسر احللقة املفرغة؟

نّظموا نقاًشا في القسم يتعّلق مبا يلي:

حّرّية مزاولة الّمعليم؛ األسباب المي جتعل بعض األطفال ال يحظون بهذه احلّرّية، وما ميكن 
فعله حيال ذلك.

عرضكم  كيفّية  وتعّدوا  بينكم،  ما  في  احلجج  لتتبادلوا  نقاش  مجموعات  في  اعملوا 

الفرق األخرى. فّكروا ملّيا  لقضّيتكم. كونوا مستعّدين لطرح األسئلة واإلجابة عليها مع 

في هذه املسائل. فهي تتعّلق بأوضاع معّقدة نحن بصدد تأّملها. ولذلك، تذّكروا أن تسألوا ِلَم 

وجدت مثل هذه الّظروف. 

حافظ في ذهنك على الّصلة بني احلّرّية، العدالة والّسالم. فّكر كيف أّن بعض احللول 

توّفر َخاَلًصا مؤّقتا من مشاكل خِطَرَة، فيما توّفر حلول أخرى خالًصا طويل املدى لكّنها عادة 

أكثر تعقيًدا مّما تكون عليه عند الّشروع فيها. 

عند مساندة حّق كّل طفل في مزاولة الّمعليم: 
ما هي فوائد احللول املؤّقمة؟ وما هي مشاكل احللول املؤّقمة؟  . 1
ماهي فوائد احللول طويلة املدا؟ وما هي مشاكل احللول طويلة املدا؟. 2
ِلَم قد تكون احللول طويلة املدا أكثر تعقيدا؟ . 3
عندما يكون هناك حّل أسهل يوّفر خالصا مؤّقما. لكّنه ليس حاّل جّيدا في احلقيقة، على . 4

املسموا البعيد. ما هو الّمصّرف الّسليم الذي يجدر بك فعله؟ 
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إّن القرارات المي تمعلّق بمعليم طفل ّما صعبة االّتخاذ. ولذلك إذا كان هناك املزيد . 5
من األطفال الذين يحرمون من حّريمهم في الّمعليم، ما العوامل الفاعلة في ذلك؟ 

ما الذي ميكن فعله ملساعدة األفراد، العائالت والبلدان المي تواجه هذه املشاكل؟ . 6

هل هناك حلول لهذه املشاكل؟ ما هذه احللول ومن املسؤول عن خلقها؟. 7

ما الذي ميكنك فعله باعمبارك/ كم فرًدا/ مجموعة/ جماعة/ شعًبا؟. 8

مذّكرة الّسالم
عد إلى سؤال »قل كلممك« : هل توجد أّيام ال تريد فيها حّقا الّذهاب إلى املدرسة؟ 
وبا أّننا كّنا بصدد الّمفّكر في وضع األطفال غير القادرين على الّذهاب إلى املدرسة، 
هل خطر ببالك املزيد من األفكار حول موقفك اخلاّص جتاه تعليمك؟ إذا كان ذلك 
زميلك.  مع  ذلك  ناقش  رأي��ك؟  تواجهك حسب  المي  الّمحّديات  فما هي  صحيحا، 

ودّونه في دفمر الّسالم حّمى تذّكر نفسك به. 

وقت إضافي:
في الدرس 10 »صانعو السالم يصنعون فرًقا« سنلقي نظرة بأكثر تفاصيل على 

حياة وعمل »مالال يوسفزاي«. أثناء حتضيرك للّدرس العاشر و تفّكرك في هذا الّدرس ، اعمل 
بفردك أو في مجموعات للبحث عن هذه الشخصّية؛

من هي؟. 1
ماذا فعلت؟. 2
ماذا تفعل اآلن؟. 3
ما هو الّظلم الّذي تسعى »مالال« حاربمه؟. 4
كيف يرتبط هذا بدرس  »يُدافع صانعو الّسالم عن احلرّية«؟. 5

LBBoo2.indd   43 9/8/22   1:50 PM



الوحدة الّثالثة:44

LBBoo2.indd   44 9/8/22   1:50 PM



45 صّناع الّسالم يدافعون عن املسمضَعِفني

الوحدة الّرابعة:

صّناع الّسالم يدافعون عن املستضَعِفني
جزء 1: من هم املستضَعُفون؟

قل كلمتك:
سنفّكر في هذا الّدرس في األشخاص غير القادرين على الّدفاع عن . 1

أنفسهم في العالم، وأولئك الذين ال ميلكون من يدافع عنهم أيًضا. 
من يشّكل مجموعات األشخاص املسمضَعفني؟ اعمل مع زميل. وأعّد . 2

قائمة ملا يلي:
• مجموعات األشخاص املسمضَعفون في مجممعي:	
• مجموعات األشخاص املسمضَعفون في العالم:	

هل جّربت أن وجدت نفسك في موقف املسمضَعف؟ إذا لم جتد مشكلة . 3
في مشاركة ذلك، حّدث زمالءك في القسم بهذه احلكاية. 

ما الذي جعلك تشعر بأّنك مسمضَعف؟ 	. 

ما هي الّظروف المي قادت إلى ذلك الوضع؟ 	. 

مّم كنَت خائًفا؟	. 

ما الذي كنت ترجوه حينئذ؟	. 

ما هي مشاعرك آنذاك؟	. 

4
الهدف

الّمعّرف على مسؤولّيمنا 
الفردّية في مساندة 

العدالة، إذ ندعم 
األشخاص املسمضعفني 
ومجموعاتهم، ومناقشة 

ذلك.

املسمضعف: 

الّشخص املعّرض لألذى 
سواء كان جسدّيا 
أم نفسّيا ]قاموس 

أكسفورد[
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أجنز عصًفا ذهنّيا ونقاًشا في القسم حول األسئلة الّمالية: . 4
• ما الذي يجعل شخًصا ّما ُمسمضَعًفا؟ 	
• ما الفرق بني شخص ُمسمضَعف وآخر ليس كذلك؟ 	
• ما هي الّظروف المي تؤّدي إلى أن يصبح املرء ُمسمضَعًفا؟ 	

نشاط 1

من هم املستْضَعُفون؟

رغم أّن هناك عددا كبيًرا من مجموعات املسمضعفني في العالم، إاّل أّننا سنمأّمل 
اآلن ثالثة أنواع فحسب. اعملوا في مجموعات صغيرة. وناقشوا ما يلي: 

• صف كيف تبدو احلياة بالّنسبة إلى اليمامى في بلدك. من يمحّمل 	
مسؤولّية االعمناء بهم؟ ما هي بعض الّصعوبات المي يواجهونها؟ 

• احمياجات 	 ذي  شخص  إل��ى  بالّنسبة  احل��ي��اة  ت��ب��دو  كيف  ص��ف 
مسؤولّية  يمحّمل  م��ن  ب��ل��دك.  ف��ي  إع��اق��ة(  )ص��اح��ب  خصوصّية 
االعمناء بهذا الّنوع من األشخاص؟ وما هي بعض الّصعوبات المي 

يواجهونها؟

• صف كيف تبدو احلياة بالّنسبة إلى األرامل في بلدك. من يمحّمل 	
مسؤولّية االعمناء بهّن؟ وما هي بعض الّصعوبات المي يواجْهنها؟ 

 قراءة

قيمة الّلطف: 
لقد مّت احلديث في هذا املفهوم على اممداد الّسنوات بطرق مخملفة من ِقبَل 
أشخاص مخملفني. اقرأ القول في األسفل الذي يُنسب إلى »ماهامتا غاندي« 

. وفّكر في ما يعنيه:  بمأنٍّ

المي  الّطريقة  في  يوجد  أن  مجممع ميكن  أّي  لمقييم  احلقيقّي  امليزان  »إّن 
يعامل بها األشخاص املسمضَعفني بشكل أكبر«. )غاندي(

ناقش مع زميلك.

ما الذي أراد »غاندي« أن يبلّغه حني قال هذا الكالم؟ . 1

فيَم يعنيك هذا الّمصريح على الّصعيد الّشخصّي؟. 2

فيَم يعنيك هذا الّمصريح على الّصعيد املجممعّي؟. 3

فيَم يعنيك هذا الّمصريح على الّصعيد الكونّي؟. 4
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نشاط 2

ُقْدِني:
يعمبرها  مهّمة  كّل  في  املساعدة  إلى  فيها  حياة حتماج  أّن��ك حتيا  تخّيل 

معظمنا مموّفرة بشكل بديهّي. 

يعرض الّنشاط الّمالي املصاعب المي تطرأ في حياة شخص ذي احمياجات 
خصوصّية، والفرق الّشاسع بني أن يحيوا حياتهم بفردهم وبني أن يحظوا 

باملساعدة الّصبورة واللّطف.

• توضع عصابة على عيني أحد الّمالميذ )أو يغمض عينيه دون أن يخملس 	
الّنظر( 

• سيمشي معصوب العينني في القاعة مع وجود اجلميع صاممني، ُمحاوال أن 	
يجماز العقبات واألشخاص ومحافظا على عينيه مغمضمني.

• ال��ذي ميكن تغييره ← - م��اذا ح��دث؟ ما هي املشاكل المي واجهها؟ ما 
لمحسني املوقف؟ 

• يمدّخل شخص بلطف ويقّدم 	 الوضعّيمني حني  الفرق بني  لنر ما هو  واآلن 
املساعدة والّموجيه. 

• يغمض أحد الّمالميذ عينيه أو يلّفهما بعصابة، بينما يمّم اخميار تلميذ آخر 	
ليكون »املساعد«. 

• سيمشي معصوب العينني في القاعة مع وجود اجلميع صاممني، ُمحاوال أن 	
يجماز العقبات واألشخاص ومحافًظا على عينيه مغمضمني. ولكّن املساعد 
سيقّدم له هذه املّرة توجيهات واضحة وعلى مهل ليوّجهه بحذر في أرجاء 

الغرفة. 

• قارن بني هذه الوضعّية وسابقمها حني لم يكن هناك أّي مساعد. ما ←
هي أهّمّية الكلمات في هذا املثال؟ كيف كانت األمور لمخملف لو كان 
املساعد محبًطا مموّتًرا، نافد الّصبر وغير واضح في توجيهاته؟ تذّكر 
أفكارك في ما يخّص هذا الّسؤال األخير، إذ سنعود إليه الحًقا في 

»صّناع الّسالم يقّرون باملسؤولّية«. 

ما الذي تعلّممه من هذا الّممرين؟ . 1

كيف ميكن تطبيق هذه الّدروس في حياتك اخلاّصة؟ . 2
وفي املجممع الذي تعيش فيه؟
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 دراسة حالة: أنشطة

نحتاج إلى بعضنا البعض
واالنعطافات  ب��االل��م��واءات  مليئة  أح��ي��اًن��ا،  باملماهة  شبيهة  تبدو  أن  للحياة  ميكن 
والّنهايات املسدودة. إذ يشعر املرء فيها بالّضياع، وبعدم الّميّقن في ما يخّص الّطرق 

المي يسلكها. 

نحن جميًعا مسمضعفون في حلظة من اللّحظات. ولذلك نحماج جميًعا في احلياة 
املساعدة ليست عالمة  إلى  ولكّن احلاجة  أكثر من اآلخر.  املساعدة، بعضنا  إلى 

ضعف. 

ارسم مماهمك اخلاّصة في دفمر الّسالم، أو انسخ املماهة المي توجد في األسفل.. 1

اعمل اآلن مع أحد زمالئك. واجعله يضع قلم الّرصاص على مدخل املماهة. . 2

فليغمض الّملميذ، حامل قلم الّرصاص، عينيه.. 3

عليك أن تساعد صديقك من خالل تقدمي الّموجيهات الواضحة له، حّمى يممّكن . 4
في  تعلّمناها  المي  املبادئ  تطّبق  أن  تنس  وال  كن صبورا!  املماهة.  اجمياز  من 

الّنشاط 2؛ ُقْدِني.

واآلن، تبادال األدوار. وأعيدا الّنشاط من جديد. . 5

فّكر
ما الّذي تعنيه أن »تُدافع 

عن الّضعاف«؟

الّدفاع:
هو أن تقاوم هجوًما ُسلَِّط 

على شخص أو شيء 
ا: وأن حتمي من األذى  مَّ

أو اخلطر. ] قاموس 
أكسفورد[
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تفّكر:
 لقد احمجَت إلى املساعدة في هذا الّنشاط. فّكر كم كانت سمخملف نميجة الّممرين لو أّنك 

لم تملّق املساعدة.

مَب وكيَف شعرت وأنت تساعد شخًصا آخر؟ 	. 

كيف شعرَت وأنت تملّقى املساعدة من شخص آخر؟ 	. 

اقرأ هذه اجلمل: . 1

• »ال شيء ميكنه أن يشغلك على أن تكون لطيًفا«.	

• »نحماج إلى بعضنا البعض. كن لطيًفا وكن صديًقا كلّما اسمطعت ذلك«. 	

• »إذا كان بإمكانك أن تساعد، فقم بذلك، حّمى لو لم يكن ذلك مناسًبا لك«.	

ما رأيك في هذه األقوال؟ 	. 

هل تّمفق معها أم ال؟ وملاذا؟ 	. 

هل هناك أّي اسمثناء في ما بينها؟ 	. 

كيف ترتبط هذه اجلمل بالّدفاع عن املُسمضَعفني؟ 	. 

ِلَم يكون من املهّم أن ندافع عن املسمضَعفني؟ . 2

ما عالقة الّدفاع عن املسمضَعفني بالعدالة؟ . 3

كيف يرتبط الّدفاع عن املسمضَعفني بالكرامة اإلنسانّية؟ . 4

ما هي صلة الّدفاع عن املسمضَعفني بالّسالم؟ . 5

على  نساعد  حينئذ  فنحن  يحماجهما،  ملن  اللّطف  ونظهر  العملّية  املساعدة  نقّدم  عندما 
الّدفاع عن املسمضَعفني. هذا األمر مهّم في الوقوف مع العدالة، با أّننا نؤمن باملساواة 
والكرامة اإلنسانّيمني. إّن إظهار اللّطف ملن يحماجون ذلك هو جزء ال يمجّزأ من احاولة 

الفّعالة ألن يكون املرء صانع سالم.

دفتر الّسالم:
فّكر في هذا الّمصريح. ثّم اكمب تفاعلك الّشخصّي معه في دفمر الّسالم اخلاّص بك. أْكِمْل 

هذه اجلملة: »أنا أدافع عن املسمضعف من خالل...«

حّول هذا الّمصريح خالل هذا األسبوع إلى ممارسة عملّية. حتدَّ نفسك كي تدافع عن 

املسمضَعفني بشكل فّعال وواقعّي. وخالل الّدرس القادم، شارك زمالءك الّمحّديات المي واجهمها 

واملكافآت المي حصلت عليها.
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جزء 2 و 3 : الّتشويه

قل كلمتك: 

هل مّت لومك من قبُل على شيء لم تقم به؟ أو خطإ لم تقمرفه؟. 1
ما هو املوقف؟ كيف أحسست حينئذ؟ ناقشوا ذلك في مجموعات. 	. 

تقديم خبر خاطئ أو معلومة مضلّلة حول طبيعة . 2 تتمثّل في  التي  اإلساءة  الّتشويه: 
شيء ّما. )قاموس أوكسفورد( 

اقرأ الجملة التّالية:. 3
»بريء حّمى تثبت إدانمه«. ماذا يعني هذا الكالم؟ 	. 
ماذا تعني عبارة »محاكمة عادلة«؟ هل يجب أن يممّمع كّل إنسان بحّق 	. 

»احاكمة العادلة«؟ هل توجد أّي اسمثناءات في هذا املجال؟ 

قراءة

الّتشويه: 
القدرة على اخميار الّسالم رغم ظروفنا تشمل الّسماح والعفو. يمعلّق األمر في 
جوهره بأن نكون في سالم )داخلّي( مع ذواتنا بقدر ما نكون في سالم مع أولئك 

الذين أخطؤوا في حّقنا. 

 ال يمعلّق األمر باخمالف الوضعّيات، وإمّنا باخميارنا الّسالم رغم الّظلم املسلّط 
علينا أو على اآلخرين. في رحلة بحثنا على أن نصير صّناع سالم، يجب أن نهمّم 
باآلخرين، وأن يؤّثر فينا حدوث الّظلم. يبقى الّسؤال: »كيف لي 
أن أخمار الّسالم؟ كيف ميكنني أن أتصّرف بنزاهة وسالم كي 
أساند العدالة، دون أن أتغاضى عن الّظروف بل بالّرغم منها؟«

اقرأ االقمباس أدناه من مدافع مشهور عن العدالة.

اقرأ القول في األسفل. فهو يعود ملدافع عن العدالة، مؤّثر جّدا.

»بينما كنُت أجماز الباب باجّتاه البّوابة المي تقود إلى حّرّيمي، عرفُت أّنني لو لم أترك 

الغيظ والكراهية ورائي لظللُت قابًعا في الّسجن«.

-نيلسون مانديال-

ما الذي يعنيه هذا القول؟ . 1
ما هو تفاعلك مع هذا الّمصريح؟ . 2

الهدف
أن يخمار املرء 

الّمفاعل سلمّيا رغم 

الّظلم.

الوقت اإلضافّي:
ابحث عن حياتْي »نيلسون مانديال« والّدكمور 

»مارتن لوثر كينغ« وأعمالهما. 
ملاذا اسمطاعا أن يعفوا ويسامحا؟ . 1
ما هي املظالم المي كانا يقفان ضّدها؟ . 2
ما هي الّنمائج واملصاعب المي واجهاها . 3

في بحثهما عن العدالة؟
ما الذي يلهمك في حياتَيْهما؟ كيف ميكن . 4

أن يَُطّبق ذلك في حياتك اخلاّصة؟
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قراءة

إخفاق العدالة:
رغم  الّسالم  اخميار  مبادئ  في  الّنظر  نواصل  بينما  الّمالية،  احلالة  دراس��ة  اقرأ 
الّمشويه، وكيف ميكن االسمجابة سلمّيًا للمظالم، يممّثل إخفاق العدالة في أن يُّمهم 

شخص ّما بشيء لم يفعله وليس مسؤوال عنه، ومع ذلك يمّم معاقبمه عليه.

َوننظر إلى أنظممنا القضائّية لنساند العدالة. ولكّن األخطاء تقع من حني إلى آخر.

إلى  أحياًنا  يُرسلون  قد  األبرياء  أّن  الّنميجة  لكّن  هذا.  ملثل  كثيرة  أسباب  فهناك 
الّسجون ليقّضوا عقوبات على جرائم وأخطاء لم يقمرفوها. 

