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 مقدمة

التدريبي املتكامل لنشر  يقدم مشروع )املرأة حاضنة السالم( التابع لجمعية البحرين النسائية هذا الدليل

(، وتطمح الجمعية من خالل هذا الدليل أن 21-17ثقافة السالم بين الشباب من الجنسين )الفئة العمرية 

 تساهم في نشر ثقافة السالم وتعزيز األمن واالستقرار في العالم أجمع.

 

 من يستطيع التدريب باستخدام هذا الدليل؟

 مدربات لديهم:/ربينيستطيع التدريب على هذا الدليل مد

 .خبرة جيدة في التدريب 

  .اهتمام خاص بقضايا السالم في العالم ومفهوم السالم الداخلي 

 21-17الفئة العمرية  الشباب من الجنسين، خبرة جيدة في التعامل مع. 

 

 كم مدة التدريب، والعدد املفّضل للمشاركين في الورشة التدريبية؟

ساعات، على أن يكون عدد املشاركين في  7-6طروحة في هذا الدليل حوالي يستغرق التدريب حسب املادة امل

ربما يؤثر على سير التدريب وال يتيح املجال الكافي  25فردا كحد أقص ى، وجود عدد أكبر من  25-15حدود 

 للمناقشة واالستماع إلى جميع اآلراء.

الورشة التدريبية مرتين أو ثالث مرات كحد املدّرب حسب الرغبة واألوقات املتاحة تنظيم  /تستطيع املدّربة

وهو األفضل لضمان إتاحة الوقت الكافي للمناقشة  أقص ى، بحيث يتم مناقشة محور واحد في كل لقاء

 من مناقشة كل املحاور دفعة واحدة وفي يوم واحد.والحوار
ً
 ، بدال

 

 لعملية التدريب؟و  للمدربين الجمعية الدعم تقّدمأن  يمكنكيف 

 جود أي استفسار أو تساؤل حول التدريب على املادة، يمكن التواصل مع الجمعية على البريدفي حال و 

، وسيتم الرد على االستفسار في غضون أسبوع كحد أقص ى، من الدليل ولىاملوجود في الصفحة األ  االلكتروني

على أن  للمدربين الجهة التي ستقوم بالتنفيذ بإجراء ورشة تدريبية أولية مساعدةكما تستطيع الجمعية 

 كان التدريب خارج مملكة البحرين. دعم وتمويل عملية التدريب في حالتتكفل الجهة املعنية ب

 

 في هذه الورشة؟ / املدّرباتما هو العدد املفضل للمدربين

  للتناوب في عملية التدريب. ،مدِرب /مدِربة 2من األفضل وجود عدد 
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 املدّرب: /إرشادات للمدّربة

 

 املدِرب من محتوى التدريب املوجود في هذا الدليل عنصر أساس ي في إتمام /مكن املدِربةخلفية وت

 الورشة التدريبية بالصورة املطلوبة.
 

  إتاحة فرصة كافية للمشاركين للتعبير عن آرائهم بحرية تامة دون إصدار أحكام ُيحّفز الجميع

 للمشاركة والتفاعل في الورشة التدريبية.
 

 ر  في الورشة من شنه  تحفي  املشاركين من الفئة العمرية املسههدفة)الشباب( علىإشاعة جو من امل 

 التفاعل واملشاركة.
 

  من األفضل لإلجابة على بعض األسئلة واالستفسارات املطروحة خالل الورشة وأثناء املناقشات

بة  على االستفسار قبل إعطا /الجماعية أال تبادر املدِرّ
ً
ء املجال للمشاركين إلبداء املدرب باإلجابة فورا

 مثال توضيحي: .آرائهم

(: كيف نستطيع أن نعيش السالم الداخلي املدرب /بةللمدر  )، توجه سؤال املشارك( /)املشاركة

 في هذا املوقف؟ 

ما رأيك أنت؟ كيف بنظرك يمكن أن نعيش املشاِرك(:  /املدّرب( ترد على )املشاِركة /)املدّربة

 /، هل باإلمكان مساعدة )املشاركةوقف الذي طرحتيه؟ ما رأي املشاركينالسالم الداخلي في امل

 ( في الوصول إلى الحل؟املشارك

 التعليق وإعطاء الخالصة النهائية. املدّرب /بة، تستطيع املدر  النتهاءومن ثم بعد 
 

 م دون تلقين في الوصول إلى النتائج بنهفسهملساعدة املشاركين  تدريبية أفضل وسيلة هي اثارة األسئلة

 مثال توضيحي:، أو إعطاء املعلومات جاهزة

 املفهوم املراد إيصاله: السالم الداخلي أساس السالم األسري واملجتمعي.

 طريقة إيصال الفكرة:

املدّرب: هل تعتقدون أن السالم الداخلي أساس السالم األسري واملجتمعي؟ أم العكس  /املدّربة

 صحيح، وملاذا في رأيكم؟

ز 
ّ
حف

ُ
 األسئلة املشاركين على التفكير والتحليل وبالتالي الوصول للحقائق والتعريفات الصحيحة.ت
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 حّفز الجميع  /يجب أن تكون املدربة
ُ
املدرب على تواصل مباشر مع جميع املشاركين، فتحاول أن ت

 بعض املشاركين الذين 
ً
للمشاركة والتفاعل من خالل توجي  أسئلة تحفي ية للتفكير، وخصوصا

 سمون بالهدوء وعدم املشاركة بشكل فّعال في الورشة.يت
 

 املدّرب من خالل  /يتضمن الدليل التدريبي الكثير من املفاهيم والتعريفات، فيجب أن تتنكد املدّربة

املناقشة والحوار واستعراض التجارب واألمثلة أن املشاركين مدركون للمفاهيم وأبعادها وكيفية 

 تطبيقها في واقعهم اليومي.
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 تحفيز وانطالقة الورشة

 (دقيقة 30)الزمن:  

 

 أهداف الورشة:

 .التعريف بثقافة السالم ومفهوم السالم الداخلي 

 .مناقشة كيفية ممارسة السالم في حياتنا 

 .استعراض طرق وآليات نشر السالم 

 

 كسر الجليد/التعارف

 .املدّرب /املقترحة من قبل املدّربةقة بالطريبنفس  التعريف  من الجميعطلب يُ في بداية الورشة 

  د( 15)الزمن: أهداف ورشة العمل 

 ملاذا أها هنا؟ وما الذي أريد تحقيق ؟

املشاركين عن سبب مشاركههم في هذه الورشة، واألهداف التي يتوقعون تحقيقها،  املدّرب /تسنل املدّربة

 وتقوم بتدوين كافة النقاط على الورقة.

بة بتت وضيح أهداف وأنشطة الورشة وما الذي تسعى لتحقيق  .. تتنكد من أن الجميع مدرك قوم املدِرّ

 ألهداف هذا التدريب.

وفي نهاية الورشة يتم استعراض األهداف املتوقعة من الورشة وتحديد ما تم وما لم يتم تحقيق  من قبل 

 املشاركين.
 

 د( 15: الزمنتحفيز وتنشيط )

طالقة للورشة وتوجي  اهتباه املشاركين إلى أهم املفاهيم األساسية في ممارسة يعتبر هذا التحفي  بمثابة االه

 ثقافة السالم.
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التعبير عن كل صورة بكلمة أو  ، وتطلب منهمينأدهاه على املشارك مجموعة من الصور  املدّرب /املدّربةتعرض 

إلى كافة اآلراء  املدرب /بةاملدرّ ، تستمع حسب وجهة هظرهمها بمفهوم السالم بإيجاز ارتباط ، وأن يذكرواعبارة

  .دون التعليق عليها

عّبركل صورة من الصورة أدهاه 
ُ
ا يحقق عن مفهوم من املفاهيم التي سيتم استعراضها في الورشة بم ت

 ...  ، احترام القواهين، التواصل، التنوعأهدافها، ومنها مفهوم التضامن، التعاون 

ا عشوائيا على املشاركين، على أن يتم عرض الصور على شاشة وتوزيعه بطاقاتيمكن طباعة الصور على 

 العرض، ليتسنى لجميع املشاركين مشاهدة الصورة اثناء التعليق.
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الصور وليس للعرض على الشاشة،  ولتفقط لفهم مدل املدّرب( /)للمدّربةتعتبر النقاط أدناه إرشادية 

 :تم ترتيب النقاط حسب تسلسل الصور 
 

 ستشعر بالسعادة حينما تحاول مساعدة ورفع اآلخرين. .1
 

السالم يبدأ من عقلك وطريقة تفكيرك، وينعكس على سلوكك وليس العكس. فكلما حاولت أن تكون  .2

 في تفكيرك فنهت أقرب للسالم.
ً
 إيجابيا



 

10 

 

يمتلك جزءا من الحقيقة، وال تكتمل لدي  الحقيقة إال بتناغم  مع اآلخرين ممن  كل إنسان في العالم .3

حول . فهو أشب  بقطعة ضائعة من مجموعة قطع متناثرة، فحينما تتحد القطع مع بعضها فإنها 

ون 
ّ
 جميلة. لوحةتك

 

 الحفاظ على البيئة جزء من تحقيق السالم في الكون، فال سالم في بيئة مهملة وتتعرض لال  .4
ً
هههاك يوما

 بعد يوم.
 

