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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمني

مت تصميم مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمني بواسطة املعلمني ومن أجلهم للمساعدة 
على تطوير اجليل التالي من صناع السالم. ويتضمن الدان - واحد للمدارس املتوسطة وآخر 
ً تفاعلية تطرح مواضيع ومهارات بناء السالم للطلبة في أعمار  للمدارس الثانوية - دروسا

ً على التوالي.  ١١-١٣ و١٤-١٨ عاما

مت تنظيم الدروس حول ثالث أفكار أساسية في مجال إدارة النزاعات الدولية:
 

• النزاع طبيعة متأصلة في اإلنسان.
• إمكانية منع النزاع العنيف. 

• هناك العديد من الطرق لتصبح صانع سالم.

باألساليب  العهد  حديثي  للمعلمني  مفصلة   ً خططا تقدم  التي  الدروس،  هذه  وتتضمن 
التفاعلية، نشرات وموارد للمعلمني وأنشطة إرشادية موجهة لتعليم الطلبة حول التحديات 
وبناء  االتصاالت،  (مثل  الطلبة  مهارات  الدروس  هذه  وتطور  العاملي.  السالم  بناء  وأهمية 
العالقات، وحتليل النزاعات، والتفاوض، والوساطة) وقدراتهم على القيام بدور بناة السالم في 

مجتمعاتهم وفي العالم األكبر.
  

السالم  لبناء  العاملي  املركز  إصدارات  أحد  للمعلمني  السالم  بناء  أدوات  مجموعة 
التابع ملعهد السالم األميركي. 

www.buildingpeace.org للحصول على املزيد من املعلومات، تفضل بزيارة
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يتوجه معهد السالم األميركي بالشكر إلى 
مؤسسة فيرايزون على دعمها السخي. 

ً بواسطة مؤسسة جون د.  تم التمويل أيضا
 وكاثرين ت. ماك آرثر.
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للمعلمين السالم  بناء  أدوات  مجموعة 
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نورا غوردون

إيالنا النكستر
أدريانا مورفي

تيريز تريبيلكوك

مطبعة معهد الســالم األميركي
واشــنطن العاصمة

للمعلمين السالم  بناء  أدوات  مجموعة 
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٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

إلى المعلم: رسالة ترحيب
معهد الســالم األميركي (USIP) هو مؤسســة مســتقلة غير حزبية أسسها الكونغرس لزيادة 
قدرة الدولة على إدارة النزاعات الدولية دون اللجوء إلى العنف. ونقوم بذلك، جزئيًا، من خالل تزويد 
ــن بالمعرفة، والمهــارات، والموارد للمشــاركة بفعالية فــي إدارة النزاعــات. ويعد تثقيف  اآلخري
ا من مهمتنا  الجمهــور، وخاصة الشــباب منه، حول التحديات القائمة وأهمية بناء الســالم جزءً

األساسية. 

تم تصميم مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين لدعم عمل المعلمين كصانعين للسالم. 
ونحن نؤمن أن لدى الشــباب قدرات هائلة، كأفراد وكمجتمع، للتعرف على إدارة النزاعات الدولية 
والمساهمة فيها، وأن بإمكان المعلمين توجيه طاقة الطلبة وحماسهم بأساليب إيجابية. كما 
نأمل في تزويدك باإلرشادات والمواد الخاصة بالطبيعة المعقدة لبناء السالم. وقد قمنا بإنشاء 
ــي الخاص بمركز بناء الســالم العالمي  ا بالموقع اإللكترون مجموعــة األدوات وخصصنا قســمً
لتوفير المواد والدروس لطلبة المدارس اإلعدادية والثانوية، والتدريبات التفاعلية، ومنتدى حواري 
حيث يمكنك الحصول على معلومات عن األسئلة المختلفة التي تُطرح في فصلك الدراسي. 

تدور مجموعة األدوات حول بناء السالم ألننا نعلم أهمية تطوير بناء السالم، وتعزيزه، ودعمه. 
ونهدف إلى المســاعدة على تنمية الشــباب كصانعين للســالم وإبراز النمــاذج اإليجابية إلدارة 

النزاعات التي ال تلجأ إلى العنف. 

ال يكمــن الغــرض من هذه المجموعة في فرض طريقة تفكير على الطلبة، بل تشــجيعهم 
ــى التفكير النقدي فــي العالم من حولهم ومكانتهم فيه. ونؤمن بأن المهارات المقدمة في  عل
هذه المجموعة قابلة للتطبيق على مستويات متعددة. فإن األدوات التي يستخدمها الوسطاء 
مــن الطلبة فــي برامج حل النزاعات في المدارس اإلعدادية والثانوية تتشــابه بشــكل كبير مع 
بعض األدوات المستخدمة من قبل الدبلوماسيين ورؤساء الدول في مفاوضات السالم الدولية. 
ا، فإن المهارات األساســية، التي تتمثل في  ــة أكثر تعقيدً ــا غالبًا ما تكون النزاعات الدولي وفيم
االســتماع اإليجابي، وبناء للعالقات، والعمل بشكل متضافر للوصول إلى حلول مقبولة بشكل 

متبادل بين األطراف، يمكن تطبيقها على جميع المستويات. 

مقدمة
للمعلمين السالم  بناء  أدوات  مجموعة  حول 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٨

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

برجاء األخذ في االعتبار تزويدنا بتعليقاتك عبر االســتبيان الموجود بنهاية مجموعة األدوات، 
أو عبر اإلنترنت، بينما تستكشــف هذه المجموعة وتقوم بإجراء التجارب من خالل الدروس التي 
تُدرس في فصلك الدراســي. ونستمر، كمجتمع معلمين، في تطوير دروسنا وإضفاء التحسينات 

ا على خبر تك العملية في الفصل الدراسي.  عليها بناءً

المبادئ المنظمة: ما هي االفتراضات التي تم بناء مجموعة األدوات 
عليها؟

تدور مجموعة األدوات الحالية حول بعض األفكار األساسية في مجال إدارة النزاعات الدولية. 

النزاع طبيعة متأصلة في اإلنسان. ١
ً طبيعيًا، وبالتالي ال يمكن القضاء عليه في المجتمع. كما أنه جزء طبيعي من  يعد النزاع شيئا  
الحياة اليومية وجزء من العيش في ظل ديمقراطية تتســم بالتعددية واالزدهار. وما يجعل 
ا، هو قدرته على التعامل مع النزاع، والســماح بالخالفات بين  المجتمــع الديمقراطي ناجحً

األشخاص وآرائهم المتعارضة وإدارة هذه الخالفات.
يمكن منع النزاع العنيف. . ٢

يصبح النزاع مشكلة عندما يتصاعد إلى مرحلة العنف. ولكن يمكن منع النزاعات العنيفة.   
ــى أفكارهم؛  ــن واالنفتاح عل ــرام اآلخري ــا التمســك بآرائهم مع احت ــم طلبتن ــا تعلي يمكنن
واالســتماع بحرص واهتمام؛ والتصرف بمسؤولية عند مواجهة النزاعات. ال تحتاج النزاعات 
إلى تخطي الخط األحمر إلى العنف. ويكون الســالم ممكنًا عندما يستخدم أطراف النزاع 

أدوات بناء السالم إلدارة خالفاتهم، سواء كان النزاع على المستوى الشخصي أو الدولي.
ً من صناع السالم.. ٣ هناك طرق كثيرة لكي تصبح واحدا

يعتمد بناء السالم على المعرفة، والمهارات، والتوجهات التي يمكن اكتسابها وبذلك يمكن   
ــار واعٍ يتضمن اتخاذ القرارات  ً من صناع الســالم. ولكنه اختي لكل شــخص أن يصبح واحدا

ا. واإلجراءات التي تتطلب جهدً

الجمهور: من هو الجمهور الذي تستهدفه مجموعة األدوات؟ 
ممــت مجموعــة األدوات لجمهور عام من الطلبة في الصفوف الدراســية من التاســع حتى  صُ
ــار ١٤-١٨). ويمكن تعديل المحتوى للطلبة األكبر ســنًا، كما يمكن تعديل  الثاني عشــر (األعم
بعض المحتوى للطلبة األصغر سنًا. ويعتبر طلبة المدارس الثانوية في مرحلة مثالية للحديث 
ــات، وإلعداد أنفســهم إلحداث تأثير  ــم كنظام متطور للعالق ــزاع، ولرؤية العال عن الســالم والن
إيجابي من خالل اختياراتهم وأعمالهم اليومية والمستقبلية. وتم تطوير الدروس وتزويدها بمزيد 
من التفاصيل لتصبح مفيدة للمعلمين الحديثي العهد بالطرق المستخدمة التي تعمل على 

إشراك الطلبة في التعلم التجريبي والتفكير النقدي.

استخدام مجموعة األدوات: ما الذي تحتاج أن تعرفه 
قبل البدء؟ 

نظرة عامة على الدروس 
ً تفاعلية تشــجع الطلبة على العمل بتعاون إلدراك المفاهيم  تتضمن مجموعة األدوات دروســا
وحل المشــكالت. وتم تصميم الدروس لتكون مفصلة بشكل كافٍ لمعلم جديد أو معلم ليس 
ــى دراية باألســاليب التفاعلية أو التجريبية لكي يســتوعبها ويســتخدمها لتحقيق الغرض  عل

المرجو منها. 

يتضمن كل درس في مجموعة األدوات المكونات التالية: 

عرض األســباب: ما أســباب اســتخدام هذا الدرس؟ تحدد هذه العبارة الغرض من الدرس وأهمية 
الموضوعات التي تمت مناقشتها.
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٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

مقدمة

األهداف: ما الذي يهدف هذا الدرس إلى تحقيقه؟ تتناول األهداف النتائج المتوقعة من الدرس.

ــر؟ تقدم المعايير موضوعات مــن المجلس القومي  ــر: كيــف يتوافق الدرس مع المعايي المعايي
للدراسات االجتماعية تم تحديدها كمفاهيم أساسية في تدريس الدراسات االجتماعية.

المواد: ما الذي احتاج إليه الستخدام هذا الدرس؟ يوضح هذا المجال النشرات والموارد اإلضافية 
التي ســيحتاج المعلمون إلى جمعها، باإلضافة إلى أي تحضير مسبق للدرس قد يكون مطلوبًا 

(على سبيل المثال، تقسيم النشرة إلى قطع).

ًا إجماليًا من الوقت إلكمال جميع  الوقت: كم من الوقت سيستغرق الدرس؟ تقدم الدروس مقدار
محتويات الدرس. وهي ال تستند على فترة محددة للفصل حيث أن فترات الحصص الدراسية في 
ــات الدرس  ً فــي الطول. فقــد تم تخصيــص األوقات لمحتوي ــة تتفــاوت كثيرا المــدارس الثانوي

األساسية باستثناء األنشطة اإلضافية.

ــة إكمال الدروس خطوة بخطوة.  ً؟ تتضمن اإلجراءات عملي اإلجــراءات: كيف أطبق الدرس عمليا
ا في إكمــال العملية. ويوجد في  ــا مختلفً ــة، قد تظهــر خطة بديلة تتبع نهجً وفــي دروس معين

الشريط الجانبي من كل درس االعتبارات أو األفكار/المفاهيم التي يجب تناولها أو إبرازها.

ــم تضمين األفكار إلجراء  التقييم: كيف يمكنني تقييم تعلم الطالب بشــكل غير رســمي؟ يت
ً ذاتية ويجب أن تعكــس متطلبات المعلمين (انظر ص ١٠ لمعرفة  ــم، لكنها تكون أفكارا التقيي

المزيد حول تناول التقييم في مجموعة األدوات).

األنشطة اإلضافية: ما الطرق األخرى التي يمكنني من خاللها إشراك الطلبة في هذا الموضوع؟ 
ًً أو أكثر من األنشطة اإلضافية التي تتيح الفرصة الستكشاف موضوع  يتضمن كل درس نشاطا

الدرس بشكل أوضح. 

المعايير: كيف تتوافق الدروس مع المعايير؟
يتم اســتخدام المعايير لضمان وجود مســتوى من االتســاق بين مفاهيم التعلم في الفصول 
الدراســية التي تتناول نفس الموضوع في أنحاء الواليات المتحدة. بينما تبدو المعايير تقييدية، 
تتســم المعايير الموضحة من قبل المجلس القومي للدراســات االجتماعية (NCSS) بالمرونة 

الالزمة التي تسمح للمعلمين والمدارس المجال لالبتكار في طريقة تدريس المحتوى. 

تتوافق الدروس الموجودة في مجموعة األدوات مع عشر أفكار موضحة من قبل المجلس القومي 
للدراسات االجتماعية: 

الثقافة. ١
الوقت، واالستمرارية، والتغيير. ٢
األشخاص، واألماكن، والبيئات. ٣
تنمية الفرد والهوية. ٤
األفراد، والمجموعات، والمؤسسات. ٥
القوة، والسلطة، والحكم. ٦
اإلنتاج، والتوزيع، واالستهالك. ٧
العلوم، والتكنولوجيا، والمجتمع. ٨
الروابط العالمية. ٩
المبادئ والممارسات المدنية. ١٠

ــى وجه الخصوص، ولكن يمكن تطبيق  ــق المعايير على التعليم في الواليات المتحدة عل تنطب
المعايير المذكــورة أعاله على محتوى التعليم الدولي. لمزيد من التفاصيل حول كل معيار، قم 

h p://www.socialstudies.org/standards/strands. :بزيارة الموقع اإللكتروني
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التقييم: كيف تقوم بتقييم الدروس التي تتناول 
بناء السالم والنزاع؟

ال تســمح الدروس الموجودة في هذا الدليل بتطبيق النماذج التقليدية من التقييمات القائمة 
ــم المحادثات التي تعكس أســلوب التفكير الشــخصي  ــارات. فمن الصعــب تقيي ــى االختب عل
وتساعد على فهم وجهات النظر المتعددة باستخدام المقاييس الكمية. وعادة ما يأخذ التقييم 
ً أكثر ذاتية، على سبيل المثال، من خالل مالحظة المعلم لمشاركة الطالب في األنشطة،  طابعا
والمجموعات الصغيرة، ومناقشــات الفصل بأكمله، باإلضافة إلى النمو الفردي. يقدم كل درس 
ــكار للتقييم، ولكن يقــع قرار أفضل الطــرق لتقييم ما تعلمــه الطلبة إلى  مجموعــة من األف
ً لقسم المشاركة قد يساعدك في تقييم  المعلم الفردي. ســتجد، في قســم المالحق، نموذجا

مستوى مشاركة الطلبة.

لتدريس  التوجيهية  المبادئ 
العالمي السالم  بناء 

لماذا يتم تدريس بناء السالم العالمي؟ 
ــن الذين يدركون  ــدور تدريس بناء الســالم العالمي حــول تعليم وإشــراك المواطنين العالميي ي
ــط بين حياتهم وحياة الناس فــي جميع أنحاء العالم، والذين يلتزمــون بإدارة النزاعات على  التراب
جميع المســتويات. ومــن خالل تدريس بناء الســالم العالمــي، يمكننا إعــالم طلبتنا بالخطط 
 ً ــه لهم آرائهم وأن رأيا الفعالة لممارســة المشــاركة المدنية، تزويدهم بالمهارات، والتوعية بأن

ا في العالم.  ً قد يحدث اختالفً واحدا

االعتبارات الخاصة بتدريس بناء السالم العالمي.
ــا ال يوجد طريقة محددة لتدريس بناء الســالم، هناك بعض األشــياء التي يجب أخذها في  بينم
ــار عند دمج مثل هذه الموضوعات المعقدة في منهجك الدراســي. ســيتم التعرف على  االعتب
العديد من هذه االعتبارات كممارسات جيدة في التعليم، ولكنها تحمل تأكيدات في سياق إدارة 

النزاعات. 

الربط بين المحلية والعالمية. 
الربط بحياة الطلبة.

ًا صعبًا حيث قد تبدو بعيدة كل البعد عن الطلبة. فقد يفكرون،  يعد تدريس أي مسالة دولية أمر
"ما عالقتي بهذه المســألة الدولية؟" أو "لماذا أهتم بها؟" بربط المسائل الدولية بحياة الطلبة 
الشــخصية، والواقع الحالي الذي يعيشونه، يمكننا الكشــف عن االرتباط بين ما يحدث محليًا 
ــط لطلبتنا، تصبح للمســائل الدولية  ــا يحــدث عالميًا. عندما نبني جســور التواصل والرواب وم

أهمية جديدة وصدى أكبر.

تأكيد وجهات النظر المتعددة
ــم وجهات نظر مختلفة.  تســمح لنا الحوارات التي تدور حــول موضوعات مختلفة بتجربة وتعل
ــي، يكون من المهم لطلبتنا تنمية القدرة على اإلصغاء إلى اآلخرين واالســتماع بالفعل  وبالتال

إلى ما يقولونه.

ــاء الحوار، إال أن هذا االختالف يمنح الطلبة فرصة لتوضيح وجهات  ومــن الوارد حدوث اختالف أثن
نظرهم الشــخصية واألخذ في االعتبار أن وجهات نظر اآلخرين قد تثري اآلراء. فاالختالف شــيء 
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ــة إدارة النزاعات حول  ــادة ما يدور تعلم كيفي ا إيجابيًا من الحوار. وع ــزءً طبيعــي ويجب اعتباره ج
التعامل بفعالية مع االختالف قبل أن يتصاعد إلى عنف. 

تدريس مهارات الحوار.
المناظرة عبارة عن تدريب تعليمي يدور في الفصل الدراسي عند مناقشة الموضوعات المعقدة. 
ــاخ الفصل الدراســي، فتقوم  ــة الحوار بشــكل كبير في تغيير من ومــع ذلك، قد تســاهم عملي
بتشــجيع العقول المســتنيرة وتنمية مهارات االســتماع النشــط. وعلى عكس المناظرة التي 
تنتهي بفوز أحد األطراف وتتضمن عملية االســتماع إلى الثغرات الموجودة في حجج المعارض، 
ــإن الحوار ال يفترض وجود رابح أو خاســر. ويهدف االســتماع في عملية الحــوار إلى تعزيز إدراك  ف

الشخص ألحد الموضوعات. 

تشجيع التفكير النقدي.
يجب أن نسعى لكي نضمن حصول جميع الطلبة على تعليم دقيق، وشخصي، ومالئم، ويتسم 
بالمشاركة من الناحية األكاديمية. إن التفكير النقدي هو مجرد واحدة من المهارات التي تسمح 

للطلبة بـ:

استخدام االستنتاج االستقرائي واالستنباطي في المواقف المختلفة؛ ◆
تحليل طريقة تفاعل أجزاء الكل للحصول على النتائج اإلجمالية؛ ◆
تحليل وتقييم األدلة، والحجج، واالدعاءات، والمعتقدات بشكل فعال؛ ◆
تحليل وتقييم وجهات النظر البديلة؛ ◆
الجمع بين المعلومات والحجج وإقامة الروابط بينها؛ ◆
تفسير المعلومات والوصول إلى النتائج القائمة على أفضل المعلومات؛ و ◆
النظر إلى تجارب وعمليات التعلم بشكل نقدي. ◆

ــاج عالمنا المتغير اليوم إلى المفكرين النقديين، ويجــب إتاحة العديد من الفرص للطلبة  يحت
ليتمكنوا من المشاركة في الدروس فعليًا، وحل المشكالت، والتفاعل مع أقرانهم.

مشاركة الطلبة في الدروس التفاعلية باستخدام إبداع.
تركز األســاليب المســتخدمة في تدريس إدارة النزاعات الدولية على التفاعــل بين المتعلمين. 
وبالتالي، تستخدم الدروس الموجودة في مجموعة األدوات الحالية مجموعة من األساليب التي 
تتضمن لعب األدوار، وعمل المجموعة الصغيرة، واألنشــطة التجريبية، ومناقشات المجموعات 
ــرة. تهــدف هذه المجموعة إلى تنويع اإلرشــادات لتلبية عدد كبير مــن احتياجات الطلبة،  الكبي
ا على تركيز الطلبة ومشاركتهم. ونسعى باستخدام الخطط التفاعلية  ولكن مع الحفاظ أيضً
إلى االنتقال من الشــيء النظري إلى العملي بتشــجيع الطلبة على اتخاذ القرارات حول كيفية 

التصرف عند الوقوع في نزاع، وما يمكن عمله لمواجهة النزاعات الدولية. 

التركيز على األفراد. ترجمة اإلحصائيات إلى أشخاص
ا عن  يمكن أن تكون اإلحصائيات فعالة للغاية، ولكن عند التحدث عن مســائل تبدو بعيدة تمامً
 ،ً ــد أن نتجــاوز األرقام ونضفــي الطابع اإلنســاني على الموضوع ونجعله شــخصيا ــة، نري الطلب
وبالتالي أكثر واقعية. على سبيل المثال، عندما يقوم أحد المصادر بتقدير وجود حوالي ٣٠٠،٠٠٠  
h p://www.cfr.org/ ــة ــات الخارجي ــدي طفل فــي ثالثين دولة فــي العالم (مجلس العالق جن

human-rights/child-soldiers-around-world/p9331)، قد نصاب بالذهول من األرقام ونشــعر 
بعدم القدرة على فعل أي شــيء. ولكن عندما نتعرف على تجربة الجنود األطفال في ســيراليون 
ــدء فهم محنتهم ومعرفة ســبل  ــور على أســرهم بعد الحــرب، يمكننا ب ــون العث ــن يحاول الذي
h p://www.un.org/ مســاعدتهم (األمم المتحدة ماذا يحدث؟ الجنود األطفال في سيراليون

 .(works/ goingon/soldiers/goingon_soldiers.html
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مشاركة القصص الواقعية.
تمثل مشاركة القصص الواقعية إحدى الطرق التي يمكن تقديم إحصائيات بطابع إنساني من 
خاللها. من الضروري أن يســتمع الطلبة إلى األشــخاص الذين تأثرت حياتهــم بالنزاع، ويجب أن 
ــة إلى قصص نجاح  ا أن يســتمع الطلب ــى العملي. من المهم أيضً يتخطوا الشــيء النظري إل
معهد الســالم األميركي وكيف قام بمشاركة العسكريين والمدنيين في حل النزاعات الدولية. 
ــد يدهش طالب في إحدى  ويمكــن خلق روابط من القصص التي توضح التجارب المشــتركة. ق
مدارس الواليات المتحدة من ســماع هوايات واهتمامات شــاب في منطقة نزاع—فهو مندهش 
ا. وأصبح هذا الشخص  ألن االهتمامات متشابهة. وعلى نحو مفاجئ، أصبح العالم أصغر حجمً
ا. كما تســاعد القصص على توضيح المفاهيم التي قد تبدو غامضة،  اآلخر أقل غربة وأقل بعدً
ــل الجانب النظري إلى واقع. وعلى مســتوى أعمق، تنقل القصــص الواقعية أثر النزاعات  بتحوي
ــق القصص، أصبحت  ــى حياة األفراد من خالل اســتغالل تعاطــف الطلبة. فعن طري ــة إل الدولي
ا دوليًا  ا. ولن تحل مشــاركة القصص وحدها نزاعً اإلجابة على الســؤال "لماذا أهتم؟" أكثر وضوحً
ًا، ولكن يكفي إشــراك األشــخاص—وهو إحدى األدوات الموجودة فــي مجموعة أدوات فهم  ــر كبي

النزاع الدولي.

مساعدة الطلبة على الشعور بالدعم.
يمكــن أن يكون للموضوعات الصعبة مثل النزاعات الدولية، التي تنطوي على معاناة إنســانية، 
ًا قويًا على أي فرد. عادة عندما يتعرف الطلبة على موضوع جديد، مثل تفشــي االضطرابات  تأثير
في الشرق األوسط، أو وجود أزمة الجئين في أفريقيا، فإنهم يكتسبون ثروة من المعلومات تترك 
ً باليأس، وبمدى صعوبة الموقف عليهم حيث ال يمكنهم فعل أي شيء لتخفيف  لديهم شعورا
ــن التفكير بعناية فــي كيفية تأكيد اهتمــام الناس حول  حــدة المشــكلة. يجب على المعلمي
العالم بالمســائل الدولية، وأنهم يتخذون اإلجراءات ويسعون وراء إيجاد حلول. ويمكن أن تخفف 
هــذه النماذج المادية واإليجابية من شــعورهم باليأس،  ولكن، من األهم أن يعمل المعلمون مع 
ا أنه بإمكانهم اتخاذ اإلجراءات كأفراد أو كجماعات  الطلبة إلشــعارهم بالدعم، وإلعالمهم أيضً

من الشباب، وكما أنه بإمكانهم إحداث فارق. 

األميركي السالم  معهد  عن  نبذة 
معهــد الســالم األميركي (USIP) هو مؤسســة وطنية غير حزبية مســتقلة، أسســها ويقوم 

بتمويلها الكونجرس. ويهدف إلى المساعدة في:

منع النزاعات الدولية العنيفة وتسويتها؛ ◆
تعزيز االستقرار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع؛ ◆
زيادة القدرة على إدارة النزاع، وأدواته، ورأس المال الفكري في جميع أنحاء العالم. ◆

ــن بالمعرفة، والمهــارات، والمــوارد، باإلضافة إلى  يقــوم المعهد في ســبيل ذلك بدعــم اآلخري
إشراكهم مباشرة في جهود بناء السالم في جميع أنحاء العالم.

أنشطة المعهد
ينتهج المعهد في عمله أربعة طرق رئيسية — التفكير، الفعل، التدريس، التدريب.

التفكير: نقوم بإجراء األبحاث والتحليل التطبيقي للنزاعات الدولية، ونحدد أفضل الممارســات، 
ونطور خطط إدارة النزاعات الدولية.

GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   12GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   12 15/01/2013   07:19:27 �15/01/2013   07:19:27 �



١٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

مقدمة

ــزاع وإدارته حيثما  الفعل:نعتمــد على عقــود من الخبرة العملية فــي مناطق النزاعات لمنع الن
ينشأ، ونساعد على االنتقال من الحروب إلى السالم باستخدام األدوات والمناهج الموجودة على 

أرض الواقع.

التدريس: نشترك مع الطلبة والمعلمين في التفكير النقدي حول المسائل الدولية، وفي تطوير 
مهارات إدارة النزاعات. نقوم بتعريف جمهور عريض بتحديات بناء السالم وأهميته.

ا من قادة  التدريب: نقوم بتدريب الممارســين في الواليات المتحدة واألفراد في مناطق النزاع، بدءً
المجتمع المدني ووصوالً إلى قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، على كيفية استخدام 

األدوات واتباع المناهج لمنع النزاع الدولي وإدارته. 

حول مركز بناء السالم العالمي التابع لمعهد السالم األميركي 
يتضمــن مركز بناء الســالم العالمي مســاحة للعرض ومركــز تعليمي في المقرات الرئيســية 
ــي في موقع ويب  لمعهد الســالم األميركي في واشــنطن العاصمــة، باإلضافة إلى مكان فعل
مخصص. فمن خالل المعارض والبرامج التعليمية التي تقدم داخل المعهد، والموارد واألنشطة 
المتاحة على اإلنترنت، يقوم مركز بناء الســالم العالمي بتعريف الزائرين بالمفاهيم األساسية 
لبناء السالم مما يعزز إدراكهم للنزاعات الدولية والمناهج السلمية إلدارة النزاعات وحلها. فمع 
التركيز على الطلبة والمعلمين، يساهم مركز بناء السالم العالمي في تطوير الجيل القادم من 

صناع السالم.
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القسم ١ 

اإلنسان. في  متأصلة  طبيعة  النزاع 
عادة ما يتم النظر إلى النزاع على أنه شــيء ســلبي، ولكن النزاع هو جزء طبيعي من حياتنا. وعندما يتم تناوله بفعالية، يمكن أن 
ــدول الديمقراطية. ويمكــن للمجتمعات الديمقراطية  ً هامة للتعلم والنمو. فالنزاع هو األســاس الذي تقوم عليه ال ــح فرصــا يتي
ــر عندما يقر األفراد، والمجموعات، والمنظمات مجموعة من وجهات النظر ويمكنهم إدارة االختالفات والخالفات  ــة أن تزده التعددي
بشــكل مثمر. وتســتطيع المجتمعات الديمقراطية إدارة هذا النزاع بطريقة ســلمية بفضل قوة المؤسسات، وفصل السلطات، 
وســيادة القانون، والمجتمع المدني، والصحافة الحرة، والمســاءلة من خالل إجراء انتخابات منتظمة وإتاحة فرص متعددة إلشراك 

المواطنين مع الحكومة. 

ســيقوم الطلبة، في هذا القســم، بالتفكير فيما يمثل لهم الســالم والنزاع. وســيقومون بتكوين تعريفــات خاصة بهم بعد 
اســتعراض وجهات النظر المتعددة. وستمثل االســتنتاجات التي سيخلصون إليها األســاس لفهم القسمين الثاني والثالث من 
مجموعــة األدوات الحالية، حيث سيدرســون كيفية إدارة النزاعات، واســتخدام األدوات العديدة الموجــودة في مجموعة أدوات إدارة 

النزاعات.
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١٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

األسباب عرض 

قبل أن يبدأ الطلبة في التفكير في كيفية منع النزاع أو إدارته، يجب أن يكونوا قادرين على التعرف 
عليه. وتبدأ هذه العملية بوضع تعريف للنزاع. ويبدأ الطلبة في هذا النشاط بتعريف النزاع واستعراض 

تفسيرات متعددة له لتعزيز فهمهم للموضوع.

األهداف

النظر في تعريفات وتفسيرات النزاع كسبيل لتكوين وجهة نظر الفرد حول الموضوع.. ١
استكشاف دور النزاع في حياتنا.. ٢

يير لمعا ا

الثقافة◆
األفراد، والمجموعات، والمؤسسات ◆
الروابط العالمية◆
المبادئ والممارسات المدنية◆

الوقت: ١١٠ دقيقة للجزأين األول والثاني 

المواد 

ورق رسم بياني❑
أقالم تمييز❑
والمحلية، ❑ الشخصية،  النزاعات  توضح  التي  المتنوعة  والمجالت  الصحف  من  مجموعة 

والوطنية، والدولية. (مصدر محتمل: جريدة نيويورك تايمز للمراهقين. األعداد الحالية والسابقة 
h p://teacher.scholas c.com/scholas cnews/indepth/ :متاحة على اإلنترنت على موقع

(upfront/index.asp

يتم تقطيع نشرة استشهادات على النزاعات وإدارتها إلى أجزاء❑
ورقة عملوصف النزاع❑
النشرة الملحقة مكفوف البصر والفيل❑

الدرس ١-١
تعريف النزاع 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ١٨

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

األول الجزء 

اإلجراءات 

تعريف النزاع (٣٠ دقيقة)
أكتب كلمة "نزاع" في وسط السبورة/ جهاز العرض الضوئي/ ورقة الرسم البياني. واطلب . ١

من الطلبة كتابة خمس كلمات يعتقدون أن لها عالقة بكلمة "نزاع" على ورقة، وأن يشاركوا 
اآلخرين بكلمة أو أكثر، وضع هذه الكلمات في شبكة تتفرع من كلمة نزاع على السبورة / 
ــم الردود في مجموعات  ــاز العرض الضوئي/ ورقة الرســم. في نفس الوقت، حاول تنظي جه
مثل "المشــاعر"، و"األحداث الحالية"، و"الشــخصي"،الخ. ابق الشــبكة منشورة في أنحاء 

الفصل حتى يتمكن الطلبة من اإلضافة إليها والرجوع إليها أثناء المناقشة.
استخلص المعلومات من شبكة الكلمات من خالل بعض أو جميع األسئلة التالية:. ٢

ــالف بين الكلمات المطروحة؟ ما تفســير هذا التشــابه  ◆ ــا هي أوجه التشــابه واالخت م
واالختالف؟

كيف تعبر هذه الكلمات عن شعورك حيال النزاع؟ (تعبير إيجابي أم سلبي؟ لماذا؟) ◆
كيف يمكن لهذه المواقف تجاه النزاع أن تعكس طريقة ميل األشــخاص لالســتجابة  ◆

إلى النزاع؟ كيف قد يؤثر موقفك تجاه النزاعات على كيفية استجابتك لها في حياتك 
الخاصة؟

كيف قد يعكس واحد من النزاعات مجموعة متنوعة من االستجابات في وقت واحد؟  ◆
لماذا تعتقد أنه من المهم أن نتعرف على النزاع ونفهمه؟  ◆

ملخص يعده المعلم: قم بتلخيص النشاط مع اإلشارة إلى أن وجود النزاع أمر حتمي وجزء . ٣
طبيعي مــن الحياة في جميع المجتمعات اإلنســانية. فنحن نواجــه النزاعات في المنزل، 
والمدرســة، والعمل، والشــارع. وعادة ما يرى األشــخاص النزاع شــيئًا ســلبيًا، وشيئًا يجب 
ــة يرونه فرصة للتعلم، والتغيير، والنمو. ويرجع هذا  تجنبه.، وســببًا للحروب، وفي أحوال قليل
ا طرق التعامل مع النزاع بشكل بناء. ومع ذلك، ال يعتبر النزاع  إلى أنه لم يتعلم معظمنا أبدً
ً، فهو محايد. يحدد األشخاص الذين يعانون من النزاعات قيمة  ً أو إيجابيا في حد ذاته سلبيا
ا أن  ً. والحظ أيضً ــاءً أم هداما هــذه النزاعات، وتحــدد كيفية اختيارهم للتفاعل ما إذا كان بن
النزاع قد يحدث على عدة مستويات. فيمكن أن يكون على المستوى الشخصي، أو المحلي، 
ــم أمثلة للنزاع على كل مســتوى من هذه  ــي. اطلب من الطلبة تقدي ــي، أو الدول أو الوطن

المستويات. 
اخبر الطلبة أنهم سيقومون بالعمل سويًا لتحديد المكونات التي تشكل النزاع من خالل . ٤

تحديد تعريف له. قم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات تتكون من ثالثة أو أربعة أفراد.
ــي للنزاع. واطلب منهــم التفكير في معنى . ٥ ــب مــن كل مجموعة تقديم تعريف عمل اطل

النزاع، وشكله، ومظهره، ومكان حدوثه، وأية معلومات أخرى ذات صلة من شأنها أن تساعد 
في كتابة وصف لمعنى الكلمة. 

بينما يقومون بعملهم، اكتب كلمة "مكونات النزاع" على السبورة، مع أدوات االستفهام  أ. 
ً لهم: من، ماذا، متى، أين، لماذا.  الخمسة في سطر يليها لتكون توجيها

اجعل كل مجموعة تكتب تعريفها على ورقة رسم بياني أو على جهاز العرض الضوئي.  ب. 
ًا لتأتي في مقدمة الغرفة وتشــارك تعريفها. قم بدعوة  اجعــل كل مجموعة تأخــذ دور ج. 
شــخص من كل مجموعة ليقوم بتسجيل التعريف على الســبورة أو نشره على جهاز 
العرض الضوئي، ويقوم بقراءته. بينما يقوم الشخص المسجل بقراءة التعريف، اطلب 
من المجموعات األخرى تحديد كلمات أساســية تجيب على األســئلة الخمســة وقم 

بكتابة كل كلمة أسفل السؤال الذي يقابله على السبورة. 

النشاط اإلضافي ١ 
فهم لغة النزاع 

من خالل االستعارات
اطلب من الطلبة تعريف االستعارة وتقديم أمثلة 
لهــا. أحد هذه التعريفات: "هي تشــبيه بليغ فيه 
مقارنة ضمنية بين شــيئين مختلفين يشــتركان 

بالفعل في شيء ما." 

والحظ اســتخدام االستعارات بشــكل شائع في 
ــة إلضفاء صفات مادية على أشــياء  لغتنا اليومي
غير مادية، على سبيل المثال آراؤنا حول السالم، أو 

النزاع أو نظرتنا للعالم. 

قم بمشــاركة االستعارات التالية عن النزاع (على 
الرســم  ــي/ورق  الضوئ العــرض  الســبورة/جهاز 

البياني):

ً لطرف  ◆ ــزاع معركة يكون النصر فيها حليفا الن
واحد فقط.

النزاع متاهة دون مخرج.  ◆

النزاع دعوة للحوار. ◆

النزاع حفلة راقصة. ◆

ــرة ورقية أثناء  ◆ ــزاع هو مقاومــة الريح لطائ الن
رحلتها. 

ــزاع حبة رمل في محارة، ينتــج عنها لؤلؤة  ◆ الن
أحيانًا.

النزاع هو األلم في أجسادنا الذي يخبرنا بوجود  ◆
شيء يجب االنتباه إليه.

ًا للتدمير،  ◆ ــار، يمكن أن تكــون مصــدر ــزاع ن الن
ًا للتدفئة واإلضاءة.  ومصدر

(تابع في الصفحة التالية)

٦٠ دقيقة
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١٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ١ | الدرس ١-١ | تعريف النزاع

عندما تنتهي المجموعات من مشاركة تعريفاتهم، استخدم هذه القائمة المشتركة  د. 
ــزاع. اطلب من الطلبة اختيار بعض  من الكلمات األساســية لتحديد تعريف خاص بالن

هذه الكلمات األساسية ومحاولة تحديد تعريف للنزاع بناءً على عمل المجموعات.
استمر في المناقشة باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ٦

لماذا تحدث النزاعات؟ وحول أي شيء تدور النزاعات؟  ◆
هل يختلف الشجار عن الجدال؟  ◆
ما الفرق بين النزاع والعنف؟ ◆
لماذا تصبح النزاعات عنيفة؟  ◆
ما هي بعض أوجه التشابه بين النزاعات على المستوى الشخصي، والمحلي، والوطني،  ◆

والدولي؟
ما هي سبل جعل النزاعات إيجابية أو ذات نهايات جيدة؟  ◆
ما شعورك عند حل أحد النزاعات بنجاح؟  ◆
ما المهارات أو االستراتيجيات التي استخدمتها لحل تلك النزاعات؟ ◆
ا قد ساعدك على تعلم شيء يخصك أو يخص اآلخرين.  ◆ صف نزاعً
فــي رأيك ما هــو دور التصور في النزاع؟ (قم بتأكيد أهمية االختالفات التي يتم تصورها،  ◆

ــح والتوقعات، و/أو  ــات، و/أو المعلومات، و/أو المصال وإمكانية أن تكون بســبب العالق
الموارد، و/أو القيم.)

فهم النزاع (٣٠ دقيقة)
قم بتوزيع صورة لعازف موســيقى الجاز أو المرأة، أو قم بعرضها على الشاشــة. اطلب من . ١

ــرأة؟ اخبر الطلبة أنه ال  ــا يرون. هل يرون عازف جاز أم ام الطلبة تحليل الصورة ومشــاركة م
توجد إجابة صحيحة أو خاطئة على هذا السؤال. 

بمجرد قيام الطلبة بمشاركة تفسيراتهم، قم بدعوتهم لمساعدة اآلخرين على رؤية ما قد   
الحظوه في الصورة.

أدر النقاش باستخدام بعض أو جميع األسئلة التالية:. ٢
ماذا كان شعورك إذا/عندما أصر شخص ما على وجهة نظر مخالفة لرأيك؟ ◆
هل يوجد تصور صحيح أكثر من اآلخر؟ ◆
كيف تؤدي االختالفات في التصورات إلى نشوب النزاع؟ ◆
ماذا تفعل للمساعدة في حل النزاع، إذا كان نشوبه قائما على اختالفات تم تصورها بناءً  ◆

على احتياجات ومصالح متعارضة؟ 
اســتخدم المناقشــة التي تدور حول تصورات متعددة لتوضح للطلبة أن األشــخاص يرون . ٣

ويدركون النزاعات بطرق مختلفة.

ــل االســتعارة هو  ◆ وضــح أن الغــرض من تحلي
ــد المعنى الضمني لها. وقم بتقســيم  تحدي
الطلبة إلى مجموعات وخصص استعارة لكل 
مجموعة. واطلب منهم اإلجابة عن األســئلة 

التالية حول االستعارة الخاصة بهم. 