بينما ننظر في إخفاقات العدالة، أنشئ دراسة احلالة اخلاّصة بك من خالل ملء 
الفراغات في الّنّص الّمالي: 

••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••

اعمل مع زميلك على ما يلي: 

إذا كنت أنت الذي ُسجنت على وجه اخلطإ، كيف ستشعر؟ ناقش األفكار ومشاعرك.. 1

كيف كنت لتشعر في ما يخّص شخصّيتك التي مّت تشويهها لفترة طويلة؟ . 2

هل تعتقد أّن طبعك أو سلوكك سيتغّيران نتيجًة إلخفاق احلقيقة هذا؟ كيف ميكن أن . 3
يكون ذلك الّتغيير؟ 

 . . . . . . . . . قّضى  قد   ... . . . . . االسم( 
ّتهامه  ا مّت  لقد  لّسجن.  ا في  سنوات 

صّرح  لطاملا   .. . . . . . . . . . . . . . بجرمية 
جديدة  دّلة  أ ا  مؤّخًر ظهرت  بريء.  ّنه  أ

قضّيمه.  ملّف  فمح  دة  إعا لى  إ قادت 
لكّن  بريء.  ّنه  بأ دوما  ئلمه  عا متّسكت 
لكثير  ا خسر  ذلك.  في  شّكوا  كثيرين 

لّسجن.  ا في  مكوثه  ء  ثنا أ ء  األصدقا من 
لقول  ا في  لّناس  ا من  لكثير  ا شرع  فقد 
يحاكم  أن  قبل  األرجح.  على  مذنب  ّنه  إ

سنوات،   .... . . . . . . قبل  ويُسجن 
ذا  أسما  .. . . . . . . . . . . . . . )االسم(  كان 

وهو  احلّّية.  املدرسة  في  ا  جّد محبوبا 
له  أطفا ّن  أ ورغم  كذلك.  وأب  زوج 

اّل  أ كره  ّنه  أ اّل  إ م،  نمظا با يزورونه  نوا  كا
يكبرون. وهم  نبهم  جا لى  إ يكون 

عندما ُحكم عليه في البداية 
ب�........... سنوات /سنة سجنا، كان 
رّد فعله............... وقد قال: »....
........................................
...« بينما كان يُنقل للحبس من قاعة 

احكمة المي أدين فيها. 
مّت إعادة فحص الّدليل اجلديد، َوإعادة 

فمح قضّيمه. حتّول إخفاق العدالة 
املمعلّق به إلى خبر دولّي. أمس، مّت 

إطالق سراح )االسم( .................. 
من الّسجن. أحاطت به كاميرات 

القنوات الّملفزّية والّصحفّيون من كّل 
العالم، ليسألوه كيف كان شعوره بأن 

يصير حّرا من جديد. 
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الوحدة الّرابعة:52

تفّكْر بهذا الّرجل: ماذا تكون رّدة فعله الّطبيعّية على هذا الّظلم حسب رأيك؟. 4

ما هي رّدة الفعل األكثر سلمّية والتي ميكن أن يقوم بها رغم الّظلم الذي تعّرض له؟. 5

تعفو . 6 أن  تستطيع  هل  مكانه،  كنت  ولــو  الّظلم؟  هــذا  مقابل  ُيسامح  أن  به  يجدر  من 
وتسامح؟ ملاذا؟ 

من املسؤول على ›إهدار‹ حياة هذا الّرجل؟ . 7

هل توجد أّي طريقة لتحسني مستقبل هذا الّرجل بعد أن عاد حّرا، وُأثبتت براءته؟ . 8

هل يوجد أّي شيءميكن أن يعّوض له الّسنوات التي قّضاها في الّسجن؟ . 9

هل يوجد أّي شيء ميكن أن يعّوض تشويه سمعته وشخصّيته طيلة سنوات عديدة؟ . 10

كيف سيشعر أهله وأصدقاؤه حسب رأيك؟ وما الذي سيقولونه؟ . 11

نشاط 

»عزيزي العالم...« 

ث عنه في املقال الّسابق. لقد مّت اإلفراج عنك اآلن. وتريد  تخّيل أّنك الّرجل املمحدَّ
الّصحافة العاملّية أن تسمع منك ما تريد قوله. إّنهم يموّقعون أن يجدوا لديك الكراهية 

والّرغبة في االنمقام من ظلم العدالة وإخفاقها. 
اكمب تصريًحا وجيًزا لمقرأه أمام كاميرات الّملفزيون تعّبر فيه عن شعورك بصراحة 

كبيرة، ولكن باخميار طريق الّسالم. 
اعرض تصريحك على بقّية زمالئك في القسم. . 1
هل اخترمت جميًعا التعبير عن أفكار متشابهة أم أّن أفكاركم تختلف كثيًرا؟. 2

في أحيان كثيرة، جند أنفسنا في مواقف ال ميكن الّمحّكم بها. لكن، ما ميكن الّمحّكم 
به دوما هو أّننا منلك اخليار باسممرار حول الّطريقة المي نسمجيب وفقها لوضعّية ّما. 
ولذلك، في املّرة القادمة المي جتد فيها نفسك في وضعّية صعبة أو موقف ظلم، حتّد 

نفسك باخميار الّسالم باعمباره سالحك في معركمك من أجل العدالة.

	فتر الّسالم: مكافحة الّظلم

لقد حتّدثنا حول اخميار الّسالم باعمباره رّدة فعلنا اخلاّصة على وضعّية ّما، 
حّمى لو كانت وضعّية صعبة أو موقف ظلم. دّون في ما يلي ثالث خطوات عملّية 

لمّمبعها هذا األسبوع، بينما تخمار أن ترّد الفعل بشكل سلمّي. 
مثال: 1/ سوف أتنّفس بعمق وأعّد حّمى العشرة قبل أن أقول أّي شيء 

اسمجابًة لوضعّية صعبة. سيساعدني هذا األمر على الّمرّيث والّمفكير بوضوح 
أكبر في الوضعّية بدل أن اكمفي بالّرد بشكل غريزّي أولّي. 
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53 صّناع الّسالم يدافعون عن املسمضَعِفني

الوحدة اخلامسة:

صّناع الّسالم يقّرون باملسؤولّية
جزء 1

 
قل كلمتك:

املسؤولّية. 1

ناقش مع زميلك األسئلة الّمالية. ودّون إجاباتك في دفمر الّسالم اخلاّص بك 
حّمى تعود إليها ُمسمقبال.

ما هي المسؤولّية؟ - أ
على من أنت مسؤول؟ - ب
عالَم أنت مسؤول؟ - ج
من المسؤول عن العدالة؟ - د

فّعال )أو نشيط(: املشاركة أو االنخراط في حلقة معّينة أو نشاط مخصوص 
بطريقة إيجابّية أو تلقائّية عوض الّطريقة الّسلبّية. ] قاموس أكسفورد[

يفعله  ما  أو  واق��ع  هو  ما  بحدوث  الّسماح  أو  القبول   : ف��ّع��ال(  )غير  سلبّي 
اآلخرون ] قاموس أكسفورد[

5
الهدف

أن نفهم ما الذي يعنيه 
أن يكون املرء عضوا 

إيجابّيا فّعاال في 
املجممع، كيف تبدو 

مساهممه هذه وِلَم من 
املهّم أن يكون صانع 
سالم يؤّيد العدالة؟.

LBBoo2.indd   53 9/8/22   1:50 PM



الوحدة اخلامسة:54

»ليست مشكلتي«: . 2

ناقشوا في مجموعات صغيرة:

ملاذا يقول الّناس هذه العبارة؟ وما هي عالقمها باملسؤولّية؟ - أ 

هل سبق لك أن قلت هذه العبارة؟ وفي أّي وضعّية فعلت ذلك؟ - ب 

هل سمعت شخًصا آخر من قبُل يقول هذه الكلمات؟ في أّي وضعّية مّت ذلك؟ - ت 

بالّنظر إلى العدالة، املشكلة ُمشكلة من؟ هل هي مشكلمك أنت؟ ملاذا؟ - ث 

ًصا للمسألة في دفمر الّسالم: »العدالة مشكلمي، ألّن...« اكمب تصريحا ملخِّ

اقــرؤوا هذه العبارات في مجموعات. وناقشوها. ما هي معانيها؟ ما هي املشاعر التي حُتدثها . 3
فيك؟ ما الذي قد تفعله استجابة لها؟ 

أن أكون مواطنا مسؤوال يعني أن أعرف مسؤولّياتي االجمماعّية وأتصّرف وفًقا لها. - أ 

نحن جميًعا منممون. أنا أنممي على الّصعيد احلّّي والوطنّي والكونّي. - ب 

ألّنني أنممي، فأنا معنيٌّ باملشكلة. أنا مسؤول عن الّسلوك العادل ألّننا جميًعا كذلك.- ت 

منلك جميًعا مسؤولّية ممساوية عن طريقة تعاملنا مع بعضنا البعض. - ث 

أنا مسؤول عن نفسي. ولكّنني مسؤول كذلك عن مساندة الكرامة اإلنسانّية لآلخرين. - ج 

ناقش مع زميلك تعريفك اخلاص ملا يعنيه أن »تقف من أجل العدالة«. وفي وقوفك من أجل . 4
العدالة، ناقش مع زميلك ما إذا كنَت مسمعّدا لمجازف ب� :

> ُسمعمك

> وظيفمك

> وقمك

> عائلمك

> حّريمك

> أي شيء آخر؟
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قراءة

عاجز؟

ْر في ما درسناه حول العدالة خالل الّدروس الّثالثة الّسابقة.  تفكَّ

من الّسهل أن يشعر املرء بالعجز عندما يمأّمل املظالم الكثيرة املنمشرة في كّل مكان من حولنا. 
ليس الّظلم مشكلة جديدة في العالم. فعلى اممداد الّماريخ، ميكننا أن نقرأ حكايات وتقارير عن 

أفراد ومجموعات رأوا املظالم أمام أعينهم. وكانوا يعرفون جّيدا أّنها أعمال خاطئة سّيئة.
من خالل الّمصّرف بشكل عادل، نعلُن عن قيمة البشر اآلخرين وكراممهم، علما بأّن العدالة هي 

جزء ال يمجّزء من الّسالم. 
هناك فرق واضح بني أن ترا وتشهد ظلًما أمامك، وبني أن تخطو خطوات من أجل أن تفعل 

شيًئا ّما حياله. 
ميكننا الّنظر في حيوات أولئك الذين سبقونا وغادروا هذا العالم قبلنا، فنسملهم من أفعالهم، 
ونمعلّم من أخطائهم، ونبني اسمناًدا إلى الّمقّدم الذي أحرزوه. فلقد عّبدوا الّطريق أمام األجيال 

الاّلحقة من صّناع الّسالم. 

الوقت اإلضافّي:
ابحث عن سير صّناع الّسالم املشهورين الذين رحلوا، أولئك الذين 

وقفوا وقفات سالم ثابمة وكانوا حريصني على إحداث فرق وتغيير. 
اسمخدم دفمر الّسالم لمدّون األفكار املهّمة.

فّكر كيف تفاعل أولئك القدوات مع الّظلم الذي شاهدوه من 
حولهم.

• كيف جنحوا في الوقوف تأييًدا للعدالة رغم الّمحّدّيات والّصعوبات؟	

• ماذا ميكننا أن نمعلّم منهم؟ 	

• ما الذي جعلهم يبادرون بالفعل؟ 	

• لو كنَت في مكانهم، هل تعمقد أّنك كنت لممصّرف بنفس الّطريقة؟ 	

• ما هو شعورك وأنت تدرس حياة صّناع الّسالم املشهورين هؤالء؟ هل 	

يلهمك هذا؟ أم إّنك تشعر بالّمحّدي؟ أم إّن األمر ال يعنيك؟
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الوحدة اخلامسة:56

نشاط 1

ما هي بعض األشياء غير العادلة في املجتمع؟
أعّد قائمة من خمسة أشياء في دفمر الّسالم.

ما الذي ميكن فعله حيال هذه املظالم في مجممعي؟ . 1

ما الذي ميكنني فعله حيال هذه املظالم؟ . 2

واآلن، فّكر في حياتك اخلاّصة. فّكر في ثالث مناسبات تصّرفَت فيها بشكل 
غير عادل إزاء شخص آخر. 

كيف أّثرت فيك أفكارك وأفعالك حينئذ؟ . 1

كيف أّثرت أفكارك وأفعالك في اآلخرين؟ . 2

إذا كنَت تسمطيع العودة في الّزمن، ما الذي تغّيره في تلك الوضعّيات؟ وإذا كنَت . 3
سمخمبر نفس الوضعّية في املسمقبل، فما الذي تغّيره آنذاك؟ 

ولذلك،  للمسمقبل.  نعّد  أن  نسمطيع  ولكّننا  الّزمن.  في  العودة  ميكننا  ال 
فلننظر في بعض الّطرق العملّية ملساندة العدالة في حياتنا وبصفمنا مواطنني 

مسؤولني ضمن جماعاتنا احلّّية. 

  نشاط 2

ميكنك فعلها: 
اعمل في مجموعات صغيرة.

• اذكر خمسة أشياء ميكنك القيام بها لمعزيز العدالة ونشرها في مجممعك احلي.	

• اذكر خمسة أشياء ميكنك القيام بها  لمعزيز العدالة ونشرها في بلدك.	

• اذكر خمسة أشياء ميكنك القيام بها لمعزيز العدالة ونشرها في العالم.	

دراسة حالة

الشجاعة للدفاع عن العدالة

هناك مثل صينّي يقول: »خير لك أن تشعل نوًرا بدل أن تلعن الّظالم«. ما معنى هذا المثل . 1
حس	 ر	يك؟ ناقش	ا ذلك في مجم	عا	. 

أعد كمابة املثل في دفمر الّسالم بطريقمك وكلماتك اخلاّصة.  
مّثل هذا املثل إلهاما بالّنسبة إلى شعار منّظمة العفو الّدولّية.. 2

ما الذي يجعل منّظمة تسمخدم هذه الكلمات لممّثلها؟ ما الذي متّرره ملشاهد الّشعار 
من خاللها؟  

ارسم هذا الّشعار وفًقا ملخّيلمك واسمناًدا إلى املثل الّصينّي املذكور في األعلى.- أ

ابحث عن منّظمة العفو الّدولّية على االنمرنت. وانظر إلى شعارها مقارًنا إّياه برسمك - ب
اخلاّص. 

املثل: املثل هو كلمات 
وجيزة ال تنسى متنح 
الّنصح أو تشارك 

احلكمة.
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منظمة العفو الدولية:. 3

منّظمة العفو الّدولّية هي منّظمة تدافع عن حقوق اإلنسان في شّمى أنحاء العالم. 
وضعّيات  عن  املنّظمة  وتبحث   .1977 سنة  للّسالم  نوبل  جائزة  على  وقد حتّصلت 

املظالم المي تُنمهك فيها حقوق اإلنسان. 

تأّسست سنة 1961. وقد أصبحت تضّم اليوم سبعة ماليني عضو منمشرين في 
مخملف أنحاء العالم. وهي منّظمة مسمقلّة ال يدعمها أو يمحّكم فيها أّي نظام سياسّي 

أو جماعة دينّية أو بلد معنّي. 

مقاال  بينينسن«  »بيمر  مؤّسسها  كمب  أن  بعد  الّدولّية  العفو  منّظمة  تأسيس  مّت 
يكشف فيه عن وضعّية ظلم لم يكن مّمفًقا مع حدوثها. مّت نشر هذا املقال وإعادة نشره 
آنذاك في الكثير من األماكن في العالم. هكذا بدأت املنّظمة المي توّحد بني أناس 
الّنظر عن احلدود اجلغرافّية  بغّض  للعدالة،  العالم مالحقة وطلًبا  من شّمى أقطار 
إّنها منّظمة تنظر حلقوق اإلنسان با هي كذلك، أي حقوق  واألدي��ان واجلنسّيات. 
فحسب وشيء يجب اخمباره وعيشه في الواقع من قبل كّل إنسان، بغّض الّنظر عّمن 
يكون وعن مكان عيشه. ويممّثل عمل املنّظمة وحمالتها في تسليط الّضوء على املظالم 

من أجل إحداث فرق عبر الّنشاط الّسلمّي. 

يعمل أعضاء املنّظمة من أجل خلق وعي وفهم عميق لدا الّناس. فيُعِلمون الّناس 
من خالل تقاريرهم بطبيعة األوضاع واحلقائق. وتكون كّل حملة أو عريضة يعّدها 

هؤالء األعضاء منّظمة، قائمة على معلومات دقيقة ومؤّثرة. 

ه��ؤالء . 1 يممركز  وأي���ن  ال��ّدول��ّي��ة،  العفو  منّظمة  ت��ض��ّم  م��ن عضو  ك��م 
األعضاء؟ 

ممى سيقّرون بانمهاء عملهم؟ . 2

فيم تكمن أهّمّية أن تكون منّظمة العفو الّدولّية »منّظمة مسمقلّة ال . 3
يدعمها أو يمحّكم فيها أّي نظام سياسّي، أو جماعة دينّية، أو بلد 

معنّي«؟ 

فيم تكمن أهّمية إعالم الّناس اآلخرين بوضعّيات املظالم؟. 4

	فتر الّسالم: لق	 حان 		رك.

ميّرر كّل من وقف دعما للعدالة في كّل جيل املشعل واملسؤولّية للجيل الّمالي. 
وعلينا أن نمعلّم من حيواتهم وجتاربهم، ونكون جاّدين في حتّمل مسؤولّيمنا 

اخلاّصة. 
ناقشوا هذه الفكرة في القسم. ثّم اسمخرجوا قرارا جماعّيا. 

تعّرف على 
املزيد حول تاريخ 

منظمة العفو 
الدولية وابحث 
عن العمل الذي 

قاموا به. اقرأ عن 
مشاريعهم احلالية 

وعريضاتهم. 
أحضر بحثك إلى 

الدرس المالي 
وشارك أفكارك 

ونمائجك مع بقية 
القسم.

وقت إضافي!
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الوحدة اخلامسة:58

جزء 2 و 3
يعترف صانعو الّسالم بالمسؤولّية:

عّبر عن رأيك

اعملوا في مجموعات صغيرة ملناقشة األسئلة الّمالية: . 1

كيف نشّجع الّناس اآلخرين على تغيير سلوكهم. - أ

ما هي الّطرق المي ميكننا اسمخدامها؟ - ب

ما الذي يجدر بشخص ّما أن يفعله حّمى تغّير أنت رأيك أو سلوكك؟ - ت

هل سمحدُت تغييًرا في سلوكك أو موقفك أو أفعالك فقط ألّن شخًصا ّما - ث
طلب منك ذلك؟ أم إّنك حتماج إلى أن تفهم ِلَم يُطلب منك تغيير سلوكك؟ 

هل تمذّكر مّرة غّيرَت فيها سلوكك أو رأيك حول أمر ّما؟ ملاذا فعلَت ذلك؟ - ج
شارك جتربمك مع زمالئك في القسم. 

باعمبارنا صّناع سالم نقّر باملسؤولّية، فنحن مسؤولون على املبادرة بالفعل. سننظر في 
قّوة الكلمات وتأثيرها في الّمواصل بشكل فّعال عندما نريد أن نُْحدث تغييًرا. 

اعملوا في مجموعات صغيرة. ناقشوا، وِصُفوا ما يلي:. 2

• كيف حتّب أن يمحّدث معك الّناس؟	

• كيف تموّقع من الّناس أن يمحّدثوا معك؟ 	

• كيف تمحّدث مع اآلخرين؟ 	

• هل تمغّير طريقة حديثك بطريقة الّشخص الذي تخاطبه؟ 	

• ناقش مع زميلك كيف تخاطب: 	
أباك أو أّمك- أ
صديقك- ب
غريًبا في الّشارع- ت
َمِلًكا- ث
شخًصا مشّردا- ج

• أّي نوع من الكلمات سمسمخدم؟ 	
• أّي نبرة صوت سمسمعمل؟ 	
• ما هي أهّمّية نبرة الّصوت وحركة اجلسم في عملّية الّمواصل؟	
• ملاذا نمحّدث بطرق مخملفة مع مخملف الّناس؟	
• كيف ميكن لنبرة صوتك وطبيعة الكلمات المي تقولها أن تعكس موقفك من شخص 	

معنّي؟ 

الهدف:
أن نكمشف قّوة 

الكلمات، وتأثيرها 
اإليجابّي أو الّسلبّي 
ومسؤولّيمنا املممّثلة 

في إظهار اللّطف في 
كلماتنا.

فّكر
تمجاوز العدالة مجّرد أن 

يكون املرء نزيها، أو أن 
ميلك الّرأي الّصواب عن 

اخلير والّشّر واحلسن 
والّسيء. إّنها املرور إلى 

الفعل أيًضا، واّتخاذ 
خطوات اسمباقّية ملساعدة 

أولئك املضطَهدين أو 
احماجني إلى مساعدة. 

من سيقف لدعم العدالة؟ 
ومن سيقف ضّد انمهاكات 

حقوق اإلنسان؟ إذا لم 
يكن أنت، فمن؟
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قراءة

حتّدث معي:

اقرأ اجلمل املدّونة على اليسار. وتفّكْر في أّي مشاعر تنمابك عند قراءتها. 
من  تصريحنْي  ُمضيًفا  مجموعات،  ثالث  ضمن  اجلمل  بمصنيف  وقم  زميلك.  مع  اعمل 

عندك في دفمر الّسالم اخلاّص بك.  

