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5 شكر وتقدير

شكر وتقدير

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

أنحاء العالم. 

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

لألجيال القادمة. 

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

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

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

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

األم في كل بلد. 

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

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

واألمريكي وكذلك نظام البلدان الناطقة باللغة اإلجنليزية. 

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

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

االبتدائية واألساسية. 

• فريق من خبراء التعليم الثانوي. 	

• فريق من خبراء التعليم العالي. 	
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شكر وتقدير6

ولقد قمنا ِبَحثِّ الفرق على إمتام املناهج في نهاية أفريل/
أبريل 2019، حنى نممكّن من تقدميها لضيوفنا في النسخة األولى 
من املنمدا العاملي لثقافة السالم الذي نظممه املؤسسة في محكمة 
العدل الدولية في الهاي في 13 جوان/يونيو 2019.. وقد حضر 
الفاعلة  واجلهات  والسياسيني  العالم  قادة  من  عدد  املنمدا  هذا 
االجمماعية والثقافية. ومن أجل ضمان اإلجناز الشامل لعملنا في 
تهامي  الدكمور  لألسماذ  املشرفة  اللجنة  عهدت  احددة،  اآلجال 
على  واإلشراف  واملمابعة  بالمنسيق  املؤسسة  عام  مدير  عبدولي 
الذين  اخلبراء  فرق  جلميع  اجلزيل  بالشكر  أتقّدم  لذا  املناهج. 

قاموا بمأليف املناهج واحمرموا اآلجال احددة. 

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

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

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

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

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

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

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

• »محفوظ العارم«، معهد سوسة الدولي. 	

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

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

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

• »نيول هوغالند«، جامعة »بيرزيت«. 	

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

• »جوناثان ميسون« - كلية اآلداب - تونس. 	

• »اليزابيث ماركيز« املدرسة الفرنسية بالكويت. 	

• »إميان قرامي« املدرسة الفرنسية بالكويت. 	

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

العاملي: 

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

اللجنة الدميقراطية بالبندقية. 

• الشمال 	 بني  احلوار  مؤسسة  رئيس  نوثومب«،  »تشارلز 
واجلنوب، وزير اخلارجية البلجيكي األسبق. 

• »باتريسيا مارتيلو«، رئيسة األكادميية العاملية للشعر. 	

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

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

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

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

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

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

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

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

األوروبية والعربية واإلفريقية )2016-2011(. 

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

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

عبدالعزيز سعود البابطني
الكويت، 1 مايو 2019
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7 توطئة 

توطئة 
الم التزام ثقافة السَّ

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

وهي قيم تكمن في صميم ثقافة السالم. 

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

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

َففي سياق املنظور األوروبي املشمرك، وحني نمحدث عن 

وتطبيقها  األوروبيني  املؤسسني  اآلباء  رؤية  فإن  السالم،  ثقافة 

الفعلي هما مسألمان مركزيمان. 

المكامل  حتقيق  إلى  السعي  ّهو  األهّم  اخليار  كان  لقد 

األولى  اخلطوة  وكانت  االقمصادي،  المكامل  عبر  السياسي 

االحتاد  الوقت ضمن  ذلك  في  للحرب  اخلام  املواد  تقاسم  هي 

أجل  من  والمفاني  الموجه  هذا  ميثّل  لب.  والصُّ للفحم  األوروبي 

السالم صميم املشروع األوروبي القائم على االعمقاد الراسخ بأنه 

كلما متكنت شعوب أوروبا ودولها من النجاح في تقاسم السيادة 

المحول  السياسية واالقمصادية دون توقف، قّل تعرضها خلطر 

إلى ضحية لالنعزالية وهي أرض خصبة للحرب والصراع. 

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

»توحيد قوتنا للحفاظ على السلم واألمن الدوليني«. 

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

واملشاركة في صنع القرار مسألة ال تمزعزع. 

وخيارات  أحداًثا  نشهد  أننا  القلق هو  يبعث على  ما  إن 
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، 

ما أدا إلى انمشار اخلوف باسم المطرّف الديني أو غيره. 

للهجوم  األوروبي  االحتاد  داخل  السيادة  تقاسم  يمعرض 

المعاون  منوذج  تراجع  فقد  والقومية:  الشعبوية  القوا  قبل  من 

املجال  فاسًحا  عصرنا  في  السالم  قلب  في  يقع  الذي  الدولي 

عوامل  عليها  حّرضت  المي  القومية  املشاعر  من  جديدة  ملوجة 

كثيرة، ليس أقلها قضية الهجرة االقمصادية الهائلة، واالنعزالية، 

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

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

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

ثقافة  أن  ضمان  محاولة  خالل  من  أكبر  أهمية  يكمسب  بل 

بقلوب  سمفوز  القادمة،  لألجيال  ألمن  أساس  هي  با  السالم، 

وعقول األجيال اجلديدة. 

إن بطل السالم والالعنف، املهندس »كرمشاند غاندي«، 

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

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

احلرب احلقيقية على احلرب، يجب أن نبدأ باألطفال«. 

املرافقة  واملعاناة  العواقب  يعرف  شخًصا  »املهامتا«  كان 

الخميار طريق الالعنف من أجل حتقيق هدفه السياسي املمعلق 

باسمقالل أممه العظيمة. لم يكن تفانيه من حيث املبدأ واملعمقد 

القول  بمسفيه  المزامه  إن  سياسة.  مسألة  الالعنف  خدمة  في 

املأثور بأن الغاية تبرر الوسيلة يسمند إلى قناعمه بأن الوسائل 

كانت في الواقع جزءا ال يمجزأ من الغاية. 

لقد علمنا بأن الالعنف ليس لباسا نرتديه ونخلعه حسب 

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

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

أمة أو إلى عالم ممناسبا بدقة مع حتقيق الالعنف للجميع. ومن 

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

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

ثقافة السالم في عاملنا. 

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

المي  الدول  من  رسالة عدد  في  ورد  مثلما  الواقع،  وفي 

العامة  اجلمعية  في  السالم  ثقافة  مناقشة  األولى  للمرة  طلبت 

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

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

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

دفاعات السالم في عقول الرجال »ألن سالًما يقوم حصرّيًا على 

سالًما  يكون  لن  للحكومات  واالقمصادية  السياسية  المرتيبات 

ولذلك،  العالم.  لشعوب  ومخلًصا  دائًما  وإجماًعا  دعما  يضمن 

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

المضامن الفكري واألخالقي للبشرية، متاًما يجب القيام بهذا. 

الثقافي  المضامن  على  السالم  ثقافة  تأسيس  إن 

بها  القيام  إلى  مدعوون  جميعا  نحن  مهمة  للبشرية  واألخالقي 

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

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

تلويح تشامبرلني باالتفاق مع هملر عام 1938 كدليل على »السالم 

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

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

من أجله مؤمنو الديانات اإلبراهيمية الثالث، يجب علينا ضمان 

بضحايا  املقابر  ملء  في  يرغب  أحد  ال  فبينما  جوهري.  سالم 

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

دون عدالة في املاضي، ومن الصواب والعدل االسممرار في ذلك 

السعي إلى حتقيق العدالة اليوم أيًضا. 

في السياق تفسه، ال سالم للمضطهدين بال حرية. مثلما 

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

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

نحن نشهد الممزيق قطعة قطعة«. 

يكون  أن  يجب  السالم.  أداتا  هما  والمفاهم  احلوار  إن 

اجلهد الدبلوماسي في حل النزاعات والموترات الدولية مسممرا 

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

لكلمات األم تيريزا »أعطوا ولكن أعطوا حمى يحدث ذلك أملا«، 

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

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

على املجممع الدولي أن يضمن بأن للسالم فوائَد دائًما. 

وميكن إظهار تلك املكاسب على أّنها مكافأة عند اإلحالة 

نضع  عندما  حال.  تمطلب  المي  األخرا  الصراع  حاالت  إلى 

العنيفني،  غير  الفاعلني  مع  السلة  نفس  في  الُعنِْفيني  الفاعلني 

األمَل في حتقيق املكافأة والمقدم  والَ  وعندما ال نُظهر املكافأةَ 

الوسائل  أجل  من  العنيف،  القمال  عن  يمخلون  الذين  ألولئك 

قيمة  هنْا  شوَّ قد  بذلك  نكون  للمغيير،  والدبلوماسية  السلمية 

الم ثماره الظاهرة.  السالم. يجب أن يكون للسَّ

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

لألمة املضيُّ قدما في السالم. 

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

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

واجلزائر. 

يكمن األمن احلقيقي في ثقافة عاملية للسالم، وليس في 

ميزان المسلح والسباق نحو القاع. ال توجد قوة عسكرية قادرة 

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

في  اآلخرين  مع  المعاون  في  فقط  احلماية  تكمن  ال  أراضيهم. 

ثقافة  انمصار  في  أيًضا  بل  املعلومات،  وتبادل  األمنية  املسائل 

السالم المي متثل بحد ذاتها ضربة اسمباقية ضد احلرب والنزاع. 

كما يكمن السالم واألمن في المعاون الدولي القائم على 

العاملية  المحديات  معاجلة  إلى  يحماج  عالم  في  اجلوار  حسن 

املناخي، واالحمباس احلراري ودرجات احلرارة  بالمغير  املمعلقة 

ثمانية  ميملك  إذ  الثروة،  توزيع  في  املمنامية  والفجوة  القصوا، 

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

الذين ميثلون النصف األفقر من البشرية. 

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

كل تقدم حقيقي للبشرية. 

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

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

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

أن نسممر في  والدولي. يجب  وممعدد األطراف  املسموا  وعلى 

في  تعبيرها  جتد  ال  العظمة  أن  وهي  اجليدة:  باملعركة  القيام 

اإلمبراطورية  إلى  احلنني  في  أو  العسكرية،  القّوة  أو  القومية 

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

احلرب ال ميكن أن تصبح أكثر جاذبية من السالم. 

7 سبممبر/ في  البابطني  عبدالعزيز سعود  إن مخاطبة 

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

أمن  أجل  من  السالم  »ثقافة  بعنوان  مشروع  إلطالق  املمحدة 

بأكمله، احلكومي،  الدولي  أجيال املسمقبل »حيث يقوم املجممع 

وغير احلكومي، بإنشاء وإرساء تربية قائمة على السالم ومناهج 

»بدءا  العاملي  الصعيد  على  المعليم  في  السالم  ثقافية محورها 

باملرحلة  وانمهاء  االبمدائية  باملدارس  مرورا  األطفال  رياض  من 

العامة  اجلمعية  قرار  في  صداها  جتد  واجلامعات«،  الثانوية 

والمعاون  واالنسجام  والثقافي  الديني  المفاهم  »تعزيز  بعنوان 

املعممد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005«: 

»يشجع القرار احلكومات على تعزيز المفاهم والمسامح 

والثقافي  والعقائدي  الديني  تنوعهم  في  البشر،  بني  والصداقة 

المقدمية  املناهج  وتطوير  المعليم  خالل  من  وذلك  واللغوي، 

واالجمماعية  الثقافية  املصادر  سممناول  المي  املدرسية،  والكمب 

واالقمصادية والسياسية والدينية للمعصب، ويشجع على تطبيق 

منظور يُراعى اجلنسني أثناء القيام بذلك، من أجل تعزيز المفاهم 

والمسامح والسالم والعالقات الودية بني األمم وجميع اجلماعات 

العرقية والدينية، اعمرافا بأن المربية على جميع املسمويات هي 

أحد الوسائل الرئيسية لبناء ثقافة السالم. 

أّن  أعلم  وأنا  األديان،  بني  احلوار  السالم  يمطلب  كما 

ذلك قريب جًدا من قلب عبدالعزيز سعود البابطني الذي ساهم 

كثيًرا من أجله طوال حياته املهنية. لذلك يمطلب السالم اهمماما 

ممجددا بالقيم المي هي حجر األساس لديانات العالم الكبرا. 

السالم«  ثقافة  »نحو  برنامجها  في  املمحدة  األمم  أدرجت  فقد 

تعزيز احلوار بني األديان والثقافات، والمفاهم والمعاون من أجل 

السالم في إطار املسارات املمرابطة. 

صحيح أن األديان ميكن أن تكون سببا لالنقسام ومصدرا 

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

للقيم  مصدًرا  أيًضا  تكون  أن  ويجب  ميكن  األديان  لكن  ذلك. 

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

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

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

كنقيض للحرب بل كحالة مثالية. 

قوة من أجل  يكونوا  بأن  يلمزم اجلميع  لكي  الوقت  حان 

سعود  عبدالعزيز  عمل  لدعم  السالم:  أجل  من  وقوة  اخلير، 

البابطني ومشروع مؤسسمه الثقافية »ثقافة السالم ألمن أجيال 

املسمقبل« وااللمزام بهما، مساهمني بذلك في مسمقبل أكثر أماًنا 

للبشرية ولألجيال القادمة. 

مايكل فريندو)))

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

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

والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2017. 
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املقّدمة

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

اجلميع عن اّلسالم. ولكن ما من أحد يدّرس السالم. 

ففي هذا العالم يمّم تدريس املنافسة. واملنافسة هي بداية 

كّل حرب. 

عندما نرّبي أبناءنا على الّمعاون والّمضامن، حينئذ نكون 

قد شرعنا في تدريس السالم«

ماريا مونتيّسوري

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

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

في سالم منارة له في كبره. 

عبدالعزيز سعود البابطني

األساس املنطقّي: 

يهدُف مشروع »ثقافة السالم من أجل أمن أجيال املسمقبل 

البابطني  سعود  عبدالعزيز  مؤسسة  قبل  من  املقمرح  القادمة« 

الّدراسات  مجال  ضمن  قّيمة  مساهمة  توفير  إلى  الّثقافّية 

إلى  واسمنادا  الّمعليمّية.  املسمويات  مخمِلف  في  االسمراتيجّية، 

بصفمها  السالم  لثقافة  لمرّوج  الّمعليمّية  املقّررات  ُصّممت  ذلك، 

وإمّنا  فحسب،  الّمعليمّية  للمؤّسسات  ال  وأساسّيا  حيوّيا  عنصرا 

أيًضا للهياكل المي تصنع سياسة احلكومات على املسموا الـدولّي 

واجلماعات الّدينّية، ضمن تأثير أوسع وأشمل. 

إلى  يُقّدم  كي  السالم«  ثقافة  »مشروع  تصميم  مّت  لقد 

الّصفوف  إلى  ثَّم  ومن  مبّكرة،  سّن  في  الّدراسّية  الّصفوف 

توّفر  أن  تروم  البعيد  املدا  على  مطّولة  عملّية  إّنها  الاّلحقة. 

لألطفال والّشباب وعيا بالقيم واحلقوق اإلنسانّية واحمراما لها. 

واحلوار  الفّعال  اإلصغاء  مهارات  تطوير  إلى  وباإلضافة 

والّمأّمل، تضّم دروس املشروع محاور من قبيل قواعد الّسالم ضمن 

الّدولّية  املنّظمات  اليوم،  عالم  في  واخلالفات  السالم  نظرّيات 

الّثقافات،  بني  احلوار  الّدولّية،  واالّتفاقّيات  املعاهدات  واحملّلّية، 

اجليوسياسّي  الّسياق  في  واجلماعات  الّدينّية  املؤّسسات  دور 

املوارد،  الكونّي،  الّسياق  في  للّسالم  جديدة  تهديدات  الّراهن، 

اإلرهاب الّدولّي، اجلرمية املنّظمة ومحاور أخرا عديدة. 

ملاذا ثقافة السالم؟ 

على  للّسالم  كلّّي  لفهم  واحلّلني  الفاعلني  تأييد  يزداد 

باعمباره  للّسالم  تعريف  من  االنمقال  يمّم  حّمى  العاملي  املسموا 

إيجابّي.  سالم  على  ينبني  آخر  تعريف  إلى  اخلالفات  غياب 

الّمركيز  الّزاوية حتّوال من  ويقمضي الّنظر إلى السالم من هذه 

فهم  الّمركيز على  إلى  ومناهضمها  أسباب احلروب  على ضبط 

ومساملة،  عادلة  إدماجّية،  مجممعات  »حتمضن  المي  العوامل 

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

بوسعهم حّمى يعيشوا حياة مساملة. 

أّن  با  مؤّكًدا  بديهّيا  أمًرا  السالم  ليس  املقابل،  وفي 

ابمداء  تقريبا،  مجممع  كّل  في  مهيمن  بشكل  حاضرة  احلروب 

من احلروب األهلّية إلى اإلبادات اجلماعّية. باإلضافة إلى ذلك 

من  لكثير  االجمماعّي  االقمصادّي  الوضع  هشاشة  إلى  ونظًرا 

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

الّناس في شّمى أنحاء العالم، بغّض الّنظر عن انمماءاتهم اإلثنّية 

ّول البلدان والّشعوب إلى  والعرقّية والّدينّية والّثقافّية. عندما حُتَ

ضحايا بواسطة الّمخريب الذي تنمجه اخلالفات املسلّحة، فإّنه 

من العسير ضمان االحمرام لقيم السالم. ههنا، يجدر بالّمعليم 

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

يمّم تأسيس ثقافة السالم لمجاوز تداعيات احلروب الكارثّية. 

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

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

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

من  بمنويرهم،  ونقوم  الّناس  نعلّم  أن  القصوا  األهّمّية  من  يكون 

أجل ضمان معرفمهم حلقوقهم واحمرامها على املسمويني القريب 

والبعيد. 

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

الّضرورّي  من  يكون  وإمّنا  للحروب.  مناهضة  يطلق صرخة  أو 

الموّصل إلى حقيقة أّن الّمعليم هو الّسالح الفّعال الوحيد الذي 

بحثهم  رحلة  في  ينجحوا  أن  العالم  ملواطني  يميح  أن  بإمكانه 

وحقوق  السالم  ثقافة  بدراسة  يجدر  ال  السالم.  عن  الّطويلة 

وإمّّنا  األكادميّية،  الّدراسة  حتمكره  موضوًعا  تكون  أن  اإلنسان 

يجب أن تكون هذه الّدراسة أداة أساسّية لمحقيق تغيير سلوكّي 

من أجل مجممع أكثر سالًما َويحمرم حقوق اإلنسان. 

في  ثقافمه  واحمرام  السالم  إرساء  هدف  يمحّقق  ولكي 

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

الّمشريع.  أم  املضمون  مسموا  في  سواء  وتعميقه،  الّمالميذ 

وينبغي على األساتذة أن يكونوا في اآلن ذاته موّفرين للمعلومة 

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

لمالميذهم فحسُب، وإمّنا عليهم أن يقّدموا أيًضا أنشطة تزرع 

املعلومة املكمسبة في صميم الّسلوك اليومّي. إّن غرس السالم 

في أذهان املمعلّمني وقلوبهم ينمو مع ثقافة تدريس السالم. إّنه 

تدريس يؤّيد القيم الكونّية املممّثلة في احلّرّية والعدالة واملساواة. 

فعندما تسود هذه القيم، سيممّكن الّناس من الّمعايش سوّيا في 

كنف السالم، ضمن مجممعات دون خصومات. 

تشمل ثقافة السالم مجااًل واسًعا من املواضيع واملسائل 

هدفه  فإّن  منّوه،  وتسارع  نفوذها  اتساع  رغم  ولكن  املمفّرعة. 

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

باملسؤولّية  اإلحساس  أساًسا  يرادف  ما  وهذا  يفعلوه جتاهك«. 

ضمن نطاق إنسانّي ممباَدل. 

ومن أجل أن حُتمرم ثقافة السالم وتنمشر في العالم كلّه، 

ا ممعلّقا بالّمدريس  ينبغي أن تمضّمن قيم السالم الكونّية قسًما هاّمً

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

والمعلّم  المدريس  بني  جمًعا  السالم  تعليم  ثقافة  تقمضي  ذلك، 

ومموازن.  مرضّي  دراسّي  مناخ  توفير  قصد  مسموا،  أعلى  في 

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

يجدر بدّرس ثقافة السالم أن يوّفر للّمالميذ الّموجيه واملساندة 

الّضرورّيني حّمى يصبحوا مسؤولني، ملمزمني بالقانون ومواطنني 

خالل  من  ذلك  يمحّقق  والواقعّي.  الفعلّي  العالم  في  إنسانّيني 

تأسيس عملّية تدريس حلقوق اإلنسان تنبني على الّمفّهم وتُثرا 

بوضوعات ومسائل موّجهة، وكماب تعليمّي ملموس قابل للّمأقلم 

مع جميع املواضيع. 

جلميع  توّفر  أن  إلى  الّمعليمّية  املناهج  هذه  تسعى 

إلى اجلامعات،  املدّرسني، انطالًقا من رياض األطفال ووصواًل 

املمعلّمني  إللهام  الّضرورّية  الّمعليمّية  واملواّد  اإلرشادّية  القواعد 

وتعزيز وعيهم بثقافة السالم. وبالّرغم من أنها قد أعّدت لمكون 

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

القائمة  الفعل  ردود  بحسب  ضرورّيا  ذلك  كان  كلّما  والّمحوير 

الّمالميذ  األولياء،  اخلبراء،  املدّرسون،  الّدراسي:  املجال  في 

املناهج  هذه  تموّقف  أاّل  يُرجى  الّسياق،  هذا  وفي  والّطلبة... 

الّمعليمّية عن الّمطّور وأن تكون في خدمة هدف نهائّي بدل أن 

تكون نهاية في حّد ذاتها. 

»صوُت األفعال أعلى من صوت الكلمات«: 

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

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

في  السالم  ثقافة  عن  معلومات  لهم  تُقّدم  أن  إلى  املمعلّمون 

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

فحسب،  السالم  ثقافة  قيم  شأن  من  يُْعلُوا  أن  الّمالميذ  يحماج 

املمجّذرة  واألمراض  العلل  يزدروا  أن  إلى  أيًضا  يحماجون  وإمّنا 

واملخّربة. 

إبراز  عن  يبحثوا  أن  باملدّرسني  يجدر  ذلك،  يمّم  ولكي 

ال  مثال،  نفسها.  تدريسهم  طرق  في  السالم  لثقافة  احمرامهم 

ميكن للمعلّم أن يخطب في الّمالميذ حول أهّمّية قيمة العدالة، 

ثّم يقوم بعد ذلك بسلوك ظالم في الّصّف. وأقّل ما ميكن قوله 

إّن هذا األمر يمناقض مع ما يدّرسه. وسوف يُفقده أّي مشروعّية 

في عيون الّمالميذ الذين لن يحملوا قيمة العدالة محمل اجّلّد 

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

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

ثقافة السالم وينشرها من خالل جملة الّسلوكات المي يسعى إلى 

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

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

القيم في مجال العلوم اإلنسانّية واالجمماعّية نفس الوزن الذي 

متلكه في مجال الّرياضّيات والعلوم الّمجريبّية. 

ومن املهمِّ أن يدمج املدّرسون ثقافة السالم في محموا 

مواّدهم الّدراسّية باإلضافة إلى جتسيد أنشطة في القسم ترتكز 

على مسائل احلياة الواقعّية من قبيل احلّرّية، املساواة والعدالة. 

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

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

في تدريس ثقافة السالم، وبا أّن حقوق اإلنسان متّثل عناصر 

يقمرحها  المي  املقاييس  فإنَّ  السالم.  ثقافة  لمدريس  أساسّية 

ميكن  المي  الّنقاط  جملة  ذلك  رغم  تشّكل  ولكّنها  مؤّقمة،  تظّل 

االنطالق منها بالّنسبة إلى أّي مجموعة مدرسّية تريد أن تعيش 

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

فيه بإبدال عبارة مدرسة حقوق اإلنسان بدرسة ثقافة السالم، 

با أّن الّثانية تمضّمن بالّضرورة سابقمها. 

• العاّمة 	 وممارساتها  السالم  ثقافة  مدرسة  بني  تعكس 

السالم(  )ثقافة  تعّزز  التي  اإلجرائّية  بالقيم  اهتماما 

الّتسامح، اإلنصاف واحترام احلقيقة والعقالنّية. 

• سوف حتترم احلقوق واحلّرّيات األساسّية جلميع أعضائها، 	

هؤالء  بأّن  االعتراف  مع  والّطلبة،  الّتالميذ  ذلك  في  مبا 

بفضل  األساسّية  وحّرياتهم  بحقوقهم  يتمّتعون  األعضاء 

إنسانّيتهم املشتركة. 

• السالم 	 ثقافة  ب�مبادئ  يتمّتعوا  أن  جميًعا  لهم  يتاح 

هناك  يكون  ولن  املشتركة.  إنسانّيتهم  بفضل  وباحلّرّيات 

أّي متييز ضّد أّي واحد منهم على أساس العرق أو الّدين 

أو الّطبقة االجتماعّية أو اجلنس. وعلى وجه الّتخصيص، 

والّنساء  األطفال  السالم(  ثقافة  )مدرسة  تراعي  سوف 

وحتترمهم بصفتهم جزءا ال يتجّزأ من اإلنسانّية املشتركة 

بني اجلميع. وسوف حتميهم من العنصرّية »غير الواعية« 

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

الّتعذيب أو املعاملة غير اإلنسانّية واملهينة أو العقاب. 

• يجب أن ُيسبق كّل عقاب بإجراءات قانونّية وإصغاء عادل. 	

• واالجتماع 	 والّتعبير  الّرأي  حّرّية  حّق  اجلميع  ميلك 

مجموعات  يشّكلوا  أن  الّتالميذ  بإمكان  وسيكون  الّسلمّي. 

مُثل  احترام  مع  إليها،  وينتُموا  معّينة  بقضّية  صلة  ذات 

مبادئ ثقافة السالم وآلياتها. 

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

يكشف  وهو  اإلنسانّية.  للّشخصّية  الكامل  الّتطّور  حتقيق 

اهتماًما  سواء،  حّد  على  واليد  بالّدماغ  حثيًثا  اهتماًما 

بالفكر والعاطفة مًعا. 

• ثقافة 	 )مدرسة  سترّوج  املدرسّية،  وكتبها  بنيتها  خالل  من 

من  الّناس  بني  والّصداقة  والّتسامح  للّتفاهم  السالم( 

مختلف اجلنسّيات واألعراق واجلماعات الّدينّية واالهتمام 

على  كذلك  متعّلميها  ستساعد  السالم.  على  باحملافظة 

اكتساب سلوكات ومواهب أساسّية تسّهل الّتحّول االجتماعّي 

الّسلمّي. 

