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نتقدم بخالص الشكر لكافة أعضاء فريق املرشوع يف أملانيا ورصبيا ويف منظمة اإلغاثة الدولية  ،رشيكنا يف األردن،
ملساهامتهم ودعمهم يف تطوير وتنفيذ الدورة التأهيلية «بناء السالم من الداخل إىل الخارج» باألردن يف عام .2017
جميع املالحظات والتعليقات الب ّناءة عيل الطبعة األوىل لهذا الدليل مرحب بها.
تم دعم مرشوع «الرتبية الالعنفية يف األردن» لعام  2017من ِقبل املكتب الثقايف بوزارة الخارجية األملانية (الوحدة
 ،609العالقات الثقافية والرتبوية واإلعالمية مع دول املغرب العريب والرشق األدىن واألوسط؛ حوار مع العامل اإلسالمي).

 1الدورة التأهيلية ووحداتها

 1الدورة التأهيلية ووحداتها
مراعاة ظروف النزاع ومساعدة الالجئني

يعد مفهوم مراعاة ظروف النزاع ،اليوم ،مفهوماً مشهورا ً وراسخاً يف مجاالت التعليم والرتبية وتطوير التعاون
كل عمل برشي ،سواء كان عن حسن ن ّية أم مل يكن ،هو نوع من التدخل
والصحافة .إذ يستند املفهوم عىل فرضية أن ّ
يف إطار معني ،وبالتايل يُتفاعل معه .وعليه ،فعدم اتخاذ أي إجراء ميكن أن يفهم كحياد ،ألنه ينطوي عىل احتاملني،
احتامل التسبب يف ال ّنزاعات أو يف تصعيدها ،وكذلك احتامل تشجيع السالم وتعزيزه.
حتى اآلن ت ّم تطبيق هذا املفهوم عىل وجه الخصوص يف السياقات املهنية يف املناطق التي عانت سابقاً وتعاين حالياً
من األزمات والنزاعات .ومع ذلك ،فمؤسسة بريجهوف تعترب أنه من املهم للغاية تطبيقه عىل وجه التحديد يف مجال
املساعدة املهنية والتطوعية لالجئني ،حيث ينظر غالبا إىل األعامل حسنة النية ،بسبب سوء الفهم واإلحباطات ،عىل
أنها رمبا قد تنتهي باستخدام العنف ،بدالً من النتيجة املتوقعة لها.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن مراعاة ظروف النزاع يف هذا السياق تعني ،عىل سبيل املثال ،تشجيع فهم النزاع كفرصة للتغيري
والتطوير ،وانعكاس املواقف الشخصية وسلوكيات النزاع ،مبا يف ذلك القواعد والقيم األساسية .عالوة عىل ذلك ،فإنه
يشمل زيادة الوعي باالحتياجات والرغبات واألهداف الشخصية ،وأيضا اكتشاف الحدود الشخصية .وأخريا ،فاحرتام
مبادئ مراعاة ظروف الصدمة ،وهو مقاربة أساسية لتعزيز التفاعل البناّء بني األشخاص (انظر  )2017 GIZهو أيضا
جانب ال غنى عنه من جوانب مراعاة ظروف النزاع.
جميع هذه الجوانب تعترب جز ًءا أساسيا من مقاربة الدورة التأهيلية ،وبالتايل من الدليل املوجود يف متناول اليد.
تتكون الدورة التأهيلية ذاتها من ثالث وحدات ،وحدة حول الرتبية عىل السالم ووحدة حول املقاومة ووحدة حول
املرسح التفاعيل ،ويركز هذا الدليل عىل وحدة تعزيز القدرة عىل املقاومة فقط.

خلق مساحات للتعلم املشرتك :داخل املراكز التعليمية التابعة ملنظمة اإلغاثة الدولية،
املسيون من مؤسسة بريجهوف بخلق مساحة آمنة للتعلم املشرتك حول بناء السالم وتحويل النزاع.
يقوم ّ
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املقدمة

املقدمة
عىل الرغم من دراستنا املستفيضة لكيفية تهدئة حالة إجهاد ومعرفتنا بالتواصل الالعنفي ،فإن محاوالتنا لتسوية
نزاع ما قد ال تنتهي يف بعض األحيان كام خططنا لها .بل ،بدال من ذلك ،قد تتزايد حدة التوترات يف بعض الحاالت.
وبالعودة إىل الوراء ،نستنتج أنه رمبا علينا العمل أكرث عىل تحسني مهاراتنا النظرية والعملية الخاصة بتحويل النزاع.
ومع ذلك ،فقد يكون ذلك وحده غري كايف ،إذا أغفلنا حالتنا الجسدية والعقلية.
من املعروف بوجه عام أ ّن قدرتنا عىل التعاطف والتوافق تكون أكرب ،إذا كنا ننعم بحالة جيدة وكنا يف حالة جسدية
وعقلية ج ّيدة أو متوازنة .ولكن ما الذي ميكننا فعله من أجل (إعادة) خلق التوازن وكذلك تعزيز مقاومتنا ،وبالتايل
تحسني حالة الرضا لدينا؟
تعالج الدورة التأهيلية «بناء السالم من الداخل إىل الخارج» التي تنظمها مؤسسة بريجهوف هذه القضية من خالل
تبني مقاربة شمولية لبناء السالم وتحويل النزاع .وعىل ضوء هذا ،تجمع الدورة بني طرق الرتبية عىل السالم ومتارين
مستوحاة من الرتبية املرسحية والعالج املرسحي والرعاية الذاتية واليقظة .إذ تتيح هذه املقاربة ،من جهة ،تعميق
وتوسيع املعارف النظرية واملهارات التطبيقية للمشاركني فيام يتعلق بتحويل النزاع وبناء السالم .ومن جهة أخرى،
تسمح بتعزيز راحة املشاركني العقلية والجسدية ،ومن ث ّم تعزيز قدراتهم عىل املستوى العاطفي واملعريف والسلويك
يف التعامل مع حاالت اإلجهاد والتوتر ،مثل النزاع.
وتض ّم وحدة «تعزيز القدرة عىل املقاومة -بناء السالم من الداخل» يف هذا الدليل بعض التامرين التي تعالج الجانب
األخري.
قام أعضاء برنامج الرتبية عىل السالم والتعليم الشامل الخاص مبؤسسة بريجهوف باختبار وتقييم جميع التامرين
التي تم وصفها خالل دورتني تأهيليتني استمرتا ملدة تسعة أيام مع موظفني أردنيني وسوريني (الدفع مقابل العمل)
من منظامت دولية مختلفة يف مخيمي الالجئني ،األزرق والزعرتي ،يف األردن يف عام .2017
يف عام  ،2016تم تطوير وتنفيذ أوىل ورشات العمل التجريبية املتعلقة مبساعدة الالجئني املراعية لظروف النزاع
لفئات مستهدفة مختلفة ،وذلك داخل املخيم وخارجه ،بالتعاون مع منظمة اإلغاثة الدولية ومنظمة أرض البرش .وقد
تم إطالع هؤالء عىل تجارب مؤسسة بريجهوف مع برنامج مامثل يف أملانيا (انظر الرابط:

http://www.berghof-foundation.org/programmes/peace-education-global-learning/completed-projects/conflictsensitive-refugee-work/).

كانت جميع األنشطة سابقة الذكر جز ًءا من مرشوع «الرتبية املدنية والالعنفية يف األردن» الذي انطلق ألول مرة يف
عام  .2013ويهدف هذا املرشوع إىل تعزيز قيم التسامح واملشاركة والالعنف داخل املنظومة التعليمية والرتبوية
األردنية وأيضا يف مجال مساعدة الالجئني منذ عام  .2016 / 2015وبناء عىل ذلك يُركز املرشوع عىل تطوير وتنفيذ
(الرتبويي) من األردن وأملانيا لتبادل أفضل التدريبات ومناقشة وتطوير املناهج
دورات تأهيلية ،والجمع بني الخرباء
ّ
التعليمية املتعلقة بالسالم واملواد الرتبوية الخاصة باملدارس والجامعات واألشخاص العاملني يف مجال الهجرة القرسية.
باإلضافة إىل ذلك ،فإنه يوفر إطا ًرا للتواصل مع وبني الجهات املعنية األردنية واملؤسسات التي تعمل يف هذه
القطاعات.

