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التمهيد

التمهيد
ُولـــدت فكـــرة تطوير هـــذا الدليل يف نهاية ورشـــة العمـــل الدولية حـــول الديـــن وتربيـــة الســـام (International Workshop on Religion and
 ،)Peace Educationوالتـــي انعقـــدت يف ترشيـــن الثاين  2018مببـــادرة ودعم من دائرة الدين والسياســـة الخارجيـــة التابعة لوزارة الشـــؤون الخارجية
لجمهوريـــة أملانيـــا االتحاديـــة .جمعت ورشـــة العمل  20ممثـــاً عن الطوائـــف الدينية واألوســـاط األكادميية .قدم أعضاء مؤسســـة بريغوف من قســـم
التعليـــم الشـــامل لتحويـــل الرصاعـــات رفقة الخـــراء املدعويـــن مداخالت وجلســـات تفاعلية .شـــكلت منطلقا ملناقشـــة جـــد معمقة بني املشـــاركني
وأعضـــاء املؤسســـة حول أساســـيات تربيـــة الســـام وإمكانيات التضافـــر بني مختلـــف التقاليـــد الدينية .كـــا ت ّم خالل هـــذه الندوة تبـــادل خربات
مجربـــة ومقاربـــات فعالـــة من مختلـــف بقاع العامل .وكشـــف تقييم هـــذا اللقاء بوضـــوح عن اهتامم املشـــاركني بتطويـــر القدرات ومترير األســـاليب
األساســـية للرتبية للســـام لـــدى امليرسين وبشـــكل أخص للميرسيـــن يف املجال القائـــم عىل اإلميان يف ســـياقهم الخاص .وفقـــا لرأي غالبية املشـــاركني،
فـــإن دليل الرتبية للســـام يف الســـياقات الدينية ســـيكون خطوة مفيـــدة يف هذا االتجاه .أتـــاح الدعم املتجدد مـــن وزارة الخارجية اإلتحاديـــة إمكانية
تطويـــر وتجريـــب ونرش هذا الدليـــل بالتعاون مـــع مجموعة من الخـــراء الدينيـــن ،املؤلفة من مشـــاركني من ورشـــة العمل املذكورة أعـــاه ،وبدعم
مســـتمر من امليرسين املتفانـــن يف عملهم.
ركـــز دليـــل «لقـــاء الرتبية للســـام والدين» هـــذا عىل موضـــوع ،بالرغم مـــن أنه ليـــس بجديد متامـــا ،غري أنـــه حظي مؤخـــرا ً باهتـــام متزايد بني
مـــاريس املهنـــة والعلـــاء وصانعي السياســـات .أكدت املؤمتـــرات ذات الصلـــة عىل أهميـــة الرتبية للســـام من أجـــل التحويل املســـتدام للرصاعات
ضمنـــي الســـياقات الدينية وتطويـــر رؤى التعايش الســـلمي.
يف ضـــوء هـــذه الخلفيـــة ،يتنـــاول هذا الدليـــل يف املقـــام األول امليرسيـــن الدينيني العازمـــن عىل تعزيـــز إمكانات الســـام ضمن األديـــان ،من خالل
إلهـــام وتدريـــب األشـــخاص واملجموعات املهتمـــة عرب الرتبية للســـام .يحـــدد الدليل  18طريقـــة أساســـية متعمقة للرتبية للســـام ألجـــل تطبيقها يف
املجتمعـــات الدينيـــة وفيام بينهم حـــول العامل.
يـــود فريق مـــروع مؤسســـة بريغوف تقديم الشـــكر للـــركاء ،لورا أنيـــوال توفون (لجنـــة العدل والســـام يف بامنـــدا ،الكامريون) ،والدكتورة ســـارة
برنشـــتاين وفيفيـــان ربيعـــة (مركز روســـينغ للرتبية والحـــوار ،إرسائيل) ،والشـــيخ خالـــد بن تونس ( ()AISA NGO؛ الكشـــافة اإلســـامية بفرنســـا
( ))SMFوتوفيـــق حرتيـــت (()AISA NGO؛ والكشـــافة املســـلمة يف أملانيا ( ))BMPPDملســـاهمتهم املعتـــرة يف تصميم هذا الدليل وتجريبه .نشـــكر
كذلك الربوفيســـور ســـتيفن الكيـــس (الكنيســـة الربوتســـتانتية اإلقليميـــة يف والية بادن) ملســـاهمته يف تصميـــم الدليـــل ومراجعته النقديـــة وتحريره
الدقيـــق .الشـــكر موصـــول أيضً ا إىل العـــدد الكبري من امليرسين يف الســـياق اإلســـامي باملناطق الناطقـــة بالفرنســـية ،ويف املناطق الناطقـــة باإلنجليزية
مـــن الكامـــرون ويف إرسائيل وفلســـطني ،الذيـــن قاموا بتطبيـــق واختبار املناهـــج وتكييفها مع الســـياقات املحلية ومـــع ما يتامىش والجامعـــات املحلية
املســـتهدفة الخاصـــة بهم .شـــكلت مالحظاتهـــم القيمـــة املقدمة األســـاس لوضع اللمســـات األخرية عـــى مجموعة األســـاليب املســـتخدمة يف الدليل.
نـــود أيضاً أن نشـــكر الزمالء ،وخاصـــة الربوفيســـور أويل جاغر ،والدكتـــورة كارال رشامل ،والدكتـــور أوين فريزر ،والدكتـــورة بانو بيكـــول ،الذين قدموا
لنـــا الدعم طوال هـــذه العمليـــة مبالحظات نقديـــة وأفكار إبداعيـــة .نحن ممتنون بشـــكل خاص لألفـــكار التي قدمهـــا حازم الجفري من الدراســـات
اإلســـامية ومنظـــور العنايـــة والرعاية اإلســـامية .أخـــرا نود أن نتوجـــه بالشـــكر الجزيل إىل الســـفري الدكتـــور فولكر برييســـهايم ،وســـوزان بروير،
والدكتورة ســـيلكا ليشـــر من قســـم الدين والسياســـة الخارجية التابـــع لوزارة الخارجيـــة الفيدراليـــة األملانية ،وســـتيفان ويلموتز (أســـقفية الكاثوليك
األملـــان) عـــى الثقة والتعـــاون البناء والدعـــم املايل الذي لـــواله ملا كان مـــن املمكن تطويـــر وإنتاج ونـــر دليل «لقـــاء الرتبية للســـام والدين».
يرحـــب املؤلفان بالدعم واالقرتاحـــات والتعليقات عـــى الرابـــط ( )info-tuebingen@berghof-foundation.orgوالتي من شـــأنها أن تســـهم يف زيادة
تطوير ونرش هذا الدليل نتمنى للجميع جلســـات عمل مثمرة وملهمة.
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البدء يف استخدام الدليل

الرشوع يف استخدام الدليل :الخلفية والتطوير
واألهداف والتطبيق
Aما الذي يجب مراعاته نظرياً وعملياً لدمج قيم األديان القامئة عىل الســـام يف أنشـــطة وبرامج الرتبية للسالم؟
Aكيف ميكن أن توفر الرتبية للســـام اإللهام والتشـــجيع للجهات الفاعلة الدينية يف جميع أنحاء العـــامل للتعامل مع الرصاعات (ذات الداللة الدينية)
بطريقة بناءة ولتعزيز عملهم من أجل تحقيق الســـام؟
Aما الذي ميكن عمله لدعم تطوير مجتمع عاملي من امليرسين الدينيني الذين يســـتخدمون أســـاليب الرتبية للســـام يف سياقاتهم الخاصة؟
قـــاد إمعـــان البحـــث والتنقيب يف هذه األســـئلة إىل تطوير دليـــل «لقاء الرتبية للســـام والدين» .كانـــت عملية انخـــرط فيها الفاعلـــون الدينيون منذ
البدايـــة ،مســـاهمني بخرباتهـــم الخاصة (الدينيـــة) ووجهات نظرهم ،وبتســـاؤالتهم وانشـــغاالتهم .يف املقابل ،برزت مســـاحة للحوار ســـمحت باإلجابة
عـــى مـــا تقدم مـــن تســـاؤالت وإثراءها معا .مل تأخـــذ هاته اإلجابـــات بعني االعتبـــار التنـــوع الديني فقط ،بـــل وراعت التنـــوع يف التقاليـــد الدينية
كذلـــك .كانـــت إجابات تعـــرف وتقر بأن ال وجـــود لتعاليم دينيـــة واحدة بإمكانهـــا أن تتكلم نيابة عـــن الكل ضمـــن تقليد ديني معني .هـــذا الدليل،
مبجموعـــة أســـاليب الرتبية للســـام ،ميكن قراءته عـــى أنه توليفة مـــن اإلجابـــات املحتملة لهاته األســـئلة الثالثة ،أســـئلة إطار ،هو مثرة عمل مشـــرك
اســـتمر عىل مدار عدة ســـنوات من التصميـــم إىل االختبـــار حتى وضعه يف شـــكله النهايئ.
أعـــد هذا الدليل لألشـــخاص العاملـــن يف مجال معالجـــة الرصاعات العنيفـــة ،أين ميكن للديـــن أن يلعـــب دورا يف فضها أو املســـاعدة يف إدارتها .وهو
موجـــه أيضا لألشـــخاص الذيـــن يعملون يف اتجـــاه بناء مجتمعات ســـلمية ،حيـــث ميكن للديـــن أن يكون فيها مصـــدرا يف عمليـــة البناء هاته.
ســـيكون هـــذا الدليل معينـــا للميرسين مـــن ذوي الخربة يف تصميـــم ووضع برامـــج تفاعلية وورشـــات العمل املوجهة نحـــو الحوار ،والتعامـــل بلطافة
مـــع املجموعـــات وكذلك يف إدارتهم للحـــوار حول القضايـــا الخالفية.
بالنظـــر ملحتويـــات هـــذا الدليـــل ،فإنه موجـــه بالدرجـــة األوىل إىل امليرسيـــن الدينيـــن .إنهم يقومـــون بتوليفـــة بني معرفـــة الســـياق واملجموعات
املســـتهدفة مـــع القـــدرة عىل جلـــب املراجـــع الدينية ذات الصلـــة واإلصغاء ملـــا ميكن أن يقـــال وكيف يقال يف ســـياق معني .ســـيكون يف اســـتطاعة
امليرسيـــن املتدينـــن تدعيم نقاط مصدر الديـــن واإلميان والروحيات املدرجة يف كل أســـلوب من أســـاليب تربية الســـام ،بالتجربة واملعرفة واملامرســـة
املعاشـــة .ال تتـــم اإلشـــارة إىل أي ديـــن أو إىل أي من الكتب املقدســـة .هذا أمر محســـوم وهـــو كذلك فصل مـــن نتائـــج التبادل املثمر بـــن الرشكاء
الدينـــن أثنـــاء تطويـــر واختبار هذا اإلجـــراء .بهذه الطريقة فقـــط ميكن ضامن عدم وجود حساســـية و ضامن وجـــود «ال أذى» ،باإلضافـــة إىل إمكانية
اســـتخدام هـــذا الدليل يف كل بقـــاع العامل يف كل الســـياقات الدينيـــة املتنوعة (أندرســـون 1999؛  CDA؛ .)CDA 2019
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الدليل
البدء يف استخدام 

بالطبـــع ،ميكـــن لـــكل امليرسين ،بغض النظر عن الســـياقات الدينية ،أن يســـتفيدوا ويســـتخدموا هذا الدليل كمرجع ألســـاليب تربية الســـام .بالنســـبة
لهـــم ،ميكـــن أن تكـــون النقاط املرجعية حافزا يف مبارشة وبشـــكل أســـايس مســـألة الديـــن واإلميـــان والروحانيات مبـــا يتعلق بجوانـــب تحويل الرصاع
واالنســـجام االجتامعي والتعايش الســـلمي.
إن استخدام هذا الدليل ،ســـيمكن امليرسين من خلق فضاءات كاآليت:
Aاستكشاف الســـبل التي ميكن فيها للدين املســـاهمة يف تحويل الرصاعات وبناء السالم من خالل تربية السالم.
Aنشـــاطات ملهمة من أجل تحقيق السالم.
Aمناقشـــة الطرق التي ميكن من خاللها للقيم واملعايري الدينية أن تعزز فعاليات الرتبية للســـام.
Aاملســـاهمة يف حوار ونقاش أكرث ثراء أين ميكن لألصوات املتعددة داخل دين معني أو ديانات متعددة من التعبري ومن إيجاد رشكاء وتشـــكيل شـــبكات
عن طريق النت.
يحتـــوي الدليـــل عـــى مجاالت تطبيـــق متعددة .عىل ســـبيل املثـــال ،ميكن للميســـرين الدينـــن ،أوالً ،اســـتخدام مجموعـــة أدوات الدليـــل يف العمل
املبـــارش مـــع مجموعات مســـتهدفة متنوعة مثل الشـــباب والنســـاء والرجال وكبار الســـن ،ويف الســـياقات التعليمية الرســـمية وغري الرســـمية أو العمل
املجتمعـــي .ثانيـــاً ،بالنظر للمعلومات األساســـية الشـــاملة ،ميكن اســـتخدام الدليـــل لتقديم امليرسيـــن الدينني املقبلـــن عىل العمل يف تربية الســـام يف
الســـياقات الدينيـــة يف نطـــاق الـــدورات التدريبية تســـاهم الدورات التدريبية بشـــكل كبري يف منـــو مجتمع دويل من املامرســـن يف مجال تربية الســـام
والديـــن من خـــال تأثري صيغة كـــرة الثلج .إال أنـــه ،بالطبع ،ميكـــن أيضً ا اســـتيعاب املحتوى مـــن خالل الدراســـة الذاتية.
بشـــكل عـــام ،يقدم الدليـــل مجموعة شـــاملة من الطرق ،والتي ميكن أيضاً اســـتخدامها بشـــكل فـــردي .تأيت هذه املرونـــة العالية يف مجـــاالت التطبيق
واألشـــكال املمكنـــة ألنه تـــم اختبار األســـاليب يف ســـياقات مختلفة ومع فرق واســـعة مـــن املجموعات املســـتهدفة .تجدر اإلشـــارة هنـــا إىل أنه رغم
تطويـــر الدليـــل برؤية واســـعة لجميـــع األديـــان يف جميع أنحاء العـــامل ،فإن الخـــراء الذين أســـهموا يف وجهـــات النظر الدينيـــة ينتمـــون جميعاً إىل
الديانـــات التوحيديـــة الثالث ،املســـيحية واإلســـام واليهوديـــة .تم اختبار الطـــرق أيضاً يف البدايـــة يف ســـياقات توحيدية يف املقـــام األول .من املتوخى
إجـــراء مزيد مـــن االختبارات خارج ســـياق الديانـــات التوحيدية.
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أمثلــة عــى تطبيق واســتخدام الدليل مــن الســياقات التجريبية الثالثة
Aالتعليــم الرســمي/التعليم املــدريس :اســتخدم املربــون واملعلمــون أســاليب فردية ســواء يف الدروس داخل الفصل ويف ســياق املشــاريع اليومية ،يف
التحضــري وكذلــك يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــة يف الجزائــر وفرنســا .جعلت هذه األســاليب من املمكــن العمل عىل مواضيع مثل ســلوك الرصاع،
ومهــارات الحــوار واالتصــال أو مهارات الســام بطريقة تفاعلية ومناســبة لــكل فئة عمرية.
Aالتعليــم الثانــوي :قــام أســتاذ بتكييــف طريقــة «مرج زهرة الســام» الســتخدامها خالل مســاق يف الرياضيــات التطبيقية يف إحــدى الجامعات يف باريس.
نتــج عــن تطبيــق األســلوب املعــدل مــن قبــل بعض الطالب يف فصــول رياض األطفال ورقة بحثية عاكســة ومقــال  ،تم نرشهام يف املجلــة اإللكرتونية «يف
جميــع مجــاالت الرياضيــات» ملعلمــي الرياضيات يف كانون االول .2021
Aالتعليــم غــر الرســمي/تعليم الكبــار :قــام امليــرون الدينيــون يف الجزء الناطــق باإلنجليزيــة من الكامريون بدمج األســاليب املقدمة يف الدليل يف أشــكال
ورشــات عمــل حــول الرتبيــة للســام مدتها ثالث ســاعات إىل يومني .خاطبت ورشــات العمل الشــباب من مختلف األديــان (الكاثوليكية واملســلمة
والخمســينية/ال َعنرصة والربوتســتانتية) ،مبــا يف ذلــك األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات الخاصة ،والنســاء من مختلف األديان أو الشــباب والقــادة الدينيني.
Aعمــل األطفــال والشــباب غــر الرســمي :قام قادة املجموعات من رابطة الكشــافة اإلســامية بفرنســا وأملانيــا بدمج األســاليب الفردية ،مثل العمــل بثقافة
بطاقــات الــراع يف عمــل األطفــال والشــباب املعتــاد .كام اســتخدموا دليل «لقــاء الرتبية للســام والدين» يف تدريب قــادة املجموعــة .التفاعلية واملقاربة
املعتمــدة عــى الخــرة التــي تقــوم عليــه أســاليب تربية الســام يجعل من الســهل مصالحتهم مــع املبادئ الرتبويــة التي تطبقها جمعية الكشــافة اإلســامية
يف فرنســا وأملانيا.
Aالتعليــم والتدريــب اإلضــايف :اســتخدم امليــرون يف الجزائــر طرقـاً مقرتحة يف هــذا الدليل ،مثل «رؤى الســام» ،يف دورة تدريبيــة داخلية مليرسي مدارس
دار الســام املختلفــة وقامــوا بتكييفهــا مــع املفهــوم الرتبــوي القائــم عىل اإلميان الــذي تقوم عليه هذه املــدارس .باإلضافة إىل ذلــك ،فلقد تحول هذا
الدليــل إىل مصــدر إلهــام إذ تــم تطويــر دليل منفصــل للرتبية للســام والعمل اإلمياين يف مدارس الســام بالجزائر.
Aأشــكال املواجهــة وتعليــم الكبــار :أتاحــت األســاليب األساســية الثالثة للدليــل حول الرصاع والعنف والســام ملوظفــي منظمة غري حكوميــة إرسائيلية
وفلســطينية مســاحة لاللتقــاء والتأمــل (الــذايت) والتبــادل النقدي حــول املفاهيم ومعانيهــا التي تتجاوز حــدود الهوية واالنتامء يف
ســياق دورة تدريبية مشــركة.
Aالحــي والعمــل املجتمعــي :عملــت ميــرة مــن بروكســل من أجل تحقيق التامســك االجتامعــي والتعايش الســلمي يف إطار مبادرة الحــي ومنظمة غري
حكوميــة يف منطقــة تتميــز بعــدم مســاواة قــوي ورصاعات كامنة .شــكلت األســاليب املوضحــة يف الدليل وتجــارب امليرسين من الــدورات التدريبية مصدر
إلهــام لهــم ووســيلة لتغيــر الوضــع .بداية ،شــكلت النوايا املشــركة واإلبداع املشــرك نقطة انطالق ،بدعــم من ســاكنة املنطقة وبحضور عدد مــن الفاعلني
بالجــوار .أســهم ميــر يف جنــوب فرنســا ،يف تهدئــة التوتــرات (الدينية) يف أحد األحياء باســتخدام األســاليب املســتخدمة يف «قيمــي التوجيهية» و«االنتقال
مــن املــايض العنيــف إىل املســتقبل الســلمي» مــع الشــباب .لقد أتاح التبادل القائم عىل األســاليب املســتخدمة يف إثــارة مواضيع حساســة للغاية يف هذا
الحي الشــديد التنوع وســاعد يف فتــح مســارات لتخفيف التوتر.
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القــاء الرتبية للســام والدين

لســـنوات عديـــدة ،كانـــت املنظمـــة الدولية غـــر الحكومية «أديـــان من أجل الســـام» تؤكد مـــرا ًرا وتكرا ًرا عـــى ثنائيـــة االتجاه التآزر بـــن األديان
وتربيـــة الســـام .فمن ناحيـــة ،هناك افرتاض بـــأن األديان ميكنها االســـتفادة مـــا تتيحه تربية الســـام مـــن إمكانيـــات« :نحن نلتزم مبنـــع الرصاعات
العنيفـــة مـــن خالل الدفع إىل األمـــام برتبية الســـام  -من الطفولـــة املبكرة إىل البالغـــن يف مجتمعاتنـــا الدينيـــة  -بالرتكيز عىل القيم املشـــركة ومحو
األميـــة الدينيـــة ورسديات الســـام» (خاتم من أجل الســـام  ،2019إعـــان «الجمعيـــة العاملية األديـــان من أجل الســـام» يف دورتها العـــارشة ،لينداو
 .)2019مـــن ناحيـــة أخـــرى ،يكون إلمكانات الســـام الكبـــرة التي تزخـــر بها األديان أثـــر يف إثراء تربية الســـام ،التي ميكـــن أن تســـتفيد من املعطر
الروحـــي واألخالقـــي واالجتامعـــي لألديان« .عـــى الرغم مـــن أن التاريخ حافـــل بالتوترات والنزاعـــات والحـــروب إال أن هناك دافع عميق للســـام يف
قـــوي من أجل
األديـــان  -ألنه ليس ســـام شـــخيص أو ســـام باطني فقط ولكنه ســـام يدفـــع للعمل مـــن أجل التغلب عـــى العـــدوان وخلق تحالف
ّ
ســـام شـــامل كذلك» (إعالن تربية الســـام للجمعيـــة العاملية الثامنـــة للمؤمتـــر العاملي لألديان من أجل الســـام ،كيوتـــو ،اليابـــان ،آب  .)2006يقوم
هـــذا الدليـــل ببنـــاء افرتاضات التآزر وتوســـعيها :ينبغـــي أن تعزز تربية الســـام وتقوي إمكانات الســـام لألديان  ،هاتـــه اإلمكانات التي ســـتعمل عىل
أن تكـــون مصدرا مهام لرتبية الســـام.
بنـــاء عـــى خربة مؤسســـة بريغـــوف الطويلة يف مجـــال تربية الســـام ،والحاجـــة التي عرب عنهـــا الفاعلـــون القامئون عـــى الدين إىل املزيـــد من مواد
تربيـــة الســـام التـــي تتناول عىل وجـــه التحديـــد الدين ،يركز هـــذا الدليل عـــى تربية الســـام يف الســـياق الديني .يشـــر مرارا وتكـــرارا إىل قدرات
التوحيـــد وتعزيـــز الســـام لألديان مع إلقـــاء نظـــرة نقدية عىل االنقســـام والقـــوى الدينيـــة الدافعة للرصاع .إنـــه دليل عاملـــي التوجه ينحـــى نهجا
تصاعديـــا يف تربيـــة الســـام .يهدف إىل تشـــجيع امليرسين مـــن جميع أنحاء العامل ومـــن معتقدات دينية مختلفة الستكشـــاف ســـويا إمكانيـــات اللقاء
بـــن تربيـــة الســـام والديـــن .تعطـــي النقـــاط الثامنية التاليـــة ملحة عامـــة عن مســـاحة اللقاء بـــن تربية الســـام والديـــن من خـــال تعيني حدود
املجـــال .ربـــط املفاهيـــم األساســـية واملخرجات األكادمييـــة ذات الصلـــة وجمعها إىل جنب املامرســـة ،بقـــدر ما تكون هـــذه املعطيات مفيـــدة للعمل
املثمر مـــع الدليل ويف املزيد من استكشـــاف األســـئلة اإلرشـــادية املذكـــورة آنفا.
بشـــكل عـــام ،ميكـــن اعتبـــار دليل «لقـــاء الرتبية للســـام والديـــن» كخطوة يف اتجـــاه تحقيـــق التمكني الـــذايت للميرسيـــن الدينيني يف تربية الســـام
وخطـــوة يف اتجـــاه تأســـيس تجمع عاملي للمامرســـن يف هـــذا املجال.
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فهــم الدين يف ضوء الرتبية للســام
أيـــة محاولـــة لتحليـــل الديـــن والدور الـــذي يلعبـــه يف الرصاع يجـــب أن توازن بـــن وجهتي نظـــر متناقضتـــن ظاهريـــاً .أوالً ،الدين وحـــدة صالحة
للتحليـــل .قـــد يتحـــدث املرء عن اإلســـام ،عىل ســـبيل املثال ،و يُفهم عىل نطاق واســـع مـــن حديثه أنـــه يتحدث عـــن مجموعة من األتبـــاع واملعلمني
والرمـــوز والطقـــوس والتجـــارب التي تختلـــف عن اليهوديـــة أو الهندوســـية .يف حني أن فهم الديـــن هو ســـياقي وذايت .ال يوجد تعريـــف عاملي واحد
للديـــن ،كـــا ميكـــن أن يكون لـــذات الدين الواحـــد متظهـــرات تختلف من مـــكان إىل مكان آخـــر .يف الواقـــع ،وكام ميكـــن لألديـــان أن تختلف ،فإن
العقائـــد واملامرســـات ميكنهـــا أن تختلف حتى يف الديـــن الواحد .غال ًبا مـــا تتداخل املعطيـــات الثقافية والسياســـية واالجتامعيـــة واالقتصادية مع الدين
أ
مـــا يســـهم يف تحديد ســـياق معني ،الـــيء الذي يصعـــب عملية وصـــف تفاصيل ديـــن يجمع عليـــه الكل.
بســـبب هـــذا التعقيد ،مـــن املفيد أن يكـــون هناك تعريـــف للدين للعمل بـــه .متثل الدقة فيـــا نفحص مفتاحـــا للتحليـــل الجيّد .يتبنى هـــذا الدليل
التعريف التـــايل للدين:
اســـتجابة اإلنســـان لواقـــع غري مـــادي ملموس حـــول أصل ومعنـــى وغايـــة الحياة .تقـــوم املجتمعـــات بتنظيمـــه وتتقاســـم نظام رموزه وطقوســـه
ب
ومؤسســـاته ومامرساته.
لتقديـــم طريقـــة منهجية وشـــاملة للنظـــر يف الدور الذي ميكـــن أن يلعبه الديـــن يف الرصاع وبناء الســـام ،يقدم الدليـــل [دليل تحليـــل معهد الواليات
املتحـــدة للســـام «الدين يف الرصاع وبناء الســـام»] الدين يف أبعاد خمســـة شـــاملة ومرتابطة:
Aالديــن كمجموعــة مــن األفــكار :مجموعــة مشــركة من التعاليــم والعقائد واألعراف والقيم والقصــص والرسديات التي توفر إطارا ً للفهــم والعمل يف العامل
Aالديــن كمجتمــع :مجموعــة محــددة مــن األتبــاع واملؤمنني متنح األفراد الشــعور باالنتامء إىل يشء أكرب من أنفســهم
Aالديــن كمؤسســة :الهياكل الرســمية والقــادة واملنظامت املرتبطــة باملجتمعــات الدينية
Aالديــن كمجموعــة مــن الرمــوز واملامرســات :املظاهــر العديدة املرئية واملعيشــية للدين ،مــن املباين إىل املالبــس إىل االحتفاالت والطقوس
Aالديــن كروحانيــة :تجربــة شــخصية توفــر إحساسـاً بالهــدف واالرتباط بيشء أكرب مــن الذات ،فضالً عن كونهــا مصدرا ً قويـاً للتحفيز
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ضــع يف اعتبــارك ،عــى ســبيل املثــال ،الدراســات املســحية يف الواليــات املتحدة التــي تظهر أن عددا ً كبريا ً من املســيحيني يؤمنون مبفهــوم التقمص املوجود يف الهندوســية والبوذية .انظر منتدى بيو حــول الدين والحياة العامة« ،العديــد من األمريكيني
يخلطــون بــن العقائد املتعددة» (.https://www.pewforum.org/2009/12/09/many-americans-mix-multiple-faiths/،)2009
دان ســنودريل ،محرر ،رشوط الســام :مصطلحات إدارة الرصاع وبناء الســام (واشــنطن العاصمة :معهد الواليات املتحدة للســام ، www.usip.org/publications/usip-peace-terms-glossary ،)2011 ،والذي ينص أيضاً عىل أن «األديان
معقــدة وديناميكيــة داخليـاً ،وتتجــى بشــكل مختلــف عــر الفرتات الزمنية واألماكن املختلفة .عىل ســبيل املثال ،قد تتم مامرســة اإلســام يف إندونيســيا وإيران وتفســره والتعبري عنه بشــكل مختلف .كام تحتوي األديان عــى مجموعة من املواقف
املختلفة بشــأن قضية واحدة .عىل ســبيل املثال ،تحتوي املســيحية عىل أفكار تعزز وتتحدى املســاواة بني الجنســن.

دلاو مالسلل ةيبرتلا ءاقل

الشـــكل  :1األبعاد املختلفة للدين ذات الصلة بالرصاع وبناء السالم.

يف كثـــر مـــن األحيـــان ،تشـــتمل اعتبـــارات دور الدين يف الـــراع عىل واحـــد أو اثنني فقط مـــن هذه األبعـــاد .إال أنه مـــن املجدي النظـــر يف جميع
األبعـــاد الخمســـة لتحليـــل أكرث اكتامالً لـــدور الديـــن يف الرصاع (انظـــر الشـــكل  .)1ج إن املبالغة يف تبســـيط وتقزيـــم دور الديـــن يف الرصاعات ميثل
إشـــكالية مثـــل تجاهـــل دوره متاما .عىل ســـبيل املثال ،يتجاهـــل رشح الرصاع مـــع الدولة اإلســـامية يف العراق وســـوريا ،أو داعش ،باعتبـــاره مدفوعاً
ببســـاطة بأيديولوجيـــة دينيـــة أصوليـــة ،الطرق املهمـــة التي تســـاهم بها الهويـــات الدينيـــة املختلفـــة يف التحالفـــات يف الرصاع ،وكيـــف يؤثر وضع
األقليـــات الدينيـــة يف املنطقـــة عـــى إرشاك الجهـــات الخارجيـــة ،ودور الفاعلـــن الدينيـــن بصفتهـــم صناع ســـام ،فضالً عـــن العديد من األســـباب
االقتصاديـــة والتاريخيـــة للـــراع .إن الدين مينـــح طرقا متعددة للعب دور يف الرصاع ويف بناء الســـام مام يســـاعد عـــى تجنب هذا التبســـيط املفرط.
املصدر :معهد الواليات املتحدة للســـام ( :)2020الدين يف الرصاع وبناء السالم :دليل التحليل.

ج

تــم تطويــر فكــرة أبعــاد الديــن يف األصــل من نينيان ســارت(انظر نينيان ســارت ،التجربــة الدينية للبرشية ،الطبعة الثانية ،نيويورك :ســنز يس ســكريبرن )1976 ،وتبنيها من آخرين ،عىل ســبيل املثــال ،ليندا وودهيد «خمســة مفاهيم للدين»،
املراجعــة الدوليــة لعلــم االجتــاع  ، 21رقم 43-121 :) 2011( 1؛ وأوملان« ،فهم الدين يف الرصاع» (عرض تقدميي يف دورة الدين والوســاطة ،شــوارزنربج ،ســويرسا.)2015 ،
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الدين يف منطقة التوتر بني اســـتغالل العنف وتعزيز إمكانات السالم

تلعـــب التقاليـــد الدينيـــة دورا ً متناقضـــاً :يف بعـــض الظروف ،ميكن أن تحـــرض عىل العنف يف حـــاالت أخرى ،ميكـــن أن تكون مصد ًرا لألعامل الســـلمية
(أبليبـــي  .)2000مـــن املالحـــظ أنه يف الســـنوات األخرية ،بـــدا االبتعـــاد التاريخي للديـــن عن العمليات السياســـية قـــد اتبع تحوال يف األســـلوب ،وكام
األمـــم املتحـــدة ،فـــإن عديد الحكومـــات تعرتف وبشـــكل متزايد بأهميـــة القـــادة الدينيون واملنظامت الدينية يف املســـاهمة يف املســـار الســـيايس كام
أشـــارت إليـــه خطة عـــام ( 2030بوينـــو دي فاريـــا  .)2019لقد أبانـــت التجارب أنـــه نادرا مـــا تكون الفـــروق واالختالفات الدينية ســـببا لنشـــوب
الرصاعـــات .يـــرى هاســـينكليفر ( )180 :2008أن العوامل السياســـية واالقتصادية هي أهم أســـباب الرصاعات؛ فهـــم يقومون بإبراز الرسديـــات الدينية
واســـتخدامها .وألن الديـــن «مســـيطر» عليـــه ،فإنـــه غالبـــا ما يتـــ ّم الزج به يف ســـياقات الرصاعـــات فيجعلـــون منه مصـــدرا لتربير غلبـــة القوي عىل
الضعيف أو شـــحذ الهمـــم ملقارعة األعـــداء أو حتى كمواســـاة لآلالم.
و كعامـــل أســـايس يف هذه املســـارات ،يوضـــح هاســـنكليفر أنه ال ينبغـــي أن يقلل مـــن التعقيـــدات التي تشـــوب التعاليـــم الدينية بحجـــة إضفائها
الرشعيـــة عـــى الحروب والعنـــف .إن الرتبيـــة الدينية املتينـــة والنقـــاش الديني العام حـــول هذه القضايـــا مبرش كوســـيلة للتصدي لعملية اســـتغالل
الدين (املرجع نفســـه)189 :
إىل غايـــة اليـــوم ،غالبًـــا ما يتهم بناة الســـام وصانعو السياســـات النخب السياســـية باســـتغالل الديـــن يف الرصاعات بغـــرض تحقيق أغراض سياســـية.
هـــذا هو الســـبب الـــذي دفع فريـــزر ( )2020إىل القول بأن تشـــخيص وجـــود الدين يف ســـياق الرصاعات عـــى أنه «اســـتغالل» ســـيكون عائقا أمام
تحويـــل الـــراع .حتى لـــو كان الدين قادرا ً عىل تشـــكيل رصاعـــات وتأطريها ،فإن هـــذا ال يعني تلقائيًـــا أن الدين يُســـتغل أيضً ا .يف حـــن ،وبالرجوع
إىل لبيـــر وفريـــزر ( ،)2020عند حـــدوث االســـتغالل ،ينبغي عىل الطرف الثالث أن يســـعى إىل تغيري الرصاع واملســـاهمة يف إحالل الســـام واســـتعامل
مصطلـــح «االســـتغالل» بكيفية محددة وليســـت شـــاملة (املرجع نفســـه) .ينبغـــي أن يكون الرتكيز عـــى دعم وتعزيز التـــزام الفاعلـــن الدينيني يف جو
من االحرتام.

«إن األديــان كلهــا عبــارة عن تعبــرات روحانية ،والروحانيات هي إرث مشــرك بيننا جميعا .إال أننــا نعرب عنه كل
وقــت بشــكل مختلــف باختــاف أدياننا .وبالتايل ،تجاوز الدين وااللتقاء عىل مســتوى الروحانيات ســيخلق رابطة
قويــة وبشــكل ال يصــدق بــن بني البرش .مــن خالل هذه العالقة أو الرابطة القوية ،ســيفهم بعضهم البعض وبشــكل
مختلــف متامــا .ميكننــا اســتعامل هــذا لحثهم عىل العمل ســويا لفض النزاعات والعمل عــى مضاعفة تأثريات ذلك
نحو الخارج».
الدكتورة ســارة برينشــتاين (مركز روســينغ للرتبية والحوار)
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يحـــدد هاســـينكليفر ( )2008ثـــاث ســـات تجعل االســـتغالل الســـيايس لألديـــان صعبـــا )1( :الرتبية الدينيـــة )2( ،االســـتقالل الذايت ودرجـــة تنظيم
املجتمعـــات الدينيـــة )3( ،إنشـــاء منظـــات تتجاوز الحـــدود الوطنية .هـــذا يعني أن خطر االســـتحواذ الســـيايس للدين ســـيتناقص مـــع درجة عمل
هـــذه املنظامت.
غال ًبـــا مـــا تـــؤدي الخطابات العامة حـــول الدين والـــراع إىل اســـتنتاج مفاده أن الديـــن يلعـــب دورا ً يف رفع أو خفض مســـتويات الـــراع العنيف،
والـــذي يُشـــار إليـــه غالباً باســـم «ازدواجية الدين» (معهـــد الواليات املتحدة للســـام  .)2020وعليـــه ،ميكن للديـــن أن يكون إما مصـــدرا للنزاع أثناء
اســـتعامله «مفرقا» أو مصدرا للســـام يف كونـــه «جامعا».
باعتـــاد أســـاليب محـــددة ومجربـــة يف الرتبية للســـام ،يحاول هـــذا الدليـــل أن يعزز ويقـــوي إمكانـــات أن يكون «جامعا» .متاشـــيا مـــع توصيات
هاســـينكليفر ( )2008وعـــاوة عـــى ذلك ،يســـعى هـــذا الدليـــل إىل ترقية معطـــى تربية الســـام وطنيـــا يف املجتمعـــات املتدينة من خالل أســـاليبه
التطبيقيـــة يف مختلـــف الســـياقات الدينيـــة وغـــر الدينية يف جميـــع أنحاء العـــامل وحتى يف ســـياق الرتبية متعـــددة األديان.