• املجموعة 1: مساعد وإيجابّي، »أفهم سبب هذا األمر«، »أريد أن أسمجيب لهذا األمر« 	
• املجموعة 2: غير مساعد وسلبّي، »يجعلني هذا غاضًبا ومحبًَطا«، »سأجتاهل هذا أو أفعل 	

نقيضه«
• 	.» املجموعة 3: محايد، سهل الّمجاهل وغير فّعال، »ال أثر لهذا األمر ِفيَّ

قارن بني العبارات، وبنّي وجه االخمالف في رّد فعلك عليها. ثّم تأّمل الفرق بني اسمخدام 
الكلمات من أجل اإلعالم والّمشجيع، وبني اسمعمالها من أجل االنمقاد واللّوم. 

نشاط 1

املشهد الّتمثيلّي:

واآلن، حان الوقت لنطّبق ما كّنا بصدد اكمشافه حول أثر الكلمات اإليجابّي والّسلبّي عندما 
يكون املرء صانع سالم يقّر باملسؤولّية.

• انقسموا إلى ثالث مجموعات. كّل مجموعة مسؤولة عن إحدا الوضعّيات املذكورة 	
في األسفل. 

• اقرؤوا املعطى. ثّم اعملوا ضمن فريق واحد لمعّدوا كيفّية تقدمي املشهد الّممثيلّي.  	

• قوموا بممثيل مشهدكم أمام بقّية زمالئكم في القسم مّرتني.	

إظهار كيفّية الّمعامل بشكل سلبّي أو غير مساعد ضمن وضعّية ّما. - ح

إظهار كيفّية الّمعامل بشكل سليم ضمن وضعّية ّما. - خ

تََفّكْر في قّوة الكلمات وتأثيرها في دعم العدالة:

• ما الذي تريد سماعه؟ كيف حتّب أن تُعاَمل؟ 	

• ما الذي ميكن أن يكون غير مساعد وغير لطيف ؟ ما هو نوع الكلمات الذي يُظهر 	
قلّة االحمرام للكرامة اإلنسانّية؟ 

• كيف ميكنني أن أدعم العدالة من خالل كلماتي؟	

• كيف ميكنني أن أخمار الّسالم؟ 	

»توّقف، ال تفعل ذلك!«. 1

األرجح . 2 على  بك  يجدر  كان  »ما 
أن تفعل ذلك«

»هل ميكنني أن أساعدك؟«. 3

في . 4 للحظة  ولو  فّكرت  »هل 
العواقب؟«

»ال مانع لدّي...«. 5

»ِلَم ال تهتّم؟«. 6

»هاّل شرحت األمر لي؟«. 7

»إّنه خطؤك«. 8

»ملاذا ينتابك هذا الّشعور؟«. 9

»ال يهّمني«. 10

»فلنتفّحص األمر معا«. 11

»ملاذا جتعل األمور تسوء دوما؟«. 12

»وددُت لو أّنك لم تفعل ذلك«. 13

»أنت ال تفعل األمور بشكل جّيد . 14
أبدا«

»ال ميكنك فعل ذلك«. 15
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الوحدة اخلامسة:60

سيناري	 1: 

اخللفّية: انمقلت عائلة جديدة إلى حّيك. لقد قدمت من بلد آخر. واضطّرت إلى 
الفرار من موطنها األصلّي، هرًبا من أهوال احلرب.

املشهد الّممثيلي: ترا العائلة. فمبدو لك تائهة ومشّوشة. يحاول األبوان اصطحاب 
أبنائهما إلى املدرسة اجلديدة. لكّنهما غير قادرين على إيجاد الّطريق. لقد شوّشمهم 

احلافالت احلّّية. قم بممثيل احلوار الذي جمعك بهم عندما تراهم في الّشارع.

سيناري	 2: 

قبل  أبوهم  توّفي  منه.  أصغر  إخ��وة  سّمة  وله  طفل عمره عشر سنوات  اخللفّية:  
سنوات قليلة. وتعّرضت أّمهم حلادث منعها من العمل.

املشهد الّممثيلي: ترا هذا الطفل يعمل بجد في مجممعك أثناء وقت املدرسة. أنت 
قلق بشأن الطفل وعائلمه. تعمقد أن الطفل يجب أن يكون في املدرسة بدالً من 

العمل. حتّدث مع هذا الّطفل.

سيناري	 3:  

ويمقاذفون احلجارة. كسرت إحدا احلجارة  يلعبون  األطفال  ترا بعض  اخللفّية: 
بيمك. لقد كان ذلك حادًثا غير مقصود. ومن ش��ّدة اخل��وف هرب كّل  نافذة في 
األطفال وبقي واحد فحسب. لقد كان معهم منذ البداية. لكّنه ليس الفمى الذي 

ألقى احلجر على الّنافذة. رأيت كّل هذا يحدث من داخل بيمك.

املشهد الّممثيلي: تفاجأت باحلجر يحّطم الّنافذة. وأخافك األمر. تخرج أمام املنزل. 
مّثل احلوار الذي جمعك مع الّطفل املمبّقي بعد أن هرب كّل أصحابه.

• بعد أّن مُتّثل املشاهد الّثالثة، أقيموا حواًرا جامًعا في القسم ملناقشة ما تعلّممموه من 	
هذه الّسيناريوهات. 

• كيف سمطّبق بشكل عملّي هذه املبادئ في حياتك اخلاّصة؟ 	

• كيف سمشّجع اآلخرين على أن يكونوا صّناع سالم بواسطة كلماتهم؟ 	

مذّكرة الّسالم
فّكر في  الّمالي و دّون أفكارك في مذّكرة السالم اخلاصة بك:

إذا كنُت أعمقد أننا جميًعا ممساوون في القيمة وإذا كنت أؤمن بالكرامة اإلنسانية، هل 
أحماج إلى تغيير الطريقة المي أحتدث بها إلى أشخاص معينني بحيث تعكس كلماتي 

معمقداتي هذه ؟
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61 صّناع الّسالم يعيشون باسمدامة

الوحدة الّسادسة:

صّناع الّسالم يعيشون باستدامة

قل كلمتك: 

في الّدرس الّسابق، »صّناع الّسالم يقّرون باملسؤولّية«، تفّحصنا كيف أّن مسؤولّيمنا 
اإلنسانّية تقضي بأن ندعم العدالة ونكون أفراًدا إيجابّيني في املجممع. 

أقيموا نقاًشا وجيًزا في القسم حول األسئلة الّمالية: 

• ما هي بعض الّطرق املمكنة المي جتعلنا ندعم العدالة ونكون أفراًدا 	
إيجابّيني في املجممع، في ما يخّص احيط؟ 

• مسمدام 	 لفظة  تعنيه  ال��ذي  ما  اكمب  بك،  اخل��اّص  الّسالم  دفمر  في 
بعباراتك اخلاّصة. كيف ميكنك أن تصف االسمدامة لشخص آخر؟ 

حالة  بكونه  كذلك  تعريفه  ميكن  وال��ذي  مسمدام.  غير  هو  مسمدام  نقيض  إّن 
االسمعمال املفرط، أو تنحية موارد معّينة من محيطها الّطبيعّي بعّدل ال يسمح 
لهذه املوارد أن تمجّدد في الوقت املناسب، مّما ينمج عنه نفاد هذه املوارد أو ندرتها 

الّشديدة. 

• للموارد 	 املفرط  االسمغالل  يعنيه  ال��ذي  ما  الّسالم،  دفمر  في  اكمب 

بعباراتك اخلاّصة. كيف ميكنك أن تصف لشخص آخر االسمغالل 

املفرط للموارد؟  

6
الهدف

أن نفهم كيف يمأّتى 

الّسالم من خالل 

الّمصّرف باسمدامة، عن 

طريق حتقيق الّموازن مع 

الّناس واحيط.

 مستدام:  يعني أن تتّم احملافظة 
على توازن في مستوى احمليط من 
خالل جتّنب اإلفراط في استغالل 

املوارد الّطبيعّية. ]قاموس 
أكسفورد[
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الوحدة الّسادسة:62

قراءة

منزل فارغ:
اقرأ هذه القّصة عن رجل يبني منزال. وأنت تقرأ، فّكر في الكيفّية التي جتعل القّصة 

تتطابق مع األرض ومواردها. 

ا عن أّي شخص آخر. عندما وصل،  كان هناك في ما مضى رجل يعيش بفرده، بعيًدا جّدً
وجد كومة من املوارد، متاًما بالقدر والكيفّية اللّمني يحماجهما ليبني لنفسه منزال بحجم مثالّي 
بالّنسبة إلى شخص واحد. ولذلك، انهمك في العمل وبنى منزله بواسطة هذه املوارد. ولكّنه لم 
يرغب في بناء منزل يكفيه هو فحسب، وإمّنا بيًما كبيًرا واِسًعا بغرف كثيرة تفوق ما يحماجه. 

وفي الّنهاية اسمخدم كّل املوارد المي وجدها. ولم يمرك منها أّي شيء. 

بعد يوم طويل منهك، وقف الّرجل قبالة منزله. وابمسم لنفسه. لقد بنى حّقا منزالً جمياًل 
رائًعا، له أبواب كثيرة ونوافذ وسقف وجدران ممينة. إّنه منزل راسخ قوّي البنيان. وال شّك أّنه 

سيحميه من تقلّبات الّطقس ويكون له بيًما مثالّيا. 

دخل الّرجل في ذلك املساء منزله ليقّضي فيه ليلمه األولى. ولكّنه اكمشف فجأة أّن منزله 
فارغ وأاّل شيء لديه لينام أو يجلس عليه. فقد كان فارغا متاما. »أعرف احلّل«، قال لنفسه. 
»يكفي أن أقمطع بعضا من اخلشب الذي اسمخدممه في الّسقف. وسأعمل منه كرسّيا كبيرا 
مريحا ألقّضي هذه املساءات الّطويلة. وبا أّن الّسقف كبير جّدا، فلن أحذف منه الكثير من 
اخلشب«. وكذلك فعل. حمل منشاره ومطرقمه ومساميره. وصنع كرسّيا لنفسه، باسمخام مواّد 

من الّسقف. 

وعندما جلس على كرسّيه القوّي، تبنّي له كم هو مريح. فراح يهمّز جيئة وذهاًبا حّمى ملح 
شعاًعا من الّنور ينفذ إلى الغرفة من األعلى. إّنه نور القمر. ورغم أّن الكرسّي كان مريحا جّدا، 
فإّن الّرجل لم يسمطع الّنوم. وظّل يمقلّب على جنبيْه طيلة اللّيل. وما أن طلع الّنهار، حّمى اّتخذ 
قراره. سيصنع لنفسه سريًرا ينام فيه. وكان يعرف أاّل موارد تبّقت لديه باسمثناء ما كان قد 
اسمخدمه من قبل في بناء منزله. »أعرف احلّل«، قال لنفسه. »سآخذ بعض اآلجّر القليل الذي 
اسمخدممه في بناء اجلدران. وأسمخدمه في صنع سرير كبير مريح، أنام فيه في هذه اللّيالي 
وكذلك  منها.  القليل  إلى  ولسُت في حاّجة سوا  واآلجّر.  الكثير من اجلدران  الّطويلة. هناك 

فعل...

بينما  الّدافئة،  الكبيرة  بعباءته  القوّي مغّطى  اللّيلة، متّدد في سريره اجلديد  تلك  وفي 
الّنوافذ واألبواب موصدة. وفجأة، هّبت رياح قوّية في املنزل، نّحت عنه غطاءه وتركمه مرجتًفا 
وأسنانه تصطّك بعضها ببعض. سحب عباءته مجّددا. ومتّسك بها أكثر من قبل، محاوال أن ينام. 
ولكّن الّريح ظلّت تعصف طيلة اللّيل وتنزعها عنه. وظّل تقلّبه في الفراش مسمرسال اسمرسال 

هبوب الّريح في بيمه. وما أن طلع الّنهار حّمى اّتخذ قراره...
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63 صّناع الّسالم يعيشون باسمدامة

اعمل مع زميلك ملناقشة األسئلة الّتالية: 

ملاذا كان نور القمر يشّع في منزل الّرجل؟. 1
 ملاذا كانت الّريح تهّب في منزل الّرجل حّمى حني كانت الّنوافذ واألبواب مغلقة؟2. 

ما هو اخلطأ الذي قام به الّرجل؟. 3
هل هناك طريقة جتعل الّرجل يصنع أثاًثا ملنزله )مثل كرسّي أو سرير أو طاولة( . 4

دون أن ميّس أّي شيء في منزله؟ 
ه��ل ك��ان ف��ي حاجة إل��ى بناء منزل »م��ع العديد م��ن ال��غ��رف اإلض��اف��ّي��ة المي ال . 5

يحماجها«؟
كيف ميكن أن تطّبق هذه الّدروس في حياتك اخلاّصة؟. 6

نشاط 1

خيارات مستدامة: 

متلك األرض قدًرا محدوًدا من امل��وارد. من اجلّيد اسمخدام هذه املوارد مادام 
ذلك بشكل مسمدام، يضمن كفاية اجلميع. فإذا اسمنفدناها دون أن نفّكر في حاجّيات 
املرء  يمصّرف  أاّل  املهّم  من  ولذلك،  للمسمقبل.  شيء  أّي  منها  نمرك  ال  قد  اآلخرين، 
إلى ما يحماجه فعال، وكيف ميكنه أن  إلى ما يالئمه ويريحه، وإمّنا اسمناًدا  اسمناًدا 

يحصل على ما يحماجه وما يريده بشكل مسمدام.  

• ما هي بعض الطرق المي جتعل موارد العالم غير مسمغلّة بشكل مسمدام؟	
• أو نحذف 	 نبّطئ  أو  نغّير  أن  وناقش كيف ميكن  ذل��ك.  أمثلة على  اذك��ر خمس 

املشاكل المي تنمج عن المصّرف بشكل غير مسمدام.
• وأنت تفّكر في االسمغالل غير املسمدام للموارد، اذكر ما الذي ميكنك فعله؟ ما 	

الذي ميكن أن يفعل ضمن جماعمك أو بلدك؟ 

دراسة حالة

الّدائرة املستدامة:
األشجار نباتات مفيدة جّدا. فهي تنمج األوكسجني الذي نحماجه كي نمنّفس. كما أّنها 
مصدر اخلشب. وميكن أن تُسمخدم في صنع املنمجات الورقّية. نحُن نسمخدم اخلشب 
لصناعة الكراسي واألثاث وبناء املنازل، وما إلى ذلك... وهذه أشياء حسنة. ولكن، إذا 
لم نمصّرف بشكل مسمدام في اسمغاللنا لألشجار، فإّننا لن نممّكن من احلصول على 
يكمن  أيًضا.  نمنّفسه  الذي  الّنظيف  الهواء  يقّل  وسوف  الّثمينة،  اجلّيدة  األشياء  هذه 
أحد احللول في غرس شجرة جديدة مكان كّل شجرة بالغة تسمخدم. وبهذا الّشكل، 
تنمو الّشجرة اجلديدة في غضون الّسنوات القادمة وتصير بالغة هي األخرا. وعندما 
يحني الوقت السمخدامها هي األخرا، تغرُس مكانها شجرة أخرا. هذه مثال طريقة 

مسمدامة ومموازنة في اسمعمال األشجار واالسمفادة منها. 
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الوحدة الّسادسة:64

• أّي واحد من هذه الّرسوم مستدام ومسؤول؟ ملاذا؟ 	

إذا أخذنا شيًئا ّما من الّنظام، يجدر بنا أن نعيده مجّددا إلى هذا الّنظام. علينا أن نكمل 

إذ  املسمقبلّي.  الّطبيعّي احلالّي وكذلك في احيط  الّنظام  أفعالنا هذه في  أّثرت  وإاّل  الّدورة، 

سمقّل املوارد املماحة لألجيال القادمة حّمى تسمخدمها في إشباع حاجّياتها. 

في الّرسم البيانّي األّول، وهو الّرسم غير املكممل وغير املسمدام، يسمفيد البشر. إذ ما 

الّرسم  أّما في  نزال قادرين على احلصول على املوارد. ولكّننا نسمفيد بشكل مؤّقت فحسب. 

البيانّي الّثاني، فهناك املزيد من العمل الواجب إجناُزه. ولكن في هذه احلالة، يسمفيد البشر 

واحيط على حّد سواء. ويسممّر البشر في االسمفادة في املسمقبل. ألّن املوارد )وهي في هذه 

احلالة األشجار( ما تزال وفيرة لألجيال القادمة. 

تفّكر في طريقة أخرا ميكن وفقها 	  أن  إعادة غرس األشجار، هل ميكنك  إلى  باإلضافة 

اسمعمال األشجار بشكل مسمدام؟

شجرة بالغة

شجرة 
مقطوعة

شجرة مّتت معاجلتها 
لتحويل اخلشب إلى 

شيء آخر
إنتاج الورق

شجرة بالغة

شجرة 
مقطوعة

شجرة مّتت معاجلتها 
لتحويل اخلشب إلى 

شيء آخر
إنتاج الورق

الّرسم البياني 
األّول

الّرسم البياني 
الثاني
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65 صّناع الّسالم يعيشون باسمدامة

األلومنيوم:
يُعمبر األلومينيوم مثل األشجار مورًدا مهّما ومفيًدا جّدا. فهو يُسمخدم لصناعة الكثير 
من األشياء، مثل علب الصودا، والّسّيارات، وإطارات الّنوافذ، والّدّراجات الهوائّية، والّطائرات، 

والهواتف احمولة، واألبواب، وغير ذلك كثير.

نزرع  أن  بساطة  بكّل  ال ميكننا  إذ  من جديد.  األلومينيوم  ينبت  ال  لألشجار،  وخالًفا   
األلومينيوم، مثلما هو احلال مع األشجار. ولذلك، نحماج طريقة أخرا نّمبعها كي نّمخذ خيارات 
املزيد من األلومينيوم، علينا أن نحفر األرض وننّقب عن  أردنا  إذا  مسمدامة في هذه احلال. 
املعدن اخلاّم. ثّم نقوم بمصفية اخلاّم وتصنيعه حّمى نمحّصل على األلومينيوم الذي نسمعمله في 
هذه املنمجات. هناك طريقة مسمدامة ومموازنة في اسمعمال األلومينيوم. وهي رسكلمُه. وفي 
الواقع، تقمضي رسكلُة األلومينيوم طاقة أقّل من تلك املسمخدمة في احلفر والّمنقيب. هذا مثال 
يجعلنا قادرين على احافظة على الّدائرة املسمدامة، فقط برسكلة األلومينيوم املسمعمل بدل 

احلفر والّمنقيب عن اخلاّم. 

• تأّمل الّرسمني البيانّيني في األسفل:	

الّرسم البيانّي 3: 

الّرسم البيانّي 4:

مّت اسمخدام الّدائرة املسمدامة لألشجار واأللومينيوم كذلك. اعملوا معا ضمن فرق كي تنشئوا 
دائرة مسمدامة ملوردين طبيعّيني آخرين. ثّم تشاركوا أعمالكم في ما بينكم.
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الوحدة الّسادسة:66

نشاط 2

كيف نتوازن؟
يسمخدُم اجلسد البشرّي ثالثة أزواج من األعضاء كي يموازن. وهي العينان واألذنان والقدمان. 
تساعدنا عيوننا على أن نرا أين نحن. وأقدامنا جتعلنا نشعر باألرض من حتمنا. أّما آذاننا فهي ال 
أم  كّنا واقفني،  إذا  الفعلّية. وحتّدد ما  الّداخلّية بوضعّيمنا  وإمّنا حتّس االذن  للّسمع فحسب،  تصلح 

ممّددين أم مقلوبني رأًسا على عقب. 

