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5 شكر وتقدير

شكر وتقدير

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

من جميع أنحاء العالم. 

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

لألجيال القادمة. 

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

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

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

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

األم في كل بلد. 

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

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

واألمريكي وكذلك نظام البلدان الناطقة باللغة اإلجنليزية. 

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

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

االبتدائية واألساسية. 

• فريق من خبراء التعليم الثانوي. 	

• فريق من خبراء التعليم العالي. 	
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شكر وتقدير6

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

قاموا بمأليف املناهج واحمرموا الجال 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 الداب - 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  الباء  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 يَُقمآْ 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  الُعنآِْفيني  الفاعلني 

األمَل في حتقيق املكافأة والمقدم  والَ  وعندما ال نُظهر املكافأةَ 

الوسائل  أجل  من  العنيف،  القمال  عن  يمخلون  الذين  ألولئك 

قيمة  هنآْا  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،  الن 

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  الخرين  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، وُهمآْ 

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  ووزير خارجية مالطا  برملان مالطا  رئيس   )1(
)جلنة  ال��ق��ان��ون  خ��الل  م��ن  للدميقراطية  األوروب��ي��ة  املفوضية  مجلس  رئ��ي��س 

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

والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2017. 
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املقّدمة

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

اجلميع عن اّلسالم. ولكن ما من أحد يدّرس السالم. 

ففي هذا العالم يمّم تدريس املنافسة. واملنافسة هي بداية 

كّل حرب. 

عندما نرّبي أبناءنا على الّمعاون والّمضامن، حينئذ نكون 

قد شرعنا في تدريس السالم«

ماريا مونتيّسوري

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

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

في سالم منارة له في كبره. 

عبدالعزيز سعود البابطني

األساس املنطقّي: 

يهدُف مشروع »ثقافة السالم من أجل أمن أجيال املسمقبل 

البابطني  سعود  عبدالعزيز  مؤسسة  قبل  من  املقمرح  القادمة« 

الّدراسات  مجال  ضمن  قّيمة  مساهمة  توفير  إلى  الّثقافّية 

إلى  واسمنادا  الّمعليمّية.  املسمويات  مخمِلف  في  االسمراتيجّية، 

بصفمها  السالم  لثقافة  لمرّوج  الّمعليمّية  املقّررات  ُصّممت  ذلك، 

وإمّنا  فحسب،  الّمعليمّية  للمؤّسسات  ال  وأساسّيا  حيوّيا  عنصرا 

أيًضا للهياكل المي تصنع سياسة احلكومات على املسموا الـدولّي 

واجلماعات الّدينّية، ضمن تأثير أوسع وأشمل. 

إلى  يُقّدم  كي  السالم«  ثقافة  »مشروع  تصميم  مّت  لقد 

الّصفوف  إلى  ثَّم  ومن  مبّكرة،  سّن  في  الّدراسّية  الّصفوف 

توّفر  أن  تروم  البعيد  املدا  على  مطّولة  عملّية  إّنها  الاّلحقة. 

لألطفال والّشباب وعيا بالقيم واحلقوق اإلنسانّية واحمراما لها. 

واحلوار  الفّعال  اإلصغاء  مهارات  تطوير  إلى  وباإلضافة 

والّمأّمل، تضّم دروس املشروع محاور من قبيل قواعد الّسالم ضمن 

الّدولّية  املنّظمات  اليوم،  عالم  في  واخلالفات  السالم  نظرّيات 

الّثقافات،  بني  احلوار  الّدولّية،  واالّتفاقّيات  املعاهدات  واحملّلّية، 

اجليوسياسّي  الّسياق  في  واجلماعات  الّدينّية  املؤّسسات  دور 

املوارد،  الكونّي،  الّسياق  في  للّسالم  جديدة  تهديدات  الّراهن، 

اإلرهاب الّدولّي، اجلرمية املنّظمة ومحاور أخرا عديدة. 

ملاذا ثقافة السالم؟ 

على  للّسالم  كلّّي  لفهم  واحلّلني  الفاعلني  تأييد  يزداد 

باعمباره  للّسالم  تعريف  من  االنمقال  يمّم  حّمى  العاملي  املسموا 

إيجابّي.  سالم  على  ينبني  آخر  تعريف  إلى  اخلالفات  غياب 

الّمركيز  الّزاوية حتّوال من  ويقمضي الّنظر إلى السالم من هذه 

فهم  الّمركيز على  إلى  ومناهضمها  أسباب احلروب  على ضبط 

ومساملة،  عادلة  إدماجّية،  مجممعات  »حتمضن  المي  العوامل 

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

بوسعهم حّمى يعيشوا حياة مساملة. 

أّن  با  مؤّكًدا  بديهّيا  أمًرا  السالم  ليس  املقابل،  وفي 

ابمداء  تقريبا،  مجممع  كّل  في  مهيمن  بشكل  حاضرة  احلروب 

من احلروب األهلّية إلى اإلبادات اجلماعّية. باإلضافة إلى ذلك 

من  لكثير  االجمماعّي  االقمصادّي  الوضع  هشاشة  إلى  ونظًرا 

الفئات االجمماعّية، فإّنه يمّم جتاهل حقوق السالم واألمان غير 

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

حلقوق اإلنسان باعمبارها قيًما مبدئّية تَُسنُّ قانوًنا أخالقّيا، يّمبعه 

الّناس في شّمى أنحاء العالم، بغّض الّنظر عن انمماءاتهم اإلثنّية 

ّول البلدان والّشعوب إلى  والعرقّية والّدينّية والّثقافّية. عندما حُتَ

ضحايا بواسطة الّمخريب الذي تنمجه اخلالفات املسلّحة، فإّنه 

من العسير ضمان االحمرام لقيم السالم. ههنا، يجدر بالّمعليم 

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

يمّم تأسيس ثقافة السالم لمجاوز تداعيات احلروب الكارثّية. 

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

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

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

من  بمنويرهم،  ونقوم  الّناس  نعلّم  أن  القصوا  األهّمّية  من  يكون 

أجل ضمان معرفمهم حلقوقهم واحمرامها على املسمويني القريب 

والبعيد. 

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

الّضرورّي  من  يكون  وإمّنا  للحروب.  مناهضة  يطلق صرخة  أو 

الموّصل إلى حقيقة أّن الّمعليم هو الّسالح الفّعال الوحيد الذي 

بحثهم  رحلة  في  ينجحوا  أن  العالم  ملواطني  يميح  أن  بإمكانه 

وحقوق  السالم  ثقافة  بدراسة  يجدر  ال  السالم.  عن  الّطويلة 

وإمّّنا  األكادميّية،  الّدراسة  حتمكره  موضوًعا  تكون  أن  اإلنسان 

يجب أن تكون هذه الّدراسة أداة أساسّية لمحقيق تغيير سلوكّي 

من أجل مجممع أكثر سالًما َويحمرم حقوق اإلنسان. 

في  ثقافمه  واحمرام  السالم  إرساء  هدف  يمحّقق  ولكي 

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

الّمشريع.  أم  املضمون  مسموا  في  سواء  وتعميقه،  الّمالميذ 

وينبغي على األساتذة أن يكونوا في الن ذاته موّفرين للمعلومة 

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

لمالميذهم فحسُب، وإمّنا عليهم أن يقّدموا أيًضا أنشطة تزرع 

املعلومة املكمسبة في صميم الّسلوك اليومّي. إّن غرس السالم 

في أذهان املمعلّمني وقلوبهم ينمو مع ثقافة تدريس السالم. إّنه 

تدريس يؤّيد القيم الكونّية املممّثلة في احلّرّية والعدالة واملساواة. 

فعندما تسود هذه القيم، سيممّكن الّناس من الّمعايش سوّيا في 

كنف السالم، ضمن مجممعات دون خصومات. 

تشمل ثقافة السالم مجااًل واسًعا من املواضيع واملسائل 

هدفه  فإّن  منّوه،  وتسارع  نفوذها  اتساع  رغم  ولكن  املمفّرعة. 

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

باملسؤولّية  اإلحساس  أساًسا  يرادف  ما  وهذا  يفعلوه جتاهك«. 

ضمن نطاق إنسانّي ممباَدل. 

ومن أجل أن حُتمرم ثقافة السالم وتنمشر في العالم كلّه، 

ا ممعلّقا بالّمدريس  ينبغي أن تمضّمن قيم السالم الكونّية قسًما هاّمً

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

والمعلّم  المدريس  بني  جمًعا  السالم  تعليم  ثقافة  تقمضي  ذلك، 

ومموازن.  مرضّي  دراسّي  مناخ  توفير  قصد  مسموا،  أعلى  في 

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

يجدر بدّرس ثقافة السالم أن يوّفر للّمالميذ الّموجيه واملساندة 

الّضرورّيني حّمى يصبحوا مسؤولني، ملمزمني بالقانون ومواطنني 

خالل  من  ذلك  يمحّقق  والواقعّي.  الفعلّي  العالم  في  إنسانّيني 

تأسيس عملّية تدريس حلقوق اإلنسان تنبني على الّمفّهم وتُثرا 

بوضوعات ومسائل موّجهة، وكماب تعليمّي ملموس قابل للّمأقلم 

مع جميع املواضيع. 

جلميع  توّفر  أن  إلى  الّمعليمّية  املناهج  هذه  تسعى 

إلى اجلامعات،  املدّرسني، انطالًقا من رياض األطفال ووصواًل 

املمعلّمني  إللهام  الّضرورّية  الّمعليمّية  واملواّد  اإلرشادّية  القواعد 

وتعزيز وعيهم بثقافة السالم. وبالّرغم من أنها قد أعّدت لمكون 

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

القائمة  الفعل  ردود  بحسب  ضرورّيا  ذلك  كان  كلّما  والّمحوير 

الّمالميذ  األولياء،  اخلبراء،  املدّرسون،  الّدراسي:  املجال  في 

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

الّمعليمّية عن الّمطّور وأن تكون في خدمة هدف نهائّي بدل أن 

تكون نهاية في حّد ذاتها. 

»صوُت األفعال أعلى من صوت الكلمات«: 

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

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

في  السالم  ثقافة  عن  معلومات  لهم  تُقّدم  أن  إلى  املمعلّمون 

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

فحسب،  السالم  ثقافة  قيم  شأن  من  يُعآْلُوا  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 

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

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

القيم في مجال العلوم اإلنسانّية واالجمماعّية نفس الوزن الذي 

متلكه في مجال الّرياضّيات والعلوم الّمجريبّية. 

ومن املهمِّ أن يدمج املدّرسون ثقافة السالم في محموا 

مواّدهم الّدراسّية باإلضافة إلى جتسيد أنشطة في القسم ترتكز 

على مسائل احلياة الواقعّية من قبيل احلّرّية، املساواة والعدالة. 

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

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

في تدريس ثقافة السالم، وبا أّن حقوق اإلنسان متّثل عناصر 

يقمرحها  المي  املقاييس  فإنَّ  السالم.  ثقافة  لمدريس  أساسّية 

ميكن  المي  الّنقاط  جملة  ذلك  رغم  تشّكل  ولكّنها  مؤّقمة،  تظّل 

االنطالق منها بالّنسبة إلى أّي مجموعة مدرسّية تريد أن تعيش 

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

فيه بإبدال عبارة مدرسة حقوق اإلنسان بدرسة ثقافة السالم، 

با أّن الّثانية تمضّمن بالّضرورة سابقمها. 

• العاّمة 	 وممارساتها  السالم  ثقافة  مدرسة  بني  تعكس 

السالم(  )ثقافة  تعّزز  التي  اإلجرائّية  بالقيم  اهتماما 

الّتسامح، اإلنصاف واحترام احلقيقة والعقالنّية. 

• سوف حتترم احلقوق واحلّرّيات األساسّية جلميع أعضائها، 	

هؤالء  بأّن  االعتراف  مع  والّطلبة،  الّتالميذ  ذلك  في  مبا 

بفضل  األساسّية  وحّرياتهم  بحقوقهم  يتمّتعون  األعضاء 

إنسانّيتهم املشتركة. 

• السالم 	 ثقافة  ب�مبادئ  يتمّتعوا  أن  جميًعا  لهم  يتاح 

هناك  يكون  ولن  املشتركة.  إنسانّيتهم  بفضل  وباحلّرّيات 

أّي متييز ضّد أّي واحد منهم على أساس العرق أو الّدين 

أو الّطبقة االجتماعّية أو اجلنس. وعلى وجه الّتخصيص، 

والّنساء  األطفال  السالم(  ثقافة  )مدرسة  تراعي  سوف 

وحتترمهم بصفتهم جزءا ال يتجّزأ من اإلنسانّية املشتركة 

بني اجلميع. وسوف حتميهم من العنصرّية »غير الواعية« 

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

الّتعذيب أو املعاملة غير اإلنسانّية واملهينة أو العقاب. 

• يجب أن ُيسبق كّل عقاب بإجراءات قانونّية وإصغاء عادل. 	

• واالجتماع 	 والّتعبير  الّرأي  حّرّية  حّق  اجلميع  ميلك 

مجموعات  يشّكلوا  أن  الّتالميذ  بإمكان  وسيكون  الّسلمّي. 

مُثل  احترام  مع  إليها،  وينتُموا  معّينة  بقضّية  صلة  ذات 

مبادئ ثقافة السالم وآلياتها. 

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

يكشف  وهو  اإلنسانّية.  للّشخصّية  الكامل  الّتطّور  حتقيق 

اهتماًما  سواء،  حّد  على  واليد  بالّدماغ  حثيًثا  اهتماًما 

بالفكر والعاطفة مًعا. 

• ثقافة 	 )مدرسة  سترّوج  املدرسّية،  وكتبها  بنيتها  خالل  من 

من  الّناس  بني  والّصداقة  والّتسامح  للّتفاهم  السالم( 

مختلف اجلنسّيات واألعراق واجلماعات الّدينّية واالهتمام 

على  كذلك  متعّلميها  ستساعد  السالم.  على  باحملافظة 

اكتساب سلوكات ومواهب أساسّية تسّهل الّتحّول االجتماعّي 

الّسلمّي. 

• سوف تعترف بأّن كّل امرئ ميلك واجبات وإلزامات مثلما 	

ميلك حقوًقا وحّرّيات. وهي تتضّمن واجبات إزاء اجلماعة 

املنتمى إليها وإلزامات احترام حقوق اآلخرين وحّرّياتهم. 

• بالواجبات 	 واحلّرّيات  احلقوق  بعالقة  الوعي  تطّور  سوف 

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

ّما( وحقوق وحرّيات شخص آخر )جماعة أخرى(  جماعة 

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

مشاكل وخالفات - ستسعى إلى ذلك رغم كّل شيء - فهي 

أساسّية في أّي عملّية حتّول اجتماعّي وسياسّي«. 

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

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

ال  كّلها،  احملّلّية  اجلماعة  منه  لتستفيد   - وخصوًصا   -

املدّرسني  كاهل  تثقل  أن  إلى  املدرسّية  الكتب  هذه  ترمي 

مبزيد من املقّررات الّتعليمّية ومهاّمها، وإّنا مّت تصميمها 

لتخدم بصفتها أدوات تعّلمّية مرجعّية، عندما يتعّلق األمر 

من  موجودة  مواّد  تدريس  في  السالم  ثقافة  قيم  بإدماج 

َقْبُل وعند الّترويج للّسلوك اإليجابّي داخل القسم كذلك. 

متحّجرة  عقائد  ليست  السالم  ثقافة  فمناهج  ذلك،  ومع 

وملزيد  عليها  لالعتماد  معّدة  املقابل  في  وهي  مرنة.  وغير 

ا. وسوف يتّم فحص قيم  االقتراحات متى كان ذلك ضرورّيً

ثقافة السالم األساسّية واالنتباه إليها عند اختيار مختلف 

األنشطة واملهام، من أجل الّترويج للّسلوك املنفتح املتفّهم 

في املدرسة. 

إّن األنشطة العديدة املقمرَحة بصفمها جزًءا من املناهج 

الّمعليمّية ال تناسب املبمدئني فحسُب، وإمّنا الّمالميذ املمقّدمني 

كذلك نظًرا لكونّية رسالمها. 

كيف ترعى ثقافة السالم في القسم؟

املمواضع  الّطرق  لمجاوز  واملعلّمني مدعّوون  األساتذة  إّن 

عليها عند تأسيس أعمدة تدريس ثقافة السالم، يجدر بالّمالميذ 

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

أخرا، حتماج حقوق الّمالميذ غير القابلة للمصادرة أن حُتفظ 

وتَُصاَن حّمى يكون تدريس ثقافة السالم ناجًعا وغير ممناقض مع 

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

عملّية  مركز  في  وضعه  أثناء  إيجابّي  بشكل  الّملميذ  تدمج  أن 

الّمدريس. 

ثقافة  تدريس  ينحصر  أاّل  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 

السالم املفّعل هنا في األوجه املفهومّية واالبسميمولوجّية. فهي 

حتماج إلى تنافذ اخمصاصات مخملفة بعضها على بعض، با أّن 
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15 املقّدمة

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 الخر 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 الراء 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  بَلآْ  فقط،  أنفسهم  في  ثقمهم  يزيد  لن 

املسؤولّية والعمل الهادف. 

تنظيم القسم: 

القسم  في  الّمالميذ  جلوس  كيفّية  في  القرار  اّتخاذ  إّن 

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

ولكّن طريقة جلوس الّمالميذ في بيئة الّمعلّم باإلضافة إلى طريقة 

طبيعة  حتديد  في  جوهرية  عناصر  هي  وتوجيههم  معاملمهم 

األشخاص الذين سوف يكونون عند كبرهم. 

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

لعملّيمي الّمعليم واالندماج االجمماعّي في القسم. 

حّل املشاكل: 

يجب أن يمّم الّمعامل مع اخلالفات المي تطرأ في القسم، 

واملدّرس،  الّمالميذ  بني  أم  أنفسهم  الّمالميذ  بني  أكانت  سواء 

الّضرورّي  من  الواقع،  وفي  السالم،  ثقافة  قيم  تعّزز  بطريقة 

أّن  بدايمها، خصوًصا  في  اخلالفات  لوقف  معنّي  مسار  اخميار 

بشكل  الّدراسّية  األقسام  في  موجودة  واملشاكل  اخلالفات  تلك 

مّطرد. 

يكمسبوا  أن  للّمالميذ  بثبات  اخلالفات  مع  الّمعامل  يميح 

امللكة الّضرورّية املممّثلة َوالقدرة على حّل املشاكل، والمي ميكن 

الحقا أن تطّبق عملّيا داخل القسم وخارجه. وبدال من الّمركيز 

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

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

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

اسمراتيجّية معّينة حلّل املراد بلوغه. َوإذا مّت إجناز هذه العملّية 

مشاكلهم  يحلّوا  أن  األرجح  على  الّمالميذ  يمعلَّم  فسوف  بدّقة، 

بأنفسهم، دون أن يطلبوا من األسماذ الّمدّخل. 
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املقّدمة16

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،  الخر  من  االنمقاص  على 

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

اجلماعة.  أعضاء  بني  الّسلوكات  من  الّنوع  هذا  ينمشر  ال  حّمى 

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

الكراهية يمّم مالحظمه في سّن مبّكرة. 

ولذلك يجب أن يُعالج في وقت مبّكر بواسطة تعليم يرتكز 

الّممييز  ملقاومة  األساسية  الّطرق  بني  ومن  السالم.  ثقافة  على 

داخل  بالّمعّدد  لالحمفاء  سانحة  فرصة  كّل  اقمناص  العنصرّي 

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

القيم  الّضوء على  الّمعليمّية  الكمب  أن تسلّط  الن نفسه، يجب 

املشمركة احمفى بها دولًيّا، والمي توّحدنا وتبعدنا عن خطوط 

عند  نفسها  املقاربة  اعمماد  يمّم  أن  يجب  والّمشّمت.  االنقسام 

الّمعامل مع الّمالميذ ذوي االحمياجات اخلصوصّية. 

وإجماالً، يجدر بمدريس ثقافة السالم أن يمجاوز خيارات 

الكمب الّمعليمّية ليشمل منهج الّمدريس كلّه ومناخ الّمعلّم العاّم. 
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17 َخِريَن ُمون الآْ الِم يَُكرِّ  ُصّناُع السَّ

الوحدة األولى:

َخِريَن ُمون الآْ الِم ُيَكرِّ  ُصّناُع السَّ

1.1 أَْبِد َرْأَيَك

اَل  أَمآْ  تُواِفقُهمآْ  َهلآْ  خاٍص.  أَشآْ ثاَلثَِة  ِمنآْ  موعاٍت  َمجآْ ِفي  الّماليََة  البَيَانَاِت  نَاِقشآْ 
؟ مِلَاَذا؟  تُواِفقُهمآْ

• اَل َيِليُق ِبَنا أَْن َنْغَضَب أََبًدا.	

• ْزِن، َفاَل ُبدَّ أَنَّ ُأموَرَك َلْيَسْت َعَلى َما ُيَراُم.	 ِإَذا ُكْنَت َتْشُعُر ِباحْلُ

ِل. شاِركآْ أَفآْكاَرَك َمَع ُزَمالِئَك ِفي الَفصآْ

ِمباُر الَعواِطف  َواَلمُيِكُن اعآْ ِإنآَْساًنا.  ًءا ِمنآْ كوآِْنَك  ثُِّل األَحاسيُس والَعواِطُف ُجزآْ مُتَ

َجيَِّدًة أَوآْ َسيِّئًَة، َولَِكنآْ مُيآِْكنُنَا المَّعاُمُل َمَعَها ِبُطُرٍق َسليَمٍة أَوآْ َغيآِْر َسليَمٍة. ِفي َهَذا 

ديِد  َضاَفِة ِإلَى حَتآْ ِ ديِد َمشاِعِرنا والمَّعآْبيِر َعنآَْها، ِباإلآْ ُب َعلَى حَتآْ رآِْس، َسوآَْف نَمََدرَّ الدَّ

َمشاِعر الَخِريَن.

1
الَهَدُف

ديُد  ْرِس، َسَيُكوُن ِبِإْمكاِنَك حَتْ َبْعَد َهَذا الدَّ
أَْفكاِر  َمَع  َعاُطِف  َوالتَّ ِة  اخلاصَّ َمشاِعِرَك 

اآلَخِريَن َوَمشاِعِرِهْم.

Book6.indd   17 9/8/22   1:12 PM



الوحدة األولى:18

1.2 ِقراَءة

بَنآْك املشاعر:

ِت اَلَِّذي: َفكر آِْبُِفرِدَك ِفي الَوقآْ

• ُكْنَت ُمْرَتِبًكا ِبَسَبِب َمشاِعِرك.	

• َك َلْم َتْعِرْف َما ِهَي.	 ٍة َلِكنَّ َشُعرَت ِبعاِطَفٍة َقويَّ

ِل: َشاِركآْ أَفآْكاَرَك َمَع الَفصآْ

ديُد  حَتآْ الّناِس  مِلُعآَْظِم  مُيآِْكُن  ديدَها.  حَتآْ اًل  أَوَّ َعلَيآْنَا  لَِكنآْ  َعواِطِفنا،  َفهآْم  املُِهمِّ  ِمنآْ 

عاَدِة أَو احُلزآْن أَوآْ الَغَضِب. َولَِكنآْ ُهنَاَك َكِلماٌت  بَعآِْض الَعواِطِف األََساسيَِّة، ِمثآَْل السَّ

ًة مُيآِْكُن أَنآْ تُساِعَدنا ِفي المَّعآْبيِر َعنآْ َمشاِعِرنا. أَكآْثَر ِدقَّ

نا ِبعاِطَفٍة َقويٍَّة،  ُذِكَرتآْ بَعآُْض َهِذِه الَكِلماِت ِفي َمَعاِجم العاِطَفِة أَدآْنَاه. ِإَذا َشُعرآْ

ذلك على  يفآِْرُض  ِبِه.  ُعُر  نَشآْ ا  َعمَّ ِث  المََّحدُّ َعلَى  َقاِدِريَن  نَكوَن  أَنآْ  املُِهمِّ  َفِمن 

يَكوُن  يَاِن  األَحآْ بَعآِْض  ِفي  َعقآْالنيَّة.  أَكآْثََر  ِبَطريَقٍة  ري  يَجآْ َما  َة  ُمعاجَلَ ِمَغِمنا  أَدآْ

َرِة أَوآْ ِلَصديٍق. وِفي بَعآِْض  ِمنآْ املُفيِد المَّعآْبيُر َعنآْ َمشاِعِرنا أِلََحِد أَفآْراِد األُسآْ

ُعُر  ُد َقوآِْل »أَشآْ َرا ُمَجرَّ َدا ِكمابَمُها ِفي َمَجلٍَّة. وأحياًنا أُخآْ يَاِن يَكوُن ِمنآْ األَجآْ األَحآْ

ُد  ِة َعَواِطِفنَا َومُيَهِّ ُعُر ِبالمََّوتُِّر« ِبَصوآٍْت َعاٍل يُساِعُدنا ِفي ُمَعاجِلَ ِبالّضيِق« أَوآْ »أَشآْ

لٍّ أَفآَْضَل مِلَشاِكِلنا. ريَق حِلَ الطَّ

داُمُه ِعنآَْد احَلديِث َعنآْ الَعواِطِف: ِمخآْ ِإلَيآَْك بنُك املشاعِر اَلَِّذي مُيآِْكنُنَا اسآْ

َبنك املشاعر 1:

ُعُر ِبَهِذِه املَشاِعِر: ٍل َجيٍِّد، َقدآْ تَشآْ ِعنآَْدَما تَسيُر األُموُر ِبَشكآْ

فِرٌح متحمس واثٌق
َسعيد ُمْنَدِهش فخوٌر
َمْسُروٌر متفاجئ آِمٌن

ُمْسَتْمِتٌع ُمَتعاِطٌف َهاِدٌئ
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19 َخِريَن ُمون الآْ الِم يَُكرِّ  ُصّناُع السَّ

ُمْنَتٍش َتٌ مُمْ ُمْسَتَرٍخ
ٌس ُمَتَحمِّ ُمَتفاِئٌل ُمرتاُح الباِل

ُمْعَجُم العاِطَفِة 2:

ضعيٌف ُمحَرٌج             ُمْضَطِرٌب
مرتبك غير آِمْن             َخِجٌل
ُمتَوّتر ُمْنَهٌك              ُمَذِنٌب
مْشمِئٌز ُمْنَزِعٌج             خاِئٌف
َساِخٌط ٌك            َقِلٌق ُمَتَشكِّ
مُمتِعٌض مستاء َقليل الصبر
َوحيٌد  َمْذعوٌر َمفُطوُر َالَقْلب
باِئٌس ناِدٌم ٌم ُمَحطَّ

ُعُر ِبَهِذِه املَشاِعِر: ِعنآَْدَما اَل تَسيُر األُموُر َعلَى َما يَُرام، َقدآْ تَشآْ

الَوَرَقِة،  ِف  َرا. ِفي ِنصآْ أُخآْ ًة  َمرَّ ها  مَحآْ َوِافآْ  ِ َفنيآْ ِإلَى ِنصآْ الَوَرِق  َعٍة ِمنآْ  ِبَطيِّ ِقطآْ ُقمآْ 

ٍت َشَعَرت ِفيه ِبَأَحِد الَعواِطِف ِمنآْ بنآْك املشاعر األول.  َعبِّرآْ ِبَطريَقٍة َفّنيٍَّة َعنآْ َوقآْ

انمابمَك فيها مشاِعُر وردت في  َعبِّر َعنآْ فمرٍة  الــَوَرِق،  علَى اجلاِنِب الَخــرِ ِمنآْ 

البنك الثَّاِني

ِإلَى أنآْ يَكوَن  أَنَّ الَفنَّ ليس بحاجٍة  ر  َولَِكنآْ تََذكَّ داُم صَوٍر واِقعيٍَّة،  ِمخآْ مُيآِْكنَُك ِاسآْ

َعنآْ  ِبالمَّعآِْبيِر  األمُر  َهَذا  يَمََعلَُّق  ٍة.  ِبِدقَّ َحَدًثا  َر  يَُصوِّ أَنآْ  أيضا  ماُج  يحآْ َواَل  َواِقِعّيًا، 

الُقماش  أَوآْ  اخَلــطِّ  أَوآْ  ِل  كآْ الشَّ أَوآْ  اللَّوآِْن  داِم  ِمخآْ اسآْ َكيآْفيَِّة  ِفي  رآْ  َفكَّ ِلــَذا  نَفآِْسَك، 

ِل، ثُمَّ َضعآُْه  َم َمَع َقرينَك ِفي الَفصآْ سآْ عوِر. َشاِركآْ الرَّ ضاِر احَلَدِث أَوآْ اَلشُّ ِمحآْ اِلسآْ

ِة ِبَك.                                                       الِم اخلاصَّ ِفي َمَجلَِّة السَّ

مجّلة الّسالم:

ْرِس. َما ِهَي الَعواِطُف  ِإَلى بنَكْي العاِطفة اللذْيِن َناقْشَناُهَما ِفي َهَذا الدَّ اْرِجْع 
ْعبيِر َعْنَها؟ مِلَاَذا َتْعَتِقُد َذِلَك؟ ُد ُصعوَبًة ِفي التَّ ِتي َتِ اَلَّ
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الوحدة األولى:20

 3.1 نشاط 

ِميًَة: اُكآْمُبآْ َقصيَدًة آكآْفرآْسآْ

مُبُوَن  يَكآْ َوِحنَي  للُشعراء.  إلهاٍم  مصدَر  الَفّنّيُة  ماُل  األَعآْ شّكلت  الُعُصوِر  َمرِّ  َعلَى 

َهِذِه َقصيَدةٌ  ِميًَة.  آكآْفرآْسآْ ى َقصيَدًة  تَُسمَّ َفِإنََّها  َفّنيٍّ  َعَمٍل  ِمنآْ  مَوآْحاًة  ُمسآْ َقصيَدًة 

ِر يَوآِْم  « اسمنادا ِإلَى لَوآَْحِة »بَعآَْد ُظهآْ بُون ِفي َجزيَرِة اَل غَرانآْدآْ َجاتآْ ِبُعنآَْواِن »تَُرومآْ

املدرسة  مُيثُِّل  الذي  ُســوَرات«  »ُجــورآْجآْ  ِللآَْفنَّاِن   » َجــاتآْ اَلغَرانآْدآْ  َجزيَرِة  َعلَى  أَحٍد 

ِن الّماِسَع َعَشَر:   املابَعآَْد ااِلنآِْطباعيِّة ِفي الَقرآْ

َتُروْمُبون ِفي َجزيَرِة اَل غَراْنْد َجاْت

ُنزهٌة

َقاِء، فاِء، َشديَد النَّ َل َوأَْظَهَر ِلَلَمإِل، َشديَد الصَّ ِلَكْي أََتأَمَّ

َلِبٌق، َقريٌب ِمْن امْلَاِء

نَي. َوَمَع َذِلَك أَِقُف ُهَنا َياِضيِّ أَْو الّرياَضِة أَْو الرِّ

ِعْنَد اأَلْشِرَعِة َوامَْلَجاديِف واأْلَْعالِم 

اِرُب ُماَلَحَظاِتي الّريَح، َتَتراَجُع، حُتَ

ًة ُأْخَرى، أََتفاَءُل  َتعوُد َمرَّ

َها َتْسَتِمُع ي أَْعَلُم أَنَّ ِمُل ُزهوَرها ِبَلباَقٍة َوَلِكنِّ َها حَتْ ِإنَّ
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21 َخِريَن ُمون الآْ الِم يَُكرِّ  ُصّناُع السَّ

ًة ُأْخَرى ُكلَّ َيْوِم أََحٍد، َمرَّ

أََمٌل

ِم أَفآْكاِر َوَمشاِعِر الَخِريَن. َمنآْ  ِميَِة َطريَقًة راِئَعًة ِلَفهآْ كفآْرآْسآْ تَُعدُّ ِكمابَُة الَقصاِئِد الآْ

؟ بُون« ِفي َجزيَرِة اَل غَرانآْدآْ َجاتآْ َهِة نََظِرِه ِفي »ترومآْ اَلَِّذي مَتَّ المَّعآْبيُر َعنآْ ِوجآْ

اآلَن َدْوُرَك! 

واُكآْمُبآْ  الّصَوِر،  ــَدا  ِإحآْ ِفي  ثَّاًل  مُمَ ًصا  َشخآْ مَرآْ  ِاخآْ ــاه.  نَ أَدآْ وَرتنَيآْ  الصُّ ِإلـَـى  اُنآُْظرآْ   .
. ِرَك أِلَفآْكاِرِهمآْ َوَمشاِعِرِهمآْ َقصيَدًة ِبناًء َعلَى تََصوُّ

ِلَك.   ِرضآْ الَقصاِئَد َعلَى َفصآْ ِل. اعآْ َشاِرك َقصيَدتَك َمَع الَفصآْ
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الوحدة األولى:22

الِم ُة السَّ َمَجلَّ
ِهَي  َما  آَخــَر.  ٍص  َشخآْ َمنآْظوِر  ِمــنآْ  َقصيَدٍة  ِكمابَِة  َعَمليَِّة  ِفي  رآْ  َفكَّ

؟ المََّحّدياُت؟ َماَذا تََعلَّمتآْ
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23 َخِريَن ُمون الآْ الِم يَُكرِّ  ُصّناُع السَّ

4.1 ِدراَسة حاَلٍة

 ، ٍل أَفآْريقيٍّ ريكّي ِمنآْ أَصآْ « عاِزُف ِبيَانُو َوُمَغنٍّ َوعاِزف ِغيمَار أَمآْ »َداِريلآْ َديِفيسآْ

ِل  « أِلَوَّ َض »ِديِفيسآْ «. تََعرَّ َقِة »َداِريلآْ ديِفيسآْ َو ينُشُط َمَحلِّّيًا َوَدوآْلّيًا َمَع ِفرآْ

يطرُح  دائما  َوظلَّ  ِرِه،  ُعمآْ ِمنآْ  العاِشَرِة  ِفي  َكاَن  ِعنآَْدَما  ُعنآُْصريٍّ  حــاِدٍث 

ِإثآَْر  اًل؟«  َرهني ِفي ِحنِي أَنََّك اَل تَعآِْرُفني أَصآْ ؤال »َكيآَْف مُيآِْكنَُك أَنآْ تَكآْ السُّ

ًصا َقدآْ يَعآِْرُف  َأَل َشخآْ َر أَنآْ يَسآْ االنخراط ِفي َمسيَرِتِه امِلهنيَِّة وهو كهٌل، َقرَّ

َعى »ُكو كآْلوِكسآْ  ِق الِعرق األَبآْيَِض اَلَِّمي تُدآْ َمِة تََّفوُّ اإِلجابََة، َوهَو زعيٌم ِفي ُمنَظَّ

مَمَع ااِلثآْنَاِن ِإلَى بَعآِْضِهَما  َفِة نُزآْل واسآْ «. المََقى »روبَرآْتآْ ِكيِلي« ِفي ُغرآْ َكالنآْ

َرا. أَوآَْضَح »ِكيِلي«  ياَء أُخآْ ياِء َواخملفا في أَشآْ البَعآِْض. اتََّفَقا َعلَى بَعآِْض األَشآْ

ِفي  َو»كيلي«   » »ِديِفيسآْ مََمرَّ  اسآْ تَبًَة.  َمرآْ أَدآْنَى   » »ِديِفيسآْ يَعآْمَبُر  يََزاُل  اَل  أَنَُّه 

ِنني. َكاَن »ِكيِلي« يَزوُرهُ ِفي َمنآِْزِلِه أَيآًْضا، َحيآُْث  ِمماِع َمًعا َعلَى َمرِّ السِّ ااِلجآْ

َعٍة ِمنآْ الّناِس. بَعآَْد َعالَقٍة َطويلٍَة، تََخلَّى  موَعٍة ُممَنَوِّ « ِإلَى َمجآْ َمُه »ِديِفيسآْ َقدَّ

َطى مالبَس جماعِمه  َوأَعآْ  » َدوآِْرِه ِفي »ُكو كآْلوِكسآْ َكالنآْ »ِكيِلي« أَِخيًرا َعنآْ 

ًوا آخرون من اجلماعِة  زيٍَّة. َقاَم اثآْنا َعَشَر ُعضآْ « ِفي َحَرَكٍة َرمآْ ِإلَى »ديِفيسآْ

ِسِه. ُمنآُْذ َذِلَك اليَوآِْم، لَمآْ يَُعدآْ ُهنَاَك أَيُّ أَثٍَر جِلماعِة »ُكو كآْلوِكسآْ  ِء نَفآْ يآْ بالشَّ

« ِفي ِواليَِمِهما .   َكالنآْ
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الوحدة األولى:24

 َناِقْش ِفي َمْجموعاٍت ِمْن َثالَثِة َأْشخاٍص:

ماِر؟ وآِْف والآَْكراهيَِة؟ َكيآَْف تَُؤّدي ِإلَى الدَّ َ َ اجَلهآِْل واخلآْ  َما ِهَي الَعالَقُة بنَيآْ

ِدَقاِئِه الّسوِد والآِْبيِض ِبَسبَِب  « الَكثيَر ِمنآْ ااِلنآِْمقاداِت ِمنآْ َجميِع أَصآْ َواَجَه »ديِفيسآْ

« ِفي  مََمرَّ »ديِفيسآْ ٍو ِفي جماعِة »كآْالِن«. ِبَرأآِْيَك، مِلَاَذا اسآْ ِت َمَع ُعضآْ َقَضاِئِه الَوقآْ

 َ بنَيآْ ِل  ِبالآَْفصآْ ِمقاَد  ااِلعآْ واَصَل  »ِكيِلي«  أَنَّ  َم  َرغآْ ِكيِلي«  ِلـ»روِجرآْ  َصديًقا  يَكوَن  أَنآْ 

داَقِة؟ َقتآْ ِمنآْ ِخالِل َهِذِه الصَّ قَّ ُة اَلَِّمي حَتَ األَعراق؟ َما ِهَي النَّماِئُج اإليجابيَّ

َما ِهَي المََّحّدياُت اَلَِّمي َسمواِجُهها ِإَذا َفَعلت َذِلَك؟ َكيآَْف مُيآِْكنَُك المََّغلُُّب َعلَى ِتلآَْك 

مُيآِْكنُك  النَّشاِط.  َهَذا  ِفي  مَاُجُه  حَتآْ اَلَِّذي  َت  الَوقآْ تَأآُْخَذ  أَنآْ  املُِهمِّ  ِمنآْ  المََّحّدياِت؟ 

هولًَة.   بآَْقاِء جَتاِرِبَك َمجآْ ماٍء إِلِ ويُن أَسآْ ُرِف األُولَى أَوآْ تَكآْ داُم األَحآْ ِمخآْ ِاسآْ

اَلم َمَجلَُّة السَّ

َمنآْ  يُقاِتلوَن«.  اَل  َفِإنَُّهمآْ  ـــداءُ،  األَعآْ ُث  يَمََحدَّ »ِعنآَْدَما   : ديِفيسآْ يَُقوُل 
َوةُ  ا حالّيًا؟ َما ِهَي اخُلطآْ ِص املَوآْجوِد ِفي َحياِتَك وتَعآْمَِبُرهُ َعدّوً خآْ الشَّ

ِث بََداًل ِمنآْ الِقماِل؟ اَلَِّمي مُيآِْكنَُك ِاتِّخاُذها ِللمََّحدُّ
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25 نُوَن المَُّراَث الثَّقافّي الِم يُثَمِّ ُصّناُع السَّ

الوحدة الّثانية

قافّي َراَث الثَّ ُنوَن التُّ الِم ُيَثمِّ ُصّناُع السَّ

2.1 أَْبد َرْأيَك

ُة: اأَلْشياء َواأَلَماِكُن الهامَّ

ٍء  ضار َشيآْ َُعلِِّم أَوآْ قاِئِد النِّقاِش ِإحآْ بَِة ِإلَى َهذا النَّشاِط، يَِجُب َعلَى امَلآْ ِبالنِّسآْ
َداِدِه )أَوآْ َحمَّى أَبآَْعَد ِمنآْ َذِلَك(.  ِمنآْ املَنآِْزِل َقدآْ مَتَّ مَتآْريُرهُ ِإلَيآِْه ِمنآْ َواِلَديآِْه أَوآْ أَجآْ

ء.    يآْ َرَح ميَزةَ َهَذا الشَّ يَِجُب َعلَى القاِئِد أَنآْ يَشآْ

َعبر َعْن َرْأِيَك داِخَل الَفْصِل:

داِدَك؟ تَها ِمنآْ واِلَديآَْك أَوآْ أَجآْ ُة اَلَِّمي مَتآْمَِلُكَها َوَقدآْ أََخذآْ ياءُ اخلاصَّ َما ِهَي األَشآْ