.2

كيف ميكن للرتبية للســـام أن تساهم يف معالجة اســـتغالل األديان وكيف ميكن أن تحرك فيهم إمكانات السالم؟

تتعامـــل الرتبية للســـام بشـــكل منهجي مع التحديات الرئيســـية للســـام ،مثـــل الرصاع والعـــداء والعنف والحـــرب .إن إمعان النظـــر العميق يف أوجه
العنـــف املتعـــددة يســـاعد عىل ترقية فهـــم جيّد للعنـــف وتحديد عوامل الخطـــر وإجراءات الوقايـــة (ياجر  .)2019ميكن االســـتخدام الـــيء للتعاليم
الدينيـــة واملشـــاعر والقيّـــم لتربير العنـــف (أبليبي  .)2000وعليـــه فمن الـــروري معالجة إمكانـــات العنف يف األديـــان املذكورة أعـــاه .ولهذا فمن
حس وفهم
بـــن أهداف هـــذا الدليل هو املســـاعدة عىل تحديـــد مختلف أشـــكال ودوافع العنـــف يف الســـياق الديني ومن مث ّة املســـاهمة يف تطويـــر ّ
للعنـــف وتقليص خطر اســـتخدام الديـــن يف العنف.

أعتقــد أن القيمــة املضافــة للديــن ذات شــقني .أوالً ،غالبـاً ما يُفهم الدين عىل أنه جزء من املشــكلة .يف حني أن
الدين يف تربية الســام ،يعني تعلم كيفية الكشــف عن خطأ أو عدم اكتامل السلســلة الجدلية [ .]...إن األشــخاص
العاملــون يف هــذا امليــدان هــم يف حاجة إىل دورات تدريبية ووســائل بيداغوجية ملواصلة عــرض مثل هذه الحاالت.
ثانيـاً ،بــإدراج الدين يف تربية الســام ســيمكننا من تســخري الدوافــع الدينية وقوة اإلميان والروحانيــات لتقوية وتعزيز
نشــاطات تربية السالم».
توفيــق حرتيــت (منظمة غري الحكومية ()AISA NGO؛ الكشــافة اإلســامية يف أملانيا ())BMPPD
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يقـــول نـــوراث بأنه يف حالـــة عدم منح الناس مســـاحة لصياغة ومناقشـــة قضاياهـــم اليوميـــة واملتعلقة بالحياة عىل أســـاس معتقدهم اإلميـــاين وبالتايل
تكويـــن موقفهـــم الخاص بهـــم ،هنا يكمـــن خطر أن يخضعـــوا لكل تأثـــرات األصوليـــن .إن األحكام املســـبقة ضد الثقافـــات األجنبيـــة وضد األديان
ميكنهـــا أن ترتســـخ وتتحـــول إىل عنـــف «(نـــوراث  .)9 :2018عطفا عىل العرض الـــذي قدمه نـــوراث ،يركز فصل األســـلوب «التواصل مـــن أجل تحويل
الـــراع» عـــى االحتامالت املختلفـــة لخلق مســـاحة للحوار من أجـــل صياغة رؤى الســـام وتعزيز الثقـــة والتفاهـــم املتبادلني .بذلك ،يهـــدف الدليل،
مـــن ناحيـــة ،إىل املســـاهمة يف تقليص الصـــورة النمطية عن األديـــان واألحكام املســـبقة التي تقـــود إىل النزاعات وعالقـــات عدائية وتعزيـــز إمكانات
الســـام لإلميان واألديان مـــن ناحية أخرى.
وفقـــاً لـــدي جوان وهاســـينكليفري ( ،)2015فـــإن الفاعلني الدينيـــن ميكنهم أن يكونوا مؤثرين مناســـبني للحد مـــن تصاعد الرصاعـــات ،إال أنهم يف بعض
األحيـــان يفتقـــرون إىل اإللهـــام أو واملقاربـــات التعليمية .ونخص هنا عـــى وجه التحديد امليرسيـــن الدينيني الذيـــن ينبغي تزويدهم بأســـاليب محددة
ومجربـــة والتي ميكـــن تكييفهـــا وتطبيقها عىل نطاق واســـع من الســـياقات املتنوعة ومع مجموعات مســـتهدفة متعـــددة ،إن هذا الدليـــل جاء ليكون
ليـــس فقط مصدر إلهـــام ولكن لتعزيـــز وتقوية قـــدرات الفاعلني الدينيـــن لتحويل الرصاعـــات والعمل من أجل الســـام كذلك.
أخـــرا ً ،لدعـــم الخيارات الســـلمية لألديان ،صـــاغ هاســـينكليفري ( )2008أربعة إجـــراءات وأوىص بتطبيقها )1( :حـــوار األديان ،الذي يجـــب أن يتضمن
البحـــث عـــن دعم الـــركاء الدينيني .اتبـــع الدليل هـــذه التوصية بجلـــب الدعم املفيـــد من رشكاء مؤسســـة بريغـــوف يف جميع مراحـــل تطوره)2( .
دعـــم مـــدارس الحـــركات الدينية املعتدلـــة .التزم جميع رشكاء مؤسســـة بريغوف ،يف ســـياقاتهم ،بتفســـر التعاليم الدينية ومامرســـتها بشـــكل ســـلمي
مام يســـاعد عـــى التواصل مـــع املجتمعـــات الدينيـــة األخرى مع االحـــرام الكامـــل لوجهـــات نظرهم ومامرســـاتهم املختلفـــة واالعرتاف بالقواســـم
املشـــركة .مـــن خالل الســـعي إىل دعـــم مجموعة دوليـــة من امليرسيـــن الدينيني ومـــن خالل تقويـــة خرباتهـــم يف الرتبية للســـام ،فإن هـــذا الدليل
سيســـاهم إىل حـــ ّد مـــا يف تنفيـــذ التوصيتـــن التاليتـــن )3( :بناء شـــبكة دينية عابـــرة للحـــدود الوطنيـــة ،و( )4تطوير مؤسســـات متعـــددة األديان
عىل املستوى الدويل.
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.3

ما وراء مصطلح الرتبية للسالم؟

وفقاً لليونســـكو ،فإن الرتبية للســـام تعـــزز «القيم والتوجهات وأمناط الســـلوك وأســـاليب الحياة الرافضـــة للعنف» (اليونســـكو  .)3 :2008الهدف من
ذلـــك هو دعـــم تحويل الرصاع مبعالجة أســـبابه «من خـــال الحوار والتفـــاوض بني األفـــراد واملجموعات واألمم» (املرجع نفســـه).
ت ُفهـــم الرتبيـــة للســـام عىل أنها عملية اكتســـاب القيـــم واملعرفـــة وتنمية املواقـــف واملهارات والســـلوكيات التي تســـاعد عىل العيش يف انســـجام مع
الـــذات ومـــع اآلخرين ومـــع البيئـــة الطبيعيـــة .تهدف هـــذه الرتبية إىل الحـــد من العنـــف ،ودعم تحويـــل الرصاع ،وتعزيـــز قدرات الســـام لألفراد
واملجموعـــات واملجتمعـــات واملؤسســـات واألنظمـــة .تعتمـــد الرتبية للســـام عـــى قدرة الناس عـــى التعلم واملســـاعدة عىل تأســـيس ثقافة الســـام
مســـتدامة وشـــاملة .إنهـــا عملية موجهـــة ومحددة الســـياق ،ولكنها رضوريـــة ومتوافقة مـــع كل منطقة من مناطـــق العامل ورضوريـــة ومتوافقة خالل
جميع مراحـــل النزاع.

«مبــا أن الســام ليــس إنجــازاً يف حــد ذاته بل هو إجراء عمليايت ،فالرتبية للســام ،بالنســبة يل شــخصياً ،هــي عملية
عيــش مســتمر مــن الق ّيــم ،وتطبيــق تقنيات تعزز العيش بســام مــع نفيس ومع جرياين».
لــورا أنيــوال توفون (خدمة العدل والســام بامندا)

كرتبيـــة للســـام مبـــارشة ومنهجية ،يتـــم تقدميهـــا يف العديد من األماكن ،ســـواء كانت رســـمية أو غري رســـمية :عىل ســـبيل املثال ،يف الرتبيـــة والتعليم
اليومـــي ،يف إعـــداد وتنفيذ وتقييم املشـــاريع املهنية مع مجموعات مســـتهدفة مختـــارة ،أو يف الدعم املقـــدم للنظم الرتبوية ذات الحساســـية الرصاعية
(فريتريز-رميان .)2017
عـــاوة عىل ذلـــك ،تعالج الرتبية للســـام جميع أشـــكال العنف وتعزز فحص وتشـــخيص األســـباب وآثـــار الحرب والعنـــف .إنها تفتح وتخلق مســـاحة
للحـــوار مـــن أجـــل صياغة رؤى الســـام وتطوير أشـــكال التعايش الســـلمي التي ترتجـــم إىل خطـــوات عملية يف ســـياقات مختلفة (ياجـــر .)5f :2014
وبالتايل تســـتند مبادئهـــا التوجيهية عـــى صورة إيجابية لإلنســـانية.
إن جميـــع األســـاليب التي تـــ ّم جمعهـــا وتحديدها يف هذا الدليـــل تم تطويرها مبـــا يتامىش واملبادئ األساســـية املذكورة أعـــاه للرتبية للســـام  ،والتي
تأخـــذ يف االعتبار املفاهيـــم املختلفة لرتبية الســـام يف جميـــع أنحاء العامل..
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.4

اســـتغالل الجوانب التحويلية يف الرتبية للســـام من أجل (تعزيز) التحول البناء للرصاع

تحويـــل الرصاع هـــو مقاربة شـــاملة تحـــاول تحقيق تغيـــر يف الظـــروف الكامنة التي قـــادت إىل الظلـــم والعنف وكثريا مـــا ضاعفتهـــا .تهدف هذه
الرتبيـــة كذلـــك إىل الوصـــول إىل تغيـــر طويل األمد ومســـتدام يف الهيـــاكل القامئـــة (برناردنج/أوســـن  ،)145 :2019تكـــون فيها العالقـــات واملواقف
والســـلوكيات واالهتاممـــات والخطابـــات حـــاالت الـــراع عنيفة ميكـــن تغيريها بشـــكل بنـــاء .يتضمن تحويـــل الرصاع الناجـــح تصـــورا ً طويل املدى
وشـــامل لتغيري ب ّناء ورضوري لخلق ســـام مســـتدام ،والـــذي تعتربه جميع األطـــراف املعنية عـــادالً .لذلك ،فتحويـــل الرصاع يتدخل كذلك يف األســـباب
والدوافـــع ذات الصلـــة ،يف نظـــم االتصـــال ،ويف تورط بعـــض املجموعات املتصارعـــة والذي ميكن أن يكـــون خفيا .كـــا أن تحويل النـــزاع الناجح هذا
يركـــز عـــى العنـــف املبـــارش يف جانبه الهيـــكيل والثقـــايف ،كام يعمـــل أيضا عىل ضـــان أن االحتياجـــات التي مل يتـــم تحقيقهـــا والتي كانت ســـببا يف
العنـــف قد متـــت معالجتهـــا (ياجر .)2014
تـــرى مقاربـــة التحويل للرتبية للســـام الرصاعات عـــى أنها فرصـــة للتغيري ،والنمـــو والتحول .وبالتـــايل تعمل عـــى تعزيز قدرات األفـــراد والجامعات
للتعـــرف عـــى ديناميكية النزاعـــاتّ ،
وفك أســـبابها الجذريـــة ودوافعها ،وتتعامل مـــع الرصاعات بطريقـــة ب ّناءة وبعيـــدة عن العنـــف ملواجهة تصاعد
هذه الرصاعات (املرجع نفســـه).

.5

اتجاهات الرتبية للســـام يف تخصصاتها البيداغوجية والدينية

تحظـــى العالقـــة بني الديـــن والســـام باهتامم كبري وكـــذا التوجهـــات الدينيـــة واملواقف مـــن التعايـــش الســـلمي التي تتـــم مناقشـــتها يف مختلف
الخطابـــات الرتبويـــة (شـــفايتزر وآخـــرون  .)2017تهدف الرتبيـــة متعددة األديان ،عىل ســـبيل املثال ،إىل تســـخري الجهـــود بني الق ّيـــم الرتبوية واإلميان
والروحانيـــات للمســـاعدة عىل تأطـــر عامل قائم عـــى العدالـــة االجتامعية والكرامـــة (بوينو دي فاريـــا  .)2019باإلضافـــة إىل ذلك ،يرى الربوفيســـور
يوهانـــس النيـــان ،رئيـــس اللجنة الدامئـــة للرتبية للســـام لألديان من أجل الســـام ،أن التواصـــل بني األديان رضوري لـــكل من تربية الســـام ولألديان
عـــى حد ســـواء (النيـــان 1989؛ 2014؛  .)2015عندمـــا يفهم الناس الطـــرق التـــي تعتمدها املعتقـــدات الدينية للحيـــاة وللمعنى ،يكونـــون قادرين
عـــى التعاطـــف مـــع آراء اآلخرين ورؤية اآلليـــات التي تســـبب الخالفات العرقيـــة والدينيـــة والتطرف (نـــوراث  .)2018ميكن للميرسيـــن الدينيني أن
يوفـــروا التوجيهـــات التـــي ميكن من خاللهـــا للمجموعـــات املســـتهدفة أن تجد فيها تفســـراتها الخاصـــة ،ومن خالل هـــذا املجال التعليمـــي يعززون
مهاراتهـــم يف الحـــوار .هذا مهم بشـــكل خاص للحوار البنـــاء بني األديان ،الـــذي ميكن من تقليـــص األحكام املســـبقة والعدوان .وفقاً لنـــوراث« ،الغاية
هـــي اللقـــاء ،والتعرف عـــى مختلف الطوائـــف الدينية وفهمهـــا وفهم املواقـــف الدينيـــة واأليديولوجية» (املرجع نفســـه.)9 :
ميكـــن للرتبيـــة الدينيـــة أن تدعـــم العمل املســـؤول عندما تقـــدم املجتمعـــات الدينيـــة أمثلة للعيـــش معـــاً بتضامن ،والتحـــدث نيابة عـــن الفئات
الضعيفـــة واملحرومـــة .عندمـــا يؤخذ هـــذا بعني االعتبـــار ،فإن هـــذا الدليل يهدف كذلـــك إىل إثراء واســـتكامل الرتبيـــة الدينية من خـــال الرتبية من
أجل الســـام.
.
تســـتخدم العديـــد مـــن الجهات الدينيـــة الفاعلة ،مثـــل منظمـــة الكويكـــرز و  AISA ONGمنظمة غـــر الحكومية مناهـــج الرتبية للســـام من أجل
ســـام دويل وتحـــول ناجـــح للرصاعات .وفقًـــا لبوينو دي فاريـــا ( ،)25 :2019يجب عـــى املنظامت الدينيـــة مواءمة عملهـــا من أجل التحـــول والتنمية
املســـتدامة مـــع مـــا يتامىش و خطـــة التنمية املســـتدامة لعـــام  2030وتحقيـــق أهداف التنميـــة املســـتدامة .تهدف كل مـــن الرتبية للســـام والرتبية
متعـــددة الديانـــات إىل املســـاهمة مبنظوراتهـــا يف تحقيق وتنفيـــذ الهدفني  4و 16مـــن أهداف التنمية املســـتدامة.

16

دلاو مالسلل ةيبرتلا ءاقل

التنمية املســتدامة  4و16
الهــدف  :4ضــان التعليــم الجيــد املنصف والشــامل للجميــع وتعزيز فــرص التعلم مدى الحيــاة للجميع

الهـــدف  :16التشـــجيع عـــى إقامة مجتمعـــات مســـاملة ال يُه ّمش فيهـــا أحد من أجـــل تحقيـــق التنمية املســـتدامة ،وإتاحة
إمكانيـــة وصـــول الجميـــع إىل العدالة ،وبناء مؤسســـات فعالـــة وخاضعة للمســـاءلة وشـــاملة للجميع عىل جميع املســـتويات

املصدر :إدارة الشـــؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة :التنمية املســـتدامة :األهداف السبعة عرش.

آخر دخول .https://sdgs.un.org/ar/goals :2021/09/06
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الرتبية للســـام والدين :القيم املتقاسمة والفضائل واألهداف املشرتكة

إىل جانـــب الهيـــاكل االجتامعيـــة والقانونية ،تعمـــل األديان كحامل مهـــم ومؤطر للقيـــم واملواقـــف االجتامعية (أبليبـــي 2000؛ هاســـينكليفر 2007؛
 .)2008ميكننـــا العثـــور عـــى القيّم والفضائـــل يف جميع األديان مـــا يجعل أهـــداف الرتبية للســـام متوازية .ميكن للرتبيـــة الدينية أن تســـاعد الناس
عـــى العيـــش بقيمهم الشـــخصية :فهي تعلم مصـــادر الحياة والقيـــم التي تتجاوز امللـــذات الســـطحية .باإلضافة إىل قيمتهـــا التوجيهية للســـام ،فهذه
الرتبيـــة تحـــوي مرجعيات هامـــة كالكرامة ،والعفـــو ،والتناغم ،والرحمـــة ،واملحبّة ،والتصالح ،والشـــفاء والصدق واملواســـاة .يف حـــن توجد بعض هذه
القيـــم يف كل ديـــن وبعضهـــا اآلخر خـــاص مبعتقدات معينـــة .عىل ســـبيل املثال ،تبحث مؤسســـة األخـــاق العاملية للبحـــوث والتعليـــم واللقاءات بني
الثقافـــات واألديـــان عـــن إجابات عىل الســـؤال :تحت أي ظـــروف ميكن للبرش أن يعيشـــوا معـــاً يف تنوع ثقـــايف وأيديولوجي وديني عـــى أرض صالحة
للســـكن وتشـــكيل الحياة الفردية واالجتامعية بشـــكل إنســـاين؟ تهدف هذه املؤسســـة مـــن خالل نشـــاطاتها إىل تعزيز الق ّيـــم التوجيهيـــة يف املجتمع
والقيّـــم التفاعلية بني األديـــان (ويلتيثوس).
غالبـــاً مـــا يتـــم تحديـــد «القاعدة الذهبيـــة» عىل أنها ســـمة مشـــركة ألديان العـــامل والتي ميكـــن أن تبنى عليهـــا القيم املشـــركة .تســـتند «القاعدة
الذهبيـــة» عـــى املعاملـــة باملثـــل للفعل البرشي ،وتشـــتمل بالعاميـــة عىل املبـــدأ التوجيهي« :عامـــل اآلخرين كـــا تحـــب أن يعاملوك».تعرف نوراث
( )8 :2018ترقيـــة شـــعور املواســـاة والتعاطف كنقـــاط تقاطع للرتبية للســـام والرتبية الدينيـــة ،ومن وجهة نظرها فإن املواســـاة والتعاطف يشـــكالن
أمـــران أساســـيان للنجاح يف الحـــد من العنف .لذلـــك فإن الحساســـية للقيـــم والفضائل مهمـــة للغاية للتنفيـــذ الناجـــح لتدابري الرتبية للســـام .أبعد
مـــن ذلك ،يجـــب تحديد الخطـــوات التي تقـــود من التوجـــه إىل القيم ونحو التزام راســـخ بالســـام.
تشـــر طـــرق «ميثاق الســـام» أو «القيم الحيـــة كأدوات وصـــل» املوضحة يف الجـــزء الثالث مـــن الدليل «مجموعة أدوات األســـاليب» بشـــكل محدد
إىل الجوانـــب املعروضة هنا.
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حساســـية الرصاع وعملية التكيف :مفاهيم إرشـــادية لتنفيذ تربية للسالم يف السياقات الدينية

مـــن أجل االســـتخدام البنـــاء لهذا الدليل ،فإن الوعي بالســـياق وحساســـية الرصاع رضوريـــان (تحليل الـــراع والتنميـــة  )4[ .)2019د يف حاالت الرصاع
الحـــاد عىل وجـــه الخصوص ،يجب مراعـــاة العالقـــة املتبادلة بني األســـباب االجتامعية وردة أفعـــال األفراد .إن الناس يعيشـــون ويفـــرون ويعالجون
الرصاعـــات وفقـــا لتنشـــئتهم االجتامعيـــة وتربيتهـــم وأصولهم وكذلـــك من خـــال مجموعة مـــن القواعد والق ّيـــم التي تجـــد لها جـــذورا يف التعاليم
الدينيـــة .وعليـــه فـــإن تجربة الفرد مـــع حالة الـــراع تعترب تجربة شـــخصية محضـــة ومن مثة فتصورهم وتفســـرهم ســـيختلف من شـــخص آلخر.
تعتمـــد كيفيـــة تعامـــل الناس مع حـــاالت الرصاع والدعـــم ،الذي قـــد يتوقعونـــه يف التعامل معهم ،عـــى املجتمع املحـــي أو املجتمع الذي يعيشـــون
فيـــه .غالبـــاً مـــا يتطلب األمر مامرســـن لتحديـــد وقراءة وفهم الرســـائل غـــر الرصيحة أو غـــر اللفظية ،والتـــي قد ال يتـــم التعبري عنهـــا عالنية .كلام
كان املـــارس عـــى دراية بالســـياق وباملجموعة املســـتهدفة ،كلام زادت ســـهولة التعـــرف عىل هذه الرســـائل الضمنيـــة أو الخفية واملخاطـــر املحتملة
للتســـبب يف التوتر أو النزاع.
بالتـــايل ،يجـــب أن يلقـــي امليـــرون (الدينيني) ،قبـــل تنفيذ طريقة مـــا ،نظرة عامة جيدة عىل الســـياق الـــذي ســـيعملون فيه واملجموعة املســـتهدفة
التـــي ســـيعملون معهـــا ،عىل ســـبيل املثال من خالل إجـــراء تحليـــل أو توضيح الجوانـــب املختلفة للـــراع .يجب عليهـــم بعد ذلك تكييف األســـاليب
بشـــكل مســـؤول مع ســـياقهم (الديني) وفقـــاً لنتائج التحليـــل .بهذه الكيفية ســـيتم تجنب التســـبب يف رضر غري مقصـــود للمجموعات أو للمشـــاركني
يف ورشـــة العمـــل .طـــ ّورت منظمة الرؤيـــة العاملية دليالً يقـــدم رؤى حول حساســـية الرصاع ومبـــادئ «عدم إلحاق الـــرر» مع الرتكيز بشـــكل خاص
عـــى املجموعـــات الدينيـــة .يف ذلك ،متـــت اإلشـــارة يف الدليل املذكـــور إىل ما تقولـــه الكتب املقدســـة والنصـــوص الدينية حـــول الحساســـية للرصاع
(منظمة الرؤيـــة العاملية .)2017
يبحـــث الفصل الفرعـــي املتعلق مبراعـــاة الرصاع يف إرشـــادات الدليل للميرسيـــن مبزيد من التفصيـــل مراعاة الـــراع وكيف ميكن للميرسيـــن الدينيني
تنفيـــذه ،مع االحـــرام الواجب لهـــذا املبدأ عند اســـتخدام الدليل.
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نحو مجتمع عاملي املامرســـن :تثمني وتعزيز مزايا امليرسين الدينيني يف الرتبية للســـام

لـــي ينجـــح أي نـــوع من الرتبية للســـام ،فـــإن موقف الفاعلـــن املعنيني أمـــر بالغ األهميـــة .عادة ما يُنظـــر إىل القـــادة الدينيني عـــى أنهم قدوة يف
املجتمعـــات (تحليـــل الرصاع والتنميـــة) .أظهرت الدراســـات أنهـــم يتمتعون مبيزة الثقـــة يف بناء الســـام داخـــل مجتمعاتهم (هاســـيكليفر/دي جوان
 .)2007قـــد تعتـــر املجتمعـــات الفاعلـــن مـــن دينها عىل أنهـــم غري أنانيـــن  ،عادلون وأكرث اســـتقاللية مـــن الفاعلني غـــر الدينيـــن أو أولئك الذين
ينتمـــون إىل ديانـــات أخـــرى (وينجـــاردت  .)2007غالباً مـــا يُنظر إليهـــم أيضاً عىل أنهـــم ال يســـعون وراء مصالح سياســـية أو اقتصاديـــة (وينجاردت
 .)2016باإلضافـــة إىل ذلـــك ،فهـــم يتميـــزون بكفاءة خاصة يف حل املشـــكالت ،ال ســـيام فيـــا يتعلق بأبعـــاد الرصاع الخفيـــة مثل الذنـــب واملصالحة
والنـــدم واألمل والـــرف والكرامـــة وحتـــى الخطيئة واملغفـــرة .نظـــرا ً ملصداقيتهـــا املحتملة ،فـــإن القادة الدينيـــن أو الفاعلـــن الدينيـــن مهمني أيضاً
كمؤثريـــن يف الحـــ ّد مـــن تصعيد الـــراع (دي جوان/هاســـيكليفر .)2015إن التعامل مع الرصاع بشـــكل بناء يف ســـياق ديني ليس مجرد مســـألة تطبيق
طريقـــة تقنيـــة .إنه يشـــمل أيضً ـــا األبعاد الروحيـــة ،ويجعل مـــن القلق واملخـــاوف موضوعاً للنقـــاش ويلهم بدايـــات جديدة داخل وبـــن املجتمعات
املتأثـــرة بالرصاع .يســـعى هذا الدليل أيضـــاً إىل تشـــجيع الجهات الفاعلـــة (القامئة عىل الدين) يف مجـــال الرتبية للســـام عىل تطويـــر مهاراتها وبالتايل
زيـــادة مصداقيتها يف بناء الســـام.

د
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تشــر «حساســية الـراع إىل مامرســة فهــم كيفيــة تفاعــل املســاعدة [أو اإلجراءات األخرى] مع الرصاع يف ســياق معني ،للتخفيف من اآلثار الســلبية غــر املقصودة ،والتأثري عىل الرصاع بشــكل إيجايب حيثام كان ذلك ممكنـاً» (تحليل الرصاع
والتنميــة) .ملزيــد مــن املعلومــات حــول حساســية الرصاع ،انظــر :التعلم العميل من تحليــل الرصاع والتنمية للعمــل الدويل (بدون تاريخ) :الحساســية للرصاع وعدم إلحاق الرضر.
آخــر دخول بتاريخ https://www.cdacollaborative.org/what-we-do/conflict-sensitivity :2021/07/27
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الرتكيز عىل الجانب املشــرك
يف يونيو/حزيـــران  ،2018دعـــت وزارة الخارجيـــة األملانيـــة االتحاديـــة  70زعيـــاً دينيـــاً من آســـيا إىل املؤمتر الثاين حول مســـؤولية األديـــان من أجل
الســـام يف برلـــن .أوضح املشـــاركون يف مجموعة العمـــل التي ركزت عىل «الديـــن والرتبية للســـام» أن الرتبية للســـام يف الســـياقات الدينية يجب أن
يعمـــل بها يف جميع مســـتويات الرتبيـــة لفائدة الفرد واألرسة واملجتمع واملؤسســـات .تجدر اإلشـــارة إىل أنه تـــم االتفاق عىل أن األديـــان يجب أن تركز
عـــى الجانـــب املشـــرك ،وهذا هو الســـبب الذي يجعل الرتبية للســـام قـــادرة عىل تعزيـــز تعليم التســـامح وقبـــول التنوع داخل وبـــن املجموعات.
يف الختـــام ،يســـلط الدليـــل الضوء عـــى إمكانيات الديـــن كحلقة وصل بالرتكيز عىل القواســـم املشـــركة بدالً مـــن االختالفات بني املجموعـــات املختلفة
واملعتقدات الدينية.

توصيــات املؤمتــر العاملــي العارش لألديان من أجل الســام يف لينداو ()2019
«Aنــويص بــأن تعمــل الفــروع الوطنيــة لرابطــة األديان من أجل الســام عىل الدعوة إلدراج الرتبية للســام يف مناهجها الدراســية .نويص بــأن تتعاون فروع
رابطــة األديــان مــن أجل الســام مع املنظــات يف بلدانهم األصليــة لدعم إقرار «الرتبية من أجل الســام» يف املدارس».
«Aتطويــر املــواد الرتبويــة بــن األديــان وتدريب القــادة الدينيني ،وخاصة الشــباب ،لدعمهم يف أن يصبحوا ســفراء أكرث مهارة من أجل الســام».
«Aتوفــر تدريــب شــامل وبناء القدرات للقادة الدينيني بشــأن الـراع الوقاية والتحــول واملصالحة».
«Aيجــب عــى الديــن مــن أجل الســام أيضاً توســيع نطاق عمل الرتبية للســام املحــدد لالنخراط مــع أنظمة تعليمية أوســع ملعالجــة قضايا محددة
(اســتبعاد الفتيــات مــن املــدارس ،والكتــب املدرســية املتحيــزة ومناهج التدريس ،واســتبعاد الفئــات الضعيفة وتعليــم الكبار ،عىل ســبيل املثال) بإرشاك
السياســة واملامرســة .يجــب مشــاركة األمثلــة واملامرســات الجيدة مــن كل منطقة حــول كيفية العمل مــع املنظومة الرتبويــة الدينيــة والعمومية عىل حد
سواء».
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	 2ءزج ل

ادليل امليرسين

يعترب تســـيري ورشـــات العمل بشـــكل ميـــر فن يف حد ذاتـــه ويتطلـــب توجهات وخصائـــص محـــددة .ينطبق هذا عىل وجـــه الخصوص عند تســـهيل
وتنفيـــذ أســـاليب الرتبيـــة للســـام أو تنفيذ ترتيبات ورشـــات العمـــل أو التعلم .يرجع ذلـــك إىل مجموعة القيـــم واألهداف املحددة التـــي توجه وتركز
جميع أنشـــطة الرتبية للســـام ،والتي تـــم توضيحها يف الفصل الســـابق.

1.ما هو دوري كميرس للرتبية للسالم؟
يخاطبـــك هـــذا الدليل بصفتـــك ميرسا ً دينيـــاً محليـــاً ،ويف ذات الوقت كنموذج يحتـــذى بها وكخبـــر يف الديانات والســـياقات واملجموعات املســـتهده.
أنـــت مؤهل أكـــر من غـــرك لتكييف األســـاليب املجمعة يف هـــذا الدليل مع ســـياقك والفئات املســـتهدفة مع إيـــاء االعتبار الواجـــب ملراعاة الرصاع
والصدمـــات .يهـــدف الدليـــل إىل أن يكـــون قابـــاً للتطبيـــق يف جميع أنحـــاء العامل .مل تتم اإلشـــارة إىل أيّـــة مصادر دينيـــة محددة .مع ذلـــك ،ونظرا
ألن الديـــن جزء أســـايس من هـــذا الدليل ،فـــإن مهمة امليرسيـــن هي تقديم هـــذه املراجـــع الدينية بطريقـــة هادفة وحساســـة .يتم تضمـــن النقاط
املرجعيـــة التـــي ترتبط باملعرفـــة الدينيـــة واملعرفة ما بـــن األديان وكذلـــك حياة املرء مع دينه بشـــكل أصيـــل ،يف األســـاليب الفردية.
كنـــاذج يحتـــذى به ،من املهـــم أن يكون ميرس الرتبية للســـام عـــى دراية بقيم وأهـــداف الرتبية للســـام وأن يدمج ويجســـد مواقفه وســـلوكه أثناء
تطويـــر أســـلوبه األصيـــل .ينبغي أن تتجىل بشـــكل خـــاص الرحمـــة والتعاطف يف الصفـــات ذات الصلة بالرتبية للســـام يف الســـياق الدينـــي ،ومراعاة
االختـــاف والتنوع ،والقـــدرة عىل التعددية ،والتســـامح مـــع ما يبدو غامضـــا ،وكذلك التأمـــات الذاتية.
باإلضافـــة إىل هـــذه الصفـــات العامة ،هنـــاك ثالثة جوانب تســـتحق مزيد ا ً مـــن االهتامم ،وهي مراعـــاة الرصاع ،ومراعـــاة الصدمات والتـــداول ما بني
االمتيـــاز والتمييز.

مراعاة الرصاع
توجـــه مقاربـــات مراعاة الـــراع االنتباه إىل الرتابط بـــن الفاعلني ،نشـــطاتهم والســـياق املعطـــى ،باإلضافة إىل العواقـــب املحتملة أو غـــر املقصودة
قصـــرة أو متوســـطة أو طويلـــة املـــدى .بالتايل فهـــي تهـــدف إىل التخفيف مـــن اآلثار الســـلبية غري املقصـــودة (عىل ســـبيل املثال ،ضـــان أال تؤدي
املبـــادرات عن غـــر قصد إىل زيـــادة التوتـــرات االجتامعية والسياســـية القامئة أو خلـــق توترات جديدة) .يف الوقت نفســـه ،تســـعى هـــذه املقاربات
إىل تقويـــة اإلمكانـــات اإليجابيـــة (مثـــل القـــدرات املحلية للســـام والتامســـك االجتامعي) عند العمل يف ســـياقات هشـــة (موقع منصـــة كوف ،2012
تحليل الـــراع والتنمية).

ه
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يتــم اســتخدام املصطلحــن «الجهــة الفاعلــة التأثــر» و»امليــر» بالتبــادل يف هــذا الدليل .بشــكل عام ،يركز مفهوم «الجهة الفاعلة التأثري» بشــكل أســايس عىل مضاعفة القــدرة .تنقل الجهة الفاعلــة التأثري املعرفة واملهارات من خالل ما يُســمى كرة
الثلــج ،مــا يســهم يف تنميــة مجموعــة العاملني يف هذا املجال .يشــر مصطلح «امليرس» إىل وظيفة إجراء أو تنســيق أو اســتضافة ورشــة عمل معينة.
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تشـــجع مراعـــاة الـــراع عىل تصـــوره كفرصة للتغيـــر والتنميـــة .كام أنهـــا تعزز النظـــر يف الجوانـــب التي تربـــط النـــاس ببعضهم البعـــض وبالتايل
تعـــزز التامســـك االجتامعـــي والتعاون الســـلمي والالعنـــف .بهذا املعنى ،فإنها تشـــجع عـــى تحويل الرتكيـــز بعيد ا ً عـــن االختالفات التـــي تفرق الناس
والرتكيـــز عـــى األشـــياء التي توحدهـــم .باإلضافـــة إىل ذلك ،فإنهـــا تعزز التأمـــل النقدي (الـــذايت) ،عىل ســـبيل املثال ،املواقف الشـــخصية والســـلوك
(املصبـــوغ بالـــراع) ،باإلضافـــة إىل األعراف والقيم األساســـية والعواطف واملشـــاعر .يف الوقت نفســـه ،فإنها تشـــجع عىل زيادة الوعـــي (الذايت) تجاه
االحتياجـــات الشـــخصية والرغبات واألهـــداف وكذلك القيـــود الفردية.
تنطبق هذه الحاجة ملراعاة الرصاع عليك كميرس وعىل املشـــاركني عىل حد سواء.