2

 2كيفية استخدام هذا الدليل

 2كيفية استخدام هذا الدليل
للمسيين لتطبيق وحدة «تعزيز القدرة عىل املقاومة -بناء السالم من
يقدم هذا الفصل بعض املبادئ التوجيهية
ّ
الداخل».
تبدأ الوحدة بتقديم مفهوم الهوية الذي يشكل األساس لجميع التامرين العملية املوالية .لذلك ،فإن التامرين العملية
تختلف نوعا ما من حيث بنيتها يف جوانبها املختلفة ،والتي تتمثل يف الذات والجسد والعقل والعواطف واألدوار.
تتبع جميع األجزاء الفرعية نفس البنية كلام أمكن ذلك ،وهي:
األهداف،
األدوات،
للمسيين،
نصيحة
ّ
تعليامت التطبيق،
مبا يف ذلك اقرتاحات إلعداد الغرفة ،ومناذج للتقديم والتأمل و/أو تقييم التمرين،
ومعلومات خلفية ت ّم بناؤها بواسطة أسئلة.
املسي لرشح التعليامت للمشاركني .فقد
ميكن قراءة مقدمة التامرين التي متت صياغتها بخطاب مبارش من قبل ّ
املسيون التعليامت
يكون هذا مفيدا عند التسيري ألول مرة عىل وجه الخصوص .ومع مرور الوقت ،يفضل أن يُقدم ّ
بصيغتهم الخاصة لزيادة املصداقية .باإلضافة إىل ذلك ،يستحسن الحصول عىل خربة مسبقة يف تسيري متارين الرعاية
الذاتية والوعي ،والتي تعترب أيضا جزءا من الدورات التأهيلية سابقة الذكر ملؤسسة بريجهوف.
املوارد الشخصية :ما هي مواردنا الشخصية؟
كيف ميكننا تفعيلها واستخدامها للتعامل مع النزاعات الداخلية؟ وكيف ميكننا استخدامها لبناء السالم؟
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 1الدورة التأهيلية ووحداتها

تعزيز القدرة عىل املقاومة لبناء السالم

ليك يكون الشخص قادرا عىل التعامل مع اإلجهاد والتوتر والعمل بشكل منتج واالنخراط يف عالقات ب ّناءة ،فإن حالته
الذهنية اإليجابية ،والتي تُفهم عىل أنها الصحة النفسية ،تعد أمرا ً رضورياً (انظر  .)2017 GIZنفس اليشء ينطبق
عىل قدرة الشخص عىل التعامل مع النزاعات عىل نحو ب ّناء وغري عنيف ،بغض النظر عام إذا كانت النزاعات داخلية
أو متواجدة يف محيط الشخص.
وعند تعزيز قدرات الفرد أو الجامعة عىل إدارة النزاعات وبناء السالم ،فمن املهم دعم موارده وقدرته عىل املقاومة،
حيث أنها تتيح له بلوغ املعارف النظرية والعملية.
تم تلخيص األنشطة التي تعزز من مقاومة الشخص أو الجامعة وراحتهم النفسية ،فضال عن قدراتهم العاطفية
واملعرفية والسلوكية ،دون الرجوع إىل النامذج الطبية أو العالجية ،تحت شعار املصطلح الجامع «الدعم النفيس
االجتامعي» .هذه األنشطة متعددة وتض ّم ،من بني أمور أخرى ،طرق الرعاية الذاتية والوعي التي متت اإلشارة
كل أنشطة الرعاية الصحية النفسية والدعم النفيس االجتامعي ( )MHPSSعىل أربعة
إليها يف هذا الدليل .وتعمل ّ
مستويات متصلة فيام بينها ،وهي )1( :الرعاية األولية والدعم األسايس واألمان ( )2تدابري لتنشيط األرسة واملجتمع
وتعزيز املوارد ( )3الدعم االجتامعي والعاطفي لفئات مستهدفة ومحددة و ( )4الخدمات املتخصصة والتدخل
الصحي والذي ميكن تقسيمه إىل تدخالت ُمركّزة عىل املجتمع (املستوى  )2-1وتدخالت ُمركّزة عىل الدعم (من
شخص إىل شخص) (املستوى ( )4-3انظر .)2015 GIZ ،2017 IASC
ونظرا ألهدافها الرامية إىل املساهمة يف تطوير الهياكل والديناميكيات الالعنفية لألفراد وداخل األرس والجامعات،
باإلضافة إىل تحسني العالقات االجتامعية بني الجامعات املتنازعة ،فيمكن تخصيص دورة التأهيل للرتبية عىل السالم
إىل املستوى  .2كام أنها تعترب نشاطا تعليميا غري نظاميا أو نشاطا حياتيا (انظر .)٢٠١٧ GIZ
تعزيز القدرة عىل املقاومة :تعد األنشطة الرتفيهية ،مثل لعب كرة القدم يف الشوارع،
مصدراَ مهامً ،ليس فقط لألطفال والشباب .فهي تساهم يف تخفيف حدة اإلجهاد والتوتر و(إعادة) اكتساب الطاقة اإليجابية.
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 4وحدة .تعزيز القدرة عىل املقاومة  -بناء السالم من الداخل

 4وحدة .تعزيز القدرة عىل املقاومة -
بناء السالم من الداخل
ت ُركز هذه الوحدة عىل تعزيز القدرة عىل املقاومة وحالة االرتياح لألفراد والجامعات من خالل متارين مختلفة
مستمدة من مجاالت من بينها الرعاية الذاتية و الرتكيز الكامل للذهن .ميكن اعتبار القدرة عىل املقاومة واالرتياح
أنهام يشكالن املصدر األسايس لإلنسان من أجل بناء السالم والتعامل مع النزاعات ،وكذلك سائر األنشطة ذات الصلة.
عنوان الدورة التأهيلية “بناء السالم من الداخل إىل خارج“ يعكس هذه املقاربة وهذا الفهم .ومعظم التامرين
والتقنيات التي تم تطبيقها يف الدورة التأهيلية والتي تم إعدادها يف هذه الوحدة تم تطويرها من ِقبلDidiern
( )2003ومن ِقبل  )2008( Didier and Sanchezوتعتمد عىل مفهوم الهوية.

 1–4مفهوم الهوية
األهداف
يستوعب املشاركون كيف تؤثر هوية الشخص عىل قدراتهم يف تحويل النزاع وبناء السالم.
يحصل املشاركون عىل معرفة مبفهوم الهوية ويتعلمون التمييز بني األدوار الخاصة والتعبري الحقيقي من خالل
الجسد والعقل والعواطف.
األدوات
لوح ورقي ،ورق سبورة
بطاقات اإلرشاف
أقالم ماركر أو أقالم رصاص
رشيط
للمسيين
نصيحة
ّ
كمسي قد فهمتها جي ًدا.
الهوية يف ح ّد ذاتها موضوع معقد نوعا ما .لذلك ،تأكد أنك أنت نفسك
ّ
باإلضافة إىل ذلك ،حافظ عىل متحور الجلسة حول موضوع سبب أهمية الهوية بالنسبة لتحويل النزاع وبناء السالم.
تجنب التعقيد من خالل تقديم أمثلة من الحياة اليومية لألشخاص الذين تعمل معهم (األطفال والشباب والكبار
واملهنيني واملسنني ،وما إىل ذلك) .وقد تساعد الصور أو الرسومات البيانية أيضا املشاركني عىل فهم الفكرة بشكل
أفضل.
تعليامت التطبيق
إعداد الغرفة واألدوات:
قم بإعداد دائرة من الكرايس ولوح ورقي مع أقالم ماركر بألوان مختلفة .ميكنك رسم الرسم البياين املتعلق بالهوية
(انظر  G1ص )8 .إما قبل الجلسة أو عند رشحها.
قدّ م مفهوم الهوية .ابدأ بسؤال املشاركني:
«ما هي الهوية؟»
«ماذا تعني بالنسبة لك؟»
«ما الذي يشكل هويتك؟»
قم بجمع إجاباتهم عىل بطاقات وضعها عىل سبيل املثال عىل الحائط.
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للمسيين
 ٣مالحظات مهمة
ّ

للمسيين
 3مالحظات مهمة
ّ
كمسيين ،بحاجة إىل أن نكون مستعدين لرمبا قد مر بعض املشاركني
حسب السياق واملجموعة املستهدفة ،نحن
ّ
بتجارب مؤملة ،ألنهم مثال تعرضوا للعنف أو للحرب .وإن كانت متارين هذه الوحدة قادرة عىل توفري االستقرار
لشخص معني وتعزيز قدرته عىل املقاومة ،من جهة ،فإنها قد تثري املشاعر والصور املتعلقة بتلك التجارب من جهة
أخرى ،وهو ما يسمى بذكريات املايض (االسرتجاع) .وهذا أمر ال يستدعي الخوف بحد ذاته ،ولكن علينا مراعاته
ببساطة عند تسيري التامرين.

