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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 
إرادتنا الصادقة  يقينا على جهودنا املمضافرة، وباخلصوص على 
وتصميمنا على خدمة اإلنسانية. هذا املقمرح يحمل عنوان »ثقافة 
الفاعلني  كل  من  »ويمطلب  املسمقبل  أجيال  أمن  أجل  من  السالم 
ثقافة السالم  بمقدمي دروس خاصة حول  إلزام أنفسهم  الدوليني 
مرورا  األطفال  رياض  من  بدًءا  المربوية،  واملواد  البرامج  ضمن 
لقي  وقد  واجلامعي.  الثانوي  بالمعليم  وانمهاًء  االبمدائي  بالمعليم 
هذا املشروع ترحيًبا من رئيس اجلمعية العامة آنذاك السيد »بيمر 
املوافقة  الشكر. شكلت  له بجزيل  أتقدم  أن  أوّد  الذي  طومسون« 
على املشروع حافزا لي لالنمقال إلى اخلطوات المالية في جتسيد 
مؤسسة  دّشنت   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين   22 ففي  فكرتي. 
»عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية« كرسي ثقافة السالم في روما 
واعمنت بجميع أنشطمه. ولقد أوكلنا مهمة اإلشراف عليه وتدريس 
ثقافة السالم للمركز األوروبي للدميقراطية وحقوق اإلنسان الذي 

يضم 100 جامعة من جميع أنحاء العالم.

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

لألجيال القادمة.

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

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

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

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

األم في كل بلد.

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

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

واألمريكي وكذلك نظام البلدان الناطقة باللغة اإلجنليزية.

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

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

االبتدائية واألساسية.

• فريق من خبراء التعليم الثانوي.	

• فريق من خبراء التعليم العالي.	
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شكر وتقدير 6

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

مما أدا إلى انمشار اخلوف باسم المطرّف الديني أو غيره.

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

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

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

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

ثقافة  أن  ضمان  محاولة  خالل  من  أكبر  أهمية  يكمسب  بل 

بقلوب  سمفوز  القادمة،  لألجيال  ألمن  أساس  هي  با  السالم، 

وعقول األجيال اجلديدة.

إن بطل السالم والالعنف، املهندس »كرمشاند غاندي«، 

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

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

احلرب احلقيقية على احلرب، يجب أن نبدأ باألطفال«.

املرافقة  واملعاناة  العواقب  يعرف  شخًصا  »املهامتا«  كان 

الخميار طريق الالعنف من أجل حتقيق هدفه السياسي املمعلق 

باسمقالل أممه العظيمة. لم يكن تفانيه من حيث املبدأ واملعمقد 

القول  بمسفيه  المزامه  إن  سياسة.  مسألة  الالعنف  خدمة  في 

املأثور بأن الغاية تبرر الوسيلة يسمند إلى قناعمه بأن الوسائل 

كانت في الواقع جزءا ال يمجزأ من الغاية. 

لقد علمنا بأن الالعنف ليس لباسا نرتديه ونخلعه حسب 

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

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

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

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

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

ثقافة السالم في عاملنا.

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

المي  الدول  من  رسالة عدد  في  ورد  مثلما  الواقع،  وفي 

العامة  اجلمعية  في  السالم  ثقافة  مناقشة  األولى  للمرة  طلبت 

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

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

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

دفاعات السالم في عقول الرجال »ألن سالًما يقوم حصرّيًا على 

سالًما  يكون  لن  للحكومات  واالقمصادية  السياسية  المرتيبات 

ولذلك،  العالم.  لشعوب  ومخلًصا  دائًما  وإجماًعا  دعما  يضمن 

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

المضامن الفكري واألخالقي للبشرية، متاًما يجب القيام بهذا.

الثقافي  المضامن  على  السالم  ثقافة  تأسيس  إن 

بها  القيام  إلى  مدعوون  جميعا  نحن  مهمة  للبشرية  واألخالقي 

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

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

تلويح تشامبرلني باالتفاق مع هملر عام 1938 كدليل على »السالم 

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

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

من أجله مؤمنو الديانات اإلبراهيمية الثالث، يجب علينا ضمان 

بضحايا  املقابر  ملء  في  يرغب  أحد  ال  فبينما  جوهري.  سالم 

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

دون عدالة في املاضي، ومن الصواب والعدل االسممرار في ذلك 

السعي إلى حتقيق العدالة اليوم أيًضا. 

في السياق تفسه، ال سالم للمضطهدين بال حرية. مثلما 

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

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

نحن نشهد الممزيق قطعة قطعة«.

يكون  أن  يجب  السالم.  أداتا  هما  والمفاهم  احلوار  إن 

اجلهد الدبلوماسي في حل النزاعات والموترات الدولية مسممرا 

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

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

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

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

على املجممع الدولي أن يضمن بأن للسالم فوائَد دائًما. 

وميكن إظهار تلك املكاسب على أّنها مكافأة عند اإلحالة 

نضع  عندما  حال.  تمطلب  المي  األخرا  الصراع  حاالت  إلى 

العنيفني،  غير  الفاعلني  مع  السلة  نفس  في  الُعنِْفيني  الفاعلني 

األمَل في حتقيق املكافأة والمقدم  والَ  وعندما ال نُظهر املكافأةَ 

الوسائل  أجل  من  العنيف،  القمال  عن  يمخلون  الذين  ألولئك 

قيمة  هنْا  شوَّ قد  بذلك  نكون  للمغيير،  والدبلوماسية  السلمية 

الم ثماره الظاهرة.  السالم. يجب أن يكون للسَّ

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

لألمة املضيُّ قدما في السالم.

ذاكرة  املصاحلة  تمطلب  دائما،  السالم  تعزيز  إطار  في 
معهد  في  مؤخًرا  في حديثه  املاضي.  بأخطاء  وإقراًرا  تاريخية 
السالم الدولي، كان صديقي وزميلي السابق، »إركي توميوجا«، 
محقا في القول بأنه حمى في حالة وجود اتفاقيات سالم، فإن 
خلفك  تركمه  أنك  تعمقد  والذي  معاجلمه  تمّم  لم  الذي  الماريخ 
ميكن أن يعود »ليطاردك وفي أسوإ األحوال قد يؤدي إلى 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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11 املقّدمة

املقّدمة

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

الّسالم  قواعد  قبيل  من  محاور  املشروع  دروس  تضّم  والّمأّمل، 

املنّظمات  اليوم،  عالم  في  واخلالفات  السالم  نظرّيات  ضمن 

احلوار  الّدولّية،  واالّتفاقّيات  املعاهدات  واحملّلّية،  الّدولّية 

الّسياق  في  واجلماعات  الّدينّية  املؤّسسات  دور  الّثقافات،  بني 

الّسياق  في  للّسالم  جديدة  تهديدات  الّراهن،  اجليوسياسّي 

الكونّي، املوارد، 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 
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كمًبا توجيهّية للمدّرسني الذين يبحثون عن تطوير ثقافة السالم 

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 
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بني اجلميع. وسوف حتميهم من العنصرّية »غير الواعية« 

أو »غير املقصودة«. 

• يجب أالَّ أن يخضع أّي واحد في املدرسة ألّي نوع من أنواع 	

الّتعذيب أو املعاملة غير اإلنسانّية واملهينة أو العقاب. 

• يجب أن ُيسبق كّل عقاب بإجراءات قانونّية وإصغاء عادل. 	

• 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 
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15 املقّدمة

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 

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 

Book4.indd   15 9/8/22   1:15 PM



املقّدمة16

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. 

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  عرقّيًا  الّمعّدد  هذا  أكان  القسم، سواء 

القيم  الّضوء على  الّمعليمّية  الكمب  أن تسلّط  اآلن نفسه، يجب 

املشمركة احمفى بها دولّيًا، 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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17 أحمرم ذاتـي

1
َنا َمْسُؤوُلوَن َعْن َعَدِم ِإْقَصاِء اآلَخِريَن ِإنَّ

  َوَعْن ُمَساَعَدَتِهْم مِلَْعَرَفِة ِقيمِتِهْم.

أحترم ذاتـي

الوحدة األولى

اًما  َتَ َمْدَرَسِتي  ِفي  ِقيَمٍة  ُذو  املفتاُح:    َأَنا  الكلمة 

ِمْثَل ِقيَمِة اآلَخِريَن ِفيَها.
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رأيك عن  عّبر   1.1

بُْر  يٍَة مَتْمَِلُكَها )مثال الَكَرُم والصَّ اّذُكْر َخْمَس َفَضاِئَل َشْخصِّ
والِطيبَة( َومُيِْكنَُك اسمعمالها ِفي حَتْسني  َمدَرَسِمك.

مذّكرة أفكار

ــُؤاَلء  ــَه ِل ــاِلــيَــة  ــي َمــْجــمــوَعــات َصــِغــيــَرة اآْلَراء الــمَّ ــاِقــش ِف نَ
المَّاَلِميذ. َهل تمشارك َمَعُهْم ِفي نَْفِس اآْلَراء؟ َحْسب َرأِْيك 

مِلَاَذا يُعّبرون َعْن ُشعوِر معنّي؟ 

» أَْعَتِقُد أَنَّ َمْدَرَسِتي 
َمْحظوَظٌة بَتْدريسي«.

» اَل أَُظنُّ أّن ُوجودي 
َمرغوب فيه ِبَهِذه 

امْلَْدَرَسة«.

 » أ ْشَعر أّنني ِاْنَتَمْيت إَلى 
مدرستي اْلَقِدمَية أَْكَثَر 
ِديَدة. ِمْن َمْدرستي اجْلَ

اَلِمَذِة  » أََنا أَْفَضُل ِمْن التَّ
ُدد ِفي امْلَْدَرَسِة«. اجْلُ

Book4.indd   18 9/8/22   1:15 PM



19 أحمرم ذاتـي

أغنية 

 It’s( القّمة«  ِفــي  أّنني  َرِغــم  ِبــالْــَوْحــَدة  »أَْشــَعــر  األْغِنيَة  َعــْن   ابَْحث 
Lonely at the Top( فِي َقاِئَمِة اغانيك املفّضلة. 

ُمْقمَبٌَس َعن األُْغِنيَة«أشعر ِبالَْوْحَدة َرِغم أّنني ِفي القّمة«لراندي نيومن 
)Randy Newman(

تظّن أنَِّني َسَأُكون َسِعيًدا 

لكّنني لَْسُت َكَذِلَك 

ِميع يْعِرف اْسِمي  اجْلَ

لَِكنََّها َما ِهَي إاّل لَْعبٌُة سخيفة 

نََعم، أَْشعر ِبالَْوْحَدة َرغم أنّني ِفي القّمة 

َرغم كّل المَّْصِفيق وكل الُْعُروض وكل اأْلَْمَواِل الَِّمي َكَسبْمُها 

اَل ِزلُْت َوِحيًدا ِفي القّمة 

الية: َلَديَنا االْقِتباسات التَّ

• نَْساِن ِإلَى الَْهاِويَِة« 	 »يؤّدي الّشعور ِبالِْكبِْريَاء ِباإْلِ

• »أَْشَعر ِبالْوْحَدة َرغم أنّني ِفي القّمة« 	

َما ِهَي ُردود ِفْعِلك املبدئّية َحْوَل َهِذِه االقمباسات؟ 

نَْساِن ِبَهِذِه اأْلَْقَوال؟  َكيْف ترتبط ُصوَرةُ اإْلِ

َهل مُيِْكنُك إْعَطاء ِمثَاٍل ِمْن َوَساِئِل اإلْعاَلِم أَْو ِمْن جتربمك الشخصّية 
َحْول ِصّحة َهِذِه اأْلَْقَواِل؟  

»راندي نيومن«
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قراءة  1.2

متبل غراندن

د. فعندما َكاَن ُعمُر  عانت »مَتْبَل غراندن« ِمْن َحاِلة مرضّية تُْدَعى المََوحُّ
»مَتْبَل« َسنَمنَْي أَْخبَر األطّباء َواِلَدتََها أَن ابْنَمََها تعاني ِمْن َضَرٍر ِدماِغي. َولَْم 
تَْسمَِطْع »مَتْبَل« الَْكاَلم إاّل ِفي سّن الثَّاَلِث َسنََواٍت وِنْصف. َوَقْد َحاَولَت 
أُّمَها جاهدة الْبَْحَث َعْن ُمَساَعَدة لطفلمها، حمَّى متّكنت ِمْن أَنَّ تملّقى ابْنَمَُها 
اِولَة  ِعاَلًجا ِفي النُّْطِق. إَضاَفة إلَى َذِلَك، اْسمْعَمَل معلّمو »مَتْبَل« ألَْعاب الطَّ
اِمَسِة ِمْن  لمعليمها ااِلنِْمَظاَر والمَّنَاُوَب َعلَى اأْلَْدَوار. ومتّكنت ِفي سّن اخْلَ

ااِللِْمَحاق ِباآْلَخِرين و ااِلنِْضَماِم إلَى َرْوَضة أَْطَفال.

للمضايقة  ُعرَضة  َكانَْت  إْذ  جّيدا  الثانوّية  َحيَاِة  ِفي  ــبَــل«  »مَتْ تندمج  لَم 
تعرّفت  آَخِرين  َمع تالميذ  تَْكِوين صداقات  ِفي  ْحت  جَنَ ولكّنها  والمنّمر، 
َعلَيِْهم ِخاَلل أنشطة الفروسّية وأنشطة تعلّم اإللكمرونّيات وُصنْع مَنَاِذج 
لشغفها  ومشّجعا  لََها  داعما  »كــارلــوك«  السّيد  َكــان  لصواريخ.  مصّغرة 
أَْن  َقَرار  واتخاذها  تَْعِليِمَها  ُمَواَصلَِة  َعلَى  َما حّفزها  وُهَو  الُْعلُوم  بجال 

تُْصِبَح َعامِلَة.

يََواِن، ومسمشارًة ِفي َمَجاِل  تَْعَمل »مَتْبَل غراندن« اآْلن أْسمَاَذًة ِفي ِعلِْم احْلَ
تَْرِبيَة امْلَاِشيََة وِاْسِمْغاللها َكَما أّنها مّمحّدثة َمْعُروَفٌة َعْن َمَرِض الموّحد. يَُعود 
يََوانَات  الَْفْضل لََها ِفي أَنَّ َعملََها َكاَن َسبًَبا ِفي تَطوير ُظُروِف ااِلْعِمنَاء ِباحْلَ

ِسينها.  ِفي َمَجاِل تَْرِبيَة وِاْسِمْغالل امْلَاِشيَة وحَتْ

أسئلة:

َبل َعَلى انطباعات الّناس َعْنَها؟ َكْيف تغلّبت مَتْ

َبل«؟ َكْيَف َكاَن ِلَدْعِم و ُمساَنَدة الّناس أَثر ِفي »مَتْ

»متبل غراندن«
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21 أحمرم ذاتـي

أنشطة  1.3

اصنع ُملصقا:

ُقم ِبُصنْع ُملَْصق )في الِقّسم ُكلّه أَْو ِفي َشْكِل َمْجموَعات صغيرة( ُمْسمَْعَماًل 

الَْكِلَمات الَِّمي َكمَبْمََها ِلَوْصف نَْفَسك ِفي المَّْمِرين َعَدد 1.1 )َعبِّر َعن رأيك(. 

نصائح:
• ُقْم ِبمَْحِضير َما تُِريُد َقْولُُه َقبَْل أَْن تَبَْدأَ ِفي الَْعَمِل َعلَى امْلُلَْصِق.	

• َقلَم 	 وِباْسِمْعَمال  امْلُلَْصق.  ِمن  مصّغرة  نُسخٍة  َعلَى  ِبالمَّْجِربَة  قم 
الّرصاص َقبَْل أَْن تَْكمَُب َعلَى امْلُلَْصِق الّرئيسي.

• اْسمَْخِدْم أَلَْواًنا َزاِهيًَة وَكِلَماٍت بخّط َكِبير وَسْهلَة الِْقَراَءة.	

تعريف املفردات

ُعور. ة النَّفس و المََصرُّف ِبناًء َعلَى َذِلَك الشُّ ُعور الّزائد بِعزَّ الِْكبِْريَاء: الشُّ

نَْسان وإجنازاته. الُْغُرور: امْلُبَالََغُة ِفي الّثقة ِبالنَّْفس و الّمضخيم ِفي ِقيَمِة اإْلِ

نَْساُن ممكّبرا أَو ممفاخرا. المََّواُضِع: أَْن اَل يَُكوُن اإْلِ

ًفا َصاِئًبا و نَاِجًعا. نَْسان تَصرُّ مَياُن وااِلْعِمَقاِدُ ِبَأْن يمصّرف اإْلِ الثَِّقة: اإْلِ

نَْساِن أَْو ِفي َمْظَهَره. ُعور ِبالِْكبِْريَاء ِفي َذاِت اإْلِ المََّفاُخر: الشُّ

ات: ُهَو ُسلوُك اإِلنْساِن امْلَبِْنيِّ َعلَى َفْهِم ُقُدَراِته و ُحُدوِده َوَمْعِرفمها  َقبُول الذَّ

تَْقِدير الّنفس: الثَِّقة والّرضاء  بالّنفس.

 أصُف قسمنا بأنه...

* لطيف و َوُدود

*   َصُبور 

*  ......
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الوحدة األولى22

ابحث عن الكلمة

ة ى ال ت ا ذ ل ا ل و ب ق ج غ ح ه ت ك ع ف

و ق غ ئ ر ف د ف غ ع ر ذ ا ذ ر ف ي ب ض ذ

ب ث ع ض ا و ت ك ظ د خ ج ت م ا ك ي ر ش ئ

ئ س ف ن ل ا ر ي د ق ت خ ه ل خ ز ظ ي ط ء

ؤ ح ه ع غ ق ض غ ن ى ر خ ف ر ث ل ا ا ر ال

م ع ك خ ه ط ح ض ل ب ل ا ت ف ق ح د ء ع ى

ت ق ث س ش س ي ؤ ال ا ى و ز ظ ة ة م ط ف ب

أعد تنظيم احلروف املبعثرة إلكمال أحجية الكلمات  

ي ا ك ر ب ا ء

ف ت ا ر خ

ر و غ ر

ع ت و ض ا

ق ث ة

ت ا ذ ل ا ب و ل ق 

 د ي ف ق ت ر ن س ال
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حالة دراسة   1.4

َما هَو َضْغُط اأَلْقَراِن؟

َداِئًما  َكــانـَـْت  ِإْذ  يَاِضيَّات  الرِّ »ســانْــدرا«  ــْت  أََحــبَّ لََطامَلَا   

ماَزٍة. بََدأَ أَْصِدَقاُؤَها ِفي الَْعاِم  ُل َعلَى َدَرجاٍت مُمْ تَمََحصَّ

يَاِضيَّاِت«،  بالرِّ »َمهووَسًة  ِلَكْوِنَها  ُبَضايَقِمَها  امْلـَـاِضــي 

ِة  املــادَّ ــَهــِذِه  ِب اْهِمماِمها  ِإْخــفــاَء  ــْت  حــاَولَ ــَذِلــَك  ِل ونَميَجًة 

َوَعَمَدْت ِإلَى احُلصوِل َعلَى نَماِئَج َسيِّئٍَة ِفي اممحاناتها.

عمل جماعي

َضْغِط  ِبُخُصوِص  َفَعلُُه  »سانِْدرا«  َعلَى  ُب  يَمََوجَّ ــِذي  اَلَّ َما 
أَْقراِنها َعلَيَْها؟

تعريف َضْغط اأَلْقَران

ِمْن  اْجِمماعيٌّ  َضْغٌط  هــَو  النَّظاِئِر  أَْو  ـــَراِن  األَْق َضْغُط 
املَْجموَعِة  نَْفُس  أَْو  الُعْمِر  نَْفُس  ِعنَْدُهْم  اَلَِّذيَن  أُولَِئَك 
ِة ِللِْقيَاِم ِبَأْشياَء ُمَعيَّنٍَة َوِإتْباُع ُسلوكّياٍت ُمَعيَّنٍَة  ااِلْجِمماعيَّ

ِلَكْي تُْقبَلََك املَْجموَعُة اَلَِّمي تَْرَغُب في ااِلنِْمَماِء ِإلَيَْها.
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الوحدة األولى24

أنشطة  1.5

اكتشف:

األَْصــِدَقــاءُ  يَْفَعلُها  أَْو  يَُقولَُها  اَلَِّمي  األَْشــيــاِء  ماهي 
ْخصيَِّة ؟ َواَلَِّمي مُيِْكُن أَْن تَكوَن ُمناِقَضًة ِلقيَِمنا الشَّ

نشاط كمابي:

ْغِط  ِبالضَّ ِفيَها  َشُعْرَت  ٍة  َمــرَّ َعْن  َرتك  ُمَذكِّ ِفي  أَْكمُْب 
ِللِْقيَاِم ِبَشْيٍء يُنَاِقُض َقناعاِتَك.