• سوف تعترف بأّن كّل امرئ ميلك واجبات وإلزامات مثلما 	

ميلك حقوًقا وحّرّيات. وهي تتضّمن واجبات إزاء اجلماعة 

املنتمى إليها وإلزامات احترام حقوق اآلخرين وحّرّياتهم. 

• بالواجبات 	 واحلّرّيات  احلقوق  بعالقة  الوعي  تطّور  سوف 

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

ّما( وحقوق وحرّيات شخص آخر )جماعة أخرى(  جماعة 

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

مشاكل وخالفات - ستسعى إلى ذلك رغم كّل شيء - فهي 

أساسّية في أّي عملّية حتّول اجتماعّي وسياسّي«. 

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

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

ال  كّلها،  احملّلّية  اجلماعة  منه  لتستفيد   - وخصوًصا   -

املدّرسني  كاهل  تثقل  أن  إلى  املدرسّية  الكتب  هذه  ترمي 

مبزيد من املقّررات الّتعليمّية ومهاّمها، وإّنا مّت تصميمها 

لتخدم بصفتها أدوات تعّلمّية مرجعّية، عندما يتعّلق األمر 

من  موجودة  مواّد  تدريس  في  السالم  ثقافة  قيم  بإدماج 

َقْبُل وعند الّترويج للّسلوك اإليجابّي داخل القسم كذلك. 

متحّجرة  عقائد  ليست  السالم  ثقافة  فمناهج  ذلك،  ومع 

وملزيد  عليها  لالعتماد  معّدة  املقابل  في  وهي  مرنة.  وغير 

ا. وسوف يتّم فحص قيم  االقتراحات متى كان ذلك ضرورّيً

ثقافة السالم األساسّية واالنتباه إليها عند اختيار مختلف 

األنشطة واملهام، من أجل الّترويج للّسلوك املنفتح املتفّهم 

في املدرسة. 

إّن األنشطة العديدة املقمرَحة بصفمها جزًءا من املناهج 

الّمعليمّية ال تناسب املبمدئني فحسُب، وإمّنا الّمالميذ املمقّدمني 

كذلك نظًرا لكونّية رسالمها. 

كيف ترعى ثقافة السالم في القسم؟

املمواضع  الّطرق  لمجاوز  واملعلّمني مدعّوون  األساتذة  إّن 

عليها عند تأسيس أعمدة تدريس ثقافة السالم، يجدر بالّمالميذ 

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

أخرا، حتماج حقوق الّمالميذ غير القابلة للمصادرة أن حُتفظ 

وتَُصاَن حّمى يكون تدريس ثقافة السالم ناجًعا وغير ممناقض مع 

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

عملّية  مركز  في  وضعه  أثناء  إيجابّي  بشكل  الّملميذ  تدمج  أن 

الّمدريس. 

ثقافة  تدريس  ينحصر  أاّل  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 

السالم املفّعل هنا في األوجه املفهومّية واالبسميمولوجّية. فهي 

حتماج إلى تنافذ اخمصاصات مخملفة بعضها على بعض، با أّن 
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الّمركيز سينصّب بشكل ممساو على ثالثة حقول: أّما األّول، فهو 

الّمعامل مع املعلومة واملعرفة. ويمعلّق الّثاني باملمارسة واملشاريع، 

بينما يرّكز األخير على الّمحاور واملشاورات. يجدر بهذه املقاربة 

في تدريس ثقافة السالم أن تزامن بني العنصر اإلبسميمولوجّي 

في  وترسيُخها  السالم  ثقافة  دعم  يمّم  فلكي  العملّي.  والعنصر 

العقلّيات  تغيير  نحو  الّمركيز  يوّجه  أن  يجب  الواقعّية،  احلياة 

بّناءة. ويجدر بهذا األمر أن  املبمذلة وإبدالها بسلوكات إيجابّية 

ينطلق منذ سّن مبّكرة، كي تزداد جناعمه ويسهل تنفيذه. 

تقدير الّذات: 

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

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

الّمدريس  مناخ  يرّكز  أن  يجب  وعليه  املدرسة.  في  تطويرها 

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

خالل  من  الّذات  تقدير  بلوغ  وميكن  السالم.  لثقافة  مواتية 

تشجيع آراء مخملفة ونقاشات حّرة في القسم، باإلضافة إلى 

الّسماح لكّل تلميذ بمشكيل رأيه اخلاّص مهما كان هذا الّرأي 

مخملًفا عن بقّية اآلراء األخرا. 

قيم  تطوير  في  أيًضا  يساهم  أن  األمر  لهذا  ميكن 

أخرا مهّمة، مثل االحمرام املمبادل والّثقة في الّنفس، وميكن 

إشراك  خالل  من  الّذات  احمرام  على  يرّكزوا  أن  لألساتذة 

الّمالميذ في خطوط الّدرس الكبرا وكيفّية بنائه، األمر الذي 

من  بحّس  سيطبعهم  بَْل  فقط،  أنفسهم  في  ثقمهم  يزيد  لن 

املسؤولّية والعمل الهادف. 

تنظيم القسم: 

القسم  في  الّمالميذ  جلوس  كيفّية  في  القرار  اّتخاذ  إّن 

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

ولكّن طريقة جلوس الّمالميذ في بيئة الّمعلّم باإلضافة إلى طريقة 

طبيعة  حتديد  في  جوهرية  عناصر  هي  وتوجيههم  معاملمهم 

األشخاص الذين سوف يكونون عند كبرهم. 

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

لعملّيمي الّمعليم واالندماج االجمماعّي في القسم. 

حّل املشاكل: 

يجب أن يمّم الّمعامل مع اخلالفات المي تطرأ في القسم، 

واملدّرس،  الّمالميذ  بني  أم  أنفسهم  الّمالميذ  بني  أكانت  سواء 

الّضرورّي  من  الواقع،  وفي  السالم،  ثقافة  قيم  تعّزز  بطريقة 

أّن  بدايمها، خصوًصا  في  اخلالفات  لوقف  معنّي  مسار  اخميار 

بشكل  الّدراسّية  األقسام  في  موجودة  واملشاكل  اخلالفات  تلك 

مّطرد. 

يكمسبوا  أن  للّمالميذ  بثبات  اخلالفات  مع  الّمعامل  يميح 

امللكة الّضرورّية املممّثلة َوالقدرة على حّل املشاكل، والمي ميكن 

الحقا أن تطّبق عملّيا داخل القسم وخارجه. وبدال من الّمركيز 

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

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

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

اسمراتيجّية معّينة حلّل املراد بلوغه. َوإذا مّت إجناز هذه العملّية 

مشاكلهم  يحلّوا  أن  األرجح  على  الّمالميذ  يمعلَّم  فسوف  بدّقة، 

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

بني  أو  العرقّية  األعراق  بني  بالممييز  األمر  أتعلق  سواء 

اجلنسني أو أّي عنصرّية أو متييز آخر، فإّن اخلالفات القائمة 

من  تنبت  المي  تلك  والّمعّصب ضّده،  اآلخر  من  االنمقاص  على 

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

اجلماعة.  أعضاء  بني  الّسلوكات  من  الّنوع  هذا  ينمشر  ال  حّمى 

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

الكراهية يمّم مالحظمه في سّن مبّكرة. 

ولذلك يجب أن يُعالج في وقت مبّكر بواسطة تعليم يرتكز 

الّممييز  ملقاومة  األساسية  الّطرق  بني  ومن  السالم.  ثقافة  على 

داخل  بالّمعّدد  لالحمفاء  سانحة  فرصة  كّل  اقمناص  العنصرّي 

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

القيم  الّضوء على  الّمعليمّية  الكمب  أن تسلّط  اآلن نفسه، يجب 

املشمركة احمفى بها دولًيّا، والمي توّحدنا وتبعدنا عن خطوط 

عند  نفسها  املقاربة  اعمماد  يمّم  أن  يجب  والّمشّمت.  االنقسام 

الّمعامل مع الّمالميذ ذوي االحمياجات اخلصوصّية. 

وإجماالً، يجدر بمدريس ثقافة السالم أن يمجاوز خيارات 

الكمب الّمعليمّية ليشمل منهج الّمدريس كلّه ومناخ الّمعلّم العاّم. 
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1
ُمْجَتَمُعَك ِبَحاَجٍة ِإَلى َمواِهِبَك 

َوِإْسَهاَماِتَك

أحترم ذاتـي

الوحدة األولى
املفاهيم الرئيسة: أَنا ُذو ِقيَمٍة - ُذو ِقيَمٍة 

مِثْلَ كُل فَرْدٍ آخَرَ.
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 1.1. ُقْل َكِلَمتك

َحَلقاُت امُلجاَمَلِة:

ٍة طاِلٌب )ةٌ( واِحٌد )ةٌ( ِفي الَوَسِط بَيْنََما يُْطِلُق اآلَخُروَن  ِبالمَّنَاُوِب، يَِقُف ُكلَّ َمرَّ

ِصَفاٍت َحَسنًَة الَحظوَها ِفيِه/ َها. 

 ِنقاٌش 

َكيَْف َكاَن ُشعوُرَك ِعنَْدَما ُكنَْت ِفي الَوَسِط؟ . 1

ُم املُجاَمالِت؟ . 2 َما ُشعوُرَك َوأَنَْت ِضْمَن احَللَْقِة تَُقدِّ

.

ْل: َتأَمَّ
األَْحيَاِن،  بَْعِض  ِفي 
ـــــــــَرا اآلَخــــــــــــُروَن  يَ
ـــا اَل  ـــيـــنَ ــــاٍت ِف ــــف ِص
ــطــيــُع ُرْؤيَـــمـَــهـــا  ــْســمَ نَ

ِبَأنُْفِسنَا.
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َها َحياٌة راِئَعٌة  : ِإنَّ َشريٌط سيِنمائيٌّ

ٌص: ُمَلخَّ

ُجِل اَلَِّذي  ُم الفيلِْم »ِجيْمْس ِسميواْرْت« َدْوَر »ُجوْرْج بَاِلي«، َذِلَك الرَّ ا جَنْ أَدَّ
تََخلَّى َعْن أَْحالِمِه ِمْن أَْجِل ُمساَعَدِة اآلَخِريَن. ِفي اليَْوِم اَلَِّذي يَْسِبُق َحْفلََة 
ِعيِد امِلياَلِد، َكاَن »ُجوْرْج« َعلَى َوْشِك ااِلنِْمحاِر لَْو لَْم تَبُْرْز »ِكالِرنْْس أُوْدبَاِدي« 
ِبَجِميِع األَْشخاِص  »ُجوْرْج«  َرْت  َذكَّ لََقْد  »املاَلِك احلاِرِس«.  ِمثَْل  َحياِتِه  ِفي 
»بَاْدُفوْرْد  ِمنَْطَقِة  ِفي  احَلياةَ  أَنَّ  َدًة  ُمَؤكِّ األَْفَضِل،  نَْحَو  َحياتَُهْم  َغيََّر  اَلَِّذيَن 

فاِلْز« َسمَُكوُن ُمْخمَِلَفًة لَْو لَْم يُولَْد ُهَو ِفيَها.

أَْسِئَلٌة
ٍة ِبِفْقداِن األََمِل ِمثَْل ُجوْرْج؟  •   َهْل أَْحَسْسَت َذاَت َمرَّ

	•••َهْل تَْعِرُف أَْشَخاًصا آَخريَن ِبَحاَجٍة ِإلَى »املاَلِك احلاِرِس« ِلُرْؤيَِة ِقيَمِمِهْم؟ 

	•••َماَذا ِبِإْمكاِنَك ِفْعلُُه مِلَُساَعَدِة اآلَخِريَن َعلَى ُرْؤيَِة ِقيَمِمِهْم ؟
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َحقيَقٌة َطريَفٌة:

ْق الفيلُْم أَْربَاًحا َكثيَرًة ِفي الِبدايَِة. لَِكْن بَْعَد ُمروِر أَْعواٍم اْعمُِبَر َواِحًدا ِمْن أَْعَظِم  لَْم يَُحقِّ

َزْت َعلَى اإِلْطاَلِق!  األَْفالِم اَلَِّمي أجُْنِ

اِت: ٍة ِللذَّ تَْعبيراٌت َعْن صوَرٍة َسلْبيَّ

• وِنيَِّة.	 يَْشُعُر ِبالدُّ

• َمْعنَوّياتُها ِفي احَلضيِض.	

• لََّكمُْه األَْحزاُن.	 مَتَ

 ِنقاٌش:

• يِّئَِة َعْن الّذاِت؟ 	 ماهي آثَاُر اَلّصوَرِة اَلسَّ

• المَّواُصِل 	 َمــواِقــِع  َعلَى  َوَحمَّى  والُْكحوِل،  َراِت  املـُـَخــدِّ َعلَى  اإِلْدمـــاَن  أَنَّ  تَْعمَِقُد  َهــْل 
، يَْرِجُع ِإلَى اإِلْفراِط ِفي الثَِّقِة ِفي النَّْفِس أَْو المَّْقليِل ِمنَْها؟ ااِلْجِمماعيِّ
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َتْقديُر الّذاِت مِلَُقاَوَمِة ُضغوِط الُوقوِع ِفي اخَلطِإ 

ٍة  ليُل َوْضعيَّ 2.1. حَتْ

»َفاِدي« و»جاِسم«

»َفاِدي« َو»َجاِسم« َصِديَقاِن. يُِحبُّ »جاِسٌم« ُمالَزَمَة »َفاِدي« أِلَنَُّه 
ٍة، ِعنَْدَما  اَل مَيِْلُك الَكثيَر ِمْن األَْصِدَقاِء ِفي املَْدَرَسِة. َذاَت َمرَّ
ِديَقاِن ِفي َممَْجٍر َصغيٍر ُقْرَب املَْدَرَسِة، َوَضَع »َفاِدي«  َكاَن الصَّ
ِقْطَعِة ُشُكواَلَطَة ِفي َجيِْبِه َولَْم يَْدَفْع ثََمنَها ِعنَْد املُغاَدَرِة. ِفي 
ْيِء، َفَقاَم  ِة الّماليَِة، َحاَوَل َفاِدّي َدْفِع َصديِقِه ِلِفْعِل نَْفِس الشَّ املَرَّ
َوِإْحساٌس  احِلنِي  َذِلَك  َوُمنُْذ  املَمَْجِر  ِمْن  ِعلَْكٍة  ِبَسِرَقِة  جاِسٌم 
َرهيٍب يَمََملَُّكُه، أَْصبََح ِإثَْرهُ يَمََجنَُّب »َفاِدي« َولَْم يَُعْد أَبًَدا يَْقضي 

راَسِة.  َمَعُه األَْوَقاَت بَْعَد الدِّ

• بالَعَمِل ِفي َمْجموعاٍت: َما ُهَو ُشعوُرك جُتاهَ َما اْقمََرَفُه »َفاِدي«؟ 	
ِة ِفْعِل جاِسٍم جُتاهَ َذِلَك؟  َما َرأْيُك ِفي َردَّ

هاراٍت  ى مِبَ لَّ - أحََتَ
َوِخصاٍل َيْسَتفيُد ِمْنَها 

اآلَخُروَن 

- أَْسَتطيُع َقْوَل »اَل« 
َوَلْيَس َعَليَّ َتْبريُر َذِلَك 
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الوحدة األولى22

3.1. أَْنِشَطٌة 

ِنقاٌش:
ْفِس؟  ًة ِبالنَّ  َكْيَف َنْبني ِثَقًة َقويَّ

ُزَهْيٌر: »َيْنَبِغي أَْن 
أَكوَن َمْحُبوًبا ِمْن 

اجَلميِع«

َسْلَمى: »ِإْن َلْم 
أَْحُصْل َعَلى َعالماٍت 
َدٍة، َفَسأَْشُعُر ِبَعَدِم  َجيِّ

َضا َعْن َنْفِسي«  الرِّ

ريٌر حَتْ
ُعُه ِفيَها  ِعيَِّة َشريٍك ِرسالًَة تَُشجِّ اّلِب ِفي األَْعلَى واْكمُْب لَُه ِبَ  ِاْخمَْر أََحَد الطُّ

ا ِمْن نََواٍح َجديَدٍة. َعلَى اْعِمباِر نَْفِسِه ُمِهّمً
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23 أحمرم ذاتـي

َتْنمَيُة َتْقديِر الّذاِت:
أَْو  َطِبيًبا  نَُراِجَع  أَْن  احَلــااَلِت  َعديِد  ِفي  ا  ُمِهّمً يَكوُن  َقْد  ــهُ  أَنَّ ِمْن  ْغِم  ِبالرَّ
َي  نُنَمِّ أَْن  ِبِإْمَكاِننَا  َفِإنَُّه  الَعميَقِة،  املُْشِكاَلِت  بَْعِض  ِة  مِلَُعاجَلَ اْخِمصاِصّيًا 

ِة ُطُرٍق:  تَْقديَرنا أِلَنُْفِسنَا ِبِعدَّ

بُِّذها ِفي اآلَخِريَن. ِبِإْمكاِنَك اْكِمشاُف أَنََّك . 1 فاِت اَلَِّمي حُتَ تََساَءْل َعْن الصِّ

َرها ِفي ذاِتَك.  فاِت أَْو تُِريُد أَنَّ تَُطوِّ ِمُل َهِذِه  الصِّ حَتْ

الّناُس . 2 يُْعَجُب  ِبَها.  تَمََحلَّى  اَلَِّمي  اَلْقيَِم  َمَع  ُممَناِغًما  تَُكوُن  َكيَْف  تََساَءْل 

فاِت اجَلَسديَِّة.   عاَدًة ِباآْلَخِريَن اِلْمِمالِكِهْم ِصفاٍت أَْعَمَق ِمْن الصِّ

ْر أَنَّ تَْطويَر َشْخصيَِّمَك يَْقمَِضي . 3 ُكْن َقاِدًرا َعلَى ااِلْعِمراِف ِبَأْخطاِئَك. تَْذكَّ

تََعلَُّمَك ِمْن األَْخطاِء اَلَِّمي اْرتََكبْمَها. 

األَْهــداِف . 4 ِتلَْك  َفمَْحقيُق  ِللِْقيَاِس.  قاِبلًَة  َصغيَرًة  أَْهَداًفا  ِلنَْفِسَك  َضْع 

جُتاهَ  ِبــااِلْرِتــيَــاِح  عوِر  الشُّ َعلَى  يُساِعُدنا  أَْكبََر  أَْهــداٍف  ِإلَــى  وااِلنِْمقاِل 

ُقُدراِتنا.

َوْضِع . 5 َعلَى  يُساِعُد  ِميِل  ِباجْلَ َفاْعِمراُفنَا  ْكِر.  الشُّ ِعباراِت  ِإْســداَء  تََعلَّْم 

أَْخطاِئنا ونََكَساِتنا ِفي احُلْسباِن. 

َدْفَتُر اأَلْفكاِر 
• ِاْخمَْر َواِحًدا ِمْن َهِذِه املَواضيِع: 	

• َضا َعْن نَْفِسي ِعنَْدَما . . .	 ِة الرِّ أَْشُعُر ِبِقمَّ

• ا ِعنَْدَما . . . 	 ُكنَْت أَْفمَِخُر ِبَشْخٍص مَّ

• ِعنَْدَما أَْشُعُر ِبااَْلنِْزعاِج، يَنْبَِغي أَْن . . . 	
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الوحدة األولى24

الَبْحُث َعْن الَكِلماِت:

ُمْفَرداٌت َحْوَل اْحِتراِم الّذاِت َوُمعاَضَدِة اآلَخِريَن 

ٌق تََفوُّ ُذو قيَمٍة ِإْعجاٌب
تَْشجيٌع ُممَفاِئٌل آِمٌن
َداِعم ُممَعاِوٌن ُممََألٌِّق
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25 أحمرم ذاتـي

ٌة: َكْيَف َنْدَعُم اآلَخِريَن ُخْطَوٌة َعَمليَّ

َسْبُع ُطُرٍق ِلَدْعِم اآلَخِرين

ْكِر. . 1 ْر َداِئًما ِعباراِت الشُّ اْسمَْعِمْل َكِلماٍت ِللثَّنَاِء، َوتََذكَّ

ِإلَى . 2 ِبالنََّظِر  تَنَْشِغْل  َواَل  ِبااْلبِْمساماِت،  الَقبوِل  َعْن  َعبِّْر 
الَوْقِت أَْو ِإلَى اآلَخِريَن. 

أَنِْصْت ِباْهِمماٍم ِإلَى َكالِم اآلَخِريَن ُدوَن ُمقاَطَعِمِه.. 3

غيَرةَ اَلَِّمي يَقوُم ِبَها الّناُس َوأَثِْن َعلَيَْها. . 4 الِحْظ األَْشياَء الصَّ

 ُكْن َوِفّيًا ِلُوعوِدَك. . 5

َحاِوْل النََّظَر ِإلَى األَْشياِء ِمْن َمنْظوِر اآلَخِريَن. . 6

ْن ِإجْنازاِت اآلَخِريَن.. 7 ثَمِّ

َدْعُم الَغْيِر: 
ـــُح َشـــْخـــٍص َمــا  ـــنْ َم
ًة أَْو  ُمَسانََدًة َعاِطِفيَّ

تَْشِجيًعا 
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الوحدة األولى26

اْكَتِشْف 

: َعَمٌل َجماعيٌّ

• اْذُكْر ُمناَسبًَة َقاَم ِفيَها َشْخٌص ِبَدْعِمَك َوَكيَْف َكاَن ُشعوُرَك جُتاهَ َذِلَك.	

• َشــاِرْك 	 الــيَــْوَم؟  تَْدَعَمُه  أَْن  لـَـكَ  مُيِْكُن  َكيَْف  تَْعِرُفُه.  َشْخٍص  ِفي  ْر  َفكِّ
املَْجموَعَة أَْفكاَرَك.

َمْشروٌع 

• َكيَْف أَميُِّز َوأَْدَعُم اآلَخِريَن ِمْن َحْولي؟ 	

• أَْن 	 مُيِْكُن  اَلَِّمي  ُرِق  الطُّ ِمْن  قاِئَمٍة  ِبِإْعَداِد  ُقْم  َمْجموعاٍت،  ِفي  ِبالَْعَمِل 
نَْعَمَل َعلَيَْها َجِميًعا ِلَدْعِم الّناِس َوتَْشجيِعِهْم ِفي ُمْجمََمِعَك.
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2
بُّ أَْن ُيَعاِمُلوَك  ِتي حُتِ ِريَقِة اَلَّ عاِمْل الّناَس ِبالطَّ
ِذي ُتريُدُهْم أْن  ْسُلوِب اَلَّ ْث َمَعُهْم ِباأْلُ دَّ ِبَها. حَتَ
نوًحا. ُثوَك ِبِه. َفااَْلْحِتراُم َمْنشوٌد َوَلْيَس مَمْ ُيَحدِّ

أحترم اآلخرين

الوحدة الّثانية
ِكُنَنا اْحِتراُم أَْنُفِسنا واآْلَخريَن  ُة: مُيْ َوريَّ الِفْكَرُة احمِلْ

ِف  َعرُّ ِم املَشاِعِر َوالتَّ ِبَشْكٍل أَْفَضَل ِمْن ِخالِل َتَفهُّ
ي ِباأَْلََماَنِة َحلِّ َعَلى َمواِضِع احَلْيِف َوالتَّ

شاه حسني
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2. 1.  ُقْل َكِلَمتك

 ُأناِقُش:
• ِلُب أِلَنُْفِسنَا ااِلْحِمراَم، َكيَْف َذِلَك؟	 ِعنَْدَما نُعاِمُل َشْخًصا َما ِباْحِمراٍم، جَنْ

• ا؟	 َممَى تَْشُعُر ِبَأنََّك ُمْحمََرٌم ِجّدً

• َمْن أُولَِئَك اَلَِّذيَن اَل يَمَِّفُقوَن َمَع املَقولَِة الّماليَِة »ااِلْحِمراُم َمنْشوٌد َولَيَْس 	
نوًحا«، َومِلَاَذا؟ َمْ

َنشاٌط:
ِريَقِة اَلَِّمي تُِريُد أَْن  َث َمَع اآلَخِر ِبالطَّ أَلِّْف ِحَواًرا بنَْيَ َطاِلِبنْيِ ِلمَُعلََّل أَنَّ المََّحدُّ

ِلُب لََك ااَلْحِمَراَم. ثَُك ِبَها جَتْ يَُحدِّ

ِاْخمَْر َشريًكا ِمْن ُزَمالِئَك ِلَعْرِض احِلواِر الّداِئِر بَيْنَُكَما أََماَم الَفْصِل.

»َشاه ُحَسنْي« شاِعٌر 
صوفيٌّ ِمْن البَنْجاِب 

اِدَس  َعاَش ِفي الَقْرِن السَّ
َعْشَر. َكاَن ِمْن ُرّواِد 

ْعِر ٍفي َعْصِرِه َوَقْد  الشِّ
َحظيَْت أَْفكاُرهُ ِبااِلْحِمَراِم.