ما وجهة النظر التي تعبر عنها هذه االستعارة  ◆
ــزاع؟ (إيجابية، أم ســلبية، أم  حول طبيعة الن

محايدة؟) 

مــع  ◆ تتعــارض  أو  اســتعارتك  تتوافــق  كيــف 
تمــت  ــي  الت ــزاع  بالن الخاصــة  االرتباطــات 

ا في الدرس؟ مشاركتها سابقً

بما توحي هذه االستعارة عن الدور الذي يلعبه  ◆
كل طرف في النزاع؟ 

بما توحى االستعارة عن توزيع القوة في النزاع؟  ◆

ــزاع  ◆ الن حــول  النظــر  وجهــات  ــر  تؤث كيــف 
ــى رد فعــل  ــة فــي االســتعارة عل والمتضمن

الشخص تجاه هذا النزاع؟ 

قم بإنشــاء مجموعات تتكون من ثالثة أو خمسة 
ــع مــع المجموعــات الموجــودة  أشــخاص أو تاب
بالفعــل. شــجع كل مجموعة مــن الطلبة على 
اإلتيان باســتعارات خاصة بهم حــول النزاع. وقدم 
ــة للعــرض. فعلى ســبيل  ً بديل ــة أنماطــا للطلب
المثال، يمكنهم رسم صورة لوصف استعارتهم، 
أو يمكنهــم تمثيلها، أو نحت تمثال على شــكل 
لمشــاركة  ــة  الطلب بدعــوة  وقــم  شــخص. 
ــة مع الفصــل وتحليل كل  اســتعاراتهم المحلي

استعارة باستخدام نفس األسئلة السابقة. 

وكملحق إضافي لهذا النشاط، اطلب من الطلبة 
ــة، أو  ــة، أو الوطني البحــث فــي النزاعــات المحلي
الدولية، وتحديد أية مراجع لالســتعارات الخاصة 

بهذه النزاعات لتحليلها وتقديمها للفصل.

مالحظــة: تقوم مصطلحــات الســالم الخاصة 
بمعهد السالم األميركي بتعريف النزاع كما يلي: 
هــو جانب حتمي مــن جوانب التفاعل اإلنســاني، 
أو  شــخصان  يســعى  ــا  عندم ــزاع  الن يحــدث 
ــر إلى تحقيق أهــداف متبادلة  ــان أو أكث مجموعت

.glossary.usip.org وغير متوافقة للطرفين
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٥٠ دقيقة

٤ . ً ً واحدا قم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة مرة أخرى وأعط كل مجموعة استشهادا
من ورقة العمل استشهادات حول النزاعات وإدارتها (قم بقطع الورقة إلى أجزاء واطلب من 
ــة، أو اكتب كل استشــهاد في جملة على  كل مجموعة ســحب استشــهاد واحد من قبع
ــورق واجعل الطلبة يختارون منها). واطلب من كل مجموعة أن تناقش معنى  قطعة من ال

االستشهاد الخاص بها.
ــب مــن كل مجموعة أن تشــارك مــع الفصل ماذا يعني االستشــهاد فــي اعتقادهم. . ٥ اطل

، أو من خالل عمل فني، أو من خالل  امنحهم خيار مشــاركة تفسيراتهم لالستشهاد كتابةً
ــورق، اطلب من كل مجموعة أن  ــي. ومع خيار كتابة الجمل على قصاصات من ال عمــل فعل
تعلق االستشــهاد الخاص بها على السبورة وتكتب تفســيراتها أسفل السبورة. يمكن أن 
ــة بعد ذلك  ــاح الفرصة للطلب ــرة واحدة، وقد تت تقــوم المجموعــات بكل هــذه الكتابات م

الستعراض هذه االستشهادات وإضافة التفسيرات.
بعد مشــاركة المجموعات لتفســيراتهم، قد يقــوم المعلم بتعزيز بعــض وجهات النظر . ٦

المتعلقة باالستشهادات بشأن النزاع عن طريق تقديم بعض السياق حول مؤلفيها.

الثاني الجزء 

تطبيق معرفتنا بالنزاع (٤٠ دقيقة)
ــة أنهم اآلن قدموا تعريفاتهم حول النزاع، وأنهم اطلعوا على تعريفات اآلخرين . ١ اخبر الطلب

في أوقات وأماكن أخرى، وأنهم ســيقومون اليوم بتطبيق معرفتهم بالنزاع عن طريق إيجاد 
ــة للنزاع في العالم. اطلب مــن الطلبة أن يأتوا بأمثلة للنزاع بمســتوياته المختلفة:  أمثل
الشــخصي، والمحلي، والوطني، والدولي (خارج حدود الواليات المتحدة). كن على استعداد 
ــة من مجتمعك وبلدك. ومــن أمثلة النزاعات  لمشــاركة أحــد النزاعات المحلية أو الوطني
ــة النزاع اإلســرائيلي الفلســطيني، أو أفغانســتان، أو النزاع بين القوات المســلحة  الدولي

الثورية الكولومبية والحكومة الكولومبية، أو أزمة دارفور.
قم بتوزيع مجموعة من الصحف والمجالت اإلخبارية. واطلب من الطلبة العمل في مجموعات . ٢

للبحث في الجرائد والمجالت اإلخبارية عن أمثلة للنزاع الحديث. قد يقوم المعلمون بتسهيل 
البحث عن المقاالت بطريقة مالئمة لسن وخبرة طلبتهم بالطرق التالية: 

توفير المجالت اإلخبارية للمتعلمين األكبر سنًا، واألكثر استقاللية ومطالبتهم بتقديم  أ. 
أمثلة للنزاع؛ 

ــار مجموعــة متنوعة من المقاالت المناســبة للمرحلة الســنية الخاصة للقراء  اختي ب. 
ــار المقاالت التي تصف النزاعات  ا. اطلب من الطلبة اختي األصغر ســنًا واألكثر احتياجً
على المســتوى الشــخصي، والمحلي، والوطني، والدولي وقراءتها. قد تشــمل األمثلة 
الشخصية النزاعات التي تدور داخل الشخص مثل المعضلة األخالقية أو النزاعات بين 

األشخاص مثل الجدال. 
اشــرح للطلبة أنهم بصدد تحليل نزاع واقعي. قم بتوزيع ورقة العمل وصف النزاع على كل . ٣

مجموعة. اقرأ أسئلة كل جزء من ورقة العمل مع الطلبة حتى يتسنى لهم فهم مهامهم. 
أعط توجيهات لكل مجموعة إلكمال تحليل المقال الخاص بها. وتجول وسط المجموعات 
لتوجيه األسئلة التي تدور حول معنى المقاالت وسياقها وحول كيفية اإلجابة عن األسئلة 

المطروحة في ورقة العمل. 
اطلب من كل مجموعة مشــاركة نبذة مختصرة عن مقالتها وتحليلها للنزاع مع الفصل. . ٤

قم بتقييم فهم الطلبة للنزاع من خالل هذه العملية. 
قم بتلخيص النشاط الذي تم إجراؤه مع الطلبة بتوجيه األسئلة التالية إليهم:. ٥

ما هي األفكار المشتركة بين السيناريوهات؟ ◆
ماذا وجدت من صعوبة أو فائدة في تحليل النزاع؟ ◆
ما قيمة تحليل النزاعات؟ ◆

قم بجمع المقاالت التي قام الطلبة بتحليلها واحتفظ بها للدرس رقم ٢-١.. ٦

النشاط اإلضافي ٢
اطلــب من الطلبة البحث عــن مؤلف معين ألحد 
االستشهادات وكيف عكست إنجازاته في الحياة 

وأعماله هذا االستشهاد حول النزاع.

النشاط اإلضافي ٣
قم بتذكير الطلبة أنه غالبًا ما ينشأ النزاع عندما 
يختلف تصــور أطراف هذا النزاع للمشــكلة. قم 
بتوزيع نشرة مكفوفي البصر والفيل على الطلبة 
األســطورة  ناقــش  قراءتهــا.  منهــم  واطلــب 

-باستخدام األسئلة التالية. 

ما الدرس المستفاد من األسطورة؟ ◆

ما عالقة هذا الدرس بالتصور والنزاع؟ ◆

ــاة  ◆ ــة لبعــض المواقــف فــي الحي اذكــر أمثل
الواقعية التي ينتج عنها ســوء تفاهم بسبب 
اختالف وجهات النظر؟ ما هي بعض الخطوات 

التي قد تحل هذه المواقف؟

ً ما نرى  مالحظة: التصور شــيء شــخصي. غالبا
ً فقط من الحقيقة. يحدث  ً واحدا ــزاع جانبا في الن
ــاس تصوراتهم، ويرفضون  النزاع عندما يصدق الن
االعتراف بصحة تصور اآلخر. وألن التصورات شيء 
شخصي، ما يؤمن به البعض على أنه "الصواب"، 
ً يكــون من الضروري  ــد يراه اآلخــرون خطأ. أحيانا ق
ــث يتيــح الفرصة ألطــراف النزاع  وجــود طرف ثال

إلعادة صياغة وجهات نظرهم.
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المناقشة: كيف يمكننا استغالل معرفتنا بماهية النزاع؟ 
(١٠ دقائق)

ً بعض األسئلة التالية  قم بتلخيص الدرس عن طريق إجراء مناقشة عامة في الفصل مستخدما
أو جميعها: 

ما أهمية فهم النزاع بغرض إدارته؟ ◆
هل من الممكن أن يكون للنزاع أثر إيجابي؟ كيف؟ ◆
ا؟  ◆ كيف يمكن أن يكون النزاع مفيدً
كيف يمكن حل النزاعات السلبية بشكل أكثر إيجابية؟ ◆
ــل النزاع أداةً  ◆ ــي تتعامل مع النزاع؟ هــل من الممكن أن يكون تحلي ما أنواع األشــخاص الت

؟ (يتعامل المعلمون، وأولياء األمور، ومســؤولو الحكومة،  مفيدةً في مهنٍ أو مواقفٍ معينةٍ
ــون، والمحامون مع النزاع كجزء من  والعســكريون، والمنظمات غير الحكومية، والمتطوع

مهام وظيفتهم؛ ويتعامل كل شخص مع النزاع باعتباره جزء من الطبيعة البشرية.)

النشاط اإلضافي ٤
إذا كان الوقت يسمح، حدد مجموعة واحدة لتقوم 
ــل نزاعها. كما  ــر متحرك يمث بتمثيل مشــهد غي
ــر المتحــرك بالتمثال  يمكن وصف المشــهد غي
الحي أو الوضعية الثابتة. على ســبيل المثال، إذا 
كان النزاع هو تنازع بين مالكي أرض محليين على 
ــك تباعد  ــد انقطــع االتصــال ونتج عن ذل أرض وق
ــا، يمكن أن يتكون المشــهد غير المتحرك  بينهم
ــن يقفان في  ــذي يعبر عن هــذا النزاع من طالبي ال
ــة، أحدهما يكــون له وجــه عدواني  ــة ثابت وضعي
ــرًا عن إحباطه. واآلخر  ويلقــي يديه في الهواء معب
 ً ــر ظهره موضحا ــن مكتوفتين وهو يدي يقف بيدي
رفضه لالســتماع. قم بدعــوة بعض الطلبة واحد 
فــي كل مرة مــن المجموعــات األخــرى لتحريك 
أوضاع األشــخاص بشكل فعلي لتغيير المشهد، 
 ً ــد يعكس حال مما ينشــأ عنه موقــف مختلف ق
للنزاع. ابدأ مناقشة حول هذه الصور البديلة. ماذا 
يحدث؟ ما المطلوب (على ســبيل المثال، الموارد 
واألشخاص) إلنشاء هذا السيناريو الجديد للنزاع؟ 
ماذا ســتكون العقبات؟ ما المكاسب من وراء هذا 

السيناريو؟

مالحظــة: يركــز معهــد الســالم األميركي على 
النزاعات التي تنشأ خارج حدود الواليات المتحدة. 
ــد تكون هذه النزاعات نزاعــات دولية (بين الدول،  ق
على ســبيل المثال، النزاع العربي اإلســرائيلي) أو 
ــة (بين مجموعات داخل دولة ما، على  نزاعات أهلي
سبيل المثال جيش الرب للمقاومة والحكومة في 

أوغندا). 

لتقييم: ا

تعريفات المجموعات، والمخطط المكتمل لتحليل النزاعات، ومناقشات الفصل
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الدرس ١-١  النشرة: استشهادات على النزاعات وإدارتها
(مقطعة إلى أجزاء)

السالم ال يعني عدم وجود نزاع، بل هو القدرة على حل النزاع بالوسائل السلمية. — رونالد ريغان

إذا تم السماح بسلوك عدواني دون ردعه أو التصدي له، فإنه يؤدي في النهاية إلى نشوب حرب. — جون إف. كينيدي

إن االختبار الحقيقي للقوة اليوم ال يتمثل في القدرة على القيام بحرب، بل في القدرة على منعها. — آن أوهار ماك كورميك

ال يمكنك أن تصافح قبضة يد مغلقة. — أنديرا غاندي

يجب أن تكون هناك محاولة صادقة لتسوية الخالفات قبل اللجوء إلى القتال. — جيمي كارتر 

إذا أردت إحالل السالم، ال تتحدث مع أصدقائك. تحدث مع أعدائك. — موشيه ديان

ا على عالقة. — هارولد نيكلسون عندما تتفاوض على اتفاق، يجب أن تتذكر أنك تتفاوض أيضً

على الدبلوماسي أن يستخدم أذنيه ال فمه. — كومورا جوتاروا 

تنبع الحقيقة من مناقشة بين األصدقاء. — ديفيد هيوم

ال تخشَ المعارضة. تذكر أن الطائرة الورقية ترتفع ضد الريح، ال في اتجاهها. — هاميلتون مابي

كلما اشــتدت حدة النزاع، كلما كان النصر أعظم. ما نحصل عليه بمنتهى الســهولة، ال نوفيه حقه، فعزة الشيء فقط هي التي تمنحه قيمته. 
— توماس بين

ال تركن إلى أن دوافع أحد خصومك أقل مرتبةً من دوافعك. — جون إم باري

العين بالعين تجعلنا كلنا عُميان. — المهاتما غاندي
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ــي عدم وجود نزاع، بل هو القدرة على حل النزاع دون اللجوء إلى العنف. — ســي. تي.  ــت الحــرب هي الحل العنيف للنزاع، فإن الســالم ال يعن إذا كان
لورانس بتلر، كاتب On Conflict and Consensus. وهي نشرة عن صناعة القرارات الرسمية باإلجماع (٢٠٠٠)

اعملوا على بناء عالقات تعاونية، فعندما تحدث النزاعات تؤمنون أنكم حلفاء. — دين تجوزفولد

يمكنك أن تتجاوز ما يطاردك، ولكنك ال يمكنك تجاوز ما يدور بداخلك. — مثل رواندي

تشحذ الصعاب الهمم وال تثبطها. الروح البشرية تقويها النزاعات. — ويليام إليري تشانينغ
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الدرس ١-١ ورقة العمل: وصف النزاع

اسم المقال:

المؤلف/المصدر/تاريخ المقال:

ملخص المقال (خمس جمل أو أقل):

قــم بوصــف النزاع في المقال. ما هو الخالف؟ ماذا كانت االحتياجات أو االختالفات التي أظهرتها كل مجموعة؟ كيف قامت كل مجموعة (أو 
لم تقم) بحل النزاع؟ ما هي النتائج المترتبة على عدم حل النزاع؟

حدد وجهات النظر المختلفة التي تجلبها األطراف إلى هذا النزاع.

ما هي الكلمات الخمس التي ستستخدمها من شبكة الكلمات لوصف النزاع في مقالك؟

ا في الفصل له صلة بالمقال الخاص بك؟ وكيف تكون ذات صلة به؟ أي من االستشهادات التي تم تحليلها سابقً
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٢٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ١ | الدرس ١-١ | تعريف النزاع

الدرس ١-١ النشرة الملحقة: مكفوف البصر والفيل

مكفوف البصر والفيل أعادت روايتها دونيل بلوباه

منذ زمن بعيد كان هناك ستة رجال من كبار السن يعيشون في قرية في الهند. وقد ولد كل منهم محروما من نعمة البصر. أحب القرويون اآلخرون هؤالء الشيوخ وكانوا 
يقومون بحمايتهم من أي خطر. وبما أن هؤالء المكفوفين ال يستطيعون رؤية العالم بأنفسهم، كان عليهم تخيل العديد من عجائبه. فقد كانوا ينصتون بعناية إلى 

القصص التي يرويها المسافرون ليروا ما يمكنهم معرفته عن الحياة خارج القرية. 

كما كانوا شغوفين بمعرفة العديد من القصص التي سمعوها، ولكن كان شغفهم األكبر باألفيال. فقد علموا أنه باستطاعة األفيال أن تسحق الغابات بأقدامها، وأن 
ً عندما تنقلت داخل مملكة والدها. هل سمح  ا أن ابنة الراجا قد ركبت فيال تحمل األثقال الكبيرة، وأن تخيف الصغار والكبار بأصواتها العالية. ولكنهم قد علموا أيضً

الراجا البنته باالقتراب من هذا المخلوق الخطير؟ 

ً عن األفيال التي استخدمت إلزالة الغابات  ً إال عن األفيال. وقال الكفيف األول، "ال بد أن الفيل عمالق قوي". لقد ســمع قصصا ً ونهارا لم يكن لهؤالء الشــيوخ حديثًا ليال
وبناء الطرق.

ً إذا كانت هناك أميرة ستركب على ظهره."  ً ولطيفا وقال الكفيف الثاني، "البد أنك مخطئ.  يجب أن يكون الفيل ظريفا

قال الكفيف الثالث، "لست على حق! فقد سمعت أن الفيل يمكنه أن يثقب قلب رجل من خالل سنه المخيف". 

ا كبيرًا من البقر. فأنتم تعرفون كيف يبالغ الناس في تصوير األمور."  وقال الكفيف الرابع، "من فضلكم، كلكم مخطئون. فالفيل ليس إال نوعً

قال الكفيف الخامس، "إنني على يقين أن الفيل ضرب من السحر، وهذا يفسر سبب تنقل ابنة الراجا بسالمةٍ في جميع أنحاء المملكة." 

أوضح الكفيف السادس،"إنني ال أومن بوجود األفيال على اإلطالق.  وأعتقد أننا ضحايا مزحة قاسية." 

ــع االختيار على أحد الصبية  ــارة لقصر الراجا لمعرفة حقيقة األفيال. وقد وق ــة، وبعد أن أجهد القرويون بســبب كل هذا الجدال، رتبوا لهؤالء الفضوليين زي فــي النهاي
الصغار من قريتهم ليكون دليل هؤالء المكفوفين في رحلتهم. وضع أصغر الرجال يده على كتف الصبي. ووضع الكفيف الثاني يده على كتف صديقه، وهكذا، إلى أن 

أصبح الرجال الستة مستعدين للسير بسالمة خلف الصبي الذي سيقودهم إلى قصر الراجا الفخم. 

عندما وصل الرجال المحرومون من نعمة البصر إلى القصر، قام باســتقبالهم صديق قديم من قريتهم عمل كبســتاني في أراضي القصر. واصطحبهم صديقهم إلى 
فناء القصر. كان يقف هناك فيل. تقدم هؤالء الرجال نحوه للمس المخلوق الذي كان موضوع العديد من المجادالت. 

مد الكفيف األول يده ولمس جانب الحيوان الضخم. وقال "إن الفيل أملس وصلب مثل الحائط.  البد أنه قوي للغاية." 

وضع الكفيف الثاني يده على خرطوم الفيل المرن. وأعلن قائال "إنه يشبه ثعبانًا عمالقا". 

ً "لقد كنت على حق، هذا المخلوق حاد ومميت كالرمح."  أما الكفيف الثالث فلمس ناب الفيل المدبب. وقرر قائال

ولمس الكفيف الرابع أحد أرجل الفيل األربعة. وقال "ما لدينا هنا هو بقرة كبيرة للغاية." 

ولمــس الكفيــف الخامس أذني الفيل العمالقتين. وقال "في اعتقادي أنه عبارة عن مروحة ضخمة أو قد يكون ســجادة ســحرية تســتطيع أن تحلق فوق قمم الجبال 
واألشجار". 

وجذب الكفيف السادس ذيل الفيل الغامض. وقال ساخرًا "هذا ال يتعدى قطعة حبل قديم!  فأين هي خطورته؟" 

قاد البستاني أصدقاءه إلى ظل شجرة. وقال "اجلسوا هنا واستريحوا قبل أن تتكبدوا عناء رحلة طويلة للعودة إلى قريتكم، سأحضر لكم بعض الماء للشرب." 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

بينما هم في انتظار البستاني، تحدث الرجال الستة عن الفيل.

قال الكفيف األول "إن الفيل يشبه الحائط، بالتأكيد يمكننا أن نتفق في النهاية على ذلك." 

"حائط؟ الفيل هو ثعبان عمالق!" أجاب الكفيف الثاني. 

وأصر الكفيف الثالث "إني أخبركم، هو كالرمح". 

وقال الكفيف الرابع، "إنني متأكد من كونه بقرة عمالقة". 

وقال الكفيف الخامس، "إنه سجادة سحرية. ال شك في ذلك". 

ً لخداعنا."  ً "أال ترون؟ لقد استخدم أحدهم حبال اعترض الكفيف السادس قائال

واستمرت مجادلتهم وتعالت صيحاتهم. 

"حائط!"  "ثعبان!"  "رمح!"  "بقرة!"  "سجادة!"  "حبل!" 

ودعاهم صوت غاضب للغاية "كفوا عن الصياح!". 

كان ذلك صوت الراجا، فقد ايقظه جدالهم المزعج من قيلولته. 

وسألهم الحاكم "كيف يمكن أن يكون كل منكم متأكدًا أنه على حق؟" 

تأمل الرجال الستة الذين حرموا من نعمة البصر السؤال. وبعد ذلك قرروا عدم اإلجابة على اإلطالق لمعرفتهم أن الراجا رجل حكيم للغاية. 

ا لعرفتم الحقيقة. واآلن، اتركوني استكمل  ً منه. ربما إذا جمعتم األجزاء كلها معً ً واحدا قال الراجا بلطف "الفيل حيوان ضخم للغاية، لقد لمس كل رجل منكم  جزءا
قيلولتي في سالم." 

وعندما عاد صاحبهم إلى الحديقة ومعه المياه الباردة، جلس الرجال الستة تحت الظل بهدوء يفكرون في نصيحة الراجا لهم. 

ا لنعلم الحقيقة. دعونا نناقش هذا األمر في طريقنا إلى قريتنا."  قال الرجل األول "إنه على حق. يجب أن نجمع كل األجزاء معً

وضع الكفيف األول يده على كتف الصبي الصغير الذي سيرشده في طريق عودته. ووضع الكفيف الثاني يده على كتف صديقه، وهكذا حتى أصبح الرجال الستة على 
ا. استعداد للسفر معً

 .Peace Corps. World Wise Schools. Looking at Ourselves and Others. Comp. Paul D. Coverdell. Peace Corps .المصدر: الواليات المتحدة
h p://www.peacecorps.gov/wws/stories/stories.cfm?psid=110 .Web. May 6, 2011
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٢٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ١-٢
وجهات نظر حول السالم

األسباب عرض 

ليس  فالسالم  ذلك،  ومع  سلمية.  نتائج  إلى  تؤدي  أن  يمكن  فإنها  بفعالية،  النزاعات  إدارة  تتم  عندما 
شيئًا ثابتًا. يجب أن يعمل األشخاص على بناء السالم والحفاظ عليه. ومثل النزاعات، توجد وجهات 
وجهات  باستكشاف  الدرس  هذا  في  الطلبة  يقوم  وشكله.  السالم  لماهية  كثيرة  وتفسيرات  نظر 

النظر المتعددة حول السالم ويبدؤون في تطوير تعريفاتهم للسالم.

األهداف

التأمل في فهم المرء للسالم.. ١
ً للسالم.. ٢ لبدء تكوين المرء تعريفا
الستكشاف العالقة بين النزاع والسالم. . ٣

يير لمعا ا

الثقافة◆
األفراد، والمجموعات، والمؤسسات ◆
المبادئ والممارسات المدنية◆

الوقت: ١٢٠ دقيقة

المواد

الصحف والمجالت❑
أقالم تمييز❑
ورق ملون للرسم❑
صمغ❑
الفتات سالم/ال سالم ❑

مصادر المعلم لسيناريوهات السالم/الالسالم❑
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األول٦٠ دقيقة الجزء 

اإلجراءات

تصورات حول السالم (٦٠ دقيقة)
وضح أن الطلبة ســيقومون اليوم باستكشــاف تعريف الســالم. واطلب منهم كتابة ثالث . ١

كلمات تتبادر إلى أذهانهم عند ســماع كلمة السالم. قم بتجميع اإلجابات شفهيًا، واكتب 
ــكار العصف الذهني على الســبورة. وبعد ذلك، اطلب مــن كل واحد فيهم كتابة تعريف  أف
للســالم. ومشــاركته مع طالب زميل له. وبعد مناقشــة وجيزة، اطلب مــن بعض الطلبة 

تعريف السالم. وضح أن الطلبة سيقومون اليوم بدارسة معنى السالم كفصل كامل.
اشرح التدريب. توجد الفتة "سالم" على أحد جانبي الغرفة، وعلى الجانب اآلخر، توجد الفتة . ٢

"ال سالم". ستقوم بقراءة سيناريوهات متعددة وسيحدد الطلبة ما إذا كان السيناريو يمثل 
الســالم أم الالسالم. ســيعبر الطلبة عن آرائهم في صمت من خالل التحرك من جانب إلى 
آخر في الغرفة. إذا تم تحديد الموقف باعتباره ســالم وال ســالم في نفس الوقت، يمكن أن 
ا استخدام الفتتي السالم/الالسالم كسلسلة  يقف الطلبة في وسط الغرفة. يمكنك أيضً

متوالية يقف عبرها الطلبة. 
ــا بينهم. من الممتع أن . ٣ ــب من الطلبة البدء في التحــرك داخل الغرفة واالختالط فيم اطل

تخبرهم عن طرق مختلفة للمشــي بين كل سيناريو. على سبيل المثال، تحرك كأنك على 
عجلة، تحرك ببطء، اقفز على قدم واحدة،...إلخ. يمكن لهذه اإلضافات البسيطة أن تحسن 

من عملية بناء الفريق وديناميكيات الجماعة.
بمجرد أن يبدأ الطلبة في التحرك داخل الغرفة بطريقة إبداعية، قل "اثبت" واذكر السيناريو . ٤

ً من الغرفة ويتحركوا  ــا من نشــاط السالم/الالســالم. يجب أن يختار الطلبة بعد ذلك جانب
باتجاهه. 

اســأل بعض الطلبة عن ســبب اختيارهم للوقوف في جانب معين. قم بإدارة الحوار إذا لزم . ٥
األمر.

كرر هذا حتى تنتهي القائمة.. ٦
بعــد انتهاء النشــاط، اطلب من الطلبة الجلوس في دائرة ومناقشــة األســئلة التالية مع . ٧

شركائهم. 
ما المكونات األساسية الالزمة إلحالل السالم؟ كيف تقوم بتعريف السالم؟ ◆
هل النزاع ضروري لوجود السالم؟ ◆
كيف تغيرت وجهة نظرك حول السالم أثناء هذا النشاط؟ ◆
ما الذي استفدناه من تعلم السالم؟ ◆

ابدأ مناقشــة في الفصل حول هذه األســئلة واطلب من كل اثنين من الطلبة مشاركة ما . ٨
قاما بمناقشته.

مالحظــة: تقوم مصطلحــات الســالم الخاصة 
بمعهــد الســالم األميركي بتعريف الســالم كما 
يلي: تســتحضر كلمة "الســالم" تفسيرات وردود 
ــان متناقضة.  أفعــال معقــدة، وفي بعــض األحي
فيعني السالم للبعض غياب النزاع. ويعني آلخرين 
انتهــاء العنف أو إيقاف األعمال العدائية رســمياً، 
ومازال يعني آلخرين العودة إلى تسوية النزاع بطرق 
سياســية. يقوم البعض بتعريف السالم على أنه 
تحقيق العدالة واستقرار المجتمع؛ ويعرفه آخرون 
أنه الرخاء االقتصادي والحرية األساسية. يمكن أن 
ــة ديناميكية  ــة صنع الســالم عملي تكــون عملي
إلنهاء السالم من خالل التفاوض والوساطة. عادة 
ما يكون السالم غير مستقر، حيث يكون من النادر 
تسوية مصادر النزاع أو القضاء عليها بشكل تام. 
ــزاع متأصل في الطبيعة البشــرية،  وحيــث أن الن
يكون الســعي للســالم قويًا على وجه الخصوص 
في أوقات النزاع العنيف. ومع ذلك، فإن الرغبة في 
التكيف مــع مرتكبي العنف دون تســوية مصادر 
ــا يســمى "الوصــول للســالم بأي  النزاع—أحيانً
glossary. ثمن"—قد تؤدي إلى حدوث نزاع أكبر

.usip.org

لتحضير  ا

ادفع الطاوالت إلى أطراف الغرفة لخلق مساحة مفتوحة.. ١
اكتب كلمة "سالم" على قطعة من الورق وكلمة "ال سالم" في قطعة أخرى. قم بتعليق الورقتين . ٢

على الجوانب المقابلة في الغرفة.
ضع المجالت، والصحف، ولوازم فن الملصقات على طاولة.. ٣
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القسم ١ | الدرس ١-٢ | وجهات نظر حول السالم

الثاني الجزء 

تفسيرات السالم (٦٠ دقيقة)
وضح أننا ســنفكر اآلن بطريقة نقدية حول شــكل الســالم في سياق شــخصي، ومحلي، . ١

ً عن كيف يؤدي النزاع  ــي، ودولي. اطلب من كل طالب على حــدة أن يكتب مثاالً واقعيا ووطن
ــب منهم التفكير فــي أمثلة لجماعــات كانت مضطرة  ــى الســالم. وكتوجيه منك اطل إل
للعمل من أجل إحالل الســالم. قدم مثاالً بســيطًا. فاألم ال تســمح البنتها القيام بأشياء 
بنفس القدر الذي تســمح به البنها ألنها بذلك تحميها بشــكل أكبر. ينتج عن هذا حدوث 
نزاع بين األم وابنتها. ينتهي النزاع بالمحادثات وتفسر األم البنتها مخاوفها بشأن سالمتها. 
ــم، ويصال إلى حل وســط يضمن وعي االبنة وســالمتها مع  تشــرح االبنة شــعورها بالظل
ــات أخيها. ومثال مختلف هــو برنامج المخيم  الحصــول على صالحيات مســاوية لصالحي
الصيفي لبذور الســالم الذي يتقابل فيه الشــباب اإلســرائيلي مع الشــباب الفلسطيني 
ً من  للتحدث عن القوالب النمطية لكل طرف والتحدث عن القضايا الهامة التي تمثل جزءا
النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني. لالستماع إلى حديث مراهق فلسطيني وآخر إسرائيلي عن 
تجربتهما في مخيم بذور الســالم، قم بعرض الفيديو الواقعي لمعهد الســالم األميركي 

www.buildingpeace.org على الموقع
ــة األمثلة، قم بمناقشــة جماعية حيث يقوم الطلبة بمشــاركة . ٢ بعــد قيام الطلبة بكتاب

إجاباتهم. استخدم بعض أو جميع األسئلة التالية لتلخيص التدريب:
هل يمكن أن يؤدي التصدي بعنف للنزاع إلى السالم؟  ◆
ا بذل الجهود؟  ◆ هل يمكن أن يحل السالم دون أي تدخل أم يتطلب دائمً
من المسؤول عن بناء السالم في المجتمع؟ أكد على أن أي شخص يمكن أن يكون من  ◆

صناع السالم، وأن السالم اإليجابي يتطلب مساهمة جميع أفراد المجتمع.
كيف يمكنك العمل من أجل بناء السالم؟  ◆
ما هي األدوات الالزمة إلدارة النزاعات بطريقة تمنع العنف وتعمل على بناء السالم؟ ◆

ً للسالم، ومتطلبات السالم، . ٣ وضح أننا قد تحدثنا اآلن عمن باستطاعتهم أن يكونوا صناعا
وسنقوم باستكشاف الفن كأداة مستخدمة في بناء السالم. ومن خالل مجموعات صغيرة 

سنقوم بإنشاء ملصقات وسائط متعددة. 
ــى أربعة أشــخاص وعين لكل . ٤ ــة إلى مجموعــات تتكون مــن ثالثة إل قــم بتقســيم الطلب

ً للنزاع (شــخصي، أو محلي، أو وطني، أو دولي). قــم بدعوة كل مجموعة  مجموعة ســياقا
ــر عن بناء الســالم في ســياقات مختلفة باســتخدام الصور  ــكار ملصقــات فنية تعب البت
ــة فصلك، يمكن أن  ا لعدد طلب ــدء الدرس. ووفقً المتعــددة المطروحــة على الطاولة قبل ب
تعمل أكثر من مجموعة على كل ســياق. قم بتشجيع الطلبة على رسم صورهم الخاصة 

وأفكارهم باإلضافة إلى الصور المقدمة.
بينما يقوم الطلبة بصنع الملصقات الفنية، اكتب األسئلة التالية على السبورة: . ٥

كيف يعبر الملصق الخاص بك عن بناء السالم؟ ◆
 بالتفكير في السالم من منظور نقدي، كيف يرتبط النزاع بالسالم؟  ◆
فسر كيف ترتبط الصور على الملصق الخاص بك ببعضها البعض. ◆

عندما تكون المجموعات على وشك االنتهاء من ملصقاتها، وجه انتباها إلى األسئلة المكتوبة   
على الســبورة. اخبر المجموعات بضرورة البدء في التفكير وصياغة اإلجابات على األسئلة 

واالستعداد لطرح هذه اإلجابات على الفصل بأكمله.

ــاء الســالم حــول  ــة بن ــدور عملي مالحظــة: ال ت
الســلبية، بل تتضمن مواطنين نشيطين يقومون 

بإدارة النزاع وبناء السالم. 

٦٠ دقيقة
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اجعل كل مجموعة تعرض ملصقاتها وتفسر معناها باستخدام بعض األسئلة المكتوبة . ٦
على السبورة أو جميعها.

ــب على الكتابة . ٧ ــب من الطلبة اختيار أحد األســئلة التالية لمناقشــته من خالل تدري اطل
الصحفية مدته خمس دقائق.

فكر في األدوات التي تملكها لتصبح أحد صناع السالم. ◆
اكتب عن قوة الخيال كأداة لبناء الســالم وقم إما برسم أو تخيل العالم الذي ترغب في  ◆

المساعدة على بنائه.

النشاط اإلضافي ١ 
رموز السالم

اعــرض للطلبة شــعار معهد الســالم األميركي 
ــع www.usip.org. اجعل  ــى الموق ــاح عل المت
ــة يبحثون عن أصل رمزي الســالم الحمامة  الطلب
وشــجرة الزيتون. واطلب منهــم البحث عن رموز 
الســالم في أجزاء أخرى مــن العالم واطلب منهم 
ــوز الســالم الخاصة بهم مــن خالل  ــم رم تصمي

مجموعات صغيرة.

النشاط اإلضافي ٢ 
أقوال مأثورة عن السالم

اطلــب من الطلبة العمل فــي مجموعات صغيرة 
ــورة عن الســالم حول  ــوال المأث للبحــث عــن األق
ً لطرحه في الفصل. يمكنهم  ــر مثاال العالم واخت
ــم معنى هذا القول المأثور على هيئة تمثال،  تقدي
أو لوحة مرســومة، أو مســرحية هزلية قصيرة، أو 

بأي طريقة أخرى.

لتقييم: ا

الملصقات، والعروض التقديمية، وعمل المجموعة الصغيرة، ومناقشات الفصل بأكمله

GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   30GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   30 15/01/2013   07:19:44 �15/01/2013   07:19:44 �



٣١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ١ | الدرس ١-٢ | وجهات نظر حول السالم

الدرس ١-٢  مورد المعلم: سيناريوهات السالم/الالسالم

تم تجميع المواقف أدناه وفق الســياقات الشــخصية، والمحلية، والدولية. لك الحرية في تقديم األمثلة للطلبة بدون ترتيب. لست في حاجة إلى 
قراءة جميع السيناريوهات المدرجة أدناه. فيكفي اختيارك من سيناريوهين إلى أربعة من كل فئة.

السياق الشخصي
ً ألنك ال تريد التسبب في . ١ وصلت إلى منزلك وقد أخذت والدتك أمواالً من خزانة مالبسك دون سؤالك. فقد أحبطك هذا، ولكنك لم تقل شيئا

حدوث شجار. 
اتهمك معلمك بالغش في ورقة ولكنك لم تفعل هذا. فقمت بتحديد موعد بعد االنتهاء من الدرس لحل سوء التفاهم.. ٢
التقطت إحدى النفايات من على األرض وقمت بوضعها في سلة المهمالت. . ٣
أنت في عجلة من أمرك وتجاوزت الصف. . ٤
أنت في شجار مع صديقك وطلب أخوك منكما الجلوس لفض هذا الشجار.. ٥

السياق المحلي
يشترك الشباب القاطنين في مناطق يُرتكب فيها جرائم كبيرة في برامج مناهضة العنف المحلية.. ١
تقيم المدرسة حفالً خيريًا لتجمع أموال تبنى بها المدارس في المناطق المصابة بكوارث طبيعية. . ٢
تُعين المدرسة الثانوية حراس أمن إلدارة العنف المدرسي. . ٣

السياق الدولي 
يوجد حوالي ٣٠٠،٠٠٠ جندي طفل مشترك في النزاعات حول العالم. . ١
تتقابل مجموعة من القادة المسلمين والمسيحيين للحوار عن بناء السالم بين األديان. . ٢
إمداد جماعة متضررة من النزاع بالمعونة اإلنسانية التي تتضمن اإلمدادات الطبية والمياه النقية. . ٣
ا مــن تعرضهم للعنف في حالة تركهم . ٤ األطفــال المقيمــون في مخيم المهجرين (المهجرون) غير قادرين على الذهاب إلى المدرســة خوفً

المخيم. 
يشترك القادة الشباب حول العالم في مؤتمر للتعرف على كيفية المساهمة في إحالل السالم المحلي والعالمي.. ٥
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القسم ٢ 

العنيف. النزاع  منع  يمكن 
قد يكون النزاع إيجابيًا أو سلبيًا. وإذا لم تتم إدارته. بشكل فعال، من الممكن أن يتصاعد إلى عنف. إال أن العنف ليس حتميًا. وسوف 
نعرض في هذا القســم بعض المفاهيم والمهارات األساســية ذات الصلة بمنع النزاع العنيف. يتمثل الهدف من إدارة النزاع في 
ــاء قدرات المجتمعات  إيجــاد حلول غير عنيفة للمشــكلة؛ حلول تتفق حولها كل األطراف. كما تســعى اإلدارة الفعالة للنزاع لبن
والمؤسسات واألفراد (عن طريق المؤسسات والعمليات والقوانين والقواعد، فضالً عن المهارات واألدوات) من أجل تسوية النزاعات 
والتعامل مع مصادر النزاع بوسائل غير عنيفة وينظر إليها على أنها عادلة. وتعتمد عملية إدارة النزاع، سواء أكانت على المستوى 

الشخصي أو الدولي، على الثقة وبناء العالقات والتعاون في العمل على إيجاد الحلول. 

ــا أن تبدأ في فهم النزاع  ــة في التعامل مع النزاع، حيث إنهــا العملية التي يمكنك من خالله ــل النزاع نقطة البداي يعــد تحلي
بجميع تعقيداته عن طريق تحديد مختلف العناصر، ومن بينها األطراف والقضايا والعالقات والتصورات فضالً عن تحديد المشكلة 
وتاريخها وجذور النزاع والعوائق الهيكلية للحل. وبمجرد تحليل النزاع ومعرفة مختلف اآلراء، تصبح عملية تصور الحلول اإلبداعية 
أسهل. وبمجرد فهم النزاع يمكنك التفكير في كيفية التعامل معه. ويمكن أن تؤدي معرفة أسلوب النزاع، أو كيفية التعامل معه، 
والقدرة على تحديد أســلوب األطراف األخرى في النزاع إلى تعديل ســلوكك بصور تســهم في التوصل لحل فعال. وثمة أداة أخرى 
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ناجحة إلدارة النزاع وهي التواصل الفعال والتي تتضمن اإلنصات الفعال. وعندما يشعر أحد األطراف أنه ال يتم اإلنصات إليه، فإنه 
يتردد في التواصل مع األطراف األخرى. وتســتطيع أطراف النزاع، عن طريق اســتخدام مهارات اإلنصات الفعال، بناء الثقة عن طريق 

إظهار رغبتهم في فهم الطرف اآلخر. وهذه هي التصورات الرئيسية في هذا المجال.

