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، الذي قد يدعو اإىل احلرية اأو 
ّ

�شمن امل�شهد الذي يحيط بنا اليوم يف عاملنا العربي

اإىل ال�شتقالة اأو اإىل التقوقع اأو اإىل الياأ�ص، يقّدم هذا الدليل �شورة اأخرى، مبنّية على 

ثالثة اأ�ش�ص:

اأوًل، اإّن املواطنة لي�شت ثمرة ال�شتقرار والأمن والدميقراطّية واحلّرّيات والعي�ص 

مًعا ب�شالم، بل هي ال�شبيل للو�شول اإىل كّل ذلك.

ثانيًا، اإّن لكّل مواطن دوًرا وم�شوؤولّية يف العمل على حتقيقها.

نوع  عن  وا�شحة  �شورة  لدينا  يكن  مل  اإن  املواطنة  حتقيق  ميكننا  ل  ــه  اإّن ثالثًا، 

اأو  الهوّية  اإّما �رشاعاٍت على  التي تعي�ص  املتنّوعة  الذي نريده يف جمتمعاتنا  املواطنة 

عنًفا وت�شتيًتا اأو قلًقا على م�شتقبلها.

ا باجلهاد من  ّل كّل هذه امل�شاكل، بل ُتبنى يوميًّ فاملواطنة ل تعطى كهدّية عندما حُتَ

اأجل العدل وال�شالم واخلري العاّم. وهي لي�شت برتٍف حم�شوٍر باملجتمعات املتطّورة 

بل هي ال�شبيل للخروج مبجتمعاتنا من اأزماتها املزمنة وامل�شتجّدة.

لقد حتّققت يف العديد من الدول العربّية بع�ص املكت�شبات من احلقوق واحلّرّيات 

التي ت�شّكل العمود الفقرّي لقيام دولة املواطنة. ولكّن البناء ل يكتمل اإّل ببناء املواطن 

جهة  من  املجتمع،  وبناء  جهة  من  العاّمة  احلياة  يف  الفّعالة  امل�شاركة  عرب  امل�شوؤول 

 واللغوّي 
ّ

اأخرى، على اإرادة العي�ص مًعا بني اأبنائه على اختالف تنّوعهم الثقايّف والإثني

الدميقراطّية  املواطنة  اإىل  فالو�شول  م�شرتكة.  وقيم  مبادئ  اأ�شا�ص  على   ،
ّ

والديني

وامل�شتدامة يقت�شي بناء املواطنة احلا�شنة للتنّوع، التي جتمع بني القدرة على تاأمني 

احلقوق جلميع املواطنني بالت�شاوي وتطوير احلياة العاّمة على اأ�شا�ص التفاعل الثقايّف 

الذي يجعل من التنّوع م�شدًرا لالإثراء امل�شرتك. 

المقّدمة
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اإّن ال�شبيل للو�شول اإىل هذه الأهداف يكمن يف تفعيل الرتبية على خمتلف م�شتوياتها 

ون�رش الوعي وبناء قدرات املواطنني الت�شاركّية. ومبا اأّن الفئات ال�شبابّية ُتّثل اأكرث من 

ن�شف ال�شّكان يف املجتمعات العربّية، فاإّن هذا امل�شار الرتبوّي واإمكانّياته الكربى يف 

 الذي بيده القدرة على انت�شال العامل 
ّ

التغيري ياأتي اأّوًل عرب املخزون الب�رشّي ال�شبابي

 من ظلمات التقوقع وال�شطفافات القاتلة والثقافة امللتب�شة والإيديولوجّيات 
ّ

العربي

القومّية والدينّية امل�شتبّدة، للنهو�ص به، عرب الرتبية، نحو املواطنة احلا�شنة للتنّوع:   

من  بدًل  العاّمة  وامل�شلحة  الوطن  خدمة  على  تناف�ًشا  ال�شيا�شة  من  جتعل  •��التي 
اأن تكون تناف�ًشا على الوطن ومقّدراِته

ا حافًزا للتفاعل والنفتاح على اآفاق  ا اأو فكريًّ •��والتي ترى يف الآخر املختلف ثقافيًّ
القت�شادّي  اأو   

ّ
التاريخي لوجودي  مناف�ًشا  اعتباره  من  بدًل  جديدة  اإن�شانّية 

ّ
اأو الديني

بدًل   
ّ

الجتماعي والتكافل  بالت�شامن  مًعا  ُيبنى  م�رشوًعا  الوطن  تعترب  •��والتي 
ي�شنُعها  دينّية،  اأو  اإيديولوجّية  اأوهــاٍم  اأو  اأحــالٍم  لتحقيق  �شاحًة  يكون  اأن  من 

كّل على �شورِته وي�شعى لفر�شها على الآخرين

اإىل  والإ�شغاء  املواقف  لتو�شيح  كفر�شة  بالراأي  الختالف  اإىل  تنظر  •��والتي 
وتوّطد  ا  دميقراطيًّ اخلــالَف  تنّظم  حلول  اإىل  مًعا  والرتقاء  الآخرين  هواج�ص 

لفر�ص  باخلارج  وال�شتقواِء  العنف  اإىل  اللجوِء  من  بدًل   
ّ

الجتماعي التما�شَك 

معادلت تلغي الآخرين. 

املجتمع  �شمن  التنّوع  قبول  نتاج  هي  الثقايّف  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  اإّن 

احلياة  �شياق  يف  مكّوناته  بــني  احلــ�ــشــارّي  والتفاعل  احلـــوار  وحتفيز  الــواحــد، 

ال�رشاكة  واعتبار  امل�شرتك،   
ّ

اجلماعي للغنى  م�شدًرا  اعتباره  خالل  من  العاّمة، 

عملّية  من  جــزًءا   ،
ّ

الديني اأو  الثقايّف  اختالفه  من  الرغم  على  الآخــر،  املواطن  مع 

اجلامعة،  الوطنّية  الثقافة  تكوين  يف  ذلك  وُي�شهم  واملجتمعّية.  الفردّية  الذات  بناء 

اأو  اأخرى  على  جمموعة  هيمنة  دون  من  امل�شرتكة  الوطنّية  الهوّية  معامل  وحتديد 

واجلماعات  الأفــراد  عاتق  على  ذلك  حتقيق  ويقع  معّينة.  ثقافّية  اأحــادّيــة  فر�ص 

والدولة.  املديّن  واملجتمع 
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التي  اجلامعة  الروؤية  ميّثل  الذي  املفهوم  هذا  لن�رش  الرتبية  دور  هنا  وياأتي 

دينّية  انــتــمــاءات  مــن  الــعــربــّيــة  املجتمعات  فـــراد  اأ جميع  عليها  يّتفق  اأن  ميكن 

يف  �شّيما  ل  النظامّية  غــري  الرتبية  بيئة  وتــقــّدم  خمتلفة.  و�شيا�شّية  وثقافّية 

الذي  واملتفاعل  البّناء  لّلقاء  املجال  اأي�ًشا  بل  لذلك،  املجال  ال�شباب  اأو�ــشــاط 

خالله.  من  الروؤية  هذه  تتطّور 

يندرج  الثقايّف  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  على  للرتبية   
ّ

العربي الدليل  وهذا 

هــذه  حتقيق  يف  فــرد  كــّل  بــدور  بــذلــك  ــرًا  مــذّك »دورك«،  ا�ــشــمــه  بــرنــامــج  �شمن 

هذا  الثقافات  بني  للحوار  ليند  نا  اآ موؤ�ّش�شة  اأطلقت  وقد  ثقافتها.  ون�رش  املواطنة 

والجتماعّية،  الثقافّية  للتغيريات  القائد   
ّ

العربي ال�شباب  على  مرّكزة  الربنامج 

الأبي�ص  البحر  �شاطئ  على  الواقعة  الع�رشة  العربّية  البلدان  يف  بالأخ�ص  وذلك 

ليبيا،  اجلزائر،  تون�ص،  املغرب،  موريتانيا،  وهي:  منه،  القريبة  اأو  املتو�ّشط 

خا�ّص  ب�شكل  الربنامج  ويهدف  و�شوريا.  لبنان،  فل�شطني،  الأردن،  م�رش، 

املــديّن  املجتمع  منّظمات  لــدى  الــعــاّمــة  احلــيــاة  يف  امل�شاركة  مــهــارات  تنمية  اإىل 

جمتمع  بــنــاء  يف  بــدورهــم  لي�شاهموا  املــتــو�ــشــطــّيــة،  الــعــربــّيــة  الـــدول  ومــواطــنــي 

ا  وفر�شً ف�شاءات  املديّن  املجتمع  ملنّظمات  الربنامج  يقّدم  كما  ومتعّدد.  منفتح 

املنطقة  ويف  نف�شها  الــدولــة  داخــل  نظرائها  مــع  واملــنــا�ــرشة  لــلــحــوار  واأدوات 

متو�ّشطّية. الأورو 

دليل  باإعداد  الثقافات  بني  للحوار  ليند  اآنا  موؤ�ّش�شة  تقوم  الربنامج  هذا  مبــوازاة 

 للرتبية على املواطنة احلا�شنة للتنّوع الثقايّف.
ّ

 اأورومتو�ّشطي
ّ

تدريبي

العمل على  ال�رشورّي  اأّنه من  ارتاأتا  اأديان  ليند وموؤ�ّش�شة  اآنا  اأّن موؤ�ّش�شة  اإّل   

البلدان  اإىل  ويتوّجه  العرب  املتخ�ّش�شني  من  فريق  عليه  يعمل  بحت   
ّ

عربي دليل 

هذه  خ�شو�شّيات  مــن  منطلقًا  املتو�ّشط،  البحر  �شاطئ  على  الواقعة  العربّية 

جمال  يف  العاملني  وال�شاّبات  لل�شّبان  اأداًة  يكون  اإ�شكالّياتها،  وخماطًبا  البلدان 

العاّمة. احلياة  يف  امل�شاركة  على  التوعية 



4

�شّيدة  وجامعة  ليند  اآنــا  موؤ�ش�شة  مــع  بال�رشاكة  اأديـــان  موؤ�ّش�شة  قامت  فقد 

جمع   
ّ

عربي موؤتر  باإعداد  لليون�شكو  اللبنانّية  الوطنّية  واللجنة  لبنان  يف  اللويزة 

الع�رشة  العربّية  البلدان  من  تربوّية  �شيا�شات  و�شانع  ومدّر�ًشا  مدّرًبا  �شّتني 

2013، خرج بغنى متبادل على �شعيد  لبنان عام  الربنامج وذلك يف  التي يطالها 

اأََثر هذا  الناجحة. وعلى  العربّية  املفاهيم والقدرات وال�شبكات والوعي بالتجارب 

العرب  املتخ�ّش�شني  من  فريًقا  ليند  اآنا  وموؤ�ّش�شة  اأديان  موؤ�ّش�شة  جمعت  املوؤتر 

كما  دينّية  واملا-بني  ثقافّية  واملا-بني  والجتماعّية  ال�شيا�شّية  العلوم  جمالت  يف 

لإعداد  ولبنان  وتون�ص  وفل�شطني  و�شوريا  م�رش  من  الرتبية  يف  ومتخ�ّش�شني 

من  منبثًقا   ،
ّ

العربي العامل  يف  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  على  للمدّربني  الدليل  هذا 

عليها  تبنى  التي  الأ�ش�ص  النظرّي  �شّقه  يف  لري�شم  اإّيــاه،  وخماطًبا   
ّ

العربي واقعنا 

 اأداة ت�شاعد على ن�رش هذه 
ّ

املواطنة احلا�شنة للجميع يف اأوطاننا، ويف �شّقه العملي

الروؤية. 
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6

القسم األّول

التوجيهات المنهجّية
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�أ- �إىل من يت�ّجه هذ� �لدليل؟

لهم  الذين   
ّ

العربي العامل  من  الع�رشة  البلدان  من  للمدّربني  الدليل  هذا  �شّمم  لقد 

جتربة يف التدريب على املواطنة اأو حقوق الإن�شان اأو احلوار بني الأديان والثقافات.

اإّل اأّنه ل ينح�رش يف اإطار الرتبية غري النظامّية اإذ ميكن للمدّر�ص يف جمال الرتبية 

الثانوّي ال�شتعانة به  التعليم  اأو حّتى يف   
ّ

 اجلامعي
ّ

اإن يف املجال الأكادميي النظامّية، 

وبالأن�شطة التي يقّدمها.

وي�شتحّب لتطبيقه متابعة ور�ص العمل التي تنّظمها موؤ�ّش�شة اأديان وموؤ�ّش�شة اآنا 

ليند.

ب- �أق�سام �لدليل

�لق�سم �لأّول: �لت�جيهات �ملنهجّية

د الكفايات مبا  اإذ يحدِّ بني،   لعمل املدرِّ
ّ

ي�شّكل هذا الق�شم الأّول العن�رش الأ�شا�شي

ت�شمل من اإدراك وا�شح للمعلومات الرئي�شة وتنبٍّ للقيم املختارة واكت�شاب للمهارات 

ب لكي ي�شتطيع النجاح بدوره يف مهّمة التدريب  املطلوبة التي يجب اأن يتمّتع بها املدرِّ

العمل  منهجّية  الق�شم  هــذا  ي�شتعر�ص  كما  الثقايف.  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  على 

 املطلوبة 
ّ

التدريبي العمل  باإدارة  ة املرتبطة  التقنّية اخلا�شّ اّتباعها واملهارات  املطلوب 

ب.  من املدرِّ

بني ح�ل �ملفاهيم �لأ�سا�سّية �لق�سم �لثاين: معل�مات ومر�جع للمدرِّ

احلا�شنة  املواطنة  ملفهوم  تو�شيًحا  ف�شول،  خم�شة  �شمن  الق�شم،  هذا  يت�شّمن 

للتنّوع واملفاهيم املرتبطة به كمفاهيم الهوّية والنتماء واملواطنة والتعّددّية واملجال 

1- دليل المدرِّبين وكيفّية استخدامه 
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ب يف تعّمقه بفهم هذه املفاهيم  العاّم والتعامل مع النزاع. في�شّكل بذلك مرجًعا للمدرِّ

وحت�شريه للجل�شات التدريبّية وتنفيذه لها.

�لق�سم �لثالث: �لأن�سطة

التدريبّية  جل�شاتهم  يف  بون  املدرِّ ي�شتخدمها  التي  الأن�شطة  الق�شم  هذا  َيت�شّمن 

املعرفّية  الأهـــداف  من  عــدد  على  ن�شاط  كــّل  يرّكز  للتنّوع.  احلا�شنة  املواطنة  حــول 

اأو  ن�شو�ص  من  لالأن�شطة  املطلوبة  امل�شتندات  اإدراج  مّت  ولقد  واملهاراتّية.  والقيمّية 

ب بت�شويرها لَتوزيِعها على امل�شاركني، اأّما الإر�شادات  ر�شوم بطريقٍة ت�شمح للمدرِّ

ع على امل�شاركني. بني فال ُتوزَّ ة باملدرِّ اخلا�شّ

�لق�سم �لر�بع: �ملالحق 

الدليل  مبحاور  املّت�شلة  الأ�شا�شّية  للم�شطلحات  معجًما  الق�شم  هــذا  يت�شّمن 

ومفاهيمه، ولئحة باملراجع.

ج- كيفّية ��ستخد�م �لّدليل

يعّرف  الذي  الدليل  هذا  من  الأّول  الق�شم  على  بالّطالع  اأّوًل  ب  املــدرِّ ��üيقوم 

بالربنامج، مبنهجّيته واملنهجّية املطلوبة منه كمدّرب. 

معلومات  ت�شّكل  فهي  الدليل،  من  الثاين  الق�شم  يف  املــوجــودة  املـــوارد  ــا  ��üاأّم

الفهم  من  يتاأّكد  بحيث  منها،  والتمّكن  مراجعتها  عليه  ب،  للمدرِّ اأ�شا�شّية 

الوا�شح للمفاهيم التي يتناولها التدريب. وعلى املدّرب ال�شتعانة مبعجم 

امل�شطلحات املوجود يف الق�شم الرابع للتاأّكد من اكت�شابه ال�شحيح للمفاهيم.

ب جل�شات تدريبّية بح�شب الإر�شادات املوجودة يف الق�شم الثالث.  ��üينّظم املدرِّ

اأثناء  العمل يف  الدليل مواّد  الّثالث من  الق�شم  الأن�شطة املوجودة يف  فت�شّكل 

اجلل�شات التدريبّية.

ا   والبعدّي املوجود �شمن الق�شم الثالث عن�رًشا اأ�شا�شيًّ
ّ

��üي�شّكل التقييم القْبلي

ب هذه الور�شة ويختتمها به. وي�شاهم  من الور�شة التدريبّية، يبداأ به املدرِّ

اأهدافه. كما ي�شاهم يف  التقييم يف تطوير امل�رشوع والتاأّكد من مدى حتقيق 

بني يف تطوير اأدائهم.  م�شاعدة املدرِّ
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�لتدريب  منهجّية  �أ- 

اأ�ُش�ص الرتبية غري النظامّية  تتبع عملّية التدريب على املواطنة احلا�شنة للتنّوع 

بكونها:  تتمّيز  التي  وتقنّياتها   )Non-formal education(
الطوعّية  امل�شاركة  على  •��ترتكز 

له تكملة  وت�شّكل  للتعّلم  العاّم   
ّ

/الأكادميي
ّ

النظامي الإطار  خارج  •��تاأتي 
بني املتدرِّ قبل  الفّعالة من  امل�شاركة  التفاعلّية وعلى  الرتبية  تقنّية  •��ترتكز على 
 

ّ
الــّذاتــي التفّكر  على  ترتكز  واجــتــمــاعــّيــة  �شخ�شّية  تعّلم  عملّية  ل  •��ت�شكِّ

واملجموعة  ب  املدرٍّ مع  والتفاعل  وامل�شاركة 

ب  ب، املتدرِّ يرتكز التدريب اإًذا على عملّية التفاعل امل�شتمّر بني عنا�رشه الثالثة: املدرِّ

املعلومات واخلــربات  التدريبّية يتكّون من  املــاّدة  الــذي ت�شّكله  واملجموعة. فامل�شمون 

ب ل يحتكر املعلومات بل ُيي�رشِّ  . فاملدرِّ
ّ

والتقنّيات التي يت�شارك بها اجلميع ب�شكل تفاعلي

عملّية تبادلها وفق الأهداف املو�شوعة للتدريب، وي�شاعد يف ت�شويبها عند احلاجة لكي 

تتالءم مع املفاهيم الرئي�شة املرتبطة بالتدريب. وي�شّكل هذا املثّلث الدينامّية التي يجب اأن 

2-  منهجّية التدريب ومهارات المدّرب 
التقنّية

ب �ملدرِّ

التي�شري والتن�شيط

والت�شويب

)اإ�شغاء، حتفيز، توجيه(

ب �ملتدرِّ

التفكري والتعبري 

والتغيري

)نقد ذاتي ومتبادل، حوار،

اكت�شاب ومنو( 

�ملجم�عة

التفاعل والتعاون

وامل�شاركة

)مناق�شة، عمل جماعي،

تكامل وتبادل خربات(
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ب وت�شمن حتقيق اأهدافها، وفق الر�شم البيايّن الآتي:  ُت�شريِّ الور�شة التدريبّية بقيادة املدرِّ

ت�شّجع  اأّنها  غري  التدريب،  منهجّية  يف  ا  اأ�شا�شيًّ عن�رًشا  ب  املدرِّ م�شاهمة  تبقى 

ذلك  باعتبار  بينهم،  ما  يف  التفاعل  وعلى  الفّعالة  امل�شاركة  على  بني  املتدرِّ اأي�ًشا 

ال�شتك�شاف  على  ترتكز  املنهجّية  هــذه  فــاإّن  التعّلم.  عملّية  من  ا  اأ�شا�شيًّ جــزًءا 

من  املناق�شة،  عرب  وت�شويبها  وتطويرها  املطروحة،  واملفاهيم  للنظرّيات   
ّ

الذاتي

امل�شاركني.  ِقَبل  من  وتبّنيها  ا�شتيعابها  اأجل 

ب الأ�ــشــا�ــشــّيــة يف �ــشــمــان جــودة  املــــدرِّ عــلــى هــذا الأ�ــشــا�ــص، تكمن مــ�ــشــوؤولــّيــة 

اإيجابّية  دينامّية  اإطار  يف  وذلك  امل�شاركني  لكّل  واملهارات  املعرفة  اكت�شاب  عملّية 

امل�شاركني  اهتمام  على  احلفاظ  يف  تبقى  الأهــّم  ب  املــدرِّ مهّمة  اأّن  غري  للمجموعة. 

دينامّية  اإيــجــاد  عن  امل�شوؤول  بالتايل  ب  املــدرِّ ويكون  العملّية.  بهذه  وارتباطهم 

لها.  ال�شحيح  امل�شار  على  واحلفاظ  و�شبطها  التعّلم، 

وُيــفــرت�ــص اأن تــوِجــد عــمــلــّيــة الــتــدريــب �ــشــلــة مــبــا�ــرشة مــع واقـــع املــ�ــشــاركــني 

طرحها  يف  ال�شخ�شّية  اخلربات  على  اأي�ًشا  ترتكز  فاإّنها  لذلك  احلياتّية.  وخرباتهم 

مو�شوع  من  امل�شاركني  مواقف  يف  تغيري  اإحــداث  اإىل  ت�شعى  اأّنها  كما  للمفاهيم، 

العملّية. حياتهم  يف  معنّي 

فُت�شّجع  املجموعة،  داخل  والتعاون  التفاعل  على  كذلك  التدريب  عملّية  تعتمد 

احلــوار،  اأ�ــشــول  احــرتام  �ــرشط  على  الأفــكــار  تباين  من  خــوف  دون  من  النقا�ص 

يلزم.  عندما  النقا�ص  مو�شوع  نحو  وتوجيهها  الأفكار  لت�شويب  ب  املدرِّ وتدّخل 

التناف�ص.  من  بدًل  التكامل  واختبار  امل�شرتك  للعمل  م�شاحة  املجموعة  ت�شّكل  كما 

�لتقنّية ب  �ملدرِّ كفايات  ب- 

التقنّية  باملهارات  يتمّتع  اأن  الثقايّف  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  على  املدّرب  على 

وخاّلق:  وا�شح  ب�شكل  ومكّوناته  املفهوم  على  بالتدريب  له  ت�شمح  التي  الآتية، 

�أهد�فه  حتقيق  ي�سمن  ب�سكل  �آلّياته  ويختار  �لتدريبّي  �لربنامج  ي�سّمم   -1

من . 1 املرجّوة  الأهــداف  على  الرتكيز  مع  العمل  وجل�شات  الربنامج   ي�شّمم 

جل�شة كّل 
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اآخرين . 2 بني  مدرِّ مع  ت�شاركّية  بطريقة  يعمل 

املنا�شبة. 3 اأمكنتها  ويختار  العمل  جل�شات  اأوقات  ينّظم 

فّعال . 4 ب�شكل  والتقنّيات  املوارد  ي�شتخدم 

اجلل�شة . 5 اأهداف  مع  يتنا�شب  مبا  ويعّدلها  املنا�شبة  الأن�شطة  ي�شتعمل 

اأهدافها . 6 حتقيق  من  للتاأّكد  العمل  جل�شات  يقّيم 

ب. 7 متدرِّ كّل  �شخ�شّية  يالئم  مبا  معها  ويتعامل  التدريب  معيقات  يدرك 

�أع�سائها خمتلف  بني  �لتفاعل  وي�ؤّمن  بنجاح  �ملجم�عة  عمل  يدير   -2

اأّن . 1 املــ�ــشــاركــون  ي�شعر  بحيث  املــجــمــوعــة،  �شمن  الــثــقــة  مــن  ا  جـــوًّ  ين�شئ 

عليهم احلكم  دون  من  وجتاربهم  اأفكارهم  م�شاركة  با�شتطاعتهم 

 وعلى مناخ من الإ�شغاء والحرتام املتبادل �شمن . 2
ّ

 يحافظ على جّو اإيجابي

املجموعة

الكاملة . 3 الإمكانات  اإبراز  الفّعالة واملتوازنة يف �شبيل  ن م�شاركة اجلميع   يوؤمِّ

العمل ملجموعة 

ب�شكل . 4 النزاعات  حّل  اإىل  وي�شعي  املجموعة  �شمن  واحلوار  التوا�شل  ل   ُيفعِّ

ّ
�شلمي

منهم . 5 للتعّلم  ا�شتعداده  ويبدي  امل�شاركني  مع   يتعاطف 

بني ويحّفزهم على �لعمل مًعا  �إىل �ملتدرِّ 2- ينقل روؤية �مل�رشوع 

وجّذاب. 1  
ّ

ومو�شوعي  
ّ

اإيجابي ب�شكٍل  املعلومات  •��يقّدم 
الرئي�شة . 2 والقيم  للمفاهيم  الوا�شح  املجموعة  فهم  من  •��يتحّقق 
العاّمة. 3 التدريب  لأهداف  امل�شرتك  التبّني  نحو  املجموعة  •��يقود 
على . 4 وقدرتهم  التغيري  فر�ص  اإىل  بني  املتدرِّ واأع�شاءها  املجموعة  •��ير�شد 

ذلك  حتقيق 

فيهم . 5 التدريب  اأحدثه  الــذي  التغيري  عن  التعبري  على  بني  املتدرِّ •��يحّث 
وعّما يوّدون اللتزام به 
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مهاراتّية  معرفّية،  بكفايات  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  على  ب  املـــدرِّ يتمّتع 

كالآتي:   تلّخ�ص  وقيمّية  وعالئقّية(  )فكرّية 

وفر�دة  �لأفر�د  بني  �لختالف  ويحرتم  �لفردّية  �له�ّية  دينامّية  1-  يفهم 

منهم كّل 

لها. 1 املكّونة  املتعّددة  والنتماءات  الفردّية  الهوّية  بني   ميّيز 

لهوّيته . 2 بة  املركِّ العنا�رش   يحّلل 

املتعّددة. 3 وانتماءاته  الوطنّية  هوّيته  بني  الرتباط   يدرك 

الآخر . 4 عن  املنّمطة  ال�شور   يفّكك 

الأ�شخا�ص . 5 فرادة  ويحرتم  الختالف   يقبل 

ومواقفه . 6 الآخر  م�شاعر   يتفّهم 

�لأفر�د و�جلماعات �إثر�ء على �سعيد  �لتنّ�ع كعامل  2- يتبّنى 

ومواقفهم. 1 اآرائهم  اإىل  وي�شغي  الآخرين  خربة  لكت�شاف   يهتّم 

الآخرين . 2 على  اأفكاره  ي�شقط  ول   
ّ

العلمي بالتوا�شع   يتحّلى 

 يتمّتع با�شتقاللّية يف مواقفه الفكرّية ويقارب الأمور من عّدة وجهات نظر. 3

والجتماعّية . 4 الثقافّية  احلــيــاة  مــكــّونــات  عــن  معرفته  تطوير  اإىل   ي�شعى 

املتنّوعة 

الثقافة . 5 اإىل  م�شافة  وقيمة  اإيجابّية  ميزة   
ّ

والديني الثقايّف  التنّوع   يعترب 

العاّمة  الوطنّية 

 يلتزم املحافظة على التنّوع الثقايّف وينا�رش الآخرين يف حّقهم يف الختالف . 6

ذلك  عن  والتعبري 

3-  كفايات المدّرب على المواطنة 
الحاضنة للتنّوع
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و�آلّياتها �مل��طنة  �أُ�س�س  3- يدرك 

الأ�شا�شّية . 1 والجتماعّية  وال�شيا�شّية  املدنّية  والواجبات  احلقوق   ُيدرك 

ة . 2 اخلا�شّ واحلّرّيات  احلقوق  عن  ويدافع  العاّمة  احلياة  يف  امل�شاركة   يلتزم 

والعاّمة 

املديّن . 3 املجتمع  دينامّية  ويفهم  العاّم  املجال  مفهوم   يدرك 

العاّمة. 4 املوؤ�ّش�شات  ويحرتم   
ّ

الجتماعي العْقد  اأهمّية   يفهم 

العاّم. 5 اأجل اخلري  العمل من  العاّمة ويلتزم   يتبّنى قيم احلياة 

ن�رشه على  ويعمل  للتنّ�ع  �حلا�سنة  �مل��طنة  مفه�م  يتبّنى   -4

الجتماعّية . 1 باملكّونات  عالقتها  ويدرك  املختلفة  املواطنة  مناذج  بني   ميّيز 

واجلماعّية  الفردّية 

ان�شهارّية . 2 اأو  فوقّية  �شيا�شّية  اأو  ثقافّية  مبفاهيم  املرتبطة  املواقف   يرف�ص 

اإلغائه  اأو  اإىل تهمي�شه  اأو ت�شعى   لالآخر 
ّ

اإىل الحرتام احلقيقي تفتقر 

3 . 
ّ

العاملي ال�شعيد  وعلى  املواطنة  �شياق  يف  الثقايّف  التفاعل  غنى   يدرك 

العاّم . 4 التنّوع وال�رشاكة �شمن احلّيز   يلتزم مبداأي احرتام 

للتنّوع . 5 احلا�شنة  املواطنة  مبفهوم  املرتبطة  الرئي�شة  القيم   يتبّنى 

والدينّية. 6 الثقافّية  اجلماعات  حقوق  عن   يدافع 

 يتبّنى املواطنة احلا�شنة للتنّوع كروؤية للوطن اجلامع لكّل مكّوناته ويعمل . 7

ن�رشها.  على 



14

القسم الثاني

األسس المفاهيمّية
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الفصل األّول

الهوّية والمواطنة
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ا يف مو�شوع  اأ�شا�شيًّ ، ُت�شّكل ركًنا 
ّ

اإن م�شاألة الهوّية، ببعديها الفردّي واجلماعي

اإّن العديد من ال�رشاعات وتفّتت الدول اأحياًنا ترتبط  اإذ  املواطنة احلا�شنة للتنّوع. 

مب�شاألة ت�شادم الهوّيات الثقافّية اأو الدينّية اأو الإثنّية. ويف املقابل، من الوا�شح اأّنه 

 
ّ

اإيديولوجي  
ّ

قومي اأ�شا�ص  على  الوطنّية  الهوّيات  بناء  اليوم  امل�شتحيل  من  اأ�شبح 

املجتمع  �شمن  والتنّوع  الثقايف  التمايز  الهام�ص  على  ي�شع  اأو  يلغي  وان�شهارّي، 

ذاته. لذلك كان ل بّد للمواطنة اأن تاأخذ بعني العتبار التنّوع الثقايّف من ناحية، ول 

�شياق  يف  ودينامّيتها  هوّيته  مكّونات  يفهم  اأن  اأخرى  ناحية  من  للفرد-املواطن  بّد 

يف  العربّية  املجتمعات  يف  التغرّيات  �شاهمت  وقد  للوطن.  وولئه  اجلامعة  مواطنّيته 

الآونة الأخرية ول �شّيما بعد 2011، اإىل اإظهار التنّوع الكامن يف البلدان العربّية، اإن 

، وبداأت بع�ص الد�شاتري اجلديدة 
ّ

 اأو القبلي
ّ

 اأو الثقايّف اأو الإثني
ّ

على ال�شعيد الديني

تعرتف بهذا التنّوع، مع احلفاظ على الهوّية اجلامعة �شمن الوطن الواحد. فامل�شاألة 

الوطنّية  املختلفة لالأفراد والهوّية  النتماءات  الدقيق بني  التوازن  بناء هذا  تكمن يف 

امل�شرتكة.  الواحدة 

الهوّية والمواطنة
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�جلماعّية  و�لنتماء�ت  �لفردّية  �له�ّية  �أ- 

غريه،  عن  وتّيزه  الفرد  خ�شو�شّية  ت�شّكل  التي  احلقيقة  هي  »الهوّية«  اإّن 

»الأنا«.  مب�شطلح  تتج�ّشد  التي  الذاتّية  و�شخ�شّيته  فرادته  عن  خاللها  من  فيعرّب 

الجتماعّية،  اخللفّية  اجلن�ص،  )العمر،  متعّددة  وانتماءات  اأوجًها  تت�شّمن  وهي 

اإلخ...(.  احلياة،  فل�شفة  املهنة،  اللغة،   ،
ّ

الوطني النتماء  الثقافة،  الدين، 

هو  الأّول  اأ�شا�شّيني:  بعدين  اإىل  احلديثة  �شيغتها  يف  الفردّية  الهوّية  وترتكز 

نتيجة  ولي�شت  الإن�شانّية،  ذاتــه  من  النابعة  ة  اخلا�شّ لكرامته  الفرد  اكت�شاف 

اأو دينّية  اأو جمموعة ثقافّية  اأو طبقة اجتماعّية راقية  ة  انتماء حمّدد ل�شاللة خا�شّ

الفرادة  التم�ّشك بفرادته. واإن كان تكوين هذه  اإىل  معّينة. وهذا ما يدفع الإن�شان 

اإىل  ال�شعي  من  مينعه  ل  هذا  اإمّنــا  كّلها،  بها  الفرد  يتحّكم  ل  عوامل  نتيجة  ياأتي 

وم�شوؤولّية.  بحرّية  عنها  التعبري 

والبعد الثاين للهوّية الفردّية هو تعّدد عنا�رشها. فالإن�شان متعّدد النتماءات. 

لكّن هذا الواقع ل يجعلنا نقول باأّن الهوّية مركّبة، وكاأّنها جمموع هوّيات خمتلفة 

فالهوّية  الأخــرى.  دون  بواحدة  ال�شتعانة  اأو  بع�ص  عن  بع�شها  ف�شلها  ميكن 

 
ّ

هي وحدة ل تتجّزاأ، ولكّنها لي�شت جامدة بل متحّركة با�شتمرار، ب�شكل دينامي

احلياة  يف  الرئي�شة  وخياراته  وخرباته  وبحرّيته  ة  اخلا�شّ الفرد  بظروف  يرتبط 

بع�شها.  مع  وتفاعلها  تداخلها  حتديد  وطريقة  املتعّددة  انتماءاته  مع  وبتفاعله 

هذه  تنح�رش  ول  ذاته«.  َيكون  »اأن  اإىل  الفرد  ي�شعى  البعدين،  هذين  خالل  من 

بني  الفردّية  للهوّية  املكّونة  واخل�شو�شّيات  املزايا  من  تختزن  مبا  اإًذا  »الذاتّية« 

ومع  الآخــر،  مع  العالقة  مقت�شيات  عن  اأي�ًشا  تنجم  بل  وح�شب،  ونف�شه  الفرد 

حياة  عن  تنف�شل  ل  الفردّية  فالهوّية  م�شرتكة.  ف�شاءات  يف  الن�شواء  �رشورات 

1-  الهوّية الوطنّية واالنتماءات المتعّددة
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التي  واملجموعات  الجتماعّية  العالقات  اإّن  بل  ل  والوطنّية؛  الجتماعّية  الفرد 

لذاته. مفهومه  حتديد  يف  ت�شاهم  الفرد  اإليها  ينتمي 

الخــتــالف  وجـــود  عــنــد  تظهر  الــهــوّيــة  ـــاأّن  ب الجــتــمــاع  عــلــمــاء  بع�ص  ويــقــول 

نف�ّشل  لكّننا  هوّيتي.  حتديد  يف  ا  اأ�شا�شيًّ عاماًل  الآخــر  ي�شبح  حيث  والتمايز، 

لعتالن   
ّ

الأ�شا�شي العامل  هــو  واجلماعّية  الــذاتــّيــة  للفرادة  الــوعــي  ــاأّن  ب الــقــول 

اأّنه  يكت�شف  اأن  الإن�شان  يكفي  ل  اإذ  اأخــرى.  هوّيات  مقابل  يف  اخلا�شة  الهوّية 

التعبري  من  ويتمّكن  عنهم  ميّيزه  ما  يدرك  لأن  يحتاج  بل  الآخرين،  عن  خمتلف 

ذلك.   عن 

و�لع�سبّية �لنتماء  بني  ب- 

 

اأو  الفرد  هوّية  تكوين  يف  وتاأثريها  الجتماعّية  النتماءات  تراتبّية  تختلف 

كان  اإن  ويختار،  يقّيم  الفرد  فاإّن  بها.  ميّر  التي  الظروف  بح�شب  عنها،  التعبري 

يف  �شي�شع  املختلفة  وانتماءاته  هوّيته  مكّونات  من  ــا  اأيًّ ا،  �شعوريًّ ل  اأو   
ٍ

بوعي

الو�شع  بح�شب  يخفيها،  حتى  اأو  ثانوّية،  مراتب  يف  �شي�شع  منها  ا  واأيًّ الواجهة، 

فيه.  يكون  الذي 

اإىل  النتماء  اأّولها  فئات:  بثالث  للفرد  الجتماعّية  النتماءات  ن�شّنف  اأن  ميكن 

اإن�شان ول �شيء اإن�شايّن  »اأنا  اليونايّن تريين�ص:  الفيل�شوف  يقول  الإن�شانّية، كما 

اجلماعة  �شمن  املديّن  اأو   
ّ

الوطني النتماء  من  تتكّون  الثانية  والفئة  عّني«.  غريب 

ت�شمل  فهي  الثالثة  الفئة  اأّما  العاّمة.  احلياة  يف  امل�شاركة  عرب  وتتحّقق  ال�شيا�شّية 

على  دينّية،  اأو  ثقافّية  اأو  اإثنّية  اأو  مهنّية  اأو  عائلّية  ة  خا�شّ جمموعات  اإىل  النتماء 

.
ّ

املا فوق وطني اأو   
ّ

املا دون وطني امل�شتوى 

كما  الآخــر.  على  اأحدها  يطغى  اأو  تتنافر  اأو  النتماءات  جمموعة  تتناف�ص  قد 

التنظيم  نوعّية  يف  وا�شح  تايز   
ّ

ال�شيا�شي الجتماع  علم  نظر  وجهة  من  يظهر 

الثانية(  )الفئة  املديّن   
ّ

الوطني الرابط  اأ�شا�ص  على  املبنّية  العالقات  بني  واملمار�شة 

الثالثة(.  )الفئة  ة  اخلا�شّ اجلماعة  اأ�شا�ص  على  املبنّية  والعالقات 
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ة على ذاكرة جماعّية  اإىل »طائفة« )مبعنى جماعة( خا�شّ يرتكز �شعور النتماء 

اأو ديانة واحدة(  اإىل �شعب واحد  الأ�شل )النتماء  غالًبا ما تكون مرتبطة بوحدة 

الن�شال...(. كما يتعّزز  والتاريخ امل�شرتك )ن�شال للوجود ورموز تعرّب عن هذا 

ويحّق  الواحدة.  اجلماعة  اأفراد  بني  ة  خا�شّ منافع  ب�شبكة  لرتباطه  النتماء  هذا 

املتعّدد.  املجتمع  �شمن  والفرادة  اخل�شو�شّية  هذه  على  حتافظ  اأّن  جماعة  لكّل 

العاّمة  امل�شلحة  يوؤّمن   
ّ

اجتماعي عقد  قاعدة  على  املواطنني  جمتمع  يقوم  بينما 

على  ت�شمو  التي  املواطنني،  جميع  بني  امل�شرتكة  الهوّية  عن  ويعرّب  مديّن،  اإطار  يف 

وال�شيا�شّية  اجلغرافّية  مبنظومتها  املدينة  وتكون  ة.  اخلا�شّ النتماءات  كاّفة 

قطاعاتها  وكــاّفــة  مبوؤ�ّش�شاتها  الــدولــة  تكون  اأو  والجتماعّية،  والقت�شادّية 

املجتمع.  وجتاه  بينهم  ما  يف  املواطنني  لعالقة  الناظم  الإطار  امللحقة، 

تــونــيــ�ــص )1989( وجـــود تــايــز وا�ــشــح بني  الأملــــاين   عــامل الجــتــمــاع 
ِّ

ــبــني ُي

املكت�شبة.  العالقات  تغلب  حيث  واملجتمع  الفطرّية  العالقات  تغلب  حيث  الطائفة 

الإن�شان  بوجود  املرتبطة  الطبيعّية  الإرادة  اإرادتــني:  ثّمة  اأّن  توني�ص  ويالحظ 

ككائن  الإن�شان  بوجود  املرتبطة  املكت�شبة  والإرادة  ناحية،  من   
ّ

بيولوجي ككائن 

اإ�شكالّية  املذكورتني تطرح  الإرادتني  املقابلة بني  اأخرى. هذه   من ناحية 
ّ

اجتماعي

الطائفة، وحيث  الإرادة طبيعّية فطرّية تقوى  العالقات الجتماعّية: فحيث تكون 

املجتمع.  دور  يتعّزز  مكت�شبة  الإرادة  تكون 

فال 
ّ
املــديّن-الــوطــنــي  والنتماء   

ّ
-اجلماعي

ّ
الطائفي النتماء  بني  العالقة  ــا  اأّم

بانفتاح  بل  الأخرى،  تلغي  الواحدة  وكاأّن  اأخرى،  اإىل  هوّية  من  بالنتقال  تتحّقق 

 
ّ

ــاّم، حــيــث ُيــغــنــي النــتــمــاء الــوطــنــي ــع  اخلــا�ــصّ عــلــى املــجــال ال
ّ

النــتــمــاء الــطــائــفــي

العاّم  فاملجال  وامل�شوؤولّية.  احلرّية  م�شتوى  اإىل  بها  ويرتقي  الفرد  هوّية  اجلامع 

رحبة  وم�شاحة  واجلماعّية  الفردّية  للهوّية  حاجة  ُي�شّكالن  املــديّن  والنتماء 

وعرب  العاّمة،  واملعطيات  والأفــكــار  الآخــريــن  مع  التفاعل  عرب   
ّ

والــرقــي للتطّور 

فبدون  املديّن.  النتماء  اأ�شا�ص  على  امل�شرتكة  وامل�شالح  العالقات  �شبكة  تو�شيع 

حلقتها  يف  الــفــرد  يتقوقع  ع�شبّية  اإىل   
ّ

الطائفي النــتــمــاء  يتحّول  الف�شحة  هــذه 

على   
ّ

الوطني النتماء  يتحّقق  ل  وباملقابل  مًعا.  والإبــداع  احلرّية  فاقًدا  ال�شّيقة 
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اأو حماولة نكران  اأو عن طريق تهمي�شها  الأخرى )اجلماعّية(  النتماءات  ح�شاب 

التنّكر  يتطّلب  ال�شليم  -املديّن 
ّ

الوطني النتماء  باأّن  العتقاد  اخلطاأ  فمن  وجودها. 

بينهما.  ا  تعار�شً ثّمة  وكــاأّن  منها،  التخّل�ص  اأو  ة  اخلا�شّ اجلماعّية  لالنتماءات 

تتمّكن  حيث  الــعــاّم  ــار  الإط ُي�شّكل  اأن  يجب   
ّ

الوطني النتماء  اأّن  هو  الــواقــع  بل 

غريها.  مع  والتفاعل  ذاتها  عن  التعبري  من  ة  اخلا�شّ النتماءات 

امل�شاحة  واعتباره  ة  اخلا�شّ النتماءات  اأحد  داخل  ال�شخ�ص  تقوقع  اأّن  فكما 

وهوّيات  منغلقة  ع�شبّيات  ن�شوء  اإىل  يوؤّدي  الذات  عن  والتعبري  للحياة  الرئي�شة 

حال  يف   ،
ّ

الوطني النتماء  يتحّول  اأن  ميكن  كذلك  وقاتلة،  غريها  مع  مت�شادمة 

العــرتاف  ورفــ�ــص  الن�شهار  �شيغة  على  مبنّية  متطّرفة  قومّية  اأ�ــشــكــاًل  اأخــذ 

وع�شبّية  اإيديولوجّية  اإىل  واجلماعات،  الأفــراد  وخ�شو�شّيات  الثقايّف  بالتنّوع 

   .
ّ

الأهلي وال�شلم   
ّ

الجتماعي الرتابط  اأ�شا�شات  �ص  تقوِّ مقيتة 

تناق�ًشا يف  اأن ي�شّكل   بني ما مُيكن 
ّ

الإ�شكالّية، يظهر منحى ت�شادمي اإزاء هذه 

ن�شوجها.  �رشوط  واكتمال  املواطنّية  وم�شتلزمات  ومكت�شباتها  الطوائف  عادات 

يتطّلب  بل  بينها،  ما  يف  الطوائف  بائتالف   
ّ

املديّن-الوطني الجتماع  يت�شّكل  ل  اإذ 

 
ّ

الوطني لالنتماء  م�شرتكة  م�شاحة  اإىل  بــاحلــاجــة  والــطــوائــف  الأفـــراد  اعـــرتاف 

للتنّوع  اإىل دائرة املواطنة احلا�شنة  تتخّطى خ�شو�شّية كّل منها وترتقي بها مًعا 

اجلامعة. الوطنّية  للهوّية  واملنتجة 
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�لرئي�سة �لإنتماء�ت  ودو�ئر  �لذ�تّية  �له�ّية 

�شو فادي 
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�حلرّية و�لدميقر�طّية ركيَزتا �له�ّية �لفردّية و�جلماعّية

غ�ّشان �شالمه

 

املهني، وم�شقط راأ�شه، ومكان  اأنثى، وتدريبه  اأو  اأن جن�شه، ذكرًا  كل واحد مّنا يدرك   

اإقامته، ولغته، ودينه، ناهيك عن انتمائه املفرت�ص لدولة اأو قبيلة اأو ع�شرية، وحمله وثائق ر�شمّية 

مليالد اأو عمل اأو �شفر، وذكرياته كما اأمانيه، واأحالمه وكوابي�شه، ت�شّكل مًعا عنا�رش هوّيته. فاإن 

تّكن املرء من التاأليف بينها �شعر با�شتقرار �شخ�شّيته على منوذج ما، واإن عجز عن ذلك التاآلف 

اأُ�شيب باأزمة هوّية، بل بنوٍع من اأنواع انف�شام ال�شخ�شّية. 

اإرًثا ثابًتا بل هي معطيات متعّددة ومرتاكمة ُتعيد  هذه الطينة اللزجة التي ن�شّميها هوّية لي�شت 

وطًنا،  ندعوها  بعينها  باأر�ٍص  ارتباطنا  �شاأن  من  نعّظم  فتارة  مراًرا،  �شياَغتها  واأهواوؤنا  اإرادُتنا 

على  اأو  اإيديولوجّية،  اأو  فكرة  اأّن  نقّرر  اآخر  وطــوًرا  غالًبا،  بعينه  دين  اإىل  انتماءنا  نعترب  وطــوًرا 

اأعتقد، مع مرور العمر، وتفّتت  اأو �شّلة، هي املكّون الأ�شا�ص لهوّيتنا، حتى بّت  اأّن قبيلة  العك�ص 

الكثري مما توّهمته يوًما من الثوابت، اأّن اأف�شل حتديد للحرّية الفردّية هو بالذات تلك املقدرة على 

اإعادة تركيب الهوّية وترتيب العنا�رش التي تكّونها من دون ملل اأو وجل اأو خجل...

لكّن تناول الهوّية، الفردّية منها واجلماعّية، ل يتّم يف فراغ. فاإذا كان بناء ال�شخ�شّية الفردّية يتّم 

يف اإطار معنّي، بالتفاعل والتمايز مع الأب والأم والأخوة والأقرباء والقبيلة والطائفة والأ�شدقاء 

 ودويّل معنّي... 
ّ

واملدر�شة واملهنة، فاإّن بناء ال�شخ�شّية اجلماعّية يتّم دوًما يف اإطار اإقليمي

اإعــادة تركيب عنا�رش �شخ�شّيته كما يرى على  واإن كانت حرّية كّل فرٍد مّنا هي يف قدرته على 

امل�شتوى الفردي، فاإّن الدميوقراطّية، اأي احلرية على م�شتوى اجلماعة، هي يف قدرة اجلماعة على 

ردع احلاكم عن فر�ص ترتيب معنّي لعنا�رش الهوية اجلماعّية وفًقا مل�شاحله واأهوائه، فاإن تّكنا، 

واملحتل  العدو  م�شاعي  جبه  من  ل  تكّنا  قد  نكون  هوّيتنا،  حتديد  يف  حقنا  �شون  من  كجماعة، 

فح�شب، بل من ردع من يحاول فر�َص راأيه واإحكام ت�شّلطه علينا من اأبناء جلدتنا. واإن تّكنا فعاًل 

من �شون هذا احلق، يف وجه اخلارج املحتل كما يف وجه الداخل املت�شّلط، نكون قد اأعدنا للثقافة 

ا�شتقاللها عن ال�شيا�شة، وقيمتها بذاتها ولذاتها، ونكون قد و�شعنا حًدا ل�شتعمال الثقافة املتكّرر 

كمجّرد اأداة لل�شيا�شة، وهي يف اجلوهر غري ال�شيا�شة، وقبل ال�شيا�شة، وفوق ال�شيا�شة.

جريدة  »احلياة«  عن  نقاًل  العربّية،  موقع  �لع�ملة«،  ع�رش  يف  �لفل�سطينية  »�له�ية  بعنوان:  مقالة  من 

  html.110391/04/06/http://www.alarabiya.net/views/2010  :اللندنّية
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   )Exclusive Citizenship( أ- �مل��طنة �لفئ�ّية�

برز مفهوم املواطنة لدى اليونانّيني القدماء وكان يعني بداية اإمكانّية امل�شاركة 

ا لها  العام للجماعة يف الإطار اجلغرايّف الذي تّتخذه هذه الأخرية م�شتَقرًّ ال�ّشاأن  يف 

باعتباره  املواطن  مفهوم  اأر�شطو  حّدد  وقد  ال�ّشيا�شّية.  موؤ�ّش�شاتها  عليه  وتبني 

خالل  من  الدولة  ب�شوؤون  والتعاطي  احلكم  جمل�ص  يف  بامل�شاركة  احلّق  له  من  كّل 

بها. املنوطة  الر�شمّية  املراتب 

تقت�رش  اأثينا  يف  املبا�رشة  الدميقراطّية  عرب  وممار�شتها  املواطنة  جتربة  كانت 

اأخرى  اجتماعّية  و�رشائح  والأطــفــال  والعبيد  الّن�شاء  اإّن  اإذ  الرجال،  نخبة  على 

بحقوقها.  والتمّتع  املواطنة  ممار�شة  من  منعها  عرب  مهّم�شة،  كانت 

ثقافة  باعتبارها  للمواطنة  ممار�شًة  بدورها  الرومانّية  الأمرباطورّية  و�شهدت 

ال�شيا�شّية  املمار�شة  �شوء  لكن   .
ّ

احلقوقي بعدها  على  الرتكيز  مع  العاّم  ال�شاأن 

وجّو املوؤامرات واملناف�شات واخليانات داخل موؤ�ّش�شات احلكم �شاهمت يف التاأثري 

املواطنّية. املمار�شة  يف  �شلًبا 

عليه  وغلب  قــرون،  مــدى  على  النموذج  هــذا  تطبيق  طــرق  بعد  مــا  يف  تــعــّددت 

مزدوجة:  طبيعة  ذات  بكيانات  اإحلاقهم  اأو  للنا�ص،   
ّ

وال�شتتباعي  
ّ

الإقطاعي النمط 

 يف الع�شور الو�شطى يف اأوروّبا 
ّ

�شيا�شّية-دينّية. يعرّب عن ذلك النموذج الإقطاعي

اإىل  الو�شول  حّتى  امللك(،  دين  ُحكًما  يتبع  )ال�شعب  رافقته  التي  الدينّية  والتبعّية 

ال�شاد�ص ع�رش وال�شابع  القرنني  الكاثوليك والربوت�شتانت يف  الأديان بني  حروب 

مّت   )1685  - )فرن�شا  نانت  ومر�شوم   )1648( و�شتفاليا  معاهدة  ومع  ع�رش. 

بالرغم  اإمارة  اأو  مدينة  �شمن  العي�ص  من  التمّكن  يعني  ما  الت�شامح،  مببداأ  القبول 

اأو امللك.  من عدم اعتناق ديانة احلاكم 

2- نماذج المواطنة
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املتعّددة مبداأ املواطنة   خالل مراحله 
ّ

اأدخل احلكم الإ�شالمي اأخرى،  من ناحية 

اأ�شا�ص النتماء  التي وقعت حتت �شيطرته، وجعله  العربّية وغريها  اإىل املجتمعات 

اآنذاك، مثلما �شّكل  ال�شائد   
ّ

القبلي النتماء  ال�شيا�شّية بدًل من  الدولة واجلماعة  اإىل 

 .
ّ

واأعجمي  
ّ

عربي بني  تييز  دون  من  الإ�شالمّية  الأّمة  يف  دخوًل  الإ�شالم  اعتناق 

غري  الكتاب  لأهــل  الذّمّية  نظام  الإ�شالمّية  الــدولــة  يف  املواطنة  مفهوم  وت�شّمن 

حّق  فمنحهم   ،
1

وامل�شيحّيني( وال�شابئة  اليهود   
ّ

اأ�شا�شي ب�شكل  )اأي  امل�شلمني 

ولكن  الدينّية،  خ�شو�شّيتهم  على  واملحفاظة  الإ�شالمّية  الدولة  اإطار  �شمن  البقاء 

امل�شاركة  من  ميّكنهم  ول  املواطنني  �شائر  عن  ميّيزهم  للحقوق  خا�ص  نظام  مع 

العاّمة.  احلياة  يف  الكاملة 

-
ّ

الطبيعي الإطـــار  من  املجتمع  يف  العالقة  نقل  يف  النموذج  هــذا  اأهمّية  تظهر 

حيث  -الإرادّي 
ّ

ال�شيا�شي الإطــار  اإىل   )...
ّ

الع�شبي  ،
ّ

القبلي  ،
ّ

)العائلي الفطرّي 

جلميع  �شامل  غري  يبقى  لكّنه  م�شتقّل.   
ّ

اجتماعي ككائن  بذاته  مكانة  للفرد  ي�شبح 

التمييز  بالعك�ص  يعّزز  بينهم  ما  يف  امل�شاواة  يكّر�ص  اأن  من  وبدًل  املجتمع،  اأفراد 

والواجبات.  احلقوق  يف  التفرقة  اأو  والطبقّية 

النا�ص  حقوق  وتطوير  للمفهوم  التاأ�شي�شّية  طبيعته  يف  اأهمّيته  من  الرغم  على 

ومبداأ الت�شامح، يعاين اإًذا هذا النموذج القدمي للمواطنة حالة الإق�شاء التي حتجب 

)الن�شاء،  حقوقه  من  جــزًءا  اأو  املواطن  �شفة  املجتمع  من  عديدة  جمموعات  عن 

اجتماعّية  اأو  جماعّية  بنخبة  حم�شوًرا  وتبقيه  ا...(  دينيًّ املختلفني  الغرباء،  العبيد، 

العاّم  املجال  تاهي  على  �شة  موؤ�شَّ هي  طاملا  منقو�شة  املواطنة  هنا  فتبقى  معّينة. 

ياأخذ �شكل »اجلماعة-الدولة«  املجتمع، يف نظام  ة وممّيزة من فئات  مع فئة خا�شّ

فيه.  الآخرين  املجتمع ويت�شامح مع وجود  الأحادّية على  الذي يفر�ص مرجعّيته 

التنازل  اإذ يعرّب عن نوع من  ا،  �شلبيًّ بعًدا  الت�شامح  ال�شياق يكت�شب مفهوم  يف هذا 

الآخرين  من  �شاأًنا  اأقل  اأو  م�شت�شعفة  فئات  اأو  فئة  جتاه  ال�شلطة  �شاحب  قبل  من 

النموذج  هذا  فاإ�شكالّية  اإلخ.   ،
ّ

القومي اأو   
ّ

الديني النتماء  يف  عنهم  اختالفها  ملجّرد 

باملواطنة  يتمّتع  فال  امل�شاواة.  مبداأ  على  النتماء  مبداأ  بطغيان  ترتبط  املواطنة  من 

ن  املكوِّ الإطار  بكونها  نف�شها  حّددت  التي  اجلماعة  اإىل  ينتمون  الذين  اإّل  الكاملة 

العمرّية. والعهدة   326 �شنة  املدينة،  �شحيفة  راجع: 
1
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املواطنة احلقيقّية.  الآخرون، يف هذه احلال، خارج دائرة  للوطن والدولة. ويبقى 

اأو مواطنون من درجة ثانية.     فهم �شيوف 

)Democratic/Inclusive Citizenship( ب- �مل��طنة �لدميقر�طّية

الطائفّية  اأو  الإقطاعّية  لل�شلطة  الكاملة  التبعّية  من   
ّ

التدريجي الفرد  حتّرر  اأّدى 

اأو  ال�شيا�شّية-الإقطاعّية(  اأو  )الدينّية  املطلقة  ال�شلطة  اأو  الطبيعّية(  )اجلماعة 

اأن  الفرد  خالله  من  ي�شتطيع  عــاّم  وف�شاء  مــديّن  جمتمع  ن�شوء  اإىل  ال�شتعمار، 

ال�شاأن  ت�شّور  يف  م�شاهمته  ويقّدم  فرادته  وينّمي  فكره  ويكّون  ذاتــه  عن  يعرّب 

واإدارته.  تنظيمه  وكيفّية  العاّم 

احلديثة  والعلوم  احلــّر  الفكر  انت�شار  خالل  من  بالتدّرج  النموذج  هذا  تطّور 

البداية  يف  ونخبوّية  �شّيقة  بقيت  جمتمعات  يف  واحلـــّرّيـــات،  للحقوق  والــوعــي 

فيما  اأو�شلت  حّتى  والفل�شفّية...(  العلمّية  املنتديات  البورجوازّية،  )ال�شالونات 

الجتماع  من  جديدة  تاريخّية  حلقبة  تاأ�شي�شّية  ون�شو�ص  عاّمة  ثورات  اإىل  بعد 

�مل��طنة �لفئ�ّية 

Exclusive Citizenship
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الثورة   –  1789 فرن�شا  احلقوق؛  اإعــالن   -  1668 املّتحدة  اململكة   :
ّ

ال�شيا�شي

تلك  يف  ــثــورات  ال هــذه  اأحــدثــت  واملـــواطـــن.  الإنــ�ــشــان  حــقــوق  و�ــرشعــة  الفرن�شّية 

على  بناءها  واأعــادت  وال�شلطة،  العاّمة  احلياة  �شكل  يف  ا  جذريًّ حتّوًل  املجتمعات 

مبداأ  اإىل  ا�شتناًدا  للجميع   
ّ

الدميقراطي والتمثيل  املواطنني  بني  امل�شاواة  اأ�شا�ص 

وال�شلطة.  ال�شيادة  م�شدر  ال�شعب 

مفهوم  وبــداأ  العاّمة،  الجتماعّية  احلياة  يف  حقيقّية  ثــورة  النموذج  هذا  �شّكل 

يف  احلديث  مبعناه  الّدولة  مفهوم  عندها  دخل   .
ّ

احلقيقي معناه  معه  ياأخذ  املواطنة 

الأّمة.  مبفهوم  طويلة،  مرحلة  خالل  مرتبًطا،  وظّل  الغربّية،  ال�ّشيا�شّية  الأدبّيات 

بذلك  و�شار  »الدولة-الأمة«،  �شعار  حتت  احلديثة  ال�شيا�شّية  الكيانات  فن�شاأت 

كونه  من  املواطنة  مفهوم  ذاك  اإذ  فتحّول  للمواطنة.  معياًرا  الدولة  اإىل  النتماء 

 .
ّ

الوطني النتماء  حول  تتمحور  املكّونات  من  جمموعة  لي�شري  امتياًزا 

 
ّ

القومي بالنتماء  بارتباطه  الدميقراطّية  للمواطنة  احلــديــث  املفهوم  تبلَور 

ل�شائر  وب�شمولّيته  ناحية  من  »الــدولــة-الأّمــة«  اإطــار  يف  ُمــَوّحــد   
ّ

وطني �شعب  اإىل 

بحقوق  والعــرتاف  العبيد  اإعتاق  مع  بالتدّرج  ذلك  حتّقق  من  )بالرغم  املواطنني 

والواجبات.  احلقوق  يف  امل�شاواة  اأ�شا�ص  على  اأخــرى،  ناحية  من  كاملة...(  املــراأة 

ما  غالًبا  بل  ل  الدينّية،  اأو  الثقافّية  ة،  اخلا�شّ اجلماعات  دور  ال�شياق  هذا  يف  اأُفــل 

العاّم. ويت�شّمن هذا  املجال  ة من  اإق�شاء اجلماعات اخلا�شّ املواطنة على  تاأ�ّش�شت 

هي:  رئي�شة،  مكّونات  ثالثة  النموذج 

والتمّلك  كالرتباط  الفردّية  ال�شخ�شّية  احلقوق  وي�شمل  �مل��ديّن،  �ملكّ�ن  �أ( 

اأمام القانون واحلّرّيات مثل حرّية التعبري واملعتقد  واحلقوق القانونّية كامل�شاواة 

والتنّقل...  والرتباط 

القــرتاع  عرب  ال�ّشلطة  يف  امل�شاركة  حقوق  وي�شمل  �ل�ّسيا�سّي،  �ملكّ�ن  ب( 

اإليها... الن�شمام  اأو  والأحزاب  اجلمعّيات  وتاأليف  والرت�ّشح، 

وال�شت�شفاء  والــتــعــّلــم  الــ�ــشــمــان  حــقــوق  وي�شمل  �لجتماعّي،  �ملكّ�ن  ج( 

الرئي�شة... العي�ص  ومتطّلبات  والأمن  وال�ّشكن 
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اأهّمها:  ثابتة،  اأ�ش�ص  اإىل  النموذج  هذا  ي�شتند  كما 

يوجد  يعد  مل  اإذ  يحا�شبها.  الذي  وهو  وال�شلطة  �ل�سيادة  م�سدر  �ل�سعب  �أ( 

اإقطاعّية...  اأو  دينّية  لتربيرات  لل�شلطة  مطلقة  مرجعّية 

و�شمان  والواجبات  احلقوق  يف  املواطنني  جميع  بني  �لأ�سيلة  �مل�ساو�ة  ب( 

)راجع:  املكت�شبة  اأو  الطبيعّية  النتماءات  يف  الختالف  عن  النظر  بغ�ّص  احلّرّيات 

الناحية  بـــاأّن  بالعتبار  الأخـــذ  مــع  1948(؛  الإنــ�ــشــان  حلــقــوق   
ّ

الــعــاملــي الإعـــالن 

التطبيقّية تختلف يف كثري من الأحيان مع هذه املبادئ وتقت�شي ا�شتمرار الن�شال 

النا�ص.  وجلميع  وجه  اأكمل  على  حتقيقها  بهدف 

موؤ�ّش�شات  )احــرتام  ال�شيا�شّية  باأبعاده  مًعا  للعي�س  �لجتماعّي  �لعقد  ج( 

امللكّية  �شمان  )ببعديه:  والقت�شادّية  ال�شيا�شّية(  امل�شاركة  يف  وامل�شاواة  الدولة 

احلياة  اأدوات  تويل  يف  وامل�شاهمة  ناحية  من  الفردّية  املبادرة  وحماية  ة  اخلا�شّ

 من ناحية اأخرى( والجتماعّية 
ّ

 عرب النظام ال�رشائبي
ّ

العاّمة والتكافل الجتماعي

وق�شاياه(. مبوؤ�ّش�شاته  الطبيعّية  لالنتماءات  العابر  املديّن  املجتمع  )ت�شكيل 

اأن تتاأ�ّش�ص عليها  ينتج عن هذه الأ�ش�ص منظومة من القيم العاّمة التي ُيفرت�ص 

بالعتماد  ذكرها،  مُيكن  الوطنّية.  والجتماعّية  والثقافّية   
2

الرتبوّية ال�شيا�شات 

التايل: التبويب  الإن�شان، من خالل  امل�شتمّدة من �رشعة حقوق  الثقافة  على 

 - اإن�شان  كــّل   – الإن�شان  حقوق  احــرتام  من  )املنطلقة  الإن�شانّية  •��القيم 
الإن�شانّية(  الكرامة  و�شون 

والأعراف(  العاّمة  احلياة  واأنظمة  القوانني  باحرتام  )القا�شية  املدنّية  •��القيم 
ومناه�شة   

ّ
والرقي والت�شامن  التعاون  على  )املرتكزة  الأخالقّية  •��القيم 

والن�شاف(.  العدل  واإحقاق  والغنب  الظلم 

للتاأ�شيل  ميكن  ا،  اأ�شا�شيًّ ا  ثقافًيّ مكّوًنا  فيها  الدين  ي�شّكل  التي  املجتمعات  يف 

بها. اللتزام  ا عليها ويحّث على  بعًدا روحيًّ اأن ي�شفي  العاّمة  للقيم   
ّ

الديني

 

2010 الإن�شان  ّية وحقوق  الدميقراط  املواطنة   للرتبية على 
ّ

ّبي الأورو  املثال: �رشعة املجل�ص  راجع على �شبيل 
 2
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)Multicultural/Plural Citizenship(  ا ج- �مل��طنة �ملتعّددة ثقافيًّ

يف  وامل�شاركة  والــواجــبــات  احلقوق  يف  املواطنني  بني  للم�شاواة  التاأ�شي�ص  بعد 

بــاأّن  تبنّي  بالتدّرج،  ذلــك  وحتقيق  الدميقراطّية  املواطنة  عرب  العاّمة  احلياة  اإدارة 

حتقيق  يف  تاأثري  لها  للوطن  املكّونة  املختلفة  للجماعات  الثقافّية  اخل�شو�شّيات 

 واملحافظة على وحدة املجتمع وتا�شكه. 
ّ

الرتابط الجتماعي

خا�شة  واآلّيات  ةراتيجّيات  احلقوق  اإعالن   - اعتبار  ولّية  اأخرى،  ناحية  ومن 

تاأثرًيا،  الأكرث  املجموعات  عادة،  تنحو،  اجلميع.  على  العادّية  املحاكم  عن  تختلف 

اأو   
ّ

الفعلي ودورهــا  التاريخّية  لعراقتها  اأو  الكبرية  العددّية  ن�شبتها  ل�شبب  اإن 

احلياة  وت�شكيل  القرار  مبفا�شل  الإم�شاك  اإىل  العاّمة،  الذاكرة  ت�شكيل  يف  الرمزّي 

ذلك  يكون  وقد  وم�شاحلها،  وقيمها  تقاليدها  مع  يتنا�شب  مبا  واأمناطها  العاّمة 

هذا  يف  ثقافّية  اأقلّيات  ت�شّكل  جماعات  اإىل  ينتمون  الذين  املواطنني  ح�شاب  على 

املجتمع. 