َشاه ُحَسْين
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29 أحمرم اآلخرين

2. 2.  ِقراَءة

مِلَاَذا َنْحَتاُج ِإَلى ااِلْحِتراِم؟

ِكُن مِلُْجَتَمِعي أَْن َيْعَمَل ِإالَّ ِبااِلْحِتَراِم. اَل مُيْ

ُ َعلَيْنَا ااِلْقِمناُع ِبَأنَّ  َن املَْجموَعُة أَْو املُْجمََمُع ِمْن الَعَمِل ِبَشْكٍل َجيٍِّد، يَمََعنيَّ ِلمَمََمكَّ
األَْفراَد اآلَخِريَن في َحيِّنَا أَْو َمدينَِمنا أَْو ِبالِدنا ُهْم أَيًْضا َجِديُروَن ِبااِلْحِمَراِم. 
ِة ِفي بَاِريْس، َوتَبَنَّْت  ُة ِلأْلُمَمِ امِلُمََحدَّ ِفي َعاِم 1946، انَْعَقَدْت اجَلْمعيَُّة العامَّ
ُقوِق اإِلنْساِن. َكاَن الَهَدُف ِمنُْه َمنَْح ااِلْحِمَراِم َواِلِكَراَمِة  اإِلْعالَن العامَليَّ حِلُ

ِميِع البََشِر أَيْنََما َكانُوا َوُدوَن اْسِمثْناٍء.  جِلَ

لوِك الَقومِي. ااِلْحِتراُم ُيَؤّدي ِإَلى السُّ

ُطُرٍق  ُسلوِك  ِإلَى  اجَلميُع  َويَنِْزُع  َكراَممَُهْم  نَْحَفُظ  اآلَخِريَن،  نَْحمَِرُم  ِعنَْدَما 
إيجابيٍَّة نَميَجَة َذِلَك ااِلْحِمراِم. والَْعْكُس َصحيٌح... ِعنَْدَما اَل يَْحَظى الّناُس 
ْفِض ثُمَّ ِإلَى المََّمِييِز َوااَلْعِمَداِء، َوِفي بَْعِض  ِبااِلْحِمَراِم َفِإنَّ َذِلَك يَُؤّدي ِإلَى الرَّ

األَْحيَاِن ِإلَى اإِلبَاَدِة اجَلماعيَِّة.

. ااِلْحِتراُم ُعْنُصٌر أَساسيٌّ ِلاِلْزِدَهاِر الَبَشريِّ

. ِإَذا َفَقَدهُ الّناُس َفلَْن يَِعيُشوا َحياًة َجيَِّدًة. ِفي َهَذا  ااِلْحِمراُم ُعنُْصٌر َجْوَهريٌّ
بِّ النَّْفسيِّ احَلديِث: »ِإنَّ أَْعَمَق  ُس الطِّ ْأِن، َقاَل »ِويلْيَاْم ِجيْمْس«، ُمَؤسِّ الشَّ
بيَعِة البََشريَِّة هَو تَْوُقها ِإلَى احُلصوِل َعلَى الِْمْقِديِر«. ِلَهَذا َفِإنَّ  َمبَْدٍإ ِفي الطَّ

َمْن اَل يَْحَظْوَن ِبااِلْحِمَراِم، تَنْهاُر َعزاِئُمُهْم، َوأَْحيَاًنا يَْسمَْسِلُموَن ُكلِّّيًا. 

ِنقاٌش:

بَُب األَْكثَُر أََهّميًَّة اِلْحِمَراِم اآلَخِر؟ َومِلَاَذا؟ َحْسَب َرأِْيَك، َما ُهَو السَّ
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3.2.  َنشاٌط

ُق: أََتَعمَّ

احَللَْقُة  ثُِّل  مُتَ النُّفوِر.  أَْو  ِللَْخْوِف  الثَّالَث  املَراِحَل  املَْرِسوَمُة  واِئُر  الدَّ ثُِّل  مُتَ
َفمَُمثُِّل  الُوْسَطى  احَللَْقُة  ا  أَمَّ النُّفوِر.  أَْو  ــوِف  اخْلُ َدرَجــاِت  أَْدنَــى  ُة  اخلاِرجيَّ
أَْو  ِف  اخَلــوْ ِدِرَجــاِت  أَْقَصى  الّداِخليَُّة  احَللَْقُة  ثُِّل  مُتَ ِفيَما  َطًة،  ُممََوسِّ َدَرَجــًة 

النُّفور.

ُد ُمْسمََوياِت اخَلْوِف والنُّفوِر  دِّ واِئِر ِبَطريِقٍه حُتَ َضْع الَعناِصَر الّماليََة ِفي الدَّ
لََديَْك جُتاهَ ُكلِّ ُعنُْصٍر.

ِة،  َظلَِّة، ااِلْرِتفاعاُت، ِخطاٌب أََماَم العامَّ الَعناِكُب، الِكالُب، الِقَطُط، الَقْفُز ِبامْلِ
ُة َشْعٍر َسيِّئٌَة، احُلشوُد الَكبيَرةُ، الّسياَسُة، ِفْقداُن العاِئلَِة، بُلوُغ َمْرَحلَِة  َقصَّ

ُر.  ْخِريَِة، زياَدةُ الَوْزِن، المَّنَمُّ ُض ِللسُّ الُكهولَِة، المََّعرُّ

تَباَدْل نَماِئِجَك َمَع بَقيَِّة الِقْسِم.

ٌة: يَّ ُمناَقَشٌة َصفِّ

ماهي الَعناِصُر اَلَِّمي َوَضْعمََها ِفي احَللَْقِة الّداِخليَِّة؟ َهْل انَْدَهْشَت ِعنَْد . 1
ُرْؤيَِمَك َوْضَع اآلَخِريَن ِلنَْفِس الَعنَاِصِر ِفيَها؟

َهْل َمخاِوُفَك َونُفوُرَك َمْشُروَعاِن؟ مِلَاَذا نََعْم؟ مِلَاَذا اَل؟. 2

تَْصنيُفُهَما . 3 َكاَن  َوِإْن  َحمَّى  َمْشُروَعاِن  َونُفوُرُهْم  اآلَخِريَن  َمخاِوُف  َهْل 
ُمْخمَِلًفا َعْن تَْصنيِفَك؟

 َماَذا َعلََّمَك َهَذا النَّشاُط ِبُخُصوِص اْحِمراِم اآلَخِر؟4. 
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ٍة ليُل َوْضعيَّ 4.2.  حَتْ

: ُمِعنٌي َوُحَسنْيٌ

ٍة  ُمــدَّ بَْعَد   . ِلــصٌّ »ُحــَســنْيٌ«  ــَأنَّ جــاَرهُ  ِب تُِفيُد  ِإشاَعٍة  ِبنَْشِر  »ُمِعنٌي«  َقــاَم 

ْت تَبِْرئَمُُه َوأُْطِلَق  ْرَطُة »ُحَسيًْنا« ِلاَلْسِمْفَساِر، َومَتَّ َقصيَرٍة، اْسمَْدَعِت الشُّ

َسراُحُه. َعِلَم »ُحَسنْيُ« ِبَأنَّ »ُمِعيًنا« هَو ِمْن نََشَر اإِلشاَعَة َوَرَفَع أَْمَرهُ إلى 

ِللَْقاِضي:  »ُمِعنٌي«  َقاَل  اَحَْكَمِة،  َجلَْسِة  ِفي  ِبالْبَاِطِل.  اِلتَِّهاِمِه  الَْقَضاِء 

َد َكِلماٍت َصَدْرْت ِمِنّي، والَْكالُم اَل يَُضرُّ أََحًدا«. َفَقاَل  »لََقْد َكانَْت ُمَجرَّ

لَُه الَقاِضي: »َحَسًنا، أُريُدُك أَْن تَْكمَُب ُكلَّ األَْشياِء اَلَِّمي ُقلْمَها ِفي َحقِّ 

ِبَها ِفي َطريِقَك  َوأَلِْق  ِإلَى َقْطٍع  ِبمَْمزيِقها  ُقْم  ثُمَّ  َوَرَقــٍة،  « َعلَى  »ُحَسنْيٍ

احُلْكِم ِفي َقضيَِّمَك«.  ِلَسَماِع  َهُهنَا  تَُعوَد  أْن  َغًدا  َومُيِْكنَُك  البَيِْت،  ِإلَى 

ْكِم، أُريُدَك أَْن  ِفي اليَْوِم المَّاِلي، َقاَل الَقاِضي مِلُِعني: »َقبَْل أَْن أَنَْطَق ِباحْلُ

َمَع ُكلَّ ِقَطِع الَوَرَقِة اَلَِّمي َرَميَْت ِبَها ِباأْلَْمِس!«. أُِصيَب ُمِعنٌي  تَعوَد َوجَتْ

ْدَمِة، َوتََساَءَل ُمنَْدِهًشا: »َكيَْف ِلي أَْن أُْفِلَح ِفي َذِلَك؟ َفاَل بُدَّ أَنَّ  ِبالصَّ

ِقَطَع الَوَرَقِة َشمَّمَمَْها الّرياُح ِفي ُكلِّ َمكاٍن«. ِحينَِئٍذ أََجابَُه الَقاِضي: »ِإنَّ 

ْهَت ِبَها اَل مُيِْكنَُك  َكِلماِتَك ِمثُْل َذِلَك، َفبَْعُض الِعبَاَراِت املُسيئَِة َممَى تََفوَّ

اْسِمْرَداُدَها«.

ِنقاٌش
مِلَاَذا يُِحبُّ بَْعُض الّناِس نَْشَر اإِلشاعاِت؟

الِم؟ قيِق السَّ َكيَْف يَحوُل نَْشُر اإِلشاعاِت ُدوَن حَتْ
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5.2 أنشطة

محادثة:

أجنز ُمَحاَدثًَة مع زمالئك في الفصل وسجل إجاباتهم:

االسم:

أفضل ذكرا ُطفولة:

حلم املسمقبل:

أعظم نقطة قوة:

حلظة شعرت فيها باخلذالن:

صغ ثالث أسئلة خاّصة بك لمطرحها عليهم:

• السؤال األول:	

• السؤال الثاني:	

• السؤال الثالث:	

أَْرِبُط

ًة اَلَِّذي تََعلَّْممَُه ِمْن اُحاَدثَِة؟ َما هَو األَْمُر األَْكثَُر أََهّميَّ

ْخِص اَلَِّذي حاَدثْمَُه؟ اُْذُكْر َشيًْئا َواِحًدا َعلَى األََقلِّ تَمَقاَسُمُه َمَع الشَّ

ْخَص اَلَِّذي َحاَوْرتَُه ِبَشْكٍل أَْفَضَل؟ مَِرُم الشَّ ُم َوحَتْ َكيَْف تَُعلُِّل أَنََّك تَمََفهَّ
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ِحْكَمٌة

ْدِق األَمانَُة َوأَْكَذُب الَكِذِب  »أَْصَدُق الصِّ
اخليانَُة«.

»اَل تَْخُذْل َواَل تَُكْن َعدمَي األَمانَِة َحمَّى 
َك«. َمَع َعدوِّ

- أَبُو بَْكٍر:
ِد  َكاَن أَبُو بَْكٍر َصديًقا َوِصْهًرا ِلنَبيِّ اإِلْسالِم ُمَحمَّ

ُد ] ِبَأِبي بَْكٍر َحمَّى أَْطلََق َعلَيِْه ِصَفَة  ]. َوِثَق ُمَحمَّ
ْدِق( يِق« )املُّمَحلّي ِبالصِّ »الِصدِّ

ِنقاٌش:
ُل َمقولًَة ُمَعيَّنًَة َعلَى املَقولَِة األُْخَرا؟ 1 . َهْل تَُفضِّ

2 . َماَذا يَْعِني أَْن تَكوَن أَِميًنا؟

3 . َهْل يوَجُد َوْقٌت ُمناِسٌب ِلنَُكوَن ِفيه ُمخاِدعنَي؟

4 . َهْل يُْعمَبَُر َقْوُل ِنْصِف احَلقيَقِة أَمانًَة أَْم ِخَداًعا؟

الِم؟ َي ِإلَى السَّ 5 . َكيَْف ِلأْلََمانَِة أَْن تَُؤدِّ

Book5.indd   33 9/8/22   1:37 PM



الوحدة الّثانية34

اِت َتْنمَيُة َتْقديٍر َقويٍّ ِللذَّ

ْر َماَذا تَْعِني ِبَرأِْيَك َوَما ِإَذا  تُوَجُد ِفي األَْسَفِل تَْعبيراٌت ُممَداَولَُة ااِلْسِمْعماِل. َقرِّ

َكانَْت تَِصُف َمْجموَعًة ِمَن الَبََشِر ِبَشْكٍل َجيٍِّد أَْم سيئ: 

صوَرةٌ َجيَِّدةٌ أَْم َسيِّئٌَة مِلَْجموِعٍة ِمْن البََشِر َمْعنَى المَّْعبيَرِة المَّْعبيَرةُ

ٌف هولَنْديٌّ تََصرُّ

َصيٌْف ِهنْديٌّ

ُخروٌج ِإيْرلَنْديٍّ

اْصَفْح َعْن َفَرنِْسيَِّمي

َوْقُت اجَلزيَرِة

تَْضِرُب ِمثَْل َفماٍة

َحظُّ الّصينّي

ُكْن َرُجال

ٌة ِبالنِّْسبَِة إليَّ ُكلُُّه لَُغٌة إْغِريِقيَّ
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تَْعريفاٌت:
ُكلُّ  ِفيها  يَْدَفُع  ِبَطريِقٍة  النَّشاِط  أَْو  الِغذاِء  ثََمِن  َدْفِع  اْقِمساُم   : هوَلْنديٌّ ٌف  َتَصرُّ

َشْخٍص َما َعلَيِْه ِبنَْفِسِه.

ِة َحراَرِة  ُدُث أَْحيَاًنا ِفي اخَلريِف َوتَمَِّصُف ِبِشدَّ َمِن حَتْ : َفمَْرةٌ ِمْن الزَّ َصْيٌف ِهْنديٌّ
. ْقِس َوُرطوبَِة اجَلوِّ الطَّ

لْقٍة اْجِمماعيٍَّة ُدوَن تَْوديِع أََحٍد. : ُمغاَدَرةُ أََحِدِهْم حِلَ ُخروٌج أَِيْرَلْنديٌّ

ِه ِبَكالٍم سيٍئ. ِتي: تُْسمَْعَمُل ِعنَْد الَشميَمِة أَْو المََّفوُّ اْصَفْح َعْن َفَرْنسيَّ

َمِن َوَمَع املَواعيِد. ٌف ُممَساِهٌل َمَع الزَّ َوْقُت اجَلزيَرِة: تََصرُّ

َتْضِرُب ِمْثَل َفتاٍة: أَنَْت تَْضِرُب ِبَوَهٍن َوُدوَن أَيِّ ُجْهٍد.

. : َقليُل احَلظِّ أَْو ُمنَْعِدُم احَلظِّ َحظُّ الّصينيُّ

ُكْن َرُجاًل: ُكنَّ ُصلًْبا َوثاِبًما.

: يَْصُعُب َعليَّ ِاْسميعاُب َهَذا األَْمِر. ْسَبِة إَليَّ ٌة ِبالنِّ ُه ُلَغٌة اْغِريِقيَّ ُكلُّ

ِملُها المَّْعبيراُت؟ ُة اَلَِّمي حَتْ اْعِمَماًدا َعلَى المَّْعريفاِت، ماهي الّصَوُر النََّمطيَّ

اْخمَْر ثاَلَث تَْعبيراٍت ِلمَْحِريِر َرأِْيَك ِفيَها.

ِنقاٌش:

• ُعوِب الَِّمي تَِصُفَها؟	 َهْل تَْعمَِقُد أَنَّ المَّْعبيراِت ُمسيئٌَة ِللشُّ

• بَْعَد أْن َفِهْمَت َمقاِصَد المَّْعبيراِت، َهْل َسمَُكوُن أََقلَّ اْسِمْعماالً لََها؟	

• َة َوالْمََحيَُّز. َكيَْف؟	 ُز النََّمطيَّ ِإنَّ اْسِمْعماَل َهِذِه المَّْعبيراِت يَُعزِّ

• ُر َما ِإَذا َكانَْت المَّْعبيَرةُ ُمسيئًَة أم اَل؟ َهْل ُهْم َمْن َوَصَفمُْهْم المَّْعبيَرةُ؟ أَْم 	 َمْن يَُقرِّ
الْواِقعوَن خاِرَجها، أَْم ِكاَلُهَما؟ َعلِّْل ِإجابَمََك.
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: َماَذا يَنْبَِغي َعلَيَْك أَْن تَقوَل؟ دٍّ حَتَ

َقميًصا . 1 ُمْرتَديًَة  املَْدَرَسِة  ِإلَى  فاِطَمُة  َصديَقمَُك  َجــاَءْت 

ـــَك ِفــي َقِميِصي  ــَك. َســَألـَـمـْـَك »َمــا َرأْيُ ــْم يـَــُرْق لَ َجــِديــًدا لَ

اجَلديِد؟«.

َماَذا يَنْبَِغي َعلَيَْك أَْن تَقوَل؟

تََرا َصديَقَك »جاِبًرا« يَْخمَِلُس أَْجِوبََة ااِلْمِمحاِن ِمْن َمْكمَِب . 2

األُْسماِذ. ِعنَْدَما يَْدُخُل األُْسماُذ َوياَُلِحُظ اْخِمَفاَء األَْجِوبَِة، 

أََخَذها.  َمْن  تَْعِرُف  ُكنَْت  ِإَذا  َما  َؤاِل  ِبالسُّ نَْحَوَك  ُه  يَمََوجَّ

َماَذا يَنْبَِغي َعلَيَْك أَْن تَقوَل؟

َوَعَدَك واِلُدِك ِبَقضاِء بَْعِض الَوْقِت َمَعَك ِفي ُعْطلَِة ِنهايَِة . 3

ى اتَِّصاالً يَْدعوهُ  األُْسبوِع. ِفي لَيْلَِة اجُلُمَعِة، َقاَل ِإنَُّه تَلَقَّ

ِإلَى ااِللِْمحاِق ِبالَْعَمِل َواَل يَْقِدُر َعلَى َقضاِء بَْعِض الَوْقِت 

َعلَى  َشْيٍء  ُكلُّ  َهْل  َوَسَألََك  لََك،  اْعمََذَر  َوَعَد.  َكَما  َمَعَك 

َما يَُراُم؟ لَِكنََّك َما ِزلَْت تَْشُعُر ِبااَْلنِْزعاِج. َفَماَذا َعلَيَْك أَْن 

تَقوَل؟.

Book5.indd   36 9/8/22   1:37 PM



37 النزاعات 

3
. احَْلُبُّ اَلَِّذي ُكنَّا نُِكنُُّه ِلكاِمِل ِجيَراِننَا   لََديْنَا َمكاٌن أَْوَسُع َوَوْقُت أََقلَّ

َشِبيِّ َوَسَط َحيٍّ َهاِدٍئ. نَْحُن  َطاِر اخْلَ ِبالَْكاِد يَْكِفي اآلَن َهَذا البَيَْت ذا اإْلِ
اَل نَْعِرُف األَْشخاَص اَلَِّذيَن يَِعيُشوَن ِفي النَّْهِج أَْو َعلَى َحاَفمَْي َطريِقنَا.

النزاعات 
َها و كيفّية َفضِّ

ِإيِبي ُزوبِْوي، ِمْن ِكماِبها »الَفْخُر« 

الوحدة الّثالثة

ُساَعَدُة  فاُهِم، واملمْ التَّ ُر  َنشمْ ِكُنَنا  ُيمْ ُة:  َوريَّ احمِلمْ َرُة  الِفكمْ

ِلَنا  ِفي َحلِّ امَلشاِكِل ِمنمْ َحومْ
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الوحدة الّثالثة38

1.3. ُقْل َكِلَمتَك

ُأناِقُش:
• فاِت اَلَِّمي مَيْمَاُز ِبَها َحيَُّك املُْعماُد؟	 ماهي أَْفَضُل الصِّ

•  تََخيَّْل لَْو اْسمََطْعَت أَْن تَِعيَش ِفي أَيِّ َمكاٍن ِمْن العالَِم. ِصْف 	
َحيََّك »امِلثاليَّ ».

• بُِّذها ِفي جيراِنَك.	 َة اَلَِّمي حُتَ يَزاِت امِلثاليَّ  ِصْف امْلِ

أَْرُسُم:
• ُمْخمَلََف 	  ْ َوبنَيِّ لَُه  اْرُسْم صوَرًة   ، ثاليِّ امَْلِ َحيَِّك  المَّْفكيِر ِفي  بَْعَد 

األََماِكِن ِفيه.

• ِعنَْد ااِلنِْمهاِء، َشاِرْك َمْجُموَعًة َصغيَرًة ِمْن ِقْسِمَك َرْسَمَك.	
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39 النزاعات 

أَْنِشَطٌة. 1.3

ْؤَيِة: اِلْخِتالفاُت ِفي الرُّ

َل الّصوَرةَ ِبُهُدوٍء. ِصْف املَْرأَةَ  ْص بَْعَض الَوْقِت ِلمَمََأمَّ َخصِّ
اَلَِّمي تََراَها ِفي الّصوَرِة. َهْل تَْعمَِبُرَها شابًَّة أَْم َعُجوًزا؟

ثُِّل اْمَرأًَة شابًَّة واْمَرأًَة َعُجوًزا  دٍّ ذاتي: َهِذِه الّصوَرةُ مُتَ )حَتَ
ِفي نَْفِس الَوْقِت. َهْل تَْسمَطيُع ُرْؤيََة ِكلْمَيِْهَما؟(

مُيِْكُن ِللَْمْرِء أَْن يَنُْظَر ِإلَى الّصوَرِة َويََرا أَْشياَء ُمْخمَِلَفًة. 
ا  ِمَّ َؤا«،  »الـرُّ ِفي  اْخِمالفاٍت  ِلأْلَْشَخاِص  أَنَّ  َذِلَك  َسبَُب 
ِإلَى  نَنُْظُر  َكيَْف  ُد  ــدِّ حُتَ اَلَِّمي  ِهَي  نََظِرنا  ِوْجَهَة  أَنَّ  يَْعِني 
ــيــاِء. ِفــي بَْعِض احَلـــااَلِت، َقــْد نَْشَهُد ِنــزاَعــاٍت بَــنْيَ  األَْش

َؤا. يَراِن ِبَسبَِب اْخِمالفاٍت ِفي الرُّ اجْلِ

ْؤيَِة، ِمْن اُحْمََمِل أَْن نُِصرَّ  ِعنَْدَما يَْحُدُث اْخِمالٌف ِفي الرُّ
َعلَى ااِلْسِمْمراِر ِفي ااِلْعِمقاِد أَنَّ َطِريَقمَنَا َفِريَدةٌ ِفي ُرْؤيَِة 

األَْشياِء، أَْو نَُحاِوَل ِإْقناَع اآلَخِر ِبَأنَُّه َعلَى َخَطٍأ. 

ــِة َشْخٍص آَخــَر َقــْد يـُــَؤّدي ِإلـَـى  ــُرْؤيَ ــراِف ِب ــَدَم ااِلْعــِم ِإنَّ َع
اِلــنـْـَزاَعــاِت  َفــضُّ  ِحينََها  ْعِب  الصَّ ِمــْن  َفيُْصِبَح  ِنــزاعــاٍت، 

القاِئَمِة. 

Book5.indd   39 9/8/22   1:37 PM



الوحدة الّثالثة40

ُأناِقُش:

ؤا املُْخمَِلَفُة ِفي ِنزاعاٍت. ماهي األُموُر األُْخَرا اَلَِّمي يُْحمََمُل  َقْد تَمََسبَُّب اَلْرُّ

َي ِإلَى َعَدِم تََواِفٍق أُْو نُشوِب ِصراٍع بنَْيَ ِجيَراِننَا؟ أَْن تَُؤدِّ

َزاَعاِت َأْسباُب النِّ

• َلَدى أََحِدِهْم اْعِتقاداٌت أَْو ِقَيٌم ُمْخَتِلَفٌة.	

• أََحُدُهْم َلْم َيْحُصْل َعَلى َما ُيِريُد أَْو َما َيْحَتاُج ِإَلْيِه.	

• ُه ُمْسَتِفزٌّ ِفي َثقاَفٍة 	 أََحُدُهْم َيقوُم ِبأَْمٍر ُيْعَتَبُر َمْقُبواًل ِفي َثقاَفِتِه، َلِكنَّ

ُأْخَرى.

• َشُعَر أََحُدُهْم ِباأْلََذى ِبَسَبِب أَْلفاٍظ أَْو أَْفعاٍل صاِدَرٍة ِمْن َشْخٍص آَخَر.	

• َة ُمعاَمَلٍة َغْيِر عاِدَلٍة.	 ُه َكاَن َضحيَّ َيْشُعُر أََحُدُهْم ِبأَنَّ

• َوَقَع أََحُدُهْم ِفي َلْبٍس.	

• ًرا.	 أََحُدُهْم أَْصَبَح ُمَتَوتِّ

• ها.	 أََحُدُهْم َسِمَع َبْعَض احَلقاِئِق، اَل ُكلَّ
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3.3. ِقراَءٌة

لوُل  امَلشاِكُل واْلُ

تَــكــوُن ُمْشِكلًَة ِفي  ــْد  َق ــِمــي  اَلَّ بَــْعــُض املـَـســاِئــِل  تـُـوَجــُد ُهنَا 
ِمنَْطَقِمَك.

• ْوِم.	 َنُعني ِمْن النَّ َكْلُب َجاِري اَل َيُكفُّ َعْن اَْلُنباِح، َومَيْ

• ٍة ِلْلِكَراِء. 	 ّياَرِة ِإَلى ُشقَّ ويَل ُمْسَتْوَدِع السَّ يَراِن حَتْ ُيِريُد أََحُد اجْلِ
ِجيِج ِبُدُخوِل ُأناٍس ُغَرباَء ِفي  َيْخَشى َواِل��َداَك َمِزيًدا ِمْن الضَّ

اجِلَواِر.

• َها َعَلى ِمْلِكَك.	 َد جاُرَك ُسوًرا َعَلى ِقْطَعِة أَْرٍض َتَرى أَنَّ َشيَّ

• ْوضاِء 	 بنَي ِفي الضَّ جاريِّ ُمَتَسبِّ ِب التِّ َيْجَتِمُع امُلَراِهُقوَن أَماَم امُلَركَّ
ْزعاِج أِلَْصَحاِب امِلَهِن. َواإَْلِ

ِجيَراٍن  َمَع  أَْو  ِبُْفَرِدِك  املَشاِكَل  َهــِذِه  تَِعيُش  ُكنَْت  َســواءٌ 
ِبْطِريِقٍة  النَِّزاَعاِت  لُّ  حَتَ َكيَْف  تَمََعلََّم  أَْن  ِبُوْسِعَك  آَخريَن، 

ُمثِْمَرٍة ونَمَائَج ُمْرِضيٍَة ِللَْجِميِع.