اَلَِّذي  َفَما  فاِلَك،  ِإلَى أَطآْ ِة  ياِء اخلاصَّ َغُب ِفي مَتآْريِر َهِذِه األَشآْ تَرآْ ُكنآَْت  ِإَذا 
َفاِظ َعلَيآَْها؟ ِ َمايَِمَها واحلآْ يَِجُب اَلآْقياُم ِبِه حِلِ

ُة ِمثآَْل املَُجوآَْهَراِت واللَّوآْحاِت والآُْكمُِب تَُراًثا ثََقاِفّيًا َمنآُْقواًل  ياءُ اخلاصَّ تَُعدُّ األَشآْ

2
َاْلَهَدُف :

ــِف  ِمــنآْ َوصآْ ُن  رآِْس َسمَمََمكَّ ـــدَّ ال ــَذا  َه ــَد  بـَـعآْ
َواِقِع الثَّقافيَِّة.  مََمِعيِّ واملآْ أََهّميَِّة المُّراِث املُجآْ
المُّراَث  ُد  تَُهدِّ اَلَِّمي  املَخاِطر  ُد  دِّ حُتَ َسوآَْف 

الثَّقافيَّ َوُطُرَق ِحمايَِة َهَذا المُّراِث.   
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ُمَمِ  ٌة ِلألآْ لُها ِبُسُهولٍَة ِمنآْ َمكاٍن ِإلَى آَخَر. تُوَجُد اتِّفاقيٌَّة خاصَّ أِلَنَُّه مُيآِْكُن نَقآْ
مي المُّراَث املَنآْقول.    املُمَِّحَدِة حَتآْ

ُل بَعآِْض املَوآْروِث الثَّقافيِّ ِإذآْ يُعآْمَبُر َموآْروًثا ثَاِبًما.    ِل نَقآْ هآْ لَيآَْس ِمنآْ السَّ

موعاٍت ممكّونة من فرَدين:  َعبِّر َعنآْ َرأآِْيَك ِفي َمجآْ

ُة ِلعاِئلَِمَك؟ مِلَاَذا؟ َما ِهَي األََماِكُن املُِهمَّ

بَِة ِإلَى مجممعك؟ مِلَاَذا؟ ِة ِبالنِّسآْ َما ِهَي األََماِكُن َذاُت األََهّميَّ

َفَقطآْ  لَيآَْس  ٌة،  ُمِهمَّ أَنََّها  يَعآِْني  َوَهــَذا  عامَليٌَّة.  أََهّميٌَّة  األََمــاِكــِن  بَعآِْض  لَــَدا 

بَِة ِإلَى َجِميِع الّناِس  ، َولَِكنآْ ِبالنِّسآْ ٍ مََمٍع ُمَعنيَّ َخاِص اَلَِّذيَن يَِعيُشوَن ِفي ُمجآْ َشآْ ِلألآْ

َخاِص  َشآْ ٍم أَوآَْسَع لََكَوكآِْبنا َوِلألآْ ِفي ُكلِّ َمكاٍن. تُساِعُدنا َهِذِه األََماِكُن َعلَى َفهآْ

نيُف َهِذِه األََماِكِن َعلَى أنَّها َمَواِقُع ِللمَُّراِث  اَلَِّذيَن يَِعيُشوَن ِفيه. َوَقدآْ مَتَّ تَصآْ

ِللمَُّراِث  ُكو  اليُوِنسآْ قاِئَمِة  ِفي  َرَجُة  املُدآْ األََماِكُن  َظى  حَتآْ ُكو.  ِللآْيُوِنسآْ العامَليِّ 

بيعيَِّة والآْبََشريَِّة.  راِر الطَّ ٍة َكيآْ يَمََسنَّى ِحمايَمُها ِمنآْ األَضآْ العامَليِّ ِبَأوآْلَويٍَّة خاصَّ

موَعًة  بيعيِّ َمجآْ ثُِّل ااِلتِّفاقيَُّة املُمََعلَِّقُة ِبِحَمايَِة المُّراِث العامَليِّ الثَّقافيِّ والطَّ َومُتَ

ِحمايَِة  ــلِ  أَجآْ ِمنآْ  اتِّباُعها  البُلآْداِن  َعلَى   ُ يَمََعنيَّ اَلَِّمي  ِة  المَّوآْجيهيَّ املَباِدِئ  ِمنآْ 

ثَقاَفِمها  ِبِحَمايَِة  ُد  َوتَمََعهَّ ااِلتِّفاقيََّة  ُع  تَُوقِّ اَلَِّمي  وآْلَُة  الدَّ تَُعدُّ   . الثَّقافيِّ المُّراِث 

بيعيِّ َدوآْلًَة طرفاً. َوتَُراِثَها الطَّ

بََح َدوآْلًَة َطَرًفا ِفي اتِّفاقيَِّة المُّراِث العامَليِّ َوَعنآْ   ابآَْحثآْ ِإنآْ َكاَن بَلَُدَك َقدآْ أَصآْ
تَاِريِخ َذِلَك؟

ناِقشآْ في الفصل:

• َة؟	 فاقيَّ ِتي مُتضي ااِلتِّ ِتي َتُعوُد َعَلى الُبْلداِن اَلَّ َما ِهَي َبْعُض الَفواِئِد اَلَّ

• ِة 	 فاقيَّ ِتي َقْد َتكوُن َلَدى أَيِّ َبَلٍد ِلَتْوِقيِع ااِلتِّ َما ِهَي اأَلْسباُب اأُلْخَرى اَلَّ
ْدَتَها أَْنَت؟ ِتي َحدَّ ِإَلى جاِنِب الَفواِئِد اَلَّ
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 2.2 قراءة

»علياء« ُتْنقُذ امْلَْكَتَبَة: 

رآِْس، أخذنا فكرًة عن ااِلتِّفاقيَِّة املُمََعلَِّقِة ِبِحَمايَِة المُّراِث  ِفي ِبدايَِة َهَذا الدَّ
العامَليَّ  المُّراَث  مي  حَتآْ ا  ــرَ أُخآْ اتِّفاقيٌَّة  َوتُوَجُد   . بيعيِّ والطَّ الثَّقافيِّ  العامَليِّ 
ِفي حالَِة  الثَّقافيَِّة  مَلََكاِت  املُمآْ ِحمايَِة  اتِّفاقيَُّة  َوِهَي  أاَل  ِب  احَلــرآْ أَوآْقــاِت  ِفي 
ِخالَل  المَّجاِرِب  نميجة   1954 َعاَم  ااَِلتِّفاقيَُّة  َهِذِه  ُوِضَعتآْ  املَُسلَِّح.  النِّزاِع 
املَنآْقوِل  الثَّقافيِّ  المُّراِث  ِمنآْ  ُكلٍّ  ميُر  تَدآْ مَتَّ  َحيآُْث  الّثانيَِة،  العامَليَِّة  ِب  احَلــرآْ
على  أَنَُّه  َعلَى  ِبااِلتَِّفاِقيَِّة  الّراِبَعِة  ِة  املــادَّ ِمنآْ  الّثاِلُث  البَنآُْد  َويَنُصُّ  والّثاِبِت. 

َد:   راِف في االتفاقية أَنآْ تَمََعهَّ َوِل األَطآْ الدُّ

أَوآْ  ِرَقِة  السَّ كاِل  أَشآْ ِمنآْ  ٍل  أِلَيِّ َشكآْ ــُر  األَمآْ لَِزَم  ِإنآْ  َحدٍّ  ــِع  َوَوضآْ َوَمنآِْع  ِر  »ِبَحظآْ
مَلََكاِت الثَّقافيَِّة«. َهٍة ِضدَّ املُمآْ ريٍب مَوجَّ ماِل تَخآْ ِمالِس أَوآْ أَيَِّة أَعآْ النَّهآِْب أَوآْ ااِلخآْ

ُض ِللمَّلَِف ِفي َجميِع أَنآَْحاِء العالَِم  ، اَل يََزاُل المُّراُث الثَّقافيُّ يَمََعرَّ ِلُسوِء احَلظِّ
ِب. لَمآْ تُصاِدقآْ َجميُع اَلّدَوِل َعلَى ااِلتِّفاقيَِّة )لَمآْ تَمَِّفقآْ َعلَى  ِخالَل أَوآْقاِت احَلرآْ
األَخيَرِة. ِخالَل  الِونَِة  ِفي  ِإالَّ  البُلآْداِن  بَعآُْض  َعلَيآَْها  تُصاِدقآْ  َولَمآْ  اتِّباِعها(، 
املَواِقِع  ِمنآْ  الَعديُد  ــَرتآْ  ُدمِّ أَوآْ  َرتآْ  تََضرَّ  ،2003 َعــاَم  الِعراِق  َعلَى  ِب  احَلــرآْ

ِة. ِة َوالمَُّحِف الهامَّ الثَّقافيَّ

ِمماُع  «. أَو مُيآِْكنَُك أَيآًْضا ااِلسآْ َرِة« ِلـ»جانيَتآْ ِوينآْمَرآْ مَبَِة البَصآْ َرأآْ ِكماب »أَمينَُة َمكآْ اقآْ
. َرأُها ِبَصوآٍْت َعاٍل َعلَى يُوتآْيُوبآْ ٍص يَقآْ ِإلَى َشخآْ

أنَّ  من  ممخوِّفة  كانت  ِبالآِْعَراِق.  َرِة  البَصآْ ِفي  مَبٍَة  َمكآْ أَمينََة  »َعلآْياءُ«  َكانَتآْ 
ِدقاُؤها  ِب 2003 ِفي الِعراِق. ِلَذا َعِملَتآْ ِهَي َوأَصآْ ر ِخالَل َحرآْ مَبَِة سمُدمَّ املَكآْ
مَبَِة  املَكآْ أَمينَِة  َقلَق  ُم  تََفهُّ مُيآِْكُن  ماِر.  الدَّ ِمن  َوِإنآْقاِذها  الُكمُِب  َفاِء  ِإخآْ على 
تََأثًُّرا  األَكآْثَر  هي  مَباُت  املَكآْ تَكوُن  َما  َغاِلًبا  مَبَة.  َكآْ واملآْ الُكمُِب  ِبَشأآِْن  »َعلآْياَء« 
َرتآْ آاَلُف  ِب. ِفي َعاِم 1258 م، اسمولى املَغوُل على بَغآَْداَد َوُدمِّ َزَمَن احَلرآْ
النِّظاميَِّة.  مَبَِة  املَكآْ ِفي  ريَِّة  الِفكآْ ماِل  األَعآْ موعاِت  َوَمجآْ ُطوَطاِت  َواملَخآْ الُكمُِب 
باِب  لًَة، َوَهَذا هَو أََحُد األَسآْ َسِمَعتآْ َعلآْياءُ َعنآْ َهِذِه املَأآْساِة ِعنآَْدَما َكانَتآْ ِطفآْ
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َرِة  مَبَُة البَصآْ َرِة. لَمآْ تَُكنآْ َمكآْ مَبَِة ِفي البَصآْ َمايَِة املَكآْ اَلَِّمي َجَعلَمآْها تَعآَْمُل ِبِجدٍّ حِلِ
مَباٍت ِفي بَغآَْداَد  ر َمكآْ َدَها ِفي َخَطٍر. ومثلما تَبَنيَّ اَلِحًقا،  مَتَّ نَهآُْب َعشآْ َوحآْ
َكنآَْدرآْ«، املُديِر العامِّ  كآْمُوِر »َسعآِْد ِإسآْ ًقا ِللدُّ ُقَها الِحقا سنَة 2003. ِوفآْ ثُمَّ َحرآْ
اَلَِّمي  مَبَِة  املَكآْ الَوثاِئِق ِفي  ِمنآْ   60 َحَوالَيآْ  َفِإنَّ  رشيف،  الَوَطنيَِّة واألآْ مَبَِة  ِللآَْمكآْ
ِمنآْ  و25   ، ُفِقَدتآْ َوالآْهاِشميَِّة  ِة  الُعثآْمانيَّ املَماليِك  َفمَراِت  ِإلـَـى  تَُعوُد  َكانَتآْ 

 . ِرَقتآْ موعاِت الُكمُِب نُِهبَتآْ أَوآْ أُحآْ َمجآْ

ل: نَاِقشآْ      داِخَل الَفصآْ

مَبَُة ِمثَااًل ِلُكلٍّ ِمنآْ المُّراِث املَنآْقوِل والّثاِبِت؟ مَبَُر املَكآْ َكيآَْف تُعآْ

؟ ا ِمنآْ المُّراِث الثَّقافيِّ ًءا َهاّمً مَبَُر الُكمُب والآَْوثاِئق ُجزآْ مِلَاَذا تُعآْ

ِمماَع  َرِة َكانُوا يُِحبُّوَن ااِلجآْ َل البَصآْ َرِة« أَنَّ أَهآْ مَبَِة البَصآْ ِبُرنا ُمَؤلُِّف »أَمينَة َمكآْ يُخآْ
مَِمُع  مَبَِة حسب رأيك؟ أَيآَْن يَجآْ َراِء ِنقاشاٍت. مِلَاَذا المََقوآْا ِفي املَكآْ جآْ مَبَِة إِلِ ِفي املَكآْ

َراِء ِنقاشاٍت؟ جآْ مََمِعَك إِلِ الّناُس ِفي ُمجآْ

مجلة الّسالم:

تآْ  فاِلنا«. مَتَّ ناها ِمنآْ أَطآْ مََرضآْ  »لَمآْ نَِرِث األَرآَْض عنآْ آبَاِئنَا. لََقدآْ اقآْ
َرٍة ِمنآْ َهَذا الَقوآِْل ِمنآْ ِقبَِل »وِانَدلآْ بَاِري« ِفي  َخٍة ُمبَكِّ صياَغُة نُسآْ
خاِص َعلَى َمرِّ  َعاِم 1971 َومَتَّ تَعآْديلُُه ِمنآْ ِقبَِل الَعديِد ِمنآْ األَشآْ
ُرِق اَلَِّمي مُيآِْكنُِك  ِننَي ِإلَى صيَغِمِه احلاليَِّة. َما ِهَي بَعآُْض الطُّ السِّ
ــلِ  أِلَجآْ والثَّقافيِّ  بيعيِّ  الطَّ المُّراِث  ِمنآْ  ُكلٍّ  ِحمايَُة  ِخالِلها  ِمنآْ 

ِة ِبَك.  الِم اخلاصَّ فاِلَك؟ اُكآْمُبآْ أَفآْكاَرَك ِفي َمَجلَِّة السَّ أَطآْ
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3.2   أَْنِشَطُة

شاُط1: َبْحٌث ِفي امَلْكَتباِت: النَّ

ا ِفي احِلفاِظ َعلَى املََعاِرِف الثَّقافيَِّة َعلَى َمرِّ الُعُصورِ. مَباُت َدوآًْرا ُمِهّمً لَِعبَتآْ املَكآْ

مَباِت الَقدمَيِة الّماليَِة: َدا املَكآْ ٍث َعنآْ ِإحآْ نٍَة ِمنآْ ثاَلثَِة أَفآْراٍد، ُقمآْ ِببَحآْ موعاٍت ُمَكوَّ ِفي َمجآْ

• ِة، َمْكَتَبُة ِبْرَجاُموْم	 َمْكَتَبُة اإِلْسَكْنَدِريَّ

• ُة ِفي نيَنَوى	 َمْكَتَبُة املَِلِك آُشوْرَباِنيَباْل اآلشوريَّ

• ِة ِهيِريُفوْرْد، ِإْنِكْلَترا	 َمْكَتَبُة الُقُروِن الُوْسَطى ِفي كاِتْدرائيَّ

أَِجْب َعْن اأَْلَْسِئَلِة اَلّتالَيِة:

• َمْن اْسَتْخَدَم املَْكَتَبَة؟	

• َكْم َعَدد الُكُتِب / املَْخطوطاِت املَْوجوَدِة ِفي املَْكَتَبِة؟ َكْيَف مَتَّ ُصْنُع الُكُتِب؟	

• َماَذا َحَدَث ِلْلَمْكَتَبِة َوُكُتِبها؟ هل ِمْن َحقاِئُق أَْو ِسمات ُأْخَرى ُمثيَرٌة ِلاِلْهِتَماِم؟	

مَبَِمَك اَحَلّيَّة. ِمكآْ أَوآْ َمكآْ مَباٍت َقدمَيٍة ِبآَْدِرسآْ « مِلُقاَرنَِة ِميزاِت َمكآْ ط »َفانآْ دمآْ ُمَخطَّ مَخآْ اسآْ

املكتبة القدمية مدرستي أو مكتبي 
احمللية
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: راِث العامَليِّ شاُط 2: نوَذٌج مِلَْوِقِع التُّ النَّ

َعلَى  الُعثوُر  أَيآًْضا  مُيآِْكنَُك   . العامَليِّ المُّراِث  مِلَواِقِع  نـَـاه  أَدآْ الّصَوِر  ِإلَى  اُنآُْظرآْ   
 1027 حالّيًا  يوَجُد   . ِنتآْ اإِلنآْمَرآْ َعبآَْر  ا  ــرَ األُخآْ العامَليِّ  المُّراِث  مِلَواِقِع  صَوٍر 
أَنآَْحاِء العالَِم. مُيآِْكُن الُعثوُر َعلَى القاِئَمِة الكاِملَِة  َرجا ِفي َجميِع  َموآِْقعا ُمدآْ

َكِز المُّراِث العامَلّي:  َعلَى َموآِْقِع َمرآْ
/ https : / / whc . unesco . org / en / list

املَواِقِع  أََحِد  ِميَاِر  ِباخآْ ُقمآْ  ــراٍد،  أَفآْ ثاَلثَِة  أَوآْ   ِ اثآْننَيآْ ِمنآْ  موعاٍت  َمجآْ ِفي  اعَملآْ 
الَكثيِر  َعلَى  َرٍة  نَظآْ ِإلآْقاِء  ِإلَى  مَاُج  َسمَحآْ لَُه.  األَبآْعاِد  ثاُلثيِّ  مَنــوَذِج  َوجَتآْسيِم 
مَِلَفٍة. مُيآِْكنُِك  َن ِمنآْ ُرؤآْيَِة املَوآِْقِع ِمنآْ َزَوايَا ُمخآْ مَِلَفِة َحمَّى تَمََمكَّ ِمنآْ الّصَوِر املُخآْ
ُدها  ا أَوآْ َحمَّى الَعناِصِر اَلَِّمي جَتِ َذَجِة أَوآْ الَوَرِق املَُقوَّ داُم َصلآْصاِل اَلآْنَمآْ ِمخآْ ِاسآْ

ُكوْر َواْت َكْمبوْديا اجْنِ
ِة ِميْنْغ َوِتشيْنْغ ُقصوُر ِإْمِبراطوريَّ

قلعة أربيل العراق َهاَفاَنا الَقدمَيُة َوِنظاُم حتصينها
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ِبِإنآَْشاِء  ُقمآْ  ِبَك،  ــاصِّ  اخَلآْ النَّموَذِج  ِإنآْشاِء  بَعآَْد  َمنآِْزِلَك.  أَوآْ  َرَسِمَك  َمدآْ َحــوآَْل 
ِلبَعآِْض  َحمَّى  أَوآْ  ِل،  الَفصآْ ِلبَِقيَِّة  مَناِذِجَك  َوتَقآْدمِي  الَعامِلِيِّ  ِللمَُّراِث  َمعآَْرٍض 

َرَسِمَك.  َرا ِفي َمدآْ الُفصوِل األُخآْ

مياُر ِمنآْ بَيآِْنها: ِإلَيآَْك بَعآُْض املَواِقِع اَلَِّمي مُيآِْكُن ااِلخآْ

اَلم: ُة السَّ َمَجلَّ

ِكُن أَْن ُتِشيَر َكِلَمُة َثقاَفٍة ِإَلى َمْجموعة ِمْن ُمْعَتَقداِت الّناِس أَْو َعاَداِتِهْم أَْو  مُيْ
ِتي َتْنَتِمي ِإَلْيَها،  َقاَفاِت امُلْخَتِلَفِة اَلَّ ِهْم امُلْشَتَرَكِة. ُاْكُتْب َعْن َبْعِض الثَّ َمصاحِلِ

َوَكْيَف َومِلَاَذا َتَتماثُل َمَعَها. 

4.2 ِدراَسٌة حاَلٍة    

قافُي: راُث الثَّ الّسياَحُة والتُّ

ِمماِدها، يَمَواَصُل  كانيَِّة اعآْ ِل َوااِلتَِّصااَلِت َوُسهولَِة ِإمآْ ِلَفِة النَّقآْ َمَع ِانآِْخفاِض تَكآْ
ؤوٍل،  ٍو َمسآْ داُمها َعلَى نَحآْ ِمخآْ مُنوُّ الّسياَحِة ِفي َجميِع أَنآَْحاِء العالَِم. ِإَذا مَتَّ ِاسآْ

وآْلّينَي.  َز المَّفاُهَم َوالمََّضاُمَن الدَّ يَاَحِة أَنآْ تَُعزِّ مُيآِْكُن ِللسِّ

أَيآًْضا  َفُهمآْ  ِمَماِم،  ِلاِلهآْ ُثيَرِة  واملآْ اجَلميلَِة  ََماِكِن  ِباألآْ املَُساِفُروَن  يُعآَْجُب  فبَيآْنََما 
. َرا َوبيئَِمِهمآْ َوثََقاَفاِتِهمآْ َوقيَِمِهمآْ َوُطُرِق َحياِتِهمآْ يَمََعلَُّموَن املَزيَد َعنآْ البُلآْداِن األُخآْ

مُيآِْكُن  أَنآُْفِسنا.  معِرفِة  على  الَخِريَن  َمعِرفُة  تُساِعُدنا  ــيَــاِن  األَحآْ بَعآِْض  ِفي 
لًَة خاِرجيًَّة  ِلُب الّزّواُر ُعمآْ ِمفاَدةُ ِمنآْ الّسياَحِة أَيآًْضا. ِإذآْ يَجآْ آَْداِن املُضيَفِة ااِلسآْ ِللآْبُل
ّياُح ِإلَى  مَاُج السُّ ا يُساِعُد اقآِْمصاَد تلك البُلداِن. ِإذآْ يَحآْ ِإلَى البَلَِد املُضيِف، مِمَّ
فيِه. َوَقدآْ مَتَّ ِإنآْشاءُ الَعديِد ِمنآْ الَوظاِئِف ِفي ِقَطاَعي  عاِم والمَّرآْ اإِلقاَمِة والطَّ
ِإلَى  أَيآًْضا  الــّزّواِر  ِمنآْ  الَعديِد  ُوجــوُد  ّدي  ــؤَ يُ أَنآْ  مُيآِْكُن  والّسياَحِة.  يَاَفِة  الضِّ
ّبيَِّة. ِة َواملََراِفِق الطِّ ُرِق َوااِلتَِّصااَلِت اَلآْالِسلآْكيَّ ِة ِمثآَْل الطُّ ميَّ حَتآْسنِي الِبنآْيَِة المَّحآْ

ّياِح أن يُِلحَق ضررا بالِبنآْيَِة  َرا، مُيآِْكُن ِلَعَدٍد كبير جدا ِمنآْ السُّ ِمنآْ ناحيٍَة أُخآْ
بَانآْيَا، َحيآُْث تََسبََّب  ميَِّة اَحَلّيَِّة. َحَدَث َهَذا ِفي 2018 ِفي بَرآْشلونَة/ ِإسآْ المَّحآْ
ّكاَن اَحَلِّيِّنَي  َدَفَع السُّ ا  ّياِح ِفي زياَدِة اإِليَجاَراِت، مِمَّ العدُد الهائُل ِمنآْ السُّ

يَجاِر. ِ عاِر اإلآْ ِل أَسآْ مُّ ياِئِهمآْ أِلَنَُّهمآْ لَمآْ يَُعوُدوا َقاِدِريَن َعلَى حَتَ ِللآُْخُروِج ِمنآْ أَحآْ
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بَرآْشلونَةآْ  َوتََرُكوا ُسّكاَن  أَيآًْضا حركَة النقِل باحَلاِفاَلِت،  ّياُح  كما اجماح السُّ
ِشلونَةآْ ِمنآْ أَنَّ املَدينََة َقدآْ  مََكى ُسّكاُن بَرآْ َغيآَْر َقاِدِريَن َعلَى ُركوِب احلاِفلَِة. َواشآْ
ِمبآْدالُها  ليديََّة َقدآْ مَتَّ اسآْ غيَرةَ المَّقآْ ِركاِت الصَّ َفَقَدتآْ طاِبَعها الَفريَد، َوأَنَّ الشَّ

ّياَح.          مَهآِْدُف السُّ ِبَشِركاٍت تَسآْ

بالِبنآْيَِة  أحلقوا ضررا  اَلَِّذيَن  يَّاِح  ِللسُّ َة  لآْبيَّ السَّ ثَــاَر  الآْ أَيآًْضا  ِإيَطالآْيَا،  البُنآُْدقيَُّة/  َشِهَدتآْ 
َاِل ِفي املَدينَِة ِلمَعآِْويِض َما َفَعلُوه. ِفي ِمنآْ املآْ ِة َولَِكنَُّهمآْ لَمآْ يُنآِْفقوا َما يَكآْ ميَِّة اَحَلّيَّ المَّحآْ

ِفي  ــاُل  َ احلآْ هَو  ا  َهــذَ َكــاَن  املُنآَْشآِت.  َسالَمِة  في  تَُؤثَِّر  أَنآْ  يَاَحِة  ِللسِّ مُيآِْكُن   
ِب، مَتَّ ِإزالَُة األَلآَْغاِم  «. بَعآَْد ُعقوٍد ِمنآْ احَلرآْ بودآْيا ِفي َمَعاِبِد »أَنآِْغُكورآْ َواتآْ َكمآْ
ِريَن. اِدي َوالِعشآْ َ ِن احلآْ األَرآْضيَِّة َحوآَْل املََعاِبِد َوأُعيَد َفمآُْح املََعاِبِد ِفي أَواِئِل الَقرآْ

ِللآَْمَعاِبِد.  الّناِعَمِة  احَلَجريَِّة  َرجاِت  الدَّ تَآُكِل  ِإلَى  الّزّواِر  ِمنآْ  الَكبيُر  الَعَدُد  ا  أَدَّ
« أاَل َوِهَي َغَرُق بَعآِْض املََعاِبِد.  َرا تواِجُه َمَعاِبَد »أَنآِْغُكورآْ َواتآْ ِكلٌَة أُخآْ ُهنَاَك ُمشآْ
ها ِإلَى َمدينَِة سيَِم ِريَب الَقريبَِة  ِة اَلَِّمي يَِممُّ َضخُّ يَاِه اجَلوآِْفيَّ ِ ُدُث َهَذا ِبَسبَِب املآْ يَحآْ
َاِء ِمنآْ األَرآِْض،  َمِة الَعديِد ِمنآْ الَفناِدِق ُهنَاَك. ِعنآَْدَما يَِممُّ َضخُّ الَكثيِر ِمنآْ املآْ دآْ خِلِ
َت املََعاِبِد. مُيآِْكُن أَنآْ يَُؤّدَي َذِلَك ِفي النَِّهايَِة ِإلَى  ياِه حَتآْ َماِل واملآْ يَمََغيَُّر تَواُزُن الرِّ

َرة بالوَعٍة.  قاٍت وانآْهياٍر ِللآَْمبآْنَى َحمَّى أَنَّ أََحَد املََعاِبِد َقدآْ َوَقَع ِفي ُحفآْ تََشقُّ

َأْبِد َرْأَيَك داِخَل الَفْصِل:

يَاَحِة ِفي بَلَِدَك؟ ِعنآَْد ِإجابَِمَك، َضعآْ ِفي  ُة ِللسِّ لآِْبيَّ ثَاُر اإليجابيَُّة َوالسَّ َما ِهَي الآْ
ِمماعيََّة وااِلقآِْمصاديََّة والآْبيئيََّة ثَاَر ااِلجآْ ِمباِرَك الآْ اعآْ

الّساِئُح الذي يسيئ المصرف ُمقاِبَل الّساِئح الذي يحسن المصرف: 

ما  َرحية قصيرًة أَوآْ َرسآْ خاٍص، اكمبآْ َمسآْ نٍَة ِمنآْ أَرآْبََعِة أَشآْ موعاٍت ُمَكوَّ ِفي َمجآْ
مَِرُموَن َمواِقَع المُّراِث  اِئِحنَي اَلَِّذيَن يَحآْ ِف َوُمقاَرنَِة ُسلوِك السَّ طيطّيا ِلَوصآْ تَخآْ

مَِرُمونََها. ّياِح اَلَِّذيَن اَل يَحآْ العامَليِّ والسُّ

اْعِرْض ُرسوماِتَك َعَلى َاْلَفْصِل.

اَلم  ُة السَّ َمَجلَّ

ِتي َسَتْتَبُعها اآلَن ِعْنَد  ْرِس، َما ِهَي َبْعض اإِلْرَشاَداِت اَلَّ ْفِكيِر ِفي َهَذا الدَّ ِبالتَّ
ا َتاِبًعا ِلْلُيوِنْسُكو  ، َسواَء َكاَن َمْوِقًعا َرْسِمّيً قافيِّ راِث الثَّ زياَرِة أََحِد َمواِقِع التُّ

ِة ِبَك. الِم اخلاصَّ ِة السَّ أَْم اَل؟ اْكُتْب َثالَث ُخطواٍت ِلَنْفِسَك ِفي َمَجلَّ
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الوحدة الّثالثة

َف ُفُضوَن الُعنآْ الِم َيرآْ ُصّناُع السَّ
 1.3 أَْبد َرْأيَك

الُعنآُْف من َحوِلنا. 

ًرا.  تَُه ُمَؤخَّ يُوِنيٍّ شاَهدآْ ناَمٍج تَِلِفزآْ ر ِفي بَرآْ يُوِنّيًا َمًعا، أُو َفكِّ نَاَمًجا تَِلِفزآْ شاِهدآْ بَرآْ

  : فِّ ِئلَِة اَلّماليَِة داِخَل الصَّ َسآْ أَِجبآْ َعنآْ اأَلآْ

• َكْيَف َتِصُف الُعْنَف الّظاِهَر أَماَمَك؟	

• الَعْشِر 	 َمْقَطِع  ِفي  شاَهَدْتها  ِتي  اَلَّ َتْقِريًبا  الُعْنِف  َح��واِدِث  َع��َدُد  َكْم 
َدَقاِئَق؟

• ِتي َرأَْيَتها ُمَتشاِبَهًة أَْو ُمْخَتِلَفًة َعْن الُعْنِف 	 َهْل َكاَنْت أَْنواُع الُعْنِف الَّ
ِذي َيْحُدُث ِفي ُمْجَتَمِعَك؟ اَلَّ

• ِذي ُتالِحُظُه ِمْن َحْوِلَك؟	 َما َنْوُع الُعْنِف اَلَّ

• َما هَو ِفي َرْأِيَك أَْكَثُر أَْنواِع الُعْنِف ُشُيوًعا ِفي ُمْجَتَمِعَك؟	

3
الَهَدُف

َقاِدًرا َعَلى َتْعريِف  ْرِس، َسَتُكوُن  َبْعَد َهَذا الدَّ
ديِد أَْشَكاِلِه امُلْخَتِلَفِة. َمْعَنى الُعْنِف َوحَتْ

ِمنَي: ُمالَحَظٌة ِلْلُمَعلِّ

شاُط أَْفَضَل ِإَذا شاَهدْت َمَقَطًعا ِمْن   َيكوُن َهَذا النَّ
َة َعْشِر َدَقاِئَق َمَع كاِمِل  َعْرٍض َتِلِفْزُيوِنيٍّ أَْو ِفيْلًما مُلدَّ
ٍد  الَفْصِل. َيَتَماَشى َكاْرُتوْن »ُتوَم َوجيري« ِبَشْكٍل َجيِّ
شاِط. ِإَذا َلْم َتُكْن َلَدْيَك الوسائل ِلَعْرِض  َمَع َهَذا النَّ
اّلِب  الطُّ ِمْن  َتْطُلَب  أَْن  ِكُنَك  مُيْ الَفْصِل،  ِفي  َمْقَطٍع 
َوُمناَقَشَتِه  الّساِبَقِة  ْيَلِة  اللَّ ِفي  شاِط  النَّ َهَذا  ِإْعداَد 

اِلي ِفي الَفْصِل. ِفي الَيْوِم التَّ
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3.2 قراءة 

ْفِل ِحَدِة حول ُحُقوِق الطِّ ُة اأُلَمِ امُلتَّ فاقيَّ اتِّ

َعتآْ َعلَيآَْها دَوٌل  ُمَمِ املُمَِّحَدِة َوقَّ فآِْل هي اتِّفاقيٌَّة ِلألآْ ُقوِق الطِّ اتِّفاقيَُّة األمَُمِ املُمَِّحَدِة حِلُ
فاِل َوُمساَعَدِتِهمآْ َعلَى النُّموِّ ِبَطريَقٍة ِصّحيٍَّة.  َعديَدةٌ. وِهَي تَهآِْدُف ِإلَى ِحمايَِة األَطآْ

ةُ 6 ِمنآْ ااِلتِّفاقيَِّة َعلَى َما يَِلي:   تَنُصُّ املادَّ

ا أصيال ِفي احَلياِة. . 1 ُتِقرُّ اَلّدَوُل اأَْلَْطراُف ِبأَنَّ ِلُكلِّ ِطْفٍل َحّقً

ُه. . 2 وَّ ْفِل َعَلى َقْيِد احَلياِة َو ُنُ ِكٍن َبقاَء الطِّ َتْضَمن اَلّدَوُل اأَْلَْطراُف ِإَلى أَْقَصى َحدٍّ مُمْ

موِّ هَو ِحماَيُتُهْم ِمْن الُعْنِف. . 3 ُجْزٌء ِمْن َضماِن َحقِّ اأَلْطفاِل ِفي احَلياِة واْلَبقاِء والنُّ

الُعنآُْف...

ٍد( ، َولَيآَْس َعنآْ َطريِق اخَلَطإ. ٌد ) َعنآْ َقصآْ ُممََعمَّ

موَعٍة ِمنآْ الّناِس أَوآْ َحمَّى النَّفآِْس. ٍص َما أَوآْ َمجآْ يَُضرُّ ِبَشخآْ

ْلَطِة.   َة أَِو يْعَتمد َعَلى ِإساَءَة اْسِتْخداِم السُّ ُة اجَلَسديَّ َيْسَتْخَدُم القوَّ

َعلَى  يآَْطَرِة  السَّ أَوآْ  لآَْطِة  السُّ َفــرآِْض  ِإلَــى  ًيا  َسعآْ ِبُعنآٍْف  الّناُس  ُف  يَمََصرَّ َما  َغاِلًبا 
مُيآِْكنُنَا  ٍل عامٍّ  ِبَشكآْ َولَِكنآْ  الُعنآِْف  ِمنآْ  َكثيَرةٌ  أَنآْــواٌع  ُهنَاَك  يُؤآْذونَُه.  اَلَِّذي  ِص  خآْ الشَّ
أَنآْ  مُيآِْكُن   . العاِطفيِّ والآُْعنآِْف  اجَلَسديِّ  الُعنآْف   : ِ أََساِسيَّمنَيآْ  ِ ِفئَمنَيآْ ِإلَى  نيُفها  تَصآْ
اًل  ماُل أَيآًْضا َشكآْ . يَُعدُّ اإِلهآْ ِ َن كاَل الِفئَمنَيآْ راءاِت ِضمآْ تَنآَْدِرَج بَعآُْض الَكِلماِت أَوآْ اإِلجآْ
واِء،  عاِم أَوآْ الدَّ ا ِمنآْ الطَّ ٌص مَّ كاِل الُعنآِْف. َعلَى َسبيِل امِلثَاِل، ِإَذا ُحِرَم َشخآْ ِمنآْ أَشآْ
عايَِة ِمنآْ ِقبَِل عاِئلَِمِه،  ُض أِلََذا َجَسِدي؛ َوِإَذا ُحِرَم أََحُدُهمآْ ِمنآْ احُلبِّ والرِّ َفِإنَُّه يَمََعرَّ

. َفِإنَُّه يَُعاِني ِمنآْ األََذا العاِطفيِّ

ِل َعلَى َهَذا الّراِبِط: فآْ َرٍة َعلَى النَّصِّ الكاِمِل اِلتِّفاقيَِّة ُحقوِق الطِّ ميآِْكنَُك ِإلآْقاءُ نَظآْ

ohchr . orglEN / ProfessionalInterest / PageslCRC . aspx

ِم ُهنَا:   لَُة الَفهآْ َخٌة ُمكثفة َوَسهآْ ُهنَاَك نُسآْ

 plan - international . org / sites / default / files / field / field
 document / child - friendly _ crc _ poster _ a4 _ _
final _ _ english . pdf

ِع أَنآْ  مََمٍع ِفي َهَذا الِكماِب، َمَع تََوقُّ ِدُم َكِلَمَة ُمجآْ مَخآْ نَسآْ

يَكوَن لََها َمعآْنَيَاِن َرئيسّياِن: 

ِمْنَطَقٍة . 1 ِفي  َيِعيُشوَن  ِذيَن  اَلَّ اأَلْشخاِص  َجميُع   
َنٍة )ِمْثَل َبَلٍد أَْو َمديَنٍة أَْو َقْرَيٍة(.  ُمَعيَّ

ِذيَن َيَتَقاَسُموَن َنْفَس ااْلْهِتَماَماِت . 2 اأَلْشخاُص اَلَّ
ٍة.  ِمْثَل َمْدَرَسٍة أَْو َمْجموَعٍة دينيَّ

ِئلَِة املَوآْجوَدِة ِفي َهَذا الِكماِب  أَثآْناَء ِإجابَِمَك عن األَسآْ
ِديُد َهَذا املجمََمِع  مََمِعَك، مُيآِْكنَُك حَتآْ َوالَِّمي تَمََعلَُّق ِبُجآْ

مََرَكُة. أَيآًْضا ُجغآْرافّيًا أَوآْ ِمنآْ َحيآُْث املَصاِلُح املُشآْ
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ِثلَِة الُعنآِْف ِلُكلِّ ِفئٍَة.   َضعآْ قاِئَمًة ِببَعآِْض أَمآْ

الُعْنُف اجَلَسديُّ الُعْنُف العاِطفيُّ

ِبَح  يُل ِإلَى أَنآْ يُصآْ ُص الَعنيُف أَوآْ اَلَِّذي مَيِ خآْ يَاِن َقدآْ تَكوُن أَنآَْت هو الشَّ ِفي بَعآِْض األَحآْ
مَِلَفًة ِلَكبآِْح الُعنآِْف َداِخلََك.  ِمراتيجّياٍت ُمخآْ َعِنيًفا. ِفي َهَذا الِكماِب َسوآَْف تَمََعلَُّم اسآْ

نَفآِْسَك  ِحمايَِة  َكيآْفيَِّة  ِفي  َسنَنآُْظُر  ِللآُْعنآِْف.  ًة  َضحيَّ تَكوُن  َقدآْ  يَاِن  األَحآْ بَعآِْض  ِفي 
َسواَء  الُعنآِْف،  َعلَى  َشاِهًدا  أَيآًْضا  تَكوُن  َقدآْ  أَِخيًرا،  املُساَعَدِة.  َعلَى  ُصوِل  واحلآْ
َكيآْفيَِّة  ِفي  َسنَنآُْظُر  تَعآِْرُفُه.  اَل  ٍص  َشخآْ أَوآْ  ِمنآَْك،  َقريٍب  ٍص  َشخآْ ِضدَّ  ُعنآًْفا  َكــاَن 
ٍة  ُمساَعَدِة َضَحايَا الُعنآِْف َوُمساَعَدِة الَخِريَن َعلَى َحلِّ النَِّزاَعاِت ِبَطريَقٍة ِصّحيَّ

َوَغيآِْر َعنيَفٍة. 