املمكنة  النحرافات  من  الن�شهار  اأو  الق�رشّي  الندماج  �شيا�شات  تعترب  لذلك 

مع املواطنة الدميقراطّية، بحيث ت�شعى الدول من خاللها اإىل فر�ص منوذج وحيد 

ل  اأو  ــا  اإراديًّ متطابًقا،  يكون  ما  غالًبا  والوطنّية،  العامة  للحياة  اأحــادي  ومفهوم 

�مل��طنة �لدميقر�طّية 

Democratic/Inclusive Citizenship
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الثقافّية  ا، مع ثقافة الأكرثّية ول ياأخذ بعني العتبار خ�شو�شّيات الآخرين  اإراديًّ

والأعياد...(. الرموز  اللغة،  التاريخّية،  )الذاكرة 

حماية  بــهــدف  الــواقــع،  هــذا  على  كــرّد  ا  ثقافيًّ املــتــعــّددة  املــواطــنــة  جــاءت  لــذلــك 

 من هيمنة الأكرثّية عليها، وبالتايل حرمان املواطنني املنتمني اإىل الأقلّيات 
3

الأقلّيات

ا  الثقافّية من جزء من حقوقهم ب�شبب هذه الهيمنة. ت�شمح املواطنة املتعّددة ثقافيًّ

التعّددّية،  يحرتم  املواطنني  بني  وامل�شرتكة  العاّمة  احلياة  لإدارة  نظام  بتوفري 

 الذي يكّون العديد 
ّ

 واللغوّي والديني
ّ

 والإثني
4

ويرتك ف�شحة لواقع التنّوع الثقايّف

ما  وغالًبا  التمييز.  �شيا�شات  من  بذلك  واحلماية  ذاته،  عن  للتعبري  املجتمعات  من 

 .
ّ

ال�شيا�شي امل�شتوى  على  الفدرايّل  باحلكم  النموذج  هذا  يرتجم 

قد يكون التنّوع الثقايّف نتيجة تكوين املجتمع املتعّدد القومّيات اأ�شاًل اأو ب�شبب الهجرة 

اإليه من قبل جمموعات ثقافّية جديدة. ي�شّكل، يف كلتا احلالتني، منوذج املواطنة املتعّددة 

.
5
ا نظاًما ُيعّو�ص لالأقلّيات ما قد يلحق بها من اإجحاف بفعل هيمنة الأكرثّية ثقافيًّ

وحقوقه  للمواطن  الثقايّف  بالبعد  العــرتاف  يف  اأّوًل  النموذج  هذا  اأهمّية  تكمن 

اأي�ًشا  بل  امل�شرتكة  الوطنّية  بالثقافة  فقط  لي�ص  املرتبط  وذلــك  العاّمة  وحياته 

النموذج بالنتباه  ة. وثانًيا ي�شمح هذا  الثقافّية للجماعات اخلا�شّ باخل�شو�شّيات 

ممار�شة  اأو  تهمي�شها  بخطر  الــوقــوع  وعــدم  وحقوقها  املجتمع  مكّونات  لكاّفة 

واع. غري  اأو  مق�شود  ب�شكل  �شّدها  التمييز 

لكن خطورة هذا النموذج تكمن يف �شعوبة بناء التوازن بني احرتام اخل�شو�شّيات 

الثقافّية واإعطائها امل�شاحة الكافية يف احلياة العاّمة من جهة، واملحافظة على الوحدة 

اأن  املــدين  املجتمع  ينحو  اإذ  اأخــرى.  جهة  من  اجلامعة  والهوّية  احلقيقّية  الوطنّية 

/اجلماعوّي«، ويتبّنى ق�شايا 
ّ

يت�شّكل يف �شياق هذا النموذج على الأ�شا�ص »الطائفي

احلياة  نظر  وجهة  من  امل�شرتكة  الق�شايا  مقاربة  ح�شاب  على  ة  اخلا�شّ اجلماعات 

 .
ّ

العاّمة العابرة للطوائف وعلى ح�شاب الرتابط الجتماعي

1992 الإن�شان  ّية وحقوق  الدميقراط  املواطنة   للرتبية على 
ّ

ّبي الأورو  املثال: �رشعة املجل�ص  راجع على �شبيل 
 3

2001 الثقايف  للتنّوع  الأوني�شكو   راجع: �رشعة 
4

5 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A liberal Theory of Minority Rights (1995)
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)Global/International Citizenship( د- �مل��طنة �لعاملّية

مع َثورة و�شائل الّت�شال احلديثة وتطّور و�شائل النقل للب�رش والب�شائع حتّول 

ة مع انت�شار الليربالّية والقت�شاد  العامل اإىل »قرية كونّية« )Global Village(، بخا�شّ

احلّر الذي اأّدى اإىل اإ�شقاط العديد من احلدود اجلمركّية. واأ�شبح العديد من الق�شايا 

واملايّل  القت�شادّي  امل�شتوى  على  لي�ص  الــدول،  حلدود  عابرة  عاملّية  مقاربة  يتطّلب 

وح�شب، بل على م�شتوى البيئة وال�شالم وغريها من الق�شايا الأ�شا�شّية.  

النتماء  مفهوم  تطّور  اإىل  القيمّية،  الإن�شانّية  الناحية  من  الــواقــع،  هــذا  اأّدى 

 ،
ّ

العاملي امل�شتوى  على  الت�شامن  م�شاعر  وتعزيز  الواحدة،  الب�رشّية  العائلة  اإىل 

الأر�ص  اأ�شقاع  خمتلف  بني  اآنّية  �شبه  بطريقة  والأخبار  املعلومات  انتقال  بف�شل 

منطق  انتقاد  النموذج  هذا  مع  وبــداأ  العاملّية،  املواطنة  مفهوم  فظهر  و�شعوبها. 

تطوير  مع  موازنته  اإىل  وال�شعي  الفئوّي،  اأو   
ّ

القومي املنحى  ذي   
ّ

الوطني الــولء 

املوؤ�ّش�شات  تنامي  اأ�شهم  امل�شرتكة. وقد  الإن�شانّية وق�شاياها  اإىل  بالولء  ال�شعور 

مفهوم  تعزيز  مع  ا،  عامليًّ الوا�شع  وانت�شارها   )INGO( احلكومّية  غري  الدولّية 

حتقيقه  يرتبط  الذي  العاملّية،  للمواطنة  املفهوم  هذا  تطوير  اإىل  احل�شارات،  حوار 

ا  �مل��طنة �ملتعّددة ثقافيًّ

Multicultural/Plural Citizenship
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اأفرادها  والتعاطف مع جميع  ال�شاملة  الإن�شانّية  الفرد مبداأ  تبّني  الأّول:  باأمرين، 

عديدة  دول  ومن  النا�ص  ماليني  تبّني  اإىل  مثاًل  ذلك  يوؤّدي  )قد  املحّقة  وق�شاياهم 

ال�شودان  اأو  اإيــران  اأو  املّتحدة  الوليات  اأو  ال�شني  يف  ما  �شخ�ص  لق�شّية  خمتلفة 

عن  النظر  بغ�ّص  للظلم  ال�شخ�ص  هــذا  بتعّر�ص  امل�شرتكة  لقناعتهم  غــريهــا،  اأو 

التوا�شل  على  بالقدرة  التحّلي  والثاين:   ،)...
ّ

الإثني اأو   
ّ

الديني اأو   
ّ

القومي انتمائه 

لغة  غري  اللغات  من  عدد  معرفة  ذلك  يتطّلب   .
ّ

العاملي امل�شتوى  على  الآخرين  مع 

الظروف  اأغلب  يف  ا  حاليًّ املعتمدة  الإنكليزّية،  اللغة  �شّيما  ل  الأ�شيلة  ال�شخ�ص 

امل�شتوى  على  التوا�شل  لكّن  والثقافات.  ال�شعوب  بني   
ّ

العاملي للتوا�شل  كــاأداة 

اللغات، مرتبطة مب�شاألة النفتاح  اإتقان  ة، غري  اأي�ًشا مهارات خا�شّ العاملي يتطّلب 

  .
6

باإيجابّية معه  والتعامل  الختالف  وقبول  الثقايّف  التنّوع  على 

ة والتحّرر من ازدواجّية املقايي�ص  تقت�شي املواطنة العاملّية م�شاءلة الثقافة اخلا�شّ

 على اأ�شا�ص »نحن« و »هم«. وترتكز على ركنني 
ّ

وفق ارتباطها بالت�شنيف اجلماعي

اأ�شا�شّيني: وحدة العائلة الب�رشّية مع ما هو م�شرتك بني اجلميع من ناحية، والتنّوع 

والتفاعل  احلــوار  عرب  فعاًل  ويتحّقق  النموذج  هذا  وينمو  اأخــرى.  ناحية  من  الثقايّف 

بني هذين الأ�شا�َشني. على �شوء ذلك يتطّور مفهوم »الرتبية العاملّية« التي تهدف اإىل 

ال�شعور بامل�شوؤولّية  العامل وق�شاياه، واإىل تعزيز  اإىل م�شتوى  ال�شباب  اآفاق  تو�شيع 

 .
7
 اخلا�ّص

ّ
لديهم جتاه هذه الق�شايا، كي ل يبقى حم�شوًرا بالأفق الوطني

النا�ص  وحركة  احلياة  تطّور  مواكبة  على  قدرته  يف  النموذج  هــذا  اأهمّية  تكمن 

للحدود  العابر  والتوا�شل  العام  الإن�شاين  الت�شامن  وتعزيز  والذهنّية،  اجل�شدّية 

املفاهيم  �شياق  يف  بالفئوّية  الوقوع  من  املواطنة  يحمي  ّما  والثقافّية،  ال�شيا�شّية 

 �شمن الأوطان املرّكبة 
ّ

القومّية املنغلقة. كذلك ُي�شهم يف حتقيق الرتابط الجتماعي

على  الثقايف  التنّوع  اإىل  ُينظر  عندما  احلديثة،  ال�شعوب  هجرة  عرب  خا�شة  ا،  ثقافيًّ

امل�شتوى  على  اعتباره،  من  بدًل  ح�شاري  وغنى  ب�رشي  كواقع  العاملي  امل�شتوى 

ا.  ا اأو اجتماعيًّ الوطني ال�شّيق، غزًوا ثقافيًّ

6 UNESCO, Intercultural Competences: Conceptual and operational framework, 2013
7 North-South Center of COE: Global Education; Geof Alred, Michael Byram, Michael P. 
Fleming: Education for Intercultural Citizenship: Concepts and Comparisons (2006); Banks, 
James A., Ed.: Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives (2007).
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العلم  ا عرب  تبّنيه عمليًّ القدرة على  لديهم  النموذج حم�شوًرا مبن  لكن يبقى هذا 

لعدم  مثاًل  بذاته  يبقى  النا�ص،  بني  وامل�شاواة  العدالة  اإىل  دعا  واإن  فهو  وال�شفر... 

)اجلنوب(  والفقرية  )ال�شمال(  الغنّية  الــدول  مواطني  بني  خا�شة  الفر�ص،  تكافوؤ 

وموؤ�ّش�شاتها التجارّية وغريها. فتبدو اأحياًنا املواطنة العاملّية الهوية الثانية للنخب 

حتقيق  على  والفكرّية  املادّية  القدرة  تتلك  التي  والثقافّية  والقت�شادّية  العلمّية 

عن  البعد  كل  بعيدة  وتبقى  الأر�شّية،  الكرة  م�شاحة  على  والتنّقل  الفعلي  العي�ص 

الطبقات الفقرية التي ل تزال ت�شعى لتحقيق اأب�شط حقوقها على امل�شتوى املحّلي. 

اإىل  الذين يجعلون من انتمائهم  اأن ينطبق على بع�ص  النموذج ميكن  اأّن هذا  كما 

جماعة معّينة )دينّية اأو عرقّية اأو اإيديولوجّية...( ببعدها العابر لالأوطان وحدودها 

من  نوٌع  ذلك  عن  ينتج  العامل.  م�شتوى  على  وحتّركهم  وقناعاتهم  هوّيتهم  اأ�شا�ص 

اإحياء املفهوم الفئوّي للمواطنة مع اعتباره للعامل م�شاحة له، وهذا ما يتناق�ص مع 

العاملّية.  ال�شامل للمواطنة  املفهوم الإن�شانوي 

�مل��طنة �لعاملّية 

Global/International Citizenship
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)Intercultural Citizenship(   مل��طنة �حلا�سنة للتنّ�ع �لثقايف� )�ه

خطر  من  جهة  من  يقي  منــوذًجــا  تقّدم  الثقايف  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  اإّن 

قومّية  بوتقة  يف  الثقافّية  املجموعات  ــان  وذوب والن�شهار  النــدمــاج  �شيا�شات 

والدولة- الدميقراطّية  املواطنة  حالت  بع�ص  يف  يح�شل  اأن  ميكن  )كما  �شاغطة 

تنتهي  اأن  ميكن  التي  املطلقة  امل�شاواة  با�شم  اخل�شو�شّيات  ُت�شتبعد  حيث  الأمة، 

جهة  ومن  الآخرين(.  على  ذاتها  بال�شلطة  متم�ّشكة  اإيديولوجة  اأو  ثقافة  بفر�ص 

�شمن  والتالقح  التفاعل  من  حالة  اإىل  الثقايف  بالتنّوع  النموذج  هذا  يدفع  اأخــرى 

فيقي  اأي�ًشا،  واجلماعّية  الفردّية  اخلا�شة  الف�شاءات  ويف  امل�شرتك  العام  الف�شاء 

�شياق  يف  يــحــدث  قــد  )الـــذي  وال�شيا�شي  الجــتــمــاعــي  النــقــ�ــشــام  خطر  مــن  بــذلــك 

الوطنّية. الهوّية  وحدة  على  ويحافظ  التعّددي(  النموذج 

والواجبات  احلقوق  مبنظومة  باللتزام  تتحّقق  الدميقراطّية  املواطنة  كانت  اإذا 

املكّملة  الثقايف،  للتنّوع  احلا�شنة  فاملواطنة  اجلميع،  بني  وامل�شرتكة  املت�شاوية 

احــرتام  منطلق  من  وال�رشاكة  امل�شاواة  مقاربة  تقت�شي  متعّدد،  جمتمع  يف  لها 

الآخر  املواطن  ي�شبح  فبذلك  امل�شرتك.  اجلماعي  للغنى  م�شدًرا  واعتباره  التنّوع 

يكون  اأن  بدل  واملجتمعّية،  الفردّية  الذات  بناء  عملّية  من  جزًءا  الثقايف  باختالفه 

بهذا  والــواجــبــات.  احلــقــوق  يف  معي  مت�شاٍو  جمــّرد  اأو  املكت�شبات  على  مناف�ًشا 

بني  تف�شل  التي  بامل�شافة  ارتباطه  من  اأكرث  التفاعل  بعملّية  مرتبًطا  التنّوع  ي�شبح 

تايزها  على  �شاهدة  كونها  تتعّدى  الأخريات  اإىل  طائفة  كّل  فحاجة  اجلماعات. 

م�شرتك.   م�شمون  حول  وتالقًيا  م�شاًرا  مًعا  ُت�شّكل  كونها  اإىل  عنهّن، 

اجلماعات  بني  املتبادل  الثقايف  والتبادل  التالقح  اأي  اإًذا،  املثاقفة  عملّية  ُت�شّكل 

يف  الأبــرز  العامل  املواطنة،  �شياق  يف  الــواحــد،  املجتمع  �شمن  املتعّددة  الثقافّية 

امل�شتويني  على  الوطنّية  الهوّية  معامل  وحتديد  اجلامعة  الوطنّية  الثقافة  تكوين 

مبجموع  الوطنّية  الهوّية  اخت�شار  بالإمكان  يعود  ل  حينئذ  واجلماعي.  الفردي 

الوطن،  بائتالف اجلماعات والطوائف على م�شتوى  اأو  للفرد  املتعّددة  النتماءات 

املجتمع  �شمن  بينه  ما  يف  الثقايف  التنّوع  هذا  لتفاعل  الثقافّية  اخلال�شة  ت�شبح  بل 
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الجتماعي  العقد  مع  الدميقراطّية  املواطنة  بذلك  فت�شّكل  العام.  واملجال  املــدين 

الوطني  لالنتماء  واملعّزز  ثقافّية  بني  املا  للمواطنة  احلا�شن  الإطار  املواطنني  بني 

الوطنّية.   للهوّية  واملكّون  للتنّوع  احلا�شن 

التعّددية  قبول  نتاج  هــي  للتنّوع  احلا�شنة  املــواطــنــة  بـــاأّن  ذلــك  مــن  ن�شتنتج 

الأفراد  عاتق  على  يقع  ذلك  وحتقيق  مكّوناتها.  بني  احل�شاري  التفاعل  وحتفيز 

يف  الإمنــائــي  املتحدة  الأمم  برنامج  يعترب  والــدولــة.  املــدين  واملجتمع  واجلماعات 

اإذ  احلــايل.  ع�رشنا  حتّديات  اأحــد  هي  التنّوع  هــذا  اإدارة  اأّن   2004 لعام  تقريره 

الب�رشّية  التنمية  ركائز  من  ركيزة  الثقافة  حرّية  ُت�شّكل  التقرير،  اإىل  بالن�شبة 

والبيئّية.  القت�شادّية  الركائز  مع  مت�شاوية  ويعتربها 

من  عنه،  الناجتة  واملثاقفة  الثقايف  التنّوع  ي�شّكله  الذي  الغنى  من  الرغم  على 

من  كثري  يف  ي�شّكالن  والطائفي  الديني  الــتــنــّوع  بـــاأّن  العـــرتاف  ــا  اأيــ�ــشً الــواقــعــي 

املجتمع  مهّمات  من  تكون  لذلك  وال�رشاعات.  واخلالف  للتفرقة  قاعدة  الأحيان 

قيمّية  ومنظومة  وتثقيفّية  تربوّية  ومقاربات  وخطاب  فكر  بلورة  الأ�شا�شّية 

تبّني  اإىل  احلاجة  كانت  هنا  من  اإيجابي.  ب�شكل  التنّوع  مع  تتعامل  اأن  ت�شتطيع 

فقط  لي�ص  جماعاتهم  م�شاعدين  التعّددّية،  م�شاألة  والدينّية  الثقافّية  املرجعّيات 

حماور  من  جعله  على  بل  وح�شب،  به  والتغّني  امل�شرتك  العي�ص  مع  التكّيف  على 

اخلا�شة.  ثقافاتها 

املتنّوعة  للثقافات  احلا�شن  الإطـــار  الــنــمــوذج،  هــذا  �شياق  يف  الــدولــة،  ت�شّكل 

والداعم لعملّية التبادل يف ما بينها على اأ�شا�ص احرتام احلقوق اجلماعّية والوطنّية 

املتنّوعة  واآرائهم  وقيمهم  معتقداتهم  ترجمة  للمواطنني  ي�شمح  مّما  مًعا،  اآن  يف 

فاحًتا  جديدة،  اأ�شكال  يف  الثقافة  تكوين  يف  ذلك  ُي�شهم  كما  جامعة.  وطنّية  لغة  يف 

الثقايف. الإبداع  اأمام  املجال 

املجتمعات  ي�شاعد  �شكل  يف  قيمها  تف�شري  اخلا�شة  اجلماعات  عاتق  على  يقع 

امل�شرتكة  وغــري  اأوًل  امل�شرتكة  القيم  على  والــتــعــّرف  التقارب  نقاط  بلوغ  على 
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امل�شبقة  الأفكار  من  والتحّرر  اخلوف  حواجز  لك�رش  الآخر،  يجهلها  والتي  ثانًيا، 

املختلفة.  الأطراف  بني  املتبادلة  النمطّية  وال�شور 

العام ون�رش  املجال  التوا�شل يف  تعزيز  املجال عرب  الدولة دورها يف هذا  حتّقق 

للجماعات  العابر  املدين  واللتزام  للحوار  عاّمة  م�شاحات  واإيجاد  التنّوع  ثقافة 

اأن تتدّخل  . وعلى الدولة 
8

والطوائف وتفعيل التعاون املجتمعي املعريف والرتبوي

حقوقه. من  منتق�ص  اأو  مهّدد  الثقافّية  مكّوناتها  اأحد  باأّن  �شعرت  كّلما 

اأداة  جمّرد  الثقايف  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  �شياق  يف  احلوار  يبقى  ل  هنا  من 

التنّوع  من  فننتقل  امل�شرتك،  والنمو  املتبادل  للتعّلم  م�شاًرا  ي�شبح  بل  للتوا�شل، 

املفتوحة  امل�شاحة  ُي�شّكل  الذي  العام  املجال  �شياق  يف   ،
9

اخلالق الثقايف  التفاعل  اإىل 

احلّر  التفاعل  هذا  عن  الناجت  الإبــداع  عن  للتعبري  ومكاًنا  املواطنني  بني  للتفاعل 

واخلاّلق.  

   راجع: موؤ�ّش�شة اأديان: ال�رشعة الوطنّية للرتبية على العي�ص مًعا يف لبنان، يف ظل املواطنة احلا�شنة للتنّوع الديني، )2013(. 
8

 9  Ted Cantle, Interculturalism: the new era of cohesion and diversity, 2012.

�مل��طنة �حلا�سنة للتنّ�ع

Intercultural Citizenship 
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الفصل الثاني

المواطنة الحاضنة 
للتنّوع الثقافّي
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من  املواطنني  وبني  جهة  من  والدولة  املواطن  بني  لعالقة  ُتوؤ�ّش�ص  املواطنة  اإن 

الكرامة  التي حتّقق  امل�شرتكة  والقيم  املبادئ  تقوم على جمموعة من  اأخرى،  جهة 

تييز،  دون  من  املواطنني  كافة  بني  وامل�شاواة  الجتماعّية  والعدالة  الإن�شانّية 

اأو اجليل.  اأو اللون  اأو الدين  اأو العرق  اأو اجلن�ص  وبغ�ّص النظر عن الطبقة 

الثقافّية  النــتــمــاءات  احــرتام  على  الثقايف  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  وتــوؤّكــد 

تاريخّية،  ثقافّية  جتربة  كّل  خ�شو�شّية  ومراعاة  وطوائفه،  املجتمع  فئات  لكل 

اإلخ(   ...
ّ

الجتماعي اأو   
ّ

العرقي اأو   
ّ

)الديني الثقايّف  التوّجه  اأحادّية  عن  التخّلي  مع 

الديانات واملذاهب والثقافات والأفكار من دون تييز بني  والإميان باحلوار بني 

اأغنياء وفقراء. اأو  اأو �شمال وجنوب،  واأقلّية،  اأغلبّية 

�شمن  التنّوع  قبول  نتاج  من  الثقايف  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  اإًذا  تت�شّكل 

�شياق  يف  مكّوناته  بني  احل�شارّي  والتفاعل  احلوار  وحتفيز  اأوًل،  الواحد  املجتمع 

امل�شرتك، واعتبار   
ّ

للغنى اجلماعي اعتباره م�شدًرا  ثانًيا، من خالل  العاّمة  احلياة 

بناء  عملّية  من  جزًءا  الثقايّف،  اختالفه  من  الرغم  على  الآخر،  املواطن  مع  ال�رشاكة 

اجلامعة،  الوطنّية  الثقافة  تكوين  يف  ذلك  فُي�شهم  ثالًثا.  واملجتمعّية  الفردّية  الذات 

اأو  اأخرى  على  جمموعة  هيمنة  دون  من  امل�شرتكة  الوطنّية  الهوّية  معامل  وحتديد 

معّينة. ثقافّية  اأحادّية  فر�ص 

وبعد عام 2011، اأ�شبحت ال�شعوب العربّية تبحث عن منوذج لتحقيق الوحدة 

اإيديولوجّيات  على  ا  مبنيًّ ال�شابق  اخلطاب  كان  اأن  بعد  التنّوع،  خالل  من  الوطنّية 

مرتبط  ثقايّف  بتنّوع  تتمّتع  اأّنها  العربّية  املجتمعات  وميزة  والن�شهار.  الدمج 

 وهي من اأ�شل الوطن وال�شعب، ولي�شت 
ّ

بجماعات اأ�شيلة من الن�شيج الجتماعي

طارئة عليه بفعل الهجرة اأو النزوح. لذلك ُيعترب مفهوم املواطنة احلا�شنة للتنّوع 

املتنّوعة،  والثقافّية  الجتماعّية  الت�شكيلة  على  للمحافظة  ا  مثاليًّ ونهًجا  منوذًجا 

العربّية. املجتمعات  حتت مظّلة وطنّية واحدة يف كّل من 

المواطنة الحاضنة للتنّوع 
الثقافّي
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النا�ص  باأّن  اأفرادها  يعرتف  عندما  اإّل  ا  حًقّ املجتمعات  تزدهر  ل 

منهم.  ذلك  يتوّقعوا  ل  وعندما  �شوا�شية،  تت�رّشف  اأو  تفّكر  ل 

للم�شاكل،  ال�شليم  للحّل  الروؤى والآراء �رشًطا  تنّوع  ُي�شّكل  لهذا 

لالإبداع  وكذلك  القت�شادّية  والتنمية  العلمي  وللتطوير  كما 

عاماًل  والتطّلعات  املواقف  يف  الختالف  احرتام  وُيعترب  الفّني. 

الد�شاتري  تاأتي  اأن  يكفي  ل  لذلك  الأهــلــي.  ال�شلم  بناء  يف  ا  مهمًّ

ُي�شّن احرتامها  اأن  ينبغي  بل  التنّوع وح�شب،  العربّية على ذكر 

ت�شبح  بحيث  الرتبوّية،  املوؤ�ّش�شات  يف  ُتعّلم  واأن  القوانني  يف 

الكاملة ملختلف  الطاقات  اإىل  القانونّية والثقافّية م�شتندة  املبادئ 

اأّي دولة عربّية.  مكّونات 

�شيا�شاتها  مبراجعة  الأنظمة  جميع  العربّية  النتفا�شات  طالبت 

جتــاه الــتــنــّوع الإثــنــي والــديــنــي املــكــّون لــلــعــامل الــعــربــي. لذلك 

للتعّددّية  لي�ص  رئي�ًشا  ركًنا  التنّوع  احت�شان  �شيا�شات  ُت�شّكل 

اجلغرايف  والرتابط  ال�شيا�شي  للوئام  ولكن  وح�شب،  ال�شيا�شّية 

تطمح  اأن  العربّية  للحكومات  ميكن  فــال  ــا.  اأيــ�ــشً والجتماعي 

كامل  معاملة  مــبــداأ  تتبّنى  اأن  بــدون  مــزدهــرة  جمتمعات  ببناء 

الــرغــم  عــلــى  مــتــ�ــشــاوون  مــواطــنــون  اأّنــهــم  عــلــى  �شعبها  اأفــــراد 

اأن  يجب  لذلك  واجلــنــدرّيــة.  والدينّية  الإثــنــّيــة  اختالفاتهم  مــن 

طاقة  للتنّوع  اعتبارها  اأ�ــشــا�ــص  على  اجلــديــدة  الــقــوى  تت�شّكل 

ثابًتا  موقًفا  القوى  هذه  تتبّنى  اأن  يجب  كما  للمجتمع.  اإيجابّية 

ال�شيا�شّية  احلقوق  مع  املجتمع  يف  الكاملة  املــراأة  م�شاركة  من 

املواطنني.  �شائر  مع  امل�شاواة  لها  ت�شمن  التي  والقانونّية 

مروان املع�رّش، �لنه�سة �لعربّية �لثانية و�ل�رش�ع من �أجل �لتعّددّية، 

2014 )القتبا�ص مرتجم عن الن�ص الإنكليزي، �ص. 170-169(. 



41

للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  فكرة  وراء  الأ�شا�شّية  املبادئ  من  جمموعة  تــربز 

اأهمّيتها. فهم  على  ت�شاعد  كما  خ�شائ�شها،  عينه  الوقت  يف  جت�ّشد  وهي  الثقايف، 

اأ�شا�ص  اأّن الدميقراطّية ُتبنى على  �أ( �لعرت�ف بالتنّ�ع �لثقايّف: على الرغم من 

العالقة بني الدولة واملواطن كفرد م�شتقّل وب�شكل مبا�رش، اإّل اأّن املواطنة احلا�شنة 

اإ�شهامها  على  يوؤّكد  مبا  الثقافّية  باملجموعات  العــرتاف  ذلك  اإىل  ت�شيف  للتنّوع 

خ�شو�شّياتها  لها  ويحفظ  جهة،  من  اجلامعة  والهوّية  الوطني  الن�شيج  تكوين  يف 

واإمكانّية التعبري عن ذلك والتفاعل والتكامل مع �شائر املجموعات من جهة اأخرى. 

ب( �مل�ساو�ة بني �مل��طنني يف �حلق�ق و�ل��جبات: ت�شمن املواطنة احلا�شنة 

للتنّوع، وفق مبداأ الرتباط بوحدة النتماء وامل�شاركة القائمة على العدل وامل�شاواة 

يف اإطار �شيادة القانون، م�شاواة جميع املواطنني يف احلقوق والواجبات. فال يكون 

طغيان لفئة على اأخرى اأو لأكرثّية مهيمنة على اأقلّية مهّم�شة. 

1-  مبادئ المواطنة الحاضنة للتنّوع 
الثقافّي 

�لثقايف للتنّ�ع  �حلا�سنة  �مل��طنة  مبادئ 

الثقايّف بالتنّوع  مًعاالعرتاف  العي�ص 

ال�رشاكة

الجتماعية والعدالة   
العامل على  النفتاح 

التع�ّشب نبذ  والتغيري والتطّور  التنمية  املواطنني يف  امل�شاواة بني 

والواجبات احلقوق 
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ا  ت�شحيحيًّ  
ً

عــامــال للتنّوع  احلا�شنة  املــواطــنــة  ُت�شّكل  مًعا:  �لعي�س  ج( 

قلّية.  اأ على  لأكرثّية  تغليب  من  عنها  ينتج  مبا  الفردّية  الدميقراطّية  لنتائج 

والديني  الثقايف  للتنّوع  بذاتها  حا�شنة  املتناف�شة  الأحــزاب  تكون  ل  فحيث 

الجتماعي  الرتابط  على  احلفاظ  يتطّلب  الوطني،  الجتماعي  للن�شيج  ن  املكوِّ

مًعا  العي�ص  مــبــداأ  تــعــّزز  الــتــي  املنا�شبة  الــو�ــشــائــل  يــجــاد  اإ الــوطــنــّيــة  والــوحــدة 

لــفــئــة على  طــغــيــان  يــكــون  فــال  الــواحــد،  املــجــتــمــع  فــ�ــشــيــفــ�ــشــاء  والنــ�ــشــجــام يف 

ولــّيــة مــ�ــشــاركــة اجلــمــيــع وحــ�ــشــورهــم يف  اأخـــرى، بــل حتــمــل كــّل جــمــاعــة مــ�ــشــوؤ

العامة.  احلياة 

الثقايف  لــلــتــنــّوع  احلــا�ــشــنــة  املــواطــنــة  ّن  اإ و�لتغيري:  و�لتطّ�ر  �لتنمية  د( 

املواطنني  بني  التباعد  ولتعزيز   
ّ

الطائفي اأو   
ّ

القبلي الو�شع  لتكري�ص  لّية  اآ لي�شت 

الو�شع  لتحفيز  للتفاعل  لــّيــة  اآ هــي  بــل  ــة،  اخلــا�ــشّ جماعاتهم  يف  تقوقعهم  اأو 

املختلفة  اجلــمــاعــات  غــنــى  مــن  وال�ــشــتــفــادة  والــتــطــّور  الــتــقــّدم  عــلــى   
ّ

املجتمعي

يف  الدائر  الجتماعي  فاحلوار  اآخر.  على  طرف  تغليب  دون  من  املتعّدد،  واإرثها 

من  اأجواء  يف  الدائر  احلوار  من  اأكرث  والتطّور  بالتغيري  ي�شمح  التعّددّية  من  جّو 

�شمن  والنغالق  التقوقع  اأجواء  يف  اأو  الآخر،  �رشعّية  تنفي  التي  ال�رشاعات 

نهًجا  ت�شّكل  للتنّوع  احلا�شنة  فاملواطنة  لذلك  والدينّية.  الثقافّية  اجلماعات 

املحافظة  �شمن  التجّدد  بهدف  الأمــام  اإىل  اجلماعّية  والثقافة  باملجتمع  يدفع 

الأ�شالة. على 

حّد  يف  غاية  جمــّرد  لي�ص  التنّوع  اإن  �لجتماعية:  و�لعد�لة  �ل�رش�كة  ه�( 

بني  واحلـــوار  التفاعل  لبداية  �ــرشط  ّل  اإ هــو  مــا  بــالخــتــالف  فــالعــرتاف  ذاتــه. 

مًعا  والعمل  التفاهم  مبداأ  على  تقوم  النطاق  وا�شعة  �رشاكة  لبناء  املواطنني 

لي�ص  فالهدف  امل�شاواة.  اأ�شا�ص  على  العام  واخلري  الجتماعّية  العدالة  لتحقيق 

يتاأّلف  جمتمع  اإىل  الــو�ــشــول  بــل  الثقافات،  متنّوع  مبجتمع  العــرتاف  جمــرد 

بناء  على  وقدرته  وحدته  يفقد  اأن  دون  من  بها،  يعرتف  متنّوعة،  ثقافات  من 

امل�شرتك.   اأبنائه  م�شتقبل 
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اإلخ(   ...
ّ

وال�شيا�شي  
ّ

والديني  
ّ

)القبلي التع�ّشب  بعك�ص  ب:  �لتع�سّ نبذ  و( 

احلا�شنة  املواطنة  ّن  فاإ الآخرين،  وتهمي�ص  الختالف  رف�ص  اإىل  يوؤّدي  الذي 

يتّم  واجلماعّية  الفردّية  الذات  حتقيق  باأّن  العرتاف  على  تقوم  الثقايف  للتنّوع 

واأنــت  نــا  )اأ الثقافّية  وخ�شو�شّيته  وحقوقه  بالآخر  العــرتاف  مع  بالتوازي 

. ) مًعا

بامل�شتوى  الــتــنــّوع  احت�شان  مــبــداأ  ينح�رش  ل  �لعامل:  على  �لنفتاح  ز( 

العاملّية  املواطنة  مع  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  تتالقى  بل  وح�شب،   
ّ

الوطني

الثقايف  التفاعل  باجتاه  وتدفع  للوجود،  الإن�شانوي  الطابع  على  بالنفتاح 

اجلامعة.  الإن�شانّية  الوحدة  ظّل  يف  للحدود  العابر 
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التي  القيم  من  متكاملة  مبنظومة  ترتبط  الثقايف  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  اإّن   

الثقافّية  والتعّددّية  التنّوع  على  القائم  املجتمع  وحــدة  واإّن  جتزئتها.  ي�شعب 

حياتهم  يف  وممار�شتها  القيم  لهذه  اأبنائه  بتبّني  ترتبط  وازدهــاره  وا�شتقراره 

الآتي: النحو  ياأتي على  القيم  العاّمة. واأبرز هذه 

قيمة  الإن�شانّية  الكرامة  اعتبار  تقت�شي  املواطنة  ثقافة  اإّن  �لإن�سان:  كر�مة  �أ( 

اآرائه  اأو  انتماءاته  اأو  حياته  بظروف  مرتبط  غري  ب�شكل  فرد،  كّل  كيان  يف  اأ�شيلة 

يف  الخــتــالف  اعتبار  اأ�شا�ص  على  ُتبنى  للتنّوع  احلا�شنة  واملــواطــنــة  ومــواقــفــه. 

النتماء ل يزيد على كرامة الفرد اأو ُينق�ص منها. كما ينتج عن ذلك واجب العي�ص 

2-  القيم الرئيسة للمواطنة الحاضنة 
للتنّوع الثقافّي 

�حلا�سنة  �مل��طنة  قيم 

�لثقايف للتنّ�ع 

�مل�ساركة

�لتعاطف

�لعد�لة

كر�مة 

�لإن�سان

�حلرية 

�لثقافّية

�لت�سامن 

و�لتكافل

قب�ل 

�لختالف

�مل�ساو�ة
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اختالفه يف  ي�شمله ذلك من احرتام  اإن�شان، مبا  كّل  الآخرين ب�شالم، واحرتام  مع 

الوطنّية اجلامعة.  الهوّية  ، يف ظل 
ّ

القبلي اأو   
ّ

الديني اأو  الثقايّف  اأو النتماء  الراأي 

املواطنني  جميع  بني  الكاملة  امل�شاواة  على  املواطنة  جوهر  يقوم  �مل�ساو�ة:  ب( 

الوطنّية،  الرثوة  من  العادل  الن�شيب  ويف  والواجبات،  احلقوق  ويف  القانون،  اأمام 

واإذا  تفرقة.  اأو  قيود  اأّي  دون  من  م�شوؤولّياته،  بكّل  العاّم  ال�شاأن  يف  وامل�شاركة 

الثقافّية  الثقايف تعرتف بخ�شو�شّيات املجموعات  للتنّوع  املواطنة احلا�شنة  كانت 

بل  املواطنني،  بني  امل�شاواة  فقدان  اأو  التمييز  لي�ص  ذلك  فهدف  خمتلفة،  بـاأ�شكال 

وتهمي�ص  املجتمع  على  جمموعة  هيمنة  عدم  �شمان  اإىل  ذلك  يهدف  العك�ص  على 

الواحد.  الوطن  اأبناء  املتبادل بني  التفاعل والإثراء  غريها واإىل تعزيز 

اإىل  الثقافّية  ُت�شري احلرّية  الفردّية،  �لثقافّية: على خالف احلرّيات  ج( �حلّرّية 

امل�شرتكة  للحياة  واأ�شاليب  اأفكار  من  ت�شاء  ما  تّتخذ  اأن  يف  النا�ص  من  جماعة  حّق 

اأفرادها  وحّق  اإلخ،   ،
ّ

الجتماعي الفكر  اأو  ال�شيا�شّية  اأو  الدينّية  العقيدة  �شعيد  على 

يف ممار�شة ذلك والتعبري عنه، من دون تفرقة اأو تييز بني املواطنني. ُت�شّجع بذلك 

الثقايف  والتبادل  التجّدد  على  للتنّوع،  احلا�شنة  املواطنة  �شياق  يف  الثقافّية،  احلرّية 

والإبداع. واحلرّية الثقافّية هي من احلاجات امللّحة اليوم يف جمتمعاتنا العربّية. 

د( �لعد�لة: ترتبط العدالة مبفهوم احلّق، بل ميكن اعتبارهما وجهني لعملة واحدة. 

لذلك كان حتقيق العدل رهًنا بوجود مفهوم احلّق الإن�شايّن من جهة والقوانني املو�شوعة 

حلماية ذلك من جهة اأخرى، مبا ل ي�شمح بوقوع الظلم على اأّي من بني الب�رش ب�شبب 

اختالفه يف الدين اأو اجلن�ص اأو العرق اأو الطبقة الجتماعّية اأو احلالة ال�شحّية اأو ال�شّن. 

وللعدالة دور يف حماية املجتمع من طغيان فئة اأو جماعة على احلّيز العام اأو هيمنتها 

عليه اأو حّتى على موؤ�ّش�شات الدولة وا�شتعمال ذلك بهدف تهمي�ص الآخرين.

ه�( �لت�سامن و�لتكافل: تعرّب هذه القيمة عن رغبة الفرد يف م�شاعدة الآخرين 

من  وجه  اأّي  يف  معهم  – وال�شرتاك  ل  اأم  بهم  �شخ�شّية  عالقة  على  كان  – �شواء 
وحتقيق  م�شكالتهم  وحــّل  حاجاتهم  تلبية  على  ت�شاعد  التي  الأن�شطة  وجــوه 
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من  جّو  خلق  على  ي�شاعد  ما  ومبادئه،  املجتمع  قيم  مع  يتعار�ص  ل  مبا  اأهدافهم، 

القيمة  هــذه  عن  التعبري  يتّم  وقــد  املجتمع.  اأفــراد  بني  وامل�شاركة  والإلــفــة  املــوّدة 

حّتى  اأو  املــديّن  املجتمع  �شياق  يف  منّظم   
ّ

جماعي ب�شكل  اأو  فردّية،  مبادرات  عرب 

للجميع  خدمًة  املوارد  وتوزيع  ال�رشيبّية  امل�شاركة  عرب  القانويّن  امل�شتوى  على 

للحرمان.  عر�شة  الأكرث  للفئات  رعايٍة  و�شماَن 

 نحو الآخر بهدف النفتاح 
ّ

 الإيجابي
ّ

و( �لتعاطف: هو الجّتاه الفكرّي والعاطفي

على فرادته وفهمه وتفّهم مواقفه وم�شاعره والت�شامن معه والدفاع عن حقوقه. 

املختلفة  الفئات  بني  للتفاعل  حافًزا  ا  ثقافيًّ املتنّوعة  املجتمعات  يف  التعاطف  وُي�شّكل 

والجتماعّية  النف�شّية  امل�شافات  تقليل  اإىل  يــوؤّدي  ما  وامل�شاركة،  احلوار  خالل  من 

الفا�شلة بني هذه الفئات، والتي تنتج اأحياًنا عن الأفكار امل�شبقة وال�شور النمطّية. 

ز( قب�ل �لختالف: اإّن وجود اختالفات وفوارق بني الب�رش لي�ص مب�شكلة بحّد 

اأ�شا�ص  على  بــازدراء،  الفوارق  هذه  مع  اخلاطئ  التعامل  يف  امل�شكلة  تكمن  بل  ذاته. 

�شنن  من  ك�شّنة  قبولها  من  بدًل  وماألوف،  عادّي  هو  عّما  انحرافات  باأّنها  اعتبارها 

احلياة واعتبارها فر�شة لإثراء الوجود. بينما ُي�شّكل قبول الختالف على خمتلف 

املواطنني  بني  مًعا  العي�ص  لتوطيد  الأ�شا�شّية  الركيزة  الآخر،  واحرتام  امل�شتويات، 

 .
ّ

 احلقيقي
ّ

وبناء الرتابط الجتماعي

 

للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  قيم  من  اأ�شا�شّية  قيمة  امل�شاركة  ُتعّد  �مل�ساركة:  ح( 

يف  ــر  وُمــوؤثِّ  
ّ

اإيجابي دور  له  يكون  اأن  على  الفرد  حر�ص  عن  تعبري  وهي  الثقايف. 

وال�شيا�شّية.  املدنّية  حقوقه  مزاولة  خــالل  من  وال�شيا�شّية  الجتماعّية  احلياة 

وم�شوؤولّية،  واجــب  اإّنها  بل  املواطنة،  حقوق  من  حــّق  جمــّرد  لي�شت  وامل�شاركة 

تفاعل  عرب  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  لتحقيق  ومدخل  الكاملة،  املواطنة  لتحقيق 

يف  اإلخ،  والإثنّية،  والدينّية  الثقافّية  اختالفاتهم  من  بالرغم  بينهم،  ما  يف  املواطنني 

والجتماعّية،  ال�شيا�شّية  واملوؤ�ّش�شات  امل�شرتكة  العاّمة  احلياة  يف  النخراط  �شياق 

جميع  بني  املجتمع  يف  والــوئــام  ال�شالم  وحتقيق  امل�شكالت  وحــّل  التنمية  بهدف 

والجتماعّية.    وال�شيا�شّية  الدينّية  وطوائفه  فئاته 
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لقد �شهدت بع�ص املجتمعات العربّية منذ يناير 2011 مرحلة دقيقة ك�شفت عن 

 اإىل حتقيق املواطنة احلّقة، املبنّية على احرتام حرّياته وحقوقه 
ّ

توق املواطن العربي

طاملا  واقع  عن  اأي�ًشا  ك�شفت  املرحلة  هذه  لكّن  للجميع.  الجتماعّية  العدالة  وتاأمني 

األ  العربّية،  للمجتمعات  والإيديولوجّية  ال�شمولّية  املقاربات  وراء  حمجوًبا  بقي 

اخلربة  وغياب  والدينّية،  وال�شيا�شّية  والثقافّية  الفكرّية  والختالفات  التنّوع  وهو 

اأدخل هذه البلدان يف  اإدارة هذا التنّوع يف �شياق احلياة الوطنّية. هذا ما  واملعرفة يف 

و�شوح  بعدم  مرتبطة  والنق�شامات،  ال�شتقطاب  من  حالة  تتنازعها  حقيقّية  اأزمة 

اأبناء  بني  التناغم  بناء  و�شبل  التعددّية،  هذه  مع  التعامل  وكيفّية  الوطنّية،  الهوّية 

للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  تواجه  التي  التحّديات  هنا  نخت�رش  لذلك  الواحدة.  الأّمة 

الثقايّف بالعناوين الآتية:

ي�شّيق   ،
ّ

العربي الوطن  بلدان  من  عدد  يف  �سعفها  �أو  �لدميقر�طية  •��غياب 
التفاعل  فر�ص  من  يقّلل  وبالتايل  والثقافّية،  الفردّية  احلــرّيــة  م�شاحة  من 

احلّر  التفاعل  هذا  نتيجة  هو  الذي  الإبداع  من  املجتمع  ويحرم  املواطنني  بني 

بع�ص  يف  الدميقراطّية  يف  النق�ص  هذا  يكون  كما  املقّيدة.  غري  املبادرة  وروح 

احلالت مدخاًل للتمييز بني املواطنني ومدى نيلهم حقوقهم الفردّية واملدنّية 

وا�شعة.   وحقوقّية  اجتماعّية  تداعيات  ي�شّبب  ما  وال�شيا�شّية، 

3-  تحّديات المواطنة الحاضنة للتنّوع 
الثقافّي في العالم العربّي 

�لعربّي �لعامل  يف  �لثقايّف  للتنّ�ع  �حلا�سنة  �مل��طنة  حتّديات 

غياب 

�لدميقر�طّية

�لنزعة 

لّية ل�سم� �

�ملعرفة  غياب 

بالآخر

ب  لتع�سّ �

�لدينّي

لعنف  �

�لآخر �سّد 

�سعف 

�لنقدّي �لفكر 
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العربّيـة  الــدول  بع�ص  نــزعــت  ــا،  تــاريــخــيًّ �ل�سم�لّية:  �لنزعة  •��هيمنة 
للفئــات  الــقــ�ــرشّي  الــتــوحــيــد  اإىل  �شعيها  يف  والــتــعــّددّيــة  الــتــنــّوع  حمــو  اإىل 

ــعــّددة، وحمــاولــة فــر�ــص مــبــداأ »الــثــقــافــة  الجــتــمــاعــّيــة والــ�ــشــيــا�ــشــّيــة املــت

بع�ص  يف  حّتى  والن�شهارّية،  ال�شمولّية  يديولوجّيات  والإ الأحــادّيــة« 

املديّن  املجتمع  ُيفقد  ما  هذا  املختلفة.  الدولــة  �ّش�شات  موؤ عرب  احلــالت 

ــي تــطــويــر احلــيــاة  �ــشــهــامــاتــه فـــ اإ ــتــه ويــجــعــلــه عـــاجـــًزا عــن تــقــدمي  حــيــوّي

علـى  املــجــتــمــع  مــكــّونــات  تــفــاعــل  عــرب  الــعــاّمــة،  واملــ�ــشــاحــات  الجــتــمــاعــّيــة 

خاّلقة. بحرّية  واختالفها  تنّوعها 

ثراء  الإ ىل  اإ ت�شعى  التي  احلوار  ثقافة  و�شعف  بالآخر  �ملعرفة  •��غياب 
الــرتبــيــة واملــنــاهــج  اهــتــمــام  املــتــعــّددة، وعــدم  املــجــمــوعــات  املــتــبــادل بــني 

تقدمي  وعــلــى  الــوطــن  داخــل  املــتــنــّوع  الإرث  على  �ــشــاءة  بــالإ التعليمّية 

الفوقّية  واعتماد  اجلامعة،  والذاكرة   
ّ

الوطني للتاريخ  �شاملة  قــراءة 

جتــاه  لــعــرقــّيــة  ا و  اأ لــ�ــشــيــا�ــشــّيــة  ا و  اأ الجــتــمــاعــّيــة  لــفــئــات  ا بــعــ�ــص  قــبــل  مــن 

ــب  لــتــعــ�ــشّ ا منـــّو  اإىل  حــــوال  الأ مــن  كــثــري  يف  ّدي  يــــوؤ خــــرى  الأ اجلــمــاعــات 

و  اأ ــات  ــّي قــل الأ جتــاه  لــعــنــف  ا ىل  اإ احلـــالت  بــعــ�ــص  يف  ويــ�ــشــل  املــجــتــمــع  يف 

ا. دينيًّ و  اأ ا  ثقافيًّ املختلفني 

عن  يــنــتــج  الـــذي  والــثــقــايّف   
ّ

الجــتــمــاعــي والــتــحــامــل  �لديني  ب  •���لتع�سّ
على  الــتــنــّوع،  ملــبــداأ  والــرافــ�ــشــة  ذاتــهــا  عــلــى  املنغلقة  الــفــئــوّيــة  اخلــطــابــات 

ة.  اخلا�شّ القبلّية  اأو  الإثنّية  اأو  الثقافّية  اأو  الدينّية  اجلماعات  م�شتوى 

ُت�شقط  الآخر،  عن  �شلبّية  منطّية  �شور  تعميم  مع  ذلك  يرتافق  ما  وغالًبا 

على  املبنّية  للت�رّشفات  الباب  يفتح  ما  الأ�شيلة،  الإن�شانّية  كرامته  عنه 

اخلــطــاب  اأحــيــاًنــا  يــرتافــق  جتــاهــه.  الــعــنــف  حــّتــى  اأو  التهمي�ص  اأو  التمييز 

مرتبطة  القهر  اأو  بالعنف  م�شحونة  ذاكرة  مع  لالآخر  والراف�ص  املتع�ّشب 

يزيد  ما  العدالة،  واإحقاق  امل�شاحلة  عرب  معاجلتها  تتّم  مل  األيمة  باأحداث 

الطرفني.  بني  ال�رشخ  من 
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كان  اإذا  ة  خا�شّ خمتلفة،  اأ�شكاًل  ياأخذ  اأن  للعنف  ميكن  �لآخر:  �سد  •���لعنف 
تهمي�ص  عرب  مبا�رش  غري  اأحياًنا  يكون  فقد  النا�ص.  بني  التمييز  على  ا  مبنيًّ

عرب  اأي�ًشا  ويكون  العامة.  واخلدمات  التنمية  من  وحرمانها  معّينة  مناطق 

فئة  �شّد   
ّ

الديني اأو   
ّ

ال�شيا�شي اخلطاب  اأو  الإعــالم  يف  العاّم  الــراأي  جتيي�ص 

على  تعدٍّ  اأو  املجتمع  داخل  �رشاعات  اإىل  العنف  هذا  يتحّول  وقد  النا�ص.  من 

اإىل  اأحياًنا  العنف  ي�شل  الأق�شى  حّده  ويف  واأمالكهم.  النا�ص  من  جمموعات 

وعلى   ،
ّ

ال�شيا�شي اأو  الثقايّف  اأو  الفكرّي  الختالف  ميّثل  الــذي  الآخــر،  قتل 

الواحد.  املجتمع  اأبناء  بني  الأهلّية،  احلرب  اأمام  الباب  يفتح  اأ�شمل  م�شتوى 

اأهمّية ح�رش القّوة القاهرة بيد الدولة، التي عليها تاأمني الأمن  من هنا تكمن 

الالعنف  على  الرتبية  مع  التنّوع  ثقافة  ترتافق  اأن  بــّد  ل  ــه  اأّن كما  للجميع. 

ال�رشعّية.   املوؤ�ّش�شات  اإىل  والحتكام  والدميقراطّية 

النقدّي  للعقل  اإعمال  دون   
ّ

احلياتي الواقع  اإدراك  اإّن  �لنقدي:  �لفكر  •���سعف 
اإىل تنزيه  الإن�شان يف املجتمع ويف حياة الآخرين يوؤّدي  الواعي لدور  والفهم 

كما  الإن�شانّية.  اجلماعّية  الهموم  عن  الفرد  وانعزال  الآخــر،  وانتقاد  الذات 

اإىل التع�ّشب والعتقاد بامتالك احلقيقة املطلقة، بعك�ص الآخرين الذين  يدفع 

احلوار  عملّية  يوقف  املوقف  هذا  �شالل.  على  اأّنهم  احلالة  هذه  يف  ُيعتربون 

ال�رشاكة  وبناء  التنّوع  من  والغتناء  املتبادل  الإثــراء  عرب  والنمّو  والتفاعل 

املواطنة  يخنق  ما  واإ�شهاماتهم،  مقّدراتهم  تنّوع  اأ�شا�ص  على  املواطنني  بني 

للتنّوع.   احلا�شنة 
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ما  املختلفة،  ملجتمعاته  ن  املكوِّ الوا�شع  الثقايّف  بالتنّوع   
ّ

العربي العامل  يتمّيز   

ال�شيا�شات  يف  اأولوّية  مًعا  والعي�ص  التنّوع  هذا  احرتام  ثقافة  تعزيز  اإيالء  يقت�شي 

 وبناء 
ّ

الرتابط الجتماعي املديّن، بهدف تعزيز  العاّمة والرتبوّية وبرامج املجتمع 

التي ت�شهم يف حتقيق ذلك.  الآلّيات  امل�شتدام. نذكر يف ما يلي بع�ص  ال�شالم 

4-  آلّيات تعزيز المواطنة الحاضنة 
للتنّوع الثقافّي

�مل�ساركة

�سّية  ل�سيا �

�ل�طنّية

�لرت�ث 

�لثقايّف 

�ملتنّ�ع

�لذ�كرة 

�جلماعّية

و�لرم�ز 

�لتاريخّية

�لثقافات  ح��ر 

و�لأديان

على  �لرتبية 

و�لقيم  �لتنّ�ع 

�لعاّمة

�لعد�لة 

�لجتماعّية 

�ل�ساملة

�خلطاب 

�لدينّي 

ملنفتح �

�آلّيات 

�مل��طنة

�حلا�سنة 

ع للتنّ�

ملجتمع  �

�لعابر  �ملديّن 

للط��ئف
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�أ( �ملحافظة على �لرت�ث �لثقايّف �ملتنّ�ع و�إبر�ز معامله: ُيفرت�ص بكّل جمتمع 

الوطنّية  الرتبية  يف  اإبرازه  عرب  للوطن  املكّون  الثقايّف  التنّوع  ي�شتثمرا  اأن  ودولة 

اأم  ا  مناطقيًّ كان  اإن  الإرث،  لهذا  املتعّددة  الذاكرة  حتفظ  التي  املتاحف  وت�شييد 

ذلك،  على  لالطالع  والأجنبّية  الداخلّية  ال�شياحة  وت�شجيع  ــا...  ديــنــيًّ اأم  ا  اإثنيًّ

الرموز  بهذه  حتتفل  التي  ال�شعبّية  والحتفالت  واملهرجانات  الربامج  وت�شجيع 

اإلخ.  الثقافّية، 

ب( تك�ين �لذ�كرة �جلماعّية ب�سكل �سامل وتنقيتها و�إبر�ز �لرم�ز �لتاريخّية 

و�رشاعات  داخلّية  باأزمات  مّرت  التي  املجتمعات  حتتاج  �مل�سرتكة:  و�ل�طنّية 

ت�شتطيع  لكي  حقيقّية،  م�شاحلات  اإىل  �شحايا  و�شقوط  العنف  ا�شتعمال  اإىل  اأّدت 

امل�شتقبل  اآفاق  وفتح  بالآخر  الثقة  جتديد  اأ�شا�ص  على   
ّ

الجتماعي الن�شيج  ترميم 

م�شرتًكا  ا  وطنيًّ عماًل  ذلك  يتطّلب  الأليمة.  املا�شي  خربات  تخّطي  عرب  امل�شرتك 

التاريخّية  الرموز  على  والرتكيز  املا�شي  �شوائب  من  الذاكرة  حترير  اإىل  ُيــوؤّدي 

املجتمع.  ملكّونات  والعابرة  امل�شرتكة  والوطنّية 

للتفاعل  كم�سدر  لّياته  و�آ و�لأديان  �لثقافات  ح��ر  مفه�م  �عتماد  ج( 

ُيــ�ــشــّكــل  �ل����ح��د:  �ل�طن  بناء  �أ بني  �ملتبادلة  �ملعرفة  وبناء  �لإيجابّي 

يزداد  ينفّك  ل  عامل  يف  وجناح  ب�شالم  للعي�ص  �شا�شّية  اأ مهارة  اليوم  احلوار 

القدرة  هذه  بناء  من  بّد  فال  التنّوع.  من  خمتلفة  اأ�شكال  على  وانفتاًحا  تعّدًدا 

وتــعــزيــزهــا لـــدى جــمــيــع املــواطــنــني، عــرب الــرتبــيــة والــتــدريــب والــنــ�ــشــاطــات 

ملواجهة  �شا�شّية  اأ اأهمّية   
ّ

الديني احلوار  اإيالء  مع  املديّن،  املجتمع  يف  امل�شرتكة 

للتخّلف  جمالت  اإىل  تتحّول  ما  �رشيًعا  التي  والتكفري  التطّرف  اأ�شكال  كاّفة 

املجتمع.  �شمن  وال�رشاع 

تبّني  عرب  و�ملناطق،  و�لط��ئف  للجماعات  �لعابر  �ملديّن  �ملجتمع  د( تك�ين 

ت�شّكل اجلمعّيات  ق�سايا وطنّية �ساملة ومقاربة م��طنّية غري فئ�ّية للحق�ق: 

املكّونة  املختلفة  واجلــمــاعــات  واملــنــاطــق  للطوائف  الــعــابــرة  املــدنــّيــة  واملـــبـــادرات 
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النظر  وجهات  وتقريب  الثقايّف  والتبادل  التفاعل  لتعزيز  ممّيزة  م�شاحة  للمجتمع 

وهو  الإن�شانّية،  الق�شايا  وخدمة  املجتمع  تنمية  بهدف  وال�رشاكة  والتحالف 

املنفتحة  امل�شرتكة  وامل�شوؤولّية   
ّ

الوطني بالنتماء  ال�شعور  لتقوية  �شبيل  اأف�شل 

على �شائر مكّونات املجتمع. ي�شمح هذا الختبار الذي يجب تعميمه قدر الإمكان 

بالنظر اإىل الآخر اأّوًل كاأخ يف الإن�شانّية وك�رشيك يف الوطن، قبل احلكم عليه انطالًقا 

هذه  ت�شبح  بل  ل  اخلا�ّص.   
ّ

الإثني اأو   
ّ

ال�شيا�شي اأو   
ّ

الديني اأو  الثقايّف  انتمائه  من 

خ�شو�شّياته  على  والنفتاح  الآخر  هذا  على  للتعّرف  فر�شة  امل�شرتكة  امل�شاحة 

املتبادل.  والتعارف  الثقافّية 

للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  تقت�شي  �لعاّمة:  و�لقيم  �لتنّ�ع  على  �لرتبية  ه�( 

املكّون  بالتنّوع  العــرتاف  تت�شّمن  لكي  الرتبوّية  واملناهج  ال�شيا�شات  تطوير 

امل�شرتكة  الــعــاّمــة  القيم  منظومة  اإىل  وال�ــشــتــنــاد   
ّ

الــوطــنــي  
ّ

الجــتــمــاعــي للن�شيج 

التاريخ  برامج  خا�ّص  ب�شكل  وت�شهم  والروحّية.  واملدنّية  الإن�شانّية  باأبعادها 

الجتماع  وعلم  واللغات  والآداب  والفل�شفة  الوطنّية  والتن�شئة  املدنّية  والرتبية 

اإدخــال  يتّم  الــدول  بع�ص  يف  ّنــه  اأ حتى  ذلــك.  حتقيق  يف  وغريها  القت�شاد  وحّتى 

املجتمع  ملــكــّونــات  ا  مو�شوعيًّ فهًما  للطلبة  يــقــّدم  الدينّية،  الثقافة  عــن  برنامج 

العاّمة،  احلياة  قيم  منظومة  على  الرتكيز  ويبقى  الدينّية.   
ّ

العاملي وحّتى   
ّ

الوطني

�رشورّية  مهّمة  الثقايّف  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  ظّل  يف  مًعا  العي�ص  قيم  ة  وخا�شّ

الوطنّية.  للرتبية 

 

ت�شجيع  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  بناء  يقت�شي  �ملنفتح:  �لدينّي  �خلطاب  و( 

 املنفتح على التنّوع والذي يتعامل مع الختالف باحرتام وحوار 
ّ

اخلطاب الديني

من  ذلــك  حتقيق  يجب  والتكفري.  التطّرف  اأ�شكال  خمتلف  عن  بعيًدا  وت�شامن 

اأو  الدينّية  اجلماعات  خ�شو�شّيات  يف  للتدّخل  للدولة  حّجة  اإىل  يتحّول  اأن  دون 

واجلماعات  اأنف�شهم  املوؤمنون  ة  وخا�شّ املجتمع،  يلعب  هنا  من  عليها.  الت�شييق 

والتالقي  لالنفتاح  وم�شّجع  اخلطاب  لهذا  كمراقب  ا  مهمًّ دوًرا  اأي�ًشا  الدينّية، 

واحلوار. 
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اأمر  ال�شاملة  الجتماعّية  العدالة  حتقيق  اإّن  �ل�ساملة:  �لجتماعّية  �لعد�لة  ز( 

اأبناء الوطن، لكي ل يتّم   يف عملّية بناء املواطنة احلا�شنة للتنّوع وجلميع 
ّ

اأ�شا�شي

 
ّ

والطائفي الفئوّي  لل�شحن  املجتمع  من  فئات  وتهمي�ص  والظلم  البوؤ�ص  ا�شتغالل 

الداخلّية.  وال�رشاعات  الأحقاد  اإ�شعال  عرب   
ّ

الوطني الن�شيج  ولتفتيت   ،
ّ

واملذهبي

للجميع.  والكرامة  امل�شاواة  بدون  حقيقّية  مواطنة  لبناء  جمال  فال 

 

�لق�سايا  �أجل  من  �لن�سال  �أ�سا�س  على  �ل�سيا�سّية  �مل�ساركة  ت�سجيع  ح( 

�ل�طنّية �ل�ساملة و��ستناًد� �إىل منظ�مة �لقيم �لعاّمة �مل�سرتكة: بدًل من الدفاع 

من  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  تتطّلب  وحقوقها،  ة  اخلا�شّ اجلماعة  ق�شايا  عن 

احلقوق  هذه  عن  مًعا  يدافعون  يجعلهم  �شاماًل،  ا  ووطنيًّ ا  اإن�شانيًّ ا  ح�شًّ املواطنني 

اأو عن�رشّي.     اأو فئوّي   
ّ

انتقائي وب�شكل �شامل غري 
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خربة ناجحة 

 وقع »�لرتبية على �مل��طنة �حلا�سنة للتنّ�ع �لثقايّف« 

على �لإ�سالح �لرتب�ّي �لعاّم يف لبنان

�لزمان و�ملكان: م�رشوع ميتّد على ثالث �شنوات )2012ــ 2015(، لبنان

ا على  �لإطار: يف لبنان جمتمٌع تعّددٌي تختلف فيه النتماءات، عائلّية كانت اأم ع�شريّية اأم طائفّية، وتلعب دوًرا رئي�شيًّ

ف اإىل  . اأ�شِ
ّ

م�شتوى املوؤ�ّش�شات فتقّو�ص العالقة بني الفرد والدولة موّلدًة نق�ًشا يف الهوّية والوطنّية والنتماء الوطني

ا يف الرتبية يغّذي ال�شعور باخلوف من الآخر ويحّد بالتايل من اإمكانّيات حتقيق امل�شاحلة احلقيقّية  ذلك منًحى طائفيًّ

بعد احلرب الأهلّية. 

�ل�رشكاء: اإّن »ال�شرتاتيجّية الوطنّية للرتبية على املواطنة والعي�ص مًعا« هي مبادرة اأطلقتها موؤ�ّش�شة اأديان ونّفذتها 

بال�رشاكة مع وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان ومركز البحوث والإمناء الرتبوّية وبالتعاون مع احّتاد املدار�ص 

ة يف لبنان.  اخلا�شّ

�لعمل و�ملنهجّية: يهدف امل�رشوع اإىل اإ�شالح ال�شيا�شات والربامج الرتبوّية احلالّية بهدف تعزيز العي�ص مًعا يف اإطار 

مواطنٍة حا�شنة للتنّوع الثقايّف واإدارٍة اأف�شل للتنّوع. 

ويرتكز بالتايل هذا الإ�شالح على مقاربٍة �شاملة ت�شّم كاّفة الأطراف املعنّية ل�شمان دعٍم قوٍيّ والتزام بفكرة امل�رشوع 

وروؤيته اجلوهرّية. يتمحور هذا امل�رشوع حول ا�شرتاتيجّية ثالثّية الأبعاد: 

�أّوًل: حتديد املفهوم وحملة املنا�رشة 

 ب�شاأن مفهوم 
ّ

لت من خاللها اإىل توافٍق وطني يف املرحلة الأوىل، عملت موؤ�ّش�شة اأديان على اإطالق حملة منا�رشة تو�شّ

الرتبية على املواطنة احلا�شنة للتنّوع الثقايّف مع الأطراف املعنّية واملجموعات امل�شتهدفة، اأّدى بدوره اإىل ن�رش »ال�رشعة 

الوطنّية للرتبية على العي�ص مًعا يف لبنان« التي �شّدق عليها كّل من وزارة الرتبية ومركز البحوث والإمناء كما احّتاد 

ة يف لبنان يف �شهر اآذار/مار�ص 2013 والتي ت�شّكل �شمانًة ل�شتدامة م�رشوع الإ�شالح.  املدار�ص اخلا�شّ

ثانيًا: تطوير املناهج والربامج الرتبوّية 

تحورت املرحلة الثانية حول و�شع »منهج الرتبية على املواطنة احلا�شنة للتنّوع الثقايّف« بال�رشاكة مع خرباء من 

ا والت�شديق عليه يف ني�شان/اأبريل 2014 مبوجب  وزارة الرتبية ومركز البحوث والإمناء والذي مّت اإطالقه ر�شميًّ

مر�شوٍم وزارّي. وهذا املنهج هو منهٌج عاّم متقاطع يحّدد الأهداف الرئي�شّية للرتبية على املواطنة احلا�شنة للتنّوع 

. و�شيتّم اإدراجه يف املواّد الدرا�شّية مع الرتكيز 
ّ

الثقايّف ويعر�ص تفا�شيل الكفاءات والأهداف التعّلمّية لكّل عام درا�شي

ب�شكٍل خا�ّص على كتب الرتبية املدنّية لكاّفة ال�شنوات الدرا�شّية وعلم الإجتماع والفل�شفة. 