ِة َهِذِه النَِّزاَعاِت؟ مَاُجَها مِلَُعاجَلَ ماهي املََهاَراُت اَلَِّمي َقْد حَتْ

• زاِع.	 راِت الكاِمَنَة َوراَء النِّ ى امُلَبرِّ أََتَقصَّ

• َم َمْوِقَفُهَما.	 زاِع أِلََتَفهَّ ُأْنِصُت ِإَلى َطَرَفْي النِّ

• َرَفاِن )ِرْبٌح -ِرْبٌح(	 أَْعَمُل َعَلى ِإيَجاِد ُحلوٍل َيْسَتفيُد ِمْنَها الطَّ

• واُصِل ِبَشْكٍل أَْفَضَل.	 ُب َعلى التَّ أََتَدرَّ

• ِإَلى 	 اَل  َوَمطاِلِبِه،  َحاَجاِتِه  زاوَي��ِة  ِم��ْن  َشْخٍص  ُك��لِّ  ِإَل��ى  أَْن��ُظ��ُر 
َمكاَنِتِه َفَقْط.

َنشاٌط
َة ِللنَِّزاَعاِت املَْذكوَرِة )ِفي األَْسَفِل(. اْسمَْخِرْج ُحلُولََك اخلاصَّ

Book5.indd   41 9/8/22   1:37 PM



الوحدة الّثالثة42

ُلْعَبة أَْدواٍر:

نٍَة ِمْن َطاِلبَنْيِ أَْو ثاَلثٍَة، ِاْخمَْر واِحَدًة ِمْن املَساِئِل الّساِبَقِة  َمَع َمْجموَعٍة ُممََكوِّ

)ُجْزءُ الِقراَءِة( َوالمِِّي يُْحمََمُل أَْن تَكوَن ُمْشِكاًل ِفي ُمحيِطَك. أَلِّْف َمْشَهًدا 

تَُكونُوَن  ِعنَْدَما  البَْعِض.  بَْعِضُكْم  َمَع  امَْلُْشِكِل  َحلَّ  ِفيه  حُتاِولوَن  َمْسَرِحّيًا 

َجاِهِزيَن، مُيِْكنُُكْم تَداُوُل لُْعبَِة األَْدواِر َمَع ُطاّلٍب آَخريَن ِفي الَفْصِل.

ِكتاَبُة ِحَواَراٍت:

• ِاْخمَْر َمَع َشريٍك لََك واِحَدًة ِمْن الّصَوِر الَِّمي ِفي األَْسَفِل.	

• ُم 	 َوتَُقدِّ َة  الَوْضعيَّ ِفيَها  تَِصُف  ِللِْحَواِر  ُمْخمََصَرًة  َمًة  ُمَقدِّ ِجْد 

يَراِن. أَْسماَء اجْلِ

• 	. أَلِّْف ِحَواًرا ِمْن َعْشِر ُجَمٍل يَُدوُر بنَْيَ َجاَريِْن اثْننَْيِ

• ِاْخمَْر َمَع َشريٍك لََك واِحَدًة ِمْن الّصَوِر الَِّمي ِفي األَْسَفِل.	

• ُم 	 َوتَُقدِّ َة  الَوْضعيَّ ِفيَها  تَِصُف  ِللِْحَواِر  ُمْخمََصَرًة  َمًة  ُمَقدِّ ِجْد 

يَراِن. أَْسماَء اجْلِ

• 	. أَلِّْف ِحَواًرا ِمْن َعْشِر ُجَمٍل يَُدوُر بنَْيَ َجاَريِْن اثْننَْيِ
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4.3. أَْنِشَطٌة

َكِلماٌت ُمَبْعَثَرُة احُلروِف:

ِتي ِفي اأَلْسَفِل: أَِعْد َتْرتيَب امُلْفَرداِت اَلَّ

ســ . حــ . كـــــــ . ّي . ّي . نــــــ : َمْجموَعٌة ِمْن الّناِس 
ا  َتاِريِخّيً ِإْرًث��ا  َع��اَدًة  َوَتَتقاَسُم  َنٍة  ُمَعيَّ َمْنِطِقٍة  ِفي  َتِعيُش 

ا ُمْشَتَرًكا. َوَثَقاِفّيً

ز . ع . ا . نـــــــ : ِصراٌع، ِعراٌك، ُمقاَوَمٌة )َطويَلٌة ِفي الغاِلِب(، ِكفاٌح.

ِة،  الَبَشريَّ الَكاِئَناِت  إ : َجميُع   . ّي������   . ا   . ن������   . ال������   . ن��������   . . س�����  �ُة 

، الَبَشر. اجِلْنُس الَبَشريِّ

ِذي َيْقُطُن ِباْلُقْرِب ِمْن  ْخُص اَلَّ ر . الـــــــ . ا . جـــــ : الشَّ
َشْخٍص آَخَر أَْو َغْيَر َبعيٍد َعْنُه.

و . لـــــــ . ل . حـــــ : َمْجموَعٌة ِمْن امُلباَدراِت ِلَفضِّ ُمْشِكٍل 
ٍة َصْعَبٍة. ِة َوْضعيَّ أَْو ُمعاجَلَ

. ٍ ا َحْوَل َمْوضوٍع ُمَعنيَّ ؤ . ـة . يـــــــــ . ر : ِوْجَهُة َنَظِر َشْخٍص مَّ

ٍب ُتاَه َشْخٍص آَخَر. ج . ــــــٌة . ا . مـــــــ . لــــــ . مــــــ : ِإْبداُء ُسلوٍك ُمَهذَّ

: ريِريٌّ َنشاٌط حَتْ

ِتي ِفي اأَلْعَلى  اْسَتْعِمْل َعَلى اأَلَقلِّ اْثَننْيِ ِمْن امُلْفَرداِت اَلَّ

ِفيَما  اِلْنَزاَعات  ِبَفضِّ  يَراِن  اجْلِ ِقَياِم  َحْوَل  ٍة  ِقصَّ ِلَتْأِليِف 

َبْيَنُهْم.

لَْو  ِجيَرانُنَا  َعلَيِْه  َسيَُكوُن  َما  تََخيَّْل 
َد  ــَدا ُكــلُّ واِحــٍد ِمنَّا ِلــآْلَخــِر ُمَجرَّ أَْه
َكِلَمٍة َطيِّبٍَة. ُهنَاَك ِقَصٌص َكِثيَرةٌ َحْوَل 
بِْر ِفي  انِْعداِم املُجاَملَِة، َوِفْقداِن الصَّ
ريِق َوَحمَّى  نَا اليَْوَم، َوَعَصبيَِّة الطَّ َعامَلِ
الَغَضِب ِفي املَطاِعِم. أَْحيَاًنا، ُكلُّ َما 
َطيِّبٌَة  َكِلَمٌة  هَو  ِفْعلَُه  املوِقُف  يَمََطلَُّب 
ْر  واِحَدةٌ ِلمَُغّذَي ُروَح َشْخٍص آَخَر. َفكِّ
نَْخِلُقُه  الــِذيِّ  الْــَعــاِرِم  ــِر  األَثَ ِفي  َمِلّيًا 
َفَكِلَمٌة واِحَدةٌ  ِعنَْدَما مَنَْدُح أََحَدُهْم. 
َحَسنٌَة وَعطوَفٌة مَتْمَاُز ِبِسْحٍر َعجيٍب 

ِلمَْوِليِد الَكثيِر ِمنَْها.

»فراْد ُروِجيْرْس، العاَلُم َحْسَب 
ٌة  ِد ُروِجيْرْس: ُأموٌر ُمِهمَّ يِّ السَّ
ْذِكيِر« ِللتَّ
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ٍة. ليُل َوْضعيَّ 5.3. حَتْ

»اِيِلينْويْس«،  ِبِواليَِة  ُغــروْف«،  »موْرِتْن  ِفي  ثَلِْجيٍَّة  عاِصَفٍة  ُهبُوِب  ِخــالَل 
ٍة ِإلَى أَْرِبِعنَي نََفرا ِمْن ِجيَراِنَها تَُعبُِّر ِفيَها َعْن  ِبَرساِئَل َخّطيَّ بََعثَْت أَْسَرةٌ 

اْسِمْعداِدها ِللُْمَساَعَدِة ِفي ِإزالَِة الثَّلِْج املُمَراِكِم َوَجْمِع الِبقالَِة.

نَُة ِمْن َخْمَسِة أَْفراٍد َدَعْت ِجيَرانََها ِإلَى اْحِمساِء »الّشاِي  َهِذِه األُْسَرةُ امَْلُمََكوِّ
ْمبُوَسِة«. الّساِخِن َوالسِّ

ُهوِدَها  جِلُ المَّْقديَر  األُْسَرةُ  ْت  َوتَلَقَّ ِبالمَّْرِحيِب  الَكرمَيُة  اَلْلَْفمَُة  َهِذِه  ُقوِبلَْت 
. ِخالَل اْجِمماِع املَْجِلِس اَحَلّيِّ

أَْسِئَلٌة:
ِمْن ِخالِلها ُمساَعَدةُ  َوعاِئلَمَُك  مُيِْكنَُك  اَلَِّمي  ُرُق  الطُّ َرأِْيَك، ماهي  َحَسَب 

؟ يَراِن أَْو ِإْسداءُ ِخْدَمٍة لََفاِئَدِة احَليِّ أََحِد اجْلِ

ِة، َواْسَألُْهَما َكيَْف تَُكونُوَن ِجيَراًنا َطيِِّبنَي. ْث َمَع واِلَديَْك َحْوَل الِقصَّ دَّ حَتَ

6.3. أَْنِشَطٌة.

َتَحدٍّ ُمْشَتَرٌك:

يِّبَُة اَلَِّمي مُيِْكُن َقْولُها جِلاِرَك؟. 1 ما هي الَكِلَمُة الطَّ

ِة ثاَلثَِة أََساِبيَع قاِدَمٍة، تَلْمَِزُم أَنَْت َوَشريُكَك ِبَقْوِل َكِلَمٍة َطيِّبٍَة . 2 مِلُدَّ
ِمْن  تَْخماَراِن جاَرُكَما  َقْد  يَراِن.  اجْلِ أِلََحِد  ِفْعِل َحَسٍن  أَداِء  أَْو 
َشْخٍص  أَيِّ  أَْو  َحيُِّكَما  ِفي  الُعّماِل  أَْو  ِت  اَحَـالَّ أَْصحاِب  بنَْيِ 

يَْسُكُن ِبالُْقْرِب ِمنُْكَما.

النَّماِئَج . 3 َوَشريُكَك  أَنـْـتَ  َسمَصوُغ  الثَّالثَِة،  األَسابيِع  ِنهايَِة  ِفي 
ٌة،  )ِقصَّ َوالَْعاِئلَِة  اأْلَْسمَاِذ  َمَع  َوتَمَقاَسَماِنَها   ، ِإبَْداِعيٍّ ِبأُْسلوٍب 

، َشريط ِفيْديُو(. َقصيَدةٌ، َعَمٌل َفّنيٌّ

الِفمٍَة . 4 أَْو  ِشعاٍر  َوَرْسـُم  تَْصميُم  َشريِكَك  َوَعلَى  َعلَيَْك   ُ يَمََعنيَّ
يبَِة  ِمُكَما َحْوَل ااَلتَِّساِم ِباَلْطِّ َرْمزيٍَّة ِلمََداُوِلها ِفي الَفْصِل َمَع ِقصَّ

يَراِن.  جُتاهَ اجْلِ
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َزاَعاِت: قاِئَمُة اْخِتباٍر ِلَتْحِليِل النِّ

َل أَنَْت َوَزَماَلُؤَك ِفي الَفْصِل َعلَى ُحلوٍل )ِربٍْح -ِربٍْح( ِللنَِّزاَعاِت ِفي  ِلمَمََحصَّ

َرَجِة األُولَى؟ َحيُِّكْم، َماَذا يَنْبَِغي َعلَيُْكْم ُمَعِرَفمُُه ِبالدَّ

 َما الَقْصُد ِمْن ِعباَرِة »ِرْبٌح -ِرْبٌح«؟

َمُعوَن ِفيَها  اْشمَِغلُوا َمَع بَْعِضُكْم البَْعِض ِلِكمَاِبِة قاِئَمٍة َعلَى َوَرَقٍة بَيْضاَء جَتْ

َضمَّ  َحاِولُوا  أَْفكاِرِهْم،  َطْرِح  ِمْن  اجَلميُع  يَنْمِْهي  ِعنِْدَما  املُْقمََرحاِت.  ُكلَّ 

َعلَى  الغاِلِب  ِفي  لُوَن  َوَسمَمََحصَّ البَْعِض،  بَْعِضها  ِإلـَـى  املُمََشاِبَهِة  األَْفكاِر 

ِتلَْك  ِمْن  ابِْمداًء  األَْفكاِر  َهِذِه  تَْرتيُب  َعلَيُْكْم   ُ يَمََعنيَّ أَْفكاٍر.  ِبَخْمِس  قاِئَمٍة 

 ُ ُن قاِئَمُة ااِلْخِمباِر َهِذِه َمساِئَل يَمََعنيَّ ًة ِإلَى األََقلِّ أََهّميًَّة. تَمََضمَّ األَْكثَِر أََهّميَّ

اإِلمْلاُم ِبَها ِمْن أَْجِل َحلِّ النَِّزاَعاِت َحمَّى »يَكوَن ُكلُّ واِحٍد راِبًحا«.

ُدوَن ُهنَا بَْعَض األَْفكاِر َحْوَل األَْسِئلَِة اَلَِّمي مُيِْكنُُكْم ِإْدراُجها ِفي قاِئَمِة  جَتِ

ااِلْخِمباِر:

• زاِع؟	 ِمْن ُهْم أَْطراُف النِّ

• َماَذا َحَدَث؟	

• اَذا َيْشُعُر ُكلُّ واِحٍد ِمْن اأَلْشخاِص امُلَتناِزعنَي؟	 مِبَ

• لِّ 	 َضا ِباحْلَ ى َيْشُعَر ِبالرِّ زاِع َحتَّ َماَذا َيْحَتاُج ُكلُّ َشْخٍص ِفي النِّ
امُلْقَتَرِح؟

ِنقاٌش:

ِة نَُسٍخ  اْرُسْم َخريَطًة ِللَْحيِّ اَلَِّذي تَْسُكنُُه. ِعنَْد ااِلنِْمهاِء، مُيِْكنَُك ِإيَجاُد ِعدَّ

َعلَى  ُمساِعَدِتِهْم  أَْجِل  ِمْن  ُجـُدٍد  ِبِجيَراٍن  المَّْرِحيِب  ِعنَْد  ْهداِئها  إِلِ ِمنَْها 

. ٍة َعلَى احَليِّ ِف ِبِدقَّ المََّعرُّ

َحلٍّ  ِإيَجاَد  بَْعُضُهْم  يـُـَحــاِوُل 
يَْربَُح  َشْخَصنْيِ  بَيْـَن  مِلُْشِكٍل 
ِفيه  َويَْخَسُر  أََحــُدُهــَمــا  ِفيه 
نَُكوُن  ِعنَْدَما  َولَِكْن  الثَّاِنَي. 
ــطــيــُع َحـــلَّ  ــْســمَ ـــنَي، نَ ـــِدِع ـــبْ ُم
ِفيَها  يَْربَُح  ِبَطريِقٍة  املَشاِكِل 
ــح -ِربْــح«  ُكــلُّ َطــَرٍف، أَْو »ِربْ
ِعَوًضا َعْن »ِربْح -َخسارة«. 
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َنشاُط َرْسِم َخريَطٍة.

ِة نَُسٍخ  اْرُسْم َخريَطًة ِللَْحيِّ اَلَِّذي تَْسُكنُُه. ِعنَْد ااِلنِْمهاِء، مُيِْكنَُك ِإيَجاُد ِعدَّ

َعلَى  ُمساِعَدِتِهْم  أَْجِل  ِمْن  ُجـُدٍد  ِبِجيَراٍن  المَّْرِحيِب  ِعنَْد  ْهداِئها  إِلِ ِمنَْها 

. ٍة َعلَى احَليِّ ِف ِبِدقَّ المََّعرُّ

ْف ِبَنْفِسَك. َعرِّ

ُم ِفيه نَْفَسَك َوأُْسَرتََك ِإلَى ِجيَراٍن ُجُدٍد. اُْكمُْب ِحَواًرا ِللمََّعاُرِف تَُقدِّ

أَثْناَء  َمثاًَل،  َحْولَُهْم.  َعلَيَْها  احُلصوَل  ــَودُّ  تَ َمْعلوماٍت  َحــْوَل  أَْسِئلًَة  أَْدِرْج 

بُّ أَْن  غاِر، مُيِْكْن أَنَّ تَْسَأَل »َما ِهَي الّرياَضُة اَلَِّمي حُتِ ِثَك َمَع أََحِد الصِّ دُّ حُتَ

مُتَاِرَسَها؟«.

َكيَْف تَكوُن َجاًرا َطيًِّبا ِفي نََظِر عاِئلٍَة َجديَدٍة؟ 
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4
َهْل تَْعلَم َما اَلَِّذي أَْدَهَشِني أَْكثََر ِفي َهَذا العالَِم؟ ِإنَُّه 
َعَدُم ُقْدَرِة الُعنِْف َعلَى َخلِْق أَيِّ َشْيٍء. َعلَى املََدا 

يُْف أَماَم الَعْقِل. البَعيِد، َداِئًما َما يَنَْهِزُم السَّ

ُذ العنف َنبمْ
الوحدة الّرابعة:

ِرِة  َدومْ ِإيــَقــاُف  ِكُنني  ُيمْ ـــُة:  ـــَوريَّ احمِلمْ ــَرُة  الــِفــكمْ
لي ِف ِمنمْ َحومْ الُعنمْ

ناِبْليوْن بوناَبْرْت 
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1.4 ُقْل َكِلَمَتَك

ُأَناقُش:

• يُْف أَماَم الَعْقِل«؟	 ـِ »يَنَْهِزُم السَّ اُْذُكْر ِمثَااًل ل

• َهْل َوَجْدَت املَُقولََة ُمفاِجئًَة أَْم ساِخَرًة؟ َعلِّْل َرأْيََك.	

َنشاُط َرْسٍم:

ًة ِمْن ِخالِل الّصَوِر. َشاِرْك ُرسوَمَك  َما هَو الُعنُْف؟ اُْرِسْم صوَرًة أَْو اْسُرْد ِقصَّ
ِفي الِقْسِم.

َفَرنْسيٌّ  قاِئٌد  هَو  بونابَْرْت  ناِبلْيوْن 
ــــْوَرِة  ـــــالَل الــــثَّ ــــَح َمـــْشـــُهـــوًرا ِخ أَْصــــبَ
َعْسَكِريٍَّة  ِبَحَمالٍت  َقــاَم  الَفَرنْسيَِّة. 
وأَْصبََح ِفي النَِّهايَِة اْمِبراطوَر َفَرنَْسا. 
ــى  ــنَ ــِه َوبَ ــاِرِك ــع ــَصــَر ِفـــي أَْغـــلـَــِب َم ــمَ انْ
ُمْعَظِم  َعلَى  َســيـْـَطــَرْت  ــًة  اْمــِبــَراُطــوِريَّ
أُوُروبَا َقبَْل َهزمَيِمِه ِفي 1815. يَْعمَِقُد 
الَكِثيُروَن أَنَُّه َكاَن أََحَد أَْعَظِم القاَدِة 

الَعْسَكِريِّنَي ِفي الّماريِخ.

ُيوَف ِإَلى َمحاريَث« ْل السُّ »َدُعونا ُنَحوِّ

َمْنحوَتٌة ِمْن َتْصميِم »َيفِغيِني ُفوْشِتيْش« ِفي 
ِة ِحَدِة الَفّنيَّ َمْجموِعِة اأُلَمِ امُلتَّ
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2.4 أَْنِشَطٌة

زاِع واْلُعْنِف؟ َما الَفْرُق َبنْيَ النِّ
. َوْهَو أَْمٌر َطبيعيٌّ ِفي َحياِتنا، َوُكلُّ  يَْحُدُث النِّزاُع ِعنَْدَما اَل يوَجُد اتِّفاٌق بنَْيَ َشْخَصنْيِ
ِإنْساٍن مَيْرُّ ِبَهَذِه المَّْجِربَِة. اَل يَْسمَْوِجُب النِّزاُع اْسِمْعماَل الُعنِْف َكَما مُيِْكُن أَْن يُْفِضَي 

ِإلَى نَماِئَج ايَجاِبيٍَة أَْو َسلِْبيٍَّة ِبَحَسِب َكيْفيَِّة تَعاُمِلنا.

ا الُعنُْف َفَداِئًما َما يَكوُن َسلِْبّيًا، َويَْحُدُث ِعنَْدَما يَْخماُر َشْخٌص َما أَْن يُْؤِذَي نَْفَسُه  أَمَّ
أَْو َشْخًصا آَخَر أَْو َمِجُموَعًة ِمْن األَْشخاِص.

مُيِْكُن أَْن يَمََسبََّب الُعنُْف ِفي:
• 	.  َضَرٍر َمْعنَويٍّ

• ٍر َضعيٍف.	  مُنُوٍّ أَْو تََطوُّ

•  اإِلصابَِة أَْو املَْوِت.	

مُيِْكنُنَا أَْن نَُصنَِّف األََذا اَلّناِتَ َعْن الُعنِْف َعلَى النَّْحِو المَّاِلي:

• 	. بََدِنيٌّ

• 	. ماّديٌّ / اْقِمصاديٌّ

• 	. َمْعنَويٌّ

َنشاٌط
ُروا َمًعا ِفي أَْمِثلٍَة ِمْن الُعنِْف تُناِسُب ُكلَّ ِصنٍْف ِمْن  اُنُْظُروا ِإلَى اجَلْدَوِل حَتْت، َوَفكِّ

ميِع ُطاّلِب الَفْصِل. ّبوَرِة جِلَ َهِذِه األَْصناِف. َسيَُقوُم أُْسماُذُكْم ِبِكمَابَِمَها َعلَى السَّ

ماّديٌّ / َبَدِنيٌّ
اْقِتصاديٌّ

َمْعَنويٌّ

بََدِنيٌّ – ماّديٌّ / اْقِمصاديٌّ – َمْعنَويٌّ

ْفَحِة  ْسِم ِفي الصَّ ْزتَُه ِفي نَشاِط الرَّ ا أجَْنَ ْسَم الذَّ نُْف اَلَِّذي ياُلِئُم الرَّ ْد َما هَو الصِّ َحدِّ
نَْف ِفي أَْعلَى الّصوَرِة. 33، واْكمُْب الصِّ
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ُة ِلْلَغَضِب: امَْلَخاِرُج اإليجابيَّ

 ِعنَْدَما نَْغَضُب، نَْشُعُر ِبطاَقٍة ُممَراِكَمٍة ِفي أَْجساِمنا. مُيِْكُن لَنَا أَْن نَْخماَر َما 
. َفِعَوَض أَْن نَْخماَر  اَقِة َسَواءٌ ِبأُْسلوٍب سيئ أَْم إيجابيٍّ َعلَيْنَا ِفْعلُُه ِبَهِذِه الطَّ

الُعنَْف، ِبُوْسِعنَا أَنَّ نَْسلَُك َطِريًقا ِإيَجاِبّيًا ِلَصْرِف َطاَقِمنَا.

ِف الَعنيِف: يِّئَِة ِفي المََّصرُّ ُرِق السَّ بَْعُض الطُّ

	•الُعنُْف.

	•األَلْفاُظ القاِسيَُة.

	•ُمحاَولَُة جَتاُهِل َمشاِعِرِك.

اَقِة ِهَي ااِلنِْخراُط ِفي  ُة اَلَِّمي مُيِْكُن المَّعاُمُل ِبَها َمَع الطَّ ريَقُة اإليجابيَّ  الطَّ
بَْعِض األَنِْشَطِة.

: َعْصٌف ِذْهنيٌّ

ُة اَلَِّمي مُيِْكُن أَْن تُشاِرَك ِفيَها مِلُساَعَدِتَك ِفي َكْظِم  ما هي األَنِْشَطُة اإليجابيَّ
َغيْظَك؟ ِإلَيَْك بَْعُض اأْلَْفَكاِر ِلمَبَْدأَ: 

	•لَِعُب ُكَرِة الَقَدِم.

ْقُص. 	•الرَّ

	•الِْقيَاُم ِبنُْزَهٍة.
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ٍة ليُل َوْضعيَّ 3.4 حَتْ

ِر  َنمُّ  ِحكاياٌت َحْوَل التَّ

»َذاَت َسنٍَة ِفي املَْدَرَسِة ااِلبِْمدائيَِّة، َجلَبُْت َمِعي مُلَْجَة َفُطوري وبَْعَض ِقَطِع البَْسَكويِت 
َْت َفماةٌ أُْخَرا َما ِعنِْدي ِفي اللُّْمَجِة َوانْمََظَرْت َوْقَت  ي. َحَ اَلْلَذيَذِة المِّي َصنَْعمَْها أُمِّ
الّراَحِة ِلمَْطلَُب ِمنِّي ِإْعَطاَءَها ِإيَاَها. َما ِإْن َرَفْضُت َطلَبَها َحمَّى َقاَمْت ِبَضْرِبي َوَدْفِعي 

ِإلَى أَْن َسلَّْممَُها ِقَطَع البَْسَكويِت«.

 زَيْنُب.

اِء« ِبَشْكٍل َصحيٍح، لَِكنِّي لَْم أواِجْه أَيََّة  »َكاَن لََديَّ َداِئًما َعْجٌز ِفي نُْطِق َحْرِف »الرَّ

ْضُت مِلُضايََقِة األَْطفاِل  َطِة. تََعرَّ َمشاِكَل ِبَسبَِب َذلَْك َحمَّى الِْمَحاِقي ِبامْلَْدَرَسِة املُمََوسِّ

املَْدَرَسِة  ِفي  اآلَن  أَنَا  »راِشــد«.  ِل  املَُفضَّ َصِديِقي  اْسَم  نُْطِقي  َكيْفيَِّة  ِمْن  ِمِهْم  َوتََهكُّ

ِريَقِة الِْمي أَتََكلَُّم ِبَها. َفُهْم اَل ياُلَحظوَن  الّثانَويَِّة َواَل يَزاُل أَْصِدَقاِئي يَْسَخُروَن ِمْن الطَّ

َمَدا األََذا اَلَِّذي يَلَْحُق ِبي«.