املسيين ....
من منظور حساسية الصدمات النفسية ،ينبغي عىل ّ
تعزيز جو من الرعاية الذاتية والثقة التي تتيح للمشاركني الشعور بالراحة التخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يريدون
املشاركة يف مترين خاص بنا ًءا عىل التقييم الذايت .التأكيد عند رشح التامرين عىل أن املشاركة ليست إجبارية.
رشح التمرين قبل التنفيذ الفعيل .وهذا يسمح للمشاركني بتطوير فكرة ملموسة عام سيحدث ومتكنهم من أن
يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيشاركون أم ال .وهم يعرفون عادة األفضل بالنسبة لهم.
التكرار عىل أن إغالق العينني خالل مترين الوعي أو التأمل هو أمر اختياري متاماً وليس اجبارياً يف طريقة العمل.
االقرتح بإبقاء جزء من الجسم أو العضالت منقبض خالل التمرين (مثال قبضة اليد مضمومة) ،مثل مرساة مثبتة يف
الواقع متنع الشعور بفقدان السيطرة.
تجنب خلق جو ،مثال بواسطة الشموع والضوء الخافت والتحدث بصوت لطيف ،ما من شأنه تعميق التامرين أكرث
من الالزم .ذلك أن االسرتخاء العميق ج ًدا قد يُحدث يف بعض الحاالت الشعور بفقدان السيطرة .بشكل عام ،ال يُنصح
باستخدام الشموع.
تحدث بصوت هادئ وواضح ومرتفع بدال من الصوت الناعم واللطيف والتأميل.
قم بتأدية التامرين يف وضعية الجلوس أو الوقوف فقط والقدمني مثبتتني عىل االرض ،بدال من االستلقاء ملنع الدخول
يف اسرتخاء عميق.
تجنب نهائياً تقنيات التنفس أو القيام بالتامرين التي تركز بشدة عىل التنفس ،إذا كان هناك شخص ما معروف
بالخوف الشديد أو بنوبات ذعر.
احرص عىل العمل يف مجموعات صغرية أو حتى ثنائية للتمكن من الدخول يف الحوار ،إذا ظهرت تجارب مؤملة.
كن كامل الحضور ومع املجموعة الستشعار أية تطورات يف الحالة العاطفية أو النفسية للمشاركني.
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مبجرد أن تكون أسئلة الفهم واضحة ،قم بانهاء الجلسة بسؤال املشاركني:

ملاذا تعتقد أنه من املناسب التحدث عن الهوية عند تنظيم دورة يف الواقع ذات صلة مبوضوع تحويل النزاع وبناء
السالم؟ (انظر «خلفية» ،ص0)10 .

خلفية
ماهو الفرق بني العواطف واملشاعر؟

العواطف واملشاعر هي عىل حد سواء األحاسيس التي
يواجهها البرش ،عىل الرغم من أن كال الكلمتني غالبا ما
تستخدم بالتبادل يف اللغة اليومية ،فهي يف الواقع ليست
نفس اليشء من وجهة النظر النفسية أو من وجهة نظر
علم األعصاب .فمن ناحية ،تعترب املشاعر حالة مؤقتة
ألنها تنشأ عن املحفزات الخارجية التي تتفاعل مع
واحدة أو أكرث من الحواس الخمس .وهكذا ،فإنها تنتهي
مرة واحدة مبجرد انتهاء الحافز ومل يعد لها وجودا ً .وميكن
أن تشمل األحاسيس الجسدية وكذلك الحاالت الذهنية.
وعىل الطرف األخر فالعواطف ،يتم إنتاجها من ِقبل
عقولنا وبالتايل نستيعبها داخليا .وبسبب هذا االستعياب
الداخيل والذي ميكن وصفه بأنه "قابع يف العقل" تبقى
العواطف معنا لسنوات(.انظر .)2004 Damaslo

ماذا تعني الهوية؟

تفشل معظم تعاريف القاموس يف تحديد معنى مصطلح
الهوية كام هو مستخدم حالياً ،ألنها تعكس الفهم
القديم .وعىل الرغم من االهتامم (والبحث) املتزايد
والواسع النطاق ،فإن مفهوم الهوية ال يزال ينطوي عىل
غموض ،وإعطاء تعريف مناسب وموجز يعكس معناه
الحايل يشكل نوعاً من التحدي .ومام يثري االهتامم هو
أن الجميع يعرف كيف يستخدم الكلمة بشكل صحيح
يف الحياة اليومية (انظر .)1999 Fearon

الهوية  -مصطلح معقد ذا مفاهيم مختلفة :يساعد الرسم البياين عىل
توضيح املكونات املختلفة ملفهوم الهوية املتبع يف دورة التأهيل.

واستنادا ً إىل مراجعة ملعاين وتعريف املصطلح ،يقول  Fearonأن املصطلح يف الوقت الحايل يض ّم معنى مزدوج ،معنى
شخيص ومعنى اجتامعي .فمن جهة ،يعترب الخصائص املميزة التي يفخر بها الشخص أو التي ينظر إليها عىل أنها غري
قابلة للتغيري ولكنها اجتامعية نتيجة لذلك .ومن جهة أخرى ،فإنه يشري إىل فئة اجتامعية ،أي مجموعة من األشخاص
املتصفة بتسمية واملحددة واملميزة (ظاهريا) بخصائص أو صفات أو قواعد األعضاء (انظر .)1999 Fearon
وفقا لتعريف  ، Jenkinsفإنه ال ميكن فهم الهوية إالّ كعملية .وبينام نحن قادرون عىل أن نكون أو نعيش هويتنا،
فال ميكننا امتالكها .ترتبط هذه العملية يف األدب مبفاهيم الشخص والذات .يف حني أن الشخص يأخذ املظهر العام
لإلنسان تجاه العامل الخارجي ،فإن الذات مرتبطة بجانبها الخاص والحقيقي (انظر .)2014 Horowitz ،2004 Jenkins
ببساطة ،هويتنا هي قدرتنا عىل التواجد ككيان حقيقي داخل جامعة نحن جزء منها ،مام ُيكّن من تحديد ومقارنة
أوجه التشابه واالختالف بني األشخاص واألشياء.
ملاذا نتحدث عن الهوية عند النقاش حول بناء السالم وتحويل النزاعات؟
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ثم قدّ م املزيد من التفسريات املُسهبة بالرجوع إىل الرسم ( )G1والتفسريات ذات الصلة
أدناه:

بصفة عامة ،ميكن فهم الهوية عىل أنها تعبري عن الذات من خالل أدوارنا ومن خالل الجسد والعقل والعواطف.
وميكن تخ ّيل هذه املفاهيم املهمة للهوية من خالل عجلة (انظر  .)G1حيث ميكننا استخدامها لنفهم بشكل أفضل
من نحن وما الذي قد يفقدنا التوازن (انظر .)2015 ،KostiĆ and Petrov-JelenkoviĆ

األدوار
الهوية
العقل

الذات

الجسد

العواطف

 :G1عجلة الهوية .املصدر :الرسم الخاص بعد كوستك وبيرتوف  -جيلينكوفيتش (.)2015

باإلضافة إىل ذلك ،فالرسم البياين مفيد لفهم أسباب التحدث عن الهوية ذات الصلة مبوضوع تحويل النزاع وبناء
السالم (ملزيد من التفاصيل انظر «خلفية» ،ص)9 .
األدوار :عندما نتعامل مع بعضنا البعض ،فنحن نفعل ذلك من خالل أدوار مختلفة .قد نتخذ أدوارا ً مختلفة
اعتامدا ً عىل املوقف أو الصفات ونوع العالقة ،مثل القبعات التي نضعها حسب ما إذا كان الطقس باردا ً (مثل
الطاقية) أو ممطرا ً (مثل القبعة املضادة للامء) أو مشمساً (مثل قبعة الشمس)« .األدوار» هي الطبقة الخارجية
ل «عجلة الهوية» هذه ألنها ترمز إىل تبادلنا مع اآلخرين وإىل سلوكنا وإىل التأثريات االجتامعية ،فضال عن
االعرتاف الذي نتلقاه من اآلخرين.
الذات :الجانب الذي تشرتك فيه جميع األدوار التي قد نتخذها هو ذاتنا الحقيقية ،وهو الشعور األكرث صدقاً حول
من نكون حقاً .وهو أساس هدفنا أو مهمتنا يف الحياة ومكانتنا يف املجتمع" .الذات" تشكل محور العجلة.
الجسد ،العقل ،العواطف« :ذاتنا» تعرب عن الحالة االيجابية أو السلبية عن طريق الجسد والعقل والعواطف.
ومع ذلك ،فمن املهم أن نفهم أننا لسنا فقط إما جسدا ً أو عقالً أو عواطف ،وإمنا التفاعل بني ثالثتهم .فالجسد
والعقل والعواطف متصلون بعضهم ببعض .وهذا يعني أننا إذا شعرنا باألمل يف مكان ما من جسدنا ،فذلك سيؤثر
عىل عواطفنا وقد يشعرنا مثال بالحزن ،يف حني قد يبدأ عقلنا عىل سبيل املثال بالتفكري يف أسباب ذلك األمل .ولذلك،
فإن املفاهيم الثالثة تركز عىل املحور.
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 2–4تعزيز الهوية
تعزز التامرين التالية بلورة مفهوم الهوية سالف الذكر وتركز عىل مفاهيم الجسد والعقل والعواطف .وتنقسم
التامرين إىل ثالثة أجزاء فرعية )1( :الوعي بالجسد (انظر ص )11 .و ( )2الوعي بالعقل (انظر ص )14 .و ( )3الوعي
بالعواطف (انظر ص .)17 .بالرغم من أن املشاركني يتعلمون من خالل الرتكيز عىل الجسد والعقل والعواطف كيفية
تعزيز مقاومتهم ،فإن قدراتهم عىل التعامل مع النزاعات وبناء السالم داخل أنفسهم ويف محيطهم تكون بشكل ب ّناء.
وبالرغم من أنه يستحسن تقديم مسبق ملفهوم الهوية لفهم أفضل لهذه التامرين ،ولكنه ليس إلزامياً وميكن أيضاَ
أن تتم كل التامرين دون ذلك.