مراعاة الصدمات
اعتـــاد ا ً عـــى الســـياق واملجموعة املســـتهدفة ،بصفتك ميـــر ،عليك أن تدرك أن بعض املشـــاركني قـــد يكون لديهـــم تجارب مؤملة .قـــد تتضمن هذه
التجـــارب أعراضا متكررة ومســـتمرة مـــن التمييز ،والعالقات الضارة واملســـيئة ،والحـــوادث الخطرية أو التعـــرض لكوارث طبيعيـــة أو العنف أو الحرب.
مـــع ذلـــك ،فـــإن الصدمة ال تـــؤدي إىل تأثريات موحـــدة (ريدميان/دهـــر-راو  .)14 :2020تؤدي بعـــض التامرين الـــواردة يف هذا الدليل إىل اســـرجاع
ذكريـــات املـــايض ،مشـــاعر وصـــور مرتبطة بتلـــك التجـــارب .يصبح تطوير موقف حســـاس وقـــوي للتعامـــل مع الصدمـــات مفتاحا يف عمـــل امليرس.
كـــا أن التعـــايف من الصدمة ســـيكون يف ســـياق العالقات ،فـــإن بناء العالقـــات والتواصل مـــع الناس ســـيصبح مهمة مركزيـــة لجميع أشـــكال الرتبية
للســـام وللميرسيـــن .لقـــد أثبتـــت مقاربة لقـــاء والتعامل مـــع الناجني مـــن الصدمات كبـــر لهم أهـــداف ولهم القـــدرة ،والذين ميلكـــون مهارات
البقـــاء عىل قيـــد الحياة ،أنهـــا ناجعـــة (زيليزر .)2008
باإلضافـــة إىل ذلـــك ،ليك يكون الشـــخص قادرا ً عـــى التعامل مـــع التوتـــر ،والعمل بشـــكل منتج ،واالنخـــراط يف عالقات بنـــاءة ،فإن الحالـــة العقلية
اإليجابيـــة ،التـــي ت ُفهم عىل أنهـــا الصحة العقلية ،ال غنى عنها (الشـــبكة املشـــركة بني الـــوكاالت للتعليم يف حـــاالت الطوارئ  ،2018املؤسســـة األملانية
للتعـــاون الـــدويل  .)2018بصفتـــك ميـــر ،ميكنك املســـاهمة يف تقويـــة الحالة الذهنيـــة اإليجابية للمشـــاركني من خالل إنشـــاء لحظـــات وخلق فرص
للقـــاءات أثناءورشـــة العمـــل عـــى املدى الطويـــل ،قد متكن هـــذه اللحظات الشـــخص مـــن التعامل مع الـــراع بطريقة بنـــاءة وغـــر عنيفة ،بغض
النظر عـــا إذا كان الرصاع داخليـــاً أو خارجياً.
يف ضـــوء ما ســـبق ،ميكن أن تســـهم الرتبية للســـام يف الســـياق الدينـــي يف جعـــل تحويل الـــراع ممكناً ومســـتداماً ،مع منـــع العنف يف املســـتقبل
وإعـــادة بنـــاء املجتمعـــات (جيتـــاو  .)2018بالنســـبة للعديد من األشـــخاص ،ميكن أن يكـــون اإلميـــان والروحانية ،عىل ســـبيل املثال كعنايـــة روحية،
مصـــدرا ً أو مورد ا ً قويـــاً للمعافـــاة وإيجاد التـــوازن يف الحياة اليوميـــة (املؤسســـة األملانية للتعـــاون الدويل .)2018
بشـــكل عام ،يجـــب أن يكون امليرس عـــى درايـــة بإمكانية العوامـــل املحفزة والذكريـــات وأيضـــاً بإمكانياته الخاصة لدعـــم أولئك الذين قـــد يتأثرون
مبثـــل هـــذه املواقـــف .وفقاً لذلك ،يف هـــذه املرحلة ،يشـــجع الدليل عـــى التفكري فيـــا إذا كان مـــن املرغوب فيه وجـــود بعض أشـــكال الدعم (مثل
العمـــل يف فريـــق) حتى يتـــم االحتفاظ مبســـاحات التعلم التي يتم إيجادها بشـــكل مناســـب.
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طريقتا االمتياز  والتمييز
طريقتـــا التمييـــز واالمتيـــاز ظاهرة عاملية .يشـــر االمتيـــاز إىل «ميزة خاصـــة أو حصانـــة أو إذن أو حـــق أو منفعة توفر مزايـــا وفرصـــاً إضافية للفرد
أو املجموعـــة» ( ديلـــر  .)16 :2020إن االمتيـــاز والتمييـــز هـــا صفتـــان متناظرتان مـــن حيث عالقة القـــوة .يضمـــن االمتياز معاملة أفضل لشـــخص
أو مجموعـــة ،عـــى حســـاب البقية .قد يقـــرن هذا بالوصـــول أو االســـتحقاق الذي يكتســـبه األشـــخاص أو يطورونه بنـــا ًء عىل الهويـــات أو الخربات
الحياتيـــة .عـــى النقيض مـــن ذلك ،يعكـــس التمييز االختـــاالت القامئة يف الســـلطة ويتـــم اســـتخدامها كأداة (املرجع نفســـه) .فمن ناحيـــة ،غالباً ما
يســـتخدم التمييـــز أنواعـــاً مختلفة مـــن العنف؛ من ناحيـــة أخرى ،ميكـــن اعتباره أيضـــاً عنفاً بحد ذاتـــه .ميكن إعادة إنتـــاج كل هـــذه الديناميكيات
يف سياق ورشـــة العمل.
آخذيـــن باالعتبـــار هذه الخلفية ،ويف ســـياق تيســـر الرتبية للســـام ،من املناســـب خلق وعـــي فعـــال بالعنرصية والتمييـــز والتصدي لهـــا بوعي ،مع
تعزيـــز االعـــراف بالتنـــوع .نقطة البدايـــة الجيدة هـــي التأمل الـــذايت ،كأفـــراد أو كفريق مـــن امليرسين ،حـــول املكان الذي نشـــعر فيـــه باالمتياز
والتمييـــز وكيـــف نتعامل مـــع كل منهام .ميكـــن أن يكون هـــذا هو األســـاس لتنمية الوعـــي باالمتياز واملوقـــف النقدي تجـــاه التمييـــز .باإلضافة إىل
ذلـــك ،يســـاعد هذا يف تطويـــر التوجهات والســـلوكيات التي تنعكس يف ســـياق ورشـــات العمـــل وخارجها.
فكر يف األســـئلة/التوصيات التالية وارجع إليها كثريا ً للمراجعة الذاتية:
Aما هي انطباعاتك األوىل وافرتاضاتك األساســـية لنظريك أو للمشـــاركني؟ هل كانت وصمة عار(معيبة)؟ هل كانت متييزية؟
Aميكنك أن تتحالف مع املترضرين مبالحظة عدم املســـاواة ومعالجتها عالنية.
Aميكنك تعزيز االحرتام املتبـــادل باالنتباه إىل لغتك وتعبرياتك.
Aميكنك تشـــجيع اآلخرين عىل أن يكونوا منفتحني بشـــأن تجاربهم املتعلقة بالتمييز بالكشـــف عن نقاط الضعف والخطأ لديك.
Aميكنـــك تعزيز املـــوارد بالرتكيز عىل ما ميكن أن يفعله إخواننا من بني البرش (وليس عىل ما ال يســـتطيعون فعله).
يتـــم تشـــجيع امليرس بشـــدة عـــى قـــراءة األســـاليب/الطرق وأوراق العمل بدقـــة قبل ورشـــة العمل وفهمهـــا .باإلضافـــة إىل ذلك ،ندعـــو امليرس إىل
تخصيـــص بعـــض الوقت لدراســـة مفصلة للســـياق ،مبعنى إجـــراء تحليل للرصاع .سيســـمح هذا باتخاذ قرار مســـتنري بشـــأن أية طريقـــة أو متغري األكرث
مالءمـــة للمجموعـــة املســـتهدفة واملحددة واألكرث مالءمـــة كذلك للســـياق ،أو إن كان مثـــة أي تكييف رضوري.
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2.مدونة امليرسين
كميرسيـــن ،نلتزم باملبادئ التالية بقدر ما تكون ذات صلة بالســـياق الذي نعمل فيه واملجموعة املســـتهدفة التي نعمل معها:

املبادئ العامة
Aنخلق مســـاحة آمنة لجميع املشاركني ليشـــعروا بالرتحيب كأفراد لديهم نقاط قوة ونقاط ضعف.
Aندرك االختالالت يف املجموعة ونتعامل معها بنشـــاط.
Aنحن نقدر وال نصدر أحكاما.
Aنخلق مساحة تشـــجع عىل التفكري تتجاوز الصواب والخطأ.
Aمنيز بني الناس وأفكارهم .ننتقد األفـــكار ووجهات النظر وليس الناس.
Aنحن متعاطفون.
Aنتأكد من أن األقوال واألفعال تلتزم وتعكس قيم الرتبية للســـام األساســـية مثل الالعنف.
Aنحن عىل طبيعتنا ونقـــول تعبرينا الحقيقي كميرسين.
Aنعزز التامسك االجتامعي وعمل الفريق.
Aنهدف إىل التســـهيل يف مجموعات متنوعة وتنمية املواقف النقدية والتأمل الذايت عىل املســـتوى الفردي والجامعي.

مراعاة الرصاع
Aنحن نراعي الرســـائل الضمنية الخاصة بالسياق يف سياق ورشة العمل.
Aنضع يف اعتبارنا العوامل املحفزة للنزاع يف ســـياق معني والتي قد تخلق التوترات أو تزيدها خالل ورشـــة العمل.
Aنطور فهامً للدوافع (الروابط) الخاصة بســـياق معني من أجل التامســـك االجتامعي والسالم والذي قد تعززه ورشة العمل.

«يف بدايــة ورشــة العمــل ،حرصنــا عــى أن يشــعر الجميع بالراحة واألمــان يف التواجد هناك .مكّــن هذا جميع
املشــاركني مــن االســتعداد لالنفتــاح واملشــاركة يف عمل املجموعــات املختلفة .تــم طأمنتهم إىل عدم وجود
إجابــة خاطئــة أو صحيحــة وأن جميــع اإلجابات واملســاهامت ذات قيمــة وفائدة .مام خلــق عالقة جيدة داخل
املجموعة».
 N.E.Yامليــر لقــاء الرتبية للســام والدين ،الكامريون
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مراعاة الصدمات
Aنشـــجع جوا ً من الرعاية الذاتية والثقة يســـمح للمشاركني بالشعور بالراحة
Aنؤكد أن املشـــاركة ليست إلزامية عند رشح التامرين.
Aنقوم برشح التمرين بداية مام يســـمح للمشـــاركني باســـتيعاب املطلوب وميكّنهم ،بنا ًء عىل التقييم الذايت ،من تقرير ما إذا كانوا يريدون املشـــاركة يف
مترين معني.
Aنقـــرح الحفاظ عىل عضلة أو جزء واحد من الجســـم متقلصاً خالل أي مترين حســـاس (مثل قبضة اليد)؛ ميكن أن يكون هـــذا مبثابة ركيزة واقعية متنع
الشعور بفقدان السيطرة.
Aنتحـــدث بصوت هادئ وواضح ويفضل أن يكون الصوت عـــال ،بدالً من صوت رقيق ولطيف وتأميل.
Aيف عمـــل املجموعات ،تتشـــكل األفواج من مجموعة صغرية أو من فوج ثنايئ أين ميكـــن لتجارب الصدمات أن تعاود الظهور.
Aنحن حارضون متاما حســـاّ ومعنى مع املجموعة ،بغية استشـــعار أي تغيري أو تطور يف الحالة العاطفية أو العقلية للمشـــاركني.

تفاعــل االمتيــاز والتمييز
Aنفكر بشـــكل نقدي من موقعنا يف الفريق واملجموعة واملجتمع.
Aنتأكد من مخاطبة املجموعات املســـتهدفة املتنوعة بشكل مناسب.
Aنضمن أن تكون ورشـــات العمل ســـهلة الوصول وخالية من العوائق ومنخفضة التوقعات.
Aنصمم األنشـــطة لالســـتفادة من امتيازاتنا ملواجهة جميع أشكال التمييز.
Aنحن مرتاحون ملناقشـــة التفاعل بني االمتيازات والتمييز ،وعدم توازن القوة والتسلســـل الهرمي ،مبا يف ذلك تبعيات املســـار التاريخي (عىل سبيل
املثال ،االســـتعامر) ،مع املشاركني خالل ورشات العمل.
Aنواجه «التوضيحات/الترشذم» بنشـــاط خالل ورشـــات العمل« .التوضيحات» هو اختصار عامي لـ «الرشح» .إنه يشـــر إىل نهج ازدرايئ يستخدم عندما
يكون عض ًوا يف مجموعة مميزة يرشح العامل لشـــخص من مجموعة محرومة.
Aنشـــجع التمثيالت املتنوعة وغري التمييزية لجميع البرش.
Aنهدف إىل إنشاء مســـاحة آمنة حيث نشجع فيها املشـــاركني عىل التحدث برصاحة عن تجارب التمييز واالمتياز.
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3.استخدام صندوق األدوات
الجـــزء الثالـــث من هذا الدليـــل ،صنـــدوق األدوات ،عبارة عن تجميع ألســـاليب الرتبية للســـام بنا ًء عـــى املفهوم اإلرشـــادي« :الرتبية للســـام تلتقي
بالديـــن» .تهدف جميع األســـاليب إىل اســـتحضار اإللهـــام وتقديم الدعم لألفـــراد والجامعـــات يف تنمية قدراتهـــم الفردية والجامعية من أجل الســـام
والتحـــول الب ّنـــاء للـــراع .الدليـــل ال يهـــدف فقـــط إىل التعبري عن الســـام كمفهـــوم أكادميـــي أو تقدميه عىل أنـــه نوع مـــن إيتوبيا ولكن لتشـــجيع
املشـــاركني تحويـــل تجاربهـــم التي تعلموها إىل مامرســـة يوميـــة كذلك .خطـــوة أوىل مهمة عىل هـــذا الطريق للميرسين واملشـــاركني عىل حد ســـواء،
هـــو اكتســـاب الوعي املتزايـــد فيام يتعلـــق مبواقفهم الشـــخصية ومهاراتهم وســـلوكهم ،مـــن خالل التأمـــات (املوجهة) مثـــا .تتمثل الخطـــوة الثانية
القيمـــة يف تطويـــر طرق إبداعية مشـــركة ميكـــن لألفراد أو املجموعـــات من خاللهـــا تعزيز الالعنـــف ،وبالتايل التعامل مـــع الرصاع بشـــكل ب ّناء وبناء
السالم بشـــكل يومي.
يتكون صندوق األدوات من  18طريقة للرتبية الســـلمية ،مقســـمة إىل أربعة فصول فرعية ،بنا ًء عىل املامرســـات التالية:
Aالتعلم النموذجي :اســـتخدم دراســـة الحاالت لتوضيح وتبيان الجوانب املهمة مثل الخلفيات ،فضالً عن العالقـــات املتنوعة (املرئية واألقل وضوحاً).
Aالتناقـــض والتأكيد :تركيز االنتباه عىل وجهات نظر محددة أو مؤثرة وجوانب إشـــكالية.
Aتغيري وجهات النظر :الســـاح بتعدد وجهات النظر ،وتعزيز التعاطف بتوســـيع وجهات نظر املتعلم نفســـه ،والتي قد تكون غري مرنة ومتجذرة بعمق.
Aالوضوح والقدرة عىل إدراك الروابط :اســـتخدام أســـاليب مثل التصور املريئ ،والتي ميكن أن تنقل القضايا اإلشـــكالية من العامل املجرد إىل امللموس،
وربطها بتجارب املتعلم الخاصة.
Aالتوجـــه نحو العمل :جعل املواضيع والقضايا ســـهلة الوصول إليها من خالل التعلـــم القائم عىل الفعاليات والخربة.
Aالتوجه نحو األقران :تشـــجيع التعلم املشـــرك بالعمل يف مجموعات والدعم املتبادل.
Aالتمكـــن الذايت :بناء املهارات التي تعزز الثقة بالنفس واالســـتقاللية والفعالية الذاتية.
كل منهجيـــة تعتمـــد عـــى الطريقة الســـابقة .ومع ذلـــك ،ميكـــن للميرسين أيضـــاً تحديد طرق للعمـــل عىل موضوع معـــن .يتبـــع رشح جميع الطرق
نفـــس الهيكليـــة ،كام هو موضـــح أدناه:
Aالهدف
Aاملدة الزمنية
Aاملواد
Aالتحضري/اإلعداد
Aاإلجراء ،مبا يف ذلـــك مبا يف ذلك املتغريات (تباين املهام)
Aا لخلفية
Aروابط ومواد إضافية
Aأوراق العمل الستخدامها كنامذج
تحتـــوي توصيفـــات بعـــض األســـاليب عـــى مقاطع متـــت صياغتهـــا كنص .هـــذه التوصيفـــات من املفـــرض أن تكـــون أمثلة عـــى الصياغـــة وميكن
للميرسيـــن تكييفهـــا لتناســـب تعبريهم األصيـــل وتناســـب املجموعة.
كام ذكرنا ســـابقاً ،قـــد يرغب امليرسون يف تعديل طـــرق أو خطوات محددة اعتامدا ً عىل الســـياق أو املجموعة املســـتهدفة .باإلضافـــة إىل املعلومات (النظرية)
التـــي تم تلخيصهـــا يف الفصول الفرعية املتعلقة بالخلفية ،تشـــجع مؤسســـة بريغـــوف امليرسين عىل البحث عن معلومات أساســـية محلية أو خاصة بالســـياق
باإلضافـــة إىل مراجع مـــن التقاليد الدينيـــة املحلية عند التحضـــر لتطبيق طريقة ما.
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تســـلط الرموز التالية الضوء عىل قضايا مهمة تتعلق بأســـاليب معينة:


تســـليط الضوء عىل النقاط البارزة التي تحتاج إىل اهتامم خاص.

تقديم نصائـــح وإلهام إلدارة املواقف الصعبة بنجاح.

رفع الوعي باملواقف التي قد تســـبب التوترات.

4.التأمل واالنتقال إىل الحياة اليومية
وفقـــاً لهـــدف الدليـــل املتمثل يف تشـــجيع نقـــل خربات التعلـــم إىل الحيـــاة اليوميـــة ،يوضح هـــذا الفصـــل الفرعي طريقتـــن ممكنتـــن لدعم هذه
العمليـــة .طريقـــة «املصبـــاح اليـــدوي» مثاليـــة كأداة للتفكري املشـــرك بعد كل طريقـــة وقد تأخذ طابـــع طقوس ختاميـــة .يف املقابـــل ،يتطلب «مرج
زهـــرة الســـام» مزيـــد ا ً من التحضـــر والوقـــت ،وبالتايل فهو أكـــر مالءمـــة للتأمل النهـــايئ يف نهاية ورشـــة العمل.

الطريقــة :املصباح اليدوي
الهدف
Aيفكر املشـــاركون وامليرسون معاً يف محتوى ونتائج طريقة ما ،وآثارها عىل حياتهم اليومية ،ومشـــاعرهم عنها.
Aيبني املشـــاركون وامليرسون الثقة من خالل التواصل املفتوح والصادق وتعزيز التامســـك االجتامعي داخل املجموعة.
Aيعزز املشـــاركون وامليرسون التأمل الذايت والوعي الذايت واملســـؤولية الذاتية تجاه سلوكهم.

املدة الزمنية
 30-10دقيقة حســـب حجم املجموعة والقصد (أقرص إذا كان األمر مجرد تســـليط ضو ًء  ،وأطول إذا كان تأمالً متعمقاً)

املواد
Aعصا ناطقة (عىل ســـبيل املثال ،عصا أو كرة صغرية أو لعبة)

التحضري/اإلعداد
أحرض عصا ناطقة وقم بصياغة ســـؤال التأمل.
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اإلجراء
اطلب من املشـــاركني الجلوس معاً يف دائرة.
قدم طريقة «املصباح اليدوي» كأســـلوب للتأمل الـــذايت والتغذية الراجعة والتقييم.
رشح املبـــادئ األساســـية (انظـــر الصندوق أدنـــاه)؛ إذا كان ذلك مفيـــد ا ً ،فقـــم بتدوينها عىل لوح ورقي ،عىل ســـبيل املثال .اســـأل املشـــاركني عام إذا
كانـــوا يرغبون بإضافـــة مبدأ غري موجـــود يف القامئة.
اطرح ســـؤا الً تأملياً .قم بصياغة هذا الســـؤال املفتوح ليكون قصريا ً ودقيقاً قدر اإلمكان.
اطلب من املجموعة اتخاذ قرار بشـــأن إحدى الطرق التالية لتمرير حـــق التحدث/العصا الناطقة:
أ  -يتناوب املشـــاركون عىل املشاركة ،حسب مكان جلوسهم.
ب  -يبدي كل مشـــارك رغبته يف املشاركة برفع يده.
الخامتـــة :اعتـــاد ا ً عـــى نيـــة املجموعـــة وحالتها ،ميكـــن للميـــر التلخيص ببســـاطة بتوجيه الشـــكر للجميـــع عىل املشـــاركة أو توجيههـــم إىل حوار
ختامـــي قصـــر حول قضيـــة معينة متـــت إثارتها .بشـــكل عام ،ميكـــن أن تظل جولة «املصبـــاح اليدوي» قصـــرة دون مزيد مـــن التقييم أو املناقشـــة.

املبادئ األساســية لطريقــة «املصباح اليدوي»
Aتأكد من أن عبارتك تشــر إىل ســؤال تأميل.
Aتحــدث فقــط عــن نفســك ،مبعنى أفــكارك الخاصة ،وتجاربك ،ومشــاعرك ،وعواطفك وأفكارك .اســتخدم ضمــر املتحدث أنا.
 Aيتحدث شــخص واحد ،ويســتمع اآلخرون.
Aجميــع العبــارات متثــل تعابــر قيمــة للشــخص الذي يتحــدث وال يتم التعليــق عليهــا أو تقييمهــا أو انتقادها من اآلخرين.
Aاجعــل عباراتــك قصرية قدر اإلمكان.
Aنشــجعكم جميعاً عىل املشــاركة ،لكن املشــاركة ليســت إلزامية.
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الطريقة :مرج زهرة الســام
الهدف
Aيفكر املشـــاركون وامليرسون معاً يف طريقة طبقوها ســـابقاً ،وآثارها عىل حياتهم اليومية ،ومشاعرهم اتجاهها.
Aيفكر املشـــاركون وامليرسون ســـوية يف كيف ميكن للدين واإلميان أن يكونا دعامتان لبناء الســـام أو تحويل النزاع ،أو حول موضوع يتعلق بطريقة تم
تنفيذها يف وقت سابق.
Aيقوم املشـــاركون وامليرسون بتطوير تصورهم الذايت وقدراتهم  -كأفراد أو مجموعـــات  -للعمل من أجل التغيري االجتامعي.

املواد
 3Aورقات ( ،)A3-A1وأقالم تلوين ،وورقة واحدة ملونة ( )A4لكل مشـــارك

املدة الزمنية
 45-30دقيقة

التحضري/اإلعداد
ارســـم مرجاً عىل كل من األوراق الثالث وقم بتسميته «مساهمة فردية» و «مســـاهمة مجموعة» و «مساهمة دينية» (.)A3-A1
اقرأ الطريقة.
قم بصياغة أســـئلة تأملية واكتبها عىل لوح ورقي.

اإلجراء
وزع ورقة واحدة عىل كل مشـــارك .اطلب من املشـــاركني متزيق الورقة أو قصها عىل شكل ثالث بتالت زهور.
قم بتوجيه املشـــاركني خالل الجوالت الثالث التالية مـــن التأمل ،كل ذلك يجب أن يتم بصمت:
 .1تامـــل أول بتلـــة زهـــرة للمـــرج األول :اطلب من املشـــاركني الصمـــت والتأمل يف كيفية مســـاهمتهم كأفـــراد يف بناء الســـام يف حياتهـــم اليومية.
أطلب مـــن املشـــاركني كتابة إحـــدى أفكارهم عـــى البتلة األوىل.
 .2تأمـــل بتلـــة الزهـــرة الثانية للمرج الثـــاين :أطلب من املشـــاركني التفكـــر يف الطرق اإلبداعية التـــي ميكن للمجموعة أن تســـهم مـــن خاللها يف بناء
الســـام يف مجتمعهم .أطلـــب من املشـــاركني كتابة إحدى أفضـــل أفكارهم عىل البتلـــة الثانية.
 .3تأمـــل بتلـــة الزهـــرة الثالثـــة للمـــرج الثالث :أطلب من املشـــاركني التفكـــر يف كيفيـــة ارتباط دينهـــم ببناء الســـام ودعمه .أطلب من املشـــاركني
كتابـــة إحدى أفكارهـــم عىل البتلـــة الثالثة.
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.اطلب من املشـــاركني لصق بتالتهم عىل شكل أزهار يف املروج املقابلة
. مناقشـــة موجزة بني املشاركني.اغلق التمرين بالنظر معاً عىل مروج الزهور الثالثة والتأمل يف املســـاهامت



 اعتامدا عىل الرتكيز وتوجيهات.تهدف طريقة «مرج زهرة الســـام» إىل التأمل بعد اســـتخدام طريقة من الطرق املوضحة يف الدليل أو يف نهاية ورشـــة العمل
 بعض املواضيع. تم اختيار موضوع «بناء الســـام» كمثال، يف اإلجراء املوصوف أعاله. فإن املوضوع املحدد للتفكري قد يعرتيه تغيري،األســـلوب أو ورشـــة العمل
. مصالحة أو التعايش الســـلمي،  الحوار،  والتعامل مع النزاعات بشـــكل بناء،  من مثل رؤية النزاع كفرصة،ميكـــن أن تكون غري عنيفة
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	 3ءزج ل

اصنــدوق أدوات الطرق

1.استكشاف الرصاع  -العنف  -السالم

الطريقــة :الرصاع كفرصة
الهدف
Aيناقش املشـــاركون ويطورون فهمهم للرصاع والتعرف عىل مفهوم الرصاع كفرصة.
Aيعكس املشـــاركون ويطورون تصورهم للنزاعات يف الســـياقات الدينية عىل أنها فرصة محتملة ودافع للتغيري.

املدة الزمنية
 45-30دقيقة

املواد
 10Aأوراق ()A4
Aقطعـــة من الخيط (طويلة مبا يكفـــي لتثبيتها عىل أطول جدار يف الغرفة)
Aرشيط أو  10مشابك ورق/مشابك مالبس

التحضري/اإلعداد
قـــم بإعداد خمســـة ســـيناريوهات خاصة بالســـياق توضح الجوانـــب املختلفـــة ملصطلح «الـــراع» .ميكنك أن تجد بعـــض األفكار امللهمـــة يف الجدول
يف الصنـــدوق  .33اكتـــب كل ســـيناريو عىل قطعـــة ورق منفصلة .تأكد مـــن أن أحد الســـيناريوهات يتضمن رصاعـــاً دينياً.
خذ ورقتني فارغتـــن واكتب عىل إحداهام كلمة «رصاع» وعىل األخرى «ال رصاع».
ثبـــت الخيـــط عىل طـــول الحائط أو عرب الغرفة .باســـتخدام مشـــبك الورق ،قـــم بتعليق ورقة «نـــزاع» وورقة «ال نـــزاع» يف أي من طـــريف الخيط .إذا
مل يكـــن مـــن املمكن تثبيـــت الخيط ،فضـــع كال امللصقتني عـــى األرض عىل جانبـــي الغرفة.

اإلجراء
اقـــرأ بصوت عال أحد الســـيناريوهات واســـأل املشـــاركني أين ســـيضعون الســـيناريو عىل الطرف بـــن «النزاع» و«ال نـــزاع» .قم بدعوتهم إىل تقاســـم
أســـباب اختياراتهـــم .قـــم بإدارة مناقشـــة موجـــزة بني املشـــاركني .أغلق النقـــاش بوضع الســـيناريو الذي حظـــي بأكرب قدر مـــن اإلجامع إمـــا بتثبيته
عـــى الخيط أو وضعـــه عىل األرض.
تابع بنفس الطريقة مع الســـيناريوهات املتبقية.
اختتم باستخالص املعلومات ،بتضمني أســـئلة التفكري التالية.
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أســئلة التأمل املقرتحة
Aما هو الســـيناريو األكرث إثارة للدهشة بالنسبة لك؟
Aهل كانت هناك أي ســـيناريوهات كان من األســـهل أو األكرث صعوبة اتخاذ القرار بشـــأنها؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فلامذا؟ ما هي الخصائص التي
جعلتها أسهل أو أكرث صعوبة؟
Aهل الحظت أي اختالفات بني الســـيناريو الذي يشري إىل الدين والســـيناريوهات األخرى؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فام هي؟
إذا كانت اإلجابة «ال» ،فلامذا؟
Aبشكل عام ،هل تعترب الرصاعات ســـلبية؟ ما الذي يؤثر عىل تصورك؟
Aهـــل اعتربت الرصاع فرصة قبل تطبيق الطريقة؟ هل تراه بشـــكل مختلف اآلن؟

تباين طريقة «الرصاع كفرصة»
أضفـــي بعـــض الحيوية عىل األســـلوب .اقرأ أحـــد الســـيناريوهات بصوت عال واطلب من املشـــاركني وضع أنفســـهم عـــى طول الطيف بـــن «النزاع»
و «ال نـــزاع» .قـــم بدعوة املشـــاركني ملشـــاركة أســـباب موقفهم .ناقـــش مكان وضـــع البطاقة .ثـــم اقرأ الســـيناريو املوايل .اختتم جلســـة األســـلوب
باســـتخالص املعلومات باســـتخدام أســـئلة التفكري أعاله.



مصطلـــح «رصاع» يف اللغـــة اإلنجليزية يتضمن ما قد يعرب عنه يف اللغات األخرى بأكرث من صيغة باســـتخدام مصطلحات مختلفة .عىل ســـبيل املثال ،تحتوي
بعض اللغات عىل كلمة منفصلة للرصاع الشـــخيص الداخيل ،وأخرى للرصاع بني األشـــخاص وأخرى للرصاعات عىل مستوى الدولة..

ســيناريوهات أمثلــة لطريقــة «الرصاع كفرصة»
Aالوالــد مــردد بــن البقــاء مــع عائلتــه أو العمل مبفــرده يف بلد آخر ما من شــأنه أن يوفر حياة أفضــل للعائلة.
Aيناقــش الربملانيــون التكافــؤ بــن التقاليــد الدينيــة املختلفــة داخــل الدولة ،مام قد يؤدي إىل فقــدان االمتيازات ألتباع ديــن األغلبية.
Aأنــت مريــض ،لكن رئيســك يف العمــل يحتاجك إلكامل مرشوع.
Aبســبب الجفــاف ،القريــة ليــس بهــا ماء .يهاجــم ســكانها القرية املجاورة ألن ســكانها رفضوا تقاســم املياه معهم.
Aينــزل املتظاهــرون بشــكل ســلمي إىل الشــوارع للدفــاع عن حقوقهــم كمواطنني ،لكن الرشطــة وقوات األمن الوطنــي تهاجمهم.
Aيف فريــق ريــايض ،يُســمح فقــط لالعبــن الذين ينتمــون إىل ديانة األغلبيــة باملنافســة يف املباريات العامة.
Aتريــد عائلــة رشيــكك منك أن تتحول إىل دين رشيــكك قبل الزواج.
Aطفــان يرصخــان عــى بعضهام البعض يف ملعب املدرســة.
Aرئيــس يرفــض التنحــي رغــم أن نتائج االنتخابــات الحرة والنزيهــة كانت يف صالح خصمه بشــكل واضح.
Aتجــري مجموعــة من الشــباب نقاشـاً حاد ا ً حول من لديــه أفضل األفكار.
Aدولــة تعلــن الحرب عىل دولة أخرى.
Aيريــد منــك رشيــكك أن تحــر الصالة بانتظام معــه ،لكنك تفضــل الصالة يف املنزل.
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ا لخلفية
لـــكل رصاع تاريخـــه وأســـبابه الجذريـــة وميزاته وأســـبابه الديناميكيـــة .يختلـــف الفهم املحدد للـــراع وخصائصه بـــن األكادمييـــن والعاملني يف هذا
املجـــال وكذلـــك بـــن الناس يف الحيـــاة اليومية .قـــد يُنظر إىل الـــراع عىل أنه صـــدام بني األفـــكار أو املصالح املتناقضة داخل شـــخص ما أو شـــخصني
أو أكـــر أو مجموعـــات أو منظامت أو دول تســـعى لتحقيـــق أهداف فعليـــة أو متصورة غـــر متوافقة مع بعضهـــا البعض.
قـــد يظهـــر الرصاع إمـــا يف الســـلوك أو العمل أو قـــد يكون كامنـــاً ،ويظل غري نشـــط لبعـــض الوقت بينـــا ال يتم توضيـــح حاالت عـــدم التوافق أو
وجودهـــا كجزء مـــن البنـــى الهيكلية املحـــددة (األنظمة السياســـية واملؤسســـات ،إلخ).
يقـــدم فريدريـــش جالســـل ( ،)1999وهو باحث يف مجال الســـام والـــراع ،تعريفاً مشـــركاً للـــراع باعتباره تفاعالً يشـــمل طرفني عـــى األقل (أفراد
أو مجموعـــات أو مؤسســـات أو دول) ،مـــع وجود طرف واحد عـــى األقل يعاين مـــن االختالفات (التناقضات ،عـــدم التوافق ،إلـــخ ).يف اإلدراك والتفكري
والتخيـــل والتفســـر والشـــعور (أي التعاطف  -النفور والثقـــة  -عدم الثقـــة) والرغبات (االحتياجات واألهـــداف واألغراض واألهـــداف) مقارنة بالطرف
اآلخـــر ،بطريقـــة تجعلـــه يشـــعر بتأثر اإلمكانيـــات من أجـــل تحقيق أفـــكاره .يؤكد يوهـــان جالتونـــغ ( ،)1996وهو خبري رائد يف دراســـات الســـام
والرصاع  ،عـــى العالقة بني الجوانـــب الهيكليـــة والســـلوكية واملواقفية للرصاع.
بشـــكل عـــام ،الرصاع ظاهـــرة اجتامعية .لذلـــك فهو جـــزء ال مفر منه مـــن التفاعل البـــري  -مبا يف ذلك يف الســـياق الدينـــي .مثل جميـــع الظواهر
االجتامعيـــة ،عـــادة ما يكـــون الرصاع معقد ا ً وقـــد يظهر عىل مســـتويات مختلفة .بعضها داخيل شـــخيص يف املقـــام األول؛ والبعض اآلخر بني األشـــخاص.
توجـــد الرصاعـــات يف جميـــع طبقـــات املجتمع .قد يكـــون لها بعد مـــدين وداخـــي يف الغالـــب أو تتخذ أشـــكاالً تتجاوز الحـــدود الوطنيـــة أو حتى
ا لعا ملية .
غالبـــاً مـــا يُنظر إىل الـــراع عىل أنه ســـلبي ومدمر .تتميـــز طرق املقاربـــات املدمرة بجهود األطـــراف املتصارعـــة لحل الرصاع من جانـــب واحد وعىل
حســـاب اآلخريـــن .مع ذلـــك ،هذا وجه واحـــد فقط للعملـــة .يف املقابل ،يقـــول مورتون دويتـــش ( )1973بأنه يحتمـــل أن يكون للـــراع قيمة فردية
واجتامعيـــة .تســـهم هـــذه القيمة يف دور الـــراع كمحرك للتغيري االجتامعي .كان الســـؤال األســـايس لدويتش هـــو كيفية منع أن يكون الـــراع مدمرا ً.
تكـــون الرصاعـــات بناءة إذا أقرت األطـــراف املتنازعة برشعيـــة املصالح املختلفـــة واحتياجات جميـــع األطراف املعنيـــة .تهدف الطـــرق املنهجية البناءة
للـــراع إىل خلـــق بيئة اجتامعية وسياســـية يتـــم فيها معالجة األســـباب الجذرية للـــراع وتعزيز البدائل املســـتدامة وغـــر العنيفة الســـتخدام القوة.
يـــراوح تعريف القوة يف هذا الســـياق مـــن االضطهاد االجتامعي الســـيايس إىل القوة العســـكرية.
يف الـــراع املتامثل بـــن األطراف املتشـــابهة ،تكون ظروف وموارد وســـياقات األطـــراف املتصارعة متســـاوية تقريباً .ميكـــن لألطراف املتنازعـــة التنازل
عـــن كيفيـــة التعامل مع الـــراع وفقاً للمعايـــر االجتامعيـــة أو السياســـية أو القانونية املتفق عليهـــا وبالتايل تحويـــل قواعد اإلنخـــراط التعاوين .يؤثر
عـــدم تـــوازن القوى عىل طبيعة التســـوية ،ولكـــن يف النهاية ،فـــإن املوثوقيـــة واملعاملة باملثل هـــي املهمة.
مـــع ذلـــك ،ال ميكن تحويل الرصاعـــات غري املتكافئـــة بســـهولة دون االلتفـــات إىل العالقات غري املتوازنـــة التي تكمـــن يف جذورها .عىل ســـبيل املثال،
عىل مســـتوى داخـــل الدولة ،تنتـــج الرصاعات غـــر املتكافئة عـــن الوضع االجتامعي غـــر املتكافـــئ ،وعدم املســـاواة يف الرثوة والوصـــول إىل املوارد،
وعدم املســـاواة يف الســـلطة  -مام يؤدي إىل مشـــاكل مثـــل التمييز والبطالـــة والفقر والقمـــع والجرمية.
ميكـــن أن يشـــكل التفـــوق األحادي عقبة خطـــرة أمام التفاعـــل البناء بني األطـــراف املتنازعة .مـــع ذلك ،يؤدي االســـتعداد من جانـــب جميع األطراف
املتنازعـــة لالنخـــراط بشـــكل بناء مع األســـباب الجذرية ،بغـــض النظر عن ضعفهـــا أو قوتهـــا إىل تعاون مثمر .ال ميكـــن توقع تحول الـــراع إذا مل تتم
معالجة األســـباب الجذرية للرصاع.
تســـاعد األقســـام التالية حول منوذج جبل الجليد للرصاع وأنواع الرصاع (انظر ص  )37يف تحديد األســـباب الجذرية وتفاعالتها املعقدة.
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منوذج جبل الجليد للرصاع
إن جبل جليد الرصاع هو منوذج اتصال يصور تحديات ومخاطر التواصل يف الرصاع .كام أنه يســـاعد يف استكشـــاف ســـبب حدوث الرصاع.
يشـــكل الجـــزء املـــريئ مـــن الجبل الجليـــدي حـــوايل  10باملائة فقط مـــن حجمه ،بينـــا يكون الجـــزء األكـــر مخفياً تحت املـــاء .كام هـــو الحال مع
الجبـــل الجليـــدي ،يتـــم إدراك جـــزء صغري فقـــط من الرســـائل يف التواصل بني األشـــخاص بشـــكل مبـــارش وواعي من األطـــراف املشـــاركة يف الرصاع.
يشـــتمل هـــذا الجزء الصغري عـــى املحتوى الواضح والرصيـــح لالتصال ،والـــذي ميكن للمحـــاور (أو املحاورين) تحديـــده عىل الفور عىل أنه «املشـــكلة
املطروحـــة» .يختلـــف مـــا يُذكر عالنية مـــن حالة إىل أخـــرى .األمثلة النموذجيـــة هي املواقـــف أو الحقائق .لغة الجســـد أو اإلمياءات املبـــارشة ،أيضاً،
ميكن إدراكها.