يعد تحليل النزاع وأســاليب النزاع واإلصغاء الفعال من المهارات التي تســتخدم في عمليات التفاوض التي يقوم بها طرفان أو 
أكثر بصورة مباشــرة لتســوية نزاعاتهم وفي الوســاطة التي يحاول من خاللها طرف ثالث غير متحيز مســاعدة أطراف النزاع في 
ــدول، عملية للتواصل. ولكن النتيجة ليســت  ــول مقبولة. وتتضمن إدارة النزاع، ســواء أكان بين األشــخاص أو بين ال التوصــل لحل

مضمونة بأي حال. بيد أنه يمكن، عن طريق هذه العملية، إقامة عالقات تخدم االحتياجات المستقبلية لجميع أطراف النزاع. 
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الدرس ٢-١
المحافظة على عالقات ثقة

األسباب عرض 

إدارة  أن  وإدراك  التعاون  بمفهوم  مقارنة  المنافسة  مفهوم  باستكشاف  للطلبة  الدرس  هذا  يسمح 
ا ويثقون ببعضهم البعض ويسعون للمحافظة  النزاعات تكون أسهل عندما يعمل أطراف النزاع معً
بين  النزاعات  على  ا  أيضً ينطبق  أنه  إال  األشخاص،  بين  النزاعات  على  هذا  وينطبق  عالقاتهم.  على 

الجماعات والدول. 

األهداف

إدراك دور العالقات في إدارة النزاعات.. ١
إدراك دور الثقة في بناء هذه العالقات.. ٢

يير لمعا ا

الثقافة ◆
المبادئ والممارسات المدنية ◆

الوقت: ٥٠ دقيقة

المواد

أدوار خط النزاع نشرة مطبوعة (مقطعة إلى أجزاء حسب األدوار) ❑
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اإلجراءات
ًا، . ١ قســم الطلبة إلى أزواج واطلب منهم االشــتراك معا في نزاع كانوا مشتركين فيه مؤخر

وأثناء وصفهم للنزاع، اطلب منهم مشاركتك فيما يلي:
من الطرف اآلخر الذي دخلت معه في نزاع؟ صديق، فرد من العائلة، شخص غريب؟ ◆
ــة إدارتك للنزاع؟ هل جعلته أســهل؟ أم  ◆ كيــف أثرت عالقتك بالطــرف اآلخر على كيفي

أصعب؟
اطلب من بعض المتطوعين مشاركة نزاعهم وإجاباتهم على األسئلة.. ٢
اسأل الطلبة في الفصل: . ٣

كيف تؤثر العالقات على إدارة النزاع؟  ◆
كيــف تنتهي العالقات في الغالب؟ ما الذي يجعل المحافظة على العالقات في أوقات  ◆

ًا صعبًا؟ النزاع أمر
كيف يمكن أن تؤثر محاولة المحافظة على عالقة مع شــخص تدخل في نزاع معه (أو  ◆

ا) على كيفية تعاملك مع النزاع؟  بناء عالقة جديدة، إذا لم تكن تعرف الطرف اآلخر جيدً
ــك أهمية المحافظة على . ٤ اشــرح للطلبة أهمية الثقــة حتى في المواقف الصعبة، وكذل

العالقات. 
اخبر الطلبة في الفصل أنهم سيشاركون في تدريب سيتطلب منهم إدارة أحد النزاعات. . ٥
قســم طلبة الفصــل إلى مجموعات من ثالثة أفراد واطلب مــن كل مجموعة أن تقف في . ٦

موضع مختلف من الحجرة.
اطلب من أحد األشخاص في كل مجموعة أن يكون مراقبًا.. ٧
اطلب من الشــخصين اآلخرين أن يواجها بعضهما مع وجود خط أو قطعة من شريط على . ٨

األرض يفصل بينهما.
زود كل طالب في المجموعات بالعبارات التي سيلقيها من نشرة تجاوز الخط.. ٩
جمــع مــن تم تخصيصهم في دور الطالب ١ وتأكد من فهمهــم لما يفترض أن يقوموا به. . ١٠

ــا عدا العنف  اخبرهــم أنهم يســتطيعون اســتخدام أية اســتراتيجية لتحقيق المهمة م
الجسدي.

قم باألمر ذاته مع من تم تخصيصهم من طلبة في دور الطالب ٢.. ١١
اخبرهم أنهم سوف يبدأون "العمل" وسيكون أمامهم ٣ دقائق لحل المشكلة.. ١٢
بعد ٣ دقائق، قل "توقفوا" واطلب من جميع الطلبة العودة إلى مقاعدهم.. ١٣
أدر مناقشة داخل الفصل باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ١٤

كم عدد األشخاص الذين تم إنقاذهم بعد انتهاء الدقائق الثالث؟  ◆
ما االستراتيجيات التي استخدمتها في محاولة حل المشكلة؟  ◆
كم عدد الطلبة الذين شاركوا الطرف اآلخر في مشكلتهم؟  ◆
ــب من أحد الطلبة أن يكون فــي دور الطالب ١ وطالب آخر في دور الطالب ٢ واطلب  ◆ اطل

من كل منهما قراءة السيناريو الخاص به. ما مالحظاتك على السيناريوهات؟ (إنها نفس 
السيناريوهات تماما)

ما أهمية ثقتك في الطرف اآلخر الذي يقف معك على نفس الخط في هذا التدريب؟  ◆
كيف يمكن لهذا التدريب أن يسير بصورة مختلفة إذا ما وثق كل طرف في الطرف اآلخر  ◆

ا؟ في السيناريو وشارك معه موقفه تمامً

نشاط سريع: 
دائرة الجلوس في الحجر

ــا كان لديك وقت إضافــي أو إذا لم يكن لديك  إذا م
ــدرس بناء الثقة،  وقت كافٍ وال تســتطيع القيام ب
يمكنك القيام بهذا التدريب الســريع لبناء الثقة 

مع طلبتك.

١.  اطلــب من جميع األشــخاص الوقوف في دائرة 
فــي مواجهة جهة اليســار، ومن ثم يكون كل 
شخص ينظر إلى ظهر الشخص الذي أمامه.

٢.  تأكد من قربهم الشديد لبعضهم البعض. إذا 
ــى االقتراب من بعضهــم البعض،  احتاجــوا إل
يمكنهم أخــذ خطوة باتجاه منتصف الدائرة. 

وسيكون من شأن هذا تضييق الدائرة.

٣.  أخبر الطلبة أنه عندما تقول "اجلس"، ينبغي 
ــطء في حجر الشــخص  عليهــم الجلوس بب
ــذي خلفهم. ينجح هذا التدريب فقط إذا ما  ال

جلس كل األشخاص في الوقت ذاته. 

ــع الوقوف ثم ادر مناقشــة  ٤.  اطلب مــن الجمي
باستخدام األسئلة التالية.

ماذا كان شعورك عند أداء هذا التدريب؟ ◆

هل كان أي من األشــخاص عصبيًا؟ لماذا؟  ◆
كيف تغلبت على عصبيتك؟

ماذا كان دور الثقة في هذا التدريب؟ ◆

ما دور الثقة عندما تحاول إدارة النزاع؟ ◆

٥٠ دقيقة
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٣٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-١ | المحافظة على عالقات ثقة

ما الذي يفيده التدريب فيما يتعلق بالتعاون في مقابل التنافس وقيمة العمل معا من  ◆
أجل التوصل لحل يفيد جميع األطراف (حل مربح لكل األطراف)؟ ما صلة هذا األمر ببناء 

السالم على المستوى الدولي؟

الحل لكال الشخصين في األزواج هو عبور الخط للطرف اآلخر والبقاء مع الطرف اآلخر

لتقييم: ا

عمل مجموعة صغيرة ومناقشة على مستوى الفصل بالكامل

نشاط إضافي:
ســجل األنشــطة اليومية: اكتب عن مرة تغيرت 
فيه عالقتك مع شــخص ما نتيجة لنزاعك معه. 
وبمراجعة ما قمت به، ما الذي كان بإمكانك فعله 

للمحافظة على العالقة؟
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٣٨

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

 CONFLICT LINE ROLES :الدرس ٢-١  النشرة
(مقطعة إلى أجزاء)

معلومات للطالب ١: ســيتم الحكم عليك بالســجن مــدى الحياة في ٣ دقائق بالضبط. وفرصتك الوحيدة فــي النجاة تتوقف على مقدرتك على 
.ً جذب خصمك إلى جانبك والبقاء هناك قبل انتهاء الوقت. حظًا موفقا

معلومات للطالب ٢: ســيتم الحكم عليك بالســجن مــدى الحياة في ٣ دقائق بالضبط. وفرصتك الوحيدة فــي النجاة تتوقف على مقدرتك على 
.ً جذب خصمك إلى جانبك والبقاء هناك قبل انتهاء الوقت. حظًا موفقا
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٣٩ ٣٩مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٢
تحديد النزاعات

األسباب عرض 

تحليل النزاعات عملية رئيسية في إدارتها. ويمكن فهم تعقيدات النزاع، عن طريق التحليل. وبمجرد 
تحليل النزاع، وتقييم وجهات النظر المتعددة، تصبح عملية تصور حلول إبداعية أسهل. يربط هذا 
عندما  مالحظته  عليهم  يجب  ما  الطلبة  تعليم  طريق  عن  بسيط  نزاع  بتحليل  الطالب  النشاط 

ً ما. وسيتعلم الطلبة أكثر حول عملية تحليل النزاع في الدرس ٢-٣. يراقبون نزاعا

األهداف. 

فهم دور تحليل النزاع في إدارة النزاعات.. ١
تطوير مهارات تحليل النزاعات.. ٢

يير لمعا ا

األفراد، والمجموعات، والمؤسسات ◆
الروابط العالمية ◆

الوقت: ٩٠ دقيقة

المواد 

سيناريوهات النزاعات نشرة مطبوعة، مقطعة إلى أجزاء للعمل الجماعي ❑
تحليل السيناريو ورقة عمل ❑
تحليل المراقبة ورقة عمل ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٤٠

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

اإلجراءات
اشرح األساس المنطقي لهذا الدرس للطلبة في الفصل. وكتنشيط لذهن الطلبة، اطلب . ١

ا  ــى ورقة. ثم اطلب منهم مشــاركة هذه التعريفــات أزواجً ــة تعريف النزاع عل منهــم كتاب
واطلب من بعض المتطوعين مشاركة هذه اإلجابات. 

وضح أنك ســتقوم بتقســيم الفصل إلى مجموعات من ثالثة أشــخاص، وســتحصل كل . ٢
ً للنزاع.  مجموعة على ســيناريو نزاع. كما ســتقوم كل مجموعة بابتكار لعــب األدوار وفقا
وبينما يقومون بابتكار لعب األدوار، ينبغي على المجموعة تذكر الهدف من كل شــخصية 

(أو ما ترغب في تحقيقه). 
قسم الفصل إلى مجموعات. وبصورة مثالية، ستتكون كل مجموعة من ثالثة أفراد، ممثلين   
ومخــرج. وزع أحــد ســيناريوهات النزاع من نشــرة ســيناريوهات النزاعاتوأحــد ورقات عمل 
تحليالت السيناريوهات على كل مجموعة. ووفقا لعدد المجموعات لديك، قد تحصل أكثر 
من مجموعة على نفس السيناريو. وسوف تستخدم تلك السيناريوهات لهذا الدرس والدرس 
الذي يليه. ال توجه الطلبة بشــأن ما إذا كان النزاع في لعب األدوار ينبغي تســويته أم ال، بل 

اترك هذا الخيار لهم. 
الخيار البديل: اطلب من الطلبة تمثيل سيناريوهات النزاع الخاصة بهم. في مجموعاتهم،   
اطلب من كل منهم مشاركة النزاع الذي يشتركون فيه، ثم اطلب من المجموعة أن تختار 

النزاعات التي اشتركوا فيها وأن يقوموا بتمثيلها.
ــح المجموعات ٢٠ دقيقة لكي يقوموا بتخطيط لعب األدوار وتكراره. ثم اطلب من كل . ٣ امن

ــل نزاعات  ــام الفصــل وأن تقــوم كل مجموعــة بتحلي ــام بلعــب األدوار أم مجموعــة القي
المجموعات األخرى. 

وزع ورقة عمل تحليل المراقبة ثم راجع التعليمات مع الطلبة. وســوف يقومون بتحليل كل . ٤
سيناريو عند القيام به باستخدام ورقة العمل. 

ــب من كل مجموعة أداء لعــب األدوار أمام باقي الطلبة في الفصــل. بعد لعب األدوار، . ٥ اطل
ينبغي على الطلبة اإلجابة على األسئلة المقابلة في ورقة عمل المراقبة. ليتعاون الفصل 

بالكامل في ورقة العمل بعد التدريب. 
ناقش التدريب باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ٦

ما أوجه التشابه واالختالف التي الحظتها بين أنواع النزاع األربعة؟  ◆
ما العوامل التي أدت إلى نتائج مختلفة لنفس السيناريو عند أدائه بواسطة مجموعات  ◆

مختلفة (في حالة قيام أكثر من مجموعة بتمثيل نفس السيناريو)؟
ما العوامل التي أدت إلى تصاعد بعض النزاعات أو تسويتها؟ ◆
ماذا كان شعورك تجاه تمثيلك ألحد النزاعات أو إخراجها؟ ◆
ما مدى واقعية هذه السيناريوهات وطريقة تمثيلها؟ ◆
ما قيمة تحليل النزاعات؟ ◆
كيف يمكن لهذه الطريقة أن تساعدك في حياتك اليومية؟ ◆

النشاط اإلضافي ١
ــة العمل في  كنشــاط إضافي، اطلــب من الطلب
مجموعات صغيرة لتطوير السيناريوهات الخاصة 
بهــم التي توضح النزاعــات الدولية. اطلب منهم 
ــى المجموعــات األخرى  تمرير ســيناريوهاتهم إل

وتبادل تحليل السيناريوهات.

لتقييم: ا

ورقة عمل تحليل السيناريوهات  وإجراء مناقشة على مستوى الفصل

٩٠ دقيقة
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٤١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٢ | تحديد النزاعات

الدرس ٢-٢  النشرة: سيناريوهات النزاع
(مقطعة إلى أجزاء)

جوليو وســيزر أخوان. يدرس جوليو ألن لديه امتحان في مادة الرياضيات وهو يحب أن يذاكر في صمت تام. بينما يتمرن ســيزر على آلته الموســيقية 
ألن لديه حفالً في مساء اليوم التالي. يريد جوليو أن يتوقف سيزر عن عزفه ألنه ال يستطيع التركيز، ولكن  سيزر يحتاج هو اآلخر أن يتمرن لحفله 

القادم.

قرر رودي أن عائلته تحتاج أن تأكل كمية أقل من اللحوم. ورأى انه سيصبح أكثر سعادة إذا ما أصبحت عائلته بالكامل عائلة نباتية. بينما تقوم والدة 
رودي بطهو الوجبات التقليدية التي تحتوي على اللحوم. وتعتقد أن الطعام جزء مهم من الثقافة وال ترغب أن يتخلى رودي عن هذه الثقافة. 

ا وتقيم في لبنان، أن تذهب إلى إنجلترا لدراســة اللغة اإلنجليزية. ويعتقد والدها أن البنات البد وأن يبقين في الوطن  تريد ليلى، التي تبلغ ١٨ عامً
ً وأن دراستها في إنجلترا سوف تساعدها في بناء مستقبلها.  ويساعدن في أمور المنزل، ولكن ليلى تعتقد أن هذا التفكير بات قديما

ــه أن يرتبط بفتاة من نفس ثقافته. ولكن  ــد في الزواج من جينيفر التي تنتمي لثقافة أخرى. ويعارض والداه هذا األمر بشــده ويريدان من يرغــب موي
مويد يشعر أن زواجه من الفتاة التي يحبها أمر في غاية األهمية، إال أن والداه يشعران أنه من األفضل للعائلة المحافظة على هويتها الثقافية.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٤٢

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

الدرس ٢-٢ ورقة العمل: تحليل السيناريوهات

التوجيهات: استخدم ورقة العمل الحالية لفهم السيناريو الذي تم تخصيصه لك. 

قم بوصف النزاع. ما ماهية النزاع؟ . ١

ف الهدف من كل شخصية. ماذا تريد كل شخصية وما شعورها؟. ٢ صِ

اسم الشخصية ١_____________ أ. 

اسم الشخصية ٢_____________ ب. 

ما االستراتيجيات (مثل: اإلقناع، ارتكاب جرم، الرشوة) التي سوف تستخدمها الشخصيات لتحقيق مهامها؟. ٣

اسم الشخصية ١_____________ أ. 

اسم الشخصية ٢_____________ ب. 

كيف سينتهي النزاع؟ ناقش األفكار حول الخيارات الثالثة.. ٤

أ.   

ب.  

ج.   

اختر أحد الخيارات: اكتبه هنا. 

حدد طريقة لعبك للدور. استخدم ظهر الورقة إذا لزم األمر. . ٥
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٤٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٢ | تحديد النزاعات

الدرس ٢-٢ ورقة العمل: تحليل المراقبة

التوجيهات: استخدم ورقة العمل الحالية لفهم النزاعات في طرق لعب األدوار التي تقوم بمالحظتها.

محلي    وطني    دولي المشهد ١: شخصي  

(ضع دائرة حول االختيار المنطبق على حالتك)

ف النزاع في جملة واحدة. صِ

ما الذي ترغب فيه كل شخصية؟ وهل ستحصل عليه؟

ما الحلول البديلة التي يمكنك تخيلها؟ 

محلي    وطني    دولي المشهد ٢: شخصي  

(ضع دائرة حول االختيار المنطبق على حالتك)

ف النزاع في جملة واحدة. صِ

ما الذي ترغب فيه كل شخصية؟ وهل ستحصل عليه؟

ما الحلول البديلة التي يمكنك تخيلها؟ 

GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   43GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   43 15/01/2013   07:19:51 �15/01/2013   07:19:51 �



مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٤٤

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

محلي    وطني    دولي المشهد ٣: شخصي  

(ضع دائرة حول االختيار المنطبق على حالتك)

ف النزاع في جملة واحدة. صِ

ما الذي ترغب فيه كل شخصية؟ وهل ستحصل عليه؟

ما الحلول البديلة التي يمكنك تخيلها؟ 

محلي    وطني    دولي المشهد ٤: شخصي  

(ضع دائرة حول االختيار المنطبق على حالتك)

ف النزاع في جملة واحدة. صِ

ما الذي ترغب فيه كل شخصية؟ وهل ستحصل عليه؟

ما الحلول البديلة التي يمكنك تخيلها؟ 

الدرس ٢-٢ ورقة العمل: تحليل المراقبة (تابع)
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٤٥ ٤٥مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

األسباب عرض 

ا وشموال لتحليل النزاعات، مما يسمح للطلبة باالنخراط بشكل  ًا أكثر تعقيدً يقدم هذا النشاط إطار
أعمق في عملية فهم النزاعات. ويعد تحليل النزاع مهارة أساسية في إدارة النزاعات، حيث تسمح 
للشخص بجمع المعلومات الضرورية التي يمكن أن توسع إدراكه وفهمه للنزاع ويمكن أن تؤدي إلى 

حل المشكالت بطريقة إبداعية في سبيل الوصول إلى حل. 

األهداف.

فهم كيف يمكن لتحليل النزاع اإلفادة في إدارة هذا النزاع. . ١
تطوير مهارات تحليل النزاعات.. ٢

يير لمعا ا

األفراد، والمجموعات، والمؤسسات ◆
الروابط العالمية ◆

الوقت: ٩٠ دقيقة

المواد 

نشرة عناصر النزاع ❑
ورقة عمل تحليل نزاع ❑

لتحضير ا

المواد المتعلقة بخلفية البحث حول النزاع في أوغندا. أحد المصادر هو قناة بي بي سي: 
.h p://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1069181.stm

الدرس ٢-٣
تحديد عناصر النزاع
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٤٦

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

اإلجراءات٩٠ دقيقة
ا. . ١ اشرح للطلبة أنهم سيتعمقون في استكشاف النزاعات التي كانوا يعملون عليها سابقً

وسوف يقومون اآلن بتناول العناصر المحددة لهذه النزاعات. 
ا . ٢ ً معروفً وزع نشــرة عناصر النزاعات وقم بمراجعة العناصر مع الطلبة. وإن أمكن، اختر نزاعا

ا يحددون عناصره باســتخدام ورقة العمل. وقد  ــع الطلبة، واترك طلبة الفصل جميعً لجمي
ــة أو الحرب العالمية  ا بدراســته، مثل الحرب األهلي يكــون النزاع تاريخيًا قام الطلبة جميعً

الثانية.
اطلب من الطلبة العودة إلى مجموعات الســيناريوهات التي حددت في اليوم الســابق (أو . ٣

قســمهم في مجموعات وأعط كل مجموعة ســيناريو من الدرس ٢-١إذا لم تكن قد قمت 
بأداء هذا الدرس). اطلب من الطلبة تحليل الســيناريو الذي قاموا بتمثيله في الدرس ٢-١. 
ويمكنهم كتابة إجاباتهم في ورقة عمل تحليل النزاع. وســتحتاج بعض األسئلة أن يجيبوا 

عليها إجابات من وحي خيالهم. 
اطلب من كل مجموعة مشاركة إجاباتها. . ٤
اخبر الطلبة أن نفس عملية تحليل النزاع المستخدمة في السيناريو الشخصي تستخدم . ٥

ــدول) أو األهلية (بين المجموعات داخــل دولة ما). اخبرهم  لفهــم النزاعات الدولية (بين ال
ــا تعلموه على أحد النزاعــات التي تحدث في جزء آخــر من العالم.  أنهم ســوف يطبقون م

واسأل الطلبة عن موقع أوغندا وما الذي يعرفونه عنها؟ 
قســم الطلبة إلى ســت مجموعات. وزع المواد المتعلقة بخلفية نزاع أوغندا والتي قمت . ٦

ــل الفصل (أنظــر الرابط تحت "التحضير") وكذلك نســخة مــن ورقة عمل  ــا قب بتجميعه
تحليل النزاع. خصص لكل مجموعة أحد عناصر تحليل النزاع الستكماله. وبعد أن تنتهي 
كل مجموعة من عملها، إما أن تطلب من كل مجموعة مشــاركة إجاباتها عن طريق دعوة 
ــن إلى المســاهمة بمعلومــات إضافية، أو اطلب مــن المجموعات المشــاركة مع  اآلخري
ــا البعض باســتخدام طريقة التعلم التكاملي التعاوني والتي يكون فيها شــخص  بعضه
واحد من كل مجموعة ممثال للمجموعة ويقوم بمشــاركة المعلومات من مجموعته مع 
المجموعــات األخرى. ولكي تبدأ، يمكنك أن تطلب من كل ممثل للمجموعة أن ينتقل إلى 
المجموعة التي على يساره. وسيكون لديهم ٣ دقائق لمشاركة المعلومات مع المجموعة 
الجديدة واإلجابة على األســئلة، في حين يدون من يستمعون إلى المعلومات مالحظاتهم 
ــون أماكنهم ويتحدثون مــع مجموعة أخرى.  فــي ورقة العمل. وبعــد ٣ دقائق، يغير الممثل

وتستمر هذه العملية حتى يعود كل ممثل عن مجموعة إلى مجموعته األصلية. 
قــم بإنهاء الدرس عن طريق إجراء مناقشــة عامة في الفصل باســتخدام بعض األســئلة . ٧

التالية أو جميعها:
كيف تساعد عملية تحليل النزاع في فهم النزاع بصورة أفضل؟ ◆
هل ثمة عناصر جديدة لم تحددها خالل التحليل األساسي في الفصل األخير؟ ◆
لقــد قمت اآلن بتحليل النزاع الشــخصي و المحلي (بناء على النزاع المســتخدم في  ◆

ــة. بم يخبرك هذا حول طبيعة  الخطوة ٢)، والنزاعات الدولية باســتخدام نفس العملي
ــت النزاعات الشــخصية أو الدولية تختلف  ــك حول ما إذا كان النزاع؟ تشــارك مع زمالئ
بشكل كبير فيما يتعلق بديناميكيات النزاع وتعقيداته، إال أن العناصر الرئيسية للنزاع 
غالبًا ما تظل هي ذاتها، مثلما تفعل المهارات والمفاهيم الرئيســية المستخدمة في 

إدارتها. 
كيف يمكنك استخدام أسلوب التحليل لمساعدتك في إدارة أي نزاع بعينه؟ ◆
انتقل مباشــرة إلى الدرس التالي حول أســاليب النزاع عن طريق طرح األســئلة التالية:  ◆

كيف يمكن لتحليل النزاع الذي تشارك فيه أن يؤثر على الطريقة التي تختارها للتعاطي 
معه؟

لتقييم: ا

ورقة عمل  تحليل النزاع وإجراء مناقشة على مستوى الفصل

النشاط اإلضافي ١
اخبر الطلبة أنهم ســوف يشاهدون مقطع فيديو 
لمــدة ثالث دقائق حول صانعة الســالم األوغندية، 
بيتي بيغومبي، التي عملت على إحالل السالم في 
البالد. بعد مشاهدتك للمقطع، اسأل الطلبة عن 
المعلومات اإلضافية التي يمكن أن يضيفوها إلى 
ــزاع الخاصــة بهم. احصل  ــة عمل تحليل الن ورق

على مقطع الشاهد على الرابط
www.buildingpeace.org

النشاط اإلضافي ٢
للمزيد من التدريب، اطلب من الطلبة بحث النزاع 
في شمال أيرلندا ثم شاهد شهادة معهد السالم 
األميركي حول جورج ميتشل وعمله في الوساطة 
فــي النزاع. اطلــب من الطلبة اســتكمال تحليل 
ــزاع. احصل على مقطع الشــاهد على الرابط  الن

 www.buildingpeace.org

ــر من قضية  ــد تتضمن النزاعات أكث مالحظة: ق
مثل التنازع على المصادر والحاجة إلى االحترام.
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٤٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٣ | تحديد عناصر النزاع

الدرس ٢-٣ النشرة: عناصر النزاع

القضية (القضايا): حول أي شيء يدور النزاع؟
غالبا ما تدور النزاعات حول قضايا متعددة على مستويات عدة. يجب أن يتناول تحليل النزاع جميع األسباب المحتملة. 

هل يدور حول الموارد (الموارد البشرية، األرض، الموارد الطبيعية، األشياء)؟ ◆
هل يدور حول الطاقة والسيطرة السياسية؟ ◆
هل يدور حول احتياجات عاطفية - خوف، احترام، اعتراف، صداقة، حب؟ ◆
هل يدور حول القيم والمعتقدات؟ ◆
هل يدور حول التاريخ؟ ◆

األطراف: من هم أطراف النزاع؟
يمكن أن يكون من بين األطراف من هم ظاهرون ومن هم وراء الكواليس. 

هل هو نزاع داخلي-نزاع للشخص مع نفسه؟ ◆
هل هو نزاع بين األشخاص-نزاع بين شخصين أو أكثر؟ ◆
هل هو نزاع بين جماعات-نزاع بين جماعتين أو أكثر؟ ◆
هل هو نزاع داخل جماعة؟ ◆
هل هو نزاع دولي-نزاع بين دولتين أو أكثر؟ ◆
هل هو نزاع عالمي-نزاع يؤثر على كثير من الناس وعلى جميع دول العالم؟ ◆
ا عن األشخاص المتورطين مباشرة في النزاع، من المستفيد من النتائج؟ ◆ وبعيدً

العالقة: ما العالقة التي تربط بين األشخاص في النزاع؟
فــي بعض النزاعات، يعرف األطراف بعضهم البعــض، وال يعرفون بعضهم في نزاعات أخرى. فعندما تكون األطراف على معرفة ببعضها البعض، 
تتضمن إدارة النزاع إعادة بناء العالقات. وإذا لم تكن ثمة معرفة بين األطراف، فإن إقامة عالقة تعني ضمان أن جميع األطراف يعملون بنية حسنة. 

ًا متساويًا من القوة؟ ◆ هل يملك كل األطراف قدر
ما مدى معرفة األشخاص ببعضهم البعض؟  ◆
ً على أفعال الطرف اآلخر؟ ◆ ما مدى اعتماد األشخاص على بعضهم البعض؟ هل تؤثر أفعال أحد األطراف جديا

التاريخ: ما تاريخ النزاع؟
في النزاع، يكون لكل طرف روايته الخاصة، وتاريخه الخاص. 

منذ متى يجري النزاع؟ ◆
كم مرة تجدد فيها النزاع؟ ◆
ً لحياة األشخاص؟ ما درجة تأثير حدة النزاع على الحلول الممكنة له؟ ◆ ما درجة حدة النزاع؟ هل يمثل هذا النزاع تهديدا

األساليب: كيف تم اختيار األطراف للتعامل مع النزاع؟
ً أو أكثر إلدارة النزاع. ومن المفيد تحديد األساليب التي يتم استخدامها.  قد يستخدم كل طرف أسلوبا

المواجهة أو المنافسة ◆
التكيف ◆
التسوية ◆
حل المشكالت ◆
التجنب.  ◆

اإلدارة: ما تاريخ الجهود المبذولة إلدارة النزاع؟
من المهم معرفة تأثير الجهود السابقة على إدارة النزاع. 

هل استمر النزاع لفترة طويلة؟ ما النتيجة؟ ◆
هل كانت هناك محاوالت لتسوية النزاع؟ ◆
إذا كان األمر كذلك، من الذي قام بالمحاوالت، وماذا حدث؟ وإذا لم يكن كذلك، فما السبب في ذلك؟ ◆
ما الذي يمكن عمله لتسوية النزاع اآلن؟ ◆
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٤٨

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

الدرس ٢-٣ ورقة العمل: تحليل نزاع 

ف النزاع في جملة واحدة.. ١ صِ

ما نوع هذا النزاع؟ (داخلي، بين األشخاص). ٢

القضايا: ما هي مصادر النزاع؟ (على سبيل المثال الموارد، القيم، االحتياجات). ٣

األطراف: كم عدد أطراف النزاع (أفراد أو جماعات مختلفة)؟ اذكرها.. ٤

ف العالقة بين األطراف.. ٥ العالقة: صِ

التاريخ: ما تاريخ النزاع؟ منذ متى يجري النزاع؟ وهل يتجدد؟  . ٦
ما جدية النزاع؟

ً مع النزاع؟. ٧ األساليب: كيف تتعامل األطراف حاليا

اإلدارة: ما الذي يمكن أن تقوم به األطراف للتوصل إلى إنهاء النزاع؟. ٨

GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   48GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   48 15/01/2013   07:19:54 �15/01/2013   07:19:54 �



٤٩ ٤٩مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٤
تحديد أسلوب النزاع الخاص بك

األسباب عرض 

إن معرفة كيفية التعامل مع النزاع في الغالب قد تكون مفيدة في تحديد ما يمكنك أن تقوم به 
بشكل مختلف إلدارة النزاع بصورة أفضل أو الوصول إلى نتيجة إيجابية. يمنح هذا النشاط فرصة 
أساليبه  استخدام  قيمة  واستكشاف  النزاع  مع  للتعامل  ميلهم  كيفية  في  للتفكير  للطلبة 

المختلفة في مواقف مختلفة.

األهداف

تحديد مختلف أساليب النزاع.. ١
تحديد المزايا والقيود الخاصة بكل أسلوب. . ٢
باإلضافة . ٣ بهم  الخاص  األسلوب  معرفة  أهمية  وإدراك  بالطلبة  الخاصة  النزاع  أساليب  تحديد 

إلى القدرة على تحديد أساليب أطراف النزاع األخرى.

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆

الوقت: ٨٠ دقيقة

المواد 

ورق رسم بياني & أقالم تمييز ❑
جهاز عرض الشفافات ❑
نشرة "ماذا تفعل عندما. . .؟" ❑
ورقة عمل "ماذا يمكنني أن أفعل عندما. . .؟" ❑
ورقة عمل أساليب النزاع ❑
مصدر المعلم أساليب النزاع ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٥٠
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اإلجراءات
اخبر الطلبة أنهم سوف يفكرون حول كيفية التعامل مع النزاع. شارك السيناريو التالي مع . ١

الطلبة:
يرغب بعض األصدقاء في ترك المدرســة، وال تعــرف ماذا تفعل. أنت ترغب "في الذهاب إلى   

المدرسة، ولكن ال تحب أن يهزأ أصدقاؤك منك."
اطلب من الطلبة أن يشاركوك في بعض اإلجابات التي قد يقدمونها وأن يشرحوا لك سبب   

اختيار كل إجابة. اخبر الطلبة بأنه ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة في هذا التمرين.
ً يدور، وأن النزاع نفســه محايد؛ . ٢ اكتب اإلجابات على الســبورة. قم بتذكيرهم أن هناك نزاعا

ا.  ــر يتعلق بكيفية اختيارنا لطريقــة التعامل معه والتي يمكن أن تجعله بناءً أو هدامً فاألم
اطلب من الطلبة أن يحاولوا الوصول إلى أوجه التشابه واالختالف بين اإلجابات. 

ــا ...؟" خصص لكل . ٣ ــى خمس مجموعــات. وزع نشــرة "ماذا تفعــل عندم قســم الفصل إل
مجموعة أحد السيناريوهات وورقة رسم بياني (وستمثل المجموعات الحروف من أ إلى هـ). 
اخبر المجموعات أن مهمتهم هي قراءة الســيناريو، وأن يكتبوا على ورق الرســم البياني أي 
من اإلجابات في النشــرة مناسبة للسيناريو الخاص بهم، وتمثيل أو توضيح السيناريو على 

ورق الرسم البياني. 
اطلب منهم مشاركة إجاباتهم مع بعضهم البعض ثم القيام بتمثيل السيناريو أو تقديم . ٤

إيضاحات له. انشر ورق التخطيط في أنحاء الغرفة. 
ــب من الطلبة كتابة إجابتهم، عن . ٥ ــة عمــل "ماذا يمكنني أن أفعل عندما. . . ؟" اطل وزع  ورق

طريق االختيار من قائمة اإلجابات في النشــرة: نشــرة "ماذا تفعل عندما. . . ؟"اطلب منهم 
ــا كتابة الحرف المقابل لإلجابة (ويســمح بإجابة واحدة لكل ســيناريو) واطلب منهم  أيضً

ا كتابة أسباب اختيار اإلجابات.  أيضً
اطلب منهم النظر إلى إجاباتهم ومالحظة أية نماذج يرونها. هل يتكرر اختيار حرف (أ) أو (ج) . ٦

في اإلجابات، أم أن معدل االختيار: إجابة واحدة (أ)، وإجابة واحدة (ب)، وإجابتان (ج)، إلخ؟ انظر 
إلى كل إجابة في النشرة واعمل مع الطلبة للوصول إلى كلمة واحدة تصور كل حالة (حاول 

الوصول إلى األساليب الخمسة الموضحة في ورقة عمل أساليب النزاع). 
وزع ورقة عمل أســاليب النزاع اســتعرض الشرح الخاص بكل أســلوب. أكد على عدم وجود . ٧

ً وان كل أسلوب له مزايا وقيود.  أسلوب مثالي دائما
ــح الطلبة دقيقة للتفكير في أســلوب النزاع األكثر مالئمــة لهم. واطلب منهم إجابة . ٨ امن

ــا. . . ؟" وفكر في مواطن  ــاذا يمكنني أن أفعل عندم الســؤال الموجود أســفل ورقة عمل "م
قوتهم ومجاالت النمو في مواقف النزاع.. ويمكنك أن تقص طرفة شخصية كمثال. 

ناقش التدريب باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:  
كيف يؤثر ســياق النزاع على األســلوب الذي يختار المرء اســتخدامه مثل أين يحدث، أو  ◆

مستوى النزاع- النزاع بين الدول في مقابل النزاع بين األشخاص؟ 
ا  ◆ كيف يمكن تغير إجابتك وفقا للطرف اآلخر من النزاع، فمثالً، قد تشعر بأنك أكثر تكيفً

مع أفراد العائلة أكثر من الغرباء؟
ما أهمية معرفة أسلوبك؟  ◆

ــر تفصيالً في . ٩ ــر الطلبة أنهم ســوف يعملون اآلن في مجموعــات للتفكير بصورة أكث اخب
 .ً األسلوب المخصص لهم. اطلب من الطلبة أن يعودوا للمجموعات التي كانوا فيها سابقا
خصص لكل مجموعة أســلوبًا واطلب منهم اســتكمال المخطط الخاص بكل أســلوب 
(االســتخدامات، القيود، والحاالت التي سيكون من المفيد فيها استخدام هذا األسلوب). 
راجع المخطط الكامل المعد الستخدام المعلم. اطلب من كل مجموعة تقديم إجاباتهم 

الخاصة باألسلوب المخصص لها باختصار.

٨٠ دقيقة
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٥١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤ | تحديد أسلوب النزاع الخاص بك

ً إضافية للتفكير في كل أسلوب. أخبر الطلبة أن هناك ثالثة  يمكنك اختيار إعطاء الطلبة طرقا  
عوامــل غالبًا ما تســاعد في تحديد األســلوب الذي ســتقوم باســتخدامه: العالقات (ما 
أهمية المحافظة على العالقة بالنســبة لك)، القضية (ما أهمية القضية بالنسبة لك)، 
ً أطول من أســاليب  الوقت (كم تحتاج من الوقت إلدارة النزاع-تحتاج بعض األســاليب وقتا
أخرى الســتخدامها). عند إكمال المخطط، اطلب من الطلبة التفكير في أسلوبهم وفقا 

لهذه العناصر الثالثة، واإلجابة على ما يلي: 
ما أهمية العالقة والقضية، وكم لديك من الوقت؟  ◆

الخيار البديل: لتوفير الوقت، يمكنك استكمال هذه الخطوة عن طريق إجراء مناقشة عامة   
على مستوى الفصل.

استخلص المعلومات من الدرس عن طريق إجراء مناقشة باستخدام بعض األسئلة التالية . ١٠
أو جميعها:

هل هناك أســلوب أفضل من آخر؟ يمكن اســتخدام أكثر من أسلوب في أحد المواقف،  ◆
على سبيل المثال االنتقال من المواجهة إلى التسوية؟

كيف يمكن لتحديد أسلوب الطرف اآلخر في النزاع أن يكون مفيدًا؟ ◆
ــؤدي طرق االســتجابة المختلفة ألســاليب النزاع األخــرى إلى نتائج  ◆ كيــف يمكن أن ت

ا ما له أسلوب تنافسي، كيف يمكن أن  مختلفة؟ وبعبارة أخرى، إذا ما الحظت أن شخصً
يختلف تفاعلي معه إذا ما كنت استخدم أسلوب التكيف بدال من اتباع نفس أسلوبه؟ 

اقتباسات لتخطيطات أساليب النزاع(نشرة ومصدر للمعلمين)

ــاب "Conflict and Negotiation Process in Organizations" من تأليف ك. توماس،  مــن كت
١٩٩٢. وفــي كتاب Handbook of Industrial and Organizational Psychology تأليف م. د. 
ــو، كاليفورنيا: مطبعة  ــث، ص ٦٦٠). بالو ألت ــة، المجلد الثال دونيــت ول. م. هــوغ (الطبعة الثاني
كونسلتنج سيكولوجيستس. حقوق الطبع محفوظة ١٩٩٢ لصالح ل م هوغ. تم الحصول على 

إذن.

مالحظة: برغم أن تمرين األساليب يوضح الميول 
ــزاع  الن أســاليب  ــار  اعتب يمكــن  الشــخصية، 
اســتراتيجيات تفاوض أو اختيارات تســتخدم في 
حاالت النزاع المختلفة، بما في ذلك النزاعات على 
المســتوى الدولي وفقا للسياق والعوامل المبينة 

أعاله.