 1–2–4الوعي بالجسد
األهداف
يتعلم املشاركون مالحظة أجسادهم والتعرف عىل الجانب اإليجايب والجانب السلبي يف أجسادهم.
ميارس املشاركون أساليب التخلص من اإلجهاد والتوتر بالرتكيز عىل حالة أجسامهم ورفع الشعور باالستقرار
والسالم الداخيل واالرتياح.
األدوات
لوح ورقي ،ورق سبورة قالب
أقالم ماركر أو أقالم رصاص
تعليامت التطبيق
إعداد الغرفة وأدوات التامرين:
وحض اللوح الورقي .ال تحتاج للّوح الورقي إال لتقديم حالة الجسم .تأكد عند القيام
ضع الكرايس عىل شكل دائري ّ
بالتامرين أن تكون الحجرة هادئة ما أمكن ،وأن تكون جميع الهواتف يف وضع صامت أو يف وضع الطريان.
ابدأ بإعداد املجموعة للتامرين املتعلقة ب «الوعي بالجسد» من خالل تقديم حالة الجسم:
«ميكننا تحديد ومتييز ردود أفعال مختلفة ألجسامنا .حيث نسمي ردود األفعال هذه أيضا بالحاالت .فبعضها يتطابق
مع الحالة اإليجابية ،والبعض اآلخر يتطابق مع الحالة السلبية .ومع ذلك ،من املهم أن نفهم أن هذا السياق
‹اإليجايب› و ‹السلبي› ال يعترب تصنيفا مبعنى التضاد ،مثل صواب أو خطأ ،أو جيد مقابل سيئ ،بل ينبغي أن ينظر
إليهام عىل أنهام قطبني كهربائيني ،موجب وسالب (زائد وناقص) ،واللذان يخلقان مجاال لتيار كهربائ بينهام .هذا
التيار أو الجهد رضوري لخلق نوع من التوازن أو التعادل بني حاالت الجسم املختلفة».
استفرس من املشاركني عن اقرتاحاتهم وقم بجمعها عىل اللوح الورقي.
االقرتاحات املمكنة قد تكون عىل سبيل املثال:
( )+إيجايب :مرتاح ،مريح ،خفيف ،رشيق ،مرن ،متفتح ،مستقر؛
(–) سلبي :متوتر ،منقبض ،غري مريح ،ثقيل ،مخ ّدر /فاقد الحس ،متج ّمد ،حار ج ًدا أو بارد ج ًدا.
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هناك أسباب عديدة ومتصلة ألهمية الحديث عن الهوية عند التطرق ملوضع تحويل النزاع وبناء السالم.
أوال ،عند تقييم األبحاث والنقاش العام ،تتم اإلشارة يف كثري من األحيان إىل أنواع مختلفة من الهوية ،مثل الهوية
القومية أو الهوية اإلثنية أو الهوية الدينية أو الهوية الجنسية ،عىل أن لها عالقة بأسباب النزاع (العنيف) (انظر
 .)1999 Fearonإضافة إىل ذلك ،تبدو الهوية حاسمة فيام يتعلق مبواضيع االندماج أو اإلدماج ،وبالتي ترتبط ارتباطاً
وثيقاً مبجال الهجرة (القرسية) (انظر .) 2010 Lödén
ثانيا ،عندما تطلب األطراف املتنازعة من شخص ما التوسط بينهم ،فإن الشخص يلعب دور الوسيط .ويف هذه الحالة
الخاصة "ت ُصبح الوساطة" مجرد دور آخر يتم التعبري به عن هوية الشخص ،وبالتايل التعبري عن ذاته.
ثالثا ،لتكون وسيطاً ،ينبغي أن تتوافر لديك معرفة ومهارات وقدرات خاصة .من بينها عىل سبيل املثال الهدوء والصرب
والحضور واالستقرار (العاطفي) .وبينام يسهل تحقيق هذه القدرات بالنسبة ملعظم األشخاص عندما يشعرون بأنهم
يف حالة جيدة ومتوازنة ،يصبح تحدي االحتفاظ بها صعباً يف حالة الشعور بالتوتر وبعدم التوازن .وحتى يقوم الوسيط
بعمله عىل أفضل وجه ،من املفيد أن يهتم بداخله ،أي براحته وأن يعزز قدرته عىل املقاومة فيام يتعلق بالجسد
والعقل والعواطف ،قبل بدء العمل الب ّناء عىل حالة النزاع يف الخارج.
وينطبق نفس اليشء نوعا ما عىل األطراف املتنازعة نفسها أيضا .وكذلك عىل جميع األشخاص الذين يلتزمون ببلورة
بيئة معيشة سلمية والذين غالبا ما يواجهون تحديات معرفة حدودهم الشخصية واحرتامها والتسليم ،إذا حان
الوقت ،بقضاء إجازة ترفيهية.
خالصة القول ،كلام كان شعورنا أفضل من الداخل ،كلام أمكننا أن نفعل ما نحب وما نريد أو ما يُطلب منا القيام به
يف الخارج ،مبا يف ذلك التعامل مع التحديات أو النزاعات واملساهمة يف بناء السالم.

الهوية ،النزاع والسالم :ملاذا يعد مفهوم الهوية ذا عالقة مبوضوع بناء السالم وتحويل النزاع؟
يتبادل ويتناقش املشاركون يف مجموعات صغرية آراءهم وأفكارهم املتنوعة.
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«توهمها حتى تدركها»
تعليامت التطبيق
ارشح التمرين وقم باعطاء بعض الوقت للمجموعة ل ُتجربه بنفسها:
«هناك إمكانية أخرى للتعامل مع حالة سلبية وهي التقليد عمدا ً لوضعية الجسم التي تتوافق مع حالة إيجابية .فإذا
أدركت مثال أن قدمي ترضب بشكل عصبي عىل األرض يف حني أن كتفي بأكمله متجمد ومنقبض ،أستطيع أن أخفض
كتفي بنشاط وافتح صدري واضع قدمي بشكل مريح عىل األرض يف الوضع الذي يشعرين بالراحة واالسرتخاء .ثم
أتحرك ببطء من خالل الخطوات األربعة سالفة الذكر ،وهي ( )1الوعي و ( )2التقبل و ( )3التقرير و ( )4الترصف،
إىل أن يتغري الشعور يف جسمي .قد يستغرق هذا بعض الوقت يف بعض األحيان .لذلك حاولوا التحيل بالصرب».
قم بانهاء كل من هذه التامرين الثالثة بجولة قصرية من التفكري داخل املجموعة من خالل طرح أسئلة مثل:
«كيف كان ذلك بالنسبة لك؟»
«كيف شعرت؟»
«ما هي التغيريات التي ميكن أن تشعر بها يف جسمك؟»
«ما الذي كان سهال لك أو شكل تحديا بالنسبة لك؟»

الشعور باالرتكاز عىل األرض :يف نهاية األمر فإن أقدمنا تعد وسائل النقل لدينا وهي ركيزتنا.
فهي أيضا أهم الوسائل التي ميكن أن نثبت ونرتكز عليها بعد التحليق يف فضاء الفكر .ببساطة الشعور بأن األرض تحتنا.
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التنفس بوعي
للمسيين
نصيحة
ّ
للمسيين" (انظر ص .)6
لتسهيل الطريقة ،يرجى مراعاة "املالحظات املهمة
ّ
تعليامت التطبيق
ارشح التمرين ،ثم قم بتنفيذه مع املجموعة:
«إذا شعرنا بالضغط ،فإن الرتكيز عىل طريقة تنفسنا وجعلها أكرث عمقا ميكن أن تساعدنا عىل الهدوء .نقوم بالتنفس
بشكل عميق عن طريق تقليص الحجاب الحاجز .عندما يدخل الهواء للرئتني ،فإ ّن صدرنا و/أو بطننا يتسع ،وعند
الزفري يتقلص صدرنا و/أو بطننا .إذا كان مستوى اإلجهاد لديك مرتفع ج ًدا ،فابدأ باالستنشاق ملدة طويلة .اشعر
باتساع البطن وقم بالزفري ببطء قدر اإلمكان .عندما تشعر بالهدوء استمر ب:
 .1استنشق ببطء ويف نفس الوقت عد من  1إىل  7مبقلتي عينيك ،حيث ترفعهام من األرض نحو السقف.
 .2توقف عن التنفس لفرتة قصرية واسرتخي.
 .3قم بالزفري وأنت تعد من  1إىل  7بنفس اإليقاع وعينيك تنظران مبارشة نحو األفق.
 .4توقف عن التنفس لفرتة قصرية واسرتخي.
 .5ك ّرر الخطوات من مرة إىل أربع مرات لبضع دقائق حتى تشعر باسرتخاء أكرث أو تشعر بأنك أفضل جسديا».