ثالثًا: بناء القدرات ون�رش التوعية 

الثقايّف  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  على  الرتبية  على  للمدّر�شني   
ّ

مهني تدريب  برنامج  حول  الثالثة  املرحلة  تتمحور 

ليتمّكنوا من تدري�ص املاّدة الرتبوّية اجلديدة. 

م�رشوع م��ٍز يف �لرتبية �لدينّية: 

 التابعة للمرجعّيات الدينّية، اأطلقت 
ّ

مبوازاة ذلك، وبهدف �شمان التما�شك بني املناهج الوطنّية ومناهج التعليم الديني

موؤ�ّش�شة اأديان بال�رشاكة مع موؤ�ّش�شة دامني�شيون واملرجعّيات الدينّية الر�شمّية ملختلف الطوائف يف لبنان، م�رشوع 

اإدراج الرتبية على قيم احلياة العاّمة والعي�ص مًعا يف مناهج الرتبية الدينّية، حتت عنوان »الرتبية املا بني دينّية على 

املواطنة احلا�شنة للتنّوع الثقايّف«. 

، يف الرتبية الدينّية 
ّ

 والإ�شالمي
ّ

 امل�شيحي
ّ

ويهدف هذا امل�رشوع اإىل اإدراج قيم املواطنة والعي�ص مًعا، بتاأ�شيلها الديني

الدينّية«   لتعزيز قيم املواطنة والعي�ص مًعا يف الرتبية 
ّ

- م�شيحي
ّ

اإ�شالمي  
ّ

 من خالل »دليل تدريبي
ّ

الديني واخلطاب 

وور�شات عمل للمدّر�شني واملدّر�شات واخلطباء ورجال الدين حول هذا الدليل.  
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الفصل الثالث

المواطنة والمشاركة في 
المجال العاّم
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بال�شاأن  عالقتها  خــالل  مــن  املــواطــنــة  بفكرة  التعريف  اإىل  الف�شل  هــذا  يهدف 

يورغن  الأملايّن  للفيل�شوف  الأ�شا�شّية  املبادئ  على  واعتماًدا  العاّم.  وباملجال  العاّم 

الفكرّية  للتناق�شات   
ّ

اخللفي امل�شهد  مبثابة  »املــجــال«  هــذا  اعترب  فلقد  هابرما�ص، 

هذا  يهدف  املنظور،  هــذا  من  ال�شلمّية.  الأ�شاليب  خــالل  من  ال�رشاعات  ولتنظيم 

خالل  من  العاّم  باملجال  الإيجابية  واملواطنة  امل�شاركة  بعالقة  التعريف  اإىل  الف�شل 

عدد من املفاهيم ومن املحّددات الجتماعّية وال�شيا�شّية. 

المواطنة والمشاركة في 
المجال العاّم
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ف�شاء  اإّنــه  اأحــد.  ملك  لي�ص  وهو  اأحــد  ولكّل  النا�ص  لكّل  ف�شاء  هو  العاّم  املجال 

حمادثة حّر تتناوب عليه خمتلف الآراء ووجهات النظر من دون اإق�شاء اأو احتكار 

اأيٍّ كان.

كتاب  يف  هابرما�ص  يــورغــن  الأملـــاين  الفيل�شوف  طرحها  فكرة  الــعــاّم  واملــجــال 

الإعــالم  �شاأن  يف  الباحثني  لــدى  قبوًل  تلقى  مــازالــت  لكّنها   1962 �شنة  �شدر  له 

وال�شيا�شة والراأي العاّم، واإن طراأت على الفكرة بع�ص التحّولت اجلوهرّية.

1- التعريف بخصائص المجال العاّم
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يف �أ�سل �ملفه�م 

 1929 عام  دو�شيلدورف  مدينة  يف  ولد  الــذي  هابرما�ص  يورغن  اإىل  العاّم  املجال  مفهوم  يعود 

الطبقة  اإىل  تنتمي  عائلة  اأح�شان  يف  وترعرع  حالًيا(  وو�شتفاليا  الرين  �شمال  وليــة  )عا�شمة 

الوجه  عن  ك�شف  من  تبعها  وما  الثالث  الرايخ  هزمية  اأّثــرت  وقد  الأملـــايّن.  املجتمع  يف  الو�شطى 

و�شف  اإىل  دفعه  ما  وهو  الجتماعية،  هابرما�ص  تن�شئة  على  كبرًيا  تاأثرًيا  النازّية  للحقبة  الب�شع 

ل�شيا�شة   
ّ

املنهجي التطبيق  خالل  الأملــايّن  املجتمع  �شهدها  التي  الرتبية«  اإعــادة  »نتاج  باأّنه  نف�شه 

»اإجتثاث النازّية« التي طّبقتها �شلطات الحتالل بعد اإ�شت�شالم اأملانيا النازّية. ورمبا يعترب البع�ص 

، لكّن هابرما�ص، يف احلقيقة، ل يعّول كثرًيا على مفهوم »الطبقة«  ، اأو ليربايلٌّ
ٌّ

اأّن هابرما�ص �شيوعي

واخل�شوع ملتطّلباتها، ول يعطي للفرد تلك احلّرّية املطلقة، التي قد ترتّد عك�شّيا على املجتمع من 

« حيث اأّنه 
ّ

حوله. اإذ اإّنه ابتكر ت�شّوًرا جديًدا للدميقراطّية، طرحه يف نظرّيته عن »الفعل التوا�شلي

اأعطى للمجتمع املديّن مفهوًما جديًدا اأ�شماه »املجال العاّم«. وانتقد ما اأ�شماه ب »ت�شّيوؤ التوا�شل« 

 معنّي على املجتمع، كما 
ّ

الذي يح�شل من خالل التحّكم الكبري الذي يطّبقه نظام اقت�شادّي تقني

يحدث يف املجتمع الراأ�شمايّل املعا�رش. 

اأو   
ّ

العمومي املجال  خلق  على  عاماًل  احلــّريــة،  وتــاآكــل  املعنى  فــراغ  مب�شاألة  ان�شغل  فقد  وهكذا 

املوؤ�ّش�ص   
ّ

التفاهم واحلوار الدميوقراطي اإىل  املوؤّدية  العقلّية  املناق�شة  العاّم الذي ميكن يف  الف�شاء 

باإدخال  العقلنة،  اأن�شنة عملّيات  التوا�شلّية على  واألّح يف نظرّيته  وال�شدق.  والدّقة  على احلقيقة 

اأخالقية تنبذ و�شاطات املال   احلديثة مبعايري 
ّ

اأبعاد التوا�شل، وربط حتّركات الف�شاء العمومي

وال�شلطة، وتف�شح ف�شاءات ل ح�رش لها للحّرّية وللفاعلّية الإن�شانّية.

 فعاًل، يجمع بني العقلنة ال�شيا�شّية وامل�رشوعّية الدميقراطّية. لهذا يجد 
ّ

املجال العاّم والدميوقراطي

 الذي تعمل التداولت 
ّ

 يف منطق الن�شاط التوا�شلي
ّ

هابرما�ص اأّن الدميقراطّية جتد �رشطها النهائي

الكّلّية على اإعادة بنائه. والتوا�شل عند هابرما�ص، لي�ص جمّرد حمادثة، اأو تبادل للمعلومات، بل 

يتمّثل يف البعد التداويّل للغة، اأو هو عبارة عن لغة. وهي حوار بني عقول املتحّدثني، هدفها اإقامة 

عالقات وّدّية، اأو ج�شور تفاهم، حول ق�شايا ذات اأهّمّية تفر�ص نف�شها يف احلوار. اللغة هنا هي 

جملة قواعد توؤ�ّش�ص لالّت�شال والتوا�شل بني النا�ص. اإّنها مبثابة خّزان هائل للتجارب الإن�شانية 

ا. اأو اأمناط حياة متمايزة. اإّنها لغة تنتج �شيئا مهمًّ

دلل حممد اعواج: �حل��ر �ملتمّدن-�لعدد: 2952 - 2010 / 3 / 22 - 21:23 
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�أ- تاأ�سيل ثقايّف ملفه�م �لف�ساء �لعاّم 

لالختالف  حا�شًنا  بكونه  دائرته،  اّت�شعت  وكّلما  تاريخّيًا  العاّم  املجال  يتمّيز 

اإن�شايّن  م�شعى  هو  واإمّنا  خال�ًشا  ا  غربيًّ �شاأًنا  لي�ص  العاّم  املجال  وتطوير  وللتنّوع. 

�شورة  اإّن  والــدول.  واملجتمعات  والأجنا�ص  احل�شارات  جميع  فيه  تلتقي  وكويّن 

القبيلة«  ميعاد  »جمال�ص  و�شورة  مثاًل  القدمية  العربّية  املجتمعات  يف  الندوة«  »بيت 

القبائل الأفريقّية، ت�شاف  ال�شجرة« لدى  يف املجتمعات الرببرّية القدمية و »جمل�ص 

اأّنها مل تتطّور  اإل  اإىل جتربة ال�شوق وال�شاحات، هي انعكا�ص حليوّية املجال العاّم. 

يف املجتمعات املحلّية لأ�شباب من اأهّمها هيمنة ثقافة »املجال اخلا�ّص«.

ب- �ملجال �لعاّم مفه�م يتطّ�ر بتطّ�ر �ملجتمع 

ا باملعنى احلديث بقدر ما هو   ل �شّك باأّن املجال العاّم التقليدّي مل يكن جماًل عامًّ

« )جمل�ص الع�شرية اأو امليعاد اأو امل�شجد والكني�شة والبيعة 
ٌّ

جماٌل »عاٌم –خ�شو�شي

مثاًل، حيث ُيفتح املجال لأبناء الدم الواحد اأو الدين الواحد من دون �شواهم(. لذلك 

النفتاح  �شياق  وفق  املفهوم  بناء  اإعادة  اليوم  واملواطنة  احلداثة  متطلبات  من  فاإّن 

غري امل�رشوط لهذا الف�شاء، اأي مبداأ الندماج والنفتاح اأمام اجلميع. 

ج-  �ملجال �لعاّم ه� جمال للنقا�س �حلّر غري �خلايل من �ملناف�سة 

على �مل�سالح

الق�شايا  باإثارة  ي�شمح  العقاليّن  والنقد  احلّر  للنقا�ص  ف�شاء  هو  العاّم  فاملجال 

العاّمة من طرف الأفراد وي�شمح باأن يتحّول الراأي اخلا�ّص يف ال�شاأن العاّم والنقد 

 اإىل فكرة عاّمة ت�شل لعموم النا�ص. 
ّ

ال�شخ�شي

ومــقــاٍه  و�ــشــالــونــات  نـــواٍد  �شكل  على  ع�رش  الثامن  الــقــرن  يف  الــعــاّم  املــجــال  بــداأ 

امل�شتنرية  الأفكار  واأ�شحاب  الربجوازّيني  من  النخبة  يرتادها  ة  خا�شّ ومنتديات 

تلك  وحتّولت  خا�ّص  اإطــار  يف  ال�شيا�شّية  امل�شائل  واإثــارة  العاّمة  الق�شايا  ملناق�شة 

الف�شاءات العمومّية اإىل معادل ل�شلطة الدولة املطلقة. 

جميء  قبل  املطلق  ال�شتبداد  وجه  يف  النخبة  بوقوف  العاّم  املجال  �شمح  هكذا 

و�شائل الإعالم اجلماهريّية. فهو يعرّب عن حّرّية التجّمع والتجمهر يف اإطار ي�شمح 

للنا�ص بالتداول اخلا�ّص يف ال�شاأن العاّم. وهناك ظهر دور النخبة النقدّي والفّعال. 

كانت تلك بداية فكرة املجال العاّم، ثّم تو�ّشعت الفكرة لت�شمل التجمهر يف ال�شاحات 

 بال�شلطة امل�شتبّدة.
ّ

العمومّية والتظاهر يف ال�شوارع والتنديد العلني
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�أ- �لعقد �لجتماعّي

 هي البديل عن ثقافة »الع�شبّية الغالبة« )ابن خلدون( 
ّ

اإّن ثقافة العقد الجتماعي

القانونّية  بالقاعدة  عماًل  احلــّرة،  الأطـــراف  جميع  �رشيعة  هو  العقد  اأّن  حيث  من 

وقانون  الع�شبّية  قانون  بخالف  الطرفني«،  �رشيعة  هو  »العقد  باأّن  القائلة  الكونّية 

النا�ص...اإلخ(.  امل�شّلح، ترهيب  العمل  بالقّوة )النقالب،  التمّكن  الغلبة والذي يعني 

وُتعترب الد�شاتري الوطنّية ك�شكل من اأ�شكال الّتفاق املديّن. 

2-أسس المجال العاّم

�لعقد وحّرّية �لفرد 

حّرّية الفرد عند جان جاك رو�ّشو ل تكمن يف كون الفرد ميكن اأن يفعل ما يريد، بل يف اأّنه يجب 

 على النحو التايل: »يعامل كّل ع�شو 
ّ

اأّل يفعل ما ل يريد. من هنا يتلّخ�ص جوهر العقد الجتماعي

على اأّنه جزء ل يتجّزاأ من الكّل«؛ اإذ يجد الفرد نف�شه ملزًما باأن يتنازل عن حّرّيته الطبيعّية، واأن 

يّتفق مع باقي اأفراد املجتمع، حيث ي�شتبدل حّرّيته الطبيعّية باحلّرّية املدنّية؛ ذلك اأّن غاية العقد 

 هو ال�شهر على احلفاظ على حياة املتعاقدين والدفاع عن حقوقهم اأمام بط�ص الغري. 
ّ

الجتماعي

ا هو بحكم الالغي وما هو بقانون«.  ويقول رو�ّشو: »اإّن كّل قانون مل ي�شادق عليه ال�شعب �شخ�شًيّ

فالقانون هو تعبري عن الإرادة العاّمة لالأفراد. ومن ثّم فكّل قانون ل ياأخذ هذه احلقيقة بالعتبار 

هو قانون ا�شتعبادّي وا�شتبدادّي. فالإرادة العاّمة - بح�شب رو�ّشو- م�شتقيمة ول تنزع اإّل اإىل 

املنفعة العاّمة وال�شالح العاّم. وبالتايل فالإرادة العاّمة هي تلك الهيئة التي يتنازل الفرد مبوجبها 

عن جزء من حقوقه املكت�شبة يف حالة الطبيعة ليحفظ اجلزء الأكرب منها يف مرحلة املجتمع املديّن، 

لذلك فهي نتاج لالّتفاق بني اأفراد املجتمع.

 François Chatelet : Histoire des idées politiques Mementos Thèmis-PUF –Paris 
1982 p 138
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ب- �مل�سلحة �لعاّمة و�خلري �لعاّم 

عن  تختلف  والــتــي  الــعــام  النفع  ثقافة  خــالل  مــن  الــعــاّم  املــجــال  عمل  يتمحور 

ملك  هو  �شيء  )كّل  القدمية  ال�شلطانّية  النظم  بها  تتمّيز  التي  ة  اخلا�شّ امل�شلحة 

التدبري  العاّم مب�شاألة  العاّم والنفع  ذّمته(. كما يرتبط مفهوم اخلري  العاهل وعلى 

 لل�شاأن العاّم، اأي كّل ما يتعّلق بو�شع ال�شيا�شات التي ت�شتهدف العموم 
ّ

العمومي

ولفهم  وتنفيذها.  و�شياغتها  الأّمة  الدولة-  اإطار  يف  النا�ص  من  العموم  وم�شلحة 

الفردّية  »الإح�شان«  فكرة  بني  التمييز  من  بــّد  ل  العاّم  واخلــري  العاّمة  امل�شلحة 

بني  التمييز  من  بّد  ل  كما  واجلماعّية،  املدنّية  العاّم«  واخلري  العاّم  »النفع  وفكرة 

امل�شلحة الفردّية والفئوّية وامل�شلحة العاّمة التى ت�شمل اجلميع من دون ا�شتثناء 

الدين. اأو  اأو اجلن�ص  اللون  اأ�شا�ص  على 

خربة ناجحة

بطاقة تقرير �مل��طن

 Citizen( املــواطــن  تقرير  بطاقة  تعترب 

من  �شكاًل   Report Cards )CRCs

ظهرت  التى  املجتمعّية  امل�شاركة  اأ�شكال 

بت�شجيع من البنك الدويّل ولكن مببادرة 

اآمنت  اجلمعّيات  من  �شبكة  من  م�شتقّلة 

  Citizen Expertise باخلربة املواطنّية

اأن  وباأهمّية  الهند،  يف  البنغالور  اقليم  يف 

لل�شّكان  م�شموع  �ــشــوت  هــنــاك  يــكــون 

ي�شاهي ويعادل دور ال�شيا�شّييني ودور 

التقييمات  مــن  العديد  ويــوؤّكــد  اخلـــرباء. 

من  عدد  يف  العمومّية  اخلدمات  اأداء  بــاأّن 

الأ�شلوب  هذا  مثل  اعتمدت  التى  البلدان 

ملحوظ  ب�شكل  حّت�شنت  قد   
ّ

الت�شاركي

منذ العام 1994. 

خربة ناجحة

مقهى �مل��طنة يف ت�ن�س

املــنــجــزة عــلــى هام�ص  لـــلـــحـــوارات  نــتــيــجــة 

 الـــذي انعقد 
ّ

 الــعــاملــي
ّ

املــنــتــدى الجــتــمــاعــي

بتون�ص �شنة 2013 دعا العديد من منّظمات 

املجتمع املديّن اإىل اعتماد املقاربة الت�شاركّية 

واملــجــتــمــعــّيــة كــحــّل لــتــطــويــر الــ�ــشــيــا�ــشــات 

احلـــورات  خــالل  مــن  والــرتبــوّيــة  ال�شحّية 

املــجــتــمــعــّيــة. يف هــــذا الإطــــــار قــــام حتــالــف 

جمعّيات املجتمع املديّن واخلرباء امل�شتقّلون 

بعقد احلوارات ونقا�شات مفتوحة وتنظيم 

موؤترات وطنّية جمتمعّية تت�شّمن ور�شات 

لــالإ�ــشــالح. وتــعــتــرب هـــذه الــتــجــربــة والــتــى 

قــامــت عــلــى اآلــيــة »مــقــهــي املــواطــنــة« الأوىل 

اإيجابّية يف  نتائج  اإعطاء  بداأت يف  ا وقد  عربيًّ

م�شتوى الإ�شالح وتطوير ال�شيا�شات.
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ج- �ل�ساأن �لعاّم 

ال�شعب  غياب  واأحياًنا  امل�شاركة  �شعف  على   
ّ

العربي العامل  يف  ال�شلطة  اعتادت 

ا لل�شلطة ل ي�شاركها فيه  ا ح�رشيًّ عن امل�شاركة، فاأ�شبح التدّخل بال�شاأن العاّم حقًّ

والتقاليد  الثقافة  على  �شافر  كخروج  تاأتي  النمطّية  هذه  لك�رش  حماولة  واأّي  اأحد، 

 ،
ّ

�شعبي ا�شتهجان  اأّي  دون  من  احلاكم  من  العقوبات  اأق�شى  وت�شتدعي  العاّمة 

�شاأًنا  ولي�ص  احلكم  باأهل  ا«  »خا�شًّ �شاأًنا  ال�شيا�شة  اعتبار  على  معتاد  فال�شعب 

اأّن احلديث يف  اأو حّتى يف وعيه   يف ل وعيه 
ّ

العربي املواطن  يعنيه هو. كما ويدرك 

اأّدى  الذي  الأمر  باملخاطر،  حمفوفة  م�شاألة  ال�شلطة  يعجب  ل  مبا  العاّمة  ال�شوؤون 

ال�شلبّية.  واملواطنة  الالمبالة  مظاهر  تنامي  اإىل 
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امــتــيــاز  املــ�ــشــاركــة مــن  اأجــل حتــويــل  لــبــ�ــرشّيــة مــ�ــشــاًرا طــويــاًل مــن  ا قــطــعــت 

و  اأ عــرقــه  و  اأ نــوعــه  عــن  لــنــظــر  ا بــغــ�ــّص  مــواطــن  لــكــّل  حـــّق  اإىل  لــلــبــعــ�ــص  ميــنــح 

ثــيــنــا ورومـــا عــلــى جــعــل �ــشــفــة  اأ ، فــقــد قــامــت مــواطــنــة 
ّ

و�ــشــعــه الجــتــمــاعــي

ع�رش  �شّكل  بينما  الن�شاء،  منه  وحرمت  ا،  رجوليًّ ا  حقًّ القانونّية  هلّية  الأ

بــه اجلــمــيــع  يــتــمــّتــع  ــا  نــ�ــشــانــيًّ اإ ــا  املــواطــنــة حــقًّ نــــوار مــرحــلــة حتـــّول بــجــعــل  الأ

باإعالنها  ا  و�شيا�شيًّ ا  قانونيًّ ا  حقًّ الفرن�شّية  لــثــورة  ا وجعلته  بالت�شاوي، 

ا  تدريجيًّ منًحى  اّتبع  ذلك  تطبيق  ّن  اأ من  بالرغم  واملواطن،  ن�شان  الإ حقوق 

الع�رشين. القرن  ىل  اإ و�شوًل 

�أ- �مل�ساركة �ل�سيا�سّية

يــربــطــونــهــا  لــكــثــرييــن  ا ّن  اأ مــن  وبــالــرغــم  لــلــمــفــهــوم،  ـــرز  ب الأ الــوجــه  وهــي 

لــّيــة  الآ هــي  النــتــخــابــات  ّن  اأ �شحيح  ذلــك.  مــن  و�ــشــع  اأ ّنــهــا  فــاإ بــالنــتــخــابــات، 

كثرية  مل�شاركات  نتيجة  لّية  الآ هذه  لكّن  الدميقراطّية،  العملّية  تنّظم  التي 

يف  ويــ�ــشــاهــم  بــل   ،
ّ

احلــكــومــي واملــ�ــشــوؤول  واجلــمــعــوّي   
ّ

احلــزبــي فيها  يــ�ــشــاهــم 

موقعه.  من  مواطن  كّل  لها  التهّيوؤ 

ب- �مل�ساركة يف �لنتخابات 

املجتمع  يفّو�ص  حيث  اعتبار،  كّل  فوق  الختيار  حّرّية  الدميقراطّية  ت�شع 

دون  من  الت�شويت،  طريق  عن  النتخابات  حلظة  ال�شيا�شّية  للطبقة  �شلطته 

باإمكانه  اإذ  حقوقه،  وي�شّل  مواقفه  يقّيد  مطلًقا  تفوي�ًشا  منحها  ذلك  يعني  اأن 

من  وذلك  ميّثله،  من  اختار  مبقت�شاها  التي  والعهود  اللتزامات  تنفيذ  متابعة 

3- المشاركة وآلّياتها
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والتقييم  امل�شتقّل،  والق�شاء  ال�شعب  وممّثلي  الإعــالم  عــرب  املحا�شبة،  خــالل 

النقابات  عن  ال�شادرة  التقييمّية  والبحوث  املواطنّية  اخلربة  بيوت  عرب   
ّ

املواطني

املديّن. املجتمع  وجمعّيات 

ج- �مل�ساركة يف �ملجتمع �ملديّن

ا  مدنيًّ اإطــاًرا  يعتربه  ملا  ينتمي  واأن  العاّمة،  احلياة  يف  ي�شارك  اأن  للمواطن  يحّق 

اأهدافها وو�شائل  اأّن هيئات املجتمع املديّن تتنّوع بتنّوع  يتجاوب مع قناعاته. ذلك 

التكوين، ومنها  حتقيقها، فمنها من يختار منطق املرافعة، ومنها من يختار منطق 

لة  م�شكِّ العنا�رش  هــذه  كــّل  يعترب  مــن  ومنها  تنموّي،  اإطــار  يف  نف�شه  ي�شّنف  مــن 

الفّعالة. مل�شاركته 
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يف  الــعــاّم  الـــراأي  مــع  الإيــجــابــّيــة  التجارب  مــن  الكثري   
ّ

العربي الــعــامل  يعرف  مل 

ميزان  ويعترب   .
ّ

العربي بال�شارع  يعرف  ما  ثقافة  �شيطرة  حيث  من  املا�شي، 

القوى يف ال�شارع وتعبئة ال�شوارع، وهي من اأبرز و�شائل عمل النظم امل�شتبّدة يف 

العاّم.  الراأي  املو�شوعّية لجّتاهات  الدرا�شات  بدياًل عن  التاريخ، 

الــراأي  ميّثل  ومفتوح،  تعّددّي  وثقايّف   
ّ

و�شيا�شي  
ّ

اجتماعي �شياق  و�شمن 

خالل  من  مبا�رش  ب�شكل  فيها  ّثر  وتوؤ ال�شيا�شات  اجّتاهات  حتّدد  بو�شلة  العاّم 

املجتمع،  نب�ص  مــا   حــّد  اإىل  تعك�ص  التي  امل�شتمّرة  الــراأي  ا�شتطالعات  نتائج 

ميكن  القناتان  هاتان  الإعــالم.  يلعبه  اأن  ميكن  الــذي  الــدور  خالل  من  وكذلك 

خالل  من  ّثــرة  املــوؤ امل�شالح  جمموعات  ل�شغط  احلــالت  بع�ص  يف  تخ�شعا  اأن 

اأمام  مطروًحا  واإ�شكاًل  حتّدًيا  ميثل  ما  وهو   
ّ

ال�شيا�شي التوجيه  اأو  التمويل 

التي  القانونّية  الثغرات  �شّد  اإىل  دائــًمــا  ي�شعون  الــذيــن  واملــ�ــرّشعــني  املتدّخلني 

ّثرات  وموؤ العاّم  الــراأي  بني  العالقة  ب�شال�شة  امل�رّش  التالعب  هذا  مثل  تخّول 

.
ّ

ال�شيا�شي القرار 

�أ- �لإعالم كمكّ�ن �أ�سا�سّي للف�ساء �لعاّم

عاّم  راأي  مع  ال�شحافة  ازدهــار  اإىل  العاّم   املجال  ا�شتقاللّية  يف  الف�شل  يرجع 

من  اجلديد  مع  القرائّية  عاداتهم  كّيفوا  الذين  املــدن  �شّكان  من  ة  خا�شّ يت�شّكل 

بحيث  اليومّية،  ال�شحافة  يف  النقدّي  التحليل  دخــول  مع  ة  وخا�شّ املن�شورات 

�شبيل  على   .
ّ

العمومي التوا�شل  من  مكّثفة  �شبكة  اخلا�ّص  الف�شاء  قلب  يف  ت�شّكل 

املثال النقا�شات يف ال�شالونات حيث يعّلق النا�ص على الأخبار الواردة من اجلرائد 

اأ�شكال جديدة للعالقات الجتماعّية  وكّل فرد يعطي راأيه وتربيره. فهكذا تكّونت 

العقل.  وا�شتعمال  املناق�شة  على  �شة  موؤ�شَّ

4-عالقة الرأي العاّم بالمجال العاّم 
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ب-   ت�سليل �لر�أي �لعاّم حّتى �سمن �سياق دميقر�طّي يبقى �أمًر�  

و�رًد� 

املجال  اأوجــدت  التي  الجتماعّية  الــقــوى  ّن  اأ هيربما�ص«  »يــورغــان  ك�شف   

دميقراطّية  قوى  وهي  واأملانيا  وفرن�شا  بريطانيا  يف  ع�رش  الثامن  القرن  يف  العاّم 

يف  ــة  وبــخــا�ــشّ وتــطــبــيــقــاتــه  ــعــاّم  ال الــفــ�ــشــاء  مــفــهــوم  ن�شفت  الــتــي  هــي  لــيــربالــّيــة 

الــوليــات املــّتــحــدة يف الــقــرن الــعــ�ــرشيــن. فــالــنــزعــة ال�ــشــتــهــالكــّيــة الــتــي زرعــهــا 

قوته  وراء  يلهث  املــواطــن  جعلت  الــغــربــّيــة  املجتمعات  يف  �ــشــمــايّل  الــراأ الــنــظــام 

بداأ  املجتمع،  و�شوؤون  العاّمة  بالق�شايا  ين�شغل  اأن  من  وبــدًل  عي�شه،  ولقمة 

دور  ممار�شة  عن  املجتمع  واأعاقت  اأعاقته  بحتة  ا�شتهالكّية  ق�شايا  اإىل  يّتجه 

ووظائفه. العاّم  الف�شاء 

و�شائل  لت  وحتوَّ �شناعّية،  جمتمعات  اإىل  الغربّية  املجتمعات  حتّولت  فعندما 

الإعالم اإىل اأدوات لالآلة ال�شناعّية الغربّية، مت توظيف و�شائل الإعالم اجلماهريّي 

الــدور  مــن  وحــّرفــت  �شّوهت  التي  والقــتــ�ــشــادّيــة  ال�شيا�شّية  امل�شالح  خدمة  يف 

املوؤ�ّش�شات  بثقافة  هيربما�ص  عنه  عربَّ  ما  وهذا  العاّم.  الف�شاء  ملفهوم   
ّ

النموذجي

ة  خا�شّ بجهود  العاّم  الــراأي  ت�شليل  على  عملت  التي    corporate culture
الق�شايا  يف  ا  هام�شيًّ ا  عامًّ ف�شاًء  و�شنعت  والإعالن  العاّمة  العالقات  ماكينة  من 

والهتمامات.

ج- خماطر �لتحّكم بالر�أي �لعاّم

احلقيقة  لإي�شال  وامل�شّقات  املخاطر  ال�شحافّيني  من  املئات  تكّبد  من  بالرغم 

املال  �شيطرة  حتت  الإعــالم  و�شائل  من  الكبري  الق�شم  وقوع  اأّن  اإل  العاّم،  للراأي 

العاّم  املجال  يف  تار�شها  كانت  التي  النقدّية  القّوة  اأفقدها  ال�شيا�شّية  وال�شلطة 

تغييب  يف  وت�شهم  والتزّلف  التمّلق  تار�ص  عاّم  ب�شكل  الإعالم  و�شائل  واأ�شبحت 

معروفة  اأ�شبحت  و�شائل  با�شتعمال   
ّ

عقلي حمتوى  اأي  من  النقد  واإفــراغ  الوعي 

احلقيقّية  الق�شايا  واإغفال  الوعي  وتزييف  والتحري�ص  والإثــارة  الرتفيه  الآن: 
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وحتري�شه  وتوجيهه  اجلمهور  ل�شغل  املطلوب  الهدف  بح�شب  ق�شايا  و�شنع 

الفعل.  اأو منعه من  الفعل  على 

ن�شاأ  التي  النقدّية  الوظيفة  اأداء  على  قــادًرا  العاّم  الف�شاء  يعد  مل  املعنى،  بهذا 

بح�شب  ت�رشفه  املهيمنة  لل�شلطات  امــتــداًدا  الف�شاء  هــذا  اأ�شبح  بــل  اأجلها  مــن 

الإيــديــولــوجــّيــة  وال�شلطة  ال�شيا�شّية  وال�شلطة  املـــال  اإ�شرتاتيجّياتها:  �شلطة 

ال�شتكانة  اإىل  النا�ص  تدفع  الوعي  من  حمّددة  اإ�شاعة  اأمناط  خالل  من  -الدينّية  

اأ�شكال  ظهرت  لذلك  احلياة.  واأمناط  والتفكري  الوعي  يف  اجلاهزة  القوالب  وقبول 

.
ّ

الجتماعي التوا�شل  �شبكات  خالل  من  العاّم  الراأي  عن  للتعبري  بديلة 

د- �لف�ساء �لعاّم  �لفرت��سّي 

مواطنة  ظهور  اإىل  الإنرتنيت(  )عــرب  الإلــكــرتويّن   
ّ

الفرتا�شي الف�شاء  ــوؤّدي  ي

تبادلت  حجم  تزايد  اإىل  اأي�ًشا  يوؤّدي  كما   . الرتابّية  املواطنة  عن  كبديل  افرتا�شّية 

اليوم  تتزايد  كثرية  نقدّية  مواقف  اأّن  اإّل  الجتماعّية.  ال�شبكات  خالل  من  الراأي 

على  ال�شبكات،  هــذه  لبع�ص  اأحــيــاًنــا   
ّ

والتحري�شي  
ّ

ال�شلبي الـــدور  بخ�شو�ص 

العاّم  املجال  اأ�شكال  من  ك�شكل  الجتماعّية  ال�شبكات  لعبته  الذي  الدور  من  الرغم 

تعّلق  كّلما  واملعامل  املنهجّية  وا�شح  نقدّي  بعد  اعتماد  املهّم  من  لذاك  وامل�شاركة. 

الو�شائط.  تلك  ا�شتعمال  على  وال�شّبان  الأطفال  بتدريب  الأمر 
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تقول  قاعدة  على  بناًء  والثقايّف   
ّ

الجتماعي امل�شهد  تنّوع  العاّم  املجال  يعك�ص 

على  الت�شّور  هــذا  وينطبق  بــاأحــد«.  ا  خا�شًّ جمــاًل  ولي�ص  اأحــد  لكّل  »جمــال  باأّنه 

املجال  هذا  على  يفر�ص  ما  بقدر  التنّوع  هذا  اأّن  على  املجتمع.  يف  التنّوع  تداعيات 

�شمنه.  خ�شو�شّية  بتعبريات  ي�شمح  ّنــه  فــاإ للمجال  امل�شهدّية  الأطــر  انفتاح 

هي  مواطنيني،  ب�شفتهم  للجميع  مفتوحة  هي  ما  بقدر  والتعبري  التجّمع  فحّرّية 

ولغوّية  ذوقّية  خ�شو�شّية  كمجموعات  وللمجموعات  كاأقلّية  لالأقلّية  مفتوحة 

وثقافّية. و�شيا�شّية  ودينّية 

ي  لـــذ ا ي  اأ  
ّ

�ــشــي خلــ�ــشــو ا ّم  لـــعـــا ا ل  ملـــجـــا ا بـــني  لــتــمــيــيــز  ا ر  يــجــد ــا  هــن مـــن 

ّي  لغو و يّف  ثقا و  
ّ

يني د و ّي  فكر و  
ّ

قي و ذ ّجه  تو ت  ا ذ ت  عا جممو فيه  تلتقي 

ين  خر لآ ا ء  ا ز اإ م�شبق  تييز  ن  و د من  لكن  و ن�ص  متجا حّتى  و  اأ ب  ر متقا

ي  لــذ ا ي  اأ ح  ملــفــتــو ا ّم  لــعــا ا ل  ملــجــا ا و ، ) ل ملــجــا ا نــ�ــشــطــة  اأ يف  كــني  ر ملــ�ــشــا ا غــري  (

ــة  ــّي يــن ــد ل ا و ّيــة  لــلــغــو ا و ّيــة  لــفــكــر ا و قـــّيـــة  و لـــذ ا ت  عــا ملــجــمــو ا كـــّل  عــب  يــ�ــشــتــو

. �ــشــّيــة لــ�ــشــيــا ا و

�أ- حّرّية �ل�سمري 

اأ�شكال  املعتقد هو �شكل من  اأّن حّق  ال�شمري على مبادئ منها  يقوم حّق حريّة 

احلّرّية وهو ي�شمل اأي�ًشا عدم العتقاد وغري املوؤمنني والذين لهم احلّق يف التعبري 

اأو تغيري دينهم. اإميانهم  اأو خ�شو�شّية  اإميانهم  عن عدم 

5-  التنّوع الثقافّي والدينّي والمجال 
العاّم
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ب-  �إ�سكالّيات �ملجال �لعاّم يف �لعامل �لعربّي: تقّلب وجتّدد �أدو�ر 

�ل�ستبد�د

 
ّ

يف �شبه غياب تقاليد دميقراطّية عريقة تتغرّي اأ�شاليب ال�شتبداد يف العامل العربي

وع�شكرّية(  دينّية  ومذهبّية  )طوائفّية  وتقليدّية  عنيفة  اأ�شكاًل  لنف�شها  وتاأخذ 

العامل  �شياقات  �شمن  ا�شتثناًء  ت�شّكل  قد  العربّية  املنطقة  باأّن  انطباًعا  يعطي  مّما 

القبول  تعيق  وثقافّية  ومزاجّية  نف�شّية  ا�شتعدادات  ثّمة  فاإّن  يبدو  ومّما  املتغرّي. 

يف  تــوجــد  مثلما  الــدائــمــة  واحلـــروب  ال�ــشــتــبــداد  تــراكــمــات  نتيجة  الــتــنــّوع،  بفكرة 

اأي  املديّن«،  املجتمع  »ماقبل  ثقافة  تاأبيد  على  تعمل  اإقليمّية  رهانات  نف�شه  الوقت 

النمط  دميومة  اأجل  من  احلاكمة،  والأ�رش  القبيلة  وثقافة  الغالبة  الع�شبّية  ثقافة 

لذلك  ة.  خا�شّ املتو�شطّية  غري  العربّية  الدول  من  عدد  يف  ال�شائد  املغلق   
ّ

املجتمعي

العاّم.  املجال  املجتمعات خارج نطاق  ال�شباب يف هذه  املراأة ويبقى  تبقى 

حّرّية �ل�سمري

 
ّ

 اجلديد �شنة 2014 ثاين ن�ّص د�شتورّي يف العامل العربي
ّ

يعترب الف�شل 6 من الد�شتور التون�شي

حّرّية ال�شمري. وتعني حّرّية ال�شمري اأن يوؤمن ال�شخ�ص اأو يعتقد 
ّ
بعد لبنان ي�شمن �رشاحة حق 

 بح�شب تاأّمله يف الأ�شياء. و تتعّلق هذه احلّرّية بالقناعات الكربى 
ّ

ما ميليه عليه اقتناعه ال�شخ�شي

 والأخالق واملعتقد 
ّ

التي ت�شتوجب اختياًرا بني اأ�شداد يف جمالت خالفّية من جمالت النظر الفل�شفي

املقّد�شات يف  الوقت نف�شه احرتام  اأنها ت�شمل حّرّية عدم العتقاد، مثلما ت�شتوجب يف  . كما 
ّ

الديني

مقابل احل�شول على حّرّية املعتقد املطلقة. 

د�ست�ر �جلمه�رية �لت�ن�سّية 2014

�لف�سل 6

�لدولة ر�عية للدين، كافلة حلّرّية �ملعتقد و�ل�سمري وممار�سة �ل�سعائر �لدينّية، �شامنة حلياد 

.
ّ

امل�شاجد ودور العبادة عن التوظيف احلزبي

تلتزم �لدولة بن�رش قيم �لعتد�ل و�لت�سامح وبحماية �ملقّد�سات ومنع �لنيل منها، كما تلتزم 

مبنع دع��ت �لتكفري و�لتحري�س على �لكر�هية و�لعنف وبالت�سّدي لها.
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املطالب  وتكثيف  ال�شيا�شّية  امل�شاركة  دائرة  تو�شيع  اإىل  العربّية  الثورات  اأّدت 

الإ�شالحّية. على اأّن عوامل اأ�شا�شّية جعلت من هذا املدى التغيريّي م�شاألة �شديدة 

وهي:  املحدودّية 

باملكّون   
ّ

ال�شعبي التعّلق  باملواطنة و�شّدة  ال�شيا�شّية  الثقافة  ارتباط   1-  �شعف 

�شيا�شات  تقّدم  وعدم  التعليم  موؤ�رّشات  تدهور  نتيجة   
ّ

املذهبي  -
ّ

الديني

املراأة. الأّمّية خ�شو�شا لدى  حمو 

املبا�رش  وتاأثريها  الإلكرتونّية  العاّمة  املجالت  تلعبه  الذي  الــدور   2-  تنامي 

وجود  من  بالرغم  تقّل�ص  الذي   
ّ

الفعلي  
ّ

الرتابي  –  
ّ

املواطني النخراط  يف 

الفّعالة.  للم�شاركة  فر�ص 

وفاقّية  �شيا�شات  وجــود  وعــدم  وحجمها  الو�شطى  الطبقة  دور   3-  تراجع 

اقت�شادّية  اأزمات  ظّل  يف  تثيلّية  لدميقراطّية   
ّ

احلقيقي التاأ�شي�ص  من  تّكن 

. م�شتفحلة

 )عرب الف�شائّيات وال�شبكات 
ّ

 للمجال العاّم الفرتا�شي
ّ

 4-  التوظيف ال�شيا�شي

تطغى  التي  الدول  من  القادم  والتعبوّي   
ّ

الإعالمي وال�شّخ  الإلكرتونّية( 

للتوظيف  قابلة  م�شاألة  املــواطــنــة  فــكــرة  مــن  جعلت  رعــائــّيــة  ثقافة  عليها 

اأن تكون هي املدخل واملخرج واحلّل.  ا عن  عو�شً

خالصة 
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بيان �لأزه�ر و�ملثّقف�ني عن منظ�مة �حلّرّيات 

�لأ�سا�سّية

يتطلع امل�رشّيون، والأّمة العربّية والإ�شالمّية، بعد ثورات التحرير التي اأطلقت احلريات، واأَذَكت 

ريها املثقفني، َكي يحّددوا  العالقة  ُروح الّنه�شة ال�شاملة لدى خمتلف الفئات، اإىل علماء الأّمة ومفكِّ

بني املبادئ الكّلّية لل�رشيعة الإ�شالمّية ال�شمحاء ومنظومة احلرّيات الأ�شا�شّية التي اأجمعت عليها 

وتاأكيًدا  لأ�ُش�ِشها،  تاأ�شياًل  امل�رشّي،  لل�شعب  احل�شارّية  التجربة  عنها  واأ�شفرت  الّدولية،  املواثيق 

لثوابتها، وحتديًدا ل�رشوطها التي حتمي حركة التطّور وتفتح اآفاق امل�شتقبل. وهي حّرّية العقيدة 

ثابت  اأ�شا�ص  ، على 
ّ

 والفني
ّ

الأدبي الإبداع  ، وحّرّية 
ّ

العلمي البحث  الراأي والتعبري، وحّرّية  وحّرّية 

من رعاية مقا�شد ال�رشيعة الغّراء، واإدراك روح الت�رشيع الد�شتورّي احلديث، ومقت�شيات التقدم 

و�شبياًل  للتقّدم،  وحافًزا  للنه�شة،  وقودا  لالأّمة  الّروحية  الطاقة  من  يجعل  مبا  الإن�شايّن،  املعريّف 

 
ّ

الديني اخلطاب  مع  الر�شيد  الثقايّف  اخلطاب  فيه  يت�شق  مو�شول  جهد  يف  واملعنوّي،  املــادّي   
ّ

قى للرُّ

عليها  يتوافق  التي  والغايات  الأهداف  فيه  تتحد  ُمثِمر،   
ّ

م�شتقبلي ن�شق  يف  مًعا  ويتاآلفان  امل�شتنري، 

اجلميع.

ومن هنا فاإّن جمموعة العلماء الأزهرّيني واملثّقفني امل�رشّيني الذين  اأ�شدروا وثيقة الأزهر الأوىل 

احلّرّية  نحو  ال�شقيقة  العربّية  ال�شعوب  حراك  َدْعِم  ببياِن  واأَتبعوها  ال�رشيف،  الأزهر  من  برعاية 

والدميوقراطّية، - قد وا�شلوا ن�شاطهم وتدار�شوا فيما بينهم القوا�شم الفكرّية امل�شرتكة يف منظومة 

احلّرّيات واحلقوق الإن�شانّية، وانتهوا اإىل اإقرار جملٍة من املبادئ وال�ّشوابط احلاكمة لهذه احلّرّيات، 

، ومراعاة 
ّ

املجتمعي التوافق  الراهنة، وحفاًظا على جوهر  التاريخّية  اللحظة  انطالًقا من متطّلبات 

الد�شتورّية  بناء موؤ�ّش�شاتها  اإىل  الأّمة  تنتقل  ، حتى 
ّ

الدميوقراطي التحّول  العاّم يف مرحلة  لل�شالح 

ب�شالٍم واعتدال وتوفيٍق من اهلل تعاىل. )...(

للجميع،  الكاملة  املواطنة  حقِّ  من  بها  يرتبط  وما  العقيدة،  حرّيُة  ُتعَترب  �لعقيدة:  ح���ّرّية  �أوًل: 

 احلديث، وهي 
ّ

القائم على امل�شاوة التاّمة يف احلقوق والواجبات حجَر الّزاوية فى البناء املجتمعي

ينية القطعّية و�رشيح الأ�شول الد�شتورّية والقانونّية، اإذ يقول املوىل  مكفولٌة بثوابت الن�شو�ص الدِّ

�َشاَء  َوَمْن  َفْلُيوؤِْمْن  �َشاَء  {َفَمْن  ويقول:   ِّ
اْلَغي ِمَن  �ْشُد  الرُّ  َ َبنيَّ تَّ َقد  يِن  الدِّ يِف  اإِْكــَراَه  {َل  وجّل  عّز 

التمييز ب�َشَبِبه،  اأو  اأو ال�شطهاد   الدين،  اأي مظهر لالإكراه يف  ، ويرتّتب على ذلك جترمي  َفْلَيْكُفْر 

على  احلفاظ  يف  املجتمع  حّق  مي�ّص  اأن  دون   ي�شاء،  ما  الأفكار  من  يعتنق  اأن  املجتمع  يف  فرٍد  فلكلِّ 

اإقامة �شعائرها دون عدوان  الثالثة قدا�شتها، ولالأفراد حّرّية  الإلهية  ال�شماوّية، فلالأديان  العقائد 

على م�شاعر بع�شهم اأو م�شا�ص بحرمتها  قوًل اأو فعاًل ودون اإخالل بالنظام العاّم. )...( ويرتّتب 

كّل  التعّدد ورعاية حّق الختالف ووجوب مراعاة  الت�شليم مب�رشوعّية  العتقاد  على حـــّق حّرّية 
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مواطن م�شاعر الآخرين وامل�شاواة بينهم على اأ�شا�ٍص متنٍي من املواطنة وال�رشاكة وتكافوؤ الفر�ص  

يف جميع احلقوق والواجبات.كما يرتّتب اأي�ًشا على احرتام حّرّية العتقاد رف�ص نزعات الإق�شاء 

والتكفري. )...(

الراأي  عن  التعبري  يف  وتتجّلى  كّلها،  احلّرّيات  اأّم  هي  الراأي  حّرّية  و�لتعبري:  �لر�أي  حّرّية  ثانيًا: 

، وهي مظهر 
ّ

 وتوا�شل رقمي
ّ

ا مبختلف و�شائل التعبري من كتابة وخطابة واإنتاج فني تعبرًيا حرًّ

احلرّيات الجتماعّية التي تتجاوز الأفراد لت�شمل غريهم مثل تكوين الأحزاب ومنّظمات املجتمع 

على  احل�شول  وحّرّية   ،
ّ

والرقمي  
ّ

واملرئي امل�شموع  والإعــالم  ال�شحافة  حّرّية  ت�شمل  كما  املديّن، 

 
ّ

املعلومات الالزمة لإبداء الراأي )...( ويعلن املجتمعون اأن حّرّية الراأي والتعبري هي املظهر احلقيقي

الختالف  وحّق  احلّرّية  ثقافة  على  وتربيتها  اجلديدة  الأجيال  بتن�شئة  وينادون  للدميوقراطّية، 

و�شائل  يف   
ّ

وال�شيا�شي والثقايّف   
ّ

الديني اخلطاب  جمال  يف  بالعاملني  ويهيبون  الآخرين،  واحــرتام 

الإعالم مراعاة هذا البعد املهّم يف ممار�شاتهم، وتوّخي احلكمة يف تكوين راأي عام يت�شم بالت�شامح 

و�شعة الأفق ويحتكم للحوار ونبذ التع�ّشب، وينبغي لتحقيق ذلك ا�شتح�شار التقاليد احل�شارّية 

اخلطاأ  يحتمل  �شواب  »راأيــي  الجتهاد:  اأئمة  اأكابر  فيه  يقـــول  كان  الذي  ال�شمح  الإ�شالمي  للفكر 

وراأي غريي خطاأ يحتمل ال�شواب« ومن ثّم فال �شبيل لتح�شني حّرّية الراأي �شوى مقارعة احلّجة 

باحلّجة طبًقا لآداب احلــــوار، وما ا�شـــتـقّرت عليه الأعراف احل�شارية يف املجتمعات الراقيــة.

خمتلف  يف  اإ�شالمّية  فري�شة  عمومه  يف  التفكري  كــان  واإذا   )...( �لعلمّي:  �لبحث  حّرّية  ثالثًا: 

 هو اأداة هذا الفكر. 
ّ

 النظرّي والتجريبي
ّ

املعارف والفنون كما يقول املجتهدون فاإن البحث العلمي

واأهّم �رشوطه اأن تتلك املوؤ�ش�ّشات البحثّية والعلماء املتخ�ّش�شون حـــّرّية اأكادميّية تاّمة يف اإجراء 

هذه  حــّق  ومــن  الدقيقة،  العلمّية  باملعايري  والحتمالت واختبارها  الفرو�ص  وفر�ص  التجارب 

ق واخلربة الكفيلة بالو�شول اإىل نتائج جديدة ت�شيف للمعرفة  املوؤ�ّش�شات اأن تتلك اخليال اخلالَّ

الإن�شانّية، ل يوّجههم يف ذلك اإل اأخالقّيات العلم ومناهجه وثوابته. )...(

الوعي  تنمية  ت�شتهدف  جملتها  يف  والفنون  والآداب   )...( و�لفّنّي:  �لأدبّي  �لإبد�ع  حّرّية  ر�بًعا: 

وتو�شيع  الإن�شانّية  احلوا�ص  وتثقيف  اجلمايّل  الإح�شا�ص  وترقية  اخليال،  وتن�شيط  بالواقع، 

مداركها وتعميق خربة الإن�شان باحلياة واملجتمع، كما تقوم بنقـــد املجتمع اأحياًنا وال�شت�رشاف ملا 

هو اأرقى واأف�شل منه، وكّلها وظائف �شامية توؤّدي يف حقيقة الأمر اإىل اإثراء اللغة والثقافة وتن�شيط 

اخليال وتنمية الفكر، مع مراعاة القيم الدينية العليا والف�شائل الأخالقّية. )...( فالآداب والفنون 

نا�رشة  �شورة  وتعر�ص  ومتغرياتهم،  ثوابتهم  عن  �شادق  وتعبري  املجتمعات  ل�شمائر  مــراآة 

لطموحاتهم يف م�شتقبل اأف�شل، واهلل املوّفق ملا فيه اخلري وال�شداد. 

حترير�ً يف م�سيخة �لأزهر: 14 من  �شفـــر �شــنة 1433ه   املــــــوافـق 8 مــن يناير �شـنـة  2012 م

�شـيخ الأزهــر  اأحمــــــد الطـيب
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الفصل الرابع

التنّوع الثقافّي والدينّي
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يف  �ــشــواء  التنّوع  يحتّلها  التي  الأ�شا�شّية  الأهــمــّيــة  ال�شابقة  الف�شول  ك�شفت 

ممار�شة املواطنة الفعلّية وجت�شيدها على اأر�ص الواقع، اأو يف عالقتها باملجال العاّم 

دون  واحليلولة  الدولة  رقابة  دور  بينها  من  التي  املديّن  املجتمع  مبهاّم  وارتباطها 

تو�شعها على ح�شاب الفرد واحلّرّيات الأ�شا�شّية.

اأ�شكاله  حيث  مــن  التنّوع  اأهمّية  فهم  يف  للتعّمق  حاجة  هناك  الف�شل،  هــذا  يف 

وجمالته، اإىل جانب حتديد الكيفّية التي ميكن اأن تتج�ّشد من خاللها وحدة الوطن 

التنّوع يف  اإبراز جتلّيات  الف�شل  . كذلك يت�شّمن هذا 
ّ

الثقايّف والديني التنّوع  اإطار  يف 

 
ّ

والديني الثقايّف  واحلوار  والــولء،  الهوّية  بني  والختالف  والتقاطع  العوملة،  زمن 

كاآلّية ا�شرتاتيجّية للحفاظ على التنّوع وحماية وحدة الدولة واملجتمع.

التنّوع الثقافّي والدينّي
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واحلياة  الكون  يف  تغيب  تكاد  ل  التي  القاعدة  هو  واإمّنــا  ا�شتثناء،  لي�ص  التنّوع 

قائم  الوجود. فالوجود  وبنية  التاريخ  وحركة  للطبيعة  مالزم  التنّوع  واملجتمع. 

اإىل الن�شجام  الإن�شانّية واإن كانت تيل  اأّن احلياة  التماثل. كما  التنّوع ولي�ص  على 

الأفــراد  بني  التوازن  حتقيق  �ــرشوط  من  ا  اأ�شا�شيًّ �رشًطا  ي�شّكل  الختالف  اأّن  اإّل 

�شَيغ  عن  ال�شاّق  البحث  بف�شل  اإّل  احلياة  ت�شتمّر  ومل  والأجنا�ص.  واملجتمعات 

اأ�شحابها اىل  اأثبت التاريخ ف�شل كّل املحاولت التي �شعى  التوافق والتعاي�ص. وقد 

اأو مذهب واحد،  اأو دين واحد  اأجل فر�ص راأي واحد  التنّوع والختالف من  اإلغاء 

اأجله  من  وقــّدمــوا  واإ�ـــرشار  بقّوة  ذلــك  النا�ص  رف�ص  لقد  واحــد.   
ّ

جمتمعي منط  اأو 

قّوة  م�شدر  هو  املتح�رّشة  املجتمعات  يف  التنّوع  اأ�شبح  اأن  اإىل  �شخمة  ت�شحيات 

ذلك  توؤّكد  الباب  هذا  يف  ن�شوقها  التي  والأمثلة  وبــالء.  خطر  م�شدر  ولي�ص  وثــراء 

 
ّ

جماعي والثاين  فردّي،  طابع  ذو  اأحدهما  ق�شمني،  اإىل  تنق�شم  اأمثلة  وهي  وتدعمه. 

يهّم اجلماعات واملجتمعات.

�أ- �لتنّ�ع على �ل�سعيد �لفردّي

�جلن�سني •��ختالف 
كّل  من  جعل  الأر�ــص،  يعّمر  اأن  اهلل  اأراد  عندما  البراهيمّية،  الديانات  بح�شب 

مل  الب�رشّي  فاجلن�ص   .
ّ

الطبيعي التنّوع  قانون  بذلك  ا  موؤ�ش�شًّ زوجــني،  خملوقاته 

، واإمّنا جاء يف �شكل رجل وامراأة، 
ّ

ياأت يف �شكل كائن واحد قادر على التوالد الذاتي

وخالًفا ملا يعتقده البع�ص، مل تكن الأنثى ن�شخة من الذكر، بالرغم من اأّنها ت�شرتك 

اأو رهينة  اأّنها جاءت م�شتقّلة عنه ولي�شت تابعة له  معه يف كّل مقّومات احلياة. كما 

لإرادته ورغباته. يختلفان يف ال�شكل ويف البنية النف�شّية، لكّنهما مكّمالن لبع�شهما. 

1-التنّوع الثقافّي: أشكاله وأهّمّيته
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�لب�سمات •��ختالف 
تقف  بع�شهم  عن  الب�رشّي  اجلن�ص  اأبناء  تّيز  التي  التباينات  بــاأّن  ُيظّن  كــان    

واملرتبة  والوطن  ال�شعب  اأو  والقبيلة  واملعتقد  واللغة  واللون  اجلن�ص  مظاهر  عند 

اُكت�ِشف يف  اأو املجتمعّية. لكن  الطبيعّية  الفروق  اإىل غري ذلك من  الجتماعّية واملهنة 

اأّن ثّمة خا�شّية فريدة جتعل كّل فرد خمتلًفا عن الآخرين. فب�شمته  القرن املا�شي 

فريدة من نوعها ما يجعله حتًما خملوًقا غري قابٍل للتكرار. هو ذاته ول اأحد ميكن 

اأو ياأخذ مكانه يف الوجود. هذا هو الفرد الذي لي�ص له �شبيه حّتى لو كان  اأن يلغيه 

يتماَهون  ل  الأفــراد  اأّن  تعني  الفرادة  فهذه  خمتلًفا.  و�شيبقى  خمتلًفا  ُولــد  تواأمه، 

ملجرد انتمائهم اإىل اجلماعة الدينّية اأو الإثنّية اأو الثقافّية نف�شها. 

�لطبائع •�تباين 
عندما يولد طفل يف اأ�رشة ما ميالأ عامل والديه، وينطلق اجلميع داخل الأ�رشة يف 

تبنّي  وكرب  منا  كّلما  الوليد  هذا  اأّن  با�شتمرار  يفاجوؤون  لكّنهم  ي�شبه،  عّمن  البحث 

اأخت.  اأو  اأخ  اللعبة ت�شويًقا عندما ي�شبح لهذا الطفل  اإّل نف�شه. وتزداد  اأّنه ل ي�شبه 

وهنا ي�شعى الوالدان العادلن اإىل توفري �رشوط التن�شئة والرتبية واحلّب والتوجيه 

تعطي  ل  جهودهما  بــاأّن  يالحظان  لكّنهما  املراجع.  وتوحيد  القيم  وغر�ص  نف�شها 

اأحيان  يف  يجعلهما  ما  وهو  خمتلفة،  بطريقة  ذلك  يتلّقى  طفل  فكّل  نف�شها،  النتيجة 

عملّية  يف  ليوؤّثر  ال�شخ�شّية  عامل  تدّخل  لقد  بع�شهما.  عن  كثرًيا  خمتلَفني  كثرية 

والتجارب  واملوروثات  والأحا�شي�ص  الطباع  اختالف  خالل  من  والرتبية،  التلّقي 

والعالقات واملواهب والإرادات وامل�شالح، لتجعل لكّل منهما طريقه وم�شاره. 

و�لأحالم �لطم�حات   •��ختالف 

طفالن  يو�شع  خمتلفة.  اأحــالمــًا  نعي�ص  ذلــك  مع  لكّننا  واحــد،  �رشير  فــوق  ننام 

وجهه  مالمح  على  ترت�شم  والثاين  نائم،  وهو  يبت�شم  اأحدهما  بع�شهما،  بجانب 

 ،
ّ

الربيء ق�شمات احلزن واخلوف اأو الغ�شب. اأحالمنا هي انعكا�ص لعاملنا الداخلي

اأحداثه  كانت  مهما  ب�شببه  يحا�شبنا  اأو  عليه،  يّطلع  اأن  كان  لأّي  ميكن  ل  عامل  وهو 

وتّثالته. ويف كّل احلالت لن تتمّكن اأّي قّوة يف العامل اأن ت�شحبه مّنا وحترمنا منه. 
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ب- �لتنّ�ع على �ل�سعيد �جلماعّي

اجلماعات  مــع  الــظــاهــرة  تتكّرر  الأفــــراد،  ل�شخ�شّية  مــالزًمــا  الــتــنــّوع  كــان  كما 

واملجتمعات، والأمثلة على ذلك كثرية نقتطف منها ما يلي. 

و�لإثنّيات �لأل��ن  •�تعّدد 
من  يتغرّي  الذي  الب�رشة  لون  مثل  الختالف  مظاهر  تعّددت  الأوىل  اخلليقة  من 

مكان اإىل مكان، ويتغرّي اأي�ًشا حّتى داخل البيئة امل�شرتكة والأ�رشة الواحدة. �شحيح 

الأ�شعاف  بع�رشات  متعّدد  احلقيقة  يف  ولكّنه  املطلق،  يف  هــذا  واحــد،  الإن�شان  اأّن 

تنّوًعا  اأفرز  والذي  الطبيعة،  مع  الإن�شان  تناغم  وّلده  الذي  الإبــداع  اإّنه  والوجوه. 

اأن يرّحب اجلميع  وا�شًعا يف اجلمال والأ�شكال والأحجام والأحا�شي�ص. وبدًل من 

بهذه الإ�شافة النوعّية، حّول البع�ص لون الب�رشة مثاًل اإىل فل�شفة عن�رشّية بغي�شة 

قامت على التمييز والإلغاء وحماولة التحّكم بالآخرين املختلفني وا�شتعبادهم. 

�للغات •�تعّدد 
كان بالإمكان اأن يكون للب�رش لغة واحدة، وذلك بحكم اأّنهم ينحدرون من الأ�شل 

نف�شه، وبالتايل كان من املتوّقع اأن ينقلوا نف�ص الرموز والأ�شوات والدللت، لكّنه 

حدث العك�ص تاًما، حيث توّزعت الأجيال والفروع يف كّل اأنحاء املعمورة، وترّتب 

اأبناء  التقى  عندما  وحّتى  واللغات.  الأل�شن  تعّدد  بينها  من  كثرية،  نتائج  ذلك  على 

ذواتهم  ومن  منهم  جــزًءا  ذلك  واعتربوا  بلغته،  منهم  كّل  ت�ّشك  بع�شهم  مع  العّم 

وذاكرتهم. وبدًل من اأن ت�شبح اللغات م�شدر ت�شّتت وفرقة، حتّولت اإىل عامل قّوة 

اإّن التنّوع اللغوّي هو مفتاح احل�شارة خالًفا للتع�ّشب اللغوّي الذي لن  اإذ  واإثراء، 

يوؤدي اإّل اإىل النغالق والتوّرط يف العزلة احل�شارّية. 

�ملعتقد�ت •�تعّدد 
الأّول  الإن�شان  بداأ  ف�شواء  واملعتقد.  الدين  مع  اأي�ًشا  تكّرر  اللغة،  مع  ح�شل  ما 

م�شاره  يف  �شلكه  الــذي   
ّ

التاريخي التطّور  فــاإّن  عقيدة،  بــدون  اأم  ا  وثنيًّ اأم  مــوّحــًدا 
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الطويل واملعّقد قد اأف�شى اإىل اختالف عقائد النا�ص واجّتاهاتهم الدينّية والفل�شفّية. 

من  متع�ّشبون  وقادها  ال�شبب  لهذا  اندلعت  التي  املرعبة  احلــروب  من  وبالرغم 

خمتلف الأطراف بهدف اإلغاء التعّدد العقائدّي وتغليب دين على البقّية بحّجة �شطب 

اإّل اأّن النتيجة كانت دائما تاأتي عك�ص ما اأرادوه. قد يتو�ّشع هذا  ما يعتربونه كفًرا، 

اأماكن  املعتقد يف مكان ما ويحّقق بع�ص التمّدد، لكّنه يف املقابل يرتاجع وينح�رش يف 

اأخرى ل�شالح ذاك املعتقد اأو غريه. اإّنها مقت�شيات احلراك اجلغرايّف امل�شتمّر يف عامل 

اإىل اجللو�ص مًعا من  اأن ف�شلت كّل هذه املعارك، ا�شطّر اجلميع  الأديان، ولهذا بعد 

اللغوّي  التنّوع  ال�شمري واملعتقد. وكما كان  العالقة والعرتاف بحّرّية  اأجل تنظيم 

م�شدر ثراء، ح�شل ال�شيء نف�شه مع تعّدد الأديان واملعتقدات، حيث هدف اجلميع 

هو الو�شول اإىل اهلل اأو احلقيقة املطلقة، لكن لكّل طريقته ومنهجه.

، ميكن اأن يعزى �شبب هذا التنّوع اإىل اأّن اهلل منح 
ّ

 والالهوتي
ّ

ومن املنظور الديني

ا و�شّنة تاريخّية. احلّرّية خللقه، وجعل الختالف والتنّوع قانوًنا عاًمّ

دين كّل  د�خل  •��لتنّ�ع 
اأتباع  بني  املرجعّية  توحيد  يحاول  م�شاًرا  متوازيني:  م�شارين  ديــن  كــّل  اأنتج 

مّما  دين  كّل  داخل  يزال  ول  هذا  ح�شل  وتفرزه.  لالختالف  ت�رّشع  ودائــرة  الدين 

اأفرز مدار�ص وتّيارات وجماعات يوّحدها العودة اإىل م�شادر م�شرتكة �شمن الدين 

على  يقت�رش  مل  الختالف  اإّن  اأي  امل�شادر.  هذه  فهم  يف  خمتلفة  لكنها  لها،  اجلامع 

حّتى  دين،  كّل  داخل  اإىل  والتنّوع  الختالف  انتقل  واإمّنــا  واآخــر،  دين  بني  اختالف 

الذين  كّل  املثال دين يجمع  اأن يكون م�شاألة حتمّية. فالإ�شالم على �شبيل  كاد ذلك 

للق�شمة،  قابلة  غري  �شّماء  وحدة  ميّثلون  ل  هــوؤلء  لكّن  امل�شلمني،  �شفة  يحملون 

ا حول بع�ص الأ�شول وكثري من الفروع، مما  بل يالحظ باأّنهم قد اختلفوا تاريخًيّ

للمبادئ  ة  اخلا�شّ روايته  منها  لكّل  وطــوائــف،  وجماعات  فــرق  بناء  اإىل  بهم  اأّدى 

ال�شّنة وال�شيعة والإبا�شّية. وحّتى  الكبري بني  النق�شام  واأهّمها  الكربى لالإ�شالم، 

ومذاهب  اجّتاهات  ن�شوء  اإىل  بدورها  اأّدت  فرعّية  انق�شامات  هناك  فرقة  كّل  داخل 

يطلق  عاّمة  مرجعّية  ذات  كبرية  كتلة  عن  احلديث  مينع  ل  كّله  ذلك  لكّن  وطوائف. 