التعاون خير سبيل للوصول ملجتمع السالم، فمهما كان اختالفنا إال أهنا متفقون على القيم  .5

 اإلنساهية، وعلي  هحن نستطيع أن هتعاون ملا في  صالح وخير اإلنساهية.
 

 إال السالم. يالسالم عليكم! تحية تعني أهك لن ترى من .6
 

ع رأيك فقط، لن يتحقق السالم إال حينما تؤمن بنن رأي اآلخرين اسمع لآلخرين، فال يكفي أن تسم .7

 مهم ويساعد في تطوير الفكرة هحو األفضل.
 

 مهما كان اختالف ألواهنا، أدياهنا، ثقافتنا، أفكارها. الخ، إال أهنا نستطيع تحقيق السالم بيننا. .8
 

 ان مجتمع السالم.األسرة املستقرة املنسجمة املتناغمة مع أفرادها، ركن أساس ي من أرك .9
 

 يمكن أن نعمّر األوطان. .10
ً
 وحدي لن أستطيع، ولكن معا

 

حفاظنا على أهظمة املرور وغيرها من القواهين واألهظمة التي تنظم املجتمع هي جزء من حفاظنا على  .11

.
ً
لق ليكون متناغما

ُ
 أهظمة الكون الذي خ

 

ي نستطيع التفكير بها بحرية، فت دهر كلما ازداد عدد األفراد في الدائرة، كلما ازدادت املساحة الت .12

.
ً
 أفكارها وتصبح أكثر تطورا

 

13.  
ً
لن نستطيع أن هتطور إذا كنا متطابقين تماما، البد من وجود اختالف يساعدها على أن هكتشف بعدا

.
ً
 جديدا

 

 أكثر للوحة الفنية. .14
ً
 ألوان مختلفة، إذا ما انسجمت مع بعضها، تعطي جماال
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تؤمن بقيم السالم، إال أن ذلك ال يمكن إثبات  إال بعد أن تقرر أن تسمع مهما حاولت أن تّدعي أهك  .15

 لرأي الطرف اآلخر، تسمع ل  ألهك مؤمن بنه  جزء من الحقيقة التي تبحث عنها أهت.
 

املدّرب قبل البدء في التمرين أعاله الستفسار من املشاركين عن تعريفهم ملفهوم السالم  /تستطيع املدّربة

دون تعليق، فقط تقوم بتسجيل اآلراء على السبورة، على أن يتم في نهاية الورشة طرح  ومنظورهم له

 نفس الستفسار لقياس التطور في الفهم ومدى اكتسابهم للمفاهيم والتعريفات الجديدة. 
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 تمهيد: واقع السالم في العالم 

 (دقيقة 30: الزمن)

 

 :يليعما  الورشة باالستفسار من املشاركين املدّرب /بةتفتتح املدرّ 

 ؟وضع السالم في العالم ما هو 

 وما أهميت ؟ ؟اآلن السالم موضوع هناقش ملاذا 

  ؟الحاليواقع رون مستقبل العالم املقبل بناء على الكيف ت 

ومساعدة املشاركين للتعبير  تيسير النقاش اآلراء معخالل تلك املناقشة باالستماع إلى  املدّرب /بةتقوم املدرّ 

 عن آرائهم بحرية تامة.

على شاشة  استعراض أبرز النقاط الواردة في بعض التقارير الدوليةب املدّرب /بةاملدرّ تقوم بعد االهههاء، 

 ملثال التقرير السنوي الخاص بمؤشر السالم العالمي، والذي يصدر ، ومنها على سبيل االعرض
ً
  .سنويا

 املدرب /بةعلى املدرّ . 2014أبرز ما جاء في التقرير السنوي الخاص بمؤشر السالم العالمي لعام  فيما يلي أدهاه

 /بةج وتستطيع املدرّ ، فاملعلومات التالية مجرد هموذتجديد املعلومات باالطالع على التقارير لألعوام الالحقة

 .استخدام معلومات أحدث بحسب املالئم رباملد

 

 :4201ما جاء في التقرير السنوي الخاص بمؤشر السالم العالمي لعام  أبرز 

 "حتى اآلن في تاريخ البشرية، إال أن  !!على الرغم من أن القرن الذي نعيش  هو أكثر قرن "سلمي

، 2008الت العنف وتهديد السالم بشكل كبير؛ فمنذ السنوات السبع األخيرة ازدادت فيها معد

 دولة. 51دولة، في مقابل صعود املؤشر إيجاًبا في  111اهخفض مستوى السلم في 

  "ومن هاحية أخرى فإن أوروبا حافظت على مستواها منذ األعوام السابقة بكونها أكثر منطقة "سلمية

  العشرين األوائل. دولة سلمية من ضمن 14في العالم، بتصدرها القائمة ب

  ،ومن بين النتائج التي أوردها التقرير أن آيسلندا، والدهمارك وهيوزلندا هي الدول األولى في املؤشر

  فيما تقبع سوريا وأفغانستان وجنوب السودان في املؤخرة بنكثر الدول عرضة للههديد.
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 ملاض ي، مثل جورجيا وليبيا وأشار التقرير إلى أن عدًدا من الدول قد حققت تقدًما خالل العام ا

  وساحل العاج.

 التقرير إن العالم أصبح أقل سلًما خالل العام املاض ي بسبب زيادة خطر "املنظمات اإلرهابية"  وذكر

مليون شخص  500وارتفاع معدالت التهجير وأعداد الالجئين بسبب الن اعات، كما أشار إلى أن هناك 

  مليون يعيشون تحت خط الفقر. 200تقرار، من بينهم ضة لخطر عدم االسيعيشون في مناطق معرّ 

 تريليون دوالر، ما يوازي ضعفي الناتج القومي  9.8فقد بلغت بحسب التقرير  أما تكلفة العنف عامليا

 1350تواء العنف ما قيمت  لدول أفريقيا مجتمعة، وما يعني أن كل شخص يتكلف من مي اهية اح

 .دوالر
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 :
ا
 التعريف بثقافة السالمأول

 (دقيقة 120: الزمن)

 

 التعريف بثقافة السالم ومفهوم السالم الداخلي. الهدف العام:

 تمرين:

ممارسة ثقافة السالم البد أن تنبع من قيم  ين القيم والسلوك، وللتوضيح بنّن يهدف هذا التمرين إلى التميي  ب

الفرد ومن ثم يتم ترجمهها إلى سلوك، فالقيم هي املبادئ التي هؤمن بها، بينما السلوك يمثل  عليا يؤمن بها

.
ً
 األفعال التي هقوم بها ظاهريا

وتطلب من املشاركين االفتراض بنن الصورة أدهاه التالية على شاشة العرض،  الصورة املدرب /بةتعرض املدرّ 

وتشير  .؟الرمزية الصورة من تلك اهطالقايمكننا تعريف ثقافة السالم ، فكيف " شجرة السالم" تمثل 

الجذور الضاربة في أعماق األرض لتثبيت الشجره  -1، أجزاء رئيسية 3الشجرة تتكون من  بنن املدرب املدّربة/

 -3، الذي يحمل الغذاء لألوراقو  وأوراقها بنغصانها الشجرةالجزء الذي يربط جذور جذع الشجرة وهو  -2، 

 .أوراق الشجرة 
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 :لتالية على املشاركين بشكل جماعياألسئلة ا املدرب /بةتطرح املدرّ 