نشاط إضافي:
ــزاع مروا به. ويمكن  ١.  اطلب من الطلبة كتابة ن
أن يكون على المستوى الشخصي، أو المحلي، 

أو الوطني، أو الدولي. 

٢.  اطلــب من كل طالب أن يطــوي ورقة ويضعها 
في شكل كومة. 

٣.  اختر أحــد النزاعات من الكومــة واقرأه بصوت 
ــام المجموعة. اســأل بعــض الطلبة  عالٍ أم
(رغم ضرورة وجود الكثيرين في المشــهد) أن 
يحضروا ويرتجلوا النزاعات. بعد تمثيل النزاع، 
ــل طريقة أخــرى كان  اطلب مــن الطلبة تخي
يمكــن أن يتعامل بها أحــد األطراف وتؤدي إلى 
نتيجــة مختلفة. على ســبيل المثال، إذا كان 
هناك جدال بين أحــد الطلبة ووالدته، بدال من 
ــا الذي كان باســتطاعته  ــاح والهرب، م الصي
ــة أداء التعامل مع  ــه؟ اطلــب مــن الطلب فعل
النزاع بطــرق مختلفة ومالحظة النتائج. ومن 
ــن طرق أداء ذلك أن تطلــب من أحد الحضور  بي

رفع يده أو يدها واالنضمام إلى المشهد. 

٤.  كرر هذا األمر ثالث أو أربع مرات بناءً على الوقت 
المتاح للبقاء في الفصل. 

ــن عن طريق  ٥.  اســتخرج المعلومــات من التمري
األسئلة التالية:

ــؤدي طــرق االســتجابة  ◆ كيــف يمكــن أن ت
ــى نتائج  ــزاع إل المختلفــة ألســاليب الن

مختلفة؟

لتقييم: ا

ورقة عمل أساليب النزاع وعمل المجموعة الصغيرة، ومناقشة عامة على مستوى الفصل.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٥٢

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

الدرس ٢-٤ النشرة: "ماذا تفعل عندما . . ؟" 

ا في ورقة  التوجيهات: بالنسبة للسيناريو الذي تم تخصيصه لك، برجاء كتابة اإلجابات المحتملة باستخدام الخيارات التالية. ثم اكتب توضيحً
التخطيط أو قم بإعداد وتنفيذ لعب دور مختصر. 

اإلجابات
ابتعد عن المشكلة أو تجاهلها أو انكر وجودها.  أ. 

افعل ما يريده منك اآلخرون، حتى لو كنت ترفض أو حتى لو كان هذا ما ال ترغب فيه. ب. 
توصل إلى حل يرضي الجميع. ج. 

توصل إلى تسوية سريعة. د. 
حاول إقناع أحد األشخاص بوجهة نظرك أو دافع عن رأيك. هـ. 

السيناريوهات
تريد منك والدتك مساعدتها في تنظيف البيت مساء السبت، وأنت ترغب في الخروج مع أصدقائك.. ١
دائما ما يستعير أفضل أصدقائك أشياءك وال يعيدها مرة أخرى.. ٢
يغتاب أحد األشخاص صديقك. وأنت غاضب ألنك تعرف أن ما يقوله غير صحيح.. ٣
أنت تعتقد أن معلمك لم يكن عادال في تقييم اختبارك وأنت تعتقد أن تقديرك ينبغي أن يكون أعلى.. ٤
دائما ما يرغب صديقك في أن ينسخ الواجب المنزلي منك، وهذا األمر يضايقك ألن القيام بواجباتك يستغرق وقتًا طويالً.. ٥
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٥٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤ | تحديد أسلوب النزاع الخاص بك

الدرس ٢-٤ ورقة العمل: نشرة "ماذا يمكنني أن أفعل عندما. . . ؟"

ــاذا تفعل عندما؟") التي   التوجيهـات: بعد التفكير في الســيناريوهات المقدمة، وضح في المخطط أدناه الحرف المرادف لإلجابة (من نشــرة: "م
ستختارها وسبب اختيارك لها.

السببإجابتي، والحرفالسيناريو

١. تنظيف البيت

٢. الصديق الذي قام باالستعارة 

٣. اغتياب الصديق

٤. قيام المعلم بوضع تقديرات غير عادلة

٥. الصديق الذي يرغب في نسخ الواجب

ماذا تخبرني إجاباتي حول أسلوبي في النزاع؟
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٥٤

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

الدرس ٢-٤ ورقة العمل: أساليب النزاع

الحاالتالقيوداالستخدامات السلوكأسلوب النزاع

التجنب 
إنكار وجود مشكلة ◆

التظاهر بعدم وجود  ◆
أخطاء

ترك أحد المواقف ◆

االحتفاظ بمشاعرك  ◆
وآرائك

التكيف 
االستسالم لوجهة  ◆

نظر الطرف اآلخر

االهتمام بمخاوف  ◆
الطرف اآلخر

االعتذار بشأن/ ◆
الموافقة على إنهاء 

النزاع

السماح لآلخرين  ◆
بمقاطعتك أو تجاهل 

مشاعرك وأفكارك

حل المشكالت
التوصل إلى حل  ◆

يرضي الجميع.

التفكير في  ◆
مصادر النزاع عن 

كثب

التعامل مع  ◆
المشاعر 

واالحتياجات 
والرغبات

اإلنصات لآلخرين ◆

التسوية
يربح كل شخص  ◆

بعض األشياء 
ويخسر بعضها

االهتمام بالتوصل  ◆
إلى حل

إظهار الرغبة في  ◆
التحدث عن 

المشكلة.

التنافس
الحصول على ما  ◆

ً ما كان. تريد، أيا

البعض يربحون  ◆
ويخسر البعض

المقاطعة، والسيطرة ◆

تجاهل مشاعر  ◆
اآلخرين وأفكارهم

التحدث بنبرة صوت  ◆
مرتفعة، والعنف 
البدني في بعض 

األحيان
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٥٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٤ | تحديد أسلوب النزاع الخاص بك

الدرس ٢-٤ مورد المعلم: أساليب النزاع

الحاالتالقيوداالستخدامات السلوكأسلوب النزاع

التجنب 
إنكار وجود مشكلة ◆

التظاهر بعدم وجود  ◆
أخطاء

ترك أحد المواقف ◆

االحتفاظ بمشاعرك  ◆
وآرائك

عندما تكون  ◆
المواجهة خطيرة

عندما تحتاج المزيد  ◆
من الوقت 
لالستعداد

قد ال يتم التوصل  ◆
إلى حل للمشكلة

قد تتأجج المشاعر  ◆
ا الحقً

التكيف 
االستسالم لوجهة  ◆

نظر الطرف اآلخر

االهتمام بمخاوف  ◆
الطرف اآلخر

االعتذار بشأن/ ◆
الموافقة على إنهاء 

النزاع

السماح لآلخرين  ◆
بمقاطعتك أو 

تجاهل مشاعرك 
وأفكارك

عندما تعتقد أنك قد  ◆
ً أو أنك  ارتكبت خطأ
ال تفهم المشكلة

عندما يكون  ◆
ا  "التخفيف" مهمً

للمحافظة على 
الصداقة

قد تعمل بجد  ◆
إلسعاد اآلخرين، 
ولكنك ال تكون 
ا ا مطلقً سعيدً

ال يفيد التلطف  ◆
دائما في حل 
المشكالت

حل المشكالت
التوصل إلى حل  ◆

يرضي الجميع.

التفكير في مصادر  ◆
النزاع عن كثب

التعامل مع  ◆
المشاعر 

واالحتياجات 
والرغبات

اإلنصات لآلخرين ◆

يمكنك أن تقنع  ◆
ا  ا عنيدً شخصً

بتسوية مشكلة ما

وهذا يتطلب وقتًا  ◆
ومهارات تواصل 

جيدة

التسوية
يربح كل شخص  ◆

بعض األشياء 
ويخسر بعضها

االهتمام بالتوصل  ◆
إلى حل

إظهار الرغبة في  ◆
التحدث عن 

المشكلة.

عندما ترغب في قرار  ◆
سريع بشأن مشكلة 

صغيرة

عندما ال يفلح شيء  ◆
آخر

يمكنك تسوية  ◆
ًا وال  النزاع فور

يمكنك ذلك مع 
المشكالت األكبر 

ا حجمً

قد ال يرضى الجميع  ◆
في النهاية

التنافس
الحصول على ما  ◆

ً ما كان. تريد، أيا

البعض يربحون  ◆
ويخسر البعض

المقاطعة،  ◆
والسيطرة

تجاهل مشاعر  ◆
اآلخرين وأفكارهم

التحدث بنبرة صوت  ◆
مرتفعة، والعنف 
البدني في بعض 

األحيان

عندما تكون هناك  ◆
حاجة إلجراء فوري

عندما تعتقد في  ◆
"صحة" موقفك 

بصورة مطلقة وال 
ترى أي خيار آخر

يمكن لهذا أن يضع  ◆
اآلخرين في موقف 

الدفاع ويزيد من 
صعوبة النزاع 

يمكن أن يُصعِب  ◆
على اآلخرين التعبير 

عن مشاعرهم
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٥٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٥
التواصل غير الشفهي

األسباب عرض 

ً من طرق التواصل لدينا شفهية. وتعني القدرة على التواصل بفاعلية  توضح األبحاث أن ٨٠٪ تقريبا
دون  التفاعل  كيف  المشاركون  يُجرِب  النشاط،  هذا  في  الشفهية.  وغير  الشفهية  التفاعالت  إدراك 

كلمات في فهم تعقيدات التواصل.

األهداف

تحديد مختلف أنواع التواصل غير الشفهية.. ١
إدراك أهمية التواصل غير الشفهي في التواصل بشكل عام.. ٢

يير لمعا ا

الثقافة ◆

الوقت: ٧٠ دقيقة

المواد

جهاز العرض  اإلشارات العامة ❑
نشرة ما يكفي إلدارة رأسك ❑
نشرة شرائط الحالة ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٥٨

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

اإلجراءات
وضح أن التواصل الفعال مهارة أساســية في إدارة النزاعات. اليوم سيقوم الفصل بدراسة . ١

التواصــل غير الشــفهي - الطرق التي يتواصــل بها الناس دون اســتخدام الكلمات. واخبر 
ــوم (وليس عام) أعياد  ا لشــهر وي الطلبة أنهم ســيقومون بترتيب أنفســهم في صف وفقً
ميالدهم. ولكنهم سيفعلون هذا دون التحدث أو الهمس أو الكتابة أو استخدام أية وسائل 
دعــم. وبعبارة أخرى، ينبغي أن يجد الطلبة وســيلة أخرى للتواصــل. ينبغي القيام بالتمرين 
ا باليوم؛ ولن ينجح إذا قاموا بترتيب أنفسهم باليوم ثم الشهر. ويمكنك أن  بالشــهر متبوعً
ــن عن طريق توضيح أي جزء من الفصل فــي ١ يناير، وأي جزء في ٣١  ــار البدء في التمري تخت

ديسمبر، أو يمكنك السماح لهم بتحديد هذا األمر بأنفسهم.
امنح الطلبة دقيقة ليفكروا باستراتيجية لكي يستخدمونها، ولكن اطلب منهم مشاركة . ٢

االســتراتيجيات بصــوت عالٍ ثم اطلب منهــم البدء. منذ الدقيقة التي تقــول فيها "ابدأ"، 
ينبغي أن يبقى الفصل صامتا. 

عندما تعتقد المجموعة أنها أنهت المهمة، تحقق من مدى كيفية األداء عن طريق وقوف . ٣
ا من الشخص األقرب إلى ١ يناير (في بداية  كل طالب في صف وذكر شهر ويوم ميالدهم بدءً
ــى الطلبة الذين يقفــون في مكان غير مناســب البحث عن مكانهم  الصــف). وينبغي عل
المناســب في الصف. وبمجرد أن يقفوا في الترتيب المناســب في الصف، اطلب منهم أن 

يجلسوا في هذا الدور لبقية وقت الفصل.
استخرج المعلومات من الشخص الذي يبدأ التمرين عن طريق األسئلة التالية:. ٤

كيف يمكنك البحث عن مكانك في الصف؟ ◆
هل كان هذا األمر صعبًا؟ لِمَ أو لِمَ ال؟ ◆
ما االستراتيجيات التي تستخدمها؟ ما درجة نجاحها في رأيك؟ لِمَ أو لِمَ ال؟ ◆
ــاذا تفعل عندما تحاول التواصل مع شــخص آخر يســتخدم نظــام تواصل مختلف؟  ◆ م

شارك مع الطلبة أهمية التوصل للغة مشتركة، وخاصة عندما تحاول إدارة النزاعات.
ــيء فهمك  ◆ ُسِ هــل كان ألي منكــم تجربة في محاولة التواصل مع شــخص ما، ولكن أ

بسبب حاجز اللغة؟ كيف يمكنك التجاوب؟
ذكر الطلبة أن ما فعلوه هو أن يستخدموا التواصل غير الشفهي - التحدث مع بعضهم  ◆

البعض دون استخدام الكلمات.
ا بكيفية التواصل غير الشــفهي؟ ما أهمية االهتمام بكيفية  ◆ ــا أهمية أن تكون ملمً م

التواصل غير الشفهي في حالة النزاع؟
ا متكررا للتواصل غير الشفهي. واطلب . ٥ شــارك مع الطلبة فكرة أن تكون اإلشــارات نموذجً

منهم مشــاركة اإلشــارات العامة (المناســبة) - رفع اإلبهام، والغمز بالعين، ...إلخ - وماذا 
ــي. ثم اعرض شفافةاإلشــارات العامة, التي توضح كيفية تفســير اإلشــارات في دول  تعن
مختلفة. اسأل الطلبة هل سبق ألحدهم ذات مرة أن أعطى إشارة وفهمها اآلخرون بصورة 
خاطئة. أعط أمثلة من تجربتك الخاصة. راجع مع الطلبة كيف يمكن للمعرفة / الدراسة 
المســبقة لثقافة الطرف اآلخر أن تؤثر في تســهيل التواصل، الشــفهي وغير الشــفهي، 

خاصة في حالة النزاع وكيف يمكن أن يساعد هذا في بناء السالم. 
اخبر الطلبة أنهم سيمارســون اآلن اســتخدام التواصل غير الشفهي لرؤية كيف يؤثر ذلك . ٦

ــى طريقــة فهمهم. افصل الطلبة إلى مجموعتين من شــخصين وليكن أحد الطلبة أ  عل
واآلخر ب، أعط الطالب أ شــريط الحالة من نشرة شــرائط الحالة. اطلب من الطالب ب أن 
يتحدث لمدو دقيقتين عن القضية الدولية التي تؤرقه (اســتخدام الجنود من األطفال في 
مناطــق النزاع، واأللغام األرضية، وأزمات الالجئين، الخ). وفي أثناء حديث الطالب ب، ينبغي 
ــه. وبعد انتهاء  ــم) الحالة التي أعطيت ل ــه (دون أن يتكل ــب أ أثناء تمثيل أن يتفاعــل الطال
الدقيقتين، أُطلب من الطالب أ تلخيص ما ســمعه من الطالب ب مرة أخرى عندما يشــرح 

حالته. 

مالحظة: يمكن أن يســاعدك االهتمام بالتواصل 
غير الشــفهي في التأكد من إظهار انفتاحك في 
التعامل مع الطرف اآلخر للنزاع. بينما تســاعدك 
ــر الشــفهي لآلخرين في  مالحظــة التواصــل غي
معرفة متى يشعر الشــخص اآلخر بعدم االرتياح 
وقد يؤدي بك إلى تعديل كيفية تفاعلك معه لكي 

يشعر بأمان أكثر. 

٧٠ دقيقة
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وبعــد أن ينهــي الطلبة حواراتهم، اســتخرج المعلومــات من التمرين عن طريق األســئلة . ٧
التالية: 

في رأي الطالب ب، ماذا كان شعور الطالب أ أثناء التمرين؟ ولماذا يعتقد ذلك؟  ◆
ما اإلشارات غير الشفهية التي أدت إلى هذه النتيجة؟ ◆
ما شعور الطالب ب حيال إجابات الطالب أ؟ ◆
كيف تؤثر اإلشارات غير الشفهية على المستمع وكذلك على المتحدث؟  ◆

ــر الطلبة أنهم ســيقرأون قصة حول متطــوع في هيئة الســالم األميركية في بلغاريا . ٨ اخب
واجهته مشكلة تتمثل في رسائل مختلطة نتيجة لهز المستمعين رؤوسهم. ابدأ بتحديد 
موقع بلغاريا على خريطة كرة أرضية، واسأل الطلبة ما المعلومات التاريخية  التي يعرفونها 
ــة، إليزابيث  ا مبســطًا تقدمه المتطوع ــة أو المنطقة. ثم، شــارك معهم وصفً عــن الدول

فيرنون كيلي، في سيرتها الذاتية.
ــرأ القصة مــع الطلبة في الفصل. واطلب من الطلبة اإلجابة على األســئلة التالية في . ٩ اق

مجموعات صغيرة أو على مستوى الفصل بالكامل:
ما التحديات التي واجهتها إليزابيث في التواصل؟ ◆
كيف تعاملت مع تلك التحديات؟ ◆
ما اإلشارات التي كانت تعتقد أنها عالمية؟ هل توافق أن "االبتسامة لها نفس المعنى  ◆

على مستوى العالم؟" 
أدر مناقشة داخل الفصل باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ١٠

كيف تؤثر اإلشارات غير الشفهية على مسار المفاوضات بين األطراف الذين ال يعرفون  ◆
أو يثقون ببعضهم البعض؟ 

كيف يؤثر التواصل غير الشــفهي على المفاوضــات حيث تكون األطراف من ثقافات أو  ◆
بلدان مختلفة؟

ــع الســالم بإعداد نفســه الســتخدام التواصــل غير الشــفهي في  ◆ كيــف يقوم صان
المفاوضات؟ 

لتقييم: ا

االشتراك في عمل مجموعة صغيرة ومناقشات على مستوى الفصل بالكامل

نشاط إضافي: 
اطلــب من الطلبة أن يتظاهــروا بأنهم أخصائيين 
يجمعون معلومات حول التواصل غير الشــفهي. 
واشرح الســيناريو الموضح أدناه ثم اطلب منهم 
ــوا إليه في الفصل  ــر يتضمن ما توصل إعداد تقري

عندما ينتهون من النشاط.

مهمة:
أنت متخصص في علم اإلنســان وتقوم بدراســة 
ــدار اليوم  ــى م ــر الشــفهي. قم عل التواصــل غي
بمالحظة كيفية تواصل الناس بصورة ال شفهية 
في الفصــل وخارج المدرســة. اكتــب مالحظات 
ــة أمثلة  ــى األقل ثالث ــة تســجل فيهــا عل ميداني
ــذي يفعله كل  ــا ال ــر الشــفهي. م للتواصــل غي
شخص لكي يتواصل مع اآلخرين ال شفهيا؟ كيف 
بدا تفســير الطــرف اآلخر لهــذا التواصل؟ وكيف 

يتجاوب معه؟ 
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الدرس ٢-٥  جهاز عرض الشفافات: اإلشارات العامة

المعنى الشائع: موافق
تركيا: حزب سياسي يميني

اليابان: خمسة

المصدر: ستيفن دارن، "خطة درس التواصل غير الشفهي ٢." 
h p://www.developingteachers.com/ar cles_tchtraining/nonverbal2.htm.
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الدرس ٢-٥  النشرة: ما يكفي إلدارة رأسك

إليزابيث فيرنون، متطوعة في هيئة السالم في بلغاريا (٢٠٠٣ -٢٠٠٥)

سيرة ذاتية 
"مرحبًا إيزابيل" هكذا قالت الالفتة التي يحملها األطفال الذين قدموا لي التحية لدى وصولي لمدينتي في بلغاريا. اسمي في األوراق الرسمية هو 
إليزابيث فيرنون. ولكن في بلغاريا، سميت بالعديد من األلقاب. ومن بينها، غوسبوزا ("السيدة" في بلغاريا - ال يهتمون مطلقا إنني لست متزوجة), 
واآلنسة، والسيدة، والمعلمة، والسيدة ذات الخمسة عقود. وما يجعل الحياة هنا ممتعة أنه لدي الكثير من األلقاب وقيامي بالكثير من األعمال 
- مدرسة لغة إنجليزية، ومنظمة مشروعات، ومترجمة، وأميركية عادية وقد اعتدت على القيام بجميع األشياء التي لم أكن أقوم بها في الواليات 
المتحدة، حيث كان عملي األساســي هو محررة. فقد عملت محررة صحفية - أقوم بتحرير القصص وأكتب العناوين وأصمم الصفحات - لمدة 
خمس سنوات قبل أن أتخذ قراري بالتوقف عن الجلوس خلف شاشة كمبيوتر. وأردت أن أري أشياء أكثر من العالم، وأن أقوم بشيء لمساعدة الناس 
في تحســين حياتهم من خالل هذه العملية. وفي الوقت الذي ال أعمل فيه أو أتواصل اجتماعيًا مع جيراني البلغاريين، اســتمتع بالقراءة أو الطهي 
ــر البريد اإلليكتروني. أنا ابنة  ــالد والتواصل مع أفراد العائلة واألصدقاء في الواليات المتحدة عب ــارة المتطوعين اآلخرين في أنحاء الب ــزه أو زي أو التن
ــركا، ولكنني محظوظة ألن أكون هنا في بلغاريا فرد من أفراد العديد من العائالت. لقد نشــأت في نورث كاليفورنيا، ثم  ــد والدي في أمي ــدة عن وحي
التحقت بجامعة ويتورث في سبوكان، واشنطن، حيث درست االتصاالت واللغة اإلسبانية والدين. وبعد رحلة قصيرة إلى جنوبي الواليات المتحدة، 
عدت أدراجي إلى والية واشــنطن لســنوات عديدة، ولذا لســت على يقين أيهما أدعوه وطني. بيد أنه إذا كان الوطن حيث يكون القلب، إذن سيظل 

ا أحد أوطاني.  هذا الجزء الصغير من بلغاريا دومً

التكليف بمكان 
تقع المدينة التي كلفت بها في شــمال وســط بلغاريا، حيث تنحدر جبال البلقان إلى ســهل الدانوب. يكون الجو في الشــتاء باردًا وتتكون الثلوج، 
بينما يكون الصيف شديد الحرارة. ويقطن هذه المدينة نحو ١٠٠٠٠ نسمة، ولكنها تعد مركز البلدية للعديد من القرى، ومن ثم يزيد عدد السكان 
في المنطقة إلى نحو ٣٠٠٠٠ نســمة. وتبلغ نســبة السكان األتراك هنا حوالي ٧٠٪، ونسبة الرومان حوالي ٢٠٪، بينما يشكل العرق البلغاري ١٠٪. 
ــذا يعني أني سأســمع اللغة التركية في الشــوارع - وفي الفصول الدراســية - أكثر من اللغــة البلغارية. ويجعل هذا التنوع الذي تتســم به  وه
ــم اللغة اإلنجليزية تقع بين الدرجة الخامســة  ــون اللغة التركية فــي منازلهم مهمتي في تعلي المنطقــة وحقيقــة أن أغلبية األطفال يتحدث
والســابعة على المقياس األكاديمي لمدرســة داكي يوردانوف اإلعدادية. ولكن طلبتي يثيرون الكثير من األســئلة حول الواليات المتحدة ويحبون 
االســتماع لقصص حول بالدي. كما أنني أعمل في العديد من المشــروعات الصغيرة، بما في ذلك الســعي للحصول على تبرعات في صورة كتب 
ــم اللغة اإلنجليزية لمجموعة مــن البالغين، والعمل في  باللغة اإلنجليزية لمدرســتي، ومســاعدة أحد المالجــئ الموجودة في المنطقة، وتعلي

المخيمات الصيفية.
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مقال

ما يكفي إلدارة رأسك
بقلم/ إليزابيث فيرنون

ًا، فقلت "حسنا، شاي"، معتقدة أنه ربما تكون  "سآخذ قهوة" هذا ما قلته للنادلة في المقهى في أسبوعي األول في بلغاريا. وهزت رأسا يمينًا ويسار
ًا من جديد، ولكنها اآلن  ًا مرة أخرى، فقلت: "إم...كوال". فهزت النادلة رأسها يمينًا ويسار ماكينة القهوة معطلة. فهزت النادلة رأســها يمينًا ويســار
ًا عند البلغاريين يعني "نعم"، في حين أن اإليماء بالرأس،  تنظر إليّ وكأنني مجنونة، وأصبت بحيرة شــديدة. ثم تذكرت أن تحريك الرأس يمينًا ويســار

الذي يعد عالمة على الموافقة عند باقي سكان العالم، يعني الرفض عندهم. 

ا أن تتذكره إلى هذه الحيرة الشديدة،  لقد كنت أعلم هذا قبل وصولي إلى بلغاريا، ولكنه شــعور مدهش أن يؤدي شــيء بســيط جدا وسهل جدً
وإلى لحظات كثيرة من المتعة أيضا. وقد بدا لي في وقت مبكر من تعاملي مع أهل بلغاريا أن رأســي تتحرك بطريقة ال يتحكم فيها عقلي. فقد 
ًا، دون محاولة  ــا كان تحديًا كبير كنــت أريد في بعض األحيان أن أمســك أذناي واســتعملهما كجهازي تحكم. إن تعلم لغة بأبجدية مختلفة تمامً

ًا.  معرفة ما إذا كنت ستومئ برأسك أو تحركه يمينًا ويسار

ا نتيجة لتحريك الرأس. فعلى الرغم من تأكدي من إدراك طلبتي لهذا  في بداية عملي في التدريس، كان التواصل في الفصل الدراســي ممتعً
ً رائعا حقا، وانا  االختالف الثقافي منذ اليوم الدراســي األول، غالبا ما كنا ننســى ما كنا نفعله. فقد يجيب الطلبة إجابة صحيحة أو يقولون شــيئا
أومــئ لهم برأســي. فيحاولون تغيير إجابتهم، حيث يعتقــدون أن اإليماء بالراس يعني أن إجابتهم خاطئة. ولكــن الحيرة كانت من الجانبين. ففي 
ًا دون أن يتلفظ  بعض األحيان قد اســأل أحد الطلبة ســؤاالً يتطلب اإلجابة بنعم أو ال ، ويجيب الطالب باإليماء برأســه أو تحريك راسه يمينًا ويسار
بشــيء. ونتيجة لعدم تذكري لهذا االختالف، قد نظل نكرر هذا األمر عدة مرات قبل أن أدرك هذا. وكثيرا وجدت نفســي أقول: "قل لي كلمة واحدة 

- نعم أم ال!" 

كما كان البد لي من التعامل مع زمالئي الذين أصيبوا بالحيرة والذين لم يفهموا لماذا اســتمر في اإليماء برأســي أثناء حديثهم، كما لو أنني 
لم أكن موافقة على كالمهم. رغم أن الحقيقة أنني كنت أحاول إظهار أني أفهم ما يقولونه وأنني أتابعهم فيما يقصون. وهنا برزت مشكلة أكبر 
ًا. هل يفترض بي أن  وهي كيف لي أن أتصرف مع البلغاريين الذين يتحدثون اإلنجليزية وعلى دراية بمشــكلة اإليماء بالرأس وتحريكه يمينًا ويســار
أومــئ برأســي أم أحركه إلبداء الموافقة عندما أتحدث معهــم اإلنجليزية؟ وماذا يفترض بي أن أفعل عندما نتحــدث البلغارية؟ وماذا لو كنت في 
ًا ووجدت نفســي  ا، فبعد مرور أســبوعين لم أتواصل فيهما مع أميركيين آخرين، تقابلنا أخير موقف نتحادث فيه بكلتيهما؟ ولكي يزداد األمر تعقيدً

ًا في حين ينبغي عليّ اإليماء برأسي؛ لقد كان راسي يدور!  أحرك رأسي يمينًا ويسار

ًا ما كنت اضطر للتفكير فيم يجب أن تكون عليه لغة جسدي. وإذا ما كنت  وبعد مرور عام في هذه البيئة، أصبحت اإلشارات لغتي الثانية، ونادر
ًا  ا، كنت أجد رأسي يدور في شكل شبه دائري يتذبذب بين حركتي اإليماء بالرأس وتحريكه يمينًا ويسار ا ذات مرة أو لم يكن تفكيري واضحً متعبة حقً

في حركة يجدها البلغاريون مضحكة إلى حد ما. 

وبجانب جميع اللحظات الممتعة التي عشتها أنا وأصدقائي البلغاريين نتيجة لهذا االختالف الثقافي، أدركت أهمية استخدام جميع حواسي 
ا  في ثقافة جديدة وأال أفترض أن اإلشــارة أو غيرها من وســائل التواصل تحمل نفس المعنى في كل أنحاء العالم، حتى وإن كانت تبدو بسيطة جدً
ــيّ التأكد من أنني أصغي وأرقب حركات اإلشــارات األخــرى عندما يتواصل أحد  ــة. وعــالوة على ضرورة إدراكــي الختالف نعم-ال، ينبغي عل وعالمي
األشــخاص معي. هنا، غالبًا ما يصاحب قول "ال" صوت قرقرة من اللســان، وإلدراكي لهذا فإنه يساعدني على تجنب الحيرة. وقد جعلني اهتمامي 
بكيفية تواصل الناس من حولي أقرب إليهم وإلى ثقافتهم. وكلما أخطانا ونســينا التحكم في رؤوســنا، فإن الضحك الذي يعقب هذا يقربنا مرة 

أخرى. ومن حسن الحظ، أن االبتسامة لها نفس المعنى على مستوى العالم. 

h p://www.peacecorps.gov/wws/publica ons/crossingcultures/pdf/crossingcultures.pdf. h p://www.peacecorps.gov/ المصادر: 
wws/publica ons/crossingcultures/.
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٦٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٥ | التواصل غير الشفهي

الدرس ٢-٥ النشرة: شرائط الحالة (مقطعة إلى أجزاء)

التوجيهات: قطع النشــرة إلى شــرائط بحيث يحتوي كل شريط على حالة واحدة أو قم بكتابتها في بطاقات فهرسة، بحيث تكتب حالة واحدة 
في كل بطاقة.

مذنب

سعيد

نافذ الصبر

متشكك

مهان

خائف

متعب

غاضب

لديه شعور بالملل

منعزل

مشتت

ساذج
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٦٥ ٦٥مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٦
اإلصغاء الفعال

األسباب عرض 

أهم  ا  دائمَ يكون  ال  قد  نسمعه  ما  وأن  نسمعه،  مما  و٥٠٪   ٪٢٥ بين  ما  نتذكر  أننا  الدراسات  تظهر 
المعلومات التي ينبغي أن تصل إلينا. ويتكون اإلصغاء الفعال من التحدث واإلنصات. ويعد اإلصغاء 
وتتمثل  المتبادل.  اإلدراك  تحسين  على  تعمل  اآلخر  الشخص  مع  والتفاعل  لإلنصات  وسيلة  الفعال 
ويعطي  للمشاكل.  لحلول  للوصول  السعي  ثم  الوضع  وطأة  تخفيف  في  المهمة  األولى  الخطوة 

الدرس الطلبة فرصة لمعرفة ما هو اإلصغاء الفعال ومدى أهميته في إدارة النزاعات.

األهداف

معرفة خصائص التواصل الجيد للمتحدثين والمستمعين.. ١
فهم أهمية مهارات اإلصغاء الفعال في عملية التفاوض والحياة اليومية.. ٢

يير لمعا ا

الثقافة ◆
األشخاص، واألماكن، والبيئة ◆
تنمية الفرد والهوية ◆

الوقت: ٧٠ دقيقة

المواد

نشرة أساليب اإلصغاء الفعال ❑
النشرة الملحقة أبيغاز واألسد ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٦٦

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

اإلجراءات
ــة إلى أزواج. اطلب منهم أن يخبروا الفصل عــن مرة  كانوا يتحدثون فيها إلى . ١ قســم الطلب

شــخص ما حول شــيء مهم وكانوا يعتقدون أن الطرف اآلخر لم يكن يصغي لهم. واطلب 
منهم أن يتشاركوا مع اآلخرين عما شعروا به عندما لم يتم اإلصغاء إليهم. 

ــر الطلبة أنهم سيمارســون مهــارات اإلصغاء الفعال لكي يجعلهم ذلك مســتمعين . ٢ أخب
ــام زمالئهم في  ــب منهم الوقوف أم ــب متطوعين، متحدث ومســتمع، واطل ــن. اطل جيدي
الفصل. واطلب من أحدهما التحدث إلى اآلخر لمدة دقيقة حول ما فعله بعد انتهاء اليوم 
الدراســي في اليوم الســابق. وجه الطالب المســتمع (على انفراد) لكي يستخدم مهارات 
ــن، وأن يبدي  اســتماع ســيئة مثل النظر إلى ســاعته، والمقاطعة، وتجنب التواصل بالعي

الضجر وعدم الصبر، ويضرب برجله ويبدي حركة.
اطلب من الفصل أن يصف ما فعله المســتمع في لعب الدور. واكتب قائمة على السبورة . ٣

تتضمن ما وصفه. ويمكنك اســتخدام مخطط على شــكل حــرف T للتفريق بين مهارات 
اإلصغاء الجيدة والســيئة (أكتب حرف T بصورة مكبرة على السبورة ثم اكتب في الجانب 

األيمن جيدة وفي الجانب األيسر سيئة).
ا. . ٤ ا جيدً ثم اســأل الطلبة ماذا كان للمســتمع أن يفعل بصورة مختلفة لكي يكون مستمعً

ــذا المخطط. إذا ما ذكر الطلبة  اضــف إجاباتهم إلى الجانب المكتوب أعاله "جيدة" في ه
مهارة موجودة في نشــرة أساليب اإلصغاء الفعال، اكتب المهارة المقابلة في الورقة. على 
ــذا يمثل مبدأ  ــدى االهتمام"، فإن ه ــة: "كان يمكن أن يب ــال، إذا قال أحد الطلب ســبيل المث

"التشجيع". 
عندما يســتنفذ الطلبة أفكارهم، وزع نشــرة أســاليب اإلصغاء الفعال وراجع كل مبدأ مع . ٥

ــي يعتقــدون أنهم  ــرة حــول األســاليب الت ــوا دائ ــة أن يضع ــب مــن الطلب الفصــل. اطل
سيستخدمونها بشكل يومي. اخبر الطلبة أن اإلصغاء الفعال يعني االشتراك مع شخص 
ــق عليه إصغاء، فإنه  ما بغرض زيادة فهم الشــخص لموضــوع معين. وبالرغم من أنه يطل
ــر من كونك صامتًا. وجزء فعال يعني اســتخدام مهارات التواصل غير  يتضمــن مهارات أكث
ــى المعلومات، وإظهار فهمك  الشــفهي إلبداء االهتمام، وإظهار التعاطف، والحصول عل

للموضوع. 
أطلب من متطوعين آخرين الوقوف أمام زمالئهم في الفصل. اطلب من أحدهما أن يتحدث . ٦

لمدة دقيقة حول ما يخطط لعمله في عطلة نهاية األســبوع. اطلب من الطالب اآلخر أن 
يســتخدم المبادئ التي تحتويها النشرة وأي شــيء آخر يالحظه على السبورة تم تسجيله 
من لعب األدوار السابقة. ويمكنك، حسبما تفضل، أن تكون أنت المستمع بدال من أن تكون 

طالبًا. وبعد أداء الدور، اسأل الطلبة عن المبادئ األساسية التي الحظوها. 
اخبر الطلبة أنهم سيمارســون اســتخدام مهارات اإلصغاء الفعال مع شــريك. اطلب من . ٧

الطلبة أن يفكروا في مشكلة/نزاع مروا به لم يتم تسويته أو لم يكونوا سعداء بما آل إليه. 
ــد يكون هذا مشــكلة/نزاع فــي البيت، أو مع األصدقاء، أو في المدرســة، ...إلخ. قســم  وق
الفصل إلى أزواج وليكن أحد الطلبة أ واآلخر ب. وجه الطلبة إلى استخدام مهارات اإلصغاء 
الفعال عندما ال يتحدثون. وهنا ال يســتمع الطالب ب لكي يحل المشــكلة، بل لكي يتأكد 

ا.  ا جيدً من أن يفهم ماهية المشكلة فهمً
ــق في حين يســتمع الطالب ب، . ٨ ــب أ أن يتحدث حــول النزاع لمدة ٣ دقائ ــب مــن الطال اطل

ا مهارات اإلصغاء الفعال.  مستخدمً
بعد ٣ دقائق، اطلب من الطالب أ أن يتشــارك مع الطالب ب فيما قام به الطالب ب بصورة . ٩

جيدة.. ما مهارات اإلصغاء الفعال التي الحظ الطالب أ أن الطالب ب يســتخدمها؟ وامنح 
الطلبة دقيقتين للتعقيب.

ــب من الطالب ب أن يتحدث حول مشــكلته/النزاع . ١٠ ــب مــن الطلبة تبديل األدوار: واطل اطل
ا مهارات اإلصغاء الفعال. الخاص به لمدة ٣ دقائق في حين يستمع الطالب أ، مستخدمً

٧٠ دقيقة
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٦٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٦ | اإلصغاء الفعال

ــب أ فيما قام به الطالب أ بصورة . ١١ بعــد ٣ دقائق، اطلب من الطالب ب أن يتشــارك مع الطال
جيدة.. ما مهارات اإلصغاء الفعال التي الحظ الطالب ب أن الطالب أ يســتخدمها؟ وامنح 

الطلبة دقيقتين للتعقيب.
ا بعض األسئلة التالية أو جميعها: . ١٢ أدر مناقشة في الفصل مستخدمً

ما شعورك عندما يصغي لك اآلخرون دون مقاطعة؟ ◆
ً في حياتك؟ لِمَ أو لِمَ ال؟ ◆ هل يحدث لك هذا كثيرا
ما الذي يجعل هذا النشاط تحديًا بالنسبة لك؟ ◆
كيف يقوم استماعك الفعال ببناء الثقة ودعم العالقات في مواقف النزاع؟ ◆
كيف يساعد كونك مستمعا جيدا في إدارة النزاع؟ ◆
ا من ثقافات وخلفيات مختلفة. كيف يمكن لإلصغاء  ◆ ً يتضمن أشخاصً ً دوليا تخيل نزاعا

الفعال بين األطراف أن يزيد من صعوبة الموقف؟
ما الذي يمكن لصناع السالم فعله في النزاعات الدولية للتأكد من إصغائهم بفاعلية؟ ◆

لتقييم: ا

االشتراك في عمل مجموعة صغيرة ومناقشة على مستوى الفصل بالكامل

مالحظة: يعد التواصل الفعال األســاس في بناء 
ــات ثقة. تواصــل أبيغاز بصــورة منفتحة مع  عالق
ــط هــذه  ــه تتراب ــه أدرك أنهــا وثقــت ب ــؤة ألن اللب
األسطورة بصورة جميلة مع الدروس التي تتعامل 
ــات بين األفراد  مــع أهمية بناء الثقــة وبناء العالق
والجماعــات في النزاعــات. ويمكن اســتخدامها 
ــور الخط في  ــا كنشــاط إضافــي لتدريب عب أيضً

الدرس ٣-٢. 