االسرتخاء
للمسيين
نصيحة
ّ
يرجى مراعاة «املالحظات املهمة للمسريين» (انظر ص.)7 .
تعترب الخطوات األربع املدرجة يف هذا التمرين ،وهي )1( :الوعي و ( )2التقبل و ( )3التقرير و ( )4الترصف ،مهمة
أيضا عند مواجهة تحديات أو إجهاد عىل مستوى العقل (انظر «الوعي بالعقل» ،ص )14 .أو العواطف (انظر «الوعي
بالعواطف» ،ص .)17 .ببساطة استبدل «حالة الجسد» ب «حالة العقل/األفكار» أو «العواطف» وواصل بنفس
الطريقة.
تعليامت التطبيق
قم بتقديم التمرين والخطوات األربعة ،ثم قم بتوجيه املجموعة من خالل ذلك:
«عندما نالحظ أن الساقني ترتعشان وأصابعنا تطقطق وأذراعنا تتحرك كثريا أو جفوننا ترفرف ،ميكننا أن منر بالخطوات
األربع التالية إلبطاء الرسعة وتقليل الحركة خطوة خطوة ،إىل أن تشعر أجسامنا بالهدوء والراحة .ميكن أن تكون
عينيك مفتوحتان أو مغلقتان».
 .1نصبح مدركني :نوجه كل اهتاممنا نحو حالة الجسم (الجسم بأكمله أو مجرد جزء معني) ونالحظ ببساطة كل ما
يوجد.
 .2نتقبل :ال نحاول تجنب الشعور ،وال الهروب منه أو تغيريه.
 .3نقرر :ومبجرد قبولنا أن هذه الحالة املعينة موجودة حاليا ،فإننا نقرر عدم تعريف هويتنا بها أو تقييد أنفسنا
بها .نحن أكرث بكثري من هذه الحالة الواحدة.
 .4نترصف :نحاول أن ننتقل بوعي إىل ما هو أبعد من الحالة السلبية املتصورة أو القيد ،مع احرتام سلوكنا وقدراتنا
الشخصية.
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االستجواب املقصود
للمسيين
نصيحة
ّ
عندما تكون أطراف النزاع متشبثة ج ًدا بوجهة نظرها وترى أنها هي الحقيقة املطلقة ،فقد يكون هذا التمرين
طريقة مهمة ج ًدا لتوسيع إدراكها ومساعدتها عىل تغيري وجهة نظرها.
تعليامت التطبيق
ارشح التمرين ،ثم قم بتوجيه املجموعة من خالل:
«أحيانا تكون عقولنا مرتبطة ج ًدا بفكرة أو بصورة أو مبوقف أو بوجهة نظر ما .يف مثل هذه اللحظات يصعب الرتكيز
أو التفكري يف أي يشء آخر .وملنع عقولنا من الرتكيز باستمرار عىل هذه الفكرة الواحدة ميكننا:
أوال ،خذ هذه الفكرة املهيمنة وابحث عن ثالثة أسباب تربر سبب ص ّحتها (مثال أنا طباخ سيئ:
 .1بعض الناس ال يحبون طبق اللحم الذي اعددته،
 .2أنا ال أحب أحيانا ما أطبخ بنفيس ،خاصة عندما أكون يف مزاج سيئ،
 .3يف املرة األخرية ،عندما حرض الناس لتناول العشاء ،بالغت يف إضافة امللح للطعام.
ثانيا ،خذ الفكرة املعاكسة للفكرة األوىل ،وابحث عن ثالثة أسباب تُربر سبب صحتها أيضا (مثال أنا طباخ جيد:
 .1أطبخ بحب وشغف.
 .2الطبخ يجعلني سعيدا.
 .3صديقاي كذا وكذا يستمتعان حقا باألطباق النباتية التي أعدها.
ثالثا ،ندرك أن وجهات النظر املعاكسة قد تكون موجودة يف داخلنا ويف نفس الوقت يف عقولنا ،دون أن تكون
بالرضورة متناقضة.
قم بانهاء التمرين بجولة قصرية من التفكري داخل املجموعة من خالل طرح أسئلة مثل:
«كيف كان ذلك بالنسبة لك؟»
«كيف شعرت؟»
«ما هي التغريات التي ميكنك أن تشعر بها يف عقلك ويف جسدك؟»
«ما الذي كان سهال لك أو شكل تحديا بالنسبة لك؟»
«هل ترى أن هذه الطريقة مفيدة يف الحياة اليومية  -إذا كانت اإلجابة بنعم  /ال ،ملاذا؟»

تخيل أن هناك سلة
للمسيين
نصيحة
ّ
بالنظر إىل تركيز هذه العملية ،فهي أداة ممتازة ملنع نشوء النزاعات التي تحدث يف عمليات التواصل أو للتخفيف
منها .وبهذا ،فهي ت ُكمل بشكل جيد ج ًدا مثال الوحدة التعليمية الخاصة بالرتبية عىل السالم يف التواصل الالعنفي.
تعليامت التطبيق
إعداد الغرفة:
ضع الكرايس والطاوالت جنبا لتوفري مساحة فارغة للمشاركني للعمل يف وضعية وقوف ومثنى مثنى.
ابدأ بتفسري التمرين يف حني يعرض اثنان من املشاركني (الشخص أ والشخص ب) ما تفرسه:
«رجا ًءا هل ميكن لشخصني [شخص أ وشخص ب] القدوم ملساعديت يف رشح هذا التمرين؟ أعتقد أ ّن جميعنا يعرف
حاالت مشابهة للسيناريو التايل :واحد منكم ميثل صاحب العمل ،واآلخر ميثل املوظف .ذات يوم استقبل صاحب العمل
[الشخص أ] املوظف [الشخص ب] صارخا يف وجهه عند وصوله إىل املكتب يف الصباح قائالً‹ :أنت تصل دمئاً متأخرا ً.
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 2–2–4الوعي بالعقل
األهداف
يتعلم املشاركون مالحظة أفكارهم والتعرف عىل الجانب اإليجايب والجانب السلبي املتعلق بعقولهم.
ميارس املشاركون أساليب التخلص من اإلجهاد عىل املستوى العقيل ورفع شعورهم باالستقرار الداخيل وبالسالم
الداخيل والراحة.
األدوات
لوح ورقي ،ورق سبورة قالب
أقالم ماركر أو أقالم رصاص
تعليامت التطبيق
إعداد الغرفة واألدوات للتمرين:
وحض اللوح الورقي .ال تحتاج للّوح الورقي إال لتقديم حالة العقل .تأكد عند القيام بالتامرين
ضع الكرايس يف دائرة ّ
أن تكون الغرفة هادئة ما أمكن ،وأن تكون جميع الهواتف يف وضع صامت أو يف وضع الطريان.
ابدأ بتقديم حالة العقل:
«عىل غرار حالة أجسامنا ميكننا تحديد ومتييز حاالت مختلفة للعقل والتي تتوافق مع حاالت العقل اإليجابية أو
السلبية».
استفرس من املشاركني عن اقرتاحاتهم وقم بجمعها عىل اللوح الورقي.
االقرتاحات املمكنة قد تكون عىل سبيل املثال:
( )+إيجايب :أفكار ملهمة وب ّناءة ومبهجة ،عقل متفتح ،حرية انتقاء أفكارنا؛
(–) سلبي :أفكار جامدة أو مدمرة ،التمسك بأفكار متعلقة باملايض أو باملستقبل أو بصورة ما ،عدم القدرة عىل
الرتكيز يف أفكار الوقت الحارض.
أفكار مثل السحاب :يتدرب املشاركون من خالل تدريبات مختلفة عىل مراقبة أفكارهم وكيفية تولدها  /ظهورها.
حيث يتعلمون السامح ألفكارهم أن متر متاما مثل السحاب املارة عرب السامء .واحدة تلو اآلخرى.
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 3–2–4الوعي بالعواطف
الهدف
يتعلم املشاركون مالحظة عواطفهم والتعرف عىل الجانب اإليجايب والجانب السلبي لها.
يتدرب املشاركون عىل أساليب التخلص من اإلجهاد والتوتر عىل املستوى العاطفي ورفع شعورهم باالستقرار
والسالم الداخيل وباالرتياح.
األدوات
لوح ورقي ،سبورة قالب
أقالم ماركر أو أقالم رصاص
تعليامت التطبيق
قم بإعداد الغرفة وأدوات التمرين:
وحض اللوح الورقي .ال تحتاج للّوح الورقي إالّ لتقديم حالة العواطف .تأكد عند القيام
ضع الكرايس يف شكل دائري ّ
بالتامرين أن تكون الغرفة هادئة ما أمكن ،وأن تكون جميع الهواتف يف وضع صامت أو يف وضع الطريان.
ابدأ بتقديم الحاالت العاطفية:
«عىل غرار الجسد والعقل ،ميكننا أيضا التمييز بني مشاعر مختلفة تتوافق مع الحاالت العاطفية اإليجابية أو السلبية.
ميكن أن تكون العواطف إيجابية ،إذ أنها تحفز السالم الداخيل أو تخلق التوازن العاطفي واالستقرار أو تنشط
وتحسن الصحة .وقد تكون سلبية ،إذ أنها إذا استمرت فقد تسبب فقدان الطاقة وترض بالصحة الجسدية والنفسية
العامة .ومع ذلك ،فمن املهم أن نفهم أنه يف هذا السياق ال تعترب ‹اإليجابية› و ‹السلبية› تصنيفا ثنائيا الحكم ،مبعنى
ج ّيد مقابل سيئ عىل سبيل املثال».
استفرس من املشاركني عن اقرتاحاتهم وقم بجمعها عىل اللوح الورقي.
االقرتاحات املمكنة قد تكون عىل سبيل املثال:
( )+إيجايب :عزم ،تفاؤل ،شجاعة ،انفتاح عىل التبادل ،احرتام ،تسامح ،حب ،صفاء؛
(–) سلبية :العجز أو العدوانية ،الحزن أو فرط الرسور ،الجنب أو الغرور ،عدم املسؤولية أو اإلفراط يف املسؤولية،
	 النقد (الذات/اآلخرين) ،الكراهية ،التّكرب.
ارشح التمرين:
«اجلس بشكل مريح .خذ نفساً عميقا لبعض املرات .و ّجه تركيزك نحو العواطف .ما هي املشاعر املوجودة اآلن؟
حدد قرارا ً بشأن ما ترغب يف فعله يف هذه اللحظة باتباع الخطوات األربع األساسية ،وهي )1( :الوعي )2( ،التقبل،
( )3التقرير )4( ،الترصف (انظر ص  .)14يسمح اتباع هذه الخطوات بتحويل املشاعر السلبية وتنشيط ال ّنفس .اسمح
لنفسك بالشعور والتعبري عن كل عواطفك بطريقتك الخاصة وليس بالطريقة التي يعتقد أي شخص آخر أنه يجب
عليك أن تشعر أو تعرب بها».
قم بانهاء التمرين بجولة قصرية من التفكري داخل املجموعة من خالل طرح أسئلة مثل:
«كيف كان بالنسبة لك أن تعمل عىل شعور معني؟ »
«ما هي التغيريات التي ميكن أن تشعر بها؟»
«ما الذي كان سهال لك أو شكل تحديا بالنسبة لك؟»
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التواصل والعواطف :من خالل التمرين يتخيل املشاركون أن كل يشء يقوله شخص ما ،يوضع يف سلة بينهام بدال من أن يعتربها موجهه له شخصيا .كل
ما يخرج من االنسان فهو يعربعن شخصيته هو فقط  ،وليس بالرضورة أنه يعرب عن شخصية اآلخرين.