• ماذا َحَدث؟	

• عوُر اَلَِّذي أَْحَسسَت ِبِه؟	 َما الشُّ

• ُقم بمََصوُّر َطريَقة بَديلٍَة َكاَن ِبِإْمكاِنَك االعمماد 	
َعلَيَْها ِللمََّعاُمِل َمَع ِتلَْك المَّْجِربَِة.
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25 أحمرم ذاتـي

َلِعب أَْدوار:

فِّ ِإلَى فرٍق َصغيَرٍة. َعلَى ُكلِّ َفريِق مَتْثيُل َهِذِه الَوْضعّياِت  ُقْم ِبمَْقسيِم الصَّ

ْغَط َعلَيَْك. ِإثَْر انمهاء لَِعِب األَْدواِر،  الّماليَِة ِعنَْدَما مُياِرُس أََحُدُهْم الضَّ

ْغِط. فِّ َمْعِرَفُة َكيَْف أََحسَّ المِّلْميُذ ِبالضَّ َعلَى الصَّ

 َفْوَضى في الِقْسم:1. 

أُْسماَذةٌ  ِهَي  »ليُناِرَز«  يَِّدةُ  َوالسَّ »ُمْحمََرٍم«.  ِتلْميٌذ  هَو  »يُولْيُو«  األَْدواُر: 

باِع. يُحاول بَقيَُّة المَّالميِذ اَلَِّذيَن اَل يَْحمَِرُموَن  ِضٌة َطيِّبٌَة َولَطيَفُة الطِّ ُمعوَّ

ْرِس. الِقْسَم ِمثَْل »يُولْيُو« تَْعطيِل الدَّ

املكان : الِقسم.

االْمِتحان:. 2

»َكنَْزةٌ«  َفَقاَمْت  احِلساِب  اِلْمِمحاِن  تَْدُرَس  أَْن  »ِنْسريَن«  نَسيْت  األَْدواُر: 
ِبِإْعَطاِئَها َوَرَقَة َغشَّ أَثْناَء ااِلْمِمحاِن.

املكان: القسم.

أَْحِذَيُة َرخيَصة الّثَمِن:. 3

أِلَنََّها  »بَِريمِْني«  ِمْن  يَْسَخرَن  املَْدَرَسِة:  ِفي  املَْشهوراُت  البَناُت  األَْدواُر: 
املَْدَرَسِة:  ِفي  اجَلديَدةُ  الَفماةُ  »بْريماني«:  الثََّمِن.  أَْحذيًَة َرخيَصًة  تَلْبَُس 
ِفي  َوَمْحبوبًَة  َمْشهوَرًة  تُْصِبَح  أَْن  تُِريُد  »ِجيِسيَكا«:  ــاِل.  احْلَ َفقيَرةُ  ِهَي 

املَْدَرَسِة.

املكان: القسم.

َحاِدثة َسْكُب الّطعام:. 4

ِهَي  زميلة  »َهاْرُموِني«:  َعلَى َمالِبِسِه.  عاِمُ  الطَّ ُسِكَب  »الْْكْس:  األَْدواُر: 
وَن َعلَى »ِجيِسيَكا«  آِلْكْس و َرأَْت َماَذا َحَدَث. المَّالميُذ اآلَخُروَن: يُِصرُّ

ِبَأْن تُْخِبَرُهْم َماَذا َحَدَث.

املكان: مطعم املدرسة.
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الوحدة األولى26

قصيدة:

ُمْقَتَبَسُة من  قصيدة »َضْغُط اأَلْقَران« »لكارل نوفا« 

ُف ِعنَْدَما تَْكبُُر  ْغَط اَل يَمََوقَّ أَنَا أَْفَهُم أَنَّ الضَّ

ِمْن  يَكوُن  َوأَْحيَاًنا  يَْذَهُب اجَلميُع،  أَيَْن  تَمْبََع  أَْن  بيعيِّ  الطَّ ِمْن 
َعلَيَْك  أُْخــَرا  أَْوقـــاٍت  ِفي  َولـَـِكــْن  المَّّياِر  َمــعَ  تََسبَح  أَْن  اجَليِِّد 

هُ  باَحُة ِضدَّ السِّ

َعلَيَْك أَْن تَقوَل اَل ِعنَْدَما يَُقوُل اجَلميُع نََعْم، َوتَُكوَن حاِزًما َمَع 
َعلَى  المََّغلُُّب  َعلَيَْك  َكَما  َعِميًقا.  ِإمَياًنا  ِبِه  ُمْؤِمًنا  َو  اْخمياِرَك 
َهَذا اخَلْوِف ِمْن أَْن يَمَركَك اآلَخُروَن َوِحيًدا َوِلمَْعلَم أَنَّ َهَذا هَو 

َضْغُط األَْقَراِن

نقاش:

ِضدَّ  بَاَحة  »السِّ ِخاَلِلَها  ِمــْن  مُيِْكنَُك  الَِّمي  ــُرُق  الــطُّ ِهــي  َمــا 
المَّيَّاِر«؟

تغيير:

ميَك ِمْن أَْن تَكوَن َضحيًَّة ِلَضْغِط  َفّكْر ِفي ثاََلثِة أَساليَب مُيِْكنُها أَنَّ حَتْ
اآلَخِريَن التخاذ َقراراٍت َسيِّئٍَة ِفي املُْسمَْقبَِل. اْكمُُب َهِذِه األَساليَب ِفي 

رِتك اخلاّصة. ُمذكَّ

Book4.indd   26 9/8/22   1:15 PM



27 أحمرم اآلخرين

2
 ُكلُّ َفْرٍد ِمنَّا قادٌر َعلَى ُصنِْع االخمالف ولَِكْن ِفي 

احتادنا  الُقْدَرةُ وَعلَى ُصنِْع المَّْغيير.ِ

أحترم اآلخرين

الوحدة الّثانية
الكلمة املفتاُح :  َنْحُن َقاِدُروَن َعَلى أَْن َنْصَنَع ِبيَئًة 
ًة في َمْدَرَسِتَنا َعْبَر اْحِتَراِم اآلَخرين وَرْفِض  ِإيَجاٍبيَّ

ِة. َمِطيِّ اأَلْحكاِم امُلْسَبَقِة واأَلْفَكاِر النَّ

باربرا ميكولسكي
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عّبر عن رأيك 1.2

• َمْدَرَسِمَك 	 في  المَّالميذ  تَُساِعَد  أَْن  مُيِكنَُك  كيف   
َعلَى اْحِمَراِم بَِعِضِهْم البَْعِض؟

• فرٍق 	 ِإْحــداِث  ِمْن  مُتَّكنَُك  اَلَِّمي  الَوساِئُل  ِهَي  َما 
إيجابيٍّ ِفي َمْدَرَسِمَك؟

• يَْجمَِمُعوا 	 أَْن  الِقْسِم  ِفــي  ِلــُزَمــالِئــَك  ــِكــُن  مُيْ َكيَْف 
ِلمَْحِقيِق بيئٍَة أَْفَضَل َبَْدِرْسِمك؟

ؤاِل الثَّاِني َمَع ُزَمالِئَك ِفي  نَاِقَش ِإَجابَاِتَك َعْن السُّ
، ثُمَّ َضْع قاِئَمًة ِبَخْمِس َوساِئَل تَْسمَطيُع ِمْن  فِّ الصَّ

ِخالِلها ِإْحداَث َفْرٍق إيجابيٍّ ِفي َمْدَرَسِمك :
1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

تعريف املفردات: 

احُلْكُم امُلَْسبق:

ُحْكم ُمْسبَق= أحُكم مسبًقا على شيء أو شخص

َشْخُص  يمَّخُذ  ِعنَْدَما  املُْسبَِق  ْكِم  ِباحْلُ نَْقِصُد 
أَْن  َقبَْل  آَخريَن  أَْشخاٍص  ِبُخُصوِص  الَقراَر 

يَْعِرَف تَفاصيَل أَْكثََر َحْولَُهْم.

َور النََّمِطيَّة: األَْفَكار أو الصُّ

ا، َو اَلَِّمي تَقوُم  ِإنََّها األَْفكاُر اَلَِّمي يَمْبَُعها َشْخٌص مَّ
ٍة  َسْطحيَّ َو  تَّبْسيطيٍَّة  اْعِمَقاَداٍت  أَْو  أفكاٍر  َعلَى 

ا. ِبُخُصوِص َمْجموَعٍة أَْو َشْخٍص مَّ
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29 أحمرم اآلخرين

عّبر عن رأيك 2.2

ْبَداِء ااِلْحِتراِم: َنصاِئُح إِلِ

ْحِمَراِم  نَْسمَطيُع أَْن نَُغيَِّر بيئََة َمْدَرَسِمنا َونَقوَم ِبمَْرِسيِخ أَْكثََر ِلإْلِ
بَيِْننَا َوَذِلَك َعبَْر اتِّباِع ُخطواٍت بَسيَطٍة و َجْوَهريٍَّة :

• ًبا ولَطيَف اخُللِْق َمَع اآلَخِريَن.	  ُكنَّ َداِئًما ُمَهذَّ

• ِع اآلَخِريَن َعلَى ُمشاَرَكِة أَْفكاِرِهْم.	 َشجِّ

• أَنِْصت ِلآْلَخِريَن َقبَْل أَْن تَمََكلََّم، واَل تُقاِطْعُهْم.	

• اَل تَُقْم ِبِإهانَِة اآلَخِريَن، َواَل تُناِبز ِباأْلَلَْقاِب، َوال تَُقْم 	
ِبِإْحباِط َعزمَيِمِهْم، والَ تَْسَخْر ِمْن أَْفكاِرِهْم.

• ًة 	 َحاَوْل ِإْدماج اآلَخِريَن ِفي أَنِْشَطٍة وِحواراٍت وخاصَّ
أُولَِئَك اَلَِّذيَن يَُكونُوَن َداِئًما ُمنَْعِزلنَي.

• َحاوَل أَْن تَْفَهَم َمشاِعَر اآلَخِريَن وُظُروَفْهم.	

• ُكنَّ ِإيَجاِبّيًا ِفي أَحاديِثَك ِعَوَض أَْن تَنْمَِقَد اآلَخِريَن 	
َطواَل الَوْقِت.

َة ُنْصَب َعْيْنيك: عاِمل اآلَخِريَن َكَما  َهبيَّ َضْع َهِذِه القاِعَدَة الذَّ

ُتِريُد أَْن ُتعاُمَل َنْفَسَك

نقاش:

مُيِْكنَُك ِإضاَفُة نَصاِئَح أُْخَرا ِإلَى القاِئَمِة.

َكيَْف مُيِْكنَُك تَْطبيُق واِحَدٍة ِمْن َهِذِه النَّصاِئِح؟
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عّبر عن رأيك 3.2

خّطة عمل

نَاِقْش َمَع الِقْسِم َكيَْف مُيِْكُن لَُكْم أَْن تُساِهموا ِفي ِإنْشاِء ُمناٍخ إيجابيٍّ ِفي 
َة َعَمٍل َحْوَل ُسبُِل تَْطبيِق  ، وَكّونُوا ُخطَّ َمْدَرَسِمُكْم، ثُمَّ اْخمَاُروا ِفْكَرًة أَْو اثْنَمنَْيِ
َحْوَل األَْحكاِم  املَْدَرَسِة  ِفي  َمْجِلٍس  تَنْظيَم  اْخمَْرمِت  ِإِن  َفَمثاًَل  المَّْغييِر،  َهَذا 

مَاُجونَُه ِمْن أَْجِل ِإجْناِز َهَذا المَّْغييِر؟ املُْسبََقِة، َما اَلَِّذي حَتْ

مذّكرة أفكار:

ة الَعَمِل هذه: ِصْف َما َشُعرَت ِبِه بَْعَد أَْن اتَّبَْعْت ُخطَّ

• ِة، َشَعْرُت... 	 َقبَْل الِبدايَِة ِفي اخُلطَّ

• ِة، َشُعْرُت... 	 أَثْناَء اتِّباِعنا ِللُْخطَّ

• ، َشُعْرُت... 	 ِة وجَناِحنا ِفي ِإجْناِز المَّْغييِر اإليجابيِّ بَْعَد اتِّباِعنا ِللُْخطَّ

 إرشادات:

تمكّون خّطة العمل من:

مهاّم محّددة لكّل شخص. 1

وقت وآجال محّددة لكّل . 2
عمل

األعمال المي يجب علينا . 3
القيام بها إلجناز اخلّطة
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31 أحمرم اآلخرين

َقاَفاِت  »لدى الثَّ
واأْلَْيديولوجّياِت 

ِة اْسِتْخداماتها  الَفْرديَّ
امُلناِسَبُة، َوَلِكْن اَل أََحَد 
حو أَْو َيْسَتْبِدُل  ِمْنَها مَيْ

َة  جاِرَب الَكْونيَّ التَّ
ِمْثَل احُلبِّ واْلُبكاِء 
ِتي  ِحِك َو اَلَّ والضَّ

ُة  َتَتشاَرُك ِفيَها اإِلْنسانيَّ
َجْمَعاء.َ

برجهاني

عّبر عن رأيك 4.2

ُة: الَكْوِنيَّ

الَكْونيَُّة ِهَي َمْعنَى أَْن يَمَشاَرَك العالَُم ِفي َشْيٍء واِحٍد، ِإْذ َعلَى َسبيِل امِلثَاِل 

ٌة َكْونيٌَّة. ِإَذا ُكنَْت تَِعيُش ِفي  ُهنَاَك عاِئالٌت ِفي َجميِع الثََّقاَفاِت: َهِذِه خاّصيَّ

اجلاِنِب اآلَخِر ِمْن العالَِم، َفِإنََّك َسمَِجُد َداِئًما َقاِسًما ُمْشمََرًكا َمَع َشْخٍص 

ِمْن بَلٍَد آَخَر مُيِْكُن أَْن تَْشمَِرَك َمَعُه ِفي الّديِن أَْو الِعْرِق أَْو الُعْمِر أَْو اجِلنِْس 

عاَدةُ ِصفاٍت َكْونيًَّة  الُم َوالسَّ بُْر َوالسَّ يبَُة والصَّ )َذَكًرا أَْو أُنْثَى(. َكَما تُْعمَبَُر الطِّ

بنَْيَ الّناِس.

تواصل:

اْذُكْر َخْمَس جَتاِرَب َكْونيًَّة ُمْشمََرَكًة بنَْيَ َجميِع البََشِر:

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

Book4.indd   31 9/8/22   1:15 PM
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أنشطة 5.2

َما هَو الّراِبُط املُْشمََرُك بَيْنََك َوبنَْيَ األَْشخاِص ِفي الّصوِر؟

َما اَلَِّذي يَبُْدو َغيَْر َمْألوٍف لََك ِفي الّصَوِر؟

 

 : نشاٌط كتابيٌّ

َوِر. تَخيَّل ِحواًرا بَيْنََك َو بنَْي َشْخَصنْي في الصُّ
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33 أحمرم اآلخرين

ْفكيُر ِفي اأَلْحكاِم امُلْسَبَقِة: التَّ
ِف َعلَى األَْحكاِم  ْخِص. مُيِْكُن لَنَا اتِّخاُذ ُخطواٍت ِللمََّعرُّ مُيِْكُن ِلأْلَْحَكاِم املُْسبََقِة أَْن تَُؤثَِّر ِفي اجِلنِْس أَْو اَلّديِن أَْو الِعْرِق أَْو الشَّ

املُْسبََقِة وُمجابََهِمها.

نقاش:

• ٍف َغيَْر عاِدٍل َوبَاثٍّ ِللَْكَراِهيَِة؟	 َهْل َسبََق لََك أَْن ُكنَْت َشاِهًدا َعلَى ِخطاٍب أَْو تََصرُّ

• مِلَاَذا يَْحُكُم بَْعُض األَْشخاِص َعلَى آَخريَن ُمْخمَِلفنَي َعنُْهْم؟	

• ٍة َقاِئًما َعلَى أَْحكاٍم ُمْسبََقٍة؟	 ُفِك َذاَت َمرَّ َهْل َكاَن تََصرُّ

• ْفَت َكَذِلَك؟	 ا ِبَأنََّك تََصرَّ َهْل أْخبََرَك َشْخٌص مَّ

• ةُ ِفْعلَك؟	 َكيَْف َكانَْت َردَّ

• ُف ِبَطريَقٍة ُمغاِيَرٍة؟	 َمِن َكيَْف ُكنَْت َسمَمََصرَّ جوِع ِبالزَّ لَْو ُكنَْت مَتِْلُك ُقْدَرةَ الرُّ

اُْكمُْب قاِئَمًة ِبَسبِْع ُطُرٍق ِللمََّغلُِّب َعلَى األَْحكاِم املُْسبََقِة:

_____________________________________________________ .1

_____________________________________________________ .2

_____________________________________________________ .3

_____________________________________________________ .4

_____________________________________________________ .5

_____________________________________________________ .6

_____________________________________________________ .7
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قراءة 6.2

الرئيس الّطفل:

ْفُل )اْسُمُه »ُروِبي ُنوَفاْك«( ِفي ِسنِّ الّتاِسَعِة ِبَتْصِويِر فيْديوهاٍت ِلَتْشِجيِع  ئيُس الطِّ َبَدأَ الرَّ

اًحا َسِريًعا َكَما ُشوِهَدْت ِإَلى اآلَن أَْكَثَر ِمْن 100 ِمْليوِن  َقْت فيْديوهاُتُه جَنَ عاِئَلِتِه. َحقَّ

ِإَلى  ُيَؤّدي  َوُهَو َمَرٌض  ى ُمَتالِزَمَة ُلوِبْشَتاِيْن  ٍة ُتَسمَّ ٍة. َيْشُكو »ُروِبي« ِمْن حاَلٍة َمَرضيَّ َمرَّ

ْكَوى،  ِر أَْو الشَّ َذمُّ ِة َسَبًبا ِللتَّ ّحيَّ ُسهوَلِة َكْسِر الِعظاِم. َلِكنَّ ُروِبي َلْم َيْجَعْل ِمْن حاَلِتِه الصِّ

ِرَبَتُه ِلَتْحِفيِز الّناِس وِإْحداِث َتْغييٍر ِفي العاَلِم. َلَقْد َكاَن ِل�»روبي« َتْأثيٌر ِفي  َبْل اْسَتَغلَّ َتْ

ِة ِلْلَحَياِة، َو َقْد أَْصَبَح، ُمْنُذ أَْن َبَدأَ  املاَلينِي ِبَفْضِل َنصاِئِحِه الّصاِدَقِة َو ُرْؤَيِتِه اإليجابيَّ

ًفا أَْيًضا. ا َو ُمَؤلِّ ًثا َعاّمً ميُل فيْديوهاِتِه، ُمَتَحدِّ حَتْ

نقاش

• َمْصَدًرا 	 َحياِتِه  ِفي  تََرا  َهْل  ُعُمِرَك.  ِمْن  َقريٌب  »ُروِبــي«  ُعَمَر  ِإنَّ 
ِللَْوْحِي ِبالنِّْسبَِة ِإلَيَْك ِمْن أَْجِل ِإْحداِث تَْغييٍر إيجابيٍّ ِفي العالَِم؟

• ِدَث َفاِرًقا ِفي العالَِم؟	 ْقميَِّة أَْن حُتْ َهْل مُيِْكُن ِللِْفيْديُوَهاِت الرَّ

• ًة ِبَشْكٍل إيجابيٍّ ِبَشْيٍء َرأَيْمَُه َعلَى اإِلنْمَْرِنْت؟	 َهْل تََأثَّْرَت َمرَّ
َعل   ِإن لَم جَتْ

أَعمالَُك الَعالََم 
أَْفضل فال تَقم 

ِبها.