• األرض 	 على  ثابممني  بقدمني  اجلميع،  فليقف  ولذلك،  بالّموازن.  الّنشاط  هذا  يمعلّق 
وعينني مصّوبمني إلى األمام. 

• كيف تشعر وأنت تسمخدم كّل حواّسك كي تموازن؟ ثابًما بشكل جّيد. أليس كذلك؟ 	
واآلن، ارفع إحدا قدميك وامكث واقًفا على قدم واحدة. كيف تشعر بموازنك اآلن؟ 

• وأنت تقف على قدم واحدة، جتّنب أن متسك بأّي شيء، وأغمض عينيك. كيف تشعر 	
بموازنك اآلن؟ ال شّك أّنه من الّصعب عليك أن حتّقق الّموازن. 

• واآلن، وأنت تغمض عينيك وتمجّنب اإلمساك بأّي شيء وتقف على قدم واحدة، حاول 	
أن تسمند إلى أطراف أصابع قدمك فحسب. أصبح حتقيق الّموازن أصعب من قبل. 

وأنت على األرجح تمرّنح موشًكا أن تسقط. 

يساعد هذا الّنشاط على معرفة أّن األشياء الّثالثة المي نحماجها لنكون مموازنني جسدّيا هي ذاتها 
األشياء المي نحماجها لنكّون مقاربة مموازنة في حّل املشاكل، وفي املساعدة على بناء الّسالم في العالم 

واحلفاظ عليه. 

الّسماع والعقل: تذّكر في الّدرس األّول، صّناع الّسالم يحمرمون بعضهم البعض، ناقشنا . 1
أّننا بصفمنا بشًرا منلك القدرة على إعمال العقل، مّما يعني أّننا نسمطيع أن نفّكر ونفهم. ال 
يكمفي صانع الّسالم بسماع املشكل ورّد الفعل. بل هو يصغي إلى املشكل ومن ثَّم يبحث عن 
احلقيقة من خالل طرحه لسؤال: ملاذا؟... »ملاذا ميّثل هذا األمر مشكلة؟ ما الذي يسّببه 

املشكل؟«

الرؤية والبحث: باإلضافة إلى اإلصغاء، ميكننا رؤية ما يحدث من حولنا. ال يمجاهل صانع . 2
ثّم يسمخدم  للمشكل، ومن  وإمّنا يبحث عن حتقيق فهم أفضل  يراه ويسمعه،  الّسالم ما 

)تسمخدم( عينيه للبحث عن حّل.

وطيدة . 3 عالقة  لها  والبحث(  العقل  إعمال  )الّسماع،  هذه  الّموازن  خصائص  كّل  الثبات:  
بعرفة أّننا نقف هنا على األرض، وأّن كّل ما نفعله تقريًبا له أثر في األرض. باإلضافة إلى 
طرح سؤال »ملاذا؟«، يمساءل صانع الّسالم: »كيف سيؤّثر هذا احلّل في األرض اآلن وفي 

املسمقبل؟«.

الهدف النهائي لصانع السالم هو أن نكون في سالم مع بعضنا البعض ومع األرض، 
لذلك يجب علينا بوصفنا صانعي سالم أن نمعامل مع املشكالت من خالل هذه اجلوانب 
الثالثة للمساعدة في خلق سالم دائم من خالل احلفاظ على الموازن في أفكارنا وأفعالنا 

جتاه اآلخرين وجتاه البيئة.

غير مستقر ، مستقر ، آمن 
،محمّي ، خائف ، في خطر ، 

سعيد ،متوّتر ، راض ، قلق......
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67 صّناع الّسالم يعيشون باسمدامة

نشاط 3
ما الذي ستفعله أنت؟ 

صانع  إليها  يلجأ  طريقة  هي  للموارد  املسمدام  االسمغالل  أّن  كيف  رأينا  لقد 
الّسالم للحفاظ على الّسالم مع احيط. عن طريق تطبيق ما تعلّممه للّمّو في الّنشاط 

الّثاني )كيف نموازن؟( فّكر كيف سمسمجيب للوضعّيات الّمالية: 

اسألوا أنفسكم »ما الذي سنفعله إذا رأينا مواقف ال تعكس قيم صّناع الّسالم، 
أي عندما نرا أفعااًل ووضعّيات غير مسمدامة؟«.

• بناية ذات عشرين طابًقا تظّل مضاءة كلّها في اللّيل، بينما ال يوجد أّي شخٍص داخلها. 	
ما الذي سمفعله حيال هذا األمر؟ 

• تعّد عائلمك حلفلة كبيرة، وتخّطط السمخدام كؤوس بالسميكّية ذات اسمعمال واحد 	
البالسميكّية سمنمهي  الكؤوس  من  املئات  أّن  جّيدا  تدرك  أنت  املشروبات.  أجل  من 

مرمّية في مكّب الّنفايات بعد انمهاء احلفلة. ما الذي سمفعله إزاء هذا األمر؟ 

اعمل مع زميلك على كمابة مثالني آخرين في دفمر الّسالم. ثّم ناقش مع شريكك 
ما الذي سمفعله في الوضعّيات األربع. 

مذّكرة الّسالم  
»هذا  بك:  اخلاصة  السالم  مذّكرة  في  اجلملة  هذه  أْكِمْل  لنفسك.  عملًيا  هدًفا  اكتب 

األسبوع، سأستخدم مورد ........ بطريقة أكثر استدامة من خالل .....«

 ُقم بتقييم هذا الهدف مع زمالئك في الّدرس القادم . هل حققت الهدف الذي حددته 
لنفسك؟ ملاذا نعم؟  وملاذا ال؟ ما هي التحديات؟ ما هي الفوائد؟
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69 صّناع الّسالم هم معمنون بالغير

الوحدة الّسابعة:

صّناع الّسالم هم معتنون بالغير
قل كلمتك: 

في الّدرس الّسابق، املعنون »صّناع الّسالم يعيشون باسمدامة«، نظرنا . 1
في عالقمنا باحيط ودورنا في العناية به من خالل الّمصّرف باسمدامة 
وفي توازن بني احيط والناس اآلخرين كذلك. ولكن ماذا يعني أن يعمنَي 

املرء بشيء ّما؟

ف��ي شيء - أ )ف��ّك��ر  إل��ي��ك؟  بالّنسبة  نافع متلكه  ه��و أفضل ش��يء  م��ا 
تسمخدمه غالًبا( 

ملاذا تعمني بأداتك املفّضلة؟ - ب

في دفمر الّسالم اخلاّص بك، اذكر ثالث طرق تعمني وفقها بهذه - ج
األداة؟ 

املعمني هو شخص يهمّم بشيء ّما، ويسعى إلى حتسينه مع مرور الّزمن. . 2

في دفمر الّسالم اخلاّص بك، قم بمعريف املعمني بكلماتك اخلاّصة. - أ

كيف ميكنك أن تشرح دور املعمني لشخص آخر؟ - ب

7
الهدف:

الّنظر في كيفّية 
االعمناء باحيط من 
خالل تقليص تأثيرنا 

فيه، والعمل على 
الّموّقي من حدوث 
املشاكل، واإلبداع 

في طريقة اسمغاللنا 
للموارد.
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نشاط 1

إّنه األخذ والعطاء:
إلى ثالث أعمدة. . 1 كّل فريق ورقة، فيقّسمها  وليأخذ  اثنني.  إلى فريقني  انقسموا 

من  قدر  أكبر  أن جت��دوا  وحاولوا  في خانة.  الّمالية  األسئلة  من  س��ؤال  كّل  اكمبوا 
األجوبة املمكنة لكّل سؤال. 

أ.    كيف يؤثر البشر في احيط؟

ب.    كيف يؤّثر احيط في البشر؟

ت.    كيف يّمصل البشر باحيط؟ 

ُمسمخدًما قلًما أخضر، أحط بدائرة كّل الّصالت اإليجابّية. وأحط بدائرة حمراء . 2
الّصالت الّسلبّية. 

قم بمقييم عدد الّصالت اإلجابّية والّسلبّية. وناقش أّي صلة تّمفق معها وتلك المي . 3
ال تّمفق معها.

واإلجابة 4.  واحيط  البشر  بني  العالقة  أعاله حول  املذكورة  األسئلة  مناقشة  بعد   
عليها، اكمب الّمصريح الّمالي واسمجابمك اخلاّصة له في دفمر الّسالم.  

»االعتناء بأنفسنا = االعتناء باحمليط«

ما الذي يعنيه هذا الّمصريح حسب رأيك؟ 

قراءة 1 

الفحص البيئي:
احيط )أو البيئة( مليئة بخملف أصناف احلياة. والعالم نظام حياتّي معّقد يؤّثر داخله 
كّل عنصر في العناصر األخرا لهذا الّنظام. وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا 
وحتافظ  احلياة  لمُِدمي  مًعا  تعمل  أقسامه  وجميع  البيئّي.  الّنظام  يُسّمى  املعّقد  الّنظام 
للمحافظة  مًعا  تعمل  البشرّي من عّدة أعضاء  كثيًرا تشّكل اجلسد  عليها. يشبه األمر 

على حياته. 

إّنك متلك مثل كّل شخص آخر جسًدا واحًدا. ولكّن العديد من الّناس اآلخرين يساعدون 
على االعمناء بك. يوّفر لك والداك الّطعام حّمى تممّكن وحتصيل الّمغذية الاّلزمة لمنمو 
وتكبر. ويساعدك أساتذتك على الّمعلّم حّمى تنّمي ذكاءك. رجل الّشرطة يساعدك في 
ما يخّص حمايمك من األذا. والّطبيب يساعدك في احلفاظ على صّحمك، ويعمني بك 
عندما تكون مريًضا. ورغم أّنك شخص واحد، فإّن معمنني كثًرا يحيطون بك. واألمر نفسه 
ينطبق على األرض. هناك عالم واحد فحسب. ولكّننا جميًعا مسؤولون على االعمناء به. 

نحن جميًعا معمنون بكوكبنا. 
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71 صّناع الّسالم هم معمنون بالغير

تلمقي  باألرض. قد  نعمني  ونمعلّم منه كيف  الّطبيب معمنًيا باجلسد  يكون  فلننظر كيف 
الفحص.  يُسّمى  ما  وهذا  جّيدة.  في صّحة  كنت  إذا  ما  لممثّبت  فقط  أحياًنا  بالّطبيب 
والغاية من الفحص هي أن يراقب الّطبيب جسدك كلّه ليرا ما إذا كانت هناك أّي مشاكل 

صّحّية أو ما ميكن أن يصير في املسمقبل مشكلة صّحّية بالّنسبة إليك. 

يفعل األطّباء هذا األمر من خالل اإلصغاء لمنّفسك، ونبض قلبك، وقيس درجة حرارتك، 
وضغط دمك، بحًثا عن أّي غرابة أو أّي شيء خارج عن املألوف في مسموا أعضائك، 

جلدك، أمعائك، عضالتك، أو أّي شيء آخر. 

وفي أحيان أخرا، تذهُب إلى الّطبيب عندما تكون هناك مشكلة فعلّية في 
صّحمك. )عندما تكون مريًضا أو مصاًبا( فيفعل الّطبيب شيًئا ّما ليعالج تلك 
الّطبيب يسأل ملاذا؟ »ملاذا  املشكلة. ولكّنه ال يكمفي بفعل ذلك فحسُب، ألّن 

توجد تلك املشكلة؟ وما الّسبب في حدوثها؟«

إذا وقعَت وجرحْت رجلك، فإّن الّطبيب لن يكمفي بوضع ضّمادة على اجلرح 
ليرا  أكثر  وسيبحث  احلقيقّي(،  )الّسبب  احلقيقة  أيًضا عن  وإمّنا سيبحث 
ما إذا كانت هناك مشاكل أخرا في جسدك دفعمك إل الّسقوط. وهذا ما 
وجود  ليسمكشف سبب  إضافّية  فحوصات  الّطبيب سيجري  أّن  عادة  يعني 
نميجة  تكون سقطت  قد  ولكن  تعّثرت بصخرة وسقطت.  تكون  قد  املشكلة. 
أّنك غير قادر على  يعني  الّداخلّية مّما  أذنك  لسبب مجهول، مثل خلل في 

الّموازن بشكل سليم. 

يمفّحص األطّباء كّل املريض كي ال يكمفوا بعاجلة املشكلة الّظاهرة فحسُب، 
وإمّنا يقومون أيًضا بفحوصات أخرا ليمبّينوا ما إذا كانت هناك مشاكل في 
قسم آخر من أقسام اجلسم. وبعد الفحوصات واالخمبارات يحّدد الّطبيب 
الّطبيب  يوصي  ثّم  اإلصابة.  أو  للمرض  احلقيقّي  الّسبب  وهو  الّمشخيص، 
بالعالج املناسب للمشكلة. وفي الّنهاية، يقوم الّطبيب بجدولة حصص املمابعة 
ليرا ما إذا كانت توصياته قد جنحت، وما إذا كان هناك أّي شيء يحماج إلى 

الّمغيير. 

متاما مثل الّطبيب، علينا أاّل ننمظر حدوث املشكلة. بل علينا أن نقوم بفحص 
منمظم للبيئة واحيط لنرا ما إذا كانت هناك أّي مشاكل، ونحاول الوقاية 
منها ومن تطّورها. فالوقاية من املشاكل ومعاجلمها كالهما مهّم جّدا. ولكن 

كلّما زدنا في الفحص والّموّقي، كلّما قلّت املشاكل الكبيرة.

باألرض.  معنت  هو  إنسان  كّل  ولكن  البشرّي.  باجلسد  املعمنون  هم  األطّباء 
فلدينا جسد  مريضه.  الّطبيب  يعامل  كما  األرض  نعامل  أن  وميكننا جميًعا 

واحد، وكذلك كوكب واحد. 
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نشاط 2

املعتنون باألرض: 
ميكننا أن نعمني بصّحمنا اخلاّصة من خالل القيام بخيارات حسنة. ولكن، علينا أاّل 
نكمفي باالعمناء ب�أنفسنا. فأرضنا في حاجة إلى كّل واحد مّنا كي يهمّم بها كما يهمّم 

بنفسه وصّحمه. 

حان دوركم اآلن. فكونوا معمنني باألرض. انقسموا إلى مجموعمني. واّتبعوا الّموجيهات. 
ناقشوا األسئلة املدّونة في األسفل. وضعوا إجاباتكم في دفمر الّسالم.  

الفحص: قم بفحص بيئّي جلماعمك اخلاّصة وبلدك ومن ثّم الكوكب كلّه. 

• ما هو املشكل في ما يبدو؟ 	

• منذ ممى وهذا األمر ميّثل مشكلة؟ ممى بدأ حتديًدا؟ 	

• هل كانت املشكلة بصدد االنمشار، أم أّنها ظلّت على حالها؟	

• ما هي اجلوانب األخرا المي تأّثرت بهذه املشكلة؟ 	

• كيف أّثرت في احلياة )الّنبات، احليوان والبشر(؟ 	

الّمشخيص: قم بالّمشخيص من خالل البحث عن الّسبب احلقيقّي للمشكلة. تذّكر 
أاّل ترّكز على املشكلة فحسب. بل تأّمل الوضعّية كلّها. وانظر ما إذا كانت هناك 

أشياء أخرا ميكنها أن تكون سبًبا في املشكلة. 

قم ببحث حّمى تمعّرف على كيفّية انطالق املشكلة. ميكن لذلك أن يضّم البحث على 
االنمرنت، وكذلك المحّدث إلى الّناس الذين واجهوا املشكلة بشكل مباشر. 

• هل هناك أّي شيء آخر يخّفف من حّدة املشكلة أو يزيدها سوًءا؟ 	

• ما هو في ما يبدو الّسبب احلقيقّي للمشكل؟ 	

الموصيات: ابمدع أفكاًرا وتوصيات ميكنها أن حتّل املشكل.

• ما الذي مّت إجنازه َسلَفا في محاولٍة حلّل املشكل؟ 	

• ما هي األفكار المي متلكها، والمي ميكنها أن تساعد في حّل املشكل؟ حاول 	
أن تفّكر في حلول بسيطة، وفي أفكار دائمة لكّنها متلك أقصى تأثير ممكن. 

املمابعة: قم بمقييم جناح توصياتك أو فشلها واألثر الذي حتدثه. 

• هل جنح أّي حّل من حلولك؟ وملاذا؟ 	

• ما الذي ميكن حتسينه؟	

• ما هي عوائق الّنجاح؟ 	

• هل حتماج إلى تغيير توصياك أو إعادة تقييمها؟ 	
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دراسة حالة 1

الّتراكم الحي	ّي 	رْ	م الّنفايا	: 

نظام  إل��ى  البالسميك  يمسلّل  عندما 
املياه ويصل إلى احيط، يسمغرق وقما 
إلى  )انظر  يمفّكك  ِلَكْي  ج��ّدا  طوياًل 
الّصورة 1(. وخالل عملّية الّمفّكك ال 
تكمفي أجزاء من البالسميك باالندثار 
بكّل بساطة، وإمّنا تصغر أكثر، وتصير 
تسّمى  أّنها  درج��ة  إل��ى  ج��ّدا  صغيرة 
العوالق  تأكل  ثّم  »مايكروبالسميك«. 
ظّنا  املايكروبالسميك  هذا  الّصغيرة 
منها أّنه طعام. )انظر إلى الّصورة 2 
في األسفل(. وانطالًقا من هذا األمر 

حتدث بعض األشياء، أهّمها:

تناول . 1 في  تسممّر  ألّنها  والّمكاثر،  احلياة  قيد  عل  البقاء  في  مشاكل  العوالق  تواجه 
البالسميك. لكّنها ال تملّقى أّي عناصر غذائّية منه ألّنه ليس طًعاما حقيقّيًا.

البالسميك في . 2 يعّزز وجود  مّما  البالسميك،  أكلت  المي  العوالق  الّصغير  الّسمك  يأكل 
بطون الّسمك.  

من . 3 املزيد  على  الكبير  الّسمك  ه��ذا  ويحصل  الّصغير.  الّسمك  األكبر  الّسمك  يأكل 
البالسميك في أحشائه. 

يمواصل هذا األمر بهذه الّطريقة إلى أن يُعثر على املايكروبالسميك في بعض الّسمك 
الذي نمناوله نحن البشر. تُسّمى هذه العملّية »الّمراكم احليوّي«، ألّن هناك تراكًما لشيء 

ّما أجنبّي عن احلياة احليوانّية. وهو في هذه احلالة عنصر البالسميك.

حفاظات ميكن التخلص . 1
منها: 450 سنة

منشفة ورقية: 2-4 أسابيع. 2
قارورة زجاجية: غير محدد. 3
كيس بالستيكي: 20-10 . 4

سنة
جوارب صوف: 1-5 سنوات. 5
علبة أملنيوم :200 سنة. 6
قميص قطني :2-5 أشهر. 7
حامل مشروبات بالستيكية: . 8

50 سنة
ستايروفوم: 50 سنة. 9

علبة قصدير: 50   سنة. 10
عبوة بالستيكية :450 سنة. 11
صحيفة :6 أسابيع. 12
خشب رقائقي: 1-3 سنوات. 13
بقايا تّفاحة: شهرين. 14
كرتون مشمع: 3 شهور. 15
علبة كرتون: شهرين. 16
عقب السجائر: 1-5 سنوات. 17

كم من الوقت حتى تختفي؟
أوقت حتلل احلطام البحري كيس بالسميك

10-20 عام

زجاجة )غير محدد(

حفاظات أطفال 
كوب سمايروفوم )450( عام

)50( عام

حامل املشروبات 
البالسميكية )50( عام

علبة ألومنيوم 
)200( عام

قميص قطن )5-2( 
شهر

حاوية معدنية  
)50( عام

شربات )5-1(
سنوات

لب المفاحة
2 شهر

خيط الصيد
)600( سنة

عقب السجائر
الكرتون)1-5( سنوات

شهرين

كرتون مشمع
)3( شهور

عوامة )50( عاما

زجاجة بالسميك 
)450( عام

رقائق احلشب 
)1-3( عام

الصحف 6 أسابيع
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الوحدة الّسابعة:74

	فتر الّسالم:
كيف تشعر بعد قراءة هذه املعلومات ورؤية الّصورتني؟ ملاذا يوجد الكثير من البالسميك في 

احيطات؟ ما الذي ميكن فعله حيال هذا؟ هل تعمقد أّن عودة هذاالبالسميك إلينا في الّطعام الذي 
نأكله ميّثل مشكلة حقيقّية؟ 

  قراءة 2
ملء مصّب الّنفايات: 

 إذا لم نُِعد اسمخدام األشياء أو رسكلمها، فما الذي سيحدث لفضالتنا؟ 
مؤذية وخطرة  كيميائّية  م��واّد  الهواء  إلى  يسّرب  ما  وهو  أحيانا،  حُترق  قد 
إلى  نلقيها  المي  الفضالت  األحيان، حُتمل  ولكن في معظم  تُمنّفس.  عندما 
أماكن كالمي توجد في الّصورة الّمالية. ويُسّمى مثل هذا املكان مصّب نفايات، 
حيث ميملئ الفضاء ُكلُّه بالفضالت. وخصوصا في تلك األماكن حيث ال وجود 
لنظام رسكلة، تلقى العديد من األشياء المي ميكن إعادة اسمعمالها ورسكلمها. 