 ما هي الجذور التي تحتاجها شجرة السالم للثبات واالرتكاز على األرض؟ 

 حينما تكون جذور الشجرة قوية وراسخة في األرض؟ورها ما األوراق والثمار املتوقع ظه 

  ؟في الشجرةأو الجذع ما الذي تمثل  األغصان 

 

 ، مرسوم عليها التالي:على كل مجموعة كبيرة رقة بيضاءبتوزيع و  املدرب /بةتقوم املدرّ 

 
 

 بحسب فهمهم الشجرةاق بين جذر وأور العبارات الواردة أدهاه الكلمات أو وتطلب من املشاركين تصنيف 

  .السالم لقيم وثقافة

 

، أو راق صغيرة ليتم لصقها على اللوحةالعبارات أدناه على أو الكلمات أو طباعة  باملدرّ  /بةتستطيع املدرّ 

 على اللوحة على أن تكون بألوان مختلفة. كتابتها بقلم باإلمكان

اآلخر،  الراي احترام، القواهين احترام حية،التض، ال يتمسك بآرائ  ،ال يعتدي على القواهين، التضامن)

، يحب لغيره  ، التسامحيحترم وجهات النظر املختلفة ، (، ..الخملجتمع، الكون، العالم، االبيئة) املسئولية تجاه

يستمع آلراء ، والتعّدد تنوعال يبحث عن الحلول دائما، ،يخدم ويساعد في  تطوير اآلخرين، ما يحب لنفس 

جميع الناس اإليثار، ، ، يحاور اآلخر املختلفشكال هبذ العنف ورفض  بكل أ،  يد منهاويستف اآلخرين

 .(اإلنساهيةمحترمون لهويههم 

 

األوراق أو الثمار: 

 السلوك

القيم: الجذور  

 األغصان

 الجذع
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 (األوراق أو الثمار )السلوك (الجذور )القيم

، هبذ العنف بكل املسئولية، التضامن

اإليثار، ، القواهين احترام، املحبةشكال ، أ

 لتنوعا ،، التسامحاآلخر الرأي احترام

الناس محترمون لهويههم ، جميع والتعَدد

 .، التضحيةاإلنساهية

، ال يخدم ويساعد في تطوير اآلخرين ،يحاور اآلخر املختلف

، ويستفيد منها ، يستمع آلراء اآلخرينقواهينيعتدي على ال

، ، يحترم وجهات النظر املختلفةيبحث عن املشترك دائما

 .آرائ ال يتمسك ب، يبحث عن الحلول دائما

 

في  تصنيف املفاهيم حسب الوارد باملدرّ  /بةوتوضيح املدرّ  من عرض املجموعات والنقاش االهههاءبعد 

 ، أعاله الجدول 
 

 ما يلي: /توضح املّدربة
ا
 املدرب شفويا

  األغصان في شجرة السالم ممكن تمثلنا " هحن " كنفراد أو منظمات أو كل من يحمل على عاتق  نشر

فال يمكن لشجرة السالم أن تثمر دون وجود اإلنسان الحامل لتلك القيم والذي ثقافة السالم، 

 يستطيع تحويلها إلى سلوك وواقع معاش.

  جذع الشجرة هو األساس املشترك الجامع التي تنبثق من  األغصان والذي قد يشير باه  مهما

متصل بالقيم االساسية  اختلفت التفرعات واألغصان في اتجاهاتها، اال أنها تشترك في أساس واحد

 املكوهة لثقافة السالم.
 

 ومن ثم يتم عرض املفاهيم التالية على شاشة العرض:

  احترام حقوق جميع تتكون ثقافة السالم من قيم، ومواقف وأهماط سلوك مبنية على عدم العنف و

 . الناس وحريههم

 التي توج  سلوكياتنا بشكل عام القاعدة بالقيم التي همتلكها وهي ةممارستنا لثقافة السالم مرتبط. 

  وهدفها عالم يعيش  ،إن القوة في ثقافة السالم ال تستمد من العنف بل من املشاركة والنقاش والتعاون

  في  هذا التنوع من الثقافات في مناخ يسوده التفاهم، والتسامح والتضامن.

 بيعية، أو على حقوق اآلخرين، وبذرت  السالم يعني عدم التجاوز واالعتداء على القواهين التشريعية أو الط

 على واقع  الخارجي.
ً
، ثم تنعكس آثارها سلوكا

ً
 تكمن في إيمان اإلنسان بقيم الفطرة السليمة عقيدة



 

17 

 

  تتكون من القيم واملواقف، وطبيعية السلوك فهي  وفق تعريف اليونسكوأما ثقافة السالم وعناصره

، األساسية لإلنسان وحريات اآلخرينيحترم الحقوق على عناصر عدم العنف و  تتركزاإلنساني التي 

ولقد تم تحديد هذه الحقوق في ميثاق حقوق اإلنسان. والعناصر التي حددتها اليونسكو لثقافة السالم 

 هي:

 احترام حياة وكرامة كل كائن بشري بال تميي .احترام الحياة بكل أنواعها : 

 :خارفض العنف  نبذ العنف ورفضه بكل أشكاله
ّ
كمنهجية للتغيير  الطرق السلمية ذوات

 .وحل املشكالت

 :مشاركة اآلخرين وتقديم الخير لكل الناس دون إهتظار مقابل املشاركة والعطاء. 

 :اإلستماع إلى وجهات النظر املختلفة واالستفادة منها في الوصول  اإلصغاء سبيل التفاهم

 .ةرؤية مشترك إلى

 :كل العمل على حماية حيط من حولنا ويشمل الشعور باملسئولية تجاه امل صون كوكبنا

 .من حيوان وهبات وجماد الكائنات واملخلوقات األخرى 

 :تضامن متجدد  
ً
وتطوير مسيرة اإلنساهية على الخير والعطاء  في تنمية املجتمع العمل معا

 .حق للجميع بال تميي 

 

 السالم الداخلي:

 

 تمرين:

، وتمّهد للمفهوم باستعراض مواقف مختلفة. يتم توزيع لداخليمفهوم السالم ااملدرب إلى /تنتقل املدّربة

باألسفل. الكلمات السلبية على بعض الكلمات  الجدول أدهاه مع األسئلة على كافة املشاركين مع إزالة التظليل

لة باألخضر، وهي تعّبر عن الحالة التي يعيشها الفرد )سالم أو 
َ
لة بالرمادي، والكلمات اإليجابية مظل

ّ
ال مظل

 .   (سالم

 

املدرب اختيار بعض املواقف من الجدول، والتعليق عليها من ِقبل املشاركين، وليس  /تستطيع املدّربة

 بالضرورة أن يتم تناول الجدول بالكامل. 
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 (2نموذج ) (1نموذج ) الرقم

1 

  تجاه مستقبلي األكاديمي في ظل  بالقلقأشعر

قد أن محدودية اإلمكاهيات املادية ألسرتي، وأعت

الطمو  في الحصول على شهادة جامعية أصبح يعد 

 من الخيال. 
ً
 ضربا

  محدودية اإلمكاهيات املادية ألسرتي يستوجب العمل

للحصول على وظيفة  أبذل غاية جهديحثيثا وأن 

مسائية مناسبة تساعدني في أن استكمل دراستي 

 ستكون تجربة ثرية بالنسبة لي في أن 
ً
الجامعية، حقا

 ل في آن واحد. أدرس وأعم

2 
  دائما من عدم قدرتي على  القلق والخوفيساورني

تجاوز امتحان مادة الكيمياء، لذا أشعر بصعوبة 

 كبيرة أثناء دراستي للمادة.

  صعوبة مادة الكيمياء تحفزني للبحث واالطالع

بذل بصورة أكبر في املادة، وأعتقد أن استمراري في 

شنه  تطوير في سد الثغرات من  الجهد واملثابرة

قدرتي على الفهم واالستيعاب وتجاوز املادة بكل 

 تفوق.

3 

  مع علياء، فلقد بلغ الحد  لقطع عالقتيآن األوان

أمام اآلخرين  إيذائي وإحراجيجراء ما تقوم ب  من 

دون مبرر واضح سوى رغبهها في إيذاء اآلخرين، 

. بالضيقأشعر 
ً
 منها فعال

  لياء، فضيقها مني مع زميلتي ع أرمم عالقتيالبد أن

 ما هو إال رسالة لي ألقوم بصياهة خلل ما في 
ً
مؤخرا

عالقتنا، وقد يكون تعبيًرا عن ضغوط معينة 

 تعيشها علياء وتحتاج إلى دعم صديق مخلص.