الّرئيس الّطفل
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35 أحمرم اآلخرين

قراءة 1.2

لعب أدوار:

ُقْم َمَع َزميِلَك ِبِإَعاَدِة مَتْثيِل َوْضعيٍَّة ِمْن الَوْضعّياِت الّماليَِة، َوبَّيـْن َكيَْف 
تُقاِوُم األَْحكاَم املُْسبََقَة ِفي َهِذِه الَوْضعّياِت:

َرأَيَْت َشْخًصا لَْم يَْسَمْح ِلَفمَاٍة ِبلََعِب ُكَرِة الَقَدِم ِبَسبَِب أَنََّها َفماةٌ.. 1

ا ِبَسبَِب لَْوِن بَْشَرِته.. 2 َسِمْعَت َشْخًصا يَْسَخُر ِمْن أََحٍد مَّ

ِر.. 3 ُض ِللمَّنْمُّ َرأَيَْت أَنَّ ِإنَْساًنا ُمْقَعًدا يَمََعرَّ

هُ أِلَنَُّه ُمَهاِجٌر.. 4 ْقَصاِء َواَلمَّْمييِز ِضدَّ ُض ِلإْلِ َرأَيَْت أَنَّ ِإنَْساًنا يَمََعرَّ

َسِمْعَت ِإنَْساًنا يَْسَخُر ِمْن َوْزِن َشْخٍص َما.. 5

ِر أِلَنَُّه يُِريُد أَْن يَمََعلََّم الرَّْقص.. 6 ُض ِللمَّنْمُّ َرأَيَْت أَنَّ َولًَدا يَمََعرَّ

تفكير:
ُم ِفي  يِْن، َذِلَك أَنََّها تَُقدِّ ثُِّل َوساِئُل المَّواُصِل ااِلْجِمماعيِّ ِساَلًحا ُذو َحدَّ »مُتَ
َجاِنِبَها الـُمْشِرِق ُفَرًصا َغيَْر َمْسبُوَقٍة ِلأْلَْشَخاِص املُْسمَبَْعِديَن ِلَكْي يَكوَن 
ا  ْوِء َعلَى الَقَضايَا اَلَِّمي يَُواِجُهونََها. أَمَّ لَُهْم َصْوٌت َو ُقْدَرةٌ َعلَى ِإلْقاِء الضَّ
ْجِمَماِعيِّ َمَجااًل َفسيًحا  ِفي َجاِنِبَها املُْظِلِم َفمُْعِطي َوساِئُل المَّواُصِل اإْلِ

.» ِلُكلِّ الّناِس ِليمََشاْرُكوا ِفي بَثِّ الَغَضِب ُدوِن أَيِّ تَْفكيٍر أَْو تََأنٍّ

- روكسان غراي

نقاش:

• َكيَْف يَمََعلَُّم اإِلنْساُن أن يُْطِلق أَحكاما ُمسبَقة َعلَى اآلَخِريَن؟	

• ِمْن 	 ِت  ــالَّ َواملـَـجَ َواملُوِسيَقى  كاألَْفالِم  المَّواُصِل  َوساِئُل  تَزيُد  َهْل 
ِتَها ؟ األَْحكاِم املُْسبََقِة، أَْم تُنِْقُص من ِحدَّ

• َما ِهَي إيجابّياُت َو َسلْبّياُت َوساِئِل المَّواُصِل االجمماعية ِبالنِّْسبَِة 	
إلى األْحَكاِم املُْسبََقِة واأْلَْفكاِر النََّمطيَِّة ؟

• َهل مُيِكنَُك تَْعِليُم النَّاِس َأْن ال يَْحُكُموا ُمْسبَقا َعلَى اآلَخِريَن؟	

ِإنَّ اإِلْنساَن اَل يوَلُد 

ِباأْلَْحَكاِم امُلْسَبَقِة َبْل 

ِهَي ِصَفٌة ُمْكَتَسَبٌة 

ُمها. َيَتَعلَّ

تشارلز ر. سويندول

Book4.indd   35 9/8/22   1:15 PM



الوحدة الّثانية36

ُة ِفي َوساِئِل اإِلْعالِم َمطيَّ اأَلْفكاُر والّصَوُر النَّ

ْفَحِة ِإْعالناٌت َحقيقيٌَّة ِمْن امْلَاِضي وِهَي  ُكلُّ الّصَوِر املَْوجوَدِة ِفي الصَّ
َمِن. ُج ِفي َذِلَك الزَّ تَْظَهُر َكيَْف َكانَْت األَْفكاُر النََّمطيَُّة تَُروَّ

 . َما ِهَي الِفْكَرةُ أَْو األَْفكاُر النََّمطيَُّة املَْعروَضُة ِفي ُكلِّ ِإْعالٍن؟. 1

ث َعْن ِإْعالٍن ِفي احلاِضِر يَْسمَْعِمُل األَْفكاَر النََّمطيََّة.. 2 دَّ  . حَتَ

. َما هَو تَْأثيُر اإِلْعالناِت في تَْفِكيِرنَا ِفي اآلَخِريَن.. 3

 َهْل مُيِْكنَُك أَْن تُقاِطَع َشِرَكًة ِإَذا َما اُْسمْعملَْت ِفْكَرًة مَنَطيًَّة َسلْبيًَّة . 4
ِفي ِإْعاَلنَاِتَها؟

اصنْع:

َفّكْر ِفي َمنْموٍج تُِريُد تَْسويَقُه، َواْصنَْع ُملَْصًقا اَل يَْحمَِوي َعلَى أَْفكاٍر أَْو 
صَوٍر مَنَطيٍَّة.

نَْحٍو  َعلَى  يُْظِهُر  مِلُنْمَِجَك  تَلَْفِزّيًا  إْعاَلًنا  َصغيَرٍة  َمْجموَعٍة  َمَع  اْصنَْع 
َوأَْديــاٍن  أَْو /  ــراٍق  َوأَْع أَْو /  أَْجناٍس  ِمْن  ُمْخمَِلفنْيَ  أَْشَخاًصا  إيجابيٍّ 

ُمْخمَِلَفٍة، ثُمَّ ُقْم بَمَِمِثيلَْها أَْماَم بَقيَِّة الِقْسِم.

امُلقاَطَعة:

نَْقِصُد ِبامْلَُقاَطَعِة هَو أَْن تَْرُفَض ِشراَء ُمنْمَجاِت َشِرَكٍة ُمَعيَّنٍَة ِعَقاًبا لََها 
أَْو اْحِمَجاًجا َعلَى ِسيَاَساِتَها. 
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3
ا ِإَذا َكانَْت ُهنَاَك ِصراعاٌت  ِإنَّ ميَزةَ َحياِتنا اَل تَْعمَِمُد َعمَّ
راعاِت. بَيْنَنَا، بَْل تَْعمَِمُد َعلَى َكيَْف نَمَعاَمُل َمَع َهِذِه الصِّ

الّصراعات 
و كيفّية حّلها

توماس كروم

الوحدة الّثالثة

َمــَع  ــَعــاُمــِل  الــتَّ َقـــــاِدُروَن على  َنــْحــُن  ــْفــَتــاُح:  امِل الكلمة 

َرَاعاِت في امَلْدَرَسة. الصِّ
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 عّبر عن رأيك3.1 

ْكُل اَلَِّذي َسيَُكوُن َعلَيُْه قسُمنا ِإَذا َعّبَر اجَلميُع َعْن  َما هَو الشَّ
ِث َوالَعَمِل َعلَى َحلِّ َمشاِكِلِهْم؟ اْسِمْعداِدِهْم ِللمََّحدُّ

َف قاَدةُ العالَِم  ْكُل اَلَِّذي يَكوُن َعلَيُْه العالَُم ِإْن تََصرَّ َما هَو الشَّ
َعلَى نَْفِس امِلنَْواِل؟

َقاِرْن َوَبنيَّ الّتَناُقض

وَرتنَْي؟ ما الَفْرُق بنَْيَ الصُّ

َف ِعنَْدَما تَكون ُهنَاَك ُمْشِكلٌَة؟ َكيَْف يَِجُب أَْن تَمََصرَّ

َفْ َواْهَدأْ.. 1 َسيِْطْر َعلَى نَْفِسَك وتََوقَّ

ث ولَِكْن ِفي نَْفِس الَوْقِت يَِجُب َعلَيَْك ااِلْسِمماُع.. 2 دَّ حَتَ

ِة امَْلُْشِكِل.. 3 ابَْحْث َعْن ُسبٍُل مِلَُعاجَلَ

4 .. ْل ِإلَى َحلٍّ َجماعيٍّ تََوصَّ
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راعاِت عاُمُل َمَع الصِّ  التَّ

َهْل ِعنَْدَك ُمْشِكلٌَة َصغيَرةٌ؟ مُيِْكُن لََك أَْن تَْخماَر ِمْن بنَْيِ ااِلْخمياراِت ِفي 

األَْسَفِل َمَع الِعلِْم أَنَُّه مُيِْكُن تَْطبيُق بَْعِضها ِفي َوْضعّياٍت ُمَعيَّنٍَة ِفي ِحنِي 

أَنَّ البَْعَض اآلَخَر لَْن يَنَْجَح مَتَاًما.

َتاهِل امَْلُْشِكِل ُل َواْهَدْأ هَّ مَتَ اْبتعد َعْن امَْلُْشِكِل

اّتفق َمَع اآلَخِريَن َف َوقُّ ُاْطُلْب ِمْنُهْم التَّ ابحث عن بديل آخر

َتَشاَرْك و َتبادل اأَلْدواِر ماح ُاْطُلِب الَعْفَو أَْو السَّ ا ِبَداِخِلك أْفِصْح َعمَّ

التعليمات:

• ْفَحِة املواليَِة.	 ِإْقَرأْ الَْوْضِعيِمني ِفي الصَّ

• ْفَحِة.	 ِاْخمَْر ِخيَاَريِْن ِمْن اجَلْدَوِل ِفي أَْعلَى الصَّ

• ْث َعْن اْخمياِرَك َمَع َزميِلَك أَْو َصديِقَك ِللُْمَقاَرنَِة بنَْيَ ِإجاباِتُكْم 	 دَّ حَتَ
َو ُحَجِجُكْم.

• َقّرُروا احَللَّ األَْفَضَل ِلُكلِّ َوْضعيٍَّة.	
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دراسة حاالت 2.3

 الوضعّية أ:

نُِك َعلَيُْه، ولَِكْن أَثْناَء َحديِثِك َمَع َصديٍق  ها َوتَْأمَتِ تَبُوُح لَِك َصديَقمُِك ِبِسرِّ
 . رَّ ميَع يَْعِرُف السِّ ، َواآلَن يَبُْدو أَنَّ اجَْلَ آَخَر تُْخِبِرينَُه َعْن َغيِْر َقْصٍد ِباَلِْسرِّ
تَْغَضب َصديَقمَُك ِبَسبَِب َما َحَدَث، وتُْخِبُرَك ِباْسمياِئها ِمنَْك صاِرَخًة ِبَوْجِهِك 

ا يَُدَفُعِك ِإلَى َردِّ الِفْعِل نفسه. النَّميَجُة ِهَي أَنَّ ِكلْمَيُْكَما َغاِضبَمَاِن. مِمَّ

ما هو احَلّل أو احُللول األفضل لهذه الوضعّية؟

الوضعّية ب:

ُصْحبََة  تَكوُن  ِعنَْدَما  ِإْذ  ا،  َحّقً ُمْزِعَجٍة  ِبَطريَقٍة  أَُخــوَك  َف  يَمََصرَّ أَْن  مُيِْكُن 
ا يَْجَعُل  َل ِفي ُكلِّ َشْيٍء، ويَمْبَُعُكْم أَيْنََما َذَهبْمُْم مِمَّ أَْصَدَقاِئَك يُِريُد أَْن يَمََدخَّ

ِف ِبُكلِّ ُحّريٍَّة أَْمًرا َصْعًبا. ااِلبِْمعاَد َعنُْه ِمْن أَْجِل المََّصرُّ

ما احَلّل أو احُللول األفضل لهذه الوضعّية؟
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أنشطة 3.3

َزاَعاِت: باُعها ِمْن أَْجِل َحلِّ النِّ ِتي َيِجُب اتِّ اخَلطواُت اَلَّ

ِف َعلَى اَلنِّزاِع أَْو امَْلُْشِكِل.. 1  تَعاَوْن َمَع اآلَخِريَن ِللمََّعرُّ

اْحمياجاِتِهْم . 2 َعْن  يَُعبِّروا  أَْن  َراِع  ِبالصِّ املَْعنّينَي  األَْشخاِص  ُكلِّ  َعلَى 
َوَرَغباِتِهْم.

ِكٍن ِمْن احُللوِل.. 3 َعلَيْنَا الَعَمُل َمًعا اِلْسِمنْباِط أَْكبَِر َعَدٍد مُمْ

ِاْخمَْر َمَع املَْجموَعِة أَْفَضَل ثاَلثَِة ُحلوٍل.. 4

ُقْم ِبمَْحِديِد إيجابّياِت وَسلِْبّيات ُكلِّ َحلٍّ ِبالنِّْسبَِة إلَى ُكلِّ َشْخٍص.. 5

ِكٍن ِمْن . 6 ِاْخمَْر احَللَّ اَلَِّذي يَْسمَفيُد ِمنُْه اجَلميُع ويَكوُن لَُه أََقلُّ َقْدٍر مُمْ
لِْبيَّاِت. السَّ

ِحكمة

ريَقَة  راعاِت؟ َهْل تَْعمَِقُد أَنَّ الطَّ نَاقش: َما الَعالَقُة بنَْيَ َهَذا املَثَِل وَمْوضوُع المَّعاُمِل َمَع الصِّ
املَْذكوَرةَ ِفي الـَمثَِل ِهَي َطريَقٌة ناِجَحٌة َداِئًما؟

  ُتثيُر   ِفيَك 
الَكِلَمُة القاسَيَة 

ديَد ِفي  اَْلَغَضَب اَلشَّ
ِحنِي َتْبَعُدِك اإِلجاَبُة 

ِه. َنُة َعْن َشرِّ يِّ اللَّ

النبّي سليمان
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البحث عن الكلمة

لِّ املَشاِكِل. ْفَحِة ِخيَاَراٍت مُيِْكُن أَْن تَْعمَِمَدها حِلَ ثُِّل الِعبَاَراُت أَْسَفَل الصَّ مُتَ

تىالؤءشضلكشملانعدعتبا

تعاخنتءكجرتاظزضحذطاا

عغبطتعئحمهجظىوشخضزتط

غنحدثغضقءغاثخكسهقظفل

قمثدققسلاتهحكايعفئقب

ثكعوعثقاعءلجمعلغالءمم

صحنظتصلترياقطتافةبعن

ضجبعاضسشدحلهءذتقويآا

فئدأدهاولهمتئرنثكسخل

غذينذيغذينشهكامصطشرخ

غزلنضاعمثسكثدحتلانير

رخآكثنيرخآلاعمثدحتني

شئراودألالدابتوكراشت

َث اُْطلُْب ِمْن اآلَخِريَن المََّحدُّ

ابَْحْث َعْن بَديٍل آَخَر

اتََّفْق َمَع اآلَخِريَن

تَشاَرْك و تَبادِل األَْدواَر

جَتاَهِل امَْلُْشِكَل
ْل َواْهَدأْ مَتَهَّ

اْعمَِذْر

ْث َمَع اآلَخِريَن دَّ حَتَ
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اَلْمَنابَُز ِباأْلَلَْقاِب ِفي املَْدَرَسِة

ةَ ِفْعِلَك. ْخِريَِة أَْو يَُقوُل لَُه َكِلماٍت جاِرَحة. ِصف َردَّ اُنُْظْر ِإلَى الّصوَرِة وتََخّيّل َما ُكنَْت َسمَْفَعلُُه ِإْن َسِمْعَت َشْخًصا يَْدُعو َصديَقَك ِبلََقٍب ُمثيٍر ِللسُّ

___________________________________

___________________________________

أِْي؟ َشاِرك َونَاقْش ِإجابَمََك َمَع َزميِلَك أَْو َصديِقَك. َهْل َكاَن لَُه نَْفُس الرَّ

___________________________________

___________________________________
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ٍة؟ مِلَاَذا َنْعَتِبُر اَْلَتناَبَز ِباأْلَْلَقاِب أَْمًرا َذا أََهّميَّ

راعاِت بنَْيَ األَْطفاِل ِعلًْما  ثُِّل اَلْمَنابُُز ِباأْلَلَْقاِب َسبًَبا ِمْن أَْكبَِر أَْسباِب الصِّ مُيَ
ِفي  ــا  َ ُربَّ )َولَِكْن  الِكباَر  َكَذِلَك  يَْشَمُل  بَْل  األَْطفاِل  َعلَى  ِحْكًرا  لَيَْس  ــُه  َوأَنَّ
صيَغٍة َمْصقولٍَة أَْكثََر(. مُيِْكُن أَْن تَْسَمَع اَلْمَنابََز ِباأْلَلَْقاِب ِفي َمجاِل الّرياَضِة 
والّسياَسِة وَغيِْرها ِمْن املََجااَلِت األُْخَرا ِللَْحيَاِة اليَْوميَِّة. ِلَذِلَك ِإنَُّه أَلَْمٌر ُمِهمٌّ 
ْخِص. ا أَْن نَمََعلََّم َجِميًعا َكيَْف نَمَعاَمُل َمَع َهِذِه اللَُّغِة املُهينَِة وامْلُسيئَِة ِللشَّ ِجّدً

ْمِي  والرَّ َعاِطِفّيًا،  اآلَخِريَن  ُجْرِح  ِفي  المََّسبُِّب  ِإلَى  ِباأْلَلَْقاِب  اَلْمَنابُُز  يـُـَؤّدي 
لَهؤاَلَِء  مُيِْكُن  َكَما  ــقــاِم،  وااِلنـْـمِ غينَِة  والضَّ الَغَضِب  َممَاَهاِت  ِفي  ِبَضحاياه 

َحايَا أَْن يَْسلُُكوا َمَساًرا آَخَرا ِمْن اخَلْوِف وااِلنِْعزاِل َعْن اآلَخِريَن. الضَّ

َتْصنيف اأَلْسَماِء:

ا ِفي َوَرَقٍة تَُعلَُّق َعلَى احلائط فِي  ُقْم ِبَرْسِم َجْدَوٍل ِمثِْل اجَلْدَوِل المَّاِلي ِإمَّ
َرِتَك. أْكمُْب أَْمِثلًَة َعْن َكِلماٍت جاِرَحٍة ِبَطريَقٍة ُمباِشَرٍة،  الِقْسِم، أَْو ِفي ُمَذكِّ
َوأمثلة عن َكِلماٍت لَيَْسْت جاِرَحًة ِبِصَفٍة َفْوريٍَّة ولكنَّّها تَُؤّدي َمَع الَوْقِت ِإلَى 

حيَِّة. تَراُكِم َمشاِعِر َسلْبيٍَّة ِفي الضَّ

َكلِماٌت تَُؤّدي إِلَى تَراُكِم َمشاِعَر َسْلبيٍَّة َكلِماٌت جاِرَحةٌ بِطَريقٍَة ُمباِشَرٍة

َما نَْوُع الَكِلماِت اَلَِّذي تَْسَمُعُه أَْكثَُر؟ َما الَكِلماُت اَلَِّمي يَْسُهُل َعلَيَْك ِإيَجاُدَها 
َو ِكمابَمُها ِفي القاِئَمِة؟
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45 الّصراعات 

عاُمُل َمَع اَْلَتناَبِز ِباأْلَْلَقاِب: التَّ

ِإنَّ  نَا؟  ِضدَّ جاِرَحٍة  َكِلماٍت  أََحٌد  اُْسمْعمَل  ِإَذا  ُف  المََّصرُّ َعلَيْنَا  يَِجُب  َكيَْف 
ِف الّصاِئِب ِفي ِتلَْك احلالَِة. األَْفكاَر الّماليََة أَْمِثلٌَة َعْن المََّصرُّ

ْخُص َهِذِه الَكِلماِت؟ َف: مِلَاَذا يْسمَْعَمُل َهَذا الشَّ فّكْر َقبَْل أَْن تَمََصرَّ

ر  ُم ِفيَك أَْو ِفي ُردوِد أَْفعاِلَك، و تََذكَّ َراِقب َمشاِعَرك: اَل تََدْع اآلَخَر يَمََحكَّ
األَْشياَء اإليجابيََّة َعْن نَْفِسَك.

َعْن  ْخُص  الشَّ ُف  يَمََوقَّ اِت  املَــرَّ ِمْن  الَعديِد  ِفي  ــُر:  األَْم تَمَجاَهَل  أَْن  َحــاوَل 
. اَهلَْت َما يَُقولُُه أَْو لَْم تَْأُخْذهُ َعلَى َمْحَمِل اجِلدِّ ِإْزعاِجَك ِإَذا جَتَ

َث َعْن َمشاِعِرِك َمَع صديٍق أَْو َمَع أُْسماِذَك.  دَّ اَل تُْخفي َمشاِعَرِك: حَتَ

اُْطلُْب املُساَعَدةَ: ِإنَّ اْزَداَد األَْمر ُسوًءا ِالْمَِجْئ ِإلَى املُساَعَدِة ِمْن واِلَديِْك أَْو 
أُْسماِذَك.

نشاط رسم:

ُقْم ِبَرْسم َشْخصيٍَّة تْسمَْعَمُل واِحَدًة ِمْن االْسِمراتيجّياِت املَْذكوَرِة في األْعلَى 
ِللمََّعاُمِل َمَع اَلْمَنابَِز ِباأْلَلَْقاِب، ثُمَّ َشاِرْك َرْسُمَك ِفي َمْجموعاٍت َصغيَرٍة.
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دٍّ ِللَْمْجُموَعِة: حَتَ
ّدياٍت مُيِْكُن أَْن  ( ِفي ِسمَِّة ِصراعاٍت أَْو حَتَ ْهنيَّ َفّكر )اْسمَْعَمل الَعْصَف الذِّ
ُدَث بنَْيَ أَْشخاٍص أَْو َمْجموعاٍت ِفي املَْدَرَسِة. ِصِف املُْشِكلَة ِفي اخلانَِة  حَتْ

األُولَى ِمْن اجَلْدَوِل.

َكانَْت املُْشِكلَُة َصغيَرًة  َما  ِإَذا  ُروا  َقــرَّ َو  ِلمَْعميِر اجَلــْدَوِل،  َمَع َفريِقَك  اْعَمْل 
)َسَمَكة( أَْو َكبيَرًة )حوت(.