أجب على األسئلة الّمالية في دفمر الّسالم اخلاّص بك:   
• هل أراضي مصّب الّنفايات دائمة االسمعمال؟ 	
• في 	 العالم  في  الّسّكان  عدد  واسممّر  نفاياتنا،  حجم  نغّير  لم  إذا 

عام  مائة  بعد  الّنفايات  مصّب  ص��ورة  تبدو  س��وف  كيف  الّمزايد، 
حسب رأيك؟ ارسم أو دّون إجابمك. 

• الّنفايات 	 الّناجتة عّما يقمضيه اسمخدام مصّب  المعقيدات  ناقش 
املسمقبل  في  يحدث  أن  ال��ذي ميكن  ما  ل��ألراض��ي.  اسمغالل  من 

بخصوص هذا األمر؟ فّكر في تزايد عدد سّكان األرض. 
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الوقت اإلضافّي:
قم ببحث عن »مقهى 

اإلصالح«. وشارك 
ما عثرت عليه في 
احلّصة القادمة. 

قراءة 3

الّتقليص/ إعادة االستعمال/ الّرسكلة: 
هناك ثالث طرق رئيسّية جتعلّنا نقلّص من اسمخدام أراضي مصّب النفايات، 
ومن الّمراكم احليوّي، وتأثيرنا العاّم في احيط. وهذه الّطرق الّثالثة هي الّمقليص، 

وإعادة االسمعمال، والّرسكلة. 

مبلًغا  يعني هذا  ال  نسمعمله.  ما  تقليص حجم  دوما  نحاول  أن  علينا  الّمقليص: 
أصغر من امل��ال فحسُب، وإمّن��ا يعني أيًضا ق��دًرا أق��ّل من امل��وارد امل��أخ��وذة من 
األرض. ينطبق هذا األمر على كّل ما نفعله، انطالقا من ترك املصابيح ُمضاءة 
مروًرا بكّمّية املاء المي تسمخدمها عندما تغسل الّصحون، أو تسمحّم، ووصوال إلى 

عدد املالبس المي تشمريها، وما إلى ذلك. 

في  االسممرار  اسمهالكنا،  من  نقلّص  المي جتعلنا  العظيمة  الّطرق  بني  من   
اسمخدام ما منلكه سلًفا. ميكننا حتقيق ذلك من خالل إصالح األشياء المي منلكها 
وتعديلها. إذا انكسر شيء ّما متلكه، فليكن سؤالك األّول: »هل ميكن إصالحه؟«. 
قد يسمغرق إصالح شيء ّما بعض الوقت. ولكّنه يعني أيًضا أّنك لسَت في حاجة 

لشراء بديل له. كما أّنه يساهم في تقليص املوارد المي نسمخدمها. 

أجب على هذه األسئلة في دفمر الّسالم:    

• م��ا ه��ي ال���ّط���رق األخ����را ال��م��ي مي��ك��ن اّت��ب��اع��ه��ا لمقليص األث����ر في 	
احيط؟ 

• هل لديك أّي أدوات مكسورة أو معّطلة ميكن إصالحها؟	

تعد  لم  لكّنك  معّطلة.  أو  مكسورة  تكون  ّما  أداة  أحياًنا  قد متلك  االسمعمال:  إع��ادة 
تريدها أو حتماجها. في هذه احلال، اسأل نفسك: »كيف ميكن إعادة اسمعمالها؟«. هل 
لديك أّي أدوات لم تعد تسمخدمها لكّنها تصلح لشخص آخر؟ مثال، هل لديك مالبس 
أو  عائلمك  في  آخ��ر  إل��ى شخص  تقدميها  في  فّكر  مناسبة حلجمك؟  تعد  لم  قدمية 
خارجها ميكنه اسمخدامها. من خالل إعادة اسمخدام األشياء والعثور على من يسمعملها 
من بعدنا، نحمي األرض من اسمغالل املزيد من مواردها كي نصنع أدوات فّكره أخرا 

بديلة لها ألّن القدمية مازالت بصدد االسمخدام. 

الّرسكلة: إذا كنَت غير قادر على إصالح شيء ّما أو إعادة اسمعماله، فّكر إذن في طرق 
رسكلمه. عندما يرسكل شيء ّما، فإّن املاّدة المي صنع منها ميكن أن توّظف لصنع أشياء 
موارد  املزيد من  اسمغالل  ويقي من  امل��ورد،  دورة  اسممرار  يحافظ على  مّما  جديدة، 

األرض احدودة. 

دراسة حالة 2

إعادة االستعمال والّرسكلة: 
في  قبل  فّكرت من  رسكلمه. هل  ع��ادّي ميكن  غير  ش��يء  أكثر  في  فّكر 
رسكلة العلكة؟ حسنا، هناك من فّكر في ذلك. وهي مصّممة من اململكة املّمحدة 
اسمها »آّنا بولوس«. لقد وجدت طريقة لتحويل العلكة املستخدمة ألشياء 
مفيدة مثل الكؤوس، وباطن قدم األحذية، وأشياء أخرى كثيرة. لقد قامت 
كذلك بتطوير حاوية في شكل فقاعة، ُتستخدم لتجميع العلكة املستعملة 
العلكة  من  مشّكلة  نفسها  احلاوية  وهــذه  أرًضــا.  الّناس  بها  يلقي  أن  بدل 

املستعملة. )انظر إلى الّصورة على اليسار(
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لقد ابمدعت الفكرة بعد أن الحظت بقًعا داكنة في الّرصيف وأدركت أّنها العلكة 
القدمية املرمّية. تساءلت حينئذ عّم يحدث لكّل العلكة في الّشارع. ورأت أّن كّل ما يلقى من 
العلكة ميكن أن يكون ذا قيمة ومفيًدا. ولكّن املفاجأة تكمن في عدم وجود حّل لرسكلمها. 

ولذلك قّررت أن تبدع طريقة لفعل ذلك.

اسمخدامه  بعد  أّي شيء  نفعل  لم  وإذا  األرض.  ونسمخدمه مصدره  ما منلكه  كّل 
فإّنه سيلّوث هذه األرض في الّنهاية، بطريقة أو بأخرا. إذن، عندما توشك أن تلقي شيًئا 
ّما في املّرة القادمة، توّقف وفّكر قلياًل. »هل ميكن إعادة اسمعمال هذا الّشيء؟ هل ميكن 
»آّنا  فعلت  مثلما  إليها  انظر  قيمة.  بال  باعمبارها شيًئا  إلى فضالتك  تنظر  ال  رسكلمه؟« 

بولوس« مع العلكة. لقد رأت القيمة املخفّية فيها. 

نشاط 3:

مشروع إعادة االستعمال والّرسكلة: 
اليومّية  أداة من األدوات  حان دوركم اآلن! اعملوا ضمن مجموعات لمحويل 
المي تُلْقى عادة. واعثروا على الّطريقة األمثل إلعادة اسمعمالها وتغيير الهدف منها. 

• ابدؤوا بعصف ذهنّي من أجل اّتخاذ القرار بشأن األداة المي سمجدون 	
من أجلها هدًفا جديًدا.

• من املسؤول عن كّل جزء من العمل؟ نّظموا فريقهم ووّزعوا املهاّم. 	

• أين سيعرض صّفك مشاريع فرقه؟ هل ميكنكم تنظيم تظاهرة خاّصة 	
يحضرها تالميذ املدرسة؟ 

• فّكر في الّسبب الذي يجعل إعادة االسمعمال والّرسكلة مهّممني. إّنك 	
أنفسهم  هم  يقوموا  حّمى  لآلخرين  ملهًما  مشروعك  جتعل  أن  تريد 

بإعادة االسمعمال والّرسكلة. ولذلك كن مبدًعا في ما تنجزه. 

• كيف يُريد أن يكون منموجك الّنهائّي؟ جميال أم وظيفّيًا أم تخييلّيًا؟ 	

• اصنعه إذن! اعملوا معا بصفمكم مجموعة وفريًقا واحًدا كي حتّولوا 	
ولذلك  ال��وق��ت.  بعض  األم��ر  ه��ذا  يسمغرق  قد  حقيقة.  إل��ى  أفكاركم 

اسمعّدوا للعمل خارج املدرسة إذا اقمضى إنهاء املشروع ذلك. 

• قّدم عملك لبقّية زمالئك في القسم وخارج القسم كذلك. 	

	فتر الّسالم: 
أكمل هذه اجلملة في دفمر الّسالم اخلاّص بك بثالث قرارات تلزم بها نفسك. »هذا 

األسبوع، سأشارك بشكل فاعل ضمن دوري باعمباري صانع سالم في االعمناء باحيط 
من خالل...«

ال	ق	 اإلضافّي:
أغنية  اكمشاف  أجل  من 
بسيطة مممعة حول الّمقليص 
وإعادة االسمعمال والّرسكلة، 
»جاك  أغنية  إلى  أنصت 
»الّراءات  املعنونة  جونسون« 

الّثالثة«
.The 3R’s
من أجل املزيد من املعلومات 

حول البالسميك في 
احيطات والّناس الذين 
جمعوه وأعادوا اسمعماله 
ورسكلمه، زر هذا املوقع: 

//:sptthwww.plastic-
garbageproject.org/
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77 صّناع الّسالم يدركون تأثيرهم

الوحدة الثامنة:

صّناع الّسالم يدركون تأثيرهم
عّبر عن رأيك

من . 1 ّأن��ه  كيف  بالغير«  معمنون  الّسالم  »صّناع  املعنون  الّسابق  ال��ّدرس  في  رأينا 
غير الكافي اعمناؤنا بأنفسنا فحسب. ومن الّضرورّي كذلك االعمناء باحيط 
بصفمنا مهمّمني به. وأنمم حتافظون على هذا املعطى في أذهانكم، انقسموا إلى 
مجموعمني وناقشوا مع بقّية زمالئكم ما يعني القول املذكور في األسفل. وإذا 

كنمم في حاجة إلى قاموس لشرح بعض املفردات، فافعلوا ذلك: 

• »إّن كّل مجهوداتنا حاربة الفقر واقمفاء منط تطّور مسمدام سمكون بال 	
فائدة إذا لم نوقف الّمدهور البيئّي ونضوب املوارد الّطبيعّية«. 

املّتحدة  لألمم  الّسابق  العاّم  األمني  أنــان«  »كوفي 
واحلاصل على جائزة نوبل للّسالم سنة 2001

• تبنّي 	 كي  اخلاّصة،  بعباراتك  الّسالم  دفمر  في  القول  هذا  صياغة  أعد 
فهمك له. كيف ميكنك تطبيق هذا القول في حياتك اخلاّصة؟ 

أكمل هذه اجلملة في دفمر الّسالم اخلاّص بك: »أن تكون مسؤوال عن احيط . 2
يعني...«

الّمعاطف: هو القدرة على فهم اآلخر ومشاركمه مشاعره )قاموس أوكسفرود( . 3

• في دفمر الّسالم، قم بمعريف الّمعاطف بعباراتك اخلاّصة.	

• كيف تصف الّمعاطف لشخص آخر؟ 	

8
الهدف

أن نفهم أّننا جميًعا 
نمقاسم األرض، وأّن 
قراراتنا إزاء احيط 

ميكن أن تكمسب تأثيًرا 
كبيًرا على حيوات 

اآلخرين سواء بشكل 
إيجابّي أم سلبّي.
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أو . 4 أو ذات مفعول ساّم،  الّملّوث: هو وجود ماّدة في احيط تكون مؤذية، 
إقحامها فيه. )قاموس أوكسفورد( 

• في دفمر الّسالم، قم بمعريف الّملّوث بعباراتك اخلاّصة.	

• كيف تصف الّملّوث لشخص آخر؟ 	

والّملّوث . 5 والّمعاطف،  املسؤولّية،  بني  الّروابط  هي  ما  القسم:  في  ناقشوا 
والّسالم؟ 

قراءة 

القريتان:
تقع قريمان قرب نهر يمدّفق من اجلبال الّشمالّية نحو البحر في اجلنوب. تقع القرية األولى في 
الّشمال. أّما الّثانية، ففي اجلنوب. تعمني القرية اجلنوبّية بشكل فعلّي بالّنهر وتعيش في توازن 
معه ألّن سّكانها يعمبرونه مورًدا قّيما بالّنسبة إليهم. فهو يوّفر لهم املاء العذب للّشراب وسقي 
به من خالل  وتعمني  فمحمرمه  الّنهر.  القرية هذا  ولذلك حتماج  لهم.  والّسمك طعاما  الّنبات، 
عدم إلقاء الفضالت فيه، والّمثّبت من أّنه ما من شيء من الّنفايات يصّب فيه ولو بشكل حادث. 
وحّمى عندما يسمخدم أهل القرية اجلنوبّية املواّد الكيميائّية للّمنظيف، فإّنهم يحرصون على عدم 

وصولها إلى الّنهر وتلويثه.

وبعيًدا في الّشمال، كانت القرية األخرا معمادة على تقدير قيمة الّنهر. لكّنها منذ سنوات قليلة، 
توّقف سّكانها عن الّمفكير في أهّمّية الّنهر وفائدته. ولذلك شرعوا في القيام بكّل ما بدا لهم 
مماًحا وسهاًل. فمسمع منهم: »يمطلّب إبعاد كّل هذه املواّد الكيميائّية والفضالت والّنفايات بعيًدا 
عن الّنهر جهدا عظيما. ولذلك من األحسن الّمخلّص منها بإلقائها فيه. وبا أّننا سنظّل نحصل 
من  بفردها  سممطّهر  فإّنها  اجلنوب،  نحو  تمدّفق  املياه  وسمظّل  اجلبال  من  العذب  املاء  على 
الّنفايات على أّية حال، ولن يدركنا شيء. إّن أفعالنا ال حتدث أّي فرق بالّنسبة إلينا«. وبسبب 
قد  اجلنوبّية  القرية  مياه  فإّن  الّنهر  مياه  عبر  الّشمالّية  القرية  من  للفضالت  املسممّر  الّمدّفق 
تلّوثت أيًضا. ورغم كّل اجلهود املبذولة في هذه القرية لالعمناء بالّنهر، فإّنه قد تلّوث ولم يعد 
بإمكان سّكانها الّشرب منه، أو اصطياد الّسمك الذي مات وسبحت بني ضّفمي الّنهر، بدال منه، 

الفضالت واألوساخ. 

ورغم أّن القرية الّشمالّية لم تخمبر بنفسها نمائج قراراتها وأفعالها وكان سّكانها قادرين على 
مواصلة حياتهم بنفس الّطريقة، فإّنهم تسّببوا في مظلمة بسبب اسمخدامهم للّنهر وفق طريقة 
تالئمهم دون الّمفكير في األثر األكبر واألوسع لهذا االسمخدام، واملممّثل في تخريب الّنهر بالّنسبة 

إلى اآلخرين.

اكمب في دفمر الّسالم ملّخًصا للّنقاط الّرئيسّية لهذه القّصة بعباراتك اخلاّصة. ثّم 
أجب على األسئلة الّمالية :

• ملاذا اخمار سّكان القرية الّشمالّية الّمصّرف بملك الّطريقة؟ وملاذا اخمار سّكان القرية 	
اجلنوبّية الّمصّرف بشكل مغاير؟ فيم يكمن االخمالف بني القراريْن أو اخلياريْن؟

LBBoo2.indd   78 9/8/22   1:50 PM



79 صّناع الّسالم يدركون تأثيرهم

• هل خلقت ق��رارات القرية الّشمالّية وأفعالها الّسالم مع احيط و األشخاص 	
اآلخرين؟

• هل كانت القرية الّشمالّية بصدد الّمصّرف بشكل ممعاطف جتاه اآلخرين؟	

• ماذا كنت لمفعل لو كنت تعيش في القرية الّشمالّية؟	

• كيف كنت لمشعر لو كنت تعيش اآلن في القرية اجلنوبّية، وقد تلّوث ماؤها؟	

• ما هي األفعال المي كنت لمقوم بها لو كنت تعيش في القرية اجلنوبّية؟ 	

على صعيد أكبر، متّثل حكاية القريمني ما يحدث في العالم حّقا. ومثلما متلك القرا 
حدودها اخلاّصة، متلك الّدول حدوًدا. لكّننا رغم ذلك نمقاسم العالم سوّيا. فالهواء واملاء مثال 
غير منحسران في حدود جماعمك أو بلدك. وكالهما يمدّفق نحو مناطق أخرا من العالم. يمدّفق 
الّنهر في البحر. والبحر يصّب في احيط. ومياه احيطات تنمقل بشكل مسممّر في شّمى أنحاء 
العالم. ولذلك ما يفعله الّناس في جهة ّما من العالم ميكن أن يؤّثر بشكل سلبّي في الّناس في 
اجلهة األخرا من العالم. وهذا األثر ال يقمصر على الّناس، وإمّنا يشمل الّنظام الّطبيعّي كلّه 
)الّنباتات واحليوانات المي تسمخدم املوارد( ولهذا الّسبب ميلك كّل شخص أو جماعة أو بلد 
املسؤولّية الّماّمة للّمصّرف بشكل ممعاطف إزاء اآلخرين، واالعمناء بالعالم كلّه. ورغم أّننا قد ال 

نخمبر بأنفسنا عواقب قراراتنا وأفعالنا، فإّنها سمؤّثر في اآلخرين واحيط. 
• هل ميكنك الّمفكير في وضعّية عشمها أو سمعت عنها تكون مشابهة لقّصة القريمني 	

في األعلى؟ 
• ما هي بعض الّطرق املمكنة المي تساعدك على خلق الّسالم في جماعمك من خالل 	

إنشاء الّسالم مع احيط؟ 

نشاط 

ما يكفي اجلميع: 
نهاية  أو قائد املجموعة رجاء املالحظات املخّصصة لألساتذة في  فليقرأ األسماذ)ة( 

الكماب، اسمعداًدا لهذا الّنشاط. 

القسم األّول: 
• ا واحًدا. ولينظروا أمامهم. يحمل األسماذ حقيبة أدوات وميّر 	 فليقف اجلميع صّفً

من أمام اجلميع. ويسمح لكّل شخص بأخذ أداة واحدة فحسب من احلقيبة أو 
الكيس.

هل أخذ اجلميع قطعة أو أداة؟  ←
إذا لم يكن ذلك، فما الّسبب؟ ←
• أعيدوا أدواتكم إلى األسماذ. وناقشوا اآلن داخل القسم كيف ميكنكم العمل مًعا 	

حّمى يمحّصل كّل واحدة على نصيبه من األدوات. 
• اآلخ��ر( واسمخرجوا خّطة، مع احلرص على 	 )الّمفكير في  الّمعاطف  رّك��زوا على 

القيام بذلك بكّل لطف واحمرام. ثّم اعملوا على إيجاد حّل يرضي اجلميع. 
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القسم الّثاني: 
• فليعد اجلميع إلى مكانه في الّصّف. ثّم أعيدوا الّنشاط. هل جنحت خّطة الّموزيع 	

المي وضعمموها؟ 

• إذا إذا لم تنجح اخلّطة، أعيدوا الّنشاط إلى أن يمحّصل كّل فرد على أداة تخّصه. 	