»امل�شلمون«. عليها 
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وما حدث يف الإ�شالم، �شبق واأن ح�شل داخل كّل الديانات الكربى. ففي �شلب 

كنائ�ص  ن�شوء  اإىل  الفرعّية  والعقائدّية  الثقافّية  الختالفات  اأّدت  امل�شيحّية  الدائرة 

الأرثوذوك�شّية،  ال�رشقّية،  الأرثــوذوكــ�ــشــّيــة  وهــي  عــائــالت  اأربــع  �شمن  متعّددة 

والإجنيلّية.  الكاثوليكّية 

على  اأي�ًشا  جنده  بل  الِفرق  �شعيد  على  فقط  لي�ص  ديانة  كّل  داخل  والختالف 

�شعيد مدار�ص تف�شري الن�شو�ص الدينّية وتاأويلها، فهناك على �شبيل املثال مدار�ص 

وحرفّيتها  ظاهرها  على  الن�شو�ص  تاأخذ  ومــدار�ــص  الن�شو�ص  فهم  يف  تقليدّية 

فهم  حتــاول  ومــدار�ــص  ظاهرها  من  اأكــرث  الن�شو�ص  روحّية  على  ترّكز  ومــدار�ــص 

 وبحوار مع احلا�رش.
ّ

مق�شد الن�شو�ص يف اإطارها الزمني

و�لتاريخ و�لطعام  و�لعمر�ن  �للبا�س  و�ختالف  �لثقافات  •�تعّدد 
اللبا�ص عند  تاريخ  الت�شرّت وبداأ بذلك  اإىل  الوعي دفعه  لكّن  الإن�شان عارًيا،  خلق 

الإن�شان. ما يهّمنا لي�ص البداية ولكن ما اآلت اإليه هذه احلركة التي انطلقت من اعتبار 

ونف�شّية  وجمالّية  واجتماعّية  اقت�شادّية  اأخرى  اأبعاًدا  بعد  ما  يف  لتكت�شب   ،
ّ

اأخالقي

اأّن الإن�شان يف تطّوره التاريخي اجّته نحو تنويع  وطبقّية وثقافّية. والالفت للنظر 

والذي  بها،  اخلا�ّص  بطابعها  كثرية  �شعوب  احتفظت  واإن  م�شتمّر،  ب�شكل  الأزيــاء 

لّلبا�ص.  الثقافّية  يعك�ص ثقافتها وقيمها ونظرتها للج�شد والوظيفة 

اإذ خ�شعت  املعمارّية،  والهند�شة  الأطعمة  اأي�ًشا مع  تكّرر  الّلبا�ص  وما حدث مع 

التي  والبناء،  الطبخ  واأدوات  املناخ  وتغرّي  والثقافات  الأذواق  ملتغرّيات  اأي�ًشا  هذه 

مّيزت بني ال�شعوب والأمم والأجيال والإثنّيات والقبائل. 

النا�ص  الثقايّف فانعك�ص على طبائع  التنّوع  اأّثر اختالف املناخ واجلغرافيا يف  وقد 

اأّن  ومثّبًتا  وتاريخها  خ�شو�شّيتها  لها  ثقافات  مبتكًرا  وتقاليديهم،  عاداتهم  وعلى 

التنّوع يغلب على وحدانّية النمط.

تبدو  الــتــي  الأمــثــلــة  هــذه  كــّل  وا�شتعر�شنا  املــ�ــشــاألــة،  هــذه  عند  مــطــّوًل  توّقفنا 

و�رشط  عــام،  قانون  التنّوع  اأّن  على  التاأكيد  �شوى  ذلك  من  لنا  هدف  ول  بديهّية، 

التاريخ، وقيام  الإن�شان، وجتّدد  الكون، وا�شتمرار احلياة، وبقاء   حلماية 
ّ

اأ�شا�شي

احل�شارات. 
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�أ- �لتنّ�ع ووحدة �ل�طن

ننتقل الآن من اإثبات التنّوع اإىل كيفّية التعامل معه، لأّن اخلالف يف الأ�شل يجب 

من  ال�شياق  هذا  يف  وننطلق  ــه.  اإدارت منهجّية  يف  واإمّنــا  التنّوع  مبداأ  حول  يكون  اأّل 

الوطن  عند  توّقفنا  النا�ص. و�شواء  اأ�شا�شّية يف حياة  قيمة  الوطن، وهي  اإىل  النتماء 

وا�شتعملنا  والتاريخ  باللغة  فربطناه  املفهوم  و�ّشعنا  اأو  الوطنّية  بالدولة  املرتبط 

اإىل  تطّرقنا  اأو  العرب،  القومّيني  اأدبّيات  يف  ورد  ح�شبما   »
ّ

العربي »الوطن  م�شطلح 

اإىل الأ�رشة  انتمائنا جميًعا  التي تعرّب عن   )global citizenship( العاملّية  املواطنة 

وال�شالم،  والبيئة  عاّمة  الإن�شان  حقوق  جتــاه  امل�شرتكة  وم�شوؤولّيتنا  الب�رشّية 

ل  الواحد  الوطن  والدين.  الثقافة  وحدة  بال�رشورة  تقت�شي  ل  الوطن  وحدة  فاإّن 

اأو جماعات موّحدون يف دينهم ولغتهم. هناك جمتمعات متعّددة  اأفراد  يبنيه حتًما 

باأّنه ل توجد دولة  القول  العامل، بل ميكن  الأكرث عدًدا يف  الأديــان، وهي  اأو  اللغات 

الدول  هذه  بني  الفرق  واإمّنــا  التنّوع.  وجوه  من  وجه  من  تخلو  العربّية  املنطقة  يف 

فاإّن  التعامل معه. وبناًء عليه،  التنّوع ومظاهره وموؤ�رّشاته وطريقة  هو حجم هذا 

واحلقوق  والنتماء  الــولء  يف  مت�شاوون  هم  ذاك  اأو  الوطن  هذا  اإىل  املنت�شبني  كّل 

يعترب  اللغة  اأو  الدين  اأ�شا�ص  على  بينهم  التمييز  اأ�شكال  من  �شكل  واأّي  والواجبات. 

يف  والدين  الوطن  بني  التطابق  فافرتا�ص  وتنّوعه.  لوحدته  وتهديًدا  بالوطن  ا  م�شًّ

جمتمع متنّوع هو انحراف وخلط بني املفاهيم وتعري�ص للمجتمع والدولة ملخاطر 

املجتمعات  يف  الوطنّية  فالوحدة   .
ّ

العرقي اأو   
ّ

الديني والنق�شام   
ّ

ال�رشاع  الطائفي

تتحّقق  واإمّنا  وال�شافية،  الثقافة املتجان�شة  اأو  الواحد  الدين  على  تقوم  ل  املتنّوعة 

الوحدة على اأ�شا�ص النتماء اإىل وطن واحد ودولة جامعة، والتعّهد باحرتام خمتلف 

ينطبق  الوطن  على  ينطبق  وما  املواطنون.  بها  يوؤمن  التي  والثقافّية  الدينّية  القيم 

2-  وحدة الوطن والدولة في إطار التنّوع 
الثقافّي والدينّي
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اأي�ًشا على الدولة، فهي دولة اجلميع يف املجتمعات املتعّددة، تتوىّل حمايتهم وال�شهر 

على حقوقهم، ول تف�ّشل بع�ًشا على اآخر انطالًقا من اعتبارات دينّية اأو عرقّية. 

كم�شاحة  الوطن  ي�شمل  ل  هنا  فال�شياق  الهوّية،  عن  الوطن  ف�شل  ذلك  يعني  ل 

من  يتكّون  متحّرك  ملجتمع  م�شرتك  بتاريخ  اأي�شا  يرتبط  واإمّنــا  فقط،  جغرافّية 

يف  ومــتــجــّذرة  مرّكبة  وثقافة  وقيم  دينّية  مبعتقدات  اإميـــان  لها  وجماعات  اأفـــراد 

جماعّية.  بهوّية  ربطناه  الوطن  عرفنا  كّلما  ولهذا  واملكان.  الزمان  عرب  ممتّد  م�شار 

الهوّية  اختزال  ميكن  ل  والثقافات،  واللغات  ــان  الأدي املتعّددة  املجتمعات  يف  لكن 

يعك�ص  لكي  مــرّكــًبــا  الــوطــن  مفهوم  يعترب  واإمّنـــا  واحـــدة،  ثقافة  اأو  واحــد  ديــن  يف 

اجلميع. اإلــيــه  ينتمي  ــذي  ال الــوطــن  هــذا  يف  نف�شه  طــرف  كــّل  فيجد  الــقــائــم،   الــتــنــّوع 

 

ب- بني �لدولة و�لثقافة

عالقة  اأي�ًشا  لي�شمل  تو�شيعه  ميكن  بالثقافة  الوطن  عالقة  عن  ذكره  مّت  ما    

اأ�شا�ص  اأن تكون حمايدة، فال تّيز بني مواطنيها على  الدولة  بالثقافة. على  الدولة 

فمبداأ  الدولة،  »مدنّية«  اأهمّية  على  يــوؤّكــدون  الكثري  جعل  ما  وهو  اللغة،  اأو  الدين 

ت�شمن  الذين  املواطنني  كّل  جتاه  العادلة  الدولة  قيام  اأ�شا�ص  هو  املدنّية«  »الدولة 

حقوقهم وحّرّياتهم، ل �شّيما حّرّية العتقاد وحّرّية ال�شمري.

 من ر�سالة جمل�س بطاركة �ل�رشق �لكاث�ليك �لأوىل، 1991

الأر�شّية  ال�شعوبات،  بالرغم من كل  ي�شّكل،  الذي ميتّد على قرون طويلة  امل�شرتك  »اإّن عي�شنا 

ال�شلبة التي نبني عليها عملنا امل�شرتك حا�رشًا وم�شتقباًل، يف �شبيل جمتمع مت�شاٍو ومتكافئ ل 

اإّننا ننهل من تراث ح�شارّي واحد نتقا�شمه، وقد  اأو منبوذ.  اأّنه غريب  ا كان،  اأيًّ ي�شعر فيه اأحد، 

اأ�شهم كّل مّنا يف �شياغته انطالًقا من عبقرّيته اخلا�شة. اإّن قرابتنا احل�شارّية هي اإرثنا التاريخي 

امل�شرتك  عي�شنا  اأ�شا�ص  يكون  كي  وتفعيله  وجتذيره  وتطويره  عليه  املحافظة  على  ن�رّش  الذي 

وتعاوننا الأخوّي. اإّن امل�شيحّيني يف ال�رشق هم جزء ل ينف�شل عن الهوّية احل�شارّية للم�شلمني، 

كما اأّن امل�شلمني يف ال�رشق هم جزء ل ينف�شل عن الهوّية احل�شارّية للم�شيحّيني. ومن هذا املنطلق 

فنحن م�شوؤولون بع�شنا عن بع�ص اأمام اهلل والتاريخ. ولذا يتحّتم علينا اأن نبحث ب�شكل م�شتمّر 

عن �شيغة، ل للتعاي�ص فح�شب، بل للتوا�شل اخلالق واملثمر الذي ي�شمن ال�شتقرار والأمان.«
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م�رش  م�ستقبل  ب�ساأن  �لأزهر   وثيقة 

2011/6/20

املثقفني  مــن  كوكبة  اجتمعت  الأزهـــر  �شيخ  الطّيب  اأحــمــد  الــدكــتــور  الأ�ــشــتــاذ  مــن  كرمية  مبــبــادرة 

يف  واملفّكرين  العلماء  كبار  مــن  عــدد  مــع  والدينّية  الفكرّية  انتماءاتهم  اخــتــالف  علي  امل�رشّيني 

التي  الفارقة  التاريخّية  اللحظة  مقت�شيات  عــّدة  اجتماعات  خــالل  وتدار�شوا  ال�رشيف،  الأزهــر 

م�رش  م�شتقبل  توجيه  يف  واأهمّيتها  يناير  مــن  والع�رشين  اخلام�ص  ثـــورة  بعد  م�رش  بها  تــّر 

الجــتــمــاعــّيــة. والــعــدالــة  واملــ�ــشــاواة  والــكــرامــة  احلـــّرّيـــة  يف  �شعبها  وحــقــوق  النبيلة  غــايــاتــه  نــحــو 
 

وقـــــد تــــوافــــق املــجــتــمــعــون عـــلـــى �ـــــــرشورة تــاأ�ــشــيــ�ــص مـــ�ـــشـــرية الــــوطــــن عـــلـــى مــــبــــادئ كــلــّيــة 

ــــ�ــــرشّي وتــ�ــشــتــبــ�ــرش يف �ـــشـــريهـــا بــاخلــطــى  ــــواعــــد �ــشــامــلــة تــنــاقــ�ــشــهــا قـــــوى املــجــتــمــع امل وق

ال�شليم. ونــهــجــه  املــجــتــمــع  لــقــواعــد  احلــاكــمــة  الــفــكــرّيــة  الأطــــر  اإيل  الــنــهــايــة  يف  لت�شل   الــر�ــشــيــدة 

تعتمد  الــتــي  �حلديثة،  �لدميقر�طّية  �لد�ست�رّية  �ل�طنّية  �ل��دول��ة  تاأ�سي�س  دع��م  �أوًل: 

احلاكمة.  القانونّية  وموؤ�ّش�شاتها  الــدولــة  �شلطات  بــني  يف�شل  الأّمــــة،  ترت�شيه  د�ــشــتــور  على 

اأفـــرادهـــا على قــدم املــ�ــشــاواة، بحيث  اإطـــار احلــكــم، وي�شمن احلــقــوق والــواجــبــات لــكــّل  ويــحــّدد 

)...( ال�شحيح  الإ�ــشــالمــي  املفهوم  مــع  يتوافق  مبــا  ال�شعب،  نـــّواب  فيه  الت�رشيع  �شلطة   تكون 

ثاًنيا: �عتماد �لنظام �لدميقر�طّي، �لقائم علي �لنتخاب �حلّر �ملبا�رش، الذي هو ال�شيغة الع�رشّية 

 لل�شلطة، وحتديد 
ّ

لتحقيق مبادئ ال�شورى الإ�شالمّية، مبا ي�شمنه من تعّددّية ومن تداول �شلمي

لالخت�شا�شات ومراقبة لالأداء وحما�شبة للم�شئولني اأمام ممّثلي ال�شعب، وتوّخي م�شالح النا�ص 

العاّمة ومنافعهم املر�شلة يف جميع الت�رشيعات والقرارات، واإدارة �شئون الدولة بالقانون والقانون 

وتداولها. املعلومات  على  احل�شول  وحــّرّيــة  التاّمة  ال�شفافّية  وحتقيق  الف�شاد  ومالحقة  وحــده 

 

ثالًثا: �للتز�م مبنظ�مة �حلّرّيات �لأ�سا�سّية يف �لفكر و�لر�أي، مع �لحرت�م �لكامل حلق�ق �لإن�سان 

و�ملر�أة و�لطفل، واعتبار املواطنة وعدم التمييز على اأ�شا�ص من الدين اأو النوع اأو اجلن�ص اأو غري ذلك، 

الثالث. ال�شماوّية  الدينّية  العقائد  التعّددّية واحرتام جميع  التكليف وامل�شئولّية وتاأكيد مبداأ  مناط 

 

ر�ب��ًع��ا: �لح����رت�م �ل��ت��اّم لآد�ب �لخ��ت��الف و�أخ��الق��ّي��ات �حل������ر، بــحــيــث يـــتـــّم اجــتــنــاب 

بني  والــعــداء  والــتــنــابــذ  الــفــرقــة  لبعث  وا�ــشــتــخــدامــه  الــديــن  ا�شتغالل  وتــاأثــيــم  والــتــخــويــن  التكفري 

املــواطــنــني، واعــتــبــار احلـــّث عــلــى التمييز الــديــنــي والــنــزعــات الــطــائــفــّيــة والــعــنــ�ــرشّيــة جــرميــة يف 

التعامل  يف  عليهما  والــتــعــويــل  ــبــادل  املــت والحــــــرتام  املــتــكــافــئ  احلــــوار  واعــتــمــاد  الـــوطـــن،  حـــّق 

املــواطــنــني. بــني جميع  والــواجــبــات  تــفــرقــة يف احلــقــوق  اأّي  املــخــتــلــفــة، دون  الــ�ــشــعــب  فــئــات   بــني 



84

اإذ كّل دولة تتاأّثر حتًما  اأّن الدولة ت�شبح خارج املجال الثقايّف،   لكن ل يعني ذلك 

�شياغته  تتّم  الذي  الد�شتور  يف  اآثاره  تتجّلى  ما  وهو  املجتمع،  يف  ال�شائدة  بالثقافة 

 
ّ

عرب ممّثلي ال�شعب، بناًء على م�شاٍر حواريٍّ يقت�شي التوافق على العقد الجتماعي

خالل  ومن  املجتمع،  داخل  التنّوعات  لكّل  واحلا�شنة  اجلامعة  للمواطنة  �ص  املوؤ�شِّ

من  فيه  ورد  ما  �رشح  خالل  من  اأو  عام  ا�شتفتاء  يف  املواطنني  جميع  على  عر�شه 

حقوق و�شمانات. كذلك للثقافة تاأثري يف �شياغة الت�رشيعات املحلّية واختيار النظام 

، و�شبط القيم، وهو ما يُعرف باخل�شو�شّيات التي تّيز املجتمعات عن 
ّ

ال�شيا�شي

بع�شها. لكّن الدولة العادلة هي تلك التي ت�شاوي بني جميع اأفرادها وطوائفها، فال 

تنحاز لأّي طرف على ح�شاب البقّية، ول تغّلب جهة على اأخرى، من دون اأن يعني 

الدين  يف  املختلفة  اجلماعات  اأو  الطوائف  تغييب  اأو  الأغلبّية  بحقوق  الت�شحية  ذلك 

يف  ة  خا�شّ عــدًدا،  اأقّل  اأّنها  بحّجة  الأ�شا�شّية  حقوقها  �شمان  من  وحرمانها  واللغة 

املجتمعات املتعّددة الإثنّيات والطوائف.

املواطنني  على  ي�شرتط  وال�شعف  التفّكك  من  الــدولــة  حماية  ــاإّن  ف عليه  وبــنــاًء 

جلميع  لة  واملمثِّ املجتمع  من  املنبثقة  القيم  هذه  تّثلها،  التي  وبالقيم  بها  التم�ّشك 

للجميع،  احلا�شن  باعتباره  الوطن  عن  بالدفاع  اجلميع  التزام  جانب  اإىل  مكّوناته، 

والإ�رشار على العي�ص مًعا.
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ج- قدم �لتنّ�ع يف �لعامل �لعربّي

الديانات  اأتباع  التنّوع عند  التنّوع بامتياز. ومل يقف  العربّية هي منطقة  املنطقة 

البراهيمّية الكربى، واإمّنا كاد اأن ي�شمل جميع امللل والنخب من خمتلف املعتقدات 

والفل�شفات. كما اأّن املنطقة ا�شتوعبت اخلالفات التي �شّقت هذه الأديان واأّدت اإىل ن�شوء 

مذاهب وفرق مثلما ح�شل يف �شلب الدائرة الإ�شالمّية اأو يف �شلب الدائرة امل�شيحّية 

بالإ�شافة اإىل اأديان اأخرى قدمية كانت يف املنطقة كاليهودّية اأو الزرد�شتّية اأو اجلديدة 

ومرجعّياتها.  وتاأويالتها  تعبرياتها  يف  وا�شعة  ف�شيف�شاء  اإىل  املنطقة  حّول  ما  منها 
 

كذلك مل تنقر�ص التعّددّية يف تاريخ املنطقة ويف جغرافيتها، وذلك بالرغم من توايل 

الإمرباطورّيات املختلفة، وتعّدد احلروب والفنت، وهيمنة ال�شتبداد على املمار�شة 

ال�شيا�شّية. لقد �شمدت جميع هذه املكوّنات يف وجه التقّلبات وال�رشاعات. فبالرغم 

من حّدة ال�رشاع على ال�شلطة بني الأطراف والقبائل والقوى الداخلّية واخلارجّية 

مًعا  العي�ص  قيمة  اأّن  اإّل  واملــجــد،  والــرثوة  بال�شلطة  والنــفــراد  النفوذ  يف  الطامعة 

وجه  يف  و�شمدت  ال�شتعمار،  على  ثّم  ال�شتبداد  على  انت�رشت  ثابًتا،  تقليًدا  بقيت 

والتع�ّشب. النتهاكات 
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 �لد�ست�ر �للبناين

مقّدمة �لد�ست�ر

و�شعبًا  اأر�ـــشـــًا  واحـــد  �أبنائه،  جلميع  نهائّي  وط��ن  مــ�ــشــتــقــّل،  حـــّر  �ــشــّيــد  وطـــن  لــبــنــان   -  اأ 

ــــًا.  ــــــدوده املــنــ�ــشــو�ــص عــنــهــا يف هــــذا الـــد�ـــشـــتـــور واملــــعــــرتف بــهــا دولــــّي ـــ�ـــشـــات يف ح  ومـــوؤ�ـــشّ

 الهوّية والنتماء وهو ع�شو موؤ�ّش�ص وعامل يف جامعة الدول العربّية وملتزم 
ّ

 ب - لبنان عربي

والإعــالن  مواثيقها  وملتزم  املتحدة  الأمم  منّظمة  يف  وعامل  موؤ�ّش�ص  ع�شو  هو  كما  مواثيقها، 

ا�شتثناء.  املبادئ يف جميع احلقوق واملجالت دون  الدولة هذه  الإن�شان وجت�ّشد   حلقوق 
ّ

العاملي
 

ل��ب��ن��ان ج��م��ه���رّي��ة دمي��ق��ر�ط��ّي��ة ب��رمل��ان��ّي��ة، ت��ق���م ع��ل��ى �ح�����رت�م �حل���رّي���ات   ج - 

الجـــتـــمـــاعـــّيـــة  الــــعــــدالــــة  وعــــلــــى  و�مل��ع��ت��ق��د،  �ل������ر�أي  ح���رّي���ة  طليعتها  ويف  �ل��ع��اّم��ة 

تــفــ�ــشــيــل.  اأو  تـــايـــز  دون  ـــني  املـــواطـــن جــمــيــع  بــــني  والــــواجــــبــــات  احلــــقــــوق  يف   واملــــ�ــــشــــاواة 

  ط - اأر�ص لبنان اأر�ص واحدة لكّل اللبنانّيني. فلكّل لبنايّن احلّق يف الإقامة على اأّي جزء منها والتمّتع به 

 يف ظّل �شيادة القانون، فال فرز لل�سعب على �أ�سا�س �أّي �نتماء كان، ول جتزئة ول تق�شيم ول توطني. 

 ي - ل �رشعّية لأّي �سلطة تناق�س ميثاق �لعي�س �مل�سرتك.

�ملاّدة 9 

حرّية �لعتقاد مطلقة و�لدولة بتاأديتها فرو�س �لإجالل هلل تعاىل حترتم جميع �لأديان و�ملذ�هب 

وتكفل حرّية �إقامة �ل�سعائر �لدينّية حتت حمايتها على اأن ل يكون يف ذلك اإخالل يف النظام العام 

 وهي ت�شمن اأي�شًا لالأهلني على اختالف مللهم احرتام نظام الأحوال ال�شخ�شّية وامل�شالح الدينّية. 

 �ملاّدة 10

 التعليم ّحر ما مل يخل بالنظام العام اأو ينايف الآداب اأو يتعر�ص لكرامة اأحد الأديان اأو املذاهب ول 

اأن ت�شري يف ذلك وفاقًا  ة، على  اإن�شاء مدار�شها اخلا�شّ الطوائف من جهة  اأن ت�ّص حقوق  ميكن 

ّ
لالأنظمة العاّمة التي ت�شدرها الدولة يف �شاأن املعارف العمومي
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د�ست�ر �ململكة �ملغربّية 

2011

ت�سدير: 

ل  الـــذي  لخــتــيــارهــا  وفـــاء  املــغــربــّيــة،  اململكة  اإن 

ي�شودها  دولــة دميــقــراطــيــة  بــنــاء  فــيــه، يف  رجــعــة 

احلــــّق والـــقـــانـــون، تــوا�ــشــل اإقـــامـــة مــوؤ�ــّشــ�ــشــات 

و�لتعددّية  �مل�ساركة  مرتكز�تها  حديثة،  دولة 

جمتمع  دعــائــم  واإر�ـــشـــاء  �جل��ّي��دة،  و�حلكامة 

واحلرّية  بــالأمــن  اجلميع  فيه  يتمّتع  مت�شامن، 

والعدالة  الفر�ص،  وتكافوؤ  وامل�شاواة،  والكرامة 

ـــكـــرمي، يف  الجــتــمــاعــّيــة، ومـــقـــّومـــات الــعــيــ�ــص ال

 نــطــاق الــتــالزم بــني حــقــوق وواجــبــات املــواطــنــة.

املــمــلــكــة املــغــربــّيــة دولــــة اإ�ـــشـــالمـــّيـــة، مــتــ�ــشــّبــثــة 

تالحم  وب�شيانة  والرتابّية،  الوطنّية  بوحدتها 

كل  بان�شهار  املوّحدة  الوطنّية،  هوّيتها  مقوّمات 

و�لأمازيغّية،  �لإ�سالمّية   - �لعربّية  مك�ناتها، 

برو�فدها  و�لغنّية  �حل�سانّية،  و�ل�سحر�وّية 

و�ملت��سطّية.  و�لعربّية  و�لأندل�سّية  �لإفريقّية 

الــديــن  ــة تــتــمــّيــز بــتــبــواإ  ــة املــغــربــّي ــهــوّي ال اأن  كــمــا 

ظّل  يف  وذلــك  فيها،  الــ�ــشــدارة  مكانة   
ّ

الإ�ــشــالمــي

والعتدال  النفتاح  بقيم   
ّ

املغربي ال�شعب  ت�شّبث 

بني  �ملتبادل  و�لتفاهم  و�حل����ر،  و�لت�سامح 

جمعاء �لإن�سانّية  و�حل�سار�ت  �لثقافات 
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العوملة يف اإحدى تعريفاتها واأغرا�شها هي م�شار يهدف اإىل فر�ص منظومة �شيا�شّية 

واقت�شادّية وثقافّية واحدة، وذلك بهدف توحيد الأ�شواق ومنط ال�شتهالك. ومن 

احلركة  وت�شجيع  والدول  الثقافات  كاّفة  من  الب�رش  بني  التوا�شل  باب  فتح  اآثارها 

منًطا  مقّدمًة  واجلماعّية،  الفردّية  احلياة  تنّمط  واحد  اآن  يف  فهي  العاملّية.  ال�شكانّية 

واجلماعّية  الفردّية  اخل�شو�شّيات  متجاوًزا  للدول  عابًرا  ومعومًلا  موّحًدا  ا  ثقافيًّ

واجلن�شّيات  الثقافات  بني  التوا�شل  لباب  فاحتة  هي  نف�شه  الوقت  ويف  والوطنّية، 

املختلفة.  

باإيجاّبياتها  العوملة  على  ترّتبت  التي  ال�شخمة  التداعيات  من  بالرغم  وبالتايل، 

بالكامل،  تلغها  ومل  للخ�شو�شّيات  الدفاعّية  القدرة  من  قّوت  اأنّها  اإّل  و�شلبّياتها، 

الكثري  وتهاوى  عديدة  لغات  انقر�شت  حيث  وا�شعة  خ�شائر  ح�شول  من  بالرغم 

املتغرّيات  اأمــام  ي�شمد  مل  حياة  منط  ترتجم  كانت  التي  التقليدّية  ال�شناعات  من 

نحو  القوّية  والثقافات  بالديانات  العوملة  دفعت  كما  والقت�شادّية.  التكنولوجّية 

يبقى  الثقايّف  التنّوع  جعل  ما  وهو  اأكــرب،  بفعالّية  والتاأثري  البقاء  اأجل  من  املقاومة 

�شامًدا ون�شيًطا يف املنطقة العربّية ويف كّل اأركان الأر�ص.

لتحقيق  الإن�شانّية  املجموعة  قبل  من  حماولة  »اليونك�شو«  منظمة  اإن�شاء  يعترب 

اأّدت  وقد  والثقافة.  التعليم  عرب  وذلك  واخل�شو�شّية،  العاملّية  بني  ال�شعبة  املعادلة 

العوملة »ذي وجه  البحث عن منط من  اإىل �رشورة  الدولّية  املنّظمة  النقا�شات داخل 

كّلها،  رحمة  لي�شت  العوملة  بــاأن  العقالء  من  الكثري  اأدرك  عندما  وذلــك  اإنــ�ــشــايّن«، 

الآخرين. ويف  للهيمنة ونفي  اأداة  اأن ت�شبح  البو�شلة،  اإذا فقدت منها  واإمّنا ميكن، 

خ�شّم هذا اجلدل الدويّل، مّت التاأكيد على اأّن احلقوق الثقافّية هي جزء من املنظومة 

من  جــزًءا  اخل�شو�شّية  يف  اأو  الهوّية  يف  احلــّق  واأ�شبح  الإن�شان،  حلقوق  الدولّية 

للثقافة  اليون�شكو  مقاربة  ا�شتندت  الأ�شا�ص  هذا  وعلى  الإن�شايّن.  احلــّق  مفهوم 

على مرتكزين: الأّول اأن »جميع الثقافات ت�شّكل جزًءا ل يتجّزاأ من الرتاث امل�شرتك 

3- التنّوع في زمن العولمة
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لالإن�شانّية، واأّن الذاتّية الثقافّية لكّل �شعب تتجّدد وترثى من خالل الّت�شال برتاث 

املرتكز  اأّما   .»
10

العزلة عليها  تفر�ص  عندما  وتوت  تذبل  واأّنها  الأخرى،  ال�شعوب 

الطابع  على  والتاأكيد  امل�شاواة،  قدم  على  الثقافات  كّل  »احــرتام  على  فيقوم  الثاين 

 واحليوّي للذاتّية اأو الهوّية الثقافيّة للمجتمعات وال�شعوب، وعالقة هذه 
ّ

الأ�شا�شي

اأّن  يعني  وهذا  الــدويّل«.  وبالتعاون  الأخــرى،  بالثقافات  ة  اخلا�شّ الثقافّية  الهوّية 

احلّق واجلمال والإبداع واخلري لي�شت قيًما قابلة لالحتكار من قبل ثقافة ما، واإمّنا 

وعاملها  خ�شو�شّياتها  وفق  متعّددة  بطرق  ال�شعوب  عنها  تعرّب  اإن�شانّية  قيم  هي 

الرمزّي والدليّل.

�لإعالن �لعاملي حلق�ق �لإن�سان

�ملاّدة 1

والوجدان  العقل  وهبوا  قد  وهم  واحلقوق.  الكرامة  يف  ومت�شاوين  اأحراًرا  النا�ص  جميع  يولد 

الإخاء.  بروح  بع�شا  بع�شهم  يعاملوا  اأن  وعليهم 

�ملاّدة 2

من  تييز  دومنا  الإعالن،  هذا  يف  املذكورة  واحلّرّيات  احلقوق  بجميع  التمّتع  حّق  اإن�شان  لكّل 

اأّي نوع، ول �شّيما التمييز ب�شبب العن�رش، اأو اللون، اأو اجلن�ص، اأو اللغة، اأو الدين، اأو الراأي 

اأّي و�شع  اأو  املولد،  اأو  اأو الرثوة،   ،
ّ

اأو الجتماعي  
ّ

الوطني الأ�شل  اأو  ا وغري �شيا�شي،  �شيا�شيًّ

اآخر. 

للبلد  الدويّل  اأو  القانويّن  اأو   
ّ

ال�شيا�شي الو�شع  اأ�شا�ص  علي  التمييز  يجوز  ل  ذلك  عن  وف�شال 

اأو غري  اأو مو�شوًعا حتت الو�شاية  اأكان م�شتقال  اإليه ال�شخ�ص، �شواء  اأو الإقليم الذي ينتمي 

اآخر علي �شيادته. اأم خا�شًعا لأي قيد   
ّ

الذاتي متمّتع باحلكم 

�ملاّدة 18

دينه  تغيري  يف  حّرّيته  احلّق  هذا  وي�شمل  والدين،  والوجدان  الفكر  حّرّية  يف  حّق  �شخ�ص  لكّل 

والتعليم،  واملمار�شة  ال�شعائر  واإقامة  بالتعّبد  معتقده  اأو  دينه  اإظهار  يف  وحّرّيته  معتقده،  اأو 

مبفرده اأو مع جماعة، واأمام املالأ اأو على حدة.

 الدويّل لل�شيا�شات الثقاف ّية  املك�شيك  1982
ّ

    اأنظر تو�شيات املوؤتر احلكومي
10
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�إعالن �لي�ن�سك� �لعاملّي ب�ساأن �لتنّ�ع �لثقايّف

�له�ّية و�لتنّ�ع و�لتعّددّية

�ملاّدة )1(: �لتنّ�ع �لثقايّف ب��سفه تر�ًثا م�سرتًكا لالإن�سانّية

تّتخذ الثقافة اأ�شكاًل متنّوعة عرب املكان والزمان. ويتجّلى هذا التنّوع يف اأ�شالة وتعّدد الهوّيات املمّيزة للمجموعات 

هو  والإبــداع،  والتجديد  للتبادل  م�شدًرا  بو�شفه  الثقايّف،  والتنّوع  الإن�شانّية.  منها  تتاأّلف  التي  واملجتمعات 

 بالن�شبة للكائنات احلّية. وبهذا املعنى، فاإن التنّوع الثقايّف 
ّ

�رشورّي للجن�ص الب�رشّي �رشورة التنّوع البيولوجي

هو الرتاث امل�شرتك لالإن�شانّية، وينبغي العرتاف به والتاأكيد عليه ل�شالح اأجيال احلا�رش وامل�شتقبل.

�ملاّدة )2(: من �لتنّ�ع �لثقايّف �إىل �لتعّددّية �لثقافّية

ل بّد يف جمتمعاتنا التي تتزايد تنّوًعا يوًما بعد يوم، من �شمان التفاعل املن�شجم والرغبة يف العي�ص مًعا فيما 

اأفراد وجمموعات ذوي هويات ثقافية متعددة ومتنوعة ودينامية. فال�شيا�شات التي ت�شجع على دمج  بني 

فاإّن  املعنى  وبهذا  وال�شالم.  املــديّن  املجتمع  وحيوّية   
ّ

الجتماعي التالحم  ت�شمن  املواطنني  كل  وم�شاركة 

اإّنها ل ميكن ف�شلها عن وجود اإطار   على واقع التنّوع الثقايّف. وحيث 
ّ

التعّددّية الثقافّية هي الرّد ال�شيا�شي

، فاإّنها تي�رّش املبادلت الثقافّية وازدهار القدرات الإبداعّية التي تغّذي احلياة العاّمة.
ّ

دميقراطي

�ملاّدة )3(: �لتنّ�ع �لثقايّف ب��سفه عاماًل من ع��مل �لتنمية

اإّن التنّوع الثقايّف يو�ّشع نطاق اخليارات املتاحة لكّل فرد، فهو اأحد م�شادر التنمية، ل مبعنى النمّو القت�شادي 

فح�شب، واإمّنا من حيث هي اأي�شا و�شيلة لبلوغ حياة فكرّية وعاطفّية واأخالقّية وروحّية مر�شية.

�لتنّ�ع �لثقايّف وحق�ق �لإن�سان

�ملاّدة )4(: حق�ق �لإن�سان ب��سفها �سماًنا للتنّ�ع �لثقايّف

اللتزام  يفرت�ص  فهو  الإن�شان.  كرامة  احرتام  عن  ينف�شل  ل   
ّ

اأخالقي واجب  الثقايّف  التنّوع  عن  الدفاع  اإّن 

وحقوق  اأقلّيات  اإىل  املنتمني  الأ�شخا�ص  حقوق  ة  وخا�شّ الأ�شا�شّية،  واحلرّيات  الإن�شان  حقوق  باحرتام 

ال�شعوب الأ�شلّية. ول يجوز لأحد اأن ي�شتند اإىل التنّوع الثقايّف لكي ينتهك اأو يحّد من نطاق حقوق الإن�شان 

التي ي�شمنها القانون الدويّل.

�ملاّدة )5(: �حلق�ق �لثقافّية ب��سفها �إطاًر� مالئًما للتنّ�ع �لثقايّف

التي هي حقوق عاملّية ومتالزمة ومتكافلة. ويقت�شي  الإن�شان  يتجّزاأ من حقوق  الثقافية جزء ل  احلقوق 

 حلقوق 
ّ

ازدهار التنّوع املبدع الإعمال الكامل للحقوق الثقافّية كما ُحّددت يف املاّدة )27( من الإعالن العاملي

الدويّل اخلا�ّص باحلقوق القت�شادّية والجتماعّية والثقافّية.  العهد  املاّدتني )13( و)15( من  الإن�شان ويف 

وبناء على ذلك ينبغي اأن يتمّتع كّل �شخ�ص بالقدرة على التعبري عن نف�شه واإبداع اأعماله ون�رشها باللغة التي 

الثقافّية  الأ�شلّية. ولكّل �شخ�ص احلّق يف تعليم وتدريب جّيدين يحرتمان هوّيته  ة بلغته  يختارها، وخا�شّ

واأن  يختارها  التي  الثقافّية  احلياة  يف  امل�شاركة  على  بالقدرة  �شخ�ص  كّل  يتمّتع  اأن  وينبغي  كاماًل.  احرتاًما 

ة، يف احلدود التي يفر�شها احرتام حقوق الإن�شان واحلرّيات الأ�شا�شّية. ميار�ص تقاليده الثقافّية اخلا�شّ

املادة )6(: نح� تنّ�ع ثقايّف متاح للجميع

 اإىل جانب كفالة التداول احلّر لالأفكار عن طريق الكلمة وال�شورة، ينبغي احلر�ص على تكني كّل الثقافات من 

التعبري عن نف�شها والتعريف بنف�شها. ذلك اأّن حرّية التعبري، وتعّددية و�شائل الإعالم، والتعّددية اللغوية، 

 واملعارف العلمّية والتكنولوجّية، مبا يف ذلك املعارف يف 
ّ

وامل�شاواة يف فر�ص الو�شول اإىل اأ�شكال التعبري الفني

�شورتها الرقمّية، واإتاحة الفر�شة جلميع الثقافات يف اأن تكون حا�رشة يف و�شائل التعبري والن�رش، هي كّلها 

�شمانات للتنّوع الثقايّف.
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اإذا �شّلمنا باملقّدمات ال�شابقة، ي�شبح املطلوب هو البحث عن كيفّية اإدارة التنّوع 

ولي�ص التخّل�ص منه كما يتوّهم البع�ص. واإذا كانت املجتمعات العربّية قد جنحت اإىل 

اأقدر على ذلك وهي تعي�ص  اليوم  فاإنها  املا�شي،  حّد ما يف املحافظة على تنّوعها يف 

على  ال�شتناد  يجب  ذلك  لتحقيق  م�شبوق.  غري  ب�شكل  والختالف  التنّوع  ع�رش 

التالية:  املنطلقات والآلّيات 

�أ- �لتنّ�ع �لدينّي و�لثقايّف �إثر�ء للدولة و�ملجتمع

 بتعّدده فالهوّية 
ّ

التنّوع الثقايّف يغني احلياة العاّمة بقيمه امل�شرتكة واإرثه الغني
ّ
اإن 

الوطنّية اجلامعة تغتني من التنّوع، ويتجّلى ذلك من خالل: 

اأن هذا املجتمع  الواحد يعني  اأكرث من دين داخل املجتمع  باأّن وجود  •��العتقاد 
للكون  الأ�شا�شّية  الق�شايا  مع  والتعامل  العامل  لفهم  مقاربة  من  باأكرث  يتمّتع 

واحلياة. مبعنى اأّن احلوار بني اأ�شحاب هذه الديانات يوّفر فر�شة لإثراء الفكر 

عموًما،   
ّ

الديني الفكر  لتطوير  جديدة  باإمكانّيات  وي�شمح   ،
ّ

والديني  
ّ

الفل�شفي

امل�شرتكة،  املطالب  حتقيق  اأجل  من  الوطنّية  اجلماعة  خدمة  اإىل  يرمي  وجعله 

وذلك اإىل جانب �شمان احلاجات الروحّية والجتماعّية لأبناء كّل طائفة. 

لأّنه  دميقراطّية،  اأكرث  تكون  اأن  اإىل  بالدولة  حتًما  يدفع  والثقايّف   
ّ

الديني •��التعّدد 
بحقوق  الت�شليم  يفر�ص  فالتعّدد  الختالف.  يف  احلّق  اإلغاء  عدم  نحو  يوّجهها 

مكّونات  جميع  واإ�ــرشاك  الأ�شا�شّية،  احتياجاتهم  تلبية  على  والعمل  اأ�شحابه، 

حماية  يوّفر  نظام  فر�ص  على  قــادًرا  ال�شتبداد  كــان  واإذا  الــقــرار.  يف  املجتمع 

 ،
ّ

ال�شيا�شي ولئها  مقابل  تلك  اأو  الطائفة  لهذه  اخلدمة  تقدمي  خالل  من  للحاكم 

4-  الحوار الثقافّي والدينّي كشرط 
أساسّي للنجاح في إدارة التنّوع
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فاإّن الدميقراطّية ميكنها اأن تبني �رشعّية جديدة قائمة على املواطنة الكاملة التي 

جتعل الولء للوطن والدولة مقّدمة على الولء للطائفة، وغري متعار�شة معها. 

 

اجلماعات  بكّل  والعرتاف  القانون  علوّية  يفر�شان   
ّ

والديني الثقايّف  •��التعّدد 
القانون  �شيادة  فمبداأ  التمييز.  يف  الــتــوّرط  عــدم  اأجــل  مــن  للمجتمع  املكّونة 

ال�شخ�شانّية  العدل، ويبعدها عن  اإىل  اأقرب  الدولة، ويجعلها  مبداأ مهّم، يقّوي 

املخّربة للموؤ�ّش�شات، لأّن الدولة عندما ت�شبح قائمة على �شخ�ص – مهما عال 

�شاأنه – فاإّنها �شت�شعف يف عهده اأو بعد وفاته. الدولة القوّية هي التي ت�شتمّر 

ي�شّكل  اأن  ميكن  والتنّوع  القانون،  ل�شيادة  واحرتامها  موؤ�ّش�شاتها،  خالل  من 

عاماًل من عوامل حتقيق ذلك.

الأقلّية  الأغلبّية على  الطوائف ل يعني فر�ص و�شاية  الدميغرايّف بني  •��التفاوت 
الثقافّية. وبالتايل  الدينّية وخ�شو�شّياتها  واإلزامها مبا يتعار�ص مع قناعاتها 

فاإّن العالقة بني مكّونات املجتمع تقوم على احرتامها يف تنوّعها �شمن وحدة 

الوطن، من دون تييع اأو تهديد ما هو خُمتلف فيه بني �رشكاء الوطن الواحد. 

لتحقيق  املالئمة  ال�شيغ  عن  حتًما  البحث  اإىل  واملجتمع  الدولة  يدفع  فالتنّوع 

واملمار�شة  الثقافة  اإثراء  على  يعمل  فالتنّوع  وبالتايل  املجتمعّية.  املعادلة  هذه 

اأكرث  ا  فر�شً ويعطيها  التعّدد،  على  القائمة  للمجتمعات  واملجتمعّية  ال�شيا�شّية 

.
ّ

للتعامل مع العامل ب�شكل منفتح واإيجابي

الأطراف،  جميع  بني  واملوؤ�ش�شاتي  الدائم  احلوار  يفر�ص  التنّوع  اأخرًيا،  �•
الطوائف  بــني  والقائمة  املعّلقة  امل�شائل  حل�شم  الــ�ــرشورّيــة  لــّيــة  الآ باعتباره 

املــ�ــشــائــل حــيــوّيــًة يف  اأكـــرث  ثــقــافــة احلـــوار تــعــتــرب مــن  تــنــمــيــة  ّن  اإ واملــجــمــوعــات. 

املنا�شبة  لــّيــة  الآ يجد  مل  اأو  داخلها  احلــوار  �شعف  وكّلما  املركّبة،  املجتمعات 

وهّدد  املجتمعات  هذه  ا�شتقرار  على  مبا�رشة  ذلك  انعك�ص  وينتج،  ي�شتمر  لكي 

اخلارجّية. للتدّخالت  فر�شة  واأعطى   ،
ّ

الداخلي وتا�شكها  وحدتها 
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ب- �حل��ر �ملا بني ديني و�ملا بني ثقايف

ما ه� �حل��ر؟

احلوار هو:احلوار لي�ص:

•�مناظرة
•�جمادلة

ا دفاعيًّ •�تربيًرا 
ا •�تفاو�شً

واخلربة املعرفة  •�م�شاركة 
البع�ص بع�شنا  اإىل  •�التعّرف 

واخل�شو�شّيات  الفروقات  •�معرفة 
امل�شرتكة امل�شاحات  عن  •�البحث 

واآماله الآخر  اآلم  •�معرفة 
الذاكرة �شفاء  على  •�العمل 

البع�ص بع�شنا  من  •�التعّلم 
وتثمينه التنّوع  •�احرتام 

وم�شاعرها  اأخــرى  جمموعة  معتقدات  واكت�شاف  م�شاركة  عملّية  هو  احلــوار 

وحماور اهتمامها و/اأو حاجاتها بطريقٍة غري معادية ل بل منفتحة. وهو يختلف 

ل اإىل حٍلّ اأو ت�شوية لنزاع،  عن الو�شاطة والتفاو�ص حيث يكون الهدف عادًة التو�شّ

فيهدف احلوار بكّل ب�شاطة اإىل تعزيز التفاهم والثقة. 

�لأديان بني  •��حل��ر 
دينّية.  م�شائل  حول  يتمحور  احلوار  اأ�شكال  من  �شكٌل  هو  الأديــان  بني  احلوار 

وميكن تق�شيمه اإىل اأربعة جمالت:

 
ّ

ال�شطحي الفهم  لتعميق  ُيبذل  جهٌد  هو   
ّ

الالهوتي احلوار   :
ّ

الالهوتي 1-  املجال 

لالأديان الأخرى وحماولة حتديد نقاط اللتقاء ونقاط الختالف معها. 

الروحّية  التجارب  م�شاركة  على   
ّ

الروحي احلــوار  يرتكز   :
ّ

الروحي 2-  املجال 

 على 
ّ

اإّنه حواٌر مبني بالتايل،  تقليٍد خا�ّص.  اإىل  كٌلّ منها  التي يعود  الإيجابّية 

احرتام الآخر والنفتاح عليه وال�شتفادة من جتربته. 

3-  جمال حوار احلياة: وفًقا للر�شالة البابوّية »ريدميبتوري�ص مي�شيو« يف فقرتها 

من  موؤمنون  خالله  من  »يقّدم  حواٌر  هو  احلياة  حوار  واخلم�شني،  ال�شابعة 

خمتلف الديانات اأمام بع�شهم البع�ص �شهادات عن القيم الب�رشّية والروحّية 
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ة بهم بغية بناء جمتمٍع اأكرث عدالة واأخّوة«. يرتكز حوار احلياة على  اخلا�شّ

العي�ص مًعا والتفاعل باإيجابّية.

ا،  ا وعمليًّ 4-  جمال حوار اأعمال الت�شامن: يت�شّمن هذا املحور عن�رًشا اجتماعيًّ

الجتماعّية  العدالة  اأجل  من  مًعا  العمل  على  احلــوار  من  النوع  هذا  فريتكز 

 م�شرتك. 
ّ

 وروحي
ّ

وال�شالم عرب التزاٍم اجتماعي

�لثقافات بني  •��حل��ر 
بني  بالحرتام  واملّت�شم  املنفتح  التفاعل  اأو  التبادل  فهو  الثقافات  بني  احلوار  اأّما 

الأفراد واملجموعات واملنّظمات التي تتمّتع بخلفّيات ثقافّية اأو وجهات نظر خمتلفة. 

وقد عّرف فريٌق من اخلرباء الأوروبّيني احلوار الثقايّف كالتايل:

»احلوار الثقايّف هو عملّية ترتكز على تبادٍل اأو تفاعٍل مفتوٍح اأ�شا�شه الحرتام بني 

اأفراٍد اأو جمموعات اأو منّظمات خمتلفة من حيث اخللفّيات الثقافّية اأو الآراء العاملّية. 

ومن بني اأهدافه: تعميق فهم خمتلف الأبعاد والآراء واملمار�شات، وتعزيز امل�شاركة 

واحلّرّية والقدرة على الختيار كما تعزيز امل�شاواة ودعم العملّيات الإبداعّية.«

)http://www.interculturaldialogue.eu/web/intercultural-dialogue.php راجع(

�مل�ن�سيني�ر مايكل فيتزجري�لد 

�لرئي�س �لأ�سبق للمجل�س �لباب�ّي للح��ر بني �لأديان

حوار  �شيوؤّمن  العامل.  يف  ال�شالم  اإحــالل  يف  ت�شاهم  اأن  ميكن  هذه  احلــوار  اأ�شكال  كّل  اأّن  »اأعتقد 

احلياة التفاهم والتناغم بني اأفراد وجمتمعات قادرة على ال�شمود اأمام التاأثريات اخلارجية. اأّما 

حوار الأعمال وال�شلوك ف�شياأتي باإجابة موّحدة ملفاعيل احلرب و�شيعّزز الإرادة مبنع النزاعات 

اإي�شاح امل�شائل  اإىل ذلك، �شي�شاعد احلوار املخت�ّص على  اإ�شافًة  امل�شّلحة ك�شبيٍل حلّل املنازعات. 

وو�شع ال�شرتاتيجّيات بينما �شي�شّكل حوار التجارب م�شدر حتفيٍز وقّوة للمثابرة. قد يبدو ذلك 

ا. �شحيٌح اأّنه يجب اأخذ الواقع بعني العتبار والتعامل مع الأفراد على ما هم عليه ولكن  ا جدًّ مثاليًّ

يجب اأن ُنبقي املثالّيات ن�شب اأعيننا ويجب اأن نحافظ على روؤية معّينة لئاّل نقع يف دّوامة النزاعات 

امل�شتمّرة. مع اقرتاب األفّية جديدة، األ يجدر بنا رفع م�شتوى طموحاتنا؟« 

 – درا�شة حول اأحدث التطّورات، 10 ني�شان\ اأبريل 
ّ

 الإ�شالمي
ّ

)مايكل ل. فيتزجريالد، احلوار امل�شيحي

http://www.sedos.org/english/fitzgerald.htm )2000
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�ل�رقة �لبي�ساء ح�ل �حل��ر 

بني �لثقافات 2008 

خــالل  اأوروبـــــا  خــارجــّيــة  وزراء  جمل�ص  اأطــلــق 

جل�شته الوزارّية الثامنة ع�رشة بعد املئة املنعقدة 

مايو  اأّيــــار/  مــن  ال�شابع  يــوم  �شرتا�شبورغ  يف 

بني  احلــوار  حــول  البي�شاء  الورقة  هــذه   2008

التايل:  الــثــاين  الــعــنــوان  حملت  والــتــي  الثقافات 

»لنعي�ص مًعا مت�شاوين بكرامتنا«.

خماطر عدم �حل��ر

الواقع،  يف  احلــوار.  عــدم  خماطر  يف  النظر  يجب 

ــب الــنــمــطــّيــة جتــاه  ــقــوال ــحــاور ال ــت يـــوّلـــد عـــدم ال

ا من ال�شّك املتبادل والتوّتر  الآخرين ويخلق جوًّ

حمرقة  كــبــ�ــص  اإىل  ـــات  ـــّي الأقـــّل ويـــحـــّول  والــقــلــق 

مـــعـــّزًزا عـــدم الــتــ�ــشــامــح والــتــمــيــيــز. وميــكــن يف 

�شمن  احلــوار  �شقوط  يوّلد  اأن  الأحــيــان  بع�ص 

لن�شوء  موؤاتًيا  مناًخا  بينها  ما  يف  اأو  املجتمعات 

التع�ّشب والتطّرف وبالتايل الإرهاب وا�شتغالل 

ذلك  الثقافات، مبا يف  اإّن احلوار بني  له.  البع�ص 

 و�رشورّي 
ّ

احلوار على ال�شعيد الدويّل، اأ�شا�شي

البيئات  اإغــالق الأبــواب بوجه  بني اجلــريان لأّن 

ا وانغالق جمتمٍع  اأمًنا وهميًّ اإّل  املختلفة ل يوّفر 

اأحادّية  اإىل  ا قد يوؤّدي  اآمنة ظاهريًّ معنّي يف راحٍة 

خانقة. يف غياب احلوار، ُيحرم اجلميع من منافع 

ال�شخ�شّية  للتنمية  ال�رشورّية  الثقايّف  النفتاح 

والجتماعّية يف اإطار العوملة. )الفقرة 4.2(.

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/ 

source/white%20paper_final_revised_

en.pdf
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ر�سالة كلمة �س��ء 2007

 مبادرة من �ململكة �لها�سمّية �لأردنّية وّقع عليها 138 عامل �إ�سالمّي 

من دول �لعامل �ملختلفة

اإّن اإيجاد اأر�شّية م�شرتكة بني امل�شلمني وامل�شيحّيني لي�ص جمرد م�شاألة حوار »م�شكويّن« 

الأّول  الدينني  هما  والإ�شالم  الدينّيني. فامل�شيحّية  القادة  من  خمتارة  �شفوٍة  بني  مهّذب 

والثاين من حيث عدد اأتباعهما يف العامل ويف التاريخ؛ حيث ي�شّكل امل�شيحّيون وامل�شلمون 

ح�شب التقارير ما يزيد على ثلث العامل وخم�شه على التوايل.  وهم ي�شّكلون مًعا اأكرث من 

اأهّم  الدينني  العالقة بني جمتمعات هذين  العامل، مما يجعل ُح�شن  55٪ من عدد �شكان 

عامل من العوامل امل�شاهمة يف اإحالل �شالم جمٍد يف اأرجاء العامل.   واإذا مل يكن امل�شلمون 

الأ�شلحة  وجود  ومع  بال�شالم.   ينعم  اأن  للعامل  ميكن  فال  �شالم،  حالة  يف  وامل�شيحّيون 

ُيعهد  مل  كما  مكان  كّل  يف  وامل�شيحّيني  امل�شلمني  ت�شابك  ومع  احلديث،  العامل  يف  الرهيبة 

من قبل، ل ميكن يف �رشاع بني اأكرث من ن�شف �شكان العامل اأن يحرز جانب واحد ن�رًشا 

وْحَده.  ولذلك فاإّن م�شتقبلنا امل�شرتك يف خطر.  ورمبا كان بقاء العامل نف�شه يف خطر.

ذلك،  من  بالرغم  اأهوائهم  اأجــل  من  والدمار  النزاع  ي�شت�شيغون  الذين  لأولئك  ونقول 

اإّن  والدمار:  النزاع  املطاف من خالل  نهاية  الفوز يف  اأّنهم �شوف يحّققون  اأو يح�شبون 

املمكنة  املخل�شة  اجلهود  كّل  بذل  يف  اأخفقنا  ما  اإذا  اأي�ًشا  خطر  يف  ذاتها  اخلالدة  اأرواحنا 

لإحالل ال�شالم واللتقاء مًعا بان�شجام. 

يقول تعاىل يف القراآن الكرمي: {اإَِنّ اهلّلَ َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َوالإِْح�َشاِن َواإِيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى 

ُروَن} )النحل، 16: 90(.  ويقول عي�شى  ُكْم َتَذَكّ  َيِعُظُكْم َلَعَلّ
ِ

َعِن اْلَفْح�َشاء َوامْلُنَكِر َواْلَبْغي

اأي�ًشا:   ويقول   ،)9  :5 مّتى  )اإجنيل  ال�شالم...«   ل�شانعي  »طوبى  ال�شالم:  عليه  امل�شيح 

»لأّنه ماذا ينتفع الإن�شان لو ربح العامل كّله وخ�رش نف�شه؟« )اإجنيل مّتى 16: 26(.

ولذلك فلنعمل على اأن ل ت�شّبَب اختالفاُتنا الكراهيَة وال�شقاَق بيننا.  ولنتناف�ص فقط فيما 

بيننا يف ميادين الف�شيلة واخَلرْيات.  وليحرتم بع�شنا بع�ًشا، ولنكن من�شفني، وعادلني، 

و ودودين، بع�شنا جتاه البع�ص الآخر، ولنع�ص يف ظالل �شالم خمل�ص، وبان�شجام ونّية 

طّيبة متبادلة.  
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ند�ء مّكة 2008

 للحوار 
ّ

 العاملي
ّ

اأتى نداء مّكة للحوار بني الأديان نتيجًة للمداولت التي دارت خالل املوؤتر الإ�شالمي

 برعاية امللك عبداهلل بن عبد العزيز اآل �شعود يف حزيران/ يونيو 
ّ

الذي نّظمته رابطة العامل الإ�شالمي

.2008

�أّوًل: �لتاأ�سيل �لإ�سالمّي للح��ر

اهلل ووفق حكمته  بــاإرادة  الأمم وال�شعوب وتايزهم يف معتقداتهم وثقافاتهم واقع  الختالف بني 

البالغة، مما يقت�شي تعارفهم وتعاونهم على ما يحّقق م�شاحلهم، ويحّل م�شاكلهم يف �شوء القيم 

امل�شرتكة، ويوؤّدي اإىل تعاي�شهم باحل�شنى وتناف�شهم يف عمارة الأر�ص وعمل اخلريات: {ِلُكلٍّ َجَعْلَنا 

اِت اإىَِل  رْيَ ًة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلَيْبُلَوُكْم يِف َما اآَتاُكْم َفا�ْشَتِبُقوا اخْلَ َعَلُكْم اأُمَّ ُ جَلَ َعًة َوِمْنَهاجًا َوَلْو �َشاَء اهللَّ ِمْنُكْم �رِشْ

ِ َمْرِجُعُكْم َجِميعًا ( )املائدة: من الآية48}. اهللَّ

ثانيًا: منهج �حل��ر و�س��بطه وو�سائله

عن  التنازل  يعني  ل  وغريهم  الر�شالت  اأتباع  بني  والتعاون   
ّ

ال�شلمي والتعاي�ص  الهادف  احلــوار 

امل�شّلمات، ول التفريط يف الثوابت الدينّية، ول التلفيق بني الأديان، واإمّنا يعني التعاون على ما فيه 

خري الإن�شان وحفظ كرامته وحماية حقوقه، ورفع الظلم ورّد العدوان عنه وحّل م�شكالته وتوفري 

العي�ص الكرمي له، وهي مبادئ م�شرتكة جاءت بها الر�شالت الإلهّية، واأقّرتها الد�شاتري الو�شعّية 

واإعالنات حقوق الإن�شان.

ر�سالة بطاركة �ل�رشق �لكاث�ليك �لثانية، 1992، فقرة 47. 

»اإّن احلوار روحانّية تنقلنا من ال�شتبعاد اإىل ال�شتيعاب، ومن الرف�ص اإىل القبول، ومن الت�شنيف 

اإىل التفّهم، ومن الت�شويه اإىل الحرتام، ومن الإدانة اإىل الرحمة، ومن العداوة اإىل الإلفة، ومن التناف�ص 

اإىل التكامل، ومن التنافر اإىل التالقي، ومن اخل�شومة اإىل الأخّوة. ويعني احلوار مع الآخر معرفته 

ف هو عن نف�شه، والتعّرف عليه بكامل �شخ�شّيته،  والتعّرف عليه والعرتاف به؛ معرفته كما ُيعرِّ

ا، وذلك بعيدًا عن الأفكار امل�شبقة من  والعرتاف به كمكّمل لنا اأكرث منه خ�شًما اأو مناف�ًشا اأو عدوًّ

اأّي نوع كانت، وامل�شالح والأنانّيات. يف مثل هذه الأجواء يتحّول احلوار اإىل غنى متبادل من غري اأن 

يتنازل اأّي من الطرفني عن ذاته اأو عن تراثه اأو عن �شخ�شّيته اأو عن كيانه. 

اأو  الأر�ــص  اأو  الطائفة  اأو  القومّية  اأو  الدين  اأو  اهلل  – باإ�شم  اأ�شكاله  بكافة  التع�ّشب،  اأّن  ول ريب يف 

اإّن  الأول.  – هو عدّو احلوار  اأو الجتماعي  الثقايف  اأو  باإ�شم النتماء احل�شاري  اأو  اللغة  اأو  العرق 

الفرق �شا�شع بني املوؤمن واملتع�ّشب. )...( اإّن التع�ّشب �شكل من اأ�شكال اإنكار اهلل والإن�شان مًعا. يف 

ا منه اأّنه ُيوؤّدي هلل عبادة اإذا  املتع�ّشب تتحّول طاقة الإميان واملحبة اإىل طاقات للكراهّية والعتداء، ظنًّ

ما اعتدى على من يختلف عنهم ديًنا اأو عرًقا اأو لغة اأو لوًنا اأو تراًثا. اأّما يف املوؤمن فاإّنها تتحّول اإىل 

طاقات تالق وتعاون بّناء.«  
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ــه  ولأّن الــكــون.  �شّنة  مــن  وجــزء  طبيعّية،  حاجة  التنّوع  الــقــول،  خال�شة   

اإىل  حتويله  على  والعمل  اإدارتــه،  وح�شن  به،  العــرتاف  تقت�شي  فاحلكمة  كذلك، 

ت�شعى  ما  وبقدر  وتهديد.  فرقة  عامل  ولي�ص  واملجتمعات،  لالإن�شان  اإثراء  عامل 

لــالأفــراد  والــرعــايــة  ال�شعادة  وتــوفــري  الإنــ�ــشــان،  باإن�شانّية  الرتــفــاع  اإىل  الأديـــان 

للتحّكم وبّث م�شاعر  اأداة  اإىل  واملجتمعات، هناك من ي�شيء توظيفها لكي يحّولها 

الكراهية والإق�شاء، وهو ما يفر�ص حتّرًكا عاجاًل من قبل احلكماء وقوى املجتمع 

ترتيب  �شوء  اأّن  كما  ومكانته.  الدين  لدور  اخلاطئ  الت�شّور  هذا  لت�شحيح  املديّن 

تتجاوز  عليا  قيمة  اإىل  ة  اخلا�شّ الهوّية  يحّول  املرّكبة،  املجتمعات  داخل  الأولوّيات 

مكانة الوطن ومرجعّية الدولة، وهو ما ينتج عنه ت�شّدعات خطرية داخل املجتمع 

مبختلف  احلوار  ويبقى  وملكانتها.  للدولة  اإ�شعاف  اأي�شا  عنه  ي�شفر  ما  الواحد، 

فيه،  والتحّكم   ،
ّ

الداخلي التنّوع  اإدارة  اإىل  والأقرب  الأجنع  الطريق  هو  م�شتوياته 

 .
ّ

الوطني للبناء  تهديد  اإىل  ويتحّول  الطبيعّية،  اأطره  ويتجاوز  ينحرف  ل  حّتى 

خالصة 
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مثال �حل��ر �ل�طني يف ت�ن�س

جتربة  جته�ص  اأن  كــادت  عا�شفة  �شيا�شّية  بــاأزمــة  تــّر   2013 �شيف  خــالل  تون�ص  كانت 

، وتدفع بالبالد نحو املجهول. حدث ذلك نتيجة اغتيال النائب النا�رشّي 
ّ

النتقال الدميقراطي

الي�شارّي  الزعيم  بعد   
ّ

ال�شيا�شي لالغتيال  الثانية  ال�شحّية  وهو  الرباهمي،  حممد  املرحوم 

اقت�شادّية  �شعوبات  تواجه  تون�ص  كانت  كما  مت�شّدد.   
ّ

ديني تيار  اأيدي  على  بلعيد،  �شكري 

النه�شة.  حركة  بقيادة  الرتويكا  حكومة  عهد  يف  واجتماعّية 

 �شامل. ويف اأوج حلظات الحتقان 
ّ

مل يكن هناك من حّل �شوى التوّجه نحو اإطالق حوار وطني

النقابّية  اأكرب املنّظمات   لل�شغل، وهو من 
ّ

العاّم التون�شي ، تقّدم الحّتاد 
ّ

 والجتماعي
ّ

ال�شيا�شي

اأهّمّيتها الرمزّية، وهي احّتاد ال�شناعة والتجارة  يف تون�ص، ي�شانده يف ذلك ثالث منظّمات لها 

عمل  يف  مّرة  لأّول  يلتقي  والذي  والتّجار،  الأعمال  رجال  يجمع  الذي  التقليدّية  وال�شناعات 

التي  الإن�شان  حقوق  عن  للدفاع  التون�شّية  الرابطة  جانب  اإىل  النقابات،  مع  م�شرتك   
ّ

�شيا�شي

التي  للمحامني  الوطنّية  الهيئة  واأخــريا  املجال،  هذا  يف  العامل  يف  املنّظمات  اأقــدم  اإحــدى  تّثل 

احلّرّيات. الدائم عن  بدفاعها  عرفت 

مّت  طريق  خارطة  حــول   
ّ

وطني حــوار  لإدارة  ال�شيا�شّية  الأحـــزاب  بدعوة   
ّ

الرباعي هــذا  قــام 

لذلك،  الأحزاب  معظم  ا�شتجابت  وقد  ال�شيا�شّية.  اأزمتها  من  البالد  اإخراج  اأجل  من  و�شعها 

ة  اأكرث من منا�شبة، خا�شّ اأن يخفق يف  التي مّر بها هذا احلوار، وكاد  وبالرغم من ال�شعوبات 

بعد الإطاحة بحكم الإخوان امل�شلمني يف م�رش، لكن رغم هذه التحّديات، فقد جنح هذا احلوار 

بحكومة  وا�شتبدلت  احلكومة،  ا�شتقالت  حيث  احلكم،  عن  بالتخّلي  النه�شة  حركة  اإقناع  يف 

اأجندة لالنتخابات.  الّتفاق على و�شع  مّت  تكنوقراط. كما 

 .
ّ

الد�شتور ب�شكل توافقي التعجيل بالنتهاء من �شياغة  وعلى �شعيد مواٍز، عمل احلوار على 

اأكرث من �شعيد، وهو ما رّحب به اجلميع  اإجناز د�شتور متقّدم على  اأثمرت هذه اخلطوة  وقد 

اأّنــه  اإّل  �ــرشاع،  دون  ومــن  بي�رش،  يتّم  مل  ذلــك  اأّن  من  وبالرغم  وخارجها.  تون�ص  داخــل  يف 

الوقوع.  قريبة  كانت  انتكا�شة  من   
ّ

ال�شيا�شي النتقال  حماية  على  �شاعدت  مهّمة  نتائج  حّقق 

م�شطلَحي  ذكر  وجتّنب  ال�شمري،  حّرّية  على  التن�شي�ص  الد�شتور،  هذا  اإجنازات  اأبرز  ومن 

وتوزيع  ال�شيا�شات،  �شناعة  يف  �رشيًكا  املديّن  املجتمع  واعتبار  الإ�شالمّية،  والدولة  ال�رشيعة 

الدميقراطّية  اأ�ش�ص  وو�شع  واملوؤ�ّش�شات،  ال�شلطات  على  وا�شع  نطاق  على  ال�شالحّيات 

وال�شفافّية.    املحا�شبة  اآلّيات  وتعميق  املحلّية، 
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بيت �لعائلة �مل�رشّية

القبطّية  الكني�شة  الأرثوذك�شّية-  القبطّية  الكني�شة  ال�رشيف-  الأزهر  امل�رشّية  العائلة  بيت  ي�شّم  �ل�رشكاء: 

علوم  يف  متخ�ّش�شة  و�شخ�شّيات  الأجنليكانّية  الأ�شقفّية  الكني�شة  الإجنيلّية-  القبطّية  الكني�شة  الكاثوليكّية- 

والرتبية وال�رشيعة  والقانون  والجتماع  والتاريخ  والأديان  احل�شارة 

تاريخ �لإن�ساء و�سياقه: اأن�شئ يف م�رش عقب اأحداث العتداء على كني�شة �شّيدة النجاة يف بغداد اأواخر كانون 

م�شتقّلة  اأهلّية  وطنّية  هيئة  اإن�شاء  فكرة  الطّيب  اأحمد  الإمام  الأزهر  �شيخ  طرح  حيث   2010 د�شمرب  الأّول/ 

وبداأ   2011 يناير  الثاين/  كانون   7 يف  �شنودة  البابا  مع  الطرح  هذا  و�شارك  امل�رشّية«،  العائلة  »بيت  با�شم 

الهيئة  اإن�شاء هذه  باملوافقة على  اأ�شدر رئي�ص وزراء م�رش قراره   .2011 ني�شان/اأبريل  التوا�شل والعمل يف 

.2011 يوليو  ّتوز/   6 يف  بالتناوب  الأرثوذك�شّية  القبطّية  الكني�شة  وبابا  الأزهر  �شيخ  برئا�شة 

العليا  والقيم  الإ�شالمّية  العليا  القيم  وا�شتعادة  هويّتها  و�شيانة  امل�رشّية  ال�شخ�شّية  على  احلفاظ  �لهدف: 

الختالف  حلّق  املتبادل  والحــرتام  التنّوع  وحتديد  تفعيله،  على  للعمل  امل�شرتك  على  والرتكيز  امل�شيحّية، 

امل�رشّية. الثقافّية  اخل�شو�شّيات  وتقوية  والتقاليد  املواطنة  قيم  وا�شتنها�ص   
ّ

التكاملي

ثورتي  بعد  امل�رشّي  ال�شباب  م�شاكل   -
ّ

الطائفي الحتقان  م�شاكل  �ملبادرة:  هذه  عنها  جتيب  �لتي  �مل�ساكل 

ويونيو/حزيران  - الثاين  يناير/كانون 

امل�رشّية الوطنّية  اللحمة  الإن�شان-  كرامة  ال�شماحة-  التنّوع-  يعليها:  �لتي  �لقيم 

البيت على ثالثة حماور: يرّكز  تنفيذّي  اأمناء وجمل�ص  �لعمل: من خالل جمل�ص  ��سرت�تيجّية 

�لأّول:  �ملح�ر 

تو�شيح  على  بالرتكيز  واإ�ــشــالحــه  م�رش  يف   
ّ

وامل�شيحي  
ّ

الإ�ــشــالمــي  
ّ

الديني اخلــطــاب  �شبط  عــل  •��العمل 
والعدل  احلّق  )ومنها  امل�شرتكة  العليا  القيم  على  والتاأكيد  والختالف  التنّوع  وقبول  والعتدال  الو�شطّية 

ون�رشها  )
ّ

والرقي والتقّدم  والبناء  والعلم 

اإىل  يدعو  ما  كّل  وا�شتبعاد   
ّ

اجلامعي التعليم  قبل  ما  مراحل  يف  الإن�شانّية  العلوم  تدري�ص  مناهج  •���شبط 
الثقة انعدام  اأو  والكراهية  الفرقة 

امل�شرتكة القيم  وعلى  مًعا  العي�ص  على  وتوعيتهم  وال�شباب  الأ�رشة  •��م�شاعدة 
�لثاين �ملح�ر 

 
ّ

الديني القناع  ونزع   
ّ

العلمي للبحث   
ّ

الطائفي الحتقان  م�شاكل  وطرح  والعلمّية  الثقافّية  املجتمع  قيم  •��ر�شد 
بالدين. لها  التي ل عالقة  امل�شاكل  عن 

لعالجها الفّعالة  الو�شائل  عن  والبحث   
ّ

الديني الفكر  اإىل  بالن�شبة  النحراف  جوانب  •��ر�شد 
�لثالث �ملح�ر 

بناء  اإعادة  م�رشوع  تبّني  ومنها  الوطن  بناء  لإعادة  جهودهم  يف  والأفراد  الأهلّية  اجلمعّيات  اأن�شطة  •��م�شاندة 
الثورتني اأ�شريت بعد  التي  العبادة  )اأو ترميم( دور 

اأ�شيوط- ملوي-  الآن فروع يف كّل من  اأن�شئ حّتى  للبيت يف املحافظات امل�رشّية املختلفة، وقد  •��اإن�شاء فروع 
الغردقة. �شويف-  بني  �شعيد-  بور  الإ�شكندرّية-  الأق�رش- 
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ة قائمة على تفاعل م�شتمّر، منبثق  العالقات بني الب�رش عاّمة وبني املواطنني خا�شّ

التوا�شل واحلوار والعمل  اأو غري منطوق به( يحّتم   )منطوق به 
ّ

من عقد اجتماعي

الختالف،  حّق  مبداأ  على  قائمة  املواطنة  ّظل  يف  والعالقات  مًعا.  العي�ص  ل�شمانة 

ا كما ويف انتماءاتهم  فهي عالقات بني مواطنني يجمعهم وطن واحد وخمتلفني فكريًّ

يف  والتباين  املناطقّية.  الجتماعّية،  القبلّية،  ال�شيا�شّية،  الثقافّية،  املذهبّية،  الدينّية، 

الآراء والنتماءات يقاَرب عرب التوا�شل واحلوار والعمل على التفّهم والتفاهم، اإّل 

اأّنه يحمل يف طّياته اأي�ًشا اإمكانّية ن�شوء النزاع، وتفاقم هذا النزاع. من هنا ينهج هذا 

الدليل يف مقاربة النزاع كجزء من احلياة الجتماعّية ومن عملّية التوا�شل.