الجبل الجليدي للرصاع

(باألحرى) املحسوس

مستوى الحقائق

(باألحرى) غري املحسوس

املستوى العاطفي أو العالئقي

(الرصاع)
الطرف (ب)

(الرصاع)
الطرف (أ)

أطراف الرصاع كجبال جليدية للرصاع .رسم املؤلفني :مؤسسة بريغوف .2021

ميثـــل الجـــزء الخفي مـــن الجبل الجليدي ،املســـتوى غري املحســـوس ،تلك الرســـائل التي ال يرصح بهـــا أطراف (الـــراع) يف ترصيحاتهم ،بـــل يتم نقلها
بشـــكل غـــر مبارش ،بنربة الصـــوت أو تعابري الوجـــه أو اإلمياءات .يف بعـــض األحيان ال يتم ذكرهـــا عىل اإلطالق .الرســـائل النموذجية غـــر املبارشة هي
االهتاممـــات أو الرغبـــات أو االحتياجات أو التوقعات أو املشـــاعر أو العواطف ،عىل ســـبيل املثال.
كال املســـتويني مرتابطـــان بشـــكل مبـــارش .مع ذلـــك ،غالباً مـــا تتجـــذر الرصاعات بســـبب الجزء الســـفيل من الجبـــل الجليـــدي .يصبـــح النظر تحت
الســـطح إىل الجوانـــب غري املحسوســـة أكـــر أهمية مـــع تصاعد الرصاع .هـــذا مهم لتحديـــد األســـباب الفعلية للـــراع ونقلها (مرة أخـــرى) إىل مركز
االهتـــام لجعلهـــا قابلـــة للتفاوض (مـــرة أخرى) .كام أنه يســـاعد يف التعرف عـــى الديناميكيات األساســـية وفهمهـــا ،وهو أمر رضوري الكتســـاب فهم
شـــامل للرصاع .الفهم الشـــامل ،بـــدوره ،أمر حاســـم للتحول البنـــاء للرصاع.
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يف جوهـــره ،يدعو منـــوذج جبل الجليـــد أطراف الـــراع والعاملني يف هذا املجـــال للبحث عىل وجـــه التحديد عن الجوانب األساســـية التي قد تســـبب
التوتـــر أو تغذيـــه .يســـاعد هـــذا يف توضيح ســـبب حدوث الـــراع .باإلضافـــة إىل ذلك ،فإنه يشـــجعهم عـــى البحث عـــن الجوانب غري املحسوســـة
عـــادة وصقل تصوراتهـــم عنها.

الجبــل الجليــدي للرصاع :مثال
Aاملســتوى امللمــوس :يــأيت شــخصان إىل املتجــر بشــكل مســتقل عن بعضهــا البعض لــراء برتقالة .ومع ذلك ،مل يتبق ســوى برتقالة واحدة يف املحل .ينشــأ
رصاع بــن الشــخصني ألن موقــف كل منهــا (كالهــا يريــد برتقالة) ال يبــدو متوافقاً (هنــاك برتقالة واحدة فقط).
Aمســتوى غــر محســوس :يتدخــل البائع ويســأل الشــخصني عن ســبب رغبتهــا يف رشاء الربتقال وما الــذي يحتاجانه .اتضح أن الشــخص (أ) أراد تناول
مــروب منعــش بســبب الطقــس الدافــئ وكان يتطلــع إىل عصــر برتقال طازج .الشــخص (ب) ،من ناحية أخــرى ،يريد خبز كعكــة ويحتاج إىل قرش
الربتقــال .يســهل الحــوار املوجــز حالً يربــح فيه الجميع ويســمح لكال الشــخصني بتلبيــة احتياجاتهــا ورغباتهام.



لتقديـــم الجبل الجليدي وتوضيحه بنا ًء عىل املثال أعاله ،ارســـم الجبلني الجليدين للرصاع عىل اللوح الورقي دون إضافة أمثلة ملســـتوى (عدم) اإلدراك .ارشح
النموذج برسد قصة الربتقالة .اطلب من املشـــاركني مناقشـــة الجوانب التي تؤدي إىل الرصاع أو تؤججه والتي قد تكون فوق أو تحت املاء.

أنواع الرصاع
أســـباب الـــراع متعددة وذات مســـتويات متعـــددة .تنشـــأ معظم الرصاعـــات من تفاعـــل معقد لعدة أســـباب ،وهذا ينطبـــق أيضاً عىل الســـياقات
ا لد ينية .
وضـــع باحثو الســـام والـــراع فئات للـــراع .والتي تعكس األســـباب الجذرية .نـــادرا ً ما ينتمي الـــراع إىل نوع واحـــد فقط ،ويســـاعد تحديد الفئة
(أو الفئـــات) التـــي ينتمـــي إليهـــا يف تقييمه .باإلضافـــة إىل ذلك ،فـــإن نوع الرصاع الـــذي أعطته أطـــراف الرصاع األولويـــة يؤثر أيضاً عـــى الطريقة
املنهجيـــة املســـتخدمة يف اإلدارة البناءة للـــراع أو التحول.
يوجـــد أدنـــاه مجموعـــة مختارة من أكـــر أنواع الرصاع شـــيوعاً عىل املســـتوى الشـــخيص .تعود خصائصهـــا املعلنـــة إىل كورت لويـــن ()1948 ،1935
وفريدريـــك جالســـل ( )1999عىل وجـــه الخصوص.



للعمل بشـــكل تفاعيل مع بطاقات «أنواع الرصاع» ،ميكنك تقســـيم املشـــاركني إىل مجموعات صغرية ،كل منها ثالثة أشخاص عىل األكرث .ضمن املجموعات،
اطلب من املشـــاركني مشـــاركة خربات الرصاع من حياتهم اليومية أو مكان العمل واطلب منهم مناقشة األســـباب الجذرية املحتملة مبساعدة مادة «أنواع
الرصاع» (انظر ص .)38
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املواد :أنواع الرصاع

38

الرصاع العالئقي

الرصاع الداخيل

الناجم عن:
Aالعاطفة والوجدان ،تجربة قوية من املشـــاعر والعواطف
Aاختالف املشاعر الشـــخصية أو سوء تفسري مشاعر الطرف اآلخر
وعواطفه
Aالتحيزات أو الصور النمطية
Aســـوء الفهم أو االضطرابات يف التواصل بني األشخاص

الناجم عن:
Aاختيار شخص بني هدفني أو أكرث
Aيكون (أ) مرغوب بنفس القدر ولكنـــه ال يبدو قابالً للتحقيق
يف نفـــس الوقت( ،ب) غري جذاب بنفس القدر ،أو (ج) جذاب
وغري جذاب يف آنٍ واحد

تضارب املصالح

تضارب األدوار

الناجم عن:
(Aعىل ما يبدو) مصالح متضاربـــة أو متناقضة ال ميكن التوفيق
بينها
Aاملنافسة املتصورة أو الحقيقية

الناجم عن:
Aفهم متناقض أو متعارض للمســـؤوليات واملهام والحقوق
وااللتزامات
Aتوقعات متناقضة أو متضاربة فيام يتعلق بشـــخص يف وظيفة
معينة (خاصة أو مهنية)
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الرصاع االجتامعي

تضارب القيم

الناجم عن:
Aالرصاعات الشخصية بني شـــخصني عىل األقل أو ضمن مجموعة
صغـــرة (خاصة أو مهنية) أو بني املنظامت
Aعدم التوافق (الواضح) يف تفكري الطرف اآلخر ومشـــاعره
ورغباته واحتياجاته وأفعاله

الناجم عن:
Aاختالف األعراف والقيـــم وأنظمة املعتقدات واآلراء الدينية أو
األيديولوجيات
Aالبحث عن األنظمة األخالقية الحرصية
Aاختالف التنشـــئة االجتامعية وأمناط الحياة

رصاع القوى

تضــارب الحقائق

الناجم عن:
Aتصورات متباينة لتوزيع القوة
Aاختالل التوازن يف االمتيازات والوصول إىل الســـلطة
Aعدم املســـاواة املتضمنة يف األنظمة والبنى الهيكلية
Aالخوف من التبعية أو الخوف من فقدان الســـلطة واالحرتام
والتقدير بني األفراد
Aالســـعي وراء املناصب الهرمية والتفكري التنافيس

الناجم عن:
Aنقص املعلومـــات؛ التضليل واملعلومات الخاطئة
Aاختالف التقويم والتقييـــم النهايئ للبيانات أو الحقائق
ووجهات النظر املختلفة

الرصاع الهيكيل

تضارب األهداف

الناجم عن:
Aالعوامل الجغرافية والفيزيائيـــة والبيئية الضارة أو غري املؤاتية
Aالعوامل املؤسساتية املرشوطة
Aالتوزيع غري املتكافـــئ والوصول إىل املوارد واملمتلكات والغذاء
وما إىل ذلك.
Aالتوزيع غري املتكافئ للســـلطة والوصول إليها
Aالســـلوك املدمر وأمناط التفاعل ،عىل سبيل املثال التمييز
والتهميش والعار واإلقصاء

الناجم عن:
(Aعىل ما يبدو) أهـــداف غري متوافقة بني اثنني أو أكرث من
الجهات الفاعلة
Aتحقيق هـــدف يحد أو يعيق تحقيق هدف آخر
Aاختالف وجهـــات النظر حول األهداف أو تحديد أولوياتها
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روابــط ومواد إضافية
Austin, Beatrix et al. (2012): Chapter 1: Conflict. In: Berghof Glossary on Conflict Transformation:
20 notions for theory and practice. Last accessed 27/07/2021: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/glossary_2012_complete.pdf.
Lewin, Kurt (1935): A Dynamic Theory of Personality. McGraw-Hill. New York.
Lewin, Kurt (1948): Resolving Social Conflicts. Harper and Row. New York.
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الطريقــة :مثلث العنف
مثلث العنف

العنف الثقايف
التوجهات

بالكاد محسوسة

العنف الهيكيل
السياق/التناقضات

محسوسة نوعا ما

عنف شخيص
السلوك

مثلث العنف .الرسم التوضيحي الخاص باملؤلفني عىل أساس يوهان جالتونج (.)1990 ،1969

الهدف
Aيتعلــم املشــاركون كيفيــة تحديــد أشــكال العنــف املبارش/الشــخيص والثقايف والهيــكيل يف محيطهــم والعالقة بينهم ،اســتناد ا ً إىل «مثلــث العنف» الذي
وضعه يوهــان جالتونغ.
Aيفكــر املشــاركون يف أشــكال مختلفــة مــن العنف ويناقشــون الروابط بني الديــن والعنف والالعنف..

املواد
Aرشيط اإلخفاء
 Aبطاقات التيسري أو ورق ( A4) (6+مشاركني))

املدة الزمنية
 60دقيقة
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التحضري/اإلعداد
تحضري بطاقات التيســـر أو الورق .قم بتســـمية البطاقات لتمييز الجوانب املختلفة للمثلث .اســـتخدم بطاقة واحدة لكل من العبارات التالية:
Aالسلوك
Aالعنف الشخيص
Aالسياق/التناقضات
Aالعنف الهيكيل
Aمحسوسة نوعا ما
Aالعنف الثقايف
Aبالكاد محسوسة
Aالتوجهات
حـــدد أمثلـــة خاصة بالســـياق للعنـــف املبارش والثقـــايف والهيـــكيل وفقاً لحجـــم املجموعة .ميكنـــك العثور عـــى مصدر إلهـــام من األمثلـــة العامة يف
قســـم «الخلفية» أدناه.
اكتب األمثلة عىل بطاقات التيســـر أو الورق .اســـتخدم بطاقة واحدة لكل مثال.
الصـــق مثلثـــاً عـــى األرض برشيط الصق .ضـــع البطاقـــات التاليـــة يف الزوايـــا الصحيحة للمثلـــث (انظر الرســـم أعـــاه) :العنف الشـــخيص ،والعنف
الهيـــكيل ،والعنـــف الثقـــايف ،والتوجهات ،والســـلوك ،والســـياق .ضـــع البطاقات مـــع األمثلـــة مقلوبة يف وســـط املثلث.

اإلجراء
ارشح الطريقـــة :قـــم بدعـــوة كل مشـــارك اللتقاط بطاقة مثال لســـيناريو من وســـط املثلـــث .اطلب منهـــم أن يتأملـــوا للحظة بأفضل مثـــال وجانب
مـــن جوانـــب مثلث العنـــف .يضع كل مشـــارك واحـــد ا ً تلو اآلخـــر بطاقته وفقـــاً لذلك عىل مخطـــط املثلث.
عندمـــا يتم وضـــع البطاقة ،قـــم بدعوة مالـــك البطاقـــة للحديث عن أســـبابه واطلب مـــن املشـــاركني اآلخرين الحديث عـــن أفكارهـــم بإيجاز حول
موقـــع البطاقـــة .ارشف عـــى النقاش .ثـــم اطلب من املشـــارك التايل وضـــع بطاقته .تابع حتـــى يتم وضـــع كل بطاقات أمثلـــة الســـيناريو يف املثلث.
ضع البطاقات «املحسوســـة إىل حد ما» و «التي يصعب إدراكها» (انظر الرســـم أعاله/الصورة أدناه)
اختتم الجلسة مبلخص قصري.

أســئلة التأمل املقرتحة
Aما مدى ســـهولة/صعوبة مطابقة األمثلة وموقعها داخل مثلث العنف؟
Aيف أي األمثلة كان اختيـــار موقع البطاقة صعباً؟ ملاذا؟
Aهـــل تختلف اآلراء حول موقع أمثلة لنوع معني مـــن العنف داخل مجموعتك؟ اىل أي مدى؟ ملاذا؟
Aملـــاذا يكون العنف املبـــارش واضحاً يف معظم الحاالت ،بينام يكون من الصعب يف أغلب األحيـــان إدراك العنف الثقايف أو الهيكيل؟
Aبالنظر إىل مثلث العنف ،ما هـــي الروابط بني الدين والعنف والالعنف؟
Aما هي العالقة بني التمييز والعنرصية واألشـــكال األخرى من الســـلوك املعادي لإلنســـان واملعادي للدميوقراطية ومثلث جالتونغ للعنف؟
Aوفقـــاً لجالتونغ ،يوجد العنف عندما ال يســـتطيع الناس تحقيق أقـــى إمكاناتهم .ملاذا تأخذ اإلمكانات الكاملة للفرد األســـبقية عىل احتياجات املجتمع
التعددي للرتابط معاً بطريقة مســـتقرة؟ هل تعريـــف جالتونغ للعنف فردي للغاية؟
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الصورة :مثال عىل استخدام مثلث جالتونغ للعنف يف سياقات ورشة العمل .الرسم التمثييل الذي وضعه املؤلفون عىل أساس يوهان جالتونج (.)1990 ،1969



قد يكون للمشـــاركني وجهات نظر مختلفة حول ما يعتربونه عنفاً اعتامد ا ً عىل التنشـــئة االجتامعية والتجارب الشـــخصية .تؤدي التجارب الشـــخصية أو
الجامعيـــة املتعلقة بالتمييز وغري ذلك إىل خلـــق جو من التوتر أثناء التدريب.



يجـــد بعض املشـــاركني صعوبة يف التمييز بني أنواع العنـــف الثالثة ،خاصة بني العنف الثقايف والعنف الهيكيل .هذا ألن بعـــض األمثلة قد متثل نوعني أو ثالثة
أنواع من العنف ،وبالتـــايل يصعب تخصيصها ألي موقف.



قبل الجلســـة ،خصص وقتاً للتفكري يف األنواع املختلفة للعنف بإلقاء نظرة فاحصة عىل األمثلة واســـتخدامها يف ســـياقك .تعرف عىل العنف الذي يحدث يف
ســـياقك الخاص قبل تطبيق الطريقة .شـــجع املشـــاركني عىل قبول فكرة تعايش اآلراء املختلفة وأنه ال يوجد موقف صحيح أو خاطئ ملوقع البطاقات  -ســـبب
اختيـــار املوقع هو املهم .التأكيد عىل أنه قد يكون األفراد واملجموعـــات ضحايا ومرتكبي عنف يف آن واحد.
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ا لخلفية
يعـــر العنف عن نفســـه بعـــدة طرق .تعتمـــد هذه الطريقة عـــى فهم العنـــف والرصاع الذي طوره باحث الســـام وعـــامل االجتـــاع الرنويجي يوهان
جالتونـــغ .ميكـــن متثيـــل كل مـــن العنف والـــراع يف مثلث بحيـــث يكون املفهومان متشـــابكني بشـــكل وثيـــق .تســـاعد الطريقة عىل زيـــادة الوعي
بالـــراع وتزيد مـــن القدرة عـــى إدراك العنف والتعـــرف عليه يف املواقـــف املختلفة.
يقـــدم يوهـــان جالتونغ فهامً واســـعاً للعنف .بالنســـبة لـــه ،العنف موجـــود عندما ال يســـتطيع الناس االرتقـــاء إىل أقـــى إمكاناتهم .وفقـــاً لجالتونغ،
فـــإن العنف موجـــود «عندما يتـــم التأثري عىل البـــر بحيث يكـــون إدراكهم الجســـدي والعقيل الفعـــي أقل من إدراكهـــم املحتمـــل»؛ وبالتايل يصبح
«ســـبب االختـــاف بـــن اإلمكانات والواقـــع الفعيل ،بني مـــا كان ميكـــن أن يكون وما هـــو موجـــود» (جالتونـــج  .)1975وبالتايل ،ال يشـــر العنف إىل
األعـــال الفرديـــة والجامعية فحســـب ،بل يشـــر أيضـــاً إىل الثقافات واألنظمـــة التي تدعم وتربر اســـتخدامه.
يتكون فهم يوهان جالتونغ للعنف من ثالثة أشـــكال مختلفة:
 .1العنـــف الشـــخيص :يتعلق العنف الشـــخيص بســـلوك فـــرد أو مجموعة ويتـــم ارتكابه مبارشة من شـــخص محدد أو أكـــر بصفته جهـــة فاعلة .ميكن
إدراكـــه بشـــكل مبارش عـــى أنه عنف عىل شـــكل عمـــل أو ترصيحات لفظيـــة إىل جانب الجـــاين العلني ،هنـــاك أيضاً ضحيـــة وعمل عنيـــف .ال يعني
العمـــل العنيـــف بالرضورة أن الشـــخص قد أصيب جســـدياً ،عىل ســـبيل املثال ،نتيجـــة قتال باأليدي .مـــع األخذ بعـــن االعتبار فهم جالتونغ الواســـع
للعنـــف ،فإنه يشـــر أيضاً إىل األذى النفـــي الناجم ،عىل ســـبيل املثال ،نتيجـــة التنمر أو قمع شـــخص ما .من األمثلـــة الجيدة التهديـــدات أو البيانات
التمييزية أو الشـــجار أو التعذيب .من الســـهل جد ا ً اكتشـــاف العنف الشـــخيص يف حياتنـــا اليومية.

بعــض األمثلة عىل العنف الشــخيص
Aرجل يتحرش بالنســاء يف الشــارع.
Aامــرأة تهني بائعاً يف الســوق.
Aتقــوم مجموعــة مــن األطفال باســتبعاد طفــل آخر والتنمر عليه بســبب مظهره الجســدي.
Aمجموعــة مــن الشــباب تهاجــم مجموعة أخرى ألن أفرادهــا ينتمون إىل ديانــة مختلفة.

 .2العنـــف القائـــم عـــى البنيـــة الهيكليـــة أو العنف غـــر املبارش :بخـــاف العنف املبـــارش ،ال يُعزى العنـــف القائم عـــى البنى الهيكليـــة مبارشة إىل
مرتكـــب معـــن (أو أكـــر) .بدالً من ذلك ،فـــإن العنـــف القائم عىل البنيـــة الهيكلية هـــو جزء من نظام وجـــزء ال يتجزأ مـــن بنيتـــه االجتامعية .ميكن
أن يكـــون موجهـــاً ضـــد أفراد أو مجموعـــات أو مجتمعـــات بأكملها .غالباً مـــا يكون من الصعـــب التعرف عليه كعنف بســـبب تضمينه ،أو ترســـيخه يف
النظـــام .نظـــرا ً لتعقيـــده ،غالباً ما ميـــر دون أن يالحظه أحد مـــن الجمهور .يصبح العنف محسوســـاً ،عىل ســـبيل املثال ،يف عدم املســـاواة يف الســـلطة
أو يف التوزيـــع غـــر املتكافـــئ  -أو الوصـــول إىل  -املوارد مثل املـــاء الصالح للـــرب .لكن ميكن أيضـــاً إدراكـــه يف الترشيعات التي متكـــن أو تحد من
التعليـــم واملشـــاركة واإلندمـــاج أو الوصـــول الخايل مـــن العوائق إىل املبـــاين واملرافق العامـــة .ميكن أن يشـــر العنف القائـــم عىل البنـــى الهيكلية إىل
هيـــاكل الســـلطة غـــر املتكافئة التي تهدف بشـــكل منهجي إىل اســـتغالل أو قمـــع األفراد أو مجموعـــات اجتامعيـــة معينة يف املجالـــن العام والخاص
عىل املســـتوى املحيل أو الوطنـــي أو الدويل.
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بعــض األمثلــة عىل العنف القائــم عىل البنــي الهيكلية
Aيحظــر القانــون اســتخدام لغات األقليات يف املــدارس والجامعات.
Aال يحــق لــذوي االحتياجــات الخاصــة التصويت بســبب عدم توفر كــريس متحرك ملراكز االقرتاع.
Aيحــايب النظــام القضايئ أعضــاء مجموعة دينيــة معينة.
Aيف بلــد ينتمــي ســكانه إىل ديانــات مختلفــة ،تســمح وزارة التعليــم بتدريس شــخص واحد فقط يف املــدارس الحكومية.

 .3العنـــف الثقـــايف :يرتبط العنـــف الثقايف بقـــوة بالعنف القائم عـــى البنـــى الهيكلية والعنف الشـــخيص ويتضمـــن الجوانب التي تعمـــل عىل إضفاء
الرشعيـــة عـــى العنف املبـــارش والقائم عىل البنـــى الهيكلية ضـــد مجموعات معينـــة ،والتي تصبح بعـــد ذلك أهدافاً معروفة .تشـــمل هـــذه الجوانب
األيديولوجيـــات ،أو اللغـــة ،والتعليـــم والعلـــوم ،أو الفن واإلعـــام .عىل النقيض مـــن العنف املبـــارش والقائم عىل البنـــى الهيكلية ،فـــإن العنف الثقايف
يف حـــد ذاتـــه ال «يقتل» ،بل يؤســـس أرضـــاً خصبـــة ويوفر الحجـــج التي تفضـــل وتربر وتحرض عـــى اســـتخدام العنف املبـــارش والقائم عـــى البنى
ا لهيكلية .
غالبـــاً مـــا يكون العنـــف الثقايف مرافقـــاً لرصاع القوة واملامرســـات التمييزيـــة والعنرصية يف كثري مـــن األحيان القامئـــة عىل آليات اإلدماج واالســـتبعاد.
قـــد يتـــم التعبري عـــن هذه املامرســـات بوضوح أو خفيـــة ،أو تأطريها كنـــكات أو أغانٍ  .تـــرر املجـــاالت الثقافية مثل الفـــن والعـــادات واأليديولوجيا
واللغـــة والديـــن والعلـــوم والقيم مـــا هو طبيعـــي ومقبول وما هـــو خارج عـــن القاعـــدة ،مختلف ،ورمبا خطـــر .نتيجة لذلك ،تســـهم هـــذه اآللية

بعــض األمثلة عــى العنف الثقايف
Aمالــك عقــار يرفض تأجري شــقة لعائلــة تنتمي إىل أقلية.
Aرب العمــل يدفــع للموظفات أجورا أقــل من املوظفني.
Aهنــاك العديــد من النكات الشــائعة حــول أعضاء مجموعــات اجتامعية أو دينيــة معينة.

واملجـــاالت الثقافيـــة املرتبطة بها يف تربيـــر العنف.
تشـــمل هذه األنـــواع الثالثة من العنف من فهم يوهان جالتونغ للرصاع أيضاً عـــى ثالثة مكونات ال ميكن فصلها:
 .1الســـلوك (الـــراع) :من خالل الســـلوك ،يتم التعبـــر مبارشة عن الـــراع لفظياً أو جســـدياً .هكـــذا يصبح الرصاع جليـــاً ،أي واضحاً أو محسوســـاً.
اعتـــاد ا ً عىل الســـلوك (الـــراع) ،قد يكون هـــذا التعبري مســـؤوالً عن العنـــف املبارش.
 .2التوجهـــات :تســـتند التوجهـــات إىل االفرتاضـــات والعواطف واملشـــاعر والتصـــورات لدى النـــاس أو أطراف الرصاع تجـــاه بعضهم البعـــض .غالباً ما
تتميـــز التوجهـــات بنقص التعاطـــف مع الطرف اآلخر يف حـــاالت الرصاع الحـــاد .ميكن أن تنعكـــس أيضاً يف املعايري والقيم الســـائدة .عىل هـــذا النحو،
وفقـــاً لجالتونـــغ ،فإنها مســـؤولة عن حدوث العنـــف الثقايف.
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 .3التناقضات/الســـياق :هـــذه هـــي األضداد ( يُنظـــر إليها عىل أنه ال ميكـــن التوفيـــق بينها) ،عىل ســـبيل املثال فيـــا يتعلق باالحتياجـــات أو املصالح
أو الرغبـــات أو األهـــداف .عـــادة مـــا تخفي األســـباب الفعلية للـــراع ،أو كام يقـــول جالتونغ ،جذر الـــراع .من ناحية ،تســـبب ســـلوكاً عنيفاً يصبح
محسوســـاً عـــى شـــكل عنف مبارش ،عىل ســـبيل املثـــال .من ناحية أخـــرى ،غالبـــاً ما تكون هـــذه التناقضـــات متجـــذرة يف العنف القائم عـــى البنى
ا لهيكلية .



يف حـــن تعكـــس بعض األمثلة نوعاً معيناً من العنف ،يظهـــر البعض اآلخر الروابط الوثيقة والحدود املتقلبة بني أنـــواع العنف الثالثة .يف هذه الحاالت ،يصبح
من الصعب تخصيـــص األمثلة لنوع واحد فقط من العنف.

بشـــكل عـــام ،يكـــون العنف الشـــخيص واضحاً نســـبياً يف معظم الحـــاالت ،يف حني بالكاد مـــا تدرك غالبيـــة الناس العنـــف الثقايف وخاصـــة القائم عىل
البنـــى الهيكليـــة عىل هذا النحو ،بســـبب نقـــص الوعي والحساســـية تجاه هـــذه الظواهر.
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الطريقة :رؤى الســام
الهدف
Aيتقاسم املشـــاركون فهمهم للسالم ويطورونه.
Aيتعلم املشـــاركون مفاهيم متنوعة عن الســـام من املفهوم الشخيص إىل املفهوم األكادميي.
Aيفكر املشـــاركون يف قيمة السالم يف دينهم.
Aيناقش املشـــاركون القيمة املضافة التي يضيفها كل من دينهم والدين بشـــكل عام إىل السالم.

املواد
Aصورة للســـام مهم (انظر الرابط أدناه) أو مجموعة بديلة من  30صورة عىل األقل
Aبطاقات التيســـر ( A4/A5) (5أكرث من عدد املشاركني)

املدة الزمنية
 60-30دقيقة حسب حجم املجموعة

التحضري/اإلعداد
تنزل مجموعة صور الســـام مهم من هناhttps://berghof-foundation.org/library/peace-counts-picture-set :
تحقق من الصور من منظور يراعي الرصاع والصدمات ،مع مراعاة الســـياق والفئة املســـتهدفة.
اطبع الصور التي اخرتتها.
قم بتســـمية بطاقة تيسري واحدة «السالم الســـلبي  -غياب الحرب/العنف» وأخرى «السالم اإليجايب  -زيادة العدالة».
ارسم سهامً عىل بطاقة أخرى.

اإلجراء
ضع الصور عىل شـــكل لولبي عىل األرض .اترك مساحة كافية للمشـــاركني للسري باتجاه مركز اللولب.
ارشح الطريقـــة يف جلســـة عامـــة .اطلب من املشـــاركني« :املـــرور لبضع دقائق بصمـــت خالل اللولـــب وإلقاء نظـــرة فاحصة عىل جميـــع الصور .اخرت
الصـــورة التـــي متثـــل فهمك للســـام عـــى أفضل وجـــه .مبجرد اختيـــارك للصـــورة ،عد إىل مقعـــدك واجلـــس .الرجاء تـــرك جميع الصـــور عىل األرض
والصمـــت حتى يعـــود الجميـــع إىل مقاعدهم.
اطلـــب من املشـــاركني التقـــاط وإظهار الصـــورة التـــي اختاروها للمجموعـــة مع رشح كيفيـــة ارتباطها بفهمهم الشـــخيص للســـام .إذا ســـمح الوقت،
اســـمح لجميع املشـــاركني مبشـــاركة رؤيتهم للســـام مع بقيـــة املجموعة ،واحـــد ا ً تلو اآلخر.
اكتـــب كلمـــة رئيســـية واحدة أو كلمتـــن رئيســـيتني من فهم كل مشـــارك للســـام عىل بطاقـــة أثناء حديثهـــم .ثبت البطاقات بشـــكل عشـــوايئ عىل
لوح خشـــبي أو ضعهـــا عىل األرض.
تلخيص املعلومات.
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أســئلة التأمل املقرتحة
Aاســـتناد ا ً إىل الطريقة ،هل ميكن أن تقول أنه ميكن أن يكون هناك فهم واحد للســـام يف مجموعة أو مجتمع معني؟
Aما هي القيمة املضافة للتفاهامت املتعددة للســـام؟
Aما هو مفهوم الســـام يف تقاليدك الدينية؟
Aهل ترى أن التفاهامت املتعددة للســـام مكملة أو متنافية؟
قدم مفهوم جالتونغ (انظر أدناه) للســـام كعملية مســـتمرة من السالم الســـلبي مثل غياب العنف نحو السالم اإليجايب كالعدالة املتزايدة.
ضع بطاقتي التيســـر «السالم السلبي  -غياب الحرب/العنف» و «الســـام اإليجايب  -زيادة العدالة» يف أعىل اللوحة.
ثبت بطاقة بينهام عليها ســـهم يشـــر من السالم السلبي إىل السالم اإليجايب.
اطلـــب من املشـــاركني تثبيـــت بطاقات التيســـر التي أعددتهـــا (مع الكلامت الرئيســـية التي متثل فهمهم الشـــخيص للســـام) تحت الســـام الســـلبي
أوالســـام إيجايب.
اختتم الجولـــة بتلخيص موجز للمعلومات.

أســئلة التأمل املقرتحة
Aهل يتناســـب فهمك الشخيص للســـام مع الخلفية النظرية لجالتونغ؟
Aما هي فوائد وتحديات فهم جالتونغ الواســـع للسالم؟
Aيف ســـياقك ،إىل أي مدى ينجح مفهوم «العدالة الشـــاملة لكل فرد يف املجتمع»؟
Aإىل أي مدى يتوافق فهم جالتونغ لـ «الســـام اإليجايب باعتباره عدالة متزايدة» مع الفهم الديني للســـام والعدالة يف ســـياقك؟



تنشـــط طريقة «رؤى السالم» عىل مســـتوى االرتباط/الرتابط .توفر الصور دافعاً للتأمل الذايت واستكشاف الســـام .وبالتايل فإن الصورة املختارة ال تحتاج إىل أن
تعكس بالضبط فهم املشارك للسالم.


يفضل بعض املشـــاركني محفزا ً ســـمعياً أو ملســـياً ،بدالً من املحفز البرصي .يف هذه الحالة ،اطلب منهم العثور عىل ضوضاء أو صوت أو إمياءة متثل فهمهم
الشخيص للسالم.
قد يختلف املعنى الداليل لـ «الســـام» اعتامد ا ً عىل اللغة والســـياق .استكشف مع املشـــاركني األصل الداليل لكلمة «سالم» يف لغة املشاركني.



إذا كانت مناقشـــة الســـام عىل هذا النحو حساسة يف ســـياقك ،فيمكنك دعوة املشـــاركني الختيار الصورة التي متثل أفضل ما يرغبون يف تغيريه يف العامل .لخص
املعلومات وفقاً لذلك ،مع االستمرار باســـتخدام قسم فئات جالتونغ.
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السالم كعملية

زياد

ة العدالة
الحد م

ن العنف

السالم اإليجايب

السالم السلبي

السالم كعملية .الرسم التوضيحي الخاص باملؤلفني عىل أساس يوهان جالتونغ (.)1990 ،1969

ا لخلفية
يف خضـــم الجـــدل حول التعريف املناســـب للســـام ،حظي التمييز بني الســـام الســـلبي واإليجايب الـــذي قدمه يوهـــان جالتونغ ،الباحـــث الرنويجي يف
مجـــال الســـام والرصاع ،بقبول واســـع .يعترب هـــذا التعريف اليـــوم هو أحد التعريفات األكرث شـــيوعاً املســـتخدمة يف الرتبية للســـام .يوصف الســـام
الســـلبي بأنـــه غيـــاب الحـــرب أو العنف الجســـدي املبـــارش .الســـام اإليجايب يعني عـــدم وجود عنـــف مبارش وثقـــايف وقائم عـــى البنـــى الهيكلية.
بالتـــايل ،يشـــمل الســـام كعملية زيـــادة العدالـــة االجتامعية والحد مـــن جميع أشـــكال العنف .إنه موجـــه نحو خلق ثقافة ســـام بـــن الناس داخل
املجتمعـــات وبينها.
مـــن االنتقـــادات املتكررة ملثـــل هذا الفهم الواســـع للســـام مثل الســـام اإليجـــايب لجالتونغ أنـــه يفتقـــر إىل الوضـــوح املفاهيمي .مع ذلـــك ،يتفق
معظـــم العلـــاء عـــى أن الســـام عملية معقـــدة وطويلـــة األمد ومتعـــددة الطبقـــات .يف مثل هـــذه العمليـــة ،من املمكـــن تحديد خطـــوات نحو
تحقيـــق الســـام وقياس انخفـــاض العنف وزيـــادة العدالة .هذا الســـام متعـــدد الطبقـــات يعني بنـــاءه أو العمل عـــى تحقيقه ليس مســـألة تخص
فقـــط الدبلوماســـيني ،بـــل هي مهمة مســـتمرة ألصحـــاب املصلحة عـــى جميع مســـتويات املجتمع .عىل غـــرار التفاهـــات املتعددة للســـام التي تم
استكشـــافها يف طريقـــة «رؤى الســـام» ،ينظـــر الباحثون والعاملـــون يف مجال بناء الســـام وتحويل الرصاع أيضاً إىل الســـام من زوايـــا مختلفة ،وبالتايل
يحددون الســـام بشـــكل مختلف.