من خالل العمل باسمجابة وتفاعل مع اآلخرين والعمل املشمرك والّمواصل باحمرام 
والّمفكير مع اآلخر، ميكننا بصفمنا صّناع سالم أن نؤّسس الّسالم مع احيط واآلخرين. 

أجب على األسئلة الّمالية في دفمر الّسالم.  

كيف شعر الّمالميذ الذين لم يحصلوا على نصيبهم من األدوات؟  ←

كيف شعروا ما أن أُتيحت لهم الفرصة الخميار أداة؟  ←

• لو كانت األدوات المي في احلقيبة ممّثلة للموارد: 	

هل توجد أّي موارد في جماعمك اخلاّصة لم تسمعمل بشكل مسؤول قائم  ←
على الّمعاطف والّمفكير في اآلخر؟ 

إذا كانت اإلجابة نعم، فّكر في بعض احللول المي تساعد على إرساء الّسالم  ←
في هذه الوضعّية. 

هل توجد أّي موارد في بالدك لم تسمعمل بشكل مسؤول قائم على الّمعاطف  ←
والّمفكير في اآلخر؟

إذا كانت اإلجابة نعم، فّكر في بعض احللول المي تساعد على إرساء الّسالم  ←
في هذه الوضعّية. 

دراسة حالة 

بحر »آرال«:

سنة 1960، قّررت احلكومة في آسيا الوسطى أن حتّول الّصحراء إلى أرض صاحلة 
القطن. ومن أجل حتقيق ذلك،  الفالحّية، وخصوًصا  تنمية احاصيل  مفيدة وذلك من خالل 
كي  الّصحراء  نحو  وجهمها  وحّولت  »آرال«  بحر  إلى  تمدّفق  أن  املفمرض  من  المي  املياه  أخذت 

تسقي احاصيل. 

قبل أن يحدث ذلك، كان بحر »آرال« رابع أكبر بحيرة في العالم. فقد كان غنّيا بالّسمك، 
موّفًرا العمل للعديد من الّناس. كان بحر »آرال« محّققا للمنفعة بالّنسبة إلى احيط الذي يجاوره 
كذلك. فهو يساعد على الّمقليص من درجات احلرارة القصوا، من خالل تلطيف حرارة الّصيف 

وجعل الّشماء أكثر دفًئا. يحدث ذلك من خالل خلق الّرياح الباردة والّدافئة. 

ميّثل القطن منموجا فالحّيا هاّما جّدا في منطقة آسيا الوسطى. وهو يحماج إلى الكثير 
من املياه كي ينمو. وحلماية محاصيل القطن، تسمخدم كّمّيات كبيرة من املبيدات احلشرّية. وهي 
مواّد كيميائّية قوّية املفعول تبيد احلشرات منًعا لها من تخريب احاصيل. ولكّن هذه املبيدات 
باإلضافة إلى مواّد كيميائّية أخرا كانت تُسمعمل بشكل مبالغ فيه، مّما أّدا إلى تلويث نظام 

املياه. وتدّفقت هذه املياه امللّوثة نحو األنهار ومنها إلى بحر »آرال«. 
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ونميجة لمحويل احلكومة وجهة مياه »آرال«، فإّن املياه في هذا البحر ظلّت تقّل تدريجّيا. 
معظم  ماتت  امللوحة،  شّدة  ومن  منها.  تبّقى  ما  في  امللح  ترّكز  في  املياه  قلّة  تمسّبب  وبالّطبع، 
األسماك، في حني كان العديد من الّناس معممدين في حياتهم كلّّيا على صيد األسماك وبيعها. 
ومع موتها، خسر الكثير منهم وظائفهم، وبالّمالي الّطريقة الوحيدة المي يعيلون بها عائالتهم. 

والّنميجة أّن عشرات اآلالف من الّناس رحلوا عن املنطقة بسبب البطالة وعدم توّفر العمل. 

البحر  وحتّول  »آرال«.  بحر  مياه  معظم  جّفت  كثيرة،  اممداد سنوات  وعلى  الّنهاية،  في 
اإليجابّية في احيط  تأثيراته  فإّن  البحر قد جّف،  إلى صحراء. وألّن  نفسه 
أكثر  إلى فصول صيف أشّد حرارة وشماءات  أّدا  واملناخ اخمفت كذلك، مّما 
برودة. باإلضافة إلى أّن كّل امللّوثات من املبيدات واملواّد الكيميائّية المي ُصّبت 
في »آرال« قد مكثت في الّمراب بعد تبّخر املياه، فيما تقوم عواصف هائلة  من 
الغبار بموزيع هذه املواّد الّضاّرة في الهواء. تمكّون هذه العواصف الغبارّية من 
رياح قوّية جّدا تدفع هذه امللّوثات نحو مسافات بعيدة، مسّببة مشاكل خطرة 
للّنبات واحليوان. هذا الهواء الذي يسمنشقه الّناس تسّبب في ارتفاع حاالت 

المهاب الّرئة، ومّت ربطه علمّيا بحاالت من الّسرطان. 

وكما يوّضح مثال بحر »آرال«، ميكن للمشاكل البيئّية أن تمطّور وفق إيقاع 
بطيء إلى حّد ّما على اممداد الّسنوات. وهذا يعني أّننا إذا لم ننمبه حّقا فإّن 

ر األمر. هذه  الّمغيير ميكن أن يكون بطيًئا جّدا إلى درجة أّننا لن نالحظه إاّل حني يكون قد تأخَّ
الّمغييرات البيئّية البطيئة تنمج عن قرارات وخيارات كثيرة انمهجها البشر على اممداد الّسنوات. 
وذلك ما يفّسر اشمراكنا جميًعا في املسؤولّية. وفي هذا املثال املمعلّق ببحر »آرال«، أّدت القرارات 
اخلاطئة إلى عواقب وخيمة لكّل العالم. ولكن، من املهّم أيًضا أن نمذّكر أّن بإمكاننا اّتخاذ قرارات 

جّيدة ذات أثر عاّم إيجابّي في العالم كلّه. 

»إّنها وبوضوح واحدة من أسوإ الكوارث البيئّية في العالم... إّنها شهادة حّية عن املصير 
الذي نالقيه عندما نهدر مواردنا الّطبيعّية املشتركة ونتجاهل محيطنا ونسيء إدارته«. »بان كي 

مون«

لم تنمِه قّصة بحر »آرال« رغم ذلك. لقد انقسمت البحيرة القدمية الواسعة املدهشة إلى 
بحيرتني صغيرتني، تُسّميان بحر »آرال« الّشمالّي وبحر »آرال« اجلنوبّي. ويحاول الّناس في بحر 
»آرال« الّشمالّي إصالح املشكلة. لقد بنوا سّدا ملساعدة املاء على املكوث في املنطقة الّشمالّية 
بدل الّمدّفق نحو منطقة الّصحراء القدمية. ساعد هذا األمر على ارتفاع منسوب املياه وانخفاض 

درجة امللوحة فيها، لمصبح أكثر طبيعّية واعمداال. 

وقد ساهم هذا األمر في ارتفاع نسبة الّسمك في البحر الّشمالّي بشكل ملحوظ. قام 
الّناس كذلك بزراعة الكثير من الّنباتات في املناطق اجلاّفة المي كانت من قبل أجزاء من بحر 

»آرال«. وذلك ملنع عملّية الّمصّحر واممدادها واحلّد من انمشار الغبار.

لمزيد من المعلومات ابحث في 
موقع مرصد األرض الّتابع لناسا 

عن »بحر اآلرال« لمشاهدة صور 
األقمار الصناعّية للّتغييرات التّي 

شهدها بحر اآلرال على مدى 
eartho -//:sptth :سنوات عديدة

gov.nasa.servatory
لمعرفة المزيد عن بحر اآلرال 

قم بزيارة الموقع اإللكتروني 
/com.britannica.www:الّتالي

sea-aral/place

بحر اآلرال       2008-1989
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وحدثت تغييرات إيجابّية كثيرة في محاولة لمصحيح األمر وتدارك الكارثة المي وقعت. 
ولكن سوف يُحماج إلى وقت طويل جّدا كي يمّم إصالح الّضرر القائم. كان ميكن تفادي كّل هذا 
من خالل اّتخاذ القرارات الّسليمة. ولهذا الّسبب، علينا أن نفهم طبيعة النّمائج احلاصلة عن 

قراراتنا وخياراتنا، سواء في بعدها اإليجابي أم الّسلبّي. 

إّن تدمير بحر »آرال« هو مجّرد مثال من بني ما ال ميكن إحصاؤه من املّرات المي أخذ 
فيها أناس بشكل غير مسؤول شيًئا ّما من احيط، دون اسمخدام العقل ودون الّمعاطف والّمفكير 
املقابل  في  من اخلطإ  ليس  والّناس.  في احيط  ذاك  فعلهم  عواقب  يقّدروا  كي  اآلخرين  في 
اسمخدام املوارد المي نكمسبها من األرض. ولكن حني نسمخدمها بشكل غير مسمدام، )ال يساهم 
في جتديد ما أخذناه( فإّننا نحدث حينئذ شرًخا في الّسالم مع احيط واآلخرين. ورغم أّن 
أشياء سّيئة قد وقعت سلًفا للمحيط، ونميجًة لذلك وقعت أشياء سّيئة للّناس، فإّن أمامنا خياريْن 
هما إّما أن نسممّر في اّتخاذ القرارات ذات المأثير الّسلبّي، أو أن نكسر حلقة الّمخريب ونعمل 
على إصالح ما مّت تدميره. هذا ما يساعد على إرساء الّسالم مع احيط ومع الّناس املمضّررين. 

• كيف تشعر إزاء ما حدث في بحر »آرال«؟ هل املشاعر المي تنمابك مساملة 	
أم ال؟ وملاذا؟ 

• حسب رأيك، كيف شعر الّناس الذين يعيشون قرب بحر »آراء« واملعممدين 	
عليه كلّّيا عندما وقعت الكارثة؟ هل كانت مشاعرهم سلمّية؟ 

• حسب رأيك، كيف يشعر الّناس الذين يعيشون اآلن قرب بحر »آرال« إزاء 	
هذه الوضعّية؟ هل مشاعرهم سلمّية؟ 

• ما الذي تعلّممه عن األثر الذي ميكن أن حتدثه قراراتنا؟	
• ملاذا من املهّم أن يكون املرء ممعاطًفا )يفّكر في اآلخرين( عندما يّمخذ 	

قرارات بشأن احيط؟ 
• 	

دفتر الّسالم:

علينا أن نفّكر في األجيال القادمة. وحان الوقت لتقييم الكيفّية التي ستؤّثر 
وفقها أفعاُلنا في املستقبل. 

هل سنختار أن نسمح لقراراتنا بأن تنشئ حلقة غير سلمّية، وجنعل األجيال 
القادمة تشعر إزاءنا متاما كما نشعر نحن على األرجح إزاء األجيال الّسابقة 

التي تسّببت في كارثة بحر »آرال«؟ أم إّنك ستختار أن تكون صانع سالم؟ 

التي  بالكيفّية  يتعّلق  عمل  مخّطط  بك  اخلاّص  الّسالم  دفتر  في  اكتب 
أجل  من  احمليط،  إزاء  مسؤول  بشكل  يتصّرف  سالم  صانع  لتكون  ستّتبعها 

مصلحة األجيال القادمة. 

وقت 
إضافي:

ملزيد األمثلة عن تغيير 
احيط، ابحث عن 

»بروتوكول مونمريال«. 
وهو اّتفاق بني دول عديدة 

يقضي بالّموّقف عن 
اسمخدام املواّد الكيميائّية 
املؤذية، والمي تسّببت في 

إتالف جزء من الغالف 
اجلّوّي األرضّي. زر:

.wwwbritannica.
com/event/

montreal-protocol
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9
الهدف:

الّنظر في كيفّية قيادة 
اخليارات اجلّيدة 

إلى الّسالم، إذ نظهر 
االحمرام لألجيال 

املسمقبلّية من خالل 
االعمناء باحيط.

الوحدة الّتاسعة:

يستعّد صانعو الّسالم للمستقبل
قل كلمتك: 

»نحُن في مرحلة فريدة من تاريخنا. ولم نكن من قبُل أبًدا بهذا الوعي مبا نحن بصدد فعله 
لكوكبنا. كما لم نلك من قبل هذه القّوة التي بحوزتنا اآلن لفعل شيء حيال ذلك. وال شّك 
ومستقبل  اإلنسانّية  مستقبل  إّن  األزرق.  بكوكبنا  االعتناء  على  جميًعا  مسؤولون  أّننا  في 

احلياة على األرض دون شّك صار يعتمد علينا«. 

آتنبورو«، مؤّرخ طبيعّي  »دايفد 
بريطانّي وثائقّيات  ومقّدم 

 ناقش ضمن فريق ما تعمقد أّن هذا القول يعنيه.- أ

ما هو الفريد في هذه املرحلة من الّماريخ؟ - ب

ما هو الفريد لدا البشر حّمى نممّكن من الوعي بأثرنا في األرض. - ت

ما هو الفريد لدا البشر حّمى منملك القدرة على فعل شيء حيال أثرنا على األرض؟ - ث

ملاذا يقول »دايفد أتنبورو« إّن مسمقبل اإلنسانّية واحلياة على األرض يعممد علينا؟ - ج

هل تّمفق مع تصريحه؟ وملاذا؟ - ح

ما الذي تعلّممه من هذا الّمصريح؟ وكيف سممطّبقه في حياتك اخلاّصة؟ - خ

في دفمر الّسالم اخلاّص بك، أعد كمابة هذا الّمصريح بعباراتك اخلاّصة. - د
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الوحدة الّماسعة:84

صانع الّسالم ال يمجاهل املشاكل. . 1

• يحاول صانع الّسالم أن يبحث عن األشياء المي من املمكن أن متّثل مشكلة، ثّم يعمل 	
على حلّها قبل أن تصير قضّية معّقدة. يساعد هذا العمل على احلفاظ على الّسالم 

بشكل فّعال. 

• عندما توجد املشاكل واخلالفات، يبحث صانع الّسالم بشكل نشيط عن طرق إلرساء 	
الّسالم بسرعة. ويكون ذلك بشكل لطيف وقائم على االحمرام قبل أن يصير املشكل 

أكبر وأكثر تعقيًدا. 

دراسة حالة 1

فعل اخلير:
جتعل  المي  الكيفّية  في  تأثيرهم«،  يدركون  الّسالم  »صّناع  الّسابق،  الّدرس  في  نظرنا 
قراراتنا إزاء احيط تؤّثر بشكل كبير في حيوات الّناس. وال تكمفي قراراتنا بالّمأثير في الّناس 
واحيط اآلن، وإمّنا ميمّد تأثيرها إلى املسمقبل. ميكننا إذن أن نحدث تأثيًرا إيجابّيا ونؤّسس 
يريد  اخلير،  يفعل  هو شخص  الّسالم  لآلخرين. صانع  اخلير  فعل  اخميار  من خالل  للّسالم 

الّسالم ويعمل من أجل دميوممه.

اقرأ الّسيناريو الّمالي. ثّم اكمب أجوبمك في دفمر الّسالم:  

خلّف شخص ّما شيئا ثمينا في املدرسة. ما الذي تفعله؟ 

اخليار األّول: تأخذه وحتمفظ به لنفسك ألّنه نسيه.

اخليار الّثاني: ترا الّشيء. ولكّنك تمجاهله. وال تفعل شيًئا حياله. 

اخليار الّثالث: تفعل ما هو ضرورّي من خالل إرجاع الّشيء/ األداة لصاحبها. 

»فعل  معه  يموافق  با  خيار  كّل  اربط  اخليارات؟  هذه  من  واحد  كّل  بني  الفرق  هو  ما 
اخلير«، »عدم فعل الّسوء« و»فعل الّسوء«. 

هل اخليار الّثاني والّثالث ممطابقان؟ ملاذا؟ اشرح إجابمك. 

ناقش: انقسموا إلى مجموعمني. وناقشوا ما يلي من األسئلة:

هل »فعل اخلير لآلخرين« هو نفسه »عدم فعل الّسوء«؟   

كيف سيشعر الّشخص املعني باألمر إذا ترك الّشيء الّثمني في املدرسة ولم يساعده أحد 
في العثور عليه؟ 

كيف سيشعر هذا الّشخص إذا أعيدت له ممملكاته؟ 

نرجو أن تكون قد اعمبرت: 

اخليار األّول = فعل سوء، ألّنه فعل سلبّي. 

اخليار الّثانّي = عدم فعل سوء، ألّن فيه امتناًعا عن الفعل أصاًل أي عدم القيام بأّي شيء. 

اخليار الّثالث = فعل خير، ألّنه عمل إيجابّي. 
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يحماج اخليار الّثالث إلى املزيد من اجلهد مقارنة باخليار الّثاني. لكّنه فعل خير، ألّنه يعني أّنك 
الحظت أّن هناك مشكلة وفعلت شيًئا إيجابّيًا حيالها. 

أن تكون صانع سالم، فهذا يعني أن تخمار الفعل اإليجابّي، أي فعل اخلير، مّمأ يساعد على خلق 
الّسالم واحافظة عليه في حياة اآلخرين. فكلّما سّد الّناس حاجاتهم زادت سلمّيمهم. ال يكتفي صانع 
الّسالم برؤية املشكلة. إّنه يفعل ما يسمطيعه كي يصلحها. ولذلك، ال تنمظر اآلخرين ليفعلوا ما هو 
حسن وخّير. ميكنك أن تكون املبادر إلى ذلك. عندما يملّقى الّناس اللّطف من اآلخرين، يشّجعهم ذلك 
اِدرة  على تقاسم اللّطف ونشره مع غيرهم. وهذا ما يؤّدي في الّنهاية إلى سلسلة من ردود األفعال الصَّ

عن أناس يفعلون اخلير. 

نحن منلك جميًعا ملكات ومواهب فريدة. وكّل واحد مّنا قادر على فعل شيء ّما. ولذلك، إذا 
الحظنا حاجة ّما فإّننا غالبا ما نسمطيع فعل شيء ّما إزاءها. لست في حاجة إلى أن تكون بالًغا أو 
خبيًرا أو محمرًفا كي تممّكن من فعل شيء ّما ملساعدة اآلخرين وإحداث فرق في العالم. وإذا لم تسمطع 
بفردك حّل املشكل، فإّنك تقدر على مشاركمه مع اآلخرين كي تساعد بواسطة اإلخبار والّمشجيع على 

املساعدة. سنناقش هذه الفكرة بمفصيل أكبر في الّدرس العاشر : »صّناع الّسالم يحدثون فرًقا«. 

نشاط 

املنفعة العاّمة:
انقسموا إلى ثالث مجموعات. وسمقوم كّل مجموعة بممثيل إحدا الّسيناريوهات املكموبة 

في األسفل مع توفير اسمجابمنْي له. 

االسمجابة األولى: احلّل األسهل، األقّل كلفة واألسرع، حّل على املدا القصير يكون نافًعا 
اآلن ولكّنه ليس كذلك مسمقباًل أو على املسموا البيئّي.

االسمجابة الّثانية: حّل إبداعّي يممّثل في طريقة حسنة وسلمّية في االسمجابة. وهو جّيد اآلن 
ومسمقباًل ومن أجل احيط.