التعامل مع النزاع 
مهارات واستراتجّيات للحوار والمصالحة 
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لل�رشاع  مــرادًفــا  الــنــزاع  يعترب  فالبع�ص  للنزاع.  مــوّحــد  تعريف  يوجد  ل 

اأو  م�شلحتني،  بني  الت�شادم  اأو  للتباين  مرادًفا  النزاع  يعترب  الآخر  والبع�ص 

ب�شبب  يح�شل  قد  النزاع  ّن  اأ كما  اأكرث.  اأو  هدفني  اأو  قيمتني،  اأو  نظر،  وجهتي 

وجنده  النزاع،  تعريفات  من  الكثري  يف  جنده  ما  وهو  خالف،  ب�ج�د  �لعتقاد 

والثقافة  والعلم  للرتبية  املــّتــحــدة  الأمم  ملنظمة   
ّ

التاأ�شي�شي امليثاق  يف  ــا  يــ�ــشً اأ

يجب  عقولهم  ففي  الب�رش،  عقول  يف  تتوّلد  احلــروب  كانت  »ملــّا  )اليون�شكو(: 

على  للدللة  النزاع  عبارة  ُت�شتخدم  الدليل  هذا  يف  ال�شالم«.  ح�شون  تبنى  اأن 

اأو  �ــرشاًعــا  لت�شبح  وتتفاقم  والخــتــالف  بالتباين  تــبــداأ  الــتــي  املــراحــل  كــاّفــة 

واّتفاق. تفاهم  اإىل  تتحّول 

 

احلــيــاة  ّن  اإ ذ  اإ الــبــ�ــرشّيــة،  احلــيــاة  مــن  جـــزًءا  الــنــزاع  يعترب  املــنــطــلــق  هــذا  مــن 

حول  املتباينة  النظر  وجهات  يف  اأو  الراأي  يف  والختالف  التنّوع  على  موؤ�ّش�شة 

دائرة  يف  منح�رًشا  يبقى  النزاع  ّن  اأ طاملا  امل�شالح.  وت�شارب  امل�شرتكة  امل�شائل 

اجلميع،  على  اإيجابّية  نتائج  له  تكون  اأن  ميكن  حتدٍّ  فهو  والختالف  التباين 

مادّية  اأ�رشاًرا  وينتج  العنف  دائرة  يف  ويدخل  يتفاقم  عندما  اإ�شكالّية  وي�شبح 

معنوّية.   اأو 

اّتــخــاذ  اإىل  الــغــالــب  يف  يــقــود  ومهارة  كعلم  الــنــزاع  مــع  الــبــّنــاء  الــتــعــامــل  ّن  اإ

حتّقق  التي  املر�شية  احلــلــول  اإىل  الــو�ــشــول  واإىل  واملــفــيــدة،  اجلــّيــدة  الــقــرارات 

ليه  اإ النظرة  يف  يكمن  النزاع  مع  البّناء  التعامل  اأ�شا�ص  النزاع.  لأطراف  املنفعة 

يكون  قد  اإمّنا  تهديًدا،  فقط  ولي�ص  حتًما،  وال�شّيئ  اخلطري  بالأمر  لي�ص  ّنه  اأ على 

اأي�ًشا  املهّم  ومن  النزاع.  اأطــراف  بني  العالقات  لتعزيز  منها  ي�شتفاد  فر�شة 

من  طــرف  يرتكبه   » »خــطــاأ نــه  اأ على  الــنــزاع  اإىل  النظرة  منزلق  يف  الــوقــوع  عــدم 

وحتميله  اإليه  اللوم  بتوجيه  يتمّثل  احلالة  هــذه  يف  احلــّل  ّن  واأ الــنــزاع  اأطــراف 

1- تعريف النزاع 
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وحده.  احلّل  م�شوؤولّية  حتّمل  مطالبته  وبالتايل  النزاع  وقوع  عن  امل�شوؤولّية 

مو�شوع  على  الرتكيز  حتويله،  اأو  النزاع  حّل  اإىل  ال�شعي  �شياق  يف  فاملطلوب، 

لذلك  منه.  والنتقام  الآخر  الطرف  مع  ال�رشاع  على  ولي�ص  واأ�شبابه،  النزاع 

كاحلوار  البّناء  التوا�شل  على  النزاع  مع  التعامل  يف  التدّخل  و�شائل  تعتمد 

العاّمة  وموؤ�ّش�شاتها  الــعــدالــة  اإىل  الــلــجــوء  يــتــّم  وقــد  والــتــفــاو�ــص.  والــو�ــشــاطــة 

اعتداء  اإىل  النزاع  يتحّول  اأو  حلول  اإىل  ل  التو�شّ من  املتنازعني  يتمّكن  ل  عندما 

اآثارها.  من  واحلّد  اإيقافها  يجب  اأ�رشاًرا  وي�شبب 
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النزاع: مواقف  يف  للتعامل  كاأمناط  اأ�شاليب  خم�شة  بت�شنيف  الباحثون  قام 

يقوم  النزاع.  يف  الدخول  تفادي  اإىل  التوّجه  هو  التجّنب  �شلوك  •   �لتجّنب: 
الــنــزاع  يف  الــدخــول  جمــرد  اأّن  تــرّجــح  ح�شابات  على  ال�شلوك  هــذا  عــادًة 

جتّنبه.  من  اأكرب  �رشًرا  �شيلحق 

يعمل  الآخر.  الطرف  ح�شاب  على  الفوز  حماولة  هو  التناف�ص  •   �لتناف�س: 
الطرف  عادة  اإليه  وي�شتند  )الفوز-اخل�شارة(  معادلة  على  الأ�شلوب  هذا 

من  الأدنــى  وامل�شتوى  القدرة  من  الأعلى  امل�شتوى  ميتلك  ّنــه  لأ الأقــوى 

لطرف  فائدة  اأق�شى  حتقيق  نحو  التوّجه  هو  التناف�ص  ف�شلوك  التعاون. 

على  ال�شلوك  هذا  ًذا  اإ يعتمد  الأخرى.  الأطراف  �شائر  ح�شاب  على  النزاع 

الآخرين. م�شلحة  من  اأهّم  الذاتّية  امل�شلحة  واعتبار  الت�رّشف  فردّية 

تف�شيل  نحو  املجاملة  اأو  امل�شايرة  �شلوك  يتوّجه  •   �مل�سايرة/�لتاأقلم: 
الذات.  م�شلحة  على  الآخرين  م�شلحة 

يف  الت�شوية  اأو  الو�شط  احلــّل  �شلوك  يكمن  �ل��سط:  �حلّل  •   �لت�س�ية/ 
طرف،  لكّل  مكا�شب  يحّقق  ب�شكل  النزاع  �شمن  امل�شالح  لتق�شيم  التوّجه 

منهما  لّكل  الكامل  املك�شب  من  قــّل  اأ الطرفني  لكال  املكا�شب  هذه  وتكون 

الو�شول  حمــاولــة  ًذا  اإ هــي  الت�شوية  الكاملة.  اخلــ�ــشــارة  مــن  اأكــرب  ولكن 

الآخر.  الطرف  مع  لأر�شّية 

النزاع  اأطــراف  احتياجات  لفهم  التوّجه  هو  التعاون  �شلوك  •   �لتعاون: 
حتقيق  على  الأطراف  ت�شاعد  مبتكرة  حلول  اإيجاد  بغر�ص  وم�شاحلهم 

باملعلومات  الت�شارك  هي  للتعاون  املهّمة  امليزة  واحتياجاتهم.  م�شاحلهم 

تر�شي  حمتملة  وحلول  عاّمة  اأر�شّية  حتديد  الطرفني  كال  ي�شتطيع  لكي 

. جلميع ا

2- أنماط التعامل مع النزاع
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و�لت���سل.  �لبّناء  �حل��ر  حتت  يندرجان  و�لت�س�ية  �لتعاون  فاإّن  بالتايل 

ي�شتخدمون  ولكّنهم  الــنــزاع،  لإدارة  مف�ّشاًل  اأ�ــشــلــوًبــا  النا�ص  معظم  ميتلك 

خمتلفة.  ظروف  حتت  خمتلفة  اأ�شاليب 

منا�شًبا  يكون  اإمّنــا  فّعالة  نزاع  اإدارة  باإ�شرتاتيجية  لي�ص  التجّنب  اأ�شلوب  اإّن 

اجلــدالت  لتهدئة  كتكيتك  ي�شتخدم  عندما  اأو  ب�شيطة،  الق�شّية  تــكــون  عندما 

املبا�رش.  العنف  النزاع منحى  ياأخذ  اأن  ال�شاخنة خوًفا من 

العالقات  لأّن  العادة  يف  مالئم  غري  النزاع  حلّل   
ّ

التناف�شي الأ�شلوب  اإّن  كذلك، 

ا  �رشوريًّ الأ�شلوب  هذا  يكون  رمّبا  كاماًل.  تناق�ًشا  تت�شّمن  ما  نــادًرا  التنظيمّية 

اأّنه على �شواب واأّن اجلدال يتطّلب حاًل �رشيًعا. الطرفني  اأحد  عندما يعلم 

نفوًذا  الآخــر  الطرف  ميتلك  عندما  مالئًما  يكون  فرمّبا  امل�شايرة،  اأ�شلوب  اأّمــا 

هي  كما  طرف  اإىل  بالن�شبة  مهّمة  الق�شية  تكون  ل  عندما  اأو  وا�شع  ب�شكل  اأكــرب 

التاأقلم  اأو  امل�شايرة  �شلوكّيات  اإّن  اأخــرى،  جهة  من  الآخــر.  الطرف  اإىل  بالن�شبة 

لالأخذ  اإّيــاه  دافعة   ،
ّ

واقعي غري  ب�شكل  عالية  توّقعات  الآخــر  الطرف  تعطي  رمبا 

اأو  امل�شايرة  اأ�شلوب  يوؤّدي  قد  بالتايل،  امل�شتقبل.  يف  اأكرب  ب�شكل  الأّول  الطرف  من 

النزاع. القيام بحّل  اأكرب بدًل من  اإىل �رشاع  التاأقلم على املدى الطويل 

لال�شتفادة  قليل  قدر  هنالك  يكون  عندما  الأف�شل  الت�شوية  اأ�شلوب  ُيعترب  قد 

متكافًئا  نــفــوًذا  الطرفني  كــال  ميتلك  عندما  اأي  امل�شكلة،  حــّل  خــالل  مــن  املتبادلة 

ما  نــادًرا  الت�شوية  اأّن  اإّل  اختالفاتهم.  حلــّل  الوقت  �شغط  حتت  كالهما  ويكون 

اإنتاج احلّل الأف�شل. اإىل  توؤّدي 

اإّن اأ�شلوب التعاون هو الأ�شلوب املف�ّشل يف العادة حلّل النزاع، ولكّنه الأ�شلوب 

الطرفان  ميتلك  ل  عندما  الأف�شل  اإّنــه  معّينة.  �ــرشوط  حتت  فقط  مالءمة  الأكــرث 

للت�شارك  كاملة  وثقة  انفتاًحا  ميتلكان  وعندما  كامل،  ب�شكل  مت�شاربة  اهتمامات 

باملعلومات. وهذا الأ�شلوب مرغوب به يف النزاعات املجتمعّية التي نادًرا ما تكون 

)الفوز– اخل�شارة(.  مواقف  على  مبنّية 
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�ل��سط  �حلّل  �لت�س�ية/ 

قلياًل،  �أعطي   �س�ف 

قلياًل  �أعطيت  �إذ� 

هو  ما  تقليل  �ل�سرت�تيجّيات: 

والعطاء،  الأخذ  امل�شاومة،  متوّقع، 

اخلالف  حتليل 

منفتحة  ولكن  حذرة،  �ل�سخ�سّية: 

�لتعاون 

مًعا �مل�سكلة  هذه  نحّل  دعنا 

املعلومات،  جمع  �ل�سرت�تيجّيات: 

البحث عن بدائل، احلوار

ملتزم  لكن  مهتّم  �ل�سخ�سية: 

حّل اإىل  ل  بالتو�شّ

�لتحّكم �ل�سيطرة، 

بطريقتي ذلك  �أفعل 

قّوة،  تنافر،  حتّكم،  �ل�سرت�تيجّيات: 

قتال  قمع، 

احلوار،  على  ي�شرب  ل  �ل�سخ�سّية: 

بالتنازل  الآخرون  يقوم  اأن  يف�ّشل 

والتاأقلم 

�لنز�ع جتّنب 

نز�ع؟ �أّي نز�ع؟ 

هروب،  جتّنب،  �ل�سرت�تيجيّات: 

تاأخري  ان�شحاب،  جتاهل،  اإنكار، 

املواجهة

يدخل  اأن  يرف�ص   �ل�سخ�سّية: 

يف حوار 

�مل�سايرة 

كّل ما تفعله مقب�ل لدّي

القبول  املوافقة،  �ل�سرت�تيجّيات: 

جتاهل  ال�شت�شالم،  �شيء،  باأّي 

اخلالف 

وما  الآخرين  باآراء  مهتّم  �ل�سخ�سّية: 

به يقبلون 

�لنز�ع �لتعامل مع  طرق 
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اأو بني دول، ويف احلالتني  اأو بني جماعات  اأفراد،  النزاع بني  اأن يكون  ميكن 

ودرا�شة  النزاع  حتليل  فاإّن  بالتايل  بها.  ّثر  ويتاأ الثقافة  يف  ّثر  يوؤ قّد  الأخريتني، 

والعن�رش  الفردّي،  العن�رش  العتبار  بعني  تاأخذ  كّلها  وحتويله  معه  التعامل 

الثقايّف. والعن�رش  البنيوّي  والعن�رش   ،
ّ

العالئقي

�أ- من�ذج �لب�سلة 

ي�شاعد ر�شم الب�شلة التي حتتوي على عّدة طبقات يف حتليل النزاع على م�شتوياته 

لرياها  النا�ص  عموم  اأمــام  نّتخذها  التي  املواقف  اخلارجّية  الطبقة  فتمّثل  املتعّددة. 

ما  وهــو  الهتمامات  طبقة  ذلــك  ويتلو  نريده(  اإّننا  نقول  ما  )اأي  وي�شمعها  اجلميع 

اأّما الطبقة الأخرية فهي  اإليه حقيقًة(.  )اأي ما نحتاج  اأن نحّققه يف موقف معنّي  نريد 

طبقة الحتياجات التي ل 

ميكن ال�شتغناء عنها )اأي 

احتياجاتنا الأ�شا�شّية(.

اإىل  الأداة  وتهدف هذه 

مــواقــف  وراء  مــا  حتــديــد 

كــّل طــرف من خــالل فهم 

اهتماماتهم واحتياجاتهم 

الـــو�ـــشـــول  اإىل  اإ�ـــشـــافـــة 

لأر�ـــشـــّيـــة مــ�ــشــرتكــة بني 

تــكــون نقطة  الأطـــــــراف  

النــــــطــــــالق لـــنـــقـــا�ـــشـــات 

لحقة.

نماذح تحليل النزاع   -3

�مل��قف

اإّننا نريده  ما نقول 

�لهتمامات  

نريد  ما  حقيقة 

�لحتياجات

ما ل ميكن

عنه  ال�شتغناء   
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)Conflict Escalation Model( ب_ من�ذج ت�ساعد �لنز�ع

وحتليلها  املراحل  هذه  وفهم  مراحل.  ت�شع  اإىل  النزاع«  ت�شاعد  »منوذج  يق�ّشم 

لت�شاعد  الت�شع  املراحل  تاأتي  مرحلة.  كّل  يف  التدّخل  طرق  اإدراك  على  ي�شاعدان 

النزاع على النحو التايل: 

�مل��قف: يف  �لت�سّلب   :)1( �لأوىل  •��ملرحلة 
املواقف تت�شّلب وهنالك مواجهة اأوىل، ولكّن التوّجه ما زال قائًما على اأّن املواجهة 

اأّية مع�شكرات بني  يتّم ت�شكيل  اأن حتّل من خالل احلوار، ومل  الأطراف ميكن  بني 

الأطراف حّتى اللحظة. 

�حل��ر: من  بدًل  �جلدل   :)2( �لثانية  •��ملرحلة 
يف  ال�شتقطاب  من  حالة  فتن�شاأ  اأ�شود«.  اأو  »اأبي�ص  تفكري  ي�شود  املرحلة  هذه  يف 

التفكري وامل�شاعر والإرادة، وهنالك وجهة نظر بتفّوق طرف ودونّية الطرف الآخر. 

�لأق��ل:  من  بدًل  �لأفعال   :)3( �لثالثة  •��ملرحلة 
لإدانــة  الواقع  من  حقائق  طــرف  كــّل  ويقّدم  الآن،  بعد  يفيد  لن  الطّيب  احلديث 

التف�شري  نحو  اجّتاه  هنالك  اأّن  كما  الأطــراف  بني  للتعاطف  فقدان  فهنالك  اخل�شم. 

 لأفكار الطرف الآخر و�شلوكه. 
ّ

اخلاطئ وال�شلبي

ورو�ية  �لتحالفات  وت�سّكل  �ل�سلبّية  �لذهنّية  �ل�س�رة   :)4( �لر�بعة  •���ملرحلة 
�لطرف �لآخر: 

الــروايــة  وتتعّمق  الآخـــر،  الــطــرف  روايـــة  عــن  بعيًدا  روايــتــهــا  الأطـــراف  ت�شّكل 

ة يف النزاعات الإثنية والطائفّية. وتاأخذ  اإىل جيل خا�شّ الفردّية التي تنتقل من جيل 

الآخر، وذلك  الطرف  ال�شواب املطلق مبقابل اخلطاأ املطلق عند  الرواية منحى  هذه 

تبًعا  ال�شواب«،  »راأيي �شواب ل يحتمل اخلطاأ، وراأيك خطاأ ل يحتمل  قاعدة  على 

بناًء  وتكفريه  الآخر  بتخوين  الأطراف  وتبداأ  الآخر.  الطرف  عن  النمطّية  لل�شورة 
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املحيط  من  جماعات  اأو  اأ�شخا�ص  دعم  على  للح�شول  وال�شعي  ال�شورة  هذه  على 

مّمن ين�شجمون مع اأفكارهم، كما تبداأ املناورات بني الطرفني. 

�ل�جه: ماء  فقد�ن   :)5( �خلام�سة  •��ملرحلة 
بني  ينح�رش  ل  وقــد  الآخــر،  الطرف  على   

ّ
العلني الهجوم  يبداأ  املرحلة  هــذه  يف 

النا�ص.  اأمام  وجهه  ماء  الآخر  الطرف  اإفقاد  هو  الهجوم  من  الهدف  فاإّن  الطرفني، 

وهذه اخلطوة ُتعترب خطوة رئي�شّية يف عملّية الت�شعيد. 

�لتهديد: ��سرت�تيجّيات   :)6( �ل�ساد�سة  •��ملرحلة 
ي�شري  والنزاع  مقابل.  وتهديد  الآخر،  للطرف  طرف  تهديد  يتّم  املرحلة  هذه  يف 

قدًما وب�شكل مت�شارع نحو القمة. 

قا�سية: حمدودة  �رشبات   :)7( �ل�سابعة  •��ملرحلة 
ت�شبح  حمدودة  قا�شية  �رشبات  فاإّن  وعليه  الآخر،  عن  »الإن�شان«  �شفة  تنزع 

اأمًرا م�رشوًعا من وجهة نظر طرف جتاه الطرف الآخر. واأّي خ�شارة – واإن كانت 

�شغرية – لطرف ما تعترب منفعة للطرف الآخر )اأقرب اإىل املثل: م�شائب قوم عند 

قوم فوائد(. 

و�لتفتيت:  �لت�ستيت   :)8( �لثامنة  •��ملرحلة 
وت�شتيته  )اخل�شم(  الآخر  الطرف  تفتيت  هو  املرحلة  هذه  يف   

ّ
الأ�شا�شي الهدف 

اأنظمته.  وحّتى تدمري 

�لهاوية: �إىل  مًعا   :)9( �لتا�سعة  •��ملرحلة 
بني  وكاملة  �شاملة  مواجهة  تتّم  حيث  الــنــزاع  تفاقم  يف  الأخــرية  املرحلة  وهــي 

املرحلة ي�شبح  الوراء والرتاجع م�شتحيلني. يف هذه  اإىل  العودة  الأطراف، وت�شبح 

تدمري الذات اأمًرا مقبوًل اإذا حمل معه تدمرًيا اأكرب يف جانب اخل�شم. اإّن هذه املرحلة 

 وعلى اأعدائي«.
ّ

تذّكر مبقولة �شم�شون اجلّبار: »علي
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�أ- �حل��ر

احلــــــوار هـــنـــا هــــو الـــنـــقـــا�ـــص الـــــذي يـــاأخـــذه 

فهم  على  للح�شول  اأّويّل  كــهــدف  املــ�ــشــاركــون 

للم�شاكل  مــ�ــشــرتكــة  حـــلـــوًل  ولــيــ�ــص  مــ�ــشــرتك 

والنزاعات. 

يقّدم هال �شوندرز من املعهد الدويّل للحوار 

التعريف:  هــذا  كيرتنغ،  وموؤ�ّش�شة  امل�شتدام 

خاللها  ين�شت   
ّ

حقيقي تفاعل  عملّية  »احلــوار 

الب�رش اإىل بع�شهم بعمق كاٍف ليتغرّيوا بفعل ما 

و�شعه  يف  ما  اأق�شى  واحد  كّل  ويبذل  يتعّلمون، 

م�شارك  اأّي  يتنازل  ول  اختالفهما،  على  بقيا  واإن  حّتى  الآخر،  اهتمامات  لتفّهم 

امل�رشوعة  الإن�شانّية  الآخــر  مطالب  من  كاٍف  بقدر  واحد  كّل  يقّر  بل  هوّيته،  عن 

اإّنه يت�رّشف على نحو خمتلف جتاه هذا الآخر«. حّتى 

ال�شليم  التفاعل يف عملّية احلوار، حيث ميّيز احلوار  التعريف جودة   يقّدم هذا 

وميّيز  كما  ا،  كّليًّ ــاه  الجّت اأحـــادّي  الّت�شال  فيه  يكون  الــذي  الــزائــف  احلــوار  من 

الفوز  حتقيق  على  امل�شاركون  فيه  يرّكز  الذي  التفاو�ص  اأو  املناظرة  عن  احلوار 

امل�شتطاع.  قدر  جلانبهم 

فتكون �شمة احلوار ال�شليم الأ�شا�شّية هي »النفتاح« من حيث انفتاح امل�شاركني 

اأنف�شهم على ال�شماع واإمعان النظر يف ما يقوله الآخرون وعلى ما يقولونه اأنف�شهم 

وعلى الفكرة الثاقبة واملنظور اجلديدين اللذين قد يكت�شبونهما نتيجة لذلك..

4- وسائل التدّخل في النزاع

»...يف �حل��ر ل تك�ن 

عن  �لدفاع  هي  �لنّية 

ي،  �لتق�سّ بل  �ل���ر�أي 

ول��ي�����س��ت �مل��ج��ادل��ة 

ب���ل �ل���س��ت��ك�����س��اف، 

بل  �لإق��ن��اع  ولي�ست 

�لكت�ساف.«
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رئي�شّية  �شلوكّيات  ا  �شويًّ التفكري  وفّن  احلوار  كتابه  يف  اأيزاك�ص  وْلَيم  وي�شف 

مقاومة  دون  من  الإن�شات  اأي  »ال�شتماع«،  مثل  التفاعل  من  النوع  هــذا  تخلق 

واإدراك  الآخر  ال�شخ�ص  موقف  �شالمة  اإدراك  اأي  و»الحــرتام«،  راأي،  فر�ص  اأو 

اإرجاء الفرتا�شات واحلكم واليقني. اأي  ا�شتحالة فهمه فهًما كاماًل، و»الإرجاء«، 

ب- �لتفاو�س 

الطرفان  يكون  اأن  �رشيطة  اأطراف  عّدة  اأو  طرفني  بني  النزاع  حلّل  عملية  وهو 

الأطراف  �شائر  من  مقبول  هو  ما  يف  مطالبها  تعديل  يف  الرغبة  لديها  الأطراف  اأو 

م�شاحلها. ويخدم 

ج-�ل��ساطة 

النزاع  طريف  مل�شاعدة  حمايد  ثالث  طرف  خاللها  من  يتدّخل  وّدّية  عملّية  وهي 

منهما.  نابعة  م�شرتكة  حلول  اإيجاد  على 

د-�لعد�لة

ووقف  والظلم  العتداء  من  للحّد  العاّمة،  مبوؤ�ّش�شاتها  العدالة،  اإىل  اللجوء  اأي 

�شيادتها  عاّمة  ك�شلطة  وللعدالة  مرجعّيتها.  واحرتام  بقراراتها  والقبول  ال�رشر 

)الأمن(.  املنّظمة  القّوة  لها حّق فر�ص قراراتها بحكم  اإذ هي وحدها  وا�شتقاللها، 

حقوق  واحـــرتام  الــعــدالــة  حتقيق  ل�شمان  املــراقــبــة  قــّوة  املـــديّن  املجتمع  وي�شّكل 

وكرامته.  الإن�شان 
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اإن مدار�ص اإدارة النزاع تهتّم عاّمة بالنزاعات امل�شّلحة وتقّدم حلوًل لها. وبح�شب 

ويزيد  هوّية،  نزاعات  هي  ع�رشنا  يف  امل�شّلحة  النزاعات  معظم  فــاإّن  فرايربغ،  ماتز 

اإّما  اإّما باإعادة تعريف مناطق نفوذ،  جون بول ليديرا�ص اأّن هذه النزاعات لها عالقة 

بتكوين الدول، اإّما بال�شيطرة.

ا  فمعظم النزاعات امل�شّلحة اليوم هي �شمن الدولة الواحدة اإّل اأّنها تّتخذ طابًعا دوليًّ

اإذ اإّن بع�ص اأفراد الفئات املتقاتلة تقطن دوًل جماورة اأو اإّن املال وال�شالح ياأتيان من 

دول اأخرى اأو اإّن الالجئني من دول النزاع يذهبون اإىل دول اأخرى. واأخرًيا فاإّن كّل 

نزاع يف دولة مرتبط باملنطقة املجاورة و�رشاع القوى فيها فيتاأّثر بها ويوؤّثر فيها.

 يف حدود 
ّ

النزاع امل�شّلح، تت�شّكل الهوّية والتما�شك الجتماعي ويف هذا النمط من 

 ل يف حدود املواطنة، وتت�شّتت وتكرث الف�شائل 
ّ

اأو القبلي  
ّ

اأو الإثني  
ّ

النتماء الطائفي

العاّم، كما  ال�شلطة وعلى ح�شول العرتاف  فاأ�شيق وتتناف�ص على  اأ�شيق  فت�شبح 

تتبّدل التحالفات �شمن ال�رشاع. 

اإّل اأّن هذه ال�رشاعات مبنّية على عالقات طويلة الأمد بني جماعات، تغّذت مع الوقت 

من روايات جماعّية وذاكرة م�شحونة بتاأثريات نف�شّية-اجتماعّية. فت�شبح كّل فئة ترى 

اأّن النزاع هو كفاح من اأجل البقاء – اإن بقاء الأفراد اأو بقاء الهوّية اجلماعّية- ول يدرك 

 جلميع الأطراف.
ّ

اأّي طرف يف النزاع امل�شّلح اأّن احلرب هي بذاتها نظام قمعي

امل�شّلح: النزاع  مع  للتعامل  عديدة  مناهج  الأخري  القرن  يف  ن�شاأت  وقد 

  Conflict Management  أ- �إد�رة �لنز�ع�

  
يف  الــنــزاع  يف  امل�شرتكة  الأطـــراف  م�شاعدة  هــدف  على  مبنّية  الــنــزاع  اإدارة 

وقف  على  كالعمل  العنف،  وقف  على  يعمل  �شلوك  اأو  نظر  وجهة  اإىل  الو�شول 

متحاربتني. فئتني  بني  النار  اإطالق 

5-  مناهج مختلفة في إدارة النزاع وحّله 
وتحويله 
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يرّكز  ولكّنه  ال�رشاع  اأو  النزاع  م�شادر  احلالة  هذه  يف  التدّخل  يخاطب  ول 

الــذي  بــالــقــدر  الــ�ــرشاع  مــو�ــشــوعــات  بع�ص  وي�شتهدف  ال�شلوك  تعديل  على 

ال�رشاع.  يف  امل�شرتكة  الأطراف  من  وعنيف  معاٍد  �شلوك  حدوث  عدم  ي�شمن 

للنقطة  ي�شل  حّتى  ال�شلوك  تعقيد  درجة  خف�ص  يف  املنهج  هذا  ي�شتخدم  عادًة 

ومو�شوعاته.  ال�رشاع  م�شادر  ل�شتهداف  املنا�شبة 

Conflict Resolution  ب- حّل �لنز�ع

الــنــزاع   مــع  تتعامل  الــتــي  ال�ــشــرتاتــيــجــّيــات  اإىل  الــنــزاع  حــّل  مــفــهــوم  ي�شري   

فح�شب  الظاهر  العنف  ينهي  اّتــفــاق  اإىل  الو�شول  يف  فقط  لي�ص  اأمــاًل  الظاهر 

هذا  من  والغر�ص  املتنافرة.  والأهــداف  للغايات  حّل  اإىل  اأي�ًشا  وللو�شول  بل 

ب�شكل  حاجاتهم  فهم  يف  الــنــزاع  يف  امل�شرتكة  الأطـــراف  م�شاعدة  هــو  ااملنهج 

دائم. ب�شكل  العنف  مظاهر  لإنهاء  اأعمق 

Conflict Transformation  ج- حت�يل �لنز�ع

بل  فقط  العنيفة  ال�شلوكّيات  حتــويــل  على  الــنــزاع  حتــويــل  منهج  يقف  ل 

اإىل  اأدت  الــتــي   اجلــذور 
ِّ

فــتــغــري الــنــظــم والــبــنــى والــعــالقــات  يــرّكــز عــلــى حتــويــل 

ّن  اأ املنهج  هــذا  ويــرى  كما  الــعــنــف.  انــفــجــار  واإىل  الجتماعّية  الــعــدالــة  فــقــدان 

 
ّ

الجتماعي والتطوير  للتغرّي  ًكــا  حمــرِّ يعترب  عــنــف-  بــدون  الــنــزاع-  تاأجيج 

البعيد.  للمدى 

يف  امل�شرتكة  الأطــراف  عالقة  حتويل  حماولة  هو  املنهج  هذا  من  والغر�ص 

اإىل  �رشاع  عالقة  من  عالقتهم:  نوع  تبديل  خالل  من  اإيجابّية  عالقة  اإىل  النزاع 

الغر�ص  النزاع ومو�شوعاته.  ا�شتهداف م�شادر  عالقة وّدّية، وذلك عن طريق 

نزاع  �شلوكّيات  اكت�شاب  على  النزاع  يف  امل�شرتكة  الأطراف  م�شاعدة  هو  الآخر 

دعوة  املنهج  هذا  اأمثلة  من  مبفردهم.  النزاعات  مع  التعامل  من  تّكنهم  �شليمة 

للم�شاحلة  جلان  وت�شكيل  امل�شكالت  حّل  ور�ص  من  �شل�شلة  اإىل  النزاع  اأطراف 
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تقنّيات  على  وتدريبهم  النزاع  يف  امل�شرتكة  الأطراف  وتعليم  احلقائق  وك�شف 

النزاع. حتويل 

د- �لعد�لة �لنتقالّية 

ملواجهة  ال�شرتاتيجّيات  من  جمموعة  تنمية  على  النتقالّية  العدالة  تقوم 

عدالة  اأكرث  مل�شتقبل  التاأ�شي�ص  بهدف  املا�شي  يف  الإن�شان  حقوق  اإنتهاكات  اإرث 

واإعــالء  العدل  اإحقاق  خــالل  من  امل�شاحلة  حتقيق  على  فتعمل  ودميقراطّية. 

ذلك  يتطّلبه  قد  مبا  ال�رشر  وجرب  والتعوي�ص  احلقيقة  وتق�ّشي  امل�شاءلة  مبداأ 

مدرو�ص  نحو  على  يدمج  �شكل  اأّي  اأو  موؤ�ّش�شي  واإ�شالح  فردّية  حماكمات  من 

العنا�رش. هذه  ومالئم 

ه�- �مل�ساحلة

يف   
ّ

العالئقي البعد  اإىل  امل�شاحلة  مدر�شة  تنظر  الــنــزاع،  حتويل  منهج  كما 

لــلــنــزاع وحلــّلــه، وتــعــمــل على  �ــشــا�ــص  الــعــالقــات الجــتــمــاعــّيــة كــاأ الــنــزاع. فــرتى 

املتبادل.  العرتاف  وعلى  الأطراف  بني  اللقاء  على  مبنّية  امل�شاحلة  ّن  اأ اأ�شا�ص 

الأطـــراف  ليلتقي  املــ�ــشــاحــة  بــتــاأمــني  املــ�ــشــاحلــة  يف  الــعــامــلــون  يــهــتــّم  هــنــا  مــن 

عّما  الأطــراف  يعرّب  كي  والرحمة،  احلقيقة  اأ�شا�ص  على  باملا�شي،  ويعرتفوا 

�شليمة  عــالقــة  بــنــاء  �شبيل  يف  اأعــيــنــهــم  اأمـــام  املــ�ــشــاحمــة  مــبــداأ  وا�ــشــعــني  ح�شل 

جديد. من  ومتينة 

اجلديدة  العالقات  بناء  ّن  اأ العتبار  بعني  تاأخذ  امل�شاحلة  مدر�شة  ّن  اأ ّل  اإ

عملّية  مع  م�شرتك  م�شتقبل  تاأّمل  عملّية  فترتافق  العدل،  وتتطّلب  وقتها  تاأخذ 

املا�شي. ت�شحيح 

والتقنّيات  اخلطاب  من  فقط  لي�ص  ال�شتفادة  اإىل  امل�شاحلة  مدر�شة  وتدعو 

 
ّ

الــروحــي الــثــقــايّف  املـــوروث  غــنــى  اإىل  الــنــظــر  اإىل  بــل  الــنــزاعــات  الــدولــّيــة يف حــّل 

جديد. من  العالقات  لتاأ�شي�ص  كمرجع  حكمه  من  وال�شتفادة 
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ا. َعنَّ َغ�َشَبَك  َواْنِف  َنا،  َخاَل�شِ لَه  اإِ َيا  ْرِجْعَنا  اأَ  5

�َشْعُبَك؟ ِبَك  َفَيْفَرُح  َفُتْحِيَيَنا،  ْنَت  اأَ َتُعوُد  َل  اأَ  6

َك. َخاَل�شَ ْعِطَنا  اأَ َو َرْحَمَتَك،  َربُّ  َيا  ِرَنا  اأَ  7

ــُم  َيــَتــَكــلَّ ـــُه  نَّ لأَ  ، بُّ الـــرَّ اهلُل  ِبـــِه  ــُم  َيــَتــَكــلَّ ــا  َم ــُع  ــَم �ــشْ اأَ 8  اإِينِّ 

ىَل  اإِ ــنَّ  ــُع ــْرِج َي َفـــاَل  ِئـــِه،  ْتـــِقـــَيـــا َولأَ ِلــ�ــَشــْعــِبــِه  ــاَلِم  ــالــ�ــشَّ ِب

. َقِة َما حْلَ ا

يِف  مْلَْجُد  ا ِلَي�ْشُكَن  َخاِئِفيِه،  ِمْن  َقِريٌب  ُه  َخاَل�شَ نَّ 
9  لأَ

. َنا �شِ ْر اأَ

َتاَلَثَما. اَلُم  َوال�شَّ اْلرِبُّ  ْلَتَقَيا.  ا قُّ  َواحْلَ ْحَمُة  الرَّ  10

ِلُع. َيطَّ َماِء  ال�شَّ ِمَن  َواْلرِبُّ  َيْنُبُت،  ْر�ِص  الأَ ِمَن  قُّ  11  احْلَ

َتَها. َغلَّ ُتْعِطي  َنا  ْر�شُ َواأَ  ، رْيَ اخْلَ ُيْعِطي  بُّ  الرَّ ْي�ًشا  12  اأَ

َخَطَواِتِه. َطِريِق  يِف  َوَيَطاأُ  َي�ْشُلُك،  اَمُه  ُقدَّ اْلرِبُّ   13

85 مزمزر  املزامري،  �شفر  �ملقّد�س،  �لكتاب 

ُل  ُيــَبــدِّ ــِئــَك  وَل َفــاأُ ــا  ــاحِلً َعــَمــال �ــشَ َوَعــِمــَل  َمـــَن  َواآ ــاَب  َت َمــن  لَّ  اإ  }

َتاَب  َوَمن  ِحيًما  رَّ َغُفوًرا   ُ اهللَّ َوَكــاَن  َح�َشَناٍت  َئاِتِهْم  �َشيِّ  ُ اهللَّ

َمَتاًبا}  ِ اهللَّ ىَل  اإِ َيُتوُب  ُه  نَّ َفاإِ ا  احِلً �شَ َوَعِمَل 

71 -70 يات  الآ الفرقان،  �شورة  �لكرمي،  �لقر�آن 
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�لرحمة

لتقّبل ا

امل�شاحمة

امل�شاندة

التعاطف

ال�شفاء

�ل�سالم

�شمن  التنّوع 

الوحدة

الأمن

الحرتام

حلقيقة �

العرتاف

فّية ل�شفا ا

لف�شح ا

الو�شوح

�لعد�لة

امل�شاواة

العالقات 

ل�شليمة ا

ت�شحيح 

املا�شي

التعوي�ص

�مل�ساحلة

بامل�ساحلة �مل�سّمى  �ملكان  ليدير��س:  ب�ل  ج�ن  عن  ماأخ�ذ 
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ال�شالم حتّول نظاًما يتمّيز بانق�شامات وعالقات عدائّية وعنيفة  اإّن عملّية بناء 

عنفّية  ل  اآلّيات  اإيجاد  على  القدرة  مع  ومرتابطة  عادلة  بعالقات  يتمّيز  نظام  اإىل 

معه. والتعامل  النزاع  عن  للتعبري 

التغيري  دعم  نحو  موّجه  متكامل  اإطار  اأو  حتتّية  بنية  اإىل  حتتاج  العملّية  وهذه 

والتعاون  الرتابط  على   
ّ

مبني  
ّ

ديناميكي مل�شتقبل  م�شرتكة  وروؤيــة   
ّ

الجتماعي

وامل�شائل  املتاأّثرة،  اجلماعات  العتبار  بعني  اآخــًذا  الإطــار  هذا  ويكون  امل�شتمّر. 

التي اأّدت اإىل النزاع، وا�شتدامة حتويل النزاع ببناء العالقات والتوا�شل وحتويل 

للجميع. حا�شنة  واجتماعّية  �شيا�شّية  بنية  نحو  الإطار  هذا  وينحو  الأدوار. 

على  بل   ،
ّ

ميكانيكي خمّطط  بح�شب  نهائّية  كوجهة  امل�شتقبل  ت�شّور  يكون  فال 

املجتمع  عن  وتعرب  وتت�شّور  مًعا  تفكر  اأن  النزاع  واأطــراف  املحلّية  املجتمعات 

وتيثلها  حقوقها  ت�شمن  والتي  تريدها  التي  والجتماعّية  ال�شيا�شّية  والبنية 

وجماعات.  كاأفراد  جميًعا 

خالصة: 
المصالحة المستدامة وبناء السالم

ليدير��س ب�ل  ج�ن  عن  ماأخ�ذ 

�لنز�ع: حت�يل 

النزاع نّتجه من  كيف 

املرجّو التغيري  اإىل 

بعني  الأخذ 

الأ�شباب العتبار 

للنزاع الأ�شا�شّية 

التح�شني: 

منع بكيفّية  التفكري 

التكرار من  النزاع 

الروؤية: 

الجتماعّية  البنية  هي  ما 

والعالقات  وال�شيا�شّية 

نريدها؟ التي 

الأزمات  اإدارة  كيفّية 

احلا�رشة
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القسم الثالث

األنشطة
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مقدمة

ور�ــص  يف  ل�شتخدامها  والتمارين  الأن�شطة  مــن  جمموعة  الف�شل  هــذا  يــقــّدم 

ت�شميم  مّت  وقــد  الــثــقــايّف،  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  تعزيز  اإىل  تهدف  تدريبّية 

�رشح  مع  النظرّي  اجلانب  على  بناًء  تفاعلّيٍة  تعّلٍم  بطرائِق  التمارين  هذه  حمتوى 

الالزمة.  واملواّد  التمارين  تطبيق  خلطوات  مب�ّشط 

التمارين  بع�ص  اختيار  اأو  املــطــروحــة،  التمارين  كــاّفــة  تنفيذ  للمدّرب  ميكن 

اأدناه، وذلك بح�شب ما يراه  بالعتماد على اخلطوط الإر�شادّية املبّينة يف اجلدول 

واحتياجاتها  امل�شتهدفة  الفئة  خ�شائ�ص  حتديد  على  الأقدر  فهو  منا�شبًا،  املدّرب 

املتاحة  التدريب  مّدة  مراعاة  مع  بتطبيقها،  �شيقوم  التي  التمارين  حتديد  وبالتايل 

للتدريب. الالزمة  املواّد  ومدى توافر 

اأيديكم يحتوي تارين لك�رش اجلليد تخدم  اأّن الف�شل الذي بني  اجلدير بالذكر 

فاإّنه  للمدّرب  الوقت  املزيد من  ، ولكن يف حال توافر 
ّ

التدريبي للدليل  العاّم  الهدف 

ُين�شح بتطبيق عّدة تارين ك�رش جليد ice-breakers –مثل ترين قراءة الكّف 

 five minutes املــزاج  تغيري  تارين  اأو   energizers للتن�شيط  وتارين   -

change-mood activities، اإذ ل جمال لعر�ص املزيد من التمارين امل�شابهة 
كما  اأخرى  تدريبّية  اأدّلة  يف  متنّوع  ب�شكل  متوّفرة  ولكّنها   

ّ
التدريبي الدليل  هذا  يف 

التي  املراجع  قائمة  على  الّطــالع  )الرجاء  الإنرتنت  عرب  عليها  احل�شول  ميكن 

بها(. ين�شح 

األنشطة
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الــور�ــشــة،  يف  املــ�ــشــاركــني  خ�شائ�ص  عــلــى  الّطــــالع  املــــدّرب  عــلــى  الــبــدايــة،  يف 

مثل: نقاط  حول  بالت�شاوؤل 

•�هل هم من بلد واحد؟ بلدان خمتلفة؟   

اأم ل؟  •�هل هم على معرفة �شابقة بع�شهم ببع�ص   

تّيارات �شيا�شّية مت�شابهة؟  اأو  اجّتاهات  اإىل  •�هل ينتمون   

اأكرث من م�شارك من كّل منّظمة؟ •�هل هناك   

•�هل هم من الدين/ الطائفة ذاتها؟   

•�هل لديهم عادات وتقاليد خمتلفة؟  

•�هل عدد الذكور متقارب مع عدد الإناث ؟  

ل؟ اأم  متقارب   
ّ

العلمي حت�شيلهم  وم�شتوى  الأكادميّية  خلفياّتهم  •�هل   

اأعمارهم متقاربة؟ •�هل   

البيانات  اإىل  بالعودة  الأ�شئلة  هذه  عن  اإجابات  على  احل�شول  للمدّرب  ميكن 

امل�شاركة  طلب  يف  ت�شمينها  اأو  ا�شتبيانات  بتوزيع  اأو  املنّظمة  اجلهة  لدى  املتوّفرة 

الور�شة. يف 

1- االستعداد للورشة التدريبّية
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مالحظاتلنعم

-131 1

20

2-  عدد امل�شاركني اأكرب من 

*25

اإذا نعم، اعتماد 

الأن�شطة املخ�ّش�شة 

لالأعداد الكبرية اأو 

تق�شيم امل�شاركني على 

جمموعات عمل

اإذا ل، اإدراج الختالف 3- عمر امل�شاركني مت�شابه

العمرّي �شمن التمارين 

عن الختالف والتنّوع

4-  امل�شاركون من خلفّية 

مت�شابهة )دولة واحدة، 

خلفّية ثقافّية واحدة(

اإذا نعم، الرتكيز على 

الختالف بني فرد وفرد 

اآخر �شمن املجموعة 

نف�شها

5-  امل�شاركون من جن�شّيات 

خمتلفة/ مناطق جغرافّية 

خمتلفة/ خلفّيات ثقافّية 

اأو دينّية متنّوعة

اإذا نعم، الرتكيز على 

الأن�شطة التي تربز 

التنّوع يف الدول املختلفة

6-  ثّمة �شوابق لوجود 

نزاعات بني اجلماعات 

التي ينتمي اإليها 

امل�شاركون

اإذا نعم، الرتكيز على 

اأن�شطة حتليل النزاع 

والتعامل معه
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ّ

والبنائي  
ّ

القبلي التقييم  بتح�شري  املـــّدرب)ون(  يقوم  الربنامج  حتديد  بعد 

التقييمات  وهــذه  املنا�شبة،  املــوؤ�ــرّشات  با�شتخدام  للور�شة  والبعدّي   )
ّ

)املرحلي

قيا�ص مدى  اإىل   
ّ

القبلي التقييم  اكت�شابهم. يهدف  املتدّربني وتقي�ص مدى  ت�شتهدف 

 
ّ

املرحلي التقومي  اأّما  بها،  البدء  قبل  للور�شة  املختلفة  باملوا�شيع  امل�شاركني  معرفة 

البعدّي  التقييم  يهدف  فيما  تعليمّية،  وحدة  اأو  مرحلة  كّل  من  النتهاء  بعد  فيكون 

يدركه  كان  ما  مقارنة  بوا�شطة  الور�شة،  خالل  امل�شاركون  اكت�شبه  ما  معرفة  اإىل 

)تقييم  التدريبّية  الور�شة  خالل  من  اكت�شبه  وما   )
ّ

قبلي )تقييم  �شابًقا  امل�شارك 

يحتوي  كما  نف�شها،   
ّ

القبلي التقييم  اأ�شئلة  على  البعدّي  التقييم  فيحتوي  بعدّي(. 

واجلهة  املدّربني  واأداء  الوقت  وتنظيم  الور�شة  برنامج  عن  اإ�شافّية  اأ�شئلة  على 

التدريبّية،  الور�شة  مكان  الإقــامــة،  )مكان  اللوج�شتية  وال�شتعدادات  املنّظمة 

الخ.( وغري ذلك. املوا�شالت،  الطعام، 

ملء  عند  ي�شتعمله   )Code( ــا  �ــرّشيًّ رقــًمــا  م�شارك  كــّل  اإعــطــاء  امل�شتحّب  مــن 

 والتقييم البعدّي. في�شاعد ذلك على احلفاظ على ال�رّشّية ويف الوقت 
ّ

التقييم القبلي

وبعدها.  الور�شة  قبل  فرد  كّل  اإجابات  مقارنة  على  الور�شة  معّد  ي�شاعد  نف�شه 

الإجابات  متعّددة  اأ�شئلة  والبعدّي   
ّ

القبلي التقييم  اأ�شئلة  تكون  اأن  ي�شتح�شن  كما 

والبعدّي.  
ّ

القبلي بني  املقارنة  عملّية  لت�شهيل 

2- التقييم القبلّي والبعدّي
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اإّن تارين التعارف وك�رش اجلليد مهّمة جّدًا حّتى بالن�شبة اإىل اأولئك امل�شاركني 

ال�شياق  من  تخرجهم  لأّنها  وذلــك  ببع�ص،  بع�شهم  �شابقة  معرفة  لديهم  الذين 

الور�شة.  �شياق  يف  وت�شعهم  عليه  اعتادوا  الذي 

3- تمارين التعارف وكسر الجليد

1- ��سم �لن�ساط: �لتحّية

�مل��س�ع: تعارف وك�رش �جلليد: تبادل التحّية بطرق خمتلفة لك�رش اجلليد

عدد �مل�ساركني: 30-6

�ل�قت: 40 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: بطاقات �شغرية يكتب املدّرب عليها

�لأهد�ف

)ُيقارن/ الفكرّي   
ّ

املهاراتي الهدف 

 / يفّكك / يحّلل / يقّيم / ي�شتنتج / ميّيز

ينقد(

 •��يكت�شف اآلّيات املقاومة التي ميار�شها الإن�شان 

 اأو عندما 
ّ

عند عدم وجوده يف �شياقه الطبيعي

يكون يف مقابل الآخر املختلف.

 )يعرّب، 
ّ

 العالئقي
ّ

 الهدف املهاراتي

ي�شغي، يتعاطف، يتفّهم( 

الآخر. عن  اختالفه  •�يتفّهم 
�شعوره. عن  •�يعرّب 

الآخرين. عادات  •�يتفّهم 

الهدف القيمي والعملي 

)يتقّبل/يتبّنى/يدافع عن...(

الآخرين  عادات  •�يتقّبل 
عند  الختالف  مظاهر  على  بالتعّرف  •��يرحب 

الآخرين.

التنّوع – تقّبل الآخر�ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة

مقاومة الختالفنقاط �نتباه للمدّرب
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�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)5 دقائق(

الأوراق  بع�ص  بتوزيع  »�شاأقوم  بقوله:  اللعبة  قواعد  املدّرب  ي�رشح   

عليكم«، ثم يوّزع الأوراق التي كتب عليها اأ�شكال التحّية، وهي كالتايل:

1-    انحناءة منخف�شة والأيدي مطبقة وببطء �شديد

2-    حركة قوّية من الذراع ترّبت على كتف الآخر يف اأثناء قول »اأهاًل«

3-    التقبيل على الوجنات عّدة مّرات

4-    و�شع اليد على مكان القلب والنحناء بخّفة

»اأهاًل«  قول  اأثناء  يف  واحدة  يد  رفع  مع  تقريًبا  بثبات  5-    الوقوف 

ب�شوت هادئ

6-    م�شح الأنوف بع�شها ببع�ص

7-    القرتاب من الآخر ب�رشعة وم�شافحة قوّية بالأيدي

8-    و�شع اليد على راأ�ص ال�شخ�ص الآخر

9-    التلويح بالراأ�ص ب�رشعة من على بعد مرتين تقريبَا

Hi 5   -10 ب�رشب الأيدي اليمنى عالًيا

يكتب املدّرب طريقة واحدة على كّل بطاقة، ويقوم بتح�شري بطاقات 

كّل  يعطي  الأقّل.  على  ثالًثا  اأو  مّرتني  بطاقة  كّل  تتكّرر  بحيث  كافية 

لديه  كان  اإذا  للمدّرب  والتوّجه  قراءتها  منه  ويطلب  بطاقة،  م�شارك 

�شوؤال ول ي�شمح لأّي م�شارك اأن يرى بطاقات الآخرين. 

اأن  لأحد  ي�شمح  ول  بطاقة،  �شخ�ص  كّل  على  »�شاأوّزع  املدّرب:  يقول 

يرى بطاقة الآخر. هذه البطاقات حتوي طرًقا للتحّية، وبعد اأن اأوّزع 

عليكم البطاقات �شتنه�شون من اأماكنكم، ويجب اأن يقوم كّل �شخ�ص 

ا�شمه، وبعدها  يقول  ثّم  الطريقة ومن  بهذه  لالآخرين  التحّية  بتوجيه 

البطاقات  �شاأوّزع  الآن  اآخر،  التحّية على م�شارك  لإلقاء  يتابع طريقه 

واإذا كان لديكم اأ�شئلة تعالوا اإيّل«.

يف حال �شعر امل�شارك بالإحراج من القيام بال�شالم بالطريقة املذكورة 

يف بطاقته، يقوم املدّرب باإعطائه بطاقة اأخرى.

يبداأ  ثّم  ومن  عليها،  ح�شل  التي  للبطاقة  مرتاح  اجلميع  اأّن  من  يتاأّكد 

التمرين.
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�لن�ساط

) 28 دقيقة (

ذكر  مع  بع�شهم  على  التحّية  ويلقون  القاعة  يف  امل�شاركون  يتجّول 

الأ�شماء. يتجّول املدّرب بينهم ويوؤّكد عليهم اأّن الطرفني يجب اأن يلقوا 

التحّية. 

ينهي املدّرب الن�شاط بعد ع�رش دقائق ويطلب منهم العودة اإىل مقاعدهم. 

يناق�ص امل�شاركون ما �شعروا به يف اأثناء التمرين لعّدة دقائق، ميكن لكّل 

3-4 اأن يناق�شوا ذلك مًعا، ومن ثّم يطرح املدّرب الأ�شئلة التالية اأمام 

املجموعة.

اإىل  الأحيان  بع�ص  يف  ا�شطررت  هل  طرحها:  للمدّرب  ميكن  �أ�سئلة 

القواعد  جتاوزت  هل  بطاقتك؟  على  املكتوبة  ال�شالم  طريقة  تغيري 

املدّونة؟ هل رف�شت حتّية �شخ�ص ما بالطريقة  واملعايري والتعليمات 

التي جاء لي�شّلم عليك بها؟ هل جتاوب الآخرون معك؟ هل تّكنت من 

كما  اللعبة  ولعب  التحّية  باإلقاء  ال�شابقة  وعاداتك  ثقافتك  من  التجّرد 

احتكاك  – مثل  بال�شالم  اأحدهم  الرّد على مبادرة  تقّيدت يف  هي؟ هل 

الأنف- يف بع�ص الأحيان لأ�شباب مرتبطة بعاداتك خارج اللعبة؟ ويف 

حال وجود �شخ�ص مل يقبل تقدمي التحّية بالطريقة املدّونة على ورقته 

لأّن الطريقة تتنافى مع عقيدته اأو تقاليده مباذا �شعرت؟

•��مَب �شعرت عندما التقيت باآخر يلقي عليك التحّية يف اللعبة بطريقتك 
يف  عادًة  بالآخرين  بها  ترّحب  التي  نف�شها  بالطريقة  اأو  نف�شها؟ 

حياتك اليومّية؟

يبداأ  كي  الآخر  انتظرت  اأم  اأّوًل؟  طريقتك  على  بال�شالم  بادرت  •��هل 
بالتحّية؟

جمتمعك؟  يف  م�شابه  اأمر  معك  يحدث  هل  ذلك،  من  اأعمق  •��فلنذهب 
عندما يكون هناك اختالف يف اإلقاء التحّية اأو يف اللهجة اأو يف طريقة 

اللبا�ص؟
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�لتق�مي 

)5 دقائق(

حيث  موقف  يف  نف�شك  وجدت  هل  اليومّية،  حياتك  يف  اأخري:   �شوؤال 

ة  غرّيت طريقتك لتتالءم مع من حولك؟ اأم اأّنك فر�شت طريقتك اخلا�شّ

بهذا  جتاربكم  يف  ت�شاركونا  اأن  وهي  مالحظة  ت�شجيل  باإمكانكم  بك؟ 

ال�شياق، واأن تقوموا بالكتابة على حائط الفي�شبوك يف القاعة، اأو ترك 

ة. ر�شالة خا�شّ

ل اإىل اخلال�شة.  من ثّم يطلب منهم املدّرب التو�شّ

�خلتام

)دقيقتان(

خال�سة: يزداد وعينا لذاتنا وعاداتنا وتقاليدنا واختالفنا عن الآخرين 

الختالف.  ومواجهة  للتوا�شل  فيها  ن�شطّر  مواقف  يف  نكون  عندما 

يف  الختالف  على  ذلك  ين�شحب  غالبًا.  الذات  وفر�ص  باملقاومة  نقوم 

النا�ص  يرغب  واملواقف..الخ.  واملمار�شات  والقيم  والتقاليد  العادات 

عادة يف التعّرف اإىل التنّوع بدافع الف�شول، ولكن ي�شعرون براحة اأكرث 

يف  وجوده  افرتا�ص  اأو  خلقه  اأو  عنه  البحث  اإىل  ومييلون  التطابق  عند 

حال مل يكن كذلك.

التاأّكد يف اأثناء توزيع البطاقات من منا�شبة البطاقة ل�شخ�شّية امل�شارك، مالحظة

بحيث ل ي�شعر البع�ص بالإحراج وبالتايل الن�شحاب من اللعبة.

( بت�رّشف�ملر�جع
ّ

مقتب�ص عن دليل احلوار )املعهد الدامناركي
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2- ��سم �لن�ساط: قر�ءة �لكّف

�مل��س�ع: تعارف وك�رش جليد

عدد �مل�ساركني: �أكرث من 6

�ل�قت: 20 -25 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: لوح - اأوراق ملونة -A4 مق�ّشات- اأقالم

�لأهد�ف

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

 الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد...(

مع  امل�شرتكة  خ�شائ�شه  املتدّرب  •��يدرك 
الآخرين واخل�شائ�ص التي تّيزه عنهم 

الآخرين و�شفات  �شفاته  بني  •��يقارن 

 )يعرّب، 
ّ

 العالئقي
ّ

 الهدف املهاراتي

ي�شغي، يتعاطف، يتفّهم( 

الآخرين �شفات  •�يقّدر 
املجموعة داخل  اللتقاء  نقاط  •�يدرك 

بو�شوح نف�شه  عن  •�يعرّب 

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)دقيقتان(

يقول املّدرب للم�شاركني اإّننا �شندخل يف عامل ال�شحر، و�شنقوم بلعب 

ونكت�شف  الآخرين  كّف  نقراأ  اأن  وعلينا  الكّف،  وقراءة  الب�ّشارة  دور 

اأ�رشارًا من ما�شيهم ونتوّقع م�شتقبلهم. 

عليها،  يده  ر�شم  منه  ويطلب  م�شارك،  لكّل   A4 ورقة  املدّرب  يوّزع 

وق�ّص الورقة.

�لن�ساط

) 15 دقيقة (

اأو رموز واإ�شارات  يطلب املدّرب من امل�شاركني ر�شم ر�شوم �شغرية 

تدّل على اإجابات الأ�شئلة التالية، ويحّدد مكان كتابة كّل اإجابة، وينّبه 

وتعجيزّية.  معّقدة  وغري  وا�شحة  تكون  اأن  يجب  الرموز  اأّن  املدرب 

يقوم املدّرب بر�شم يد كبرية على اللوح ويكتب عليها هذه املعلومات:

1-     ال�شم )يف باطن الكّف(

2-      اجلن�شّية، واملدينة/القرية التي عا�ص فيها امل�شارك )ال�شّبابة(

3-      العمل/ الدرا�شة )الو�شطى(

4-      الطموحات امل�شتقبلّية )البن�رش(

5-      الهدف من امل�شاركة يف الور�شة )اخلن�رش(
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 لليد(
ّ

6-       العمر اأو املواليد )اخلّط الداخلي

النا�ص  من  قّلة  اأو  عنه،  اأحد  يعرفها  ل  ة  خا�شّ معلومة  اأو  7-       �رّش 

يعرفونها عنه، ولي�ص لديه مانع من م�شاركتها يف هذه الور�شة 

مع الآخرين )يف اأّي مكان من الكّف(.

من  الآن  �شنكت�شف  اإّننا  املدّرب  يقول  الرموز،  ر�شم  من  النتهاء  بعد 

الكّف  �شاحب  مهارة  على  يعتمد  هذا  )وطبعًا  الكّف  قراءة  ي�شتطيع 

بكتابة رموزه(:

اإىل  امل�شاركني  املدّرب  يق�شم   ،20 من  اأقّل  امل�شاركني  عدد  كان  •��اإذا 
قراءة  م�شارك  كّل  يحاول  الكّف.  قراءة  تبادل  منهم  ويطلب  اأزواج 

كّف زميله ومن ثّم ي�شّحح له زميله املعلومات اخلاطئة. ثّم ينه�ص 

كّل زوج ويخرب كّل منهما ما وجده عندما قراأ كّف زميله.