الِم ُة السَّ َمَجلَّ

ا َيْجَعُلَك َتْشُعُر ِباأْلََماِن. ُاْكُتْب َعمَّ
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 3.3 نشاط  

الّنشاط 1: العنف في احلرب:

ِب. ِفي  َفاِل ِفي َزَمِن احَلرآْ َطآْ ُدَث ِلألآْ ةُ 38 ِمنآْ ااِلتِّفاقيَِّة َما يَنآْبَِغي أَنآْ يَحآْ ادَّ تَمَنَاَوُل امَلآْ

ِ داِخَل املَقالَِة. َطمنَيآْ ، َسنَنآُْظُر َعنآْ َكثٍَب ِفي نُقآْ ِ ِ المَّاِليَنيآْ النَّشاطنيآْ

ْقَطُة اأُلوَلى. 3.8 َهِذِه ِهَي النُّ

ِريَن  فاِل املُمََضرِّ ِعها ِلَضَماِن ِحمايَِة األَطآْ َعَل ُكلَّ َما ِفي ُوسآْ يَِجُب َعلَى الّدَوِل أَنآْ تَفآْ

. ِمنآْ النِّزاِع املَُسلَِّح َوِرَعايَِمِهمآْ

خاٍص، َضعآْ قاِئَمًة ِبَجِميِع أَنآْواِع الُعنآِْف اَلَِّمي مُيآِْكُن أَنآْ  موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَشآْ ِفي َمجآْ

رآْ أَنَّ الُعنآَْف مُيآِْكُن أَنآْ يَمَجاَوَز اإِلصابََة اجَلَسديََّة. كَّ ِب. تَذآْ َفاِل ِفي احَلرآْ َطآْ ُدَث ِلألآْ حَتآْ

ِمَراِح  انَمنَي الّثانيََة والّثاِلثََة اِلقآْ ِدمآْ اخَلآْ مَخآْ َراِج َجميِع أَنآْواِع الُعنآِْف، اسآْ بَعآَْد قياِمَك ِبِإدآْ

راِد الآِْقيَاُم ِبَها مِلَنآِْع َهَذا النَّوآِْع ِمنآْ الُعنآِْف،  َفآْ مََمَعاِت واألآْ ياَء مُيآِْكُن ِللآُْحُكوَماِت َواملُجآْ أَشآْ

ِب. فاِل َضَحايَا الُعنآِْف ِفي احَلرآْ أَوآْ مِلَُساَعَدِة األَطآْ

ُة ُمساَعَدِة   َكْيفيَّ
اأَلْطفاِل َضَحاَيا 

الُعْنِف ِفي 
احَلْرِب

ُة َمْنِع  َكْيفيَّ
َهَذا الُعْنِف 
ِضدَّ اأَلْطفاِل

أَْنواُع الُعْنِف 
ُض َلها  ِتي َيَتَعرَّ اَلَّ
اأَلْطفاُل ِفي احَلْرِب

فاِل  األَطآْ ِحمايَِة  الِن  ِإعآْ  « ِلِكمَابَِة  والّثاِلثَِة  الّثانيَِة  انَمنَي  اخَلآْ ِمنآْ  أَفآْكاَرَك  ِدَم  مَخآْ اسآْ
ِب«. ِفي احَلرآْ

الِنَك. عآْ 	•ُقمآْ ِبِإنآَْشاِء ُملآَْصٍق إِلِ

ِح زاِع امُلَسلَّ ُم امُلساَعَدَة ِفي َوْقِت النِّ ِحَدِة ُتَقدِّ َمِ امُلتَّ قاِفَلٌة ِلْلُ
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نيِد اأَلْطفاِل: اِني: َمْنُع َتْ شاُط الثَّ النَّ

ِة 38: ادَّ ِفيَما يَِلي جاِنٌب هامٌّ آَخُر ِمنآْ َجواِنِب امَلآْ

َعاًما ِفي   15 َعنآْ  ماُرُهمآْ  أَعآْ تَِقلُّ  اَلَِّذيَن  فاِل  نيِد األَطآْ جَتآْ َعَدُم  الــّدَوِل  َعلَى  يَِجُب 
نيِد  ميارّيًا يُِقرُّ ِبَعَدِم جَتآْ اِتَها املَُسلََّحِة. َكَما تَبَنَِّت الَعديُد ِمنآْ الّدَوِل بُروتوكواًل اخآْ ُقوَّ
َمُح مِلَنآْ  فاِل ِبُوِجِب الآَْقانُوِن ُدوَن ِسنِّ 18 َعاًما، لَِكنَّ بَعآَْض الّدَوِل اَل تََزاُل تَسآْ األَطآْ

َ 16 و17 َعاًما ِبااِلنآِْضَماِم ِإلَى القّواِت املَُسلََّحِة. ماُرُهمآْ بنَيآْ تَمََراَوُح أَعآْ

فاَل  يُِّز األَطآْ ! َفَما اَلَِّذي مُيَ فاِل ِفي ِسنِّ 12 َسنًَة ُطوَل آبَاِئِهمآْ َويَبآْلُُغ ُطوُل بَعآِْض األَطآْ
ٍة؟ َعنآْ البَاِلِغنَي َكيآْ يَمََممَُّعوا ِبِحَمايٍَة خاصَّ

فاَل  َطآْ باَب اَلَِّمي مَتآْنَُع اأَلآْ خاٍص، اذآُْكرآْ األَسآْ نٍَة ِمنآْ ثاَلثَِة أَشآْ موعاٍت ُمَكوَّ 	•ِفي َمجآْ
ِب. ُدوَن ِسنِّ 15 َعاًما ِمنآْ الِقماِل ِفي احَلرآْ

َُجنَّدوَن.  فاُل امَلآْ ُض لَُه األَطآْ ِل المَّفآْكيُر ِفي الُعنآِْف اجَلَسديِّ اَلَِّذي َقدآْ يَمََعرَّ هآْ 	•ِمنآْ السَّ
؟ َضُهمآْ ِللآُْعنآِْف العاِطفيِّ ُرِق اَلَِّمي مُيآِْكُن أَنآْ تَُعرِّ َما ِهَي بَعآُْض الطُّ

ِب العامَليَِّة األُولَى. نيٍد ِللآَْحرآْ َهَذا ُملآَْصُق جَتآْ

جيِعِهمآْ  ِمثاَرِة عاِطَفِة اجُلنوِد َوتَشآْ ِنيِد اِلسآْ ميُم َهِذِه األَنآْواِع ِمنآْ ُملآَْصقاِت المَّجآْ مَتَّ تَصآْ
ِب. َعلَى الِقماِل ِفي احَلرآْ

فاِلِهمآْ  مََمَعاِت ِبَعَدِم ِإرآْساِل أَطآْ نَاِع الَعاِئاَلِت َواملُجآْ قآْ نيٍد َعكآْسيٍّ إِلِ م ُملآَْصَق جَتآْ 	•َصمِّ
ِللآِْقمَاِل ِفي النَِّزاَعاِت املَُسلََّحِة.

الِم ُة السَّ َمَجلَّ

الِم. َماَذا َتْعِني َلَك َثقاَفُة  ِإنَّ َرْفَض الُعْنِف ُجْزٌء ِمْن ِبناِء َثقاَفِة السَّ
الِم؟ السَّ
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 3.4 ِدراَسُة حاَلة

ُمساَعَدُة اجُلنوِد اأَلْطفاِل الّساِبقنَي

ُدُث  فاُل َضَحايَا الآُْعنآِْف، َومُمارسني له َوشاهدين عليِه. َماَذا يَحآْ َكاَن اجُلنوُد األَطآْ

؟ فاُل اجُلنوُد ِإلَى َمناِزِلِهمآْ ِعنآَْدَما يَعوُد األَطآْ

»جيفآْري  َو  املُمَِّحَدِة  لََكِة  املَمآْ ِفي  مُولآْ  ِبِريسآْ جاِمَعِة  ِمنآْ  َسانآَْدَهار«  »جاّسي  تَعاَوَن 

ِدمِي  ِلمَقآْ ــروٍع  َمــشآْ ِفي  ــَدا،  أُوَغــنآْ  ،YOLRED »يولرد«  ناَمِج  بَرآْ ُمديُر  أومــونــي«، 

َرٍة  را ِإنآْشاَء َعرآِْض ِروايٍَة ُمَصوَّ فال الّساِبقنَي ِفي أُوَغنآَْدا. َوَقرَّ جَتاِرِب اجُلنوِد األَطآْ

ِقراَءةُ  مُيآِْكنَُك  َساِبِقنَي.  فاٍل  أَطآْ ُجنوِد  ِمنآْ  ُمباَشَرٍة  ِمباساٍت  اقآْ ِفيَها  ِدَمنَي  مَخآْ ُمسآْ

لّية ُهنَا: عرض الشرائح الَهزآْ

bristol.ac.uk/law/news/2019/child-soldiers.html

َعلَيآِْهمآْ  عآِْب  الصَّ ِمنآْ  َعُل  جَتآْ ياَء  أَشآْ ةَ  ِعدَّ جَتاِربَُهمآْ  يَُشاِرُكوَن  اَلَِّذيَن  فاُل  األَطآْ ُكُر  يَذآْ  
ُكُرونََها: ياِء اَلَِّمي يَذآْ الَعوآَْدةُ ِإلَى املَنآِْزِل. َوِمن األَشآْ

• اِفِضوَن َلُهْم.	 أَْعضاُء امُلْجَتَمِع الرَّ
• 	. َعْوَدُة الَفَتياِت الَقاِصَراِت َمَع أَْطفاِلِهنَّ
• اأَلْحالُم السيئة واْلَكوابيُس.	

جتربة أحد اجلنود األطفال في شمال أوغندا
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• االْنِقطاُع عن الّدراسة.	
• ْعَبِة ِمْثِل الَغَضِب.	 ُم ِبامْلََشاِعِر الصَّ َحكُّ التَّ

خاٍص، موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَشآْ ِفي َمجآْ

َرا اَلَِّمي تَعآْمَِقُد أَنَُّهمآْ يواجهونها؟ َما ِهَي المََّحّدياُت األُخآْ

: ياَء بَعآَْد َعوآَْدِتِهمآْ تآْ ُمقابَلَمُُهمآْ أَنَُّهمآْ ِبَحاَجٍة ِإلَى ثاَلثَِة أَشآْ فاُل اَلَِّذيَن مَتَّ ُكُر األَطآْ يَذآْ

• ْعليِم أِلَْنُفِسِهْم َوأَْطفاِلِهْم.	 َضمان التَّ

• ى اَل َيِتمَّ َطْرُدُهْم أَْو ِإساَءُة ُمعاَمَلِتِهْم ِمْن 	 ٍة ِبِهْم َحتَّ َتْوفير أَْرٍض خاصَّ
ِقَبِل مالكي األراضي.

• َوَلِكْن 	 ِبَكْسِب َمهاراِت الَعَمِل  ُق َفَقْط  َيَتَعلَّ ْمكني ااِلْقِتصادّي - اَل  التَّ
ُيساِعُد ِفي ِإْنشاِء اأَلْعماِل وامْلَواِرِد الاّلِزَمِة ِلَهَذا الَغَرِض.

خاٍص، موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَشآْ  ِفي َمجآْ

ياِء  مََمَعاُت ِفي تَوآْفيِر َهِذِه األَشآْ َما ِهَي الَعَقبَاُت اَلَِّمي َقدآْ تَُواِجُهَها احُلكوماُت َواملُجآْ

فاِل الَعاِئِديَن؟ ِللآُْجنُوِد األَطآْ

• ِب َعَلى ِتْلَك الَعَقَباِت؟	 َغلُّ ِكُن َعَمُلُه ِللتَّ ِذي مُيْ َما اَلَّ

• َسواء َكاَن َعَلى ُمْجَتَمِعَك أَْن َيَتعاَمَل َمَع ِإعاَدِة َدْمِج اأَلْطفاِل اجُلنوِد 	
ْأِكيِد أَْطفاٌل ِفي ُمْجَتَمِعَك انخرطوا  ِفي اَْلُعْنِف،  أَْم اَل، َفُهَناَك ِبالتَّ

َسواء باعتبارهم َضَحاَيا أَْو ُجَناًة أَْو ُشهوًدا.

الِم ُة السَّ َمَجلَّ
َعاُمِل َمَع  َتاُجَها ِللتَّ ِتي حَتْ َما هَو َتْأثيُر الُعْنِف في َحياِتَك؟ َما ِهَي امُلساَعَدُة اَلَّ

آَثاِر الُعْنِف؟
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الوحدة الّرابعة:

الِم ُيوِقُفوَن َداِئَرة  ُصّناُع السَّ

ِتَقاِم نآْ الآْ
1.4  أَْبد َرْأيَك

وَن األََذا ِبالنَّاِس« ُمََأذُّ آِْحُق الّناُس املآْ »يُل

املُمَِّحَدِة،  الِوالياِت  ِفي  َواِرِئ  الطَّ َفِة  ُغرآْ َطبيُب  »ُروبآْ جورآْ«،  كآْموُر  الدُّ يَُقوُل 
وَن األََذا ِبالنَّاِس«.   ُمََأذُّ آِْحُق الّناُس املآْ »يُل

ِر ِبِعنَايٍَة.  رآْ ِفي األَمآْ َهِذِه املَقولَُة تَبآُْدو َغِريبًَة ِفي الِبدايَِة. لَِكنآْ َفكِّ

آِْحُق  خاٍص، نَاِقش املَقآْصوَد ِبَقولَِة »يُل نٍَة ِمنآْ ثاَلثَِة أَشآْ موعاٍت ُمَكوَّ ِفي َمجآْ
وَن األََذا ِبالنَّاِس«؟ ُمََأذُّ الّناُس املآْ

تَِبَط َهِذِه الِعباَرةُ ِبـ:  نَاِقشآْ َكيآَْف مُيآِْكُن أَنآْ تَرآْ

• ِر ِفي املَْدَرَسِة.	 ْنمُّ ُض ِللتَّ ِطْفٍل َيَتَعرَّ

• ٍة.	 ِطْفٍل ُقِتَل َشقيُقُه أَْو َصديُقُه ِبأَْسِلَحٍة ناريَّ

4
الَهَدُف

ْرِس، َسَتُكوُن َقاِدًرا َعَلى َشْرِح  َبْعَد َهَذا الدَّ
ديِد ُطُرِق َكْسِرها. َدائرة ااِلْنِتقاِم َوحَتْ
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  2.4 قراءة

َماْي َوُكلوْديا َوداِئَرُة اِلْنِتقاِم

َفِإنَُّهمآْ ينخرطون ِفي داِئَرِة  ِبالنَّاِس«،  وَن األََذا  ُمََأذُّ املآْ الّناُس  آِْحُق  »يُل ِعنآَْدَما 

ديُد َمراِحِل داِئَرِة  كاِنَك حَتآْ ِرفآْ ِإنآْ َكاَن ِبِإمآْ َة الّماليََة واعآْ َرأآْ الِقصَّ ااِلنآِْمقاِم. اقآْ

ااِلنآِْمقام. 

 َكانَتآْ »َمايآْ َوكلودآْيا« ِفي َصفِّ الَقاَعِة اَلّرياضيَِّة َذاَت يَوآٍْم ِعنآَْدَما تََعثََّرتآْ 

 .» َعلَى »َمايآْ َمتآْ  َوتََهكُّ ِحٌك  َهَذا ُمضآْ أَنَّ  يَا«  مََقَدتآْ »كلودآْ اعآْ  . َوَسَقَطتآْ َمايآْ 

يَا«  ِحَك، َولَمآْ حُتاِولآْ »كلودآْ َرياِت الضَّ ُسرآْعاَن َما شاَرَكمآْها بَعآُْض الَفمَياِت األُخآْ

ِر، أََعاَدتآْ  هآْ راِج. َطواَل َفمآَْرِة َما بَعآَْد الظُّ حآْ ِ َلَِم َواإَلآْ « ِباألآْ . َشَعُرتآْ »َمايآْ إيقاَفُهنَّ

يَا«.  داُد َغَضًبا جُتاهَ »كلودآْ مَتآْثيَل َماَحَدَث ِفي حصة الرياضة َوَشَعَرتآْ أَنََّها تَزآْ

ِرها  َرتآْ ِفي نَشآْ ِرَجًة ِلـ»كلودآْيا«، َوَفكَّ « صوَرًة ُمحآْ ِفي ِتلآَْك اللَّيآْلَِة، َوَجَدتآْ »َمايآْ

ًرا  َر الآُْصوَرِة َسيَُكوُن أَمآْ . َكانَتآْ تَعآْلَُم أَنَّ نَشآْ ِمَماِعيِّ جآْ َعلَى َوساِئِل المَّواُصِل االآْ

يَا«  »كلودآْ َكانَتآْ  »لََقدآْ  نَفآِْسها  ِفي  َقالَتآْ  لَِكنَّها  َدِنيًئا، 

مَِحقُّ  ِل. ِإنََّها تَسآْ لَّئيَمًة َمِعي َوَقدآْ أََهانَمآِْني أََماَم الَفصآْ

اإِلذآْالَل أَيآًْضا«. َفنََشَرتآْ َعلَى ِإثآِْر َذلك الّصوَرة. 

َعلَيآَْك  مَِلُط  تَخآْ َســوآَْف  َمــا،  ٌص  َشخآْ يـُـؤآِْذيــَك  ِعنآَْدَما 

َوَحمَّى  والآَْغَضِب  ََذا  ــاألآْ ِب ُعُر  تَشآْ َقدآْ  اًل،  أَوَّ املَشاِعُر. 

َص  خآْ الشَّ أَنَّ  َر  تـُـَقــرِّ الَكراهيَُة  َعلَُك  جَتآْ الَكراهيَِة. 

َهَذا  قاِق  ِمحآْ َسبَِب اسآْ تَبآْريِر  ِفي  َوتَبآَْدأُ  َسيٌِّئ  الَخَر 

َهَذا  ى  يَُسمَّ املَُقاِبِل.  ِفي  األََذا  يِِّئ  السَّ ِص  خآْ الشَّ

ِبداِئَرِة ااِلنآِْمقاِم.

داِئَرة ااِلْنِتقاِم

األلم

الغضب

التبريرالكراهية

االنتقام
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واِحٌد  ٌص  َشخآْ يَمَِّخَذ  أَنآْ  ِهَي  ااِلنآِْمقاِم  داِئَرِة  يَقاِف  إِلِ الَوحيَدةَ  ريَقَة  الطَّ إن 
ُعُر ِبَشاِعَر َقويٍَّة  ُعُب المَّفآْكيُر ِبُوُضوٍح ِعنآَْدَما تَشآْ َقَراًرا ِبَعَدِم ااِلنآِْمقاِم. يَصآْ
نآْمََقاِم  ِ َر َعَدَم اإلآْ ِمثآَْل األََذا والآَْغَضِب والآَْكراهيَِة. ِلَذِلَك ِمنآْ األَفآَْضِل أَنآْ تَُقرِّ
ِلٍم. لَيآَْس الَغَضُب َسيًِّئا ِبَحدِّ ذاِتِه. ولَِكنَّ  َد نَفآَْسَك ِفي َموآِْقٍف ُمؤآْ َقبآَْل أَنآْ جَتِ

واٍن. ُل الَغَضُب ِإلَى ُعدآْ ِكلََة ِعنآَْدَما يَمََحوَّ املُشآْ

خاٍص.   ِ أَوآْ ثاَلثَِة أَشآْ موعاٍت ِمنآْ اثآْننَيآْ َرةَ ِفي َمجآْ نَاقشآْ َهِذِه الِفكآْ

ِبَطريَقٍة  َغَضِبَك  َعنآْ  ِللمَّعآِْبير  َغاِضًبا  تَكوُن  ِعنآَْدَما  َعَل  تَفآْ أَنآْ  مُيآِْكنَُك  َماَذا 
ِصّحيٍَّة ِبَحيآُْث اَل يُساِهُم ِفي َداِئَرِة ااِلنآِْمقاِم؟

ِح اخُلطواِت  خاٍص، أَكآِْملآْ اجُلَمَل الّماليََة ِلَشرآْ موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَشآْ ِفي َمجآْ
يَقاِف داِئَرِة ااِلنآِْمقاِم. َوٍة إِلِ « ِفي ُكلِّ ُخطآْ ِكِن أَنآْ تَمَِّخَذَها »َمايآْ اَلَِّمي َكاَن ِمنآْ املُمآْ

َحلَُة 1: األَلَُم املَرآْ

َكاِنَها...  تآْ »َماي«، َكاَن ِبِإمآْ ِعنآَْدَما تََأذَّ

َحلَُة الّثانيَُة: الَغَضُب املَرآْ

َكاِنَها...  ِعنآَْدَما َشُعرتآْ ِبالآَْغَضِب، َكاَن ِبِإمآْ

َحلَُة الّثاِلثَُة: الَكراهيَُة املَرآْ

َص الَخَر َسيًِّئا مَتَاًما. بََداًل ِمنآْ النََّظِر  خآْ َعلُنا نََرا الشَّ الَكراهيَُة ِهَي َما يَجآْ
 ...» َكاِن »َمايآْ يَا« َعلَى أَنََّها َسيِّئٌَة مَتَاًما َكاَن ِبِإمآْ ِإلَى »ُكلُودآْ

َحلَُة الّراِبَعُة: المَّبآْريُر املَرآْ

 ..» َكاِن »َمايآْ بََداًل ِمنآْ تَبآْريِر َكراهيَِمها، َكاَن ِبِإمآْ

َحلَُة اخلاِمَسُة: ااِلنآِْمقاُم املَرآْ

 ...» بََداًل ِمنآْ ااِلنآِْمقاِم، َكاَن مُيآِْكُن ِلـ»مايآْ

الِم ة السَّ َمَجلَّ
ِتي َشَعرت ِبَها؟  ا. َما ِهَي املَشاِعُر اَلَّ ُاْكُتْب َعْن َوْقٍت َجَرَحَك ِفيه َشْخٌص مَّ
ُمْخَتِلٍف  ِبَشْكٍل  َسَتْفَعُل اأَلْشياَء  َهْل  َخَذْتَها؟  اتَّ ِتي  اَلَّ ِهَي اإِلْجراءاُت  َما 

ِة القاِدَمِة؟ ِإَذا َكاَن اأَلْمُر َكَذِلَك، َماَذا َسَتْفَعُل؟ ِفي املَرَّ
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3.4  َنشاٌط

َماَذا َحَدَث َبْعَد َذِلَك؟

اليَوآِْم  َما َحَدَث ِفي  َرأآْيَُك ِفي  َما  َوكلودآْيا«.  َة »َمايآْ  ِقراَءةَ ِقصَّ أَِعدآْ 

َرَسِة؟ المَّاِلي ِعنآَْدَما َظَهَرتآْ »َمايآْ َوُكلودآْيا« ِفي املَدآْ

طاٍت  ــِدمي ُمَخطَّ ــاز وتـَـقآْ َ ِبــِإجنآْ ُقــمآْ  ـــراٍد،  أَفآْ بَــَعــِة  أَرآْ ِمــنآْ  موعاٍت  ِفي َمجآْ

يَا ِفي داِئَرِة ااِلنآِْمقاِم،  مَِمرُّ كلودآْ ُح َكيآَْف تَسآْ ُل يَوضِّ ، األَوَّ َ ِلِسينَارآْيُوَهنيآْ

يَا« ِمنآْ َهِذِه احَللآَْقِة. مُيكنك أن جَتعل  ُرُج »كلودآْ ِخُر  يبِّنِي َكيآَْف تَخآْ َوالآْ

ِل  الَفصآْ ُف  ِنصآْ يَقوُم  بَيآْنََما  ــٍد،  واِح ِبسينارآْيو  يَقوُم  ِل  الَفصآْ ِف  ِنصآْ

َخِر.  ِبالآْ

أكآِْملآْ اجُلملمني الّماليَمني ِببَداِئِل ااِلنآِْمقاِم أَوآْ الُعنآِْف: 

مَطيُع ... ََذا، أَسآْ ُعُر ِباألآْ ِعنآَْدَما أَشآْ

مَطيُع ... ُعُر ِبالآَْغَضِب، أَسآْ ِعنآَْدَما أَشآْ

الِم ة السَّ  َمَجلَّ

أَْن  امُلْمِكِن  ِمْن  َكاَن  ِتي  اَلَّ ُرَق  الطُّ َناَقْشَت  الّساِبِق،  اجُلْزِء  ِفي 
اأَلَذى  َمَع  أَْفَضَل  ِبَطريَقٍة  ِلَيَتَعاَماَل  َوماْي«  »كلوْدَيا  َتْعَتِمَدها 

ِكُنَك َكْسُر داِئَرِة ااِلْنِتقاِم؟ واْلَغَضِب. َماَذا َعْنَك؟ َكْيَف مُيْ
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4.4 ِدراَسة احَلااَلِت

َشْخَصاِن ُيَساِعدان ِفي ِإيَقاِف َداِئَرِة اِلْنِتقاِم   

ُم 1: ُدكآْمورآْ »ُروبآْ جورآْ، بُروكآْلنيآْ«، الِوالياُت املُمَِّحَدةُ ِدراَسُة احلالَِة َرقآْ

زآْ َكاِونآِْمي« ِفي  َفى »كيِنجآْ مَشآْ َواِرِئ ِفي ُمسآْ َفِة الطَّ كآْموُر »جورآْ« ِفي ُغرآْ يَعآَْمُل الدُّ
ماِل  تَِكبي أَعآْ نَاَمًجا مِلَُساَعَدِة ُكلٍّ ِمنآْ َضَحايَا َوُمرآْ . بََدأَ بَرآْ ، ِنيُويُورآْكآْ بروكآْلنيآْ
ُطوا ِفي  ُضوا لََها َحمَّى اَل يَمََورَّ َدَماِت اَلَِّمي تََعرَّ الُعنآِْف َعلَى المَّعاُمِل َمَع الصَّ
باِب َفوآَْر  داِث الُعنآِْف َمَع الشَّ ِل ِفي أَحآْ ّصاِئيُّ المََّدخُّ داِئَرِة ااِلنآِْمقاِم. يَعآَْمُل أَخآْ
ِة  َِخّصائيُّ الّشابَّ َوعاِئلَمَُه َعلَى ُمعاجَلَ ِضِهمآْ حِلاِدِث ُعنآٍْف. َويُساِعُد اأَلآْ تََعرُّ
َدِتِهمآْ  ِمِهمآْ َوَرفاهيَِمِهمآْ ِعنآَْد َعوآْ ًة ِللآِْعنَايَِة ِبِصحَّ َمِة. وهم يََضُعوَن َمًعا ُخطَّ دآْ الصَّ

مََمِع.  ِإلَى املُجآْ

جورآْ:  ُروبآْ  َعَمِلِه.  َعنآْ  ُث  يَمََحدَّ »جورآْ«  كآْموِر  الدُّ ِلَسَماِع  تَاٍد  َحديَث  شاِهدآْ 
َدَماِت داِخَل املَدينَِة«.  »ِعالُج الصَّ

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

باِر ِسي  كآْموِر »َجورآْ« ِفي َموآِْقِع أَخآْ مُيآِْكنَُك أَيآًْضا ِقراَءةُ املَزيِد َحوآَْل َعَمِل الدُّ
َقبآَْل  الُعنآِْف  ِمنآْ  باِب  الشَّ ِإنآْقاِذ  َعلَى  يَعآَْمُل  ُدكآْموٌر   « باريٌّ  ِإخآْ َمقاٌل  ِإن.  ِإنآْ 

َواِرئ«.  َفِة الطَّ ُوصوِلِهمآْ ِإلَى ُغرآْ

 https : / / wwvvcnn . com / 2018 / 04 / 26 / health /
 cnnheroes - rob - gore - kings - against - Violence -

Initiative / index . html

خاٍص: موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَشآْ نَاِقشآْ ِفي َمجآْ

الصراع  نُُّب  جَتَ مُيآِْكُن  َولَِكنآْ  راِع،  الصِّ ِمَن  َمفرَّ  »اَل  »جــورآْ«:  كآْموُر  الدُّ يَُقوُل 
ِصُد ِبَهَذا؟ العنيِف«. َماَذا تَعآْمَِقُد أَنَُّه يَقآْ

ِد ُوصوِل الّشابِّ  ُدَث ِبَُجرَّ ِصفآْ ُخطواِت داِئَرِة ااِلنآِْمقاِم اَلَِّمي مُيآِْكُن أَنآْ حَتآْ
َواِرِئ.  َفِة الطَّ ماِل الُعنآِْف ِإلَى ُغرآْ ِط ِفي أَعآْ ُمََورِّ امَلآْ

ِل داِئَرةَ ااِلنآِْمقاِم؟ ائِّي المََّدخُّ ضاُر أَِخصَّ َكيآَْف يوَقُف ِإحآْ
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ِدراَسُة حاَلِة 2: ِنِصيُرو ُموَسى، ُجوْس، نيِجيْرَيا

َمكان  ِبنآَْشادآْ«،  ِإسآْ »لينآْدا  ِبَقلَِم  الُعنآِْف«  لَهيِب  »ِإيَقاِف  ِمنآْ  مَبٌَس  ُمقآْ

مََرك، ِشماَء 2018. ُمشآْ

فِّ الّماِسع َوَكاَن َقاِئًدا ِفي نَاِدي  َكاَن »نَِصيُرو ُموَسى« َطاِلًبا ِفي الصَّ

فِّ الّماِسِع ِفي  َرَسِمِه. َذاَت يَوآٍْم َدَخَل ِتلآْميذاِن ِمنآْ الصَّ الِم ِفي َمدآْ السَّ

بَعآِْضِهَما  ِإهانَِة  ِفي  بََدآ   . َمسيحيٌّ َوالَخــُر  ِلٌم  ُمسآْ أََحُدُهَما  ِشجاٍر، 

َما  عــاَن  ُســرآْ البَعآِْض.  بَعآِْضِهَما  ِديَــانَــاِت  ِإهــانـَـِة  ِفي  ــَدآ  بَ ثـُـمَّ  البَعآِْض 

الَخِريَن  املَُراِهِقنَي  ِمنآْ  موَعٌة  َمجآْ َعتآْ  مَّ جَتَ

، َوانآَْحاَز الَبَعآُْض ِإلَى َطَرٍف  َ اِلِبنيآْ َحوآَْل الطَّ

وا  ــَعــدُّ ــمَ ــُض الَخـــِر ِإلَـــى َطـــَرٍف، َواسآْ ــعآْ َوالــبَ

َشَرِف  ــِل  أَجآْ ِمنآْ  الُعنآِْف  ِمعآْماِل  واسآْ ِللآِْقمَاِل 

ُكلِّ ِديٍن. 

 ِ َصنيآْ َشخآْ  َ ــنيآْ بَ غيُر  الصَّ الِقماُل  يُــَؤّدي  َقــدآْ 

ِخالِل  ِمنآْ  َفَقطآْ  لَيآَْس  الُعنآِْف،  انآِْمشاِر  ِإلَى 

مََمِع اُحيِط  َرَسِة، َولَِكنآْ ِمنآْ ِخالِل املُجآْ املَدآْ

َوِعنآَْدَما  َعٍة،  ِبُسرآْ الّشاِئعاُت  تَنآْمَِقُل  أَيآًْضا. 

ِفي  َما  ًصا  َشخآْ أَنَّ  مََمعاِت  املُجآْ أََحــُد  يَعآْلَُم 

 ُ مََمِعِه َقدآْ أُِصيَب، يُساِرُع الّناُس ِإلَى ااِلنآِْمقاِم.  يَعآْمَِقُدوَن أَنَُّه يَمََعنيَّ ُمجآْ

وياَء.  َهاِر أَنَُّهمآْ أَقآْ ظآْ َعلَيآْهمآْ ااِلنآِْمقاُم إِلِ

َعُل  َسيَفآْ َكيآَْف  لَِكنآْ  الِقماَل.  أَنآْ يوَقَف  َعلَيآِْه  َكاَن  أَنَُّه  َعَرَف »نِصيُرو« 

لَُم أَنَُّه اَل يَنآْبَِغي  ُم ِفي َمشاِعِرِه َوَغَضِبِه. َكاَن يَعآْ اًل، َكاَن يَمََحكَّ َذِلَك؟ أَوَّ

مََمِعِه. َكاَن يَعآْلَُم  أَنآْ يَنآَْحاز ِإلَى أََحٍد أَوآْ يَُردَّ َعلَى أَيِّ ِإهاناٍت جِتاهَ ُمجآْ

موَعِة األَكآْبَِر اَلَِّمي َكانَتآْ  ِل األَوآْالِد َعنآْ املَجآْ أَيآًْضا أَنَُّه ِبَحاَجٍة ِإلَى َفصآْ

ُعُهمآْ َعلَى الِقماِل.  اَل تََزاُل تَُشجِّ

Book6.indd   46 9/8/22   1:12 PM



47 نآِْمَقاِم الِم يُوِقُفوَن َداِئَرة االآْ ُصّناُع السَّ

ِمنآْ  ــِم  غآْ الــرَّ َعلَى   . َمَعُهمآْ َث  ـــدَّ َوحَتَ َجاِنًبا  املُمَشاِجريَن  األَوآْالَد  ــَذ  أََخ

األَوآْالَد  »نَِصيُرو«  َحثَّ  ِإلَيآْه.  ِمماِع  ااِلسآْ َعلَى  َواَفُقوا  األَوآْالِد،  َغَضِب 

النَِّهايَِة  ِفي  اللَُّه.  َخلََقُهمآْ  الّناِس  ُكلَّ  ِبَأنَّ  ِديَانَِمِهمآْ  تَعاليِم  ُكِر  تَذآْ َعلَى 

ماِل الُعنآِْف - لَيآَْس َفَقطآْ ِفي  تَصاَفَح األَوآْالُد َوحيَل ُدوَن ارآِْتكاِب أَعآْ

مََمِع أَيآًْضا. َرَسِة، َولَِكنآْ ِفي املُجآْ املَدآْ

َناقْش ِفي َمْجموعاٍت ِمْن َثالَثِة َأْشخاٍص:  

َل »نَِصيُرو«؟ َرِة ااِلنآِْمقاِم تََدخَّ َحلٍَة ِمنآْ َدوآْ ِفي أَيِّ َمرآْ

الِم اَلَِّذي  اه »نِصيُرو« ِفي نَاِدي السَّ ريِب ِبَرأِيَك اَلَِّذي تَلَقَّ َما نَوآُْع المَّدآْ
ساعَدهُ ِفي َهَذا املَوآِْقِف؟

ُص الَخُر.  خآْ ُخروُجَك ِمنآْ داِئَرِة ااِلنآِْمقاِم اَل يَعآِْني َقبولََك مِلا َفَعلَُه الشَّ
بَعآَْض  ُكرآْ  اذآْ اُرآْتُِكَب.  اَلَِّذي  لآِْم  والظُّ األََذا  ُة  ُمعاجَلَ كاِنَك  ِبِإمآْ يََزاُل  اَل 
ُدوَن  لآِْم  الظُّ أَوآْ  األََذا  َمَع  المَّعاُمُل  ِخالِلها  ِمنآْ  مُيآِْكنَُك  اَلَِّمي  ُرِق  الطُّ

داِم الُعنآِْف.  ِمخآْ اسآْ

َمشاِعِر  َفهآِْم  ُمحاَولَِة   - المَّعاُطِف  َعنآْ  ّدثآْنا  حَتَ ِل،  األَوَّ رآِْس  الــدَّ ِفي 
ِعنآَْدَما  المَّعاُطَف  »نَِصيُرو«  َهَر  أَظآْ َكيآَْف   . نََظِرِهمآْ هاِت  َوُوجآْ الَخِريَن 

َكاَن يَُحاِوُل ِإيَقاَف الِقماِل؟

الِم ة السَّ َمَجلَّ
ِذي  الَّ ْيُء  ُأْخَرى، َما هَو الشَّ ًة  ْرِس َمرَّ ِإَلى َهَذا الدَّ َتْنظُر  ِعْنَدَما 
ِب الُوقوِع ِفي داِئَرِة ااِلْنِتقاِم؟ َما ِهَي املََهاَراُت  ُتِريُد اْلِقَياَم ِبِه ِلَتَجنُّ

َتاُج ِإَلى َتْطويِرها ِلْلِقَياِم ِبَذِلَك؟ ِتي حَتْ اَلَّ
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49 الِم َيبآْنُوَن ِبيئًَة آِمنًَة ُصّناُع السَّ

الوحدة اخلامسة

ُنوَن ِبيَئًة آِمَنًة الِمَ يبآْ ُصّناُع السَّ
   5.1 أَْبد َرْأيَك      

َكيآَْف تَُؤثُِّر بيئَمُنا فينَا؟

َما تَأآْثيُر جَتاِرِب َحياِتنا فينَا؟

َويَممان«،  »والآْتآْ  ِمنآْ َقصيَدِة  المَّاِلَي  مََطَف  املُقآْ َرأُ  تَقآْ ِعنآَْدَما 
رآْ ِفي المَّجاِرِب اإليجابيَِّة  ُل ِفي الَقصيَدِة. َفكِّ فآْ تََخيَّلآْ أَنََّك الطِّ

ُل. فآْ ِة اَلَِّمي مَيُرُّ ِبَها الطِّ لآِْبيَّ َوالسَّ

5
 الَهَدُف

ْرِس، َس���َت���ُق���وُم  َب���ْع���َد َه�����َذا ال��������دَّ
 ، ِب���َت���ْع���ري���ِف ال���ُع���ْن���ِف اأُلَس�������ريِّ
َوُط��ُرِق احُلصوِل  آث��اِرِه  ديِد  َوحَتْ
ِفي  َتكوُن  ِعْنَدَما  امُلساَعَدِة  َعَلى 

َمْوِقٍف ُمسيٍء.
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الوحدة اخلامسة50

5.2 قراءة

ْفَكار ِفي َمْجموعاٍت ِمْن َثالَثِة َأْشخاٍص : َناِقْش َهِذِه اأْلَ

َ َواِلَديآْه؟ ُل ِفي الَقصيَدِة ِمنآْ ِخالِل الَعالَقِة بنَيآْ فآْ ِفي َرأآِْيَك َماَذا تََعلََّم الطِّ

ِل؟ فآْ َ الَواِلَديآِْن والطِّ وآَْجِة؟ ِمنآْ الَعالَقِة بنَيآْ وآِْج والزَّ َ الزَّ ِمنآْ الَعالَقِة بنَيآْ

جاُل؟ َماَذا تَعآْلََم َعنآْ َكيآْفيَِّة  َف الرِّ َماَذا تَعآْمَِقُد أَنَُّه تََعلََّم َكيآَْف يَِجُب أَنآْ يَمََصرَّ
ِف النِّساِء؟ تََصرُّ

؟ َضاَفِة ِإلَى البيئَِة اُحيَطِة ِبِهمآْ ِ خاِص ِباإلآْ َما اَلَِّذي يَُؤثُِّر أَيآًْضا ِفي األَشآْ

َكاَن ُهَناَك ِطْفٌل َيْخُرُج ُكلَّ َيْوٍم
َكاَن ُهَناَك ِطْفٌل َيْخُرُج ُكلَّ َيْوٍم،

اَهى َمَعه، ُل َشْيٍء َنَظَر ِإَلْيِه، مَتَ َوأَوَّ
ْيُء ُجْزًءا ِمْنُه لَيْوٍم أَْو ِبْضِع الَيْوِم، َوأَْصَبَح َهَذا الشَّ

َمِن. أَْو ِلَسَنَواٍت َعديَدٍة أَْو ِحْقَبٍة ِمْن الزَّ
ْفِل، ْيَلِك الّناِشَئُة ُجْزًءا ِمْن َهَذا الطِّ أَْضَحْت ُزهوُر اللَّ

، ْبِح اأَلْبَيِض واأْلَْحَمِر، واْلِبْرسيُم اأَلْبَيُض، واأْلَْحَمُر، َوُأْغنَيُة الّطاِئِر اْلِفيِبيِّ واْلُعْشُب َوَبريُق الصُّ
ُة الباِهَتة، َوُمْهُر الَفَرِس َوِعْجُل الَبَقَرِة، ْهر الّثاِلث َواَْلُقماَمُة الَوْرِديَّ َوِحْمالُن الشَّ

ظيَرُة الّصاِخَبُة أَْو الَوْحُل َعَلى جاِنِب الِبْرَكِة، َواحَْلَ
ى ِبُفضوٍل َشديٍد ِباأَْلَْسَفِل، والّساِئُل الَغريُب اجَلميُل، ِتي َتَتَدلَّ واأْلَْسماُك اَلَّ

ها أَْضَحْت ُجْزًءا ِمْنُه . . .  شيَقِة، ُكلُّ َحِة الرَّ َوَنباتاُت امْلَاِء ِبُرؤوِسها امَْلَُسطَّ
ا َوَمْن َحَمَلْتُه ِفي َبْطِنها َوَوَلدْتُه، َوَواِلَداُه، َمْن َكاَن َلُه أًَبا َحّقً

ْفَل الَكثيَر ِمْن أَْنُفِسِهْم، َلَقْد أْعطَيا َهَذا الطِّ
ى أَْصَبَحا ُجْزًءا ِمْنُه. وَكاَن َعطاُؤُهَما َيْزداُد ُكلَّ َيْوٍم َحتَّ

اأُلمُّ ِفي املَْنِزِل َتَضُع اأَلْطباَق ِبُهُدوٍء َعَلى ماِئَدِة الِعشاِء،
ِشي، ُة َتْعَبُق ِمْن َجَسِدها َوَمالِبِسها َوِهَي مَتْ ِقيَّ َعَتها َوَثْوَبها، والّراِئَحُة النَّ ُف ُقبَّ طيَفِة، َتَنظِّ اأُلمُّ ِبَكِلماِتها اللَّ