 ِإْسماعيُل.

»ُكنُْت َداِئًما ُعْرَضًة ِلُسْخريَِة األَْطفاِل أِلَنَِّني َسمينًَة. َكاَن َذِلَك ِفي املَْرَحلَِة ااِلبِْمدائيَِّة 

َطِة َوَحمَّى ِفي املَْرَحلَِة الّثانَويَِّة. َكانُوا يَُقولُوَن َعنِّي َكْم  ِمثْلََما ُهَو ِفي املَْرَحلَِة املُمََوسِّ

أَنَا َقبيَحٌة، ويَُقاِرنُونَِني ِبَفمَيَاٍت أُْخَرياٍت. ِفي املَْدَرَسِة ااِلبِْمدائيَِّة، َكانُوا يُْطِلُقوَن َعليَّ 

ٍة، َقاَم طاِلٌب ِفي الِقْسِم ِبَرْسِم ُمَصاِرِع ُسوُمو َعلَى  وُمو«. َذاَت َمرَّ اْسَم »ُمصاِرَعِة السُّ

ُض  مَُه. اَلَزالَْت َمَشاِعِري تَْهمَزُّ ُعنََدَما أَْسَمُع أَنَّ أََحَدُهْم يَمََعرَّ ّبوَرِة َوَكمََب اْسمي حَتْ السُّ

نِْمَقاِد ِبَسبَِب الَوْزِن الّزاِئِد«.  ِلاْلِ

لُبْنَى.

زَْينُب

ِإْسماعيُل

ُلْبَنى
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ِنقاٌش:

ةُ  َردَّ ْفَحِة الّساِبَقِة، َما  ٍة ِمْن الِقَصِص الثَّالِث ِفي الصَّ ِإلَى ُكلِّ ِقصَّ ِبالنََّظِر 
الِفْعِل اَلَِّمي َكاَن َعلَى اأْلَْصِدَقاِء َواآلَخِريِن المَّعاُمُل ِبَها؟ تَقاَسْم ِإجابَمََك َمَع 

َشريٍك.

ريٌر: حَتْ

ِرسالًَة  لََها  أَْو  لَُه  واُْكمُْب  الّساِبَقِة،  ْفَحِة  الصَّ ِمْن  اّلِب  الطُّ ِمْن  َواِحــًدا  ِاْخمَْر 
ِة.  َعًة وتَُقاِسُمُه/َها املَشاِعَر نَْحَو الِقصَّ ُم ِفيَها نَصيَحًة ُمْشجِّ تَُقدِّ

اُْكمُْب َحْوَل جَتاِرَب ُماِثِلٍة ِعْشمََها أَنَْت أَْو َعاَشَها أََحُد َمعاِرِفَك. َكيَْف تَْأُمُل 
ُف اآلَخِريَن؟ ُفَك َوتََصرُّ أَْن يَكوَن تََصرُّ

ًة.  سالَُة خاصَّ تُْعمَبَُر َهِذِه الرِّ
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4.4 أَْنِشَطة 

ِر؟ َنمُّ َما َمْعَنى التَّ

ُر ِعنَْدَما يُعاِمُل َفْرٌد أَْو َمْجموَعٌة ِمْن األَْفراِد َشْخًصا َما ِبَطريِقٍة دونيٍَّة ِفي  يَْحُدُث المَّنَمُّ

ِر:  اِق َضَرٍر بََدِنيٍّ أَْو َمْعنَويٍّ ِبِه. ُهنَاَك ثاَلثَُة َعناِصَر ِللمَّنْمُّ حْلَ ُمحاَولٍَة إِلِ

ٍة. . 1 َشْخٌص ُيْعَزُل َوُيعاَمُل ِبسوٍء ِفي أَْكَثَر ِمْن َمرَّ

ُروُن عاَدًة أَْقَوى أَْو أَْكَثَر ُسْلَطًة . 2 ُد اْخِتاَلًفا ِفي ِميَزاِن الُقَوى. َيكوُن امْلَُتَنمِّ جَنِ
ْخِص   ِمْن الشَّ

ْهَرِة. . 3 ِة أَْو الشُّ نِّ أَْو القوَّ ِة. َقْد ُيْعَزى ااِلْخِتالُف ِإَلى فاِرِق اَلسِّ حيَّ الضَّ

ا. . 4 ُة ِلَشْخٍص مَّ ُة أَْو املَْعَنويَّ َسديَّ الَهَدُف هَو اإِلساَءُة اجَْلَ

ُكلُّ  يَْسَعى  أِْي،  الــرَّ ِفي  اْخِمالٌف  ُهنَاَك  اَلنِّزاِع،  ِفي  ِر.  المَّنَمُّ َعْن  ُمْخمَِلٌف  أَْمٌر  النِّزاُع هَو 

األََذا  ِإحْلــاَق  ُروَرِة  ِبالضَّ لَيَْس  َفالَْهَدُف  اآلَخــِر.  َعلَى  ااِلنِْمصاِر  ِإلـَـى  ِخاَلِلِه  ِمْن  َطــَرٍف 

َرِر والُعنِْف. ِباآْلَخِريَن. والنِّزاُع اَل يَْسمَْوِجُب تَْسِليَط الضَّ

ِة َعلَى ِإيَذاِء َمْن يُْعمَبَُر أََقلَّ ِقيَمًة أَْو َعدمَي الِقيَمِة.  ُر َفُهَو المََّسلُُّط َوِإبْراُز القوَّ ا المَّنَمُّ أَمَّ

ُد ُمضاَيَقٍة؟ ٌر أَْم ُمَجرَّ َتَنمُّ

ُر وامْلُضايََقُة َشيْئَاِن ُمْخمَِلَفاِن. المَّنَمُّ

ِر وامْلُضايََقِة. َحاِفُظوا  يَِّز بنَْيَ المَّنَمُّ ِبالَْعَمِل ِفي َفريٍق، ِاْجمَِمُعوا َوناِقشوا َما تََرْونَُه َفواِرَق مُتَ

تَْقدمِي  ِعنَْد  اّلِب  الطُّ أَْسماَء  تَْسمَْعِملُوا  َواَل  املَْجموَعِة  أَْفراِد  بنَْيَ  املُمَباَدِل  االْحِمَراِم  َعلَى 

أَْمِثلٍَة. 

ًرا يَْسمَْعِمُل المَّْعبيَر »أَنَا َفَقْط أَلَْعُب« ِلَكْي يَْسمَِمرَّ ِفي ِإْزعاِج أََحِدِهْم؟ ُر ُممَنَمِّ َكيَْف تَمََصوَّ

ُ َعلَى ُكلِّ َمْجموِعٍة أَْن تَمَشاَرَك أَْفكاَرها َمَع املَْجموعاِت األُْخَرا.  يَمََعنيَّ
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ِر َنمُّ أَْنواُع التَّ

ْرُب، اَلَْصْفُع، اَلَْرْكُل، َوأَْخُذ أَْغراِض أََحِدِهْم ُعنَْوًة. : الضَّ َجَسِديٌّ

: اإِلهانَُة، المَّْهديُد، اَْلَتناُبُز ِباأْلَْلَقاِب.  لَْفظيٌّ

ٌة، َتداُوُل ُصَوٍر أَْو ِإْرسالّياٍت َقْصَد  : ِكتاَبُة َرساِئِل َتْهديٍد،ِ كتاَبٌة َحاِئِطيَّ يٌّ َخطِّ
ا.  اإِلساَءِة ِلَشْخٍص مَّ

َواإِلَشاَعاِت  كاِت  والنِّ الّصَوِر  َتداُوُل  اإِلَهاَناُت،  الَقِبيَحُة،  ْعليقاُت  التَّ  : ِجنْسيٌّ
ْنِسّي ِلَتْشِويِه َشْخٍص َما. َذاِت الّطاَبِع اجْلِ

: َنْشُر اإِلشاعاِت، َثْرَثَرٌة ُمْغِرَضٌة، ُمحاَوَلُة ِإْقصاِء اآلَخِر. اْجِمماعيٌّ

ِة أَْو اأِلْنَتْرِنْت ِلَنْشِر َرساِئَل َقْصَد  كيَّ : اْسِتْعماُل الَهواِتِف الذَّ يبَاْرِنيُّ ُر السِّ المَّنَمُّ
اإِلساَءِة ِلْلَخِر.

َنشاُط َرْسٍم:

ِلُكلِّ  َسيَُكوُن  َمْجُموَعاٍت.   6 أَْو   4 تَْكويِن  َعلَى  الَفْصِل  ُطاّلَب  األُْسماُذ  يُساِعُد 
ِمْن  املَْأخوَذِة  احَلااَلِت  ِمْن  اْرُسْم واِحَدًة  وبََعُض األَْقالِم.  ِكِبيَرةٌ  َوَرَقٌة  َمْجموَعٍة 
ْخِصيَّاِت  الشَّ ِميِع  جِلَ َكاِريَكاتُوِرّيًا  َرْسَما  َواْعَمْل   ،36 ْفَحِة  الصَّ ِفي  الِقَصِص 

املُشاَرَكِة ِفيَها. 

اَل تَنَْس المَّْفكيَر ِفي: َمْن، أَْيَن، َمَتى، َماَذا َحَدَث.

اّلِب ِفي الَفْصِل َرْسَمَك.  َشاِرْك بَقيََّة الطُّ
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55 نَبُْذ العنف

ُق: أََتَعمَّ

ِر؟ َنمُّ َكْيَف َنَتعاَمُل َمَع ُسلوِك التَّ

ِر: َضحيَُّة المَّنَمُّ

حاِفْظ َعلَى ُهدوِئَك

عابََة ِإْن أَْمَكَن. 	•اْسمَْعِمْل الدُّ

	•ُكْن جاِزًما َوأَْظِهْر الثَِّقَة.

ِر: الّشاِهُد َعلَى المَّنَمُّ

ِر. 	•انُْصْر َضحيََّة المَّنَمُّ

	•اَل تَلَْجْأ ِإلَى الُعنِْف، َولَِكْن ُكْن حاِزًما.

ِر َعلَى َسْرِد حالَِمِه َعلَى َشْخٍص راِشٍد. 	•َساِعَد َضِحيََّة المَّنَمُّ

ِنقاٌش:
أَِضْف اْقِمراحاٍت ِإلَى النَّصيَحِة ِفي األَْعلَى.

َعلَى  أَْحيَاًنا  ُر  يَمَنَمَّ ِلَشْخٍص  َمها  تَُقدِّ أَْن  مُيِْكُن  اَلَِّمي  النَّصيَحُة  ِهَي  َما 
اآلَخِريَن؟
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5.4 ِقراَءٌة

ِر ْنمُّ ٌة ُتْصِبُح َبَطَلًة خاِرَقًة ِفي التََّصّدي لِلتَّ شابَّ

ِبَدْعٍم  ٍة  ِإنُْدوِنيْسيَا. شاَرَكْت ِفي ُمسابََقٍة عامَليَّ ِمْن  َرِبيًعا   17 َذاُت  َطاِلبٌة  ِهَي  »ِرْزَقــٌة«   

ِلأْلَْطَفاِل  األَْمَن  ُر  تَُوفِّ َشْخصيًَّة  َوَخلََقْت   ،» األمَُمَ ُد  تَُوحِّ َهْزليٌَّة  »َمَجاّلٌت  الْيُوِنيسْف  ِمْن 

ميهم ِمَن الُعنِْف داِخَل املَْدَرَسِة َوِفي ُمِحيِطَها. َواَلْياِفعنَي َوحَتْ

ُكّراساِت  األَْطفاَل  يُناِوُل  اَلَِّذي  اخلاِرِق  ِللْبََطِل  املُْفمََرَضِة  ْخصيَِّة  الشَّ اْسُم  -ُهَو  »َسبْمَا« 

ِر. ْسِم ِليْرُسُموا أَْشيَاَء تَْأِتي ِبَدْوِرَها ِإلَى احَلياِة َوتَُوِقُف الُعنَْف والمَّنَمُّ الرَّ

ِر اللََّذيِْن يُواِجُهُهَما األَْطفاُل  تَقوُل »ِرْزَقُة«: »َخلَْقُت »َسبْمَا« ِللَْفِت ااِلنِْمباِه ِإلَى الُعنِْف والمَّنَمُّ

َة اَلَِّمي َرَسْممُها  ْخصيَّ ُسوِم، أَْشُعُر أَنَّ الشَّ ُكلَّ يَْوٍم ِفي ِإنُْدوِنيْسيَا َوَحْوَل العالَِم. ِمْن ِخالِل الرُّ

ريِن. أمََتَنَّى أْن أُلِْهَم  يَاِة َوُمَسيِْطَرةٌ َعلَى املُمَنَمِّ ُمْفَعَمٌة ِباحْلَ

الَكثيَر ِمْن الّناِس َوُخُصوًصا األَْطفاَل ِلَسْرِد ِقَصِصِهْم. 

َوِإْن لَْم يَْسمَِطيُعوا ِفْعَل َذِلَك ُمباَشَرًة، َفلْيَقوُموا ِبَذِلَك ِمْن 

ْسِم«. ِخالِل الرَّ

ِفي الَوْقِت الّراِهِن، تَمَعاَوُن »ِرْزَقُة« َمَع َفريٍق ِمْن اخُلبَراِء 

نْمَاِج ُمَجلٍَّد َهْزليٍّ بَطلُُه »َسبْمَا«. إِلِ

ِة أَنَْحاِء العالَِم.  ُع َعلَى املَداِرِس واأْلَْطفاِل ِفي كافَّ َوَسيَوزَّ

َدْفَتُر األَْفكاِر:
ِر َوِإْعالِء َكراَمِة ُكلِّ َفْرٍد ِفي َمْدَرَسِمَك.  َكيَْف تَْسمَِغلُّ َمهاراِتَك َوَمواِهبََك ِلَوْقِف المَّنَمُّ

ِرْزَقٌة
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5
الُم َبْيَن األَْدَياِن،  ِعْنَدَما َيُعمُّ السَّ

الُم ِفي العاَلِم. َسَيَتَحقَُّق السَّ

ِتالفاِت  عاُمُل َمَع اِلخمْ التَّ

ِة الَبَشريَّ

الّداالْي الما

الوحدة اخلامسة:

ــُش ِفــي َســالٍم  ـــُدوِرَنـــا الــَعــيمْ ـــقمْ ــــُة: ِبَ ــــَوريَّ ــَرُة احمِلمْ ــكمْ ــِف ال

َتِلَفٍة ياٍن ُمخمْ وانمِْسجاٍم َمَع ُأناٍس ِمنمْ َأدمْ
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1.5 ُقْل َكِلَمَتَك
ِاْقَرأْ النُّصوَص الّدينيََّة الّماليََة:

َوَيْسَعْوا ِفي  الَم  َيْطُلُبوا السَّ أَْن  َيِجُب  َوَيْفَعُلوا اخَلْيَر،  رِّ  ُيْعِرُضوا َعْن الشَّ أَْن  »َيِجُب   
أََثِرِه« 

بُْطُرْس، الرسالة األُولى 3، اآليَُة 11 )املَسيحيَُّة(

ُد الَكراِهَيَة، وامَْلَْهزوموَن َيِعيُشوَن ِفي امُلعاناِة. َلِكنَّ اإِلْنساَن امُلساِلَم، تاِرَك  ْصُر يولِّ »النَّ
ْصِر َواَْلَهزمَيِة، َيعيُش ِفي َسعاَدٍة«  النَّ

ِدَهاَمابَاَدا 207 )البوذيَُّة(

َهَذا  َيْغُمَر  أَْن  َرجاُؤنا  َفَقْط.  الِم  والسَّ الِم  السَّ اَلِم،  ِبالسَّ َجميُعنا  َع  َيَتَمتَّ أَْن  »َنْرُجو 
ا« الُم ُكلَّ َفْرٍد ِمنَّ السَّ

اَلْفيدا )الِهنُْدوِسيَُّة(

ُكْم ُتْرَحُمون{  َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ ا امُلْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفأَْصِلُحوا َبنْيَ أََخَوْيُكْم َواتَّ َ }ِإنَّ

احُلُجرات، الّسوَرةُ 49 اآليَُة 10 )اإِلْسالُم(

ُر ُأَفكِّ
• الِم؟ 	 ماهي َمواِقُف األَْديَاِن األَْربََعِة األَبَْرِز ِفي العالَِم ِمْن السَّ

• الِم؟	 ثَّلٍَة ِفي األَْعلَى، َما ِهَي َقناعاتَُك َحْوَل السَّ لَْو ِدينَُك أَْو ُجْملَُة ُمْعمََقداِتَك َغيُْر ُمَ
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2.5 أَْنِشَطٌة 

اأَلْدَياُن واْلَفنُّ 

هيَرةُ »احَلساءُ األَخيُر« ِهَي َوْصٌف ِللَْعَشاِء األَخيِر بنَْيَ املَسيِح ِعيَسى  اللَّْوَحُة الشَّ
)س( َوتاَلميِذِه َقبَْل أَْن يُْصلََب.

ٌص آِلِلَهِة اإِلْغريِق »أَِثينَا«.  َمْعبَُد باْرثينوْن ِفي أَِثينَا - اَلْيُونَاْن، ُمَخصَّ

 املَْسِجُد األَُمويُّ ِفي ِدَمْشَق َعَمٌل َفّنيٌّ ُمْدِهٌش ِإضاَفًة ِإلَى َكْوِنِه واِحًدا ِمْن أَْكبَِر 
املَساِجِد الَقدمَيِة )مَتَّ َفمُْحُه ِفي الَْعاِم 715 ِمياَلِدي(.

َلَة: أَْعِقُد الصِّ

• ؟	 َما املَْغَزا ِمْن ِإْحداِث الَفنِّ الّدينيِّ

• ُد َجماليًَّة ِفي الَعَمِل الَفّنيِّ ِلأْلَْديَاِن األُْخَرا؟ 	 َهْل جَتِ

• َهنَْدَسٌة 	  ، َزيْميٌّ )تَْصويٌر  الَفنِّ  َوسيلَِة  اْخمياِر  َوراَء  َمْدلوٌل  ُهنَاَك  َهــْل 
ِمْعماريٌَّة، نَْحٌت، ِإلَْخ(؟. 

• الِم بنَْيَ األَْديَاِن؟ 	 ْحاَلِل السَّ َكيَْف مُيِْكُن اْسِمْعماُل الَفنِّ إِلِ

َمْعَبُد باْرثينوْن ِفي أَِثيَنا
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»احَلساُء اأَلخيُر« ليوناردو دافينشي

َنشاُط َرْسٍم 

ًة أَْو ِقيَمًة أَْو َشْخًصا ِمْن َمْخزوِن ُمْعمََقداِتَك الّدينيَِّة أَْو َغيِْر  ِاْخمَْر ِقصَّ

ِفي  َفّنيًَّة  تَظاُهَرًة  ْم  نَظِّ بك.  اخلاّصة  الَفّنيََّة  المُّْحَفَة  واُْرُســْم  الّدينيَِّة، 

َفّنيٍَّة  أَْسِئلٍَة  َطْرِح  َعلَى  اْحــِرْص  َوتَْفسيِرِه.  الَفّنيِّ  َعَمِلَك  ِلَعْرِض  الِقْسِم 

َعلَى الَفنَّاِننَي اآلَخِريَن َحْوَل اإِللْهاِم وامْلَعاني َوراَء أَْعماِلِهْم. 
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3.5 ِقراَءٌة

ُكهوُف ِإُلوَرا

َوِهنْدوسيٍَّة  بوِذيٍَّة  آِلثــاٍر  ْعَجاِب  ِلإْلِ ُمِثيًرا  َمِزيًجا  ِإلُــوَرا  ُكهوُف  ثُِّل  مُتَ

َوَجايِْنيٍَّة يَعوُد تَاِريُخَها ِلَعاِم 600 – 1000 ِمياَلِدي. ِإلُوَرا َمْوِقُع تُراٍث 

ُمقاَطَعِة  ِمْن  أُوْرنْْغبَاْد  ِفي  يوَجُد  اليُوِنْسُكو  َمِة  ُمنَظَّ الِئَحِة  ِفي  عامَليٍّ 

ُم َهَذا املَْوِقُع ِمثَااًل َراِئًعا ِللمََّعايُِش بنَْيَ األَْديَاِن  َماِهَراَشِمَرا ِفي الِهنِْد. يَُقدِّ

الثَّالثَِة  األَْديَـــاِن  َوْحــِي  ِمــْن  َجميلًَة  ـــَرًة  َوأَْدِي َحَجِريًَّة  َمنُْحوتَاٍت  َويُْظِهُر 

الُكبَْرا ِفي الِهنِْد. يوَجُد ِفي املَْجموِع 34 َكْهًفا: 12 كهًفا بْوذيٍّ و17 

كهًفا ِهنْدوسيٍّ و5 ُكهوٍف َجايِْنيٍَة. 

ُعوِب ُماَرَسَة َشعاِئِرها الّدينيَِّة ِبَساَلٍم َعلَى َمَدا  أَتَاَح َهَذا الَفَضاءُ ِللشُّ

َمِن َوْهو َما يَْجَعلُُه َفِريًدا ِمْن نَْوِعِه. َواَل تَْرُمُز َعَظَمُة املَْوِقِع  ُقُروٍن ِمْن الزَّ

ِإلَى المَّساُمِح بنَْيَ األَْديَاِن َفَحْسُب، بَْل ِإلَى أَبَْعَد ِمْن َذِلَك. َفِمَن اجَلليِّ 

ِلَوْحِدَها،  املَْوِقَع  َهَذا  تَبِْنَي  أَْن  واِحــَدٍة  َمْجموَعٍة  ِبَْقُدوِر  يَُكْن  لَْم  ــُه  أَنَّ

ٍة. َفاتََّسَم ِبَرْوَعٍة أَْكبََر نَميَجَة المَّعاُوِن بنَْيَ ثاَلِث َمْجموعاٍت دينيَّ

ُكهوُف ِإُلوَرا
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قاِئماٌت
املَْعلُوَماِت  ِمْن  قاِئماٍت  ــَع  أَْربَ أَِعــدَّ  اِبَقِة،  السَّ ْفَحِة  الصَّ ِفي  ــراَءِة  الــقِ نَصِّ  ِمْن  انِْطالًقا 

املُْسمََقاِة ِمنُْه:

• ة.	 َحقاِئق ُمِهمَّ

• ِر.	 َفكُّ أَْفكاٌرَجديَدة ِللتَّ

• ِتي أَْحَبْبَتَها أَْكَثُر.	 اأُلمور اَلَّ

• ِرِح أَْثناَء ِنقاٍش ِفي الَفْصِل.	 أَْسِئَلة ِللطَّ

نُوا َمْجموَعاٍت تَمََألَُّف ُكلُّ واِحَدٍة ِمْن أَْربََعِة ُطاّلٍب، َعلَى أَْن يَْخماَر ُكلُّ طالٍَب قاِئَمًة  َكوِّ

ُدوا أَنَّ ُكلَّ القاِئماِت َقْد مَتَّ تَباُدلُها.  يَْعَمُل َعلَيَْها َويَُشاِرُك ِبَها املَْجموَعَة. تََأكَّ

ُر: ُأَفكِّ
ِمْن الَقْرِن اخلاِمس َعَشَر ِإلَى الَقْرِن الّساِبَع َعَشَر، َقاَمْت اجُليوُش اإِلْسالميَُّة بإتالِف 

بَْعِض الّصَوِر البوذيَِّة والِْهنْدوسيَِّة ِفي »أَلوَرا« ِباْعِمبَاِرَها ُصَوِر ُمهينَِة. 

• وَن واْلِهْندوُس ِعْنَدَما ُأْتِلفْت صَوُرُهْم؟	 َكْيَف َتَرى َما َشُعَر ِبِه الُبوِذيُّ

• ُه َيْنَبِغي َعَلْيِهْم ِإْتالُف الّصَوِر؟	 َتَمُل ِلُشعوِر امُلْسِلِمنَي أَنَّ َبُب احمُلْ َما السَّ

• َسَيُكوُن 	 َكْيَف  َمشاِعَرِك،  َيْسَتِفزُّ  ُأْخَرى  دياَنٍة  ِفي  َما  أَْمًرا  أَنَّ  أَْحَسْسَت  ِإَذا 
َك؟ َردُّ
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ٍة ليُل َوْضعيَّ 4.5 حَتْ

َتْغِريَداٌت
تُوَجُد ِفي األَْسَفِل َمْجموَعُة تَْغِريَداِت ُعَمَر )UMRPXV( الَِّذي نَْشَرها َحْوَل َكيَْف يَمَعاَمُل َمَعُه َزميلُُه 

ِفي الَعَمِل ِمْن ِديٍن آَخَر. 
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الوحدة اخلامسة:64

ِنقاٌش:
ْعَت ِحكايًَة َسلْبيًَّة أَْم إيجابيٍَّة بَْعَد ِقَراَءِتَك ِللمَّْغِريَدِة األُولَى؟ مِلَاَذا؟ 	•َهْل تََوقَّ

الِم بنَْيَ األَْديَاِن؟ 	•َكيَْف يَُدلُّ َهَذا األْمُر َعلَى السَّ

	•َماَذا تََعلَّْمَت ِمْن احِلَواَراِت الّداِئَرِة بَيْنَُهَما؟

5.5 أَْنِشَطٌة:

اْصَنْع َتْغِريَداٍت:

ًة ِبَك اِلْمِمداِح َصِديٍق أَْو َفْرٍد ِمْن العاِئلَِة، أَْو طاِلٍب، أَْو َغريٍب  اْصنَْع تَْغِريَداٍت خاصَّ

ْد َحْوَل َماَذا َفَعلُوا  الِم. َغرِّ ِمْن ديانٍَة أُْخَرا، َكاَن َقْد أَْظَهَر لََك ُحْسَن املُعاَملَِة والسَّ

أَْو َقالُوا! 