4 

  ،
ً
تحسين  ومن الصعبوالداّي يتعاركان دائما

عالقههما بعد كل تلك السنوات، كل هذا يبعث 

اهية العيش في هذا وبعدم إمك الضيق والحزن على 

 املن ل.

  هو كيف 
ً
 بدور فعالأن أقوم يمكن ما يشغلني حاليا

وتغييرها إلى في األسرة  تحسين األوضاعيساهم في 

، فمهما كاهت الصعوبات التي تواج  األفضل

، اال أن 
ً
ويبدأ بخطوة،  التغيير ممكنأسرتنا حاليا

 سيعزز قدرتي 
ً
أعتقد أن الواقع الذي أعيش  حاليا

مواجهة ضغوطات الحياة وحل املشكالت على 

.
ً
 مستقبال

5 

  ،املناخ العام في املؤسسة التي أعمل بها غير صحي

فالبعض يحاول النيل مني للحصول على موقعي 

الوظيفي، وآخرون يحاولون افتعال املشاكل التي 

، أصبح وجودي في تلك تثير غضبيمن شننها أن 

ل 
ّ
د من بالنسبة لي، وأعتق أزمةاملؤسسة ُيشك

 كيفية التعامل مع فئات مختلفة من الناس  تعلمت

القدرة  تعلمتمن خالل عملي في املؤسسة، كما 

على ضبط اهفعاالتي والتعامل بإيجابية مع 

أن أبذل جهًدا أكبر في تحسين سنحاول الجميع، 

التواصل مع اآلخرين، ربما هذا يساعدهم على 
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 لداخلية تجاهي.تجاوز مخاوفهم ا الصعب التعايش مع اآلخرين. 

6 

  عن 
ً
توفت والدتي منذ فترة، وأصبح أبي عاطال

العمل أله  خسر تجارت ، ولدّي أخوة يحتاجون 

رعاية، وربما ال أستطيع استكمال دراستي 

 ! حظي سيئالجامعية. أشعر بنن 

  كبيًرايحتاج 
ً
 هفسيا

ً
وأعتقد أهني أستطيع  أبي دعما

قدمي  تقديم هذا الدعم ل  ليستطيع الوقوف على 

من جديد، أحتاج أن أرتب وقتي ما بين الجامعة 

البحث عن وظيفة  أحاول ورعاية أخوتي، وربما 

مناسبة تعمل على تحسين الدخل العام لألسرة، أو 

ربما يمكننا الحصول على تمويل الستكمال 

 دراستي، سنعمل جاهدة في هذا اإلطار. 

7 

  من املستقبل في  ضيق وخوف شديدتنتابني حاالت

ل سوء األوضاع الحالية التي همر بها، وبدأ هذا ظ

يؤثر على عالقاتي باآلخرين، حيث يشعرون 

 بالنفور مني جراء عصبيتي الدائمة.

  معاهاتهم جراء  التخفيف عن اآلخريندائما أحاول

األوضاع الصعبة التي همر بها، ولذلك ترجع لي 

الكثير من الصديقات للمساعدة في حل مشكالتهن 

لي إحدى الصديقات بنهني أصبحت حيث قالت 

مصدر إلهام لهّن في القدرة على مواجهة الضغوط 

 وحل املشكالت. 

8 

  هو أهني أصرف الكثير من  بالضيقما يشعرني

الوقت في املذاكرة والتحضير، اال أن هتائجي هذا 

العام لألسف غير مرضية بالنسبة لي وال تتناسب 

 مع الجهد املبذول. 

 للتعرف على طرق أفضل  تحفزني هتائجي هذا العام

للمذاكرة والتحضير بحيث أعمل على تحسين 

 هتائجي.

9 

  ضغوطا مختلفة بصورة أكبر من أواج  أشعر أني

اآلخرين، ولذلك يبدو على وجهي عالمات 

. االضطراب واالهفعال
ً
 دوما

  هللا مهما كاهت الضغوط التي تواجنهي، إال أن

لتي تواجهنا ملواجههها، فالضغوط ا منحني القوة

تجاوزها بمروهة وانشرا  بمثابة اختبارات حياتية، 

 أن هكون أكثر قوة وصالبة في 
ً
يساعدها حتما

 مواجهة تحديات الحياة ومشاكلها.

10   ألني ال مواجهة هذه األزمةعلّي من الصعب ،

 أمتلك مقومات الحل.

 التفكير بعمق ، علينا ال يوجد مشكلة إال ولها حل

 ، ر خارج الصندوق 
ً
بما هجد أكثر من حل وليس حال

.
ً
 واحدا

11 
  كوني األخ األكبر في أسرة متفككة وغير مستقرة  لتقوية أشعر أه  يتوجب علّي القيام بدور كبير
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على مستقبل تلك  للضيق والشعور بالقلقباعث 

 األسرة.

، أواصر عائلتي وترميم الخالفات فيما بينهم

 لعمل ذلك.
ً
 سنسعى جاهدا

12 

 الشعور باإلحباطولي يعززون لدّي كل من هم ح ،

فكلما حاولت املض ي وتجاوز الصعوبات، إال أنهم 

التقدم ويكّرسون في وعيي الشعور  يثنوني عن

 بالفشل.

 كلما أسمع كلمات سلبية أو محبطة من اآلخرين ،

 وإصرارا
ً
وتجاوز على مواصلة الطريق  ازداد عزما

إياها التي منحني  أثق بقدراتي، ألهني كل الصعوبات

 ربي.

  

 األسئلة:

 ( ؟ 2( والنموذج )1ما أبرز الكلمات البارزة في النموذج)ل اهظر
َ
ل بالرمادي واملضل

َ
 باألخضر. املضل

 ( ؟2( والنموذج )1ما هي أهم الفروقات بين الشخصيات في النموذج) 

( يغلب علي  1املدرب الفرق بين النموذجين، فالنموذج) /خالل مناقشة عمل املجموعات، توضح املدّربة

اإلحباط والخوف والضيق والتفكير السلبي، في حين تغلب الثقة واملروهة واالنشرا  والتفكير اإليجابي 

 (. 2والشعور باملسئولية على النموذج )

( عينة من مواقف تؤسس لحالة )ال سالم( يعيشها الفرد مع هفس  في مواقف مختلفة، بينما 1النموذج )

ة من مواقف تؤسس لحالة )سالم( و )استقرار( يعيشها الفرد مع هفس  قبال ( تكشف عّين2النموذج )

 الصعوبات أو التحديات التي تواجه .

" املدرب تعريف /بعد االهههاء من املناقشة والتركي  على أهم األفكار في النموذجين أعاله، تستعرض املدّربة 

 أدهاه على شاشة العرض. السالم الداخلي "

 

  :يالسالم الداخل

التحرر من العقد واملخاوف أو أي خلل يسبب الضطراب وعدم اإلستقرار في "

ر النفس، فال يصدر من الفرد ما 
ّ
 "صفوه أو صفو عالقاته مع اآلخرين ُيعك
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 املدرب األسئلة التالية على املشاركين: /بةء من استعراض التعريف، توجه املدرّ بعد النتها

  سلبية تهدد السالم الداخلي، بحسب ما تم التوصل إلي   مشاعرن والحز هل مشاعر الخوف والقلق

؟ أم  خالل املناقشة السابقة
ً
ملفهوم السالم الداخلي، وبالتالي يجب التوقف عن تلك املشاعر فورا

 ؟ وضح رأيك بنمثلة من واقع حياتك؟لديك وجهة هظر مختلفة

 هل توجد عالقة بين قيمة املسئولية لدى الفرد وحالة السالم الداخلي؟ 

 ذكر ا ال سالم( على سلوكنا الخارجي، وتؤثر في اآلخرين؟ /هل تنعكس الحالة التي نعيشها )سالم

 أمثلة؟

  أه  كلما  بمعنى ؟نعيشهاهل مقدار ما نعيش  من مشاكل وتحديات مرتبط بحالة السالم الداخلي التي

 من السالم الداخلي، والعكس كلما زادت مشاكلنا  قلت تلك
ً
املشاكل والتحديات، أصبحنا أكثر قربا

 عن السالم الداخلي؟
ً
 وتحدياتنا، أصبحنا أكثر بعدا

 