الّسيناريوهات: 

أنهى أفراد مجموعة من األصدقاء للّمّو تناول الغداء. ولديهم الكثير من الفضالت . 1
)أغلفة ومناديل وقوارير وأكياس(. ماذا سيفعلون بملك الفضالت؟ 

أنت مدير ممجر ِبَقالة كبير. توّزع حلّك كّمّية كبيرة من الّثمار واخلضروات كّل شهر. وقبيل . 2
قدوم الّشحنة اجلديدة، الحظت أّنك مازلت متلك الكثير من الغالل واخلضروات المي تبّقت 
من شحنة الّشهر املاضي. مازالت صاحلة لألكل. لكّن الّناس يريدون شراء الّسلعة اجلديدة. 

ما الذي سمفعله بالغالل واخلضروات القدمية قبل وصول الّشحنة اجلديدة؟ 

وصلك إشهاٌر من شركة هاتفك اجلّوال يقول إّن لديهم اّتفاًقا مربًحا من أجلك حّمى تطّور . 3
هاتفك. َوميلك الهاتف اجلديد العديد من امليزات احلسنة واحّينة. لكّن هاتفك القدمي 

يخلو من املشاكل، ويعمل بشكل مثالّي. فما الذي تفعله؟
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ق�������راءة 

أََخواَن:

اقرأ القّصة القصيرة املدّونة في األسفل. ثم اعمل مع زميلك لإلجابة على األسئلة الّتالية: 

كان هناك أََخواَن. وهما توأمان ممطابقان في مالمحهما. كانا يافعني وينعمان بصّحة 
جّيدة. ميلك كّل منهما الكثير من الّطاقة ويحّبان الّركض بسرعة. وذات مّرة، أُِعّد لسباق 
أّن  األّول  األخ  يعمقد  البعض.  بعضهما  عن  ا  ج�ّدً بعيدتني  مخملفمني  قريمني  بني  طويل 
الّركض بسرعة هو أفضل فكرة مناسبة، با أّنه اآلن مفعم بالّطاقة، مّما يجعل الّركض 
الّثاني،  األخ  أّما  طاقمه.  نفاد  قبل  وقت ممكن  أسرع  في  املسافة  لقطع  مواتًيا  بسرعة 
فيفّضل الّركض على مهل با أّنه ميلك اآلن الكثير من الّطاقة لكّنه يعرف في اآلن نفسه 
أّنه إذا اسمعمل الكثير منها بسرعة فلن يمبّقى لديه ما يكفي ليكمل الّسباق. سيكون في 

تلك احلالة ُمسمنفًدا كّل موارده غير قادر على مواصلة الّطريق. 

ما هي مزايا وسلبّيات كّل طريقة من طريقمْي األخوين في الّمسابق؟ . 1

هل تعمقد أّن كال األخوين سينهيان الّسباق؟ من سيكمل الّسباق أّوال حسب . 2
رأيك؟ 

متّثل هذه القّصة قياًسا يرمز إلى الّطريقة المي نخمار وفقها نحن البشر أن نسمعمل 
املوارد املماحة لنا في احيط على اممداد الّزمن واألجيال. 

متّثل القرية المي ينطلق منها األخوان الّموأمان زمن احلاضر. أّما القرية المي يركضان 
في اجّتاهها، فهي متّثل املسمقبل. بالّنسبة إلى الّطاقة المي يسمخدمانها فهي متّثل املوارد 

األرضّية املماحة.

البشر  نحن  نخمارها  المي  للّطريقة  ال��ّرم��زّي  املقابل  هي  الّسباق  في  الّركض  طريقة 
السمعمال املوارد الّطبيعّية.

اكمب ملّخصا للقّصة في دفمر الّسالم اخلاّص بك. واكمب كذلك عّما تعلّممه من هذه 
القّصة وكيف سمطّبقه في حياتك اخلاّصة.

دراسة حالة 1

»واجناري ماثاي«: 
ناقشنا في الّدرس الّسابق املعنون »صّناع الّسالم يدركون تأثيرهم« أّنه عندما يؤخذ مورٌد 
ّما من الّطبيعة بطريقة غير مسمدامة، فإّنه ال يؤّثر بشكل خطير في احيط فحسب، وإمّنا أيًضا 
في الكثير من الّنباتات واحليوانات والبشر الذين يعممدون على ذلك املورد. منذ سنوات عديدة، 
كانت »كينيا« مثل دول أخرا كثيرة تواجه اآلثار اخلِطرة إلزالة الغابات. وهو ما يحدث عندما 

تسمخدم أشجار الغابات لموفير اخلشب ومواّد أخرا. ولكّنها تقملع بطريقة غير مسمدامة. 
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تؤّثر الّطريقة غير املسمدامة في اسمخدام مورد ّما، وهو األشجار في هذه احلالة، في 
موارد أخرا كثيرة وتسّبب العديد من املشاكل البيئّية مع انهيار الّمربة واجلفاف وتآكل الّمربة. 
ونقص  املائّية،  املوارد  نقص  واجهوا  الذين  للسّكان  وصعوبات  مشاكل  في  تسّببت  أّنها  كما 
اخلشب للّمدفئة وندرة املوارد الّضرورّية في العمل، وكذلك تناقص فرص العمل )خصوًصا في 

ما يمعلّق بالّنساء(.

أّدا نقص املوارد بشكل ملحوظ إلى نقص في الّسالم بني الّناس، وأّدا في كثير من 
ماثاي« نقص  َوأدركت سّيدة اسمها »واجناري  القرا.  واملعارك بني  إلى اخلصومات  األحيان 
الّسالم داخل جماعمها. ولذلك اسمعمت إلى مشاكل الّناس. وبحثت عن حلول لهذه املشاكل، 

أّدت إلى إصالح للمحيط. لقد قالت في هذا الّسياق: 

»عندما تراجعت املوارد، بدأنا في الّتنافس عليها سواء كان ذلك في املستوى احملّلّي 
في كينيا حيث كان لدينا صراعات قبلّية حول األرض واملاء، أم في املستوى الّدولّي إذ يقع 
الّصراع حول املياه والّنفط واملعادن. ولذلك ميّثل الّترويج لإلدارة املستدامة والّتوزيع 

العادل للّثروات ترويًجا للّسالم«.  

أدركت »ماثاي« أّن الّصراع بني الّناس نميجة لغياب الّسالم مع احيط والبيئة. ولكي 
األخضر.  احلزام  حركة  تدعى  منّظمة  أّسست  بلدها،  في  الّسالم  وترسي  املشكل  هذا  حتّل 
ويتمّثل هدفها في غرس األشجار واستعادة الغابات الّضائعة. وبهذا الفعل قّدمت مثاال 
عن االستعمال املستدام للموارد، وساعدت الّنساء على خلق مواطن الّشغل التي حتترم 

احمليط، وساعدتهم على حتقيق مداخيل ماّدّية لعائالتهم. 

لقد وقفت »واجناري ماثاي« مساندة ملا تؤمن به، رغم تعّرضها للّضرب والّسجن والّمشهير 
واإلساءة. وظلّت تقاوم من أجل الّسالم واحيط. ولقد اعمرفت جلنة نوبل للّسالم بجهوداتها 

سنة 2004، إذ تّوجمها في تلك الّسنة باجلائزة. وقد صّرحت في خطاب قبولها قائلة: 

احمليط  حماية  أّن  مفادها  رسالة  توجيه  بصدد  نوبل  جائزة  جلنة  أّن  »أعتقد 
أجل  من  عمل  إّنه  الّسالم.  إرساء  في  يساهمان  وترميمها  إصالحها  ومحاولة  والبيئة 
الّسالم. لطاملا شعرُت أّن عملنا ال يقتصر على غرس األشجار فحسب. إّنه إلهام للّناس 
حيواتهم  وكذلك  يحكمهم،  الذي  والّنظام  وبيئتهم،  محيطهم  مسؤولّية  يتحّملوا  أن 

ومستقبلهم. ومن خالل اجلائزة حتّققُت أّن العالم كان يصغي لتلك الّرسالة«. 

اخلير،  تفعل  أن  اخمارت  ألّنها  للّسالم  الّمرويج  في  حقيقّية  قائدة  »ماثاي«  كانت  لقد 
وبحثت عن طريقة حتقيق الّسالم. كما عملت من أجل احافظة على ذلك الّسالم. لقد أدركت 
جّيًدا أّنه من أجل إرساء الّسالم وتثبيمه يجب أن نكون في سالم مع احيط. ولهذا الّسبب 
تسليمها اجلائزة:  الّسالم عند  نوبل  رئيس جلنة جائزة  دانبولت مجوس«،  »أولي  الّسّيد  قال 
»إّنني أتوّقع أّنه في غضون العقود املقبلة، عندما تطّور األبحاث املزيد من المحليالت الّمفّهمّية 
خلالفات العالم وصراعاته، سوف تصير العالقة بني احيط، املوارد، واخلالفات على األرجح 

واضحة جّدا، بوضوح الّصلة المي نراها اليوم بني حقوق اإلنسان والّدميقراطّية والّسالم«. 

وقت إضافي:
تعّرف على املزيد حول 

»واجناري ماثاي«، ابحث 
عنها على اإلنمرنت 

وقم أيًضا بزيارة املوقع 
اإللكمروني:

.www britannica.com/
birography/Wangari-

Maathai 

شارك بحثك مع بقّية 
الصّف.

	انجاري ماثاي
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الوحدة الّماسعة:88

اعمل مع زميلك لملخيص ما قد تعلّممه. ثّم أجب على األسئلة الّمالية: 
• ما هي القضّية البيئّية المي أنشأت نقًصا في الّسالم بني اجلماعات 	

في كينيا؟ 
• هل ألهمك عمل »واجناري ماثاي«؟ ملاذا؟ 	
• كيف تصّرفت باعمبارها صانعة سالم؟ ماذا فعلت بالّضبط؟ 	
• هل يمحّدا عملها فهمك للّصلة بني الّسالم واحيط/ البيئة؟ 	
• ما الذي ميكنك تعلّمه من حياتها وأعمالها؟ 	
• كيف ميكن تطبيق هذه الّدروس في جماعمك أو بلدك أو في العالم؟ 	

دفتر الّسالم:

لقراراتنا ، الكبيرة منها والصغيرة ، تأثير على العالم واحلاضر واملسمقبل. ال يجب أن 
نسمممع بالعالم فحسب ، بل يجب أيًضا أن نخلق الّسالم من خالل اتخاذ خيارات جيدة 

تعود بالنفع األكبر على اجلميع.

في املرة القادمة المي تمخذ فيها قراًرا ، متّهل و اسأل نفسك األسئلة المالية، وحتقق من 
دوافعك با يمماشى مع دورك باعمبارك صاِنَع سالم:

• ملاذا أريد هذا ، ملاذا أفعل هذا؟	

• كيف يؤثر فيَّ اآلن؟ كيف تؤثر في العالم اآلن؟	

• كيف سيؤثر فيَّ في املسمقبل؟ كيف سيؤثر في العالم في املسمقبل؟	

في مذّكرة الّسالم اخلاّصة بك، احمفظ بسجل لبعض قراراتك هذا األسبوع. سجل أفكارك 
وما إذا كان متّهلك و طرحك لألسئلة أعاله سببا في تغيير قراراتك أم لم يكن لها أثر. قارن 
مالحظاتك في الّدرس الّمالي مع شريك وناقش كيف ميكن أن حُتّول اتخاذ خيارات جيدة 

و العمل من أجل الّسالم إلى عادة في حياتك.
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89 صّناع الّسالم يحدثون فرًقا

الوحدة العاشرة:

صّناع الّسالم يحدثون فرًقا
قل كلمتك:  

• فّكر في كّل الّدروس المي تلّقيناها في هذا الكماب. وتناقش مع زميلك حول: 	

ما هو أكثر شيء أّثر فيك؟ - أ

ما هو أكثر شيء ألهمك؟- ب

هل تغّير سلوكك أو اعمقادك بشيء معنّي؟ - ت

هل غّيرَت أّيا من سلوكاتك نميجة ملا كنت تدرسه؟ - ث

• ميثُِّل هذا الّدرس نهاية هذا الكماب الّمعليمّي. لكّن هذا ال يعني نهاية مسؤولّيمك بصفمك 	
صانع سالم. 

ما هي الّنقاط األساسّية المي قد تفّكر في مشاركمها مع شخص مازال يجهل - أ
كيف يصير صانع سالم؟ 

ما هي الّطرق المي قد تسمخدمها لممرير تلك الّنقاط األساسّية لشخص مازال - ب
يجهل كيف يصير صانَع سالم؟ 

ملاذا تشعر أّنه من املهّم أن تنشر رسالة صناعة الّسالم دعًما للعدالة؟- ت

 ملاذا تشعر أّنه من املهّم أن تنشر رسالة صناعة الّسالم دعًما للمحيط والبيئة؟ - ث

10
الهدف:

أن نطّبق ما تعلّمناه 
حول صناعة 

الّسالم من أجل أن 
ننشر الفهم والوعي 

باملشاكل المي 
حتيط  بنا.
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الوحدة العاشرة:90

قراءة 1

ماذا ميكنني أن أفعل: 
تعريفاتكم  لكمابة  واح��ًدا  قسًما  بصفمكم  معا  اعملوا  ثّم  األسفل.  في  الكلمات  هذه  اق��رؤوا 

اخلاّصة لكّل كلمة منها في دفمر الّسالم. اسمخدموا قاموًسا إذا احمجمم ذلك. 

عاجز- أ

مناصر- ب

الّنشاط- ت

احمجاج- ث

مينع- ج

كيف تنطبق هذه الكلمات وتعريفاتها على العدالة، والبيئة، وصناعة الّسالم؟

»قد متّر بنا أوقات نكون فيها عاجزين عن منع املظالم. ولكن، لن يكون هناك أّي وقت نعجز فيه 
عن االحتجاج«.  

»إيلي فيزل« كاتب، ناشط حقوقّي وحائز على جائزة نوبل للّسالم سنة 1986

ناقشوا داخل القسم:

ما الذي يعنيه هذا القول؟ - أ

كيف ينطبق هذا القول على حياتي اخلاّصة؟ - ب

كيف ينطبق هذا القول على مجممعي؟ - ت

كيف ينطبق هذا القول على العالم؟ - ث

دراسة حالة 1

خطوات عملّية: 

كيف جند حاّل عملّيا؟ نحماج خطوات عملّية ميكن أن تطّبق بشكل فورّي على املشكل 

انمهاكا  في ما يخّص  الذي نواجهه. وسواء أكّنا نريد أن نحّل جداال مع صديق أم نرسي العدالة 

حلقوق اإلنسان أم نصلح ضرًرا واقًعا في البيئة، تظّل مبادئ أن تكون صانع سالم هي نفسها.

في املّرة القادمة المي ترا فيها مشكلة أو تواجهها بنفسك، حاول أن تطّبق اخلطوات 

هذه  بمطبيق  رس  ال��دّ هذا  في  الحًقا  نقوم  ثّم  اآلن.  سندرسها  يلي.  ما  في  املدّونة  العملّية 

اخلطوات خالل املشروع الّنهائّي: »صّناع الّسالم، اسمخدموا صوتكم!«.

كن ُمّطلعا:  

• حتّقق من الوضعّية. وافهم احلقائق والّسياق. 	
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91 صّناع الّسالم يحدثون فرًقا

جّه	 خّطة عمل:
• حتّقق من الوضعّية. وافهم احلقائق والّسياق. 	

با	ر بالفعل: 
• انشر الوعي. وكن ملمزًما بذلك في جماعمك احلّّية والوطنّية والّدولّية. 	

• تبّرع بوقمك ومواردك وطاقمك. 	

• ذل��ك ضرورّيًا 	 ك��ان  إذا  ّم��ا  تبّرعات وأم��وال من أج��ل قضّية  قم بجمع 
ومناسبا. 

• قم بمقوية اآلخرين ودعمهم في كفاحهم من أجل العدالة. 	

• ابحث عن طرق جتعلك تساعد اآلخرين الذين يعملون من أجل الّسالم. 	
إّن مساواتنا القائمة على الكرامة اإلنسانّية توّحدنا رغم كّل االخمالفات 

األخرا. 

تفّكر: 
• تفّكر في جناعة خّطة عملك.	

هل مّت مترير الّرسالة بشكل فّعال؟ هل ميكن حتسني أّي شيء؟ ما الذي  ←
تعلّممه؟ 

المتابعة: 
• قد تكون الوضعّية الّراهنة قد ُحلّت. ولكن، هل يجدر بك فعل أّي شيء آخر؟ 	

هل مّت حتقيق احلّل الّسلمّي؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فكيف ميكن  ←
احلفاظ على ذلك؟ إذا كانت اإلجابة بالّنفي، فلماذا؟ 

دراسة حالة 2

احتجاج سلمّي: 
ما هو االحمجاج الّسلمّي؟ وفيم تكمن أهّمّيمه؟

بصفمنا صّناع سالم، نحن نعمل من أجل عالم أكثر سلمّية من خالل تعلّم كيفّية أن نكون 
في سالم مع ذواتنا، وفي عالقاتنا وجماعمنا احلّّية ووطننا وفي اجلماعة الكونّية كلّها. ونحن 
للعدالة واالعمناء بكوكبنا هما  الوقوف مساندًة  أّن  الّسالم. كما  جميًعا منلك مسؤولّية اخميار 

عنصران أساسّيان من عناصر الّسالم. 
حّمى لو لم نمأّثر بشكل مباشر باملظالم أو الكوارث الّطبيعّية، فنحن في موقع املساعدة، 
وبالّمالي نمحّمل مسؤولّية مساعدة أولئك الذين يواجهون هذه املشاكل. هذا هو دورنا بصفمنا 

صّناع سالم. 
ولكن كيف نقوم باملساعدة؟ كما نظرنا في األمر خالل الّدرس الّسابق، يقّر صّناع الّسالم 

باملسؤولّية. كما أّنهم يعّدون من أجل املسمقبل. هذا هو الّدور الّسلمّي الفّعال. 
ميكن تعريف االحمجاج الّسلمّي بصفمه املبادرة بالفعل اسمناًدا إلى معمقد أو قضّية عادلة 

تؤمن ِبَها بقّوة، ولكن دون اللّجوء إلى العنف.
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الوحدة العاشرة:92

مارغريت ميد

إلينور روزفليت

غاندي

والاّلفمات  الّشعارات  َورفع  بيان،  أو  عريضة  إنشاء  الّسلمي،  االحمجاج  أمثلة  بني  ومن 
لنشر رسالة بعينها، وتنظيم املسيرات واملظاهرات الّسلمّية، واسمخدام مخملف وسائل االّتصال 
والّمواصل لنشر القضّية والّرسالة المي تؤمن بها. ومثال ذلك وسائل اإلعالم واملناشير، أو توجيه 
خطاب عاّم. االحمجاج الّسلمّي أمر فّعال وميكن أن يكون ذا تأثير كبير. ولكّنه يمفادا العنف 

دوما. ال يشّجع على األفعال العنيفة أو انمهاك أّي قانون. 

فّكر في حيوات وأعمال صّناع الّسالم الذين سبقوك. والكثير منهم قد أشرنا إليهم سابقا 
في الّدورس الّسابقة لهذا الكماب. 

• ما هو الّدور الذي لعبه االحمجاج الّسلمّي في حيواتهم؟	

• ِصْف كيف ميكن للوضعّيات المي شهدوها أن تخملف نمائجها لو كانوا قد جلؤوا إلى 	
االحمجاج العنيف بدال من االحمجاج الّسلمّي.

نشاط 1

كلمات ُمْفَعمة باحلكمة:
اقرأ هذه األقوال بانمباه وتفّكر. وفّكر ملّيًا في ما تعنيه، وِلَم صّرح بها صّناع الّسالم 

هؤالء.

ال تشّك أبًدا في أّن مجموعة صغيرة من املواطنني العقالء امللمزمني ميكنهم تغيير العالم. في 
احلقيقة، ذلك ما ظّل يحدث دوما. 

»مارجريت ميد«

ليس مجّرد احلديث عن الّسالم كافًيا، بل يجب على املرء أن يؤمن به. وليس أن يؤمن املرء به 
فحسب كافًيا، وإمّنا يجب أن يعمل من أجله. 