ْفَقُة  ريَعُة العالَيُة، الصَّ ْرَبُة، الَكِلَمُة السَّ ئيُم، الغاِضُب، الّظاِلُم، الضَّ جوَلِة، اللَّ ا، ذو الرُّ ، امُلْكَتِفي َذاِتّيً اأَلُب، الَقويُّ
َقُة، اإِلْغراُء امَْلاكُر، يِّ الضَّ

ُم الَقْلِب . . . ْوُق َوَتَورَّ ِرَكُة، اأَلثاُث، الشَّ َغُة، الشَّ أَْعراُف األْسَرِة، اللُّ
ِذي َيْذَهُب اآلَن، َوَسَيْخُرُج َداِئًما ُكلَّ َيْوٍم . ِذي َيْخُرُج ُكلَّ َيْوٍم، َوالَّ ْفِل اَلَّ أَْصَبَح ُكلُّ َذِلَك ُجْزًءا ِمْن َذِلَك الطِّ
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51 الِم َيبآْنُوَن ِبيئًَة آِمنًَة ُصّناُع السَّ

الُعْنُف اأُلَسريُّ

ًة َوَقدآْ تَكوُن  ساِئُل اَلَِّمي نَمَلَّقاها ِبَشأآِْن الَعالقاِت ِصّحيَّ يَاِن، تَكوُن الرَّ ِفي بَعآِْض األَحآْ
َر يَبآُْدو  َعَل األَمآْ ِة َعنآْ الَعالقاِت أَنآْ جَتآْ ساِئِل الّضارَّ يَاًنا. مُيآِْكُن ِلبَعآِْض الرَّ ًة أَحآْ ضارَّ
َذِلَك،  َوَمَع  َرسيَِّة.  املَدآْ ياِة  َ واحلآْ َداَقِة  َوالصَّ ــَرِة  األُسآْ ِمنآْ  َطبيعيٌّ  ءٌ  ُجزآْ الُعنآَْف  َوَكــَأنَّ 
اِق  يآَْطَرِة َعلَى الَخِريَن َوِإحلآْ ًرا َطِبيِعّيًا. ِإنََّها َطريَقٌة ِللنَّاِس ِللسَّ َفِإنَّ الُعنآَْف لَيآَْس أَمآْ
رآِْس الّساِبِق، مُيآِْكُن أَنآْ يَُسبَِّب الُعنآُْف أًَذا َجَسِدّيًا أَوآْ  نَا ِفي الدَّ َرِر. َكَما نَاَقشآْ الضَّ
ُدُث الُعنآُْف  ماِل. ِعنآَْدَما يَحآْ ِة أَوآْ اإِلهآْ ِظيَّ َل اإِلساَءِة اللَّفآْ عاِطفّيًا َومُيآِْكُن أَنآْ يَمَِّخَذ َشكآْ
ِعنآَْدَما  َر.  المَّنَمُّ نَُسّميه  َما  َغاِلًبا  َفِإنَّنَا  ِة،  ِمماعيَّ ااِلجآْ َحياِتنا  ِفي  أَوآْ  َرَسِة  املَدآْ ِفي 
. مُيآِْكُن أَنآْ يَكوَن ِلُكلٍّ ِمنآْ  ى الُعنآَْف املَنآِْزِليَّ أَوآْ األَُسريَّ ُدُث الُعنآُْف ِفي املَنآِْزِل يَُسمَّ يَحآْ

باِب. ِر والآُْعنآِْف املَنآِْزِليِّ آثَاٌر َخطيَرةٌ َعلَى الشَّ المَّنَمُّ

ُمَؤلِِّف ِكماِب »الغابة« َو»القصص العادلة«.   ،» َا َسِمعآَْت َعنآْ »ُرودآْيَارآْدآْ ِكيِبلينآْجآْ ُربَّ
َس َسنََواٍت.  ُرهُ َخمآْ لآِْمَرا ِعنآَْدَما َكاَن ُعمآْ ِ ُوِلَد ِفي الِهنآِْد َوأَرآَْسلَُه َواِلَداهُ ِللآَْعيآِْش ِفي ِإجنآْ
نََواِت األُولَى ِمنآْ ُسوِء  « السَّ ُر »ِكيِبِليِنجآْ مََطِف ِمنآْ سيَرِتِه الّذاتيَِّة، يَمََذكَّ ِفي َهَذا املُقآْ
ويِن  مََطِف، ُقمآْ ِبمَدآْ ِرِه. أَثآْناَء ِقراَءِة َهَذا املُقآْ املُعاَملَِة اَلَِّمي َعانَى ِمنآَْها َعلَى يَِد َوليِّ أَمآْ
َض لَُه الّشابُّ »ُرودآْيَارآْدآْ« ثُمَّ  يَذاِء اجَلَسديِّ والآْعاِطفيِّ اَلَِّذي تََعرَّ ِ ُمالَحَظٍة َحوآَْل اإلآْ

ِئلَِة ِفي ِنهايَِة النَّصِّ . أَِجبآْ َعنآْ األَسآْ

جاِنٌب ِمْن َحَياِتي

َفااًل َكاَن  َرأٍَة َربَّتآْ أَطآْ ِريًبا. َكاَن ِملآًْكا اِلمآْ ِة ِستِّ َسنََواٍت تَقآْ ُت ِفي َذِلَك املَنآِْزِل مِلُدَّ ِعشآْ

ِرّيًا ِفي  ريٍّ َقدمٍي، َكاَن َضاِبًطا بَحآْ َجًة ِمنآْ ُقبآْطاٍن بَحآْ َواِلِداهم ِفي الِهنآِْد. َكانَتآْ ُممََزوِّ

َفِل ِإلَى أَنآْ  َر ِإلَى األَسآْ يمَاِن، َوانآَْحدآْ ِ ِح َصيآِْد احلآْ نَاَفاِرينُو، َوبَعآَْد َذِلَك َعِلَق ِبَحبآِْل ُرمآْ

ًة  بًَة جافَّ بًَة ِفي كاِحِلِه َمَدا احَلياِة -نَدآْ َح تََرَك نَدآْ مآْ جوبَة. لَِكنَّ الرُّ َسُه ِبأُعآْ َر نَفآْ َحرَّ

عوًرا...  ِمماٍم َمذآْ َسوآْداَء، ُكنآُْت أَنآُْظُر ِإلَيآَْها ِباهآْ

ص الَوحيَد  خآْ ر، َكاَن الشَّ ِر َما أَتََذكَّ ثُمَّ َماَت الكابآِْت الَعجوُز، َوُكنآُْت آِسًفا أِلَنَُّه، ِبَقدآْ
ِفي َذِلَك املَنآِْزِل اَلَِّذي َمنََحِني َكِلَمًة َطيِّبًَة.

يَارآْدآْ ِكيِبلينآْجآْ ُرودآْ
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َمعآْ  أَةُ. لَمآْ أَسآْ يِل الَقويَِّة اَلَِّمي تََربَّتآْ َعلَيآَْها ِتلآَْك املَرآْ َوِة اإِلجنآْ َسًة تُداُر ِبَسطآْ لََقدآْ َكانَتآْ ُمَؤسَّ
ِبِه، أَنَا َوأَيُّ خاِدٍم َصغيٍر  واِلِه َوُرعآْ فت َعلَيآِْه ِبُكلِّ أَهآْ َقطُّ َعنآْ اجَلحيِم ِمنآْ قبُل. ِلَذِلَك تََعرَّ
ِإلَى َسِرَقِة  ديُد  ننُي الشَّ ِبِهمآْ المَّقآْ ا  أَدَّ َوالَِّذي  َسيِّئ احَلظِّ َقدآْ يَكوُن ِفي ذلك املَنآِْزِل، 
بَِخ  بََة الآْبُوكآْر ِمِن املَطآْ ِرُب ِتلآَْك الَفماةَ اَلَِّمي أََخَذتآْ لُعآْ أَةَ تَضآْ ٍة َرأَيآُْت املَرآْ عاِم. َذاَت َمرَّ الطَّ
أَةُ ابآًْنا َوِحيًدا يَبآْلُُغ  بَتآْ املَرآْ َ ِب. أجَنآْ رآْ َضُت ِللضَّ َدتآْ ِبااِلنآِْمَقاِم. أَنَا أَيآًْضا َكِثيًرا َما تََعرَّ َوَهدَّ
بَِة  ر ِإثنيآْ َعشَر َعاًما أَوآْ ثاَلثََة َعَشَر، ُممََديًِّنا ِمثآْلها. ُكنآُْت َوسيلََة ُممآَْعٍة ِبالنِّسآْ ِمنآْ الآَْعمآْ
نَفآِْس  ِفي  نَناُم  )ُكنَّا  يَقوُم  اليَوآِْم،  ِخالَل  تَعآِْذيِبي  ِمنآْ  واِلَدتُُه  تَنآْمَهي  ِعنآَْدَما  ــهُ  أِلَنَّ ِإلَيآِْه، 

ريَِة ِمنِّي . خآْ َفِة( ِبِإلآَْقاِء الَقبآِْض َعلَيَّ والسُّ الُغرآْ

ًة  َعلُُه ِخالَل اليَوآِْم )خاصَّ ا يَفآْ ِرِه َعمَّ َوبآَْت ِطفآْاًل ِفي الّساِبَعِة أَوآْ الّثاِمنَِة ِمنآْ ُعمآْ مَجآْ ِإَذا اسآْ
ِمباُر ُكلِّ تَناُقٍض  ٍل ُمرآٍْض ِللآَْغايَِة. ِإَذا مَتَّ اعآْ َسُه ِبَشكآْ ِعنآَْدَما يُِريُد الّنوَم( َفَسوآَْف يُنَاِقُض نَفآْ
ًرا  ُت َقدآْ لًَة. لََقدآْ َعَرفآْ َطاِر َفِإنَّ احَلياةَ لَنآْ تَكوَن َسهآْ ُق ِبَها ِعنآَْد اإِلفآْ بًَة َويُعاُد اَلآْمََشدُّ ِكذآْ
ثَابَِة تَعآْذيٍب ُمَدبٍَّر - َسواء َكاَن ِديِنّيًا أو َعلآَْماِنّيًا.  ِر، لَِكنَّ َهَذا َكاَن ِبَ ًنا ِمنآْ المَّنَمُّ ُمَعيَّ
ُروِريِّ َقوآْلُها:  ُت أَنَُّه ِمنآْ الضَّ َولَِكنَّ َذِلَك َجَعلَِني أَنآْمَِبُه ِإلَى األَكاذيِب اَلَِّمي ُسرآْعاَن َما َوَجدآْ

. مَِقُد، هَو أَساُس اجُلهآِْد األََدبيِّ و ََهَذا، َعلَى َما أَعآْ

ُت َعلَى الِقراَءِة ُدوَن تَفآْسيٍر ِفي ِظلِّ اخَلوآِْف املُعآْماِد ِمنآْ  ِبرآْ لَِكنَّ َجهآِْلي َكاَن َخالِصي. أُجآْ
آْقيًَة  مَل ُة ُمسآْ َد ِقراَءِة »اَلآِْقطَّ ُرهُ َخطرَ ِلي أَنَّ »الِقراَءةَ« لَمآْ تَُكنآْ ُمَجرَّ الِعقاِب. َوِفي يَوآٍْم أَتََذكَّ
َعلُني َسِعيًدا. ِلَذِلَك َقَرأآُْت ُكلَّ َما يَأآْتي  ٍء يَجآْ َصيَرِة«، َولَِكنَّها َوسيلٌَة ِلُكلِّ َشيآْ َعلَى احَلآْ
بََح حرآْماِني ِمن الِقراَءِة  ِد أَنَّ َسَعاَدِتي ِبَذِلَك َقدآْ ُعِرَفتآْ أَصآْ ِفي ُممَنَاَوِل يَِدي. وِبَُجرَّ

ًءا ِمنآْ ُعُقوبَاِتي. ثُمَّ َقَرأآُْت ِخلآَْسًة َوِبِجّديٍَّة أَكآْثََر... ُجزآْ

ٍر  مَِقُد أَنََّها أَنآَْقَذتآِْني... ُكنآُْت ِفي ُكلِّ َشهآْ ٍر ِمِن ُكلَّ َعاٍم َكانَتآْ ِلي َجنٌَّة أَعآْ ِة َشهآْ َولَِكنآْ مِلُدَّ
َوارآْدآْ  يد ِإدآْ ِت َواِلَدِتي، َزوآَْجِة السَّ ِبر( أُقيُم َمَع َخالَِمي جورآْجي، أُخآْ ِل )ديسمآْ َكانُوَن األَوَّ

آْ ، نورثآْ آنآْدآْ ُرودآْ.... ، ِفي ُذو غَرانآْ نآْ ُجونآْزآْ بيرآْ

نآْــَســاُن  اإِلِ مَاجه  يَحآْ الَــِذي  ر  ِبالآِْقدآْ والآْعاِطَفِة  ــبِّ  ُ ِبــاحلآْ بًَعا  ُمشآْ آْ«  غـــَرانآْ »ُذو  ِفــي  ُكنآُْت 
تَنآْبَِعُث ِمنآْ  َكآْثَُر َروَعًة  واِئُح األآْ َكانَتآْ الرَّ ا.  لَمآْ أَُكنآْ َجِشًعا ِجّدً أَنِّي  َم  األَكآْثََر َجَشًعا، َرغآْ
يَعآَْمُل  َكاَن  َحيآُْث  ِل  األَوَّ الّطاِبِق  ِفي  الَكبيِر  مُوِديُو  ااِلسآْ ِمنآْ  ِبنآِْمنِي  المَّرآْ َوَزيآِْت  هاناِت  الدِّ
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ِل  مَِمُع اثآْناِن ِمنآْ أَبآْناِء َعمي، َوَشَجَرة تُوٍت ُمنآَْحِدَرٍة ُكنَّا نَمََسلَُّقها ِمنآْ أَجآْ َعّمي. ويَجآْ
لَى  ُمؤاَمراِتنا َوُخَطِطنا. َكاَن ُهنَاَك ِحصاٌن َهّزاٌز ِفي احَلضانَِة، َوطاِولٌَة ماِئلٌَة أِلَعآْ

اَلِق . . . ا َجَعلَها أَفآَْضَل مَزلََقٍة َعلَى اإِلطآْ َعلَى ُكرآْسّينِي، مِمَّ

ِمُع،  ُمآْ امَلآْ ِإذآْ َسيَنآْمَِهي احُللآُْم  ِر  المَّفآْكيَر ِفي األَمآْ نََّب  أجََتَ أَنآْ  يَوآٍْم َما، حاَولَُت  لَِكنآْ ِفي 
ِ أَوآْ الثَّالثَِة الّماليَِة َسوآَْف يَبآِْكي ِعنآَْد  ءُ ِإلَى بَيآِْت اخَلراِب، َوِفي اَلآَْصباحنيآْ َوَسيَُعوُد املَرآْ

واباِت. ِمجآْ سآْ نَي ِسَوا املَزيِد ِمن الُعقوباِت َوااَلآْ ِميَقاِظ. َولَنآْ يَجآْ ااِلسآْ

ريَقِة اَلَِّمي  ِبرآْ أََحًدا َعنآْ الطَّ ُة اَحآْبوبَُة بَعآَْد َذِلَك مِلَاَذا لَمآْ أُخآْ َألُني الَعمَّ َكِثيًرا َما تَسآْ
، أِلَنَُّهمآْ  راِرِهمآْ فاُل احَليََوانَاِت َقِلياًل ِفي البَوآِْح َعنآْ أَسآْ عوِملآُْت ِبَها. ولَِكنآْ يَُفوُق األَطآْ

يَمََقبَّلوَن َما يَأآْتي ِإلَيآِْهمآْ َعلَى أَنَُّه راِسٌخ ِإلَى األَبَِد.

َرةٌ واِضَحٌة  فاِل اَلَِّذيَن يَُعانُوَن ِمنآْ ُسوِء املُعاَملَِة ِفكآْ اًل َعنآْ َذِلَك َفِإنَُّه لََدا األَطآْ َفضآْ
ِن املَنآِْزِليِّ َقبآَْل أَنآْ يَمََخلَُّصوا ِمنآُْه . . . جآْ راَر السِّ ُشوا أَسآْ ُصُل لَُهمآْ ِإَذا َما أَفآْ ا َقدآْ يَحآْ َعمَّ

مَِطعآْ الِقراَءةَ  تآْ ُعيُوِني َولَمآْ أَسآْ ِع َسنََواٍت. تََأذَّ تآْ َمماِعِبي ِفي ُغُضوِن ِبضآْ مََقرَّ لََقدآْ اسآْ
لآُْت أَنَِّني َرأَيُتآْ ِظاَلاًل  َقَب َذِلَك نَوآٌْع ِمنآْ ااِلنآْهياِر الَعَصبيِّ ِإذآْ تََخيَّ ٍل َجيٍِّد. ثُمَّ أَعآْ ِبَشكآْ
َة الَعزيَزةَ َقدآْ  لُقونَِني أَكآْثََر ِمنآْ املرأة. اَلبُدَّ أَنَّ الَعمَّ ياَء لَمآْ تَُكنآْ َموآْجوَدًة َوَكانُوا يُقآْ َوأَشآْ
َمى. َكاَن َذِلَك  ُف أَعآْ بََرُهمآْ أَنَِّني ِنصآْ َعَرَفتآْ َذِلَك ِإذآْ أَتَى َرُجٌل ليَفآَْحَص َعيآِْني َوأَخآْ
َرا - نَوآٍْع ِمنآْ  ِمي في ُعُقوبٍَة أُخآْ مَبَُر نَوآًْعا ِمنآْ »المَّظاُهِر«. َومَتَّ َفصلي َعنآْ أُخآْ أَيآًْضا يُعآْ
ذيٍر - َعاَدتآْ األُمُّ ِمنآْ الِهنآِْد.  يآُْت أَيَّ حَتآْ ُر أَنِّي تَلَقَّ . ثُمَّ - اَل أَتََذكَّ القيِّ اجُلذاِم األَخآْ
ِبيلي، َرَفعُت ِذراِعي  َفمَي لَمَقآْ ٍة ِإلَى ُغرآْ ِل َمرَّ بََرتآْني بَعآَْد َذِلَك أَنََّها ِعنآَْدَما َجاَءتآْ أِلَوَّ أَخآْ

ُعها . فاِد اَلَِّمي ُكنآَْت أَتََوقَّ مَي نَفآِْسي ِمنآْ األَصآْ أِلَحآْ

َناِقْش َهِذِه اأَلْسِئَلَة ِفي َمْجموعاٍت ِمْن َثالَثِة َأْشخاٍص:

• ْلَطِة َعَلْيه؟	 َعَلى أَيِّ َنْحٍو َكاَنْت َولَيُة أَْمر »ُروْدَياْرد« ِفي َمْوِقِع السُّ

• َتها ِمْن أَْجِل اخَلْير؟	 ِكُن أَْن َتْسَتْخِدَم قوَّ َكْيَف مُيْ

• َتها إِليذاِء الّشابِّ »ُروْدَياْرْد«؟	 َكْيَف اْسَتْخَدَمْت قوَّ

• ٍة؟	 َكْيَف َكاَن اْبُن املَْرأَِة ِفي َمْوِقِع قوَّ
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؟ ِة؟ َكيآَْف َماَرُسوا ُسلآَْطمَُهمآْ لآَْطَة ِفي الِقصَّ َمنآْ َكاَن أَيآًْضا مَيآْمَِلُك السُّ

ًصا َراِشًدا َويَُقوُل:  ِربَِمِه باعمباره َشخآْ يَنآُْظُر الَن »ُرودآْيَارآْد ِكيِبلينآْج« ِإلَى جَتآْ
ريَقِة  ِبر أََحًدا َعنآْ الطَّ ُة اَحآْبوبَُة بَعآَْد َذِلَك مِلَاَذا لَمآْ أُخآْ َألَني الَعمَّ »َكِثيًرا َما تَسآْ
َعنآْ  البَوآِْح  ِفي  َقِلياًل  احَليََوانَاِت  فاُل  األَطآْ يَُفوُق  لَِكنآْ  َو  ِبَها.  عوِملآُْت  اَلَِّمي 
اًل  ِإلَى األَبَِد. َفضآْ أَنَُّه راِسٌخ  ِإلَيآِْهمآْ َعلَى  أِلَنَُّهمآْ يَمََقبَّلوَن َما يَأآْتي   ، راِرِهمآْ أَسآْ
َرةٌ واِضَحٌة  فاِل اَلَِّذيَن يَُعانُوَن ِمنآْ ُسوِء املُعاَملَِة ِفكآْ َعنآْ َذِلَك َفِإنَُّه لََدا األَطآْ
ِن املَنآِْزِليِّ َقبآَْل أَنآْ يَمََخلَُّصوا  جآْ راَر السِّ ُشوا أَسآْ ُصُل لَُهمآْ ِإَذا َما أَفآْ ا َقدآْ يَحآْ َعمَّ

ِمنآُْه...«.

فاَل يَمََقبَّلوَن َما يَأآْتي ِإلَيآِْهمآْ »َعلَى  َماَذا يَعآِْني »ِكيِبِلينآْج« ِعنآَْدَما َقاَل ِإنَّ األَطآْ
ٌر راِسٌخ ِإلَى األَبَِد؟«. أَنَُّه أَمآْ

ِل ِفي َقصيَدِة »والآْتآْ َويممان«؟ فآْ ِم الطِّ تَِبُط َهَذا ِبمََجاِرَب َوَفهآْ َكيآَْف يَرآْ

ًصا يَِثُقوَن ِبِه  فاُل َشخآْ ِبُر األَطآْ ِة، َغاِلًبا َما اَل يُخآْ ِمثآْل »ُرودآْيَارآْد« ِفي َهِذِه الِقصَّ
: ِ ُضوَن لَُه ِلَسبَبَنيآْ ِبَشأآِْن الُعنآِْف اَلَِّذي يَمََعرَّ

؛ ٌر َطبيعيٌّ أَوآْ يَعآْمَِقُدوَن أَنَُّه َخَطؤُهمآْ يَعآْمَِقُدوَن أَنَّ َهَذا أَمآْ

ُص اَلَِّذي يُؤآْذيهم أَنَُّهمآْ  خآْ َض مِلَِزيٍد ِمنآْ الِعقاِب ِإَذا َعِلَم الشَّ َشوآَْن المََّعرُّ ُهمآْ يَخآْ
بَُروا ِبَذِلَك. أَخآْ

ُرِق الِمنَِة  آْمََعلََقَة ِبالطُّ َكاَر امِل َفآْ َرحآْ األآْ نٍَة ِمنآْ ثاَلثَِة أَفآْراٍد، ِاطآْ موعاٍت ُمَكوَّ ِفي َمجآْ
فاُل  ُض األَطآْ مََمِع أَنآْ يَعآْمَِمَدَها ِلَطلَِب املُساَعَدِة ِعنآَْدَما يَمََعرَّ اَلَِّمي مُيآِْكُن ِللآُْمجآْ

ِل. َكاَرَك َمَع الَفصآْ ِللآُْعنآِْف. َشاِركآْ أَفآْ

الِم: ُة السَّ َمَجلَّ

أَْن  َيِجُب  ِتي  اَلَّ ريَقِة  الطَّ َل  َح��وْ عاِئَلُتَك  َها  َتُبثُّ ِتي  اَلَّ ساِئِل  الرَّ َعن  ُاْكُتْب 
ْوَجِة،  ْوِج والزَّ َف ِبَها اأَلْوالُد واْلَبناُت، َوَحْوَل َشْكِل الَعالقاِت َبنْيَ الزَّ َيَتَصرَّ
ِهَي  َما  الَعالقاِت؟  َعَلى  ُف  َعرُّ التَّ ِكُنُك  مُيْ أَْيَن  ْفِل.  والطِّ الَواِلَدْيِن  َبنْيَ  أَْو 

ْيَتَها؟ ِتي َتَلقَّ ساِئُل اَلَّ الرَّ
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 5.3 َنشاٌط 
َدْعُم َصديٍق ُمْحتاٍج

ِمنآْ  قاِئَمٌة  ُهنَا  ِللآُْعنآِْف؟  َصديُقَك  ُض  يَمََعرَّ ِعنآَْدَما  َعَل  تَفآْ أَنآْ  مُيآِْكنَُك  َمــاَذا 
النَّصاِئِح .

• اْسَتِمْع َوُكْن َداِعًما.	

• َلْيَس 	 َل��ُه  ُض  َي��َت��َع��رَّ ���ِذي  اَلَّ الُعْنَف  أَنَّ  ِإْدراِك  َعَلى  َصديَقَك  َس��اِع��ْد 
ا« َوَلْيَس َخَطأَُه . »َطِبيِعّيً

• أَْن 	 ِكُن  مُيْ ِتي  َوالَّ امُلْجَتَمِع  ِفي  املَ��ْوج��وَدَة  املَ���واِرَد  َيْعِرُف  َصديَقَك  َدْع 
ُتساِعَدُه .

• أَْشياَء 	 َتُقْل  َواَل  َصديِقَك،  ُمعاَمَلَة  ُيسيُء  ِذي  اَلَّ ْخَص  الشَّ تواِجْه  اَل 
ي َهَذا َعَلى اأَلْرَجِح ِإَلى َجَعِل اأُلموِر  ًة َعْنُه َعْبَر اإِلْنَتْرِنْت. َسُيَؤدِّ َسْلبيَّ

ْسَبِة ِإَلى َصِديِقَك. أَْسَوأَ ِبالنِّ

ِل. نَاِقشآْ َما اَلَِّذي تََودُّ ِإضاَفمَُه ِإلَى القاِئَمِة َمَع ُزَمالِئَك ِفي الَفصآْ

َقصيَرٍة  ليٍَّة  َهزآْ َرحيٍَّة  َمسآْ ِويِر  ِبمَطآْ ُقمآْ  خاٍص،  أَشآْ أَرآْبََعِة  ِمنآْ  موعاٍت  َمجآْ ِفي 
أِلََحِد الّسينارآْيوهاِت الّماليَِة:

َرَسِة َولََديآَْها َكَدماٌت َوَعالماُت يٍَد  فِّ ِإلَى املَدآْ َغاِلًبا َما تَأآِْتي َزميلٌَة ِفي الصَّ
ا َحَدَث. َكيآَْف مُيآِْكنَُك  َأُل َعمَّ َعلَى ِذَراَعيَها، لَِكنَّها تٌَغيُِّر املَوآْضوَع ِعنآَْدَما تَسآْ

أَنآْ تَكوَن َصديًقا َداِعًما؟

ُموَن  اّلَب َعلَى ُرؤوِسِهمآْ ِعنآَْدَما يَُقدِّ يَاِضيَّاِت الطُّ ِرُب ُمَدرُِّس الرِّ َغاِلًبا َما يَضآْ
َجميَع  املَُعلُِّم  ِرُب  يَضآْ َواِلــَديآْــِه،  اّلِب  الطُّ أََحــُد  ِبُر  يُخآْ ِعنآَْدَما  خاِطئًَة.  ِإجابًَةٍ 
َرا. َكيآَْف مُيآِْكنَُك  ًة أُخآْ باِر َواِلِديهم َمرَّ ُرُهمآْ ِمنآْ َعَدِم ِإخآْ اّلِب ِبَعًصا، َويَُحذِّ الطُّ

ِل؟ احُلصوُل َعلَى ُمساَعَدٍة لََك َوِلُزَمالِئَك ِفي الَفصآْ

ِمنآْ  بَاِهًظا  ًدا  َعقآْ تَعآِْرُض  َوِهــَي  ــوآٍْم  يَ َذاَت  املَنآِْزِل  ِإلـَـى  الُكبآَْرا  مَُك  أُخآْ تَعوُد 
ُكلُّ  تَقوُل  َضَرِبها.  َعلَى  َف  ِليَمََأسَّ ِإيَّاه  َطاَها  أَعآْ ِإنَّ َخطيبَها  تَقوُل  َخطيِبها. 

َعُل؟ ٍء َعلَى َما يَُراُم الَن. َماَذا تَفآْ َشيآْ

أَنَُّه  أَبآْناِء ُعموَمِمَك  أََحُد  َذَكَر  َوأَقاِرِبَك،  َدَقاِئَك  أَصآْ بَعآِْض  َمَع  ِع  المََّسكُّ أَثآْناَء 
ِك األَكآْبَُر  ُف ابآُْن َعمِّ ِلِه. يَمََصرَّ َعُل َما يَأآُْمُرها ِبِفعآْ َفُع َخطيبَمَُه ِعنآَْدَما اَل تَفآْ يَصآْ

َعُل؟ . َماَذا تَفآْ ٌر َطبيعيٌّ موَعِة َعلَى أَنَُّه أَمآْ َخروَن ِفي املَجآْ ِمنآَْك والآْ
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ِلَكْي ُيساِعَد اأَلْصِدَقاُء َبْعَضُهْم الَبْعَض ِعْنَدَما َيُكوُنوَن ِفي َمْأِزٍق، َيِجُب 
َقِة ِفي  ِكُنَك أَْن َتْفَعَل ِلِبَناِء الثِّ أَْن َتكوَن ُهَناَك ِثَقٌة ِفي الَعالَقِة. َماَذا مُيْ

َصداقاِتَك؟

5.4  ِدراَسُة حاَلِة

َأِليَساِتي ْسُتِوي:

اَلَّــِذيــَن  ــفــاِل  األَطآْ مِلـُـَســاَعــَدِة  كانّياٌت  ِإمآْ ُهــنـَـاَك  مََمعاِت،  املُجآْ ِمــنآْ  الَعديِد  ِفــي 
ُة أَِليَساِتي« َوَكيآَْف مَتَّ ِإنآَْقاُذَها ِمنآْ  ُضوَن ِلُسوِء املُعاَملَِة. َهِذِه ِهَي »ِقصَّ يَمََعرَّ
كانّياِت املُناِسبََة ِللآُْوُصوِل ِإلَيآَْها  ا َكاَن يَعآِْرُف اإِلمآْ ًصا مَّ َموآِْقٍف َسيٍِّئ أِلَنَّ َشخآْ

ِل ُمساَعَدِتها. ِمنآْ أَجآْ

بُّ  كيِز، حُتِ تَِعيُش »أَِليَساِتي« ِفي أُوَغنآَْدا. ِفي ِصَغِرها، َكانَتآْ ِتلآْميَذًة َشديَدةَ المَّرآْ

ِر 12 َعاًما،  بَلََغتآْ ِمنآْ الُعمآْ ِعنآَْدَما  َولَِكنآْ  ُمَعلَِّمًة.  ِبَح  ِبَأنآْ تُصآْ لُُم  َوحَتآْ يَاِضيَّاِت،  الرِّ

مآُْه  اَلَِّذي َقضَّ ِت  بُّ احَلديَث َعنآْ الَوقآْ ِإلَيآَْها. اَل حُتِ ِإلَى َزوآٍْج أََساَء  َجمآْها واِلَدتُها  زوَّ

َجتآْ ِفيَها، أََساَء ِإلَيآَْها َزوآُْجها  ُهِر األَرآْبََعِة اَلَِّمي تََزوَّ واِج، لَِكنآْ ِخالَل األَشآْ ِفي َذِلَك الزَّ

َرَسِمَها أَنََّها تَغيَّبتآْ َعنآْ  ، الَحَظ ِمِديُر َمدآْ ِن احَلظِّ َجَسِدّيًا َوِجنآْسّيًا َولَفآْظّيًا. حِلُسآْ

. َوَقدآْ َسِمَع ِفي الِونَِة  َجتآْ ُهٍر. َسَأَل َعنآَْها َواكآْمََشَف أَنََّها َقدآْ تََزوَّ ِة أَشآْ َرَسِة ِلِعدَّ املَدآْ

ُؤوِن اجِلنآْسانيَِّة والآَْعَمِل والمَّنآْميَِة  األَخيَرِة َعنآْ َخطِّ ُمساَعَدٍة هاِتفيٍّ أَنآَْشأتآُْه ِوزاَرةُ الشُّ

فاِل  األَطآْ ُمعاَملَِة  ِإساَءِة  َحااَلِت  َعنآْ  بآْاَلِغ  ِ ِلإلآْ اَلآْيُوِنيِسِف،  ِبُساَعَدِة  ِمماعيَِّة،  ااِلجآْ

َما  َعاَن  َوُسرآْ املُساَعَدِة  ِبَخطِّ  َرَسِة  املَدآْ ُمديُر  اتََّصَل  فاِل.  األَطآْ ُحقوِق  وانآِْمهاكاِت 

َطُة ِفي َمنآِْزِل »أَِليَساِتي« َوأَنآَْقَذتآَْها. َذَهَب َزوآُْجها َوواِلَدتُها ِفي النَِّهايَِة  رآْ َظَهَرتآْ الشُّ

َعفاِء. َكانَتآْ  َفاِل الضُّ َطآْ ِن، َوَذَهبَتآْ »أَِليَساِتي« ِللآَْعيآِْش ِفي َمأآًْوا خاصٍّ ِلألآْ جآْ ِإلَى السَّ

َحاِماًل ِفي َشهآِْرها الّثاِلِث َوَكانَتآْ ِفي حالٍَة ِصّحيٍَّة َسيِّئٍَة ِللآَْغايَِة نَميَجَة ُسوِء املُعاَملَِة 

َممآُْه  بَتآْ »أَِليَساِتي« ِطفآْاًل »أَسآْ َ بٍَة ِللآَْغايَِة، أجَنآْ ٍل َوِوالَدٍة َصعآْ ماِل. بَعآَْد َفمآَْرِة َحمآْ هآْ ِ واإلآْ

وِزي«. ِبيمَرآْ ُمَواجِنُ

Book6.indd   56 9/8/22   1:12 PM



57 الِم َيبآْنُوَن ِبيئًَة آِمنًَة ُصّناُع السَّ

وِزي« »لََقدآْ تََغلََّب«. تَعآْمَِقُد »أَِليَساِتي« أَنَُّه ِإَذا لَمآْ يَِممَّ ِإنآَْقاُذَها، لََكانَتآْ  تَعآِْني »ُمَواجِنُ

ِبَح  تُصآْ أَنآْ  ِفي  تَأآُْمُل  ــَزاُل  تَ َواَل  َرَســِة  املـَـدآْ ِإلـَـى  الَن  »أَِليَساِتي«  َعــاَدتآْ  الَن.  َميآْمًَة 

ا. َسًة يَوآًْما مَّ ُمَدرَّ

َناِقْش َهِذِه اأَلْسِئَلَة ِفي َمْجموعاٍت ِمْن َثالَثِة َأْشخاٍص:

َرِة؟  نِّ املُبَكِّ ويَج ابآْنَِمها ِفي ِمثآِْل َهِذِه السِّ َرتآْ واِلَدةُ »أَِليَساتي« تَزآْ مِلَاَذا ِبَرأآِْيَك َقرَّ
ِل؟ واِج ِمنآْ احُلُدوِث ِفي املَقاِم األَوَّ لُُه مِلَنآِْع الزَّ ِبَرأآِْيَك َما اَلَِّذي َكاَن مُيآِْكُن ِفعآْ

َساَءِة أِلَنَّ ُمَدرَِّسها َكاَن  ِ ُض ِفيه لإلَّ ِع اَلَِّذي تَمََعرَّ مَتَّ ِإنآْقاُذ »أَِليَساِتي« ِمنآْ الَوضآْ
ا َوَكاَن يَعآِْرُف ِبَنآْ يَمَِّصل. َوَكانَتآْ الَوزاَرةُ َقدآْ  يَعآْلَُم أَنَّ ُهنَاَك خُطوَط اتََّصاٍل مَّ

ٍة ِللمَّوآِْعيَِة ِبَشأآِْن اخَلطِّ الّساِخِن. الميَّ لٍَة ِإعآْ َقاَمتآْ ِبَحمآْ

َُعمآْدا  امَلآْ فاِل  األَطآْ مِلَُساَعَدِة  مََمِعَك  ُمجآْ ِفي  ُماَحِة  امَلآْ كانّياِت  مآْ ِ اإَلآْ َعلَى  فآْ  تََعرَّ
. َعلَيآِْهمآْ

ِمماعيِّ  يُو أَوآْ َمنآْشوًرا َعلَى َوساِئِل المَّواُصِل ااِلجآْ الَن ِفيدآْ َم ُملآَْصًقا أَوآْ ِإعآْ َصمِّ
ِي َحوآَْل املَوآِْرِد )املَواِرِد( . ِلِزيَاَدِة الَوعآْ

َن : ِنًعا َويَِجُب أَنآْ يَمََضمَّ اصُّ ِبَك ُمقآْ ويُج اخَلآْ يَِجُب أَنآْ يَكوَن المَّرآْ

ُض ِلُسوِء املُعاَملَِة. ٍل يَمََعرَّ ُث َعنآَْها ِفي ِطفآْ الآَْعالماِت اَلَِّمي يَِجُب الآْبَحآْ

املُساَعداِت املُماَحَة َوَكيآْفيََّة المَّواُصِل َمَع املَوآِْرِد؛

باَب أََهّميَِّة َطلَِب املُساَعَدِة أَسآْ

الِم ُة السَّ َمَجلَّ

ِإَذا  مِلُساَعَدِتَك  ِبِهْم  الُوثوُق  ِكُنَك  مُيْ ِذيَن  اَلَّ ِباأْلَْشَخاِص  قاِئَمٍة  ِبَعَمِل  ُقْم 

ُكْنَت ِفي َوْرَطٍة.
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الوحدة الّسادسة

ِف  الِم َفِطُنوَن ِبَشأآِْن الُعنآْ ُصّناُع السَّ

اَلِم ِفي َوَساِئِل اإِلعآْ
6.1 أَْبد َرْأيَك

: واُصِل اِلْجِتماعيِّ  الُعْنُف ِفي َوساِئِل التَّ

ِل  الَفصآْ ِفي  ٍع  ُممََطوِّ ِمنآْ  لُبآْ  اُطآْ ِل.  الَفصآْ داِخــَل  اَلّماليَِة  ِئلَِة  َسآْ اأَلآْ َعنآْ  أَِجــبآْ 
رآِْس: َدَمها اَلِحًقا ِفي الدَّ مَخآْ ِويِن املاَُلَحَظاِت أَثآْناَء َهِذِه املُناَقَشِة ِلمَسآْ ِلمَدآْ

ِدُمَها؟ مَخآْ ِمماعيِّ اَلَِّمي تَسآْ َما أَنآْواُع َوساِئِل المَّواُصِل ااِلجآْ

؟ ِمماعيِّ داِم َوساِئِل المَّواُصِل ااِلجآْ ِمخآْ ياءُ اإليجابيَُّة ِفي اسآْ َما ِهَي األَشآْ

لآْبيَُّة؟ ياءُ السَّ َما ِهَي األَشآْ

يُو أَوآْ تَعآْليقاٍت َعنيَفٍة َعلَى  َت ِلصَوٍر أَوآْ َمقاِطِع ِفيدآْ ضآْ َهلآْ َسبََق لََك أَنآْ تََعرَّ
ِثلَِة. ؟ َشاِركآْ ِببَعآِْض األَمآْ ِمماعيِّ َوساِئِل المَّواُصِل ااِلجآْ

َماَذا َفَعلآَْت بَعآَْدَها؟ )ِمثَل: تَعآْليق، ُمشاَرَكٌة، ِإبآْالٍغ، جَتاُهل...(

6
الَهَدُف

َعَلى  َق��اِدًرا  َسَتُكوُن  ْرِس،  ال���دَّ َه��َذا  َبْعَد 
��دي��ِد ال��ُع��ْن��ِف ِف��ي َوس��اِئ��ِل اإِلْع���الِم  حَتْ
ِلَتْقِييِم  اْس��ِت��رات��ي��ج��ّي��اٍت  واْس��ِت��ْخ��داِم 
َهَذا الُعْنِف ِبَشْكٍل َنْقِدّي. َسْوَف َتَضُع 
ًة ِبَك اِلْسِتْخَداِم َوساِئِل  ِإْرشاداٍت خاصَّ

اإِلْعالِم ِبِحْكَمٍة.

ُق��ْم��َن��ا  َدْرٍس س���اِب���ٍق،  ِف���ي  ���َن���ا  أَنَّ ���ْر  َت���َذكَّ
اْس��ِت��ْخ��داُم  ���ُه  أَنَّ َعَلى  الُعْنِف  ِبَتْعريِف 
اْسِتْخداِم  ِإس���اَءُة  أَْو  ِة  اجَلَسديَّ ِة  ال��ق��وَّ
أَْو َجماَعٍة  ا  ْلَطِة إِليذاِء َشْخٍص مَّ السُّ

أَْو َنْفِسِه َعْن َقْصٍد.