 :ب املفاهيم أدناه بشكل شفوي املدرّ  /بةبعد النتهاء، تطرح املدرّ 

 تخطيط واإلعداد والتدبير القلق والخوف مشاعر طبيعية لدى اإلنسان بالقدر الذي يساعده في ال

 للنجا ، 
ً
 من الفشل وسعيا

ً
أو أن يدفعنا الخوف أو القلق لشئون حيات ، كنن يدرس الطالب خوفا

 أن هتفادى خطر ما في طريقنا، 
ً
 حينما أخاف من البرد، فعليّ أحياها

ً
أن اتقي  بلبس الثياب  فمثال

 تسبب مشاعر الخوف أو ، ولكن حينما الدافئة
ً
 ـتلك املشاعروالتخطيط، ف فكيرالت في القلق شلال

 .في الحياة ندوارهابعن القيام  ، وتعوقناالداخلي تعمل ضد سالمنا

 زن على حدث معين الشعور بالحزن ال يناقض سالمنا الداخلي، فقد هحزن على فقدان قريب، أو هح

سمة عامة في  حينما يصبح الحزن حبتنا، فهذه كلها مشاعر طبيعية في حياتنا اليومية، ولكن أصاب أ

أن سالمنا الداخلي  حينها ، ولنثق، فمن الضروري أن هراجع أسباب شخصياتنا وفي طريقة تفكيرها

 معرض للههديد.

 سالمش من يع 
ً
 داخلي ا

ً
ينعكس هذا على شخصيت  وسلوك  الخارجي، ويرسل رسائل إيجابية ملن  ،ا

، فما يرسل  لآلخرين ال االضطراب في داخل حول ، على النقيض من الشخص الذي يعيش حالة 

.
ً
 يكون إال سلبيا

  املسئولية قيمة أساسية في الفرد الذي يعيش حالة السالم الداخلي، املسئولية تجاه اآلخرين ممن

يواجهها، فهو يعتبر والبذل، فمهما بلغت التحديات والصعوبات التي  حول  تدفع  للعمل والتغيير
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 لتجاوزها
ً
خص الذي يعيش حالة الضيق والخوف، فهو يفقد ، على العكس من الشهفس  مسئوال

ل اآلخرين مسئولية التغيير، فسالم  الداخلي رهن التغيير حّم يُ على التغيير، بل و ثقت  بنفس  وقدرت  

سالم  الداخلي مرتبط بنحداث ، وهو بذلك ال يملك سالم  الداخلي، بل ونب  أفراد آخر  ذي يقومال

 .خارجية أو افراد آخرين

 أن جوهر السالم من املشاكل والتحديات، بل  اخلي ال يعني أن نعيش في عالم خال  السالم الد

 ةخالي ةتوجد حيا، فال من أحداثتجاه ما همر ب  في حياتنا اإليجابية كمن في ردود فعلنا الداخلي ي

 أدناه  الرمزية القصة يتم استعراض .والتحديات من املشاكل
ا
 ثناء الشرح:أشفويا

 

ر عنيحكى أه  كان هن عبّ
ُ
. حاول الكثير من الرسامين رسم تلك السالم اك ملك قرر أن يمنح جائزة ملن يرسم أجمل لوحة ت

حضر القصر وفي أحد األيام . تلك اللوحات اللوحة، و لكن جميع محاوالتهم باءت بالفشل، حيث لم تعجب امللك أيا من

ر عــن السـالم ، وحار امللك في أمره ، و لم يعرف أي اللوحتين يختار ، فقد كاهت كلتا  رسامان ، يحمل كــل منهما لوحت  التـي ُتعبّ

ر عن  . بمنظور مختلف السالم اللوحتين تعبّ

تعكس صورة جبل ضخم شاهق االرتفاع ، و تمتد على األفق البعيد سماء زرقاء مألى  ولى تصور بحيرة هادئةكاهت اللوحة األ 

لك علـى هقيض اللوحة وذ. السالم بسحب كثيفة . و قد أجمع كل من رأى اللوحة على أنها وال ريب اللوحة املثالية للتعبير عن

الثاهية ، التي كاهت عبارة عــن جبــال كذلك ، ولكنهـا كاهت وعـرة و صعبة املسالك ، سمائها ملبدة بالغيوم ، و األمطار تنهمر 

بغزارة ، يصاحبها رعد و برق شديدان . وعلى أحد جواهب الجبل ينحدر شالل، تتدفق املياه من  بغزارة. وللوهلة األولى تبدو 

البتة. ولكن عندما أمعن امللك النظر في اللوحة، شاهد خلف الشـالل شجيـرات صغيرة  السالم ه الصورة غير معبرة عنهذ

الشالل، رأى امللك العصفورة قابعة االهحدار الشديد ملياه  هبتت مـن شق في صخــرة، وقـد بنت عليـ  عصفــورة عشهــا. و رغم

 . في مكانها في سالم تام

 

  ؟حتين اختار امللك لتفوز بالجائزةفي رأيك أي اللو 

 

 
ُ
 :عرض العبارة أدهاه على الشاشةوبعد اهههاء املناقشة ت

 

 "من العبث أن تبحث عن السالم في العالم في الوقت الذي لم تجده في أعماقك"

 

أن تعرض اللوحتين على املشاركين وتطلب منهم أن  املدرب /بةبإمكان املدرّ  :فكرة لعرض القصة أعاله

رسم  ن ثم تسرد القصة الرمزية أعاله. )باإلمكانيختاروا أي اللوحتين تعبر عن السالم بصورة أكبر، وم

 اللوحات أو البحث عن لوحات جاهزة من األهترهت(.
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 :
ا
  ممارسة السالم في حياتناثانيا

 (قيقةد 120: )الزمن

 

 كيفية ممارسة السالم في حياتنا.مناقشة الهدف العام: 

 

 حوار مفتوح..

 :السؤال التالي للمشاركين املدرب /بةاملدرّ  توجه

 فيهــا ونشــر ثقافــة  التــنثيرمــا هــي املجــاالت التــي نســتطيع  ؟كيــف يمكننــا ممارســة قيمــة الســالم فــي حياتنــا

 السالم؟

 

مجموعات وتطلب  3 إلى بتقسيمهم، ثم تقوم ملبدئية من املشاركيناإلجابات ا بعض املدرب /بةتأخذ املدرّ 

 من كل مجموعة التالي:

 

 : السالم الداخلي:(1املجموعة )

  ؟م الداخلي؟ ما هي الخطوة األولىكيف يمكننا تحقيق السال 

 

 : السالم األسري:(2املجموعة )

 يمكننا تحقيق السالم في  ؟ وكيفاألسرة في تحقيق السالم العالمي ما اهمية تحقيق السالم في

  األسرة؟

 

 : السالم املجتمعي:(3املجموعة )

 مكن تحقيق السالم املجتمعي؟؟ وكيف ياألصل في العالقات بين البشر هو ما  

 

املدرب النقاش، حيث تقوم /بةر املدرّ أن تنتهي املجموعات من عرض خالصة ما توصلت إليه، تيّس  بعد

  اآلتي:بالتعليق بعد انتهاء كل مجموعة ك
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 التعليق على املجموعة األولى:

 

 األسئلة التالية على املشاركين: باملدرّ  /بةتطرح املدرّ بعد أن تنتهي املجموعة األولى من العرض، 

  تؤثر على حالة السالم الداخلي؟ 
ً
ذكر مثاال من واقع حياتك اهل الظروف الصعبة التي همر بها أحياها

( علىطريقة نثير على ظرف صعب مررت ب ، مع بيان ت
ً
 أم إيجابيا

ً
 تفاعلك مع هذا الظرف )سلبيا

 .هذا الظرفقدرتك في مواجهة 

 ؟اذكر ي في حياتك وال يوجد ل  حل؟ هل مررت بمشكلة أو تحد
ً
  مثاال

 عنا كان  وحيثياتها، هل مررها بمشكلة اكتشفنا فيها أهنا كنا هبالغ في تصورها لتلك املشكلة
ُ
أو ربما توق

 بشنن إ
ً
املشكلة أتضح لنا أنها أصغر بكثير  تلكهنا غير قادرين على مواجههها، في حين ملا واجهنا خاطئا

إال بالوقوع في هذه  لنتعرف عليهالدينا قدرات وطاقات كبيرة لم هكن  اكتشفنا أنمما توقعنا، بل 

 املشكلة؟

 

 ب املفاهيم أدناه بشكل شفوي:املدرّ  /بةبعد النتهاء، تطرح املدرّ 

 فمهما كاهت صعوبة الظروف التي همر لألحداث التي تواجهنا قراءتناظرة اإليجابية وإعادة تعزيز الن ،

 هي التي تصقل شخصياتنا وتعلمنا أن هكون أقوياءتلك الظروف فبها، اال أهنا نستطيع تجاوزها، 

درين على وثقة بنهنا قا ، فكلما واجهنا مصاعب حياتنا بإيجابية وانشرا ولدينا شعور أكثر باملسئولية

 .، كلما استطعنا تجاوزها بهدوء وأصبحنا أكثر قوةمواجههها

 فاملخاوف واألفكار السلبية تشلنا بندوارهاالتي تقيدها عن القيام  السلبية طرد املخاوف أو األفكار ،

 .وتمنعنا من التطور  الصحيح عن التفكير

 املا تستحوذ على تفكيرها أفكار ال توجد مشكلة من غير حل، ولكننا لن نستطيع إدراك تلك الحلول ط

 سلبية ومخاوف وهمية.