ِإلَى  ُث  المََّحدُّ مُيِْكنَُك  ــُه  أَنَّ اْعلَْم  َذِلــَك ِفي اجَلــْدَوِل.  ِمثَااًل َعلَى  ُد  َســْوَف جَتِ
َشْخٍص باِلٍغ ِفي َحاِل َكانَْت املُْشِكلَُة َكبيَرًة )حوت(.

حوت سمكة النِّزاُع أَْو امَْلُْشِكُل

x

مَتْنَُع َمْجموَعٌة ِمْن المَّالميِذ المِّلْميَذ 
اجَلديَد ِفي املَْدَرَسِة ِمْن اللَِّعِب 

ْخريَِة  َمَعُهْم، َكَما أَنَُّهْم يَبدؤون ِفي السُّ
وااِلْسِمْهزاِء ِمنُْه.

مذّكرة أفكار:

راعاِت ِلمَْرِسيِخ  َكيَْف مُيِْكنَُك تَطِبيُق َما تََعلَّْممُْه َحْوَل َحلِّ النَِّزاَعاِت أَْو الصِّ
الِم؟ ٍة أَْكثََر َعلَى السَّ َمْدَرَسٍة َمبْنيَّ
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4
»يَزيُد الُعنُْف ِمْن الَكراهيَِة... ِإنَّ ُمجابََهَة الُعنِْف 

ثِْل يُضاِعُفُه، ويَزيُد لَياًْل َخاَل ِمْن النُّجوِم  ِبامْلِ
َظالًما َعلَى َظالٍم«.

َرفض العنف

الوحدة الّرابعة

ِإيَقاِف  ِفي  امُلساَعَدَة  َأْسَتطيُع  َأَنا  الـِمْفَتاُح:  الكلمة 

َحْلَقِة الُعْنِف َحْولي.

الّدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور

Book4.indd   47 9/8/22   1:15 PM



الوحدة الّرابعة48

عّبر عن رأيك 1.4

َهْل َسبََق لََك أَْن َشُعْرت ِبَغَضٍب أَْو ألٍم داِخليٍّ َشديٍد ِإلَى َدَرَجِة أَنََّك أََرْدَت 
ااِلنِْمقاَم ِمْن أُولَِئَك اَلَِّذيَن تََسبَّبُوا لََك ِبَهَذا األَلَِم؟ َشارك أَْفكاَرَك َمَع َشْخٍص 

. أَْو َشْخَصنْيِ

مذّكرة أفكار:

ِفي  ِبِكمَابَِمَها  وُقْم  ااِلنِْمقاِم،  ِفي  ْغبَُة  الرَّ انْمَابمَْك  ِعنَْدَما  ِفي َمشاِعِرِك  ر  فكِّ
ُمَذّكَرِتَك.

املَثل:

ر في معناه.  اقرأ املَثَل وَفكِّ

»َيِجُب َعَلى 
ِذي  ْخِص اَلَّ الشَّ

َيْسَعى ِلاِلْنِتَقاِم أَْن 
َيْحِفَر َقْبَرْيِن«

مصدر غير معروف
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49 َرفض العنف

 َحَلَقُة الُعْنِف:
ِاْبَدْأ ِمْن اأَلْسَفِل و الِحْظ َكْيَف َيْزداُد الُعْنُف.

 

قراءة 2.4

َمني واِلِدي أَْن أَْرُفَض الُعْنَف؟ َكْيَف َعلَّ

»ألرون غاندي«

َسُه  َكاَن ُعْمري 16 َعاًما وُكنُْت أَعيُش آنََذاَك َمَع واِلِدي ِفي املَْعَهِد اَلَِّذي أَسَّ
ِر ِفي  كَّ َوَسَط ُحقوِل السُّ »ِدْربــاِن«  ِمياًل خاِرَج  يَبُْعُد 18  َكاَن  ــِذي  َوالَّ َجّدي 
أرون غاندي َجنوِب ِإْفريقيا. ُكنَّا نَْسُكُن ِفي أَْعماِق األَْريَاِف ولَْم يَُكْن يَْسُكُن ِبجاِنِبنا أََحٌد.

إنَّ الشخص الذي تسبب لي 
في هذا األلم هو شخص سيء

لم أفعل أيَّ شيء خاطئ

ال أستطيع أن أحتكم في 
غضبي

أشعر باأللم النفسي

أكره ذلك الشخص
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الوحدة الّرابعة50

ِفي  ِليَُشاِرَك  املَدينَِة  ِإلَى  يَّاَرِة  ِبالسَّ أَقــوَدهُ  أَْن  يـَـْوٍم  َذاَت  واِلــِدي  ِمنِّي   َطلََب 
ي قاِئَمَة  ًقا ِلَهِذِه الُفْرَصِة. أَْعَطمِْني أُمِّ ُمْؤمَتٍَر اْسمََمرَّ يَْوًما َواِحًدا. ُكنْت ُممََشوِّ
مَاُج أَْن أَْشمَِريَها ِمْن املَدينَِة ِفي ِحنِي َطلََب ِمنِّي أَِبي الِْقيَاَم ِببَْعِض  ُمْقمَنَياٍت حَتْ
ّياَرِة. َقاَل ِلي أَِبي ِعنَْدَما أَْوَصلَمُْه  املَهامِّ الواِجِب ِإْكَمالَُها ِمْن َذِلَك صيانَُة السَّ
دنَي أَنْمَِظرَك ُهنَا َعلَى الّساَعِة اخلاِمَسِة َمساء  ِإلَى َمكاِن املُْؤمَتَِر: َسْوَف جَتَ

ِلَكْي نَعوَد ِإلَى البَيِْت.

ي ِبُسْرَعٍة، َذَهبُت ِإلَى أَْقَرِب قاَعِة سينَما و انَْغَمُست ِفي  بَْعَد أَْن أَْكَملَت َمهامِّ
وْن واِيْن« ِإلَى َدَرَجِة أَنَِّني َفَقُدت اإِلْحساَس ِبُُروِر الَوْقِت.  ُمشاَهَدِة فيلٍْم »جِلُ
ُرت َمْوِعِدي َمَع واِلِدي. أَْسَرَعت ِإلَى  َعلَى الّساَعِة اخلاِمَسِة َوالنِّْصِف، تََذكَّ
ولَِكنَّ  يَنْمَِظُرِني  واِلــِدي  َكــاَن  َحيُْث  ِإلـَـى  ّياَرة  السَّ وأََخــُذت  يَّاَراِت  السَّ َمــْأَوا 
َرت؟  تََأخَّ مِلَاَذا  َقلًقا:  واِلِدي  َسَألَِني  الّساِدَسَة َمساء.  آنََذاَك  َكانَْت  اَلّساَعَة 
وْن  ولَِكنِّي ُكنْت َخجاًل مْن أَْن أَْخبََرهُ ِبَأنَِّني ُكنَْت أُشاِهُد فيلَْم ُرعاٍة بََقٍر »جِلُ
ّياَرةُ جاِهَزًة َفَوَجَب َعليَّ ااِلنِْمظاِر. لَْم أَُكْن أَْعلَُم  واِيْن« َفَأَجبْمُُه: لَْم تَُكْن السَّ
يَّاَراِت. ِعنَْدَما َسِمَع ِكْذبَمي َقاَل  أَنَّ واِلِدي َكاَن َقْد هاتََف َمَحلَّ صيانَِة السَّ
ِبَأْن  الثَِّقَة الكافيََة  مَتِْلْك  لَْم  أِلَنََّك  لََك  تَْرِبيَِمي  َما ِفي  ُهنَاَك َخطًبا  ِإنَّ  ِلي: 
اَلَِّذي أَْخَطْأُت فيِه ِفي تَْربيَِمَك،  ْيءُ  ِقيَقِة. ِلَكْي أَْدرَك َما اَلشَّ تواِجَهني ِباحْلَ

ُر ِفي َما َحَدَث. َسَأُعوُد ِإلَى املَنِْزِل َسيًْرا َعلَى األَْقداِم َوأَُفكِّ

ْسميََّة، ِفي املَْشِي ِإلَى البَيِْت َعلَى َطريٍق َغيِْر  بََدأَ أَِبي، و هَو يَْرتَِدي ُحلَّمَُه الرَّ
ِة َخْمِس َساَعاٍت  ُمَعبٍَّد َو َخاٍل ِمْن اإِلضاَءِة. لَْم أَْسمَِطْع أَْن أَتُْرَكُه َوِحيًدا َو مِلُدَّ
َة ِبَسبَِب كْذبٍَة َسخيَفٍة  ّياَرة َخلَْفُه َو أَنَا أُشاِهُدهُ يَخوُض ِتلَْك املََشقَّ ُقْدُت السَّ

قلمُها.

ُر َما َحَدَث أتساءل لَْو أَنَّ  ُرت آنََذاَك أَنَِّني لَْن أَْكِذَب أَبًَدا. ِعنَْدَما أَتََذكَّ  َقرَّ
ِريَقِة املُْعماَدِة ِللِْعَقاِب، َهْل ُكنْت َسَأتََعلَُّم ِمْن َخَطِئي؟ اَل  واِلِدي َعاَقبَِني ِبالطَّ
المَّْأثيَر الَقويَّ  َولَِكنَّ  الِفْعِل  ُر نَْفَس  َوأَُكرِّ ُل الِعقاَب  مَّ ُكنَْت سَأحَتَ َذِلك.  أَُظنُّ 
ُر َما َحَدَث َكَما لَْو َكاَن الباِرَحة.  لْميِّ يَْكُمُن ِفي أَنَِّني اَل ِزلُْت أَتََذكَّ ِفِه السِّ ِلمََصرُّ

ُعِنِف. ةُ َمبَْدِإ الالَّ َهِذِه ِهَي قوَّ

ْأثيُر  »َلِكْن َيْكُمُن التَّ
ِفِه  الَقويُّ ِلَتَصرُّ

ِني اَل  ْلميِّ ِفي أَنَّ السِّ
ُر َما َحَدَث  َزلْت أََتَذكَّ
َكَما َلْو َكاَن الباِرَحُة«.
أرون غاندي
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أسئلة:

ِف الَعنيِف؟ لْميِّ ُمَؤثًِّرا أَْكثََر ِمْن المََّصرُّ ُف األَِب السِّ َكيَْف َكاَن تََصرُّ

ريَقِة، َكيَْف َسيَُكوُن تَْأثيُرها َعلَيَْك؟ َفا ِبنَْفِس الطَّ ْر ِفي لَْو أَنَّ أَبََويَْك تََصرَّ َفكِّ

َكيَْف مُيِْكنَُك أَْن تَمَعاَمَل َمَع عاِئلَِمَك أَْو أَْصَدَقاِئَك ِبَطريَقٍة يَكوُن لََها نَْفُس 
؟ المَّْأثيِر الَقويِّ

َئًة ؟ ِرَبًة َسيِّ َماَذا َيْحُدُث ِعْنَدَما َيعيُش اأَلْطفاُل َتْ

الَعواِطُف:
• اخَلْوُف.	

• الَغَضُب و الُعْدوانيَُّة.	

• احُلْزُن.	

• ِفْقداُن ااِلْهِمماِم ِفي احَلياِة.	

• نِْب.	 عوُر ِبالذَّ الشُّ

ُة: املَشاِكُل اجَلَسديَّ

• المََّأتََأةُ و َعَدُم الُقْدَرِة َعلَى الَكالِم.	

• َرهُ.	 هيَِّة أَْو الشَّ ِفْقداُن الشَّ

• داُع، أَْوجاٌع ِفي اَلْبَْطِن، أَْو آاَلٌم أُْخَرا.	 الصُّ

ُلوك: السُّ
• َكوابيٌس.	
• الِعراُك َمَع اآلَخِريَن.	
• 	. فوليُّ ُف اَلطُّ المََّصرُّ
• َكثَْرةُ البُكاِء.	
• َراِت أَْو املَْشُروبَاِت الُكحوليَِّة.	 اللُّجوءُ ِإلَى املَُخدِّ
• ِإيَذاءُ النَّْفِس.	
• الٍت َسيِّئٍَة ِفي املَْدَرَسِة.	 احُلصوُل َعلَى ُمَعدَّ

مالحظة:
اَل َتْظَهُر َجميُع َهِذِه اأَلْعراِض َعَلى ُكلِّ ِطْفٍل.
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دراسة حاالت 3.4

»جوناثان«:

أَثْناَء اللعب ِفي الّساَحِة، الَحَظ »ُجونَاثَان« تَلميذيِن أكبر ِمنُْه ِسّنًا يَْسَخَراِن 
يَْذَهَب  أَْن  »ُجونَاثَاْن«  آنََذاَك  َر  َفَقرَّ َدَفِعِه  ِفي  بََدآ  ثُمَّ  اجَلديِد،  المِّلْميِذ  ِمْن 
َوَقاَما  ِباَلَضِحِك،  َطلَبَُه  َقابال  لَِكنَُّهَما  ِف  المََّصرُّ َذِلَك  َعْن  َوينهاهما  ِإلَيُْهَما 

ِبَدْفِعِه َحمَّى َوَقَع أَْرًضا.

أسئلة:

• َف »ُجوَناَثاْن« امُلساِلَم ِباْلُعْنِف؟	 ملَاَذا قابَل اَْلِتْلميذاِن َتَصرُّ

• َلُه 	 اَْلِتْلميذين  َدْف��عِ  تاَه  »ُجوَناَثاْن«  ِفْعِل  ُة  َردَّ َتكوَن  أَْن  ِكُن  مُيْ َكْيَف 
ًة؟ ِسْلميَّ

ماريا:

ِلباٍس  ــَأيِّ  ِب ِلماَلميِذها  تَْسَمُح  اَل  ٍة  َمــْدَرَســٍة خاصَّ ِفي  »َمــاِريَــا«  تَــْدُرُس 

َد ِضدَّ َهِذِه الّسياَسِة  َر. تُِريُد بَْعُض الَفمَياِت المََّمرُّ يَُخاِلُف اللِّباَس املَُقرَّ

. َوَرْغَم أَنَّ َماِريَا اَل تَمَِّفُق َمَع سياَسِة املَْدَرَسِة  َعبَْر َحْرِق ِلباِسِهنَّ املَْدَرسيِّ

َواْقمََرَحْت، ِعَوَض  ِف الَفمَياِت نفِسه،  تَْرَغُب ِفي اتِّباِع تََصرُّ أَنََّها اَلَ  ِإالَّ 

ِقُعوَها َويَُعبِّروا ِمْن ِخالِلها َعْن آَراِئِهْم  َذِلَك، ِإنْشاَء َعريَضٍة ِللمَّاَلِميِذ ِليُوِّ

. ْسميِّ ِفي اللِّباِس الرَّ

أسئلة:

• َهْل َتُظنُّ أَنَّ ِفْكَرَة »َماِرَيا« أَْفَضُل ِمْن ِفْكَرِة أَْصِدقاِئها ؟ َنَعْم أَْم اَل ؟ َومِلَاَذا؟	

• وأَْصِدقاِئها 	 »مِلاريا«  ِكُن  مُيْ ِتي  اَلَّ ُة  ْلميَّ السِّ الَبديَلُة  احُللوُل  ِه��َي  َما 
ااِلْسِتعاَنُة ِبَها ِلَتْحِقيِق َهَدِفِهْم ؟

جوناثان

ماريا
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أنشطة 4.4

َة ُعْنٍف؟ ِكُنني أَْن ُأساِعَد َضحيَّ َكْيَف مُيْ

َما اَلَِّذي يَِجُب َعلَيَّ أَْن أَْفَعلَُه؟

ُع ِفي احُلْكِم أَْو النُّْصِح.. 1 اْسمَِمْع واَل تَمََسرَّ

قُهْم.. 2 َصدِّ

ُقل لَُهْم إنَُّه اَل يوَجُد أَيُّ َخْطٍب ِفي َما يَْشُعُروَن ِبِه.3. 

نَّبَُه؟ َما اَلَِّذي يَِجُب َعلَيَّ أَْن أجََتَ

• ِف الَعنيِف.	 ْخِص الَعنيِف بَْل ِليَُكْن ِفي المََّصرُّ َعْل اْهِمماَمَك ُكلَُّه ِفي الشَّ اَل جَتْ

•  الَ تُلِْق اللَّْوم َعلَى الَضِحيَّة.	

• اَل تَِعْدُهْم ِبامْلَُساَعَدِة ثُمَّ تُِخلُّ ِبَوْعِدَك.	

• اْحَذْر ِمْن أَْن تَزيَد األَْمَر ُسوًءا أَْو ُخطوَرًة.	
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َكٍة َنشاُط ُرسوٍم ُمَتَحرِّ

ٍة ِلْلُعْنِف َوَشْخٍص  َكٍة ِفي َشْكِل ِحواٍر َبنْيَ َضحيَّ ُارسم َشريط ُرسوٍم ُمَتَحرِّ
ْفَحِة الّساِبَقِة. ُيِريُد ُمساَعَدَتُه، َو اْستْعِمْل ِفي ِحواِرَك َنصاِئَح ِمْن الصَّ

: نشاط كتابيٌّ

ــَك  أَنَّ ــْو  لَ اآلَن  تَمََمنَّى  ُعنٍْف  ــَة  ــِربَ جَتْ ِعْشَت  أَْن  لَــَك  َسبََق  َهــْل 

ًفا ُمَغاِيًرا؟ أكمُْب ِرسالًَة ِإلَى نَْفِسَك تَِصُف  َفْت ِفيَها تََصرُّ تََصرَّ

َف. َك أَْن تَمََصرَّ َ ِفيَها َكيَْف َكاَن ِبودِّ ِفيَها الَوْضعيََّة، َو تُبَنيِّ
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أغنية

)We Shall Overcome( َسْوَف نَنْمَِصُر يَْوًما َما

أُْغنيًَة  بَْعد  ِفيَما  أَْصبََحْت  َمسيحيٌَّة  دينيٌَّة  أُْغنيٌَة  َمــا  يـَـْوًمــا  نَنْمَِصُر  ــْوَف  َس أُْغنيََة  ِإنَّ 
ِلاِلْحِمَجاِج، َواُْسمُْعِملَْت ِفي َحَرَكِة احُلقوِق املََدنيَِّة ِفي الِوالياِت املُمَِّحَدِة األَْمريكيَِّة. تَْرتَِبُط 
ااِلْحِمجاجاِت  ِمْن  الَعديِد  اْسِمْعمالُها ِفي  َومَتَّ   ، لْميِّ ااِلْحِمجاِج السِّ ِبَْفهوِم  َهِذِه األُْغنيَُة 

َواملُظاَهراِت َحْوَل العالَِم.

الِفيْديُو  تَْطبيِق  أَْو  ِللُْموِسيَقى  لَِة  املَُفضَّ الِئَحِمَك  ِفي  األُْغنيِة  ِلَهِذِه  تَْسجيٍل  َعْن  ابَْحْث 
اخَْلاصِّ ِبَك.

الكلماُت:
ا َسْوَف نَنْمَِصُر يَْوًما مَّ

ا َسْوَف نَنْمَِصُر يَْوًما مَّ

ا َسْوَف نَنْمَِصُر يَْوًما مَّ

الكوْرْس:

آٍه، ِمْن أَْعماِق َقلِْبي

أَنَا أَُؤِمُن،

ا أَنَّنَا َسنَنْمَِصُر يَْوًما مَّ

يًَدا ِفي يَِد َسْوَف مَنِْشي
يًَدا ِفي يَِد َسْوَف مَنِْشي

ا يًَدا ِفي يَِد َسْوَف مَنِْشي يَْوًما مَّ
الكوْرْس:

َسْوَف نَكوُن أَْحَراًرا

َسْوَف نَكوُن أَْحَراًرا

ا َسْوَف نَكوُن أَْحَراًرا يَْوًما مَّ

بََب ِفي أَْن تَكوَن َهِذِه األُْغنيَُة  َكاَن »بَيت َسيَغر« السَّ

ِة. يِت ِفي الِوالياِت املُمَِّحَدِة األَْمريكيَّ ذاِئَعة الصِّ
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نشاط فّني:

لْميَِّة.  ًة مُيِْكُن أَْن تُْسمَْعَمَل ِفي ااِلْحِمجاجاِت السِّ َكّون َمَع َزميِلَك أُْغنيًَة خاصَّ
َث األُْغنيَُة أَيًْضا َعْن َوْضعيٍَّة تُِريُد تَْغييَرها ِلأْلَْفَضِل. مُيِْكُن أَْن تَمََحدَّ

اَلِم َو ِمْن ثَمَّ يَقوُم كاِمُل  اُْكمُْب الَكِلماِت َعلَى ُملَْصٍق َو ُقْم ِبمَْزييِنِه ِبُرموٍز ِللسَّ
الِقْسِم ِبمَْقِدمِي أَْعماِلِهْم.