روابــط ومواد إضافية
Galtung, Johan (1967): Gewalt, Frieden und Friedensforschung. In: Galtung, Johan (1975): Strukturelle
Gewalt. Rowohlt. Reinbek.
Galtung, Johan (1971): A Structural Theory of Imperialism. Journal of Peace Research. Vol. 8, No. 2.
Galtung, Johan (1990): Cultural Violence. Journal of Peace Research. Vol. 27, No. 3.
Galtung, Johan (1998): Frieden mit friedlichen Mitteln. Friede und Konflikt, Entwicklung und Kultur.
Leske + Budrich. Opladen.
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2.التواصل من أجل تحويل الرصاع
تقنيـــات االتصـــال لتحويل الرصاع هي سلســـلة من األســـاليب التـــي تضم مهارات إعـــادة الصياغـــة واالنعكاس واالســـتامع الفعال والرد النشـــط التي
متكـــن املشـــاركني مـــن تعميق مهاراتهم الحوارية من خالل تحســـن االتصال .تشـــجع هذه األســـاليب املشـــاركني ومتنحهـــم القوة عند معالجـــة القضايا
الخالفيـــة والصعبـــة .كـــا أنها تعـــزز مهارات االتصال لدى املشـــاركني لبـــدء الحوار حول األديـــان أو بني األديان أو املشـــاركة فيها .الهـــدف ليس فقط
االنتباه ،ولكن االســـتامع بعناية ونشـــاط ملا يقوله الشـــخص اآلخر .تســـاعد كل هـــذه األســـاليب يف تقليل الرصاع.

الطريقــة :تغيــر وجهــات النظر  -تغيــر القبعات
الهدف
Aيطـــور املشـــاركون وعيًا بأنه ميكن أن تكون هناك وجهات نظـــر متعددة حول أي قضية ما .أنهم يتعلمون قبول أن وجهـــات النظر املختلفة تتعايش
وتكون صالحة بشكل متساوٍ.
Aميارس املشـــاركون التواصل البناء والتفكري املبارش واتخاذ القرار ،بدالً مـــن تصنيف التفكري أو املفكر.
Aيدرك املشـــاركون أن وجهات النظر الفردية غالباً ما تشـــر إىل مجموعات من املعايري والقيم ،حيث غالباً ما تكـــون القيم الدينية هي املرجع يف
السياق القائم عىل الدين.

املواد
Aلكل مجموعة :مجموعة واحدة من  5قبعات ورقية مطوية (أبيض ،أســـود ،أصفر ،أخـــر ،أحمر) وبطاقة مضيف واحدة زرقاء
Aلكل مجموعة :نســـخة مطبوعة واحدة من «نظرة عامة :تغيري وجهـــات النظر  -تغيري القبعات
Aلكل مجموعة :نســـخة مطبوعة واحدة من ورقة العمل «تغيري وجهـــات النظر  -تغيري القبعات»

ا لحجم
حجم املجموعة 6 :مشاركني عىل األقل

املدة الزمنية
 60دقيقة
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التحضري/اإلعداد
اقرأ الطريقة واملعلومات األساســـية وشـــاهد الفيديو التوضيحي «ما هي قبعات التفكري الست؟»:
.https://www.youtube.com/watch?v=UZ8vF8HRWE4
قـــم بإعـــداد مجموعـــات من خمـــس قبعات ورقيـــة وبطاقة مضيـــف زرقاء وفقـــاً لحجـــم مجموعتـــك والطريقة األساســـية أو االختالف الـــذي تنوي
ا ستخد ا مه .
تعليامت طي القبعات الورقية:
Aبالصور.https://www.origamiway.com/origami-hat.shtml :
Aأو فيديو.https://www.youtube.com/watch?v=OCJvzSuVT6Q :
حدد املواضيع الخاصة بالســـياق ذات الصلة باملجموعة املســـتهدفة كأساس ملناقشـــة الطريقة .انظر أدناه للحصول عىل أمثلة.

بعض األمثلــة عىل املواضيع
«Aال تفعــل لآلخريــن مــا ال ترغــب أن يفعل بك»( .القاعــدة الذهبية)
«Aإذا مل يعــد الحــوار ممكنـاً يف الـراع ،ميكــن أن يكون العنف هو املــاذ األخري لحل الرصاع».
«Aكل الناس متســاوون».

الطريقة األساسية
اإلجراء
ارشح الطريقـــة بشـــكل عـــام ،باســـتخدام الصياغـــة التاليـــة ،عىل ســـبيل املثـــال :ســـتعمل يف مجموعات من ســـتة أفراد .ســـيكون شـــخص واحد هو
املضيـــف وســـيحصل عىل البطاقة الزرقاء .ســـرتدي املشـــاركون الخمســـة اآلخرون إحـــدى القبعـــات .متثل كل قبعة وجهـــة نظر معينـــة حول موضوع
معـــن .تختلـــف وجهات النظر عن رأيك الشـــخيص .ســـتجد تعليامت حـــول وجهات النظـــر معينة متعلقـــة بقبعتك يف ورقـــة العمل .يناقش الخمســـة
الذيـــن يرتـــدون القبعات املوضـــوع من وجهة النظـــر املرتبطـــة بقبعتهم’.
يعمـــل املشـــاركون يف مجموعـــات من ســـتة أفـــراد .وزع ورقة العمـــل ومجموعة مـــن القبعات وبطاقـــة املضيف الزرقـــاء لكل مجموعـــة واطلب من
املشـــاركني أخذ إحدى القبعـــات أو البطاقة.
امنـــح املشـــاركني وقتاً لقـــراءة املهام الـــواردة يف ورقة العمـــل .تأكد من معرفـــة املشـــاركني بوجهة النظـــر املرتبطـــة بالقبعة الخاصة بهـــم ووجهات
النظـــر املتعلقـــة بقبعـــات أعضـــاء املجموعـــة اآلخرين .ثم أعلـــن عن موضوع وافســـح املجـــال حوايل  10دقائـــق للمناقشـــة ضمـــن املجموعة .ابدأ
مبوضوع بســـيط لتوضيـــح كيفية عمـــل الطريقة.
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بعد ذلك ،اجمع املجموعات يف جلســـة عامة إلجراء مناقشـــة قصرية ولتقديم توضيحات حول أية مسألة.
للجـــوالت التاليـــة ،اطلب من املشـــاركني تبديـــل القبعات وبطاقـــة املضيف وكـــرر العملية مبوضـــوع جديد .كلـــا زاد عدد الجـــوالت ،زادت وجهات
النظـــر التـــي سيستكشـــفها املشـــاركون .كلام كان املوضـــوع أكرث إثـــارة للجدل ،كلام كانـــت الحاجـــة إىل مزيد من الوقت ملناقشـــته.
اختتـــم جلســـة الطريقة بتشـــجيع املشـــاركني عىل الخـــروج من وجهة نظرهـــم بخلـــع قبعاتهم أو تغيـــر املقاعد ،ومـــا إىل ذلك .ثم قم بإجـــراء جولة
مـــن تلخيص املعلومـــات ،باســـتخدام األســـئلة التأملية مثل تلـــك املدرجة أدناه.

أســئلة التأمل املقرتحة
Aمـــا هي االختالفات يف االســـتنتاج املنطقي التي الحظتها عند البحث عن حجج لوجهـــات نظر القبعات املختلفة؟
Aهل هناك قبعة معينة تعكس بشـــكل أفضل املناقشة بشكل عام؟
Aأي قبعة تعكس وجهة النظر األكرث شـــيوعاً يف سياقك؟ ملاذا؟
Aهل هنـــاك قبعة متثل املنظور الديني؟
Aما هو شعورك حيال االســـتامع إىل وجهات النظر املتنوعة؟
Aأثنـــاء املناقشـــة ،هل كان لديك دافع للحكم عىل بعض الحجج التي تناقض وجهة نظرك الشـــخصية أو وجهة النظـــر املتعلقة بالقبعة التي كنت
ترتديها؟



متثل القبعات فئات من التفكري ،وليس الناس أنفســـهم أو رأيهم .تأكد من فهم املشـــاركني بأن ارتداء قبعة يعني تبني ومتثيل وجهة نظر والتي ليســـت
بالرضورة وجهة نظرهم الخاصةُ .يعد ارتداء قبعة ورقية تلميحاً برصياً يســـاعد عىل فصل الشـــخص عن وجهـــة النظر املرتبطة بالقبعة.



أظهرت التجربة أنه ليك يفهم املشـــاركون طريقة «تغيري وجهات النظر  -تغيري القبعات» ،فمن املنطقي البدء مبثال بســـيط مســـتقل عن ســـياقات محددة.
أحـــد األمثلة ،التي ميكن للجميع فهمها هي« :يجب أن يحصل كل شـــخص عىل مثاين ســـاعات من النوم كل ليلة ».ميكن تقديـــم مواضيع أكرث إثارة للجدل ،مثل
األمثلة أعاله ،بشكل تدريجي.



لـــدى الطريقة وتنوعها القدرة عىل خلق توتر بني املشـــاركني ألنهم يناقشـــون مواضيع مثرية للجدل من وجهات نظر مغايـــرة ،وأحياناً متناقضة .كلام اقرتب
املوضـــوع من التجارب الحية للمشـــاركني ،زادت احتاملية حدوث توترات داخل املجموعة .بصفتك امليرس ،فكـــر فيام إذا كان لديك القدرة عىل االحتفاظ
مبســـافة يف مثل هذا املوقف .قد يكون االحتفاظ باملسافة أســـهل عند العمل يف فريق من امليرسين.
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االختالف
املدة الزمنية
 60دقيقة

اإلجراء
يلعب امليرس دور املضيـــف (البطاقة الزرقاء) يف هذه املهمة.
اطلب من جميع املشـــاركني الجلوس يف دائرة.
ضع مجموعة القبعات الورقية يف وســـط الدائرة وارشح الخطوات التالية للطريقة يف جلســـة عامة:
Aقـــدم كل وجهة نظر متلعقة بكل قبعـــة بالرجوع إىل الوصف يف النظرة العامة.
Aوضـــح دور القبعات ووجهات النظر املتعددة التي ميثلها التحدث من خالل املثال « -يجب أن يحصل كل شـــخص عىل مثاين ســـاعات من النوم كل
ليلة»  -يف النظرة العامة.
Aوزع نســـخاً من ورقة النظرة العامة عىل املشـــاركني للرجوع إليها خالل الخطوات التالية.
Aقبـــل بدء الجولة األوىل من النقاش ،تأكد من معرفة املشـــاركني بـــأن برهانهم يجب أن يعكس وجهة النظر التي متثلها القبعة ،وهي ليســـت بالرضورة
وجهة نظرهم الخاصة .أكِّد عـــى أن التقاط القبعة أمر طوعي.
Aشـــارك موضوعاً ســـهالً للنقاش (انظر املربع «بعض أمثلة عن املواضيع») حتى يتعرف الجميع عىل تدفق الطريقة .اطلب من املشـــاركني التحدث عن
وجهة نظرهم من خالل أخذ قبعة واحدة من املركز وإمســـاكها أو ارتدائها .ثم يضع املشـــاركون القبعة يف املنتصف .يســـتمر النقاش بنا ًء عىل هذا
املبدأ حتى يتم اســـتخدام كل قبعة مرة واحدة عىل األقل.
Aبعد الجولة األوىل من النقاش ،قـــم بتلخيص موجز للمعلومات.
Aاطلب من املشـــاركني اقرتاح موضوع للجولة الثانية من النقاش.
اختتـــم جلســـة الطريقـــة بتنظيم جولـــة من التأمـــل وتلخيـــص املعلومات .قد توفـــر «األســـئلة التأمليـــة املقرتحة يف نهايـــة الطريقة األساســـية أعاله
مصدر إلهـــام لتلخيـــص املعلومات.



ضع يف اعتبارك أن بعض املشـــاركني ،وخاصة األطفال ،قد يشـــعرون بعدم االرتياح للتعبري عن وجهة نظر معينة منســـوبة إىل قبعة معينة .اســـتناد ا ً إىل مبادئ
املشـــاركة الطوعية والتعبري يف املجموعة ،فإن تنوع الطريقة األساســـية يســـمح بإنشاء مساحة آمنة ويساعد عىل إراحة املشـــاركني .بالتايل قد يقلل من احتاملية
الشـــعور بالخجل .مع ذلك ،فإن املهمة تتطلب مشـــاركة نشطة من جميع املشاركني.

53

قرطلا تاودأ قودنص

ا لخلفية
يعتمـــد هـــذا األســـلوب عىل منهجيـــة لـ «قبعـــات التفكري الســـت» لدي بونو .قـــد قام دي بونـــو بتطوير أســـلوب القبعات الســـت للتفكـــر لتعكس
وجهـــات نظـــر مختلفـــة حول موضـــوع معني ،علام بـــأن هذا األســـلوب ينجح كذلـــك بخمس قبعـــات تفكري ومضيـــف (البطاقـــة الزرقاء).
هـــذه الطريقـــة عبارة عن أســـلوب للنظـــر يف املواضيع املثـــرة للجدل من وجهـــات مختلفة .يســـاعد األفراد عىل تبنـــي مجموعة متنوعـــة من وجهات
النظـــر وقـــد يســـاعد أيضـــاً يف صنع القرار .مـــن خالل إدخـــال املشـــاعر والعواطف والتشـــكيك يف النقـــاش ،تفتح هـــذه الطريقة الفرصـــة لإلبداع يف
عمليـــات صنـــع القرار .أوجه التشـــابه واالختـــاف يف التصـــورات واألفكار واملعتقـــدات ،واملشـــاعر والعواطف تصبـــح واضحة .من خـــال جعل هذه
االختالفـــات محسوســـة ،تم وضع أســـس لتقبلها.
تســـهم هـــذه الطريقـــة أيضاً يف الحـــوار البناء ،مام يـــؤدي إىل االحـــرام والتفاهم املتبـــادل .ميكن تطبيقهـــا يف مراحل الـــراع املختلفـــة .إن لها تأثري
وقـــايئ بتحطيم التحيـــزات والهيـــاكل التمييزية وميكـــن أن تســـاعد أيضاً يف خلق أرضية مشـــركة.
يف معظـــم ســـياقات املجموعة ،مييـــل األفراد إىل الشـــعور باســـتمرار بأنهم مقيـــدون لتبني تصـــور معني مام يحد مـــن الطرق واملدى الـــذي ميكّن كل
فـــرد ،وحتـــى املجموعة ككل ،من استكشـــاف وتحليـــل قضية ما.

روابــط ومواد إضافية
De Bono website. Last accessed 27/07/2021: https://www.debono.com/.
De Bono, Edward (2016): Six Thinking Hats. Penguins Books Limited. London.
Origamiway website. Make a Paper Hat: Origami Hat Instructions.
Last accessed 27/07/2021: https://www.origamiway.com/origami-hat.shtml.
How to Make a Paper Hat – Origami – Simple and Easy Folds – Step by Step Instructions.
Last accessed 27/07/2021: https://www.youtube.com/watch?v=OCJvzSuVT6Q.
What is Six Thinking Hats? Last accessed 27/07/2021: https://www.youtube.com/
watch?v=UZ8vF8HRWE4.
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املــواد :ملخــص :تغيري وجهــات النظر -تغيــر القبعات
منوذج موضوع لتوضيح أدوار القبعات املختلفة:
‘«يجب أن يحصل كل شخص عىل مثاين ساعات من النوم كل ليلة».

القبعـــة البيضاء  -قبعة املعلومات

قبعة سوداء  -قبعة األمان

املهمة:
الرتكيز عىل الحقائق

املهمة:
تحديد املخاطر واملشكالت

الجدل املحتمل:
«هل هناك أي دليل علمي يشـــر إىل عدد
ساعات النوم األكرث صحة يف الليلة؟»

الجدل املحتمل:
«ميـــوت الناس يف وقت مبكر إذا مل يحصلوا
عىل قسط كاف من النوم!»

القبعة الصفراء  -قبعة التفاؤل

البطاقة الزرقاء  -املضيف

املهمة:
تحديد الفوائد والقيمة املضافة
الجدل املحتمل:
«من املفيـــد للمجتمع حصول الجميع عىل
قســـط جيد من الراحة .يصبح الناس أقل
توترا وأقل انفعاالً وأكرث توازناً.

املهمة:
إدارة النقاش بني القبعات الخمس
مراقبـــة ديناميكية املجموعة .تأكد من أن
كل قبعة لها رأي معني
تلخيـــص جميع وجهات النظر والحجج
الرئيســـية يف نهاية جولة النقاش ،شفهياً
أو كتابياً

القبعة الحمراء  -قبعة الشعور

القبعة الخرضاء  -قبعة التفكري اإلبداعي

املهمة:
تتبع الحدس والغريزة الجيدة؛ ال حاجة
للمربرات

املهمة:
استكشـــاف األفكار اإلبداعية التي غالباً ما
تتجاوز التفكري املنطقي

الجدل املحتمل:
«سأكون سعيد ا ً جد ا ً إذا كان لدي الوقت
والفرصة للنوم مثاين ساعات كل ليلة!»

الجدل املحتمل:
«دعونا ننشـــئ جدول نوم لتحقيق التوازن
بني أمناط النوم واستهالك الطاقة اليومي
بطريقة أكرث فعالية!»
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ورقــة عمــل :تغيري وجهــات النظر  -تغيــر القبعات
Aتوقـــف لحظة صمت لتتعرف عىل وجهة النظـــر املتعلقة بدورك (إما قبعة ملونة أو املضيف بالبطاقة الزرقاء) باســـتخدام النظرة العامة يف ورقة
العمل.
Aشـــارك وجهة نظرك املرتبطة بدورك مع أعضاء املجموعة اآلخرين وناقش وجهـــات نظر األدوار املختلفة يف املجموعة.
Aابـــدأ الجولة األوىل من النقاش باملوضوع الذي قدمه امليرس ،وناقش من وجهة النظر املرتبطة بقبعتك .ســـيدير املضيـــف النقاش ،ويضمن التعبري عن
وجهة نظر كل قبعة وتلخيص وجهات النظر الرئيســـية املشرتكة.
Aلخص املعلومات يف جلسة عامة.
Aاطلب من املشـــاركني التجمع يف مجموعات وقـــم بتبديل األدوار (القبعات وبطاقة املضيف) وكرر العملية املذكـــورة أعاله بنقاش موضوع جديد قدمه
املنسق.
الطريقة :أمناط الرصاع
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القبعـــة البيضاء  -قبعة املعلومات

قبعة سوداء  -قبعة األمان

املهمة:
الرتكيز عىل الحقائق

املهمة:
تحديد املخاطر واملشكالت

القبعة الصفراء  -قبعة التفاؤل

البطاقة الزرقاء  -املضيف

املهمة:
تحديد الفوائد والقيمة املضافة

املهمة:
إدارة النقاش بني القبعات الخمس
مراقبـــة ديناميكية املجموعة .تأكد من أن
كل قبعة لها رأي معني
تلخيـــص جميع وجهات النظر والحجج
الرئيســـية يف نهاية جولة النقاش ،شفهياً
أو كتابياً

القبعة الحمراء  -قبعة الشعور

القبعة الخرضاء  -قبعة التفكري اإلبداعي

املهمة:
تتبع الحدس والغريزة الجيدة؛ ال حاجة
للمربرات

املهمة:
استكشـــاف األفكار اإلبداعية التي غالباً ما
تتجاوز التفكري املنطقي
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الطريقــة :أمناط الرصاع
الهدف
Aيتعلم املشـــاركون أنواع وخصائصها وكيفية التعرف عليها.
Aيتعلم املشـــاركون االحتامالت املختلفة للتفاعل يف مواقف الرصاع والتفكري يف ســـلوكهم الشخيص ،سواء يف الســـياقات الدينية وغري الدينية.

املواد
Aورقة واحـــدة من ورق اللوح القالب/قطعة ورق كبرية
Aورقة واحدة من ورق ( )A4وأقالم ملونة لكل اثنني من املشـــاركني
Aورقة واحدة من ورق اللوح الورقي لرســـم مخطط منط الرصاع.

املدة الزمنية
 90-60دقيقة

التحضري/اإلعداد
قم بإعداد لوحة قالبة أو ورقة كبرية وفقاً للرســـوم الواردة يف الصفحة .اقرأ الطريقة وشـــاهد الفيديو
.‘Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument’: https://www.youtube. com/watch?v=PFIydyH2H8Y

اإلجراء
قســـم املشـــاركني إىل مجموعتـــن؛ املجموعة (أ)
اطلـــب من املشـــاركني التجمـــع يف مجموعـــات من اثنني ووضـــع كراســـيهم بجانب بعضهـــم البعضّ .
جميـــع املشـــاركني الذين يجلســـون عىل الكـــريس األميـــن؛ املجموعـــة (ب) جميع املشـــاركني الذين يجلســـون عىل الكـــريس األيرس.
اطلـــب مـــن جميع املشـــاركني يف املجموعـــة (أ) أن يتبعوك خارج الغرفـــة حيث ســـتزودهم بالتعليامت بينام تنتظـــر املجموعـــة (ب) بالداخل .ثم ب ّد ل
املجموعـــات .مبجـــرد العـــودة إىل الغرفة ،يجلس جميع املشـــاركني عـــى مقاعدهم .من املهـــم جد ا ً أن ميتنع أعضـــاء املجموعـــة (أ) و (ب) عن التحدث
مـــع بعضهم البعـــض أثناء هـــذا التمرين حتى يتـــم إخبارهم بشـــكل مختلف.
Aتعليامت للمجموعة (أ) :ميكنك اســـتخدام الصياغة التالية« :أنت تحب األيام املشمســـة عىل الشـــاطئ .مهمتك هي رسم أجمل يوم مشمس عىل
الشـــاطئ ميكنك تخيله .هذه املهمة يف غاية األهمية بالنســـبة لك وأنت حريص عىل إمتامها .هذه املهمة رسية ال يجب عليك بأي حال مشـــاركتها مع
رشيكك من املجموعة (ب).
Aتعليامت للمجموعة (ب) :ميكنك اســـتخدام الصياغة التالية« :تحب الليايل يف املدن الكربى ومشـــاهدة القمر والنجوم .مهمتك هي رســـم أجمل
ليلـــة يف مدينـــة ميكنك أن تتخيلها .هذه املهمة يف غاية األهمية بالنســـبة لك وأنت حريص عىل إمتامها .هـــذه املهمة رسية ال يجب عليك بأي حال
مشاركتها مع رشيكك من املجموعة (أ).
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وزع قطعـــة مـــن الورق ودفرتا ً لجميع املشـــاركني يف املجموعـــة (أ) (الكرايس يف الجهـــة اليمنى) واألقالم لجميع املشـــاركني يف املجموعـــة (ب) (الكرايس
يف الجهـــة اليرسى) .ذكّر املشـــاركني بالتـــزام الصمت واالمتناع عـــن التحدث مـــع بعضهم البعض.
اطلـــب مـــن املجموعات املكونة من شـــخصني مســـك األقـــام معاً والبـــدء يف إكامل املهـــام الخاصة بهـــم بأفضل طريقـــة ممكنة بصمـــت مطلق .امنح
املشـــاركني ثالث دقائـــق كحد أقىص إلكامل الرســـم.
بعد ذلك ،اطلب من املشـــاركني أداء التمرين التايل:
أظهـــر للمشـــاركني اللـــوح القالب الذي يحتـــوي عىل الحيوانات الخمســـة .ميثل كل حيـــوان طريقة للتـــرف والتفاعل يف موقـــف أو رصاع معني .اطلب
مـــن املشـــاركني اختيـــار الحيوان الـــذي ميثل أفضـــل طريقـــة لتفاعلهم أثنـــاء مهمة الرســـم .يجب عىل املشـــاركني بنـــاء قرارهم عـــى الخصائص التي
يربطونهـــا بالحيوانات.
ابـــدأ يف تلخيـــص املعلومات بطرح ســـؤال مـــن يعتقد أنه تـــرف مثل ســـمكة القرش .من بـــن أولئك الذيـــن يرفعـــون أيديهم ،قم بدعـــوة أحدهم
ملشـــاركة ســـبب اعتقاده أن ســـمكة القرش تناســـبه بشـــكل أفضـــل وكيف شـــعر حيال هـــذه الطريقة .ثـــم اطلب مـــن رشيكـــه يف املجموعة اطالع
اآلخريـــن عـــى الحيـــوان الذي يناســـبه وكيف شـــعر حيال هـــذه الطريقة .اســـأل أيضاً عـــن كيفية تفاعله مع شـــخص يتـــرف مثل ســـمكة القرش.
اعتـــاد ا ً عـــى حجـــم املجموعة والوقـــت ،اســـمح لآلخرين الذيـــن اختاروا أســـاك القرش مبشـــاركة تجاربهـــم أيضاً .أغلـــق «جولة القـــرش» بتقديم
الخصائـــص النموذجية ألســـلوب الـــراع التنافيس الذي ميثلـــه القرش.
اســـتمر بنفس الطريقة مع الحيوانات األخرى وأمناط الرصاع .انظر األوصاف يف قســـم الخلفية أدناه.
اختتـــم بالتأمـــل والتقييـــم ،بنا ًء عىل األســـئلة أدنـــاه .ميكنك أيضاً دعـــوة املشـــاركني ملالحظة طريقتهـــم يف التفاعـــل مع اآلخرين يف وقـــت الحق من
ذلك اليـــوم أو يف مواقف الحيـــاة اليومية.

أســئلة التأمل املقرتحة
Aما هي مجموعات أســـاليب إدارة الرصاع التي تنجح بشـــكل جيد معاً وأيها عرضة للتصعيد؟ ملاذا؟
Aما هو الســـلوك الخاليف النموذجي القائم عىل أمناط الرصاع لتوماس كيلـــان الذي تحدده يف حياتك اليومية؟
Aكيف تترصف يف حاالت الرصاع؟
Aهل هناك منط سلويك ســـائد؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فمن هو؟
Aكيف يتغري ســـلوكك الخاليف وفقاً لرفاهيتك أو نظريك أو سياقك؟
Aكيف ميكنك استخدام أســـاليب إدارة الرصاع املختلفة بشكل اسرتاتيجي؟
أســـئلة تأملية إضافية إذا كان املشـــاركون عىل دراية بأنواع الرصاع املختلفة (انظر الصفحة :)39-37
Aكيف يتغري ســـلوكك الخاليف اعتامد ا ً عىل نوع الرصاع (تضـــارب القيم ،تضارب املصالح ،رصاع القوى ،إلخ)؟
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قد يختلف إســـناد الخصائص إىل الحيوانات من ســـياق إىل آخر .لذلك قد تختلف ارتباطات املعاين باملشـــاركني أيضاً .إذا واجه املشاركون صعوبات يف ربط
خصائص معينة بكل من الحيوانات الخمســـة ،فقد ترغب يف تقديم خصائص الحيوانات بإيجاز وفقاً لنموذج توماس كيلامن :يرمز ســـمك القرش إىل الســـلوك
القتايل؛ والســـلحفاة تعني الســـلوك املراوغ واملتجنب؛ والدبدوب يعني موازنة الســـلوك؛ والبومة تعني الســـلوك املوجه نحو التعاون؛ والثعلب يعني السلوك
املوجه نحو املســـاومات .يف بعض األحيان ،تضع الرســـوم التوضيحية لنموذج توماس كيلامن محل الســـلحفاة نعامة ،عىل سبيل املثال.



هل للحيوانات املختارة معاين مختلفة يف ســـياقك؟ ابحث عن الحيوانات التي متثل أفضل أوضاع الرصاع يف ســـياقك.

أمناطالرصاع توماس كيلامن
ا لخلفية

اإلرصار

التعاونية
خمسة حيوانات توضح أمناط الرصاع توماس كيلامن .الرسم التوضيحي الخاص باملؤلفني بنا ًء عىل توماس كينيث/كيلامن ،رالف ()1997

59

قرطلا تاودأ قودنص

أمناط الرصاع لتوماس كيلامن

املساومة:
مقبول إىل الحد األدىن من الجميع؛ عدم تدمري
العالقة

التكيف:
االنضامم إىل الطرف اآلخر؛ املحافظة عىل
االنسجام

اإلرصار:
الرتكيز عىل احتياجايت والنتائج املرجوة واألجندة

التشاركية:
توسيع نطاق الخيارات املمكنة؛ تحقيق نتائج الفوز/الفوز

التنافسية:
اتجاه املجموع الصفري؛ فوز/خسارة ،الرصاع
عىل السلطة

التجنب:
االنسحاب من املوقف؛ املحافظة عىل الحياد

التعاونية:
الرتكيز عىل احتياجات اآلخرين والعالقة املتبادلة
أمناط الرصاع لتوماس كيلامن .الرسم التوضيحي للمؤلف بنا ًء عىل توماس ،كينيث/كيلامن ،رالف (.)1997

يظهـــر منـــوذج توماس كيلـــان كيف يتـــرف الناس يف مواقـــف الـــراع .يف أحد محـــاور يوضح درجـــة اإلرصار («كم هو مهـــم بالنســـبة يل تحقيق
أهـــدايف؟ «) ويف محـــور آخر درجـــة الرغبة يف التعـــاون («ما مـــدى أهمية العالقـــة املتناغمة بالنســـبة يل؟) وكيف يؤثـــر هذان املحـــوران عىل الفعل
وعىل أســـلوب الـــراع .لتوضيـــح أمناط الـــراع املختلفة ،ميكـــن ربطها بســـلوك الحيوانـــات .من املرجـــح أن تترصف ســـمكة القرش بشـــكل تنافيس
يف النـــزاع ،أي أنهـــا تقاتـــل من أجـــل مصالحها وهي موجهـــة نحو حـــل ال ميكن إالّ لطـــرف واحد فقط تأكيـــد مصالحـــه (الربح والخســـارة) .تتجنب
الســـلحفاة بشـــكل عام الرصاع .يف حـــاالت الرصاع ،تتمثـــل اســـراتيجيتها يف الرتاجع إىل قوقعتها .يســـعى الدبدوب إىل االنســـجام ،ولهـــذا غالباً ما يضع
مصالحـــه جانبـــاً ويســـتوعب الطرف اآلخـــر .يف الرصاع ،يســـعى الثعلب إىل حلول وســـط تكون مقبولـــة لجميع أطـــراف الرصاع ،بينام تتـــرف البومة
دامئاً بشـــكل تعاوين وتســـعى جاهـــدة إليجاد حـــل إبداعي للرصاع يكـــون مفيد ا ً لجميـــع األطـــراف (الفوز-الفوز).

روابــط ومواد إضافية
Thomas, Kenneth/Kilmann, Ralph (1997): Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Xicom.
New York.
‘Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument’. Last accessed 27/07/2021: https://www.youtube.com/
watch?v=PFIydyH2H8Y.
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الطريقــة :ممنت أو هجومي
الهدف
Aيتعرف املشـــاركون عىل تأثري ما يقولونه ،وكيف يقولون األشـــياء وتأثري نربة صوتهم عىل أقرانهم.

املواد
Aلكل مشارك :نســـخة مطبوعة واحدة من ورقة العمل «ممنت أو هجومي»

املدة الزمنية
 30دقيقة

التحضري/اإلعداد
اطبع نســـخة واحدة من ورقة العمل «ممنت أو هجومي» لكل مشارك.

اإلجراء
اطلب من املشاركني تشـــكيل مجموعات من شخصني وتوزيع ورقة العمل.
حدد بإيجـــاز الخطوات التالية للطريقة:
يبدأ املشـــاركون بقراءة ورقة العمل والتفكري بصمت يف السؤالني:
«Aأي العبارات تعتربها مســـيئة يف محادثة أو مناقشة؟»
«Aأي العبارات تعتربها محرتمة وممتنة يف محادثة أو مناقشـــة؟»
يف املجموعات من شـــخصني ،يتناوب املشـــاركون عىل التحدث بالعبارات بنربات وأمزجة مختلفة.
ثم يشارك األشـــخاص يف املجموعات وجهات نظرهم حول الســـؤالني واالختالفات التي يرونها من حيث التنغيم واملزاج.
قدم إطارا ً زمنياً للنقاش.
أغلق الطريقة بجولـــة قصرية من تلخيص املعلومات.
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أســئلة التأمل املقرتحة
Aكيف اختلف إدراكك يف االســـتجابة للتنغيم واملزاج؟
Aيف املحادثة ،ما هو األهم  -ما الذي يقوله الشـــخص ،أو كيف يقوله؟
Aيف املحادثة اليومية ،هل تســـتخدم غالباً أياً من العبارات التي تعتربها مســـيئة؟ إذا كان األمر كذلك ملاذا؟
Aهل تعتقد أنه من الســـهل تغيري التواصل اليومي ليصبح أكرث تقديرا ً واحرتاماً من خالل عدم اســـتخدام هذه العبارات؟



شـــجع املشـــاركني عىل العثور عىل املزيد من العبارات والتعبريات من ســـياقهم والتي يســـتخدمونها غالباً يف تواصلهم اليومي .ناقش يف جلسة عامة إذا رأى
املشـــاركون أنه يتم تقديرهم أو اإلساءة إليهم.
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ورقــة عمــل :ممنت أو هجومي
Aتشكيل مجموعات من اثنني.
Aخذ بعض الوقت لتصفح ورقة العمل.
Aخذ دقيقة للتفكري يف الســـؤالني التاليني:
«Aأي العبارات تعتربها مســـيئة يف محادثة أو مناقشة؟»
«Aأي العبارات تعتربها محرتمة وممتنة يف محادثة أو مناقشـــة؟»
Aتناوب األدوار يف التحدث عن العبارات الواردة أدنـــاه بنغامت وحاالت مزاجية مختلفة.
Aشارك آرائك حول الســـؤالني واالختالفات التي تراها من حيث التنغيم واملزاج.
املصدر( :اقتباس املؤلفني من  :IGCأساســـيات الحوار :توجيهات وأنشـــطة للتدريس ومامرسة الحوار مع الشباب)

هل ميكنك رؤية ذلك من
وجهة نظري؟

هذا غبي.

أنا ال أفهمك.

أنا أعرتض.

غري منطقي!

هل تعتقد ذلك حقا؟

انت متزح!

أوافق ،لكن ...

انت مخطئ.

أوافق...

هذه نقطة مثرية لالهتامم!

شكرا لرأيك.

أراه بشكل مختلف.

هــل ميكنك رشح هذا مرة أخرى ،من
فضلك؟

أكره...
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الطريقة :إعــادة الصياغة
الهدف
Aميارس املشاركون االستامع النشـــط ويحرضون وينتبهون بشكل كامل أثناء التواصل.

املدة الزمنية
 30دقيقة

التحضري/اإلعداد
تحديد بعض املواضيع التي ميكن للمشـــاركني التحدث عنها أثناء مامرســـة الطريقة.

اإلجراء
اطلب من املشـــاركني تشكيل فريقني (أ وب).
التلخيص بإيجـــاز الخطوات التالية للطريقة:
Aتجلـــس املجموعتان (أ) و (ب) وجها لوجه.
Aتشـــارك املجموعة (أ) آراءها حول موضوع ما ملدة دقيقة واحدة ،عىل ســـبيل املثال حول ما يعنيه الدين لها.
Aتســـتمع املجموعة (ب) ثم تعيد صياغة ما ســـمعته ،وتبدأ جملها بعبارة «لقد ســـمعت شـــخصاً  .»...وهكذا تلخص (ب) ما قيل باستخدام كلامت
مختلفة .ال تضيف املجموعة (ب) تفســـرها أو رأيها أو تعليقها .تســـتمع املجموعة (أ) بنشـــاط بينام تعيد املجموعة (ب) الصياغة.
Aشـــجع املجموعة (ب) عىل إيجاد توازن بني التكرار الخالـــص وإعادة الصياغة الفعلية.
Aمبجـــرد أن تكمل املجموعة (ب) الصياغة ،تســـتمر املجموعة (أ) يف الكالم ملدة دقيقة أخرى ثم تعيـــد املجموعة (ب) الصياغة مرة أخرى.
اطلب من املشـــاركني تبديل األدوار بعد حوايل خمس دقائق.
بعـــد أن يقوم كل مشـــارك بـــدوره ،امنح املشـــاركني ثالث دقائـــق للمجموعـــات بالتحقق داخـــل املجموعة .اطلب منهـــم الرتكيز عىل مـــا إذا كانوا قد
شـــعروا بأن رشكائهم يســـمعونهم ويفهمونهم.
قم بتســـهيل جولة قصرية من تلخيص املعلومات باســـتخدام األسئلة التالية:

أســئلة التأمل املقرتحة
Aكيف شعرت يف األدوار املختلفة؟
Aما هي فوائد إعادة الصياغة؟
Aما هي تحديات إعادة الصياغة؟
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املواد :ورقــة عمل :بــدء التغذية الراجعة

لقد رأيت شخصاً ...