  تضخيم املشاكل أو التحديات التي تواجهنا ل  تنثير سلبي على حالة السالم الداخلي، فنتوهم هتائج

هتوقع  أو هخاف من  كان املشاكل(، هكتشف أن ما كنا أي غير واقعية أو سيئة، ولكن حين هقع فيها )

 وغير حقيقي
ً
 .بكثير مما كنا هتصوره أو أكبر وهما
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 وتختتم بعرض العبارة التالية على شاشة العرض:

 اإلنسان أن يعيش سالمه الداخلي إل إذا حسم معاركه الداخلية املحتدمة مع النفسل يستطيع "

 "تجاه ما هو مطلوب منه من مسئوليات وتبعات عليه أن يتحملها في جميع أدوار حياته
 

 لثانية:على املجموعة االتعليق 
 

 ما يلي على شاشة العرض: يتم استعراض بعد أن تنتهي املجموعة الثانية من العرض،

، تستطيع األسرة ان تحدث تغمر املحبة والتفاهم والنسجام ومبدأ الشراكه بين أفراد األسرةحين "

 تغيير 
ا
 ابيإيج ا

ا
الف ي يسودها الصدام والخ، بخالف األسرة التفي املجتمع واملحيط من حولها ا

 "والجدال
 

 األسئلة التالية على املشاركين: املدرب /بةتطرح املدرّ  ثم

 وكيف ، هل االختالفات الشخصية بين أفراد األسرة توثر على السالم واالستقرار فيها؟ وضح بنمثلة

 للخالف؟
ً
 من أن تكون مصدرا

ً
 يمكن تجاوزها وتحويلها إلى هقاط قوة بدال

  ّواهتهى هذا أمثلة اذكررية؟ ر في حياتنا األسل الحواهل هفع ،
ً
 أسريا

ً
؟ وهل حدث أهنا بدأها حوارا

 الحوار بجدال أو خالف بين األطراف املتحاورة؟ ما الخلل وفق وجهة هظرك؟
 

 ب املفاهيم أدناه بشكل شفوي:املدرّ  /بةبعد النتهاء، تطرح املدرّ 

  يعن رأيرأي مختلف  ل األسرة ربما  فكل فرد في .بين أفراد األسرة واحترامهاالعميقة  االختالفاتتقبل 

 .وجهة هظري  احترامأن أحترم هذا االختالف مثلما أطلب من اآلخرين  وعليّ ، وهظرتي لألمور 

 .لنتعلم من بعضنا  األمثلفالحوار هو الطريق  تشجيع ثقافة الحوار واملصارحة بين افراد األسرة

 وهتطور جميعا.

  أنهم ربما  فعلينا تذكر، آرائناا يحاولوا فرض آرائهم على شعر أنهم ربمون، نائهختلف مع آباحينما

لنا خوضها لصغر أعمارها، فلنحاول أن هفهم  شهدوا بخبرتهم في الحياة تجارب وخبرات لم يتسَن 

، فمعرفتنا للسبب اتخذوهوجهة هظرهم ونسنل باستمرار عن أسباب هذا الرأي أو القرار الذي 

 في االستفادة من س
ً
  علينا هحن كما التجربة أو الخبرة التي خاضوها في حياتهم.تساعدها كثيرا

ً
أن  أيضا

نشر  لهم وجهة هظرها ورأينا بوضو ، لعل ذلك يساهم في إيجاد منطقة مشتركة فيما بيننا تساهم في 

 أن هتوصل إلى رؤية مشتركة.
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 أدناه على شاشة العرض: ةستعراض العبار املناقشة، يتم ا انتهاءبعد 

تتأّسس قواعد السالم في بداية نشأتنا..  ... أصغر كيان، وقلب املجتمعمن األسرة ."

ها
ّ
 "لتسري في شرايين الحياة كل

 

 كما تعزز الجملة أعاله باملقولة أدناه:

إذا تهذبت حياة اإلنسان الشخصية استقامت حياة األسرة، وإذا »يقول كونفوشيوس 

«. حياة األمة ساد السالم في العالم استقامت حياة األسرة اتسقت حياة األمة، وإذا اتسقت

إن صنع السالم سلسلة مترابطة مع بعضها فالبد أن نوجد ثقافة للسالم في كل مناحي حياتنا 

ول نغفل عن أي جانب منها. ألن الغفلة عن ثقافة السالم في أي جنبة منها ستؤثر بشكل 

 تلقائي على الجوانب األخرى.

 

 :وعة الثالثةمالتعليق على املج

مختلفة  زوايامشاركين الوقوف في  4من  باملدرّ  /بةاملدرّ  تطلببعد أن تنتهي املجموعة الثالثة من العرض، 

الهدف من (، ية التي يقف فيهافي الزاو ما الذي يراه أن يخبر الحضور ) واحدلب من كل ، وتطمن قاعة الورشة

، وبنن وال يستطيع أن يملك الحقيقة كاملة الحقيقة من ايملك جزءً فكرة بنن كل منا  هذا التمرين هو إليصال

بل هي مكملة لآلراء  ية التي هرى من خاللها وليس بالضرورة تكون صحيحة أو خاطئةوجهة هظرها تعكس الزاو 

، فما يراه كل فرد في الزاوية التي يقف أمامها في التمرين تعكس املوجود في تلك الزاوية وال تعكس كل األخرى 

 .هم أن يسعى كل فرد ملعرفة وجهات النظر املختلفة لتكتمل لدي  الصورة كاملةالزوايا، لذا من امل

 

 ب األسئلة التالية على املشاركين:املدرّ  /بةتطرح املدرّ من النشاط أعاله،  النتهاءبعد 

 ما أهمية التواصل مع اآلخر في تحقيق السالم املجتمعي؟ 

 يلك على ذلك؟وما دل هل االختالف باب للخالف أم التالقي؟ كيف؟ 

 هل  يساهم في تحقيق السالم بيننا وبين اآلخرين؟ )مهما كاهت صحيحة أم خاطئة( هل التمسك بآرائنا

مس؟ بمعنى أنها غير قابلة للتغيير أو التطوير.
ُ
 قناعاتنا وآراؤها حقائق ال ت

 لتحقيق السالم 
ً
 اآلخرين؟أن أتحاور مع  وما الهدف من الحوار؟ ملاذا عليّ  ؟هل ترى الحوار مهما

  إلى آراء اآلخرين؟ أن نستمعما أهمية 
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  ما هي األمور التي ال ُيمكن أن هختلف عليها، بل يجب أن تكون متفق عليها فيما بيننا وهنطلق منها للوصول

 الى رؤية مشتركة؟

 

 ب املفاهيم أدناه بشكل شفوي:املدرّ  /بةبعد النتهاء، تطرح املدرّ 

 التواصل ، فالكثير منا يجهل اآلخر لغياب عملية التواصلآلخرتعميق فرص التواصل والتعارف مع ا ،

 .الذي يهدف إلى فهم اآلخر وتبادل الخبرات والتجارب التي من شننها التطوير هحو األفضل

 وبهدف الوصول إلى رؤية مشتركة ممارسة ثقافة الحوار كوسيلة للتقارب والتفاهم وهبذ الخالفات ،

، فنها أتحاور ليس من أجل التحاور فقط، وإهما هدفي من الحوار ةتساهم في تكوين حالة رشد جديد

 .هو أن اتوصل إلى الحقيقة التي قد يكون مصدرها مني أو من غيري او من الجميع

 وجهة هظرهم حتى في حال عدم االقتناع بها أو هرى  واحترام، آلخرين بالتعبير عن آرائهم بحريةالسما  ل

 عدم صحهها من وجهة هظرها.