مذّكرة أفكار:

اَلُْعنِْف ِفي ُمْجمََمِعك. َهْل  ِانِْدالِع  اَلَِّمي تََسبَّبَْت ِفي  فّكر ِفي بَْعِض امَْلَواضيِع 

مُيِْكنَُك المَّْفكيُر ِفي ُطُرٍق ِللمََّعاُمِل َمَع َهِذِه املَواضيِع ِبَطريَقٍة ِسلْميٍَّة؟
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5
مُتّكن الثَّقاَفُة الّناَس ِمْن أَْن يَْفَهُموا بَْعَضُهْم البَْعَض 

ِبَطريقٍة أَْفَضَل، َوِعنَْدَما يَكوُن َهَذا المَّفاُهُم أَْفَضَل َعلَى 
، يُْصِبُح جَتاَوُز احَلواِجِز االقمصادية  ُمْسمََوا َجْوَهريٍّ
َوالّسياسيَِّة أَْمًرا َسْهاًل. لَِكْن يَِجُب َعلَى اإِلنْساِن أَْن 

يَْفَهَم أَنَّ جاَرهُ، ِفي ِنهايَِة املَطاِف، اَل يَْخمَِلُف َعنُْه ِفي أَيِّ 
َشْيٍء بَْل ِعنَْدهُ نَْفُس املَشاِكِل ونَْفُس األَْسِئلَِة.

التعامل مع االختالفات 
فيما بيننا

باولو كويلو

الوحدة اخلامسة

ِكُن َأْن َتكوَن َوْحَدُتنا َمَع آَخريَن  الكلمة الـِمْفَتاُح: ُيْ

ِمــْن  َنْسَتطيُع  ــِتــًعــا  ُمْ َشْيًئا  ُمْخَتِلَفٍة  َثــقــافــاٍت  ِمــْن 

الِم. ِخالِلِه ُصْنَع السَّ
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عّبر عن رأيك 1.5

ناقش

• َكيَْف يُساِعُدنا تَشاُرُك الثََّقاَفاِت َعلَى َفْهِم بَْعِضنا البَْعِض؟	

• َما اَلَِّذي تََعلَّْممَُه ِمْن َشْخٍص ِمْن ثَقاَفٍة أُْخَرا؟	

• َعٌة ِفي َحيِِّك أَْو َمْدَرَسِمَك؟	 َهْل تَُظنُّ أَنَُّه تُوَجُد ثَقافاٌت ُممَنَوِّ

• َعْن 	 النََّظِر  ِبَغضِّ  الّناِس  ِعنَْد  تَكوُن  اَلَِّمي  المَّساُؤالِت  أَْو  املَشاِكِل  بَْعُض  ِهــَي  َما 
ثَقافاِتِهْم؟
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 نشاط كتابي

ْف َمْعنَى الثَّقاَفِة ُمْسمَِهاّلً ُجْملَمََك »إّن الّثقافة هي…«.  َعرِّ

َشارَك تَْعريَفَك ِللثََّقاَفِة َمَع بَقيَِّة الِقْسِم.

ُمْلَصق

اْصنَْع ُملَْصًقا َمَع بَقيَِّة الِقْسِم يَْحمَِوي َعلَى تَْعريفاِت

 المَّالميِذ، َوُقْم ِبِإلْصاِقِه َعلَى احلاِئِط ِفي قاَعِة الِقْسِم.
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أنشطة 2.5

ما الّثقافُة؟

الثَّقاَفُة  َوتَمََمثَُّل  َوَعميَقٌة.  َسْطحيٌَّة  ثَقاَفٌة  نَْوَعان:  الّثقافُة 

ُف  ْطحيَُّة ِفي األَْشياِء اَلَِّمي مُيِْكُن ِللَْمْرِء أَْن يََراَها َو يَمََعرَّ السَّ

ِمْن  نِْف  الصِّ َهَذا  َعْكِس  َعلَى  املَلْبَِس.  َو  عاِم  الطَّ ِمثَْل  َعلَيَْها 

َواْعِمقاداٍت  َمشاِعَر  ِمــنْ  الَعميَقُة  الثَّقاَفُة  ُن  تَمََكوَّ الثَّقاَفِة، 

َرٍة ِفي ثَقاَفِة املَْجموَعِة. ُممََجذِّ

الثَّقاَفِة  ــنْيَ  بَ المَّبايُِن  ــاِر  ْظــَه إِلِ اجَلليديَُّة  اجِلــبــاُل  تُْسمَْعَمُل  َمــا  َوعـــاَدًة 
ِة َو الثَّقاَفِة الَعميَقِة. ْطحيَّ السَّ

نقاش:

• ْطحيَِّة 	 ليِد ِبُخُصوِص الثَّقاَفِة السَّ َما اَلَِّذي تُْظِهُرهُ صوَرةُ َجبَِل اجَْلَ
َوالثَّقاَفِة الَعميَقِة؟

• ــاِر الــَفــْرِق بَــنْيَ 	 ــَه ْظ إِلِ ـــَك نَْسمَْعِمُل َهـــِذِه الــّصــوَرةَ  ـَــاَذا َحــْســَب َرأِْي مِل
؟ الثَّقاَفمنَْيِ
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نشاط:

ٍة َوثَقاَفٍة َعميَقٍة، َوأَِضْف ِإَجابَاِتَك  َصنِِّف اجَلواِنَب الّماليََة ِللثََّقاَفِة ِإلَى ثَقاَفٍة َسْطحيَّ
َة ِلُكلِّ خانٍَة. ثُمَّ نَاِقِش اجَلْدَوَل ِفي نُْسَخِمِه النِّهائيَِّة َمَع بَقيَِّة الِقْسِم َواْصنَعوا  اخلاصَّ

َجْدَولَُكْم اخلاصَّ ِبالِْقْسِم.

أمثلة عن جوانب الّثقافة:
أ. امُلوِسيَقى

ُة ب. املَواِقُف الّسياسيَّ

ْعِر ْسريحاُت الشِّ ت. تَّ

ث. املاَلِبُس

لوُك ج. السُّ

ح. الَفنُّ

خ. الّديُن

ُة حيَّ د. التَّ

واِج ذ. َتقاليُد اْحِتفاالِت الزَّ

ر. اأَلْسماُء

ز. أَْفكاٌر َعْن اجَلماِل

َغُة س. اللُّ

ش. اأَلساطيُر

ص. املَشاِعُر ُتاَه الُغَرباِء

واُضِع ض. أَْفكاٌر َعْن التَّ

قاَفُة الَعميَقُة  ُةالثَّ ْطحيَّ قاَفُة السَّ الثَّ

ِإَذا  اإِلجاباِت.  بَْعِض  َحْوَل  الثَّقافيََّة  أَْفكارَك  وَشــارْك  الِقْسِم  ِفي  ل  تَنَقَّ
ْد أَْن تَْطرح عليهم أْسئلة ِلَكْي تَبِْنَي  اْخمَلََف أََحُدُهْم معَك ِفي اآْلَراِء، تََأكَّ

صوَرًة أَْوَضَح َعْن َمواِقِفِهْم.
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قراءة 3.5

ة بَيْمُنا ِفي شاِرِع »َماجُنو« لساندرا سيسناروس َمْأخوٌذ ِمْن ِقصَّ

ْعر الشَّ

ا  أَمَّ اجَلاِذِبيََّة.  ا  يَمََحدَّ املُْكنََسِة  ِمثُْل  واِلــِدي  َشْعُر  ُمْخمَِلٌف.  َشْعٌر  عاِئلَِمنا  ِفي  َفْرٍد  ِلُكلِّ 

ُشونَِة. هَو  ٌد يَْرُفُض أَيَّ ِإْكِسْسواراٍت. ويَمََميَُّز َشْعُر َكاْرلُوْس ِباخْلُ َشْعري َفُهَو َكسول ُممََمرِّ

ا كيكي، األَْصَغُر ِفينَا  َح. يَنَْزِلُق َشْعُر نَاِني بنََي يَْديَك. أَمَّ أَْملَُس َو اَل يَْحمَاُج ِإلَى أَْن يَُسرَّ

ِسّنًا، َفَشْعُرها ِمثُْل الّصوِف.

ٌد َو َجميٌل ِبَفْضِل  َرِة، َفُهَو ُمَجعَّ وَّ ي َشْكَل الُوروِد َو ِقَطَع احَللَْوا امَْلـُـدَ يُْشِبُه َشْعُر أُمِّ

َطيِّبٌَة  راِئَحٌة  ي  أُمِّ َشْعٍر  ِمْن  تَنْبَِعُث  اليَْوِم.  َطــواَل  تَْسمَْعِملَُها  اَلَِّمي  ْعِر  الشَّ َدبَاِبيِس 

ُضنَِني َفَأْشُعُر ِباأْلََماِن َكَما تَنْبَِعُث ِمنُْه راِئَحة اخُلبِْز الّداِفِئ  تَُداِعُب أَنِْفي ِعنَْدَما حَتْ

أِلَناَم  ِريِر  َمَكاًنا ِفي السَّ تَمُْرُك ِلي  الّداِفِئ ِعنَْدَما  َو راِئَحَة ِجْسِمها  َز  أَْن يَُجهَّ َقبَْل 

ِبجاِنِبها. يَنَْهِطُل املََطُر ِفي اخَلاِرِج و أَْسَمُع َشِخيَر واِلِدي. الِشّخيُر َوالـَمَطُر َوَشْعر 

ي اَلَِّذي يَْحِمُل راِئَحَة اخُلبِْز. أُمِّ

نقاش

• ْعُر ُجْزًءا ِمْن الثَّقاَفِة ؟	 ثُِّل الشَّ َكيَْف مُيَ

• َهْل َسبََق أَْن ُكنَْت َمَحلَّ ُسْخريٍَة أِلَنَّ َشْعَرَك َكاَن ُمْخمَِلًفا َعْن البَقيَِّة ؟ ِبَاَذا َشُعْرَت؟	

• ْعِر.	 تََخّيْل َكيَْف يَكوُن العالَُم لَْو َكاَن لَنَا ُكلِّنَا نَْفُس الشَّ
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أنشطة 4.5

نشاط كتابي:

ِة بَيِْمنا ِفي شاِرِع  ُث ِفي ِقصَّ ريَقِة اَلَِّمي اْسمَْعَملََها املُمََحدِّ أَْكمُْب َعْن َخصاِئِص َشْعِر ُكلِّ َفْرٍد ِفي عاِئلَِمَك ِبنَْفِس الطَّ

د أَْن يَْحمَِوَي َعَملَُك الِكمابيُّ َعلَى َوَصِف أَيَِّة تَّْسريحاِت َشْعٍر أَْو أَْكِسْسَواَراٍت تَْخمَصُّ ِبَها ثَقاَفمَُك. »َماجُنو« و تََأكَّ

َشاِرك َعَملََك بَْعَد ِإنَْهاِئِه َمَع َزميٍل لََك، َولْيَشاِرْكَك هَو َعَملُه أَيًْضا. أَثْناَء ِقراَءِتِه ِلَعَمِلِه، ُقْم ِبَرْسِم صوَرٍة ِلَعاِئلَِمِه 

ْسَم َونَاِقْش  َرَك ِلمَْسريحاِت َشْعِرِهْم َحْسَب اأَْلَْوصاِف اَلَِّمي يُْعطيها َزميلَُك. بَْعَد َذِلَك، أَِر َزميلََك الرَّ ُمِضيًفا تََصوُّ

َوَمَعُه َخْمَسَة أَْشياَء تَْفمَِخُر ِبَها َوتَمََعلَُّق ِبعاِئلَِمَك.

_ اسم زميلي:  

َخْمَسُة أَْشياَء تَمََعلَُّق ِبثَقاَفِة عاِئلَِة َزميِلي / َزِميلَِمي َو اَلَِّمي يَْفمَِخُر أَْو تَْفمَِخُر ِبَها:

1 .________________________________________

2 .________________________________________

3 .________________________________________

4 .________________________________________

5 .________________________________________
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 الّطبخ و الّثقافة:

عاُم َقاِسًما ُمْشمََرًكا بنَْيَ ثََقاَفمنَْيِ َو َجَمَعُهَما َعلَى  ٍة ِفي َحياِتَك َمثََّل ِفيَها الطَّ أُْكمُْب َعْن َمرَّ

نَْفِس الّطاِولَِة. ِبَاَذا َشُعْرَت َقبَْل الَوِليَمِة وأَثْنَاَءها ؟

َمَع الثََّقاَفاِت َمَع بَْعِضها. اُْكمُْب َقاِئَمًة بَأساليَب أُْخَرا مُيِْكُن أَْن جَتْ

 َشاِرْك َعَملََك َمَع َزميٍل أَْو َزميلٍَة لََك، َوأَِضْف أَْفكاَرهُ أَْو أَْفكاَرها إلى َقاِئَممَك.

عاُم أََساًسا   »يَمََعلَُّق الطَّ

ِبالنَّاِس َكَما أَنَُّه، 
ْيءُ  ِمْن األَْرَجِح، الشَّ
الَكْونيُّ الَوحيُد اَلَِّذي 
مَيِْلُك اَلُْقْدَرةَ َعلَى 

َجْمِع الّناِس َمًعا. ِفي 
ُكلِّ الثََّقاَفاِت ُدوَن 
مَتْييٍز، اَلُْكلُّ َحْوَل 
العالَِم يَْجمَِمُع ِلأْلَْكِل«

غاي فياري
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دراسة حالة 5.5

لي:

ِفي  الَوحيَدةُ  الّصينيَُّة  اَلِْملْميَذةُ  ِإنََّها  َمَع عاِئلَِمها.  أَِمريكا  ِإلَى  الّصنِي  ِمْن  ِلي  َهاَجَرْت   
َجِل ِمْن أَْكِل ِغذاِئها الّصينيِّ المَّْقليديِّ أََماَم اآلَخِريَن. تَْشمَِكي »ِلي«  َمْدَرَسِمَها. تَْشُعُر ِباخْلَ

ِلواِلَدِتها و تُْطلَُب ِمنَْها أَْن حتضَر لََها َشطيَرًة ِعَوًضا َعْن األَُرزِّ أَْو امَْلَْعَكرونَِة، لَِكنَّ واِلَدتَها 

ُر أَْن تَزيَد ِمْن َكّميَِّة األَُوزِّ َو امَْلَْعَكرونَِة ِلمَُشاِرَك َطعاَمها َمَع ُزَماَلِئَها ِفي الِقْسِم. تَُقرِّ

ِة َو َكانَْت َسعيَدًة ِعنَْدَما أَْعَجَب األَْكُل  عاَم َمَع البَقيَّ شاَرَكْت »ِلي« ِخالَل َفمَْرِة َغداِئها الطَّ

المَّالميَذ اآلَخِريَن َو َحمَّى أَنَّ بَْعَض ُزَماَلِئَها َشاَرَكها شطاِئَرُهْم أَْو ِغاللَُهْم. 

أسئلة للّنقاش:

• َحْسَب َرأِْيَك مِلَاَذا َكانَْت: »لي« تَْخَجُل ِمْن َطعاِمها ؟	

• عام بنَْيَ الثََّقاَفاِت املُْخمَِلَفِة ؟	 َكيَْف َجَمَع الطَّ

• َكيَْف تَُظنُّ أَنَّ »ِلي« تَْشُعُر بَْعَد ُرْؤيٍَة ُزَماَلِئها ِفي الِقْسِم يَْسمَْمِمُعوَن ِبَطَعاِم ثَقاَفِمها؟	

• ٍة اخملفْت ِفيَها ثَقاَفمَُك عن ثَقاَفِة اآلَخِريَن.	 أَْخِبْرنَا َعْن َمرَّ

• ُن ِمْن ِخاللها ِمْن ُمشاَرَكِة ثَقاَفِمَك َمَع اآلَخِريَن ِفي املَْدَرَسِة؟	 َما الَوساِئُل اَلَِّمي تَمََمكَّ

لي
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أنشطة 6.5

: حتدٍّ

َغيِْر  ِلثَقاَفٍة  َطعاٍم  َوْصَفَة  أُْكمُب  َمْدَرَسِمَك.  ِفي  ثَقافيٍَّة  ِلَوليَمٍة  ْط  َخطِّ

بَقيَِّة  َمَع  َوْصَفمَُه  ِتلْميٍذ  ُكلُّ  َسيَُشاِرُك  الِقْسِم.  َمَع  وَشاِرْكَها  ثَقاَفِمَك 

عاِم. المَّالميِذ َكَما يَِصُف َكيَْف َوَممَى يَِممُّ تَناُوُل َهَذا النَّْوِع ِمْن الطَّ

رة أفكار: ُمَذكَّ

َما األَْشياءُ اَلَِّمي يَْصُعُب َعلَيَْك المَّواُصُل َمَعَها ِفي ُمعاَملَِمَك َمَع أَْشخاٍص 
اآلَخِريَن  َعلَى  يَْصُعُب  أَنَُّه  تَُظنُّ  اَلَِّمي  األَْشياءُ  وَما  أُْخَرا؟  ثَقافاٍت  ِمْن 

المَّواُصُل َمَعَها ِفي ُمعاَملَِمِهْم َمَعَك؟
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6
مُ المَّعازَي ِلبَْعِضنا البَْعِض،   يَِجُب أَْن نَْدَعَم بَْعَضنا البَْعَض، وَ نَُقدِّ
وَنُساِعَد وَ نَْسمَِشيَر وَ نَنَْصَح بَْعَضنا البعض، أِلَنَّ قيَمةَ اإِلنْساِن 
تَُقاُس ِعنَْدَما تَبُْرزُ أَثْناءَ اِحَِن - ِإذْ إنَّ اِحْنَةَ اَل تُْضِعُف املَْرءَ بَْل 

ِباأْلَْحَرا تُْظِهُر  َمْعَدنَهُ.

تطبيق الّسالم: تعّلم 
الّتعاطف مع اآلخرين

توماس أ. كمبيس

الوحدة الّسادسة

أعبائنا  تــشــارك  على  قــــادرون  نحن  الـــــِمــْفــَتــاُح:  الكلمة 

ومساعدة أولئك الذين يّرون بأوقات صعبة.
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 1.6 عبر عن رأيك

نقاش

• نَت ِمْن جَتاُوِزِه ِبَفْضِل 	 أَْعِط أَْمِثلًَة َعْن َوْقٍت َصْعٍب َمَررَت ِبِه و مَتَكَّ
ُمساَعَدِة اأَْلَخريَن.

• ُع َفضيلََة َشْخٍص َما؟	 ِع. َكيَْف يُْظهُر المَّنَوُّ أَْعِط أَْمِثلًَة َعْن المَّنَوُّ

• ٍة َساَعْدَت ِفيَها َشْخًصا أَثْناَء ِمْحنَِمِه.	 أَْخِبر زمالَءك َعْن َمرَّ

• أُْكمُْب الِئَحًة ِبالَْوَساِئِل اَلَِّمي مُيِْكُن أَْن تَْسمَعنَي ِبَها مِلَُساَعَدِة 	
وَن ِبَأْوقاٍت َصْعبٍَة. اآلَخِريَن ِعنَْدَما مَيُرُّ

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

َشاِرك قاِئَممََك َمَع الِقْسِم، َواْصنَُعوا ُملَْصًقا َجَماِعّيًا يَْحمَِوي َعلَى 
أَْفكاِر ُكلِّ المَّاَلِميِذ.

تعريف:

اِحْنَُة: 
ِربٌَة َصْعبٌَة  جَتْ

َو ُمْؤمِلٌَة أَْو 
تُْعَرُف َكَذِلَك 

ِبُِصيبٍَة.
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أنشطة  2.6

عاُطُف ؟ َما التَّ

َفَقِة«.   يَُقوُل َقاُموُس أُْكُسفوْرْد: »َغاِلًبا َما يَْخِلُط الّناُس بنَْيَ المَّعاُطِف والشَّ

)َكَما  َوُمَشاَرَكِمَها«  اآلَخِريَن  َمشاِعِر  َفْهِم  َعلَى  »الُقْدَرةَ  المَّعاُطُف  يَْعِني 

َعلَُك تَْشُعُر ِبالمََّعاُطِف َمَع  َهاَرٍة ِكمابيٍَّة جَتْ ِفي اجُلْملَِة: يَمََممَُّع املَُؤلُِّفوَن ِبَ

َفَقِة »َمشاِعر  ِة(. ِمْن ناحيٍَة أُْخَرا، تَْعِني َمشاِعر الشَّ بََطالِتِهْم ِفي الِقصَّ

احُلْزِن َعلَى ُمصيبَِة َشْخٍص آَخَر« )َكَما ِفي اجُلْملَِة: َكاَن لََديُْهْم تَعاُطٌف 

َكبيٌر َمَع َضَحايَا الَفيََضانَاِت(.