ِمنَي. ُم ِلْلُمَتَعلِّ َقاُموُس ُأْكُسفوْرْد امُلَتَقدِّ
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أَوآْ  ِبِه  جاِب  اإِلعآْ أَوآْ  َعنيٍف  َمنآْشوٍر  ُمشاَهَدِة  تَأآْثيراِت  بَعآِْض  ِفي  َرأآْيُــَك  َما 
نََشِرِه؟

ِللآَْمنآُْشوَراِت  ِض  المََّعرُّ تَأآْثيراِت  بَعآِْض  ِفي  المَّفآْصيِل  ِمن  ــِزيــٍد  ِبَ َسنَنآُْظُر 
ِم المَّاِلي. الَعنيَفِة أَِو ااِلنآِْخَراِط فيها، ِفي الِقسآْ

6.2 قراءة

فِّ ِفي َوقآٍْت ساِبٍق.  ُن املاَُلَحَظاِت ِللصِّ اَلَِّمي أََخَذها ُمَدوِّ راِجعآْ املاَُلَحَظاِت 

اُحآْمََوا  َمَع  تََفاَعلُوا  اَلَِّذيَن  ِلَك  َفصآْ ِفي  المَّالميِذ  بَُة  ِنسآْ ِهَي  َما  ِريًبا،  تَقآْ

بَبآَْت  أَحآْ أَنََّك َقدآْ  يَعآِْني  ُممَفاِعٌل  ؟  ِمماعيِّ المَّواُصِل ااِلجآْ الَعنيِف َعلَى َوساِئِل 

لََم أَنَُّه ِعنآَْدَما يَنآُْشُر  َدَقاِئَك. َهلآْ تَعآْ َت َعلَيآِْه أَوآْ َشاَركآْمُه َمَع أَصآْ اُحآْمََوا أَوآْ َعلَّقآْ

، أَوآْ يُعآَْجبوَن ِبِه  ِمماعيِّ رامّيًا َعلَى َوساِئِل المَّواُصِل ااِلجآْ باُب نََشاًطا ِإجآْ الشَّ

أَوآْ يَنآُْشروه أَوآْ يَُعلُِّقوَن َعلَيآِْه، َفِإنَُّهمآْ يَُعرِّضوَن أَنآُْفَسُهمآْ ِللآَْخَطِر؟

راميٍّ  مََوا َعنيٍف أَوآْ ِإجآْ ُهنَاَك ثاَلثَُة َمخاِطر َقدآْ تَُواِجُهَها ِعنآَْد المَّعاُمِل َمَع ُمحآْ

ِمماعيِّ : َعلَى َوساِئِل المَّواُصِل ااِلجآْ

• ِة أَْو ُمْجَتَمِعِه	 حيَّ ااِلْنِتقاُم ِمْن أَْصِدقاِء الضَّ

• ْأِر أَْو ااِلْنِتقاِم	 االندفاع َنْحَو الثَّ

• ْنشوٍر 	 مِبَ اإِلْعجاِب  أَْو  ْعِليِق  ِللتَّ ِكُن  مُيْ  - اْعِتقاٌل  أَْو  َتْأِديِبيٌّ   ِإْج��راٌء 
ِبامَْلُْجِرِم،  َيْرِبَطَك  أَْن  اِلْرِتَكاِب َجرمَيٍة  ًة  نيَّ ُأو يتضمُن  ُر َجرمَيًة  ُيَصوِّ

َة. ى َلْو َلْم َتْرَتِكْب اجَلرمَيَة اأَلْصليَّ َحتَّ

اَلآُْعنآِْف  ِفي  ِلاِلنآِْخَراِط  ِة  اخلاِرجيَّ أَوآْ  َسديَِّة  َ اجَلآْ ــاِر  ثَ الآْ بَعآِْض  َعنآْ  ثآْنا  دَّ حَتَ
؟ َما ِهَي بَعآُْض  . لَِكنآْ َماَذا لَوآْ لَمآْ تُشاِركآْ ِمماعيِّ َعلَى َوساِئِل المَّواُصِل ااِلجآْ
الِم  ِمماِع ِإلَى الُعنآِْف ِفي َوساِئِل اإِلعآْ ُطُرِق تَأآْثيِر ِقراَءِة أَوآْ ُمشاَهَدِة أَوآْ ااِلسآْ
ِمماعيِّ  في أَفآْكاِرَك َوَمشاِعِرَك؟ نََظًرا أِلَنَّ َمنآُْشوَراِت َوساِئِل المَّواُصِل ااِلجآْ
َكاِل َوالَوَساِئِط، َفِإنَُّه ِمنآْ املُفيِد النََّظُر  َعٍة ِمنآْ األَشآْ موَعٍة ُممَنَوِّ تَأآِْتي ِفي َمجآْ
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المَّواُصِل  َوساِئل  َولَيآَْس   ، ٍل عامٍّ ِبَشكآْ اَلآَْعنيَفِة  الِم  اإِلعآْ َوساِئِل  تَأآْثيراِت  ِإلَى 
ِديِد. ِه المَّحآْ ِمماعيِّ َعلَى َوجآْ ااِلجآْ

اَلَِّمي  المَّأآِْثيَراِت  ِببَعآِْض  قاِئَمًة  َضعآْ  خاٍص،  أَشآْ ثاَلثَِة  ِمنآْ  موعاٍت  َمجآْ ِفي 
َوُمعآْمََقَداِتكآْ  َوَمشاِعِرَك  أَفآْكاِرَك  في  الَعنيَفُة  الِم  اإِلعآْ َوساِئُل  ِدثُها  حُتآْ َقدآْ 

َوَمواِقِفَك.

مََرَكِة؟ ِل. َما ِهَي بَعآُْض املَواضيِع املُشآْ َشاِرك قاِئَممََك َمَع الَفصآْ

َحياِة  ِفي  أَوآْ  ِة  اخلاصَّ َحياِتَك  ِفي  المَّأآِْثيَراِت  ــِذِه  َه ِمــنآْ  ــا  أَّيً َت  الَحظآْ َهــلآْ 
َدَقاِئَك أَوآْ أَفآْراِد عاِئلَِمَك؟ أَصآْ

ِة اَلَِّمي َوَجَدَها البَاِحثُوَن: ثَاِر النَّفآْسيَّ ِفيَما يَِلي بَعآُْض الآْ

ُة ِلْلُعْنِف ِفي اإِلْعالِم: ْفسيَّ اآْلَثاُر النَّ

ِللآَْكِثيِر ِمنآْ الُعنآِْف، تَعآْماُد  ُض  الُعنآِْف: ِعنآَْدَما تَمََعرَّ ِس جُتاهَ  	•انعدام المََّحسُّ
ُض  تَمََعرَّ ِعنآَْدَما  عــاَدًة  ــثـَـَر.  أَكآْ واِقِعَك  ِفي  الُعنآِْف  ِل  مُّ حَتَ ِفي  َوتَــبآْــَدأُ  َعلَيآِْه، 
ُل َضَرباِت َقلآِْبَك َوَضغآُْط  تَِفُع ُمَعدَّ ، يَرآْ مََمِعَك احَلقيقيِّ مِلَوآِْقٍف َعنيٍف ِفي ُمجآْ
ُضوا ِللآُْعنآِْف ِفي َوساِئِل  خاَص اَلَِّذيَن تََعرَّ َدِمَك. لَِكنآْ َوَجَد البَاِحثُوَن أَنَّ األَشآْ
الِت َضَرباِت َقلآٍْب َوَضغآَْط َدٍم أََقلَّ ِعنآَْد مواَجَهِة الُعنآِْف  الِم مَيآْمَِلُكوَن ُمَعدَّ اإِلعآْ

. الواِقعيِّ

ُضوَن ِللآُْعنآِْف ِفي  	•تَعاُطٌف أََقلُّ َمَع َضَحايَا الُعنآِْف:  يَُقلُِّل الّناُس اَلَِّذيَن يَمََعرَّ
َحايَا، َويَفآِْرضوَن ُعقوباٍت  ُه الضَّ َلَِم اَلَِّذي يُِحسُّ ِم اأَلآْ الِم ِمنآْ َحجآْ َوساِئِل اإِلعآْ
َهَة  تَأآُْخَذ ُوجآْ أَنآْ  ِة  حيَّ َمَع الضَّ المَّعاُطف  يَمََطلَُّب  ِرِمنَي.  َعلَى املُجآْ َوًة  أََقلَّ َقسآْ
ِعِبنَي  ُع الالَّ يُو، َعلَى َسبيِل امِلثَاِل، تَُشجِّ حيَِّة، لَِكنَّ بَعآَْض أَلآْعاِب الِفيدآْ نََظِراَلضَّ

ِلِق الّناِر أَوآْ قاِتٍل آَخر. َعلَى اتِّخاِذ َموآِْقِف ُمطآْ

تَبآَْدأُ  َوَقدآْ  ِة  الِعدائيَّ ِللآَْمعآْلُوَماِت  ِمماِم  ااِلهآْ ِمنآْ  َمِزيًدا  تُوِلي  َقدآْ  وانيَُّة:  الُعدآْ
فاِت الَخِريَن َعلَى أَنََّها َعدائيٌَّة. َعلَى َسبيِل امِلثَاِل، ِعنآَْدَما  ِفي تَفآْسيِر تََصرُّ
يَكوُن ُهنَاَك َموآِْقٌف مُيآِْكُن أَنآْ يَكوَن لَُه أَكآْثَُر ِمنآْ تَفآْسيٍر، ِمثآَْل ُمنَاَداِة ساِئٍق 
اَلَِّذيَن  أُولَِئَك  َر  يَُفسِّ أَنآْ  ِح  املَُرجَّ ِمنآْ  ّياَرِة،  السَّ ِفي  آَخر  ِلساِئِق  َسّياَرٍة  ِفي 
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َوَعنيٌف،  َواِنــيٌّ  ُعــدآْ ــهُ  أَنَّ َعلَى  املَوآِْقَف  الَعنيَفَة  ــالِم  اإِلعآْ َوساِئَل  ِدُموَن  مَخآْ يَسآْ
َولَيآَْس ُمِفيًدا أَوآْ ُمَحاِيًدا.

داِف: ُهنَاَك ُطُرٌق  قيِق األَهآْ لِّ املَشاِكِل َوحَتآْ ِمباُر الُعنآِْف َوسيلًَة ُمناِسبًَة حِلَ اعآْ
َضًة ِلُرؤآْيَِة  ُضوَن ِللآُْعنآِْف ُهمآْ أَكآْثَُر ُعرآْ لِّ املَشاِكِل. أُولَِئَك اَلَِّذيَن يَمََعرَّ َعديَدةٌ حِلَ

بولٌَة. احُللوِل الَعنيَفِة َعلَى أَنََّها َمقآْ

َناِقْش َهِذِه اأَلْسِئَلَة ِفي َمْجموعاٍت ِمْن َثالَثِة َأْشخاٍص:

ِمماعيَّة(  وااِلجآْ ــة  )اجَلــَســديَّ ــَة  اخلــاِرجــيَّ ـــاَر  ثَ الآْ االعمبار   ِ ِبــَعــنيآْ ــا  نَ ــذآْ أََخ ِإَذا 
 ، ِمماعيِّ ِض ِللآُْعنآِْف َعلَى َوساِئِل المَّواُصِل ااِلجآْ والّداِخليََّة ) النَّفآْسيَّة ( ِللمََّعرُّ
المَّواُصِل  َوساِئِل  َعلَى  َعِنيًفا  َمنآْشوًرا  تواِجُه  ِعنآَْدَما  َعَل  تَفآْ أَنآْ  يَِجُب  َمــاَذا 

؟ ِمماعيِّ ااِلجآْ

ِبَوساِئِل  ِحساِبَك  َعلَى  هوِر  الظُّ ِمــنآْ  الَعنيِف  ــَوا  ــمَ اُحآْ َمنآُْع  مُيآِْكنَُك  َكيآَْف 
ِل؟ ِمماعيِّ ِفي املَقاِم األَوَّ المَّواُصِل ااِلجآْ

ِح  مَِلَفًة؟ ُقمآْ ِبَشرآْ مَِلَفٌة ِمنآْ الُعنآِْف تَمََطلَُّب ُردوَد ِفعآٍْل ُمخآْ َهلآْ ُهنَاَك أَنآْواٌع ُمخآْ
َذِلَك.

ابآْمَِكرآْ قاِئَمَة ِإرآْشاداٍت ِللمََّعاُمِل َمَع املَنآْشوراِت الَعنيَفِة َعلَى َوساِئِل المَّواُصِل 
ِل. ِمماعيِّ داِخَل الَفصآْ ااِلجآْ

ِدمِي أَفآَْضِل ثاَلثَِة ُحلوٍل  َرِة ِلمَقآْ ٍض ِباَلآَْشراِئِح املَُصوَّ َداِد ُملآَْصٍق أَوآْ َعرآْ ُقمآْ ِبِإعآْ
َرَسِة ااِلبآِْمدائيَِّة. َدآْ باِب الكاِمنَِة َوَراَءَها ِلَصفٍّ ِباملآْ َسآْ لََديآَْك، واألآْ

الِم: ُة السَّ َمَجلَّ

ِإَلى  اْسَتِمْع  ِإَلْيَها؟  َتْسَتِمُع  ِتي  اَلَّ امُلوِسيَقى  ِفي  املَْوجوِد  الُعْنِف  َنْوُع  َما 
ْشِغيِل أَْو اَْلُقْرِص املَْضُغوِط  َة ِعْشِريَن َدقيَقًة ِمْن قاِئَمِة التَّ امُلوِسيَقى ُمدَّ
َوَنْوِع  ِمْقداِر  ِفي  ُتالِحُظُه  ي  ��ذِ اَلَّ َما  َلَدْيَك.  َلِة  امُلَفضَّ اْدُيو  الرَّ ِة  َمَحطَّ أَْو 
ُر َذِلَك في َقراراِتَك  ِتي َتْسَتِمُع ِإَلْيَها؟ َكْيَف َسُيَؤثِّ الُعْنِف ِفي امُلوِسيَقى الَّ

ِبَشْأِن َما َيِجُب ااِلْسِتماُع ِإَلْيِه؟

Book6.indd   62 9/8/22   1:12 PM



63 اَلِم الِم َفِطنُوَن ِبَشأآِْن الُعنآِْف ِفي َوَساِئِل اإِلعآْ ُصّناُع السَّ

 6.3 نشاط

خاُذ الَقراراِت ِبَشْأِن َما َيِجُب َنْشُرُه َأْو َعْرُضُه َأْو   اتِّ
ُمشاَرَكُتُه َمَع َأْصَدَقاِئَك:

الِم َخيَااًل  ُض لَُه ِفي َوساِئِل اإِلعآْ يُعآْمَبَر الَكِثيُر ِمن الُعنآِْف اَلَِّذي نَمََعرَّ
يُو،  الِفيدآْ وأَلآَْعاُب  يُوِنيَُّة،  المَلِِّفزآْ َوالبََراِمُج  الَعِنيَفُة،  ـاَلُم  األَفآْ َوِمنآُْه 
ِفي  ِللآُْعنآِْف  ُض  نَمََعرَّ ــاِن،  ــيَ األَحآْ بَعآِْض  ِفي  لَِكنآْ  األَغاِني.  َوَكِلَماُت 
َقراراٍت  يوِن  المِِّلِفزآْ َوَشبَكاُت  ُحُف  الصُّ َواَجَهتآْ  َما  وَكِثيًرا  الواِقِع. 
احَلياِة  ِفي  َعنيَفٍة  َمواِقَف  ويُر  تَصآْ َسيَِممُّ  َكاَن  ِإَذا  َما  َحوآَْل  بًَة  َصعآْ

ِة َذِلَك. ُهنَا ِمثاالِن . ِة َوَكيآْفيَّ الواِقعيَّ

صوَرُة َفتاة »نابالم«:

يُونآْيُو   8 ِفي  فيمآْنامآْ.  ِب  َحــرآْ أَثآْناَء  ِقمالّيًا  ًرا  ُمــَصــوِّ  » أوتآْ »ِنيكآْ  َكــاَن 
لُِّق  ويِرأَرآْبََعِة طاِئراٍت حُتَ ِه ِمنآْ تَصآْ ِلمَوِّ انآْمََهى  « َقدآْ  َكاَن »ِنيكآْ  ،1972

ةٌ  «، َوِهَي مادَّ قاِط »الناباِلمآْ ِك ِإسآْ َعلَى ارآِْتفاٍع ُمنآَْخِفٍض َكانَتآْ َعلَى َوشآْ
آْمَِصُق  َوتَل ِبُسُهولٍَة  الّنيراُن  ِفيَها  مَِعُل  تَشآْ اَلَِّمي  الَقناِبِل  ِفي  َدُم  مَخآْ تُسآْ
موَعًة  َأًة َرأَا َمجآْ ا يَمََسبَُّب ِفي ُحروٍق َشديَدٍة. َفجآْ ِبَجلآِْد الّناِس، مِمَّ
المََقَط   . ِبَحيَاِتِهمآْ ِللنََّجاِة  ُكُضوَن  يَرآْ فاِل  َطآْ واألآْ والنِّساِء  جاِل  الرِّ ِمنآْ 
فاِل، بَيآْنَُهمآْ َفماةٌ عاريٌَة تَبآِْكي َوُمصابٌَة  موَعٍة ِمنآْ األَطآْ « صوَرًة مِلَجآْ »ِنيكآْ
الَكاِميَرا  َوَضــَع  َما  ُسرآْعاَن  ثُمَّ  َجَسِدها.  أَنآَْحاِء  َجميِع  ِفي  ِبُحروٍق 
ِبه َعلَى ُجروِحها.  َاء َوَسكآْ َطاِئَها املآْ َجاِنًبا وانآَْدَفَع مِلَُساَعَدِة الَفماِة، ِبِإعآْ
ِإلَى  َونََقلَُهمآْ  حاَفِة  الصِّ شاِحنَِة  ِفي  الَخِريَن  َحايَا  الضَّ َمَع  َحَملَها 
َكانَتآْ  ــَهــا  أِلَنَّ الَفماِة  ِعــالَج  األَِطــّبــاءُ  َرَفــَض  الِبدايَِة  ِفي  َفى.  مَشآْ املُسآْ
ِفي  ٍو  َكُعضآْ نُفوَذهُ   » »ِنيكآْ َدَم  مَخآْ اسآْ ِلَذِلَك  َشديَدٍة.  ِبُحروٍق  ُمصابًَة 
ُر  نَشآْ َسيَمِّمُّ  ِعنآَْدَما  المَّاِلي  اليَوآِْم  ِفي  أَنَُّه  َِطّباَء  اأَلآْ بََر  َوأَخآْ حاَفِة،  الصِّ
َة  ُمعاجَلَ َرَفُضوا  َكيآَْف  العاِلَم  ِبُر  َسيُخآْ َفِإنَُّه  المََقَطَها،  اَلَِّمي  الّصوَرِة 
اَلِحًقا  زياَرِتها  ِمنآْ   » »ِنيكآْ َن  مَتَكَّ  . ــتآْ َوجَنَ األَِطّباءُ  َها  َعاجَلَ لَِة.  فآْ الطِّ

ِ َحميمنِي.   بََح ااِلثآْنَاِن َصديقنيآْ َوأَصآْ
َهُر ِفي الّصوَرِة ِهَي ِكيمآْ ُفوكآْ ، انآْمََقلَتآْ اَلِحًقا ِإلَى َكنََدا  الَفماةُ اَلَِّمي تَظآْ
تآْ  ُكو ، َوِفي َعاِم 2019 ، تَلَقَّ بََحتآْ َسفيَرًة ِللنََّوايَا احَلَسنَِة ِللآْيُوِنسآْ َوأَصآْ

اَلِم ُمقاِبَل َعَمِلها نَاِشَطَة َسالٍم. َن ِللسَّ جاِئَزًة دآْرآِْسدآْ

ِنيكآْ والفماة بعد عام واحد
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ِفي َمْجموعاٍت ِمْن َثالَثِة َأْشخاٍص::

• ْت ِمْنَك َفْوًرا 	 ِذي َتَلقَّ حيَفِة اَلَّ َر الصَّ َك َعاَم 1972 ُكْنَت ُمَحرِّ ْل أَنَّ َتَخيَّ
صوَرَة »ِنيْك«.

• َهِذِه 	 ِطباَعِة  ِفي  ُر  ُتَفكِّ ِعْنَدَما  ِفيه  ْفكيُر  التَّ َعَلْيَك  َيِجُب  ��ِذي  اَلَّ َما 
الّصوَرِة ِفي َجريَدِتَك أَْم َعَدمه؟

• ْأثيُر 	 التَّ َيكوَن  أَْن  ِكُن  مُيْ َماَذا  ؟  ْلبيُّ السَّ ْأثيُر  التَّ َيكوَن  أَْن  ِكُن  مُيْ َماَذا 
ِخُذُه؟ ِذي َسَتتَّ ؟ َما هَو الَقراُر اَلَّ اإليجابيُّ

ِإْطالُق الّناِر َعَلى َمْسِجد ْكرايَسْتشيِرْش:

ًصا َوَجَرَح 50 آَخريَن ِفي  ِفي 15 آَذاَر / ماِرَس 2019 َقمََل ُمَسلٌّح 50 َشخآْ
ِلُق  ِجَديآِْن ِفي َمدينَِة كآْرايَسمآْشيِرشآْ ِبِنيُوِزيلَنآَْدا. َقاَم ُمطآْ الِق نَاٍر َعلَى َمسآْ ِإطآْ
مَتَّ  َحيآُْث  بُوِك  الآَْفاِيسآْ َعلَى  ُمباَشَرًة  َوبَثِّها  ِبَأكآَْمِلَها  اجَلرمَيِة  ِويِر  ِبمَصآْ الّناِر 
 ، ِمماعيِّ ُرها َعلَى ِنطاٍق واِسٍع - لَيآَْس َفَقطآْ َعلَى َوساِئِل المَّواُصِل ااِلجآْ نَشآْ
باِر ِفي َجميِع أَنآَْحاِء العالَِم. َفَقَد نََشَرتآْ بَعآُْض املَواِقِع  َولَِكنآْ َعلَى َمواِقِع األَخآْ
ِفي  ثاِبمًَة.  ًرا  ُصــوَ بَعآُْضها  َونََشَرتآْ  يُو،  الِفيدآْ ِمنآْ  لًَة  ُمَعدَّ نَُسًخا  باريَِّة  اإِلخآْ
ُرهُ َعلَى ِنطاٍق  ِلّي، َولَِكنآْ مَتَّ نَشآْ َصآْ بُوك الآِْفيِديو األآْ ُغُضوِن ساَعٍة، َحَذَف َفاِيسآْ
مَحيِل ِإزالَُة  واِسٍع، َومَتَّ تَعآْديلُُه ِلمََجنُِّب المَّغآْييراِت، ِبَحيآُْث يََكاُد يَكوُن ِمنآْ املُسآْ
ِويِج  ِمماعيِّ ِللمَّرآْ داُم َوساِئِل المَّواُصِل ااِلجآْ ِمخآْ يُو. َوَدَفَع اسآْ َجميِع نَُسِخ الِفيدآْ
ا ِإَذا َكانَتآْ َشِركاُت َوساِئِل  اِت بَعآَْض الّناِس ِللمََّساُؤِل َعمَّ ِلَهِذِه الَفظاِئِع ِبالذَّ
ِبي.  »الِبي.  نََقلَتآْ  الُعنآِْف.  مِلَُكاَفَحِة  ِفي  يَكآْ َما  َعُل  تَفآْ ِمماعيِّ  ااِلجآْ المَّواُصِل 
 ، ِنتآْ نآْمَرآْ ِ «، الآْباِحِث ِفي َمعآَْهِد أُكآُْسفورآْدآْ ِلإلآْ كآْموِر »بَهارات َغاِنيشآْ ِسي« َعنآْ اَلدُّ
َقوآْلَُه: »َكاَن ُهنَاَك َميٌل ِللآْخَطِإ َعلَى َصعيِد ُحّريَِّة المَّعآْبيِر، َحمَّى ِعنآَْدَما يَكوُن 

َة«. امَّ ِمنآْ الواِضِح أَنَّ بَعآَْض الّناِس يَنآُْشُروَن األَيآْديولوجّياِت الَعنيَفَة َوالسَّ

خاٍص: موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَشآْ َكاَر ِفي َمجآْ َفآْ نَاِقَش َهِذِه األآْ

ِق  ــالَ طآْ إِلِ يُو  ِفيدآْ َطَع  َمقآْ ِللمَّوِّ  يَت  تَلَقَّ لََقدآْ   . باريٍّ ِإخآْ َموآِْقٍع  ُر  ُمَحرِّ أَنََّك  تََخيَّلآْ 
باريٍّ آَخر  َولَمآْ يَعآِْرضآْ أَيُّ َموآِْقٍع ِإخآْ بُوِك.  بَثُُّه َعلَى الآَْفاِيسآْ نَاٍر َجماعيٍّ يَِممُّ 
اَلَِّمي  ياءُ  األَشآْ ِهَي  َما  ل!  األَوَّ تَكوَن  أَنآْ  َعلَيآَْك  َويَنآْبَِغي  الَن.  َحمَّى  يُو  الِفيدآْ
يُو أَمآْ اَل؟ َما  َر اِلِفيدآْ ِديِد َما ِإَذا ُكنآَْت تُِريُد نَشآْ مَاُج ِإلَى المَّفآْكيِر ِفيَها ِلمَحآْ حَتآْ

َعَل؟. ُر اَنآْ تَفآْ يُو؟ َماَذا َسمَُقرِّ ِر الِفيدآْ ِهَي َمَزايَا َوُعيوُب نَشآْ

َجاِسيْنَدا أَْرِديْرْن ، َرئيَسُة ُوَزراِء ِنُيوِزيَلْنَدا َبْعَد ِإْطالِق الّناِر 

ى  َرْت َعَدَم ِذْكِر اْسِم ُمْطَلِق الّناِر َحتَّ ِفي ْكرايَسْتشيِرْش . َقرَّ

َر ِبِه . اَل ُتَشهِّ
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65 اَلِم الِم َفِطنُوَن ِبَشأآِْن الُعنآِْف ِفي َوَساِئِل اإِلعآْ ُصّناُع السَّ

الِم: ُة السَّ َمَجلَّ  

َوَمقاِطِع  الّصَوِر  ِبَشْأِن  ٍم  َي��وْ ُكلَّ  َق��راراٍت  ّرُوَن  ���رِِّ َ َواحمَْلُ وَن  َحِفيُّ الصَّ ِخُذ  َيتَّ  
ِكُنَك أَْيًضا  ٌة َكبيَرٌة . كَما مُيْ ْشِر. ِإْذ َلَدْيِهْم َمْسؤوليَّ الِفيْدُيو امُلناِسَبِة ِللنَّ
ِهَي  َما  َنْشُرها.  امُل��راد  الِفيْدُيو  َوَمقاِطِع  ال��ّص��َوِر  ِب��َش��ْأِن  َق���راراٍت  خاُذ  اتِّ
خاِذ  اتِّ َعَلى  مِلُساَعَدِتَك  ااِلْعِتَباِر  ِبَعنْيِ  َتْأُخَذها  أَْن  َيِجُب  ِتي  اَلَّ الَعواِمُل 

ٍة ؟ اَْلَقَرار اأْلَْفِضِل ِفي ُكلِّ َمرَّ

ِدراَسُة حاَلٍة:

ِدمَك! مَخآْ َعلآْها تَسآْ يَا َواَل جَتآْ نُولُوجآْ ِدَم المِّكآْ مَخآْ اسآْ

ِ »ِتيُموِثي« َو»ِإمِيي« َوواِلديآِْهَما  نَُة ِمنآْ املَُراِهَقنيآْ ُمََكوِّ « امَلآْ أََراَدتآْ عاِئلَُة »َكراِوتآْشآْ

والآَْكوآَْكِب  الَخِريَن  ِرعايَِة  َعلَى  مِلَُساَعَدِتِهمآْ  أََداًة  يَا  نُولُوجآْ المِّكآْ داَم  ِمخآْ اسآْ

يَا. ِلَذِلَك  نُولُوجآْ . َفُهمآْ اَل يُِريُدوَن أَنآْ يَُكونُوا َخاِضِعنَي ِلَسيآَْطَرِة المِّكآْ ِمِهمآْ َوِصحَّ

. َرًة وَهِذِه بَعآُْض َقواِعِدِهمآْ ِمبَاِرِهمآْ أُسآْ رآْشاِدِهمآْ باعآْ ُروا بَعآَْض الَقواِعِد إِلِ َطوَّ

َنْسَتْيِقُظ َقْبَل أَْجِهَزِتنا َو »َيْذَهُبوَن ِإَلى الِفراِش« 
َقْبَل أَْن َنْفَعَل َذِلَك .

ا َنْسَتْهِلك . ُنِريُد أَْن َنْصَنَع أَْكَثَر مِمَّ

َنقوُم ِبِإيَقاِف َتْشغيِل أَْجِهَزِتنا ساَعًة واِحَدًة ِفي الَيْوِم 

َنِة. َوَيْوما واِحدا ِفي اأُلْسبوِع َوُأْسبوعا واِحدا ِفي السَّ
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َناِقْش َهِذِه اأَلْسِئَلَة ِفي َمْجموعاٍت ِمْن َثالَثة أفراد:

ا؟ َما ِهَي  ِلُك؟ مِلَاَذا َقدآْ يَكوُن َهَذا ُمِهّمً مَهآْ ا تَسآْ لَُق أَكآْثََر مِمَّ َماَذا يَعآِْني أَنآْ تَخآْ
صيُص  تَخآْ مُيآِْكنَُك  َكيآَْف  ؟  تَفعلَها  أَنآْ  بُّ  حُتِ اَلَِّمي  ِة  اإِلبآْداعيَّ ياِء  األَشآْ بَعآُْض 

ِساَحِة ِلِملآَْك األَنآِْشَطِة اإِلبآْداعيَِّة ِفي َحياِتَك؟ ِت واملآْ الَوقآْ

ُمَعيَّنٍَة  ٍة  َزَمنيَّ ِلَفمآَْرٍة  ِهَزِة  األَجآْ غيِل  تَشآْ ِإيَقاِف  ِمنآْ  َرأآِْيــَك  ِفي  الَهَدُف  هَو  َما 
َوِل  َجــدآْ نـَـوآُْع  َما هَو  ــِهــَزِة؟«  األَجآْ َعنآْ  ِل  »الَفصآْ َمَزايَا  ِهَي  َما  ُمنآْمَِظٍم؟  ٍل  ِبَشكآْ

ِل اَلَِّذي َقدآْ يُنَاِسبَُك؟ الَفصآْ

ِريِر َقبآَْل النَّوآِْم َمَع ِمقآْداِر  داُم هاِتِفِك ِفي السَّ ِمخآْ َكيآَْف مُيآِْكُن أَنآْ يَمََعاَرَض اسآْ
َفِة نفِسها أَنآْ  ُصُل َعلَيآُْه؟ َكيآَْف مُيآِْكُن ِللنَّوآِْم ِبهاِتِفَك ِفي الُغرآْ النَّوآِْم اَلَِّذي حَتآْ

ِة نَوآِْمَك؟ ِة َونَوآْعيَّ يَُؤثَِّر ِفي َكّميَّ

الِم ُة السَّ َمَجلَّ

ْيَطَرِة  ْكُنوُلوْجَيا أََداًة. َواَل َيْسَمُحوَن َلَها ِبالسَّ الِم التِّ َيْسَتْخِدُم َصاِنُعو السَّ
واْجَعْلَها  »َك��راِوْت��ْش«  َعاِئَلُة  اْقَتَرَحْتَها  ِتي  اَلَّ اأَلْفكاِر  ِإَلى  اْرِج��ْع  َعَلْيُهْم! 
َما  ِفي  ْر  َفكِّ ��ِة.  اخل��اصَّ ِة  ْقنيَّ التِّ ِتَك  ُخطَّ ِإَل��ى  َل  ِلَتَتَوصَّ اْن��ِط��الٍق  ُنْقَطَة 

ْسَبِة ِإَلْيَك ِلَتْتَبَعُه. َسَيُكوُن أَْكَثَر فاِئَدًة َلَك َوَما هَو الواِقعيُّ ِبالنِّ
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67 ُهوَم النَِّزاَعات ُدون َمفآْ الِم يَُحدِّ ُصّناُع السَّ

الوحدة الّسابعة

ُهوَم  ُدون َمفآْ الِم ُيَحدِّ ُصّناُع السَّ

َزاَعات النِّ
7.1 أَْبد َرْأيَك   

َزاَعاُت؟  َما ِهَي النِّ

ًة. لَِكنآْ ِإَذا  ٍص َما؟ تَبآُْدو َكِلَمُة »النِّزاِع« َكِلَمًة جادَّ َت َمَع َشخآْ َهلآْ َسبََق لََك أَنآْ تَنَاَزعآْ
 » ِكنَُك َعلَى األَرآَْجِح اإِلجابَُة ِبـ»نََعمآْ مَبآَْدلمََها ِبَكِلَمِة »اخِلالِف« أَوآْ »اجِلداِل«، َفيُمآْ اسآْ

ؤاِل! َعلَى َهَذا السُّ

»النِّزاِع«.  َطلَِح  ُمصآْ َحوآَْل  الَكِلماِت  ِمنآْ  َشبكٍة  ِبَخلآِْق  ِبالَصفِّ  ِدقاِئَك  أَصآْ َمَع  ُقمآْ 
ِن  هآْ ّبوَرِة واكآْمُبآْ َحوآْلَها الَكِلماِت اَلَِّمي تَمَباَدُر ِإلَى الذِّ اُكآْمُبآْ َكِلَمَة »ِنزاٍع« َعلَى السَّ

ُر ِفي َكِلَمِة »ِنزاٍع«. ِعنآَْدَما تَُفكِّ

راَع ِفي َحدِّ ذاِتِه لَيآَْس َجيًِّدا َواَل َسيًِّئا.  ِمنآْ املُِهمِّ اإِلشاَرةُ ِإلَى أَنَّ النِّزاَع أَوآْ الصِّ
يَُساَء  أَنآْ  مُيآِْكُن  لَِكنآْ  َمَع الَخِريَن.  والمَّفاُعِل  اإِلنآْساِن  ِمنآْ  ءٌ َطبيعيٌّ  ُجزآْ راُع  الصِّ
ََذا. ِفي  َكِبنا ِباألآْ مََمَعاِت َوَكوآْ ِإداَرةُ النِّزاِع، َوَهَذا َما يَُؤّدي ِإلَى ِإصابَِة الّناِس َواملُجآْ
راِع ِبَطريَقٍة ِصّحيٍَّة، َوِفي  ِة ِإداَرِة الصِّ روِس الَقِليلَِة القاِدَمِة، َسنَنآُْظُر ِفي َكيآْفيَّ اَلدُّ

ِة اَلَِّمي مُيآِْكُن أَنآْ تَنآْبَِثَق ِمنآُْه. ِخير الآَْطاَقِة اإليجابيَّ كانيَِّة ِتسآْ ِإمآْ

7
الَهَدُف

َعَلى  َق��اِدًرا  َسَتُكوُن  ْرِس،  ال��دَّ َه��َذا  َبْعَد 
��َزاَع��اِت َوأَْن��واِع��ه��ا  ��دي��ِد َم��ْف��ه��وِم ال��نِّ حَتْ
��ُرِق  ِف َع��َل��ى ال��طُّ ���َع���رُّ َوأَْس��ب��اِب��ه��ا؛ وال���تَّ

ِة ِبَك ِلْلَحدِّ ِمْنَها  اخلاصَّ

ِن���زاٌع: َم��ْوِق��ٌف َي��ك��وُن ِفيه ال��ّن��اُس أَْو 
ِطنَي ِفي  اجَلماعاُت أَْو الُبْلداُن ُمَتَورِّ

ٍة َخطيَرٍة. ِخالٍف أَْو ُحجَّ

ِمنَي ُم ِلْلُمَتَعلِّ َقاُموُس ُأْكُسفوْرْد امُلَتَقدِّ
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7.2 قراءة

َزاَعاِت: َأْنواُع النِّ

مَِلَفٍة. َما يَِلي  باِب ِفي ِفئاٍت ُمخآْ باٌب َعديَدةٌ. مُيآِْكُن تَنآْظيُم َهِذِه األَسآْ ِللنَِّزاَعاِت أَسآْ
باِب النَِّزاَعاِت: ِنيِف أَسآْ ُرِق ِلمَصآْ ِ الَعديِد ِمنآْ الطُّ ُد َطريَقٍة ِمنآْ بنَيآْ هَو ُمَجرَّ

ِميَاَجاِت املُمنافسة: َهلآْ َسبََق لََك أَنآْ جَتاَدلآَْت َمَع  ِل املَصاِلِح أَوآْ ااِلحآْ النِّزاُع ِمنآْ أَجآْ
يُوِنيٍّ تُشاِهُدهُ؟ َهَذا ِشَجاٌر َحوَل املَصاِلِح.  ناَمٍج ِتِلِفزآْ ِمَك َحوآَْل أَيِّ بَرآْ أَِخيَك أَوآْ أُخآْ

مَِلًفا، َوَهَذا يَُؤّدي ِإلَى ِخالٍف . يُِريُد ُكلٌّ ِمنآُْكَما َشيآًْئا ُمخآْ

ُه  نا. َوتَُوجِّ َفآْكاَر اَلَِّمي تَُهُمّ ثُِّل القيَُم املُعآْمََقَداِت واألآْ مَِلَفِة: مُتَ النِّزاُع ِبَسبَِب القيَِم املُخآْ
ِمنا، َوَكيآَْف نَمَعاَمُل َمَع  َعُل ِبَوقآْ واِلنا، َوَماَذا نَفآْ ِة ِإنآْفاِق أَمآْ القيَُم َقراراِتنا ِبَشأآِْن َكيآْفيَّ
مَِلِف  َفآْراِد ِمنآْ ُمخآْ مَِلَفِة واألآْ ي َوظاِئَفنا. َوِللثََّقاَفاِت املُخآْ ُرُس َونَُؤدِّ الَخِريَن َوَكيآَْف نَدآْ
ِعنآَْدَما يَكوُن لََدا الّناِس قيٌَم  راُع  يَنآَْشَأ الصِّ أَنآْ  َومُيآِْكُن  مَِلَفٌة.  الثََّقاَفاِت قيٌَم ُمخآْ
َق ِبَأيِّ  دآْ ُر الصِّ مَِلَفٌة لَِكنَُّهمآْ اَل يَعآِْرفوَن َذِلَك! تََخيَّلآْ أَنََّك نََشأآَْت ِفي عاِئلٍَة تَُقدِّ ُمخآْ
ُر عاِئلَُة َصديِقَك ااِلنآِْسَجاَم  ا. َوتَُقدِّ ٍص مَّ ثََمٍن، َحمَّى لَوآْ َكاَن َذِلَك يَعآِْني ِإيَذاَء َشخآْ
اخِلالِف  ِع  نـَـوآْ تََخيُُّل  مُيآِْكنَُك  َهلآْ  ِق.  دآْ الصِّ ِحساِب  َعلَى  َحمَّى  موَعِة،  املَجآْ داِخــَل 

ُدَث بَيآْنَُكَما؟ اَلَِّذي مُيآِْكُن أَنآْ يَحآْ

ِل الهويَِّة: لََدا اَلآْبََشِر حاَجٌة َعميَقٌة ِلاِلنآِْمَماِء. َقدآْ تَنآْمَِمي ِإلَى أَنآْواٍع  النِّزاُع ِمنآْ أَجآْ
َرَسِمَك.  أَفآْراِد عاِئلَِمَك؛ َوطاِلٌب ِفي َمدآْ ٌد ِمنآْ  موعاِت: َفأنآَْت َفرآْ مَِلَفٍة ِمنآْ املَجآْ ُمخآْ

موَعٍة؟ ًءا ِمنآْ َمجآْ ا ُجزآْ ًصا مَّ َعُل َشخآْ َومواِطٌن ِفي بَلَِدَك. َما اَلَِّذي يَجآْ

باُر  ُر »َمنآْ يَنآْمَِمي« َو»َمنآْ اَل يَنآْمَِمي«؟ تَنآَْشأُ النَِّزاَعاُت ِعنآَْدَما يَِممُّ ِإخآْ َمِن اَلَِّذي يَُقرِّ
اَل  ــُهــمآْ  أَنَّ أَوآْ  موَعِمِهم؛  َمجآْ ِإلَــى  ااِلنآِْمماِء  َعلَى  َقــاِدِريــَن  يَــُعــوُدوا  لَــمآْ  ِبَأنَُّهمآْ  الّناِس 
أَنآْ  مُيآِْكُن  ِإلَيآَْها.  ااِلنآِْضماَم  ُعوَن  يَمََوقَّ َكانُوا  موَعٍة  َمجآْ ِإلَى  ااِلنآِْضماَم  مَِطيُعوَن  يَسآْ
مَطيُع  تَسآْ اَل  ِبَأنََّها  موعاِت  املَجآْ بَعآِْض  باُر  ِإخآْ يَِممُّ  ِعنآَْدَما  أَيآًْضا  النَِّزاَعاُت  ُدَث  حَتآْ
ِث ِبلَُغِمِهمآْ ، أَوآْ ارآِْتداِء  َمُح لَُهمآْ ِبالمََّحدُّ المَّعآْبيَر َعنآْ هويَِّمها. َعلَى َسبيِل امِلثَاِل، اَل يَسآْ

ِة ِبَها.!. غيِل املُوِسيَقى اخلاصَّ ، أَوآْ تَشآْ موَعِمِهمآْ ٍة مِلَجآْ َمالِبَس ُمِهمَّ

النَِّزاَعاُت َحوآَْل املَواِرِد املاّديَِّة: َقدآْ يَكوُن َهَذا هَو أَكآْثَُر أَنآْواِع النَِّزاَعاِت ُشيُوًعا. 
َعٍة ِمنآْ الَكعآَْكِة،  ُصُل َعلَى أَكآْبَِر ِقطآْ غاُر َحوآَْل ِمنآْ يَحآْ فاُل اَلصِّ َطآْ يَاًنا يَمَجاَدُل اأَلآْ أَحآْ
ٍت اَلِحٍق، َقدآْ يَمَجاَدُل املَُراِهُقوَن  بَِق. ِفي َوقآْ تآْ ِفي الطَّ « تَبَقَّ َعِة »ُكوِكيزآْ أَوآْ آَخِر ِقطآْ
مآَْرِة  ِمعاَرةُ السُّ َكاِن َشقيِقِهمآْ اسآْ اًل أَوآْ َما ِإَذا َكاَن ِبِإمآْ شَّ أَوَّ َدُم الدِّ مَخآْ َحوآَْل َمنآْ َسيُسآْ
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69 ُهوَم النَِّزاَعات ُدون َمفآْ الِم يَُحدِّ ُصّناُع السَّ

اِل، َوتَُخوُض الّدَوُل  ِل امَلآْ ِرُموَن بَعآُْضُهمآْ البَعآَْض ِمنآْ أَجآْ مُُل املُجآْ . يَقآْ لَِة لََديآِْهمآْ املَُفضَّ
اِء، َوَكَذِلَك ِبَسبَِب األَرآِْض نَفآِْسها.  ًبا ِبَسبَِب املَواِرِد املاّديَِّة ِمثآَْل النِّفآِْط واملآْ َحرآْ

اِع.  َد نَوآَْع النِّزَّ َرِإ الّسينارآْيوهاِت الّماليََة َوَحدِّ َراٍد، اقآْ موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَفآْ ِفي َمجآْ
ِئلَِة ِفي  يَاِن َقدآْ يُوَجُد أَكآْثَُر ِمنآْ نَوآٍْع واِحٍد(. ثُمَّ أَِجبآْ َعنآْ األَسآْ )ِفي بَعآِْض األَحآْ

ِنهايَِة ُكلِّ ِسينَارآْيُو. 