 حينما هتيقن بعدم صحهها، فقد يكون الرأي اآلخر يحمل وجهة هظر  عدم 
ً
التمسك بآرائنا خصوصا

آراؤها ووجهات  ما أمعنا النظر وحاولنا إيجاد املشترك. إذا الذي هبحث عن  صحيحة وتساهم في الحل

غيرها متى ما ثبت لنا أنه شخصية هظرها تعتبر قناعات
ُ
ا غير وليست حقائق أو مقدسات، ألهنا قد ن

 صحيحة أو غير كاملة أو يوجد ما هو أفضل منها. 

  اإلستماع إلى اآلخرين ليس من أجل االستماع بقدر ما هو من اجل االستفادة من تجاربهم والوصول إلى

 منطقة مشتركة للبناء عليها.

 ا، ولكن الكثير من الناس من حولنا مختلفين عنا، وربما تبدر منهم في الكثير من األحيان مواقف تزعجن

تفهمي لآلخرين هو أن  .ملنعيش في سالم معه علينا تفهم هذا االختالف وتقبل هؤالء الناس وتصرفاتهم

شعر بتحدياتهم، فالكثير مما يزعجني من مشاكلهم وان أملس ضع هفس ي مكانهم دائما، وأن أا

 غ عليهم تركتقاسية سلوكياتهم ربما هابع من واقع سلبي مروا ب  أو تجربة 
ً
 ير إيجابي.اثرا

  القيم اإلنساهية هي األسس التي تجمع كل الناس )مهما كاهت اختالفاتهم( على قاعدة صلبة، فقيم

الصدق واملحبة واالخاء والتعاون وااليثار والتضحية والشرف وغيرها ال يجب أن تخضع للخالف أو 

والكذب هو االختالف، ألنها منطلقات وأسس بناء وليست قضايا نسبية، فالصدق هو الصدق 

الطبيعي فيما بيننا هو في تصوراتنا لألحداث واألمور التي همر بها والتي هي هابعة من االختالف الكذب، 

  فقد اختلفخبراتنا وثقافتنا التي تختلف من مجتمع إلى آخر. 
ً
مع صديقي أو اخي في تصورها لحل  مثال

ف قد يكون هابع من امتالك كل فرد ، وهذا االختال املدرسة أو الجامعةمشكلة معينة في املن ل أو 
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 يركز ملعلومات مختلفة عن اآلخر، أو ربما لدى بعض األفراد معلومات خاطئة حول أمر ما، 
ً
أو أحياها

ولذلك الحوار ضروري للوصول إلى رأي كل فرد في حل  للمشكلة على زاوية معينة يراها هي سبب األزمة، 

 مشترك بحيث يتم االستفادة من كل اآلراء.

 

 بعد انتهاء املناقشة، يتم استعراض العبارة أدناه على شاشة العرض:

األصل في العالقات بين البشر أن تقوم على أرضية السالم، ليتم التعارف فيما بينهم فيكّمل "

هكذا ، بعضهم البعض ضمن عملية تواصل مستمرة تهدف إلى تطوير واقعهم من حسٍن إلى أحسن

اُس أرادها هللا سبحانه أن تكون 
َّ
ا الن ه  يُّ

 
ا أ ، ووجود الختالف بين الناس هو لهذا الغرض )التكامل( )ي 

 ِ
 اّللَّ

 
د
ْ
ْم ِعن

ُ
ك م  ر 

ْ
ك
 
وا ِإنَّ أ

ُ
ف ار  ع 

 
اِئل  ِلت ب 

 
ق  و 

ا
ُعوبا

ُ
ْم ش

ُ
اك
 
ن
ْ
ل ع  ج  ى و 

 
ث
ْ
ن
ُ
أ ٍر و 

 
ك
 
ْم ِمْن ذ

ُ
اك
 
ن
ْ
ق
 
ل
 
ا خ

َّ
 ِإن

ْم ِإنَّ اّللَّ 
ُ
اك
 
ق
ْ
ت
 
 أ

ِبيٌر()الحجرات:
 
ِليٌم خ  ".(13ع 

 

، السطر ادناه على الشاشة باملدرّ  /بة، تضع املدر  باملدرّ  /بةمن املجموعات وإضافات املدرّ  النتهاءبعد 

 :حسب فهمهن لثقافة السالم وتطلب من املشاركات تعديل التسلسل

 

 سالم مجتمعي >----سالم أسري  >---- سالم داخلي >---- سالم عالمي

 بعد التعديل:

 م أسري سال  >---- سالم داخلي

 سالم مجتمعي >----                       

 سالم عالمي >----                       

 

 :" السالم عليكممبتدئة بقول "  على املشاركينسؤال جماعي  باملدرّ  /بةتطر  املدرّ  االهههاءبعد 

 ؟تعني لكم تحية " السالم عليكم " ماذا

 أو

، يقول األول: السالم عليكم، فأن يقفوا امام الحضور  من املشاركين 2أن تطلب من  املدرب /تستطيع املدربة

 الحضور.. املدرب /: وعليكم السالم، ثم تسنل املدربةنيويرد الثا

 ؟رد الثانيالذي يفيده ما الرسالة التي يحاول األول إيصالها للثاني ، وما 

 أو
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كتب ماذا تعنى كلمة السالم عليكم ارك أن يمشبطاقات صغيرة وتطلب من كل  باملدرّ  /بةيمكن أن توزع املدرّ 

 وتلصق فوق لوحة وبعدها يتم قراءة اإلجابات ويتم التعليق عليها

  

العبارة أدهاه  عرض، ثم الفهم الجديد لتحية "السالم عليكم" يتم طر ركين، إجابات املشا وبعد استعراض

 :على شاشة العرض

 

 السالم مجمع السالمة

ْن يعلن أو يلقي أو " ه يرعى م 
ّ
يؤدي تحية السالم فهو يعلن بأنه ل يطلب الشر، وليس منه أذى، وأن

ه جامع لشروط السالمة.
ّ
، وفي هذا كله تأكيد على أن

ا
 وحاضرا

ا
ورد  الذمة والعهد والصحبة غائبا

 مني 
 
ه يقول لك: سلمت

ّ
التحية بمثلها إقراٌر منك باألمن له، واجتباٌء له بالحفاوة والتشريف، فكأن

 "ني أسلُم منك!فاجعل

 

تحية " و ، فكل تحية تحاول ايصال قيمة معينة، استعراض تحايا الشعوب أدهاه باملدرّ  /بةدرّ تستطيع امل

 السالم عليكم " تشمل كل القيم اإلنساهية.
 

 من املصافحة والتقبيل في اليابان:
ً
 .يعتبر االهحناء هو الوسيلة الرئيسية للتحية، بدال

 

 .محل املصافحة، ليصبح هو وسيلة التحية الرئيسية الظهر على الضربيحل  في اليونان:
 

 غير مقبول، يعتبر االهحناء ههم بمصافحة اليد. و عند لقاء األغراب، تتم تحي في الهند:
ً
بينما يعتبر التقبيل أمرا

 .القدم و ملسها هو الوسيلة الرئيسية للتعبير عن االحترام و التبجيل على
 

 !اآلخر الشخصية عن طريق ضرب رأس أو كتف تكون التح في اإلسكيمو:
 

 األعلىاليدان إلى تضم اليدان إلى بعضهما البعض؛ بحيث يستقران عند الصدر، وكلما ارتفعت : في كمبوديا

 .كلما زاد احترامك للشخص الذي تحيي 
 

، مما مصافحة اليد هي األساس عند تحية االصدقاء، يصافح الشخص يد صديق  بكلتا يدي  في الجابون:

 .قرب  من  على يدل
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 ثا
ا
 : استعراض طرق وآليات نشر السالملثا

 (دقيقة 30: )الزمن 
 

، وهو اختياري وليس إلزامي الستكمال عملية في الورشة التدريبية يعتبر هذا املحور قبل األخيرمالحظة: 