مذّكرة أفكار:

• َفَقُة َعلَى َحْمِل أَْعباِء اآلَخِريَن أَْو 	 مِلَاَذا يُساِعَدُك المَّعاُطف َو الشَّ
ْعبَِة؟. الُوقوِف ِإلَى َجانبِهْم أَثْناَء األَْوَقاِت الصَّ

• على 	 يُْشِفُق  شخصا  أَْو  ُممَعاِطًفا  َشْخًصا  تَكوَن  أَْن  ُل  تَُفضِّ َهْل 
الّناِس؟ و مِلَاَذا؟

• َمَع 	 ُممَعاِطًفا  ِفيَها  أَْن تَكوَن  أَْوقاٌت اَل تَْسمَطيُع   َهْل تُوَجُد ُهنَاَك 
اآلَخِريَن؟

•  َحَسَب َرأِْيَك، َما اَلَِّذي يَْقِصُدهُ ااِلْقِمباُس المَّاِلي؟	

َجاَعِة  »أَْعمَِقُد أَنَّ لََدا َجميِعنَا ِصَفَة المََّعاُطِف َو لَِكنَّنَا نَْفمَِقُر  ِإلَى الشَّ
إلْظهاِرَها«. - »مايا أجنلو«.
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نشاط كارتوني:

ُف ِبمَعاُطٍف. أُْرُسْم َشِريًطا َكاْرتُونّْيًا ِلِملْميٍذ يَمََصرَّ

ثُِّل ُكلَّ َرْسٍم َمْفهوَم  م َعَملََك أََماَم الِقْسِم َو ِمْن ثَمَّ يُناِقُش ُكلَّ الِقْسِم َكيَْف مُيَ َقدِّ

المَّعاُطِف.

 ) َجُة )َقصيَدٌة َذاُت َتْرتيٍب خاصٍِّ الَقصيَدُة امَْلَُتوَّ

تَبَْدأُ  ُجَماًل  أَْو  َكِلماٍت  اْسمَْعِمْل   . اخلاصِّ اَلمَّْرتيِب  َذاَت  الَقصيَدةَ  َهِذِه  أَْكِمل 
َ َمْعنَى ِتلَْك الَكِلَمِة. نٍَة ِلَكِلَمِة تَعاُطٍف ِلَكْي تُبَنيِّ ِبُحروٍف ُمَكوَّ

ا- املجهود الذي يبذله شخص لفهم وجهة نظر أو مشاعر شخص آخر.

ل-

ت-

ع-

ا -

ط-

ف-
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قراءة  3.6

عاٌت َتْصَنُع الَفْرَق: ُقبَّ

»ِدنَْفْر«  ِبـ  َوالقاِطُن  َسنًَة   11 الُعْمِر  ِمْن  الباِلِغ  لـُـوِري«  »َغاِريْت  لََدا 
َرَطاِن. ِهوايٌَة َغيُْر عاديَّة: َفْهَو يَحُوُك ُقبَّعاٍت ِلأْلَْطَفاِل املَْرَضى ِبالسَّ

ِمِه املَْشُغولَِة  تُُه احِليَاَكَة  ِلمَْهِدئَِة َشِخَصيَّ ُمنُْذ أَْربَِع ِسِننَي، َعلََّممُْه َجدَّ
داِئما ِبالَعِديِد ِمَن النََّشاَطاِت. 

َفَقدوا  اَلَِّذيَن  ِلأْلَْطَفاِل  َعًة  ُقبَّ  15 حياَكَة  امْلَاِضي  الَْعاِم  ِفي  َر  َقــرَّ
َسة  املُمََحمِّ َطبيَعمُه  لَــِكــنَّ   ، ــاِويِّ اِلــكــْمــيَ اَلْــِعــالِج  ِبــَســبَــِب  َشــْعــَرُهــْم 
َعٍة  َوالمَّناُفسيَُّة َقاَدتُْه ِإلَى جَتاُوِز َهَدِفِه، َو ُصنْع أَْكثََر ِمْن 100 ُقبَّ

ِع ِبَها ِللَْمْرَضى ِفي ُمْسمَْشَفياِت ُكولُوَراُدو َو َكاِليُفوْرِنيَا. َواَلمَّبَرُّ

َرَطاِن ِمْن  يَنْبَِعُث اْهِمَماُم »َغاِريْت« َوَرْغبَمُُه ِفي ُمساَعَدِة َمْرَضى السَّ
ِه َكانَْت ِبَسبَِب َهَذا املََرِض، َكَما أَنَّ َصديَقمَُه »َرايِْلي«  أَنَّ َوفاةَ َجدِّ
ِة َوُهَو  ذات اخَلْمِس َسنََواٍت ُمصابٌَة ِبَوَرِم اخَلاَليَا الِبدائيَِّة الَعَصبيَّ

ُل ِفي الِبدايَِة ِفي اخَلاَليَا الَعَصبيَِّة. َسَرطاٌن يَمََشكَّ

يَْعمَِبُر »َغاِريْت« »َرايِْلي« بََطلًَة: »ِإنََّها تَقوُم ِبالَْكِثيِر ِمْن األَْشياِء اَلَِّمي 
غيَرةُ األَلََم  اِرُب َهِذِه الِبنُْت الصَّ اَل مُيِْكُن ِلآْلَخِريَن الِْقيَاُم ِبَها. حُتَ

ِبَطريَقٍة اَل يَْقِدُر َعلَيَْها أَيُّ ِإنْساٍن أَْعِرُفُه«.

القاعـَِدِة  ِلُكَرِة  َفريَقُه  »َغــاِريــْت«  َع  َشجَّ احَْلياَكِة،  ِإلـَـى  َضاَفِة  ِباإْلِ
ــُه  أَنَّ َكَما  َفقيَرٍة،  ِلعاِئالٍت  ِبَهدايا  ِع  المَّبَرُّ أَْجــِل  ِمــْن  )الْبَاِيْسبُوْل( 
الُقبََّعاِت  أَْعَطى  ــَن  أَيْ ــولُــوَراُدو  ُك ُمْسمَْشَفى  ِفي  ِع  ِللمََّطوُّ ُط  يَُخطِّ

ِللَْمْرَضى.

أَْكثََر  َطيًِّبا  ِليَُكوَن  الَعَمَل  ِربَِمِه،  جَتْ ِخالِل  ِمْن  »َغاِريْت«،  َر  َقرَّ لََقْد 
َمَع اآلَخِريَن. يَُقوُل: »قابَلُْت بَْعَض األَْطفاِل اَلَِّذيَن َكاَن لَُهْم أَثٌَر ِفي 
نَْفِسي ِللِْقيَاِم ِبامْلَِزيِد ِمْن األَْعماِل اخَليَِّرِة. أَْدَرُكت أَنَِّني يَِجُب أَْن 

أَقوَم ِبَشْيٍء مِلَُساَعَدِة اآلَخِريَن«.

Book4.indd   71 9/8/22   1:15 PM



الوحدة الّسادسة72

نقاش:

• َما اَلَِّذي َمثََّل َمْصَدَر َوَحٍي ِلـ »غاريْت« ِمْن أَْجِل ُمساَعَدِة الّناِس؟	

• أَْفِة؟	 َكيَْف َكاَن ُسلوُك »َغاِريْت« ُسلُوًكا َمبْنّيًا َعلى المَّعاُطِف و الرَّ

• ْعبَِة؟ مِلَاَذا نََعْم؟ 	 َهْل تَُظنُّ أَنَّ الُقبََّعاِت اَلَِّمي َصنََعها َساَعَدْت الّناَس أَثْناَء أَْوقاِتِهْم الصَّ
َومِلَاَذا اَل؟

• ٍة »َغاِريْت«؟	 َعِك في ِقصَّ َما هَو أَْكثَُر َشْيٍء َشجَّ

نشاط كتابي:

أَْكمُب َمَقااًل تُْخِبُرنا ِفيه َعْن ِإنْساٍن ساَعَدَك أَثْناَء ُمروِرِك ِبَأْوقاٍت َعصيبٍَة.
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أنشطة  4.6

نقاش:

َعْن  الِعْبِء  تَْخفيِف  ــِل  أَْج ِمــْن  المَّالميِذ  ُمساَعَدةَ  ــوَرةُ  الــصّ  ُ تُبَنيِّ َكيَْف 

ا؟ َشْخٍص مَّ

َلِعُب أَْدَواٍر:

ــِكــُن لَُهْم  َمــا مُيْ َهـــُؤاَلِء األَْشــخــاِص الثَّالثَِة ِبُخُصوِص  ــنْيَ  بَ َحـــِواًرا  ــوِّن  َك

ِة  اخلاصَّ ااِلْحِميَاَجاِت  َذِوي  ِمْن  َصديِقِهْم  مِلَُساَعَدِة  َعنُْه  ثُوا  يَمََحدَّ أَْن 

َوتشجيِعه.

نَها  ْن َمْجموَعٍة ِمْن ثاَلثَِة أَْفراٍد َو اْخمَْر ِحَواًرا ِمْن احِلَواَراِت اَلَِّمي َكوَّ َكوِّ

َفريُقَك َو ُقوُموا ِبمَْمثيِلها أََماَم الِقْسِم. 
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حالة دراسة   5.6

»دارا« و »جاسنت« و »راي«

 . َجماعيٍّ َمْشُروٍع  َعلَى  ِللَْعَمِل  َفريًقا  َو»َراْي«  َو»جاْسِتْ«  »َدارا«  ُن  يُكوِّ
ِتِه َوِنقاِط ضْعِفِه. تَِصُف »َدارا« نَْفَسها  ُث ُكلُّ ُعْضٍو َعْن ِنقاِط قوَّ يَمََحدَّ
يََرا  ْسَم.  الرَّ ولَيَْس  َوالمَّْحِريِر  الِكمابَِة  ِفي  جيًدا  ُمْسمََوا  ِعنَْدَها  أَنَّ 
ِإنَّ  »َراْي«  يَُقوُل  المَّْحِرير.  لَيَْس  َو  ْسِم  الرَّ ِفي  َمْوهوٌب  أَنَّـُه  »جاْسِتْ« 

ْسِم َو لَيَْس المَّْحِرير. ُمْسمََواه َجيٌِّد ِفي الِكمابَِة َوالرَّ

أسئلة:

• ِبِه ِفي 	 ِبالِْقيَاِم  ُص  المََّخصُّ الَفريِق  ُعْضٍو ِفي  ُكلِّ  َعلَى  يَِجُب  َماَذا 
ِتِهْم َوضْعِفِهْم؟ املَْشروِع ِبناء َعلَى ِنقاِط قوَّ

• ة َو ضْعف َفريِقَك ِفي الِْقيَاِم 	 ِلِنقاِط قوَّ َكيَْف تُساِعُدَك َمْعِرَفمَُك 
ْعبَِة؟  ِبامَْلَشاريِع الصَّ

صبير:

يُمِْقُن  اَل  لَِكنَُّه  الِقْسِم،  ِفي  ُزَمــاَلِئــِه  َمــَع  اَلْْكريِكْت  لَِعَب  »َصبير«  يُِريُد 
الِعٍب  أُ  أَْســوَ لَِكنَُّه  اَلْْكريِكْت  ِبَفريٍق  االلِْمحاَِق  ِمْن  َن  مَتَكَّ َجيِّداً.  اللُّْعبََة 
ا  ِفي َفريِقِه، َفُهَو بَطيءٌ َو ِفي َكثيٍر ِمْن األَْحيَاِن اَل يَْسمَطيُع أَْن يَمََصدَّ
ِللُْكَرِة ِبامَْلَْضِرِب. َوِيْطلُُب »َراِفي« وهَو قاِئُد اَلَْفريِق ِمْن »َصبيِر« أَْن يََظلَّ 
ِة ِللمََّدرُِّب َعلَى اَلْْكريِكْت  َمَعُه ِفي املَْدَرَسِة بَْعَد انِْمهاِء احِلَصِص املَْدَرسيَّ

َوحَتْسنِي َمهاراِتِه.

أسئلة:

• َحَسَب َرأِْيَك، مِلَاَذا يُساِعُد »َراِفي« »َصبير«؟	

• عوُر اَلَِّذي ُكنَْت َسمَْشُعر ِبِه لَْو ُكنَْت َمكاَن »َصبير«؟	 َما هَو الشُّ

• ِفي 	 َمــهــاراِتــِه  ِلمَْحِسنِي  »َصبير«  ُمــســاَعــَدةُ  ِللَْفِريِق  ــِكــُن  مُيْ َكــيْــَف 
اَلْْكريِكْت ِبَطريَقٍة أُْخَرا؟
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6.6 أنشطة

َعاُطف: َنَشاط َحْوَل َمْعَنى التَّ

َسيَُكوُن  ــِذي  اَلَّ ْخص  الشَّ بَيْنَُكَما  َواْخــمَــاَرا  آَخــَر  ِتلْميٍذ  َمَع  َفريًقا  َكــوِّن   
ْخِص  ْخِص اآلَخِر ِإْعطاءُ تَْعليماٍت ِللشَّ . يَِجُب َعلَى الشَّ َمْعصوَب الَعيْننَْيِ
َمْعصوب الَعيْننَْيِ ِمْن أَْجِل تَْوجيِهِه َحْوَل الِقْسِم َعبَْر َمماَهٍة ِمْن الَعراقيِل 
ِبالَْفريِق  أَْو  َشْيٍء  ِبَأيِّ  ااِلْحِمكاِك  نَِّب  جَتَ َوَكـَراٍس.  املُمََمثِّلََة ِفي طاِوالٍت 

اآلَخِر.

نقاش

• ْخُص 	 ْخُص َمْعصوُب الَعيْننَْيِ أَْم الشَّ ْوُر األَْسَهُل: الشَّ ِمْن َكاَن لَُه الدَّ
اَلّذي يُْعطي المَّْعليماِت؟

• ْحبَاِط أَثْناَء النَّشاِط ؟ َممَى و مِلَاَذا؟	 َهُل َشُعْرَت ِباإْلِ

• ْخِص 	 َل َعلَيَْك تَْوجيَه الشَّ ْيءُ اَلَِّذي َكاَن ِمْن املُْمِكِن أَْن يَُسهِّ َما اَلشَّ
؟ َمْعصوِب الَعيْننَْيِ

• الَفمََراِت 	 أَثْناَء  اآلَخِريَن  ِبُساَعَدِة  النَّشاِط  َهــَذا  َعالَقُة  ِهَي  َما 
ْعبَِة؟ الصَّ

• َمَع 	 أَْكثََر  المَّعاُطِف  على  يُساِعَدَك  أَْن  النَّشاِط  ِلَهَذا  مُيِْكُن  َكيَْف 
األَْشخاِص ِضعاِف البََصِر؟
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: دٍّ حَتَ

ل  ر ِفي َشْخٍص أَْو َمْجموَعٍة ِمْن األَْشخاِص مَتُرُّ ِبَأْوقاٍت َعصيبٍَة. َشْكّ َفكِّ
ًة مِلَُساَعَدِتِهْم ِفي أَْعباِئِهْم ِبَطريَقٍة َعَمليٍَّة. ُخطَّ

ْخُص أَْو املَْجموَعُة اَلَِّمي أَْرَغُب ِفي ُمساَعَدِتها: الشَّ

• 	

• 	

مِلَاَذا أُريُد تَْقدمَي املُساَعَدِة ؟:

• 	

• 	

ٌة ِلمَْقِدمِي املُساَعَدِة: ُطُرٌق َعَمليَّ

• 	

• 	

• 	

ِلِملَْك املَْجموَعِة، اْكمُْب  ْخِص أَْو  ِلَذِلَك والشَّ َم يَد املُساَعَدِة  بَْعَد أَْن تَُقدِّ
عوُر اَلَِّذي َشُعرْت ِبِه. َماَذا َحَدَث َو َما هَو الشُّ

بعد املساعدة التي قدمتها أحسست ب�....... كنت قادًرا على املساعدة عبر.....
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7
َم ا ُنِريُد أَْن ُنِحبَّ َبْعَضنا الَبْعَض َعَلْيَنا أَْن َنَتَعلَّ ِإْن ُكنَّ

َكْيَف ُنساِمُح.

تطبيق الّسالم: مساعدة 
اآلخرين على املسامحة

األم تيريزا

الوحدة الّسابعة

الــكــلــمــة املــفــتــاح: َنـــْحـــُن َقــــــــاِدُروَن َعــَلــى ُمــســاَعــَدِة 

صاُلِح. َأْصِدَقاِئَنا َوجيراِننا َعَلى امُلساَمَحِة َو التَّ
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 عّبر عن رأيك 1.. 

ؤاَل المَّاِلَي: َكيَْف أُساِمُح ؟ َما ِهَي النَّصيَحُة اَلَِّمي  سَألََك َصديُقَك السُّ
ُمها لَُه ؟ تَُقدِّ

ناقش:

ا، أَْو ساَمَحَك ِفيَها أََحٌد  ٍة ساَمحَت ِفيَها أََحًدا مَّ أَْخِبْر َشريكَك َعْن َمرَّ
ا. مَّ

ا َحَدَث. َث َعمَّ دَّ حَتَ
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َماَذا يَْحُدُث ِعنَْدَما نَمََشبَُّث ِبَشاِعِر الَغَضِب ؟

ِعنَْدَما تَْسَمُح مِلَشاِعِر الَغَضِب أَْن تََظلَّ َقاِبَعًة ِفي َقلِْبَك، َفِإنَّ َهِذِه املَشاِعَر 

ُل ِإلَى َمشاِعِر َضغينٍَة  لَْن تََظلَّ ُهنَاَك َفَقْط، بَْل َسمَْكبُُر َمَع الَوْقِت َو تَمََحوَّ

َو َكراهيٍَة َفمَُكوُن النَّميَجَة ِفي اآلَخِر أَْن تَمََسبََّب ِباأْلَلَِم ِلنَْفِسَك. 

َذِلَك  احلاِضِر،  بَْهَجَة  تَِعيَش  أَْن  ِمْن  َن  تَمََمكَّ لَْن  ــكَ  أَنَّ اُحْمََمِل  ِمْن  َكَما 

َقْت ِبَك. ِإضاَفًة ِلَذِلَك،  أِلَنَّ أَْفكاَرَك وَرهينَُة امْلَاِضي َواألَْضراِر اَلَِّمي حَلِ

ِصّحيٍَّة  َعالقاٍت  ِلِبنَاِء  ُمحاَوالِتَك  ِفي  َل  يَمََدخَّ أَْن  ِفي  الُقْدَرةَ  ِللَْغَضِب 

كِّ َو اخَلْوِف ِمْن اآلَخِريَن. َويَُقوُدِك ِإلَى الشَّ

مََك و يَْسِرَق ِمنَْك ِنْعَمَة النَّْوِم َويُبِْليَك  َويَْقِدُر الَغَضُب َعلَى أَْن يُْضِعَف ِصحَّ

أِْس. ْهِر، َوُصداٍع ِفي الرَّ ِبَضْغِط َدٍم عاٍل، َوآاَلٍم ِفي الظَّ

 

هل تعلم؟
ــٌة ِفــي َعــاِم  َوَجــــَدْت ِدراَســــٌة ِطــّبــيَّ

ـــِذيـــَن  الَّ ـــنَي  ـــِق املـُــَراِه أَنَّ   2000

ــِهــْم )َقــَمــُعــوهُ(،  ــَغــَضــِب ــوا ِب ــُك ــسَّ مَتَ

أَْكبََر  ِبَشْكٍل  الُكحوَل  اْسمَْهلَكوا 

ُصوا َوْقًما أََقلَّ ِفي مُماَرَسِة  َوَخصَّ

أََقلَّ  البََدنيِّ  والنََشاِط  الّرياَضِة 

ِمـــْن املُــَراِهــِقــنَي اآلَخـــِريـــَن. َكَما 

املَْشُروبَاِت  ِمْن  املَزيَد  اْسمَْهلَكوا 

ـــمَـــِوي َعــلـَـى  ـــي حَتْ ـــِم َوالـــَقـــْهـــَوِة اَلَّ

اَلْكاَفينْي.
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 أنشطة 2.. 

َكيَْف نَمَعاَمُل َمَع الَغَضِب ؟
ديِد،  لَْو تََسبََّب َشْخٌص َما ِفي َجْرِحَك ِإلَى َدَرَجِة أَنََّك َشُعرت ِبالَْغَضِب اَلشَّ

َب َهَذا المَّْمريَن َمَع َصديٍق لََك. رِّ مُيِْكُن أَْن جُتَ

عوُر اَلَِّذي َشَعْرَت ِبِه آنََذاَك. مُيِْكُن  أَْكمُْب ِفي ِقْطَعٍة َوَرقيٍَّة َما َحَدَث، َو َما الشُّ
َ أَنََّك تَْرَغُب ِفي املُساَمَحِة َو ِنْسياِن َهِذِه احلاِدثَِة َعبَْر الِْقيَاِم ِبَواِحٍد  أَْن تُبَنيِّ

ِمْن األَْشياِء الّماليَِة ِلِقْطَعِة الَوَرِق:

• ْقها.	 َمزِّ

• ِة امُلْهَمالِت َكَما 	 ْلها بامْلَاِء َو ُقم ِبَعْصِرها ِفي َشْكِل ُكَرٍة َصغيَرٍة ُثمَّ اْرِمها ِفي َسلَّ بلَّ
ْصويِب. َك َتْلَعُب ُلْعَبَة التَّ َلْو أَنَّ

• اِرِج.	 ا ِباخْلَ ُقْم ِبَدْفِنها ِفي َمكاٍن مَّ

ِة ِللمََّخلُِّص ِمنَْها. مُيِْكُن لََك أَيًْضا اْخِمراُع َطريَقِمَك اخلاصَّ

ْب َوسيلَة ِمْن ِتلَْك الَوساِئِل ِلمَُّخلََّص نَْفسَك ِمْن َشْيٍء يُْغِضبَُك. َجرِّ

نقاش:

َشاِرك َمَع َشْخٍص أَْو َشْخَصنْيِ َمشاِعَرِك بَْعَد أَْن تَعاَملَت َمَع الَغَضِب ِبَهِذِه 
ريَقِة. الطَّ
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 قراءة 3.. 