نشاط إضافي:
أبيغاز واألسد، أسطورة شعبية من إثيوبيا 

تقــدم القصة مبدأ القص الشــفهي واألســاطير 
الشعبية كوسائل تستخدمها المجتمعات لنقل 
ــل. "أبيغاز  ــى جي ــل إل ــدروس المهمــة من جي ال
واألسد" أســطورة شــعبية من إثيوبيا تركز على 
ــة الثقــة والتواصــل المنفتــح فــي إقامــة  أهمي
هــذه  ــى  عل ــة  الطلب إطــالع  ــة. يمكنــك  العالق
األســطورة الشــعبية عن طريق توزيع النشــرة، أو 
ــى الملف  يمكنــك الســماح لهم باالســتماع إل
ــي للحكاية على موقع هيئة الســالم على  الصوت

موقع 
h p://www.peacecorps.gov/wws/stories/

 .stories.cfm?psid=66##

ــى القصة،  ــوا بقراءة/االســتماع إل وبعــد أن يقوم
ناقش معهم المعاني التالية:

١.  اضطر أبيغاز لمواجهة األسد كيف فعل ذلك؟ 
وما االستراتيجية التي اتخذها؟ 

٢.  في رأيك، لماذا طلب من األســد شعرة بصورة 
مباشــرة بدال من محاولة أخذها بنفسه؟ ولم 
ــه؟ وكيف تصــف الطريقة  أجاب األســد طلب
ــي تواصــل بهــا أبيغــاز مــع ميســيليتش  الت

وتفاعلهما مع بعضهما البعض؟ 

ــم أرســل المعالج أبيغــاز إلى األســد؟ ولم  ٣.  ل
اإلنصات الفعال والتواصل الفعال مهمان جدًا 
في بناء الســالم على المســتويين الشخصي 

والدولي؟ 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٦٨

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

الدرس ٢-٦ النشرة: أساليب االستماع الفعال

أمثلةالطريقةالغرضاألسلوب

١.  إبداء االهتمامالتشجيع

٢.  جعل الشخص يستمر في 
الحديث

ال توافق وال ترفض ◆
استخدام كلمات غير  ◆

واضحة بنبرة صوت 
إيجابية

١.  "أفهمك. . . ."

٢.  هذا ممتع

٣.  "ال ال" 

٤.  "نعم"

١.  جمع المعلومات ذات الصلةاالستنباط

٢.  تشجيع اآلخرين على إظهار 
احتياجاتهم واهتماماتهم

٣.  تهيئة جو من التواصل 
المنفتح

اطرح أسئلة مفتوحة  ◆
وليست إيحائية

ال توافق وال ترفض ◆
استخدم كلمات غير  ◆

واضحة بنبرة صوت 
إيجابية

استخدم لغة جسد  ◆
مشجعة، مثل اإليماء 

بالرأس

١.  "ما المخاوف التي يثيرها هذا 
الموقف بالنسبة لك؟"

٢.  "ما سبب أهمية هذا األمر 
بالنسبة لك؟"

٣.  "كيف تؤثر هذه المشكلة 
على اهتماماتك؟"

١.  السماح لآلخرين بمعرفة إعادة ذكر اآلراء
ا وانك تحاول  أنك تنصت جيدً

فهمهم

٢.  التحقق من فهمك لما 
يقولونه

إعادة صياغة وجهات  ◆
نظر اآلخرين

تجنب الحكم على  ◆
اآلراء أو إبداء أرائك 

الخاصة
طرح أسئلة للحصول  ◆

على معلومات 

١.  بعبارة أخرى، أنت تخلص 
إلى. . ."

٢.  "لذا فأنت ترى أن . . ."

٣.  إذا لم أكن مخطئًا، فإنك 
تقصد. . ."

١.  إظهار المخاوف األساسية أو اإليضاح
غير المعلنة

٢.  فهم العبارات الغامضة أو 
غير الواضحة

٣.  اختبار التفسيرات 

تجنب كثرة  ◆
المقاطعات 

اطرح أسئلة مركزة  ◆
وليست مفتوحة

ناقش التفسيرات  ◆
الكاملة

ا مما تقصده  ١.  لست متأكدً
بـ. . ."

٢.  "هل يمكنك أن تشرح لي 
بصورة أكثر تفصيالً ما 

أهمية. . . ؟"

٣.  ما الذي يدعوك إلى االعتقاد 
بأن. . . ؟"

١.  فهم األحداث من وجهات التعاطف
نظر اآلخرين

٢.  إظهار أنك تحترم وجهات 
نظرهم وتدرك مشاعرهم

االعتراف بخبرات  ◆
اآلخرين، دون قبول 

وجهات نظرهم 
بالضرورة

إبداء الشكر والتقدير  ◆
بدال من الموافقة 

١.  يمكنني تفهم ما تشعر به 
حيال . . ."

٢.  "البد وأنني سببت لك الكثير 
من اإلزعاج . . ."

٣.  "يمكنني تفهم كيف أنك 
أدركت هذا األمر على أنه 

تهديد. . ."

(تابع في الصفحة التالية)
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٦٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٦ | اإلصغاء الفعال

أمثلةالطريقةالغرضاألسلوب

ــكار والمعلومــات التلخيص ١.  جمــع األف
ا المهمة معً

٢.  إرساء قاعدة لمناقشة أوسع 
ا نطاقً

مراجعة القضايا التي  ◆
أثيرت

التركيز على األمور ذات  ◆
األهمية القصوى 

استبعاد المعلومات  ◆
غير الجوهرية 

◆ 

ــكار  األف هــي  هــذه  أن  ــدو  ١.  يب
الرئيسية التي طرحتها. . ."

ــك للموقــف بصــورة  ٢.  إذن، رؤيت
عامة تتلخص في. . . ؟"

٣.  أشــعر أن المخاوف األساسية 
لديك هي . ."

مناقشــات إعادة الصياغة فــي  ١.  االنتقــال 
التوصــل لحــل المشــكالت 
ــادة التركيز مــن األحداث  وإع
األهــداف  ــى  إل ــة  الماضي

المستقبلية

ــى إعادة  ٢.  تشــجيع اآلخرين عل
المواقــف  فــي  ــر  التفكي

والتركيز على االهتمامات

ــارات  العب ــه  توجي ــادة  ٣.  إع
السلبية والعدائية في قنوات 

أكثر فائدة

االستفادة من أفكار  ◆
اآلخرين في تطوير 

مقترحاتك
التأكيد على نقاط  ◆

االتفاق والمصالح 
المتوافقة و/أو 

المشتركة 
استخدام لغة محايدة  ◆

أو إيجابية بدال من لغة 
االتهام

شرح كيف تلبي  ◆
مقترحاتك مصالح 

األطراف األخرى

ــراء  إلث ــرة..  مثي فكــرة  ١.  "هــذه 
الموضوع أكثر، اسمح لي بأن 

أقترح . ."

ــا أن كلينا نقدر. . . ، هل من  ٢.  بم
المفيد أن. . . ؟"

٣.  "أشعر باألســف ألنك شعرت 
ــي ســعيد ألنك  بهــذا، ولكنن
أثرت هــذه القضية. دعونا نرى 
ا على  كيف يمكننا العمل معً

التعاطي مع مخاوفك."

الدرس ٢-٦ النشرة: أساليب اإلصغاء الفعال (تابع)
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الدرس٢-٦  النشرة الملحقة: أبيغاز واألسد، أسطورة شعبية 
من إثيوبيا

منذ زمن بعيد كان هناك شاب يدعى أبيغاز. وكان هذا الشاب وحيدًا للغاية. ذات صباح استيقظ أبيغاز وأدرك أنه لم يعد يقوى على تأجيل األمر أكثر من 
ــك. فقــط كان يريد أن يتزوج. وحيث أنه ال توجد فتاة في القرية في ســن مناســب للزواج، قرر أبيغاز زيارة قرية أخــرى تقع إلى جانب الجبل. جهز أبيغاز  ذل

حماره وبدأ رحلة البحث عن عروس. 

ومع اقتراب أبيغاز من الجبل، سمع زئير لبؤة ضخمة. وعلى الفور، ترجل من على حماره وانطلق بأقصى سرعة. وبعد قليل، وجد نفسه في الجانب اآلخر 
من الجبل، يتبعه حماره الخائف ضئيل الحجم. ثم جلس اللتقاط أنفاسه فوق صخرة تطل على مرعى يانع وهادئ حيث ترعى األغنام. وكانت هناك راعية 
جميلة تقف وســط المرعى. وأدرك أبيغاز على الفور أنها المرأة التي ينبغي عليه الزواج منها. وبعد أن قدم نفســه لها، طلب منها أن يقابل والدها. وفي 

غضون أسبوع، كان أبيغاز قد تزوج الفتاة التي كانت تدعى ميسيليتش. 

ً لزوجته. فلم تعد مالبسه رثة، ولم تعد األطباق متسخة. فبقدر ما كانت مسيليتش جميلة كانت مفيدة؛ ازداد وزن  وكان سعيدًا جدًا عندما اشترى بيتا
أبيغاز وأخذ شعوره بالرضا يزداد بمرور األيام. 

ــه بعــد عدة أعوام، وصل أبيغاز بيته ذات يوم وبدأت ميســيليتش في الصراخ. فحاول تهدئتهــا، ولكنها لم تتوقف. قال لها: "اهدأي" بينما يضع يده  إال أن
على فمها. ولكنها اســتمرت في صراخها طوال الليل. وعندما أشــرقت الشــمس صباح اليوم التالي، لم يهدأ صراخها. وأدرك أبيغاز أنه البد وأن يتوصل 

ا، لذلك أسرع إلى بيت المعالج.  إلى حل سريعً

قال للمعالج: "إن زوجتي ليست بخير،  فهي ال تكف عن الصراخ. هل يمكنك إعطائي دواءً يهدئ من روعها؟" 

ا. فلم يعد لدي أي من شــعر األســد. فإذا كنت تريدني أن أصنع دواءً أعالج به  فأجابه المعالج: "يمكنني مســاعدتك. ولكني في البداية أريد مكونًا خاصً
زوجتك، عليك أن تصعد الجبل، وتبحث عن اللبؤة، وتحضر لي شعرة من ذيلها." 

لم يستســغ أبيغاز فكرة مواجهة األســد. ولكنه لم يستطع العودة للبيت لزوجته التي ال تكف عن الصراخ. وبعد أن شكر المعالج، بدأ في رحلته نحو 
الجبل الذي تسلقه منذ عدة أعوام. 

وكان أبيغاز يســتطيع ســماع صوت اللبؤة من أســفل الجبل، ولكنه استمر في ســيره نحوها بثبات. وفي النهاية، حدد موقعها، وانحنى ألسفل مقتربا 
منها حتى صار على بعد ١٠ ياردات منها. وأخذ يراقبها في هدوء لعدة ساعات بينما تقوم بمطاردة القرود فوق األشجار. وبينما كان يهم بالمغادرة، أخرج 

برطمان لبن من حقيبته ووضعه في مكان واضح للبؤة. 

ــرب لبضعة أقدام منها. واختبأ من جديد خلف شــجرة، وأخذ يراقبها بينما تغلق  ــوم التالي، تســلق أبيغاز الجبل مرة أخرى. وفي هذه المرة، اقت وفــي الي
عينيها وتغط في النوم. وبينما يهم بالمغادرة، أخرج من حقيبته بعض الفواكه وقطعة جبن ووضعها عند أقدامها. 

ــا زأرت اللبؤة، قال لها: "صباح الخير" ومد يده إلطعامها اللحم.  ــوم الثالث، صعد أبيغاز الجبل وهو يحمل معه كيلو من اللحم الطري. وعندم وفــي الي
ــك اليوم، أصبح أبيغاز واللبؤة صديقين. وقام أبيغاز بتمشــيط فروتها البنية وســاعدها في مطاردة القرود؟، كما اســتلقى بجانبها أثناء فترات  ــذ ذل ومن

القيلولة بعد الظهر. 

وذات يوم سألها أبيغاز: "هل يمكنني أخذ شعرة واحدة من ذيلك؟ ألن زوجتي بحاجة إليها." 

وتكرمت اللبؤة ووافقت وانتزعت خصلة شعر من ذيلها. 

ا.  "شكرا لك!" قالها أبيغاز للبؤة وهو يهبط الجبل مسرعً

: "هذا من دواعي سروري".  فزأرت اللبؤة قائلةً

وطرق أبيغاز باب المعالج وهو يحمل بيده شعر اللبؤة. 

ً: "لقد حصلت عليه."! "لقد أتيت بشعر من ذيل اللبؤة." وأخبره عن صداقته معها. ثم سأله: "ماذا ينبغي عليّ أن أفعل اآلن؟" ابتسم المعالج وهز  قائال
ا للبؤة أم لزوجتك؟ واآلن  ا لزوجتك حتى اآلن؟ أيهما أفضل: أن تكون صديقً ا للبؤة، ولكنك لم تصبح صديقً ً: "أبيغاز، أبيغاز. لقد أصبحت صديقً رأسه قائال

عد إلى بيتك وعامل زوجتك أفضل مما عاملت اللبؤة." 

 .h p://www.peacecorps.gov/wws/stories/stories.cfm?psid=66## :المصدر
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٧١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٧
عملية التفاوض

األسباب عرض 

التفاوض جزء من حياتنا اليومية، بالرغم من أنه قد توجد صعوبة في القيام به على الوجه األمثل. 
المشتركة  المصالح  ذوي  األشخاص  مساعدة  في  قصوى  أهمية  ذات  التفاوض  مهارات  أن  كما 
عن  األساسية  التفاوض  طرق  الطلبة  يتعلم  سوف  الدرس،  هذا  في  اتفاق.  إلى  للوصول  والمتضادة 
األشخاص).  يحتاجه  (ما  والمصالح  األشخاص)  يريده  (ما  المواقف  بين  الفرق  استكشاف  طريق 

ويمكن الوصول إلى حلول بالنظر إلى مصالح األشخاص بدالً من مواقفهم. 

األهداف

تعريف التفاوض. ١
تحديد الفرق بين المواقف والمصالح. ٢
تحديد سمات المفاوض الناجح. ٣

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆
القوة، والسلطة، والحكم ◆

الوقت: ٦٠ دقيقة

المواد

ورقة عمل البرتقالة ❑
ورقة عمل النزاعات الشخصية والدولية ❑
نشرة إيجاد خيارات ❑
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اإلجراءات

تعريف التفاوض 
اطلب من كل طالب أن يتواصل مع زميله حول أحد األوقات التي حاول فيها أن يتفاوض على . ١

ــا؛ قد يكون قد حاول التفــاوض مع والديه على تأخير موعد العــودة للبيت، أو حاول  شــيء م
التفاوض مع معلمه للحصول على وقت إضافي لتسليم الفرض المدرسي. وأثناء مشاركة 

قصتهم، اطلب منهم مشاركة ما يلي:
كيف كانت سعادتك بنتيجة التفاوض؟ ◆
ماذا تعلمت من هذه العملية؟ ◆

ــب مــن بعض المتطوعين المشــاركة بقصصهــم، واطلب من الفصــل تحديد أوجه . ٢ اطل
الشبه بين القصص. 

ــى تعريف المجموعة . ٣ ــب من الفصل التوصل إل ــاءً على أوجه الشــبه بين القصص، اطل بن
للتفاوض. في مشهد النزاع، يحدث التفاوض فقط عندما تتفق أطراف النزاع على أن هناك 

ا، سيحقق نتائج أفضل من العمل بصورة منفردة. ً، وأن التفاوض، أو العمل معً نزاعا
وضح أن عملية التفاوض تتضمن العديد من النقاط الرئيسية:. ٤

التحضير  أ. 
العالقات ب. 

المواقف والمصالح ج. 
إيجاد خيارات د. 

ــي يمكنك الوصول إليها حول النزاع، عن طريق  التحضير يعني جمع جميع المعلومات الت  
تحليل النزاع (راجع الدرس ٢-٢)، للتأكد من أنك تفهم النزاع من جميع جوانبه.

ــى أهمية معرفة الطــرف اآلخر في النزاع، وتاريخــه وثقافته. وعند  فكرة العالقات تشــير إل  
ــة. وعندما  ــى المحافظة على العالق تفاوضــك مع شــخص تعرفه، من المهــم التركيز عل
ــذا جزئيًا عن طريق  ــاء الثقة، ويتحقق ه ا، من المهم بن ــه جيدً تتفاوض مع شــخص ال تعرف
ــن، بحيث يرغب الطرف اآلخر في العمل معــك للتوصل إلى حل مقبول (انظر  التواصــل اآلم
ــي هذا أنه البد لك من أن تحب الطــرف اآلخر أو أن تصبحا صديقين، بل  ــدرس ٢-١). وال يعن ال

يعني أن الثقة تعد ضمانًا على أن كل طرف سيواصل حتى التوصل التفاق.

المواقف والمصالح
ــى العنصر الثالث. اكتب  الموقف والمصلحة على الســبورة. اقرأ الفقرة . ١ واآلن ننتقــل إل

ــى الطلبة. واطلب منهم تحديد ماذا كان يطلب كل أخ،  ــى من ورقة عمل البرتقالة عل األول
أو ما أراده. اكتب هذا على اللوحة بجوار  الموقف. ثم اسأل الطلبة لماذا أراد كل أخ ما أراده. 
وإذا لم يســتطيعوا اإلجابة، اســألهم ماذا فعل كل أخ بنصف البرتقالة التي حصل عليها 
ً وأكل لب البرتقالة، واآلخر احتاج للقشرة كي تخبز والدته كعكة بطعم  (أحدهم كان جائعا

البرتقال). أكتب إجاباتهم  على السبورة بجوار  المصلحة.
اشــرح أنه عندما يكون األشخاص في نزاع ويرغبون في شــيء ما، فإنهم في أغلب األحيان . ٢

ا أو مطلبًا، فعلى سبيل المثال "أريد مليون دوالر"، أريدك  يرغبون في تسمية ما يريدونه موقفً
ــان، ال تكون المواقف مرنة،  ــادر هذه األرض"، "أريد مياه شــرب نظيفة." في أغلب األحي أن تغ
ًا أساسيًا، وال تكون واضحة في  وقد تجعل المفاوضات صعبة. وعادة ما تكون المصالح أمر
ــح (أو االحتياجات) وكيفية  الغالب للشــخص الذي يوضح الموقف. فاستكشــاف المصال
تلبية هذه المصالح مهارة رئيســية في إدارة النزاعات. وعن طريق إدراك المصالح أو ســبب 
طلب الشخص لهذا الطلب، يمكنك الوصول إلى أرضية مشتركة بين أطراف النزاع والتي 

يمكن أن تفتح المجال الحتماالت أخرى للوصول إلى حل إبداعي.

مالحظــة: تُعــرف مصطلحات الســالم الخاصة 
بمعهــد الســالم األميركــي التفاوض كمــا يلي: 
ــن أطراف تســعى  ــة تواصــل ومســاومة بي عملي
للوصل إلى نتيجــة مقبولة للطرفين حول قضايا 

.glossary.usip.org ذات اهتمام مشترك

نشاط سريع:
إيجاد خيارات

هذا نشــاط ســريع لكي تمــارس عملية العصف 
الذهني التي تعد مهمة في توليد حلول إبداعية. 

اطرح األسئلة التالية على الطلبة:  .١

ــي؟ كيــف  ◆ ــد بالعصــف الذهن ــاذا يُقصَ م
يمكنك وصف هذه العملية؟

ــة العصف  ◆ فــي رأيك، كيــف يمكن لعملي
الذهني أن تساعد في عملية التفاوض؟

وزع نشرة إيجاد الخيارات على الطلبة.   .٢

ذكر المجموعــة بالقواعد األساســية لتبادل   .٣
األفكار: 

التشجيع على جميع األفكار أ. 

سجل جميع المساهمات دون ذكر مزاياها ب. 

تجنب الحكم على أية خيارات ج. 

تجنب التركيز على االختالفات بين األفكار د. 

هـ. اجمع األفكار ذات الصلة

ال تربط بين األسماء واألفكار و. 

تشجيع اإلبداع ز. 

دع العملية تستمر لطول فترة ممكنة ح. 

مالحظة: في أغلب األحيان، يكون من الصعب   

ــة التوقــف عــن التعليق، ســواء  ــى الطلب عل
ــكار  األف ــى  عل ســلبي،  أو  ــي  إيجاب بشــكل 
المختلفة. حاول أن تشــجع الطلبة على عدم 
ــه بعــد أن يقوموا  ــام بهــذا. وذكرهــم أن القي
بالتعبير عن أفكارهم، يمكنهم مناقشة مزايا 

كل فكرة. 

على مســتوى الفصل بالكامل، تعاونوا لخلق   .٤
أفكار إبداعية: كيف يمكنك مساعدة سائقي 
الشاحنات في تقرير ما ينبغي عليهم فعله؟

ــرح أحدهــم حال، اضــف أنت أحد  ــم يقت وإذا ل  

ــول: يمكنهم تفريغ اإلطــارات من الهواء  الحل
ــادة دون إتالف  ــم يمكنهــم القي ً، ومن ث ــال قلي

اإلطارات الخارجية.

(تابع في الصفحة التالية)

٦٠ دقيقة

GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   72GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   72 15/01/2013   07:20:05 �15/01/2013   07:20:05 �



٧٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٧ | عملية التفاوض

وزع ورقة عمل البرتقالة وليقم الفصل بالكامل بملء المخطط البياني، وتحديد األطراف، . ٣
والمواقف، والمصالح، واإلجراءات. وخالل مناقشــة القسم حول "اإلجراءات"، إسال الطلبة 
ــن أن يجداه والذي كان قد خدم مصالحهما. هل كانت  ــا هو الحل الذي كان يمكن لألخوي م
قسمة البرتقالة بالتساوي هي الحل الوحيد؟، وأثناء مناقشة القسم الخاص "باإلجراءات"، 
ً. وهل  اسأل الطلبة عن الحل الذي قد يكون األخوان قد توصال إليه ويعالج مصالحهما معا

كان تقسيم البرتقالة إلى نصفين الخيار الوحيد؟
ــى األزواج التي . ٤ ــة. أطلب من الطلبة العودة إل ــة عمل النزاعات الشــخصية والدولي وزع ورق

ــة الفصل، وأن يقوموا بمــلء المخطط الخاص بالنزاعــات الخاصة بهم.  ــا في بداي كونوه
ويجب عليهم مناقشــة نزاعاتهــم ولكن ينبغي عليهم ملء مخطــط النزاع الخاص بهم 

فقط. اطلب من بعض المتطوعين مشاركة نزاعاتهم ومخططاتهم.
أدر مناقشة داخل الفصل باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ٥

كيف يمكن للنظر في مصالحك مساعدتك في التفكير في الحلول المختلفة؟ ◆
لماذا ننظر في الغالب إلى مواقف األشخاص فقط؟  ◆
لماذا يصبح من الصعب في بعض األحيان البحث عن المصالح؟  ◆
ــد المواقف  ◆ ــاء الفعال مســاعدتك في تحدي كيــف يمكن الســتخدام مهارات اإلصغ

والمصالح في حالة النزاع؟
اخبر الطلبة أنهم ســيقومون اآلن بتطبيق نفس المهارات على النزاعات الدولية. ارجع إلى . ٦

ورقة المعلومات األساســية التي اســتخدمتها في الدرس ٢-٣ كتدريب للفصل بالكامل، 
ــزاع. ويمكنك أن تطلب من الطلبة  ــب من الطلبة تحديد مواقف ومصالح أطراف الن واطل

استخدام أوراق العمل الخاصة بتحليل النزاعات من ذلك الدرس لتذكيرهم باألطراف.
h p://www.) الخيار البديل: يمكنك تزويد الطلبة بخلفية حول النزاع في أيرلندا الشمالية  

/bbc.co.uk/history/recent/troubles) وعرض الفيديو الواقعي لمعهد السالم األميركي 
www.) ــى الموقع ــذي لعبه في النزاع عل الذي يصف فيه جورج ميتشــل دور الوســاطة ال

buildingpeace.org) واطلب من الطلبة تحديد مواقف ومصالح مختلف األطراف.

قم ببدء مناقشة باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ٧
كيف يمكن لتحليل المواقف والمصالح في النزاع الشــخصي أن يختلف عن تحليلها  ◆

في النزاع الدولي؟
كيف يمكن لعناصر التفاوض األخرى في النزاع الدولي أن تكون أصعب، مثل بناء الثقة  ◆

وبناء العالقات؟ 
ا بغض النظر عن  ◆ وماذا عن عملية التفاوض؛ هل تعتقد أنها ستسير بنفس الطريقة دومً

سياق النزاع؟ 

ــك وقت، يمكنكم تخطي العصف  إذا كان لدي   .٥
ــل النزاع  ــى مرحلة تحلي ــي واالنتقال إل الذهن
التي يتحدث فيها األشخاص حول مزايا وعيوب 
كل فكرة كوســيلة للتخلص ممــن ال يريدون 

المشاركة في العمل ولتضييق االحتماالت.

ادر مناقشــة في الفصل حول استخدام بعض    .٦
األسئلة التالية أو جميعها:

هل كان من الصعب كتابة قائمة بالخيارات  ◆
دون تقييمها أو تحليلها بينما تواصل هذه 

العملية؟ إذا كانت اإلجابة نعم، لماذا؟

ًا أكثر مما لو  ◆ هل لديكم كمجموعة أفكار
عمل كل شخص بمفرده؟ لماذا؟

ما فائدة اإلبداعية في عملية التفاوض؟ ◆

النشاط اإلضافي ٢
اطلب من الطلبة بحث النزاعــات الدولية الدائرة، 
الكونغــو،  فــي  ــرة  الدائ النزاعــات  تلــك  ــل  مث
ــاو،  وميندان والعــراق،  ــا،  وكولومبي وأفغانســتان، 
وكشــمير، واألراضي الفلســطينية التي تحتلها 
إسرائيل ...إلخ وتحديد مواقف ومصالح مختلف 
األطــراف. واطلــب منهم مشــاركة الفصل فيما 

يتوصلون إليه من نتائج.

النشاط اإلضافي ١
إذا لم تقم بعرض الفيديو الواقعي لمعهد السالم 
األميركي حــول بيتي بيغومبي التي ســاعدت في 
ــة األوغندية  مفاوضات الســالم في الحرب األهلي
(www.buildingpeace.org) في الدرس ٣-٢، 

ــو وإكمال  ــة مشــاهدة الفيدي اطلــب مــن الطلب
ــي يتضمنهــا  ــا للمعلومــات الت المخطــط وفق

الفيديو.

النشاط اإلضافي ٣
راجع النزاعات التاريخية التي قمت بدراســتها مع 

طلبتك وحدد مواقف ومصالح مختلف األطراف.

لتقييم: ا

مخططات تفاوض رسمية/غير رسمية كاملة، ومناقشات زوجية على مستوى الفصل

ــي ال يمكن  مالحظــة: ثمــة بعــض النزاعــات الت
التفاوض بشــأنها. فبعضهــا يتطلب وجود بعض 
ــب التفــاوض. وفــي بعــض  األدوات األخــرى بجان
األحيان، يتفاوض األشــخاص ببســاطة كوسيلة 
للحفــاظ على مواقفهــم، دون وجــود نية لديهم 

للتوصل إلى حل تعاوني.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٧٤

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

الدرس ٢-٧ ورقة العمل: البرتقالة 

السيناريو: وجد أخوان برتقالة على المنضدة وبدآ يتجادالن حول أحقية كل منهما بها. فقال أحدهما: "ينبغي أن تكون البرتقالة من نصيبي ألنني 
ــر ســنًا." في حين قال اآلخر: "ال، بل ينبغــي أن تكون من نصيبي ألنني أنا رأيتها أوالً." وتقاتال لفترة حــول أيهما مصيب، ثم قررا في النهاية أن  األكب
يقسموها إلى نصفين. قشر احدهما نصف البرتقالة الخاص به وأكله، ورمى قشرته. في حين ألقى اآلخر لب نصف الثمرة اآلخر، واخذ قشرته إلى 

والدته التي كانت تقوم بإعداد قالب من الحلوى. 

كيف كان يمكن أن يحال هذه المشكلة بشكل مختلف؟

التوجيهات: أكمل المخطط باستخدام المعلومات المتضمنة في سيناريو البرتقالة.

األطراف: من أطراف 
النزاع؟

المواقف: ماذا يريد كل 
طرف؟

المصالح: لماذا يريد كل 
طرف ما يريده؟ ما الذي 

يحتاجونه؟

اإلجراء: ماذا يمكن لكل 
طرف أن يفعل للحصول 

على ما يريد؟ 

الطرف ١ (االسم)

الطرف ٢ (االسم)
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٧٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٧ | عملية التفاوض

الدرس ٢-٧ ورقة العمل: النزاعات الشخصية والدولية

النزاع الشخصي اكمل المخطط من واقع أحد النزاعات الشخصية.

األطراف: من أطراف 
النزاع؟

المواقف: ماذا يريد كل 
طرف؟

المصالح: لماذا يريد كل 
طرف ما يريده؟ ما الذي 

يحتاجونه؟

اإلجراء: ماذا يمكن لكل 
طرف أن يفعل للحصول 

على ما يريد؟ 

الطرف ١ (االسم)

الطرف ٢ (االسم)
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٧٦

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

النزاع الدولي: اكمل المخطط من واقع النزاع في أوغندا

األطراف: من أطراف 
النزاع؟

المواقف: ماذا يريد كل 
طرف؟

المصالح: لماذا يريد كل 
طرف ما يريده؟ ما الذي 

يحتاجونه؟

اإلجراء: ماذا يمكن لكل 
طرف أن يفعل للحصول 

على ما يريد؟ 

الطرف ١ (االسم)

الطرف ٢ (االسم)

الدرس ٢-٧  ورقة العمل: النزاعات الشخصية والدولية (تابع)
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٧٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٧ | عملية التفاوض

الدرس ٢-٧  النشرة: إيجاد خيارات

السيناريو:
يقود ســائقان شــاحنتيهما على الطريق الســريع لتسليم شحنة من المســاعدات اإلنســانية (طعام، وماء، ومواد طبية) لقرية دمرتها النزاعات 
العنيفة. وفي طريقهما، مرا تحت أحد الكباري، ولم يكن الكوبري عالٍ بالدرجة الكافية، ولذلك علقت الشاحنة بالكوبري وتعرض الجزء العلوي من 
الشــاحنة ألضرار كبيرة. وبدأت الســيارات تتجمع ببطء خلف الشــاحنة على طول ما يقرب من ٢ كم. واعتقد أحد الســائقين أنه ينبغي عليهما 
مواصلة تقدمهما وإجبار الشــاحنة على المرور من النفق، حتى لو أدى هذا إلى تدمير الجزء العلوي من الشــاحنة وبعض المســاعدات. بينما فكر 

السائق اآلخر أنه ينبغي عليه التراجع للوراء حتى وإن كان هذا صعبًا بسبب تزاحم المرور خلفهما.

ما الذي يمكنهما فعله سوى ذلك؟ ◆
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٧٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٨
لعب األدوار في التفاوض

األسباب عرض 

يسمح هذا الدرس للطلبة بممارسة جميع المهارات المقدمة في مجموعة األدوات حتى اآلن في 
وتحديد  العالقات/الثقة،  وبناء  الفعال،  واإلصغاء  النزاع،  وأساليب  النزاعات،  تحليل  واحد:  تدريب 
الرغبات واالحتياجات، واستخدام الطرق المبتكرة لحل المشكالت. تم إعداد السيناريو في كوسوفو 
بالنزاعات  تبدأ  التي  النزاعات  في  المهارات  هذه  استخدام  كيفية  في  التفكير  على  الطلبة  لحث 
الشخصية وتصل إلى النزاعات الدولية. ومع ذلك، قد يحدث النزاع في أي مكان. إذا شعرت بأن تقديم 
ًا من الوقت، يمكن تغيير المكان إلى مكان  خلفية عن كوسوفو سيكون صعبًا للغاية أو يستغرق كثير

يكون الطلبة أكثر دراية به. 

األهداف
لتحسين مهارات التفاوض لدى الطلبة. . ١
لتطبيق مبادئ ومهارات التفاوض األساسية في محيط واقعي.. ٢

يير لمعا ا
تنمية الفرد والهوية ◆
القوة، والسلطة، والحكم ◆

الوقت: ٩٠ دقيقة إذا تمت عملية التحضير في الفصل؛ و٥٠ دقيقة إذا تمت كواجب منزلي في 
الليلة السابقة للدرس

المواد
ورقة عمل تحليل نزاع ❑
في  ❑ المؤقتة  لإلدارة  المتحدة  األمم  بعثة  اتفاقية  على  للحصول  التنافس   - سيناريو  منشور 

كوسوفو
منشور أدوار - التنافس للحصول على اتفاقية بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو ❑
ورقة عمل اإلعداد للتفاوض  ❑
ما يلي مصدر لتقديم خلفية عن النزاع في كوسوفو: ❑

h p://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/kosovo/305008.stm.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٨٠

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

اإلجراءات
وضح للطلبة أن لديهم الفرصة لممارسة مهارات التفاوض الخاصة بهم مع شريك. . ١
ــد ترغب في . ٢ ــا لمســتوى معرفة الطلبة الســابقة، اســتعرض النزاع في كوســوفو. ق وفقً

ــى تحليل النزاع في كوســوفو. ال  اســتخدام ورقة العمــل تحليل النزاع لمســاعدتهم عل
يتضمن ســيناريو التفاوض تفاصيل كافية تســمح بتحليل كامل للنزاع. (إذا كان الوقت ال 
يسمح، دع الطلبة يبحثون في نزاع كوسوفو كواجب منزلي في الليلة السابقة لمناقشته).

قم بتوزيع منشــور ســيناريو—التنافس للحصول على اتفاقية بعثة األمــم المتحدة لإلدارة . ٣
المؤقتة في كوسوفو وقم باستعراضه مع الطلبة في الفصل. وقم بتوجيه أية أسئلة. (إذا 
كان الوقت ال يسمح، قم بتوزيع السيناريو كواجب منزلي في الليلة السابقة لمناقشته).

ــات، وتحديد . ٤ ــة بالعناصر األساســية للتفاوض: االســتعداد، بناء العالق قــم بتذكير الطلب
المصالح، والبحث عن حلول مبتكرة.

قم بتقسيم الطلبة إلى أزواج، وعين دور صاحب ورشة سمكرة لشخص من الزوجين، وعين . ٥
لآلخــر دور صاحــب ورشــة إصالح محركات. قــم بتوزيع أدوار مــن المنشــور األدوار—التنافس 

للحصول على اتفاقية بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو.
ا لمســتوى مهارات طلبتك، قد تختار أن تحــدث عملية التفاوض بين  الخيـار البديل: وفقً  
مجموعات تتكون من أربعة طلبة؛ طالبان يلعبان دور مالكي ورشــة سمكرة، وطالبان آخران 
يلعبان دور مالكي ورشة إصالح محركات. يسمح هذا بتعاون الطلبة في أدوارهم ويمكنهم 

أخذ فترات راحة أثناء التفاوض لمناقشة الخطة فيما بينهم.
التحضير: اطلب من مالكي ورشــة الســمكرة أن يلتقيا في جانب مــن الغرفة، واطلب من . ٦

مالكي ورشة إصالح المحركات أن يلتقيا في الجانب اآلخر من الغرفة. قم بتوزيع ورقة عمل 
اإلعداد للتفاوض على الطلبة واطلب منهم العمل بشكل متعاون في مجموعات أدوارهم 

إلكمالها. 
ــب من كل طالب العودة إلى زوج التفاوض الخاص به والبدء في التفاوض. اترك للطلبة . ٧ اطل

٢٠ دقيقة للتفاوض. 
أدر مناقشة على مستوى الصف بالكامل باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ٨

ما هي بعض نتائج عمليات التفاوض الخاصة بك؟  ◆
ما االستراتيجيات التي تستخدمها؟  ◆
ما هي بعض التحديات التي واجهتها أثناء التفاوض؟  ◆
كيف تمكنت من تجاوز المواقف للوصول إلى المصالح؟  ◆
ما الذي تعلمته من لعب األدوار وسيساعدك في عمليات التفاوض في المستقبل؟ ◆

نشاط إضافي:
ــة البحث في النزاعــات الدولية  اطلــب من الطلب
(الماضية والحالية) وصف عمليات التفاوض. من 
كان مشــتركًا فــي التفــاوض؟ كــم مــن الوقــت 
استغرقت؟ ماذا كانت النتائج؟ هل نتج عن عملية 
التفاوض إحالل سالم دائم؟ تتضمن األمثلة أيرلندا 
الشمالية، وآتشيه، وإندونيسيا، وكشمير، والنزاع 

العربي اإلسرائيلي، والسودان، والبلقان...إلخ. 

مالحظــة: إذا كنت تعتقــد أن البحث في خلفية 
ــة فصلك،  ا لطلب ــزاع كوســوفو ســيكون مرهقً ن
تحــدث  أن  يمكــن  الســياق.  ــر  تغيي يمكنــك 
ــات التفــاوض الفعلية فــي أي بيئة من  ديناميكي
ــات ما بعد النزاع، وبالتالي يمكنك االنتقال إلى  بيئ

سياق مألوف للطلبة. 

ــى نزاع  ــم عل مالحظــة: يعــد لعــب األدوار القائ
ً لنزاع ما بين األشخاص يحدث في  كوســوفو مثاال

شكل نزاع على نطاق أكبر. 

لتقييم: ا

أوراق العمل المكتملة ومحادثات المجموعات الصغيرة/الفصل بأكمله

٩٠ دقيقة
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٨١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٨ | لعب األدوار في التفاوض

الدرس ٢-٨ ورقة العمل: تحليل نزاع

ف النزاع في جملة واحدة.. ١ صِ

ما نوع هذا النزاع؟ (داخلي، بين األشخاص). ٢

القضايا: ما هي مصادر النزاع؟ (على سبيل المثال الموارد، القيم، االحتياجات). ٣

األطراف: كم عدد أطراف النزاع (أفراد أو جماعات مختلفة)؟ اذكرها.. ٤

ف العالقة بين األطراف المختلفة.. ٥ العالقة: صِ

التاريخ: ما تاريخ النزاع؟ منذ متى يجري النزاع؟ وهل يتجدد؟ ما خطورة النزاع؟. ٦

ً مع النزاع؟. ٧ األساليب: كيف تتعامل األطراف حاليا

اإلدارة: ما الذي يمكن أن تقوم به األطراف للتوصل إلى إنهاء النزاع؟. ٨
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٨٢

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

الدرس ٢-٨  النشرة: سيناريو—التنافس للحصول على اتفاقية بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة 
في كوسوفو

الخلفية:
المكان هو كوســوفو. الزمن هو عام ٢٠٠٢. قد نتج عن أحوال الطرق المريعة المصاحبة لتدفق هائل من المهاجرين اآلتين من أوروبا الغربية بعد 

الحرب وجود آالف من السيارات المتروكة المتناثرة على طول الطرق السريعة. 

بالرغــم مــن بدء انتعاش االقتصاد، فإن المزارعين الذين يريدون بيع محاصيلهم في الســوق وآخرين يجدون صعوبة في شــق طريقهم وســط 
ــادة البناء. قررت بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في  ــات المحطمــة. فإن الحطام يبطئ حركة عديد من األطراف المعنية بمجهودات إع اآللي
كوسوفو التعاقد للتخلص من الحطام. فورشة السمكرة مثلها مثل ورشة إصالح المحركات تحتاج إلى هذا العقد. يرى مالكا الورشتين بعضهما 

البعض في مكتب بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو عند تقديم العطاءات للعقد.
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٨٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٨ | لعب األدوار في التفاوض

الدرس ٢-٨  النشرة: أدوار—التنافس للحصول على اتفاقية بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في 
كوسوفو

مالك ورشـة سمكرة:  أنت تمتلك ورشة ســمكرة. لديك خمسة أطفال وزوجة. دُمرت العديد من السيارات بســبب الحرب. بينما تطرق األبواب 
المحطمــة والمصــدات الملتوية ألغلب المركبات بعنــف إلصالحها، تجد بعض اإلطارات التالفة غير قابلة لإلصــالح وتحتاج إلى قطع  غيار من 
صنع األوروبي. ال تســتطيع الوفاء بالعديد من الطلبات بســبب الصعوبة البالغة في الحصول على ألواح األبواب وقطع الغيار. وتزداد متطلبات  المُ

أسرتك.

لقــد علمــت أن األمم المتحدة قد أصدرت إعالنًا لطرح عطاءات لنقل الســيارات المحطمة والمتروكة. قد تكون هذه فرصتك في العثور على 
ــة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوســوفو لتقديم عرضك  ــد مــن قطع الغيار التي تحتاجها. لقــد قررت الذهاب اليوم إلى مكتب بعث العدي
للعقد. وقد سمعت بوجود شخص آخر في منطقتك يسعى للحصول على العقد. لقد تعرفت عليه عندما دخل غرفة االنتظار. تتمنى أنك تثنيه 
عن تقديم عطائه للحصول على العقد أو تتودد إليه بســبب كبر حجم احتياجات أســرتك، ولكن كبرياءك يمنعك. عندما يجلس بجانبك، ستحاول 

التفاوض معه وعقد نوع من الصفقة معه. 