هل رأيت بشــكل صحيح أن...

هنــاك طريقة أخرى للنظر إىل هذا وهي ...

إمياين يعلمني أن ...

لقد سمعت شخصاً ...

أشعر بأن…

مــا الذي يجعلك تظن أن…؟

مــا هي املعتقدات التي تدعم…؟

شكرا لرأيك ولكن ...

هــذه الحقيقة مثرية لالهتامم ،ولكن ...

أســتطيع أن أتخيل كيف تشعر ...

هل انت تقول أن…؟

هل فهمتك بشــكل صحيح ...؟
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الطريقــة :تقليــد ترصفات اآلخر (كاملرآة)
الهدف
Aيتعرف املشـــاركون عىل التأثريات التي تحدثها الطريقة التي يقولون بها األشـــياء ونربة صوتهم ولغة جســـدهم عىل أقرانهم.

املدة الزمنية
 45-30دقيقة

اإلجراء
الخطوة األوىل:

اطلب من املشـــاركني تشكيل مجموعتني (أ وب).
تقـــف املجموعتان (أ) و(ب) وجهاً لوجه بطول الذراع.
تأخذ املجموعة (أ) زمام املبادرة وتبـــدأ بالقيام بحركات بطيئة.
تتبع املجموعة (ب) حركات املجموعة (أ) وكأنها تعكســـها.
يجب عىل املشـــاركني االمتناع عن الحديث أثناء هذه الطريقة .اطلب من املشـــاركني تبديل األدوار بعد ثالث دقائق.

الخطوة الثانية:

اطلـــب من الـــركاء تكـــرار التمرين مرة أخـــرى بصمت .هذه املـــرة ،مل يتم تعيني القائـــد والتابع .تتنـــاوب املجموعتـــان (أ) و(ب) القيـــادة والتبعية
دون التحـــدث .يتنـــاوب القائد املحتمل بشـــكل مســـتمر بني االثنني دون اتفاق مســـبق ودون اســـتخدام الكلامت لتحديـــد من يبدأ يف القيـــادة ومن يتبعه.
إذا كان هناك متســـع من الوقت ،اطلب من املشـــاركني البحث عن رشيك جديد وكرر الطريقة.
امنح املشـــاركني ثالث دقائق لاللتحاق مبجموعاتهم .اطلب منهم الرتكيز عىل ما يشـــعرون به عندمـــا يقودون رشيكهم ويتبعونه.
لخص املعلومات باســـتخدام األسئلة التالية.

أســئلة التأمل املقرتحة
Aكيف شـــعرت عندما كنت تلعب الدورين املختلفني؟
Aكيف كان شـــعورك عند تحمل مسؤولية رشيكك عند القيادة؟
Aما هو الدور الذي تلعبه املســـؤولية الذاتية يف القيادة والتبعية؟


قدم التمرين مقدماً واســـمح للمشـــاركني أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون االنضامم أم ال .دعهم يختارون الشخص الذي يشـــعرون بالراحة معه؛ ال تعني أعضاء
يف املجموعات.
مـــن بني أمور أخرى ،يتطلب التمرين التواصل البرصي ،حيث يتبع أحد الرشكاء حركات اآلخر .ميكن أن يجعل هذا بعض املشـــاركني يشـــعرون بعدم االرتياح.
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الطريقة :الرد النشــط
الهدف
Aيعمل املشـــاركون عىل تحسني قدرتهم عىل طرح أسئلة حساســـة ومفتوحة تكون مبثابة بداية للحوار.

املواد
Aلكل مشـــارك :نســـخة مطبوعة واحدة من ورقة العمل «الرد النشط» (انظر الصفحة)69-68

املدة الزمنية
 45-30دقيقة

التحضري/اإلعداد
اطبع نســـخة واحدة من ورقة العمل «الرد النشط» لكل مشارك.

اإلجراء
ابدأ بتقديم الغرض من الطريقة ،باســـتخدام الصياغة التالية:
«لفهـــم الغـــرض من االســـتامع النشـــط ،من املفيد مقارنة االســـتامع النشـــط باالســـتامع الدفاعي .يوضح االســـتامع النشـــط لرشيـــكك يف املحادثة أنك
مهتـــم مبا يقولـــه ،وأنك تســـمعه وأنك حارض يف الوقـــت الحايل وتقوم بدور نشـــط يف املحادثة .مـــن ناحية أخرى ،يتميز االســـتامع الدفاعـــي بالغياب،
وعـــدم االنتبـــاه ،وعدم إظهـــار أي اهتامم باملحادثـــة أو برشيـــكك يف املحادثة ،وبالتايل عـــدم فهم ما تـــم التعبري عنه».
قد ترغب يف توضيح الفرق بني الرد النشـــط والرد الدفاعي مـــن خالل قراءة املثال املوجود يف ورقة العمل.
اطلب من املشـــاركني تشـــكيل مجموعة من شخصني إىل خمسة أشـــخاص .وزع ورقة العمل وقدم املهام املوضحة يف ورقة العمل.
لفت االنتباه إىل «االستامع» يف ورقة العمل.
اختتم جلسة األســـلوب بجولة قصرية من تلخيص املعلومات باستخدام األســـئلة التالية عىل سبيل املثال:

أســئلة التأمل املقرتحة
Aما هو الفرق الرئييس بالنســـبة لك كمســـتمع بني الرد النشط والرد الدفاعي؟
Aما الذي ميكن أن يجعل الناس يردون بشـــكل دفاعي؟
Aعند التحدث إىل اآلخرين حول القضايا الحساســـة ،ما هي األشـــياء املهمة التي يجب تذكرها؟



يف بعض الســـياقات ،قد يرد األشـــخاص بشـــكل دفاعي ليس بســـبب عدم االهتامم ولكن ألنهم غري متأكدين من رد الفعل املناسب للموقف املحدد أو رمبا ألنهم
يفتقرون إىل القدرة عىل التعاطف واملراعاة .يف مثل هذه الحاالت ،ميكن أن يســـاء تفســـر االســـتجابة السلبية عىل أنها عدم اهتامم.
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ورقة عمل :رد نشــط
كفريق،
Aتحديد واإلطالع عىل األمثلة لكل موضوع
Aصياغة جملة أو ســـؤال أو اتهام لكل موضوع
Aصياغة وكتابة رد دفاعي لكل موضوع
Aاعرث عىل ردود نشـــطة محتملة بنا ًء عىل «االستامع» لكل مثال من األمثلة

اســتمع بشــكل يجعلك تتذكر
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interested, get interested

OOK

L

yourself by responding

NVOLVE

I

on target

TAY

S

your understanding

EST

T

what you hear

VALUATE

E

your feelings

EUTRALISE

N

L

ابدو مهتامً ،اهتم

I

ارشك نفسك باالستجابة

S

حافظ عىل الهدف

T

اخترب فهمك

E

قيم ما تسمعه

N

حيّد مشاعرك
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املوضوع :األب يف العمل
التعبري:
يقول االبن ألبيه« :أيب ،ليس لديك وقت يل! أنت دامئا يف العمل».
رد نشط:
«يبدو أنك محبط حقاً ألنني مشغول جدا ً .سمعت أنك تشتاق يل .متى تريدين أن
أكون عندك؟ دعنا نحاول إيجاد طريقة لقضاء املزيد من الوقت معاً».

الرد الدفاعي:
«بني ،يجب أن أعمل إلطعام عائلتنا ودفع مثن هواياتك».

املوضوع :مامرسة الدين
التعبري:
الرد النشط

الرد الدفاعي

املوضوع :القيام باألعامل املنزلية
التعبري:
الرد النشط

الرد الدفاعي

املوضوع :التوتر يف العمل
التعبري:
الرد النشط

الرد الدفاعي
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الطريقــة :الحــوار املتحكم فيه
الهدف
Aيعمل املشـــاركون عىل تحسني قدرتهم عىل طرح أســـئلة مراعية لبعض األمور ومفتوحة كبداية لحوار مفتوح.
Aيكتســـب املشاركون مهارات االتصال األساســـية التي ميكن تطبيقها يف الحوار بني األديان ،عىل سبيل املثال.

املواد
Aلكل مشـــارك :نســـخة مطبوعة واحدة من ورقة عمل «الحوار املتحكم به» (ص ،)71 .ونســـخة مطبوعة واحدة من ورقة عمل «بدء التغذية الراجعة»
(ص)65 .

املدة الزمنية
 45-30دقيقة

التحضري/اإلعداد
اطبع نســـخة واحدة من ورقة عمل «الحوار املتحكم به» (صفحة  ،)71وورقة عمل «بدء التغذية الراجعة» (صفحة  )65لكل مشـــارك.

اإلجراء
وزع ورقتي العمل واطلب من املشـــاركني تشكيل مجموعات من ثالثة (أ ،ب ،ج).
قم بتوجيه املشـــاركني بإيجاز عرب خطـــوات الطريقة كام هو موضح يف ورقة العمل.
توفـــر إطـــار زمني لثـــاث جوالت من الحـــوار املتحكم به .عـــادة ما تســـتغرق الجولة الواحدة مـــن الحوار حـــوايل  10دقائق .مبجـــرد أن يتوىل جميع
املشـــاركني األدوار الثالثـــة ،اختتم جلســـة الطريقة بجولة قصـــرة من تلخيص املعلومات باســـتخدام األســـئلة التالية.

أســئلة التأمل املقرتحة
Aما هو اســـتنتاجك الرئييس من الجوالت الثالث للحوار املتحكم فيه؟
Aما هـــو الدور الذي كان ميثل التحدي األكرب ،وملاذا؟
Aما هي فوائد مامرســـة الحوار املتحكم بـــه يف حياتك اليومية ويف مكان عملك؟



قد يكون تقديم التغذية الراجعة تحدياً للمشـــاركني االنطوائيني أو الخجولني .تأكد من قيامك بإنشـــاء مســـاحة آمنة لجميع املشـــاركني لتمكني وتشجيع الجميع
عىل مشـــاركة ما يالحظونه ويشـــعرون به ويفكرون فيه .أكد عىل أن التغذية الراجعة تُفهم عىل أنها طريقة بناءة لتحســـن مهارات االتصال ،وليس نقد ا ً
شخصياً .
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ورقــة عمل :الحــوار املتحكم فيه
يســـاعد هذا التمرين يف بناء مهارات االتصال ،مثل االستامع النشـــط وإعادة الصياغة وتقليد ترصفات اآلخر.
يتكون التمرين من ثالث خطوات:

1
الشـــخصان (أ) و(ب) :يجلس (أ) و(ب) يف مواجهة بعضهام البعض.
الشـــخص (أ) :يتحـــدث بجمـــل قصرية ملـــدة ثالث دقائق عـــن معنى الديـــن يف حياتـــه اليومية .مبجـــرد أن ينتهي (أ) مـــن التحدث ،يســـتمع (أ) بينام
يعيـــد (ب) صياغة ما ســـمعه ورآه.
الشـــخص (ب) :يســـتمع (ب) بنشـــاط إىل (أ) ويقـــدم مالحظـــات تتضمن إعـــادة صياغة املحتوى وعكـــس لغة الجســـد .يبدأ (ب) بقولـــه« :لقد رأيت
شخصاً/لقد ســـمعت شخصاً »...
الشـــخص (ج) :يالحظ (ج) التفاعل بني (أ) و(ب) بصمت.



عندما تلعب دور (ب) ،احرص عىل عدم تفســـر أو الحكم عىل ما تســـمعه وتراه أو بدء نقاش .دورك يشـــبه دور املرآة وليس رشيك يف املحادثة .تساعد
عب عنه
بدايـــات الجملـــة املحددة عىل ضامن إعادة الصياغة فعلياً .ميكن أن تســـاعد هذه البدايات أيضاً يف التحقق مام إذا كنت قد فهمت بشـــكل صحيح ما ّ
رشيـــكك يف املحادثة .ميكنك العثور عىل مصدر إلهام لبدايات الجمل يف ورقـــة العمل «بدء التغذية الراجعة».
عندما تلعب دور (ج) ،احرص عىل عدم تفســـر أو الحكم عىل ما تالحظه.

2
الشـــخص أ :يقـــدم (أ) مالحظات حول شـــعوره تجـــاه دوره أثناء الحوار :عنـــد التحدث ،عند االســـتامع إىل إعـــادة الصياغة ورؤية تقليـــد (ب) .يعطي
(أ) مالحظـــات حول مـــا إذا كانت إعـــادة الصياغة والتقليد من طـــرف (ب) مناســـبة ،بينام يســـتمع (ب) و (ج) دون مقاطعة.
الشـــخص (ب) :يقـــدم (ب) مالحظـــات حول ما شـــعر به أثنـــاء الحوار عند االســـتامع بنشـــاط وإعادة الصياغـــة والتقليـــد ،بينام يســـتمع (أ) و(ج)
دون مقاطعة.
الشـــخص ج :يقدم (ج) تغذية راجعة حول كيفية مالحظته للحوار ،بينام يســـتمع (أ) و (ب) دون مقاطعة.

3

األشـــخاص (أ) و(ب) و(ج) :ب ّد ل األدوار وكرر الخطوتني األوليتني .تأكد من أن كل شـــخص قد لعب كل األدوار.
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املواد :قامئــة مراجعة الحوار
أثناء الحوار ،نشـــجعك عىل القيام مبا ييل:

التوجيهات
Aتعرف عىل الشـــخص الذي تستمع إليه أو تتحاور معه باعتباره الشـــخص األكرث أهمية يف تلك اللحظة
Aإظهار مستوى جيد من الفضول
Aكن منفتحاً للتعرف عىل حياة اآلخريـــن وقيمهم ومعتقداتهم
Aتعليق الحكم لصالح االســـتامع بقلب وعقل وعينني وآذان متفتحني
Aالقدرة عىل جعل اآلخرين يشـــعرون باألمان أثناء الحوار
Aراع مشـــاعر وعواطف رشيكك يف املحادثة ،باإلضافة إىل مشاعرك وعواطفك أثناء الحوار
Aواجه اآلخرين بالتعاطف واليقظة

االستامع
Aاســـتمع بنشاط وال تقاطع رشيكك يف املحادثة
Aأظهر لغة الجســـد املحرتمة واليقظة عند الحوار مع اآلخرين
Aاطرح أســـئلة توضح وتسعى إىل فهم أعمق
Aكن عىل درايـــة باالختالفات يف النغمة والنربة واملزاج

التحدث
Aتحدث عن نفســـك وليس نيابة عن اآلخرين يف الحوار ،باســـتخدام «أنا» بدالً من «نحن»
Aضع إطارا ً لألســـئلة يف سياق تجربتك الخاصة
Aأســـند أوصافك للمجتمعات والثقافات واملعتقدات والقيم عىل حقائق أو عىل تجارب شـــخصية أو تصورات محددة بوضوح
Aخذ الوقت الكايف ملعالجة ما تســـمعه وتفكر فيه وتشـــعر به قبل التحدث مرة أخرى لتجنب الردود العفوية
Aزد فهمك للمحتـــوى بإعادة الصياغة والتلخيص
Aأظهر االهتامم بأن تطلب من رشيـــكك توضيح جوانب معينة

تقليــد ترصفات اآلخر (كاملرآة)
Aتعرف عىل تعابري الوجه واإلمياءات ولغة الجســـد
Aاعكس لغة الجســـد أو اإلمياءات لزيادة وعي رشيكك بها
Aارفـــع وعي رشيكك يف املحادثة بالعواطف الكامنة بتقليد تعابري الوجه أو اإلمياءات أو نربة الصوت أو بطرح أســـئلة ذات نهايات مفتوحة بشـــكل
تعا طفي
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االستجابة
Aاستجب بشكل تعاطفي
Aتوضيح ما تشـــعر به عند سامع ما يقوله رشيكك يف املحادثة
Aتحدي رشيكك يف املحادثة بطريقة تقديريـــة ومحرتمة ومراعية للرصاع والصدمات
Aاطرح أسئلة مفتوحة وأســـئلة تستكشف املعنى واألهمية
Aاطرح أســـئلة مستنرية مبا تســـمعه من رشيكك يف املحادثة لتعميق فهمك
Aأظهـــر أنك تقدر أفكار رشيكك وخرباته ومعتقداتـــه حتى اذا كنت ال توافق عليها

3.استكشف قيم التعايش السلمي

الطريقــة :قيمــي التوجيهية
الهدف
Aيفكر املشـــاركون يف قيمهم التوجيهية ،وكيف يطبقونها ،ودور الدين يف نظام قيمهم الشـــخصية.
Aيعزز املشـــاركون قدرتهم عىل التحدث عن قيمهم الخاصة.
Aيتعرف املشـــاركون عىل القيم األساســـية لآلخرين وكيف توجه هذه القيم تفكريهم وسلوكهم.
Aيتعلم املشـــاركون أن القيم املشرتكة تربط بني األفراد واملجموعات.

املواد
Aلكل مشارك :نســـخة مطبوعة من ورقة عمل «قيمي التوجيهية»

املدة الزمنية
 45دقيقة

التحضري/اإلعداد
اطبع ورقة عمل «قيمي التوجيهية».
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اإلجراء
وزع ورقـــة عمـــل «قيمي التوجيهيـــة» وقدم املهمـــة املوضحة يف ورقة العمـــل .اطلب من املشـــاركني تخصيص  15-10دقيقـــة لتصميـــم بطاقاتهم التي
تلخص قيمهم األساســـية الشـــخصية.
مبجـــرد أن يكمـــل املشـــاركون بطاقاتهـــم ،اطلـــب منهـــم التجـــول يف الغرفـــة وااللتقـــاء يف مجموعة مـــن شـــخصني .يف مجموعة من شـــخصني ،يقدم
املشـــاركون أنفســـهم ويرشحـــون قيمهم األساســـية وكيف يطبقونهـــا يف حياتهـــم اليومية ،بنا ًء عـــى بطاقتهم .يبدأ املشـــاركون محادثتهـــم برتحيب حار
وينتهـــون بتوجيـــه الشـــكر لبعضهم البعض وقـــول وداعاً .ثـــم ينتقلون للعثور عـــى رشيك محادثـــة جديد حتى يشـــاركوا بطاقتهم مع ثالثة مشـــاركني
آخرين عـــى األقل.
اختتم جلســـة الطريقة/األســـلوب بجولة قصرية من تلخيص املعلومات يف جلســـة عامة ،باستخدام األسئلة التالية:

أســئلة التأمل املقرتحة
Aما هي االختالفات والتشـــابهات يف القيم التوجيهيـــة التي حددتها داخل املجموعة؟
Aأي مـــن قيمك قد تعتربها قامئة عىل اإلميـــان أو متجذرة يف التقاليد الدينية؟
Aعنـــد تقديم قيمك األساســـية الفردية لبعضكام البعض ،هل الحظت أي قيم متضاربـــة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فام هي وملاذا؟
Aما هي القيم التي قـــد تعتربها قادرة عىل ربط مجموعتك؟



اعتامد ا ً عىل اإلطار الزمني للجلســـة ،ميكن زيادة أو تقليل عدد التبادل بني املشـــاركني.
بدالً من ذلك ،ميكن اســـتخدام هذه الطريقة أيضاً لكرس الجليد يف بداية ورشـــة العمل .عند اســـتخدامه بهذه الطريقة ،قد ترغب يف تقصري ملخص املعلومات..
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ورقــة عمل :قيمــي التوجيهية
Aتوقف لحظة صمـــت لتفكر يف قيمك التوجيهية:
Aما هي قيمك األساســية؟

Aكيــف تقــوم بتطبيقها يف حياتــك اليومية؟

Aمــا هــو الدور الــذي يلعبه الدين يف قيمك األساســية؟

Aصمم بطاقة قيمك الشـــخصية بتدوين أو رسم أهم خمس قيم لديك.
Aتجـــول يف الغرفة وابحث عن رشيك محادثة .رحب برشيكك وقدم نفســـك بإيجاز بإطالعه عىل بطاقة قيمك .ارشح كيـــف تطبق هذه القيم يف حياتك.
Aبعد أن يطلع كل منكام اآلخر عىل قيمه األساســـية الشخصية ،اشـــكرا بعضكام البعض ،واعرث عىل رشيك جديد.
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الطريقــة :الق ّيم املعاشــة كوســائل اتصال
الهدف
Aيتعلم املشـــاركون كيفية التعرف عىل السلوك القائم عىل القيم.
Aيفكر املشـــاركون يف كيفية مامرسة القيم يف املجتمعات.
Aيتعلم املشـــاركون أن القيم املشرتكة واألفعال والســـلوكيات القامئة عىل القيم تربط األفراد واملجموعات.

املواد
Aلكل مشـــارك :نســـخة مطبوعة واحدة من ورقة العمل «القيّم املعاشة كوسائل اتصال»

املدة الزمنية
 45دقيقة

التحضري/اإلعداد
اطبع ورقة عمل «الق ّيم املعاشـــة كوسائل اتصال».

اإلجراء
وزع ورقة عمل «الق ّيم املعاشـــة كوســـائل اتصال» .قدم بإيجاز املهام املوضحة يف ورقة العمل.
اطلب من املشـــاركني تشـــكيل مجموعات من أربعة أفراد .ذكرهم بإكامل الجزء األول من ورقة العمل بشـــكل مستقل وبصمت.
بعد عمل املجموعات ،اختتم جلســـة األســـلوب بجولة تلخيص املعلومات يف جلسة عامة.

أســئلة التأمل املقرتحة
Aكيف ميكن توجيه الســـلوك واألفعال بالقيم؟
Aكيف يربط الســـلوك القائم عىل القيمة بني البرش واملجتمعات؟
Aما هو الدور الذي يلعبـــه الدين يف ربط البرش واملجتمعات؟



كبديل ميكن التوســـع يف هذا األســـلوب باستخدام صور ووضعها يف وســـط الغرفة .باإلمكان تحميل الصور من الرابط التايل:
https://berghof-foundation.org/library/peace-counts-picture-set
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ورقــة عمل :الق ّيم املعاشــة كوســائل اتصال
Aخذ لحظة إللقاء نظرة عىل الصور والتأمل فيها .حدد وســـمي القيمـــة التي تراها ممثلة يف كل صورة.
Aالعمل يف مجموعات من أربعة أفراد .شـــارك القيم التي حددها كل واحد منكم لكل صورة .ارشح أســـباب التعرف عليها.
Aناقـــش يف مجموعتك كيف تربط القيم التي حددتها لكل صورة األشـــخاص الذين يظهرون يف الصور املقابلة.
Aفكـــر يف ما متثله القيمة املعنية يف فهمك الشـــخيص وحياتك اليومية.
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الطريقة :ميثاق الســام
الهدف
Aيناقش املشـــاركون كيف تســـهم القيم امللخصة يف ميثاق السالم يف السالم املستدام.

املواد
Aلكل مشارك :نســـخة مطبوعة من ورقة عمل «ميثاق السالم» (ص)80-79 .

املدة الزمنية
 60-45دقيقة

التحضري/اإلعداد
اطبع ورقة عمل «ميثاق السالم».

اإلجراء
اطلب من املشـــاركني تشكيل مجموعات من ثالثة إىل خمســـة ،اعتامد ا ً عىل الحجم اإلجاميل للمجموعة.
وزع ورقة عمل «ميثاق الســـام» وقدم بإيجاز املهام املوضحة يف ورقة العمل.
بعـــد العمـــل يف مجموعـــات ،العمل يف جلســـة عامـــة ومنح الوقـــت لكل مجموعـــة لتقديـــم تقرير موجز عـــن تجاربهـــم .اختتم بجولة مـــن تلخيص
املعلومات ،بنـــا ًء عىل األســـئلة التالية.

أســئلة التأمل املقرتحة
Aما هي القيم األساســـية لتعزيز السالم؟ كيف تفعل ذلك؟
Aما هي القيم املرتبطة بالســـام يف سياقك؟
Aكيف يسهم الدين يف تعزيز السالم؟



إذا تـــم بالفعل تنفيـــذ الطريقتني «قيمي التوجيهية» و «القيم املعاشـــة كأدوات اتصال» قبل تقديم طريقة «ميثاق الســـام» ،فيمكن تخطي مهمة العمل
التالية يف مجموعات حيث تم تناولهـــا بالفعل يف الطريقتني األخريني:
«كيف ميكنـــك كفرد أو كمجموعة أو كمجتمع أكرب إحياء قيم امليثاق وتحويله إىل أفعال وســـلوك يومي؟»
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ورقة عمل :ميثاق الســام
مهــام العمل الفردي:
Aامنح نفسك لحظة لقراءة امليثاق.
Aحـــدد العبـــارات والتعابري التي توافق عليها أو تلك التي ال توافق عليها وقم بوضع خط تحتها .أي من قيمك األساســـية الشـــخصية موصوفة بدقة يف
امليثاق؟

مهام العمــل يف املجموعات:
Aشارك وجهة نظرك الشـــخصية مع مجموعتك وناقش األسئلة التالية:
Aكيــف ميكنــك كفــرد أو كمجموعــة أو كمجتمــع أكــر أن تحيي قيم امليثــاق وتحولها إىل أفعال وســلوك يومي؟

Aمــن وجهــة نظــرك ،هل يغطــي امليثاق الجوانب األكرث أهمية لخلق ســام مســتدام؟

Aقرر كيف ســـتلخص بإيجاز مناقشـــتك للمجموعات األخرى مرة أخرى يف الجلسة العامة.
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ميثاق الســام للتســامح واملصالحة
تتمثـــل رؤيـــة ميثـــاق الســـام للتســـامح واملصالحـــة يف أن عملية التســـامح أمر حيـــوي إذا أريـــد للمعافـــاة واملصالحـــة أن يتام ،كجزء مـــن جهودنا
الجامعيـــة للســـعي لتحقيـــق العدالة والوئام والســـام املســـتدام.
إن لتعزيـــز التســـامح ومامرســـته القدرة عىل تحويـــل الذكريـــات واالســـتجابات العميقة الجـــذور ملوروثات الظلم والـــراع والحرب .يحرر التســـامح
النـــاس من ســـجن ماضيهم ومن الظـــروف العقليـــة والعاطفيـــة املتأصلة لفـــرة طويلة .يرشـــدنا ااإلميـــان والتقاليد الروحيـــة وتلهمنـــا إليقاظ أفضل
مـــا لدينا مـــن إمكانات برشية ،وذلـــك مبامرســـة التعاطف والرحمـــة واللطف واملحبـــة والتســـامح واملصالحة وإعادة تشـــكيل مصرينا بشـــكل إيجايب.
يُفهـــم التســـامح عىل أنه نشـــاط ينشـــأ مبـــارشة من الوعـــي الرحيم ،املتجـــذر يف الوعي بأننـــا جميعـــاً ننتمي إىل عائلـــة برشية واحـــدة .الرحمة هي
التـــرف الروحـــاين الـــذي ال غنى عنه يف كل ديـــن ،أو معتقد ،وكذلـــك لعالقاتنا اإلنســـانية اليوميـــة .يتم تعزيز التســـامح بتجربة الحـــب والرحمة غري
املرشوطـــن ،والدعـــوة الداخليـــة للعيش برحابة الصـــدر واملســـؤولية .ينبع التســـامح من قدرتنا عىل رؤية ســـياق أكـــر لوجودنا الفـــردي والجامعي،
ومـــن دافعنـــا للبحث عـــن روابط حقيقيـــة وصادقة مع بعضنـــا البعض وإقامـــة عالقـــات حقيقية وصادقة كأخـــوة وأخوات.
إن رؤية التســـامح عـــى أنه أعمـــق تعبري وإظهـــار لطبيعتنـــا الروحانية والبرشيـــة ،وحافزا ً للتغيـــر الداخيل والخارجـــي ،يف صميم امليثـــاق .أن تحب
جـــارك كذاتـــك يعني أن جهـــود البحث عن املغفـــرة لنفســـك مرتبطة مبحـــاوالت الغفران واالســـتغفار من اآلخر .ال ميكـــن خوض رحلتنا اإلنســـانية يف
التســـامح واملصالحـــة إال بحريـــة وطواعية .لذلك فإن تقاســـم التســـامح ال ميكن إال أن يكـــون مصدر إلهـــام ،ال أن يطلب.
تدفعنـــا األمثلـــة الحاليـــة وامللهمة للتســـامح إىل اتخاذ إجـــراءات عملية وفعالة تـــؤدي إىل املصالحة وتحويل الرصاع وبناء الســـام .التســـامح واملصالحة
ال غنـــى عنهام مـــن رحلتنا نحو الســـام ،يف عاملنـــا املرتابط واملعتمد عـــى بعضه وســـعينا لتحقيق العدالـــة التصالحية.
عـــى مر التاريخ ،ســـاعد التســـامح عـــى تهدئة الـــراع الوطني والدويل ،واســـتعادة العالقـــات املتناغمـــة والحفاظ عليهـــا يف الحيـــاة اليومية لألفراد
واألرس واملجتمعـــات املحليـــة واملجتمعـــات .توفر الرؤى املســـتمدة من حيـــاة األفراد البارزين والحـــركات الشـــعبية امللهمة ،جنباً إىل جنـــب مع التعلم
من الـــراث العاملي املشـــرك للتعاليم املقدســـة ،إرشـــادات للميض قدماً يف عمـــل امليثاق.
مـــن خـــال تقديم مناذج للتســـامح ،فـــإن هذا امليثـــاق يلهم االلتزام ويوجه األنشـــطة التي تســـهم يف مامرســـة متزايدة للتســـامح واملصالحة ،ســـواء
تعلـــق األمـــر باإلجـــراءات العامة أو الخاصة عىل الســـواء مـــن أجل تعزيز الشـــفاء والوئام والســـام يف عامل مجـــروح وممزق.
املصدر :ميثاق الســـام للتسامح واملصالحة ،آخر دخولhttps://www.charterforforgiveness.org/charter/#preamble :2021/07/27
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الطريقة :جزيرة الســام
الهدف
Aيدرك املشاركون أن مشـــاركة الجميع مهمة من أجل العيش معا يف سالم.
Aيستكشف املشاركون قدراتهم كوكالء سالم.
Aميارس املشـــاركون مهاراتهم يف الحوار ويتعلمون احرتام وجهات النظـــر املتنوعة ويق ّرون بقيمة التنوع.
Aيناقش املشـــاركون ويفكرون يف مفهوم االنتامء وبنـــاء الفئات االجتامعية (داخل املجموعات ،خارج املجموعـــات) وتأثرياتها عىل املجتمع والتعايش.

املواد
Aلكل مشـــارك :نســـخة مطبوعة من ورقة العمل« :اجتامع لجنة العيش معا يف جزيرة السالم»
Aلكل مجموعة :نســـخة مطبوعة من املادة« :بطاقات دور ألعضاء لجنة العيش معاً يف جزيرة الســـام»

املدة الزمنية
 120دقيقة

التحضري/اإلعداد
اطبـــع ورقة العمل« :اجتامع لجنة العيش معاً يف جزيرة الســـام» وقم بإعداد بطاقات الدور.
عدل عـــدد بطاقات األدوار وفقاً لحجم املجموعة:
Aحتى  10مشاركني :قم بإعداد األدوار األساســـية ،بحيث يقوم بعض املشاركني بدورين.
Aأكرث من  10مشـــاركني :قم بإعداد األدوار األساســـية والعديد من األدوار اإلضافية حسب الحاجة.
يلعب املشاركون دورا ً واحد ا ً فقط.
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اإلجراء
اقرأ السيناريو التايل بصوت عا ٍل:

«غـــرق مجموعـــة من النـــاس وتقطعت بهم الســـبل عىل جزيـــرة مأهولة .ينتمي هـــؤالء إىل نفس املجموعة الدينية .مبســـاعدة ســـكان الجـــزر ،الذين
هـــم مـــن ديانة أخـــرى ،أنقذ النـــاس الذيـــن تقطعت بهم الســـبل بعـــض البضائع من جســـم الســـفينة قبـــل أن تغرق أخـــرا ً يف األمواج .سيســـتمر
الطعـــام واملـــاء الذي تم إنقـــاذه ملدة خمســـة أيام .يتـــم تخزينه يف صنـــدوق كبري قابـــل للقفل .قام هـــؤالء أيضاً بإنقاذ الخشـــب وبعـــض األدوات.
ال يـــزال من غـــر الواضح لهـــؤالء حجم الجزيـــرة والقواعد التـــي يعيش بها الســـكان .دينهـــم غري معروف ملـــن تقطعت بهم الســـبل .يؤمنـــون بالله
وميارســـون شـــعائر غـــر معروفة لهـــم .يبدو أن معظـــم الجزيرة غابـــات .يبدو أنـــه ال توجد ميـــاه رشب نظيفة يف املنطقـــة املجاورة مبـــارشة للمخيم
البســـيط الـــذي حدده ســـكان الجزيرة للنـــاس الذين تقطعـــت بهم الســـبل عند وصولهـــم إىل الجزيرة.
نظـــرا ً ألن محـــاوالت الذيـــن تقطعـــت بها الســـبل إلصالح قـــارب النجاة قد فشـــلت ،يبدو أنه ســـيتعني عليهـــم البقـــاء يف الجزيرة لفرتة مـــن الوقت.
حـــان الوقـــت اآلن للتفكـــر يف كيفيـــة تنظيم وتشـــكيل الحياة عـــى الجزيـــرة .تتضمن الحياة عـــى الجزيـــرة مجهود ا ً بدنيـــاً جزئياً بســـبب الظروف
ا ملنا خية .
بشـــكل عام ،الجو متوتر للغاية ،ألســـباب أقلها أن بعض الناس يحملون أسلحة.
أنتـــم لجنة مكونـــة من ســـكان الجزيرة والناجـــن .لقد انتخبكم ســـكان الجزيـــرة كلجنة إليجـــاد أجوبـــة لتحدياتهـــم ولقضاياهم املســـتعجلة .مهمة
اللجنـــة هـــي متثيل كل ســـاكنة الجزيـــرة .إنهم يتطلعـــون لتحقيـــق اهتامماتهـــم .ينبغي األخـــذ بعني االعتبـــار الحاجة إىل مشـــاركة كاملـــة من قبل
جميـــع أعضاء مجتمـــع الجزيرة

وزع ورقـــة العمـــل واطلـــب من املشـــاركني اتبـــاع التعليـــات .باإلضافـــة إىل ذلك ،اطلب من جميع املشـــاركني ســـحب إحـــدى بطاقـــات األدوار من
الحقيبة/الصنـــدوق .متيـــز بطاقات الـــدور مختلف أعضـــاء اللجنة.
اطلب من جميع املشـــاركني الجلوس يف دائرة.
امنـــح املشـــاركني دقيقتـــن للجلوس بصمـــت والتفكـــر يف أدوارهم وما ميثلونـــه .بعد ذلـــك ،اطلب منهم بـــدء اجتامعهـــم ،وذكّرهم بـــأن ميثلوا دامئاً
وجهة نظر شـــخصيتهم.
مبجـــرد أن يناقش املشـــاركون جميع األســـئلة الـــواردة يف ورقة العمل ،يتم أخذ اســـراحة ملـــدة خمس دقائق والطلـــب من املجموعة العـــودة لتلخيص
املعلومـــات يف الجلســـة العامـــة .قبل االســـراحة ،قـــم بدعوة جميـــع املشـــاركني للتخلص من دورهـــم وبالتايل االســـتعداد جســـدياً وذهنيـــاً للتأمل
النهـــايئ ،عندمـــا يتحدثون عن شـــخصياتهم نفســـها مرة أخرى.
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أســئلة التأمل املقرتحة
Aهل كان من املهم يف البداية ما إذا كان دورك يخص ســـكان الجزيرة املوجودين مســـبقاً أو الذين تقطعت بهم الســـبل مؤخرا ً؟ إذا كان األمر كذلك
ملاذا؟
Aما هو الدور الذي يلعبه االنتامء الديني هنا؟ ما األمر الذي كان حاســـاً يف ســـياق املناقشـــة ويف حجتك  -األصل أم املعتقد الديني أم العقيدة أم
الروحانية؟
Aما هو الدور الذي لعبه العمر أو الصحة أو النوع االجتامعي يف مناقشـــتك؟
Aعـــى أي أســـاس ميكن أن تنجح عملية صنع القـــرار يف مجتمع غري متجانس عندما يتعني عىل الناس االتفاق عىل إطار جديد للتعايش يف حالة الشـــك
الشديد؟
Aكيـــف تتعامل مع اآلراء واملواقف والطقوس والعـــادات الدينية التي تتعارض مع عاداتك؟
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ورقــة عمــل :اجتــاع لجنة العيش معا يف جزيرة الســام
تتكــون اللجنــة التــي أنت عضــو فيها من األدوار األساســية التالية:
Aضابط رشطة يحمل مسدسا مع ذخرية
Aشـــخص من املجموعة التي تقطعت بهم السبل ولديه مفتاح صندوق
الطعام واملاء
Aزعيم ديني منخرط يف حوار بني األديان
Aالشخص الذي تم اســـتهدافه من شخص متطرف بسبب دينه
Aممثل منظمة يقودها الشباب

Aقايض
Aممرضة
Aمهند س
Aموظف من مكتب االســـتدامة واالنبعاثات الصفرية بالجزيرة
Aصياد يحمل مسدس ذخرية

أدوار إضافيــة ملجموعــات أكرث من :10
Aشخص حكيم ومعالج
Aمتحدث باسم منظمة متثل املرىض
Aشـــخص حكم عليه بجرمية وأفرج عنه مؤخرا ً
Aمتحدث باسم كبار السن
Aمزارع
Aمعلم

Aجندي
Aطبيب
Aمقاتل سابق يحمل بندقية
Aزعيم ديني يدعم املعتقدات املتطرفة
Aناشط يف وســـائل التواصل االجتامعي وناشط من أجل الحرية الدينية
وحقوق اإلنسان

مهمتــك كلجنة:
بصفتكـــم أعضـــاء يف اللجنـــة ،طُلب منكـــم العثور عـــى إجابات واتفاقيـــات لألســـئلة املدرجة أدناه خـــال اجتامع اليـــوم .ابدأ االجتامع بـــأن تطلب
مـــن كل عضو من أعضـــاء اللجنـــة تقديم أنفســـه .اصنع لوحـــات تحمل أســـاء األدوار التي تضعهـــا أمامك.
أثناء االجتامع ،تأكد من تتبع اهتاممـــات دورك (أدوارك) واملجموعات التي ميثلها دورك.
اكتب إجاباتك عىل لوح ورقي.
Aما هي أهـــم خمس قيم ملجتمع جزيرتك؟
Aمن الذي يقرر كيفية اســـتخدام وتوزيع السلع واملوارد ،وعىل أي أساس؟
Aما هو الدور الذي يلعبـــه االنتامء الديني واإلميان والروحانية؟
Aماذا يحدث للمرىض والجرحى وكبار الســـن وصغار السن الذين ال يســـتطيعون القيام باألعامل الشاقة؟
Aماذا يحدث لألسلحة؟
Aكيف ســـيتم ضامن مشاركة الجميع عىل الجزيرة؟
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املــواد :بطاقــات دور ألعضــاء لجنة العيش معا يف جزيرة الســام
ميكـــن للميـــر طباعة منـــوذج بطاقات األدوار .يتم قـــص كل دور وط ّيه مـــرة واحدة حتى ال يكـــون الوصف مرئيـــاً .يتم جمع هـــذه القطع من الورق
يف قبعـــة .اآلن يقوم كل مشـــارك بســـحب قطعة من الورق ويتـــم تعيني دوره.