باُب: ُنَشطاُء امُلناِخ الشَّ

املُراَهَقُة  أَتآْ  بـَـدَ الّسويِد،  ِفي  الآَْغابَاِت  َوَحراِئِق  احُلرِّ  َموآْجاِت  ِمنآْ  َصيآٍْف  بَعآَْد 
لَُب  مَلاِن الّسويديِّ ِلمَطآْ ِمجاِج خاِرَج َمبآْنَى البَرآْ « ِفي ااِلحآْ جآْ الّسويديَُّة »ِجِريمَا ثُونآْبَرآْ
اتِّفاقيَِّة  َمَع  يَمََماَشى  ِبَا  بوِن  الَكرآْ انآِْبعاثاِت  َخفآَْض  الّسويديَِّة  احُلكوَمِة  ِمنآْ 
ِفي  مَِمرُّ  َسمَسآْ أَنََّها  لَنَتآْ  أَعآْ ِة،  العامَّ ااِلنآِْمَخابَاِت  ُقبَيآَْل  ِبَر،  ِسبآْمَمآْ  7 ِفي   . بَاِريسآْ
ُهِر  . ِفي األَشآْ َعٍة َحمَّى تَواُفِق الّسويِد َعلَى اتِّفاقيَِّة بَاِريسآْ راِب ُكلَّ يَوآِْم ُجمآْ اإِلضآْ
ِريمَا«، انآَْضمَّ ِإلَيآَْها أَكآْثَُر ِمنآْ 20 أَلآَْف  َرسيٍّ »جِلِ راٍب َمدآْ َل ِإضآْ مَِّة اَلَِّمي تَلَتآْ أَوَّ السِّ
طاِلٍب ِمنآْ َجميِع أَنآَْحاِء العالَِم. ِفي 15 ماِرَس 2019، تََظاَهَر ِملآْيوُن طاِلٍب ِفي 

راءاٍت ِبَشأآِْن تََغيُِّر املُناِخ.  125 َدوآْلًَة ِللآُْمَطالَبَِة ِباتِّخاِذ ِإجآْ

بََرتآْ  ُناِخ، أَخآْ ِة األمَُمِ املُمَِّحَدِة ِبَشأآِْن تََغيُِّر امَلآْ ريما« َكِلَمًة ِفي ِقمَّ ِعنآَْدَما أَلآَْقتآْ »غآْ
ِإلَى  الّناِس  ِمنآْ  َصى  يُحآْ اَل  َعَدٌد  َحَضَر  َعاًما   25 َمداِر  َعلَى   « أَنَُّه  مََمعنِي  املُجآْ
ااَِلنآِْبعاثاِت،  ِف  ِلَوقآْ نَا  َعامَلِ ِلنَي قاَدةَ  ُممََوسِّ املُناِخ  ِبَشأآِْن  املُمَِّحَدِة  األمَُمِ  ُمؤآْمَتَراِت 
َل  راِر ارآِْتفاِع ااَِلنآِْبعاثاِت. ِلَذِلَك لَنآْ أَتَوسَّ ِممآْ َوِمن الواِضِح أَنَّ َهَذا لَمآْ يَنآَْجحآْ َمَع اسآْ
بَرُهمآْ أَنَّ المَّغآْييَر قاِدٌم  بَِلنا. َوبََداًل ِمنآْ َذِلَك، َسَأخآْ مَقآْ وا ِبُسآْ مَمُّ قاَدةَ العالَِم ِلَكيآْ يَهآْ

َسواًء أََحبُّوا َذِلَك أَمآْ اَل«. 

َرئيَسُة   ،» َمــايآْ »ِتيِريَزا  َقالَتآْ  ُممَباِينًَة.  ِمجاجاِت  ااِلحآْ َعلَى  الِفعآِْل  ُردوُد  َكانَتآْ 
َوَردَّ  أَيآًْضا.  ِت  َوِللآَْوقآْ ُروِس  ِللدُّ يََعٌة  َمضآْ راباِت  اإِلضآْ ِإنَّ  املُمَِّحَدِة،  لََكِة  املَمآْ ُوَزراِء 
ِإنَُّه  ِبالآَْقوآِْل  راباِت  اإِلضآْ َعلَى   ،» ُموِريُسونآْ »ُسكوتآْ  مُرالّي،  األُسآْ الــُوَزَراِء  َرئيُس 

ِك ِفي الّشاِرِع. ليُل ِمنآْ المََّحرُّ كآْثَار ِمن المََّعلُّم َو المَّقآْ ِ يَِجُب  اإلآْ

نَي؟ اّلُب اُحآْمَجِّ ُن الطُّ َماَذا يُثَمِّ

؟ ِريَحاِتِهمآْ َب تَصآْ ُن ُرَؤساءُ الُوَزَراِء َحسآْ َماَذا يُثَمِّ

ِمالُف ِفي القيَِم ِإلَى النَِّزاَعاِت؟ َكيآَْف مُيآِْكُن أَنآْ يَُؤّدَي َهَذا ااِلخآْ
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الوحدة الّسابعة70

وِهيْنَجا«: َأْزَمُة »الرُّ

موعاٌت  َمجآْ ُهنَاَك  يُوَجُد  َولَِكنآْ  بوذيٍَّة،  لَبيٍَّة  أَغآْ َذاَت  ــةً  لَ َدوآْ ارآْ«  »ميامنآْ تَُعدُّ 
وِهينآَْجا  الرُّ َشعآُْب  يُعآْمَِبُر  ّكاِن.  السُّ ِمنآْ  ًءا  ُجــزآْ ُل  تَُشكِّ ا  ــرَ أُخآْ َودينيٌَّة  قيٌَّة  ِعرآْ
قيٌَّة  الميٍَّة. َوُهمآْ أََقلّيٌَّة ِعرآْ َواِحًدا ِمنآْ َهِذِه اجَلماعاِت َوُهو أَكآْبَُر َجماَعٍة ِإسآْ

ارآْ«.  ِلَمٌة ِفي َدوآْلَِة »ميامنآْ ُمسآْ

وِهينآَْجا ِفي الِبالِد،  ِفي ِبدايَِة َعاِم 2017، َكاَن يُوَجُد َحَوالَيآْ ِملآْيون ِمنآْ الرُّ
َولََديآِْهمآْ  لَُغمَُهمآْ  وِهينآَْجا  الرُّ ُث  َويَمََحدَّ »َراِخــنَي«.  ِواليـَـِة  ِفي  ُمعآَْظُمُهمآْ  يَعيُش 
ِمبَاِرِهمآْ  وِهينآَْجا باعآْ ارآْ ِبالرُّ يََّزةٌ. َوَمَع َذِلَك، اَل تَعآْمَِرُف ُحكوَمُة ميامنآْ ثَقاَفٌة مُمَ

يَاٍل. ِم ِمنآْ أَنَُّهمآْ َعاُشوا ُهنَاَك أِلَجآْ غآْ ارآْ« َعلَى الرَّ ُمواِطننَي ِفي »ميامنآْ

«. َوَقدآْ َوَضَعتآْ  ِعيِّنَي ِمنآْ »بَنآَْغاَلِديشآْ تَعآْمَِبُرُهمآْ احُلكوَمُة ُمَهاِجِريَن َغيآَْر َشرآْ
ِإلَى  هاِب  والذَّ والآَْعَمِل  فاِل  األَطآْ ــاِب  َوِإجنآْ واِج  الــزَّ َعلَى  َرِتِهمآْ  ُقدآْ َعلَى  ُقيُوًدا 
أَكآْثََر  وِهينآَْجا«  »الرُّ ُمَسلَُّحو  َهاَجَم   ،2017 آَب   / ُطَس  أُُغسآْ ِفي  َرَسِة.  املَدآْ
 . َوِبنآِْجالديشآْ ارآْ«  »ميامنآْ  َ بنَيآْ احُلــدوِد  ُطوِل  َعلَى  َطِة  رآْ ِللشُّ َكًزا  َمرآْ  30 ِمنآْ 
الَكثيُر  َوَفــرَّ   . َمَدنيٍّ  6700 َوَقمآِْل  وِهينآَْجا«  »الرُّ ُقرا  ِق  ِبَحرآْ اجَليآُْش  َوَردَّ 
ُهنَاَك  َكاَن   ،2018 أَبآِْريل  ِمنآْ  ِمبَاًرا  اعآْ  . بَنآَْغاَلِديشآْ ِإلَى  وِهينآَْجا«  »الرُّ ِمنآْ 
 . ِجِئنَي ِفي بَنآَْغاَلِديشآْ وِهينآَْجا« يَِعيُشوَن ِفي ُمَخيَّماِت الالَّ 781000 ِمنآْ »اَلرُّ

راِع اَلَِّمي  راُع. أَِشُر ِإلَى ِفئٍَة أَوآْ أَكآْثََر ِمنآْ ِفئاِت الصِّ َرحآْ َكيآَْف بََدأَ َهَذا الصِّ اشآْ
اَله. نَاَها أَعآْ نَاَقشآْ

َثْوَرُة ِمَياٍه »كوْتشاباْمبا«:

مَبَُر  يَا َحيآُْث تُعآْ راويٍَّة ِفي بُوِليفآْ با« ِهَي َمدينٌَة ِفي ِمنآَْطَقٍة ِشبآِْه َصحآْ »كوتآْشابامآْ
تآْ املواَفَقُة َعلَى احُلصوِل َعلَى  ِرًدا ثَِميًنا. ِفي َعاِم 1998، ِعنآَْدَما مَتَّ يَاهُ َموآْ ِ املآْ
وآْليُّ احُلكوَمَة  ِد الدَّ ، طالََب ُصنآْدوُق النَّقآْ وآْليِّ ِد الدَّ َقرآٍْض ِمنآْ ُصنآْدوِق النَّقآْ
وآْليُّ  يَاِه. َوطالََب البَنآُْك الدَّ ِ ِة، ِبَا ِفي َذِلَك َمراِفُق املآْ َساِتَها العامَّ ِببَيآِْع ُمَؤسَّ
َشِرَكٍة  َمَع  َقًة  َصفآْ احُلكوَمُة  أَبرَمتآْ  ِلَذِلَك  ِللآِْميَاِه.  ِمها  َدعآْ ِبِإنآَْهاِء  يَا  بُوِليفآْ
مَثآِْمِري الِقطاِع اخلاصِّ  ِد اجِلنآِْسيَّاِت ِمنآْ ُمسآْ اٍد ُممََعدِّ ٍة تَمََمثَُّل ِفي احتِّ خاصَّ
يَاِه  ِ َفِق املآْ ِغيِل َمرآْ ِد ِلمَشآْ َل َعلَى الَعقآْ صَّ َرَف الَوحيَد اَلَِّذي حَتَ اَلَِّذيَن َكانُوا الطَّ
ُع  بََح َجمآْ بَِة %50 َوأَصآْ يَاِه ِفي املَدينَِة ِبِنسآْ ِ َأًة ارآْتََفَع ِسعآُْر املآْ ِفي املَدينَِة. َفجآْ
! َوتََظاَهَر َمالينُي اَلآْبوليفينِي ِفي ُمظاَهَرٍة ِسلآْميٍَّة،  َطاِر َغيآَْر قانونيٍّ ِميَاِه األَمآْ

ياِه. ماِت امَلآْ َخَصِة ِخدآْ ا مِلَُطالَبَِة احُلكوَمِة ِبِإنآَْهاِء َخصآْ َراًبا َعاّمً َوأََقاُموا ِإضآْ
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ِمجاجاِت  مَِمعآْ احُلكوَمُة، َوبََداًل ِمنآْ َذِلَك حاَولَتآْ َوقآَْف ااِلحآْ َوَمَع َذِلَك لَمآْ تَسآْ
أَكآْبَُر  َعَدٌد  َوأُِصيَب  واِحٍد،  يَوآٍْم  ِفي  ُممََظاِهِريَن  ثاَلثَُة  ُقِمَل  امِليَاه.  ِل  أَجآْ ِمنآْ 
ِإصابَِمِهَما  َجّراَء  ِبالآَْعَمى  َصاِن  َشخآْ َوأُِصيَب  اجَليآِْش.  َمَع  ِمباكاِت  ااِلشآْ ِفي 
ِمنآْ  املَزيِد  َوَقمآِْل  النَُّشطاِء  ِمنآْ  الَعديِد  ِمقاُل  اعآْ َومَتَّ  ُموِع.  ِللدُّ املُسيِل  ِبالآَْغاِز 

املُمََظاِهِريَن ِفي األَّياِم اَلَِّمي تَلَتآْ َذِلَك.

ِة  اخلاصَّ ِرَكِة  الشَّ ُد  َعقآْ َوأُلآِْغي  ُغوِط  ِللضُّ احُلكوَمُة  لََمتآْ  مَسآْ اسآْ النَِّهايَِة  ِفي 
ِسنَي ِملآْيوَن ُدواَلٍر،  يَا ُمقاِبَل َخمآْ ِرَكَة حاَولَتآْ ُمقاضاةَ بُوِليفآْ َم أَنَّ الشَّ . َوَرغآْ
بََرتآْ  أَجآْ وآْليََّة  الدَّ غوَط  الضُّ أَنَّ  ِإالَّ   ، لــيِّ األَوَّ ِمثآْماِرها  اسآْ ِضعآَْف  ِسنَي  َخمآْ أَيآْ 

ويَِة ُدوَن تَلَّقي َمطاِلِبها.  ِرَكَة َعلَى المَّسآْ الشَّ

آَْعُب  تَل بآِْع،  ِبالطَّ ِإلَيآَْها.  نا  نََظرآْ اَلَِّمي  الِفئَاِت  لَِة  ُجمآْ َن  ِضمآْ النِّزاُع  َهَذا  يَنآَْدِرُج 
َصاِلِح  واملآْ الِقيَِم  ِإلَى  بالنآَْسبََة  أآُْن  الشَّ َوَكَذِلَك  ًرا،  َدوآْ يَاهُ(  ِ )امَلآْ املاّديَُّة  املـَـواِرُد 

راِف املَعآْنيَِّة؟  مَِلَفِة. َما ِهَي قيٌَم َوَمصاِلُح ُكلٌّ ِمنآْ األَطآْ املُخآْ

• 	. ْوليُّ ْقِد الدَّ ُصْندوُق النَّ

• 	. الَبْنُك العامَليُّ

• ُحكوَمُة ُبوِليْفَيا.	

• ِة.	 َياِه اخلاصَّ َشِرَكُة امْلِ

• امُلَتَظاِهُروَن اَْلِسْلمّيوَن.	

• ْيُش.	 ْرَطُة واجْلَ الشُّ

• ْولّيوَن.	 امُلَراِقُبوَن الدَّ

المَّاِلي،  رآِْس  الدَّ ِفي  الُعنآِْف.  ِإلَى  مَِلَفُة  املُخآْ َصاِلُح  واملآْ القيَُم  تَُؤّدَي  أال  يَِجُب 
اَلَِّمي  موَعُة  املَجآْ ََداِخــلَ  َفِكرَّ  النَِّزاَعاِت.  َداَرِة  إِلِ َدٍة  ُمَحدَّ ُطــُرٍق  ِفي  َسنَنآُْظُر 
ِكِن ِمنآْ ِخالِلها أَنآْ يُساِعَد  ُرِق اَلَِّمي َكاَن ِمنآْ املُمآْ تَنآْمَِمي ِإلَيآَْها ِفي بَعآِْض الطُّ
مَِلَفِة  املُخآْ موعاِت  املَجآْ ِنزاعاِت  َحلِّ  َعلَى  البَعآُْض  بَعآِْضنا  َوَمصاِلِح  قيَِم  ُم  َفهآْ

ِبَطريَقٍة َغيآِْر َعنيَفٍة. 

الِم ُة السَّ َمَجلَّ

ًرا. َما ِهَي أَْسباُبها؟ ِتي َحَدَثْت َلَك ُمَؤخَّ َزاَعاِت اَلَّ ْر ِفي النِّ َفكِّ
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7.3 نشاط

َزاَعاِت الُوقوُع ِفي ِشَراِك النِّ

ُخّطاِف  ِمثآَْل  مَتَاًما  ِبــَك،  مُيآِْسُك  ــِذي  اَلَّ ءُ  ــيآْ الــشَّ ــَرُك هَو  الــشَّ أَوآْ  ــّطــاُف  ُ اخَلآْ
أَوآْ  الَقَضايَا  بَعآُْض  ِذبََك  جَتآْ أَنآْ  ِح  املَُرجَّ ِمَن  َسَمَكًة.  مُيآِْسُك  ي  ــذِ اَلَّ َمِك  السَّ
تَِبُط اجَلميُع  ٍص َعنآْ َغيآِْرِه، َواَل يَرآْ مَِلُف ُكلُّ َشخآْ املَواِقُف أَكآْثََر ِمنآْ َغيآِْرها. يَخآْ
ِء. ِفيَما يَِلي أَرآْبَُع ُخَطاَفاٍت أَوآْ ِشَراٍك شاِئَعٍة تُوِقُع الّناَس ِفي  يآْ ِبنَفآِْس الشَّ

نَاَها َساِبًقا.  راُك ِبَأنآْواِع النَِّزاَعاِت اَلَِّمي نَاَقشآْ تَِبُط الآْشِّ َفخِّ النَِّزاَعاِت. تَرآْ

موَعِة؟ َهلآْ  الهويَُّة: َهلآْ ُهنَاَك ِمنآْ يَمََساَءُل َما ِإَذا ُكنآُْت أَنآْمَِمي ِإلَى َهِذِه املَجآْ
موَعِمي؟ ضاَء آَخريَن ِفي َمجآْ ُهنَاَك ِمنآْ يُِهنُي أَعآْ

أَوآْ  ِبي،  يَماَلَعُب  أَوآْ  ِبي،  ُم  يَمََحكَّ ِمنآْ  ُهنَاَك  َهلآْ  ِصّيًا:  َشخآْ َقَراَراِتي  ِإتآْخاٌذ 
نَِوّيًا؟ يَُحاِصُرِني - َسواَء َجَسِدّيًا أَمآْ َمعآْ

مَلَكاِتي؟ َهلآْ ُهنَاَك  َذ مُمآْ َصاِلُح: َهلآْ ُهنَاَك ِمنآْ يَُحاِوُل أَخآْ املَواِرُد املاّديَُّة واملآْ
مياجاِتي؟ ِمنآْ يَُقلُِّل ِمنآْ َشأآِْن احآْ

Book6.indd   72 9/8/22   1:12 PM



73 ُهوَم النَِّزاَعات ُدون َمفآْ الِم يَُحدِّ ُصّناُع السَّ

ا؟ َهلآْ ُهنَاَك  ًصا َصاحِلً الَكراَمُة والآْقيَُم: َهلآْ يَمََساَءُل أََحٌد َما ِإَذا ُكنآُْت َشخآْ
ِمنآْ يُِهنُي ذَكائي أَوآْ جاِذبيَِّمي؟

َك  ِمماِل َجرِّ َهَم َمَدا احآْ ياِس ِمنآْ واِحٍد ِإلَى َعَشَرٍة ِلمَفآْ َقيَمآْ َما يَِلي َعلَى ِمقآْ
ِظّيًا أَوآْ ِعراًكا َجَسِدّيًا(. ِإلَى ِنزاٍع )َسواءٌ َكاَن ِخاَلًفا لَفآْ

َراَسِة: َزميلَُك في الدِّ

• ًئا ِفي ااِلْخِتباِر.	  َيِصُفَك »ِباْلَغباِء« ِإْذ َكاَن أََداُؤَك َسيِّ
•  َيْسَخُر ِمْنَك َبْعَد زياَدِة الَوْزِن.	
• َيْسَتعِيُر َدْفَتَر ُمالَحظاِتَك ِلَنْسِخ َبْعِض امُلاَلَحَظاِت ُثمَّ ُيعيُدُه ِإَلْيَك 	

تاِلًفا.
• ِفي 	 ُمشاَرَكِتَك  َثَمِن  ِلَدْفِع  املَْدَرَسِة  ِإَلى  أَْحَضْرَتُه  ��ِذي  اَلَّ امَْلَ��اَل  َيْسِرُق 

ِرْحَلِة الَفْصِل.
• ِذي َيْنَتِمي 	 َك اَل َتْنَتِمي ِإَلى َهِذِه املَْدَرَسِة ِبَسَبِب املَكاِن اَلَّ  ُيْخِبُرُك أَنَّ

ِإَلْيُه َواِلَداْك.
• ِة«.	 َيْنَعُت ُأْخُتَك »ِباَْلَغبيَّ
• َحْفَلٍة 	 ِإَلى  َدَعَوِتها  أَْو  ِبَدْعَوِتِه  ُقُمْت  ِإَذا  ِإالَّ  َعْنَك  ِإشاَعٍة  ِبَنْشِر  ُد  ُيَهدِّ

ِفي َمْنِزِلَك.
• ِة ِبَك ِفي املَْدَرَسِة .	 ا ِمْن الُوصوِل ِإَلى اخِلَزاَنِة اخلاصَّ َنُعَك َجَسِدّيً مَيْ

اُنآُْظرآْ ِإلَى أََهمِّ ثاَلثَِة َعناِصَر ُقُمتآْ ِبُراَجَعِمها.

ِمنآْ اُحآْمََمِل أَنآْ يَكوَن أََحُد ِشَراِك النَِّزاَعاِت ِميَاَراِتَك الثَّالثَِة األَواِئِل َدا اخآْ ِإَذا َكانَتآْ ِإحآْ

الَكراَمُة والآْقيَُم    1    أَوآ2ْ        

املَواِرُد املاّديَُّة      4    3    أَوآْ

االنآِْمَماءُ    5    أَوآ6ْ       

اتِّخاُذ َقَراَراِتي ِبنَفآِْسي    7    أَوآ8ْ        

ِف َعلَى ِشَراِك النَِّزاَعاِت. َة اَلمََّعرُّ ِل أََهّميَّ نَاِقشآْ داِخَل الَفصآْ

الِم ُة السَّ َمَجلَّ
ِفي  َذِلَك  َسيَساِعُدْك  َكْيَف  َزاَعاِت،  النِّ اِك  ِش��رَ َعَلى  َفْت  َتَعرَّ أَْن  َبْعَد  اآلَن 

َعالقاِتَك َمَع اأَلْصِدَقاِء واْلعاِئَلِة؟ 
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7.4 ِدراَسٌة حاَلٌة

ليَِّة ِفي أَنآُْغواَل: ِب األَهآْ بيعيَِّة ِفي احَلرآْ ُضلوُع املَواِرِد الطَّ

َكَما َرأَيآْنا َساِبًقا، مُيآِْكُن أَنآْ تَكوَن املَواِرُد املاّديَُّة َسبًَبا ِللنَِّزاَعاِت. ِإنَّ الَعالَقَة 

َدةٌ، َولَِكنآْ ُهنَاَك ثاَلُث  بيعيَِّة والآْبيئَِة والنِّزاعاِت َعالَقٌة ُمَعقَّ َ املَواِرِد الطَّ بنَيآْ

بيعيَُّة ضاِلَعًة ِفي النَِّزاَعاِت: أَساليَب َرئيسيٍَّة تَكوُن ِفيَها املَواِرُد الطَّ

َعلَى  يآَْطَرِة  السَّ ُمحاَوالُت  تَُؤّدَي  أَنآْ  مُيآِْكُن  النَِّزاَعاِت:  انآِْدالِع  ِفي  املُساَهَمُة 

َواِل  َمآْ بَاِط ِبَسبَِب المَّوآْزيِع َغيآِْر املُمَكاِفِئ ِلألآْ حآْ ِ بيعيَِّة، أَو الَشُعوُر ِباإلآْ املَواِرِد الطَّ

ِة، ِإلَى النَِّزاَعاِت.  بيعيَّ اَلَِّمي تَأآِْتي ِمنآْ املَواِرِد الطَّ

ِمغآْالُل  ِاسآْ يَِممُّ  َقدآْ  النَِّزاَعاِت،  الِع  ــدِ انآْ ِد  ِبَُجرَّ َوِإداَمِمها:  النَِّزاَعاِت  مَتآْويُل 

ِللآَْجَماَعاِت  َسبًَبا  ِبُح  تُصآْ َقدآْ  أَوآْ  املَُسلََّحِة،  القّواِت  ِويِل  ِلمَمآْ القيَِّمِة  َــواِرِد  امَلآْ

ََواِرِد.  ٍة ِباملآْ عآِْي ِللآُْحُصوِل َعلَى أَراضي َغنيَّ املُمَناِفَسِة ِللسَّ

ليَُّة األُنغوّليَُّة ُب األَهآْ َرتآُْه احَلرآْ ُر اَلَِّذي َدمَّ اجِلسآْ
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ويِر  تَطآْ َزَعِة  ِلَزعآْ اجَلماعاُت  أَوآْ  راُد  األَفآْ ُل  يَمََدخَّ َقدآْ  الِم:  السَّ ُصنآِْع  تَقآْويُض 

واِل  كانيََّة الُوصوِل ِإلَى األَمآْ ِقُدوَن ِإمآْ الِم ِإَذا بََدا لهم أَنَُّهمآْ َقدآْ يَفآْ اتِّفاقيَِّة السَّ

اَلَِّمي مُيآِْكنُُهمآْ احُلصوُل َعلَيآَْها ِمنآْ املَواِرِد.

ُة  بيعيَّ َد َكيآَْف َساَهَمتآْ املَواِرُد الطَّ َرأآْ ِدراَسَة احلالَِة الّماليَِة ِمنآْ أَنآُْغواَل َوَحدِّ اقآْ

ِفي انآِْدالِع النَِّزاَعاِت.

ٍب  عاِل َحرآْ نَبيَُّة املُمَناِفَسُة ِفي ِإشآْ ِب البَاِرَدِة، َساَعَدتآْ الُقَوا األَجآْ ِخالَل احَلرآْ

أَنآُْغواَل،  ِريِر  ِلمَحآْ ِة  عآْبيَّ الشَّ احَلَرَكِة  ِب  ِحزآْ ِبِقيَاَدِة  أَنآُْغواَل،  ُحكوَمِة   َ بنَيآْ ليٍَّة  أَهآْ

ِب  احَلــرآْ َفمآَْرِة  ِنهايَِة  بَعآَْد  لَِكنآْ  »يُوِنيمَا«.  ِمعآَْماِر،  ِلاِلسآْ املُناِهَضِة  ــَرَكــِة  َ واحلآْ

َقدآْ  ُب  احَلــرآْ َوَكانَتآْ  املُمَحاِربَِة،  َراِف  َطآْ ِلألآْ نَبيُّ  األَجآْ ُم  عآْ الدَّ ِإنآْمََهى  البَاِرَدِة، 

ِب.  ِمئآْناِف احَلرآْ ا ِخالٌف َحوآَْل ااِلنآِْمَخابَاِت ِإلَى اسآْ . َوَمَع َذِلَك أَدَّ انآْمََهتآْ

اِس،  مََسبَِة ِمنآْ ِصناَعِة األمَلآْ ُكآْ َكريََّة ِمنآْ األَرآْباِح امَلآْ لَتآْ »يُوِنيمَا« ُجهوَدها الَعسآْ َموَّ

َب احلاِكَم،  ِريِر أَنآُْغواَل، اَلَِّمي َكانَتآْ آنََذاَك احِلزآْ َة ِلمَحآْ عآْبيَّ َكَما أَنَّ احَلَرَكَة الشَّ

ليَُّة ِفي أَنآُْغواَل  ُب األَهآْ واِل ِصناَعِة النِّفآِْط. ِلَذِلَك َكانَتآْ احَلرآْ لَتآْ ِقمالَها ِبَأمآْ َموَّ

احُلكوَمُة  َرِبَحتآْ  ـَـاِس،  املآْ ِمنآْ  لَى  أَغآْ النِّفآِْط  ِسعآُْر  َكاَن  َوُكلََّما  َمــواِرَد،  َب  َحــرآْ

لَى ِمنآْ ِسعآِْر النِّفآِْط، َكَسبَتآْ »يُوِنيمَا«.  َاِس أَغآْ َوُكلََّما َكاَن ِسعآُْر املآْ

ليَُّة أَِخيًرا ِفي َعام 2002  ُب األَهآْ انآْمََهتآْ احَلرآْ

خاٍص:  موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَشآْ ِفي َمجآْ

ليَِّة؟ ِب األَهآْ بيعيَُّة ِفي احَلرآْ َكيآَْف َساَهَمتآْ املَواِرُد الطَّ

ِمبَاِر ِفيَما  ُذهُ ِفي ااِلعآْ وآْلَِة أَخآْ ِب، َما اَلَِّذي يَِجُب َعلَى الدَّ ِد انآِْمهاِء احَلرآْ ِبَُجرَّ

الِم ِفي الِبالِد؟ ِل َضماِن احِلفاِظ َعلَى السَّ بيعيَِّة ِمنآْ أَجآْ ََواِرِد الطَّ يَمََعلَُّق ِباملآْ

ِب.  ِة ِإلَى احَلرآْ بيعيَّ لََقدآْ َرأَيآْنا َكيآَْف مُيآِْكُن أَنآْ تَُؤّدَي النَِّزاَعاُت َعلَى املَواِرِد الطَّ

املـَـواِرِد  ِإداَرةُ  ِخالِلها  ِمنآْ  مُيآِْكُن  اَلَِّمي  ُرِق  الطُّ بَعآِْض  َحــوآَْل  أَفآْكاَرَك  ــرحآْ  اطآْ

اُس ِفي أَنآُْغوال األمَلآْ
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مُه  تََعلَّمآْ ي  اَلَّــذِ َما  والآَْعدالََة،  الَم  السَّ ُز  تَُعزِّ ِبَحيآُْث  ُمناِسٍب  ٍل  ِبَشكآْ ِة  بيعيَّ الطَّ
باِب اَلَِّمي تَُؤّدي ِإلَى النَِّزاَعاِت ِفي َحياِتَك؟ ِبَشأآِْن األَسآْ

َماَذا تُِريُد أَنآْ تَمََعلََّم أَكآْثََر؟
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الوحدة الّثامنة

َزاعات الِم ُيِديُروَن النِّ ُصّناُع السَّ
 8.1 أَْبد َرْأيَك

َما َمَدا ارآْتياِحَك َمَع النَِّزاعات؟

ِة املَُقاِبلَِة. رَّ َقبآَْل أَنآْ تَبآَْدأَ َهَذا النَّشاط، راِجعآْ تَعآْريَف النَِّزاعاِت ِفي الطُّ

اّلِب ِفي ُمنآْمََصِف  بَِة ِإلَى َهَذا النَّشاِط، يَِجُب أَنآْ يَِقَف أََحـُد الطُّ ِبالنِّسآْ
ثُِّل َهَذا  موب َعلَيآَْها َكِلَمُة ِنَزاع. مُيَ َعٍة ِمنآْ الَوَرِق َمكآْ ِسًكا ِبِقطآْ َفِة مُمآْ الُغرآْ

ُص الِنَزاع ِفي َحياِتنا. خآْ الشَّ

ِمنآْ  يُِريُدوَن  َما  ِر  ِبَقدآْ ِللآُْوُقوِف  وَن  ُعــوُّ َمــدآْ رِّس(  ـُــدَ )واملآْ اّلِب  الطُّ َجميُع 
املَساَفُة  ثُِّل  مُتَ ِنَزاع.  َكِلَمُة  َعلَيآَْها  اَلَِّمي  اَلآْاَلِفمََة  ِمُل  يَحآْ اَلَِّذي  ِص  خآْ الشَّ

اَلَِّمي تَفآِْصلَُك َعنآْ الاّلِفمَِة َمَدا ارآْتياِحَك َمَعها. 

َرًة َحوآْلََك َواَلِحَظ َموآِْقَع  ، أَلآِْق نَظآْ َقبآَْل أَنآْ يَعوَد اجَلميُع ِإلَى َمقاِعِدِهمآْ
بآِْع، الِحَظ َموآِْقَعَك! ِل. َوِبالطَّ ضاِء الَفصآْ مَِلِف أَعآْ ُمخآْ

بَعآَْد النَّشاِط، نَاِقشآْ مع أقراِنَك:

اَحِة جُتاهَ النَِّزاع؟ خاِص ِبالّضيِق أَوآْ ِبالرَّ َهلآْ َشُعَر ُمعآَْظُم األَشآْ

8
الَهَدُف

َعَلى  َق��اِدًرا  َسَتُكوُن  ْرِس،  ال��دَّ َه��َذا  َبْعَد 
َداَرة  إِلِ امُلِفيَدِة  ديِد االْسِتراتيجّياِت  حَتْ
َزاعات ِفي َمواِقَف ُمْخَتِلَفٍة، َوَسْوَف  النِّ

ُد ُأْسلوِب الِنَزاع اخَْلاصِّ ِبَك. دِّ حُتَ

ِفيه  َيختلف  َم���ْوِق���ٌف  ِن����َزاٌع: 
أَْو  َم��ْج��م��وع��اٌت  أَْو  أَْش��خ��اٌص 

دَوٌل أَْو يحَتدُّ فيه اجلداُل.
ِم  ��ِم امُل���َت���َق���دِّ َق���اُم���وُس امُل��َت��َع��لِّ

اخلاصِّ ِبَجاِمَعِة َكاْمِبِريْدْج
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بَِة ِإلَى َمنآْ يَمَضايَُق ِمَن النَِّزاع، َما ِهَي بَعآُْض املَشاِعِر اَلَِّمي تَنآْمَاِبُك  ِبالنِّسآْ
ِفعآٍْل  ُردوِد  أَيَّ  تاَُلِحُظ  َهلآْ  ُدُث؟  يَحآْ َقدآْ  ِصَراًعا  أَنَّ  ِفي  ُر  تَُفكِّ ِعنآَْدَما 
ِل َضَرباِت  َجَسِديٍَّة لََك )ُشُعوٌر ِفي َحلآِْقَك أَوآْ َمِعَدِتَك، أَوآْ تََغيٌُّر ِفي ُمَعدَّ

َقلآِْبَك(؟

باُب اَلَِّمي  اَحِة جُتاهَ النَِّزاعاِت، َما ِهَي األَسآْ ُعُر ِبالرَّ بَِة ِإلَى َمنآْ يَشآْ ِبالنِّسآْ
تَاًحا لََها؟ َعلَُك ُمرآْ جَتآْ

تََعلَُّم  مُيآِْكنُنَا  لَِكنآْ  نُّبُه،  جَتَ مُيآِْكنُنَا  اَل  ِإذآْ  احَلياِة  ِمنآْ  النَِّزاُع جزًءا  مَبَُر  يُعآْ
رآِْس، َسوآَْف نَنآُْظُر ِفي ُطُرِق  ِة ِإداَرِتِه ِبَطريَقٍة َسليَمٍة. ِفي َهَذا الدَّ َكيآْفيَّ

ِإداَرِة النَِّزاعاِت.

2.8 الِقراَءة

فاةُ، َوالثَّعآْلَُب َواَلآْبوَمُة لَحآْ ، َوالسُّ بُّ ُش، َوالدُّ الِقرآْ

الــنِّــَزاِع:  َمــَع  الّناُس  ِبَها  يَمَعاَمُل  ُطــُرٍق  َس  َخمآْ ِمماِع  ااِلجآْ ُعلَماءُ  َد  َحــدَّ

ُساَوَمُة، والمَّعاُوُن. ِميَعاُب، والمََّجنُُّب، َوامَلآْ املُناَفَسُة، َوااِلسآْ

ُرِق ِللمََّعاُمِل َمَع النَِّزاِع، مُيآِْكنُنَا مَتآْثيلُها  ِر َهِذِه الطُّ  مِلُساَعَدِتنا َعلَى تََذكُّ

َمَع احَليََوانَاِت.

ُش املُناَفَسُة: الِقرآْ

َعلَيآِْه  ِللمََّغلُِّب  ٌم  َخصآْ ــُه  أَنَّ َعلَى  الَخــِر  ِص  خآْ الشَّ ــى  ِإلَ ُش  الــِقــرآْ يَنآُْظُر 

َعلَى ِحساِب  َحمَّى  الَفوآُْز،  ِش هَو  الِقرآْ ِإلَى  بَِة  ِبالنِّسآْ يُُهمُّ  َما  والآُْهجوِم. 

ِص الَخر. خآْ الَعالَقِة َمَع الشَّ

بآْدوُب ِميَعاُب: الدَّ ااِلسآْ

ِع  ِمعآْداٍد ِلَوضآْ ِص الَخر، َوُهَو َعلَى اسآْ خآْ بآْدوُب الَعالَقَة َمَع الشَّ ُر الدَّ يَُقدِّ

راريَِّة الَعالَقِة. ِممآْ ِة َجاِنًبا ِللآِْحَفاِظ َعلَى اسآْ داِفِه اخلاصَّ أَهآْ
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فاةُ: لَحآْ الآْمََجنُُّب: السُّ

هَو  َهَذا  يَكوُن  يَاِن  األَحآْ بَعآِْض  ِفي  راِع.  الصِّ نَُّب  جَتَ فاةُ  لَحآْ السُّ حُتاِوُل 
َف األَكآْثََر أََماًنا، لَِكنَُّه اَل يُساِعُد َعلَى مُنوِّ الَعالَقِة َواَل يَُؤّدي ِإلَى  المََّصرُّ

ُحلوٍل َجديَدٍة أَوآْ ِإبآْداعيٍَّة.