وال تتصل لتخربين عن تأخرك .ببساطة ،ال ميكن االعتامد عليك .لقد سئمت من هذا ›.ما يحدث عادة هو أننا
كل االتهامات ورمبا نعتذر أو نتفاعل معها ونرد بالرصاخ مستخدمني اتهامات مامثلة عامة،
كموظفني إما أن نقبل ّ
مام قد يؤدي إىل تصعيد الوضع.
اآلن ،دعونا نتصور سلة كبرية بني صاحب العمل [الشخص أ] واملوظف [الشخص ب][ .مالحظة للمسري :بدال من
العمل بصورة السلة ،ميكن للشخص أ و ب تصورها فعال ،مثال عن طريق ض ّم ذراعيهام أمام بطنهام عىل شكل سلة
كل واحد منهم يوضع يف هذه السلة .وهذا يخلق
أو عن طريق وضع ورقة عىل األرض ترمز للسلة]  .وأي يشء يقوله ّ
اسرتاحة قصرية للتفكري .وكالهام ح ّر اآلن يف التمعن فيام قاله اآلخر .عند توقفهم ،ميكن للموظف [الشخص ب] أن
يُقييم ما إذا كان مسؤوال حقا عن كل ما أتهم به وأن يتخذ قرارا بشأن رد فعل مناسب .يف املقابل ،ميكن لصاحب
العمل [الشخص أ] أن يُقييم ما إذا كان الغضب مرتبطا فعال بسلوك املوظف أو بسبب املشاكل الشخصية الخاصة
به مثال ،املشاعر السلبية (مثل اإلجهاد) أو االحتياجات غري املحققة (مثل عدم االعرتاف) .خالصة القول ،تسمح لهم
عملية التفكري القصرية هذه بتحديد ما إذا كانوا فعال (رمبا بشكل جزيئ) مسؤولني عام اتهموا به أو كانوا ببساطة
كبش فداء لآلخر أو فرصة لتخفيف الضغط العامُ .يكّن النظر إىل ما وراء االتهام من قبل الديناميكية التصعيدية
املحتملة والبحث بشكل مشرتك عن األسباب الحقيقية التي تكمن وراء ما بدى أو ما قيل».
يتم بعد ذلك تقسيم املجموعة إىل أزواج من فردين لتنفيذ مرحلتني من التمرين:
كل زوج يقرر اختيار تشكيلته ويتقمص األدوار الخاصة به .يف املرحلة األوىل يستكشفون املوقف دون سلة ،ويف
املرحلة الثانية يستخدمون السلة.
عند االنتهاء ،تجتمع املجموعة لتبادل الخربات:
«كيف كان ذلك بالنسبة لك؟ هل الحظت أي اختالفات بني املرحلتني؟»
«هل ميكن أن تتذكر أي محادثة شخصية جرت يف املايض ،بحيث لو كان تم استخدام هذه السلة كنت ستشعر بحالة
أفضل أو حتى تساعد عىل منع التصعيد؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فريجى وصف املوقف».
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 3–4تخفيف اإلجهاد
من شأن الضغوطات أن تؤدي إىل نشوب نزاعات وتسهم يف تصعيدها ،وبالتايل فهي تحبط يف كثري من األحيان الجهود
الرامية إىل تخفيف حدة التصعيد .لذلك ،فإن تخفيف التوتر وإعادة التوازن للجسم وللعقل وللعواطف مفيدة ،إن
مل تكن حاسمة يف النزاعات للكشف عن إمكانيتها اإليجابية كمحرك للتغيري ولراحة بالنا أيضا.
يبدأ الفصل بعرض االختالفات يف مترين جسدي بسيط ولكنه ف ّعال لتخفيف اإلجهاد وينتهي بالتأمل.
األهداف
يتعلم املشاركون طرق تخفيف اإلجهاد الجسدي واملعريف والعاطفي املرتاكم ،وكذلك اإلجهاد يف محيطهم بفعالية.
يتعرف املشاركون عىل التعبئة املتزامنة للجوانب الرئيسية الثالثة الخاصة بالهوية من خالل الخيال (العقل)
وتواصل املشاعر (العواطف) والتنفس والحركة والصوت (الجسد).
األدوات
ليست هناك حاجة ألية أدوات.
للمسيين
نصيحة
ّ
تدرب مع املجموعة أو راقب املشاركني بصمت أثناء مت ّرنهم .قدم الدعم فقط عندما يُطلب منك أو عندما تحتاج
وضعية الجسم للتعديل .أكّد عىل أن يحافظ املشاركون عىل مرونة ركبتيهم وعىل ظهر مستقيم واالمتناع عن االنحناء
إىل األمام عند إفراغ الطاقات السلبية نحو األرض.
عندما تتعلم املجموعة تدريب « »suفستكون طريقة جيدة العادة الحيوية بعد اسرتاحة الغداء ولتفريغ الجو
املشحون أو حالة اإلجهاد يف املجموعة أو ببساطة إلنهاء يوم عمل.
تعليامت التطبيق
إعداد الغرفة:
قم بإزالة جميع الكرايس والطاوالت عىل جانب الغرفة لخلق مساحة كبرية تسمح لجميع املشاركني بتحريك أذرعتهم
يف جميع االتجاهات دون تالمس.

 1–3–4أشكال متنوعة لتمرين «»su
تعليامت التطبيق
قم برشح وقيادة نقطة البداية واالستعدادات لكال التمرينني:
«ابحث عن مكان يف الغرفة .قف يف وضعية مستقيمة ،وقدميك متوازية لكتفيك .اجعل الكاحلني والركبتني والورك
صب كامل وزن جسمك يف قدميك .مثل
والحوض يف ّ
صف واحد وارخي كتفيك .اشعر بقدميك عىل األرض وركّز عىل ّ
شجرة تنترش جذورها عميقاً وسط األرض ... .قم بتوسيع هذا الشعور بالتجذّر( من خالل الساقني والورك والصدر
والعنق والرأس كام لو كنت تتبع الجذع ... .ثم اسمح لهذا الشعور بالتمدد عرب رأسك ،مثل شجرة متتد بقمتها نحو
السامء بحثاً عن أشعة الشمس ... .افتح ذراعيك أفقياً إىل مستوي كتفيك كام لو كنت ترغب يف ضم العامل بينهام.
استنشق بعمق من أنفك .وقم بالزفري من فمك».