مالك ورشة إصالح محركات:  أنت تمتلك شركة إصالح محركات. تحتاج العديد من السيارات إلى إصالحها بعد الحرب، ولكن من المستحيل 
ــدة من المصنعين األوروبيين. ولن  ــور على قطع غيارها. تســتطيع إصالح محركات عدد قليل من الســيارات فقط. وتحتاج إلى قطع غيار جدي العث

ًا في السن وأسرة يجب عليك مراعاتهم.  تتمكن من الوفاء بالطلبات المتأخرة. فلديك والدين كبار

لقــد علمــت أن األمم المتحدة قد أصدرت إعالنًا لطرح عطاءات لنقل الســيارات المحطمة والمتروكة في منطقة مجاورة لك. قد تكون هذه 
ــإلدارة المؤقتة في  ــى مكتب بعثة األمم المتحدة ل ــور على العديد من قطــع الغيار التي تحتاجها. لقــد قررت الذهاب اليوم إل ــك فــي العث فرصت
كوسوفو لتقديم عرضك للعقد. وقد سمعت بوجود شخص آخر في منطقتك يسعى للحصول على العقد. لقد تعرفت عليه عندما دخل غرفة 
االنتظار. تتمنى أنك تتودد إليه أو تثنيه عن تقديم عطائه للحصول على العقد بسبب كبر حجم احتياجات أسرتك، ولكن كبرياءك يمنعك. عندما 

يجلس بجانبك، ستحاول التفاوض معه وعقد نوع من الصفقة معه.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٨٤

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

الدرس ٢-٨ ورقة العمل: اإلعداد للتفاوض 

التوجيهات: لإلعداد لعملية التفاوض الخاصة بك، أجب على األسئلة التالية.

ما هو هدفك من التفاوض؟ 

ما القضايا األساسية بالنسبة لك؟ 

ما موقفك؟ ما مصالحك؟

ً للتنازل عنها؟  ما األشياء التي يوجد لديك استعداد للتنازل عنها؟ ما األشياء التي ال يوجد لديك استعداد مطلقا

ما االســتراتيجية أو أســلوب النزاع الذي ستســتخدمه عند إجراء التفاوض؟ كيف يمكن أن يكون رد فعل الجانب اآلخر إذا أجريت التفاوض بهذه 
الطريقة وكيف سيكون ردك؟
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٨٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-٩
الوساطة في النزاع

األسباب عرض 

استخدمت الوساطة كطريقة فعالة لحل النزاعات البديل في العديد من السياقات التي تبدأ من 
النزاعات بين الجيران إلى النزاعات بين الدول. يمد التدريب على الوساطة الطلبة بالمهارات والعمليات 
دور  على  الدرس  هذا  في  الطلبة  سيتعرف  النزاعات.  حل  مسؤولية  تحمل  على  اآلخرين  تساعد  التي 
على  التفاوض  على  األطراف  تساعد  التي  المهارات  ممارسة  في  وسيبدأون  ثالث  كطرف  الوسيط 

حلول لتسوية نزاعاتها.

األهداف

لفهم دور الوسيط في تسوية النزاعات.. ١
لتعريف المهارات والعمليات األساسية المستخدمة من قبل الوسطاء الفاعلين.. ٢
لتنمية مهارات الوساطة األساسية وتنفيذ العمليات.. ٣

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆
القوة، والسلطة، والحكم ◆

الوقت: ١٢٠ دقيقة

المواد

منشور عملية الوساطة  ❑
نشرة تعليمات الوسيط  ❑
ورقة عمل إعداد أدوار المتنازعين  ❑
منشور أدوار الوسطاء في النزاعات  ❑
بطاقات فهرسة كبيرة ❑
أقالم تمييز ❑
ورق التخطيطات أو سبورة بيضاء ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٨٦

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

األول الجزء 

اإلجراءات

المقدمة (١٥ دقيقة)
قم بتوزيع بطاقة فهرســة كبيرة على كل طالب. واطلب منه كتابة كلمة "اســتراتيجيات" . ١

على أحد جانبي البطاقة، وعلى الجانب اآلخر يكتب كلمة "مهارات."
ا بين . ٢ ــد تعرضوا له فــي حياتهم وتضمــن هذا الموقــف خالفً ــة عن موقف ق اســأل الطلب

شــخصين أو مجموعتين، وحاول الطلبة تسويته. على ســبيل المثال، ربما قد حاولوا فض 
شجار بين مجموعة من األصدقاء حول الفيلم الذي سيتم مشاهدته، أو بين األشقاء حول 
من ســيفوز بالمقعد األمامي في السيارة، أو بين أطفال صغيرة يبكون لمشاركة لعبة. إذا 
ً قد حاول فيه شــخص آخر  ــروا موقفا ــوا من تذكر موقــف كهذا، يمكن أن يتذك ــم يتمكن ل

تسوية خالف. اطلب منهم تذكر ما يلي: 
ما الذي قمت به للمساعدة على حل النزاع؟  ◆
ماذا كانت النتيجة؟ ◆

أعــط الطلبة تعليمات حول كيفية كتابة أفعــال معينة قاموا بها لحل النزاع تحت كلمة . ٣
"استراتيجيات". على سبيل المثال، هل قاموا بتوجيه أسئلة لكل طرف ليعرفوا رغباته؟ هل 
حاولوا الوصول إلى حل لهم؟ هل قاموا بمساعدتهم على طرح األفكار للخيارات المحتملة 

لحل الخالف؟
ــى حل النزاع تحت . ٤ اطلب منهم كتابة المهارات التي قاموا باســتخدامها للمســاعدة عل

كلمة "مهارات". ذكرهم بالمهارات الســابقة التي مارسوها في الدروس السابقة كخيارات: 
التواصل غير الشفهي، واإلصغاء الفعال، وحل المشكالت، والتفاوض.

قم بإنشــاء عمودين على جانبي السبورة، أحدهما اســتراتيجيات واآلخر مهارات مقسمين . ٥
بخط رأســي واطلب من الطلبة مشــاركة إجاباتهم. سجل االستراتيجيات والمهارات على 

السبورة.
ــذا الدرس ســيقومون باستكشــاف الخطوات الالزمــة للعب دور . ٦ ــة بأنه في ه ــر الطلب اخب

ــق العديد من االســتراتيجيات والمهــارات التي قاموا  الوســيط الفعال، وأنه ســيتم تطبي
ا على المستويين الوطني والدولي.  بتحديدها ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضً

ما الوساطة؟ (١٥ دقيقة)
اسأل الطلبة عن تعريف الوساطة. اكتب اإلجابات في قائمة على السبورة. اكتب التعريف . ١

التالي على الســبورة (من مصطلحات الســالم الخاصة بمعهد السالم األميركي) واطلب 
. من أحد الطلبة قراءته بصوت عالٍ

الوساطة هي أحد أنماط التفاوض الذي يساعد فيه طرف ثالث، مقبول من قبل أطراف النزاع،   
على الوصول إلى حل قد عجزوا عن الوصول إليه بأنفسهم. 

اسأل الطلبة إذا كان لديهم أية أسئلة تتعلق بالتعريف. وضح عناصر التعريف. على سبيل . ٢
ا في النزاع، أو خارج النزاع.  المثال، يشير الطرف الثالث إلى شخص ما ليس طرفً

ــن ولكن المحايدة ال تعني عدم وجود رأي. كل . ٣ الحظ أن الوســطاء يحاولون أن يكونوا حياديي
شــخص له رأيه الخاص . ومع ذلك، ال يُفترض أن يشارك الوسيط رأيه أو يفرض حكمه على 
الموقف، وذلك للوصول إلى عملية الوســاطة بشــكل متساوٍ ولضمان وصول األطراف إلى 
اتفاق من تلقاء أنفسهم. وتكون معظم عمليات الوساطة عمليات تطوعية مما يعني أن 
كل شخص، بما في ذلك الوسيط، يمكنه ترك العملية في أي وقت. تكون عملية الوساطة 
ا. قد  ســرية في النزاعات ما بين األفراد، أما فــي النزاعات الدولية فال يكون الحال هكذا دائمً

يستخدم الوسيط وسائل اإلعالم للضغط على طرفي النزاع. 
أدر النقاش باستخدام بعض أو جميع األسئلة التالية:. ٤

٣٠ دقيقة
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كيــف تختلف الوســاطة عن التفاوض؟ (أِكد على أن التفــاوض يتضمن طرفين أو أكثر  ◆
يتحادثان بشكل مباشر للتوصل إلى اتفاق، بينما الوساطة يقوم بها طرف ثالث يساعد 

المتنازعين على فهم قضايا النزاع والتفاوض للوصول إلى حلول لنزاعهم).
اســتعرض قائمة المهارات واالستراتيجيات من بداية الدرس. هل توجد استراتيجيات ال  ◆

تالئم دور الوســيط؟ لماذا؟ على سبيل المثال، حل المشكلة للطرفين بدالً من تركهم 
للتوصل إلى النتائج بأنفســهم. ارســم خطًا خــالل تلك االســتراتيجيات التي ال تالئم 

الوساطة.
هل توجد أية مهارات أو استراتيجيات تود إضافتها إلى القائمة؟ على سبيل المثال، تحت  ◆

المهارات: الحفاظ على الحيادية، وتسهيل الحوار. اخطر الطلبة أنهم سيعرفون المزيد 
ا في الدرس. حول االستراتيجيات بينما يستعرضون عملية الوساطة األساسية الحقً

متى تكون الوساطة طريقة مالئمة وفعالة لحل النزاعات بين األشخاص؟  ◆

الثاني الجزء 

مهارات وعملية الوساطة (٤٠ دقيقة)
اخبر طلبة الفصل "اآلن قد أتيحت لنا الفرصة لفهم تعريف الوساطة واالستخدام المالئم . ١

ــة خالل عملية الوســاطة مع  ــا لحل النزاعات، ســوف نســتعرض الخطوات المتضمن له
ا لمستوى مجموعتك، قد تختار  األطراف الرائدة." قم بتوزيع منشــور عملية الوســاطة وفقً

إما تحرير أو تبسيط المنشور.
اســتعرض كل خطوة من خطوات الوساطة مع طلبة الفصل. سجل ملحوظتين خاصتين . ٢

بالخطوتين ٢ و٣: إحدى أهم المهارات الخاصة بالوســيط هي القدرة على إعطاء األطراف 
الشعور بوجود من ينصت إليهم ,يتفهمهم من خالل إظهار المشاعر التي عبروا عنها، ومن 

ً من العبارات التي تتعلق بموقفهم إلى مصالحهم.  خالل إعادة صياغة الحوار بدءا
ــر الطلبة أن المواقف تعني ما يريده األطراف وما ال يريدونه. قد تكون المواقف حقيقية . ٣ ذكِ

ــد تكون مفيدة في أنها تســتخلص الحقائق من  ــم التعبير عنها بانفعال قوي. ق ولكــن يت
االنفعــاالت. كما يجب على الوســيط تقصي الحقائق. على ســبيل المثال، "ال أســتطيع 
تحمل صوت الموسيقى العالية التي يعزفها. وأريده أن ينتقل إلى مكان آخر،" أو "هي كاذبة. 
ــد أن أتحــدث إليها بعد اآلن." تختفي مصالح األطــراف ويمكن أن يتم فهمها بتوجيه  ال أري
ــاذا. في الموقف األول قد تكون المصلحة هي أنهــا تريد أن تدرس في جو هادئ.  الســؤال لم

وفي الموقف الثاني قد تكون الحاجة إلى اإلحساس بالثقة. 

لعب األدوار (٥٠ دقيقة)
قــم بتقســيم الطلبة إلى مجموعات تتكون مــن ثالثة أو أربعة أفراد. أعــطِ توجيهات لكل . ١

مجموعة لتحديد وســيط (أو وســيطين مســاعدين إذا كانت المجموعة تتكون من أربعة 
أفراد)، وطرفي النزاع. إذا كان يمكن تحريك الكراســي، وجههم إلى إعداد ثالثة كراســي في 
شكل مثلث؛ يجلس طرفا النزاع جنبًا إلى جنب في مواجهة الوسيط. قم بتوزيع األدوار على 
كل مجموعــة من خالل المنشــور أدوار الوســطاء في النزاعات . ال توجــد خلفية منفصلة 

للسيناريو يقوم الطلبة بقراءتها حيث أن كل دور يساعد على حدوث النزاع. 
ا، وجميع األفراد التابعين . ٢ اطلب من الطلبة التجمع في مجموعات أدوار (جميع الوسطاء معً

ا) واتركهم ١٠ دقائق يقومون  ا، وجميع األطراف التابعين للطرف الثاني معً للطرف األول معً
باإلعداد لدور الوساطة. قم بتوزيع ورقة العمل تعليمات الوسيط على الوسطاء. فيجب أن 
يســتخدموها أثناء القيام بدور الوســيط. ويمكنهم اســتخدام المنشور عملية الوساطة 
لإلعداد لعملية الوساطة. قم بتوزيع ورقة العمل إعداد أدوار المتنازعين على الطرفين األول 

والثاني ليقوما بإكمالها في مجموعات األدوار.

ــواع مختلفة مــن المصالح:  مالحظــة: توجد أن
ــل األرض؛ واإلجرائية مثل  ــة مث ــح الواقعي المصال
ــى أوطانهم؛  ــة إعادة الالجئين إل ــة أو عملي العدال
الثقــة؛  ــل  مث ــات  بالعالق الخاصــة  ــح  والمصال
والمصالح العاطفية مثل اإلقرار بالمظالم. ليس 
ــواع المصالح، ولكن يمكن  على الطلبة تحديد أن
ــوع عند  ــد الن ــم لتحدي ــدة للمعل أن تكــون مفي

مساعدة الطلبة على الكشف عن مصالحهم.

٩٠ دقيقة
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ــب من الطلبة العودة إلى مجموعتهم الثالثية أو الرباعية وأعطهم ٢٠ دقيقة ألداء دور . ٣ أطل
الوساطة.

بعد قيام المجموعات باألدوار، اطلب من الطلبة مشاركة إجاباتهم عن األسئلة التالية في . ٤
مجموعتهم. يمكنك كتابة نقاط المناقشة على السبورة كدليل لهم.

الوسيط: ما الذي تعتقد أنك أحسنت القيام به في دور الوساطة؟ هل لديك أية أسئلة  أ. 
ــاذا كان الجزء األكثر صعوبة وتحديًا.؟ كيف ســتتصرف  ــد توجيهها إلى األطراف؟ م تري

بطريقة مختلفة في المرة القادمة؟
األطراف: أخبر الوسيط حول ما قام به بشكل جيد. كن محددًا باإلشارة إلى السلوكيات،  ب. 
والكلمات، ولغة الجســد. كيف قام الوسيط بإدارة العملية؟ ما الذي قمت به أو حاولت 
ا؟ في اعتقادك ما اإلجراء الذي كان ممكنًا أن يكون أكثر فعالية؟ القيام به وكان مختلفً

ابدأ مناقشة جماعية:. ٥
ماذا كانت النتيجة النهائية لوســاطتك؟ هل أتيحت لك الفرصــة لتأتي بأية حلول؟ إذا  ◆

كانت اإلجابة ال، ماذا كانت الحلول في اعتقادك؟
ما هي بعض المواقف، والمصالح، والموضوعات التي قمت بتحديدها؟ ◆
ماذا كان سهالً في مهمتك كوسيط؟ ◆
ً في مهمتك كوسيط؟ ◆ ماذا كان صعبا
بالنســبة لطرفي النزاع، ماذا كان شــعوركما عند تدخل أحد األشــخاص للتوسط في  ◆

النزاع الخاص بكما؟
ــا هي المهارات التي تمتلكها بالفعل وتكون مفيدة لك كوســيط؟ ما هي المهارات  ◆ م

التي تحتاج إلى تنميتها؟
كيف تساعدك تنمية مهارات الوساطة في أن تصبح أحد صناع السالم كل يوم؟ ◆
ــا إذا كان النزاع دوليًا ويتضمن  ◆ كيف يمكن أن تكون الوســاطة أكثر صعوبة في حالة م

ا متحاربة؟ ما هي العقبات التي يجب على الوسيط التغلب عليها؟  أطرافً

النشاط اإلضافي ١
اعــرض مقطع الشــاهد جــورج ميتشــل الخاص 
www. ــى الرابط بمعهــد الســالم األميركي عل

buildingpeace.org. اطلــب مــن الطلبة، من 
خــالل تعليقات ميتشــل، تحديد عناصــر عملية 
الوساطة التي استخدمها، باإلضافة إلى المهارات 

التي استخدمها. 

لتقييم: ا

أوراق العمل المكتملة والمشاركة في عمل المجموعة الصغيرة ومحادثات المجموعة الكبيرة
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الدرس ٢-٩ النشرة: عملية الوساطة 

فيما يلي عملية الوساطة الرسمية التي تتكون من خمس خطوات، ومع ذلك يمكن استخدام عناصر هذه الخطوات للتوسط في النزاعات بشكل 
غير رسمي. 

التوجيه
يشرح الوسيط عملية الوساطة ويعمل على بناء الثقة والتفاهم المتبادل بين األطراف.

اشرح الخطوات الخمس لعملية الوساطة لألطراف. ◆
ضع القواعد األساسية (على سبيل المثال، يحظر الصياح، أو السب، أو التعدي الجسدي، شخص واحد فقط يتحدث). ◆
ابدأ جلسة الحوار. ◆

"سآخذ دقيقة لشرح عملية الوساطة ودوري فيها للتأكد من استيعاب كل شخص للعملية."  
ً في هذه العملية. ووظيفتي هي االستماع وتوجيه األسئلة، وتوضيح النقاط الهامة. وفي هذه الحالة لن أقدم نصائح، أو . ١ ً حياديا أتخذ موقفا

أحدد من الصائب ومن المخطئ، أو اتخذ جانب طرف من الطرفين. وكوسيط في هذه العملية، أحافظ على السرية، فيما عدا حاالت السب 
أو التهديد بالعنف. وتعتبر عملية الوساطة هذه عملية طوعية، حيث نتواجد هنا جميعنا برغبتنا ويمكننا إنهاء العملية في أي وقت. 

سوف أشرح العملية (وهو ما أفعله اآلن).. ٢
سيقوم كل منكما بإخباري عن النزاع وسوف أوجه أسئلة للتوضيح.. ٣
سوف نعرف النجاح عن طريق وضع بعض المعايير التي سنقوم من خاللها بتقييم الحلول المحتملة.. ٤
سيقوم كل منكما بالبحث عن حلول مبتكرة.. ٥
ستقومان بتقييم الحلول المتعددة لتحديد الحلول التي تنطبق عليها المعايير التي حددناها. . ٦
عندما تتوصال لمجاالت اتفاق، يمكننا كتابتها ومن الممكن أن يقوم كل شخص بالتوقيع عليها، إذا أردتما ذلك، والحصول على نسخة.. ٧

١- استكشاف المصالح (رواية القصة):
يدعو الوسيط كل طرف ليأخذ دوره ويتحدث عن النزاع بنفسه (رواية قصته)، ويوجه األسئلة للتوضيح، ويعيد صياغة مشاعر الطرفين والقضايا 

التي طرحاها ليضمن فهمها. والغرض هنا هو تحديد المصالح حتى يشعر الطرفان أنه تم اإلنصات إليهما. 

"في هذه المرحلة ســوف أطلب منكما التحدث عن المشــكالت التي أدت إلى الحاجة إلى الوســاطة. وبعد ذلك سوف أتحقق بنفسي للتأكد من 
فهمي لما قاله كل طرف. وسوف أطرح بعد ذلك أسئلة للحصول على فهم أفضل لما تريدون مناقشته خالل عملية الوساطة. من يريد البدء؟"

٢-  تعريف النجاح (االنتقال من العبارات السلبية إلى العبارات اإليجابية حول المصالح)
يجب أن يعرف الوسيط المواقف، ويقر بالعواطف/المظالم، ثم يقوم بإعادة صياغة المصالح. ويقوم بإعادة صياغة عبارات الطرفين، فينتقل من 
االتهامات أو المخاوف إلى عبارات المصالح. ويمكن اســتخدام هذه المصالح كمعايير يمكن من خاللها تقييم الخيارات المختلفة. وسيكون دور 

الوسيط في هذه العملية البحث عن معايير ستؤدي إلى تسوية. 

المثال ١
الطرف: هل تريد اللعب بجانب مقلب النفايات هذا؟

الوسيط: يبدو أنك قلق على سالمتك. 
المعايير: أي حل لهذه المشكلة يجب أن يضمن سالمتك. 

المثال ٢ 
الطرف األول للطرف الثاني: هذا مضيعة للوقت. لقد قررت ما ستقوم بفعله قبل أن تأتي إلى هنا.

ً التأثير على النتيجة. الوسيط: يبدو أنك تريد التأكد أنه عندما نسأل عن رأيك وتقدمه، فإنه يمكنك فعليا
المعايير: يجب أن تتضمن عملية التفاوض جميع األصوات. يجب أن يعكس االتفاق آراء جميع األطراف.
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٣- وضع الخيارات (العصف الذهني)
ــد القضايا ووضع معايير النجاح (في المثال األول، يجب أن يضمن أي حل لهذه المشــكلة ســالمتك)، يســتطيع الوســيط حينها  بمجــرد تحدي

مساعدة الطرفين على التفكير في أكبر عدد ممكن من الخيارات، مع تشجيعه لإلبداع.  

"سوف ننتقل اآلن إلى مرحلة حل المشكلة. عل الرغم من أنك قد تكون ركزت في البداية على الماضي، إال أننا سنركز خالل بقية عملية الوساطة 
ا، وفكر في  ــذا النزاع؟ كن مبدعً ا من القضية __________ ، ما بعض األشــياء التي يمكنك القيام بها لحل ه ــى إيجاد حلول للمســتقبل. بدءً عل
ً. ويرجى عدم انتقاد أو تجاهل أفكار اآلخرين عندما تســمعها. وستتاح لك الفرصة  األشــياء التي يمكنك فعلها بنفســك. وســوف أكتبها جميعا

لتقييمها للوصول إلى اتفاق فيما بعد."

فكر في الحلول المحتملة وضعها في قائمة. واكتبها كاحتمال عملي، باستخدام األفعال واألسماء. على سبيل المثال: النزاع الشخصي:  ◆
سيبدأ صموئيل العمل بشكل غير متفرغ. النزاع األهلي: سيتشارك الشمال والجنوب السلطة في الحكومة. 

شجع الطرفين على التفكير في الحلول التي ستحسن وتحدد عالقاتهما المستقبلية. "لقد ذكر كل منكما االحتياج إلى _____. ما الذي  ◆
يمكنكما فعله سويًا لتحقيق ذلك؟" 

بمجرد كتابة كل الحلول المحتملة، لموضوع واحد في كل مرة، اطلب من الطرفين تحديد الحل الذي يمكنهما الموافقة عليه وضع دائرة   

عليه في القائمة. 

٤- تقييم وتحديد الخيارات
يســعى الوســيط بعد ذلك إلى إيجاد مجاالت اهتمام مشترك، ويساعد الطرفين في التفاوض على الحلول التي سيرغبان في قبولها. على سبيل 
المثال، بالنسبة لموضوع حظر الخروج: سيعود جوش إلى المنزل في العاشرة مساءً في أيام األسبوع. سوف تعير األم السيارة لجوش في عطالت 

نهاية األسبوع للعودة إلى المنزل في المساء. 

٥- اختبار االتفاق وكتابته
بمجرد أن يحدد الطرفان مجاالت االتفاق في هذه المرحلة القادمة، وقبل كتابة اتفاق رسمي لكي يقوم الطرفان بالتوقيع عليه، يتأكد الوسيط أن 
مجاالت االتفاق محددة وواقعية، وتلبي بعض مصالح الطرفين. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن معظم االتفاقات المســتدامة ســتتطلب تنازالً 

من جميع األطراف.

"سنقوم في هذه المرحلة بكتابة جميع البنود التي اتفقتما عليها وستقوما بالتوقيع عليها إذا أردتما ذلك."
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٩١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٩ | الوساطة في النزاع

الدرس ٢-٩ النشرة: تعليمات الوسيط 

الوسيط:
ــان رفيقا حجرة واحدة غير  ــزاع بين رفيقي حجرة واحدة. الطرف األول راشيل/ريتشــارد، والطرف الثاني ناتالي/ناث النزاع: ســتقوم بالوســاطة في ن
ــا يريد العثور على شــقة جديدة أو رفيق غرفة جديد، ولكــن هذا غير ممكن، حيث ال توجد مســاحة أخرى متاحة في الحرم  ــن. كل منهم متوافقي

الجامعي.

التوجيهات: ابدأ الوساطة بالمقدمة التالية. ثم استمع إلى وجهة نظر كل طرف باستخدام مهارات اإلنصات الفعال لتحديد مشاعره، وقيمه، 
والموضوعات التي يتعين حلها من خالل عملية الوساطة، وتأكد من شعور بأنه تم اإلنصات إليه وفهمه.

"سآخذ دقيقة لشرح عملية الوساطة ودوري فيها للتأكد من استيعاب كل شخص للعملية."
ً في هذه العملية. ووظيفتي هي االستماع وتوجيه األسئلة، وتوضيح النقاط الهامة. وفي هذه الحالة لن أقدم نصائح، أو . ١ ً حياديا أتخذ موقفا

أحدد من الصائب ومن المخطئ، أو اتخذ جانب طرف من الطرفين. وكوسيط في هذه العملية، أحافظ على السرية، فيما عدا حاالت السب 
أو التهديد بالعنف. وتعتبر عملية الوساطة هذه عملية طوعية، حيث نتواجد هنا جميعنا برغبتنا ويمكننا إنهاء العملية في أي وقت. 

سوف أشرح العملية (وهو ما أفعله اآلن).. ٢
سيقوم كل منكما بإخباري عن النزاع وسوف أوجه أسئلة للتوضيح.. ٣
سوف نعرف النجاح عن طريق وضع بعض المعايير التي سنقوم من خاللها بتقييم الحلول المحتملة.. ٤
سيقوم كل منكما بالبحث عن حلول مبتكرة.. ٥
ستقومان بتقييم الحلول المتعددة لتحديد الحلول التي تنطبق عليها المعايير التي حددناها. . ٦
عندما تتوصال لمجاالت اتفاق، يمكننا كتابتها ومن الممكن أن يقوم كل شخص بالتوقيع عليها، إذا أردتما ذلك، والحصول على نسخة.. ٧

"في هذه المرحلة ســوف أطلب منكما التحدث عن المشــكالت التي أدت إلى الحاجة إلى الوســاطة. وبعد ذلك سوف أتحقق بنفسي للتأكد من 
فهمي لما قاله كل طرف. وسوف أطرح بعد ذلك أسئلة للحصول على فهم أفضل لما تريدون مناقشته خالل عملية الوساطة. من يريد البدء؟"

تأكد من عرض كل طرف لوجهة نظره دون مقاطعة الكالم. ثم حاول فهم رأيهما، باســتخدام مخطط االســتماع التأملي، من خالل إعادة صياغة 
ما قيل، وتوجيه أسئلة لهما لتوضيح مشاعرهما، وتحديد المصالح التي ستساعدك على تحديد المشكالت التي يتعين حلها. 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٩٢

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

الدرس ٢-٩ ورقة العمل: إعداد أدوار المتنازعين

التوجيهات: لإلعداد لعملية الوساطة الخاصة بك، أجب على األسئلة التالية.

ما هو هدفك من الوساطة؟ هل ما تأمل فيه سيحدث؟ 

ما القضايا األساسية بالنسبة لك؟ 

ما موقفك؟ ما مصالحك؟

ً للتنازل عنها؟  ما األشياء التي يوجد لديك استعداد للتنازل عنها؟ ما األشياء التي ال يوجد لديك استعداد مطلقا

ما االستراتيجية أو أسلوب النزاع الذي ستستخدمه عند إجراء الوساطة؟ 
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٩٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-٩ | الوساطة في النزاع

الدرس ٢-٩ النشرة: أدوار الوسطاء في النزاعات

الطرف األول: راشيل/ريتشارد
ا. يعيش كالكما في شقة تتكون من غرفتين، وغرفة جلوس صغيرة، ودورة مياه،  أنت طالب تبادل تعيش في ألمانيا. ورفيق حجرتك طالب تبادل أيضً
ومطبخ. أنت غير ســعيد بالموقف الحالي. وتجد صعوبة في أن تدرس حيث أن رفيق حجرتك يعزف الموســيقى بصوت عالٍ للغاية في وقت متأخر 
ــزل، ولكن أنت تريد أن  ــك. كما يحب دعوة األصدقاء إلى المن ــل. لقــد طلبت منه التوقف عن هذا، ولكن ال يبدو أنه قد اســتمع إلى طلبات مــن اللي
تحتفظ بخصوصيتك. وتريد أن تجد شــقة جديدة، ولكن قد أخبرتك الجامعة بعدم وجود مكان تذهب إليه. فاقترحت عليك الجامعة الذهاب إلى 
مكتب االستشارات وطلب المساعدة من الوسيط بين الطلبة لحل مشكالتك. وتوافق بشيء من التردد. فأنت تريده أن يتوقف عن عزف الموسيقى 

بصوت عالٍ وأن يحترم خصوصيتك.

الطرف الثاني: ناتالي/ناثان
ا. يعيش كالكما في شقة تتكون من غرفتين، وغرفة جلوس صغيرة، ودورة مياه،  أنت طالب تبادل تعيش في ألمانيا. ورفيق حجرتك طالب تبادل أيضً
ومطبخ. أنت غير ســعيد بالموقف الحالي. رفيق حجرتك فوضوي ويترك أشــياءه في كل مكان. المطبخ عبارة عن مكان فوضوي بعد انتهائه من 
طعامه لدرجة أنك بدأت ترى حشــرات في كل مكان. وهو يحب تشــغيل التلفاز طوال الوقت حتى يســتمع إلى اللغة األلمانية ولكن يصيبك هذا 
بالجنون خاصة أنك تحب عزف الموســيقى. وتريد أن تجد شــقة جديدة، ولكن قد أخبرتك الجامعة بعدم وجود مكان تذهب إليه. فاقترحت عليك 
الجامعة الذهاب إلى مكتب االستشــارات وطلب المســاعدة من الوســيط بين الطلبة لحل مشكالتك. وتوافق بشــيء من التردد. تريد من رفيق 

حجرتك توجيه مزيد من االهتمام لواقع أنه يعيش مع شخص آخر وعليه أن يهتم بالمساحة المشتركة بينهما بشكل أكبر. 

الطرف الثالث: بوريس، الوسيط
أنت طالب بالســنة الثالثة بكليتك في ألمانيا. كنت تؤدي دور الوســيط بين الطلبة في مكتب االستشــارات لمدة عامين وتســتمتع بمســاعدة 
األشــخاص في حل مشــكالتهم. تود مساعدتهم على كشــف المصالح الخفية وتريد البحث عن حلول مبتكرة عندما ييأس األشخاص من حل 

المشكلة. تعتقد أن كل نزاع يمكن أن ينتهي نهاية سعيدة. 

وقد طُلب منك الوساطة في نزاع بين رفيقي حجرة جديدين في الكلية وال يريدان العيش سويًا بعد مرور شهرين فقط.
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٩٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٢-١٠
تمرين الوساطة المتقدم

األسباب عرض 

تتشابه المهارات الالزمة للتوسط في النزاعات بين األفراد بشكل كبير مع تلك الالزمة للتوسط بين 
كبير  دور  لعب  في  الدرس  هذا  في  الطلبة  ويشارك  البلدان.  وبين/ضمن  المجموعات  بين  النزاعات 
ً بين دولتين، مما سيسمح لهم بتطبيق المهارات التي تعلموها خالل مجموعة األدوات. يتضمن نزاعا

األهداف.

فهم قابلية تطبيق نفس المهارات في مستويات مختلفة من النزاع.. ١
تطبيق مهارات إدارة النزاع التي تم تدريسها خالل مجموعة األدوات في سياق وساطة.. ٢

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆
القوة، والسلطة، والحكم ◆

الوقت: ٩٠ دقيقة

المواد

نشرة مستقبل الزراف—السيناريو ❑
نشرة مستقبل الزراف—األدوار  ❑
نشرة إعداد أدوار المتنازعين  ❑
ورقة عمل تحليل نزاع ❑
نشرة عملية الوساطة (اختياري للمراجعة) ❑
نشرة تعليمات الوسيط  ❑
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ٩٦

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

اإلجراءات
ــة الفصل بأكمله. . ١ وضــح للطلبة أنهم اآلن سيشــاركون في لعب دور معقد يتضمن طلب

ًا، بما في ذلك دور  ووزع النشــرتين مســتقبل الزراف—الســيناريو واألدوار. يوجد أحد عشــر دور
الوســيط، ولذلك سيلعب عدة أشــخاص نفس الدور (سيشكل األشــخاص الذين يلعبون 

نفس الدور مجموعة العمل الخاصة بهم). (٥ دقيقة)
اطلب من الطلبة التجمع في مجموعات حسب األدوار ووزع ورقة العمل تحليل النزاع. وحدد . ٢

ــل النزاع لكل مجموعة (ســيتم تعيين نفس  ً مــن عناصر ورقة عمل تحلي ً مختلفا عنصــرا
ــة عناصر لتحليل النزاع).  ًا وثماني العنصــر إلى أكثر من مجموعة حيث يوجد أحد عشــر دور
ــى الطلبة وأن تطلب منهم إكمال ورقة العمل  ولتوفير الوقت، يمكنك توزيع الســيناريو عل

تحليل النزاع كواجب منزلي في الليلة السابقة للنقاش. (١٥ دقيقة)
اطلب من كل مجموعة مشاركة إجاباتها. (١٠ دقيقة). ٣
قــم بتوزيع ورقة العمل إعداد أدوار المتنازعين على كل مجموعة أدوار واطلب منها إكمالها . ٤

ــا. وأثناء العمل فــي مجموعــات األدوار، اطلب من كل مجموعــة عمل تحديد  ــا لدوره وفقً
متحدث باســمها سيشارك في الجلســة العامة األولى للوســاطة. أعطِ الوسطاء نشرة 
تعليمات الوســيط لمســاعدتهم على التحضير لعملية الوساطة. وقد تحتاج إلى إعطاء 

الوسطاء إرشادات حول كيفية االستعداد. (١٥ دقيقة)
أعلن بداية عملية الوســاطة. قد تطلب من كل متحدث الحضور إلى الطاولة مع الوسيط . ٥

الرئيســي (أو الوســيطين الرئيسيين). اطلب من الوســيط إدارة المناقشة حيث تعرف كل 
مجموعة نفســها وتصرح بموقفها/مصالحها. ويجب أن يكــون جانبا النزاع واضحين في 
هذه المرحلة. ويمكن أن يقرر الوســيط بعد ذلك الموضوعات التي يبدأ بمناقشتها ليوجه 

المجموعة إلى البدائل المبتكرة التي تتوافق مع مصالح األطراف. (٣٠ دقيقة)
أدر النقاش باستخدام بعض أو جميع األسئلة التالية: . ٦

(١٥ دقيقة)
ما الصعوبات التي واجهتك عند محاولة إيجاد حل؟ ◆
ما االستراتيجيات التي استخدمتها األدوار المختلفة؟  ◆
ما األهداف التي وجهت المناقشات والنتائج؟ هل كان التركيز بشكل عام على إيجاد حل  ◆

سلمي أم كانت المناقشات موجهة بواسطة المصالح الفردية؟
هل تعتقد أن كل عضو في المجموعة أدى دوره؟ هل كان بعض األعضاء يصلون إلى حل  ◆

بسرعة في حين يخلق آخرون عقبات؟ لماذا؟
ماذا تعلمت من هذا التدريب عن الوساطة؟ ◆

النشاط اإلضافي ١
اطلــب من الطلبة البحث في عمليات الوســاطة 
الدولية الحالية، على ســبيل المثال النزاع العربي 
اإلسرائيلي أو النزاع في مينداناو بالفلبين. واطلب 
ــزاع وتحديد  منهــم إكمال ورقة عمــل تحليل الن
الوســاطة،  ــة  عملي اســتغرقته  ــذي  ال الوقــت 
والعقبات التي واجهت الوســطاء، وما وصلت إليه 
ــوم. واطلــب منهم  ــى الي ــة الوســاطة حت عملي

مشاركة النتائج التي يتوصلون إليها.

لتقييم: ا

أوراق العمل المكتملة، ولعب األدوار، والمناقشات على مستوى الفصل بالكامل

٩٠ دقيقة
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٩٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-١٠ | تمرين الوساطة المتقدم

الدرس ٢-١٠  النشرة: مستقبل الزراف - السيناريو

ا الماضية تحول اتجاه نهر فيرنيس ونتج عنه إنشــاء جزيرة غولدن الغربية الصغيرة اآلهلة بالســكان. وكان سكان  أثناء الخمســة والعشــرين عامً
الجزيرة في األصل مواطنين في بورستان، إال أنه، منذ أن تغيرت الحدود (النهر) بين أمالي وبورستان بسبب تدفق المياه، أصبح سكان الجزيرة اآلن 

مواطنين تابعين تقنيًا ألمالي. 

ا يجسد السلطة، والجمال، والهدوء. ومع ذلك، فإن مواطني بورستان ليس لديهم نفس المعتقدات.  ًا مقدسً تمثل الزراف في أمالي تاريخيًا رمز
ً. وقد تنازعت الدولتان في الماضي بسبب اعتقاداتهما المختلفة.  ً وقذرا ً بغيضا ً مزعجا فهم يرون الزراف شيئا

ــاه القادمة من مجرى صغير يتدفق من نهر فيرنيس. ولســوء الحظ، يبدأ  ــت الزراف في أمالي قادرة على العيش على المي ــى وقــت قريب كان حت
المجرى في الجفاف وال تحصل الزراف على مياه كافية. وقد تســبب هذا الموقف في هجرة الزراف إلى غولدن الغربية. وبينما يتنقل الزراف باتجاه 
ــاه، يقــوم بتدمير الممتلكات والمحاصيل ويغزو مناطق لعب وســباحة األطفال. ولكن الشــيء المروع للغاية هو أكل الزراف لشــجر بلينكو  المي
المقــدس في جزيرة غولدن الغربية. ويطالب األشــخاص الذين يعيشــون في جزيرة غولدن الغربية، الغاضبون بســبب تدمير شــجر بلينكو وعدم 

اهتمام حكومة أمالي بحل الموقف، بإعادة التوحيد مع بورستان.

في الوقت الحالي تتعرض العالقات السلمية بين أمالي وبورستان للخطر. وقد طلبت غولدن الغربية وبورستان من محكمة دولية أن توفر لهم 
ــى حل مقبول. ويتضمن  ً ليدير المناقشــات بين األطــراف المتنازعة. وتتمثل المهمة الحالية في مناقشــة الموقف والوصول إل ً محايدا وســيطا
الممثلون في االجتماع: ســفراء من أمالي وبورســتان، وعمدة غولدن الغربية، ومجموعة عمل مواطني غولدن الغربية، ومسؤولو صحة من أمالي 
وغولدن الغربية، وجمعية شعوب من أجل المعاملة األخالقية للزراف (PET Giraffe)، وجماعة أنقذوا شجر بلينكو، والقادة المقدسون من غولدن 

الغربية وأمالي، ووسيط.