 .املدّرب إلغاءه والشروع في ختام الورشة التدريبية /التدريب، أي تستطيع املدّربة
 

 استعراض طرق وآليات نشر السالم.الهدف العام: 
 

اإلجابة على  بعد االهههاء من القراءة ، وتطلب منهمراسة الحالة على املجموعاتد باملدرّ  /بةتوزع املدرّ 

ب استخدام دراسات أو هماذج أخرى لبعض الشخصيات الذين كان لهم دور املدرّ  /بةاألسئلة، تستطيع املدرّ 

 .السالم فعال في نشر ثقافة
 

  نجيمارتن لوثر ك

 كاهت تعج بنبشع مظاهر التفرقة العنصرية، كان يغلب على الصبي )مارتن( البكاء حينما في أتالهتا املدينة التي

عن اللعب مع . ومع  يقف عاجزا عن تفسير ملاذا ينبذه أقراه  البيض، وملاذا كاهت األمهات تمنعن أبناءهن

البيض  ال تدع هذا يؤثر عليك بل ال تدع هذا يجعلك تشعر أهك أقل مندائما يتذكر قول أم  " ذلك كان

، 1942على أقراه  سببا اللتحاق  بالجامعة في آخر عام  كان تفوق مارتنفنهت ال تقل عن أي شخص آخر". 

عاما، ثم حصل  19، ولم يكن عمره يزيد على 1948في اآلداب في سنة  حصل على درجة البكالوريوس حيث

 .جامعة بوسطن في الفلسفة من ه وراعلى الدكت
 

كان السود  .موهتجمري التي كاهت ميداها لنضال مارتن قدم مارتن وزوجت  إلى مدينة 1954سبتمبر سنة في 

املدينة التي  باصاتاالضطهاد واالحتقار، خاصة فيما يلقوه  من شركة خطوط  يعاهون العديد من مظاهر

لغير البيض  حيث كاهت تخصص لهم املقاعد الخلفية في حين ال تسمحبإهاهة عمالئها من األفارقة،  اشههرت

مقاعدهم لنظرائهم البيض، وكان  باملقاعد األمامية، وعلي  كان من حق السائق أن ينمر الركاب الزهوج بترك

 السوداء"! وكان على الركاب األفارقة دفع أجرة الركوب عند األمر ال يخلو من السخرية من هؤالء "النساهيس

من السيارة، ويعاودون الركوب من الباب الخلفي فكان بعض السائقين يستغلون  الباب األمامي، ثم يهبطون 

 !ويقودون سياراتهم ليتركوا الركاب السود في منتصف الطريق الفرصة،
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مقعدها لراكب أبيض، فما كان من  سيدة سوداء أن تخليرفضت ، 1955يوم الخميس أول ديسمبر  في

 ..القبض عليها بههمة مخالفة القواهين؛ فكاهت البداية ن استدعى رجال البوليس الذين ألقواالسائق إال أ

اختط للمقاومة  الذي لوثر كينج كاهت األوضاع تنذر برد فعل عنيف يمكن أن يفجر أنهار الدماء لوال مارتن

ية" على طريقة املناضل أو "املقاومة السلب "طريقا آخر غير الدم.  فنادى بمقاومة تعتمد مبدأ "الالعنف

"أحب أعداءك واطلب الرحمة بقول السيد املسيح علي  السالم:  الهندى مهاتما غاهدى.  وكان يستشهد دائما

 ألولئك الذين يسيئون معاملتك".  وكاهت حملت  إيذاها ببدء حقبة جديدة في حياة ملن يلعنوهك، وادع هللا

على  أثٌر كبيركامال  امتدت عاما الباصات التياء بمقاطعة لشركة . فكان النداألفريقيةاألصول  ي األمريكان ذو 

 ثم من دخلها السنوي.  من ركاب خطوطها، ومن %70إيراداتها، حيث كان االفارقة يمثلون 

زهزاهة مع مجموعة من السكارى  ، وألقي ب  فيبههمة ملفقةلم يكن هناك ما يدين مارتن فنلقي القبض علي  

انى بنفس  من أوضاع غير إنساهية. حيث شاهد وع ن هذا أول اعتقال ملارتن لوثر كينجواللصوص والقتلة. كا

أهصاره حين ألقيت قنبلة على من ل   فيمارتن ، خطب 1956يناير  30بنربعة أيام فقط وفي  وبعد االفراج عن 

على استعداد  وجد جمعا غاضبا من االفارقة مسلحين كاد يفقد بسببها زوجت  وابن ، وحين وصل إلى من ل 

االهفجار من الغضب، ساعهها وقف كينج يخاطب أهصاره: "دعوا  لالهتقام، وأصبحت موهتجمري على حافة

لقي الذعر جاهبا، وال تفعلوا
ُ
 شيئا يملي  عليكم شعور الذعر، إهنا ال هدعو إلى العنف". وبعد أيام من الحادث أ

دون سبب قاهوني  الشتراك في مؤامرة إلعاقة العملالقبض علي  ومع  مجموعة من القادة البارزين بههمة ا

بتقديم طلب إلى  أفريقيةأصول  من السيدات من ذوى  4بسبب املقاطعة، واستمر االعتقال إلى أن قامت 

في موهتجمري، وأصدرت املحكمة حكمها التاريخي الباصات املحكمة االتحادية إللغاء التفرقة في سيارات 

فقط طلب كينج من أتباع  أن ينهوا املقاطعة  حينهاالعنصرية. و  هذه التفرقةالذي ينص على عدم قاهوهية 

 ." بتواضع ودون خيالءالباصات سيارات  ويعودوا إلى استخدام

ل يكون فيه الحكم على الناس بألوان  "إنني أحلم اليوم بأن أطفالي األربعة سيعيشون يوما في شعب

 1963ارتن لوثر كينج، عام م ."جلودهم، ولكن بما تنطوي عليه أخالقهم

 :األسئلة

 في مجتمع ؟ 
ً
 ما الرسالة التي حملها مارتن لوثر، وكيف حققت تغييرا

 شـــيئا يمليـــ  علـــيكم شـــعور الـــذعر، إهنـــا ال هـــدعو إلـــى العنـــف"، كيـــف  "دعـــوا الـــذعر جاهبـــا، وال تفعلـــوا

 من فهم مقولة مايمكن 
ً
 ؟ورشةمفاهيم السالم املذكورة في الرتن لوثر كينج إهطالقا

 ؟ وما الدليل على ذلك هل عاش
ً
 داخليا

ً
 ؟مارتن لوثر كينج سالما
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 ما األثر الذي ترك  مارتن لوثر في املجتمع األمريكي؟ 
 

 :الوصلة أدهاه املدرب /بةقبل البدء في استعراض عمل املجموعات، تعرض املدرّ 

w.youtube.com/watch?v=VsldXM19GQkhttp://ww 
 

 الشهيرة: مارتن لوثر النقاش بعرض إحدى مقولت  املدرب /بةتختتم املدرّ 

 "ذلك وسيلة نصل بها إلى هذا الهدفليس السالم هدفا بعيدا نسعى إليه، بل ك"
 

 دقيقة( 30)الزمن:  التدريبية ختام الورشة
 

؟ هـــل يســـتطيع كـــل منـــا أن يحـــدث ولـــو الســـالم بنيـــدينا صـــنع هـــلعـــد ؟؟ ..ماذا باملشـــاركين باملـــدرّ  /بـــةتســـنل املدرَ 

 ومن أين هبدأ ؟؟ خطوة في التقدم هحو مجتمع تسوده ثقافة السالم والتسامح؟
 

 املقولة أدناه على شاشة العرض: باملدرّ  /بةتعرض املدر  ....النتهاءبعد 
 

 ” 
ّ
  إن

ّ
 ”أنفسنا على استعداد لتغيير نحن ا العالم لن يتغير إل إذا كن

 

 مينتشو ريغوبيرتا

 جائزة نوبل للسالم حائزة على
 

قائلة: "التغيير الذي هنشده في العالم يبدأ من التغيير بداخلنا، فلن يتغير العالم إال اذا  املدرب /بةتختتم املدرَ 

 قررها تغيير اهفسنا"

 ..لتدريبيةاملوجود في الوصلة مع ختام الورشة اض السالم ... يتم تشغيل عر  عرض السالم

https://www.youtube.com/watch?v=KIHOkM6Sdp0 
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