تأرجح «»su

قم بالعرض ثم بتسهيل التمرين:
«اثني ركبتيك قليال .أبقي ظهرك مستقيام .استنشق كام لو كنت تدور نحو ميينك وارفع ذراعيك نحو السقف.
الذراعني واليدين يف وضعية مستقيمة ونظرك متجه نحو أطراف أصابعك .وعند العودة إىل الوسط (وضعية البداية)،
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خلفية
ما هو الوعي الذايت؟
الوعي الذايت هو قدرة اإلنسان عىل مراقبة مشاعره وأفكاره الشخصية والتحقق منها ،وتسمى أيضا التقييم الذايت
(انظر  .)Merriam-Websterهذه القدرة عىل الوعي بالذات تتطور تدريجيا وعىل مراحل حيث تبدأ من الطفولة إىل
ما بعد ذلك (انظر " .)2003 Rochatالوعي الذايت" يعني تركيز االنتباه عىل الحالة العاطفية الخاصة والحدود والقيود
الشخصية ،وأيضا عىل القدرات واإلمكانيات.
ما هي الرعاية الذاتية؟
رغم أنه ال يوجد تعريف متفق عليه عاملياً ملفهوم الرعاية الذاتية ،فإنه غالباً ما يوصف بأنه اإلجراءات املتخذة
لتحسني شعور الفرد باالرتياح والرضا وتحقيق إنجازات إيجابية يف الحياة .وبذلك ،فهو مفهوم فضفاض يشمل ،من
جهة ،قدرة األفراد أو الجامعات عىل تعزيز الصحة والحفاظ عليها والوقاية من املرض أو التصدي له .ومن جهة
أخرى ،فإنه يتضمن قدرة الشخص وقوته عىل التخفيف من الظروف التي تواجهه يف حياته ،مع الرتكيز عىل األشياء
التي تجعله راضيا وسعي ًدا (انظر .)2016 Belsalameh
وقد حدد ريتشاردز كامبيني وموس  -بورك العنارص أو املستويات األربعة التالية للرعاية الذاتية بهدف تعزيز الوعي
الذايت:
( 	)1جسدية (مثل الحركات والتامرين والتنفس واإلحساس) ،
( )2نفسية وعاطفية (مثل املشورة والتأمل يف الحالة العاطفية وحالة العقل)،
( )3روحية (مثل التطوع ومامرسة الشعائر الدينية والتأمل)،
( )4الدعم (مثل العالقات والتفاعالت بني األصدقاء والعائلة واملوظفني)
	 (انظر .)2010 Richards, Campenni and Muse-Burke
ما املقصود بأن تكون بحالة جيدة؟
يرتبط مصطلح أن تكون بحالة جيدة ارتباطاً وثيقاً بالصحة العقلية ،بل عىل نطاق أوسع .ت ُع ّرف منظمة الصحة
العاملية ( )WHOالصحة العقلية بأنها «حالة من االرتياح/الرضا ميكن لكل فرد فيها أن يحقق قدرته الذاتية وأن يتأقلم
مع الضغوطات الطبيعية للحياة وأن يعمل بشكل ُمنتج و ُم ٍ
رض ،وأن يكون قادرا ً عىل املشاركة يف مجتمعه» (WHO
 .)2014وبالتايل ،يشري االرتياح/الرضا (النفيس واالجتامعي) إىل حالة جسدية وعقلية إيجابية تشجع التطور الشخيص،
الذي ُيكّن بدوره الفرد من بناء عالقات ب ّناءة مع اآلخرين .ويقصد باالرتياح/الرضا بأنها عملية ديناميكية تدوم مدى
الحياة (انظر .)2017 GIZ
نظرة يف املرآة« :حتي تكون وعياً بالنفس» يعني توجيه اهتاممنا إىل داخلنا -حالتنا العاطفية ،حدودنا ،إمكانياتنا -كام لو كنا نلقي نظرة واعية يف مرآة
ما لرؤية كل شئ موجود بها واالعرتاف به.
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 2–3–4مراكز الجسم السبعة
األهداف
يتعلم املشاركون كيفية خلق التوازن يف الجسم والعقل والعواطف من خالل التامرين الذهنية.
يعزز املشاركون قدراتهم عىل املقاومة ورفع مستوى طاقاتهم.
األدوات
لوح ورقي ،سبورة قالب
أقالم ماركر أو أقالم رصاص
للمسيين
نصيحة
ّ
قبل البدأ بالتمرين ،يُفضَّ ل تذكري املشاركني بأساسيات الوعي الذايت واليقظة الذهنية واالمتناع عن الحكم عىل
املشاعر أو التجارب الناشئة طوال عملية التمرين.
تعليامت التطبيق
اعداد الغرفة:
وحض اللّوح الورقي برسم الصورة  .G2اللّوح الورقي رضوري لتقديم مراكز الجسم فقط .خالل هذا
رتّب الكرايس يف دائرة ّ
التمرين يجب أن تكون الغرفة هادئة وساكنة .ذكّر املشاركني بجعل هواتفهم يف وضع الطريان أو الوضع الصامت.
تقديم مفهوم مناطق أو مراكز الجسم واملقابل لها من واأللوان والعواطف:
مراكز الجسم

األلوان

أجزاء الجسم

الصفات

املركز األول

أحمر

الساقني والورك

العزم ،القوة ،العمل

املركز الثاين

أصفر

بطن

فرح ،إبداع ،صدق

املركز الثالث

برتقايل

معدة

شجاعة ،تحفيز ،وضوح

املركز الرابع

أخرض

الصدر

اتصال ،تبادل ،مسؤولية

املركز الخامس

بنفسجي

الحلق والفم

حميمية ،صالة ،تعبري

املركز السادس

أزرق

الرأس

تسامح ،حب ،قبول

املركز السابع

نييل

أعىل الرأس

وحدة ،إلهام ،سالم

 :G2مراكز الجسم .املصدر :جدول خاص عن ديدلر (.)2003
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املسيين بحيث يتعلمون تسهيل التدريبات املختلفة ،مثل القيام بتمرين « »suبأنفسهم.
مسيون :يتخطى املشاركون مجرد اتباع إرشادات وتعليامت ّ
ّ

انزل يديك بعزم نحو األرض بينام ت ِ
ُحدث الصوت ‹ .›suعند إخراج الصوت ‹ ،›suحاول تفريغ كل التوتر وتصور أنك
تتوجهة مبارشة إىل محور األرض .اآلن ،تحرك مثل أرجوحة نحو يسارك وارفع ذراعيك لتكرار الحركة مثاين مرات .أربع
مرات نحو اليمني وأربع مرات نحو اليسار».
مترين مميز ل »«su
قم بالعرض ثم قم بتوضيح التباين يف التمرين:
«اثني ركبتيك قليال .أبقي ظهرك مستقيام .اجعل ذراعيك أمام صدرك ،عىل شكل ما يسمى ب ‹أذرع الصبار› .حرك
يديك ذهابا وإيابا كام لو كنت تجمع كل املشاعر املرهقة واملشاعر وطرق التفكري السلبية لتجعل منها كرة مدمجة
ثقيلة مظلمة .ومبجرد أن يصبح شعور الكرة املظلمة بكل تلك السلبية ملموسا بني يديك ،استنشق وارفع هذه
‹الكرة› فوق رأسك وأنت تنظر إليها بوعي .واآلن ،مع التصميم عىل تفريغ كل التوترات ،ارمي ‹الكرة› نحو محور
األرض وأنت تحدث الصوت ‹ .›SUتأكد من الحفاظ عىل ظهرك يف وضعية مستقيمة ومنتصبة عند الرمي .ك ّرر عملية
الجمع وتشكيل ‹الكرة› والتفريغ ب ‹ ›SUمرتني إضافيتني".
ابدأ بجولة قصرية من التفكري يف نهاية كل جولة من مترين «.»su
«كيف كان ذلك بالنسبة لك؟ ماذا الحظت؟»
«هل تشعر أنك مختلف عام قبل (مثال فيام يتعلق بالعقل أو باملشاعر والعواطف أو بجسمك) .إذا كانت اإلجابة
بنعم ،فريجى وصف ذلك؟»
«هل تالحظ أي تغيريات يف ج ّو الغرفة ،إذا كانت اإلجابة بنعم ،فريجى تفصيل ذلك؟»
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املسي الوضع الصحيح ويؤكد عىل أهمية الحفاظ عىل الظهر مستقيامً واالعتدال عند اطالق «الكرة ذات الطاقات
الوضع الصحيح هو املفتاح :يظهر ّ
السلبية» يف مترين «.»su

خلفية
ما هي اليقظة الذهن ّية؟
اليقظة الذهن َية هي تقنية ترتكز عىل االهتامم باللحظة الحالية بتقبل وتعاطف وعدم الحكم .أن تكون واعيا هي
قدرة اإلنسان األساسية الفطرية (انظر  .)2011 Davis and Hayesومع ذلك ،فإننا غالبا ما نحيد عن املوضوع ،عندما
ترشد أفكارنا ونفقد االتصال مع أجسامنا .وهذه أيضا عملية طبيعية ألنه ال ميكن ألي إنسان أن يُوقف عقله بالفعل
عن توليد األفكار ،ولكن بفضل تقنيات التقييم الذايت للوعي ميكن توجيه الرتكيز والوعي وعدم حبس النفس يف
سالسل ال نهاية لها من األفكار (انظر .)2017 Thrive Global
أثبتت األبحاث العلمية أن التدريب عىل اليقظة الذهن ّية بانتظام تساعد الصحة الجسدية والنفسية ،بالحد مثال
من األرق واإلجهاد أو بتحسني القدرة عىل الرتكيز أو تخفيف الخوف والذعر (انظر 2011 Davis and Hayes؛
2003 Brown and Ryan؛  .)1982 Kabat-Zinnالتقنيات التي تساعد عىل تنمية اليقظة الذهن َية وخاصة الجلوس
لكل إنسان تعلمها وفعلها .حيث يتمحور تركيزهم عىل مراقبة الجسم
أو الوقوف أو امليش أو التحرك التأميل ميكن ّ
واألحاسيس والعواطف والعقل والوعي ومواضيع التفكري واالهتامم (انظر.)1990 Thich Nath Hanh
يف العقود األخرية ظهرت اليقظة الذهن َية كمامرسة شعبية ،حيث ميكن تعلمها ملجموعة واسعة من الناس ،مثل
املديرين التنفيذيني واملوظفني يف الرشكات والرياضيني واملعلمني واآلباء واألطفال يف املنزل أو يف املدرسة.
من منظور تاريخي ،يرجع أصل اليقظة الذهن َية أساسا إىل التعاليم البوذية ومامرسة التأمل .وقد تتخذ بعض
املامرسات التأملية املعروفة لدى الطوائف الدينية األخرى مسارا مامثال .منذ عام  1960أدى االهتامم بإمكانيات
إدراج تقنيات الرتكيز الذهني يف مجال العالج النفيس والتحليل النفيس إىل زيادة شعبيتها يف ما يسمى بالغرب .وقد
أعقب ذلك زيادة البحث حول التقنيات ذات اآلثار املفيدة عىل الصحة النفسية والجسدية (انظر.)2014 Sharf
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تزايد األلوان :يتصور املشاركون ،يف واحدة من التأمالت ،مراكز الجسم السبعة كألوان ويُرجِ عون صفات مختلفة لهذه املراكز أو األجزاء ،مثل التصميم أو
الفرح أو الشجاعة.