•��اإذا كان عدد امل�شاركني كبريًا، يق�شم املدّرب امل�شاركني اإىل جمموعات 
�شكل  على  الكّف  قراءة  تبادل  منهم  ويطلب  اأ�شخا�ص،   8-6 من 

اأزواج ومن ثّم يف ما بينهم على كّل طاولة.

�لتق�مي

)دقيقتان(

الذي  ما  �شعبة؟  الكّف  قراءة  كانت  هل  امل�شاركني:  املدّرب  ي�شاأل 

اأعجبهم/ مل يعجبهم؟ كيف �شتكون قراءة الكّف اأ�شهل؟

معرفتنا  من  الآخرون  تّكن  اأو�شح،  رموزنا  كانت  كّلما  �خلال�سة: 

والقرتاب مّنا ب�شهولة اأكرث.

�خلتام 

) دقيقة (

الفي�شبوك  حائط  على  لإل�شاقها  الورقّية  الكفوف  املدّرب  يجمع 

اإلقاء نظرة جمّددًا  اأّن باإمكانهم  القاعة لحًقا. ويخرب امل�شاركني  داخل 

والتعليق يف ال�شرتاحات.
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3- ��سم �لن�ساط: �لباز�ر 

ن�ساط تعارف ثقايّف يعر�س فيه كّل م�سارك �سيئًا من ثقافته وعاد�ته 

وتقاليده

عدد �مل�ساركني: 10- 25 

�ل�قت: ن�سف �ساعة �إىل �ساعة ون�سف

�لأدو�ت �لالزمة: �شتاندات- قرطا�شّية- جهاز اإ�شقاط )LCD projector( و�شوت )يف حال 

الطلب(

�لأهد�ف

ــقــافــات الآخـــريـــن الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...(  •���يـــتـــعـــّرف املـــ�ـــشـــاركـــون بــث

وتقاليدهم  وعاداتهم  الور�شة  يف  امل�شاركني 

واأمثالهم ال�شعبّية، اإلخ.

ينت�شب  التي  باملنّظمات  امل�شاركون  •��يتعّرف 
اإليها امل�شاركون يف التدريب.

 )يعرّب، 
ّ

 العالئقي
ّ

 الهدف املهاراتي

ي�شغي، يتعاطف، يتفّهم( 

 يوؤ�ّش�ص امل�شارك عالقات على امل�شتوى الفردّي 

على  م�شتقبلّية  تـــعـــاون  فــر�ــص  عـــن  ويــبــحــث 

.
ّ

م�شتوى العمل اأو الن�شاط الجتماعي

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)5 دقائق (

يحّدد املدّرب �رشوط امل�شاركة ومكان تنفيذ العر�ص وغري ذلك

�لن�ساط

)25-55 دقيقة (

 �لباز�ر �لثقايّف )�أ(

اإح�شار  باإمكانه  كّل م�شارك،  به  يقوم  ثقايّف  يكون عبارة عن تعريف 

اأو  ق�شري،  فيلم  اأو  والتقاليد،  العادات  واأهّم  بلده  عن   
ّ

تقدميي عر�ص 

�شور، اأو مو�شيقى، اأو اأ�شياء تراثّية الخ.

يطلب من كّل م�شارك ذكر ق�ّشة اإحدى العادات )الزواج، العيد، الخ.(



132

 �لباز�ر �لثقايّف )ب(

)مو�ّشع( يرتافق مع الأزياء واملاأكولت 

ا  وميكن اأن يت�شّمن رق�شات حت�رّش لها كّل جمموعة اأو عر�شًا م�رشحيًّ

�شغرًيا يت�شّمن بع�ص الأمثال ال�شعبّية اأو العادات.

واملنظمات  اجلمعّيات  لتعر�ص  زاوية  تخ�شي�ص  ميكن  البازار  ويف 

بهذه  وامل�شاركة  عنها،  تعريف  عر�ص  وميكن  من�شوراتها،  امل�شاركة 

.
ّ

املواّد على �شفحات التوا�شل الجتماعي
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4- ��سم �لن�ساط: �ل�سّلة 

�مل��س�ع: مترين تر�بط �ملجم�عة: تاأثري عمل �ملجم�عة وم�سم�ن �ل�ر�سة 

يف كّل م�سارك

عدد �مل�ساركني: 25-10 

ا خالل �ل�ر�سة �ل�قت: 10 دقائق يف بدء �ل�ر�سة، ع�رش دقائق ي�ميًّ

�لأدو�ت �لالزمة: اأوراق كبرية اأو كرتون )حلائط الفاي�شبوك(، اأوراق �شغرية

�لأهد�ف

 )يعرّب، 
ّ

 العالئقي
ّ

الهدف املهاراتي

ي�شغي، يتعاطف، يتفّهم( 

وما  ا  يوميًّ يكت�شبه  وما  ذاته  امل�شارك  •��يراقب 
يتغرّي عنده خالل الور�شة

الآخر اإىل  •��ي�شغي 
الآخر من  •��يغتني 

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)10 دقائق (

�شت�شعه  الذي  ما  القاعة،  �شّلة ن�شعها هنا يف  �شنتخّيل  املدّرب:  يقول 

يف ال�شّلة لت�شارك به الآخرين يف اأثناء هذه الور�شة؟ وما الذي �شتحمله 

معك يف هذه ال�شّلة عند مغادرة الور�شة؟

ورمي  اإليها  التوّجه  ميكنك  الزاوية،  تلك  يف  وهمّية  اأخرى  �شّلة  هناك 

يف  الآخرين  مع  عالقاتك  يف  اأو  حياتك  يف  تريدها  تعد  مل  التي  الأ�شياء 

تلك ال�شّلة، ميكنك اأن تقول لنا ب�شوٍت عاٍل ما ال�شيء الذي رميته، اأو 

اأمام  اأن تذكر ما رميته  باإمكانك قول ذلك بينك وبني نف�شك من دون 

اأحد.

�شنعود كّل يوم �شباحًا يف جل�شة التاأّمل ونناق�ص ما و�شعتموه يف هذه 

ال�شالل وما الذي قمتم برميه. 

يقوم املدّرب يف اأثناء النهار بتذكري امل�شاركني بت�شجيل مالحظات حول 

الأ�شياء التي يرغبون و�شعها يف ال�شّلة. ويف بداية النهار يفتح املدّرب 

ال�شّلة الوهمّية التي فيها الأ�شياء التي يريدون امل�شاركة بها، والأ�شياء 

التي قاموا برميها يوم اأم�ص.
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�لن�ساط

)10 دقائق يف كّل 

�شباح من اأيام 

الور�شة(

جل�شة �شباحّية يت�شارك من خاللها املتدّربون ما و�شعوه يف ال�شالل 

وما قاموا برميه.

�خلتام 

)20 دقيقة يف 

اليوم الأخري(

 جل�شة تقييم نهائّية ي�شارك فيها من يرغب و�شف كّل ما زاده يف ال�شّلة 

وكّل ما رماه خالل اأّيام الور�شة.

ن�ساط �إ�سايّف: 

اإل�شاق اأوراق كبرية على احلائط وت�شميتها حائط الفي�شبوك، وكتابة 

ال�شفحة،  على  العمل  بور�شة  ة  اخلا�شّ الفي�شبوك  جمموعة  عنوان 

وف�شح املجال لإ�شافة ال�شور والتعليقات.

�شندوق ر�شائل، اإل�شاق ظرف بريدّي با�شم كّل �شخ�ص على احلائط 

بجانب حائط في�شبوك الور�شة. ي�شتطيع كّل م�شارك اأن ير�شل ر�شالة 

لأّي �شخ�ص اآخر ومنهم املدّربون. حيث باإمكانهم ت�شجيل اقرتاحاتهم 

اأي�شًا اأو تعليقاتهم اأو الأ�شياء التي و�شعوها يف ال�شّلة اأو رموها.
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4- األنشطة الموضوعاتّية

5- ��سم �لن�ساط: �أنا...

�مل��س�ع: �له�ّية: تعريف الذات والنتماءات الفردّية

عدد �مل�ساركني: 25-20

�ل�قت: 30 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: اأوراق �شغرية- لوح قاّلب

�لأهد�ف

الهويةالهدف املعريف )يعرف/يفهم...( معنى  املتدّرب  •�يفهم 

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

 الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

ويرّتبها  املتعّددة  وانتماءاته  هوّيته  •��يحّلل 
بح�شب الأولوّية

 )يعرّب، 
ّ

 العالئقي
ّ

 الهدف املهاراتي

ي�شغي، يتعاطف، يتفّهم( 

الآخرين اأولوّيات  •�يتفّهم 

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

 الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

الختالف حّق  عن  •�يدافع 

الهوّية، النتماء�ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة

الهوّية، اأولوّيات الهوّية، النتماءات املتعّددةنقاط �نتباه للمدّرب
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�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

) دقيقتان (

 يكتب املدّرب على اللوح اأنا... و... و... و... و.... مع ترك فراغات، ومن 

اإجابة،  اأنا؟«. ل يقّدم املدّرب  ال�شوؤال للم�شاركني قائاًل: »من  ثّم يوّجه 

الإجابات  بع�ص  فيها  منهم  ي�شدر  قد  للم�شاركني.  ثانيتني  ويعطي 

فّنان، مهند�ص...الخ.   ،
ّ

، م�رشّي، م�شلم، م�شيحي
ّ

العفوّية -اأنا عربي

ا�شتجابات. �شدور  حال  يف  قلياًل  يتمّهلوا  اأن  – فيخربهم 

�لن�ساط

) 20 دقيقة (

اأن مي�شك ورقة وقلًما ويكتب خم�ص  اأريد من كّل �شخ�ص منكم   الآن 

�شفات حتّدد هوّيته اأنا... و... و... و... و.....  وابتعدوا عن ال�شفات 

كٍلّ  للتاأّمل  دقائق  ب�شع  لديكم  �شمني..الخ.  نحيف  ق�شري  طويل  مثل 

على حدة والإجابة عن هذا ال�شوؤال.

ب اإعطاء اأمثلة عن النتماءات املختلفة  اإذا كان هناك اأ�شئلة مُيكن للُمدرِّ

التي ت�شّكل الهوّية الفردّية مثل: البلد اأو الدين اأو املذهب اأو الثقافة اأو 

اللغة اأو اجلن�ص، اإلخ.

التي  الكلمات اخلم�ص  امل�شاركني قراءة  املدّرب من  بعد دقيقتني يطلب 

كتبوها وترتيبها بح�شب الأولوّية.

هوّياتهم  مقارنة  منهم  ويطلب  اأزواج  اإىل  امل�شاركني  املدّرب  يق�شم 

ببع�شها ملّدة دقيقتني.

اأزواج ي�شاألهم:  اأن يفرغ امل�شاركون من مناق�شة هوّياتهم �شمن  بعد 

يجل�ص  الذي  ال�شخ�ص  وهوّية  هوّيتك  بني  م�شرتكة  اأ�شياء  هناك  »هل 

بجوارك؟ هل هناك اختالف؟ هل لديكما الأولوّيات ذاتها؟ هل يرغب 

جميعًا؟  اأمامنا  زميله  هوّية  مع  هوّيته  مقارنة  نتائج  بطرح  اأحدكم 

ولكن  ذلك،  لفعل  بالراحة  ت�شعروا  مل  اإذا  اإجابتكم  قراءة  عدم  ميكنكم 

ما يهّمنا اأن ن�شمعه منكم هو الكلمات املختلفة واملت�شابهة وترتيب كّل 

منها بالن�شبة اإليكم.«
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ياأخذ املدّرب 7-8 اإجابات ويناق�شها )5 دقائق(.  

يح�شل  خمتلفون؟  اأم  100٪؟  التطابق  لدرجة  مت�شابهون  نحن  هل 

)مت�شابهون  وقبوله  بالتنّوع  العرتاف  على  امل�شاركني  من  املدّرب 

اخلم�ص  النقاط  اأّن  من  بالرغم  خمتلفة  اأولوّياتنا  اأّن  اأو  بنقطتني(، 

مت�شابهة، اأو اأّن هناك اآخرين ل ن�شرتك معهم باأّي نقطة، ولكن بالرغم 

من ذلك نحن موجودون يف القاعة ذاتها ونقوم مبناق�شة اأفكار جديدة 

مًعا وباإمكاننا اأن نعمل مًعا.

اأجل  من  اأزواج  اإىل  امل�شاركني  تق�شيم  من  بدًل  للمدّرب  ميكن  تنويع: 

النهو�ص والتجّول يف  اأن يطلب منهم  مقارنة هوّياتهم وهم جال�شون 

القاعة واإلقاء نظرة على هوّيات الآخرين ومالحظة الت�شابه والختالف 

والرتتيب )5 دقائق اإ�شافّية(.

 �لتق�مي 

) 5 دقائق ( 

املوقف  اختلف  حال  يف  اأولوّياتكم  ترتيب  يتغرّي  اأن  املمكن  من  •��هل 
الذي اأنتم فيه؟

الرئي�شّية  العنا�رش  اختيار  ال�شهل  من   / ال�شعب  من  كان  •��هل 
لهوّيتك ولرتاتبّية انتماءاتك؟

يف  دورًا  لعبت  التي  والعوامل  اإليها  ا�شتندت  التي  املعايري  هي  •��ما 
قرارك؟
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�خلتام 

) 3 دقائق (

خال�سة:

الهوّية  واحد.  بعد  على  الإن�شان  انتماءات  تقت�رش  اأن  ميكن  •��ل 
واحدة )التي ت�شمح للفرد اأن يعرّب عن ذاته بقوله: اأنا( والنتماءات 

متعّددة. 

واحد  بانتماء  ح�رشه  عدم  نتذّكر  اأن  علينا  الآخر  اإىل  نظرتنا  •��يف 
اختزال  ميكن  ل  اإذ  واحد.  بانتماء  ُنح�رَش  اأن  نرف�ص  نحن  كما 

ة  اخلا�شّ الثقافّية  اأو  الدينّية  جماعاتهم  اإىل  بانتمائهم  الأ�شخا�ص 

ما  جماعة  اإىل  املنتمني  كّل  ت�شع  التي  النمطّية  ال�شور  من  )التحّرر 

يف قالب واحد(، بل اعتبار كّل فرد �شاحب هوّية ممّيزة ت�شّكل قيمة 

م�شافة �شمن جماعته اخلّا�شة ويف الوطن.   

النتماءات  هذه  و�شع  وميكنه  ة،  اخلا�شّ انتماءاته  له  �شخ�ص  كّل 

ة اأي�ًشا، وبذلك يتمّيز عن �شخ�ص اآخر من نف�ص  املختلفة برتاتبّية خا�شّ

هو  هنا  واملهّم  اأخرى،  جمموعات  من  اآخرين  من  ويقرتب  جمموعته، 

البحث عن نقاط اللتقاء بالهوّية مع اأولئك الذين نختلف عنهم، لتكون 

قاعدة نوؤ�ّش�ص عليها قواعد العي�ص معًا. وهذا ما ي�شّكل الهوّية الوطنّية. 

 – موؤ�ش�شة اأديان )بت�رّشف(�ملر�جع
ّ

مقتب�ص عن دليل األوان التدريبي
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6- ��سم �لن�ساط: فر�دتي

�مل��س�ع: �لتنّ�ع على �ل�سعيد �لفردي

عدد �مل�ساركني: 30-10

�ل�قت: 20 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: قاعة فارغة لإمكانّية ا�شرتخاء امل�شاركني على الأر�ص

�لأهد�ف

امل�شتوى الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...( على  الخــتــالفــات  املــتــدّرب  •��يفهم 
الفردّي.

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/

ينقد(

اأ�رشته وميّيز  اأفراد  •��يقارن املتدّرب بينه وبني 
الختالفات الطبيعّية بينهم.

وقانون  الكون  �شّنة  الختالف  اأن  •��ي�شتنتج 
عام.

 )يعرّب، 
ّ

 العالئقي
ّ

الهدف املهاراتي

ي�شغي، يتعاطف، يتفّهم(

عن  ميّيزه  وعّما  فردّيته  عن  املــتــدّرب  •��يعرّب 
الآخرين

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...( 

•��يدافع عن حّق الختالف وفرادة كّل �شخ�ص 

الختالف- التنّوع – املعتقد – الإثنّيات- اللغة.�ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة

ــــــدّرب عــلــى طــــرح عــــدد مـــن نــقــاط نقاط �نتباه للمدّرب يــحــر�ــص امل

للتفكري  امل�شاركني  بها  ير�شد  والتي  الختالف 

فيها على ال�شعيد الفردّي.

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)5 دقائق (

يفّكر  واأن  الأر�ص،  على  ال�شرتخاء  امل�شاركني  من  املدّرب  يطلب   

اأهّم  يف  اجل�شد-  وم�شرتخي  العينني  مغم�ص  -وهو  م�شارك  كّل 

 - الب�رشة  لون   - )النوع  مثل  اأ�رشته  داخل  تنّوع  اأو  اختالفات   3

 
ّ

الطباع - الأحالم والطموح - الذوق يف الأطعمة - الفكر ال�شيا�شي

امللب�ص....(  -
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�لن�ساط

) 10 دقائق(

يعرّب كّل م�شارك عن اأهّم 3 اختالفات وي�شعها تراتبًيا

�لتق�مي 

)4 دقائق (

ي�شاأل املدّرب اإذا اكت�شفوا �شيئًا جديدًا عن اأنف�شهم وعن غريهم

�خلتام

)دقيقة (

وخربة  وفرادة  اأ�شيلة  كرامة  من  مُيّثل  مبا  بذاته  قيمة  اإن�شان  كّل 

الذاتّية  للفرادة  الوعي  وجمتمعه.  جماعته  ُتغني  ممّيزة  �شخ�شّية 

مقابل  يف  ة  اخلا�شّ الهوّية  لعتالن   
ّ

الأ�شا�شي العامل  هو  واجلماعّية 

هوّيات اأخرى. اإذ ل يكفي الإن�شان اأن يكت�شف اأّنه خمتلف عن الآخرين، 

بل يحتاج لأن يدرك ما ميّيزه عنهم ويتمّكن من التعبري عن ذلك.    
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7- ��سم �لن�ساط: خريطة �لتنّ�ع

�لتنّ�ع �لثقايّف و�لدينّي و�له�ّية على �ل�سعيد �جلماعّي

عدد �مل�ساركني: 30-10

�ل�قت: 35 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: اأوراق – اأقالم

�لأهد�ف

 •��يعرف املتدّرب م�شارات التنّوع املختلفة على الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...(

.
ّ

امل�شتوى املجتمعي

اجلماعات  بني  فقط  لي�ص  التنّوع  اأّن  •��يــدرك 
الدينّية والثقافّية، لكّنه موجود داخل اجلماعة 

الدينّية اأو الديانة الواحدة

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/

ينقد...(

املجتمعات  يف  التنّوع  طبيعة  املتدّرب  •��ي�شتنتج 
العربّية وم�شتوياته

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

 الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

ال�شعيد  عــلــى  الــتــنــّوع  اأهــمــّيــة  عـــن  •��يـــدافـــع 

ّ
املجتمعي

 التنّوع- الختالف- اللغة- املعتقد- اجلماعة- �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة

املناخ- التاريخ

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)5 دقائق (

يق�شم امل�شاركني اإىل جمموعات عمل من 4 اإىل 6 اأ�شخا�ص ويطلب من 

 – اللغة  )كالدين-  جمتمعاتهم  يف  التنّوع  اأنواع  حتديد  جمموعة  كّل 

الثقافة... اإلخ( وكتابتها على ورق كرتون كبري

�لن�ساط

) 25 دقيقة(

10 دقائق لعمل املجموعات

15 دقائق لعر�ص عمل املجموعات
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�لتق�مي 

)5 دقائق (

تنّوع  اأنواع  املجموعات  يف  عملكم  خالل  اكت�شفتم  هل  املدّرب:  ي�شاأل   

اأو مل تكونوا واعني لها وحلّقها يف العرتاف ويف  مل تكونوا تعرفونها 

عدم  على  يرتّتب  وما  معرفتكم  لعدم  ال�شبب  ما  ذاتها؟  عن  التعبري 

املعرفة؟ )التقوقع، الريبة، عدم الثقة، التمييز �شّد الآخر...(
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8- ��سم �لن�ساط: �لدو�ئر �ملتقاطعة

�مل��س�ع: �له�ّية �ل�طنّية و�لنتماء�ت �ملتعّددة

عدد �مل�ساركني: 25-10

�ل�قت: 60 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: جهاز اإ�شقاط- �شا�شة -لبتوب، اأوراق واأقالم )4 األوان تلوين اأو فر�شاة 

مع حرب ملّون aquarelle اإذا توّفر، لكّل دائرة لون( لكّل جمموعة من 4 اأو 5 اأ�شخا�ص اأو 4 

األواح كرتون ملّون لكّل جمموعة

�لأهد�ف

ويفهم الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...( الــعــاّم  املجال  مفهوم  املــتــدّرب  •��يــدرك 
دينامّية املجتمع املديّن

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

•��يدرك الرتباط بني هوّيته الوطنّية وانتماءاته 
املتعّددة، مبا فيها الطائفّية 

•��ي�شتنتج غنى التفاعل الثقايّف يف �شياق املواطنة 

ّ
وعلى ال�شعيد العاملي

ويــدرك  املختلفة  املــواطــنــة  منــاذج  بــني  •��ميّيز 
ــة  ــة الــفــردّي عــالقــتــهــا بــاملــكــّونــات الجــتــمــاعــّي

واجلماعّية

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

التنّوع وال�رشاكة �شمن  •��يلتزم مبداأي احرتام 
احلّيز العاّم

العام- �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة احلّيز  – املواطنة-  – التنّوع  الختالف 

الهوّية الوطنّية اجلامعة

دائـــرة نقاط �نتباه للمدّرب كـــّل  خ�شو�شّية  فــهــم  عــلــى  •��الــرتكــيــز 
اجلماعة،  )الــفــرد،  وا�شتقاللّيتها  الــدوائــر  من 

الوطن، الإن�شانّية(

•��اإبراز اأ�شالة كرامة الفرد وحقوقه مبعزل عن 
انتماءاته 
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العاّمة  املواطنة  باأ�ش�ص  للتذكري  •��ال�شتفادة 
)احلقوق، احلرّيات، امل�شاركة، القيم(

امل�شرتكة  الأ�شا�شّية  النــتــمــاءات  اإىل  •��الوعي 
ة وموقع كّل منها  واخلا�شّ

مفاعيل  وحتــديــد  النــتــمــاءات  تــداخــل  •��اإدراك 
الفرد  بني  ة  خا�شّ )املثاقفة...(،  التداخل  هذا 

واجلماعة )الطائفة/الدين( والوطن 

•��التاأكيد على مفهوم املواطنة احلا�شنة للتنّوع 
ــمــاذج الأخــــرى  ــن ــايّف وخــ�ــشــو�ــشــّيــات ال ــق ــث ال

واإ�شكالّياتها 

وكيفّية  املــ�ــشــرتكــة  بامل�شاحة  مــًعــا  •��التفكري 
اإحيائها

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

) دقيقتان(

اأ�شخا�ص يف كّل  اأو 5  •��توزيع امل�شاركني على جمموعات �شغرية )4 
جمموعة(

�لن�ساط

)30 دقيقة (

دوائر  بر�شم  جمموعة  كّل  من  الطلب  على  التمرين  هذا  •��يقوم 
ميكن  )الفرد/اجلماعة/الوطن/الإن�شانّية(.  الأربع  النتماءات 

بع�شها  مع  وتن�شيقها  ملّون  كرتون  األواح  من  الدوائر  ق�ّص  اأي�ًشا 

الإن�شانّية(  الوطن/  اجلماعة/  )الفرد/  ال�شحيحة  مواقعها  �شمن 

مع الرتكيز على تراتبّية الدوائر )اأًيا منها اأر�شم اأّوًل...( وتقاطعها مع 

ل  للتو�شّ املجموعة  يف  احلوار  واعتماد  املختلفة،  واأحجامها  بع�شها 

اإىل تفاهم اأو قناعات م�شرتكة عن الر�شم )15 دقائق(

حول  والنقا�ص  الر�شوم  عر�ص  يتّم  الر�شم  من  اجلميع  انتهاء  •��بعد 
العمل، وفق الأ�شئلة املرفقة )15 دقيقة( 

�لتق�مي 

) 26 دقيقة (

املواطنة  مناذج  تّثل  التي  الدوائر  ال�شا�شة  على  ب  املدرِّ يعر�ص  ثّم 

الوطنّية  الهوّية  ر�شم  على  خا�ّص  ب�شكل  التوّقف  مع  املختلفة 

والنتماءات وعر�ص التف�شريات اجلانبّية للر�شم )26 دقيقة(
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�أ�سئلة �حل��ر: 

1- اأّي دائرة من الدوائر الأربع ر�شمت اأّوًل؟ ملاذا؟ 

•��الرتكيز على دائرة الفرد واإبراز دور الفرد ك�شخ�ص م�شتقّل   

اجلماعّية  النتماءات  اأ�شا�ص  الفردّية  فالهوّية  وم�شوؤول، 

ولي�ص العك�ص. 

اأعطيتها  اأم  بع�شها؟  اإىل  بالن�شبة  منا�شًبا  الدوائر  حجم  ترى  2-  هل 

اأحجاًما خمتلفة؟ 

لفت  مع  الثالث  اجلماعّية  النتماءات  دوائر  حول  •��احلوار   

واحلا�شنة  الأو�شع  وهي  الإن�شانّية  دائرة  اأهمّية  اإىل  النظر 

اجلميع  يربط  الذي  النتماء  بهذا  وال�شعور  للجميع 

ببع�شهم، وما يوّلد هذا ال�شعور من ت�شامن اإن�شايّن �شامل 

واحرتام لكرامة الإن�شان وحقوقه من دون تفرقة. 

النتماءات  وم�شاحة  العاّم  املجال  م�شاحة  بني  •��التمييز   

اجلماعّية الثقافّية والدينّية.  

3-  ملاذا اخرتت موقع الدوائر بالن�شبة اإىل بع�شها بهذا ال�شكل؟

الدوائر ببع�شها وامل�شاحات امل�شرتكة  •��احلوار حول عالقة   

اأو  ابتالع  ل  العاّم(،  املجال  اجلماعة،  )الفرد،  بينها  ما  يف 

ذوبان لدائرة يف اأخرى: فالفرد ل تختزله اجلماعة، والوطن 

ة...  اأو�شع من النتماءات اجلماعّية اخلا�شّ

4- ماذا تعني لك م�شاحات اللتقاء بني الدوائر؟ اأعط اأمثلة من واقعك. 

�خلتام 

)دقيقتان(

املتبادل  التاأثري  الدوائر:  تالقي  عند  الألوان  حتّول  اإىل  النظر  لفت 

)املثاقفة( بني هذه امل�شاحات والنتماءات. 

جدول الهوّية الذاتّية ودوائر النتماءات الرئي�شة�مل�ستند�ت

 فادي ضو )إرشاف(: دليل املدّربني عىل املواطنة الحاضنة للتنّوع يف لبنان. أديان،�ملر�جع
2014 http://www.adyanonline.net/course/view.

php?id=65



146

�لرئي�سة �لإنتماء�ت  ودو�ئر  �لذ�تّية  �له�ّية 

�شو فادي 
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9- ��سم �لن�ساط: ل�حة �لأل��ن

�مل��س�ع: �إد�رة �لتنّ�ع: من الن�شهار اإىل قبول التنّوع

عدد �مل�ساركني: 10- 20

�ل�قت: 40 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: �شحنان �شّفافان اأو زبدّيتان وا�شعتان �شّفافتان، األوان مائّية متنّوعة مع 

اأكرث من ري�شة تلوين - جهاز اإ�شقاط- �شا�شة - جتهيزات �شوت- لبتوب

�لأهد�ف

على الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...( واملحافظة  التنّوع  اأهّمية  املتدّرب  •��يدرك 
اخل�شو�شّيات الثقافّية.

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

املجموعات  على  الن�شهار  خماطر  •��ي�شتنتج 
الثقافّية املختلفة.

 )يعرّب، 
ّ

 العالئقي
ّ

الهدف املهاراتي

ي�شغي، يتعاطف، يتفّهم(

املجتمع لون  توحيد  يف  راأيه  عن  •��يعرّب 

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

عــلــى  املـــحـــافـــظـــة  �ـــــــــرشورة  عـــــن  •��يـــــدافـــــع 
اخل�شو�شّيات الثقافّية

التنّوع �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة الثقافّية،  اخل�شو�شّيات  النــ�ــشــهــار، 

الثقايّف

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

) دقيقتان(

 يق�شم املدّرب املجموعة اإىل فريقني. يطلب من الفريق اأ ر�شم لوحة على 

عن  تعرّب  لوحة  ر�شم  ب  الفريق  من  ويطلب  التنّوع،  عن  تعرّب  �شحن 

الألوان نف�شها، وبن�شب  الفريقان  اأن ي�شتعمل  الن�شهار، على �رشط 

متفاوتة بني الألوان.
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�لن�ساط

)23 دقيقة (

الفريقني  من  املــدّرب  يطلب  ثّم  للر�شم.  دقائق   7 جمموعة  كّل  تعطى   

�رشح الر�شمني. 

 
ّ

تكاملي ب�شكل  لــالألــوان  مــوّزًعــا  اأ  الفريق  ر�شم  يكون  اأن  املتوّقع  من 

ي�شّكل لوحة من عّدة األوان.

عن  ناجت  واحد  لون  ذات  ر�شمته  تكون  اأن  املتوّقع  فمن  ب  الفريق  اأما 

خليط كّل الألوان.

ي�شاأل املدّرب كالًّ من الفريقني عن خياراتهما خالل الر�شم، وهل كان 

ا، وهل هناك من يرغب يف اقرتاح اأ�شكال اأخرى اأو 
ً
كّل الفريق من�شجمـ

طريقة اأخرى للتعبري عن املو�شوع بالألوان اأو تعديالت على الر�شم، 

مع الرتكيز دائًما على معنى ذلك بالن�شبة اإىل التنّوع يف املجتمع.

ي�شعى املدّرب اأن يالحظ اجلميع اأّنه يف ر�شم الن�شهار اللون الأقوى 

اأو الأكرث ا�شتعماًل طغى على �شائر الألوان. 

بعد ال�شتماع اإىل تعليقات امل�شاركني، يلّخ�ص املدّرب تعليقاتهم، مرّكًزا 

على النقاط التالية: 

وجودها،  ومكان  و�شكلها،  لونها،  خ�شو�شّياتها،  لها  جمموعة  •��كّل 
واآلّيات ارتباطها باملجموعات الأخرى.

دوٌل  اعتمدتها  التي  الن�شهار  ا�شرتاتيجّيات  مع  يحدث  ما  •��لكن 
اأ�شحاب  تدفع  ال�شيا�شات  اأّن  املا�شي،  القرن  يف  كثرية  عربّية 

مــتــ�ــشــابــهــون وكــّلــنــا واحـــد على  كــّلــنــا  ّنــنــا  بــاأ اإقــنــاعــنــا  اإىل  ــقــرار  ال

الوطنّية  الهوية  وبناء  واخل�شو�شّيات،  التنّوع  نكران  اأ�شا�ص 

ال�شمولّية  النظرة  هــذه  مع  التماهي  اأ�شا�ص  على  الوطن  وحــّب 

. للمجتمع

•��يوؤّدي ذلك اإىل تهمي�ص تاريخ املجموعات الثقافّية املختلفة وعاداتها 
وتقاليدها...اإلخ.، وطغيان اإحدى املجموعات )عادة الأكرب اأو الأكرث 

�شلطة( على املجتمع وثقافته. 

اأ�شا�ص  على  امل�شاكل  جتّنب  ميكن  بالن�شهار  اأّنــه  البع�ص  •��يعتقد 
الن�شهار هذه خ�شو�شّياتنا  تلغي حالة  الواقع  لكن يف  الختالف، 

املتنّوعة التي تعطي للوطن غناه. 
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املدّرب  تركيز  مع  الن�شهار  حدوث  تاليف  كيفّية  امل�شاركون  يناق�ص 

على نقطة احلفاظ على اخل�شو�شّيات الثقافّية للجماعات. اجلماعات 

ة  خا�شّ اأو  مقحمة  جمموعات  لي�شت  اأي  اأقلّيات،  لي�شت  عددًا  الأ�شغر 

اأ�شكال  عّدة  ولها  الن�شيج،  من   
ّ

اأ�شا�شي جزء  هي  اإمّنا  مداراتها،  يجب 

)فكرّية، دينّية، ثقافّية(. ومن كان اأكرثّية عددّية يف التاريخ اأ�شبح اأقلّية 

عددّية الآن اأو العك�ص. لذا، من املهم اإعطاء الف�شحة للجماعات املختلفة 

)ثقافّية، فكرّية، دينّية( للتعبري عن ذاتها ومعتقداتها بحرّية وممار�شة 

..الخ. 
ّ

والفّني والفكرّي  الثقايّف  نتاجها  وعر�ص  و�شعائرها،  عاداتها 

اأن ميار�ص كّل منا دوره يف املواطنة احلا�شنة للتنّوع  اإىل  نحن بحاجة 

الثقايّف، يف ظّل دولة تعمل على اإدارة التنّوع واملحافظة عليه.

�لتق�مي 

) 10 دقائق (

تفعيل  يف  احلكومّية  وغري  احلكومّية  املنّظمات  ودور  دورنا  هو  ما 

الن�شهار �شكل من  باأّن  تعترب  الثقايّف؟ هل  للتنّوع  املواطنة احلا�شنة 

اأ�شكال الهيمنة؟ وكيف؟ 

�خلتام 

) 5 دقائق (

�خلال�سة: نحن اأ�شبه بلوحة متنا�شقة وموّزعة ب�شكل متكامل ومريح. 

حماولة الغلبة اأو توحيد اللون يوؤّدي اإىل ت�شويه املجتمع واإف�شاد جمال 

امل�شهد. 

ويختم املدّرب بعر�ص فيلم امل�رشوع )ثالث دقائق(

فيلم املواطنة احلا�شنة للتنّوع على الرابط التايل:�مل�ستند�ت

 http://bit.ly/1tc8S3U 

http://bit.ly/1tc8S3U
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10- ��سم �لن�ساط: ل �أ�سارك

�مل��س�ع: �مل�ساركة يف �حلياة �لعاّمة

عدد �مل�ساركني: 20- 30

�ل�قت: 40 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: اأوراق- اأقالم

�لأهد�ف

ال�شيا�شّية، الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...( امل�شاركة  اأهمّية  املــتــدّرب  يكت�شف 

و�رشورة التم�ّشك بهذا احلّق.

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

يحّلل املتدّرب درا�شة احلالة التي تعك�ص واقًعا يف 

.
ّ

العامل العربي

يفّكك العراقيل التي حتّد من م�شاركة اجلماعات 

.
ّ

على تنّوعها الثقايّف والديني

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

الثقايّف  للتنّوع  احلا�شنة  املــواطــنــة  عــن  يــدافــع 

يف  اجلميع  م�شاركة  �شمان  على  تقوم  والــتــي 

احلياة العاّمة.

املجتمع �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة )النــتــخــابــات-  ال�شيا�شّية  املــ�ــشــاركــة 

الثقايّف-  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  املـــديّن..(- 

ا ا ودينيًّ اجلماعات املتنّوعة ثقافيًّ

التاأّكد من اأّن امل�شاركني لديهم معرفه باملفاهيم.نقاط �نتباه للمدّرب

الإلتزام بدرا�شة احلال مع دعوة امل�شاركني لذكر 

بع�ص الوقائع التي جت�ّشد هذه احلالة يف جمتمع 

كّل منهم.
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�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

) دقيقتان(

ويعطي  اأ�شخا�ص   5-4 من  جمموعات  اإىل  امل�شاركني  املدّرب  يق�شم 

امل�شتند لكّل جمموعة. 

�لن�ساط

)30 دقيقة(

15 دقيقة للمناق�شات الداخلّية للمجموعات.

13 دقيقة لعر�ص جمموعات العمل.

اأو  حتدث  م�شابهة  جتارب  مل�شاركة  املتطّوعني  بع�ص  لقيام  دقائق   5

حدثت يف جمتمعاتهم، ومعرفة كيف مّت التعامل معها.

�خلتام 

) 5 دقائق (

امل�شاركة  بحّق  التم�ّشك  اأهمية  على  ين�شّب  والذي  للختام  دقائق   5

الثقايّف  للتنّوع  املواطنة احلا�شنة  ال�شيا�شّية جلميع اجلماعات واأهمّية 

لتحقيق ذلك.

م�شتند ل اأ�شارك )ق�ّشة نبيل(�مل�ستند�ت
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�أ�سارك« »ل  ن�ساط  م�ستند 

املجتمع،  يف  قليل  عددها  جماعة  اإىل  ينتمي  �شاّب  نبيل 

اأن  يرى  لأّنــه  النتخابات  يف  امل�شاركة  عن  يتوّقف  اأن  قــّرر 

ل  يفوزون  وعندما  كبرية  جماعات  اإىل  ينتمون  املر�ّشحني 

جماعته.  مب�شاكل  يهتّمون 

النتخابات  يف  امل�شاركة  عــدم  يف  نبيل  مع  تّتفق  •��هل 
وملاذا؟

جماعته  مــ�ــشــاكــل  لــتــو�ــشــيــل  ــه  ل مــقــرتحــاتــك  هــي  •��مــا 
للم�شوؤولني؟

جماعة  مثل  تعاين  جمتمعك  يف  جماعات  هناك  •��هــل 
نبيل؟ ما هي؟ وماذا فعلت؟

العي�ص  لتحقيق  اآلّية  اأف�شل  هي  ما  نظرك  وجهه  •��من 
ا  ثقافيًّ املتنّوع  الــواحــد  املجتمع  يف  املواطنني  بــني  مًعا 

ا؟ ودينيًّ
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11- ��سم �لن�ساط: مينا

�مل��س�ع: �لتمييز

عدد �مل�ساركني: بني 8 و30

�ل�قت: 45 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: اأوراق- اأقالم- جهاز اإ�شقاط- �شا�شة - جتهيزات �شوت- لبتوب

�لأهد�ف

ال�شلبّية الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...( الإدارة  اأ�ــــرشار  ــدّرب  املــت  •��يكت�شف 

.
ّ

للتنّوع الثقايّف والديني

تقّبل  تتطّلب  والدولة  الوطن  وحدة  اأّن  •��يفهم 
التنّوع واإدارته ال�شليمة.

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

املتنّوعة  اجلماعات  اأو�ــشــاع  املــتــدّرب  •��يحّلل 
.

ّ
ثقافّيًا ودينّيًا يف العامل العربي

التنّوع.  اإدارة  لعدم  ال�شلبّية  الآثار  •��يقّيم 

 )يعرّب، 
ّ

 العالئقي
ّ

الهدف املهاراتي

ي�شغي، يتعاطف، يتفّهم(

يف  التنّوع  اإدارة  كيفّية  يف  روؤيــتــه  عــن  •��يعرّب 
 .

ّ
العامل العربي

•��يتعاطف مع اجلماعات امل�شتبعدة يف جمتمعها.

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

ملجتمعه. املكّونة  اجلماعات  حقوق  عن  •��يدافع 

التنّوع �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة اإدارة  التنّوع-  الإق�شاء-  ال�شتبعاد-   

ّ
- الوطن- التما�شك الجتماعي

ّ
الثقايّف والديني

 •��الرتكيز مع املجموعة على اأّن الن�شاط ل يهدف نقاط �نتباه للمدّرب

اإىل مناق�شة الظروف ال�شيا�شّية للفيلم )احلكم 

اإدارة  م�شاألة  يف  مًعا  للتفكري  بــل  مــ�ــرش(،  يف 

التنّوع يف املجتمع الواحد. 
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نف�ص  يف  نتعاي�ص  اأن  يكفي  ل  معًا  العي�ص  •��يف 
رموزها  جمموعة  تفر�ص  األ  املهّم  بل  املكان 

على الآخرين وعلى امل�شاحة العاّمة.

انتماء  معرفة  دون  من  جنب  اإىل  جنبًا  •��العي�ص 
تهمي�ص  هو  بل  الإيجابي  بالأمر  لي�ص  الآخــر 

له.

ثقايّف بني  واملا   
ّ

ديني بني  املا  الت�شامن  •��اأهمّية 
•��النتباه لعدم اخت�شار التنّوع بامل�شاألة الدينّية 

فقط. 

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)7 دقائق(

عر�ص فيلم مينا للمخرج بيرت األفي

�لن�ساط

)30 دقيقة (

 نقا�ص على مرحلتني:

املرحلة الأوىل: تق�شم املجموعة اإىل فرق �شغرية من 4 اإىل 6 اأ�شخا�ص، 

�شمن  اجلماعات  حتديد  دقائق   7 فرتة  خالل  فريق  كّل  من  ويطلب 

الوطن )وطن امل�شاركني( التي ميكن اأن ينطبق على اأع�شائها ال�شعور 

عر�ص  عرب  تفكريها  بنتائج  الفرق  ت�شارك  العاّم.  املجال  يف  باخلوف 

اأ�شماء املجموعات فقط من دون �رشح اأ�شباب اختيارها )10 دقائق(. 

املرحلة الثانية: احلوار مًعا حول الأ�شئلة التالية )20 دقيقة(:

اجلماعات؟ هذه  لدى  اخلوف  �شبب  هو  •��ما 
اخلوف؟ اأ�شباب  لنزع  املطلوب  •��ما 

املديّن؟  املجتمع  دور  هو  وما  ذلك؟  يف  الدولة  دور  هو  •��ما 
•��ما هي العنا�رش التي �شاعدت مينا )الفيلم( ملتابعة حياته ون�شاطاته؟  

�خلتام 

)8 دقائق(

اإحدى  مع   
ّ

الفعلي للت�شامن  ا�شتعدادهم  عن  امل�شاركني  املدّرب  ي�شاأل 

اجلماعات املهّم�شة اأو عن اللتزام لنزع اأ�شباب اخلوف من جمتمعهم، 

ويرتك اإمكانّية امل�شاركة مبوقفه ملن يريد ذلك. 

الفيلم على الرابط التايل:�مل�ستند�ت

https://www.youtube.com/watch?v=og49KU4uMg4

https://www.youtube.com/watch?v=og49KU4uMg4


155

 12- ��سم �لن�ساط: �سجرة �لتنّ�ع

�مل��س�ع: نتيجة �لتنّ�ع �لدينّي و�لثقايّف يف �إثر�ء �لدولة و�ملجتمع

عدد �مل�ساركني: بني 5 و20

�ل�قت: 45 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: اأوراق- اأقالم

�لأهد�ف

 والثقايّف يف الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...(
ّ

 •��يعرف املتّدرب ثمار التنّوع الديني

املجتمع.

التنّوع  يف  ا  �شلبيًّ توؤّثر  التي  العراقيل  •��يدرك 

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

التنّوع  تفعيل  اأ�شاليب  بني  املــتــدّرب  •��يقارن 
لإثراء املجتمع وبني العراقيل التي حتّد منه.

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

التنّوع.  تعزيز  اآلّيات  •��يتبّنى 

التنّوع – اإدارة التنّوع - معوقات التنّوع - ثمار �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة

التنّوع

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)5 دقائق(

يق�شم املدّرب امل�شاركني اإىل جمموعات عمل من 5 اأفراد.

غ�شوًنا  ت�شمل  التي  التنّوع  �شجرة  ر�شم  جمموعة  كّل  من  ويطلب 

 
ّ

والديني الثقايّف  التنّوع  وجود  من  الإيجابّيات  )اأي  التنّوع  ثمار  فيها 

باملجتمع(، ور�شم ديدان تعك�ص املخاطر التي تهّدد التنّوع يف املجتمع. 

ميكن اأي�ًشا طلب ر�شم ثمار مهرتئة/مري�شة جت�ّشد نتائج عدم اإدارة 

التنّوع بطريقة �شليمة. 
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�لن�ساط

)25 دقيقة (

 10 دقائق لعمل املجموعات

25 دقيقة لعر�ص جمموعات العمل، وفق النقاط الثالث التالية:

اجلّيدة( )الثمار  املوجودة  التنّوع  •�اأنواع 
)الديدان( التنوع  تهّدد  التي  •�املخاطر 

ككّل  املجتمع  على  ال�شليمة  واإدارته  التنّوع  احرتام  عدم  •��نتائج 
)الثمار ال�شّيئة(

�لتق�مي 

)5 دقائق (

يطلب املدّرب من امل�شاركني تلخي�ص اأهّم ثمار التنّوع التي ظهرت من 

خالل عمل كّل املجموعات واأهّم العوائق لهذه الثمار.
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13- ��سم �لن�ساط: عربة �مل��طنة

�مل��س�ع: قيم �مل��طنة �حلا�سنة للتنّ�ع �لثقايّف وحتّدياتها

عدد �مل�ساركني: بني 30-10

�ل�قت: 60 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: لوح واأقالم - اأوراق كبرية

�لأهد�ف

للتنّوع الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...( احلا�شنة  املواطنة  قيم  املتدّرب  •��يعّدد 
الثقايّف.

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

•��يحّلل واقع املواطنة يف كّل من الدول امل�شاركة 
ويقارن بينها.

•��يقّيم التحّديات التي تواجه املواطنة احلا�شنة 
للتنّوع الثقايّف يف الدول العربّية امل�شاركة.

املــواطــنــة  حتـــّديـــات  ملــواجــهــة  حـــلـــوًل  •��يـــقـــّدم 
مكان  ــتــه/  دول يف  الــثــقــايّف  للتنّوع  احلا�شنة 

اإقامته/ مدينته.

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...( 

ويدافع  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  قيم  •�يتبّنى 
عنها.

املواطنة، �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة قيم  الثقايّف،  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة 

حتّديات املواطنة.

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)5 دقائق(

حقوق  وفيها  واقت�شادية،  و�شيا�شّية  اجتماعّية  اأبعاد  للمواطنة   

حمرومة  املجتمع  من  فئات  كانت  اإذا  مواطنّيتنا  تكتمل  ل  وواجبات. 

تبقى  وكذلك  القت�شادّية،  اأو  ال�شيا�شّية  اأو  الجتماعّية  احلقوق  من 

مع  املواطنني  �شائر  مع  التفاعل  من  تغنِت  مل  اإذا  فقرية  مواطنّيتنا 

خلفّياتهم الثقافّية املختلفة. 
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جمتمعنا  واأبناء  )نحن  جميعًا  بها  نركب  عربة  املواطنة  اأّن  فلنتخّيل 

الذين ينتمون اإىل فئات متنّوعة(. ما هي الأ�شياء التي �شت�شاعدنا على 

�شري هذه العربة – عربة املواطنة احلا�شنة للتنّوع الثقايف - اإىل الأمام 

ب�رشط بقائنا معًا جميعنا يف العربة ذاتها؟ �شنجيب عن هذا ال�شوؤال يف 

جمموعات العمل. 

�لن�ساط

)45 دقيقة (

يطلب  اأ�شخا�ص.   6-5 من  جمموعات،  اإىل  امل�شاركني  املدّرب  يق�شم   

من املجموعات تخّيل �شكل عربة املواطنة »احلا�شنة للتنّوع الثقايّف« يف 

جمتمعاتنا وحمّركاتها وعجالتها، ويطلب منهم املناق�شة خلم�ص دقائق 

ويف تلك الأثناء يوّزع على الطاولت اأوراًقا كبرية واأقالًما ملّونة ومن 

لوا اإليها.  ثّم يعطيهم 15 دقيقة لر�شم الأفكار التي تو�شّ

غري  الأ�شياء  على  مالحظات  ويعطي  املجموعات  بني  املدّرب  يتجّول 

الر�شم  يف  الناق�شة  النقاط  بع�ص  اإىل  ي�شري  اأو  باملو�شوع،  املرتبطة 

الكتاب  هذا  من  الأّول  املحور  يف  املوجودة  الكلمات-املفاتيح  باعتماد 

العدالة،  الثقافّية،  احلّرّية  امل�شاواة،  الإن�شان،  كرامة  املواطنة:  )قيم 

مقّدمًا  امل�شاركة(  الختالف،  قبول  التعاطف،  والتكافل،  الت�شامن 

ل  ليتو�شّ اأمثلة  اأو  �شقراطّية  اأ�شئلة  �شكل  على  الكلمات-املفاتيح 

امل�شاركون للكلمات-املفاتيح باأنف�شهم.

يف  الختالف  قبول  ملو�شوع  ذكر  اأّي  يوجد  ل  اأّنه  املدّرب  لحظ  اإذا 

، يطرح مثاًل حول جمتمع يكون مواطنوه اإيجابّيني 
ّ

الر�شم التو�شيحي

ا مع الآخرين الذين ينتمون اإىل الطائفة ذاتها، اأو اللون ذاته، ولكّنهم  جدًّ

�شلبّيون جتاه الآخرين الذين من طائفة اأخرى اأو يختلفون عنهم بلون 

الب�رشة مثاًل، وي�شاأل املدّرب هل �شي�شاهم قبول الختالف بدفع عربة 

املواطنة اإىل الأمام؟

، يتجّول 
ّ

عندما تقرتب املجموعات من النتهاء من الر�شم التو�شيحي

املدّرب بني الطاولت ثانيًة ويطرح على كّل طاولة �شوؤاًل حول العرثات 

اأو التحدّيات التي من املمكن اأن تربز يف طريق املواطنة احلا�شنة للتنّوع 

الثقايّف يف جمتمعاتنا، وي�شّبهها باحلجر اأو املطّب اأو احلفرة اأو كما يقول 

املثل »و�شع الع�شي بالدواليب« مّما يوؤّدي اإىل ت�شّوه حركة العجلة. 
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العرثات  ملناق�شة  اإ�شافّية  دقائق  ع�رش  امل�شاركني  املدّرب  يعطي 

التحّديات  حول  كلمات-مفاتيح  بطرح  املدّرب  يقوم  واإ�شافتها. 

النزعة  الدميقراطّية،  غياب  العربي:  الوطن  يف  املواطنة  )حتّديات 

، العنف �شد الآخر، 
ّ

ال�شمولّية، غياب املعرفة بالآخر، التع�شب الديني

– بناًء على  �شعف الفكر النقدّي( بالطريقة ال�شابقة ذاتها. كاأن يقول 

عربة  دفع  يف  بالآخر  معرفتنا  عدم  �شت�شاهم  هل   - ال�شابق  املثال 

املواطنة اإىل الأمام اأم ماذا؟ )15 دقيقة(

 stakeholders ال�شاأن  اأ�شحاب  لت�شمل  املناق�شة  تتّد  اأن  املمكن  من 

يف  وذلك  التحّديات  اإزالة  اإ�شافة/  تغيري/  يف  ا  و�شلبيًّ ا  اإيجابيًّ الفاعلني 

حال اإتاحة الوقت لتمديد اجلل�شة.

لعر�ص  ممّثلني  اأو  عنها  ممّثل  اختيار  جمموعة  كّل  من  املدّرب  يطلب 

وتوؤّجل  واملناق�شة،  للعر�ص  دقائق   5 جمموعة  كّل  تعطى  ر�شمهم. 

.
ّ

الأ�شئلة املوّجهة للمدّرب اإىل النقا�ص اخلتامي

بعد انتهاء املجموعات من العر�ص يعطي املدّرب خم�ص دقائق لالأ�شئلة 

اجلماعّية. )15 دقيقة(

�لتق�مي 

)7 دقائق (

مناق�شته  منهم  ويطلب  املتدربني،  على  التايل  ال�شوؤال  املدّرب  يطرح 

للو�شول اإىل اخلال�شة: 

التي تواجه املواطنة  العقبات  اإزالة   يف 
ّ

اإيجابي باإمكاننا لعب دور  كيف 

تهيد  يف  اإيجابّيًا  دورًا  �شنلعب  وكيف  بلداننا،  يف  للتنّوع  احلا�شنة 

الطريق؟

�خلتام 

)3 دقائق (

يجمع املدّرب اأوراق املجموعات ويقوم بتثبيتها على احلائط ويوّزع 

تعريف املواطنة احلا�شنة للتنّوع.

تعريف املواطنة احلا�شنة للتنّوع �مل�ستند�ت

ميكن للمدّرب اختيار بع�ص الفقرات من الف�شل االثاين من هذا الدليل 

اأو الف�شل كاماًل.
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�مل��طنة« »عربة  ن�ساط  م�ستند 

قــبــول  نــتــاج  هــي  �لثقايف:  للتنّ�ع  �حلا�سنة  �مل��طنة 

والتفاعل  احلــوار  وحتفيز  الواحد،  املجتمع  �شمن  التنّوع 

خالل  من  العاّمة،  احلياة  �شياق  يف  مكّوناته  بني  احل�شارّي 

 امل�شرتك، واعتبار ال�رشاكة 
ّ

اعتباره م�شدًرا للغنى اجلماعي

جزًءا  الثقايّف،  اختالفه  من  الرغم  على  الآخــر،  املواطن  مع 

يف  ذلك  وُي�شهم  واملجتمعّية.  الفردّية  الذات  بناء  عملّية  من 

الهوّية  معامل  وحتــديــد  اجلامعة،  الوطنّية  الثقافة  تكوين 

اأو  اأخرى  على  جمموعة  هيمنة  دون  من  امل�شرتكة  الوطنّية 

عاتق  على  ذلك  حتقيق  ويقع  معّينة.  ثقافّية  اأحادّية  فر�ص 

والدولة.  املديّن  الأفراد واجلماعات واملجتمع 



161

14-��سم �لن�ساط: د�ست�ر �مل��طنة �حلا�سنة للتنّ�ع

�لتنّ�ع �لثقايّف و�لدينّي و�لد�ساتري �لعربّية

عدد �مل�ساركني: 6- 20

�ل�قت: 45 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: اأوراق- اأقالم

�لأهد�ف

الثقايّف الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...( التنّوع  انعكا�ص  اأهّمية  املتدّرب  •��يعرف 
يف الد�شتور.

يف  توثيقها  و�ــرشورة  ال�شمري  حّرّية  •��يفهم 
الد�شتور.

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

خــالل  مـــن  جمــتــمــعــه  ــــع  واق املــــتــــدّرب  ــم  •��يــقــّي
باملواطنة  املرتبطة  الد�شتور  مواّد  اإىل  التعّرف 

احلا�شنة للتنّوع الثقايّف.

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...( 

الد�شتور. يف  واإقرارها  ال�شمري  حّرّية  •��يتبّنى 
يف  والثقايّف   

ّ
الديني التنّوع  اأهمّية  عن  •��يدافع 

املجال العاّم.

املجال �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة الــعــاّم،  املجال   ،
ّ

والديني الثقايّف  التنّوع   

املفتوح، حّرّية  العاّم  املجال   ،
ّ

العاّم اخل�شو�شي

ال�شمري، الد�شتور.

�رشورة التاأكيد على اأن ت�شوغ املجموعة الأوىل نقاط �نتباه للمدّرب

د�شتوًرا يعك�ص التنّوع والثانية ت�شوغ د�شتوًرا 

ل يعك�شه ليقارن امل�شاركون بينهما
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�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)5 دقائق(

الأوىل  املجموعة  من  يطلب  عمل:  جمموعتي  اإىل  امل�شاركني  تق�شيم 

د�شتوًرا  الثانية  اللجنة  ت�شوغ  بينما  التنّوع،  يعك�ص  د�شتور  �شياغة 

يعك�ص قيم وحقوق جماعة واحدة من دون باقي اجلماعات يف املجتمع. 

�لن�ساط

)30 دقيقة(

 15 دقيقة لقيام جمموعتي العمل ب�شياغة د�شتور املواطنة مكّوًنا من 

5 مواّد.

10 دقائق لعر�ص املجموعتني 

اأثر الد�شتور يف املواطن واملجتمع  10 دقائق للنقا�ص مع الرتكيز على 

واملجال العاّم 

 �لتق�مي 

)5 دقائق( 

 يعيد املدّرب تلخي�ص النقاط التي كان عليها اّتفاق والنقاط التي اختلف 

امل�شاركون عليها 

�خلتام 

)5 دقائق(

الد�شتور  من  )مقتطفات  العربّية  الد�شاتري  من  مناذج  املدّرب  يّوزع 

( ويختم
ّ

 والتون�شي
ّ

اللبنايّن واملغربي

والد�شتور �مل�ستند�ت  
ّ

املغربي والد�شتور  اللبنايّن  الدر�شتور  من  مقتطفات 

ّ
التون�شي

اأمثلة عن الد�شاتري العربّية الأخرى �ملر�جع

http://www.constitutionnet.org/ar 
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ن�ساط م�ستند�ت 

للتنّ�ع« �حلا�سنة  �مل��طنة  »د�ست�ر 

2014 �لت�ن�سّية  �جلمه�رية  د�ست�ر 

6 �لف�سل 

�لدينّية،  �ل�سعائر  وممار�سة  و�ل�سمري  �ملعتقد  حلّرّية  كافلة  للدين،  ر�عية  �لدولة 

ودور امل�شاجد  حلياد  �شامنة 

.
ّ

احلزبي التوظيف  عن  العبادة 

منها،  �لنيل  ومنع  �ملقّد�سات  وبحماية  و�لت�سامح  �لعتد�ل  قيم  بن�رش  �لدولة  تلتزم 

كما تلتزم مبنع دع��ت �لتكفري و�لتحري�س على �لكر�هية و�لعنف وبالت�سّدي لها.

�للبناين �لد�ست�ر 

�لد�ست�ر مقّدمة 

ويف  �لعاّمة  �حلرّيات  �حرت�م  على  تق�م  برملانّية،  دميقر�طّية  جمه�رّية   ج -  لبنان 

احلقوق  يف  وامل�شاواة  الجتماعّية  العدالة  وعلى  و�ملعتقد،  �لر�أي  حرّية  طليعتها 

اأو تف�شيل.  املواطنني دون تايز  والواجبات بني جميع 

�مل�سرتك. �لعي�س  ميثاق  تناق�س  �سلطة  لأّي  �رشعّية   ي -  ل 

�ملاّدة 9 

جميع  حترتم  تعاىل  هلل  �لإجالل  فرو�س  بتاأديتها  و�لدولة  مطلقة  �لعتقاد   حرّية 

�لأديان و�ملذ�هب وتكفل حرّية �إقامة �ل�سعائر �لدينّية حتت حمايتها على اأن ل يكون 

احرتام  مللهم  اختالف  على  لالأهلني  اأي�شًا  ت�شمن  وهي  العام  النظام  يف  اإخــالل  ذلك  يف 

الدينّية.  وامل�شالح  ال�شخ�شّية  الأحوال  نظام 
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2011 �ملغربّية  �ململكة  د�ست�ر 

ت�سدير: 

يف  فيه،  رجعة  ل  الــذي  لختيارها  وفــاء  املغربّية،  اململكة  اإن 

اإقامة  توا�شل  والقانون،  احلّق  ي�شودها  دميقراطية  دولة  بناء 

و�لتعددّية  �مل�ساركة  مرتكز�تها  حديثة،  دولــة  موؤ�ّش�شات 

يتمّتع  مت�شامن،  جمتمع  دعائم  واإر�شاء  �جلّيدة،  و�حلكامة 

وتكافوؤ  واملــ�ــشــاواة،  والــكــرامــة  واحلــرّيــة  بــالأمــن  اجلميع  فيه 

يف  الكرمي،  العي�ص  ومقّومات  الجتماعّية،  والعدالة  الفر�ص، 

املواطنة. التالزم بني حقوق وواجبات  نطاق 

الوطنّية  بوحدتها  مت�شّبثة  اإ�شالمّية،  دولــة  املغربّية  اململكة 

والـــرتابـــّيـــة، وبــ�ــشــيــانــة تــالحــم مــقــوّمــات هــوّيــتــهــا الــوطــنــّيــة، 

�لإ�سالمّية   - �لعربّية  مك�ناتها،  كل  بان�شهار  املــوّحــدة 

برو�فدها  و�لغنّية  �حل�سانّية،  و�ل�سحر�وّية  و�لأمازيغّية، 

اأن  كما  و�ملت��سطّية.  و�لعربّية  و�لأندل�سّية  �لإفريقّية 

ال�شدارة  مكانة   
ّ

الإ�شالمي الدين  بتبواإ  تتمّيز  املغربّية  الهوّية 

النفتاح  بقيم   
ّ

املــغــربــي ال�شعب  ت�شّبث  ظــّل  يف  وذلـــك  فيها، 

بني  �ملتبادل  و�لتفاهم  و�حل����ر،  و�لت�سامح  والعــتــدال 

جمعاء. �لإن�سانّية  و�حل�سار�ت  �لثقافات 

للتنّ�ع« �حلا�سنة  �مل��طنة  »د�ست�ر  ن�ساط  م�ستند�ت 
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15- ��سم �لن�ساط: دورة �ملجال �لعاّم

�مل��س�ع: �ملجال �لعاّم و�ملجال �خلا�س، �جلماعة و�مل��طنة

عدد �مل�ساركني: 30-20

�ل�قت: 45 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: اأوراق- اأقالم 

�لأهد�ف

•��يتعّرف املتدّرب على كيفية ن�شاأة املجال العام الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...(
وتطويره.

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

مّر  التي  املختلفة  املراحل  بني  املتدّرب  •��يقارن 
بها املجال العاّم.

العاّم  والف�شاء  اجلماعة  بني  املتدّرب  •��مييّز 

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

العاّم. املجال  على  �شلطة  اأّي  هيمنة  •�يرف�ص 

اجلماعة- املجتمع- الف�شاء العاّم- العي�ص مًعا- �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة

-املواطنة – املواطنة احلا�شنة 
ّ

العقد الجتماعي

للتنّوع الثقايّف

 التاأّكد من اإدراك املفاهيم والتمايز يف ما بينهانقاط �نتباه للمدّرب

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)10 دقائق(

يق�شم املدّرب امل�شاركني اإىل جمموعات من 4 اأو 5 اأ�شخا�ص وميهلهم 

املجال  اأو دورة  التي حتمل مراحل  الالفتات  7 دقائق ملحاولة ترتيب 

وعليهم  منف�شلة  اأوراق  يف  العاّم  املجال  ر�شم  و�شع  يتّم  )اأي  العاّم. 

حماولة اإعادة ترتيبها وربطها بع�شها ببع�ص( 
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�لن�ساط

)25 دقيقة (

25 دقيقة لعر�ص املجموعات و�رشح وجهات نظرهم وتعريف املفاهيم 

التي ت�شملها ر�شمة دورة املجال العاّم

�لتق�مي 

)10 دقائق(

 5 دقائق يقوم املدّرب بالتقومي وعر�ص دورة املجال العاّم وتو�شيح 

اأهّم املفاهيم )امل�شتند( و5 دقائق يعيد كّل فريق ت�شحيح ر�شمه.

دورة املجال العاّم�مل�ستند�ت
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�لثقايف للتنّ�ع  �مل��طنة �حلا�سنة  �إىل دولة  من �جلماعة 

�أفر�د جمتمع 

ف�ساء عام - خا�س 

)�لقبيلة، 

�لطائفة...(

ر�أي خا�س - عام

عام ف�ساء 

عامة حرّيات 

�جتماعي  عقد 

وطني

عامة م�ؤ�س�ّسات 

ر�أي عام حمّلي وعاملي

�لإن�سان  حق�ق  �رشعة 

1948

م�سرتك عام  ف�ساء 

للجماعات وعابر  متنّ�ع 

2001 �لثقايف  �لتنّ�ع  �رشعة 

قياد�ت  نخب، 

�جتماعية

م��طن�ن

جمتمع مدين حمّلي وعاملي متنّ�ع

�أ �جلماعة 

ب �جلماعة 

ج �جلماعة 

�مل��طنة دولة 

دولة

للتنّ�ع �حلا�سنة  �مل��طنة 
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16-��سم �لن�ساط: �ملنا�رشة

�مل��س�ع: دور �ملنظمات �لأهلّية يف �لتاأثري يف �لر�أي �لعاّم و�مل�س�ؤولني يف 

ق�سايا �حلياة �لعاّمة

عدد �مل�ساركني: 25-10

�ل�قت: 50 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: اأوراق- اأقالم 

�لأهد�ف

يف الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...( التاأثري  على  العاّم  الراأي  قدرة  اإىل  •��يتعّرف 
ال�شيا�شات العاّمة.

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

العاّم. الراأي  يف  التحّكم  خماطر  •��ي�شتنتج 
الدعاية-   – الإعـــالم  و�شائل  دور  •��ي�شتنتج 
يف   

ّ
الجــتــمــاعــي التوا�شل  �شبكات  ول�شّيما 

تفعيل تاأثري الراأي العاّم.

العاّم- �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة املجال   - اخلــا�ــصّ – الــراأي  العاّم  الــراأي 

ت�شليل  الدعاية-  مفهوم  العاّمة-  ال�شيا�شات 

الراأي العاّم. 

وّظفتها نقاط �نتباه للمدّرب التي  الإعــالم  و�شائل  ذكر  على  التاأكيد 

اجلمعّيات للتاأثري يف ال�شيا�شات.
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�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)5 دقائق(

مع  اأ�شخا�ص،   5 من  عمل  جمموعات  اإىل  امل�شاركني  املدّرب  يق�شم 

ا من جمعّيات وموؤ�ّش�شات  احلر�ص على اأن ت�شّم كّل جمموعة اأ�شخا�شً

خمتلفة. 

يطلب من كّل جمموعة عمل مناق�شة جتربة لها ا�شتطاعت من خاللها 

جتاه  العاّمة  ال�شيا�شات  بع�ص  يف  للتاأثري  وتعبئته  العام  الراأي  ح�شد 

ق�شّية ما، مع ذكر اأهم الطرق والآلّيات التي اّتبعتها ل�شّيما يف ما يتعّلق 

ذلك  ونتائج   
ّ

الجتماعي التوا�شل  ومواقع  الإعالم  و�شائل  بتوظيف 

على ال�شيا�شات العاّمة.

�لن�ساط

)30 دقيقة (

15 دقيقة لكّل املناق�شات الداخلّية ملجموعات العمل. 

15 دقائق لعر�ص جمموعات العمل.