املُساَوَمُة: الثَّعآْلَُب:

 ُ َسيَمََعنيَّ أَنَُّه  َويَعآِْرُف   ، راِع  الصِّ َونَماِئِج  الَعالَقِة  ِمنآْ  ُكاّلً  الثَّعآْلَُب  ُر  يَُقدِّ
ا يُِريَداِنِه. ِ المَّناُزُل َقِلياًل َعمَّ َرَفنيآْ َعلَى ِكال الطَّ

المَّعاُوُن: الآْبُوَمُة:

ِ َعلَى الُوُصوِل  ِ املُمَناِزعنيآْ َرَفنيآْ تُؤآِْمُن اَلآْبوَمُة ِبُوُجوِد َحلٍّ يُساِعُد ِكال الطَّ
ِللآُْمِضيِّ  َطريَقٍة  أَفآَْضل  يَجاِد  إِلِ َمًعا  الَعَمِل  ِخالِل  ِمنآْ  َداِفهَما.  أَهآْ ِإلَى 
َوا، َوَسيَُكوُن احَللُّ  ِبَح الَعالَقُة أَقآْ ُقُدًما، َسيَُفوُز ِكاَلهما، َومُيآِْكُن أَنآْ تُصآْ

. ِ َرَفنيآْ ِة ِللطَّ ليَّ داِف األَصآْ َغاِلًبا أَفآَْضَل ِمنآْ األَهآْ

ريَقَة  ثُِّل الطَّ ر ِفي احَليَواِن اَلَِّذي مُيَ َظًة َوَفكِّ فآْ حَلآْ ديٍّ ، تََوقَّ ٍل َفرآْ ِبَشكآْ
الِم، َمَع ِمثاٍل َحديٍث . نآُْه ِفي َمَجلَِّة السَّ ِكاَلِت. دوِّ لُّ ِبَها املُشآْ اَلَِّمي حُتَ

أَوآْ  ٍش  الِقرآْ َسَمَكة  مُيَثِّلك من بني  ديِد من  حَتآْ َعلَى  َقــاِدًرا  تَكوُن  ــا  َ ُربَّ
َرا،  فاِة أَوآْ الثَعآْلَب أَوآْ البوَمٌة ِبُسُهولٍَة. ِمنآْ ناحيٍَة أُخآْ بُدوِب أَوآْ الُسلَحآْ الدَّ
يَِحلّوَن  اَل  الّناِس  ُمعآَْظَم  أِلَنَّ  َوَذِلَك  ًبا.  ريَن َصعآْ المَّمآْ َهَذا  َوَجدَت  َا  ُربَّ

. النَِّزاَعاِت ِبَطريَقٍة واِحَدٍة َفَقطآْ

ِث َعنآْ  راِنَك ِللآْبَحآْ خاٍص، ُقمآْ ِبمَباُدِل األَفآْكاِر َمَع أَقآْ موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَشآْ ِفي َمجآْ
مَِلَفٍة. مَِلَفٍة ِفي َمواِقَف ُمخآْ ِمراتيجّياٍت ُمخآْ آَْجأُ ِإلَى اسآْ َعلَُك تَل باِب اَلَِّمي جَتآْ األَسآْ

ِل. َشاِركآْ قاِئَممََك َمَع الَفصآْ

ِمراتيجّياِت َحلِّ النَِّزاَعاِت. َهِذِه بَعآُْض الَعواِمِل اَلَِّمي تَُؤثُِّر في اسآْ

• َمَع 	 الَعالَقِة  ِة  أََهّميَّ َوَم���َدى  ِمْنَك  ْخِص  الشَّ ُق��ْرِب  َم��َدى  َم��ا   : الَعالَقِة  ُة  أََهّميَّ •	
ُد َمْعِرَفٍة عاِبَرٍة ؟( ْخُص أٌَخ أَْم ُأْخٌت َمْحبوبة، أَْم ُمَجرَّ ْخِص اآلَخِر )َهْل َهَذا الشَّ الشَّ

• ْخِص اآلَخِر )َهْل 	 َتواُزُن الُقَوى : َما َمَدى َتواُزِن الُقَوى َبْيَنَك َوَبنْيَ الشَّ
ُمَك أََم اِلُدِك أَْم َرئيُسَك أَْم ضاِبُط ُشْرَطة؟(. هَو ُمَعلِّ

• زاِع )َهْل 	 ِإَذا َكاَن ُهَناَك َخَطُر ُحدوِث ُعْنٍف ِفي النِّ َطِر: َما  ُوجوُد اخَْلَ
ْخُص ِساَلًحا أَْم َلَدْيُه َماٍض ِمْن الُعْنِف؟(. َتِلُك الشَّ مَيْ
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قيِق َهَدِفَك )َما َمَدا  أََهّميَُّة الُوصوِل ِإلَى اَلآَْهَدِف : َما َمَدا أََهّميَِّة حَتآْ
َما  ُمقاِبَل  ُمشاَهَدتُُه،  يَِجُب  اَلَِّذي  يُوِنيِّ  المِِّلِفزآْ ناَمِج  البَرآْ ُشعوِرَك جُتاهَ 

رُسُه ِفي اجلاِمَعِة ؟( تَدآْ

موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَفآْراٍد، انآُْظرآْ ِإلَى ُكلٍّ ِمنآْ الَعواِمِل َواَلآْسينارآْيوهاِت  ِفي َمجآْ
لوَب َحلِّ النَِّزاع املُناِسِب ِلُكلِّ ِسينَارآْيُو . مَرآْ أُسآْ لَِة، ثُمَّ ِاخآْ َذاِت الصِّ

العاِمُل 1: أََهّميَُّة الَعالَقِة:
ٌة. ينَارآْيُو أ: َعالَقٌة َوثيَقٌة، َحميَمٌة َوُمِهمَّ السِّ

ينَارآْيُو ب: َعالَقٌة بَعيَدةٌ، اَل يُُهمُّ احِلفاُظ َعلَيآَْها. السِّ
العاِمُل 2: تَواُزُن الُقَوا:

راُف النَِّزاع ُهمآْ أَقآْراٌن. ينَارآْيُو أ: قًوا ُممَساويٌَة َوُممَواِزنٌَة؛ أَطآْ السِّ

أَنَّ  الــواِضــِح  ِمــنآْ  ُمــمـَـواِزنـَـٍة؛  َوَغــيآْــُر  ُممَكاِفئٍَة  َغيآُْر  قــًوا  ينَارآْيُو ب:  السِّ
ًة. َر َمكانًَة أَوآْ ُسلآَْطًة أَوآْ قوَّ أََحَدُهمآْ يَُفوُق االَخآْ

العاِمُل 3: ُوجوُد َخَطٍر:

الَخُر  ُص  خآْ الشَّ ُصلآْ  يَحآْ لَمآْ  ِإَذا  ٌد  ُمَؤكَّ أَوآْ  ُمباِشٌر  َخَطٌر  أ:  ينَارآْيُو  السِّ
َعلَى َما يُِريُد.

مََمٌل. ينَارآْيُو ب: اَل يوَجُد َخَطٌر ُمحآْ السِّ

العاِمُل 3: أََهّميَُّة الُوصوِل ِإلَى اَلآَْهَدِف:

ِإلَى احُلصوِل  ا  َحّقً مَاُج  حَتآْ اَلآَْقضيَِّة؛  ِلَهِذِه  ٌس  ُممََحمِّ أَنآَْت  أ:  ينَارآْيُو  السِّ
َعلَى َما تُِريُد

ُعُر ِبَحماٍس َكبيٍر ِلَهِذِه اَلآَْقضيَِّة؛ لَنآْ تَنآَْزِعَج ِإَذا لَمآْ  ينَارآْيُو ب: اَل تَشآْ السِّ
ُصلآْ َعلَى َما تُِريُد. حَتآْ

الِم: ُة السَّ َمَجلَّ
ِباأْلَْسِئَلِة  ُمْسَتِعيًنا  ��َزاَع��اَت  ال��نِّ َم��َع  ِبَها  َتَتعاَمُل  ��ِت��ي  اَلَّ ريَقِة  الطَّ ِف��ي  ْر  َفكِّ
َحَيواٍن  )أَي  َزاع  النِّ َمَع  َعاُمِل  ِللتَّ ُشُيوًعا  اأَلْكَثُر  ريَقُة  الطَّ ِهَي  َما  الّتالَيِة. 
أَْغَلِب  ِفي  ريَقَة  الطَّ َهِذِه  َتْختاُر  َك  أَنَّ َتْعَتِقُد  مِلَ��اَذا  أَْفَضَل؟(  ِبَشْكٍل  ُلَك  ثِّ مَيَ
ِتي َتْعَتِرِضَك؟ َكْيَف َتْشُعُر َبْعَد َذِلَك؟ اأَلْحَياِن؟ َهْل هي ُمناِسبة ِلْلَمَواِقِف اَلَّ
رُّ  ِتي مَتُ ٌة ُأْخَرى َقْد َتكوُن أَْكَثَر ُمالَءَمًة ِلْلَمَواِقِف اَلَّ َهْل ُهَناَك اْسِتراتيجيَّ

َبها أَْكَثر ِمْن َغْيِرها؟ رِّ ِتي َتَودُّ أَْن ُتَ ُة اَلَّ ِبَها؟ َما ِهَي اإِلْسِتراتيجيَّ
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 8.3 النشاط

ُة اَلآْبوَمِة: ِمراتيجيَّ اسآْ

َمواِقَف  ِفي  ُمفيَدًة  مَِلَفُة  املُخآْ ِمراتيجّياُت  االسآْ تَكوَن  أَنآْ  مُيآِْكُن  بَيآْنََما 
َغاِلًبا  املُفيِد  َفِمن  ٍد،  ُمؤكَّ أَوآْ  ُمباِشٍر  َخَطٍر  ِفي  ُكنآَْت  ِإَذا  ِإالَّ  مَِلَفٍة،  ُمخآْ

صيَِّة املُمَعاِونَِة. خآْ اتِّباُع نَصيَحِة اَلآْبوَمِة - َصاحبة الشَّ

َزاع َمَع أَْقراِنَك. ْد َمْصَدَر النِّ 1 . َحدِّ

َزاِع. َقَة ِبالنِّ 2 . َيْذُكُر ُكلُّ َشْخٍص َرَغَباِتِه َواْحِتَياَجاِتِه امُلَتَعلِّ

ِكٍن ِمْن احُللوِل. 3 . َتباَدِل اأَلْفكاِر َمَع أَْقراِنَك إِليَجاِد أَْكَبِر َعَدٍد مُمْ

4 . ِاْخَتْر أَْفَضَل َثالَثِة ُحلوٍل.

َبَة َعْن َتْنفيِذ احَللِّ ِلُكلِّ َشْخٍص. كاليَف َوالَفَواِئَد امُلَتَرتِّ ْد التَّ 5 . َحدِّ

ٌة: َمْسَرحيَّ

َداِم  ِمخآْ ٍم ِباسآْ ٍة أَوآْ َرسآْ َرحيَّ َداِد َمسآْ موعاٍت ِمنآْ أَرآْبََعِة أَفآْراٍد، ُقمآْ ِبِإعآْ ِفي َمجآْ
مَاُرهُ: أََحِد الّسينارآْيوهاِت الّماليَِة. َوِلُكلِّ ِسينَارآْيُو تَخآْ

ِمراتيجيَِّة  راِف النَِّزاع اتِّباُع ِإسآْ َد َكيآَْف نََشَأ النَِّزاُع َوَكيآَْف مُيآِْكُن أِلَطآْ َحدِّ
لَِّها. الآْبوَمِة حِلَ

ِل. ِرضآْ ُرسوماِتَك َعلَى اَلآَْفصآْ اعآْ

سينارآْيوهاٌت:

ًرا  بَُة َصداَقٌة َطويلٌَة، لَِكنَّها بََدأَتآْ ُمَؤخَّ 1 . َجَمَعمآَْك أَنآَْت َوَصديَقمَُك املَُقرَّ
قآِْص. ِت َمَع َصِديَقاِتَها ِمنآْ نَاِدي الرَّ ِفي َقضاِء املَزيِد ِمنآْ الَوقآْ

َمَع  ِذكآَْريَاِتِه  َويُِحبُّ احَلديَث َعنآْ  َكِثيًرا،  لَِّة  السَّ ُكَرةَ  2 . يُِحبُّ واِلُدك 
َغُط َعلَيآَْك ِلاِلنآِْضَماِم  َهِذِه الّرياَضِة ِعنآَْدَما َكاَن ُمَراِهًقا. َوُهَو يَضآْ
لَِّة. بَلآْ  ُكَرةَ السَّ بُِّذ  َرَسِة، لَِكنََّك اَل حُتَ لَِّة ِفي املَدآْ ُكَرِة السَّ ِإلَى َفريِق 

ِبُر واِلَدك. ِري َكيآَْف تُخآْ آَْعَب ُكَرة الَقَدِم، لَِكنََّك اَل تَدآْ ُل أَنآْ تَل تَُفضِّ
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ُد  يَمََعمَّ ــا  ــًم َداِئ َفــُهــَو  َمــَعــَك.  لَئيٌم  ــِل  الــَفــصآْ ِفــي  ــخــاِص  1 . أََحـــُد األَشآْ
ِمنآْ  ياَء  األَشآْ َويَنآِْزُع  ِمُمَك.  َويَشآْ ِبجاِنِبَك  مَيُرُّ  ِعنآَْدَما  ِبَك  ِطداَم  ااِلصآْ

ِلِه. مِّ ِدُر َعلَى حَتُ ُعُر ِبالآَْغباِء. أَِخيًرا، لَمآْ تَُعد تَقآْ َعلَُك تَشآْ يَك َويَجآْ يَدآْ

ِفُز  ُرآْجوَحِة. َوِعنآَْدَما يَحنُي َدوآُْرَك، تَقآْ آَْعَب َعلَى اأَلآْ 2 . أَنآَْت تَنآْمَِظُر أَنآْ تَل
ُرآْجوَحَة. َرا أَماَمَك َوتَأآُْخُذ اأَلآْ َفماةٌ أُخآْ

ِر َعلَى ُكرآْسيٍّ ِبَقَدِمِه. ُص اجلاِلُس َخلآَْفَك َعلَى النَّقآْ خآْ 3 . اَل يَُكفُّ الشَّ

تَقاُسِم  َعلَى  مَُما  َواتََّفقآْ ِصديٍق.  َمَع  ِعلآْميٍّ  تَقآْريٍر  تَعآَْمُل َعلَى  أَنآَْت   . 4
ٍء  ُجزآْ َعلَى  َصديُقَك  َويَعآَْمُل  ِمنآُْه،  ٍء  ُجــزآْ َعلَى  تَعآَْمُل  ِبَحيآُْث  الَعَمِل، 
ٍر أِلَنَّ  ُل ِكاًلكما َعلَى ِصفآْ داَد، يَمََحصَّ َعآْ آَخَر. ِعنآَْدَما يُعيُد املَُعلُِّم اأَلآْ

. ِنتآْ ِئِه ِمنآْ اإِلنآْمَرآْ ِخ ُجزآْ َصديَقَك َقاَم ِبنَسآْ

ُث  ِء اخلاصِّ ِبَك ِمنآْ المَّقآْرير. َكيآَْف تَمََحدَّ ُكنآَْت َقدآْ َعِملَتآْ ِبِجدٍّ َعلَى اجُلزآْ
ُث َمَع َصديِقَك؟ َمَع املَُعلِِّم؟ َوَكيآَْف تَمََحدَّ

أََحد  يُِريُد  بوِع،  األُسآْ ِنهايَِة  لَِة  ُعطآْ ِفي  َعلُُه  َسمَفآْ ِعنآَْدَما تُناِقُش َما   . 5
. َدَقاِئَك ُمشاَهَدةَ فيلآٍْم َويُِريُد الَخر لَِعَب اَلآْبوليِنجآْ أَصآْ

ِفي  َت  عآْ تََطوَّ ــدآْ  َوَق غاِر  اَلصِّ ــفــاِل  َطآْ اأَلآْ َمــَع  ِبالآَْعَمِل  ا  َحّقً ِمُع  مَمآْ تَسآْ  .  6
ِلِدَراَسِة  ِللآَْجاِمَعِة  َم  المََّقدُّ تُِريُد  َسنََواٍت.  ِة  ِلِعدَّ ِة  يآِْفيَّ الصَّ املَُخيَّماِت 
َفعاِن َمصاريَف  ِبُرَك َواِلَداَك أَنَُّهَما َسيَدآْ ، لَِكنآْ يُخآْ المَّعآْليِم ااِلبآِْمدائيِّ

. بَّ ُرَس الطِّ ِط أَنآْ تَدآْ تَعآْليِمَك ِبَشرآْ

الِم: ُة السَّ َمَجلَّ
ِتي ُحلَّ ِبَها.  ِريَقِة اَلَّ ًرا َوَلْم َتُكْن َراِضًيا َعْن الطَّ ْر ِفي ِنَزاٍع ِعشَتُه ُمَؤخَّ َفكِّ
َزاع ِبَشْكٍل  لِّ النِّ َكْيَف َكاَن ِبِإْمكاِنَك اْسِتْغالُل َطريَقِة اَْلبوَمِة امُلَتعاِوَنِة حِلَ

أَْفَضَل.
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8.4 ِدراَسُة حاَلٍة

ِة ِفي َلْيِبيْرَيا »ِليَما ُغبوي« َوِنهاَيُة احَلْرِب اأَلْهليَّ

ِفي  احلالَِة.  َحَسَب  مَِلَفٍة  ُمخآْ ِبُطُرٍق  النَِّزاَعاِت  َحلِّ  َكيآْفيَِّة  ِفي  نا  نََظرآْ
موَعٍة  ِدراَسِة احلالَِة الّماليَِة، َسنَنآُْظُر ِفي َكيآْفيَِّة َعَمِل »ِليَما ُغبوي« َوَمجآْ

لِّ النَِّزاِع ِعنآَْدَما ُكنَّ ِفي َموآِْقِف َضعآٍْف . ِمنآْ النِّساِء اللِّيبيريات حِلَ

غآِْط  يَا ِللضَّ »ِليَما ُغبوي« ِهَي ناِشَطُة َسالٍم ِليآْبيريٌَّة َجَمَعتآْ ِنساَء لَيآِْبيرآْ
»ِإلــنيآْ  جاِنِب  ِإلَــى  يَا.  لَيآِْبيرآْ ِفي  ليَِّة  األَهآْ ِب  احَلــرآْ ــَهــاِء  نآْ إِلِ الــقــاَدِة  َعلَى 
«، َحَصلَت »ُغبوي« َعلَى جاِئَزِة نُوِبلآْ  مانآْ ل َكرآْ « َو»تََوكَّ ُجونآُْسونآْ سيَرليفآْ

اَلِم ِفي َعاِم 2011 . ِللسَّ

ُب  ِرها ِعنآَْدَما انآَْدلََعتآْ احَلرآْ َرةَ ِمنآْ ُعمآْ َكانَتآْ »ُغبوي« ِفي الّساِبَعَة َعشآْ
يَا،  ِبَرتآْ ِهَي َوعاِئلَمُها َعلَى الِفراِر ِمنآْ لَيآِْبيرآْ ليَُّة ِفي َعاِم 1989. َوأُجآْ األَهآْ
»ُغبوي«  َعاَدت  اَلِحٍق،  ٍت  َوقآْ ِفي  َغانَا.  ِفي  ِجِئنَي  ِلالَّ ُمَخيٍَّم  ِإلَى  َهَرًبا 
ًة مِلَُساَعَدِة اجُلنوِد  مََشاَرًة نَفآْسيَّ ِفَها ُمسآْ ريبَها ِبَوصآْ ت تَدآْ يَا َوتَلَقَّ ِإلَى لَيآِْبيرآْ

فاِل الّساِبقنَي . األَطآْ

َمِعي النِّساء  َذاَت لَيآْلٍَة، َرأَتآْ »ُغبوي« ِفي َمناِمها أَنَّ اللََّه يَُقوُل لََها: »اجآْ
املُسِلماِت  َمــَع َصِديَقاِتَها  ـــَدأَتآْ  بَ ِلــَذِلــَك  ــالِم!«  الــسَّ ــِل  أَجآْ ِمــنآْ  َوَصــلِّــي 
 ِ َهاِب ِإلَى املَساِجِد بَعآَْد َصالِة اجُلُمَعِة َوِإلَى َكنيَسمنَيآْ َسيحّياِت ِبالذَّ واملآْ
ِر ِرسالَِمِهمآْ ِإلَى  بآِْت ِلنَشآْ ُكلَّ يَوآٍْم أََحٍد، َوَكَذِلَك ِإلَى الّسوِق َصباَح يَوآِْم السَّ
ُن  َعن َعلَيآْهن َمنآُْشوَراٍت تَقوُل: »نَحآْ النِّساِء ِفي ُكلِّ َمنَاِحي احَلياِة. َوَوزَّ
ِمداِء َعلَيآْنَا!!  نَا ِمنآْ ااِلعآْ فاِلنا! لََقدآْ َسِئمآْ نَا ِمنآْ َقمآِْل أَطآْ ُمنآَْهَكاٌت! لََقدآْ َسِئمآْ

اَلم!«. ر السآْ َن - َفلديُكنَّ َصوآٌْت ِفي َعَمليَِّة نَشآْ مَيآَْقظآْ أَيَّمَُها النِّساءُ، اسآْ

َساِء  َنْت امَلْنشوراُت َأْيًضا ُرسوماٍت ِلَشْرِح ِرَساَلِتهنَّ ِللنِّ َتَضمَّ
َواِتي َل َيْسَتِطْعَن الِقراَءَة. َاْللَّ

بَيآْضاَء،  َمالِبَس  تَِديَاٍت  ُمرآْ ِع،  ِبالمََّجمُّ النِّساِء  ِمــنآْ  َكبيَرةٌ  ــداٌد  أَعآْ ــَدأَتآْ  بَ
ِع  َوَرفآْ َواملَِسيِحيَِّة،  الميَِّة  اإِلسآْ ريَقِة  الطَّ َعلَى  الِم،  السَّ ِل  أَجآْ ِمنآْ  اَلِة  ِللصَّ

َرياُت ِبَجاِئَزِة   ِليَما ُغبوي َوالَفاِئَزاُت األُخآْ
اَلم نُوِبلآْ للسَّ
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ِمجاِج أََماَم املَبَاِني احُلكوميَِّة. ِفي ِنهايَِة املَطاِف، ُمِنَحتآْ  عاراِت وااِلحآْ الشِّ
ِمنآْ  نَتآْ  مَتَكَّ َحيآُْث  تيلورآْ«،  »تَشارآِْلزآْ  يَا،  لَيآِْبيرآْ َرئيِس  َمــَع  ِلقاًء  »ُغبوي« 
ِل ِمنآْ َعاِم  الِم. ِفي َربيِع األَوَّ ِبَأنآْ يَِعَدها ِبُحُضوِر ُمحاَدثاِت السَّ ناِعِه  ِإقآْ
َمها  الِم ِفي َغانَا اَلَِّمي نَظَّ 2003، َحَضَر »تَايآْلُورآْ« َوُخصوُمُه ُمحاَدثاِت السَّ
بَِة  ِبُصحآْ َغانَا  ِإلَى  اَلآْلَّيآْبيرّينَي  القاَدةَ  »ُغبوي«  َراَفَقتآْ   . وآْليُّ الدَّ مََمُع  املُجآْ

ِمئاِت النِّساِء.

باِهَظِة  َفناِدِق  يَوآْميٍَّة خاِرَج  الِبدايَِة ِفي ُمظاَهَرٍة  النِّساءُ ِفي  َحَضَرتآْ 
ٍم  راِز تََقدُّ ِل ِإحآْ َن َعلَيآِْهمآْ ِمنآْ أَجآْ الثََّمِن َحيآُْث المََقى املَُفاِوُضوَن، َوَضَغطآْ
ُهٍر،  أَشآْ ِة  ِلِعدَّ اُحاَدثاُت  ِت  مََمرَّ اسآْ ِعنآَْدَما   ، َذِلــكَ َوَمَع  اُحاَدثاِت.  ِفي 
يَا، َدَخلَتآْ »ُغبوي«  راِر الُعنآِْف ِفي لَيآِْبيرآْ ِممآْ ٍم، ومع اسآْ راِز أَيِّ تََقدُّ ُدوَن ِإحآْ
جاجيَِّة حاِمالٍت  اَلزُّ األَبآْواِب  أََماَم  َن  َجلَسآْ َحيآُْث  الُفنآُْدِق،  ِإلَى  والنِّساءُ 
ِشعاراٍت ِللآُْمَطالَبَِة ِبِإنآَْهاِء الُعنآِْف. أَرآَْسلَت »ُغبوي« ِرسالًَة ِإلَى الَوسيِط 
أَنَّ  بََرتآُْه  أَخآْ ٍر.  بَكآْ أَِبي  الّساِبق، اجِلِنرال  النَّيآْجيريِّ  ئيِس  الرَّ  ، ئيسيِّ الرَّ
َهِة،  النِّساَء سيبقني ماسكاٍت أذرع بعضهن ببعض َوَجاِلَساٍت ِفي اَلآَْردآْ
َسالٍم.  اتِّفاِق  ِإلَى  ُل  المََّوصُّ يَِممَّ  َحمَّى  »َرَهاِئَن«  املَنآُْدوِبنَي  ِمِجِزَن  َوِسيحآْ
َفِة املُفاَوضاِت  ُغرآْ َجاِلَساٍت خاِرَج  النِّساءُ  َظلَّتآْ  ٍر،  بَكآْ أَِبي  ِمنآْ  ٍم  َوِبَدعآْ
ِل املُضيِّ ِفي اُحاَدثاِت.  َدَث َضغآًْطا ِمنآْ أَجآْ ا أَحآْ ِخالَل األَّياِم الّماليَة، مِمَّ
ِب  اَلِم الّشاِمِل َحّدا ِللآَْحرآْ َعِة أََساِبيَع، َوضَعتآْ اتِّفاقيَُّة »أَكآْرا« ِللسَّ بَعآَْد ِبضآْ
تآْ أَرآْبََعَة َعَشَر َعاًما َوالَِّمي أَوآَْدتآْ ِبَحيَاِة 250000  مََمرَّ ِة اَلَِّمي اسآْ ليَّ األَهآْ

فاِل. ٍص، ُربُُعُهمآْ ِمنآْ األَطآْ َشخآْ
ِئلَِة اَلّماليَِة: َسآْ موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَفآْراٍد، أَِجبآْ َعنآْ اأَلآْ ِفي َمجآْ

راُع اَلَِّذي َكانَتآْ »ُغبوي« حُتاِوُل َحلَُّه؟ َما الصِّ
أَنََّها  تَعآْمَِقُد  َــاَذا  مِل الــنِّــَزاع؟  َحــلِّ  ــاَولَــةِ  َ ِحُ مَاَرتآَْها  اخآْ اَلَِّمي  األَساليُب  َما 

ِمراتيجّياِت؟ مَاَرتآْ ِتلآَْك االسآْ اخآْ

ِة ِلَفَشِل َمنآَْهِجها  وآْليَّ ِب، انآْمََقَدتآْ »ُغبوي« الوكاالِت الدَّ بَعآَْد انآِْمهاِء احَلرآْ
الُم  الِم ِفي الِبالِد. بَعآَْد انآِْمهاِء النَِّزاع، اَل يََزاُل السَّ ِفي احِلفاِظ َعلَى السَّ
عاِل النَِّزاع؟ َما اَلَِّذي  َعاَدِة ِإشآْ ُدَث إِلِ ا ِللآَْغايَِة. َما اَلَِّذي مُيآِْكُن أَنآْ يَحآْ َهّشً

الِم الّداِئِم؟ يَِجُب اَلآْقياُم ِبِه ِلَضَماِن السَّ

الِم ُة السَّ َمَجلَّ
عاُمِل َمَع  ِذي َسُيَساِعُدَك َعَلى التَّ َوالَّ ْرِس،  ْمَتُه ِفي َهَذا الدَّ َتَعلَّ ِذي  اَلَّ َما 

َزاَعاِت ِبَشْكٍل أَْفَضَل؟ النِّ

العاشرة  السنوية  بالذكرا  يحمفلون  الليبيريون 
التفاقية السالم الشامل، املوقعة في أكرا في 18 
أغسطس 2003، والمي أنهت احلرب األهلية في 

بالدهم المي اسممرت 14 عاًما.
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85 الِم يَُحلُّوَن املَشاِكَل ُصّناُع السَّ

الوحدة الّتاسعة

وَن امَلشاِكَل الِم َيُحلُّ ُصّناُع السَّ

 9.1 أَْبد َرْأيَك

َماَذا تُِريُد اَنآْ تَُغِيَر؟

أَِجبآْ ِبنَفآِْسَك، ثُمَّ َشاركآْ إجابَمك َمَع َقريِنَك:

َفَماَذا  مََمِعَك،  ُمجآْ ِفي  واِحــٍد  ٍء  َشــيآْ تَغآْييُر  كاِنَك  ِبِإمآْ َكــاَن  ِإَذا   -
َسيَُكوُن ؟

رآِْس،  الــدَّ َهـَذا  ِفي  لَِّها.  حِلَ األُولَــى  َوةُ  اخُلطآْ هَو  املَشاِكِل  ديُد  حَتآْ
بَاِب َحوآَْل العالَِم ِلمَغآِْييِر  َرًة َعلَى الُقَوا اإليجابيَِّة ِللشَّ َسنُلآْقي نَظآْ

. مََمَعاِتِهمآْ ُمجآْ

9
الَهَدُف

ديِد  ُن ِمْن حَتْ ْرِس َسَتَتَمكَّ َبْعَد َهَذا الدَّ
����لِّ امُل���ْش���ِك���اَلِت  املَ����راِح����ِل ال����اّلِزَم����ِة حِلَ
َوَتْطبيِق َهِذِه املَراِحِل ِفي ُمْجَتَمِعَك .
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9.2 الِقراَءة:

َة اخَلْضراء: َمْجد َمْشَهراوي َوَكْعكاُت َغزَّ

ِجَها ِبَدَرَجِة البََكالُورآْيُوِس  ةَ. بَعآَْد تََخرُّ َهراوي« ِفي ِقطاِع َغزَّ د َمشآْ نََشَأتآْ »َمجآْ
َدا  ِإحآْ َكانَتآْ  مََمِعَها.  ُمجآْ مِلَُساَعَدِة  َطريَقٍة  َعنآْ  بََحثَتآْ  املََدنيَِّة،  الَهنآَْدَسِة  ِفي 
َر الَكثيُر ِمنآْ املَبَاِني،  ِب، ُدمِّ مآَْها أَنَُّه بَعآَْد َسنََواٍت ِمنآْ احَلرآْ املَشاِكِل اَلَِّمي اَلَحظآْ

لَِكنَّ الُوصوَل ِإلَى َموادَّ ِبناٍء َجديَدٍة َكاَن َصعآًْبا.

املَناِزُل  ِتلآَْك  َكانَتآْ  املَناِزِل.  آاَلُف  ــَرتآْ  ُدمِّ  ،2014 ِب  َحــرآْ »ِفي  د:  َمجآْ تَقوُل 
َكانَتآْ  ِلُعُقوٍد.  صاِمَدًة  املَناِزُل  َهــِذِه  َظلَّتآْ  ــاِر.  ــجَ َواألَحآْ خوِر  الصُّ ِمنآْ  َمبآْنيًَّة 
ِت،  ِرُفُه. ِفي َذِلَك الَوقآْ ِدَقاِئي، ِجيَراِني، َوُكّل ِمنآْ أَعآْ ِتلآَْك َمناِزُل َعاِئلَِمي َوأَصآْ
؟  ُمساَعَدتُُهمآْ مُيآِْكنُني  َكيآَْف  ِللنَّاِس؟  َعَل  أَفآْ أَنآْ  مُيآِْكنُني  َماَذا  َقاِئلًَة:  تَساَءلَتآْ 
ِل  مآْ َكاِم والرَّ َمنآِْت َوالرُّ لَُم أَنَّنَا لَمآْ نَُكنآْ َقاِدِريَن َعلَى احُلصوِل َعلَى اإِلسآْ ُكنآُْت أَعآْ

ُب. َرتآُْه احَلرآْ َعاَدِة ِبناِء َما َدمَّ إِلِ

ِلُكُه«. ٍء مَنآْ مََمِع أَيآًْضا، َشيآْ ٍء َما ِمنآْ داِخِل املُجآْ داُم َشيآْ ِمخآْ َا مُيآِْكنُنَا اسآْ ، ُربَّ َولَِكنآْ

راِء »، اَلَِّذي اَل يُساِعُد َفَقطآْ  َم » الَكعآَْكِة اخَلضآْ ِمَراِعَها اسآْ لََقتآْ َعلَى اخآْ أَطآْ
ةَ. اِن َغزَّ عوِر ِبالآَْكَراَمِة ِلُسكَّ ِمعاَدِة الشُّ َماِر، بَلآْ أَيآًْضا َعلَى اسآْ َعلَى ِإعاَدِة اإِلعآْ

ِكلٍَة  ُمشآْ حّل  ِإلَى  َوَفريُقها  د«  »َمجآْ لَتآْ  وَّ حَتَ راِء،  اخَلضآْ الَكعآَْكِة  ِمراِع  اخآْ بَعآَْد 
ِة أَرآْبَِع  َرباِء ِإالَّ مِلُدَّ ةَ َعلَى الَكهآْ ُصُل ُسّكاُن َغزَّ َرباِء. اَل يَحآْ ِكلَِة الَكهآْ َجديَدٍة، ُمشآْ
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»َصنآْ  ى  يَُسمَّ سّيٍة  َشمآْ ِنظاَم طاَقٍة  د«  »َمجآْ َرتآْ  َطوَّ ِلَذا  اليَوآِْم.  ِفي  َساَعاٍت 
َ ثاَلٍث أَوآْ أَرآْبَِع عاِئالٍت. « مُيآِْكُن ُمشاَرَكمُُه بنَيآْ بوكآْسآْ

شاِهْد َهَذا امُلْقَتَطَف ِمْن َبْرناَمِج »تاْد ُتوْك« َعْن اْخِتراعاِت »َمْجد َمْشَهراوي«:    

 ted.com/talks/majd_mashharawi_how_i_m_making_

bricks_out_o f_ashes_and_rubbIe_in_gaza/transcript

مََطَف:  ِئلَِة اَلّماليَِة َوأَنآَْت تُشاَهُد املُقآْ َسآْ أَِجبآْ َعنآْ اأَلآْ

َعلَُه ُرَكاًما؟ اًل لمجآْ د« أَوَّ بَتآْ »َمجآْ َماَذا َجرَّ

َدَمتآْ  مَخآْ اسآْ َمــاَذا  َمنآِْت؟  اإلسآْ حوِق  َمسآْ ِمنآْ  بَــَداًل  داَمُه  ِمخآْ اسآْ حاَولَتآْ  َمــاَذا 
أَِخيًرا ِلُصنآِْع الُكمَِل؟

َرتآَْها َقبآَْل أَنآْ تَنآَْجَح؟ َكمآْ َعَدُد المَّجاِرِب اَلآْفاِشلَِة اَلَِّمي أَجآْ

سيَِّة؟ َكيآَْف  مآْ اَقِة اَلشَّ موعاِت الطَّ د« َمَع َمجآْ َما ُهَو العاِئُق اَلَِّذي َواَجَهمآُْه »َمجآْ
ِكلَِة؟ تََغلَّبَتآْ َعلَى َهِذِه املُشآْ

ِمنآْ  َرأَةٌ  «، انآُْظرآْ ِفي املَقولَِة الّماليَِة »ملُنى«، َوِهَي امآْ بَعآَْد ُمشاَهَدِة »تادآْ تُوكآْ

 : سيَِّة ِفي َمنآِْزِلها. َقالَتآْ مآْ اَقِة اَلشَّ َدٍة ِللطَّ كيُب َوحآْ َدا الَعاِئاَلِت اَلَِّمي مَتَّ تَرآْ ِإحآْ

ٍر َما ِفي َحيَاِتي.  َد«؟ لَمآْ أَتََخيَّلآْ أَبًَدا أَنَِّني سأمسك ِبِزَماِم أَمآْ ِري يَا »َمجآْ »أَتَدآْ

يََّزةٌ ِللآَْغايَِة«. ُعُر ِبَأنَِّني مُمَ َدِر طاَقِمي. أَشآْ ُم ِفي َمصآْ الَن مُيآِْكنُني المََّحكُّ

موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَفآْراٍد. ِفي َمجآْ

عوِر ِبالآَْكَراَمِة؟ ِكاَلِت والشُّ َ َحلِّ املُشآْ َما ِهَي الَعالَقُة بنَيآْ

الِم: ُة السَّ َمَجلَّ
َحّدياِت  ِة َهَذا اأُلْسبوَع، َضْع قاِئَمًة ِبأَْكَبِر َعَدٍد ِمْن التَّ أَْثناَء َحَياِتَك الَيْوميَّ
ِتي َتَرى أَنَّ ُمْجَتَمَعَك يواجهها. اْسأَْل أَْصِدقاَءَك َوأَْفراَد عاِئَلِتَك َعْن  اَلَّ
ّدياٍت َمَع  ا مِلُشاَرَكِة أََهمِّ َثالَثِة حَتَ اِلي، ُكْن ُمْسَتِعّدً ْرِس التَّ َرْأِيِهْم. ِفي الدَّ

َفْصِلَك.

ِمنَي: ُمالَحَظٌة ِلْلُمَعلِّ

اَلآْكافي  ُر  اَلآَْقدآْ َرَسِمَك  مِلَدآْ رآْ  يَمََوفَّ لَمآْ  ِإَذا 
 ،» ــوكآْ ــادآْ تُ ــتآْ مِلـُـَشــاَهــَدِة »ت ــِرنآْ ــِم نآْ ِمــنآْ ااَلآْ
َحِة  ــِس َصفآْ نَــفآْ َفــالــنَّــصُّ َمــوآْجــوٌد َعــلـَـى 
ِب َقبآَْل  الَّ ، َومُيآِْكنَُك ِطباَعمُُه ِللطُّ الِويبآْ

رآِْس. الدَّ
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شاط 3. 9 النَّ

ِإْنشاُء َشَجَرِة امُلْشِكاَلت

 َ بَــنيآْ يَعآَْمُل  بَرازيلّيًا  ُمَعلًِّما  َفــريــري«  لُــو  ــاوآْ »بَ ــاَن  َك
ّمينّياِت.  والسِّ ِسيِنيَّاِت  اخَلمآْ ِفي  الُفَقراِء  اَلآُْعّماِل 
َوتَثآْقيُفِهمآْ  الِقراَءِة  َكيآْفيَّة  الُعّماِل  تَعآْليَم  َهَدُفُه  َكاَن 
 . مََمِع البَرازيليِّ نُوا ِمنآْ املُشاَرَكِة ِفي املُجآْ َحمَّى يَمََمكَّ
ــُه  أَنَّ املَُعلِِّمنَي  ِمــنآْ  موَعمُُه  َوَمجآْ »َفــريــري«  اكآْمََشَف 
 ، ِديِد َمشاِكِلِهمآْ مََمِع ِلمَحآْ ضاءُ املُجآْ مََمَع أَعآْ ِعنآَْدَما اجآْ
بَُحوا  أَصآْ ِكاَلِت،  املُشآْ َمَع  ِللمََّعاُمِل  ُخَطٍط  ــِع  َوَوضآْ
مَِطيُعوَن اتِّخاَذ َقَراَراِتِهمآْ  َرُكوا أَنَُّهمآْ يَسآْ ًة، َوأَدآْ أَكآْثََر قوَّ
، َولَمآْ يَُعوُدوا يَعآْمَِقُدوَن أَنَُّهمآْ َعاِجُزوَن َعلَى  ِبَأنآُْفِسِهمآْ

َداِث ِفَرٍق. ِإحآْ

ِمنآْ  ِهَي  َوِحلِّها  املَشاكل  ديِد  حَتآْ ِمنآْ  مََمعاِت  املُجآْ ُن  مُتَكِّ اَلَِّمي  ُرِق  الطُّ َدا  ِإحآْ

ِكاَلت. ِخالِل َشَجَرِة املُشآْ

ثُِّل األَوآْراُق آثاَرها.  ئيَسَة. َومُتَ ِكلََة الرَّ ُع املُشآْ ثُِّل اجِلذآْ ِكاَلت، مُيَ ِفي َشَجَرِة املُشآْ

ِكلَِة. باَب املُشآْ ا اجُلذوُر َفمَُمثُِّل أَسآْ أَمَّ

ِة ِبَك: ِكاَلت اخلاصَّ ِويِر َشَجَرِة املُشآْ اتَّبََع َهِذِه املَراِحَل ِلمَطآْ

ِفي  اّلُب  الطُّ َكمَبَها  اَلَِّمي  ِكاَلِت  املُشآْ َمعآْ  اجآْ أقرانك،  1: بساعدة  َوةُ  اخُلطآْ

َرا اَلَِّمي  . َما ِهَي املَشاِكُل األُخآْ ِة ِبِهمآْ الِم اخلاصَّ َمَجاّلِت السَّ

مُُب املَشاِكَل،  مُيآِْكنُك المَّفآْكيُر ِفيَها مع باقي القسم؟ ِعنآَْدَما تَكآْ

يَِجُب أَنآْ حُتاِوَل أن تَنآُْظَر إليها َعلَى أَنََّها َمشاِكُل ِفعآْليٌَّة، َولَيآَْس 

ُقدوُم  مَبَُر  يُعآْ امِلثَاِل،  َسبيِل  َعلَى   . احَلـلِّ ِفي  نَقآٌْص  أَنََّها  َعلَى 

مَبَُر  يُعآْ اَل  ِفيَما  ِكلًَة،  ُمشآْ جاِئعوَن  َوُهمآْ  َرَسِة  املَدآْ ِإلَى  اّلِب  الطُّ

ِفي  َسبًَبا  )بَــلآْ  ِكلًَة  ُمشآْ ــَطــاِر  اإِلفآْ بََة  َوجآْ اّلِب  الطُّ تَناُوِل  َعــَدم 

الواِقِع!(.
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موَعمَُك  ِكلًَة تُِريُد َمجآْ مَرآْ ُمشآْ موعاٍت ِمنآْ أَرآْبََعِة أَفآْراٍد، ِاخآْ َوةُ 2: ِفي َمجآْ اخُلطآْ

ِمنآْ  َكبيَرٍة  َعٍة  ِقطآْ َعلَى  َشَجَرًة  ارسمآْ  َعلَيآَْها.  وآِْء  الضَّ ليَط  تَسآْ

ِع َشَجَرِتَك. ِكلََة َعلَى ِجذآْ الَوَرِق أَوآْ لَوآَْحِة ُملآَْصقاٍت. اُكآْمُبآْ املُشآْ

ِكلَِة.  املُشآْ تَأآْثيَر  َوَرَقــةٍ  ُكلُّ  ثُِّل  مُتَ َشَجَرِتَك.  َعلَى  األَوآْراَق  ارُسمآْ   :3 َوةُ  اخُلطآْ

ِكٍن ِمنآْ المَّأآِْثيَراِت. َحاِولآْ المَّفآْكيَر ِفي أَكآْبَِر َعَدٍد مُمآْ

ِكلَِة.  املُشآْ باَب  أَسآْ اجُلذوُر  ثُِّل  مُتَ َشَجَرِتَك.  ِإلَى  اجُلذوَر  أَِضفآْ   :4 َوةُ  اخُلطآْ

َرا. َعلَى َسبيِل امِلثَاِل،  باِب ِهَي ِبَذاِتَها َسبٌَب أِلُخآْ بَعآُْض األَسآْ

فاِل جاِئعنَي  َطاِر َسبًَبا ِلُوُصوِل األَطآْ َقدآْ يَكوُن َعَدُم تَناُوِل اإِلفآْ

ــِر تَكاليَف  ِل األَُس مُّ َقــدآْ يَكوُن َعــَدُم حَتَ َولـَـِكــنآْ  َرَســِة،  ِإلَــى املـَـدآْ

ّحيِّ َسبًَبا ِلَذِلَك. َوِبالمَّاِلي، ِإَذا َكاَن َذِلَك ُمنَاِسًبا،  الِغذاِء الصِّ

أَنََّها  َعلَى  اجُلذوِر  ِفي  ببَعآْضها  باِب  األَسآْ بَعآِْض  َربُط  مُيآِْكنَُك 

ِسلآِْسلٌَة.