»َمْرَوا« تَمََعلَُّم املُساَمَحَة:

َدَخلَْت »َمْرَوا« غاِضبًَة ِإلَى املَنِْزِل تَْضِرُب األَْرَض ِبساقيْها َضْرًبا و َقالَت: 
ي! َفُهَو َداِئًما يَْسَخُر ِمْن الّناِس! لََقْد  ا ِمْن »أَديب« يَا أُمِّ »ِإنَِّني غاِضبٌَة ِجّدً
َسِخَر اليَْوَم ِمْن »نَانِْسي« َو َقاَل لََها إنَّ أَْسنانَها باِرَزةٌ خاِرَج َفِمها، َوإنَّها تُْشِبُه 

بَب ِفي أَنَّ بَقيََّة األَْطفاِل َضِحكوا ِمنَْها«. األَْرنََب! َكَما أَنَُّه َكاَن السَّ

َهَذا  ِإنَّ  ِلَذِلَك.  َضْت  تََعرَّ »نَانِْسي«  أَنَّ  ِلَسَماِع  آِسَفٌة  »أَنَا  ابْنَمها:  أََجابَْت األُمُّ 
َا »أَديٌب« نَْفُسُه  النَّْوَع ِمْن الَكِلماِت يَْحِمُل الُقْدَرةَ َعلَى ِإيَذاِء اإِلنْساِن، َولَِكْن ُربَّ
ي…  يَمََألَُّم ِبَداِخِلِه«. نََظَرْت »َمْرَوا« ِإلَى واِلَدِتها ُمْسمَْغَربًَة، اَل أَْعمَِقُد َذِلَك يَا أُمِّ

»أَديٌب« هَو اَلَِّذي يُْؤِذي اآلَخِريَن. مِلَاَذا تَُقوِلنَي إنَُّه هَو اَلَِّذي يَْشُعُر ِباأْلَلَِم؟«.

تَمََذْكِريَها  أَْن  يَِجُب  َوا«  »َمــرْ يَا  َمقولٌَة  »ُهنَاَك  َقاِئلًَة:  ِجّديٍَّة  ِبُكلِّ  األُمُّ  ْت  ردَّ
وَن«. تَساَءلَْت  َداِئًما، ِإنَّ األَْشخاَص اَلَِّذيَن يُْؤمِلُوَن اآلَخِريَن ُهْم أَنُْفُسُهْم يَمََأملَّ
اِخِل، يَُؤّدي َذِلَك ِبِهْم  »َمْرَوا«:  »َهْل تَْقِصِديَن أَنَُّه ِعنَْدَما يَمََألَُّم الّناُس ِمْن الدَّ

: »أََجْل، َهَذا هَو َمْقِصِدي«. ِإلَى ِإيَذاِء اآلَخِريَن«؟ َفَأَجابَمَْها األُمُّ

ني، ُكلُّ َما أَْعِرُفُه هَو أَنَِّني أُريُد َضْرَب أَديب«.  َقالَْت »َمْرَوا«: »َهَذا اَل يُِهمُّ
يَا  تَْعلَمنَي  أاَل  الَغَضِب؟  ِبَهَذا  المََّشبَُّث  تُِريِديَن  َممَى  »ِإلَى  واِلَدتُها:  َسَألْمُها 
َعِزيَزِتي أَنَُّه َشْيءٌ َخِطٌر أَْن تَْسَمِحي ِللَْغَضِب أَْن يَْسُكَن َقلْبَك ؟ يَِجُب أَْن اَل 
يِّئَِة ِلَشْخٍص  نَمُْرَك َمَكاًنا ِللَْغَضِب ِفي ُقلوِبنا، ِإْذ ِعنَْدَما نَْسَمُح ِلأْلَْفَعاِل السَّ

ةَ«. ْخَص القوَّ ِم ِفي َمشاِعِرنا، َفِإنَّنَا نُْعطي ِلَذِلَك الشَّ ِبالمََّحكُّ

ةَ  ِة؟ َهْل تَْعِننَي القوَّ اْسمَْفَسَرْت َمْرَوا َعْن َمْقِصِد واِلَدِتها: »َماَذا تَْعِننَي ِبالُْقوَّ
اَلَِّمي مَيِْلُكها األَبْطاُل اخَْلاِرقوَن ِمثَْل َما نََرا ِفي األَْفالِم«؟ أََجابَمَْها واِلَدتُها 
ِم ِبَك ِمثْلََما َسَمَحت أِلَديب  نَْساٍن ِبالمََّحكُّ اَل: »أَنَا أَْقِصُد ِعنَْدَما تَْسَمحنَي إِلِ
أَْن يُْغَضبَك ِإلَى َدَرَجِة أَنَّك أََردت ِإيَذاَءهُ.  لَِكْن مَتِْلكنَي الُقْدَرةَ َعلَى اْخمياِر 

ريَقِة«. َم ِبَك ِبَهِذِه الطَّ نَْساٍن أَْن يَمََحكَّ أَْن تَْسَمِحي أَْو اَل تَْسَمِحي إِلِ

اْحمَاَرْت »َمْرَوا« ِفي أَْمِرها ُمَعبَِّرًة: »َولَِكْن َماَذا يَِجُب َعلَيَّ أَْن أَْفَعَل ِعنَْدَما 
ي«؟. أَْشُعُر ِبالَْغَضِب يَا أُمِّ

مروا
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نقاش:

ٍة َشُعرَت ِفيها ِمثَْل َمْرَوا. َكيَْف تَعاَملَْت َمَع ِتلَْك  أَْخِبْر َصديَقَك َعْن َمرَّ
الَوْضعيَِّة ؟

وَن ِباأْلَلَِم ِفي ِإياَلِم اآلَخِريَن ؟  َهْل َداِئًما َما يَمََسبَُّب الّناُس اَلَِّذيَن يُِحسُّ
َكيَْف مُيِْكنَُك َوْضُع َحدٍّ ِلَداِئَرِة الُعنِْف َهِذِه ؟

لعب أدوار:

ِة »َمْرَوا« ِإلَى ِحواٍر َمَع َشريِكَك ِفي الِقْسِم ُمْسمَْعَماًل  ُقْم ِبمَْحِويِل ِقصَّ
أَْسَماَءُكْم.

4.7 نشاط 

َكِلماٌت ُمبَْعثََرةٌ
َرتِِّب الَكِلَمات المَّاِليَة:

ع ط ف ا ت و ّب ح __________________________________ 

الغضب + الغضب =  املزيد من الغضب. _ + _ هما الّدواء لهذا الّداء.

ا س ر ا ة __________________________________ 

ا يُْزَعِجَك و َعْن ُشعوِرَك. ُث فيه َعمَّ ْيِء والمََّحدُّ مُيِْكنَُك ِكمابَُة َهَذا الشَّ

 خ ل ت ّي __________________________________ 

ياليَّ َفِإنََّك تُْطِلُق َسراَح ُكلِّ أََحاِسيِسَك اَلَِّمي مَيْلَُؤَها األَلَُم َو احُلْزُن. َك َو ُحْزِنَك ِفي َشْكِل بَالُوٍن. ِعنَْدَما تَثُْقُب الْبَالُوَن اخَْلَ تََصّور لَْو أَنََّك َجَمْعَت ُكلَّ أمََلِ

 م ا س ح م ة  __________________________________ 

هو أن ُتقّرر أن تعّبر عن احلّب و الّتعاطف تاه الشخص الذي آذاك.

ش ا ك ت ف ا ل خ ص ش __________________________________ 

يَذاِئَك. ْخَص إِلِ بَِب اَلَِّذي َدَفَع الشَّ ْر ِفي الَوْضعيَِّة َو السَّ َفكِّ

ع ّر ف ت ع ا ل ش م ا ر ع ك ________________________________

ِفِه. َر املُضيَّ ُقُدًما َو ُمساَمَحَة َشْخٍص َماَعلَى تََصرُّ ِث َعْن َمشاِعِرِك َقبَْل أَْن تَُقرِّ يَِجُب َعلَيَْك أَْن تَكوَن َقاِدًرا َعلَى المََّحدُّ

ّب ر ن ع ع ا ل ش و ر ع __________________________________ 

َفاتُُه َمَعَك. ْخَص َعْن َقراِرَك ُمساَمَحمَُه، أَْخِبْرهُ َكيَْف آمَلمَْك تََصرُّ َقبَْل أَْن تُْخِبَر الشَّ
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ُمساَعَدةُ أَْصِدَقاِئنَا َعلَى املُساَمَحِة:

ْخِص َو نَُحاِوُل أَْن نَْفَهَمُه.. 1 فاِت الشَّ نَْحمَاُج أَْحيَاًنا ِإلَى أَْن نَمَجاَوَز تََصرُّ

َا لَْم يَْدُع اآلَخُروَن باَلَوما ِللَِّعِب  َا َصديُقَك ُمْسماءٌ ِمْن أَنَّ »باَلَوما« َسِخَرْت ِمنْه. ُربَّ ُربَّ

ًما َو ُممَعاِطًفا. ِف َعلَى أَْن تَكوَن َممََفهِّ َمَعُهْم. يُساِعَدك َفْهْم َسبَِب ِمثِْل َهَذا المََّصرُّ

َر المََّخلَُّص ِمنَْها.. 2 ِف َعلَى َمشاِعِرنا َقبَْل أَْن نَُقرِّ نَْحمَاُج أَْحيَاًنا ِإلَى المََّعرُّ

َرِج َو ِبَخيْبَِة األََمِل أَْو الَغَضِب َقبَْل  َا يَْحمَاُج َصديُقَك ِإلَى أَْن يُْدِرَك أَنَُّه يَْشُعُر ِباحْلَ ُربَّ

أَْن يُساِمَح اآلَخَر.

ُروا املُساَمَحَة.. 3 َعلَى أَْصِدَقاِئنَا أَْن يَُعبِّروا َعْن َمشاِعِرِهْم َقبَْل أَْن يَُقرِّ

اَهلُْت  َعلَى َسبيِل امِلثَاِل: »لََقْد َغِضبُت ِمنَْك يَا »ِريِني« ِعنَْدَما ُقُمت ِبَدْفِعي َجاِنًبا ثُمَّ جَتَ

ِة القاِدَمِة. أَنَا أََساِمُحُك«. األَْمَر. أَنَا آُمُل أَْن تُراعَي ُشعوَر اآلَخِريَن أَْكثََر ِفي املَرَّ

ا تُساِعُد َعلَى المََّخلُِّص ِمنُْهْم.. 4 ِر املَشاِعِر َعلَى َشْكٍل مَّ ِإنَّ الُقْدَرةَ َعلَى تََصوُّ

َمثاًَل، يَمََخيَُّل َصديُقَك َمشاِعَرهُ ِبَخيْبَِة األَلَِم ِفي َشْكِل بَالُوٍن. ِعنَْدَما يَمََخلَُّص ِمْن َهَذا 

ِة اَلَِّمي تَطيُر َعاِلًيا نَْحَو  لْبيَّ الْبَالُوِن َفِإنَُّه ِفي احَلقيَقِة يَمََخلَُّص ِمْن ِتلَْك املَشاِعِر السَّ

َر َو تَماََلَشى. ماِء ِإلَى أَْن تَمََفجَّ السَّ

أَْكمُب ِرسالََة ُمساَمَحٍة.. 5

ا نَْحَوَك  لْبيِّ ِلَشْخٍص مَّ ِف السَّ ُث ِفيَها َعْن َسبَِب المََّصرُّ بَْعَد أَْن تَْكمَُب ِرسالًَة تَمََحدَّ

َقها َوتُلِْقَي ِبَها بَِعيًدا ِلمُبَْرُهنَّ أَنََّك ُمْسمَِعدٌّ ِللُْمَساَمَحِة  َوُمساَمَحمَك لَُه، مُيِْكُن أَْن مُتَزِّ

ِة. لْبيَّ َولَْم تَُعْد ُممََشبِّثا ِبامْلََشاِعِر السَّ

ُكن أَنَْت الُقْدَوةَ.. 6

ِإنَّ أَْفَضَل َطريَقٍة نُساِعُد ِبَها أَْصِدَقاَءنا ِهَي أَْن نَكوَن الُقْدَوةَ ِفي املُساَمَحِة َوالمَّصالُِح 

َمَع اآلَخِريَن
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نشاط رسم

َفْكْرِتنَي  ِاْخمَْر  َشريِكَك.  َمَع  املُساَمَحِة(  َعلَى  أَْصِدَقاِئنَا  )ُمساَعَدةُ  الّساِبَق  النَّصَّ  ِإْقــَرأْ 

ِإلَى  اْسمََمْع  َوثـُـمَّ  ِباْخِميَاِرَها،  ُقُمْت  َــاَذا  َومِل األَْفكار  ِه  َهــذِ ماهي  ْر  َوَفسِّ لََديَْك  لَِمني  ُمَفضَّ

اْخمياراِت َشريِكَك.

الّصوَرةَ  َعنِْوْن  اْخمَاَرَها.  اَلَِّمي  األَْفكاِر  ِمْن  واِحــَدًة  يَُطبَُّق  و هَو  ِلَشريِكَك  أْرُســْم صــوَرًة 

ْسَم ِلَشريِكَك َعلَى أنَُّه ِتْذَكاٌر. َعها. مُيِْكُن أَْن تُْعطَي الرَّ َوَوقَّ

سؤال:

ا ِفي ِإياَلِمْك؟ َماَذا لَْو اْسمََمرَّ َشْخٌص مَّ

ْخَص اآلَخَر يَْسمَِمرُّ ِفي ِإيَذاِئَك. لَْو اْسمََمرَّ أََحُدُهْم ِفي  اَل تَْعِني املُساَمَحُة أَْن تََدَع الشَّ

أَْن  َعلَيَْك  يَِجُب  َمَعُه،  ِللمََّصالُِح  ُمحاَوالِتَك  بَْعَد  َحمَّى  ِشّريَرًة  َو  َسيِّئًَة  ُمعاَملًَة  ُمعاَملَِمَك 

َث َمَع واِلَدِتَك أَْو واِلِدِك، أَْو أَْن تُْخِبَر املَُعلَِّم َعْن املُْشِكلَِة. يَِجُب أَْن اَل نَْقبََل أَبًَدا أَْن  تَمََحدَّ

يواِصَل َشْخٌص َما ِإيَذاَء اآلَخِريَن!.
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ِحواراٌت:

ــْن ُمساَعَدِتُكْم  َع ِفيَها  ثـُـوَن  تَــمَــَحــدَّ ِحــــواراٍت  ــَة  ثَــالثَ َشــريــِكــَك  ــَع  َم ْن  ـــوِّ َك
ا. أِلَْصِدقاِئُكْم أَْو أَِشّقاِئُكْم على ُمساَمَحِة َشْخٍص مَّ

مُيِْكُن أَْن يَبَْدأَ ِحواُرَك َكالمَّاِلي :

ْث َمَع أَِلْكَسْنَدْر ُمْنُذ َفْتَرٍة َطويَلٍة.  َك َلْم َتَتَحدَّ أَْنَت: الَحُظُت َيا »ُجوْرْج« أَنَّ
َهْل ُكلُّ َشْيٍء َعَلى َما ُيَراُم؟

ريني  ُجوْرْج: ِفي احَلقيَقِة، َقاَم »أَِلْكَسْنَدْر« ِفي اأُلْسبوِع امْلَاِضي ِبَنْسِخ مَتْ
ِم.  َب ِفي ُمْشِكَلٍة َمَع امُلَعلِّ املَْنِزِليِّ ِبُدوِن أَْن أَْنَتِبَه ِإَلْيه َو هَو َما َتَسبَّ

َم َمَعُه ِبَسَبِب َذِلَك. َكلُّ اَل ُأريُد التَّ

ْحِديِد ِبُخُصوِص َهِذِه احلاِدَثِة؟ أَْنَت: أَْخِبْرِني َكْيَف َتْشُعُر ِبالتَّ

جورج:...

 ِحكمة

ِبالَْعنْيِ  الَعنْيِ  َمبَْدِإ  َعلَى  يَنْبَِني  ي  ــذِ اَلَّ َو  الَقدمَي  الَْقانُوَن  »إّن 
أَْخالقيٌّ  اَل  َقانُوٌن  ــُه  ِإنَّ ِبَأْجَمِعِه.  العالََم  يُْعِمَي  أَْن  َشْأِنِه  ِمْن 
قيِر اخَلْصِم ِعَوَض ِإْن يَْسَعى ِإلَى ُمحاَولَِة  أِلَنَُّه يَْسَعى ِإلَى حَتْ

َفْهِمِه، ِإنَُّه َقانُوٌن يَْسَعى ِإلَى اإِلبَاَدِة اَل ااِلْهِمداِء ِإلَى ُحلوٍل«.

الّدكمور مارتن لوثر كينغ جونيور

لََك  َسمَبُْدو  َكيَْف  ِة؟  ِبَكلَْماِتَك اخلاصَّ ُمْسمَِعيًنا  الَقْوَل  َهَذا  ُر  تَُفسِّ َكيَْف 

احَلياةُ ِإَذا طبَّْقَت َمَع أَْصِدَقاِئَك َهِذِه احِلْكَمَة ِفي ُمْجمََمِعَك؟

ِإباَدةٌ: المَّْدميِر الّشاِمِل

يُْر ِإلَى َطريِق اخَليِْر الِهدايَُة: السَّ

»مارتن لوثر كينغ جونيور«
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أمثال

ُث َعْن املُساَمَحِة. أَْكمُْب َمَع َزميِلَك ثاَلثََة أَْمثاٍل تَمََحدَّ

ُمَذّكَرةُ أَْفكاٍر

َكيَْف  اْكمُْب  ثُمَّ  تَْعِرُفُهْم  اَلَِّذيَن  بنَْيَ األَْشخاِص  بَْعِض األََزَمــاِت  ْر ِفي  َفكِّ
مُيِْكُن لََك أَْن تُساِعَد ِفي َحلِّ َهِذِه األََزَماِت وتُساِعَد أُولَِئَك األَْشخاِص 

َعلَى ُمساَمَحِة بَْعِضِهْم البَْعض.

ِإنَّ اإِلنْساَن امَْلُساَمَح هَو اإِلنْساُن اَلّراِبُح.

َا  ا، َفاْعلَْم أمَنَّ ِعنَْدَما اَل تَساِمُح َشْخًصا مَّ
ْعَت أَْن  ، َوتََوقَّ مَّ َكَأنََّك َشِربََت أَنَْت السُّ

ْخُص اآلَخُر. مَيوَت الشَّ

إّن املُساَمَحَة ِهَي أَنْبَُل انِْمقاٍم.
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8
الَم باهُظ الثَّمِن َو لَِكنَُّه يَْسمَِحقُّ َذلك. ِإنَّ السَّ

الّسالم حول العالم

َمَثل إفريقي

الوحدة الّثامنة

الكلمة الـِمْفتاُح: َنْحُن َقاِدُروَن َعَلى الَعَمِل َمَع الَكِثيِريَن 

الِم. ِذيَن َيْسَعْوَن ِلَتْحِقيِق السَّ َحْوَل العاَلِم َالَّ
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 عّبر عن رأيك 1.. 

ِفي  َمَكاًنا  ُهنَاَك  أَنَّ  تَْعمَِقُد  َهــْل  َرأِْيـــَك،  َحْسَب 
الُم؟ مِلَاَذا؟ أَْعِط أَْمِثلًَة. العالَِم يَْسمَِحيُل ِفيه السَّ

»ُأوُبوْنُتو«:

وتَْعِني  »اَلْبانْمو«  لُغاِت  ِفي  َكِلَمٌة  »أُوبُونْمُو«  ِإنَّ 
اِت  اإِلنْسانيََّة، َكَما أَنََّها تُمَْرَجُم ِفي الَكثيِر ِمْن املَرَّ
ِلمَْعني أَنَا أَكوُن أِلَنَّنَا نَكوُن. تُْسمَْعَمُل َهِذِه الَكِلَمُة 
َمُع  جَتْ َكْونيًَّة  ِصلًَة  ُهنَاَك  أَنَّ  ِفْكَرِة  َعْن  ِللمَّْعِبيِر 
ًة ِفي َجنوِب ِإْفريقيا.  ُكلَّ الّناِس وتُْسمَْخَدُم خاصَّ
لََدا  املـُـْفــَرِد  ِبــَذِلــَك  المَّْعريِف  ِفي  الَفْضُل  يَعوُد 
)ِعلُْم  الــاّلهــوِت  عالَِم  ــى  ِإلَ اإلنكليزيني  الــُقــّراِء 
املَسيحيَِّة(.  الّديانَِة  ــِة  ِدراَس ِعلُْم  هَو  الاّلهوِت 

ِديْزُمونْْد تُوتُو

 ِديْزُمونْْد تُوتُو
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قراءة ..2

َمديَنُة ُموْسَتاْر الَقدمَيِة ِفي بوْسنَيا

الُعثْمانيَِّة  اإِلْمِبراطوريَِّة  ُحُدود  َعلَى  بُِنيَْت  ٌة  تاريخيَّ َمدينٌَة  ِهَي  »ُموْسمَاْر«  َمدينَُة 

ُصعوِد  َمَع  ِر  المََّطوُّ ِفي  ْت  َواْسمََمرَّ َعَشَر.  والّسـاِدَس  َعَشَر  اخلاِمَس  الَقْرننَْيِ  ِفي 

اإِلْمِبراطوريَِّة املََجريَِّة النِّْمساويَِّة ِفي الَقْرننَْيِ الّماِسَع َعَشَر َوالِعْشِريَن.