َقصيَدٌة:
ُمْقمَبََسٌة ِمْن: ااِلْحِمراُم ُممَباَدٌل – َقصيَدةٌ َكمَبَها »َهاشُموْخ أَماِتِهاَلْل«

ساُمُح اَلّدينّي واِجٌب هَو اَلتَّ

َقِة اَل َمناَص ِمْن ِإعاَدِتِه َوِبناُء الثِّ

ِكُن أَْن َيْنَتهي ْهديُد مُيْ ِفي اخَلاِرِج التَّ

الُم إلى ُذْرَوِتِه اِخِل، ْفلَيِصِل السَّ ِفي الدَّ

دٍّ حَتَ
ضاَفِمِه ِإلَى الَقصيَدِة. ُقْم ِبمَْأليِف َمْقَطٍع َشْعريٍّ إِلِ
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ُلْعَبُة أَْدواٍر:

ِل ِفي  »ِزْكِري« َو»َرّياُن« ُمْسِلَماِن ماليزّياِن يَْسمَِعّداِن ِليَْوِمِهَما األَوَّ
 ، فِّ الصَّ ِفي  َجِديَديِْن  َطاِلبَنْيِ  ُوجوَد  الَحَظا  املَْدَرَسِة. 

َفَأَراَد »ِزْكِري« تَْقِدمَي نَْفِسِه، لَِكنَّ »َرّياَن« َمنََعُه.

اَل  يَُقواَلِن  واِلـَداَي  َمَعُهَما!  ِث  ِللمََّحدُّ هاُب  الذَّ مُيِْكنَُك  »اَل  َرّياُن: 
يَُكوُن  َقْد  ــهُ  أِلَنَّ ُجُدٍد  أِلَْطفاٍل  َصديًقا  أُْصِبَح  أَْن  يَنْبَِغي 

 .» لهم تَْأثيٌر َسيٌِّئ ِفيَّ

ِزْكِري: »َكيَْف يَُكوُن لَُهَما تَْأثيٌر َسيٌِّئ ِفيَك؟ ِفي احَلقيَقِة يَبُْدواِن 
.» لَِطيَفنْيِ

ِباللَِّه ِمثْلَنَا. أََحُدُهْم يَْعمَِقُد أَنَّ اللََّه َغيُْر  َرّياُن: »ُهَما اَل يُْؤِمنَاِن 
ِد اآلِلَهِة. ِإْن ِصْرنَا أَْصِدقاَء  َمْوجوٍد، واآْلَخُر يُْؤِمُن ِبمََعدُّ

لَُهَما، أَبَْعَدانَا َعْن ِذْكِر اللَِّه«. 

َك َعلَى »َرّياَن«؟ تََخيَّْل أَنََّك »ِزْكِري«، َما َردُّ

َرّياُن

ِزْكِري
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الوحدة اخلامسة:66

ًة: ْف ِقصَّ أَلِّ
الَم والِْوئاَم  ُس ِفيه السَّ ْخصيََّة الّرئيَسَة ِفيَها. ِصْف َوْضًعا تَُؤسِّ ًة تَكوُن أَنَْت الشَّ أُْكمُْب ِقصَّ

َمَع َمْجموَعٍة دينيٍَّة أُْخَرا.

اْعِرْضها:
يُناِقُش  الَفْصَل  اْجَعْل  الَفْصِل!  أََماَم  ِلمَْمثيِلها  الِقَصِص  ِمْن  واِحــَدًة  واْخمَْر  َشريًكا  ِاْخمَْر 
روِس املُْسمَْخلََصِة  اَلِم، َواْسمَْخِرْج أََهمَّ الدُّ ئيسيََّة ِللسَّ ْخصيََّة الرَّ َسْت الشَّ ُرَق اَلَِّمي ِبَها أَسَّ الطُّ

ِة.  ِمْن الِقصَّ
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6
ٌة  ةُ ِفْعٍل َجماعيَّ الِعصاباُت ِهَي َردَّ

َعَلى الَعْجِز.

عاُمُل َمَع  الِم: التَّ ُماَرَسُة السَّ
َلَقِة والمِْعصاباِت موعاِت امُلغمْ امَلجمْ

ي َجاْكُسوْن ِجيسِّ

الوحدة الّسادسة:

ــــراِء  ِإغمْ َأَمــــاَم  ــمــوُد  الــصُّ ِتطاَعِتنا  ِباسمْ ـــُة:  ـــَوريَّ احمِلمْ ــَرُة  الــِفــكمْ

َلَقِة  موعاِت امُلغمْ َجمْ الِعصاباِت واملمْ
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الوحدة الّسادسة:68

 1.6 ُقْل َكِلَمَتَك

ُأناِقُش:
وَن إلى الِعصاباِت؟ َعُل األَْطفاَل يَنَْضمُّ ما هي ِبَرأِْيَك بَْعُض األَْسباِب اَلَِّمي جَتْ

ُأْغِنَيٌة:
ُمْقمَبََسٌة ِمْن »َجنَُّة ُعْضِو الِعصابَِة« أَداءُ ›ُكولْيُو‹

املَْوُت اَل َشْيَء ِسَوى َنْبِض َقْلٍب َيزوْل

أَعيُش َحياَة اْفَعْل أَْو ُمْت، َماَذا ِبُوْسِعي أَْن أَقوْل؟

أََنا اآلَن ِفي اَلّثاِلَثِة َوالِعْشِريْن

 َلِكْن َهْل َسأَعيُش أِلَْشَهَد الّراِبَعَة َوالِعْشِريْن؟

ري ِبَها اأُلموُر، اَل َيقنْي ِتي َتْ اِل الَّ ِباحْلَ

ُقْل ِلي مِلَاَذا َنْحُن ِفي أََشدِّ الَعَمى ِلَنَرى

ِذيَن ُنْؤذيُهم، ُهْم أَْنَت َوأََنا أَنَّ ُأوَلِئَك اَلَّ
ُكوْلُيو
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ِنقاٌش:
َعُل  ِصْف ُشعوَرَك نَْحَو َهِذِه األُْغنيَِة. أَْخِبْر َشريَكَك َعْن َحااَلٍت ِفي ِمنَْطَقِمَك َقْد جَتْ

ثِْل. َشْخًصا َما يَْشُعُر ِبامْلِ

ِبَرأِْيَك مِلَاَذا اَل يَْعِرُف الَفّناُن َما ِإَذا كاَن َسيَِعيُش َويَْشَهُد الّراِبَعَة َوالِعْشِريَن؟

َهْل تَْعمَِقُد أَنَّ الِعصاباِت تَْخلُُق أَْو تَنُْقُل أََمَل الَفْرِد نَْحَو ُمْسمَْقبٍَل أَْفَضَل؟

مِلَاَذا َيْنَضمُّ اأَلْطفاُل ِإَلى الِعصاباِت؟

• يُِريُدوَن أَْن يَْشُعُروا ِبَأنَُّهْم َذُوو قيَمٍة َوَمْقبُولُوَن.	

• ِمْن َجّراِء َخْوِفِهْم ِمْن اآلَخِريَن، يَْطَمُحوَن إلى اإلحساِس ِبَأنَُّهْم أَْقوياءُ َوَمْحِميُّوَن.	

• ثاَرِة وامْلُخاَطَرِة.	 	•يُِحبُّوَن اإِلْحساَس ِبااِلنِْمَماِء واإْلِ

• ِد َعلَى الَواِلَديِْن أَْو َعلَى باِلغنِي آَخِريَن. 	 	•َقْد يَكوُن نَْوًعا ِمْن المََّمرُّ

• ، أَْو 	 	•يَْحمَِفُظوَن عاَدًة ِبُصوَرٍة َضعيَفٍة َعْن َذواِتِهْم، أَْو لَُهْم ُمْسمًَوا ِدراسيٌّ ُممََدنٍّ
شوَن.  ِفي َحااَلٍت أُْخَرا ُمَهمَّ

َمخاِطُر الِعصاباِت:

ِة، َسمَنَْخِرُط ِفي املَعاِرِك َوتَْرتَِكُب اجَلراِئَم َوتُلِْحُق األََذا . 1 عوِر ِبالُْقوَّ ِبَسبَِب الشُّ
ِباآْلَخِريَن.

َعلَُك تَُخاِلُف ِإْمالءاِت َضميِرَك.. 2 غوُط اَلَِّمي مُتَاِرُسَها الِعصابَُة َعلَيَْك جَتْ الضُّ

َسيُلِْصقوَن ِبَك نُُعوًتا َسيِّئًَة، َوَسمَْخَسُر َعالَقمََك ِبَأتْراِبَك املُلْمَِزِمنَي بـ«ااِلْسِمَقاَمِة«.. 3

 َسمَْخَسُر َعالقاِتَك ِبَأْصِدَقاِئَك َغيِْر املُنَْخِرِطنَي ِفي الِعصابَِة، َوَسمَْصنَُع ِلنَْفِسَك 4. 
أَْعداًء ِمْن ِعصاباٍت أُْخَرا. 

َسمُْصِبُح َعبًْدا ِللِْعَصابَِة َوأِلَواِمِرها.. 5

Book5.indd   69 9/8/22   1:37 PM



الوحدة الّسادسة:70

ِنقاٌش:

تَنَاَقْش َمَع َشريٍك َحْوَل الِعصاباِت وامْلَْجموعاِت املُْغلََقِة اَلَِّمي َرأَيْمَها َسواءٌ ِفي املَْدَرَسِة 

. َكنيِّ أَْو ِفي َحيِِّك السَّ

: َنشاُط ُمْلَصٍق َحاِئِطيٍّ

ًرا ِمْن الِعصاباِت وامْلَْجموعاِت امُلْغَلَقِة؟ َكْيَف َتَظلُّ ُمَتَحرِّ

ِب  الَّ ِللطُّ ِبِه نَصيَحٌة  ُملَْصًقا  أَْربٍَع، اْصنَُعوا  أَْو  ِمْن ثاَلِثِة ُطاّلٍب  نٍَة  ُممََكوِّ ِفي َمْجموعاٍت 
ريَن ِمْن تَْأثيِر الِعصاباِت وامْلَْجموعاِت املُْغلََقِة. مُيِْكُن ِلَفريِقَك  اآلَخِريَن ِلَكْي يَبَْقْوا ُممََحرِّ

أَْن يَبَْدأَ الَعَمَل ِبالنََّظِر ِإلَى اْقِمراَحْي النُّْصِح امَْلَوالينَي: 

الوْحَدِة  ِمْن  َذِلَك  )تََعلَّْمنا  ٍة  َوِإْمكانّياٍت خاصَّ ِبَواِهَب  َوتَمََممَُّع  قيَمًة،  لََديَْك  أَنَّ  ْر  تََذكَّ  <
األولى(.

> ِاْخمَْر أَْصِدقاَءَك.
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2.6 ِقراَءٌة

اْخَتاَرْتَها ِعصاَبٌة:

ٍة »ِبلُويْس«. َكانَْت تََراهُ  ِل َمرَّ كَانَتْ »مَاِريَا« ِفي الّثانيََة َعَشَر َرِبيًعا ِعنَْدَما المََقْت أِلَوَّ
اًبا« و»لَِطيًفا« ِبَسبَِب َما أَبَْداهُ لََها ِمْن ِحمايٍَة َولُْطٍف َوَسنٍَد. لَْم تَْشَهْد »َماِريَا«  »َجذَّ
َراِت، َوأَبُوَها ِبَوصِفِه َربَّ عاِئلٍَة  َهِذِه احلالََة ِمْن قبَُل، أِلَنَّ واِلَدتَها ُمَدِمنٌَة َعلَى املَُخدِّ
»َماِريَا«  َعلَى  َكاَن  عايَِة.  ااِلْهِمماِم والرِّ ِمْن  الَكثيَر  لََها  يَْصِرْف  لَْم  أُْخَرا،  َجديَدٍة 
ا َدَفَع »َماِريَا« ِإلَى البَْدِء ِفي  غاِر ِمَّ َوَشقيَقِمها أَْن تَْعمَنيَا ِبِإْخَوِتِهَما َوأََخواِتِهَما الصِّ

َراِت باعمباِر َوِسيلًَة وِحيَدًة تَْعِرُفها ِللُْحُصوِل َعلَى امْلَاِل. بَيِْع املَُخدِّ

ِعنَْدَما بَلََغْت »َماِريَا« ِسنَّ الّساِبَعَة َعَشَر َكانَْت َقْد َعاَشْت الَكثيَر ِمْن املُعاناِة. َوَقَعْت 
َها ِلاِلنِْخَراِط ِفيَها ِلمَُمرَّ  ا اْضَطرَّ َساِب ِعصابٍَة ِمَّ ِفي ُحبِّ »لُويْس« لَِكنَُّه يَْعَمُل حِلِ

ِبُطقوِس المَّلْقنِي. َولَْم مَيِْض َوْقٌت َطويٌل َحمَّى أَْصبََحْت »َماِريَا« َحاِماًل.

َمِن أَنَّ ُكلَّ اْهِمماِم »لُويْس« َوغايَمَُه َكانَا َفَقْط الِمَحاَقَها ِباَلِْعَصابَِة.  أَْدَرَكْت ِبُُروِر الزَّ
ٍة. َمَضْت ِسمَُّة  ِل َمرَّ يبَِة مَلَّا ِالْمََقيُْت ِبِه أِلَوَّ لِّ وِفي غايَِة الطِّ تَقوُل: »َكاَن َخفيَف الظِّ
ُف  أَْشُهٍر َعلَى ُمَعاَشَرِتنَا ِلبَْعٍض، انَْقلََب َفْجَأًة َكِمْفماِح اإِلضاَءِة«. َصاَر »لُويْس« يَمََعسَّ

َعلَيَْها َويُسيءُ ُمعاَملَمَها.

َرْغَم َما َحَصَل، اْخمَاَرْت َماِريَا البَقاَء َمَعُه َظّنًا ِمنَْها أَنَُّه يُِحبَُّها أِلَنََّها تَنْمَِمي إلى 
ِة ِبَها. الِعَصابَِة َوأُمٌّ ِلَصغيِرِه. لَِكْن َسِريًعا َما بََدأَ »لُويْس« ِفي املُماَجَرِة اجِلنْسيَّ

َت املُراَقبَِة اللَِّصيَقِة ِمْن الِعصابَِة. َفاَل يُْسَمُح لََها ِبُرْؤيَِة أُْسَرِتها  َكانَْت »َماِريَا« حَتْ
ُروِج، أَْو امَْلُذاَكَرِة، أَْو َحمَّى ُحّريَِّة اْخمياِر  أَْو َصِديَقاِتَها. لَْم يَُكْن َمْسُموًحا لََها ِباخْلُ

َظٍة. َكاِتَها ِفي ُكلِّ حَلْ رُّ َمالِبِسها َوَمساحيِقها. َكاَن لُويْس يُماِبُع حَتَ

نَْت َماِريَا ِمْن الِفراِر ِإلَى َمنِْزِل َصديَقِة ُطفولَِمها.  ِعنَْدَما بَلََغْت الّثاِمنََة َعْشَرةَ، مَتَكَّ
لََة ِبَأْقَرِب ِمْن تَْعِرُفُه ِفي  َمٌة ِإْذ تََخلَّْت َعنَْها عاِئلَمُها َوَفَقَدْت الصِّ َشُعَرْت أَنََّها ُمَجرَّ

اخَلْمِس َسنََواٍت املاضيَِة.

مَاِرَيا
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َمُة تَْوعيٍَة َمَحلّيٍَّة ِبَُساَعَدِتَها ِلمََجاُوِز اِحْنَِة َوِبناِء َحياٍة َجديَدٍة. بَْعَدَها، باَدَرْت ُمنَظَّ

ومن  الِعصاباِت  ِمْن  الُهروَب  يُِرْدَن  أُْخَرياٍت  شاّباٍت  ِلِنساٍء  ُمْرِشَدًة  اآلَن  »َماِريَا«  تَْعَمُل 
في  َفّنيًَّة  تُْصِبَح  ِبَأْن  ُحلِْمها  مِلُمابََعِة  املَْدَرَسِة  ِإلَى  الَعْوَدةَ  تَنِْوي  َكَما  اجِلنْسيَِّة.  المَِّجاَرِة 

البَيَْطَرِة.

ِنقاٌش:
نَْحُن نَْعلَُم مَتَاًما ُوجوَب المََّسلُِّح ِباأْلََمِل مِلَُواَجَهِة املُْسمَْقبَِل. َشُعَرْت َماِريَا َوِهَي ِفي الّثانيَِة 
َراِت. ماهي النَّصاِئُح اَلَِّمي ُكنَْت َسمُْسِديها  َعْشَر أَْن اَل ِخيَاَر آَخَر لََها ِسَوا تَْرويِج املَُخدِّ

»مِلاِريا« )َوِهَي ِفي الّثانيَِة َعَشَر(؟

»َخِبْرُت َمســيــَرةَ الَكثـيـِر 
ِمْن أَتَْراِبي األَْطَفاِل 
األَْذِكياِء والطّيبني 

والّصاحلنَي اّلذيَن يَِممُّ 
هــُْم ِإلـَى الِعصاباِت  جــَرُّ
والُْعنِْف ِلمُْحِدَث نُدوبــًا 
ـِِهْم ِإلــَى  ِفي ُمْسمــَْقبـَلـ

األَبَِد«.

فوريست ويذتاكر

فوريست ويذتاكر
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3.6 أَْنِشَطٌة

ُلْعَبُة اأَلْدواٍر:

يَْسَمُح  اَل  أَْعضاٍء.  َوَخْمَسُة  ِعصابٍَة  َزعيُم  املَْجموَعِة  ِلَهِذِه  »أ«:  املَْجموَعُة 
وا ِبثاَلثَِة اْخِمباراٍت: َهُؤاَلءُ ِلآْلَخِريَن ِبااِلنِْضَماِم ِإالَّ ِإَذا َمرُّ

	•َتْقدمُي ِقْطَعِة َحْلَوى أَْو َقَلٍم ِإَلى َزعيِم الِعصاَبِة.

ِعيِم. ِن ِللزَّ 	•ِإْعطاُء ِحَذاِئَك اأَلمْيَ

ِعيِم بَخْرَبَشِة ِذراِعَك ِبواِسٍم )قاِبٍل ِلْلَمْسِح(. ماُح ِللزَّ 	•السَّ

ااِلنِْضماَم،  أََرْدَت  ِإْن  ِبَها.  المََحْقَت  َممَى  املَْجموَعِة  َهِذِه  ُمغاَدَرةُ  مُيِْكنَُك  اَل 
عيِم.  اُْطلُْب ِمْن أُْسماِذَك ِقْطَعَة َحلَْوا مِلَنِْحها ِإلَى الزَّ

َونَاِدًرا  َفَقْط  أَْعضاٍء  ثاَلثََة  املُْغلََقُة  املَْجموَعُة  َهِذِه  تَُضمُّ  »ب«:  املَْجموَعُة 
ِإلَيِْهْم،  »َمْحظوٍظ«  طاِلٍب  ِبانِْضَماِم  َسَمُحوا  ِإْن  ُجُدٍد.  ِبَأْعضاٍء  يَْقبَلوَن  َما 

َسيَمَباَدلوَن ُمصاَفَحًة ِسّريًَّة.

املَْجموَعُة »ج«: تَْسمَِهلُّ َهِذِه املَْجموَعُة ِبثاَلثَِة ُطاّلٍب لَِكْن مُيِْكُن أِلَيِّ طاِلٍب 
اّلُب َمَع بَْعِضِهْم  ُر الطُّ أَْن يَنَْخِرَط ِإْن َرِغَب ِفي َذِلَك. ِفي َهِذِه املَْجموَعِة، يَُقرِّ
البْعِض اْخمياَر لُْعبٍَة يَلَْعبُونََها. َوتَْسَمُح املَْجموَعُة ِلآْلَخِريَن ِبامْلَُشاَرَكِة َفِبَها. 

بَْعُد  يَنْمَُموا  لَْم  اَلَِّذيَن  اّلُب  الطُّ يَُحاِوُل  اَلْبَْدِء،  ِإشاَرةَ  األُْسماُذ  يُْعِطي  ِعنَْدَما 
ِإلَى َمْجموَعٍة ااِلنِْضماَم َسواءٌ ِإلَى الِعصابَِة أَْو املَْجموَعِة املُْغلََقِة أَْو ااِللِْمحاَق 

ِبامْلَْجُموَعِة املُنَْفِمَحِة.

ِإْعداُد ُلْعَبِة اأَلْدواِر 
ِفي الَفْصِل ِلَهَذا 

شاِط: النَّ

اّلِب  ُ األُْسماُذ بَْعَض الطُّ يَُعنيِّ
ِفي َمْجموَعٍة بَيْنََما يَنَْشُط 
اآلَخُروَن خاِرَج املَْجموعاِت 

ثُمَّ مُيِْكنُُهْم ااِللِْمحاُق 
ِبَواِحَدٍة. َسمَُكوُن ُهنَاَك ثاَلُث 

َمْجموعاٍت: أ. ب ـ ج. 

ِإِن المََحْقَت ِبامْلَْجُموَعِة »أ« 
َفلَْن تَْسمَطيَع ُمَغاَدَرتََها.
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ُم:  ُأَقيِّ
ْن ِإَجابَاِتَك َعلَى اأَْلَْسِئلَِة اَلّماليَِة ثُمَّ تَبَاَدْل النِّقاَش َمَع كاِمِل الَفْصِل. َدوِّ

َهٌة ِإلَى ُكلِّ َمْجموَعٍة َعلَى ِحَدٍة )»أ« - »ب« - »ج«(: أَْسِئلٌَة مَوجَّ

	•ما هي الَفواِئُد َوامَْلَضارُّ ِمَن ااِلْنِتماِء ِإَلى َهِذِه املَْجموَعِة؟

َهٌة ِإَلى اجَلميِع: أَْسِئَلٌة مَوجَّ

؟ 	•َماَذا الَحْظَت ِفي املَْجُموَعَتنْي اأُلْخَرَينْيِ

وَن،  شاِط َلِزَم َعَلى َبْعِضِهْم ااِلْختياُر ِإَلى أَيِّ َمْجموَعٍة َسَيْنَضمُّ 	•ِفي َهَذا النَّ
َهِذِه احلاَلُة  َتْعِكُس  َكْيَف  ِبَذِلَك.  ُمْلَزِمنَي  الَبْعُض اآلَخُر  َيُكْن  َلْم  ِفي ِحنِي 

واِقَع الِعصاباِت وامْلَْجموعاِت امُلْغَلَقِة؟

شاُط ُرْؤَيَتَك ِلْلِعَصاَباِت وامْلَْجموعاِت امُلْغَلَقِة؟ َر َهَذا النَّ 	•َكْيَف َغيَّ
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ٍة ليُل َوْضعيَّ 4.6 حَتْ

َبديٌل َعْن الِعصاباِت:

ماِر الهاِئِل اَلَِّذي َخلََّفمُْه اَلِْعصاباُت ِفي األَْحيَاِء  َكاَن األَُب »ْغِريُغوِري بُويِْلي« َشاِهًدا َعلَى الدَّ

َمِن ُسّميَْت »َعْشريََّة املَْوِت«. ِفي الَْعاِم 1988 َوبَْعَد  ِخالَل الثََّماِنيِنيَّاِت، أَثْناَء ِحْقبٍَة ِمْن الزَّ

باِب اَلَِّذيَن َذَهبُوا َضحيََّة ُعنِْف الِعصاباِت، َعِمَل »األَُب  ِإْشَراِفِه َعلَى َدْفِن الَعديِد ِمْن الشَّ

َوَسدِّ  املُمَزاِيَدِة  الِعصاباِت  ِة َمشاِكِل  ُمعاجَلَ َعلَى  األَْحيَاِء  ِمْن جِلاِن  َوأَْعضاءُ  َغِريُغوِري« 

باِب امَْلُمََورِِّط ِفي الِعصاباِت ِبَنِْحِهْم ُفَرًصا إيجابيًَّة. َحاَجاِت الشَّ

اَلَِّمي  ْرَطِة  الشُّ ُمقاَربَِة  َعْكَس  َوْقمَها  َذِلَك  َكاَن   

ِفي  اَلِْعصاباِت  ِبَأْفراِد  َوتَُزجُّ  الُعنَْف،  تَْسمَْعِمُل 

الِعصاباِت.  نُفوِذ  ِلَوْقِف  ُمحاَولٍَة  ِفي  ْجِن  السِّ

ُمقاَربٍَة  ِإلَى  َوُمَعاِونُوِه  ْغِريُغوِري«  َأ »األَُب  جَلَ لََقْد 

الَوْقِت.  َذِلَك  ِفي  َصًدا  لََها  يَُكْن  لَْم  إيجابيٍَّة 

بَْرناَمَج  َوأَْطلَُقوا  بَديلٍَة  َمْدَرَسٍة  ِبمَْأِسيِس  َقاُموا 

باِب ِمْن أَْفراِد الِعصاباِت  ٍة ِلَفاِئَدِة الشَّ ِرعايٍَة يَْوميَّ

َمْشروَعٍة.  ُشْغٍل  مواِطِن  ِإيَجاِد  ِفي  َوَساَعُدوُهْم 

هُ ِغيَاٌب قاِتٌل ِلأْلََمِل« َهَكَذا  »ُعنُْف الِعصاباِت َمَردُّ

َقاَل »األَُب َغِريُغوِري« ُمِضيًفا أَْن »اَل أََحَد الْمََقى 

البَمََّة ِبِطْفٍل ُمْفَعٍم ِباأْلََمِل َوانَْضمَّ ِإلَى ِعصابٍَة«. 