�لتق�مي 

)10 دقائق(

من  ويطلب  العاّم  واخلري  العاّم  الراأي  مفهوَمي  تعريف  املدّرب  يوّزع 

العاّم؟  اخلري  هدفها  كان  هل  و�شفوها:  التي  احلالة  تقومي  امل�شاركني 

اأين ميكن ت�شويبها؟

�خلتام

)5 دقائق(

ا يف بناء اخلري العاّم.  خال�شة عن دور الإعالم وكيفّية ا�شتعماله اإيجابًيّ

 تعريف الراأي العاّم واخلري العاّم.�مل�ستند�ت
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»�ملنا�رشة« ن�ساط  م�ستند 

اإزاء  النا�ص  جمهور  بني  ال�شائدة  الفكرة  هو  �لعام:  �لر�أي 

تثري  التي  العاّمة  امل�شائل  من  م�شاألة  اأو  املواقف  من  موقف 

الــراأي  فيعرّب  امل�شرتكة.  مب�شاحلهم  تتعّلق  اأو  اهتمامهم 

ما،  م�شكلة  اإزاء  وميولهم  ال�شعب  اأفراد  اجّتاهات  عن  العام 

بتاأثري  اأو  لتالقي م�شاحلهم  اأو  بينهم  ما  للتفاعل يف  كنتيجة 

الــراأي  وميّثل  ال�شاغطة.  املجموعات  وتوجيه  الإعــالم  من 

ال�شيا�شات وتوؤّثر فيها  التي حتّدد اجتاهات  البو�شلة  العاّم 

روؤيــة  على  قدرتها  ال�شلطة  تفقد  وبــدونــه  مبا�رش،  ب�شكل 

ال�شحيح.  الطريق 

مًعا  والعي�ص  الإن�شاين  الجتماع  اأ�شا�ص  هو  �لعام:  �خلري 

وتاأمني  اإن�شان  كّل  كرامة  حتقيق  اعتبار  عرب  و�شالم  باأمن 

اخلــري  لتحقيق  �ــرشًطــا  ــه  ورقــّي ووحــدتــه  املجتمع  �ــشــالمــة 

واللتزام  املواطنني  بني  الت�شامن  يقت�شي  ّما   ،
ّ

ال�شخ�شي

واجلماعات،  الأفــراد  جلميع  احلقوق  �شمان  يف  وامل�شاركة 

وت�شافر اجلهود يف تنمية احلياة العاّمة وتطويرها ال�شليم، 

ـــة خــدمــًة  وا�ــشــتــعــمــال املــــوارد املــ�ــشــرتكــة املــعــنــوّيــة واملـــادّي

ا.  اجتماعيًّ املهّم�شني  اأو  القا�رشين  فيهم  مبن  للجميع، 
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17- ��سم �لن�ساط: �أحلم بهذ� يف جمتمعي

�إ�سكالّيات �ملجال �لعاّم يف �لعامل �لعربّي

عدد �مل�ساركني: 30-6

�ل�قت: 50 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: ورق اأبي�ص – اأقالم 

�لأهد�ف

يف الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...( الــعــاّم  املــجــال  اإ�شكالّيات  املــتــدّرب  •��يعرف 
.

ّ
العامل العربي

 الفكرّي )ُيقارن/ميّيز/
ّ

الهدف املهاراتي

ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ ينقد(

تطّور  عرقلت  التي  العوامل  املتّدرب   •��ي�شتنتج 

.
ّ

دور املجال العاّم يف العامل العربي

 )يعرّب، 
ّ

 العالئقي
ّ

الهدف املهاراتي

ي�شغي، يتعاطف، يتفّهم(

الآلــّيــات  عــن  نظره  وجهة  مــن  املــتــدّرب   •��يعرّب 

املثلى لتفعيل املجال العاّم.

ت�شيي�ص �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة  - العاّمة  امل�شلحة   - الــعــاّم   •��املــجــال 

املجال العاّم - تقّلب الأدوار – هوام�ص املجال 

ّ
العاّم- الف�شاء العاّم الفرتا�شي

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)5 دقائق(

 يعطي املدّرب تعريف املجال العاّم

يق�شم امل�شاركني اإىل جمموعات عمل من 3 اإىل 5 اأ�شخا�ص ويعطي كّل 

جمموعة حتليل �شووت ويطلب من كّل جمموعة ملء حتليل �شووت 

مبا يخ�ّص املجال العاّم يف العامل العربي.

�لن�ساط

)35 دقيقة (

املجال  اإ�شكالّيات  ملناق�شة  العمل  ملجموعات  دقيقة   20 املدّرب  يعطي 

 وملء حتليل �شووت 
ّ

العاّم يف العامل العربي

10 دقائق لتقدمي جمموعات العمل حتليلها.

5 دقائق لإعطاء فر�شة لباقي امل�شاركني للتعليق اأو الإ�شافة

�لتق�مي 

)10 دقائق(

يطلب املدّرب من امل�شاركني اقرتاحات عن كيفّية حتويل نقاط ال�شعف 

والتهديدات اإىل فر�ص.

حتليل �شووت�مل�ستند�ت
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جمتمعي« يف  بهذ�  »�أحلم  ن�ساط  م�ستند 

 

حتليل �س�وت

نقاط ال�شعفنقاط القوة

الفر�صالتهديدات



173

18- ��سم �لن�ساط: لعبة حرب �لأل��ن

�مل��س�ع: �لتنّ�ع و�لت�ّزع �جلغر�يّف، و�آلّية حتّرك �ملجم�عات عند �خل�ف 

و�لتعّر�س للتهديد من �ملجم�عات �لأخرى �أو �لإح�سا�س باخلطر

عدد �مل�ساركني: 6-9 �أ�سخا�س- وميكن �أن يك�ن عدد �مل�ساركني 21 مثاًل ويتّم تق�سيمهم 

�إىل 3 جمم�عات، ولكن ب�رشط �أن يك�ن هناك مي�رّش م�ساعد على در�ية ب�سيناري� �للعبة 

على كّل طاولة و�أّل يتجاوز عدد �لالعبني على �لطاولة 9 �أ�سخا�س.

�ل�قت: 40 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: كّل جمموعة يجب اأن يكون معها:

•�مرّبع كرتويّن قيا�ص 30 �شم ×30 �شم  

واأزرق(،  واأحمر  اأبي�ص  األوان خمتلفة، ولنفرت�ص   3 )من  •��3 قطع معجون كبرية   

اإىل كرات �شغرية )بقطر 0.30- 0.5 �شم للكرة(، بحيث يكون  تق�شم كّل قطعة 

هناك 20 كرة من كّل لون على الأقل.

•��تنويعات: ميكن اإ�شافة كرتني �شغريتني   

�لأهد�ف

وحدوث الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...( املجتمع  تفّكك  جذور  املتدّرب  •��يفهم 
التكّتالت ما دون الهوّية الوطنّية.

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

يف  خلل  حـــدوث  اإىل  املـــوؤّديـــة  الــظــروف  •��ينقد 

ّ
الرتابط املجتمعي

 
ّ

الطبيعي الـــتـــوّزع  اإعـــــادة  طــرائــق  •��ي�شتنتج 
الب�شيطة  اخلــطــوات  بع�ص  ويطرح  للمجتمع 

.
ّ

التي ت�شاهم يف الرتابط املجتمعي

 )يعرّب، 
ّ

 العالئقي
ّ

الهدف املهاراتي

ي�شغي، يتعاطف، يتفّهم(

التكّتل  اإىل  املجموعات  ميل  اأ�ــشــبــاب  •��يتفّهم 
ويتعاطف معها.

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

•��يتبّنى مواقف اإيجابّية حول امل�شاحلة واإعادة 
بناء اللحمة الوطنّية.

.�ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة
ّ

 امل�شاحلة، الرتابط املجتمعي

الــولء للمجموعة نقاط �نتباه للمدّرب اأن ي�شبح  اإىل  يــوؤّدي   اخلوف 

اأكرب من الولء للوطن.
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�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)دقيقتان(

 تقف املجموعة حول طاولة، عليها مرّبع من الكرتون. يعطي املدّرب 

اإىل  بتق�شيمها  البدء  منهم  ويطلب  كبرية  معجونّية  قطع   3 املجموعة 

كرات �شغرية. 

�لن�ساط

)30 دقيقة (

1- �ملرحلة �لأوىل: 

مدينة  هو  املربع  هذا  ّن  اأ »�شنفرت�ص  اللعبة:  قواعد  املدّرب  يذكر 

من  بالرغم  مًعا  وي�شكنون  واطمئنان،  ب�شعادة  �شّكانها  يعي�ص 

وبع�شهم  اأبي�ص،  لونهم  املدينة  هذه  �شّكان  بع�ص  اختالفاتهم. 

الأبي�ص  للفريق  بــيــ�ــص  الأ الــلــون  يعطي  اأزرق«.  والآخـــر  اأحــمــر 

)لعبني  الأحــمــر  للفريق  الأحــمــر  الــلــون  ويعطي   )3 اأو  )لعــبــني 

املــتــدّربــون  يــقــف  الأزرق.  لــلــفــريــق  الأزرق  ــلــون  وال ثــالثــة(،  اأو 

املــدّرب:  ويقول  اأزرق  اأحمر/  اأبي�ص/  بالرتتيب  الطاولة  حول 

وكــّرروا  وهكذا،  اأنــت،  ثــّم  ومــن  ّوًل  اأ نــت  اأ بــداأ  اإ بــالــدور،  »�شنلعب 

الكرتويّن(  )املرّبع  املدينة  اأن منالأ هذه  ذلك بح�شب احلاجة، يجب 

�شخ�ص  كـــّل  يــ�ــشــكــن  اأن  هــو  والــ�ــرشط  ــا،  مــًع يــعــيــ�ــشــون  بــ�ــشــّكــان 

لعب  لكّل  ي�شمح  ول  عنه،  خمتلفني  لونني  من  �شخ�شني  بجوار 

املّدرب  ي�شع  مــرة«.  كّل  واحــدة  كرة  من  اأكرث  حتريك  اأو  بو�شع 

من  �شم   5 بعد  على  زرقــاء(  بي�شاء،  )حــمــراء،  كــرات  ثــالث  اأّول 

املدينة.  على  ال�شّكان  بتوزيع  »ابــداأوا  ويقول:  البع�ص،  بع�شها 

بجوار  يعي�شوا  اأن  يحّبون  والنا�ص  فــارغــة،  كثرية  �شقق  هناك 

خمتلفة.«  األوان  من  كانوا  لو  حّتى  بع�شهم 

واأن  �شكنّية،  تكّتالت  وجود  عدم  على  ّكد  يوؤ اأن  املدّرب  على  يجب 

بجانبه  لــون  )كــّل  القاعدة  ُتراعى  واأن  ا،  ع�شوائيًّ الــتــوّزع  يكون 

قـــل بــني كــّل  لــونــان اآخــــران( وهــنــاك فـــراغ يــّتــ�ــشــع لــكــرة عــلــى الأ

 . تني كر
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2- �ملرحلة �لثانية: 

بعد اأن ي�شبح هناك اأكرث من 30 كرة على الرقعة الكرتونّية، يطلب 

الألوان  توزيع  وتذّكر  الرقعة  اإىل  بتمّعن  النظر  الالعبني  من  املدّرب 

الأحمر  اللون  من  الالعبني  اأذن  يف  يهم�ص  ت�شويرها(.  )ميكن  فيها 

اأّنه قد �شمع اأّن اللون الأبي�ص غري مرتاح من ال�شكن بجوار الأحمر 

وقد  بجوارهم،  �شكنوا  ما  اإذا  ممتلكاتهم  بتخريب  يقوم  و�شوف 

اثنني  بجوار  ي�شكن  اأن  الأحمر  على  اأّنه  لي�شبح  اللعبة  �رشط  تغري 

الالعبني  مع  ذاتها  التعليمات  يكّرر  دورة  بعد  الأقّل.  على  اأحمرين 

الكرات  ح�رش  من  م�شكلة  ل  اأّنه  ويخربهم  الأزرق،  اللون  ذوي 

الكرات  بجوار  يكونوا  اأن  من  اأمانًا  اأكرث  فذلك  بع�شها  بجانب 

الالعبون يف  الرقعة ي�شتمّر  التي خارج  الكرات  انتهاء  الأخرى. عند 

اجلديدة.  ال�رشوط  لتطبيق  الرقعة  داخل  املوجودة  الكرات  حتريك 

ومن ثّم يخرب كرات اللون الأبي�ص اأّن الأزرق والأحمر ل يحّبونهم 

اأماكن تركز  اأّي كرة بي�شاء يف  اأّل يرتكوا  ويهّددون بقتلهم ويجب 

بالن�شحاب  الأبي�ص  اللون  ويبداأ  اللعبة  ت�شتمّر  والأزرق.  الأحمر 

حال  يف  الالعبني  املدّرب  )ينّبه  اآخر  مركٍز  اإىل  اأو  ال�شواحي  اإىل  اإّما 

بقاء كرة لوحدها وحولها الكثري من الكرات التي من لون اآخر، اإّنها 

بقع  ثالث  عن  عبارة  دورات  عّدة  بعد  ال�شكل  وي�شبح  خطر!(.  يف 

ما.  نوًعا  متداخلة  لونّية 

3- �ملرحلة �لثالثة: 

يحّذر املدّرب الالعبني من مناطق التداخل )اأنظر هذا الأحمر قد يهجم 

منهم  ويطلب  قلياًل  اللعبة  املدّرب  يوقف  حلظة!(.  اأّي  يف  الأزرق  على 

التاأّمل بال�شكل الناجت )اأو ت�شويره(.

يطرح املدّرب بع�ص الأفكار يف اأثناء تنفيذ التمرين:

•��نقوم باإق�شاء الآخر لأّن خ�شائ�شه املختلفة عن خ�شائ�شي تهّدد 
املجموعات  هم  والإق�شاء  للتهمي�ص  يتعّر�ص  من  واأكرث  كياين، 

الأقّل عدًدا.

•��نخاف من الآخر حّتى لو مل نكن متاأّكدين من مدى �شّحة املعلومات 
التي �شمعناها.
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4- �ملرحلة �لر�بعة:

يقول  ومنف�شلة.  متكّتلة  األوان   3 عن  عبارة  الآن  الرقعة  �شكل 

ميكنهم  ول  البحر  �شاطئ  عن  بعيدين  اأ�شبحوا  هوؤلء  املدّرب: 

ويخ�شون  منطقتهم  يف  مطار  لديهم  لي�ص  وهوؤلء  اإليه،  الو�شول 

اأرا�ٍص زراعية...  لديهم  فلي�ص  اأّما هوؤلء  املقابلة،  املنطقة  ال�شفر من 

التوّزع  لقد اختلفت ح�ش�ص املجموعات من املوارد ب�شبب اختالف 

�شكلها  اإىل  املدينة  لإعادة  احلّل  هو  ما  امل�شاركني  ي�شاأل  ال�شكايّن. 

على  احللول  تكون  وقد  املتدّربني،  من  اإجابات  على  يح�شل  القدمي؟ 

التايل: ال�شكل 

�شفراء. •�اإر�شال 
م�شاحلة. جلنة  •�اإر�شال 

جتارّية. مقاي�شات  •�اإجراء 
هدنة. •�عقد 

حّرّية  وتعّزز  ال�شطهاد  من  املتنّوعة  الفئات  حتمي  قوانني  •��و�شع 
الراأي واملعتقد.

لون  كّل  عن  وافيًا  �رشحًا  لي�شمل  املدينة  يف   
ّ

التعليمي النظام  •��تغيري 
من الألوان وعاداته وتقاليده ومعتقداته 

العي�ص مًعا ومعرفة الآخر  •��اإ�شافة برامج تعليم غري نظامّية ت�شّجع 
وترّوج لقيم املواطنة احلا�شنة للتنّوع الثقايّف، وبرامج تعّزز العمل 

مع الألوان الأخرى من املجتمع لتحقيق العدالة وامل�شاواة بني كاّفة 

الفئات وتوزيع املوارد مبا فيه خري املدينة وم�شلحتها.

اأو  �شفراء  واإر�شال  اللعبة  متابعة  امل�شاركني  من  املدّرب  يطلب 

يكون  بحيث  مًعا  للعي�ص  اتفاقّية  وعقد  املطلوبة  احللول  اإجراء 

الكرات  حتريك  الالعبون  يتابع  واأزرق.  اأحمر  بجواره  اأبي�ص  كّل 

يف  كان  الذي   
ّ

الطبيعي التوّزع  �شكل  اإىل  املدينة  �شكل  يعود  حّتى 

الأوىل. املرحلة  نهاية 
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تن�يعات: 

و�شوؤال  الطاولة،  على  )الأخ�رش(  رابع  لون  اإ�شافة  للمدّرب  ميكن 

امل�شاركني اأين �شيكون مكان هذا الأخ�رش يف كّل مرحلة، ومن ثّم يقوم 

بو�شع الأخ�رش كما يلي:

الرقعة. من  مكان  اأّي  يف  الأخ�رش  و�شع  ميكن  الأوىل  املرحلة  •��يف 
عن  بعيًدا  بنف�شه  النزواء  الأخ�رش  هذا  �شيف�ّشل  الثانية  املرحلة  •��يف 

ال�رشاع القائم.

وقد  اأكرث،  ال�رشاع  عن  الأخ�رش  اللون  �شيبتعد  الثالثة:  املرحلة  •��يف 
يرتك املدينة ويهاجر )اإزالة الكرة اخل�رشاء عن الرقعة(.

و�شلته  اإذا  بالأمان  ي�شعر  اأن  لالأخ�رش  ميكن  الرابعة:  املرحلة  •��يف 
ر�شائل تطمينّية من كاّفة الألوان الأخرى، ويقّرر العودة اإىل املدينة.

�لتق�مي 

)6 دقائق(

؟ 
ّ

الطبيعي لتوّزعه  املجتمع  لإعادة  الأوىل  اخلطوة  خطا  الذي   •��َمن 

�شالم  ر�شالة  اأر�شل  الذي  ذاك  اأو  �شفريًا،  يذهب  اأن  قّرر  الذي  ذاك 

وم�شاحلة..الخ.

جمتمعك؟ يف  ال�شخ�شّية  لهذه  م�شابهة  �شخ�شّيات  هناك  •��هل 
•��هل باإمكانك اأن تلعب دورًا لتدفع بيئتك ال�شغرية حولك اأو جمتمعك 
للمجتمع/اأو   

ّ
الطبيعي التوزيع  اإعادة  نحو  �شغرية  خطوة  خلطو 

 للمجتمع؟
ّ

املحافظة على التوّزع الطبيعي

�خلتام 

)دقيقتان(

 نخ�شى الآخر لأّننا ل نعرفه، ومن واجب الدولة واملنّظمات احلكومّية 

وغري احلكومّية تعريفنا بالآخر كي نتمّكن من العي�ص معه، كما اأّن 

بع�ص املبادرات مّنا كاأفراد اأو مبادرات �شبابّية ملعرفة الآخر �شتلعب 

دورًا اإيجابّيًا يف املحافظة على التنّوع وعلى العي�ص مًعا وعلى الرتابط 

.
ّ

الجتماعي

 Schelling Game�ملر�جع
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19- ��سم �لن�ساط: مروحة �لنز�ع

�مل��س�ع: �لنظرة �إىل �لنز�ع و�أبعاده

عدد �مل�ساركني: 40-10

�ل�قت: 35 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: اأقالم - لوح قاّلب

�لأهد�ف

 الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...(
ّ

الإيــجــابــي بــبــعــديــه  الـــنـــزاع  ـــدّرب  املـــت •��يــفــهــم 
ّ

وال�شلبي

النزاع من  لكلمة  املدلوات  اأهّم  املتدّرب  •��يعرف 
واقع بيئته 

 الفكرّي )ُيقارن/ميّيز/
ّ

الهدف املهاراتي

ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ ينقد(

عن  ال�شلبّية  النمطّية  ال�شورة  املتدّرب   •��يغرّي 

النزاع 

 النزاع�ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة

والرتبية نقاط �نتباه للمدّرب والثقافة  البيئة  دور  اإظهار  •��حــاول 
وال�شياق يف حتديد مفهوم النزاع 

مناطق  مــن  يــاأتــون  الــذيــن  امل�شاركني  •��معظم 
املعاين  اإظهار  على  �شريّكزون  نزاعات،  فيها 

ال�شلبّية 

امل�شاركني  لدى  نظرّية  اأّول  تبني  اأن  •��حــاول 
اأّن امل�شكلة لي�شت يف النزاع،  والتي ترّكز على 

بل يف اآلّيات التعامل مع النزاع 

ترّكز  التي  الثانية  النظرّية  امل�شاركني  مع  •��اإبِن 
  

ّ
والإيــجــابــي  

ّ
ال�شلبي ب�شكله  الــنــزاع  اأّن  على 

ا  �شلبيًّ الفهم  كان  فاإذا  للنزاع،  فهمنا  من  نابع 

كالقّوة  �شلبّية  اأدوات  ا�شتخدام  اإىل  ف�شيقودنا 

اأ ف�شيقودنا  اإيجابيًّ اإذا كان فهمنا  اأّما  والعنف، 

عــلــى الأغـــلـــب اإىل ا�ــشــتــخــدام و�ــشــائــل تــدّخــل 

اإيجابّية. 
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�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)دقيقتان(

و�شط  يف  نزاع  كلمة  وي�شع  قاّلب،  لوح  على  مروحة  املدّرب  ير�شم 

املروحة

�لن�ساط

)18 دقيقة (

 ياأخذ املدّرب مدلولت كلمة النزاع عن طريق 
ّ

 من خالل ع�شف ذهني

Sبكلمة واحدةA شوؤال مبا�رش للم�شاركني حول ما هو مفهوم النزاع�

ويكتب هذه الكلمات على اأذرع املروحة )5 دقائق(

يطلب املدّرب من امل�شاركني اأن يقوموا بتفنيد اإجاباتهم �شمن املعاين 

املدلولت  اأّن معظم  امل�شاركون  ال�شلبّية )�شيالحظ  الإيجابّية واملعاين 

�شلبّية( )5 دقائق(

اختيارهم  �شبب  حــول  املــتــدّربــني  مــع  مفتوًحا  نقا�ًشا  املـــدّرب  يــقــود 

للمدلولت ال�شلبّية )8 دقائق(

�لتق�مي 

)13 دقيقة(

يطرح املدّرب ال�شوؤال: هل هناك نتائج اإيجابّية؟ وكيف ن�شل اإليها؟

�خلتام 

)دقيقتان(

اإذا كان من يحّدد �شلبّية اأو اإيجابّية النزاع هو العقل، فعلينا ا�شتهداف 

العقل بالتوعية حول اأحقّية الختالف يف الآراء واأحقّية التنّوع الثقايّف 

باأّن  والإدراك  وغــريه،   
ّ

واملطلبي  
ّ

ال�شيا�شي والختالف   
ّ

والجتماعي

هناك طرًقا �شلمّية للنظر اإىل اخلالف والنزاع وملواجهته.
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20- ��سم �لن�ساط: �أمناط �ل�ستجابة يف م��قف �لنز�ع 

�مل��س�ع: �لتعامل مع �لنز�ع

عدد �مل�ساركني: 30-6

�ل�قت: 45 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: ن�شخ عن ال�شتبيان جلميع امل�شاركني- اأوراق-اأقالم 

�لأهد�ف

مع الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...( للتعامل  اخلم�شة  الأمنــاط  املتدّرب  •��يفهم 
النزاع

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/

ينقد...(

الأمنــاط  من  كّل  اإيجابيات  املتدّرب  •��ي�شتنتج 
و�شلبّياته

مواقف لأّي  مالئم  الأمناط  اأّي  •�يحّلل 

 )يعرّب، 
ّ

 العالئقي
ّ

 الهدف املهاراتي

ي�شغي، يتعاطف، يتفّهم(

دون  ومن  وا�شح  ب�شكل  خياراته  عن  •��يعرّب 
حرج

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

 الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

النزاع  مع  التعامل  كيفّية  يف  الختالف  •��يتقّبل 
بح�شب ال�شخ�شّيات

الت�شوية، �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة التجّنب،  التعاون،  املناف�شة،  النزاع،   

امل�شايرة

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)5 دقائق(

يقوم    .)1 )م�شتند  �شوؤاًل   30 من  ا�شتبيان  على  التمرين  هذا  يحتوي 

بقراءته  ويقوم  امل�شاركني،  على  ال�شتبيان  هذا  بتوزيع  املدّرب 

وتو�شيح فقراته. 

�لن�ساط

)15 دقيقة (

حدة،  على  ال�شتبيان  بتعبئة  يقوم  اأن  م�شارك  كّل  من  املدّرب  يطلب 

اإجاباته  بنقل  يقوم  ثم  �شوؤال،  لكّل  املالئمة  الإجابة  امل�شارك  فيختار 

)مقيا�ص توما�ص وكلمان  الإجابة  املرفق حيث �شيجد مفتاح  املرّبع  يف 

لأ�شاليب اإدارة النزاع( )م�شتند 2(.
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�لتق�مي 

)15 دقائق(

 يطلب املدّرب من كّل م�شارك احت�شاب جمموع اإجاباته بح�شب العمود 

وذلك بو�شع دائرة على الإجابة املالئمة يف املّربع املرفق.

يف نهاية التمرين �شيّطلع كّل م�شارك على منطه اخلا�ّص يف التعامل مع 

النزاع.

عن  للتعبري  امل�شاركني  اأمام  النقا�ص  باب  بفتح  ذلك  بعد  املدّرب  يقوم   

اأكرب  ب�شكل  للتفاعل  �شوؤال  طرح  ميكن  اخلا�ّص.  منطهم  حول  اآرائهم 

بني امل�شاركني مثل ما هو اأف�شل منط يف راأيك؟ كيف ميكن التغيري من 

منطك باجّتاه اأمناط اأخرى؟ ما هو الفرق بني الأمناط؟ 

�خلتام 

)10 دقائق(

يلّخ�ص املدّرب باإعطاء تعريف لكّل من الأمناط واأين وكيف تكمن 

نقاط ال�شعف والقوة يف كّل منها. 

ال�شتبيان)م�شتند 1( - جدول مفاتيح الإجابة )م�شتند 2(- تعريفات امل�شتندات

اأمناط التعامل مع النزاع )م�شتند 3(
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ن�ساط  م�ستند�ت 

�لنز�ع« �ل�ستجابة يف م��قف  »�أمناط 

ت�سّ�ر)ي( م�قًفا جتد فيه نف�سك تختلف مع �لآخرين، كيف تتعامل 

�مل�قف؟ مع 

امل�شكلة امل�شوؤولّية حلّل  يتحّملون  الآخرين  فيها  اأدع  اأوقات  اأ.    هناك    -1

ب.  بدًل من التفاو�ص على الأمور التي نختلف عليها، اأحاول اأن اأوؤّكد على   

عليها كالنا  نّتفق  التي  الأ�شياء  تلك 

اإىل حّل و�شط ل  اأ.    اأحاول التو�شّ  -2

اأي�ًشا واحتياجاتي  ة  اخلا�شّ احتياجاته  مع  التعامل  اأحاول  ب.   

اأنا عادًة �شارم يف الو�شول لأهدايف اأ.      -3

للحفاظ على عالقتنا الآخر  تهدئة م�شاعر  اأحاول  ب.   

اأ.    اأحاول الو�شول اإىل حّل و�شط  -4

الطرف  رغــبــات  اإر�ــشــاء  اأجــل  مــن  ة  اخلا�شّ برغباتي  اأ�شّحي  ب.  اأحــيــاًنــا   

الآخر

اإىل حّل ل  التو�شّ اأبحث با�شتمرار عن م�شاعدة الآخر يف  اأ.       -5

التوّترات غري املجدية اأحاول فعل ما هو �رشوري لتجّنب  ب.   

ال�شاّرة لنف�شي اأحاول جتّنب خلق الأحداث غري  اأ.      -6

الفوز مبوقفي اأحاول  ب.   

1-�ل�ستبيان م�ستند 
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�لنز�ع« م��قف  يف  �ل�ستجابة  »�أمناط  ن�ساط  م�ستند�ت 

1-�ل�ستبيان م�ستند 

الأمر للتفكري يف  الوقت  يت�شّنى يل بع�ص  الق�شّية حتى  تاأجيل  اأحاول  اأ.      -7

اأي�ًشا النقاط  الآخر عن بع�ص  النقاط مقابل تخّلي  اأتخّلى عن بع�ص  ب.   

اأ.    اأنا عادًة �شارم يف الو�شول اإىل اأهدايف  -8

اللحظة نف�شها اأحاول قول ما يقلقني ويجول يف خاطري مبا�رشًة يف  ب.   

القلق ب�شاأنه اأمٌر لي�ص من ال�رشورّي  اأّن الختالفات  اأ�شعر  اأ.      -9

اإىل مبتغاي للو�شول  اأبذل بع�ص اجلهد  ب.   

اأ.    اأنا عادًة �شارم يف الو�شول اإىل اأهدايف  -10

اأحاول الو�شول حلّل و�شط ب.   

اللحظة نف�شها اأحاول قول ما يقلقني ويجول يف خاطري مبا�رشة يف  اأ.       -11

للحفاظ على عالقتنا الآخر  تهدئة م�شاعر  اأحاول  ب.   

اأ.    يف بع�ص الأحيان اأجتّنب اأخذ بع�ص املواقف كي ل اأزيد من حّدة امل�شكلة  -12

ما  بع�ص  على  احل�شول  مقابل  يريد  ما  بع�ص  على  يح�شل  الآخر  ب.  اأدع   

اأريد

اأقرتح حلوًل و�شًطا اأ.      -13

نظري وجهة  لتحقيق  اأ�شغط  ب.   

اأ�رشح للطرف الآخر وجهة نظري واأطلب منه �رشح وجهة نظره اأ.      -14

الآخر للطرف  اأحاول �رشح منطقي واإيجابّيات موقفي  ب.   
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�لنز�ع« م��قف  يف  �ل�ستجابة  »�أمناط  ن�ساط  م�ستند�ت 

1-�ل�ستبيان م�ستند 

للحفاظ على عالقتنا الآخر  تهدئة م�شاعر  اأحاول  اأ.      -15

التوّترات غري املجدية اأحاول فعل ما هو �رشورّي لتجّنب  ب.   

اأيذاء م�شاعر الآخر اأ.     اأحاول جتّنب   -16

باإيجابّيات موقفي الآخر  الطرف  اإقناع  اأحاول  ب.   

17-   اأ. اأنا عادًة �شارم يف الو�شول اإىل اأهدايف

التوّترات غري املجدية اأحاول فعل ما هو �رشورّي لتّجنب  ب.   

اأ.     اأحياًنا اأترك الطرف الآخر يحافظ على وجهة نظره اإن كان هذا ي�شعده  -18

ما  بع�ص  على  احل�شول  مقابل  يريد  ما  بع�ص  على  يح�شل  الآخر  ب.  اأدع   

اأريد

اللحظة نف�شها اأحاول قول ما يقلقني ويجول يف خاطري مبا�رشًة يف  اأ.      -19

الأمر للتفكري يف  الوقت  يت�شّنى يل بع�ص  الق�شّية حّتى  تاأجيل  اأحاول  ب.   

اأعالج على الفور اأوجه الختالف يف ما بيننا اأن  اأ.    اأحاول   -20

مّنا لكّل  واخل�شائر  للمكا�شب  عادلة  تركيبة  على  العثور  اأحاول  ب.   

اأن اأراعي رغبات الطرف الآخر اأ.    يف حالة التفاو�ص، اأحاول   -21

للم�شكلة مبا�رشة  مناق�شة  اإىل  دائًما  اأميل  اأيّن  احلقيقة  ب.   

اأحاول العثور على موقف و�شط بيني وبني الطرف الآخر اأ.      -22

اأوؤّكد على رغباتي ب.   
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�لنز�ع« م��قف  يف  �ل�ستجابة  »�أمناط  ن�ساط  م�ستند�ت 

1-�ل�ستبيان م�ستند 

اأنا يف كثري من الأحيان مهتّم بتلبية رغبات كّل منا اأ.      -23

امل�شكلة الآخر يتحّمل م�شوؤولية حّل  اأدع فيها  اأوقات  ب. هناك   

اأحاول تلبية رغباته ا له،  ا جدًّ اإذا موقف الطرف الآخر يبدو مهمًّ اأ.       -24

بت�شوية/حّل و�شط بالقبول  الآخر  الطرف  اإقناع  اأحاول  ب.   

اأّبني له منطق موقفي وفوائده  اأن  اأ.    اأحاول   -25

اأن اأراعي رغبات الطرف الآخر ب. يف حالة التفاو�ص، اأحاول   

اأر�شّية م�شرتكة اأقرتح  اأ.      -26

اأنا يف كثري من الأحيان مهتم بتلبية رغبات كّل مّنا ب.   

اأ.    يف بع�ص الأحيان اأجتّنب اأخذ بع�ص املواقف كي ل اأزيد من حّدة امل�شكلة  -27

ب. اأحياًنا اأترك الطرف الآخر يحافظ على وجهة نظره اإن كان هذا ي�شعده  

اأ.    اأنا عادًة �شارم يف الو�شول اإىل اأهدايف   -28

ل اإىل حّل   ب. اأ�شعى عادًة اإىل م�شاعدة الآخر يف التو�شّ

اأر�شّية م�شرتكة اأقرتح  اأ.      -29

القلق ب�شاأنه اأمٌر لي�ص من ال�رشورّي  اأّن الختالفات  اأ�شعر  ب.   

اأّل اأوؤذي م�شاعر الطرف الآخر اأ.    اأحاول   -30

الآخر حّتى نتمّكن من حّلها مًعا الطرف  امل�شكلة مع  اأ�شارك دائًما  ب.   
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ن�ساط  م�ستند�ت 

�لنز�ع« �ل�ستجابة يف م��قف  »�أمناط 

�أجبَت)ِت( عنها يف �ل�ستمارة �سع)ي( د�ئرة ح�ل �لأحرف �لتي 
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�لإجابة مفاتيح  جدول   -2 م�ستند 
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ن�ساط  م�ستند�ت 

�لنز�ع« �ل�ستجابة يف م��قف  »�أمناط 

قام الباحثون بت�شنيف خم�شة اأ�شاليب كاأمناط للتعامل يف مواقف النزاع:

هذا  عادًة  يقوم  النزاع.  يف  الدخول  تفادي  اإىل  التوّجه  هو  التجّنب  �شلوك  •���لتجّنب: 
اأكرب من  النزاع �شيلحق �رشًرا  الدخول يف  اأّن جمّرد  ال�شلوك على ح�شابات ترّجح 

جتّنبه. 

•���لتناف�س: التناف�ص هو حماولة الفوز على ح�شاب الطرف الآخر. يعمل هذا الأ�شلوب 
على معادلة )الفوز-اخل�شارة( ويت�شند اإليه عادة الطرف الأقوى لأّنه ميتلك امل�شتوى 

الأعلى من القدرة وامل�شتوى الأدنى من التعاون. ف�شلوك التناف�ص هو التوّجه نحو 

حتقيق اأق�شى فائدة لطرف النزاع على ح�شاب �شائر الأطراف الأخرى. يعتمد هذا 

ال�شلوك اإًذا على فردّية الت�رّشف واعتبار امل�شلحة الذاتّية اأهّم من م�شلحة الآخرين.

م�شلحة  تف�شيل  نحو  املجاملة  اأو  امل�شايرة  �شلوك  يتوّجه  •���مل�سايرة/�لتاأقلم: 
الآخرين على م�شلحة الذات. 

•���لت�س�ية/ �حلّل �ل��سط: يكمن �شلوك احلّل الو�شط اأو الت�شوية يف التوّجه لتق�شيم 
امل�شالح �شمن النزاع ب�شكل يحّقق مكا�شب لكّل طرف، وتكون هذه املكا�شب لكال 

الطرفني اأقّل من املك�شب الكامل لكّل منهما ولكن اأكرب من اخل�شارة الكاملة. الت�شوية 

هي اإًذا حماولة الو�شول لأر�شّية مع الطرف الآخر. 

وم�شاحلهم  النزاع  اأطــراف  احتياجات  لفهم  التوّجه  هو  التعاون  �شلوك  •���لتعاون: 
بغر�ص اإيجاد حلول مبتكرة ت�شاعد الأطراف على حتقيق م�شاحلهم واحتياجاتهم. 

حتديد  الطرفني  كال  ي�شتطيع  لكي  باملعلومات  الت�شارك  هي  للتعاون  املهّمة  امليزة 

اأر�شّية عاّمة وحلول حمتملة تر�شي كليهما.

�لنز�ع �لتعامل مع  �أمناط   -3 م�ستند 
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بالتايل فاإّن التعاون والت�شوية يندرجان حتت احلوار البّناء والتوا�شل. 

ميتلك معظم النا�ص اأ�شلوبًا مف�ّشاًل لإدارة النزاع، ولكّنهم ي�شتخدمون اأ�شاليب خمتلفة 

حتت ظروف خمتلفة. 

اإّن اأ�شلوب التجّنب لي�ص باإ�شرتاتيجية اإدارة نزاع فّعالة اإمّنا يكون منا�شبًا عندما تكون 

اأن  من  خوفًا  ال�شاخنة  اجلــدالت  لتهدئة  كتكيتك  ي�شتخدم  عندما  اأو  ب�شيطة،  الق�شّية 

ياأخذ النزاع منحى العنف املبا�رش. 

 حلّل النزاع غري مالئم يف العادة لأّن العالقات التنظيمّية 
ّ

كذلك، اإّن الأ�شلوب التناف�شي

اأحد  الأ�شلوب �رشورّيًا عندما يعلم  نادرًا ما تت�شّمن تناق�شًا كاماًل. رمّبا يكون هذا 

الطرفني اأّنه على �شواب واأّن اجلدال يتطّلب حالًّ �رشيعًا.

اأّما اأ�شلوب امل�شايرة، فرمّبا يكون مالئمًا عندما ميتلك الطرف الآخر نفوذًا اأكرب ب�شكل 

وا�شع اأو عندما ل تكون الق�شّية مهّمة بالن�شبة اإىل طرف كما هي بالن�شبة اإىل الطرف 

الآخر  الطرف  تعطي  رمّبا  التاأقلم  اأو  امل�شايرة  �شلوكّيات  اإّن  اأخــرى،  جهة  من  الآخــر. 

اأكرب يف  الأّول ب�شكل  الطرف  اإّياه لالأخذ من  دافعة   ،
ّ

توقّعات عالية ب�شكل غري واقعي

اإىل �رشاع  الطويل  املدى  التاأقلم على  اأو  امل�شايرة  اأ�شلوب  امل�شتقبل. بالتايل، قد يوؤّدي 

اأكرب بدًل من القيام بحّل النزاع.

قد ُيعترب اأ�شلوب الت�شوية هو الأف�شل عندما يكون هنالك قدر قليل لال�شتفادة املتبادلة 

من خالل حّل امل�شكلة، اأي عندما ميتلك كال الطرفني نفوذًا متكافئًا ويكون كالهما حتت 

�شغط الوقت حلّل اختالفاتهما. اإّل اأّن الت�شوية نادرًا ما توؤّدي اإىل اإنتاج احلّل الأف�شل.

اإّن اأ�شلوب التعاون هو الأ�شلوب املف�ّشل يف العادة حلّل النزاع، ولكّنه الأ�شلوب الأكرث 

اهتمامات  الطرفان  ميتلك  ل  عندما  الأف�شل  ــه  اإّن معّينة.  �ــرشوط  حتت  فقط  مالءمة 

باملعلومات.  للت�شارك  كاملة  وثقة  انفتاًحا  ميتلكان  وعندما  كامل،  ب�شكل  مت�شاربة 

وهذا الأ�شلوب مرغوب به يف النزاعات املجتمعّية التي نادرًا ما تكون مبنّية على مواقف 

)الفوز– اخل�شارة(. 

�لنز�ع« م��قف  يف  �ل�ستجابة  »�أمناط  ن�ساط  م�ستند�ت 

�لنز�ع �لتعامل مع  �أمناط   -3 م�ستند 
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21-��سم �لن�ساط: �لقم�سان

�مل��س�ع: حتليل �لنز�ع �لفردّي

عدد �مل�ساركني: 30-8

�ل�قت: 45 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: ت�شوير امل�شتندات- اأوراق-اأقالم 

�لأهد�ف

نزاعالهدف املعريّف )يعرف/يفهم...( اأّي  مكّونات  املتدّرب  •��يفّكك 
املواقف/ اأ�شا�ص  على  النزاع  املتدّرب  •��يحّلل 

الهتمامات/الحتياجات

 )يعرّب، 
ّ

 العالئقي
ّ

الهدف املهاراتي

ي�شغي، يتعاطف، يتفّهم( 

لحتياجاته •��ي�شغي 
الآخر احتياجات  •��يتفّهم 

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

اأ�ــشــا�ــص  عــلــى  الـــنـــزاع  مـــع  الــتــعــامــل  •��يــتــبــّنــى 
الحتياجات ل املواقف اأو الهتمامات

اإىل حّل ير�شي طريف  •��يتبنى الإبداع للو�شول 
النزاع

فاحتمالت نقاط �نتباه للمدّرب النزاع  اأطراف  مواقف  اإىل  •��بالنظر 
متمرت�ص  الكّل  معدومة،  اأو  �شئيلة  الت�شوية 

وراء مــواقــفــه، وعــــادًة، تــقــرتح احلــلــول على 

يجعل  ما  مواقفهم  اإىل  بالنظر  النزاع  اأطــراف 

احللول غري منا�شبة 

•��بالنظر اإىل الهتمامات فهناك فر�شة لأطراف 
ل اإىل ت�شوية مالئمة  النزاع للتو�شّ

مثل  الــذكــّيــة  احلــلــول  ببع�ص  التفكري  •��ميكن 
اأن   على  ب�شيط  مــايّل  مببلغ  الــزبــون  تعوي�ص 

ت�شتمّر عالقة الزبون باملحّل، ويعفى الزبون 

عام.   ملــّدة  املالب�ص  تنظيف  بــدل  من   ٪50 من 

فالعالقات تقود اإىل حتقيق م�شالح الطرفني. 

من  عميق  ب�شكل  الأطــراف  اهتمامات  •��حتليل 
�شاأنه اأن يقّرب اهتمامات الأطراف املتنازعة 
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�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)8 دقائق(

يقوم املدّرب بتق�شيم امل�شاركني اىل جمموعات، كّل جمموعة مكّونة من 

اأربعة م�شاركني ويتّم توزيع احلالة الدرا�شّية املرفقة. يطلب املدّرب من 

كّل جمموعة قراءة احلالة الدرا�شّية بدّقة.

�لن�ساط

)25 دقيقة (

 تقوم كّل جمموعه بتحليل احلالة الدرا�شّية على منوذج الب�شلة، ومن 

ثّم تقوم كّل جمموعه بعر�ص نتائج عملها.

�لتق�مي 

)10 دقائق(

 يوّزع املدّرب مفاتيح الإجابة ويطلب من امل�شاركني اقرتاح حلول على 

اأ�شا�ص الهتمامات

�خلتام

)دقيقتان(

يتّم حّل النزاعات بالنظر اإىل الهتمامات ل املواقف

الإجابة �مل�ستند�ت مفاتيح   -  )2 )م�شتند  الب�شلة  منوذج   -  )1 )م�شتند  احلالة 

)م�شتند 3(

للتفاو�ص، �ملر�جع هارفرد  م�رشوع  من  جراي  اليزابث  كتبتها  احلالة  هذه 

حلّل  تعاون  موؤ�ّش�شة  يف  ترجمتها  وّتت  للقانون  هارفارد  مدر�شة 

www.taawon4youth.org ال�رشاع



191

»�لقم�سان« ن�ساط  م�ستند�ت 

�ملعل�مات ل�ُِح�سام

اأبو ظبي، واأنت  اإّن عائلتك تعمل يف جمال غ�شل املالب�ص وتن�شيفها منذ ثالث ع�رشة �شنة يف 

اإّن �شغل العائلة نظيف  ابنهم الوحيد، وتعمل كّل الوقت يف دّكان والديك منذ ثالث �شنوات. 

واأنيق، وله �شمعة جّيدة يف ال�شغل اجلّيد والأ�شعار املعقولة.

كانت  وعندما  للغ�شيل،  قم�شان  اأربعة  بجلب  �شمري  قــام  حزيران/يونيو،  من  العا�رش  يف 

 ياأتي من جهة الغ�ّشالة. ذهبت لروؤية اإذا ما 
ّ

الغ�ّشالة تعمل �شمعت �شوًتا عالًيا وغري طبيعي

اأّن الغ�ّشالة قد انك�رشت خالل دورانها وقّطعت القم�شان التي  كانت هناك م�شكلة ووجدت 

بداخلها واأتلفتها.

القم�شان  باأّن  واأعلمته  لياأخذ قم�شانه،  ويف احلادي ع�رش من حزيران/يونيو رجع �شمري 

قد تلفت واعتذرت منه حاًل وعر�شت عليه مبلغًا من املال بقيمة ع�رشين دولرًا لكّل قمي�ص، 

املنتظمني، واأّنهم قبلوا العتذار  الزبائن  العديد من  اأتلفت قم�شان  الغ�شالة قد  اأّن  اإّياه  معلًما 

واملبالغ التي عر�شت عليهم مقابل ذلك. لكّن هذا الزبون كان ال�شتثناء الوحيد حيث اأ�شبح 

ا عندما عر�شت عليه مبلغ 20 دولًرا لكّل قمي�ص.  قلقًا جدًّ

�شنة. وكان  الأقّل  القم�شان عمرها على  اإّن جميع  بلطف  قائاًل  الطلب  الزبون  اأخرًيا خف�ص 

طلب الزبون اجلديد هو 90 دولرًا للقم�شان الثالثة التي عمرها �شنة واحدة و60 دولرًا 

للقمي�ص الرابع والذي عمره �شنتان.

اأنَت اعتربت ذلك طلًبا غري معقول وغري مرّبر. لي�ص من املمكن اأن تدفع كّل ما طلبه الزبون 

لثالثة اأ�شباب: 

�لأول: على فر�ص اأّنك اأنت ووالديك �شتدفعون هذا املبلغ من املال مقابل القم�شان التالفة لهذا 

الزبون فاإّن جميع الزبائن �شيطالبون بقيمة التعوي�ص نف�شها.

ا لدفع مبلغ كهذا وكذلك فالتاأمني ل يغّطي مثل هذا  اإّن م�شغلكم �شغري ولي�ص مهيئًّ  ثانيًا: 

النوع من اخل�شارة.

 واأخــريا، فاإن املّدعي مل يظهر اأّي حّجة مقنعة على تكلفة هذه املالب�ص. اإّنك مدرك اأّن املالب�ص 

كانت غالية الثمن عند �رشائها لكّن مبلغ ال90 دولًرا كان مبالغًا به لقم�شان ا�شتعملت ملّدة �شنة.

�شمري كان قد اّدعى عليك لدى حمكمة �شغرية، واأنت كنت م�شّممًا على اإّل تدفع اأكرث من 20 

دولرًا عن كّل قمي�ص ممّزق. 

�حلالة  -1 م�ستند 
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�ملعل�مات ل��سمري

يف  ت�شكن  وكنت  لعقارات  كوكيل  وتعمل  عــامــًا  وثــالثــني  واحــًدا  العمر  مــن  تبلغ  اأنــت 

اأن  تريد  كنت  وعندما  ال»مول«.  يف  غاٍل  متجر  من  قم�شانك  ت�شرتي  وكنت  ظبي  اأبو 

�شعرًا. الأعلى  الأنيق«  »املنّظف  حمّل  اإىل  تاأخذها  تنّظفها 

اأمني  واأخــربك  املغ�شلة  اإىل  الأربــعــة  قم�شانك  اأخــذت  حزيران/يونيو  من  العا�رش  يف 

لأخذها  وذهبت  التايل.  اليوم  يف  جاهزة  �شتكون  ّنها  اأ القم�شان  اأخذ  الذي  ال�شندوق 

جلب  عندما  ورعبت  التايل  اليوم  اأي  حزيران/يونيو  من  ع�رش  احلادي  يف  املغ�شلة  من 

باأن  التفا�شيل  وكانت  وممّزقة،  مقّطعة  القم�شان  املغ�شلة  يف  يعمل  الذي  املوظف  لك 

القم�شان. وقّطعت  دورانها  خالل  انك�رشت  قد  كانت  الغ�ّشالة 

لي�ص  قمي�ص.  كّل  عن  دولرًا   20 �شيعّو�شك  املحّل  ّن  بــاأ واأخــربك  املوظف  لك  اعتذر 

 120 كّلفك  قد  قمي�ص  كّل  ّن  اإ وقلت  احلدث  لهذا  ا  جدًّ قلق  ّنك  اإ تقول  اأن  ال�رشوري  من 

القم�شان  هــذه  ت�شتبدل  اأن  تريد  اأنــت  و  ذلــك.  يف  قب�ص  م�شتند  لديك  ولي�ص  دولًرا 

باأّنك  و�شعرت  غ�شبك  برد  بعدما  املبلغ.  كامل  ودفــع  تلفها  عن  م�شوؤولة  واملغ�شلة 

�شنة  عمرها  التي  الثالثة  للقم�شان  دولًرا   90 منها  وتطلب  املغ�شلة  ت�شاوم  اأن  يجب 

كنت  لأّنك  ا  جدًّ معقول  طلبك  باأّن  و�شعرت  �شنتان،  عمره  الذي  للقمي�ص  دولرًا   60 و 

على  اأ�رّشت  املغ�شلة  اإدارة  لكّن  املمّزقة،  القم�شان  لتلك  ا�شتخدامك  قيمة  ح�شبت  قد 

دولرًا.  20 قمي�ص  كّل  عن  تعوي�ص  بدل  دفع  يف  موقفها 

يف  قم�شانهم  وتّزقت  ذلك  من  ت�رّشروا  قد  كانوا  زبائن  هناك  ّن  اأ املوّظف  واأخــربك 

ممّزق. قمي�ص  كّل  عن  دولرًا   20 ال  عر�ص  قبل  منهم  واحد  وكّل  نف�شه  الوقت 

لفقدانك  مــعــقــول  تعوي�ص  عــلــى  للح�شول  املحكمة  يف  عليه  �ــشــتــّدعــي  ّنـــك  اأ واأخــربتــه 

. نك قم�شا

»�لقم�سان« ن�ساط  م�ستند�ت 

�حلالة  -1 م�ستند 
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»�لقم�سان« ن�ساط  م�ستند�ت 

�لب�سلة من�ذج   -2 م�ستند 

�مل��قف

اإّننا نريده  ما نقول 

�لهتمامات 

نريد  ما  حقيقة 

�لحتياجات

ما ل ميكن

عنه  ال�شتغناء   
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»�لقم�سان« ن�ساط  م�ستند�ت 

 

�لحتياجات�لهتمامات�مل��قف�أطر�ف �لنز�ع

•��رف�ص قبول التعوي�ص �شمري
باملحل  •��الإ�شهار 

والع�شبّية  •��الغ�شب 
اإىل  باللجوء  •��التهديد 

الق�شاء 

من  مبالب�ص  •��املطالبة 
املاركة نف�شها

مالئم  •��تعوي�ص 
ومنا�شب 

الت�شعيد  •��عدم 
واخل�شارة املالّية

مالئمة  بحلول  •��القبول 

العدالة

على ح�شام التعوي�ص  •��رف�ص 
الزبون بكامل املبلغ

املالب�ص  ماركة  •��اإنكار 
الفاخرة 

على  الزبون  •��اإرغام 
قبول التعوي�ص 

املنا�شب 

�شمعه  على  •��احلفاظ 
املحّل 

باأقّل  •��اخلروج 
اخل�شائر 

الت�شعيد  •��عدم 
واللجوء اإىل الق�شاء 

الزبائن  خ�شارة  •��عدم 

احلفاظ على 

ا�شتمرار عمل 

املحّل )الرزق(

�لأجابة مفاتيح   -3 م�ستند 
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22- ��سم �لن�ساط: �لفيلم �ملجّز�أ

�مل��س�ع: حتليل �لنز�ع �جلماعّي و�مل�سّلح

عدد �مل�ساركني: خمتلف

�ل�قت: 60 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: جهاز اإ�شقاط- �شا�شة - جتهيزات �شوت- لبتوب 

�لأهد�ف

 •�يعرف املتدّرب مراحل تفاقم النزاعالهدف املعريّف )يعرف/يفهم...(

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

النزاع تفاقم  اأ�شباب  املتدّرب  •�يحّلل 

 )يعرّب، 
ّ

 العالئقي
ّ

الهدف املهاراتي

ي�شغي، يتعاطف، يتفّهم( 

النزاع مع  الب�رشّي  التعامل  •�يتّفهم 

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

•��يتبّنى احللول الالعنفّية يف التعامل مع النزاع

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)8 دقائق(

حها  عر�ص الفيلم الكارتوين الذي يج�ّشد مراحل تطّور النزاع ويو�شّ
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�لن�ساط

)40 دقيقة (

فقرة   كّل  ويف  فقرات،  اإىل  جمّزاأة  بطريقة  الفيلم  بعر�ص  املدّرب  يقوم   

مبا  راأيك  )ما  مثل  الأ�شئلة  بع�ص  بطرح  ويبداأ  الفيلم  املدّرب  يوقف 

اأّي مرحلة يتالءم املقطع مع النموذج ال�شابق،  �شاهدته حّتى الآن، يف 

نتائج  تكون  اأن  تتوّقع  ماذا  النزاع،  حّدة  ت�شعيد  تال�شي  ميكن  كيف 

املقطع املقبل؟( ي�شتّمر املدّرب يف هذه الفعالّية حّتى انتهاء الفيلم -اأنظر 

مفاتيح جتزئة الفيلم

�لتق�مي 

)8 دقائق(

يقوم املدّرب بفتح نقا�ص عاّم ل�شتخال�ص العرب والدرو�ص امل�شتفادة 

من الفيلم وربطه بنموذج مراحل تطّور النزاع

�خلتام

)5 دقائق(

النزاع؟ حقيقة  لتج�شيد  الثقاب  اأعواد  ا�شتخدام  مّت  •��ملاذا 
 يف ال�شتعال، واأفكار اأطراف 

ّ
•��راأ�ص عود الثقاب هو العامل الأ�شا�شي

الب�رش  عقول  يف  موجودة  فالنزاعات  النزاعات،  ركيزة  هي  النزاع 

وميكنها اأن تتحّول اإىل نتائج �شلبّية اأو اإيجابّية 

النزاع   يبداأ  الآخر،  عن  امل�شبقة  الأفكار  النزاع،  بداأ  كيف  •��اأنظر 
لأ�شباب ب�شيطة 

اإّنهم جمموعة واحدة من العلبة نف�شها •��اأنظر من هم اأطراف النزاع: 
ت�شاعد  �شبط  اأحد  ي�شتطع  مل  للنزاع:  النهائّية  النتائج  اإىل  •��اأنظر 

النزاع ب�شبب غياب احلوار والتوا�شل

 الفيلم على اليوتوب  http://youtu.be/f9VOOmSftl8 �مل�ستند�ت

م�شتند مراحل تطّور النزاع

http://youtu.be/f9VOOmSftl8
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�ملدة �لزمنية /

ثانية
م�سم�ن �ملقطع�ل�س�ؤ�ل

اختالف اأعواد الثقاب داخل العلبة، انق�شام ماذا تفهم من هذا املقطع؟ 0.56 ثانية

اإىل جمموعتني، الت�شّكل عرب جمموعتني 

 ت�ّقف: ماذ� تعتقد �أّن كّل جمم�عة �ستعمل بعد هذ� �لختالف؟

احلــدود ماذا فعلت كّل جمموعة؟ 1.08 بر�شم  املجموعتني  مــن  كــّل  بـــداأت 

)املرحلة  جغرافّية  حدود  بينهما،  الفا�شلة 

الأوىل �لت�سّلب يف �مل��قف(

ت�ّقف: ماذ� تعتقد �أّن كّل جمم�عة �ستفعل بعد ر�سم �حلدود؟

كـــّل جمموعة 1.49 ملــــاذا و�ــشــعــت   

حّرا�ًشا على حدودها ؟

بــــداأت كــل جمــمــوعــة بــو�ــشــع حــار�ــص على 

اأكــرث  يت�شاعد  الخــتــالف  وبـــداأ  حــدودهــا، 

حتمي  اأّنـــهـــا  جمــمــوعــة  كـــّل  �ــشــعــور  نتيجة 

م�شاحلها من الطرف الآخر 

ت�ّقف: ماذ� تعتقد �أّن �حلّر��س �سيفعل�ن؟

كيف ن�شاأ النزاع بني احلّرا�ص،  2.26

وهل كان مق�شوًدا ؟

تــاأديــة  اأثــنــاء   حــدث خــطــاأ غــري مق�شود يف 

احلــــّرا�ــــص عــمــلــهــم، حــيــث تـــغـــرّيت مــعــامل 

اأثــنــاء  يت�شاعد يف  اخلـــالف  وبـــداأ  احلـــدود، 

تغيري  عــمــلــّيــة  اأّن  الأطــــــراف  اأحــــد  �ــشــعــور 

التعّدي  منها  والهدف  مق�شودة،  احلــدود 

على الآخر – فهذه مرحلة »تكوين ال�شورة 

روايته«  فهم  دون  من  الآخــر  عن  العدائّية 

)املرحلة الثانية �جلدل بدًل من �حل��ر(

ــــطــــّور الـــــنـــــزاع بــني 2.29   كـــيـــف ت

الو�شائل  هــي  ومـــا  الأطـــــراف 

التي مّت ا�شتخدامها ؟

ليتجاوز  اآخــــر،  منحى  يــاأخــذ  ــزاع  ــن ال بـــداأ   

املجادلة اإىل ا�شتخدام العنف والقّوة 

ت�ّقف: هل تعتقد �أن يتّم ت�سعيد �لنز�ع �ىل مرحلة �أخطر؟

بــداأت 3.28 اخل�شائر  اأن  تعتقد  هل 

تـــتـــعـــاظـــم، هــــل ميـــكـــن وقـــف 

النزاع يف هذه املرحلة؟

بدًل  �لأفعال  مرحلة  �ملرحلة  هذه  ت�سّمى 

من  متقّدمة  مرحلة  وه��ي  �لأق�����ل  م��ن 

�لنز�ع )�ملرحلة �لثالثة(

)للمدّرب( �لفيلم  جتزئة  مفاتيح 
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ت�ّقف: �أّي م�سهد تت�ّقع بعد ��ستخد�م �لأطر�ف �لقّ�ة و�لعنف؟

طرف 3.41 كــّل  اأنــ�ــشــار  فهم  كيف 

وكيف  الــقــائــم  الــنــزاع  حقيقة 

كان �شلوكهم ؟

بــداأت اأطــراف النزاع باحل�شد الع�شوائي من 

كّل  اأن�شار  واأخــذ  املوقف،  حقيقة  فهم  دون 

الآخر،  الطرف  على  املبا�رش  بالتعّدي  طرف 

وتغيري معامل احلدود قدر امل�شتطاع. جتاوز 

املرحلة  هــي  فــهــذه  بــالــنــار.  لال�شتباك  ذلـــك 

�ل�سلبّية  �لذهنّية  الــ�ــشــورة   :)4( الــرابــعــة 

وت�سّكل �لتحالفات كما بد�أت يف هذ� �مل�سهد 

�ل�جه  ماء  فقد�ن   :)5( �خلام�سة  �ملرحلة 

مبا�رشة 

 ت�ّقف: ماذ� تعتقد �أّن �لأطر�ف �ستفعل يف �مل�سهد �لثاين، هل تت�ّقع �أن تق�م �لأطر�ف بالتحاور 

�أو �لتفاو�س �أم ��ستمر�ر ��ستخد�م �لق�ة؟

ملاذا قامت اأطراف النزاع ببناء 4.22

حتالفات منّظمة، هل من باب 

ا�شتعرا�ص القّوة اأو من باب 

ا�شتخدام القّوة ؟

الكّل  وي�شبح  املنّظمة  التحالفات  تت�شّكل   

جزًءا من النزاع، ل يق�شد غالًبا يف حت�شيد 

غالًبا  تهدف  بل  القّوة  ا�شتخدام  التحالفات 

اإىل ا�شتعرا�ص القّوة. 

�لتهديد  ��سرت�تيجّية  مرحلة  تدخل 

�لقا�سية  �ملحدودة  �ل�رشبات  ومرحلة 

مًعا )مر�حل 6 و7(

هل تت�ّقع �ندلع �حلرب بني �لأطر�ف �أم �أّن �أحد �لطر�ف �سي�ست�سلم ويخ�سع للّطرف �لآخر؟

كيف فهم اأحد الأطراف 5.37

ق�شّية احل�شد املنّظم؟

ويقّرر  باحلوار،  ال�شعيف  الطرف  يبداأ 

ت�شّمى  النزاع  من  اأخرى  مرحلة  يدخل  اأن 

وهي  و�لتفتيت،  �لت�ستيت  مرحلة 

�رشبات غري منّظمة وع�س��ئّية وعاطفّيه 

بهدف حتقيق �أّي نتائج )مرحلة 8(

ت�ّقف: من تعتقد �أّنه �سيف�ز يف �مل�سهد �ملقبل؟

هل تعتقد اأّن النزاع �شيتوّقف 6:00

اأم اأّن هنالك تبعات اأخرى ل 

ت�شتطيع الأطراف قيا�شها يف 

اأثناء هذه املرحلة ؟

وهي  النهائّية  املــرحــلــة  هنا  الــنــزاع  يــدخــل 

اأحد  يقّرر  حيث  الهاوية،  نحو  مًعا  مرحلة 

يف  العنفّية  امكاناته  كاّفة  اإدخـــال  الأطـــراف 

�شبيل الفوز، ول تفهم الأطراف هنا حقيقة 

الأذى  اإيقاع  هو  هدفها  اإّن  اإذ  النزاع،  نتائج 

بالطرف الآخر حّتى لو كانت النتائج �شلبّية 

عليها 

العنف من انت�رش  يف راأيك؟6.15- اآخر الفيلم جميعها،   الأطــــراف  تــاأكــل  الــنــريان 

نتائجهما  قيا�ص  ميكن  ل  املفرطني  والقّوة 

على الإطالق  والكّل ي�شبح �شحّية. 
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�ملجّز�أ« »�لفيلم  ن�ساط  م�ستند 

يق�ّشم »منوذج ت�شاعد النزاع « اإىل ت�شع مراحل. وفهم هذه املراحل وحتليلها ي�شاعدان على 

اإدراك طرق التدّخل يف كّل مرحلة. تاأتي املراحل الت�شع لت�شاعد النزاع على النحو التايل: 

�مل��قف: �لت�سّلب يف  �لأوىل )1(:  •��ملرحلة 
بني  املواجهة  اأّن  على  قائًما  زال  ما  التوّجه  ولكّن  اأوىل،  مواجهة  وهنالك  تت�شّلب  املواقف 

الأطراف ميكن اأن حتّل من خالل احلوار، ومل يتّم ت�شكيل اأّية مع�شكرات بني الأطراف حّتى 

اللحظة. 

�لثانية )2(: �جلدل بدًل من �حل��ر: •��ملرحلة 
يف هذه املرحلة ي�شود تفكري »اأبي�ص اأو اأ�شود«. فتن�شاأ حالة من ال�شتقطاب يف التفكري وامل�شاعر 

والإرادة، وهنالك وجهة نظر بتفّوق طرف ودونّية الطرف الآخر. 

• �ملرحلة �لثالثة )3(: �لأفعال بدًل من �لأق��ل: 
احلديث الطّيب لن يفيد بعد الآن، ويقّدم كّل طرف حقائق من الواقع لإدانة اخل�شم. فهنالك 

لأفكار   
ّ

وال�شلبي اخلاطئ  التف�شري  نحو  اجّتــاه  هنالك  اأّن  كما  الأطــراف  بني  للتعاطف  فقدان 

الطرف الآخر و�شلوكه. 

�لطرف  ورو�ية  �لتحالفات  وت�سّكل  �ل�سلبّية  �لذهنّية  �ل�س�رة   :)4( �لر�بعة  •��ملرحلة 
�لآخر: 

ت�شّكل الأطراف روايتها بعيًدا عن رواية الطرف الآخر، وتتعّمق الرواية الفردّية التي تنتقل من 

ة يف النزاعات الإثنية والطائفّية. وتاأخذ هذه الرواية منحى ال�شواب املطلق  جيل اإىل جيل خا�شّ

»راأيــي �شواب ل يحتمل اخلطاأ،  الآخــر، وذلك على قاعدة  الطرف  املطلق عند  مبقابل اخلطاأ 

الأطراف  وتبداأ  الآخر.  الطرف  عن  النمطّية  لل�شورة  تبًعا  ال�شواب«،  يحتمل  ل  خطاأ  وراأيك 

اأو  اأ�شخا�ص  دعم  على  للح�شول  وال�شعي  ال�شورة  هذه  على  بناًء  وتكفريه  الآخر  بتخوين 

جماعات من املحيط مّمن ين�شجمون مع اأفكارهم، كما تبداأ املناورات بني الطرفني. 

)Conflict Escalation Model( من�ذج ت�ساعد �لنز�ع
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�ل�جه: •��ملرحلة �خلام�سة )5(: فقد�ن ماء 
فاإّن  الطرفني،  بني  ينح�رش  ل  وقد  الآخــر،  الطرف  على   

ّ
العلني الهجوم  يبداأ  املرحلة  هذه  يف 

الهدف من الهجوم هو اإفقاد الطرف الآخر ماء وجهه اأمام النا�ص. وهذه اخلطوة ُتعترب خطوة 

رئي�شّية يف عملّية الت�شعيد. 

�لتهديد: ��سرت�تيجّيات  �ل�ساد�سة )6(:  •��ملرحلة 
يف هذه املرحلة يتّم تهديد طرف للطرف الآخر، وتهديد مقابل. والنزاع ي�شري قدًما وب�شكل 

مت�شارع نحو القمة. 

�ل�سابعة )7(: �رشبات حمدودة قا�سية: •��ملرحلة 
تنزع �شفة »الإن�شان« عن الآخر، وعليه فاإّن �رشبات قا�شية حمدودة ت�شبح اأمًرا م�رشوًعا 

– لطرف ما  – واإن كانت �شغرية  من وجهة نظر طرف جتاه الطرف الآخــر. واأّي خ�شارة 

تعترب منفعة للطرف الآخر )اأقرب اإىل املثل: م�شائب قوم عند قوم فوائد(. 

�لت�ستيت و�لتفتيت:  �لثامنة )8(:  •��ملرحلة 
 يف هذه املرحلة هو تفتيت الطرف الآخر )اخل�شم( وت�شتيته وحّتى تدمري 

ّ
الهدف الأ�شا�شي

اأنظمته. 