دعا الوسيط األطراف إلى حضور اجتماع لمناقشة المشكالت والوصول إلى حل مقبول للموقف.
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الدرس ٢-١٠  النشرة: مستقبل الزراف - األدوار (اقطع عند الخط المنقط)

سـفراء أمالي - أنتم متواجدون لتتوصلوا إلى اتفاق يرضي حكومتكم وشــعب غولدن الغربية. وتذكروا أنكم تدعمون حقوق الزراف بقوة وأنكم 
مهتمون للغاية بالتوصل لطريقة لتوفير الماء لها. وســوف يوفر جزء من تفاوضكم مع شــعب غولدن الغربية ما تشعرون أنه تعويض عادل لهم 
ــي. ويتم اعتبار آراء  ً أن هذه المشــكلة نزاع داخلي ينبغــي التعامل معه داخل حدود أمال عــن األضــرار التي لحقت بهم بســبب الزراف. وترون أيضا

ً من التدخل.  ومقترحات البلدان األخرى نوعا

سـفراء بورستان - أنتم متواجدون لتساعدوا في التوصل إلى اتفاق بين شــعب غولدن الغربية وحكومة أمالي. وقد طلب منكم شعب غولدن 
الغربية تقديم الدعم والمســاعدة. وأنتم تدعمون شــعب غولدن الغربية بقوة، حتى إذا قرروا اتخاذ مزيد من الخطوات إلعادة التوحيد مع دولتكم. 

كما تشعرون أنه يحق لجميع المواطنين الحصول على تعويض كامل عن جميع األضرار. 

ــي. ويعتبر الموقف  عمـدة غولـدن الغربية - أنت متواجد لتمثل مواطني غولدن الغربية وتســعى للتوصل إلى اتفاق مع المســؤولين في أمال
الحالي مع الزراف غير مقبول وتريد الطرد الفوري للزراف. باإلضافة إلى ذلك، من األهمية بمكان أن تدفع حكومة أمالي مقابل األضرار التي تسببت 
فيها الزراف. وتتضمن األضرار تدمير الممتلكات، والمحاصيل، ومناطق لعب األطفال، واألكثر أهمية شــجر بلينكو. وال تشــعر أن المســؤولين في 
أمالي يولون األهمية الكافية للموقف الراهن. ونتيجة لعدم االهتمام الحالي، ترى أن الحل الوحيد للموقف هو طلب المساعدة من بورستان وربما 

حتى طلب إعادة التوحيد.

مجموعة عمل مواطني غولدن الغربية - لقد ســئمتم من عدم االنتباه واالهتمام بظروفكم المعيشــية الحالية. وال تشــعرون بأن الموقف 
ينبغي التسامح معه أكثر من ذلك. وتريدون على أقل تقدير طرد الزراف خارج غولدن الغربية والحصول على تعويض عن جميع األضرار بما في ذلك 
ــادة ممتلكات مواطني غولدن الغربية إلى  ــر الممتلكات، والمحاصيل، ومناطق لعب األطفال، واألهم من ذلك شــجر بلينكو. وترغبون في إع تدمي
ــون بإعادة توحيد مواطني غولدن الغربية وبورســتان مع  ــزراف. وفي الوقت الحالي، تطالب ــة التي كانت فيها قبل غزو ال ــة النظيفــة والصحي البيئ

بورستان.

مسـؤولو الصحة من أمالي - تشــعرون أنه يمكن الســيطرة على الظروف الراهنة في غولدن الغربية وأنها يتم تضخيمها. وبالرغم من ذلك، 
ً منه كما يراه األشخاص الذين يعيشون في غولدن  توافقون على أن الزراف تسببت في اإلضرار بالممتلكات والمحاصيل، وال ترون الموقف ميؤوسا

الغربية وبورستان. وتعتقدون أن األوضاع، التي يتم اعتبارها غير نظيفة وغير صحية، أوضاع مؤقتة ويمكن تنظيفها بسهولة. 

مسـؤولو الصحة من غولدن الغربية وبورسـتان - أنتم قلقون للغاية بشــأن األوضاع غير الصحية التي تســببت فيها الزراف المهاجر. وال 
تشــعرون أن األشخاص الذين يعيشــون في غولدن الغربية ينبغي أن يتسامحوا مع البيئة المعيشية غير النظيفة. وقد تجاوز الدمار المروع الذي 
نجم عن الزراف مجرد تدمير األشــجار، والحظائر، والحدائق. فالزراف تترك مخلفاتها، وتغزو مناطق لعب وســباحة األطفال، مما يجعلها غير آمنة 

وغير صالحة لالستخدام. وتريدون الحصول على تعويض كامل عن الخسائر، باإلضافة إلى أموال لتنظيف المناطق المصابة.

أنقذوا شـجر بلينكو - أنتم متواجدون لحماية شــجر بلينكو من الزراف المؤذي. وترغبون في إيقاف الضرر الذي يلحق بشجر بلينكو على الفور، 
وأنتم غاضبون من استمرار التدمير. باإلضافة إلى ذلك، تحتاجون إلى أموال الستعادة الشجر الذي تعرض للتدمير واستبداله. ويتضمن اهتمامكم 
بشــجر بلينكو األرض المحيطة بالشــجر ومستقبلها. على سبيل المثال، يجب حماية شجرة بلينكو بأكملها—من الهواء المحيط باألشجار إلى 

التربة التي تحمي الجذور. ومن األهمية بمكان أن تحصلوا على ضمانات من حكومة أمالي بعدم تكرار الموقف الراهن مع الزراف. 
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شـعوب من أجل المعاملة األخالقية للزراف - أنتم متواجدون لحماية حقوق الزراف. وتريدون التأكد من إمكانية وصول الزراف بشــكل مالئم 
ــزراف. وبينما تريدون أن تكونوا  ــاه ووجــود مكان تتجول فيه بحرية. ويســاوركم قلق من قيام األشــخاص الغاضبين في غولدن الغربية بإيذاء ال للمي
ً في أمالي، وتوجد غولدن الغربية اآلن  متعاطفين مع شــعب غولدن الغربية، إال أنكم متأثرون أكثر بمأزق الزراف. وفي النهاية، يعتبر الزراف مقدســا

داخل حدود أمالي. ومهما كان االتفاق، فإن موقفكم هو حماية الزراف وتوفير الظروف المالئمة لها مهما كلفكم األمر. 

القادة الدينيون من أمالي - شــاغلكم الشــاغل هو حماية حقوق الزراف المقدس. ويجب إبداء أعلى درجات االحترام للزراف ويجب حمايتها لما 
ا. ومن األهمية بمكان أن تحصلوا  ــه مــن رمز مقدس. ويجب أال يعاني الزراف من نقص في المياه أو الطعام، ويجب أال يتعرض للتهديد مطلقً تمثل
على ضمانات من غولدن الغربية وبورســتان بشــأن توفير ظروف مالئمة للزراف وحمايتها في المستقبل. وأنتم متعاطفون مع وضع شعب غولدن 

الغربية وتريدون التوصل إلى حل، ومع ذلك تشعرون أنه ينبغي حماية حقوق الزراف قبل حقوق الجميع.

القادة الدينيون من غولدن الغربية وبورسـتان - شــاغلكم الشاغل هو توفير الحماية الكاملة والحفاظ على شجر بلينكو المقدس. وتريدون 
ً وأن تكون التربة  إيقاف تدمير شجر بلينكو على الفور. كما ينبغي توفير الحماية لبيئة شجر بلينكو. على سبيل المثال، يجب أن يكون الهواء نقيا
خالية من أية ملوثات قد تضر بنظام الجذور القديم للشجر المقدس. وتريدون إلى حد كبير التوصل إلى حل للوضع الراهن ولكن ليس على حساب 

شجر بلينكو. ومن الضروري أن تحصلوا على ضمانات من حكومة أمالي بعدم تكرار هذه األوضاع مرة أخرى.

الوسيط - تلقيت دعوة لمساعدة أطراف النزاع على التوصل إلى حل سلمي مقبول لجميع األطراف المعنية. وتتمثل مهمتك في التعرف على 
مصالح المشاركين مما سيساعدك على تحديد المشكالت/الموضوعات التي يجب معالجتها. وبمجرد تحديد المشكالت، ترغب في مساعدة 
ا للتوصل إلى حلول مبتكرة ترضي الجميع. تأكد من استخدامك ألسلوب االستماع الفعال وتأكد  األطراف على إيجاد أرضية مشتركة والعمل معً

من تحدث األطراف باحترام مع بعضهم البعض.
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الدرس ٢-١٠  ورقة العمل: إعداد األدوار للمتنازعين - مستقبل الزراف 

التوجيهات: لإلعداد لعملية الوساطة، أجب عن األسئلة التالية.

ما هدفك في العملية؟ 

ما القضايا األساسية بالنسبة لك؟ 

ما موقفك؟ ما مصالحك؟

ً للتنازل عنها؟  ما األشياء التي يوجد لديك استعداد للتنازل عنها؟ ما األشياء التي ال يوجد لديك استعداد مطلقا

ما االســتراتيجية أو أســلوب النزاع الذي ستســتخدمه عند إجراء التفاوض؟ كيف يمكن أن يكون رد فعل الطرف اآلخر إذا قمت بالتوســط بهذه 
الطريقة وكيف ستكون استجابتك؟

GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   100GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   100 15/01/2013   07:20:16 �15/01/2013   07:20:16 �



١٠١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٢ | الدرس ٢-١٠ | تمرين الوساطة المتقدم

الدرس ٢-١٠ ورقة العمل: تحليل نزاع 

ف النزاع في جملة واحدة.. ١ صِ

ما نوع هذا النزاع؟ (داخلي، بين األشخاص. . .). ٢

القضايا: ما مصادر النزاع؟ (على سبيل المثال الموارد، القيم، االحتياجات). ٣

األطراف: كم عدد أطراف النزاع (أفراد أو جماعات مختلفة)؟ اذكرها.. ٤

ف العالقة بين األطراف المختلفة.. ٥ العالقة: صِ

التاريخ: ما تاريخ النزاع؟ منذ متى يجري النزاع؟ وهل يتجدد؟ ما خطورة النزاع؟. ٦

ً مع النزاع؟. ٧ األساليب: كيف تتعامل األطراف حاليا

اإلدارة: ما الذي يمكن أن تقوم به األطراف للتوصل إلى إنهاء النزاع؟. ٨
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الدرس ٢-١٠ النشرة: عملية الوساطة 

فيما يلي عملية الوساطة الرسمية التي تتكون من خمس خطوات، ومع ذلك يمكن استخدام عناصر هذه الخطوات للتوسط في النزاعات بشكل 
غير رسمي. 

التوجيه
يشرح الوسيط عملية الوساطة ويعمل على بناء الثقة والتفاهم المتبادل بين األطراف.

اشرح الخطوات الخمس لعملية الوساطة لألطراف. ◆
ضع القواعد األساسية (على سبيل المثال، يحظر الصياح، أو السب، أو التعدي الجسدي، شخص واحد فقط يتحدث). ◆
ابدأ جلسة الحوار. ◆

"سآخذ دقيقة لشرح عملية الوساطة ودوري فيها للتأكد من استيعاب كل شخص للعملية."
ً في هذه العملية. ووظيفتي هي االستماع وتوجيه األسئلة، وتوضيح النقاط الهامة. وفي هذه الحالة لن أقدم نصائح، أو . ١ ً حياديا أتخذ موقفا

أحدد من الصائب ومن المخطئ، أو اتخذ جانب طرف من الطرفين. وكوسيط في هذه العملية، أحافظ على السرية، فيما عدا حاالت السب 
أو التهديد بالعنف. وتعتبر عملية الوساطة هذه عملية طوعية، حيث نتواجد هنا جميعنا برغبتنا ويمكننا إنهاء العملية في أي وقت. 

سوف أشرح العملية (وهو ما أفعله اآلن).. ٢
سيقوم كل منكما بإخباري عن النزاع وسوف أوجه أسئلة للتوضيح.. ٣
سوف نعرف النجاح عن طريق وضع بعض المعايير التي سنقوم من خاللها بتقييم الحلول المحتملة.. ٤
سيقوم كل منكما بالبحث عن حلول مبتكرة.. ٥
ستقومان بتقييم الحلول المتعددة لتحديد الحلول التي تنطبق عليها المعايير التي حددناها. . ٦
عندما تتوصال لمجاالت اتفاق، يمكننا كتابتها ومن الممكن أن يقوم كل شخص بالتوقيع عليها، إذا أردتما ذلك، والحصول على نسخة.. ٧

١- استكشاف المصالح (رواية القصة):
يدعو الوسيط كل طرف ليأخذ دوره ويتحدث عن النزاع بنفسه (رواية قصته)، ويوجه األسئلة للتوضيح، ويعيد صياغة مشاعر الطرفين والقضايا 

التي طرحاها ليضمن فهمها. والغرض هنا هو تحديد المصالح حتى يشعر الطرفان أنه تم اإلنصات إليهما. 

"في هذه المرحلة ســوف أطلب منكما التحدث عن المشــكالت التي أدت إلى الحاجة إلى الوســاطة. وبعد ذلك سوف أتحقق بنفسي للتأكد من 
فهمي لما قاله كل طرف. وسوف أطرح بعد ذلك أسئلة للحصول على فهم أفضل لما تريدون مناقشته خالل عملية الوساطة. من يريد البدء؟"

٢-  تعريف النجاح (االنتقال من العبارات السلبية إلى العبارات اإليجابية حول المصالح)
يجب أن يعرف الوسيط المواقف، ويقر بالعواطف/المظالم، ثم يقوم بإعادة صياغة المصالح. ويقوم بإعادة صياغة عبارات الطرفين، فينتقل من 
االتهامات أو المخاوف إلى عبارات المصالح. ويمكن اســتخدام هذه المصالح كمعايير يمكن من خاللها تقييم الخيارات المختلفة. وسيكون دور 

الوسيط في هذه العملية البحث عن معايير ستؤدي إلى تسوية. 

المثال ١
الطرف: هل تريد اللعب بجانب مقلب النفايات هذا؟

الوسيط: يبدو أنك قلق على سالمتك. 
المعايير: أي حل لهذه المشكلة يجب أن يضمن سالمتك. 

المثال ٢ 
الطرف األول للطرف الثاني: هذا مضيعة للوقت. لقد قررت ما ستقوم بفعله قبل أن تأتي إلى هنا.

ً التأثير على النتيجة. الوسيط: يبدو أنك تريد التأكد أنه عندما نسأل عن رأيك وتقدمه، فإنه يمكنك فعليا
المعايير: يجب أن تتضمن عملية التفاوض جميع األصوات. يجب أن يعكس االتفاق آراء جميع األطراف.
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القسم ٢ | الدرس ٢-١٠ | تمرين الوساطة المتقدم

٣- وضع الخيارات (العصف الذهني)
ــد القضايا ووضع معايير النجاح (في المثال األول، يجب أن يضمن أي حل لهذه المشــكلة ســالمتك)، يســتطيع الوســيط حينها  بمجــرد تحدي

مساعدة الطرفين على التفكير في أكبر عدد ممكن من الخيارات، مع تشجيعه لإلبداع.  

"سوف ننتقل اآلن إلى مرحلة حل المشكلة. عل الرغم من أنك قد تكون ركزت في البداية على الماضي، إال أننا سنركز خالل بقية عملية الوساطة 
ا، وفكر في  ــذا النزاع؟ كن مبدعً ا من القضية __________ ، ما بعض األشــياء التي يمكنك القيام بها لحل ه ــى إيجاد حلول للمســتقبل. بدءً عل
ً. ويرجى عدم انتقاد أو تجاهل أفكار اآلخرين عندما تســمعها. وستتاح لك الفرصة  األشــياء التي يمكنك فعلها بنفســك. وســوف أكتبها جميعا

لتقييمها للوصول إلى اتفاق فيما بعد."

 فكر في الحلول المحتملة وضعها في قائمة. واكتبها كاحتمال عملي، باستخدام األفعال واألسماء. على سبيل المثال: النزاع الشخصي:  ◆
سيبدأ صموئيل العمل بشكل غير متفرغ. النزاع األهلي: سيتشارك الشمال والجنوب السلطة في الحكومة. 

 شجع الطرفين على التفكير في الحلول التي ستحسن وتحدد عالقاتهما المستقبلية. "لقد ذكر كل منكما االحتياج إلى _____. ما الذي  ◆
يمكنكما فعله سويًا لتحقيق ذلك؟" 

بمجرد كتابة كل الحلول المحتملة، لموضوع واحد في كل مرة، اطلب من الطرفين تحديد الحل الذي يمكنهما الموافقة عليه وضع دائرة   
عليه في القائمة. 

٤- تقييم وتحديد الخيارات
يســعى الوســيط بعد ذلك إلى إيجاد مجاالت اهتمام مشترك، ويساعد الطرفين في التفاوض على الحلول التي سيرغبان في قبولها. على سبيل 
المثال، بالنسبة لموضوع حظر الخروج: سيعود جوش إلى المنزل في العاشرة مساءً في أيام األسبوع. سوف تعير األم السيارة لجوش في عطالت 

نهاية األسبوع للعودة إلى المنزل في المساء. 

٥- اختبار االتفاق وكتابته
بمجرد أن يحدد الطرفان مجاالت االتفاق في هذه المرحلة القادمة، وقبل كتابة اتفاق رسمي لكي يقوم الطرفان بالتوقيع عليه، يتأكد الوسيط أن 
مجاالت االتفاق محددة وواقعية، وتلبي بعض مصالح الطرفين. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن معظم االتفاقات المســتدامة ســتتطلب تنازالً 

من جميع األطراف.

"سنقوم في هذه المرحلة بكتابة جميع البنود التي اتفقتما عليها وستقوما بالتوقيع عليها إذا أردتما ذلك."
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ١٠٤
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الدرس ٢-١٠ النشرة: تعليمات الوسيط 

الوسيط:
النزاع: سوف تقوم بالتوسط في نزاع بين أطراف متعددة حول عدد من القضايا التي تتضمن الموارد والقيم. وسيكون دورك مساعدتهم للتوصل 

إلى حل مقبول بشكل متبادل. 

التوجيهات: ابدأ الوساطة بالمقدمة التالية. ثم استمع إلى وجهة نظر كل طرف باستخدام مهارات اإلنصات الفعال لتحديد مشاعره، وقيمه، 
والموضوعات التي يتعين حلها من خالل عملية الوساطة، وتأكد من شعوره بأنه تم اإلنصات إليه وفهمه.

"سوف أحصل على دقيقة لشرح عملية الوساطة ودوري فيها للتأكد من استيعاب كل شخص للعملية."
ً في هذه العملية. ووظيفتي هي االستماع وتوجيه األسئلة، وتوضيح النقاط الهامة. وفي هذه الحالة لن أقدم نصائح، أو . ١ ً حياديا أتخذ موقفا

أحدد من الصائب ومن المخطئ، أو اتخذ جانب طرف من الطرفين. وكوسيط في هذه العملية، أحافظ على السرية، فيما عدا حاالت السب 
أو التهديد بالعنف. وتعتبر عملية الوساطة هذه عملية طوعية، حيث نتواجد هنا جميعنا برغبتنا ويمكننا إنهاء العملية في أي وقت. 

سوف أشرح العملية (وهو ما أفعله اآلن).. ٢
سيقوم كل منكما بإخباري عن النزاع وسوف أوجه أسئلة للتوضيح.. ٣
سوف نعرف النجاح عن طريق وضع بعض المعايير التي سنقوم من خاللها بتقييم الحلول المحتملة.. ٤
سيقوم كل منكما بالبحث عن حلول مبتكرة.. ٥
ستقومان بتقييم الحلول المتعددة لتحديد الحلول التي تنطبق عليها المعايير التي حددناها. . ٦
عندما تتوصالن لمجاالت اتفاق، يمكننا كتابتها ومن الممكن أن يقوم كل شخص بالتوقيع عليها، إذا أردتما ذلك، والحصول على نسخة.. ٧

"في هذه المرحلة ســوف أطلب منكما التحدث عن المشــكالت التي أدت إلى الحاجة إلى الوســاطة. وبعد ذلك سوف أتحقق بنفسي للتأكد من 
فهمي لما قاله كل طرف. وسوف أطرح بعد ذلك أسئلة للحصول على فهم أفضل لما تريدون مناقشته خالل عملية الوساطة. من يريد البدء؟"

تأكد من عرض كل طرف لوجهة نظره دون مقاطعة الكالم. ثم حاول فهم رأيهما، باســتخدام مخطط االســتماع التأملي، من خالل إعادة صياغة 
ما قيل، وتوجيه أسئلة لهما لتوضيح مشاعرهما، وتحديد المصالح التي ستساعدك على تحديد المشكالت التي يتعين حلها. 
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القسم ٣ 

سالم. صانع  لتصبح  الطرق  من  العديد  هناك 
يســلط هذا القســم الضوء على صناع السالم. ويتمثل هدفنا في أن يقوم الطلبة بلعب دور صناع السالم، ويدركون أن أي شخص 
بمقدوره أن يصبح صانع ســالم. وفي الوقت الذي يســهل فيه اســتعراض صناع الســالم الرمزيين في تاريخنا الجماعي باعتبارهم 
ا استثنائيين مختلفين عنا، من المهم إضفاء الطابع البشري والشخصي على تلك المثل العليا حتى يدرك الشباب السمات  أناسً
والخبرات التي ساعدت هؤالء األفراد على تعزيز السالم بحيث يمكنهم التعرف على تلك الصفات لديهم. ومن المهم اإلشارة إلى 
عدم خلو أي شخص من العيوب ونقاط الضعف وأنه واجه تحديات وارتكب أخطاء، بما في ذلك معظم صناع السالم المشهورين 
الذين نتحدث عنهم. بيد أن المهم هو كيف نتغلب على تلك التحديات ونواصل تعزيز بناء السالم عبر كلماتنا وأفكارنا وتصرفاتنا. 
ــن الموضوعات األخرى التي يتناولها هذا القســم هو أنه ليســت المقصود بكونك صانع ســالم أن تعالج القضايا  ــا أن مــن بي كم
الكبيرة على الفور. فبناء السالم أمر يمكن أن يحدث في حياتنا اليومية وبطرق بسيطة؛ حتى على المستوى الشخصي أو المحلي. 
ونهدف في هذا القسم إلى تعريف الطلبة بعدد من السمات واإلجراءات والخبرات المرتبطة بصناع السالم المعروفين، فضالً عن 
المنظمات الحالية التي تجمع الناس من أجل تحقيق تلك األهداف على نطاق أوســع. وســواءً أكان ذلك على شــكل قيام الطلبة 
بمشــاركة األفكار حول الســالم مع عائالتهم وأقرانهم، أو من خالل مدرس يقوم بالتدريس للطلبة حول عملية بناء الســالم، أو عبر 
مراســل إخباري يغطي نزاعات العالم، أو دبلوماســي يتفاوض على معاهدة سالم، فسوف يدرك الطلبة أن هناك العديد من الطرق 

ليكون المرء صانع سالم في المجتمع المعاصر، وأن بإمكانهم البدء في اتخاذ خطوات للبدء في بناء السالم على الفور. 
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التحضير: إذا كنت لم تكمل الدرس ١-٢ وجهات نظر حول الســالم، ينبغي عليك إنهاؤه مع الطلبة قبل بدء هذا القســم، حيث 
يدعو الطلبة إلعداد تعريفات للسالم. وإذا كنت قد أكملت هذا الدرس، ارجع إلى التعريفات التي أعدها الطلبة كوسيلة لمواصلة 

فكرة وجود العديد من الطرق لتكون صانع سالم.
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١٠٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٣-١
ما الذي يستلزمه األمر لتصبح 

صانع سالم؟

األسباب عرض 

يفترض العديد من األشخاص أن بناء السالم نشاط يفوق قدراتهم الشخصية وهو أمر من األفضل 
السالم  صناع  ماهية  الستكشاف  الطلبة  دعوة  ستتم  الدرس،  هذا  وقي  المحترفين.  أيدي  بين  تركه 
على وجه الحقيقة. ما نوع هؤالء األشخاص؟ ما أنواع األنشطة التي مارسوها؟ ما بعض اإلنجازات 

التي حققوها؟

األهداف

التعرف على السمات واإلجراءات التي ساهمت في إعداد صناع سالم فاعلين في الماضي.. ١
إدراك تمتع كل فرد بالعديد من السمات التي يحتاجها جميع صناع السالم.. ٢

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆
الروابط العالمية ◆
المبادئ والممارسات المدنية ◆

الوقت: ٩٥ دقيقة

المواد: 

لوحات الملصقات/ورق مانيال، أقالم تمييز، ألوان شمع، بطاقات فهرسة ❑
ورقة عمل التعرف على صناع السالم ❑
مورد المدرس بنك أسماء صناع السالم ❑
ورقة عمل البحث عن صانع السالم الخاص بك ❑
إمكانية الوصول إلى اإلنترنت أو المكتبة إلجراء بحث - إذا تعذر الوصول إلى أي منهما أثناء وقت  ❑

انعقاد الصف، اطبع المعلومات حول صناع السالم قبل الصف.
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اإلجراءات٩٥ دقيقة

ماذا نعرف حول صناع السالم؟ (٢٠ دقيقة)
اســأل الطلبة كم منهم صناع ســالم. ذكرهم أنهم ربما ســاهموا في مواقف محددة في . ١

عملية ســالم - كما هو الحال عند خفض حدة مجادلة ما وعمل شــيء خيري ومســاعدة 
أناس في جيرتهم.. ذكرهم أن هناك العديد من الطرق للمســاهمة في ثقافة الســالم بين 
األفراد والمجتمعات والعالم وأنه يمكن لصناع السالم امتالك عدد من الصفات والمهارات.

اطلب من الصف طرح أفكار حول صفات صانع السالم الفعال. واكتبها على السبورة. . ٢
أخبر الطلبة أنك ترغب في التأكد من معرفتهم لصناع الســالم الماضيين والحاليين. وزع . ٣

ورقة عمل اختبار صناع السالم أخبر الطلبة أن ورقة العمل تتضمن فئات متعددة من صناع 
ــة، بمعدل فئة واحدة في كل مرة. وينبغي أال  الســالم. وامنح الطلبة دقيقة إلكمال كل فئ
ينتقلوا إلى الفئة التالية حتى توجههم للقيام بذلك. ويستطيع الطلبة تكرار اإلجابات إذا 
ــار، يمكنك منح الطلبة  ــة. وفي نهاية االختب كان أحــد األشــخاص يندرج تحت أكثر من فئ

دقيقة إضافية لمحاولة إكمال أية فراغات متبقية. 
فــي نهاية االختبار، اطلب مــن الطلبة رفع أيديهم إذا انتهوا من فئة واحدة أو فئتين أو ثالث . ٤

فئات إلخ، بالكامل.
ــة يكملون أية . ٥ ــات المختلفة واجعل الطلب ــل، بمراجعة الفئ قــم في إطــار الفصل بالكام

مساحات فارغة. يمكنك اســتخدام مورد المعلم: اختبار صناع السالم لإلضافة إلى قوائم 
الطلبة.

اشرح التمرين باختصار باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ٦
ً؟ ◆ ما الذي جعل هذا االختبار صعبا
لماذا تعتقد أن لديك أماكن فارغة في ورقتك؟ ◆
ً في المرة التالية التي تخضع  ◆ ــا الذي يمكنك القيام به لتضمن أن تكــون أكثر اطالعا  م

فيها الختبار مثل هذا؟

معرفة المزيد من خالل البحث عن صناع السالم (٦٠ دقيقة)
قســم الفصل إلى مجموعات من ثالثة أو أربعة طلبة، واجعل كل مجموعة تســحب أحد . ١

أســماء صانعي الســالم (من مورد المعلم بنك أســماء صناع الســالم ) من مظروف (خذ 
نســخة من النشــرة واقطعها إلى صناع ســالم منفصلين). واطلب مــن كل مجموعة أن 
تبحث عن صانع السالم الخاص بها باستخدام اإلنترنت أو كتب الصف/المكتبة أو تقديم 
معلومــات حول ســيرته الذاتية التي قمت بتنزيلها قبل الصــف، إذا لم تكن هناك إمكانية 
 ً ــع www.nobelprize.org مصدرا جيدا ــر موق لالتصــال باإلنترنت أو دخــول المكتبة (يعتب

للسير الذاتية المختصرة). 
وزع نشــرة البحث عن صانع الســالم الخاص بك على كل مجموعة واطلب منهم إكمالها . ٢

بناءً على بحثهم. 
ــر كل مجموعة أنهم ســيقومون بصناعة ملصق حول صانع الســالم الخاص بهم مع . ٣ أخب

إرفاق صورتهم، وكتابة خلفية الشــخص، وإنجازاته وربما عمــل رمز للقضية التي يناصرها 
صانع السالم. في أسفل كل ملصق، ينبغي أن يحدد الطلبة في مجموعاتهم سمات صانع 
السالم الخاص بهم التي ساهمت في كونهم فاعلين. واجعل الطلبة يعلقون ملصقاتهم 

في أنحاء الغرفة. 

النشاط اإلضافي ١
بحث أو عرض تقديمي 

Power Point أو عرض فيديو

ــار جعل هــذا التمرين  يســتطيع المعلمون اختي
ً أكثر رســمية مع عرض مكتوب أو  ً بحثيا مشروعا
 Power Point مستند منقول أو عرض تقديمي
أو مســتند وثائقي يقوم به الطالب أو إعادة تمثيل 

للدور الذي قام به صانع السالم وأعماله.

النشاط اإلضافي ٢
 شهود معهد السالم األميركي

شــاهد أيا من فيديوهات شــهود معهد الســالم 
 www.buildingpeace.org ــى األميركــي عل
لتعزيز فكرة أن صانع الســالم هو شخص طبيعي 
ــام بأمور  ــي يملكهــا للقي ــه الت يســتخدم مهارت

استثنائية. 

مالحظة: ليس المقصود من اختبار صناع السالم 
أن نجعــل أي شــخص يشــعر بالجهــل. ولكــن 
ــراز حقيقة أن صناعة الســالم  المقصــود منه إب
ً يتم تدريسه في المدارس. كما  ً أمرا ليســت دائما
ــة محددة  ــى أنه في مرحل أنه فرصــة للتركيز عل
ينبغــي علينا أن نصبح مســؤولين عــن معرفتنا 
ــد. وال يمكننا  ــرار بأننا بحاجــة لتعلم المزي واإلق
االعتماد على األشــخاص اآلخرين أو وسائل اإلعالم 

لتزويدنا بكل شيء ينبغي علينا معرفته.
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١٠٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٣ | الدرس ٣-١ | ما الذي يستلزمه األمر لتصبح صانع سالم؟

إجراء االتصاالت الشخصية (١٥ دقيقة)
امنح كل طالب بطاقة فهرســة. اجعل الطلبة يســيرون داخل المعرض وينظرون على كل . ١

الملصقات المعلقــة في جميع أنحاء الغرفة. وأثناء قراءتهم لكل ملصق، اطلب منهم أن 
 ً ــوا على جانب البطاقة ســمات صناع الســالم التي يعتقدون أنهــم يمتلكونها أيضا يكتب

وعلى الجانب المقابل، اطلب منهم كتابة الخصائص التي يرغبون في تنميتها. 
ارجع إلى العصف الذهني الذي قمتم به من قبل كصف. وباســتخدام البحث الذي قام به . ٢

الطلبة، اطلب منهم إضافة قائمة السمات الخاصة بصناع السالم.
أدر مناقشة داخل الفصل باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ٣

كيف ســاعدت سمات صناع الســالم الذين قمت بالبحث عنهم في أن يصبحوا صناع  ◆
سالم فاعلين؟

ما الصفات التي تملكها ويمكنها أن تجعلك صانع سالم فعال؟  ◆
ما السمات التي تعتقد أنه ينبغي عليك تحسينها؟ ◆
ما الذي استنبطه من صناع السالم هؤالء حول نوع الشخص الذي يمكن أن يكون صانع  ◆

ســالم؟ يجــب أن يكون الطلبة قادرين على اســتنتاج أن صناع الســالم هــم في العادة 
أشــخاص عاديون وجدوا أنفســهم يعتمدون على قواهم الطبيعية لمواجهة الظروف 

االستثنائية. 

العمل اإلضافي ٣
اختبار صناع السالم على اإلنترنت

ــع مركز بناء الســالم  ــزورون موق اجعــل الطلبة ي
 www.buildingpeace.org ــى  عل العالمــي 
وإكمال اختبار صناع الســالم لمعرفة المزيد حول 

صناع السالم.

لتقييم: ا

بحوث الطلبة وملصقاتهم فضالً عن مناقشة الفصل بأكمله

GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   109GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   109 15/01/2013   07:20:22 �15/01/2013   07:20:22 �



مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ١١٠

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

الدرس ٣-١ ورقة العمل: التعرف على صناع السالم 

التوجيهات: حاول العثور على خمســة أســماء إلكمال كل فئة. سوف يكون أمامك دقيقة واحدة إلكمال كل فئة. يمكنك اختيار أشخاص متوفين 
أو على قيد الحياة، ويمكنك اختيار شخص أكثر من مرة، إذا كان يندرج تحت أكثر من فئة واحدة.

اذكر خمسة صناع سالم.
.١

 .٢

 .٣

 .٤

.٥

اذكر خمسة صناع سالم من بلدك.
.١

 .٢

 .٣

 .٤

.٥

اذكر خمس صانعات للسالم.
.١

 .٢

 .٣

 .٤

.٥

اذكر خمسة صناع سالم من خارج بلدك.
.١

 .٢

 .٣

 .٤

.٥
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١١١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٣ | الدرس ٣-١ | ما الذي يستلزمه األمر لتصبح صانع سالم؟

اذكر خمسة فائزين بجائزة نوبل للسالم.
.١

 .٢

 .٣

 .٤

.٥

.ً اذكر خمسة صناع سالم من الشباب تحت سن ٣٠ عاما
.١

 .٢

 .٣

 .٤

.٥

اذكر خمسة صناع سالم في مجتمعك المحلي.
.١

 .٢

 .٣

 .٤

.٥
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ١١٢

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

الدرس ٣-١  مورد المعلم: بنك أسماء صناع السالم

فيما يلي قائمة باألســماء التي يمكنك استخدامها لمســاعدة الطلبة على إكمال أوراق العمل الخاصة بهم بعد انتهاء االختبار. وتوجد العديد 
من المصادر ألســماء صناع الســالم. ويعتبر جميع األشــخاص المذكورين أدناه (باستثناء صناع السالم من الشــباب) فائزين بجائزة نوبل للسالم. 
h حيث يمكنك قراءة ومشــاهدة  p://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/, ــع ويمكنك الوصول إلى ســيرهم الذاتية على الموق

محاضرة نوبل الخاصة بكل منهم.

صناع سالم دوليون (الفائزون بجائزة نوبل للسالم)
جاين آدامز
باراك أوباما

مارتي أهتيساري
رالف بانكي
األم تيريزا

ريغوبيرتا منشو توم
ديفيد تريمبل

األسقف ديزموند توتو
الداالي الما

فريدريك ويليم دي كليرك
هنري دونان

ثيودور روزفلت
ألبرت شفايتزر

ليو شياوبو
شيرين عبادي
كوفي عنان

ميخائيل غورباتشوف
ليخ فاليسا
جيمي كارتر

أونغ سان سو كيي
مارتن لوثر كينغ (االبن)

نيلسون مانديال
جون هيوم

وودرو ويلسون
ايلي ويزل

صانعات السالم (الفائزات بجائزة نوبل للسالم)
جاين آدامز
األم تيريزا

ريغوبيرتا منشو توم
شيرين عبادي

أونغ سان سو كيي
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١١٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٣ | الدرس ٣-١ | ما الذي يستلزمه األمر لتصبح صانع سالم؟

(ً صناع السالم من الشباب (دون سن ٣٠ عاما
مايرلي سانشيز - قائد حركة األطفال للسالم في كولومبيا/ ومرشح للفوز بجائزة نوبل للسالم.

أويستا أيوب - مؤسس مركز رياضات الشباب األفغاني الذي يعلم الفتيات األفغانيات كيفية لعب كرة القدم.

جاكوب لوند - مؤسس منظمة بالي ٣١ وهي منظمة تأتي بلعبة كرة القدم إلى األطفال حول العالم. 
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ١١٤

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

الدرس ٣-١  ورقة العمل: البحث عن صانع السالم الخاص بك

التوجيهات: اكتب اسم صانع السالم الذي اخترته على السطر التالي وأجب عن األسئلة التي تليه.

االسم: ________________________________________________________________

ما الذي حققه صانع السالم الذي قمت باختياره؟. ١

مع من يعمل لبناء السالم؟. ٢

ما االســتراتيجيات التي يســتخدمها لبناء السالم، على سبيل المثال، االســتماع إلى اآلخرين والتفاوض والتوسط واإلجراءات السلمية وغير . ٣
ذلك؟

ما نوعية التغييرات التي نتجت عن عمله؟. ٤

ما أهم شيء يجب على األشخاص اآلخرين معرفته عنه؟. ٥
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١١٥ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٣-٢
المنظمات التي تعمل من أجل السالم

األسباب عرض 

من الممكن أن تكون منظمات بناء السالم كبيرة كالحكومات الوطنية أو صغيرة كشخص فردي. 
السالم  لتعزيز  المخصصة  المنظمات  من  عدد  تاريخ  الطلبة  يستكشف  سوف  الدرس،  هذا  وفي 
ً في  ً إيجابيا ونموها ونشاطاتها، فضالً عن دراسة االحتماالت أمام جميع أنواع المنظمات لتلعب دورا

بناء السالم.

األهداف

التعرف على منظمات السالم الدولية والوطنية والمحلية ووصف عملها.. ١
التعرف على استراتيجيات المنظمات المختلفة وأهدافها وتأثيراتها. . ٢
التعرف على طرق لدعم المنظمات المختلفة.. ٣
فهم قيمة األشخاص العاملين في مجموعات من أجل السالم.. ٤

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆
األفراد، والمجموعات، والمؤسسات ◆
الروابط العالمية ◆

الوقت: ٩٠ دقيقة

المواد

ورقة عمل البحث عن منظمة لصناعة السالم ❑
إمكانية الوصول إلى المكتبة/غرفة الكومبيوتر أو الكتب للبحث عن منظمات صناعة السالم.  ❑

وإذا لم تتوفر إمكانية الوصول، يمكنك تحضير أوراق معلومات للطلبة قبل الصف.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ١١٦

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

اإلجراءات
اطرح األسئلة التالية على الطلبة:. ١

ما معنى العمل من أجل السالم؟  ◆
ما أنواع األنشطة التي تعتبر صناعة للسالم؟  ◆
ما أنواع المنظمات التي تعمل من أجل هذه األشكال المختلفة من السالم؟ المحلية؟  ◆

الوطنية؟ الدولية؟ 
اذكر المنظمات التي ربما سمع عنها الطلبة واقترح منظمات أخرى. 

اطرح األسئلة التالية على الطلبة: . ٢
ما الصفات المشتركة بين هذه المجموعات؟  ◆
ما أوجه االختالف بينها؟  ◆

ــر من األهــداف والطــرق واألحجام  ــك لديها الكثي ــة أن منظمات الســالم تل ــر الطلب أخب
ــة للصليب األحمر، والتي  ــات المختلفة. على ســبيل المثال، تقدم اللجنة الدولي والعضوي
ــد من الوظائف التي تشــمل توفير المســاعدة الطبية  ً لها العدي تتخــذ من جنيــف مقرا
ــذي يتخذ من  ــة. ويعمل معهد الســالم األميركي، ال ــا الحرب والكــوارث الطبيعي لضحاي

ً له، على منع النزاعات الدولية وإدارتها وحلها. واشنطن العاصمة مقرا

من خالل قائمــة المنظمات التي ذكرها الطلبة أو من خالل قائمة المنظمات الخاصة بك . ٣
(يســرد موقع www.nobelprize.org المنظمات، فضالً عن األفراد، الذين تم منحهم جائزة 
ــل للســالم)، كلف كل مجموعــة بمنظمة واحــدة ليقوموا بالبحث عــن أعمالها على  نوب
ــى المهمة وأهدافها وطــرق تنفيذ المهمة،  ــي. وينبغي عليهم التعرف عل ــد الدول الصعي
فضالً عن إنجازات المنظمة وطرق المساهمة في المنظمات وقضاياها (من خالل التبرعات 
والتطوع وغير ذلك). وزع ورقة عمل البحث عن منظمات بناء السالم واطلب من المجموعات 

إكمالها. 
اطلب من كل مجموعة إعداد قصة إخبارية مسائية حول منظمتهم كما لو أن المنظمة . ٤

حققت أحد إنجازاتها اليوم. وينبغي عليهم تقديم منظمتهم إلى الصف من خالل تمثيل 
قصتهم الجديدة. 