األدوار األساسية:
ضابط رشطة يحمل مسدسا مع ذخرية

شخص من املجموعة التي تقطعت بهم السبل
ولديه مفتاح صندوق الطعام واملاء

زعيم ديني منخرط يف حوار بني األديان

الشخص الذي تم استهدافه من شخص متطرف
بسبب دينه

ممثل منظمة يقودها الشباب

قايض

ممرضة

مهندس

موظف من مكتب االستدامة واالنبعاثات
الصفرية بالجزيرة

صياد يحمل مسدس ذخرية



أدوار إضافية ملجموعات أكرث من :10
شخص حكيم ومعالج

متحدث باسم منظمة متثل املرىض

شخص حكم عليه بجرمية وأفرج عنه مؤخرا

متحدث باسم كبار السن

مزارع

معلم

جندي

طبيب

مقاتل سابق يحمل بندقية

زعيم ديني يدعم املعتقدات املتطرفة

ناشط يف وسائل التواصل االجتامعي وناشط من
أجل الحرية الدينية وحقوق اإلنسان
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4.تحويل الرصاع

الطريقــة :ثقافة الرصاع
الهدف
Aيتعلم املشـــاركون «قراءة» مســـار التصعيد ،والتعرف عىل احتامالت خفض تصعيد الرصاع ،وإدراك الخيارات املختلفة للتدخل.
Aيفكر املشـــاركون يف خياراتهم الخاصة للعمل والقيود الخاصـــة بخفض تصعيد حالة الرصاع وفهم إمكانات الجهـــات الفاعلة الدينية كأطراف ثالثة.
Aيتعـــرف املشـــاركون عىل دور الدين كعامل تصعييد أو عامل متييز أو عامل نـــزع تصاعد (أي كعامل موحد) يف حاالت الرصاع.

املــادة (يعتمد عىل االختالف)
Aلكل مجموعة :مجموعة واحدة من بطاقـــات الصور املطبوعة «ثقافة الرصاع»
https://berghof-foundation.org/library/culture-of-conflict-cards
Aلكل مجموعة :نســـخة مطبوعة واحدة من ورقة عمـــل «ثقافة الرصاع» (انظر الصفحة )90-88
Aلـــكل مجموعة 11 :ورقة فارغة من ورق (( )A4واحدة لكل عنوان صورة ،وواحدة للعنوان العام لسلســـلة الصور ،وواحـــدة لتمييز نقاط التحول)
Aلـــكل مجموعة :قلم تحديد عىل األقل وأقالم
Aلكل اختالف :ورقة واحدة مـــن اللوح الورقي لكل مجموعة

املدة الزمنية
 30-45دقيقة للطريقة األساسية
 30-45دقيقة إضافية لـــكل من املتغريات ،إذا تم تنفيذها
 15-30دقيقة لتلخيص املعلومات

التحضري/اإلعداد
تعـــرف عـــى الطريقة وتنوعاتها قبل ورشـــة العمل .حـــدد االختالف باإلضافـــة إىل الطريقة األساســـية التي ستســـخدمها .قم بإعداد املـــواد وفقاً لذلك،
وقـــم بتنزيـــل بطاقـــات الصـــور ( )https://berghof-foundation.org/library/culture-of-conflict-cardsواطبع مجموعة واحـــدة لكل مجموعة
وورقـــة عمـــل واحـــدة لـــكل مجموعة .ميكنـــك ،إذا كنت تفضـــل ذلك ،رسد مهـــام عمـــل املجموعات عىل لـــوح ورقي ،والـــذي يجب أن يكـــون مرئياً
لجميع املشـــاركني أثنـــاء التمرين.
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اإلجراء
قســـم املشـــاركني إىل مجموعات تصل إىل خمســـة أشـــخاص .قم بتزويـــد كل مجموعـــة مبجموعة من
ابـــدأ بالعمـــل مع النســـخة األساســـية للطريقةّ .
بطاقـــات الصـــور و  11ورقـــة وأقـــام تحديد/أقـــام وورقة عمـــل (إذا مل تكـــن املهام عىل لـــوح ورقي) .امنـــح املجموعـــة  45-30دقيقـــة للعمل مع
ورقـــة العمـــل الخاصـــة بالطريقة األساســـية .ثم اجمـــع كل املجموعات يف جلســـة عامـــة إلجراء جولة قصـــرة من تلخيـــص املعلومات .أثنـــاء تلخيص
املعلومـــات ،ميكنـــك تقديـــم بعـــض الخلفيـــة النظرية عىل املســـتويات التســـعة لتصعيد الـــراع التـــي حددها فريدريش جالســـل ،مـــع الرتكيز ،عىل
ســـبيل املثـــال ،عىل املســـتويات الثالثـــة ( )1الفوز-الفوز )2( ،الفوز-الخســـارة )3( ،الخســـارة -الخســـارة (انظر أدناه).
يعمـــل املشـــاركون مرة أخرى يف مجموعاتهـــم .أعط كل مجموعـــة ورقة عمل واحدة للمهمـــة املتنوعة التـــي اخرتتها .اترك  45-30دقيقـــة للمجموعات
للعمل عىل ورقـــة العمل.
اختتم بتلخيص املعلومات يف الجلســـة العامة.

ا لخلفية
يقـــرح فريدريـــش جالســـل ( ،)1999وهو باحـــث رائد يف دراســـات الرصاع ،أن الـــراع ال يتقدم بثبـــات ولكن عـــى مراحل ،مام يشـــر إىل أن الناس
يحجمـــون عـــن تصعيـــد الـــراع .اســـتناد ا ً إىل خرباته ،يحدد جالســـل منوذجـــاً للتصعيد من تســـع مراحـــل .ميكن وصـــف املراحل الثـــاث األوىل بأنها
«مواقـــف مربحـــة للجانبـــن (الفوز-الفـــوز)» .ميكن تســـمية املراحل من أربع إىل ســـت «الربح-الخســـارة» ،بافـــراض أنه ميكن لطـــرف واحد فقط يف
الـــراع الفـــوز .يرى جالســـل املرحلة الخامســـة ،بعنوان «فقـــدان ماء الوجـــه» ،كنقطة تحول مركزيـــة .هنا ،ينقـــل تركيز أطراف الـــراع من الوصول
إىل األهـــداف للفـــوز عىل اآلخـــر .يتحول الرصاع بشـــكل متزايد مـــن املســـتوى الواقعي إىل املســـتوى العاطفي .تتضـــاءل قدرات أطـــراف الرصاع عىل
التعامـــل مـــع حالة الرصاع بشـــكل بناء من تلقاء أنفســـهم .أخـــرا ً ،يتم تصنيف املراحل من الســـابعة إىل التاســـعة عـــى أنها «خسارة-خســـارة» .هذا
ألنـــه يف النهايـــة ،العمـــل املهم الوحيد هـــو تدمري الخصـــم ،حتى لو كان الثمن خســـارة كل يشء بنفســـك.
غالبـــاً ما تســـتخدم الطريقـــة املنهحية لجالســـل كأداة لتحليل الـــراع ،والذي غالباً ما يكون أساســـاً رضورياً للتوســـط الناجح .عند التوســـط ،تســـاعد
مراحـــل تصعيـــد جالســـل يف تقييـــم مرحلة الـــراع التي وصلـــت إليها األطـــراف املعنية اآلن .يســـاعد هـــذا يف تحديد مـــا إذا كان بإمـــكان األطراف
املتنازعـــة نـــزع فتيـــل الرصاع بنفســـها ،أو أنه من األنســـب اســـتخدام طريقة معالجـــة الرصاع التـــي تتضمن طرفـــاً ثالثاً.
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ورقة عمــل :ثقافة الرصاع
الطريقة األساسية
التصعيــد (حوايل  45-30دقيقة)
1.كمجموعـــة ،ضع بطاقات الصور (عـــى األرض/الطاولة) بالرتتيب الذي يوضح التصعيد وأعط كل صـــورة عنواناً .اكتب هذه العناوين عىل ورقة
منفصلة .
2.حـــدد النقاط الرئيســـية أو نقاط التحول يف هذا التصعيد .فكر وناقش ضمـــن مجموعتك ملاذا تدركها عىل هذا النحو.
3.توقـــف لحظة صمت :هل يذكرك املوقف مبواقف مررت بها أو الحظتهـــا يف حياتك اليومية أو يف مكان عملك؟
4.أطلع مجموعتك عىل أمثلة شـــخصية ملواقف معينة .أطلع من تشـــعر بالراحة معه فقط.
5.ابحث عن أوجه التشـــابه أو االختالفات بني املواقف الشـــخصية املشـــركة وبطاقات الصور .هل متثل أي من بطاقات الصور تصعيد ا ً للرصاع
الشـــخيص؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فكيف؟ إذا كانت اإلجابة «ال» ،فلامذا؟
6.قرر ضمن مجموعتك من الذي ســـيقدم نتائج عمل املجموعة يف جلســـة عامة وكيف ســـيتم ذلك .ركز عرضك التقدميي عىل نقاط التحول
وكذلك عىل أوجه التشابه واالختالف بني املواقف الشـــخصية املشرتكة وبطاقات الصور.

خفــض التصعيــد (حوايل  45-30دقيقة)



1.قص الرموز يف ورقـــة العمل وناقش ما ييل يف مجموعتك:
Aيف أي مرحلــة مــن سلســلة الصــور يســتطيع كال طــريف الــراع تحقيق أهدافهــا ومصالحهــا (الفوز-الفوز)؟ ضع رمز الفــوز وفقاً لذلك.
Aيف أي مرحلــة مــن سلســلة الصــور يســتطيع طرف واحــد فقط أن يحقــق أهدافه ومصالحه (الربح -الخســارة)؟ ضع رمز الفوز-الخســارة
وفقاً لذلك.
Aيف أي مرحلــة مــن سلســلة الصــور لــن يحقــق أي من أطراف الرصاع أهدافه ومصالحه (الخسارة-الخســارة)؟ ضع رمز الخســارة -الخســارة
وفقاً لذلك.
2.ناقش آثار التصعيد وخفض التصعيد يف حالة الرصاع ،عندما يتشـــكل املوقف فقط من خالل فئات الفوز والخســـارة.
3.تخيل وناقش طرقاً بديلة للنظر يف الرصاع بخالف فئات الفوز-الخســـارة.
4.قرر ضمن مجموعتك من الذي ســـيقدم نتائج عمل املجموعة يف جلســـة عامة وكيف سيتم ذلك.

الفوز-الفوز
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ورقــة عمل :ثقافــة تباينات الرصاع
املجموعة ( 1حوايل  45-30دقيقة)
1.ناقش يف مجموعاتك األســـئلة التالية بنا ًء عىل السلســـلة الكاملة لبطاقات الصور وقـــم بتدوين املالحظات عىل ورقة لوح ورقي:
Aكيــف يكــون للدين أثر فاصــل يف املواقف املوضحة عــى البطاقات؟
Aكيــف يكــون للديــن تأثري موحــد يف املواقف املوضحة عــى البطاقات؟
2.اخرت شـــخصاً لتقديم نقاط النقاش الرئيســـية ملجموعتك أثناء تلخيص املعلومات يف جلسة عامة.

املجموعة ( 2حوايل  45-30دقيقة)
1.يف مجموعاتـــك ،فكـــر يف األســـئلة التاليـــة بنـــا ًء عـــى السلســـلة الكاملـــة لبطاقـــات الصـــور وقـــم بتدويـــن املالحظـــات عـــى ورقـــة مـــن
ورق اللوح الورقي:
Aمــا هــو الــدور الــذي ميكن أن يلعبــه الدين يف تأجيج الـراع والتصعيد املبــن يف بطاقات الصور؟
Aكيــف ميكــن اســتخدام الديــن كمــورد إلدارة الــراع الناجحة والتحول إىل مــا بعد الوضع املبني عــى البطاقات؟ ناقــش أمثلة محددة.
Aمــا هــو الــدور الــذي يلعبــه الدين بالنســبة لك شــخصياً يف حاالت الــراع يف حياتك اليومية؟ شــارك أمثلة محددة داخــل مجموعتك.
2.اخرت شـــخصاً لتقديم النقاط الرئيســـية ملجموعتك أثناء تلخيص املعلومات يف جلسة عامة.
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املجموعة 3
1.كمجموعـــة ،اخـــر مفتاحـــاً واحد ا ً/نقطـــة تحول بنا ًء عىل سلســـلة بطاقـــات الصور بأكملهـــا .ناقش األســـئلة التالية فيـــا يتعلق بنقطـــة التحول
هذ ه :
Aكيــف ميكــن نــزع فتيــل الــراع يف هذه املرحلة؟ مــا هو الدور الذي ميكــن أن تلعبونه كأفــراد أو كمجموعة؟
Aناقــش حتــى املرحلــة التــي ميكــن لألطراف املتنازعــة أن تدير بها رصاعها بنفســها ،دون الحاجــة إىل دعم طرف ثالث.
Aهــل يتطلــب وقــف التصعيــد عنــد نقطــة التحــول دعم طــرف ثالث؟ إذا كان األمر كذلك ،فام هــو الدور الذي ميكــن أن يلعبه الطرف
الثالث؟
Aمــا هــي االحتــاالت التي تربطــك بأطراف ثالثــة فاعلة دينيــة أو روحانية أو إميانية؟
2.كمجموعـــة ،اخرت أحد الخيارين التاليني:
Aالخيــار  :1ارســم مســار الرتاجع أو التحــول يف ثالث صور .ابــدأ بنقطة تحولك.
Aالخيــار  :2ابــدأ بنقطــة تحولــك ،حــدد الشــكل الذي شــكل خفــض التصعيد .كن مبدعـاً كام يحلو لــك :ميكنك عرض ثالثة مشــاهد ،والعمل
مع الصــور املجمــدة ،والتمثيل اإلميايئ ،إلخ.
3.شارك نتائج عمل املجموعات يف جلســـة عامة أثناء تلخيص املعلومات.

املجموعة 4
1.كمجموعة ،فكر يف األســـئلة التالية بنا ًء عىل السلســـلة الكاملة لبطاقات الصور وقـــم بتدوين املالحظات عىل ورقة لوح ورقي:
Aكيــف ميكنــك معرفــة متــى يتصاعــد الرصاع ،بنــا ًء عىل تعابري الوجه أو اإلميــاءات أو الوقوف أو الجلوس أو لغة الجســد؟
Aهــل تختلــف تعابــر الوجــه أو اإلميــاءات أو الوقــوف أو الجلوس أو لغــة الجســد يف عمليات التصعيد اعتامد ا ً عىل الســياق والتنشــئة
االجتامعية؟
Aهــل ســيتبنى األشــخاص يف دوائــرك االجتامعيــة لغة الجســد وتعبريات الوجه املشــابهة لتلــك املوجودة عىل بطاقــات الصور أثناء الرصاع؟
مــا هــي لغة الجســد النموذجية لســياقك والتي تشــر إىل أن املوقف متوتــر ومتصاعد؟
Aكيــف ميكــن أن تدعــم لغــة الجســد وتعبريات الوجه واإلميــاءات وكيفية الوقــوف أو الجلوس مــن تخفيف التوتر؟
2.اخرت شـــخصاً لتقديم النقاط الرئيســـية ملجموعتك أثناء تلخيص املعلومات يف جلسة عامة.
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املــواد :بطاقات الصــور ثقافة الرصاع
بطاقات الصور ثقافة الرصاع

رسم من طرف كا شـــميتز © .مؤسسة بريغوف .آخر دخول :27.07.2021
https://berghof-foundation.org/library/culture-of-conflict-cards
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الطريقــة :االنتقــال من مايض عنيف إىل مســتقبل ســلمي
تركـــز هـــذه الطريقة عـــى تحويل الرصاع إىل ســـام .وتســـتند إىل مفاهيـــم بار تال عـــن روح الرصاع وروح الســـام .دانيـــال بار تال مؤلف وأســـتاذ
باحـــث يف تنميـــة الطفـــل وتعليمـــه .املصالحة هـــي مفتاح عمليـــات التحول ،ووفقـــاً لبار تال ،فـــإن عمليـــة املصالحـــة الناجحة تنطوي عـــى التغيري
الفـــردي والجامعي .أثنـــاء العمل مع قصص «الســـام مهم» يف نيجرييا وأيرلندا الشـــالية ،يستكشـــف املشـــاركون أمثلـــة محددة لكيفيـــة تغيري الناس
لتوجهاتهـــم وســـلوكهم وإيجـــاد آليـــات ســـلمية للتعامل مع املـــايض العنيـــف .ميكن أن تكـــون هذه القصـــص مصدر إلهـــام للتحـــول وتذكر الرصاع
العنيف خـــال املصالحة.

الهدف
Aيصبح املشـــاركون عىل دراية بافرتاضاتهم وأفكارهم وسلوكهم.
Aيطور املشـــاركون فهامً للطرق املنهجية الفردية ومفاهيم إدارة الرصاع.

املواد
عند العمل مع قصة مصورة متعلقة بالســـام مهم يف نيجرييا:
Aلكل مشـــارك :نسخة مطبوعة من قصة مصورة بعنوان «الســـام مهم» يف نيجرييا« :السالم إلهي»
Aلكل مشارك :مجموعة صور مطبوعة للســـام مهم يف نيجرييا« :السالم إلهي»
()https://www.peace-counts.de/sehen/fotos/gallery/fotos/nigeria-eine-art-wunder
Aلكل مشـــارك لنصف املجموعة :نســـخة مطبوعة من ورقة العمل« :تحويل الرصاع يف نيجرييا  -الســـام إلهي :جميس»
Aلكل مشـــارك لنصف املجموعة :نســـخة مطبوعة من ورقة العمل «تحويل الرصاع يف نيجرييا  -السالم إلهي :أشافا»
عند العمل مع قصة مصورة من الســـام مهم يف أيرلندا الشاملية:
Aلكل مشـــارك :نسخة مطبوعة من قصة مصورة من الســـام مهم يف أيرلندا الشاملية« :السالم البارد»
Aلكل مشـــارك :صورة حول أيرلندا الشاملية« :السالم البارد»
()https://www.peace-counts.de/sehen/fotos/gallery/fotos/nordirland-zwei-exterroristen-im-frieden
Aلكل مشـــارك لنصف املجموعة :نســـخة مطبوعة من ورقة العمل« :تحويل الرصاع يف أيرلندا الشـــالية  -السالم البارد :بيرت»
Aلكل مشـــارك لنصف املجموعة :نســـخة مطبوعة من ورقة العمل« :تحويل الرصاع يف أيرلندا الشـــالية  -السالم البارد :جو»

املدة الزمنية
 3-2ساعات
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التحضري/اإلعداد
اقـــرأ وصـــف الطريقـــة ،وأوراق العمـــل ،وقصتي الســـام يف نيجرييـــا وأيرلندا الشـــالية .قم بتقييـــم مراعاة الرصاع يف ســـياق التدريـــب واخرت القصة
األكرث مالءمـــة ملجموعتك املســـتهدفة.
عند العمل مع مجموعة مســـتهدفة أمية ،ميكنك قراءة القصة يف جلســـة عامة.
اطبـــع قصـــة الصورة املحـــددة وورقة العمـــل ذات الصلة والصورة املحددة حســـب عدد املشـــاركني .يحتاج نصـــف املجموعـــة إىل أوراق عمل جيمس/
بيـــر ،بينـــا يحتاج النصف اآلخر مـــن املجموعة إىل أوراق عمل أشـــافا/جو.

اإلجراء
ق ِّد م مفهوم بار تال عن أخالقيات الســـام وروح الرصاع باستخدام الجدول أدناه.



قد تكون مصطلحات «روح الســـام» و «روح الرصاع» غري مألوفة للمشاركني.
إذا لزم األمر ،اســـمح للمجموعة بالعثور عىل كلمة أخرى لـ «روح» تناســـب فهمهم بشكل أفضل.

روح الرصاع

Aالســلوك واألفكار واملشــاعر بغيضة ومؤملة.
Aإن االنقســام بــن الصديق والعدو ،واآلليات داخــل املجموعة
وخارجهــا ،والتهميــش واالســتبعاد منترش يف كل مكان.
Aهنــاك رغبــة قويــة يف االنتقام بســبب الظلم الذي حدث يف املايض.
Aالرتكيــز عىل املايض.

روح السالم

Aالســلوكيات واألفــكار واملشــاعر تعاطفيــة وتأملية ذاتية.
Aهنــاك موقــف منفتح تجاه الشــخص اآلخر ،خا ٍل مــن التحيزات
والصــور النمطية.
Aهنــاك مصالحــة مــع الظلم الذي حدث يف املايض.
Aينصــب الرتكيــز عىل العيش معاً بســام يف املســتقبل.

يتم تطبيق اإلجراء التايل عـــى كلتا القصتني املصورتني.
وزع القصة املصورة حول نيجرييا (أبطال الفيلم :جيمس وأشـــافا) أو أيرلندا الشـــالية (أبطال :بيرت وجو).
اطلب من املشـــاركني قراءة القصة بصمت قبل االنتقال إىل التمرين.

الخطــوة األوىل ( 60-45دقيقة)
دوافع روح الرصاع
قســـم املجموعة إىل قســـمني .تركز املجموعة (أ) عىل وجهة نظر جيمس/بيرت .تركز املجموعة (ب) عىل وجهة نظر أشـــافا/جو.
ّ
وزع أوراق العمل :جيمس/أشـــافا للمجموعة (أ) ،أشافا/جو للمجموعة (ب).
قـــم بدعـــوة كل مجموعة لتحديد ومناقشـــة دوافع أخالقيـــات الرصاع للشـــخصيات املخصصة لهـــم ،بنا ًء عىل نص القصـــة .اطلب منهـــم تحديد الصور
التـــي متثل روح الـــراع من مجموعة صـــور القصة.
يتعاون جميع املشـــاركني من املجموعة (أ) مع رشيك من املجموعة (ب).
قـــم بدعـــوة املجموعـــات من شـــخصني للحديـــث بإيجاز مـــع بعضهـــا البعض عن الشـــخصية التـــي تم العمـــل عليها ثـــم تحديد املشـــاعر لدى كال
الجانبـــن حول الشـــخصية .اطلـــب من املشـــاركني كتابة هذه املشـــاعر املشـــركة عىل ورقـــة العمل.
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الخطــوة الثانيــة ( 45-30دقيقة)
دوافع تحويل الرصاع
يعود املشاركون إىل مجموعاتهم ،والتي ســـركز عىل نفس الشخصية كام قبل.
اطلب من املجموعات تحديد ومناقشـــة دوافع تحويل الرصاع لهذه الشخصية.
يتعاون جميع املشـــاركني من املجموعة (أ) مع رشيك من املجموعة (ب).
اطلـــب من املشـــاركني العمـــل يف مجموعات من شـــخصني ملناقشـــة االختالفـــات وأوجه التشـــابه يف الطـــرق املنهجية لشـــخصياتهم لتحويـــل الرصاع.
اطلب مـــن املشـــاركني تدوين مالحظـــات عىل ورقـــة العمل.

الخطــوة الثالثــة ( 30دقيقة)
دوافع روح السالم
قم بحل املجموعات ودعوة املشـــاركني لالجتامع يف جلسة عامة.
بأخـــذ قصـــة الصـــورة كنقطة بدايـــة ،قم بـــإدارة النقاش حتـــى يتمكن املشـــاركون معاً مـــن تحديد املشـــاعر الدافعة لـــروح الســـام .كأمثلة ،ضع يف
اعتبارك األســـئلة التالية:

أســئلة مقرتحة للمناقشــة
Aمـــا الذي جعل البطلني يغريان عقليتهام الســـابقة من طريقة عـــززت االنفصال والكراهية والعنف نحو طريقة منهجية غري عنيفة تدعم التامســـك
االجتامعي؟
Aما هو الدور الـــذي يلعبه الدين يف هذه القصة؟
Aما هي الـــدروس املتعلقة بتحويل الرصاع يف هذه القصة التي قد تكون قابلة للتطبيق يف ســـياقات أخرى؟
أغلـــق الطريقـــة بجولة «مصبـــاح يدوي» رسيعة كـــا هو موضـــح يف الصفحة  ،28عىل ســـبيل املثال ،بالســـؤال :مـــاذا يعني تحول الرصاع يف ســـياقك
ا لشخيص ؟

ا لخلفية
يُنظـــر إىل املصالحـــة عـــى أنهـــا جانب حاســـم يف تحويل الـــراع .يفهم بـــار تـــال ( )2003 ،2000املصالحـــة عىل أنهـــا عملية تـــؤدي إىل آفاق روح
اجتامعيـــة جديـــدة ،حيث تحل روح الســـام محل روح الـــراع .يؤيـــد بلومفيلد ( )2003هـــذا الفهم ،مشـــرا ً إىل أن املصالحة هي عمليـــة «ينتقل من
خاللهـــا املجتمع من ماض منقســـم إىل مســـتقبل مشـــرك».
تبنـــي املجتمعـــات يف حالـــة الـــراع املســـتمر تربيرات وأســـباباً وأســـاطري ورمـــوزا ً وطقوســـاً مختلفة تديـــم حالة الـــراع؛ وتصبحا جـــزء ا ً من روح
الـــراع .تتطلـــب عملية املصالحـــة تغيريات يف الذكريـــات الجامعية لـــكل مجموعة عن املـــايض العنيف .باإلضافـــة إىل ذلك ،يتطلب األمـــر تغيريات يف
معتقـــدات كل مجموعـــة حـــول أهدافهـــا الخاصة وطموحهـــا للفوز عىل األخـــرى .عندما تتغري فكـــرة االنتصار عـــى التغيريات األخرى ،تصبـــح العدالة
ممكنـــة عـــى كال الجانبـــن .مـــن أجل تحقيـــق هذا البعـــد ،يرى بـــار تال الحاجـــة إىل تغيـــر ثقايف يف الـــروح ،مبا يف ذلك تشـــكيل أهـــداف جديدة
وترشـــيد املعتقدات والرمـــوز واألســـاطري املرتبطة بها.
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يجـــب أن ال تعنـــي املعتقـــدات االجتامعيـــة الجديدة ،روح الســـام ،تناقضاً بني أهـــداف املجتمع وأهـــداف العدو الســـابق ،ولكن عليهـــا أن تركز بدالً
مـــن ذلك عـــى التكيف بـــن املجموعات .الهدف هـــو تحقيـــق التغيري الفـــردي والجامعي بالتعايش الســـلمي .عالوة عىل ذلك ،ســـتكون يف املســـتقبل
هـــذه الجهـــات الفاعلة قـــادرة عىل معرفـــة أو إنشـــاء خيارات ســـلمية لتحويل الـــراع وســـتعتربها بديـــاً مرغوباً فيه الســـتخدام العنـــف .يتطلب
تحويـــل الرصاع تنازالت ومســـاومات مـــن جميع األطـــراف املعنية.
.



إذا تأثرت املجموعة املســـتهدفة بشـــكل مبارش بالرصاع يف حياتها اليومية ،راجع مقدار املعلومات األساســـية املرحب بها حول الوضع الحايل يف نيجرييا أو
أيرلندا الشـــالية .باإلضافة إىل ذلك ،كميرس ،راع بشـــكل كبري املحفزات املحتملة (انظر أيضاً الصفحات .)25-23
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املــواد :الســام مهم ،قصــة مصورة  -نيجرييا« :الســام إلهي»
قاتـــل جيمس ووي ومحمد أشـــافا ذات مرة يف معارضة امليليشـــيات .اآلن
يســـاعدان يف التوســـط يف الـــراع املتكرر بني املســـيحيني واملســـلمني يف
شـــال نيجرييا .أقوى حججهام موجـــودة يف القرآن واإلنجيل  -وســـرهام
ا لذ ا تية .

نظـــرة واحدة عىل املدينـــة املدمرة تكفـــي إلعادة فتح الجـــروح القدمية.
يشـــق جيمس وأشـــافا طريقهـــا يف متاهة األزقـــة ،متجاوزيـــن الهياكل
العظميـــة للمنازل التـــي دمرتها النـــران واآلبار املهجـــورة .يتذكر جيمس
كيـــف كانت املدينـــة نابضـــة بالحيـــاة ذات يـــوم .يوضح أشـــفا أنه ال
يوجد مســـلمون يعيشـــون هنـــا اآلن .املســـلمون هربوا أو قتلـــوا .القتلة
كانوا من املســـيحيني مثـــل جميس.

يرتـــدي جيمـــس قبعـــة مصنوعة مـــن الجلد .يف شـــال نيجرييـــا ،عرفته
عـــى الفور عـــى أنه مســـيحي .تظهر لحية أشـــفا ومالبســـه املنســـدلة
بأنـــه عـــريب ومســـلم .مجموعـــة مـــن الشـــباب تتبعهـــا ،يتمتمـــون
ويقرتبـــون أكرث مـــن أي وقت مـــى .ميد جيمـــس يده اليـــرى ويأخذ
أشـــفا لليمني .حيـــث كانت يـــد جيمس اليمنـــى طرفاً صناعيـــاً .قام أحد
رجـــال امليليشـــيات اإلســـامية  -رمبا تحت قيـــادة أشـــفا -بقطعها مبنجل
قبـــل  18عامـــاً يف خضم القتال .ليســـت الخســـارة املؤملـــة الوحيدة التي
تربط االثنني ،لكن بالنســـبة لجيمس خســـارة يســـتحيل نســـيانها .يطلبان
حارساً شـــخصياً.
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كانـــت املذبحـــة واألرضار التـــي يتتبعونهـــا اآلن يف أنقاض جـــوس عمالً
انتقاميـــاً .يف مـــكان مـــا ،يف وقت مـــا ،كانت هنـــاك مذبحة للمســـيحيني
انتقامـــاً ملذبحـــة للمســـلمني  -وهـــو رد فعل متسلســـل ال نهايـــة له من
الكراهيـــة التـــي تبقـــي الكثـــر مـــن واليـــة الهضبـــة تحت ظـــال من
الخـــوف .الهضبة جزء مـــن الحزام األوســـط لنيجرييا .يف جنـــوب نيجرييا،
املســـيحية هي الديانة الســـائدة .يف الشـــال يتبع معظم الناس اإلســـام.
ويف الحزام األوســـط تصطـــدم الديانتان مثـــل الصفائـــح التكتونية .مرارا ً
وتكـــرارا ً ،يتصاعـــد التوتـــر ويخرج عىل شـــكل عربدة مـــن العنف.

نيجرييـــا واحـــدة مـــن أكـــر الـــدول املتدينة عـــى وجـــه األرض .أظهر
اســـتطالع ممول مـــن هيئـــة اإلذاعـــة الربيطانية (يب يب يس) أن خمســـة
وتســـعني باملائة مـــن النيجرييـــن أعلنوا اســـتعدادهم للموت كشـــهداء
من أجـــل عقيدتهـــم .رســـمياً ،يشـــكل املســـلمون واملســـيحيون حوايل
نصـــف الســـكان .االختالفـــات الدينية ليســـت مجـــرد مســـألة الهوتية.
الديـــن يف نيجرييا يعني املال والســـلطة :ســـواء كانت عقـــود ا ً أو قروضاً
أو قبـــوالً جامعيـــاً أو وظائـــف ،يتـــم توزيـــع كل يشء يف نيجرييـــا وفقاً
للحصـــص الدينيـــة .إذا كان الرئيـــس مســـلامً ،فيجـــب أن يكـــون نائب
الرئيس مســـيحياً .الفجـــوة يف االزدهار بني الجنوب املســـيحي والشـــال
الـــذي يســـيطر عليه املســـلمون األفقـــر يزيد مـــن حدة الـــراع .وكام
يحـــدث غالبـــاً يف الرصاع حيـــث يتصاعد العنـــف ،يشـــعر كل جانب بأنه
قـــد تم دفعـــه إىل الحائـــط ،ورسقـــة كرامة الجيـــل األكرب ســـناً ،ورسقة
جيل الشـــباب كل فرصـــة للنجـــاح يف الحياة.

يقـــول أشـــافا« :نحـــن بحاجـــة إىل تحســـن نظام اإلنـــذار املبكـــر لدينا
حتـــى ال يحـــدث ذلك مرة أخـــرى» .هنا يف جـــوس ،عاصمـــة والية بالتو
النيجرييـــة ،أقنـــع الرجـــان فرقاً مـــن األشـــخاص املتشـــابهني يف التفكري
بـــدق ناقوس الخطـــر عندما تكـــون األرواح يف خطر .الجـــروح القدمية ال
تفتـــح .تظهر العبـــارة التي توضـــح مهمتهـــم بأحرف كبـــرة الحجم عىل
جانب الشـــاحنة« :الســـام إلهي».
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تســـمى املنظمة التـــي يديرها القـــس جيمس ووي واإلمام محمد أشـــافا
مركـــز الوســـاطة بني األديـــان .لســـنوات حتـــى اآلن ،عمـــل املركز عىل
التوســـط يف الرصاعـــات الدينية يف نيجرييا ســـلمياً ،وحقـــق نتائج جذبت
االحـــرام واالهتامم داخـــل نيجرييا وخارجهـــا .إنهام يريان قيـــم الكتاب
املقدس والقرآن  -الســـام واملحبة األخوية  -كأســـاس جيـــد للمفاوضات.
يحـــر ورش العمـــل الخاصـــة بهـــا حـــول حـــل الرصاعـــات الالعنفية
صنـــاع القـــرار يف الدولة :قـــادة املجتمع والسياســـيون ورجـــال األعامل
والبريوقراطيـــون .يتـــم تذكري املشـــاركني أنه مهـــا كانـــت خالفاتهم ،ال
ميكن للمســـلمني واملســـيحيني عـــى حد ســـواء أن يجدوا تأييـــد الله إال
إذا كانـــوا يحبون بعضهـــم البعض.