»إليانور روزفلت«

إّن اخلطوة األولى متاًما في تفادي العنف تممّثل في أن ننّمي في أنفسنا، ضمن حياتنا 
اليومّية، وفي ما بيننا، الّصدق، والّمواضع، والّمسامح، واللّطافة واحّبة.

»غاندي«

• أّي قول يبدو لك أكثر إلهاًما؟ وملاذا؟	
• اعملوا في مجموعات صغيرة. َواخماروا قوال من األقوال املذكورة أعاله. وقّرروا كيف 	

سمقّدمونه لبقّية زمالئكم في القسم.  
هل سمسمخدمون الّرسم/ الّممثيل/ الّرقص/ الّشعر أم شيًئا آخر؟  ←

ما هو أكثر وسيط ناجع إليصال رسالمكم بشكل ال يُنسى وذي تأثير  ←
كبير؟ 

• قوموا بالمخطيط لعملّية العرض. ثّم قّدموه أمام زمالئكم في القسم. 	

• أقيموا نقاشا حول كّل العروض املقّدمة بعد انمهائها. 	
ما الذي تعلّممه من إجناز هذا الّنشاط؟  ←
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مالال يوسفزي

وقت إضافي:
ابحث أكثر عن »مالال«، 

حياتها وآرائها عن 
العدالة وأفعالها 

ومبادراتها المي قامت 
بها مساندة للعدالة. 
فّكر في ما ميكنك 

تعلّمه من حياتها. ما 
امللهم في ذلك بالّنسبة 

إليك؟ ما الذي ميّثل 
حتّديا لك؟ وماذا كنت 

سمفعل لو كنَت في 
مكانها؟

 الوقت اإلضافّي:
ثّم  الّدرس.  بهم في هذا  املسمشَهد  الّسالم  وأعمال صّناع  ببحث عن حياة  قم 

شارك ما وجدته مع بقّية زمالئك في القسم. هل يقّدم هذا األمر سياًقا إضافّيًا 

ملقوالتهم؟ وهل يغّير فهمك لها؟

قراءة 2

»مالال يوسفزي«: 

• كم كان سّن »مالال« عندما أطلق عليها الّرصاص في محاولة إلسكاتها ومنعها 	
من مواصلة نشاطها الّسلمّي؟ 

• ما هو شعورك إزاء هذا األمر؟ 	

• الّسالم 	 »صّناع  املعنون  الّثالث  بالّدرس  وجه صلمه  وفي  قرأته،  ما  في  فّكر 
يقفون من أجل احلّرّية«.

ميكنك أن تكمشف املزيد عن حياة »مالال« من خالل زيارة موقع:

 org.malala.www

كانت  وقد  مناصفة.  للّسالم  نوبل  2014 على جائزة  »م��الال« سنة  حتّصلت 
أصغر حائزة على اجلائزة عبر الّماريخ. 

حسب رأيك، لم مّت ترشيح »مالال« جلائزة نوبل للّسالم؟ 

• لم مّت اخميارها حسب رأيك لنيل اجلائزة؟ 	
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دراسة حالة 2

»غريتا تونبرغ«
»غريما تونبرغ« ليست سعيدة. وبالّمحديد، ليست سعيدة بهذه الّطريقة المي تعاملت وفقها 
األجيال الّسابقة واحلالّية مع احيط. ولذلك تطلب أن تمغّير األمور. إّنها صغيرة في السّن. ولكّن 

هذا ليس حاجًزا يعيقها عن الوقوف من أجل الّسالم. 
بالعنف والّصراعات،  يمعلق  الكماب األّول، في ما  لقد سمعَت عن »غريما« من قبُل في 

الّدرس الّسابع: »صّناع الّسالم يفهمون الّصراعات«. 
انقسموا إلى مجموعات. وابحثوا أكثر عن »غريما«، حياتها وآرائها في ما يخّص احيط 

واملبادرات المي قامت بها والّطرق المي اسمخدممها لمبليغ رسالمها. 
قم بمقدمي ملّخص عن بحثك وأفكارك المي تعلّقت به أمام زمالئك في القسم. 

اسمخدم األسئلة الّمالية لمساعدك في القيام ببحثك: 
• من هي »غريما تونبرغ«؟	
• ما الذي يؤّهل »غريما« لمكون ناشطة بيئّية؟ 	
• عّم تدافع حملة »غريما«؟ 	
• أين تقع هذه احلملة ؟	
• ممى حدثت هذه احلملة؟	
• ما هو أثرها؟ 	
• كيف تصف أسلوب »غريما« في الّموعية؟	
• حسب رأيك، ِلَم تهمّم »غريما« باحيط والبيئة؟	
• ملاذا تمحّمل »غريما« حسب رأيك املسؤولّية حلماية مسمقبل البيئة من خالل اسمثمار 	

وقمها وجهودها في حملمها؟ 
• هل تغّير شيء نميجة لهذه اجلهود؟ ما هو هذا الّشيء إذا كانت اإلجابة بنعم؟ وإذا 	

كانت اإلجابة بال، فلم ال؟ 
الّمفّكر:   

• ما الذي ميكنك تعلّمه من حياتها، وكلماتها وأفعالها؟ 	
• ما هو امللهم من كّل ذلك؟ 	
• وما هو وجه الّمحّدي في ذلك؟	

هل هناك أّي شيء يجعلها مخملفة عنك؟ 
الّمطبيق:

• ما الّدروس المي تعلّممها من »غريما تونبرغ«؟	
• كيف سمطّبق هذه الّدروس في حياتك اخلاّصة؟ 	
• هل هناك أّي أفعال أو سلوكات سمغّيرها في حياتك اخلاّصة نميجة ملا تعلّممه عن 	

حياة »غريما« ونشاطها؟

غريما تونبرغ
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نشاط 2
تعّلم من اآلخرين: 

للبحث عن حمالت توعية سلمّية واحمجاجات سلمّية كذلك،  اعملوا ضمن مجموعات 
سواء أكانت تاريخّية أم حدثت في أّيامنا هذه؟ كن مبدعا في بحوثك. مثال، حملة توعية حول 
الّسالمة املرورّية في بلدك، أو مسيرة امللح الّشهيرة اخلاّصة »بغاندي«. جد شيًئا ّما يكون ملهما 

بالّنسبة إليك. 

تذّكر أّننا صّنأع سالم. ونحن أعضاء ملمزمون وناشطون في مجممعنا احلّّي والّدولّي. 
فنحن مواطنون دولّيون. وتلهمنا جناحات أولئك الذين سبقونا وحيواتهم ومبادراتهم الّسلمّية. 
نحن منلك ميراثا من الّنشاط الّسلمّي الذي خلّفوه لنا. ومسؤولّيمنا تممّثل في الّممّسك بالّسالم 

والّسلمّية بينما نقف ضّد أشياء نخالفها. 

أثناء بحثك، فّكر في هذه الّنقاط: 

• ما الّرسالة؟ 	

• ما الّطريقة املّتبعة؟ 	

• أين وقعت احلملة أو االحتجاج؟ هل كان لهذا األمر تأثير في مآل األمور؟ 	

•  كم دامت احلملة أو االحتجاج؟	

• كم عدد األشخاص املنخرطني في ذلك؟	

• من هم احلضور أو اجلمهور؟ 	

•  ِلَم كانت هذه الّرسالة مهّمة حّتى يقام احتجاج أو حملة توعية من أجلها؟	

• في 	 تدّخل  الــذي  ما  أو  ومن  ذلــك؟  كيف  الّنهاية؟  في  الّتغيير  هل حدث 
ذلك؟ 

• ما الذي مّت بنجاح؟ وملاذا؟	

• ما الذي أخفق؟ وملاذا؟	

• ما الذي ميكن حتسينه؟ كيف؟	

الّتفّكر:  
ما الذي تعلّممه من هذا البحث؟. 1

هل فاجأك أّي شيء خالله؟ . 2

هل ألهمك أّي شيء؟. 3

هل خّيب ظّنك أّي شيء؟ . 4

كيف سمطّبق ما تعلّممه في حياتك اخلاّصة؟ . 5

شاركوا في نقاش جماعّي داخل القسم الحًقا، وتشاركوا آراءكم وما توّصلمم إليه. تذّكروا 
أّن أجوبمكم عن األسئلة سمساعدكم في إجناز الّنشاط الّمالي املعنون »اسمخدم صوتك«. 
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 املشروع الّنهائّي:

 صّناع الّسالم، استخدموا أصواتكم! 

التخطيط حلملة توعّية سلمّية
لقد تعلّمنا الكثير في هذا الكماب حول حتقيق الّسالم من خالل العدالة والبيئة. ونميجة 

لذلك، سمحّولون اآلن كّل ما تعلّمناه إلى املمارسة.

ميكنكم أن تقّرروا فيما بينكم ما إذا كنمم سمعملون في مجموعات أم بشكل جماعّي، 
أي قسًما واحًدا. 

مِبَ تّمعلّق حملة الّموعية الّسلمّية هذه؟ هذا خياركم. فّكروا في قضّية أو رسالة تشعرون 
أّن اآلخرين بحاجة إلى االّطالع عليها. ميكن لهذه الّرسالة أن تكون محلّّية في مسموا 
املدرسة، أو اجلماعة المي تنممون إليها. وقد تكون قضّية وطنّية في بالدكم، أو مسألة 

دولّية.

• قوموا بعصف ذهنّي. وناقشوا أفكاركم في ما بينكم.	

• ما الذي مّثل بالّنسبة إليكم حتّدًيا أو إلهاًما أو تأثيًرا مهّما خالل دروس 	
هذا الكماب؟ هل من املمكن أن تمعلّق حملمكم المَّْوَعِويَُّة بهذا األمر؟ 

• مسألمي 	 وجتمع  الّموعّية  حملة  بها  تمعلّق  أن  ميكن  قضّية  هناك  هل 
العدالة والبيئة في نفس الوقت؟ 

• ميكنكم العودة إلى دروس هذا الكماب وإلى دفاتر الّسالم اخلاّصة بكم، 	
بحثا عّما قد يلهمكم. لكن لكم احلّرّية في اخميار أّي قضّية تهمّمون لها 

بشّدة وترجون أن تروا فيها حاّلً سلمّيًا. 

ا بالّنسبة إلى صانع الّسالم. ولكن  تذّكر أّن الّرسالة وطريقة تبليغها ِكلَيْهما مهّمان جّدً
علينا أيًضا أن نعمرف أّن الكلمات واألفعال والّسلوكات المي نقوم بها يجب أن تكون 

قوّية. فهي سالحنا في الّنضال من أجل الّسالم. 

كيف سترّوج لرسالتك؟ . 1

عد إلى بحثك عن حمالت الّموعية الّناجحة واالحمجاجات الّسلمّية. ما هي الّطرق  ←
المي اسمخدمها منّظمو هذه املبادرات؟ ماذا سمفعل في املقابل؟ 

واسمهداف  ← رسالمك  تبليغ  في  وناقش مدا جناعمها  اخليارات.  من  قائمة  حّدد 
جمهورك. مثال: امللصقات، اإلذاعة، املوسيقى، حورات الّصحف، األداء الّممثيلّي، 

املناشير...

من هو جمهورك املستهَدف؟ . 2

قم ببحث عن الّناس الذين تريد أن تؤّثر فيهم. فّكر في سّنهم، ومكان إقاممهم،  ←
وقيمهم  وأخ��الق��ه��م،  وتعليمهم،  وم��داخ��ي��ل��ه��م،  ع��ائ��الت��ه��م،  وطبيعة  ووظ��ائ��ف��ه��م، 

واهمماماتهم، وآمالهم، وأحالمهم. 

كيف سيؤثر وعيك بالكرامة 
االنسانية في حملمك 

السلمية؟
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ما الّرسالة التي تريد تبليغها؟ . 3

كن واضًحا وموجًزا، حّمى ال تشّوش جمهورك املسمهدف. ففي كثير من األحيان  ←
يكون الّنقص زيادة في احلقيقة. ولذلك، ال حتاول أن تقول كّل شيء دفعة واحدة. 

وبدال من ذلك، اخمر رسالة بسيطة ومؤّثرة.

ما هي بعض األمكنة التي ميكن أن ترّوج فيها رسالتك؟ 

اضبط قائمة لألماكن المي يمجّمع الّناس فيها سواء أكان ذلك جسدّيا أم افمراضّيا  ←
)االنمرنت( 

ملاذا تهتّم بهذه الّرسالة؟ . 4

وُقْم  ← »اللّماذا«  هذه  اسمهدف  لهم؟  توّجهه  با  املسمهدف  جمهورك  يهمّم  قد  ِل��َم 
بإلهامهم.

م حملتك الّتوعوّية الّسلمّية؟  متى ستقدِّ

الّمخطيط حّمى تظّل ملمزًما بجدولة دقيقة إلى  ← أعّد جدوالً زمنّيًا، واعممده في 
أساسّيان  مفماحان  الّدقيق  والّموقيت  اجلّيد،  فالّمنظيم  احلملة.  انطالق  حني 

لنجاعة احلمالت. 

أين ستطلق حملتك؟ وكيف؟  . 5

فّكر في املكان الذي مينح حملمك أكبر قدر ممكن من الّنجاعة. هل سمطلق احلملة  ←
جسدّيا أم افمراضّيا )على االنمرنت( أم كليهما. هل حتماج لبرمجة يوم انطالق 

احلملة في مدرسمك أو جماعمك؟

هل هل هناك أّي شيء آخر تريد أن تفّكر فيه وتخّطط له؟ . 6

ما هي الرسالة التي تريد توصيلها؟	. 

ال	ق	 اإلضافّي:
قم بإعداد لوحة عرض تمضّمن ملصقات سالم من أجل مدرسمك. ميكن لهذا 
أن يمّم في قسمك اخلاّص أو في قسم مشمرك من املدرسة، حيث ميكن لعدد 

أكبر من األشخاص رؤيمها واالّطالع عليها. 

اخمر قواًل أو تصريًحا لصانع)ة( سالم جتده مؤّثًرا وملهًما. اكمب هذا القول 
على ملصقك حّمى يساعدك واآلخرين على تذّكر كلمات احلكمة المي تلّفظ 

بها صّناع الّسالم الّسابقون لنا. 

اجعل ملصقاتك جّذابة وقوّية الّمأثير. فأنت تريد أن يموّقف الّناس لقراءتها، 
ومن ثّم أن يمذّكروا رسائل األقوال والّشواهد المي تمضّمنها. 

هل ميكنك أن توّجه رسالمك جلمهورأكبر؟ فّكر في أن تطلب من الّشركات 
واملماجر احلّّية أن يعرضوا ملصقاتك حلرفائهم.
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دفتر الّسالم:  

رغم أّن نهاية هذا الكماب املدرسّي قد حانت، إاّل أّنها ليست نهاية دورك ومسؤولّيمك 

بصفمك صانع سالم. تذّكر الّدروس المي تعلّممها كلّما واجهت بعض الّصعوبات، أو احمجت إلى 

اّتخاذ القرارات. وتأّكد من سؤالك عن الّسبب. واخمر الّسالم دوًما، عازًما على العمل بجّد من 

أجل حتقيقه. 

عد باسممرار وبشكل دورّي إلى دفمر الّسالم اخلاّص بك حّمى تذّكر نفسك بأهّمّية أن 

يكون املرء صانع سالم، وتشّجعها على ذلك، وتمبنّي كيف يمّم األمر. 

فّكر في بعض الّطرق المي جتعلك متارس صناعة الّسالم بشكل عملّي، في سياق قراراتك 

اليومّية مع أصدقائك وعائلمك. اكمب ثالث خطوات عملّية في دفمر الّسالم لمذّكرك بذلك. 

امُللَحق
مالحظات املعلم بخصوص مذّكرات الّسالم

مت تطوير هذا املنهج ، إلى جانب املنهجنْي الّسابقنْي لكي يكون لكل طالب دفمر املالحظات 

اخلاص به السمخدامه جنًبا إلى جنب مع كل درس و هو ما يُشار إليه في الّدليل باسم مذّكرة 

الّسالم.

يرجى المأكد من أن كل طالب لديه دفمر مالحظات خاص به. في حال عدم توفر دفمر 

لمثبيت  ملّف  أو   مجلد  في  مًعا  املجمعة  األوراق  الطالب السمخدام  توجيه  يرجى  مالحظات، 

األوراق وليسمعني به في املسمقبل.

يمعلمونها  المي  واملفاهيم  للمعلومات  سجل  هي  بالّمالميذ  اخلاّصة  الّسالم  مذّكرة  إّن   

باإلضافة إلى أفكارهم الشخصية وأفكارهم وردودهم على املعاني و احموا المي يغطيها الدليل. 

يجب على الطالب أن يأخذ مذّكرته  إلى املنزل بعد كل درس ، ويعود بها  في املرة القادمة، 

ويحمفظ بها  بجرد اكممال املنهج. نأمل أن يشعر كل طالب بإحساس قوي بامللكية واملسؤولية 

واالحمرام جتاه مذّكرة الّسالم اخلاصة به بوصفها رفيًقا َجوهرّيًا في رحلمه نحو أن يُصِبَح صايَغ 

سالم.
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مالحظات املعلم عن الدّرس 8 ، الّنشاط: يوجد ما هو كفاية للجميع.

لهذا النشاط ، يرجى إعداد كيس من احللوا ، ولكن تأكد من وجود قطعة حلوا واحدة  

فقط لكل طالب في الفصل. إذا كانت احللوا غير مموفرة ، ميكن القيام بالنشاط مع بعض 

العناصر األخرا ، مثل الصخور أو أقالم الرصاص وما إلى ذلك. يرجى قراءة هذه المعليمات 

قبل بداية النشاط.

اجلزء 1: على اجلميع الوقوف في خط مسمقيم ومواجهة األمام. أنت ، بصفمك املعلم ، 

يجب أن متسك كيس احللوا ، وتبدأ من بداية السطر ومتشي أمام الّمالميذ. عليهم أن يأخذوا 

قطعة حلوا واحدة فقط من الكيس . لكن قّدم كيس احللوا إلى ثلثي القسم  والثلث اآلخر 

بدون حلوا.

• ثم توقف وارجع إلى بداية السطر ، وامش أمام الّمالميذ وقل لكل تلميذ في الصّف: 	

»ميكنك:
1 - أن تأخذ قطعة أخرا:
2 - احمفظ بقطعمك فقط.

3 - أعد قطعمك لشخص آخر«.

• هذه املّرة ، ال تموقف عند ثلثي القسم، ولكن اذهب إلى كل تلميذ.	

لم  ← زالوا  ما  الذين  السطر  نهاية  في  الّمالميذ  بعض  هناك  يكون  أن  احممل  من 

يحصلوا على أيٍّ من احللوا ألن البعض في بداية السطر أخذوا واحدة إضافية. 

يجب على الّمالميذ اآلن الموقف ومناقشة ما ميكن القيام به حمى يحصل اجلميع 

على قطعة.

عليهم المركيز على المواصل واملشاركة والمفكير في اآلخرين. ←

اجلزء 2: اسمرجع كل قطع احللوا وقم بإجراء النشاط مرة ثانية. اجلميع في طابور في 

نفس األماكن كما كانوا من قبل. قدم احللوا لثلثي القسم، ثم ارجع وقل نفس الشيء كما كان من 

قبل: »ميكنك أن تأخذ قطعة أخرا ، أو حتمفظ بقطعمك فقط، أو تعيد قطعمك لشخص آخر«.

هل جنحت خطمهم؟ هل أتيحت للجميع فرصة اخميار قطعة حلوا؟ ←

إذا لم يكن األمر كذلك ، كّرر الممرين حمى يممّكن كّل شخص من أخذ قطعة حلوا.  ←

قد يخمار بعض الّمالميذ عدم تناول أي حلوا على اإلطالق ، لكن ال توقف النشاط 

حمى يموفر للجميع الفرصة في االخميار.
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