ِبلوْس   1992 الَْعاِم  ِفي  َغِب  الشَّ أَْعماِل  ِإثَْر 

اجْنلس، انَْطلََق نَُشطاءُ ِمْن احَليِّ ِفي الَعَمِل ِفي َمْخبََزٍة َمْهجوَرٍة أَْطلَُقوا َعلَيَْها »َمْخبََزةَ 

ِل. َواآلَن  «. نَميَجَة ِتلَْك املُباَدَرِة، أََخَذْت الَعديُد ِمْن األَْعماِل األُْخَرا ِفي المََّشكُّ ابِْن احَليِّ

« المَّْكِويَن َوُفَرَص تَْشغيٍل ِلَفاِئَدِة أَْعضاِء ِعصابٍَة َساِبِقنَي أِلَْكثَِر  ُر ِصناعاُت »ابِْن احَليِّ تَُوفِّ

ِمْن 15000 شابٍّ َوشابٍَّة ُكلَّ َسنٍَة. 
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يَُقوُل »األَُب ْغريغوري«: »أنَْت مَتْنَُع األَْطفاَل ِمْن ااِلنِْضماِم ِإلَى الِعصاباِت 

إيجابيٍّ  واْرِتباٍط  َوِإْرشاٍد  رياَضٍة  َوبراِمَج  َمْدَرسيٍَّة  بَْعَد  بَراِمَج  ِبمَْوِفيِر 

َوُفَرِص  بَداِئَل  ِبمَْقِدمِي  الِعصاباِت  أَْعضاِء  ِلَصاِلِح  ُل  تَمََدخَّ أَنَْت  ِباَلْباِلغنِي. 

تَْشغيٍل مِلَُساَعَدِتِهْم ِفي تَْعديِل ِوْجَهِة َحياِتِهْم. أَنَْت تَمَعاَمُل َمَع بَُؤٍر َذاِت نَشاٍط 

ِإْجراميٍّ َكبيٍر ِبَضواِبِط أَْحياٍء َحقيقيٍَّة. نَْحُن نَْعلَُم َما اَلَِّذي يَنَْجُح«.

ِنقاٌش:
« ُكلَّ َعاٍم؟. 1 ُهوَن ِإلَى ِصناعاِت »ابِْن احَليِّ َما َرأْيُِك ِفي 15000 َرُجٍل واْمَرأٍَة يَمََوجَّ

 َماَذا يَْأَملُوَن أَْن يَِجُدوا َحْسَب َرأِْيَك؟2. 

ْس َمْرَكَز احَليِّ اخلاصَّ بَك. أَسِّ

َكبِْح  َعلَى  ِللُْمَساَعَدِة   ،» احَليِّ ابِْن  »ِصناعاِت  ِمثَْل  َحيٍّ  َمْرَكِز  ِفي  ْر  تََفكَّ
ِإلَى األَنِْشَطِة  َوأَِشْر ِفيه  ِبَرْسِم املَْرَكِز  ُقْم  الِعصاباِت وامْلَْجموعاِت املُْغلََقِة. 

ُرها. اْعِرض َمْشروَع َمْرَكِز احَليِّ َعلَى اَلَْفْصِل. والْبَراِمِج اَلَِّمي َسمَُوفِّ

َنشاُط ُمراَجَعٍة:

لْها ِفي األَْسَفِل  ِاْسمَْحِضْر ُكلَّ َسيِّئاِت الِعصاباِت وامْلَْجموعاِت املُْغلََقِة. َوَسجِّ
أَْو َعلَى َوَرَقٍة ُمنَْفِصلٍَة.

ِعنَْد ااِلنِْمهاِء ِمْن َذِلَك، ُخْذ القاِئَمَة َوأَلِْق ِبَها ِفي َسلَِّة املُْهَمالِت ِلمُبَْرِهَن على 
لوِك.  أَنََّك تَْرُفُض َهَذا النَّْوَع ِمْن السُّ

»اأَلُب ْغريغوري«
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7
الُم ِمْشواٌر َيْومٌّي َوأُْسبوعيٌّ َوَشْهريٌّ ِمْن أَْجِل  السَّ

َتْغييِر اْلَراِء رَوْيًدا رَوْيًدا، َوإِزاَلِة الَحواِجِز الَقديَمِة 
، َوِمْن َثمَّ ِبناُء أُُسٍس َجديَدٍة َتْدِريِجّيًا. ِبَتِأنٍّ

الِم َمَع  ِل السَّ الَعَمُل ِمنمْ َأجمْ

َرى الُبلمْداِن اأُلخمْ

ُجوْن كينيدي

الوحدة الّسابعة:

الِل  ِكُنَنا امُلساَعَدُة في ِإحمْ ُة: ُيمْ َوريَّ َرُة احمِلمْ الِفكمْ
َ الُبلمْداِن  الِم َبيمْ السَّ
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ُقْل َكِلَمَتَك. 1.7

ُأَناِقُش
ماهي أَْوُجُه المَّشابُِه وااِلْخِمالِف بنَْيَ َمُقولَمْي نيلُْسْن َمانِْديال َوُجوْن ِكيِنيِدي؟

الِم  السَّ ِإْحــالِل  ِة  َكيْفيَّ ِفي  العالَِم  ِلــقــاَدِة  ُمها  تَُقدِّ اَلَِّمي  النَّصيَحُة  ِهــَي  َما 
اَفَظِة َعلَيِْه َوتَْعزيِزِه؟ واْحُ

“ِإْن أََرْدَت ِإْحالَل 
َك،  الِم َمَع َعدوِّ السَّ
َعَلْيَك أَْن َتْعَمَل َمَع 

َك َوَسُيْصِبُح  َعدوِّ
َوْقَتها َشريَكَك”.

ِنيْلُسوْن َماْنِديالَ
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ِقراَءٌة. 2.7

»ْغريتا َثاْنبوْرْغ«

ا ِفي العالَِم.  ُمِهّمً َدْوًرا  نَلَْعُب  اّلَب  اّلِب ِفي العالَِم، نَْحُن الطُّ ِمثُْل بَاِقي الطُّ
ْرَت ِفي النَّصيَحِة اَلَِّمي َسمُْسديها ِلقاَدِة العالَِم ِمْن أَْجِل تَْعزيِز  اَل بُدَّ أَنََّك َفكَّ

الِم َوَضماِن ُمْسمَْقبٍَل آِمٍن ِللَْجِميِع. اَلسَّ

ِفي 2018، »ْغريما ثَانْبوْرْغ«، الَِّمي المََحَقْت ِللمَّوِّ ِبالَْصفِّ الّماِسِع ِبَْدَرَسِمها 
ويْد، انْمَابََها َقلٌَق َشديٌد ِعنَْد تَواتُِر اأْلَْخباِر َعْن َمْوجاِت احَلرِّ َوَحراِئِق  ِفي السُّ
ِك البَْرمَلاِن الّسويديِّ ِفي َمْوضوِع  رُّ الَْغابَاِت ِفي بَلَِدها. َكانَْت تَْصبُو ِإلَى حَتَ
أَْوقــاِت  ــاَء  َوأَثْــنَ ٍم  ــوْ يَ ُكـلَّ  ِبَشْأِنِه.  بَاِريَس  اتِّفاِق  تَنْفيِذ  َوُممابََعِة  املَناِخ  تََغيُِّر 
راَسِة، تَْقبَُع »ْغريما« خاِرَج َمبْنَى البَْرمَلاِن راِفَعًة الِفمًَة تَقوُل »ِإْضراٌب َعْن  الدِّ
ِة أَنَْحاِء  اّلَب ِمْن كافَّ راَسِة ِمْن أَْجِل املَناِخ«. َوَقْد أَلَْهَمْت اْحِمجاجاتُها الطُّ الدِّ

العالَِم ِلاِلْقِمَداِء ِبَها.

••••••••••••••••••••••••

»َعلَى َمَدا 25 َعاًما، َوَقَف َعَدٌد اَل يُْحَصى ِمْن الّناِس أََماَم ُمْؤمَتَراِت األمَُمِ 
ِمْن  لَِكْن  ااِلنِْبعاثاِت.  بِإيَقاِف  دَوِلِهْم  ُرَؤســاَء  ُمطاِلبنَي  املُناِخ  َل  َحــوْ املُمَِّحَدِة 

الواِضِح أَنَّ َهَذا األَْمَر لَْم يُْجِد نَْفًعا َما َداَمْت ااِلنِْبعاثاُت تَمََزايَُد. 

اإِلْعالِم  َوساِئِل  ِمْن  َسَأْطلُُب  َذِلَك  َعْن  َوِعَوًضا  َشْيٍء.  أَيَّ  ِمنُْهْم  أَْطلَُب  لَْن 
ِمْن  َوَسَأْطلُُب  أَْزَمــٌة.  ا  َحّقً أَنََّها  البَْدَء ِفي اخَلْوِض ِفي األَْزَمــةِ َعلَى أَساِس 

يَاِسيِّنَي َقْد َخَذلُونَا.  َر ِفي أَنَّ َقاَدتَنَا السِّ ًة المََّفكُّ ُشعوِب العالَِم كافَّ

َهِذِه  مواَصلَِة  ِفي  ضاَعِمِه  إِلِ لََديْنَا  َوْقَت  َفاَل  ِلُوجوِدنا،  تَْهِديًدا  نواِجُه  أِلَنَّنَا 
املَسيَرِة اجُلنونيَِّة.

يَُقوُل بَْعُض الّناِس ِإنَُّه يُْفمََرُض أَْن أَكوَن ِفي املَْدَرَسِة بََداًل ِمْن َذِلَك. َويَُقوُل 
َن ِمْن  راَسِة ِلَكْي أُْصِبَح عامِلََة ُمناٍخ َوأمََتَكَّ بَْعُضُهْم ِإنَُّه يَنبَِغي َعلَيَّ مواَصلَُة الدِّ
»َحلِّ أَْزَمِة املَناِخ«. لَِكنَّ أَْزَمَة املُناِخ َقْد َسبََق َحلُّها َولََديْنَا اآلَن ُكلُّ احَلقاِئِق 

لوِل. واحْلُ

ْغريتا َثاْنبوْرْغ
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اَهلُونَا  َفلَْم نَْأِت ِإلَى ُهنَا اِلْسِمْجداِء ُحّكاِم العالَِم ِلِرَعايَِة ُمْسمَْقبَِلنا. َفَقْد جَتَ
ًة أُْخَرا.  ِفي امْلَاِضي َوَسيَمَجاَهلونَنَا َمرَّ

لََقْد ِجئْنَا ِإلَى ُهنَا ِلنُْعِلَمُهْم أَنَّ المَّْغييَر قاِدٌم اَل َمَحالََة أََحبَّ َمْن أََحبَّ َوَكِرهَ 
ِلَرْفِع  عوُب  بْياِن، َسمَُهبُّ الشُّ ِمثَْل الصِّ ُفوَن  يَمََصرَّ ُحّكاَمنَا  أَنَّ  َوِبَا  َكِرهَ.  َمْن 
لُها ُمنُْذ  مُّ ِة اَلَِّمي َكاَن َعلَيِْهْم حَتَ ُل املَْسؤوليَّ مُّ المََّحّدي. ِحينََها َوَجَب َعلَيْنَا حَتَ

َزَمٍن بَعيٍد«. 

••••••••••••••••••••••••

مُيِْكنَُك ُمشاَهَدةُ كاِمِل اخِلطاِب ُهنَا:

https : //youtu.be/1Cve4bLDrIM

ِنقاٌش:

؟ الِم اَلْعامَليِّ 	•َكيَْف تُساِعُد »ْغريما« ِفي نَْشِر اَلسَّ

باِب؟ 	•َما َمْوِقُفها ِمْن ُحّكاِم العالَِم اليَْوَم، َوَما املَْسؤوليَُّة أََماَم ِفئَِة الشَّ

	•َما اَلَِّذي اْسمَْحَسنْمَُه أَْو َكِرْهمَُه ِفي ِخطاِبها؟

ًما  »أََنا َلُسْت ُمَصمِّ
ِني  َعَلى الَفْوِز َلِكنَّ

ٌم َعَلى  ُمَصمِّ
ْدِق. أََنا َلُسْت  الصِّ

ًما َعَلى  ُمَصمِّ
ِني  جاِح َلِكنَّ النَّ

ٌم َعَلى  ُمَصمِّ
احَلياِة ِبَذِلَك الّنوِر 

ِذي أَْمِلُكُه« الَّ

ابَْرهاْم لينْكوِلْن
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أَْنِشَطٌة . 3.7

: الِم العامَليِّ ُر السَّ ُق: ُمَؤشِّ قَّ أحََتَ
الِم  والسَّ ااِلْقِمصاِد  َمْعَهِد  ِقبَِل  ِمــنْ  العامَليِّ  الِم  السَّ ِر  ُمَؤشِّ ِصياَغُة  ــتْ  مَتَّ
اَلَِّمي ُصنَِّفْت َعلَى أّنها  الِم. َهِذِه البُلْداِن  ِبالمََّعاُوِن َمَع َعَدٍد ِمْن ُخبَراِء السَّ

أّكثَُر الّدَوِل أَْمًنا ِللَْعاِم 2018:
ِايْسَلْنَدا. 3

ِنُيوِزيَلْنَدا. 4

ْمَسا. 5 النِّ

الُبْرُتغاُل. 6

ِناْرْك. 7 الدَّ

َكَنَدا. 8

شيْك. 9 ُة التِّ ُجْمهوريَّ

َسْنَغاُفوَرة. 10

اَْلَياَباْن. 11

ِايْرَلْنَدا. 12

ريُن َعَدِد 1: مَتْ
ُملَْصًقا  ْم  َوَصمِّ َحْولَها  بَْحًثا  ــْز  وأجَْنِ القاِئَمِة  ِفي  البُلْداِن  ِمْن  واِحــَدًة  ِاْخمَْر 

الِم. ِإْشهاِرّيا لََها ِبِإْدَراِج َمْعلوماٍت َعْن َكيْفيَِّة ُمحاَفَظِة َهَذا البَلَِد َعلَى السَّ

ريُن َعَدِد 2: مَتْ
ُقْم ِبصياَغِة ِخطاٍب أَْو اُْرُسْم صوَرًة َحْوَل أََحِد احَلاِئِزيَن على َجاِئَزِة نُوِبْل 
ْخِص أَْو  يَزاِت الباِرَزةَ ِللشَّ اَلِم. يَنْبَِغي أَْن يَْشَمَل اخِلطاُب أَْو الّصوَرةُ امْلِ ِللسَّ
أَْو  ْخِص  الشَّ َعْن  أَْكثََر  ِللْبَْحِث  أُْخَرا  َمواِرَد  ِإلَى  اللُّجوءُ  مُيِْكنَُك  َمِة.  ِللُْمنَظَّ

َمِة اَلَِّمي اْخمَْرتََها. املُنَظَّ

اْعِرْض ِخطابََك أَْو صوَرتََك َعلَى اَلَْفْصل.
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اَلِم َاْلاِئزوَن َعَلى جاِئَزِة ُنوِبْل ِللسَّ

امُلوِجُباالْسمالعام 

َناِدَيُة ُمراٍد2018

ِدِنيْس َماْكويْج

ْنسيِّ  اجَْلِ اَْلُعْنِف  ِإَلى  ااِلْلِتَجاِء  اْنَهاِء  ِفي  هوِدِهَما  »جِلُ
ِح« زاِع امُلَسلَّ باعتباره سالًحا ِفي احَلْرِب والنِّ

َوويِّ 2017 ِح النَّ َسلُّ ُة ِلَوْقِف التَّ َعَلى احَلْمَلُة العامَليَّ ِة  الكاِرثيَّ تاِئِج  النَّ ِإَلى  ااِلْنِتباِه  َلْفِت  َعَلى  »ِلَعَمِلَها 
اجُلهوِد  َوَعَلى  ِة  َوويَّ النَّ اأَلْسِلَحِة  اْسِتْخداِم  ِمْن  ِة  اإِلْنسانيَّ

ِة َحْظِر ِمْثِل َهِذِه اأَلْسِلَحِة« فاقيَّ امُلْضنَيِة ِلَتْمِريِر اتِّ
أَْكَثَر ُخَواْن َماْنِويْل َساْنُتوْس2016 َداَمْت  ٍة  أَْهليَّ َحْرٍب  ِإْنهاِء  َعَلى  َمِة  امُلَصمِّ ُهوِدِه  »جِلُ

ُمَواِطٍن   220000 أَْرواِح  ِإْزهاَق  َفْت  َوَكلَّ َعاًما  َخْمِسنَي  ِمْن 
َدْت َما َيقاِرُب 6 َمالينَي َشْخٍص« ، َوَشرَّ َكْمُبوِديٍّ

ٍة ِفي توِنَس ُرباعيُّ احِلواِر الَوَطنيِّ الّتوِنسي2015ِّ ديَّ ٍة َتَعدُّ »مِلَُشاَرَكِتِه احلاِسَمِة ِفي ِبناِء دمُيْقراطيَّ
َغَداَة َثْوَرِة الَياَسِمنِي َعاَم 2011«

َمالاًل ُيوَسْفَزاي2014

َكاْياَلْش َساِتَياْرِثي

باِب َوِمن أَْجِل َحقِّ ُكلِّ  »ِلِكفاِحِهَما ِضدَّ َقْمِع اأَلْطفاِل والشَّ
ْعليِم« اأَلْطفاِل ِفي التَّ

اأَلْسِلَحِة 2013 َمْنِع  أَْجِل  ِمْن  َمٌة  ُمَنظَّ
ِة الكيْميائيَّ

ِة« َطاِق ِفي ِإزاَلِة اأَلْسِلَحِة الكيْميائيَّ ُهوِدَها الواِسَعِة النِّ »جِلُ

اُد األوروّبي2012ُّ الِم ااِلحتِّ ِة ُعقوٍد ِفي َتْعزيِز اَلسَّ »مِلَُشاَرَكِتِه َعَلى َمَدى أَْكَثَر ِمْن ِستَّ
ا« ِة َوُحقوِق اإِلْنساِن ِفي ُأوُروبَّ صاُلِح والّدمُيْقراطيَّ والتَّ

ِإياَلْن دُجوْنُسوْن سيَرليْف2011

ِليَما ُغبووْي

ْل َكْرماْن َتَوكُّ

املَْرأَِة َوُحقوِقها ِفي  أَْمِن  أَْجِل  ِمْن  َغْيِر الَعنيِف  »ِلِكفاِحِهْم 
الم« امَْلُشاَرَكِة اَْلكاِمَلِة ِفي أَْشغاِل ِبناِء اَلسَّ

اإِلْنساِن ِليُؤو ِكَزاُيوُبو2010 أَْجِل ُحقوِق  ِمْن  الَعنيِف  َوَغْيِر  ويِل  الطَّ »ِلِكفاِحِه 
ِة ِفي الّصنِي« اأَلساسيَّ
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الَبْحُث َعْن َكلَِمٍة:
َلِم 2010 - 2018 الَحاِئُزوَن َعَلى جاِئَزِة ُنوِبلْ لِلسَّ

َساِتَياْرِثي َكْرماَن   ِكَزاُيوُبو       ُمراُد
ُيوَسْفَزاْي اُداألوروّبيُّ            ااِلحتِّ سيَرليْف  َساْنُتوْس  

ُرباعيِّ احِلواِر م . ح . أ . ن   ُغبووْي  آْي َكان ُو            
َماْكويْج
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ِقراَءٌة. 4.7

أَْسِئَلٌة َقْبَل الِقراَءِة:

• ِجِئنَي؟ ِمْن أَيَْن ُهْم َقاِدُموَن؟	 َما تَْعريُفَك ِلالَّ

• ِجِئنَي؟	 َما ُهَو ُمَخيَُّم الالَّ

• وَك 	 ْعِب أَْن تَْصَفَح َعْن أُولَِئَك اَلَِّذيَن اْضَطرُّ ِإَذا ُكنَْت اَلِجًئا، َهْل ِمْن الصَّ

أَنَْت َوعاِئلَمََك ِإلَى ُمغاَدَرِة َمْوِطِنَك؟

��وَداِن ُيَطاِلُبوَن  َخ��َب��ٌر َج��دي��ٌد: اَلِج��ُئ��وَن ِف��ي َج��ن��وِب ال��سُّ
ِباْلَعْفِو.

وَداِن املُمََواِجِديَن ِفي  ِجِئنَي ِمْن َدْولَِة َجنوِب السُّ َم َعَدٌد ِمْن الالَّ كاْمباال – تََقدَّ

بَْعِضِهْم  ِة  املَُواِطِننَي ِبُصاحَلَ َوَجميَع  ِفيه قاَدتَُهْم  يَْطلُبُوَن  ِبمَْصريٍح  أُوَغنَْدا 

البَْعَض َحمَّى يَُحلَّ َسالٌم َطويُل األََمِد ِفي ِبالِدِهْم.

الِم،  السَّ قيَق  حَتْ َسيَْمنَعاِن  ِبالِدِهْم  ِفي  والُْعنَْف  الَكراهيََة  أَنَّ  اَلَحُظوا  لََقْد 

»انَْضّموا  َوأَْعلَنُوا:  َة  ْوليَّ الدَّ الَعْفِو  َمَة  ُمنَظَّ تُْدَعى  َمٍة  ُمنَظَّ ِبمَْأِسيِس  َوَقاُموا 

وَداِن ِباَلْمَصالُِح  ْقنَاِع أَْطراِف النِّزاِع ِفي َجنوِب السُّ ِإلَيْنَا ِفي َسْعِينَا احَلثيِث إِلِ

نَْهاِء املُعاناِة بَيْنَُهْم«. الِم إِلِ اِد، َوِإْحالِل السَّ َمَع بَْعضِهم البَْعِض، وااِلحتِّ

لَبَِة اأْلَْكَواُدوِرّينِي ِفي أُوَغنَْدا، ِإنَُّه ِمْن  اِد الطَّ َقاَل »ِبيمَْر لُوُكوَما«، َرئيُس احتِّ

وَداِن أَْن يَْعمَِرُفوا ِباأْلَْخَطاِء اَلَِّمي َحَصلَْت.  املُِهمِّ ِلُكلِّ املَُواِطِننَي ِفي َجنوِب السُّ

َد َعلَى َضروَرِة ِنْسياِن امْلَاِضي والمَّساُمِح. لَِكنَُّه أَكَّ

الَم بَْدًءا ِمْن أَُسِرنا  »َدُعونَا نَمََعلَّْم َكيَْف نَْعُفو َونَنَْسى. ِلنَنُْشْر المَّساُمَح والسَّ

ُث َعنُْهَما أَْن  الِم اَلْلََّذيِْن نَمََحدَّ ُوُصواًل ِإلَى ُمْجمََمَعاِتنَا. يَِجُب َعلَى الَعْفِو والسَّ

يَبَْدآ ِبنَا ِفي بُيوِتنا َوُمَخيَّماِتنا«.

وَداِن  ِجِئنَي ِمْن َدْولَِة َجنوِب السُّ َعَدٌد ِمْن الالَّ
القادمني ِإلى أُوَغنَْدا
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نُُفوِس  ِفي  َويَْغْرُسونََها  اليَْوِم  ِإلـَـى  الَكراهيََة  يَْحِملُوَن  »الّناَس  أَنَّ  َواَلَحــَظ 
أَْطفاِلِهْم، َما يُسيءُ ِإلَى ُمْسمَْقبَِل َوَطِننَا«.

ْرِب اَلَِّمي تَْسمَِمرُّ ِفي ِإْزهاِق  َب - ِضْقنا َذْرًعا ِباحْلَ الَّ َوَقاَل أَيًْضا: »نَْحُن - الطُّ
ْم ِفي َعواِطِفنا ِبَأنُْفِسنَا  ِع َو لْنَمََحكَّ أَْرواِح األَبْرياِء. َفلْنَْدُع ِإلَى نَْشِر ثَقاَفِة المَّنَوُّ
»ُرْؤيٍَة َحديثٍَة«  َمقاٍل َجديٍد صاِدٍر ِفي  ِمْن  )ُمْقمَبٌَس  انِْسجاٍم«.  لَنَِعيَش ِفي 

ِفي أُوَغنَْدا(.

ِنقاُش َما َبْعَد الِقراَءِة:
َكيَْف مُيِْكُن لََك َوألَْصَدَقاِئَك أَْن:

• ِع.	 تَنُْشروا ثَقاَفَة المَّنَوُّ
• موا ِفي َعواِطِفُكْم َوَعواِطِف اآلَخِريَن.	 تَمََحكَّ
• تَِعيُشوا ِفي ِوئاٍم؟.	

أَْنِشَطٌة. 5.7

: الَم ِباْلَفنِّ ْد السَّ َجسِّ

الَفَضاِء  َعْن  أَساِتَذتََك  أَْو  أُْسماَذَك  ِاْسَأْل  ُسوِم.  ِبالرُّ الِم  السَّ ْح ِخطاَب  َوضِّ
ُملَْصقاٍت  ِفي  َمثاًَل  املُمََمثِّلََة  الَفّنيََّة  أَْعمالََك  ِفيه  تَْعِرَض  أَْن  مُيِْكُن  ــِذي  اَلَّ
َرٍة، َوَذِلَك َقْصَد َجلِْب اْهِمماٍم  َحاِئِطيٍَّة، لَْوحاٍت َزيِْميٍَّة، أَْشعاٍر أَْو أَْقواٍل ُمَصوَّ

الِم. َمْدَرسيٍّ واِسٍع ِبَْوضوِع ُماَرَسِة السَّ
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ُأناِقُش:

وَداِن اَلَِّذيَن َعِملُوا َعلَى ُصنِْع تَْغييٍر  ُكنَْت َقْد مَلَْسَت أَْمِثلََة »ْغريما ثَانْبوْرْغ« َوُطاّلِب َجنوِب السُّ
ِفي العالَِم. َما اّلذي ِباْسِمطاَعِمَك أَنَْت َوَزَماَلُؤَك ِفْعلُُه ِلَصاِلِح ِمنَْطَقِمُكْم؟

َحّدي: أَْرَفُع التَّ
الِم« ِفي َمْدَرَسِمَك. اُْطلُْب ِمْن األَساِتَذِة َواإِلَداِريِّنَي واأْلَْولياِء َوأَْعضاِء  ُقْم ِبمَْأِسيِس »نَاِدي السَّ

ِجَهِمَك َدْعَم النَّاِدي.

الِم«: روِع ِفي تَْأسيِس »نَاِدي السَّ أَِجْب َعْن األَْسِئلَِة َقبَْل الشُّ

الِم« ِفي َمْدَرَسِمَك. اُْطلُْب ِمْن األَساِتَذِة َواإِلَداِريِّنَي واأْلَْولياِء َوأَْعضاِء  ُقْم ِبمَْأِسيِس »نَاِدي السَّ
ِجَهِمَك َدْعَم النَّاِدي.