تزايد األلوان
قم بإعداد املجموعة لتمرين التأمل:
«اجلس عىل مقعدك بشكل مريح وظهرك مستقيم .ضع قدميك عىل األرض بشكل مسطح ،واليدين مسرتخيتني
عىل ساقيك .ميكنك إغالق عينيك ،إذا أردت ذلك .ميكنك أيضا االحتفاظ يف جزء ما من جسمك مشدودا ً ،مثل القدم
اليمنى .ابدأ اآلن مبراقبة تنفسك :استنشق وتوقف لفرتة وجيزة ،وقم بالزفري .راقب ببساطة .وعندما تأيت األفكار -
فحاول السامح لها باملرور مثل السحب التي تدفعها الرياح».
قم بتوجيه التأمل بصوت هادئ ولكن واضح وعايل .توقف لفرتة وجيزة بني الجمل للسامح للمشاركني بالتخ ّيل:
«اشعر بقدميك عىل األرض .ثبت نفسك بالسامح لجميع وزن جسمك بالنزول إىل قدميك .كام لو كانت لديك
جذور تصل عميقا إىل مركز األرض .دع هذا الشعور باالتصال مع األرض مير من قدميك إىل ساقيك ووركك .مالحظة
األحاسيس والحركات املوجودة يف هذه األجزاء من الجسم ،دون الحكم عليها أو الرغبة يف تغيريها .قم فقط باملراقبة
والتنفس يف هذا الجزء من الجسم الذي هو املركز األول ... .استنشق ونشط اإلحساس اإليجايب .اسمح له بالتطور.
 ...من خالل الزفري قم بافراغ كل التوتر الذي قد يحدث ... .ابدأ بتخ ّيل لون املركز األول ،األحمر .أحمر داكن دافئ،
مثل الخشخاش األحمر (وكذلك األمثلة مع الساق واعطي املزيد من األمثلة ،مثل الرمان) ... .راقب مشاعرك .أحمر.
العزم ،القوة ،العمل ... .اسرتخي واشعر بهذه الصفات .استنشق بعمق واسمح للون األحمر بالتوسع والتحرك نحو
بطنك ،املركز الثاين .قم بالزفري وتفريغ كل اإلجهاد املوجود هناك ... .تخيل لوناً أصفرا ً فاقعاً ،مثل ليمونة ناضجة »...
واصل التحرك من خالل املراكز واأللوان والصفات املطابقة كام هو مبني يف الجدول أعاله( .انظر G2ص)21 .
قم بانهاء مترين التأمل باستعادة وعي املشاركني برفق وببطء إىل الغرفة.
وعندما يصبح الجميع منتبهني متاما وعيونهم مفتوحة ،حافظ عىل الصمت لفرتة وجيزة ثم اسمح للمشاركني بتبادل
خرباتهم وانطباعاتهم.
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مؤسسة بريجهوف

مؤسسة بريجهوف
مؤسسة بريجهوف هي منظمة مستقلة وغري حكومية وغري ربحية تكرس جهودها يف مجال دعم املعنيني بالنزاع
والناشطني يف تحقيق السالم املستدام من خالل بناء السالم وتحويل النزاع.
رؤيتنا
رؤية مؤسسة بريجهوف هي أن يكون هناك عامل يحتفظ فيه الناس بالعالقات السلمية ونبذ العنف كوسيلة للتغيري
السيايس واالجتامعي.
حتى وإن كنا نعترب أن النزاع جزء ال يتجزأ من الحياة السياسية واالجتامعية يف أغلب األحيان ،فنحن نعتقد أن العنف
يف النزاع ليس أمرا ً حتمياً .ونحن عىل قناعة تامة بأن النزاعات العنيفة التي تطول مدتها ميكن أن تتحول إىل تعاون
وطيد ،عندما تخلق مساحات لتحويل النزاع ولعوامل التغري باالزدهار والتعامل الب ّناء معا.
مهمتنا
«خلق مساحة لتحويل النزاع».
تعمل مؤسسة بريجهوف مع رشكاء لديهم نفس التفكري يف مناطق منتقاة لتمكني األشخاص املعنيني بالنزاع والفاعلني،
من تطوير ردود فعل غري عنيفة يف مواجهة التحديات املرتبطة بالنزاع .وبذلك ،نعتمد عىل املعلومات واملهارات
واملوارد املتاحة يف مجاالت البحوث املتعلقة بالنزاع ودعم السالم وثقافة السالم .بالجمع بني خربتنا اإلقليمية والرتكيز
املوضوعي عىل قضايا الساعة ،حيث نهدف إىل أن تكون املنظومة الرتبوية قادرة عىل دعم الجهود املتواصلة لتحويل
النزاع.
االتصال
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 4وحدة .تعزيز القدرة عىل املقاومة  -بناء السالم من الداخل

ما هو التأمل؟
كلمة التأمل أصلها من اللغة الالتينية « ،»meditationالتفكري ،التأمل ،التفكّر ،اإللهام ،ومن اليونانية القدمية
« ،»medomaiالظ ّن ،التفكري ،التفكّر ،اإللهام .للتأمل تقنيات متنوعة ،وهناك طرق مشرتكة تجلب بعض الوضوح
والنظام يف هذا التنوع من خالل التمييز بني فئتني:
( )1التأمل السلبي أو التأمل الجسدي ،مثل الجلوس يف صمت و ( )2التأمل الجسدي النشط ،مثل الحركة الحريصة
أو التالوات بصوت عال .كالهام يهدف عادة إىل الوصول إىل حالة من اليقظة التي تجمع بني الوعي الواضح والكبري
واالسرتخاء العميق .من هذا املنطلق ترتكز معظم األشياء عىل مفهوم اليقظة الذهن َية.
من املعروف أن مامرسة التأمل بشكل منتظم لها تأثري إيجايب جسدي (مثل انخفاض ضغط الدم وتخفيف اإلجهاد)
وعىل الصحة النفسية (مثل تقليل تقلبات املزاج وتحسني التنظيم العاطفي ،وزيادة الرضا عن الحياة) (انظر Goyal
وآخرون  Keng ،2015وآخرون  .)2011باإلضافة إىل ذلك ،قد يؤدي ذلك إىل زيادة القدرات العقلية وزيادة االنفتاح
عىل التواصل والتعاون وتعزيز النزاهة الشخصية والوعي الذايت.
وباعتبار التأمل مامرسة روحية تاريخية أساسية  ،يتم غالبا إدراجها يف مختلف التعاليم األخالقية والدينية والنفسية.
حيث تعترب املامرسات التأملية ،مثل التفكُر ،جزءا ً أساسياً يف العديد من الديانات ،مبا يف ذلك البوذية والهندوسية
والجاينية والطاوية ،ولكن أيضا يف الديانة املسيحية واإلسالم واليهودية (انظر .)2013 Renger and Wulf
غالبا ما ُيارس اليوم التأمل فيام هو أبعد من ذلك وبشكل مستقل عن الجانب الديني أو الروحي لدعم حالة الرضا
العامة لألشخاص يف إطار الدعم النفيس االجتامعي أو العالج النفيس مثال .وهذا ينطبق بشكل خاص عىل ما يسمى
بالعامل الغريب .عىل غرار التأمل الذهني ،يتزايد اهتامم الباحثني مبفهوم التأمل ،من بينهم عىل سبيل املثال علامء
األعصاب الذين يبحثون آثار التأمل عىل العقل (انظر  Fox ،2010 Ulrich Ottوآخرون  ،)2016أو علامء النفس الذين
يهتمون إىل حد كبري بإمكانيات واسعة لتطبيقاته العالجية(انظر  Ospinaوآخرون  Goyal ،2007وآخرون .)2015
عموما ،تؤكّد األبحاث اآلثار اإليجابية املذكورة أعاله.

السالم الداخيل :التأمل قد يساهم يف الراحة البدنية والنفسية ،فالراحة  /الرضا تعترب املصدر الذي يغذينا ،كام تغذي الرتبة الخصبة النبات.
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