اشرح باختصار باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ٥
ما األنماط التي الحظتها في أنشطة المنظمات المذكورة؟ ◆
هل كان هناك ارتباطات بين عمل المنظمات المحلية والدولية؟ ◆
ً من خالل مجموعات منظمة من أجل السالم؟ ◆ ما قيمة عمل األشخاص سويا

النشاط اإلضافي ١
إنشاء منظمة لبناء السالم

ــة إلى مجموعــات واطلــب من كل  قســم الطلب
مجموعة تشــكيل منظمة بناء السالم الخاصة 
بهــا - التعــرف على هــدف لبناء الســالم الدولي 
ــاول هذا الهدف. ما  ــم منظمة يمكنها تن وتصمي
اإلجراءات التي تتخذها منظمتك لتحقيق هدفك؟ 
ــك؟ كنشــاط نهائي،  ــى منظمت من ســينضم إل
اطلب من كل مجموعة إعداد إعالن عن مجموعة 
للتليفزيون/الراديو/اإلنترنت  بهم  الخاصة  السالم 
وعرض إعالنها على الصف. وســوف يكون الهدف 
من اإلعالن تعريف المشاهد بالمنظمة ومهمتها 

وتحفيز الناس على دعم القضية. 

النشاط اإلضافي ٢ 
المخطط الزمني للسالم

ــة إعداد مخطط زمني للســالم   اطلــب من الطلب
ــاول بالبحث األحــداث الدولية الرئيســية من  يتن
ــى اآلن، والمنظمــات التي تم  القرن العشــرين حت

تشكيلها استجابة لتلك األحداث.

لتقييم: ا

ورقة عمل مكتملة، وقصة إخبارية مسائية، وعمل مجموعة صغيرة، ومناقشة على مستوى الصف 
بالكامل.

٩٠ دقيقة
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١١٧ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ٣ | الدرس ٣-٢ | المنظمات التي تعمل من أجل السالم

الدرس ٣-٢  ورقة العمل: البحث عن منظمات بناء السالم

التوجيهات: اختر منظمة لبناء الســالم للبحث عن األســئلة التالية حول منظمتك واإلجابة عنها. بعد إجابتك على األســئلة، قم بإعداد قصة 
ــك، مع افتراض حدوث النشــاط اليوم. اســتعد لتقديم منظمتك للصف من خــالل تمثيل قصتك  ــة مســائية حول أحد أنشــطة منظمت إخباري

اإلخبارية.

ما اسم منظمتك؟

ما مهمة منظمتك وأهدافها؟

كيف تقوم منظمتك بتنفيذ مهمتها؟

ما بعض إنجازات منظمتك؟

كيف يمكن لألشخاص المساهمة في منظمتك أو دعمها (التبرع أو التطوع أو غير ذلك)؟
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١١٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الدرس ٣-٣
كيف تصبح صانع سالم

األسباب عرض 

القضايا  في  التفكير  عليهم  ينبغي  الطلبة،  حياة  من   ً جزءا السالم  بناء  عملية  جعل  من  للتمكن 
مجتمع  في  ويساهم  اآلخرين  لدى   ً وعيا يخلق  نحو  على  لها   ً تبعا والتصرف  لهم  بالسنبة  المهمة 
عالمي. وسوف يفكر الطلبة في هذين الدرسين بطريقة نقدية حول بناء السالم واتخاذ إجراء تجاه 

قضية ما. 

األهداف 

إضفاء الطابع الشخصي على نزاع وتنمية التعاطف من خالل وضع المرء لنفسه مكان شخص . ١
يعيش في منطقة النزاع.

ً للسالم واتخاذ إجراء.. ٢ التفكير بطريقة نقدية حول كون المرء صانعا

يير لمعا ا

تنمية الفرد والهوية ◆
الروابط العالمية ◆
المبادئ والممارسات المدنية  ◆

الوقت: ٤ ساعات (على الرغم من كتابة هذا الفصل على شكل درس، إال إنه يشبه وحدة مصغرة 
تتضمن العديد من األجزاء التي ينتهي بها األمر إلى مشروع عمل. ويمكنك اختيار تناول جميع 

األجزاء على طول أيام عديدة، أو يمكنك تحديد نشاط واحد أو أكثر حسب الوقت المتوفر لديك.)

المواد

ورقة عمل خطبة صناعة السالم  ❑
ورقة عمل مشروع العمل ❑

الوصول إلى اإلنترنت للبحث وعرض الفيديو ❑
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اإلجراءات

التعلم من الماضي (٣٠ دقيقة)
اكتب المقولة التالية لغاندي على السبورة: "كن التغيير الذي ترغب في رؤيته في العالم." . ١

ــب من الطلبة أن يكتبوا ماذا تعني لهــم هذه المقولة في ٣٠ دقيقة. ثم اطلب منهم  اطل
ً من المتطوعين  ــددا أن يتشــاركوا أفكارهم مع الشــخص الذي يجلــس بجوارهم. اطلب ع

لمشاركة إجاباتهم مع الصف بأكمله. 
ً. واطلب . ٢ ــا والتفكير على نحو أكثر تحديدا ــب منهم اآلن النظر إلى اإلجابة التي كتبوه اطل

منهــم التفكير في األســئلة التالية بشــكل فردي. ويمكنهــم التعبير عــن أفكارهم بأية 
طريقة، من خالل الكتابة أو الشــعر أو الرســم وغير ذلك. وامنح الطلبة ١٠ دقائق ثم اطلب 

متطوعين للمشاركة:
ما التغيرات التي ترغب في رؤيتها؟ ◆
ما األفكار والمشاعر والتصرفات والعادات التي تحتاج إليها لتكون ذلك التغيير؟ ◆

اســأل الطلبة، في شكل مناقشة على مستوى الفصل بالكامل، عما يتذكرونه من الدرس . ٣
٣-١ (ما الذي يستلزمه األمر لتصبح صانع سالم؟): 

ما الصفات التي تصنع صانع سالم جيد؟  ◆
من هو مثال لصانع السالم الفعال؟ لماذا؟  ◆

أطلب من الطلبة أن يجروا مقابالت مع والديهم أو جديهم أو كبار السن ذلك المساء حول . ٤
ًا في الســن. قســم الطلبة إلى أزواج واطلب  من كان صانع ســالم فاعل عندما كانوا صغار
ً إلعداد من ثالثة إلى خمسة أسئلة للمقابلة. وينبغي عليهم تدوينها.  منهم العمل سويا

اطلب من بعض الطلبة مشاركة أسئلتهم.. ٥

اليوم التالي: من الماضي حتى الحاضر (٣٠ دقيقة)
اسأل الطلبة عن ردود أفعالهم العامة تجاه تجارب المقابالت التي أجروها اليوم السابق.. ١
قسم الطلبة إلى مجموعات من ثالثة أو أربعة أشخاص، واطلب منهم مشاركة المعلومات . ٢

من المقابالت التي أجروها. 
أدر مناقشة على مستوى الصف بالكامل باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ٣

ــا كانت قضايا الوالدين/الجدين/كبار الســن في ذلك الوقت؟ كيف اســتجاب صناع  ◆ م
السالم لهذه القضايا؟ 

ما االستراتيجيات التي استخدمها صناع السالم؟ من الذي قدم لهم المساعدة؟ ◆
ما التحديات التي واجهتهم؟ كيف تغلبوا على تلك التحديات؟ ◆
كيف كانت فاعليتهم كصناع سالم؟ ◆

ــى العالم اليوم. اطرح األســئلة . ٤ ــوم الحاضر واطلب مــن الطلبة التركيز عل انتقــل إلى الي
التالية:

ما القضايا الرئيسية في عالم اليوم من وجهة نظرك؟ هل هي قضايا محلية أم وطنية  ◆
أم دولية؟

ــا أو بحاجة إلى التحول؟ كيف  ◆ ــا القضايا الدولية التي تتضمن نزاعات تتعاطف معه م
ــا الرجوع إلى حصة العصف الذهني من اليوم  ترتبــط تلك القضايا بالنزاع؟ يمكنك هن

السابق عندما تفاعل الطلبة مع مقولة "كن التغيير الذي ترغب في رؤيته في العالم".

إضفاء الطابع الشخصي على النزاع والتغيير (٩٠ دقيقة)
أخبر الطلبة أنهم ســيقومون بكتابة خطبة لصناعة السالم باستخدام ورقة عمل خطبة . ١

صناعة الســالم لتوجيههم. واطلب من كل طالب أن يتخيل أنه مشارك في إحدى القضايا 
ــل الفصل. وأنه طلب منهــم تقديم خطبة  ــزاع التي تم تحديدها من قب ــة حول الن الدولي
ــر القضية. قد ترغب في أن  لصناعة الســالم في األمــم المتحدة حول تجربتهم وحول تأثي

٤ ساعات
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ــة بإجراء بحث حــول قضيتهم/نزاعهم فــي الليلة الســابقة كواجب منزلي.  يقــوم الطلب
ويسمح هذا بمزيد من الوقت لقراءات الفصل للخطب.

تتضمن األمثلة ما يلي: 

ــى الذهاب إلى المدرســة. (القضية:  ◆ طفــل فــي مخيم لالجئين فــي دارفور غير قادر عل
التعليم؛ النزاع: دارفور)

ــذي واجه صعوبة فــي االندماج في  ◆ أحــد الجنود األطفال الســابقين فــي كولومبيا ال
المجتمع (القضية: الجنود األطفال؛ النزاع: كولومبيا)

شارك مع الطلبة توجيهات المحتوى أدناه لخطبة بناء السالم الخاصة بهم واسمح لهم بإجراء 
بحث حول قضيتهم ونزاعهم.

اذكر بعض المعلومات عن نفسك.  ◆
وضح سبب أهمية هذه القضية. ◆
اشرح كيفية تأثير القضية على حياة األشخاص وكيف أثرت في حياتك.  ◆
اشرح ما الذي يمكننا القيام به لتغيير األمور لألفضل. ◆

اطلب من الطلبة مشاركة خطب بناء السالم الخاصة بهم في مجموعات صغيرة أو أمام . ٢
الصف حسب الوقت المتوفر. 

بعد الخطب، قم بإدارة مناقشــة على مســتوى الفصل بالكامل باستخدام بعض األسئلة . ٣
التالية أو جميعها:

ما الخطبة التي كانت متميزة من وجهة نظرك؟ لماذا؟ ◆
ما التأثير الشخصي للنزاعات الدولية علينا؟  ◆
هل ســمعت من قبل شــهادة أحد الناجين من نزاع؟ ماذا كان تأثير ذلك عليك؟ لماذا قد  ◆

يكون من المهم لألشــخاص حول العالم والســيما األشــخاص في مراكز السلطة أن 
يستمعوا لتلك القصص؟

ما الدور الذي يمكننا لعبه لصنع فرق عند االستجابة للنزاعات الدولية؟ ◆

اتخاذ إجراء (٩٠ دقيقة)
أخبر الطلبة أنهم سيقومون اآلن بتنفيذ مشاريع العمل الخاصة بهم لتناول قضية دولية . ١

من اختيارهم.
قســم الطلبة إلى مجموعــات من ثالثة أو أربعة أشــخاص حســب اهتماماتهم (يمكنك . ٢

إعادتهم إلى القضايا التي قالوا إنها مهمة في وقت سابق). 
ــل للتحقيق وواقعــي وفي موعده) . ٣ ــل للقياس وقاب ــدم إطار عمــل SMART (محدد وقاب ق

لمساعدتهم في وضع خطط العمل الخاصة بهم.

تتضمن بعض أمثلة األفكار العملية ما يلي:
القضية: األلغام األرضية

ــا للفصول حول عدد األلغام األرضية فــي العالم وتأثيرها  عقد حلقة دراســية تتحدث فيه
على حياة األشــخاص الذين يعيشــون بالقرب منها، وتثقيف األطفــال حول النزاع وكيفية 

إشراكهم.
المشروع: جمع تبرعات لتقديمها إلى مؤسسة تتولى تدريب الكالب على اكتشاف األلغام.

ــت، يمكنك الوصول إلى  مالحظة: إذا ســمح الوق
شــهادة في الكونغرس أو تنزيل فيديو لشاب كان 
ضحية لنزاع يروي شــهادته واعرضه على الطلبة. 
ثم اســأل الطلبة عن شــعورهم عندما ســمعوا 
الشهادة. ما نوع التأثير الذي يمكن لتلك الشهادة 

إحداثه على الجمهور؟

GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   121GPC_EducatorToolkit-(HighSchool)_2012 reprint_ar.indd   121 15/01/2013   07:20:26 �15/01/2013   07:20:26 �



مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ١٢٢

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

القضية: النزاع في أوغندا
المشــروع: إجراء مسابقة ملصقات لفصلك أو لمدرستك يدعو الطلبة إلى ابتداع شعارات 

وصور تعلم الناس عن األيتام في النزاعات.

وزع ورقة عمل مشــروع العمل الذي ســيضع الطلبة أفكارهم مــن خالله. وينبغي أن يضع . ٤
الطلبة خطة يمكنهم تنفيذها وتحديد موعد لتحقيقها. 

الخيار البديل: تستطيع المجموعات تقديم خططها اإلجرائية ويستطيع الصف التصويت   
على الخطة التي يفضلونها. ويســتطيع الصف بأكمله تنفيذ هذه الخطة بدالً من تنفيذ 

كل مجموعة لخطة خاصة بها. 
بعد إكمال المشروع، قم بإجراء محادثة باستخدام بعض األسئلة التالية أو جميعها:. ٥

ماذا كانت أبرز مكونات المشروع؟ ◆
ما الذي قمت به بصورة جيدة؟ ◆
ما التحديات التي واجهتها وكيف تمكنت من التغلب عليها؟ ما المجاالت التي يمكنك  ◆

تحديدها من أجل التحسين؟ 
ما الذي تعلمتموه كمجموعة وتعلمته كفرد حول بناء السالم؟ ◆

نشاط إضافي: 
بعد انتهاء الطلبة من تنفيذ مشــاريعهم، اطلب 
منهم إنشــاء عــرض تقديمي مبتكر حــول النزاع 
ً: "استخدم ما  لمشاركته مع الطلبة األصغر سنا
تعلمته للتمكن من تثقيف الشــباب وتحفيزهم 

حول بناء السالم."

لتقييم: ا

خطب بناء السالم، وورق عمل مشروع العمل وتنفيذ المشروع والعمل الجماعي ومناقشة الفصل
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الدرس ٣-٣  ورقة العمل: خطبة بناء السالم

االسم ________________________

التوجيهات: سوف تلعب في هذا النشاط دور شخص تأثر بقضية دولية يدور حولها نزاع. تخيل أنك تلقيت دعوة للتحدث في األمم المتحدة حول 
قضيتك وتأثيراتها. وتســتمع األمم المتحدة لشــهادة من "شــخص من العالم الحقيقي" كجزء من عملية صناعة السياسة. وتقع على عاتقك 

مسؤولية كبيرة! وينبغي تجهيز خطبتك بصورة جيدة وإضفاء الطابع الشخصي والعاطفة عليها. 

ما القضية التي ستتناولها خطبتك؟ ما النزاع المتصل بقضيتك؟. ١

من أنت؟ تناول جوانب شخصيتك، مثل اسمك وسنك وخلفيتك وتجربتك مع النزاع. . ٢

االسم ________________________ أ. 

السن ___________ ب. 

الخلفية ج. 

التجربة مع النزاع د. 

ما سبب أهمية هذه القضية؟. ٣
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كيف أثرت في حياتك على الصعيد الشخصي؟ وعلى صعيد مجتمعك؟ (قم بتضمين حقائق حول النزاع في هذا القسم. استخدم البحث . ٤
لدعم نتائجك)

ــذي يمكن أن يقوم به الجمهور والمجموعات األخرى من أجل تغيير األمور إلى األفضل؟ (فكر في اإلجراءات التي يســتطيع األشــخاص . ٥ ــا ال م
اتخاذها و/أو السياسات التي يمكنهم تنفيذها.)

اكتب الخطبة! استخدم المساحة أدناه وورقة إضافية إذا لزم األمر. . ٦
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الدرس ٣-٣ ورقة العمل: مشروع العمل

كن التغيير الذي ترغب في رؤيته في العالم - غاندي

أعضاء المجموعة _______________________________________________________

ما قضية النزاع التي ستتناولها مجموعتك؟ . ١

ما سبب أهمية هذه القضية بالنسبة لكم؟ . ٢

اكتب ثالث حقائق رئيسية حول القضية يمكنك استخدامها في الخطة اإلجرائية الخاصة بك.. ٣

.١

.٢

.٣

فكر في ثالث أفكار لمشــاريع عمل. وتذكر أن تكون بســيطة ومبتكرة! وأثناء التخطيط، اســتخدم عملية SMART لمســاعدتك في اختيار . ٤
مشروع: محدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق وواقعي وفي موعده.

.١

.٢

.٣
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اختر فكرة واحدة وتناولها بالوصف فيما يلي. اكتب التاريخ الذي سينتهي فيه مشروع العمل الخاص بك.. ٥
وصف المشروع (ماذا سيحدث؟): أ. 

الهدف (ما الذي تأمل في تحقيقه؟):  ب. 

ج.  المخطط الزمني (ماذا سيحدث عندما؟ اذكر الخطوات التي ستحدث باتجاه التنفيذ وموعد حدوثها.):

د.  الموارد البشرية (ما عدد األشخاص الذين تحتاجهم للمشروع وما المهارات التي يحتاجونها؟):   

هـ.  الموارد المالية (ما المواد التي ســتحتاجها؟ ما المبلغ الذي ســتحتاجه لشراء التجهيزات أو المواد للمشروع وما طريقة حصولك على   
ذلك المال أو من أين ستحصل على التجهيزات؟):

ً؟) التقييم (كيف تعرف أن المشروع كان ناجحا و.   

ً لكل فرد في المجموعة. وتتضمن األمثلة ما يلي: قائد المجموعة، منسق المعلم، الفنان، الباحث، المحاسب، المصور الفوتوغرافي. . ٦ حدد دورا
اكتب تلك األدوار أدناه.
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القسم ٣ | الدرس ٣-٣ | كيف تصبح صانع سالم

للمعلمين  السالم  بناء  أدوات  مجموعة  الملحق: 

توجيهات المشاركة 

يتجاوز التوقعاتيحقق األهدافيحقق األهداف بطريقة جزئيةال يحقق األهدافالمعايير

ً ما يتخذ الطالب  ◆ نادرا
ً فاعالً في تعلمه.  دورا

ً ما يشارك ويطرح  ◆ نادرا
األسئلة بطريقة غير 

منتظمة. 

يتردد الطالب في  ◆
مشاركة األفكار أو 

تقبل المخاطر، وقد ال 
ً أو يحترم  ينصت دائما

آراء اآلخرين. 

عادة ما يشارك  ◆
الطالب فقط عندما 

يطلب منه. 

نتيجة لعدم االنتهاء  ◆
من المهام أو إهمالها 
قد ال يكون الطالب 

ً لإلجابة  مستعدا
بشيء من التفصيل 

أو بشكل أساسي. 

يحتاج الطالب إلى  ◆
التذكير بانتظام 

 ً ليظل منتبها
للمهمة، وقد توجد 

حاجة لعقد 
اجتماع مع المعلم 
واألبوين إلعادة تحديد 

توقعات المشاركة.

◆  ً يلعب الطالب أحيانا
ً في تعلمه  ً نشطا دورا

ويشارك األفكار ذات 
الصلة ويطرح أسئلة 

مناسبة. 

على الرغم من  ◆
معارضة تحمل 

المخاطر، يساهم 
الطالب بانتظام في 

مناقشات الفصل. 

يستمع الطالب  ◆
لزمالئه في الفصل 

ويحترم آراءهم. 

نتيجة لالنتهاء من  ◆
المهام، يكون الطالب 

ً لإلجابة على  جاهزا
األسئلة عند سؤاله. 

قد يحتاج الطالب إلى  ◆
تذكيره أحيانا ليظل 

ً للمهمة،  منتبها
ولتحقيق االستفادة 

القصوى من وقت 
الفصل وزيادة مستوى 

االلتزام بالدورة.

ً ما يتخذ الطالب  ◆ دائما
ً فاعالً في تعلمه.  دورا

يشارك الطالب  ◆
بانتظام في مناقشات 

الفصل ويتطوع 
ً بطرح أفكاره،  كثيرا

ويطرح أسئلة 
مدروسة ويدافع عن 

آرائه. 

يستمع الطالب  ◆
باحترام إلى زمالئه 
في الفصل ولديه 

الرغبة في مشاركة 
األفكار نتيجة لالنتهاء 

من المهام. 

على الرغم من عدم  ◆
ً في  تسببه مطلقا

مشكالت داخل 
الفصل، ال يظهر هذا 
 ً ً التزاما الطالب دائما

ً لتحقيق  متناسقا
االستفادة القصوى 

من وقت الفصل كل 
يوم.

يقوم الطالب عادة بلعب دور  ◆
تطوعي ومتعمق ونشط في 

تعلمه ويتحدى نفسه بصورة 
يومية. 

من خالل المشاركة واالستفسار،  ◆
يظهر الطالب باستمرار رغبة 
أصيلة في التعلم ومشاركة 

األفكار مع زمالئه والمعلم. يبادر 
في النقاشات، ويطرح أسئلة 

هامة ويعيد صياغة تعليقات 
اآلخرين عند تقديم تعليقاته، 
ويتصرف كقائد داخل المجموعة. 

لدى الطالب رغبة في تحمل  ◆
المخاطر، ويؤكد على رأيه 

ويدعمه ويستمع بكل نشاط 
لآلخرين. 

الطالب مستعد بصورة جيدة  ◆
ً للمساهمة في الصف  دائما

ً إلكماله المهام بكل دقة،  نظرا
وتوضح دقة عمله األهمية 

الكبيرة التي يوليها للتعلم.

۱۲۳٤النقاط

DCBAمعادل الدرجة

الملحق
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١٢٩ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

الملحقالقسم ٣ | الدرس ٣-٣ | كيف تصبح صانع سالم

الملحق  مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين نموذج التعليقات

ً: وســوف تتيح لنا خبرتك في اســتخدام الدروس مع الطلبة  ً حيا التوجيهات: تهدف مجموعة أدوات بناء الســالم للمعلمين ألن تكون مســتندا
والمالحظات التي تقدمها لنا تطوير هذا المورد وتحسينه باستمرار. يرجى تخصيص بضع دقائق لمشاركة أفكارك أدناه، بإرسال نموذج المالحظات 
 United States Institute of Peace, Global Peacebuilding Center, 2301 Constitution Avenue, NW, Washington, :هذا على العنوان

.www.buildingpeace.org أو قم بدالً من ذلك بإكمال نموذج المالحظات على اإلنترنت على الموقع .DC 20037

يرجى مالحظة التالي: اإلجابات على هذا النموذج مجهولة المصدر، ولكن إذا رغبت في التواصل مع هيئة التعليم حول مالحظاتك، يرجى تضمين 
بريدك اإللكتروني هنا:  

__________________________________________________________________________________________________________

الصفوف التي استخدمت فيها دروس مجموعة األدوات: _________________________________________

المواد التي استخدمت فيها دروس مجموعة األدوات: ________________________________________

كيف سمعت عن مجموعة األدوات؟  _________________________________________________

على مقياس من ١ إلى ١٠ (حيث رقم ١ هو األقل و١٠ هو األعلى)، يرجى وضع دائرة حول الرقم الذي يشير إلى كيفية تقييمك لمجموعة أدوات . ١
بناء السالم للمعلمين بشكل إجمالي كإضافة إلى منهجك.

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤   ٣  ٢  ١  

ــاس من ١ إلى ١٠ (حيث رقــم ١ هو األقل و١٠ هو األعلى)، يرجى وضع دائرة حول الرقم الذي يشــير إلى أي درجة كانت الدروس مثيرة . ٢ ــى مقي عل
بالنسبة لطلبتك. 

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤   ٣  ٢  ١  

على مقياس من ١ إلى ١٠ (حيث رقم ١ هو األقل و١٠ هو األعلى)، يرجى وضع دائرة حول الرقم الذي يشير إلى درجة سهولة الربط بين الدروس . ٣
ومعايير المحتوى.  

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤   ٣  ٢  ١  

على مقياس من ١ إلى ١٠ (حيث رقم ١ هو األقل و١٠ هو األعلى)، يرجى وضع دائرة حول الرقم الذي يشــير إلى مدى ســهولة تنســيق الدرس . ٤
لالستخدام.  

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤   ٣  ٢  ١  

ــاس مــن ١ إلى ١٠ (حيث رقم ١ هــو األقل و١٠ هو األعلى)، يرجــى وضع دائرة حول الرقم الذي يشــير إلى درجة احتمال مشــاركتك . ٥ ــى مقي عل
لمجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين مع زمالئك.

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤   ٣  ٢  ١  
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ١٣٠

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

ما الدروس التي وجدتها أكثر فاعلية فيما يتعلق بالمحتوى أو الطرق؟ لماذا؟. ٦

ما الدروس التي وجدتها أقل فاعلية فيما يتعلق بالمحتوى أو الطرق؟ لماذا؟. ٧

ــالت التي أجريتها على أي من الدروس والتي تعتقد أنه يجب إدخالها في الطبعات المســتقبلية من مجموعة أدوات بناء الســالم . ٨ ــا التعدي م
للمعلمين؟

ما المحتوى اإلضافي الذي تعتقد أنه يجب إضافته إلى مجوعة أدوات بناء السالم للمعلمين؟. ٩

ما المحتوى/الموارد اإلضافية للطلبة والمعلمين التي قمت بالوصول إليها على الموقع www.buildingpeace.org إلكمال الدروس؟ . ١٠

يرجى مشــاركة أمثلة عملية لكيفية اســتفادة أو تأثر طلبتك بالمحتوى والدروس في مجموعة أدوات بناء الســالم للمعلمين (تابع في ورقة . ١١
أخرى إذا دعت الحاجة).
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١٣١ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ١ | الدرس ١-١ | تعريف النزاع

حول المحرر
أليسون ميلوفسكي  هــي مسؤولة برامج أولى في معهد السالم األميركي ومتخصصة في 
ــة الثانوية. وتعمــل مع المعلمين داخــل الواليات  ــر المناهج للمرحل تثقيــف المعلمين وتطوي
المتحدة وفي أماكن النزاع إلدخال مفاهيم إدارة النزاع في المناهج الدراسية. باإلضافة إلى ذلك، 
تقوم بالتدريس حول التنســيق والحوار في أكاديمية إدارة النزاعات الدولية وبناء الســالم التابعة 
للمعهد وتدريب الشــرطة الدولية وجنود حفظ الســالم التابعين لألمــم المتحدة على مهارات 
التواصل والتفاوض. وقد ســاعدت ميلوفسكي في برامج التعليم والتدريب في الشرق األوسط 
ً في دورات حوارية حول العرق ونوع  وأفريقيا وجنوب آســيا وآسيا الوســطى. وتقوم بالتدريس حاليا
ــن بجامعة ميريالند. تحمل ميلوفســكي شــهادة البكالوريوس من  الجنــس للطلبة الجامعيي
ــة المناهج  ــم مع درجــة التخصص في نظري ــل والدكتوراه في سياســة التعلي جامعــة مكغي

وتطويرها من جامعة ميريالند. 

حول المساهمين
كريسـتينا بيردان هي مدرســة في مدارس مدينة بالتيمور. وقد تخرجت من جامعة طاوسون 
ــا على بكالوريوس  بعــد حصولها على ماجســتير اآلداب في برامــج التعليم، وذلك بعد حصوله
ً كمديرة للمعلمين في شــركة  ــة الجنائية من جامعة ميريالند. وتعمل حاليا ــوم في العدال العل
.The Youth Dreamers, Inc، وهي مؤسســة غير ربحية أنشــأها طلبتها عام ٢٠٠١ للحد من 
العنف بين الشــباب بعد المدرســة من خالل إنشاء مركز للشباب يدار من قبلهم. وكانت ضمن 
 Writing for a Change: Boosting Literacy and Learning ــاب ــق التحرير الذي ألف كت فري
through Social Action، جوسي باس، ٢٠٠٦. وقد حصلت على شهادة توثيق المجلس الوطني  
ــام ٢٠٠٠، وحصلت على جائزة B-More Fund Award في تشــرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦،  في ع
وكانت زميلة لجمعية Open Society Institute Community في عام ٢٠٠٧. وقامت بالتدريس 
ــن مــع Young Audiences of Maryland ومعهــد تكامل الفنون  فــي معهــد تعليم الفناني
ــة معهد ميريالند  بجامعــة طاوســون. وهي عضو فــي هيئة التدريس وتعمــل بدوام جزئي بكلي

للفنون، وحاصلة على درجة الماجستير في برنامج الفنون المجتمعية.

 Mercy Corps Action Center to End World سارة بيفر تعمل مديرة لبرنامج التعليم في
ا كفنانة معلمة ومنســقة تنمية مهنية لمشــروع المسرح  Hunger في نيويورك. وتعمل أيضً
ــورك، كانت تعمل  ــل االنتقال إلى نيوي ــم القراءة والكتابة في أروشــا، بتنزانيا. وقب ــي وتعلي الدول
كمعلمة مســرح في مدرســة هيرندون الثانوية في مقاطعة فيرفاكس. وقد حصلت على درجة 
ــر التعليم الدولي مــع التركيز على تعليم الســالم ومناهجــه من كلية  الماجســتير فــي تطوي
ــة للتغيير  ــادرة الدولي ــا حيــث كانت المنســق المســاعد للمب ــن، بجامعــة كولومبي المعلمي

المجتمعي والفنون.

دانييل غولدبيرغ اختصاصية التدريب على التنوع ووســيط تتمتع بثماني ســنوات من الخبرة 
 A ــك معهد رابطة مكافحة التشــهير ــة والمحلية، بما في ذل فــي إدارة برامــج التعليم الدولي
®WORLD OF DIFFERENCE وEchoes & Reflections: منهــج وســائط متعــددة عــن 
ــت دانييل زميلة فيالق أطلس فــي بوغوتا بكولومبيا،  الهولوكوســت. ومــن ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٠، كان
وعملت بالمنظمة غير الحكومية Give to Colombia لتوجيه موارد دولية جديدة وبناء تحالفات 
بين القطاع العام والخاص لدعم مشــاريع التنمية المجتمعية االبتكارية في كولومبيا. وخالل 
ا في عام ٢٠١٠ في المعهد الدولي المعني بتعليم السالم في كارتاجينا  هذه الفترة، درست أيضً
بكولومبيا. باإلضافة إلى العمل مع منظمة أصوات من أجل الســودان، وهو تحالف للمنظمات 
األميركية في الشــتات المكرسة لتعزيز الســالم والتنمية في السودان، وهي تعمل اآلن منسق 
برنامج في معهد دراســة حقوق اإلنسان في جامعة كولومبيا حيث تتولى تنسيق مبادرة تنمية 
بناء الســالم في دارفور. حازت غولدبيرغ على درجة الماجســتير في السالم الدولي وحل النزاعات 

من الجامعة األميركية.
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مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين   ١٣٢

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين | إصدار المدارس الثانوية

نورا غوردون دأبت على دراسة وممارسة حل النزاع لعقد كامل من الزمان. وتعمل اآلن مساعدة 
لســفير أفغانســتان في األمــم المتحدة. وقد حصلت نورا على درجة الماجســتير في الشــؤون 
ــة والعامة بجامعة كولومبيا. وبزغ  الدولية مع التركيز على حل النزاع من كلية الشــؤون الدولي
تميزها في دراســات الســالم والنزاع في جامعة كاليفورنيا ببيركلي وعملت على مشروعات بناء 
الســالم في تيمور الشــرقية وليبريا وروندا والبرازيل والضفة الغربية وســوريا واألمازون البرازيلية  
ــورك. وفي رواندا، قامت بالمعاونة في تدريبات القيادة وســاعدت في تنســيق الحوار للقادة  ونيوي
ــن رفيعي المســتوى وقادة المنظمات غير الحكومية. ومــن خالل مفوضية الالجئين  الحكوميي
ــة. وقضت نورا ثالث  النســائية، صممــت نورا أدوات تنســيق في ليبريا لبرامــج التدريب الوظيفي
سنوات في برامج التنســيق الخاصة بمنظمة تدريس السالم بروكلين من أجل السالم. وقضت 
فصــل الصيف في ٢٠٠٩ في إجراء أبحاث في تيمور الشــرقية مع مركز كولومبيا لحل النزاعات 
الدولية. ومع برنامج الدبلوماســية الشعبية األميركي-السوري، ساعدت في تنسيق ورش عمل 

لحل النزاع في سوريا. 

إيالنا النكاسـتر هي أســتاذ مســاعد في برنامج التدريب والتعليم الدولي في كلية التعليم 
ــب والصحة فــي الجامعــة األميركية في واشــنطن العاصمة. وكمتطوعــة في فيالق  والتدري
الســالم، قامت بتعليم اإلنجليزية للصف قبل األخير في مدرســة ثانوية في بوتسوانا. وتتضمن 
مسيرتها التعليمية، التعليم في مدرسة بيل مالتي كالتشر الثانوية (مركز التعليم بمرتفعات 
ــد، وجامعة ميريالند.  ــا)، بجامعة كوتش في إســطنبول، وكلية مونتغومري في ميريالن كولومبي
ــا كاختصاصية مناهج تركز على تطوير المناهــج لمتعلمي اللغة اإلنجليزية.  ــا عملت أيضً كم
تحمل النكاســتر شــهادة البكالوريوس من جامعة فيرجينيا ودرجة الماجســتير في التعليم من 
ــي من جامعة ميريالند.  جامعة جورج واشــنطن، مع درجة الدكتوراه في سياســة التعليم الدول
ــة العرق الحرج،  ــة الحالية، نوع الجنــس والتعليم الحضري ونظري ــا البحثي وتشــمل اهتماماته

باإلضافة إلى التحليل الحيزي االجتماعي. 

في عامها الســادس من تعليم الدراسات المجتمعية للصف الســابع وقواعد السلوك للصف 
ــرز، حصلت أدريان مورفي على درجة الماجســتير في إدارة المدارس  الثامن في مدرســة غرين أك
الخاصة من كلية المعلمين بجامعة كولومبيا. وهي عميدة الوحدة ٨/٧ ومديرة تعلم الخدمة. 
وقد حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة بيشوب في كيبك ودرجة الماجستير في السالم 
ــزاع الدولي مــن جامعة جاومي األول في إســبانيا. ومن خــالل دعمها الكبير  ــة وإدارة الن والتنمي
 Highly Effective Character :للتنمية األخالقية لألطفال، قامت بنشر كتابين في عامين هما
 Twenty-One for Teens, Caseو  Education Programs in Independent Schools
Studies for Students in Grades 7–12. وقبل التدريس، راقبت مورفي االنتخابات في السلفادور 

ا في فيالق المجتمع المدني أميريكور كقائدة فريق.  وصربيا. كما خدمت أيضً

حصلت تيريز تريبيلكوك وهي من ميشــيغان، على درجة البكالوريوس في العلوم السياســية، 
تخصص االقتصاد، من جامعة ميشيغان، وحصلت على درجة الماجستير في السياسة العامة، 
ا كمديرة مشــاريع لدى معهد البحث  ا من جامعة ميشــيغان. وعملت أيضً ــي، أيضً الفــرع الدول
االجتماعي، وكضابط استخبارات (محلل اقتصادي سياسي حول أميركا الالتينية) لصالح وكالة 
ا الماضية، كمعلمة دراسات اجتماعية في  المخابرات المركزية، وعملت خالل األربعة عشــر عامً
ــخ وجمعية هيرفورد  ــد. وهي ترعى نادي التاري المدرســة الثانوية فــي مقاطعة بالتيمور بميريالن
ــا يكفي لتعيش بالخارج، وتســتمر في االســتمتاع بالترحال  الفلســفية. وكانت محظوظة بم
والقراءة وشــغل اإلبرة وعائلتها. وقد تزوجت من زوجها كريغ، وهو محامي هجرة وعقيد في هيئة 
ا، وهي تكرس نفسها ألوالدها، أوبري، وهو  ممثل النيابة العامة بالجيش، منذ سبعة وعشرين عامً
طالب في الســنة قبل األخيرة في جامعة ويسكونســين، وجوزيف، وهو طالب في السنة األولى 

في جامعة إنديانا في بنسلفانيا.
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١٣٣ مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمين

القسم ١ | الدرس ١-١ | تعريف النزاع

مجلس اإلدارة

 PFC Energy جيه روبينسون ويست (الرئيس)، رئيس مجلس إدارة

جورج إي موس (نائب الرئيس)، أستاذ الممارسة المساعد، جامعة جورج واشنطن

جودي أنسلي مساعد سابق للرئيس ونائب مستشار األمن الوطني في عهد الرئيس جورج دبليو 
بوش

إيريك إدلمان، ممارس مقيم متميز ببرنامج هيرتوغ، في كلية الدراسات الدولية المتقدمة 
بجامعة جونز هوبكينز

كيري كينيدي، رئيس، مركز روبرت إف كينيدي للعدل وحقوق اإلنسان

Quality Care Consultants, LLC إكرام و. خان، رئيس، شركة

ستيفين دي كراسنر، أستاذ غراهام هـ. ستيوارت للعالقات الدولية، بجامعة ستانفورد

جون إيه النكاستر، مدير تنفيذي سابق، المجلس الدولي للحياة المستقلة

جيريمي إيه روبكين، أستاذ، كلية جورج ماسون للقانون

جودي فان ريست، نائب الرئيس التنفيذي، المعهد الجمهوري الدولي

نانسي زيركين، نائب الرئيس التنفيذي، مؤتمر القيادة المعني بالحقوق المدنية

أعضاء بحكم المنصب

ميشيل إتش بوسنر، مساعد وزير الخارجية للديموقراطية وحقوق اإلنسان والعمل

جيمز إن ميلر، نائب أول وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية

غريغ أف مارتين، لواء في الجيش األميركي، رئيس جامعة الدفاع الوطني

جيم مارشال، رئيس، معهد السالم األميركي (غير مصوت)
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يتوجه معهد السالم األميركي بالشكر إلى 
مؤسسة فيرايزون على دعمها السخي. 

ً بواسطة مؤسسة جون د.  تم التمويل أيضا
 وكاثرين ت. ماك آرثر.

iStockPhoto.com © :صورة الغالف
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مجموعة أدوات بناء 
السالم للمعلمني
إصدار املدارس الثانوية

GLOBAL  PEACEBUILDING  CENTER

United States 
Institute of Peace

2301 Constitution Ave., NW
Washington, DC 20037

www.usip.org

UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE

مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمني

مت تصميم مجموعة أدوات بناء السالم للمعلمني بواسطة املعلمني ومن أجلهم للمساعدة 
على تطوير اجليل التالي من صناع السالم. ويتضمن الدان - واحد للمدارس املتوسطة وآخر 
ً تفاعلية تطرح مواضيع ومهارات بناء السالم للطلبة في أعمار  للمدارس الثانوية - دروسا

ً على التوالي.  ١١-١٣ و١٤-١٨ عاما

مت تنظيم الدروس حول ثالث أفكار أساسية في مجال إدارة النزاعات الدولية:
 

• النزاع طبيعة متأصلة في اإلنسان.
• إمكانية منع النزاع العنيف. 

• هناك العديد من الطرق لتصبح صانع سالم.

باألساليب  العهد  حديثي  للمعلمني  مفصلة   ً خططا تقدم  التي  الدروس،  هذه  وتتضمن 
التفاعلية، نشرات وموارد للمعلمني وأنشطة إرشادية موجهة لتعليم الطلبة حول التحديات 
وبناء  االتصاالت،  (مثل  الطلبة  مهارات  الدروس  هذه  وتطور  العاملي.  السالم  بناء  وأهمية 
العالقات، وحتليل النزاعات، والتفاوض، والوساطة) وقدراتهم على القيام بدور بناة السالم في 

مجتمعاتهم وفي العالم األكبر.
  

السالم  لبناء  العاملي  املركز  إصدارات  أحد  للمعلمني  السالم  بناء  أدوات  مجموعة 
التابع ملعهد السالم األميركي. 

www.buildingpeace.org للحصول على املزيد من املعلومات، تفضل بزيارة
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