الِم«: روِع ِفي تَْأسيِس »نَاِدي السَّ أَِجْب َعْن األَْسِئلَِة َقبَْل الشُّ

- أَْيَن َسَتْلَتِئُم 
اْجِتماعاُتُه؟

ُم ِفيه  ٍة ُتَنظَّ - َكْم ِمْن َمرَّ
ُتها؟ َقاَءاُت، َوماهي ُمدَّ اللِّ

- َمْن َسُيْسَمُح َلُه 
اِدي؟ ِبااِلْنِخَراِط ِفي النَّ

- ما َطبيَعُة ِلقاءاِتُكْم؟

اِدي؟  - ِمْن َسَيَتَرأَُّس النَّ

اِدي ِل اْجِتماٍع ِللنَّ ًة َعْن أَوَّ َ اْكُتْب حمَلْ
	•ِفي ُمْسمََهلِّ ااِلْجِمماِع، سـ . . . .

	•ِخالَل َفعاِلّياِت ااِلْجِمماِع، سـ . . .
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8
»ِإَذا اْسَتطاَع َرُجٌل واِحٌد َتْدميَر ُكلِّ َشْيٍء، مِلَاَذا ال 

َتْسَتطيُع َفتاٌة واِحَدٌة َتْغييَر ُكلِّ َشْيٍء؟«

الّسالم حول العالم

َمااَلاَل ُيوَسْفَزاي 

الوحدة الّثامنة:

َل  ٍر َحومْ ِكُنَنا الَعَمُل َمَع ُأناٍس ُكثمْ ُة: ُيمْ َوريَّ َرُة احمِلمْ الِفكمْ

الِم العاَلِم َيُتوُقوَن ِإَلى السَّ
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َقْل َكِلَمَتَك. 1.8

ُأناِقُش
• الِم اَلَِّمي تَُواِجُهَها ِبالُدك؟	 ّدياِت السَّ ماهي أَْكبَُر حَتَ

• ــاَذا تَُشبُِّه 	 اَلَّــِذي َطَرَحمُْه »َمــااَلاَل يُوَسْفَزاْي«؟ ِبَ ؤاِل  َرأْيـُـك ِفي السُّ َما 
َسْعَي َفماٍة أَْو َفًمى ِإلَى ِإْحداِث أَثٍَر فاِرٍق؟

• َكيَْف تَُغيُِّر مْعِرَفمَُك باملَِزيِد َعْن »َماالاَلَ« ِمْن نَْظَرِتَك إلى املَُقولَِة؟ 	

• ُ َعلَيَْك ِفْعلُُه لَْو ُكنَْت َمكاَن »َمااَلاَل«؟	 َماَذا يَمََعنيَّ

• ا ِفي العالَِم َمرَّ ِبَوْضعيٍَّة ُمشاِبَهٍة؟	 َهْل تَْعِرُف َشْخًصا مَّ

َتْنَحِدُر »َمااَلاَل ُيوَسْفَزاْي« ِمْن 
َفتاًة  َكاَنْت  ِعْنَدَما  باِكْستاَن. 
َصغيَرًة َعِمَلْت َعَلى امُلطاَلَبِة 
ساِء واْلَبناِت، َكَما  ِبَتْعِليِم النِّ
عملت َع��َل��ى ِإْرَس�����اِء ُح��ق��وِق 

ٍة. اإِلْنساِن ِبُصورٍَة عامَّ

َضْت َمَع  ِفي َعاِم 2012، َتَعرَّ
َف��َت��اَت��نْيِ ُأْخ��َرَي��نْيِ ِإَل��ى َطْلٍق 
ِإَلى  َيْنَتِمي  ٍح  ناريٍّ ِمْن ُمَسلَّ
»طاِلباَن« ِفي ُمحاَوَلِة اْغتياٍل 
 ،2014 ِفي  ِنضاِلها.  ِبَسَبِب 
َح�����ازَْت َع��َل��ى ج���اِئ���َزِة ُن��وِب��ْل 
اَلِم َوُتْعَتَبُر ِبَذِلَك أَْصَغَر  ِللسَّ
َشْخٍص ُمِنَحْت َلُه اجلاِئَزُة. 
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 ِقراَءٌة8.2. 

الِم ِفي »ِهيُروِشيَما« ُة السَّ ُقبَّ

َحديَقِة  ِمــْن  ُجـــْزًءا  َجانْبَاُكو«  ــُة  »ُقــبَّ أَْو  اَلِم  ِللسَّ »ِهيُروِشيَما«  نـُـْصــُب  يـُـَعــدُّ 
ُقِملُوا  اَلَِّذيَن  املَُواِطِننَي  ا  ِذْكــرَ ِيي  حُتْ اَلَِّمي  اَلِم  ِللسَّ المِّْذكاريَِّة  »ِهيُروِشيَما« 
ّريَِّة َعلَى َمدينَِة »ِهيُروِشيَما« يَْوَم 06 أُُغْسُطَس / أََوْت  َزَمَن ِإلْقاِء الُقنْبُلَِة الذَّ
1945. لَِقَي 70000 َمَدنيٍّ َمْصَرَعُهْم ِفي احِلنِي َقبَْل أَْن مَيوَت 70000 

آَخُروَن بَْعَد َفمَْرٍة ِبَسبَِب األَْمَراِض واجُلُروِح النَّاِجَمِة َعِن اإِلْشَعاِع. 

َمُة اليُوِنْسُكو الُقبََّة َعلَى الِئَحِة المُّراِث  أَْدَرَجْت ُمنَظَّ

ثُِّل  العامَليِّ ِبَسبَِب ُصموِدها بَْعَد الُهجوِم َوَكْوِنها مُتَ

َل اْسِمْعماٍل ِلِساَلٍح َذريٍّ ِضدَّ اَلْبََشِر، ِعاَلَوًة َعلَى  أَوَّ

اَلِم. أََهّميَِّمها باعمبارها َرْمًزا ِللسَّ

ِض ُقبَِّة »َجانْبَاُكو« اِلنِْفجاِر الُقنْبُلَِة  ْغِم ِمْن تََعرُّ ِبالرَّ

ِبالَْكاِمِل.  ْر  تَُدمَّ لَْم  َفِهَي  ُمباِشَرٍة،  ِبِصَفٍة  ّريَِّة  الذَّ

ْحِب  ةَ الُقنْبُلَِة مَتيُل ِإلَى السَّ يَْرِجُع َذِلَك ِإلَى أَنَّ قوَّ

ْهِمزاَز. لَِكنَّ  ِإلَى األَْسَفِل، َما َجَعَل الِبنايََة مَتْمَصُّ ااَْلِ

َجميَع ِمْن َكانُوا ِفي الِبنايَِة آنَذاَك ُقِملُوا على الَفْوِر.

َعلَيِْه  ِهــَي  َكَما  »َجانْبَاُكو«  ُقبَِّة  َعلَى  ِللُْمَحاَفَظِة  األَســاســيُّ  الــّداِفــُع  يـَـْرِجــُع 

»ِهيُروُكو  اْسُمَها  امَْلَْدَرَسِة  ِفي  ِبنٍْت  راِت  ُمَذكِّ ِإلَى  ّريَِّة  الذَّ الُقنْبُلَِة  ِإلْقاِء  بَْعَد 

ِبَسَرَطاِن  َوأُصيبَْت  الُقنْبُلَِة،  إْشَعاَعاِت  ِإلَى  ِطْفلٌَة  َوِهَي  َضْت  تََعرَّ َكاِجييَاَما« 

راِتها:  ِم َوْهَو َما تََسبََّب ِفي َمْوِتها ِفي ِسنِّ اَلّساِدَسَة َعْشَرةَ. َكمَبَْت ِفي ُمَذكِّ الدَّ

بََة )املَْعروَفَة اآلَن ِبُقبَِّة »َجانَْكابُو«(  »أَُظنُّ أَنَّ صالََة المَّْرويِج ااِلْقِمصاديِّ امَْلَُخرَّ

ِإلَى  ْت َكِلماتُها  ّريَِّة«. لََقْد أَدَّ ِلمَْرِوَي َحْجَم َهْوِل الَقناِبِل الذَّ َسمَبَْقى صاِمَدًة 

. تَْكويِن َحَرَكٍة َهَدُفها َصْوُن الِبنايَِة َعلَى أَنَُّه نْصٌب ِتْذَكاِريٌّ

اَلِم ُنْصُب ِهيُروِشيَما ِللسَّ

Book5.indd   89 9/8/22   1:37 PM



الوحدة الّثامنة:90

ِذْكــَرا  يُْحِيي  األَْطــفــاِل،  َســالِم  نُْصَب  ى  يَُسمَّ آَخــُر  َمْعلٌَم  املـَـْوِقــِع  ِفي  يوَجُد 
»َصداكو  بَيِْنِهْم  َوِمن  ّريَِّة،  الذَّ الُقنْبُلَِة  انِْفجاِر  ِبَسبَِب  َقَضْوا  اَلَِّذيَن  األَْطفاِل 
بَْعَد  َوَماتَْت   ، نَمنَْيِ السَّ ُعْمِر  ِفي  َوِهَي  ْشَعاَعاِت  ِلإْلِ َضْت  تََعرَّ اَلَِّمي  َساَزاِكي« 
ِم. َكانَْت َطواَل َمَرِضها تَْطِوي الَوَرَق ِلُصنِْع  َعَشَرِة أَْعواٍم ِبَسبَِب َسَرطاِن الدَّ
ِإلَى  َوِإْرَسالَُها  ِة  الَوَرقيَّ اِفَعاِت  الرَّ َوِإْرساُل  َجلُْب  يََقُع  اليَْوِم  َوِإلَى  اِفَعاِت.  الرَّ

الِم.  ْغبَِة ِفي السَّ املَْوِقِع باعِمبَاره َرْمًزا ِللرَّ

ِنقاٌش:
• ماهي تَفاصيُل النَّصِّ اَلَِّمي اَل مُتَْحى ِمْن الّذاِكَرِة ِبالنِّْسبَِة ِإلَيَْك؟	

• ماهي أَْوُجُه تَْأثيِر احَلْرِب في احلاِضِر وامْلُْسمَْقبَِل؟	

• الِم؟	 ُموُز في ِبناِء اَلسَّ َكيَْف تُساِعُد النُُّصُب المِّْذكاريَُّة َوالرُّ

ِة ْذكاريَّ ُنْصُب َسالِم اأَلْطفاِل ِفي َحديَقِة »ِهيُروِشيَما« التِّ
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ِقراَءٌة. 3.8

 ُاْرُسْم:

داِئِق َحْولَُه. اَلِم وامْلِساحاِت واحْلَ اُْرُسْم تَْصميَمَك ِلنُْصٍب ِتْذكاريٍّ ِللسَّ

ُأالِحُظ

ْرِب والنِّزاِع  ِباحْلَ اَلَِّمي لََها ِصلٌَة  ُة ِفي بَلَِدَك  َما ِهَي املَواِقُع الّماريخيَُّة املُِهمَّ
الِم؟ والسَّ

َعلَيَْك   ُ يَمََعنيَّ األََماِكِن.  ِتلَْك  َعْن  َمْعلوماٍت  ِبَجْمِع  َفريٍق  َمَع  أَْو  ِبُْفَرِدِك  ُقْم 
لَْت ِإلَيِْه ِمْن نَماِئَج َعلَى اآلَخِريَن ِفي َفْصِلَك. َعْرُض َما تََوصَّ

ْنَتَزِه كاِولوَن، ِفي ُهوْنغ ُكوْنْغ ُة مِبُ ْذكاريَّ احَلديَقُة التِّ
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َدْفَتُر اأَلْفكاِر:

ْهَشِة َواَلَِّذي تََعلَّْممَُه َعْن ِبالِدَك؟ َما هَو األَْمُر األَْكثَُر ِإثاَرًة ِللدَّ

َهْل تَْعمَِقُد أَنَُّه ِمْن املُِهمِّ تََعلُُّم تَاِريِخ البُلْداِن األُْخَرا، أَِم ااِلْكِمفاءُ ِبمََعلُِّم تَاِريِخ 
ِبالِدَك؟

ا يُساِعُد ِفي ِبناِء ُمْسمَْقبٍَل أَْكثََر أَْمًنا، َكيَْف َذِلَك؟  ِإنَّ َمْعِرَفَة َماِضي بَلٍَد مَّ
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ٍة. 4.8 ليُل َوْضعيَّ حَتْ

الِم: ِجيُل السَّ

َسْت ِفي 2007 َعلَى يَِد »ِإيْرَفاِن أَماِلي« ِمْن ِإنُْدوِنيْسيَا  َمٌة تََأسَّ ِهَي ُمنَظَّ
ْغِم ِمْن َمشاِرِبِهَما َشديَدِة  َو»إيريْك لينْكوِلْن« ِمْن الِوالياِت املُمَِّحَدِة. ِبالرَّ
الِم ِبَواِسَطِة اإِلْعالِم املُبِْدِع َوَذِلَك  َد ااِلثْنَاِن ِبنَْشِر السَّ ااِلْخِمالِف، تََعهَّ

الِم«. ِمْن ِخالِل »ِجيِل السَّ

ٍة، ِفي ِحنِي  َعِمَل »ايْرفاِن« ِمَهِنّيًا ِفي َميْداِن اإِلْعالِم َوالنَّْشِر ِلَسنََواٍت ِعدَّ
َراِت ِفي ِشيَكاُغو. يَمََقاَسُم  اْشمََغَل »ِإيِريْك« مسمشاًرا ِللِْوَقايَِة ِمْن املَُخدِّ
الِم َوِإقاَمَة ُجسوِر المَّفاُهِم  ااِلثْنَاِن ااِلْهِمماَم نفَسُه ِفيَما يَُخصُّ تَْعزيَز اَلسَّ

عوِب ِمْن ِخالِل َخلِْق ُمناخاٍت ِسلْميٍَّة بنَْيَ األَْجياِل الّشابَِّة. بنَْيَ الشُّ

يَِجُب  َخلِْق عالٍَم ُمساِلٍم،  َسبيِل  ِفي  أَنَُّه  الِم«  السَّ »ِجيِل  أَْعضاءُ  يُْؤِمُن 
اْعِمباُر َمنِْع نُشوِب ِنزاٍع هَو ِبَذاِت أََهّميَِّة َفضِّ ِنزاٍع قاِئٍم. واْسمَْشَهدوا 
َمَردُّها  النَِّزاَعاِت احَْلاليَِة  ِمْن  ئَِة )٪90(  ِبامَْلِ ِتْسِعنَي  أَنَّ  تُِفيُد  ِبَصاِدَر 
َفَقْط مُيِْكُن اْعِمباُرها  ئَِة )٪10(  ِبامَْلِ ِخالفاٌت ساِبَقٌة، ِفي ِحنِي عشرةٌ 

ِنزاعاٍت َجديَدًة.

الِم« َعلَى َقَضايَا ِفي ِإنُْدوِنيْسيَا ِمثَْل النَِّزاَعاِت  َمُة »ِجيِل السَّ ُز ُمنَظَّ تَُركِّ
ْرهاِب  ُز على اإَْلِ بنَْيَ األَْديَاِن ِفي أَماِكَن ِمثِْل »آِمبُوْن« َو »بَسوْس« َكَما تَُركِّ
الْيُوِنيِسْف  َمِة  ُمنَظَّ ِقبَِل  ِمْن  َدْعَوتُها  ْت  مَتَّ لََقْد  املـَـداِرِس.  ِفي  والُْعنِْف 
يـَـْشــَهــُد اْضــِطــرابــاٍت ِفي  اَلَّـــِذي  ْقــِلــيــِم »آتْــشــي«  إِلِ بَْرناَمِجها  ــْقــِدمِي  ِلــمَ
يَِقلُّ  اَل  َما  َمُة  املُنَظَّ َوتَُعدُّ  الُعنِْف.  ِمْن  َسنََواٍت  ِفي  تََسبَّبَْت  ِإنُْدوِنيْسيَا 
َعْن 30000 ُمشاِرٍك ِفي بَراِمِجها ِفي ِإنُْدوِنيْسيَا َوَماِليْزيَا والِْفليّبنِي 

َوأُْسمُرالْيا َوتَاياَْلنْْد.
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ِنقاٌش:
الِم«؟ َما ُهَو األَْمُر اَلَِّذي َوَجْدتَُه أَْكثََر ِإلْهاًما َحْوَل َعَمِل »ِجيِل السَّ

الِم« المَّْركيُز َعلَيَْها ِفي ِبالِدَك؟ َما نَْوُع الَقَضايَا اَلَِّمي ِبِإْمَكاِن »ِجيِل السَّ

ُلْعَبُة طاِوَلٍة:

اّلِب ِفي نَشاٍط،  ْر َمَع بَْعِض الطُّ الِم. تََفكَّ الِم« لُْعبََة طاِولٍَة ِلمَْعِزيِز اَلسَّ َمْت »ِجيُل السَّ َصمَّ

الِم.  أَْو لُْعبٍَة مُيِْكُن ُماَرَسمُها ِلمَْعِزيِز اَلسَّ
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ُر ِفي  َفكُّ التَّ
روِس اَلدُّ

تعّرْفَت  ال���ّدروس،  هذه  في 
ْمَت  على قيمة الّسالم، وتعلَّ
ده  وتسِّ له،  تؤّسس  كيف 
تفكّر  ال��واق��ع.  أرض  على 
في مدى تطّورك أثناد هذه 
الّدروس، واملسارات التي ما 

زلت تريد تطويَرها.
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ُمراَجعاٌت:

أَْكبَُر تَْغييٍر َحَصَل ِلي ِفي ُخصوِص 
اَلِم هَو ...  المَّْأسيِس ِللسَّ

املَجاُل اَلَِّذي أُريُد مواَصلََة تَنْميَِة ذاِتي 
ِفيه ُهَو ...

الُعنُْصُر األَْكثَُر ِإفاَدًة اَلَِّذي تََعلَّْممُُه َحْوَل 
الِم ُهَو ... السَّ

َما ِزلُْت أُريُد أَْن أَتََعلََّم أَْكثََر َحْوَل ...

الِم اَلَّذي يُْعِجبُِني أَْكثََر ُهَو... َكيَْف َرأَيُْت ُزَماَلِئي ِفي الَفْصِل يُْصِبُحوَن داعيَُة السَّ
الَم ... َصاِنعي السَّ

تَباَدْل أَْفكاَرَك َمَع َفريٍق َمْحدوِد الَعَدِد.

ْمُت: ُص َما َتَعلَّ ُأخَلِّ

روَس  الِم ِفي ُكلِّ َدْرٍس. لََك أَنَّ تُراِجَع الدُّ ًة اَلَِّمي تََعلَّْممََها َحْوَل السَّ َص اأَْلُموَر اأَْلَْكثََر أََهّميَّ ْص َحيًِّزا ِمْن الَوْقِت ِلمُلَخِّ َخصِّ
لْمَها. وامْلاُلَحظاِت اَلَِّمي َسجَّ

• الِوْحَدةُ األَولى: أَْحمَِرُم ذاِتي.	

• الِوْحَدةُ الثَّاِنيُة: اْحِمراُم اآلَخِريَن.	

• ها.	 الِوْحَدةُ الّثاِلثَُة: النَِّزاَعاُت َوَكيْفيَُّة َفضِّ

• الِوْحَدةُ الّراِبَعُة: نَبُْذ الُعنِْف.	

• الِوْحَدةُ اخلاِمَسُة: المَّعاُمُل َمَع ااِلْخِمالفاِت البََشريَِّة.	

• الِم: المَّعاُمُل َمَع املَْجموعاِت املُْغلََقِة والِْعصاباِت.	 الِوْحَدةُ الّساِدَسُة: ُماَرَسُة السَّ

• الِم َمَع البُلْداِن األُْخَرا.	 الِوْحَدةُ الّساِبَعُة: الَعَمُل ِمْن أَْجِل السَّ

• الُم َحْوَل العالَِم.	 الِوْحَدةُ الّثاِمنَُة: السَّ
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إرشادات ومالحق لألستاذ:

دفتر األفكار:
في هذا الكماب توجد أنشطة تسملزم من الطالب الكمابة في دفمر األفكار. ينبغي أن تمأّكد أّن كّل طالب ميلك كّراس 

مالحظات فارغ مخّصص لالسمعمال لهذه الغاية.

الوحدة األولى:
حلقات املجاملة:. 1.1

أُْطلُْب من الفصل تشكيل حلقة واسعة مع جلوس كّل الطالب على األرضّية.. 1

قم بدعوة طالب واحد للذهاب إلى وسط احللقة فيما يبقى اآلخرون في احللقة.. 2

جتّول حول احللقة لمسمقي من كّل طالب تعبيَر مجاملة للّشخص القابع في الوسط. 3

ما إْن ينمهي كّل واحد من تقدمي مجاملمه، اْدُع َطاِلًبا آخر ليقبع في الوسط لمبدأ . 4
حلقة مجاملة من جديد.

واصل على نْفِس النسق حّمى يحظى كل طالب بكانه في الوسط.. 5

الوحدة الّثالثة:
 .3.4 الكلمات امُلَبْعَثَرُة

الكلمات مرّتبة احلروف هي الّمالية:

• حّي سكني	

• نزاع	

• اإلنسانّية	

• اجلار	

• حلول	

• رؤية	

• مجاملة	
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املصادر واملراجع

الوحدة الثانية: احترام اآلخرين

 4.2 حتليل وضعّية، الصفحة 16 

”Choose Your Words Wisely • Moral Staries.” Moral Staries, Moral مستمّدة من:
./Staries, 3 Sept. 2017, www.mora lstories.org/choose-words-w isely

األنشطة وأسئلة للنقاش، صفحة 20 - 19 :

معلومات مستلهمة 
من ِقَبِل:

 Kite, Mary, and Bernard E Whitley. “ Language Activity.” Breaking
Prejudice - Language Activity, Ball State University, breakingpreju-
./dice.org/teachi ng/group  activities/language-activity

الوحدة الرابعة: نبذ العنف:

4.4. نشاط، صفحة 38 :

Centre for Justice and Crime Prevention. Addressing Bullying in معلومات بتصّرف من:
.Schools. Centre for Justice and Crime Prevention

الوحدة اخلامسة: الّتعامل مع االختالفات البشرّية

3.5. قراءة، صفحة 46 :

معلومات بتصّرف من: 

طاقم حترير املوسوعة 
البريطانّية 

 The Editors of Encyclopaedia Britannica. “ Ellora Caves.”
 Encyclopa:idia Britannica, Encyclopa:idia Britannica, lnc., 7 Aug.
.2015, www.br itannica.com/place/Ellora-Caves

مركز اليونسكو للتراث 
العاملي

 UNESCO Wor ld Heritage Centre. “ Ellora Caves.” UNESCO World
.Heritage Centre, United Nations, whc.unesco.org/en/list/243

4.5. حتليل وضعّية، صفحة 48 :
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تغريدة 11 نوفمبر 
2018، الساعة 

13:13

 Umar (UMRPXV) “So the guy that sits next to me at work is an lsraeli
 jew. He knows l’m a Muslim. Here are some things he’s said to me just
.because l’m Muslim:” 11 Nov 2018, 1:13 PM. Tweet

تغريدة 11 نوفمبر 
2018، الساعة 

13:15

 Umar (UMRPXV) “He brings in food for the team every couple
 weeks. A few weeks ago, he brought in doughnuts from Country Style.
 He looked at me and said, “don’t worry, 1 double checked, they use
 vegetable oil when they make these so they’re halal.” “ 11 Nov 2018,
.1:15 PM. Tweet

تغريدة 11 نوفمبر 
2018، الساعة 

13:16

 Umar (UMRPXV) “A month into my employment, my work put us in
 a resort for a week for our semi-annual sales conference. The days are
 jam-packed with meetings and seminars. He sat with me at lunch and
 asked, “are they giving you time between sessions to do your prayers?
.“ “ 11 Nov 2018, 1:16 PM. Tweet

تغريدة 11 نوفمبر 
2018، الساعة 

13:18

 Umar (UMRPXV) “More recently, 1 had a headache and 1 asked him
if he had painkillers. He had Advil Liquigels and said, “these are coa-
 ted in gelatin 1 believe, so you can’t have these.” Then he gets up and
 goes to his jacket pocket and pulls out Tylenol saying, “these you can
definitely have.” “ 11 Nov 2018, 1:18 PM. Tweet

الوحدة الّسادسة: ممارسة الّسالم: 

الّتعامل مع املجموعات املغلقة والعصابات.
2.6. قراءة، صفحة 56 :

Staff, SHI. “Maria’s Story: Chosen by a Gang.” Shared Hope Internat معلومات بتصّرف من:
 iona l, Shared Hope International, 22 Dec. 2017, sharedhope.org/20
./14/03/mar ias-story-chosen  gang

الوحدة الّسابعة: العمل من أجل الّسالم مع البلدان األخرى
4.7. قراءة، صفحة 69 :

-Lule, Jeff A. “S.Sudan Refugees Cali for Forg iveness among Leaمعلومات بتصّرف من:
ders.” New Vision, New Vision, 17 Jan. 2018, www.newv ision.eo.ug/
.new_vision/news/1469203/ ssudan-refugees-forgiveness-leaders
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الوحدة الثانية: احترام اآلخرين
»شاه حسني« أمير نياز

CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0)

»احلكمة: مخطوطة أبي بكر« بيترمالح

CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/3.0)

الّدرس اخلامس: الّتعامل مع االختالفات البشرّية
»كهوف إّلورا« سنكرشانكهبادهياي

CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/3.0)

الوحدة الثامنة: الّسالم حول العالم 
مالال يوسفزاي

“Malala Yousafzai” By DFID - UK Department for International Development - Malala Yousafzai: 
Education for girls

CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44577822

نصب هيروشيما للسالم

“The Hiroshima Peace Memorial” By Oilstreet - Own work,

CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30426032

نصب سالم األطفال

“Children’s Peace Monument “By redlegsfan21 at Flickr,

CC BY-SA 2.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=50926557
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