تَمََميَُّز َمدينَُة ُموْسمَاْر ِبَزيٍج ُمْذِهٍل ِمْن الَهنَْدَسِة امِلْعماريَِّة، 

َضاَفِة ِإلَى أمَْناِط  راِز المُّْركيِّ الَقدمِي ِباإْلِ َمَع َمناِزل َعلَى الطِّ

الِبناِء األوروّبيَِّة الَغْربيَِّة. َومَتَّ المَّْكليُف ِبِبنَاِء » اجِلْسِر الَقدمِي 

مَتَّ  ي  ــذِ َوالَّ الَعظيِم  ُسلَيْماَن  الُعثْمانيِّ  لْطاِن  السُّ ِقبَِل  ِمْن   «

اًزا ِتْكنُولُوِجّيًا َكِبيًرا. َسنَُة 1567، و يُْعمَبَُر ِبناءُ اجِلْسِر ِإجْنَ

املُْشمََرِك  ِللمَّاِريِخ  ّيًا  َمادِّ مَتِْثياًل  »ُموْسمَاْر«  َهنَْدَسُة  تُْعمَبَُر 

ِة  الِعْرقيَّ وامْلـَـْجــمــوعــاِت  املُْخمَِلَفِة  ــَقــاَفــاِت  الــثَّ  َ بَــنيْ ويِل  الطَّ

واأْلَْدياِن اَلَِّذيَن يَِعيُشوَن َمًعا.

وامْلَعاِبُد  َوالَكنَاِئُس  املَساِجُد  تُْظِهُر  اخُلُصوِص،  َوْجِه  َعلَى 

ُهنَاَك،  َجنٍْب  ــى  ِإلَ َجنًْبا  َعلَيَْها  الُعثوُر  مَتَّ  ــي  ــمِ اَلَّ اليَهوديَُّة 

األُْرثــوُذْكــس  ــِصــْرَب  َواَلْ ــرومــاَن  اَلْ الَْكاثُوِليَك  ــرواِت  ــْك اَلْ أَنَّ 

البُوْسِنيِّنَي  املُْسِلِمنَي  َمَع  الَعيِْش  ِفي  اْسمََمّروا  َقِد  َفاْرِدّيني  السَّ والْيَهوَد  ْرِقيِّنَي  الشَّ

أِلَْكثََر ِمْن أَْربََعِة ُقُروٍن.

ِلأْلََسِف، بنَْيَ َعاَمْي 1992 َو 1995 مَتَّ تَْدميُر ُمْعَظِم املَدينَِة الَقدمَيِة الّماريخيَِّة، 

ْسِر الَقدمِي ِخالَل احَلْرِب ِفي البوْسنَِة، َولَِكْن ِبُساَعَدٍة َدْوليٍَّة، مَتَّ ِإعاَدةُ ِبناِء  َواجَْلِ

َت ِإْشراِف  اجِلْسِر الَقدمِي والَْعديِد ِمْن املَناِزِل َواملَبَاِني الَقدمَيِة ِفي َهِذِه امِلنَْطَقِة حَتْ
نٍَة َدْوليٍَّة َجَمْعمْها اليُوِنْسُكو. جَلْ
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نقاش

دِي ااِلْخِمالفاِت ِفي  بَُب َوراَء تَعايُِش ناٍس ُممََعدِّ َماَذا مُيِْكُن أَْن يَكوَن السَّ
ُموْسمَاْر؟

ِصْف بَْعَض الَوْضعّياٍت اِلمَي تَْعِرُفها َوتَْرَغُب أَْن يَكوَن ِفيَها تَعايٌُش ِسلْميٌّ 
بنَْيَ ُمْخمَِلِف املَْجموعاِت
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أنشطة ..3

ِإلْقاءُ المَِّحيَّة:

َت ُمَسّمى تَْوجيهاٍت  ِبالمَّْعليماِت المي حَتْ يَِجُب َعلَى املَُعلِِّمنَي ااِلْسِمعانَُة 
آِخِر  ِفي  املَنَْهِج  ِفي  المَّْفكيِر  ُجــْزِء  ِفي  املـَـْوجــوَدِة  ِللُْمَعلِِّمنَي  َوِإضــافــاٍت 

الِكماِب.

َوالمَّحيَِّة  بَلٍَد  اْسِم  َعلَى  مَِوي  حَتْ َرِق  الــوَ ِمْن  ِقْطَعًة  املَُعلُِّم  يُْعِطيَك  َسْوَف 
ِة اَلَِّمي يَْسمَْعِملُها ُسّكاُن َذِلَك البَلَِد. يَِجُب َعلَيَْك أَْن اَل تَقوَل َماَذا  اخلاصَّ

ريَقِة املَْذكوَرِة ِفي الَوَرَقِة. ِة ِبنَْفِس الطَّ َسمَْفَعُل بَْل َعلَيَْك ِإلْقاءُ المَّحيَّ

َرة أَْفَكار ُمَذكَّ

ُرُق اَلَِّمي مُيِْكُن ِمْن ِخالِلها أَْن تَُطبُِّقوا ِفْكَرةَ »أُوبُونْمُو«  َما ِهَي الطُّ

)لََدا ُكلِّ الّناِس راِبَطٌة ُمْشمََرَكٌة َمَع بَْعِضِهْم البَْعِض(؟ َما اَلَِّذي 

مَيْنَُع الّناَس ِفي ُمْجمََمِعَك ِمْن اّتبَاِع ِفْكَرِة أُوبُونْمُو؟
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ِحْكَمة 

ِمِه أَْو ديِنِه. بَْل يَمََعلَُّم  نَْساٍن آَخَر ِبَسبَِب لَْوِن بَْشَرِتِه أَْو َخلْفيَّ »اَل يولَُد اإِلنْساُن و هَو كاِرهٌ إِلِ

ِكًنا تََعلُّم الَكراهيَِة َفيُْمِكنُُهْم أَيًْضا تََعلُّم احُلبِّ أِلَنَّ ُشعوَر  الّناُس الَكراهيََة. َوِبَا أَنَُّه َكاَن مُمْ

عوِر النَِّقيِض«. ُن ِبِصَفٍة َطبيعيٍَّة أَْكثََر ِفي َقلِْب اإِلنْساِن ِمْن الشُّ احُلبِّ هَو ُشعوٌر يَمََكوَّ

نلسون مانديال

ِنقاٌش

؟ َحْسَب َرأِْيَك، َكيَْف يَمََعلَُّم الّناُس احَْلُبَّ

َكيَْف نَُدرُِّس األَْطفاَل احُلبَّ َو َما ِثماُر َذِلَك؟

Book4.indd   92 9/8/22   1:16 PM



93 الّسالم حول العالم

دراسة حالة ..4

الِم امَْلَْرئّينَي: ْوليَُّة ِلَصاِنِعي السَّ النَّقابَُة الدَّ

الفوتوْغرافّي  المَّْصويِر  اِلْسِمْخَداِم  امَْلَْرئّينَي  الِم  السَّ ِلَصاِنِعي  ْوليَِّة  الدَّ النَّقابَِة  ِإنْشاءُ  مَتَّ 

الِم بنَْيَ املَْجموعاِت الِعْرقيَِّة والثَّقافيَِّة والّدينيَِّة. يَِجُب َعلَى أَْعضاِء  ِلمَْعِزيِز اَلسَّ َوِسيلًَة 

ِة َوأََن يَُكوَن َعَملُُهْم مبنّيًا َعلَى اْهِمماٍم صاِدٍق ِباآْلَخِريَن. النِّقابَِة االلمزام ِبامْلََعاِييِر األَْخالقيَّ

الِم  ِلَصاِنِعي السَّ ْوليَِّة  الدَّ النَّقابَِة  ُمَراِسلُو  النَّقابَِة: »يْسمَْخدُم  َهِذِه  املَْسُؤولُوَن ِفي  يَُقوُل 

الثََّقاَفاِت،  َكراَمِة  ْظَهاِر  َوإِلِ »ِلآْلَخِر«،  النََّمطيَِّة  الّصَوِر  طيِم  َوحَتْ ِلَكْسِر  ِحْرَفمَُهْم  امَْلَْرئّينَي 

ْظَهاِر اإِلنْسانيَِّة املُْشمََرَكِة بنَْيَ ُشعوِب العالَِم«.  َوإِلِ

غِم ِمْن أَنَُّهْم اَل يَلْمَِزُموَن  النَّقابَِة ِمْن َخلْفّياٍت ِعْرقيٍَّة َودينيٍَّة َعديَدٍة. َوبالرَّ يَْأتي أَْعضاءُ 

، فإنَُّهْم يَْعمَِرُفوَن ِبَأنَّ ِعند اَلَْعديَد ِمْن أَْعَضاِئِهْم ِإمَياًنا راِسًخا أَثْناَء قياِمِهْم  ٍ ِبإمياٍن ُمَعنيَّ

ُع النَّقابَُة أعضاءها َوأُولَِئَك اَلَِّذيَن يَُشاِرُكونَُهمُّ َعلَى المَّْحقيِق ِبَصَراَحٍة  ِهْم. كما تَُشجِّ ِبَهامِّ

ْخصيَِّة. الِم َوَقناعاِتِهْم الشَّ واْحِمراِم اآلَخِريَن ِمْن أَْجِل َمْعِرَفِة َدواِفِعِهْم ِلُصنِْع السَّ

 ... ِإْظهاِر اجَلماِل احَلقيقيِّ ِإلَى  امَْلَْرئّينَي  الِم  َكاْرتَْر«: »يَْسَعى َصاِنُعو السَّ يَْكمُُب »فلويْد 

َوِل ِمْن ِخالِل ِإقاَمِة َفعالّياٍت ِمثل َمعاِرَض َفّنيٍَّة َوُصَوٍر َعْن الّدَوِل اَلَِّمي َزاُروَها. َوِمن  ِللدُّ

ّيِزَها َوأَْعَضاِئَها  ِخالِل َذِلَك، َفِإنَّنَا نَْعلَُم املَزيَد َعْن َدْولٍَة ُمَعيَّنٍَة َوَعْن َرْوَعِة َهِذِه النَّقابََة َومَتَ

َوأََهّميَِّة الّصَوِر اَلَِّمي يَلْمَْقُطونََها«.
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ِنقاٌش:

الِم ؟ َهْل َحَدَث أَِن اْكمََشفَت   َكيَْف يُساِهُم البَْحُث َعْن اجَلماِل ِفي ُصنِْع السَّ
ِبمَْغييِر  ااِلْكِمشاُف  َذِلَك  َقاَم  ُزْرتََها؟ وكيف  أَماِكَن  أَْو  أَْشخاٍص  ِفي  اجَلماَل 

فاِتَك؟. َمواِقِفَك و تََصرُّ

 َنشاط َرْسٍم:

الِم امَْلَْرئّينَي الَفنَّ َوالّصَوِر ِمْن َجميِع  ْوليَُّة ِلَصاِنِعي السَّ  تْسمَْعِمُل النََّقابَُة الدَّ
أَْو  بَلََدَك  ثُِّل  مُتَ ِبَرْسِم صوَرٍة  ُقْم  ا.  مَّ ثَقاَفًة  أَْو  َدْولَــًة  لَمَْعِرَض  العالَِم  أَنَْحاِء 
ِل َوِلَطْرِح  ُل بَيْنَُه المَّالميُذ ِللمََّأمُّ َوِر يَمََجوَّ َك َمْعِرًضا ِللصُّ ثَقاَفمََك. أَِقْم ِفي َصفِّ

أَيَِّة أَْسِئلٍَة َحْوَل أَْعماِل ُزَماَلِئِهْم الَفّنيَّة.
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فِكير في  التَّ
املَْنَهج

���ْم���َت ِف����ي َه����َذا  َل���َق���ْد َت���َع���لَّ

َعَلى  َف  َت��َت��َع��رَّ أَْن  املَ��ْن��َه��ِج 

��خ��ُه َوَت��ك��ون  ��الِم َوُت��َرسِّ ال��سَّ

ْر ِفي اأَلْشياِء  ِمَثااًل َلُه. َفكِّ

َلَك  وَكاَنْت  ْمَتَها  َتَعلَّ ِتي  اَلَّ

ُنْضًجا  ِم��ْن��ُه  ْلَت  َحصَّ َزاًدا 

ْر ِفي اأَلْشياِء  َوَمْعِرَفًة. َوَفكِّ

ُمَها  َتْعلُّ َعَلْيَك  َماَزاَل  ِتي  اَلَّ

ِلَتْحِصيِل َزاٍد أَْكَبَر ِمْن ِتْلَك 

املَْعِرَفِة.
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تفكير

ِإنَّ أَْكَبر َتْغِيير ُقمُت 
ِبِه ِمن أْجِل ُصْنِع 

اَلِم ُهَو... السَّ

اجَلاِنُب َفي 
ي ُأِريَد  ِتي الذَّ َشْخِصيَّ

الَعَمَل َعَلْيِه أَْكَثَر 
هو...

ْمُتُه  إّن أَْنَفَع َشْيٍء َتَعلَّ
اَلِم  ِبُخُصوِص السَّ

ُهَو…

ِم  ِني أَْرَغُب ِفي َتَعلُّ ِإنَّ
املَزيِد َعْن...

ِإنَّ أَْكَثَر ِإْنَساٍن َصاِنٍع 
م ُيعجبني هو… اَلِ ِللسَّ

ئي في  أَْصَبَح ُزَماَلِ
الِقْسِم َصاِنعنَي 

اَلِم َعْبَر... للسَّ

َشاِرّك أَْفكاُرَك ِفي َمْجموَعٍة َصغيَرٍة

ْمْتُه ِفي َهَذا املَْنَهِج ص َما َتَعلَّ خَلِّ

الِم  ص َوْقًما ِلمَلْخيِص أََهمِّ األَْشياِء اَلَِّمي تََعلَّْممَها َعْن السَّ َخصِّ
روِس َو ُمالَحظاِتَك. ِفي ُكلِّ َدْرٍس. مُيِْكُن لََك ُمراَجَعُة الدُّ

الِوْحَدُة اأُلوَلى - أَْحمَِرُم ذاتي.

الِوْحَدُة الّثانَيُة - أَْحمَِرُم اآلَخِريَن.

راعاُت َو َكيْفيَُّة َحلِّها. الِوْحَدُة الّثاِلَثُة - الصِّ

الِوْحَدُة الّراِبَعُة - َرَفُض الُعنِْف.

الِوْحَدُة اخلاِمَسُة - المَّعاُمُل َمَع ااِلْخِمالفاِت ِفيَما بَيْنَنَا.

الِم: تََعلَُّم المَّعاُطِف. اِدَسُة - تَْطبيُق السَّ الِوْحَدُة السَّ

َعلَى  اآلَخِريَن  ُمساَعَدةُ  الِم:  السَّ تَْطبيُق   - الّساِبَعُة  الِوْحَدُة 

املُساَمَحِة.

الُم َحْوَل العالَِم. الِوْحَدُة الّثاِمَنُة - السَّ

ِمنَي َتْوجيهاٌت َو ِإضافاٌت ِلْلُمَعلِّ
مذّكرة أفكار

يَْحمَِوي َهَذا الِكماُب َعلَى أَنِْشَطٍة يَكوُن ِفيَها المِّلْميُذ ُمطالًَبا ِبالِْكمَابَِة 
مَيِْلُك  ِتلْميٍذ  ُكلَّ  أَنَّ  ِمْن  َد  تَماَكَّ أَْن  َعلَيَْك  يَِجُب  أَْفكاِرِه.  َرِة  ُمَذكِّ ِفي 

َة ِبِه ِمْن أَْجِل َهَذا الَغَرِض. ُكّراَسمَُه اخلاصَّ

الوحدة األولى: أَْحَتِرُم َذاتي

صفحة  11

ِة الكاِمَلِة َعْن َضْغِط اأَلْقَراِن  الّراِبُط اإِللْكْتُروِنيُّ ِلْلِقصَّ

https://clpe.org.uk/poetryline/poems/peer-pressure

الوحدة الّثانية: أَْحَتِرُم اآلَخريَن

5.2 قراءة

ر اَْلعاَلُم )الَعَمُل ُمَتواِصٌل(  ْفل: َكْيَف ُتَغيِّ ئيس الطِّ شاِهد ِفيْدُيو الرَّ
ْفِل ؟ ئيِس الطِّ ِمْن ِخالِل َمْعِرَفِة الرَّ

https://www.youtube.com/watch?v=4z7gDsSKUmU

عاُمُل مع ااِلْخِتاَلَفاِت فيَما َبْيَنَنا  الوحدة اخلامسة: التَّ

: 5.6 تحدٍّ

َتْطُلَب  أَْن  ِكُن  مُيْ ِسِهْم،  مُّ حَتَ ِمْن  َزاَد  َو  الميَذ  التَّ شاُط  النَّ أَْعَجَب  َلْو 
عاِم  ُنوا َمْجموعاٍت ِلَطْهِي ِإْحَدى اَْلَوَصفاِت، َو ِإْحضاِر الطَّ ِمْنُهْم أَْن ُيَكوِّ

عاَم َمَع ُزَماَلِئِهْم. ِلْلِقْسِم، َو ِمْن ُثمَّ ُتشاِرُك املَْجموعاُت امُلْخَتِلَفُة الطَّ

َعاُطِف: ُم التَّ الوحدة الّسادسة: َتَعلُّ

فيديو عن الّمعاطف و الّشفقة.

https://www.youtube.com/watch?v=35Wt8LhoVHA&=en

الوحدة الّسابعة: ُمَساَعَدُة اآلَخريَن على امُلَساَمَحة:

الَكِلَماُت املُبَْعثََرةُ

تََعاُطف و ُحّب.. 1

ِرسالَة.. 2
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تََخيَّل.. 3

ُمَساَمَحة.. 4

ْخص.. 5 اْكمَِشف الشَّ

ُعور.. 6 ْف على الشُّ تََعرَّ

ُعور.. 7 َعبِّْر َعِن الشُّ

اَلُم  َحْوَل الَعاَلِم الوحدة الّثامنة: السَّ

8.3 إلقاء التّحيَّة

َتِوي َعَلى اْسِم الَبَلِد َو َنْوِع  الميُذ َعَلى ِقْطَعٍة ِمْن الَوَرِق حَتْ َيْحُصُل التَّ
ِة امُلْسَتْعَمَلِة. حيَّ التَّ

َعَلى  َة  حيَّ التَّ وُيُلقْوا  الِقْسِم  ِفي  ُلوا  َيَتَجوَّ أَْن  الميِذ  التَّ ِم��ْن  ُأْط��ُل��ْب 
وَن زمالَءهم. اآلَخِريَن ِبُدوِن أَْن َيْذُكُروا اْسَم اَْلَبَلِد أَْو َكْيَف َسُيَحيُّ

الميُذ  التَّ َيقوُم  َث��مَّ  ِم��ْن  َو  َدَق��اِئ��َق  ِلِبْضِع  َي��دوَم  أَْن  َشاِط  ِللنَّ ��ِك��ُن  مُيْ
ناَقَشِتِه. مِبُ

الْيَابَاْن ااِلْنِحناُء

ُة امُلصاَفَحُة الِوالياُت املُمَِّحَدةُ األَْمريكيَّ

ْدِر و امُلصاَفَحُة ِباْلَيِد الُيْمنى الُكونُْغو َوْضُع الَيِد الُيْسَرى َعَلى الصَّ

البَرازيل الِعناُق ُثمَّ الّتربيُت َعَلى الَكِتِف

ُم��واِزَي��ٍة  ِبطريقة  الَبْعِض  َبْعِضِهَما  َعَلى  الَيَدْيِن  َكّفي  َوْض��ُع  الِهنْد 
ْدِر وَقْوَل »َناَمْسِتي«. للصَّ

ِن ِباْلَيِد الُيْسَرى و ِمْن ُثمَّ امُلصاَفَحُة ِباْلَيِد  َزْمبيا ِإْمساُك امِلْرَفِق اأَلمْيَ
الُيْمَنى

ْدِر و وُقْل »َسالم« ُسوريَا َوْضَع الَيِد الُيْمَنى َعَلى الصَّ

مصادر و مراجع للكتاب )في نسخته 
األصلّية باللغة اإلجنليزية(

الوحدة األولى: أحمرم ذاتي  
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نصائح إلبداء االحمرام 

:Information modified from
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