كشـــباب ،كانـــوا أعداء بال دين ســـوى دين االنتقـــام .لقد أهانونا .ســـبوا
اســـم اللـــه .لقد قتلـــوا شـــعبنا .مل يكـــن أحد قـــادرا ً عـــى الدفاع عن
نفســـه .أوه ،هذا العجـــز .أنا أكرههم ،هـــؤالء األوغاد .يجـــب أن يعانوا
كـــا عـــاىن إخواننـــا وأنظمتنـــا .اقتلوهم مثل الـــكالب .أرضمـــوا النار يف
منازلهـــم .إىل الجحيـــم معهـــم .نحـــن أداة اللـــه .نحن نعطيه الســـيف
لالنتقـــام .يجـــب أن يتوقـــف الغـــل داخيل أخـــرا ً .يعـــرف جيمس هذا
الغليـــان الداخيل ،هـــذا االســـتياء الذي يجعـــل داخله مشـــدود ا ً« .لقد
كربت مـــع ذلك».

نـــادرا ً مـــا رأى جيمـــس والده ،لكنـــه كان يأمـــل يف إرضاءه بـــأن يصبح
قوياً وبطـــاً وجنديـــاً ال يقهر .رضبتـــه والدته ،وهـــذا اإلذالل عزز عزمه
عـــى عـــدم تحمل مشـــاعر العجـــز مـــرة أخـــرى .عندمـــا كان يبلغ من
العمـــر ســـت ســـنوات ،كان يلعـــب بخـــوذات مصنوعة من ألـــواح من
الصفيـــح وقنابـــل يدويـــة مصنوعة من عبـــوات زجاجيـــة وفلفل.
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ثـــم ،يف أحد أيـــام األحد ،ذهـــب إىل الكنيســـة .خاطبه الواعـــظ مبارشة
أمـــام الجميع :أنـــت تضيـــع حياتك .ليس لديـــك احرتام لذاتك .املســـيح
يحبـــك .يســـوع هـــو الـــذي يحفظك عـــى قيـــد الحيـــاة اآلن .رضبت
املوعظـــة بصمتهـــا .صحـــوة دينيـــة؟ أم بديل؟ مهـــا كان الســـبب ،بدأ
جيمـــس يف ارتـــداء بدلة يوم األحـــد وحضـــور املواعظ.
ترقـــى ليصبـــح مديرا ً لعدة منظـــات شـــبابية بروتســـتانتية ،كان العديد
منها مســـلحاً وأجـــرى تدريبات عســـكرية .يف النهاية ،كانت التبشـــرية يف
كادونا القيادة لقوة شـــبه عســـكرية كبـــرة .ذات يوم ،قامـــت مجموعة
مـــن الرجـــال والفتيان تحت قيـــادة جيمـــس بزيارة إىل مدرس الشـــفاء
الدينـــي يف منزله خـــارج املدينة .جروا الصويف املســـن إىل العـــراء ،وألقوا
به يف بـــر ،ومألوا البـــر بالحجـــارة الكبـــرة .كان الرجل املقـــدس يعني
كل يشء ألشـــافا .هذه الخســـارة هي التـــي تربطه بجيمـــس أكرث من أي
يشء آخر.

مثل جيمس ،شـــعر أشـــافا بأنـــه عىل حـــق ،ومدافع بطويل عـــن اإلميان
الوحيـــد الصحيـــح ،اللـــه أكـــر! يـــرح أشـــافا قائـــاُ« :مل أطـــور تلك
الكراهيـــة بنفـــي .لقـــد ورثتها .كان والـــدي زعيـــاً دينياً مـــن الجيل
الرابـــع عـــر ،وكان رجالً يحظى باحـــرام كبري ».عندما تـــوىل الربيطانيون
زمـــام األمور يف أوائل القـــرن العرشيـــن ،مل يعتربوه رجالً مثقفـــاً :مل يكن
يعـــرف اللغـــة اإلنجليزية« .هـــذه اإلهانـــة جعلته يكـــره كل يشء غريب.
املالبس واملوســـيقى وقبـــل كل يشء الديانة املســـيحية».
لقـــد تـــردد يف البدايـــة حتـــى يف إرســـال ابنه إىل املدرســـة .قرأ أشـــافا
الكتـــاب املقدس يف املدرســـة االبتدائية وواصـــل دراســـته بانتظام ،حتى
يتمكـــن مـــن ضحده .رسعـــان ما ترقـــى أشـــافا إىل منصب األمـــن العام
ملنظمة شـــبابية كبـــرة .ومثل جيمـــس ،كان بحكـــم األمر الواقع رئيســـاً
مليليشـــيا .يف نفـــس العام الـــذي فقـــد فيه جيمس يـــده اليمنـــى ،فقد
أشـــافا معلمـــه واثنني مـــن أبنـــاء عمومته  -قتلـــوا عىل يـــد مجموعات
تحت ســـيطرة جيمس.
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بعد ســـنوات قليلـــة ،متت دعوة الرجلـــن إىل مقر الحاكـــم .كان املوضوع
عبـــارة عن حملـــة تطعيـــم قادمة ضد شـــلل األطفال .كانـــت الجامعات
اإلســـامية تنرش شـــائعة مفادهـــا أن اللقـــاح كان حيلة لجعل املســـلمني
عقـــاء .أثنـــاء االســـراحة ،أخـــذ الصحفي املســـن إدريس موىس أشـــافا
جانبـــاً وقـــاده إىل جيمـــس .وضع مـــوىس أيديهام معـــاً وقـــال إنه يثق
بهم اآلن لصنع الســـام.

ال تدع أي شـــخص يالحظ أي يشء .ابتســـم! لقـــد نلت منكـــم اآلن ،أيها
الخنازيـــر .لقـــد أخذتـــم أكرث مـــا أحببته .حانت ســـاعة االنتقـــام .حتى
اآلن ،ال أحـــد يســـتطيع أن يخـــرين أين كنـــت مختبئاً .لكن اآلن ســـوف
أجـــدك يف حفرتـــك .وبعد ذلك ســـأقتلك .يبتســـم أشـــافا للقس.

أنـــا أكره هـــذا الرجـــل بلحيتـــه النحيلـــة .أنه يشـــبه األصـــويل .ثعبان
كاذب! لـــن تهدئنـــي بهـــذا الـــود املرسحي .أنـــت فقط تريد التجســـس
عـــي .مبجرد أن تعـــرف أين أنام يف الليل ،سرتســـل يل رجالك .ســـيقطعون
ذراعـــي األخرى قبـــل أن يقطعـــوا رقبتي .وابتســـم جيمس.
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بعـــد أيـــام قليلة مـــن أول لقـــاء له مـــع جيمس ،نظـــر إليه أشـــافا يف
مكتبـــه .يف الخارج ،كان رجال امليليشـــيات املدججني بالســـاح يحرســـون.
قبل مغـــادرة املنـــزل ،طلب مـــن رجاله االنتقـــام برسعـــة إذا مل يعد يف
غضـــون نصـــف ســـاعة .اســـتذكر كالم الصحفي مـــوىس قائـــاً إن االثنني
لهـــا القـــدرة عىل إحالل الســـام .وبـــدأ يشء بداخله يتأرجـــح .بدالً من
تحيـــة جيمـــس باملطالـــب واالتهامـــات ،اقرتح مناقشـــة عامة :اإلســـام
مقابـــل املســـيحية ،العهد الجديـــد مقابل القـــرآن .تفاجأ جيمـــس لكنه
وافق عـــى املحاولة.

خـــي جيمس من كمـــن ،لكنه كان يخـــى أيضاً أن يبـــدو جباناً .إذا كان
لـــدى أشـــافا الجرأة لتطـــأ قدمـــاه الكنيســـة ليتحدث معـــي ،فعندئذ ال
ميكننـــي أن أكون جباناً .لكن يجب أن نســـلح أنفســـنا لـــكل االحتامالت.
لكـــن الجليـــد بـــدأ يف الذوبان .يقـــول أشـــافا« :لقـــد تأثـــرت بكيفية
تعاطـــف املســـيحيني مثـــل جيمس مـــع حزننا عـــى القتـــى والجرحى».
كان التعاطـــف آخـــر يشء توقعه.

يبـــدآن يف تنظيم ورشـــات عمل بني األديان .ســـافرا معـــاً لحضور دورات
تدريبيـــة حـــول حـــل الـــراع .ابتىل جيمـــس بأوهـــام القتـــل .جعلت
بصريتـــه أمل فقدان ذراعه شـــاحباً.
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اســـتمرت الهجـــات الليليـــة للغضـــب القاتل ملـــدة ثالث ســـنوات .ثم
أخـــره القـــس إينـــا أوماكو ،الشـــخص الـــذي يحـــرم حكمتـــه ،أنه لن
يتمكـــن أحـــد مـــن تحويـــل املســـلمني إىل املســـيحية بـــروح تســـممها
الكراهيـــة .كيـــف ميكنـــك التبشـــر بالحب لشـــخص تكرهه؟ ثـــم تركه
و ا قفاً .
كيـــف كان بإمـــكاين أن أكون عنيد ا ً جد ا ً؟ أســـتطيع أن أشـــعر بالحب .إنه
شـــعور جيـــد للغايـــة أن أترك هـــذا الغضب الـــذي كنت أشـــعر به منذ
فـــرة طويلة .أشـــعر بالخفة.

كان عـــى أشـــافا أيضاً أن يتخـــى عن األحكام املســـبقة من أجـــل اتخاذ
الخطـــوات القليلـــة األخـــرة تجـــاه جيمس .متامـــاً مثل جيمـــس ،كانت
العظـــة التي فتحت عقل أشـــافا .تحدث اإلمـــام عن كيفية شـــفاء الجهل
بالعلـــم واالنتقـــام باملغفـــرة .حـــول كيفيـــة التغلب عىل عـــدوك بجعله
صديقـــك .ليـــس بالعنف ،بل بالحـــب ».أدرك أشـــافا أنه مســـتعد أخريا ً
أن يغفر لصديقـــه متاماً.

كان ذلـــك قبـــل اثني عـــر عامـــاً .منذ ذلـــك الحـــن ،أصبـــح االثنان
صديقـــن ال ينفصـــان« .القـــس واإلمـــام» .يف مســـقط رأســـهام كادونا،
يُنظـــر إليهـــا عىل أنهم بطال ســـام .كانـــت كادونا والواليـــة التي تحمل
االســـم نفســـه لعقود مـــن الزمن ســـاحة معركـــة كبرية واحـــدة .فقط
أشـــافا وجيمس كانـــا يتمتعـــان باملصداقيـــة الالزمة لجلـــب الطرفني إىل
طاولـــة املفاوضات.
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يف عـــام  ،2002عقـــدا العـــزم عـــى إعـــان اإلســـكندرية ،وهـــو ميثاق
ســـام للقدس وقعـــه زعامء دينيـــون من جميـــع أنحاء العـــامل ،كنموذج
لتكييفـــه مـــع الوضع يف كادونـــا .يف النهايـــة ،وقع  22من رجـــال الدين
النيجرييـــن رفيعـــي املســـتوى مـــن كال الجانبـــن وثيقـــة ترفـــض وعظ
الكراهيـــة وتأســـيس اللجنـــة املشـــركة التي تعمـــل اآلن كنظـــام إنذار
مبكـــر لـــدرء العنف .يريـــد القس واإلمـــام اآلن نقل نجـــاح املرشوع إىل
مناطـــق أخـــرى معرضة للخطـــر يف الحزام األوســـط.

يقف جيمـــس يف قرية دوجـــو ناهاوا الصغرية .يشـــعر بعـــدم اليقني مام
يجـــب أن يقوله لألشـــخاص الذين يأتون الســـتقباله .إنهم بريوم ،شـــعب
مســـيحي ،ويف ســـكون وجوههم إرشاق باآلمـــل .إنه يعرف تلـــك النظرة:
لقد مـــروا بالجحيم منذ وقـــت ليس ببعيـــد .فكيف يتكلم عـــن الغفران
يف مـــكان مل ترقـــد فيه الجثـــث إال مؤخـــرا ً يف صفوف طويلـــة يف الرتاب
تحـــت قطع مـــن القامش؟

كان الســـابع مـــن آذار عندمـــا أثارت طلقـــات البنـــادق القرويني .كانت
العديـــد مـــن األكواخ مشـــتعلة .تـــم الرتحيب بهـــم برضبات الســـيوف
واملناجـــل .مـــات  500بريومي يف أقل من ثالث ســـاعات .كان هذا ســـبب
ســـاح أشـــافا لجيمس بالذهاب إىل دوجو نهاوا بنفســـه .ال يوجد مســـلم
آمن هناك .هـــل ســـيطلب منهم جيمـــس أن يغفروا؟

املصدر :قصة أهمية الســـام  -نيجرييا« :الســـام إلهي» ملايكل جليش .الصور :أويل رينهاردت .تحرير تعليمي للتقرير الصحفي من مؤسسة بريغهوف.

104

قرطلا تاودأ قودنص

املــواد :الســام مهم ،قصة مصورة :أيرلندا الشــالية « -الســام البارد»
يف  10نيســـان  ،1998وقع املقاتلون يف أيرلندا الشـــالية اتفاقية الجمعة العظيمة.
صحيـــح أن الجيـــش الجمهـــوري اإليرلنـــدي والجيـــش الربيطاين والقـــوات شـــبه العســـكرية الربوتســـتانتية وافقوا عىل الســـام الذي تـــم إبرامه يوم
الجمعـــة العظيمـــة .لكـــن االتفاق يف خطـــر دائم من االنهيـــار .يـــزداد التوتر االجتامعي بســـبب التوزيـــع غري املتكافـــئ لعائدات الســـام .يف الوقت
الذي تســـتفيد الطبقة الوســـطى ،تشـــعر الطبقـــة العاملة الكبـــرة أن االتفاقية مل تحقق شـــيئاً .كـــا هو الحـــال يف العديد من الرصاعـــات التي تطول،
يف حالـــة أيرلندا الشـــالية لعدة قرون ،يشـــعر الجميـــع وكأنهم ضحيـــة .الجناة كلهم عـــى الجانب اآلخر! ألن الكراهيـــة بني الكاثوليك والربوتســـتانت
مل تتـــاىش .يواصل إرهابيان ســـابقان النضال  -يف الشـــوارع ،كعاملـــن اجتامعيني.

جوزيف دوهريت
كان جـــو يف الخامســـة عرشة مـــن عمره عندما شـــاهد جنـــود ا ً بريطانيني
يطلقـــون الغاز املســـيل للدموع يف شـــارعه ،ويقتحمون منزلـــه أثناء الليل
ويرضبـــون والديـــه .كان جو يتجســـس بالفعل لصالح الجيـــش الجمهوري
األيرلنـــدي .وقـــد أبلغ الجيـــش الجمهـــوري األيرلندي بتحـــركات القوات
الربيطانيـــة ،قوات االحتـــال املكروهـــة .كان جو فخورا ً بـــأن املعلومات
ســـاعدت يف التخطيـــط للكامئن .عندما فكـــر يف ما فعلوه لوالديه ،شـــعر
بالكراهيـــة واألمل ،وكذلـــك برغبـــة قويـــة يف االنتقـــام بســـبب الظلم يف
املـــايض .يف الســـابعة عرشة من عمره ،أصبـــح ما يســـميه بالجندي .وصفه
الربيطانيـــون بأنه إرهـــايب .عندما عـــر ضباط الرشطة عـــى متفجرات يف
ســـيارتهُ ،حكم عـــى املقاتل الشـــاب يف الجيـــش الجمهـــوري اإليرلندي
بالســـجن  12عاماً .بعـــد أن قىض ثلثـــي عقوبته ،أطلـــق رساحه :رجل يف
منتصـــف العرشينيات من عمـــره ،ميلء بأفـــكار االنتقام ،قنبلـــة موقوتة
حية .بـــدأ التخطيط لجرميـــة القتل األوىل.
اليـــوم ،تســـتمر أفـــكاره يف العـــودة إىل الرجل امليـــت الذي غـــر حياته .كان جنديـــاً بريطانيـــاً من النخبـــة املتمركزة يف بلفاســـت واســـتهدفه الجيش
الجمهـــوري األيرلنـــدي .كان جـــو دوهريت أحـــد املســـلحني الثالثة .يقـــول جو اليـــوم« :كنا جميعاً مســـؤولني»« .أنا آســـف لـــكل من مات».
عـــاد جـــو إىل الســـجن .لقـــد كان بطال .لقـــد هـــرب إىل الواليات املتحـــدة وأعيـــد القبض عليـــه .تُظهر لوحـــة جداريـــة يف طريق نيو لـــودج حجمه
الطبيعـــي ثالثـــة أضعـــاف .عندما خرج من الســـجن عـــام  ،1999بعد عام مـــن اتفاقيـــة الجمعة العظيمةُ ،رســـمت صورتـــه .يلفـــت االنتباه اآلن إىل
املشـــاكل االجتامعيـــة التي يواجهها الشـــباب.
يقـــول جـــو «عندما كنت يف الســـجن ،كتـــب والـــداي أن الكثري مـــن األطفال كانـــوا يتســـكعون يف زوايا الشـــوارع ويتعاطـــون املخدرات ويســـببون
املشـــاكل .عندهـــا عرفـــت ما أريـــد أن أفعله عندمـــا أخرج ».ليس لـــدى الشـــباب الذين نشـــأوا يف األحيـــاء الكاثوليكيـــة الفقرية يف بلفاســـت اليوم
الكثـــر من التوقعـــات املســـتقبلية .يغادر معظمهم املدرســـة قبـــل الحصول عىل املؤهـــات .التكوين املهنـــي نادر ،والبطالـــة عالية .تجذبهـــم الحركة
الرسيـــة بـــكل يشء يبدو بعيد املنال بالنســـبة للشـــباب بالوســـائل القانونيـــة :الكثري من املـــال وأوقات الفـــراغ وقـــوة البندقية .تبدو جذابـــة للغاية
مقارنـــة مـــع البطالة ،يريد جو املســـاعدة يف منع الشـــباب من االنجـــراف .بصفته أخصـــايئ اجتامعي ،يريد تحريـــر هؤالء األطفال من دائـــرة العنف.
يخرجهـــم مـــن الشـــوارع بتقديم املســـاعدة العملية :دورات يف الحاســـوب ،والســـباحة ،والتدريب عـــى التقدم للوظيفـــة ،وكرة القـــدم .يبعدهم هذا
بعيـــد ا ً عـــن تأثري املجموعـــات الرسية .يعمل جو يف اإلرشـــاد االجتامعـــي ويهتم بأحد نوادي الشـــباب .يقول جـــو« :القتال يؤدي إىل طريق مســـدود».
إنـــه يعـــرف كل يشء عـــن الطريق املســـدود .كان األمل يف طـــرد الجيش الربيطـــاين باإلرهاب طريقاً مســـدود ا ً .كان قـــر كل مقاتل نهايـــة قاتلة .كانت
زنزانتـــه يف الســـجن إحـــدى هذه النهايـــات املأســـاوية .تكســـب حقيقة أن جو وجـــد طريقـــه للخروج مـــن الطريق املســـدود بالعمل مع الشـــباب
احرتامـــاً كبريا ً« .الشـــباب مـــن كال الجانبني معرضون لخطـــر االنجراف إىل مرسح القوات شـــبه العســـكرية».
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Peter McGuire
يطلع جـــو نظريه يف املعســـكر الربوتســـتانتي بيـــر ماكغوايـــر عىل هذه
املخـــاوف .أحمر الوجه ،بفمـــه الناعـــم املمتلئ والنظـــارات ذات اإلطار
الســـليك ،يبـــدو وكأنه قس كنيســـة أكرث من كونـــه إرهابيـــاً .عندما يفكر
بيـــر البالغ من العمـــر  37عامـــاً ،يضغط يديه معـــاً .وهو يفكـــر كثريا ً.
حـــول األطفـــال الذين احرتقـــوا حتى املوت ألنهـــم اعتمدوا عـــى الدين
الخاطـــئ ،وعن عمليـــات الخطف والرسقـــة التي تورط فيها هو نفســـه.
عن مســـرته كإرهـــايب وعن رغبتـــه القويـــة يف االنتقام يف ذلـــك الوقت
واألفـــكار واملشـــاعر البغيضـــة واملؤملـــة .من الصعـــب أن نتخيـــل ،لكنه
صحيـــح ،لقـــد هاجم ،وهـــدد ،وقيّـــد ،واختطـــف الناس .عندمـــا ألقت
مجموعتـــه قنابـــل حارقـــة عـــى منـــزل كاثولييك ،مـــات ثالثـــة أطفال
يف النـــران« .صدمنـــي ذلـــك .كان مـــن املمكـــن أن يكونـــوا أطفالنا .ما
عالقتهـــم باملتاعـــب؟ « بعـــد ذلـــك بقليل ،فرضـــت قيادة قوة أولســـر
املتطوعـــن حكـــاً باإلعـــدام عىل رفيـــق .أُمر بطـــرس بإغـــراء الرجل يف
الغابـــة وإطالق النـــار عليه« .لقـــد جاء معـــه ،رغم أنـــه كان يعرف ما
يحـــدث .ســـألته عن الســـبب ،فقـــال إنهم إذا طـــردوه ،فلن يتمكن مـــن البقاء عىل قيـــد الحياة يف أيرلندا الشـــالية عـــى أي حال .لقـــد كان يف حالة
مـــن اليـــأس التام ».مل يســـتطع بيـــر الضغط عىل الزنـــاد .طلب من الرجـــل أن يغادر البالد .وســـأل نفســـه« :ماذا فعلـــت يب هذه الحـــرب؟» كطفل
بالتبنـــي ،يتنقل بشـــكل مســـتمر بني زوجات الوالدين واألشـــقاء ،كان هنـــاك دامئاً يشء واحد يريده« :الســـيطرة عـــى حيايت الخاصـــة ».لكن يف العمل
الـــري ،ســـيطر عليه آخـــرون ،حتى أنهـــم طالبوه بقتـــل رفاقه .كان ذلـــك عام  .1997منـــذ ذلك الحني ،تـــرك بيرت ماجوايـــر ،كام يقـــول ،قيادة قوة
أولســـر املتطوعـــن خطـــوة بخطوة .يـــروج اليوم لحل ســـيايس للرصاع ،مبتعـــد ا ً عن تفكـــر الصديق والعـــدو .مل تكن اتفاقيـــة الجمعـــة العظيمة لعام
 1998هزميـــة بـــأي حـــال من األحوال ،كـــا يتصورهـــا العديد مـــن املوالـــن« .كان هدفنا االســـراتيجي العيش بشـــكل طبيعي .حســـناً ،عـــاد الجنود
الربيطانيـــون إىل ثكناتهـــم وألغـــى الجيـــش الجمهـــوري اإليرلندي معظم أســـلحته .فزنـــا بحياتنـــا الطبيعيـــة .بهذا انترصنـــا يف الحـــرب ».يواجه بيرت
ماجوايـــر الشـــباب الذين يحـــرون ندواته بهـــذه النظرة الغريبـــة يف دوائره.
ال تدخـــل الرشطـــة وال جامعـــو القاممـــة الرشيـــط الضيق بني األحيـــاء املعادية يف بلفاســـت .يســـعى العامـــل االجتامعي بيـــر ماجوايـــر إىل االتصال
بخصومـــه الســـابقني هنا وينظم «حـــوارات نقدية» .والفئات املســـتهدفة هم الشـــباب املحيطني باملشـــهد شـــبه العســـكري الذين ما زالـــوا يرتددون.
«أنـــا ال أحاول تحويل األشـــخاص «الســـيئني » إىل أشـــخاص «طيبـــن» .لكننا نحـــاول توضيح أن لديهـــم بدائل ».يعترب كل شـــاب يغادر الســـاحة بعد
ندواتـــه نجاحاً.
مل يلتـــق بيـــر ماكغوايـــر وجو دوهـــريت مطلقاً يف أيرلندا الشـــالية ،لكن مشـــاريعهام متشـــابهة .بدأ بيرت دراســـة شـــهادة يف العمـــل االجتامعي .يريد
جـــو تكويـــن أرسة يف عمـــر يكـــون فيه لـــدى معظم األشـــخاص اآلخرين أطفـــال كبـــار .كالهام بدأ مـــن جديد؛ رمبـــا كان هذا هو الـــراع األصعب.
إنهـــا يأمـــان يف الحصول عـــى ما يأخذه اآلخـــرون كأمر مســـلم به :حيـــاة طبيعية وتعايش ســـلمي يف املســـتقبل.
املصـــدر :قصة الســـام مهم -أيرلندا الشـــالية :الســـام البـــارد ملايكل جليـــش .الصـــور :أويل رينهاردت .تحريـــر تعليمـــي للتقرير الصحفـــي من قبل
مؤسســـة بريغهوف.
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ورقــة عمــل :تحويل الـراع يف نيجرييا « -الســام إلهي» :جيمس
«قاتل جيمس ووي ومحمد أشـــافا ذات مرة يف ميليشـــيات معارضة .يســـاعدان اآلن يف التوســـط يف
الـــراع الذي اندلع مـــرارا ً وتكرارا ً بني املســـيحيني واملســـلمني يف شـــال نيجرييا .أقـــوى حججهام
موجـــودة يف القـــرآن واإلنجيل  -وســـرهام الذاتيـــة .لقد كانا يف يوم مـــن األيام قتلـــة ،أصبحا اآلن
صانعـــا ســـام .لكن هذا حدث فقـــط ألنهام كانا مســـتعدين للتســـامح».
املصدر :قصة الســـام مهـــم  -نيجرييا« :الســـام إلهـــي» ملايكل جليـــش .الصـــور :أويل رينهاردت.
آخر زيـــارة .https://www.peace-counts.de/nigeria-peace-is-divine/ :2021/07/27

الخطوة األوىل :دوافع روح الرصاع
مهام العمــل يف املجموعات:
اقرأ القصة املصورة يف نيجرييا« :الســـام إلهي».
كيـــف يصف جيمـــس عقليته األولية يف بيئة الرصاع؟ حدد عواطفه الدافعة يف روح الرصاع واكتب الكلامت الرئيســـية ذات الصلة.

حدد وناقش الصور من مجموعة الصور التي متثل مشـــاعره داخل روح الرصاع.
اعمل يف مجموعة مـــن اثنني مع أحد أعضاء املجموعة األخرى.

مهــام للعمــل يف مجموعتني من شــخصني:
قدم بإيجاز لرشيكك جيمس وعواطفه يف روح الرصاع .اســـتمع لرشيكك وهو يتحدث عن أشـــافا وانفعاالته يف روح الرصاع.
ناقش املشاعر املشرتكة .سجلها.
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الخطوة الثانية :دوافع تحويل الرصاع
مهام العمــل يف املجموعات:
عد إىل مجموعتك وناقش كيف يصف جيمس التغيري يف وجهة نظره وســـلوكه .اكتب الكلامت الرئيســـية.

حـــدد وناقش الصور من مجموعة الصور التي متثل القـــوى الدافعة لتحويل الرصاع يف جيمس.
اعمل يف مجموعة مـــن اثنني مع أحد أعضاء املجموعة األخرى.

قــدم بإيجاز لرشيــكك دوافع جيمــس لتحويل الرصاع:
قـــدم بإيجاز لرشيـــكك دوافع جيمـــس لتحويل الرصاع .اســـتمع إىل رشيكك أثناء مشـــاركته لدوافع أشـــافا لتحويـــل الرصاع .ناقـــش االختالفات وأوجه
التشـــابه يف الطريقتني املنهجيتـــن لتحويل الرصاع.
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ورقــة عمــل :تحويل الرصاع يف نيجرييا « -الســام إلهي» :أشــافا
«قاتل جيمس ووي ومحمد أشـــافا ذات مرة يف ميليشـــيات معارضة .يســـاعدان اآلن يف التوســـط يف
الـــراع الذي اندلع مـــرارا ً وتكرارا ً بني املســـيحيني واملســـلمني يف شـــال نيجرييا .أقـــوى حججهام
موجـــودة يف القـــرآن واإلنجيـــل  -وســـرهام الذاتيـــة ]…[ .كانا يف يوم مـــن األيام قتلـــة ،وأصبحا
صانعي ســـام .لكن هـــذا حدث فقـــط ألنهام كانا مســـتعدين للتســـامح».
املصـــدر :قصـــة أهمية الســـام  -نيجرييا« :الســـام إلهي» ملايـــكل جليش .الصـــور :أويل رينهاردت.
آخر زيـــارة .https://www.peace-counts.de/nigeria-peace-is-divine/ :2021/07/27

الخطوة األوىل :دوافع روح الرصاع
مهام العمــل يف املجموعات:
اقرأ القصة املصورة يف نيجرييا« :الســـام إلهي».
كيف يصف أشـــافا عقليته األولية يف ســـياق الرصاع؟ حدد عواطفه الدافعة يف روح الرصاع واكتب الكلامت الرئيســـية ذات الصلة.

حدد وناقش الصور من مجموعة الصور التي متثل مشـــاعره داخل روح الرصاع.
اعمل يف مجموعة مـــن اثنني مع أحد أعضاء املجموعة األخرى.

مهــام للعمــل يف مجموعتني من شــخصني:
قدم بإيجاز لرشيكك أشـــافا وعواطفه يف روح الرصاع .اســـتمع لرشيكك بينام يتحدث عن جيمس وعواطفه يف روح الرصاع.
ناقش املشاعر املشرتكة .سجلها.
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الخطوة الثانية :دوافع تحويل الرصاع
مهام العمــل يف املجموعات:
عد إىل مجموعتك وناقش كيف يصف أشـــافا التغيري يف وجهة نظره وســـلوكه .اكتب الكلامت الرئيسية.
حـــدد وناقش الصور من مجموعة الصور التي متثل القوى الدافعة لتحويل الرصاع لدى أشـــافا.
اعمل يف مجموعة مـــن اثنني مع أحد أعضاء املجموعة األخرى.

مهــام للعمــل يف مجموعتني من شــخصني:
قـــدم بإيجاز لرشيـــكك دوافع أشـــافا لتحويل الرصاع .اســـتمع لرشيكك أثنـــاء حديثه حول عوامـــل جيمس لتحويـــل الرصاع .ناقـــش االختالفات وأوجه
التشـــابه يف الطريقتني املنهجيتـــن لتحويل الرصاع.
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ورقــة عمــل :تحويل الرصاع :أيرلندا الشــالية « -الســام البارد» :بيرت
«يف  10نيســـان  ،1988وقع املقاتلون يف أيرلندا الشـــالية اتفـــاق الجمعة العظيمـــة .بقي إرهابيان
ســـابقان يف الشـــارع ،وواصال النضال  -كفاعلـــن اجتامعيني .يحـــاوالن إقناع الشـــباب بالبقاء خارج
املجموعات شـــبه العســـكرية .املهمـــة صعبة .مل تتـــاىش الكراهية بـــن الكاثوليك والربوتســـتانت.
قاتـــل جو مع الجانـــب الكاثوليـــي ،وقاتل بيـــر لصالح قوة ألســـر املتطوعني».
املصـــدر :قصـــة أهميـــة الســـام  -أيرلندا الشـــالية :الســـام البارد ملايـــكل جليـــش .الصور :أويل
رينهـــاردت .آخر دخـــول :2021/07/27
.https://www.peace-counts.de/northern-ireland-the-cold-peace

الخطوة األوىل :دوافع روح الرصاع
مهام العمــل يف املجموعات:
اقرأ القصة املصورة يف أيرلندا الشـــالية :السالم البارد.
كيـــف يصف بيرت عقليته األولية يف بيئة الرصاع؟ حدد دوافعه ضمن روح الرصاع واكتب الكلامت الرئيســـية.

حدد وناقش الصور من مجموعة الصور التي متثل مشـــاعره داخل روح الرصاع.
اعمل يف مجموعة مـــن اثنني مع أحد أعضاء املجموعة األخرى.

مهــام للعمــل يف مجموعتني من شــخصني:
قدم بإيجاز لرشيكك بيرت وعواطفه يف روح الرصاع .اســـتمع لرشيـــكك وهو يتحدث عن جو وعواطفه يف روح الرصاع.
ناقش املشاعر املشرتكة .سجلها.
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الخطوة الثانية :دوافع تحويل الرصاع
مهام العمــل يف املجموعات:
عد إىل مجموعتك وناقش كيف يصف بيرت التغيري يف وجهة نظره وســـلوكه .اكتب الكلامت الرئيســـية.
حـــدد وناقش الصور من مجموعة الصور التي متثل القـــوى الدافعة لتحويل الرصاع لدى بيرت.
اعمل يف مجموعة مـــن اثنني مع أحد أعضاء املجموعة األخرى.

مهــام للعمــل يف مجموعتني من شــخصني:
قـــدم بإيجاز لرشيـــكك دوافع بيـــر لتحويل الرصاع إىل رشيكك .اســـتمع إىل رشيـــكك أثناء حديثـــه عن دوافع جـــو لتحويل الرصاع .ناقـــش االختالفات
وأوجـــه التشـــابه يف الطريقتني املنهجيتـــن لتحويل الرصاع.
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ورقــة عمــل :تحويل الرصاع :أيرلندا الشــالية « -الســام البارد»Joe :
«يف  10نيســـان  ،1998وقع املقاتلون يف أيرلندا الشـــالية اتفـــاق الجمعة العظيمـــة .بقي إرهابيان
ســـابقان يف الشـــارع ،وواصال النضال  -كفاعلـــن اجتامعيني .يحـــاوالن إقناع الشـــباب بالبقاء خارج
املجموعات شـــبه العســـكرية .املهمـــة صعبة .مل تتـــاىش الكراهية بـــن الكاثوليك والربوتســـتانت.
قاتـــل جو مع الجانـــب الكاثوليـــي ،وقاتل بيـــر لصالح قوة ألســـر املتطوعني».
املصدر :قصة أهمية الســـام  -أيرلندا الشـــالية :الســـام البـــارد بقلم مايكل جليـــش .الصور :أويل
رينهـــاردت .آخر زيارة :2021/07/27
.https://www.peace-counts.de/northern-ireland-the-cold-peace/

الخطوة األوىل :دوافع روح الرصاع
مهام العمــل يف املجموعات:
اقرأ القصة املصورة يف أيرلندا الشـــالية :السالم البارد.
كيف يصف جـــو عقليته األولية يف بيئة الرصاع؟ حدد عواطفه الدافعة داخل روح الرصاع واكتب الكلامت الرئيســـية.

حدد وناقش الصور من مجموعة الصور التي متثل مشـــاعره داخل روح الرصاع.
اعمل يف مجموعة مـــن اثنني مع أحد أعضاء املجموعة األخرى.

مهــام للعمــل يف مجموعتني من شــخصني:
قدم لرشيكك بإيجاز جو وعواطفه ضمن روح الرصاع  .اســـتمع إىل رشيكك أثناء حديثه عن أفكاره عن بيرت ومشـــاعره ضمن روح الرصاع.
ناقش املشاعر املشرتكة .سجلها.
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الخطوة الثانية :دوافع تحويل الرصاع
مهام العمــل يف املجموعات:
ارجع إىل مجموعتك وناقش كيف يصف جو تغيري وجهة نظره وســـلوكه .اكتب الكلامت الرئيســـية.
حـــدد وناقش الصور من مجموعة الصور التي متثل القـــوى الدافعة لتحويل الرصاع لدى جو.
اعمل يف مجموعة مـــن اثنني مع أحد أعضاء املجموعة األخرى.

مهــام للعمــل يف مجموعتني من شــخصني:
قـــدم لرشيـــكك بإيجاز دوافـــع جو لتحويـــل الرصاع .اســـتمع إىل رشيكك أثنـــاء حديثه عـــن دوافع بيـــر لتحويل الـــراع .ناقش االختالفـــات وأوجه
التشـــابه يف الطريقتـــن املنهجيتـــن لتحويل الرصاع.
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