�لهاوية: �إىل  �لتا�سعة )9(: مًعا  •��ملرحلة 
وهي املرحلة الأخرية يف تفاقم النزاع حيث تتّم مواجهة �شاملة وكاملة بني الأطراف، وت�شبح 

اإذا  اأمًرا مقبوًل  الذات  املرحلة ي�شبح تدمري  الوراء والرتاجع م�شتحيلني. يف هذه  اإىل  العودة 

 
ّ

حمل معه تدمرًيا اأكرب يف جانب اخل�شم. اإّن هذه املرحلة تذّكر مبقولة �شم�شون اجلّبار:»علي

وعلى اأعدائي«.

�ملجّز�أ« »�لفيلم  ن�ساط  م�ستند 
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23- ��سم �لن�ساط: من �حلرب �إىل �مل�ساحلة

�مل��س�ع: �مل�ساحلة

عدد �مل�ساركني: غري حمّدد )بح�سب �لقاعة(

�ل�قت: 35 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: جهاز اإ�شقاط- �شا�شة - جتهيزات �شوت- لبتوب 

�لأهد�ف

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

 •��مييز بني التع�ّشب والإميان 

املنّمطة  الــ�ــشــور  ــه  ــي اإل ُتــو�ــشــل  مــا   •��ي�شتنتج 

والتمييز

 •��ي�شتنتج اإمكانّية امل�شاحلة بعد ال�رشاع 

 •��ي�شتنتج متطّلبات امل�شاحلة

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

 •��يتبّنى نبذ التع�ّشب 

بــاأمل �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ملت�سّمنة العـــرتاف  الــوطــنــّيــة،  امل�شاحلة  الــذاكــرة،   

الآخر، العرتاف باخلطاأ

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)3 دقائق(

 تعريف بالفيلم:

اإميانّية   ل�شتعرا�ص خربة 
ّ

الوثقائي الفيلم  اأديان هذا  اأنتجت موؤ�ّش�شة 

و�شخ�شّية انتقلت باأ�شحابها من احلرب والعنف اإىل التوبة وامل�شاحلة. 

لبنانّية.  مليلي�شيات  �شابقني  قائَدين  مع  اأُجرَيت  مقابلة  الفيلم  وُيقّدم 

اأو  اللبنانّية  اأ�شباب ن�شوء احلرب الأهلّية  اإىل درا�شة  الفيلم  ول ي�شعى 

امل�شبقة  والأفكار  التعميم  خطورة  على  ال�شوء  ي�شّلط  بل  تفا�شيلها، 

واأهمّية العودة اإىل املفاهيم الّدينّية ال�شحيحة.

)1990-1975( اللبنانّية  الأهلّية  احلرب  للفيلم:  التاريخي  •��الإطار 
هذه  ن�شوء  اإىل  اأّدت  التي  واخلارجّية  الداخلّية  الأ�شباب  ت�شّعب  رغم 

 900  000 مفقود،   17000 تاًما:  وا�شحة  نتيجتها  اأّن  اإّل  احلرب، 

ر، 000 150 قتيل... مهاجر،000 700 ُمهجَّ



202

بال�شخ�شّيات •��التعريف 
القّوات  حزب  يف  القيادّيني  اأحد  �شابقًا  كان  ال�شفرتي:  اأ�شعد  •��ال�شيد 
العمل  يف  نا�شط  اليوم  وهو  م�شيحّية  هوّية  ذات  املُعَترَبة  اللبنانّية 

على اإعادة اللحمة الوطنّية ون�رش ر�شالة ال�شالم.

حزب  يف  القيادّيني  اأحد  �شابقًا  كان  �شهاب:  الّدين  حمي  •��ال�شيد 
يف  نا�شط  اليوم  وهو  اإ�شالمّية  هوّية  ذا  ُيعترب  الذي  »املرابطون« 

العمل على اإعادة اللحمة الوطنّية ون�رش ر�شالة ال�شالم.

�لن�ساط

)14 دقيقة (

عر�ص الفيلم

�لتق�مي 

)17 دقائق(

 ي�شاأل املدّرب:

اإىل  منهما  كالًّ  دفع  الذي  ما  كليهما؟  عند  امل�شبقة  الأفكار  كانت  •��ما 
امل�شاركة يف احلرب والقتال؟

غرّي  الذي  ما  فيها؟  دورهما  واإىل  احلرب  اإىل  الآن  ينظران  •��كيف 
نظرتهما اإىل احلرب واإىل دورهما فيها؟

•��لو كنت مكانهما اأّيام احلرب، ماذا كنت لتفعل؟ لو كنت مكانهما بعد 
احلرب، ماذا كنت لتفعل؟ 

تتطّلب؟ وماذا  امل�شاحلة  �شبيل  هو  •��ما 
الفيلم؟ هذا  يف  فيك  اأّثرت  التي  اجلملة  هي  •��ما 

�خلتام

)دقيقة(

 يذّكر املدّرب بالنقاط التالية:

ال�شخ�شني  هذين  مواقف  تكن  مل  والتع�ّشب:  الإميان  بني  •��الفرق 
كانت  بل  الّدينّية  الر�شالة  �شلب  من  تنبع  احلرب  خالل  واأفعالهما 

امل�شبقة  الأحكام  وعن  معّينة  دينّية  ملجموعة  التع�ّشب  عن  ناجتة 

وقّلة اأو عدم معرفة الآخر وعدم العرتاف بلبنانّيته. 

العاّمة  امل�شلحة  وعلى  اجلامع   
ّ

الوطني النتماء  على  •��الرتكيز 
امل�شرتكة بدًل من التقوقع ونبذ الآخر.

التع�ّشب  وحماربة  الوطنّية  اللحمة  يف  فرد  كّل  دور  على  •��الرتكيز 
والعنف الناجت عنه.

 فيلم »من احلرب اإىل امل�شاحلة« على الرابط التايل:�مل�ستند�ت

https://www.youtube.com/watch?v=m2JWOn19-eU&spfreload=10 

https://www.youtube.com/watch?v=m2JWOn1-9eU&spfreload=10
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24- ��سم �لن�ساط: �حل��ر و�مل�ساحلة يف �سياق �لثقافة �ملحلّية

�مل��س�ع: مقّ�مات �حل��ر وعنا�رش �مل�ساحلة �مل�ستد�مة يف �سياق �لثقافة 

�ملحلّية

عدد �مل�ساركني: 30-10

�ل�قت: 80 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: اأوراق-اأقالم- لوح قاّلب 

�لأهد�ف

امل�شاحلة الهدف املعريّف )يعرف/يفهم...( باأ�ش�ص  املتدّرب  •��يعّرف 

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

•��يقارن املتدّرب قيم امل�شاحلة بالقيم الأ�شا�شّية 
يف ثقافته

للم�شاحلة  املــ�ــشــاّدة  الــقــيــم  املـــتـــدّرب  •��ينقد 
املوجودة يف بيئته وجمتمعه

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

التع�ّشب  نبذ  •���يتبّنى 
املــ�ــشــاحلــة ونــ�ــرشهــا يف  قــيــم  املـــتـــدّرب  •��يتبّنى 

جمتمعه

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)5 دقائق(

 5 اأو   4 اإىل  امل�شاركني  يق�شم  ثّم  ومن  امل�شاحلة  جدول  املدّرب  يقّدم   

جمموعات 
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�لن�ساط

)30 دقيقة (

ال�شعبّية  الأمثلة  ا�شتخراج  العمل على  املّدرب من كّل جمموعة   يطلب 

اأو الآيات الدينّية اأو العادات والتقاليد من الثقافة املحلّية، والتي تدعم 

امل�شاحلة  ال�شالم -  الرحمة -  املوجودة يف اجلدول:  الأ�شا�شّية  القيم 

- امل�شاحمة - العدل - ال�شفافّية - ....، والأمثال التي تنايف ذلك. )20 

دقيقة(

حه. لت اإليه وتو�شّ تقّدم كّل جمموعة ما تو�شّ

الأمثال  اإىل  بالن�شبة  امل�شاركون  يقرتحه  عّما  النقا�ص  املدّرب  يدير  ثم 

التي تنايف هذه القيم. )10 دقائق(

�لتق�مي 

)40 دقائق(

امل�شتدامة والعي�ص  الثاين عن عنا�رش امل�شاحلة  املدّرب اجلدول  يقّدم 

انتمائهم  بح�شب  عمل  جمموعات  اإىل  امل�شاركني  ويق�شم  ب�شالم  مًعا 

الأربعة  العنا�رش  من  كّل  تف�شري  املجموعات  من  ويطلب  اجلغرايّف 

بارتباطها بالبيئة املحلّية وتقّدم كّل جمموعة عملها.

�خلتام

)5 دقائق(

 تعزيز امل�شاحلة امل�شتدامة يقوم على: 

حتويله على  والعمل  العاّمة  احلياة  من  جزء  النزاع  اأّن  •��تقّبل 
•��تكني الأفراد كي ل ينجرفوا اإىل التقوقع اأو التع�ّشب اأو ال�شت�شالم 

اأو اخلوف

•��حت�شني العالقات بني اجلماعات املختلفة بالتوا�شل امل�شتمّر والبّناء
للتنّوع احلا�شنة  املواطنة  وهي  للكّل  اجلامعة  الروؤية  •��تو�شيح 

جدول قيم امل�شاحلة وجدول عنا�رش امل�شاحلة امل�شتدامة�مل�ستند�ت
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ن�ساط  م�ستند�ت 

 »�حل��ر و�مل�ساحلة يف �سياق 

�ملحّلّية« �لثقافة 

1- قيم �مل�ساحلة �جلدول 

�لرحمة

لتقّبل ا

امل�شاحمة

امل�شاندة

التعاطف

ال�شفاء

�ل�سالم

�شمن  التنّوع 

الوحدة

الأمن

الحرتام

حلقيقة �

العرتاف

فّية ل�شفا ا

لف�شح ا

الو�شوح

�لعد�لة

امل�شاواة

العالقات 

ل�شليمة ا

ت�شحيح 

املا�شي

التعوي�ص

�مل�ساحلة
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ن�ساط  م�ستند�ت 

 »�حل��ر و�مل�ساحلة يف �سياق 

�ملحّلّية« �لثقافة 

�مل�ستد�مة  �مل�ساحلة  عنا�رش   -2 �جلدول 

ب�سالم مًعا  و�لعي�س 

�مل�ساحلة  عنا�رش 

�مل�ستد�مة

اأو  النزاع  كيف نّتجه من 

للتنّوع  ال�شلبّية  الإدارة 

املرجّو التغيري  اإىل 

الختالف  تقّبل 

النزاع وفهم 

العالقة  حت�شني 

مع الآخر وبني 

اجلماعات

املّوحدة:  الروؤية 

احلا�شنة  املواطنة 

ع للتنّو

الذات من فهم  تكني 

والنتماءات  الهوّية 

الختالف مع  والتعامل 



207

25- ��سم �لن�ساط: دورك

�مل��س�ع دور �مل�ساركني يف تعزيز �مل��طنة �حلا�سنة للتنّ�ع �لثقايّف 

و�لرتويج لقيمها )مترين ختامّي(

عدد �مل�ساركني: 30-10

�ل�قت: 80 دقيقة

�لأدو�ت �لالزمة: اأوراق-اأقالم- لوح قاّلب 

�لأهد�ف

 الفكرّي )ُيقارن/
ّ

الهدف املهاراتي

ميّيز/ي�شتنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ 

ينقد(

جمموعته  مــع  بــالــتــعــاون  املـــتـــدّرب  •��يــ�ــشــّمــم 
املواطنة  لقيم  تبّنيه  عــن  تعرّب  التي  مبادرته 

احلا�شنة للتنّوع يف العمل ويف احلياة.

يف  تعّلمها  التي  القيم  بدمج  املــتــدّرب  •��يقوم 
حياته اليومّية.

 )يتقّبل/
ّ

 والعملي
ّ

الهدف القيمي

يتبّنى/يدافع عن...(

للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  قيم  املتدّرب  •��يتبّنى 
وامل�شاحلة امل�شتدامة

العاّم اخلري  اأجل  من  العمل  املتدّرب  •��يتبّنى 
وي�شعى  التنّوع  من  اإيجابّية  مواقف  •��يتبّنى 

للرتويج لها.

�خلط��ت �ملّتبعة

�لتهيئة

)3 دقائق(

دوركم  ملتابعة  و�شاأترككم  كمدّرب  دوري  انتهى  الآن  املدّرب:  يقول   

اآراءكم  منكم  اأ�شمع  اأن  واأوّد  جمتمعاتكم،  يف  فّعالني  كمواطنني 

تعزيز  اأجل  من  امل�شتقبل  يف  �شتلعبونه  الذي  الدور  حول  ال�شخ�شّية 

املواطنة احلا�شنة للتنّوع الثقايّف.
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�لن�ساط

)45 دقيقة (

املي�رّش جلل�شة حوار، يتلّقى فيها م�شاركات  املدّرب بلعب دور   يقوم 

املتدّربني واقرتاحاتهم ال�شخ�شّية. بعد عر�ص بع�ص التجارب الناجحة 

امل�شاركني  جتارب  بع�ص  اإىل  وال�شتماع  الثقايّف،  بالتنّوع  ة  اخلا�شّ

بالغد  التفكري  امل�شاركني  من  يطلب  ال�شابقة،  جناحهم  وق�ش�ص 

ومب�شاهمتهم التي يطمحون اإىل تطبيقها يف جمتمعاتهم يف �شبيل تعزيز 

اأو لرمّبا يقرتح  اأو امل�شاريع املقرتحة،  الثقايّف. يدّون املبادرات  التنّوع 

البع�ص تو�شيع م�رشوع قائم واإ�شافة بع�ص العنا�رش التي تعّزز قيم 

املواطنة احلا�شنة للتنّوع اإىل عملهم.

اللوح،  على  اقرتحها  التي  الفكرة  مع  متدّرب  كّل  ا�شم  املدّرب  ي�شّجل 

)م�شاريع  بع�شها  مع  املتقاربة  القرتاحات  بت�شنيف  يقوم  ثّم  ومن 

تعّزز قيم املواطنة الفّعالة: كرامة الإن�شان، امل�شاواة، امل�شاركة، احلّرّية 

الثقافّية، العدالة، الت�شامن، التعاطف، قبول الختالف، م�شاريع تعّزز 

 والعي�ص معًا وامل�شاحلة، م�شاريع تعمل على تعديل 
ّ

الإدماج املجتمعي

لتعزيز  التعليمّية  املناهج  للتنّوع، تطوير  اأكرث حماية  لي�شبح  القانون 

التنّوع الثقايّف ومعرفة الآخر...الخ.(، كما وقد يكون هناك من �شيذكر 

رغبته بتنفيذ هذه الور�شة التدريبّية بنف�شه وتاأهيل مدّربني جدد على 

املواطنة احلا�شنة للتنّوع الثقايّف. )ع�رش دقائق(

يتّم تق�شيم املجموعات وتعطى كّل جمموعة مّدة �شاعة لتطوير اأفكارها 

اأو  التخ�ّش�ص  بح�شب  اأو  املقرتح  بح�شب  املجموعات  تق�شيم  )ميكن 

بح�شب البلد اأو املدينة(، بحيث تت�شّمن: )35 دقيقة(

الفريق •�اأع�شاء 
•�الهدف

الإقامة..الخ.( مكان  جن�شّية،  عمر،  )عدد،  امل�شتهدفة  •�الفئة 
التطبيق اأمكنة   / •�مكان 

الزمنّية •�اخلّطة 
التمويل( )التنفيذ،  •�ال�رشكاء 

العمل خّطة  •�موجز 
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�لتق�مي 

)30 دقائق(

جمموعة(  لكّل  دقائق   10 )مبعدل  جمموعة  كّل  عمل  عر�ص  يتم   

وامل�شاركة  م�شاريعهم  تطبيق  على  املتدّربني  وت�شجيع  ومناق�شتها 

بق�ش�ص النجاح لحقًا.

�خلتام

)دقيقتان(

م�شتقبلّيًا،  لتطبيقها  الأفكار  من  املزيد  تطوير  �رشورة  على  التاأكيد   

اأّي  ت�شميم  على  العمل  عند  الثقايّف  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  وتبّني 

.
ّ

م�رشوع م�شتقبلي

وامل�شاركة  املجموعة  اأفراد  مع  التوا�شل  على  املحافظة  على  التاأكيد 

 )
ّ

الجتماعي التوا�شل  جمموعة  )عرب  بهم  ة  اخلا�شّ النجاح  بق�ش�ص 

وذلك ملتابعة الأدوار التي لعبوها يف جمتمعهم بعد الور�شة.

امل�شارات  على  واإطالعنا  مرا�شلتنا  باإمكانكم  للمدّربني:  •��مالحظة 
كما  واجهتكم،  التي  وال�شعوبات  لعملكم،  مالءمة  اأكرث  كانت  التي 

 على 
ّ

التدريبي الدليل  باإمكانكم م�شاركتنا باقرتاحاتكم لتطوير هذا 

http://www.adyanonline.net/course/view.php?id=69 :املوقع

http://www.adyanonline.net/course/view.php?id=69
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الملحقات
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ُيراد به املغايرة اأو التباين يف احلالة، اأو الهيئة، اأو النتماء، اأو الراأي،  �لختالف: 

اأو الفكر، اأو املوقف، اأو القناعة، اأو املعتَقد، اإلخ. وهو ناجم عن فرادة 

كّل �شخ�ص وحّقه يف ذلك ويف التعبري عنه.

اإىل �إد�رة �لنز�ع: الو�شول  يف  الــنــزاع  يف  امل�شرتكة  الأطـــراف  م�شاعدة  اإىل  تهدف 

وجهة نظر م�شرتكة اأو �شلوك يوؤّدي اإىل وقف العنف، كالعمل على 

وقف اإطالق النار بني فئتني متحاربتني. 

هو الف�شل والإبعاد - لفرد اأو جماعة - املبني على تعميم اأو حكم �لإق�ساء:

م�شبق. 

العاّمة �للتز�م: احلياة  يف  الفّعالة  وامل�شاركة  اأفعال  اإىل  القناعات  حتويل  هو 

ثقايّف،  اأو   ،
ّ

اجتماعي اأو   ،
ّ

�شيا�شي طابع  ذات  ق�شايا  تبّني  عــرب 

والعمل على حتقيقها والت�شحية من اأجل ذلك بوقت الفرد اأو ماله 

اأو عرب و�شع قدراته الفكرّية والجتماعّية واملهنّية يف خدمة ذلك.

عائلٍة �لنتماء: اإىل  النــتــمــاء  مثل  بالطبيعة،  اأكـــان  �ــشــواٌء  ارتــبــاٍط  كــّل  هــو 

جمعّية،  اأو   
ّ

�شيا�شي حزٍب  اإىل  كالنتماء  بــالإرادة،  اأم  بالولدة، 

وُيعرّب عن �رشاكٍة يف بع�ٍص من اأوجه احلياة، وعن التزاٍم مب�رشوع 

يقول  جماعٍة  وجود  النتماء  يفرت�ص  لذلك  واحدة.  �شريورة  اأو 

يعرفهم  ل  الذين  اأولئك  فيهم  مبن  »نحن«،  اأفرادها  كّل  مع  الفرد 

املعرفة. حّق 

لتقّبل �لنفتاح: والعقل  ال�شدر  واّت�شاع  بــالآخــر،  العــرتاف  اإىل  ال�شعي  هو 

الثقافّية  اأو  الفكرّية  اأو  الدينّية  النتماءات  يف  والخــتــالف  التمايز 

املعرفة،  بغية  معانيها  اكت�شاف  على  والعمل  واحرتامها،  املختلفة 

التع�ّشب وتــوطــيــد الأخــــّوة  ومــ�ــشــاركــة احلــيــاة مــع الآخــــر، ونــبــذ 

الإن�شانّية. 

ملحق 1: معجم المصطلحات
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هذا �لتجّنب: يقوم  النزاع.  يف  الدخول  تفادي  اإىل  التوّجه  هو  التجّنب  �شلوك 

النزاع  يف  الــدخــول  جمــرد  اأّن  ترّجح  ح�شابات  على  عــادة  ال�شلوك 

�شيلحق �رشًرا اأكرب من جتّنبه. 

ي�شري هذا املفهوم اإىل معاجلة النظم والبنى والعالقات التي اأّدت اإىل حت�يل �لنز�ع:

النزاع وانفجار العنف وبالتايل اإىل تغيريها من اجلذور. 

�لت�س�ية/ �حلل 

�ل��سط:

ب�شكل  الــنــزاع  يف  امل�شالح  لتق�شيم  التوّجه  ال�شلوك  هــذا  يعني 

من  واأكـــرب  الكامل  املك�شب  مــن  اأقـــّل  طــرف  لــكــّل  مكا�شب  يحّقق 

مع  م�شرتكة  اأر�شّية  اإىل  ل  التو�شّ اأ�شا�ص  على  الكاملة،  اخل�شارة 

الآخر.  الطرف 

اأو �لت�سامن: الإن�شانّية  اإىل  النتماء  من  ينبع   
ّ

اجتماعي ورابــط  اإن�شانّية  قيمة 

اإىل جماعة اأو وطن واحد، ومن ال�شعور بامل�شوؤولّية جتاه الآخر، ما 

يوؤّدي اإىل التعاون يف حتقيق اخلري العام، اأو اإىل م�شاعدة الأ�شخا�ص 

تلبية حاجاتها  ت�شتطع  تعد  باأزمة والتي مل  امل�شابة  املجموعات  اأو 

والعي�ص بكرامة. 

 نحو الآخر بهدف النفتاح �لتعاطف:
ّ

 الإيجابي
ّ

هو الجتاه الفكرّي والعاطفي

على فرادته وفهمه وتفّهم مواقفه وم�شاعره والت�شامن معه. 

يــعــنــي هـــذا الــ�ــشــلــوك الــتــوّجــه لــفــهــم احــتــيــاجــات اأطـــــراف الــنــزاع �لتعاون:

الأطراف  جميع  ت�شاعد  مبتكرة  حلول  اإيجاد  بغر�ص  وم�شاحلهم 

على حتقيق م�شاحلهم. يتمّيز هذا ال�شلوك بالت�شارك يف املعلومات 

لكي ي�شتطيع كال الطرفني حتديد اأر�شّية م�شرتكة وحلول تر�شي 

كليهما. 

الثقايّف الذي ُيي�رشِّ املبادلت �لتعّددّية: الناظم للتنّوع  التعّددّية الإطار  ت�شكّل 

احلياة  تــغــّذي  التي  الإبــداعــّيــة  الــقــدرات  ازدهـــار  ز  ويحفِّ الثقافّية 

املن�شجم  التفاعل  �شمان  اإىل  الــتــعــّددّيــة  تــهــدف  وبــذلــك  الــعــاّمــة. 

املديّن والعي�ص  املجتمع   �شمن حيوّية 
ّ

الجتماعي الرتابط  وتعزيز 

مًعا ب�شالم.

الأفــراد �لتعميم: جميع  على  خاطئ  خطاأ  راأٍي  اأو  قــراٍر  اأو  حكٍم  اإ�شدار  هو 

املنتمني اإىل جمموعٍة ما، على اأ�شا�ص موقف من اأحد اأفرادها. 
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ل اإىل حّل النزاع بني طرفني او عّدة �لتفاو�س: هو تبادل للمواقف بهدف التو�شّ

اأطراف، �رشيطة اأن يكون لدى الأطراف الرغبة يف تعديل مطالبها يف 

ما هو مقبول من الآخرين ويخدم م�شالح اجلميع.

 على فردّية الت�رّشف واعتبار امل�شلحة الذاتّية اأهّم �لتناف�س:
ّ

هو ال�شلوك املبني

من م�شلحة الآخرين. لذلك ي�شعى مبوجبه الفرد اإىل حماولة الفوز 

وحتقيق اأق�شى فائدة على ح�شاب الأطراف الأخرى. ويرتافق هذا 

ال�شلوك مع القدرة على التكّيف مع الفوز اأو اخل�شارة. 

هو واقع التمايز املوجود بني الكائنات والأفراد ل �شّيما اجلماعات �لتنّ�ع:

عن  يعرّب  والــذي  وتقاليدها،  وعاداتها  تراثها  باختالف  الب�رشّية 

فرادة كّل منها وخ�شو�شّيته. 

الب�رشّية �لتنّ�ع �لثقايف: اجلماعات  تايز  عن  يعرّب  احلــيــاة،  �شمات  من  �شمة  هو 

باختالف تراث كّل منها وعاداته وتقاليده. وقد يرتكز التنّوع الثقايّف 

والذاكرة  والدين  الإثني  والنتماء  اللغة  منها  خمتلفة  عوامل  على 

الثقايّف  التنّوع  م�شطلح  ويرتبط  وغريها.  والتاريخّية  الوجدانّية 

بالعرتاف مب�رشوعّية هذا الواقع وحّق كّل من مكّوناته يف التعبري 

عن خ�شو�شّيته الثقافّية بهدف التبادل والإثراء والتجديد والإبداع، 

عرب تفاعل اجلماعات فيما بينها. 

اأو �لت���سل: اإىل ت�شارك الأفكار  اأكرث ت�شبو  اأو  هو عملّية تفاعلّية بني طرفني 

الآراء اأو امل�شاعر اأو اإىل تبادل معلومات من خالل الكالم )التوا�شل 

 .)
ّ

( اأو الرموز )التوا�شل غري النطقي
ّ

النطقي

املادّية �لثقافة: العنا�رش  جمموع  بكونها  الثقافة  اليون�شكو  منظمة  تعّرف 

عن  جماعة  اأو  جمتمًعا  تّيز  التي  والعاطفّية  والروحّية  والفكرّية 

كما  عاّمة،  والعلوم  الإن�شانّية  والعلوم  الفنون  ت�شمل  وهي  غريها. 

ومنظومة القيم والعادات والتقاليد واملعتقدات التي ت�شّكل املخزون 

خ�شو�شّية  يف  تتجّلى  والتي  الجتماعّية،  املجموعة  لهذه  امل�شرتك 

اأّن  اإىل  اأي�ًشا  ي�شار  والتوا�شل.  وال�شلوك  والتفكري  العي�ص  طريقة 

على  بذاتها  حتتوي  لأّنها  متجان�شة،  كتاًل  لي�شت  بنف�شها  الثقافات 

التاأثري  ذوي  والأ�شخا�ص  بال�شياقات  مرتبطة  خمتلفة  اجّتــاهــات 

العاّم، واأي�ًشا مب�شار تطّورها الدائم. 
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ا، واإمّنا هي �حلد�ثة: اأو �شيا�شيًّ ا  اأو تاريخيًّ ا  احلداثة لي�شت مفهوًما اجتماعيًّ

العقل  الفرد على اجلماعة ومبداأ  منط ح�شارّي يتمّيز بتغليبه مبداأ 

على التقليد ومبداأ النقد على النقل املتوارث. وهي منط �شامل يطال 

وتقنّية  حديثة،  دولة  عن  مثاًل  احلديث  فيتّم  احلياة،  اأوجــه  خمتلف 

اأّنه لي�ص للحداثة قوانني  حديثة وفّن واأدب حديثني. ويرى البع�ص 

ة واإمّنا لها مالمح عاّمة تدعو يف الغالب اإىل التغيري  اأو نظرّيات خا�شّ

والتجديد يف مقابل التقليد واملحافظة.

هي قدرة الإن�شان على التفكري والختيار والقرار وفق اإرادته، ومن �حلّرّية:

دون �شغوط من اأّي �شلطة خارجة عن �شخ�شه. فبممار�شة احلّرّية 

الإن�شان وتتجّلى فرادة �شخ�شّيته. وتقرتن احلّرّية  تتحّقق كرامة 

اإرادته وخياراته وفق  الإن�شان  يوّجه  اأن  تقت�شي  التي  بامل�شوؤولّية 

�شمريه لعمل اخلري واإحقاق احلّق. 

اقتناعه حرّية �ل�سمري: عليه  ميليه  مبا  يعتقد  اأو  يوؤمن  اأن  يف  ال�شخ�ص  حــّق  تعني 

ال�شخ�شي من دون اأّية قيود عليه من اخلارج. وت�شمل هذه احلرّية، 

 حلقوق الإن�شان، حّق 
ّ

وفق املادة الثامنة ع�رشة من الإعالن العاملي

جمالت النظر  يف  كــربى  بقناعات  اأو  معنّي  بدين  عدمه  اأو  الإميــان 

 للوجود، وحّق تغيري هذه القناعات 
ّ

 والروحي
ّ

 والأخالقي
ّ

الفل�شفي

مبا  الفكر،  بحّرّية  ترتبط  اأّنها  كما   .
ّ

الديني والنتماء  واملعتقدات 

ي�شمل اإمكانّية النقا�ص يف هذه امل�شائل �شمن اجلماعة الواحدة اأو يف 

املجتمع والف�شاء العام، وبحّرّية اإقامة ال�شعائر الدينّية، مع احلفاظ 

على النظام العام. 

حق�ق �مل��طن 

وو�جباته:

ة وعاّمة، على امل�شتويات  املواطنة ت�شمن اأّن لكّل مواطن حقوًقا خا�شّ

الجتماعّية وال�شيا�شّية والقت�شادّية يجب اأن يح�شل عليها، وعليه 

ما  وفق  وذلك  وطنه،  نحو  يوؤّديها  اأن  يجب  وم�شوؤولّيات  واجبات 

اأدواًرا  الــواقــع  هــذا  يفر�ص  وقوانينه.  الوطن  هــذا  د�شتور  يــحــّدده 

على الدولة تتمّثل يف حتقيق امل�شاواة والعدالة الجتماعّية والكرامة 

ويتطّلب  ت�شنيفهم.  اختلف  مهما  مواطنيها  جميع  بني  الإن�شانّية 

اأي�ًشا من املواطن احرتام القوانني وامل�شاركة الفاعلة يف ال�شاأن العاّم 

الآخرين.  مع   
ّ

الجتماعي والت�شامن  والر�شوم  ال�رشائب  ودفــع 

والكراهية  التمييز  م�شاعر  بوجه  املواطنني  يح�ّشن  ذلك  وحتقيق 

ويتيح لهم فر�شة العي�ص مًعا والحرتام املتبادل. 



217

اأو �حلكم �مل�سبق: اأو م�شّوه ب�شاأن �شخ�ٍص  اأو اعتماد موقف خاطئ  هو تبّني راأٍي 

اإعالم، ذاكرة  )راأي عام خاطئ،  تاأثري ما  اأو م�شاألٍة، ب�شبب  جماعة 

 اأو التمّح�ص ب�شوابّية هذا 
ّ

األيمة، اإلخ( من دون التدقيق املو�شوعي

الراأي اأو املوقف.

مع حّل �لنز�ع: تــتــعــامــل  لــتــي  ا ال�ــشــرتاتــيــجــّيــات  ىل  اإ املــفــهــوم  هــذا  يــ�ــشــري 

العنف  ينهي  اتــفــاق  ىل  اإ الو�شول  يف  فقط  لي�ص  مــاًل  اأ لــنــزاع  ا

للم�شكلة  دائم  حّل  اإىل  ي�ًشا  اأ ل  للتو�شّ بل  فح�شب،  الظاهر 

هـــــــداف مـــتـــ�ـــشـــاربـــة، عـــرب مــ�ــشــاعــدة  بـــغـــايـــات واأ املـــرتـــبـــطـــة 

اأعمق.  ب�شكل  حاجاتهم  فهم  يف  النزاع  يف  امل�شرتكة  الأطراف 

بهدف �حل��ر: كــرث  اأ و  اأ �شخ�شني  بــني   
ّ

يــجــابــي الإ التوا�شل  عــن   
ّ

يــعــرب

لــلــتــعــبــري عن  الــفــر�ــشــة  يــتــيــح  فـــكـــار واملـــواقـــف، مــا  الأ ــادل  ــب ت

فـــكـــار الآخـــريـــن ومــ�ــشــاعــرهــم وحمـــاور  اأ الــــذات واكــتــ�ــشــاف 

نــفــ�ــشــهــم.  اهــتــمــامــاتــهــم ومــعــتــقــداتــهــم كــمــا يـــعـــرّبون عــنــهــا بــاأ

باهتمام  والإ�شغاء  الأفكار  عن  بو�شوح  التعبري  ذلك  يتطّلب 

امل�شبقة  فــكــار  الأ تخّطي  يف  احلــوار  ي�شهم  كما  الآخــريــن.  اإىل 

املــتــبــادلــني بني  الــتــفــاهــم والــثــقــة  الــنــمــطــّيــة وتــعــزيــز  والــ�ــشــور 

كو�شائل  والتفاو�ص  الو�شاطة  عــن  اختالفه  ورغــم  الــنــا�ــص. 

التنازل  عرب  توافق  عن  البحث  تتطّلب  والتي  النزاعات  حلّل 

ي�شهم  اأن  ميكن  املكت�شبات،  و  اأ القناعات  بع�ص  عــن  اأحــيــاًنــا 

اجلماعات،  اأو  الأفراد  بني  اخلالفات  معاجلة  يف  اأي�ًشا  احلوار 

اجلميع  حقوق  على  حتافظ  التي  امل�شرتكة  احللول  اإيجاد  عرب 

النا�ص.  بني  امل�شاجرات  وتنع 

و�شالم �خلري �لعام: بــاأمــن  مــًعــا  والعي�ص  نــ�ــشــاين  الإ الجــتــمــاع  �ــشــا�ــص  اأ هــو 

املجتمع  �شالمة  وتاأمني  اإن�شان  كّل  كرامة  حتقيق  اعتبار  عرب 

يقت�شي  ّما   ،
ّ

ال�شخ�شي اخلري  لتحقيق  �رشًطا  ورقّيه  ووحدته 

ـــزام واملــ�ــشــاركــة يف �ــشــمــان  ـــت الــتــ�ــشــامــن بــني املــواطــنــني والل

فــــراد واجلــمــاعــات، وتــ�ــشــافــر اجلــهــود يف  احلــقــوق جلــمــيــع الأ

املــوارد  وا�شتعمال  ال�شليم،  وتطويرها  العاّمة  احلياة  تنمية 

ــــة خـــدمـــًة لــلــجــمــيــع، مبـــن فــيــهــم  ــشــرتكــة املــعــنــوّيــة واملــــادّي املــ�

ا.  اجتماعيًّ املهّم�شني  اأو  القا�رشين 
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مبادئه �لد�ست�ر: ويحّدد  للدولة   
ّ

ال�شيا�شي النظام  يعّرف  الذي  الن�ّص  هو 

يف  وال�شلطات  الــعــاّمــة  املــوؤ�ــّشــ�ــشــات  عــالقــة  ويــرعــى  الأ�ــشــا�ــشــّيــة 

 الــ�ــشــاري 
ّ

 الــد�ــشــتــور عــن الــعــقــد الجــتــمــاعــي
ّ

مــا بــيــنــهــا. ويــعــرب

ــات  بــني املــواطــنــني، ويــحــّدد الــقــيــم واملــبــادئ واحلــقــوق واحلــرّي

مواطن.  كّل  بها  يتمّتع  التي  للت�رّشف  القابلة  وغري  الأ�شا�شّية 

ه للقوانني واملرا�شيم  �ص واملوجِّ املوؤ�شِّ وهو ي�شّكل املرجع الأعلى 

الدولة.  يف 

ــاِظــم حلــيــاة �لدولة: ــن ــادّي لــلــوطــن ال ــ�ــشــي  وال
ّ

طــــار الــ�ــشــيــا�ــشــي هــي الإ

ممار�شة  �شا�ص  اأ على  اخلارجّية،  الوطن  ولعالقات  املواطنني 

ــ�ــشــات  �ــّش ـــرب مــنــظــومــة مـــن املــوؤ الــ�ــشــلــطــة بــا�ــشــم الــ�ــشــعــب وع

الثابتة.  الر�شمّية 

لل�شيادة �لدميقر�طية: كم�شدر  ال�شعب  على  املرتكز   
ّ

ال�شيا�شي النظام  هي 

القرار  يف  املواطنني  جميع  م�شاركة  مبداأ  يعتمد  والذي  وال�شلطة 

وم�شاواتهم  مــبــا�ــرشة،  غــري  اأو  مبا�رشة  بطريقة   ،
ّ

ال�شيا�شي

الدميقراطّية  وترتبط  لل�شلطات.  وم�شاءلتهم  القانون  اأمــام 

و�شمان  الإن�شان  كرامة  احرتام  اأبرزها:  القيم  من  مبنظومة 

ــة وحــمــايــة  ــة والــ�ــشــيــا�ــشــّي ــمــاعــّي ــت حــقــوقــه الــ�ــشــخــ�ــشــّيــة والج

احلـــّرّيـــات )حـــّرّيـــة الــــراأي، حــّرّيــة املــعــتــقــد والــ�ــشــمــري، حــّرّيــة 

ــا،  الــتــعــبــري، حــّرّيــة املــ�ــشــاركــة، احلـــّرّيـــة الــديــنــّيــة...(. قــانــونــيًّ

ا  وثقافًيّ والقانون،  احلــّق  دولــة  اإطــار  يف  الدميقراطّية  تار�ص 

التعّددّية. مبداأ  قبول  تتطّلب 

امل�شرتكة لدى �لذ�كرة �جلماعّية: والتجربة  بالتاريخ  املرتبط   
ّ

الذهني الرتاث  هي 

بذلك  وت�شمن  اجلماعّية  الهوّية  فيها  تغّذي  معّينة،  جماعة 

بــطــبــيــعــتــهــا عــاطــفــّيــة  بــيــنــهــم. فــهــي  مـــا  عــ�ــشــائــهــا يف  اأ تــا�ــشــك 

وانــتــقــائــّيــة، تــرتــكــز عــلــى تــفــ�ــشــري خــا�ــصّ لــلــتــاريــخ واأحــداثــه 

وُتظهر  املجموعة  تا�شك  تغّذي  التي  بالعوامل  فقط  وحتتفظ 

الــ�ــشــورة الــتــي تــوّد الــظــهــور بــهــا. لــذلــك حتــتــّل هــذه الــذاكــرة 

يف  وبالتايل  للفرد،  ال�شخ�شّية  الــذاكــرة  بناء  يف  بــارًزا  مكاًنا 

لهوّيته.  تعريفه 
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املواقف �لر�أي �لعام: من  موقف  اإزاء  النا�ص  جمهور  بني  ال�شائدة  الفكرة  هو 

تتعّلق  اأو  اهتمامهم  تثري  الــتــي  الــعــاّمــة  امل�شائل  مــن  م�شاألة  اأو 

اأفــراد  اجّتــاهــات  عــن  الــعــام  الـــراأي  فيعرّب  امل�شرتكة.  مب�شاحلهم 

بينهم  ما  يف  للتفاعل  كنتيجة  ما،  م�شكلة  اإزاء  وميولهم  ال�شعب 

املجموعات  وتوجيه  الإعالم  من  بتاأثري  اأو  م�شاحلهم  لتالقي  اأو 

اجتاهات  حتــّدد  التي  البو�شلة  الــعــاّم  الــراأي  وميّثل  ال�شاغطة. 

ال�شلطة  تفقد  وبــدونــه  مبا�رش،  ب�شكل  فيها  وتــوؤّثــر  ال�شيا�شات 

ال�شحيح.  الطريق  روؤية  على  قدرتها 

هو حالة من الإيجابّية والطماأنينة والن�رشاح يف عالقة الإن�شان مع �ل�سالم:

الدول،  املجتمع وبني  النا�ص بع�شهم مع بع�ص، يف  ذاته ويف عالقة 

غياب  يعني  ل  اإًذا  فال�شالم  الإيجابي.  والتفاعل  الثقة  على  مبنّية 

على  مًعا  العي�ص  من  حالة  هو  بل  وح�شب،  واخل�شومات  احلــروب 

امل�شاكل  حّل  على  القدرة  مع  والتكامل  والتعاون  النفتاح  اأ�شا�ص 

والنزاعات بني الأفراد اأو اجلماعات والدول بطرٍق ممنهجة وهادئة 

وعقالنّية من دون اللجوء اإىل العنف. 

هو املجال الذي تتقاطع فيه م�شالح الأفراد تكاماًل وتناق�ًشا، وحيث �ل�ساأن �لعام:

م هذه امل�شالح عرب القوانني واملوؤ�ّش�شات التي تعمل على حتقيق  ُتنظَّ

وم�شاحلها  ال�شعبّية  الإرادة  عــن   
ّ

ُتــعــرب التي  امل�شرتكة  الــقــرارات 

العاّمة. 

النزاع الذي تخّطى التباين والختالف اإىل التنازع العنيف. �ل�رش�ع:

لعملة �لعد�لة: وجهان  اعتبارهما  ميكن  بل  احلّق،  مبعنى  العدالة  ترتبط 

تنّظم  قــوانــني  بــوجــود  الــعــدل رهــًنــا  كــان حتــّقــق  لــذلــك  واحـــدة. 

واأنظمة  حقوقهم،  على  للح�شول  ي�شعون  وهم  الب�رش  حياة 

ل  مبا  منتهكيها،  وتعاقب  احلقوق  هذه  حتمي  ق�شائّية  و�شلطة 

املجتمع  داخل  �شواء  الب�رش  بني  من  لأّي  الظلم  بوقوع  ي�شمح 

 
ّ

الأخالقي امل�شتوى  وعلى  املختلفة.  املجتمعات  بني  اأو  الواحد، 

وارتبط  »اخلــري«،  مبعنى   – مديّن  كمفهوم   – العدالة  ارتبطت 

حالة  الب�رش  حياة  وت�شهد  »ال�رش«،  وهو  امل�شاّد  باملعنى  الظلم 

حتقيق  اإىل  العادلة  الأنظمة  تهدف  فيما  بينهما،  ال�رشاع  من 

العام.  اخلري 
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ــعــدل بــعــد مــرحــلــة مــن الــ�ــرشاع �لعد�لة �لنتقالّية: هــي منــط خــا�ــصّ مــن حتــقــيــق ال

مدنّية،  اأو  اأهلّية  نــزاعــات  اأو  بــحــروب  ا 
ً
غالبـ املرتبط   

ّ
املجتمعي

يــرتــبــط بــالــبــحــث عــن حتــقــيــق املــ�ــشــاحلــة وال�ــشــتــقــرار وتــرمــيــم 

العدالة  ت�شتند  لذلك  ب�شالم.  مًعا  والعي�ص   
ّ

الجتماعي الرتابط 

املحاكم  عن  تختلف  ة  خا�شّ واآلّيات  ا�شرتاتيجّيات  اإىل  النتقالّية 

وامل�شاحلة.  احلقيقة  مبداأي  بني  وجتمع  العادّية، 

ــايّف يــوؤ�ــّشــ�ــص لــلــرتابــط �لعقد �لجتماعّي: ــق ــث ــــي وال هــو اّتـــفـــاق عــلــى املــ�ــشــتــوى الأدب

اأ�شا�ص  على   ،
ّ

الوطني الن�شيج  �شمن  الوحدة  ويعّزز   
ّ

الجتماعي

وحتقيق  الفردّية،  الإرادة  حمّل  اجلماعّية  العامة  الإرادة  اإحــالل 

امل�شاواة بني اجلميع من خالل منظومة حقوق مدنّية يقّرها  مبداأ 

طاقات  ذلك  ه  وُيوجِّ وت�شمنه.  الدولة  تن�شئه  الــذي  العاّم  احلــّق 

ًدا  حمــدِّ امل�شرتكة،  واحل�شارّية  التنموّية  الأهــداف  نحو  املجتمع 

ًما  منظِّ تكاملها،  و�شبل  املختلفة  املجتمع  مكّونات  بني  العالقة 

الأمن  وت�شمن  وامل�شاواة  العدل  تكفل  وقوانني  هيكلّيات  يف  اإّياها 

امل�شتدامني.  وال�شالم 

انتماءاتهم، �لعي�س �مل�سرتك:  اختالف  على  املواطنني  بني  اجلامعة  احلياة  هو 

لــوحــدة  لــتــ�ــشــامــن وا  وا
ّ

ــمــاعــي لـــرتابـــط الجــت ا �ــشــا�ــص  اأ عــلــى 

املــ�ــشــرَتكــة واحـــــرتام الخـــتـــالف وا�ــشــتــثــمــار  ولــّيــة  واملــ�ــشــوؤ

 .
ّ

واجتماعي ن�شايّن  اإ  
ّ

ورقي متبادل  غًنى  من  فيه  ملا  التنّوع 

البعد  على  للت�شديد  مًعا«  »العي�ص  عبارة  ي�ًشا  اأ وت�شتعمل 

يقت�رش  ل  الــذي  املــ�ــشــرتك،  للعي�ص   
ّ

لــديــنــامــيــكــي وا رادّي  الإ

ًمــا  لــتــزا وا فــعــاًل  يقت�شي  بــل  وحــ�ــشــب  لــواقــع  ا تو�شيف  عــلــى 

خـــر  الآ جتـــاه  واملـــبـــادرة  النــفــتــاح  روح  عــلــى   
ّ

مــبــنــي مبــنــهــج 

معه.  وال�رشاكة 

كرامته �لفر�دة: على  املبنّية   - اإن�شان  كــّل   - الإن�شان  خ�شو�شّية  هي 

كان  قريًبا  اآخــر،  �شخ�ص  اأّي  عن  ميّيزه  مبا  وحّرّيته،  الأ�شيلة 

والتطّلعات.  والأحا�شي�ص  والــراأي  والفكر  بال�شكل  بعيًدا،  اأم 

اجلماعة  يف  واإرادتـــه  الإنــ�ــشــان  تال�شي  عــدم  الــفــرادة  وت�شمن 

خ�شو�شّية  من  لديه  مبا  م�شاركته  حتّقق  بل  اإليها،  ينتمي  التي 

واإبداع.  
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احلقوق �لقان�ن: حتّدد  التي  امللِزمة  املكتوبة  القواعد  من  جمموعة  هو 

خمتلف  يف  �ــشــخــا�ــص  الأ و�ــشــلــوك  احلــيــاة  وتــنــّظــم  والــواجــبــات 

بالعهد،  القانون  ويرتبط  الوطن.  و  اأ املجتمع  �شمن  املجالت 

املجتمع  اأفراد  جلميع   
ّ

�شمني اأو  �رشيح  تعاُهد  عن  ناجت  ّنه  لأ

وعلى  اجلميع  اأمن  على  احلفاظ  اأجل  من  اأحكامه،  تنفيذ  على 

حــقــوقــهــم ومــ�ــشــاحلــهــم ومــن اأجــل �ــشــالمــة احلــيــاة وتــقــّدمــهــا. 

ــة وا�ـــشـــحـــة تــنــع  ــّي ــع ــرج ــدل م ــع ــل الـــقـــانـــون ل ــي  ــط ــع ُي وبـــذلـــك 

والعتباط.  ال�شتبداد 

�شخا�ص قب�ل �لآخر: الأ وفرادة  بالختالف  العرتاف  يعني  الآخر  قبول 

لـــثـــقـــافـــّيـــة والجـــتـــمـــاعـــّيـــة  ا ـــات  ـــفـــّي املــــواقــــف واخلـــل وتــــنــــّوع 

و  اأ لـــتـــمـــاهـــي  ا مــنــطــق  ورفـــ�ـــص  ـــة،  ـــّي ـــن ـــدي ل وا لـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــّيـــة  وا

لــفــكــر  ا حـــــــادّي مـــن  اأ يـــريـــد فـــر�ـــص منـــط  لـــــذي  ا النـــ�ـــشـــهـــار 

مًعا  للعي�ص  خــر  الآ قبول  �ص  �شِّ وُيوؤ اجلميع.  على  والوجود 

لــديــن  وا واجلــنــ�ــص  ثــنــّيــة  والإ الثقافة  يف  لــتــنــّوع  ا ظــل  يف  بــوئــام 

واملعتقد  الفكر  حرّية  واحرتام  ال�شيا�شّية  والعقيدة  والفكر 

املـــتـــبـــادلـــة والنـــفـــتـــاح  بـــاملـــعـــرفـــة  يـــتـــعـــّزز  لـــ�ـــشـــمـــري. كـــمـــا  وا

 . �شل ا لتو ا و

اإن�شان، التي تقت�شي له الحرتام �لكر�مة �لإن�سانية: هي القيمة الأ�شيلة والثابتة لكّل 

ومركزه  ودينه،  ولونه،  وجن�شه،  باأ�شله،  امل�رشوط  وغري  املطَلق 

، اإلخ.
ّ

الجتماعي

�شمن �ملثاقفة: املتعّددة  لثقافات  ا بني  املتبادل  يّف  لثقا ا التالقح  هي 

ثري  لتاأ ا عنها  ينتج   . ــا ملــيًّ عــا و  اأ كــان  ا  حمليًّ لــواحــد،  ا املجتمع 

مــن  ــة و�ــشــلــوكــّيــة  عـــادات ومنـــاذج ذهــنــّي نــتــقــال  ملــتــبــادل وا ا

ــا  مــهــمًّ مـــاًل  عـــا قــفــة  ــا ملــث ا وتــعــتــرب  خـــــرى.  اأ ىل  اإ ــة  ــّي ف ــا ــق ث بــيــئــة 

يف  لــوحــدة  ا �ــص  �ــشــا اأ عــلــى  واحلــ�ــشــارّي  يّف  ــثــقــا ل ا لــتــطــّور  ا يف 

ل  ُت�شكِّ ن  اأ ميكن  اأخرى،  جهة  ومن  لكن،  الب�رشّية.  ئلة  لعا ا

ال�شعيفة  على  املهيمنة  و  اأ الكبرية  لثقافات  ا ابتالع  خطر 

بينها.  من 
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وعن �ملجال �لعاّم: للدولة  الإدارّيـــة  ال�شلطة  اأجهزة  عن  امل�شتقّل  الف�شاء  هو 

كــالأ�ــشــواق،  والــطــائــفــة،  والــعــ�ــشــرية  للعائلة  الــرتاتــبــّيــة  الهيمنة 

اأ�شكال  وكــّل  وال�شحافة،  والإعـــالم،  وال�شالونات،  واملقاهي، 

الفعالّيات  ـــواع  اأن خمتلف  فيها  تــار�ــص  الــتــي  الــعــاّمــة  امللتقيات 

هذا  حتت  يندرج  اأن  ميكن  كما  واخلطابّية.  واحلوارّية  التبادلّية 

، اأو ال�شاحات 
ّ

املفهوم ما يعرف الآن مبواقع التوا�شل الجتماعي

الــعــاّم  املــجــال  ويتمّيز  الــعــاّمــة.  واملــيــاديــن  احلــدائــق  يف  النقا�شّية 

امل�شرتك  للعمل  متمّيًزا  جماًل  كونه  اأبرزها  اخل�شائ�ص  من  بعدد 

بها  يخت�ّص  ل  التي  امل�شرتكة،  وامل�شلحة  امل�شرتكة،  وامل�شوؤولّية 

فرد دون اآخر، ول حتتكرها جمموعة اأو فئة دون اأخرى. كما اأّن 

فيها  يوؤّثر  ل  حّرة،  تعاقدّية  قيمّية  منظومة  حتكمه  العاّم  املجال 

العاّم. النقا�ص  �شوى 

ــ�ــشــات والــهــيــئــات واملـــبـــادرات �ملجتمع �ملديّن: ــمــات واملــوؤ�ــّش هــو جمــمــوع املــنــظَّ

ـــح، ولــهــا  ـــرب واحلــــركــــات غـــري احلـــكـــومـــّيـــة، الـــتـــي ل تــبــتــغــي ال

 عــن وعــي 
ّ

حــ�ــشــورهــا يف الــ�ــشــاأن الــعــاّم وقــ�ــشــايــاه، وهــي تــعــرب

اإىل اعــتــبــارات  ا�ــشــتــنــاًدا  ــــراد  املــجــتــمــع ملــ�ــشــاحلــه وقــنــاعــات الأف

وديــنــّيــة،  واإثــنــّيــة،  وعــلــمــّيــة،  و�شيا�شّية،  واجــتــمــاعــّيــة،  ثــقــافــّيــة، 

ثابتة  املــديّن  للمجتمع  التنظيمّية  الهيئات  تكون  وقد  وخريّية. 

اأندية  تعاونّيات،  جمعّيات،  )نقابات،  احلكومّية  غري  مات  كاملنظَّ

على  للتعاون  ظرفّية  هيئات  اأو  اأحــزاب...(  وريا�شّية،  ثقافّية 

اأو  الإغــاثــة  حــمــالت  اأو  الحــتــجــاج،  )كــحــركــات  طــارئــة  ق�شايا 

املديّن  املجتمع  وينمو  العاّمة...(.  ال�شيا�شات  يف  التاأثري  حركات 

حتقيق  بهدف  تطّوًعا  والعطاء  لاللتزام  اأفراده  ا�شتعداد  مبقدار 

العاّم.  اخلري 

ال�شعب، �مل�ساءلة: �ــشــيــادة  ملــبــداأ  الــعــاّمــة  الــ�ــشــلــطــات  جميع  خــ�ــشــوع  هــي 

تاأدية  يف  امل�شوؤولني  جميع  مراقبة  يف  واجبه  بل  ل  ال�شعب  وحّق 

م�شلحة  حتــقــيــق  بــهــدف  الــعــاّمــة  املــوؤ�ــّشــ�ــشــات  �ــشــمــن  مــهــاّمــهــم 

خالل  مــن  اإن  ذلــك،  على  وحما�شبتهم  الــعــاّم،  واخلــري  املجتمع 

اأو  املــدين،  املجتمع  عمل  اأو  والق�شائّية،  الرقابّية  املوؤ�ّش�شات 

النتخابات. 
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الأ�شيلة �مل�ساو�ة: بــالــكــرامــة  يتمّتعون  الــنــا�ــص  جميع  بـــاأّن  الإقــــرار  هــي 

الإن�شانّية  الطبيعة  اإىل  ينتمون  كونهم  عينها  الأ�شا�شّية  واحلقوق 

ب�شبب  تــفــرقــة  دون  مــن  الــبــ�ــرشّيــة،  الأ�ــــرشة  يف  و�ــرشكــاء  ذاتــهــا 

اأو  الجتماعّية  الطبقة  اأو  اللون  اأو  الدين  اأو  العقيدة  اأو  اجلن�ص 

اأي�ًشا  وهــي  والــهــوّيــة.  النــتــمــاءات  يف  التعّدد  اأ�شكال  من  غريها 

احلقوق  يف  القانون  اأمــام  واملماثلة  الجتماعّية  العدالة  حتقيق 

م�شتوياته  بكّل  العاّم  ال�شاأن  يف  وامل�شاركة  والفر�ص  والواجبات 

اأو تفرقة.  اأّي قيود  من دون 

ع �مل�سايرة: فــا لــد ا يــتــخــّطــى  بــحــيــث  ع  ا لــنــز ا يف  طــر حــد  اأ ه  يــعــتــمــد ك  �ــشــلــو

ف  للطر ت  ل ز تنا م  يقّد ن  اأ مف�ّشاًل  تّية  ا لذ ا م�شلحته  عن 

ئــم  لــقــا ا ع  ا لـــنـــز ا فــ�ــصّ  �ــشــبــيــل  يف  بــل  مــقــا ن  و د مـــن  خــــر  لآ ا

. بــيــنــهــمــا

وعملّية �مل�ساركة: ال�شيا�شات  قيام  �شمان  اإىل  يهدف  الــذي  الإطـــار  هــي 

وحــاجــاتــه.  املجتمع  رغــبــات  اأ�ــشــا�ــص  عــلــى  وتنفيذها  جتــديــدهــا 

لي�ص  م�شريهم  تقرير  يف  امل�شاهمة  املواطنني  من  ذلــك  يتطّلب 

عــرب مــزاولــة حــّق الــتــ�ــشــويــت وحمــا�ــشــبــة املــنــتــَخــبــني والــرت�ــّشــح 

بــدورهــم  ــا  اأيــ�ــشً قــيــامــهــم  عــرب  بــل  وحــ�ــشــب،  املــنــتــَخــبــة  للهيئات 

اإىل  التطّوعي  بالن�شمام   ،
ّ

الوظيفي ال�شياق  خارج   
ّ

الجتماعي

م�شاحات  واإيــجــاد  والــنــقــابــات  كــالأحــزاب  الو�شيطة  املنّظمات 

الآخــريــن،  مــع  العاّمة  احلــيــاة  ق�شايا  ملناق�شة  م�شرتكة  فكرّية 

القرار  مواقع  يف  امل�شوؤولني  على  �شاغطة  جمموعات  وتكوين 

العام.  ال�شالح  حتقيق  بهدف 

كــرث �مل�ساحلة: اأ و  اأ طــرفــني  بــني  لــعــالقــة  ا تــرمــيــم  ىل  اإ تــهــدف  عــمــلــّيــة  هــي 

ملــ�ــشــاحلــة  وا نــــزاع.  و  اأ خــ�ــشــومــة  بــ�ــشــبــب  نــقــطــاعــهــا  ا بــعــد 

ملــتــبــادل  ا العــــرتاف  تــقــتــ�ــشــي  اجلــمــاعــات  و  اأ د  فـــــرا الأ بـــني 

ء  كـــرة وبــنــا لـــذا ا ــة، وتــنــقــيــة  ــّي ول ملــ�ــشــوؤ ا ــل  خــطــاء، وحتــّم بــالأ

للم�شتقبل.  م�شرتكة  جديدة  ية  روؤ
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امل�شرتكة، �مل�سلحة �لعاّمة: وحياتها  الوطنّية  اجلماعة  خري  حتقيق  على  العمل  هي 

فر�ص  ويــعــّزز  الجــتــمــاعــّيــة  الناحية  مــن  الأفــــراد  خــري  يحّقق  مــا 

الأنظمة  هــدف  ت�شّكل  بذلك  وهــي  ــة.  اخلــا�ــشّ م�شاحلهم  حتقيق 

هذا  يف  الدولة  تعرّب  لذلك  والجتماعّية.  ال�شيا�شّية  واملوؤ�ّش�شات 

العاّمة  املوؤ�ّش�شات  يف  اأو  اخلدمات  يف  اجلميع  م�شلحة  عن  ال�شياق 

اأو يف امل�شاريع، �شواء لالأجيال احلا�رشة اأم املقبلة. كما اأّن غاية كّل 

من القانون والدولة تكمن يف حتقيق امل�شلحة العاّمة التي يتوّخاها 

 
ّ

الجتماعي وال�شتقرار  العدالة  بجوهرها  ت�شمل  والتي  املجتمع، 

والتطّور.

والــعــالقــة �مل��طنة:  
ّ

كــيــان وطــنــي اإىل  الــفــاعــل  النــتــمــاء  هــي  املــواطــنــة   

القيم  ومنظومة  الــقــانــون  �ــشــا�ــص  اأ على  واملجتمع  الــدولــة  مــع 

الـــعـــاّمـــة املــ�ــشــرتكــة. وتــرتــبــط املـــواطـــنـــة مبــنــظــومــة احلــقــوق 

والـــواجـــبـــات الــتــي تــ�ــشــعــب جتــزئــتــهــا، والــتــي تــنــّظــم احلــيــاة 

من  املواطنني  لكاّفة  والقت�شادّية  والجتماعّية  ال�شيا�شّية 

وت�شّكل  والعاّمة،  ة  اخلا�شّ حرّياتهم  وت�شمن  تييز،  دون 

امل�شوؤولة  وللم�شاركة  بينهم  ما  يف   
ّ

الإيجابي للتفاعل  حّيًزا 

العاّمة.  احلياة  يف 

�مل��طنة �حلا�سنة 

للتنّ�ع �لثقايف:

لــواحــد، وحتــفــيــز  ا املــجــتــمــع  لــتــنــّوع �ــشــمــن  ا نــتــاج قــبــول  هــي 

�ــشــيــاق  يف  نـــاتـــه  مـــكـــّو بـــني  احلـــ�ـــشـــارّي  لـــتـــفـــاعـــل  وا احلـــــوار 

 
ّ

اجلماعي للغنى  م�شدًرا  اعتباره  خالل  من  العاّمة،  احلياة 

الرغم  على  الآخر،  املواطن  مع  ال�رشاكة  واعتبار  امل�شرتك، 

لــفــردّيــة  ا لــذات  ا بــنــاء  عملّية  مــن  ا  جــزًء لــثــقــايّف،  ا اخــتــالفــه  مــن 

ــة  الــوطــنــّي ــقــافــة  ــث ل ا تــكــويــن  ـــك يف  ذل ــ�ــشــهــم  وُي ــة.  واملــجــتــمــعــّي

املــ�ــشــرتكــة مــن  ــة  الــوطــنــّي ــة  لــهــوّي ا ــد مــعــامل  اجلــامــعــة، وحتــدي

ثقافّية  حــادّيــة  اأ فر�ص  و  اأ اأخــرى  على  جمموعة  هيمنة  دون 

فـــراد واجلــمــاعــات  الأ مــعــّيــنــة. ويــقــع حتــقــيــق ذلــك عــلــى عــاتــق 

والدولة.  املديّن  واملجتمع 

وثبات، �مليثاق: باإحكام  وُيــربــط  ُي�شّد،  اأي  ال�شيء،  به  يوثق  ما  على  يــدّل 

ويعني هنا الّتفاق على مبداأ اأو جمموعة مبادئ م�شرتكة واللتزام 

بها واعتماد ذلك اأ�شا�ًشا للحياة امل�شرتكة.
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 اختالف يف وجهات النظر اأو امل�شالح قد يوؤّدي اإىل خالف اأو �رشاع �لنز�ع: 

اأو تناحر وقد يحّل بالطرق ال�شلمّية.

من �له�ّية: لــفــرد  ا خ�شو�شّية  ت�شّكل  لــتــي  ا العنا�رش  جمــمــوع  هــي 

وهي   .» نا اأ « لكلمة  م�شموًنا  وتعطي  غريه،  عن  تّيزه  حيث 

واجلن�ص،  العمر،  مثل  متعّددة  وانتماءات  وجًها  اأ تت�شّمن 

فــة، والنــتــمــاء  لــثــقــا وا ـــديـــن،  ل وا الجــتــمــاعــّيــة،  ــة  ــّي ــف واخلــل

لــهــوّيــة  ا ـــخ. وهـــذه  ل اإ ة،  ــغــة، وفــلــ�ــشــفــة احلــيــا ــل ل وا  ،
ّ

ــي لــوطــن ا

ــة جمــمــوعــة  تــ�ــشــمــل اخلــ�ــشــو�ــشــّي عــنــدمــا  ــة  تــ�ــشــبــح جــمــاعــّي

و  اأ الوطن  جلهة  �شواء  بينهم،  م�شرتٌك  هو  ما  وفق   ، ٍد فــرا اأ

الدين.  و  اأ للغة  ا

م�شرتكة �له�ّية �ل�طنّية: وذاكـــرة  و�ــشــعــب  وطــن  اإىل  الـــوجـــدايّن  النــتــمــاء  هــي 

الآخرين،  جتاه  وق�شاياه  الوطن  هذا  بتمثيل  ذلك  عن  والتعبري 

وحمل  الوطن  هذا  اإىل  التعاقدّي  القانويّن/  النتماء  اأي�ًشا  وهي 

التزام  من  ذلك  على  يرتّتب  ما  مع  له،  التابعة  اجلن�شّية  بطاقة 

وواجبات. بحقوق 

مل�شاعدة �ل��ساطة: حمايد  ثالث  طــرف  خاللها  من  يتدّخل  وّدّيـــة  عملّية  هي 

اأطراف النزاع على اإيجاد حلول م�شرتكة نابعة منهما. 

ت�شارك  يكون  حيث  للجماعة  اجلــغــرايف  امل�شتقّر  هــو  الــوطــن: 

وجمال  جامعة  وهوّية  م�شرتكة  ذاكرة  تكوين  يف  عاماًل  الأر�ص 

م�شرتك. عاّم 
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لقد حتّققت يف العديد من الدول العربّية بع�ص املكت�شبات من احلقوق واحلّرّيات 

التي ت�شّكل العمود الفقرّي لقيام دولة املواطنة. ولكّن البناء ل يكتمل اإّل ببناء 

املواطن امل�شوؤول عرب امل�شاركة الفّعالة يف احلياة العاّمة من جهة وبناء املجتمع، 

من جهة اأخرى، على اإرادة العي�ص مًعا بني اأبنائه على اختالف تنّوعهم الثقايّف 

اإىل  اأ�شا�ص مبادئ وقيم م�شرتكة. فالو�شول  ، على 
ّ

 واللغوّي والديني
ّ

والإثني

املواطنة الدميقراطّية وامل�شتدامة يقت�شي بناء املواطنة احلا�شنة للتنّوع، التي 

وتطوير  بالت�شاوي  املواطنني  جلميع  احلقوق  تاأمني  على  القدرة  بني  جتمع 

احلياة العاّمة على اأ�شا�ص التفاعل الثقايّف الذي يجعل من التنّوع م�شدًرا لالإثراء 

امل�شرتك. 

املجتمع  �شمن  التنّوع  قبول  نتاج  هي  الثقايّف  للتنّوع  احلا�شنة  املواطنة  فــاإّن 

احلياة  �شياق  يف  مكّوناته  بني  احل�شارّي  والتفاعل  احلــوار  وحتفيز  الواحد، 

 امل�شرتك، واعتبار ال�رشاكة 
ّ

العاّمة، من خالل اعتباره م�شدًرا للغنى اجلماعي

، جزًءا من عملّية 
ّ

الديني اأو  الثقايّف  الرغم من اختالفه  الآخر، على  املواطن  مع 

بناء الذات الفردّية واملجتمعّية. وُي�شهم ذلك يف تكوين الثقافة الوطنّية اجلامعة، 

وحتديد معامل الهوّية الوطنّية امل�شرتكة من دون هيمنة جمموعة على اأخرى اأو 

فر�ص اأحادّية ثقافّية معّينة.

وياأتي هنا دور الرتبية لن�رش هذا املفهوم الذي ميّثل الروؤية اجلامعة التي ميكن 

وثقافّية  دينّية  انتماءات  من  العربّية  املجتمعات  اأفــراد  جميع  عليها  يّتفق  اأن 

و�شيا�شّية خمتلفة. وتقّدم بيئة الرتبية غري النظامّية ل �شّيما يف اأو�شاط ال�شباب 

املجال لذلك، بل اأي�شا املجال لّلقاء البّناء واملتفاعل الذي تتطّور هذه الروؤية من 

خالله. 
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