موَعِمَك َعلَى أَنََّك تطّرقت إلى  ضاِء َمجآْ 5: ِعنآَْدَما يَمَِّفُق َجميُع أَعآْ َوةُ  اخُلطآْ

ِل. ِكاَلت ِلبَِقيَِّة الَفصآْ َم َشَجَرةَ املُشآْ ثاِر، َقدِّ باِب والآْ َجميِع األَسآْ

ِكاَلت، َوأَِجبآْ َعنآْ  ِة ِإنآْشاِء َشَجَرِة املُشآْ ِل ِفي َعَمليَّ َراِنَك ِفي الَفصآْ رآْ َمَع أَقآْ َفكِّ

ِئلَِة اَلّماليَِة: َسآْ اأَلآْ

َما اَلَِّذي تَفاَجأآْت ِباكآِْمشاِفِه؟ َما الَِّذي تُِريُد َمعآِْرَفَة املَزيِد َعنآُْه؟

موعاِت اَلَِّمي  ِكاَلت مِلَُساَعَدِة املَجآْ داُم َشَجَرِة املُشآْ ِمخآْ َكيآَْف تَعآْمَِقُد أَنَُّه مُيآِْكُن اسآْ

عاَدًة َما اَل تَعآْمَِبُر نَفآَْسها َقويًَّة.

الِم: ُة السَّ َمَجلَّ
ِة ِإْنشاِء َشَجَرِة امُلْشِكاَلت. ِبَ َشَعْرَت ِخالَل  َك اخلاّص َعَلى َعَمليَّ ُاْكُتْب َردَّ

ِة؟ َكْيَف َتْشُعُر اآلَن َبْعَد اْكِتماِلها؟ الَعَمليَّ
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: َشَجَرُة احَللِّ

البَرازيِل  ِفي  الَفقيَرةُ  مََمعاُت  املُجآْ َدتآْ  َحدَّ ِعنآَْدَما  أَنَُّه  َفريري«  »بَاوآْلُو  َوَجَد 
ُكنآَْت  النَّشاِط األَخيِر،  ِة. ِفي  ِبالآُْقوَّ َمًعا، َشعرتآْ  ِللآُْحلُوِل  َطتآْ  املَشاِكَل َوَخطَّ

ِكاَلت. الَن َسمُنَِجُز َشَجَرةَ احُللوِل. َقدآْ أَنآَْشأآَْت َشَجَرة املُشآْ

اَلَِّمي  ِكاَلت  املُشآْ َشَجَرِة  داِم  ِمخآْ اسآْ ِإلَى  مَاُج  َسمَحآْ احُللوِل،  َشَجَرِة  نآَْشاِء  إِلِ
مَاُج أَيآًْضا ِإلَى ِقَطٍع َصغيَرٍة ِمن الَوَرِق أَوآْ  أَنآَْشأتََها ِفي النَّشاِط األَخيِر. َسمَحآْ
ِة  ُكنآَْت ِفيَها ِفي املَرَّ اَلَِّمي  موعاِت  ِإلَى نَفآِْس املَجآْ ُقَصاَصاٍت الِصَقٍة. انآَْضمَّ 

األَخيَرِة، واتَّبَِع اخُلطواِت الّماليََة:

َرأُ الَن َعلَى  ِكلَِة ِبَحيآُْث يُقآْ ِع. َهلآْ مُيآِْكنَُك ِإعاَدةُ صياَغِة نَصِّ املُشآْ ذآْ ِ ِابآَْدأآْ ِباجلآْ
ِإلَى  فاِل  ِكلَمُك ِهَي »ُوصوُل األَطآْ َكانَتآْ ُمشآْ ِإَذا  امِلثَاِل،  ؟ َعلَى َسبيِل  أنَُّه َحلٌّ
ِكنَُك ِإعاَدةُ صياَغِمها َعلَى النَّحِو المالي »مَيآِْلُك  َرَسِة َوُهمآْ جاِئعوَن«، َفيُمآْ املَدآْ

عاِم«. ِفي ِمنآْ الطَّ فال َما يَكآْ األَطآْ

َا  ُربَّ َمثاًَل،  َسلآْبيٌَّة.  ِعباَرةٌ  َوَرَقٍة  ُكلِّ  َعلَى  يوَجُد  األَوآْراِق.  ِإلَى  الَن  اُنآُْظرآْ 
ِة ِإلَى  لآْبيَّ َراَسِة«. الَن َسمَُقوُم ِبمَغآْييِر الِعبَاَراِت اَلسَّ ٌت أََقلُّ ِللدِّ َقدآْ كمبَت »َوقآْ
راَسِة«. ُقمآْ ِبَذِلَك  ِت الدِّ مُب، »زياَدةٌ ِفي َوقآْ َرا إيجابيٍَّة. ِفي ِمثاِلنا، َسمكآْ أُخآْ

َمَع ُكلِّ األَوآْراِق.

ريحاٍت إيجابيٍَّة.  ويِلها ِإلَى تَصآْ ِكلَِة َوحَتآْ باِب املُشآْ ِة أَسآْ ُت الَن مِلَُعاجَلَ َحاَن الَوقآْ
بََة ِإفآْطاٍر ِصّحيًَّة« بََداًل  اّلَب َوجآْ مَُب ِعباَرة »يَمَناَوُل الطُّ مَطيُع أَنآْ تَكآْ ِمثال، تَسآْ

َطاِر«. بََة اإِلفآْ اّلَب َوجآْ ِمنآْ »اَل يَمَناَوُل الطُّ

تَعآْمَِبُرهُ  اَلَِّذي  َما  ُحلوٍل،  َعلَى  الَن  مَِوي  حَتآْ اَلَِّمي  اجُلذوِر  ِإلَى  تَنآُْظُر  ِعنآَْدَما 
راءاِت اَلَِّمي َسمَمَِّخُذَها  ِكلَِة؟ اُكآْمُبآْ اإِلجآْ ِة َهِذِه املُشآْ َهَدًفا َواِقِعّيًا ِللآَْعَمِل مِلَُعاجَلَ

َجَرِة . َت الشَّ َفِل الَوَرَقِة، حَتآْ ِفي أَسآْ

ِل. ِة ِبِهمآْ ِإلَى بَقيَِّة الَفصآْ موَعٍة تَقآْدمُي َشَجَرِة احَللِّ اخلاصَّ يَِجُب َعلَى ُكلِّ َمجآْ

ناقش مع أقرانك:

َت َشَجَرة املَشاكل َوَشَجَرةَ احُللوِل. وقاِرنآْ أَفآْكاَرَك َوَمشاِعَرَك عندما أجنزآْ

مََمِعَك؟ َغُب ِفي الآِْقيَاِم ِبَها ِفي ُمجآْ َما ِهَي المَّغآْييراُت اَلَِّمي تَرآْ

رآِْس األَخيرِ.  ِكالِت. َسمَحماجها ِفي الدَّ ُشآْ مَِفظآْ ِبَشَجَرِة احُللول َوامَلآْ احآْ
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 9.4 دراسة حالة:

تطبيقة للمياه النظيفة في مولدوفا:

الآِْقيَاَم  مولآْدوفا  ِفي  ِتي«  نَا  »تاَفآْ  يَِة  َقرآْ ِفي  الَفمَياِت  ِمنآْ  موَعٌة  َمجآْ َرتآْ  َقرَّ
فاِل ِفي  . أُِصيَب الَعديُد ِمنآْ األَطآْ يَِمِهمآْ يَاِه ِفي َقرآْ ِ ِكلَِة املآْ ٍء َما ِحيَاَل ُمشآْ ِبَشيآْ
َرَسِة ِبالآِْمهاِب الَكِبِد الَفيآْروسيِّ »أ«، َوُهَو َفيآْروٌس يَنآْمَِشُر ِمنآْ ِخالِل  ِسنِّ املَدآْ
ِدمِي  ى »آبآْ بآْيور« ِلمَقآْ ِبيًقا يَُسمَّ ثَِة. ِلَذا، أَنآَْشَأتآْ الَفمَياُت تَطآْ ِب املُلَوَّ رآْ ِميَاِه الشُّ
ٍب  ُشرآْ ِميَاِه  َعلَى  مَِوي  حَتآْ اَلَِّمي  يَِة  الَقرآْ ِفي  املَوآْجوَدِة  بَاِر  الآْ َحوآَْل  َمعآْلوماٍت 
يَاِه. ِإلَى جاِنِب تَوآْفيِر املَعآْلُوَماِت َحوآَْل  ِ ِة تَنآْقيَِة املآْ نَظيَفٍة، َوَمعآْلوماٍت َعنآْ َكيآْفيَّ
الَكِبِد  َوالِمَهاِب  ِة  الآُْقولُوِنيَّ ِمثآَْل  ٍة  سامَّ َموادَّ  َعنآْ  ًثا  بَحآْ يَاِه  ِ املآْ ِمباِر  اخآْ نَماِئِج 
اَلآْنَظيَفِة  بَاِر  الآْ ِييِم  ِلمَقآْ ِللآَْقَرِويِّنَي  َوسيلًَة  الَفمَياُت  َرتآْ  َوَوفَّ الثَّقيلَِة،  َعاِدِن  واملآْ

َهرهِ.  َب َطعآِْم املَاِء َوراِئَحمِه َوَمظآْ َحسآْ

َوُرموِز   ، ِمماعيِّ المَّواُصِل ااِلجآْ َوَعبآَْر َوساِئِل  بيِقِهمآْ ِشفاهّيًا،  ِلمَطآْ َن  َكَما روآْجآْ
َن ِبَجاِئَزِة  Technovation  ِفي َعاِم  بَاِر. َوُفزآْ »QR« املَوآْضوَعِة َعلَى الآْ

. ِبيقِهنَّ 2014 َعنآْ تَطآْ

يُو َعرآَْض »technocation pitch« اخلاصِّ ِبِهنَّ ُهنَا. شاِهد ِفيدآْ

v - — lcnLiSySizw ؟ YouTube . com / watch

: موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَفآْراٍد، نَاِقشآْ ِت. ِفي َمجآْ تََخيَّلآْ أَنََّك ِفي ِسِميَفاِنيسآْ

ِهَي  َما  اَلآْنَظيَفِة،  ِب  رآْ الشُّ ِميَاِه  َموآِْقِع  ِديِد  ِلمَحآْ بيٍق  تَطآْ ويِر  تَطآْ جاِنِب  ِإلَى 
ِكلَِة؟ مَِرَحَها ِلَهِذِه املُشآْ َرا اَلَِّمي مُيآِْكُن أَنآْ تَقآْ احُللوُل األُخآْ

َما ِهَي الَعواِئُق اَلَِّمي َقدآْ تَعآْمَِرُض تَنآْفيَذ َهِذِه احُللوِل؟

َكيآَْف مُيآِْكنَُك جَتاُوُز َهِذِه الَعَقبَاِت؟

الِم: ُة السَّ َمَجلَّ
ْمَتُه َعْن ُمْجَتَمِعَك َوَعْن َنْفِسَك ِمْن ِخالِل ِإْنشاِء َشَجَرِة  ُاْكُتْب َشْيًئا َتَعلَّ

امَْلُشاكل َواحللوِل.
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الوحدة العاشرة

ًقا ِدثوَن َفرآْ الِم ُيحآْ ُصّناُع السَّ
10.1 اْبِد َرْأيَك

َمْقَهى امُلاَدَثِة:

ِضيَرات: المَّحآْ

• ِكُن 	 ِسُع أِلَْرَبَعِة أَْشخاٍص. مُيْ شاِط، َسَتْحَتاُج ِإَلى طاِوالٍت َتتَّ ِلَهَذا النَّ
ْنٍب، أَْو  ًة توَضُع َجْنًبا جِلَ أَْن َتكوَن طاِوالٍت َحقيَقًة، أو َمكاِتَب َمْدَرسيَّ

َمفاِرَش ُتْفَرُش َعَلى اأَلْرِض.

• اّلِب 	 ٍة أَْو َزخاِرَف ُأْخَرى ِمْن ُصْنِع الطُّ فاِرَش، وَمْزَهريَّ َزّيْن ُكلَّ طاِوَلٍة مِبَ
أَْو ِمْن املَْنِزِل.

• ِلُكلِّ 	 امُلْلَحِق  ِفي  املَْوجوَدِة  الّطاِوَلِة  أَْوراِق  ِمْن  َمْجموَعٍة  ِبِطباَعِة  ُقْم 
طاِوَلٍة، َوُقْم ِبَتْوِزيِعَها ِفي ُمْنَتَصِفها.

• َضْع َطَبًقا ِمْن احَلَلوّياِت َعَلى ُكلِّ طاِوَلٍة.	

• ْلويٍن 	 تَّ َوأَْقالِم  امُلْلَصَقاِت  َوِرِق  ِمْن  َكبيَرًة  ِقْطَعًة  ُكلِّ طاِوَلٍة، َضْع  َعَلى 
َب َعْبَر الَوَرِق(. ى اَل َتَتَسرَّ ٍة )َحتَّ مائيَّ

10
الَهَدف:

دمَجْت  َقْد  َسَتُكوُن  ْرِس،  ال��دَّ َهَذا  َبْعَد 

َهَذا  ْمَتَها  َتَعلَّ ِتي  اَلَّ َة  ئيسيَّ الرَّ احمَل��اِوَر 

��ِم  ��َخ��يَّ ��َط��َة مِلُ اْل��َع��اَم َواأَلْن��ِش��َط��َة امُل��َخ��طَّ

ِلَتْلِبَيِة  َسالٍم  َمْشروَع  َرَت  َوَط��وَّ الِم،  السَّ

حاَجٍة ِفي ُمْجَتَمِعَك.
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َتْعليماُت اجَلْوَلِة اأُلوَلى:

• اْجِلُسوا َحْوَل الّطاِوالِت ِفي َمْجموعاٍت ِمْن أَْرَبَعة أفراد .	

• ِإجاَبٍة َصحيَحٍة 	 ُدوَن  َمْفُتوًحا  ُسَؤااًل  َسَيُكوُن  ُسَؤااًل.  ُس  امُلَدرِّ َسَيْقَرُأ 
أَْو خاِطَئٍة.

• ؤاِل َوَناِقشه مع أصِدقاِئَك ُثمَّ اْسَتْخدم اأَلْقالَم َوَوَرَق 	 اْسَتِمع ِإَلى السُّ
ؤاِل. ا َعَلى السُّ امَْلُْلَصِق ِلَرْسِم أَْفكاِرَك َوَخْربشتَها َوِكتاَبِتها َرّدً

• ؤاِل ِفي َمْجموعاٍت .	 دِّ َعَلى السُّ َسَيُكوُن َلَدْيك 15 َدقيَقًة ِللرَّ

َتْعليماُت اجَلْوَلِة الّثانَيِة:

• َحْيُث 	 َمْجموَعٍة،  ُكلُّ  َوَتْنَقِسُم   ، ِإشاَرًة  ُم  امُلَعلِّ ُيْعطي  َدقيقة،   15 َبْعَد 
َيْنَتِقُل َثالَثُة ُطاّلٍب ِمْن املَْجموَعِة ِإَلى طاِوَلٍة َجديَدٍة، َوَيْبَقى طاِلٌب 

ِة . واِحٌد ِفي اخَلَلِف َعَلى طاِوَلِتِهْم اأَلْصليَّ

• ��ِذي 	 ِد َتْشكيِل املَ��ْج��م��وع��اِت اجَل��دي��َدِة ، َس��َي��ِص��ُف ال��ّط��اِل��ُب الَّ ��َج��رَّ مِبُ
َعْنُه  َثْت  دَّ حَتَ َما  ِبإيجاِز  اجَلديَدِة  ِلْلَمْجُموَعِة  الّطاِوَلِة  َعَلى  َبِقَي 
عاِر امُلْبَتَكَرِة واْلَكِلماِت املَْوجوَدَة  َمْجموَعُتُهْم، ُمْسَتْخِدًما ُرسوماِت الشِّ
َعَلى َوَرَقِة امَْلُْلَصِق باعِتَباِره َمْرِجًعا. َيِجُب أاَّل َيْسَتْغِرَق َذِلَك أَْكَثَر ِمْن 

ُم ِإشاَرًة ِعْنَد ُمروِر َثالِث َدَقاِئَق. َثالِث َدَقاِئَق. َيِجُب أَْن ُيْعِطَي امُلَعلِّ

• الّساِبِق، 	 َكَما ِفي  ُم.  امُلَعلِّ َيْقَرؤُه  ِذي  اَلَّ ؤاِل اجَلديِد  ِإَلى السُّ اْسَتِمعوا 
ِلَرْسِم  امَْلُْلَصِق  َوَوَرَق  ُثمَّ اْسَتْخِدِم اأَلْقالَم  ؤاَل َمَع أقرانك  َناِقش السُّ

ؤاِل. ا َعَلى السُّ أَْفكاِرَك وَخْرَبشتها َوِكتاَبِتها َرّدً

• ؤاِل ِفي َمْجموعاٍت.	 دِّ َعَلى السُّ َسَيُكوُن َلَدْيَك 15 َدقيَقًة ِللرَّ

َتْعليماٌت ِلاِلْسِتْخاَلِص اجَلماعيِّ ِلْلَمْعُلوَماِت:

• ْعاَلِن ِنهاَيِة اجَلْوَلِة 2 ، َيِجُب أَْن َيْجَتِمَع 	 ُم ِإشاَرًة إِلِ َبْعَد أَْن ُيْعطَي امُلَعلِّ
الَفْصُل مِلُشاَرَكِة ِإجاباِتِهْم َعَلى اأَلْسِئَلِة.

• اْسَمْح ِلُكلِّ َمْجموَعٍة ِبَعْرِض ُمْلَصِقها َوَشْرِحِه.	

• َمْقَهى 	 ِمْن  امَْلُْشَتَرَكَة  واأْلَْفكاَر  املَواضيَع  الفصِل  ب  اْسَتْخِرج مع ُطالَّ
احمُلاَدَثِة.
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• ْثُتْم َعْن 	 دَّ ْلُتْم ِفي َما َتَعّلْمُتُموُه َهَذا اْلَعام، َوحَتَ ِة َتأَمَّ ِفي َهِذِه احِلصَّ
ِة الّتالَيِة، َسُتتاُح  َبْعِض آماِلُكْم َوأَْحالِمُكْم أثناء الفصل. ِفي احِلصَّ
ِفي  اآلَخِريَن  َمَع  اأَلْفكاِر  ِه  َه��ذِ مِلُشاَرَكِة  ٍة  ُخطَّ ِلَوْضِع  الُفْرَصُة  َلُكْم 

ٍة ِلَتْلِبَيِة حاَجٍة ِفي ُمْجَتَمِعُكْم. الِم، َوِلَوْضِع ُخطَّ ِم السَّ ُمَخيَّ

ُسوَن: َأْسِئَلٌة لَيْقَرَأها امُلَدرِّ

مَُه َهَذا الآَْعاَم َومَيآْنَُحكآْ األََمَل؟ اجَلوآْلَُة األُولَى: َما اَلَِّذي تََعلَّمآْ

مََمِعَك؟ الُمَك مِلُجآْ اجَلوآْلَُة الّثانيَُة: َما ِهَي أَحآْ

تَعآْريَفَك  ِرِج  َوأُدآْ والآْبَلََد،   ، احَليَّ َرَسَة،  املَدآْ مََمَع،  املُجآْ تُعّرُف  َكيآَْف  مَرآْ  ِاخآْ
مََمِع ِفي ِإجابَِمَك. ِللآُْمجآْ

الِم ُة السَّ َمَجلَّ
ُة؟  ْخصيَّ ُلُم ِبِه مِلُْجَتَمِعَك. َما ِهَي أَْحالُمَك الشَّ ْرِس َما حَتْ َناَقَشْت ِفي َهَذا الدَّ

قيِق أَْحالِمَك؟ ْمَتَها َهَذا اْلَعام ِفي حَتْ ِتي َتَعلَّ َكْيَف َسُتساِعُدُك اَْلقَيُم اَلَّ

10.2 ِدراَسُة حاَلٍة

الِم ِفي ِإْنُدوِنيْسَيا: ماُت السَّ ُمَخيَّ

»ُفَرص  َمُة  ُمنَظَّ َعاَها  تَرآْ اَلَِّمي  الِم  السَّ ُمَخيَّماِت  ِمي  ُمنَظِّ أََحــُد  يَُقوُل 
أَنَّ    Equal Access Internationalأَو ــة«   ــيَّ َوِل الــدُّ ُمــمـَـَســاِويــة 
ِع َسنََواٍت،  الِم ِهَي ِإلآْقاءُ المَّحيَِّة » . َقبآَْل ِبضآْ َو السَّ َوةَ األُولَى نَحآْ اخُلطآْ
يَا  ِإنآُْدوِنيسآْ ِفي  َواملَِسيِحيِّنَي  ِلِمنَي  املُسآْ ِمنآْ  َصغيَرةٌ  موَعٌة  َمجآْ َرتآْ  ــرَّ َق
مََمِعِهمآْ  ِللنَّاِس ِفي ُمجآْ َصِة  ِل ِإتاَحِة الُفرآْ تَنآْظيَم ُمَخيَّماِت َسالٍم ِمنآْ أَجآْ

لآَْقاِء المَّحيَِّة َعلَى بَعآِْضِهمآْ البعض. إِلِ

ِة  َداِرِس الّداِخليَّ الميَِّة واملآْ ِسنَي ِمنآْ اجَلاِمَعاِت اإِلسآْ َوَجَمُعوا ُطاّلًبا َوُمَدرِّ
َصًة  َعاِهِد الّدينيَِّة املَسيحيَِّة. َكانَتآْ ُفرآْ ِس واملآْ َوِمن ُكلّّياِت الِكماِب املَُقدَّ
ِم ِمنآْ أَنَُّهمآْ يَِعيُشوَن ِبِجَواِر  غآْ ٍة. َفَعلَى الرَّ ِل َمرَّ ِللآُْمَشاِرِكنَي ِلاِللآِْمَقاِء أِلَوَّ
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اليَوآْميَِّة.  احَلياِة  ِفي  َكِثيًرا  يَمََواَصلُوَن  اَل  أَنَُّهمآْ  ِإالَّ  البَعآِْض،  بَعآِْضِهِم 
، َومَتَّ ِبناءُ  ِ مََمعنيآْ َ املُجآْ لَِة، نََشَأ الَكثيُر ِمنآْ اخَلوآِْف بنَيآْ َوِبَسبَِب َهِذِه الُعزآْ
المَّحيَِّة  ِإلآْقاِء  ِمنآْ  َحمَّى  َواملَِسيِحيِّنَي  ِلِمنَي  املُسآْ يَراَن  ِ اجلآْ مَتآْنَُع  راٍن  ُجــدآْ

َعلَى بَعآِْضِهَما البَعآِْض.

ِللنَّاِس  آِمًنا  َمَكاًنا  ُر  َوتَوفِّ  ، ِ ِليَوآَْمنيآْ الِم  السَّ ُمَخيَّماُت  مَِمرُّ  تَسآْ َما  عاَدًة 
َمًعا  القَصِص  َوُمشاَرَكَة  َمًعا،  عاِم  الطَّ َوتَناُوِل  البَعآِْض،  بَعآِْضِهمآْ  ِلِلقاِء 

َوَحمَّى البَقاِء َمًعا ِفي َمكاِن ِإقاَمِة املَُخيَِّم.

المَّعاُوُن،  ِع،  ِبالمَّنَوُّ ِمفاُل  ااِلحآْ َمحاِوَر:  أَرآْبََعِة  ِمنآْ  املَُخيَِّم  ناَمُج  بَرآْ ُن  يَمََكوَّ
ويُر َمهاراِت القياَدِة. راِع، َوتَطآْ ويُل الصِّ حَتآْ

ِطيِط  ِللمَّخآْ َمًعا  املَُشاِرُكوَن  يَعآَْمُل  ِعنآَْدَما  هَو  املَُخيََّم  يُِّز  مُيَ َما  أَبآَْرِز  ِمنآْ 
مََمِعِهمآْ وتَنآْفيِذِه. يُساِعُدُهمآْ الَعَمُل  ماِتيٍّ يُلَبِّي حاَجًة ِفي ُمجآْ روِع ِخدآْ مِلَشآْ
مََمَعاِتِهمآْ بََداًل ِمنآْ  ضاَء ُمجآْ لَمِّ َشمِل أَعآْ مََرٍك َعلَى  روٍع ُمشآْ َمًعا ِفي َمشآْ

راِع َمَع بَعآِْضِهمآْ البَعآِْض. راِر ِفي الصِّ ِممآْ ااِلسآْ

يَا.  الِم ِفي ِإنآُْدوِنيسآْ الِم ِإلَى ُظهوِر َحَرَكِة ُصنآِْع السَّ تآْ ُمَخيَّماُت السَّ أَدَّ
ٍة، أَنآْ  ِل َمرَّ لَمآْ يَعآْمَِقدآْ الَكثيُر ِمنآْ الّناِس، ِعنآَْدَما َوَصلوا ِإلَى املَُخيَِّم أِلَوَّ
َرا. لَِكنآْ  قيٍَّة أُخآْ خاٍص ِمنآْ ِديٍن أَوآْ َجماَعٍة ِعرآْ ِدقاَء َمَع أَشآْ يَُكونُوا أَصآْ
ِدروا َعلَى جَتاُوِزها  ِمنآْ ِخالِل أَنآِْشَطِة املَُخيَِّم، تََعلَّموا َسدَّ ثََغراٍت لَمآْ يَقآْ

ِمنآْ َقبُل .

»لَمآْ   : َوَقالَتآْ باكيٌَة.  َسٌة  ُمدرِّ َوَقَفتآْ  الِم،  السَّ ُمَخيَّماِت  أََحِد  ِنهايَِة  ِفي 
 ، يِّئَِة َعنآُْكمآْ ياِء السَّ يَمي َحمَّى اليَوآِْم. لََقدآْ ُقلُُت الَكثيَر ِمنآْ األَشآْ أَغاِدرآْ َقرآْ
َركآُْت اليَوآَْم أَنَّ أَّيًا ِمنآْ َهَذا َغيآُْر َصحيٍح. أَرآُْجوُكمآْ  مََمعي. أَدآْ َوَكَذِلَك ُمجآْ

ُحوِني«. َسامآْ

يَِمَها. َرتآْ أَنآْ تُِديَر ُمَخيََّم َسالٍم ِفي َقرآْ وَقرَّ

موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَة أفراد: نَاِقشآْ ِفي َمجآْ
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مَِلَفٍة ِلمَنَاُوِل  َخاِص ِمنآْ َخلآْفّياٍت ُمخآْ َشآْ الِم َوسيلًَة ِلألآْ ُر ُمَخيَّماُت السَّ تَُوفِّ
الِم؟ بَِة َطعاٍم ِفي ُصنآِْع السَّ عاِم َمًعا. َفَكيآَْف يُساِعُد تَقاُسُم َوجآْ الطَّ

الِم؟ ماٍت ِفي ِبناِء اَلسَّ روِع ِخدآْ َكيآَْف يُساِعُد الَعَمُل َمًعا ِفي َمشآْ

مَِلَفٍة  راٍق ُمخآْ َخاًصا ِمنآْ ِديَانَاٍت َوأَعآْ يَا أَشآْ الِم ِفي ِإنآُْدوِنيسآْ َجَمَع ُمَخيَُّم السَّ
خاِص ِفي  موعاُت األَشآْ ُفوا َعلَى بَعآِْضِهمآْ ِمنآْ َقبآُْل. َما ِهَي َمجآْ لَمآْ يَمََعرَّ

ٍل أَفآَْضَل؟ ِم بَعآِْضها البَعآِْض ِبَشكآْ مَِفيُد ِمنآْ َفهآْ مََمِعَك اَلَِّمي َسمَسآْ ُمجآْ

10.3 اأَلْنِشَطة:

اَلِم ِفي ُمْجَتَمِعَك ٍم ِللسَّ ُل: ُقْم ِبَتْنِظيِم ُمَخيَّ شاُط اأَلوَّ النَّ

َهَذا  يَا. َسيَساِعُدكآْ  ِإنآُْدوِنيسآْ ُمَخيََّم َسالٍم ِفي  الّساِبُق  ُم  الِقسآْ َوَصَف 
ِإدآْراِج  ــلِ  أَجآْ ِمنآْ  مََمِعَك.  ُمجآْ ِفي  َســالٍم  مِلَُخيَِّم  طيِط  المَّخآْ َعلَى  ُم  الِقسآْ
الِم، َحاِول تَنآْظيَم ُمَخيٍَّم ِبالمََّعاُوِن  موَعٍة واِسَعٍة ِمنآْ َموآْضوعاِت السَّ َمجآْ
الِم. مَِلَفٍة ِمنآْ ُكمِب ثَقاَفِة السَّ مََوياٍت ُمخآْ َرا َعِملَتآْ َعلَى ُمسآْ َمَع ُفصوٍل أُخآْ

نَِة  كيُل جَلآْ طيِط الِفعآْليِّ ِللآُْمَخيَِّم، ِمَن اجَليِِّد تَشآْ ُت المَّخآْ ِعنآَْدَما يَحنُي َوقآْ
مًَوا ِلمَنآِْظيِم املَُخيَِّم. ِ أَوآْ ثاَلثَِة ُطاّلٍب ِمنآْ ُكلِّ ُمسآْ ِميَاِر اثآْننَيآْ املَُخيَِّم ِباخآْ

مََمِعَك  ُمجآْ أَوآْ  َرَسِمَك  َمدآْ ِفي  البَاِلِغنَي  َمَع  الَعَمِل  ِإلَى  نَُة  اللَّجآْ مَاُج  َسمَحآْ
َوآْقــاِت،  واألآْ المَّواريِخ  املَُخيَِّم،  )َمكاِن  ميَِّة  اللّوِجسآْ َماِت  اخِلدآْ طيِط  ِلمَخآْ

ؤولّياِت املاليَِّة والآْقانونيَِّة، َوَما ِإلَى َذِلَك(. َسآْ ماِر املَُشاِرِكنَي، واملآْ َوأَعآْ

تَباُدِل  َعلَى  ِل  الَفصآْ ِفي  اّلِب  الطُّ َجميُع  َسيَعآَْمُل  ريِن،  المَّمآْ َهــَذا  ِفي 
ناَمِج َواألَنآِْشَطِة  كيُز َعلَى البَرآْ الِم. َسيَِممُّ المَّرآْ ِل ُمَخيَِّم السَّ األَفآْكاِر ِمنآْ أَجآْ
ميَِّة. ِفي ِحنِي َقدآْ  َماِت اللّوِجسآْ الِم، بََداًل ِمنآْ اخِلدآْ ِة ِبَُخيَِّم السَّ اخلاصَّ
َرا -  األُخآْ األَنآِْشَطِة  ِمنآْ  الَعديَد  ِبَك  اصُّ  اخَلآْ املَُخيَِّم  ناَمُج  بَرآْ ُن  يَمََضمَّ
ريُن َعلَى  ُز َهَذا المَّمآْ باَحِة أَوآْ الّرياَضِة أَوآْ نَاِر املَُخيَِّم - َسيَُركِّ ِمثآَْل السِّ

الِم. ديِد األَنآِْشَطِة املُمََعلَِّقِة ِبَواضيِع السَّ حَتآْ
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راٍد: موعاٍت ِمنآْ ثاَلثَِة أَفآْ ِفي َمجآْ

َوتَباَدِل  َرِق.  الــوَ ِمنآْ  َكبيَرٍة  َعٍة  ِقطآْ َعلَى  المَّاِلي  البَيانيَّ  َم  سآْ الرَّ انآَْسخآْ 
ِط. ِء املَُخطَّ األَفآْكاَر مِلَلآْ

ِل. َشاِركآْ أَفآْكاَرَك َمَع الَفصآْ

مََرَحمآْها ِفي  الِم. ِصفآْ بَعآَْض األَنآِْشَطِة اَلَِّمي اقآْ ويًَّة مِلَُخيَِّم السَّ زآْ َمطآْ ِ أجَنآْ
ِفَقها ِبصَوٍر! موَعمَُك. اَل تَنآَْس أَنآْ تُرآْ َمجآْ

الِم: ُة السَّ َمَجلَّ
الِم َوأَْهَداَفُه أِلَْصِدقاِئَك؟ ٍم السَّ َكْيَف َتْشَرُح َغَرَض ُمَخيَّ

ُفنون وِحَرفآْأنشطةأَلعاباملَوُضوع الرئيسي
رحالت ميدانية 

أو ُممحّدثون 
ضيوف

أَفالم 
للمشاهدة

المَعاطف )أن تَفهَم 
مشاعَر االخرين 

وأَفَكارهم(

********

راع بَاب الصِّ أَسآْ

راعات إَدارة الصِّ

اسمخدام َوسائل 
اإلعالم ِبِحكمة
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99 ًقا ِدثوَن َفرآْ الِم يُحآْ ُصّناُع السَّ

شاُط 2: َتْلبَيُة حاَجٍة ِفي ُمْجَتَمِعَك: النَّ

رآْتََها ِفي  لِّ اَلَِّمي َطوَّ َ ِكلَِة واحلآْ جاِر املُشآْ مَاُج ِإلَى أَشآْ ِفي َهَذا النَّشاِط، حَتآْ
رآِْس الّماِسِع. الدَّ

َمَعَها  َعِملآْمُمآْ  َوالَِّمي  ــراٍد  أَفآْ ثاَلثَِة  ِمنآْ  نَِة  املُمَكوِّ موعاِت  املَجآْ نَفآِْس  ِفي 
لآْ َشَجَرتََك  رآِْس الّماِسِع، تَأمَّ لول ِفي الدَّ َ جاِر املَشاكِل واحلآْ ِويِر أَشآْ ِلمَطآْ

ِدَقاِئَك. َمَع أَصآْ

ِفي  َهُر  تَظآْ اَلَِّمي  احُللوِل  ِبُكلِّ  قاِئَمًة  اُكآْمُبآْ  َوَرَقــٍة.  َعلَى  ِكلََة  املُشآْ ِصفآْ 
َجَرِة. ُجذور الشَّ

َغُب ِفي ُمحاَولَِة تَنآْفيِذها. َوتَباَدلآْ أَفآْكاَرَك  مَرآْ أََحَد احُللوِل اَلَِّمي تَرآْ ِاخآْ
ِة املَوآِْقِف. راِنَك مِلَُعاجَلَ َمَع أَقآْ

ِربَِمها. َغُب ِفي جَتآْ َدا األَفآْكاِر اَلَِّمي تَرآْ مَرآْ ِإحآْ ِاخآْ

ِقيِق َذِلَك. ََهامِّ اَلَِّمي َعلَيآَْك الآِْقيَاُم ِبَها ِلمَحآْ ز قاِئَمًة ِباملآْ أجَنآْ

روِع خاِرَج  املَشآْ َهَذا  َعلَى  الَعَمِل  ِإلَى  اّلُب  الطُّ مَاَج  يَحآْ أَنآْ  اُحآْمََمِل  ِمن 
ناَمِج، ِمثآَْل  َرا ِمنآْ البَرآْ ُجُه ِفي َموادَّ أُخآْ ِل. مُيآِْكُن أَيآًْضا َدمآْ أَوآْقاِت الَفصآْ

ليزيَِّة. ِ ِة أَوآْ الُعلُوِم أَوآْ اللَُّغِة اإِلجنآْ ِمماعيَّ املواّد ااِلجآْ

ِمثاٌل:

َرَسِة َوُهمآْ جاِئعوَن. فاُل ِإلَى املَدآْ ِكلَُة: يَأآْتي األَطآْ املُشآْ

باِح. بََة ُفطوٍر ِصّحيًَّة ِفي الصَّ فاُل َوجآْ : يَمَناَوُل األَطآْ احَللُّ

بَِة  داَد َوجآْ موَعٍة ِمنآْ أَوآْلياِء األُموِر ِإعآْ لُبآْ ِمنآْ َمجآْ : اُطآْ ِبيِق احَللِّ ُطُرٌق ِلمَطآْ
َرَسِة. ِب ِفي املَدآْ الَّ َطاِر ِللطُّ اإِلفآْ

ِسنَي: ِبناًء َعَلى املَْشروِع  ُمالَحَظٌة ِلْلُمَدرِّ

ِكُن أَْن َتَتَراَوَح  اّلُب، مُيْ ِذي َيْخَتاُرُه الطُّ اَلَّ

ِإَلى  أََساِبيَع  ِة  ِعدَّ ِمْن  َعَلْيه  الَعَمِل  ُة  ُمدَّ

َبْعِض اأَلْشُهر. 

تأثيرات

مشكلة

األسباب
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ِقيِق َذِلَك: املَهامُّ الاّلِزَمُة ِلمَحآْ

ِعنَي . 1 املُمََطوِّ ِمنآْ  لَِب  والطَّ بَاِء  الآْ ِمنآْ  موَعٍة  َمجآْ َعلَى  ِكلَِة  املُشآْ َعرآُْض 

َطاِر. بَِة اإِلفآْ حَتآْضيَر َوجآْ

َداِد قاِئَمِة َطعاٍم ِصّحيٍَّة.. 2 عآْ الَعَمُل َمَع األَوآْلياِء إِلِ

َطاِر َو / . 3 نَاِت اإِلفآْ واِل مِلَُكوِّ ِع األَمآْ مآْ َعاِت جِلَ ِع المَّبَرُّ مآْ تَنآِْظيُم َحَدٍث جِلَ

نَاِت. َُكوِّ ِع ِباملآْ ِركاِت اَحَلّيَِّة للمَّبَرُّ أَوآْ دعوة الشَّ

4 .. ) وّياٌت، ِإلَخآْ الناٌت، َمطآْ َطاِر )ِإعآْ بَِة اإِلفآْ ِر َوجآْ اّلِب ِبمََوفُّ تَوآْعيَُة الطُّ

الِم: مجّلة السَّ

ْسَبِة  الِم ِبالنِّ الِم. َكْيَف َتْبُدو َثقاَفُة السَّ ُعْنواُن َهَذا الكتاب هَو َثقاَفُة السَّ

ِة ِبَك . الِم اخلاصَّ ِإَلْيَك؟ ُاْكُتْب أَو ارُسْم أَْفكاَرَك ِفي مجلة السَّ
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